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ــوق العمل  ــّد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تــنــظــيــم سـ أكــ
السّيد جمال عبدالعزيز العلوي جاهزية هيئة تنظيم سوق 
األجور  حماية  نظام  من  الثانية  المرحلة  لتطبيق  العمل 
بمستوى  ذاتــه  الــوقــت  فــي  مشيًدا  المقبل،  سبتمبر  مطلع 
تــجــاوب أصــحــاب الــعــمــل وســرعــة انــضــمــامــهــم إلـــى النظام 
الماضي  مــايــو  فــي  األولـــى منه  المرحلة  إطـــاق  تــم  الـــذي 
حماية  نظام  تطبيق  بشأن  الــــوزراء  مجلس  لــقــرار  تنفيًذا 
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزيــر  بقرار  وإلحاقًا  األجــور، 
رقم )22( لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق النظام للعّمال 
تــعــاون مصرف  الــقــطــاع الــخــاص، مثنًيا عــلــى  فــي مــنــشــآت 
البحرين، الفًتا  تجارة وصناعة  وغرفة  المركزي،  البحرين 
إلى أن إجمالي عدد العمالة في المرحلتين األولى والثانية 

يبلغ 256.2 ألف عامل. 
على  العمل  ســوق  تنظيم  هيئة  بــحــرص  العلوي  ونـــوه 
ــوِق عــمــٍل  تــرجــمــة مـــبـــادئ الــحــكــومــة فـــي الــحــفــاظ عــلــى ســ
أّن  إلى  مشيًرا  والمرونة،  العدالِة  من  عاليٍة  بدرجٍة  يتمتع 
التي تسهم في  المشاريع  أحد  ُيعتبر  األجــور  نظام حماية 
تحقيق هذه المبادئ من خال التحقق والمتابعة الدائمة 
بـــســـداِد األجــــور وفـــق مستوياتها  الــعــمــل  اللـــتـــزام أصــحــاب 
ومعدالتها الصحيحة المعتمدة، حيث إّن األجر يعّد أساَس 
عاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وأّن ضمان سداد 
األجور في أوقاتها المحددة من شأنه أن يشيع أجواء الثقة 
القضايا  مــن  ويقلل  الطرفين  حقوق  ويحفظ  المتبادلة 
وحسمها  فيها  البت  وســرعــة  بــاألجــور  المتعلقة  العمالية 

إن وجدت. 
وأشــــاد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي بــمــســتــوى تــعــاون أصــحــاب 
حماية  نظام  عبر  الــعــّمــال  أجــور  بــســداد  والتزامهم  العمل 
في  أطلقت  التي  األولـــى  المرحلة  أّن  إلــى  مشيًرا  األجـــور، 
مــايــو الــمــاضــي تشمل 85 صــاحــب عــمــل وتــضــم مــا يــقــارب 
يــزال على  كــان وال  الهيئة  أّن فريق  مــؤكــًدا  ألــف عامل،   93
لتذليل  والمؤسسات  الشركات  مع  ومباشر  مستمر  تواصل 
أي عقبات قد تواجههم في عملية سداد األجور عبر النظام 
الجديد وال سيما خال فترة السماح التي منحها النظام 

لكل مرحلة.
ــاب الــعــمــل  ــحـ ــن أصـ أَنّ الـــعـــديـــد مـ ونـــــوه الـــعـــلـــوي إلــــى 
المستهدفين في المرحلة الثانية من نظام حماية األجور 
 )499  -  50( لديهم  يعمل  الــذيــن  العمل  أصــحــاب  -تشمل 
عامًا- قد أبدوا حرًصا ومسؤولية كبيرة من خال التزامهم 

أن  إلــى  مشيًرا  النظام،  عبر  العّمال  أجــور  بسداد  المسبق 
 163 وتضم  عمل  صاحب   1328 تشمل  المذكورة  المرحلة 
ألف عامل، وقد بلغت نسبة االلتزام فيها 46% تقريًبا، وهي 
ُتعد نسبة عالية وال سيما إذا ما وضعنا في االعتبار أّن هذا 
بداية  المقررة  اإللزامية  المرحلة  بــدء  قبل  يأتي  االلــتــزام 
والمسؤولية  االهتمام  على  يــدل  ما  وهــو  المقبل،  سبتمبر 

من قبل أصحاب العمل. 
ــى أن الــهــيــئــة حـــرصـــت عـــلـــى تــســهــيــل كــافــة  ــ وأشـــــــار إلـ
يمكن  إذ  الــنــظــام،  إلـــى  بــاالنــضــمــام  المتعلقة  اإلجــــــراءات 
لجميع  مصرفية  حسابات  بفتح  المبادرة  العمل  لصاحب 
العّمال المسجلين في المنشأة في أحد البنوك التجارية أو 
المؤسسات المالية المرخصة والمعتمدة من قبل مصرف 

البحرين المركزي، من دون الحاجة إلى زيارة الهيئة.
ولفت إلى أن نظام حماية األجور ُيعّد أحد أبرز األنظمة 
تتميز  والتي  العمل  ســوق  تنظيم  هيئة  لــدى  المستحدثة 
بالربط اإللكتروني وتتشارك فيه الهيئة ومصرف البحرين 
في  والمصرفية  المالية  المؤسسات  مختلف  مع  المركزي 
التعاون الذي يبديه مصرف  المملكة، مثنًيا على مستوى 
البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين، منوًها 
بالجاهزية العالية للقطاع المالي والمصرفي في المملكة 

للتعامل مع الكّم الكبير من الحسابات المصرفية الجديدة 
البحرينية  العمالة  من  كبيرة  أعــداد  انضمام  عن  الناتجة 

والوافدة إلى قطاعي العمل الجزئي والكامل.
كــمــا أثـــنـــى الـــعـــلـــوي عــلــى تـــجـــاوب ومـــشـــاركـــة الــقــطــاع 
المصرفي في توفير المعلومات ضمن قاعدة بيانات نظام 
العمل، مضيًفا  تنظيم سوق  لهيئة  التابعة  األجــور  حماية 
عملية  تعزيز  فــي  يسهم  اإللكترونية  بصيغته  النظام  أن 
الرقابة والتأكد من إيفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم تجاه 
والمصرفية  المالية  المؤسسات  بــالــتــزام  مــنــوًهــا  الــعــّمــال، 
دوري وبحسب  الشهرية بشكل  األجــور  بإرسال كشف سداد 
العمل بما يمكن  إلى هيئة تنظيم سوق  المعتمدة  الطرق 
بسداد  الــمــؤســســات  الــتــزام  نسبة  مــن  التحقق  مــن  الهيئة 

األجور.
ودعا العلوي أصحاب العمل والعّمال إلى االطاع على 
قائمة البنوك والمؤسسات المالية المزودة لخدمات نظام 
لهيئة  اإللكتروني  الموقع  زيــارة  خــال  من  األجــور  حماية 
مع  المباشر  والتواصل   www.lmra.bh العمل  تنظيم سوق 
البنوك والمؤسسات المالية لتنظيم عملية فتح الحسابات 

وسداد األجور للعمال من خالها.
ــر الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة  ــ ــًقــــا لــــقــــرار وزيــ ــه وفــ ــ ــــى أنـ ــار إلـ يـــشـ
تطبيق  مــراحــل  بشأن   2021 لسنة   )22( رقــم  االجتماعية، 
يلتزم  فإنه  الــخــاص،  القطاع  منشآت  فــي  للعّمال  النظام 
ــور الــعــامــلــيــن لــديــه بـــأي من  كـــل صــاحــب عــمــل بـــســـداد أجــ
وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف 
البحرين المركزي، على أن تشمل المرحلة األولى أصحاب 
العمل الذين يعمل لديهم )500( عامل فأكثر، ويبدأ تطبيق 
الثانية  المرحلة  أمــا   ،2021 مــايــو  أول  فــي  المرحلة  هــذه 
 )499  -  50( لديهم  يعمل  الــذيــن  العمل  أصــحــاب  فتشمل 
عامًا، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول سبتمبر 2021، 
يعمل  الذين  العمل  أصحاب  فتشمل  الثالثة  المرحلة  أما 
لديهم )1 - 49( عامًا، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول 
يناير 2022، وقد منح النظام فترة سماح مدتها ستة أشهر 
المتابعة  على  الهيئة  خالها  تعمل  التطبيق  بــدايــة  مــع 
مــع أصــحــاب الــعــمــل وتــذلــيــل أي صــعــوبــات قــد تــحــول دون 

التسجيل في النظام خال الفترة المقررة. 
االنضمام  بإمكانية  عمل  صاحب  ألي  النظام  ويسمح 
إلى نظام حماية األجور وسداد أجور العاملين لديه حتى 

قبل حلول المرحلة المقررة. 

بدء تطبيق المرحلة الثانية من نظام حماية الأجور �سبتمبر المقبل

} جمال العلوي.

في إطار التعاون الوثيق والمستمر بين القطاعين 
ــاء بــالــخــدمــات  ــ ــقـ ــ ــام والــــخــــاص فــــي ســبــيــل االرتـ ــعــ الــ
شركة  من  وبتمويل  للمواطنين،  المقدمة  التنموية 
يوسف بن أحمد كانو لتنفيذ مركز اجتماعي جديد 
تحت مسمى »مركز مبارك كانو االجتماعي الشامل« 
بمنطقة السنابس في محافظة العاصمة تابع لوزارة 
على  نوعية  بــادرة  في  االجتماعية،  والتنمية  العمل 
مستوى مملكة البحرين تجسد النهوض بالمسؤولية 

االجتماعية تجاه المملكة والمجتمع.
ــغــــال وشــــؤون  وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق قــــام وزيـــــر األشــ
المهندس عصام بن  العمراني  والتخطيط  البلديات 
»مركز  مــشــروع  إدارة  اتفاقية  بتوقيع  خلف  عــبــداهلل 
مجلس  رئيس  مع  الشامل«  االجتماعي  كانو  مبارك 
إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو الوجيه خالد محمد 
كانو، بحيث ستتولى وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي -بــمــوجــب هـــذه االتــفــاقــيــة- 
الــمــشــروع، وضــمــان  الــمــبــاشــر عــلــى تنفيذ  اإلشـــــراف 
مــطــابــقــة األعـــمـــال اإلنــشــائــيــة لــلــمــعــايــيــر الــمــحــلــيــة 

والعالمية.
وتحرص الوزارة على تقديم الدعم لكل الجهات 
والتنمية  العمل  وزارة  بينها  من  معها،  تتعامل  التي 
االجتماعية لتنفيذ برامجها وخططها االستراتيجية 
وتعزيز  والمقيمين  المواطنين  احــتــيــاجــات  لتلبية 
النهضة التنموية الشاملة والمستدامة التي يقودها 
بن  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة 

سلمان آل خليفة عاهل الباد المفدى.
ويــهــدف مــشــروع مــركــز مــبــارك كــانــو االجتماعي 

الــشــامــل إلـــى تــقــديــم خـــدمـــات اجــتــمــاعــيــة وتــنــمــويــة 
إلى جانب تعزيز  البحريني،  المجتمع  أفراد  لجميع 
روح التماسك والتاحم المجتمعي من خال البرامج 
فضًا  المختلفة،  والتنموية  االجتماعية  والمشاريع 
قطاعات  مــع  المجتمعية  الــشــراكــة  مــبــدأ  تعزيز  عــن 
لتحقيق  والــخــاصــة،  واألهــلــيــة  الحكومية  المجتمع 

أهداف التنمية المستدامة.
كــانــو تغطية  أحــمــد  بــن  يــوســف  وستتولى شــركــة 
مليون  حــوالــي  تبلغ  التي  والتأثيث،  البناء  تكاليف 
دينار بحريني وفقًا للمواصفات المعتمدة، كجزء من 
والرائدة  المستمرة  واإلنسانية  الخيرية  اإلسهامات 
في  والــرعــائــيــة  التنموية  المشاريع  لتنفيذ  للشركة 
مملكة البحرين، وتسهم في تعزيز مستوى الحماية 
المجتمعية، فضًا عن االرتقاء بالخدمات المقدمة 
إعــداد  تــم  حيث  المجتمع،  وأفـــراد  شــرائــح  لمختلف 
التصاميم الهندسية للمشروع الذي يقام على أرض 
 )4700( بمساحة  البحرين،  مملكة  لحكومة  مملوكة 
على  المباشر  بــاإلشــراف  الــــوزارة  وتــقــوم  مــربــع،  متر 

تنفيذه.
 ومــــن الــمــقــرر أن يــتــم إنـــشـــاء الــمــبــنــى الــمــكــون 
قــاعــة احــتــفــاالت وفعاليات  مــن ثــاثــة طــوابــق ليضم 
وقسما  الــوالــديــن،  لــرعــايــة  اجتماعيا  نــهــاريــا  ونــاديــا 
الخدمات  لكل  مختلفة  وأقــســامــا  المنتجة،  لــأســر 
االجــتــمــاعــيــة مــثــل الــبــحــث االجـــتـــمـــاعـــي وخـــدمـــات 
االجتماعية،  الــمــســاعــدة  وخــدمــات  األســـري  ــاد  اإلرشــ
الطفولة  لخدمات  مخصصة  أقــســام  إلــى  بــاإلضــافــة 

واألسرة وحاضنات لأسر المنتجة.

} وزير األشغال.} مشروع مركز مبارك كانو االجتماعي.

الوزارة تتولى الإ�شراف المبا�شر على التنفيذ

»الأ�سغال« و�سركة كانو توقعان اتفاقية اإدارة مركز مبارك كانو الجتماعي

وصل السيد بدر بن حمد بن 
خارجية  وزيــر  البوسعيدي  حمود 
والــوفــد  الشقيقة  ُعــمــان  سلطنة 
البحرين  مملكة  إلى  له  المرافق 
أمس السبت الموافق 28 أغسطس 
2021م، ليترأس وفد سلطنة ُعمان 
في اجتماع الدورة السابعة للجنة 
المشتركة  الــعــمــانــيــة  البحرينية 

التي ستعقد اليوم األحد. 
ــه لـــدى  ــالـ ــبـ ــقـ ــتـ ــي اسـ ــ وكــــــــان فـ
وصـــــولـــــه إلــــــى مــــطــــار الـــبـــحـــريـــن 
بن  عبداللطيف  الدكتور  الــدولــي 
راشــــد الــزيــانــي وزيــــر الــخــارجــيــة، 
والدكتور جمعة بن أحمد الكعبي 
ــن فــي  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ ســـفـــيـــر مـ
مسقط، والسيد عبداهلل بن راشد 
السلك  عميد  المديلوي  علي  بن 
ُعمان  الدبلوماسي سفير سلطنة 
من  وعــدد  البحرين،  مملكة  لــدى 

المسؤولين بوزارة الخارجية.

وزي�����������ر خ�����ارج�����ي�����ة ����س���ل���ط���ن���ة 

ُع�����م�����ان ي�������س���ل اإل���������ى ال����ب����اد

} وزير الخارجية يستقبل نظيره العماني.

ــــن عــيــســى  أكــــــد ســـلـــمـــان بـ
الــمــنــاعــي محافظ  بــن هــنــدي 
أن  الـــــــمـــــــحـــــــرق  ــة  ــ ــظــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ مــ
ــة تـــحـــظـــى بــبــنــيــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ الـ
صحية عالية المستوى تتمثل 
فـــي مــســتــشــفــى الــمــلــك حمد 
الذي  األورام  ومركز  الجامعي 
جــودة  فــي  نــوعــيــة  نقلة  يعتبر 
باإلضافة  الطبية،  الــخــدمــات 
إلى الكلية الملكية االيرلندية 
الصحية  والمراكز  للجراحين 
ــة،  والـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــخــــاصــ
ــة  ــ ــ ــديـ ــ ــ بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلــــــــــى األنـ
والــمــراكــز الــشــبــابــيــة والــعــديــد 
من الخدمات العامة المتعلقة 
والــريــاضــي  الصحي  بالجانب 
التربوية  والمعاهد  والمدارس 

والثقافية واالجتماعية.
جــــاء ذلــــك خــــال تــرؤســه 
لـــلـــجـــنـــة  األول  االجــــــتــــــمــــــاع 
الصحية،  للمدينة  التنسيقية 
ــافــــظ مــن  ــمــــحــ الـــــــــذي أكـــــــد الــ
بــفــضــل  الـــمـــحـــرق  أن  ــه  خــــالــ
الــــتــــوجــــيــــهــــات والــــمــــكــــرمــــات 
قبل  من  التنموية  والمشاريع 
مهيأة  باتت  الحكيمة  القيادة 
االشــتــراطــات  لــكــل  ومستوفية 
بالمدن  المتعلقة  والمعايير 
الصحية، مؤكدا أن المحافظة 
ــنـــة بــــهــــذا الـــشـــأن  ــلـــت لـــجـ شـــكـ
ــافـــظ  ــحـ ــمـ ــة نـــــائـــــب الـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
وزارة  مــــع  الــتــنــســيــق  لــتــتــولــى 
ــة الــصــحــة  ــنـــظـــمـ الـــصـــحـــة ومـ
ذات  ــات  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ والــ ــة  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ

العاقة.
ــد الــعــمــيــد  ــ مــــن جـــانـــبـــه أكـ
عـــبـــداهلل بـــن خــلــيــفــة الــجــيــران 
الــلــجــنــة  أن  الــمــحــافــظ  نـــائـــب 
البيانات  قاعدة  إعــداد  باشرت 
المتعلقة بالمرافق والخدمات 
الــعــامــة وقـــامـــت بــالــمــســوحــات 
وتابعت  والــبــيــئــيــة  الــجــغــرافــيــة 
منظمة  ومتطلبات  اشتراطات 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة، مــؤكــدا أن 
مدينة  لتكون  مؤهلة  المحرق 

صحية باقتدار.
وخــــال االجــتــمــاع قــدمــت 
الــــــدكــــــتــــــورة وفــــــــــاء إبــــراهــــيــــم 
تــعــزيــز  إدارة  مـــديـــر  الــشــربــتــي 
شرحا  الصحة  بـــوزارة  الصحة 
مفصا لمشروع ونظام المدن 
والخطوات  وأهدافه،  الصحية 

المتبعة في هذا الشأن، مؤكدة 
المجتمعية  الــشــراكــة  أهــمــيــة 
كل  فــي  المتطوعين  وإشــــراك 
مـــراحـــل الــتــنــفــيــذ، مــبــيــنــة أن 
الـــمـــشـــروع يـــهـــدف فـــي الــمــقــام 
األول إلى إذكاء الوعي الصحي 
ابـــتـــكـــار  فــــي  الــمــجــتــمــع  ودور 

المشاريع الصحية الرائدة.
من جانبهم رحب الدكتور 
ــال والـــبـــروفـــيـــســـور  ــمــ حـــســـن كــ
األهالي  ممثا  مطر  إبراهيم 
بهذه  التنسيقي  المجلس  في 
تعكس  التي  المميزة  الخطوة 
الـــواقـــع الــفــعــلــي والــطــبــي في 

مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــشــكــل عــام 
ــة الــــمــــحــــرق بــوجــه  ــظـ ــافـ ــحـ ومـ
خاص، مؤكدين تعاون األهالي 

وترحيبهم بهذه الخطوة.
وفــي خــتــام االجــتــمــاع رفع 
الفريق  إلــى  الشكر  المحافظ 
ــد بــن عــبــداهلل  أول الــشــيــخ راشـ
الـــداخـــلـــيـــة  وزيـــــــر  خــلــيــفــة  آل 
ــه بــتــطــبــيــق  ــاتـ ــهـ ــيـ ــوجـ بــــشــــأن تـ
برنامج المدن الصحية التابع 
لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
الصحة  وزارة  مـــع  بــالــتــنــســيــق 
خدمة  العاقة  ذات  والــجــهــات 

للمواطنين والمقيمين. 

} االجتماع األول للجنة التنسيقية للمدينة الصحية.

في طريقها لتكون المدينة ال�شحية.. المحافظ:

ال���م���ح���رق ت��ح��ظ��ى ب��ب��ن��ي��ة ���س��ح��ي��ة 

ت���ح���ت���ي���ة ع����ال����ي����ة ال���م�������س���ت���وى

قـــالـــت الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة جـــــودة الــتــعــلــيــم 
والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي »إنَّ المرأة 
األصيل  الوطني  بالدور  كثيًرا  وتعتز  تفتخر  البحرينية 
الــــذي يــقــوم بـــه الــمــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــمـــرأة، وبــــــدوره في 
المكتسبات  من  العديد  على  البحرينية  المرأة  حصول 
االجتماعية والتعليمية؛ لتمكينها وتحقيق تقدمها على 
اليوم  اليانعة  ثماره  نجني  والــذي  المستويات،  مختلف 

بعد عشرين عاًما من التأسيس، والعطاء، والتميز«. 
والتقديَر  االهتماَم  أن  المضحكي  الدكتورة  ـــدت  وأكَّ
الــلــذيــن تــولــيــهــمــا الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة لــحــضــرة صــاحــب 
الباد  آل خليفة عاهل  الملك حمد بن عيسى  الجالة 
المفدى وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
وبفضل  الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل 
الملكي  السمو  لصاحبة  السديدة  والرعاية  التوجيهات 

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل الباد 
ا للمرأة  المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة، قد حققَّ
إذ  ؛  ، والتمكيَن االجتماعيَّ البحرينية األماَن المجتمعيَّ
ا  أساسّيً شريًكا  والــرعــايــة  الجهود  تلك  بفضل  أصبحت 
ا لنجاح المسيرة التنموية، سعًيا لتحقيق المبادئ  ومهّمً
والنهج اإلصاحي لعاهل  والميثاق  الدستور  الــواردة في 
الباد المفدى، مؤكدًة أن هذه الرؤية الحكيمة قد مكنت 
ا  ووطنّيً ا  اجتماعّيً الــمــرأة  دور  بتعزيز  المعنية  الجهات 
من أداء دورها الفاعل في تنفيذ االستراتيجية الوطنية 

لنهوض المرأة البحرينية وتقدمها. 
الجهات  من  الهيئة  أنَّ  المضحكي  الدكتورة  وذكــرت 
الــســبــاقــة فـــي تــأســيــس لــجــنــة داخــلــيــة لــتــكــافــؤ الــفــرص، 
إذ  البحرينية،  المرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة  وتفعيل 
اســتــطــاعــت بــفــضــل تــلــك الــرعــايــة تــأســيــس لــجــنــة تكافؤ 

تفعيل  في  ا  أساسّيً شريًكا  لتكون  أعــوام،   8 منذ  الفرص 
دور  وتعزيز  الــمــرأة،  احتياجات  إلدمــاج  الوطني  النموذج 
على مختلف  لها  والدعم  المساندة  لتقدم  اللجنة  هذه 
هذا  تفعيل  من  المستدام  األثــر  ولتحقيق  المستويات، 
األعلى  المجلس  مع  المثمرة  الشراكة  في ظل  النموذج 
جنًبا  تعمل  الهيئة  أنَّ  مبينًة  الــجــانــب،  هــذا  فــي  للمرأة 
تتعلق  ــادرات  ــبـ مـ  6 تنفيذ  فــي  الــمــجــلــس  مــع  إلـــى جــنــب 
ــوازن مــشــاركــة الـــمـــرأة  ــ بـــ»الــمــنــظــومــة الــوطــنــيــة لـــدعـــم تــ
شبكة  وتشكيل  والــخــاص،  العام  القطاعين  بين  العاملة 
وتنفيذ  الــمــرأة،  عمل  مجال  في  الوطنيين  الخبراء  من 
مــتــطــلــبــات الــتــقــريــر الــوطــنــي لــلــتــوازن بــيــن الــجــنــســيــن، 
آليات  اســتــدامــة  إلــى  بــاإلضــافــة  احتياجاتها،  ومـــوازنـــات 
تطبيق النموذج الوطني إلدماج احتياجاتها، والمشاركة 

في مبادرة يوم المرأة البحرينية«.

على ي��ع��م��ان  ل���ل���م���راأة«  و»الأع�����ل�����ى  ال��ت��ع��ل��ي��م«  »ج������ودة 

ال���ع���ام���ل���ة ال������م������راأة  ل����دع����م  م������ب������ادرات   6 ت���ن���ف���ي���ذ 
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تـــــرأس الـــفـــريـــق طـــــارق بن 
ــيـــس األمـــن  حــســن الــحــســن رئـ
العلمي  المجلس  رئيس  العام 
للشرطة  الملكية  لألكاديمية 
اجتماع المجلس، بحضور آمر 
للشرطة  الملكية  األكــاديــمــيــة 

وأعضاء المجلس.
وفي بداية االجتماع أعرب 
رئــيــس األمـــن الــعــام عــن شكره 
الشيخ  أول  لــلــفــريــق  وتــقــديــره 
خليفة  آل  ــبـــداهلل  عـ بـــن  ــد  ــ راشـ
مجلس  رئــيــس  الداخلية  وزيـــر 
ــيــــة الــمــلــكــيــة  أمــــنــــاء األكــــاديــــمــ
لــلــشــرطــة، لــدعــمــه الــمــتــواصــل 
السديدة  وتوجيهاته  للمجلس 
لــتــحــديــث الـــبـــرامـــج الــعــلــمــيــة 
والتدريبية لمواكبة المتغيرات 
والتحديات األمنية مع متابعة 
بــشــكــل مستمر  الـــبـــرامـــج  هــــذه 

بهدف تقويمها وتطويرها.
ــلــــس  ــمــــجــ ــث الــ ــ ــحــ ــ وقـــــــــــد بــ
الموضوعات  عــددًا من  العلمي 
المدرجة على جدول األعمال، 
ــائــــج  ــتــ ــنــ ــث تـــــــم عـــــــــرض الــ ــ ــيـ ــ حـ

ــة الـــثـــالـــثـــة  ــعـ ــدفـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
العسكريين  لــلــتــامــيــذ  عــشــرة 
ــع الــتــوصــيــة  ــ الــجــامــعــيــيــن، ورفـ
اعــتــمــادهــا مـــن مجلس  بـــشـــأن 
األمناء إلقرار منح الخريجين 
المستحقة،  العلمية  الــدرجــة 

بــعــدهــا اطـــلـــع الــمــجــلــس على 
االستراتيجية  الخطة  مقترح 
رئيس  أثنى  حيث  لألكاديمية، 
مــا تضمنته  الــعــام على  األمـــن 
الــخــطــة مــوجــهــا بــرفــعــهــا إلــى 
ــاء لـــاعـــتـــمـــاد  ــ ــنــ ــ ــلـــس األمــ مـــجـ

النهائي.
من جهة أخــرى، استعرض 
المقترحة  الــجــهــات  المجلس 
لتنفيذ برنامج إعداد المدربين 
باعتماد  وأوصــــى  بــاألكــاديــمــيــة 

إحدى تلك الجهات.

وأكـــــد رئـــيـــس األمـــــن الــعــام 
ــــال االجـــتـــمـــاع أهـــمـــيـــة دور  خـ
مركز اللغات باألكاديمية ومدى 
فــاعــلــيــتــه فـــي تــعــزيــز الــعــمــلــيــة 
إلحــراز  والتدريبية  التعليمية 

المخرجات المرجوة منه.
وعـــلـــى أثـــــر صــــــدور قـــانـــون 
لألطفال،  اإلصاحية  العدالة 
ــن الـــعـــام إلــى  ــار رئــيــس األمــ أشــ
ــيــــة تـــنـــظـــيـــم مــــحــــاضــــرات  أهــــمــ
ــر انــعــكــاس  ــ ــول أثـ ــ تــعــريــفــيــة حـ
الشرطي،  العمل  على  القانون 
ومـــــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــر اعـــتـــمـــد 
الـــمـــجـــلـــس الـــعـــلـــمـــي الــمــنــهــاج 
الموحدة  للمنهجية  التدريبي 
لــعــمــل مــكــاتــب حــمــايــة األســـرة 

والطفل بالمديريات األمنية.
وفــي خــتــام االجــتــمــاع وجه 
رئــــيــــس األمــــــــن الـــــعـــــام رئـــيـــس 
ــلــــمــــي الـــشـــكـــر  ــعــ ــلــــس الــ الــــمــــجــ
ألعــــضــــاء الـــمـــجـــلـــس والــهــيــئــة 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ اإلداريــــــــــــــــة والـ
للجميع  متمنيًا  األكــاديــمــيــة، 

التوفيق والنجاح. 
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في خطوة تهدف إلى تشجيع 
الــطــلــبــة الــجــامــعــيــيــن والـــشـــبـــاب 
الــبــحــريــنــي عــلــى إقـــامـــة مــشــاريــع 
خاصة بهم والدخول في معترك 
ريــــــادة األعــــمــــال، وقـــعـــت الــمــديــر 
ــل الــســيــدة  ــ ــام لــمــشــاريــع األمـ ــعـ الـ
ــيــــس  ــرئــ ــر الــــبــــاجــــه جـــــي والــ ــجــ فــ
الــمــؤســس رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء 
الــجــامــعــة األهــلــيــة الــبــروفــيــســور 
عـــبـــداهلل الـــحـــواج مـــذكـــرة تــفــاهــم 
بــهــدف الــشــراكــة فـــي نــشــر ثقافة 
الطلبة  وتــأهــيــل  ــال  ــمـ األعـ ريـــــادة 
والخريجين ودعمهم ومساندتهم 
مــشــاريــع  وإدارة  إقـــامـــة  أجــــل  مـــن 
ــلــــى األفــــكــــار  ريــــــاديــــــة تـــعـــتـــمـــد عــ
وتعريفهم  واإلبداعية  االبتكارية 
ــات الــــــتــــــي تـــقـــدمـــهـــا  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــالــ ــ بــ
ــع األمــــــــل« الـــــــذراع  ــاريــ ــشــ ــهـــم »مــ لـ
من  األمــل  لصندوق  االستثمارية 
وأحامهم  أفكارهم  تحويل  أجــل 

إلى حقيقة على أرض الواقع.
وبهذه المناسبة أكد الرئيس 
الــمــؤســس رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء 
الــجــامــعــة األهــلــيــة الــبــروفــيــســور 
الــجــامــعــة  أن  ــواج  ــ ــحـ ــ الـ عــــبــــداهلل 
ــل إمـــكـــانـــاتـــهـــا  ــ ــة تـــضـــع كـ ــيــ ــلــ األهــ
ــود  ــ ــهـ ــ فـــــــي خــــــدمــــــة أهــــــــــــــداف وجـ
المشاريع  لــدعــم  ــل  األمـ صــنــدوق 
والــــــمــــــبــــــادرات، مـــنـــوهـــا بــخــطــوة 
الذي تم  الــصــنــدوق  هــذا  تأسيس 
مــن حضرة  ســـاٍم  بتوجيه  إنــشــاؤه 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــاد 

جالة  الــمــفــدى، وبــقــيــادة مــمــثــل 
ــلــــك لــــألعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة  ــمــ الــ
وشـــــــــؤون الـــشـــبـــاب ســـمـــو الـــشـــيـــخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، وعليه 
مــــعــــول كـــبـــيـــر فــــي تــحــقــيــق نــقــلــة 
كــبــيــرة ومــهــمــة فــي بــنــاء الــجــســور 
بــيــن الــخــريــجــيــن الــشــبــاب وريـــادة 

األعمال.
ــاد الــبــروفــيــســور الــحــواج  ــ وأشـ
والطموحة  المتميزة  باالنطاقة 
ــة لـــمـــشـــاريـــع األمـــــل،  ــ ــدروسـ ــ ــمـ ــ والـ
اعـــتـــزازه وشــكــره لمجلس  مــبــديــا 
وزير  برئاسة  األمل  مشاريع  إدارة 
ــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة أيمن  شــ
بن توفيق المؤيد وكذلك للمدير 
العام لمشاريع األمل السيدة فجر 
الجامعة  الختيارهم  جي  الباجه 
في  الشركاء  أحــد  لتكون  األهلية 
ــمـــشـــروع الـــوطـــنـــي الــمــهــم  هــــذا الـ
والحيوي الذي سينعكس نجاحه 

على جميع شباب الوطن.
مــديــر عام  أكـــدت  مــن جهتها 
ــيــــدة فــجــر  ــاريــــع األمـــــــل الــــســ مــــشــ
الباجه جي طموح صندوق األمل 
نــحــو تــنــشــئــة جــيــل مـــن الــشــبــاب 
ــنـــي الـــــواعـــــد والـــمـــدعـــم  ــبـــحـــريـ الـ
ــارات  ــهـ ــمـ بـــالـــخـــبـــرات الــعــالــيــة والـ
ــلـــى بــنــاء  ــادر عـ ــ ــقــ ــ الـــمـــتـــمـــيـــزة والــ

وتنمية شركات ناشئة بحرينية.
وقالت الباجه جي إن مشاريع 
األمــــل تــطــمــح إلـــى الـــوصـــول إلــى 
ــة واســـــعـــــة مـــــن الـــطـــلـــبـــة  ــريــــحــ شــ
البحريني  والشباب  والخريجين 

بشكل عام عبر تعاونها وشراكتها 
ــة وعـــــدد  ــيــ ــلــ مـــــع الــــجــــامــــعــــة األهــ
ــعـــات األخـــــــرى أيــضــا  ــامـ ــن الـــجـ مــ
ــاريـــع  ــن خــــــال تـــنـــظـــيـــم الـــمـــشـ ــ مـ
والمبادرات الشبابية التي تتوافق 
ــع أهــــــــداف ومـــعـــايـــيـــر مــشــاريــع  مــ

األمل.
ــبــــه أوضــــــــح رئـــيـــس  ــانــ مـــــن جــ
الــجــامــعــة األهــلــيــة الــبــروفــيــســور 
الـــجـــامـــعـــة  أن  ــالــــي  ــعــ الــ مـــنـــصـــور 
األهـــلـــيـــة تــحــيــط مـــوضـــوع ريــــادة 
األعمال اهتماما خاصا، لما لهذا 
في  متنامية  أهمية  مــن  الــقــطــاع 
وخلق  االقتصادي  النمو  تحقيق 
فرص وظيفية وتنموية في سوق 
الجامعة  أن  إلـــى  مــنــوهــا  الــعــمــل، 
تــحــتــضــن مـــركـــزا مــتــخــصــصــا في 
ريـــــادة األعـــمـــال يــقــيــم مــؤتــمــرات 
وورشـــــا وفــعــالــيــات بــشــكــل ســنــوي 
ودوري في ريادة األعمال ويشجع 
على  وخريجيها  الجامعة  طلبة 

االنخراط فيها.
إلى  العالي  البروفيسور  ونوه 
نفسه  الــســيــاق  فـــي  الــجــامــعــة  أن 
كانت قد شكلت فريقا بحثيا ضم 
عــــددا مـــن األســـاتـــذة والــبــاحــثــيــن 
إلجــــــــــراء دراســـــــــــات وبـــــحـــــوث فــي 
ــادة األعــمــال وبــمــا يعزز  مــجــال ريـ
األهلية  الجامعة  وجهود  دور  من 
فــي هـــذا الــمــجــال، وخــصــوصــا أن 
نجحوا  خريجين  الجامعة  لــدى 
في إقامة مشاريع ريادية متميزة 
وقد استضافتهم الجامعة لعرض 

تجاربهم على الطلبة والمهتمين 
ــا، كـــمـــا  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــشـ ــ ومــــنــــاقــــشــــتــــهــــم بـ
أعمال  رواد  الجامعة  استضافت 
مــحــلــيــيــن وعــالــمــيــيــن مــتــمــيــزيــن 

طوال السنوات الماضية.
من جهتها استعرضت مديرة 
الـــتـــواصـــل والـــشـــراكـــات بــمــشــاريــع 
ــل الـــســـيـــدة أمــيــنــة بــوجــيــري  ــ األمـ
خطة التعاون التي تعتزم الشركة 
الجامعة  مــع  بالتعاون  إجــراءهــا 
األهــلــيــة، الفــتــة إلـــى أن الــشــراكــة 
مع الجامعة األهلية ستكون عبر 
البحثية  األنــشــطــة  مـــن  الــعــديــد 
والتدريبية التي تستهدف الطلبة 
ـــوم الـــشـــبـــاب  ــمــ ــ الـــجـــامـــعـــيـــيـــن وعـ
البحريني من أجل ربطهم بريادة 
األعــــمــــال، حــيــث تــعــتــزم مــشــاريــع 
األمـــــل بـــالـــشـــراكـــة مـــع الــجــامــعــة 
ولــقــاءات  أبــحــاث  األهــلــيــة تنظيم 
ومـــعـــســـكـــرات تــدريــبــيــة وجــلــســات 
فعاليات  إلــى  باإلضافة  نقاشية، 
تشويقي  طــابــع  ذات  ومــســابــقــات 
تــــهــــدف إلــــــى الـــتـــعـــريـــف بــــريــــادة 
واالهتمام  دورها  وتعزيز  األعمال 

بها بين الشباب.
وقد تضمنت مذكرة التفاهم 
ــيــــن مــــشــــاريــــع األمــــــــــل، الــــــــذراع  بــ
االســـتـــثـــمـــاريـــة لـــصـــنـــدوق األمــــل، 
على  االتــفــاق  األهلية  والجامعة 
أساتذة  تمكين  أجــل  من  التعاون 
من  وخريجيها  الجامعة  وطلبة 
االســـتـــفـــادة مـــن فــعــالــيــات ريــــادة 
وجلسات  العمل  وورش  األعــمــال 

ــادل الـــمـــعـــلـــومـــات ومــخــتــلــف  ــ ــبـ ــ تـ
األنشطة التي تحتضنها »مشاريع 

األمل«.

»م�ضاريع �لأمل« و�لجامعة �لأهلية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تعزيز ريادة �لأعمال

} جانب من توقيع مذكرة التفاهم.

شـــــــــاركـــــــــت الـــــــنـــــــائـــــــب كـــلـــثـــم 
النوعية  اللجنة  رئــيــس  الحايكي 
الــنــواب،  بمجلس  والطفل  للمرأة 
صــبــاح أمـــس الــســبــت فــي الجلسة 
الحوارية: تمكين المرأة اإلماراتية 
- البحرينية في العمل البرلماني، 
اإلماراتية  السفارة  تنظمها  والتي 
مع  الــبــحــريــن وبــالــتــعــاون  بمملكة 
المجلس الوطني االتحادي، حيث 
السيدة  الحوارية  بالجلسة  شارك 
المجلس  عضو  الــســويــدي  سمية 
ــنــــي االتــــــحــــــادي وعـــــــدد مــن  الــــوطــ
اإلماراتية  النسائية  الشخصيات 

والبحرينية البارزة.
وقــــــد نـــقـــلـــت تـــحـــيـــات فـــوزيـــة 
مجلس  رئيسة  زينل  عبداهلل  بنت 
ــواب إلــــى جــمــيــع الــمــشــاركــيــن،  ــنـ الـ
البرلماني  التعاون  أهمية  مؤكدة 
ــاءات  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وتــــــبــــــادل الـــــــزيـــــــارات والـ

والحلقات النقاشية المشتركة.
الحايكي  استعرضت  وبعدها 
الــــــمــــــرأة  دور  الــــجــــلــــســــة  خـــــــــال 
التنمية  فــي  كشريكة  البحرينية 
ــي  ــل الــــمــــشــــروع اإلصــــاحــ ــ ــي ظـ ــ فـ
لــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
ودور  الــــبــــاد،  عـــاهـــل  خــلــيــفــة  آل 
ــرأة فــي  ــمــ ــلــ ــى لــ ــ ــلـ ــ ــلـــس األعـ الـــمـــجـ
التمكين والتقدم السياسي للمرأة، 
والكبير  الــحــيــوي  بــالــدور  مــشــيــدة 

لــلــمــجــلــس عـــلـــى كـــافـــة األصـــعـــدة 
ــا الــتــمــكــيــن فــــي الــجــانــب  ــ ــرزهـ ــ وأبـ
ــة  ــايـ ــرعـ ــالـ ــي، مــــشــــيــــدة بـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
صاحبة  مــن  المستمرين  والــدعــم 
األمـــيـــرة سبيكة  الــمــلــكــي  الــســمــو 
بــنــت إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة قــريــنــة 
للنهوض  الــمــفــدى  الـــبـــاد  عــاهــل 
رســم  فــي  بــدورهــا  للقيام  بــالــمــرأة 
ــة  ــعـ ــة، ومـــراجـ ــامــ ــعــ الـــســـيـــاســـات الــ
من  الوطنية  التشريعات  وتطوير 
ورفع  السياسية،  مشاركتها  خــال 
مشاركة  بــضــرورة  الثقة  مستويات 
المرأة في الحياة العامة، ومساندة 
ــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي  ــســ ــؤســ مــ

السياسية  بــالــجــمــعــيــات  الــمــعــنــيــة 
والــمــهــنــيــة والــنــســائــيــة والــشــبــابــيــة 
بدورها  لتقوم  الثقافية  واألنــديــة 
لـــدعـــم  ــي،  ــبــ ــدريــ ــتــ الــ  - الــــتــــوعــــوي 
حضور ومشاركة المرأة في الحياة 
ليمثل  الــعــام،  والــشــأن  السياسية 
مـــجـــال تمكين  فـــي  نــوعــيــة  نــقــلــة 
المرأة البحرينية كشريك أساسي 
ــي الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة  فـ
االستدامة  عناصر  على  المرتكزة 
والـــــــعـــــــدالـــــــة، وحــــــصــــــول الـــــمـــــرأة 
الــبــحــريــنــيــة عــلــى كـــافـــة الــحــقــوق 

المشروعة لها.
مــؤكــدة مــا حظيت بــه الــمــرأة 

في  وتأثير  تمكين  من  البحرينية 
النساء  شكلت  حيث  القرار،  صنع 
في السلطة التشريعية عام 2020، 
تم  إذ  الــمــشــاركــات،  مــن  نــحــو %19 
داخــل مجلس  15% منهن  انتخاب 
مــنــهــن في  وتــعــيــيــن %23  ــنــــواب،  الــ
مــجــلــس الـــشـــورى، وانــتــخــاب %23 
مــنــهــن فــــي الـــمـــجـــالـــس الــبــلــديــة، 
فتبلغ  القضائي،  المجال  في  أمــا 
 %98 مقابل   %12 القاضيات  نسبة 
عــدًدا  الــمــرأة  شغلت  كما  للقضاة، 
ــنـــاصـــب داخـــــــل الــســلــطــة  مــــن الـــمـ
الــقــيــاديــة  والــمــنــاصــب  التنفيذية 
فــــي حــكــمــهــن  أو مــــن  ــرات  ــوزيــ ــالــ فــ
ونـــائـــبـــات  وكـــــيـــــات   ،%4 يـــشـــكـــلـــن 
الوزارات يشكلن 8%، وكيات الوزارة 
نائبات  مساعدات  أو  المساعدات 

الوزارات يمثلن %35.
ومن جانبهم، عبر المشاركون 
تقديرهم  و  شــكــرهــم  خــالــص  عــن 
إلقـــامـــة هـــذه الــجــلــســة الــحــواريــة، 
بـــه العمل  مــشــيــديــن بــمــا يــحــظــى 
ــرك بـــيـــن  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــي الـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ الـ
واإلمـــاراتـــي  البحريني  الجانبين 
دؤوب  ــل  ــمــ وعــ ــاء  ــنــ بــ تـــفـــاعـــل  ــن  ــ مـ
الحكيمة  القيادة  في ظل  مستمر 
وبما يصب في مصلحة  للبلدين، 

البلدين الشقيقين.

حلقة نقا�ضية عن تمكين �لمر�أة �لإمار�تية - �لبحرينية في �لعمل �لبرلماني

} جانب من الحلقة النقاشية.

} د. مريم الهاجري.

جمعية �ل�ضكري �لبحرينية تنظم ملتقى �أبطال �ل�ضكري 

للأطفال �لحديثي �لإ�ضابة بال�ضكري و�أولياء �أمورهم

بتوجيهات من الفريق طبيب الشيخ محمد 
إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ خــلــيــفــة  آل  ــبــــداهلل  عــ بــــن 
شروق  لجنة  تنظم  البحرينية  السكري  جمعية 
لألطفال المصابين بالسكري بالجمعية ملتقى 
التشخيص  الحديثي  لألطفال  السكري  أبطال 
ــامــــج حــــافــــل بــالــتــوعــيــة  ــرنــ ــكــــري، وهــــــو بــ ــالــــســ بــ
والمرح  الترفيهية  األلعاب  خال  من  والتدريب 

والمسابقات.
ــكـــري  وقـــــالـــــت نــــائــــب رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة الـــسـ
الــبــحــريــنــيــة الــدكــتــورة مــريــم الــهــاجــري إن هــذا 
لــمــدة شهر،  لــألطــفــال  أســبــوعــيــا  ُيــقــام  الملتقى 
وفي آخر أسبوع للملتقى يتم دعوة أولياء األمور، 
ترفيهي  توعوي  برنامج  كذلك  لهم  ُيقدم  حيث 
يتخلله فقرات من المرح والمسابقات، الفتًة إلى 
أن هذا البرنامج ُيعد من أهم البرامج المتميزة 
الـــتـــي تـــقـــدم لـــألطـــفـــال الــحــديــثــي الــتــشــخــيــص 
بــالــســكــري وأولــــيــــاء أمــــورهــــم، وهــــو تــكــمــلــة لما 
دأبت  إذ  الصيفية،  واألنشطة  بالمخيمات  يقدم 
الجمعية منذ بداية نشأتها في 1989 على تقديم 
عدد من األنشطة والبرامج الخاصة باألطفال، 
منها مخيمات شروق السنوية والوحدة المتنقلة 
ــالـــمـــدارس وبـــرامـــج الــدعــم  لــتــوعــيــة األطـــفـــال بـ
والــمــســانــدة الــمــتــنــوعــة؛ والـــتـــي تــشــمــل حــمــات 
لــلــتــبــرع بــمــضــخــات األنــســولــيــن وأجـــهـــزة فحص 
النفسي  الــدعــم  ومــجــمــوعــات  الــمــتــطــورة  السكر 
التشخيص  الحديثي  لألطفال  األمـــور  ألولــيــاء 
وحفات التفوق لألطفال والحفات الرمضانية 

التي يتخللها حفل القرقاعون.
ــهـــاجـــري بــــأن الــهــدف  وأفـــــــادت الـــدكـــتـــورة الـ
المرجو من إقامة مثل هذه الملتقيات هو توعية 
أمورهم  وأولياء  التشخيص  الحديثي  األطفال 
وتعليمهم  بأمان  السكري  مع  التعايش  بكيفية 
وتدريبهم بشأن كل ما يتعلق بالسكري من خال 

الذاتية  العناية  تعزيز مبدأ  والترفيه مع  اللعب 
بالنفس  الثقة  غــرس  إلــى  باإلضافة  بالسكري، 
بالسكري  والتعرف على أصدقاء جدد مصابين 
تــبــادل الــخــبــرات فــيــمــا بينهم وبــيــن أولــيــاء  مــع 
التعليمية  المواضيع  من  أنــه  موضحًة  األمـــور، 
والترفيه  اللعب  بطريقة  التي ستقدم لألطفال 
الحقن  أمــاكــن  على  الــتــعــرف  الملتقى  هــذا  فــي 
وكيفية مــعــرفــة أعــــراض وعـــاج هــبــوط وارتــفــاع 
السكري وحساب الكربوهيدرات بصورة مبسطة، 
حــول  مفتوحة  فــقــرات  الملتقى  سيتخلل  كــمــا 
تــجــربــتــي مـــع الــســكــري تــقــدمــهــا الــطــفــلــة لمي 
ولية  الــفــردان  نــدى  السيدة  كما ستقدم  فــاضــل، 
أمر أحد األطفال قصة ترفيهية تعليمية تهدف 
إلى صقل شخصية الطفل وتعزيز الثقة بالنفس 
لدى األطفال وأولياء األمور, كما يشمل برنامج 
الــمــلــتــقــى فـــقـــرات تــهــدف إلـــى تــوعــيــة األطــفــال 

وأولياء األمور بكيفية التعامل مع األزمات.
ُيشارك في هذا الملتقي نخبة من األطباء 
والتمريض  الصحة  مجال  في  والمتخصصين 
مع  والنفسية  االجتماعية  والتربية  والتغذية 
عدد من األطفال والناشئة من منتسبي جمعية 
ــاذ ســامــي  ــتــ الـــســـكـــري الــبــحــريــنــيــة بـــقـــيـــادة األســ
الــعــمــادي، والــدكــتــور جــاســم الــمــهــنــدي، وفــريــق 
الــمــلــتــقــى بــرئــاســة الـــدكـــتـــورة ســامــيــة الــقــطــان، 
الرميحي،  دالل  الــدكــتــورة  عضويته  فــي  ويــضــم 
والدكتورة رابعة الهاجري، والدكتور كوثر العيد، 
والدكتورة نجوى أبو طالب، والممرضات فتحية 
رجب، ورقية إبراهيم، ولميس المقهوي، وايمان 
الجهمي، واألستاذة أريج السعد، واألستاذ عدنان 
الــتــوبــانــي، واألســتــاذ ريـــاض عيسى، واألســتــاذة 
سارة زينل ومتابعة من أعضاء الجمعية األستاذ 
والدكتور  سميعي،  حيدر  واألســتــاذ  علي،  ضيف 

جعفر الوردي. 
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مــوجــة  ــمــــت  داهــ أن  بـــعـــد 
ــة كــــــــورونــــــــا مـــمـــلـــكـــة  ــ ــحـ ــ ــائـ ــ جـ
المملكة  تــأهــبــت  الــبــحــريــن، 
تــنــفــيــذًا لــتــوجــيــهــات صــاحــب 
الـــجـــالـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن 
وبــقــيــادة  آل خــلــيــفــة  عــيــســى 
مــن ســمــو األمــيــر ســلــمــان بن 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  حمد 
بأقصى  األمـــيـــن  الــعــهــد  ولـــي 
والبشرية  المادية  إمكانياتها 
الخاضعين لواليتها  لحماية 
ــــدي  ــــصـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــضــ ــ ــقــ ــ الــ
النـــــتـــــشـــــارهـــــا، وعــــلــــيــــه فــقــد 
ــريــــق الـــوطـــنـــي  ــفــ ــا الــ ــهــ ــهــ واجــ
الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
كــــورونــــا بــمــجــمــوعــة قــــــرارات 
تهدف إلى الحد من انتشارها 

البشرية  التجمعات  منع  حــول  أغلبها  تمحور 
الفيروسات،  األكبر النتقال  الوسيلة  باعتبارها 
حيث أسهمت بالفعل في تحقيق ذلك إلى حّد 
ولعل  الدولي،  الصعيد  على  بالمملكة  اإلشــادة 
من اآلثار المباشرة لقرار الحد من التجمعات، 
ــام ونـــيـــف عــلــى بــــدء انــتــشــار  ــه بــعــد مــضــي عــ أنــ
)كـــورونـــا( فــي الــبــحــريــن، بـــدأ الــبــعــض يتساءل 
تتنشر  كــانــت  الــتــي  الموسمية  االنــفــلــونــزا  عــن 
ذهبت؟  أيــن  الــنــاس،  بين  واســـع  وبشكل  سنويًا 
ــة األقـــرب  ــابـ ــاذا اخــتــفــت؟ وقـــد كــانــت اإلجـ ــمـ ولـ
الصالحة  البيئة  تــجــد  لــم  أنــهــا  هــو  واألصــــدق 
التجمعات  في  والمتمثلة  وانتشارها  لتكاثرها 
التي صدرت وركزت  القرارات  البشرية، في ظل 
في مجملها على الحد من التجمعات العائلية، 
المؤسسات  العمل، في  أماكن  المناسباتية، في 

التعليمية وغيرها.
وقد كان العمل عن ُبعد أحد أهم اإلجراءات 
االحـــتـــرازيـــة الــتــي اعــتــمــدهــا الــفــريــق الــوطــنــي 
يقوم  حيث  كــورونــا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
هـــذا الــقــرار عــلــى ســيــاســة الــعــمــل مــن الــمــنــزل، 
البقاء  عــن  تنتج  الــتــي  الــتــجــمــعــات  مــن  للحد 
العمل وما يترتب عليها من سهولة  أماكن  في 
انتقال الفيروس في حال إصابة أحد العاملين 

في موقع العمل.
وهـــا هـــو الـــواقـــع، وبــعــد انــقــضــاء أكــثــر من 
بأنها  ُيــثــبــت  الــســيــاســة  هـــذه  تطبيق  عــلــى  ــام  عـ
اإلنتاجية  على  سلبًا  تؤثر  ولــم  ناجحة  تجربة 
الُحسنيين،  فنالت  على جودته،  وال  العمل  في 
والــحــفــاظ  بــجــودة مقبولة  الــعــمــل  اســتــمــراريــة 

على صحة وسامة الموظفين.
ُبعد  عــن  العمل  تجربة  أخضعنا  أنــنــا  ولــو 
هناك  بـــأن  سنجد  آثـــارهـــا  عــن  بحثا  للتقييم 
قـــد يلحظها  الـــتـــي  الـــعـــديـــد مـــن االيـــجـــابـــيـــات 
كــانــت نتيجة  إن  بــالــك  )فــمــا  الــعــادي  الشخص 
دراسات وبحث متخصص!( لمصلحة الموظف 
والــجــهــة اإلداريــــــة مــعــًا، والســيــمــا عــلــى صعيد 
تــرشــيــد اإلنـــفـــاق الــحــكــومــي، فــهــي تــتــوافــق مع 
الحاجة  خفض  ناحية  مــن  التقشف،  سياسة 
على  والعمل  حكومية  منشآت  تخصيص  إلــى 
والــمــاء  الــكــهــربــاء  اســتــهــاك  خفض  تقليصها، 
للتنظيف  العمالة  استخدام  تقليل  والهواتف، 
ــات، اســـتـــهـــاك  ــ ــــدمـ ــــخـ والــــصــــيــــانــــة وتــــقــــديــــم الـ
الـــمـــواد الــلــوجــســتــيــة االســتــهــاكــيــة فـــي مــوقــع 
الرئيسية  الشوارع  في  االزدحــام  تقليل  العمل، 
من  التحتية  الُبنى  على  الحفاظ  والــطــرقــات، 
شــــوارع ومــرافــق أخـــرى وغــيــرهــا، أمـــا للموظف 
الضغط  تخفيف  في  تسهم  قطعًا سوف  فأنها 

النفسي والتوتر والقلق الذي 
ــه أثــــنــــاء رحــلــتــي  ــنـ ــانـــي مـ ــعـ يـ
الــذهــاب واإليـــاب مــن مسكنه 
إلى العمل في ساعات الذروة 

والزحام.
فــــبــــاإلمــــكــــان تــطــبــيــقــهــا 
ــة عـــــمـــــل لـــجـــمـــيـــع  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ كـ
انجاز  يمكن  الــتــي  الــوظــائــف 
للجميع  المنزل  من  مهامها 
ــرة عـــــامـــــة، ولــــربــــمــــا ال  ــكــ ــفــ كــ
يــســتــطــيــبــهــا الـــكـــثـــيـــر، ولــكــن 
ــــي ســيــاق  كـــفـــكـــرة خــــاصــــة، وفـ
)ُرّب  الــقــائــل  الــمــثــل  تــوظــيــف 
والـــذي يمكننا  نــافــعــة(  ــارة  ضـ
إعماله على الواقع من خال 
السؤال اآلتي: ماذا لو طبقنا 
هذه التجربة بعد انتهاء الجائحة على المرأة 
الذين  أبنائها  رعــايــة  على  تقوم  التي  العاملة 
سيما  وال  بالمدرسة  االلتحاق  ســن  يبلغوا  لــم 
من  إنجازها  يسهل  وظيفتها  مهام  التي  تلك 
الـــمـــنـــزل؟ والســـيـــمـــا فـــي هــــذه الــمــرحــلــة الــتــي 
تــحــكــمــهــا وتـــســـّيـــرهـــا وتـــيـــّســـرهـــا الــتــكــنــولــوجــيــا 
الحديثة وسهولة انتقال المعلومات؟ ألن يكون 
ينطوي  ألــن  والطفل؟  األســرة  ذلــك في صالح 
ذلك على تطبيق حرفّي لنص الفقرة )ب( من 
البحرين  مملكة  دســتــور  مــن  الخامسة  الــمــادة 
والـــــذي قــضــى بـــأنـــه: )تــكــفــل الـــدولـــة الــتــوفــيــق 
بــيــن واجــبــات الــمــرأة نــحــو األســــرة وعملها في 
الــمــجــتــمــع، ومــســاواتــهــا بــالــرجــال فــي مــيــاديــن 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
الــشــريــعــة  بــأحــكــام  ــــال  واالقـــتـــصـــاديـــة دون إخـ
اإلســامــيــة(، فـــإذا مــا أثــبــت الــواقــع العملي أن 
العديد من المهام الوظيفية باإلمكان إنجازها 
من المنزل، متازمًا مع وجود األم مع أطفالها 
الصغار وما ينتج عن ذلك من أثر ينعكس على 
الشعور  ناحية  من  لألطفال  النفسية  الصحة 
التي  النفسية  والسعادة  واالرتياح  بالطمأنينة 
يوّلدها وجود أمهم بقربهم ولضمان سامتهم 
رعاية  تتطلب  التي  العمرية  المرحلة  هذه  في 
مكثفة من شخص محل ثقة وال أحّن وأحرص 
من األم على ذلك، فما الذي يمنع استمرارها 
بالعمل من المنزل بما يكفل لها الموازنة بين 
تنتقل  بــأن  ملزمة  أنها  أم  الــمــزدوجــة؟  مهامها 
إلى مكان العمل من أجل إثبات حضورها بجهاز 
البصمة أو بأي جهاز آخر ضمن تعليمات إدارية 
أكل عليها الدهر وشرب وال ناقة لها وال جمل 
بل  بالعمل  الموظفين  الــتــزام  مــدى  قياس  في 
يسهل  أمــر شكلي  مجرد  يكون  أن  يعدو  ال  إنــه 
االلتفاف عليه، فالحضور الحقيقي في العمل 
أداء  نــاتــج  مــن  قــيــاســه  اإلدارة  تستطيع  مــا  هــو 
الموظفة وليس من الساعات التي تقضيها في 
مقر عملها، والتي قد ينقضي الكثير منها دون 

نتاج حقيقي.
وعليه فإنني أرى ضرورة دراسة فكرة أن تتاح 
بأطفال  تعتني  التي  األم  للمرأة  الفرصة  هذه 
التأسيسية  بالدراسة  االلتحاق  سن  يبلغوا  لم 
وأن يكفل لها العمل عن ُبعد حتى بعد انتهاء 
أن  إلى طبيعتها، على  الحياة  وعــودة  الجائحة 
ُتحاسب على نتاجها وسرعة إنجازها، ومن هنا، 
وفي  األمــر  يعنيهم  إلــى من  الفكرة  هــذه  أحيل 
باعتباره  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  مقدمتهم 
الرسمية  الجهات  القانونية لجميع  المرجعية 

للقرارات واإلجراءات التي تتعلق بالمرأة.

�لمو�زنة بين عمل �لأم ورعاية �أطفالها

بقلم:
د. هنادي عيسى اجلودر

كان.. ول يز�ل.. 

ويبدو �أنه �سيظل..!!

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
كــــان.. وال يــــزال.. ويــبــدو أنـــه ســيــظــل.. اســتــمــرار شكوى 
أهالي مجمع 909 بالرفاع من العمال العزاب، القاطنين في 
فمتى  والعائات..  لألسر  السكنية  األحياء  وسط  المنطقة 
الحياة  وعلى  النفوس  على  الثقيل  المسلسل  هذا  سينتهي 

االجتماعية..؟؟ 
كان.. وال يزال.. ويبدو أنه سيظل..!!:

ــرار بعض  ــ ــه ســـيـــظـــل.. إصــ ــدو أنــ ــبـ ــزال.. ويـ ـــ يــ ــان.. وال  ــ كــ
األشــخــاص عــلــى مــمــارســة ســلــوكــيــات مــروريــة خــاطــئــة وغير 
عبر  الــســيــارات  وتــجــاوز  الضوئية،  اإلشـــارة  بقطع  حــضــاريــة، 
المنطقة  على  الــوقــوف  فــي  الممرات  وســد  الــطــوارئ،  مسار 
الصفراء.. فهل من حملة مرورية توعوية من جديد، وبكل 

اللغات، وكذلك في منافذ الباد في المطار والجسر..؟؟
كـــان.. وال يــــزال.. ويــبــدو أنــه ســيــظــل.. عــدم رد وتعقيب 
الصحافة  في  ينشر  ما  على  والمؤسسات  الجهات  وتوضيح 
ماحظات  مــن  االلــكــتــرونــيــة  الــحــســابــات  ومـــواقـــع  المحلية 
ما  »قــل  شعار:  تطبيق  على  يصر  البعض  وكــأن  ومقترحات، 
وتنشيط  وحــث  توجيه  مــن  نــريــد«.. فهل  مــا  ونفعل  تــشــاء.. 
بعض  بــأن  علما  والمؤسسات..  الجهات  في  اإلعــام  لدوائر 
وتستحق  بأول،  أوال  الجميع  تتواصل مع  الرسمية  الجهات 

الشكر والتقدير.
كان.. وال يزال.. ويبدو أنه سيظل.. تكرار حوادث الصرف 
الصحي، وحاالت وفاة العمال، في ظل غياب رقابة صارمة، 
ودلــيــل إرشـــادي مــلــزم، وعــقــوبــات مــشــددة، وعــقــود واتفاقيات 
واضــحــة ومـــحـــددة.. فــهــل مــن مــراجــعــة للقضية قــبــل وقــوع 
زيارة  لم يشهد  األخير  الحادث  بأن  التالية.. علما  الحادثة 
أرواح  ذهــاب  الــرغــم مــن  الــحــادث، على  مــســؤول كبير لموقع 

بشر..!!
أنـــه ســيــظــل.. ضــعــف تسويق  يـــــزال.. ويـــبـــدو  ــان.. وال  ــ كـ
من  الرغم  على  المحلية،  البحرينية  الزراعية  المنتوجات 
وجـــود ســـوق الــمــزارعــيــن، مــع جـــودة الــخــضــراوات والــفــواكــه 
إذ  والطماطم،  والمانجو  واللوز  التين  وخاصة  البحرينية، 
ياحظ حاوة المذاق وكبر الحجم وتعدد األلوان واألشكال، 
من  لمزيد  مــبــادرات  مــن  فهل  الــمــهــدرجــة..  غير  الطبيعية 

الدعم والتسويق للمنتجات الزراعية البحرينية..؟
ــزال.. ويـــبـــدو أنــــه ســيــظــل.. مـــوضـــوع جمع  كـــــان.. وال يــــ
الــتــبــرعــات غير الــمــرخــصــة، عبر الــمــواقــع االلــكــتــرونــيــة، من 
خال مبادرات ذاتية مجتمعية، طيبة وحسنة النوايا، في ظل 
وجود بعض الطلبات من جهات غير موثوقة وغير معروفة.. 
آلية  وبيان  المختصة،  الجهات  قانونية من  توعية  فهل من 

إيصال صوت صاحب المناشدة بالطريقة القانونية..؟؟
**آخر السطر:

أنه سيظل.. تميز وتفوق فريق  يــزال.. ويبدو  كــان.. وال 
البحرين الطبي في إجراءات الفحص والتطعيم، وفي حسن 
نقول  األداء..  وجــودة  العمل  وانسيابية  والترتيب،  التنظيم 
المعاناة  وشاهد  الخارج،  إلى  سافر  من  بشهادة  الكام  هذا 
فالحمد  كورونا..  فحوصات  في  التنظيم  وســوء  والطوابير، 
نعمة  كــذلــك على  والــحــمــد هلل  »الــبــحــريــن«..  نعمة  هلل على 

»فريق البحرين«. 

والشؤون  العدل  وزارة  أقامت 
اإلسامية واألوقــاف حفل تكريم 
الــقــرآن  مــراكــز وحــلــقــات تحفيظ 
ــزة فــــي الــتــقــيــيــم  ــائــ ــفــ الـــكـــريـــم الــ
هذا  ويأتي  2020م،  لعام  السنوي 
ــار أهــــداف الــــوزارة  الــحــفــل فــي إطـ
ودعـــم جهود  إلــى تقدير  الــرامــيــة 
ــات الـــقـــرآنـــيـــة  ــقـ ــلـ ــحـ الــــمــــراكــــز والـ
والـــقـــائـــمـــيـــن عــلــيــهــا، وتــشــجــيــعــًا 
لزيادة  الجهود  تكثيف  على  لهم 
فـــاعـــلـــيـــة الــــمــــخــــرجــــات وتـــطـــويـــر 
والــبــرامــج  الخطط  ضمن  األداء 

السنوية. 
ــة الـــحـــفـــل أثـــنـــى  ــ ــدايـ ــ وفــــــي بـ
خليفة  آل  علي  بــن  خالد  الشيخ 
الــعــدل والــشــؤون اإلسامية  وزيــر 
المبذولة  الجهود  على  واألوقــاف 
ــرآن الـــكـــريـــم من  ــقــ فـــي خـــدمـــة الــ
ــلـــى الـــمـــراكـــز  ــبـــل الـــقـــائـــمـــيـــن عـ قـ
الكريم،  القرآن  تحفيظ  وحلقات 
ــلــــى االســــتــــمــــرار  والـــتـــشـــجـــيـــع عــ
والمثابرة في دراسة وحفظ كتاب 
السعي  إطــار من  في  الكريم،  اهلل 
الـــمـــشـــتـــرك لــتــحــقــيــق الـــنـــتـــائـــج 
المشهودة  والمخرجات  المشرفة 
الواقع، كما أثنى على  على أرض 
والحلقات  المراكز  وتميز  جهود 
الفائزة في التقييم السنوي لعام 

.2020
وتفضل الوزير بتكريم رؤساء 
ــز والـــحـــلـــقـــات  ــراكــ ــمــ ومـــشـــرفـــي الــ
الفائزة في التقييم السنوي، وقد 
الـــقـــاضـــي عيسى  الــحــفــل  حــضــر 
ســــامــــي الـــمـــنـــاعـــي وكــــيــــل الـــعـــدل 
والـــشـــؤون االســـامـــيـــة، والــدكــتــور 
مــحــمــد طـــاهـــر الـــقـــطـــان الــوكــيــل 
الــمــســاعــد لـــلـــشـــؤون االســـامـــيـــة، 
مدير  العمري  قحطان  وعــبــداهلل 
وعدد  الكريم  القرآن  شــؤون  إدارة 
ــن مـــوظـــفـــي الـــــــــــوزارة ورؤســـــــاء  ــ مـ
ومشرفي مراكز وحلقات تحفيظ 
ــزة فــي  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الــــــقــــــرآن الــــكــــريــــم الـ

التقييم.
وجـــــــــــاءت نــــتــــائــــج الـــتـــقـــيـــيـــم 
القرآن  تحفيظ  لمراكز  السنوي 
الــــكــــريــــم مـــــن الــــــدرجــــــة األولـــــــى 
الـــــــــــــدرداء  أم  ــز  ــ ــركــ ــ مــ ــــول  ــــصـ ــــحـ بـ
الـــصـــغـــرى لــلــنــســاء عــلــى الــمــركــز 
الشيخ  مركز  حصل  بينما  األول، 
عيسى بن علي آل خليفة للرجال 
سارة  ومركز  الثاني،  المركز  على 

للنساء على المركز الثالث.
ــى مــــراكــــز  ــ ــ ــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـ ــ ــ أمـ
ــم مــن  ــريــ ــكــ تـــحـــفـــيـــظ الـــــقـــــرآن الــ
الــــدرجــــة الــثــانــيــة فــحــصــل مــركــز 
الشفاء بنت الحارث للنساء على 
الــســيــدة  ومـــركـــز  األول،  الـــمـــركـــز 
للنساء  اهلل عنها(  )رضــي  فاطمة 
ــز الــــثــــانــــي، ومـــركـــز  ــركــ ــمــ عـــلـــى الــ
شيخان وشريفة الفارسي للنساء 

على المركز الثالث.
ــز الــنــبــأ  ــركــ وفــــــــازت حـــلـــقـــة مــ
األول  بالمركز  لــلــرجــال  العظيم 
القرآن  تحفيظ  حلقات  بين  من 
مالك  بنت  النوار  ومركز  الكريم، 
ومــركــز  الــثــانــي،  بــالــمــركــز  للنساء 
بالمركز  للنساء  الــزيــانــي  مــاجــد 
تــأتــي الحلقات  الــثــالــث، ومــن ثــم 
ــل مـــن:  ــ ــًا وهــــــي كـ ــاعــ ــبــ الـــتـــالـــيـــة تــ
للنساء،  الــبــرهــان  مــركــز  حــلــقــات 
ــة حــمــد  ــنــ ــديــ ــع مــ ــ ــامـ ــ ــات جـ ــقــ ــلــ حــ
لــلــنــســاء، حــلــقــات مـــركـــز شــيــمــاء 
ــارث لــلــنــســاء، حــلــقــات  ــحــ بــنــت الــ
للنساء،  الــمــعــاودة  فاطمة  جامع 
الــشــيــخ محمد  حــلــقــات مــســجــد 
بــن عــبــداهلل آل خليفة  بــن حــمــد 
لـــلـــرجـــال، حــلــقــات مـــركـــز بــصــائــر 
الــهــدى لــلــنــســاء، حــلــقــات مسجد 
الحسن بن علي للرجال، حلقات 
للنساء،  الكوهجي  محمود  مركز 
حلقات مسجد الصحابة للنساء.
تقييم  أن  بــالــذكــر  والــجــديــر 
القرآنية  والحلقات  المراكز  أداء 
الــــســــنــــوي يــــكــــون وفـــــــق مــعــايــيــر 
مثل  وإداريــــــة،  وتــربــويــة  تعليمية 
ــة فــي  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــات الـ ــ ــــرجـ ــــخـ ــمـ ــ الـ
برنامج  ســواء  الــدراســيــة  البرامج 
العربية  الــقــراءة  على  التأسيس 
الكريم  الــقــرآن  حفظ  برنامج  أو 
أو  الصحيحة  الــتــاوة  برنامج  أو 
التجويد،  وعــلــم  الــتــاوة  بــرنــامــج 
إضــافــة إلـــى مــخــرجــات الــقــراءات 

والمشاركة  الــقــرآنــيــة،  ــازات  ــ واإلجـ
في المسابقات القرآنية المحلية 
العمليات  كفاءة  ومدى  والدولية، 
ــة والـــبـــرامـــج  اإلداريـــــــــة، واألنـــشـــطـ
الــتــربــويــة، وذلـــك وفــقــًا لــلــقــرارات 
وحلقات  مــراكــز  لعمل  المنظمة 
وتدريس  الكريم  القرآن  تحفيظ 

علومه.
واعتمد الوزير نتائج التقييم 
الـــســـنـــوي لــلــعــامــلــيــن بـــالـــمـــراكـــز 
والــحــلــقــات الــقــرآنــيــة لــعــام 2020، 
سواء كانوا موجهين ومجيزين أو 
نتائج  وكذلك  وإداريــيــن،  معلمين 
التحفيظ  وحلقات  مــراكــز  طلبة 
أجــزاء  خمسة  حفظ  أتــمــوا  لمن 
من القرآن الكريم، وسيتم صرف 
من  للفائزين  تشجيعية  مكافآت 
الــقــرآن  مــراكــز وحــلــقــات تحفيظ 

لألفراد  مكافآت  وصــرف  الكريم، 
 )44( عــددهــم  البالغ  المتميزين 
مــن الــعــامــلــيــن فــي تــلــك الــمــراكــز 
والحلقات، وكذلك صرف مكافآت 
الــــطــــاب الــتــشــجــيــعــيــة لــحــفــظ 
الكريم  القرآن  أجــزاء من  خمسة 

وعددهم )2567( طالبا. 
ــالـــص  وتــــــقــــــدم الـــــــوزيـــــــر بـــخـ
ــل الــــفــــائــــزيــــن فــي  ــكــ ــة لــ ــئـ ــنـ ــهـ ــتـ الـ
الــتــقــيــيــم الــســنــوي، مــتــمــنــيــًا لهم 
دوام التوفيق والنجاح، كما توجه 
إدارة  على  القائمين  إلــى  بالشكر 
شؤون القرآن الكريم على الجهود 
الحثيثة المبذولة من قبلهم في 
وحلقات  مراكز  كل شؤون  متابعة 
ومنتسبيها  الكريم  القرآن  حفظ 
ــان حـــســـن ســـيـــر الــعــمــلــيــة  ــ ــمـ ــ وضـ

التعليمية.

} وزير العدل يكرم المراكز والحلقات القرآنية.

اعتماد نتائج التقييم ال�سنوي لعام 2020

وزي���ر �ل��ع��دل ي��ك��رم �ل��م��ر�ك��ز و�ل��ح��ل��ق��ات �ل��ق��ر�آن��ي��ة 

�ل����ف����ائ����زة.. وي�������س���رف �ل���م���ك���اف���اآت �ل��ت�����س��ج��ي��ع��ي��ة

53 طال�ب ثان�وي يط�ورون مهار�تهم ف�ي �لت�سوي�ر �لحتر�في 
شارك 53 طالبًا وطالبة في 
مــســابــقــة لــلــتــصــويــر االحــتــرافــي 
رعــايــة  مــركــز  نظمها  الــمــيــدانــي، 
ــن، ضــمــن  ــيــ ــوبــ ــوهــ ــمــ الـــطـــلـــبـــة الــ
بــــرنــــامــــج )أثــــــيــــــر(، واســـتـــهـــدفـــت 
التصوير  الموهوبين في  الطلبة 
الــثــانــويــة بجميع  الــمــرحــلــة  مــن 
والخاصة،  الحكومية  الــمــدارس 
ــدة لــقــاءات  ــاءت بــعــد عــقــد عـ ــ وجـ
العملي  الجانب  تناولت  إثرائية 
وأساسيات التصوير االحترافي. 

إلى  المسابقة  هــذه  وتــهــدف 
الطلبة  ــدرات  ــ وقـ مـــهـــارات  تــعــزيــز 
في مجال التصوير الفوتوغرافي 
بــشــكــل عــــام والـــتـــصـــويـــر الــلــيــلــي 
الطلبة  إذ تم حث  بشكل خاص، 

الـــمـــوهـــوبـــيـــن الـــمـــشـــاركـــيـــن عــلــى 
تـــصـــويـــر لـــقـــطـــات تــعــكــس بــعــض 
ــواء الــلــيــلــيــة وتـــبـــرز األنــــوار  ــ األجــ
واالضاءات التي تتألق بها ليالي 

المملكة. 
وأسهمت المسابقة كذلك في 
تدريب الطلبة على إدخال بعض 
البصرية  والتأثيرات  التعديات 
ــور الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة، مــن  ــلــــصــ لــ
البرامج  بعض  اســتــخــدام  خــال 
المتخصصة،  الرقمية  واألدوات 
مع مراعاة عدم اإلخال بعناصر 
الناجحة،  الفوتوغرافية  الصورة 

وااللتزام بشروط المسابقة.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام 
وزارة التربية والتعليم باحتضان 

الــطــلــبــة فـــي مــخــتــلــف مــجــاالت 
إشراكهم  عبر  واإلبــداع،  الموهبة 
تــدريــبــيــة متخصصة  بــرامــج  فــي 
ــراء، وتــرشــيــحــهــم  ــ ــبـ ــ ــراف خـ ــ ــإشـ ــ بـ

لـــخـــوض الــمــنــافــســات الــمــحــلــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة، وتــشــجــيــعــهــم على 
ربط الشغف واإلبداع بالجانبين 

األكاديمي والمهني.

} مسابقة التصوير الطابية.
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وزير خارجية

�صلطنة ُعمان ي�صل اإىل البالد

بن  بدر  ال�شقيقة  ُعمان  �شلطنة  خارجية  وزير  و�شل 

مملكة  اإىل  له  املرافق  والوفد  البو�شعيدي  حمود  بن  حمد 

 ،2021 اأغ�شط�س   28 املوافق  ال�شبت  اأم�س  البحرين، 

ال�شابعة  الدورة  اجتماع  يف  ُعمان  �شلطنة  وفد  ليرتاأ�س 

اليوم  �شتعقد  التي  امل�شرتكة  العمانية  البحرينية  للجنة 

الأحد.

وكان يف ا�شتقبال لدى و�شوله مطار البحرين الدويل، 

اخلارجية،  وزير  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور 

البحرين  مملكة  �شفري  الكعبي  اأحمد  بن  جمعة  والدكتور 

يف م�شقط، وعبداهلل بن را�شد بن علي املديلوي عميد ال�شلك 

البحرين،  مملكة  لدى  ُعمان  �شلطنة  �شفري  الدبلوما�شي 

وعدد من امل�شوؤولني بوزارة اخلارجية.

وزير الكهرباء ي�صتقبل �صفري

مملكة البحرين لدى جمهورية فرن�صا

املبارك وزير �شوؤون  املهند�س وائل بن نا�شر  ا�شتقبل 

الكهرباء واملاء، ال�شفري ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة، 

للبعثة  رئي�شاً  بتعيينه  امللكي  املر�شوم  �شدور  مبنا�شبة 

الدبلوما�شية ململكة البحرين لدى جمهورية فرن�شا.

عن  واأعرب  بال�شفري  الوزير  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

كما  مهامه،  اأداء  يف  والنجاح  بالتوفيق  متنياته  اأطيب 

واملاء  الكهرباء  هيئة  وبرامج  م�شاريع  على  ال�شفري  اطلع 

التطويرية مبا يحقق روؤية الهيئة يف تقدمي اف�شل اخلدمات 

بجودة وموثوقية عاليتني للفرد واملجتمع.

اعتماد نتائج التقييم ال�صنوي للعام 2020

وزير العدل يكرم املراكز واحللقات القراآنية الفائزة
والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزارة  اأقامت 

حفل تكرمي مراكز وحلقات حتفيظ القراآن الكرمي الفائزة 

يف التقييم ال�شنوي لعام 2020م، وياأتي هذا احلفل يف 

اإطار اأهداف الوزارة الرامية اإىل تقدير ودعم جهود املراكز 

واحللقات القراآنية والقائمني عليها، وت�شجيعاً لهم على 

الأداء  تكثيف اجلهود لزيادة فاعلية املخرجات وتطوير 

�شمن اخلطط والربامج ال�شنوية. 

ويف بداية احلفل اأثنى ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة 

وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف، على اجلهود 

على  القائمني  قبل  من  الكرمي  القراآن  خدمة  يف  املبذولة 

على  والت�شجيع  الكرمي،  القراآن  املراكز وحلقات حتفيظ 

الكرمي،  اهلل  ال�شتمرار واملثابرة يف درا�شة وحفظ كتاب 

يف اإطار من ال�شعي امل�شرتك اإىل حتقيق النتائج امل�شرفة 

اأثنى  كما  الواقع،  اأر�س  على  امل�شهودة  واملخرجات 

التقييم  الفائزة يف  واحللقات  املراكز  على جهود ومتيز 

ال�شنوي للعام 2020.

املراكز  وم�شريف  روؤ�شاء  بتكرمي  الوزير  وتف�شل 

واحللقات الفائزة يف التقييم ال�شنوي، وقد ح�شر احلفل 

وال�شوؤون  العدل  وكيل  املناعي  �شامي  عي�شى  القا�شي 

ال�شالمية، والدكتور حممد طاهر القطان الوكيل امل�شاعد 

لل�شوؤون ال�شالمية، وعبداهلل قحطان العمري مدير اإدارة 

�شوؤون القراآن الكرمي وعدد من موظفي الوزارة وروؤ�شاء 

الفائزة  الكرمي  القراآن  حتفيظ  وحلقات  مراكز  وم�شريف 

يف التقييم.

وجاءت نتائج التقييم ال�شنوي ملراكز حتفيظ القراآن 

الدرداء  اأم  مركز  بح�شول  الأوىل  الدرجة  من  الكرمي 

مركز  ح�شل  بينما  الأول،  املركز  على  للن�شاء  ال�شغرى 

املركز  على  للرجال  خليفة  اآل  علي  بن  عي�شى  ال�شيخ 

الثاين، ومركز �شارة للن�شاء على املركز الثالث.

اأما بالن�شبة ملراكز حتفيظ القراآن الكرمي من الدرجة 

على  للن�شاء  احلارث  بنت  ال�شفاء  مركز  فح�شل  الثانية 

عنها  اهلل  ر�شي   – فاطمة  ال�شيدة  ومركز  الأول،  املركز 

و�شريفة  �شيخان  ومركز  الثاين،  املركز  على  للن�شاء   –
الفار�شي للن�شاء على املركز الثالث.

باملركز  للرجال  العظيم  النباأ  مركز  حلقة  وفازت 

الأول من بني حلقات حتفيظ القراآن الكرمي، ومركز النوار 

الزياين  ماجد  ومركز  الثاين،  باملركز  للن�شاء  مالك  بنت 

التالية  احللقات  تاأتي  ثم  ومن  الثالث،  باملركز  للن�شاء 

تباعاً وهم كٌل من حلقات مركز الربهان للن�شاء، حلقات 

بنت  �شيماء  مركز  حلقات  للن�شاء،  حمد  مدينة  جامع 

للن�شاء،  املعاودة  فاطمة  للن�شاء، حلقات جامع  احلارث 

حلقات م�شجد ال�شيخ حممد بن حمد بن عبداهلل اآل خليفة 

حلقات  للن�شاء،  الهدى  ب�شائر  مركز  حلقات  للرجال، 

حممود  مركز  حلقات  للرجال،  علي  بن  احل�شن  م�شجد 

الكوهجي للن�شاء، حلقات م�شجد ال�شحابة للن�شاء.

واحللقات  املراكز  اأداء  تقييم  اأن  بالذكر  واجلدير 

وتربوية  تعليمية  معايري  وفق  يكون  ال�شنوي  القراآنية 

واإدارية، مثل املخرجات التعليمية يف الربامج الدرا�شية 

وبرنامج  العربية  القراءة  على  التاأ�شي�س  برنامج  �شواء 

حفظ القراآن الكرمي وبرنامج التالوة ال�شحيحة وبرنامج 

القراءات  خمرجات  اإىل  اإ�شافة  التجويد،  وعلم  التالوة 

القراآنية  امل�شابقات  يف  وامل�شاركة  القراآنية،  والإجازات 

الإدارية،  العمليات  كفاءة  ومدى  والدولية،  املحلية 

للقرارات  وفقاً  وذلك  الرتبوية،  والربامج  والأن�شطة 

الكرمي  القراآن  حتفيظ  وحلقات  مراكز  لعمل  املنظمة 

وتدري�س علومه.

للعاملني  ال�شنوي  التقييم  نتائج  الوزير  اعتمد  كما 

�شواء   ،2020 للعام  القراآنية  واحللقات  باملراكز 

وكذلك  واإداريني،  معلمني  اأم  وجميزين  موجهني  كانوا 

حفظ  اأمتوا  ملن  التحفيظ  وحلقات  مراكز  طلبة  نتائج 

مكافاآت  الكرمي، و�شيتم �شرف  القراآن  اأجزاء من  خم�شة 

القراآن  حتفيظ  وحلقات  مراكز  من  للفائزين  ت�شجيعية 

الكرمي، و�شرف مكافاآت لالأفراد املتميزين والبالغ عددهم 

وكذلك  واحللقات،  املراكز  تلك  يف  العاملني  من   )44(

�شرف مكافاآت الطالب الت�شجيعية حلفظ اخلم�شة اأجزاء 

من القراآن الكرمي وعددهم )2567( طالًبا. 

وختاماً تقدم الوزير بخال�س التهنئة لكافة الفائزين 

يف التقييم ال�شنوي، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، 

كما توجه بال�شكر اإىل القائمني على اإدارة �شوؤون القراآن 

يف  قبلهم  من  املبذولة  احلثيثة  اجلهود  على  الكرمي 

متابعة كافة �شوؤون مراكز وحلقات حفظ القراآن الكرمي 

ومنت�شبيها و�شمان ح�شن �شري العملية التعليمية.

املدينة حتظى ببنية �صحية حتتية وتطبق �صروط منظمة ال�صحة العاملية 

بن هندي: املحرق يف طريقها لتكون مدينة �صحية
حمافظ  املناعي  هندي  بن  عي�شى  بن  �شلمان  اأكد 

املحرق اأن املحافظة حتظى ببنية �شحية عالية امل�شتوى، 

الأورام  اجلامعي ومركز  امللك حمد  م�شت�شفى  تتمثل يف 

الطبية،  اخلدمات  جودة  يف  نوعية  نقلة  ُيعد  الذي 

واملراكز  للجراحني  اليرلندية  امللكية  الكلية  بالإ�شافة 

الأندية  اىل  اإ�شافة  اخلا�شة،  وامل�شت�شفيات  ال�شحية 

واملراكز ال�شبابية والعديد من اخلدمات العامة املتعلقة 

باجلانب ال�شحي والريا�شي واملدار�س واملعاهد الرتبوية 

والثقافية والجتماعية. 

للجنة  الأول  لالجتماع  تروؤ�شه  خالل  ذلك  جاء 

من  املحافظ  اأكد  والذي  ال�شحية،  للمدينة  التن�شيقية 

خالله اأن املحرق بف�شل التوجيهات واملكرمات وامل�شاريع 

اهلل ورعاها،  احلكيمة، حفظها  القيادة  قبل  من  التنموية 

واملعايري  ال�شرتاطات  جلميع  وم�شتوفية  مهياأة  باتت 

املتعلقة باملدن ال�شحية، موؤكدا اأن املحافظة �شكلت جلنة 

مع  التن�شيق  لتتوىل  املحافظ  نائب  براآ�شة  ال�شاأن  بهذا 

ذات  واجلهات  العاملية  ال�شحة  ومنظمة  ال�شحة  وزارة 

العالقة.

اجلريان  خليفة  بن  عبداهلل  العميد  اأكد  جانبه،  من 

البيانات  قاعدة  اإعداد  با�شرت  اللجنة  اأن  املحافظ  نائب 

بامل�شوحات  العامة، وقامت  باملرافق واخلدمات  املتعلقة 

ومتطلبات  ا�شرتاطات  وتابعت  والبيئية  اجلغرافية 

منظمة ال�شحة العاملية، موؤكدا اأن املحرق موؤهلة لتكون 

مدينة �شحية باقتدار.

اإبراهيم  وفاء  الدكتورة  قدمت  الجتماع،  وخالل 

ال�شحة  بوزارة  ال�شحة  تعزيز  اإدارة  مدير  ال�شربتي 

واأهدافه،  ال�شحية  املدن  ونظام  مل�شروع  مف�شال  �شرحا 

واخلطوات املتبعة يف هذا ال�شاأن، موؤكدة اأهمية ال�شراكة 

كافة،  التنفيذ  مراحل  يف  املتطوعني  واإ�شراك  املجتمعية 

مبينة اأن امل�شروع يهدف يف املقام الأول اإىل اإذكاء الوعي 

ال�شحية  امل�شاريع  ابتكار  يف  املجتمع  ودور  ال�شحي 

الرائدة.

من جانبهم، رحب الدكتور ح�شن كمال والربوفي�شور 

اإبراهيم مطر -ممثال الأهايل يف املجل�س التن�شيقي- بهذه 

والطبي  الفعلي  الواقعي  تعك�س  التي  املميزة  اخلطوة 

يف مملكة البحرين ب�شكل عام، وحمافظة املحرق بوجه 

خا�س، موؤكدين تعاون الأهايل وترحيبهم لهذه اخلطوة.

ويف ختام الجتماع، رفع املحافظ ال�شكر اىل الفريق 

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

التابع  ال�شحية  املدن  برنامج  بتطبيق  توجيهاته  ب�شاأن 

ال�شحة  وزارة  مع  بالتن�شيق  العاملية  ال�شحة  ملنظمة 

واجلهات ذات العالقة خدمة للمواطنني واملقيمني.

البحرين تدين اإطالق »احلوثي«

طائرة مفخخة جتاه خمي�س م�صيط 

اإطالق  ب�شدة  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  اأدانت 

جتاه  مفخخة  م�شرية  طائرة  الإرهابية  احلوثي  ملي�شيا 

مدينة خمي�س م�شيط باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، 

املدنية  واملن�شاآت  لالأعيان  وممنهج  متعمد  ا�شتهداف  يف 

واملدنيني، وانتهاك وا�شح للقانون الدويل الإن�شاين، م�شيدة 

بيقظة قوات الدفاعات اجلوية ال�شعودية التي متكنت من 

اعرتا�س الطائرة وتدمريها.

البحرين  مملكة  وقوف  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

ودعمها التام للمملكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة �شد كل 

ما ي�شتهدف اأمنها و�شالمتها وا�شتقرارها.

�سلمان بن هندي

اأثنى على تعاون امل�صرف املركزي وغرفة البحرين.. العلوي:

بدء تطبيق املرحلة الثانية من نظام الأجور �صبتمرب املقبل
�شوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 

العمل، جمال عبدالعزيز العلوي، جاهزية هيئة 

تنظيم �شوق العمل لتطبيق املرحلة الثانية من 

نظام حماية الأجور مطلع �شبتمرب املقبل، م�شيًدا 

يف الوقت ذاته مب�شتوى جتاوب اأ�شحاب العمل 

اإطالق  مت  الذي  النظام  اإىل  ان�شمامهم  و�شرعة 

املرحلة الأوىل منه يف مايو املا�شي، تنفيًذا لقرار 

جمل�س الوزراء املوقر ب�شاأن تطبيق نظام حماية 

والتنمية  العمل  وزير  بقرار  واإحلاقاً  الأجور، 

ب�شاأن   2021 ل�شنة   )22( رقم  الجتماعية 

مراحل تطبيق النظام للعمال يف من�شاآت القطاع 

البحرين  م�شرف  تعاون  على  مثنياً  اخلا�س، 

املركزي وغرفة جتارة و�شناعة البحرين، لفًتا 

اإىل اأن اإجمايل عدد العمالة يف املرحلتني الأوىل 

والثانية يبلغ 256.2 األف عامل. 

�شوق  تنظيم  هيئة  حلر�س  العلوي  ونوه 

العمل على ترجمة مبادئ احلكومة املوقرة يف 

عاليٍة  بدرجٍة  يتمتع  عمٍل  �شوِق  على  احلفاظ 

من العدالة واملرونة، م�شرًيا اإىل اأّن نظام حماية 

يف  ت�شهم  التي  امل�شاريع  اأحد  ُيعترب  الأجور 

حتقيق هذه املبادئ من خالل التحقق واملتابعة 

الأجور  ب�شداِد  العمل  اأ�شحاب  للتزام  الدائمة 

وفق م�شتوياتها ومعدلتها ال�شحيحة املعتمدة، 

بني  العمل  عالقة  اأ�شا�َس  يعّد  الأجر  اأّن  حيث 

�شداد  �شمان  واأّن  العمل،  و�شاحب  العامل 

الأجور يف اأوقاتها املحددة من �شاأنه اأن ي�شيع 

الطرفني  حقوق  ويحفظ  املتبادلة  الثقة  اأجواء 

بالأجور  املتعلقة  العمالية  الق�شايا  من  ويقلل 

و�شرعة البت فيها وح�شمها اإن وجدت. 

تعاون  التنفيذي مب�شتوى  الرئي�س  واأ�شاد 

العّمال  اأجور  ب�شداد  العمل والتزامهم  اأ�شحاب 

عرب نظام حماية الأجور، م�شرًيا اإىل اأّن املرحلة 

الأوىل التي اأطلقت يف مايو املا�شي ت�شمل 85 

�شاحب عمل وما يقارب 93 األف عامل، موؤكًدا 

اأّن فريق الهيئة كان وليزال على توا�شل م�شتمر 

اأي  لتذليل  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  مع  ومبا�شر 

عقبات قد تواجههم يف عملية �شداد الأجور عرب 

النظام اجلديد ل�شيما خالل فرتة ال�شماح التي 

منحها النظام لكل مرحلة.

ونوه العلوي باأن العديد من اأ�شحاب العمل 

امل�شتهدفني يف املرحلة الثانية من نظام حماية 

يعمل  الذين  العمل  اأ�شحاب  ت�شمل  الأجور، 

ا  حر�شً اأبدوا  قد  عامالً،   )499  –  50( لديهم 

امل�شبق  التزامهم  خالل  من  كبرية  وم�شوؤولية 

ب�شداد اأجور العّمال عرب النظام، م�شرًيا اإىل اأن 

عمل  �شاحب   1328 ت�شمل  املذكورة  املرحلة 

و163 األف عامل، وقد بلغت ن�شبة اللتزام فيها 

46% تقريًبا، وهي ما ُتعد ن�شبة عالية ل�شيما 

اإذا ما و�شعنا يف العتبار اأّن هذا اللتزام ياأتي 

قبل بدء املرحلة الإلزامية املقررة بداية �شبتمرب 

املقبل، وهو ما يدل على الهتمام وامل�شوؤولية من 

قبل اأ�شحاب العمل.   جمال العلوي
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بني وزارة الأ�شغال و�شركة »كانو« 

توقيع اتفاقية اإدارة م�شروع مركز مبارك كانو الجتماعي ال�شامل 
بني  وامل�ستمر  الوثيق  التعاون  اإطار  يف 

القطاعني العام واخلا�ص يف �سبيل الرتقاء 

للمواطنني،  املقدمة  التنموية  باخلدمات 

كانو  اأحمد  بن  يو�سف  �سركة  من  وبتمويل 

م�سمى  حتت  جديد  اجتماعي  مركز  لتنفيذ 

ال�سامل«  الجتماعي  كانو  مبارك  »مركز 

العا�سمة  حمافظة  يف  ال�سناب�ص  مبنطقة 

تابع لوزارة العمل والتنمية الجتماعية، يف 

البحرين  م�ستوى مملكة  على  نوعية  بادرة 

الجتماعية  بامل�سوؤولية  النهو�ص  جت�سد 

جتاه اململكة واملجتمع.

الأ�سغال  وزير  قام  ال�سياق  هذا  ويف 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

بتوقيع  خلف  اهلل  عبد  بن  ع�سام  املهند�ص 

كانو  مبارك  »مركز  م�سروع  اإدارة  اتفاقية 

جمل�ص  رئي�ص  مع  ال�سامل«  الجتماعي 

الوجيه  كانو  اأحمد  بن  اإدارة �سركة يو�سف 

وزارة  �ستتوىل  بحيث  كانو،  حممد  خالد 

والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  ال�سغال 

العمراين -مبوجب هذه التفاقية- الإ�سراف 

و�سمان  امل�سروع،  تنفيذ  على  املبا�سر 

املحلية  للمعايري  الإن�سائية  الأعمال  مطابقة 

والعاملية.

الدعم  تقدمي  على  الوزارة  وحتر�ص 

لكافة اجلهات التي تتعامل معها، ومن بينها 

لتنفيذ  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 

لتلبية  ال�سرتاتيجية  وخططها  براجمها 

وتعزيز  واملقيمني  املواطنني  احتياجات 

التي  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنموية  النه�سة 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  يقودها 

بن عي�سى بن �سلمان اآل خليفة، عاهل البالد 

املفدى، حفظه اهلل ورعاه.

كانو  مبارك  مركز  م�سروع  ويهدف 

خدمات  تقدمي  اإىل  ال�سامل  الجتماعي 

املجتمع  اأفراد  جلميع  وتنموية  اجتماعية 

التما�سك  اإىل جانب تعزيز روح  البحريني، 

الربامج  خالل  من  املجتمعي  والتالحم 

املختلفة،  والتنموية  الجتماعية  وامل�ساريع 

املجتمعية  ال�سراكة  مبداأ  تعزيز  عن  ف�سالً 

والأهلية  احلكومية  املجتمع  قطاعات  مع 

التنمية  اأهداف  لتحقيق  واخلا�سة، 

امل�ستدامة.

اأحمد  بن  يو�سف  �سركة  و�ستتوىل 

والتاأثيث،  البناء  تكاليف  تغطية  كانو 

بحريني  دينار  مليون  حوايل  تبلغ  والتي 

من  كجزء  املعتمدة،  للموا�سفات  وفقاً 

امل�ستمرة  والإن�سانية  اخلريية  الإ�سهامات 

التنموية  امل�ساريع  والرائدة لل�سركة لتنفيذ 

يف  وت�سهم  البحرين،  مملكة  يف  والرعائية 

ف�سالً  املجتمعية،  احلماية  م�ستوى  تعزيز 

ملختلف  املقدمة  باخلدمات  الرتقاء  عن 

اعداد  مت  حيث  املجتمع،  واأفراد  �سرائح 

يقام  الذي  للم�سروع  الهند�سية  الت�ساميم 

على اأر�ص مملوكة حلكومة مملكة البحرين، 

وتقوم  مربع،  مرت   )4،700( مب�ساحة 

الوزارة بالإ�سراف املبا�سر على تنفيذه.

 ومن املقرر اأن يتم اإن�ساء املبنى املكون 

احتفالت  قاعة  لي�سم  طوابق  ثالث  من 

لرعاية  اجتماعي  نهاري  وناٍد  وفعاليات 

واأق�سام  املنتجة،  لالأ�سر  وق�سم  الوالدين، 

مثل  الجتماعية  اخلدمات  لكافة  خمتلفة 

البحث الجتماعي وخدمات الر�ساد ال�سري 

بالإ�سافة  الجتماعية،  امل�ساعدة  وخدمات 

الطفولة  خلدمات  خم�س�سة  اأق�سام  اإىل 

والأ�سرة وحا�سنات لالأ�سر املنتجة.

تراجعت من 83.206 األف عامل اإىل 64.829 األًفا

22% تراجع ن�شبة »العمالة املنزلية« خالل عام واحد يف البحرين
متام اأبو�سايف:

عن  ر�سمية  اإح�ساءات  ك�سفت 

املنزلية  العمالة  اأعداد  يف  تراجع 

خالل  البحرين  يف  ر�سمًيا  امل�سجلة 

الأعوام ال�ستة املا�سية بن�سبة ت�سل اإىل 

اأكرث من %28. 

تراجع  ر�سمية  اإح�ساءات  واأظهرت 

ر�سمًيا  امل�سجلة  املنزلية  العمالة  اأعداد 

من  الأول  الربع  بني  مبا  باملقارنة 

العام  من  الأول  والربع   ،2020 العام 

بن�سبة ت�سل اىل حوايل %22،  اجلاري 

من  املنزلية  العمالة  اأعداد  تراجعت  اإذ 

من  الفرتة  لذات  اململكة  يف  اجلن�سني 

83.206 األًفا اىل 64.829 األًفا.

كما اأظهرت الإح�ساءات تراجًعا باأعداد 

 2020 العام  نهاية  يف  املنزلية  العمالة 

كوفيد-19  جائحة  فيه  ظهرت  الذي 

�سبقه  الذي  العام  نهاية  مع  باملقارنة 

2019 بن�سبة ت�سل 22%، اإذ بلغت اعداد 

نهاية  يف  اجلن�سني  من  املنزلية  العمالة 

بينما  األًفا،   84.010 نحو   2019 العام 

املا�سي  العام  نهاية  مع  اأعدادها  بلغت 

نحو 65.628 األًفا. 

هناك  اأن  الإح�ساءات  وبينت 

تراجًعا يف اأعداد العمالة املنزلية خالل 

اأعداد  بلغت  اإذ  املا�سية،  الأعوام  �ستة 

نهاية  البحرين مع  املنزلية يف  العمالة 

األًفا   91.260 حوايل   2015 العام 

مع  اأعدادها  بلغت  بينما  اجلن�سني،  من 

نهاية العام املا�سي 65.628 األًفا. 

ا�ستقدام  مكاتب  اأ�سحاب  وكان 

يف  رجحوا  قد  املنزلية  للعمالة 

اأ�سباب  ان  لـ»الأيام«  ت�سريحات 

املنزلية  العمالة  اأعداد  يف  الرتاجع 

تكون  قد  املا�سية  الأعوام  �ستة  خالل 

التي  الواجهات  حمدودية  عن  ناجتة 

كلفة  وارتفاع  منها،  ال�ستقدام  ميكن 

املنزلية،  العمالة  بلدان  يف  التوريد 

وارتفاع حالت هروب العمالة املنزلية 

النظامية، وا�ستغالهن يف البيوت ب�سكل 

غري نظامي.

حتفظت على م�شروع نيابي واأكدت اأن ال�شتثناء ملرة واحدة.. احلكومة:

 ل ا�شتثــناء مطلق من ر�شـــوم البنيـــــة التحتـــية
غالب اأحمد:

لتعديل  بقانون  م�سروع  على  احلكومة  حتفظت 

التحتية  البنية  وتطوير  اإن�ساء  كلفة  حت�سيل  قانون 

النيابي  امل�سروع  ين�ص  حيث  التعمري،  مناطق  يف 

اجلديد على ا�ستثناء اأي م�سروع يقوم فيه مالك العقار 

املخ�س�ص  العقار  يف  البناء  واإعادة  بهدم  البحريني، 

الوىل؛  الدرجة  حتى  ولأقربائه  له  ال�سكنية  لالغرا�ص 

ب�سكل مطلق.

متحققة  امل�سروع  من  الغاية  ان  احلكومة  وقالت 

�سدرت  التي  التف�سريية  املذكرة  اأن  وبينت  بالفعل. 

اأن  او�سحت  ل�سنة 2017  الوزاري رقم )11(  بالقرار 

ملرة  التحتية  البنية  كلفة  حتمل  من  ال�ستثناء  »يكون 

اأقاربه  و�سكنى  البحريني  املواطن  ل�سكنى  فقط  واحدة 

والزوجة  والزوج  والأم،  الأب  وهم  الأوىل  الدرجة  من 

اأو الزوجات والأبناء، وال�ستثناء املق�سود هنا هو الذي 

كان  فاإذا  القانون،  �سريان  بعد  املواطن  عليه  يح�سل 

العقار مكونة من عدة وحدات بع�سها خم�س�ص ل�سكنى 

املواطن و�سكنى اأقاربه من الدرجة الأوىل، فيتم ا�ستثناء 

الوحدات املخ�س�سة ل�سكنى املواطن و�سكنى اأقاربه من 

الدرجة الأوىل، وحت�سب كلفة البنية التحتية على باقي 

الوحدات وفقا للقانون والقرار املذكورين.

ان  النواب  ملجل�ص  مذكرتها  يف  احلكومة  واأو�سحت 

حت�سيل  ب�ساأن   2015 ل�سنة   25 رقم  بقانون  املر�سوم 

التعمري  التحتية يف مناطق  البنية  ان�ساء وتطوير  كلفة 

البنية  وتطوير  ان�ساء  كلفة  حت�سيل  واآلية  فئات  حدد 

مرافق،  فيها  توجد  والتي  القائمة  املناطق  يف  التحتية 

التعمري  مناطق  يف  التحتية  البنية  كلفة  حت�سب  حيث 

مقابل اخلدمات احلكومية والتي من بينها اإن�ساء مرافق 

البنية التحتية يف مناطق التعمري اجلديدة التي ل توجد 

اإىل تطوير  بال�سافة  ان�ساوؤها،  تكتمل  اأو مل  فيها مرافق 

التعمري  مناطق  يف  التحتية  البنية  مرافق  وحت�سني 

القائمة.

الرا�سي  على  املقرر  ال�ستثناء  ان  اىل  واأ�سارت 

بالن�سبة  مطلقاً  جاء  للبحرينيني  اململوكة  وامل�ساكن 

للمالك البحريني ما دام امل�سكن املخ�س�ص ل�سكناه �سواء 

يف مناطق التعمري القائمة او اجلديدة.

 2017 ل�سنة   11 رقم  القرار  ان  احلكومة  وذكرت 

ان�ساء وتطوير  ب�ساأن حتديد فئات واآلية حت�سيل كلفة 

م�ساريع  ا�ستثنى  القائمة  املناطق  يف  التحتية  البنية 

الجتماعي،  ال�سكن  متويل  وم�ساريع  ال�سكان  وزارة 

يف  بناء  واعادة  بهدم  فيه  املالك  يقوم  م�سروع  واي 

عقاره ب�سرط األ تزيد م�ساحة البناء عن العقار الذي مت 

هدمه ويف حالة الزيادة يقوم بدفع كلفة البنية التحتية 

مقابل امل�ساحات ال�سافية.

القب�ض على اآ�شيويني حليازتهما مواد خمدرة

متكنت �سرطة اإدارة مكافحة املخدرات بالإدارة العامة 

�سخ�سني  على  القب�ص  من  اجلنائية  والأدلة  للمباحث 

اآ�سيويني )26-39 عاًما(، حليازتهما مواد خمدرة.

واأو�سحت الإدارة اأنه بعد تلقي معلومات بهذا ال�ساأن، 

املعلومات  وجمع  والتحري  البحث  عمليات  مبا�سرة  مت 

املذكورين  هوية  حتديد  عن  اأ�سفرت  والتي  والأدلة، 

بحوزتهما،  املخدرة  املواد  و�سبط  عليهما  والقب�ص 

البيع،  ح�سيلة  باأنها  ُيعتقد  مالية  مبالغ  اإىل  بالإ�سافة 

القانونية  الإجراءات  واتخاذ  امل�سبوطات  حتريز  مت  اإذ 

الالزمة متهيًدا لإحالة الق�سية اإىل النيابة العامة.

بعد اكتظاظ املقابر ورغبة الأهايل بدفن موتاهم قرب مناطقهم

مقرتح برملاين بزيادة املقابر املخ�ش�شة ملتويف كورونا 

فاطمة �سلمان: 

تقدم نّواب باقرتاح برغبة ب�ساأن زيادة 

كورونا،  جائحة  ملتويف  املخ�س�سة  املقابر 

من  اأكرب  عدد  تخ�سي�ص  ب�سرورة  منوها 

اجلائحة  جراء  للمتوفني  املخ�س�سة  املقابر 

املقابر املخ�س�سة حاليا وفق  اإىل  بالإ�سافة 

الر�سمية  والوقائية  الحرتازية  الإجراءات 

املعمول بها.

النائب  القرتاح  اأبرز مقدمي  اأحد  واأفاد 

املقرتح  مربرات  اأهم  اأن  عبا�ص  اآل  عمار 

التي تاأتي نتيجة اكتظاظ املقابر املخ�س�سة 

بعد الزيادة غري امل�سبوقة يف عدد املتوفني 

الكايف  بالقدر  مت�سع  وجود  عدم  مقابل  يف 

امل�ساحة  لتقل�ص  نظرا  اإ�سافية  لقبور 

اأهايل  رغبة  على  موؤكدا  للدفن،  املتبقية 

املناطق الأخرى يف دفن موتاهم بالقرب من 

مناطقهم ال�سكنية.

كما اأ�سار اإىل ا�ستعداد العديد من املناطق 

م�سوؤولية  حتمل  يف  واملبادرة  للم�ساركة 

دفن موتى اجلائحة وقد تكررت مبادراتهم 

يف عدد من املحا�سر واملحافل، م�سددا على 

ما  تدارك  على  ت�ساعد  اأكرث  خيارات  توفري 

ي�ستجد يف حال وجود و�سع طارئ.

كما اأو�سح النائب باأن هذا املقرتح جاء 

نتيجة الطالع عن كثب من خالل التوا�سل 

مع الأهايل واملعنيني بهذا ال�ساأن من خمتلف 

والقرتاحات  اللقاءات  جانب  اإىل  املناطق 

التي رفعت بهذا ال�ساأن من املعنيني واملهتمني 

الإعالم ومن�سات  ن�سره يف و�سائل  وما مت 

اأكرث  تكررت يف  الجتماعي حيث  التوا�سل 

من �سيغة و�سورة من عموم املواطنني بهذا 

اخل�سو�ص.

واأو�سح قائال: »وفق املعطيات احلالية 

يتبني اأن هناك حاجة ورغبة اأكيدة يف زيادة 

عدد املقابر املخ�س�سة ملتويف جائحة كورونا 

على ما هو خم�س�ص حاليا من مقابر«، لفتا 

عملية  تعزيز  �سميم  يف  ياأتي  ذلك  اأن  اإىل 

التعاطي مع حيثيات وتداعيات اجلائحة.
عمار ال عبا�س

وكيل البلديات: تنفيذ برنامج

الت�شجري وفق معايري التنمية امل�شتدامة

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  وكيل  قام 

اآل  اأحمد  بن  حممد  ال�سيخ  املهند�ص  العمراين  والتخطيط 

حممد  املهند�ص  العا�سمة  امانة  عام  مدير  مبعية  خليفة، 

العا�سمة  يف  الرئي�سة  ال�سوارع  يف  بجولة  ال�سهلي، 

اخل�سراء  وامل�سطحات  الت�سجري  تكثيف  برنامج  ملتابعة 

امل�ستدامة.  التنمية  وفق معايري 

الوزارة  اأن  اىل  خليفة  اآل  حممد  ال�سيخ  واأ�سار  

باأعمال  املتعلقة  التطويرية  براجمها  تنفيذ  يف  م�ستمرة 

تعزيز  اإىل  الهادفة  البيئة،  وعمارة  والتجميل  الزراعة 

للمواطنني  املقدمة  خدماتها  م�ستوى  وكفاءة  جودة 

واملقيمني، ومن �سمنها العناية بت�سجري ال�سوارع العامة 

للحفاظ على املنظر اجلمايل والبيئي يف اململكة.

 

املفت�ض العام يتفقد مديرية �شرطة 

ال�شمالية للتاأكد من اجلاهزية الأمنية

املفت�ص  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�سيخ  اللواء  قام 

�سرطة  مديرية  اإىل  تفقدية  بزيارة  الداخلية  بوزارة  العام 

املحافظة ال�سمالية، حيث كان يف ا�ستقباله العميد عي�سى 

ح�سن القطان مدير عام املديرية وعدد من �سباط املديرية.

ملديريات  الزيارات  اإطار  يف  الزيارة،  هذه  وتاأتي 

اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  �سبيل  الداخلية يف  وزارة  واإدارات 

اجلاهزية  من  وللتاأكد  واملقيمني،  للمواطنني  ال�سرطية 

الأمنية و�سرعة ال�ستجابة والعمل وفق منظومة متكاملة 

من التعاون والتن�سيق الأمني، لتح�سني م�ستوى الأداء مبا 

ي�ساهم يف احلد من اجلرمية ومكافحتها، وتعزيز ال�سراكة 

الأمن وحماية  ل�سمان حفظ  الوطني  والنتماء  املجتمعية 

ال�سالمة العامة.

وخالل الزيارة، ا�ستمع املفت�ص العام اإىل اإيجاز ت�سمن 

املهام التي ت�سطلع بها املديرية ومراكز ال�سرطة التابعة لها 

للمحافظة على النظام والأمن العام.

ر�شم ت�شوري مل�شروع مركز مبارك كانو الجتماعي ال�شاملالوجيه خالد حممد كانووزير الأ�شغال



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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ال يزال خريجو الثانوية ينتظرون بفارغ ال�صرب 

اإعالن نتائج القبول يف جامعة البحرين لكي يحددوا 

خياراتهم يف الدرا�صة اجلامعية.

االأخالق تولدت كعامل موازنة بني املكونات املادية 

والروحية للح�صارات، مبراكمة املعرفة االإن�صانية الأكرث 

من 6000 عام، بذلك �صاهمت جميع احل�صارات االإن�صانية 

يف �صياغة مفهوم االأخالق املعروف لدينا اليوم.
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1967 - عقد م�ؤمتر القمة العربية الرابع يف اخلرط�م 

الالءات  بقمة  القمة  اأ�شميت  وقد  احلرب،  بعد  وذلك 

الثالثة.

1969 - ليلى خالد و�شليم العي�شاوي يخطفان »طائرة 

ل��ص  خط  بني   »840 رقم  رحلة  الأمريكية  الركاب 

ثم  دم�شق  اإىل  م�شارها  ويح�لن  اأبيب  وتل  اأجنل��ص 

يفجرانها بعد اإنزال ركابها منها.

ال�شباح  ال�شامل  �شباح  ال�شيخ  الك�يت  اأمري  ـ   1976

ي�شدر اأمًرا اأمريًيا بحل جمل�ص الأمة.

لت�انيا  من  ان�شحابه  يتم  الرو�شي  اجلي�ص   -  2002

اإحدى دول البلطيق الثالث بعد اأن اأعلنت ا�شتقاللها عنه.

2003 - اغتيال رئي�ص املجل�ص الأعلى للث�رة الإ�شالمية 

يف العراق حممد باقر احلكيم بعد خروجه من �شريح 

الإمام علي يف النجف.

2008 - افتتاح مركز �شانغهاي املايل العاملي.

2011 - اختيار وزير املالية الياباين ي��شيهيك� ن�دا 

�شاد�ص  لي�شبح  احلاكم،  الدميقراطي  للحزب  زعيًما 

خلًفا  �شن�ات  خم�ص  غ�ش�ن  يف  للبالد  وزراء  رئي�ص 

لناوت� كان.

ميهل�ن  ريحتكم  طلعت  حملة  متظاهرو   -  2015

احلك�مة اللبنانية 72 �شاعة لتحقيق مطالبهم.

قفاز ي�صاعد ال�صم والبكم للتوا�صل مع الأ�صحاء

بكلية  الرابعة  الفرقة  طالب  من  عدد  ابتكر 

جهاز  اأول  م�شر  يف  املن�ش�رة  جامعة  الهند�شة 

واأ�شحاب  الأ�شحاء  بني  للت�ا�شل  عربي خال�ص 

القدرات اخلا�شة من ال�شم والبكم.

وحمل م�شروع تخرج الطالب التابعني لق�شم 

اأنا  اأ�شمع..  »اأنا  ا�شم  واحلي�ية  الطبية  الهند�شة 

�شاحب  يرتديه  جهاز  عن  عبارة  وه�  اأتكلم«، 

اإىل  اإ�شارته  لغة  تتح�ل  اخلا�شة، حيث  القدرات 

عرب  تطبيق  خالل  من  منط�قة  عربية  كلمات 

الهاتف املحم�ل يق�م برتجمة تلك الإ�شارات.

ويق�ل اأحمد يا�شر، اأحد امل�شاركني يف الفكرة 

اإن »البداية كانت عندما فكرنا يف م�شروع تخرج 

خا�ص بنا ويك�ن مفيًدا ل�شريحة كبرية من النا�ص 

ممن هم ذوي احتياجات خا�شة من ال�شم والبكم، 

ت�شهيل  امل�شروع هي  فكرة  تك�ن  اأن  حيث قررنا 

ت�ا�شل تلك الفئة مع النا�ص ب�شكل طبيعي«.

»�شكاي  م�قع  مع  حديثه  يف  يا�شر  وتابع 

امل�شروع  هدف  يك�ن  اأن  »متنينا  عربية«:  ني�ز 

ه� تغيري حياتهم لالأف�شل عن طريق ترجمة لغة 

الت�ا�شل  يف  با�شتخدامها  يق�م�ن  التي  الإ�شارة 

يك�ن  لكي  ومكت�بة،  م�شم�عة  مل�اد  النا�ص  مع 

ت�ا�شلهم ب�شه�لة وي�شر مع املجتمع«.

واأكد خريج كلية الهند�شة جامعة املن�ش�رة: 

الذي  )القفاز(  الأوىل  مرحلتني،  من  »امل�شروع 

ي�شتقبل لغة الإ�شارة وحركة ال�ش�ابع ويرتجمها 

الذي  الهاتفي(  )التطبيق  الثاين  واجلزء  للنا�ص، 

الأ�شم  ي�شتطيع  لكي  مكت�ب  لكالم  املادة  يح�ل 

قراءته«.

مدر�س غري ملقح ينقل عدوى كورونا اإىل 18 تلميًذا

مدر�شة  ملقح يف  مدر�ص غري  ت�شّبب 

عدوى  بنقل  كاليف�رنيا  يف  ابتدائية 

ا على الأقل،  »ك�فيد-19« اإىل 26 �شخ�شً

ك�شفت  ما  وفق  تلميًذا،   18 بينهم  من 

درا�شة  يف  الأمريكية  ال�شحية  ال�شلطات 

ن�شرت اجلمعة.

تلقيح  اأهمية  احلادثة  هذه  وتظهر 

�شيما  ل  الدرا�شية،  امل�ؤ�ش�شات  ط�اقم 

عندما يك�ن التالميذ يف �شن �شغرية جًدا 

لتلقي اللقاح، وفق ما اأفادت مراكز مراقبة 

�شي«  »�شي دي  منها  وال�قاية  الأمرا�ص 

املعنية  الرئي�شية  الفدرالية  الهيئة  وهي 

ال�ليات  يف  العامة  ال�شحة  ب�ش�ؤون 

املتحدة.

اّتخاذ تدابري  اأهمية  ا  اأي�شً وهي تربز 

وفق  الكمامات  و�شع  مثل  وقائية، 

الأ�ش�ل، يف ظل ا�شتداد ال�باء من جّراء 

تف�شي املتح�رة دلتا ال�شديدة العدوى.

يف  عمله  يزاول  املدر�ص  وظل 

�شع�ره  من  ي�مني  بعد   2021 ماي� 

بالأعرا�ص، ظًنا منه اأنه يعاين ح�شا�شية.

الكمامة  مرة  من  اأكرث  ي�شع  مل  وه� 

املرعية  الت��شيات  رغم  ال�شف،  يف 

�شاحية  يف  مارين  منطقة  يف  الإجراء 

�شان فران�شي�شك�.

تلميًذا يف  اأ�شيب 12  املجم�ع،  ويف 

كان�ا  ثمانية  بينهم  من  بالعدوى،  �شفه 

يجل�ش�ن يف املقاعد الأمامية.

الق�صاء الأمريكي يفرج عن اأ�صهر واأقدم �صجني فل�صطيني يف العامل
قرر الق�شاء الأمريكي اجلمعة بت�قيت ولية كاليف�رنيا، فجر اأم�ص ال�شبت بالت�قيت العربي، 

الإفراج امل�شروط عن امل��ش�ف باأ�شهر واأقدم �شجني فل�شطيني يف العامل، وه� �شرحان ب�شارة 

�شرحان، النزيل منذ 53 �شنة يف �شجن مبدينة San Diego يف ال�لية، لإقدامه ليلة 5 ي�ني� 

1968 على قتل �شينات�ر اأمريكي، كانت ال�شتطالعات ت�ؤكد ف�زه بانتخابات رئا�شية مقررة يف 

ن�فمرب ذلك العام، فق�شى الدميقراطي روبرت كينيدي باأربع ر�شا�شات اأطلقها عليه �شرحان بعد 

حلظات من اإلقائه كلمة يف مهرجان انتخابي بقاعة فندق اأمبا�شادور يف مدينة ل��ص اأجنل��ص.

بدقائق اعتقل�ا �شرحان يف قاعة الغتيال نف�شها، ثم حاكم�ه و�شدر يف 1969 حكم عليه 

بالإعدام، مت تعديله يف 1972 اإىل ال�شجن امل�ؤبد، ب�شبب اإلغاء كاليف�رنيا لعق�بة الإعدام، وخالل 

على  فقط  بل  الأمريكية،  اجلن�شية  على  احلا�شل  وغري  العازب  �شرحان،  كان  �شجنه  �شن�ات 

الأردنية، يتقدم كل 5 اأع�ام بالتما�ص لالإفراج عنه، وفًقا ملا ورد بتقرير ن�شرته »العربية.نت«، 

ب�شروط،  عنه  الإفراج  بطلب  اجلمعة  حماميته  قدمته  التما�ص  على  طراأ  جديًدا  اأن  ذكرت  وفيه 

والطارئ اجلديد ه� اأن النيابة الأمريكية مل تعلن، ولأول مرة، عن معار�شتها لإخالء �شبيله، كما 

اعتادت يف 15 التما�ًشا �شابًقا.

بداأت الفنانة ي�صرا اللوزى ت�صوير 

م�صاهد حكاية »بالورقة والقلم« 

�صمن حكايات م�صل�صل »اإال 

اأنا«، وي�صاركها البطولة؛ عماد 

ر�صاد، ونور حممد، وعلي الطيب، 

وح�صام اجلندي، وال�صينة ال�صني. 

والعمل من فكرة ي�صرى الفخراين، 

�صيناريو وحوار اأمني جمال 

وحممد اأبوال�صعد و�صريف ي�صرى، 

اإخراج حممد بكري.

تدمري 15 مبنى 

دفعة واحدة يف دقيقة!

عدة،  جهات  من  �شّ�رت  فيدي�،  لقطات  اأظهرت 

ك�منينغ  مدينة  يف  �شاهًقا  مبنى   15 تدمري  حلظات 

ال�شينية، يف اأكرب عملية من ن�عها يف تاريخ ال�شني.

اتخذت قراًرا بن�شف  ال�شينية قد  ال�شلطات  وكانت 

ل�شن�ات، يف  التي ظلت مهج�رة  ال�شخمة  املباين  هذه 

مدينة ك�منينغ، عا�شمة ولية ي�ننا، جن�بي ال�شني، 

بعدما اأ�شبحت غري منا�شبة لل�شكن.

اللحظات  يف  برًجا   13 تهاوي  اللقطات  واأظهرت 

يف  الديناميت  و�شعت  اإذ  الن�شف،  عمليات  من  الأوىل 

انهار  قليلة  حلظات  وبعد  ال�شخمة.  الأبراج  اأ�شفل 

برجان اآخران، مما اأدى اإىل تك�ين �شحابة غبار �شخمة 

ف�ق املدينة. ومل ت�شتغرق العملية كلها �ش�ى 45 ثانية 

فقط. وقبل ال�شروع يف عملية الهدم، ن�شبت ال�شلطات 

طارئ،  لأي  ن�شفها، حت�شبا  املقرر  املباين  ع�ازل ح�ل 

واأخلي ال�شكان من املناطق املحيطة.

ونظرا اإىل اإجمايل الأبراج التي طالتها عملية الهدم 

وم�شاحتها، اعتربت العملية الأكرب يف تاريخ ال�شني.

بداأ  اإذ  البناء،  املهدومة كانت غري مكتملة  والأبراج 

الت�شييد مل  اأعمال  لكن  عام 2011،  فيها خالل  العمل 

تكتمل ب�شبب اإفال�ص ال�شركة امل�شرفة عام 2013.

ت�صجيل 98 اإ�صابة جديدة 

بكورونا وتعايف 138 حالة

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

 ،2021 اأغ�شط�ص   28 ي�م  يف   16475 عددها 

اأظهرت ت�شجيل 98 حالة قائمة جديدة منها 27 حالة 

و  قائمة،  ملخالطني حلالت  57 حالة  و  وافدة،  لعمالة 

حالة   138 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالة   14

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.269904

حالتان،  العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

من  م�شتقر  و�شعها  حالة   952 اأن  حني  يف  حالت،   5

حالة   954 بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد 

قائمة.
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مطر يحصل على »استغنائه«
عمر البلوشي «

حصل العب الفريق األول لكرة الطائرة بنادي داركليب عباس مطر 
على استغنائه رسميًا من النادي وذلك بعد توقفه موسمين عن 
اللعب م��ع فريقه من أجل الحصول على ذلك، حيث أصبح الالعب 
حرًا مع هذا االس��تغناء والذي يتيح له حري��ة االنتقال إلى أي من 
األندي��ة المحلي��ة. وقد مثل الالع��ب في المواس��م الماضية كل 
من ناديي داركلي��ب وثم النبيه صالح بنظام اإلعارة، حيث اضطر 
الالع��ب حينها التوقف للحصول على اس��تغنائه من النادي وكان 
ل��ه ذلك خالل الصيف الحال��ي. الجدير بالذكر أن ن��ادي داركليب 
يمتلك عددًا من الالعبين المعارين إلى صفوف األندية المحلية، 
نظ��رًا لما يزخر به النادي م��ن مواهب في اللعبة جعلتهم محط 

أنظار األندية في السنوات والعقود الماضية.

 داركليب يضع عينه 
على مدرب أحمر الناشئين

عمر البلوشي «

علم علم w.sports أن نادي 
داركليب يرغ��ب في التعاقد 
للناشئين  مع مدرب منتخبنا 
البرازيل��ي  الطائ��رة  لك��رة 
ليون��اردو كاكاروتو للتعاقد 
معه لقي��ادة الفري��ق األول 
منافس��ات  ضمن  للبنفس��ج 
الموس��م الرياض��ي الق��ادم 
ينتظر  حي��ث   ،2022/2021
منافس��ات  انته��اء  الن��ادي 

البطولة السادس��ة لمنتخبات الناش��ئين للكرة الطائرة بمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية التي تس��تضيفها مملكة البحرين 
الفترة ما بين 24 لغاية 30 أغسطس الجاري لخوض المفاوضات 

مع المدرب.
وأش��ار مصدر أن نادي داركليب طلب م��ن االتحاد البحريني لكرة 
الطائ��رة االس��تعانة بالمدرب خالل ش��هر س��بتمبر القادم بعد 
انتهاء منافسات الخليجية، وذلك لقيادة الفريق في فترة اإلعداد 
الحالية، حيث ينتهي عقد كاكاروتو مع المنتخب عند نهاية شهر 

سبتمبر القادم، مع انتهاء مشاركات األحمر هذا العام.
وأوض��ح المص��در أن هن��اك رغبة م��ن اتحاد الطائ��رة بمواصلة 
المدرب كاكاروتو عمله مع االتحاد ضمن الطاقم الفني للمنتخب 
األول خ��الل الفت��رة القادمة للمش��اركة في بطول��ة المنتخبات 
اآلس��يوية التي ستقام في اليابان شهر س��بتمبر، وفي حال ذلك 

فإنه يبدو أن المدرب سيلتحق بداركليب بعد اآلسيوية.
هذا وق��د نجح كاكاروت��و في قي��ادة منتخب الناش��ئين لتحقيق 
ص��دارة الترتيب العام من ال��دور التمهي��دي للبطولة الخليجية 
بتحقيق��ه ثالث��ة انتص��ارات متتالي��ة عل��ى كل م��ن منتخبات 
اإلم��ارات، الكويت والس��عودية، وخوضه لمب��اراة نصف النهائي 
أمس مع اإلم��ارات، حيث نجح الم��درب البرازيلي في بناء منتخب 

قوي قادر على المنافسة.

ليوناردو كاكاروتو 

كويد وعزيز من المحرق إلى المنامة

عمر البلوشي «

أعل��ن ن��ادي المح��رق رس��ميا ع��دم الرغبة في 
التجدي��د ل��كل م��ن محم��د كويد وأحم��د عزيز 
مؤك��دًا بأنهما س��يغادران الفري��ق األول لكرة 
الس��لة بالنادي، بعد توصل الطرفان بالتراضي 
إلنه��اء تعاقدهم��ا والبح��ث عن خي��ارات أخرى 

للموسم الرياضي القادم 2022/2021.
ولم تتضح األس��باب التي قادت إلى رغبة كويد 
وعزيز لمغ��ادرة س��لة الذيب وعدم االس��تمرار 
معه��ا عل��ى الرغ��م م��ن س��ريان عقديهما مع 

النادي، حيث سيكون رحيلهما مؤثرًا على الفريق 
وخاصة لما يمتلك��ه الالعبان من ثقل كبير في 

الملعب.
في هذا الشأن علم w.sports بأن كال الالعبين 
س��ينتقالن إل��ى القط��ب اآلخ��ر فري��ق المنامة 
الساعي بدوره إلى تعزيز صفوفه والعودة بقوة 
الس��تعادة لقب الدوري الذي خس��ره مرات عدة 
لصال��ح الغريم التقليدي األهلي. تجدر اإلش��ارة 
أن ن��ادي المح��رق ق��ام مؤخرًا بتعيين حس��ين 
قاهري مدربًا للفريق األول لكرة السلة للموسم 
الرياضي الق��ادم 2021/2022، إذ فضل النادي 

حس��م مل��ف الم��درب بالتعاقد مع أس��م محلي 
لقي��ادة الفري��ق، وخاص��ة أن الفت��رة الماضية 
شهدت قيادة قاهري إلعداد الفريق نظرًا لكونه 

مساعدًا للمدرب حينها.
وق��د قاد المحرق في الموس��م الماضي المدرب 
اإلس��باني جوزي��ب ماريا بي��روكال خ��الل الدور 
التمهيدي من الدوري ومن ثم تمت إقالته على 
الرغم من تحقيقه االنتصار في جميع المباريات 
وخسارته مباراة واحدة، فيما تم تعيين الصربي 
دراغان خلفًا والذي ش��هد خالل فترته مس��توى 

الفريق انحدارًا كبيرًا في مستواه الفني.

أحمد عزيز محمد كويد

قبل شهر من انطالقة الدوري

طائرة النجمة تستقبل محترفها ألكساندر
عمر البلوشي «

يصل محترف الفريق األول لك��رة الطائرة بنادي 
النجم��ة - البرازيلي ألكس��اندر نايتش��يمنتو إلى 
أرض المملك��ة بداية ش��هر أكتوبر القادم وذلك 
قبل ش��هر من انطالق منافسات دوري عيسى بن 
راش��د للموس��م الرياضي الق��ادم 2022/2021، 
حيث س��يخضع الالعب إل��ى الحج��ر اإللزامي لما 
يقارب األس��بوعين ومن ثم سيتمكن من خوض 
إعداد فريقه بقيادة المدرب الوطني غازي أحمد.

وتعتب��ر فترة إعداد المحترف مع النجمة قصيرة، 
حيث كان��ت الترتيبات تتج��ه لقدومه في نفس 
الموعد المحدد نظرًا النطالقة الدوري في ش��هر 
يناي��ر من عام 2022م، إال أن��ه بعد تغيير موعد 
االنطالق��ة، ل��م يتمكن النادي م��ن تغيير موعد 
قدومه نظ��رًا الرتباط��ات خاص��ة بالالعب خالل 

شهر سبتمبر القادم.

ويع��ول الرهيب كثيرًا عل��ى المحترف في تقديم 
مس��تويات قوية من ش��أنه أن تعيد الفريق إلى 
الواجه��ة وصعود منص��ات التتويج م��رة أخرى، 
وخاصة بعد رحيل مواطنه ليلس��ون كوستا الذي 
انض��م إلى نادي عجم��ان اإلمارات��ي مؤخرًا على 

الرغم من محاوالت النادي التجديد معه.
وقد ش��هدت طائرة النجمة جملة من التعاقدات 
المحلية في األشهر الماضية وذلك بضم كل من 
علي مره��ون، محمد حبيب، علي حبيب، عيس��ى 
الش��وملي، والليب��رو أيمن هرونة، فيما يس��عى 
النادي إل��ى التعاقد مع العب ارتكاز آخر لالنتهاء 

من كافة التعاقدات المحلية.
وم��ن المنتظ��ر أن ينطل��ق إع��داد الرهيب خالل 
ش��هر سبتمبر القادم بش��كل رسمي، حيث قررت 
أغل��ب األندي��ة إطالق اإلع��داد في ه��ذه الفترة 
نظرًا الرتباطات العبيها مع المنتخب الوطني في 

مشاركته اآلسيوية القادمة. ألكساندر نايتشيمنتو

 جان: لماذا نلعب 
كأس السوبر السالوي؟

عمر البلوشي  «

غرد مدرب الفريق األول لكرة السلة بنادي األهلي أحمد جان على 
حس��ابه الش��خصي في تويتر قائاًل: »س��ؤال بريء: اشلون بطل 
دوري كأس م��ع بع��ض يلعب كأس الس��وبر«، مضيف��ًا: »اآللية 

غريبة جدًا، مفروض يتوج بالسوبر يوم جمعه باللقبين«.
كما تس��اءل قائاًل: »ش��غلة ثاني��ة: الفريق الل��ي بيواجه بغض 
النظ��ر من ش��نو موقعه م��ن اإلعراب، وش��كرًا«، حي��ث عبر جان 
ع��ن امتعاضه من إقامة مباراة الس��وبر م��ع المنامة وخاصة أن 
األهل��ي بطل كأس خليفة بن س��لمان ودوري زين للدرجة األولى 
لكرة الس��لة. واعتاد اإلعالم البحريني عل��ى التصريحات المثيرة 
للجدل من الم��درب أحمد جان الذي يبدو من خاللها أنه يريد أن 
يبع��د الضغط عن العبيه، وتوجيه الضغ��ط على العبي الفريق 
المناف��س، في ظل المس��اعي األهالوية لمواصل��ة حصد الفريق 
لأللقاب بعد نجاحه في الموسمين الماضيين من تحقيق خمسة 
ألقاب منها لقبان للدوري ولقبان للكأس ولقب سوبر، وجميعهم 

أمام المنامة.
وسيواجه األهلي نظيره المنامة في مباراة كأس السوبر البحريني 
في التاسع من سبتمبر القادم، نظرًا لكون المنامة وصيف الدوري 
وال��كأس، وذلك في افتتاح منافس��ات الموس��م الرياضي القادم 
2021/2022، الذي يبدو أنه س��يكون موسمًا مثيرًا مع تغييرات 
المدربين لكل من فريقي المنامة والمحرق هذا الموسم، ودخول 
النجمة على خط المنافسة، مع تجميد الرفاع نشاط فريقه األول.

اجتاز اإلمارات ويالقي السعودية غدًا

منتخبنا يعبر لنهائي خليجية ناشئي الطائرة
عمر البلوشي «

تأه��ل منتخبن��ا إل��ى نهائ��ي منافس��ات البطولة 
السادس��ة لمنتخب��ات الناش��ئين للك��رة الطائ��رة 
بمجل��س التع��اون ل��دول الخلي��ج العربي��ة التي 
تس��تضيفها مملك��ة البحرين الفترة م��ا بين 24 
لغاية 30 أغس��طس الج��اري، وذل��ك بتفوقه على 
شقيقه اإلماراتي بنتيجة ثالثة أشواط دون مقابل 
)25/17 و25/20 و25/16( في اللقاء الذي جمعهما 
ضم��ن نصف نهائ��ي البطولة على صال��ة االتحاد 

البحريني لكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية.
وشهدت المباراة حضور الدكتور عبدالرحمن صادق 
عس��كر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة 
بمعية رئي��س االتح��اد البحريني والعرب��ي للكرة 
الطائرة الش��يخ علي بن محمد بن راشد آل خليفة. 
وذل��ك لدعم المنتخ��ب ومؤازرته في ه��ذا التجمع 

الخليجي الذي يقام على أرض المملكة.
ولم يواجه األحمر صعوبة كبيرة في تخطي األبيض 
للم��رة الثانية في البطولة وبنف��س النتيجة، حيث 
س��يطر منتخبنا عل��ى مجريات اللع��ب وتمكن من 
ف��رض أس��لوبه الهجوم��ي القوي ليحس��م التأهل 
لمصلحته بهذه النتيجة ويتأهل للنهائي الخليجي.
وف��ي المقاب��ل، عبر المنتخب الس��عودي ش��قيقه 
الكويتي إلى المباراة النهائية للبطولة بعد تفوقه 
علي��ه بثالثية نظيف��ة )25/17 و28/26 و25/15(، 
حيث لم يواجه األخضر صعوبة في الفوز باللقاء ما 
عدا في الشوط الثاني الذي شهد تنافسًا وندية مع 

تمديد الشوط.
وم��ن المنتظر أن يلتقي كل من منتخبنا وش��قيقه 
السعودي يوم االثنين القادم في المباراة النهائية 
عند تمام الس��اعة السابعة مس��اًء، تسبقها مباراة 
تحدي��د المركزي��ن الثال��ث والرابع بي��ن اإلمارات 

والكويت.
ويتطل��ع منتخبنا نح��و تحقيق اللق��ب الخامس له 
من أصل س��ت بطوالت ش��ارك فيها على مس��توى 
الناشئين في البطولة الخليجية، حيث تمكن األحمر 
من تسيد السجل الذهبي للبطولة بتحقيقه اللقب 
في أع��وام 2007، 2011، 2013 و2015، فيما حل 

ثانيًا في 2009.
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استمرار عمل الموظفين عن ُبعد أمر يحتاج مراجعة بعد 
انخفاض معدالت اإلصابة بكورونا، وتعطل مصالح كثير 

من الناس.
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النسخة الثانية من داعش
ردت المتحدث الرس��مي للبيت األبيض جين بساكي على سيل الهجوم على 
اإلدارة األمريكية بس��بب قرار االنسحاب غير المدروس وما سبََّبه من كوارث 
في أفغانس��تان أدت إل��ى مقتل 13 جنديًا أمريكيًا »ه��ذا اليوم ليس الوقت 
المناس��ب لألالعيب السياس��ية« وتابعت »نتوقع من كل أمريكي سواء كان 
مس��ؤواًل أو منتخب��ًا أن يق��ف إلى جانبنا ويش��اطرنا حزمن��ا لمالحقة هؤالء 

اإلرهابيين ومحاربتهم والقضاء عليهم أينما كانوا«.
المش��كلة أن »األالعيب السياس��ية« هي التي أطاحت بترامب، فقد أبدعتم 
بها أثناء فترة رئاس��ته وأثناء الحملة االنتخابية ولو أن ترامب هو من اتخذ 
قرار االنسحاب بهذه الطريقة لسلختموه حيًا... ما علينا هذا ليس موضوعنا.
موضوعنا هو »س��وء التقدير« المستمر والمتواصل من قبل حزبكم الموقر 
للواق��ع خارج حدود الوالي��ات المتحدة األمريكية، فوضى أفغانس��تان أقرب 
مثال فقط، ونعايش��ه جميعًا على الهواء مباش��رة بنقل حي يؤرقكم كثيرًا 
ألنه يكش��ف الخلل الكبير الذي يعاني منه الحزب في معرفة واطالع على ما 
يجري خارج أس��وار مكاتبكم، إنما أفغانستان لم تكن القرار الخاطئ الوحيد 

أو األول.
موضوعن��ا أنك��م ال تس��تمعون لغيرك��م، وال تس��تمعون لآلخري��ن غي��ر 

مستشاريكم، والمشكلة األكبر في اختيارهم!!
موضوعن��ا أن نتائج القرارات التي تتخذونها كانت دومًا تقع على رؤوس��نا، 
وربم��ا هي الم��رة األولى التي تتحمل��ون معنا ثمن تلك األخط��اء، وربما - 
وهذه جديدة - أنكم ال تدركون حجم الوعي الذي أصبح سائدًا بفضل وسائل 

التواصل االجتماعي بسيناريوهات مشابهة تكررونها اآلن في أفغانستان.
انسحاب القوات العراقية وترك األسلحة وفتح السجون التي ضمت اإلرهابيين 
خل��ق داعش في العراق وس��وريا، وهذا ال نقوله نحن ب��ل قاله قائد القيادة 
المركزية األمريكية الس��ابق في الشرق األوسط، الجنرال جوزيف فوتيل، أّن 
انس��حاب الواليات المتحدة من العراق أدى إلى والدة تنظيم “داعش” ومّهد 

النطالق أعماله الوحشية.
وها أنتم تكررون نفس الس��يناريو )كوبي بيست( في أفغانستان االنسحاب 
وترك األس��لحة وإطالق خمسة آالف س��جين، الفرق أن أوباما حين فعلها لم 
يتس��بب بمقت��ل 13 جنديًا أمريكيًا إنما جو النعس��ان فعلها!! أي أنكم ربما 

تجنون وستجنون اآلن معنا ثمن قراراتكم.
هن��اك م��ن يق��ول إن تلك مجرد أخط��اء متكررة وحس��ابات خاطئ��ة وأنكم 
تقصدون فعاًل نشر الديمقراطية وسعادة الشعوب وتنصرون األقليات فيها 

ومن ثم تأتي النتيجة على عكس ما تتمنون.
وهن��اك م��ن يق��ول إن تلك ليس أخط��اء متك��ررة، بل أنك��م تفعلونها مع 
س��بق اإلصرار والترصد وتعلمون نتائجها تمامًا وتقصدون حدوثها ألنكم 
تهدفون إلى موت ماليين البشر وتشريد ماليين أخرى ونزوح آخرين مثلهم 
وإبقاء هذه الشعوب تحت نير الحروب والصراعات واالنقسامات خدمة لتجار 

األسلحة أوضمانًا ألمن إسرائيل.
في الحالتين كلتيهما النتيجة واحدة، بعلمكم أو بسوء تقديركم دائمًا نحن 

من ندفع الثمن، واآلن مرحبًا بكم في النادي.
نع��م لنا أخطاؤنا، نعم نتحمل معكم مس��ؤولية العديد م��ن النتائج التي 
حدثت، ولكن تذكروا لم تكن تل��ك النتائج لتحصل لوال تدخلكم واتخاذكم 
الق��رارات التي تخص اآلخرين، وإصراركم عل��ى أن تكونوا أوصياء على بقية 

الشعوب، وحتى انسحابكم يخلف دمارًا.
لق��د كنتم دوم��ًا حلفاء لدول المنطق��ة، تدافعون ع��ن مصالحكم ومناطق 
نفوذك��م باتفاقيات معلنة وبإقامة قواعد ومحطات تديرونها وكأنها أرض 
أمريكية داخلها أسوارها، وهنا كنتم تدافعون عن أمنكم وسالمة مواطنيكم، 
ولم يشعر بكم سكان هذه المنطقة وأحيانًا لم يصادفوا حتى جندي أمريكي 
واح��د في طريقهم، إلى أن قررتم أن )تصلح��وا( العالم و)تعالجوا( أمراضه، 

فجئتم كالفيل الضخم الغبي وحطمتم كل شيء لمستموه.
الف��رق بين ما حطمت��وه في العراق وما تحطمونه اآلن في أفغانس��تان أن 
األول حصل ف��ي الظالم والثاني يجري اآلن تحت األضواء الكش��افة والعالم 
كل��ه يجلس عل��ى مقاعد المتفرجين يرى تخبطكم ويدعو اهلل أن ال تنتش��ر 

شظايا ما تحطمونه خارج حدود أفغانستان!!

 الغزالن لم تسلم 
من »كورونا«.. وأمريكا تسجل أول إصابة

أعلنت الحكومة األمريكية الجمعة أنها س��جلت أول إصابات في العالم لغزالن 
بفي��روس كورونا، ليض��اف الغزال إلى قائم��ة الحيوانات الت��ي ثبتت إيجابية 

إصابتها بالمرض.
وجاء في بيان أن وزارة الزراعة األمريكية س��جلت اإلصابات بفيروس »سارس-

كوف-2« الذي يس��بب كوفي��د-19 في الغزال البري األبي��ض الذيل في والية 
أوهايو. وقالت المتحدثة باس��م وزارة الزراعة األمريكية ليندساي كول لوكالة 
»رويت��رز«: »ال نعرف كي��ف تعرضت الغزالن لس��ارس-كوف-2.. من الممكن 

أنها تعرضت له من خالل البشر أو البيئة أو غزالن أخرى أو حيوانات أخرى«.
وقبل اإلعالن عن رصد فيروس كورونا بين الغزالن، التي تعد عادًة من أجمل 
الحيوان��ات، كان��ت وزارة الزراعة األمريكية قد س��ّجلت إصاب��ة حيوانات أخرى 
بكوفي��د-19، من بينها كالب وقطط ونمور وأس��ود وفه��ود جليدية وثعالب 

مائية وغوريالت وحيوان المينك.

 قمر »التربيع األخير« 
يزين سماء الوطن العربي األحد

ش��رق القمر في طور التربيع األخير 
لش��هر محرم بسماء الوطن العربي 
 29 األح��د  اللي��ل،  منتص��ف  قب��ل 

أغس��طس الجاري.وس��يمثل أبع��د 
قمر تربيع هذه الس��نة لتزامنه مع 
نقطة األوج )أبعد مسافة في مداره 

الش��هري ح��ول األرض مقارنة بأي 
قم��ر تربيع آخر ه��ذا العام 2021(. 
وس��يكون القمر بين عنق��ود الثريا 

ونج��م الدب��ران عل��ى قبة الس��ماء 
ه��ذه الليل��ة، إال أن الثري��ا لن ُترى 
بالعي��ن المجردة م��ن داخل المدن 
لكن يمكن رصدها عبر المنظار، في 
حين س��يكون من السهل رؤية نجم 
الدب��ران بلونه األحم��ر قرب القمر، 
الس��عودية.  »واس«  لوكال��ة  وفقا 
وس��يصل القم��ر نقط��ة األوج عند 
ويك��ون  صباح��ا   05:22 الس��اعة 
عل��ى مس��افة 404,099 كيلومترا، 
وس��ُيرصد عالي��ًا ف��ي قبة الس��ماء 
بالتزامن مع بداية ش��روق ش��مس 

اإلثنين.
بع��د ذلك بس��اعات س��يصل القمر 
لحظ��ة التربيع األخير عند الس��اعة 
مرئي��ًا  وس��يبقى  صباح��ا   10:13
إل��ى أن يغ��رب بعد الظهر حس��ب 
التوقيت المحلي. ويدور القمر حول 
األرض م��رة كل 4 أس��ابيع، وتكون 
النتيج��ة دورة أطواره م��ن االقتران 
والتربي��ع  الش��هر  بداي��ة  وه��الل 
األول م��رورا باألح��دب المتزايد ثم 
البدر المكتمل وبع��د ذلك األحدب 
المتناقص ثم التربيع األخير وهالل 
نهاية الش��هر، ويعود إلى االقتران 

من جديد مرة كل 29.5 يوما.

 اكتشاف جزيرة جديدة 
في أقصى شمال الكرة األرضية

أعلنت جامعة كوبنهاغن أن فريقا من العلماء اكتش��فوا خالل رحلة استكش��افية في يوليو الماضي ما يعتقد 
أنها آخر بقعة من اليابس��ة في أقصى شمال العالم شمالي غرينالند.وكتبت الجامعة في بيان أصدرته مساء 
الجمعة: »تقع الجزيرة التي لم يطلق بعد اس��م عليها، على مسافة 780 مترا شمال أوداك، وهي جزيرة قبالة 

كاب موريس جيزوب، أقصى نقطة في شمال غرينالند وواحدة من أبعد النقاط الشمالية على الكوكب«.

مركز البحرين التجاري العالمي أحد معالم البحرين، »تصوير سهيل وزير«.



أكـــد رئيس جمعية الكلمـــة الطيبة رئيس 
االتحـــاد العربـــي للتطوع حســـن بوهزاع 
أن الرعايـــة الكريمة واالهتمام الكبير من 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة 
بجائـــزة ســـموه للعمل التطوعـــي، وّفر لها 
ســـبل النجـــاح منـــذ انطالقتهـــا فـــي العام 
2011 وحتى اليوم، وشكّل عنصًرا حافًزا 
لهـــا لالســـتمرارية فـــي تحقيـــق أهدافهـــا 
فـــي تشـــجيع جهود العمـــل التطوعي في 
مملكـــة البحريـــن علـــى مســـتوى األفـــراد 

والمؤسسات. 
وأضـــاف أن قرار اللجنة المنظمة للجائزة 
الحاديـــة عشـــرة بتكريـــم  فـــي نســـختها 
األماميـــة  بالصفـــوف  الوطنيـــة  الكـــوادر 
فـــي التصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 

19(، وللعـــام الثاني، يأتي عرفاًنا وتقديًرا 
أبنـــاء  مـــن  المتميـــزة  النخبـــة  لعطـــاءات 
ليـــال  العمـــل  يواصلـــون  الذيـــن  الوطـــن 
ونهـــارا بـــكل شـــجاعة وبســـالة متحديـــن 
المجتمـــع  ينعـــم  حتـــى  المخاطـــر،  كل 
بالصحة والسالمة في مواجهة أحد أكبر 
التحديـــات الصحيـــة التي تواجـــه العالم 

أجمع.
وقـــال “إن مســـيرة العمـــل التطوعـــي في 
مملكـــة البحريـــن تشـــهد تطوًرا مســـتمًرا 
يجســـد أصالـــة وعراقـــة شـــعب البحرين 
وتمسكه بالقيم اإلســـالمية الرفيعة التي 
تحـــث علـــى المبـــادرة إلـــى فعـــل الخيـــر 
والتطـــوع والتضامـــن كوســـيلة لتحقيـــق 
التماســـك بيـــن أبنـــاء المجتمـــع الواحـــد، 
وصيانة مكتســـبات األمم والشـــعوب عن 

طريق ترســـيخ المعاني السامية للتكافل 
المجتمعي”.

وأكد بوهزاع أن جائزة سمو الشيخ عيسى 
بن علـــي آل خليفة للعمـــل التطوعي هي 
انعـــكاس واقعي لألخالقيـــات البحرينية 
األصيلة التي نتناقلهـــا عبر األجيال، وأن 
عنصـــر قوتهـــا وتميزها يرتكـــز على تعدد 
أهدافهـــا ومجاالتها، فتكريـــم رواد العمل 
التطوعي هو اعتراف بدورهم اإلنســـاني 
واالجتماعي، ووســـيلة لتقديمهم كنماذج 

يجب أن تحتذى من الشباب. 
ونوه إلى أن الجائزة على مدى الســـنوات 
الماضيـــة نجحـــت فـــي إيجـــاد حالـــة من 
الجمعيـــات  بيـــن  اإليجابـــي  التنافـــس 
والمراكـــز التطوعيـــة ســـواء فـــي مملكـــة 
العربـــي،  المســـتوى  علـــى  أو  البحريـــن 

كمـــا أنهـــا أســـهمت فـــي ترســـيخ المكانـــة 
الرائـــدة لمملكـــة البحرين إقليميـــا ودوليا 
كبلـــد متحضـــر ُيعلي مـــن قيم اإلنســـانية 
والتعاضد الذي يسهم في تحقيق السالم 

واألمن واالستقرار على مستوى العالم.
وأوضـــح أن الجمعيـــة واللجنـــة المنظمة 
الماضيـــة  الفتـــرة  فـــي  عقـــدت  للجائـــزة 
العديـــد مـــن االجتماعات مع المؤسســـات 
الحكومية والهيئـــات المتعاونة؛ من أجل 
ترشيح واختيار أسماء األفراد والجهات 
الجديـــرة بالحصول علـــى الجائزة، وكان 
هناك حـــرص كبير على االلتـــزام بتطبيق 
المعايير والشـــروط الخاصة بالجائزة في 

اختيار الفائزين.
وأشـــاد بوهزاع بما تبذله اللجنة المنظمة 
للجائـــزة مـــن جهـــد كبيـــر فـــي الترتيبات 

واالســـتعدادات الخاصة باالحتفال الذي 
ســـيقام فـــي شـــهر ســـبتمبر 2021 لمنـــح 
الجائزة، متوجها بخالص الشكر والتقدير 
لكل فـــرد أو مؤسســـة بادرت إلـــى القيام 

الظـــروف  ظـــل  فـــي  اإلنســـاني  بدورهـــا 
الصعبة جراء جائحـــة فيروس “كورونا”؛ 
إيماًنـــا منها بأهمية ذلك في الحفاظ على 

وحدة المجتمع وقوته.

سمو الشيخ عيسى بن عليحسن بوهزاع

بوهزاع: تكريم الرواد اعتراف بدورهم اإلنساني واالجتماعي ووسيلة لتقديمهم نماذج تحتذى من الشباب

رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي لجائزة سموه للعمل التطوعي شكلت حافزا الستمراريتها

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة
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المـــدارس  مـــن  عـــدد  أرســـلت 
الخاصـــة أخيـــًرا، رســـائل نصية 
ألوليـــاء األمـــور تســـتفيهم عـــن 
آلية حضـــور أبنائهم في الفصل 
الدراســـي المقبل للعـــام 2021 - 

.2022
ومثلـــت الرســـالة حجـــر زاويـــة 
تحديـــد  فـــي  المدرســـة  إلدارة 
أعداد الطلبة اللذين سيلتزمون 
بالحضور الفعلـــي أو عن طريق 
“األون اليـــن” بعـــد عام دراســـي 
كامـــل انقطـــع فيـــه الطلبـــة عن 
الحضور للمدرسة بسبب تفشي 

جائحة كورونا عالمًيا.

المطلوبـــة  البيانـــات  واحتـــوى 
علـــى اســـم الطالب وولـــي األمر 
وأخيـــرا  الدراســـي  والفصـــل 
الســـؤال األهم: هـــل ترغب بأن 
يدرس حضورًيا؟ هل ترغب أن 
يدرس ابنك عن طريق المنزل؟

وكان وضع الجائحة قد تســـبب 
للمـــدارس  اإلربـــاك  مـــن  بحالـــة 
الماضـــي،  العـــام  الخاصـــة 
خدمـــة  توفـــر  للتـــي  خصوًصـــا 
المواصالت للطلبـــة، مع تكدس 
ســـاحاتها بأعـــداد ضخمـــة مـــن 
الحافـــالت المتوقفة عن العمل، 
 - بالمقابـــل   - تتطلـــب  والتـــي 
والتســـجيل  الدوريـــة  الصيانـــة 

باإلضافـــة  الســـنوي،  والتأميـــن 
لعقود السائقين وغيرها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم 
قبـــل أيـــام، عـــن خيـــار التعليـــم 
عـــن بعـــد في حالـــة عـــدم رغبة 
بتســـجيل  األمـــور  أوليـــاء 
أبنائهم حضورًيـــا في المدارس 
مـــع  والخاصـــة،  الحكوميـــة 
ترتبـــط  صارمـــة  آليـــة  وضـــع 
االحترازيـــة  باالشـــتراطات 
والوقائيـــة لمواجهـــة الفيروس، 
أيـــام  عـــدد  حيـــث  مـــن  ســـواء 
الحضـــور أو مـــن حيـــث التباعد 
فيما بينهم بالفصول الدراســـية 

وغيرها.

المدارس الخاصة تستفتي أولياء األمور عن حضور الطلبة

قالت وزارة اإلســـكان إن قرار 909 بشأن 
مشـــترك  طلـــب  تقديـــم  أجـــاز  اإلســـكان 
لالنتفـــاع بأحـــد أنـــواع التمويـــل متـــى ما 

استوفيا شروط استحقاقه.
وأكدت الوزارة في منشـــور لها بحســـابها 
على منصة “انســـتغرام” حـــق المنتفع في 
ضـــم زوجـــه للطلـــب خـــالل 6 أشـــهر مـــن 

تاريخ تخصيص التمويل.
وحـــددت الـــوزارة مبلـــغ 320 دينـــاًرا حًدا 
أدنـــى لمجمـــوع دخـــل الزوجيـــن لقبـــول 
يزيـــد مجمـــوع دخـــل  أال  علـــى  الطلـــب، 
الزوجيـــن عنـــد التمويل عـــن 1200 دينار 

وذلك في حال تمويل البناء والشراء.
وحـــددت الـــوزارة مبلـــغ 120 دينـــارا حًدا 

أدنـــى بالنســـبة لطلبات الترميـــم، و1200 
دينار كسقف لدخل المنتفع.

واشترطت الوزارة أن تكون ملكية أرض 
المـــراد بناؤهـــا باســـم الـــزوج أو الزوجـــة 
أو باســـميهما مًعـــا وذلـــك في حـــال طلب 
تمويـــل للبنـــاء، فـــي حيـــن أنـــه يجب في 
حال تمويل الشراء أو الترميم أن تسجل 

ملكيـــة العقـــار المـــراد شـــراؤه أو ترميمه 
باســـم الزوجيـــن مًعـــا، ما لـــم يتفقـــا على 

تسجيله باسم أحدهما.
وبينـــت الوزارة أنه يتم ســـداد األقســـاط 
الشـــهرية مـــن قبـــل كال الزوجين حســـب 
القســـط المحـــدد لـــكل منهما وفًقـــا لقيمة 

التمويل، أو حسبما يتفقان.

320 دينارا حدا أدنى لدخل طلب اإلسكان المشترك
إبراهيم النهاممحرر الشؤون المحلية



قالت جامعة البحرين إن لديها إجراءات 
وذلـــك  للتعييـــن،  واضحـــة  وخطـــوات 

تعقيبا على شكوى بشأن التوظيف.
وفيما يأتي نص الرد:

جهـــود صحيفـــة  ونثمـــن  نشـــكر  بدايـــة 
“البالد” الغـــّراء الهتمامها بالشـــأن العام، 
وعطفـــا على ما تم نشـــره في الصحيفة 
 ،2021 أغســـطس   28 الســـبت  يـــوم 
تحـــت عنـــوان “قبلتني جامعـــة البحرين 
للوظيفـــة ثم اختـــارت 3 غيري”، نفيدكم 
علمـــا بأن إجراءات التوظيف األكاديمي 
تبـــدأ بالتقدم من خـــالل بوابة التوظيف 
اإلجـــراءات  وبحســـب  اإللكترونـــي، 
واللوائـــح بجامعة البحرين تتم دراســـة 
ومســـتويات  مراحـــل  عبـــر  الطلبـــات 

متعددة ألخذ الموافقات الالزمة والتأكد 
من اســـتيفاء المترشحين لشروط شغل 

الوظيفة واختيار أفضلهم. 
وقد تم توضيح ذلك للمترشـــحة تكرارا، 
كما تـــم التوضيـــح للمترشـــحة أن طلب 
اســـتكمال الوثائـــق واالســـتمارات ال يعد 
عرضـــا وظيفيـــا إنمـــا ضـــرورة ليتســـنى 
للمعينين التأكد من استكمال المرشحين 
لشروط شغل الوظيفة. ولذلك فإن قيام 
المتقـــدم بإجـــراء المقابلة على مســـتوى 
القســـم أو قيامـــه بتســـليم المســـتندات 
يعنـــي  ال  للوظيفـــة  للتقـــدم  المطلوبـــة 
التعييـــن فـــي الوظيفة، لكـــون إجراءات 
التعييـــن لـــم تســـتكمل بعـــد فهـــذه هـــي 

المرحلة األولية من إجراءات التعيين.

جامعة البحرين: لدينا إجراءات وخطوات واضحة للتعيين
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بدء تطبيق المرحلة الثانية من نظام األجور سبتمبر المقبل

تشكيل مجلس االستئناف ببورصة البحرين

عامـــل ألـــف   163 وتضـــم  عمـــل  صاحـــب   1328 تشـــمل  العلـــوي: 

ــات ــوية المنازعـ ــوات تسـ ــتكماًل لخطـ ــزي” واسـ ــات “المركـ ــا بمتطلبـ التزامـ

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم ســـوق 
الهيئـــة  جهوزيـــة  العلـــوي  جمـــال  العمـــل 
لتطبيـــق المرحلة الثانيـــة من نظام حماية 
المقبـــل، مشـــيًدا  األجـــور مطلـــع ســـبتمبر 
بمســـتوى تجاوب أصحاب العمل وسرعة 
انضمامهـــم إلـــى النظـــام الـــذي تـــم إطالق 
المرحلـــة األولـــى منـــه فـــي مايـــو الماضي 
تنفيًذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق 
نظـــام حماية األجور، وإلحاقـــا بقرار وزير 
 )22( رقـــم  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
لســـنة 2021 بشـــأن مراحل تطبيق النظام 
للعمال في منشـــآت القطاع الخاص، مثنًيا 
علـــى تعـــاون مصـــرف البحريـــن المركزي، 
وغرفة تجارة وصناعة البحرين، الفًتا إلى 
أن إجمالـــي عـــدد العمالـــة فـــي المرحلتين 

األولى والثانية يبلغ 256.2 ألف عامل.
ونـــوه العلـــوي بحرص هيئة تنظيم ســـوق 

العمـــل على ترجمـــة مبـــادئ الحكومة في 
الحفـــاظ على ســـوق عمـــل يتمتـــع بدرجة 
عالية من العدالة والمرونة، مشيًرا إلى أن 
نظام حماية األجور ُيعتبر أحد المشروعات 
التـــي تســـهم فـــي تحقيـــق هـــذه المبـــادئ 
الدائمـــة  والمتابعـــة  التحقـــق  خـــالل  مـــن 
اللتـــزام أصحـــاب العمـــل بســـداد األجـــور 
وفـــق مســـتوياتها ومعدالتهـــا الصحيحـــة 
المعتمـــدة، إذ إن األجر يعد أســـاس عالقة 
العمـــل بين العامـــل وصاحـــب العمل، وإن 
ضمان ســـداد األجور في أوقاتها المحددة 
من شـــأنه أن يشـــيع أجواء الثقة المتبادلة 
مـــن  ويقلـــل  الطرفيـــن  حقـــوق  ويحفـــظ 
القضايا العمالية المتعلقة باألجور وسرعة 

البت فيها وحسمها إن وجدت.
وأشـــاد الرئيس التنفيذي بمســـتوى تعاون 
أصحـــاب العمـــل والتزامهـــم بســـداد أجور 
العمـــال عبر نظـــام حماية األجور، مشـــيًرا 

إلـــى أن المرحلـــة األولى التـــي أطلقت في 
مايـــو الماضـــي تشـــمل 85 صاحـــب عمـــل 
وتضـــم ما يقارب 93 ألف عامل، مؤكًدا أن 
فريـــق الهيئـــة كان وما يـــزال على تواصل 
مستمر ومباشر مع الشركات والمؤسسات 
لتذليـــل أي عقبات قد تواجههم في عملية 

ســـداد األجور عبر النظام الجديد الســـيما 
خـــالل فتـــرة الســـماح التي منحهـــا النظام 

لكل مرحلة.
ونوه العلوي بأن العديد من أصحاب العمل 
المستهدفين في المرحلة الثانية من نظام 
حمايـــة األجـــور، تشـــمل أصحـــاب العمـــل 
الذيـــن يعمـــل لديهـــم 50 - 499 عامال، قد 
أبـــدوا حرًصا ومســـؤولية كبيرة من خالل 
التزامهم المســـبق بسداد أجور العمال عبر 
النظام، مشـــيًرا إلـــى أن المرحلة المذكورة 
تشـــمل 1328 صاحـــب عمـــل وتضـــم 163 
ألف عامل، وبلغت نســـبة االلتزام فيها 46 
% تقريًبا، وهي ما ُتعد نسبة عالية السيما 
إذا مـــا وضعنا في االعتبار أن هذا االلتزام 
يأتـــي قبل بدء المرحلـــة اإللزامية المقررة 
بدايـــة ســـبتمبر المقبل، وهو مـــا يدل على 
االهتمـــام والمســـؤولية من قبـــل أصحاب 

العمل.

أعلنـــت بورصـــة البحريـــن، أخيـــرا، عـــن 
تشـــكيلها لمجلس االســـتئناف بالبورصة 
كجـــزء مـــن التزامهـــا بمتطلبـــات مصرف 
البحريـــن المركـــزي واســـتكمااًل لخطوات 
توفير إطار متكامل لتســـوية المنازعات 
والتحكيم وإصدار اإلجراءات التأديبية 
بحـــق األطـــراف ذوي العالقـــة كمصدري 
المســـجلين  واألعضـــاء  الماليـــة  األوراق 
فـــي البورصـــة مـــع إعطائهـــم الحـــق في 
الصـــادرة  القـــرارات  ضـــد  االســـتئناف 
بحقهم، إلى جانب تعزيز مبدأ المســـاءلة 
فـــي الســـوق، حيث يتـــم تعييـــن أعضاء 
مجلـــس االســـتئناف بقـــرار مـــن مجلـــس 
إدارة بورصة البحرين وبموافقة مصرف 

البحرين المركزي. 
كما أن قرار تشـــكيل مجلس االســـتئناف 
يتماشى مع القواعد الصادرة عن بورصة 

البحريـــن فيما يتعلـــق بتطبيق إجراءات 
طلب االســـتئناف ضد القرارات الصادرة 
عن مجلـــس االنضباط ولجنة المخالفات 

في البورصة.
ويتكون مجلس االستئناف من 3 أعضاء 
وهـــم: القاضـــي حمـــد أحمـــد الســـويدي، 
والمستشـــار والخبير القانوني عبدالقادر 
ورســـمه غالـــب، وأحمد محمـــد الحمادي 

مدير عام بشركة نسيج. 
حـــول  المجلـــس  صالحيـــات  وتتمحـــور 
ضـــد  االســـتئناف  طلبـــات  فـــي  النظـــر 
بحـــق  الصـــادرة  التأديبيـــة  القـــرارات 
األطـــراف المعنيـــة وبحســـب مـــا نصـــت 
عليـــه القواعـــد الصـــادرة عـــن البورصـــة 
والدليـــل اإلرشـــادي الصـــادر عن مصرف 
البحريـــن المركـــزي - المجلد الســـادس - 
وحـــدة “تســـوية المنازعـــات والتحكيـــم 

واإلجراءات التأديبية”. 

لبورصـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
البحرين، الشـــيخ خليفة بـــن إبراهيم آل 
خليفة “يأتي تشكيل مجلس االستئناف 
كخطـــوة مهّمة للغايـــة انطالًقا من التزام 
البورصة بدورها كطرف أساســـي بسوق 
تنظيـــم  ذات  وكمؤسســـة  المـــال  رأس 

رقابـــي ذاتـــي. ويهـــدف تشـــكيل مجلس 
البورصـــة  دور  تعزيـــز  إلـــى  االســـتئناف 
مســـتويات  أعلـــى  وتحقيـــق  الرقابـــي 
الشـــفافية، وتطبيـــق مبـــدأ المســـائلة في 

السوق على أوسع نطاق”. 
وأضـــاف الشـــيخ خليفـــة “كمـــا سيســـهم 
تشـــكيل المجلس - الذي يضم مرشحين 
فـــي  والقانونـــي  القضائـــي  الســـلك  مـــن 
المملكـــة - إلـــى ضمـــان سالســـة تطبيـــق 
إجـــراءات اســـتئناف األطـــراف المعنيـــة 
ضد القرارات التأديبية الصادرة بحقهم، 
رأس  ســـوق  أطـــراف  حقـــوق  وحمايـــة 
وتحـــرص  المطلـــوب.  بالشـــكل  المـــال 
علـــى  دائـــم  بشـــكل  البحريـــن  بورصـــة 
اتباع نهج قوي ونشـــط لضمـــان االلتزام 
بالقوانيـــن والقواعـــد واألنظمـــة لما لذلك 
من دور رئيســـي فـــي توفير بيئـــة عادلة 

للمستثمرين والمتعاملين في السوق”.

جمال العلوي

 الشيخ خليفة بن إبراهيم 

المنامة - بنا

المنامة - بنا
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محرر الشؤون المحلية

أكـــد محافـــظ المحـــرق ســـلمان بـــن 
هندي المناعي أن المحافظة تحظى 
ببنية صحية عالية المستوى تتمثل 
في مستشفى الملك حمد الجامعي 
نقلـــة  يعتبـــر  الـــذي  األورام  ومركـــز 
نوعية في جودة الخدمات الطبية، 
باإلضافة الكليـــة الملكية االيرلندية 
الصحيـــة  والمراكـــز  للجراحيـــن 
والمستشفيات الخاصة، إضافة إلى 
األنديـــة والمراكز الشـــبابية والعديد 
المتعلقـــة  العامـــة  الخدمـــات  مـــن 
والرياضـــي  الصحـــي  بالجانـــب 
التربويـــة  والمعاهـــد  والمـــدارس 

والثقافيـــة واالجتماعية.جـــاء ذلـــك 
لـــدى ترؤســـه االجتمـــاع األول للجنة 
التنســـيقية للمدينـــة الصحيـــة، والذي 
أكـــد المحافظ من خاللـــه أن المحرق 
والمكرمـــات  التوجيهـــات  وبفضـــل 
قبـــل  مـــن  التنمويـــة  والمشـــروعات 
القيادة باتت مهيأة ومستوفية جميع 
المتعلقـــة  والمعاييـــر  االشـــتراطات 
بالمدن الصحية، مؤكدا أن المحافظة 
شكلت لجنة بهذا الشأن برئاسة نائب 
المحافـــظ لتتولى التنســـيق مع وزارة 
العالميـــة  الصحـــة  ومنظمـــة  الصحـــة 

والجهات ذات العالقة.

أشـــاد كل مـــن النائـــب علـــي إســـحاقي 
القاضـــي  وعيســـى  العشـــيري  وهشـــام 
وفاضل الســـواد وأحمد العامر ومحمود 
البحراني ومحمد عيسى وعمار حسين 
وعمـــار البنـــاي بســـرعة تجـــاوب شـــركة 
ممتلـــكات البحريـــن القابضة للـــرد على 
استفســـاراتهم التي عكســـت قلق الرأي 
العـــام على خلفية قرار ســـلطات الوالية 
الســـودان  جمهوريـــة  فـــي  الشـــمالية 
األرض  ترخيـــص  بإلغـــاء  الشـــقيقة 

المخصصة لمشروع خيرات البحرين.
وتـــم عقـــد اجتمـــاع عاجـــل مـــع اإلدارة 
التنفيذيـــة للشـــركة والمســـؤولون عـــن 
حيثيـــات  علـــى  واالطـــالع  المشـــروع 
قـــرار  صـــدور  بّينـــت  التـــي  الموضـــوع 
ســـلطات الوالية الشمالية دون التنسيق 
مـــع الشـــركة التـــي بذلت جهـــدًا واضحًا 

في ســـبيل تنفيـــذ المشـــروع بالرغم من 
التحديـــات والمعوقـــات التـــي واجهتها 
والجغرافيـــة  التقنيـــة  النواحـــي  مـــن 
لألرض المخصصة ونظـــرًا لتغّير المناخ 
السياســـي في الســـودان خالل العامين 
الماضييـــن. وتـــم تأكيـــد ضـــرورة اتخاذ 
الشـــركة لكل اإلجراءات الالزمة لضمان 
جـــدوى االســـتثمار فـــي المشـــروع فـــي 
ظـــل التغيرات االقتصادية والسياســـية 
حفاظـــًا علـــى أمـــوال الدولـــة وتحقيقـــًا 
والبحـــث  الممكنـــة،  العوائـــد  ألفضـــل 
األنســـب  االســـتثمارية  الفـــرص  عـــن 
فـــي القطـــاع الغذائـــي داخـــل البحريـــن 
وخارجهـــا تعزيـــزًا لألمـــن الغذائـــي فـــي 
الملكيـــة  للتوجيهـــات  وفقـــًا  المملكـــة 
الســـامية لصاحـــب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.

المحرق في طريقها لتكون مدينة صحية

نواب يجتمعون مع “ممتلكات” بشأن “خيرات البحرين”

محاضرات تعريفية عن “العدالة اإلصالحية لألطفال”
رئيـــس األمـــن العـــام يتـــرأس اجتمـــاع المجلـــس العلمـــي للملكيـــة للشـــرطة

رئيـــس  العـــام  األمـــن  رئيـــس  تـــرأس 
المجلـــس العلمـــي لألكاديميـــة الملكيـــة 
للشـــرطة الفريق طارق الحسن، اجتماع 
المجلس بحضور آمر األكاديمية الملكية 

للشرطة وأعضاء المجلس.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، أعـــرب رئيـــس 
األمـــن العام عن شـــكره وتقديـــره لوزير 
الداخليـــة لفريـــق رئيس مجلـــس أمناء 
أول  للشـــرطة  الملكيـــة  األكاديميـــة 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
لدعمه المتواصـــل للمجلس وتوجيهاته 
العلميـــة  البرامـــج  لتحديـــث  الســـديدة 
المتغيـــرات  لمواكبـــة  والتدريبيـــة 
متابعـــة  مـــع  األمنيـــة  والتحديـــات 
البرامج بشـــكل مســـتمر بهدف تقويمها 
وتطويرهـــا. وبحـــث المجلـــس العلمـــي 

عـــددا مـــن الموضوعـــات المدرجة على 
جدول األعمال، حيث تم عرض النتائج 
النهائيـــة للدفعة الثالثة عشـــرة للتالميذ 
العســـكريين الجامعيين، ورفع التوصية 
بشـــأن اعتمادهـــا مـــن مجلـــس األمنـــاء 
إلقـــرار منح الخريجيـــن الدرجة العلمية 
المجلـــس  اطلـــع  بعدهـــا  المســـتحقة، 
االســـتراتيجية  الخطـــة  مقتـــرح  علـــى 

لألكاديميـــة، إذ أثنـــى رئيس األمن العام 
علـــى ما تضمنتـــه الخطة موجهـــا رفعها 

إلى مجلس األمناء لالعتماد النهائي.
مـــن جهـــة أخـــرى، اســـتعرض المجلـــس 
الجهات المقترحة لتنفيذ برنامج إعداد 
المدربيـــن باألكاديميـــة وأوصى باعتماد 

إحدى تلك الجهات.
وأكد رئيـــس األمن العام فـــي االجتماع 

أهميـــة دور مركـــز اللغـــات باألكاديميـــة 
العمليـــة  تعزيـــز  فـــي  فاعليتـــه  ومـــدى 
التعليمية والتدريبية إلحراز المخرجات 

المرجوة منه.
العدالـــة  قانـــون  صـــدور  أثـــر  وعلـــى 
اإلصالحية لألطفال، أشـــار رئيس األمن 
العـــام إلـــى أهميـــة تنظيـــم محاضـــرات 
تعريفيـــة عن أثر انعـــكاس القانون على 
العمل الشـــرطي، ومن جانب آخر اعتمد 
التدريبـــي  المنهـــاج  العلمـــي  المجلـــس 
للمنهجية الموحدة لعمل مكاتب حماية 

األسرة والطفل بالمديريات األمنية.
وفي ختام االجتماع، وجه رئيس األمن 
العـــام رئيـــس المجلـــس العلمـــي الشـــكر 
اإلداريـــة  والهيئـــة  المجلـــس  ألعضـــاء 
متمنيـــًا  األكاديميـــة،  فـــي  والتدريبيـــة 

للجميع التوفيق والنجاح.

رئيس األمن العام لدى ترؤسه اجتماع المجلس العلمي

المنامة - وزارة الداخلية

“الغرفة األميركية” بالبحرين تنتخب مجلس إدارة جديد
أعلنـــت غرفـــة التجـــارة األميركيـــة فـــي 
البحريـــن عـــن نجـــاح انتخابـــات أعضاء 
وتعييـــن  الجديـــد  اإلدارة  مجلـــس 
المناصـــب، على هامـــش الجمعية العامة 
الســـنوية التـــي أقيمـــت افتراضيـــا عبـــر 
االتصـــال المرئـــي. وتم باإلجمـــاع إعادة 
انتخـــاب قيـــس الزعبـــي رئيًســـا لغرفـــة 
التجـــارة األميركيـــة فـــي البحرين لدورة 
جديـــدة مدتها عامين. وبهذه المناســـبة، 
قـــال الزعبـــي “فخـــور بمنحـــي الفرصـــة 
لخدمـــة الغرفة مجّدًدا كرئيس لها لدورة 
جديـــدة. بفضـــل دعـــم األعضـــاء الكرام، 
والخبـــرات  الكفـــاءات  بـــأن  ثقـــة  كلـــي 
المتراكمـــة فـــي مجلـــس اإلدارة الجديد 
ســـتكون عنصًرا مهًما في تعزيز أنشـــطة 
ونموذج عمل الغرفة. سنواصل مضاعفة 
مســـاهمة الغرفة في تعزيـــز نمو التجارة 

البحرينيـــة - األميركيـــة البينيـــة، إضافة 
إلـــى تلبية احتياجـــات األعضاء وخدمة 

مصالحهم االقتصادية المشروعة”.
وقالـــت القائم بأعمـــال ســـفارة الواليات 
المملكـــة  لـــدى  األميركيـــة  المتحـــدة 
مارغريت ناردي “تعتبر شـــراكة الســـفارة 
األميركيـــة مع غرفة التجـــارة األميركية 
فـــي البحريـــن جزءا رئيســـا فـــي توطيد 
البلديـــن  بيـــن  االقتصاديـــة  الروابـــط 
الصديقيـــن. إن متانة العالقـــات الثنائية 
بين مملكـــة البحرين والواليات المتحدة 
األميركيـــة مبنيـــة علـــى التجـــارة الحرة 
واالزدهار المشـــترك، وتلعب الغرفة دورا 
محوريا فـــي الترويج للفـــرص التجارية 
للشـــركات  الجديـــدة  واالســـتثمارية 
األميركية والبحرينية والعالمية. بالنسبة 
لي أرى غرفة التجـــارة األميركية بمثابة 
الحكومـــة  فـــي جهـــود  رئيســـي  حليـــف 

البحرينـــي  لدعـــم االقتصـــاد  األميركيـــة 
وتعزيـــز التعـــاون بين الســـفارة وأعضاء 
الغرفـــة، ما ســـيكون لـــه األثـــر الكبير في 
تقوية الروابط االقتصادية بين البحرين 

والواليات المتحدة”.
الســـنة  هـــذه  “نشـــهد  الزعبـــي  وأضـــاف 
الذكـــرى الــــ 15 علـــى انطالقـــة اتفاقيـــة 
التجـــارة الحرة بين البحريـــن والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة التي ســـاهمت في 
تســـجيل قفـــزات غيـــر مســـبوقة بمعدل 
3 أضعـــاف فـــي حجـــم التجـــارة البينيـــة 

للســـلع بين البحريـــن والواليات المتحدة 
األميركيـــة مـــن 782 مليـــون دوالر فـــي 
العـــام 2005 لتصل إلى 2.46 مليار دوالر 
فـــي 2019. وبهـــذه المناســـبة، ستســـلط 
غرفـــة التجـــارة األميركيـــة الضـــوء على 
النجاحـــات االقتصادية المشـــتركة التي 
حققتهـــا االتفاقيـــة وذلـــك بالتعـــاون مع 
السفارة األمريكية والمؤسسات المحلية 
وغيرهـــا من أجهزة حكومية. وســـتدعم 
الحكوميـــة  المبـــادرات  كذلـــك  الغرفـــة 
الجديدة التي تضـــم منطقة تجارة حرة 
أميركية في البحرين وتوطيد العالقات 
التجاريـــة اإلقليميـــة، إلى جانـــب تقوية 
أوجـــه تعاوننـــا االســـتراتيجية مع غرف 
التجـــارة األميركيـــة فـــي منطقـــة المينـــا 
ومجلـــس التنمية االقتصادية والســـفارة 
األميركيـــة”. وتابـــع الزعبي “لقـــد جعلت 
تبعـــات جائحة فيـــروس كورونا )كوفيد 

بالتحديـــات  مليئـــا   2020 العـــام   )19
للتجـــارة العالمية وبيئـــة األعمال في كل 
مكان، إذ انخفض التبادل التجاري للسلع 
بين الواليات المتحدة والبحرين بنســـبة 
38 % مـــن 2.46 مليـــار دوالر فـــي العام 

2019 ليصـــل إلى 1.52 مليـــار دوالر في 
العـــام 2020، ولكن كلي أمل بأن التجارة 
إلـــى  البلديـــن الصديقيـــن ســـتعود  بيـــن 
سابق معدالتها المرتفعة وتسجل قفزات 

جديدة في المستقبل المنظور. 
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