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} جانب من االجتماع .

} جميلة سلمان .

} رئيس هيئة األركان خالل لقاء رئيس األركان المصري .

سلمان  عــلــي  جميلة  أكـــدت 
مجلس  لرئيس  الــثــانــي  الــنــائــب 
األمــم  هيئة  إعـــالن  أن  الـــشـــورى 
أعمال  إطــالق  للمرأة  المتحدة 
الدور الثانية من »جائزة األميرة 
خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة 
ــراكـــة  ــالـــشـ لـــتـــمـــكـــيـــن الــــــمــــــرأة« بـ
البحرين  مملكة  مــع  والــتــعــاون 
ــلـــى  ــــالل الـــمـــجـــلـــس األعـ مــــن خــ
رفيع  دوليًا  تتويجًا  ُيعد  للمرأة، 
الــمــســتــوى لــلــتــجــربــة الــوطــنــيــة 
فـــي مــجــال تــمــكــيــن الـــمـــرأة، من 

ومعرفية  فكرية  خالصة  خــالل 
ــة انـــطـــلـــقـــت  ــيـ ــلـ ــمـ ومـــــمـــــارســـــة عـ
ــة ومـــؤمـــنـــة  ــ ــخـ ــ ــد راسـ ــ ــواعـ ــ ــن قـ ــ مـ
تأثيرها  فــي  الــمــرأة  بــإمــكــانــيــات 
اإليـــجـــابـــي فــــي تــنــمــيــة ونــهــضــة 
في  تحققت  والــتــي  مجتمعنا، 
صاحب  لحضرة  الــزاهــر  العهد 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
والــــداعــــم  الــــراعــــي  خــلــيــفــة،  آل 

األول للمرأة.
التهاني  بــالــغ  عــن  وأعـــربـــت 
والـــتـــبـــريـــكـــات لــصــاحــبــة الــســمــو 

ــرة ســبــيــكــة بنت  ــيــ الــمــلــكــي األمــ
قــريــنــة  ــيـــفـــة،  ــلـ خـ آل  إبــــراهــــيــــم 
ــبـــالد الـــمـــفـــدى رئــيــســة  عـــاهـــل الـ
ــلــــس األعــــــلــــــى لــــلــــمــــرأة،  ــمــــجــ الــ
العالمي  اإلنــجــاز  هــذا  بمناسبة 
مملكة  تتصدر  والــذي  المتميز، 
البحرين من خالله دول العالم 
ــر  ــويـ ــطـ الســــــتــــــعــــــراض نـــــجـــــاح تـ
الــمــرأة،  تمكين  بشأن  مبادراتها 
وتـــقـــديـــم تــجــربــتــهــا لــالســتــفــادة 
الدولية بهدف المزيد من البذل 

والعطاء في هذا المجال.

ــا  ــمـ وأشـــــــــــــــــــادت ســــــلــــــمــــــان بـ
معايير  مــن  الــجــائــزة  بــه  تتمتع 
وممارسات دولية طبقتها مملكة 
البحرين وأثمرت بشراكة وطيدة 
والخاص  العام  القطاعين  بين 
عـــبـــر تـــبـــنـــي ســـيـــاســـات مــتــمــيــزة 
العدالة  وتحقيق  الــمــرأة،  بشأن 
في  والرجل  بينها  المساواة  في 
العامة،  الحياة  مجاالت  جميع 
ــا  ــودهـ ــهـ إلـــــــى جــــانــــب تــــعــــزيــــز جـ
الـــفـــرديـــة والــمــؤســســيــة وإدمـــــاج 

احتياجاتها في التنمية.

ــد رئـــيـــس جـــهـــاز الــخــدمــة   أكــ
الــمــدنــيــة أحــمــد بــن زايـــد الــزايــد 
ــى تـــقـــديـــم  ــلــ حـــــــرص الــــجــــهــــاز عــ
للمستفيدين  الــخــدمــات  أفــضــل 
األداء  ــــي  فـ الـــتـــمـــيـــز  خــــــالل  ــــن  مـ
ــي، وهــــــو مــا  ــســ ــؤســ ــمــ ــل الــ ــمــ ــعــ والــ
أفــصــحــت عــنــه تــوصــيــة الــشــركــة 
استمرار  قــررت  التي  االستشارية 
نظام  لشهادة  الجهاز  استحقاق 
الــجــهــاز  واجــتــيــاز  الـــجـــودة،  إدارة 
بنجاح مرحلة التدقيق الخارجي 
وتجديد شهادة نظام إدارة الجودة 
 ISO الدولية  المواصفة  بحسب 

. 9001:2015
وأوضح أحمد بن زايد الزايد 
أن جــهــاز الــخــدمــة الــمــدنــيــة من 
خـــالل مــســيــرتــه قــد حــافــظ على 

إدارة  نــظــام  شــهــادة  على  حصوله 
عــبــر   1998 عــــــام  مـــنـــذ  الـــــجـــــودة 
اســتــيــفــاء مــتــطــلــبــات الــمــواصــفــة 
الــدولــيــة، وذلـــك مــن خــالل زيــادة 
االنـــدمـــاج بــيــن الــجــودة والــتــوجــه 
العمليات  وكذلك  االستراتيجي، 
اإلداريــــــة، عــــالوًة عــلــى فــهــم إطــار 
عــمــل الــمــؤســســة، والــتــركــيــز على 
اإلجـــــــــراءات  عــــن  عــــوضــــًا  األداء 
مبدأ  على  التشجيع  جــانــب  إلــى 

التفكير المبني على المخاطر.
وقــــــــــــــــد أثــــــــــنــــــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة 
االســـتـــشـــاريـــة عــلــى جـــهـــود جــهــاز 
الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيـــة فــــي مــتــابــعــة 
به،  المعمول  الــجــودة  إدارة  نظام 
ــاز عــلــى  ــهـ ــجـ ــا يـــؤكـــد حـــــرص الـ مــ
تطبيق المعايير الدولية لضمان 

واالرتقاء  الحكومي  العمل  جودة 
التي يقدمها  بمستوى الخدمات 

الجهاز للمستفيد.

كما أقيم اللقاء بالتعاون مع 
الخريجين  نـــادي  إدارة  مجلس 
يضم  والـــذي  الخامسة،  بــدورتــه 
نــخــبــة مــــن خـــريـــجـــي الــجــامــعــة 
ــي تــحــقــيــق  ــن يـــســـهـــمـــون فــ ــذيــ الــ
النادي من خالل تنفيذ  أهداف 
البرامج والفعاليات  العديد من 
الخريجين  التي تخدم  والــورش 

والخريجات والطلبة.
ــبــــه رحـــــــب رئـــيـــس  ــانــ مـــــن جــ
الــــجــــامــــعــــة األســــــتــــــاذ الــــدكــــتــــور 
غــــــــســــــــان عــــــــــــــــواد بـــــالـــــحـــــضـــــور 
معربًا عن سعادته  والمشاركين، 
بــلــقــاء الــخــريــجــيــن الــذيــن لبوا 
ــم الـــظـــروف  ــوة الــجــامــعــة رغــ ــ دعـ
ــتــــي فــرضــتــهــا  ــنـــائـــيـــة الــ االســـتـــثـ
جائحة كورونا، مشيدًا بالجهود 
التنسيقية  اللجنة  تبذلها  التي 
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
ــــن حـــمـــد آل  ــر ســـلـــمـــان بـ ــ ــيـ ــ األمـ

خـــلـــيـــفـــة ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس 
ــتـــصـــدي لــجــائــحــة  ــلـ الـــــــــــــوزراء لـ
كـــورونـــا وحــــرص الــجــامــعــة على 
التوجيهات  لتلك  وفــقــًا  العمل 
ــة  ــانـ الـــســـامـــيـــة وتـــوجـــيـــهـــات األمـ
الـــــعـــــامـــــة لـــمـــجـــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم 
الطلبة  عــلــى  لــلــحــفــاظ  الــعــالــي 
والخريجين ومنتسبي الجامعة 

كافة.
عن  الجامعة  رئيس  وأعــرب 
فــخــره بــكــل خــريــج مــن خريجي 
قــرابــة  يبلغون  الــذيــن  الــجــامــعــة 
الــــــــــ5500 خـــريـــج مـــنـــذ تــأســيــس 
عالمة  يشكلون  حيث  الجامعة، 
في  الــجــامــعــة  دور  عــلــى  مــهــمــة 
ــاب  ــبـ ــشـ ــاءات والـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــج الـ ــريـ ــخـ تـ
الــمــثــقــف الــــقــــادر عـــلـــى خــدمــة 
ــة أن  ــاصـ وطـــنـــه ومــجــتــمــعــه، وخـ
عددا كبيرا من خريجي الجامعة 
وقيادية  عليا  مناصب  يشغلون 

فــــي الــــعــــديــــد مــــن الـــمـــؤســـســـات 
بالبحرين  والخاصة  الحكومية 

ودول مجلس التعاون.
بدورها رحبت د. حياة علي 
الــقــائــم بــأعــمــال عــمــيــدة شـــؤون 
ــالـــحـــضـــور مــتــوجــهــًة  الـــطـــلـــبـــة بـ
بالشكر إلى األستاذة نورة مسلم 
المهني  التطوير  مكتب  مــديــرة 
ــيـــن ولـــكـــافـــة  وشـــــــــؤون الـــخـــريـــجـ
ــلـــى تــنــظــيــم هـــذا  الـــقـــائـــمـــيـــن عـ
الــحــفــل والــلــقــاء الــســنــوي، كما 
أعـــربـــت عـــن فــخــرهــا واعــتــزازهــا 
بــخــريــجــي الـــجـــامـــعـــة ووالئـــهـــم 
على  حــرصــهــم  عــبــر  لجامعتهم 

الــمــشــاركــة فــي الــحــفــل والــلــقــاء 
لـــنـــقـــل تـــجـــربـــتـــهـــم الــــدراســــيــــة 
ــة ومـــــــدى تـــأثـــيـــرهـــا  ــيـ ــعـ ــامـ ــجـ والـ
مـــجـــاالت حياتهم  مــخــتــلــف  فـــي 
والمهنية  والــعــلــمــيــة  الــريــاضــيــة 

بعد تخرجهم.
وفي ذات السياق وجه رئيس 
الخريجين  نـــادي  إدارة  مجلس 
ــة مـــحـــمـــد  ــ ــسـ ــ ــامـ ــ ــــخـ لــــــــدورتــــــــه الـ
الخريجين  لــكــل  دعـــوة  جــنــاحــي 
ــرار  ــمـ ــتـ ــم فــيــهــا إلـــــى االسـ ــاهــ دعــ
والمشاركة في  الــنــادي  دعــم  فــي 
كـــل الــفــعــالــيــات والـــبـــرامـــج الــتــي 
ينظمها بشكل مستمر، كما أكد 

حرص مجلس اإلدارة على تلقي 
تسهم في  التي  االقــتــراحــات  كل 
تحقيق أهداف النادي وبرامجه 

المتنوعة.
ــرب الــخــريــجــون  خــتــامــًا، أعــ
الذي  اللقاء  بهذا  عن سعادتهم 
أعــــاد إلــيــهــم ذكـــريـــات الـــدراســـة، 
ـــرص الـــجـــامـــعـــة  ــحـ ــيـــديـــن بــ مـــشـ
على تعزيز عالقاتها بخريجيها 
ــادرات  ــبــ ــمــ ــر الـــعـــديـــد مــــن الــ ــبـ عـ
إلــى مد  تهدف  التي  والــلــقــاءات 
الخريجين  مع  التواصل  جسور 
ودعمهم والحفاظ على عالقات 

متينة ومستدامة معهم.

صالح،  السيد  دخــل  عندما 
عـــاًمـــا،  الـــعـــمـــر 38  ــن  مــ الـــبـــالـــغ 
إلــــى عـــيـــادة الـــدكـــتـــور جــيــانــلــوكــا 
ــيــــري، اســـتـــشـــاري  ــواتــ كـــوســـمـــا جــ
فــي مستشفى  الــعــظــام  جــراحــة 
البحرين، وهو يعاني من  رويــال 
الركبة  مفصل  فــي  حــاد  التهاب 
ُهناك  كــان  خلقي،  تشوه  بسبب 
شيء واحد يدور في ذهنه - هل 
سأكون قادًرا على المشي بحرية 

بدون ألم؟
فإن  الحاالت،  في مثل هذه 
اإلجراء الطبيعي هو االستبدال 
الـــكـــامـــل لـــلـــركـــبـــة، كـــمـــا يــوضــح 
الــدكــتــور جــيــانــلــوكــا، مـــع األخـــذ 
بعين االعتبار أن الهدف النهائي 
ُمضيًفا:  عالجها،  هو  للجراحة 
»ومع ذلك، قمنا بتقييم إمكانية 
وكنا  للركبة  الجزئي  االستبدال 
أراد  فــــي حـــــال  ــنـــا  فـــرصـ نــــرجــــح 
السيد صالح اإلجراء ذاته. وهو 

ما اختاره في النهاية«.
يـــشـــرح الـــدكـــتـــور جــيــانــلــوكــا 

كــذلــك أن االســـتـــبـــدال الــجــزئــي 
جـــراحـــة  هــــي   )UKR( لــلــركــبــة 
ــم فــيــهــا  ــتــ ــة الــــتــــوغــــل يــ ــفـ ــيـ ــفـ طـ
ــدال الـــجـــزء الـــتـــالـــف من  ــبـ ــتـ اسـ
الــركــبــة فــقــط مـــع إضـــافـــة جــزء 
من الركبة الصناعية. عادة، يتم 
إجـــراء هــذا الــنــوع مــن الجراحة 
ــن يـــعـــانـــون  ــ ــذيــ ــ لــــأشــــخــــاص الــ
ــل فــي  ــاصــ ــفــ ــمــ ــاب الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مــــــن الـ
ويتم  الركبة  من  معينة  منطقة 
فقط  المنطقة  هـــذه  اســتــبــدال 
ـــرح صـــغـــيـــر عــلــى  ــ ــالل جـ ــ مــــن خــ
للركبة.  الكلي  عكس االستبدال 
تنفيذ هــذا اإلجــراء  أيــًضــا، يتم 
من دون لمس األربــطــة واألوتــار 

والعضالت.
بالحديث عن معدل الشفاء، 
يــقــول الــدكــتــور جــيــانــلــوكــا، كــان 
السيد صالح قادًرا على الوقوف 
والــمــشــي مــســافــات قــصــيــرة في 
وهو  الحًقا  وشوهد  اليوم  نفس 
يمشي مسافات أطول قلياًل على 
غضون  »فــي  المستشفى.  أرض 

أسابيع قليلة، لن يتمكن السيد 
بل  فحسب،  المشي  مــن  صــالــح 
مواجهة  دون  من  أيًضا  الركض 

أي صعوبة أو ألم«.
جيانلوكا،  الــدكــتــور  وُيـــؤكـــد 

الـــذي أجـــرى أكــثــر مــن 500 من 
هذا النوع في السنوات الخمس 
هناك  أن  إيطاليا،  في  الماضية 
نــوع  فــي  االبــتــكــارات  الكثير مــن 
الحشوات أيًضا. في الواقع، قام 

الدكتور جيانلوكا أيًضا بتصميم 
ــراع لـــزرع  ــتــ وتــســجــيــل بــــــراءة اخــ
التيتانيوم  من  مصنوعة  حشوة 
إيــثــيــلــيــن  بــــولــــي   E وفـــيـــتـــامـــيـــن 
لــتــجــنــب الـــحـــســـاســـيـــة وتــقــلــيــل 
األكسدة والتآكل مع تقدير عمر 

الحشوة مدة 20 عاًما.

جمهورية  سفير  اهلل  حبيب  أنــور  السيد  والتعليم،  التربية  وزيــر  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  استقبل 
المستمرة لالرتقاء  التطويرية  الــوزارة  الوزير على خطط  البحرين، حيث أطلعه  الشعبية لدى مملكة  الصين 

بالمخرجات التعليمية، كما تم بحث مجاالت التعاون بين البلدين في مختلف الشئون التعليمية.

 اجتمع الفريق الركن عبداهلل بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع 
مايكل  بــالــلــواء  2021م،  يوليو   4 األحــد  أمــس  العامة صباح  الــقــيــادة  فــي 

روثويل قائد قوة الواجب المشتركة األسترالية.
وخالل اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بقائد قوة الواجب المشتركة 
األسترالية، وتم استعراض عالقات التعاون والتنسيق العسكري المشترك 

القائم بين البلدين الصديقين.
إبراهيم الفضالة مساعد رئيس  الركن غانم  اللواء  حضر االجتماع 
هيئة األركان للعمليات، واللواء الركن الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة 
دفاع  قــوة  ضباط  كبار  من  وعــدد  والتقنية،  والتنظيم  التخطيط  مدير 

البحرين.

حضر الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة األركان 
حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل 
التقى  كــمــا  الشقيقة،  الــعــربــيــة  مــصــر  بجمهورية  الــغــربــي  الــشــمــالــي 
المسلحة  الــقــوات  حــرب  أركـــان  رئيس  حــجــازي  فريد  الفريق محمد 

المصرية.

وزي�ر �س�وؤون الدف�اع يجتمع بقائد ق�وة الواجب الم�س�تركة الأ�س�ترالية

رئ��ي�����س الأرك�����ان ي��ح����س����ر حفل 

افتت���اح قاعدة 3 يولي����و ال�م��سري����ة

}  جانب من اللقاء.

وزي������������ر ال�����ت�����رب�����ي�����ة ي����ب����ح����ث م���ع 

ال�����س��ف��ي��ر ال�����س��ي��ن��ي م����ج����الت ال���ت���ع���اون

ج����ه����از ال����خ����دم����ة ال����م����دن����ي����ة ي���ج���ت���از 

م��ت��ط��ل��ب��ات م��وا���س��ف��ات ال����ج����ودة ال��دول��ي��ة

} أحمد الزايد.

وزيرة ال�سحة تبحث مع ممثل »ال�سحة العالمية« التعاون بين الجانبين

بنت  فائقة  األستاذة  رحبت 
الصحة  ــرة  وزيــ الــصــالــح  سعيد 
بـــالـــدكـــتـــورة تــســنــيــم عــطــاطــرة 
الممثل المعين لمكتب منظمة 
ــة بــمــمــلــكــة  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـــصـــحـــة الـ
ــدأت أمــس  ــ ــتـــي بـ الــبــحــريــن، والـ
مهام عملها رسميا كأول ممثل 
ــم لــلــمــنــظــمــة، إلقــلــيــم شــرق  دائــ
المملكة،  أرض  على  المتوسط 
بتوليها  تهانيها  أطيب  مقدمة 

هذا المنصب.
وخالل االجتماع الترحيبي 
بـــالـــمـــمـــثـــل الــــــدائــــــم لــمــنــظــمــة 
ــيــــة، والـــــــذي  ــالــــمــ ــعــ الــــصــــحــــة الــ
حــضــره الــدكــتــور ولــيــد الــمــانــع 
والــدكــتــورة  الصحة  وزارة  وكــيــل 
مــــــريــــــم الـــــــهـــــــاجـــــــري الــــوكــــيــــل 
الـــمـــســـاعـــد لـــلـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، 
مكتب  أن  الصحة  ــرة  وزيـ أكـــدت 
في  العالمية  الــصــحــة  منظمة 
البحرين يعد استكماال  مملكة 
لمملكتنا  ــازات  اإلنـــجـ لــمــســيــرة 
الــغــالــيــة فــي الــقــطــاع الــصــحــي، 
العالقات  تعزيز  بأهمية  منوهة 
البحرين  مملكة  بين  المتميزة 
ومـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
ــتــــطــــويــــر الـــمـــســـتـــمـــر لــتــلــك  والــ
الصحي،  المجال  في  العالقات 
ــثـــل  ــمـ ــن خـــــــــالل وجـــــــــــود الـــمـ ــ ــ مـ

المعين لمكتب منظمة الصحة 
الــعــالــمــيــة بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
بــمــا يــســهــم فـــي تــطــويــر الــرؤيــة 
ــلـــيـــة فــــــي مــخــتــلــف  ــبـ الـــمـــســـتـــقـ
ــيــــة، وبـــمـــا  ــاالت الــــصــــحــ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
يـــتـــوافـــق واألهــــــــداف والـــغـــايـــات 
المنظمة وتتواءم  تتبناها  التي 
البحرين  مملكة  تــطــلــعــات  مــع 

لتطوير المنظومة الصحية.
استذكار  تم  اللقاء  وخــالل 
بين منظمة  العميقة  العالقات 
الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، ومــمــلــكــة 
من  تحقيقه  تــم  ومــا  البحرين 

الطيب  األثــر  لها  كــان  منجزات 
فـــي تــطــويــر وازدهـــــــار األنــظــمــة 
الــصــحــيــة، إلـــى جــانــب مــجــاالت 
تعزيزها من خالل استراتيجية 
ــيــــة  ــرك، وآلــ ــتــ ــشــ ــمــ ــاون الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــعــمــل مـــع الـــشـــركـــاء، لــلــفــتــرة 
المقيم  الممثل  ودور  المقبلة 
ــأن.  ــشــ ــي هــــــذا الــ ــ لــلــمــنــظــمــة فـ
الدكتورة  توجهت  جانبها،  ومن 
مكتب  ممثلة  عطاطرة  تسنيم 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالـــمـــيـــة 
إلى  بالشكر  البحرين  بمملكة 
مملكة البحرين حكومة وشعبا 

لوجود  المبذولة  الجهود  على 
المكتب الدائم لمنظمة الصحة 
والــذي  البحرين  فــي  العالمية 
للجانبين،  إضــافــة  يكون  ســوف 
ولــمــواصــلــة الــتــعــاون والــتــشــاور 
ــق الــــمــــشــــتــــرك فــي  ــيــ ــســ ــنــ ــتــ والــ
الصحية،  الــمــجــاالت  مختلف 
دوام  البحرين  لمملكة  متمنية 
ــار، ومــزيــدا من  ــ الــتــقــدم واالزدهـ
تــحــقــيــق الــمــنــجــزات والــنــتــائــج 
الطيبة واألهداف المنشودة من 
خالل عملها مع الفرق المعنية 

بالقطاع الصحي.

} وزيرة الصحة تستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية بالبحرين.

الثانية الدورة  اإطالق  المتحدة«  »الأمم  اإعالن  ال�سورى:  لرئي�س  الثاني  النائب 

من جائزة الأميرة �سبيكة ُيعد تتويجا دوليا للتجربة الوطنية في مجال تمكين المراأة

جامعة العلوم التطبيقية تلتقي خريجيها في حفل لم ال�سمل واللقاء ال�سنوي للخريجين

تحت رعاية رئيس جامعة العلوم التطبيقية األستاذ الدكتور 
غسان عواد نظم مكتب التطوير المهني وشؤون الخريجين في 
)لم  حفل  الخريجين  نــادي  مــع  بالتعاون  الطلبة  شــؤون  عــمــادة 
األكاديمي 2021-2020(  للعام  السنوي  واللقاء  الخريجين  شمل 
الجامعة  رئيس  بحضور  المرئي،  االتصال  تقنية  عبر  افتراضيًا 
عــدد  يشغل  الــذيــن  وخــريــجــيــهــا  وطلبتها  منتسبيها  مــن  وعـــدد 
كبير منهم مناصب عليا في مختلف المؤسسات في القطاعات 

الحكومية والخاصة. 

} خالل لقاء جامعة العلوم التطبيقية مع خريجيها.

اإج��راء عملي��ة ن��ادرة لركب��ة مري���س »روي��ال البحري��ن« ينج��ح ف��ي 

} د.جيانلوكا جواتيري .

للدفاع  العامة  اإلدارة  أكــدت 
الـــمـــدنـــي مــــن خـــــالل الــحــمــالت 
الــتــوعــويــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا فــرع 
ــيـــة  ــتـــوعـ ــة والـ ــامــ ــعــ الــــعــــالقــــات الــ
خــالل  الــمــجــتــمــع  فــئــات  لجميع 
تطبيق  ضــــــرورة  الــصــيــف  فــصــل 
ــراءات الــهــادفــة إلــى حماية  ــ اإلجـ
الـــعـــامـــة  والـــمـــمـــتـــلـــكـــات  األرواح 
ــنـــشـــآت مــــن أي  والـــخـــاصـــة والـــمـ
ــار، حـــيـــث يــــواصــــل الـــفـــرع  ــ ــطـ ــ أخـ

على  للتأكيد  الــتــوعــويــة  حملته 
ــرورة االلـــتـــزام بــاالشــتــراطــات  ــ ضـ
واإلرشـــــــادات الــخــاصــة بــمــرتــادي 
برك السباحة، وحملة متطلبات 
األمـــن والــســالمــة فــي الــمــركــبــات 
الــعــامــة  اإلدارة  ــع  مــ ــاون  ــعـ ــتـ ــالـ بـ

للمرور.
الــعــامــة  اإلدارة  نــظــمــت  كــمــا 
ــي مـــحـــاضـــرات  ــدنــ ــمــ ــاع الــ ــدفــ ــلــ لــ
تـــــوعـــــويـــــة مــــتــــنــــوعــــة عـــــــن بـــعـــد 

بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع عــــــــدة جـــهـــات 
مثل  الصيفية  األنــشــطــة  تــرعــى 
ــة  ــديـ الـــمـــحـــافـــظـــات األربــــــــع، األنـ
الشبابية، مراكز تحفيظ القرآن، 
الــمــراكــز االجــتــمــاعــيــة، كــمــا كــان 
ــإدارة الــعــديــد مــن الــمــشــاركــات  لــ
والتقارير  اإلذاعــيــة  البرامج  فــي 
التلفزيونية التي يتم من خاللها 
والتوعوية  األمنية  الثقافة  نشر 

لدى جميع فئات المجتمع.

الإدارة ال��عام�ة للدفاع ال��مدن�ي توا�سل حملتها التوعوية لتاأكيد

ال�سي�ف بف�س�ل  الخا�س�ة  والإر�س�ادات  بال�س�تراطات  اللت�زام 

} جانب من الحمالت التوعوية.
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محميد احملميد

أول السطر:
نــتــمــنــى عـــلـــى اإلخـــــــوة األفــــاضــــل فــي 
والمعهود  الكريم  السعي  الــجــوازات  إدارة 
الــبــعــض بخصوص  فـــي مــعــالــجــة شــكــوى 
التي  اإلقــامــات  لختم  الــجــوازات  مواعيد 
المواعيد  إن  إذ  الكترونيا،  إصــدارهــا  يتم 
تكون محجوزة، وهي تبدأ في الساعة 12 

ليال يوم السبت..!!
تأجيل القروض.. 

مكره أخاك ال بطل:
فـــي اســتــطــالع لـــلـــرأي أجـــرتـــه »أخــبــار 
الخليج« عبر موقعها االلكتروني تم طرح 
الــســؤال الــتــالــي: بــعــد تــوجــيــهــات مصرف 
ستعمد  هل  للبنوك..  المركزي  البحرين 
نهاية  حتى  القروض  أقساط  تأجيل  إلى 
الــتــصــويــت حتى  نتيجة  ولـــمـــاذا؟  الــعــام؟ 
األمس أفادت بأن 40% قالوا )نعم(، فيما 

قال 60% )ال(.
والمنصات  الصحف  العديد من  وفي 
اإلعــالمــيــة والـــمـــواقـــع االلــكــتــرونــيــة يــثــار 
الـــحـــديـــث عـــن تــأجــيــل ســـــداد الـــقـــروض، 
بــيــن منافعها  ــا،  ــرارهــ وأضــ فــوائــدهــا  بــيــن 
وسلبياتها، بين آثارها وتداعياتها.. ولكل 
تدعو  ومــبــررات،  أسباب  ومؤسسة  شخص 
إلى التأجيل بل وتجبر عليه، وخاصة في 

ظل جائحة كورونا.
لدى  التأجيل  تبعات  عن  نتحدث  لن 
البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، 
تــقــوم  كـــيـــف  وتــــعــــرف  بــــذلــــك،  أدرى  فـــهـــي 
من  إلــى  نتطرق  ولــن  التأجيل،  بتعويض 
الــقــروض وفق  التعامل مع  قــادر على  هو 
ولكن  األولويات،  وترتيب في  مالية  خطة 
ما يهمنا هو المواطن وصاحب المؤسسة 
قرار  إلــى  لجأ  الــذي  التجاري،  والمشروع 
أخـــاك ال  »مــكــره  بالمثل  الــتــأجــيــل، عمال 
القروض جاء  تأجيل  قــرار  أن  أي  بطل«.. 
والمؤسسة  المتعثر،  المواطن  جبرا على 
الــتــجــاريــة الــمــتــضــررة، بــســبــب الـــظـــروف، 

وليس بطولة وال ترفا.
لذلك فإن نسبة 40% من الذين قالوا 
)نعم( لتأجيل القروض، حسب استطالع 

»أخـــبـــار الــخــلــيــج«، وربــمــا أكــثــر مــنــهــم في 
مـــواقـــع وصـــحـــف أخـــــــرى.. قـــالـــوهـــا ليس 
والصرف  والرفاهية،  الترف  يــودون  ألنهم 
فيما ال يفيد، ولكنهم ألنهم فعال بحاجة 
إلـــى ذلــــك، والــبــعــض كـــاد يــقــضــي الشهر 
القروض،  أقساط  تسديد  أثناء  بصعوبة 
ــدا في  ــات مــهــمــة جــ ــويــ ــام بــتــأجــيــل أولــ ــ وقـ
ــي الــتــأجــيــل  ــد فـ ــ حــيــاتــه ومــعــيــشــتــه، ووجـ

فرصة مناسبة.
ــعـــم(، قــالــهــا ألنــه  كــمــا أن مـــن قـــال )نـ
تداعيات جائحة  متضرر فعال وحقا، من 
التجاري،  التي عصفت بمشروعه  كورونا، 
وبددت خططه المالية، وأطاحت بأحالمه 
تنتهي،  ال  التي  الخسائر  وكبدته  وآماله، 
ســواء من خــالل اإليــجــارات أو الــرســوم أو 
التي  البضاعة  أو  عنده،  العاملين  رواتــب 
تكدست لديه، وجعلته يسحب من رصيده 
ومخزونه المالي ومن جيبه الخاص، وال 
وتتوقف  الــجــائــحــة  ستنتهي  مــتــى  يـــدري 

تداعياتها.
تفكير  إعـــادة  إلــى  بحاجة  نحن  ربــمــا 
المواطن  معاناة  معالجة  توفير سبل  في 
الــمــتــضــرر..  الــمــشــروع  وصــاحــب  المتعثر 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن قــيــام الـــدولـــة مــشــكــورة 
ــزم الــمــالــيــة  ــحــ ــن الــ ــد مــ ــديـ ــعـ بـــتـــقـــديـــم الـ
كذلك  بحاجة  األمـــر  فــإن  واالقــتــصــاديــة، 
إلى إعــادة الدراسة عند كل فرد وعند كل 
صاحب مؤسسة ومشروع تجاري، وكذلك 
الــبــعــض  ــارف والـــبـــنـــوك، ألن  ــمـــصـ الـ هـــي 
ال يـــزال يـــرى أن فــوائــد تــأجــيــل الــقــروض 
ــاك ال  مكلفة وبــاهــظــة، ولــكــن » مــكــره أخـ
بطل«.. فهل من حل مجتمعي ومؤسساتي 

للقضية، فهي أكبر من تأجيل قرض.
آخر السطر:

تــعــاطــف شــريــحــة كــبــيــرة مــن الــشــبــاب 
الـــعـــربـــي، وخـــاصـــة الــفــتــيــات، مـــع الــشــاب 
ــرأة  ــذي تــســبــب فـــي قــتــل امــ ــ األمـــريـــكـــي الـ
وطفلتها بسبب التهور في السياقة، فقط 
ألنــــه شــــاب وســـيـــم، والــــدعــــوة إلــــى إطـــالق 
حملة تبرعات لدفع الدية.. تعاطف سيئ 
في غير محله، ويعكس تفاهة االهتمامات 

وانحدارا في المستوى الفكري.

malmahmeed7@gmail.com

ت�أجيل القرو�ض..

 »مكره اأخ�ك ال بطل«

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

تطعيم  اكــتــمــال  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
مليون شخص بجرعتين من مختلف أنواع 
مملكة  في  إجازتها  تمت  التي  التطعيمات 
البحرين، وذلك بنسبة 80% من سكان مملكة 
ضمن  التطعيم  ألخذ  المؤهلين  البحرين 
الــوزارة  مؤكدًة  للتطعيم،  الوطنية  الحملة 
الحكومة  حـــرص  يــعــكــس  اإلنـــجـــاز  هـــذا  أن 
على سالمة وصحة أفراد المجتمع وتوفير 
أفضل الممارسات الصحية لضمان تطبيق 

أعلى معايير المناعة المجتمعية. 
الوطنية  الجهود  أن  الـــوزارة  وأوضحت 
لــلــحــد مــن انــتــشــار الــفــيــروس مــســتــمــرة، إذ 

جرعات  لعدد  االستيعابية  الطاقة  رفــع  تم 
يوميًا  جرعة  ألف   31 إلى  لتصل  التطعيم 
من خالل 31 مركًزا موزًعا على كافة مناطق 
البحرين، األمر الذي أسهم في تقليل مدة 
االنتظار ألخذ التطعيم، كما تم تطعيم ما 
ألخذ  المسجلين  األفـــراد  مــن   %98 نسبته 
الــوصــول  حتى  مستمر  والــعــمــل  التطعيم، 

الى األهداف المنشودة.
وأضافت الوزارة أن البحرين ماضية في 
تطوير بروتوكوالت التطعيم ضمن الحملة 
الــبــروتــوكــوالت  بحسب  للتطعيم  الوطنية 
جرعة  بتقديم  وذلــك  المعتمدة،  العالمية 

كورونا  لفيروس  المضاد  للتطعيم  منشطة 
ضمن الخطوات التي تقوم بها المملكة في 
جهود التصدي لفيروس كورونا، إضافة إلى 
من  العمرية  الفئة  تطعيم  على  الموافقة 
12 إلى 17 عاًما بتطعيم )فايزر - بيونتك( 
الــمــضــاد لــفــيــروس كـــورونـــا بــجــرعــتــيــن، من 
أجل الحفاظ على صحتهم وسالمتهم من 

خالل اكتساب المناعة ضد الفيروس. 
دعوتها  الصحة  وزارة  جــددت  ذلك  إلى 
هم  مّمن  والمقيمين  المواطنين  لجميع 
فوق 18 عاًما، خصوًصا كبار السن والفئات 
األكــثــر عــرضــة لــإصــابــة، مــّمــن لــم يــأخــذوا 

التطعيم حتى اآلن، إلى المبادرة بالتسجيل 
ألنفسهم  الحماية  لتوفير  التطعيم  وأخــذ 
ومجتمعهم، وذلك عبر الموقع اإللكتروني 
كورونا  بفيروس  يتعلق  ما  لكل  المخصص 
»مجتمع  تــطــبــيــق  أو   healthalert.gov.bh

البيانات  واعــي«، حيث يمكن االطــالع على 
الخاصة بكل تطعيم والفئة المؤهلة ألخذه 
من قبل الجميع، داعيًة كذلك أولياء األمور 
العمر  من  يبلغون  ممن  أبنائهم  لتسجيل 
الــالزمــة  الــحــمــايــة  لتوفير  فــأكــثــر  عــاًمــا   12

لهم.

وزارة ال�شح�ة: اكتم��ل تطعي�م ملي�ون �ش�خ�ض بجرعت�ي التطعي�م

أوضــــــح الـــفـــريـــق الــوطــنــي 
ــي لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  ــبـ ــطـ الـ
كورونا أن االنتقال من المستوى 
األصفر إلى المستوى األخضر 
الضوئية  ــارة  ــ اإلشـ آلــيــة  ضــمــن 
لمستوى انتشار فيروس كورونا 
يتطلب أن يكون متوسط نسبة 
الحاالت القائمة الجديدة من 
إجــمــالــي الــفــحــوصــات أقـــل من 
2% مــدة 14 يــومــًا، وبما أنــه قد 
ــى الــمــســتــوى  ــ تــــم االنـــتـــقـــال إلـ
الموافق  الجمعة  يــوم  األصفر 
ــنـــد بـــدء  ــاري عـ ــ ــجـ ــ ــيـــو الـ 2 يـــولـ
ــة فــــإن االنــتــقــال  ــيـ تــفــعــيــل اآللـ
إلى المستوى األخضر يتطلب 
من  أقــل  النسبة  متوسط  بقاء 
ذلـــك  مـــنـــذ  ــا  ــومـ يـ  14 ــدة  ــ مـ  %2

التاريخ.
ونـــــــــوه الــــفــــريــــق الـــوطـــنـــي 
ــي لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  ــبـ ــطـ الـ
ــه عــنــد  ــم إعــــالنــ كــــورونــــا بـــمـــا تــ
ــة بـــــــأن بــعــض  ــ ــيــ ــ ــن اآللــ ــيــ ــدشــ تــ
ــي يـــحـــددهـــا  ــتــ الـــمـــنـــاســـبـــات الــ
الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي لن 
تخضع لمعطيات آلية اإلشارة 
من  فيها  الــتــجــمــع  يشكل  لــمــا 
ــلــــى صــــحــــة وســــالمــــة  خــــطــــر عــ
ــدد الــفــريــق  ــ الـــجـــمـــيـــع، كـــمـــا شـ
الــوطــنــي الــطــبــي عــلــى أهــمــيــة 
مــواصــلــة االلــتــزام بــاإلجــراءات 

تحقيق  لمواصلة  االحــتــرازيــة 
ــداد الــحــاالت  خــفــض أكــبــر ألعــ
الـــــقـــــائـــــمـــــة، والــــــــوصــــــــول إلــــى 

الـــمـــنـــشـــودة ضمن  الــتــطــلــعــات 
ــــدي لـــفـــيـــروس  ــــصـ ــتـ ــ ــود الـ ــ ــهـ ــ جـ

كورونا.

الفري�ق الوطن�ي الطب�ي: االنتق��ل اإل�ى الم�ش�توى االأخ�شر يتطلب ا�ش�تمرار متو�ش�ط 

يوم��  14 م�دة   %2 م�ن  اأق�ل  الفحو�ش��ت  اإجم�ل�ي  م�ن  الجدي�دة  الق�ئم�ة  الح��الت  ن�ش�بة 

أيـــــــدت مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف عــقــوبــة 
الــســجــن 3 ســنــوات عــلــى شـــاب بــحــريــنــي و5 
متلبسين  ضبطهما  بعد  آخــر  على  سنوات 
ريال   500 مــزورة من  نقدية  بتزوير عمالت 
ســـعـــودي وأمــــــرت بــتــغــريــمــهــمــا مـــائـــة ديــنــار 
هاتفهما  عــلــى  إبــاحــيــة  ــواد  ــ مـ لــحــيــازتــهــمــا 

النقال.
قبضة  فــي  سقطا  قــد  المتهمان  وكـــان 
الجهات المعنية بعد بالغ لمالزم أول تفيد 
بــــأن بــحــريــنــيــا يــحــمــل عــمــالت مــزيــفــة من 
بترويجها،  ويــقــوم  ســعــودي  ريـــال   500 فــئــة 
فــتــم تــرتــيــب مـــصـــدر ســــري إلعــــــداد كمين 

لــضــبــط الــمــتــهــم، والـــــذي اتــفــق مــعــه على 
اللقاء  مكان  وفي  المزيفة،  العمالت  شــراء 
بمنطقة الجفير حضر المتهم وتم القبض 

عليه. 
ألف   49 على  بــحــوزتــه  عثر  وبتفتيشه 
ــال مــزيــفــة،  ــال ســـعـــودي مـــن فــئــة 500 ريــ ريــ
ــنـــقـــال عـــلـــى صـــور  كـــمـــا عـــثـــر فــــي هـــاتـــفـــه الـ
ومقاطع فيديو لعمالت مختلفة باإلضافة 
وبــســؤالــه عــن مصدر  إبــاحــيــة،  إلــى مقاطع 
يتسلمها  بأنه  األول  المتهم  أقــر  العمالت 
ــد، فــتــم االتـــفـــاق  ــامـ ــن شــخــص يـــدعـــى حـ مـ
معه على االتصال بالمتهم وإبالغه بإتمام 

وبالفعل  الــمــزيــفــة.  الــعــمــلــة  تــبــادل  عملية 
اتصل بالمتهم الثاني وطلب منه الحضور 
إلى الجفير لتسلم نصيبه من المبلغ بعد 
القبض  تم  حضوره  وعند  العمالت،  تبادل 
نقال  هاتف  على  بحوزته  عثر  حيث  عليه 
على  عثر  هاتفه  وبتفريغ  السيارة،  ومفتاح 
لــعــمــالت مختلفة  فــيــديــو  ومــقــاطــع  ــور  صــ
ومــقــاطــع إبــاحــيــة، لكنه أنــكــر فــي اعــتــرافــه 
بمحضر االستدالالت أمام النيابة بعالقته 
بـــاألمـــوال الــمــزيــفــة. وثــبــت بــتــقــريــر خبير 
المضبوطة  العمالت  أن  والتزوير  التزييف 
مـــزيـــفـــة وفــــــق أســـــلـــــوب الـــتـــزيـــيـــف الــكــلــي 

باستخدام جهاز كمبيوتر وطابعة، وأقل من 
الــمــتــوســط فــي جـــودة الــتــزيــيــف ويــمــكــن أن 

تنطلي على األشخاص البسطاء.
المتهمين  إلــى  العامة  النيابة  أسندت 
بقصد  قــلــدا   ،2020 أكــتــوبــر   31 فـــي  أنــهــمــا 
ورقية متداولة  الترويج واالستعمال، عملة 
قانونا داخل مملكة البحرين وبدولة أخرى، 
وهي العمالت المضبوطة بالريال السعودي، 
بــأن  المضبوطة  الــعــمــالت  وزورا  ــازا  حـ كــمــا 
البحرين،  مملكة  فــي  بــهــا  بالتعامل  قــامــا 
إباحية في وسيلة تقنية  وأخيرا حازا مواد 

معلومات.

5 �شنوات ل�ش�ب روج عمالت نقدية مزورة ت�أييد ال�شجن 

شركة  الــمــدنــيــة  العليا  االســتــئــنــاف  محكمة  ألــزمــت 
تأمين دفع 42 ألف يورو أو ما يعادل المبلغ بالبحريني 
لــورثــة ســيــدة أبــرمــت عــقــد تــأمــيــن مــع الــشــركــة وتــوفــيــت 
ــراض، حــيــث تــكــبــدت المبلغ  ــ ــ بــعــد إصــابــتــهــا بــأحــد األمـ
أوروبية وقدمت  دولة  أجرتها في  جراء عمليات جراحية 
المستندات الدالة على دفع المبلغ معتمدة من السفارة 
البحرينية والجهات المعنية في الدولة األوروبية، حيث 
إلى  يــؤدي  أن  المؤمن  ألــزم  القانون  أن  المحكمة  أكــدت 
إيــرادا  أو  المال  مبلغا من  المستفيد  إلــى  أو  له  المؤمن 
كمرتب أو أي تعويض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو 
تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي 

يؤديه المؤمن له للمؤمن.
بحرينية  سيدة  رفعت  عندما  الواقعة  بــدايــة  وكــانــت 
لدى  طبيا  تأمينا  عليها  مؤمن  أنها  فيها  أشــارت  دعــوى 
شركة التأمين وحيث أحست المدعية بانتفاخ في البطن 
لها  وأجـــريـــت  الــبــحــريــن  فــي  عـــدة مستشفيات  فــراجــعــت 
الحيوية  الــمــضــادات  إعطاؤها  وتــم  الطبية  الفحوصات 
اآلالم  عــاودتــهــا  وبــعــدهــا  للشفاء  فتماثلت  لالستعمال 
يكون  أن  األطــبــاء  وتوقعوا  المستشفيات  أحــد  فراجعت 
ذلك االنتفاخ ورم، وتأكدت من حالتها في إحدى الدول 
ومستعجلة  وأن حالتها طارئة  إصابتها  وتبين  األوروبية 
ويلزم إجراء عملية جراحية بصورة مستعجلة وأن ذلك 
من  التأمين  بشركة  االتــصــال  فتم  تأخير  أي  يحتمل  ال 
فوافقت  بالحالة  وأخــبــروهــا  ــي  األوروبــ المستشفى  ِقــبــل 
والتي  الــجــراحــيــة  العملية  إجـــراء  على  عليها  الــمــدعــى 
المبلغ  والــفــحــوصــات  الــعــالج  شــامــلــة  مــصــاريــفــهــا  بلغت 

المطالب به 27 ألف دينار.
العالج  تكاليف  ســداد  رفضت  عليها  المدعى  أن  أال 
أول  أمــــام محكمة  الــجــراحــيــة ورفــعــت دعــــوى  والــعــمــلــيــة 
درجة قضت برفضها فطعنت على الحكم أمام المحكمة 
وحضرت وكيلة المستأنفة التي أفادت أن موكلتها توفيت 
وقدمت الئحة معدلة بإدخال الورثة وبعد مرور القضية 
التمييز  محكمة  إلــى  وصــوال  تقاضي  مرحلة  مــن  بأكثر 
الــتــي قــضــت بـــإعـــادة الــقــضــيــة إلـــى مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 

لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.
قــانــونــا بنص  الــمــقــرر  إن  قــالــت محكمة االســتــئــنــاف 
الــتــأمــيــن عقد  أن  الــمــدنــي  الــقــانــون  مـــن   )686( الـــمـــادة 
يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى 
المستفيد مبلغا من المال أو إيرادا كمرتب أو أي تعويض 
ــوع الـــحـــادث أو تــحــقــق الخطر  مــالــي آخـــر فـــي حــالــة وقــ
المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن 
أو  أقساطا  التأمين  مقابل  يكون  أن  ويجوز  للمؤمن  له 

دفعة واحدة.
 كما نصت المادة 704 من ذات القانون على أن يلتزم 
المؤمن له أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف 
من  ليتمكن  معرفتها  المؤمن  يهم  والتي  له  المعلومة 
تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه وتعتبر مهمة 
أسئلة  المؤمن محل  التي جعلها  الوقائع  األخــص  على 
مكتوبة محددة - أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد 
من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك 
المؤمن بكل حادثة من  إبــالغ  إلــى  يبادر  أن   - فــور علمه 
الـــمـــادة 712 من  نــصــت  كــمــا  مـــســـؤوال،  أن تجعله  شــأنــهــا 

الخطر  تحقق  عند  المؤمن  يلتزم  أن  على  القانون  ذات 
العقد  فــي  الــمــحــدد  أو عند حــلــول األجـــل  الــمــؤمــن منه 
من  يوما  ثالثين  خــالل  المستحق  التأمين  مبلغ  بــأداء 
اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات 

الالزمة للتثبت من حقه.
وقالت لما كان مورثة المستأنفة أبرمت عقد تأمين 
صحي مع المستأنف ضدهاـ ـ وتبين إصابة األولى وإحراء 
عملية جراحية بلغت تكاليفها ما يقرب من 42 ألف يورو 
وفقا للمستندات المقدمة من ورثة المدعية وهي تقارير 
البحرين  مملكة  ســفــارة  قبل  مــن  عليها  مــصــادق  طبية 
فــي الــدولــة األوربــيــة األمــر الــذي تــرى معه المحكمة أن 
شركة التأمين مسؤولة عن سداد كامل تكاليف العملية 
المستأنف  الحكم  إلغاء  يتعين  الــذي  األمــر  الجراحية، 
والــقــضــاء مــجــددا بـــإلـــزام الــمــســتــأنــف ضــدهــا بـــأن تــؤدى 
للمستأنفين مبلغ 69\41913 يورو قيمة تكاليف العملية 

الجراحية والعالج.
فـــلـــهـــذه األســــبــــاب حــكــمــت الــمــحــكــمــة فــــي مـــوضـــوع 
مجددًا  والقضاء  المستأنف  الحكم  بإلغاء  االستئناف 
مبلغ  للمستأنفين  تــؤدي  بــأن  ضدها  المستأنف  بــإلــزام 
وثالثة  وتسعمائة  ألفا  وأربعين  واحــد  ــ  يــورو   41913\69
عشر يورو وتسع وستون من المائة ــ أو ما يعادله بالدينار 
الــبــحــريــنــي بــتــاريــخ الـــوفـــاء والــفــائــدة الــتــأخــيــريــة بــواقــع 
التام  الــســداد  الــدعــوى وحتى  رفــع  تاريخ  2% سنويا من 
خمسين  ومبلغ  الــمــصــروفــات  مــن  المناسب  وتضمينها 
دينارا أتعابا للمحاماة عن درجتي التقاضي ورفضت ما 

عدا ذلك من طلبات.

بحريني�ة ورث�ة  اإل�ى  ي�ورو  األ�ف   42 دف�ع  ت�أمي�ن  �ش�ركة  اإل�زام 
واإلدارات  بالمحافظات  الشرطة  مديريات  أكدت 
االلتزام في  المجتمع  أفــراد  األمنية ضــرورة مواصلة 
لمستوى  الــضــوئــيــة  ــارة  ــ اإلشـ »آلــيــة  مــســتــويــات  جميع 
الوطني  الفريق  أعلنها  والتي  كورونا«  فيروس  انتشار 
الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا، مــشــيــدة بــالــتــزام 
والتي  الماضية  الفترة  والمقيمين خالل  المواطنين 
أســفــرت عــن انــخــفــاض تــدريــجــي فــي عـــدد اإلصــابــات 

والحاالت القائمة.
المواطنين  األمنية  واإلدارات  المديريات  ودعــت 
بــااللــتــزام في  الــتــراخــي  إلــى عــدم  الــكــرام  والمقيمين 
اإلجــراءات االحترازية في ظل فتح بعض القطاعات 
أمام الجمهور، ويجب على الجميع أن يفعلوا دورهم 
وواجبهم الوطني واالجتماعي، والمواصلة في تطبيق 
ــراءات االحــتــرازيــة وصـــواًل الــى الــهــدف المنشود  اإلجــ
وهــــو الــقــضــاء عــلــى الـــفـــيـــروس والــــعــــودة الــــى الــحــيــاة 
الــطــبــيــعــيــة بــشــكــل كـــامـــل، مـــؤكـــدًة أنـــه فـــي ظـــل دورهـــا 
واإلدارات  المديريات  بها، ستواصل  المنوطة  والمهام 
األمنية العمل على ضمان االلتزام بالتدابير الوقائية 

واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي هذا اإلطار فقد قامت المديريات واإلدارات 
األمــنــيــة مــنــذ بـــدء الــجــائــحــة وحــتــى تـــاريـــخ 1 يوليو 
 93511 حــيــال  القانونية  اإلجــــراءات  بــاتــخــاذ  الــجــاري 
مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في األماكن العامة، 
التباعد  معايير  على  للحفاظ  إجــراًء   11362 واتخاذ 

االجتماعي، والقيام بـ13065 حملة توعوية.
كــمــا تــلــقــى مـــركـــز اإلســــعــــاف الـــوطـــنـــي مــنــذ بــدء 
الجائحة 17204 بالغات خاصة بجائحة كورونا، حيث 

الــالزمــة عــن طريق فريق  ــراءات  اإلجــ واتــخــذ  باشرها 
فيما  الــحــاالت،  هــذه  مع  للتعامل  ومؤهل  متخصص 
قامت آليات إدارة النقل بـ38931 حركة تم خاللها نقل 

104276 حالة منذ بدء الجائحة.
لــلــدفــاع  الــعــامــة  اإلدارة  تــتــابــع  الــســيــاق،  ذات  فــي 
حيث  الفيروس،  انتشار  من  الحد  في  دورهــا  المدني 
عمليات   346201 بتنفيذ  الجائحة  بــدء  منذ  قــامــت 
تطهير وتعقيم مختلفة للمباني والمنشآت الحكومية 
والشوارع والطرقات وغيرها، مع مواصلة عقد الدورات 
عمليات  لتنفيذ  الصحيحة  الــطــرق  حــول  التدريبية 
التطهير والتعقيم االحترازي في المباني والمنشآت 
ــاكـــن الــعــمــل، وبــلــغ عـــدد الــمــشــاركــيــن  الــحــكــومــيــة وأمـ
الــمــدنــي 2258 من  الــدفــاع  الــتــي نظمها  ــدورات  الــ فــي 
الــمــؤســســات والــشــركــات الــخــاصــة ومــخــتــلــف الجهات 
ــدد الــمــتــطــوعــيــن مــنــذ شهر  الــحــكــومــيــة، فــيــمــا بــلــغ عـ
إلى  باإلضافة  متطوعًا،   6134 الماضي  العام  مــارس 
اإلشراف على 2446 عملية تطهير وتعقيم شارك فيها 
المتطوعون، كما تم تدريب 1230 شخصًا من الكوادر 
والمتطوعين لتعقيم المساجد، وتنفيذ 107 عمليات 
كما  التنظيف.  شركات  مع  بالتعاون  وتعقيم  تطهير 
واإلدارات  بــالــمــحــافــظــات  الــشــرطــة  مـــديـــريـــات  أكــــدت 
األمــنــيــة الــمــعــنــيــة بــأنــه فــي ظــل الـــقـــرارات الــجــديــدة 
لــلــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي بــفــتــح بــعــض الــقــطــاعــات، 
ستواصل العمل على ضمان التزام الجميع بالقرارات 
األمنية  الـــدوريـــات  نــشــر  خـــالل  مــن  وعـــدم مخالفتها 
واتـــخـــاذ كــافــة اإلجــــــراءات الـــالزمـــة والــتــي تــهــدف إلــى 

الحفاظ على أمن وسالمة المجتمع وأفراده.

ا�ضتمرار الحمالت التفتي�ضية ل�ضمان تطبيق االإجراءات االحترازية

و346  ت���وع���وي���ة..  ح��م��ل��ة  األ�����ف   13 م���ن  اأك���ث���ر 

األ�����ف ع��م��ل��ي��ة ت��ط��ه��ي��ر ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����ش���ر ك���ورون����

} حمالت تفتي�سية م�ستمرة لضمان تطبيق اإلجراءات االحترازية.

صرحت رئيس نيابة االسرة 
والــطــفــل بــأنــه فــي ضـــوء مــا تم 
تـــداولـــه عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
مشهد مصور  مــن  االجــتــمــاعــي 
لثالثة أشخاص يقومون بإرغام 
طــفــل عــلــى الـــدخـــول لــلــســيــارة، 
بالغا من  العامة  النيابة  تلقت 
مركز شرطة سترة مفاده أن ما 
حصل كان إثر خالف نشب بين 
-الــذي  المتهمين  أحــد  شقيق 

هو في عمر المجني عليه- وقد 
تطور إلى قيام المتهمين بأخذ 
ــه بــالــقــرب  الــطــفــل وتـــوجـــهـــوا بـ
ألفاظا  له  ووجهوا  منزلهم  من 
غير الئقة واعتدوا على سالمة 
ــا ســـمـــحـــوا لــه  ــعـــدهـ جـــســـمـــه، وبـ
النيابة  باشرت  وقــد  بالمغادرة، 
الواقعة  في  تحقيقاتها  العامة 
بسؤال المبلغة والمجني عليه، 
المتهمين  اســتــجــواب  تـــم  كــمــا 

ــل  ــيـ ــســـجـ ــتـ ــالـ ومـــــواجـــــهـــــتـــــهـــــم بـ
ــة، ووجـــهـــت  ــعــ ــواقــ ــلــ ــور لــ ــمــــصــ الــ
إلــيــهــم تــهــم االخــتــطــاف وحجز 
سالمة  على  واالعتداء  الحرية 
جــســم الــغــيــر والـــســـب الــعــلــنــي، 
جميع  بحبس  الــنــيــابــة  وأمــــرت 
ــا عــلــى  ــًيـ ــاطـ ــيـ ــتـ الــمــتــهــمــيــن احـ
استكمال  وجــار  التحقيق،  ذمــة 
للتصرف  تمهيدا  التحقيقات 

في القضية.

حب�ض المتهمين بخطف طفل احتي�طي� على ذمة الق�شية

الـــتـــواصـــل  مــــواقــــع  عـــلـــى  عـــبـــر مــوقــعــهــا  الـــصـــحـــة  وزارة  ــرت  ــ ذكــ
االجتماعي عن حصول أكثر من 230 حالة على دواء »سوتروفيماب« 
من 18 يونيو حتى 1 يوليو الجاري. حيث بلغت معدالت التعافي 
أعــراض جانبية وبلغ  أيــام، بينما لم يتم تسجيل أي  95% خالل 5 

معدل مغادرة الحاالت من المستشفى %100. 

يحقق  »���ش��وت��روف��ي��م���ب«   ع��الج 

م��ع��دل  ت��ع���ٍف م��ن ك��ورون��� %95



�أن  مكنا�س  �أك��رم  �لأعمال  رجل  �أك��د 

بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �صاحب  ح�صرة 

�ملفدى،  �لبالد  عاهل  خليفة  �آل  عي�صى 

�لتي  �لثاقبة  ر�ؤية جاللته  من خالل  متكن 

�لإ�صالحي من جعل  جت�صدت يف م�صر�عه 

يف  فريًد�  عاملًيا  منوذًجا  �لبحرين  مملكة 

�إىل  م�صرًي�  ��لنفتاح،  ��لت�صامح  �لتعاي�س 

�لعامل  �إىل  �لو��صحة  �لبحرين  ر�صالة  �أن 

�ملغر��س  �لأمن  هي ر�صالة �صالم تعرب عن 

�ملفر��س  �لي�س  �لأزل  منذ  �لنفو�س  يف 

�لأديان  جميع  بني  ��لتعاي�س  �أممي،  بقر�ر 

من  تنبع  �ل�صعادة  ��أن  �لأعر�ق،  ��لثقافات 

�لعي�س يف جمتمع متعدد �لثقافات �متعدد 

�لأعر�ق، ��إدر�ك �أن هذ� �لتنوع هو �أ�صلوب 

عي�س د�ئم يجب �حلفاظ عليه.

مو�صكو  جامعة  قر�ر  �إن  مكنا�س  �قال 

�جلاللة  �صاحب  ح�صرة  منح  �حلكومية 

�مللك �ملفدى �لدكتور�ه �لفخرية ميثل �عرت�فا 

�حلفاظ  جعل  يف  جاللته  ل��د�ر  �تقدير� 

�تنمية �لت�صامح ��لتعاي�س عمال موؤ�ص�صيا 

ممنهجا، �ذلك من خالل موؤ�ص�صات مثل مركز 

�مللك حمد �لعاملي للتعاي�س �ل�صلمي �غريه 

تر�صيخ  �إىل  �لهادفة  �لوطنية  �ملبادر�ت  من 

�ل�صلوكيات �حلميدة لدى �لن�سء ��ل�صباب، 

باأن  �ل�صامية  �مللكية  �لر�صالة  من  �نطالًقا 

ن�س  يف  جاء  كما  �ل�صالم،  عد�  هو  �جلهل 

�إعالن مملكة �لبحرين للتعاي�س �ل�صلمي.

�لكبرية  �لدرجة  هذ�  »يف�صر  ��أ�صاف: 

�إىل  �لطمئنان  من  �إليها  ��صلنا  �لتي 

�م�صتقبل  �أ�لدن��ا  �م�صتقبل  م�صتقبلنا 

��صتثمار�تنا �رهاننا �لر�بح على �مل�صتقبل، 

�يتّوج كل ذلك �جود جاللة �مللك حمد بن 

عي�صى �آل خليفة، �لذي ميثل بنظرته �لثاقبة 

�أمان  �صمام  للم�صتقبل  ���صت�صر�فه  لالأمور 

�لزمان يف عامل تربز  �لبحرين من عاديات 

��إق�صاء  ��لنكفاء  �لتع�صب  ظو�هر  فيه 

�لآخر ��لرغبة يف �لنعز�ل ��ل�صتقاللية«.

�لبحرين  مملكة  �أن  �إىل  مكنا�س  ��أ�صار 

يف  ب��ه  يحتذى  من��وذًج��ا  بالفعل  تقدم 

�متا�صك  ��لقت�صادي  �ل�صيا�صي  �ل�صتقر�ر 

�لد�لة �لوطنية رغم كل �ملوؤثر�ت �خلارجية 

�لبلد،  �تفتيت  �لفنت  �إث��ارة  �إىل  �ل�صاعية 

تقدير  �أقل  على  �ملا�صية  عام  �ملئة  �خالل 

تعر�صت هذه �لد�لة �ل�صغرية �إىل موؤ�مر�ت 

�صيا�صًيا  عنيفة  ه��ز�ت  �أح��دث��ت  ك��ربى 

يف  ��صتطاعت  �لبحرين  لكن  ��جتماعًيا، 

كل مرة �مت�صا�س �ل�صدمة ��خلر�ج منها 

�أقوى من ذي قبل.
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مكنا�س: امللك جعل من البحرين 

منوذًجا عاملًيا يف التعاي�س والت�سامح

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

يهنئ الرئي�س اجلزائري بذكرى اال�ستقالل

بعث �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري �صلمان بن حمد �آل خليفة �يل �لعهد رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء، حفظه �هلل، برقية تهنئة �إىل �لرئي�س عبد�ملجيد تبون رئي�س �جلمهورية �جلز�ئرية 

�لدميقر�طية �ل�صعبية، �ذلك مبنا�صبة ذكرى ��صتقالل بالده، �أعرب �صموه فيها عن خال�س 

تهانيه �متنياته له مبوفور �ل�صحة ��ل�صعادة بهذه �ملنا�صبة �لوطنية.

رّحبت مبمثلة املكتب يف اليوم االأول من ت�سّلم مهامهما.. ال�سالح: 

مكتب »ال�سحة العاملية« ا�ستكمال مل�سرية االإجنازات ال�سحية

�زيرة  �ل�صالح  �صعيد  بنت  فائقة  رحبت 

�ملمثل  عطاطرة  ت�صنيم  بالدكتورة  �ل�صحة 

مبملكة  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  ملكتب  �ملعنّي 

عملها  مهام  �ليوم  من  تبد�أ  ��لتي  �لبحرين، 

�صرق  لإقليم  للمنظمة  د�ئم  ممثل  �أ�ل  ر�صميا 

�أطيب  مقدمة  �ململكة،  �أر���س  على  �ملتو�صط 

تهانيها بتوليها هذ� �ملن�صب.

�لد�ئم  باملمثل  �لرتحيبي  �لجتماع  �خالل 

ح�صره  ��ل��ذي  �لعاملية،  �ل�صحة  منظمة 

�ل�صحة،  �ز�رة  �كيل  �ملانع  �ليد  �لدكتور 

�مل�صاعد  �لوكيل  �لهاجري  مرمي  ��لدكتورة 

لل�صحة �لعامة، �أكدت �زيرة �ل�صحة �أن مكتب 

منظمة �ل�صحة �لعاملية يف مملكة �لبحرين ُيعد 

�لغالية  ململكتنا  �لإجناز�ت  مل�صرية  ��صتكمال 

تعزيز  باأهمية  منوهة  �ل�صحي،  �لقطاع  يف 

�لعالقات �ملتميزة بني مملكة �لبحرين �منظمة 

لتلك  �مل�صتمر  ��لتطوير  �لعاملية  �ل�صحة 

�لعالقات يف �ملجال �ل�صحي، من خالل �جود 

�لعاملية  �ل�صحة  منظمة  ملكتب  �ملعني  �ملمثل 

مبملكة �لبحرين، مبا ي�صهم يف تطوير �لر�ؤية 

�ل�صحية،  �ملجالت  خمتلف  يف  �مل�صتقبلية 

�مبا يتو�فق ��لأهد�ف ��لغايات �لتي تتبناها 

�لبحرين  مملكة  تطلعات  مع  �تتو�ءم  �ملنظمة 

لتطوير �ملنظومة �ل�صحية.

�لعالقات  ��صتذكار  مت  �للقاء،  �خ��الل 

�مملكة  �لعاملية،  �ل�صحة  منظمة  بني  �لعميقة 

كان  منجز�ت  من  حتقيقه  مت  �ما  �لبحرين 

�لأنظمة  ��زدهار  تطوير  يف  �لطيب  �لأثر  لها 

�ل�صحية، �إىل جانب جمالت تعزيزها من خالل 

�لعمل  ��آلية  �مل�صرتك،  �لتعا�ن  ��صرت�تيجية 

مع �ل�صركاء، للفرتة �ملقبلة �د�ر �ملمثل �ملقيم 

للمنظمة يف هذ� �ل�صاأن.

ت�صنيم  �لدكتورة  توجهت  جانبها،  من 

�لعاملية  �ل�صحة  عطاطرة ممثلة مكتب منظمة 

�لبحرين  مملكة  �إىل  بال�صكر  �لبحرين  مبملكة 

حكومة ��صعبا؛ على �جلهود �ملبذ�لة لوجود 

يف  �لعاملية  �ل�صحة  ملنظمة  �لد�ئم  �ملكتب 

�لبحرين، ��لذي �صوف يكون �إ�صافة للجانبني، 

��لتن�صيق  ��لت�صا�ر  �لتعا�ن  �ملو��صلة 

�مل�صرتك يف خمتلف �ملجالت �ل�صحية، متمنية 

��لزده���ار،  �لتقدم  د��م  �لبحرين  ململكة 

�لطيبة  �ملنجز�ت ��لنتائج  �مزيد� من حتقيق 

��لأهد�ف �ملن�صودة من خالل عملها مع �لفرق 

�ملعنية بالقطاع �ل�صحي.

��صتالم  مباركة  متت  �للقاء،  ختام  �يف 

�لدكتورة ت�صنيم عطاطرة مهام عملها ر�صمًيا 

�لفر�صة  �صيتيح  ��لذي  �لبحرين،  مملكة  من 

��لرب�مج  ��ل�صيا�صات  �خلطط  لتطوير 

�ل�صحية مبا يتفق مع �أحدث �مل�صتجد�ت ذ�ت 

�ل�صرت�تيجيات  مع  بتو�فق  ��لعمل  �ل�صلة، 

�ل�صرت�تيجية  مثل  �ململكة  يف  �ملو�صوعة 

�ز�رة  ���صرت�تيجية  لل�صحة  �لوطنية 

�حلكومة،  برنامج  �م��و�ءم��ة  �ل�صحة، 

��ملتابعة  �ل��ت��ع��ا�ن  تطوير  جانب  �إىل 

�أهم  بطرح  يتعلق  فيما  �مل�صرتك  ��لتن�صيق 

�مل�صتويني  على  �ل�صحية  �ل�صرت�تيجيات 

��لعاملي. �لإقليمي 

مريزا يف ندوة الغرفة حول »م�ستقبل الطاقة امل�ستدامة«:

ندعم اإ�سراك امل�ستثمر البحريني يف جماالت الطاقة امل�ستدامة

عبد�حل�صني  �لدكتور  �صارك 

هيئة  رئي�س  م��ريز�  علي  ب��ن 

�لطاقة �مل�صتد�مة يف ند�ة بتنظيم 

للتجارة  �لبحرين  غرفة  م��ن 

��ل�صناعة حول »م�صتقبل �لطاقة 

�ملتاحة«،  ��لفر�س  �مل�صتد�مة 

�إبر�هيم  �لإعالمي  با�صت�صافة 

علي �لتميمي مدير �إد�رة �لت�صال 

يف  �ل��غ��رف��ة،  ل��دى  �ملوؤ�ص�صي 

�ل�صوء  لت�صليط  نقا�صية  جل�صة 

�مل�صتد�مة  �لطاقة  م�صتقبل  على 

��لفر�س  �لبحرين  مملكة  يف 

�لقطاع  لهذ�  �ل��و�ع��دة  ��لآف���اق 

حمورًيا  �أ�صبح  �لذي  �لناه�س 

لدعم خمتلف �لقطاعات ��لركائز 

حتقيق  يف  �ي�صهم  �لتنموية، 

دميومتها ��صموليتها. 

�لدكتور  تقدم  �لبد�ية،  يف 

�إىل  ��لمتنان  بال�صكر  م��ريز� 

�صاحب  ��إىل  �ملفدى،  �مللك  جاللة 

رئي�س  �لعهد  �يل  �مللكي  �ل�صمو 

تاأ�صي�س  على  �ل��وزر�ء،  جمل�س 

مبر�صوم  �مل�صتد�مة  �لطاقة  هيئة 

�لتي  �لأهمية  يعك�س  ما  ملكي، 

توليها �لقيادة �لر�صيدة لال�صتفادة 

�لنظيفة  �ملتجددة  �لطاقة  من 

��مل�صتد�مة ��ملحافظة على �لبيئة؛ 

ملا لها من �نعكا�صات �إيجابية على 

�صحة �ملو�طنني ��ملقيمني.

�للقاء  خالل  مريز�  �ناق�س 

يف  ��لإجن��از�ت  �لتحركات  �أبرز 

�ل�صبق �لعاملي للتحول �إىل �لطاقة 

�خلطط  ���صتعر�س  �مل�صتد�مة، 

�أعدتها  �لتي  ��ل�صرت�تيجيات 

ملو�كبة  �مل�صتد�مة  �لطاقة  هيئة 

هذه �لتحركات ��لدفع باململكة يف 

م�صاف �لد�ل �ملتقدمة يف خمتلف 

�مل�صتد�مة،  �لتنمية  جم��الت 

جمالت  �خل�صو�س  �جه  �على 

�لطاقة،  �كفاءة  �ملتجددة  �لطاقة 

بالتعا�ن  تنفيذها  على  �تعمل 

�ملعنية  ��جلهات  �ل��وز�ر�ت  مع 

�لوطني  �لعمل  منظومة  �صمن 

�للتز�مات  حتقيق  يف  ��لإ�صهام 

�لر�ؤية  جتاه  للمملكة  �لوطنية 

�لقت�صادية 2030، ��للتز�مات 

�تفاقية  مثل  ��لعاملية  �لإقليمية 

�ملناخي  للتغري  للت�صدي  باري�س 

لأهد�ف  �ملتحدة  �لأمم  ��تفاقية 

�ل�صوء  ��ألقى  �مل�صتد�مة،  �لتنمية 

��لأد��ت  �خلطو�ت  �أه��م  على 

�ململكة  �عتمدتها  �لتي  �لقانونية 

�ململكة  �قت�صاد  �إمكانات  لتعزيز 

يف  �لكربى  �ل�صتثمار�ت  جلذب 

�لطاقة �ملتجددة �كفاءة  م�صاريع 

�ملحلية  �ل�صوق  �متكني  �لطاقة، 

�إقليمًيا  نظري�تها  مناف�صة  من 

�عاملًيا يف �لتحول لقت�صاد قائم 

على مفاهيم �ل�صتد�مة.

�لفر�صة  م��ريز�  �نتهز  كما 

�لبحرين  غرفة  بجهود  لالإ�صادة 

حلر�صهم  ��ل�صناعة  للتجارة 

�ل��ن��د��ت  ه��ذه  مثل  عقد  على 

فر�س  على  �ل�صوء  ت�صلط  �لتي 

�لعمال،  لأ�صحاب  �ل�صتثمار 

�جل��ه��ود  دع���م  �د�ره�����م يف 

�د�رهم يف دعم �جلهود �لوطنية 

�لطاقة  بقطاع  للنهو�س  �ملبذ�لة 

�ملتجددة �كفاءة �لطاقة �ت�صجيع 

مريز�:  ��صرح  فيهما.  �ل�صتثمار 

»ح��ر���س �ل��ق��ط��اع �ل��ت��ج��اري 

على  �لط��الع  على  ��ل�صناعي 

�خلطط ��لرب�مج ��مل�صاريع �لتي 

�لطاقة  جمال  يف  تنفيذها  يتم 

�ل�صتثمارية  ��لفر�س  �مل�صتد�مة 

�ملتاحة يف هذ� �ملجال، �إمنا يرتجم 

للتحول  �لقت�صاد  ��صتعد�دية 

�أك��ر  �قت�صاد  �إىل  �لتدريجي 

باأهمية  �لوعي  �يعك�س  ��صتد�مة 

تتخذها  �لتي  �خلطو�ت  �جدية 

�ململكة يف حتقيق ذلك«.

كما �أكد ��صتعد�د �لهيئة لدعم 

�لعالقات  بناء  يف  �لغرفة  جهود 

��لعاملية  �لد�لية  ��ل�صر�كات 

على  �لهيئة  �حر�س  �ملهمة، 

�لبحريني  �مل�صتثمر  د�ر  دعم 

�مل�صوؤ�لية �متكينه  ��إ�صر�كه يف 

�ملكت�صبات  من  �ل�صتفادة  من 

��ل�صرت�تيجيات  �خلطط  من 

مع  ��لعمل  �ملهمة،  ��ل�صر�كات 

��لبنوك  �مل�صرفية  �ملوؤ�ص�صات 

لطرح �لرب�مج �لتمويلية �لد�عمة 

لت�صجيع �ل�صتثمار�ت يف جمالت 

�لطاقة �مل�صتد�مة.

وزير الدفاع ي�ستعر�س مع قائد قوة الواجب 

امل�سرتكة االأ�سرتالية التن�سيق الع�سكري امل�سرتك

بن  ع��ب��د�هلل  �ل��رك��ن  �لفريق  �جتمع 

يف  �لدفاع،  �صوؤ�ن  �زير  �لنعيمي  ح�صن 

�للو�ء  مع  �لأح��د،  �أم�س  �لعامة  �لقيادة 

مايكل ر�ثويل قائد قوة �لو�جب �مل�صرتكة 

�لأ�صرت�لية.

�صوؤ�ن  �زي��ر  رحب  �للقاء،  �خ��الل 

�مل�صرتكة  �ل��و�ج��ب  ق��وة  بقائد  �ل��دف��اع 

عالقات  ��صتعر��س  �مت  �لأ�صرت�لية، 

�مل�صرتك  �لع�صكري  ��لتن�صيق  �لتعا�ن 

�لقائم بني �لبلدين �ل�صديقني.

غامن  �لركن  �للو�ء  �لجتماع  ح�صر 

هيئة  رئي�س  م�صاعد  �لف�صالة  �إبر�هيم 

�ل�صيخ  �لركن  ��للو�ء  للعمليات،  �لأركان 

�لتخطيط  �آل خليفة مدير  �صلمان بن خالد 

��لتنظيم ��لتقنية، �عدد من كبار �صباط 

قوة دفاع �لبحرين.

رئي�س هيئة االأركان يح�سر حفل

افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية يف م�سر

ح�صر �لفريق �لركن ذياب بن �صقر �لنعيمي رئي�س هيئة �لأركان حفل �فتتاح قاعدة 3 

يوليو �لبحرية مبنطقة جرجوب على �ل�صاحل �ل�صمايل �لغربي بجمهورية م�صر �لعربية 

�مل�صلحة  �لقو�ت  حرب  �أركان  رئي�س  حجازي  فريد  حممد  بالفريق  �لتقى  كما  �ل�صقيقة. 

�مل�صرية.

جهاز اخلدمة املدنية يجتاز متطلبات موا�سفات اجلودة الدولية
بن  �أحمد  �ملدنية  �خلدمة  جهاز  رئي�س  �أكد 

�أف�صل  تقدمي  على  �جلهاز  حر�س  �لز�يد  ز�يد 

يف  �لتميز  خالل  من  للم�صتفيدين  �خلدمات 

�أف�صحت  ما  �هو  �ملوؤ�ص�صي،  ��لعمل  �لأد�ء 

قررت  �لتي  �ل�صت�صارية  �ل�صركة  تو�صية  عنه 

نظام  ل�صهادة  �جلهاز  ��صتحقاق  ��صتمر�ر 

ملرحلة  بنجاح  �جلهاز  ��جتياز  �جلودة،  �إد�رة 

نظام  �صهادة  �جتديد  �خل��ارج��ي  �لتدقيق 

 ISO( �لد�لية  �ملو��صفة  ح�صب  �جلودة  �إد�رة 

.)9001:2015

جهاز  �أن  �لز�يد  ز�يد  بن  �أحمد  ��أ��صح 

حافظ  قد  م�صريته  خالل  �من  �ملدنية  �خلدمة 

�جلودة  �إد�رة  نظام  �صهادة  على  ح�صوله  على 

متطلبات  ��صتيفاء  عرب   1998 �لعام  منذ 

زي��ادة  خ��الل  من  �ذل��ك  �لد�لية،  �ملو��صفة 

�لإ�صرت�تيجي،  ��لتوجه  �جلودة  بني  �لندماج 

�كذلك �لعمليات �لإد�رية، عال�ًة على فهم �إطار 

ا  عو�صً �لأد�ء  على  ��لرتكيز  �ملوؤ�ص�صة،  عمل 

مبد�أ  على  �لت�صجيع  جانب  �إىل  �لإجر�ء�ت،  عن 

�ملخاطر. على  �ملبني  �لتفكري 

جهود  على  �ل�صت�صارية  �ل�صركة  �أثنت  �قد 

�إد�رة  نظام  متابعة  يف  �ملدنية  �خلدمة  جهاز 

�جلهاز  حر�س  يوؤكد  ما  به،  �ملعمول  �جلودة 

جودة  ل�صمان  �لد�لية  �ملعايري  تطبيق  على 

�خلدمات  مب�صتوى  ��لرتقاء  �حلكومي،  �لعمل 

للم�صتفيد. �جلهاز  يقدمها  �لتي 
اأحمد الزايد

»الوطنية للحقوق« ت�سارك يف االجتماع ال�سنوي للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق االإن�سان
ممثلة  �لإن�صان،  حلقوق  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صة  �صاركت 

يف رئي�صها �ملهند�س على �أحمد �لدر�زي �عدد من �أع�صاء 

�ل�صنوي  �لجتماع  يف  �لعام،  ��لأمني  �ملفو�صني  جمل�س 

�لإن�صان  حلقوق  �لوطنية  للموؤ�ص�صات  �لعاملي  للتحالف 

)GANHRI( �لذي ُعقد عن ُبعد، ��لذي ت�صمن �جتماع 

�جلمعية �لعامة للتحالف �عدًد� من �لفعاليات �جلانبية.

�خالل �جتماع �جلمعية �لعامة للتحالف �لعاملي، مت 

عر�س �لتقرير �ل�صنوي للتحالف، ��عتماد �لتقرير �ملايل 

��مليز�نية   ،2021 لعام  �لعمل  خطة  ��عتماد  �ملدقق، 

�ل�صبكات  ��صتعر�س ر�ؤ�صاء  �ل�صنوية لعام 2021. �قد 

��ملحيط  �آ�صيا  )منتدى  بالتحالف  �لأرب��ع  �جلغر�فية 

�لأ�ر�بية،  ��ملجموعة  �لأفريقية،  ��ملجموعة  �لهادئ، 

�جمموعة �لأمريكيتني( �إجناز�ت �صبكاتهم.

رئي�س  خاللها  قدم  �مل�صتوى  رفيعة  جل�صة  �عقدت 

��ملجتمع  �لإقليمية  ��لآليات  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صات  ق�صم 

�ملدين، ممثالً عن مكتب �ملفو�صة �ل�صامية حلقوق �لإن�صان، 

��ملوؤ�ص�صات  �لتحالف  دعم  يف  �ملفو�صية  د�ر  عن  نبذة 

�لوطنية �ملن�صوية حتته، ��صارك فيها ممثل عن برنامج 

�لأ�ر�ب��ي،  �لحتاد  عن  �ممثل  �لإمنائي،  �ملتحدة  �لأمم 

��آليات  �لوطنية،  للموؤ�ص�صات  جهاتهم  دعم  �إىل  �تطرقا 

�لعمل �مل�صرتك ��لتعا�ن �مل�صتقبلي.

كما عقدت ثالث فعاليات �أخرى على هام�س �لجتماع 

باملمار�صات  �ملعرفة  تبادل  حول  متحورت  �ل�صنوي، 

�ل�صبكات  جميع  بني  ��ملعرفة  �خلرب�ت  �تبادل  �جليدة، 

�لأربع، �كيفية �ل�صتفادة من جتارب �ملوؤ�ص�صات �لوطنية 

�لتجارية  �لأعمال  مناق�صة  مت  كما  �لإن�صان.  حلقوق 

حلقوق  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صات  �جتارب  �لإن�صان  �حقوق 

�ملبادئ  تنفيذ  �تعزيز  �إدنربة  �إعالن  تنفيذ  يف  �لإن�صان 

�لعمل  خطة  �إىل  بالإ�صافة  �ملتحدة،  لالأمم  �لتوجيهية 

حلقوق  �لوطنية  للموؤ�ص�صات  �لعاملي  للتحالف  �لعاملية 

��لف�صاء  �لإن�صان  حقوق  عن  �ملد�فعني  ب�صاأن  �لإن�صان 

�ملدين.

اأكرم مكنا�س
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ال اأعرا�ض جانبية.. ويقي من الوفاة والعناية املركزة

تعايف 95 % من متلّقي »�سوتروفيماب« يف 5 اأيام

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

حاالت  عالج  اإن  ال�شّحة  وزارة  قالت 

االإ�شابة بك�رونا »ك�فيد-19« بدواء االأج�شام 

»�ش�تروفيماب«  الن�شيلة  اأحادية  امل�شادة 

من  ع�شر  الثامن  منذ  ا�شتخدامه  مّت  والذي 

ي�ني� املا�شي اأثبت جناعته الكبرية يف عالج 

احلاالت يف فرتة قيا�شية.

 %95 اأن  ال�شدد  هذا  يف  ال�زارة  واأفادت 

اأيام  من احلاالت تعافت من االإ�شابة خالل 5 

تلك  من  واأن %100  للدواء،  تلّقيها  بعد  فقط 

احلاالت غادرت امل�شت�شفى.

كما اأّكدت ال�زارة اأّن جميع احلاالت التي 

يف  وذلك  حالة   230 وعددها  الدواء  تلّقت 

 1 وحتى  املا�شي  ي�ني�   18 بني  ما  الفرتة 

ي�لي� اجلاري، مل تظهر عليها اأي م�شاعفات، 

ومل تدخل اأي حالة منها اإىل العناية املركزة، 

ال�فاة،  اإىل  اأّدت  ا عن وج�د م�شاعفات  ع��شً

ومتاثلت  تعافت  احلاالت  جميع  اإن  حيث 

لل�شفاء وخرجت من امل�شت�شفى.

كما نفت ال�زارة وج�د اأي اأعرا�ض جانبية 

للدواء على جميع احلاالت التي ح�شلت على 

العالج من خالل دواء »�ش�تروفيماب«.

املهن  لتنظيم  ال�طنية  الهيئة  وكانت 

واخلدمات ال�شحية قد وافقت على اال�شتخدام 

الربوت�ك�ل  �شمن  جديد  لدواء  الطارئ 

ك�رونا  بفريو�ض  القائمة  للحاالت  العالجي 

دواء  وه�  البحرين،  )ك�فيد-19( يف مملكة 

غال�شك�  �شركة  تنتجه  الذي  »�ش�تروفيماب« 

وم�افقة  ت�شديق  بعد  وذلك  كالين،  �شميث 

هيئة الغذاء والدواء االأمريكية على اال�شتخدام 

.)FDA( الطارئ له

الدواء  ا�شتخدام  اإجازة  اأن  الهيئة  واأكدت 

واأحدث  اأف�شل  تقدمي  على  ا  حر�شً ياأتي 

القائمة لفريو�ض  للحاالت  املعتمدة  العالجات 

ك�رونا وحمايتهم من خطر تداعياته ال�شحية، 

التي  ال�ثائق  كافة  درا�شة  مت  قد  اأنه  مبينًة 

قدمتها ال�شركة والتي �شملت ج�دة الت�شنيع 

ونتائج الدرا�شات ال�شريرية.

على  يعتمد  الدواء  باأن  الهيئة  واأفادت 

لعالج  الن�شيلة«  اأحادية  امل�شادة  »االأج�شام 

واملراهقني  البالغني  من  القائمة  احلاالت 

اإىل  اخلفيفة  بني  ترتاوح  اأعرا�ض  لديهم  ممن 

اإىل  الدخ�ل  خلطر  واملعر�شني  املت��شطة، 

التجارب  اأن  اإىل  ال�فاة، م�شريًة  اأو  امل�شت�شفى 

وفعالية  �شالمة  على  اأجريت  التي  العلمية 

الدواء اأ�شفرت يف احلد من عدد احلاالت التي 

ت�شتدعي الدخ�ل اإىل امل�شت�شفى الأكرث من 24 

عن  الناجمة  ال�فيات  عدد  وخف�ض  �شاعة، 

م�شاعفات الفريو�ض بن�شبة 85% عند اإعطائه 

للحاالت القائمة كعالج مبكر.

ا حول م�سروع »االعرتاف بالتعّلم امل�سبق« »جودة التعليم« تعقد اجتماًعا ت�ساوريًّ
عقدت هيئة ج�دة التعليم والتدريب ممثلة 

للم�ؤهالت  ال�طني  لالإطار  العامة  االإدارة  يف 

واالمتحانات ال�طنية، اجتماًعا ت�شاوريًّا ح�ل 

ُبعد،  امل�شبق«، عن  بالتعلّم  »االعرتاف  م�شروع 

برئا�شة الرئي�ض التنفيذي لهيئة ج�دة التعليم 

امل�شحكي،  �شاهني  ج�اهر  الدكت�رة  والتدريب 

وبح�ش�ر ممثلني عن اجلهات املعنية بالتعليم 

ي�م  وذلك  البحرين،  مملكة  يف  والتدريب 

االأربعاء امل�افق 30 ي�ني� 2021.

وخالل االجتماع، مت عر�ض مقرتح احت�شاب 

اخلربة الرتاكمية املكت�شبة، املُحال لهيئة ج�دة 

التعليم والتدريب بقرار جمل�ض ال�زراء امل�قر 

رقم: )20-2604(؛ وذكرت الدكت�رة امل�شحكي 

يف هذا ال�شياق، اأنَّ الهدف من هذا االجتماع ه� 

والتدريب  بالتعليم  املعنني  مع  الهيئة  ت�شاور 

باململكة ح�ل املقرتح الذي اأعدته ب�شاأن احت�شاب 

ح�ل  وبالتحديد  املكت�شبة،  الرتاكمية  اخلربة 

م�شروع »االعرتاف بالتعلم امل�شبق«، وقد ت�شمن 

العر�ض الدرا�شة التي قامت بها الهيئة ملقارنة 

اأف�شل املمار�شات يف هذا املجال اإقليمياً ودولياً، 

من  الراجعة  التغذية  واخذ  ح�لها  للت�شاور 

اجلهات املعنية ل�شمان جناح امل�شروع املقرتح، 

وذلك متهيًدا لرفعه اإىل املجل�ض االأعلى لتط�ير 

التعليم والتدريب.

من  الهدف  اأنَّ  امل�شحكي  الدكت�رة  واأكدت 

مهارات  حت�شني  ه�  االعرتاف،  ذلك  حتقيق 

وحت�شني  الت�ظيفية،  فر�شهم  ودعم  االأفراد 

انتقال املتعلمني، وتقدمهم بني قطاعات التعليم 

املختلفة. كما يهدف اإىل خف�ض التكاليف وجتنب 

التكرار يف التعلم، وتعزيز مفه�م التعلم مدى 

حتقيق  يف  متط�ر  ب�شكل  وامل�شاهمة  احلياة، 

 ،2030 االقت�شادية  البحرين  روؤية  اأهداف 

ال�طني  االإطار  واأهداف  بالتعليم  املرتبطة 

للم�ؤهالت.

ج�دة  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  واأ�شارت 

املرحلية  االأهمية  اإىل  والتدريب،  التعليم 

ما  مع  �شحيحة،  ب�ش�رة  امل�شروع  ال�شتيعاب 

ي�شاحبه من ت�شريعات داعمة وحاجة اإىل تغيري 

املكت�شبة  ال�شهادات  قيمة  اإىل  املجتمع  نظرة 

املعايري  بها، مع �شرورة و�شع  االعرتاف  عرب 

وال�شروط التي ت�شمن ن�عية وج�دة اخلريجني 

يف هذا املجال.

حميدان يطلع النائب اإ�سحاقي على

جهود توظيف وا�ستقرار العمالة الوطنية 

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، 

جميل بن حممد علي حميدان، ع�ش� جمل�ض 

الن�اب علي حممد اإ�شحاقي، وذلك يف مكتبه 

بال�زارة.

النائب  حميدان  اأطلع  اللقاء،  وخالل 

على اأهم املبادرات وامل�شروعات التي تنفذها 

خدمة  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 

بربامج  منها  يتعلق  ما  خا�شة  للم�اطنني، 

�ش�ق  اأنظمة  وتط�ير  والت�ظيف  التاأهيل 

اال�شتقرار  تعزيز  جه�د  عن  ف�شالً  العمل، 

اخلا�ض،  القطاع  يف  للم�اطنني  ال�ظيفي 

ت�فري  على  امل�قرة  احلك�مة  حر�ض  م�ؤكًدا 

ملختلف  االجتماعية  الرعاية  اأوجه  خمتلف 

�شرائح وفئات املجتمع.

من جانبه اأ�شاد النائب اإ�شحاقي، بجه�د 

اإطار  يف  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 

�شمان  اإىل  الرامية  احلك�مة  �شيا�شة  تنفيذ 

اأف�شل  وت�فري  للم�اطنني،  الكرمي  العي�ض 

اخلدمات لهم، من�ًها باالإجراءات التي اتخذتها 

يف  اال�شتثنائية،  الظروف  هذه  يف  ال�زارة 

للم�ارد  ال�ظيفي  اال�شتقرار  �شمان  �شبيل 

الب�شرية ال�طنية يف من�شاآت القطاع اخلا�ض 

وجه�دها يف تنمية املجتمع وتعزيز �شراكتها 

االجتماعية مع املنظمات االأهلية. 

خرباء حماكاة اأملان يقّدمون

دورة متقدمة بجامعة اخلليج العربي

ح�شل اأع�شاء مركز املحاكاة واملهارات 

على  العربي  اخلليج  جامعة  يف  الطبية 

بعد  الطبية،  املحاكاة  يف  الكفاءة  �شهادة 

جمال  يف  متقدمة  تدريبية  دورة  انه�ا  اأن 

تك�نت  الطبية  املحاكاة  على  التدريب 

من  فريق  باإدارة  تدريبية،  �شاعة   40 من 

اخلرباء االأملان يف جمال املحاكاة الطبية.

حتاكي  طبية  حاالت  التدريب  �شمل 

واقع املر�شى يف غرفة الط�ارئ، اجلراحة 

وكذلك غرفة ال�الدة وحا�شنة االأطفال.

الكفاءة  �شهادة  على  احل�ش�ل  وت�شاعد 

يف املحاكاة الطبية يف رفع م�شت�ى العاملني 

يف املركز، وي�ؤهلهم الإعداد دورات تدريبية 

اأن�اع  كافة  ت�شمل  التخرج  لالأطباء حديثي 

التدريبات الطبية من خالل املحاكاة، وكذلك 

اجلراحة  جمال  يف  ال�شغرى  العمليات 

والباطنية واالأطفال وال�الدة.

واملهارات  املحاكاة  مركز  وي�شعى 

لتنظيم  املقبل  االأكادميي  العام  يف  الطبية 

عدد كبري من ور�ض التدريب املتقدم لالأطباء 

الطبية  املحاكاة  خالل  من  التخرج  بعد  ما 

وجممع  ال�شحة،  وزارة  مع  بالتعاون 

حمد  امللك  وم�شت�شفى  الطبي،  ال�شلمانية 

اجلامعي.

االأكادميية امللكية لل�سرطة: 238 متقدًما 

الختبار القدرات يف برامج الدرا�سات العليا

لل�شرطة،  امللكية  االأكادميية  عقدت 

بااللتحاق  للراغبني  القدرات  اختبار 

االأوىل(  )الدفعة  العليا  الدرا�شات  بربامج 

القان�ن  يف  املاج�شتري  تخ�ش�شات  يف 

ال�شرطية،  العل�م  يف  واملاج�شتري  العام، 

واملاج�شتري يف االإدارة االأمنية، واملاج�شتري 

عدد  بلغ  حيث  االأمنية،  االأزمات  اإدارة  يف 

بالربامج  االلتحاق  يف  الراغبني  الطلبة 

ما   238 لل�شروط  وامل�شت�فني  املذك�رة 

وزارة  منت�شبي  من  ومدنيني  �شباط  بني 

احلك�مية  اجلهات  وخمتلف  الداخلية 

لدرا�شة  مرت�شًحا   93 وتقدم  باململكة، 

اإدارة االأزمات االأمنية، و71  املاج�شتري يف 

القان�ن  يف  املاج�شتري  لدرا�شة  مرت�شًحا 

املاج�شتري  لدرا�شة  مرت�شًحا  و59  العام، 

لدرا�شة  االأمنية، و15 مرت�شًحا  االإدارة  يف 

املاج�شتري يف العل�م ال�شرطية.

اإىل  ال�شباط  تدريب  كلية  اآمر  واأ�شار 

احرتازية  اإجراءات  وفق  مت  اال�شتقبال  اأن 

ال�شالمة  على  للحفاظ  م�شددة  ووقائية 

العامة للجميع، حيث مت اال�شرتاط اأن يربز 

عرب  االأخ�شر  الدرع  الب�ابات  عند  املتقدم 

اإبراز  اإىل  باالإ�شافة  واعي،  جمتمع  تطبيق 

فح�ض PCR ال تتجاوز مدته 48 �شاعة من 

وقت بدء االمتحان، لل�شماح باأداء االمتحان.

ال�شباط  تدريب  كلية  اآمر  واأ�شاف 

الدرا�شية  الربامج  على  االإقبال  اأن 

جراء  ملح�ًظا  ارتفاًعا  العام  هذا  �شجل 

وكذلك  جديدة  تخ�ش�شات  ا�شتحداث 

ال�شابقة  للربامج  االإيجابية  لل�ش�رة 

هذه  اأن  م�شيًفا  خمرجاتها،  وج�دة 

ال�زارة  حاجة  لتنامي  جاءت  الربامج 

مثل  اإىل  عام  ب�شكل  وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية 

رفع  يف  ت�شاهم  التي  التخ�ش�شات  هذه 

قيادات  وخلق  ال�ظيفية،  الك�ادر  كفاءة 

متخ�ش�شة يف جمالها.

بربامج  لاللتحاق  وي�شرتط  هذا 

الدرا�شات العليا اأن يك�ن املتقدم حائًزا على 

الدرجة اجلامعية االأوىل )البكال�ري��ض /  

اللي�شان�ض( اأو ما يعادلها وفق االخت�شا�ض 

يجتاز  واأن  بها،  معرتف  م�ؤ�ش�شة  من 

امتحاًنا يف القدرات.

الفريق الوطني الطبي: امل�ستوى االأخ�سر يتطلب 

ا�ستمرار متو�سط احلاالت اأقل من 2  % ملدة 14 يوًما
للت�شدي  الطبي  ال�طني  الفريق  اأو�شح 

امل�شت�ى  من  االنتقال  اأن  ك�رونا  لفريو�ض 

االأ�شفر اإىل امل�شت�ى االأخ�شر �شمن اآلية االإ�شارة 

ك�رونا  فريو�ض  انت�شار  مل�شت�ى  ال�ش�ئية 

يتطلب اأن يك�ن مت��شط ن�شبة احلاالت القائمة 

اجلديدة من اإجمايل الفح��شات اأقل من 2% ملدة 

14 ي�ًما، ومبا اأنه قد مت االنتقال اإىل امل�شت�ى 

االأ�شفر ي�م اجلمعة امل�افق 2 ي�لي� اجلاري 

عند بدء تفعيل االآلية فاإن االنتقال اإىل امل�شت�ى 

اأقل من  الن�شبة  بقاء مت��شط  يتطلب  االأخ�شر 

2% ملدة 14 ي�ًما منذ ذلك التاريخ.

للت�شدي  الطبي  ال�طني  الفريق  ونّ�ه 

لفريو�ض ك�رونا مبا مت االإعالن عنه عند تد�شني 

االآلية باأن بع�ض املنا�شبات التي يحددها الفريق 

ال�طني الطبي لن تخ�شع ملعطيات اآلية االإ�شارة 

�شحة  على  خطر  من  فيها  التجمع  ي�شكل  ملا 

ال�طني  الفريق  �شّدد  كما  اجلميع،  و�شالمة 

الطبي على اأهمية م�ا�شلة االلتزام باالإجراءات 

االحرتازية مل�ا�شلة حتقيق خف�ض اأكرب الأعداد 

احلاالت القائمة، وال��ش�ل للتطلعات املن�ش�دة 

�شمن جه�د الت�شدي لفريو�ض ك�رونا.

ال�سحة: اكتمال تطعيم مليون �سخ�ض بجرعتني �سمن احلملة الوطنية

عن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

�شخ�ض  ملي�ن  تطعيم  اكتمال 

اأن�اع  خمتلف  من  بجرعتني 

اإجازتها  متت  التي  التطعيمات 

البحرين، وذلك بن�شبة  يف مملكة 

البحرين  مملكة  �شكان  من   %80

�شمن  التطعيم  الأخذ  امل�ؤهلني 

احلملة ال�طنية للتطعيم، م�ؤكدًة 

االإجناز  هذا  اأن  على  ال�زارة 

على  احلك�مة  حر�ض  يعك�ض 

املجتمع  اأفراد  و�شحة  �شالمة 

وت�فري اأف�شل املمار�شات ال�شحية 

معايري  اأعلى  تطبيق  ل�شمان 

املناعة املجتمعية. 

اأن  ال�زارة  واأو�شحت 

اجله�د ال�طنية للحد من انت�شار 

الفريو�ض م�شتمرة، حيث مت رفع 

الطاقة اال�شتيعابية لعدد جرعات 

التطعيم لت�شل اإىل 31 األف جرعة 

ي�مًيا من خالل 31 مركًزا م�زًعا 

االأمر  البحرين،  على كافة مناطق 

الذي اأ�شهم يف تقليل مدة االنتظار 

ما  تطعيم  مت  كما  التطعيم،  الأخذ 

ن�شبته 98% من االأفراد امل�شجلني 

م�شتمر  والعمل  التطعيم،  الأخذ 

حتى ال��ش�ل لالأهداف املن�ش�دة.

واأ�شافت ال�زارة اأن البحرين 

بروت�ك�الت  تط�ير  يف  ما�شية 

ال�طنية  احلملة  �شمن  التطعيم 

الربوت�ك�الت  بح�شب  للتطعيم 

بتقدمي  وذلك  املعتمدة،  العاملية 

امل�شاد  للتطعيم  من�شطة  جرعة 

لفريو�ض ك�رونا �شمن اخلط�ات 

جه�د  يف  اململكة  بها  تق�م  التي 

ك�رونا،  لفريو�ض  الت�شدي 

تطعيم  على  امل�افقة  اإىل  اإ�شافة 

الفئة العمرية من 12 اإىل 17 عاًما 

بتطعيم )فايزر - بي�نتك( امل�شاد 

بجرعتني،  ك�رونا  لفريو�ض 

�شحتهم  على  احلفاظ  اأجل  من 

اكت�شاب  خالل  من  و�شالمتهم 

املناعة �شد الفريو�ض. 

اإىل ذلك، جّددت وزارة ال�شحة 

دع�تها جلميع امل�اطنني واملقيمني 

ا  مّمن هم ف�ق 18 عاًما، خ�ش��شً

كبار ال�شن والفئات االأكرث عر�شة 

لالإ�شابة، مّمن مل ياأخذوا التطعيم 

بالت�شجيل  املبادرة  اإىل  االآن  حتى 

احلماية  لت�فري  التطعيم  واأخذ 

عرب  وذلك  وجمتمعهم  الأنف�شهم 

املخ�ش�ض  االإلكرتوين  امل�قع 

ك�رونا  بفريو�ض  يتعلق  ما  لكل 

تطبيق  اأو   healthalert.gov.bh
ميكن  حيث  واعي«،  »جمتمع 

اخلا�شة  البيانات  على  االطالع 

الأخذه  امل�ؤهلة  والفئة  تطعيم  بكل 

كذلك  داعيًة  اجلميع،  قبل  من 

اأولياء االأم�ر لت�شجيل اأبنائهم ممن 

يبلغ�ن من العمر 12 عاًما فاأكرث 

لت�فري احلماية الالزمة لهم.
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اأ�سادوا مبنح جاللته الدكتوراه الفخرية من جامعة مو�سكو.. نّواب:

جاللة امللك قائد ورمز عاملي للتعاي�ش وال�سالم واملحّبة

فاطمة �سلمان: 

رفع عدد من النواب اإىل �ساحب اجلاللة امللك 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

منح  مبنا�سبة  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى 

جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه  �سهادة  جاللته 

وذلك  الدولية؛  للعالقات  احلكومية  مو�سكو 

ال�سالم والتعاي�ش  ثقافة  الكبري يف ن�سر  لدوره 

وتعزيز قيم ال�سالم بني ال�سعوب. 

واأ�ساد النواب بجهود ومبادرات جاللته التي 

الكراهية  وحماربة  والتعاي�ش  لل�سالم  يطرحها 

الت�سامح  يف  عاملًيا  رمًزا  باعتباره  والتطرف 

والتعاي�ش وال�سالم، والتي تّوجت بهذه ال�سهادة 

التي تعزز من دوره الريادي ومكانة اململكة بني 

ال�سعوب.

من جانبه، قال النائب الثاين لرئي�ش جمل�ش 

اإن منح �ساحب اجلاللة امللك  النواب علي زايد 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

جامعة  اأمناء  جمل�ش  من  الفخرية  الدكتوراه 

يوؤكد  الدولية  للعالقات  احلكومية  مو�سكو 

التعاي�ش  تعزيز  يف  جلاللته  العاملي  التقدير 

ال�سلمي واحلوار بني االأديان والثقافات املختلفة، 

واملبادرات االإيجابية التي ت�سب يف هذا ال�ساأن، 

ومنها مركز امللك حمد العاملي للتعاي�ش ال�سلمي 

وكر�سي امللك حمد للحوار بني االأديان والتعاي�ش 

ال�سلمي يف جامعة �سابينزا االإيطالية. 

وذكر اأن جاللة امللك املفدى يعمل على تعزيز 

التعاي�ش ال�سلمي واحلوار بني االأديان، والتاأكيد 

على الدور الريادي للمملكة ومكانتها احل�سارية 

تاريخها  امتداد  به على  تتميز  التي  واالإن�سانية 

التعاي�ش  باأن  جاللته  اإميان  ويوؤكد  العريق، 

اأ�سبح  وال�سالم  والت�سامح  العامل  يف  ال�سلمي 

اليوم اأقوى تاأثرًيا يف تعزيز هذا املجال. 

اأن  البوعينني  ال�سي�سي  حممد  النائب  واأكد 

احلكومية  مو�سكو  جامعة  اأمناء  جمل�ش  قرار 

الدكتوراه  جاللته  مبنح  الدولية  للعالقات 

الفخرية، نظري ما قّدمه من دور نبيل يف تعزيز 

التعاي�ش ال�سلمي واحلوار بني االأديان والثقافات 

املختلفة، هو اإجناز دويل رفيع م�ستحق ي�ساف 

ل�سجل االإجنازات احل�سارية، الفًتا اإىل اأن جاللته 

ال�سلمي،  والتعاي�ش  االإ�سالح  م�سرية  قائد  هو 

بحر�سه على تد�سني العديد من االآليات الوطنية 

والثقافات  االأديان  بني  احلوار  لتعزيز  املختلفة 

قيم ومبادئ  لتعزيز  املختلفة، وفق نهج حكيم 

ال�سالم واملحبة جعلت مملكة البحرين يف مقدمة 

الدول الداعمة الإعالء القيم االإن�سانية احل�سارية.

وبنّي النائب اأحمد االأن�ساري اأن جاللة امللك 

قائد اإن�ساين ورمز لل�سالم، مهنًئا جاللته مبنحه 

مو�سكو  جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه  �سهادة 

االإن�ساين  لدوره  الدولية  للعالقات  احلكومية 

والعاملي يف تاأ�سيل وتعزيز واإعالء مبداأ احلوار 

والتعاي�ش. 

منح  »اإن  حطاب:  عبدالرزاق  النائب  وقال 

ترجمة  اإال  هو  ما  الفخرية  الدكتوراه  جاللته 

معاين  تعزيز  يف  والرائدة  الرا�سخة  للجهود 

االإيجابية يف جمتمع ت�سوده قيم العدل وامل�ساواة 

والت�سامح واملحبة واحرتام العالقات االإن�سانية 

والتعدديات الثقافية«. 

اأن  الكوهجي  حمد  النائب  اأكد  جانبه،  من 

جاللته ميثل رمًزا عاملًيا يف الت�سامح والتعاي�ش 

وال�سالم، م�سيًدا بح�سول جاللته على الدكتوراه 

الفخرية من جامعة مو�سكو احلكومية للعالقات 

الدولية.

جاللة  ح�سول  اإن  الكوهجي  النائب  وقال 

امللك على الدكتوراه الفخرية ياأتي لدور جاللته 

االإن�ساين الكبري يف ن�سر ثقافة ال�سالم والتعاي�ش 

وحماربة الكراهية والتطرف وتاأ�سيل التعاي�ش 

املفدى  امللك  جاللة  اأن  موؤكًدا  ال�سعوب،  بني 

الدكتوراه  �سهادة  مبنحه  التكرمي  هذا  ي�ستحق 

الفخرية. 

واأو�سح النائب بدر الدو�سري اأن املزايا التي 

مبجاالت  الكبري  واهتمامه  جاللته  بها  يتمتع 

دوره  عن  ف�سالً  واالقت�ساد،  الدولية  ال�سيا�سة 

ومتوا�سلة  متميزة  عالقات  على  احلفاظ  يف 

بني مملكة البحرين ودول العامل، باالإ�سافة اإىل 

دور جاللته الفعال يف تطوير وتنمية العالقات 

الدولية اخلليجية عموًما، والعربية واالإ�سالمية 

اأن ما  اإىل  ا، ي�سري بو�سوح  البحرينية خ�سو�سً

تقدمه مملكة البحرين من جهد مع االأ�سرة الدولية 

اأ�سهم يف تقارب وتوا�سل الدول، حتقيًقا ملبادئ 

اخلري والعدل والتعاون والتعاي�ش ال�سلمي بني 

�سعوب العامل. 

جاللة  اأن  العامر  اأحمد  النائب  وبنّي 

القانون  و�سيادة  االإن�سان  حقوق  و�سع  امللك 

االإ�سالحي  امل�سروع  اأ�س�ش  من  والدميقراطية 

جلاللته، وداعم رئي�ش ملبادرات مملكة البحرين 

مكانتها  من  املمتد  الريادي  ودورها  االإن�سانية 

احل�سارية واالإن�سانية التي تتميز به على امتداد 

تاريخها العريق. 

جاللة  اأن  القا�سي  عي�سى  النائب  وذكر 

ال�سالم يف  اإىل حتقيق  امللك املفدى ي�سعى دائًما 

امل�سرتكة واالإيجابية  العالقات  العامل من خالل 

اخلالفات  ونبذ  ال�سراعات  وتهدئة  الدول،  مع 

للو�سول اإىل التنمية ال�ساملة مبا يحقق تطلعات 

�سعوب العامل، الفًتا اإىل اأن البحرين تقدم مثاالً 

حًيا على مدى تاأقلم اجلميع يف قالب واحد من 

العبادات  وممار�سة  املتبادل  واالحرتام  املودة 

الدينية دون �سرر اأو م�سايقة. 

الذوادي  عبداهلل  الدكتور  النائب  واأ�سار 

يرتكز  امللك  جلاللة  االإ�سالحي  امل�سروع  اأن  اإىل 

على احرتام حقوق االإن�سان واحلريات وتعزيز 

والتعاي�ش  الوطنية  والوحدة  الت�سامح  قيم 

والثقافات  واملذاهب  االأديان  جميع  بني  ال�سلمي 

واحل�سارات، وجترمي التحري�ش على الكراهية 

والطائفية اأو العنف واالإرهاب. 

جهود  اأن  الدو�سري  عبداهلل  النائب  واأكد 

تعزيز  يف  امل�ستمرة  واإ�سهاماته  امللك  جاللة 

كبري يف حفظ  دور  لها  كان  ال�سلمي  التعاي�ش 

اأمن وا�ستقرار املنطقة من خالل ال�سيا�سة املتزنة 

اململكة،  تنتهجها  التي  البحرينية  للدبلوما�سية 

التعاي�ش  تعزيز  يف  جاللته  جهود  عن  ف�سالً 

ال�سلمي واحلوار بني االأديان بعد اأن اأمر جاللة 

العاملي  حمد  امللك  مركز  باإن�ساء  املفدى  امللك 

للتعاي�ش ال�سلمي. 

اأن  اإىل  كمال  �سو�سن  النائب  واأ�سارت 

ُيعد  املفدى  امللك  جلاللة  االإ�سالحي  امل�سروع 

م�سروًعا  لكونه  جلاللته؛  ُي�سجل  وازًنا  اإجناًزا 

الفًتا  وعمالً  الدويل  للتقدير  جاذًبا  دميقراطًيا 

الأنظار االأكادمييني واملهتمني بالعلوم ال�سيا�سية 

الرفيعة، ف�سالً عن م�سرية العطاء الطويلة التي 

يقودها جاللته بريادية وحكمة. 

البحرين  مملكة  »�ستظل  قائلة:  وتابعت 

املفدى،  البالد  ملليك  اخلفاقة  الوالء  راية  رافعة 

النجاحات  اآفاق  البحرين  ململكة  فتح  الذي 

داعني  امل�ستمرة،  الدولية  املتوالية، واالإجنازات 

�ساحب  ح�سرة  �سيدي  يحفظ  اأن  القدير  اهلل 

اجلاللة ويطيل يف عمره الكرمي، لتنعم اململكة 

من عظيم جمده، ووافر اأف�ساله«. 

كما اأكد النائب با�سم املالكي اأن جاللة امللك 

قائد ورمز عاملي لل�سالم والتعاي�ش وداعية اإىل 

امل�ساكل واخلالفات،  كاأ�سا�ش حلّل  مبداأ احلوار 

ثقافة  تاأ�سيل  يف  جاللته  مبادرات  اإىل  م�سرًيا 

ال�سالم والتعاي�ش وحماربة الكراهية والتطرف 

والثقافات  ال�سعوب  بني  التعاي�ش  وتاأ�سيل 

املختلفة. 

هذا  اإن  قمرب  عمار  النائب  قال  جانبه،  من 

االحتفاء من قبل هذه اجلامعة الرو�سية العريقة 

�ساحب  الإجنازات  واحرتام  تقدير  حمط  ُيعد 

يف  وامل�ستمرة  العديدة  املفدى  امللك  اجلاللة 

والتنمية،  والتقدم  النه�سة  جماالت  خمتلف 

وهي مو�سع فخر واعتزاز لدى كل من يقيم على 

اأر�ش مملكة البحرين.

اأن  اإ�سحاقي  علي  النائب  قال  جانبه،  من 

املكانة  الفخرية يعك�ش  الدكتوراه  منح جاللته 

وامل�سهود  جاللته  بها  يحظى  التي  العاملية 

االأديان  بني  واحلوار  وال�سالم  بالتعاي�ش  لها 

والثقافات املختلفة.

اأحمد الأن�ساريحممد ال�سي�سي علي زايد

عي�سى القا�سي عبداهلل الدو�سري د. عبداهلل الذوادي با�سم املالكي

حمد الكوهجي عبدالرزاق حطاب

اأحمد العامر عمار قمرب علي اإ�سحاقي �سو�سن كمال

البلديات اأكدت اأنها متثل اإيراًدا مالًيا.. املرور: ال تاأثري لالإعالنات على �سالمة الطريق

جلنة املرافق بالنّواب ترف�ش تعديل قانون تنظيم االإعالنات بال�سوارع 

غالب اأحمد:

العامة  املرافق  جلنة  رئي�ش  قال 

اإن  بوحمود  خليفة  حممد  النائب  والبيئة 

لتعديل  بقانون  مقرتًحا  رف�ست  اللجنة 

قانون االإعالنات، يهدف اإىل منع االإعالنات 

متثل  اأنها  ب�سبب  العامة  ال�سوارع  يف 

يوؤدي  ما  ال�سواق،  النتباه  واإلهاًء  ت�ستيًتا 

اإىل زيادة احلوادث املرورية.

ت�سريح  يف  بوحمود  النائب  واأ�سار 

اللجنة رفعت تو�سيتها  اأن  اإىل  لـ»االأيام« 

مكتب  هيئة  اإىل  بقانون  املقرتح  برف�ش 

املجل�ش، على اأن يتم طرحه على املجل�ش 

الراأي  اأن  مو�سًحا  القادم،  الدور  يف 

املقرتح  رف�ش  يف  للمجل�ش  يعود  االأخري 

والت�سويت مع راأي اللجنة اأو الذهاب اإىل 

الراأي االأبعد.

اإىل  النواب  مرافق  رئي�ش  ولفت 

اجلهات  راأي  على  اطلعت  اللجنة  اأن 

االإدارة  اأكدت  اإذ  بها،  واقتنعت  احلكومية 

ال  ال�سوارع  اإعالنات  اأن  للمرور  العامة 

ولي�ش  املركبات  حوادث  يف  �سبًبا  ت�سّكل 

لها تاأثري على �سالمة الطريق، وذلك ح�سب 

للمرور  العامة  االدارة  ر�سد واح�سائيات 

بوزارة الداخلية، يف مقابل اأن هناك اأ�سباًبا 

لي�ش  املرورية  للحوادث  اأخرى  وا�سحة 

منها اإعالنات ال�سوارع.

وزارة  اأن  بوحمود  النائب  واأو�سح 

والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  االأ�سغال 

العمراين اأكدت اأن اإعالنات ال�سوارع متثل 

واأن  للوزارة،  املالية  لالإيرادات  م�سدًرا 

املنع قد يوؤدي اإىل ت�سرر االإيرادات املالية 

من  املالية  االإيرادات  اإن  اإذ  الوزارة،  على 

للعمل  مالًيا مهًما  االإعالنات متثل م�سدًرا 

البلدي واخلدمي.

العديد  هناك  اأن  اإىل  بوحمود  واأ�سار 

لي�ست  ال�سوارع  يف  االإعالنات  من 

االإدارة  من  االإح�ساءات  واأكدت  التجارية، 

العامة للمرور التي تقوم بت�سجيل اأ�سباب 

تكن  مل  االإعالنات  اأن  املرورية  احلوادث 

اأ�سباب  هناك  واإمنا  احلوادث،  يف  �سبًبا 

مت  ولذلك  بالهاتف،  االن�سغال  مثل  اأخرى 

هذا  على  والغرامات  العقوبات  ت�سديد 

ال�سبب الذي اأدى اإىل العديد من احلوادث 

املرورية.

االأخري  الراأي  اأن  بوحمود  واأو�سح 

على  الت�سويت  يف  للنواب  �سيكون 

املقرتح  مقدمة  تطرح  اأن  بعد  املقرتح، 

املقرتح  مربرات  كمال  د.�سو�سن  بقانون 

على املجل�ش.

قد  كمال  د.�سو�سن  النائب  وكانت 

ال�سوارع  اإعالنات  بقانون  تقدمت مبقرتح 

ح�سول  اأ�سباب  من  ُتعد  اأنها  اعتبار  على 

حجم  اأن  اإىل  م�سريًة  ال�سيارات،  حوادث 

التجارية  االإعالنات  يف  ال�سغري  اخلط 

بع�ش  يف  واأرقام  معلومات  ووجود 

انتباه  ت�ستيت  يف  ت�سهم  االإعالنات 

يف  الت�سّبب  يف  ت�سهم  وبذلك  ال�سائقني، 

احلوادق املرورية.

بتمويل من »متكني« و�سندوق التعطل.. مقرتح برغبة:

جممع طّبي لتدريب الكوادر الطّبية العاطلة

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

ب�ساأن  برغبة  باقرتاح  النواب  من  عدد  تقدم 

ي�سم  والتدريب  لال�ست�سارات  طبي  جممع  اإن�ساء 

الكادر الطبي العاطلني عن العمل، وميّول من قبل 

)متكني( و�سندوق التعطل.

مقدمي  اأبرز  -اأحد  بوعنق  خالد  النائب  وذكر 

يف  الطبي  للكادر  بارًزا  دوًرا  هناك  اأن  االقرتاح- 

انت�سار  ظل  يف  �سيما  ال  ال�سحية،  الرعاية  تقدمي 

فريو�ش كورونا )كوفيد-19(، والذي ج�ّسد الدور 

والطبية،  التمري�سية  للكوادر  واحليوي  الكبري 

مقدمني منوذًجا اإن�سانًيا ملهًما يف تلبية نداء الواجب 

يف االأوقات كافة، كم�سدر طماأنينة وثقة.

واأ�سار اىل اأن هذه الكوادر الطبية اأثبتت كفاءتها 

وقدرتها على مواجهة هذه املحنة من قلب احلدث 

تقدمي  من خالل  واالإن�سانية،  املهنية  من  عاٍل  بقدر 

م�ستويات  خمتلف  على  ال�سحية  الرعاية  اأف�سل 

التخطيط اال�سرتاتيجي والقيادة امليدانية والرعاية 

الر�سيدة؛  ال�سريرية، ونالوا تقدير ودعم احلكومة 

�سحة  حلماية  االأول  الدفاع  خط  لكونهم  وذلك 

املجتمع.

من  الطبي  الكادر  اإن  »حيث  قائالً:  واأو�سح 

اأطباء ومتري�ش من املهن التي تعتمد على املمار�سة 

والتدريب امل�ستمر وتراكم اخلربات والتي يجب اأن 

مُتار�ش ب�سكل يومي، ووجود عاطلني يف هذا القطاع 

ملدة طويلة يفقدهم تلك املهارات الطبية الالزمة الأداء 

فاإننا  وجه،  اأكمل  وعلى  بكفاءة  االإن�ساين  واجبهم 

نتقدم بهذا االقرتاح برغبة ب�ساأن ان�ساء جممع طبي 

لال�ست�سارات والتدريب ي�سم الكادر الطبي العاطلني 

متكني،  العمل  �سندوق  قبل  من  ميّول  العمل  عن 

و�سندوق التعطل، والتربعات من القطاع اخلا�ش 

واالأهلي«. وذكر بوعنق اأبرز مربرات املقرتح، وهي 

�سم ا�ست�ساريني ذوي خربة لدعم النظام ال�سحي 

يف البلد، اىل جانب �سم جميع اخلريجني العاطلني 

اإ�سراف  حتت  للعمل  الطبي  للمجمع  العمل  عن 

اخلربة  وك�سب  املهنية  للممار�سة  م�ست�سارين 

�سندوق  اأموال  توجيه  ا�ستثمار  واأخرًيا  واملهارة، 

التعطل مل�ستحقيها العاطلني من الكوادر الطبية عرب 

م�سادر متويل من �سندوق التعطل ومتكني، وكذلك 

التربعات من القطاع اخلا�ش واالأهلي.

خالد بوعنق

حممد بوحمود



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744
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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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املرحلة  التفتي�شية يف  احلمالت  تكثيف  ا�شتمرار 

الراهنة مع افتتاح املحالت التجارية �شرورة ق�شوى 

مبا  االحرتازية  التدابري  بكاّفة  االلتزام  من  للتاأّكد 

ي�شهم يف احلفاظ على املنجز الكبري الذي حتّقق يف 

املرحلة ال�شابقة من االإغالق.

البيئة  جمرد  من  اأكرب  فهي  للحياة  نظرتك  و�ّشع 

التي تعي�شها، فمن زاد اختالطه بالنا�ص وتنّ�ع اطالعه 

على م�شاربهم قّل احتجاجه عليهم، وزال تعجبه منهم، 

واعتدل اإنكاره عليهم، فيكرث �شمت احلكيم، وتكرث ثرثرة 

الأحمق، ف�شرعة الغ�شب قرينة العق�ل ال�شغرية، وكرثة احللم 

قرينة العق�ل الكبرية.
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اأيدي  من  الفلبني  حترير  عن  االإعالن   -  1945
اليابانيني يف احلرب العاملية الثانية.

اأول  تبث  الربيطانية  �شي  بي  بي  قناة   -  1954  

ن�شراتها االإخبارية التلفزيونية.

احتالل  بعد  فرن�شا  عن  اجلزائر  ا�شتقالل   1962  

دام 132 �شنة.

 1975 - اأرثور اأ�ش اأول رجل من اأ�شول اأفريقية 

يفوز بلقب بطولة وميبلدون للتن�ش.

 1977 - االإطاحة برئي�ش الوزراء الباك�شتاين ذو 

اإثر  احلق  �شياء  حممد  قبل  من  بوتو  علي  الفقار 

انقالب ع�شكري.

 1998 - اليابان تر�شل بعثة ا�شتك�شافية اإىل كوكب 

املريخ لت�شبح ثالث دولة تهتم با�شتك�شاف الف�شاء 

بعد رو�شيا والواليات املتحدة.

يف  رئا�شية  انتخابات  اأول  اإجراء   -  2004  

اإندوني�شيا.

 2014 - بدء رفع اأ�شعار الوقود مب�شر وا�شتنكار 

احتاد العمال.

االأمريكية  املتحدة  الواليات  �شيدات   -  2015  

يتوجن بلقب ببطولة بطولة كاأ�ش العامل لكرة القدم 

على  النهائية  املباراة  يف  تفّوقهن  بعد  لل�شيدات 

نظرياتهن اليابانيات بنتيجة 5-2. 

 2016 - م�شبار جونو يدخل مدار امل�شرتي ليبداأ 

عملية م�شح �شت�شتغرق 20 �شهًرا للكوكب.

اإنها ال تهتم  قالت الفنانة هند �شربي 

بفكرة املناف�شة وترى ال�شاحة وا�شعة 

رم�شان  يف  قّدم  وما  للجميع،  تت�شع 

كباًرا  اأعمال كبرية جمعت جنوًما  من 

ح�شا�شيات،  دون  من  مًعا  ا�شرتكوا 

واأمري  ال�شقا  اأحمد  يجتمع  اأن  مثل 

وكرمي  واحد،  م�شل�شل  يف  كرارة 

م�شل�شل  يف  مكي  واأحمد  عبدالعزيز 

اآخر، وم�شطفى �شعبان وعمرو �شعد 

وهكذا، فهذا دليل على اختالف التفكري 

النتيجة وا�شحة يف  واملرونة، وكانت 

على  يدل  وهذا  اأعمال مميزة جنحت، 

التي  امل�شرية  الدراما  وتنّوع  ثراء 

اأمتعت اجلمهور العربي يف كل مكان.

»فدوة عيونك« �ألبوم جديد للفنانة �أحالم

لأغنيات  الرتويج  اأحالم  الإماراتية  الفنانة  بداأت 

�ش�ر  بع�ص  ب��شع  عي�نك«،  »فدوة  الأخري  األب�مها 

معها  وعر�شت  »اإن�شتغرام«  يف  ح�شابها  عرب  جديدة 

كلمات اأغنية »مترد« من اأغنيات الألب�م اجلديد، واأ�شارت 

اإىل اأنها من كلمات »الأول« واأحلان عبداهلل البدر.

كليب  الفيدي�  من  م�شّ�ًرا  مقطًعا  ا  اأي�شً وعر�شت 

ا �شمن اأغنيات  لأغنية »خاطري �شايق« الذي طرح اأي�شً

الألب�م »فدوة عي�نك«، وهي الأغنية التي حتمل الإيقاع 

ال�شع�دي، من كلمات الأمري ال�شاعر بدر بن عبداملح�شن، 

واأحلان »عزوف«.

بيع ن�سخة الإعالن ��ستقالل �أمريكا بـ4.4 مليون دوالر

اأم�ص الأحد،  احتفلت ال�ليات املتحدة الأمريكية، ي�م 

مبنا�شبة ي�م ال�شتقالل، الذي يحل ي�م 4 ي�لي� من كل 

التاريخية  املنا�شبة  لهذه   245 الذكرى  مع  وتزامًنا  عام، 

الن�شخ  من  ع�شرات  ب�شع  بني  من  ن�شخة  بيعت  املهمة، 

عن  املتحدة  ال�ليات  ا�شتقالل  لإعالن  املعروفة  املتبقية 

يف  دولر،  ملي�ن   4.4 مببلغ  الربيطانية،  المرباط�رية 

مزاد ُعقد بالقرب من م�قع ت�قيع الإعالن الأ�شلى مبدينة 

فيالدلفيا الأمريكية.

الأثرية  القطعة  العث�ر على  ال�شدفة دوًرا يف  ولعبت 

اأ�شفل  املحف�ظة  القدمية  الأوراق  من  ك�مة  و�شط  النادرة 

ملا  وفًقا  ا�شتكتلندا، وذلك  فى  �شقف خ�شبى مبنزل  خزانة 

ن�شرته �شحيفة »ديلى ميل« الربيطانية.

ومن جهتها، قالت اخلبرية املتخ�ش�شة فى املخط�طات 

النادرة، كاثى مار�شدن، اإن الن�شخة ُطبعت فى عام 1823 

ولية  من  كارول،  ت�شارلز  ال�ثيقة  على  امل�قع  ل�شالح 

ماريالند، بناًء على طلب من وزيرة اخلارجية اآنذاك ج�ن 

هم  ملن  ال�ثيقة  من  ن�شخ  بطباعة  وجه  الذى  ك�ين�شى، 

على قيد احلياة من امل�قعني عليها وعدد من ال�شخ�شيات 

البارزة.

من  ن�شختني  بني  من  واحدة  املعنية  الن�شخة  وكانت 

ت�شارلز  عليهما  ح�شل  املتحدة  ال�ليات  ا�شتقالل  اإعالن 

ج�ن  ال�شكتلندى  حلفيده  اإحداهما  ومنح  كارول، 

ماريالند  جمعية  ل�شالح  بالثانية  تربع  فيما  ماكتابي�ص، 

للتاريخ يف عام 1844م.

بيُع لوحة »�لفيل�سوف يقر�أ« باأكرث من 9 ماليني دوالر
مقابل  فراج�نارد،  اأون�ريه  جان  الفرن�شى  للر�شام  من�شية  ل�حة  بيعْت 

 Enchères« لدار  مزاد  فى  دولر،  ملي�ن   9.1 يعادل  ما  اأي  ي�رو،  ملي�ن   7.68

�شمال  اإبريناي  يف  املزاد  منظم  بيتى،  اأنط�ان  وكان  للمزادات،   »Champagne
�شرق فرن�شا، مت ا�شتدعائه لتقييم اإرث عائلي يف �شقة، يف اإبريناي، ليك�شتف ل�حة 

»الفيل�ش�ف يقراأ« للر�شام الفرن�شي جان اأون�ريه فراج�نارد.

وراأى »بيتى«، الل�حة التي تبلغ اأبعادها 45.8 �شنتيمرًتا، و57 �شنتيمرًتا، على 

جدار مغطى بالغبار، وقال بيتي: »اعتقدت اأنها كانت جميلة«، واأ�شاف اأنه بعد اإزالة 

الل�حة من اجلدار لفح�شها عن كثب، وجد كلمة »فراج�نارد« مكت�بة على ظهرها 

باحلرب الأ�ش�د، وذلك وفًقا مل�قع �شي اإن اإن عربية.

ومل ُيدرج املالك�ن، الذين امتلكت عائلتهم الل�حة لأجيال يف اأي و�شية، وقام�ا 

 Cabinet« باإعطاء العمل الفني اإىل بيتي، والذي اأخذ الل�حة ليتم تقييمها من قبل

Turquin«، وهي �شركة خلرباء الر�شم، ويقع مقرها يف باري�ص.

�سهر�ت مهرجان »كان« �ستكون �أكرث �نتقائية يف ظل �جلائحة

»كان«،  مهرجان  رئي�ص  حّذر 

امللتقى  افتتاح  قبل  لي�شك�ر،  بيار 

يك�ن  »لن  اأنه  من  ال�شينمائي 

ففي  باإهمال«.  الت�شرف  باإمكاننا 

حّتمه  وما  »ك�فيد-19«  وباء  زمن 

من تدابري حيطة وتباعد، من املت�قع 

التي  ال�شهرية  ال�شهرات  تك�ن  اأن 

ال�شن�ي  تزيد من رونق هذا احلدث 

عدد  من  احلد  مع  انتقائية،  اأكرث 

امل�شاركني فيها.

هذه  مثل  ح�ش�ر  كان  واإن 

الأفالم  عرو�ص  تلي  التي  احلفالت 

اأمًرا �شاًقا على امل�شاركني يف املهرجان 

اأن  العادية، فال �شّك يف  الأوقات  يف 

الدع�ات  هذه  اإحدى  على  احل�ش�ل 

املن�ش�دة �شيك�ن اأكرث �شع�بة هذه 

ال�شنة.

وبذًخا  عدًدا  ال�شهرات  وتقل�شت 

ظل  يف  املا�شية،  ال�شن�ات  خالل 

الأزمة القت�شادية، اإمنا كذلك ب�شبب 

ال�اقعة  املنطقة  �شكان  �شغ�ط 

احلر�شاء  الفرن�شية  الريفيريا  على 

رواد  ا�شتياء  اأثار  ما  هدوئهم،  على 

املهرجان الت�اقني اإىل الع�شر الذهبي 

لليايل »كان«.

الظروف  هذه  كل  اإىل  واأ�شيفت 

التي  ال�شحية  الأزمة  ال�شنة  هذه 

اأكرث  التقلي�ص  املنظمني  على  حتمت 

من حجم احلدث. وقال بيار لي�شك�ر 

من  الكثري  نقيم  »لن  ال�شدد:  بهذا 

الكبرية  والتجمعات  ال�شهرات 

�شعبة.  ع�اقب  لها  تك�ن  قد  التي 

املهرجان  جميًعا،  م�ش�ؤوليتنا  من 

هذا  يجري  اأن  وامل�شاركني،  واملدينة 

احلدث الذي ُيقام بعد اجلائحة على 

اأف�شل وجه«.

بيار لي�شكور

ت�سجيل 140 �إ�سابة جديدة بكورونا 

وتعايف 262 حالة.. وحالتا وفاة

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

12186 يف ي�م 4 ي�لي� 2021، اأظهرت ت�شجيل 140 

حالة قائمة جديدة منها 88 حالة لعمالة وافدة، و 47 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و 5 حالت قادمة من اخلارج، كما 

تعافت 262 حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت 

املتعافية اإىل 262814.

حالة،   77 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

العالج 26  تلقي  ال�شحي  التي يتطلب و�شعها  واحلالت 

العدد  اأن 2175 حالة و�شعها م�شتقر من  حالة يف حني 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 2252 حالة قائمة.



»الخدمة المدنية« يجتاز متطلبات 
مواصفات الجودة الدولية

أكد رئي��س جهاز الخدمة المدنية أحم��د الزايد حرص الجهاز 
على تقديم أفضل الخدمات للمس��تفيدين م��ن خالل التميز 
ف��ي األداء والعمل المؤسس��ي، وهو ما أفصح��ت عنه توصية 
الش��ركة االستش��ارية التي قررت استمرار اس��تحقاق الجهاز 
لش��هادة نظام إدارة الج��ودة، واجتياز الجه��از بنجاح لمرحلة 
التدقيق الخارجي وتجديد ش��هادة نظام إدارة الجودة حس��ب 

.9001:2015 ISO المواصفة الدولية
وأوضح الزاي��د أن جهاز الخدمة المدنية ومن خالل مس��يرته 
قد حافظ على حصوله على ش��هادة نظ��ام إدارة الجودة منذ 
العام 1998 عبر استيفاء متطلبات المواصفة الدولية، وذلك 
م��ن خالل زيادة االندماج بين الجودة والتوجه اإلس��تراتيجي، 
وكذل��ك العملي��ات اإلداري��ة، ع��الوًة عل��ى فهم إط��ار عمل 
المؤسسة، والتركيز على األداء عوضًا عن اإلجراءات إلى جانب 

التشجيع على مبدأ التفكير المبني على المخاطر.
 أثنت الشركة االستش��ارية على جهود جهاز الخدمة المدنية 
في متابعة نظام إدارة الجودة المعمول به، مما يؤكد حرص 
الجه��از على تطبي��ق المعايير الدولية لضم��ان جودة العمل 
الحكومي واالرتقاء بمس��توى الخدمات الت��ي يقدمها الجهاز 

للمستفيد.

»جودة التعليم«: دراسة مقترح 
احتساب الخبرة التراكمية حول 

»االعتراف بالتعلم المسبق«
اس��تعرضت هيئة ج��ودة التعلي��م والتدريب ممثلة ف��ي اإلدارة 
العامة لإلط��ار الوطني للمؤه��الت واالمتحان��ات الوطنية خالل 
اجتماعه��ا ع��ن ُبع��د، مقترح أعدت��ه بش��أن احتس��اب الخبرة 
التراكمية المكتسبة، وبالتحديد حول مشروع »االعتراف بالتعلم 
المس��بق«، والمحال للهيئة والتدريب بق��رار مجلس الوزراء رقم: 

.)2604-20(
وأك��دت الرئيس التنفي��ذي للهيئة الدكت��ورة جواهر المضحكي 
خ��الل ترؤس��ها االجتم��اع، أنَّ الهدف م��ن االجتماع هو تش��اور 
الهيئة مع المعنيين بالتعليم والتدريب بالمملكة حول المقترح، 
حيث تضمن العرض الدراس��ة التي قامت به��ا الهيئة لمقارنة  
أفض��ل الممارس��ات في هذا المج��ال إقليمي��ًا ودوليًا، للتش��اور 
حوله��ا وأخذ التغذية الراجعة من الجهات المعنية لضمان نجاح 
المش��روع المقترح، تمهيدًا لرفعه إل��ى المجلس األعلى لتطوير 
التعليم والتدريب. وأوضحت أن الهدف من تحقيق ذلك االعتراف، 
هو تحس��ين مهارات األفراد ودعم فرصهم التوظيفية، وتحسين 
انتقال المتعلمين، وتقدمه��م بين قطاعات التعليم المختلفة. 
كم��ا يه��دف إلى خف��ض التكاليف وتجن��ب التكرار ف��ي التعلم، 
وتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة، والمس��اهمة بش��كل متطور 
ف��ي تحقيق أهداف رؤية البحري��ن االقتصادية 2030، المرتبطة 

بالتعليم وأهداف اإلطار الوطني للمؤهالت.

»المواصالت«: 50-60 مكالمة 
يومية لشكاوى الرسائل 

االحتيالية على بريد البحرين

أيمن شكل «

أك��دت وزارة االتصاالت والمواصالت تلقيها اتصاالت وش��كاوى 
بخصوص الرسائل االحتيالية على الخط الساخن، تتراوح ما بين 
50 إلى 60 مكالمة يوميًا، وذلك بعد انتشار رسائل منسوبة إلى 
بريد البحرين تطلب من األش��خاص الدخ��ول إلى رابط لمعرفة 

تفاصيل الطرود الخاصة بهم، ليتبين أنها رسالة احتيالية.
وأوضح��ت ال��وزارة أن اإلج��راءات الواجب اتباعها م��ع مثل هذه 
الرس��ائل، بأن يتم تقديم بالغ بش��كل عاجل إلى إدارة الجرائم 
اإللكترونية بوزارة الداخلي��ة التخاذ اإلجراءات الالزمة حيال ذلك 

وقالت إن المعنيين سيقومون بعمل الالزم فور استالم البالغ.
ولفت��ت الوزارة إلى أن بريد البحرين يقوم بالتنويه عبر وس��ائل 
التواصل االجتماعي بصورة دورية بهدف نش��ر التوعية لخطورة 
إعط��اء معلومات ش��خصية وبنكية من خالل رس��ائل نصية عبر 
الهات��ف أو البريد اإللكتروني، كما يتم التنس��يق المس��تمر مع 
إدارة الجرائ��م اإللكترونية بصورة دورية للحد من انتش��ار هذه 

الرسائل.
وحذرت وزارة المواصالت واالتصاالت في وقت سابق من انتشار 
رس��ائل نصية احتيالية باس��م بري��د البحرين تطلب مش��اركة 
معلومات ش��خصية وبنكية للدفع واس��تالم الطرود البريدية أو 
جوائ��ز من خ��الل روابط في رس��ائل نصية أو وس��ائل التواصل 

االجتماعي أو البريد اإللكتروني أو وسائل أخرى.
ودع��ت ال��وزارة العم��الء لتوخي الح��ذر وعدم اإلفص��اح عن أي 
معلومات ش��خصية، موضحة أنه عند وص��ول أي بعثية بريدية 

سيتم التواصل مع العميل عبر القنوات الرسمية.
كما ذكرت أن بريد البحرين لن يطلب الدفع أو تقديم معلومات 

شخصية أو بنكية.

 الممثل الدائم لـ»الصحة العالمية« 
في المملكة تتسلم مهام عملها رسميًا

تس��لمت الدكت��ورة تس��نيم عطاط��رة الممث��ل 
العالمي��ة  الصح��ة  لمكت��ب منظم��ة  المعي��ن 
بالبحرين، مهام عملها رس��ميًا كأول ممثل دائم 
للمنظم��ة، إلقلي��م ش��رق المتوس��ط على أرض 
المملكة، حيث قدمت وزير الصحة فائقة الصالح 

أطيب تهانيها لها بتوليها هذا المنصب.
وأك��دت وزي��رة الصح��ة، خ��الل االجتم��اع الذي 
حضره وكي��ل وزارة الصحة الدكت��ور وليد المانع 
الوكيل المساعد للصحة العامة والدكتورة مريم 
الهاجري، على أن مكتب منظمة الصحة العالمية 
ف��ي البحرين يعد اس��تكمااًل لمس��يرة اإلنجازات 
لمملكتن��ا الغالية ف��ي القطاع الصح��ي، منوهة 
بأهمية تعزيز العالق��ات المتميزة بين البحرين 
ومنظمة الصح��ة العالمية والتطوير المس��تمر 
لتل��ك العالقات ف��ي المجال الصح��ي، من خالل 
وجود الممث��ل المعين لمكت��ب منظمة الصحة 
العالمي��ة بمملك��ة البحري��ن، بم��ا يس��هم في 
تطوير الرؤية المس��تقبلية في مختلف المجاالت 
الصحي��ة، وبما يتوافق واأله��داف والغايات التي 
تتبناه��ا المنظمة وتتواءم مع تطلعات المملكة 

لتطوير المنظومة الصحية.
وخ��الل اللقاء، تم اس��تذكار العالق��ات العميقة 
بي��ن منظم��ة الصح��ة العالمي��ة، والبحرين وما 
ت��م تحقيقه من منج��زات كان له��ا األثر الطيب 
في تطوير وازده��ار األنظمة الصحية، إلى جانب 

مجاالت تعزيزها من خالل اس��تراتيجية التعاون 
المش��ترك، وآلي��ة العمل م��ع الش��ركاء، للفترة 
المقبلة ودور الممث��ل المقيم للمنظمة في هذا 

الشأن.
م��ن جانبه��ا، توجه��ت عطاطرة ممثل��ة مكتب 
منظمة الصحة العالمية بالمملكة بالش��كر إلى 
البحرين حكومة وش��عبا على الجه��ود المبذولة 
لتواجد المكتب الدائم لمنظمة الصحة العالمية 
في البحرين والذي س��وف يكون إضافة للجانبين، 
ولمواصلة التعاون والتشاور والتنسيق المشترك 
في مختلف المجاالت الصحي��ة، متمنية للبحرين 
دوام التق��دم واالزده��ار، ومزي��دًا م��ن تحقي��ق 
المنج��زات والنتائج الطيبة واألهداف المنش��ودة 

م��ن خالل عمله��ا مع الف��رق المعني��ة بالقطاع 
الصحي.

وفي ختام اللقاء، تمت مباركة اس��تالم الدكتورة 
تس��نيم عطاط��رة مه��ام عمله��ا رس��ميًا م��ن 
البحرين، والذي س��يتيح الفرصة لتطوير الخطط 
والسياس��ات والبرام��ج الصحي��ة بم��ا يتف��ق مع 
أحدث المس��تجدات ذات الصلة، والعمل بتوافق 
مع االس��تراتيجيات الموضوعة في المملكة مثل 
االستراتيجية الوطنية للصحة واستراتيجية وزارة 
الصحة، وموائم��ة برنامج الحكوم��ة، إلى جانب 
تطوير التعاون والمتابعة والتنس��يق المشترك 
فيم��ا يتعلق بطرح أهم االس��تراتيجيات الصحية 

على المستويين اإلقليمي والعالمي.

 »الصحة«: اكتمال تطعيم مليون 
شخص بنسبة 80٪ من السكان

أعلنت وزارة الصحة عن اكتمال تطعيم مليون ش��خص بجرعتين من مختلف 
أنواع التطعيمات التي تمت إجازتها في البحرين، بنس��بة 80% من س��كان 
البحري��ن المؤهلين ألخذ التطعيم ضمن الحملة الوطنية للتطعيم، مؤكدًة 
أن ه��ذا اإلنجاز يعكس حرص الحكومة على س��المة وصح��ة أفراد المجتمع 
وتوفير أفضل الممارس��ات الصحي��ة لضمان تطبيق أعل��ى معايير المناعة 

المجتمعية. 
وأوضح��ت الوزارة أن الجهود الوطنية للحد من انتش��ار الفيروس مس��تمرة، 
حيث تم رفع الطاقة االس��تيعابية لعدد جرعات التطعيم لتصل إلى 31 ألف 
جرعة يوميًا من خالل 31 مركزًا موزعًا على كافة مناطق البحرين، األمر الذي 
أس��هم في تقليل مدة االنتظ��ار ألخذ التطعيم، كما تم تطعيم ما نس��بته 
98% من األفراد المس��جلين ألخذ التطعيم، والعمل مس��تمر حتى الوصول 

لألهداف المنشودة.
وأضاف��ت ال��وزارة أن البحري��ن ماضي��ة في تطوي��ر بروتوك��والت التطعيم 
ضمن الحملة الوطنية للتطعيم بحس��ب البروتوكوالت العالمية المعتمدة، 

بتقديم جرعة منشطة للتطعيم المضاد لفيروس كورونا )كوفيد�19( ضمن 
الخط��وات الت��ي تقوم به��ا المملكة في جه��ود التصدي لفي��روس كورونا 
)كوفي��د�19(، إضافة إلى الموافقة على تطعي��م الفئة العمرية من 12 إلى 
17 عام��ا بتطعيم »فايزر - بيونتك« المضاد لفي��روس كورونا )كوفيد�19( 
بجرعتي��ن، من أج��ل الحفاظ على صحتهم وس��المتهم من خالل اكتس��اب 

المناعة ضد الفيروس. 
إل��ى ذلك، جددت وزارة الصحة دعوتها لجمي��ع المواطنين والمقيمين ممن 
ه��م ف��وق 18 عامًا، خصوص��ًا كبار الس��ن والفئات األكثر عرض��ة لإلصابة، 
مم��ن لم يأخذوا التطعيم حتى اآلن إلى المبادرة بالتس��جيل وأخذ التطعيم 
لتوفي��ر الحماية ألنفس��هم ومجتمعهم عبر الموق��ع اإللكتروني المخصص 
لكل ما يتعلق بفيروس كورونا )كوفيد�healthalert.gov.bh )19 أو تطبيق 
»مجتم��ع واع��ي«، حيث يمكن االطالع عل��ى البيانات الخاص��ة بكل تطعيم 
والفئ��ة المؤهلة ألخذه من قبل الجميع، داعيًة كذلك أولياء األمور لتس��جيل 
أبنائهم ممن يبلغون من العمر 12 عاما فأكثر لتوفير الحماية الالزمة لهم.

مراجعة أداء 7 برامج أكاديمية في التعليم العالي 

 »جودة التعليم«: تسكين 5 
مؤهالت وطنية وإسناد 10 أجنبية

أق��ر مجلس إدارة هيئ��ة جودة التعلي��م والتدريب، 
خالل عقده اجتماعه الدوري، عن ُبعد، برئاسة وزير 
شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة الهيئة 
أيم��ن المؤيد، مراجع��ة أداء 7 برامج أكاديمية في 
مؤسس��ات التعلي��م العالي، وتس��كين 5 مؤهالت 
وطني��ة، وإع��ادة التحقق م��ن 4 مؤه��الت وطنية، 
وأرش��فة مؤه��ل وطن��ي 1، وإس��ناد 10 مؤه��الت 
أجنبي��ة عل��ى اإلطار الوطن��ي للمؤه��الت، ومقترح 
مذكرة التع��اون بين الهيئة ومجل��س الكومنولث 
لإلدارة التربوية CCEAM، وآخر المس��تجدات حول 
االمتحان��ات الوطني��ة، عل��ى أن يتم رف��ع التقارير 
إل��ى المجل��س األعلى لتطوي��ر التعلي��م والتدريب 
لالعتم��اد، كما ت��مَّ االطالع على مش��روع االعتراف 
بالتعلي��م المس��بق، باإلضاف��ة إل��ى المس��تجدات 
ح��ول المراجعة الخارجية للهيئة من قبل الش��بكة 
الدولية لهيئات ضم��ان الجودة في التعليم العالي 
INQAAHE. وق��ال الوزي��ر المؤي��د: »إن تحقي��ق 
أهداف الرؤي��ة الش��املة 2030، المتعلقة بتطوير 
قطاع��ي التعلي��م والتدريب ف��ي البحري��ن، بدعم 
ومس��اندة من نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء رئيس 
المجلس األعل��ى لتطوير التعليم والتدريب س��مو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، تصبُّ في تحقيق 
توجهات الحكومة الداعمة لالستثمار في المواطن 
البحريني من خالل توفير تعليٍم جيد ونوعي يشكل 
المه��ارات المطلوبة للخريجين الملتحقين بس��وق 

العمل؛ ليكونوا بذلك الخياَر األوَل للتوظيف«.
الداعم��ة  النوعي��ة  التنموي��ة  بالجه��ود  وأش��اد 
والت��ي  العم��ل،  بس��وق  والملتحقي��ن  للمواط��ن 

تس��ير وفق اس��تراتيجية تتوافق وآخر المستجدات 
وال��رؤى، والتي تش��ارك ف��ي تنفيذه��ا الهيئة من 
خالل مش��روع االعتراف بالتعليم المس��بق، لتحقق 
الهيئ��ة أهدافه��ا م��ن خالل ه��ذا المش��روع الذي 
يعنى بالتعليم ما بعد المدرس��ي؛ ليعزز من فرص 
التعلي��م، وتوفير فرص تعليمي��ة وتدريبية جديدة 
للطلب��ة والعاملي��ن ف��ي س��وق العم��ل؛ لتطوي��ر 
مؤهالتهم وقابليتهم للتوظيف. من جهتها، قالت 
الرئيس التنفيذي لهيئة ج��ودة التعليم والتدريب 
الدكتورة جواهر المضحك��ي: »إنَّ من أهم األهداف 
التي يتم تحقيقها من خ��الل التقارير الصادرة عن 
هيئ��ة جودة التعليم والتدريب ه��ي الحثُّ على رفع 
م في المؤسس��ات التعليمية  نوعيِة التعليم الُمَقدَّ

والتدريبية، ونقل مس��توى التعليم ما بعد الثانوي 
إلى مس��توى من الجودة الت��ي تتوافق وتتوازى مع 
الممارس��ات والمعايير الدولية في القياس، وثبات 
المؤسسات التعليمية والتدريبية على المستويات 
المتقدمة ف��ي التقييم��ات والمراجع��ات الصادرة 
ع��ن الهيئ��ة، وتقدي��م برام��ج أكاديمي��ة، تواكُب 
التغي��راِت المرتبطَة بتطور المعارف، وتمدُّ الطلبَة 
والملتحقين بالتعليم العالي بالمهارات المطلوبة 
لاللتحاق بس��وق العمل الفعلية، والتي تؤكد على 
اكتس��اب الخريجين المهارات التقنية قبل النظرية، 
فهذه التقارير التي تصدرها الهيئة تقدم تقييمها 
ب��كل ش��فافية ومصداقية ع��ن وض��ع التعليم في 

البحرين.

»الفريق الوطني«: احتساب الـ14 يومًا 
لالنتقال إلى »األخضر« من 2 يوليو

أوض��ح الفري��ق الوطني الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورونا 
)كوفي�19( أن االنتقال من المس��توى األصفر إلى المس��توى 
األخضر ضمن آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
كورونا )كوفيد�19( يتطلب أن يكون متوس��ط نسبة الحاالت 
القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات أقل من 2% لمدة 14 
يومًا، وبما أنه تم االنتقال إلى المس��توى األصفر في 2 يوليو 
عند ب��دء تفعيل اآللية ف��إن االنتقال إلى المس��توى األخضر 
يتطلب بقاء متوس��ط النسبة أقل من 2% لمدة 14 يوما منذ 

ذلك التاريخ.
ون��وه بم��ا تم اإلع��الن عنه عند تدش��ين اآللي��ة، بأن بعض 
المناس��بات التي يحدده��ا الفريق الوطن��ي الطبي لن تخضع 
لمعطيات آلية اإلش��ارة لما يشكل التجمع فيها من خطر على 
صحة وس��المة الجميع، مش��ددًا على أهمية مواصلة االلتزام 
باإلج��راءات االحترازي��ة لمواصلة تحقيق خف��ض أكبر ألعداد 
الحاالت القائمة، والوصول للتطلعات المنشودة ضمن جهود 

التصدي لفيروس كورونا )كوفيد�19(.

 18900 خاضع للقيمة المضافة 
و915 محاًل تجاريًا مسجاًل في »استرداد السياح«

أيمن شكل «

أظه��رت إحصائيات الجهاز الوطن��ي لإليرادات عن الرب��ع األول من عام 2021، 
تس��جيل أكثر من 18900 خاضع مس��جل للقيمة المضاف��ة بالجهاز، وأكثر من 

915 محاًل تجاريًا مسجاًل في نظام استرداد السياح للقيمة المضافة.
كما بين��ت اإلحصائية تلقي الجهاز قرابة 122 أل��ف مكالمة تم التعامل معها 
عب��ر مرك��ز االتصال، وأكثر من 25 أل��ف بريد إلكتروني، وبلغ ع��دد زوار الموقع 

اإللكتروني 429 ألف زائر في الربع األول من العام الجاري.
وفي رده على سؤال برلماني كشف وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة، أن إجمالي إيرادات »القيمة المضافة« و»االنتقائية«، منذ 
تطبيقهم��ا وحتى نهاية العام المنصرم 2020، بل��غ حوالي 652 مليون دينار، 

دخلت في الخزينة العامة للدولة.

وأوض��ح الوزير أنه تم إعفاء عدد من المش��اريع التنموية الممولة من قبل دول 
مجل��س التع��اون الخليجي من القيم��ة المضافة واإلي��رادات الجمركية، والتي 
يت��م تنفيذها لصالح الجه��ات الحكومية بالمملكة تطبيق��ًا ألحكام االتفاقيات 
المبرمة بش��أن تمويل تلك المش��اريع التنموية ووفقًا ألحكام القانون. وكانت 
البحري��ن ق��د بدأت تطبيق ضريب��ة القيمة المضافة ابتداًء م��ن 1 يناير 2019 
بقيمة 5%، حيث يعتبر الجهاز الوطني لإليرادات هو الجهة الحكومية المسؤولة 
ع��ن تطبي��ق وإدارة القيمة المضافة، وس��يعتبر الجهاز مس��ؤواًل عن تس��جيل 
دافع��ي القيمة المضافة والتزامات القيمة المضافة الخاصة بهم والتحقق من 
صحة اإلق��رارات المقدمة وتقييم األمور ذات الصل��ة، كما يقوم الجهاز الوطني 
لإليرادات بس��داد القيمة التي يمكن اس��تردادها وتحصيل أية مبالغ مستحقة 
والقي��ام بأعمال التدقيق، باإلضافة لذلك، يختص الجهاز بالنظر في التظلمات 

والبت فيها ومتابعة وتنفيذ امتثال القيمة المضافة بشكل مستمر.
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أكـــد رجـــل األعمال أكـــرم مكناس 
أن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
تمكـــن مـــن خـــالل رؤيـــة جاللتـــه 
فـــي  تجســـدت  التـــي  الثاقبـــة 
مشـــروعه اإلصالحـــي مـــن جعـــل 
مملكـــة البحريـــن نموذجـــا عالميـــا 
فريـــدا فـــي التعايـــش والتســـامح 
واالنفتاح، مشـــيرا إلى أن رســـالة 
العالـــم  إلـــى  الواضحـــة  البحريـــن 
هي رســـالة ســـالم تعبر عن األمن 
المغروس فـــي النفوس منذ األزل 
وليـــس المفـــروض بقـــرار أممـــي، 
األديـــان  جميـــع  بيـــن  والتعايـــش 
والثقافات واألعراق، وأن السعادة 
مجتمـــع  فـــي  العيـــش  مـــن  تنبـــع 
متعدد الثقافات ومتعدد األعراق، 
وإدراك أن هذا التنوع هو أسلوب 

عيش دائم يجب الحفاظ عليه.
وقـــال مكنـــاس إن قـــرار جامعـــة 
موســـكو الحكومية منـــح جاللته 
الدكتـــوراه الفخرية يمثل اعترافا 
فـــي  جاللتـــه  لـــدور  وتقديـــرا 
جعـــل الحفـــاظ وتنمية التســـامح 

والتعايش عمل مؤسسي ممنهج، 
وذلك مـــن خالل مؤسســـات مثل 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش 
المبـــادرات  مـــن  الســـلمي وغيـــره 
ترســـيخ  الـــى  الهادفـــة  الوطنيـــة 
الســـلوكيات الحميدة لدى النشء 
الرســـالة  مـــن  انطالقـــًا  والشـــباب 
الملكيـــة الســـامية بـــأن الجهل هو 
عـــدو الســـالم كمـــا جاء فـــي نص 
إعالن مملكـــة البحريـــن للتعايش 

السلمي.
الدرجـــة  هـــذا  “يفســـر  وأضـــاف 
إليهـــا  وصلنـــا  التـــي  الكبيـــرة 

مســـتقبلنا  إلـــى  االطمئنـــان  مـــن 
ومســـتقبل  أوالدنـــا  ومســـتقبل 
اســـتثماراتنا ورهاننـــا الرابح على 
ج كل ذلك وجود  المستقبل، ويتوَّ
جاللـــة الملك، الـــذي يمثل بنظرته 
واستشـــرافه  لألمـــور  الثاقبـــة 
للمســـتقبل صمـــام أمـــان البحرين 
مـــن عاديات الزمان في عالم تبرز 
فيـــه ظواهـــر التعصـــب واالنكفاء 
فـــي  والرغبـــة  اآلخـــر  وإقصـــاء 

االنعزال واالستقاللية”.
مملكـــة  أن  إلـــى  مكنـــاس  وأشـــار 
البحريـــن تقـــدم بالفعـــل نموذجـــا 
االســـتقرار  فـــي  بـــه  يحتـــذى 
السياســـي واالقتصادي وتماســـك 
الدولة الوطنية رغم كل المؤثرات 
إثـــارة  إلـــى  الســـاعية  الخارجيـــة 
الفتن وتفتيت البلد، وخالل المئة 
عـــام الماضيـــة علـــى أقـــل تقديـــر 
تعرضت هذه الدولة الصغيرة إلى 
ات  مؤامـــرات كبـــرى أحدثـــت هـــزَّ
عنيفـــة سياســـيا واجتماعيـــا، لكن 
البحريـــن اســـتطاعت في كل مرة 
امتصاص الصدمة والخروج منها 

أقوى من ذي قبل.

المنامة- شركة “اإلبداع للتمويل متناهي الصغر”

أعربت شـــركة “اإلبـــداع للتمويـــل متناهي 
الصغـــر – البحريـــن” عـــن الفخـــر واالعتزاز 
بالمكانة المتقدمة التي وصلت إليها مملكة 
البـــالد صاحـــب  بقيـــادة عاهـــل  البحريـــن 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
علـــى صعيد تكريس أســـمى قيـــم التآخي 
والتعايش والتســـامح بين جميع مكونات 
الشـــعب البحريني الوفـــي المخلص، وهي 
مكانـــة حظيـــت دائمـــا باهتمـــام واحتـــرام 
أحـــدث  كان  والـــذي  الدولـــي،  المجتمـــع 
جامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس  قـــرار  تجلياتـــه 
الدوليـــة  للعالقـــات  الحكوميـــة  موســـكو 
بمنـــح جاللته الدكتـــوراه الفخرية، تقديرًا 
لدور جاللته الســـامي فـــي تعزيز التعايش 
الســـلمي والحـــوار بين األديـــان والثقافات 
المختلفـــة. ورفعـــت رئيس مجلـــس إدارة 
شـــركة “اإلبداع للتمويـــل متناهي الصغر – 
البحرين” منى المؤيد أسمى آيات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى المقـــام الســـامي لجاللة 
الملـــك بهـــذه المناســـبة، معربـــة عـــن بالـــغ 
فخرها واعتزازها بهذا االحتفاء، مشـــيدًة 
بما يوليه جاللته من إســـهامات ومبادرات 
رائدة في تجســـيد قيم ومبـــادئ التعايش 
الســـلمي والحـــوار بين األديـــان والثقافات 
المختلفـــة. وأكدت أن النمـــوذج البحريني 

في انتهـــاج مفاهيم الوســـطية واالعتدال 
والتنـــوع الثقافـــي أصبح أحـــد أهم األمور 
التـــي تفاخـــر بهـــا مملكـــة البحريـــن أمـــام 
مختلـــف دول العالـــم، بعد أن تـــم تكريس 
هـــذا النهـــج في ظل المشـــروع اإلصالحي 
لجاللة الملك، وبما يتناسب مع خصوصية 
وإرث وثقافة المجتمع البحريني، مشـــيرة 
إلى أن رســـوخ واســـتقرار هذا النهج يبشر 
بـــأن المملكة بقيادة صاحب الجاللة الملك 
مقبلـــة علـــى مزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهار 
فـــي مختلـــف المجـــاالت. من جانبه أشـــاد 
الرئيس التنفيذي لشركة “اإلبداع للتمويل 
متناهـــي الصغر – البحريـــن” خالد الغزاوي 
عربيـــا  المتقدمـــة  البحرينيـــة  بالتجربـــة 
التآخـــي والتســـامح  فـــي مجـــال  ودوليـــا 
والتعايـــش بين مختلـــف المكونات اإلثنية 

والدينية والعرقية، والتي انصهرت جميعا 
فـــي بوتقة العمـــل واإلنجاز وبنـــاء الوطن 
في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة 

الملك.
واعتبر الغزاوي أن تبني سياســـة االنفتاح 
الدينـــي والثقافـــي والحضـــاري في مملكة 
البحرين عززت من جاذبيتها االستثمارية 
وجعلـــت الجميـــع يتطلـــع للمســـاهمة فـــي 
الحراك االقتصادي والمالي والتنموي الذي 
تشـــهده المملكة، ووجهة رائـــدة ألصحاب 
الكفـــاءات ورجـــال األعمـــال الراغبين في 
البحث عـــن بلد يحتضـــن الجميع بضيافة 
علـــى  نظيـــره  قـــل  وتعايـــش  اســـتثنائية 
مستوى العالم، وضخ استثمارات إلنعاش 
التـــداوالت العقاريـــة وغيرها من قطاعات 

غير نفطية حيوية.

االنتقال إلى “األخضر” يتطلب استمرار النسبة أقل من 2 % لمدة 14 يوما

أوضح الفريـــق الوطني الطبي للتصدي 
مـــن  االنتقـــال  أن  كورونـــا  لفيـــروس 
المستوى األصفر إلى المستوى األخضر 
ضمـــن آلية اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى 
أن  يتطلـــب  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار 
يكون متوســـط نســـبة الحـــاالت القائمة 
الجديـــدة من إجمالـــي الفحوصات أقل 
مـــن 2 % لمـــدة 14 يومـــا، وبمـــا أنـــه تم 
االنتقـــال إلـــى المســـتوى األصفـــر يـــوم 

الجمعـــة الموافـــق 2 يوليـــو الجاري عند 
بـــدء تفعيـــل اآلليـــة فـــإن االنتقـــال إلى 
المستوى األخضر يتطلب بقاء متوسط 
النســـبة أقل من 2 % لمدة 14 يوما منذ 

ذلك التاريخ.
ولفـــت الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا إلـــى مـــا تـــم اإلعالن 
عنـــه عنـــد تدشـــين اآلليـــة بـــأن بعـــض 
الفريـــق  يحددهـــا  التـــي  المناســـبات 

الوطنـــي الطبـــي لـــن تخضـــع لمعطيات 
آليـــة اإلشـــارة لمـــا يشـــكل التجمـــع فيها 
مـــن خطر على صحة وســـالمة الجميع، 
كما شـــدد الفريـــق الوطنـــي الطبي على 
أهميـــة مواصلـــة االلتـــزام باإلجـــراءات 
االحترازيـــة لمواصلـــة تحقيـــق خفـــض 
أكبـــر ألعداد الحاالت القائمة، والوصول 
جهـــود  ضمـــن  المنشـــودة  للتطلعـــات 

التصدي لفيروس كورونا.

المنامة - بنا

الفريق الوطني: بعض المناسبات لن تخضع لمعطيات آلية اإلشارة
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منى المؤيد خالد الغزاوي 

أكرم مكناس

محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا

اكتمـــال  عـــن  الصحـــة  وزارة  أعلنـــت 
تطعيـــم مليـــون شـــخص بجرعتين من 
مختلـــف أنـــواع التطعيمـــات التي تمت 
إجازتها في مملكة البحرين، بنســـبة 80 
% من سكان مملكة البحرين المؤهلين 
ألخـــذ التطعيـــم ضمن الحملـــة الوطنية 
للتطعيـــم، مؤكـــدًة الـــوزارة أن اإلنجـــاز 
يعكـــس حـــرص الحكومة على ســـالمة 
وصحـــة أفراد المجتمـــع وتوفير أفضل 
الممارســـات الصحيـــة لضمـــان تطبيـــق 

أعلى معايير المناعة المجتمعية. 
وأوضحـــت الوزارة أن الجهود الوطنية 
للحـــد مـــن انتشـــار الفيروس مســـتمرة، 
حيث تم رفع الطاقة االســـتيعابية لعدد 
جرعـــات التطعيـــم لتصـــل إلـــى 31 ألف 
جرعة يوميًا من خالل 31 مركًزا موزًعا 
على كافة مناطـــق البحرين، األمر الذي 
أســـهم فـــي تقليل مـــدة االنتظـــار ألخذ 
التطعيـــم، كمـــا تـــم تطعيـــم مـــا نســـبته 
98 % مـــن األفـــراد المســـجلين ألخـــذ 
التطعيم، والعمل مستمر حتى الوصول 

لألهداف المنشودة.

وأضافـــت الـــوزارة أن البحرين ماضية 
التطعيـــم  بروتوكـــوالت  تطويـــر  فـــي 
ضمن الحملة الوطنية للتطعيم بحسب 
المعتمـــدة،  العالميـــة  البروتوكـــوالت 
بتقديم جرعة منشطة للتطعيم المضاد 
لفيروس كورونـــا ضمن الخطوات التي 
تقـــوم بها المملكـــة في جهـــود التصدي 
لفيروس كورونا، إضافـــة إلى الموافقة 
علـــى تطعيم الفئة العمريـــة من 12 إلى 
بيونتـــك(   - )فايـــزر  17 عاًمـــا بتطعيـــم 
المضاد لفيروس كورونا بجرعتين، من 
أجل الحفاظ على صحتهم وســـالمتهم 

ضـــد  المناعـــة  اكتســـاب  خـــالل  مـــن 
الفيروس. 

إلى ذلك، جددت وزارة الصحة دعوتها 
لجميع المواطنيـــن والمقيمين مّمن هم 
فـــوق 18 عاًمـــا، خصوًصـــا كبـــار الســـن 
والفئـــات األكثـــر عرضة لإلصابـــة، مّمن 
لـــم يأخـــذوا التطعيـــم حتـــى اآلن إلـــى 
التطعيـــم  وأخـــذ  بالتســـجيل  المبـــادرة 
لتوفيـــر الحمايـــة ألنفســـهم ومجتمعهم 
اإللكترونـــي  الموقـــع  عبـــر  وذلـــك 
المخصـــص لـــكل مـــا يتعلـــق بفيـــروس 
كورونا healthalert.gov.bh أو تطبيق 

“مجتمـــع واعي”، حيـــث يمكن االطالع 
علـــى البيانـــات الخاصـــة بـــكل تطعيـــم 
والفئـــة المؤهلة ألخذه من قبل الجميع، 

داعيـــًة كذلـــك أوليـــاء األمور لتســـجيل 
أبنائهم ممـــن يبلغون من العمر 12 عاًما 

فأكثر لتوفير الحماية الالزمة لهم.

“الصحة”: البحرين ماضية في تطوير بروتوكوالت التطعيم ضمن الحملة الوطنية للتطعيم

اكتمال تطعيم مليون شخص بجرعتين بنسبة 80 % من السكان

الجفير - مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

رفـــع مركـــز الملك حمـــد العالمـــي للتعايش 
الســـلمي أســـمى مشـــاعر التهنئـــة وخالص 
آيـــات التبريـــكات إلـــى مقام عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، لنيلـــه الدكتـــوراه الفخرية من 
للعالقـــات  الحكوميـــة  موســـكو  جامعـــة 
الدولية وذلك تقديـــرا لدور جاللته النبيل 
في تعزيز التعايش الســـلمي والحوار بين 

األديان والثقافات المختلفة.
وبهـــذه المناســـبة، صـــّرح رئيـــس مجلـــس 
أمنـــاء مركز الملك حمـــد العالمي للتعايش 
السلمي الشـــيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
أن الدكتـــوراه الفخريـــة المرموقة تشـــكل 

تكريمـــًا مســـتحقًا لصاحـــب الجاللـــة الذي 
ســـاهم ومايزال يســـاهم في ترسيخ أنبل 
القيـــم اإلنســـانية فـــي التســـامح الدينـــي 
والتعايش الســـلمي والحـــوار بين األديان، 
لتكـــون المملكـــة فـــي أنظـــار العالـــم أجمع 
النمـــوذج المثالـــي للتنوع الثقافـــي وتقبل 
اآلخر المختلف ليعم السالم والوئام كافة 
بنـــي البشـــر.  وجّدد الشـــيخ خالـــد تقديره 
للمســـاعي الدؤوبـــة التـــي بذلها ومـــا يزال 
يبذلهـــا صاحـــب الجاللـــة في ســـبيل نشـــر 
قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام 
الحريـــات الدينيـــة باالرتـــكاز علـــى تاريخ 
البحريـــن العريـــق في هذا المجـــال وتقبل 
شـــعبها الودود والمضياف لآلخر المختلف 
دون النظـــر الىـــي أي اعتبـــارات دينيـــة أو 

عرقية أو مذهبية.
المملكـــة فـــي توطيـــد  وبيـــن أن مســـيرة 
عـــرى الســـالم والمحبـــة بيـــن بنـــي البشـــر 
مكّللـــة بالـــورود علـــى مســـتوى المنطقـــة، 
وباتت منارة يقتدي بنورها المحب للخير 
القاصـــي والداني، وهذا مـــا يجعل الرؤية 
المســـتنيرة لجاللـــة الملـــك محـــط أنظـــار 
العالـــم ومحـــل تقديـــر وإعجـــاب مختلـــف 
الـــدول والمنظمات والمؤسســـات العالمية 

المرموقة. 
بدورها، أكـــدت األمين العـــام لمركز الملك 
حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي، ســـمية 
الميـــر أن هـــذا التكريـــم الروســـي الرفيـــع 
المســـتوى يمثل داللة دامغـــة على المكانة 
العالیـــة التي يحظى بھا جاللته لدى كبرى 

الـــدول والمؤسســـات األكاديميـــة العريقة 
على مســـتوى العالم، الفتة إلى أن جاللته 
كـــّرس مســـاعي وجهـــودا ال حصـــر لها في 
تعزیـــز األمن واالســـتقرار وتعظيـــم منافع 
التنميـــة المســـتدامة واالزدهـــار من خالل 
غـــرس بذور الوســـطية واالعتـــدال وتقبل 
اآلخر المختلف بغـــض النظر عن الدين أو 

المذهب أو العرق.
وأكـــدت الميـــر مواصلـــة المركـــز جهـــوده 
بإطـــالق   2021 الجـــاري  العـــام  خـــالل 
مجموعـــة جديـــدة مـــن البرامـــج الراميـــة 
الرائـــدة  البحرينيـــة  التجربـــة  نقـــل  إلـــى 
فـــي مجـــال التعايش الســـلمي والتســـامح 
وضمـــان الحريـــات الدينيـــة إلـــى العالمية، 
بما يتماشـــى مـــع الرؤية الملكية الســـامية 

بتغليب لغـــة الحوار والســـالم على غيرها 
من خطابات الكراهية والعنف والتعصب. 
وذكـــرت أن المركـــز يمضي بخطـــى واثقة 
لتحقيق التوجيهات الملكية الســـامية في 
جعل التعايش الســـلمي والتسامح الديني 
نبـــراس عمـــل وممارســـة حياتيـــة يوميـــة 

بين الجميع، وغرس هذه القيم اإلنســـانية 
النبيلة في عقول الناشـــئة والشـــباب على 
مســـتوى المملكة والمنطقة والعالم لتهيئة 
جيل محب لفعل الخير والســـالم وسفراء 
الدينيـــة  الحريـــات  الحتـــرام  حقيقييـــن 

والتنوع الثقافي.

ـــورود ـــة بال مســـيرة البحريـــن فـــي توطيـــد عـــرى الســـام مكلل

“مركز الملك حمد”: الرؤية المستنيرة لجاللة العاهل محط أنظار العالم

سمية المير الشيخ خالد بن خليفة

ـــج ـــي ممنه ـــل مؤسس ـــر عم ـــاء اآلخ ـــب وإقص ـــف التعص وق
مكناس: الرؤية الثاقبة لجاللة الملك صمام أمان للبحرين

ــة االنــفــتــاح عــامــل جـــذب لــاســتــثــمــارات ــاس ــي س
“اإلبداع”: المملكة مقبلة على مزيد من االزدهار



االتحاد البحريني لكرة القدم

كلـــف االتحـــاد العربـــي لكـــرة القـــدم، 
الحكم الدولي محمـــد خالد والحكم 
المســـاعد الدولـــي عبـــدهللا يعقـــوب؛ 
للمشـــاركة في إدارة مباريات بطولة 

كأس العرب تحت 17 سنة 2021.
فـــي  البطولـــة  منافســـات  وســـتقام 
 29 الفتـــرة  خـــال  وذلـــك  المغـــرب، 
يوليـــو الجاري وحتى 15 أغســـطس 

المقبل.
ويشـــارك الحكم الدولي محمد خالد 
والحكـــم المســـاعد الدولـــي عبـــدهللا 
يعقـــوب فـــي إدارة مباريات البطولة 
وإلـــى  منتخًبـــا.   16 تضـــم  التـــي 
جانبهمـــا، تم اختيـــار 13 حكًما عربًيا 

و 17 حكًما مساعًدا عربًيا.
مـــن  خالـــد  محمـــد  الحكـــم  ويعتبـــر 
الحـــكام الواعديـــن، الذيـــن حصلـــوا 
علـــى الشـــارة الدوليـــة فـــي )2021(، 

وهو مشـــارك ضمن برنامج أكاديمية 
الحكام التابع لاتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم.
أما الحكم المســـاعد عبدهللا يعقوب 
فإنـــه حاصـــل علـــى الشـــارة الدولية 
في العـــام )2021(، وهـــو من الحكام 
الصاعدين الذين ينتظرهم مستقبل 

واعد.

وتأتـــي مشـــاركة حكامنا فـــي بطولة 
العرب للناشئين تأكيًدا على التواجد 
المميز للصافرة البحرينية على جميع 
األصعدة، وذلك وفًقـــا لما تحظى به 
من ســـمعة طيبة عبـــر أدائها المميزة 
وإدارتهـــا المقتدرة، والذي مكنها من 
الوصـــول إلى أعلـــى المراتب وأقوى 

البطوالت في مختلف المستويات.

بــالــمــغــرب ــة  ــن س  17 ــت  ــح ت ــرب  ــعـ الـ ــأس  ــ ك ــي  فـ
تكليف للحكمين محمد خالد وعبداهلل يعقوب

أعلـــن نـــادي البحرين اســـتغناءه 
عـــن المدير الفنـــي للفريق األول 

لكرة القدم بدر خليل.
وعبـــر مجلـــس إدارة النـــادي عن 
شـــكره وتقديـــره للمـــدرب خليل 
علـــى الفتـــرة التـــي تولـــى فيهـــا 
كـــرة  وتطويـــر  الفنيـــة  اإلدارة 
القدم فـــي النـــادي متمنيا له كل 
التوفيـــق والنجاح فـــي محطته 

القادمة.
ويعتبر بدر خليـــل من المدربين 
مـــع  عملـــوا  الذيـــن  الوطنييـــن 
والعديـــد  الوطنيـــة  المنتخبـــات 
مـــن األنديـــة المحلية وســـاهموا 
ف تحقيـــق العديـــد مـــن النتائج 

الطيبة.
كمـــا لم يتوصـــل نـــادي البحرين 

إلى اتفـــاق مع المـــدرب الوطني 
فـــي  ليســـتمر  المـــدوب  أحمـــد 
تدريـــب فريق اليد، وقد شـــكره 
عـــن الفتـــرة التي قضاهـــا خال 
الفترة الماضية ومســـاهمته في 
تطويـــر لعبة كرة اليـــد متمنيا له 
التوفيـــق والنجاح فـــي محطته 

القادمة.

ويعتبـــر المـــدوب مـــن المدربين 
كـــرة  ســـاحة  علـــى  الصاعديـــن 
اليد البحرينيـــة وهو متخصص 
وكان  الرياضيـــة،  التربيـــة  فـــي 
المدوب قد عمـــل في ناديه األم 
توبلي لموســـمين قبل أن ينتقل 
بعـــد ذلك لقيـــادة يد الغـــزال في 

الموسمين الماضيين.

أحمد المدوب

التوفيق مجلس اإلدارة أثنى على جهودهما وتمنى لهما 
خليل والمدوب خارج نادي البحرين
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تعاقـــد نـــادي البحرين مـــع أحمد 
التاجـــر ليتولـــى قيـــادة تدريـــب 
الفريق األول لكرة اليد بالموسم 

الرياضي الجديد.
وجرت مراســـم توقيع العقد في 
مقر النادي مساء األحد بحضور 
أحمـــد  اللعبـــة  جهـــاز  رئيـــس 

األحمدي. 
كمـــا تـــم التوقيـــع مـــع الحـــارس 
المعتزل حسين القيدوم، ليكون 
مدرًبا لفئة الشباب ومدرًبا أيًضا 

لحراس المرمى للعبة.
مدرًبـــا  المـــا  محمـــد  وســـيكون 
مســـاعًدا للتاجر، فيما ســـيتولى 
مديـــر  منصـــب  رجـــب  حســـين 

الفريق.
وكان آخـــر ظهـــور للمدرب أحمد 
التاجـــر في دورينا لفئـــة الرجال 
حينما تولى قيادة تدريب فريق 

التضامن وذلك بالعام 2018. 
وتأمـــل إدارة النـــادي عبـــر تغيير 
الجهـــاز الفني أن تتحقـــق آمالها 

فريقهـــا  برؤيـــة  وتطلعاتهـــا، 
األول يظهـــر بالصـــورة المميـــزة 
علـــى صعيـــد المســـتويات التـــي 
تؤهله لكســـب النتائج اإليجابية 
فـــرق  مصـــاف  فـــي  وتجعلـــه 
اإلدارة  أن  خصوًصـــا  المقدمـــة، 
نفسها تعمل جاهدة على تدعيم 
الاعبيـــن  مـــن  بعـــدد  صفوفهـــا 

لتحقيق ذلك.

التاجر يقود يد البحرين

قــال العــب االرتــكاز بنــادي النصــر للكــرة الطائرة محمــد عمــر إن انتقاله إلــى صفــوف “األزرق” قادما من 
نــادي البســيتين تعــود إلى رغبته فــي خوض تجربة جديدة ولكون النصر يعد ناديا منافســا على األلقاب 

المحلية.

وأضاف عمر لـ “الباد سبورت” بأنه 
تلقى عرضيـــن أحدهما من النجمة 
واآلخـــر مـــن عالـــي ولكنـــه فضـــل 
فريـــق العائلـــة الواحـــدة رغبـــة منه 
فـــي خـــوض تحد جديد مـــع النصر 
الذي يعتبـــر أحد أقطاب اللعبة في 
المملكـــة عـــاوة علـــى التحضيرات 
المبكـــرة للنـــادي والتعاقـــدات التي 
أجراهـــا والتي تعكس رغبة اإلدارة 
النصراويـــة الجـــادة فـــي الصعـــود 
علـــى منصـــة التتويج في الموســـم 

المقبل.
وتابع عمر “النجمـــة أيضا يعد ناديا 
منافسا ولكنني سبقت أن لعبت في 
صفوفه.. وفضلت النصر لألســـباب 
ســـالفة الذكـــر وربمـــا أعـــود للنجمة 

مستقبا ..”.
وأوضـــح أن من ضمـــن األمور التي 
بالنصـــر  االلتحـــاق  علـــى  شـــجعته 
هـــي التعاقدات التـــي أبرمها النادي 
حســـين  مـــع  التعاقـــد  بينهـــا  ومـــن 
الدولـــي  األلعـــاب  الحايكـــي صانـــع 

باإلضافـــة إلى التعاقد مـــع المدرب 
البرازيلـــي “ســـيرجيو”، مشـــيرا إلى 
أنه ســـيلعب ألول مرة تحت قيادة 
مدرب أجنبي على مستوى األندية 
وهي تجربـــة جديدة في مشـــواره 
أثنـــى علـــى كافـــة  الرياضـــي، كمـــا 
التعاقـــدات األخـــرى التـــي أجراهـــا 

النادي لتدعيم صفوفه.
وذكر بأن االنتقال من البسيتين كان 
أمـــرًا طبيعيا بعد هبـــوط النادي من 
دوري عيســـى بن راشد إلى مصاف 

الدرجة الثانية، معربا عن أسفه لما 
وصـــل إليه حال اللعبـــة في النادي، 
مضيفـــا “ رغـــم الظـــروف الصعبـــة 
التي كان يمر بها نادي البسيتين إال 

أن جميـــع الاعبيـــن والطاقم الفني 
واإلداري بذلوا جهـــودا كبيرا خال 
الموســـم المنصـــرم من أجـــل البقاء 
ولكـــن الحـــظ لـــم يحالفنـــا، فالنادي 
كان يمـــر بفـــراغ إداري كبيـــر تـــرك 

أثره الســـلبي علـــى الجوانب الفنية 
واإلداريـــة للعبـــة والكابتـــن محمـــد 
الشيخ والمدرب خالد عبدالقادر لم 

يقصرا إطاقا...”.
وأضاف “البســـيتين أكثـــر ناد لعبت 
مواســـم   4 ولمـــدة  صفـــوف  فـــي 
تقريبـــا بعـــد الرفـــاع الشـــرقي الذي 
الفئـــات  بفـــرق  فيـــه  ترعرعـــت 
العمريـــة، وبالتأكيد إنني غير راض 
عن ما يمـــر به من ظروف أدت إلى 
هبوطـــه لثاني مرة مـــن باب الوفاء 
واالنتمـــاء لهـــذا النـــادي وكلـــي أمل 
بـــأن يوفـــق البســـيتين فـــي العودة 

مجددا لألضواء...”.

محمد عمر

ــتــيــن ــســي ــب ال ــوط  ــ ــب ــ ه ــب  ــبـ سـ اإلداري  والـــــفـــــراغ  عــــرضــــيــــن...  ــت  ــي ــق ــل ت

عمر: االنتقــــــال للنصـــــر بهــــــــدف المنافســـــة

علي مجيد

سبورت

حسن علي

ــد ــمـ تــــــحــــــت رعـــــــــايـــــــــة نـــــــاصـــــــر بـــــــــن حـ

إطالق حملة “نبض الرياضي”

الملـــك  جالـــة  ممثـــل  رعايـــة  تحـــت 
لألعمال االنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
أطلقت اللجنة المكلفة بدراسة حاالت 
الرياضـــة  ممارســـة  أثنـــاء  الوفيـــات 
فـــي المماشـــي والصـــاالت الرياضيـــة، 
الحملـــة الوطنيـــة المصاحبـــة لمؤتمـــر 
“القلـــب الرياضـــي”، والمقـــرر انعقـــاده 
فـــي الثاني من ديســـمبر المقبل، حيث 
تهـــدف الحملة التي تقام تحت شـــعار 
“نبض الرياضي” إلى التوعية باألسس 
الصحيحة لممارسة الرياضة والحفاظ 

على صحة القلب. 
 وكشف رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر 
عـــادل  الدكتـــور  الرياضـــي”  “القلـــب 
خليفـــة رئيـــس قســـم كهربـــاء القلـــب 
بمركـــز محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
التخصصي للقلب، أن مؤتمرًا صحفيًا 
ســـينعقد خال األيام المقبلة للكشـــف 
عن تفاصيل الحملة الوطنية واإلعان 
عن شعارها وأهدافها، وما ستتضمنها 
ورياضيـــة  صحيـــة  مبـــادرات  مـــن 

وإعامية. 
 ونـــوه د. عادل خليفة إلـــى أن الحملة 
تأتي تنفيذًا لتوصيات اللجنة المكلفة 
الوفيـــات  حـــاالت  أســـباب  بدراســـة 
أثناء ممارســـة الرياضة في المماشـــي 

والصـــاالت الرياضيـــة، وتصاحب تلك 
الحملة مؤتمر “القلـــب الرياضي” الذي 
تـــم اإلعان عـــن تنظيمه في ديســـمبر 
المقبل تحت رعاية سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وتنظمـــه وزارة 
الصحـــة ومركـــز محمـــد بـــن خليفة آل 
خليفة التخصصي للقلب، بالتعاون مع 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة، 
التربيـــة  وزارة  قبـــل  مـــن  وبمشـــاركة 
اإلعـــام،  شـــئون  ووزارة  والتعليـــم، 
مـــن ممثلـــي  العاقـــة  والجهـــات ذات 

مؤسسات المجتمع المدني. 
 وأشـــاد د. عادل باالهتمام الكبير الذي 
توليه وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد 
الصالـــح ألعمال لجنة دراســـة أســـباب 
الوفاة بالمماشـــي والصاالت الرياضية 
منذ تأسيسها وحتى صدور توصياتها، 
مشـــيرًا إلـــى أن اللجنـــة حظـــت بدعم 
كبير من الوزارة، مما وفر بيئة مناسبة 
لتحقيق أهدافها، كما نوه أيضًا بجهود 
الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة 
األمين العام للمجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة واألمانـــة العامـــة للمجلس 
منـــذ تشـــكيل اللجنـــة وحتـــى صـــدور 
علـــى  األمانـــة  وحـــرص  توصياتهـــا، 
االســـتمرار في تقديم الدعم لتنفيذ ما 

صدر عن اللجنة من توصيات. 

نشـــر  هـــو  الحملـــة  هـــدف  أن  وبّيـــن   
الوعي المجتمعي باألسس الصحيحة 
لممارسة الرياضة، وتثقيف الرياضيين 
باألســـباب التي قـــد تؤدي إلـــى الوفاة 
أثناء ممارسة الرياضة وطرق الوقاية 
الصحيحة منها، وتقديم االستشارات 
والنصائح الطبية التي تكفل ممارســـة 
الرياضة بصورة سليمة، على أن يمتد 
الجـــدول الزمنـــي للحملـــة إلـــى حيـــن 
انعقـــاد المؤتمـــر مطلـــع شـــهر ديســـمبر 

المقبل. 
 كمـــا أضاف رئيـــس المؤتمـــر والحملة 
المســـتهدفة  الفئـــة  أن  المصاحبـــة 
تشـــمل الشـــريحة العمرية من 15 إلى 
65 عامـــًا مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن 
بالمملكـــة، وهي موجهة إلى ممارســـي 

الرياضة بشـــكل عام ومحترفي الفرق 
والمسابقات بشكل خاص، بما في ذلك 
مختلـــف األلعاب الفرديـــة والجماعية، 
مشيرًا إلى أن تلك الحملة تأتي تنفيذًا 
بـــن  لتوجيهـــات ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
حمد آل خليفة بشـــأن ضرورة دراســـة 
أســـباب تزايد حاالت الوفاة لممارسي 
والصـــاالت  المماشـــي  فـــي  الرياضـــة 
الماضيـــة،  الفتـــرة  خـــال  الرياضيـــة 
حيـــث تـــم تشـــكيل لجنـــة متخصصة 
طـــرق  وتحديـــد  األســـباب  لدراســـة 
الوقايـــة للحـــد من تلـــك الظاهرة، وتم 
إدراج توصيـــة خاصـــة بتنظيـــم حملة 
وطنيـــة للتوعية بمخاطر الممارســـات 
غير الســـليمة للرياضـــة وتأثيرها على 

قلب الرياضيين. 
األثـــر  علـــى  عـــادل خليفـــة  د.  وأكـــد   
فـــي  الوطنيـــة  للحملـــة  اإليجابـــي 
الصحيـــة  الخبـــرات  وإثـــراء  تعزيـــز 
فـــي هـــذا المجـــال بالمملكـــة، الســـيما 
المؤتمـــرات  بتنظيـــم  االهتمـــام  وأن 
طـــب  فـــي  المتخصصـــة  والحمـــات 
القلـــب الرياضي يعد أمـــرًا فريدًا على 
الـــذي  مســـتوى دول المنطقـــة، األمـــر 
يؤكـــد ريـــادة المملكـــة فـــي االهتمـــام 
بالقطاعين الصحي والرياضي لخدمة 

المواطنين.

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ ناصر بن حمد 
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حـــدد االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
يـــوم األربعاء المقبـــل الموافق 7 يوليو 
الجاري موعًدا إلقامة مراســـم ســـحب 
قرعـــة دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز 
لكرة القـــدم للموســـم الرياضي -2021

.2022
وســـتقام مراســـم القرعة عند 9 مساًء 
الرياضيـــة،  البحريـــن  قنـــاة  مقـــر  فـــي 

وستبث على الهواء مباشرة.
ودأب االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
خال الموسمين الماضيين على إقامة 
مراســـم القرعة في مقـــر قناة البحرين 
الرياضية، إذ تبث مباشرة عبر برنامج 

الملعب بالقناة.
وستجرى قرعة الدوري بشكل مفتوح 
للقســـمين األول والثاني لألندية الـ 10، 
واألندية هي: الرفاع، الرفاع الشـــرقي، 

المنامة، المحرق، الحد، األهلي، البديع، 
النجمة، الحالة والخالدية.

وكان االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
المقبـــل  أغســـطس   25 يـــوم  حـــدد 
موعـــًدا النطـــاق الجولـــة األولـــى مـــن 
دوري ناصـــر بن حمد الممتاز للموســـم 
الجديـــد. ويعتبـــر نـــادي الرفـــاع حامل 
لقب النسخة األخيرة بعد إحرازه درع 

الدوري برصيد 45 نقطة.

قرعة دوري ناصر بن حمد الممتاز
أحمد مهدي

بدر خليل عبدالله يعقوب محمد خالد
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