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بموجب قرار لولي العهد رئي�س الوزراء

وزي������ر الأ�����س����غ����ال م�������س����ؤول اأم�������ام ال�����س��ل��ط��ة 

ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة ع����ن »ال���ت���ن���ظ���ي���م ال���ع���ق���اري«

سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  عن  صدر 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
المسؤول  الوزير  بتحديد   2021 لسنة   )68( رقم  قــرار 
أمـــــام الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة عـــن مــؤســســة الــتــنــظــيــم 

العقاري، جاء فيه: 
المادة األولى

يكون وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني هو الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية 
بمجلسيها عن مؤسسة التنظيم العقاري. 

المادة الثانية
على وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
يخصه-  فيما  ــلٌّ  ــ -ُك المختصة  والــجــهــات  الــعــمــرانــي 
تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر 

في الجريدة الرسمية.

أشــــــاد ســـمـــو الـــشـــيـــخ نـــاصـــر بــن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
الشباب  ــؤون  وشـ اإلنسانية  لــأعــمــال 
بدعم حضرة صاحب الجاللة الملك 
الرئيس  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
الفخري للمؤسسة الملكية لأعمال 
بالعمل  جاللته  واهتمام  اإلنسانية، 
الـــخـــيـــري واإلنـــســـانـــي داخـــــل وخــــارج 
ــد الـــعـــون  مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ومـــــد يــ
لــلــمــحــتــاجــيــن والــمــنــكــوبــيــن، مــثــمــًنــا 
سموه دعم الحكومة الرشيدة بقيادة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، كــمــا أعـــرب 
التنفيذية  لــإدارة  تقديره  سموه عن 
الخيرية  المؤسسة  موظفي  وجميع 
في  مميًزا  دوًرا  أّدوا  الــذيــن  الملكية 
خدمة األيتام واألرامل والمحتاجين 
داخل وخارج مملكة البحرين، مشيدا 
البحريني  الشعب  وعطاء  بمساهمة 
ــة  ــريـ ــيـ ــم فــــــي األعـــــــمـــــــال الـــخـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ الـ

واإلنسانية التي تنفذها المؤسسة.
جاء ذلك بمناسبة فوز المؤسسة 
بجائزة  اإلنسانية  لأعمال  الملكية 
أداء  فهد ألفــضــل  بــن  األمــيــر محمد 
دورتها  في  العربي  الوطن  في  خيري 
والتي نظمتها   )2020-2019( الثانية 
اإلداريـــة  للتنمية  العربية  المنظمة 
شعار  تحت  العربية  الـــدول  بجامعة 
»نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري 

المؤسسي في الوطن العربي«.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة أن هــذا  نــاصــر 
رعــايــة جاللة  يعكس  الكبير  اإلنــجــاز 
الــمــلــك الـــمـــفـــدى بــالــعــمــل الــخــيــري 
واإلنــســانــي وتــحــديــًدا رعــايــة األرامـــل 
واأليـــــتـــــام داخــــــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وتقديم مختلف الخدمات والرعايات 
لهم بأسلوب مهني شامل، كما يعكس 
واإلنسانية  اإلغــاثــيــة  الــجــهــود  حجم 
ــا مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــهـ الــــتــــي تـــقـــدمـ
من  تــعــانــي  الــتــي  الــشــعــوب  لمختلف 
آالم الــصــراعــات والــحــروب والــكــوارث 
الطبيعية، فمملكة البحرين حرصت 
على أن تكون سّباقة في مد يد العون 
إقامة  البحرينية  الجهود  تشمل  وأن 

ــاريـــع الــتــنــمــويــة  ــن الـــمـــشـ ــديـــد مــ ــعـ الـ
وبناء  الرعاية  توفير  في  تسهم  التي 

اإلنسان.
ــدم مــصــطــفــى  ــقــ ــه، تــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
ــام لــلــمــؤســســة  ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ الـــســـيـــد األمـ
اإلنسانية بخالص  الملكية لأعمال 
صاحب  حضرة  إلى  والتقدير  الشكر 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
على  الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة 
رعايته األبوية واهتمامه الكبير بأسر 
لأعمال  الملكية  الــمــؤســســة  وأبــنــاء 
الذي  الالمحدود  والدعم  اإلنسانية 
ــة فــــي جــمــيــع  ــسـ ــؤسـ ــمـ تـــحـــظـــى بــــه الـ
مثمًنا  واإلنسانية،  الخيرية  أعمالها 
الــــدعــــم الــــكــــريــــم الـــــــذي تـــحـــظـــى بــه 
المؤسسة من قبل الحكومة الرشيدة 
بقيادة صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
األمين رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا 
جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
العمل الخيري من  خليفة في قيادة 
لــأعــمــال  الملكية  الــمــؤســســة  خـــالل 

اإلنسانية.
وقـــــــــال مـــصـــطـــفـــى الــــســــيــــد: إن 
المؤسسة الملكية لأعمال اإلنسانية 
حـــقـــقـــت الــــعــــديــــد مـــــن اإلنــــــجــــــازات 
والــتــنــمــويــة عــلــى جميع  اإلنــســانــيــة 
ــيـــة،  ــيـــة والـــخـــارجـ ــلـ األصــــعــــدة الـــداخـ
بجائزة  الــفــوز  إثــرهــا  على  استحقت 
أداء  فهد ألفــضــل  بــن  األمــيــر محمد 

دورتها  في  العربي  الوطن  في  خيري 
والتي نظمتها   )2020-2019( الثانية 
اإلداريـــة  للتنمية  العربية  المنظمة 
يأتي  حيث  العربية،  الـــدول  بجامعة 
به جميًعا  نفخر  الــذي  التكريم  هــذا 
متواصل  وعمل  كبيرة  جهود  نتيجة 
في ميدان العمل الخيري واإلنساني 

بكل كفاءة.
ــازات  ــاف: إن جــمــيــع اإلنـــجـ ــ وأضــ
التي تشرفت المؤسسة بالعمل عليها 
أسهم في تحقيقها شخصيات وطنية 
الحكيمة  لقيادتنا  ومحبة  مخلصة 
ومملكتنا الغالية سّخرت كل جهدها 
ــال  ــمــ ــاح هــــــذه األعــ ــ ــجـ ــ وطـــاقـــتـــهـــا إلنـ
اإلنسانية التي أمر بها جاللة الملك 
بـــدور  ــفـــدى، ويـــســـرنـــي أن أشـــيـــد  ــمـ الـ
المؤسسات والوزارات التي تقف معنا 
ووزارة  الملكي،  الديوان  رأسها  وعلى 
ووزارة  الــصــحــة،  ووزارة  الــخــارجــيــة، 
شؤون اإلعالم، ووزارة العمل والتنمية 
االجــتــمــاعــيــة، إلــــى جــانــب الــشــركــات 
والمواطنين  الــوطــنــيــة  والــمــؤســســات 

الكرام.
غــيــر  اإلنــــــجــــــاز  هـــــــذا  إن  وقــــــــال 
الملكية  الــمــؤســســة  عــلــى  مــســتــغــرب 
لأعمال اإلنسانية حيث تم تكريمها 
للمنجزين  الــعــام  االتـــحـــاد  قــبــل  مــن 
العرب بمناسبة فوزها بجائزة أفضل 
مؤسسة خيرية في الوطن العربي عام 
البحرين  مملكة  حققت  كما  2020م 
في عام 2018م متمثلة في المؤسسة 
الــمــلــكــيــة لــأعــمــال اإلنــســانــيــة على 
عالمًيا  والعاشر  عربًيا  األول  المركز 
العالمية  كــاف  مؤسسة  لتقرير  وفقا 

بالمملكة المتحدة.
ــيـــد أنـــــه تــــم اخـــتـــيـــار  ــيــــن الـــسـ وبــ
المؤسسة الملكية لأعمال اإلنسانية 
لــلــفــوز بــهــذه الـــجـــائـــزة اســـتـــنـــاًدا إلــى 
تقييمية واضحة مبنية على  معايير 
رأس  على  يــأتــي  حيث  علمي،  أســـاس 
المؤسسة  في  القيادة  المعايير  هــذه 
والرسالة  الرؤية  بتطوير  واهتمامها 
ــة  ــاركـ ــشـ ــمـ ــة، والـ ــيـ ــسـ ــؤسـ ــمـ ــيــــم الـ والــــقــ
أنظمة  وتطوير  وضع  في  الشخصية 
الفئات  جميع  مع  والتعامل  العمل، 
المعنية من العاملين والمستفيدين 

ثقافة  بناء  إلــى  إضــافــة  والمانحين، 
ــبـــشـــريـــة،  ــيـــز لــــــدى الــــــمــــــوارد الـ ــتـــمـ الـ
اإلبـــداع،  على  مشجعة  بيئة  وتــوفــيــر 
ــم يليها  ثـ الــتــغــيــيــر،  وتــبــنــي ســيــاســة 
واالستراتيجية  السياسة  بناء  معيار 
المعنيين،  جــمــيــع  احــتــيــاجــات  عــلــى 
واعــتــمــاد الــســيــاســة واالســتــراتــيــجــيــة 
ــا  ــدادهــ عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة، وإعــ
ومراجعتها وتحديثها، وشرح وإيصال 
وتــنــفــيــذ الــســيــاســة واالســتــراتــيــجــيــة، 
ــوارد الــبــشــريــة،  ــمــ كــمــا يــتــم قـــيـــاس الــ
ــيـــط وتـــحـــديـــد  ــتـــخـــطـ مـــــن خـــــــالل الـ
العاملين،  ــدرات  وقــ مــهــارات  وتــطــويــر 
ــة تـــمـــكـــيـــن الــــــمــــــوارد الـــبـــشـــريـــة  ــ ــيـ ــ وآلـ
ــل مــعــهــم  ــامـ ــعـ ــتـ لـــــدى الـــمـــؤســـســـة والـ
بــشــفــافــيــة، وتــقــديــر جــهــود وإنــجــازات 
الــعــامــلــيــن فـــي الــمــؤســســة، كــمــا يتم 
والــــــمــــــوارد  ــة  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ الـ إدارة  قــــيــــاس 
الــمــالــيــة، والــمــمــتــلــكــات، والــمــعــرفــة، 
منهجية  وقـــيـــاس  الــعــمــلــيــات،  وإدارة 
وتحسينها  العمليات،  وإدارة  تصميم 
بــطــرق إبـــداعـــيـــة، وتــصــمــيــم وتــطــويــر 
وتــقــويــة  وإدارة  الـــخـــدمـــات،  وتــقــديــم 
رأيهم،  المستفيدين، وقياس  عالقات 
بــهــم،  الــمــتــعــلــقــة  األداء  ــرات  ــ ــؤشـ ــ ومـ
الـــمـــوارد البشرية  نــتــائــج  إلـــى  إضــافــة 
األداء  ومـــــؤشـــــرات  ــم   ــ ــهـ ــ رأيـ وقــــيــــاس 
المتعلقة بهم، مع قياس نتائج عمل 
ومــؤشــرات  المجتمع  لــدى  المؤسسة 
ونتائج  بالمجتمع،  المتعلقة  األداء 

والــنــتــائــج  الــرئــيــســة  األداء  مـــؤشـــرات 
المالية وغير المالية.

وأضاف أن جائزة األمير محمد 
بن فهد ألفضل أداء خيري في الوطن 
لدى  الوعي  زيــادة  إلى  تهدف  العربي 
التميز  بأهمية  الخيرية  المؤسسات 
وتـــقـــديـــر  الــــمــــؤســــســــي،  األداء  ــي  ــ فــ
الفعال  الدعم  التي توفر  المؤسسات 
إعــالء  إلــى  تهدف  كما  القطاع،  لهذا 
القيم الخاصة بأهمية تنمية الموارد 
واالستغالل  المؤسسات  في  البشرية 
ــانــــات، والـــمـــســـاهـــمـــة  ــكــ األمــــثــــل لــــإمــ
الخيرية،  المؤسسات  بــأداء  لالرتقاء 
ــات الـــمـــقـــدمـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتــــوى الـ وبــــمــــســ
العالم  مــســتــوى  عــلــى  للمستفيدين 
ــعــــربــــي. كـــمـــا تــســعــى إلـــــى تــأصــيــل  الــ
فـــي األداء  والــــريــــادة  الــتــمــيــز  ثــقــافــة 
لدى المؤسسات الخيرية في الوطن 
الـــعـــربـــي لــصــيــاغــة مــســتــقــبــل أفــضــل 
للعمل الخيري والعمل على االرتقاء 
بــمــســتــوى الــمــؤســســات الــخــيــريــة في 
لتحقيق  سعيها  فــي  الــعــربــي  الــعــالــم 
التميز في األداء المؤسسي, واعتماد 
ــة بما  ــيـ أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات اإلبـــداعـ
يخدم التحسين المستمر للخدمات 
الــخــيــريــة الــمــقــدمــة لــلــمــســتــفــيــديــن 
التنافس  تشجيع  خـــالل  مــن  وذلــــك 
ــم الــمــؤســســات  ــريـ ــكـ فــيــمــا بــيــنــهــا، وتـ

المتميزة. 

»الملكية للأعمال الإن�سانية« تف�ز بجائزة الأمير محمد بن فهد لأف�سل اأداء خيري عربي

نا�سر بن حمد: الإنجاز الكبير يعك�س دعم ورعاية الملك للعمل الخيري والإن�ساني

} الملكية للأعمال الإن�سانية تت�سلم الجائزة.} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

ــالــــد بــن  ــيـــخ خــ اســـتـــقـــبـــل الـــشـ
خــلــيــفــة  آل  مـــحـــمـــد  ــن  ــ بــ ــد  ــ ــمـ ــ أحـ
مــســتــشــار جــاللــة الــمــلــك لــلــشــؤون 
في  بمكتبه  أمـــس  الــدبــلــومــاســيــة، 
قــصــر الــقــضــيــبــيــة، الــســفــيــر بيوش 
شـــريـــفـــاســـتـــاف ســـفـــيـــر جــمــهــوريــة 

الهند لدى مملكة البحرين. 
وقــــــــد رحــــــــب الــــشــــيــــخ خـــالـــد 
آل خليفة  مــحــمــد  بـــن  أحــمــد  بـــن 
بــالــســفــيــر بـــيـــوش شـــريـــفـــاســـتـــاف، 
الــصــداقــة  عــالقــات  بتميز  مــشــيــًدا 
البحرين  مملكة  بين  تربط  التي 
ــا يــشــهــده  ــ وجـــمـــهـــوريـــة الـــهـــنـــد، ومـ
التعاون الثنائي والعمل المشترك 
بين البلدين الصديقين من تقدم 
مــســتــمــر عــلــى الــمــســتــويــات كــافــة، 
إلى  الدائم  تطلعهما  يجسد  وبما 
الــمــضــي بــكــل أوجــــه الــتــعــاون إلــى 
يعزز مصالحهما  بما  أرحــب  آفــاق 
الــمــشــتــركــة، مــتــمــنــيــًا لــلــســفــيــر كل 

التوفيق والنجاح. 
ــراض الــمــســار  ــعـ ــتـ كـــمـــا تــــم اسـ
التي  الثنائية  للعالقات  المتقدم 

ــبــــل تــعــزيــز  تـــجـــمـــع الـــبـــلـــديـــن، وســ
التطورات  آخــر  ومناقشة  التعاون، 
اإلقليمية والدولية والمسائل ذات 
استقبل  كما  المشترك.  االهتمام 
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
الملك  جاللة  مستشار  خليفة  آل 
ــيــــة، أمـــس  ــلــــومــــاســ ــؤون الــــدبــ ــشــ ــلــ لــ
السيد  القضيبية،  بقصر  بمكتبه 
مــؤيــد عــمــر عــبــدالــرحــمــن الــقــائــم 
بــأعــمــال ســفــارة جــمــهــوريــة الــعــراق 

لدى مملكة البحرين.

الشيخ  رحـــب  الــلــقــاء  وخــــالل 
ــن مـــحـــمـــد  ــ ــ ــد بـ ــ ــمــ ــ ــن أحــ ــ ــ ــد بـ ــ ــالــ ــ خــ
مـــؤيـــد عــمــر  بــالــســيــد  آل خــلــيــفــة 
تشهده  بما  مــشــيــدًا  عبدالرحمن، 
عــــالقــــات األخـــــــوة الــمــتــمــيــزة بــيــن 
مملكة البحرين وجمهورية العراق 
عــلــى مختلف  وتـــقـــدم  تـــطـــور  مـــن 
ــعـــدة، بــمــا يــعــزز مــن مصالح  األصـ
الشقيقين،  وشــعــبــيــهــمــا  الــبــلــديــن 
ــد عـــمـــر كــل  ــؤيـ مــتــمــنــيــًا لــلــســيــد مـ

التوفيق والنجاح. 

م�����س��ت�����س��ار ال���م���ل���ك ل���ل�������س����ؤون ال��دب��ل���م��ا���س��ي��ة 

ي�����س��ي��د ب��ت��م��ي��ز ال���ع���لق���ات م���ع ال��ه��ن��د وال���ع���راق

} ال�سيخ خالد بن اأحمد خلل ا�ستقبال القائم بأعمال سفارة العراق. 

والتنمية  العمل  وزارة  أعلنت 
االجتماعية أنه تم خالل الفترة من 
19 حتى 25 ديسمبر 2021 توظيف 
 )342( فــي  عــمــل  عــن  بــاحــثــًا   )560(
القطاع  في  عاملة  ومؤسسة  شركة 
ــن مــخــتــلــف الــمــؤهــالت  الـــخـــاص مـ
التخصصات  فــي  وذلـــك  الــدراســيــة 
والـــمـــجـــاالت الــوظــيــفــيــة والــمــهــنــيــة 
 )347( تدريب  إلى جانب  المالئمة، 
ــبــــرامــــج  ــًا فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــ شــــخــــصــ
الــعــدد اإلجمالي  وبــلــغ  الــتــدريــبــيــة. 
 )6720( فــي   )25702( للمتوظفين 
مـــنـــشـــأة، مــــتــــجــــاوزًا بـــذلـــك الـــعـــدد 
الــمــقــرر تــوظــيــفــه ضــمــن الــبــرنــامــج 
ــنـــي لــلــتــوظــيــف فــــي نــســخــتــه  الـــوطـ
 25 وهــو   ،2021 العام  خــالل  الثانية 
بينما وصــل إجمالي  مــواطــن،  ألــف 
متدربًا،   )12488( تدريبهم  تــم  مــن 
المتدربين  عــدد  إجمالي  مــتــجــاوًزا 

المستهدف، وهو عشرة آالف فرصة 
تدريبية في هذا العام 2021.

ــــالع  ويـــمـــكـــن لــلــمــهــتــمــيــن االطـ
ــات  ــركــ ــشــ ــاء الــ ــ ــمــ ــ ــة أســ ــمــ ــائــ ــى قــ ــلــ عــ
ــورة تــفــصــيــلــيــة،  والـــمـــؤســـســـات بــــصــ

كل  فــي  المتوظفين  أعـــداد  وكــذلــك 
بشكل  تحديثها  يتم  والــتــي  منشأة 
الــــــوزارة  مـــوقـــع  عــبــر  وذلـــــك  دوري، 
www.mlsd.gov. اإللكتروني: 

.bh

ت�ظيف اأكثر من 25 األف م�اطن هذا العام

أعــلــن الــدكــتــور أحــمــد محمد 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ األنـــــصـــــاري الـ
إطــالق  الحكومية،  للمستشفيات 
ــادرة »أكـــاديـــمـــيـــة الــــجــــودة« في  ــبــ مــ
شهر  في  الحكومية  المستشفيات 
من  انطالقًا  وذلــك  المقبل،  يناير 
الحرص على دعم تطبيق معايير 
في خدمات  الشاملة  الجودة  إدارة 
المستشفيات الحكومية انسجامًا 
مع أهداف ومبادرات تطوير قطاع 
مما  وانــطــالقــًا  الصحية  الــرعــايــة 
يهدف إليه مشروع التسيير الذاتي 
من بناء نظام صحي متميز يهتم 
بتقديم أفضل التجارب للمرضى.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد أوضــــــح 
إدارة  أّن  األنـــــــصـــــــاري  ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
ستطلق  الحكومية  المستشفيات 
الدورة األولى من أكاديمية الجودة 
الـــتـــي ســيــنــاط بــهــا تــوفــيــر فــرص 
الــتــطــويــر الــمــهــنــي لــلــعــامــلــيــن في 
المستشفيات الحكومية عن طريق 
وورش  التدريبية  البرامج  تنظيم 
الــعــمــل. كــمــا تــهــدف لــبــلــورة عمل 
الحكومية  المستشفيات  موظفي 
الـــكـــادر  أو  اإلداري  ــادر  ــكــ الــ ســـــواء 

باالعتماد  منتسبيه  بــكــل  الــطــبــي 
للجودة  المستمر  التحسين  على 

وتطوير عملهم اليومي.
إلــــى أن  وأشـــــار د. األنــــصــــاري 
ــالق هـــــذه الــــمــــبــــادرة ســيــســهــم  ــ ــ إطـ
ــة الـــخـــدمـــة  ــيــ ــوعــ ــيـــن نــ فـــــي تـــحـــسـ
ــــي تـــقـــدمـــهـــا الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــتـ ــ الـ
ــيــــة، وذلــــــــك مـــــن خــــالل  ــكــــومــ الــــحــ
ــذه األكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي ســتــعــمــل  هـــ
والــكــفــاءات  الــمــهــارات  تنمية  على 

في  العاملين  للموظفين  الفنية 
الــمــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة، بــمــا 
تنفيذًا  االحتياجات،  مع  يتماشى 
لرؤية مجلس أمناء المستشفيات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي ابــــتــــكــــار فــــرص 
ــدريــــب والـــتـــطـــويـــر لــمــوظــفــي  ــتــ الــ

المستشفيات الحكومية.
أّن جــودة  األنـــصـــاري  د.  وأكـــد 
ــات فـــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
الــحــكــومــيــة هــــي مـــفـــتـــاح الــنــجــاح 
وتــتــمــثــل فــــي الـــتـــطـــويـــر والــتــمــيــز 
لــتــحــقــيــق الــمــســتــوى الـــعـــالـــي من 
ــي الــــخــــدمــــات والـــتـــي  ــ ــودة فـ ــ ــجــ ــ الــ
منها  المستفيدين  رضا  من  تزيد 
وذلــــــك بــتــعــزيــز قـــــــدرات األطـــبـــاء 
والـــــمـــــمـــــرضـــــيـــــن وكـــــــــل مـــوظـــفـــي 
لتقديم  الحكومية  المستشفيات 
ــلـــمـــرضـــى بــمــا  ــيـــزة لـ ــتـــمـ ــة مـ ــ ــايـ ــ رعـ

ينعكس إيجابًا على صحتهم.
من جانبه أوضح الدكتور عمر 
ياغي، المشرف على األكاديمية، أّن 
التعلم  منهج  ستطبق  األكاديمية 
أشهر  بالممارسة على مدار ثالثة 
بالمعرفة  فيها  الــمــشــاركــيــن  ــزود  تـ
ــادرات  ــ ــبـ ــ والــــخــــبــــرة بـــمـــا يــــدعــــم مـ
المستشفيات  الجودة في  تحسين 
الحكومية وتطويرها والعمل على 
تــولــيــد أفـــكـــار جـــديـــدة واخــتــبــارهــا 
باستخدام  وذلــك  النتائج  ودراســـة 
منهجيات معهد تطوير الخدمات 
الــصــحــيــة فــي بــوســطــن بــالــواليــات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة ومـــن أهمها 
نـــمـــوذج )خــطــط - نــفــذ - حــلــل - 
Plan-Do-Study-( أو  طــبــق( 

ــار  ــكــ وأفــ ــادرات  ــ ــبــ ــ مــ لـــخـــلـــق   )Act
متميزة ومتطورة في رعاية األفراد 
وتــــعــــزيــــز تــــجــــربــــة الــــمــــرضــــى فــي 

المستشفيات الحكومية.
إدارة  أّن  يــــاغــــي  د.  وأوضــــــــح 
الــحــكــومــيــة تعكف  الــمــســتــشــفــيــات 
ــن عــلــى اعــتــمــاد  ــراهـ فـــي الـــوقـــت الـ
ســـاعـــات الـــتـــدريـــب بــالــتــنــســيــق مع 
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الهيئة 
والخدمات الصحية. كما سيحصل 
اشتراك مدة عام  المشاركون على 
من  المفتوحة  المدرسة  ببرنامج 
الصحية  الخدمات  تطوير  معهد 
األميركية،  المتحدة  الواليات  في 
كما يمنحهم فرصة الحصول على 
هذه الشهادة المعترف بها عالميًا.

الم�ست�سفيات الحك�مية تد�سن »اأكاديمية الج�دة« يناير القادم

} د. أحمد األنصاري.

افتتحت األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح 
 26 الموافق  األحــد  أمــس  الصحة، صباح  وزيــرة 
الصحية  للرعاية  سترة  مركز  2021م،  ديسمبر 
الدكتور  بحضور  العاصمة،  بمحافظة  الخاصة 
والـــدكـــتـــورة  الــصــحــة  وزارة  وكـــيـــل  الــمــانــع  ولـــيـــد 
إيــمــان أحــمــد حــاجــي الــقــائــم بــتــصــريــف أعــمــال 
المستشفيات الحكومية غير الخاضعة للضمان 
الصحة،  بــوزارة  المسؤولين  من  وعــدد  الصحي، 

والقائمين على تنفيذ مشروع المركز.
وزارة  حــرص  إطــار  في  المركز  افتتاح  يأتي 
بأفضل  الــمــركــز  وتشغيل  تــطــويــر  عــلــى  الــصــحــة 
اإلمـــكـــانـــات والــتــجــهــيــزات بــمــا يـــعـــزز مــنــظــومــة 
الــرعــايــة الــصــحــيــة طــويــلــة الـــمـــدى ضــمــن بــاقــة 
واتساقا مع  الصحة،  بــوزارة  المقدمة  الخدمات 
نهج الوزارة في استكمال المشاريع الحيوية في 
والتأهيل  الطويلة  الصحية  الــرعــايــة  مــجــاالت 
لتخدم كل محافظات المملكة، ما يسهم في رفع 
جودة حياة األفراد وتلبية احتياجاتهم الصحية 

من خالل مراكز تخصصية حديثة.
وخـــالل الـــزيـــارة االفــتــتــاحــيــة، عــّبــرت وزيـــرة 
بالمستوى  واالعــتــزاز  الفخر  بالغ  عــن  الصحة 
الــمــتــقــدم لــتــنــظــيــم أقـــســـام الــمــبــنــى وتــجــهــيــزهــا 
ــة بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع الــخــطــط  بـــالـــمـــوارد الــــالزمــ
ــاق الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة  ــطــ ــنــ ــلـــيـــة لــ الـــتـــشـــغـــيـ
الــذي  الــالمــحــدود  الــدعــم  وثمنت  المستهدف، 

يــحــظــى بــــه األشــــخــــاص الـــمـــصـــابـــون بـــإعـــاقـــات 
مــخــتــلــفــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن خــــالل ما 
توليه الحكومة من اهتمام كبير ومتابعة حثيثة 
الخدمات  من  ومتقدم  راق  مستوى  يضمن  بما 
والمقيمين وفق  للمواطنين  المقدمة  الصحية 

أحدث نظم الرعاية والوقاية والتأهيل. 
ــرة الــصــحــة عــلــى أقــســام  ــ ــد اطــلــعــت وزيــ وقــ
ــذي يــتــكــون مـــن طــابــقــيــن، يشمل  ــ الـــمـــركـــز  والــ

الــطــابــق الــعــلــوي غـــرفـــا حــديــثــة ومــجــهــزة بكل 
األجهزة والمواد الطبية وطاقم عالجي متكامل 
والــتــأهــيــل بمختلف  والــتــمــريــض  مـــن األطـــبـــاء 
ــالج الــمــهــنــي  ــعــ فـــروعـــه كـــالـــعـــالج الــطــبــيــعــي والــ
وخــدمــات الــنــطــق، إضــافــة إلـــى خــدمــات البحث 
بـ  تــقــدر  استيعابية  طــاقــة  ليغطي  االجــتــمــاعــي 

14 سريرا.
الــطــابــق األرضـــي فيتضمن عـــددا من  وأمـــا 

كالصيدلية  والمرافق  التمريض  الغرف ألقسام 
لتشغيل  التسهيالت  كــل  تشمل  والــتــي  وغــيــرهــا 
خدمات الطب النفسي للمجتمع والتي تنقسم 
البالغين  تشمل  رئيسية  مجموعات  ثــالث  إلــى 
إلى  بــاإلضــافــة  الــســن،  وكــبــار  الذهنية  واإلعــاقــة 
فــريــق الــتــدخــل الــســريــع والــــذي يــســاعــد بشكل 
المرضى  مــع  األزمــــات  حــصــول  عــنــد  مستعجل 
ذات  في  الطابق  ويضم  منازلهم،  في  النفسيين 
الوقت استمرارية لمشروع فكرة تطوير وتوسعة 

خدمات الطب النفسي.
ــالـــح بــالــمــركــز  وقـــــد أشـــــــادت الـــــوزيـــــرة الـــصـ
وكـــفـــاءة عــمــل الــقــائــمــيــن عــلــيــه، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــخــدمــات  تــعــزيــز  تــحــرص عــلــى  الــصــحــة  وزارة 
ــذوي الــعــزيــمــة إيـــمـــاًنـــا مـــن حــرص  ــ الــمــقــدمــة لـ
القيادة الرشيدة بأهمية تقديم الرعاية المثلى 
وتجسيدًا لما أقره دستور مملكة البحرين، الفتًة 
الــرعــايــة  أهــــداف  أهـــم مــقــومــات تحقيق  إلـــى أن 
بقيادة  الشاملة  التنمية  مسيرة  هــو  المقدمة 
الملك حمد بن  الــمــفــدى جــاللــة  الــبــالد  عــاهــل 
لدن  مــن  مــحــدود  ال  وبــدعــم  خليفة،  آل  عيسى 
بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  صاحب 
آل خليفة ولي العهد رئيس الــوزراء، نحو تلبية 
لكل  الــصــحــيــة  االحــتــيــاجـــــات  مختلـف  وتــأمــيــن 

شرائح المجتمع.

وزي��رة ال�سح��ة تفتت��ح مرك��ز �س��ترة للرعاي��ة ال�سحية الخا�س��ة

} وزيرة ال�سحة خلل افتتاح المركز.

أكدت الدكتورة فاطمة حبيل 
استشارية طب عائلة رئيسة قسم 
الـــبـــرامـــج بــــــإدارة تــعــزيــز الــصــحــة 
تــحــديــث  أن  الـــصـــحـــة  وزارة  ــي  فــ
بـــــروتـــــوكـــــوالت الـــتـــطـــعـــيـــم ضــمــن 
يأتي  للتطعيم  الوطنية  الحملة 
التي تقوم  الجهود  إطــار دعم  في 
للتصدي  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  بــهــا 
ــا بــمــا يــســهــم في  لــفــيــروس كـــورونـ
ــاظ عـــلـــى صـــحـــة وســـالمـــة  ــفـ ــحـ الـ
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، داعــيــًة 
الجرعة  ألخــذ  المؤهلين  جميع 
الــمــبــادرة  إلـــى  الــثــانــيــة  المنشطة 
ألخذها عبر التوجه مباشرة إلى 
المراكز الصحية التي تم إعالنها 
مسبًقا من قبل وزارة الصحة من 

دون الحاجة إلى أخذ موعد.
 وأوضحت أن الفريق الوطني 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
الجرعة  إتاحة  أعلن  )كوفيد-19( 
الــمــنــشــطــة الــثــانــيــة لــلــحــاصــلــيــن 
تــطــعــيــم  ــن  ــ مــ ــات  ــ ـــرعــ ــ ــى 3 جـ ــلــ عــ
للفيروس،  الــمــضــاد  )ســيــنــوفــارم( 
وذلـــــــك بـــعـــد مـــــــرور 3 أشــــهــــر مــن 
األولـــى  المنشطة  الــجــرعــة  أخـــذ 
للفئة  )ســـيـــنـــوفـــارم(  تــطــعــيــم  مـــن 
الــعــمــريــة الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 18 

عــاًمــا ومـــا فــــوق، مــشــيــرًة إلـــى أنــه 
يمكن لهذه الفئة من المطعمين 
بيونتيك«،   - »فايزر  تطعيم  أخــذ 
تــطــعــيــم »ســـيـــنـــوفـــارم« كــجــرعــة  أو 

منشطة ثانية.
ــت الــــدكــــتــــورة حــبــيــل  ــ ــافـ ــ وأضـ
والتعليمات  ــادات  ــ اإلرشــ كــافــة  أن 
المعنية  الــجــهــات  عـــن  ــادرة  الــــصــ
الحد  إلـــى  أســاســي  تــهــدف بشكل 
ــيـــروس وضـــمـــان  ــفـ مــــن انـــتـــشـــار الـ
للجميع  الالزمة  الحماية  تأمين 
ــدة عــلــى  ـــ ــــؤكـ ــه، مــ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــــن تـ مــ
االلتزام  الجميع ضرورة مواصلة 
باإلجراءات  بمسؤولية مجتمعية 

ــود  ــهــ االحـــــــتـــــــرازيـــــــة ودعــــــــــم الــــجــ
والــمــســاعــي الــكــبــيــرة الــتــي تــقــوم 

بها الكوادر الطبية والصحية من 
خالل عملها الدؤوب والمتواصل 

لحفظ سالمة جميع المواطنين 
والمقيمين بالمملكة. 

د. فاطم�ة حبي�ل تدع�� جمي�ع الم�ؤهلي�ن لأخ�ذ الجرع�ة المن�س�طة الثاني�ة 

اإل�ى الت�ج�ه مبا�س�رة اإل�ى المراك�ز ال�سحي�ة م�ن دون الحاجة اإل�ى اأخذ م�عد

} د. فاطمة حبيل.
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ــــي بــــدايــــة االجـــتـــمـــاع رفـــع  وفـ
األمــنــاء  وأعـــضـــاء مجلس  رئــيــس 
والتبريكات  التهاني  آيــات  أسمى 
إلى مقام حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى، وصــاحــب 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، بمناسبة احتفال 
ــن بــــأعــــيــــادهــــا  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ مـ

الوطنية المجيدة.
كــمــا تـــقـــدم مــجــلــس األمـــنـــاء 
بالتهنئة لعضو المجلس الدكتور 
رئيس  العسيري  إبراهيم  محمد 
الفضاء،  لعلوم  الوطنية  الهيئة 
قمر  أول  إطـــالق  نــجــاح  بمناسبة 
صـــنـــاعـــي بــحــريــنــي مـــشـــتـــرك مــع 
المتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ دولــة 
اإلنجاز  هذا  أن  مؤكدا  الشقيقة، 
ــاريــــخــــي الـــمـــشـــرف  ــتــ ــلـــمـــي الــ ــعـ الـ
لتعزيز  مــهــمــة،  انــطــالقــة  يــشــكــل 
البحرين  مملكة  ومــكــانــة  قـــدرات 
والعلمية،  التقنية  المجاالت  في 
وريادتها في قطاع علوم الفضاء.

استعرض  االجــتــمــاع  وخـــالل 
ــاء مـــا تـــم إنـــجـــازه  ــنــ مــجــلــس األمــ
ــام  ــــالل الــــربــــع األخــــيــــر مــــن عـ خــ
الـــمـــوضـــوعـــات  ونــــاقــــش  2021م، 
ــدول أعــمــالــه،  ــ الـــمـــدرجـــة عــلــى جـ

وذلك على النحو اآلتي:

وأعـــضـــاء  رئـــيـــس  رفـــــع  أواًل: 
ــات  ــاء خـــالـــص آيــ ــ ــنـ ــ مــجــلــس األمـ
ــزاز إلــى  ــ ــتـ ــ الــشــكــر الـــجـــزيـــل واالعـ
بـــن سلمان  الــشــيــخ عــيــســى  ســمــو 
بن حمد آل خليفة رئيس مجلس 
أمـــنـــاء وقــــف عــيــســى بـــن ســلــمــان 
التعليمي الخيري، بمناسبة زيارة 
ورعايته  ــات«  ــ »دراسـ لمركز  ســمــوه 
»أول  كتاب  تدشين  الكريمة حفل 
الــذي قــدم جانًبا  الــرؤى سلمان«، 
والمشرقة  الحافلة  المسيرة  من 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  لــصــاحــب 
خــلــيــفــة  آل  ــمــــد  حــ بـــــن  ــان  ــمــ ــلــ ســ
ــد رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ولـــــــــي الـ
الـــــــوزراء، ومــــا تــتــضــمــنــه مـــن رؤى 
سموه  وإدارة  ومبادرات،  وإنجازات 
المهام  لكل  والملهمة  الناجحة 

والمسؤوليات الوطنية.
ــلـــس  ــجـ ــمـ ثــــــانــــــًيــــــا: أشـــــــــــاد الـ
ــر والـــمـــتـــمـــيـــز،  ــيـ ــبـ ــكـ بـــالـــنـــجـــاح الـ
ملتقى  ــات«  ــ »دراسـ مــركــز  لتنظيم 
الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا 
لمراكز الفكر، وكذلك استضافته 
الفكر،  لمراكز  العالمي  الملتقى 
تــحــت عـــنـــوان »الـــمـــراكـــز الــفــكــريــة 
عصر  فــي  العالمية  والــمــتــغــيــرات 
األزمات«، الذي ُعقد ألول مرة في 
الشرق األوسط، وفي هذا اإلطار 
نـــوه الــدكــتــور الــشــيــخ عــبــداهلل بن 
مــبــادرة  أن  إلــى  آل خليفة  أحــمــد 

»الــشــبــكــة الــعــالــمــيــة لـــلـــمـــرأة في 
مـــراكـــز الــفــكــر« الــتــي تـــم إعــالنــهــا 
تهدف  الملتقى  فــعــالــيــات  خـــالل 
المرأة  وإعـــداد  الفرص  إلــى خلق 
مراكز  في  قيادية  مناصب  لشغل 
الخطوة  أن هــذه  األبــحــاث، مبينا 
المجتمع  تــقــديــر  تــؤكــد  الــمــهــمــة 
الـــــدولـــــي لــلــمــكــتــســبــات الــــرائــــدة 
مملكة  فــي  للمرأة  تحققت  التي 

البحرين.
ــلــــس  ــمــــجــ ثـــــــالـــــــًثـــــــا: أكـــــــــــد الــ
ــة الــعــمــل  ــ أهــمــيــة مـــخـــرجـــات ورشـ
الــتــفــاعــلــيــة الـــتـــي نــظــمــهــا مــركــز 
»دراسات« لممثلي مراكز الخدمة 
الحكومية، في إطار االستعدادات 
الــتــقــيــيــم  دورة  ــبــــدء  لــ ــة  ــاريــ ــجــ الــ
شهر  فــي  ستنطلق  التي  الثالثة، 

يناير المقبل.
ــــس مـــجـــلـــس  ــ ــيـ ــ ــ وأوضـــــــــــــــح رئـ
هــذه  الــمــركــز  تنظيم  أن  األمـــنـــاء 
المتخصصة  التعريفية  الــورشــة 
يأتي تماشًيا مع توجهاته الرامية 
المجتمعية،  الشراكة  تفعيل  إلى 
استراتيجي  كحليف  والمساهمة 
ــة  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ ــات الـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ مــــــع الـ

التنمية  خــطــط  ودعـــم  المعنية، 
الشاملة.

ــتــــعــــرض مــجــلــس  ـــا: اســ ــ ــًعـ ــ ــ راب
ــرة الـــتـــعـــاون الــتــي  األمــــنــــاء مــــذكــ
ــز »دراســـــــــــــــات« مــع  ــ ــركـ ــ أبــــرمــــهــــا مـ
البحرين،  تــجــارة وصــنــاعــة  غــرفــة 
ــة  ــمـــوحـ بــــاعــــتــــبــــارهــــا خـــــطـــــوة طـ
مـــن أجـــل تــحــقــيــق الــتــكــامــل بين 
لرؤية  وفًقا  الوطنية  المؤسسات 
 ،2030 االقـــتـــصـــاديـــة  الـــبـــحـــريـــن 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ وكــــذلــــك اتـــفـــاقـــيـــة الــ
الــمــجــلــس األطــلــســي األمــريــكــي، 
العلمي  البحث  مــجــاالت  لتعزيز 

والمعرفي بين الجانبين.
ــور  ــتــ ــدكــ ــع الــ ــ ــلـ ــ خـــــامـــــًســـــا: أطـ
ــمــــد آل  ــيـــخ عــــبــــداهلل بــــن أحــ الـــشـ
خــلــيــفــة أعـــضـــاء الــمــجــلــس على 
فــحــوى لــقــائــه مــع عـــدد مــن قــادة 
مـــشـــروع عــــالء الــــديــــن، لــلــتــقــارب 
األفكار  ومكافحة  الثقافات،  بين 
الــســلــبــيــة الــنــمــطــيــة، عـــن طــريــق 
من  بإشراف  المتبادلة،  المعرفة 
أن  مـــؤكـــًدا  »الــيــونــســكــو«،  منظمة 
نــمــوذًجــا  تــقــدم  الــبــحــريــن  مملكة 
ــيــــخ الـــتـــســـامـــح  رائــــــــــــًدا فـــــي تــــرســ

والتعايش السلمي.
ــــش مـــجـــلـــس  ــاقــ ــ ســـــــــادًســـــــــا: نــ
جائزة  إلطـــالق  مقترًحا  األمــنــاء 
لـــلـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، تــــهــــدف إلـــى 
تطوير مهارات وقدرات الباحثين، 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ انــــســــجــــاًمــــا مــــــع اسـ
الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة، وخـــاصـــة في 
العلمي  بالبحث  االرتــقــاء  مجال 

واالبتكار.
ســــــــابــــــــًعــــــــا: قــــــــــــدم الـــــمـــــديـــــر 
التنفيذي للمركز عرًضا لمقترح 
التي  المحكمة  الـــدوريـــة  تــطــويــر 
»دراســات«،  باسم  المركز  يصدرها 
وذلـــك فــي إطـــار الــجــهــود الرامية 
إلى تعزيز االشتراطات والمعايير 

األكاديمية الرفيعة.
وفـــي خــتــام االجــتــمــاع أعـــرب 
ــاء »دراســـــــــــــات« عــن  ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس أمـ
حققها  التي  بالُمنجزات  اعتزازه 
الــتــي  2021م،  ــام  ــ عـ فــــي  الـــمـــركـــز 
تـــمـــثـــلـــت فـــــي تـــنـــفـــيـــذ مــجــمــوعــة 
مـــتـــنـــوعـــة وبـــــــــارزة مــــن األنـــشـــطـــة 
متمنًيا  واإلصـــدارات،  والفعاليات 
للمركز وباحثيه ومنتسبيه مزيًدا 

من التقدم والتميز.

مجل�ش اأمناء مركز »درا�سات« يناق�ش مقترحا لإطالق جائزة للبحث العلمي

} جانب من اجتماع مجلس أمناء مركز »دراسات«.

االستراتيجية  لــلــدراســات  البحرين  مــركــز  أمــنــاء  مجلس  عقد 
ــات« اجــتــمــاعــه الــثــانــي، بــرئــاســة الــدكــتــور  ــ والــدولــيــة والــطــاقــة »دراســ
ُكل  وبحضور  المجلس،  رئيس  آل خليفة  أحمد  بن  عبداهلل  الشيخ 
بن  فهد  والشيخ  العسيري،  إبراهيم  محمد  الدكتور  األعــضــاء  من 
عبدالرحمن آل خليفة، والدكتور خليفة بن علي الفاضل، والسيد 
حسين محمد رجب، والدكتور أحمد هاشم اليوشع، باإلضافة إلى 

الدكتور حمد إبراهيم العبداهلل المدير التنفيذي للمركز.

عـــــقـــــدت األمـــــــانـــــــة الـــعـــامـــة 
لمراكز الوثائق والدراسات بدول 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
العربية، صباح أمس، اجتماعها 
الذي  والثالثين  الرابع  الــدوري 
تــســتــضــيــفــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الثقافي،  عيسى  بمركز  ممثلة 
مراكز  ومندوبي  رؤســاء  بحضور 

الوثائق التاريخية الخليجية.
خــالــد  الـــشـــيـــخ  د.  وافـــتـــتـــح 
نــائــب  آل خــلــيــفــة  بــــن خــلــيــفــة 
المدير  األمــنــاء  مجلس  رئــيــس 
ــز عـــيـــســـى  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الــــتــــنــــفــــيــــذي لـ
رحب  بكلمة  االجتماع  الثقافي 
في  المشاركين  باألعضاء  فيها 
الجهود  نجاح  مثمنًا  االجتماع، 
الوطنية لمملكة البحرين ودول 
تحقيق  فـــي  الــعــربــيــة  الــخــلــيــج 
أهـــــــداف حــمــلــة الــتــطــعــيــم ضــد 

فيروس كورونا المستجد.
وأشـــــــــــاد بـــــحـــــرص األمـــــانـــــة 
فــهــد  د.  إدارة  تـــحـــت  ــة  ــامــ ــعــ الــ
الملك  دارة  عام  أمين  السماري 
العربية  بالمملكة  عــبــدالــعــزيــز 
ــة عــــلــــى عــــقــــد هــــذا  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
االجـــتـــمـــاع الــمــهــم، مــشــيــرًا إلــى 
الجهود  مواصلة  يؤكد  ذلــك  أن 

تاريخ  وحــدة  خدمة  فــي  النبيلة 
ــلـــى نــهــج  الـــمـــنـــطـــقـــة، وســــيــــرا عـ
المغفور  العامة  األمانة  مؤسس 
له سمو الشيخ عبداهلل بن خالد 

آل خليفة رحمه اهلل.
االجتماع  أعمال  ترأس  وقد 
تــــقــــدم  ــــث  ــيـ ــ حـ ــاري،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ د. 
ــاء بــالــتــهــنــئــة لــحــضــرة  ــ ــــضـ واألعـ
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
ــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــفــــدى ومـــمـ ــمــ الــ
الـ50،  الوطنية  األعياد  بمناسبة 

ــددا من  ثـــم نــاقــش االجــتــمــاع عــ
الـــمـــوضـــوعـــات الــــمــــدرجــــة عــلــى 
جدول أعماله، واتخذ في شأنها 
والتوصيات؛  القرارات  من  عددا 
بما يخدم مسيرة األمانة العامة 
وتـــعـــزيـــز دورهــــــا الــمــؤســســي في 
والــعــربــي،  الخليجي  المجتمع 
تاريخ  خدمة  فــي  دورهـــا  وتعزيز 

المنطقة.
ــاع  ــمــ ــتــ وجـــــــــرى خـــــــالل االجــ
إحــاطــة األعـــضـــاء بــالــعــمــل على 
الوثائق، والكتب، والمواد  حصر 

بالجزيرة  المتعلقة  الصحفية 
الــعــربــيــة والــخــلــيــج الــعــربــي في 
الهندية،  واألرشيفات  المكتبات 
وإعــداد  لها،  وعمل مسح ضوئي 
العلمية عن  ببلوجرافية للمواد 
المصادر  فــي  العربية  الــجــزيــرة 

البرتغالية.
ــــالع األعـــضـــاء على  وتــــم اطـ
تاريخ  عن  توثيقي  كتاب  مسودة 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي الـــمـــعـــاصـــر 
استكماال لتنفيذ توصية سابقة 
بإصدار الكتاب الذي أعده مركز 

زايد للدراسات والبحوث.
قبل  من  الموافق  تمت  وقــد 
األعـــضـــاء عــلــى تــدشــيــن حــســاب 
تــويــتــر لــأمــانــة الــعــامــة لــمــراكــز 
ــق والـــــــــدراســـــــــات بـــــدول  ــ ــائـ ــ ــوثـ ــ الـ
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 

العربية. 
وقــــــــد أقـــــيـــــم عــــلــــى هـــامـــش 
االجــــــــتــــــــمــــــــاع مـــــــعـــــــرض آلخــــــر 
المراكز األعــضــاء من  إصـــدارات 
وبـــحـــوث علمية  ودراســــــات  كــتــب 

ونشرات إخبارية.

تد�س��ين ح�س��اب تويت��ر لالأمان��ة العام��ة لمراك��ز الوثائ��ق الخليجي��ة

} اجتماع األمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ممثلة  للشرطة  الملكية  األكاديمية  اختتمت 
بكلية تدريب الضباط عددًا من البرامج التدريبية 
شرطة  مــع  بــالــتــعــاون  نظمتها  الــتــي  المتخصصة 
درهــــام الــبــريــطــانــيــة، وشــــارك فــيــهــا 75 مــتــدربــًا من 

منتسبي وزارة الداخلية.
ويأتي تنفيذ هذه الدورات ضمن مشروع تدريبي 
والتطورات  للمستجدات  وفقًا  ُأعد  متكامل،  سنوي 
التدريبية إلعداد كوادر بحرينية مؤهلة ذات خبرات 
عالية في المجاالت المختلفة، وتعزيز احترافيتها 

في أداء المهام المنوطة بها.
وقــــد تــضــمــنــت الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة مــعــلــومــات 
مــســتــحــدثــة مــرتــبــطــة بــالــواقــع الــعــمــلــي، والـــتـــي تم 
تطبيقها من خالل مجموعة من األساليب النظرية 
التمارين  إلــى  بــاإلضــافــة  الجماعية،  والــمــنــاقــشــات 
العملية  والــتــطــبــيــقــات  الــتــدريــبــيــة  الــقــاعــات  داخــــل 

خارجها.
ــة الــمــلــكــيــة لــلــشــرطــة  ــيـ ــمـ ــاديـ وســتــســتــأنــف األكـ
نشاطها التدريبي بالتعاون مع شرطة درهام مطلع 

تطوير  منها الستكمال  سعيًا  وذلــك  الــقــادم،  الــعــام 
الكوادر البشرية في الجانبين العلمي والتقني.

الأك��ادي��م��ي��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ت��خ��ت��ت��م ب��رام��ج��ه��ا ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي 

ن��ظ��م��ت��ه��ا ب���ال���ت���ع���اون م���ع ���س��رط��ة دره������ام ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة

} احد البرامج التدريبية لأكاديمية الملكية للشرطة.

} جانب من اللقاء.

اســتــقــبــلــت الــشــيــخــة مـــي بنت 
هيئة  رئــيــســة  خــلــيــفــة  آل  مــحــمــد 
ــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة واآلثـــــــــار فــي  الـ
بــريــانــغــانــي  بــراديــبــا  أمـــس  مكتبها 
سريالنكا  جمهورية  سفيرة  ســارام 
الــديــمــقــراطــيــة االشـــتـــراكـــيـــة لــدى 

ــــي هـــذا  ــأتـ ــ ــبــــحــــريــــن. ويـ مـــمـــلـــكـــة الــ
اللقاء في إطار الجهود المشتركة 
لــــدى الــجــهــتــيــن مـــن أجــــل تــعــزيــز 
الثقافية  الــمــجــاالت  فــي  الــتــعــاون 
في  الثقافي  بالحراك  يرتقي  بما 
الــمــمــلــكــة ويــعــزز أواصــــر الــصــداقــة 
الشيخة  وقــالــت  البلدين.  بين  مــا 
إن  آل خــلــيــفــة  مـــحـــمـــد  بـــنـــت  مــــي 
الـــدوام  على  تسعى  الثقافة  هيئة 
االرتــقــاء بعالقات مملكة  أجــل  من 
الــبــحــريــن الــحــضــاريــة مـــع الــــدول 
ــالــــحــــضــــور  ــدة بــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ األخـــــــــــــــرى، مـ
الثقافي السيريالنكي في األنشطة 
والبرامج الثقافية المحلية، والذي 
يــثــمــر عــلــى الــــــدوام مـــشـــاركـــات في 
العديد من المواسم والمهرجانات 
ــتــــي تــنــظــمــهــا هـــيـــئـــة الــبــحــريــن  الــ
للثقافة واآلثار. من جانبها، شكرت 
السفيرة سارام جهود هيئة الثقافة 
ــي الــــتــــرويــــج ألهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون  ــ فـ
الــثــقــافــي عــلــى الــمــســتــوى الــدولــي، 
مـــؤكـــدة اســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــعــاون مع 
منجزات  تحقيق  أجــل  مــن  الهيئة 

ثقافية في المستقبل القريب.

رئي�س���ة هيئ���ة الثقاف���ة تبح���ث مع ال�س���فيرة

الثقافية المجالت  في  التعاون  تعزيز  ال�سريالنكية 

بنت  رنــا  الشيخة  د.  استقبلت 
األمين  خليفة  آل  دعيج  بن  عيسى 
ــام لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي  ــعــ الــ
مجلس  أمــنــاء  مجلس  رئيس  نائب 
ــي بــمــكــتــبــهــا أمـــس  ــالـ ــعـ الــتــعــلــيــم الـ
فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس 
للخدمات  العربية  األكاديمية  إدارة 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــبـــحـــوث )الــجــامــعــة 
األهــلــيــة( والــدكــتــور عــبــداهلل يوسف 
ــاء  ــنــ ــــس مـــجـــلـــس أمــ ــيـ ــ ــواج رئـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ

الجامعة.
وقد رحبت األمين العام بفاروق 

الــمــؤيــد والــدكــتــور عــبــداهلل الــحــواج، 
مـــعـــربـــة عــــن تـــقـــديـــرهـــا لـــمـــا تــبــذلــه 
الجامعة األهلية من جهود ملموسة 
ومخرجات  بـــأداء  لالرتقاء  وحثيثة 
التعليم العالي في مملكة البحرين، 
مؤكدة حرص مملكة البحرين على 
توفير البيئة الجاذبة لالستثمار في 
الرامية  المشاريع  وإنجاز  التعليم، 
لــالرتــقــاء بــقــطــاع الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
كافة  مــن  متمكنة  أجــيــال  وتــخــريــج 
المهارات المطلوبة في سوق العمل. 

ــن جـــانـــبـــهـــم، أعــــــــرب فــــــاروق  ــ مـ

الــمــؤيــد والــدكــتــور عــبــداهلل الــحــواج 
عن عميق تقديرهما وامتنانهما لما 
تحظى به الجامعة األهلية من دعم 

عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، يــعــكــس ما 
وتقدير  اهتمام  من  التعليم  لقطاع 

كبيرين في مملكة البحرين.

»التعليم العالي« حري�ش على توفير البيئة الجاذبة لال�ستثمار في التعليم

} الأمين العام للتعليم العالي ت�ستقبل فاروق المؤيد ود. عبداهلل الحواج.

أشـــاد مــقــال صـــادر عــن مركز 
لــلــبــاحــثــيــن  ــون«  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ويـ »وودرو 
المرموق في العاصمة األمريكية 
واشنطن بتقدم المرأة البحرينية 
على مستوى دول المنطقة، حيث 
أشـــار كــاتــب الــمــقــال السيد إيــدي 
الموظفين  كبير  وهـــو  أســيــفــيــدو 
لــلــســفــيــر  األول  والــــمــــســــتــــشــــار 
مــــارك جــريــن الــرئــيــس والــمــديــر 
التنفيذي لمركز ويلسون على أثر 
البحرين  لمملكة  األخيرة  زيارته 
»الــبــحــريــن احــتــفــلــت في  إلـــى أن 
الــمــرأة  بــيــوم  األول مــن ديــســمــبــر 
األشواط  جسد  الذي  البحرينية 
الـــتـــي قــطــعــتــهــا الــمــمــلــكــة فــيــمــا 
يتعلق بدور المرأة في المجتمع«، 
أنه  الكثيرون  يــدرك  »ال  وأضـــاف: 
فـــي عــشــريــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي 
أول مــدرســة  الــبــحــريــن  افــتــتــحــت 
ــنـــات،  ــبـ ــلـ ابــــتــــدائــــيــــة حـــكـــومـــيـــة لـ
ومؤخرًا  أنشأت البحرين في عام 
لــلــمــرأة  األعـــلـــى  الــمــجــلــس   2001
الــــذي تــتــمــثــل مــهــمــتــه فـــي توفير 
الفرص وتمكين المرأة، بينما في 
عام 2004 تم تعيين أول امرأة في 
وفي  الحكومة،  في  وزيــرة  منصب 
امــرأة  أول  انتخاب  عــام 2006  تم 
البرلمان  لعضوية  البحرين  فــي 

وتم تعيين أول قاضية«.

ــع الــــمــــقــــال أنـــــــه عــلــى  ــ ــابــ ــ ــ وت
معدل  بلغ  االقــتــصــادي،  الصعيد 
مشاركة المرأة في القوى العاملة 
في البحرين 45% في عام 2019، 
مــتــوســط  ــن ضـــعـــف  ــ مـ ــر  ــثــ أكــ أي 
وشمال  األوســـط  الــشــرق  منطقة 
منطقة  تحتل  وبينما  إفــريــقــيــا. 
الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا 
ــي الــعــالــم  ثـــانـــي أدنــــــى مـــرتـــبـــة فــ
بــالــنــســبــة لــلــنــســاء الـــالتـــي يـــدرن 
مشاريع وأنشطة تجارية صغيرة، 
الــبــحــريــن  نـــســـاء  مـــن  فــــإن %49 
حيث  تــجــاريــة،  ســجــالت  يمتلكن 
أكد المقال في هذا الخصوص أن 
البحرين جعل  المرأة في  تمكين 
متناميًا  ماليًا  مــركــزًا  الــبــالد  مــن 

لـــيـــس عـــلـــى مـــســـتـــوى الــمــنــطــقــة 
ــلـــى الــصــعــيــد  ــكــــن عـ فـــحـــســـب، ولــ

الدولي أيضًا.
كــمــا أشــــار الــمــقــال بــإعــجــاب 
الـــبـــحـــريـــن  تعد  مــمــلــكــة  أن  إلــــى 
األوســـــــط  ــرق  ــ ــشــ ــ الــ دول  ــر  ــ ــغـ ــ أصـ
وشــمــال إفــريــقــيــا مــن حــيــث عــدد 
إال  األرض،  ــة  ــاحـ ــسـ ومـ ــان  ــكـ ــسـ الـ
ــن قــبــيــل الــمــبــالــغــة  أنـــــه لـــيـــس مــ
الـــــقـــــول بــــــأن ثـــقـــلـــهـــا اإلقـــلـــيـــمـــي 
مساحتها.  حجم  تعدى  والدولي 
البحرين  أولته  الــذي  فاالهتمام 
لــتــعــزيــز الــتــســامــح الــديــنــي ودعــم 
ــرأة لـــالنـــخـــراط فـــي الــحــيــاة  ــمــ الــ
الــعــامــة مـــن خـــالل تــعــزيــز آلــيــات 
تــكــافــؤ الـــفـــرص كــــان لـــه الــصــدى 
الـــذي انعكس على  الــبــارز  واألثـــر 
الفئة  ضــمــن  الــبــحــريــن  تصنيف 
األولى في التقرير السنوي لوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة األمـــريـــكـــيـــة الــمــعــنــي 
ــار بــاألشــخــاص  ــجـ بــمــكــافــحــة االتـ
ألربــعــة أعــــوام عــلــى الــتــوالــي منذ 
إلــى  الــمــقــال  تــطــرق  وقــــد   .2018
ــدة ملفات  ــع الــبــحــريــن فــي عـ واقــ
أخرى مثل ملف حقوق اإلنسان، 
واالقتصادي  العسكري  والتعاون 
مع الواليات المتحدة األمريكية، 
ــوذج لــلــتــعــايــش  ــمـ ــنـ ــريـــن كـ ــبـــحـ والـ

والتسامح وحرية األديان.

كبير موظفي مركز »ويل�شون« البحثي بوا�شنطن:

البحرين ميزت نف�سها على م�ستوى المنطقة في مجال تقدم المراأة

} إيدي أسيفيدو.

الشيخ  طبيب  الفريق  استقبل 
محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس 
مقر  فــي  للصحة  األعــلــى  المجلس 
المجلس صباح أمس السيد بيوش 
شريفاستاف سفير جمهورية الهند 
لــــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، حــيــث تم 
التعاون  آفــاق  واستعراض  التباحث 
ــن الــــصــــديــــقــــيــــن فــي  ــديــ ــلــ ــبــ ــن الــ ــيــ بــ
وذلك  الصحية،  المجاالت  مختلف 
للمجلس  الـــعـــام  األمـــيـــن  بــحــضــور 

إبراهيم علي النواخذة.
وقّدم الشيخ محمد بن عبداهلل 
المجلس  دور  عن  شرحًا  خليفة  آل 
ومتابعة  وضــع  فــي  للصحة  األعــلــى 
تنفيذ الخطة الوطنية للصحة، من 

وتطوير  الــصــحــي،  للضمان  الــوطــنــي  البرنامج  بينها 
قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

وقد تطرق رئيس المجلس األعلى للصحة خالل 
اللقاء إلى آفاق التعاون الصحي بين البلدين وباألخص 
واالستشاريين  لــأطــبــاء  الـــزيـــارات  تنظيم  مــجــال  فــي 
البلدين الصديقين على صعيد  وتبادل الخبرات بين 
الــتــدريــب واألبــحــاث واالســتــفــادة مــن خــبــرة الهند في 
الـــقـــطـــاع الــصــحــي بــالــتــخــصــصــات الــطــبــيــة الــدقــيــقــة 

الهندية  االســتــثــمــارات  واســتــقــطــاب 
فـــي مــشــاريــع الــقــطــاع الــصــحــي وال 
ــع األدويـــــــــــة،  ــانــ ــاع مــــصــ ــ ــطـ ــ ســـيـــمـــا قـ
ــائـــم عــلــى  ــقـ ــرار الـــتـــعـــاون الـ ــمــ ــتــ واســ
بما  كــورونــا  جائحة  مواجهة  صعيد 

يعود بالنفع على البلدين.
إلــى تطوير  الــلــقــاء  تــطــرق  كما 
الـــتـــعـــاون بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن فــــي مــلــف 
ــة  ــانـ ــعـ ــتـ ــاالسـ الـــــعـــــالج بـــــالـــــخـــــارج، بـ
بــالــخــدمــات واإلمـــكـــانـــيـــات الــطــبــيــة 
جمهورية  في  المتميزة  والعالجية 
الهيئات  كــل  مــع  وبالتنسيق  الهند، 

الصحية في مملكة البحرين.
السيد بيوش  أعرب  من جانبه، 
الهند  شريفاستاف سفير جمهورية 
المتميز  للمستوى  تقديره  عن  البحرين  مملكة  لدى 
وجمهورية  البحرين  مملكة  تربط  التي  العالقات  من 
الهند الصديقة، وأثنى على الدور البارز الذي يضطلع 
به المجلس األعلى للصحة في تطوير قطاع الرعاية 
الصحية في البحرين ومواجهة جائحة كورونا وتوفير 
الجانب  استعداد  مؤكدًا  للجميع،  الصحية  التغطية 
بين  المشترك  الصحي  التعاون  آفاق  لتنمية  الهندي 

البلدين.

رئ��ي�����ش »الأع����ل����ى ل��ل�����س��ح��ة« ي��ب��ح��ث م���ع ال�����س��ف��ي��ر 

ال���ه���ن���دي ت���ط���وي���ر ال����ت����ع����اون ب���ي���ن ال��ب��ل��دي��ن

} الشيخ محمد بن عبداهلل.

الدكتورة  دعت  بهيـج  حفل  في 
ابــتــســام الـــــدالل بــصــفــتــهــا الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــســتــشــفــى الـــكـــنـــدي 
التنفيذية  اإلدارة  كــل  التخصصي 
واألطــــــــــبــــــــــاء والـــــمـــــوظـــــفـــــيـــــن إلـــــى 
االحــتــفــال بــاالعــتــمــاد الــمــاســي من 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة واالحــتــفــال 
بــالــذكــرى الــســنــويــة الــثــالــثــة عــشــرة 

الفتتاح مستشفى الكندي.
ترحيبية  بكلمة  الحفل  ابــتــدأ 
مــن قــبــل الــدكــتــورة ابــتــســام الـــدالل 
للمستشفى  الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس 
وتقديرها  شكرها  عــن  فيها  عــبــرت 
على  اإلدارة  مــجــلــس  أعـــضـــاء  لــكــل 
الدائم والالمحدود وكذلك  دعمهم 
لــلــفــريــق الــطــبــي وفـــــرق الــخــدمــات 
قــادرا  المستشفى  لجعل  المساندة 
عــلــى تــقــديــم أعــلــى وأرقــــى خــدمــات 
ــة الـــصـــحـــيـــة فـــــي مــمــلــكــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـ
البحرين.  وتبع ذلك تكريم مديري 
أسهموا  الــذيــن  واألقـــســـام  اإلدارات 
المنصرمة  الفترة  بجهودهم خالل 

الوظيفي  واألداء  الــعــمــل  بــتــطــويــر 
في  أسهم  ما  وبتميز،  بالمستشفى 
حـــدوث نقلة نــوعــيــة فــي الــخــدمــات 

المقدمة.
ــم الــمــوظــفــيــن  ــريـ ــكـ ــا تــــم تـ ــمـ كـ
الــمــتــمــيــزيــن بـــأدائـــهـــم فـــي بــرنــامــج 
الــــجــــودة، الـــذيـــن بــفــضــلــهــم حصل 
ــة االعــتــمــاد  الــمــســتــشــفــى عــلــى درجــ
األعلى. كما ثمنت الدكتورة ابتسام 
الــــــــدالل جــــهــــود الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
المهم  والــــدور  الصحية  للخدمات 
ــل تــطــويــر  ــ ــه مــــن اجـ الــــــذي تـــقـــوم بــ

مملكة  فـــي  الــصــحــيــة  الــمــنــظــومــة 
البحرين.

كتشجيع  ــادرة  ــبـ الـ ــذه  هـ وتـــأتـــي 
من اإلدارة العليا لمواصلة عطائهم 
وجهودهم لما قدموه من أداء مميز 

خالل السنوات والفترة السابقة.
كـــــــمـــــــا اســـــــتـــــــعـــــــرضـــــــت خـــــــالل 
وأهـــــداف  خطط  مــن  جانبا  الحفل 
ــتــــي مــن  ــة الــ ــادمــ ــقــ الــمــســتــشــفــى الــ
ــاح مــبــنــى الــتــوســعــة  ــتـ ــتـ ضــمــنــهــا افـ
الشهر  خــالل  للمستشفى  الجديد 

القادم.

م�ست�سفى الكندي يحتفل بح�سوله على العتماد الما�سي من

ال�سحي��ة والخدم��ات  المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة 

} تكريم مديري اإلدارات واألقسام بمستشفى الكندي.

القاهرة - أخبار اخلليج:
اســــتــــقــــبــــل الــــســــفــــيــــر خـــلـــيـــل 
ــيـــم الــــــــذوادي األمـــيـــن الــعــام  إبـــراهـ
ــاع الـــشـــؤون  ــيـــس قـــطـ الـــمـــســـاعـــد رئـ
الــقــومــي بجامعة  الــعــربــيــة واألمــــن 
الـــــدول الــعــربــيــة فـــي مــكــتــبــه بمقر 
منى  الــدكــتــورة  بالقاهرة  الجامعة 
ــور حـــســـن زيــــــــد، إذ  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ فـــخـــر والـ
رسالة  من  الدكتورة  نسخة  أهدته 
مقترح  برنامج  )فاعلية  الدكتوراه 
ــي األنـــشـــطـــة الــلــغــويــة والــتــعــلــيــم  فـ
المدمج لتحسين مهارات االستماع 
الــنــاقــد والــخــطــاب اإلقــنــاعــي لــدى 
طالب جامعة البحرين(. وقد أشاد 
الــســفــيــر الـــــــذوادي بـــهـــذه الــرســالــة 
في  مناقشتها  حضر  قــد  كــان  التي 
منى  الدكتورة  ونالت   ،2019 مــارس 
جامعة  تمنحه  تقدير  أعــلــى  فخر 
عين شمس مع التوصية بالطباعة 
وتـــبـــادل الـــرســـالـــة بــيــن الــجــامــعــات 
في  وبتميزها  العلمية.  والــمــراكــز 

الطرح المسبوق كأول رسالة تناقش 
هذا الموضوع في مملكة البحرين. 
ــنـــى عــلــى جـــهـــود الـــدكـــتـــورة  كــمــا أثـ
فــــخــــر فـــــي األعــــــمــــــال الـــتـــطـــوعـــيـــة 
وخـــدمـــة األشـــخـــاص ذوي اإلعــاقــة 
الــســمــعــيــة  ــة  ــ ــاقـ ــ اإلعـ وذوي  عــــامــــًة 
خاصة.  وأشــاد بتمّيز طلبة الطب 

البحرينيين وخّص بالذكر الدكتور 
في  الــطــب  ممثل طلبة  زيــد  حسن 
رفع  الــقــاهــرة، لجده وحــرصــه على 
اللقاء  نهاية  وفــي  الــبــحــريــن.  رايـــة 
تــمــنــى لــهــا ولــلــدكــتــور زيـــد الــمــزيــد 
من التطور والتقدم لخدمة وطننا 

الغالي البحرين.

ال�سفير الذوادي ي�سيد بتمّيز طلبة الطب البحرينيين في م�سر 

} السفير الذوادي يتسلم نسخة من الرسالة.
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تحية صادقة إلى سعادة 
الــدكــتــور عــلــي بــن فــضــل بن 
غـــانـــم الــبــوعــيــنــيــن، الــنــائــب 
العام حفظه اهلل، على حسن 
المباركة  وجــهــوده  اهتمامه 
بشأن حماية حقوق اإلنسان 
في مملكة البحرين والتوجه 
ــاء )وحــــــــدة تــابــعــة  ــشــ إلـــــى إنــ
ــاون الــــدولــــي  ــعــ ــتــ لــمــكــتــب الــ
ــقـــوق اإلنــــســــان بــالــنــيــابــة  وحـ

العامة(. 
إن دل هذا اإلجراء على 
شيء فإنما يدل على اهتمام 
وجـــــــــــدارة الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
ومهنيتها العالية في القيام 
تجاه  الوطنية  بمسؤولياتها 

حــمــايــة حــقــوق اإلنـــســـان، ومــتــابــعــة الــقــضــايــا 
االتفاقيات  مع  الحرفي  والتفاعل  الجنائية، 

الدولية المعنية.
لقد أنشئت بالمكتب بموجب هذا القرار 
)وحدة متخصصة في حقوق اإلنسان( أسندت 
إليها العديد من المهام في هذا المجال، منها 
متابعة القضايا التي تثار فيها وقائع متعلقة 
بــحــقــوق اإلنـــســـان وإعــــــداد وعــــرض الــتــقــاريــر 
بـــالـــتـــوصـــيـــات الــمــقــتــرحــة تــطــبــيــقــًا ألحـــكـــام 
إليها  المنضمة  الدولية  واالتفاقيات  القانون 
الــمــمــلــكــة ومــتــابــعــة تــطــبــيــق قـــواعـــد مــعــامــلــة 

عليهم  الــمــحــكــوم  ــزالء  ــنــ الــ
والــمــحــبــوســيــن احــتــيــاطــيــًا، 
ــدر مــــن الــقــوانــيــن  ــا يـــصـ ــ ومـ
ــة  ــيــ ــائــ ــضــ ــقــ والــــــــمــــــــبــــــــادئ الــ
ــه مــن  ــيــ ــلــ ومــــــــا ُيـــــــصـــــــادق عــ
الـــصـــلـــة  ذات  االتــــفــــاقــــيــــات 
واســـــتـــــخـــــالص الـــمـــســـتـــفـــاد 
ـــذا الــــمــــجــــال،  ــ ــا فـــــي هــ ــهـ ــنـ مـ
والــــــرد عــلــى االســـتـــفـــســـارات 
اإلنــســان  بحقوق  المتعلقة 
النيابة  أعــمــال  يخص  فيما 
ــة، والـــمـــســـاهـــمـــة فــي  ــامــ ــعــ الــ
ــر الــــدوريــــة  ــاريـ ــقـ ــتـ إعــــــــداد الـ
مـــن خـــالل عــضــويــة الــنــيــابــة 
العليا  التنسيقية  باللجنة 

لحقوق اإلنسان.
ــرار تـــنـــظـــيـــم إجـــــــــراءات  ــ ــقــ ــ وقــــــد شـــمـــل الــ
الدولي،  التعاون  أوجه  النيابة في شأن بعض 
وبـــاألخـــص فــيــمــا يــتــصــل بـــاســـتـــرداد األمــــوال 
ــر  ونــقــل اإلجــــــراءات الــجــنــائــيــة، وتــعــمــيــم أوامـ
القبض الدولية ومتابعتها، وتنفيذ اإلعالنات 
على  القرار  وقــد نص  الــخــارج.  في  القضائية 
التعاون  )مكتب  إلــى  المكتب  مسمى  تغيير 

الدولي وحقوق اإلنسان(.
العام  النائب  سعادة  جهود  في  اهلل  بــارك 
والمتطور  الــمــتــمــّيــز  الــحــقــوقــي  الــتــوجــه  هـــذا 

والحضاري بين األمم، واهلل الموفق. 

تحية اإلى النائب العام

بقلم:
إبراهيم املناعي

ت�صرر �صيارة ا�صطدم قائدها بحائط منزل بمدينة حمد

كتب محمد القصاص:
عن  حبشي  بجبلة   435 مجمع  أهــالــي  أعـــرب 
األمــطــار  مــيــاه  تجمع  مشكلة  تــكــرار  مــن  تخوفهم 
شــتــوي،  مــوســم  كــل  مــع  منطقتهم  تشهدها  الــتــي 
وقال أحد القاطنين بالمجمع السكني أن األهالي 
يعانون من تجمعات مياه األمطار التي تشكل لهم 
إزعاجا في شل حركتهم بسبب عدم تصريفها في 

الفتحات المفترضة للمجاري.
وأضـــاف أنــهــم يــذوقــون األمــّريــن حــال هطول 
األمطار على منطقتهم وخصوًصا عندما يتواصل 
نزوله فترة من الزمن إذ تتجمع المياه بالقرب من 
التي تجرفها مياه  بيوتهم وتتراكم كميات الطين 

مرور  عند  وخاصة  سكناهم  داخــل  إلــى  األمطار 
إلى  المياه المتجمعة الفتا  السيارات في داخل 
أن أحد األهالي خسر الكثير من جيبه الخاص 
فـــي تــصــلــيــح )ســـيـــارتـــه( بــعــد أن غــرقــت بــالــمــيــاه 
إثـــر هطول  مــنــزلــه  إلـــى  والــمــتــســربــة  المتجمعة 

األمطار بغزارة في إحدى السنوات الماضية.
السريع  التحرك  مجمع435  أهالي  وطالب 
لحل مشكلة تجمع المياه والبرك في منطقتهم 
شفط  من  بدال  المياه  تصريف  مشروع  بتنفيذ 
)الوقتية  الصهاريج  قبل  من  مرة  كل  في  المياه 
فقط( وذلك للتخلص من تجمع مياه األمطار 
واالبتعاد عن األمراض التي قد تنتج جراء بقاء 

برك المياه حال هطول األمطار.

الــحــمــالت  تكثيف  ــار  إطــ فــي 
وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ ــيــــة،  ــيــــشــ ــتــ ــفــ ــتــ الــ
إغـــالق 4 مــطــاعــم غلًقا  الــصــحــة 
العاصمة  محافظتي  فــي  إدارًيــــا 
ــاء يــــــوم أمـــس  ــســ والـــشـــمـــالـــيـــة مــ
ديــســمــبــر   25 الـــمـــوافـــق  الـــســـبـــت 
اإلجــــــراءات  لــمــخــالــفــتــهــا   .2021
االحترازية واالشتراطات المعلن 
كورونا  لفيروس  للتصدي  عنها 
الـــمـــدرجـــة تحت  )كــــوفــــيــــد-19(، 
الــمــســتــوى األصـــفـــر ضــمــن آلــيــة 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 
اتخاذ  تــم  كــورونــا، حيث  فــيــروس 
ــراءات الــالزمــة إلحــالــة هذه  اإلجــ
المطاعم إلى الجهات القانونية.
ــارات  ــزيــ جــــاء ذلــــك خــــالل الــ
بالتعاون  تمت  التي  التفتيشية 
الــداخــلــيــة،  وزارة  مــع  والــتــنــســيــق 
والــــتــــجــــارة  ــة  ــاعــ ــنــ الــــصــ ووزارة 

ــئـــة الــبــحــريــن  ــيـ ــيــــاحــــة، وهـ والــــســ
إطــار  فــي  والــمــعــارض،  للسياحة 
ــارات الــتــفــتــيــشــيــة  ــ ــزيــ ــ تــكــثــيــف الــ
ــــى الـــتـــأكـــد مــن  ــهـــدف إلـ والــــتــــي تـ
الـــتـــزام الــمــنــشــآت بــاالشــتــراطــات 
المدرجة  واإلجـــــراءات  الصحية 
ضــمــن الــمــســتــوى األصـــفـــر وفــق 

لمستوى  الضوئية  ــارة  اإلشـ آلية 
انتشار فيروس كورونا.

ــام مــفــتــشــو الــجــهــات  ــ ــد قـ ــ وقـ
الــــمــــعــــنــــيــــة بــــــرصــــــد عــــــــــدد مـــن 
ــفـــات خــــــالل الـــــزيـــــارات  ــالـ ــخـ ــمـ الـ
التفتيشية، حيث تمت زيارة 128 
والمقاهي،  المطاعم  من  منشأة 

لــعــدم  مـــنـــهـــا  مـــخـــالـــفـــة 22  وتـــــم 
االحترازية،  باإلجراءات  االلتزام 
ــيــــث تـــــم اتـــــخـــــاذ اإلجــــــــــــراءات  حــ
الجهات  إلــى  إلحالتهم  الــالزمــة 

القانونية.
ومن جانب آخر تم مخالفة 
وصالونين  رجاليا  صالوًنا   )11(
نــســائــيــيــن خــالــفــوا االشــتــراطــات 
الـــصـــحـــيـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة، كـــمـــا تــم 
إلــى  لــهــا،  عــمــل مــحــاضــر متابعة 
ذلك دعت وزارة الصحة الجميع 
والتحلي  االلــتــزام  إلــى مــواصــلــة 
ــالغ  بــالــمــســؤولــيــة الــعــالــيــة، واإلبــ
أو  مـــخـــالـــفـــات  أي  عــــن  الــــفــــوري 
يتم رصــدهــا، موضحة  تــجــاوزات 
تأتي  المهمة  الخطوات  هــذه  أن 
لتأمين الصحة العامة للحد من 
صحة  وضمان  الفيروس  انتشار 

وسالمة الجميع.

قــــادت خـــالفـــات زوجـــيـــة بين 
اقــتــيــاده  إلـــى  وزوجــتــه  خمسيني 
الكبرى  المحكمة  قضبان  خلف 
بتهم  ليحاكم  األولـــى  الجنائية 
ــررات رســمــيــة ونــســب  ــحـ تـــزويـــر مـ
طــفــل إلـــيـــه وتــقــديــم مــســتــنــدات 
ــزورة لــجــهــات حــكــومــيــة، حيث  ــ مـ
الزوجية  حياتهما  الخالف  شق 
ـــب زواجـــــــــــــه الـــــثـــــانـــــي مـــن  ـــبـ ــسـ بــ
ــيـــدة عـــربـــيـــة الــجــنــســيــة وبــــدء  سـ
الــثــبــوتــيــة  األوراق  اســــتــــخــــراج 
لــلــطــفــل مــــن زوجــــتــــه الـــثـــانـــيـــة، 
فلجأت الزوجة األولى للمحاكم 
الــشــرعــيــة وطــالــبــت بــالــتــأكــد من 
ــى زوجــهــا وكــان  نــســب الــطــفــل إلـ
بتزويره  اتهام  أول خيط  بالغها 

للمستندات الثبوتية للطفل.
إلى  الواقعة  تفاصيل  وتعود 
شهادة  باستخراج  المتهم  قــيــام 
عربية  دولـــة  مــن  للطفل  مــيــالد 
وهـــي بــلــد الـــــوالدة، ومـــن ثــم بــدأ 
الثبوتية  األوراق  اســتــخــراج  فــي 
ــه مــــن الـــبـــحـــريـــن وصــــــوال إلـــى  لــ
ــب اســــتــــخــــراج جـــــــواز ســـفـــر،  ــلـ طـ
حيث رفضت إدارة الجوازات منح 
ثــارت  بعدما  سفر  جـــواز  الطفل 
الختالف  الشكوك  بعض  لديها 
الــزواج  تاريخ  مع  الميالد  تاريخ 
ــر الــطــفــل  ــمـ وعـــــــدم مـــطـــابـــقـــة عـ
فـــي شـــهـــادة الـــمـــيـــالد مـــع عــمــره 
ــح عــلــيــه، حيث  ــواضــ الــفــعــلــي الــ

طلبت اإلدارة عرض الطفل على 
الـــجـــهـــات الــطــبــيــة لــبــيــان عــمــره 

الحقيقي.
وفي تلك األثناء كان الخالف 
بـــيـــن الــمــتــهــم وزوجــــتــــه األولـــــى 
يـــتـــصـــاعـــد بـــعـــد عــلــمــهــا بـــقـــدوم 
وقيام  للبحرين  العربية  الزوجة 
الزوج بإنهاء اإلجراءات الخاصة 
بطفله من زوجته العربية، حيث 
الشرعية  المحاكم  طريق  عرفا 
وطعنت زوجته األولى في اثبات 
زوجــهــا، وجــاء  إلــى  الطفل  نسب 
بــالغــهــا لــتــتــأكــد مــعــه الــشــكــوك 

الطب  على  الطفل  عــرض  ويتم 
 dna الشرعي إلجراء تحليل الـ
الذي جاءت نتيجته مفاجأة وأن 
البيولوجي  األب  لــيــس  المتهم 
لــلــطــفــل، حــيــث أشـــــارت الـــزوجـــة 
أن  إلـــى  التحقيقات  فــي  األولــــى 
ــال لــهــا ان االبــــن ليس  زوجــهــا قـ

ابنه تارة وأنه ابنه تارة أخرى.
ــتـــدعـــاء الــمــتــهــم أنــكــر  وبـــاسـ
أو  الطفل  ميالد  لشهادة  تزويره 
الحقيقة،  غير  على  إلــيــه  نسبه 
تــزوج من زوجته  أفــاد بأنه  حيث 
الثانية في دولة عربية ورزق منها 

البحرين،  إلــى  وحــضــر  بالطفل 
فيما هي أنهت إجراءات استخراج 
شهادة الميالد الخاصة بالطفل 
يــكــون  أن  دون  ــن  مــ بـــلـــدهـــا  ــن  مــ
حــاضــرا، وأنــه بــدأ فــي استخراج 
في  لــلــطــفــل  الــثــبــوتــيــة  األوراق 
ــلــــى شــــهــــادة  ــبــــحــــريــــن بــــنــــاء عــ الــ
ميالده التي جلبتها زوجته معها 
بــعــد أن اســتــخــرج لــهــمــا تــأشــيــرة 
الدخول للمملكة انتظارا إلنهاء 
اإلجراءات الخاصة بالطفل من 
دون علمه باإلجراءات التي تمت 

في الخارج.

وبانتهاء التحقيقات أحالت 
النيابة العامة المتهم والمتهمة 
ــة )الـــــــزوجـــــــة الـــثـــانـــيـــة(  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
أســــنــــدت  ان  بــــعــــد  ــلـــمـــحـــكـــمـــة  لـ
لــلــمــتــهــم أنــــه فـــي غــضــون عــامــي 
مملكة  أمن  بدائرة  و2018   2017
البحرين اشترك مع آخر مجهول 
في  والمساعدة  االتــفــاق  بطريق 
شهادة  وهــي  رسمي  محرر  تزوير 
الــمــيــالد مــنــســوب صـــدورهـــا إلــى 
البيانات  حرفا  بــأن  عربية  دولــة 
عـــلـــى خـــــالف الــحــقــيــقــة بــشــكــل 
للمتهم  األطـــفـــال  ــد  احــ يــنــســب 
على  بناء  الجريمة  وتمت  األول 
ذلـــك االتــفــاق كــمــا أســنــدت إليه 
وإدخـــال  الحقيقة  تحريف  تهم 
تقنية  بــوســيــلــة  مــــــزورة  بـــيـــانـــات 
الشهادة  أن قدم  المعلومات بعد 
المعنية  الــجــهــات  إلـــى  ــزورة  ــمـ الـ
عــلــى خــــالف الــحــقــيــقــة قــاصــدا 
ــرور مــؤقــتــة  ــ اســـتـــخـــراج تـــذكـــرة مـ
للطفل إلى البحرين، واستخرج 
وزارة  مــن  للطفل  مــيــالد  شــهــادة 
المستندات  عــلــى  بــنــاء  الــصــحــة 
للمتهمة  أســنــدت  كــمــا  الـــمـــزورة، 
الثانية أنها اشتركت مع المتهم 
الــمــحــررات  اســتــعــمــال  فــي  األول 
األول  بتسليم  وقــامــت  الـــمـــزورة 
ــتـــي  ــدات الـــــــمـــــــزورة الـ ــنــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
اســتــعــمــلــهــا الســـتـــخـــراج شـــهـــادة 

مرور من الجهات المعنية.

بعرض  الجنائية  الكبرى  المحكمة  أمــرت 
ــاب بــحــريــنــي عــلــى الــطــب الــنــفــســي للكشف  شـ
عن  مــدى مسؤوليته  وبيان  العقلية  قــواه  على 
تصرفاته من عدمها بعد أن أثارت جرعة زائدة 
لدخول  ودفعته  هالوسه  المخدرة  الــمــادة  من 
استهدافه  تــحــاول  جماعات  مــن  هربا  المطار 
بحسب زعمه فحاول شرطي تهدئته والسيطرة 
على حالة الفزع التي كان عليها المتهم إال أن 
األخير نهض صارخا وهو يقول »االن حان وقت 

الدفاع عن النفس« معتديا على رجل األمن.
بصالة  عمله  واجـــب  على  الــشــرطــي  وكـــان 
ويــقــوم  يبكي  المتهم  وشــاهــد  بــالــمــطــار  الــــوزن 
ويفتعل  الــشــك  تــثــيــر  طبيعية  غــيــر  بــحــركــات 
الهرب  المتهم  فــحــاول  إلــيــه  فتوجه  الفوضى 
ــه بــحــالــة غــيــر طبيعية  وبــعــد ضــبــطــه تــبــيــن أنـ
حالته  عــن  لــالســتــعــالم  األمـــن  لمكتب  فجلبه 
وأثناء وجود المتهم بالمكتب كانت تبدو عليه 
عـــالمـــات الـــخـــوف وبــعــدهــا يــضــحــك ثـــم يــقــوم 

أشخاص  على  ويــنــادي  طبيعية  غير  بحركات 
الــهــدوء  الــشــرطــي  منه  فطلب  مــوجــوديــن  غير 
قــائــال  الــمــتــهــم وقــــف  أن  وحـــــاول طــمــأنــتــه إال 
واعــتــدى على  النفس«  الــدفــاع عــن  وقــت  »اآلن 
الشرطي إلى أن تمت السيطرة عليه وتبين من 
التحقيقات أن المتهم تعاطى المواد المخدرة 

وما يعانيه هو من هالوس التعاطي.
وأفــــاد الــمــتــهــم فــي الــتــحــقــيــقــات بــأنــه كــان 
رفــقــة صــديــقــه االســـيـــوي فــي ســيــارتــه وتــعــاطــا 
المواد المخدرة وكان بينهما موعد مع صاحب 
كراج لتصليح سيارة إال أن صديقه اعتذر عن 
التوجه معه وقرر أنه سيذهب للقاء صديقته، 
االخـــالل  بسبب  شــديــد  خـــالف  بينهما  فنشب 
ــه  ــالـــضـــرب وأنــ ــهــــدده صـــديـــقـــه بـ بــاتــفــاقــهــمــا فــ
سيتواصل مع آخرين لضربه فنزل من السيارة 
هاربا، إال أن التهديد ظل عالقا في ذهنه وظن 

أنه مراقب وأن هناك من يترصد به لقتله.
بهدف  دخــل  المطار  بجوار  كــان  ما  وأثناء 

أن  ويظن  له  المترصدين  أعين  عن  االختباء 
كــل مــن يــشــاهــده ضــمــن الــجــمــاعــة الــتــي تريد 
إلى أن حضر له  قتله فكان يستعد للمواجهة 
عليه ظنا  لالعتداء  ودفعته هالوسه  الشرطي 
المجموعات  من ضمن  عليه  المجني  أن  منه 
ــتــــهــــدافــــه، فـــأحـــالـــتـــه الــنــيــابــة  الــــتــــي تــــريــــد اســ
للمحكمة الكبرى الجنائية بعد أن تم القبض 
على المتهم الثاني صديقه اآلسيوي الذي أقر 

بتعاطي المخدرات رفقة المتهم األول.
حاول  أنــه  األول  للمتهم  النيابة  فأسندت 
كونه عائدا اعتدى على سالمة جسم المجني 
عليه عضو من قوات األمن أثناء تأدية وظيفته 
فـــأحـــدث بـــه اإلصـــابـــات الــمــوصــوفــة بــالــتــقــريــر 
الــطــبــي ولـــم يــفــض فــعــل االعـــتـــداء إلـــى عجزه 
عن القيام بأعماله الشخصية مدة تزيد على 
أنهما  للمتهمين  أســنــدت  كــمــا  يــومــا،  عــشــريــن 
حازا المواد المخدرة بقصد التعاطي في غير 

األحول المصرح بها قانونا. 

كتب عبداألمير السالطنة:
أحد  تضررت سيارة وجدار 
المنازل بتلفيات كبيرة بمدينة 
حمد بسبب حادث مروري وقع 
في ساعة متأخرة في الساعات 

األولى من أمس األول.
األولية  التفاصيل  وتشير 
كـــان  بــحــريــنــيــا  ــا  ــابــ أن شــ إلـــــى 
يـــقـــود ســـيـــارتـــه بــمــديــنــة حــمــد 
يـــوم الــواقــعــة وفــقــد الــســيــطــرة 
واصــطــدم  الــقــيــادة  عجلة  على 
المنازل،  أحــد  بــجــدار  بسيارته 
نــتــج عـــن ذلــــك تـــضـــرر ســيــارتــه 
وقــوع  دون  مــن  كبيرة  بتلفيات 
إصـــابـــات، وفــــور وقــــوع الــحــادث 
حضرت شرطة المرور حيث تم 
فتحت  وبعدها  السيارة  إزاحـــة 
التحقيق  الــرســمــيــة  الــجــهــات 

} اصطدام سيارة بحائط منزل بمدينة حمد.لمعرفة أسباب الحادث. 

ب�سبب الزواج الثاني.. وبعد بالغ من الزوجة الأولى

خم�ص�يني خل�ف الق�صب�ان بته�م تزوي�ر �ص�هادة مي�اد ون�ص�ب طف�ل

اأهالي »مجمع 435« بجبلة حب�صي يخ�صون من تكرار تجمع مياه الأمطار

وم���ق���ه���ى م���ط���ع���ًم���ا   22 واإح�������ال�������ة  م����ط����اع����م   4 اإغ����������اق 

اإل����ى ال��ج��ه��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��م��خ��ال��ف��ت��ه��ا الإج��������راءات الح��ت��رازي��ة

} استمرار الحمالت التفتيشية ضمن اإلجراءات االحترازية.

هاو�س تعاطي المخدرات تدفع �صابا اإلى العتداء على �صرطي بالمطار



منذ أن انكشفت معالم وأسرار قضية 
على  األرض  وســخــونــة  الــمــنــاخــي  الــتــغــيــر 
الــمــســتــوى الـــدولـــي فـــي الــتــســعــيــنــيــات من 
القرن المنصرم، ومنذ أن ظهرت تداعياتها 
ــة الــبــيــئــيــة،  ــيـ ــاحـ ــنـ واضــــحــــة جـــلـــيـــة مــــن الـ
على  واألمنية  واالجتماعية،  واالقتصادية، 
جــمــيــع أرجـــــاء كــوكــبــنــا مـــن دون اســتــثــنــاء، 
هـــذا  مــكــافــحــة  عــــن  تــبــحــث  الـــعـــالـــم  ودول 
الحلول  وطــرح  المشترك،  العالمي  الوباء 
المستدامة والناجعة التي لها القدرة على 
نجمت  التي  الكارثية  التداعيات  مواجهة 

عنها. 
وهــــذه الــحــلــول تــــدور حـــول الــتــصــدي 
ألســـبـــاب وقـــــوع هــــذه الــمــعــضــلــة الــمــعــقــدة 
في  رئيس  بشكٍل  تتلخص  والــتــي  والــعــامــة 
حرق الوقود األحفوري من الفحم،  والغاز 
الطبيعي الذي تنبعث عنه عدة ملوثات من 

أشدها وطأة على المناخ الدولي وأكثرها رفعا لدرجة حرارة األرض 
هو غاز ثاني أكسيد الكربون، وغاز الميثان وأكاسيد النيتروجين، 
الهيدروفلوروكربون.  مركبات  أو  العضوية  الملوثات  إلــى  إضــافــة 
ولــذلــك فـــإن أي عــــاج، أو حــل لــهــذه الــقــضــيــة الــدولــيــة يــجــب أن 
يتمحور بالدرجة األولى حول عدم حرق الوقود األحفوري وتجنب 
السيارات  في  أو  الكهرباء،  توليد  محطات  في  ســواء  استخدامه، 
المصادر  من  وغيرها  الطبيعي،  الغاز  أو  والــقــطــارات،  والــطــائــرات 

الكثيرة.
الوقود  مــن  التدريجي  التخلص  هــو  اآلن  العالمي  فالتوجه 
البديل  عــن  نفسه  الــوقــت  فــي  والبحث  بالفحم،  بــدءا  األحــفــوري، 
البديل  أمـــا  ــفـــوري.  الــوقــود األحـ الــمــؤهــل ليحل مــحــل  الــمــنــاســب 
الــمــطــلــوب دولـــيـــا فــيــجــب حــســب تــقــديــري أن يتحلى  »الــمــثــالــي« 

بالصفات والخصائص التالية، وهي كما يلي:
أواًل: أال تنبعث عنه أي ملوثات تضر بصحة اإلنسان وسامة 
المناخي  التغير  ناحية  مــن  وبخاصة  الفطرية،  والــحــيــاة  البيئة 

وسخونة األرض.
ثانيًا: أن يكون مصدرًا متجددا ال ينضب مع الوقت.

فــي مختلف  االعــتــمــاد عليه  يمكن  مــصــدرا  يــكــون  أن  ثــالــثــًا: 
الــظــروف الــمــنــاخــيــة وفـــي مختلف الــمــواســم، ويــمــكــن الــوثــوق به 
مختلفة  مجاالت  في  استخدامه  يمكن  كما  العالم،  دول  كل  في 
إلنتاج  خام  ومــادة  والنقل،  المواصات  ووسائل  الكهرباء،  كتوليد 

مواد أخرى.
السعر  ناحية  مــن  الـــدول  متناول جميع  فــي  يكون  أن  رابــعــًا: 

والكلفة اإلجمالية لهذا المصدر للوقود.
السامة  ناحية  مــن  آمــنــًا  يــكــون  أن  خــامــســًا: 
ــلـــه،  ــة تـــخـــزيـــنـــه، ونـــقـ ــولـ ــهـ ــسـ ــر، فـــيـــمـــكـــن بـ ــشـ ــبـ ــلـ لـ

واستخدامه. 
فهذه هي مواصفات البديل »المثالي« للوقود 
األحـــفـــوري، ولــكــن أيــن هــذا الــبــديــل؟ وهــل يوجد 

في الواقع؟ 
الوقت  فــي  بــديــل  أي  يــوجــد  الحقيقة ال  فــي 
الــفــريــدة،  الخصائص  هــذه  بكل  يتميز  الــحــاضــر 
ولكن هناك بديل واحد يمكن أن يحظى بأن يكون 
وقود المستقبل، وأن يأخذ موقع الصدارة من بين 
والتي  حاليا  الموجودة  للوقود  األخــرى  المصادر 
تتنافس لتكون وقود المستقبل، وهذا البديل في 

تقديري هو الهيدروجين. 
كيفية  في  تكمن  الهيدروجين  مشكلة  ولكن 
التي  هي  الهيدروجين  صناعة  فطريقة  إنتاجه، 
تــجــعــلــه مــؤهــا أو غــيــر مــؤهــل لــنــيــل لــقــب وقـــود 
المستقبل. فالهيدرجين يتم إنتاجه من خال التحلل الكهربائي 
الــهــيــدروجــيــن وذرة  الـــذي يحتوي على ذرتــيــن مــن  الــمــاء  لــجــزيء 
واحدة من الماء، ولكن فصل الهيدروجين عن األكسجين يحتاج 
قــد تكون مــن مــصــادر نظيفة ومتجددة  الطاقة  إلــى طــاقــة، وهــذه 
ــاح، أو تــكــون من  ــريـ غــيــر نــاضــبــة كــالــطــاقــة الــشــمــســيــة أو طــاقــة الـ
مصادر الوقود األحفوري كالفحم أو الغاز الطبيعي أو غيرهما، أي 
المصادر غير المتجددة والملوثة للبيئة والتي تتحمل المسؤولية 
الرئيسة في وقوع التغير المناخي والكوارث المناخية التي تنجم 

عنها. 
الطاقة  مصادر  من  الهيدروجين  إنتاج  يكون  عندما  ولذلك 
تلهث  الــذي  وهــو  األخــضــر،  بالهيدروجين  عليه  ُيطلق  المتجددة 
أن  الهيدروجين  يستطيع  الطريقة  وبهذه  العالم،  دول  كل  وراءه 
الـــذي تبحث  الــرئــيــس للطاقة  والــمــصــدر  الــوقــود األول  يــكــون هــو 
على  يحصل  أن  يستحق  فقط  وعــنــدئــٍذ  الــعــالــم،  دول  جميع  عنه 
لقب وقود المستقبل. ولكن عندما ُيصنع الهيدروجين باستخدام 
عليه  فُيطلق  الــمــاء  لتحليل  للطاقة  كمصدر  األحــفــوري  الــوقــود 
ــذه الــطــريــقــة غــيــر مــرغــوب  الـــرمـــادي )Gray(، وهـ بــالــهــيــدروجــيــن 
وبصحة  بــاإلنــســان  تــضــر  مــلــوثــات  عنها  تنبعث  ألنــهــا  دولــيــا  فيها 
وُيطلق  الــوســط،  الطريقة  وهــي  الثالثة،  الطريقة  وأمـــا  الــمــنــاخ. 
أيضا  الوقود األحفوري  بالهيدروجين األزرق، فهو استخدام  عليه 
ومنع  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  مع حبس  ولكن  للطاقة،  كمصدر 
وتداعيات  تأثيرات  يفاقم من  الجوي حتى ال  الهواء  إلى  انبعاثه 

ظاهرة االحتباس الحراري والتغير المناخي. 

وبالرغم من هذه المعوقات، إال أن دول العالم تعمل بكل الطرق 
على استخدام الهيدروجين في تطبيقات كثيرة ومجاالت مختلفة، 
نشرت  فقد  المستويات.  كل  على  إنتاجه  في  المليارات  وتستثمر 
البلومبرج مقاال في 22 ديسمبر 2021 تحت عنوان: »هل يستطيع 
الهيدروجين األخضر تنظيف الغاز الطبيعي؟«، وهذا المقال يشير 
وينفذ   )HyGrid Project( مسمى  تحت  جــديــد  مــشــروع  إلــى 
يقوم  األمــريــكــيــة، حيث  نــيــويــورك  بــواليــة  آيلند  لــونــج  مدينة  فــي 
المشروع بخلط الهيدروجين األخضر مع الغاز الطبيعي لتدفئة 
ديسمبر   6 في  البلومبرج  نقلت  كما  الــســيــارات.  وتشغيل  المنازل 
سائل  بوقود  تعمل  بريطانيا  في  تجريبية  طائرة  عن  خبرا   2021
نشرت  كما   .)FlyZero project( مــشــروع  ضمن  الهيدروجين 
2021 عن محاوالت  27 سبتمبر  في  تايمز  الفاينانشيال  صحيفة 
نــاجــحــة الســتــخــدام الــهــيــدروجــيــن كــوقــود لــلــطــائــرات، حــيــث أكــدت 
شركة أير باص)Airbus( نقا عن تصريحات الرئيس التنفيذي 
بالهيدروجين  طائراتها  ستشغل  بأنها   )Guillaume Faury(

بحلول عام 2035. 
الهيدروجين  تبني  فــي  األولــيــة  الــتــجــارب  هـــذه  عــلــى  وعــــاوة 
إنتاج  في  العالم  دول  من  الكثير  استثمرت  فقد  للطاقة،  كمصدر 
الــتــعــاون، حــيــث أعلنت  الــهــيــدروجــيــن وعــلــى رأســهــا دول مــجــلــس 
عن   2021 سبتمبر  مــن  الــثــالــث  فــي  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
ضخ خمسة مليارات دوالر ضمن مشروع نيوم إلنتاج الهيدروجين 
األخضر، كما دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي مشروع »الهيدروجين 
األخضر« الذي يستخدم الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة إلنتاج 
الهيدروجين، كذلك تعمل أدنوك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية 
لتوحيد  للهيدروجين«  أبوظبي  »ائتاف  من خال  مبادلة  وشركة 
والترويج  اإلمـــارات،  في  أخضر  هيدروجين  اقتصاد  لبناء  الجهود 
كما  واألزرق.  األخــضــر  لــلــهــيــدروجــيــن  مــوثــوق  كــمــصــدر  لـــإمـــارات 
وطني  تحالف  تأسيس   2021 أغسطس  في  عمان  سلطنة  أعلنت 
خطط  مــع  بــذلــك  متماشيًا  إنــتــاجــه  تطوير  بــهــدف  للهيدروجين 
تنويع الطاقة المنشورة في رؤية ُعمان 2040، وعاوة على ذلك فقد 
وقعت عمان اتفاقية لمشروع للهيدروجين األخضر واألمونيا مع 
شركة أكمي الهندية لتنفيذه باستثمارات تبلغ 3.5 مليارات دوالر. 

مختلف  في  واالستراتيجية  السياسية  التوجهات  هــذه  ومــع 
دول العالم، إضافة إلى االستثمارات الضخمة إلنتاج الهيدروجين 
بــكــل أنـــواعـــه، وبــخــاصــة الــهــيــدروجــيــن األخــضــر، فــفــي تــقــديــري أن 
الهيدروجين كمصدر للطاقة والوقود يسير نحو االتجاه الصحيح 

ليكون فعا مصدرا لوقود المستقبل.
bncftpw@batelco.com.bh

لتطوير  الــبــحــريــن  اســتــراتــيــجــيــة  تــســعــى 
الخدمات المالية إلى الحفاظ على مساهمة 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  المالي  القطاع 
في حدود 20% حتى نهاية عام 2026 ومن ثم 
زيادة النسبة إلى 25%، عبر المزيد من الجذب 
والمصرفية،  المالية  للمؤسسات  والتوطين 
خــاصــة شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة الــتــي 
مائمة،  وتشريعية  تنظيمية  بيئة  لها  وفــرت 
وأتــــاحــــت لـــهـــا مــــزيــــدا مــــن الــــفــــرص لــتــطــويــر 
وتــســريــع أعــمــالــهــا فـــي الــمــمــلــكــة، خــاصــة وأن 
الــمــركــزي ســبــق وأن أطلق  الــبــحــريــن  مــصــرف 
واالبتكار  المالية  بالتكنولوجيا  وحدة خاصة 
ــارات  ــكــ ــتــ إلجــــــــراء أبــــحــــاث الــــســــوق حـــــول االبــ
ــاع الـــمـــالـــي، ووضــــع  ــقـــطـ الـــتـــي تـــحـــدث فــــي الـ
كما  منها.  الفعالة  لاستفادة  استراتيجيات 
منصة  كــأول   FinHub973 مختبر  إنشاء  تم 

إلــى  تــهــدف  المنطقة  فــي  الــمــالــيــة  للتكنولوجيا  شــامــلــة  رقــمــيــة 
للفرص  بوابة  وتأسيس  المالية  للتكنولوجيا  تعاونية  بيئة  خلق 
االستثمارية في المنطقة عبر رفع مستوى التعاون واالبتكار في 
القطاع  تطوير  استراتيجية  وتسعى  والمصرفي.  المالي  القطاع 
الــمــالــي إلـــى تــعــزيــز الــمــنــصــة وتــوســيــع مـــدى خــدمــاتــهــا، وتفعيل 
دورهــــا فــي دعـــم الــتــكــامــل بــيــن الــمــؤســســات الــمــصــرفــيــة وشــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة الــنــاشــئــة. عــلــمــا أن الــمــنــصــة تــعــمــل وفــق 
»فينتيك  لشركة  التابعة  لابتكار   FinX22 منصة  تشغيل  نظام 
جالكسي«، وهي منصة خدمات مالية مفتوحة قائمة على تقنيات 
الحوسبة السحابية، وتتوافق مع أفضل المعايير التقنية الدولية، 
التطبيقات  لبرمجة  مفتوحة  افتراضية  بيئة  توفير  إلى  وتسعى 
من  الناشئة  المالية  التكنولوجيا  شركات  يمكن  وبما  المصرفية 
وستسهم  المالية.  التكنولوجيا  حلول  وتطبيق  واختبار  تطوير 
مملكة  فــي  المالية  الــمــؤســســات  ربــط  فــي   FinHub973 منصة 
مختلف  من  المالية  التكنولوجيا  بشركات  والمنطقة  البحرين 
المالية  التكنولوجيا  العالمية لشركات  العالم عبر السوق  أنحاء 
المنصة  تتيح  كما  الذكاء االصطناعي.  تقنيات  إلى  التي تستند 

إمــكــانــيــة إيـــجـــاد الـــشـــركـــاء وحـــشـــد الــمــصــادر 
والــــمــــوارد الــتــي ســتــســهــم فـــي تــصــمــيــم حــلــول 
تكنولوجيا مالية فعالة ما يساعد في تحفيز 
جهود االبتكار وإحداث نقلة نوعية في قطاع 
الــخــدمــات الــمــالــيــة. وســلــط ســعــادة األســتــاذ 
رشــيــد الــمــعــراج مــحــافــظ مــصــرف الــبــحــريــن 
بــالــمــؤتــمــر الصحفي  فـــي حــديــثــه  الــمــركــزي 
المالي  القطاع  تطوير  استراتيجية  لعرض 
الضوء على قضايا وانشغاالت مالية معاصرة 
استراتيجية  أن  ن  بيَّ فقد  األهمية،  في  غاية 
تــطــويــر الــقــطــاع الــمــالــي تــســعــى إلـــى تفعيل 
في   SupTech الحديثة  التكنولوجيا  دور 
نماذج  وتوظيف  الرقابية،  الممارسات  تطوير 
األعمال المستحدثة لمكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب، ودعم احتياجات القطاعات 
والــذكــاء  المالية  التكنولوجيا  مثل  الــواعــدة 
السيبراني، وطرح إصدار خامس جديد من  االصطناعي واألمن 
الفائدة  أسعار  وإطاق مؤشر جديد لتحديد  البحرينية،  العملة 
عــلــى الــديــنــار لــمــعــامــات الــتــمــويــل بــيــن الــبــنــوك، وتــطــويــر نظام 
مركز  مــع خــدمــات  وربــطــه   »eKYC اإللــكــتــرونــي  »اعــــرف عميلك 
البحرين للمعلومات االئتمانية، وإنشاء فريق استجابة للطوارئ 
الــســيــبــرانــيــة فـــي الــقــطــاع الــمــالــي، وإطـــــاق إطــــار عــمــل للنضج 
لألوامر  الفوري  للتنفيذ  نظام  تطوير  إلى  باإلضافة  السيبراني، 
التمويلية  الــمــحــاكــم، وتــعــزيــز اآللـــيـــات  الـــصـــادرة مــن  الــقــضــائــيــة 
أكبر  مشاركة  وتأكيد  والمتوسطة،  الصغيرة  للمؤسسات  المتاحة 
وتعزيز  االستراتيجية،  المشاريع  تمويل  فــي  المحلية  للبنوك 
بتحوالت  ينبئ  الــذي  األمــر  والمصرفية.  المالية  الثقافة  ونشر 
وتنوعها  المالية  التكنولوجيا  أنشطة  اتــســاع  مــجــال  فــي  كبيرة 
نطاق  خـــارج  قطاعات  مــن  شــركــات  ودخـــول  البحرين،  مملكة  فــي 
القطاع المالي والمصرفي إليها كقطاع المواصات واالتصاالت، 
البنوك  مــن  عــدد  ظهور  احتمال  مــع  وغيرها.  اإلعـــام  وقطاعات 
رقمية  لــفــروع  التقليدية  البنوك  إنــشــاء  جــانــب  إلــى  االفــتــراضــيــة 
الــنــوعــي  للتوظيف  واســعــة  فــرصــا  الــــذي سيتيح  األمــــر  جـــديـــدة، 

المميز، وذلك يتطلب خططا رديفة للتدريب والتأهيل، والمناط 
والمالية،  المصرفية  لــلــدراســات  البحرين  بمعهد  رئــيــس  بشكل 
الــــذي أوضــــح مـــديـــره الـــعـــام الــدكــتــور أحــمــد الــشــيــخ فـــي حديثه 
بالمؤتمر الصحفي حجم إسهام المعهد في رفد القطاع المالي 

والمصرفي.
والذي  للمواطنين  بتوفير فرص عمل جديدة  وفيما يتصل 
أكد  االقــتــصــادي،  التعافي  خطة  أهـــداف  مــن  رئيسيا  هــدفــا  يعد 
سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي أن برامج استراتيجية 
قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــمــالــيــة تــســعــى إلــــى خــلــق فــــرص الــعــمــل من 
مع  والتعاون  والمصرفية،  المالية  المؤسسات  استقطاب  خــال 
تدريبية  حــلــول  لتقديم  المصرفية  لــلــدراســات  الــبــحــريــن  معهد 
االحترافية،  الــشــهــادات  المالي،  للقطاع  العملية  المجاالت  فــي 
والــتــحــّول الــرقــمــي والــتــنــمــيــة الــُمــســتــدامــة، والــعــمــل مــع البنوك 
المحّلية لتدريب الباحثين عن عمل والطلبة في مجال الصيرفة 
السنوات  بأن  المحافظ  والتقليدية. كما صرح سعادة  اإلسامية 
والــســيــاســات عــبــر تحديث  الــتــشــريــعــات  تــطــويــر  الــقــادمــة ستشهد 
وإعــادة  المالية،  والمؤسسات  المركزي  البحرين  مصرف  قــانــون 
وإطاق وتطوير  المصرف،  الصادر عن  التوجيهات  هيكلة مجّلد 
القطاع  فــي  الُمستحدثة  األعــمــال  لــنــمــاذج  تنظيمية  عمل  أطــر 
رقابية  وتوجيهات  وسياسات  استشارية  أوراق  وإصــدار  المصرفي، 
للتمويل  البحرين  إطــار  إطــاق  عن  فضا  متعددة،  مجاالت  في 
األولـــى  بمرحلتيه  المفتوحة  المصرفية  ولــلــخــدمــات  الــمــفــتــوح 
قانون  وإصـــدار  المقاّصة،  بشأن  قــانــون  مــشــروع  وإعـــداد  والثانية، 
المعامات المضمونة، ووضع قواعد تنظيمية لمتطّلبات اإلصدار 
ضمن  البحرين  تصنيف  وتــعــزيــز  األخــضــر،  للتمويل  واإلفــصــاح 

تقرير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتقييم »الفاتف«.
ودون شك فإن هذه اإلجراءات ستعزز من دور القطاع المالي 
والمصرفي في المملكة وترسخ مكانتها اإلقليمية والعالمية في 
هذا المجال، األمر الذي ينعكس إيجابا على التنمية االقتصادية 

واالجتماعية في الباد.
} أكاديمي وخبير اقتصادي 
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قـــرار الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي للتصدي لــفــيــروس »كــورونــا« 
االنــتــقــال احـــتـــرازيـــا إلـــى الــمــســتــوى األصـــفـــر وفـــق آلــيــة اإلشــــارة 
بدًءا من يوم األحد 19  انتشار فيروس كورونا  الضوئية لمستوى 
ديسمبر الجاري حتى يوم االثنين الموافق 31 يناير 2022، أرجعه 
ما حققته  الحفاظ على  استباقي هدفه  إجــراء  أنــه  إلــى  الفريق 
التقدم  فهذا  للفيروس،  التصدي  في  تقدم  الوطنية من  الجهود 
العديد من  رأيــا بحرينيا فحسب، بل هو شهادة جــاءت من  ليس 
المدير اإلقليمي لمنظمة  الدولية، كما جاء على لسان  الجهات 
الذي  المنظر  أحمد  الدكتور  المتوسط  لشرق  العالمية  الصحة 
ويمكن  وجـــدارة  بــاقــتــدار  األزمـــة  مــع  تعاملت  المملكة  »أن  اعتبر 

االستفادة من التجربة في صياغة استراتيجية إقليمية«. 
االنتقال االستباقي إلى المستوى األصفر، كان قرارا سليما 
حيث يشهد العالم اآلن موجة جديدة وشديدة االنتشار لفيروس 
االنتشار  »أوميكرون« سريعة  الجديد من سالة  بتحوره  »كورونا« 
واألرقام اليومية التي تتحدث عنها العديد من الدول ومنها في 
أرقــام مفزعة حقا، بل إن هذه  الــدول األوربــيــة، هي  المقام األول 
األرقام دفعت المسؤولين الصحيين في بعض الدول من التحذير 
مـــن خـــطـــورة انــهــيــار الــنــظــام الــصــحــي لــديــهــم، فــيــمــا عــــادت دول 
اإلجــراءات  بتشديد  األول  المربع  إلى  األوروبية  القارة  في  كثيرة 
المسبوق  غير  اليومي  االنتشار  لمواجهة  والتقييدية  االحترازية 

للفيروس.
الكبيرة التي حققتها البحرين في مواجهة  ومع النجاحات 
انتشاره والتي تؤكدها األرقام اليومية المسجلة والتي انخفضت 
في اآلونة األخيرة إلى أرقام صغيرة، بعد أن شهدنا ارتفاعا قياسيا 
خال شهري مايو ويونيو الماضيين، فإن الفريق الوطني الطبي 

كان حذرا جدا إزاء هذه النجاحات، بل إنه اعتبر فترة االنخفاض 
كما  الـــكـــاذب«،  ــان  »األمــ بمثابة  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلجـ وتخفيف 
أن يبقى حــذرا وشريكا في  الفرد يجب  أن  وهــو ما يعني  أســمــاه، 
الجهود التي تقوم بها الجهات ذات الصلة، كونه جزءا من عملية 

التصدي للفيروس.
الجد  محمل  على  الجميع  يأخذها  أن  يجب  الشراكة  هــذه 
وبقدر المسؤولية الوطنية التي تقع على عواتقنا جميعا، خاصة 
الــســريــع للسالة الــجــديــدة من  الــفــتــرة حيث االنــتــشــار  فــي هــذه 
ألعــداد  يوميا  ارتفاعا  االن  نشهد  فإننا  أخـــرى،  جهة  ومــن  جهة، 
اإلصابات في بادنا، وإن كان هذا االرتفاع محدودا جدا بالمقارنة 
مع ما تشهده دول أخرى، إال أن ذلك ال يعني مواصلة االطمئنان 
للنجاحات التي حققناها خال الفترة الماضية، بل علينا واجب 
يتمثل في الحفاظ على هذه النجاحات وعدم إهدار الجهود التي 

بذلت من أجل تحقيقها.
إلـــى جــانــب الــجــهــود المضنية والــجــبــارة الــتــي بــذلــهــا أفـــراد 
ــة بـــالـــفـــيـــروس، فــإن  ــابـ الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة مــنــذ ظـــهـــور أول إصـ
جزء  يعود  المهمة  هــذه  فــي  البحرين  حققتها  التي  النجاحات 
منها أيضا إلى التجاوب الكبير والملموس من جانب المواطنين 
والمقيمين مع تلك الجهود، خاصة مع الدعوة إلى التطعيم بعد 
أن وفرت الدولة العديد من اللقاحات، ومع أن األمر ترك اختياريا 
والمقيمين تجاوبت  المواطنين  كبيرة من  أن نسبة  إال  للجميع، 
مع الــدعــوات إلــى أخــذ التطعيم، هــذا يــدل على درجــة عالية من 

الوعي، خاصة وأن القضية تتعلق بالصحة والسامة العامة.
فهذا االرتفاع اليومي في أعداد اإلصابات التي تشهدها الباد 
باإلجراءات  المجتمعي  التقيد  مدى  لمراجعة  تــأٍن  وقفة  تحتاج 

التي توصي بها الجهات ذات الصلة، صحيح أن قرار االنتقال إلى 
المستوى األصفر هو إجراء استباقي، كما جاء في إعان الفريق 
الوطني الطبي، لكن ذلك ال يعني أنه يخلو من التحذير الضمني 
من مغبة عدم االستمرار في التقيد باإلجراءات االحترازية، أضف 
إلى ذلك، فإن هذا االرتفاع يجب أن يكون حافزا للذين لم يبادروا 
يحتمل  ال  فــاألمــر  المنشطة،  والــجــرعــة  التطعيم  أخــذ  إلــى  بعد 
من  تقتضي  الوطنية  المصلحة  ألن  ذلــك  فــي  والتلكؤ  الــتــهــاون 

الجميع التعاون لبلوغ هدف المناعة الجماعية.
فــفــي ظـــل هــــذه الــمــســتــجــدات واالرتـــــفـــــاع الـــيـــومـــي ألعــــداد 
العالم  وإنــمــا فــي جميع دول  فــقــط،  بــادنــا  فــي  اإلصــابــات، ليس 
االحترازية،  بــاإلجــراءات  التقيد  إلــى  أكثر  بحاجة  فإننا  تقريبا، 
أنفسنا مجبرين  فليس من مصلحة أحد على اإلطــاق أن نجد 
الذي يدل على خطورة  المستوى  إلى  المستوى  لون  تغيير  على 
إلينا  الموقف، فالعودة إلى المربع األول يجب أن تكون بالنسبة 
جميعا ما يشبه الخط األحمر، صحيح أن هناك تطورات خارجة 
عن إرادة الجميع، لكن تبقى هذه اإلرادة هي الورقة القوية التي 

يمكن االعتماد عليها في مواجهة مثل هذه التطورات.
الــوضــع فــي بــادنــا لــم يــصــل إلـــى الـــدرجـــة الــتــي يــنــذر فيها 
أعــداد اإلصــابــات يبقى  اليومي في  االرتــفــاع  وأن هــذا  بالخطورة، 
مــتــدنــيــا إذا مــا قــــورن بـــاألعـــداد الــســابــقــة الــتــي تـــجـــاوزت الــثــاثــة 
الــتــحــذيــر من  إلـــى أن ذلـــك ال يــعــنــي عـــدم  آالف إصـــابـــة يــومــيــا، 
أســوأ،  يكون  أن  يمكن  مــا  مــؤشــرا على  واعتبارها  الــتــطــورات  هــذه 
وبالتالي علينا جميعا أن نكون كتلة عمل واحدة لدرء الخطر عن 
مجتمعنا، فدورنا كأفراد ال يقل أهمية عن دور الجهات ذات الصلة 

بالتصدي لهذا الفيروس.

اأ�سواء على ا�ستراتيجية البحرين لتطوير الخدمات المالية )4(

 بقلم:
 د. أسعد حمود السعدون }

ه���ل ي�سب���ح الهيدروجي���ن م�س���درا لوق���ود الم�س���تقبل؟

 بقلم:

 د. إسماعيل محمد املدني

في مقالين متتاليين خال 
األســبــوعــيــن الــمــاضــيــيــن أشـــرت 
إليــران  اإلقليمي  الــمــشــروع  إلــى 
المشروع  ذلــك  مواجهة  وكيفية 
ــع األخــــذ  ــ بـــســـبـــل مـــخـــتـــلـــفـــة، ومــ
المختلفة  المخاطر  باالعتبار 
لــذلــك الــمــشــروع فـــإن جـــل تلك 
ــي أمـــريـــن  الـــمـــخـــاطـــر يــتــمــثــل فــ
اإليــرانــيــة في  الــتــدخــات  األول: 
والـــثـــانـــي:  الــــجــــوار،  دول  شـــــؤون 
ــنــــوويــــة إليــــــران،  ــات الــ ــمـــوحـ الـــطـ
حيث تدرك إيران جيًدا الرفض 
لسياساتها  والعالمي  اإلقليمي 
المزعزعة لاستقرار وقبل ذلك 
تصدير  وآلــيــات  مضامين  رفــض 
الثورة منذ عام 1979 وحتى اآلن، 
ومـــن ثــم تـــرى إيــــران أن امــتــاك 
الــــســــاح الـــــنـــــووي هــــو الــســبــيــل 

تحقيق  ثم  ومن  الثيوقراطي  نظامها  لحماية  الوحيد 
مشروعها اإلقليمي الداعي إلى أن تكون الدولة الوحيدة 

المهيمنة على المنطقة.
ــوالت من  ــذ بــاالعــتــبــار انــعــقــاد ســبــع جــ  ومـــع األخــ
المفاوضات ثم توقف تلك المفاوضات على أن تستأنف 
الــمــســالــة ليست  ــإن  الــحــالــي 2021 فـ الــعــام  نــهــايــة  قــبــل 
إدارة  فــي كيفية  بــل  الــمــفــاوضــات مــن عــدمــه  انعقاد  فــي 
للتقارير  وفًقا  منها؟  والهدف  المفاوضات  لتلك  إيــران 
فــقــد أرســلــت إيــــران أكــثــر مــن 40 شــخــًصــا مــفــاوًضــا في 
تلك المفاوضات، برئاسة نائب وزير الخارجية اإليراني 
للشؤون السياسية المتشدد علي باقري كني ولدى إيران 
خبرة كافية في كيفية إثارة تفاصيل ضمن استراتيجية 
شــــراء الـــوقـــت فـــي ظـــل وجــــود تــقــاريــر تــفــيــد بـــأن وتــيــرة 
النووية  القنبلة  لتصنيع  الـــازم  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
تتسارع، يتزامن ذلك مع أنباء تفيد باختفاء تسجيات 
الواقعة غرب طهران  كرج  المراقبة في منشأة  كاميرات 
للبرنامج  مخصصة  مركزي  طــرد  أجهزة  تحوي  والتي 
لها  تعرضت  تخريب  محاولة  أعقاب  في  وذلــك  النووي 

المنشأة في الثالث والعشرين من يوليو 2021.
تراهن  إيـــران  الــنــوويــة  للمفاوضات  إدارتــهــا  ضمن 
على ثاثة أمور األول: أن هناك إجماعا داخليا على أن 
امتاك الساح النووي ضرورة لحماية النظام وقد تعزز 
ذلك األمر مع صعود رئيس جديد من تيار المتشددين 
العقوبات  وأن  المقاوم«  »االقتصاد  لما يسمى  والترويج 
الغربية المفروضة على إيران لم تؤت ثمارها، والثاني: 
من  والمزيد  بالوكالة  الحروب  إدارة  خال  من  إقليميا 
االنــخــراط فــي األزمـــات اإلقليمية والــمــؤشــرات واألدلــة 
أهمية  تــراجــع  لتوظيف  فــي محاولة  عــديــدة  ذلــك  على 
والثالث:  الكبرى،  الـــدول  لــدى  عموًما  األوســـط  الــشــرق 
أن  تــوظــيــف مــا يمكن  إلـــى  إيــــران  عــالــمــيــا حــيــث تسعى 
نــطــلــق عــلــيــه حــالــة الــتــنــافــس والـــصـــراع الـــدولـــي لبناء 
شــراكــات وتــحــالــفــات تــرى إيـــران أنــهــا تــعــزز مــن موقفها 
الــتــفــاوضــي خـــال تــلــك الــمــفــاوضــات ومـــن ذلـــك اتــفــاق 
التعاون االستراتيجي مع الصين مدة خمسة وعشرين 
مماثل  اتــفــاق  لتوقيع  مماثلة  مباحثات  ووجـــود  عــاًمــا، 
بين إيران وروسيا بعنوان »الميثاق الشامل للتعاون بين 
إيران وروسيا«، فضا عن تنامي العاقات التجارية بين 

إيران والدول األوروبية.
صمام  تمثل  السياسات  تلك  أن  ذلــك  يعني  فهل   
أمـــــان إليـــــــران؟ بــمــعــنــى آخــــر هـــل تــســتــمــر حـــالـــة الــشــد 
إلى  اإليراني  النووي  البرنامج  بشأن  الحالية  والجذب 
مــا ال نــهــايــة وخــاصــة فــي ظــل وجــــود ثــغــرات فــي نظام 
التساؤل  ذلــك  عــن  اإلجــابــة  تكتنف  الــدولــي؟  التفتيش 
صعوبات جمة وخاصة في ظل وجو مسار جديد يتمثل 
في وجود تصريحات أمريكية رسمية مفادها أن الواليات 
تلك  إخفاق  بديل حال  بحث سيناريو  بصدد  المتحدة 

المفاوضات.
 من منظور األزمات والتي تعدد مستوياتها، فنحن 
لسنا بصدد أزمة إقليمية ولكن لها أبعاد دولية وتداعيات 
بالغة الخطورة، فأزمة البرنامج النووي اإليراني تتجاوز 
تمثل جوهر  إنها  بل  أمنية  أو حتى  فنية  مسألة  كونها 
األمـــن اإلقــلــيــمــي واألمــــن الــعــالــمــي مــع انــتــهــاء الــحــدود 
المفاوضات  تشمل  أن  بــد  ال  أنــه  ذلــك  ويعني  بينهما، 

تهدد  اإليرانية ألنها ال  التهديدات  كل 
الــدول  أو  فحسب  العربي  الخليج  دول 
اإلقــلــيــمــيــة بـــل تــهــدد مــنــظــومــة األمـــن 
الــعــالــمــي بــرمــتــهــا بــمــا فــيــهــا مــصــالــح 
ــدول الــتــي قــامــت بــتــأســيــس شــراكــات  الــ

مع إيران.
 وعلى الرغم من صعوبة األجواء 
وخاصة  المفاوضات  فيها  تجري  التي 
في ظل عزوف اإلدارة األمريكية الراهنة 
عن االنخراط في أي أزمات إقليمية أو 
باألحرى إعادة ترتيب أولوياتها بحيث 
لها  األوســــط  الــشــرق  تــعــد منطقة  لــم 
القوى  إلــى سعي  بــاإلضــافــة  األولـــويـــة، 
الملف  توظيف  إلــى  األخـــرى  الــدولــيــة 
النووي بما يعزز مصالحها فإنه يتعين 
أن تستهدف وضع  الغربية  الدول  على 
إليــران كسب  يتيح  بما ال  المفاوضات  تلك  لمسار  حد 
الوقت من دون هدف التوصل إلى نتائج نهائية تضمن 
ــران مــن تــجــاوز العتبة الــنــوويــة بل  لــيــس فــقــط مــنــع إيــ
والحد من تدخاتها في الشؤون الداخلية لدول الجوار 

اإلقليمي.
 دول الخليج العربي- كانت والتزال- تصر على أن 
سواء  اإليرانية  التهديد  عناصر  كل  المفاوضات  تشمل 
البرامج النووية أو التدخات في الشؤون الداخلية لدول 
الجوار باإلضافة إلى تطوير إيران ألجيال متعاقبة من 
الــصــواريــخ بــعــيــدة الـــمـــدى، ولــذلــك الــمــوقــف مــا يــبــرره 
باستخدام  إيــران  قامت  الماضي، حيث  في ضــوء خبرة 
النووي  األمــوال التي تم اإلفــراج عنها بموجب االتفاق 
عام 2015 في دعم وتمويل أذرعها اإلقليمية وقد حذرت 
االتفاق  إعــان  تــم  األمــر عندما  ذلــك  مــن  الخليج  دول 
النووي، باإلضافة إلى مستجدات الحاضر والتي تتمثل 
إيــران،  لدى  واألفعال  األقــوال  بين  الفجوة  استمرار  في 
التي تقوم من آن إلى آخر بإطاق ما تسميه »مبادرات 
عبارات  وتتضمن  الواقع  تتجاوز  العربي«  الخليج  ألمن 
عــن جــذور  الــحــديــث  دون  مــن  مــتــكــرر،  بشكل  فضفاضة 
ــراهـــن، فــضــا عــن آفــاق  ومــســبــبــات الــتــوتــر اإلقــلــيــمــي الـ
ــة نــوويــة فــإن  المستقبل ألنـــه حـــال أصــبــحــت إيــــران دولـ
اإلقليمي  الــقــوى  تـــوازن  فــي  نوعيا  تــطــوًرا  ذلــك سيكون 
بقواعد  تلتزم  كدولة  تتعامل  أن  إيــران  تأبى  تــزال  ال  إذ 

القانون الدولي.
إذا ما أردنا وضع األزمة النووية ضمن أنواع األزمات 
وهي أزمة التاعب ومضمونها سعي كل طرف للتعرف 
تنازالت  تقديم  على  اآلخر  الطرف  إجبار  إمكانية  على 
يعني ذلك أن األزمة مازالت بعيدة عن سيناريو العمل 
التهديد  درجــة  فيها  تــزداد  والتي  والتوريط  العسكري، 
ــة حــافــة  ــ الــمــتــبــادل وتــشــهــد أعـــمـــااًل غــيــر مــتــوقــعــة، وأزمـ
أنــواع األزمــات حيث إن  الهاوية أو االنفات وهي أخطر 
كبيرة  بدرجة  قائًما  يكون  المسلحة  المواجهة  احتمال 
أن مــن دون شن  يــرى  للتوتر  إثـــارة  األكــثــر  الــطــرف  ألن 
عمل عسكري فإن ذلك يعني إفراغ الردع من مضمونه، 
وهــو سعي  األزمــات  األول من  النوع  مازلنا بصدد  فإننا 
أطراف التفاوض إلى عملية ضغوط متبادلة للحصول 
على أكبر قدر من المنافع، ولكن ال يعني ذلك عدم سعي 
إيران إلى ممارسة أزمات التوريط من خال استهداف 
االستراتيجية  النتيجة  أن  ذلك  ويعني  النفط،  ناقات 
لذلك هي ضرورة أن يكون لدى الدول الغربية وشركائها 
وخاصة دول الخليج العربي استراتيجيات للتعامل مع 
أي مسارات غير متوقعة انطاًقا من الخبرة التفاوضية 
أي  نتيجة  تــكــون  أن  دائــًمــا  تستهدف  والــتــي  ــران  إيــ مــع 
مفاوضات وفًقا للمعادلة الصفرية أي الحصول على كل 
المكاسب من دون خسائر وهو أمر يستحيل عمليا حتى 
وحــول  مماثلة  مفاوضات  خاضت  التي  الكبرى  لــلــدول 

قضايا بالغة التعقيد.
} مدير برنامج الدراسات االستراتيجية والدولية بمركز
البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«

اأزم�ة البرنام�ج الن�ووي الإيران�ي 

بقلم: 
د. أشرف محمد كشك }

بــعــد انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
ــرنـــســـي  ــفـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــى الـ ــقــ ــتــ الــ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بـــأفـــراد من 
اللبنانية  الــســيــاســيــة  الــطــبــقــة 
وأسمعهم كاما خشنا، ال يمكن 
أن  ــيـــادة  سـ ذات  ــة  ــ دولـ تــقــبــل  أن 
يــوجــه إلـــى رعــايــاهــا فــكــيــف إذا 
كان ذلك الكام المهين موجها 
إلى سادة البلد القابضين على 

مصيره؟!
احتجاجا  يومها  لم نسمع 
الــتــقــاهــم  مـــن أي واحـــــد مــمــن 
ماكرون. وفي المقابل فإن أحدا 
ــرون على  ــاكــ لـــم يـــأخـــذ كــــام مــ
الثابت  مــن  كــان  الــجــد.  محمل 
الــرئــيــس  قــــــرره  أن شــيــئــا مـــمـــا 
ــن يـــجـــد طــريــقــه  ــ الـــفـــرنـــســـي لـ
ــاألخــــص فـــي ما  إلــــى الـــنـــور وبــ

صراحة  وصفهم  الذين  الساسة  بمسؤولية  يتعلق 
بالفاسدين والمسؤولين عن الخراب الذي شهدته 
للخراب  اســتــمــرار  هــو  والـــذي  اللبنانية  العاصمة 
الذي عصف بحياة اللبنانيين على األصعدة كافة 
الــذي شهد  المعيشي  الوضع  يقف  وفي مقدمتها 
ــده انــهــيــار ســعــر صـــرف الــلــيــرة مقابل  تــدهــورا جــسَّ
ثابتا  السعر  ذلــك  كــان  أن  بعد  األمــريــكــي  الــــدوالر 

سنوات طويلة.
بلع ماكرون تهديداته وحاول أن يتسول المال 
من دول ومؤسسات عالمية مانحة من أجل أن ينقذ 
ما يمكن إنقاذه، لكن الوضع السياسي المغلق في 
النوع،  ذلــك  مــن  محاولة  بتمرير  يسمح  ال  لبنان 
عادة ما تكون مشروطة وتجري تحت رقابة دقيقة.

 لقد اعتاد ساسة لبنان أن يتلقوا هبات نقدية 
يتقاسمونها في ما بينهم وفي نطاق ضيق وسري 
لقد  شيئا.  الهبات  تلك  عن  أحــد  يعرف  ال  بحيث 
كانوا  مــا  مــن خــال  الساسة فسادهم  أولــئــك  طــور 
في  استثمارها  طريق  عــن  إكــرامــيــات  مــن  يتلقونه 
الــحــصــول عــلــى حــصــانــة أقــــوى وأشــــد مــنــاعــة من 
الحصانة الدبلوماسية وهو ما وضعهم في مواقع 

أعلى من أن تطالها يد القضاء.
فـــي حصانته  يــشــبــه  لــبــنــان ال  فـــي  الــســيــاســي 
الــعــراق  باستثناء  الــعــالــم  دول  كــل  فــي  سياسي  أي 
الــــذي هـــو حــالــة شــــاذة ال تــصــلــح لــلــمــقــارنــة ألنــهــا 
االحتال  مزيج من ممارسات غير وطنية صنعها 
مؤطرة  أتباعها  وتبناها  إيـــران  ورعــتــهــا  األمــريــكــي 
لبنان  ولألمر في  التاريخ.  بفساد غير مسبوق في 
فيها  التي هيمن  اللحظة  وليد  وليس هو  تأريخه 
فــي ظل  لبنان  ُحــكــم  لقد  الــدولــة.  حــزب اهلل على 
لم  عــوائــل  قبل  مــن  الطائفية  المحاصصة  نــظــام 
الموت  إال عن طريق  الحكم  أفرادها من  ينسحب 
الــطــبــيــعــي أو الــقــهــري. غــيــر أن مـــا أحـــدثـــه حــزب 
الــشــرعــي من  بــالــســاح غــيــر  اهلل بسبب اســتــقــوائــه 

تحول كارثي في الحياة السياسية 
ووهب ساسة لبنان حماية من أي 
مساءلة قانونية، بدليل أن أيا من 
سياسيي لبنان لم يواجه اتهامات 
التصرف  ســوء  أو  المالي  بالهدر 

بأموال الدولة.
الـــــــــيـــــــــوم تـــــعـــــيـــــش الـــــحـــــيـــــاة 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان نـــوعـــا من 
ــم  ــرغـ ــالـ الـــعـــطـــلـــة اإلجــــــبــــــاريــــــة، بـ
مــن أن الــبــلــد فــي أمـــس الــحــاجــة 
ــراك ســيــاســي فــي مواجهة  إلـــى حـ
يعيش  التي  االقتصادية  الكارثة 
الشعب تفاصيلها من خال تردي 
كان  مــا  وإذا  المعيشية.  أوضــاعــه 
ــرة من  ــكـ الــســيــاســيــون يــنــقــلــون الـ
ملعب إلى آخر ويوجهون اتهامات 
ــى الــبــعــض  ــ ضــمــنــيــة، بــعــضــهــم إلـ
اآلخر فإن تشكيل حكومة جديدة 
لن يخرج مسألة الحكم من الواقع المظلم الذي 
صار حزب اهلل ومن خلفه نبيه بري رئيس مجلس 
الذي  الخيار  باعتباره  الطاولة  النواب يضعه على 
ال يمكن تغييره. وقد يكون االختراق الذي أحدثه 
تيار الرئيس ميشال عون من خال تبنيه طروحات 
الرغبة في إضفاء  نوعا من  بيطار  القاضي طارق 
عنصر التشويق على الحياة السياسية التي صارت 
في حاجة إلى مفاجآت تخرجها من حالة الرتابة 

التي سببتها هيمنة طرف واحد على كل شيء.
ــخـــط كـــمـــا لــــو أن  ــل قـــصـــر بـــعـــبـــدا عـــلـــى الـ ــ دخـ
وذلك  الدستوري  حقها  تمارس  اللبنانية  الرئاسة 
أن هناك صــراَع مصالح  ليس صحيحا. الصحيح 
خفيا ما بين صهر الرئيس وهو جبران باسيل وبين 
يكن  لــم  أمــل.  وحــركــة  اهلل  حــزب  الشيعي،  الثنائي 
لبنان هو مادة ذلك الصراع بل هو عنوانه المؤقت.

ــزب اهلل  ــاول أن يــبــتــز حــ ــون يـــحـ  فــالــرئــيــس عــ
بالرغم من أنه حليف له. يدرك عون أن ليس هناك 
لــكــي يحل  اهلل  لـــدى حـــزب  بــديــل مسيحي جــاهــز 
جاهدا  يعمل  فإنه  لذلك  بعبدا.  قصر  فــي  محله 
منه  ما سخر  وهــو  باسيل.  توريث  يفرض  أن  على 
إلى قصر  إنه سيمشي على قدميه  بري حين قال 

بعبدا إذا كان الحل هناك.
يــعــرف بـــري أن قــصــر بــعــبــدا فــقــد مــنــذ تعيين 
الـــقـــدرة على  مــيــشــال عـــون بضغط مــن حـــزب اهلل 
من  هــو  العوني  التيار  كلهم.  المسيحيين  تمثيل 
يقيم هناك. جبران باسيل هو خاصة ذلك التيار. 
إلــــى جــحــيــمــه مـــن أجــــل أن يبقى  لــبــنــان  لــيــذهــب 
لبنان  ســاســة  أن  يعني  ذلـــك  مملكته.  فــي  بــاســيــل 
يعرف بعضهم البعض اآلخر وهم يتبادلون الجمل 
التي  الجمل  إنها  غيرهم.  أحــد  يفهمها  لــن  التي 
يقولها المهربون في السوق والتي يناقض معناها 

الحقيقي ما ُيفهم منها واقعيا.
} كاتب عراقي

�سراعات النخبة ال�سيا�سية في لبنان

بقلم: 
فاروق يوسف }
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ف�ز امل�ؤ�ص�صة امللكية للأعمال الإن�صانية بجائزة الأمري حممد بن فهد.. نا�صر بن حمد: 

اإجناز كبري يعك�س دعم ورعاية امللك بالعمل اخلريي والإن�صاين

وبهذه املنا�صبة، اأكد �صمو ال�صيخ نا�صر 

الكبري  الإجناز  هذا  اأن  خليفة  اآل  حمد  بن 

بالعمل  املفدى  امللك  جاللة  رعاية  يعك�س 

اخلريي والإن�صاين، وحتديًدا رعاية الأرامل 

وتقدمي  البحرين  مملكة  داخل  والأيتام 

باأ�صلوب  لهم  والرعايات  خمتلف اخلدمات 

اجلهود  حجم  يعك�س  كما  �صامل،  مهني 

مملكة  تقدمها  التي  والإن�صانية  الإغاثية 

يعانون  الذين  ال�صعوب  ملختلف  البحرين 

والكوارث  واحلروب  ال�صراعات  اآلم  من 

على  حر�صت  البحرين  فمملكة  الطبيعية، 

واأن  العون،  يد  مد  يف  �صباقة  تكون  اأن 

اإقامة العديد من  ت�صمل اجلهود البحرينية 

توفري  يف  ت�صهم  التي  التنموية  امل�صاريع 

الرعاية وبناء الإن�صان.

ال�صيد  م�صطفى  تقدم  جانبه،  من 

لالأعمال  امللكية  للموؤ�ص�صة  العام  الأمني 

اإىل  والتقدير  ال�صكر  بخال�س  الإن�صانية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه 

واهتمامه  الأبوية  اهلل ورعاه، على رعايته 

امللكية  املوؤ�ص�صة  واأبناء  باأ�صر  الكبري 

الالحمدود  والدعم  الإن�صانية  لالأعمال 

الذي حتظى به املوؤ�ص�صة يف جميع اأعمالها 

الكرمي  الدعم  مثمًنا  والإن�صانية،  اخلريية 

الذي حتظى به املوؤ�ص�صة من قبل احلكومة 

الر�صيدة بقيادة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد الأمني 

رئي�س جمل�س الوزراء، م�صيًدا بجهود �صمو 

اآل خليفة يف قيادة  ال�صيخ نا�صر بن حمد 

امللكية  املوؤ�ص�صة  خالل  من  اخلريي  العمل 

لالأعمال الإن�صانية.

املوؤ�ص�صة  »اإن  ال�صيد:  م�صطفى  وقال 

امللكية لالأعمال الإن�صانية حققت العديد من 

الإجنازات الإن�صانية والتنموية على جميع 

ا�صتحقت  واخلارجية،  الداخلية  الأ�صعدة 

بن  حممد  الأمري  بجائزة  الفوز  اإثرها  على 

العربي  الوطن  اأداء خريي يف  لأف�صل  فهد 

يف دورتها الثانية )2019-2020( التي 

الإدارية  للتنمية  العربية  املنظمة  نظمتها 

هذا  ياأتي  حيث  العربية،  الدول  بجامعة 

التكرمي الذي نفخر به جميًعا نتيجة جهود 

العمل  ميدان  يف  متوا�صل  وعمل  كبرية 

اخلريي والإن�صاين بكل كفاءة«.

»اإن  ال�صيد:  الدكتور م�صطفى  واأ�صاف 

املوؤ�ص�صة  ت�صرفت  التي  الإجنازات  جميع 

بالعمل عليها اأ�صهم يف حتقيقها �صخ�صيات 

احلكيمة  لقيادتنا  وحمبة  خمل�صة  وطنية 

جهدها  كل  �صخرت  الغالية  ومملكتنا 

الإن�صانية  الأعمال  هذه  لإجناح  وطاقتها 

وي�صرين  املفدى،  امللك  جاللة  بها  اأمر  التي 

التي  والوزارات  املوؤ�ص�صات  بدور  اأ�صيد  اأن 

امللكي،  الديوان  راأ�صها  وعلى  معنا  تقف 

ال�صحة،  ووزارة  اخلارجية،  ووزارة 

العمل  ووزارة  الإعالم،  �صوؤون  ووزارة 

ال�صركات  اإىل جانب  الجتماعية،  والتنمية 

واملوؤ�ص�صات الوطنية واملواطنني الكرام«.

هذا  اإن  ال�صيد  م�صطفى  الدكتور  وقال 

الإجناز غري م�صتغرب على املوؤ�ص�صة امللكية 

اإذ مت تكرميها من قبل  الإن�صانية،  لالأعمال 

مبنا�صبة  العرب  للمنجزين  العام  الحتاد 

يف  خريية  موؤ�ص�صة  اأف�صل  بجائزة  فوزها 

حققت  كما   ،2020 عام  العربي  الوطن 

مملكة البحرين يف عام 2018 متمثلة يف 

على  الإن�صانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ص�صة 

وفًقا  عاملًيا  والعا�صر  عربًيا  الأول  املركز 

باململكة  العاملية  كاف  موؤ�ص�صة  لتقرير 

املتحدة.

مت  اأنه  ال�صيد  م�صطفى  الدكتور  وبني 

اختيار املوؤ�ص�صة امللكية لالأعمال الإن�صانية 

معايري  اإىل  ا�صتناًدا  اجلائزة  بهذه  للفوز 

تقييمية وا�صحة مبنية على اأ�صا�س علمي، 

القيادة  املعايري  هذه  راأ�س  على  ياأتي  اإذ 

الروؤية  بتطوير  واهتمامها  املوؤ�ص�صة  يف 

وامل�صاركة  املوؤ�ص�صية،  والقيم  والر�صالة 

ال�صخ�صية يف و�صع وتطوير اأنظمة العمل، 

من  املعنية  الفئات  جميع  مع  والتعامل 

اإ�صافة  واملانحني،  وامل�صتفيدين  العاملني 

اإىل بناء ثقافة التميز لدى املوارد الب�صرية، 

وتوفري بيئة م�صجعة على الإبداع، وتبني 

بناء  معيار  يليها  ثم  التغيري،  �صيا�صة 

احتياجات  على  وال�صرتاتيجية  ال�صيا�صة 

ال�صيا�صة  واعتماد  املعنيني،  جميع 

دقيقة،  معلومات  على  وال�صرتاتيجية 

و�صرح  وحتديثها،  ومراجعتها  واإعدادها 

ال�صيا�صة وال�صرتاتيجية،  واإي�صال وتنفيذ 

الب�صرية، من خالل  املوارد  قيا�س  يتم  كما 

التخطيط وحتديد وتطوير مهارات وقدرات 

العاملني، واآلية متكني املوارد الب�صرية لدى 

املوؤ�ص�صة والتعامل معهم ب�صفافية، وتقدير 

املوؤ�ص�صة،  يف  العاملني  واإجنازات  جهود 

واملوارد  ال�صراكة  اإدارة  قيا�س  يتم  كما 

واإدارة  واملعرفة،  واملمتلكات،  املالية، 

العمليات، وقيا�س منهجية ت�صميم واإدارة 

اإبداعية،  بطرق  وحت�صينها  العمليات، 

وت�صميم وتطوير وتقدمي اخلدمات، واإدارة 

وقيا�س  امل�صتفيدين،  عالقات  وتقوية 

بهم،  املتعلقة  الأداء  وموؤ�صرات  راأيهم، 

الب�صرية وقيا�س  املوارد  نتائج  اإىل  اإ�صافة 

مع  بهم،  املتعلقة  الأداء  وموؤ�صرات  راأيهم 

املجتمع  لدى  املوؤ�ص�صة  عمل  نتائج  قيا�س 

وموؤ�صرات الأداء املتعلقة باملجتمع، ونتائج 

املالية  والنتائج  الرئي�صة  الأداء  موؤ�صرات 

وغري املالية.

ال�صيد  م�صطفى  الدكتور  واأ�صاف 

لأف�صل  فهد  بن  حممد  الأمري  جائزة  اأن 

اإىل  تهدف  العربي  الوطن  يف  خريي  اأداء 

اخلريية  املوؤ�ص�صات  لدى  الوعي  زيادة 

املوؤ�ص�صي،  الأداء  يف  التميز  باأهمية 

الدعم  توفر  التي  املوؤ�ص�صات  وتقدير 

اإعالء  اإىل  تهدف  كما  القطاع،  لهذا  الفعال 

املوارد  تنمية  باأهمية  اخلا�صة  القيم 

الب�صرية يف املوؤ�ص�صات وال�صتغالل الأمثل 

باأداء  بالرتقاء  والإ�صهام  لالإمكانات، 

اخلدمات  ومب�صتوى  اخلريية،  املوؤ�ص�صات 

العامل  م�صتوى  على  للم�صتفيدين  املقدمة 

ثقافة  تاأ�صيل  اإىل  ت�صعى  كما  العربي. 

املوؤ�ص�صات  الأداء لدى  التميز والريادة يف 

ل�صياغة  العربي  الوطن  يف  اخلريية 

والعمل  اخلريي،  للعمل  اأف�صل  م�صتقبل 

على الرتقاء مب�صتوى املوؤ�ص�صات اخلريية 

لتحقيق  �صعيها  يف  العربي  العامل  يف 

التميز يف الأداء املوؤ�ص�صي، واعتماد اأف�صل 

التح�صني  يخدم  مبا  الإبداعية  املمار�صات 

املقدمة  اخلريية  للخدمات  امل�صتمر 

ت�صجيع  خالل  من  وذلك  للم�صتفيدين، 

املوؤ�ص�صات  وتكرمي  بينها  فيما  التناف�س 

املتميزة.

اأ�ضاد �ضم� ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة ممثل جللة امللك للأعمال الإن�ضانية و�ض�ؤون ال�ضباب بدعم ح�ضرة 

الإن�ضانية، واهتمام  امللكية للأعمال  للم�ؤ�ض�ضة  الفخري  الرئي�س  اآل خليفة  امللك حمد بن عي�ضى  �ضاحب اجلللة 

جللته بالعمل اخلريي والإن�ضاين داخل وخارج مملكة البحرين ومد يد الع�ن للمحتاجني واملنك�بني، مثمنًا �ضم�ه 

الأمني رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل  الأمري �ضلمان بن حمد  امللكي  ال�ضم�  بقيادة �ضاحب  الر�ضيدة  دعم احلك�مة 

جمل�س ال�زراء، كما اأعرب �ضم�ه عن تقديره للإدارة التنفيذية وجميع م�ظفي امل�ؤ�ض�ضة اخلريية امللكية الذين اأدوا 

دوًرا مميًزا يف خدمة الأيتام والأرامل واملحتاجني داخل وخارج مملكة البحرين، م�ضيًدا باإ�ضهام وعطاء ال�ضعب 

البحريني الكرمي يف الأعمال اخلريية والإن�ضانية التي تنفذها امل�ؤ�ض�ضة.

جاء ذلك مبنا�ضبة ف�ز امل�ؤ�ض�ضة امللكية للأعمال الإن�ضانية بجائزة الأمري حممد بن فهد لأف�ضل اأداء خريي يف 

الدول  الإدارية بجامعة  للتنمية  العربية  املنظمة  التي نظمتها   )2019-2020( الثانية  العربي يف دورتها  ال�طن 

العربية، حتت �ضعار »نح� م�ضتقبل اأف�ضل للعمل اخلريي امل�ؤ�ض�ضي يف ال�طن العربي«.

ويل العهد رئي�س ال�زراء ي�صدر قراًرا 

بتحديد ال�زير امل�ص�ؤول اأمام ال�صلطة 

الت�صريعية عن م�ؤ�ص�صة التنظيم العقاري

بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  عن  �صدر 

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

الوزير  بتحديد   2021 ل�صنة   )68( رقم  قرار  اهلل، 

التنظيم  موؤ�ص�صة  الت�صريعية عن  ال�صلطة  اأمام  امل�صوؤول 

العقاري، جاء فيه:

املادة الأوىل: يكون وزير الأ�صغال و�صوؤون البلديات 

ال�صلطة  اأمام  امل�صوؤول  الوزير  هو  العمراين  والتخطيط 

العقاري. التنظيم  موؤ�ص�صة  الت�صريعية مبجل�صيها عن 

املادة الثانية: على وزير الأ�صغال و�صوؤون البلديات 

فيما  -كل  املخت�صة  واجلهات  العمراين  والتخطيط 

يخ�صه- تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �صدوره، 

وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

م�صت�صار امللك لل�ص�ؤون الدبل�ما�صية 

ي�صتعر�س العلقات مع ال�صفري الهندي

الدبلوما�صية  لل�صوؤون  امللك  م�صت�صار جاللة  ا�صتقبل 

اأم�س  يوم  خليفة،  اآل  حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�صيخ 

مبكتبه يف ق�صر الق�صيبية، ال�صفري بيو�س �صريفا�صتاف 

�صفري جمهورية الهند لدى مملكة البحرين. 

وقد رحب ال�صيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة 

عالقات  بتميز  م�صيًدا  �صريفا�صتاف،  بيو�س  بال�صفري 

وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  تربط  التي  ال�صداقة 

امل�صرتك  والعمل  الثنائي  التعاون  ي�صهده  وما  الهند 

امل�صتويات  م�صتمر على  تقدم  من  ال�صديقني  البلدين  بني 

اأوجه  بكل  للم�صي  الدائم  تطلعهما  يج�صد  ومبا  كافة، 

امل�صرتكة،  م�صاحلهما  يعزز  مبا  اأرحب  لآفاق  التعاون 

التوفيق والنجاح.  متمنًيا لل�صفري كل 

الثنائية  للعالقات  املتقدم  امل�صار  ا�صتعرا�س  مت  كما 

ومناق�صة  التعاون،  تعزيز  و�صبل  البلدين  جتمع  التي 

ذات  وامل�صائل  والدولية  الإقليمية  التطورات  اآخر 

امل�صرتك. الهتمام 

م�صت�صار امللك لل�ص�ؤون الدبل�ما�صية 

ي�صيد بعلقات الأخ�ة املتميزة مع العراق

خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�صيخ  ا�صتقبل 

م�صت�صار جاللة امللك لل�صوؤون الدبلوما�صية، اأم�س مبكتبه 

يف ق�صر الق�صيبية، موؤيد عمر عبدالرحمن القائم باأعمال 

�صفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين.

اأحمد بن حممد  ال�صيخ خالد بن  اللقاء، رحب  وخالل 

ت�صهده  مبا  م�صيًدا  عبدالرحمن،  عمر  مبوؤيد  خليفة  اآل 

وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  املتميزة  الأخوة  عالقات 

العراق من تطور وتقدم على خمتلف الأ�صعدة، مبا يعزز 

ملوؤيد  متمنًيا  ال�صقيقني،  و�صعبيهما  البلدين  م�صالح  من 

عمر كل التوفيق والنجاح.

افتتحت مركز �صرتة للرعاية ال�صحية اخلا�صة

ال�صالح: تعزيز اخلدمات املقّدمة لذوي العزمية

ال�صالح  �صعيد  بنت  فائقة  افتتحت 

�صرتة  مركز  اأم�س،  �صباح  ال�صحة،  وزيرة 

مبحافظة  اخلا�صة  ال�صحية  للرعاية 

املانع  وليد  الدكتور  بح�صور  العا�صمة، 

وكيل وزارة ال�صحة، والدكتورة اإميان اأحمد 

اأعمال امل�صت�صفيات  حاجي القائم بت�صريف 

احلكومية غري اخلا�صعة لل�صمان ال�صحي، 

ال�صحة،  بوزارة  امل�صوؤولني  من  وعدد 

والقائمني على تنفيذ م�صروع املركز.

حر�س  اإطار  يف  املركز  افتتاح  وياأتي 

وزارة ال�صحة على تطوير وت�صغيل املركز 

يعزز  مبا  والتجهيزات،  الإمكانات  باأف�صل 

املدى  طويلة  ال�صحية  الرعاية  منظومة 

�صمن باقة اخلدمات املقدمة بوزارة ال�صحة، 

ا�صتكمال  يف  الوزارة  نهج  مع  وات�صاقا 

الرعاية  جمالت  يف  احليوية  امل�صاريع 

جميع  لتخدم  والتاأهيل  الطويلة  ال�صحية 

حمافظات اململكة، ما ي�صهم يف رفع جودة 

ال�صحية  احتياجاتهم  وتلبية  الأفراد  حياة 

من خالل مراكز تخ�ص�صية حديثة.

عربت  الفتتاحية،  الزيارة  وخالل 

والعتزاز  الفخر  بالغ  عن  ال�صحة  وزيرة 

املبنى  اأق�صام  لتنظيم  املتقدم  بامل�صتوى 

وجتهيزها باملوارد الالزمة مبا يتوافق مع 

اخلطط الت�صغيلية لنطاق اخلدمات ال�صحية 

الذي  الالحمدود  الدعم  وثمنت  امل�صتهدف، 

باإعاقات  امل�صابون  الأ�صخا�س  به  يحظى 

ما  خالل  من  البحرين  مملكة  يف  خمتلفة 

كبري  اهتمام  من  املوقرة  احلكومة  توليه 

ومتابعة حثيثة، مبا ي�صمن م�صتوى راقيا 

املقدمة  ال�صحية  اخلدمات  من  ومتقدما 

نظم  اأحدث  وفق  واملقيمني  للمواطنني 

الرعاية والوقاية والتاأهيل.

اأق�صام  على  ال�صحة  وزيرة  واطلعت 

ي�صمل  طابقني،  من  يتكون  الذي  املركز 

بكل  غرفا حديثة وجمهزة  العلوي  الطابق 

عالجيا  وطاقما  الطبية،  واملواد  الأجهزة 

والتاأهيل  والتمري�س،  الأطباء  من  متكامال 

مبختلف فروعه كالعالج الطبيعي والعالج 

خلدمات  اإ�صافة  النطق،  وخدمات  املهني 

البحث الجتماعي ليغطي طاقة ا�صتيعابية 

تقدر بـ14 �صريرا.

عددا  فيت�صمن  الأر�صي  الطابق  اأما 

واملرافق  التمري�س  لأق�صام  الغرف  من 

جميع  وت�صمل  وغريها،  كال�صيدلية 

النف�صي  الت�صهيالت لت�صغيل خدمات الطب 

جمموعات  لثالث  تنق�صم  والتي  للمجتمع، 

الذهنية  والإعاقة  البالغني  ت�صمل  رئي�صة 

التدخل  فريق  اإىل  بالإ�صافة  ال�صن،  وكبار 

م�صتعجل عند  ب�صكل  ي�صاعد  الذي  ال�صريع 

يف  النف�صيني  املر�صى  مع  الأزمات  ح�صول 

الوقت  ذات  يف  الطابق  وي�صم  منازلهم، 

وتو�صعة  تطوير  فكرة  م�صروع  ا�صتمرارية 

خدمات الطب النف�صي.

باملركز  ال�صالح  الوزيرة  اأ�صادت  وقد 

اإىل  م�صرية  عليه،  القائمني  عمل  وكفاءة 

تعزيز  على  حتر�س  ال�صحة  وزارة  اأن 

اإميانا  العزمية  لذوي  املقدمة  اخلدمات 

تقدمي  باأهمية  احلكيمة  القيادة  حر�س  من 

د�صتور  اأقره  ملا  وجت�صيدا  املثلى  الرعاية 

اأهم مقومات  اأن  اإىل  البحرين، لفتة  مملكة 

م�صرية  هو  املقدمة  الرعاية  اأهداف  حتقيق 

التنمية ال�صاملة بقيادة عاهل البالد املفدى 

خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  جاللة 

حفظه اهلل ورعاه، وبدعم ل حمدود من لدن 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

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

وتاأمني  تلبية  نحو  ورعاه،  اهلل  حفظه 

ل�صرائح  ال�صحية  الحتياجات  خمتلف 

املجتمع كافة.

�ضم� ال�ضيخ نا�ضر بن حمد�ضم� ويل العهد رئي�س ال�زراء
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مناق�صة تبادل اخلربات وا�صتقطاب ا�صتثمارات هندية بقطاع م�صانع الأدوية

رئي�س »الأعلى لل�صحة« يبحث تنمية التعاون ال�صحي مع ال�صفري الهندي

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  ا�شتقبل 

عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة 

يف مقر املجل�س اأم�س �شفري جمهورية الهند لدى 

بيو�س �شريفا�شتاف، حيث مت  البحرين  مملكة 

ا�شتعرا�س اآفاق التعاون بني البلدين ال�شديقني 

بح�شور  وذلك  ال�شحية،  املجالت  يف خمتلف 

الأمني العام للمجل�س اإبراهيم علي النواخذة.

املجل�س  رئي�س  رحب  اللقاء،  بداية  ويف 

الهندي، م�شيًدا بعمق  الأعلى لل�شحة بال�شفري 

عالقات التعاون املتميزة التي جتمع بني مملكة 

البحرين وجمهورية الهند ال�شديقة وما ت�شهده 

هذه العالقات الثنائية من تقدم وتطور ومناء 

مملكة  حر�س  موؤكداً  امل�شتويات،  كافة  على 

ل  الهند  مع  امل�شرتك  التعاون  على  البحرين 

�شيما يف املجال ال�شحي.

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  وقّدم 

يف  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  دور  عن  �شرحاً 

و�شع ومتابعة تنفيذ اخلطة الوطنية لل�شحة 

ومن بينها الربنامج الوطني لل�شمان ال�شحي، 

وتطوير قطاع الرعاية ال�شحية يف اململكة.

الأعلى لل�شحة  وقد تطرق رئي�س املجل�س 

بني  ال�شحي  التعاون  اآفاق  اإىل  اللقاء  خالل 

الزيارات  تنظيم  جمال  يف  وبالأخ�س  البلدين 

اخلربات  وتبادل  وال�شت�شاريني  لالأطباء 

التدريب  �شعيد  على  ال�شديقني  البلدين  بني 

يف  الهند  خربة  من  وال�شتفادة  والأبحاث 

الدقيقة  الطبية  بالتخ�ش�شات  ال�شحي  القطاع 

م�شاريع  يف  الهندية  ال�شتثمارات  وا�شتقطاب 

القطاع ال�شحي ل �شيما قطاع م�شانع الأدوية، 

وا�شتمرار التعاون القائم على �شعيد مواجهة 

جائحة كورونا مبا يعود بالنفع على البلدين.

بني  التعاون  تطوير  اإىل  اللقاء  تطرق  كما 

البلدين يف ملف العالج باخلارج، بال�شتعانة 

والعالجية  الطبية  والإمكانيات  باخلدمات 

مع  وبالتن�شيق  الهند،  جمهورية  يف  املتميزة 

كافة الهيئات ال�شحية يف مملكة البحرين.

من جانبه، اأعرب بيو�س �شريفا�شتاف �شفري 

جمهورية الهند لدى مملكة البحرين عن تقديره 

للم�شتوى املتميز من العالقات التي تربط مملكة 

واأثنى  ال�شديقة،  الهند  وجمهورية  البحرين 

املجل�س  به  ي�شطلع  الذي  البارز  الدور  على 

الرعاية  قطاع  تطوير  يف  لل�شحة  الأعلى 

ال�شحية يف البحرين ومواجهة جائحة كورونا 

وموؤكداً  للجميع،  ال�شحية  التغطية  وتوفري 

اآفاق التعاون  ا�شتعداد اجلانب الهندي لتنمية 

ال�شحي امل�شرتك بني البلدين.

ال�صيخة مي و�صفرية �صرييالنكا تبحثان التعاون الثقايف

اآل  حممد  بنت  مي  ال�شيخة  ا�شتقبلت 

للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�شة  خليفة 

والآثار يف مكتبها اأم�س �شفرية جمهورية 

ال�شرتاكية  الدميقراطية  �شريالنكا 

بريانغاين  براديبا  البحرين  مملكة  لدى 

�شارام.

اجلهود  اإطار  يف  اللقاء  هذا  وياأتي 

تعزيز  اأجل  من  اجلهتني  لدى  امل�شرتكة 

يرتقي  مبا  الثقافية  املجالت  التعاون يف 

ويعزز  اململكة  يف  الثقايف  باحلراك 

البلدين. بني  ما  ال�شداقة  اأوا�شر 

اآل  حممد  بنت  مي  ال�شيخة  وقالت 

على  ت�شعى  الثقافة  هيئة  اإن  خليفة 

مملكة  بعالقات  الرتقاء  اأجل  من  الدوام 

الأخرى،  الدول  مع  احل�شارية  البحرين 

ال�شرييالنكي  الثقايف  باحل�شور  م�شيدة 

املحلية،  الثقافية  والربامج  الأن�شطة  يف 

يف  م�شاركات  الدوام  على  يثمر  والذي 

التي  واملهرجانات  املوا�شم  من  العديد 

والآثار. للثقافة  البحرين  هيئة  تنظمها 

�شارام  ال�شفرية  �شكرت  جانبها،  ومن 

لأهمية  الرتويج  يف  الثقافة  هيئة  جهود 

الدويل،  امل�شتوى  على  الثقايف  التعاون 

الهيئة  مع  للتعاون  ا�شتعدادها  موؤكدة 

يف  الثقافية  منجزات  حتقيق  اأجل  من 

القريب. امل�شتقبل 

نظمتها بالتعاون مع �صرطة درهام الربيطانية

الأكادميية امللكية تختم براجمها التدريبية

تدريب  بكلية  ممثلة  لل�شرطة  امللكية  الأكادميية  ختمت 

نظمتها  التي  املتخ�ش�شة  التدريبية  الربامج  من  عدًدا  ال�شباط 

بالتعاون مع �شرطة درهام الربيطانية، و�شارك فيها 75 متدرًبا 

من منت�شبي وزارة الداخلية.

�شنوي  تدريبي  م�شروع  �شمن  الدورات  هذه  تنفيذ  وياأتي 

لإعداد  التدريبية  والتطورات  للم�شتجدات  وفًقا  اأُعد  متكامل، 

كوادر بحرينية موؤهلة ذات خربات عالية يف املجالت املختلفة، 

وتعزيز احرتافيتها يف اأداء املهام املنوطة بها.

وقد ت�شمنت الربامج التدريبية معلومات م�شتحدثة مرتبطة 

من  جمموعة  خالل  من  تطبيقها  مت  والتي  العملي،  بالواقع 

للتمارين  بالإ�شافة  اجلماعية،  واملناق�شات  النظرية  الأ�شاليب 

داخل القاعات التدريبية والتطبيقات العملية خارجها.

ن�شاطها  لل�شرطة  امللكية  الأكادميية  و�شت�شتاأنف  هذا، 

التدريبي بالتعاون مع �شرطة درهام مطلع العام القادم، وذلك 

اجلانبني  يف  الب�شرية  الكوادر  تطوير  ل�شتكمال  منها  �شعًيا 

العلمي والتقني.

اأع�صاء الأمانة العامة للمراكز يهنئون امللك بالأعياد الوطنية

مراكز الوثائق اخلليجية تبحث من�صة »خليجانا« الرقمية املوحدة
ملراكز  العامة  الأمانة  عقدت 

بدول جمل�س  والدرا�شات  الوثائق 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

الرابع  الدوري  اجتماعها  اأم�س، 

مملكة  ت�شت�شيفه  الذي  والثالثني 

عي�شى  مبركز  ممثلة  البحرين 

الثقايف، بح�شور روؤ�شاء ومندوبي 

التاريخية  الوثائق  مراكز 

اخلليجية.

بن  خالد  ال�شيخ  د.  وافتتح 

رئي�س  نائب  خليفة  ال  خليفة 

التنفيذي  املدير  الأمناء  جمل�س 

الجتماع  الثقايف  عي�شى  ملركز 

بكلمة رحب فيها باأ�شحاب املعايل 

يف  امل�شاركني  الأع�شاء  وال�شعادة 

اجلهود  جناح  مثمنا  الجتماع، 

ودول  البحرين  ململكة  الوطنية 

اخلليج العربية يف حتقيق اأهداف 

فريو�س  �شد  التطعيم  حملة 

كورونا امل�شتجد.

واأ�شاد بحر�س الأمانة العامة 

اأمني  ال�شماري  فهد  د.  اإدارة  حتت 

عام دارة امللك عبدالعزيز باململكة 

هذا  عقد  على  ال�شعودية  العربية 

ذلك  اإىل  م�شريا  الهام،  الجتماع 

يوؤكد على موا�شلة اجلهود النبيلة 

املنطقة،  تاريخ  وحدة  خدمة  يف 

الأمانة  موؤ�ش�س  نهج  على  و�شريا 

ال�شيخ  �شمو  له  املغفور  العامة 

رحمه  خليفة  اآل  خالد  بن  عبداهلل 

اهلل.

اأعمال الجتماع د.  وقد تراأ�س 

والأع�شاء  تقدم  حيث  ال�شماري، 

امللك  اجلاللة  ل�شاحب  بالتهنئة 

ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

البحرين  ومملكة  املفدى  البالد 

الـ50،  الوطنية  الأعياد  مبنا�شبة 

من  عددا  الجتماع  ناق�س  ثم 

جدول  على  املدرجة  املو�شوعات 

اأعماله، واتخذ يف �شاأنها عددا من 

يخدم  مبا  والتو�شيات،  القرارات 

وتعزيز  العامة  الأمانة  م�شرية 

املجتمع  يف  املوؤ�ش�شي  دورها 

وتعزيز  والعربي،  اخلليجي 

دورها يف خدمة تاريخ املنطقة.

العام  الأمني  نائب  وعر�س 

اإبراهيم املري رئي�س  الأ�شتاذ علي 

القا�شمي  �شلطان  الدكتور  دارة 

للدرا�شات اخلليجية التقرير املايل 

مت  كما  العامة،  لالأمانة  والإداري 

الجتماع  حم�شر  على  الت�شديق 

عقد  الذي  والثالثني  الثالث 

الريا�س  ال�شعودية  بالعا�شمة 

عام 2019.

املذكرات  الأع�شاء  وناق�س 

املدرجة على جدول العمال، حيث 

)ال�شرتاتيجية  تنفيذ  مناق�شة  مت 

من  املقدمة  لالأمانة(  ال�شاملة 

الأر�شيف الوطني يف اأبوظبي. كما 

د.  قدمه  الذي  الت�شور  عر�س  مت 

�شليمان ال�شهري من مركز التاريخ 

م�شروع  عن  الرقمي  ال�شعودي 

املن�شة  )خليجانا(  ومبادرة 

اخلليج  لدول  املوحدة  الرقمية 

الأع�شاء  ا�شتعر�س  كما  العربية. 

ال�شارقة للوثائق  اأجنزته هيئة  ما 

والأر�شيف ودارة الدكتور �شلطان 

من  اخلليجية  للدرا�شات  القا�شمي 

التاريخية  )املو�شوعة  م�شروع 

التعاون  جمل�س  لدول  امل�شورة 

الأع�شاء  وناق�س  اخلليجي(. 

الدرا�شة املقدمة من هيئة ال�شارقة 

)م�شروع  عن  والبحوث  للوثائق 

الوثائق  م�شطلحات  توحيد 

والأر�شيف يف الدول العربية(.

الجتماع  خالل  وجرى 

على  بالعمل  الأع�شاء  اإحاطة 

واملواد  والكتب،  الوثائق،  ح�شر 

باجلزيرة  املتعلقة  ال�شحافية 

يف  العربي  واخلليج  العربية 

الهندية،  والأر�شيفات  املكتبات 

واإعداد  لها،  �شوئي  م�شح  وعمل 

عن  العلمية  للمواد  ببليوجرافية 

امل�شادر  يف  العربية  اجلزيرة 

الربتغالية.

على  الأع�شاء  اإطالع  ومت 

تاريخ  عن  توثيقي  كتاب  م�شودة 

ا�شتكمال  العربي املعا�شر  اخلليج 

باإ�شدار  �شابقة  تو�شية  لتنفيذ 

زايد  مركز  اأعده  والذي  الكتاب 

للدرا�شات والبحوث.

قبل  من  املوافق  متت  وقد 

الأع�شاء على تد�شني ح�شاب تويرت 

الوثائق  ملراكز  العامة  لالأمانة 

والدرا�شات بدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية.

الجتماع  يف  �شارك  وقد 

عي�شى  مركز  من:  كل  ح�شوريا 

الثقايف، والأر�شيف الوطني بوزارة 

�شوؤون الرئا�شة الإماراتية، وهيئة 

والأر�شيف،  للوثائق  ال�شارقة 

القا�شمي  �شلطان  الدكتور  ودارة 

ومركز  اخلليجية،  للدرا�شات 

)نادي  والبحوث  للدرا�شات  زايد 

درا�شات  ومركز  الإمارات(،  تراث 

البحرين بجامعة البحرين، ودارة 

امللك عبدالعزيز بالريا�س، واملركز 

واملحفوظات  للوثائق  الوطني 

بالديوان امللكي ال�شعودي، وهيئة 

الوطنية يف  واملحفوظات  الوثائق 

عمان.

الوثائق  مركز  �شارك  حني  يف 

الديوان  ومكتبات  التاريخية 

الأمريي الكويتي، ومركز البحوث 

الوزراء  مبجل�س  والدرا�شات 

درا�شات اخلليج  الكويتي، ومركز 

بجامعة  العربية  واجلزيرة 

عرب  الجتماع  اأعمال  يف  الكويت 

تقنية الت�شال املرئي.

وقد اأقيم على هام�س الجتماع 

املراكز  اإ�شدارات  لآخر  معر�س 

ودرا�شات  كتب  من  الأع�شاء 

وبحوث علمية ون�شرات اإخبارية.

و�شتقام بالتزامن مع الجتماع 

)ال�شيخ  بعنوان  فكرية  ندوة 

والتاريخ(،  خالد  بن  عبداهلل 

لالأمانة،  ال�شابق  الفخري  الرئي�س 

والتعر�س لإجنازاته -رحمه اهلل- 

امل�شتوى  رفع  يف  �شاهمت  التي 

الثقايف والأدبي يف مملكة البحرين 

اخلليج  منطقة  ويف  خا�شة، 

العربي ب�شكل عام.

رنا بنت عي�صى: احلر�س على اإجناز

امل�صاريع الرامية لالرتقاء بالتعليم العايل

بنت  رنا  ال�شيخة  الدكتورة  ا�شتقبلت 

العام  الأمني  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى 

رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س 

العايل  التعليم  جمل�س  اأمناء  جمل�س 

املوؤيد  فاروق يو�شف  الأحد  اأم�س  مبكتبها 

العربية  الكادميية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

)اجلامعة  والبحوث  التعليمية  للخدمات 

الأهلية( والدكتور عبداهلل يو�شف احلواج 

اأمناء اجلامعة. رئي�س جمل�س 

الأمني  رّحبت  اللقاء،  وخالل 

عبداهلل  والدكتور  املوؤيد  بفاروق  العام 

تبذله  ملا  تقديرها  عن  معربة  احلواج، 

لالرتقاء  جهود  من  الأهلية  اجلامعة 

يف  العايل  التعليم  وخمرجات  باأداء 

اململكة  حر�س  موؤكدة  البحرين،  مملكة 

لال�شتثمار  اجلاذبة  البيئة  توفري  على 

الرامية  امل�شاريع  واإجناز  التعليم،  يف 

وتخريج  العايل  التعليم  بقطاع  لالرتقاء 

يف  املطلوبة  املهارات  كل  متتلك  اأجيال 

العمل.  �شوق 

املوؤيد  فاروق  اأعرب  جانبهم،  من 

عميق  عن  احلواج  عبداهلل  والدكتور 

تقديرهم وامتنانهم ملا حتظى به اجلامعة 

امل�شتويات،  جميع  على  دعم  من  الأهلية 

الكبريين  والتقدير  لالهتمام  جت�شيًدا 

البحرين. التعليم يف مملكة  لقطاع 

رئي�س الأوقاف ال�صنية ي�صتقبل رئي�س �صوؤون امل�صاجد

حممد  بن  را�شد  د.  ال�شيخ  ا�شتقبل 

ال�شنية  الأوقاف  جمل�س  رئي�س  الهاجري 

النامليتي  ال�شيخ د. حبيب  مبكتبه ف�شيلة 

والذي  بالإدارة،  امل�شاجد  �شئون  رئي�س 

املُحكم  العلمي  البحث  من  ن�شخة  اأهداه 

لل�شالة  الحرتازية  )الإجراءات  بعنوان 

والذي  اأثناء جائحة كورونا(،  امل�شاجد  يف 

الهداية  جملة  من  الأخري  العدد  يف  ن�شر 

البحرينية.

جمل�س  رئي�س  اأثنى  اللقاء  وخالل   

يف  اهتمامه  على  الباحث  ال�شنية  الوقاف 

هذا املو�شوع الذي يالم�س الواقع واملهم يف 

لهذه  العلمي  تاأ�شيله  وعلى  املرحلة،  هذه 

الإجراءات من الناحية ال�شرعية.

فقهية  درا�شة  البحث  تناول  حيث 

يف  امل�شتجدة  امل�شائل  حول  تاأ�شيلية 

امل�شاجد  لل�شالة يف  الحرتازية  الإجراءات 

امل�شاجد،  كغلق  كورونا  جائحة  اأثناء 

امل�شلني  واإلزام  امل�شلني،  بني  والتباعد 

ال�شخ�شية،  �شجادتهم  على  بال�شالة 

الدخول  يف  والقت�شار  الكمامات،  وارتداء 

الن�شاء،  م�شليات  وغلق  املتطعمني،  على 

عميق،  وتاأمل  دقيق  لنظر  حتتاج  والتي 

وال�شماحة  احلرج  رفع  مقا�شد  وتربز 

فجاء  الإ�شالمية،  ال�شريعة  يف  والتي�شري 

وياأ�شلها  النازلة  هذه  ليكيف  البحث  هذا 

التي  املرحلة  هذه  ويوثق  �شرعيا،  تاأ�شيال 

مرت بها الب�شرية، وكيفية التعاطي الفقهي 

معها وفق الروؤية الإ�شالمية،وعّرف البحث 

باجلائحة وبني منهجية الإ�شالم يف التعامل 

وكّيف  تاريخها،  مع  والوقوف  الأوبئة  مع 

امل�شاجد  يف  بال�شالة  املتعلقة  الإجراءات 

عدد  اإىل  واأ�شار  التكليفية،  الأحكام  بح�شب 

من فتاوى الهيئات ال�شرعية، واآليات تطبيق 

الإجراءات بح�شب احلالة ال�شحية، ثم ذكر 

الأ�شولية والفقهية واملقا�شدية،  املنطلقات 

الإجراءات  لهذه  اخلا�شة  ال�شرعية  والأدلة 

بع�س  وناق�س  النازلة،  هذه  على  لتنزيلها 

الآراء التي متنع من هذه الإجراءات اأو ُتثار 

حولها.
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خديجة العرادي:

انطلقت يف املنامة فعاليات الن�سخة الثالثة من منتدى 

الدويل  الطبي  )امل�ؤمتر   2030 لعام  ال�سحية  الروؤية 

لل�سباب(،  الدم�ية  والأوعية  القلب  اأمرا�ض  ملعاجلة 

بح�س�ر كبار امل�س�ؤولني واأكرث من 100 طبيب وطبيبة، 

يف  املتخ�س�سني  واخلرباء  الأطباء  كبار  من  نخبة  بينهم 

الطبية  املراكز  القلب من خمتلف  اأمرا�ض وجراحة  جمال 

العاملية، وم�ساركة وا�سعة من قبل عدد كبري من املتحدثني 

الدوليني وال�ست�ساريني بتخ�س�ساتهم املختلفة عن طريق 

اأب�ل�  مركز  مع  العلمي  بالتعاون  وذلك  املرئي،  الت�سال 

للقلب يف م�ست�سفى البحرين التخ�س�سي يف فندق ويندام 

جراند - البحرين، اخلمي�ض املا�سي امل�افق 23 دي�سمرب.

�سعيد  الربوفي�س�ر  امل�ؤمتر  اأعمال  رئي�ض  وقال 

الدم�ية  والأوعية  القلب  اأمرا�ض  اأول  ا�ست�ساري  ال�سعيد 

نظرا  اإنه  امللكية  الطبية  واخلدمات  البحرين  دفاع  بق�ة 

لأهمية مكافحة اأمرا�ض القلب والأوعية الدم�ية التي تعد 

من الأ�سباب الرئي�سة لل�فاة، وم�سدر قلق كبريا لل�سحة 

اإىل  العامل،  م�ست�ى  وعلى  البحرين  مملكة  يف  العامة 

�سهدتها  التي  الفجاأة  ال�فيات  حالت  يف  الرتفاع  جانب 

اأطباء  بجمع  قمنا  القلب،  باأمرا�ض  الإ�سابة  اإثر  اململكة 

ال�سحة  واأخ�سائيي  واملنظمني  القلب  وجراحي  القلب 

ذلك  اأ�سباب  ملناق�سة  الدولية  اللجنة  واأع�ساء  العامة 

ال�قائية  واخليارات  العالج  وطرق  اخلطر،  وع�امل 

التكن�ل�جي. والتقدم 

و�سهد املنتدى يف ن�سخته الثالثة عددا من املناق�سات، 

طبيب   - راث  د.  الدويل  وامل�سارك  املتحدث  بني  جرت 

يف  اأب�ل�  م�ست�سفيات  ورئي�ض  التداخلي  القلب  اأمرا�ض 

معهد القلب بحيدر اأباد يف الهند، وبني الدكت�ر �ساجنيف 

مدينة  يف  وال�سدر  القلب  جراحة  ا�ست�ساري   - ك�لبي 

زيد  والدكت�ر  بالهند،  اأباد  حيدر  يف  ال�سحية  اأب�ل� 

امللك  مب�ست�سفى  القلب  ق�سطرة  خمترب  مدير  الإرحيم 

ال�سع�دية،  العربية  اململكة  يف  بالدمام  التخ�س�سي  فهد 

القلب  طبيب  ب�ك�ض  �س�الهني  �سيك  الدكت�ر  وامل�سرف 

البحرين  مب�ست�سفى  للقلب  اأب�ل�  مركز  يف  التداخلي 

التخ�س�سي يف البحرين.

وقال الدكت�ر عبدالعزيز اأ�سد حممد اأخ�سائي اأمرا�ض 

يف  التخ�س�سي  البحرين  م�ست�سفى  يف  التداخلية  القلب 

قد  املر�ض  هذا  اأن  ال�سنني  مر  على  »لحظنا  له:  مداخلة 

وي�ؤثر  العمر،  من  مبكرة  مرحلة  يف  ال�سخ�ض  ي�سيب 

والعبء  البدنية  ال�سحة  حيث  من  ال�سباب  على  ب�سدة 

قمنا  التي  الأخرية  الإح�سائية  اأظهرت  اإذ  القت�سادي، 

خ�سع�ا  الذين  املر�سى  من   %25 ح�ايل  اأن  باإجرائها 

يف  الدم�ية  الأوعية  وت�س�ير  القلب  ق�سطرة  لعملية 

 45 عن  اأعمارهم  تقل  التخ�س�سي  البحرين  م�ست�سفى 

عاما، و40% تقل اأعمارهم عن 50 �سنة«.

القلب  طبيب  عرداتي  عامر  الدكت�ر  �سلط  بدوره، 

التداخلي ومدير مركز القلب يف جامعة اإلين�ي يف �سيكاغ� 

بال�ليات املتحدة الأمريكية على التط�رات التكن�ل�جية، 

والت�س�ير  الأوعية  داخل  ال�س�تية  ف�ق  امل�جات  مثل 

املقطعي للتما�سك الب�سري التي ُتعد مفيدة لفهم وت�سخي�ض 

عمل  يتم  اأنه  م��سحا  التاجية،  ال�سرايني  اأمرا�ض  واإدارة 

الكامريا  وا�ستخدام  القلب  اأوعية  وت�س�ير  الق�سطرة 

لت�س�ير اأوعية القلب من الداخل لأخذ �س�رة دقيقة ملعرفة 

اأ�سباب ان�سداد ال�سرايني، ومعرفة كيفية عالجها بالدعامات 

اأو بطريقة تقنية متنع امل�ساكل يف امل�ستقبل.

تنت�سر  التي  الدول  من  ُتعد  البحرين  مملكة  اأن  واأكد 

اأمرا�ض القلب وم�ساكل الأوعية الدم�ية، وقد زادت  فيها 

ب�سبب  الأخرية  ال�سن�ات  ملح�ظ  ب�سكل  الأمرا�ض  هذه 

التغذية  و�س�ء  وال�سغط  وال�سكري  ال�سمنة  اأمرا�ض 

والتدخني.

واأ�سار اإىل وج�د زيادة يف معدلت الإ�سابة باأمرا�ض 

فيما  متعارفا عليه  كان  مقارنة مبا  مبكرة  �سن  القلب يف 

اأمرا�ض  اأغلبية  اأن  اإىل  لفتا  الإ�سابة،  �سن  يتعلق مبعدل 

خالل  من  منها  ال�قاية  ميكن  الدم�ية  والأوعية  القلب 

الغذائي  والنظام  التدخني  مثل  اخلطر،  لع�امل  الت�سدي 

غري ال�سحي وال�سمنة وعدم ممار�سة الريا�سة.

القلب  باأمرا�ض  امل�سابني  عامر  الدكت�ر  ون�سح 

اأو الأ�سخا�ض املعر�سني ملخاطر عالية  والأوعية الدم�ية 

-ب�سبب  الدم�ية  والأوعية  القلب  باأمرا�ض  يتعلق  فيما 

وج�د عامل خطر اأو اأكرث، مثل الرتفاع املفرط يف �سغط 

الدم اأو داء ال�سكري اأو ارتفاع ن�سبة ال�سح�م يف الدم اأو 

واتخاذ  املبكر  بالك�سف  بالفعل-  تر�سخ  مبر�ض  الإ�سابة 

العالج املنا�سب با�ستخدام امل�س�رة الطبية والأدوية.

القلب  اأمرا�ض  ا�ست�ساري  اأكد  مداخلته،  ويف 

للقلب  خليفة  بن  حممد  مبركز  الكهربية  والفيزي�ل�جيا 

الدكت�ر عادل خليفة اأن ت�قف القلب املفاجئ وغري املربر 

ه� اأحد اأكرث اأ�سباب ال�فاة �سي�عا لدى الأفراد الذين تقل 

اأعمارهم عن 35 عاما، و قد تك�ن غالبية ال�فيات القلبية 

القلب ال�راثية،  اأمرا�ض  ال�سباب ناجمة عن  املفاجئة عند 

ال�راثية ومتالزمة عدم  القلب  مبا يف ذلك اعتالل ع�سلة 

انتظام �سربات القلب ال�راثية.

للقلب،  دورية  فح��سات  اإجراء  اأهمية  على  و�سدد 

للقلب  وقائية  فح��سات  اإجراء  اإىل  احلاجة  اأن  اإىل  لفتا 

بني ال�سباب اأ�سبحت الآن اأكرث اأهمية من اأي وقت م�سى.

البحرين  مل�ست�سفى  املنتدب  الع�س�  اأكد  جهته،  من 

القلب  مركز  اأن  عرداتي  قا�سم  الدكت�ر  التخ�س�سي 

اأعلى  تقدمي  ي�ا�سل  التخ�س�سي  البحرين  مب�ست�سفى 

القلب  اأطباء  مع  ملر�ساه،  القلبية  الرعاية  من  م�ست�ى 

امل�ج�دين على مدار ال�ساعة ط�ال اأيام الأ�سب�ع.

اإجراء 400 عملية  للقلب يف  اأب�ل�  واأكد جناح مركز 

ق�سطرة ناجحة يف غ�س�ن عامني، وذلك منذ افتتاحه لأول 

خمترب لق�سطرة القلب بالقطاع اخلا�ض يف دي�سمرب من عام 

 .2019

تقدم  مدى  على  دليال  ُيعد  الإجناز  هذا  اأن  اإىل  واأ�سار 

اأن  فخ�رون  ونحن  البحرين،  مملكة  يف  الطبية  الرعاية 

املركز كان قادرا على التاأثري وب�سكل اإيجابي على املجتمع 

من خالل جه�ده؛ ل�سمان م�ستقبل اأكرث اأمانا واأكرث �سحة 

له�ؤلء املر�سى املعر�سني ملخاطر عالية.

العاملي  ال�باء  انت�سار  اأن  اإىل  عرداتي  واأ�سار 

القلبية  ال�سكتة  حالت  ارتفاع يف  اإىل  اأدى  )ك�فيد-19( 

التخ�س�سي  البحرين  م�ست�سفى  قام  لذا  ملح�ظ،  ب�سكل 

بالرتكيز على تقدمي رعاية طبية ذات ج�دة عالية جديرة 

تخفيف  بهدف  وذلك  واملقيمني،  امل�اطنني  من  كل  بثقة 

مب�ساعدة  ال�سحية  للرعاية  العام  القطاع  عن  ال�سغط 

اخلرباء الدوليني لدينا.

هناأ  بكلمة  الطبي  امل�ؤمتر  عرداتي  الدكت�ر  وختم 

البحرين  م�ست�سفى  يف  القلب  مركز  فريق  خاللها  من 

مع  �سيما  ل  ا�ستثنائي،  بعمل  القيام  على  التخ�س�سي 

تف�سي ال�باء.

م�سلًطا ال�سوء على الأ�سباب الرئي�سة للوفاة يف البحرين واملنطقة

انطالق موؤمتر اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية لل�سباب مب�ساركة 100 خبري وطبيب

»البحرين التخ�س�سي« ُيجري 400 اإجراء جراحي وعملية ق�سطرة ناجحة خالل عامني

120 دقيقة للحل وخط �ساخن مع الطلبة واأولياء الأمور وجلنة �سبط داخلي

التطبيقات ال�ساملة »المتحانات« للمدار�ض احلكومية تبداأ اليوم

�سارة جنيب:

دي�سمرب   27 امل�افق  »الثنني«  الي�م  يبداأ 

نهاية  تق�مي  احلك�مية  املدار�ض  طلبة   2021

الف�سل الدرا�سي الأول »التطبيقات ال�ساملة«، اإذ 

يعادل المتحانات النهائية، وي�ستمر لغاية ي�م 

»الثالثاء« امل�افق 11 يناير 2022، وه� امل�عد 

املحدد اآخر ي�م درا�سي لطلبة احللقة الأوىل من 

التعليم الأ�سا�سي.

الطالب 120  �سيتم منح  الرتبية،  وبح�سب 

الدوام  فرتة  ال�سامل خالل  التطبيق  دقيقة حلّل 

الب�ابة  عرب  التطبيقات  واإر�سال  املدر�سي، 

الطالب  اإر�سال  تعذر  حال  ويف  التعليمية، 

كان،  �سبب  لأي  الفرتة  هذه  خالل  للتطبيقات 

�س�اء طبًيا اأو تقنًيا، يت�جب على الطالب اإبالغ 

املدر�سة  لإدارة  يت�سنى  حتى  ف�ًرا  املدر�سة 

التطبيق  اآخر من  اإجراءات تقدمي من�ذج  ترتيب 

وفق جدول الإعادة املعد من قبل املدر�سة خالل 

نف�ض الفرتة املحددة للتطبيق )بعد ح�سر جميع 

ويف  الغياب(،  �سبب  ور�سد  املتغيبني  الطلبة 

الإعادة  تطبيق  بت�سليم  الطالب  قيام  عدم  حالة 

املطل�ب وفق املدة املحددة ُيعد الطالب )غائًبا(.

وقالت الرتبية اإنه يف حالة عدم ت�افر �سبكة 

الطالب،  لدى  اإلكرتونية  اأجهزة  اأو  الإنرتنت 

ميكنه الت�جه اإىل مدر�سته للح�س�ل على الدعم 

لتقدمي  باملدر�سة  املت�افرة  الأجهزة  وا�ستخدام 

الإجراءات  الأخذ بجميع  واملهام، مع  التطبيقات 

املدار�ض  اإىل  الع�دة  دليل  وفق  الحرتازية 

التعليمية  امل�ؤ�س�سات  وجميع  واجلامعات 

املحدث.

خط  لفتح  املدار�ض  اإدارات  الرتبية  ودعت 

اأم�رهم،  واأولياء  املدر�سة  طلبة  مع  �ساخن 

با�ستخدام  وامل�ستمر  الي�مي  والت�ا�سل 

على  وحثهم  لإبالغهم  املتاحة  ال��سائل  جميل 

بالإر�سادات  ومّدهم  واملهام،  التطبيقات  تقدمي 

الإجراءات  كل  ت�ثيق  مع  الالزمة  والت�جيهات 

ا  املتخذة من قبل املعلم واإدارة املدر�سة، خ�س��سً

الطلبة املتخلفني على ت�سليم التطبيقات.

الداخلي  ال�سبط  جلنة  لت�سكيل  ووجهت 

 8 وع�س�ية  م�ساعد  مدير  برئا�سة  باملدر�سة 

ح�سر  بينها  من  املهام،  من  بعدد  تعنى  اأع�ساء 

الطلبة الذين لي�ض لديهم اإمكانية تقدمي التطبيقات 

وعدد  احلا�س�ب  خمتربات  وجتهيز  املنزل،  من 

من ال�سف�ف باأجهزة احلا�س�ب املحم�لة، وذلك 

اأجهزة  لديهم  تت�فر  ل  الذين  الطلبة  ل�ستقبال 

اإلكرتونية اأو �سبكة اإنرتنت اأو تعذر عليهم تقدمي 

التطبيق لأي عذر من املنزل، بالإ�سافة اإىل ا�ستالم 

اإر�سال  من  يتمكن�ا  مل  الذين  الطلبة  من  الأعذار 

التطبيقات يف امل�عد املحدد من املنزل.

وبح�سب الرتبية، فاإنه ل ي�سمح بالعمل يف 

جلنة ال�سبط الداخلي ملن له �سلة قرابة بطلبة 

اللجنة  اأع�ساء  جميع  ت�قيع  ويجب  املدر�سة، 

على التعهد والإقرار اخلا�ض ب�سلة القرابة، ول 

مقر  يف  باحل�س�ر  اللجان  اأع�ساء  لغري  ي�سمح 

اللجان، كما يجب عدم تكليف الأع�ساء باأي مهام 

الرتبية  و�سددت  التطبيقات.  فرتة  خالل  اأخرى 

بنتائج  الطلبة  اإعالم  باًتا  منًعا  مينع  اأنه  على 

اعتماد  اأن  اإىل  الت�سحيح، م�سرية  الدرجات بعد 

عمليات  تتبع  اإجراءات  عدة  بعد  يتم  النتائج 

والتدقيق  الداخلي  التدقيق  وت�سمل  الت�سحيح 

التعليمية  العمليات  اإدارات  قبل  من  اخلارجي 

واجلهات  الرتب�ي  والإ�سراف  املناهج  وقطاع 

ذات العالقة.

ا�ستكمالً ملتطلبات م�سروع املدن ال�سحية

حمافظة املحرق تنّظم حملة تنظيف وا�سعة ل�ساحل �سرق ال�ساية

بح�س�ر وم�ساركة العميد عبداهلل بن خليفة 

نظمت  املحرق،  نائب حمافظ حمافظة  اجلريان 

املجتمع  و�س�ؤون  الجتماعية  الربامج  اإدارة 

مبحافظة املحرق حملة تنظيف وا�سعة ل�ساحل 

املحرق  بلدية  مع  بالتعاون  ال�ساية،  �سرق 

كارناتاكا  وجمل�ض  البلدي  املحرق  وجمل�ض 

الثقايف، اإذ متت اإزالة جميع املخلفات امل�ج�دة 

يف ال�ساحل وتنظيفه.

ل�سرتاطات  ا�ستكمالً  املبادرة  هذ  وتاأتي 

ملنظمة  التابع  ال�سحية  املدن  م�سروع  ومعايري 

ال�سحة العاملية، واإمياًنا بامل�س�ؤولية املجتمعية 

بها  تق�م  التي  اجله�د  من  �سل�سلة  و�سمن 

واحلفاظ  التط�ع  ثقافة  لن�سر  املحرق  حمافظة 

على البيئة.

من جانبه، اأ�ساد �سلمان بن عي�سى بن هندي 

املناعي حمافظ املحرق مبثل هذه املبادرات التي 

واحلفاظ  املجتمعية  ال�سراكة  مفه�م  من  تعزز 

لبلدية  وتقديره  �سكره  عن  معرًبا  البيئة،  على 

وجمل�ض  البلدي  املحرق  وجمل�ض  املحرق 

وم�ساركتهم  الدائم  لتعاونهم  الثقايف  كارناتاكا 

الفعالة يف املبادرة.

دائًما  ترحب  املحرق  حمافظة  اأن  م�ؤكًدا 

والقرتاحات،  باملالحظات  وكذلك  باملتط�عني 

ح�ساب  عرب  اأو  ت�ا�سل  تطبيق  عرب  �س�اء 

@ الإن�ستغرام  من�سة  على  املحافظة 

الإلكرتونية  القن�ات  اأو   muharraqgovbh
الأخرى للمحافظة.

املدار�ض ت�ستعد لتنفيذ تطبيقات

تقييم الأداء ال�ساملة جلميع الطلبة

احلك�مية  املـــدار�ـــض  ــت  ــه اأن

التطبيقات  لتنفيذ  ا�ستعداداتها 

نهاية  مع  الأداء،  لتقييم  ال�ساملة 

العام  من  الأول  الدرا�سي  الف�سل 

مت�سمنًة   ،2022 /2021 الدرا�سي 

بت�سهيل  الكفيلة  ــراءات  الإج جميع 

وم�ساعدتهم  الطلبة  على  العملية 

ال�قت  منهم يف  املطل�ب  اإجناز  على 

املحدد.

ابت�سام  قالت  ال�سياق،  هذا  ويف 

النبيه  امل�ساعد مبدر�سة  املدير  ح�سن 

املدر�سة  اإن  للبنات  البتدائية  �سالح 

وقت  ومنذ  و�ساق  قدم  على  عملت 

التطبيقات  لهذه  ــداد  الإع يف  مبكر 

اجتماًعا  عقدت  اإذ  لأهميتها،  نظًرا 

وتابعت  الداخلي،  التح�سني  لفريق 

الإلكرتونية  ال�ستمارة  املعلمات  مع 

واأكدت  املنهج،  با�ستكمال  اخلا�سة 

عند  مراعاتها  ال�اجب  الأمــ�ر  على 

مع  التطبيقات،  وتنفيذ  ت�سميم 

املخت�سني  قبل  من  عليها  التدقيق 

لن�سر  و�سائل  واختيار  باملدر�سة، 

يف  النف�سية  والــراحــة  الطمئنان 

الفيدي�هات  وهي  الطالبات،  نف��ض 

واحل�س�ض  الت�ع�ية  والن�سرات 

الإر�سادية واملل�سقات التحفيزية.

مدير  علي  فريدة  واأو�سحت 

مدر�سة اأب�فرا�ض احلمداين البتدائية 

برناجًما  �سممت  املدر�سة  اأن  للبنني 

لر�سد درجات التطبيقات، ومت تزويد 

ومن  منه،  بن�سخ  املعلمات  جميع 

الإتقان  ن�سب  يحت�سب  اأنه  مميزاته 

والنجاح لكل تطبيق، ويق�م بتحليل 

نتائج التطبيقات ب�س�رة نهائية، اإىل 

لالإبالغ عن  جانب تخ�سي�ض روابط 

ميكن  التطبيق،  اإجناز  عدم  اأ�سباب 

ل�يل الأمر من خاللها اأن يقدم العذر 

الإجراءات  وفق  الإعادة  لتتم  لبنه، 

املعم�ل بها.

واأ�سافت مدير املدر�سة اأنه يت�ىل 

التطبيقات  املبا�سر مراجعة  امل�س�ؤول 

واعتمادها  النم�ذجية  والإجابات 

ب�س�رة نهائية، والتاأكد من مالءمتها 

املطل�بة،  التعليمية  للكفايات 

ومطابقتها للمنهج املدرو�ض، وتدّرج 

من  وخل�ها  وتن�عها،  اأ�سئلتها 

على  واللغ�ية،  الإمالئية  الأخطاء 

الت�سحيح  عملية  املعلمات  تت�ىل  اأن 

ور�سد الدرجات والعمل على متابعة 

طلبة  مراعاة  مع  التطبيقات،  اإجناز 

ذوي  وخا�سة  اخلا�سة،  الرتبية 

املعلمات  تت�ىل  اإذ  التعلم،  �سع�بات 

وتقدمي  للتطبيق  اإجنازهم  متابعة 

الدعم لهم.

ت�سوير: عبدعلي قربان جانب من امل�ؤمتر
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�صمن جهود التح�صني امل�صتمر وتنمية قدرات منت�صبيها.. د. الأن�صاري: 

امل�صت�صفيات احلكومية تد�صن »اأكادميية اجلودة« ال�صهر املقبل
اأعلن الدكتور اأحمد حممد الأن�صاري، 

للم�صت�صفيات  التنفيذي  الرئي�س 

»اأكادميية  مبادرة  اإطالق  عن  احلكومية، 

احلكومية  امل�صت�صفيات  يف  اجلودة« 

من  انطالقاً  وذلك  املقبل،  يناير  �صهر  يف 

اإدارة  معايري  تطبيق  دعم  على  احلر�س 

امل�صت�صفيات  خدمات  ال�صاملة يف  اجلودة 

اأهداف ومبادرات  مع  ان�صجاماً  احلكومية 

وانطالقاً  ال�صحية  الرعاية  قطاع  تطوير 

الذاتي  الت�صيري  م�صروع  اإليه  يهدف  مما 

بتقدمي  يهتم  متميز  نظام �صحي  بناء  من 

اأف�صل التجارب للمر�صى.

الدكتور  اأو�صح  ال�صدد  هذا  ويف 

الأن�صاري اأّن اإدارة امل�صت�صفيات احلكومية 

�صتطلق الدورة الأوىل من اأكادميية اجلودة 

التطوير  فر�س  توفري  بها  �صيناط  التي 

املهني للعاملني يف امل�صت�صفيات احلكومية 

التدريبية  الربامج  تنظيم  طريق  عن 

عمل  لبلورة  تهدف  كما  العمل.  وور�س 

�صواء  احلكومية  امل�صت�صفيات  موظفي 

بكافة  الطبي  الكادر  اأو  الإداري  الكادر 

منت�صبيه بالعتماد على التح�صني امل�صتمر 

للجودة وتطوير عملهم اليومي.

واأ�صار د. الأن�صاري اإىل اأن اإطالق هذه 

املبادرة �صي�صهم يف حت�صني نوعية اخلدمة 

التي تقدمها امل�صت�صفيات احلكومية، وذلك 

من خالل هذه الأكادميية التي �صتعمل على 

تنمية املهارات والكفاءات الفنية للموظفني 

مبا  احلكومية،  امل�صت�صفيات  يف  العاملني 

لروؤية  تنفيذاً  الحتياجات،  مع  يتما�صى 

يف  احلكومية  امل�صت�صفيات  اأمناء  جمل�س 

ملوظفي  والتطوير  التدريب  فر�س  ابتكار 

امل�صت�صفيات احلكومية.

جودة  باأّن  الأن�صاري  د.  واأكد   

هي  احلكومية  امل�صت�صفيات  يف  اخلدمات 

مفتاح النجاح وتتمثل يف التطوير والتميز 

يف  اجلودة  من  العايل  امل�صتوى  لتحقيق 

اخلدمات والتي تزيد من ر�صا امل�صتفيدين 

الأطباء  قدرات  بتعزيز  وذلك  منها، 

امل�صت�صفيات  موظفي  وكافة  واملمر�صني 

احلكومية لتقدمي رعاية متميزة للمر�صى 

مبا ينعك�س ايجاًبا على �صحتهم.

عمر  الدكتور  اأو�صح  جانبه  ومن 

اأّن  الأكادميية،  على  امل�صرف  ياغي، 

التعلم  منهج  �صتطبق  الكادميية 

تزود  اأ�صهر  ثالثة  مدار  على  باملمار�صة 

مبا  واخلربة  باملعرفة  فيها  امل�صاركني 

يف  اجلودة  حت�صني  مبادرات  يدعم 

وتطويرها  احلكومية  امل�صت�صفيات 

جديدة  اأفكار  توليد  على  والعمل 

وذلك  النتائج  ودرا�صة  واختبارها 

تطوير  معهد  منهجيات  با�صتخدام 

بو�صطن  يف  ال�صحية  اخلدمات 

اأهمها  بالوليات املتحدة الأمريكية ومن 

طبق(   - حلل   - نفذ   - )خطط  منوذج 

خللق   )Plan-Do-Study-Act( اأو 

يف  ومتطورة  متميزة  واأفكار  مبادرات 

املر�صى  جتربة  وتعزيز  الأفراد  رعاية 

يف امل�صت�صفيات احلكومية.

اإدارة  باأّن  ياغي  د.  واأو�صح 

الوقت  يف  تعكف  احلكومية  امل�صت�صفيات 

التدريب  �صاعات  اعتماد  على  الراهن 

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  مع  بالتن�صيق 

�صيح�صل  كما  ال�صحية.  واخلدمات  املهن 

امل�صاركون على ا�صرتاك ملدة عام بربنامج 

تطوير  معهد  من  املفتوحة  املدر�صة 

املتحدة  الوليات  يف  ال�صحية  اخلدمات 

احل�صول  فر�صة  مينحهم  كما  الأمريكية، 

على هذه ال�صهادة املعرتف بها عاملًيا.

الدكتور اأحمد الأن�صاري

ملتقى جمعيات الهالل الأحمر يو�صي باإبراز جهود املتطّوعني اخلليجيني

اأو�صى امللتقى اخلليجي الثاين لهيئات 

ا�صت�صافته  الذي  الأحمر  الهالل  وجمعيات 

موؤخرا  البحريني  الأحمر  الهالل  جمعية 

اجلهود  على  ال�صوء  من  املزيد  بت�صليط 

النوعية للمتطوعني يف دول اخلليج العربي 

والتي  والإن�صاين،  الإغاثي  العمل  مبجال 

برزت ب�صكل خا�س خالل جائحة كورونا، 

جلمعية  املميزة  التجربة  على  والطالع 

الهالل الأحمر البحريني يف هذا املجال.

على  اأقيم  الذي  امللتقى  اأو�صى  كما 

مدى يومني بتوحيد خطط وا�صرتاتيجيات 

هيئات  يف  كمتطوعني  ال�صباب  ا�صتقطاب 

وجمعيات الهالل الأحمر اخلليجية، اإ�صافة 

دول  يف  التطوعي  العمل  دور  لتعزيز 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

خالل  من  املجتمعية  التنمية  روافد  كاأحد 

التوا�صل مع فئات املجتمع والتعرف على 

احتياجاتهم وم�صاعدة احلكومات على تلبية 

هذه الحتياجات.

بختام  امللتقى  يف  امل�صاركون  واأكد 

اأعمالهم اأهمية تعزز الروابط بني العاملني 

اخلليجي،  امل�صتوى  على  املجال  هذا  يف 

ال�صبابية  الطاقات  توجيه  يف  ي�صهم  ومبا 

اخلليجية ملا يخدم جمتمعاتهم، اإ�صافة اإىل 

غر�س حب العمل التطوعي من خالل تعميق 

الب�صمات  اأ�صحاب  بني  التوا�صل  اأوا�صر 

التطوعية مبختلف الأجيال.

من  املزيد  عقد  اأهمية  على  و�صددوا 

الهادفة  العمل  امللتقيات والدورات وور�س 

ميدانية  خربات  املتطوعني  اإك�صاب  اإىل 

والتنظيمي  اخلريي  العمل  يف  واإدارية 

وتوجيه الطاقات الب�صرية مل�صلحة املجتمع 

الذات  من خالل بناء فريق العمل وتطوير 

يف جوانب متعددة تعود باخلري والنفع له 

وملجتمعه.

اخلليجي  امللتقى  اأن  اإىل  ي�صار 

الأحمر  الهالل  وجمعيات  لهيئات  الثاين 

»اإن�صان  عنوان  حتت  عقد  اخلليجية 

مراد  حممد  بن  علي  وبرعاية  العطاء«، 

الأحمر  الهالل  جمعية  رئي�س  نائب 

البحريني، اإذ جرى تخ�صي�س اليوم الأول 

من امللتقى لعر�س اأوراق عمل عن الفرق 

الأزمات والكوارث، واليوم  التطوعية يف 

وتاأهيل  تدريب  برامج  لإقامة  الثاين 

املتطوعني يف كل هيئة وجمعية خليجية.

وجمعيات  هيئات  روؤ�صاء  وكان  هذا، 

التعاون  جمل�س  بدول  الأحمر  الهالل 

اأعمال  ختام  يف  اعتمدوا  اخلليجي 

يف  عقد  الذي  ع�صر  اخلام�س  اجتماعهم 

الهيئة ال�صت�صارية للمجل�س الأعلى ملجل�س 

مب�صقط،  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

�صنوات  للخم�س  ال�صرتاتيجية  اخلطة 

الأحمر،  الهالل  وجمعيات  لهيئات  املقبلة 

مت�صمنة ثمانية حماور تتمحور يف العمل 

الإن�صاين والإغاثي والإمنائي على امل�صتوى 

املنظمات  مع  والتعاون  والدويل  الإقليمي 

والعمل  العالقة  ذات  والدولية  الإقليمية 

والت�صريعات  وال�صيا�صات  التطوعي 

تنمية  اإىل  بالإ�صافة  والنظم  والقوانني 

والدعم  التمويل  وم�صادر  الب�صرية  املوارد 

واملعلومات والبحوث والدرا�صات والإعالم 

والتوعية.

»ال�صحة«: اإغالق 4 مطاعم واإحالة 

22 مطعًما ومقهى للجهات القانونية
وزارة  اأعلنت  التفتي�صية،  احلمالت  تكثيف  اإطار  يف 

حمافظتي  يف  اإدارًيا  غلًقا  مطاعم   4 اإغالق  عن  ال�صحة 

ملخالفتهما  ال�صبت،  اأم�س  يوم  م�صاء  وال�صمالية  العا�صمة 

للت�صدي  املعلن عنها  الإجراءات الحرتازية وال�صرتاطات 

امل�صتوى  حتت  املدرجة  )كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س 

انت�صار  مل�صتوى  ال�صوئية  الإ�صارة  اآلية  �صمن  الأ�صفر 

فريو�س كورونا، حيث مت اتخاذ الإجراءات الالزمة لإحالة 

هذه املطاعم للجهات القانونية.

جاء ذلك خالل الزيارات التفتي�صية التي متت بالتعاون 

والتن�صيق مع وزارة الداخلية، ووزارة ال�صناعة والتجارة 

وال�صياحة، وهيئة البحرين لل�صياحة واملعار�س، يف اإطار 

من  التاأكد  اإىل  تهدف  والتي  التفتي�صية  الزيارات  تكثيف 

التزام املن�صاآت بال�صرتاطات ال�صحية والإجراءات املدرجة 

�صمن امل�صتوى الأ�صفر وفق اآلية الإ�صارة ال�صوئية مل�صتوى 

انت�صار فريو�س كورونا.

وقد قام مفت�صو اجلهات املعنية بر�صد عدد من املخالفات 

خالل الزيارات التفتي�صية، حيث متت زيارة 128 من�صاأة 

من املطاعم واملقاهي، ومت خمالفة 22 منها لعدم اللتزام 

بالجراءات الحرتازية، حيث مت اتخاذ الإجراءات الالزمة 

لإحالتهم للجهات القانونية. 

رجالًيا  �صالوًنا   )11( خمالفة  مت  اآخر  جانب  ومن 

و�صالونني ن�صائيني خالفوا ال�صرتاطات ال�صحية املطلوبة، 

كما مت عمل حما�صر متابعة لها.

ال�صيخة هال ت�صيد بامل�صرية

الفنية للفنان عبدالرب اإدري�س

اآل خليفة مدير عام  ال�صيخة هال بنت حممد  ا�صتقبلت 

الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار يف مكتبها 

اأم�س الفنان واملو�صيقار ال�صعودي عبدالرب اإدري�س.

للفنان  الطويلة  الفنية  بامل�صرية  �صعادتها  واأ�صادت 

اإدري�س واإبداعته التي اأثرت الأغنية ال�صعودية واخلليجية 

والعربية. وقالت اإن املبدعني يرّوجون ملا متتلكه الأوطان 

من مقومات اإن�صانية وح�صارية، م�صرية اإىل قدرة املو�صيقى 

والفنون يف بناء ج�صور التوا�صل احل�صاري ما بني خمتلف 

ال�صعوب.

ومن جانبه، توجه الفنان عبدالرب اإدري�س بال�صكر اإىل 

اإدارة الثقافة والفنون بهيئة الثقافة على حفاوة ال�صتقبال، 

كافة  ويف  البحرين  مملكة  يف  بجمهوره  يعتز  اأنه  موؤكًدا 

البلدان العربية، موؤكًدا اأن توا�صله مع هيئة الثقافة يعك�س 

بالفنانني  الدائم  واحتفاَءها  الفني  باحلراك  اململكة  اهتمام 

واملبدعني.

»مكتبة �صوفيا« تفتتح فرعها

الثالث ب�صوق القي�صرية باملحرق

الإثنني  اليوم  املحّرق  مبدينة  القي�صرية  �صوق  ي�صهد 

افتتاح »مكتبة �صوفيا« ال�صاعة 7:00 م�صاًء. و�صيت�صمن 

غراء  والفنانة  العنزي  لعبداهلل  �صعرية  اأم�صية  الفتتاح 

ثابت، و�صت�صاحب املو�صيقى هذا الفتتاح مع عازف البيانو 

وعازف  اأ�صريي،  حممد  القانون  وعازف  احل�صن  حممد 

الإيقاع اأحمد معني. 

افتتحت  قد  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  وكانت 

املكتبة ب�صكل جتريبي، وذلك �صمن فعاليات هيئة البحرين 

فرع  هذا  وُيعد  الوطنية.  الأعياد  والآثار مبنا�صبة  للثقافة 

مكتبة �صوفيا يف البحرين هو الفرع الثالث لهذه ال�صل�صلة، 

حيث الفرع الأول مقره. يف مدينة الكويت اأما الفرع الثاين 

هذا  على  املكتبة  �صّميت  وقد  اإ�صطنبول.  مدينة  يف  فمقّره 

ال�صم اليوناين الذي يعك�س معنى احلكمة. 

مب�صاحة  باملكتبة  خا�س  مقهى  على  املكتبة  وحتتوي 

خارجية تطل على تفا�صيل مدينة املحّرق العمرانية. وتوفر 

املكتبة لرّوادها جتربة مغايرة، حيث تقّدم كتًبا متنوعًة ما 

اإ�صافة  املعارف،  الفكر وال�صعر والفل�صفة وغريها من  بني 

على كتب من اإ�صدارات املكتبة.

 الإر�صادات تهدف للحد من انت�صار الفريو�س.. حبيل:

اجلرعة املن�صطة متوافرة والتوّجه لوزارة ال�صحة مبا�صرة دون موعد 

اأكدت الدكتورة فاطمة حبيل ا�صت�صارية طب عائلة ورئي�صة ق�صم الربامج باإدارة تعزيز ال�صحة 

يف وزارة ال�صحة على اأن حتديث بروتوكولت التطعيم �صمن احلملة الوطنية للتطعيم ياأتي يف اإطار 

دعم اجلهود التي تقوم بها مملكة البحرين للت�صدي لفريو�س كورونا مبا ي�صهم يف احلفاظ على �صحة 

و�صالمة املواطنني واملقيمني، داعيًة جميع املوؤهلني لأخذ اجلرعة املن�صطة الثانية للمبادرة لأخذها عرب 

التوجه مبا�صرة اإىل املراكز ال�صحية التي مت الإعالن عنها م�صبًقا من قبل وزارة ال�صحة دون احلاجة 

لأخذ موعد.

اإتاحة  اأعلن عن  للت�صدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19(  الطبي  الوطني  الفريق  باأن  واأو�صحت 

اجلرعة املن�صطة الثانية للحا�صلني على 3 جرعات من تطعيم )�صينوفارم( امل�صاد للفريو�س، وذلك 

بعد مرور 3 اأ�صهر من اأخذ اجلرعة املن�صطة الأوىل من تطعيم )�صينوفارم( للفئة العمرية البالغة من 

العمر 18 عاًما وما فوق، م�صريًة باأنه ميكن لهذه الفئة من املتطعمني اأخذ تطعيم »فايزر -بيونتيك«، 

اأو تطعيم »�صينوفارم« كجرعة من�صطة ثانية.

 واأ�صافت الدكتورة حبيل اإىل اأن كافة الإر�صادات والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات املعنية تهدف 

تداعياته،  للجميع من  الالزمة  تاأمني احلماية  الفريو�س و�صمان  انت�صار  اإىل احلد من  اأ�صا�صي  ب�صكل 

ودعم  الحرتازية  بالإجراءات  جمتمعية  مب�صوؤولية  اللتزام  موا�صلة  ب�صرورة  اجلميع  على  موؤكدة 

اجلهود وامل�صاعي الكبرية التي تقوم بها الكوادر الطبية وال�صحية من خالل عملها الدوؤوب واملتوا�صل 

حلفظ �صالمة جميع املواطنني واملقيمني باململكة.

ت�صمل تطوير �صارع املحزورة وجممع 935

وزير الأ�صغال يتفقد م�صاريع املحافظة اجلنوبية اخلدمية والتطويرية

البلديات  قام وزير الأ�صغال و�صوؤون 

ع�صام  املهند�س  العمراين  والتخطيط 

لعدد  تفقدية  بزيارة  خلف  عبداهلل  بن 

املحافظة  يف  التطويرية  امل�صاريع  من 

من  حزمة  �صمن  تاأتي  والتي  اجلنوبية، 

امل�صاريع البلدية ذات الطابع اخلدمي، مبا 

ال�صاملة  التنموية  امل�صرية  اأهداف  يدعم 

بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى،  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�صى 

جمل�س  موافقة  على  بناًء  تنفيذها  وياأتي 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  الوزراء 

الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء.

وخالل الزيارة التفقدية، اطلع الوزير 

التي  التطويرية  امل�صاريع  من  عدد  على 

ت�صمل تطوير �صارع املحزورة من تقاطعه 

مع  تقاطعه  اإىل  النع�صان  اأم  �صارع  مع 

�صارع ال�صتقالل، مو�صًحا اأّن هذا امل�صروع 

ال�صتيعابية  الطاقة  زيادة  يف  �صي�صهم 

لل�صارع وتخفيف الزدحام املروري.

وقال الوزير خلف اإن م�صروع تطوير 

م�صار  اإ�صافة  ي�صمل  املحزورة  �صارع 

ثالث يف كل اجتاه من ال�صارع يف اجلزء 

املح�صور بني �صارع اأم النع�صان وتقاطعه 

امل�صروع  اأن  اإىل  لفًتا   ،37 �صارع  مع 

احلركة  وتنظيم  ت�صهيل  يف  �صي�صهم 

ب�صكل  املرور  ان�صيابية  لتحقيق  املرورية 

اآمن.

ا  اأي�صً ي�صمل  امل�صروع  اأن  واأو�صح 

الأمطار،  مياه  لت�صريف  �صبكة  اإن�صاء 

وو�صع  للم�صاة،  جانبية  اأر�صفة  وتوفري 

قبل  من  ل�صتخدامها  اأر�صية  قنوات 

م�صتوى  وحت�صني  م�صتقباًل،  اخلدمات 

املرورية  العالمات  وتوفري  الإنارة، 

واللوحات الإر�صادية الالزمة.

طرح  املوؤمل  من  اأنه  خلف  وذكر 

يف  املحزورة  �صارع  تطوير  م�صروع 

مناق�صة عامة خالل الربع الأول من العام 

حالًيا  التن�صيق  يجري  اإذ   ،2022 املقبل 

مع اجلهات اخلدمية ومراجعة املخططات 

النهائية للبدء يف اإعداد وثائق املناق�صة.

هذا  اأن  الأ�صغال  وزير  واأو�صح 

امل�صاريع  من  عدد  �صمن  ياأتي  امل�صروع 

التطويرية للطرق التي تهدف اإىل حت�صني 

�صريعة  حلول  وخلق  املرورية  احلركة 

تطلعات  ولتحقيق  التنقل،  لت�صهيل 

للمن�صاآت  الو�صول  �صهولة  يف  املواطنني 

التجارية وال�صكنية.
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احتفل بالعيد الوطني واإجنازات فريق امل�شت�شفى

امل�شت�شفى امللكي للن�شاء يحتفل بنيله االعتماد البالتيني

خديجة العرادي:

احتفل امل�ست�سفى امللكي للن�ساء 

اعتماد  على  بح�سوله  والأطفال 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

امل�ستوى  من  ال�سحية  واخلدمات 

فريق  وباإجنازات  البالتيني، 

امل�ست�سفى والعيد الوطني اخلم�سني 

ململكة البحرين.

وبهذه املنا�سبة، اأقام امل�ست�سفى 

احتفال  والأطفال  للن�ساء  امللكي 

التنفيذي  الرئي�س  اأعرب من خالله 

�سريفا�ستافا  روهيت  للم�ست�سفى 

الوطني  العيد  تهانيه مبنا�سبة  عن 

وعن  البحرين،  ململكة  اخلم�سني 

ح�سول  مبنا�سبة  اأي�سا  �سعادته 

البالتيني  العتماد  على  امل�ست�سفى 

رحلتنا  فارقة يف  عالمة  ُيعد  الذي 

للجودة  امل�ستمر  التح�سني  من 

والتميز يف اخلدمة ال�سحية، وكان 

العمل  بروؤية  �سعيد  التقييم  فريق 

الذي  التعاوين  والنهج  اجلماعي 

يقوم به جميع العاملني بامل�ست�سفى 

اأو  الطبي  الفريق  �سواء  امللكي، 

باأكمله  للفريق  الطبي، تهانينا  غري 

على  ومراجعينا  ملر�سانا  و�سكرا 

الدعم امل�ستمر.

امل�ست�سفى  اإن  روهيت  وقال 

 60 بني  ما  بحوايل  �سهريا  يقوم 

بالإ�سافة  ولدة،  عملية  و70 

وغري  اجلراحية  للعمليات 

اجلراحية واجلراحة التجميلية.

اأطباء  »لدينا  واأ�ساف: 

الوليات  من  دوليون  زائرون 

ياأتون  واأطباء  الأمريكية  املتحدة 

دبي،  مثل  املجاورة،  الدول  من 

مر�سانا،  جلميع  العمليات  لإجراء 

للخ�سوبة  امللكي  للمركز  بالإ�سافة 

وق�سم جلراحة العظام، ومت افتتاح 

املتميز  الأطفال  وجراحة  ق�سم طب 

لديهم  اأن  اإىل  م�سريا   ،»2021 يف 

فريقا طبيا متميزا حلديثي الولدة 

على  القدرة  ولديهم  والأطفال، 

ت�سل  التي  الولدات  مع  التعامل 

اإىل 28 اأ�سبوعا قبل الأوان، م�سيفا 

عمليات  باإجراء  قام  امل�ست�سفى  اأن 

جراحية لأطفال خدج حتى عمر 3 

املبكرة. وتابع  الولدة  بعد  اأ�سابيع 

بحدود  لدينا  امل�ست�سفى  يف  »نحن 

ممر�سا،   75 من  واأكرث  طبيبا   60

كما اأن لدينا خططا كبرية للتو�سع 

وزيادة فريقنا الطبي وغري الطبي«.

وزارة االإ�شكان حتتفل بالعيد الوطني مع موظفيها

متنوعة  فعاليات  الإ�سكان  وزارة  اأقامت 

الوزارة،  ملنت�سبي  الوطنية  بالأعياد  احتفالً 

اخلدمات  توزيع  مع  متزامنًة  كذلك  تاأتي  اإذ 

الإ�سكانية املختلفة على املواطنني، �سملت اقامة 

املتنوعة  الوطنية  الثقافية والربامج  امل�سابقات 

الهامة  والأحداث  املعلومات  ل�ستذكار  �سعياً 

اإىل جانب  التي �سهدها تاريخ مملكة البحرين، 

الفعاليات  من  وغريها  التوعوية،  املحا�سرات 

ذات الطابع الوطني.

خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  ال�سيخ  وقام 

بوزارة  واملالية  الب�سرية  املوارد  اإدارة  مدير 

بامل�سابقة  الفائزين  امل�ساركني  بتكرمي  الإ�سكان 

التي تناف�س عليها اأكرث من 40 مت�سابقا.

كما نظمت الوزارة حما�سرة وطنية بعنوان 

»ال�ستثمار يف الثقافة ودوره يف تعزيز الهوية 

رئي�س  بومطيع  خالد  د.  قدمها  البحرينية« 

ن�سرة الفرن الثقافية، ا�ستعر�س خاللها عنا�سر 

البحريني  الإرث  يف  املتاأ�سلة  الوطنية  الثقافة 

الهوية  تعزيز  وكيفية  الأ�سيل،  والرتاث 

الوطنية من خالل جمموعة من العنا�سر التي 

ت�سكل مفهوم الثقافة الوطنية.

كاهوت  م�سابقة  كذلك  الوزارة  واأقامت 

الإ�سكان والتي جاءت يف اإطار وطني، اإذ ات�سمت 

الأ�سئلة بثقافة البحرين العامة، م�سلطة ال�سوء 

على  كذلك  البحرين،  وتاريخ  مناطق  على 

القدمية، واأ�سئلة  الكلمات واملفردات البحرينية 

تتعلق بوزارة الإ�سكان.

خبري ا�شت�شاري يف جراحة عظام

االأطفال يزور م�شت�شفى رويال البحرين

اأعلن م�ست�سفى رويال البحرين زيارة 

على  احلا�سل  بها�سكار،  اأتول  الدكتور 

طب  يف  امللكية  اجلراحني  كلية  زمالة 

واأحد  اجلراحة،  يف  وماج�ستري  العظام، 

الهند،  يف  الأطفال  عظام  جراحي  اأبرز 

للم�ست�سفى يف 26 و27 دي�سمرب 2021.

الذي  بها�سكار  الدكتور  و�سيكون 

يتمتع بخربة تزيد على 26 عاًما موجوًدا 

ت�سخي�س  اإىل  بالإ�سافة  لال�ست�سارة، 

اخللقي  الت�سوه  الآتية:  احلالت  وعالج 

الورك  مف�سل  يف  واخللع  القدم  وت�سوه 

والركبة  ال�ساقني  وتقو�س  والعرج 

العظام  والتهابات  والك�سور  املتال�سقة 

اأمرا�س  اإىل  بالإ�سافة  الأطفال،  عند 

ه�سا�سة العظام وق�سر القامة.

على  بها�سكار  الدكتور  وح�سل 

وبكالوريو�س  الطب  يف  بكالوريو�س 

جامعة  من   1991 عام  يف  اجلراحة  يف 

على  ح�سل  وكذلك  الهند.  يف  بومباي 

نف�س  من  العظام  جراحة  يف  املاج�ستري 

اجلامعة يف عام 1994. و�سعى الدكتور 

م�ستويات  اأعلى  على  للح�سول  بها�سكار 

يف  ذلك  له  وكان  اجلراحة،  يف  التدريب 

اململكة املتحدة، اإذ ح�سل على زمالة كلية 

العام  يف  غال�سكو  من  امللكية  اجلراحني 

.1997

�سهادة  على  ح�سل  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

املاج�ستري يف اجلراحة )جراحة العظام( 

اإىل  املتحدة  باململكة  ليفربول  جامعة  من 

للجراحني  امللكية  الكلية  زمالة  جانب 

لي�سبح  وال�سدمات(  العظام  )جراحة 

ا�ست�سارًيا يف جراحة العظام. كما ح�سر 

تدريب الزمالة يف كندا واأملانيا والوليات 

املتحدة واململكة املتحدة.

العديد  يف  ع�سو  بها�سكار  والدكتور 

من اجلمعيات الطبية، مبا يف ذلك جمعية 

بومباي جلراحة العظام، وجمعية جراحة 

العظام الهندية، وجمعية طب الأطفال يف 

الهند )POSI(، والكلية امللكية للجراحني 

الهندية،  الطبية  واجلمعية  )غال�سكو(، 

لطب  الهندية  لالأكادميية  مومباي  وفرع 

لل�سلل  الأمريكية  والأكادميية  الأطفال 

الدماغي.

�لدكتور �أتول بها�سكار

البوليتكنك: ح�شول برناجمي االإعالم االإلكرتوين والت�شميم

املرئي على االعتماد الدويل من جمعية امل�شممني املعتمدين

يف  البكالوريو�س  برنامج  ح�سل 

يف  والبكالوريو�س  الإلكرتوين  الإعالم 

كلية  تقدمهما  اللذان  املرئي  الت�سميم 

البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(، 

الكامل  الدويل  العتماد  على  ر�سمًيا، 

دورة  على  امل�سادقة  برنامج  من 

اململكة  املعتمدين يف  امل�سممني  جمعية 

نوفمرب  يف   )CSD( )CEP( املتحدة 

طلبة  �سيتخرج  لذلك،  ووفًقا   .2021

الربناجمني مبوؤهالت  كال  من  امل�ستقبل 

معتمدة دولًيا، و�سيعزز ذلك اإمكاناتهم 

الوظيفية، كما �سيعزز �سمعة بوليتكنك 

على  تعليمًيا  مزوًدا  بو�سفه  البحرين 

م�ستوى عاملي.

املنا�سبة، علق مدير برنامج  وبهذه 

الإعالم الإلكرتوين الدكتور اأوين غالغر 

اأن  لنا  وامتياز  ل�سرف  »اإنه  بالقول: 

امل�سممني  بجمعية  مرتبطني  نكون 

عدة  ا�ستمرت  عملية  وبعد  املعتمدين. 

برنامج  يكون  اأن  ي�سعدنا  �سنوات، 

الت�سميم  وبرنامج  الإلكرتوين  الإعالم 

 .»CSD املرئي معتمدين بالكامل من قبل

برنامج  مدير  علقت  نف�سه،  ال�سياق  يف 

الت�سميم املرئي رقية اأحمد قائلة: »تقوم 

فكرة اعتماد املوؤ�س�سات التعليمية على 

اأ�سا�س اأنه من حق املجتمع اأن يتاأكد من 

الذي  بدورها  تقوم  املوؤ�س�سات  هذه  اأن 

اأن�سئت من اأجله باأف�سل اأداء ممكن. من 

لل�سعي يف احل�سول  بداأنا  املنطلق  هذا 

على العتماد«.

د. �أوين غاالغر رقية �أحمد

اجلمعية البحرينية لتنمية

 الطفولة ت�شدر تقوميها ال�شنوي

�سدر حديثا، عن اجلمعية البحرينية 

ح�سن  الدكتور  برئا�سة  الطفولة  لتنمية 

الإدارة،  جمل�س  رئي�س  فخرو  عبداهلل 

 2022 للعام  للجمعية  ال�سنوي  التقومي 

الذي ت�سرف على اإعداده فوزية املحرو�س 

جهود  مع  وتوا�سال  اجلمعية.  �سر  اأمني 

لدى  الإبداع  تنمية  جمال  يف  اجلمعية 

الطفل، اختارت اجلمعية اأن يكون حمور 

حول   2022 للعام  ال�سنوي  تقوميها 

الرتبية الإبداعية.

وتتقدم جمل�س اإدارة اجلمعية بتحية 

تقدير لكل من �ساركوا فيه، وعلى راأ�سهم 

الأ�ستاذة فوزية املحرو�س ملا تقوم به من 

وال�سكر  الطفولة،  اأدوار خالقة يف جمال 

األوان  جالريي  مركز  اإدارة  اإىل  مو�سول 

ال�سرق والعاملني فيه، وتتوج هذا ال�سكر 

الذين  املركز  اأطفال  اإىل  خا�س  بتقدير 

اأ�سهموا باإبداعاتهم داخل هذا التقومي.

ت�شوير: ح�شن قربان
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مبنا�شبة االحتفاالت بالعيد الوطني

م العاملني باجلامعة العربية ال�شفري الذوادي يكرِّ

التي يعي�شها  الحتفالت  اإطار  يف 

الوطني  العيد  مبنا�شبة  البحرين  اأهل 

العربية،  م�شر  جمهورية  يف  املجيد 

اأقام ال�شفري خليل الذوادي الأمني العام 

امل�شاعد رئي�س قطاع ال�شوؤون العربية 

والأمن القومي بجامعة الدول العربية 

حفالً يف منزله العامر تكرمًيا للعاملني 

م�شر  يف  �شفرينا  ح�شره  باجلامعة 

وال�شفري ح�شام  ه�شام حممد اجلودر، 

وعدد  العام  الأمني  مكتب  مدير  زكي 

ال�شفري  وم�شاعد  الدبلوما�شيني،  من 

وعدد  ها�شم،  عبدالرحمن  البحريني 

اجلامعة،  يف  والعاملني  العامالت  من 

البحرينية  بالأم�شية  ا�شتمتعوا  حيث 

املميزية، وحر�شوا على ح�شور اللقاء 

اإقامته  اإبراهيم على  اأبو  الذي يحر�س 

�شقر  اأم  املنا�شة  بهذه  واألقت  �شنوًيا، 

واحدة من �شديقات الإذاعة البحرينية 

الذين  احل�شور  بها  اأ�شادت  ق�شيدة 

التجمع،  بهذا  �شعادتهم  عن  اأعربوا 

رافعني اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

اهلل،  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  اإىل 

العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

وحكومة  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

ململكتنا  متمنني  البحرين،  و�شعب 

الغالية كل التقدم والزدهار.

 من الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية

م�شت�شفى الكندي يحتفل مبنا�شبة ح�شوله على اأعلى اعتماد من امل�شتوى املا�شي

التنفيذي  الرئي�س  ب�شفتها  الدلل  ابت�شام  الدكتورة  دعت  بهيج،  حفل  يف 

لالحتفال  واملوظفني،  والأطباء  التنفيذية  الإدارة  التخ�ش�شي،  الكندي  مل�شت�شفى 

بالعتماد املا�شي من الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية والحتفال 

بكلمة  احلفل  وابتداأ  الكندي.  م�شت�شفى  الثالثة ع�شرة لفتتاح  ال�شنوية  بالذكرى 

ت فيها  ترحيبية من قبل الدكتورة ابت�شام الدلل الرئي�س التنفيذي للم�شت�شفى عربرّ

عن �شكرها وتقديرها جلميع اأع�شاء جمل�س الإدارة على دعمهم الدائم والالحمدود 

وكذلك للفريق الطبي وفرق اخلدمات امل�شاندة جلعل امل�شت�شفى قادرا على تقدمي 

اأعلى واأرقى خدمات الرعاية ال�شحية يف مملكة البحرين، وتبع ذلك تكرمي مديري 

بتطوير  املن�شرمة  الفرتة  خالل  بجهودهم  �شاهموا  والذين  والأق�شام  الإدارات 

نقلة نوعية  �شاهم يف حدوث  امل�شت�شفى وبتميز مما  الوظيفي يف  والأداء  العمل 

يف اخلدمات املقدمة.كما مت تكرمي املوظفني املتميزين باأدائهم يف برنامج اجلودة 

والذين بف�شلهم ح�شل امل�شت�شفى على درجة العتماد الأعلى.

كذلك ثمرّنت الدكتورة ابت�شام الدلل جهود الهيئة الوطنية للخدمات ال�شحية 

والدور املهم الذي تقوم به من اأجل تطوير املنظومة ال�شحية يف مملكة البحرين،

اإذ تاأتي هذه البادرة كت�شجيع من الإدارة العليا ملوا�شلة عطائهم وجهودهم ملا 

قدموه من اأداء مميز خالل ال�شنوات والفرتة ال�شابقة.

كما ا�شتعر�شت خالل احلفل جانبا من خطط واأهداف امل�شت�شفى القادمة التي 

من �شمنها افتتاح مبنى التو�شعة اجلديد للم�شت�شفى خالل ال�شهر القادم.

مع االإ�شدار احل�شري مبنا�شبة اليوم الوطني

بيت التمويل الكويتي - البحرين يختم فعالية اليوم الوطني »ريوقكم علينا«

 - الكويتي  التمويل  بيت  اأعلن 

اليوم  فعالية  ختام  عن  البحرين 

والتي  علينا«  »ريوقكم  الوطني 

حاملي  من  العمالء  جميع  منحت 

وبطاقات  الئتمانية  البنك  بطاقات 

احل�شول  فر�شة  الآيل  ال�شراف 

الإفطار  لوجبة  جماين  طبق  على 

حملية،  مطاعم  ثالث  اإحدى  من 

وقهوة   23 ب�شطة  مطعم  وهي: 

على  وذلك  لومي،  ومطعم  حاجي 

تاريخ  من  متوا�شلة  اأيام   3 مدى 

 2021 دي�شمرب   18 وحتى   16

ح�شب اجلدول الذي اأعلن عنه بيت 

يف  البحرين   - الكويتي  التمويل 

قنوات التوا�شل الجتماعي.

كما اأعلن بيت التمويل الكويتي 

- البحرين عن اإعادة طرح الإ�شدار 

ال�شراف  بطاقات  من  احل�شري 

بنمط  ت�شميمها  مت  التي  الآيل 

مبتكر يحمل �شعار مملكة البحرين 

واجلدد،  احلاليني  العمالء  جلميع 

احل�شول  العمالء  باإمكان  اإنه  اإذ 

احل�شري  بت�شميمها  البطاقة  على 

طريق  عن  فوري  ب�شكل  واملميز 

طريق  عن  اأو  جزيل  بيتك  تطبيق 

البنك يف  اأي فرع من فروع  زيارة 

اململكة.

ويف حديثه حول هذه املنا�شبة، 

رئي�س  م�شعل،  حامد  �شرح 

اخلدمات امل�شرفية لالأفراد يف بيت 

التمويل الكويتي - البحرين قائالً: 

نعلن  اأن  �شرورنا  دواعي  ملن  »اإنه 

والتي  املميزة  فعاليتنا  ختام  عن 

احتفالت  مع  بالتزامن  جاءت 

نود  كما  الوطني.  باليوم  اململكة 

والتقدير  ال�شكر  بجزيل  نتقدم  اأن 

مطعم  وهي  امل�شاركة  للمطاعم 

ومطعم  حاجي  وقهوة   23 ب�شطة 

التوفيق  دوام  لهم  ونتمنى  لومي 

قدًما  نتطلع  واإننا  والنجاح. 

فعاليات  با�شت�شافة  لال�شتمرار 

الكرام  عمالوؤنا  ليحظى  مماثلة 

بهذه التجربة املميزة، وذلك تقديًرا 

ن�شجع  ونحن  معنا.  لتعاملهم 

لعائلة  الن�شمام  على  اجلميع 

البحرين   – الكويتي  التمويل  بيت 

وال�شتفادة من مثل هذه العرو�س 

م�شتقبالً«.

اخلان،  عبدالرحمن  �شررّح  كما 

والقنوات  البطاقات  اإدارة  رئي�س 

التمويل  بيت  يف  الإلكرتونية 

»نحن  قائالً:  البحرين   - الكويتي 

البطاقات  هذه  بتد�شني  �شعداء 

مل�شاركة  ا  خ�شي�شً امل�شممة 

الوطني.  اليوم  فرحة  اجلميع 

يف  بالتزامنا  م�شتمرون  ونحن 

ون�شعى  العمالء،  احتياجات  تلبية 

جتربتهم  اإثراء  عرب  ذلك  لتحقيق 

هذه  م�شاركتهم  خالل  من  معنا 

روابطنا  وتعزيز  الغالية  املنا�شبة 

بهم على حد �شواء«.

حامد م�شعلعبدالرحمن اخلان

تعتمد على البطاريات بحلول العام 2030

»تويوتا« تطور 30 طراًزا من املركبات الكهربائية

ا�شرتاتيجيتها  عن  تويوتا  �شركة  اأعلنت 

للمركبات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات 

موؤخًرا يف �شالة  اأقيم  BEV خالل حدث خا�س 
عر�س »ميغا ويب« التابعة لل�شركة يف العا�شمة 

اليابانية طوكيو، وذلك تعزيًزا للتزامها بت�شريع 

جهودها لتحقيق احلياد الكربوين وتطوير حلول 

تنقل م�شتدامة للجميع. 

احلياد  لتحقيق  ا�شرتاتيجيتها  من  وكجزء 

جمموعة  تطوير  تويوتا  ت�شتهدف  الكربوين، 

الكهربائية  املركبات  من  طراًزا   30 ت�شم  �شاملة 

م�شتوى  على  والتجارية  الفردية  لال�شتخدامات 

اإىل  بالإ�شافة   ،2030 العام  بحلول  العامل 

جمموعتها الوا�شعة من املركبات املزودة باأنظمة 

الكهرباء، والتي ت�شمل املركبات  دفع تعتمد على 

الهايربد الكهربائية HEV، واملركبات الكهربائية 

اخلارجي  ال�شحن  بتقنية  املزودة  الهايربد 

تعتمد على  التي  الكهربائية  واملركبات   ،PHEV
 .FCEV خاليا وقود الهيدروجني

قائالً:  تويودا  اآكيو  علق  ال�شدد،  هذا  ويف 

احلياد  حتقيق  يف  مهًما  دوًرا  الطاقة  »تلعب 

من  كبري  ب�شكل  و�شعها  ويختلف  الكربوين، 

هو  وهذا  احلايل.  الوقت  يف  اأخرى  اإىل  منطقة 

بال�شبط ال�شبب الذي يدفع تويوتا نحو اللتزام 

املحايدة  اخليارات  من  متنوعة  بتوفري جمموعة 

احتياجات  اأي  تلبية  اأجل  من  وذلك  للكربون، 

بلدان  جميع  يف  الظروف  خمتلف  ومعاجلة 

ومناطق العامل«.

جمعية املحرق اخلريية تعزز ال�شراكة املجتمعية 

مع مركز بتلكو لرعاية حاالت العنف االأ�شري

جمعية  لدور  جت�شيًدا 

يف  اخلريية  املحرق 

املجتمعية  ال�شراكة  تعزيز 

وم�شاندتها للجهات املعنية 

جمعية  رئي�س  اجتمع 

�شالح  اخلريية  املحرق 

بن حممد بوح�شن مع حمد 

بن علي ال�شهابي مدير عام 

مركز بتلكو لرعاية حالت 

العنف الأ�شري.

 حيث تناول الجتماع 

التي  املوا�شيع  من  عدد 

من �شاأنها بناء ج�شور من 

لكل  الطرفني  بني  التعاون 

خدمات  من  �شاأنه  من  ما 

متميزة جلميع اأفراد الأ�شرة 

تفعيل  اأجل  من  البحرينية 

مواجهة  يف  الأ�شرة  دور 

وامل�شكالت  التحديات 

امل�شاكل  وعالج  املعا�شرة، 

التي قد يتعر�س لها اأفراد 

ال�شعادة  وحتقيق  الأ�شرة 

والتوافق  وال�شتقرار 

الأ�شري بينهم.

ا�شتعرا�س  ومت  كما   

كافة اخلدمات التي يقدمها 

مركز بتلكو لرعاية حالت 

خالل  من  الأ�شري  العنف 

التي  التدريبية  الدورات 

اأفاد  كما  املركز؛  بها  يقوم 

املركز  مدير  ال�شهابي  حمد 

املركز  ا�شتعداد  على 

يف  وامل�شاعدة  للم�شاركة 

جانبه  ومن  املجال،  هذا 

العنف  من  ال�شهابي  حذر 

الذي يعني عدم الر�شا عن 

الذات الذي �شينعك�س على 

وكل  واملجتمع،  الأ�شرة 

حالة عنف هي حالة فردية 

حتتاج عالجا يتما�شى مع 

اأ�شبابها وطبيعة �شخ�شية 

الطرفني وطبيعة العالقات 

جانب  ومن  الإن�شانية  

جمعية  رئي�س  اأ�شاد  اآخر 

املحرق اخلريية بامل�شتوى 

به  يقوم  الذي  املتميز 

مركز بتلكو لرعاية حالت 

داخل  الأ�شري  العنف 

مملكة البحرين وما يوفره 

من خربات متميزة يف هذا 

املجال احل�شا�س.
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اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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@Jasiralherbish

موّظفيها  ُتلزم  حكومية  �شبه  �شركات  زالت  ما 

باحل�شور الكامل على الرغم من التوجيهات بالعمل 

من املنزل بن�شبة 30 %!!

اأ�شحاب ديانات غري دينه  من يعمم كرهه لكل 

�شوف يعمم كرهه لكل اأ�شحاب املذاهب الإ�شالمية 

غري  على  اإن�شان  ولكل  مذهبه  غري  من  الأخرى 

�شاكلته؛ لأنه نرج�شي مربمج على ذاته. م�شدر الكره 

اأنواع  وكل  والقبلية  للمناطقية  ويت�شع  واحد  يعرفه  ل  الذي  لالآخر 

الختالف.
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537 - النتهاء من بناء كاتدرائية اآيا �شوفيا 
يف الق�شطنطينية.

1875 - تاأ�شي�س جريدة الأهرام امل�شرية وقد 
�شدر العدد الأول منها يف 5 اأغ�شط�س 1876.

الت�شريعي  املجل�س  انتخابات  اإجراء   -  1938
الكويتي الثاين.

�شمايل  �شطرين  اإىل  كوريا  تق�شيم   -  1945
وجنوبي.

1949 - اإعالن ا�شتقالل اإندوني�شيا عن هولندا.
يوقعان  ال�شوفيتي  والحتاد  م�شر   -  1958
ال�شد  من  الأوىل  املرحلة  بناء  حول  ا  خا�شً اتفاًقا 

العايل.

الوطني  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س   -  1978
اجلمهورية  رئا�شة  يتوىل  بيطاط  رابح  اجلزائري 

بالنيابة بعد وفاة الرئي�س هواري بومدين.

 75000 ير�شل  ال�شوفيتي  الحتاد   -  1979
كارميل  باراك  حكم  لتعزيز  لأفغان�شتان  جندي 

لتوفري  حماولة  ويف  للدولة  اجلديد  الزعيم 

ال�شتقرار ال�شيا�شي للو�شع ال�شيا�شي امل�شطرب.

الدائم اخلام�س  املقعد  1991 - رو�شيا حتتل 
ال�شوفيتي  الحتاد  من  بدلً  املتحدة  الأمم  يف 

لت�شبح اإحدى الدول اخلم�س التي لها حق النق�س 

»الفيتو«.

وزراء  رئي�شة  بوتو  بينظري  اغتيال   -  2007
بتفجري  وتبعه  بالر�شا�س  ال�شابقة  باك�شتان 

انتحاري.

رجل يقتحم ق�شر امللكة اإليزابيث بقو�س ون�شاب
اأرا�شي ق�شر وند�ش�ر، حيث  اأنه اقتحم  اأوقفت ال�شرطة الربيطانية رجالً ي�شتبه يف 

كانت امللكة اإليزابيث الثانية تق�شي عيد امليالد، حامالً ما و�شفته باأنه ق��ص ون�شاب.

اأن »التحقيق  ال�شبت  املنطقة يف بيان يف �شاعة متاأخرة من م�شاء  واأو�شحت �شرطة 

جار يف هذا احلادث بالتعاون مع زمالء من �شرطة العا�شمة«، م�شيفة اأنها ر�شدت ال�شاب 

املت�شلل البالغ 19 عاًما يف ال�شاعة 8:30 بت�قيت غرينيت�ص �شباح ي�م عيد امليالد.

الرجل  واأوقف  لندن.  ال�اقع غرب  الق�شر  امليالد يف  بعيد  هادًئا  ي�ًما  امللكة  واأم�شت 

لال�شتباه يف اإقدامه على الت�شلل اإىل م�قع حممي وحيازة �شالح هج�مي.

واأو�شحت �شحيفة »�شنداي مريور« اأن امل�ش�ؤولني عن كامريات املراقبة ر�شدوا رجالً 

اأن الرجل  اإىل  اأون �شنداي«  اأ�شارت �شحيفة »مايل  اأنه ق��ص ون�شاب، فيما  يحمل ما بدا 

ا�شتخدم �شلًما من حبال لت�شلق ال�ش�ر.

اأن »الإجراءات الأمنية اتخذت بعد حلظات من دخ�ل الرجل الأر�ص  واأكدت ال�شرطة 

املحيطة بالق�شر«، م�شّددة على اأنه »مل يدخل اأي مبنى«.

وفاة كارلو�س بابوليا�س 

رئي�س اليونان مقاوم الدكتاتورية

ال�شابق  الرئي�ص  وفاة  الي�نانية  الرئا�شة  اأعلنت 

من  الفرتة  يف  ال�شلطة  ت�ىل  الذي  باب�ليا�ص  كارل��ص 

2005 اإىل 2015 اأم�ص الأحد عن عمر يناهز 92 عاًما.

�شاكيالروب�ل�  كاترينا  الي�نانية  الرئي�شة  ونعت 

الحتالل  مقاومة  يف  بدوره  واأ�شادت  الراحل  الرئي�ص 

النازي اأثناء احلرب العاملية الثانية ون�شاله �شد احلكم 

الع�شكري يف الي�نان يف الفرتة من 1967 اإىل 1974.

ال�طنية  املقاومة  يف  »م�شاركته  بيان  يف  وقالت 

ومناه�شة الدكتات�رية... تعك�ص اإخال�شه ملثل احلرية 

والعدالة وه� ما دافع عنه ط�ال حياته«.

»اأميكا« اإن�شان اآيل قادر على الدفاع عن نف�شه

الآيل،  لالإن�شان  فيدي�  مقطع  ك�شفها  التي  املذهلة  القدرات  من 

على  قدرته  هي  »ي�تي�ب«،  م�قع  على  م�شاركته  متت  »اأميكا«، 

»ديلي  ن�شرته  فيدي�  مقطع  ويظهر  ال�شخ�شي.  الدفاع عن جماله 

فريد  اأنفه،  لتنكز  متتد  وهي  الباحثني  اأحد  يد  الربيطانية،  ميل« 

وكاأنه  عنه،  اإياها  ومبعًدا  الباحث  بيد  مم�شًكا  الآيل  الإن�شان 

ال�شركة  »اأميكا« من �شنع  الآيل  الإن�شان  يحذره »ل تعبث معي«. 

من  الروب�ت  كبري  اإىل حد  ي�شبه  اأرت�ص«  »اجنينيريد  الربيطانية 

فيلم املمثل الأمريكي، ويل �شميث، املرعب »اأنا روب�ت«.

تكلفة  عن  ك�رن�ال،  ومقرها  ال�شركة،  تك�شف  الآن، مل  وحتى 

�شنع الإن�شان الآيل لأنه ل يزال قيد التط�ير، لكنها تاأمل يف اأن يقدم 

الإن�شان  تكن�ل�جيا  لأنه »ميثل طليعة  امل�شتقبل  من  للنا�ص ملحة 

م�قعها:  على   2005 عام  تاأ�ش�شت  التي  ال�شركة  وقالت  الآيل«. 

بني  للتفاعل  تقنيات  لتط�ير  كمن�شة  ا  اأميكا خ�شي�شً ت�شميم  »مت 

الإن�شان والروب�ت«.

رحيل حمارب التمييز العن�شري و�شاحب نوبل لل�شالم

اأعلنت الرئا�شة يف جن�ب اإفريقيا، اأم�ص الأحد، وفاة ديزم�ند ت�ت� 

كبري اأ�شاقفة البالد احلائز على جائزة ن�بل لل�شالم واأحد اأقطاب الكفاح 

من اأجل اإنهاء حكم الأقلية البي�شاء عن 90 عاًما.

وقال الرئي�ص �شرييل راماب��شا »يفتح رحيل كبري الأ�شاقفة الفخري 

اأمتنا جليل من  اآخر من ف�ش�ل احلزن يف ت�ديع  ديزم�ند ت�ت� ف�شالً 

»ديزم�ند«  وكان  حمررة«.  اإفريقيا  جن�ب  لنا  ترك�ا  الذين  العظماء 

ت�ت� �ش�ت ال�ش�د يف جن�ب اإفريقيا يف الن�شال �شد النظام العن�شري 

الأبي�ص الذي اأطاحت به الدميقراطية منذ ح�ايل 30 عاًما، ومل يتحدث 

علًنا كثرًيا يف ال�شن�ات املا�شية، حيث عانى من مر�ص ال�شرطان منذ اأكرث 

من ع�شرين عاًما، واأدخل اإىل امل�شت�شفى م�ؤخًرا ب�شبب اإ�شابته بالتهاب.

وكان الأ�شقف الراحل مدافًعا دوؤوًبا عن حق�ق الإن�شان ومقرًبا من 

اإفريقيا، وح�شل  اأ�ش�د جلن�ب  اأول رئي�ص  الزعيم »نيل�ش�ن مانديال«، 

على جائزة ن�بل عام 1984 تكرمًيا للتزامه �شد الف�شل العن�شري الذي 

األغي عام 1994.

ك�شفت املغنية 

الأمريكية جوجو 

اأنها حتتفل 

بـ»الكري�شما�س« 

بعد خطبتها ر�شميًا 

على املمثل ديك�شرت 

داردين.

ون�شرت املغنية )31 

عاًما( �شل�شلة من 

ال�شور عرب �شفحتها 

على اإن�شتجرام تظهر 

اللحظة التي نزل 

فيها داردين )30 

عاًما( على ركبته طلبًا 

خلطبتها.

ودعا املمثل، الذي 

�شارك يف بطولة 

فيلم »ذا ماز رانر«، 

بع�س اأفراد الأ�شرة 

والأ�شدقاء املقربني 

حتى يتمكنوا من 

ح�شور احلدث يف 

منتجع »ل كون�شا 

ريني�شان�س �شان 

جون« يف بورتريكو.

ا�شتمرار ارتفاع حاالت

االإ�شابة بكورنا اإىل 287 وال وفيات

ا�شتمرت حالت ك�رونا يف الرتفاع للي�م الثالث على 

بلغ  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  اإذ  الت�ايل 

اأظهرت   ،2021 دي�شمرب   26 ي�م  يف   20853 عددها 

لعمالة  حالة   74 منها  جديدة  قائمة  حالة  ت�شجيل 287 

وافدة، و 162 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 51 حالة 

لي�شل  اإ�شافية  حالة   55 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة 

ومل   ،276863 اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد 

ت�شجل وزارة ال�شحة اأي حالة وفيات بني الإ�شابات.
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بقرار من ولي العهد رئيس الوزراء
 وزير األشغال مسؤواًل أمام 

»التشريعية« عن »التنظيم العقاري«
صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة ول��ي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، قرار رقم )68( لسنة 2021 بتحديد الوزير 
المسؤول أمام السلطة التشريعية عن مؤسسة 

التنظيم العقاري، جاء فيه:
الم��ادة األول��ى: يك��ون وزير األش��غال وش��ؤون 
الوزي��ر  ه��و  العمران��ي  والتخطي��ط  البلدي��ات 

المس��ؤول أمام السلطة التش��ريعية بمجلسيها 
عن مؤسسة التنظيم العقاري.

الم��ادة الثاني��ة: عل��ى وزير األش��غال وش��ؤون 
والجه��ات  العمران��ي  والتخطي��ط  البلدي��ات 
المختص��ة - ُكلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة 

سمو ولي العهد رئيس الوزراءالرسمية.

 محمد بن عبداهلل: 
تطوير التعاون مع الهند في ملف العالج بالخارج

اس��تعرض رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة، خالل 
لقائه أمس س��فير جمهورية الهن��د لدى مملكة 
البحرين بيوش شريفاس��تاف، آف��اق التعاون بين 
البلدين الصديقين في مختلف المجاالت الصحية، 
بجان��ب تطوير التعاون في مل��ف العالج بالخارج، 
والعالجي��ة  الطبي��ة  باإلمكاني��ات  باالس��تعانة 
المتمي��زة في جمهوري��ة الهند، وبالتنس��يق مع 

كافة الهيئات الصحية في البحرين.
وأشاد الشيخ محمد بن عبداهلل، خالل اللقاء -الذي 
حضره األمين الع��ام للمجلس إبراهيم النواخذة- 
بعم��ق عالقات التعاون المتميزة التي تجمع بين 
مملك��ة البحرين وجمهورية الهن��د الصديقة وما 
تش��هده هذه العالقات الثنائية من تقدم وتطور 
ونم��اء عل��ى كاف��ة المس��تويات، مؤك��دًا حرص 
البحرين على التعاون المشترك مع الهند ال سيما 
في المجال الصحي. وقّدم الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل خليفة، ش��رحًا عن دور المجلس األعلى للصحة 
في وضع ومتابعة تنفي��ذ الخطة الوطنية للصحة 
وم��ن بينها البرنام��ج الوطني للضم��ان الصحي، 

وتطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة.
وتطرق رئيس المجل��س األعلى للصحة، إلى آفاق 
التع��اون الصح��ي وباألخ��ص ف��ي مج��ال تنظيم 
الزي��ارات لألطباء واالستش��اريين وتبادل الخبرات 
بي��ن البلدي��ن الصديقي��ن على صعي��د التدريب 

واألبحاث واالس��تفادة من خبرة الهند في القطاع 
الصحي بالتخصصات الطبية الدقيقة واستقطاب 
االس��تثمارات الهندية في مشاريع القطاع الصحي 
ال س��يما قطاع مصانع األدوية، واستمرار التعاون 
القائ��م على صعي��د مواجهة جائح��ة كورونا بما 

يعود بالنفع على البلدين.
م��ن جانب��ه، أع��رب شريفاس��تاف ع��ن تقدي��ره 

للمس��توى المتمي��ز م��ن العالقات الت��ي تربط 
البحري��ن والهن��د، وأثنى عل��ى الدور الب��ارز الذي 
يضطل��ع به المجل��س األعلى للصح��ة في تطوير 
قط��اع الرعاي��ة الصحية ف��ي البحري��ن ومواجهة 
جائحة كورونا وتوفي��ر التغطية الصحية للجميع، 
مؤك��دًا اس��تعداد الجان��ب الهن��دي لتنمية آفاق 

التعاون الصحي المشترك بين البلدين.

خالد بن أحمد: عالقات أخوة 
متميزة بين البحرين والعراق

اس��تقبل الش��يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار 
جاللة الملك للش��ؤون الدبلوماس��ية، أم��س، القائم بأعمال 
س��فارة جمهورية العراق ل��دى البحرين مؤي��د عبدالرحمن، 
حيث أش��اد بما تشهده عالقات األخوة المتميزة بين البحرين 
والع��راق من تطور وتقدم على مختلف األصعدة بما يعزز من 
مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، متمنيًا  للقائم بأعمال 

السفارة التوفيق والنجاح.

خالد بن أحمد: تعاون ثنائي 
مشترك بين البحرين والهند

أكد مستش��ار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد 
بن أحمد بن محمد آل خليفة على تميز عالقات الصداقة التي 
تربط بي��ن البحرين وجمهورية الهند، وما يش��هده التعاون 
الثنائي والعمل المش��ترك بين البلدين الصديقين من تقدم 
مس��تمر على المستويات كافة، وبما يجسد تطلعهما الدائم 
للمضي بكافة أوجه التعاون آلفاق أرحب بما يعزز مصالحهما 
المش��تركة. جاء ذلك خالل اس��تقباله أمس بمكتبه في قصر 
القضيبي��ة، س��فير جمهوري��ة الهن��د ل��دى البحري��ن بيوش 
شريفاس��تاف، حي��ث تمنى ل��ه كل التوفيق والنج��اح. وخالل 
اللقاء، تم استعراض المسار المتقدم للعالقات الثنائية التي 
تجمع البلدين، وسبل تعزيز التعاون، ومناقشة آخر التطورات 

اإلقليمية والدولية والمسائل ذات االهتمام المشترك.

رئيس هيئة األركان يحضر تخريج 
دورة متخصصة بقوة الدفاع

حض��ر رئيس هيئ��ة األركان الفري��ق الركن ذي��اب النعيمي، 
أمس، تخريج إحدى ال��دورات المتخصصة بإحدى وحدات قوة 
دف��اع البحرين، حي��ث وزع الجوائز التقديري��ة على الخريجين 
وهنأه��م على المس��توى المتميز الذي ظهروا ب��ه، وعبر عن 
ش��كره وتقدي��ره لخريج��ي ال��دورة والمدربين عل��ى الجهود 
التي بذلوها في تحقي��ق متطلبات هذه الدورة بنجاح. وحضر 
التخريج، مس��اعد رئيس هيئة األركان للقوى البش��رية اللواء 
الركن الش��يخ علي بن راش��د آل خليفة، وقائد الدروع الملكية 
اللواء الركن راش��د النعيمي، ومدير التدريب العس��كري اللواء 
الركن صالح السعد، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

 البحارنة: البحرين حريصة 
على تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب

أك��د س��فير البحري��ن ل��دى الجمهورية 
الجزائري��ة الديمقراطية الش��عبية فؤاد 
البحارن��ة م��ا تتمّت��ع ب��ه المملكة من 
حريات واسعة لكافة المذاهب واألديان 
وما تقّدمه من تسهيالت في هذا الشأن 
من��ذ أزمان طويل��ة، وذل��ك انطالقًا من 
انفتاحه��ا وقبولها لآلخ��ر وحرصها على 
تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب. 

جاء ذلك خالل لقائه رئيس كنيسة مريم 
الع��ذراء الس��يدة األفريقية ف��ي الجزائر 
غبطة األب يوسف كنتال، حيث أعرب عن 
خالص تهانيه له بمناس��بة حلول أعياد 

الميالد المجيدة. 
وأوضح السفير أبرز الخطوات والمبادرات 
التي قادها حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورع��اه، والتي تدعو 

إلى إش��اعة المحبة والس��الم والتسامح 
بين البش��رية جمعاء، وتس��عى لتحقيق 
التعاي��ش الس��لمي والحري��ات الدينية 
القائم��ة عل��ى روح االحت��رام والمحّب��ة 
المتبادلة، ومنها تدش��ين كرسي الملك 
حم��د للتعاي��ش الس��لمي ف��ي جامعة 
س��ابينزا في روما عام 2018، وتدش��ين 
مرك��ز الملك حمد العالم��ي للحوار بين 
األديان في مدينة لوس أنجلوس، مشيرًا 
إلى أن المملكة دش��نت مؤخرًا كنيس��ة 

تتسع ل�2300 شخص.
من جانبه، ثمن غبطة األب يوسف كنتال 
الجه��ود البارزة والواضح��ة التي تبذلها 
البحري��ن ومبادراتها الت��ي تتبناها من 
أج��ل تعزيز مبادئ التس��امح والتعايش 
واإلخ��اء، متمنيًا للمملك��ة دوام التقدم 

واالزدهار.

 رنا بنت عيسى: الحرص 
على إنجاز المشاريع الرامية 

لالرتقاء بالتعليم العالي

أكدت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
بن دعي��ج آل خليفة، حرص البحرين على توفي��ر البيئة الجاذبة 
لالس��تثمار في التعليم، وإنجاز المشاريع الرامية لالرتقاء بقطاع 
التعلي��م العال��ي وتخري��ج أجي��ال متمكنة من كاف��ة المهارات 

المطلوبة في سوق العمل. 
جاء ذل��ك، أثناء اس��تقبالها أمس، رئي��س مجل��س إدارة األكاديمية 
العربي��ة للخدم��ات التعليمية والبح��وث »الجامعة األهلي��ة« فاروق 
المؤي��د، ورئي��س مجلس أمن��اء الجامع��ة الدكتور عب��داهلل الحواج. 
وأعرب��ت األمين العام، ع��ن تقديرها لما تبذل��ه الجامعة من جهود 
ملموسة وحثيثة لالرتقاء بأداء ومخرجات التعليم العالي في البحرين.

فيم��ا أعرب المؤي��د والح��واج، ع��ن تقديرهما لم��ا تحظى به 
الجامع��ة من دع��م على كافة المس��تويات، يعك��س ما لقطاع 

التعليم من اهتمام وتقدير كبيرين في البحرين.

 »دراسات« يستعرض إنجازات 
الربع األخير من العام الجاري

استعرض مجلس أمناء مركز البحرين 
للدراس��ات االس��تراتيجية والدولي��ة 
والطاق��ة »دراس��ات«، خ��الل عق��ده 
اجتماع��ه الثان��ي، برئاس��ة رئي��س 
المجلس الدكتور الش��يخ عبداهلل بن 
أحم��د آل خليف��ة، بحض��ور ُكٍل م��ن 
األعض��اء  الدكتور محمد العس��يري، 
والش��يخ فه��د ب��ن عبدالرحم��ن آل 
خليف��ة، والدكت��ور خليف��ة الفاضل، 
أحم��د  والدكت��ور  رج��ب،  وحس��ين 
اليوش��ع، والمدير التنفي��ذي للمركز 
الدكتور حمد العبداهلل، ما تم إنجازه 
خ��الل الرب��ع األخير من ع��ام 2021، 
وناق��ش الموضوع��ات المدرجة على 
ج��دول أعمال��ه، وذل��ك عل��ى النحو 

التالي: 
أواًل: رف��ع رئي��س وأعض��اء مجل��س 
األمن��اء، خالص آيات الش��كر الجزيل 
واالعت��زاز إل��ى رئيس مجل��س أمناء 
وقف عيس��ى ب��ن س��لمان التعليمي 
الخيري سمو الشيخ عيسى بن سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة،، بمناس��بة زيارة 
س��موه إلى مركز »دراسات« ورعايته 
الكريم��ة حفل تدش��ين كت��اب »أول 
الرؤى سلمان«، والذي قدم جانًبا من 
المس��يرة الحافلة والمشرقة لصاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 
مجلس الوزراء، وما تتضمنه من رؤى 
وإنج��ازات ومب��ادرات، وإدارة س��موه 
الناجح��ة والملهم��ة لكاف��ة المهام 

والمسؤوليات الوطنية. 

ثانًيا: أش��اد المجلس، بالنجاح الكبير 
لتنظيم مركز »دراس��ات«  والمتميز، 
ملتقى الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
لمراك��ز الفك��ر، وكذلك اس��تضافته 
الملتقى العالمي لمراكز الفكر، تحت 
عنوان »المراكز الفكرية والمتغيرات 
العالمي��ة في عصر األزم��ات« والذي 
ُعقد ألول مرة في الش��رق األوس��ط، 
وفي هذا اإلطار، نوه الدكتور الش��يخ 
عب��داهلل بن أحمد آل خليف��ة، إلى أن 
مبادرة »الشبكة العالمية للمرأة في 
مراكز الفكر« والتي تم اإلعالن عنها 
خ��الل فعاليات الملتق��ى، تهدف إلى 
خل��ق الف��رص وإعداد المرأة لش��غل 
مناص��ب قيادية في مراك��ز األبحاث، 
مبينًا أن هذه الخطوة المهمة تؤكد 
تقدير المجتمع الدولي للمكتس��بات 
الرائ��دة الت��ي تحقق��ت للم��رأة في 

مملكة البحرين. 
ثالثًا: أكد المجل��س أهمية مخرجات 
الت��ي  التفاعلي��ة  العم��ل  ورش��ة 
نظمه��ا مرك��ز »دراس��ات« لممثلي 
مراكز الخدم��ة الحكومي��ة، في إطار 

دورة  لب��دء  الجاري��ة  االس��تعدادات 
التقيي��م الثالثة، التي س��تنطلق في 
ش��هر يناي��ر المقبل. وأوض��ح رئيس 
مجل��س األمن��اء، أن تنظي��م المركز 
لهذه الورشة التعريفية المتخصصة، 
يأتي تماش��ًيا مع توجهات��ه الرامية 
إل��ى تفعي��ل الش��راكة المجتمعية، 
والمس��اهمة كحليف اس��تراتيجي مع 
المعني��ة،  الحكومي��ة  المؤسس��ات 

ودعم خطط التنمية الشاملة.
رابع��ًا: اس��تعرض مجل��س األمن��اء، 
مذك��رة التعاون الت��ي أبرمها مركز 
»دراس��ات« مع غرفة تجارة وصناعة 
البحري��ن، باعتباره��ا خطوة طموحة 
بي��ن  التكام��ل  تحقي��ق  أج��ل  م��ن 
المؤسس��ات الوطني��ة وفق��ًا لرؤي��ة 
البحري��ن االقتصادية 2030، وكذلك 
المجل��س  م��ع  التع��اون  اتفاقي��ة 
األطلس��ي األمريكي، لتعزيز مجاالت 
بي��ن  والمعرف��ي  العلم��ي  البح��ث 
الجانبي��ن. خامس��ًا: أطل��ع الدكت��ور 
الش��يخ عبداهلل بن أحم��د آل خليفة، 
أعض��اء المجلس، على فح��وى لقائه 

مع عدد من قادة مشروع عالء الدين، 
للتق��ارب بي��ن الثقاف��ات، ومكافحة 
األفكار الس��لبية النمطية، عن طريق 
المتبادل��ة، بإش��راف من  المعرف��ة 
منظمة »يونسكو« مؤكدًا أن مملكة 
البحري��ن تق��دم نموذج��ًا رائ��دًا في 
ترسيخ التسامح والتعايش السلمي.

األمن��اء،  مجل��س  ناق��ش  سادس��ًا: 
مقترحًا إلطالق جائزة للبحث العلمي، 
تهدف إل��ى تطوير مه��ارات وقدرات 
الباحثين، انس��جاًما مع اس��تراتيجية 
التنمي��ة الوطنية، خاص��ة في مجال 

االرتقاء بالبحث العلمي واالبتكار. 
س��ابعًا: ق��دم المدي��ر التنفي��ذي 
للمرك��ز، عرًض��ا لمقت��رح تطوي��ر 
الت��ي يصدرها  المحكمة  الدوري��ة 
المرك��ز باس��م »دراس��ات«، وذلك 
في إط��ار الجهود الرامي��ة، لتعزيز 
االش��تراطات والمعايير األكاديمية 
الرفيعة. كما تقدم مجلس األمناء، 
بالتهنئة لعض��و المجلس، رئيس 
الفضاء  لعل��وم  الوطني��ة  الهيئ��ة 
العسيري، بمناسبة  الدكتور محمد 
صناع��ي  قم��ر  أول  إط��الق  نج��اح 
بحريني مش��ترك مع دولة اإلمارات 
الشقيقة، مؤكدًا  المتحدة  العربية 
أن ه��ذا اإلنج��از العلم��ي التاريخي 
المش��رف، يش��كل انطالقة مهمة، 
لتعزي��ز ق��درات ومكان��ة مملك��ة 
البحري��ن ف��ي المج��االت التقني��ة 
والعلمية، وريادتها في قطاع علوم 

الفضاء. 
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 الصالح تفتتح 
»سترة للرعاية الصحية الخاصة« في العاصمة

افتتح��ت وزي��رة الصح��ة فائقة الصال��ح أمس، 
مرك��ز س��ترة للرعاي��ة الصحي��ة الخاص��ة ف��ي 
محافظ��ة العاصمة، بحضور وكي��ل وزارة الصحة 
الدكت��ور ولي��د المانع، والقائ��م بتصريف أعمال 
المستش��فيات الحكومية غير الخاضعة للضمان 
الصح��ي الدكت��ورة إيم��ان حاج��ي، وع��دد م��ن 
المس��ؤولين ب��وزارة الصح��ة، والقائمي��ن على 

تنفيذ المركز.
ويأت��ي افتت��اح المرك��ز في إط��ار ح��رص وزارة 
الصح��ة عل��ى تطوير وتش��غيل المرك��ز بأفضل 
اإلمكانات والتجهيزات بما يعزز منظومة الرعاية 
الصحي��ة طويل��ة المدى ضم��ن باق��ة الخدمات 
المقدمة بوزارة الصحة، واتس��اقا مع نهج الوزارة 
ف��ي اس��تكمال المش��اريع الحيوية ف��ي مجاالت 
الرعاية الصحي��ة الطويلة والتأهيل لتخدم كافة 
محافظ��ات المملكة، مما يس��اهم في رفع جودة 
حياة األف��راد وتلبي��ة احتياجاته��م الصحية من 

خالل مراكز تخصصية حديثة.
وعّبرت الصال��ح عن الفخر بالمس��توى المتقدم 
لتنظي��م أقس��ام المبن��ى وتجهيزه��ا بالم��وارد 
الالزمة بما يتوافق مع الخطط التشغيلية لنطاق 
الخدم��ات الصحية المس��تهدف، وثمن��ت الدعم 
الالمحدود الذي يحظى به األش��خاص المصابون 
بإعاقات مختلفة في البحرين من خالل ما توليه 
الحكوم��ة م��ن اهتم��ام كبي��ر ومتابع��ة حثيثة 
بما يضمن مس��توى راق ومتق��دم من الخدمات 
الصحي��ة المقدمة للمواطني��ن والمقيمين وفق 

أحدث نظم الرعاية والوقاية والتأهيل.
واطلعت على أقس��ام المركز وال��ذي يتكون من 
طابقي��ن، يش��مل الطاب��ق العلوي غ��رف حديثة 
ومجهزة بكافة األجهزة والم��واد الطبية وطاقم 
عالجي متكامل من األطباء والتمريض والتأهيل 
بمختل��ف فروع��ه كالع��الج الطبيع��ي والع��الج 
المهني وخدمات النط��ق، إضافة لخدمات البحث 
االجتماعي ليغطي طاقة اس��تيعابية تقدر ب�14 
س��ريرًا. أما الطابق األرض��ي، فيتضمن عددًا من 
الغرف ألقس��ام التمري��ض والمرافق كالصيدلية 
وغيرها والتي تش��مل كافة التسهيالت لتشغيل 
خدمات الطب النفس��ي للمجتمع والتي تنقس��م 
البالغي��ن  تش��مل  رئيس��ة  مجموع��ات  لث��الث 

واإلعاق��ة الذهني��ة وكب��ار الس��ن، باإلضافة إلى 
فري��ق التدخ��ل الس��ريع والذي يس��اعد بش��كل 
مس��تعجل عن��د حص��ول األزم��ات م��ع المرضى 
النفس��يين في منازلهم، ويض��م الطابق في ذات 
الوقت استمرارية لمشروع فكرة تطوير وتوسعة 

خدمات الطب النفسي.
وأش��ادت الصالح بالمركز وكفاءة عمل القائمين 
عليه، مش��يرة إلى أن ال��وزارة تحرص على تعزيز 
الخدم��ات المقدم��ة ل��ذوي العزيم��ة إيماًنا من 
ح��رص القي��ادة بأهمية تقدي��م الرعاية المثلى 
وتجس��يدًا لما أقره دستور البحرين، الفتًة إلى أن 
أهم مقومات تحقيق أهداف الرعاية المقدمة هو 
مسيرة التنمية الش��املة بقيادة صاحب الجاللة 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المفدى، وبدعم ال محدود من لدن صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئيس الوزراء، نحو تلبية وتأمين مختل�ف 

االحتياج�ات الصحية لكافة شرائح المجتمع.
وقدم��ت وزيرة الصحة الش��كر إلى ال��دور الكبير 
الذي بذله القائمون على مش��روع تطوير المركز 

بمعايي��ر عالي��ة وحديث��ة سُتس��هم ف��ي تعزيز 
الرسالة الصحية نحو خدمات صحية أفضل.

ولفتت إل��ى أن الوزارة تضع توجهًا اس��تراتيجيًا 
نحو تطوي��ر خدمات الصحة لكبار الس��ن وفئات 
الرعاي��ة الخاص��ة؛ مما ل��ه األثر المس��تدام في 
تعزيز مخرجات برامج الرعاية والتأهيل لهم من 
خالل توفي��ر خدمات تخصصية متكاملة وفاعلة، 
ذات المس��توى العال��ي م��ن الجودة م��ن خالل 
منظومة وقائي��ة وعالجية وتأهيلية مس��تدامة 

ومتوافقة مع المعايير المعتمدة.
يذكر أن وزارة الصحة تح��رص على تقديم كافة 
الخدم��ات الصحي��ة والتأهيلية لمختلف ش��رائح 
المجتم��ع، ومنه��ا فئ��ة األطف��ال مم��ن لديهم 
احتياج��ات للرعاي��ة الصحية الدائم��ة والطويلة 
الم��دى، باإلضاف��ة للمرض��ى النفس��يين الذين 
لديه��م صعوب��ات الحض��ور للمستش��فى ف��ي 
المواعي��د الدوري��ة وم��ن ه��م بحاج��ة لخدمات 
الزي��ارات المنزلي��ة، وعليه ت��م تخصيص مرافق 
صحي��ة مخصصة لهذه الفئات من المرضى، عبر 

تطوير وتحديث المركز.

 فاطمة حبيل تدعو 
المؤهلين ألخذ الجرعة 

المنشطة الثانية دون موعد

أكدت استش��ارية طب عائلة ورئيس��ة قس��م البرام��ج بإدارة 
تعزيز الصحة في وزارة الصحة الدكتورة فاطمة حبيل على أن 
تحديث بروتوكوالت التطعيم ضمن الحملة الوطنية للتطعيم 
يأت��ي في إطار دعم الجهود التي تقوم بها المملكة للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19( بما يسهم في الحفاظ على صحة 
وس��المة المواطنين والمقيمين، داعيًة جميع المؤهلين ألخذ 
الجرعة المنشطة الثانية للمبادرة ألخذها عبر التوجه مباشرة 
إل��ى المراكز الصحي��ة التي تم اإلعالن عنها مس��بقا من قبل 

وزارة الصحة دون الحاجة ألخذ موعد.
وأوضح��ت ب��أن الفري��ق الوطني الطب��ي للتص��دي لفيروس 
كورونا )كوفيد19( أعلن عن إتاحة الجرعة المنش��طة الثانية 
للحاصلين عل��ى 3 جرعات من تطعيم »س��ينوفارم« المضاد 
للفيروس، وذلك بعد مرور 3 أشهر من أخذ الجرعة المنشطة 
األولى من تطعيم »س��ينوفارم« للفئ��ة العمرية البالغة من 
العمر 18 عاما وما فوق، مش��يرًة إلى أن��ه يمكن لهذه الفئة 
من المتطعمين أخذ تطعي��م »فايزر - بيونتيك«، أو تطعيم 

»سينوفارم« كجرعة منشطة ثانية.
وأضافت الدكتورة حبيل إلى أن كافة اإلرش��ادات والتعليمات 
الصادرة عن الجهات المعنية تهدف بش��كل أساسي إلى الحد 
من انتش��ار الفيروس وضمان تأمين الحماية الالزمة للجميع 
من تداعيات��ه، مؤكدة على الجميع ض��رورة مواصلة االلتزام 
بمس��ؤولية مجتمعية باإلج��راءات االحترازي��ة ودعم الجهود 
والمس��اعي الكبيرة التي تقوم بها الك��وادر الطبية والصحية 
م��ن خ��الل عملها ال��دؤوب والمتواصل لحفظ س��المة جميع 

المواطنين والمقيمين بالمملكة.

 إغالق 4 مطاعم 
وإحالة 22 للجهات القانونية 

لمخالفتها »األصفر«

أعلنت وزارة الصحة، في إطار تكثيف الحمالت التفتيشية، عن 
إغالق 4 مطاعم غلقًا إداريًا في محافظتي العاصمة والشمالية 
مساء السبت، لمخالفتهما اإلجراءات االحترازية واالشتراطات 
المعل��ن عنها للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(، المدرجة 
تحت المستوى األصفر ضمن آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
انتش��ار فيروس كورون��ا، حيث تم اتخ��اذ اإلج��راءات الالزمة 

إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.
ج��اء ذلك خ��الل الزي��ارات التفتيش��ية التي تم��ت بالتعاون 
والتنس��يق م��ع وزارة الداخلي��ة، ووزارة الصناع��ة والتج��ارة 
والس��ياحة، وهيئ��ة البحرين للس��ياحة والمع��ارض، في إطار 
تكثيف الزيارات التفتيشية والتي تهدف إلى التأكد من التزام 
المنش��آت باالش��تراطات الصحية واإلجراءات المدرجة ضمن 
المستوى األصفر وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 

فيروس كورونا.
وخالل الزيارات التفتيشية، رصد مفتشو الجهات المعنية عددًا 
من المخالف��ات، حيث تمت زيارة 128 منش��أة من المطاعم 
والمقاهي، وت��م مخالفة 22 منها لع��دم االلتزام باإلجراءات 
االحترازية، حيث تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالتهم للجهات 

القانونية. 
وم��ن جانب آخر ت��م مخالف��ة 11 صالونًا رجالي��ًا وصالونين 
نسائيين خالفوا االشتراطات الصحية المطلوبة، كما تم عمل 

محاضر متابعة لها.
إل��ى ذل��ك دع��ت وزارة الصحة الجمي��ع إلى مواصل��ة االلتزام 
والتحلي بالمسؤولية العالية، واإلبالغ الفوري عن أي مخالفات 
أو تج��اوزات يتم رصدها، موضحة أن ه��ذه الخطوات المهمة 
تأت��ي لتأمي��ن الصح��ة العامة للحد م��ن انتش��ار الفيروس 

وضمان صحة وسالمة الجميع.

 وزيرة الصحة ترعى حفل 
تكريم يوم المرأة البحرينية

بمناس��بة احتفال المملكة في األول 
م��ن ش��هر ديس��مبر م��ن كل ع��ام 
البحرينية«  الم��رأة  بمناس��بة »يوم 
كمناس��بة وطني��ة مهم��ة تحظ��ى 
باهتمام الفت من كافة مؤسس��ات 
المجتم��ع البحرين��ي، وتحت ش��عار 
التنمي��ة  ف��ي  البحريني��ة  »الم��رأة 
الوطنية.. مس��يرة ارتق��اء في وطن 
معطاء“، رعت وزي��رة الصحة فائقة 
بن��ت س��عيد الصال��ح حف��ل تكريم 
يوم الم��رأة البحرينية 2021، والذي 
نظمته لجنة تكاف��ؤ الفرص بوزارة 
الصح��ة مس��اء أمس، بحض��ور كبار 
المسؤولين بوزارة الصحة ومساعدة 
األمي��ن الع��ام بالمجل��س األعل��ى 
للم��رأة الش��يخة دينا بنت راش��د آل 

خليفة.
وفي بداية الحفل ألقت وزيرة الصحة 
كلم��ة تقدمت من خاللها بأس��مى 
آيات التهان��ي والتبريكات إلى مقام 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه، وإل��ى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العه��د 
رئي��س مجل��س ال��وزراء حفظه اهلل، 
وإلى صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
إبراهي��م آل خليف��ة  س��بيكة بن��ت 
قرين��ة عاهل البالد المفدى رئيس��ة 
المجلس األعلى للمرأة حفظها اهلل، 
بمناس��بة األعياد الوطني��ة المجيدة 
للمملكة واالحتفاء في شهر ديسمبر 
م��ن كل عام بيوم الم��رأة البحرينية 
وإنجازاته��ا المتمي��زة وعطاءاته��ا 
الممت��دة، وال��ذي أصب��ح مناس��بة 
وطنية تستعد لها كافة المؤسسات 
لتحتف��ل فيه  والرس��مية،  األهلي��ة 
وتكريمها  ومنجزاتها  المرأة  بعطاء 
لقاء جهوده��ا الوطنية التي تبذلها 
من أجل بناء وارتقاء وتقدم وازدهار 

الشاملة  التنموية  والمسيرة  الوطن 
بكافة القطاعات.

وأش��ادت بالتكري��م المش��ّرف م��ن 
األمي��رة  الملك��ي  الس��مو  صاحب��ة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس 
األعل��ى للم��رأة حفظه��ا اهلل، وذلك 
تقدي��رًا لما بذلته الوزارة من جهود 
متميزة على صعي��د تحقيق التوازن 
بين الجنسين ودمج احتياجات المرأة 
واألس��رة البحرينية ضمن عملياتها 
أظهرت��ه  م��ا  حس��ب  وخدماته��ا 
نتائج التقري��ر الوطني للتوازن بين 
الجنسين للفترة 2019-2020 وبما 
أسهم في تحسن مؤشر التوازن بين 
الجنس��ين في المملك��ة في مجاالت 
التنمية الوطنية الرئيس��ية وارتفاع 
مؤشر األداء المؤسسي. فكل الشكر 
والتقدي��ر لصاحبة الس��مو على هذا 
التكري��م ال��ذي ُيع��د ش��رفًا لجميع 

منتسبي الوزارة.
كما ألقت القائم��ة بأعمال تصريف 
ش��ؤون الم��وارد البش��رية والمالية 
ونائبة رئيس لجن��ة تكافؤ الفرص 
انتص��ار الرميث��ي كلم��ة بالنياب��ة 
عن رئيس��ة تكافؤ الف��رص الوكيل 

المس��اعد للصحة العام��ة الدكتورة 
جمي��ع  هن��أت  الهاج��ري،  مري��م 
موظف��ات وزارة الصح��ة بيومه��ن، 
والنج��اح  التوفي��ق  له��ن  متمني��ة 
ف��ي كل م��ا يبذلون��ه م��ن جه��ود 
الصحية  الخدمات  لالرتقاء بمستوى 
والعالجي��ة ب��وزارة الصح��ة. وقالت 
فيها إن االحتف��اء بالمرأة البحرينية 
سنويا يجس��د تكريما لجهودها وما 
حققته م��ن إنجازات ومكاس��ب من 
أج��ل تحقي��ق نهض��ة الوط��ن. إلى 
ذل��ك ألقت استش��ارية ط��ب عائلة 
ورئيسة قس��م البرامج بإدارة تعزيز 
الصحة الدكتورة فاطمة حبيل كلمة 
بالنيابة عن جميع المكرمين، عبرت 
باختيارها  ع��ن س��عادتها  خالله��ا 
ضمن كوكبة المكرمين من النس��اء 
الوطنية  التنمي��ة  البحريني��ات ف��ي 
ثّمن��ت م��ن خالله��ا الجه��ود التي 
أنجزه��ا المكرم��ون وأس��همت في 
إحداث الكثي��ر من التطوير في بيئة 

أخوية تتسم بالتعاون والتواصل.
جمي��ع  ع��ن  وبالنياب��ة  وأعرب��ت 
المكرمي��ن ع��ن عظي��م تقديره��ا 
لصاحب��ة الس��مو الملك��ي األمي��رة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 

عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس 
األعل��ى للمرأة والتي ل��م تأُل جهدا 
في التصدي لكل القضايا التي تعنى 
بالمرأة، مشيرة في الوقت ذاته إلى 
أن االحتف��اء يوم للم��رأة البحرينية 
يعتب��ر ش��رفا عظيم��ا للم��رأة في 
وزيرة  الصحي. وتفضل��ت  المج��ال 
الصح��ة بتكريم عدد م��ن موظفي 
وزارة الصح��ة والذي فاق عددهم ال� 
110 م��ن العاملين ب��وزارة الصحة 

وتميزن في التنمية الوطنية.
كم��ا كرم��ت الصالح أعض��اء لجنة 
تكاف��ؤ الف��رص تقدي��را للجه��ود 
واإلنج��ازات المتحققة ف��ي الوزارة، 
مثمن��ة الدور للجنة ب��وزارة الصحة 
والت��ي س��اهمت بجه��ود وخط��ط 
وبرام��ج تع��زز من دور وإس��هامات 
القط��اع  ف��ي  البحريني��ة  الم��رأة 
الصح��ي مم��ا س��اهم ف��ي تحقيق 
االرتقاء بمستوى الخدمات الصحية 
المقدم��ة وتطويره��ا ف��ي جمي��ع 
المراح��ل وذلك بجه��ود متضافرة 
من قبل جمي��ع العاملي��ن بالوزارة 
وص��واًل إلى تعزي��ز مكانة المملكة 
وتحقيق األهداف التنموية الشاملة 

المنشودة.
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مي بنت محمد: تعزيز التعاون 
الثقافي بين البحرين وسريالنكا

استقبلت رئيس��ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة 
م��ي بن��ت محم��د آل خليفة أم��س، س��فيرة جمهورية 
سريالنكا الديمقراطية االشتراكية لدى مملكة البحرين 
براديبا بريانغاني سارام، في إطار الجهود المشتركة من 
أجل تعزي��ز التعاون في المج��االت الثقافية بما يرتقي 
بالح��راك الثقافي في المملكة ويعزز أواصر الصداقة ما 

بين البلدين. 
وقالت الش��يخة م��ي بنت محمد آل خليف��ة: »إن الهيئة 
تس��عى على الدوام من أجل االرتق��اء بعالقات البحرين 
الحضارية مع الدول األخرى«، مش��يدة بالحضور الثقافي 
الس��يريالنكي في األنش��طة والبرامج الثقافية المحلية، 
وال��ذي يثم��ر على ال��دوام مش��اركات ف��ي العديد من 
المواس��م والمهرجان��ات التي تنظمها هيئ��ة البحرين 

للثقافة واآلثار. 
فيما قدمت س��ارام، ش��كرها إلى الهيئ��ة لجهودها في 
الترويج ألهمية التعاون الثقافي على المستوى الدولي، 
مؤكدة استعدادها للتعاون مع الهيئة من أجل تحقيق 

منجزات الثقافية في المستقبل القريب.

 هال بنت محمد: 
الموسيقى قادرة على بناء 

جسور التواصل بين الشعوب

قالت مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة 
واآلثار الش��يخة هال بنت محم��د آل خليفة إن المبدعين 
يرّوج��ون لم��ا تمتلكه األوط��ان من مقومات إنس��انية 
وحضارية، مش��يرة إل��ى قدرة الموس��يقى والفنون على 

بناء جسور التواصل الحضاري ما بين مختلف الشعوب.
ج��اء ذلك خالل اس��تقبالها ف��ي مكتبها أم��س، الفنان 
والموس��يقار الس��عودي عبدالرب إدريس، حيث أش��ادت 
بمس��يرته الفنية الطويلة وإبداعاته التي أثرت األغنية 

السعودية والخليجية والعربية.
من جانبه توجه الفنان إدريس بالشكر إلى إدارة الثقافة 
والفن��ون بهيئة الثقافة على حفاوة االس��تقبال، مؤكدًا 
أن��ه يعت��ز بجمهوره ف��ي البحري��ن وفي كاف��ة البلدان 
العربية، مؤك��دًا أن تواصله مع هيئ��ة الثقافة يعكس 
اهتم��ام المملك��ة بالحراك الفن��ي واحتفاءه��ا الدائم 

بالفنانين والمبدعين.

»العمل«: توظيف 560 وتدريب 
347 بحرينيًا خالل أسبوع

أعلنت وزارة العم��ل والتنمية االجتماعية أنه تم خالل الفترة 
من 19 حتى 25 ديس��مبر الحالي توظيف 560 باحثًا عن عمل 
في 342 ش��ركة ومؤسس��ة عاملة ف��ي القط��اع الخاص من 
مختلف المؤهالت الدراسية وذلك في التخصصات والمجاالت 
الوظيفية والمهنية المالئمة، إلى جانب تدريب 347 ش��خصًا 

في مختلف البرامج التدريبية.
وبالتالي، بلغ العدد اإلجمالي للمتوظفين 25702 في 6720 
منش��أة، متجاوزًا بذلك العدد المقرر توظيفه ضمن البرنامج 
الوطني للتوظيف في نس��خته الثانية خالل العام 2021، وهو 
25 ألف مواطن، بينما وصل إجمالي من تم تدريبهم 12488 
متدربًا، متجاوزًا إجمالي عدد المتدربين المستهدف، وهو 10 

آالف فرصة تدريبية هذا العام.
ويمك��ن للمهتمي��ن االط��الع على قائمة أس��ماء الش��ركات 
والمؤسسات بصورة تفصيلية، وكذلك أعداد المتوظفين في 
كل منشأة والتي يتم تحديثها بشكل دوري، عبر موقع الوزارة 
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 الهاجري يتسّلم »اإلجراءات 
االحترازية للصالة في المساجد أثناء كورونا«

تس��لم رئيس مجلس األوقاف السنية الش��يخ الدكتور راشد الهاجري، خالل 
اس��تقباله بمكتبه رئيس ش��ؤون المساجد باإلدارة الش��يخ الدكتور حبيب 
النامليتي، نس��خة من البحث العلمي الُمحكم بعنوان »اإلجراءات االحترازية 
للصالة في المس��اجد أثناء جائحة كورونا«، والذي نشر في العدد األخير من 

مجلة الهداية البحرينية.
وخالل اللقاء أثنى رئيس مجلس األوقاف الس��نية على الباحث الهتمامه في 
هذا الموضوع الذي يالمس الواقع والمهم في هذه المرحلة، وعلى تأصيله 

العلمي لهذه اإلجراءات من الناحية الشرعية.
وتن��اول الباحث دراس��ة فقهي��ة  تأصيلية حول المس��ائل المس��تجدة في 
اإلج��راءات االحترازي��ة للص��الة في المس��اجد أثن��اء جائح��ة كورونا كغلق 
المساجد، والتباعد بين المصلين، وإلزام المصلين بالصالة على سجادتهم 
الش��خصية، وارتداء الكمام��ات، واالقتصار في الدخول عل��ى المتطعمين، 
وغلق مصليات النساء، والتي تحتاج لنظر دقيق وتأمل عميق، وتبرز مقاصد 
رفع الحرج والس��ماحة والتيس��ير في الشريعة اإلس��المية، فجاء هذا البحث 
ليكيف ه��ذه النازل��ة ويأصلها تأصياًل ش��رعيًا، ويوثق ه��ذه المرحلة التي 
مرت بها البش��رية، وكيفية التعاطي الفقهي معها وفق الرؤية اإلسالمية، 
معّرفًا بالجائحة مبينًا منهجية اإلسالم في التعامل مع األوبئة والوقوف مع 
تاريخها، وكّيف اإلجراءات المتعلقة بالصالة في المس��اجد بحس��ب األحكام 
التكليفي��ة، وأش��ار إلى عدد من فت��اوى الهيئات الش��رعية، وآليات تطبيق 
اإلجراءات بحس��ب الحالة الصحية، ثم ذك��ر المنطلقات األصولية والفقهية 
والمقاصدية، واألدلة الش��رعية الخاصة لهذه اإلجراءات لتنزيلها على هذه 

النازلة، وناقش بعض اآلراء التي تمنع من هذه اإلجراءات أو ُتثار حولها.
وأشار الباحث إلى اإلجراءات االحترازية في المساجد والجوامع وفق مستويات 
اإلش��ارة الضوئية التي تميز بها فريق البحرين للتص��دي لفيروس كورونا 
والتي أس��همت بفض��ل اهلل في تحجيم انتش��ار الفيروس بش��كل ملحوظ، 
ملخصًا تأثي��ر معرفة الواقع على الفتوى، ومش��روعية هذه اإلجراءات، وأن 

االلت��زام بها مطلب ش��رعي ووطني ومس��ؤولية اجتماعي��ة؛ فالدعوة إلى 
التباعد والتجافي بين الصحيح والمريض دعوة ش��رعية، ويراعى فيها القدر 
ال��ذي ُيتوقع فيه اندفاع الض��رر، مع ضرورة المراجعة الدورية لها بحس��ب 
الُمعطي��ات، والتفكير في البدائل التي تحقق اس��تمرار الجماعة مع تالفي 
مخاط��ر الفيروس، مقدمًا ش��كره وتقديره لرئيس مجلس األوقاف الس��نية 
عل��ى ما يبذله م��ن جهود لتمكين المصلين م��ن أداء عباداتهم وصالتهم 
بكل  يسر وسهولة وبما يتفق مع الضوابط والشروط الصحية الصادرة من 

الفريق الوطني الطبي.

 المستشفيات الحكومية 
تدشن »أكاديمية الجودة« يناير المقبل

التنفي��ذي  الرئي��س  أعل��ن 
الدكتور  الحكومي��ة  للمستش��فيات 
إط��الق  ع��ن  األنص��اري،  أحم��د 
مب��ادرة »أكاديمي��ة الج��ودة« ف��ي 
المستش��فيات الحكومية خالل يناير 
المقب��ل، انطالقًا م��ن الحرص على 
دعم تطبي��ق معايي��ر إدارة الجودة 
الش��املة في خدمات المستشفيات 
أه��داف  م��ع  انس��جامًا  الحكومي��ة 
ومب��ادرات تطوي��ر قط��اع الرعاي��ة 
الصحي��ة وانطالقًا مم��ا يهدف إليه 
مش��روع التس��يير الذاتي م��ن بناء 
نظام صح��ي متميز يهت��م بتقديم 

أفضل التجارب للمرضى.
المستش��فيات  إدارة  أّن  وأوض��ح 
الحكومي��ة س��تطلق ال��دورة األولى 
م��ن أكاديمية الجودة التي س��يناط 
به��ا توفير فرص التطوي��ر المهني 
المستش��فيات  ف��ي  للعاملي��ن 
الحكومية عن طريق تنظيم البرامج 
التدريبية وورش العمل. كما تهدف 
لبلورة عمل موظفي المستش��فيات 
اإلداري  ال��كادر  س��واء  الحكومي��ة 

أو ال��كادر الطب��ي بكافة منتس��بيه 
التحس��ين المستمر  باالعتماد على 

للجودة وتطوير عملهم اليومي.
وأش��ار إلى أن إطالق ه��ذه المبادرة، 
نوعي��ة  تحس��ين  ف��ي  سيس��اهم 
التي تقدمها المستشفيات  الخدمة 
الحكومي��ة، م��ن خ��الل األكاديمية 
التي س��تعمل على تنمية المهارات 
للموظفي��ن  الفني��ة  والكف��اءات 

العاملي��ن ف��ي المستش��فيات، بما 
يتماش��ى م��ع االحتياج��ات، تنفيذًا 
لرؤي��ة مجلس أمناء المستش��فيات 
الحكومية في ابتكار فرص التدريب 
والتطوي��ر لموظفي المستش��فيات 

الحكومية.
وأكد األنص��اري أّن ج��ودة الخدمات 
ف��ي المستش��فيات الحكومي��ة هي 
مفتاح النج��اح وتتمثل في التطوير 
والتمي��ز لتحقيق المس��توى العالي 
من الجودة في الخدمات والتي تزيد 
من رضا المستفيدين منها، بتعزيز 
ق��درات األطب��اء والممرضين وكافة 
الحكومية  المستش��فيات  موظف��ي 
لتقديم رعاية متميزة للمرضى بما 

ينعكس ايجابًا على صحتهم.
م��ن جانب��ه أوض��ح المش��رف على 
األكاديمي��ة الدكتور عم��ر ياغي، أّن 
االكاديمية س��تطبق منه��ج التعلم 
أش��هر   3 م��دار  عل��ى  بالممارس��ة 
ت��زود المش��اركين فيه��ا بالمعرفة 
والخبرة بما يدعم مبادرات تحس��ين 
الحكومية  المستشفيات  في  الجودة 

وتطويرها والعمل على توليد أفكار 
جدي��دة واختبارها ودراس��ة النتائج 
وذلك باس��تخدام منهجي��ات معهد 
تطوير الخدمات الصحية في بوسطن 
بالواليات المتح��دة األمريكية ومن 
أهمه��ا نموذج »خطط - نفذ - حلل 
Plan-Do-Study-« أو  طب��ق«   -

Act« لخلق مب��ادرات وأفكار متميزة 
ومتطورة في رعاي��ة األفراد وتعزيز 
تجرب��ة المرضى في المستش��فيات 

الحكومية.
المستش��فيات  إدارة  أّن  وأوض��ح 
الحكومية تعك��ف في الوقت الراهن 
التدري��ب  س��اعات  اعتم��اد  عل��ى 
الوطني��ة  الهيئ��ة  م��ع  بالتنس��يق 
لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية. 
عل��ى  المش��اركون  كم��ا س��يحصل 
اشتراك لمدة عام ببرنامج المدرسة 
تطوي��ر  معه��د  م��ن  المفتوح��ة 
الوالي��ات  ف��ي  الصحي��ة  الخدم��ات 
المتح��دة األمريكية، كم��ا يمنحهم 
فرصة الحصول على هذه الش��هادة 

المعترف بها عالميًا.

د. أحمد األنصاري

 أطروحة بـ»الخليج العربي« تناقش تأثير
اضطرابات النوم على نفسية الموهوبين

توص��ل باحث بجامع��ة الخلي��ج العربي إلى 
النموذج البنائي التنبؤي للوظائف التنفيذية 
واضطراب��ات النوم على الرفاهية النفس��ية 
ل��دى الموهوبي��ن ف��ي المرحل��ة الثانوي��ة 
خ��الل تحضي��ره ألطروح��ة الدكت��وراه التي 
ناق��ش نتائجها حديثًا ة كجزء من متطلبات 
الحصول عل��ى درجة دكتوراه الفلس��فة في 

تربية الموهوبين.
خ��الل  الناص��ر  عب��داهلل  الباح��ث  وأوص��ى 
المناقش��ة بالتركيز عل��ى البيئ��ة اإلثرائية 
ف��ي تنمي��ة الوظائ��ف التنفيذي��ة للطلب��ة 
الموهوبي��ن ف��ي المرحلة الثانوي��ة وإعداد 
دورات تدريبية لمعلم��ي المرحلة الثانوية، 
لتدريبه��م عل��ى كيفي��ة تنمي��ة الوظائ��ف 
التنفيذي��ة ل��دى الطلبة الموهوبي��ن إعداد 
ورش عمل ألولياء األم��ور من أجل تدريبهم 
عل��ى كيفي��ة مس��اعدة أبنائه��م عل��ى حل 
مش��كالت الن��وم ورف��ع مس��توى الرفاهي��ة 
النفسية لديهم، مؤكدًا ضرورة توفير برامج 
تعليمية وتربوية لتنمية الرفاهية النفسية 
للموهوبين في المرحل��ة الثانوية والتركيز 
عل��ى التوجيه واإلرش��اد في الم��دارس حول 
آث��ار اضطرابات النوم على الصحة النفس��ية 
)الرفاهي��ة النفس��ية( والعقلي��ة )الوظائ��ف 

التنفيذية( لدى الطلبة الموهوبين.

وفي سياق استعراضه للنتائج دعا أيضًا إلى 
التركيز على األنش��طة المدرسية الترفيهية 
التي تس��اعد على تحقيق الرفاهية النفسية 
للطلب��ة وتعديل أوق��ات الدوام المدرس��ي 
للموهوبين في المرحلة الثانوية بما يحقق 
ارتفاع مستوى الرفاهية النفسية وانخفاض 

مستوى اضطرابات النوم لديهم.
هدف البحث إلى تعرف على تمايز بروفايالت 
أداء الطلب��ة الموهوبي��ن بالمرحلة الثانوية 
على أبع��اد الوظائف التنفيذي��ة والرفاهية 
النفس��ية وفقًا لمس��توى اضطراب��ات النوم 
لديهم، ودراس��ة تباين الوظائف التنفيذية 
النفس��ية  والرفاهي��ة  الن��وم  واضطراب��ات 
باختالف النوع االجتماعي، وتحديد التأثيرات 
المباش��رة للوظائ��ف التنفيذية واضطرابات 
النوم على الرفاهية النفس��ية، والتوصل إلى 
النم��وذج البنائي الُمفس��ر لطبيعة العالقة 
بين الوظائف التنفيذي��ة واضطرابات النوم 

والرفاهية النفسية.
109 م��ن الطلب��ة  وتكون��ت العين��ة م��ن 
الموهوبي��ن بالمرحلة الثانوية، واس��تخدم 
الباحث الناص��ر قائمة الوظائ��ف التنفيذية 
الن��وم،  اضطراب��ات  ومقي��اس  للبالغي��ن، 
ومقي��اس الرفاهية النفس��ية، ليتوصل إلى 
إمكاني��ة تمييز ثالثة مجموع��ات )المرتفع، 

المتوس��ط، المنخفض( من حيث األداء على 
متغيرات البحث.

وأظه��رت النتائ��ج وج��ود ف��روق ذات داللة 
إحصائي��ة لصال��ح الذكور في بع��د الذاكرة 
العاملة، والمرونة المعرفية، وكفاءة النوم، 
واإلرهاق الجس��دي، ووجود فروق ذات داللة 
إحصائي��ة لصال��ح اإلن��اث في بع��د التطور 
الش��خصي، والعالقات اإليجابية مع اآلخرين، 
والحي��اة الهادف��ة، وعدم وجود ف��روق ذات 

داللة إحصائية في باقي المتغيرات.
وأش��ارت النتائج إلى وجود تأثيرات مباشرة 
للوظائف التنفيذي��ة واضطرابات النوم على 
الرفاهية النفس��ية، ووجود تأثيرات مباشرة 
للوظائف التنفيذية عل��ى اضطرابات النوم. 
كم��ا تم التوصل إل��ى نموذج بنائي ُيفس��ر 
طبيع��ة العالقة بي��ن الوظائ��ف التنفيذية 
واضطرابات النوم والرفاهية النفس��ية لدى 
الموهوبين في المرحلة الثانوية. تم تقديم 
بعض التوصيات في ضوء أهداف البحث، وما 

تم التوصل إليه من نتائج.
أشرف على الدراسة أستاذ القياس والتقويم 
واإلحصاء األس��تاذ الدكتور عالء الدين أيوب 
والمبدعي��ن  الموهوبي��ن  تربي��ة  وأس��تاذ 
المس��اعد جامع��ة الخليج العرب��ي الدكتور 

أحمد العباسي.



حسن الستري «

نف��ى وكي��ل وزارة الداخلي��ة الش��يخ ناص��ر ب��ن 
عبدالرحمن آل خليفة وجود اكتظاظ في س��جون 
البحرين، وقال: »ال يوجد اكتظاظ في الس��جون، 
ف��ي س��جن الرج��ال الموج��ود في جو، وحس��ب 
اإلحصائية التي يتم تحديثها كل خميس، هناك 
2684 س��جينًا في س��جن جو، في حين أن طاقته 

االستيعابية 3061«.
وقال في جلسة الشورى أمس: »العقوبات البديلة 
مشروع إنساني وسيتطور ولن نكتفي بما وصلنا 
عليه، العقوبة البديلة ه��ي برنامج الذي يجتازه 
يبدأ حياة جديدة خالية من الماضين ننظر لسلوك 
الفرد وليس الجريمة التي اقترفها أول من دخل، 
من خ��ال تجاربنا، كمية كبيرة م��ن النزالء معنا 
ش��خصياتهم تتغي��ر م��ن أول يوم دخل��وا فيها، 
ولغاية األس��بوع الماضي، هناك 3725 مستفيدًا 
من العقوبات البديلة، منه��ا 3169 رجًا، و249 
امرأة، و308 من صغار السن، واألسبوع الماضي 

استفاد منها 14 شخصًا بالعيد الوطني«.
وتابع قائًا: »الجهات التي تس��اعدنا في تطبيق 
البرامج 21 جهة حكومية و7 جهات خاصة، نأمل 
من خالكم أن يكون المش��روع مش��روعًا وطنيًا، 
يمكن للمستفيد في المستقبل أن يكون موظفًا 
دائم��ًا في الجهة التي عمل به��ا، هناك 360 لم 
يجت��ازوا، ألن النجاح على جهد الش��خص إذا كان 
هن��اك رغبة في تغيي��ر س��لوك، فالبرنامج ليس 
س��هًا، يحتاج إلرادة تغيير من الشخص، كما أن 

رد االعتبار يص��در من جهات قضائية وليس من 
وزارة الداخلية«.
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3169 رجاًل و249 امرأة 
 استفادوا من 

العقوبات البديلة

 21 جهة حكومية
 و7 »خاصة« تساهم

في تطبيق »البديلة«

Mon 27 Dec 2021  |  السنة 17  |   العدد 5861   |  االثنين 23 جمادى األولى 1443هـ

 »الداخلية«: ال اكتظاظ في »سجن جو« 
و3725 مستفيدًا من »العقوبات البديلة«

 »الشورى« يقر »العقوبات البديلة«.. 
و»العدل«: كافة القرارات تتم في »القضاء«

حسن الستري «

مرر مجلس الشورى مرسومًا بقانون يمنح وزارة الداخلية 
صاحي��ة التق��دم لقاضي تنفي��ذ العقاب باس��تبدال 
العقوبة األصلي��ة قبل تنفيذ العقوب��ة البديلة، لمدة 
تس��اوي باقي العقوبة أو مجم��وع العقوبات المحكوم 

بها إذا توافرت في المحكوم اشتراطات معينة.
من جهته، قال ممثل وزارة العدل والشؤون اإلسامية 
واألوقاف إس��ماعيل العصف��ور: »كافة الق��رارات التي 
تتخذ قي العقوب��ات البديلة تتم ع��ن طريق القضاء، 
حتى أثناء تأدية الش��خص للعقوبات البديلة إذا حدث 

أي أمر يعرض على القاضي«. 
األعض��اء  واس��عة م��ن  إش��ادات  الجلس��ة  وش��هدت 

بالمرس��وم، إذ قال��ت النائب الثان��ي لرئيس المجلس 
جميلة سلمان: »المرسوم جاء لتوسيع صاحيات وزارة 
الداخلية في مس��ألة اس��تبدال العق��اب، ويعتبر نقلة 

وإضافة نوعية في هذا المجال«.
وقال العضو صباح الدوسري: »نشيد بدور جالة الملك 
المفدى، ووزارة الداخلية في المؤسسة األمنية في كل 
الجوانب، خصوص��ًا فيما يتعلق بإدم��اج المحكوم في 

المجتمع من دون اإلخال باألمن«.
أما العضو أحمد الحداد، فقد ذكر »أن العقوبات البديلة 
قصة نجاح بحرينية بكل تميز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات 
جالة الملك، لتعزيز وتنمية منظومة حقوق اإلنسان«.

وفيما ذكرت العضو منى المؤيد أن المرسوم يتماشى 
م��ع التطور الحديث والمس��تمر للمنظومة اإلصاحية، 

بهدف حماية األس��ر من التشتت وإدماج المحكوم في 
المجتمع دون اإلخ��ال بالمصلحة العامة، أكد العضو 
ف��ؤاد حاجي أن االس��تعجال ف��ي هذا المرس��وم يبين 
ح��رص جالة المل��ك المف��دى على تماس��ك العائلة 
البحريني��ة، فإعادة إدماج المحك��وم في المجتمع يأتي 

لمصلحة األسر.
وبي��ن العضو  الدكت��ور منصور س��رحان أن العقوبات 
البديل��ة ال يمكن تطبيقها إال ف��ي الدول الديمقراطية 
الت��ي تؤمن إيمانًا راس��خًا بحقوق اإلنس��ان، كما ذكر 
العضو بس��ام البنمحم��د أن البحرين اتخذت نهجا غير 
مس��بوق له، وحدثت تش��ريعاتها لتتواف��ق مع القيم 

البحرينية الذي نعتز بها.
وقال العض��و عادل المعاودة: »القان��ون رغم أهميته 

وفائدته إال أنك تجد من يش��كك حتى في ما ال يمكن 
ينتقد، المرس��وم منهج س��امي يدل على نوايا سامية 
وأول م��ن بدأه��ا رس��ول اهلل »ص«، ه��و م��ن بين أن 
العقوب��ات للتهدي��ب، وهذا هو اصل دينن��ا، أدعو من 
يش��مله القانون ألن يعمل في مصلحة الوطن وأخذها 

فرصة لإلصاح الحقيقي«.
وذك��رت العضو فاطمة الكوهجي أن »المرس��وم ليس 
بجدي��د عل��ى التوجيهات الملكية الس��امية، فهو األب 
الكبي��ر، وم��ن س��مة األب أن يس��امح ابن��ه إذا أخط��أ 
ويس��مح له بأن��ه يعطي المجتم��ع ويكون مس��اهمًا 
ف��ي بنائه، وق��ال العضو يوس��ف الغتم: التوس��ع في 
تطبيق العقوبات البديلة يسهم في تطوير المنظومة 

اإلصاحية«.

إحالل البحريني سريع جدًا في قطاع التعليم 

»الخدمة المدنية«: توظيف 4598 بحرينيًا وإنهاء عقود 1815 أجنبيًا
حسن الستري «

أك��د رئيس جهاز  الخدمة المدني��ة أحمد الزايد أن 
كلية المعلمين استقطبت  1200 طالب هذا العام 
ألول م��رة، بع��د أن كان��ت تس��تقطب قرابة  200 
طال��ب باألعوام الماضية بع��د أن رفعت ميزانيتها 

بنسبة %94.
وقال الزايد: »إن العجلة تس��ير بشكل أسرع بقرابة 
أربع مرات عن المرات السابقة ما يدل على أن إحال 

البحريني جدًا سريع في قطاع التعليم«. 
وبي��ن »يعمل ف��ي القطاع الحكوم��ي 7200 أجنبي 
منهم 3800 في قط��اع التعليم موزعين بين وزارة 
التربية وجامعة البحرين والبولتيكنك وهيئة جودة 

التعليم والتدريب وكلية الشيخ عبداهلل بن خالد«
وأض��اف »إن التدري��ب ل��م يقف أبدًا لكن��ه مرتبط 
ببرامج التوظيف والتأهيل، وخال الفترة من 2019 
حتى  14 نوفمبر الماضي، أي خال عامين ونصف تم 

توظيف 4598 بحرينيًا، وإنهاء عقد 1815أجنبيًا«.
إل��ى ذلك ق��رر مجلس الش��ورى في جلس��ته أمس، 
رف��ض مش��روع قانون مق��دم من مجل��س النواب 
يتعل��ق ببحرنة الوظائف الحكومي��ة، وبرر عدد من 
األعض��اء الرفض ب��أن القانون الحال��ي ينص على 
ذل��ك، وال داعي للتوس��ع ف��ي النص��وص، كما دعا 
بعضهم النواب الس��تخدام صاحياته��م الرقابية 

للتأكد من البحرنة.
من جهته، ق��ال العضو فؤاد الحاجي: »الحجج التي 

ساقها ديوان الخدمة المدنية واضحة، األساس في 
القان��ون توظي��ف البحريني، توظيف غي��ر البحريني 
وضع اس��تثناء، ل��وال حاجتنا إلى مربي��ن ومعلمين 
وك��وادر الطبي��ة فكي��ف تق��وم هات��ان الوزارت��ان 
بعملهم��ا، تأهي��ل الطبيب االستش��اري يحتاج إلى 

أكثر من 100 ألف دينار«.
وق��ال مقرر اللجن��ة التش��ريعية ع��ادل المعاودة: 
»أعضاء اللجنة كانوا مختلفين على المشروع ولكن 
بع��د توضيحات ديوان الخدمة المدنية في الحرص 
عل��ى إيج��اد البحريني أجمع��وا على رفض��ه، هناك 

وظائف ل��م يتقدم لها بحرينيون من��ذ عام 2017، 
وهي ليس��ت وظائف تحتاج إلى تخصصات معقدة، 
م��ن ضمنه��ا أخصائ��ي بس��تنة ومش��رف تأهي��ل 
معاقين، وقابلة، لماذا يتم إغراق السوق بتخصص 
ال يمكن تغطيته ف��ي حين أن هناك وظائف كثيرة 

ينتظرها األجانب؟!«.
مداخلة المعاودة اس��تفزت عضو المجلس ابتسام 
الدالل فقالت: »ل��و وضع اإلعان عن قابلة قبل 15 
س��نة، لتقدم العش��رات، اليوم ال يوجد ألنه توقف 
التدريب، توطين الوظائف مش��روع وطني يجب أن 
نؤمن في��ه، أين ه��ي برامج التدريب لمس��اعدات 

طبيب األسنان«.
 وأيدها النائب األول لرئيس مجلس الش��ورى جمال 
فخرو وق��ال: »ماذا فعلنا تجاه ه��ذه الوظائف التي 
تم اإلعان عنها منذ س��نوات ول��م يتقدم لها أحد، 
هناك بعثات ومس��اعدات تعليمية، لماذا لم تتجه 
الحكومة البتعاث المواطنين ش��غل هذه الوظائف، 
البحرينيون الدارس��ون يجب أن نهتم بهم ال بد من 

تقديم الحلول البديلة«.
وتاب��ع: »أؤي��د رف��ض المش��روع، ألن كل م��ا أتى 
به موج��ود بالقانون، ربم��ا النواب لديهم ش��عور 

بأن اإلج��راء ال يطبق كما جاء ف��ي القانون، لديهم 
أدوات أخرى للتأكد من ذلك وليس تعديل القانون 
الحالي، نعم أتف��ق مع النواب في قلقهم من وجود 
بحرينيي��ن عاطلين عن العم��ل، ال يمكن أن يكون 
هن��اك بحرين��ي متخ��رج جالس ف��ي بيته، نس��مع 
باس��تمرار عن معلمين عاطلين ع��ن العمل ونحن 
نذهب الس��تقطاب معلمين، يجب أن يكون للدولة 
خطة إلع��ادة دم��ج العاطلين واس��تثمارهم داخل 
بلده��م، نتمنى م��ن الحكومة بذل جه��د أكبر في 

توظيف البحرينيين العاطلين«.
من جانبها، قالت العضو سبيكة الفضالة: »مجلس 
التعلي��م العالي وعدن��ا في اجتماع��ات بالتواصل 
م��ع الطلبة الذي��ن على وج��ه التخص��ص وحثهم 
عل��ى التخصص في المج��االت الت��ي ال يوجد فيها 
بحرينيون، كما س��يتواصل م��ع الجامعات ليعرض 

عليهم طرح التخصصات التي يحتاجها السوق«.
وقال العض��و عبدالرحمن جمش��ير: »القانون كفل 
توظيف البحريني، وإذا لم يكن يطبق تطبيقًا صحيحًا 
فمجلس الن��واب أمامه جمي��ع الصاحيات لضمان 
تطبي��ق القانون، وال يوجد في مجلس الش��ورى من 

ال يؤيد توظيف البحرينيين«.

 »فيتو« من جمشير 
على »الخدمات« لرفض 

»المسؤولية عن األخطاء الطبية«

حسن الستري «

وجه عضو مجلس الش��ورى عبدالرحمن جمش��ير، انتقادًا 
للجنة الخدمات ألخذه��ا رأي جميع الجهات المختصة حول 
اقتراح بقانون مقدم منه مع أعضاء آخرين بش��أن مزاولة 
مهنة الطب البش��ري الخاص بتأمين المسؤولية المدنية 
ح��ول األخطاء الطبية، إذ أوصت اللجنة برفضه، وقال: »إن 
هذا اقتراح بقان��ون، ال داعي لهذا التفصيل، وال أرى داعيًا 

لرفض المقترح بحجة وجود مشروع قانون«.
وأجابه رئيس المجلس علي الصالح: »كيف يمكن ألعضاء 
اللجن��ة التوصية بج��واز النظر من عدمه بدون االس��تماع 
إلى الجه��ات األخرى، فاللجنة توصي وه��ذه مبرراتها، وال 
يمك��ن أن تقدم مبررات ناقصة، كما أن مش��روع القانون 
موجود لدى النواب، فلماذا نقدم المقترح، لسنا في سباق 

مع النواب«.
من جانبها، قالت رئيس��ة لجنة الخدم��ات جهاد الفاضل: 
»من المعي��ب أن تخرج االقتراحات م��ن المجلس وتعود 
إلي��ه على صيغ��ة مش��روعات قانون ويرفضه��ا المجلس 
نفس��ه، لذل��ك أخذنا رأي الجه��ات المعنية طبق��ًا لائحة 

الداخلية«.
إلى ذلك، صوت المجلس على تأجيل البت في المقترح إلى 
جلسة الحقة بناء على طلب العضو أحمد العريض بصفته 

أحد مقدميه.
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 بنك اإلسكان:
 إنشاء 3 مجمعات خدمية

في المحرق والجنوبية

عباس المغني «

دع��ا بن��ك اإلس��كان المقاولين 
وش��ركات القطاع الخ��اص، إلى 
 3 إلنش��اء  عطاءاته��م  تقدي��م 
مجمع��ات خدمية ف��ي محافظة 

المحرق والمحافظة الجنوبية. 
وأك��د البنك أنه يعت��زم تطوير 
مجمع��ات خدمي��ة ذات طاب��ق 
واحد، ش��املة منطق��ة خدمات 
أراٍض،   3 ل���  خارجي��ة  وأعم��ال 

األولى تقع في ش��مال شرق المحرق مساحتها 2377 مترًا مربعًا 
تحت��وي عل��ى 4 محالت تجارية بمس��احة بناء تقدر ب���274 مترًا 
مربعًا، والثانية تقع في س��ماهيج مس��احتها 612.55 متر مربع 
تحت��وي عل��ى 9 محالت تجارية بمس��احة بناء تقدر ب���675 مترًا 
مربعًا. أم��ا األرض الثالثة تق��ع في الزالق مس��احتها 525 مترًا 
مربعًا تحت��وي على 9 محالت تجارية بمس��احة بناء تقدر ب�585 

مترًا مربعًا. 
وق��ال عض��و مجل��س بل��دي المح��رق فاض��ل الع��ود: »نش��جع 
االس��تثمارات التي توفر محالت وخدمات تخ��دم األهالي، ونأمل 
من بنك اإلس��كان إعطاء األولوي��ة ألهالي الدائرة في اس��تئجار 
المحالت التجاري��ة عند االنتهاء منها«. ووف��ق وثيقة المناقصة 
لبنك اإلس��كان، س��يتم قب��ول المش��اركين الذين لديهم س��جل 
باإلش��راف على مشاريع بناء قيمتها أكثر من 300 ألف دينار خالل 
ال� 3 أعوام الماضية، وإال س��يتم استبعادهم من المناقصة، كما 
تقتص��ر هذه المناقصة على المقاولين من درجة D أو أعلى لدى 
وزارة اإلس��كان كمقاول لبناء المباني ودرجة D أو أعلى لدى وزارة 
األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني كمقاول لبناء 

المشاريع.
يذكر أن موجودات بنك اإلس��كان بنهاية سبتمبر الماضي بلغت 
917 ملي��ون دينار، منه��ا 49.94 مليون دينار دينار اس��تثمارات 
عقارية، ونحو 15 مليون دينار عق��ارات قيد التطوير. فيما بلغت 
محفظ��ة الق��روض 752 مليون دين��ار بنهاية س��بتمبر الماضي 
مقارنة بمحفظة قروض تبلغ 750 مليون دينار بنهاية س��بتمبر 

.2020
وارتفع��ت أرباح بنك اإلس��كان، إل��ى 21.15 ملي��ون دينار خالل 
األش��هر ال�9 األولى من 2021 مقارن��ة بصافي أرباح تبلغ 17.40 

مليون دينار لنفس الفترة من 2020، وبنسبة نمو %21.57.
واس��تمر البنك، في تحقيق أرباح إيجابية بش��كل فصلي مستمر، 
حي��ث حقق ف��ي الربع األول من الع��ام الجاري أرباح��ًا تبلغ 7.38 
ملي��ون دينار، وفي الرب��ع الثاني 7.57 ماليين دين��ار، وفي الربع 

الثالث 6.19 مليون دينار.

فاضل العود

 شراء 87 وحدة سكنية 
بـ9 ماليين دينار عبر »مزايا«

عباس المغني «

أعلنت وزارة اإلس��كان عن اس��تفادة 87 مواطنًا مسجلين في 
قائم��ة برنامج »مزايا« اإلس��كاني، وتمكينهم من ش��رائهم 
وحدات س��كنية ألس��رهم بقيمة إجمالي تبل��غ نحو 9 ماليين 

دينار خالل النصف األول من الشهر الجاري.
وقال الوزارة »إن متوس��طة قيمة الوحدات السكنية بلغ 104 
آالف دين��ار، فيما بلغ متوس��ط الق��روض المدعومة نحو 81 
ألف دينار للوحدة«. ومع ش��راء 87 وحدة سكنية جديدة لصالح 
المواطني��ن، يرتفع إجمال��ي عدد المس��تفيدين من »مزايا« 
منذ انطالقته حتى 19 ديس��مبر الحالي إلى 9716 مستفيدًا، 

بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دينار.
يذك��ر أن »مزايا«، هو أحد المب��ادرات الجديدة التي تطرحها 
الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن االجتماعي 

للمواطنين المدرجة أسمائهم على قوائم االنتظار.

 شركات االتصاالت تقرب تجربة 
الخدمات المصرفية المفتوحة للمستهلكين

س��اهمت البيئة الداعمة للتكنولوجيا 
المالية واالبتكار في المملكة، والتي 
تعززها الشراكة بين مصرف البحرين 
المركزي ومجلس التنمية االقتصادية 
وش��ركائهم م��ن القطاعي��ن الع��ام 
والخ��اص، في اس��تقطاب المزيد من 
االس��تثمارات المباشرة وفي تنشيط 
حرك��ة االبت��كار والتنوع في أنش��طة 
قطاع��ات األعمال المختلف��ة لتطرح 
المزيد م��ن الخي��ارات والخدمات في 
السوق مطردة النمو. وفي الوقت الذي 
ش��هد فيه قطاع التكنولوجيا المالية 
»Fintech« ف��ي المملكة صعودًا في 
الس��نوات األخيرة، ف��إن حركة اإلبداع 
واالبتكار في القط��اع المالي واصلت 
نموها وامتدت إلى تعاون وتنس��يق 
بي��ن قطاع��ات اقتصادي��ة مختلف��ة 
لتقديم خدمات في المجال المصرفي 
والمدفوعات. وتلبية لهذه التطورات، 
ب��ادر مص��رف البحري��ن المركزي في 
2018 إلى وضع إط��ار عمل الخدمات 
المصرفي��ة المفتوح��ة، فمهد بذلك 
إلى التعاون بي��ن قطاعي االتصاالت 
وقط��اع التكنولوجي��ا المالي��ة في ما 
اصطل��ح عل��ى تس��ميته فيم��ا بعد 
وال��ذي تق��وم م��ن   »Techfin»���بال
خالل��ه ش��ركات االتص��االت والحلول 
التقنية بتقدي��م الخدمات المصرفية 
المتنوع��ة، حيث أنه م��ن المتوقع أن 
يؤدي هذا االتجاه الذي تقوده شركات 
االتص��االت نح��و الحل��ول المصرفية 
الرقمية للمس��اهمة في خلق وظائف 
جدي��دة في الس��وق المحلية لم تكن 

متواجدة في المنطقة.
وق��د ب��ادرت العدي��د م��ن ش��ركات 
البحرين لالس��تفادة  االتصاالت ف��ي 
م��ن هذا االتج��اه المواك��ب لالبتكار 
مث��ل »بتلك��و«، و»stc« كما ش��كلت 
الشراكة التي أعلن عنها هذا األسبوع 
بين شركة »زين« مع »بوابة ترابط« 
إضافة جديدة له��ذا االتجاه، إذ تأتي 
انطالق��ًا م��ن الرؤية واالس��تراتيجية 
التي تتبناها ش��ركة زين في مواكبة 
أح��دث االتجاه��ات االبتكاري��ة نح��و 
الحل��ول المصرفية  االس��تفادة م��ن 
الرقمي��ة، ودخوله��ا في ش��راكة مع 
ش��ركة »بوابة ترابط« فيم��ا يتوقع 
ل��ه أن ينعك��س على تقدي��م تجربة 
جديدة م��ن الخدمات للزب��ون ناتجة 
االتص��االت  قطاع��ي  تع��اون  ع��ن 

والتكنولوجيا المالية.

وستس��اهم هذه الش��راكة في تزويد 
عم��الء زي��ن ب��أول خدم��ة دف��ع عبر 
تطبيق الموبايل س��تكون األولى من 
نوعها ف��ي المنطقة التي يس��تخدم 
فيها مزود اتص��االت إقليمي خدمات 
الصيرفة المفتوحة، إذ من شأن هذه 
الخدم��ة أن توفر العدي��د من المزايا 
للمس��تهلكين ومنه��ا الق��درة عل��ى 
اس��تالم المدفوعات عب��ر البنوك من 
خالل إيداع األموال في الوقت الفعلي 
لتجن��ب فترات التس��وية الطويلة مع 
ضم��ان مس��تويات األم��ان من خالل 
عمليات مصادق��ة العمالء، وذلك مع 
تجن��ب االحتف��اظ بأرق��ام البطاقات 

لتقليل مخاطر االحتيال.
وق��ال المدي��ر التنفي��ذي لتخطي��ط 
األعم��ال والتحليالت في ش��ركة زين 
البحري��ن محم��د العلوي: »ن��رى بأن 
هذا االتجاه الذي نحت تجاهه »زين« 
تقلي��ل  ف��ي  سيس��اهم  و»تراب��ط« 
التكاليف وإزالة القيود والعراقيل التي 
تضعها العمليات البنكية التقليدية، 
وسنسعى من خالل هذا المشروع إلى 
مضاعف��ة نش��اطنا ف��ي التركيز على 
عمالئن��ا، إذ نرى بأن هذا المش��روع 
س��يقربنا بص��ورة كبيرة من الس��وق 
المحلية وسيفتح لنا أبوابًا أكثر إلنتاج 
وتقدي��م خدم��ات ومنتج��ات مالي��ة 
جدي��دة وأكثر تنوعًا س��تحقق إضافة 
نوعية لهذا المجال الجديد، وسيكون 
زبوننا في المملكة المس��تفيد األكبر 
مع تنوع الفرص والخيارات أمامه التي 
تحقق له تجربة ميس��رة، إذ ستكون 
الرس��وم مخفضة للمعامالت الجارية 
المعام��الت  رس��وم  م��ع  بالمقارن��ة 
الخاصة بالبطاق��ات أو بوابات الدفع، 
مع تقليل مخاطر الرس��وم المرتجعة 
الخاصة بدفع��ات العمالء، إلى جانب 

إمكاني��ة إج��راء عملي��ات الدف��ع عبر 
التطبي��ق المحلي لزين عب��ر بنٍك إلى 
آخ��ر وذل��ك مع وج��ود بن��ك البحرين 
الوطني  والمص��رف الخليجي التجاري  
عل�ى التطبيق، وس��تتضمن المرحلة 
المقبلة توطيد العالق��ات مع المزيد 
من البن��وك إلضافتها إل��ى التطبيق 

مستقباًل«.
من جانب��ه ق��ال الرئي��س التنفيذي 
والمؤس��س لش��ركة بواب��ة تراب��ط 
ش��ركة  »تس��عد  المؤي��د:  عب��داهلل 
بواب��ة ترابط وهي منص��ة الخدمات 
ف��ي  األكب��ر  المفتوح��ة  المصرفي��ة 
وش��مال  األوس��ط  الش��رق  منطق��ة 
أفريقيا أن تتعاون مع ش��ركة »زين« 
عبر هذه الشراكة للخدمات المصرفية 
المفتوح��ة وه��و م��ا يجس��د قص��ة 
نج��اح لالبتكار في الخدم��ات المالية 
يت��م م��ن خالله��ا تع��اون قطاع��ي 
المالي��ة  والتكنولوجي��ا  االتص��االت 
وذل��ك عل��ى أرض مملك��ة البحري��ن 
ببيئتها الداعمة للتكنولوجيا المالية 
المواكبة ألحدث  وحداثة تشريعاتها 
ه��ذا  ف��ي  التكنولوجي��ة  التط��ورات 
المج��ال، ونحن نجد بأن هذا التعاون 
س��يخدم جهودنا في تقريب مفهوم 
المفتوح��ة  المصرفي��ة  الخدم��ات 
وم��ا تقدم��ه م��ن ف��رص متنوع��ة 
كما  فئاتهم،  بمختلف  للمستخدمين 
سيساهم تعاوننا مع شركة »زين« في 
مش��روع رائد على مس��توى المنطقة 
ف��ي إنجاز تجربة سلس��ة تجعلنا أكثر 
قربًا من المس��تهلكين والتعرف على 
احتياجاته��م بأفضل ش��كل ما يخلق 
العديد م��ن المناف��ع المتبادلة بين 
جميع األطراف، وربما نرى العديد من 
المشاريع المس��تقبلية على غرار هذا 

المشروع«.

وقد كانت ش��ركة بتلكو س��باقة في 
اإلعالن عن دخولها عالم التكنولوجيا 
المالية مع تأسيس��ها لشركة خدمات 
مالي��ة جديدة في فترة س��ابقة خالل 
ه��ذا الع��ام وذل��ك بع��د حصوله��ا 
عل��ى التراخيص الالزم��ة من مصرف 
البحرين المرك��زي، حيث أصبحت أول 
ش��ركة اتص��االت على مس��توى دول 
الخليج تحصل عل��ى رخصة في مجال 

الخدمات المصرفية المفتوحة.
م��ن جهته، ق��ال الرئي��س التنفيذي 
للنم��و الرقم��ي ل��دى بتلكو الش��يخ 
محم��د بن خليف��ة آل خليف��ة: »نحن 
س��عداء بالكشف عن الهوية التجارية 
الجديدة »BEYON Money« لقطاع 
الخدم��ات المالي��ة، حي��ث يتماش��ى 
هذا االتجاه مع اس��تراتيجية الشركة 
للدخول في عالم التكنولوجيا المالية 
وتوس��يع نطاق خدماتها خارج حدود 
أعماله��ا األساس��ية باإلضاف��ة إل��ى 
مواكب��ة التوجه��ات العالمي��ة ف��ي 
مج��ال االبتكار والتن��وع بهدف توفير 
العديد من الخيارات الرقمية الميسرة 
أم��ام زبائنن��ا من األفراد والش��ركات 
الصغيرة والمتوسطة وهو ما سيعزز 
م��ن فعالية وتن��وع القط��اع المالي 
ف��ي مملك��ة البحرين. وُيع��د تطبيق 
تطبي��ق  أول   »BEYON Money«
مالي فائق التطّور بمملكة البحرين، 
فهو يوفر للزبائن في مملكة البحرين 
وصواًل مباش��رًا للخدم��ات المصرفية 
المفتوحة حيث يرب��ط جميع البنوك 
المحلي��ة في تطبيق واحد. ومن خالل 
هذا التطبيق، نس��عى لتوفير تجربة 
متكامل��ة وسلس��ة ومصمم��ة وف��ق 
احتياجات الزبائ��ن، وذلك عبر منصة 
واح��دة تض��م العديد م��ن الخدمات 

المالية الرئيسية معًا«.

عبداهلل المٔويد محمد العلوي الشيخ محمد بن خليفة ٓال خليفة

 »دلمون للدواجن«: غالية جديدة 
في مصنع األعالف بـ100 ألف دينار

قامت ش��ركة دلمون للدواجن وبالتعاون مع ش��ركة الش��اهين وش��ركة 
»ب��وش« األلمانية بتركيب غالية جديدة بمصنع العلف التابع للش��ركة، 

بكلفة إجمالية تصل إلى 100 ألف دينار. 
ويأت��ي تركيب الغالي��ة الجديدة، ضمن س��عي الش��ركة لتحديث جميع 
المرافق بمختلف أقسام الشركة حيث يأتي تركيب الغالية ضمن سلسلة 

من التحديثات بالمصنع. 
وتمت��از الغالي��ة الجديدة بممي��زات تقنية عالية ستس��اهم في الحفاظ 
على س��ير العملي��ة اإلنتاجية بأعلى كفاءة واالرتق��اء بجودة األعالف كما 

ستساهم في تنوع األعالف المنتجة من قبل مصنع العلف.

جعفري يتوقع نمو االستثمارات في القطاع 

135 مليون دينار اإلنفاق الصحي عبر البطاقات المصرفية
عباس المغني «

قف��ز إنف��اق المواطني��ن والوافدي��ن 
وال��زوار على الصحة، إل��ى 135 مليون 
دينار خالل األش��هر ال���10 األولى من 
الع��ام الحال��ي مقارن��ة ب���84 مليون 
دينار لنف��س الفترة من العام 2020، 

وبنسبة نمو تبلغ نحو %59.
يذك��ر إن إجمالي اإلنف��اق، عبارة عن 
م��ا تم دفعه عبر البطاقات المصرفية 
وبطاق��ات  االئتم��ان  »بطاق��ات 
الخص��م«، وال يش��مل م��ا ت��م دفعه 
نق��دًا، وف��ق إحصائي��ات نق��اط البيع 
والتجارة اإللكترونية لمصرف البحرين 

المركزي.
وارتف��ع إجمال��ي عدد عملي��ات الدفع 
خالل األش��هر ال�10 األول��ى من العام 
الج��اري إلى 6.6 عملي��ة، مقارنة بنحو 
3.47 ملي��ون عملي��ة لنف��س الفترة 
من العام الماضي، وبنس��بة نمو تبلغ 

.%91.66
وقال الخبي��ر االقتصادي أكبر جعفري: 
»إن حج��م اإلنفاق عل��ى الصحة يغري 
م��ن  المزي��د  لض��خ  المس��تثمرين 
رؤوس األموال لالس��تثمار في القطاع 
الصح��ي«، مش��يرًا إل��ى أن الخدم��ات 
الصحي��ة ف��ي االقتصاد الح��ر تتحول 
إلى خدمات اس��تثمارية، متوقعًا نمو 
االس��تثمارات الخاص��ة ف��ي القط��اع 

الصحي. 

وأض��اف، أن الخدم��ات الصحي��ة ف��ي 
تعتب��ر  الحكومي��ة  المستش��فيات 
متميزة جدًا، خصوصًا في مستش��فى 
والمستش��فى  الطب��ي،  الس��لمانية 
العس��كري، ومستش��فى المل��ك حمد 
الجامعي، حيث يحصل المواطنين على 
الع��الج بالمجان، ولهذا ن��رى ازدحاما 
عل��ى المستش��فيات الحكومي��ة، مما 

تسبب في فترة انتظار المواعيد.
وأوض��ح، أن زيادة وتي��رة التردد على 
المستش��فيات الخاص��ة، يع��ود ال��ى 
ع��دة عوامل، أبرزه��ا الترويج المهني 
للخدمات الت��ي يقدمونها، مما يخلق 
ص��ورة إيجابي��ة ف��ي ذه��ن الن��اس، 
تدفعه��م إل��ى تفضيل المستش��فى 

الخاص وتحمل تكاليف العالج.
المستش��فيات  قائاًل »في  واس��تطرد 
الحكومية هناك ازدحام وانتظار طويل 
للمواعي��د، بينم��ا في المستش��فيات 
الخاص��ة العالج س��ريع ال يحتاج فترة 

انتظار طويلة«.
من جهته، قال المواطن علي يوس��ف: 
»إن العالج في مستش��فيات الحكومة 
مجان��ي، وخدماته على مس��توى عاٍل 
جدًا ومتط��ور، ولكن نلج��أ في بعض 
الخاص بس��بب  األحيان للمستش��فى 
توفي��ر الوقت وتجنب المخاوف والقلق 
من االنتظار الطوي��ل، فإذا كان هناك 
موع��د إلجراء عملية بعد 3 أش��هر في 
مستش��فى حكومي، فإن ه��ذه الفترة 

تس��بب الكثي��ر م��ن القلق النفس��ي، 
ولهذا تلجأ إلى المستشفى الخاص«.

وأض��اف، أن المستش��فيات الحكومية 
الكبيرة تمتلك أحدث التكنولوجيا في 
المج��ال الطبي، وحتى المستش��فيات 
الخاصة تلجأ للمستشفيات الحكومية 
واالس��تفادة م��ن إمكانياته��ا، ولكن 
فت��رة المواعي��د ف��ي المستش��فيات 
الحكومية طويلة، فتكون بين خيارين 
إم��ا االنتظ��ار والحصول عل��ى العالج 
ع��الج  عل��ى  الحص��ول  أو  بالمج��ان، 
مباشرة في مستشفى خاص مع تحمل 

النفقات.
وتابع »ومن بين الفوارق اختيار اس��م 
الطبي��ب، ففي المستش��فى الحكومي 
ال يس��تطيع المريض اختي��اره، بينما 

في المستش��فى الخ��اص فإنه يمكن 
اختياره«

ممثل��ة  البحري��ن  حكوم��ة  وتق��دم 
بالمجل��س األعلى للصح��ة الكثير من 
الدعم والتس��هيالت لتطوي��ر القطاع 
اس��تراتيجية وطنية  الصح��ي ضم��ن 
تس��اهم ف��ي تحقي��ق رؤي��ة البحرين 

االقتصادية 2030.
وس��عت البحرين إلى تطوير السياحة 
المستش��فيات  وتش��جيع  العالجي��ة 
الخاصة عل��ى اس��تثمار مبالغ ضخمة 
لتطوير بنية تحتية أساس��ية متطورة 
تلبي االحتياج��ات العالجية ألبناء دول 
المنطقة بذل من الس��فر إلى وجهات 

بعيدة.
وارتفع إنفاق الس��ياح الخليجيين على 
الصحة خالل األش��هر ال�10 األولى من 
العام الجاري إل��ى 11.86 مليون دينار 
مقارن��ة بنحو 5.2 ماليين دينار لنفس 

الفت��رة م��ن العام الماضي، وبنس��بة 
نمو تبلغ %54.

ويأتي ارتفاع إنفاق ال��زوار الخليجيين 
على الس��ياحة العالجية في البحرين، 
الخاص��ة  المستش��فيات  برام��ج  م��ع 
بدعوة أفض��ل الخبراء والكوادر الطبية 
على مس��توى العالم، لزي��ارة البحرين 
وتقديم خدماتهم للمرضى، ما يساهم 
ف��ي جع��ل البحري��ن واجه��ة إقليمية 
لتقديم الخدم��ات العالجية لألمراض 
التي ال يوجد لها ع��الج في المنطقة، 
حيث يلجأ المواطني��ن الخليجي لزيارة 
البحري��ن لالتق��اء بالخب��راء العالمين 
م��ن  واالس��تفادة  تواجده��م  أثن��اء 
الخدم��ات الت��ي يقدمونه��ا، بداًل من 

السفر للخارج.
عل��ى  البحري��ن  تؤك��د  م��ا  ودائم��ًا 
جع��ل مستش��فياتها الخاص��ة الخيار 
األول والمفض��ل ف��ي منطق��ة الخليج 

للمرضى، واألطباء، والموظفين وذلك 
بتوفير أعلى مستويات الرعاية الطبية 
المري��ض وبأعلى  المتمرك��زة ح��ول 
مس��توى من الجودة والنزاهة، وتوفير 

حلواًل صحية متكاملة.
وأشاد المجلس األعلى للصحة، بالدور 
النشط والمتنامي الذي يلعبه القطاع 
الصح��ي الع��ام والخ��اص ف��ي مجال 
تطوير القطاع الصح��ي في المملكة، 
م��ن خ��الل الس��عي الحثي��ث لتطوير 
الخدمات، وتوفير أساليب عالج عالمية 

الطراز للمواطنين والمقيمين. 
عل��ى  العم��ل  مواصل��ة  عل��ى  وأك��د 
تش��جيع إقامة المزيد من الش��راكات 
م��ع القط��اع الصحي وتقدي��م المزيد 
الصحية  التسهيالت لالستثمارات  من 
المبني��ة على معايير عالي��ة، من أجل 
تقدي��م أفضل مس��توى رعاية صحية 

للجميع.

د.أكبر جعفري
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»مهزلة« هروب العمالة األجنبية إلى متى؟
قبل أيام فقط، وعبر خبر نشرته صحيفة الوطن، كشف وزير العمل والتنمية 
االجتماعي��ة، جميل بن محمد علي حميدان عن أن ح��االت هروب العمالة 
المنزلية التي تم ضبطها من��ذ 2019 حتى أكتوبر2021، بلغ عددها 540 
حالة. بينما نعتقد نحن أن الحاالت الخاصة بهروب العمالة المنزلية تفوق 

هذه العدد بكثير؛ ألن كثيرًا منها غير موثق في السجالت الرسمية.
في البحرين منذ فترة زمنية طويلة لم يتم تعديل القانون الخاص بهروب 
العمالة المنزلي��ة، بل إن كثيرًا منها يصّب في مصلح��ة العمالة الهاربة، 
أكث��ر مما يصّب في مصلحة المواطن، بل إن القانون الحالي يعاتب ويلوم 
المواطن أكثر مما يحاِس��ب فيه العامل الهارب؛ فالقانون يطالبك باإلبالغ 
ع��ن حالة اله��روب فقط، وفي حال تم القبض عل��ى العمالة الهاربة، فإن 
الجه��ات المختصة تطال��ب صاحب المنزل بترحيلها عل��ى نفقته الخاصة 

ُمرغمًا، حتى دون النظر في اإلضرار التي تلحق صاحب الشكوى!!
هذه األفكار، وهذا الملف تحدي��دًا، تناولته هنا قبل نحو 15 عامًا، ومازالت 
المش��كلة قائمة لم ُتحل، وهذا يعطينا مؤش��رًا بأن ال تغيير في القوانين 
التي تقف مع العمالة الهاربة أكثر مما تقف وتنصف المواطنين. وفوق كل 
هذه »المهزلة«، تس��تطيع العمالة الهاربة اللجوء لسفاراتها كي تحتمي 
به��ا ولو كذب��ًا، وخاصة حين تدعي وجود أض��رار لحقتها من طرف صاحب 

المنزل، بينما هي مجرد شكاوى كيدية وغير حقيقية أصاًل!

ع على هروب  عت وتش��جِّ الجمي��ع يعرف أن القوانين الرخوة هي التي ش��جَّ
العمالة المنزلية، كما أن للعصابات التي تقوم بتهريب هذه العمالة من 
منازل أصحابها الدور البارز في اس��تمرار هذه الظاهرة حتى هذه الس��اعة، 
ولهذا، وألجل وضع حل للمش��كلة، يجب الضرب بيد من حديد لكل عصابة 
أجنبية تقوم بتهريب هذه العمالة من منازل المواطنين، وأال تقف الجهات 

المسؤولة موقف المتفرج.
عامل��ة تهرب من صاحب نش��اط تجاري، فتتصل به هيئة تنظيم س��وق 
العم��ل ممثلة بمكت��ب االتجار باألش��خاص، يطالبونه بإحض��ار جوازها. 
بعده��ا أخذوا جوازها من��ه مرغمًا، ثم أخبره أح��د الموظفين أنه في حال 
امتنع عن تس��ليم الجواز فإنهم س��وف »يش��طبون« س��جله التجاري، ثم 
طالبوه بإلغاء كفالته. فماذا حدث؟ بعد مدة زمنية، اكتش��ف المواطن أن 
العامل��ة الهاربة مازالت تش��تغل بذات الرخصة. وحي��ن انتهت إقامتها، 
اتصلت الجهات المعنية تطالبه بأن يحوِّل رخصة عملها إلى ش��خص آخر. 

!» يعني المسألة فيها »إنَّ
هكذا يس��ير ملف العمالة الهاربة يا معالي وزير العمل، وهكذا يتم سحق 
حقوق المواطن الكفيل، صاحب الرخصة الرسمية، بينما العاملة المنزلية 
الهارب��ة تعي��ش في »تب��ات ونبات« واحتم��ال أن »تخلِّف« م��ع القوانين 

المتراخية »صبيان وبنات«.

جذب االستثمارات بتفعيل القوانين
كنت في زيارة عمل قصيرة لدولة خليجية شقيقة والتقيت مع مجموعة من 
األصدق��اء هناك، وقضينا وقتًا ممتعًا ف��ي دولة تتطور كل يوم على صعيد 
البنية التحتي��ة، ويتزامن ذلك مع تطور في بنيتها التش��ريعية للمحافظة 
على استدامة النمو، بحيث ال يجد التطور في أحد القطاعات قصورًا تشريعيًا 
يمكن اس��تغالله من أي أحد، كما أن تفعيل تلك التشريعات يمثل الحلقة 

األهم في سلسلة التقدم لجذب االستثمارات األجنبية.
ففي إحدى المناس��بات التقيت مع صديق اش��ترى عقارًا في برج سكني، ثم 
اكتش��ف المالك أن المطور العقاري قام باالس��تحواذ بطريقة غير قانونية 
على إدارة البرج وعين أحد معارفه مديرًا إداريًا ووظف جميع شركاته للقيام 
بأعمال الصيان��ة »تضارب مصالح«، وراح يضاع��ف فواتير اإلصالحات على 
الس��كان »نصب واحتي��ال«، إلعادة إنتاج مورد كس��ب آخر ل��ه رغم أنه باع 
معظم الش��قق وحصل على مكاسبه المتوقعة وأكثر، وكان من المفترض 
أن ينتهي األمر إلى مالك هذه الش��قق بحسب القانون، إال أنه يأبى الخروج 

وترك األمر إلى أصحابه.
فما إن بدأ صديقي في االستقرار بالشقة حتى ظهر له هذا المطور ليطالبه 
بدفع رسوم صيانة بتكلفة أضعاف المعقولة في مثل هذه الحاالت، وعندما 
س��أله عن قانونية مطالباته ف��ي حين أن هذه األعمال يمك��ن القيام بها 
بأس��عار أقل بكثير عن طريق ش��ركات أخرى، أخبره أنه رئيس مجلس إدارة 

اتحاد المالك وال يسمح ألي ش��ركة أخرى بالعمل داخل البرج السكني، على 
الرغم من عدم قيامه بانتخابات رسمية بحسب القانون.

وقام صديقي بالتحقق من هذه المبالغ عن طريق ش��ركات أخرى، وبالفعل 
تبين له أن هناك فروقات س��عرية بأكث��ر من الضعف، بعدها قام صديقي 
بالتواص��ل م��ع المالك اآلخري��ن ومن ثم ت��م إبالغ اإلدارة المس��ؤولة عن 
التنظي��م العقاري ف��ي الدولة بما يتع��رض له المالك م��ن ابتزاز وتالعب 
غي��ر قانوني في الفواتير، وعلى الفور تم تش��كيل لجنة تحقيق في الواقعة 
وتعيين أحد المالك إلدارة البرج وتقديم عطاءات جديدة للصيانة، بينما تم 

وقف المطور عن ممارسة النشاط وإحالته إلى المحكمة.
اإلجراء الفوري الذي اتخذته المؤسس��ة المسؤولة عن التنظيم العقاري في تلك 
الدولة حيال هذا المطور المتهور يمثل نجاح تلك الدولة في اس��تقطاب رؤوس 
األموال وترويج االس��تثمار العق��اري فيها، ألن التروي��ج ال ينحصر في اإلعالنات 
الدعائية أو األخبار الرس��مية التي تصدر عن الحكومة، ولكن أساس الترويج هو 
المصداقية في اإلجراءات وإيجاد الحلول العملية الناجعة في أس��رع وقت ممكن، 
وتفعيل القوانين لكي يشعر المستثمر أن حقوقه لن تضيع، كما أنه درس قاٍس 

لمن تسول له نفسه للتالعب وااللتفاف على األنظمة والقوانين في الدولة.

* قبطان - رئيس تحرير جريدة »ديلي تربيون« اإلنجليزية
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أذناب إيران تملك رؤوسًا نووية
وجهت وسائل إعالم أمريكية أن امتالك إيران لسالح النووي 
هو أمر في غاية الخطورة وانتقدت في العديد من التقارير 
المنش��ورة في صحف »وول س��تريت جورنال« و»واشنطن 
بوس��ت« و»نيويورك تايمز« و»فورين بوليس��ي« تعاطي 

اإلدارة األمريكية مع الملف النووي اإليراني.

ويأتي ذلك في وقت عقدت القمة الخليجية لتوجه رس��الة 
ش��ديدة اللهجة »أن أي اعتداء على دولة من دول األعضاء 
بمجلس التعاون يمثل اعت��داًء على دول الخليج العربي«، 
وبالتالي وضعت دول الخليج العربي نظرتها بصورة شاملة 
بأنها لن تنتظر أو تتف��رج لحماية مصالحها القومية من 

أي اعتداء والمقصد هنا إيران.
في المقابل، وحس��ب ما تبثه الصح��ف األوروبية ووكاالت 
األنب��اء بأن المبع��وث اإليراني في مباحث��ات فيينا يماطل 
في مسألة الوصول التفاق أو وضع خطة عمل لعقد اتفاق 
نووي جديد، واعتبر ذلك بأن إيران تالعب المفاوضين في 

فيينا لكسب الوقت للتقدم أكثر في ترسانتها النووية.
غي��ر أن أكث��ر تقري��ر ش��د انتباهي ف��ي ن��دوة عقدت في 
واش��نطن تحدثت عن التهدي��دات اإليرانية وحضرها كبار 
المس��ؤولين في مركز سكوكروفت لالستراتيجيات واألمن 
حذروا فيها بأن امتالك إيران للس��الح النووي يعني انتشار 
ذل��ك ليس عل��ى مس��توى الدول ب��ل حتى على مس��توى 
الكيان��ات اإلرهابية، وهذا يعني أن الميليش��يات اإلرهابية 
كالحوثي��ون و»ح��زب الالت« هم موعودون ف��ي حال نجاح 
إيران في الحصول على السالح النووي سيكون لهم نصيب 

وستكون دولنا هي أول المتضررين.
خالصة الموضوع، وصلنا لنقطة حرجة ومفصلية في الملف 
اإليراني، أما تقف طه��ران برنامجها النووي والذي تصفه 
المخابرات اإلس��رائيلية بأنه على بعد أسابيع لحدوث ذلك 
وم��ن الصعوبة حينها التف��اوض مع طه��ران أو الوصول 
التفاق ملزم وس��تكون دولنا مهددة بش��كل أكثر تعقيدًا 
م��ن الجماع��ات اإلرهابية، أو يمك��ن تدارك ذل��ك بخطة 
ضغط تعطل إيران عن مساعيها، فالحلول بدأت تتالشى، 
فكان أبرزها زيادة حجم العقوبات االقتصادية غير أن ذلك 
ت��م االلتفاف عليه اكثر من م��رة، ولم يتبق إال منع الصين 
من استيراد النفط اإليراني وقد يكون صعبًا في ظل توتر 
العالقات األمريكية م��ع بكين، أما الحل الذي ال أحد يرغب 
فيه وهو الحل العس��كري وهذا قد يفرض بش��كل أو بأخر 

كحل نهائي ولكن نتمنى أن ال نصل إليه.

طبول الحرب ليست باألمر المفرح
نهاية س��نة 2021 ال تبدو جيدة على مس��توى العالم، وبعيدًا عن حرب 
البش��رية ض��د جائحة كورونا هن��اك آفاق واحتماالت كبي��رة لحرب على 

المستوى اإلقليمي أو العالمي حتى.
التوت��ر بين حلفاء الناتو وروس��يا ين��ذر باتجاه العال��م لدخول حرب إن 
لم تك��ن حربًا باردة فإنها س��تكون حربًا على مس��توى العالم، وكارثة 
إنس��انية كبيرة على مختلف القطاعات، وهذه الحرب تبدو األكثر واقعية 

وسط التوترات التي تحدث في مختلف بقاع العالم.
أم��ا على المس��توى اإلقليمي لدينا وكما هي الفرقع��ات اإلعالمية التي 
تخ��رج من أكب��ر قطبين بارعين في خل��ق البروباغان��دا اإلعالمية وهما 
»إيران وإس��رائيل«، هذان الطرفان يتبادالن األدوار أس��بوعيًا في نش��ر 
التصريح��ات الحربية وإبقاء مس��توى التوتر في المنطقة عاليًا، أس��بوع 
تعل��ن فيه إي��ران قيامها بمن��اورات وتدريبات عس��كرية تحاكي هجوم 
افتراض��ي على مفاعل ديمونة اإلس��رائيلي، وفي األس��بوع الثاني تقوم 
إس��رائيل بإطالق أكبر تمرين عس��كري اس��تعدادًا لمهاجم��ة المفاعل 

اإليراني.
بي��ن فرقع��ات هذا وخزعب��الت هذا نعي��ش نحن في وضع االس��تعداد 
واالنتباه، فبق��اء التوتر في المنطقة ليس في مصلح��ة أبناء المنطقة، 
عك��س الحامي الحرامي، والذي من مصلحت��ه أن نعيش في هذا التوتر 
وهذا القلق كي يبقي أصبعه في أنف أي موضوع. أصبع العم سام السام 
ال��ذي نجده في كل مكان مقابل وعد البقاء بالقرب منا وحمايتنا، ووقت 

الجد تجد سفنهم بعيدة في رحلة حداق.
طبول الحرب أن دقت فهي ليس��ت باألمر المفرح وال باألمر الهين، ومن 
يدع��ي ويرغ��ب بالحرب يعي��ش بعيدًا ع��ن الواقع وبعيدًا ع��ن الفطرة 
اإلنسانية، فما من بشر يتمنى القتال والفناء للبشرية إال في حال الدفاع 
عن النفس، ومن يصدح ليل نهار متمنيًا الحرب بين »إيران وإسرائيل«- 
وهو َأْمر مستبعد من األساس- أال يدرك أن منطقة الخليج ستكون على 
خط النار، وأن الحرب إن وقعت سترجع المنطقة عشرات السنوات للخلف.
العال��م اليوم وبما فيهم منطقة الش��رق األوس��ط بحاجة إلى اس��تقرار 
وتراجع مس��توى العنف. نعم هناك أطراف من ش��أنها إقامة الصراعات 
في مختلف مناطق الش��رق األوس��ط وهذه األطراف أو الطرف الحل معه 
أن ال تترك له الس��احة أو بقعة خاوية، ف��كل أرض أو بلد امتدت يدهم 
فيه��ا كانت جبهة صراع ضد دول المنطق��ة »التحالف العربي«، مجلس 
التع��اون مع الجامعة العربي��ة يجب عليهم القيام بعم��ل إعادة توازن 
الدول الهش��ة والمتهالكة في المنطقة، عن طري��ق الدعم االقتصادي 

والسياسي.
اليوم المنطقة في صراع واس��تنزاف للموارد بسبب تدخالت خارجية في 
المنطقة، ولهذا يجب أن يعود الس��لم واألمان حتى ننعم وينعم العالم 

بالسالم، وكل ذلك لن يتحقق دام للعدو موطئ قدم فارغ لم يحصن.

هل من عودة؟

يبدو أننا نودع هذه الس��نة ونحن في أوضاع مقاربة نسبيًا من الحال الذي 
كنا عليه الس��نة الماضية. حيث يعود فيروس كورونا ومتحوراته ليطغى 
على المشهد العام في أغلب دول العالم. وقد استبشرنا خيرًا قبل بضعة 
أش��هر عندما اعتقدنا أن الفيروس كان على وشك مغادرة الكرة األرضية 

لكن قدر اهلل وما شاء فعل.
وأعتقد أن لهفة بني البشر إلى العودة إلى بعض أنماط حياتهم السلبية 
السابقة قد يكون سببًا لبقاء الفيروس بيننا رافضًا الرحيل. فالعديد كانوا 
يعدون األي��ام ليعودوا إلى حياة مليئة باالس��تهتار بالصحة الش��خصية 
والعام��ة. أيض��ًا كانوا ينتظرون ومع األس��ف إلى العودة إل��ى الكثير من 
عاداتهم االستهالكية البغيضة واإلسراف سواء في المباحات أو المحرمات. 
وما أن تم التخفيف من بعض اإلجراءات الوقائية حتى انطلقوا يمارسون 
عاداتهم الس��ابقة وبشراهة. وهؤالء لم يردعهم عام ونصف من المرض 
الفت��اك الذي أودى بحياة الماليين ولم يردعه��م تردي الحال االقتصادي 
في بلدانهم وال توقف الحياة بس��بب اإلغالقات التي طالت كل شيء ومن 

ضمنها األسواق والمطارات.
الذين ال يؤمنون سوى بالعلم في تفسير األحداث سيتحدثون عن أسباب 
اس��تمرار الوباء بمنظ��ور علمي فقط، ولكننا كمس��لمين مؤمنين -بإذن 
اهلل- نعل��م علم اليقين أن كل ما يحدث على هذه األرض يكون بإرادة اهلل 
ويس��تمر أو ينتهي بمش��يئته وهو من بيده مقادير كل ش��يء. ولعل اهلل 
س��بحانه وتعالى يرسل رسالة لنا من خالل هذا الوباء تشير بأننا تجاوزنا 
حدودن��ا وأس��رفنا وعلينا العودة إل��ى الطريق المس��تقيم وطلب الرحمة 
والمغفرة منه جل وعال وإال البالء لن يزول وقد يشتد. حيث يقول الحق في 
كتابه الكريم في سورة األنعام »ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم 

بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون«.
ففي زمن استش��رى فيه الفجور والفس��ق والعصي��ان العلني وابتعد فيه 
الن��اس عن ربهم فأغرتهم الدنيا بملذاته��ا يبدو أنه كان البد من وقفة 
للمراجعة تتمث��ل بهذا الوباء بحيث تعيد الن��اس إلى صوابهم، إن بقى 
عنده��م صواب. وأرجو أن نعود كلنا للتض��رع للخالق بأن يزيل عنا الوباء 
على أن نعاهده س��بحانه بأن نؤمن به ونخشاه ونطيعه وأن نحافظ على 

النعم وأن نبتعد عن اإلسراف.

 »نسامح وال ننسى وإن غضبنا أوجعنا«.. 
عندما يتوّعد »تحالف الشرعية«

»نسامح وال ننسى، وإن غضبنا أوجعنا«، هكذا لخص المتحدث الرسمي باسم 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن، تركي المالكي، في المؤتمر 
الصحف��ي أمس، موق��ف التحالف بقي��ادة المملكة العربية الس��عودية، من 
اعتداءات وانتهاكات المتمردين الحوثيين في اليمن تجاه المدنيين، سواء في 
اليمن أو في الس��عودية، خاصة بعدما كشف عن تورط »حزب اهلل« اللبناني، 
المصنف على قوائم اإلرهاب البحريني��ة والخليجية والعربية واألمريكية، في 
اس��تخدام مطار صنعاء لضرب األهداف المدنية في الس��عودية، إضافة إلى 

تدريب ميليشيات المتمردين على إطالق المسيرات تجاه المملكة.
وبحس��ب ما كش��ف العميد المالكي، فإن الحوثيين اس��تخدموا مطار صنعاء 
كنقطة إلطالق الصواريخ الباليس��تية على الس��عودية، موضحًا أنهم أطلقوا 
430 صاروخًا باليس��تيًا و851 طائرة مس��يرة مفخخة باتجاه السعودية منذ 

بداية الحرب.
وقد كشف التسجيل المصور الذي عرضه العميد المالكي كيفية توجيه خبراء 
»حزب اهلل« للمتمردين وتدريبهم على كيفية استخدام األسلحة والمتفجرات 
وكيف أن أحد خبراء الح��زب اإلرهابي يعطي توجيهاته ألحد إرهابيي الحوثي 
وه��و »أبو عل��ي الحاكم«، وه��و المطلوب رق��م 5 على قوائ��م اإلرهاب لدى 
التحالف، وحديثه له عن أهمية مدينة الحديدة، جنوب البالد، من أجل ضمان 
وصول الدعم للمسلحين، داعيًا المتمردين إلى »ضرورة تجاوز الخالفات حتى 
ال تس��قط المدينة الساحلية الهامة«، حيث يقول على  حد زعمه »إذا خسرنا 
البح��ر، ما راح يصل »لن يصل« الدعم وال المجاهدين«، كما يبين التس��جيل 
خبي��ر »حزب اهلل« وهو يق��وم بتدريب أح��د عناصر المتمردي��ن على إطالق 

وتفخيخ الطائرات المسيرة.

وم��ن المعلوم أن »حزب اهلل« هو الذراع اإلرهابية إليران في المنطقة، لذلك 
فهو أحد أدوات طهران في تصدير أزماتها الداخلية، لدول الخليج في المقام 
األول، الس��يما وأن طهران تسعى إلى تدويل مسألة المفاوضات النووية مع 
الق��وى الكبرى والت��ي تجرى في فيينا، محاولة أن تك��ون األزمة اليمنية جزءًا 
م��ن الصراع، كي تكون ج��زءًا من االبتزاز والتفاوض لتحقيق أكبر مكاس��ب، 
خاصة وأن إيران تدعم المتمردين الحوثيين بالمال والس��الح وبميليشياتها 

اإلرهابية في المنطقة السيما »حزب اهلل«.
ومن��ذ فترة ليس��ت بعيدة يق��دم »حزب اهلل« دعم��ًا لوجس��تيًا للمتمردين 
الحوثيي��ن، تحت إش��راف الح��رس الثوري اإليران��ي، عن طريق إرس��ال خبراء 
لتدريبه��م على تنفيذ العملي��ات اإلرهابية المختلفة ضد الس��عودية، وهو 
ما حذر من��ه وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مب��ارك خالل حواره الخاص 
مع »الوطن« بداية الش��هر الج��اري عندما اعتبر أن »وج��ود الحزب اإلرهابي 
يأتي ضمن إطار المش��روع اإليراني التخريبي ف��ي المنطقة«، منوهًا إلى أن 
»المشروع اإليراني التوسعي في المنطقة يتمدد عبر أذرع طهران من خالل 
الحركات المسلحة الخارجة عن س��لطة الدولة والتي ال تريد الخير لشعوبها 
وإنم��ا تهدف إلى تنفيذ رغبات ومصالح إيران ف��ي بلدانها واإلقليم، وتعمل 
عل��ى التصادم مع أي كيانات أو دول ترفض المش��روع اإليراني«، في إش��ارة 

إلى الحزب اإلرهابي.
لذلك من المتوقع أن تش��كل الضربات الجوية النوعية للتحالف ضد األهداف 
العس��كرية المش��روعة للمتمردي��ن الحوثيين في العاصم��ة صنعاء نقطة 
تحول إستراتيجية في الحرب، وذلك ردًا على انتهاكات واعتداءات المتمردين 

على المدنيين سواء في اليمن أو في السعودية.



المنامة - المجلس األعلى للصحة

بحـــث رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريق طبيـــب الشـــيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة فـــي مقـــر المجلـــس، أمـــس، مع ســـفير جمهوريـــة الهند 
لـــدى مملكـــة البحريـــن بيـــوش شريفاســـتاف،  آفـــاق التعـــاون الصحي بين 
البلديـــن خصوصـــا فـــي مجال تنظيـــم الزيـــارات لألطبـــاء واالستشـــاريين 
وتبـــادل الخبـــرات بين البلديـــن الصديقين على صعيـــد التدريب واألبحاث 
واالســـتفادة مـــن خبـــرة الهنـــد في القطـــاع الصحـــي بالتخصصـــات الطبية 
الدقيقة واســـتقطاب االســـتثمارات الهندية في مشـــاريع القطاع الصحي ال 
ســـيما قطاع مصانع األدوية، واستمرار التعاون القائم على صعيد مواجهة 

جائحة كورونا بما يعود بالنفع على البلدين.

مصانع هندية لألدوية في البحرين

عبـــر  وذر”  “بحريـــن  حســـاب  قـــال 
الســـحب  إن  “انســـتغرام”  تطبيـــق 
المؤثـــرة حاليـــًا على مناطـــق البالد 
 nimbostratus هي سحب من نوع

وهي سمكية القوام.
 وتقع الســـحب علـــى ارتفاع ما بين 
وتعطـــي  متـــر،   1800 الـــى   1000
أمطـــار الديم المســـتمرة، دون برق، 
أحيانـــًا  شـــدتها  وتصـــل  رعـــد،  أو 
للغزيـــرة. وأوضـــح أن أمطـــار الديم 
مســـتمرة بالهطـــول، وتركزت قوتها 
وجنـــوب  الغربيـــة،  المنطقـــة  علـــى 
وســـط البحريـــن، والفـــرص ال زالت 
خـــالل  المناطـــق  لجميـــع  مؤاتيـــة 
درجـــة  أن  وبيـــن  المقبـــل.  الوقـــت 
الحـــرارة أمـــس كانـــت 19 والريـــاح 

شمالية نشطة وسريعة.

توقع هطول 
أمطار غزيرة 

مصحوبة ببرودة

)٠٦(
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تطلعات الفرق لربع نهائي “أغلى الكؤوس”“تخريف”... جزيرة بالبحرإصابات “أوميكرون” في ارتفاعجرعتا لقاح لدخول ُعمانندوة عن سيرة عبداهلل بن خالد
تنطلق صباح اليوم الندوة فكرية  «

بعنوان “الشيخ عبدالله بن خالد 
والتاريخ” والتي تقام بالتزامن مع 
استضافة مملكة البحرين للدورة 

الـ34 من اجتماع األمانة العامة لمراكز 
الوثائق والدراسات بدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.

قررت اللجنة الُعليا الُعمانية،  «
أمس، اشتراط تلقي جرعتين 
على األقل من أحد اللقاحات 

المعتمدة لمن هم في 
عمر 18 سنة فأعلى، لغير 

العمانيين، للدخول من جميع 
المنافذ.

حذر العالم األميركي البارز أنتوني  «
فاوتشي، مستشار البيت األبيض 
لألزمة الصحية، في حلوله ضيفا 
على قناة “إي بي سي” األميركية، 

من أن حاالت اإلصابة بمتحور 
فيروس كورونا “أوميكرون” 

ستستمر في االرتفاع.

قطع المخرج والمؤلف حسين  «
العصفور شوطا في بروفات 

مسرحية “تخريف” المؤمل أن 
يقدمها مسرح أوال فبراير المقبل. 
و “تخريف” نغمة جديدة تحاول أن 

تخلق جزيرة في قلب البحر للفنان 
والمبدع الغارق في مشكالت.

تنطلق الثالثاء واالربعاء منافسات الدور  «
ربع النهائي لمسابقة كأس جاللة الملك 

لكرة القدم، إذ يلتقي في اليوم األول 
فريق الرفاع الشرقي مع المنامة، وتليها 
مواجهة منتظرة تجمع المحرق والرفاع، 
فيما اليوم التالي، األهلي يالعب النجمة 

والخالدية مع الحد.
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إقبال نسبي بحجوزات األعياد ورأس السنة في فنادق البحرين
أجمـــع مســـؤولون فندقيـــون ومتخصصـــون 
فـــي قطـــاع الســـياحية أن المســـتوى األصفر 

لـــن  الفيـــروس  انتشـــار  مســـتوى  لتحديـــد 
يكـــون له تأثيـــر كبير على نســـبة الحجوزات 
الحتفـــاالت األعيـــاد ورأس الســـنة الميالدية 

فـــي األماكن الســـياحية والفنادق والمطاعم، 
ولكنهم في الوقت نفسه توقعوا إلغاء بعض 

الحجوزات.

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة قرار رقم )68( لســـنة 2021 بتحديد الوزير 
المســـؤول أمام الســـلطة التشـــريعية عن مؤسسة 

التنظيم العقاري، جاء فيه:

المادة األولى
يكون وزير األشغال وشئون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي هـــو الوزيـــر المســـؤول أمـــام الســـلطة 
التنظيـــم  مؤسســـة  عـــن  بمجلســـيها  التشـــريعية 

العقاري.

المادة الثانية
على وزير األشـــغال وشئون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي والجهات المختصة - ُكلٌّ فيما يخصه - 
تنفيـــذ هـــذا القرار، وُيعمل به مـــن تاريخ صدوره، 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.

خلف الوزير المسؤول أمام “التشريعية” عن “التنظيم العقاري”
المنامة - بنا

نيابـــة عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
جاللـــة  ممثـــل  ســـلم  خليفـــة،  آل 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب وبحضـــور ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئة 

اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة أوســـمة 
لعدد من الالعبين، نظير إنجازاتهم 
التي حققوهـــا في الفترة الماضية 
اســـم  رفـــع  فـــي  ســـاهمت  والتـــي 
وعلم البحريـــن عاليا في المحافل 

الرياضية المختلفة.

ناصر بن حمد يسلم أوسمة لـ 5 رياضيين

اللجنة اإلعالمية

)19(
)14(

عواصم ـ وكاالت

أفادت وســـائل إعالم عبرية أمس بأن قيادة الجيش اإلســـرائيلي تتخذ 
خطوات تمهيدا للجوء المحتمل إلى سيناريو شن هجوم عسكري على 
برنامـــج إيـــران النـــووي. وذكـــرت إذاعة الجيـــش اإلســـرائيلي أن رئيس 
األركان، أفيـــف كوخافي، أوعز للقوات المســـلحة بتســـريع التحضيرات 

لشن هجوم محتمل في إيران.
وأشـــارت اإلذاعـــة إلـــى أن ســـالح الجـــو اإلســـرائيلي، ضمـــن إطـــار هذه 
التحضيـــرات، أدخـــل تعديـــالت علـــى البرامـــج التدريبيـــة والتاهيليـــة 
الخاصـــة بالطياريـــن والمالحيـــن، موضحـــة أن هـــذه التعديالت تخص 

المراحل المتقدمة من تلك البرامج التدريبية.

إسرائيل تسرع التحضيرات 
لهجوم محتمل على إيران

)١٢(
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“الصحة” تدعو المؤهلين ألخذ المنشطة الثانية
المنامة - وزارة الصحة

أكدت استشارية طب عائلة ورئيسة قسم البرامج 
بـــإدارة تعزيـــز الصحـــة فـــي وزارة الصحـــة فاطمة 
حبيـــل أن تحديـــث بروتوكـــوالت التطعيـــم ضمـــن 
الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم يأتـــي فـــي إطـــار دعم 
الجهـــود التـــي تقـــوم بها مملكـــة البحريـــن للتصدي 
لفيروس كورونا بما يســـهم في الحفاظ على صحة 

جميـــع  داعيـــًة  والمقيميـــن،  المواطنيـــن  وســـالمة 
المؤهليـــن ألخذ الجرعة المنشـــطة الثانية للمبادرة 
ألخذها عبر التوجه مباشـــرة إلـــى المراكز الصحية 
التي تم اإلعالن عنها مسبًقا من قبل وزارة الصحة 

دون الحاجة ألخذ موعد.
وأوضحـــت أن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 

لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( أعلـــن عـــن إتاحـــة 
الجرعة المنشطة الثانية للحاصلين على 3 جرعات 
مـــن تطعيـــم )ســـينوفارم( المضـــاد للفيـــروس، بعد 
مرور 3 أشهر من أخذ الجرعة المنشطة األولى من 
تطعيم )ســـينوفارم( للفئة العمرية البالغة من العمر 

18 عاًما وما فوق.

المنامة - وزارة الصحة

أعلنـــت وزارة الصحـــة عن إغـــالق 4 مطاعم غلًقا 
إداريًا في محافظتي العاصمة والشـــمالية مســـاء 
أمـــس األول، لمخالفتهما اإلجـــراءات االحترازية 
واالشـــتراطات المعلـــن عنهـــا للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، المدرجـــة تحت المســـتوى 
األصفـــر ضمـــن آليـــة اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى 

اتخـــاذ  تـــم  حيـــث  كورونـــا،  فيـــروس  انتشـــار 
اإلجـــراءات الالزمة إلحالة هذه المطاعم للجهات 
القانونية. جاء ذلك في الزيارات التفتيشية التي 
تمـــت بالتعـــاون والتنســـيق مـــع وزارة الداخليـــة، 
ووزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة، وهيئـــة 

البحرين للسياحة والمعارض.

إغالق 4 مطاعم وإحالة 22 لـ “النيابة”
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء

هبة محسن

تقرير وتصوير: حوراء مرهونابراهيم النهام

١٢ عاما من المشاركة لمسلم بحريني في احتفاالت الكنيسة.. عدسة “^”:

المسيحيون بالبحرين يحتفلون بالميالد في كاتدرائية “سيدة العرب”

أقام المسيحيون في البحرين قداسا 
احتفاليا بمناسبة عيد الميالد المجيد  
بكاتدرائية “سيدة العرب” في منطقة 

عوالي بالبحرين.
وسط أنغام موســـيقية ساحرة مألت 
أرجاء الكاتدرائيـــة األكبر في منطقة 
الخليـــج، حضـــر مســـلمون بحرينيون 
المســـيحيين  لمشـــاركة  الحفـــل 
احتفالهـــم وفرحهم بعيد الميالد، كان 
بينهـــم عضـــو الهيئة العامـــة للمواكب 
الحســـينية نادر بردســـتاني الذي أكّد 
التزامـــه بحضـــور حفل الكنيســـة منذ 

12 عاما.
وأضـــاف بردســـتاني: “أنا إنســـان قبل 
أن أكون مســـلًما أو مســـيحًيا. إخوتنا 
هـــذه  علـــى  معنـــا  عاشـــوا  المســـيح 
األرض منـــذ ســـنوات، عمـــروا بالدنـــا 

وأصبحـــوا جـــزءا مهما مـــن المجتمع 
فـــي  فخـــورون  ونحـــن  البحرينـــي، 
البحرين بأن الكنيســـة قريبة جدا من 
المأتم والمســـجد، على ســـبيل المثال 
كنيســـة القلـــب المقدس فـــي المنامة 

تبعـــد عـــن المأتـــم أقـــل مـــن 40 مترا، 
وهذا يدل علـــى التقارب بين األديان 
للتعايـــش  باإلضافـــة  البحريـــن،  فيـــا 
والمحبـــة، فكلنـــا إخوة فـــي الدين أو 

)٠٨(اإلنسانية”.

بقرار صادر عن سمو 
ولي العهد رئيس 

الوزراء



افتتحـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح، 
الصحيـــة  للرعايـــة  ســـترة  مركـــز  أمـــس، 
بحضـــور  العاصمـــة،  بمحافظـــة  الخاصـــة 
وكيـــل وزارة الصحـــة وليد المانـــع والقائم 
بتصريف أعمال المستشـــفيات الحكومية 
غيـــر الخاضعـــة للضمـــان الصحـــي إيمـــان 
حاجـــي، وعـــدد مـــن المســـؤولين بـــوزارة 
الصحـــة، والقائميـــن علـــى تنفيذ مشـــروع 
المركـــز. ويأتـــي افتتـــاح المركز فـــي إطار 
حرص وزارة الصحة على تطوير وتشغيل 
المركز بأفضل اإلمكانات والتجهيزات بما 
يعـــزز منظومـــة الرعايـــة الصحيـــة طويلة 
المقدمـــة  الخدمـــات  باقـــة  المـــدى ضمـــن 
بوزارة الصحة، واتســـاقا مـــع نهج الوزارة 
فـــي  الحيويـــة  المشـــاريع  اســـتكمال  فـــي 
الطويلـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  مجـــاالت 
والتأهيل لتخدم كافة محافظات المملكة، 
مما يســـاهم فـــي رفع جودة حيـــاة األفراد 

وتلبيـــة احتياجاتهـــم الصحيـــة من خالل 
مراكز تخصصية حديثة.

وخالل الزيارة االفتتاحيـــة، عّبرت وزيرة 
الصحة عن بالغ الفخر و االعتزاز بالمستوى 
المتقدم لتنظيم أقسام المبنى و تجهيزها 
بالمـــوارد الالزمـــة بما يتوافـــق مع الخطط 
الصحيـــة  الخدمـــات  لنطـــاق  التشـــغيلية 

المســـتهدف، وثمنـــت الدعـــم الالمحـــدود 
الـــذي يحظـــى بـــه األشـــخاص المصابيـــن 
بإعاقات مختلفة فـــي مملكة البحرين من 
خالل مـــا توليه الحكومة من اهتمام كبير 
ومتابعـــة حثيثـــة بما يضمن مســـتوى راق 
ومتقدم مـــن الخدمات الصحيـــة المقدمة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن وفـــق أحدث نظم 

وأطلعـــت  والتأهيـــل.  والوقايـــة  الرعايـــة 
وزيـــرة الصحة على أقســـام المركز والذي 
يتكون من طابقين، يشمل الطابق العلوي 
غـــرف حديثـــة ومجهـــزة بكافـــة األجهـــزة 
والمـــواد الطبيـــة وطاقم عالجـــي متكامل 
من األطباء والتمريض والتأهيل بمختلف 
فروعه كالعـــالج الطبيعي والعالج المهني 

وخدمـــات النطق، إضافة لخدمات البحث 
اإلجتماعي ليغطي طاقة استيعابية تقدر 

ب 14 سرير.
عـــدد  فيتضمـــن  األرضـــي  الطابـــق  وأمـــا 
مـــن الغـــرف ألقســـام التمريـــض والمرافق 
كالصيدليـــة وغيرهـــا والتـــي تشـــمل كافة 
الطـــب  خدمـــات  لتشـــغيل  التســـهيالت 

النفســـي للمجتمـــع والتـــي تنقســـم لثـــالث 
البالغيـــن  تشـــمل  رئيســـية  مجموعـــات 
واإلعاقـــة الذهنية وكبار الســـن، باإلضافة 
إلى فريق التدخل الســـريع والذي يســـاعد 
بشـــكل مســـتعجل عنـــد حصـــول األزمات 
منازلهـــم،  فـــي  النفســـيين  المرضـــى  مـــع 
ويضم الطابق في ذات الوقت استمرارية 
لمشـــروع فكـــرة تطوير وتوســـعة خدمات 
زيارتهـــا،  ختـــام  وفـــي  النفســـي.  الطـــب 
لفتـــت الـــى أن وزارة الصحـــة تضع توجًها 
اســـتراتيجًيا نحو تطوير خدمات الصحة 
لكبار الســـن و فئـــات الرعاية الخاصة؛ مما 
لـــه األثر المســـتدام فـــي تعزيـــز مخرجات 
برامـــج الرعايـــة والتأهيـــل لهـــم من خالل 
متكاملـــة  تخصصيـــة  خدمـــات  توفيـــر 
وفاعلة، ذات المستوى العالي من الجودة 
مـــن خـــالل منظومـــة وقائيـــة وعالجيـــة 
وتأهيلية مستدامة ومتوافقة مع المعايير 

المعتمدة.
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تدشين “أكاديمية الجودة” لتطوير أداء منتسبي المستشفيات
التنفيـــذي  الرئيـــس  أعلـــن  
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
األنصاري، إطالق مبادرة “أكاديمية 
المستشـــفيات  فـــي  الجـــودة” 
الحكوميـــة في شـــهر يناير المقبل، 
وذلـــك انطالقـــًا من الحـــرص على 
دعم تطبيـــق معايير إدارة الجودة 
الشاملة في خدمات المستشفيات 
الحكوميـــة انســـجامًا مـــع أهـــداف 
ومبـــادرات تطوير قطـــاع الرعاية 
الصحيـــة وانطالقا مما يهدف إليه 
مشـــروع التســـيير الذاتي من بناء 
نظـــام صحي متميـــز يهتم بتقديم 

أفضل التجارب للمرضى.
وفـــي هذا الصدد أوضح األنصاري 
أّن إدارة المستشـــفيات الحكومية 
مـــن  األولـــى  الـــدورة  ســـتطلق 

أكاديميـــة الجـــودة التـــي ســـيناط 
بهـــا توفير فرص التطويـــر المهني 
المستشـــفيات  فـــي  للعامليـــن 
تنظيـــم  طريـــق  عـــن  الحكوميـــة 
البرامج التدريبيـــة وورش العمل. 
كمـــا تهدف لبلـــورة عمـــل موظفي 
ســـواء  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
الطبـــي  الـــكادر  أو  الـــكادر اإلداري 
بكافـــة منتســـبيه باالعتمـــاد علـــى 
للجـــودة  المســـتمر  التحســـين 

وتطوير عملهم اليومي.
وأشـــار  األنصـــاري إلـــى أن إطالق 
فـــي  سيســـاهم  المبـــادرة  هـــذه 
التـــي  الخدمـــة  نوعيـــة  تحســـين 
تقدمهـــا المستشـــفيات الحكومية، 
وذلـــك من خـــالل هـــذه األكاديمية 
التي ســـتعمل على تنمية المهارات 

للموظفيـــن  الفنيـــة  والكفـــاءات 
المستشـــفيات  فـــي  العامليـــن 
مـــع  يتماشـــى  بمـــا  الحكوميـــة، 
االحتياجات، تنفيذًا لرؤية مجلس 
أمناء المستشفيات الحكومية في 
ابتكار فـــرص التدريـــب والتطوير 
لموظفي المستشفيات الحكومية.
وأكد األنصاري أن جودة الخدمات 
الحكوميـــة  المستشـــفيات  فـــي 
وتتمثـــل  النجـــاح  مفتـــاح  هـــي 

لتحقيـــق  والتميـــز  التطويـــر  فـــي 
المســـتوى العالي مـــن الجودة في 
الخدمـــات والتـــي تزيـــد مـــن رضا 
المســـتفيدين منهـــا وذلـــك بتعزيز 
قدرات األطباء والممرضين وكافة 
موظفي المستشـــفيات الحكومية 
لتقديم رعاية متميزة للمرضى بما 

ينعكس ايجابًا على صحتهم.
المشـــرف  أوضـــح  جانبـــه،  مـــن 
علـــى األكاديميـــة عمـــر ياغـــي، أّن 
االكاديمية ســـتطبق منهـــج التعلم 
بالممارســـة على مدار ثالثة أشـــهر 
تـــزود المشـــاركين فيهـــا بالمعرفـــة 
مبـــادرات  يدعـــم  بمـــا  والخبـــرة 
تحسين الجودة في المستشفيات 
الحكومية وتطويرها والعمل على 
توليـــد أفـــكار جديـــدة واختبارهـــا 

ودراســـة النتائج وذلك باستخدام 
منهجيات معهـــد تطوير الخدمات 
الصحيـــة فـــي بوســـطن بالواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة ومـــن أهمهـــا 
نموذج )خطط - نفذ - حلل - طبق( 
أو )Plan-Do-Study-Act( لخلـــق 

مبادرات وأفكار متميزة ومتطورة 
فـــي رعاية األفـــراد وتعزيز تجربة 
المستشـــفيات  فـــي  المرضـــى 

الحكومية.
المستشـــفيات  إدارة  أّن  وأوضـــح 
الوقـــت  فـــي  تعكـــف  الحكوميـــة 
ســـاعات  اعتمـــاد  علـــى  الراهـــن 
الهيئـــة  مـــع  بالتنســـيق  التدريـــب 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية. 
كمـــا ســـيحصل المشـــاركون علـــى 
ببرنامـــج  عـــام  لمـــدة  اشـــتراك 
معهـــد  مـــن  المفتوحـــة  المدرســـة 
فـــي  الخدمـــات الصحيـــة  تطويـــر 
الواليات المتحـــدة األميركية، كما 
يمنحهـــم فرصـــة الحصـــول علـــى 

هذه الشهادة المعترف بها عالميًا.

المنامة - وزارة الصحة

انسجاما مع 
مبادرات تطوير 

قطاع الرعاية 
الصحية

اســـتقبل رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيب 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة  فـــي مقـــر المجلس، 
أمـــس، ســـفير جمهوريـــة الهند لـــدى مملكـــة البحرين بيوش 
شريفاســـتاف، حيـــث تـــم اســـتعراض آفـــاق التعـــاون بيـــن 
البلديـــن الصديقين فـــي مختلف المجـــاالت الصحية، وذلك 

بحضور األمين العام للمجلس إبراهيم النواخذة.
وأشـــاد رئيـــس المجلـــس بعمـــق عالقـــات التعـــاون المتميزة 
التـــي تجمع بين مملكة البحريـــن وجمهورية الهند الصديقة 
وما تشـــهده هذه العالقات الثنائية مـــن تقدم وتطور ونماء 
على كافة المســـتويات، مؤكدًا حـــرص مملكة البحرين على 

التعاون المشترك مع الهند ال سيما في المجال الصحي.

وقـــّدم الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل خليفة شـــرًحا عن دور 
المجلـــس األعلـــى للصحة فـــي وضع ومتابعـــة تنفيذ الخطة 
الوطنيـــة للصحـــة ومـــن بينهـــا البرنامـــج الوطنـــي للضمـــان 

الصحي، وتطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة.
وقـــد تطـــرق رئيس المجلـــس األعلـــى للصحة خـــالل اللقاء 
إلـــى آفـــاق التعـــاون الصحـــي بيـــن البلديـــن وباألخـــص في 
مجـــال تنظيـــم الزيـــارات لألطبـــاء واالستشـــاريين وتبـــادل 
الخبـــرات بيـــن البلديـــن الصديقيـــن علـــى صعيـــد التدريـــب 
واألبحاث واالســـتفادة من خبرة الهنـــد في القطاع الصحي 
بالتخصصـــات الطبيـــة الدقيقـــة واســـتقطاب االســـتثمارات 
الهندية في مشـــاريع القطاع الصحي ال ســـيما قطاع مصانع 
األدويـــة، واســـتمرار التعـــاون القائـــم علـــى صعيـــد مواجهة 

جائحة كورونا بما يعود بالنفع على البلدين.
كمـــا تطرق اللقاء إلى تطويـــر التعاون بين البلدين في ملف 
العالج بالخارج، باالســـتعانة بالخدمات واإلمكانيات الطبية 
والعالجيـــة المتميـــزة فـــي جمهوريـــة الهند، وبالتنســـيق مع 

كافة الهيئات الصحية في مملكة البحرين.
من جانبه، أعرب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين 
عن تقديره للمستوى المتميز من العالقات التي تربط مملكة 
البحرين وجمهورية الهند الصديقة، وأثنى على الدور البارز 
الـــذي يضطلع به المجلس األعلـــى للصحة في تطوير قطاع 
الرعايـــة الصحيـــة فـــي البحريـــن ومواجهة جائحـــة كورونا 
وتوفير التغطية الصحية للجميع، ومؤكًدا استعداد الجانب 
الهندي لتنمية آفاق التعاون الصحي المشترك بين البلدين.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

إنشــــاء مصانـــع هنديـــة لألدويـــة فــي البحـريـــن
التعاون في ملف العالج بالخارج ومواجهة كورونا

المنامة - وزارة الصحة

الصالح: تطوير خدمات الصحة لكبار السن وفئات الرعاية الخاصة

إنشاء فريق للتدخل السريع لمساعدة المرضى النفسيين

المنامة - وزارة الصحة

عائلـــة  طـــب  استشـــارية  أكـــدت 
ورئيسة قســـم البرامج بإدارة تعزيز 
الصحـــة فـــي وزارة الصحـــة فاطمة 
بروتوكـــوالت  تحديـــث  أن  حبيـــل  
الوطنيـــة  الحملـــة  ضمـــن  التطعيـــم 
للتطعيم يأتي في إطار دعم الجهود 
البحريـــن  مملكـــة  بهـــا  تقـــوم  التـــي 
للتصدي لفيروس كورونا بما يســـهم 
فـــي الحفـــاظ علـــى صحة وســـالمة 

المواطنين والمقيمين، داعيًة جميع 
المؤهليـــن ألخـــذ الجرعة المنشـــطة 
الثانية للمبادرة ألخذها عبر التوجه 
مباشـــرة إلى المراكـــز الصحية التي 
تـــم اإلعـــالن عنهـــا مســـبًقا مـــن قبل 
وزارة الصحـــة دون الحاجـــة ألخـــذ 

موعد.
الوطنـــي  الفريـــق  أن  وأوضحـــت 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
)كوفيد19-( أعلن عن إتاحة الجرعة 
المنشـــطة الثانيـــة للحاصلين على 3 

جرعـــات مـــن تطعيـــم )ســـينوفارم( 
المضـــاد للفيروس، وذلـــك بعد مرور 
3 أشـــهر من أخذ الجرعة المنشـــطة 
األولى من تطعيم )سينوفارم( للفئة 
العمريـــة البالغـــة من العمـــر 18 عاًما 
ومـــا فـــوق، مشـــيرًة الـــى أنـــه يمكن 
لهـــذه الفئـــة مـــن المتطعميـــن أخـــذ 
تطعيم “فايزر -بيونتيك”، أو تطعيم 

“سينوفارم” كجرعة منشطة ثانية.
وأضافت حبيل أن كافة اإلرشادات 
والتعليمـــات الصـــادرة عـــن الجهات 

المعنيـــة تهدف بشـــكل أساســـي إلى 
الحـــد من انتشـــار الفيروس وضمان 
للجميـــع  الالزمـــة  الحمايـــة  تأميـــن 
مـــن تداعياته، مؤكـــدة على الجميع 
بضرورة مواصلة االلتزام بمسؤولية 
مجتمعيـــة باإلجـــراءات االحترازية 
ودعـــم الجهـــود والمســـاعي الكبيرة 
الطبيـــة  الكـــوادر  بهـــا  تقـــوم  التـــي 
والصحية من خـــالل عملها الدؤوب 
والمتواصـــل لحفـــظ ســـالمة جميـــع 

المواطنين والمقيمين بالمملكة.

للحاصلين على 3 جرعات من تطعيم “سينوفارم”

“الصحة” للمؤهلين ألخذ “المنشطة 
الثانية”: توجهوا للمراكز فوًرا

أحمد األنصاري
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بدور المالكي

عضو مجلس الشورى منى المؤيد

الحداد: قصة نجاح.. سرحان: بداية السجون المفتوحة.. المؤيد: يحمي من التشتت

البنمحمد: التشريع غّير الفلسفة العقابية لفلسفة اإلصالح

توسيع صالحية “الداخلية” في استبدال العقوبة

وافــق مجلس الشــورى علــى توصية لجنة الشــئون الخارجيــة والدفاع 
واالمن الوطني بالموافقة على المرسوم بقانون رقم )24( لسنة 2021م 
بتعديل المادة )13( من القانون رقم )18( لســنة 2017 بشــأن العقوبات 

والتدابير البديلة.

ويهــدف المشــروع إلــى منــح الجهــة المعنية بــوزارة الداخليــة المرونة 
والقــدرة علــى تقدير ومواءمة الظروف واألوضــاع الخاصة بالمحكوم 
عليهم وظروفهم الشــخصية أو المجتمعية، عبر منح الوزارة صالحية 

التقدم للقاضي بطلب استبدال عقوبة بديلة بالعقوبة األصلية.

وقال الشوري أحمد الحداد بأن 
العقوبـــات البديلـــة قصـــة نجاح 

بحرينية بكل تمصيز.
ورأت الشـــورية منى المؤيد بأن 
التشريع يتماشى مع التطور في 
المنظومـــة االصالحيـــة ويحمي 
ويدمـــج  التشـــتت  مـــن  األســـر 

المحكوم عليه في المجتمع.
وأكد الشوري فؤاد الحاجي بأن 
المرســـوم بقانـــون يبيـــن حرص 
جاللة الملك على تماسك األسرة 
البحرينية ودمـــج المحكوم في 
المجتمـــع مـــرة أخـــرى وحرصه 

على تطوير المنظومة األمنية.
ورأى الشـــوري منصور ســـرحان 
اللبنـــة  يعتبـــر  التشـــريع  بـــأن 
الحقيقيـــة  للبدايـــة  األساســـية 
لتحويل الســـجون الى ســـجون 

مفتوحة.
وبين الشـــوري بســـام البنمحمد 
الفلســـفة  غيـــر  التشـــريع  بـــأن 
العقابية لفلســـفة االصالح وهي 
سياســـة انتهجتهـــا البحرين عن 

طريق تحديث التشريعات.
وقال الشـــوري عـــادل المعاودة 
منهـــج  بقانـــون  المرســـوم  بـــأن 
سامي يدل على النوايا الصافية 

والطيبة وللتهذيب.
فاطمـــة  الشـــورية  وقالـــت 
الملـــك  جاللـــة  بـــأن  الكوهجـــي 
هـــو األب الـــذي يســـامح أبنائـــه 
لالنخـــراط  بدمجهـــم  ويســـمح 
في المجتمع ليكونوا مع أســـرته 

ويخدموا المجتمع.
ورأت الشـــورية جهـــاد الفاضـــل 
يعتبـــر  بقانـــون  المرســـوم  بـــأن 
أحـــد العالمـــات الحقوقيـــة في 
وتوجـــد  االصالحيـــة  المســـيرة 
دوليـــة  حقوقيـــة  اشـــادات 
مشـــروعات  وتوجـــد  بالقانـــون 

مقبلـــة مقبلـــة تعزز مـــن احترام 
حقوق االنسان.

واعتبـــرت النائب الثاني لرئيس 

مجلس الشـــورى جميلة سلمان 
بأن المرسوم بقانون يعتبر نقلة 

نوعية في المجال الحقوقي.

^ رفـــض مجلـــس الشـــورى تعديال 
تشريعيا بقانون الخدمة المدنية.

فـــي  المدمجيـــن  التشـــريعين  ويهـــدف 
تقريـــر واحد للجنـــة الشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية الى توطيـــن الوظائف في 
القطـــاع الحكومي، عـــن طريق االعتماد 
المؤهلـــة  البحرينيـــة  الكـــوادر  علـــى 
تلـــك  شـــغل  علـــى  والقـــادرة  والمدربـــة 
الوظائـــف، وإحاللهـــا محـــل المتعاقدين 
غيـــر البحرينييـــن؛ مســـاهمة فـــي إيجاد 
فـــرص العمـــل للمواطنين وحل مشـــكلة 

البطالة.
تحـــدث رئيـــس جهـــاز الخدمـــة المدنية 
الحكومـــة   جهـــود  عـــن  الزايـــد  احمـــد 
المواطـــن  تمكيـــن   فـــي  المتواصلـــة 
البحريني من نيل الوظيفة، وذلك خالل 
حديثـــه عند مناقشـــة تعديل تشـــريعي 
بقانـــون الخدمة المدنية يهدف لتوطين 

الوظائف في القطاع الحكومي
وقـــال: تم توظيـــف 4598 بحريني منذ  
2019 والى 14نوفمبر 2021 بالحكومة، 
كمـــا تـــم انه تـــم انهـــاء عقـــود اكثـــر من 

1815 اجنبي في هذه الفترة.
وأضاف: جرى توظيف 25 الف بحريني 
في 6300 مؤسسة مختلفة وتدريب 12 
الـــف و100 بحريني يؤكـــد هذه الجهود 
وهي ارقام مفرحة لجميع البحرينيين.

واشار في رده حول  وجود االجانب في 
الحكومـــة والبالـــغ عددهم  فـــي القطاع 
 ،)15%( )7000( موظـــف بنســـبة  العـــام 
وزارتـــي  فـــي  موظـــف   )6000( منهـــم 
ع  التربية والتعليـــم والصحة، فيما يتوزَّ

)1000( موظـــف علـــى بقيـــة الـــوزارات 
والجهـــات الحكومية، أنه جرى توظيف 
األجانب لعدة أسباب أبرزها عدم وجود 
البحريني المؤهل لشغل هذه الوظائف.

وبيـــن بـــأن رفـــع ميزانية كليـــة البحرين 
المعلميـــن رفع من طاقتها االســـتيعابية 
الســـتقطاب الطلبة، حيث كانت تدرس 
250 طالـــب كل عـــام اال انهـــا وفـــي هذا 
الول  طالـــب   1200 اســـتقطبت  العـــام 
مرة فالعجلـــة تمضي بارقام مضاعفة 4 
مرات وسينتج عن ذلك االحالل السريع 
للبحرينييـــن فـــي قطـــاع التعليـــم خالل 

السنوات المقبلة.
وأما بشـــأن تقييـــد عمل غيـــر البحريني 
بعاميـــن، فعلـــق الزايـــد بـــان أكثـــر عقود 
األجانب في فترة الجائحة لفترة 6 أشهر 
وتحديـــد فتـــرة العقد بعامين ســـيعرقل 

من عملية توظيف البحرينيين.

إحالل البحرينيين في وظائف 
المعلمين األجانب خالل سنوات

تأجيل تشريع تأمين األخطاء الطبية لجلسة مقبلة... الفاضل:

جهة العمل تدفع التعويض المقرر ضد خطأ الطبيب
^ قرر مجلس الشـــورى تأجيـــل االقتراح بقانون 
بتعديل بعض أحكام المرســـوم بقانون رقم “7” لســـنة 
1987بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان  
)المعروف بقانون تأمين األخطاء الطبية( إلى جلســـة 

مقبلة.
وقبـــل التصويت، قالت رئيســـة لجنـــة الخدمات جهاد 
الفاضـــل بأن الجميع يعلـــم بأن منظومتنا التشـــريعية 
الصحيـــة متقدمـــة وقد غطـــت هذا الموضوع بشـــكل 
واضـــح فالطبيب المخطئ يحـــال للتحقيق لدى هيئة 
المهـــن والخدمـــات الصحية ثـــم للنيابة ثـــم للمحاكمة 
العادلـــة واذا كان طبيبـــا بمستشـــفى حكومي فأنظمة 
الخدمـــة المدنية واضحة واذا كان طبيبا بمستشـــفى 

خاص فالمرســـوم بقانون رقم 21 لســـنة 2015 بشـــأن 
المؤسسات الصحية الخاصة واضح.

وأضافت: قد يثار تســـاؤل لـــدى زمالئي األعضاء من 
الـــذي يدفـــع تعويض الخطـــأ الطبي، وهـــذا الموضوع 
أيضـــا أرســـاه القضـــاء بأحكامـــه فالطبيب ســـواء كان 
بمستشـــفى حكومـــي أو خـــاص اذا أديـــن قضائيا فإن 

جهة العمل هي التي تدفع التعويض للمتضرر.
وأردفـــت: موقـــف لجنـــة الخدمـــات رفـــض االقتـــراح 
بقانون وهو ليس رفضا لفكرة االقتراح وانما لتحققه 
علـــى أرض الواقـــع من خالل تشـــريعات أخرى كما ان 
مجلـــس النـــواب يـــدرس تشـــريع المســـؤولية الطبيـــة 

جهاد الفاضلوفيه مواد شاملة وتعالج موضوعات أكبر.

271 ادعاء بخطأ طبي في 2020 وإحالة 23 للقضاء
يهـــدف  بقانـــون  اقتـــراح  مقـــررة  أشـــارت   ^
للتأميـــن ضد األخطاء الطبيـــة هالة رمزي بأن عدد 
االدعـــاءات المرتبطة باألخطـــاء الطبية والصحية 
والتـــي تلقتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الطبية 
والخدمات الصحية بلغت 271 حالة، ضمن التقرير 
السنوي للهيئة لعام 2020، موضحة، أن 42 % منها 
تـــم التوصـــل النتفاء الخطـــأ فيهـــا و14 % انطوت 
علـــى خطـــأ أو مخالفـــة، مبينة أنه تـــم فحص 203 
ادعـــاءات منها 86 تم التوصل النتفاء الخطأ فيها، 

و23 تحولت إلى شكوى لدى القضاء.
وأشـــارت رمزي إلـــى أن عدد االدعـــاءات المرتبطة 
باألخطـــاء الطبيـــة والصحيـــة التـــي تلقتهـــا اللجنة 
العـــام 2019 كانـــت 257 حالـــة منهـــا 69 حالـــة تـــم 

التوصـــل النتفـــاء الخطـــأ الطبـــي فيهـــا، و20 حالة 
تحولت إلى شكاوى لدى القضاء.

وأوضحـــت رمـــزي أن محكمـــة التميـــز قضـــت في 
الطعـــن رقم 418 لســـنة 2010، بمقتضى المادة 27 
مـــن المرســـوم بقانـــون رقم 7 لســـنة 1989، بشـــأن 
مزاولـــة مهنـــة الطـــب البشـــري وطب األســـنان وأن 
الطبيـــب ال يكـــون مســـؤوال عن الحالـــة التي وصل 
إليهـــا المريـــض إذا تبيـــن أنه بـــذل العنايـــة الالزمة 
ولجأ إلى جميع الوســـائل التي كان يســـتطيعها من 
كان فـــي مثـــل ظروفه لتشـــخيص المـــرض وعالج 
المريض، لكنه يكون مســـؤوال إذا ارتكب خطأ أدى 
إلـــى اإلضرار بالمريـــض نتيجة الجهـــل بأمور فنية 
أو عمليـــة يفتـــرض على كل طبيب اإللمام بها، وإذا 
لحـــق ضـــرر بالمريـــض نتيجـــة إلهمـــال الطبيب أو 

تقصيره بالعناية به.

هالة رمزي
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أحمد الحداد

جميلة سلمانبسام البنمحمد

منصور سرحان فؤاد الحاجي

عادل المعاودة  فاطمة الكوهجي 

أحمد الزايد
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إغــالق 4 مطــاعــم وإحــالــة 22 مطعًما ومقهـى لـ “النيــابــة”
“الصحة”: مخالفة 11 صالوًنا رجالًيا وآخرين نسائيين

أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن إغالق 4 
مطاعـــم غلًقا إداريًا فـــي محافظتي 
العاصمة والشمالية مساء يوم أمس 
الســـبت الموافق 25 ديسمبر 2021، 
لمخالفتهمـــا اإلجـــراءات االحترازية 
واالشـــتراطات المعلن عنها للتصدي 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
المدرجـــة تحـــت المســـتوى األصفـــر 
ضمن آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا، حيث تم 
اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة إلحالـــة 

هذه المطاعم للجهات القانونية.
جاء ذلك خالل الزيارات التفتيشية 
التـــي تمـــت بالتعاون والتنســـيق مع 
الصناعـــة  ووزارة  الداخليـــة،  وزارة 
وهيئـــة  والســـياحة،  والتجـــارة 

البحرين للســـياحة والمعـــارض، في 
إطـــار تكثيف الزيـــارات التفتيشـــية 
والتـــي تهدف إلى التأكـــد من التزام 
الصحيـــة  باالشـــتراطات  المنشـــآت 
ضمـــن  المدرجـــة  واإلجـــراءات 
المســـتوى األصفر وفق آلية اإلشارة 

الضوئية لمســـتوى انتشـــار فيروس 
كورونا.

وقـــد قـــام مفتشـــو الجهـــات المعنية 
برصـــد عـــدد مـــن المخالفـــات خالل 
الزيـــارات التفتيشـــية، حيـــث تمـــت 
المطاعـــم  مـــن  منشـــأة   128 زيـــارة 

والمقاهي، وتم مخالفة 22 منها لعدم 
االحترازيـــة،  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
حيث تم اتخاذ اإلجـــراءات الالزمة 

إلحالتهم للجهات القانونية.
مـــن جانـــب آخـــر تـــم مخالفـــة )11( 
صالوًنـــا رجالًيا وصالونين نســـائيين 
الصحيـــة  االشـــتراطات  خالفـــوا 
المطلوبـــة، كمـــا تـــم عمـــل محاضـــر 

متابعة لها.
إلى ذلك دعت وزارة الصحة الجميع 
والتحلـــي  االلتـــزام  مواصلـــة  إلـــى 
بالمسؤولية العالية، واإلبالغ الفوري 
عـــن أي مخالفات أو تجـــاوزات يتم 
رصدها، موضحة أن هذه الخطوات 
المهمـــة تأتي لتأميـــن الصحة العامة 
للحـــد من انتشـــار الفيروس وضمان 

صحة وسالمة الجميع.

المنامة - وزارة الصحة

أقام المسيحيون في البحرين بكاتدرائية “سيدة العرب” في منطقة عوالي بالبحرين 
قداسا احتفاليا بمناسبة عيد الميالد المجيد أمس األول.

وســـط أنغام موســـيقية ساحرة مألت 
أرجـــاء الكاتدرائيـــة األكبر في منطقة 
الخليـــج، حضـــر مســـلمون بحرينيون 
المســـيحيين  لمشـــاركة  الحفـــل 
احتفالهم وفرحهـــم بعيد الميالد، كان 
بينهـــم عضو الهيئـــة العامـــة للمواكب 
الحســـينية نادر بردســـتاني الـــذي أكّد 
الكنيســـة ل  بحضـــور حفـــل  التزامـــه 
12 عامـــا متتالية.وأضـــاف بردســـتاني: 
”يقـــول اإلمام علي بـــن أبي طالب: “الناس 
صنفـــان إمـــا أٌخ لـــك فـــي الديـــن، أو نظير 
لـــك فـــي الخلق”. أنا إنســـان قبـــل أن أكون 
مســـلًما أو مســـيحًيا. إخوتنا المســـيحيون 
عاشوا معنا على هذه األرض منذ سنوات، 
عمـــروا بالدنـــا وأصبحـــوا جـــزءا مهما من 
فخـــورون  ونحـــن  البحرينـــي،  المجتمـــع 
فـــي البحريـــن بـــأن الكنيســـة قريبـــة جـــدا 
مـــن المأتم والمســـجد، على ســـبيل المثال 
كنيســـة القلـــب المقدس فـــي المنامة تبعد 
عـــن المأتـــم أقل مـــن 40 مترا، وهـــذا يدل 
علـــى التقارب بيـــن األديان فيـــا البحرين، 
باإلضافـــة للتعايش والمحبـــة، فكلنا إخوة 

في الدين أو اإلنسانية”.
واســـتدرك قائـــال: “صحيح بأننـــا نعتقد أن 

النبـــي محمـــد “ص” هـــو خاتم المرســـلين، 
الوقـــت ذاتـــه نؤمـــن بالرســـل  لكننـــا فـــي 
جميعا، ونرحب بإخواننا المســـيحيين في 
البحريـــن، ولدينـــا عالقـــات وطيـــدة معهم 
في المناسبات الدينية، هم أيضا يزوروننا 
في مناســـباتنا يقدمـــون التهاني والتعازي 

في شهر محرم خصوصا”.

لسنا كفارا

بينمـــا يـــدور جـــدل ســـنوي فـــي الشـــارع 
البحرينـــي بجواز مشـــاركة المســـلمين في 
هذه االحتفاالت، يؤكد كريستوفر تادرس 
أحـــد أعضاء كنيســـة القلب المقـــدس بأن 
المسيحيين ليســـوا كفاًرا بل أهل الكتاب، 
ويقـــول تـــادرس: ” ُولـــدت فـــي البحريـــن 
والبحريـــن هـــي أمـــي كمـــا األردن أيضـــا، 
أصولـــي أردنيـــة، لكنني أمضيـــت 31 عاًما 
أحتفـــل بالميـــالد فـــي كنائـــس البحريـــن، 
وأجـــد الحـــب، الســـالم والتعايـــش جلًيـــا 
فـــي كل تعاملي مع الشـــعب البحريني، ما 
يـــدل علـــى أن البحريـــن قلـــب واحـــد ويد 
واحدة، ال خالف بين المسلمين وإخوتهم 
المســـيحيين هنـــا، وأســـأل هللا أن يحفـــظ 
البحريـــن حكومـــة وشـــعبا، وأشـــكر قيادة 

البحريـــن متمثلة في جاللة الملك وســـمو 
ولـــي العهـــد على هـــذه الحريـــة الممنوحة 

لنا”.
لكنـــه اســـتدرك: ”علـــى الرغـــم مـــن وجـــود 
الكثير من أصدقائنا المسلمون هنا نتبادل 
معهم التهاني وحلوى الميالد، إال أنه يوجد 
فئة قليلة تهاجمنا وترفض معايدتنا، وهنا 
أتســـاءل لمـــاذا كل هـــذا؟ لســـنا كفـــاًرا بـــل 

إخوتكم ونحن أهل الكتاب”.
يفتح قلبهعلى هامش الطقوس العبادية 
وارتفـــاع أصوات الصـــالة المناديـــة: ”أبانا 
الـــذي فـــي الســـماوات، ليتقـــدس اســـمك، 
ليـــأت ملكوتـــك، لتكـــن مشـــيئتك، كما في 
الســـماء كذلـــك علـــى األرض...”، وأصوات 

الترانيم التي تحف المكان بهالة روحانية، 
التقيت األب شـــربل فياض، راعي الجالية 
القلـــب  بكنيســـة  والفرنســـية  العربيـــة 
كان  بالبحريـــن،  الكاثوليكيـــة  المقـــدس 
سعيدا بالميالد مؤكًدا على روح التعايش 

والتسامح في البحرين.
فـــي  الكنيســـة  “وجـــود  شـــربل:  وأضـــاف 

أي   ،1939 العـــام  منـــذ  يمتـــد  البحريـــن 
قبـــل ثـــورة البتـــرول والنفط، مـــا يؤكد أن 
البحريـــن منذ القدم بلد االنفتاح والتالقي 
والحوار، وعالقتنا كمسيحيين مميزة في 
هـــذا البلد، مـــع جاللـــة الملك وولـــي العهد 
والشـــعب البحريني المسلم الذي يفتح لنا 
قلبـــه وال يقصر فقط على منحنا إذنا لبناء 

الكنائـــس، إنما يمنحنا مســـاحة جميلة في 
قلبه، يستقبلنا ويحتفل معنا بالميالد. كل 
الشـــكر للبحرين”. كما أرســـل شربل تهانيه 
لكافـــة شـــعب البحريـــن مـــن كل الديانات 
المســـيح  أن  مؤكـــًدا  المجيـــد،  بالميـــالد 

للجميع وليس للمسيحيين فقط.

19 كنيسة

يذكـــر أن المســـيحية في البحرين تشـــكل 
ثانـــي أكثر الديانات انتشـــارا بين الســـكان 
بعـــد اإلســـالم، وألصحـــاب هـــذه الديانـــة، 
حضور فاعـــل في المجتمع والمؤسســـات 
الرســـمية، وتحتضـــن المملكة 19 كنيســـة 

مسجلة رسميا.

المسيحيون بالبحرين يحتفلون بالميالد في كاتدرائية “سيدة العرب”
١٢ عاما من المشاركة لمسلم بحريني في احتفاالت الكنيسة.. عدسة “^”:

كلمة الشورية هالة رمزي

مشهد الكنيسة من الخارج المناولة

أثناء أداء الصالة 

باقة ورد من بردستاني لألب شربل

األب شربل يتلو الصالة

أثناء تالوة الصلوات

تقرير وتصوير: حوراء مرهون

مسيحي أردني: 
نحن أهل الكتاب 

لسنا كفارا

األب شربل: 
شعب البحرين 
يفتح قلبه لنا
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