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نــشــرت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
قـــرارا صـــادرا عــن وزيـــرة الصحة 
االنتقال  بــشــأن  الــصــالــح  فائقة 
إلى المستوى األصفر في دليل 
ــات الــصــحــيــة آللــيــة  ــراطــ ــتــ االشــ
عمل اإلشارة الضوئية لمستوى 
انتشار فيروس كورونا المستجد 
ــة مـــن الــيــوم  ــدايـ ــيــــد-19« بـ ــوفــ »كــ

األحد األول من أغسطس حتى 
إشعار آخر.

األصفر  المستوى  ويقضي 
ــمـــل مــن  ــعـ ــة الـ ــيـــاسـ بــتــطــبــيــق سـ
ــهــــات  الـــــمـــــنـــــزل عــــلــــى كــــــل الــــجــ
عدد  من   %50 بنسبة  الحكومية 
القطاعات  فتح  مع  الموظفين، 
ولغير  للمتطعمين  واألنــشــطــة 

خيار  إتــاحــة  وهـــي  المتطعمين 
الـــحـــضـــور بــمــؤســســات الــتــعــلــيــم 
التجارية  والــمــحــال  والــتــدريــب، 
ــة  ــ ــامـ ــ ــات، وإقـ ــعــ ــمــ ــجــ ــمــ خـــــــــارج الــ
المناسبات الخاصة في المنازل 
شـــخـــصـــا،   30 ــعــــدى  ــتــ يــ ال  ــا  بــــمــ

ودخول المراكز الحكومية.
كــمــا يــقــضــي بــاقــتــصــار فتح 

الـــقـــطـــاعـــات واألنـــشـــطـــة اآلتـــيـــة 
ــى الـــشـــعـــار  ــلــ لـــلـــمـــتـــطـــعـــمـــيـــن عــ
األخــــــضــــــر ولـــلـــمـــتـــعـــافـــيـــن مــن 
 12 دون  ــم  هــ ولـــمـــن  الــــفــــيــــروس 
متطعم  شــخــص  بصحبة  عــامــا 
الــمــجــمــعــات،  ــي:  أو مــتــعــاف، وهــ
والخارجية  الداخلية  الخدمات 
الصاالت  والمقاهي،  للمطاعن 

ــيــــة وبـــــــرك الـــســـبـــاحـــة،  الــــريــــاضــ
الطاقة  بـ50% فقط من  السماح 
ـــدور الــســيــنــمــا،  االســتــيــعــابــيــة لـــ
الـــصـــالـــونـــات ومــــحــــات الــســبــا، 
واأللعاب الترفيهية، والفعاليات 
وقاعات المناسبات والمؤتمرات، 
الفعاليات  الجماهير  وحــضــور 

الرياضية.
ــا تــــبــــقــــى الــــقــــطــــاعــــات  ــ ــمـ ــ كـ
األســــــاســــــيــــــة مــــفــــتــــوحــــة أمـــــــام 
الهايبر  كـــاآلتـــي:  وهـــي  الــجــمــيــع 
ماركت والسوبر ماركت والبرادات 
والـــــــــبـــــــــقـــــــــاالت، ومــــــــحــــــــال بـــيـــع 
الخضراوات واألسماك واللحوم 
الــــطــــازجــــة، الـــمـــخـــابـــز الـــيـــدويـــة 
الوقود  تعبئة  محطات  واآللــيــة، 
الطبيعي،  الــغــاز  تعبئة  ومــحــال 
الخاصة  الــصــحــيــة  الــمــؤســســات 
)فـــيـــمـــا عـــــدا بـــعـــض الـــخـــدمـــات 
الصحية التي يصدر بها تعميم 
لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  مـــن 
الــمــهــن والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة(، 
الـــبـــنـــوك والــــمــــصــــارف ومـــحـــال 
ــة، الـــمـــكـــاتـــب اإلداريـــــــة  ــرافــ الــــصــ
ال  التي  والــشــركــات،  للمؤسسات 
بــشــكــل مباشر  نــشــاطــهــا  يــتــصــل 
في  العاملة  المحال  بــالــزبــائــن، 
ــراد وتــــصــــديــــر الــبــضــائــع  ــيــ ــتــ اســ
وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح 
ــات ومــــحــــال  ــبــ ــركــ ــمــ ــة الــ ــانــ ــيــ وصــ
قطع الــغــيــار وقــطــاع اإلنــشــاءات 
والــصــيــانــة والــمــصــانــع ومــحــال 

االتصاالت والصيدليات.
وكان الفريق الوطني الطبي 
ــا  ــ ــورونـ ــ لـــلـــتـــصـــدي لــــفــــيــــروس كـ
)كــوفــيــد-19( قــد أعــلــن أنــه بعد 
اللجنة  موافقة  على  الحصول 
أن  اســتــبــاقــيــا  تــقــرر  التنسيقية 
الحد  األصــفــر  المستوى  يــكــون 
الضوئية  ــارة  األدنـــى آللــيــة اإلشــ
ــاء مـــــن تــطــعــيــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــتــــى االنـ حــ

ــاًمـــا  عـ  40 الـــبـــالـــغـــيـــن  مــــن   %80
المنشطة  بــالــجــرعــة  فــــوق  فــمــا 
لــلــذيــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم شـــروط 
الــجــرعــة الــمــنــشــطــة واالنــتــقــال 
بدًءا من  المستوى األصفر  إلى 

اليوم األحد 1 أغسطس 2021.

وأكـــدوا أنــه نــظــًرا إلــى زيــادة 
انتشار الفيروس المتحور »دلتا« 
في العديد من الدول إلى جانب 
ثبات فاعلية التطعيم والجرعة 
الـــمـــنـــشـــطـــة مــــنــــه فــــــي تـــعـــزيـــز 
المناعة والحماية من تداعيات 

ــم االنـــتـــقـــال  ــيــــروس فـــقـــد تــ الــــفــ
ــتـــوى األصــــفــــر إلـــى  ــى الـــمـــسـ ــ إلــ
البالغين  من   %80 تطعيم  حين 
بــالــجــرعــة  فــــوق  40 عـــاًمـــا فــمــا 
علهم  تنطبق  مــمــن  الــمــنــشــطــة 

الشروط.

الن����ت����ق����ال اإل�������ى ال���م�������ص���ت���وى الأ�����ص����ف����ر ال���ي���وم

فقط ع���ام���ا   12 دون  ه���م  وم����ن  وال��م��ت��ع��اف��ي��ن  ل��ل��م��ت��ط��ع��م��ي��ن  ال��م��ج��م��ع��ات  ب���دخ���ول  ال�����س��م��اح 

الفرنسية  الجمهورية  قررت 
وضــــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن ضمن 
ــدول  ــلــ ــيــــة لــ ــة الــــفــــرنــــســ ــمــ ــائــ ــقــ الــ
الخضراء بداية من اليوم األحد 
أغــســطــس  مــــن  األول  الـــمـــوافـــق 
عــدم وضع  يعني  مــا  وهــو   ،2021
ــريــــن مــن  ــافــ ــمــــســ ــلــــى الــ ــود عــ ــ ــيـ ــ قـ

البحرين لدخول فرنسا.
وكـــانـــت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
أمــرا  أمــس  نــشــرت  قــد  الفرنسية 
البحرين  هــمــا  دولــتــيــن  بــإضــافــة 
الفرنسية  القائمة  إلــى  واألردن 

للدول الخضراء. 
وأعــــــرب الــســفــيــر الــفــرنــســي 
ــيــــروم كـــوشـــار  ــدى الــمــمــلــكــة جــ ــ لـ
ــن نـــفـــســـه وبـــاســـم  ــ بــــاألصــــالــــة عـ
الــجــالــيــة الــفــرنــســيــة عـــن شــكــره 
لحضرة صاحب الجالة الملك 
خــلــيــفــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن  حــــمــــد 

عــاهــل الــبــاد الــمــفــدى وصــاحــب 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
رئيس مجلس الوزراء والسلطات 
الــبــحــريــنــيــة عــلــى الــجــهــود الــتــي 
ــا الـــمـــمـــلـــكـــة مــــــن أجــــل  ــهــ ــبــــذلــ تــ
وال  كــورونــا،  وبـــاء  على  السيطرة 

المجاني  التطعيم  توفير  سيما 
للجميع. 

وزارة  مــــــوقــــــع  ــب  ــ ــوجــ ــ ــمــ ــ وبــ
ــإن  ــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة فـ
األشـــخـــاص الــذيــن يــقــيــمــون في 
فرنسا  إلــى  ويــســافــرون  البحرين 
لدخول  قــيــود  ألي  يخضعون  ال 

األراضي الفرنسية.
ــيـــر  ــع تـــدابـ ــوقــ ــمــ وأوضــــــــــح الــ
المطلوبة,  الــصــحــيــة  الـــرقـــابـــة 
على  المسافر  حصل  إذا  حــيــث  
الــتــطــعــيــم فــيــجــب تــقــديــم دلــيــل 
ــة الـــتـــطـــعـــيـــم وتــعــهــد  ــالــ ــلـــى حــ عـ
أعــراض  وجـــود  عــدم  يشهد على 
أو االخــتــاط  كــوفــيــد 19  عـــدوى 
بحالة مؤكدة مصابة بكوفيد 19.
الــمــســافــر  يــكــن  لـــم  إذا  أمــــا 
بلقاح  تطعيمه  تــم  أو  متطعما 
)وكالة  قبل  مــن  بــه  معترف  غير 
األوروبــيــة( فيجب عليه  ــة  األدويـ
ــادة تـــعـــافـــي لــشــركــة  ــهــ تـــقـــديـــم شــ
الحدود  مراقبة  وسلطات  النقل 
أكثر من أحد  إلى  تاريخها  يعود 
عشر يوًما وأقل من ستة أشهر أو 
PCR السلبي أقل من 72  اختبار 

ساعة قبل المغادرة. 

بــتــوجــيــهــات مــــن الـــفـــريـــق طــبــيــب 
خليفة  آل  عبداهلل  بن  محمد  الشيخ 
ــيــــس الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــصــحــة  رئــ
ورئيس مجلس إدارة جمعية السكري، 
شاركت جمعية السكري البحرينية في 
التشخيصية  اإلرشادات  إصدار أحدث 
الحمل  والتوعوية لسكري  والعاجية 
ــنـــوع  والـ األول  الـــنـــوع  مـــن  ــكـــري  ــسـ والـ
الــثــانــي أثــنــاء فــتــرة الــحــمــل والــــوالدة 

والرضاعة. 
دور جمعية  في سياق  ذلــك  ويأتي 
الـــســـكـــري الـــبـــحـــريـــنـــيـــة فــــي تــحــديــث 
اإلرشادات العاجية وتطوير الخدمات 
الاتي  للسيدات  المقدمة  الصحية 

يعانين من السكري. 
العلمية  اللجنة  مــن  أعــضــاء  وقــام 
بــالــجــمــعــيــة بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــورة دالل 

الرميحي ومشاركة فاعلة من الدكتورة 
زيـــنـــب الــجــفــيــري اســتــشــاريــة الــنــســاء 
ــتــــورة عــبــيــر الــصــويــر  والــــــــوالدة والــــدكــ
والسكري  الــعــامــة  الصحة  استشارية 
ــادات  اإلرشـ هــذه  كتابة  فــي  بالمشاركة 
الــخــبــراء فــي شــرق  مــع مجموعة مــن 
المتوسط وشمال إفريقيا تحت مظلة 
االتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــســكــري وبــتــوجــيــه 
ودعــــم مــن الــدكــتــورة مــريــم الــهــاجــري 
جمعية  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  ــائـــب  نـ
رئــيــســة لجنة  الــبــحــريــنــيــة  الـــســـكـــري 

إدماج احتياجات المرأة بالجمعية. 
ومما ُيمّيز هذه اإلرشــادات حداثة 
المعلومات الطبية التي تم تجميعها 
استنادها  من  والتأكد  فيها  والتدقيق 
ــة الــمــحــكــمــة  ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ ــلــــى األدلــــــــــة الـ عــ
ومناسبتها لواقع المؤسسات الصحية 

في اإلقليم، وتم نشر اإلرشادات مؤخرًا 
في مجلة دولية علمية متخصصة في 
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وصرحت الدكتورة مريم الهاجري 
بأن هذا اإلنجاز يأتي مع إقرار تشكيل 
لجمعية  ــرأة  ــمــ الــ احـــتـــيـــاجـــات  لــجــنــة 
الــســكــري الــبــحــريــنــيــة؛ والـــتـــي تــهــدف 
الصحية  الرعاية  فــي  المساعدة  إلــى 
واالجــــتــــمــــاعــــيــــة لــــلــــمــــرأة الـــمـــصـــابـــة 
بـــالـــســـكـــري وخـــــاصـــــة فــــتــــرة الــحــمــل 
والـــوالدة والرضاعة من خــال إصــدار 
البرامج  وتنظيم  اإلرشـــاديـــة  الــدالئــل 
ــة بــالــتــنــســيــق  ــيـ ــبـ ــدريـ ــتـ الـــتـــوعـــويـــة والـ
والـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك مـــع الــمــجــلــس 

األعلى للمرأة والجهات ذات العاقة.

»ال�����ص��ك��ري ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة« ت�����ص��ارك ف��ي اإ����ص���دار اأح���دث 

ال���دلئ���ل الإر����ص���ادي���ة ل�����ص��ك��ري ال��ح��م��ل وال�����ولدة

صرحت وزارة األشغال وشؤون البلديات 
االتــصــال  قــســم  بـــأن  الــعــمــرانــي  والتخطيط 
بالوزارة تلقى 3300 باغ خال النصف األول 
من العام الحالي وذلك عبر النظام الوطني 
تم  وقــد  )تـــواصـــل(،  والــشــكــاوى  للمقترحات 
وتحويلها  بشأنها  الازمة  اإلجــراءات  اتخاذ 
إلى اإلدارات المختصة لدراستها وتنفيذها 
بحسب األولية، حيث شكلت الطلبات الواردة 
عــبــر هـــذا الــنــظــام الــنــســبــة األعـــلـــى مــقــارنــًة 
بقنوات التواصل األخرى خال الفترة ذاتها 

من إجمالي العدد الذي بلغ 3852 باغًا. 
تركزت  الباغات  أكثر  أن  الــوزارة  وبينت 
ــــي صــيــانــة  ــــرق وتـــمـــثـــلـــت فـ ــــطـ ــاع الـ ــطــ ــــي قــ فـ
الطرق  ورصــف  الطرق  في  والهبوط  الحفر 
الصرف  بطلبات  يتعلق  فيما  أما  الجديدة، 
الصحي فقد كانت أكثر الطلبات حول إنشاء 
فــتــحــات لــتــصــريــف مــيــاه األمـــطـــار، وصــيــانــة 
باإلضافة  الصحي،  الصرف  شبكات  فتحات 
إلــــى صــيــانــة أو اســـتـــبـــدال أغــطــيــة فــتــحــات 

الصرف الصحي.
والهبوط  الحفر  بصيانة  يتعلق  وفيما 
فإن أكثر المناطق التي تركزت فيها الطلبات 
مــجــمــع 245 فـــي عـــــراد، وبـــنـــاء عــلــيــه قــامــت 
الوزارة بتنفيذ مشروع تطوير طرق المجمع 
الــمــرحــلــة األولـــــــى، بــهــدف  245 فـــي عــــــراد– 
للمواطنين  المقدمة  بالخدمات  االرتــقــاء 
والمقيمين، واشتمل المشروع على األعمال 
وإعادة  لرصف  الازمة  واإلسفلتية  المدنية 
ــاء شبكة  ــشــ الـــطـــرق والــــمــــمــــرات، وإنــ رصــــف 
لتصريف مــيــاه األمــطــار، وإنــشــاء األرصــفــة، 

للسيارات  مــواقــف  على  العمل  اشتمل  كما 
المرورية،  السامة  متطلبات  توفير  وكذلك 
وحماية  أرضية  قنوات  إنشاء  إلى  باإلضافة 
ونــقــل الــخــدمــات الــتــي تــتــعــارض مــع أعــمــال 

المشروع.
ــي الــمــحــافــظــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، تـــركـــزت  ــ وفـ
الطلبات في مجمعي 913 و917، وبناء عليه 
بتنفيذ مشروع  -مؤخرًا-  الــوزارة  بدأت  فقد 
ويتضمن  ــاع،  ــرفـ الـ فــي   913 مــجــمــع  تــطــويــر 
و1317،   1311 تــطــويــر طــريــقــي  الـــمـــشـــروع  
ــرق الــجــزء الــشــمــالــي من  بــاإلضــافــة إلـــى طـ
للمشاة،  جانبية  أرصــفــة  وتــوفــيــر  المجمع، 
وإنــــشــــاء شــبــكــة لــتــصــريــف مـــيـــاه األمـــطـــار، 
العامات  وتوفير  اإلنــارة،  مستوى  وتحسين 
المرورية واللوحات اإلرشادية الازمة ووضع 
تتطلب  التي  المناطق  في  السامة  حواجز 
ذلـــــك، كــمــا يــشــتــمــل الـــمـــشـــروع عــلــى إعــــادة 
التحتية للطريقين  البنية  وإنــشــاء  رصـــف 
1311 و1213، وإعــادة رصف عدد من الطرق 
و1379  و1307  و1304   1301 منها  باألسفلت 
و1369، باإلضافة إلى إنشاء عدد من مواقف 

السيارات في المساحات المتوافرة.
ــر  ــويــ ــطــ فـــــيـــــمـــــا يـــــتـــــضـــــمـــــن مـــــشـــــروع تــ
ورصــف  إنــشــاء  إعــــادة   917 بمجمع  الــطــرق 
ــيـــة والـــفـــرعـــيـــة  ــيـــسـ ــرق الـــرئـ ــ ــــطـ ــن الـ ــ عــــــدد مـ
ــن هــــــذا الـــمـــجـــمـــع مـــنـــهـــا طـــــــــرق 1702  ــمـ ضـ
و1723 و1727 وتطوير طريق 1317 مع إنشاء 
مواقف للسيارات على الطريق المذكور. كما 
يشمل المشروع إنشاء شبكة لتصريف مياه 
خــال  الــمــيــاه  تجمعات  لمعالجة  األمــطــار 

موسم األمطار، باإلضافة إلى توفير أرصفة 
جانبية للمشاة مع توفير متطلبات السامة 

المرورية على تلك الطرقات.
أما فيما يتعلق برصف الطرق الترابية 
فإن الطلبات تركزت بمجمع 111 في الحد، 
مناقصة  بــطــرح  الـــــوزارة  قــامــت  عليه  وبــنــاء 
مــشــروع رصــف الــطــرق الــتــرابــيــة فــي مجمع 
المحيطة  والطرق  و1120   1117 111 طريق 

في الحد. 
وحـــــول قـــطـــاع الـــصـــرف الـــصـــحـــي، فــإن 
أكــثــر الــطــلــبــات –كما هــو مــذكــور أعــــاه- قد 
ــاء فــتــحــات تــصــريــف مــيــاه  تــمــثــلــت فـــي إنـــشـ
بإنشاء  الــــوزارة  قامت  عليه  وبــنــاء  األمــطــار، 
في  األمطار  مياه  تصريف  فتحات  من  عدد 
مختلف المحافظات، كما أن مشاريع الطرق 
إنـــشـــاء فتحات  تــتــضــمــن  لـــلـــوزارة  الــجــديــدة 

لتصريف مياه األمطار. 
والمقيمين  المواطنين  ــوزارة  الــ ودعـــت 
إلـــــى الــــتــــواصــــل مــعــهــا لــتــقــديــم الـــبـــاغـــات 
ومتابعتها عبر النظام الوطني للمقترحات 
والــشــكــاوى )تـــواصـــل(، أو عــن طــريــق الخط 
ــي  ــحـ الـــــســـــاخـــــن لـــــــطـــــــوارئ الــــــصــــــرف الـــصـ
الساعة،  مــدار  على  يعمل  الــذي   80001810
والـــخـــط الـــســـاخـــن لــلــتــبــلــيــغ عـــن خــلــل في 
أو من خال  اإلشــارات الضوئية 80008383، 
الــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة عــلــى مــوقــع الــــوزارة 
عن  وأيضًا   www.works.gov.bh اإللكتروني 
www. اإللــكــتــرونــيــة  الحكومة  بــوابــة  طــريــق 
التطبيق  تحميل  خــال  ومــن   ،Bahrain.bh

»صور لنطور« على الهواتف الذكية.
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اأ���ص��ه��ر  6 خ����ال  ل��ل�����ص��ك��اوى  ال���وط���ن���ي  ال���ن���ظ���ام 

فرن�ص�ا ت�درج البحري�ن �صم�ن قائم�ة ال�دول الخ�ص�راء

اأجل ال�سيطرة على وباء كورونا ال�سفير الفرن�سي ي�سيد بجهود المملكة من 

} السفير الفرنسي.

أكد الدكتور مروان عواد القائم 
بأعمال نائب عميد كلية الهندسة 
أن  التطبيقية   العلوم  في جامعة 
ــرح بــرامــج  ــة الــجــامــعــة فـــي طــ ــ رؤيـ
كلية الهندسة بالتعاون مع جامعة 
لـــنـــدن ســـــاوث بـــانـــك الــبــريــطــانــيــة 
استراتيجية  مــع  متوافقة  جـــاءت 
والتوجه  العالي  التعليم  مجلس 
دارسات  التركيز على  العالمي في 
الـــعـــلـــوم، والـــتـــقـــنـــيـــة، والـــهـــنـــدســـة، 
باب  أن  إلــى  والــريــاضــيــات، مشيرًا 
القبول والتسجيل مفتوح للطلبة 
الـــراغـــبـــيـــن بــــالــــدراســــة فــــي كــلــيــة 
الــهــنــدســة، فـــي الــفــصــل الـــدراســـي 
ــي  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ األكـ الــــــعــــــام  مــــــن  األول 
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وأوضح الدكتور مروان عواد أن 
البرامج األكاديمية تهدف لتنويع 
االخــــتــــصــــاصــــات وخــــلــــق قـــــــدرات 
جديدة تلقي بظال إيجابية على 
التعليمية  والعملية  العمل  ســوق 
معًا، تماشيًا مع خطوات الجامعة 
خال  من  العالمية  نحو  للتوجه 
الــتــعــاون مــع جــامــعــات دولــيــة ذات 
ثــقــل ومــكــانــة، لــتــطــويــر الــجــامــعــة 
فــي ظل  وبــحــثــيــًا، وخــاصــة  علميًا 
حققتها  التي  اإلنــجــازات  سلسلة 
الجامعة بتصنيفها المتميز على 
الـــمـــســـتـــوى الــمــحــلــي واإلقــلــيــمــي 
العالمية،  بالتصنيفات  والعالمي 
إضافة إلى حصولها على االعتماد 

التعليم  مــجــلــس  مـــن  الــمــؤســســي 
برامجها  كــافــة  واســتــيــفــاء  الــعــالــي 
األكاديمية لمتطلبات هيئة جودة 

التعليم والتدريب في البحرين.
ونـــــوه الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال نــائــب 
العميد إلى أن الكلية تقدم برامج 
أكاديمية بالتعاون مع جامعة لندن 
الــبــريــطــانــيــة تتمثل  بــانــك  ــاوث  ســ
ــوريـــوس الـــهـــنـــدســـة فــي  ــالـ ــكـ ــي  بـ ــ فـ
وبكالوريوس  المعمارية،  الهندسة 
المدنية،  الهندسة  فــي  الهندسة 
حــيــث ُطــرحــت هـــذه الــبــرامــج بعد 
دراسة لسوق العمل على المستوى 

المحلي والخليجي والعربي.
جــامــعــة  أن  بــــالــــذكــــر  ــر  جــــديــ
الـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة تــســعــى إلــى 
تعليمية  خـــدمـــة  أفـــضـــل  تــقــديــم 
باستمرار  تعمل  حيث  لطلبتها، 
المستجدات  أحــدث  مواكبة  على 
في مجال التعليم العالي وتطوير 
وتحديث برامجها األكاديمية بما 
العالمية  التطورات  مع  يتماشى 
واحتياجات سوق العمل المحلي 
المنطلق  هـــذا  ومـــن  والــمــنــطــقــة، 
تـــحـــرص  الــــجــــامــــعــــة  إدارة  ــإن  فـــــ
ــًا عــلــى مـــد جــســور الــتــواصــل  ــ دومـ
ــات والــــمــــؤســــســــات  ــعــ ــامــ ــجــ مـــــع الــ
العلمية  السمعة  ذات  األكاديمية 
ــة عــلــى  ــ ــوقـ ــ ــرمـ ــ ــمـ ــ ــيــــزة والـ ــتــــمــ الــــمــ

المستوى العالمي. 

روؤي�ة  التطبيقي�ة  العل�وم  ف�ي ج��امعة  الهند�ص�ة  كلي�ة 

م�صتقبلي��ة لت�ن��ويع الخ�ت�ص��ا�صات ف�ي �ص�وق العم�ل

أشـــــاد الــســيــد ســلــمــان بن 
ــنـــدي الــمــنــاعــي  عــيــســى بــــن هـ
مــحــافــظ مــحــافــظــة الــمــحــرق 
باالهتمام الذي توليه الكوادر 
بتحصيلهم  الشابة  الوطنية 
الــعــلــمــي والـــســـعـــي لــلــحــصــول 
على أعلى الشهادات الجامعية 
ــف الـــــــــدراســـــــــات  ــلــ ــتــ ــخــ فــــــــي مــ
مشيدا  العليا،  والتخصصات 
في الوقت ذاته بالصرح الطبي 
المتمثل بمستشفى  المتطور 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي ومــا 
ــات  ــاقــ يـــضـــمـــه مــــن كــــــــوادر وطــ

وكفاءات ذات مستوى عال.
استقبال  خـــال  ذك  جـــاء 
اهلل  منة  للدكتورة  المحافظ 
ــي قـــدمـــت  ــتــ ســـيـــد مـــســـعـــود الــ
رسالة  مــن  نسخة  للمحافظ 
الــمــاجــســتــيــر تـــمـــحـــورت حــول 

الـــفـــحـــص الـــمـــبـــكـــر لــســرطــان 
والطرق  والمستقيم  القولون 
الحديثة للتشخيص المبكر.

ــــظ بـــمـــا  ــافـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ أشـــــــــــاد الـ
ــة الــمــاجــســتــيــر  ــالـ احـــتـــوتـــه رسـ
مــــن دراســـــــة وتــقــيــيــم وكـــذلـــك 
والتي  تناولتها  التي  المحاور 
اإلضــافــة  تــقــدم  أن  مــن شأنها 
ــات الـــصـــحـــيـــة  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ إلــــــــى الــ
ــة، مــــقــــدمــــا شـــكـــره  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ والـ
وتـــقـــديـــره لــلــدكــتــورة مــنــة اهلل 
على  وإصرارها  مثابرتها  على 
العلمي  الــتــحــصــيــل  مــواصــلــة 
المستويات  أعلى  إلى  والرقي 
ــى الـــلـــواء  مــقــدمــا الــتــهــنــئــة إلــ
طـــبـــيـــب الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــن 
قــائــد  خــلــيــفــة  آل  اهلل  عــطــيــة 
ــــك حـــمـــد  ــلـ ــ ــمـ ــ ــتــــشــــفــــى الـ مــــســ
التي  الكفاءات  الجامعي على 

يزخر بها هذا الصرح الطبي، 
الملك  مــســتــشــفــى  أن  مـــؤكـــدا 
ــات وجــهــة  ــ حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي بـ

صــحــيــة بـــأجـــهـــزتـــه الــحــديــثــة 
والخبرة  الكفاءة  ذات  وكــوادره 

والمتميزة.

محافظ المحرق ي�صيد بالم�صتوى المتطور لخدمات م�صت�صفى الملك حمد

} محافظ المحرق خال استقبال الدكتورة منة اهلل.



ــلـــوم  فـــــي إنـــــجـــــاز جــــديــــد لـــكـــلـــيـــة الـــعـ
اإلداريـــــــــــــــــــــــة والـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة بــــالــــجــــامــــعــــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ األهـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة، اعــــــــــتــــــــــمــــــــــدت جـ
الــمــحــاســبــيــن الــقــانــونــيــيــن الــمــعــتــمــديــن 
ــي  ــ ــجــ ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ ــة )ACCA( بــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــطــ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ الــ
بــكــالــوريــوس الــمــحــاســبــة والــمــالــيــة الــذي 
تقدمه الكلية، بحيث يتيح هذا االعتماد 
لــخــريــجــي بــرنــامــجــي الــبــكــالــوريــوس في 
االقــتــصــاد والــمــالــيــة، والــبــكــالــوريــوس في 
بالجامعة  والــمــصــرفــيــة  الــمــالــيــة  الــعــلــوم 
ــاءات  ــ ــفـ ــ إعـ ــول عـــلـــى 5  ــحــــصــ الــ ــة  ــيــ ــلــ األهــ
فــــي امـــتـــحـــان شـــــــهـــــــادة)ACCA( ، لــيــكــون 
ذلـــك إضــافــة لــمــا يــحــصــل عــلــيــه خريجو 
المحاسبة في الكلية نفسها من إعفاءات، 
األوفـــر  الكلية  هـــذه  خــريــجــي  يجعل  مــمــا 
واإلقليمي  المحلي  المستوى  على  حظا 
على  الــحــصــول  متطلبات  اســتــكــمــال  فــي 
هذه الشهادة المهنية المرموقة إذ يتعين 
على الطلبة الراغبين منهم في استكمال 
الــشــهــادة  هـــذه  عــلــى  الــحــصــول  متطلبات 

تقديم االمتحانات اإلضافية فقط.
وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة قـــــــدم الـــرئـــيـــس 
ــة رئـــيـــس  ــيــ ــلــ ــؤســــس لـــلـــجـــامـــعـــة األهــ ــمــ الــ
مــجــلــس األمــــنــــاء الـــبـــروفـــيـــســـور عـــبـــداهلل 
وطلبة  ألســاتــذة  تهانيه  خــالــص  الــحــواج 
وخــريــجــي بــرنــامــجــي الــبــكــالــوريــوس في 
االقــتــصــاد والــمــالــيــة والــبــكــالــوريــوس في 
العلوم المالية والمصرفية بالكلية منوها 
بجميع الجهود األكاديمية والمهنية التي 
والــذي  االنــجــاز،  هــذا  لتحقيق  بذلها  تــم 
لــمــواءمــة  ــدؤوب  ــ الـ لعملهم  كــثــمــرة  يــأتــي  
مناهج الكلية مع مختلف متطلبات هذه 
الـ   شهادة  تعد  والتي  المهنية  الشهادات 

)ACCA( واحدة من أهمها.
ومـــــن جــهــتــه عـــّبـــر رئـــيـــس الــجــامــعــة 

اعــتــزازه  عــن  العالي  منصور  البروفيسور 
بـــهـــذا االنـــجـــاز مـــؤكـــدا عــلــى أن حــصــول  
خريجي الجامعة على الشهادات المهنية 
االستراتيجية  األهــــداف  أحــد  الــمــســانــدة 
ــز فـــرصـــهـــم  ــزيــ ــعــ ــة مـــــن أجـــــــل تــ ــعـ ــامـ ــلـــجـ لـ

التنافسية في سوق العمل.
ــار رئــيــس الــجــامــعــة إلـــى أن لهذا  وأشــ
االعــتــمــاد أهــمــيــة كــبــيــرة فــي كــســب سمعة 
دولية للكلية والجامعة بشكل عام، حيث 
يتيح هذا االنجاز لخريجي الكلية فرصة 
الحصول على شهادة برنامج المحاسبين 
شهادة  باعتبارها  المعتمدين  القانونيين 
للعاملين  احترافية  مهنية  ودرجة  مهمة، 
في مجال المحاسبة، من شأنها أن تمهد 
الـــطـــريـــق أمـــامـــهـــم لـــالـــتـــحـــاق بــوظــائــف 

مرموقة في مجال المحاسبة.
المحاسبة  قــســم  رئــيــس  أكـــد  وبـــــدوره 
بالجامعة  والمصرفية  المالية  والــعــلــوم 
السرطاوي  عبدالمطلب  الدكتور  األهلية 
أن القسم يسعى إلى تحقيق أعلى معايير 
ــة وتـــطـــويـــر بــرامــجــه  ــيـ ــمـ ــاديـ الــــجــــودة األكـ
ســوق  ومتطلبات  ينسجم  بــمــا  الــدراســيــة 
الــعــمــل؛ حــيــث يــعــكــف الــقــســم عــلــى عقد 
لربط  المعيارية  الدراسات  من  مجموعة 
برامجه األكاديمية مع مختلف الشهادات 

المهنية.
وأشـــــار الـــدكـــتـــور الـــســـرطـــاوي إلــــى أن 
التي يطرحها القسم )االقتصاد  البرامج 
والمصرفية،  المالية  والــعــلــوم  والــمــالــيــة، 
والمحاسبة والمالية( تهدف إلى تحقيق 

ــة مـــن خــــال اكـــســـاب الــخــريــج  ــتـــدامـ االسـ
جملة من المهارات المتحولة التي تسهم 
في تحقيق مبدأ التعليم المستمر الذي 
يــعــتــبــر مــعــيــارا أســاســيــا فـــي قــيــاس جـــودة 
الجامعة  لــرؤيــة  وفــقــا  التعلم  مــخــرجــات 

األهلية.
الـــبـــرامـــج  بـــالـــذكـــر أن جــمــيــع  ــر  ــديـ جـ
الــتــي يــقــدمــهــا قــســم الــمــحــاســبــة والــعــلــوم 
من  اعتمادها  تم  قد  والمصرفية  المالية 
مثل  العالمية  المهنية  الجمعيات  قبل 
)ACCA( و)CIMA(, األمر الذي من شأنه 
أن يمكن خريج القسم من سهولة وسرعة 
المهنية  الــشــهــادات  الــحــصــول عــلــى هـــذه 
وتــحــقــيــق أعـــلـــى مــســتــوى مـــن الــتــنــافــس 

الوظيفي محليا وعالميا.

} جانب من مباحثات ولقاءات وفد الغرفة مع المسؤولين الروس.
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اإجناز علمي ومهني جديد لكلية »العلوم املالية والإدارية« 

اإع������ف������اء خ����ري����ج����ي ال����م����ال����ي����ة واالق����ت���������ص����اد 

)ACCA( �ل ام��ت��ح��ان��ات   5 م��ن  الأه��ل��ي��ة  ب��ال��ج��ام��ع��ة 

البحرين برئاسة سمير بن عبداهلل  عقد وفد غرفة تجارة وصناعة 
موسعة  ثنائية  مباحثات  جلسة  موسكو،  الروسية  العاصمة  فــي  نــاس، 
واالستثماري  االقتصادي  التعاون  الروس حول عاقات  المسؤولين  مع 
آفاق جديدة من  لفتح  تمهيدًا  تعزيزها  وسبل  البلدين،  بين  المشترك 
والبلدين  للشعبين  المشتركة  المصالح  تــبــادل  على  الــقــائــم  الــتــعــاون 

الصديقين. 
واستعرض الوفد خال الجلسة التي حضرها من الجانب البحريني 
خالد محمد نجيبي النائب األول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
وخالد علي األمين رئيس لجنة الثروة الغذائية بالغرفة، وعن الجانب 
تجارة  وشركة  الــزراعــة  وزارة  عن  وممثلون  التجارة  وزارة  وكيل  الــروســي 
الروسي،   VTB بنك  إلى حضور ممثل عن  باإلضافة  الروسية،  الحبوب 
الدولتين،  حكومتا  توفرها  التي  والتجارية  االستثمارية  التسهيات 

للشركات والمستثمرين في كا البلدين. 
ــددًا مــن الــمــقــتــرحــات والــخــطــط الــهــادفــة إلــى  ونــاقــش الــجــانــبــان عــ
الــنــهــوض بــالــعــاقــات االقــتــصــاديــة بــيــن الــبــلــديــن، مــنــهــا: الــتــعــاون في 
الغذائي  األمــن  وتعزيز  تطوير  إلــى  الرامية  الغذائي  األمــن  مشروعات 
والمائي، باإلضافة إلى بحث آليات زيادة فرص حجم التبادل التجاري، 
والتعاون في مجاالت صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، والصناعات 
والهندسة  واالتــصــاالت  المعلومات  وتقنية  األدويـــة،  وصناعة  الزراعية، 
تدفق  تــعــزيــز  عــلــى  الــعــمــل  جــانــب  إلـــى  الــمــعــادن،  وتشغيل  الميكانيكية 
االستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتبادل الوفود التجارية والمشاركة 

في المعارض التي تنعقد في البحرين وروسيا.
النائب  برئاسة  مشتركة  عمل  لجنة  تشكيل  على  الجانبان  واتفق 
بين  المشترك  التنسيق  آلــيــات  لمتابعة  البحرين  غرفة  لرئيس  األول 

قطاعات األعمال في كا البلدين لتعزيز العاقات التجارية بين مملكة 
في  بالبلدين  االعمال  رغبة مجتمع  وأكدا  االتحادية،  وروسيا  البحرين 
بما  الجانبين  في  االستثمارات  وتعزيز  المشترك  التعاون  أطــر  تعزيز 
ينعكس على تنمية الحركة التجارية واالستثمارية للبلدين الصديقين. 
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير بن عبداهلل 
في  توطيدها  وســبــل  الثنائية  الــعــاقــات  تعزيز  على  الــحــرص  إن  نــاس 
مختلف المجاالت مع روسيا االتحادية نابع من حرص حضرة صاحب 

بـــن عــيــســى آل خليفة  الــمــلــك حــمــد  الــجــالــة 
عــاهــل الــبــاد الــمــفــدى عــلــى تــقــويــة الــعــاقــات 
دول  ومختلف  البحرين  مملكة  بين  الثنائية 
العالم، منوهًا إلى أن البحرين تتمتع بعاقات 
ــويـــة ومـــتـــرابـــطـــة مــــع مــخــتــلــف دول  صــــداقــــة قـ
الثنائية  االتفاقيات  من  الكثير  ولديها  العالم 
والــمــعــاهــدات الــدولــيــة الــتــي تــعــزز مــن مجاالت 

التنمية كافة. 
بين  المشتركة  الثنائية  بــالــعــاقــات  ونـــوه 
ــًا عــــن تــمــنــيــاتــه  ــعـــربـ الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــيـــن، مـ
مــواصــلــة تــعــزيــز الــعــاقــات عــلــى كـــل األصــعــدة 
وتــطــويــرهــا، وال ســيــمــا فـــي مـــجـــاالت الــتــعــاون 
االقــتــصــادي والــتــجــاري واالســتــثــمــاري، مــؤكــدًا 
وجود العديد من الفرص الواعدة للدخول في 
شراكات مثمرة مع الجانب الروسي في عدد من 
المجاالت وخاصة في قطاعات األمن الغذائي 
تــجــارة وصــنــاعــة البحرين  تــولــيــه غــرفــة  الــــذي 

المفدى  الباد  السامية من لدن عاهل  للتوجيهات  إنفاذا  أهمية كبرى 
في هذا الخصوص وترجمتها إلى واقع ملموس يصب في اتجاه تحقيق 

أعلى معدالت ممكنة لألمن الغذائي الوطني وضمان استدامته. 
ــار إلـــى أهــمــيــة تــوطــيــد تــلــك الــعــاقــات االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة  وأشــ
زيادة  البلدين، مشددًا على أهمية  التجارية بين  بمزيد من االتفاقيات 
الماضي  الــعــام  مرتين  تراجعه  بعد  وتوسيعه  الــتــجــاري  الــتــبــادل  حجم 
جراء تداعيات جائحة كورونا، الفتًا إلى ضرورة البحث عن سبل التنويع 
لفتح مسارات جديدة  البلدين  االقتصادي في 
من الحركة التجارية واالستثمارية تعود بالنفع 
على قطاعات األعمال في كا البلدين، مشيرًا 
إلـــى وجـــود خــطــط لــتــوطــيــن انــتــاج الــلــقــاح في 
من  أصبحت  الصناعة  تلك  أن  لكون  البحرين 
فيروس  أزمــة  مــع  وخــاصــة  المهمة،  الصناعات 
كـــورونـــا، مــا يــدعــو إلـــى مــزيــد مــن الــتــعــاون مع 

الجانب الروسي في تلك المجاالت. 
إلى  الروسية  الشركات  الغرفة  رئيس  ودعــا 
في  التحتية  البنية  مــشــروعــات  فــي  الــمــشــاركــة 
البحرين وكــذلــك الــتــعــاون فــي مــجــاالت األمــن 
اإللكتروني والتقنيات الجديدة مثل الروبوتات 
ومــجــاالت الــنــقــل الــجــوي وتــطــويــر الــمــطــارات، 
مجال  فــي  رائــــدة  دولـــة  تعتبر  روســيــا  أن  مبينا 
وطــائــرات  الــجــديــدة،  المدنية  الــطــائــرات  صنع 
النقل الجوي الداخلي، كاشفا عن العمل على 
االقتصادي  للتعاون  جــديــدة  مــجــاالت  تحديد 

بالشكر  مــتــقــدمــًا  الــبــلــديــن،  بــيــن  الــتــجــاريــة  األعــمــال  أنــشــطــة  وتشجيع 
للجانب الروسي على حسن االستقبال طوال فترة مشاركة الوفد بقمة 

»روسيا والعالم اإلسامي« االقتصادية في مدينة قازان الروسية. 
مـــن جــانــبــه أكــــد الــنــائــب األول لــرئــيــس الــغــرفــة خــالــد نــجــيــبــي أن 
من  كل  وتضافر  مضاعفة  يتطلب  الــروســي  الجانب  مع  التعاون  تعزيز 
االستثمارية  بالفرص  للتعريف  الصديقين  بالبلدين  المعنية  الجهات 
الغرفة  وفــد  أن  مضيفًا  البلدين،  كا  في  المحلية  األســواق  ومتطلبات 
خال المباحثات المشتركة ركز على أن تشمل أوجه التعاون المجاالت 
قطاعات  مثل   ،2030 البحرين  مملكة  رؤيــة  عليها  تركز  التي  التنموية 
الثروة الغذائية والمجاالت الصناعية، والقطاعات الصحية والسياحية. 
في  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  وفــد  مشاركة  نتائج  أن  وأوضــح 
فعاليات قمة »روسيا والعالم اإلسامي« االقتصادية مثمرة وناجحة على 
كل المستويات، وأنها تأتي في إطار تنشيط العمل التجاري بين المملكة 
في  االقتصادية  القطاعات  تنمية  على  ينعكس  بما  االتحادية  وروســيــا 
المفدى،  الــبــاد  عــاهــل  لــدن  مــن  بــالــغ  باهتمام  تحظى  الــتــي  المملكة 
واهتمام صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء. 
الرغبة  لديهم  االتــحــاديــة  بــروســيــا  المسؤولين  أن  نجيبي  وكــشــف 
البحرين  مع  المشترك  االقتصادي  التعاون  أوجــه  تعميق  في  الصادقة 
البلدين  كا  في  ومتنوعة  جديدة  اقتصادية  شراكات  إيجاد  طريق  عن 
والصحية  الدوائية  والقطاعات  الغذائي  األمــن  قطاعات  في  سيما  وال 
والتعليمية، مضيفًا أنه تم التطرق مجددا خال المباحثات إلى إمكانية 
ــادة تــصــديــر الــبــضــائــع الــروســيــة بالمنطقة  جــعــل الــبــحــريــن مـــركـــزًا إلعــ

العربية.

مباحثات ثنائية بين وفد غرفة البحرين وم�س�ؤولين رو�س
نا�ص: فر�ص ل�صراكات مثمرة مع اجلانب الرو�صي يف املجالت ال�صناعية والزراعية والدوائية 

نجيبي: م�ساورات لجعل البحرين مركزا لإعادة ت�سدير الب�سائع الرو�سية بالمنطقة العربية

دع��ة ال�سرك�ات ال�رو�سي�ة اإلى الم�س�ارك�ة في م�س�روع�ات البني�ة التحتي�ة في البح�ري�ن 

المباحثات ارتكزت 

على المجالت 

التنم�ية التي تركز 

عليها روؤية مملكة 

البحرين 2030 
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المجل���س الأعل��ى للق�ص��اء ين�ص��ئ محاك��م العدال��ة الإ�صالحي��ة للطف��ل
3 ق�ص�اة للمحاك�م الكب�رى وخبي�ران.. وقا��ض للمحكم�ة ال�صغ�رى وخبي�ر

لجنة ق�صائية لمن لم يتجاوز ال�15 عاما و�صدر منه فعل ُي�صكل جناية اأو جنحة

تخ�صي�ض لجنة ق�صائية لنظر ا�صتبدال عقوبات الأطفال المق�صي بها قبل نفاذ القانون

بأن  العاصمة  محافظة  نيابة  رئيس  صرح 
واقعة  فــي  تحقيقاتها  بــاشــرت  الــعــامــة  النيابة 
قيام أحد األشخاص بسرقة عدد من المحالت 
تلك  مــن  بضائع  بطلب  قيامه  بعد  الــتــجــاريــة 
الـــمـــحـــالت وعـــنـــد تــســلــمــه تــلــك الــبــضــائــع من 
ــًا مـــن دون ســـداد  مـــنـــدوب الــتــوصــيــل يــفــر هـــاربـ

العامة  النيابة  استجوبت  عليه  وبناء  قيمتها. 
الــمــتــهــم الــــذي أنــكــر مـــا نــســب إلــيــه مـــن اتــهــام 
التحقيق  ذمــة  على  احتياطيًا  بحبسه  وأمــرت 
ــار  بـــعـــد أن وجـــهـــت إلـــيـــه تــهــمــة الــــســــرقــــة، وجــ
المتهم  إلحالة  تمهيدًا  التحقيقات  استكمال 

إلى المحاكمة الجنائية.

الرابعة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  بــدأت 
الخاص   PCRالـ فحص  زورا  شابين  محاكمة 
العربية  المملكة  إلى  للدخول  كورونا  بفيروس 
الــمــزورة  أوراقــهــم  أن  إال  الجسر  عبر  السعودية 
بالجسر  الطبي  الفحص  بمكتب  أمرها  كشفت 
بالجانب السعودي الذي أبلغ الجانب البحريني 
حضر  حيث  المتهمين،  لجلب  دوريــة  وتوجهت 
أنكر  حيث  المحاكمة  جلسات  أولــى  المتهمان 
الثاني  المتهم  أقر  بينما  الواقعة  األول  المتهم 

بارتكاب الواقعة.
المتهم  اعتياد  إلى  الواقعة  تفاصيل  وتعود 
الــتــوجــه إلـــى الــســعــوديــة لبيع الــحــلــوى بــداخــل 
بعض المناطق هناك من قبل، إال أنه بعد فتح 
الجسر مؤخرا أراد التوجه عبر الجسر ولكنه لم 
يكن أجرى الفحص المقرر إجراؤه قبل الدخول 
إلى فحص سابق أجراه كانت  بـ72 ساعة، فلجأ 
نتيجته سالبة وقام بتغيير تاريخ الفحص عبر 
جديدا  تــاريــخــا  عليها  كتب  بيضاء  ورقـــة  وضــع 
وقـــــام بــتــصــويــر ورقـــــة نــتــيــجــة الــفــحــص كــامــلــة 

بالتاريخ الجديد، وكان ذلك رفقة صديقه الذي 
اعتاد توصيل الراغبين في عبور الجسر بسيارته 
إلى  المتهمان  تــوجــه  وبالفعل  مـــادي.  بمقابل 
الجسر حتى وصال إلى مكتب الصحة بالجسر 
بالناحية السعودية الذي كشف أمرهما بعد أن 
تبين تزوير الفحص عن طريق كود الـQR، حيث 
ببيانات  ولــكــن  ســالــبــة  الــفــحــص  نتيجة  ظــهــرت 
حيث  الجسر،  عبورهم  لتاريخ  سابقة  بتواريخ 
البحريني  الجانب  إبــالغ  وتم  بالواقعة  اعترفوا 
وتوجهت دورية لجلب المتهمين وإحالتهما إلى 
المتهمين  إلى  النيابة  فأسندت  العامة.  النيابة 
الملك  أمــن جسر  بــدائــرة   2021 مايو  في  أنهما 
نتيجة  هو  رسمي  محرر  في  تــزويــرا  ارتكبا  فهد 
المنسوب  كــورونــا  بــفــيــروس  الــخــاصــة  الــفــحــص 
المبينة  بــالــطــرق  الــصــحــة  وزارة  إلـــى  صـــدورهـــا 
وحرفا  المبينة  بالطرق  اصطنعاها  بأن  قانونا 
الــحــقــيــقــة، كــمــا اســتــعــمــال الــمــحــرر الـــمـــزور بــأن 
قدماه للعيادة الطبية بجسر الملك مع علمهما 

بتزويره.
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بن  عبداهلل  المستشار  أصــدر 
حــســن الــبــوعــيــنــيــن نـــائـــب رئــيــس 
رئيس  للقضاء  األعلى  المجلس 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز أربـــعـــة قــــرارات 
ــون الــعــدالــة  ــانـ ــام قـ ــكـ لــتــنــفــيــذ أحـ
وحمايتهم  لألطفال  اإلصالحية 
ــادر  ــ ــــصـ مـــــن ســـــــوء الـــمـــعـــامـــلـــة الـ
 ،2021 لــســنــة   )4( رقـــم  بــالــقــانــون 
الـــــــذي أصــــــــدره حــــضــــرة صــاحــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى،  البالد  عاهل  خليفة  آل 
الشورى  مجلسي  من  إقـــراره  بعد 
أحكامه  والمقرر سريان  والنواب، 
ستة  بعد   2021 أغسطس   18 في 

أشهر من تاريخ نشره.
وقد أصدر المستشار عبداهلل 
ــدة قــــــــرارات بــهــذا  ــ الــبــوعــيــنــيــن عـ

الشأن هي كاآلتي: 
األول: تشكيل محاكم  القرار 

العدالة اإلصالحية للطفل.
مواعيد  بشأن  الثاني:  القرار 
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــنــ ــجــ ــلــ انـــــعـــــقـــــاد الــ

للطفولة وآلية اتخاذ قراراتها.
القرار الثالث: تسمية أعضاء 
الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة الــمــخــتــصــة 
باستبدال العقوبات المقضي بها 

على األطفال قبل نفاذ القانون.
آلية  تنظيم  الـــرابـــع:  الـــقـــرار 
عمل اللجنة القضائية المختصة 
باستبدال العقوبات المحكوم بها 
مواعيد  وتــحــديــد  األطــفــال  على 

جلساتها.
بن  عــبــداهلل  المستشار  وقـــال 
حسن البوعينين إن القانون جاء 
ليعزز العدالة اإلصالحية للطفل 
ــق مـــــع االتـــفـــاقـــيـــات  ــوافــ ــتــ بـــمـــا يــ
عليها  صادقت  التي  والمعاهدات 
مملكة البحرين الخاصة بحقوق 
الطفل، حيث نص قانون العدالة 
وحمايتهم  لألطفال  اإلصالحية 
مـــن ســـوء الــمــعــامــلــة عــلــى إنــشــاء 
ــم الــــعــــدالــــة اإلصـــالحـــيـــة  ــاكـ ــحـ »مـ
بالفصل  تختص  الــتــي  لــلــطــفــل« 
الناشئة  الجنائية  الـــدعـــاوى  فــي 
ــم الــــتــــي يــرتــكــبــهــا  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ عـــــن الـ
أعمارهم  تجاوزت  ممن  األطفال 
خمس عشرة سنة ميالدية كاملة 
ــة، حــيــث  ــمـ ــريـ ــاب الـــجـ ــ ــكـ ــ وقـــــت ارتـ
تــــم تــشــكــيــل »مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدالـــة 
من  للطفل«  الكبرى  اإلصالحية 
ثــالثــة قــضــاة، ويــعــاونــهــا خــبــيــران 
تنتدبهما المحكمة، على أن يكون 
النساء،  من  األقــل  على  أحدهما 

اإلصالحية  العدالة  »محكمة  أما 
تشكيلها  فيتم  للطفل«  الصغرى 
مــن قـــاض مــنــفــرد، ويــعــاونــه أحــد 

الخبراء تنتدبه المحكمة.
القانون  أن  المستشار  وبــيــن 
قضائية«  »لجنة  إنشاء  على  نص 
تختص بالنظر في حاالت تعرض 
المعاملة  أو سوء  الطفل للخطر 

ُيـــعـــد فيها  الـــتـــي  الــــحــــاالت  ومــــن 
إذا لم  لــلــخــطــر  ُمــعــرضــًا  الــطــفــل 
يــتــجــاوز ســنــه خــمــس عــشــرة سنة 
مــيــالديــة كــامــلــة وصـــدر مــنــه فعل 
وُتشكل  جنحة،  أو  جناية  ُيشكل 
ــة قـــاضـــي  ــاســ ــرئــ ــة بــ ــنـ ــلـــجـ هــــــذه الـ
ــيـــة  ــة اإلصـــالحـ ــدالــ ــعــ مــحــكــمــة الــ
أعــضــاء  وأحـــد  للطفل،  الــصــغــرى 

الـــنـــيـــابـــة الــمــتــخــصــصــة لــلــطــفــل 
ــلـــس األعـــلـــى  يـــرشـــحـــهـــمـــا الـــمـــجـ
تنتدبه  الــخــبــراء  وأحـــد  للقضاء، 
الـــلـــجـــنـــة، وقـــــد وضـــــع الــمــجــلــس 
ــاء نــــظــــام عــمــل  ــقـــضـ ــلـ األعـــــلـــــى لـ

اللجنة وآلية إصدار قراراتها.
قضائية«  »لجنة  تشكيل  وتــم 
أخــــــــــــرى مــــــــن رئــــــيــــــس مـــحـــكـــمـــة 
ــة الـــكـــبـــرى  ــيــ ــالحــ ــة اإلصــ ــدالــ ــعــ الــ
العدالة  محكمة  وقاضي  للطفل 
ــيــــة الـــصـــغـــرى لــلــطــفــل  اإلصــــالحــ
ــي تــنــفــيــذ الـــعـــقـــاب وعــضــو  ــاضـ وقـ
ــابــــة الــــعــــامــــة تــخــتــص  ــيــ ــنــ مـــــن الــ
بتلقي طلبات استبدال العقوبات 
ــذا  ــاذ هـ ــفــ ــل نــ ــبـ ــا قـ ــهـ الـــمـــقـــضـــي بـ
القانون بناًء على تقرير من مركز 
اإلصالح والتأهيل تقدمه النيابة 

العامة.
وأشـــــــار الـــمـــســـتـــشـــار عـــبـــداهلل 

ــة  ــ ــويـ ــ األولـ أن  إلــــــى  الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن 
لــمــصــالــح الــطــفــل الــفــضــلــى في 
المحاكم  أمــام  اإلجـــراءات  جميع 
والــلــجــان الــقــضــائــيــة وفـــي جميع 
تصدرها  التي  والقرارات  األحكام 
ــا يـــهـــدف إلـــيـــه هـــذا  ــي ضـــــوء مــ فــ
ــي تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة  ــانــــون فــ الــــقــ
ورعايتهم  لــألطــفــال  اإلصــالحــيــة 

وحمايتهم من سوء المعاملة. 
ــر أنــــــه جـــار  ــالــــذكــ ــر بــ الــــجــــديــ
ــجــــلــــس  الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق بــــــيــــــن الــــمــ
لــلــقــضــاء وكـــل مـــن وزارة  األعـــلـــى 
ــة  ــيــ الـــــعـــــدل والـــــــشـــــــؤون اإلســــالمــ
بشأن  العامة  والنيابة  واألوقــــاف 
جــمــيــع الــمــتــطــلــبــات الــقــانــونــيــة 
واللجان  للمحاكم،  واللوجستية 
اإلداريــة  ومستلزماتها  القضائية 

والتقنية.

} المستشار عبداهلل البوعينين.

بتن�صيق النيابة العامة مع ال�صفارة البريطانية..

بحريني يدلي ب�صهادته في واقعة قتل خليجي في لندن

ــتـــب  ــكـ صــــــــــرح رئـــــــيـــــــس مـ
ــاون الــــــدولــــــي بــمــكــتــب  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
بــنــاء على  بــأنــه  الــعــام  النائب 
ــلـــب الـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة  طـ
ــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ ــالــ الـــــمـــــخـــــتـــــصـــــة بــ
على  الحصول  فــي  المتحدة 
مــــســــاعــــدة قـــضـــائـــيـــة بــســمــاع 
عبر  بحريني  مــواطــن  أقــــوال 
في  كشاهد  المرئي  االتــصــال 
واقــعــة قــتــل مــواطــن خليجي 
ــوع اإلجـــــــــــــراءات الـــتـــي  ــ ــــوضـ مـ
القضائية  السلطة  تباشرها 
ــبـــول  ــد قـ ــ ــعـ ــ ــا، وبـ ــيــ ــانــ ــبــــريــــطــ بــ
الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة 
قام مكتب  الطلب، فقد  ذلك 
التعاون الدولي بتنفيذ طلب 
الـــمـــســـاعـــدة بــالــتــنــســيــق مــع 
السفارة البريطانية والشاهد 
المكتب  أعـــد  حــيــث  الــمــعــنــي 
الـــوســـائـــل الــتــقــنــيــة الـــالزمـــة، 
اإلدالء  مـــن  الـــشـــاهـــد  ومـــكـــن 
بشهادته عبر االتصال المرئي 
أمـــــام الــمــحــكــمــة الــمــخــتــصــة 
بحضور  المتحدة  بالمملكة 
الــمــتــهــمــيــن وهـــيـــئـــة الــــدفــــاع 

واالدعاء العام.
المكتب  رئــيــس  ــاف  ــ وأضـ
عــنــد  أنــــــه  قــــــرر  ــد  ــاهــ ــشــ الــ أن 
المجني  وصــديــقــه  مــغــادرتــه 
بمدينة  المطاعم  أحــد  عليه 
ــــرض طــريــقــهــمــا  ــتـ ــ لــــنــــدن اعـ
شـــخـــصـــان بـــقـــصـــد الـــســـرقـــة، 
وقام أحدهما بطعن المجني 
ــــدره بــيــنــمــا كــان  عــلــيــه فـــي صـ
الثاني،  مواجهة  في  الشاهد 
عــلــيــه  الــمــجــنــي  أن  وأضـــــــاف 
أرضــًا  يقاوم حتى سقط  ظل 
وعــنــدهــا أحـــس هـــو بــألــم في 
ــًا  ــه أيــــضــ ــ ــ خــــصــــره فـــتـــبـــيـــن أنـ

تعرض للطعن.
وأشار رئيس المكتب إلى 
الــمــســاعــدة  تــنــفــيــذ طــلــب  أن 
ــة عـــــن ُبــــعــــد جـــاء  ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
التي  الصالحيات  باستخدام 
 )7( رقــم  القانون  عليها  نص 
بعض  بــتــعــديــل   2020 لــســنــة 
ــون اإلجــــــــــراءات  ــ ــانـ ــ ــام قـ ــ ــكـ ــ أحـ
ــازة إجــــــراء  ــ ــإجــ ــ ــة بــ ــيـ ــائـ ــنـ ــجـ الـ
األثيري  البث  عبر  التحقيق 
فـــي جــمــيــع مـــراحـــل الــدعــوى 

الــجــنــائــيــة فــضــاًل عــمــا أجـــازه 
استعمال  من  سابقًا  القانون 
التقنية الحديثة في تحصيل 
الــدلــيــل الــقــولــي والــتــي تبرز 
ــًا فـــي الــتــحــقــيــقــات أو  ــاســ أســ
في  ُتــجــرى  التي  المحاكمات 
ــتـــي يـــوجـــد بــهــا  ــة غـــيـــر الـ ــ دولــ
الشاهد ويقوم العائق المادي 
المانع  قـــام  إذا  أو  ســفــره  فــي 
ــام  الــشــخــصــي مـــن مــثــولــه أمـ

القضاء.
النيابة  أن  بالذكر  جدير 
الــعــامــة ســبــق أن وقــعــت عــام 
مــع  ــاهــــم  ــفــ تــ مـــــذكـــــرة   2016
المتحدة  بالمملكة  نظيرتها 
وذلـــــــــــك فـــــــي إطـــــــــــار تـــفـــعـــيـــل 
ــات  ــيــ ــاقــ ــفــ مـــــا تـــضـــمـــنـــتـــه االتــ
والـــمـــعـــاهـــدات الــدولــيــة الــتــي 
ووفقًا  البلدان  إليها  انضمت 
ــيـــن  ــوانـ ــقـ لـــمـــا تـــقـــضـــي بـــــه الـ
صور  تستغرق  التي  الوطنية 
بما  كــافــة  القضائي  الــتــعــاون 
يضمن مواجهة حاسمة آلثار 

الجريمة.

التحقيق��ات ذم��ة  عل��ى  احتياطي��ا  ل���س  حب���س 

ــة  ــابــ ــيــ صـــــــــــرح رئـــــــيـــــــس نــ
الوزارات والجهات العامة بأن 
الــمــحــكــمــة أصـــــدرت أحــكــاًمــا 
و6  ــًا  ــتــــهــــمــ مــ  22 بـــمـــعـــاقـــبـــة 
مــحــالت تــجــاريــة كــأشــخــاص 
الــقــرارات  خالفوا  اعتباريين 
للحد  االحــتــرازيــة  والتدابير 
مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا 
ــراوحـــت  ــي تـ ــتـ ــات الـ ــرامـ ــغـ ــالـ بـ
بــيــن ألــــف وألـــفـــي ديـــنـــار بما 

مجموعة 34 ألف دينار. 

وكـــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــي غـــضـــون شهر  ــد تــلــقــت فـ قـ
بـــالغـــًا   19 ــاضـــي  ــمـ الـ يـــونـــيـــو 
الــعــامــة  الـــصـــحـــة  إدارة  ــن  مــ
بـــــــوزارة الــصــحــة فـــي فــتــرات 
ــلـــفـــة حـــــــول مـــخـــالـــفـــة  مـــخـــتـ
الـــقـــرارات الـــوزاريـــة الــصــادرة 
بشأن غلق المحال التجارية 
ــة، ومـــخـــالـــفـــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــصـ ــ والـ
وتعريض  الــمــنــزلــي،  الــحــجــر 
اآلخرين للعدوى، إلى جانب 

مـــخـــالـــفـــتـــهـــم االشــــتــــراطــــات 
تطبيقها  الــواجــب  الصحية 
فـــــــــــي مـــــــــحـــــــــال الــــــحــــــالقــــــة 
والــــتــــجــــمــــيــــل والــــمــــطــــاعــــم 
والمقاهي المقررة للحد من 
وبناء  كورونا،  فيروس  انتشار 
العامة  النيابة  باشرت  عليه 
ــرت بــإحــالــة  ــ تــحــقــيــقــاتــهــا وأمـ
ــى الــمــحــاكــمــة  الــمــتــهــمــيــن إلــ
ــــي أصـــــــدرت  ــتـ ــ الـــجـــنـــائـــيـــة الـ

أحكامها المتقدمة.

متهما   28 ع��ل��ى  غ���رام���ات  دي��ن��ار  األ����ف   34

ب��م��خ��ال��ف��ة الإج�����������راءات الح���ت���رازي���ة

في  الشهود  استدعاء  الجنائية  الكبرى  المحكمة  قــررت 
كيلوجرامات من   5 مــن  يقرب  مــا  بتهريب  اتــهــام شــاب  واقــعــة 
مــخــدر الــحــشــيــش عــبــر جــســر الــمــلــك فــهــد، وحــــدد جــلــســة 5 
المتهم قد حاول تهريب  وكان  أغسطس لالستماع إلفادتهم، 
آخر مقابل حصوله على  الجسر لصالح  المخدر عن طريق 
عمولة 3 آالف دينار إال أن كلب األثر أحبط عملية التهريب 
بعد أن كشف عن كيس قهوة كبيرة مخبأ في طبلون السيارة 

بداخله 4 قطع من مخدر الحشيش.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات 
عبر  المخدرة  المواد  بتهريب  بحريني  بقيام  تفيد  معلومات 
حضر  حيث  المنفذ  إدارة  إلــى  المعلومة  تمرير  فتم  الجسر 

الــمــتــهــم وطــلــب مــنــه ضــابــط الـــجـــمـــارك الــتــوجــه إلــــى غــرفــة 
المتهم  فأنكر  أي ممنوعات  كان بحوزته  إذا  التفتيش وسأله 
وبتفتيش الــســيــارة بــواســطــة كــلــب األثــــر أعــطــى مــؤشــرا إلــى 
السيارة وعثر على كيس كبير بداخله قهوة وبه مادة  مقدمة 
كبيرة لمخدر  4 قطع  وعــثــر على  تــم فتحه  ثــم  ومــن  حــمــراء 

الحشيش، فتم نقل المتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات.
الثالث على تهريب  المتهم  باتفاقه مع  المتهم  واعترف 
المادة المخدرة بسيارته إلى داخل البحرين عن طريق الجسر 
مقابل حصوله على 3 آالف دينار، وأضاف أن المتهم الثالث 
طــلــب مــنــه الــتــواصــل مــعــه عــقــب وصــولــه إلـــى الــبــحــريــن، فتم 
السماح له بالتواصل مع المتهم الثالث تحت مرأى ومسمع 

بوضع  الثالث  المتهم  وأخبره  المخدرات،  مكافحة  إدارة  من 
الــمــادة الــمــخــدرة بــأحــد األمــاكــن بــشــارع الــمــعــارض وتصوير 
إعطاء  منه  وطلب  معه مجددا  وتــواصــل  عــاد  ثم  لــه،  المكان 
وتم  للقاء  الترتيب  فتم  الثاني  المتهم  إلى  المخدرة  المادة 
الــمــادة  وبــحــوزتــهــمــا  والــثــانــي  األول  المتهمين  عــلــى  الــقــبــض 

المخدرة.
وأسندت إليهم النيابة أنهم في 11 مايو 2021 بدائرة أمن 
االتجار  بقصد  جلبوا  جميعا  المتهمون  فهد:  الملك  جسر 
مادة الحشيش المخدرة في غير األحوال المصرح بها قانونا، 
كما أسندت إلى المتهم األول حيازة مواد إباحية بداخل جهاز 

تقنية المعلومات.

ف��ح�����س  زورا  �����ص����اب����ي����ن  م����ح����اك����م����ة 

ال����������PCR ل���ع���ب���ور ج�����ص��ر ال���م���ل���ك ف��ه��د

ــنــــاف أحـــكـــام  ــئــ ــتــ أيـــــــدت مـــحـــكـــمـــة االســ
بــيــن الــســجــن 15 ســنــة والــحــبــس سنة  ــا  مـ
إجرامي  تشكيل  في  أعضاء  متهمين  لستة 
لــالتــجــار وتـــرويـــج الـــمـــواد الـــمـــخـــدرة، فيما 
هاربا  آخر  درجــة عاقبت  أول  كانت محكمة 
والغرامة  المؤبد  بالسجن  البحرين  خــارج 
المواد  بتصدير  إدانته  بعد  دينار  آالف   10

المخدرة.
إلــــى تلقي  ــة  ــعـ ــواقـ الـ تــفــاصــيــل  وتـــعـــود 
بحيازة  تفيد  معلومات  المعنية  الــجــهــات 
المتهم الرابع مواد مخدرة بقصد الترويج 
والبيع والتعاطي، فتم عمل تحريات أكدت 
صحة المعلومات وبناء عليه تم استصدار 
وتفتيش  لضبطه  الــعــامــة  النيابة  مــن  إذن 
شخصه ومسكنه، وتوجهت قوة من الشرطة 
ــى شــقــة الــمــتــهــم الـــخـــامـــس، لــكــن وقــبــل  إلــ
من  بالقرب  شخص  شــوهــد  إلــيــه،  الصعود 
وبعد قليل  يبدو في حالة مريبة،  المسكن 

وتبادال  بــه  والتقى  الخامس  المتهم  خــرج 
الحديث لفترة قصيرة، ثم تبادل المتهمان 
عثرت  حيث  عليهما،  القبض  فتم  أشــيــاء، 
ــه شــبــو مع  الـــشـــرطـــة عــلــى كــيــس شـــفـــاف بـ

المتهم الخامس.
وبــتــفــتــيــش مــســكــنــه عــثــر عــلــى مــيــزان 
الحشيش  لمادة  آثار  بها  وسيجارة  حساس 
الــشــرطــة لمسكن  تــوجــهــت  ثـــم  الـــمـــخـــدرة، 
ــم ضـــبـــطـــه مــع  ــ ــع الــــــــذي تـ ــ ــرابــ ــ ــهـــم الــ ــتـ ــمـ الـ
السادس  المتهم  شوهد  وهناك  الخامس، 
يتعاطى المخدرات، فقامت الشرطة بإلقاء 
عثر  المسكن  تفتيش  وعند  عليه،  القبض 
على طاولة في الصالة عليها 3 أكياس شبو 

وقطع حشيش ومبلغ 40 دينارا.
على  أنــه يحصل  الــرابــع  المتهم  وقـــرر 
ــمــــخــــدرة مــــن شـــخـــص يـــروجـــهـــا  ــواد الــ ــ ــمـ ــ الـ
المتهم  لحسابه، فتم إجراء تحريات حول 
أنه يعمل ضمن شبكة  الثالث والــذي تبين 

لترويج المخدرات، فتم االستعانة بالمتهم 
حيث  كمين  بواسطة  عليه  للقبض  الرابع 
اتصل به وطلب شراء شبو بقيمة 300 دينار، 

فوافق وأبلغه بأن يأتي إليه في مسكنه.
الشرطة  قــامــت  المحدد  الموعد  وفــي 
مسكن  فيها  يــقــع  الــتــي  المنطقة  بتأمين 
مسكنه  مــن  خــرج  وعندما  الثالث،  المتهم 
الرابع الحظ وجود الشرطة فحاول  للقاء 
وبتفتيشه  عليه،  القبض  تــم  لكن  الــهــرب، 
عثر على كيس به هيروين وأقــراص طبية، 
وفي مسكنه عثر على 7 أكياس هيروين في 

غرفة نومه.
ــه يــشــتــري  ــ وقـــــــرر الـــمـــتـــهـــم الـــثـــالـــث أنــ
يسلمها  باكستاني  شخص  مــن  الــهــيــرويــن 
ــال  لــه عــن طــريــق الــبــريــد الــمــيــت بــعــد إرسـ
قيمة الهيروين بحوالة مالية إلى باكستان، 
فــتــوجــهــت الـــشـــرطـــة إلــــى مــســكــن الــمــتــهــم 
الــثــانــي الــبــاكــســتــانــي بــعــد أن تـــم الــتــوصــل 

على  بأنه  اعترافاته  في  قرر  حيث  لهويته، 
عالقة وطيدة مع المتهم األول المقيم في 
باكستان ويتولى عمليات ترويج المخدرات 
مواقع  للمشترين  ويرتب  البحرين  في  له 
الموقع بعد وضعها في  بإرسال  المخدرات 
في  األول  للمتهم  المبالغ  وإرســال  المكان 

باكستان.
بالتعاطي  جميعا  المتهمون  واعــتــرف 
المتهمين  النيابة  فأحالت  البيع  وأنــكــروا 
لــلــمــتــهــم  أســـــنـــــدت  أن  ــعــــد  بــ ــلـــمـــحـــاكـــمـــة  لـ
ــار هــيــرويــن  أنـــه صــــّدر بــقــصــد اإلتـــجـ األول 
الـــثـــانـــي تهمة  ولــلــمــتــهــم  ومــيــتــافــيــتــامــيــن، 
وللثالث  اإلتــجــار  بقصد  الــهــيــرويــن  حــيــازة 
المؤثرة  المواد  وتعاطي  بيع  تهمة  والرابع 
تهم  المتهمين  ولباقي  والــمــخــدرة،  عقليا 
عقليا،  والــمــؤثــرة  المخدرة  الــمــواد  تعاطي 
وللمتهم السادس تهمة حيازة مواد إباحية 

في هاتفه.

وال���ح���ب�������س  ����ص���ن���ة   15 ال�������ص���ج���ن  ب���ي���ن  م�����ا  اأح�����ك�����ام  ت����اأي����ي����د 

����ص���ن���ة لأع���������ص����اء ���ص��ب��ك��ة اإج����رام����ي����ة ل���ت���روي���ج ال���م���خ���درات 

ال���ق���ب�������س ع���ل���ى اآ�����ص����ي����وي ل���ت���ورط���ه 

ف������ي ت����ه����ري����ب ع������ام������الت ال����م����ن����ازل

القانون  تنفيذ  إطـــار  فــي 
تمكنت  الــجــريــمــة  ومــكــافــحــة 
ــار  ــجـــ ــافــــحــــة االتـــ ــكــ شـــــرطـــــة مــ
بالبشر وحماية اآلداب العامة 
ــة لــلــمــبــاحــث  ــامـ ــعـ بــــــــــاإلدارة الـ
القبض  الجنائية من  واألدلــة 
عــــامــــا(   42( آســــــيــــــوي  عــــلــــى 
مــــتــــورط فــــي وقــــائــــع تــهــريــب 

عامالت المنازل واستقطابهن 
للعمل لحسابه الخاص.

أنــه فور  وأوضــحــت اإلدارة 
الــشــأن  بــهــذا  مــعــلــومــات  ورود 
تــــم إجـــــــراء عــمــلــيــات الــبــحــث 
والـــتـــحـــري الـــتـــي أســـفـــرت عن 
تــــحــــديــــد هـــــويـــــة الــــمــــتــــورط 
والقبض عليه، حيث تم ضبط 

4 عامالت هاربات من جنسيات 
تتراوح أعمارهن بين  إفريقية 
اتخاذ  تم  فيما  عاما،  و31   26
المقررة  القانونية  اإلجــراءات 
المعنية  اإلدارة  مــع  بالتعاون 
في هيئة تنظيم سوق العمل، 
وذلك تمهيدا إلحالة القضية 

إلى النيابة العامة.
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Vacancies Available
SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh

AL ZLZAL CAR ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 33113553  or  mnmah2012@hotmail.com

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)

suitably qualified applicants can contact

 17534727  or  isa.buali@gmail.com

QAHWA SADA CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  PREPARER(COFFEE)

suitably qualified applicants can contact

 36786660  or  bujassim8294@hotmail.com

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT)

suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  mohammed.alderazi@huawei.com

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR

suitably qualified applicants can contact

 13101351  or  hr@alsalam.care

LOCATIONS CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER

suitably qualified applicants can contact

 17369079  or  runmenon@gmail.com

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  m.i.75@hotmail.com

CAPITAL  SCHOOL WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY

suitably qualified applicants can contact

 17382777  or  mohamed.aziz@alsafargroup.com

CAPITAL  SCHOOL WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT

suitably qualified applicants can contact

 17382777  or  mohamed.aziz@alsafargroup.com

RANA FOR CLEARANCE & PRINTING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR

suitably qualified applicants can contact

 35027260  or  alhibir.belal@gmail.com

ACICO CONTRACTING CO W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34402195  or  jasimuddin744@gmail.com

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  abrajkhamis786@gmail.com

KOTTA VILLA CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com

HUNGERSTATION LIMITED FOREIGN BRANCH COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 33266333  or  mahmood.jahroomi@hungerstation.com

AL SOROUH HOSPITALITY DEVELOPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SAFETY INSPECTOR

suitably qualified applicants can contact

 17564616  or  mannan@alsorouh.com.bh

TEEKAY LNG BAHRAIN OPERATIONS L.L.C. - FOREIGN BRANCH 

has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION SUPERVISOR & GEN. FOREMAN

suitably qualified applicants can contact

 34392814  or  jalal.memari@teekay.com

MERO BEAUTY & NAILS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN

suitably qualified applicants can contact

 36321113  or  marwa_kazrooni@hotmail.com.com

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN

suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  pradeep@rpgroup.ae

BUSAITEEN FESTIVAL FOR ORGANIZING PARTIES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 33436066  or  nationalelevators.bh@gmail.com

DAR ALAMANI CLEANING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34460033  or  abo.jassom.91@icloud.com

DANWAY ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERING L.L.C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  hr@alsaadoon.com

AL SAADA WORKSHOP FOR BLACKSMITHING AND WELDING 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 36818154  or  ali930212@hotmail.com

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  m.i.75@hotmail.com

EBRAHIM KHALIL KANOO COMPANY B.S.C.CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh

BNP PARIBAS 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 17866188  or  mea.recruitment@bnpparibas.com

SAMEEH PASTRIES 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER

suitably qualified applicants can contact

 17257628  or  hessa.k.k@hotmail.com

)95 األفا(.. �شراكة 

مجتمعية لتحقيق الهدف

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
الجيل  أن  يبدو  اإللكتروني،  والتعلم  بعد،  عن  التعلم  مع 
جيدة،  بصورة  والقلم  بالخط  الكتابة  إمكانية  سيفقد  القادم 
في ظل وجود طلبة ال يجيدون الكتابة بإتقان.. أتمنى من وزارة 

التربية والتعليم دراسة هذه المالحظة.
للعلم فقط:

مــع عــــودة مــوســم »الـــروبـــيـــان« نــأمــل مــن الــجــهــات المعنية 
متابعة األسعار، وأهمية طرح »الروبيان« في األسواق، بدال من 
التوجه السريع نحو تصديره للخارج عبر الثالجات، فالمواطن 

أوال.. ثم التصدير.
)95 ألفا(.. شراكة مجتمعية لتحقيق الهدف:

ــــالن الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي أن الـــهـــدف الـــراهـــن  مـــع إعـ
شــروط  عليهم  تنطبق  ممن  ألــفــا   95 تطعيم  ))اســتــكــمــال  هــو 
ــذ الــجــرعــة الــمــنــشــطــة مــن الــفــئــة الــعــمــريــة )40 فــمــا فــوق(  أخـ
وهــي  الــفــئــة  لــهــذه  المستهدفة  التطعيم  نسبة  إلـــى  لــلــوصــول 
وضمان  لديهم  المكتسبة  المناعة  تعزيز  بــهــدف  وذلـــك   ،%80
الحفاظ على صحتهم وسالمتهم، وتوفير الحماية من فيروس 
أن تكون  لزاما  بــات  مــنــه((.. فقد  المتحورة  والــســالالت  كــورونــا 
المجتمعي«، من أجل  »الوعي  تواكب  هناك »شراكة مجتمعية« 
تحصين المجتمع، وتكوين المناعة المجتمعية، حتى القضاء 

على الفيروس.
الــوطــنــي  الــفــريــق  لــجــهــود  الــداعــمــة  المجتمعية  الــشــراكــة 
أفكار  إلــى  بحاجة  المنشود،  الــهــدف  لتحقيق  وصــوال  الطبي، 
ووطنية  وحــضــاريــة  قــانــونــيــة  وتــنــافــســيــة،  تشجيعية  ــادرات،  ــبـ ومـ

كذلك، في القطاع العام والقطاع الخاص.
صحيح أن الوعي المجتمعي، دون فرض أي قرارات ملزمة 
للتطعيم، حقق نتيجة إيجابية في تطعيم )105 آالف شخص(، 
الشراكة  في  يساهموا  أن  يجب  ألف شخص(   95( هناك  ولكن 
المجتمعية، من أجل المناعة المجتمعية، وهذا األمر نرى إن 
إليه في  فلن نصل  المجتمعي« فقط،  »الوعي  رهــان  ترك على 
فترة زمنية مناسبة، لذلك ال بد من إطالق مبادرات تشجيعية 

تنافسية للعاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص.
معينة،  قطاعات  في  الموظفين  كافة  ألزمت  الــدول  بعض 
ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية، بأخذ جرعات التطعيم 
والجرعة المنشطة، فلماذا ال تقام جوائز تشجيعية للمؤسسات 
والوزارات والقطاعات التي تحقق نسبة 90% وأكثر في التطعيم؟ 
تطعيم  على  للتشجيع  تحفيزية  خطة  بوضع  نبدأ  ال  ولــمــاذا 
)95 ألف شخص(.. هذا العدد ليس بقليل، وأثر إصابته كبيرة 
ومكلفة على الدولة، وعلى المنظومة الصحية، وهذا سيتحقق 
بإذن اهلل تعالى مع االنتقال من مرحلة »الوعي المجتمعي« إلى 

مرحلة »الشراكة المجتمعية«.. فما رأيكم..؟؟ 
مالحظة واجبة:

أسبوع كامل، مر بنجاح وتميز، على تطبيق مشروع مباشرة 
الحوادث البسيطة من خالل شركات التأمين.. نأمل أن يسهم 
فــي شــركــات  فــتــح وظــائــف جــديــدة للبحرينيين  فــي  الــمــشــروع 
التأمين لهذا المجال، مع كل األهداف الحيوية للمشروع ذاته.      

آخر السطر:
الناس  الكثير من  إقبال  ومــع  الــحــرارة،  درجــات  ارتــفــاع  مع 
لتركيب مبردات ومكيفات في خزانات المياه، نأمل من الجهات 
المختصة توعية الناس بشأن توفير اشتراطات األمن والسالمة 
فــي الــكــهــربــاء، وحــتــى ال يشكو الــبــعــض بــعــد ذلـــك مــن ارتــفــاع 

الفواتير.   

ــام بـــلـــديـــة الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة  ــ ــرح مـــديـــر عـ ــ صـ
الــمــهــنــدس عـــاصـــم عــبــدالــلــطــيــف عـــبـــداهلل بــــأن عــدد 
مستخدمي جهاز صرف أكياس القمامة اآللي )سهل( 
بــدء تدشين  ألــف مستخدم منذ  إلــى نحو 130  وصــل 

الخدمة في إبريل 2019 حتى نهاية يوليو 2021.
ســـجـــل عـــــدد مــســتــخــدمــي جـــهـــاز صـــــرف أكـــيـــاس 
القمامة في أسواق رامز الرفاع أكبر عدد يبلغ 72,637 
في  األكـــيـــاس  صــــرف  جــهــاز  ســجــل  فــيــمــا  مستخدما, 
مستخدما,   26,977 بالرفاع  التجاري  اإلنماء  مجمع 
المنتزه  أســواق  عن  الصادرة  األكياس  حصيلة  وبلغت 
بمدينة عيسى 17,357, فيما بلغ عدد األكياس الصادرة 
عن جهاز صرف األكياس في أسواق رامز بقرية عسكر 

11,170 مستخدما.
ــح الــمــديــر الــعــام أن هــذه الــمــبــادرة النوعية  وأوضـ
أوال  القمامة  أكــيــاس  باستالم  للمستخدمين  تسمح 
بأول وبصورة شهرية في أي وقت وطوال أيام األسبوع, 
في  الرئيسية  التجارية  المحالت  مراجعة  خــالل  من 

المنطقة الجنوبية.
وسيتم قريبا تركيب أجهزة صرف األكياس في كل 
وفي  الــزالق  منطقة  في  )غرافيتي(  النور  بـــرادات  من 
عملية  لتسهيل  الرفاع  البواكوارة  فرع  المنتزه  أســواق 
أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن المواطنين  االســـتـــالم وخــدمــة 
والــمــقــيــمــيــن لــيــصــبــح الـــعـــدد الــكــلــي ألجـــهـــزة صــرف 

األكياس 6 أجهزة في أغلب المواقع الحيوية.
الفتا إلى أن التجربة القت نجاحا واسع النطاق, 
)سهل( لصرف  استخدام جهاز  على  اإلقبال  إن  حيث 
أكياس القمامة في ازدياد, مما يعبر عن نجاح التجربة 
التي تطبق للمرة األولى في مملكة البحرين انطالقا 

من المنطقة الجنوبية.
وأضاف »يسعدنا تقديم خدمات متميزة للجمهور 
الذي تلقينا منه انطباعا إيجابيا واستحسانا يتجاوز 

حدود المحافظة الجنوبية«.
العام بخالص  المدير  توجه  وفي ختام تصريحه 

الشكر إلى وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
ووكيل  خلف,  عبداهلل  بن  عصام  المهندس  العمراني 
آل  أحمد  بن  محمد  الشيخ  البلديات  لشؤون  الـــوزارة 
لدعمهم  البلدي  المجلس  وأعــضــاء  ورئــيــس  خليفة, 
ومــســانــدتــهــم لــلــمــشــروع مـــن انـــطـــالقـــة فــكــرتــه حتى 
خروجه إلى النور, مؤكدا أن بلدية المنطقة الجنوبية 
احتياجات  تلبي  جديدة  خدمات  لتوفير  دائما  تسعى 
الــمــدى  عــلــى  تنفيذها  إمــكــانــيــة  وتــبــحــث  المواطنين, 

القريب.
يذكر أن جهاز )سهل( لصرف أكياس القمامة تصل 
إلى 300 حزمة وهو جهاز بسيط  طاقته االستيعابية 
وسهل االستخدام وال يتطلب جهدا كبيرا سوى اختيار 
المشترك  حــســاب  ــم  رقـ إدخــــال  ثــم  المناسبة,  الــلــغــة 
لدى هيئة الكهرباء وبعدها الرقم الشخصي, ليحصل 
بــعــدهــا الـــمـــواطـــن عــلــى األكـــيـــاس دون الــحــاجــة إلــى 

مراجعة مكاتب األكياس بمباني البلدية.

البلدية الجنوبية ت�سل اإلى 130 األف م�ستخدم لجهاز

�سرف اأكيا�س القمامة الآلي »�سهل« منذ بدء التد�سين

} م. عاصم عبداللطيف.

ضمن مساعي الهيئة الوطنية 
لــعــلــوم الــفــضــاء فـــي تــعــزيــز مــبــدأ 
مختلف  مع  المجتمعية  الشراكة 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة بــهــدف نشر 
ــلــــوم الـــفـــضـــاء  الــــوعــــي بـــأهـــمـــيـــة عــ
ــح،  ــرائـ ــشـ ــل الـ وتــطــبــيــقــاتــه بـــيـــن كــ
وباألخص فئتي الناشئة والشباب، 
شـــاركـــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم 
المعسكر  فــعــالــيــات  فـــي  الــفــضــاء 
الــذي  األول  االفــتــراضــي  الصيفي 
ــة الــمــلــكــيــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ نـــظـــمـــتـــه األكـ
لــلــشــرطــة، حــيــث قــــدم نــخــبــة من 
البرامج  مــن  عــددا  الهيئة  ممثلي 
الــتــدريــبــيــة االفــتــراضــيــة الــخــاصــة 
المشاركة  للفئات  الفضاء  بعلوم 
البرامج  القــت  وقــد  المعسكر،  فــي 
الـــتـــدريـــبـــيـــة اهـــتـــمـــامـــا وتـــفـــاعـــال 

كبيرين من المشاركين.
التدريبية من  البرامج  ُقدمت 
قــبــل عـــدد مـــن مــهــنــدســي الــفــضــاء 
في  الفضائية  الــبــيــانــات  ومحللي 
الهيئة هم المهندس علي القرعان 
والمهندسة منيرة المالكي ومحللة 
ومحللة  الــمــيــر  شــيــمــاء  الــبــيــانــات 
الــبــيــانــات عــائــشــة الـــهـــاجـــري، كما 
البرامج عناوين شيقة من  حملت 
أبرزها: برنامج »الفضاء الخارجي 
ــاف الــــمــــريــــخ« و»عــــلــــوم  ــشــ ــكــ ــتــ واســ
الفضاء وتطبيقات االستشعار عن 
و»تقنيات  الصغير«  و»الفلكي  بعد« 
ــار الــصــنــاعــيــة«،  ــمــ الــفــضــاء« و»األقــ
البرامج  أهــداف تلك  حيث تركزت 
على تقديم محاور نظرية مبسطة 
ومعلومات عامة عن الفضاء، مثل 
أسماء  وذكــر  النجوم  حياة  مراحل 
المؤثرين من رواد وعلماء الفضاء 
والمسلمين،  الــعــرب  مــن  والــفــلــك 
الفضاء  تــقــنــيــات  بــرنــامــج  وعـــرض 
وربــــــطــــــهــــــا بـــــــــأهـــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــمــســتــدامــة والــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة 
ورفــع همته  المتلقي  وعــي  لــزيــادة 

الوطنية،  واجباته  أداء  سبيل  فــي 
ــقــــديــــم عـــــــدد مــن  إضــــــافــــــًة إلـــــــى تــ
بناء  بمراحل  المتعلقة  الــمــحــاور 
األقـــمـــار الــصــنــاعــيــة وتــطــبــيــقــاتــهــا 
وعــرض  البشرية،  على  االيجابية 
نــمــاذج لــأقــمــار الــصــنــاعــيــة وكيف 
أســهــمــت الــهــنــدســة الــمــســتــخــدمــة 
فـــي بـــنـــاء األقـــمـــار الــصــنــاعــيــة في 
تطوير العديد من المنتجات التي 
اليومية  حــيــاتــنــا  فــي  نستخدمها 
والــــتــــي دعــــمــــت ازدهـــــــــار ورفـــاهـــيـــة 
األرض،  كوكب  على  اإلنسان  حياة 
تصحيح  على  التركيز  تــم  وأخــيــرا 
الــمــفــاهــيــم الــمــغــلــوطــة والــخــاطــئــة 
وتطبيقات  الــفــضــاء  تــقــنــيــات  عـــن 

األقمار الصناعية.
ــة قــالــت  ــاركـ ــمـــشـ وعـــــن هـــــذه الـ
ــــال رئـــيـــس  ــمـ ــ ــم الـ ــ ــريـ ــ األســـــــتـــــــاذة مـ
قسم الــمــوارد والــخــدمــات اإلداريـــة 
التدريبية  الــبــرامــج  »إن  بالهيئة: 
المتعلقة  الــهــيــئــة  تــقــدمــهــا  الــتــي 
ــاء وتــــطــــبــــيــــقــــات  ــ ــضــ ــ ــفــ ــ ــوم الــ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ بـ
ــي مــحــل  ــن بـــعـــد هــ ــار عــ ــعـ ــتـــشـ االسـ
اهتمام الناشئة والشباب، وهذا أمر 
حريصة  والهيئة  للغاية،  محمود 
بهدف  الــبــرامــج  تلك  تقديم  على 
الــتــوعــيــة وزيــــــادة ثــقــافــة الــنــاشــئــة 
وتزويدهم  الفضاء،  عــن  والشباب 
بــــمــــصــــادر تـــعـــلـــيـــمـــيـــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة 
تمكنهم من التعرف على معلومات 
عــامــة حـــول مــكــونــات الــفــضــاء من 
كــواكــب ونــجــوم ومــجــرات وغــيــرهــا، 
كما توفر لهم فرصة التعرف على 
ــتـــشـــعـــار عــــن بــعــد  تــطــبــيــقــات االسـ
بــشــكــل مــبــســط مـــن قــبــل خـــبـــراء، 
أنشطة  فـــي  مــشــاركــاتــهــم  وتــشــجــع 
تتعلق  وعملية  علمية  وفــعــالــيــات 
بــالــفــضــاء وتــطــبــيــقــاتــه، بــاإلضــافــة 
إلـــــى تــعــريــفــهــم بــــأبــــرز الـــمـــراجـــع 
والكتب العلمية التي تحتوي على 
علوم  عن  تشبع شغفهم  معلومات 

المستقبل بشكل عام وعن الفضاء 
وعلومه وتقنياته بشكل خاص«.

الــهــيــئــة  أن  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
الــوطــنــيــة لــعــلــوم الـــفـــضـــاء قــامــت 
بتنفيذ  الــمــاضــيــة  الــفــتــرة  خــــالل 
مجموعة من المسابقات والدورات 
ــدارس الــحــكــومــيــة  ــمــ ــلــ والـــــــــورش لــ
والخاصة ومركز رعاية الموهوبين 
وعدد من مؤسسات التعليم العالي 
بــالــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون مــــــــع وزارة 
التربية والتعليم ومجلس التعليم 
ــم تــحــديــات الــجــائــحــة،  الــعــالــي رغـ
تــنــفــيــذ  بــــصــــدد  ــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـ أن  كـــمـــا 
الــمــزيــد مـــن الـــــــدورات واألنــشــطــة 
لطلبة  الــمــوجــهــة  والـــمـــحـــاضـــرات 
الـــــمـــــدارس والـــــجـــــامـــــعـــــات خــــالل 
تعالى  اهلل  بمشيئة  الــجــاري  العام 
وسيتم إعالن بعضها خالل األيام 

المقبلة.

المع�سكر  فـعـاليات  فــي  تـ�سارك  الف�ساء  هيئة 

للـ�سـرطـة الـملـكـيـة  لـلأكـاديمـيـة  الـ�سيـفـي 

البلدي  المجلس  رئيس  التقى 
الــشــمــالــي أحـــمـــد الــكــوهــجــي رئــيــس 
البحرينية  الجمعية  إدارة  مجلس 
للمسؤولية االجتماعية خالد القعود 
ــيــــس لـــجـــنـــة الـــخـــدمـــات  بـــحـــضـــور رئــ
والــــمــــرافــــق الـــعـــامـــة مــمــثــل الــــدائــــرة 
األولى شبر إبراهيم الوداعي ومشرفة 
ــات الـــعـــامـــة واإلعـــــالم  ــعـــالقـ لــجــنــة الـ
ــــالح، وبـــحـــث الـــمـــشـــاركـــون  إيــــمــــان صــ
فـــي الــلــقــاء الــتــعــاون الــمــشــتــرك في 
دعــــم عــــدد مـــن الـــمـــشـــاريـــع الــمــهــمــة 
القضايا  مــن  مجموعة  تعالج  الــتــي 
ــبـــادئ  الــحــيــويــة فـــي تــعــزيــز قــيــم ومـ
الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، وتــمــحــور 
الــــحــــوار فــــي تـــأكـــيـــد ضـــــــرورة تــعــزيــز 
المبادرات الموجهة لمعالجة مشكلة 
الــكــالب الــضــالــة، والــتــعــاون فــي بناء 
وتشييد  القرى  في  العامة  الحدائق 
المناطق في  المساجد في عدد من 
لالستثمار  أرض  وتوفير  الشمالية، 

الـــزراعـــي تــدعــم الــمــشــاريــع الــزراعــيــة 
لقدماء المهنة وتسهم في استيعاب 
الشمالية.  فــي  الــعــاطــلــيــن  مــن  عـــدد 
الجمعية  اهــتــمــام  الــكــوهــجــي  وثــّمــن 
االجتماعية  للمسؤولية  البحرينية 

ــل الـــهـــمـــلـــة وتـــوفـــيـــر  ــاحــ بـــتـــطـــويـــر ســ
وعبر  االجتماعي،  للترفيه  متنفس 
الذي  باالهتمام  سعادته  عن  القعود 
يبديه المجلس البلدي الشمالي في 

دعم المشاريع االجتماعية.

ــن جــانــبــه  وأشـــــــاد الـــكـــوهـــجـــي مــ
االجتماعية  الــمــســؤولــيــة  بــمــبــادرات 
ــادرات  ــبــ ــمــ ــز الــ ــزيـ ــعـ لــلــجــمــعــيــة فــــي تـ
ــة فـــــــي دعـــــــــم الــــمــــشــــاريــــع  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــنـ ــ الـ
المجلس  حــرص  وأكــد  االجتماعية، 

المثمر  والتعاون  الشراكة  بناء  على 
األهــداف  الــذي يحقق  الجمعية  مع 
ــعـــزيـــز  ــة ويــــســــهــــم فــــــي تـ ــركــ ــتــ ــشــ ــمــ الــ
للتنمية  الــوطــنــي  الــمــشــروع  أهــــداف 

المستدامة.

ــة  ــيـ ــمـ ــة يـــــوؤكـــــد اأهـ ــيـ ــالـ ــمـ ــسـ ــ�ـ ــس بــــلــــدي الـ ــ ــ� ــ ــي ــ رئ

ــة ــي ــاع ــم ــت الـــ�ـــســـراكـــة فـــي تــعــزيــز الــمــ�ــســوؤولــيــة الج

} لقاء رئيس بلدي الشمالية مع مجلس إدارة الجمعية البحرينية للمسؤولية االجتماعية.

زينل  عــبــداهلل  بنت  فــوزيــة  لتوجيهات  تنفيذا 
التنفيذية  اللجنة  رئيسة  النواب  مجلس  رئيسة 
ومتابعة  البحرين،  لمملكة  البرلمانية  للشعبة 
ــد مــحــمــد بونجمة  وإشـــــراف مـــن الــمــســتــشــار راشــ
اللجنة  سر  أمين  الــنــواب،  لمجلس  العام  األمين 
البرلمانية  الــشــعــبــة  مــوظــفــو  شـــارك  الــتــنــفــيــذيــة، 
الشعب  لموظفي  افــتــراضــيــة  إحــاطــة  جلسة  فــي 
وذلك  الدولي،  البرلماني  االتحاد  في  البرلمانية 

مساء الخميس عبر تقنية االتصال المرئي.
السفيرة  االفــتــراضــيــة  الــجــلــســة  قــدمــت  ــد  وقـ
آندا فيليب مدير البرلمانات األعضاء والعالقات 
الخارجية في االتحاد البرلماني الدولي بالتعاون 
ــاد، حــيــث تم  ــدد مــن مــوظــفــي أمــانــة االتـــحـ مــع عـ
البرلمانات  رؤســاء  مؤتمر  مستجدات  استعراض 

والقمة الثالثة عشر لرئيسات البرلمانات والقمة 
العالمية األولى لإلرهاب والتطرف العنيف.

وخـــالل جلسة اإلحـــاطـــة تــم اســتــعــراض أهــم 
المؤتمرات  مــن  مؤتمر  لكل  النقاش  مــوضــوعــات 
الــنــمــســاويــة  الــعــاصــمــة  الــتــي ستعقد فــي  الــثــالث 
الفترة من 6-9 سبتمبر 2021م. كما  فيينا خالل 
اللوجستية  المعلومات  مــن  عــدد  اســتــعــراض  تــم 
الــمــشــاركــة، بالتعاون مــع األمــانــة  لــلــوفــود  الــعــامــة 
الجلسة  ختام  وفي  النمساوي.  للبرلمان  العامة 
تـــم فــتــح بــــاب الــنــقــاش لــلــمــوظــفــيــن الــمــشــاركــيــن 
بالمؤتمرات  الصلة  ذات  استفساراتهم  على  للرد 
البرلمانية  الشعبة  موظفو  شــارك  حيث  الثالث، 
مع أقرانهم من موظفي برلمانات العالم بفاعلية 

في النقاش. 

في يـ�سـاركـون  البرلـمانيـة  ال�سـعـبـة  مـوظفـو 

البرلمانات روؤ�ساء  لموؤتمر  تح�سيرية«  »جل�سة 
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الرئي�س التنفيذي ملركز االت�صال يجتمع مع رئي�س جمعية ال�صحفيني

اإبراز االإجنازات املميزة التي ت�صهدها البحرين يف خمتلف القطاعات

متاحة جلميع املواطنني واملقيمني والزائرين من دول جمل�س التعاون.. اخلاجة:

»eTraffic« تد�صني 4 خدمات اإلكرتونية للتبليغ عن احلوادث عرب تطبيق

»املرور«: جتاوب كبري مع خدمة االإبالغ عن احلوادث الب�صيطة

البنخليل  حممد  يو�سف  اجتمع 

الرئي�س التنفيذي ملركز الت�سال الوطني 

جمعية  رئي�س  ال�سايجي  عي�سى  مع 

�سحيفة  حترير  رئي�س  ال�سحفيني، 

»الأيام«.

الرئي�س  هناأ  الجتماع،  وخالل 

التنفيذي عي�سى ال�سايجي مبنا�سبة فوزه 

البحرينية  ال�سحفيني  جمعية  برئا�سة 

يعك�س  الفوز  هذا  اأن  موؤكًدا  بالتزكية، 

من�سوبي  من  لل�سايجي  الكبري  التقدير 

البحرين؛  مملكة  يف  ال�سحافة  قطاع 

واإ�سهامات  وا�سعة  خربة  من  ميلكه  ملا 

متمنًيا  البحرينية،  ال�سحافة  يف  بارزة 

اجلمعية  ادارة  يف  والتوفيق  النجاح  له 

منت�سبيها  وتطلعات  طموح  يلبي  مبا 

كافة.

ال�سايجي  مع  البنخليل  بحث  كما 

مركز  بني  امل�سرتك  التعاون  تعزيز 

»الأيام«،  و�سحيفة  الوطني  الت�سال 

الوطنية  الأهداف  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا 

ت�سهدها  التي  املميزة  الإجنازات  واإبراز 

مملكة البحرين يف خمتلف القطاعات، يف 

القيادة احلكيمة من ح�سرة �ساحب  ظل 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

�سكره  ال�سايجي  قدم  جهته،  من 

وتقديره لرئي�س مركز الت�سال الوطني، 

املركز وما يقدمه من جهود  م�سيًدا بدور 

لالرتقاء  بارز  وطني  ودور  ملمو�سة 

موؤكًدا  البالد،  يف  احلكومي  بالت�سال 

تلك  دعم  على  »الأيام«  �سحيفة  حر�س 

ال�سراكة  منطلق  من  واإبرازها  اجلهود 

احلكومية  اجلهات  بني  املجتمعية 

وخمتلف و�سائل الإعالم يف اململكة.

النظام  ت�سمل  اجلديدة  املنظومة  اأن  اإىل  اأ�سار  وقد 

وهيئة  املرور  تربط  اإذ  التاأمني،  ل�سركات  الإلكرتوين 

املرور  وتطبيق  اللكرتونية  واحلكومة  املعلومات 

)eTraffic(، والذي يت�سمن 4 خدمات هي خدمة التبليغ 

واملقيمني  للمواطنني  تتيح  التي  املرورية  احلوادث  عن 

اإبالغ  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من  والزائرين 

عر�س  وخدمة  الب�سيطة،  احلوادث  عن  التاأمني  �سركات 

بالغات احلوادث املرورية التي توفر تفا�سيل احلوادث 

املروري  باحلادث  بالت�سبب  الإقرار  املُبلغ عنها، وخدمة 

التي ت�سمح لل�سائق املت�سبب يف وقوع احلادث بالإقرار 

تتيح  التي  التاأمني  �سركات  مواقع  وخدمة  بخطئة، 

التاأمني ومواقعها وتفا�سيل  قائمة �سركات  ميزة عر�س 

الت�سال بها.

كما اأكد اأن مملكة البحرين كانت وما زالت �سباقة يف 

الآثار  اإىل  الإلكرتونية للمجتمع، م�سريا  توفري اخلدمات 

اجلديدة  املرور  خدمات  توفري  من  املتحققة  الإيجابية 

احلوادث  عن  الإبالغ  معامالت  اإمتام  ومنها  اإلكرتونيا، 

وباإجراءات خمت�سرة ت�ساعد على حفظ الوقت واجلهد، 

وحتقيق �سرعة ان�سيابية احلركة املرورية يف ال�سوارع، 

حاجة  هناك  تكون  لن  كما  الطريق،  �سالمة  و�سمان 

لإ�سدار تقرير املرور ودفع تكلفة اإ�سداره وتكلفة ال�سلح 

يف حال وجود ت�سالح بني الطرفني ومبا�سرة احلادث من 

جانب �سركة التاأمني، م�سيفا اأن اإتاحتها يعزز من متيز 

البحرين بني دول املنطقة، ويتما�سى مع التحول الرقمي 

يف املجتمع البحريني وي�سهم يف دفع عجلة التنمية.

اخلدمات  من  ال�ستفادة  وكيفية  ا�سرتاطات  وحول 

 ،)eTraffic( اجلديدة واملتاحة عرب تطبيق خدمات املرور

فاإنه  ب�سيط  مروري  حادث  وقوع  حال  يف  اأنه  بنينّ  فقد 

عنه،  الإبالغ  احلادث  امل�سرتكة يف  الأطراف  على  يتعنينّ 

خالل  من  اأو  املــرور  خدمات  تطبيق  خالل  من  �سواء 

ا�سرتاطات  من  التاأكد  مع  الإلكرتونية،  الإبالغ  ا�ستمارة 

على  ال�سائقان  يكون  اأن  وهي  اخلدمة،  من  ال�ستفادة 

خالل  من  املروري  احلادث  عن  لالإبالغ  واتفاق  ت�سالح 

هناك  تكون  واأل  الإلكرتونية،  ال�ستمارة  اأو  التطبيق 

اإ�سابات اأملنّت باأي من الأطراف امل�سرتكة يف احلادث، مع 

من جانب  احلادث  عن  الإبالغ  اأنه يف حال  اإىل  الإ�سارة 

ال�سائق  فاإنه يتوجب على  املت�سرر من احلادث  ال�سائق 

عرب  مب�سوؤوليته  الإقــرار  وقوعه  يف  واملت�سبب  الآخر 

اأو من خالل موقع  خدمة الإقرار واملتاحة عرب التطبيق 

يف  اأما   ،bahrain.bh البحرين  ململكة  الوطنية  البوابة 

املت�سبب يف  ال�سائق  الإبالغ عن احلادث من جانب  حال 

مع �سرورة  منه مب�سوؤوليته،  اإقرارا  ذلك  فُيعد  احلادث 

مكتب  اإىل  املــروري  باحلادث  املعنية  الأطــراف  توجه 

باحلادث  املت�سبب  مركبة  عن  امل�سئولة  التاأمني  �سركة 

خالل 48 �ساعة.

عن  الإبالغ  خدمات  اأن  اإىل  زكريا  الدكتور  واأ�سار 

على  للم�ستخدمني  متاحة  �ستكون  املرورية  احلوادث 

الذين  الأفراد  ودعا  الأ�سبوع،  اأيام  وطوال  ال�ساعة  مدار 

اإىل  اجلديدة  املرورية  احلوادث  خدمات  لديهم  تظهر  ل 

حتديث تطبيق خدمات املرور للح�سول على اآخر ن�سخة 

ن�سخة حمدثة  اآخر  اأو حتميل  الذكية،  بهواتفهم  مطورة 

منه من خالل زيارة متجر تطبيقات احلكومة الإلكرتونية 

.apps /bahrain.bh
بالتاأكيد  ت�سريحه  اخلاجة  زكريا  الدكتور  واختتم 

على اأن حر�س الهيئة على موا�سلة التعاون والتن�سيق 

مع جميع اجلهات احلكومية واخلا�سة، من اأجل تطوير 

الأنظمة واخلدمات، يج�سد التزامها مب�سوؤوليتها يف جعل 

حياة النا�س اأ�سهل، عرب موا�سلة حتقيق التحول الرقمي 

للخدمات وتوفريها عرب قنوات اإلكرتونية متعددة.

اجلدير بالذكر اأنه بح�سب اآخر الح�ساءات امل�سجلة 

تطبيق  م�ستخدمي  عدد  اإجمايل  بلغ  فقد  الهيئة،  لدى 

م�ستخدم،  مليون  من  اأكرث   )eTraffic( املرور  خدمات 

اإجمايل  بلوغ  مع  مليون،   2 جتاوزت  ا�ستخدام  بن�سبة 

األف  اأكرث من )120(  الن�سطني مبعدل  عدد امل�ستخدمني 

م�ستخدم يف ال�سهر.

جمموعة  ي�سم  التطبيق  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  كما 

�سجلنّي  خدمة  منها  الأخرى،  الإلكرتونية  اخلدمات  من 

واخلدمات  الت�سال  بيانات  حتديث  وخدمة  املروري، 

املرورية  املخالفات  دفع  خدمات  تت�سمن  التي  ال�سريعة 

ال�سياقة  رخ�سة  وجتديد  املركبة  ت�سجيل  وجتديد 

ميزة  وتوفري  املركبة،  ت�سجيل  ر�سوم جتديد  وتخفي�س 

مواقع كامريات ال�سرعة، مواقع املراكز املرورية والفح�س 

اإىل  بالإ�سافة  فهد،  امللك  جل�سر  التاأمني  وخدمة  الفني 

خدمات الوقود ومواقع حمطات الوقود وال�ستعالم عن 

التي  �سلة  ذات  خدمات  اإتاحة  جانب  اإىل  الوقود،  نوع 

املرتبطة  الإلكرتونية  اخلدمات  من  جمموعة  تت�سمن 

بالتطبيق، مثل )خدمات مدر�سة ال�سياقة، اإ�سدار رخ�سة 

�سياقة دولية، اإ�سدار �سهادات املرور( وغريها.

اأكد العميد ال�سيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب اآل خليفة 

وت�سهيل  تطوير  ا�ستمرار  للمرور  العامة  الإدارة  عام  مدير 

اخلدمات الإلكرتونية املقدمة للجمهور وتوفريها على مدار 

مع  واملقيمني  املواطنني  واإقبال  بتجاوب  م�سيًدا  ال�ساعة، 

خدمة الإبالغ الإلكرتوين عن احلوادث املرورية عرب تطبيق 

اإ�سناد  قرار  تطبيق  من  الأول  الأ�سبوع  خالل   »eTraffic«

احلوادث املرورية الب�سيطة اإىل �سركات التاأمني واملت�سالح 

الغري  مبا�سرة احلوادث  الإدارة يف  ت�ستمر  عليها، يف حني 

�سمن  وذلك  الطرفني  اتفاق  عدم  حال  يف  عليها  مت�سالح 

الإجراءات املعتادة.

عبدالوهاب  بن  عبدالرحمن  ال�سيخ  العميد  واأ�سار 

بدورها  م�ستمرة  للمرور  العامة  الإدارة  اأن  اإىل  خليفة  اآل 

الإ�سرايف مبتابعة دور �سركات التاأمني و�سهولة الإجراءات 

ا على تطبيق القرار مبا يكفل حقوق اجلميع، موؤكًدا  حر�سً

الإلكرتونية  املعلومات واحلكومة  لهيئة  البارز  الدور  على 

الأجهزة  تطبيق  عرب  اللكرتوين  الإبالغ  خدمة  اإ�سافة  يف 

الذكية مبا ي�سهل من عملية اإجناز املعاملة اإلكرتونًيا جلميع 

اأطراف احلادث وباأ�سرع وقت ممكن وبخطوة واحدة.

وزير �صوؤون الكهرباء 

واملاء ي�صتقبل ال�صفرية الرتكية

اآمر معهد تدريب ال�صرطة ي�صتقبل امللحق 

القانوين ملكتب التحقيقات االأمريكية

حمافظ املحرق ي�صيد مب�صت�صفى

 امللك حمد اجلامعي وكوادره الطبية

املبارك وزير �سوؤون  املهند�س وائل بن نا�سر  ا�ستقبل 

الكهرباء واملاء، اإي�سن ت�ساكيل �سفرية اجلمهورية الرتكية 

املعتمدة لدى مملكة البحرين، وذلك مبنا�سبة تعيينها.

ورحب الوزير بال�سفرية، م�سيًدا مبا يربط البلدين من 

عالقات متميزة يعززها التعاون امل�سرتك يف �ستى املجالت 

التنموية.

واأعربت ال�سفرية عن �سكرها وتقديرها للوزير املبارك 

لتعزيز  دائًما  بالدها  ا�ستعداد  واأكدت  ال�ستقبال،  على 

يخدم  مبا  واملاء،  الكهرباء  قطاعات  يف  القائم  التعاون 

م�سالح وتطلعات البلدين.

اأطيب  عن  واملاء  الكهرباء  �سوؤون  وزير  اأعرب  كما 

مبا  مهامها،  اأداء  يف  والنجاح  بالتوفيق  لل�سفرية  متنياته 

ي�سهم يف دعم وتعزيز الروابط املتميزة والتن�سيق الثنائي 

يف املجالت كافة.

تدريب  معهد  اآمر  �سعد  بخيت  اإبراهيم  العقيد  ا�ستقبل 

ال�سرطة بالأكادميية امللكية لل�سرطة، ريت�سارد ريان امللحق 

املتحدة  بالوليات  الفيدرايل  التحقيقات  ملكتب  القانوين 

اآمر  ال�سيد  عمار  العقيد  بح�سور  وذلك   ،)FBI( الأمريكية 

الكلية  اآمر  ال�سيخ  عبداهلل  والعقيد  ال�سباط،  تدريب  كلية 

امللكية لل�سرطة.

ومت خالل اللقاء بحث جمالت التن�سيق والتعاون بني 

الفيدرايل  التحقيقات  ومكتب  لل�سرطة  امللكية  الأكادميية 

وال�سرطي  الأمني  التدريب  جمالت  يف  خا�سة   ،)FBI(
ومهارات القيادة.

كما مت خالل اللقاء تقدمي اإيجاز حول الربامج العلمية 

تنفيذ  خالل  من  الأكادميية  بها  ت�سطلع  التي  والتدريبية 

ر�سالتها واأهدافها واأهم الإجنازات التي حققتها الأكادميية 

يف �ستى املجالت، اإذ اأعرب ريت�سارد عن اإعجابه بالربامج 

والفعاليات التي تقدمها الأكادميية، م�سيًدا بفكرة املع�سكر 

ال�سيفي الذي تنظمه الأكادميية �سنوًيا لفئة ال�سباب، مبدًيا 

ا�ستعداد مكتب التحقيقات الفدرايل للتعاون مع الأكادميية 

عن طريق تزويدها باملحا�سرين وامل�ساركة يف ما تقيمه من 

اأو عن طريق تنظيم الربامج التدريبية  ندوات وموؤمترات 

يف كل ما يتعلق بالأمن والعمل ال�سرطي.

اأ�ساد �سلمان بن عي�سى بن هندي املناعي حمافظ املحرق 

بالهتمام الذي توليه الكوادر الوطنية ال�سابة بتح�سيلهم 

العلمي وال�سعي للح�سول على اأعلى ال�سهادات اجلامعية 

يف  م�سيدا  العليا،  والتخ�س�سات  الدرا�سات  خمتلف  يف 

الوقت ذاته بال�سرح الطبي املتطور املتمثل مب�ست�سفى امللك 

حمد اجلامعي وما ي�سمه من كوادر وطاقات وكفاءات ذات 

م�ستوى عاٍل.

جاء ذك خالل ا�ستقبال املحافظ للدكتورة منة اهلل �سيد 

م�سعود التي قدمت للمحافظ ن�سخة من ر�سالة املاج�ستري، 

متحورت حول الفح�س املبكر ل�سرطان القولون وامل�ستقيم 

والطرق احلديثة للت�سخي�س املبكر.

من  املاج�ستري  ر�سالة  احتوته  مبا  املحافظ  اأ�ساد  اإذ 

من  والتي  تناولتها،  التي  املحاور  وكذلك  وتقييم  درا�سة 

والطبية،  ال�سحية  اخلدمات  اىل  الإ�سافة  تقدم  اأن  �ساأنها 

مثابرتها  على  اهلل  منة  للدكتورة  وتقديره  �سكره  مقدما 

واإ�سرارها على موا�سلة التح�سيل العلمي والرقي اإىل اأعلى 

امل�ستويات، مقدما التهنئة اىل اللواء طبيب ال�سيخ �سلمان 

بن عطية اهلل اآل خليفة قائد م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي 

على الكفاءات التي يزخر بهذا هذا ال�سرح الطبي، موؤكدا اأن 

م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي بات وجهة �سحية باأجهزته 

احلديثه وكوادره ذات الكفاءة واخلربة والتميز.

زكريا اأحمد اخلاجة

اآل خليفة وزير الداخلية باإ�سناد احلوادث  بناًء على قرار وزير الداخلية الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل 

املرورية املت�سالح عليها ل�سركات التاأمني، وبهدف تعزيز التعاون القائم بني الهيئة واجلهات احلكومية واخلا�سة، 

فقد اأعلنت هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية اأنها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وجمعية التاأمني البحرينية، 

فقد وفرت خدمات جديدة عرب تطبيق املرور ))eTraffic، والتي من �ساأنها ت�سهيل عملية الإبالغ عن احلوادث 

املرورية الب�سيطة، والتي تقع بني مركبتني اأو اأكرث وتنفيذ اإجراءاتها ب�سورة ُمبا�سرة من قبل �سركات التاأمني.

وانطالقا من التعاون امل�سرتك، فقد اأكد الدكتور زكريا اأحمد اخلاجة الرئي�س التنفيذي بالإنابة نائب الرئي�س 

للتحول اللكرتوين بهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية اأن اإتاحة خدمات التبليغ عن احلوادث املرورية اإلكرتونيا 

ياأتي حتقيقا لروؤية وتطلعات القيادة الر�سيدة، وتنفيذا لتوجيهات الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة 

وزير الداخلية بتعزيز وموا�سلة تنفيذ عمليات التحول الرقمي جلميع خدمات الإدارات والقطاعات التابعة لوزارة 

املتوا�سل  ُتعد ثمرة اجلهد  العمالء من املواطنني واملقيمني، كما  الداخلية، مبا ي�سهم يف حفظ وقت وجهد جميع 

والتعاون القائم وامل�ستمر بني الهيئة والإدارة العامة للمرور وجمعية التاأمني البحرينية خالل الفرتة ال�سابقة، من 

درا�سة تف�سيلية للقوانني وال�سيا�سات املنظمة واعادة هند�سة الإجراءات وتطوير الأنظمة اللكرتونية.

ال�سيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب
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فرن�ضا: البحرين يف قائمة الدول اخل�ضراء ابتداًء من اليوم

مكتب التعاون الدويل مبكتب النائب العام ينفذ طلب م�ضاعدة ق�ضائية

حمكمة بريطانية ت�ضتمع ل�ضهادة بحريني عن ُبعد يف واقعة قتل خليجي

اإطالق �ضل�ضلة ور�ش ودورات تخ�ض�ضية..  »ال�ضحفيني«: 

ت�ضكيل جلنة التدريب املهني لتطوير مهارات العاملني بالقطاع الإعالمي

الر�سمية  اجلريدة  ن�سرت 

)ال�سبت(  اأم�س  الفرن�سية  للجمهورية 

اإىل  البحرين،  مملكة  باإ�سافة،  اأمًرا 

اخل�سراء،  للدول  الفرن�سية  القائمة 

بدًءا من الأول من اأغ�سط�س 2021.

ال�سفري  اأعرب  املنا�سبة،  وبهذه 

وبالأ�سالة  كو�سارد  جريوم  الفرن�سي 

الفرن�سية  اجلالية  وبا�سم  نف�سه  عن 

اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  �سكره  عن 

خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن 

جمل�س الوزراء حفظ اهلل، وكل اجلهات 

اجلهود  على  البحرين  يف  احلكومية 

ال�سيطرة  اأجل  من  اململكة  تبذلها  التي 

الإجراءات  خالل  من  الوباء،  هذا  على 

الوطنية  واحلملة  املتخذة  الحرتازية 

توفري  خاللها  من  مت  والتي  للتطعيم 

للجميع. املجاين  التطعيم 

 وكما هو مو�سح على موقع وزارة 

الأ�سخا�س  فاإن  الفرن�سية،  الداخلية 

البحرين  مملكة  يف  يقيمون  الذين 

فقط  فرن�سا يخ�سعون  اإىل  وي�سافرون 

اأدناه: الواردة  لل�سروط 

ترغب يف دخول الأرا�سي الوطنية 

الفرن�سية - نظام املرور:

الدول  من  امل�سافرون  يخ�سع  ل 

للدخول  قيود  لأي  اخل�سراء  القائمة 

الفرن�سية. الأرا�سي  اإىل 

ال�ضحية الرقابة  تدابري 

عليك  فيجب  تطعيمك،  مت  اإذا 

التطعيم  حالة  على  دليل  تقدمي 

اأعرا�س  ي�سهد على عدم وجود  وتعهد 

يف  تكن  ومل  )كوفيد-19(  عدوى 

من  موؤكدة  بحالة  الت�سال  حالة 

)كوفيد-19(.

 اإذا مل يتم تطعيمك )اأو مت تطعيمك 

وكالة  قبل  من  به  معرتف  غري  بلقاح 

الأدوية الأوروبية(، فيجب عليك تقدمي 

و�سلطات  النقل  ل�سركة  تعاٍف  �سهادة 

مراقبة احلدود يعود تاريخها اإىل اأكرث 

اأو  اأ�سهر  �ستة  من  واأقل  يوًما   11 من 

 72 من  لأقل  ال�سلبي   PCR اختبار 

املغادرة. قبل  �ساعة 

�سرح رئي�س مكتب التعاون الدويل مبكتب النائب 

العام، باأنه وبناء على طلب ال�سلطة الق�سائية املخت�سة 

ق�سائية  م�ساعدة  على  احل�سول  يف  املتحدة  باململكة 

ب�سماع اأقوال مواطن بحريني عرب الت�سال املرئي �ساهدا 

يف واقعة قتل مواطن خليجي مو�سوع الإجراءات التي 

قبول  وبعد  بربيطانيا،  الق�سائية  ال�سلطة  تبا�سرها 

املحكمة الكربى اجلنائية ذلك الطلب، قام مكتب التعاون 

ال�سفارة  مع  بالتن�سيق  امل�ساعدة  طلب  بتنفيذ  الدويل 

الو�سائل  املكتب  اأعد  املعني حيث  وال�ساهد  الربيطانية 

التقنية الالزمة، ومكن ال�ساهد من الإدلء ب�سهادته عرب 

اأمام املحكمة املخت�سة باململكة املتحدة  الت�سال املرئي 

بح�سور املتهمني وهيئة الدفاع والدعاء العام.

باأنه وعند  ال�ساهد قرر  باأن  واأ�ساف رئي�س املكتب 

مبدينة  املطاعم  اأحد  عليه  املجني  و�سديقه  مغادرته 

ال�سرقة، وقام  لندن اعرت�س طريقهما �سخ�سان بق�سد 

اأحدهما بطعن املجني عليه يف �سدره بينما كان ال�ساهد 

يف مواجهة الثاين، واأو�سح باأن املجني عليه ظل يقاوم 

خ�سره  يف  باأمل  هو  اأح�س  وعندها  اأر�سا  �سقط  حتى 

فتبني اأنه اأي�سا تعر�س للطعن.

امل�ساعدة  طلب  تنفيذ  اأن  اإىل  املكتب  رئي�س  واأ�سار 

التي  ال�سالحيات  با�ستخدام  جاء  بعد  عن  الق�سائية 

بتعديل   2020 ل�سنة   )7( رقم  القانون  عليها  ن�س 

بع�س اأحكام قانون الإجراءات اجلنائية باإجازة اإجراء 

الدعوى  مراحل  جميع  يف  الأثريي  البث  عرب  التحقيق 

اجلنائية ف�سال عما اأجازه القانون �سابقا من ا�ستعمال 

التقنية احلديثة يف حت�سيل الدليل القويل والتي تربز 

اأ�سا�سا يف التحقيقات اأو املحاكمات التي جترى يف دولة 

يف  املادي  العائق  ويقوم  ال�ساهد  بها  يوجد  التي  غري 

�سفره اأو اإذا قام املانع ال�سخ�سي من مثوله اأمام الق�ساء.

وقعت  اأن  �سبق  العامة  النيابة  اأن  بالذكر  وجدير 

عام 2016 مذكرة تفاهم مع نظريتها باململكة املتحدة، 

وذلك يف اإطار تفعيل ما ت�سمنته التفاقيات واملعاهدات 

تق�سي  ملا  ووفقا  البلدان  اإليها  ان�سمت  التي  الدولية 

التعاون  �سور  ت�ستغرق  والتي  الوطنية  القوانني  به 

لآثار  حا�سمة  مواجهة  ي�سمن  مبا  كافة  الق�سائي 

اجلرمية.

جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  اأعلن 

جلنة  رئي�س  البحرينية،  ال�سحفيني 

التدريب املهني، يحيى العمري، عن بدء 

وتطوير  بتدريب  املخت�سة  اللجنة  عمل 

ال�سحفي  القطاع  يف  العاملني  مهارات 

طاقتها  بكل  ت�سعى  والتي  والإعالمي، 

ومكثفة  نوعية  تدريبية  برامج  لإعداد 

املهنة وحتقق  العاملني يف  تخدم جميع 

تطلعاتهم يف تطوير مهاراتهم وقدراتهم 

ال�سحافة  م�سرية  يخدم  مبا  ال�سحفية 

والكفاءات  باخلربات  الرثية  الوطنية 

الوطنية.

التدريب  جلنة  اأن  العمري  واأكد 

خطتها  و�سع  على  تعمل  املهني 

العتبار  بعني  اآخذة  باإتقان  التدريبية 

لل�سحفيني  املهنية  الحتياجات  جميع 

املوؤ�س�سات،  خمتلف  يف  والإعالميني 

الزمالء  قدمها  التي  واملقرتحات  والآراء 

اإىل  م�سرًيا  العمومية،  اجلمعية  اأع�ساء 

اأن باب تقدمي املقرتحات ليزال و�سيبقى 

مفتوًحا اأمام اجلميع من خالل التوا�سل 

اإ�سراك  على  ا  اللجنة، حر�سً مع  املبا�سر 

اخلطط  و�سع  يف  الكرام  الأع�ساء 

التدريبية. والربامج 

وبني رئي�س اللجنة اأن باب امل�ساركة 

جميع  اأمام  مفتوح  اللجنة  عمل  يف 

الأع�ساء، واأن اللجنة �سكلت فريق عمل 

اجلودر،  �سعود  من  كالً  ي�سم  مبدئي 

�سمارة،  وزينة  اإبراهيم،  وعبداملنعم 

ورمي  العون،  وخالد  العثمان،  و�سوق 

�سيف.

واأ�سار اإىل اأنه �سيكون هناك تعاون 

الإعالمية،  املوؤ�س�سات  خمتلف  مع 

اإىل  بالإ�سافة  الإعالم،  وزارة  وخا�سة 

احلكومية،  واجلهات  اخلربة،  بيوت 

القطاع  وموؤ�س�سات  واجلمعيات، 

امل�ساهمة  �ساأنها  من  التي  اخلا�س 

واإثراء  الإعالمية  الكوادر  تطوير  يف 

معارفهم.

املهني:  التدريب  جلنة  رئي�س  وقال 

ذوي  من  متحدثني  مع  التن�سيق  »�سيتم 

وال�ستعانة  البحرين،  داخل  اخلربة 

الدورات  بع�س  يف  الدولية  باخلربات 

مذكرات  تفعيل  خالل  من  التدريبية 

التفاهم التي وقعتها جمعية ال�سحفيني 

يتم  اأن  املقرر  ومن  �سابق،  وقت  يف 

العمل،  ور�س  من  �سل�سلة  اإطالق 

املكثفة  الدورية  التدريبية  والدورات 

من  عدًدا  �ستتناول  التي  والتخ�س�سية 

املو�سوعات ذات الأهمية، و�سيتم الأخذ 

التقني  التطور  مواكبة  العتبار  بعني 

ال�سحفي  باملجال  الوثيق  ارتباطه  نظًرا 

والإعالمي«.

بتقدمي  تعنى  اللجنة  اأن  واأو�سح 

جمعية  لأع�ساء  املهني  التدريب 

يف  والعاملني  البحرينية،  ال�سحفيني 

اإىل خريجي  بالإ�سافة  الإعالمي،  املجال 

الربامج  تق�سم  و�سيتم  الإعالم،  كليات 

مع  يتنا�سب  مبا  وتوزيعها  التدريبية 

اأن  املقرر  من  كما  فئة،  كل  احتياجات 

لنخب  متقدمة  دورات  تخ�سي�س  يتم 

العاملني يف جمال ال�سحافة.

وقال: »خطة اللجنة تت�سم باملرونة 

الفاعلة  للم�ساركة  ونتطلع  والتكيف، 

الأع�ساء  ومقرتحات  لآراء  ولال�ستماع 

الربامج  يف  ت�سمينها  �سيتم  التي 

التدريبية«. 

التدريبية  الربامج  اأن  العمري  واأكد 

الظروف  العتبار  بعني  �ستاأخذ 

و�سيتم  كورونا،  جلائحة  ال�ستثنائية 

يتنا�سب  مبا  التدريب  و�سائل  تفعيل 

وبح�سب  ال�سوئية،  الإ�سارة  اآلية  مع 

الوطني  الفريق  وقرارات  املتغريات 

التباعد  معايري  واتباع  الطبي، 

الجتماعي يف حالة احل�سور ال�سخ�سي 

احل�سور  واإتاحة  التدريبية،  للربامج 

عن ُبعد للراغبني يف امل�ساركة.

البحرين تدخل »الأ�ضفر« اليوم.. 

دخول املجمعات للمتطعمني فقط

القب�ش على 4 اآ�ضيويني قاموا ب�ضيد 

الروبيان بوا�ضطة �ضباك اجلر القاعية

الربوفي�ضور احلواج: مميزات 

تناف�ضية لدى خريجينا يف �ضوق العمل

حمرر ال�سوؤون املحلية:

اليوم  »الأ�سفر«  امل�ستوى  اإىل  البحرين  مملكة  دخلت 

اعتمدها  التي  ال�سوئية  الإ�سارة  اآلية  �سمن  وذلك  الأحد، 

كورونا  جائحة  انت�سار  ب�ساأن  الطبي  الوطني  الفريق 

»كوفيد-19«.

»الأ�سفر«  امل�ستوى  يف  اململكة  ت�ستمر  اأن  املزمع  ومن 

بعيًدا عن الآلية التي مت اعتمادها �سابًقا، وذلك حلني حتقيق 

الهدف الذي اأعلن عنه الفريق واملتمثل يف تطعيم 80% من 

الفئة العمرية البالغة 40 عاًما فما فوق باجلرعة املن�سطة.

لأخذ  املوؤهلني  عدد  اإجمايل  باأن  الطبي  الفريق  واأعلن 

اجلرعة املن�سطة من البالغني من العمر 40 عاًما فما فوق، 

اآلف منهم منذ  األف �سخ�س، مت تطعيم 105  يبلغ 250 

ا�ستكمال  يف  يتمثل  الهدف  فيما  اليوم،  وحتى  بها  البدء 

اجلرعة  اأخذ  �سروط  عليهم  تنطبق  ممن  األف   95 تطعيم 

املن�سطة من هذه الفئة العمرية.

اجلرعة  اأخذ  باأهمية  الطبي  الوطني  الفريق  ونوه 

توفره  ملا  كورونا،  لفريو�س  امل�ساد  التطعيم  من  املن�سطة 

من حماية من الفريو�س وال�ساللت املتحورة منه.

ودعا الفريق الوطني الطبي املواطنني واملقيمني �سمن 

الإقبال  البالغة 40 عاًما فما فوق موا�سلة  الفئة العمرية 

على التطعيم واجلرعة املن�سطة منه، مبا ي�سهم يف حت�سني 

على  الق�ساء  حتى  املجتمعية  املناعة  وتكوين  املجتمع 

الفريو�س.

ويق�سي امل�ستوى »الأ�سفر« باقت�سار دخول املتطعمني 

التجارية  املجمعات  اأبرزها  من  املرافق  من  عدد  على 

واخلدمات الداخلية للمطاعم واملقاهي وال�سالونات وحمال 

الريا�سية  الرتفيهية وال�سالت  ال�سبا واحلالقة والألعاب 

وبرك ال�سباحة والفعاليات وقاعات املنا�سبات واملوؤمترات.

كما يق�سي بال�سماح بـ50% فقط من الطاقة ال�ستيعابية 

املنزل على كل  العمل من  ال�سينما، وتطبيق �سيا�سة  لدور 

اجلهات احلكومية بن�سبة 50% من عدد املوظفني.

مبا  املنازل  يف  اخلا�سة  املنا�سبات  باإقامة  يلزم  كما 

خارج  التجارية  املحال  وفتح  ا،  �سخ�سً  30 يتعدى  ل 

املجمعات للمتطعمني وغري املتطعمني.

الت�سدي للمخالفات  ال�سواحل يف  اإطار جهود خفر  يف 

املتعلقة بال�سيد والأدوات امل�ستخدمة فيه، متكنت الدوريات 

لقيامهم  اآ�سيويني   4 متنه  على  قارب  �سبط  من  البحرية 

»الكراف«  القاعية  اجلر  �سباك  با�ستخدام  الروبيان  ب�سيد 

املمنوع ا�ستخدامها ا�ستناًدا للقرار الوزاري ال�سادر يف هذا 

ال�ساأن.

اتخاذ  يجري  اأنه  اإىل  ال�سواحل  خفر  قيادة  واأ�سارت 

اإىل  الق�سية  لإحالة  متهيًدا  الالزمة،  القانونية  الإجراءات 

النيابة العامة.

يف اإجناز جديد لكلية العلوم الإدارية واملالية باجلامعة 

املعتمدين  القانونيني  املحا�سبني  جمعية  اعتمدت  الأهلية، 

املحا�سبة  بكالوريو�س  برناجمي   )ACCA( الربيطانية 

العتماد  هذا  يتيح  بحيث  الكلية،  تقدمه  الذي  واملالية 

واملالية،  القت�ساد  يف  البكالوريو�س  برناجمي  خلريجي 

باجلامعة  وامل�سرفية  املالية  العلوم  يف  والبكالوريو�س 

�سهادة  امتحان  يف  اإعفاءات   5 على  احل�سول  الأهلية 

خريجي  عليه  يح�سل  ملا  اإ�سافة  ذلك  ليكون   ،)ACCA(

املحا�سبة يف الكلية نف�سها من اإعفاءات، مما يجعل خريجي 

والإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  حظا  الأوفر  الكلية  هذه 

املهنية  ال�سهادة  ا�ستكمال متطلبات احل�سول على هذه  يف 

ا�ستكمال  الراغبني منهم يف  الطلبة  اإذ يتعني على  املرموقة 

متطلبات احل�سول على هذه ال�سهادة من تقدمي المتحانات 

الإ�سافية فقط.

 وبهذه املنا�سبة قدم الرئي�س املوؤ�س�س للجامعة الأهلية 

رئي�س جمل�س الأمناء الربوفي�سور عبداهلل احلواج خال�س 

البكالوريو�س  برناجمي  وخريجي  وطلبة  لأ�ساتذة  تهانيه 

املالية  العلوم  يف  والبكالوريو�س  واملالية  القت�ساد  يف 

الأكادميية  اجلهود  بجميع  منوها  بالكلية،  وامل�سرفية 

ياأتي  والذي  الإجناز  هذا  لتحقيق  بذلها  مت  التي  واملهنية 

خمتلف  مع  الكلية  مناهج  ملواءمة  الدوؤوب  لعملهم  كثمرة 

�سهادة  تعد  والتي  املهنية  ال�سهادات  هذه  متطلبات 

الـ)ACCA( واحدة من اأهمها.

الربوفي�سور من�سور  رئي�س اجلامعة  ومن جهته عرب 

ح�سول  اأن  على  موؤكدا  الإجناز،  بهذا  اعتزازه  عن  العايل 

اأحد  امل�ساندة  املهنية  ال�سهادات  على  اجلامعة  خريجي 

فر�سهم  تعزيز  اأجل  من  للجامعة  ال�سرتاتيجية  الأهداف 

التناف�سية يف �سوق العمل.

واأ�سار رئي�س اجلامعة اإىل اأن لهذا العتماد اأهمية كبرية 

يف ك�سب �سمعة دولية للكلية واجلامعة ب�سكل عام، حيث 

على  احل�سول  فر�سة  الكلية  خلريجي  الإجناز  هذا  يتيح 

باعتبارها  املعتمدين  القانونيني  املحا�سبني  برنامج  �سهادة 

للعاملني يف جمال  احرتافية  مهنية  ودرجة  مهمة،  �سهادة 

لاللتحاق  اأمامهم  الطريق  متهد  اأن  �ساأنها  من  املحا�سبة، 

بوظائف مرموقة يف جمال املحا�سبة.

ح�ضدت 31 �ضوًتا اإعجاًبا بقدراتها

انتخاب طالبة بحرينية رئي�ضًة للربملان العربي للطفل يف دورته الثانية
يف اإجناز جديد لطلبة مملكة البحرين. مت انتخاب 

للربملان  رئي�سة  العبا�سي  اإبراهيم  ريتاج  الطالبة 

العربي للطفل يف دورته الثانية التي عقدت جل�ستها 

العامل  دول  من  اليوم، مب�ساركة 64 طفالً  الرئي�سية 

العربي.

الثانوية  احلد  الطالبة مبدر�سة  ريتاج  وح�سدت 

من  �سحيًحا  �سوًتا   61 اأ�سل  من  �سوًتا   31 للبنات 

والفكري  الثقايف  مب�ستواها  منهم  اإعجاًبا  الأع�ساء، 

والتي  واملناق�سة،  واحلوار  اخلطابة  يف  وقدراتها 

لفتت النتباه منذ م�ساركتها يف الدورة ال�سابقة.

هذا وقد تاألقت الطالبة البحرينية يف اإدارة جل�سة 

ال�سالم  يف  الطفل  دور  حول  متحورت  التي  اأم�س 

العربية  الإمارات  دولة  احت�سنتها  والتي  املجتمعي، 

املتحدة. 

هذا  يف  العربية  الدول  من  العديد  وت�سارك 

ال�سعودية  العربية  اململكة  ومنها  الإقليمي  الربملان 

واجلزائر  وتون�س  املتحدة  العربية  والإمارات 

عمان  و�سلطنة  والعراق  وال�سودان  وجيبوتي 

واملغرب  وم�سر  وليبيا  ولبنان  والكويت  وفل�سطني 

وموريتانيا والأردن. 

فخرها  عن  ريتاج  عربت  املنا�سبة  وبهذه 

اإليه  و�سل  ما  يوؤكد  الذي  الإجناز  بهذا  واعتزازها 

جهود  ثمرة  هو  متميز  م�ستوى  من  البحرين  طلبة 

واملدار�س،  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  جبارة 

امل�ساركة كانت ثرية ومعززة ملهارات  اأن  اإىل  م�سرية 

الآخر، �ساكرًة  الراأي والراأي  احلوار والنقا�س وتقبل 

الأع�ساء على ثقتهم. 

عبدالرحمن  اأمينة  الأ�ستاذة  قالت  جانبها،  من 

اجلا�سم اخت�سا�سي تربوي بوزارة الرتبية والتعليم 

العربي  الربملان  البحرين يف  اأع�ساء مملكة  وم�سرف 

دوؤوب  عمل  ثمرة  هو  اجناز  من  حتقق  ما  اإن  للطفل 

امل�ستوى  على  البحرين  طلبة مملكة  على متيز  يوؤكد 

الإقليمي والدويل، وذلك نتيجة تاأهيل وزارة الرتبية 

والتعليم لهم وتقدميها للعديد من الربامج والأن�سطة 

الإبداع  الطلبة وتدفعهم نحو  التي حتت�سن  املتنوعة 

�سنع  يف  للم�ساركة  بالإ�سافة  والبتكار  والتميز 

القرار، بالإ�سافة لتطوير مهارات الطلبة يف اخلطابة 

واللقاء والنقا�س عرب ادراج عدة معلومات ومعارف 

امليدانية،  التدريبات  وتكثيف  الدرا�سية  املناهج  يف 

وهو اأمر مهم لتكوين ال�سخ�سية القيادية لدى الطلبة 

متكنهم من خو�س التجربة الربملانية يف امل�ستقبل. 

لدى  الوعي  رفع  اإىل  الطفل  برملان  ويهدف  هذا 

مب�ستقبل  والهتمام  الربملاين،  بالعمل  العربي  الطفل 

العمل الربملاين يف الدول العربية.

ريتاج اإبراهيم العبا�سي

يحيى العمري

كو�سارد جريوم 
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يف  للتو�سع  احلاجة  اأثبتت  كورونا«  »جائحة 

خدمات وا�ست�سارات ال�سحة النف�سية.

االفرتا�سي..  عمره  انتهى  االإيراين  النظام 

حماوالت اإدارة #بايدن الإطالة عمر النظام عرب 

الثورة  #االأحواز كما فعلوا مع  جتاهل انتفا�سة 

اختناق  هناك  تنجح..  لن   2009 العام  يف  اخل�سراء 

�سيا�سي واقت�سادي كت�ساعد وغليان �سعبي.
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يكت�شف  ك�ل�مب��ص  كري�شت�فر   -  1498

فنزويال.

1619 - و�ش�ل الف�ج الأول من العبيد الأفارقة 

اإىل ولية فريجينيا.

1774 - اكت�شاف عن�شر الأك�شجني.

ال�ليات  لل�شكان يف  تعداد  اأول  اإجراء   -  1790

م�اطن  اآنذاك 4 ماليني  ال�شكان  تعداد  املتحدة، وكان 

لل�ليات الـ13.

1834 - �شدور اأول طابع بريدي يف الربازيل.

1920 - تاأ�شي�ص احلزب ال�شي�عي الربيطاين.

1933 - القيام باأول رحلة ل�شركة طريان وطنية 

م�شرية بني مدينتي القاهرة والإ�شكندرية.

واجلي�ص  اللبناين  اجلي�ص  تاأ�شي�ص   -  1945

ال�ش�ري.

1967 - اإ�شرائيل حتتل القد�ص ال�شرقية.

1981 - بداأ بث حمطة MTV امل��شيقية.

2005 - الأمري عبداهلل بن عبدالعزيز ي�شبح ملكا 

بن  فهد  امللك  وفاة  بعد  ال�شع�دية  العربية  للمملكة 

عبدالعزيز.

�شيا�شيا  جل�ًءا  �شن�دن  اإدوارد  منح   -  2013

م�ؤقًتا ملدة عام يف رو�شيا.

2018 - منح ميدالية فيلدز يف الريا�شيات لعام 

2018 لكل من ك�جر بريكار واألي�شي� فيجايل وبيرت 

�ش�لز واأك�شاي فينكاتي�ص.

انت�شار  الك�يتية  القديرة  الفنانة  انتقلت 

ال�شراح اإىل رحمة اهلل، بعد �شراع مع املر�ص.

الراحلة  اأم�ص  الفنية ظهر  ال�شاحة  وودعت 

اأثرت خاللها  عطاء  رحلة  بعد  ال�شراح  انت�شار 

بالعديد  والعربية  اخلليجية  الفنية  ال�شاحة 

التلفزي�ن  بني  ما  املميزة،  الفنية  الأعمال  من 

القب�ص  ل�شحيفة  وفقا  وال�شينما،  وامل�شرح 

الك�يتية.

الراحلة ال�شراح التي طرقت اأب�اب ال�شاحة 

بداأت  اإذ  املا�شي،  القرن  �شبعينات  الفنية خالل 

م�شل�شل  يف  الأوىل  للمرة   1980 عام  التمثيل 

املعهد  اإىل  ان�شمت  بعدها  يعد«،  ومل  »خرج 

اأعمالها  ثاين  وكان  امل�شرحية  للفن�ن  العايل 

م�شرحية »باي باي لندن«، و�شاركت بعدها يف 

ع�شرات الأعمال.

ارتداء  من  مكنها  بالتمثيل  انت�شار  ان�شغال 

الك�ميدية،  ال�شخ�شيات  اأقنعة  من  الع�شرات 

لأكرث  اخلليجية  الك�ميديا  �شيدة  منها  جعلت 

من 3 عق�د. 

خالل  عانت  قد  ال�شراح  انت�شار  وكانت 

�شحي  عار�ص  من  املا�شية  القليلة  الأ�شهر 

العا�شمة  م�شت�شفيات  اأحد  اإىل  نقلها  ا�شتدعى 

ولكن  عالجها  ل�شتكمال  لندن  الربيطانية 

خالل  كبري  ب�شكل  ال�شحية  حالتها  تده�رت 

اإىل  الروح  ت�شلم  اأن  قبل  املا�شية  ال�شاعات 

بارئها.

انت�شار ال�شراح..

 رحيل اأيقونة الفن اخلليجي

اأمينة  امل�سرية  الفنانة  ك�سفت 

خليل اأنها تعر�ست لظاهرة التنمر 

حياتها،  يف  كثرية  مواقف  خالل 

االآن  النا�س  معظم  اأن  اإىل  م�سرية 

وخا�سة  الظاهرة،  لهذه  يتعر�سون 

على مواقع التوا�سل االجتماعي.

ت�سريحات  يف  خليل،  اأمينة  وقالت 

عربية«،  نيوز  »�سكاي  ملوقع  خا�سة 

ب�سكل  موجودة  التنمر  ظاهرة  اإن 

املواقع االجتماعية، وهذا  كبري على 

من  لي�س  الأن  يزعجها،  ال�سيء 

ل�سخ�س  يوجه  اأن  اأح��د  حق 

اآخر كالًما يوؤذيه ويجرحه.

»جنني حامل«.. ظاهرة طبية نادرة

تفاجاأ الأطباء يف م�شت�شفى باإ�شرائيل، عندما وجدوا جنينا داخل م�ل�دة جديدة، 

يف ظاهرة نادرة حت�شل مرة كل 500 األف حالة ولدة.

ووفقا ل�شحيفة »ذا �شن«، ولدت امل�ل�دة اجلديدة يف وقت �شابق من هذا ال�شهر 

يف مركز اأ�ش�تا الطبي يف اأ�شدود باإ�شرائيل.

من  املتاأخرة  املراحل  علم يف  على  كان�ا  امل�شعفني  اإن  الثالثاء،  امل�شت�شفى،  وقال 

احلمل، بت�شخم معدة اجلنني التي مل تكن ولدت بعد.

وبعد ولدتها، مت فح�شها بامل�جات ف�ق ال�ش�تية والأ�شعة ال�شينية على الف�ر، 

ليكت�شف�ا داخل الر�شيع جنينا عمره 10 اأ�شابيع.

اأ�شا�شية  ومالمح  وقلبا  دماغا  اجلنني  يط�ر  الأوىل،  الع�شرة  الأ�شابيع  وخالل 

لل�جه والذراعني وبراعم ال�شاق، لكنها �شغرية بحجم املا�شحة يف نهاية قلم ر�شا�ص.

لكن ثمة مفاجاأة اأخرى كانت بانتظار الأطباء، اإذ اإن الر�شيعة مل حتمل بداخلها 

جنينا واحدا فقط، بل اثنني اأو ثالثة ت�ائم.

واأجرى فريق من كبار اخلرباء باملركز الطبي عملية اإزالة اجلنني، ووجدوا كي�شني 

مت�شابهني يف معدة الفتاة.

وقال عمر جل�ب�ص، مدير طب الأطفال حديثي ال�لدة يف م�شت�شفى اأ�ش�تا: »كان 

هناك اأكرث من جنني واحد، وما زلنا نتحقق من ذلك«، م�شريا اإىل احتمال وج�د 3 ت�ائم.

اختيار متحف »دبي امل�شتقبل« �شمن الأجمل عاملًيا

اختارت »نا�شي�نال جي�غرافيك« متحف دبي امل�شتقبل �شمن اأجمل 14 متحًفا على م�شت�ى العامل، 

اإجنازات هند�شية ومعمارية  البتكار والإبداع وت�شميم و�شناعة  الإمارات يف  مما يعك�ص ريادة دولة 

فريدة.

واأكد حممد القرقاوي، نائب رئي�ص جمل�ص الأمناء الع�ش� املنتدب مل�ؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، اأن روؤية 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م، نائب رئي�ص دولة الإمارات رئي�ص جمل�ص ال�زراء حاكم دبي، جعلت 

من دبي اأيق�نة لالإبداع، �شخرت اإمكاناتها يف بناء حتفة هند�شية عاملية متثلت يف متحف دبي امل�شتقبل، 

والذي بالرغم من عدم النتهاء منه حتى الآن اإل اأنه مت اختياره �شمن اأجمل متاحف ومباين العامل.

نح�  للعامل  والإمارات  دبي  نافذة  متثل  هند�شية  اأيق�نة  امل�شتقبل  دبي  »متحف  القرقاوي:  وقال 

امل�شتقبل وه� اأحد مك�نات بيئة دبي الإبداعية يهدف لتعزيز مكانتها كمركز عاملي لتط�ير التكن�ل�جيا 

ودعم مبادراتها وخططها ال�شرتاتيجية ل�شتقطاب العق�ل املبدعة واأ�شحاب امل�اهب و�شناع التقنيات 

اأنه ي�شكل نافذة على امل�شتقبل بت�شميمه وما �شي�شمه من جتارب واأفكار  والتكن�ل�جيا احلديثة، كما 

من  يح�يه  لزواره جتارب مبا  و�شيتيح  كافة،  العامل  اأنحاء  من  واملبدعني  واملبتكرين  جلميع اخلرباء 

اأدوات للتعرف على تكن�ل�جيا لت�شميم امل�شتقبل و�شناعته و�شكل احلياة فيه«.

106 اإ�شابات جديدة بكورونا 
وتعايف 91.. ول وفيات

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 ي�لي�   31 ي�م  يف   13546

وافدة،  لعمالة  حالة   35 منها  جديدة  قائمة  حالت   106

قادمة  حالة   30 و  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة   41 و 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   91 تعافت  كما  اخلارج،  من 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 266796.

حالت،   4 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

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

حالت يف حني اأن 1002 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 1006 حالت قائمة.



أعلن رئيس المجلس األعلى للشؤون 
اإلسالمية رئيس اللجنة الُعليا للتقويم 
البحريني الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
بن راشد آل خليفة عن إصدار التقويم 
وذل��ك  1443ه���،  لع��ام  البحرين��ي 
تنفيذًا للتوجيه الملكي الس��امي من  
 حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 
المف��ّدى حفظ��ه اهلل ورع��اه بإصدار 
التقوي��م البحرين��ي للع��ام الهج��ري 
1443ه��� ِوْفق��ًا للمعايي��ر الش��رعية 
وامت��دادا  والفلكي��ة،  والعلمي��ة 
للمنهجية التي وضعها علماء البحرين 
األوائ��ل في تحديد األوقات الش��رعية 
للصلوات والمناسبات الدينية وغيرها.

األعل��ى  المجل��س  رئي��س  وأش��اد 

للشؤون اإلس��المية بالرعاية الملكية 
اإلس��المية  للمش��روعات  الس��امية 
الُمختلفة، ومن بينها إصدار التقويم 

باتّب��اع  1443ه���  لع��ام  البحرين��ي 
منهجية »روزنام��ة الزبارة والبحرين« 
الت��ي اعُتم��دت ف��ي الع��ام 1783م، 
مش��يًرا إلى أنَّ اللجن��ة الُعليا للتقويم 
البحرين��ي عملت على إع��داد التقويم 
ِوْف��ق المعايي��ر الش��رعية والعلمي��ة 
والفلكي��ة ووفق المنهجي��ة التي بنى 
عليه��ا العاّلم��ة الس��يد عبدالرحمن 
الزواوي »روزنام��ة الزبارة والبحرين«.
وأض��اف أنَّ صدور التقوي��م البحريني 
ُيرّسخ المس��يرة المضيئة لتميُّز رواد 

البحري��ن األوائ��ل ف��ي ش��تى العلوم 
ومنها علوم الفلك والحساب الفلكي.

ولف��ت إل��ى أنَّ التقوي��م يه��دف إلى 
زي��ادة الدق��ة ف��ي تحدي��د مواقي��ت 
الصل��وات، وبداي��ات دخ��ول األش��هر 
أثبت��ت  حي��ث  وخروجه��ا،  القمري��ة 
المعايير الشرعية والعلمية والفلكية 
التي وضعها علم��اء البحرين األوائل 
دّقتها العالية في ذلك، الس��يَّما تلك 
التي اعتمدت عليها »روزنامة الزبارة 

والبحرين«.

وليد صبري «

دعا خبراء إلى االهتمام بمنظومة 
األمن السيبراني وأمن المعلومات 
منوهين  والش��بكات،  واالتصاالت 
ف��ي ن��دوة الوط��ن بوج��ود حرب 
إلكترونية شرسة بين المدافعين 
ع��ن األمن الس��يبراني والقراصنة 

»الهاكرز«.

أص��در نائب رئي��س المجلس األعل��ى للقضاء رئيس 
محكمة التمييز عب��داهلل البوعينين، 4 قرارات لتنفيذ 
أح��كام قانون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم 
من س��وء المعاملة، شملت، تش��كيل محاكم العدالة 
اإلصالحية للطفل، ومواعيد انعقاد اللجنة القضائية 
للطفولة وآلية اتخاذ قراراتها، وتسمية أعضاء اللجنة 
القضائي��ة المختصة باس��تبدال العقوبات المقضي 

بها على األطفال قبل نفاذ القانون، إلى جانب تنظيم 
آلية عم��ل اللجن��ة القضائي��ة المختصة باس��تبدال 
العقوبات المحكوم بها على األطفال وتحديد مواعيد 
جلس��اتها. يذكر أن قانون العدالة اإلصالحية لألطفال 
وحمايته��م من س��وء المعاملة الص��ادر بالقانون رقم 
)4( لسنة 2021 س��يدخل حيز التنفيذ في 18 أغسطس 

الحالي.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 16 صفحة 1 0
»شاملة الضريبة«

بهتاف »الموت للديكتاتور« مظاهرات في 
طهران.. ونجاد: روحاني قاتل يجب محاكمته

الرئيس التونسي: قواتنا العسكرية واألمنية 
ستقف ضد من يحاول ابتزاز الشعب
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تقنيات الذكاء االصطناعي تتنبأ 
بتحركات الهجمات والجرائم السيبرانية

 110 مليارات دوالر خسائر العالم 
من الهجمات السيبرانية سنويًا

Sun 01 Aug 2021  |  السنة 16  |   العدد 5713   |  األحد 22 ذو الحجة 1442هـ

بدء سريان أحكام القانون 18 أغسطس
 »األعلى للقضاء« يشكل 

محاكم العدالة اإلصالحية للطفل

عبداهلل البوعينين

د. مريم المهدي

 االنتقال للمستوى
األصفر اليوم

تبدأ البحرين اليوم، بتطبيق المس��توى األصفر النتشار فيروس 
كورونا، بعد أن تقرر اس��تباقيًا أن يكون المستوى األصفر الحد 
األدنى آللية اإلش��ارة الضوئية حت��ى االنتهاء من تطعيم %80 
من البالغين 40 عامًا فما فوق بالجرعة المنشطة للذين تنطبق 
عليهم ش��روط الجرعة المنشطة. ويأتي القرار من أجل الحفاظ 
على ما تحقق من تقدم ومكتسبات في التصدي لجائحة كورونا 
ونظرًا لزيادة انتش��ار الفيروس المتحور »دلتا« في العديد من 
دول العال��م، إل��ى جانب ثب��ات فاعلية التطعيم��ات والجرعات 
المنش��طة منه في تعزيز المناعة وحماية أف��راد المجتمع من 

تداعيات اإلصابات بالفيروس.

في أول حوار صحفي وزيرة الخارجية السودانية لـ               : 

 اتخاذ خطوات لحفظ أمن السودان
القومي بعد أزمة سد النهضة

أنس األغبش «

أك��دت وزي��رة الخارجي��ة الس��ودانية الدكت��ورة مري��م 
المنصورة الصادق المهدي أن الس��ودان سيقوم بكافة 
الخط��وات والتدابي��ر الت��ي تحف��ظ ل��ه أمن��ه القومي 
ومصالحه، بما في ذلك التدابير السياسية واالقتصادية 

والقانونية والدبلوماسية. لمواجهة أزمة سد النهضة.
وأضافت في حوار ل�»الوطن«، وهو أول لقاء لها لصحيفة 
عربية وخليجية وعالمية من��ذ توليها الوزارة في فبراير 
الماض��ي أن إثيوبي��ا قامت بملء الس��د للم��رة الثانية 

دون اتف��اق، م��ا يعد انته��اكًا صارخًا للقان��ون الدولي 
ولالتفاقي��ات الدولي��ة ذات الصلة باإلدارة المش��تركة 
لألنهار العابرة للدول، وهي بهذا التصرف تواصل اتخاذ 
اإلج��راءات أحادية الجان��ب التي تض��ر بمصالح دولتي 

المصب السودان ومصر.
وقالت عن إن افتتاح مبنى س��فارة السودان الجديد في 
البحري��ن: »إنه في إط��ار خطة الس��ودان لالنفتاح نحو 
العالم والشراكة مع المجتمع الدولي، واستعادة االعتبار 
للدبلوماسية السودانية بعد أن جرفتها سياسات النظام 

السابق وجعلت السودان مالحقًا دوليًا«.

 فرنسا تدرج البحرين
 بقائمة الدول الخضراء

أعلنت فرنس��ا عن إضافة مملك��ة البحرين والمملكة األردنية 
الهاش��مية إلى القائم��ة الفرنس��ية للدول الخض��راء، وذلك 
ابتداًء م��ن اليوم األحد، وفقًا لما نش��رته الجريدة الرس��مية 
للجمهورية الفرنسية. وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فإن 
األشخاص الذين يقيمون في البحرين ويرغبون دخول األراضي 
الفرنس��ية، فإنهم ال يخضعون ألي قي��ود للدخول، فيما يجب 
إثب��ات حالة التطعيم إذا تلقى المس��افر التطعيم، أو تقديم 

شهادة بخلوه من فيروس »كورونا«.

 في ندوة                 : حرب إلكترونية شرسة 
بين حماة األمن السيبراني والقراصنة

تنفيذًا للتوجيه الملكي السامي.. »األعلى للشؤون اإلسالمية«:

 إصدار الّتقويم البحريني الجديد 
ة »روزنامة الزبارة والبحرين« باتباع منهجيَّ

إعداد التقويم بمعايير شرعية وفلكية 
وفق منهجية العاّلمة عبدالرحمن 
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»يد« البحرين وخالد بن حمد
أكتب هذه السطور قبل معرفة نتيجة مباراة منتخبنا الوطني لكرة اليد أمام 
ش��قيقه المنتخب المصري القوي )الساعة الخامسة فجر اليوم( ضمن الدور 
التأهيلي لمنافس��ات كرة اليد في دورة األلعاب األولمبية المقامة حاليًا في 
اليابان، وكلي أمل بأن يكون منتخبنا حقق الفوز ليتأهل للدور ربع النهائي. 
ول��و جاءت النتيجة بعكس ذلك فإن الح��ق يقال بحق منتخب البحرين لكرة 
اليد ممثل القارة اآلسيوية في األولمبياد إلى جانب اليابان المتأهلة لكونها 
الدول��ة المضيفة، ف��إن منتخبنا الوطني عب��ر أداء العبيه خطف األنظار منذ 
مباراته األولى واس��تحق اإلش��ادات العالمية، إذ كان قريبًا جدًا من هزيمة 
المنتخب الس��ويدي أحد أقوى منتخبات العالم وخس��ر أمام��ه بفارق هدف 
بعد أن كان متس��يدًا الشوط الثاني حتى لحظاته األخيرة، وأيضًا بعد األداء 
القوي أمام المنتخب البرتغالي، وبغض النظر عن نتيجة المباراة المنطقية 
أمام أبطال العالم الدنمارك إال أن منتخبنا الوطني حقق أول انتصار أولمبي 

له بفوزه على منتخب الدولة المضيفة اليابان. 
م��ا قدمه منتخبنا يأتي نتيجة جهد وتعب وأداء وتضحية من قبل الالعبين 
ومعهم الفري��ق الفن��ي واإلداري، والعامل األقوى الذي ق��اد هذا المنتخب 
الجميل بأدائه للوصول إلى ما وص��ل إليه يتمثل بالدعم والمؤازرة القوية 
التي يلقاها من القي��ادة ومن القائمين على الحركة الرياضية في البحرين 
يتصدرهم س��مو الش��يخ ناصر بن حمد وسمو الش��يخ خالد بن حمد أنجال 
جاللة المل��ك وهما اللذان يمث��الن نموذجين رائعي��ن للرياضي البحريني 

وصالبته ورغبته الدائمة لتحقيق اإلنجاز. 
وهنا ال بد من التأكيد على الدور القيادي الكبير الذي تمثله به سمو الشيخ 
خال��د ب��ن حمد النائ��ب األول لرئيس المجل��س األعلى للش��باب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة األولمبية البحرينية في دعمه 

لمنتخبن��ا الوطني لكرة اليد وفي توجيهات��ه لهؤالء األبطال وتكريمه لهم 
وحثه الدائم إلبراز اسم مملكة البحرين ورفع علمها عاليًا في المحافل. 

س��مو الش��يخ خالد من خالل متابعته اللصيقة بمشاركات الفرق البحرينية 
ف��ي المحافل الدولية قدم نموذجًا إيجابيًا للمس��ؤول ال��ذي ال يتفوق على 
مرحل��ة المتابع��ة ويصل لمرحلة الضل��وع في كل التفاصي��ل مع الالعبين 
موجه��ًا ومش��جعًا وداعمًا ومذك��رًا إياهم بدوره��م الوطن��ي، واجتماعاته 
المرئية الدائمة معهم كانت محف��زًا لهم، وكذلك تقديره الفوري بالدعم 
والمكاف��آت حتى وقت الخس��ارة كان له��ا األثر في رفع المعنويات وش��حذ 
الهم��م، ورهانه على أن الرياضي البحريني ال يعرف المس��تحيل هو ما نراه 
يتجس��د ف��ي أرض الملعب من خ��الل أداء العبينا الذين نح��س بهم ونرى 

رغبتهم في تقديم األفضل ألجل البحرين. 
هذا الدعم واالهتمام الجميل من قبل س��مو الش��يخ خال��د يترجم اهتمام 
جاللة الملك حفظه اهلل بالرياضة البحرينية ورياضييها في مختلف المحافل، 
والحرص الذي نراه هو الذي جعلنا نرى حصيلة رياضية كبيرة من اإلنجازات 
تحققت في السنوات األخيرة جعلت اسم الرياضة البحرينية مقترنًا بالذهب 

والتتويج. 
منتخ��ب كرة اليد المش��ارك في األولمبي��اد منتخب حقق إنج��ازات إقليمية 
وقارية سابقة، فيه نخبة من الشباب المبدعين الذين تعول عليهم البحرين 
الكثي��ر، واالهتم��ام الذي يتحصلون علي��ه اليوم ال بد من أن يس��تثمر في 
تحقيق مزيد من اإلنجازات واالنتصارات بما يعزز مكانة الرياضة البحرينية 

في مختلف المحافل. 
نفخر بكل رياضي بحريني هدفه رفع اسم بالده وأن يرى علمها خفاقًا عاليًا 

في جميع المحافل.

فن الخطاب وفن عقد الصفقة..
رص��دت مواقع التواص��ل االجتماعي مؤخ��رًا فن الخطاب��ة والبروتوكول 
السياس��ي لدى أبرز القادة والسياس��يين المحنكين في العالم، حيث كان 
الحديث الش��اغل لفن الخطابة لدى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ولي العه��د رئيس الوزراء حفظ��ه اهلل، لما يتمتع به 

سموه من طالقة اللسان وإجادة اللغة اإلنجليزية بطالقة.
يس��تحضرني ه��ذا المش��هد للمقابلة المش��هورة في الع��ام 2010 مع 
المذيع��ة المتألقة آنذاك جزيل خوري لقن��اة العربية والتي حققت أصداء 
وش��هرة واس��عة لس��موه، تلتها مقابلة أخرى لتركي الدخي��ل في العام 
2016 أيضًا لقناة العربية، ومن ثم حديث س��موه خالل منتدى االستثمار 
ال��ذي عقد في الس��عودية العام 2019 مع صاحب الس��مو الملكي األمير 
محم��د بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود حفظهما اهلل ف��ي محاورة 

المستثمرين.
ف��ن اإلقناع والخطاب��ة الذي يتميز به صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئي��س ال��وزراء، أم��ر ال يختلف علي��ه اثن��ان، وذلك من خ��الل متابعاتي 
ألنشطته وجهوده في جذب االس��تثمارات إلى مملكة البحرين، حيث من 
الواض��ح أن الوقت الذي ش��هد البحري��ن إغالقًا لجميع أنش��طته التجارية 
ودخوله في حالة س��بات تجاري مؤقت بسبب جائحة كورونا )كوفيد19(، 
نجد سموه حفظه اهلل بمعية فريقه الوطني المبجل قاموا بسلسلة زيارات 
خارجية، تم اإلعالن عنها الحقًا عبر وس��ائل اإلعالم والصحف والتي كانت 

ذات أهمية في توطيد العالقات المشتركة.
االقتصاد المحلي، بدأ يش��هد نم��وًا تدريجيًا، باإلعالن عن عدة مش��اريع 
تنموية ضخمة، بداية من الكشف عن ربط مترو البحرين مع جسر الملك 
حمد الجديد وبعض الجسور بمشاريع تنموية جديدة والتي ستغير شكل 
المنامة بش��كل جذري خالل الس��نوات الس��ت القادمة بع��د القضاء على 
الجائحة، مع االنتهاء من جدولة الدين العام والوصول إلى نقطة التوازن 
المالي كتحليلي الخاص، خصوصًا مع نظرة س��مو ولي العهد المستقبلية 

الثاقبة وعينه التي ال تنام.
فن إبرام الصفقات في وقتنا هذا يحتاج إلى شخصية محنكة فذة، تتوافر 
فيها صفات القائد وهي صفات موجودة في شخص صاحب السمو الملكي 
ول��ي العهد رئي��س الوزراء، ولن��ا أن نتخيل حجم االس��تثمارات المرتقبة 
التي ستس��تقبلها مملكة البحري��ن خالل الفترة القريب��ة المقبلة والتي 
من المرتقب أن تس��اهم في االنتعاش االقتص��ادي وخصوصًا مع تراجع 
معدالت كورونا )كوفيد19( بشكل ملحوظ بفضل جهود الفريق الوطني.

فم��ن الممكن - وحتى من خ��الل أعمالنا التجارية - أن يكون الش��خص 
االستش��اري المبرم لصفقة هو أهم عنصر لتنفيذ الصفقة بأعلى نس��بة 
أرب��اح دون أي تكالي��ف عمل أكثر من الش��خص الممول لها أو الش��خص 

المنفذ إن كان استثمارًا عقاريًا أو تجاريًا!!

 خطة منع تغلغل 
»كوفيد« إلى عاشوراء

االجتم��اع الذي عقد أخيرًا بين محافظ محافظة العاصمة الش��يخ هش��ام بن 
عبدالرحمن آل خليفة مع أعضاء هيئة المواكب الحسينية كان بغرض التنسيق 
وتأكيد أهمي��ة االلتزام بما س��يصدره الفريق الوطني الطب��ي من تعليمات 
وتدابير احترازية خالل موس��م عاش��وراء، وهو يأتي ضمن االستعدادات التي 
توليها مملكة البحرين للظفر بموس��م عاشورائي ناجح يرضي الجميع، حيث 
يت��م في كل عام قبل حلول المناس��بة بوقت كاف تقييم عاش��وراء الموس��م 
الماضي ومناقش��ة األفكار التي يمكن أن تجعل عاشوراء العام الجديد أفضل 

وأكثر تمكنا من تحقيق األهداف.
االجتم��اع المذكور ج��اء ضمن الجه��ود الوطني��ة لمكافحة جائح��ة كورونا، 
فالبحري��ن الت��ي حقق��ت نجاحًا باه��رًا لفت أنظ��ار العالم ومنظم��ة الصحة 
العالمي��ة ومديرها الذي زار البالد األس��بوع الماضي وغادرها دهش��ًا مما رآه 
تحرص على المحافظة على هذا النجاح واإلضافة إليه. وألن عاش��وراء أساسه 
التجم��ع واحتماالت كس��ر إج��راءات التباعد فيه واردة لذا ت��م خالل االجتماع 
تأكي��د »أهمي��ة االلتزام بالتدابير التي س��يقرها الفري��ق الطبي بما يضمن 
المحافظ��ة عل��ي الصحة العام��ة في عاش��وراء« كما أش��ار المحاف��ظ الذي 
اهتم أيضًا باإلش��ادة »بدور أعضاء الهيئة في تطبي��ق اإلجراءات التنظيمية 

وتعاونهم المتواصل مع المحافظة والجهات المعنية«.
لم��ن تنقص��ه المعلومة فإن مملكة البحرين لم تتأخ��ر يومًا عن تقديم كل 
التس��هيالت المفضي��ة إلى الظفر بموس��م عاش��ورائي ناج��ح يتمكن خالله 
المش��اركون في عزاء س��يد الشهداء عليه الس��الم من التعبير عن مشاعرهم 
وحبه��م آلل البيت الكرام بالطرق التي ترضيهم، حيث تحرص وزارتا الداخلية 
والصح��ة عل��ى تقديم كل الخدم��ات التي تضمن ذلك وتحف��ظ أمن الجميع 

وسالمتهم.
معاناة العامين األخيرين اللذين تمكن فيهما فيروس كورونا من الس��يطرة 
أم��ر ال ينس��ى، والجه��ود الكبيرة التي قام��ت بها اللجنة المعني��ة بمواجهة 
الفي��روس وإن��زال الهزيمة به أمر ال ينس��ى أيضًا، وألن ش��عب البحرين على 
درجة كبيرة من الوعي لذا فإن ناتج التنسيق بين المحافظات وهيئة المواكب 

الحسينية األكيد هو نجاح موسم عاشوراء الجديد.

الشفافية عبر مؤشرات القياس

قرأت قبل فترة بس��يطة شكوى من قبل أهالي منطقة 
معينة ف��ي مملكة البحرين، يش��تكون من عدم وجود 
ش��بكة تصريف مياه الص��رف الصح��ي »المجاري« في 
منطقته��م، على الرغم من أنه��م يقطنون فيها قرابة 
12 عام��ًا!! وقرأت قبل فترة كذلك عن منطقة أخرى لم 
يج��ِر رصف ش��وارعها حتى اآلن، مما تس��بب في أضرار 
للمنازل والمركبات أثرت بشكل كبير على جودة الحياة 
للقاطنين فيها. وأرى بأم عيني لوحات بعض المشاريع 

الحكومي��ة المعلقة من قب��ل المقاول، تج��اوزت الحد 
الزمني لتسليمها!!وأسمع عن بعض المشاريع التي لم 

أرها بعد!!
عندما أطالع األخبار المنش��ورة في الصحافة الرس��مية 
الجمل��ة  أن  أج��د  الحكومي��ة  بالمش��اريع  الخاص��ة 
المس��تخدمة في معظم األخبار هي )ومن المتأمل أن 
يتم االنتهاء من المش��روع في النصف األول من السنة 
الفالنية -على سبيل المثال-(. لن أدعي بأن المشاريع 

ال تنجز وتس��لم في الوقت المتفق عليه، ولكني سأقول 
بأن ليس جميع المش��اريع تسلم حسب الجدول الزمني 
المتف��ق عليه، وهذا ليس مجرد ادعاء، ولكن من يتابع 
األخبار ويقيد التواريخ المؤمل تس��ليم المشاريع فيها، 
ويق��ارن بين ما تم تس��ليمه من مش��اريع ف��ي الوقت 

المحدد من عدمه سيعرف ما أتحدث عنه.
أقوله��ا بفخر واعت��زاز، لدينا حكومة ش��فافة، خطتها 
معلنة أمام الجميع، ليس هذا وحسب بل أنها مرتبطة 
بمعايي��ر قي��اس، ولك��ن ع��دم التزام بع��ض الجهات 
الحكومية بتس��ليم المش��اريع في الوقت المتفق عليه 
ش��يء محير!! وقد تكون هناك ظ��روف طارئة هي التي 
تحول بين تس��ليم المش��روع في وقته س��واء من قبل 
المقاول، أو لقصر في الميزانية أو ألسباب أخرى نجهلها. 
أو ليس من االحرى أن يخرج لنا الوزير المسؤول ليعلن 
عن تأخر المش��روع وأس��باب هذا التأخير، كما خرج لنا 
بابتس��امة عريضة عند إعالنه عن تدشين المشروع أو 

وضع حجر األساس له؟!

قد يقول )نفر( وما ش��أن المواطن في هذه التفاصيل، 
وس��أرد: أن المواط��ن ش��ريك في التنمي��ة، ومن حقه 
المعرف��ة، وه��ذا من ش��أنه أن يش��عر المواطن بأنه 
شريك ومس��اهم حقيقي في التنمية، بل وتعمق لديه 
حس المواطنة عن طريق االش��راك ف��ي تفهم الوضع 

وتقديره.

رأيي المتواضع:
أعجبت جدًا بآلية اإلشارة الضوئية للتحكم في التعامل 
مع أزمة كوفيد 19، ليس لس��بب سوى أنها مبنية على 
مؤش��رات قياس واضح��ة كتلك التي نس��تخدمها في 
اإلدارة Balance score card، وكم أتطلع أن تستخدم 
نف��س هذه اآللية ف��ي التعامل مع متابعة المش��اريع 
 Dashboard الحكومي��ة. فنعرف من خالل لوحة قيادة
ترش��دنا إلى متابعة المش��اريع بطريقة تعكس مبدأ 

الشفافية التي نشأنا عليه وعرفناه.

الذكاء التقني )AI(: األكثر اكتساحًا في عصرنا
ال��ذكاء التقني )AI( هو المجال الرائد في الث��ورة الرقمية الحالية، ويعد بناء 
القدرات في هذا المجال له أهمية حيوية في اس��تمرار اقتصاداتنا. ويمكنني 
الق��ول: إنه أح��د أهم االبتكارات في تاريخ البش��رية؛ ألنه العقل المحرك ألي 
عمل. وإن عبارة »كل ش��يء س��يعمل بال��ذكاء التقني )AI( مس��تقباًل« هذه 
حقيقة وال يمكننا الفرار منها، وعلينا أن نعد أجيالنا الجديدة للعب دور فّعال 

في نهضة أنظمة »الذكاء التقني«، التي بدأت للتو بالتوسع واالنتشار.
ولقد ش��هدنا أهمية »ال��ذكاء التقني«، ومبتكراته.. في أثناء انتش��ار جائحة 
»كوفي��د« مؤخرًا، تل��ك التي أثرت عل��ى العالم أجمع؛ إذ تمكنت الش��ركات 
من تحليل االنتش��ار الوبائي للفيروس، ومعالج��ة البيانات، ونمذجة تطوير 
اللقاحات ومحاكاتها في وقت قياس��ي، باس��تخدام أنظم��ة »الذكاء التقني« 

ومخرجاته.
نح��ن بحاجة إل��ى أن نحذو حذو دول��ة الصين العظيمة؛ الت��ي جعلت تعليم 
»الذكاء التقني« جزءًا إجباريًا من إستراتيجيتها في التعليم، هادفة إلى ريادة 
العالم في مجاالت »الذكاء التقني« المبتكرة بحلول عام 2030. إنهم يبذرون 
بذور تعليم »الذكاء التقني« حاليًا؛ لحصد ثمارها في المستقبل. وكم نحتاج 
إلى أن نفعل الش��يء نفس��ه، وليس نحن فقط في عالمن��ا العربي، بل على 
العال��م كله أن يحذو حذو الصي��ن؛ لضمان موطئ قدم في االقتصاد الرقمي 
المتنامي؛ فوفقًا لمجلة فوربس، سيضيف »الذكاء التقني« 15 تريليون دوالر 
أمريكي إل��ى االقتصاد العالمي بحلول 2030 وهو رق��م أكبر بأربعة أضعاف 
من الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة الشرق األوسط، وشمال إفريقيا بالكامل 
في ع��ام 2020، والذي كان يصل 3 تريليونات دوالر فقط، وتعد هذه فرصة 

عظيمة ويجب أن نستغلها.
وكيف يكون ذاك؟ 

إنه باالس��تثمار في الش��باب، وتوجيهه��م إلى مثل هذا الن��وع من التعليم؛ 
لكي يمتلكوا المهارات الالزمة، ويس��اهموا ف��ي قيادة »االقتصادات الرقمية 

العالمية« القائمة على »الذكاء التقني« في المستقبل.
لقد ش��رفت بالتحدث في مناس��بات دولية حول الموض��وع »الذكاء التقني«، 
وكان الس��ؤال ال��ذي يُطرح علّي م��رارًا هو: »ألن يحّل »ال��ذكاء التقني« محل 
البشر، ويأخذ وظائفهم؟«، فكان جوابي دائمًا أنني أرى )سيناريو( يختلف وقد 

بدأ يتكشف.
أعتقد أن »الذكاء التقني« س��يحرر المهن، وس��يمكن أصحابها من التعامل 
مع األمور بطريقة أفضل تحقق قدرًا أكبر من الدقة والفهم، وستظهر نتائج 
ذات قيمة أكبر. يدعم »تقرير مس��تقبل الوظائف لعام 2020«، الذي نش��ره 
المنتدى االقتصادي العالمي بهذه الرؤية، ويش��ير إلى أن 85 مليون وظيفة 
قد ُتس��تبدل؛ بسبب التحول في تقسيم العمل بين البشر واآلالت بحلول عام 
2025، بينم��ا قد تظه��ر 97 مليون وظيفة جديدة، أكثر تكّيفًا مع التقس��يم 
الجديد للعمل بين البش��ر واآلالت والخوارزميات، التي تشمل أنظمة »الذكاء 
التقن��ي«، أي إنه بداًل م��ن فقد الوظائ��ف لصالح »الذكاء التقني«، س��يخلق 

»الذكاء التقني« الوظائف.
وإننا أمام تضخم س��يفرض كمية بيانات ضخمة تخرجها أجهزة االستشعار، 
واألنظمة، واالعتماد الشامل إلنترنت األشياء، وحينذاك لن يكون هناك بديل 
سوى استخدام أنظمة »الذكاء التقني«؛ لفهم هذا الكم الهائل من البيانات، 

وتحليلها، وضبط نتائجها من أجل المس��اعدة في اتخاذ القرار. كما سيحدث 
»ال��ذكاء التقن��ي« ثورة في العديد م��ن القطاعات، ليجعلها أكثر انس��يابية 

وكفاءة.
إن أح��د المجاالت التي أرى أن »الذكاء التقني« س��يؤثر فيها بصورة رئيس��ة 
ه��ي مهنة تدقيق الحس��ابات، المهنة التي تأسس��ت عليها »مجموعة طالل 
أبوغزاله العالمية«، وبما أنني أعد نفس��ي مدقق حس��ابات، فإنه يمكنني أن 
أقول لكم إن »الذكاء« التقني س��يحدث ثورة في مهنة تدقيق الحسابات؛ ألن 
ذاك الكم الهائل من البيانات التي تخرجها األنظمة المؤسسية من الصعب 
جدًا إجراء عمليات تدقيق يدوية عليها! ألنه ببس��اطة سيكون هناك كم كبير 
من البيانات لتحليلها. وستستخدم أنظمة »الذكاء التقني« في إجراء عمليات 
تدقيق حسابات مفّصلة كان من المستحيل إجراؤها. ستصبح مهنة المدقق 
-بالمفهوم الجديد- فرعًا في تقنية المعلومات، وسيحتاج مدققو الحسابات 
في المس��تقبل القريب جدًا إلى اكتساب مهارات في »الذكاء التقني«؛ إلجراء 
عمليات التدقيق المحاسبية، وتقييم أنظمة »الذكاء التقني« التي تستخدمها 

الشركات لتقديم ضمانات بشأن دقتها وشفافيتها.
لقد دعوت إلى إصالح نظام التعليم عالميًا.. 

وقل��ت عدة س��نوات إن مناهج التعليم بحاجة إلى االنتق��ال إلى القرن الواحد 
والعش��رين؛ لتمكين مواطنينا الش��غوفين بالمعرف��ة الرقمية من الحصول 
عل��ى المعرفة والمهارات ليصبحوا من العاملين ف��ي مجال المعرفة. وعلينا 
أن نعيد التخطيط لتعليمنا؛ لكي يكون »الذكاء التقني« في طليعة المعارف 

التي ال بد من أن يتعلمها أبناؤنا في سن مبكرة. 
ولقد أصبحت التقنية أس��اس االقتص��ادات المتقدمة في جميع أنحاء العالم، 
وهي سبب وجود بعض أكبر الشركات على اإلطالق التي شهدها العالم، مثل 
)أبل وغوغل وأمازون(. فلم يعد االقتصاد العالمي مقيدًا بالحدود الجغرافية؛ 
فنح��ن في »العصر الرقمي«: عصر اإلنترنت.. نرى أنه يمكن ألي ش��خص أن 

يصبح من العاملين في مجال المعرفة إذا كان لديه الحماسة والشغف.
إن الفرص الرقمي��ة متاحة للملمين بتقنية المعلومات، ويجب علينا تحقيق 
االس��تفادة الكاملة من ه��ذه الحقيقة. وعلينا تأهيل بع��ض »العاملين في 
مجال المعرفة«؛ ليكونوا ملمين بمجاالت »الذكاء التقني«؛ تلبية لمتطلبات 
االقتص��اد الرقم��ي العالمي، وعلين��ا تعزيز بيئ��ة تعليم »االبت��كار التقني 
واإلبداع بش��كل صحيح، وتمكين الناس بالتعليم واألدوات والقوانين إلنشاء 

نظام أيكولوجي، للعمل على ظهور أمثال »زوكربيرج« مثاًل في المستقبل. 
وسيس��مح لن��ا بناء القدرات في مج��ال أنظمة »الذكاء التقن��ي« ببناء أنظمة 
تقرؤها االبتكارات الذكية، يس��اعدنا في إيجاد حلول جديدة للمشكالت التي 
يواجهه��ا العالم كتل��ك المتعلقة بتغّي��ر المناخ، أو نقص المي��اه، أو إنتاج 

الغذاء. وكما قال أفالطون: »الحاجة هي أم االختراع«.

وأخيرًا.. 
نري��د من العلم��اء، والمبتكري��ن، والمفكرين أن يتصرفوا بمس��ؤولية، وأن 
يتحلوا ببعد النظر، والحكمة من أجل أجيالنا القادمة، واالس��تثمار في تعليم 

»الذكاء التقني«؛ ألنه على وشك أن يحدث ثورة في العالم.
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المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تعزي تركيا في 
ضحايا حرائق الغابات

تــعــازي مملكة  عــن  الــخــارجــيــة  أعــربــت وزارة 
الـــبـــحـــريـــن ومـــواســـاتـــهـــا لـــحـــكـــومـــة وشــعــب 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة الــصــديــقــة فــي ضحايا 
حرائق الغابات التي وقعت في مناطق مختلفة 
العشرات  وإصــابــة  بحياة  وأودت  الــبــاد،  من 
الــخــارجــيــة  وأكــــدت وزارة  الــمــواطــنــيــن.  مــن 
تعاطف مملكة البحرين مع الجمهورية التركية 
ودعمها  المؤسفة،  الكارثة  هذه  في  الصديقة 
لجميع الجهود المبذولة للحد من الخسائر في 
األرواح والممتلكات، سائلين هللا العلي القدير 
رحمته ورضوانه،  بواسع  المتوفين  يتغمد  أن 

وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

الملــك جاللــة  مــن  الســامي  الملكــي  للتوجيــه  تنفيــًذا 

وزيــر العــدل يشــيد بالتوجيهــات الملكيــة الّســامية بإطالقه

ة “روزنامة الزبارة والبحرين” إصدار الّتقويم البحريني الجديد باتباع منهجيَّ

أقصى درجات الدّقة بمواقيت الصالة في التقويم البحريني 1443هـ

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أعلـــن 
اللجنـــة  رئيـــس  اإلســـامية  للشـــئون 
الشـــيخ  البحرينـــي  للتقويـــم  الُعليـــا 
عبـــد الرحمـــن بن محمد بن راشـــد آل 
لعـــام  التقويـــم  خليفـــة، عـــن إصـــدار 
الملكـــي  للتوجيـــه  تنفيـــًذا  1443هــــ، 
الســـامي مـــن لـــدن صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
التقويـــم  بإصـــدار  البـــاد،  عاهـــل 
1443هــــ  الهجـــري  للعـــام  البحرينـــي 
والعلميـــة  الشـــرعية  للمعاييـــر  ِوْفًقـــا 
والفلكيـــة، وامتـــداًدا للمنهجيـــة التي 
وضعهـــا علمـــاء البحريـــن األوائل في 
تحديـــد األوقات الشـــرعية للصلوات 

والمناسبات الدينية وغيرها.
الســـامية  الملكيـــة  بالرعايـــة  وأشـــاد 
الُمختلفـــة،  اإلســـامية  للمشـــروعات 
ومـــن بينها إصـــدار التقويم البحريني 
لعام 1443هـ باتّباع منهجية “روزنامة 
الزبارة والبحريـــن” التي اعُتمدت في 
العـــام 1783م، مشـــيًرا إلـــى أنَّ اللجنة 
الُعليـــا للتقويم البحرينـــي عملت على 
إعداد التقويم ِوْفق المعايير الشرعية 
والعلميـــة والفلكيـــة ووفـــق المنهجية 
التي بنـــى عليها العاّمـــة عبدالرحمن 
الزواوي “روزنامة الزبارة والبحرين”.

الملكيـــة الســـامية  الرعايـــة  ـــد أنَّ  وأكَّ
التقويـــم  إصـــدار  لمشـــروع  ُمســـتمّرة 
عنايـــة  أولـــى  والـــذي  البحرينـــي، 
خصوصـــا بموضـــوع ضبـــط مواقيت 
الصلوات واألشـــهر الهجرية بإشـــراف 
اللجنة الُعليـــا للتقويم البحريني التي 
تضم عدًدا من علماء الدين والفلكيين 
البحريـــن،  مملكـــة  مـــن  والُمختّصيـــن 
ُمثّمًنا الجهود الحثيثة ألعضاء اللجنة 

في إصدار هذا التقويم. 
وأوضـــح أنَّ التقويـــم اعتمـــد دخـــول 

الوقت الحقيقي لصاة العشاء عندما 
تكون الشمس أسفل األفق بمقدار 18 
درجة ِوْفـــق منهجية “رزنامـــة الزبارة 
الموعـــد  تحســـب  التـــي  والبحريـــن” 
ـــا، بـــدالً من الوقـــت االصطاحي  فلكيًّ
لدخول وقت صاة العشـــاء المعمول 
به فـــي الســـابق بالمملكـــة بإضافة 90 
دقيقة إلى موعد صاة المغرب بشكٍل 
ثابـــت طيلة أيام الســـنة، الفًتا إلى أنَّ 
اعتماد هـــذا التقويم ســـيحّدد أوقات 

الصلوات بدقٍة أكبر.
وأشار إلى أنَّ الفارق بين موعد صاة 
العشـــاء حســـب المعيـــار المعمـــول به 
فـــي الســـابق بالمملكـــة وبيـــن موعـــد 
صاة العشـــاء الفلكي )الشمس أسفل 
األفـــق 18 درجـــة( أكبـــر مـــا يكون في 
يوم 21 مارس ويوم 22 سبتمبر وهو 
)14 دقيقة(، فيما ســـيكون الفارق في 

األّول مـــن المحـــرم 1443هــــ يوافقـــه 
9 أغســـطس 2021م هـــو )7 دقائـــق(، 
وينعـــدم الفارق بيـــن الموعدين بين 8 

يونيو إلى 29 يونيو.
ـــن أن التقويـــم الجديـــد اعتمد  كمـــا بيَّ
وقت صـــاة الظهـــر عندمـــا يقطع كل 
قـــرص الشـــمس خـــط الـــزوال وليس 
الخـــط  القـــرص  مركـــز  يعبـــر  عندمـــا 
كمـــا فـــي الســـابق، الفًتا إلـــى أن فارق 
دقيقـــة  بإضافـــة  ســـيكون  التوقيـــت 
واحدة إلى دقيقتين كحد أقصى عما 

كان معتمًدا في التقويم السابق. 
وأضـــاف أنَّ صدور التقويم البحريني 
ز رواد  ُيرّســـخ المســـيرة المضيئة لتميُّ
البحريـــن األوائـــل فـــي شـــتى العلـــوم 
ومنها علوم الفلك والحســـاب الفلكي، 
البحريـــن  مملكـــة  ـــت  اهتمَّ لطالمـــا  إذ 
ومنـــذ القدم بتشـــجيع شـــتى مجاالت 
مـــن  للعلمـــاء  العلـــم وكانـــت مقصـــًدا 

جميع التخصصات والمذاهب.
ولفـــت إلـــى أنَّ التقويـــم يهـــدف إلـــى 
زيـــادة الدقـــة فـــي تحديـــد مواقيـــت 
الصلـــوات، وبدايـــات دخـــول األشـــهر 
أثبتـــت  حيـــث  وخروجهـــا،  القمريـــة 
المعاييـــر الشـــرعية والعلمية والفلكية 
التـــي وضعها علمـــاء البحرين األوائل 

ما تلك  دّقتهـــا العالية فـــي ذلك، الســـيَّ
التي اعتمـــدت عليها “روزنامة الزبارة 

والبحرين”.
ـــن أّنـــه روِعي في إصـــدار التقويم  وبيَّ
محيـــط المملكـــة الجغرافـــي، لتحديد 
أوقات الصاة بشـــكٍل أدق، ولما لذلك 
مـــن دور أكبـــر فـــي تحديـــد الفصـــول 
المناخية، ومواســـم األمطـــار وهبوب 
الريـــاح، وحالـــة البحـــر والجـــو، وغير 
ذلك من الظواهـــر الفلكية، كما روعي 
فيه اختاف أقاليم المسلمين وتباعد 
بلدانهم وفـــوارق التوقيـــت الطبيعية 
بين البلدان حسب مواقعها، وما يتبع 
ذلـــك مـــن تبايـــن األوقـــات بيـــن الليل 

والنهار طوالً وقصًرا.
قبـــل  مـــن  جـــاٍر  التنســـيق  أنَّ   وذكـــر 
المجلـــس األعلى للشـــئون اإلســـامية 
واللجنـــة الُعليا للتقويـــم البحريني مع 
مختلـــف الجهات المعنيـــة مثل وزارة 
العدل والشـــئون اإلسامية واألوقاف 
للتعريـــف  حملـــة  إلطـــاق  وغيرهـــا 

بالنُّسخة الجديدة من التقويم.
إلـــى أن بيانـــات التقويـــم  كمـــا أشـــار 
البحريني ستكون متاحة عبر تطبيق 
“إســـاميات”، وذلك لمعرفـــة األوقات 

الدقيقة للصلوات بمملكة البحرين.

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  رفـــع 
اإلســـامية واألوقـــاف الشـــيخ خالد 
آيـــات  بـــن علـــي آل خليفـــة أســـمى 
عاهـــل  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمد آل خليفة، بمناســـبة قرب العام 
الهجري الجديد، سائًا هللا تعالى أن 
يعيـــد هـــذه المناســـبة المباركة على 
قيادة جالته وعلى مملكة البحرين 
العربيـــة  واألمـــة  الوفـــي  وشـــعبها 

واإلسامية بالخير والسام.
وفـــي هذا الصدد أشـــاد وزيـــر العدل 
واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
بالتوجيه الملكي الســـامي من عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بإصـــدار   ، خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 

التقويـــم البحرينـــي للعـــام 1443هــــ 
ِوْفـــق المعاييـــر الشـــرعية والعلميـــة 
والفلكيـــة، وامتـــدادا للمنهجية التي 
وضعهـــا علماء البحريـــن األوائل في 
تحديد األوقات الشـــرعية للصلوات 

ة وغيرها. والُمناسبات الدينيَّ
ـــن جهـــود اللجنة الُعليـــا للتقويم  وثمَّ
البحريني التي أشرفت على التقويم 
وضّمـــت نخبة من علمـــاء الدين من 
الطائفتين الكريمتين، باإلضافة إلى 
الذيـــن  الفلـــك والمختصيـــن  علمـــاء 
اد  ز به الُروَّ ُيشـــّكلون امتدادا لمـــا تميَّ
أبنـــاء البحريـــن بعلـــم  األوائـــل مـــن 
الفلك والحســـاب الفلكي في تحديد 
األوقـــات الشـــرعية، مشـــيرا إلـــى أّن 
أعضاء اللجنة بذلـــوا جهدًا ملحوظًا 
للوصـــول إلى أقصى درجـــات الدقة 
في تحديـــد المواقيت وْفق منهجية 
“روزنامـــة الزبـــارة والبحريـــن” التـــي 
بنـــى عليهـــا العاَّمـــة عبـــد الرحمـــن 

الزواوي في العام 1783.
وأّكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة 
أنَّ التوجيه الملكي السامي لصاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل الباد بإصـــدار مملكة 
الهجـــري  للعـــام  لتقويمهـــا  البحريـــن 
1443 جـــاء بهدف زيـــادة الدقة في 
تحديـــد مواعيـــد الصلـــوات وبدايـــة 
القمريـــة،  األشـــهر  وخـــروج  دخـــول 

اختـــاف  مراعـــاة  إلـــى  باإلضافـــة 
أقاليـــم المســـلمين وتباعـــد بلدانهـــم 
بحســـب  فيهـــا  التوقيـــت  وفـــوارق 
مواقعهـــا الجغرافيـــة ومـــا يتبع ذلك 
مـــن تباين األوقات بين الليل والنهار 

طوالً وقصرًا.
وقال إنَّ التقويم الهجري يعد جزءًا 
اإلســـامية،  المنظومـــة  مـــن  ُمهمـــًا 
مشيرًا إلى استحداث خدمة تحميل 
التقويـــم الهجـــري لعـــام 1443 خال 
دقائٍق فقط وبإجراء ســـريع وســـهل 
وآمـــن مـــن خـــال األجهـــزة الذكيـــة 
عبـــر تطبيق “إســـاميات” بالتنســـيق 
المعلومـــات  هيئـــة  مـــع  والتعـــاون 
داعيـــًا  اإللكترونيـــة،  والحكومـــة 
جميع أفراد المجتمع لاســـتفادة من 
إتاحـــة الخدمـــة التـــي تأتي تماشـــيًا 
ل الرقمـــي عبـــر ترشـــيد  مـــع التحـــوُّ
اســـتهاك الـــورق وتعزيـــز االعتمـــاد 

على المحتوى اإللكتروني.

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

المنامة - بنا

البحرين و”الصحة العالمية”
ليس أقل من اعتراف دولي ألن اإلنجاز البحريني عالمي، والصعود إلى 
القمــم الهائلــة والكــون عن بكــرة أبيه يواجه أشــرس جائحــة وبائية في 
التاريــخ، هــذا يعنــي أن العالــم يجــب أن يتعلــم من الــدرس؛ ألن الدرس 
مــازال داخــل فصــول “التقويــة”، وألن الجائحــة ممتــدة ومتعايشــة مــع 
إنســان هــذا الكــون الضعيف، وألن البحرين الســباقة دائًمــا وأبًدا تمكنت 
وخــال أشــهر قليلة من التألــق والتحكم واالنضباط، مــن أن تكون مثًا 
يحتــذى، نموذًجــا للنمــاذج الطالعــة، قــدرة ضمــن عالــم يبحــث دائًما عن 

خاص الخاص من كورونا وكل كورونا، من الجائحة وأي جائحة.
المديــر العالــم لمنظمة الصحــة العالميــة الدكتور تيدروس غيبريســوس 
زار البحريــن خــال األســبوع المنصــرم، وعــاد إلــى مقــر المنظمــة منبهًرا 
بالتجربــة، كيــف تمكنــت المملكــة الفتيــة صغيــرة الجغرافيــا محــدودة 
الســكان مــن الفيروس، كيف حجمت انتشــاره، وتفوقــت على تحوراته، 
وكيــف صعــدت إلــى منصــة التتويــج وأعــداد اإلصابــات اليوميــة فــي 
المتوســط خال الشــهر الماضي لم تزد على المئة مصاب والوفيات إلى 
أقــل القليــل، واللقاحــات إلى أكثر من ثاثة أرباع الســكان، ســواء اللقاح 
األساســي أو الجرعــات المنشــطة، والفحوصــات إلــى نحو ســتة مايين 
فحص، أي أربع مرات أكثر من عدد السكان، بواقع أربعة فحوصات لكل 

مواطن ومقيم.
الــذي أدهــش “مديــر الصحة العالميــة” أيًضا أن هذا اإلنجــاز تم بالمجان، 
أي مــن دون إضافــة أيــة تكاليف مالية ال علــى المواطن وال على المقيم، 
 ”PCR“ جميعهــم حصلــوا على التطعيمات وجميعهم أجــروا الفحوصات

من دون أية أعباء وفي أي وقت.
حالــة اســتثنائية فــي هــذا العالم الذي شــهد متاجرة بالجائحــة والفرض 
علــى الشــعوب فحوصات باهظة التكاليف، وتطعيمــات بالكاد تصل إلى 
مســتحقيها أو غيــر مســتحقيها، البحريــن بالفعــل قــدوة، وبالفعــل مثــًا 
يحتذى، لذلك مدير الصحة العالمية سيبلغ العالم بتجربة أرض الخلود، 
بقدرتهــا علــى التعامــل من خال فريق وطني يرأســه ولــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء على أعلى درجة من الكفاءة واإلتقان.
انتقلنــا ومررنــا بجميــع األلــوان، مــن األحمر إلــى البرتقالي إلــى األخضر، 
وبالعكس، ومررنا مرة واحدة من البرتقالي إلى األخضر، وبالعكس، حتى 
اســتقر بنا الحال عند اللون األخضر وتم فتح االقتصاد على مصراعيه، 
حــدث ذلــك بعد أن تعلمنا من الدرس جيًدا، حتى فهمنا أن االســتخفاف 
بالجائحــة خطــر داهــم، وموت محقــق، وأن الدول التــي تجاهلت الوباء 
غرقــت فيــه، وأن الشــعوب التي غضت الطرف عــن تداعياته وتحوراته 

غطست في المخاطر، وضاعت في المقاطعة، وتوارت عن األنظار.
لقــد أصبحــت البحريــن ماركــة مســجلة لمواجهــة الوبــاء، “برانــد” يمكــن 
التعويــل واالعتمــاد عليــه، البروتوكول البحريني بــات عامة صحة لكل 
مــن ينشــد الصحة والعافيــة، واإلجراءات الوطنية أصبحــت مهيأة لكي 
ُتــدرس فــي الجامعات والمعاهد الصحيــة ووزارات الصحة في مختلف 

بلدان العالم.
أمــا شــعب البحرين، فهــو مع الفريق الوطني وأبطــال الصفوف األمامية 
ســوف يذكرهــم التاريــخ بــكل فخــر وفخار، بــكل اعتــزاز وانبهــار، وبكل 
إجال وإكبار، فما تحقق في عمر األرض من معجزات ال يتحقق كثيًرا، 
ومــا حققتــه مملكة البحرين في تعاطيها مع الجائحة، وتفانيها من أجل 
حماية اإلنســان على أرض اإلنســان يعتبر معجزة بمقاييس هذا الزمان، 

وملحمة بمقاييس كل زمان.

د. عبد اهلل الحواج

الشيخ خالد بن علي

الشيخ عبدالرحمن بن محمد

رئيس “األعلى 
اإلسالمي”: المشروع 

ُيرّسخ المسيرة المضيئة 
ز رواد البحرين األوائل لتميُّ

المنامة - بناالمنامة - بنا

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  أشـــادت 
الملكـــي  بالتوجيـــه  زينـــل  فوزيـــة 
الســـامي مـــن لـــدن حضـــرة صاحب 
بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
بإصـــدار  البـــاد،  آل خليفـــة عاهـــل 
التقويـــم البحرينـــي للعـــام 1443هــــ 
ِوْفـــق المعاييـــر الشـــرعية والعلميـــة 
والفلكية، وامتـــدادا للمنهجية التي 
وضعها علمـــاء البحرين األوائل في 
تحديد األوقات الشـــرعية للصلوات 
ة وغيرها.وأكَّدت  والُمناسبات الدينيَّ
يأتـــي  البحرينـــي  التقويـــم  إعـــداد  أنَّ 
ـــف  ُخاصـــة عمـــل مهنـــي وشـــرعي ُمكثَّ
اســـتّمر باعتماد المنهجيـــة التي وضعها 
علمـــاء البحريـــن األوائـــل فـــي تحديـــد 
أنَّ  إلـــى  مشـــيرًة  الشـــرعية،  األوقـــات 
البحرين كانت وما زالت مقصدًا للعلماء 

والمذاهـــب،  التخصصـــات  جميـــع  مـــن 
وذلـــك باالســـتفادة مـــن أجـــواء الحرّية 
ى مجاالت  الدينية وااللتزام برعاية شتَّ

العلم.
نـــت معالـــي رئيســـة مجلـــس النواب  وبيَّ
بـــأن التقويـــم البحرينـــي راعـــى اعتماد 

التـــي  والفلكيـــة  الحســـابية  األصـــول 
وضعهـــا العاَّمة عبدالرحمـــن الزواوي بـ 
“روزنامة الزبـــارة والبحريـــن” الُمعتّمدة 
فـــي العام 1783، وبما يضمـــن دقة أكبر 
فـــي مواقيـــت الصـــاة حســـب المعايير 
التـــي وضعهـــا علمـــاء البحريـــن األوائل 
وهـــي األكثر مناســـبة الختـــاف أطوال 
الليـــل والنهـــار حســـب موقـــع البحريـــن 

الجغرافي.
نـــت دور المجلـــس األعلى للشـــؤون  وثمَّ
للتقويـــم  الُعليـــا  واللجنـــة  اإلســـامية 
البحرينـــي ومختلـــف الجهـــات المعنيـــة 
في إنجـــاز هـــذا التقويم، والذي يســـهم 
في استكمال الرسالة الحضارية لمملكة 
يحـــرص  موطنـــًا  باعتبارهـــا  البحريـــن 
على رعاية المنظومة اإلســـامية، ومن 
بينهـــا التقويم الهجري الـــذي ُيمّثل أحد 

العامات البارزة في هذه المنظومة.

علـــي  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  ـــن  ثمَّ
الصالـــح التوجيـــه الملكـــي الســـامي من 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة ، بإصدار التقويم 
البحرينـــي للعام 1443هـ ِوْفـــق المعايير 
الشـــرعية والعلمية والفلكيـــة، وامتدادا 
للمنهجيـــة التي وضعهـــا علماء البحرين 
األوائـــل فـــي تحديد األوقات الشـــرعية 
ة وغيرها.  للصلوات والُمناسبات الدينيَّ

التقويـــم  صـــدور  اســـتمرار  إنَّ  وقـــال 
البحريني ســـنويا يعكس ُعمـــق الرعاية 
مـــا  بـــكل  باالهتمـــام  الســـامية  الملكيـــة 
يتعلَّـــق بالحفاظ على منظومة المعارف 
اإلســـامية وهو حـــرص يكفله دســـتور 
باالهتمـــام  ويحظـــى  البحريـــن  مملكـــة 
مـــن ِقبل مختلـــف الســـلطات، مؤّكدًا أن 
تشكيل اللجنة الُعليا للتقويم البحريني 

مـــن خيـــرة أبنـــاء البحريـــن مـــن علمـــاء 
الديـــن وأهـــل االختصاص بعلـــوم الفلك 
يبـــرز الهويـــة الوطنيـــة الجامعـــة لهـــذا 
اإلصـــدار الوطنـــي الذي ُيمّثـــل البحرين 
فـــي كل تفاصيلـــه، وبخاصـــٍة مـــا يتعلَّق 
مواقيـــت  وتحديـــد  الدينـــي  بالشـــأن 

الصاة والتي ترتبط بركٍن أساســـي من 
أركان الدين الحنيف.

ـــن أن اعتماد التقويـــم على األصول  وبيَّ
الحسابية والفلكية التي وضعها العاَّمة 
“روزنامـــة  فـــي  الـــزواوي  عبدالرحمـــن 
 1783 العـــام  فـــي  والبحريـــن”  الزبـــارة 
يضمـــن دقة أكبـــر في مواقيـــت الصاة 
حســـب المعاييـــر التـــي وضعهـــا علمـــاء 
البحريـــن األوائـــل وهي األكثر مناســـبة 
الختـــاف أطـــوال الليل والنهار حســـب 
موقـــع البحريـــن الجغرافي، ُمشـــيرًا إلى 
أنَّ رعايـــة البحرين ألهل العلم والعلماء 
نهـــٌج معـــروف منذ عقـــود طويلـــة، وأنَّ 
العلمـــي  اإلرث  حفـــظ  فـــي  االســـتمرار 
بذلـــه  مـــا  علـــى  تأكيـــد  هـــو  والشـــرعي 
األولـــون من جهوٍد شـــرعية في ســـبيل 

ة. خدمة األمَّ

رئيس “الشورى”: التقويم يعكس الرعاية الملكية لمنظومة المعارف اإلسالميةرئيسة “النواب” تشيد بالتوجيه الملكي السامي بإصداره

رعايُة البحرين ألهل العلم والعلماء نهٌج معروف منذ عقود طويلةالتقويُم البحريني ُخالصة عمل مهني وشرعي ُمكثَّف

رئيس مجلس الشورى رئيسة مجلس النواب



بنـــاء علـــى قـــرار وزيـــر الداخلية الشـــيخ 
بإســـناد  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
عليهـــا  المتصالـــح  المروريـــة  الحـــوادث 
لشـــركات التأمين، وبهدف تعزيز التعاون 
القائـــم بيـــن الهيئـــة والجهـــات الحكومية 
والخاصـــة، فقـــد أعلنت هيئـــة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية أنها وبالتعاون مع 
اإلدارة العامـــة للمـــرور وجمعيـــة التأميـــن 
البحرينيـــة قـــد وفـــرت خدمـــات جديـــدة 
“eTraffic”، والتـــي  المـــرور  عبـــر تطبيـــق 
مـــن شـــأنها تســـهيل عمليـــة اإلبـــاغ عـــن 
الحـــوادث المرورية البســـيطة، والتي تقع 
بين مركبتيـــن أو أكثر وتنفيـــذ إجراءاتها 
بصورة مباشرة من قبل شركات التأمين.

أكـــد  المشـــترك،  التعـــاون  مـــن  وانطاقـــا 
الرئيـــس التنفيـــذي باإلنابة نائـــب الرئيس 
للتحـــول اإللكترونـــي بهيئـــة المعلومـــات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة زكريـــا الخاجـــة 
أن إتاحـــة خدمـــات التبليغ عـــن الحوادث 
المروريـــة إلكترونيا، يأتـــي تحقيقا لرؤية 
القيـــادة وتنفيـــذا لتوجيهـــات  وتطلعـــات 
وزيـــر الداخلية الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
تنفيـــذ  ومواصلـــة  بتعزيـــز  خليفـــة،  آل 
عمليـــات التحول الرقمـــي لجميع خدمات 
لـــوزارة  التابعـــة  والقطاعـــات  اإلدارات 
الداخلية بما يسهم في حفظ وقت وجهد 
العمـــاء مـــن المواطنيـــن والمقيمين، كما 
ُتعـــد ثمـــرة الجهـــد المتواصـــل والتعـــاون 
واإلدارة  الهيئـــة  بيـــن  والمســـتمر  القائـــم 
العامة للمرور وجمعية التأمين البحرينية 
خال الفترة السابقة من دراسة تفصيلية 
للقوانيـــن والسياســـات المنظمـــة واعـــادة 
األنظمـــة  وتطويـــر  اإلجـــراءات  هندســـة 

االلكترونية.
وأشار الخاجة إلى أن المنظومة الجديدة 
تشمل النظام اإللكتروني لشركات التأمين 
والتـــي تربـــط المـــرور وهيئـــة المعلومات 

والحكومة اإللكترونيـــة والتطبيق المرور 
)eTraffic(، الذي يتضمن 4 خدمات، وهي 
خدمة التبليغ عن الحوادث المرورية التي 
تتيـــح للمواطنيـــن والمقيميـــن والزائرين 
مـــن دول مجلس التعاون الخليجي إباغ 
شـــركات التأمين عن الحوادث البســـيطة، 
الحـــوادث  باغـــات  عـــرض  وخدمـــة 
المروريـــة التـــي توفر تفاصيـــل الحوادث 
الُمبلـــغ عنهـــا، وخدمـــة اإلقـــرار بالتســـبب 
بالحـــادث المـــروري التي تســـمح للســـائق 
المتســـبب فـــي وقـــوع الحـــادث باإلقـــرار 
بخطئـــة، وخدمة مواقع شـــركات التأمين 
التـــي تتيـــح ميزة عـــرض قائمة شـــركات 
التأمين ومواقعها وتفاصيل االتصال بها.

كانـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن  أكـــد  كمـــا 
ومازالـــت ســـباقة فـــي توفيـــر الخدمـــات 
اإللكترونيـــة للمجتمع، مشـــيرا إلـــى اآلثار 
اإليجابيـــة المتحققـــة مـــن توفير خدمات 
ومنهـــا  إلكترونيـــا،  الجديـــدة  المـــرور 
إتمـــام معامـــات اإلبـــاغ عـــن الحـــوادث 
وبإجراءات مختصرة تســـاعد على حفظ 
الوقت والجهد، وتحقيق سرعة انسيابية 
الحركـــة المرورية في الشـــوارع، وضمان 
لـــن تكـــون هنـــاك  الطريـــق، كمـــا  ســـامة 
حاجـــة إلصدار تقرير المـــرور ودفع تكلفة 
إصـــداره وتكلفـــة الصلح في حـــال وجود 

تصالـــح بيـــن الطرفين ومباشـــرة الحادث 
مـــن جانـــب شـــركة التأميـــن، مضيفـــا أن 
إتاحتها تعـــزز من تميز البحرين بين دول 
المنطقـــة ويتماشـــى مع التحـــول الرقمي 
فـــي المجتمع البحريني ويســـهم في دفع 

عجلة التنمية. 
وعـــن اشـــتراطات وكيفية االســـتفادة من 

الخدمـــات الجديدة والمتاحة عبر تطبيق 
خدمـــات المـــرور )eTraffic(، فقـــد بين أنه 
فـــي حـــال وقـــوع حـــادث مروري بســـيط 
فإنه يتعين على األطراف المشـــتركة في 
الحـــادث اإلبـــاغ عنـــه ســـواء مـــن خال 
المـــرور أو مـــن خـــال  تطبيـــق خدمـــات 
اســـتمارة اإلبـــاغ اإللكترونية، مـــع التأكد 

مـــن اشـــتراطات االســـتفادة مـــن الخدمة 
وهـــي أن يكـــون الســـائقين علـــى تصالـــح 
واتفاق لإلباغ عـــن الحادث المروري من 
خال التطبيق أو االســـتمارة اإللكترونية، 
وأال تكـــون هنـــاك إصابـــات ألمـــت بأي من 
مـــع  الحـــادث  فـــي  المشـــتركة  األطـــراف 
اإلشـــارة إلـــى أنـــه فـــي حـــال اإلبـــاغ عن 

المتضـــرر  الســـائق  جانـــب  مـــن  الحـــادث 
مـــن الحادث، فإنـــه يتوجب على الســـائق 
اآلخـــر والمتســـبب فـــي وقوعـــه اإلقـــرار 
بمســـؤوليته عبر خدمة اإلقـــرار والمتاحة 
عبـــر التطبيـــق أو من خال موقـــع البوابة 
 ،)bahrain.bh( الوطنية لمملكة البحريـــن
أمـــا فـــي حـــال اإلبـــاغ عـــن الحـــادث من 
جانب السائق المتسبب في الحادث فُيعد 
ذلـــك منه بمســـؤوليته، مع ضـــرورة توجه 
األطـــراف المعنية بالحـــادث المروري إلى 
مكتب شركة التأمين المسئولة عن مركبة 

المتسبب بالحادث خال 48 ساعة.
وأشـــارالخاجة إلـــى أن خدمـــات اإلبـــاغ 
عـــن الحـــوادث المرورية ســـتكون متاحة 
للمســـتخدمين على مدار الســـاعة وطوال 
أيـــام األســـبوع، ودعـــا األفـــراد الذيـــن ال 
تظهر لديهم خدمات الحـــوادث المرورية 
الجديـــدة إلـــى تحديـــث تطبيـــق خدمات 
نســـخة  آخـــر  علـــى  للحصـــول  المـــرور 
تحميـــل  أو  الذكيـــة،  بهواتفهـــم  مطـــورة 
أخر نســـخة محدثة منه مـــن خال زيارة 
متجـــر تطبيقـــات الحكومـــة اإللكترونيـــة 
)apps /bahrain.bh(.  واختتـــم الخاجـــة 
الهيئـــة  حـــرص  أن  بتأكيـــد  تصريحـــه 
مـــع  التعـــاون والتنســـيق  علـــى مواصلـــة 
والخاصـــة؛  الحكوميـــة  الجهـــات  جميـــع 
األنظمـــة والخدمـــات  أجـــل تطويـــر  مـــن 
يجســـد التزامهـــا بمســـؤوليتها فـــي جعل 
حياة الناس أســـهل عبـــر مواصلة تحقيق 
وتوفيرهـــا  للخدمـــات  الرقمـــي  التحـــول 
عبـــر قنوات إلكترونيـــة متعددة. يذكر أنه 
وبحســـب آخر اإلحصاءات المسجلة لدى 
الهيئـــة فقد بلغ إجمالي عدد مســـتخدمي 
تطبيـــق خدمـــات المـــرور )eTraffic( أكثر 
من مليون مســـتخدم وبنســـبة اســـتخدام 
تجـــاوزت مليونـــي مع بلـــوغ إجمالي عدد 
المســـتخدمين النشـــطين بمعدل أكثر من 

)120( ألف مستخدم في الشهر. 

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

”eTraffic“ اآلن يمكنكم التبليغ عن الحوادث البسيطة عبر
ــادث ــح ــار ومــبــاشــرة ال ــطـ ــر 4 خـــدمـــات لــتــســهــيــل عــمــلــيــة اإلخـ ــي ــوف الــخــاجــة: ت

ناس: تعزيز التعاون بين غرفتي تجارة 
البحرين وروسيا في إنفاذ توجيهات 

عاهل البالد نحو تحقيق األمن الغذائي

نجيبي: المباحثات بين الجانبين ارتكزت 
في مجملها على المجاالت التنموية 

التي تركز عليها رؤية البحرين 2030
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أكد المدير العام لإلدارة العامة للمرور  «
العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل 

خليفة استمرار تطوير وتسهيل الخدمات 
اإللكترونية المقدمة للجمهور وتوفيرها 

على مدار الساعة، مشيًدا بتجاوب وإقبال 
المواطنين والمقيمين مع خدمة اإلبالغ 

اإللكتروني عن الحوادث المرورية عبر تطبيق 
)eTraffic( خالل األسبوع األول من تطبيق 

قرار إسناد الحوادث المرورية البسيطة 
إلى شركات التأمين والمتصالح عليها، في 

حين تستمر اإلدارة في مباشرة الحوادث 
الغير متصالح عليها في حال عدم اتفاق 

الطرفين وذلك ضمن اإلجراءات المعتادة.
وأشار العميد الشيخ عبدالرحمن بن 

عبدالوهاب آل خليفة إلى أن اإلدارة العامة 
للمرور مستمرة بدورها اإلشرافي بمتابعة 

دور شركات التأمين وسهولة اإلجراءات 
حرًصا على تطبيق القرار بما يكفل حقوق 

الجميع، مؤكًدا الدور البارز لهيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية في إضافة خدمة 

اإلبالغ االلكتروني عبر تطبيق األجهزة الذكية 
بما يسهل من عملية إنجاز المعاملة 

إلكترونًيا لجميع أطراف الحادث وبأسرع 
وقت ممكن وبخطوة واحدة.

تجاوب كبير مع خدمة اإلبالغ عن الحوادث البسيطة

وفد “الغرفة” يجـري مباحثـات ثنائيـة مـع مسؤوليـن روس
ــاون االقـــــتـــــصـــــادي واالســــتــــثــــمــــاري ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــز أطـــــــر الـ ــ ــزي ــ ــع ــ ــل ت ــ ــب ــ ــث س ــ ــح ــ ب

عقد وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين 
برئاسة سعادة الســـيد سمير بن عبدهللا 
ناس، في العاصمة الروســـية )موســـكو(، 
جلســـة مباحثـــات ثنائيـــة موســـعة مـــع 
عاقـــات  بشـــأن  الـــروس  المســـؤولين 
واالســـتثماري  االقتصـــادي  التعـــاون 
المشـــترك بيـــن البلدين، وســـبل تعزيزها 
تمهيـــًدا لفتح آفاق جديـــدة من التعاون 
القائـــم على تبـــادل المصالح المشـــتركة 

للشعبين والبلديين الصديقين. 
واســـتعرض الوفـــد خال الجلســـة التي 
حضرهـــا من الجانـــب البحريني الســـيد 
األول  النائـــب  نجيبـــي  محمـــد  خالـــد 
لرئيس غرفة تجـــارة وصناعة البحرين، 
رئيـــس  األميـــن  علـــي  خالـــد  والســـيد 
لجنـــة الثـــروة الغذائيـــة بالغرفـــة، وعـــن 
الجانـــب الروســـي وكيـــل وزارة التجارة 
وممثلـــون عـــن وزارة الزراعـــة وشـــركة 
تجارة الحبوب الروســـية، باإلضافة إلى 
حضـــور ممثل عـــن بنك VTB الروســـي، 
التسهيات االستثمارية والتجارية التي 
للشـــركات  الدولتيـــن  توفرهـــا حكومتـــا 

والمستثمرين في كا البلدين. 
وناقـــش الجانبان عدًدا مـــن المقترحات 
النهـــوض  إلـــى  الهادفـــة  والخطـــط 
البلديـــن،  بيـــن  االقتصاديـــة  بالعاقـــات 
منهـــا: التعـــاون فـــي مشـــروعات األمـــن 
الغذائـــي الراميـــة إلـــى تطويـــر وتعزيـــز 
األمـــن الغذائـــي والمائـــي، باإلضافة إلى 
بحـــث آليات زيادة فـــرص حجم التبادل 
مجـــاالت  فـــي  والتعـــاون  التجـــاري، 
صناعـــة الكيماويـــات والبتروكيماويات، 
والصناعات الزراعية، وصناعة األدوية، 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  وتقنيـــة 
وتشـــغيل  الميكانيكيـــة  والهندســـة 
المعـــادن، إلـــى جانب العمل علـــى تعزيز 
بيـــن  المتبادلـــة  االســـتثمارات  تدفـــق 
التجاريـــة  الوفـــود  وتبـــادل  البلديـــن، 
والمشاركة في المعارض التي تنعقد في 

البحرين وروسيا.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل 

مشـــتركة برئاســـة النائـــب األول لرئيس 
غرفـــة البحرين لمتابعة آليات التنســـيق 
المشـــترك بين قطاعات األعمال في كا 
البلديـــن لتعزيز العاقـــات التجارية بين 
االتحاديـــة،  وروســـيا  البحريـــن  مملكـــة 
وأكـــدا رغبـــة مجتمـــع األعمـــال بالبلدين 
المشـــترك  التعـــاون  أطـــر  تعزيـــز  فـــي 
وتعزيـــز االســـتثمارات فـــي الجانبان بما 
ينعكـــس على تنميـــة الحركـــة التجارية 

واالستثمارية للبلدين الصديقين. 
تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  قـــال  وبـــدوره، 
بـــن  ســـمير  الســـيد  البحريـــن  وصناعـــة 
عبـــدهللا نـــاس إن الحـــرص علـــى تعزيز 
العاقـــات الثنائية وســـبل توطيدها في 
مختلف المجاالت مع روسيا االتحادية، 
نابًعـــا من حرص حضرة صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــاد المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه، على 
تقويـــة العاقـــات الثنائيـــة بيـــن مملكـــة 
البحريـــن ومختلـــف دول العالـــم، منوًها 
بـــأن البحريـــن تتمتـــع بعاقـــات صداقة 

قويـــة ومترابطة مع مختلف دول العالم 
ولديهـــا الكثير مـــن االتفاقيـــات الثنائية 
والمعاهـــدات الدوليـــة التـــي تعـــزز مـــن 

مجاالت التنمية كافة. 
المشـــتركة  الثنائيـــة  بالعاقـــات  ونـــوه 
عـــن  معرًبـــا  الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن 
تمنياتـــه بمواصلة تعزيـــز العاقات على 
األصعـــدة كافـــة وتطويرها الســـيما في 
مجاالت التعـــاون االقتصادي والتجاري 
واالســـتثماري، مؤكًدا وجود العديد من 
الفـــرص الواعـــدة للدخول في شـــراكات 
مثمـــرة مـــع الجانـــب الروســـي فـــي عدد 
قطاعـــات  فـــي  المجـــاالت خاصـــة  مـــن 
األمن الغذائي الـــذي توليه غرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن أهميـــة كبـــرى إنفاذا 
للتوجيهـــات الســـامية مـــن لـــدن عاهـــل 
الخصـــوص  هـــذا  فـــي  المفـــدى  البـــاد 
وترجمتهـــا إلـــى واقـــع ملمـــوس يصـــب 
معـــدالت  أعلـــى  تحقيـــق  اتجـــاه  فـــي 
ممكنـــة لألمن الغذائـــي الوطني وضمان 

استدامته. 

وأشـــار إلى أهمية توطيد تلك العاقات 
مـــن  بمزيـــد  والتجاريـــة  االقتصاديـــة 
البلديـــن،  بيـــن  التجاريـــة  االتفاقيـــات 
التبـــادل  حجـــم  زيـــادة  علـــى  مشـــدًدا 
التجاري وتوســـيعه بعـــد تراجعه مرتين 
العـــام الماضي جـــراء تداعيـــات جائحة 
كورونـــا، الفًتا إلـــى ضـــرورة البحث عن 
ســـبل التنويـــع االقتصـــادي فـــي البلدين 
الحركـــة  مـــن  جديـــدة  مســـارات  لفـــح 
بالنفـــع  تعـــود  التجاريـــة واالســـتثمارية 
على قطاعات األعمـــال في كا البلدين، 
لتوطيـــن  خطـــط  وجـــود  إلـــى  مشـــيًرا 
انتـــاج اللقاح في البحريـــن كون أن تلك 
الصناعة أصبحت من الصناعات المهمة، 
خاصـــة مـــع أزمـــة فيـــروس كورونـــا، ما 
يدعـــو إلى مزيد من التعاون مع الجانب 

الروسي في تلك المجاالت. 
ودعا رئيس الغرفة، الشـــركات الروسية 
إلـــى المشـــاركة فـــي مشـــروعات البنيـــة 
التحتية في البحرين كذلك التعاون في 
مجـــاالت األمـــن اإللكترونـــي والتقنيات 

ومجـــاالت  الروبوتـــات  مثـــل  الجديـــدة 
النقـــل الجوي وتطوير المطـــارات، مبينا 
أن روســـيا تعتبر دولـــة رائدة في مجال 
الجديـــدة،  المدنيـــة  الطائـــرات  صنـــع 
الداخلـــي،  الجـــوي  النقـــل  وطائـــرات 
كاشـــفا عن العمل علـــى تحديد مجاالت 
جديـــدة للتعـــاون االقتصادي وتشـــجيع 
أنشـــطة األعمال التجارية بيـــن البلدين، 
متقدًمـــا بالشـــكر للجانب الروســـي على 
حســـن االســـتقبال طوال فترة مشـــاركة 
الوفد بقمة “روســـيا والعالم االســـامي” 
االقتصادية في مدينة قازان الروسية. 

مـــن جانبـــه، أكـــد النائـــب األول لرئيـــس 
الغرفـــة الســـيد خالـــد نجيبـــي أن تعزيز 
التعـــاون مـــع الجانـــب الروســـي يتطلب 
كافـــة  المعنيـــة  الجهـــات  مـــن  تضافـــرا 
بالبلديـــن الصديقيـــن للتعريـــف بالفرص 
األســـواق  ومتطلبـــات  االســـتثمارية 
المحلية في كا البلدين، مضيًفا أن وفد 
الغرفة خال المباحثات المشـــتركة ركز 
على أن تشـــمل أوجه التعاون المجاالت 

رؤيـــة  عليهـــا  تركـــز  التـــي  التنمويـــة 
مملكـــة البحريـــن 2030، مثـــل قطاعات 
الثـــروة الغذائية والمجـــاالت الصناعية، 

والقطاعات الصحية والسياحية. 
وأوضـــح أن نتائـــج مشـــاركة وفد غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحرين فـــي فعاليات 
االســـامي”  والعالـــم  “روســـيا  قمـــة 
علـــى  وناجحـــة  مثمـــرة  االقتصاديـــة 
المســـتويات كافة، وأنهـــا تأتي في إطار 
تنشـــيط العمـــل التجـــاري بيـــن المملكـــة 
وروســـيا االتحاديـــة بمـــا ينعكـــس علـــى 
فـــي  االقتصاديـــة  القطاعـــات  تنميـــة 
المملكـــة التـــي تحظى باهتمـــام بالغ من 
واهتمـــام  المفـــدى،  البـــاد  عاهـــل  لـــدن 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء.  وكشـــف نجيبـــي عن 
االتحاديـــة  بروســـيا  المســـؤولين  أن 
تعميـــق  فـــي  الصادقـــة  الرغبـــة  لديهـــم 
المشـــترك  االقتصـــادي  التعـــاون  أوجـــه 
مـــع البحرين عن طريق إيجاد شـــراكات 
اقتصاديـــة جديـــدة ومتنوعـــة فـــي كا 
البلديـــن الســـيما فـــي قطاعـــات األمـــن 
الغذائي والقطاعات الدوائية والصحية 
التطـــرق  تـــم  أنـــه  والتعليميـــة، مضيًفـــا 
مجـــدًدا خـــال المباحثـــات إلـــى إمـــكان 
جعـــل البحريـــن مركـــًزا إلعـــادة تصديـــر 

البضائع الروسية بالمنطقة العربية.

السنابس - الغرفة



  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

؟ عندك عــقار
وتبــي تأجره

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 

فـــلل
Villas

مكاتب
Offices

محالت
Shops

أراضي
Lands

محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar
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أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 
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بـــــــاراث
Barath
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محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh
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Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

مستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات

١٣د.ب

Vacancies Available
Kotta villa contracting w.l.l 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

Sunpa Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39363479 

BEAUTY BLENDS COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 33447800  or  BBLENDSBH@GMAIL.COM

BEAUTILIFE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 36360904  or  FATEMA.HH.ALAALI@GMAIL.COM 

8 STAR JUICES AND SHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39955454  or  FATOOMHF91@GMAIL.COM 

JASLOCK INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39010745  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM 

ALHAMMALI FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 38488088  or  SAALI2421976@GMAIL.COM 

TOUCH OF THAILAND W l l 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 39616292  or  jbucheeri@gmail.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Nevada car wash 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39955755  or  A7MAD___1991@HOTMAIL.COM 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

LAVEEN MASSAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 39925990  or  AMALRADHI@HOTMAIL.COM 

NEW AVENUE ADVERTISING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 32135452  or  FONGANGEBENEZER@GMAIL.COM 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

KIDS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 39200200  or  ABEER.RASTI@GMAIL.COM 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17177711  or  CATHERINE@AMH.ORG.BH 

ALNAFI BUUILDING CONSTUSTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33999868  or  LAYLA22296@GMAIL.COM 

ONYX COOLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36877709  or  NADIATRADINGADV@GMAIL.COM 

Baba Link Construction 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720304  or  EBSHARIF@GMAIL.COM 

GFH Financial Group B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17538538  or  info@gfh.com 

BANANA LEAF - THAI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744171  or  FATIMA.HUSSAIN.KHAMIS@GMAIL.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

GREEN LAND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 32117720  or  AJSJUMA@BATELCO.COM.BH 

HOTERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

MANAEESH JUBRAN 
has a vacancy for the occupation of

  PASTRY MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33015600  or  MANAEESH.JOBS@GMAIL.COM  
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باريس - بنا

نشـــرت الجريدة الرســـمية للجمهورية 
الفرنســـية أمس )السبت( أمًرا بإضافة 
مملكة البحرين إلى القائمة الفرنســـية 
للـــدول الخضراء، بدًءا مـــن األول من 

أغسطس 2021.
الســـفير  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 
الفرنســـي جيروم كوشـــارد وباألصالة 
عن نفسه وباسم الجالية الفرنسية عن 
شـــكره لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، وجميـــع الجهات 
الحكوميـــة في البحريـــن على الجهود 
التي تبذلها المملكة من أجل السيطرة 
على هذا الوباء، من خالل اإلجراءات 
االحترازية المتخذة والحملة الوطنية 
للتطعيـــم، التـــي تم من خاللهـــا توفير 

التطعيم المجاني للجميع.
وكمـــا هـــو موضح علـــى موقـــع وزارة 
الداخليـــة الفرنســـية، فإن األشـــخاص 
الذيـــن يقيمـــون فـــي مملكـــة البحرين 

ويسافرون إلى فرنسا يخضعون فقط 
للشروط الواردة أدناه:

ترغب فـــي دخول األراضـــي الوطنية 
الفرنسية - نظام المرور:

- ال يخضـــع المســـافرون مـــن الـــدول 
القائمـــة الخضـــراء ألي قيـــود للدخول 

إلى األراضي الفرنسية.
تدابير الرقابة الصحية:

عليـــك  فيجـــب  تطعيمـــك،  تـــم  إذا   -
التطعيـــم  حالـــة  علـــى  دليـــل  تقديـــم 
وتعهد يشهد على عدم وجود أعراض 
عـــدوى “كوفيد 19” ولم تكن في حالة 
االتصـــال بحالـــة مؤكـــدة مـــن “كوفيد 

 .”19
- إذا لـــم يتم تطعيمك )أو تم تطعيمك 
بلقـــاح غير معترف به مـــن قبل وكالة 
عليـــك  فيجـــب  األوروبيـــة(،  األدويـــة 
تقديـــم شـــهادة تعـــاف لشـــركة النقـــل 
يعـــود  الحـــدود  مراقبـــة  وســـلطات 
تاريخهـــا إلى أكثر مـــن 11 يوًما وأقل 
من 6 أشـــهر أو اختبار “PCR” الســـلبي 

أقل من 72 ساعة قبل المغادرة.

فرنسا: البحرين بقائمة الدول الخضراء من 1 أغسطس
الكاظم ومرهون: التحديات متشابهة لمحاربي السكلر
ــي ــرال ــت ــة بــتــنــظــيــم أس ــيـ ــارك بــفــعــالــيــة دولـ ــشـ ــة” تـ ــي ــع ــم ــج “ال

شاركت جمعية البحرين لرعاية مرضى 
السكلر ممثلة في األمين العام للجمعية 
العـــام  الكاظـــم، ونائـــب األميـــن  زكريـــا 
للشـــؤون اإلعالمية حـــوراء مرهون في 
نـــدوة نقاشـــية تجمـــع عـــدد مـــن القادة 

العالميين لرعاية محاربي السكلر.
ونظمـــت ندوة جمعية أســـتراليا للخلية 
المنجليـــة بالتعاون مع االتحـــاد الدولي 

لمناصري مريض الخلية المنجلية.
التـــي  التحديـــات  النـــدوة  وناقشـــت 
المنجليـــة  الخليـــة  محاربـــو  يواجههـــا 
“الســـكلر” فـــي الحصـــول علـــى وظيفة، 
أو الحفاظ عليهـــا، أو التطور في مجال 

العمل.
واســـتعرض المشـــاركون تجارب الدول 
المشـــاركة من بينهـــا دول إفريقية مثل 
تنزانيـــا وكينيـــا، الهند، نيجيريـــا، عمان، 

والبحرين.
وأشاروا إلى أن التحديات متشابهة لدى 
المحاربين، مثل احتياج محارب السكلر 

لتشريعات تضمن اســـتقراره الوظيفي، 
وزيـــادة أيـــام اإلجـــازات المرضيـــة عـــن 
ســـاعات  وتخفيـــف  األصحـــاء،  أقرانـــه 

العمل، ومراعاة الظروف الصحية.
مـــن جهته، أكد رئيـــس جمعية البحرين 
األفـــراد  مســـؤولية  الســـكلر  لرعايـــة 
“بعـــض  وقـــال  والمحاربيـــن خصوصـــا، 
الحلـــول التي تم طرحهـــا بحاجة لوقت 
الـــدول  ظـــروف  وتختلـــف  لتنفيذهـــا 
لتطبيقها، ولكـــن يجب أن يمارس الفرد 
مسؤولياته من حيث إعداد نفسه لعالم 
أقل مثالية وتهيئة نفسه لمختلف أنواع 
الخســـارات. إنني أعول علـــى الفرد في 
الدعـــم  انتظـــار  دون  التغييـــر  إحـــداث 
مـــن اآلخرين. يجب أن يثبـــت المريض 
النجـــاح  علـــى  قدرتـــه  وللعـــام  لنفســـه 
وابتكار طرق مختلفة للعمل مثل إنشاء 

مشروعات متناهية الصغر”.
المحاربيـــن  “أدعـــو  الكاظـــم  وأضـــاف 
للمثابرة والحفاظ على اللياقة الصحية 

لصالـــح الحصـــول على فـــرص وظيفية 
عـــن  التنـــازل  يعنـــي  وهـــذا  مناســـبة، 
بعـــض الخيارات المضـــرة بالصحة مثل 
التدخيـــن والتعـــرض لإلجهـــاد الحراري 
التفـــوق  علـــى  والتركيـــز  والبدنـــي، 
الدراســـي وتنميـــة المهـــارات واالطالع 

الدائم”.
بدورهـــا، شـــددت حـــوراء مرهـــون على 
أهميـــة أن يســـاعد المحارب نفســـه وأال 
ينتظـــر طريقـــا معبـــدا بالـــورود، وقالت 

“يجـــب أن نقبـــل حقيقـــة أننـــا ال نعيـــش 
أصحـــاب  يحتضـــن  مثالـــي  عالـــم  فـــي 
االحتياجـــات الخاصـــة أو المرضى مثل 
محاربي الســـكلر، البد من المعاناة، لكننا 
خلقنا محاربين لمرض السكلر، لذا يجب 
أن نقاتـــل للحصـــول علـــى ما نســـتحقه 
دائمـــا وفي جميـــع مجاالت الحيـــاة، لن 
تتوالـــد الفرص من تلقاء نفســـها وتقدم 
لنا في أطباق من ذهب، يجب أن نقاتل 

دائما لتحقيق أحالمنا وأهدافنا”.

المنامة - جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

زكريا الكاظم حوراء مرهون



https://alwatannews.net/article/868946

روابط األخبار

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1260693

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1260659

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1260695

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1260697

https://www.alayam.com/online/local/917863/News.html

https://www.alayam.com/online/local/917812/News.html

https://www.alayam.com/online/local/917801/News.html

https://alwatannews.net/article/954908

https://alwatannews.net/article/954818

https://alwatannews.net/article/954914

https://www.albiladpress.com/news/2021/4674/bahrain/717735.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4674/bahrain/717661.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4674/columns/717760.html



https://alwatannews.net/article/868946


