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وقفات

* بصراحة أضم صوتي بقوة إلى الدعوات النيابية إلى إعفاء 
المواطنين من رسوم فحص كورونا بالمطار, وأضعف اإليمان هو 
سرعة مراجعة رسومها وإعادة النظر في رفعها من 24 دينارا إلى 

36 دينارا مؤخرا.
الملقاة  األعباء  تخفيف  إلى  بحاجة  اليوم  المواطن  بالفعل 
على عاتقه, وإلى العون على اإليفاء بمتطلبات الحياة التي باتت 
آثــار سلبية  أزمــة كورونا من  غاية في الصعوبة في ظل ما خلفته 
على كافة القطاعات, ومن ثم كان األجدر بنا أن نأخذ بيده, وليس 
قبل  مــن  فعليا  لمسناه  مــا  وهــو  عليه,  الــواقــعــة  الضغوطات  زيـــادة 

القيادة الرشيدة، وذلك منذ اندالع هذه الجائحة.
فشكرا للسادة النواب الذين تبنوا تلك الدعوات, وأثبتوا أنهم 
بحق يشعرون بمعاناة المواطن, وأنهم حريصون على مؤازرته في 

هذه المرحلة الصعبة.
* في إطار احتفاء مملكة البحرين بمرور عقدين على تأسيس 
المجلس األعلى للمرأة أعربت الشيخة هال بنت محمد آل خليفة 
واآلثـــار  للثقافة  البحرين  هيئة  فــي  والــفــنــون  الثقافة  عــام  مــديــر 
البحرينية من مكتسبات في  المرأة  إليه  عن اعتزازها بما وصلت 
وقد  المجلس,  هــذا  بدعم  جــاء  والــذي  الدولة,  قطاعات  مختلف 
كشفت أن نسبة تولي المرأة المناصب القيادية في الهيئة وصلت 

إلى %62.
ونحن نثني على جهود الهيئة التي ساهمت في تحقيق هذه 
بقدرات  اإليمان  مدى  تعكس  والتي  النسائية  العمالة  من  النسبة 
كافة  وفــي  المجتمع,  فــي  الفاعل  دورهـــا  وعلى  البحرينية  الــمــرأة 

القطاعات.
* في اليابان اليوم هناك ما يسمى تكنولوجيا ما بعد الموت, 
فقبور اليابانيين أصبحت مزودة اليوم بكود كيو آر خاص لكل قبر, 

يعرض لك صورا ومعلومات وسيرة مختصرة عن حياة الميت.
ال تعليق سوى.. ولكن مجرد سؤال:

إلى أين ستصل بنا اليابان؟ وما هو القادم؟
* الخبر يقول: »ألول مرة 11 سيدة عضوات جددا في النيابة 

العامة بجمهورية مصر العربية«.
هنيئا لنا نحن السيدات.. فهذا المكسب ما كان ليتحقق لوال 

جدارة المرأة به.. وإلى األمام يا نساء العرب!
* انتهت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
العاصمة  تعليمية في محافظة  أول حديقة  إنشاء  بالبحرين من 
في منطقة توبلي, وذلك بمساحة 1930 مترا مربعا, تحتوي على 
الوقت  وفي  باللهو  االستمتاع  األطفال من  تمكن  تعليمية,  ألعاب 

نفسه كسب المعرفة.
محله,  فــي  عالميا  توجها  الــيــوم  أصبح  باللعب  التعلم  نعم, 
خالله  من  يمكن  مهما  تربويا  إنجازا  تعتبر  له  المملكة  ومواكبة 
العلمية والحياتية في نفوس الصغار  الكثير من المفاهيم  غرس 

منذ نعومة أظافرهم.
* انتشر على وسائل التواصل االجتماعي مؤخرا صور احتفال 
بجديد,  ليس  شــيء  وهــو  طالقها,  بمناسبة  صديقاتها  مــع  زوجــة 
الزوجة كيكة عبارة عن  المرة هو جلب  ولكن األمر المستفز هذه 
تجسيد لشكل ومالمح الزوج, وقيامها بتقطيعه إلى أجزاء متناثرة 

أمام الحضور في صورة تدعو حقا إلى االشمئزاز والنفور!
والسؤال إلى هذه المرأة: 

هو  فما  الفاشلة,  العالقة  لهذه  ضحية  أطفال  هناك  كــان  إذا 
شعورهم حين يرون هيكل جسم والدهم في هذه الصورة المرعبة؟
وإذا لم يكن هذا الزواج قد أسفر عن وجود أبناء, فكيف سيكون 
استقبال الجيل الجديد لهذه الواقعة ولمشاهدتها؟ وماذا سيتعلم 

منها؟
بإعالنها  المصرية  اإلفــتــاء  دار  أحدثتها  الــجــدل  مــن  حالة   *
إنشاء حساب لها في موقع الفيديوهات الشهير »تيك توك«, حيث 

علقت الدار قائلة:
»مـــن أجـــل مــزيــد مــن الــوعــي والــتــواصــل الفعال, أنــشــأنــا هــذا 

الحساب من أجل نشر الفتاوى الصحيحة بالفيديو«. 
متابعو حساب دار اإلفتاء تخطى عددهم ستة آالف متابع في 
أنها  يعني  وهــذا  الحساب,  تدشين  وقــت  أقــل من سبع ساعات من 
قد أصابت حين قررت الوصول إلى الرأي العام من أي نافذة بما 
يتواكب مع الوسائل الحديثة, وخاصة فئة الشباب, أما المنتقدون 
لهذه الخطوة فلهم حسابات أخرى ال تعنينا في شيء طالما تحقق 

الهدف المرجو منها.
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جــــــاء ذلــــــك خــــــالل الــكــلــمــة 
ــيـــســـة مــجــلــس  ــتــــي ألـــقـــتـــهـــا رئـ الــ
البرلمانات  رئيسات  أمام  النواب 
الـــمـــشـــاركـــات كــمــتــحــدث رئــيــســي 
-والـــرئـــيـــســـة الــعــربــيــة الــوحــيــدة 
الــمــشــاركــة فــي قــمــة الــرئــيــســات- 
ركــزت خــالل جلسة نقاش  حيث 
تقييم  على  القمة  أعمال  ضمن 
جــمــيــع  فــــي  ــاء  ــسـ ــنـ الـ وأداء  دور 
الجائحة،  خالل  الحياة  مناحي 
حــيــث عــرضــت إســهــامــات الــمــرأة 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة فـــــــي الــــتــــصــــدي 
أن  مبينة  كـــوفـــيـــْد-19،  لــجــائــحــِة 
نــســبــة الــطــبــيــبــاِت فـــي الــبــحــريــن 
المتوسط  من  أعلى  وهــي   %66
 ،%46 يـــبـــلـــغ  الــــــــذي  الـــعـــالـــمـــي 
كــمــا تــشــكــُل نــســبــة الــمــمــرضــات 
لْت ضمَن  البحرينيات 76%، ومثَّ
الفريِق الوطنِي لمكافحِة الوباء 
مــا نــســبــُتــه 80% مــن الــعــامــالِت 
و%69  التنفيذية  المناصِب  في 
ــِف الــتــخــصــصــيــة،  ــ ــائـ ــ ــوظـ ــ ــي الـ ــ فـ
مــن   %64 ــــهــــا  ــُت ــبــ نــــســ ــْت  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ وبـ
إجمالي العامليَن ضمَن الفريِق 
الــمــيــدانــي فــي عــمــلــيــاِت الــَحــْجــِر 
الحاالت،  على  والكشِف  والــعــزِل 
و71% من إجمالي العامليَن في 
المختبر، كما بلغْت نسبُة الالتْي 
يــعــمــلــنَّ عــلــى تــحــلــيــِل وتــجــمــيــِع 

البيانات 78 %.
كلمتها  مستهل  في  وأشــارت 
ــه الـــــــمـــــــرأُة فــي  ــتــ ــدمــ ــا قــ ــ إلـــــــى مــ
الــعــالــم مـــن مــشــهــد عـــطـــاٍء غير 
مــــســــبــــوٍق، يـــشـــيـــُر إلــــــى عــظــمــِة 

الـــــدوِر الــــذي تــقــوُم بــه مــن أجــِل 
البشريِة وتقدِمها، وللمجتمعاِت 
ــن الـــمـــخـــاطـــِر  ــ وتـــحـــصـــيـــِنـــهـــا مــ
والتحدياْت، الفتة إلى أن وقوُف 
األمامية  الــخــطــوِط  فــي  الــمــرأِة 
لــلــتــصــدي لــجــائــحــة كــوفــيــد-19 
يـــكـــشـــُف عــــن دوِرهـــــــــا الـــقـــيـــادي، 
ــِل  وتــضــافــِرَهــا الــمــتــســارِع لــتــحــمُّ
الــمــســؤولــيــِة فـــي مـــواقـــِع الــعــالِج 
والعزِل، ومراكِز العلوِم والبحوْث، 
وفي طليعِة المتطوعيَن لخدمِة 

اإلنسانيْة.
ــاُء فــي  ــســ ــنــ ــالــ وأضــــــافــــــت: »فــ
للتصدْي  اســتــجــاَب  مــن  مقدمِة 
إلى تحدياِت األزمــْة، حيُث شِهَد 
العالُم بأسِرِه جهوَد المرأِة ضمن 
ــرِق الــطــبــيــِة والــتــمــريــضــيــِة  ــفــ الــ
واإلداريـــــــــــــِة، وفــــــْي الـــمـــخـــتـــبـــراِت 
الباحثاُت  وقفْت  حيُث  العلمية، 
التعرِف  في  وأسهمنَّ  والعالماُت 
على سلوِك الفيروس، والوصوِل 
للقاحاِت  مبهرٍة  اكتشافاٍت  إلــى 
إنجاِز  في  وأسهمنَّ  له،  المضادِة 
ــاْت الـــمـــحـــتـــمـــلـــة الـــتـــي  ــ ــــالجـ ــعـ ــ الـ
الرئيسيِة  البشريِة  أسلحة  كانْت 
فــــي مـــعـــركـــِتـــهـــا مــــع الـــجـــائـــحـــة، 
رعاية  بأعماِل  القياَم  واستطعنَّ 
ــُل -فــي  ــرجــ تـــفـــوق مـــا قــــام بـــه الــ
ــًا لــمــؤشــِر  ــقــ هـــــذا الــــمــــجــــال- وفــ
والنوِع  االجتماعيِة  المؤسساِت 
الصادِر عن مركِز التنميِة التابِع 
لــمــنــظــمــِة الـــتـــعـــاوِن االقــتــصــادي 
والــتــنــمــيــة، حــيــث تــشــكــل الــمــرأة 
في  الــعــامــلــة  ــوى  ــقـ الـ ــن  مـ  %70

مجاِل الرعايِة الصحيِة عالميًا، 
وخـــاصـــًة فــي مــجــاِل الــتــمــريــض، 
وتمثُل 65.3% من العامليَن في 

الصيدليات.
ولــفــتــت إلـــى أنـــه ضــمــَن هــذا 
الزخِم من العطاِء الذي تقدمُه 
الـــمـــرأُة فــي الــصــفــوِف األمــامــيــِة 
لـــمـــواجـــهـــِة الـــجـــائـــحـــِة يــســتــلــزُم 
ــًا عــلــى  ــوُف لــلــتــعــرف جــــديــ ــ ــوقـ ــ الـ
مستوى تمثيِل النساِء في مراتِب 
الــقــيــادِة وعــمــلــيــاِت صــنــِع الــقــراِر 
فـــي قـــطـــاِع الـــرعـــايـــِة الــصــحــيــة، 
على  مشاركِتها  لترسيِخ  والعمل 
في  والمساواِة  العدالِة  من  نحٍو 
وصناعِة  الــقــيــاديــِة  األدواِر  تــبــّوِء 
ــاِت  ــويـ ــتـ الـــــــقـــــــراراِت عـــلـــى الـــمـــسـ

الوطنيِة والدوليْة.
أدركــْت منظمُة  »قد  وتابعت: 
األمِم المتحدِة أهميَة هذا الدوِر، 
باليوم  فجعلْت عنواَن االحتفاِل 
لــلــعــاِم الحالي  لــلــمــرأِة  الــعــالــمــْي 
القيادية  الــصــفــوف  فــي  )الــمــرأة 
المساواة  من  مستقبل  لتحقيق 
احــتــفــاًء  كوفيد–19(،  عــالــم  فــي 
تبذلها  الــتــي  الــهــائــلــة  بــالــجــهــود 
العالم في  أرجــاء  الــمــرأة في كل 
ســبــيــِل تــشــكــيــِل مــســتــقــبــِل يــنــعــُم 
والتعافْي  الــمــســاواِة  مــن  بــمــزيــٍد 
كوفيد-19،  جائحة  من  األفضل 
الــمــوضــوِع  مــع  يتماشى  أنــه  كما 

ـــ65 لــلــجــنــِة  ــ ــدورِة الــ ــلــ الـــرئـــيـــِس لــ
الحياِة  »المرأُة في  المرأِة:  وضِع 
المتساويِة  والــمــشــاركــِة  الــعــامــة، 

في صنِع القراْر«.
واختتمت كلمتها بتأكيد أنه 
أمـــام هـــذا الــســجــِل الــضــخــِم من 
اإلنجاِز للمرأِة يتأكُد أن القضاَء 
بــدرجــٍة  يقتضْي  الجائحِة  على 
أســاســيــٍة تــعــزيــز وحــمــايــة صحِة 
البيئِة  وتوفيِر  وحقوِقها،  المرأِة 
المالئمِة لها، وتوفيِر االمتيازاِت 
التحدياِت  حجِم  مع  المتناسبِة 
واألسريِة  والمجتمعيِة  العمليِة 

التي تتصدى لها في آْن واحد.
من جانبهن، عرضت رئيسات 
الــبــرلــمــانــات مــداخــالتــهــن بشأن 
لالجتماع،  األســاســي  الــمــوضــوع 
تــطــورات  ركـــز عــلــى تقييم  الـــذي 
الــنــســاء والــفــتــيــات والــســعــي إلــى 
اتـــخـــاذ إجــــــــراءات مــوجــهــة نحو 
ــتـــعـــافـــي  الــــحــــلــــول مـــــن أجـــــــل الـ
المراعي للمنظور الجندري من 
الـــوبـــاء، حــيــث جـــرى عــلــى مـــدار 
التجارب  تــبــادل  نــقــاش  جلستي 
خالل  المرأة  إلسهامات  والــرؤى 
ــا فـــي الــفــتــرة  ــ ــ الــجــائــحــة، ودورهـ
في  التقدم  تعزيز  نحو  الراهنة 

خطة التعافي.

} مشاركة فوزية زينل في جلسة نقاشية ضمن اعمال قمة رئيسات البرلمانات.

اأمام القمة الـ13 لرئي�سات البرلمانات بـ»فيينا«.. رئي�سة مجل�س النواب:

الم��راأة البحريني��ة �ص��جلت موقف��ا رائ��دا ف��ي الت�ص��دي لجائح��ة 

كورون��ا يعب��ر ع��ن دوره��ا اال�ص��تثنائي ف��ي التنمي��ة الوطني��ة
أكدت فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة وفد 
الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال القمة الـ13 للنساء رئيسات 
قد  البحرينية  المرأَة  أن  فيينا  أعمالها في  تعقد  التي  البرلمانات 
سجلت موقفًا رائدًا عبَر االستجابِة السريعِة والفاعلِة في كل مواقِع 
العمِل، للتصدْي لجائحِة كوفيْد-19، وأسهمْت في تشكيِل وتطويِر 
نموذِج بحريني متقدم، يعبُر عن الدور االستثنائي الذي تلعبُه في 
الصفوِف  ضمَن  والنوعِي  الواسِع  ُحضوِرها  عبَر  الوطنيْة،  التنميِة 
األماميِة لمواجهِة الفيروْس بنسبِة 75% من مجمِل العامليًن في 

الفريِق الوطنِي لمكافحِة الوباء.

} وفد الشعبة البرلمانية.

زين�ل: تفع��يل الدبلوم��ا�صية البرلماني�ة

} الوفد البحريني يلتقي إحدى رئيسات البرلمانات.

أكد وفد الشعبة البرلمانية أّن مملكة البحرين تحرص على بناء 
بالتعاون  وإيماًنا  ــا  إدراًك وذلــك  العالم،  دول  مع جميع  عالقات طيبة 
والتنسيق البناء بين الدول، وما يحققه من آثار ونتائج إيجابية على 
اللقاءات  مــن  عــدد  ذلــك خــالل  جــاء  والــدولــي،  اإلقليمي  الصعيدين 
التي عقدتها فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب، والوفد 
بمملكة  النواب  مجلس  رئيسة  تيليوكس  اليان  من  كل  مع  المرافق، 
بلجيكا،  بمملكة  الــشــيــوخ  مجلس  رئــيــســة  دوز  وســتــيــفــانــي  بلجيكا، 
لينغ،  إلنور  وديــم  األرجنتيني،  البرلمان  رئيسة  اليزابيث  وكرستينا 
نائب رئيس مجلس العموم ورئيس قسم الطرق والوسائل بالمملكة 
المتحدة، وذلك على هامش المشاركة في المؤتمر العالمي الخامس 

لرؤساء البرلمانات في العاصمة النمساوية فيينا.
وأشارت الى أن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية يأتي انطالقا من 
دول  مع  العالقات  وتوطيد  واالنفتاح  بالتواصل  الملك  جاللة  رؤيــة 
في  الــتــعــاون  وتعزيز  الــمــواقــف  لتنسيق  األصــعــدة،  كافة  على  العالم 

المجال السياسي واالقتصادي والصناعي والدبلوماسي.

الزايد ي�صيد بتوجيهات مجل�س الوزراء ب�صاأن تفعيل تطبيق »الموظف الحكومي« 

أشــــاد رئــيــس جــهــاز الــخــدمــة 
الــمــدنــيــة أحــمــد بــن زايــــد الــزايــد 
ــهــــات مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء  ــيــ ــتــــوجــ بــ
»الــمــوظــف  تطبيق  تفعيل  بــشــأن 
ــيــــف بــيــن  ــتــــوظــ ــلــ ــي« لــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
الحكومية،  والمؤسسات  الــوزارات 
مــؤكــدًا أن ذلـــك مــن شــأنــه تعزيز 
ــي  ــفــ ــيــ ــوظــ فــــــــــرص االرتــــــــــقــــــــــاء الــ
لــمــوظــفــي الــحــكــومــة مـــن خــالل 
إتـــاحـــة الــتــقــديــم عــلــى الــوظــائــف 
الحكومية  الجهات  فــي  الشاغرة 
ــي رفـــع  ــ األخــــــــــرى، بـــمـــا يـــســـهـــم فـ
األداء  فـــــي  والـــتـــمـــيـــز  الــــكــــفــــاءة 

والـــخـــدمـــة الــحــكــومــيــة وتــوســيــع 
لدى  المهني  التطور  مدى فرص 

موظفي الحكومة.
الخدمة  رئيس جهاز  وأوضح 
»الــمــوظــف  تــطــبــيــق  أن  الــمــدنــيــة 
اإلعالن  بدء  تم  الذي  الحكومي« 
منذ  فيه  الحكومية  الشواغر  عن 
هيئة  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون   2018 عــــام 
المعلومات والحكومة اإللكترونية 
الحكومية  للجهات  الخيار  يتيح 
لـــإعـــالن داخـــلـــيـــًا عـــن الــوظــائــف 
الشاغرة لديها لموظفي الخدمة 
يــمــكــن لجميع  بــحــيــث  الــمــدنــيــة، 
ــالع عــلــى تلك  ــ الــمــوظــفــيــن االطــ
بشكل  عليها  والتقديم  الوظائف 
إلــكــتــرونــي مـــن خـــالل الــتــطــبــيــق، 
وذلــــك لــالســتــفــادة مـــن الــخــبــرات 

مختلف  بين  وتبادلها  والكفاءات 
هـــذه الــجــهــات واألجـــهـــزة، مــنــوهــًا 
بما يتميز به التطبيق من سهولة 

اإلعالن والتقديم.
رئــيــس جــهــاز الخدمة  ــار  وأشــ
ـــى أهـــمـــيـــة مــواصــلــة  الـــمـــدنـــيـــة إلــ
ظل  في  الحكومي  العمل  تطوير 
لإنتاجية،  ومــعــززة  محفزة  بيئة 
في  ماضية  الحكومة  بــأن  منوهًا 
مــســاعــي تــطــويــر جــــودة الــخــدمــة 
الحكومية وتطوير قدرات وفرص 
ــة، بـــمـــا يــلــبــي  ــكـــومـ مـــوظـــفـــي الـــحـ
ويمكنهم  الــمــنــشــودة  الــتــطــلــعــات 
أكــبــر فــي دعــم كافة  مــن لعب دور 
نحو  الرامية  الحكومية  الجهود 
للوطن  خــدمــًة  والتنمية  التطور 

والمواطن.

} أحمد الزايد.
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ــرأس ســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن عــلــي بن  ــ تـ
خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، 
اجتماع اللجنة األمنية العاشر لعام 2021 عبر 
بحضور  بــعــد«،  ــن  »عـ الــمــرئــي  االتـــصـــال  تقنية 
العميد عيسى ثامر الدوسري نائب المحافظ، 
وعدد من الضباط من ممثلي اإلدارات األمنية 

بوزارة الداخلية.
ــل االجـــــتـــــمـــــاع رحــــــــب ســمــو  ــهـ ــتـ ــسـ وفــــــــي مـ
الـــمـــحـــافـــظ بـــالـــحـــضـــور، مـــشـــيـــدًا ســـمـــوه بــــدور 
أداء  من  قدموه  لما  األمنية  الجهات  مختلف 
مــهــنــي مــتــمــيــز إلنـــجـــاح مــوســم عـــاشـــوراء لــهــذا 
الشيخ  أول  الفريق  لتوجيهات  تنفيذًا  الــعــام، 
الــداخــلــيــة  ــر  وزيــ آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  ــد  راشــ
فـــي الــتــعــاون وتــفــعــيــل مــبــدأ الــشــراكــة األمــنــيــة 
والــمــجــتــمــعــيــة مـــع مــخــتــلــف األجـــهـــزة األمــنــيــة 
فــي كــل مــا يعزز األمــن والــســالمــة فــي مختلف 

مناطق المحافظة.
سمو  برئاسة  األمنية  اللجنة  اطلعت  كما 
الــمــحــافــظ عــلــى عـــرض مــرئــي قــدمــتــه اإلدارة 
الــعــامــة لــلــمــرور حـــول الــجــهــود الــمــبــذولــة في 
العودة  خطة  ضمن  الــمــروري  التواجد  تكثيف 
إلى المدارس من خالل تنسيق الحركة المرورية 
التعليمية في  المنطقة  وانسيابية الحركة في 

تــلــبــيــة الحــتــيــاجــات وآراء  الــمــحــافــظــة، وذلــــك 
الــمــروريــة، مبينًا  الــســالمــة  تعزيز  فــي  األهــالــي 
سموه حرص اللجنة على متابعة االستعدادات 
في  الجديد  الدراسي  العام  المتبعة الستقبال 
شرطة  مع  الجهود  بتضافر  المحافظة،  نطاق 
المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية 
بدء  مع  تزامنًا  والمجتمعي  األمني  للتنسيق 

العام الدراسي 2022-2021.
ــلـــع ســـمـــو مــحــافــظ  ــر، اطـ ــ ــانـــب آخــ ــــن جـ ومـ
اللجنة األمنية،  الجنوبية وأعضاء  المحافظة 
الـــعـــامـــة  اإلدارة  قـــدمـــتـــه  مــــرئــــي  عـــــرض  عـــلـــى 
بــــوزارة الــداخــلــيــة، حـــول الحمالت  لــلــحــراســات 
المحافظة،  نــطــاق  فــي  أقيمت  والــتــي  األمــنــيــة 
مؤكدًا سموه حرص المحافظة الجنوبية على 
في  الــجــهــات،  مختلف  مــع  والــتــعــاون  التنسيق 
الــحــمــالت األمــنــيــة بمختلف  وتــنــظــيــم  إقـــامـــة 
مناطق المحافظة، وذلك سعيًا إلبراز الشراكة 
ــع مــخــتــلــف الــجــهــات  الــمــجــتــمــعــيــة الـــهـــادفـــة مـ

األمنية.
وقد تابع سمو المحافظ خالل االجتماع، 
تقريرًا حول أبرز الحوادث التي وقعت مؤخرًا، 
من ضمنها الحادث المروري الواقع على شارع 
جهود  اللجنة  استعرضت  حيث  حمد،  الملك 

اإلدارة العامة للمرور في مباشرة الحادث، كما 
الحريق  حــادث  حــول  تقرير  على  سموه  اطلع 
الـــذي انــدلــع فــي أحـــد الــمــســاجــد فــي منطقة 
اإلدارة  رجـــال  بجاهزية  ســمــوه  مشيدًا  عسكر، 
الــعــامــة لــلــدفــاع الــمــدنــي وســـرعـــة االســتــجــابــة 
فــي إخــمــاد الــحــريــق، مــنــوهــًا بــأن ذلــك يترجم 
جــاهــزيــة األجــهــزة األمــنــيــة واآللـــيـــات المتبعة 
امـــن وســالمــة  الـــحـــوادث لــضــمــان  فــي مكافحة 

المواطنين والمقيمين.
ــر بــحــثــت الــلــجــنــة األمــنــيــة  ــار آخــ ــ وفــــي إطـ
لمتابعة  الــحــمــالت  مــن  عــدد  تنظيم  مــواصــلــة 
بــالــتــعــاون مع  الــعــمــال  أوضــــاع ســكــن  تصحيح 
األجــهــزة األمــنــيــة والــحــكــومــيــة، مــوجــهــًا سموه 
في  السالمة  لتعزيز  الــالزمــة  التدابير  اتــخــاذ 
مــخــتــلــف الــمــســاكــن الـــتـــي تــقــع ضــمــن نــطــاق 

المحافظة.
وفـــي خــتــام االجــتــمــاع أشـــاد الــحــضــور من 
ــزة األمـــنـــيـــة بـــمـــا يـــولـــيـــه ســمــو  ــهــ مــمــثــلــي األجــ
مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة مــن دور بــارز 
فــي مختلف  األمــنــيــة  والــشــراكــة  التنسيق  فــي 
الــبــرامــج والــحــمــالت األمــنــيــة الــتــي مــن شأنها 
ــق أعـــلـــى مــعــايــيــر األمـــن  تــرســيــخ مــقــومــات وفــ

والسالمة.

وي�ؤك�د الأمني�ة  بالجاهزي�ة  ي�ش�يد  ال�ج��ن�بية  محاف�ظ 

الأهالي احتياجات  لتلبية  الـمـجتمعية  ال�شراكة  تعزيز 

الكبرى عدم  اإلداريــة  المحكمة  أكدت 
التمييز  محكمة  أحكام  في  الطعن  جــواز 
بأي طريق من طرق الطعن، وشددت على 
أن مرحلة التمييز هي خاتمة المطاف في 
مراحل التقاضي وأحكام محكمة التمييز 
أيا كان وجه  باتة ال سبيل للطعن عليها، 
العادية  الطعن  طــرق  بسائر  فيها،  الـــرأي 
وغـــيـــر الـــعـــاديـــة، جــــاء ذلــــك فـــي حــيــثــيــات 
مستعجلة  بصفة  تــطــالــب  ــوى  دعـ رفــضــهــا 
محكمة  من  الصادر  الحكم  تنفيذ  بوقف 
التمييز الذي قضي بإلزامه دفع مائة ألف 
دينار كويتي لصالح شركة معامالت بنكية، 

مطالبا أيضا القضاء ببطالن الحكم.
وذكر أنه في عام 2018 نشبت منازعات 
بنكية  وبين شركة معامالت  بينه  قضائية 
تخص دعوى مدنية صدر فيها أحكام في 

أن  إال  لــصــالــحــه  واالســتــئــنــاف  ــة  درجــ أول 
الــصــادر  الحكم  نقضت  التمييز  محكمة 
لـــه وقــضــت بــإلــغــاء األحـــكـــام الــمــســتــأنــفــة 
والــقــضــاء بــإلــزامــه أن يــــؤدي مــبــلــغ مــائــة 
بالدينار  يــعــادلــه  مــا  أو  كويتي  ديــنــار  ألــف 
البحريني مع الفوائد التأخيرية بواقع %4 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام 
والــمــصــاريــف عـــن الــدرجــتــيــن ومــصــاريــف 
الــطــعــن ومــبــلــغ مــائــة ديــنــار مــقــابــل أتــعــاب 
ورفع  الحكم  يرتض  لم  أنــه  إال  المحاماة 
دعواه الذي حدا بالمدعي به إلقامة دعواه 
سالفة  بطلباته  لــه  الحكم  بغية  الماثلة 
الـــبـــيـــان. وقـــــدم ســـنـــدا لــــدعــــواه مــجــمــوعــة 
مستندات اطلعت عليها المحكمة وألمت 
بها ومن بين ما طويت عليه؛ حيث أشارت 
المحكمة إلى أن المقرر وفقا لنص المادة 

رقـــم )8( لسنة  بــقــانــون  الــمــرســوم  54 مــن 
التمييز  مــحــكــمــة  قـــانـــون  بـــإصـــدار   1989
أحــكــام محكمة  فــي  الطعن  يــجــوز  »ال  أنــه 
التميـيز بأي طريق من طرق الطعن، كما 
أكدت أنه طبقا لنص المادة 54 من قانون 
محكمة التمييز رقم 8 لسنة 1989 أنه ال 
التمييز  محكمة  أحكام  في  الطعن  يجوز 
بــأي طريق من طــرق الطعن، ومــرد ذلك، 
أن مرحلة التمييز هي خاتمة المطاف في 
مراحل التقاضي وأحكام محكمة التمييز 
أيا كان وجه  باتة ال سبيل للطعن عليها، 
العادية  الطعن  طــرق  بسائر  فيها،  الـــرأي 

وغير العادية.
ــارت إلـــى أنـــه لــمــا كــانــت حقيقة  ــ وأشــ
ــــوى تــتــمــثــل  ــــدعـ ــي الـ ــي فــ ــدعـ ــمـ طـــلـــبـــات الـ
ــاء بـــبـــطـــالن الـــحـــكـــم الـــصـــادر  ــقـــضـ ــي الـ فــ

مـــن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز وهــــو طــعــن على 
ــانـــون،  ــقـ ــــك الـــحـــكـــم بـــمـــا ال يـــجـــيـــزه الـ ذلـ
ــذي يــتــعــيــن الــقــضــاء مــعــه بــعــدم  ــر الــ األمــ
جــــواز الــطــعــن، وعـــن طــلــب مــقــابــل أتــعــاب 
ضوء  فــي  تــقــدرهــا  فالمحكمة  الــمــحــامــاة 
طبيعة موضوع الدعوى والجهد المبذول 
ديـــنـــار وهـــو مـــا تقضي  قــــدره 100  بــمــبــلــغ 
يؤديه  بأن  المدعي  بإلزام  المحكمة  معه 
رسوم  عن  إنــه  ومــن حيث  عليها  للمدعى 
بها  تلزم  فالمحكمة  الــدعــوى  ومصاريف 
الــمــدعــي بــاعــتــبــاره خــاســر الــدعــوى عماًل 
فــلــهــذه  مـــرافـــعـــات،   )192( الـــمـــادة  بــحــكــم 
األســـبـــاب حــكــمــت الــمــحــكــمــة بــعــدم جـــواز 
نظر الطعن وألزمت المدعي المصروفات 
أتــعــاب  قـــــدره 100 ديـــنـــار مــقــابــل  ومــبــلــغ 

المحاماة.

اأحكام »التمييز« خاتمة المطاف في مراحل التقا�ضي

الإداريــة: اأحــكام محكمــة التمييــز باتــة ول �شــبيل للطعــن عليهــا

الشرعية  االســتــئــنــاف  محكمة  ألــغــت 
بحرينية  تطليق  برفض  حكما  الجعفرية 
وقضت بتطليقها من زوجها المدمن الذي 
معيل  أو  نــفــقــة  دون  مـــن  وتــركــهــا  هــجــرهــا 
المحكمة  5 سنوات، وقضت  أكثر من  منذ 
بتطليق المستأنفة طلقة بائنة للضرر وال 
تحل له إال بعقد ومهر جديدين، وبإصدار 

وثيقة طالق للمستأنفة.
وكيل  المحامي عبداهلل مراشدة  وقال 
عليه  الــمــدعــى  زوجـــة  موكلته  إن  الــزوجــة 
الزوجية  فــراش  ورزقــا على  منذ 7 سنوات، 
ــرج الـــمـــدعـــى عــلــيــه مــن  ــ بـــطـــفـــل، حـــيـــث خـ
المدعية  والــد  منزل  وهــو  الــزوجــيــة  منزل 
مــدمــنــا على  كـــونـــه  ــــك  وذلـ ــام 2015  عــ فـــي 
تعاطي المواد المخدرة، بسبب حث ونصح 
وأنه  المواد  هذه  ترك  له  وأهلها  المدعية 
قد أصبح أبا وعليه أن يتحمل المسؤولية 
تجاه ابنه، إال أن المدعى عليه كان يرفض 
تــــرك تــعــاطــي الـــمـــواد الـــمـــخـــدرة، وبــســبــب 
ويسب  المدعية  على  يعتدي  كان  تعاطيه 
بالمدعى عليه  أهلها، وقد ظلت متمسكة 
خوفا أن يتربى ابنها بعيدا عن أبيه، إال أن 
الزوجية  منزل  ترك  وفجأة  عليه  المدعى 

بداية عام 2015 مبررًا خروجه بأنه ال يقدر 
على ترك المواد المخدرة.

المدعى عليه  أن  إلــى  مــراشــدة  وأشـــار 
ــدر فـــي حــقــه أحــكــامــا جــنــائــيــة في  قـــد صــ
قـــضـــايـــا يـــتـــجـــاوز عــــددهــــا 30 قــضــيــة وتـــم 

القبض عليه أكثر من مرة بسبب تعاطيه 
إلى ما نصت عليه  وأشار  المخدرة  المواد 
أحـــكـــام األســـرة  قـــانـــون  مـــن  ــادة )112(  ــمـ الـ
بأن »للزوجة طلب التطليق للضرر بسبب 
تعاطي الزوج المسكرات أو المخدرات، بعد 

عرضه على لجنة طبية رسمية«.
ومنذ  عليه  المدعى  أن  إلــى  لفت  كما 
خروجه من منزل الزوجية عام 2015 وهو 
وابنها  المدعية  على  اإلنــفــاق  عن  ممتنع 
ما حداها إلى رفع دعوى مستعجلة بدفع 
ينفذ  لــم  لكنه  فيها  حــكــم  ــدر  وصـ النفقة 
الحكم وضاقت بالمدعية السبل فأصبحت 
مــديــونــة بــســبــب مــصــاريــف ابــنــهــا، وأضـــاف 
قــائــال: نــصــت الــفــقــرة الــثــانــيــة مــن الــمــادة 
)98( من قانون أحكام األسرة على: للزوجة 
كليًا  زوجـــهـــا  هــجــرهــا  إذا  الــتــطــلــيــق  طــلــب 

وتركها معلقة من دون عذر.
بــرفــض  وحــكــمــت مــحــكــمــة أول درجــــة 
باالستئناف  الحكم  الدعوى فطعنت على 
حـــيـــث أكــــــــدت الـــمـــحـــكـــمـــة ثــــبــــوت الــهــجــر 
الــمــتــجــاوز ســت ســنــوات مــن دون أي سبب 
مــشــروع، واســتــنــدت إلــى الــقــاعــدة الفقهية 
»ال ضرر وال ضرار«، وقالت إن هجر الزوجة 
ويندرج  األذى  من  يعد ضربا  فترة طويلة 
فــي أفــعــال اإلضـــــرار الــتــي يــبــيــح للقاضي 
الــقــضــائــي،  التطليق  الــمــخــتــص  الــشــرعــي 
طبقا لنص الفقرة )ب( من المادة 98 من 

قانون األسرة.

ــا ــد اأن هجره ــن بع ــا المدم ــن زوجه ــة م ــق بحريني ــرعية« تطل »ال�ش

سنوات   3 السجن  االستئناف  محكمة  أيــدت 
لــثــالثــيــنــي مــــروج لــلــمــواد الــمــخــدرة )الــشــبــو( مع 
آخر  المحكمة  أعفت  دينار، فيما  3 آالف  تغريمه 
من عقوبة تقديم بمقابل مادة الحشيش المخدر، 
وغرمته  التعاطي  عن  سنة  مــدة  بحبسه  واكتفت 

المحكمة ألف دينار. 
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة 
االول  المتهم  بحيازة  تفيد  معلومات  المخدرات 
للمواد المخدرة بقصد الترويج، وتم تكليف أحد 
المصادر السرية لشراء بعض من مادة الحشيش 
المخدرة، وما لبث أن اتصل بالمتهم االول هاتفيًا 
ما  شــراء  على  معه  واتفق  الشرطي  مسمع  تحت 
المصدر  انتقل  ذلك  أثر  دينار. وعلى  قيمته 100 
والتقيا  عليه،  المتفق  المكان  إلــى  شرطي  رفقة 
داكنة  لمادة  المصدر قطعة  بتسليم  المتهم  وقام 
اللون ثبت معمليا انه لمادة الحشيش المخدرة، 
وتمت عملية مداهمة المتهم الذي حاول الهرب 

فتمكنت قوة الضبط من القبض عليه.
النيابة  في تحقيقات  األول  المتهم  واعترف 
إعادة  بقصد  المضبوطة  للمادة  بحيازته  العامة 
بيعها بواسطة المتهم الثاني، وآخر لزيادة دخله 

يوم  وأنــه  راتبه ضعيف ال يكفي متطلباته،  إن  إذ 
أن يبيعه مــادة  الــمــصــدر على  اتــفــق مــع  الــواقــعــة 
وفي  دينار..  مائة  قيمته  بما  المخدرة  الحشيش 
الــمــوعــد الــمــحــدد ســلــمــه الـــمـــادة الــمــخــدرة التي 
ــــذي كــان  تــحــصــل عــلــيــهــا مـــن الــمــتــهــم الــثــانــي الـ
يرافقه في سيارته. وحال القبض عليه فر هاربا 
المخدرة  الحشيش  مــادة  يتعاطى  وأنــه  بالسيارة 

وتم ضبطه الحقا.
واعترف الثاني في تحقيقات النيابة العامة 
بــأنــه كـــان رفــقــة الــمــتــهــم األول فــي ســيــارتــه وقــت 
الــواقــعــة وقـــد تــقــابــل مــع شــخــص خــلــف الــســيــارة 
خلفه  ومــن  يركض  الشخص  ذلــك  شاهد  وفجأة 
على  فقفز  وتــشــاجــرا  ثــانــيــة  التقيا  ثــم  الــمــتــهــم، 
مقعد السائق وهرب بسيارة المتهم األول وأضاف 

انه يتعاطى المواد المخدرة.
أنهما  المتهمين  إلى  العامة  النيابة  أسندت 
للتعاطي  »الحشيش«  مادة مخدرة  بمقابل  قدما 
فــي غــيــر االحــــوال الــمــرخــص بــهــا قــانــونــًا، ثانيا: 
بقصد  الــمــخــدرة  الحيشيش  ــادة  مـ وأحــــرزا  ــازا  حـ
بها  المصرح  االحـــوال  غير  فــي  وذلــك  التعاطي، 

قانونًا.

ثالثينـي  �شـبو  لبائـع  �شـنوات   3 ال�شـجن  تاأييـد 

كتب محمد القصاص:

الشمالية  بلدي  عضو  ذكــر 
فيصل شبيب أن سيارات كراجات 
المنطقة الصناعية التي تنتظر 
السكراب  والــســيــارات  التصليح 
وصل  سلماباد  في  )المهجورة( 
السكنية،  المنطقة  إلى  زحفها 
ــر الـــذي اســتــنــكــره أصــحــاب  األمـ

البيوت القريبة من الكراجات.
وقــــــــال: بــلــغــنــي مــــن بــعــض 
أصــــحــــاب الــمــنــطــقــة الــســكــنــيــة 
أنهم يعانون في الحصول على 
مواقف لسياراتهم بسبب حجز 
الــمــســاحــات الــشــاغــرة لــســيــارات 
ــكـــراجـــات الـــتـــي مضى  بــعــض الـ
وهي  طويلة  فترة  بعضها  على 

مركونة بالقرب من البيوت.
ــي جــولــتــه  ــ وأضـــــــــاف أنــــــه فـ
اكتشف  بالمنطقة  الــمــيــدانــيــة 
أن الكثير من السيارات مركونة 
بــالــقــرب مــن الــبــيــوت والـــشـــوارع 
الغبار  كساها  وقــد  والــطــرقــات، 

وتـــجـــمـــعـــت تــحــتــهــا الـــمـــلـــوثـــات 
الـــقـــوارض  تــجــمــع  إذ  الـــمـــضـــرة 
والــــزواحــــف فــضــال عـــن ضــررهــا 

في تشويه المنظر العام.
أنــه سبق أن طالب  وأوضــح 
وتنظيم  بالمنطقة  باالهتمام 
شــــــــــوارع ومــــــواقــــــف الــــســــيــــارات 
ــي إزالــــــة  ــ ــيـــف الــــرقــــابــــة فـ ــثـ ــكـ وتـ
مضى  التي  واآللــيــات  السيارات 
وإنشاء  الــزمــن  مــن  فترة  عليها 

الــمــســاحــة الــخــاصــة لــلــســيــارات 
تعلنها  التي  السكراب  واآلليات 
البلديات، بيد أن عدد السيارات 

في المنطقة مازال في ازدياد.
ــعـــض  بـ أن  إلـــــــــــى  ولـــــــفـــــــت 
تستغل  -لــــأســــف-  ــات  ــراجـ ــكـ الـ
الــــمــــســــاحــــات الــــشــــاغــــرة لـــركـــن 
فــيــهــا بسبب  زبــائــنــهــا  ــارات  ــيــ ســ
ــا مــا  ــهـ ــاتـ ــراجـ ضـــيـــق مـــســـاحـــة كـ
السيارات  ركــن  وصـــول  إلــى  أدى 
وشغل  السكنية  المنطقة  إلــى 
الـــــشـــــوارع والــــطــــرقــــات الـــعـــامـــة 
بــمــرور  الــتــي تضيق  بــالــســيــارات 
الـــســـيـــارات الــصــالــحــة فـــي أكــثــر 

األحيان.
ونوه شبيب إلى تضرر أهالي 
ــن تــكــدس  ــوت الـــقـــريـــبـــة مــ ــيـ ــبـ الـ
بزيادة  طلبه  مجددا  السيارات، 
ووضع  الميدانية  الزيارات  عدد 
الـــضـــوابـــط والــــشــــروط الــالزمــة 
من قبل البلديات على أصحاب 
الـــكـــراجـــات لــضــبــط الــمــنــطــقــة 

الصناعية في سلماباد.

�شـيارات الكراجـات تغـزو اأحياء �شـلماباد ال�شـكنية

} فيصل شبيب.

} سمو محافظ الجنوبية خالل ترؤسه اللجنة األمنية بالمحافظة.

الــطــبــي للتصدي  الــوطــنــي  الــفــريــق  أعــلــن 
لفيروس كورونا أنه بناًء على آخر المستجدات 
والمعطيات؛ تمت الموافقة على إتاحة الجرعة 
المنشطة لمن أكملوا 6 أشهر من أخذ الجرعة 
أسترازنيكا(   – )كوفيشيلد  تطعيم  من  الثانية 
للفئة العمرية البالغة 18 عامًا فما فوق، حيث 
يمكن لهذه الفئة أخذ نفس نوع تطعيم الجرعة 
ــى والــثــانــيــة )كــوفــيــشــيــلــد – أســتــرازنــيــكــا(  ــ األولـ

كجرعة منشطة.
يمكن  أنه  الطبي  الوطني  الفريق  وأوضــح 

فما  عــامــًا   60 العمر  مــن  البالغين  السن  لكبار 
يــعــانــون مــن أمـــراض نقص المناعة  فــوق ومــن 
من   الثانية  الجرعة  أخــذ  6 شهور  أكملوا  ممن 
أسترازنيكا( أخذ تطعيم   – )كوفيشيلد  تطعيم 
)فايزر -بيونتيك( كخيار آخر، أو أخذ نفس نوع 
تطعيم الجرعة األولى والثانية كجرعة منشطة 

كما تم اإلعالن عنه.
أن تطوير  الــطــبــي  الــوطــنــي  الــفــريــق  وأكــــد 
الوطنية  الحملة  ضمن  التطعيم  بــروتــوكــوالت 
تقوم  التي  الخطوات  للتطعيم، جاءت في ظل 

كورونا  لفيروس  للتصدي  البحرين  مملكة  بها 
بــمــا يــســهــم فــي الــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســالمــة 

الجميع.
وأشــــــار الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي إلــــى أنــــه يمكن 
الجرعة  بالتسجيل ألخذ  المبادرة  الفئة  لهذه 
المنشطة، وذلك عبر الموقع اإللكتروني التابع 
لوزارة الصحةhealthalert.gov.bh  أو عبر تطبيق 
»التسجيل  اختيار  خــالل  مــن  واعـــي«  »مجتمع 
التسجيل  خيار  ضمن  منشطة«  جرعات  ألخــذ 

ألخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

الفريق الوطني الطبي: جرعة من�شطة لمن اأكملوا 6 اأ�شهر من اأخذ الجرعة 

الثانية من تطعيم )اأ�شترازينيكا( للفئة العمرية البالغة 18 عاما فما فوق

بن  ــارق  طـ الــفــريــق  استقبل 
حسن الحسن رئيس األمن العام 
ــًدا مــن موظفي  صــبــاح أمـــس وفــ
ــلـــس الــــشــــيــــوخ بــــالــــواليــــات  مـــجـ
بحضور  األمــريــكــيــة،  الــمــتــحــدة 
الشيخ  الــدكــتــور  الــركــن  العميد 
آل خــلــيــفــة  مـــحـــمـــد  ــــن  بـ حـــمـــد 
ــيــــس األمـــــــن الـــعـــام  مـــســـاعـــد رئــ
ــؤون الــعــمــلــيــات والـــتـــدريـــب،  ــشـ لـ
الحرم  عبداهلل  محمد  والعميد 
للتخطيط  الــمــســاعــد  الــوكــيــل 

والتنظيم.
رحب  الــلــقــاء،  وفــي مستهل 
ــام بــأعــضــاء  ــعــ رئـــيـــس األمــــــن الــ
هذه  مثل  أهمية  مــؤكــدا  الــوفــد، 
الـــزيـــارات والــلــقــاءات فــي تعزيز 
الــتــعــاون الــقــائــم بــيــن الــبــلــديــن 
الـــصـــديـــقـــيـــن، حـــيـــث اســتــعــرض 
وزارة  تـــبـــذلـــهـــا  ــي  ــتــ الــ الــــجــــهــــود 
ــيـــل حــفــظ  ــبـ ــة فـــــي سـ ــيــ ــلــ الــــداخــ
األمن وتعزيز االستقرار، بجانب 
ــى تــطــويــر  الـــبـــرامـــج الـــرامـــيـــة إلــ
وتحديث مجاالت العمل األمني 
التي  والمهام  العامة  والسالمة 
تقوم بها شرطة خدمة المجتمع 
ــة  ــراكــ ــشــ ــز الــ ــزيــ ــعــ فــــــي ســـبـــيـــل تــ

على  والــمــحــافــظــة  المجتمعية 
أمـــن الــمــجــتــمــع والــتــي كـــان لها 
ــارز خـــالل جــائــحــة كــورونــا  بــ دور 
وأســــهــــمــــت فــــي الــــتــــصــــدي لــهــا، 
الداخلية  وزيـــر  دور  إلــى  مــشــيــًرا 
وتــوجــيــهــاتــه الـــدائـــمـــة مـــن أجــل 
تــطــويــر األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة، وال 
ســـيـــمـــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــبـــرامـــج 
ــتــــدريــــب والـــتـــجـــهـــيـــز بـــأحـــدث  الــ
المعدات والتقنيات، واالستفادة 
ــرات وتـــــجـــــارب الــــــدول  ــ ــبـ ــ ــن خـ ــ مـ

المتقدمة في هذا الجانب.
وقـــــدم رئـــيـــس األمـــــن الــعــام 
برامج  تطوير  آلية  حــول  شرًحا 
مــركــز اإلصــــالح والــتــأهــيــل التي 
الخدمات  تهدف لتقديم أفضل 
واإلجــــــــراءات لــلــنــزالء تــرســيــًخــا 
اإلنــســان،  حقوق  وقيم  لمعايير 
ــة  ــذولــ ــبــ ــمــ وحــــــــــول الـــــجـــــهـــــود الــ
ــانــــون الــعــقــوبــات  فــــي تــطــبــيــق قــ
والـــــتـــــدابـــــيـــــر الــــبــــديــــلــــة وآلــــيــــة 
ــا اإليــجــابــيــة،  ــارهــ تــطــبــيــقــهــا وآثــ

التدريبية  المناهج  مستعرًضا 
والدورات المكثفة التي تعتمدها 
وزارة الداخلية في مجال حقوق 

اإلنسان.
وتم خالل اللقاء بحث سبل 
األمني  الــتــعــاون  تطوير  وآلــيــات 
والواليات  البحرين  مملكة  بين 
على  العمل  إطـــار  فــي  المتحدة 
تعزيز العالقات الثنائية كما تم 
بحث عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

خالل ا�ضتقباله وفدا من موظفي »ال�ضيوخ الأمريكي«

الإ�شالح مراكز  برامج  تطوير  اآلية  ي�شرح  العام  الأمن  رئي�س 

} رئيس األمن العام خالل استقباله وفدا من موظفي »الشيوخ األمريكي«.



7العدد )15873( - السنة السادسة واألربعون - الثالثاء 30 محرم 1443هـ - 7 سبتمبر 2021م

السفريات  مكاتب  أصــحــاب  طــالــب 
ــاة مــصــالــح  ــراعــ ــرورة مــ والـــســـيـــاحـــة بــــضــ
والسياحة  السفر  ومكاتب  المسافرين 
السياحية  الــوجــهــات  بعض  إدراج  عند 
عــلــى الــقــوائــم الــحــمــراء بــشــأن فــيــروس 
وتقديرهم  احترامهم  مؤكدين  كــورونــا، 
للقرارات التي يتم اتخاذها للمحافظة 
المواطنين  جميع  وسالمة  صحة  على 

والمقيمين في مملكة البحرين.
ــــت »أخـــــبـــــار الـــخـــلـــيـــج« تــلــقــت  ــانـ ــ وكـ
عـــــددا مـــن االتــــصــــاالت مـــن مــواطــنــيــن 
مـــســـافـــريـــن إلـــــى جـــمـــهـــوريـــة الــبــوســنــة 
والهرسك أبدوا فيها تضررهم من قرار 
إلــغــاء رحــلــة الــعــودة الــمــقــررة لهم على 
بعد  الخليج«  »طيران  الوطنية  الناقلة 
الحمراء،  القائمة  على  البوسنة  إدراج 
مــعــتــبــريــن أن ذلــــك تــســبــب فـــي إربــــاك 

خطط العودة.
الخليج«  »طيران  أكدت  جانبها  من 

التزامها بتنفيذ قرارات الفريق الوطني 
كورونا بشأن  للتصدي لفيروس  الطبي 
الدول المدرجة على القائمة الحمراء، 
مشيرة إلى أنها ال تسير رحالت منتظمة 
وأن  والهرسك،  البوسنة  جمهورية  إلــى 
بعض الرحالت تتم وفقا لنظام طيران 
االعتيادية  الــجــداول  عــن  بعيدًا  شــارتــر 

لرحالت الطيران.
بدوره أكد عبدالمنعم اليعقوب من 
مكتب »اليعقوب للسفر والسياحة« أنهم 
قاموا باتخاذ اإلجراءات العاجلة لتوفير 
رحالت بديلة على شركات طيران بديلة 
تــتــنــاســب فـــي الـــوقـــت لــتــفــادي اإلربــــاك 
الــــــذي حـــــدث بـــعـــد الــتــعــلــيــق الــمــؤقــت 
الوطنية  الناقلة  على  الشارتر  لرحالت 
إلى البوسنة بعد إدراجها على القائمة 
الحمراء، مشددا في الوقت نفسه على 
احترام القرارات الصادرة لحماية صحة 
والمقيمين.. علما  المواطنين  وسالمة 

ــارجـــة عن  قـــــــرارات ســـيـــاديـــة خـ أن هــــذه 
إرادتنا كمكتب سفريات.

تحملت  شــركــتــهــم  أن  عـــن  وكـــشـــف 
ألف   40 من  بأكثر  تقدر  إضافية  مبالغ 
دينار حتى تلتزم أمام زبائنها سواء من 
مواطني  أو  البحرين  مملكة  مــواطــنــي 
ــانـــوا مــشــاركــيــن  كـ الـــذيـــن  الــخــلــيــج  دول 
فــي هـــذه الـــرحـــالت، مــنــهــا فــــوارق أوزان 
الــحــقــائــب، مـــؤكـــدا أنــهــم حـــرصـــوا على 
الزبائن ضمانا  بواجباتهم تجاه  الوفاء 

لسمعة الشركة.
أنــه فــي ظــل التحديات  إلــى  وأشـــار 
ــتـــي فــرضــتــهــا جـــائـــحـــة كــــورونــــا عــلــى  الـ
ــد مــن  ــة ال بــ ــاحـ ــيـ ــسـ قـــطـــاع الـــســـفـــر والـ
مـــراعـــاة مــكــاتــب الــســفــر والــســيــاحــة في 
تنفيذ القرارات المرتبطة بإدراج بعض 
الــــوجــــهــــات الـــســـيـــاحـــيـــة عـــلـــى الـــقـــوائـــم 
المسافرون  يتضرر  ال  حتى  الــحــمــراء، 

إلى هذه الدول.

م��ط��ال��ب��ات ب��م��راع��اة م�����س��ال��ح ال��م�����س��اف��ري��ن وم��ك��ات��ب ال�����س��ي��اح��ة 

ال���ح���م���راء ال����ق����وائ����م  ع���ل���ى  ال��������دول  ب��ع�����ض  اإدراج  ع���ن���د 

وأوضــــح الــوزيــر خــلــف خــالل 
لــقــائــه مــهــنــدســي وكـــالـــة الـــزراعـــة 
وكيل  بحضور  البحرية  والــثــروة 
القطاع الزراعي والثروة البحرية 
ــتـــح أن  ــفـ ــو الـ ــ ــور نـــبـــيـــل أبــ ــتــ ــدكــ الــ
جــهــود الـــــوزارة تــتــركــز فــي تنفيذ 
تطوير  على  الملكية  التوجيهات 
ــي مــجــال  الـــــقـــــدرات الـــوطـــنـــيـــة فــ
الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة وتـــوفـــيـــر 
ــي هــذا  ــفـــرص االســتــثــمــاريــة فـ الـ
الــقــطــاع مـــن خــــالل إنـــشـــاء بنية 
في  الغذائي  لألمن  قوية  تحتية 
ــؤدي إلــى  مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــا يــ
رفــــــع نـــســـبـــة اإلنـــــتـــــاج الـــمـــحـــلـــي، 
ــاًل عــــن تـــقـــديـــم الـــمـــحـــّفـــزات  فـــضـ
والتسهيالت للحفاظ على خبرة 
ــة فــي  ــاصـ ــاب الـــمـــهـــن وبـــخـ ــحــ أصــ

مجاالت األمن الغذائي.
ثــمــن الـــوزيـــر خــلــف الــجــهــود 
الــمــبــذولــة مـــن الـــكـــوادر الــعــامــلــة 
الزراعي، وقدم صورة  في القطاع 
شــامــلــة عــن الــوضــع الـــزراعـــي في 

ــريـــن وتـــوجـــيـــهـــات  ــبـــحـ مــمــلــكــة الـ
الــقــيــادة الــرشــيــدة بــشــأن تحقيق 
األمـــــــــن الـــــغـــــذائـــــي فــــــي مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن، مـــنـــوهـــا بــالــخــطــوات 
ــتـــي ســيــتــخــذهــا  الــمــســتــقــبــلــيــة الـ
ــاع الــــــــزراعــــــــي لـــلـــنـــهـــوض  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
بالقطاع وتحقيق األمن الغذائي.
كــمــا أكـــد خــلــف خـــالل لقائه 
ــي وكـــالـــة  الـــــكـــــوادر الـــهـــنـــدســـيـــة فــ
أهمية  البحرية  والــثــروة  الــزراعــة 
تنفذها  التي  الزراعية  المبادرات 
الزراعة  وكالة  في  ممثلة  الـــوزارة 
والـــــــثـــــــروة الــــبــــحــــريــــة، وضـــــــــرورة 
الــتــوســع فـــي اســتــخــدام أســالــيــب 
اإلنـــتـــاج الـــزراعـــي الــحــديــثــة مثل 
نــظــم الــــزراعــــة بــــدون تــربــة الــتــي 
أثبتت نجاحها في تقليل الكلفة 
ــاج الـــزراعـــي  ــتــ وزيـــــــادة كــمــيــة اإلنــ
إلى  باإلضافة  السمكي،  واإلنتاج 
تــشــجــيــع االســـتـــثـــمـــار فـــي مــجــال 
أحد  باعتباره  المتطورة  الــزراعــة 
في  عليها  يعول  التي  القطاعات 

تــحــقــيــق أمــــن غـــذائـــي مــســتــدام، 
ــى تــعــزيــز الــشــراكــة  بـــاإلضـــافـــة إلــ
وتعزيز  الــدولــيــة  المنظمات  مــع 
االبتكار، وتطوير القدرات الفنية 

الزراعية.
وأشــار خلف »إلــى أن القطاع 
الخاص يعتبر شريكا أساسيا في 
مجال صناعة األمن الغذائي، وأن 
مملكة  في  االستثمارية  الفرص 
البحرين واعدة، وأن هناك الكثير 
مــن الــفــرص االســتــثــمــاريــة التي 
مـــن الــمــمــكــن انــــخــــراط الــشــبــاب 

البحريني فيها«.
وقــــــــــــال: »يـــــعـــــد االســـــــتـــــــزراع 
السمكي أحد األساليب الحديثة 
ــاج  ــ ــتـ ــ فـــــي زيــــــــــادة مـــســـاهـــمـــة اإلنـ
الــمــحــلــي فـــي تــحــقــيــق االكــتــفــاء 

التي تشكل  الذاتي من األسماك 
مملكة  في  للغذاء  مهمًا  مصدرًا 

البحرين«.
الـــوزارة  أكــد وكيل  مــن جهته 
للزراعة والثروة البحرية الدكتور 
الــوزيــر  لــقــاء  أن  الفتح  أبــو  نبيل 
لقاء  كــان  الــوكــالــة  مهندسي  مــع 
من  كــثــيــر  مــنــاقــشــة  تــم  إذ  مهما, 
األمــــــور واألفــــكــــار لــــدى الـــكـــوادر 
أجل  من  الوكالة،  في  الهندسية 
الوطنية  االستراتيجية  تحقيق 

لألمن الغذائي في البحرين. 
وأوضح أبو الفتح أن الهدف 
من هذا اللقاء هو تشجيع الكوادر 
في القطاع على العمل في ضوء 
الــوطــنــيــة لألمن  االســتــراتــيــجــيــة 
الغذائي وتوظيف كل اإلمكانيات 

التقنية والتكنولوجية في سبيل 
ــا فــيــهــا  ــمـ تـــحـــقـــيـــق األهـــــــــــداف، بـ
تعتبر  التي  البشرية  اإلمكانيات 

رأس المال الحقيقي.
العمل  إن  الــفــتــح  ــو  أبـ ــال  وقــ
ــركــــة حــكــومــيــة  جـــــــاٍر إلنــــشــــاء شــ
التي  المشاريع  جميع  تحتضن 
ــا فــــي الـــمـــواقـــع  ــاؤهــ ســـيـــتـــم إنــــشــ
تخصيصها  تــم  التي  المختلفة 
الغذائي،  األمــن  مشاريع  إلقامة 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــيــــص مـ وقـــــــــد تـــــــم تــــخــــصــ
الزراعية  للمشروعات  مقترحة 
ــكـــي ضــمــن  ــمـ ــسـ واالســــــــتــــــــزراع الـ
ــات الــمــخــتــلــفــة فــي  ــافـــظـ ــمـــحـ الـ
ــــرض تــســجــيــلــهــا  ــغـ ــ ــة بـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ
لصالح  الــبــحــريــن  مملكة  بــاســم 
شــؤون الــزراعــة والــثــروة البحرية 

لمشروع األمن الغذائي. 
ــور عــن  ــحـــضـ كـــمـــا تـــحـــدث الـ
بــعــض الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
تذليلها،  وســبــل  ــة  ــزراعـ الـ قــطــاع 
تطوير  مقترحات  إلى  باإلضافة 

القطاع.
باإلضافة  اللقاء  وقد حضر 
إلــــى الـــدكـــتـــور نــبــيــل مــحــمــد أبــو 
ــيـــل الــــــــوزارة لــلــزراعــة  الــفــتــح وكـ
ــل مـــن  ــ ــ ــة كـ ــ ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ والـــــــــثـــــــــروة الـ
الليث  جـــواد  حسين  الــمــهــنــدس 
الــنــبــاتــيــة  ــروة  ــ ــثـ ــ الـ إدارة  مــــديــــر 
إدارة  ــر  ــديــ مــ ــمــــال  ــأعــ بــ ــائــــم  ــقــ الــ
ــادر  ــنـــدســـة الــــزراعــــيــــة ومــــصــ ــهـ الـ
الهندسة  إدارة  ومهندسي  المياه 
وإدارة  المياه  ومــصــادر  الــزراعــيــة 

الثروة النباتية.

اإن�س��اء بني��ة تحتي��ة قوي��ة للأم��ن الغذائ��ي ف��ي البحري��ن لت�س��جيع اال�س��تثمار

} وزير األشغال خالل لقائه مهندسي وكالة الزراعة والثروة البحرية.

أكد المهندس عصام بن عبداهلل خلف وزير األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني أن اهتمام وزارة األشغال وشؤون 
يأتي  الــغــذائــي  ــن  األمـ بملف  الــعــمــرانــي  والتخطيط  الــبــلــديــات 
السامي لحضرة صاحب الجاللة  الملكي  التوجيه  انطالقًا من 
المفدى، خالل  البالد  آل خليفة عاهل  الملك حمد بن عيسى 
الخامس  التشريعي  الــفــصــل  مــن  الــثــانــي  االنــعــقــاد  دور  افــتــتــاح 
وّجـــه جاللته  إذ   ،2019 أكــتــوبــر  فــي  والــنــواب  الــشــورى  لمجلسي 

بوضع مشروع استراتيجي لإلنتاج الوطني للغذاء.

اســتــقــبــل الــرئــيــس رمـــضـــان أحـــمـــد قـــاديـــروف 
رئــيــس جــمــهــوريــة الــشــيــشــان الــصــديــقــة، أيــمــن بن 
توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة خالل 

زيارته جمهورية الشيشان.
وخــــــالل الـــلـــقـــاء نـــقـــل وزيــــــر شــــــؤون الــشــبــاب 
الملك  الجاللة  تحيات حضرة صاحب  والرياضة 
المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو 
جاللة  ممثل  خليفة  آل  حــمــد  بــن  نــاصــر  الــشــيــخ 
إلى  الــشــبــاب،  وشـــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك 
الرئيس الشيشاني وتمنياتهم لجمهورية الشيشان 

بدوام التقدم واالزدهار في مختلف المجاالت.
كــمــا كــلــف الــرئــيــس رمــضــان أحــمــد قــاديــروف، 
إلى  تحياته  بنقل  والــريــاضــة  الشباب  شــؤون  وزيــر 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى وإلـــى 
رئيس مجلس  العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب 
الوزراء وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 

األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئــيــس اللجنة  لــلــريــاضــة  الــعــامــة  الــهــيــئــة  رئــيــس 
لمملكة  فخامته  وتمنيات  البحرينية  األولمبية 
ــدوام الــتــقــدم فــي مختلف الــمــجــاالت  بــ الــبــحــريــن 
الشيشان  جــمــهــوريــة  يــربــط  بــمــا  فخامته  مــشــيــدا 
ومملكة البحرين من عالقات وطيدة في مختلف 
المجاالت وسعي البلدين إلى تطوير العالقات بما 

يخدم تطلعات الشعبين الصديقين.
ومن جانبه أعرب أيمن بن توفيق المؤيد عن 
شكره وتقديره إلى رئيس جمهورية الشيشان على 
بحرص  مشيدا  الضيافة  وكــرم  االستقبال  حسن 
فخامته على تطوير العالقات بين مملكة البحرين 
بما  المجاالت  مختلف  فــي  الشيشان  وجمهورية 

فيها الجانب الشبابي.
وخـــــــالل الـــلـــقـــاء تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــة الـــمـــشـــاريـــع 
المستقبلية الرامية إلى تنمية العالقات والتطوير 
الــمــســتــدام فـــي الــمــجــال الــشــبــابــي بــيــن الــبــلــديــن 
وتــعــزيــز الــتــعــاون بــمــا يسهم فــي تــبــادل الــخــبــرات 

والتجارب الشبابية.

ال�س��باب وزي��ر  م��ع  يبح��ث  ال�سي�س��اني  الرئي���ض 

البلدين بين  ال�سبابية  المجاالت  في  التعاون  تعزيز 

} الرئيس الشيشاني يستقبل وزير الشباب.

عام درا�سي موفق..

 تحية الأبطال التعليم

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

 أول السطر:
الكريم  ردهـــم  على  والــغــاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  نشكر 
وتــوضــيــحــهــم الــتــفــصــيــلــي، بــخــصــوص مــا أشــرنــا إلــيــه مــن قبل 
اإلجــراءات  كل  وبيان   ،)111( في مجمع  البترول  حــول محطة 
واالشتراطات الخاصة باألمن والسالمة والحركة المرورية، كما 
نشكر الرجل الفاضل المحترم »مالك المحطة« على تواصله 

الكريم وحرصه على مراعاة مصلحة األهالي والمنطقة.
  للعلم فقط:

الناس تتساءل: متى سيسمح باستخدام مرافق المساجد 
من دورات مياه والوضوء، في ظل السماح للمجمعات التجارية 

وغيرها من المنشآت باستخدام تلك المرافق في مبانيها؟؟
** عام دراسي موفق.. وتحية ألبطال التعليم:

تخوض وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي الحالي، 
والــتــعــلــيــمــي  والـــتـــربـــوي  والـــفـــنـــي،  اإلداري  الـــقـــيـــادي  بــطــاقــمــهــا 
والخدماتي، تحديا استثنائيا غير مسبوق، ويشكل قصة نجاح 
وجود  ظل  في  وخاصة  والــســداد،  التوفيق  لها  نتمنى  جــديــدة، 
مــعــا في  بــعــد،  عــن  التعليم  وخــيــار  الــحــضــوري،  للتعليم  خــيــار 

الفترة ذاتها.
ربما كان من السهل على وزارة التربية والتعليم وطاقمها، 
ولكن  فــقــط،  بعد  عــن  كــان  أو  فــقــط،  التعليم حضوريا  كــان  لــو 
والمتابعة  التعليم  ــودة  جـ ضــمــان  مــع  النهجين،  بــيــن  الــجــمــع 
والتنسيق واألداء، وتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية 
لــمــن هـــم فـــي الـــمـــدرســـة، ومـــن هـــم خــارجــهــا، يــســتــوجــب جــهــدا 
ومتميز،  رائــع  بشكل  الــوزارة  له  استعدت  وقد  وكبيرا،  مضاعفا 
الصيفية،  العطلة  خالل  الماضية  الفترة  في  وجدناه  ما  وفق 
األول،  الدراسي  إعداد ومتابعة خالل األسبوع  وما لمسناه من 

ونتمنى االستمرار والمواصلة في النجاح والتوفيق.
د.  الفاضل  للوزير  والتعليم.. تحية  التربية  تحية ألبطال 
ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.. وتحية للدكتور 
وتحية  الــمــدارس..  لشؤون  العام  المدير  مبارك  العزيز محمد 
والخاصة«..  »الحكومية  والــمــدارس  الـــوزارة  في  العاملين  لكل 
على ما يقومون به من عمل وجهد وإنجاز ومتابعة، انطالقا من 

المسؤولية الوطنية، واألمانة التربوية والتعليمية.
الحالي  الدراسي  العام  في  والتعليم  التربية  وزارة  تجربة 
فــإذا  بــهــا..  ــادة  واإلشــ ودعمها  عندها،  التوقف  تستحق  تجربة 
للعمل  عـــادت  قــد  الــدولــة  ومــؤســســات وهيئات  وزارات  كــل  كــانــت 
بنسبة 100%، فإن وزارة التربية والتعليم واصلت العمل بنسبة 
200% وربما أكثر، ألنها جمعت بين التعليم الحضوري والتعليم 
ضمان  مع  التعليم،  جــودة  في  محددا  هدفا  ورسمت  بعد،  عن 
صحة وسالمة الجميع، وفق االلتزام باالحترازات واإلجراءات، 
وهذه مسؤولية كبيرة ودقيقة، نثق تمام الثقة أن أبطال التربية 

والتعليم سيحققون قصة النجاح الباهرة.
نتمنى مــن أولـــيـــاء األمــــور الـــكـــرام تــفــهــم الــوضــع الــقــائــم، 
الــمــثــمــر والــفــاعــل مـــع اإلدارات  أبــنــائــهــم، والـــتـــعـــاون  ومــتــابــعــة 

المدرسية.. وعام دراسي موفق بإذن اهلل تعالى.
  مالحظة واجبة:

المستشفيات  هــيــئــة  مــن  كــريــمــا  اتــصــاال  تلقينا  بــاألمــس 
الحكومية، وتم فيه تأكيد الحرص على توفير األدوية والمتابعة 
لــلــمــرضــى والــمــراجــعــيــن، وتــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات والــرعــايــة 

الصحية.. فلهم منا كل التقدير واالمتنان.
 آخر السطر:

مشكلة مواقف السيارات في األحياء السكنية.. بحاجة إلى 
الدول  تجارب  واالستفادة من  وإبداعية جديدة،  مبتكرة  حلول 
مصدر  تشكل  فهي  المشكلة..  تلك  معالجة  في  نجحت  التي 

إزعاج يومي للناس في كل محافظات البالد.

البركة  بنك  مع  تعاوٍن  اتفاقيَة  التطبيقية،  العلوم  جامعة  عت  وقَّ
بااللتحاق  الراغبين  للطلبة  التعليم«  »تمويل  حل  لتوفير  اإلسالمي 

في الجامعة.
وُأقيمت مراسُم التوقيع في المقر الرئيسي لبنك البركة اإلسالمي 
بحضور األستاذ الدكتور وهيب الخاجة رئيس مجلس األمناء واألستاذ 
الدكتور غسان عّواد رئيس الجامعة، السيد طارق كاظم المدير العام 
البركة، واألستاذ عبداهلل الخاجة مدير  لمجموعة األعمال لدى بنك 
إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بالجامعة. كما شهدت المناسبة حضور 
السيدة  ضمنهم  ومــن  الجانبين،  كــال  مــن  المسؤولين  كــبــار  مــن  عــدد 
فاطمة العلوي رئيس إدارة الخدمات المصرفية لألفراد في بنك البركة 
اإلسالمي، والسيد محمد جمالي رئيس قسم تطوير األعمال بالبنك.

ويهدف برنامج »تمويل التعليم« الجديد من بنك البركة اإلسالمي، 
شــهــادات  على  الــحــصــول  مــن  البحرين  فــي  الطلبة  وتمكين  دعــم  إلــى 
التعليم العالي من جامعات محلية رائدة وذات جاهزية كبيرة إلعداد 
والتمّيز  العمل  سوق  لدخول  والمهارات  المؤهالت  على  حاصل  جيل 
ومدة  منخفض  ربح  بمعدل  البرنامج  ويمتاز  المستقبل.  في  المهني 
تعليمهم  لمباشرة  يتطلعون  الذين  للطلبة  أعــوام   3 إلــى  تصل  ســداد 

األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة.
وفـــي حــديــثــه حـــول هـــذه الــمــنــاســبــة، قـــال األســتــاذ الــدكــتــور غسان 
وامتناننا  تقديرنا  عميق  عــن  نــعــرب  أن  »نـــود  الجامعة:  رئــيــس  عـــّواد، 
لبنك البركة اإلسالمي على هذه المبادرة المتميزة، التي من المؤمل 
الــشــهــادات  عــلــى  لــلــحــصــول  المملكة  فــي  المقبلة  األجـــيـــال  تــدعــم  أن 

األكاديمية والوصول إلى مستويات أعلى من العلم والمعرفة«.
تــأتــي فــي وقــت تستمر  الــخــطــوة  رئــيــس الجامعة أن هــذه  وأوضـــح 
لتقديم حلول  األول،  الدراسي  والتسجيل للفصل  القبول  فيه عملية 
تمويلية تمكن الطلبة الراغبين في االلتحاق بالجامعة من استكمال 
تخريج  على  تحرص  التي  رسالتها  من  يعزز  ما  الجامعي،  تعليمهم 
طلبة متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل وخدمة وطنهم.

لمجموعة  الــعــام  المدير  كــاظــم،  طــارق  السيد  صــّرح  ومــن جهته، 
األعمال ببنك البركة اإلسالمي قائاًل: »يسرنا جًدا التعاون مع جامعة 
برنامج  في  معنا  تنضم  تعليمية  مؤسسة  كثالث  التطبيقية،  العلوم 
»تمويل التعليم« الُمدّشن حديًثا. ونعتز بأن نكون في طليعة القطاع 
لتحقيق  الــفــرصــة  الطلبة  تمنح  تمويلية  حــلــول  بتوفير  الــمــصــرفــي 
أهدافهم األكاديمية والحصول على شهادات ومؤهالت التعليم العالي، 
لدعم  المستمرة  البرنامج كجزء من جهودنا  تدشين هذا  يأتي  حيث 
نتطلع  ولــذا،  البحرين.  في  التعليمية  المؤسسات  بأفضل  التحاقهم 
الــجــامــعــات على  أكــبــر مــن  قــدًمــا إلــى توسيع نــطــاق شراكتنا مــع عــدد 

مستوى المملكة.

قرو�ض تعليمية مي�سرة وت�سهيالت مالية للراغبين في االلتحاق بالجامعة

ا�ستمرار القبول والت�سجيل في جامعة العلوم التطبيقية للف�سل الدرا�سي االأول

} توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة العلوم التطبيقية وبنك البركة.

رضا  برئاسة  البرلمانية  الشعبة  وفد  شارك 
إبراهيم منفردي عضو مجلس الشورى والنائب 
زيــنــب عبداألمير عضو  والــنــائــب  الــعــامــر  أحــمــد 
مجلس النواب في أعمال الجمعية العمومية الـ 
والتي  العرب  للبرلمانيين  الكشفي  لالتحاد   13
تعقد خالل الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر الجاري 

بالقاهرة.
وأشار منفردي إلى أن االجتماع الذي عقد 
على  وافـــق  الطريجى  عــبــداهلل  الــدكــتــور  برئاسة 
البحرين  البرلمانية لمملكة  الشعبة  وفد  طلب 
عشر  الــرابــعــة  العمومية  الجمعية  باستضافة 
الفــًتــا  الـــعـــرب،  للبرلمانيين  الــكــشــفــي  لــالتــحــاد 
العديد  تضمن  االجتماع  أعمال  جــدول  أن  إلــى 
الذي  المقترح  وأبرزها  واالقتراحات  البنود  من 
تقدم به نواب من اإلمارات والبحرين وفلسطين 
فخريًا  رئيسًا  بتسميته  الغانم  لتكريم  واليمن 

مــؤكــدًا  الــعــرب،  للبرلمانيين  الكشفي  لــالتــحــاد 
أنه تمت الموافقة باإلجماع على هذا المقترح.

ــى أن االجـــتـــمـــاع نــاقــش  ــار مــنــفــردي الــ ــ وأشــ
تــطــويــر الــحــركــة الــكــشــفــيــة والــعــمــل الــتــطــوعــي 
ــة الــعــامــة  ــانـ بــالــوطــن الــعــربــي وتـــم تــكــلــيــف األمـ
لـــالتـــحـــاد بــالــتــنــســيــق مـــع الــمــنــظــمــة الــكــشــفــيــة 
العربية لتكريم عدد من الشخصيات، الفًتا إلى 
استأنف نشاطه من جديد  الكشفي  االتحاد  أن 
»كــورونــا«،  جائحة  بسبب  التوقف  من  فترة  بعد 
مبينا أن ما يقرب من 15 دولة عربية وخليجية 
مبيًنا  لالتحاد،  العمومية  الجمعية  في  شاركت 
الموضوعات  مــن  العديد  نــاقــش  االجــتــمــاع  بــأن 
ــاد الــكــشــفــي  ــاون بــيــن االتــــحــ ــعـ ــتـ ومــنــهــا ســبــل الـ
للبرلمانيين العرب والمنظمة الكشفية العربية 
لــدعــم الــشــبــاب الــعــربــي وإعـــدادهـــم لــلــقــيــادة في 

االقليم العربي.

االت���ح���اد ال��ك�����س��ف��ي ل��ل��ب��رل��م��ان��ي��ي��ن ال���ع���رب ي��واف��ق

ع���ل���ى ع���ق���د اج���ت���م���اع���ه ال�����ق�����ادم ب��ال��ب��ح��ري��ن



قــــامــــت »الـــخـــلـــيـــج الـــطـــبـــي« 
بجولة خاصة في معمل األسنان 
 GPS International Dental(
عــلــى  ــعــــرف  ــتــ ــلــ لــ  ،)Company
في  المعمل  الذي شهده  التطور 
وأحدث  أهم  من  األخيرة  الفترة 
األجـــهـــزة الــمــعــتــمــدة والــخــدمــات 
الـــتـــي يــقــدمــهــا فـــي ظـــل الــتــقــدم 
الــذي يشهده مجال طب  الكبير 

األسنان.
ــة هـــــــــذا الــــقــــطــــاع  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ وألهــ
 GPS ــعـــان مــعــمــل  ــتـ تـــحـــديـــدا اسـ
بأجهزة طبية على أعلى مستوى 
من الجودة والكفاءة فيما يتعلق 
بـــتـــركـــيـــبـــات األســـــنـــــان وصـــنـــاعـــة 

ابتسامة هوليود. 
ورصـــــدت »الــخــلــيــج الــطــبــي« 
ــــى صـــنـــع  ــلـ ــ ــل عـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مـــــــراحـــــــل الـ
ابــتــســامــة هـــولـــيـــوود مـــع الــمــديــر 
ــاذ  ــتــ األســ  GPS لـــشـــركـــة  الـــفـــنـــي 
تصنيع  عبدالجواد إلتمام  مهند 
بشكل  وإنــجــازهــا   GPS ابــتــســامــة 
المعمل  ذوق عمالء  يالئم  دقيق 
ــع وتـــبـــعـــا لــمــتــطــلــبــاتــهــم  ــيــ ــرفــ الــ
الخاصة وتنفيذا ألدق التفاصيل 
المطلوبة، تمر كل ابتسامة على 
ــن أقــســام  ــن 15 قــســمــا مـ أكـــثـــر مـ
مرحلة  قــســم  لــكــل   ،GPS مــعــمــل 

واحدة فقط متخصصة. 
مهرة،  فنيين  بــأيــدي  تصنع 
معمل  لـــدى  معتمدين  مــدربــيــن 

 .GPS
وبــاســتــعــمــال أفـــضـــل الـــمـــواد 
إليه  توصل  ما  وأحــدث  العالمية 
الــعــلــم مـــن تــكــنــولــوجــيــا صــنــاعــة 
ــتــــهــــاء مــن  األســـــنـــــان، وعـــنـــد االنــ
ــلــــة تــــمــــر كــل  تـــصـــنـــيـــع كـــــل مــــرحــ
ابتسامة بمحطة )ضبط الجودة 
من  لــلــتــأكــد   )Quality Control
ــة عـــمـــل وإنــــجــــاز كــــل مــرحــلــة  ــ دقـ
التالي  القسم  إلى  انتقالها  قبل 

بمراحل التصنيع. 
وأهـــــــم  أول  مـــــــن  ابـــــــــتـــــــــداء 
مــرحــلــة وهـــي الــتــأكــد مـــن جـــودة 
ودقـــــة الــعــمــل لــطــبــيــب األســـنـــان 
بمراحل  مــروًرا  للحالة،  الُمرِسل 
وبــنــاء  الــســنــيــة  الــقــوالــب  تجهيز 
السن(  )نــواة  التركيبات  أساسات 

المختلفة لكل مراجع على حدة 
وحــســب اســتــطــبــاب حــالــتــه ونــوع 
من  ســواء  له  المناسبة  التركيبة 
جــســور  أو  تـــيـــجـــان  أو  )عــــدســــات 

وزراعة وغيرها(. 
ــراحــــل  ــمــ لــــلــــوصــــول إلـــــــى الــ
الــنــهــائــيــة إلعـــطـــاء شــكــل ولـــون 
وشـــفـــافـــيـــة لــلــتــركــيــبــات بـــأيـــدي 
ــن الــفــنــيــيــن  ــ نـــخـــبـــة عـــالـــمـــيـــة مـ
استعمال  بمرحلة  المختصين 
 Layering Technique(الــــــــ تقنية 
الطبقات(  متعدد  الــخــزف  بــنــاء 
تــحــاكــي جمالية  نــتــائــج  إلعــطــاء 
األســـنـــان الــطــبــيــعــيــة لــتــبــدو في 
مذهلة  وبتفاصيل  الجمال  قمة 
 GPS ابـــتـــســـامـــة  تـــعـــكـــس جـــــــودة 
وتنعكس على ابتسامة المراجع 

لتعيد رسم ابتسامته بكل ثقة.
ــم مــعــايــيــر نــجــاح  إن مـــن أهــ
 ،GPS معمل  لـــدى  ابــتــســامــة  كــل 
إعطاء كل عميل دراسة تفصيلية 
باستعمال  ابتسامته  لتصميم 
 3D Smile Design  GPS نـــظـــام 

ــــاص والــــحــــصــــري لــمــعــمــل  ــخـ ــ الـ
حيث  األوســـــــط،  بـــالـــشـــرق   GPS
إنــــه الــمــعــمــل الـــوحـــيـــد بــالــشــرق 
األوســــط الــحــاصــل عــلــى شــهــادة 
 Dental GPS االعتماد من شركة 
األمــريــكــيــة وذلـــك إلعــطــاء رؤيــة 
واضـــحـــة لــلــمــراجــع مـــن مــراحــل 
الـــخـــطـــة الـــعـــالجـــيـــة الــســريــريــة 
الفني  بالدعم  بالعيادة مدعوما 
لـــصـــنـــاعـــة   GPS ــعــــمــــل  مــ لــــــــدى 
ــا لــالســتــطــبــابــات  ــقـ تــركــيــبــتــه وفـ
ــيــــر الــفــنــيــة  ــايــ ــعــ الـــطـــبـــيـــة والــــمــ
ــى أفــضــل  الــدقــيــقــة لــلــوصــول إلــ
ــودة  الــنــتــائــج الــتــجــمــيــلــيــة والـــجـ

العالمية.
ــل مـــراجـــع  حـــيـــث يـــشـــاهـــد كــ
شــكــل ابــتــســامــتــه الــمــســتــقــبــلــيــة 
بالعالج،  البدء  قبل  )ديجيتال( 
وفــــقــــا لــــلــــدراســــة والـــتـــخـــطـــيـــط 
ــــدى  والــــتــــصــــمــــيــــم الــــمــــســــبــــق لـ
أخـــصـــائـــي تــصــمــيــم االبــتــســامــة 

.GPS بمعمل
وعن أهم ما يميز شركة 

 GPS INTERNATIONAL
قـــال   DENTAL COMPANY
األستاذ رشيد الحلواني الرئيس 
بداية  منذ  للشركة:  التنفيذي 
ونــحــن نضع  الــســوق،  فــي  عملنا 
ــنــــا االســـــتـــــمـــــرار فــي  ــيــ نــــصــــب أعــ
الــنــجــاح وثــقــة الــمــرضــى لــذلــك 
تميزنا في عدة أشياء أذكر منها: 
أننا ماركة معتمدة وموثوقة 
ومسجلة في الخليج العربي في 

صناعة تركيبات األسنان.
المعتمدين  األســنــان  أطباء 
لــــدى الـــشـــركـــة فـــي الـــعـــديـــد من 
الـــمـــدن عــلــى مــســتــوى الــخــلــيــج 

العربي.

الشركة حاصلة على اعتماد 
ــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  ــ حــــصــــري فـ
 DENTAL شـــركـــة  مـــن  األوســــــط 
لـــتـــصـــمـــيـــم  األمـــــريـــــكـــــيـــــة   GPS
بتجميل  البدء  قبل  االبتسامات 

األسنان.
قسما   15 مـــن  أكـــثـــر  لــديــنــا 
لضبط  صـــارم  بــنــظــام  تصنيعيا 

الجودة في كل قسم.
هــي  ــة«  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ طـ ــدو  ــ ــبـ ــ تـ »أن 
في صناعتنا  األساسية  القاعدة 
العالية  الجمالية  نحقق  بحيث 
الوظيفية  والقواعد  والطبيعية 

في الوقت نفسه.
ــاء  ــ ــبـ ــ وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى األطـ

المعتمدين لدى الشركة قال:
ــاح تـــركـــيـــبـــات األســـنـــان  ــجــ »نــ
هــــــي حـــصـــيـــلـــة الـــــشـــــراكـــــة بــيــن 
األسنان  وطبيب  األسنان  معمل 
GPS نظام  شــركــة  اعــتــمــدت  لـــذا 
اعتماد  وهــي  المعتمد  الطبيب 
ــاء األســــــنــــــان الـــمـــمـــيـــزيـــن  ــ ــبــ ــ أطــ
ــات  ــاحـ ــسـ ــلــــى مـ ــيــــن عــ ــبــــدعــ والــــمــ
مختلفة  ومــدن  واسعة  جغرافية 
شــروط  ضمن  الــعــربــي  بالخليج 
لنوفر  معينة  وعلمية  أكاديمية 
ــالــــب االبــــتــــســــامــــة الــــجــــودة  ــطــ لــ
والجمالية العالية باإلضافة ألن 
نكون أقرب له وإلى موقع إقامته 

ونوفر عليه عناء السفر«.

على  تكبر  عندما  وشــعــورك  مظهرك  يعتمد 
الــتــي تعيش بــهــا حــيــاتــك عــنــدمــا كنت  الــطــريــقــة 

أصغر سنا إلى حد كبير.
أعني بذلك صحة كبار السن الجيدة باتخاذ 
خيارات جيدة في وقت مبكر وهذا يعني التخلص 
من العادات السيئة التي يمكن أن تهدد صحتك 

الجسدية الحقا.
هناك أسباب معروفة تسرع عملية الشيخوخة 
الزعل  السيئة،  الغذائية  والعادات  التدخين  منها 
العصبي،  الضغط  من  الكثير  وتحمل  المستمر 

وقلة النشاط الحركي وكثرة الجلوس.
في  للتقدم  مــؤشــرات  أو  أمـــورا  هــنــاك  أن  كما 
بها  ينبهنا جسمنا  وقد  المعتاد  أســرع من  العمر 
إذا أصبحت الخطوات أبطأ في عمر األربعينيات 
يوم  كل  ساعة  بربع  والبدء  االنتباه  علينا  فيجب 
وزيادتها تدريجيا إلى 30 دقيقة، ومحاولة المشي 
بالساعات  واالســتــعــانــة  الدقيقة  فــي  خــطــوة  مئة 
البنية  الشمس  بقع  وتعتبر  الــجــديــدة،  الرقمية 
الخمسين  تجاوز  لمن  الجلد  على  إصابة شائعة 
ومشكالت الذاكرة، ألم المفاصل، وجفاف الجلد 
ومشاكل في الرؤية وزيادة في الوزن وعدم خسارته 
عالمات  كلها  الطمث.  في  انتظام  عــدم  بسهولة، 
تحذرنا أجسادنا بأن نلتفت الى أننا لم نعد كما 
كنا من قبل فأقل الطعام يؤثر على معدتنا وحمل 
على  تؤثر  الخاطئة  والــحــركــات  الثقيلة  األشــيــاء 

مفاصلنا.
فالحفاظ على نمط الحياة الصحي في فترة 
شبابك هو طوق النجاة فال تهزمك شيخوخة وال 

تظهر عليك عالمات تقدم العمر. 
في  يشيخ؟  فهل  القلب  شيخوخة  عــن  ومـــاذا 
اعــتــقــادي هــو الــجــزء الــوحــيــد فــي جسم اإلنــســان 
الذي ال يتأثر بالعمر أبدا، إال إذا أرهقنا بالمشاكل 
والحزن وتحمله فوق طاقته فيظهر اإلنسان في 

عمر أكبر من عمره. 
جدد طاقتك ونشاطك، العمر مجرد رقم قد 
تظهر التجاعيد على الوجه والقلب ال يزال شابا 

ينبض بالحياة.

محاربة 

ال�شيخوخة المبكرة
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

انتبه.. العط�ش الم�صتمر عالمة على م�صاكل �صحية 
ويشعر  الحيوية،  وظائفه  وألداء  للعمل  أساسي  بشكل  الماء  إلى  يحتاج  الجسم 
تعويض  بضرورة  ليشعره  الجسم  من  بالنفاد  الماء  يبدأ  عندما  بالعطش  الشخص 

الفقدان وتعويض الجسم حاجته منه.
عند  أو  الــريــاضــة  ممارسة  أثــنــاء  طبيعي  بشكل  بالعطش  منا  شخص  أي  يشعر 
المشي مسافات طويلة جدا، وجميع هذه األسباب طبيعية وال تستدعي القلق، ولكن 
إن كنت تشعر بالعطش والجفاف بشكل مستمر بدون أسباب تفسر ذلك، فقد يشير 
لتقرير  وفقا  الطبيب، وذلك  إلى وجود مشكلة صحية أخرى تستدعي مراجعة  ذلك 

طبي نشره موقع »تايمز ناو نيوز«.
ومن أهم األسباب الصحية التي تجعل الشخص يتوق إلى شرب الماء باستمرار، 

والتي يحتاج بعضها إلى الرعاية الطبية:
داء السكري: العطش الشديد وزيادة التبول من األعراض األولية الشائعة لمرض 

السكري، وأيضا جفاف مؤقت في الفم.
الــشــديــد فــي بعض األحــيــان مــن اآلثــار  يــكــون العطش  أن  تــنــاول األدويــــة: يمكن 

مضادات  وبعض  الليثيوم،  ذلــك  فــي  بما  األدويـــة،  مــن  معينة  أنـــواع  لتناول  الجانبية 
الدواء يسبب شعورك بالعطش باستمرار  البول، وإذا كنت تعتقد أن  الذهان، ومدرات 

فإنه يفضل مراجعة الطبيب لتغيير الوصفة الطبية.
أن الجسم  بــالــجــفــاف، وهـــذا يعني  يــصــاب بعض األشــخــاص  الــشــديــد:  الــجــفــاف 
لديهم ليس لديه ما يكفي من الماء ألداء المهام العادية، لذا يشعرون طوال الوقت 
ممارسة  فــي  اإلفــــراط  مثل  للجفاف  أســبــاب  عــدة  هــنــاك  يــكــون  أن  ويمكن  بالعطش، 
الرياضة واإلسهال والغثيان والقيء والتعرق الشديد، وفي هذه الحالة يجب مراقبة 

لون البول للشخص.
الحمراء  الـــدم  خــاليــا  مــن  يكفي  مــا  على  يحتوي  ال  الجسم  أن  يعني  الـــدم  فقر 

السليمة.
الدم  في  الكالسيوم  أن مستويات  يعني  الــدم  كالسيوم  فرط  الــدم:  كالسيوم  فرط 
أعلى من المعدل الطبيعي، ويمكن أن تكون األسباب فرط نشاط الغدد جارات الدرقية، 

وال يتسبب فرط كالسيوم الدم في الشعور المفرط بالعطش.
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ــعـــودة إلــى  ــا اكــتــســبــت الـ ــورونـ خـــالل جــائــحــة كـ
المدرسة معنى جديدا وظهرت مخاوف تتجدد كل 
عام، لدى األهل والمسؤولين عن رعاية األطفال 
فـــي الــــمــــدارس، إذ يــجــب مـــراعـــاة صــحــة وســالمــة 
الطالب، ولكي يطمئن األهل عند إرسال أبنائهم 
عبدالكريم  أســامــة  الدكتور  أوضــح  المدرسة  إلــى 
والربو  الصدر  وأمـــراض  األطــفــال  طب  استشاري 
بمستشفى ابن النفيس عدة نقاط ونصائح لقراء 

الخليج الطبي وبدأ حديثه قائال:
الكثير  17 سنة،  إلــى   12 األطفال من عمر  أ . 
ممتاز  شــيء  وهـــذا  التطعيم  على  حصلوا  منهم 

سيقلل نسبة اإلصابة وخطورتها.
ب .  أما بالنسبة إلى األطفال 3-11 سنة. 

المصابين  غير  األطــفــال  إلــى  بالنسبة  أوال:   
الــخــيــار الحقيقي مــتــروك  أمــــراض مــزمــنــة،  بـــأي 
لــأهــل، ســيــخــتــارون وهــنــا ينبغي مــالحــظــة عــدة 

أمور: 
ــا مــرتــفــعــة فـــي الــبــلــد أم  ــورونــ * هـــل نــســبــة كــ
مــنــخــفــضــة ويــمــكــن االســـتـــعـــانـــة بــنــظــام اإلشـــــارة 

الضوئية الذي أشارت إليه وزارة التربية.
* توافر المناخ الصحي والتباعد االجتماعي 

والتعقيم.
غير  اآلن  إلــــى  ــال  ــفــ األطــ مـــن  الــفــئــة  هــــذه   *

خاضعة للتطعيم.
األغلب ال  األعــم  البحرين في  وفــي  * عالميا 

توجد أعراض خطرة لكورونا عند األطفال.
إن شاء اهلل سيتمكن  النقاط  على ضوء هذه 

األهل من أخذ القرار الصائب ألطفالهم.

ثانيا: األطفال من عمر 3-11 سنة المصابون 
المبينة  الخاصة  الفئات  وبعض  بأمراض مزمنة 
الفريق  نصح  فــهــؤالء  الطبي،  الفريق  إعــالن  فــي 
نسبة  لــتــقــلــيــل  ــا  ــورونـ كـ ضـــد  بتطعيمهم  الــطــبــي 

الخطورة من االختالط ونقل المرض.
عن  للحالة  المباشر  الطبيب  ســـؤال  ويمكن 
تتوافر  أن  ونــأمــل  ال،  أو  الطفل  حــضــور  فــي  رأيـــه 
ــارات أكـــثـــر لــنــوعــيــة  ــيــ ــي الــمــســتــقــبــل خــ عــالــمــيــا فـ

اللقاحات المتاحة لهذه الفئة العمرية.

وهناك نصائح عامة لكل التالميذ والمدارس 
ضرورية ويجب اتباعها:

1-  لبس الكمامة الطبية داخل المدرسة.
2-  التأكد من قياس درجة الحرارة يوميا مع 

مراعاة عدم التجمع أثناء قياس الحرارة. 
الــمــدرســة مثال  داخـــل  االخــتــالط  تقليل    -3
أوقات األكل والفسحة بحيث ال يسمح بالتجمعات 
أن يحدد وقت  المدرسة، ويفترض  الكبيرة داخل 
الــفــســحــة لــكــل فــئــة عــمــريــة أو مــجــمــوعــة صفوف 

على حدة.
4-  التوعية بعدم مشاركة الطفل وجبته مع 

اآلخرين. 
5-  الحرص على تعقيم األيــدي بين الحين 

واآلخر.
إبرة اإلنفلونزا الموسمية  6-  الحصول على 

لكل الطلبة.
7-  عدم حضور أي طالب إلى المدرسة عند 
ظهور أي أعراض زكام أو ارتفاع في درجة الحرارة.
التعليمي  الطاقم  كل  تطعيم  التأكد من    -8

وكل العاملين بالمدرسة.
عند  االجتماعي  التباعد  على  الــحــرص    -9

استخدم باصات نقل الطلبة.
وفي النهاية ال بد من التعايش مع الجائحة 
الدقيقة  والمتابعة  والحذر  باالحترازات  واألخــذ 
بين  الــخــطــط  تغيير  تتطلب  قــد  الــتــي  الــيــومــيــة 
الــحــيــن واآلخــــــر، مـــع أمــنــيــاتــي لــجــمــيــع الــطــلــبــة 
الذين يحضرون داخل المدرسة أو الذين اختاروا 

الدراسة عن بعد عاما دراسيا صحيا وموفقا.

الدكتور اأ�صامة عبدالكريم يقدم 

ن�صائح ال�صالمة للعودة اإلى المدار�ش

} د. أسامة عبدالكريم.

} اأ. ر�شيد الحلواني.} أ. مهند عبدالجواد.

معايير نجاح االبت�صامة
 تتــوقـف عـلى مـدى تطـور وكفــاءة معمـل االأ�صنــان

:GPS الخليج الطبي في جولة خاصة في معمل

اإجناز ابت�سامة هوليوود يف معمل GPS بري�سة فنيني الأ�سنان املعتمدين



األقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، جميل 

اأمام  البحرين  بن حممد علي حميدان، كلمة مملكة 

العربي،  العمل  مل�ؤمتر  الـ)47(  الدورة  اأعمال 

املنعقدة يف جمه�رية م�صر العربية، خالل الفرتة 

من 5 اإىل 12 �صبتمرب 2021.

وا�صتعر�ض وزير العمل والتنمية االجتماعية 

يف كلمته جه�د احلك�مة امل�قرة يف �صبيل م�اجهة 

اآثار جائحة ك�رونا �صحًيا واقت�صادًيا واجتماعًيا، 

م�صرًيا اإىل ت�جيهات ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك 

البحرين  مملكة  ملك  خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد 

من  حثيثة  ومبتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظة  املفدى 

اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صم�  �صاحب 

امل�قر  ال�زراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة 

من  كبري  جزء  بتخ�صي�ض  ورعاه،  اهلل  حفظه 

ال�صلبية  االآثار  ملكافحة  املخ�ص�صة  املالية،  احلزمة 

وتاأمني  العمل  �ص�ق  ا�صتقرار  ل�صمان  للجائحة، 

احلماية االجتماعية للق�ى العاملة. واأ�صار ال�زير 

املايل  الدعم  اإطالق احلك�مة للعديد من برامج  اإىل 

منح  جانب  اإىل  املت�صررة،  للمن�صاآت  املخ�ص�ض 

العالقات  على  للحفاظ  وا�صعة  مالية  ت�صهيالت 

التعاقدية واحلد من خ�صران ال�ظائف، مع �صمان 

على  املختلفة  االإنتاجية  القطاعات  قدرة  ا�صتمرار 

معدالت  على  واحلفاظ  اجلديدة  ال�ظائف  ت�ليد 

النم� واال�صتقرار االقت�صادي.

ك�رونا  جائحة  تداعيات  اإىل  حميدان  وتطرق 

اإذ  العامل،  دول  خمتلف  يف  العمل  قطاع  على 

اأكرث  من  يعد  القطاع  اأن  على  ال�صياق  هذا  يف  اأكد 

القطاعات تاأثًرا بانعكا�صات هذه اجلائحة العاملية، 

حيث دعا اإىل ا�صتخال�ض الدرو�ض والعرب من هذه 

التجربة، وتكثيف العمل على ت�حيد جه�د اأطراف 

االإنتاج الثالثة يف الدول العربية يف �صبيل جتاوز 

التاأثريات ال�صلبية لهذه اجلائحة يف اأ�ص�اق العمل 

والق�ى العاملة العربية.

م�صاعي  كلمته  يف  حميدان  ا�صتعر�ض  كما 

دعم  جمال  يف  البحرين  مملكة  ومبادرات  جه�د 

ريادة االأعمال، من�ًها بالدور احلي�ي الذي تلعبه 

هذه امل�صاريع يف دعم االقت�صاد وخلق فر�ض عمل 

االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  واأكد  جديدة. 

لتط�ير  م�صتمر  ب�صكل  تعمل  البحرين  مملكة  باأن 

ب�صكل  ال�صباب  من  االأعمال  لرواد  امل�جهة  الربامج 

امل�جه ل�صمان وا�صتدامة  الدعم  اإىل  باالإ�صافة  عام 

امل�صاريع احلديثة وتكري�ض نهج التميز والتناف�صية 

مكانة  لتعزيز  املبادرات  من  العديد  اإطالق  عرب 

م�صاهًما  لتك�ن  بدورها  واالرتقاء  امل�ؤ�ص�صات  هذه 

فاعالً يف االقت�صاد ال�طني، م�صرًيا يف ال�قت ذاته 

من  االأعمال  رواد  لدعم  املخ�ص�صة  الربامج  اإىل 

امل�صارف  من  املي�صر  التم�يل  على  خالل احل�ص�ل 

خمتلفة  ت�صهيالت  تقدمي  عن  ف�صالً  ذلك  املعتمدة، 

لدعم اإن�صاء امل�صاريع اجلديدة.
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وزير �خلارجية يرت�أ�س �جتماع جمل�س �أمناء 

�أكادميية حممد بن مبارك للدر��سات �لدبلوما�سية

تراأ�ض وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�صد 

الزياين، اجتماع جمل�ض اأمناء اأكادميية حممد بن 

الذي  الدبل�ما�صية،  للدرا�صات  خليفة  اآل  مبارك 

وذلك  2021م،  �صبتمرب   6 االإثنني  اأم�ض  عقد 

عرب االت�صال االإلكرتوين املرئي، بح�ص�ر اأع�صاء 

املجل�ض.

ويف بداية االجتماع، عرب الدكت�ر عبداللطيف 

ملا  والتقدير  ال�صكر  بالغ  عن  الزياين  را�صد  بن 

تلقاه وزارة اخلارجية من دعم وم�صاندة من لدن 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة، 

حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صم�  و�صاحب 

ال�زراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل 

حفظه اهلل ورعاه، وما ي�ليانه من اهتمام كبري 

لتط�ير االأداء يف وزارة اخلارجية لتمكينها من 

اأداء مهامها وامل�ص�ؤوليات املناطة بها بكل كفاءة 

واقتدار.

جمل�ض  اأع�صاء  اإىل  اخلارجية  وزير  ونقل 

مبارك  بن  حممد  ال�صيخ  �صم�  حتيات  االأمناء 

�صم�ه  وتقدير  ال�زراء،  رئي�ض  نائب  خليفة  اآل 

لتعزيز  االأمناء  جمل�ض  بها  يق�م  التي  للجه�د 

الدبل�ما�صي  العمل  تط�ير  يف  االأكادميية  دور 

خالل  من  ال�زارة  من�ص�بي  بقدرات  واالرتقاء 

الدورات التدريبية املكثفة.

الذي  املهم  بالدور  اخلارجية  وزير  ون�ه 

اآل خليفة  اأكادميية حممد بن مبارك  ت�صطلع به 

التدريب  جمال  يف  الدبل�ما�صية  للدرا�صات 

وعقد  التدريبية  الربامج  وو�صع  الدبل�ما�صي 

لتط�ير  الالزمة  املتخ�ص�صة  والدورات  ال�ر�ض 

وتاأهيل منت�صبي ال�صلك الدبل�ما�صي والقن�صلي، 

و�صقل  الدبل�ما�صية  الك�ادر  تط�ير  اأن  م�ؤكًدا 

ميثل  والتط�ير  التدريب  خالل  من  قدراتهم 

اخلارجية  وزارة  بعمل  لالرتقاء  مهمة  اأول�ية 

والبعثات الدبل�ما�صية يف اخلارج.

امل��ص�عات  بحث  االجتماع،  خالل  وجرى 

وا�صتعرا�ض  االأعمال،  جدول  على  املدرجة 

املدير  قّدمته  والذي  االأكادميية،  اإجنازات  تقرير 

منرية  ال�صيخة  الدكت�رة  لالأكادميية  التنفيذي 

اآل خليفة، وما ت�صمنه من فعاليات  بنت خليفة 

واأن�صطة وبرامج تق�م بها االأكادميية ومن بينها 

والتط�يرية  والتخ�ص�صية  التدريبية  الدورات 

م�صت�ى  تط�ير  و�صبل  االأ�صا�صية،  والربامج 

التدريب واالرتقاء مبحت�اه على ال�جه االأف�صل 

الدبل�ما�صي  العمل  متطلبات  مع  يتنا�صب  الذي 

االأمناء  جمل�ض  اأع�صاء  اأعرب  وقد  واحتياجاته. 

االأكادميية  تبذلها  التي  للجه�د  تقديرهم  عن 

العمل  لتعزيز  به  تق�م  الذي  الفاعل  والدور 

الدبل�ما�صي ل�زارة اخلارجية.

قاديروف  اأحمد  رم�صان  الرئي�ض  ا�صتقبل 

بن  اأمين  ال�صديقة،  ال�صي�صان  رئي�ض جمه�رية 

والريا�صة  ال�صباب  �ص�ؤون  وزير  امل�ؤيد  ت�فيق 

خالل زيارته اإىل جمه�رية ال�صي�صان.

ال�صباب  �ص�ؤون  وزير  نقل  اللقاء  وخالل 

والريا�صة حتيات ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

و�صاحب ال�صم� امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض ال�زراء، و�صم� 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ 

ال�صباب،  و�ص�ؤون  االإن�صانية  لالأعمال  امللك 

جلمه�رية  ومتنياتهم  ال�صي�صاين  الرئي�ض  اإىل 

خمتلف  يف  واالزدهار  التقدم  بدوام  ال�صي�صان 

املجاالت. كما كلف فخامة الرئي�ض رم�صان اأحمد 

قاديروف، وزير �ص�ؤون ال�صباب والريا�صة بنقل 

حتياته اإىل ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى 

حفظه اهلل ورعاه واإىل �صاحب ال�صم� امللكي ويل 

العهد رئي�ض جمل�ض ال�زراء واإىل �صم� ال�صيخ 

نا�صر بن حمد اآل خليفة واإىل �صم� ال�صيخ خالد 

بن حمد اآل خليفة النائب االأول لرئي�ض املجل�ض 

االأعلى لل�صباب والريا�صة رئي�ض الهيئة العامة 

البحرينية  االأوملبية  اللجنة  رئي�ض  للريا�صة 

التقدم  البحرين بدوام  ومتنيات فخامته ململكة 

يف خمتلف املجاالت، م�صيًدا مبا يربط جمه�رية 

البحرين من عالقات وطيدة  ال�صي�صان ومملكة 

يف خمتلف املجاالت و�صعي البلدين اإىل تط�ير 

العالقات مبا يخدم تطلعات ال�صعبني ال�صديقني.

ومن جانبه اأعرب اأمين بن ت�فيق امل�ؤيد عن 

ال�صي�صان  اإىل رئي�ض جمه�رية  �صكره وتقديره 

م�صيًدا  ال�صيافة،  وكرم  اال�صتقبال  ح�صن  على 

مملكة  بني  العالقات  تط�ير  على  بحر�صه 

خمتلف  يف  ال�صي�صان  وجمه�رية  البحرين 

املجاالت مبا فيها اجلانب ال�صبابي.

امل�صاريع  مناق�صة  متت  اللقاء  وخــالل 

امل�صتقبلية الرامية اإىل تنمية العالقات والتط�ير 

البلدين  بني  ال�صبابي  املجال  يف  امل�صـتدام 

التعاون مبا ي�صهم يف تبادل اخلربات  وتعزيز 

والتجارب ال�صبابية.

�لرئي�س �ل�سي�ساين ي�ستقبل وزير

 �ل�سباب وي�سيد بالعالقات مع �لبحرين

��ستعر�س جتربة �لبحرين يف مو�جهة كورونا مبوؤمتر �لعمل �لعربي.. حميد�ن: 

��ستمر�ر تطوير �لرب�مج �ملوجهة لرو�د �لأعمال �ل�سباب

الربملانية  ال�صعبة  وفد  �صارك 

برئا�صة ر�صا اإبراهيم منفردي ع�ص� 

جمل�ض ال�ص�رى والنائب اأحمد العامر 

ع�ص�  عبداالأمري  زينب  والنائب 

اجلمعية  اأعمال  يف  الن�اب  جمل�ض 

الك�صفي  لالحتاد   13 العم�مية 

للربملانيني العرب والتي تعقد خالل 

من  الثامن  اإىل  الرابع  من  الفرتة 

�صبتمرب اجلاري يف القاهرة.

االجتماع  اإن  منفردي  وقال   

عبداهلل  الدكت�ر  برئا�صة  عقد  الذي 

وفد  طلب  على  وافق  الطريجي 

البحرين  ململكة  الربملانية  ال�صعبة 

العم�مية  اجلمعية  با�صت�صافة 

الك�صفي  لالحتاد  ع�صر  الرابعة 

للربملانيني العرب، الفًتا اإىل اأن جدول 

من  العديد  ت�صمن  االجتماع  اأعمال 

البن�د واالقرتاحات.

املجتمعني  اأن  منفردي  واأ�صاف   

من  ورائدة  رائد  تكرمي  على  وافق�ا 

كل  العربية  بالدول  ك�صفية  كل جهة 

اجلزائر  ان�صمام  اإىل  اإ�صافة  عام، 

لي�صبح  االحتاد  اإىل  وليبيا  واليمن 

لالحتاد  املن�صمة  الدول  عدد  بذلك 

16 دولة، وقال اإن االجتماع �صادق 

ع�صر  الثاين  االجتماع  حم�صر  على 

االإداري  التقرير  واعتماد  للجمعية، 

لالحتاد  2020-2021م  ل�صنة 

واعتماد  العرب،  للربملانيني  الك�صفي 

التقرير املايل لل�صنة املالية 2020-

2021م لالحتاد.

وقال اإن االجتماع ناق�ض تط�ير 

التط�عي  والعمل  الك�صفية  احلركة 

االأمانة  تكليف  ومت  العربي  بال�طن 

العامة لالحتاد بالتن�صيق مع املنظمة 

من  عدد  لتكرمي  العربية  الك�صفية 

االحتاد  اأن  اإىل  الفًتا  ال�صخ�صيات، 

جديد  من  ن�صاطه  ا�صتاأنف  الك�صفي 

الت�قف ب�صبب جائحة  بعد فرتة من 

»ك�رونا«، مبيًنا اأن ما يقرب من 15 

يف  �صاركت  وخليجية  عربية  دولة 

اجلمعية العم�مية لالحتاد.

مناق�سة تطوير �حلركة �لك�سفية و�لعمل �لتطوعي بالوطن �لعربي

�لحتاد �لك�سفي للربملانيني �لعرب يعقد �جتماعه �لقادم يف �لبحرين

ملن �أكمل 6 �أ�سهر وللبالغني 18 عاًما فما فوق.. »�لفريق �لطبي«:

�إتاحة �جلرعة �ملن�سطة ملتطعمي لقاح »�أ�سرت�زنيكا«
اأنه  ك�رونا  لفريو�ض  للت�صدي  الطبي  ال�طني  الفريق  اأعلن 

اإتاحة  على  امل�افقة  واملعطيات، متت  امل�صتجدات  اآخر  على  بناًء 

اجلرعة املن�صطة ملن اأكمل�ا 6 اأ�صهر من اأخذ اجلرعة الثانية من 

تطعيم )ك�في�صيلد – اأ�صرتازنيكا( للفئة العمرية البالغة 18 عاًما 

فما ف�ق، حيث ميكن لهذه الفئة اأخذ نف�ض ن�ع تطعيم اجلرعة 

االأوىل والثانية )ك�في�صيلد – اأ�صرتازنيكا( كجرعة من�صطة.

واأو�صح الفريق ال�طني الطبي اأنه ميكن لكبار ال�صن البالغني 

من العمر 60 عاًما فما ف�ق ومن يعان�ن من اأمرا�ض نق�ض املناعة 

ممن اأكمل�ا 6 �صه�ر اأخذ اجلرعة الثانية من تطعيم )ك�في�صيلد 

اأو  اآخر،  بي�نتيك( كخيار  )فايزر -  اأخذ تطعيم  اأ�صرتازنيكا(   –
االأوىل والثانية كجرعة من�صطة  اأخذ نف�ض ن�ع تطعيم اجلرعة 

كما مت االإعالن عنه.

واأكد الفريق ال�طني الطبي اأن تط�ير بروت�ك�الت التطعيم 

التي  اخلط�ات  ظل  جاءت يف  للتطعيم،  ال�طنية  احلملة  �صمن 

تق�م بها مملكة البحرين للت�صدي لفريو�ض ك�رونا مبا ي�صهم يف 

احلفاظ على �صحة و�صالمة اجلميع.

املبادرة  الفئة  لهذه  ميكن  اأنه  اإىل  ال�طني  الفريق  واأ�صار 

االإلكرتوين  امل�قع  وذلك عرب  املن�صطة،  اجلرعة  الأخذ  بالت�صجيل 

تطبيق  عرب  اأو   healthalert.gov.bh ال�صحة  ل�زارة  التابع 

جرعات  الأخذ  »الت�صجيل  اختيار  خالل  من  واعي«  »جمــتمع 

امل�صاد  التطعيم  الأخذ  الت�صــجيل  خــيار  �صمن  منـــ�صطة« 

لفريو�ض ك�رونا.

د. حممد مبارك ي�سارك يف حو�ر 

عن �ملد�ر�س بقناة �حلرة �لأمريكية غًد�

حممد  الدكت�ر  ي�صارك 

املدير  اأحمد  بن  مبارك 

يف  املدار�ض  ل�ص�ؤون  العام 

قناة  على  اخلليج«  »حديث  برنامج 

ا�صتعدادات  ح�ل  االأمريكية،  احلرة 

اخلليج  دول  يف  املدر�صية  الع�دة 

اأبرز  عن  يتحدث  حيث  العربي، 

الدرا�صي اجلديد  العام  مالمح وخطط 

ي�صارك  كما  البحرين،  مملكة  يف 

ح�ل  نقا�ض  يف  والتحليل  بالراأي 

العملية  واجهت  التي  التحديات  اأبرز 

مع  اجلائحة،  فرتة  خالل  التعليمية 

الت�جهات  واأهم  معها،  التعامل  �صبل 

التعلم  تق�مي خمرجات  امل�صتقبلية يف 

يتم  و�ص�ف  اأثرها.  وقيا�ض  بعد  عن 

�صبتمرب   8 االأربعاء  غدا  الربنامج  بث 

م�صاًء   11 ال�صاعة  متام  يف  اجلاري 

بت�قيت املنامة على قناة احلرة.

د. حممد مبارك بن �أحمد

وزير �لعمل
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منوهة باأدوار الن�شاء يف ت�شكيل وتطوير منوذج بحريني متقدم.. زينل: 

ت�شدي املراأة للجائحة يعرب عن دورها اال�شتثنائي يف التنمية

رئي�سة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  اأكدت 

الربملانية  ال�سعبة  وفد  رئي�سة  النواب  جمل�س 

امل�سارك يف اأعمال القمة الـ13 للن�ساء رئي�سات 

الربملانات التي تعقد اأعمالها يف فيينا، اأن املراأة 

اال�ستجابة  عرب  رائًدا  موقًفا  �سجلت  البحرينية 

العمل،  مواقع  كافة  يف  والفاعلة  ال�سريعة 

يف  واأ�سهمت  »كوفيد-19«،  جلائحة  للت�سدي 

يعرب  متقدم،  بحريني  منوذج  وتطوير  ت�سكيل 

التنمية  يف  تلعبه  الذي  اال�ستثنائي  الدور  عن 

الوطنية، عرب ح�سورها الوا�سع والنوعي �سمن 

بن�سبة  الفايرو�س  ملواجهة  االأمامية  ال�سفوف 

الوطني  الفريق  يف  العاملني  جممل  من   %75

ملكافحة الوباء.

رئي�سة  األقتها  التي  الكلمة  خالل  ذلك  جاء 

الربملانات  رئي�سات  اأمام  النواب  جمل�س 

امل�ساركات كمتحدث رئي�سي، والرئي�سة العربية 

حيث  الرئي�سات،  قمة  يف  امل�ساركة  الوحيدة 

القمة  اأعمال  �سمن  نقا�س  جل�سة  خالل  ركزت 

الن�ساء يف جميع مناحي  على تقييم دور واأداء 

معاليها  عر�ست  حيث  اجلائحة،  خالل  احلياة 

اإ�سهامات املراأة البحرينية يف الت�سدي جلائحة 

يف  الطبيبات  ن�سبة  اأن  مبينة  »كوفيد-19«، 

العاملي  املتو�سط  من  اأعلى  وهو  البحرين %66 

املمر�سات  ن�سبة  ت�سكل  كما  يبلغ %46،  والذي 

البحرينيات 76%، ومثلت �سمن الفريق الوطني 

العامالت  من   %80 ن�سبته  ما  الوباء  ملكافحة 

الوظائف  يف  و%69  التنفيذية  املنا�سب  يف 

اإجمايل  من   %64 ن�سبتها  وبلغت  التخ�س�سية، 

عمليات  يف  امليداين  الفريق  �سمن  العاملني 

احلاالت، و%71  على  والك�سف  والعزل  احلجر 

من اإجمايل العاملني يف املخترب، كما بلغت ن�سبة 

الالتي يعملن على حتليل وجتميع البيانات 78 

.%

قدمته  ما  اإىل  كلمتها  م�ستهل  يف  واأ�سارت 

م�سبوق،  غري  عطاء  م�سهد  من  العامل  يف  املراأة 

اأجل  من  به  تقوم  الذي  الدور  لعظمة  ي�سري 

وحت�سينها  وللمجتمعات  وتقدمها،  الب�سرية 

وقوف  اأن  اإىل  الفتة  والتحديات،  املخاطر  من 

جلائحة  للت�سدي  االأمامية  اخلطوط  يف  املراأة 

القيادي،  دورها  عن  يك�سف  »كوفيد-19«، 

وت�سافرها املت�سارع لتحمل امل�سوؤولية يف مواقع 

العالج والعزل، ومراكز العلوم والبحوث، ويف 

طليعة املتطوعني خلدمة االإن�سانية.

واأ�سافت: »فالن�ساء يف مقدمة من ا�ستجاب 

�سهد  حيث  االأزمة،  حتديات  اإىل  للت�سدي 

الطبية  الفرق  �سمن  املراأة  باأ�سره جهود  العامل 

والتمري�سية واالإدارية، ويف املختربات العلمية، 

يف  واأ�سهمن  والعاملات  الباحثات  وقفت  حيث 

اإىل  والو�سول  الفريو�س،  �سلوك  على  التعرف 

اكت�سافات مبهرة للقاحات امل�سادة له، واأ�سهمن 

يف اإجناز العالجات املحتملة التي كانت اأ�سلحة 

اجلائحة،  مع  معركتها  يف  الرئي�سية  الب�سرية 

قام  ما  تفوق  رعاية  باأعمال  القيام  وا�ستطعن 

به الرجل يف هذا املجال وفًقا ملوؤ�سر املوؤ�س�سات 

التنمية  مركز  عن  ال�سادر  والنوع  االجتماعية 

والتنمية،  االقت�سادي  التعاون  ملنظمة  التابع 

يف  العاملة  القوى  من   %70 املراأة  ت�سكل  حيث 

جمال الرعاية ال�سحية عاملًيا، خا�سة يف جمال 

يف  العاملني  من   %65.3 ومتثل  التمري�س، 

الزخم  هذا  �سمن  اأنه  اإىل  ولفتت  ال�سيدليات«. 

ال�سفوف  يف  املراأة  تقدمه  الذي  العطاء  من 

الوقوف  ي�ستلزم  اجلائحة،  ملواجهة  االأمامية 

يف  الن�ساء  متثيل  م�ستوى  على  جدًيا  للتعرف 

قطاع  القرار يف  �سنع  وعمليات  القيادة  مراتب 

م�ساركتها  لرت�سيخ  والعمل  ال�سحية،  الرعاية 

على نحو من العدالة وامل�ساواة يف تبوء االأدوار 

امل�ستويات  على  القرارات  و�سناعة  القيادية 

الوطنية والدولية.

املتحدة  االأمم  منظمة  اأدركت  »قد  وتابعت: 

اأهمية هذا الدور، فجعلت عنوان االحتفال باليوم 

العاملي للمراأة للعام احلايل معنونا بـ)املراأة يف 

ال�سفوف القيادية لتحقيق م�ستقبل من امل�ساواة 

الهائلة  باجلهود  احتفاًء  كوفيد–19(،  عامل  يف 

يف  العامل  اأرجاء  كل  يف  املراأة  تبذلها  التي 

�سبيل ت�سكيل م�ستقبل ينعم مبزيد من امل�ساواة 

والتعايف االأف�سل من جائحة )كوفيد-19(، كما 

للدورة 65  الرئي�س  املو�سوع  مع  يتما�سى  اأنه 

العامة،  احلياة  يف  )املراأة  املراأة:  و�سع  للجنة 

وامل�ساركة املت�ساوية يف �سنع القرار(«.

هذا  اأمام  اأنه  على  بالتاأكيد  كلمتها  وختمت 

اأن  يتاأكد  للمراأة،  االإجناز  من  ال�سخم  ال�سجل 

اأ�سا�سية  الق�ساء على اجلائحة، يقت�سي بدرجة 

وتوفري  وحقوقها،  املراأة  �سحة  وحماية  تعزيز 

البيئة املالئمة لها، وتوفري االمتيازات املتنا�سبة 

واملجتمعية  العملية  التحديات  حجم  مع 

واالأ�سرية التي تت�سدى لها يف اآن.

الربملانات  رئي�سات  عر�ست  جانبهن،  من 

مداخالتهن ب�ساأن املو�سوع االأ�سا�سي لالجتماع، 

والذي ركز على تقييم تطورات الن�ساء والفتيات 

وال�سعي اىل اتخاذ اإجراءات موجهة نحو احللول 

من اأجل التعايف املراعي للمنظور اجلندري من 

نقا�س  جل�ستي  مدار  على  جرى  حيث  الوباء، 

املراأة خالل  الإ�سهامات  والروؤى  التجارب  تبادل 

اجلائحة، ودورها يف الفرتة الراهنة نحو تعزيز 

التقدم يف خطة التعايف. 

الربملانية  ال�سعبة  وفد  اأع�ساء  اأن  يذكر 

امل�سارك ي�سم ال�سيد جمال حممد فخرو النائب 

والنائب  ال�سورى،  جمل�س  لرئي�س  االأول 

جمل�س  لرئي�سة  االأول  النائب  �سلمان  عبدالنبي 

النائب  �سلمان  علي  جميلة  واالأ�ستاذة  النواب، 

الثاين لرئي�س جمل�س ال�سورى.

ا�ستقبل الفريق طارق بن ح�سن احل�سن 

من  وفًدا  اأم�س  �سباح  العام  االأمن  رئي�س 

موظفي جمل�س ال�سيوخ بالواليات املتحدة 

الدكتور  الركن  العميد  بح�سور  االأمريكية، 

م�ساعد  خليفة  اآل  حممد  بن  حمد  ال�سيخ 

العمليات  ل�سئون  العام  االأمن  رئي�س 

احلرم  عبداهلل  حممد  والعميد  والتدريب، 

الوكيل امل�ساعد للتخطيط والتنظيم.

رئي�س  رحب  اللقاء،  م�ستهل  ويف 

اأهمية  موؤكًدا  الوفد،  باأع�ساء  العام  االأمن 

تعزيز  يف  واللقاءات  الزيارات  هذه  مثل 

ال�سديقني،  البلدين  بني  القائم  التعاون 

حيث ا�ستعر�س اجلهود التي تبذلها وزارة 

وتعزيز  االأمن  حفظ  �سبيل  يف  الداخلية 

اإىل  الرامية  الربامج  بجانب  اال�ستقرار، 

االأمني  العمل  جماالت  وحتديث  تطوير 

بها  تقوم  التي  واملهام  العامة  وال�سالمة 

تعزيز  �سبيل  يف  املجتمع  خدمة  �سرطة 

اأمن  على  واملحافظة  املجتمعية  ال�سراكة 

خالل  بارز  دور  لها  كان  والتي  املجتمع 

جائحة كورونا و�ساهمت يف الت�سدي لها، 

الداخلية وتوجيهاته  اإىل دور وزير  م�سرًيا 

االأمنية،  االأجهزة  تطوير  اأجل  من  الدائمة 

التدريب  بربامج  يتعلق  فيما  ال�سيما 

والتقنيات،  املعدات  باأحدث  والتجهيز 

الدول  وجتارب  خربات  من  واال�ستفادة 

املتقدمة يف هذا اجلانب.

�سرًحا  العام  االأمن  رئي�س  وقدم 

االإ�سالح  مركز  برامج  تطوير  اآلية  حول 

والتاأهيل التي تهدف لتقدمي اأف�سل اخلدمات 

وقيم  ملعايري  تر�سيًخا  للنزالء  واالإجراءات 

املبذولة  اجلهود  وحول  االإن�سان،  حقوق 

والتدابري  العقوبات  قانون  تطبيق  يف 

االإيجابية،  واآثارها  تطبيقها  واآلية  البديلة 

والدورات  التدريبية  املناهج  ا  م�ستعر�سً

يف  الداخلية  وزارة  تعتمدها  التي  املكثفة 

جمال حقوق االإن�سان.

واآليات  �سبل  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

تطوير التعاون االأمني بني مملكة البحرين 

على  العمل  اإطار  يف  املتحدة  والواليات 

تعزيز العالقات الثنائية، كما مت بحث عدد 

من املو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك.

رئي�س االأمن العام ي�شتقبل وفًدا من موظفي »ال�شيوخ االأمريكي«

بحث اآليات تطوير التعاون االأمني بني البحرين واأمريكا

رئي�سة جمل�س النواب

خالل لقاءات مع روؤ�شاء الوفود امل�شاركة عقدتها ال�شعبة الربملانية يف »فيينا«

 تفعيل الدبلوما�شية الربملانية ياأتي انطالًقا من روؤية امللك بالتوا�شل مع العامل

اأكد وفد ال�سعبة الربملانية اأّن مملكة البحرين 

حتر�س على بناء عالقات طيبة مع جميع دول 

العامل، وذلك اإدراًكا واإمياًنا بالتعاون والتن�سيق 

ونتائج  اآثار  من  يحققه  وما  الدول،  بني  البناء 

والدويل،  االإقليمي  ال�سعيدين  على  اإيجابية 

الربملانيون  به  يقوم  ملا  دعمه  الوفد  موؤكًدا 

ال�سراكة  تعزيز  اأجل  من  متوا�سلة  جهود  من 

الربملاين  واالحتاد  الربملانات  بني  والتكامل 

دولية  قرارات  �سوغ  يف  ي�سهم  ومبا  الدويل، 

املختلفة،  واالأزمات  التحديات  لتجاوز  داعمة 

عن  ن�ساأت  التي  االأخرية  التحديات  ا  وخ�سو�سً

انت�سار جائحة كورونا.

التي  اللقاءات  من  عدد  خالل  ذلك  جاء 

عقدتها فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�سة جمل�س 

اإليان  من  كل  مع  املرافق،  والوفد  النواب، 

تيليوك�س رئي�سة جمل�س النواب مبملكة بلجيكا، 

ال�سيوخ مبملكة  و�ستيفاين دوز رئي�سة جمل�س 

الربملان  رئي�سة  اليزابيث  وكر�ستينا  بلجيكا، 

رئي�س  نائب  لينغ،  اإلنور  ودمي  االأرجنتيني، 

العموم ورئي�س ق�سم الطرق والو�سائل  جمل�س 

باململكه املتحدة، وذلك على هام�س امل�ساركة يف 

الربملانات يف  لروؤ�ساء  العاملي اخلام�س  املوؤمتر 

العا�سمة النم�ساوية فيينا.

واأ�سارت اإىل اأن تفعيل الدبلوما�سية الربملانية 

اهلل  حفظة  امللك  جاللة  روؤية  من  انطالًقا  ياأتي 

العالقات  وتوطيد  واالنفتاح  بالتوا�سل  ورعاه 

لتن�سيق  االأ�سعدة،  كل  على  العامل  دول  مع 

ال�سيا�سي  املجال  يف  التعاون  وتعزيز  املواقف 

موؤكدة  والدبلوما�سي،  وال�سناعي  واالقت�سادي 

مملكة  يف  الت�سريعية  ال�سلطة  حر�س  على 

البحرين على تعزيز التعاون الربملاين مع جميع 

املجال�س الت�سريعية.

اأن  اللقاءات  هذه  خالل  زينل  اأكدت  كما 

ت�سري  احلكيمة  قيادتها  بف�سل  البحرين  مملكة 

روؤى  وفق  والتقدم  البناء  نحو  ثابتة  بخطوات 

وا�سرتاتيجيات وطنية تهدف اإىل ا�ستمرار البناء 

واملزيد من التطور يف امل�سرية التنموية ال�ساملة 

الربملانية  ال�سعبة  وفد  اأن  اإىل  ي�سار  للمملكة. 

عبدالنبي  النائب  كالً  اللقاءات �سم  الذي ح�سر 

النواب،  جمل�س  لرئي�سة  االأول  النائب  �سلمان 

لرئي�س  الثاين  النائب  �سلمان  جميلة  وال�سيدة 

جمل�س ال�سورى.

تراأ�س اجتماع اللجنة االأمنية العا�شر.. خليفة بن علي:

 تعزيز ال�شراكة املجتمعية يف تلبية احتياجات املواطنني

بن  علي  بن  خليفة  ال�سيخ  �سمو  تراأ�س 

اجتماع  اجلنوبية،  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة 

عرب   2021 لعام  العا�سر  االأمنية  اللجنة 

بح�سور  ُبعد«،  »عن  املرئي  االت�سال  تقنية 

العميد عي�سى ثامر الدو�سري نائب املحافظ، 

وعدد من ال�سباط من ممثلي االإدارات االأمنية 

بوزارة الداخلية.

ويف م�ستهل االجتماع رحب �سمو املحافظ 

خمتلف  بدور  �سموه  م�سيًدا  باحل�سور، 

مهني  اأداء  من  قدموه  ملا  االأمنية  اجلهات 

العام،  لهذا  عا�سوراء  مو�سم  الإجناح  متميز 

تنفيًذا لتوجيهات الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن 

الداخلية يف التعاون  اآل خليفة وزير  عبداهلل 

وتفعيل مبداأ ال�سراكة االأمنية واملجتمعية مع 

خمتلف االأجهزة االأمنية يف كل ما يعزز االأمن 

وال�سالمة يف خمتلف مناطق املحافظة.

برئا�سة �سمو  االأمنية  اللجنة  اطلعت  كما 

االإدارة  قدمته  مرئي  عر�س  على  املحافظ، 

يف  املبذولة  اجلهود  حول  للمرور  العامة 

العودة  املروري �سمن خطة  التواجد  تكثيف 

اإىل املدار�س من خالل تن�سيق احلركة املرورية 

التعليمية  املنطقة  يف  احلركة  وان�سيابية 

الحتياجات  تلبية  وذلك  املحافظة،  يف 

املرورية،  ال�سالمة  تعزيز  يف  االأهايل  واآراء 

متابعة  على  اللجنة  حر�س  �سموه  مبيًنا 

اال�ستعدادات املتبعة ال�ستقبال العام الدرا�سي 

اجلهود  بت�سافر  املحافظة،  نطاق  اجلديد يف 

مع �سرطة املجتمع مبديرية �سرطة املحافظة 

اجلنوبية للتن�سيق االأمني واملجتمعي تزامًنا 

مع بدء العام الدرا�سي 2022-2021.

حمافظ  �سمو  اطلع  اآخر،  جانب  ومن 

اجلنوبية واأع�ساء اللجنة االأمنية، على عر�س 

مرئي قدمته االإدارة العامة للحرا�سات بوزارة 

الداخلية، حول احلمالت االأمنية والتي اأقيمت 

حر�س  �سموه  موؤكًدا  املحافظة،  نطاق  يف 

والتعاون  التن�سيق  على  اجلنوبية  املحافظة 

وتنظيم  اإقامة  يف  اجلهات،  خمتلف  مع 

املحافظة،  مناطق  مبختلف  االأمنية  احلمالت 

وذلك �سعًيا الإبراز ال�سراكة املجتمعية الهادفة 

مع خمتلف اجلهات االأمنية.

خالل  املحافظ  �سمو  تابع  وقد  هذا 

احلوادث  اأبرز  حول  تقريًرا  االجتماع، 

احلادث  �سمنها  من  موؤخًرا،  وقعت  التي 

امللك حمد، حيث  �سارع  الواقع على  املروري 

العامة  االإدارة  جهود  اللجنة  ا�ستعر�ست 

للمرور يف مبا�سرة احلادث، كما اطلع �سموه 

اندلع  الذي  احلريق  تقرير حول حادث  على 

م�سيًدا  ع�سكر،  منطقة  يف  امل�ساجد  اأحد  يف 

للدفاع  العامة  االإدارة  �سموه بجاهزية رجال 

املدين و�سرعة اال�ستجابة يف اإخماد احلريق، 

االأجهزة  جاهزية  يرتجم  ذلك  باأن  منوًها 

االأمنية واالآليات املتبعة يف مكافحة احلوادث 

ل�سمان اأمن و�سالمة املواطنني واملقيمني.

االأمنية،  اللجنة  بحثت  اآخر،  اإطار  ويف 

ملتابعة  احلمالت  من  عدد  تنظيم  موا�سلة 

مع  بالتعاون  العمال  �سكن  اأو�ساع  ت�سحيح 

�سموه  موجًها  واحلكومية،  االأمنية  االأجهزة 

ال�سالمة  لتعزيز  الالزمة  التدابري  باتخاذ 

نطاق  �سمن  تقع  التي  امل�ساكن  خمتلف  يف 

املحافظة.

احل�سور  اأ�ساد  االجتماع،  ختام  ويف 

�سمو  يوليه  بـما  االأمنية  االأجهزة  ممثلي  من 

حمافظ املحافظة اجلنوبية من دور بارز يف 

خمتلف  يف  االأمنيــة  وال�سراكـة  التن�سيق 

من  التــي  االأمنيـة  واحلمــالت  الربامـج 

�ساأنها وتر�سيــخ مقومات وفق اأعلى معايري 

االأمن وال�سالمة.

جامعة البحرين: اخلمي�س املقبل 

تهيئة الطلبة امل�شتجدين يف »يوتيوب«

اأعلنت عميدة �سوؤون الطلبة يف جامعة 

املالكي،  حممد  فاطمة  الدكتورة  البحرين 

اأن يوم اخلمي�س املقبل )املوافق 9 �سبتمرب 

الطلبة  لتهيئة  يكون  �سوف  2021م( 

املقبولني للدرا�سة يف العام اجلامعي احلايل 

الطلبة  املالكي  د.  ودعت   .2022-2021

يوم  برنامج  متابعة  اإىل  اأمورهم،  واأولياء 

التهيئة الذي �سيقام برعاية رئي�س اجلامعة 

االأ�ستاذ الدكتور ريا�س يو�سف حمزة، عرب 

وذلك  البحرين،  جامعة  يوتيوب  ح�ساب 

.www.uob.edu.bh على الرابط

امل�ستجدين  الطلبة  املالكي  د.  وهناأت 

للدرا�سة  قبولهم  مبنا�سبة  اأمورهم  واأولياء 

اإىل  الطلبة  ودعت  البحرين،  جامعة  يف 

يوم  برنامج  من  واال�ستفادة  امل�ساركة 

جميع  على  االطالع  اأهمية  موؤكدة  التهيئة، 

اأجل  من  واللوائح،  واالأنظمة  االإر�سادات 

بثقة  اجلامعية  الدرا�سة  لبدء  اال�ستعداد 

ومتيز.

جامعة  رئي�س  يلقي  اأن  املقرر  ومن 

افتتاح  خالل  كلمة  حمزة  د.  اأ.  البحرين 

عميدة  �ستلقي  كما  التهيئة،  يوم  فعاليات 

ا. �سوؤون الطلبة د. املالكي كلمة اأي�سً

التهيئة  برنامج  »اإن  املالكي:  د.  وقالت 

الطالبية لهذا العام �سوف يت�سمن عدًدا من 

الفقرات، تهدف اإىل تعريف الطالب بجامعة 

للطلبة،  تقدمها  التي  وباخلدمات  البحرين، 

ينبغي  التي  واللوائح اجلامعية  وباالأنظمة 

يف  االنتظام  قبل  معرفتها  الطالب  على 

التعريف  اإىل  باالإ�سافة  اجلامعية،  الدرا�سة 

عمادة  توفرها  التي  والربامج  باالأن�سطة 

ت�ساعدهم  التي  للطلبة،  الطلبة  �سوؤون 

مهاراتهم  وتنمية  �سخ�سياتهم،  �سقل  على 

وقدراتهم، وتهيئتهم للحياة العملية«.

�سمو ال�سيخ خليفة بن علي



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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مع عودة املدار�س يتعني على اجلميع اأخذ احليطة 

�شرطة  مع  والتعاون  املدار�س  من  بالقرب  واحلذر 

املجتمع حلفظ اأمن و�شالمة الطلبة.

لن يطول الأمر حتى تتحول تنظيمات العنف الطائفي 

اإىل مزبلة التاريخ. انا واثق من كالمي هذا لدرجة اليقني 

املطلق، لأن ذات التاريخ يعلمنا اأنه يف النهاية ل ي�شح اإل 

ال�شحيح.. فليلقوا مبفرقعاتهم كما �شاءوا، فلن تكون اأ�شد من 

مفرقعات هتلر على لندن، ولكن لندن هي التي انت�شرت يف النهاية.
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1822 - ا�شتقالل الربازيل عن الربتغال.

1923 - تاأ�شي�ص منظمة ال�شرطة اجلنائية الدولية/  

الإنرتب�ل.

علم  و�شع  ب�شاأن  جديد  قان�ن  �شدور   -  1961

للك�يت لي��شح ا�شتقاللها.

1978 - عقد اأول اجتماعات كامب ديفيد بني رئي�ص 

حممد  امل�شري  والرئي�ص  بيجن  مناحم  اإ�شرائيل  وزراء 

اأن�ر ال�شادات.

الأمريكية  الريا�شية  املحطة  يف  البث  بداأ   -  1979

.»ESPN  /اإي اأ�ص بي اإن«

2003 - رئي�ص ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية يا�شر 

ملحم�د  خلًفا  لل�زراء  رئي�ًشا  قريع  اأحمد  يعني  عرفات 

عبا�ص.

2011 - حتطم طائرة كانت تقل فريق ل�ك�م�تيف 

واأ�شفر احلادث عن  له�كي اجلليد،  الرو�شي  يارو�شالفل 

ا. مقتل 43 �شخ�شً

ط�كي�  تختار  الدولية  الأوملبية  اللجنة   -  2013

ل�شت�شافة دورة الألعاب الأوملبية ال�شيفية عام 2020.

بري�  ال�شيفية  الباراملبية  الألعاب  افتتاح   -  2016

دي جانريو، الربازيل.

درجات   8.1 ته  ُقَ�ّ بلغت  عنيف  زلزاٌل   -  2017

ي�شرب �شاحل ولية ت�شيابا�ص جن�ب املك�شيك، ويت�شبب 

ا على الأقل، ليك�ن اأق�ى زلزاٍل ت�شهده  قتل 90 �شخ�شً مبمِ

البالد ُمنذ �شنة 1985.

ا�ستخـــــراج هاتــــف من معـــــــدة ثــــالثيني

ابتلع رجل يف الـ33 من ك��ش�ف� هاتف ن�كيا من طراز 3310 ا�شتقر يف معدته 

وت�شبب له باآلم مربحة ف�شاعده الأطباء ل�شتخراجه يف عملية منظار باطني. 

واأ�شارت التقارير بح�شب ما ذكر م�قع »مريور« اإىل اأن الهاتف املتنقل ال�شادر 

كانت  املري�ص  حياة  واأن  ه�شمه«  يتم  اأن  من  »اأكرب  كان  الثانية  الألفية  بداية  يف 

املعدة. وقام فريق طبي  اإىل  التاآكلي  البطارية  لإمكانية ت�شرب حم�ص  بخطر نظًرا 

بقيادة الدكت�ر اإ�شكندر تيلجاك� باإزالة اجل�شم الغريب دون اإحداث جروح يف املعدة 

وا�شتخراج القطع الثالث منه عرب عملية منظار باطني. ون�شر اأفراد الفريق �ش�ًرا 

عرب م�قع »في�شب�ك« للهاتف الأحمر ال�شغري بعد اإزالته، اإ�شافة ل�ش�ر الأ�شعة التي 

تظهر وج�ده داخل اجل�شم. واإذ اأعرب الطبيب اجلراح عن �شعادته لإمتام العملية 

دون »م�شاعفات«، ذكرت و�شائل الإعالم املحلي اأن الرجل ذهب بنف�شه اإىل امل�شت�شفى 

يف العا�شمة بري�شتينا بعد اأن �شعر بالأمل عقب ابتالع الهاتف. وجتدر الإ�شارة اإىل 

اأن الهاتف ه� واحد من الأغرا�ص الغريبة الكثرية التي يق�م النا�ص بابتالعها على 

الرغم من احت�ائها على اأزرار وبطاريات.

وفاة »رجل الغابة« الفيتنامي

 بعد 40 عاًما ق�ساها يف الأدغال

عاًما،   52 العمر  من  يبلغ  رجل  الإثنني  اأم�ص  ت�يف 

مع  فيتنام  ب��شط  تقع  غابة  يف  عاًما   40 منذ  ويعي�ص 

قاله  ما  بح�شب  ال�شرطان،  مبر�ص  اإ�شابته  اإثر  والده، 

الباقي  ال�حيد  الع�ش�  تري«،  فان  »ه�  وقال  �شقيقه. 

على قيد احلياة من العائلة التي واجهت مقتل العديد من 

اأفرادها ب�شبب الغارات الأمريكية التي مت �شنها يف اأثناء 

حرب فيتنام: »ت�يف اأخي الأكرب يف ال�شاعة ال�شابعة من 

�شباح الي�م اإثر معاناته من �شرطان الكبد منذ اأكرث من 

عام... لقد عانى كثرًيا من الآلم يف اأيامه الأخرية«.

عام  يف  �ش�هد  عاًما(،   52( لجن«  فان  »ه�  وكان 

1973 وه� يرك�ص يف الغابة مع والده، »ه� فان تانه« 

غارات  اأ�شفرت  ما  بعد  فيتنام  حرب  اأثناء  يف  ُفقد  الذي 

الق�شف عن مقتل زوجته واثنني اآخرين من اأبنائه.

بيع اأغلى �سقر يف العامل مببلغ مليون و750 األف ريال بيع منزل بناه اأ�سرى حرب نابليون بدون كهرباء ول مياه ول اإنرتنت

حياتك يف  تخيلت يف حلظة  هل 

منزل بدون كهرباء واإنرتنت ومياه؟ 

على  تعرف  ل..  الإجابة  كانت  اإذا 

املالك  على  �شيتعني  الق�شة،  هذه 

البحر  على  ريفي مطل  ملنزل  اجلديد 

الربيطانية،  ديف�ن  مقاطعة  يف 

ال�شتغناء عن اأب�شط مق�مات احلياة 

احلديثة من كهرباء واإمدادات مياه اأو 

مبلغ  دفع  بعد  وذلك  اإنرتنت،  خدمة 

املنزل  جتهيزات  مع  مقارنة  كبري 

وم�قعه.

عر�ص   metro م�قع  فح�شب 

�شاطئ  يف  البحر  على  املطل  املنزل 

اململ�ك لل�شندوق ال�طني  ماناند�ص 

اإجنلرتا  يف  الرتاثية  امل�اقع  حلفظ 

للبيع  ال�شمالية،  واأيرلندا  وويلز 

األف دولر، وه�  مقابل ح�ايل 550 

جزء من 3 عقارات بناها اأ�شرى حرب 

نابلي�ن يف اأوائل القرن الـ19.

ال�شابق  يف  املنزل  وا�شُتخدم 

ال�ش�احل  خفر  ق�ات  لإقامة  مركزاً 

الربيطانية ملراقبة مهربي التبغ حتى 

اخلم�شينيات من القرب املا�شي.

ويتك�ن املنزل من �شالة رئي�شية 

وغرفة جل��ص وغرفة طعام بجانب 

غرفتي ن�م ومطبخ وحمام خارجي، 

م�اقد  ال�شتقبال  �شالة  يف  وت�جد 

يحت�ي  كما  بال�ق�د  تعمل  للتدفئة 

يعمل  للطهي  م�قد  على  املطبخ 

مب�شابيح  املنازل  وُي�شاء  بالغاز، 

زجاجية تعمل بالغاز امل�شال.

عر�ص املزاد الدويل ملزارع اإنتاج 

ال�شق�ر يف ي�مه الأخري، اأغلى �شقر 

به  ظفر  اأن  بعد  العامل،  يف  )جري( 

�شقار مببلغ ملي�ن و750 األف ريال 

�شع�دي، ح�ايل »466 األف دولر«، 

وذلك يف املزاد الذي اأقيم مبقر نادي 

)�شمايل  مبلهم  ال�شع�دي  ال�شق�ر 

مدينة الريا�ص(.

الأ�شلية  ال�شقر  ملكية  وتع�د 

وي�شت  ن�رث  با�شيفك  ملزرعة 

قرم��شة جري  �شقر  وه�  الأمريكية، 

)األرتا وايت(، ط�له ي�شاوي عر�شه، 

اإن�ص،  ون�شف  اإن�شا   16 ويبلغ 

ووزنه 980 جراما.

و�شهد املزاد تناف�ًشا ا�شتمر ل�قت 

الذي  ال�شقر  ن�عية  ب�شبب  ط�يل، 

العامل  يف  الأوىل  للمرة  يعر�ص 

يف  انطلق  قد  املزاد  وكان  مزاد.  يف 

اخلام�ص من اأغ�شط�ص املا�شي، و�شهد 

�شفقات بيع قيا�شية، منها بيع �شقر 

األف  كندي نادر اجلمال مببلغ 350 

الإنتاج  مزارع  عر�شت  فيما  ريال، 

من  �شق�ًرا  دولة،   14 من  القادمة 

نخبة ال�شاللت، لقيت اإقبالً كبرًيا من 

�شقاري اململكة واملنطقة.

على النقي�س من الدراما التليفزيونية متعددة الأجزاء مثل »راأفت الهجان«، و»ليايل احللمية«، جلاأ عدد من �شناع الدراما اإىل 

الأعمال متعددة الق�ش�س، بحيث ي�شم كل م�شل�شل نحو 6 حكايات بواقع 5 حلقات لكل حكاية. ومن اأحدث الأعمال يف هذا 

ال�شياق م�شل�شل »وراء كل باب« الذي ي�شم 6 حكايات بواقع 5 حلقات لكل ق�شة، ومنها ق�شة »رق احلبيب« التي ت�شارك 

يف بطولتها املمثلة ال�شابة ب�شنت النرباوي.  ويف ت�شريح ملوقع �شكاي نيوز عربية، ك�شفت الفنانة ب�شنت النرباوي كوالي�س 

م�شاركتها يف امل�شل�شل، �شمن حكاية »رق احلبيب«، مو�شحة اأنها تدور يف اإطار اجتماعي ت�شويقي فيه �شعود وهبوط يف 

امل�شاعر والأحا�شي�س، وتنتجه �شركة �شيرنجي.

ال�سحة: 105 حالة 

م�سابة بكورونا ول وفيات

اأن  ال�شحة   وزارة  اأعلنت 

 18332 عددها  بلغ  التي  الفحو�شات 

اأظهرت   ،2021 �شبتمرب   6 يوم  يف 

ت�شجيل 105 حالت قائمة جديدة منها 

حالة   34 و  وافدة،  لعمالة  حالة   59
حالة   12 و  قائمة،  حلالت  ملخالطني 

 104 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة 

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالت 

للحالت املتعافية اإىل   .270786
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بمناسبة اليوم الدولي لنقاوة الهواء

 »األعلى للبيئة« يدشن محطتين 
جديدتين لرصد جودة الهواء بسترة وعوالي

أعل��ن المجل��س األعل��ى للبيئة عن 
تدش��ين محطتين جديدتين لرصد 
ج��ودة اله��واء في منطقتي س��ترة 
وعوال��ي، وذلك بمناس��بة االحتفال 
في »اليوم الدولي لنقاوة الهواء من 
أجل س��ماء زرقاء« الذي يصادف يوم 

7 من سبتمبر من كل عام.
وأك��د المبع��وث الخ��اص لش��ؤون 
المناخ الرئي��س التنفيذي للمجلس 
محم��د  الدكت��ور  للبيئ��ة  األعل��ى 
ب��ن دين��ه، أن تدش��ين المحط��ات 
والق��رارات المعني��ة بقي��اس جودة 
اله��واء يعك��س االهتم��ام والدعم 
التنمي��ة  أه��داف  بتنفي��ذ  الكبي��ر 
خ��ال  م��ن  وذل��ك  المس��تدامة 
التطوي��ر وتنفيذ المش��اريع الرامية 
ج��ودة  مس��تويات  عل��ى  للحف��اظ 
اله��واء المحلية والذي يأتي في ظل 
المس��يرة التنموية الشاملة بقيادة 
حضرة صاحب الجال��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه، ومتابعة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، والتي تضمن صحة 
المواطني��ن وكاف��ة أوج��ه الحي��اة 
في مملك��ة البحري��ن، مش��يرًا إلى 
اإلش��ادات الدولي��ة الت��ي تحقق��ت 
للمملك��ة ف��ي ه��ذا المج��ال، الفتًا 
إل��ى أن المحطتي��ن الجديدتين في 
وعوالي ستعمان  منطقتي س��ترة 
عل��ى رفع قدرات رصد ج��ودة الهواء 

من خ��ال انضمامها لش��بكة رصد 
الهواء الج��وي المحيط التي يديرها 
المجلس األعلى للبيئة، والتي تضم 
مجموعة محطات في كل من قالي 

وقلعة البحرين ورأس حيان.
وأوضح بن دينه أن البحرين أطلقت 
المحطات وحصلت  لش��راء  مناقصة 
عليه��ا إحدى الش��ركات الرائدة في 
مجال قي��اس جودة اله��واء، منوهًا 
إل��ى أن برنام��ج رصد ج��ودة الهواء 
سيش��هد مجموعة م��ن التحديثات 
في المس��تقبل القريب، حيث سيتم 
إصدار تطبيق »مؤش��ر جودة الهواء 
البحرين��ي« ألجه��زة الهات��ف عل��ى 
وس��يتم   ،androidو  ios نظام��ي 
عرض المؤش��ر أيضًا عل��ى الموقع 
اإللكترون��ي للمجلس، وأن المجلس 
يعمل على توس��يع كف��اءة محطات 
قياس جودة الهواء عن طريق ش��راء 
المزي��د م��ن المحط��ات م��ن خال 

الميزانية المرصودة لهذا الغرض.
وأضاف أن البحري��ن أصدرت مؤخرًا 
القرار الوزاري رقم )2( لس��نة 2021 

بش��أن المقايي��س البيئي��ة للهواء، 
وال��ذي تح��دد من خال��ه مقاييس 
جدي��دة أكثر دق��ة م��ن المقاييس 
التق��دم  م��ع  وتتواك��ب  الس��ابقة 
التكنولوجي الحدي��ث وذلك لقياس 
الهواء  ف��ي  والملوثات  االنبعاث��ات 
الج��وي، وأن هن��اك فري��ق مختص 
بج��ودة الهواء ف��ي المجلس األعلى 
للبيئ��ة يعم��ل حاليًا عل��ى متابعة 
ومراقبة التزام الش��ركات الصناعية 
بمتطلب��ات القرار م��ن خال خطط 
له��ذه  تس��مح  معتم��دة  زمني��ة 
الش��ركات بتعدي��ل أوضاعه��ا بما 

يتماشى مع القرار الجديد.
يذكر أن برنامج رص��د جودة الهواء 
المحي��ط يعتب��ر من أق��دم البرامج 
البيئي��ة الت��ي تنفذه��ا الحكوم��ة، 
حيث بدأ برنام��ج رصد جودة الهواء 
منذ العام 1986 باس��تخدام محطة 
واحدة ش��به متنقل��ة تبعتها ثاث 
محط��ات ثابتة ع��ام 1993، وتطور 
بعدها البرنامج وش��مل مواقع أكثر 

في مختلف أرجاء مملكة البحرين.

د. محمد بن دينة 

إتاحة الجرعة المنشطة لمن 
 أكملوا 6 أشهر بعد الثانية 

من »كوفيشيلد - أسترازنيكا«

أعل��ن الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا، أنه 
بناًء على آخر المس��تجدات والمعطي��ات؛ تمت الموافقة على 
إتاحة الجرعة المنش��طة لمن أكملوا 6 أشهر من أخذ الجرعة 
الثانية من تطعيم »كوفيشيلد - أسترازنيكا« للفئة العمرية 
البالغ��ة 18 عامًا فما فوق، حيث يمكن لهذه الفئة أخذ نفس 
نوع تطعيم الجرعة األولى والثانية »كوفيشيلد - أسترازنيكا« 

كجرعة منشطة.
وأوضح الفريق الوطني الطبي، أنه يمكن لكبار السن البالغين 
م��ن العم��ر 60 عام��ًا فما ف��وق وم��ن يعانون م��ن أمراض 
نق��ص المناعة ممن أكملوا 6 ش��هور أخذ الجرعة الثانية من 
»كوفيش��يلد - أس��ترازنيكا« أخ��ذ تطعيم )فاي��زر -بيونتيك( 
كخي��ار آخر، أو أخذ نفس نوع تطعي��م الجرعة األولى والثانية 

كجرعة منشطة كما تم اإلعان عنه.
وأكد الفريق الوطني الطبي، أن تطوير بروتوكوالت التطعيم 
ضمن الحملة الوطنية للتطعيم، جاءت في ظل الخطوات التي 
تق��وم بها البحرين للتصدي لفيروس كورونا بما يس��هم في 

الحفاظ على صحة وسامة الجميع.
وأش��ار إلى أنه يمكن له��ذه الفئة المبادرة بالتس��جيل ألخذ 
الجرعة المنشطة، عبر الموقع اإللكتروني التابع لوزارة الصحة 
healthalert.gov.bh أو عبر تطبيق »مجتمع واعي« من خال 
اختيار »التس��جيل ألخذ جرعات منشطة« ضمن خيار التسجيل 

ألخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

والتعلي��م  التربي��ة  وزي��ر  أع��رب 
الدكتور ماج��د بن عل��ي النعيمي، 
جمي��ع  ع��ن  وبالنياب��ة  باس��مه 
والمؤسس��ات  ال��وزارة  منتس��بي 
والخاص��ة  الحكومي��ة  التعليمي��ة 
والطلب��ة، عن خالص الش��كر ووافر 
واالمتن��ان لحضرة صاحب  التقدير 
الجال��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاه��ل الباد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه، بما تفض��ل به جالته 
الكري��م بمناس��بة العام الدراس��ي 
2022/2021م، من معاني  الجديد 
بالمس��يرة  واالهتم��ام  التقدي��ر 
التعليمي��ة المبارك��ة، تأكي��دًا لما 
يحظ��ى به التعلي��م، بكافة مراحله 
الدراس��ية، من رعاية موصولة من 

جالته حفظه اهلل ورعاه، مما مّكن 
الوزارة وباستمرار من تحقيق أفضل 

النتائ��ج على الصعيدي��ن اإلقليمي 
والدولي، مشيدًا بالدعم الذي تلقاه 
الوزارة من الحكومة بقيادة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء حفظ��ه اهلل ورعاه، 
والمتابعة المستمرة من المجلس 
األعل��ى لتطوير التعلي��م والتدريب 
برئاس��ة س��مو الش��يخ محم��د بن 
رئي��س  نائ��ب  خليف��ة  آل  مب��ارك 

مجلس الوزراء.
وأض��اف الوزير بأن إش��ادة جالته 
ال��وزارة  بجه��ود  اهلل،  حفظ��ه 
والتربويين بمختلف مواقعهم، هي 
محل االعت��زاز والتقدير من الجميع، 
وتعتبر وس��ام فخر واعتزازًا وحافزًا 

لمزيد م��ن العطاء م��ن أجل رفعة 
البحري��ن وتقدمها، مش��يرًا إلى أن 
ال��وزارة قد عملت وما ت��زال تعمل 
عل��ى توفي��ر الخدم��ات التعليمية 
وتنويعها بما يتناسب مع احتياجات 
مراحلهم  بمختل��ف  الطلبة  األبن��اء 
الدراس��ية، س��واء من خال التعلم 
الصف��ي أو م��ن خال الدراس��ة عن 
ُبعد أو ال��دروس المتلفزة أو قنوات 
اليوتي��وب، أو م��ن خ��ال البواب��ة 
التعليمي��ة التي توف��ر العديد من 
الخدمات للطلبة والمعلمين وأولياء 
األم��ور، والتي تجاوز ع��دد الزيارات 
لها خ��ال العام الدراس��ي الماضي 
فق��ط )68 مليون( زيارة من الداخل 

والخارج تأكيدًا ألهميتها.

»التربية«: 3 أيام لحضور طلبة االبتدائي
ياسمينا صالح «

أتم��ت جمي��ع الم��دارس الحكومية اس��تعداداتها 
الستقبال الطاب والطالبات، ممن اختاروا الحضور 

الفعلي، اليوم
وأعلنت إدارات مدرسية أوقات الحضور واالنصراف 
لطلب��ة المرحل��ة االبتدائي��ة للع��ام الدارس��ي 
2021-2022. وحددت اإلدارات الس��اعة ال�6:45 
صباح��ًا لحض��ور الطلبة إل��ى المدرس��ة في أيام 
األح��د واإلثني��ن والثاث��اء بالنس��بة إل��ى طلبة 
الص��ف األول والثان��ي والثال��ث االبتدائي، ويوم 
األربعاء والخميس لطلبة الصف الرابع والخامس 

االبتدائي. كما حددت مواعيد انصراف الطلبة؛ إذ 
يبدأ انصراف طلبة الصف األول االبتدائي والرابع 
االبتدائي عند الس��اعة ال�12:55 ظه��رًا، وطلبة 
الص��ف الثان��ي االبتدائ��ي والخام��س االبتدائي 
عند الس��اعة ال�1:05 ظهرًا، وفي الساعة ال�1:15 
ظهرًا يبدأ انصراف طلبة الصف الثالث االبتدائي. 
وأكدت اإلدارات أهمية تزويد أولياء األمور أبناءهم 
بوجب��ة اإلفطار والماء، ومن��ع انتقال الطالب من 
ص��ف إلى آخر، إلى جانب االلتزام بإحضار األدوات 
المدرس��ية والقرطاس��ية، وكذل��ك الحرص على 
عدم مش��اركته مع زمائه، مش��ددًة على أهمية 
الحرص عل اتباع س��لوكات النظافة والوقاية من 

األمراض المعدية، مثل غسل اليدين وتعقيمها 
مع االلتزام بتغطية الفم واألنف عند العطس.

وبينت أنه في حال ظهور أي أعراض على الطالب 
مثل ارتفاع حرارة أو رش��ح أو كحة يجب بقاؤه في 
المنزل، وفي ح��ال غياب الطالب عن الحضور إلى 
المدرس��ة أو التعلم عن بع��د ببرنامج »التيمز« 
إب��اغ اختصاصي��ة اإلرش��اد االجتماع��ي في كل 
مدرس��ة. مؤكدي��ن عل��ى أولياء األم��ور االنتظار 
بجانب الس��يارة ف��ي أثناء اس��تام الطالب وقت 
االنص��راف، وعدم التجمع أمام بوابة المدرس��ة، 
وااللت��زام بوق��ت االنص��راف وع��دم التأخ��ر عن 

الطالب.

اإلشادة الملكية حافز لمزيد من العطاء من أجل رفعة البحرين 

 وزير التربية: توفير الخدمات التعليمية 
وتنويعها بمختلف المراحل الدراسية

»مايكروسوفت« تصنف 9 مدارس حكومية 
بحرينية كمدارس حاضنة للتكنولوجيا

أعلنت وكي��ل وزارة التربية والتعليم 
للسياس��ات واالس��تراتيجيات واألداء 
ن��وال الخاط��ر، حص��ول 9 م��دارس 
حكومية بحريني��ة متميزة على لقب 
عالم��ي ضم��ن مش��روع الم��دارس 
 Show  - للتكنولوجي��ا  الحاضن��ة 
والذي   ،Case Incubator Schools
يه��دف إل��ى رف��ع كف��اءة العملي��ة 
الم��دارس ضم��ن  ف��ي  التعليمي��ة 
التمكين الرقمي في جميع العمليات 

واإلجراءات اإلدارية والتعليمية.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج المقدم 
من ش��ركة مايكروس��وفت العالمية 
التعليمي��ة  المؤسس��ات  يدع��م 
وأهمه��ا الم��دارس، لتطبي��ق طرق 
واس��تراتيجيات تعليمي��ة معاص��رة 
التطوي��ر  بعجل��ة  تدف��ع  وحديث��ة 
المس��تمر واإلب��داع واالبت��كار ف��ي 
فضاء التعلم وتحسين نتائج الطلبة 
الواح��د  الق��رن  مه��ارات  ومواكب��ة 
والعش��رين من خال تع��اون جميع 
الك��وادر المدرس��ية م��ن معلمي��ن 
وقيادات عليا بالمدرس��ة، عن طريق 
تأس��يس مدارس فاعلة توفر أقصى 
مراح��ل التعلم لتصب ف��ي مصلحة 
الطالب وتؤهله للنجاح في المدرسة 

وفي حياته العملية المستقبلية.
ويع��د مش��روع الم��دارس الحاضنة 
مش��روعًا عالمي��ًا يت��م في��ه اختيار 

أفضل المدارس في العالم من خال 
ش��روط ومعايير محددة، وش��اركت 
فيه مجموعة من م��دارس البحرين، 
حيث مرت ه��ذه الم��دارس في عدة 
مراح��ل وتقييمات قبل الحصول على 

هذا التصنيف.
 /  Show Case« تصني��ف  ويع��د 
وال��ذي حصل��ت  األول��ى«  المرحل��ة 
عليه 12 مدرس��ة ترش��حت للحصول 
 Show« النهائ��ي  التصني��ف  عل��ى 
Case Incubator« بن��اًء على تقييم 
خبراء ومختصي��ن تربويين وتقنيين 
عالميين في ش��ركة مايكروس��وفت 
ويت��م بعدها نش��ر تعمي��م قائمة 
بأسماء المدارس الفائقة والمتميزة 

الرائ��دة  التعليمي��ة  العملي��ة  ف��ي 
عل��ى  والتقني��ات  الط��رق  بأح��دث 

مستوى العالم.
وحصدت 9 مدارس حكومية متميزة 
ف��ي البحرين على ه��ذا اللقب وهي: 
للبن��ات،  الثانوي��ة  الح��د  مدرس��ة 
االبتدائي��ة  المالكي��ة  ومدرس��ة 
اإلعدادية للبنات، ومدرس��ة نس��يبة 
للبن��ات،  االبتدائي��ة  كع��ب  بن��ت 
ومدرس��ة حليمة السعدية اإلعدادية 
للبنات، والمعه��د الديني االبتدائي، 
للبنات،  ومدرس��ة زنوبيا اإلعدادي��ة 
ومدرس��ة الش��روق الثانوية للبنات، 
ومدرسة األندلس االبتدائية للبنات، 

ومدرسة سار الثانوية للبنات. 
وتمي��زت ه��ذه الم��دارس بالكفاءة 
والجه��د ال��دؤوب والعم��ل المتميز 
الحداث��ة  درج��ات  أعل��ى  وتطبي��ق 
واالبت��كار ف��ي العملي��ة التعليمية، 
بشهادة خبراء ومختصين من شركة 
العالمية حيث سجلت  مايكروسوفت 
أسماؤها في القوائم العالمية لعام 
2021-2022 بالحصول على تصنيف 

المدارس الحاضنة للتكنولوجيا.
وأكدت اختصاص��ي تكنولوجيا تعلم 
منس��ق تمكين الم��دارس المتميزة 
للمش��اركة وخوض تجرب��ة الحصول 
للم��دارس  العالم��ي  اللق��ب  عل��ى 
الحاضن��ة للتكنولوجي��ا فاي��زة علي 

الحميقان��ي، فخره��ا ب��أن تتنافس 
الوطني��ة  الك��وادر  م��ن  العدي��د 
البحرينية وتتس��ابق على رفعة هذا 
الوطن وعلو اس��م البحرين، والتطلع 
إل��ى تقدي��م الغال��ي والنفيس من 
وقت وجه��د وعط��اء لتوظيف جميع 
مقاييس النج��اح والحداثة في تعلم 
وتعلي��م أبنائنا الطلب��ة، حيث أظهر 
عالي��ة  كف��اءة  المش��اركين  جمي��ع 

ومثابرة مستمرة للعطاء والتقدم. 
وأكدت اختصاص��ي تكنولوجيا تعلم 
التع��اون  أن  هج��رس،  ش��يماء  أول 
في العمل والتنظيم أس��اس تحقيق 
النجاحات والعزم على تمكين أفضل 
نش��ر  وأهمي��ة  المحلي��ة،  للك��وادر 
ثقاف��ة التعل��م المس��تمر ومواكبة 
الناجح��ة  العالمي��ة  المس��تجدات 
وض��رورة المش��اركة المتمي��زة في 
المحاف��ل الدولية والمحلي��ة. بينما، 
األندل��س  مدرس��ة  مدي��رة  أك��دت 
االبتدائي��ة للبنات رش��ا خميس، أن 
حصول المدرس��ة على هذا اللقب ما 
هو إال مقدمة لتحقيق رؤية البحرين 
االقتصادي��ة 2030 ونتيجة منطقية 
لجهود تراكمية ف��ي مجال التمكين 
حققته��ا  التعلي��م  ف��ي  الرقم��ي 
المدرس��ة عل��ى م��دار س��نوات منذ 
تأسيس مش��روع جالة الملك حمد 

لمدارس المستقبل.

نوال الخاطر

 قاديروف: عالقات وطيدة
 تربط البحرين والشيشان

أش��اد رئيس جمهوري��ة الشيش��ان الصديقة رمض��ان أحمد 
قاديروف بما يربط الشيش��ان ومملك��ة البحرين من عاقات 
وطي��دة ف��ي مختلف المج��االت وس��عي البلدين إل��ى تطوير 

العاقات بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين.
جاء ذلك في أثناء استقباله أمس وزير شؤون الشباب والرياضة 
أيم��ن المؤيد خال زيارت��ه لجمهورية الشيش��ان، حيث نقل 
الوزير تحيات حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل الباد المفدى حفظه اهلل ورعاه، وصاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، 
إلى الرئيس الشيشاني وتمنياتهم لجمهورية الشيشان دوام 

التقدم واالزدهار في مختلف المجاالت.
كم��ا كلف الرئيس رمضان قاديروف الوزي��ر بنقل تحياته إلى 
حضرة صاح��ب الجالة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه، وإلى 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل ورعاه، وإلى س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة، وإلى 
س��مو الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة النائ��ب األول لرئيس 
المجل��س األعلى للش��باب والرياض��ة رئيس الهيئ��ة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية وتمنياته لمملكة 

البحرين دوام التقدم في مختلف المجاالت.
 فيم��ا أعرب المؤيد عن ش��كره لرئيس جمهورية الشيش��ان 
على حس��ن االس��تقبال وكرم الضيافة، مش��يدًا بحرصه على 
تطوير العاق��ات بين مملكة البحرين وجمهورية الشيش��ان 

في مختلف المجاالت بما فيها الجانب الشبابي.
وتمت مناقش��ة المش��اريع المس��تقبلية الرامية إل��ى تنمية 
العاق��ات والتطوي��ر المس��تدام ف��ي المجال الش��بابي بين 
البلدي��ن وتعزي��ز التع��اون بما يس��اهم في تب��ادل الخبرات 

والتجارب الشبابية.

8.8 مليون دينار لتطوير شارع 
الجنبية بطول 4 كيلومترات

عباس المغني «

تأكي��دًا لم��ا نش��رته »الوط��ن« فت��ح مجل��س المناقص��ات 
والمزايدات أمس لوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي مناقصة مش��روع تحس��ين طرق مداخ��ل المدينة 
الشمالية توس��عة طريق الجنبية )الحزمة الثالثة(، وتنافست 
عليها 12 ش��ركة من القطاع الخاص وبلغ أقل عطاء نحو 8.8 

مليون دينار، وأكبر عطاء بلغ نحو 19 مليون دينار. 
وكان��ت »الوط��ن« ف��ي 17 يولي��و 2021، نش��رت خب��رًا عن 
دعوة وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
للمقاولين والشركات للمش��اركة وتقديم عطاءاتهم المالية 
لتوس��عة طريق الجنبية، والممول من دول��ة الكويت ممثلة 

بالصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
وتقدم��ت ش��ركة داون تاون بأق��ل عطاء بمبل��غ 8.8 مليون 
دينار، بينما تقدمت ش��ركة تيرنا للمقاوالت بمبلغ 19 مليون 
دينار، فيما تراوحت عطاءات باقي الش��ركات البالغ عددها 10 

شركات، بين هذين العطاءين.

وزير التربية
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»المثلية« والمؤسسات المدنية
طرق عديدة وأس��اليب متنوعة لفرض قي��م طارئة حتى على المجتمعات 
الغربي��ة وهي ش��رعية »المثلية« ه��ي طارئة ال كظاه��رة، ولكن الطارئ 
هو جعلها ش��رعية وفرضها على جميع المجتمع��ات، والطرق تتنوع بين 
وضعها شرطًا أو وضعها ضمن »الحوافز« أي تكافئ الدول التي تتقبلها، 
أو وضعها ضمن قوائم التصنيف، فيرفع شأن الدول التي تتقبلها وتعطى 
أولوية ويس��خط بالدول التي ترفضها، مثل م��ا فعلت جماعات »البيئة« 

وجماعات »المناخ والنسويات« واليوم هناك ضغوط لفرض »المثلية«.
حقيقة مهمة البد أن تصل وبوضح إلى الدول التي تضع التقارير الحقوقية 
والتصنيفات س��واء كانت الواليات المتحدة األمريكية أو األوروبية كاتحاد 

أو دول منفردة.
إن رف��ض تغيير بعض القي��م التي يراد فرضها علين��ا »كالمثلية« ليس 
رفضًا مقص��ورًا على رجال الدين أو أنها قي��م مرفوضة من قبل مجموعة 
متشددة أو متعصبة في المجتمع البحريني، ليكن واضحًا أن رفضها نابع 
من المجتمع بعمومه حتى ما يصنف بالمدني، وهنا يأتي دور مؤسس��ات 
ه��ذا المجتمع المدني التي يجب أن تبدي رأيها في هذا الموضوع وتكون 

واضحة فيه فال تترك هذا اللبس.
نحن مجتمع نرفض حتى محاوالت تسويقه وتمريره على صغارنا، نرفض 
تغيي��ر المنظومة التش��ريعية الخاصة باألس��رة وبال��زواج والتي تحاول 
جماع��ات الضغط عندهم أن تجعلها من ش��روط القب��ول الدولي، مثلما 
فعل��ت حي��ن أجبرت قط��ر على قبول رفع عل��م المثليين ف��ي مالعب كرة 
القدم كش��رط من شروط اس��تضافتها لكأس العالم، وقبلت قطر بذلك! 
س��تجدون أن تلك الضغوط ستكون على رأس قائمة المطالب إلتمام أي 

صفقة أو عقد أي اتفاق مستقبلي، ضغوطهم ال تتوقف.
الرف��ض ليس من الدولة وال من رج��ال الدين وال من مجموعة متعصبة، 
الرفض من كل أم وأب ومن كل رب أس��رة، ومهمة توضيح هذه الحقيقة 
ليس��ت مقصورة على خطباء المس��اجد أوالجمعي��ات الدينية فقط، هذه 
مهمة المجتمع بأسره، بجميع ش��رائحه دفاعًا عن قيمنا ومبادئنا وديننا 

وأعرافنا وتقاليدنا.
لذلك ف��إن واجب المؤسس��ات المدني��ة بجميع فئاتها ونوعها وليس��ت 
المؤسس��ات الحقوقي��ة فقط، بل المؤسس��ات المعنية بش��ؤون المرأة 
والطفل واألس��رة واالتحادات النوعية والمهنية كلها معنية بإيصال هذه 

الرسالة، إن الرفض ليس مقصورًا أو محصورًا على رجال الدين.
ب��ل أن جمي��ع البحرينيين يرفضون أي محاولة لتمري��ر تلك القيم التي ال 

توافقنا بأي شكل من األشكال، بالضغط السياسي أو االقتصادي.
األحزاب السياس��ية ف��ي الغرب أصبح��ت لعبة في يد جماع��ات الضغط، 
ونجحوا في فرض مطالبهم عليهم، ولهذا الس��بب رضخت األحزاب وقبلت 
بما ال تقبله الفطرة اإلنس��انية، بل س��اهمت معها في تسويق ما ترغب 
رغم اعتراض الناس من أجل مكاس��ب سياسية، حتى أصبح قبول االنحراف 

عالمة من عالمات التقدم والتسامح والرقي!
وصل��وا لألطفال يروجون لهم عن طريق البرام��ج التلفزيونية أن المثلية 
أم��ر مقبول وزواجهم مقبول وتبنيهم لألطفال مقبول وأن ش��كل األس��رة 
ع��ادي جدًا بهذا الش��كل، وها ه��و وزير النقل األمريك��ي و )زوجه( المثلي 

)رزقا( بطفلين كما قيل في الخبر! 
ه��م أحرار فيما يعتنق��ون، إنما نح��ن ملزمون بالدفاع ع��ن قيمنا وعدم 
الرض��وخ لهم ولس��نا وحدن��ا في هذا االعت��راض، فدول عظمى كروس��يا 
والصي��ن تعلن ذلك وبق��وة دفاعًا عن قيمها الخاص أيض��ًا، لذا يجب أن 
يس��معوا منا في عالمنا العربي واإلس��المي أن الرفض نابع من المجتمع 

بأفراده ومؤسساته وأن قيمنا خط أحمر ال تمس.
مس��ؤولية وواجب الحفاظ على قيمنا ليس��ت حصرًا على الدولة، وليس��ت 
واج��ب المس��ؤولين فقط أن يب��دو االعتراض على أي محاول��ة لفتح هذا 
الموضوع، هذا واجبنا جميعًا ومسؤوليتنا جميعًا، وليست حصرًا على رجال 
الدين، هي مسؤولية كل إنس��ان على وجه األرض، وكل مؤسسة مدنية، 

هكذا يفهمون أنه رفض مجتمعي ال رفض مجموعة.
هذا اللي قاصر!

طفل يقضي 3 أيام وحيدًا في األدغال
أعلنت الش��رطة األس��ترالية العثور 
عل��ى طفل عمره 3 أع��وام على قيد 
الحياة، بعد ثالثة أيام من اختفائه 
م��ن من��زل عائلت��ه في والي��ة نيو 

ساوث ويلز.
وقالت ش��رطة نيو س��اوث ويلز في 
بي��ان إن طائ��رة هليكوبتر رصدت 
صباح��ًا   11.30 الس��اعة  الطف��ل 
)01.30 بتوقيت جرينتش( اإلثنين، 
بعد نحو 72 س��اعة من رؤيته آلخر 
مرة في عقار ريف��ي في بوتي، على 
بعد نح��و 110 كيلومترات ش��مال 

غرب سيدني.
وأف��اد البيان بأن الطف��ل أعيد إلى 
أس��رته مع الخض��وع لفحوص من 

جانب اإلسعاف في نيو ساوث ويلز.
ونشرت الشرطة أيضًا مقطع فيديو 
يظهر لحظة رصد المروحية للطفل 

وهو يشرب الماء من جدول.
وقال��ت مدي��رة الش��رطة تريس��ي 
تشابمان لوسائل اإلعالم: »إنه خبر 
جيد«، مضيف��ة أن قرب الطفل من 
الم��اء »من المحتم��ل أن يكون هو 

الس��بب الذي منح��ه الفرصة للبقاء 
على قيد الحياة«.

وأدى اختف��اء الطف��ل إل��ى عملي��ة 
إنقاذ كبيرة شملت عدة وحدات من 
الش��رطة باإلضافة إل��ى مئات من 

متطوعي خدمة الطوارئ.
وأف��اد اإلعالم المحل��ي بأن الطفل، 
المصاب بالتوح��د وغير القادر على 
التحدث، بقي ثالث ليال بمفرده في 
األدغال ف��ي درجات حرارة منخفضة 

تصل إلى 3 درجات مئوية.
وق��ال والده لإلع��الم المحلي: »لقد 
أصيب ببعض الطفح الجلدي الناتج 
عن الحفاض، وتعرض للدغ النمل، 

وسقط، لكنه على قيد الحياة«.

مقتل طفلة لـ»تقديمها قربانًا للجن«
شهدت قرية الشيخ إسماعيل بمحافظة سوهاج في 
صعي��د مصر جريم��ة مروعة راح��ت ضحيتها طفلة 
معاق��ة ذهنيًا وحركيًا، على ي��د عمها وزوجته، حيث 
خططا لذبحها، به��دف تقديمها قربانًا للعثور على 

الكنز، تنفيذًا ألوامر أحد الدجالين.
وق��ال مص��در أمن��ي تفاصي��ل الح��ادث البش��ع، إن 
األجه��زة األمنية تلقت بالغًا من والدة طفلة معاقة 
ذهنيًا وحركيًا وتعاني ضمورًا في المخ تدعي شيماء 
)10 أع��وام(، موضحة أنها عقب خروجها من المنزل 
لشراء متطلباتها وحال عودتها اكتشفت عدم وجود 
طفلتها. وكش��ف المصدر أنه تم تشكيل فريق أمني 
للذه��اب مع وال��دة الطفل��ة لمكان الح��ادث وأثناء 
السير في اإلجراءات ومعاينة منزل المبلغة والمنازل 

المج��اورة كان��ت الصدم��ة، »حيث ت��م العثور على 
الطفلة المذكورة في وضع س��يء داخل غرفة ملحقة 
بمن��زل عمها«. وتاب��ع المصدر أنه ت��م إخراج جثة 
الطفلة المدفونة أس��فل كمية م��ن الرمال ترتدي 
كامل مالبسها وملفوف حول رقبتها وشاح تم خنقها 
بواسطته.وجرى تشكيل فريق بحث الذي وضع خطة 
لكشف غموض الواقعة. وتوصلت جهود فريق البحث 
إلى أن وراء ارت��كاب الجريمة كل من »أحمد. ح« 39 
عامًا س��ائق توك توك »عم المجني عليها«، وزوجته 
المدع��وة »ن��ورا. م« 27 عامًا ربة من��زل، ويقيمان 
بذات الناحية.وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما 
بما أس��فرت عنه التحري��ات أقرا بارت��كاب الواقعة 
تفصيلي��ًا، إذ اتفق المتهم األول م��ع آخرين »جاري 

تحديده��م وضبطه��م« على إحضار طفل��ة لذبحها 
اعتقادًا منهم بمس��اعدة ذلك على اس��تخراج الكنز.
واستغل المتهم خروج زوجة شقيقه »والدة المجني 
عليه��ا« م��ن المنزل وعمل ش��قيقه »وال��د المجني 
عليه��ا« نجار مس��لح ف��ي إح��دى القرى المج��اورة، 
وأرس��ل زوجته إلحض��ار الطفلة المجن��ي عليها من 
منزلها، وأخفوها بمس��كنه تمهي��دًا لالتصال بمن 
اتفق معهم بذبحها. ولدى استش��عاره قدوم قوات 
الش��رطة لفحص بالغ والدة المجني عليها وخش��ية 
افتضاح أمره خنقها بوشاح ودفنها.وتكثف األجهزة 
األمنية بسوهاج جهودها لتحديد وضبط األشخاص 
الذين اتفق معهم المته��م »عم الطفلة« والدجال 

الذي أوهمه بارتكاب الواقعة الستخراج اآلثار.

 قناص سابق في »المارينز« 
يقتل 4 بينهم رضيع في فلوريدا

نّفذ قناص س��ابق من قوات النخبة في الجيش 
األمريك��ي عملية إطالق نار وس��ط فلوريدا ما 
أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم رضيع كان 
بين ذراع��ي والدته، وفق ما أعلنت الس��لطات 

األحد.
وقتل المش��تبه به، الذي ُيدع��ى براين رايلي، 
رج��اًل يبلغ من العمر 40 عام��ًا وامرأة تبلغ من 
العمر 33 عامًا وابنها البالغ ثالثة أشهر وكذلك 

ج��ّدة الطف��ل البالغ��ة 62 عامًا، ف��ي منطقة 
سكنية في مقاطعة بولك في فلوريدا، وفق ما 

أفاد مدير الشرطة في المقاطعة غرادي جود.
وتسبب براين رايلي )33 عامًا( الذي كان يرتدي 
س��ترة واقية من الرصاص، أيضًا بإصابة فتاة 
تبل��غ من العمر 11 عامًا بجروح. وتبادل رايلي، 
الذي لي��س له عالقة بالضحايا، إطالق النار مع 

الشرطة أيضًا قبل أن يستسلم.

حفالت زفاف ثالثية األبعاد
ظه��رت وصيفة عروس من لندن في حفل زفاف صديقتها 
في كندا، دون أن تحول قيود الس��فر التي فرضتها جائحة 
)كوفي��د19( على ش��كل ص��ورة ثالثية األبع��اد، وفقًا لما 

نشرته »ديلي ميل« البريطانية.
عل��ى غرار مش��هد األميرة ليا ف��ي فيلم »ح��رب النجوم«، 
وشاركت وصيفة العروس سارة ريدينغتون في حفل زفاف 
كامل، مباش��رة من لندن. وحضرت ريدينغتون حفل زفاف 
صديقتها المقربة بريتاني سميث إلى جيفري غاالنت في 
كورتز أورتش��اردز في نياغرا أون ذا ليك بأونتاريو في كندا 

منتصف الشهر الماضي.
وش��اهد الحضور مقطع فيديو نابضًا بالحياة بش��كل مثير 
للدهشة يقدم رس��الة قصيرة لريدينغتون، التي كان من 
المقرر أن تحض��ر حفل الزفاف في موعده األصلي يوم 29 
مايو من هذا العام، لكن القيود المستمرة بسبب فيروس 

كورونا دفعت إلى تأجيله حتى منتصف أغسطس، وكانت 
مفاجأة س��ارة من للعروس أن تظهر صديقتها كوصيفة 
وأن تتمكن من إسعاد العروس باللقطات الثالثية األبعاد 
للوصيفة في أثناء إلقائها خطاب الوصيفة التقليدي أمام 

الحضور في حفل الزفاف.
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جاللة الملك المفدى القائد األعلى يزور القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

تفضـــل ملـــك البـــالد القائـــد األعلـــى صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة بزيـــارة القيادة العامـــة لقوة دفـــاع البحرين أمس، 
فلـــدى وصـــول جاللتـــه كان فـــي االســـتقبال القائـــد العام لقـــوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، ومستشار 
األمـــن الوطنـــي قائد الحرس الملكي اللواء الركن ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة وقائد قوة الحـــرس الملكي الخاصة المقدم الركن 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفـــة، ورافق جاللته خـــالل الزيارة 
وزيـــر الديـــوان الملكي الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفـــة، كما كان في 
االســـتقبال عـــدد من كبار الضبـــاط. واطلع أثناء الزيـــارة على الخطط 
المســـتقبلية لتطوير كافة أسلحة قوة الدفاع، واالستعدادات للموسم 
التدريبـــي القادم وفق الخطط الموضوعـــة، معرًبا جاللته عن تقديره 
واعتـــزازه بكافـــة منتســـبي قوة دفـــاع البحرين األشـــاوس وحرصهم 
الدائـــم على حمـــل األمانة بكل إخالص وبما يقومـــون به من واجبات 
وطنية سامية بشجاعة وعزيمة صادقة، لما فيه الخير واألمن لوطننا 
العزيـــز ومواطنيـــه الكرام. وأثنـــى جاللته على دور رجـــال قوة دفاع 
البحريـــن البواســـل وجهودهـــم النبيلـــة بالتكاتـــف مـــع دول العالم في 
العمليات اإلنســـانية الســـامية في العديد مـــن المواقف وتقديم العون 
واإلغاثـــة لألشـــقاء واألصدقاء منذ تأســـيس قوة الدفـــاع حتى اآلن، 
وان جهودها اإلنسانية لدعم أفغانستان الشقيقة وشعبها العزيز مثال 

على ذلك، متمنًيا جاللته للجميع دوام التوفيق والسداد.

ــة ألفــغــانــســتــان ــي ــان ــس ــود اإلن ــه ــج ــم فـــي ال ــال ــع ــك: نــتــكــاتــف مـــع ال ــل ــم ــة ال ــال ج

منتسبو قوة الدفـاع يؤدون واجبـات وطنيـة بشجاعـة

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة علـــى مـــا يجمـــع مملكة 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  البحريـــن 
المتحـــدة الشـــقيقة مـــن عالقـــات أخوية 
راســـخة عـــززت التعـــاون الثنائـــي علـــى 
جميـــع الصعـــد؛ بمـــا أســـهم في الدفـــع بها 
نحو مجاالت أرحب من العمل والتنسيق 
المشـــترك، منوهـــًا ســـموه بمـــا تحظى به 
عالقـــات البلدين الشـــقيقين مـــن اهتماٍم 
ودعـــم من عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه 
رئيـــس دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
صاحب الســـمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية 
أمس بحضـــور وزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، ســـفير دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة الشـــقيقة لدى مملكـــة البحرين 
الشـــيخ ســـلطان بن حمـــدان بـــن زايد آل 
اإلماراتـــي  الســـفير  نقـــل  حيـــث  نهيـــان، 
تحيـــات ولـــي عهـــد أبوظبي نائـــب القائد 
األعلى للقوات المســـلحة بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة صاحب الســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان إلـــى صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء، كما حّمله سموه نقل تحياته إلى 
صاحـــب الســـمو ولي عهـــد أبوظبي نائب 

القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقد تسلم سموه رسالة خطية من أخيه 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد بـــن زايد 
آل نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المســـلحة بدولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة، تضمنت دعوة ســـموه 
لزيـــارة دولة اإلمـــارات العربية المتحدة، 
الدعـــوة، مشـــيرا  بهـــذه  ســـموه  ورحـــب 
ســـموه إلـــى مواصلـــة ترســـيخ العالقات 

األخويـــة بمـــا يجســـد الروابـــط الوطيدة 
بين البلدين.

مـــن جانبه، أعرب ســـفير دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة لـــدى مملكـــة البحرين 
الســـمو  عـــن شـــكره وتقديـــره لصاحـــب 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
على ما يبديه سموه من حرص واهتمام 
بتطوير العالقـــات البحرينية اإلماراتية، 
متمنيـــا لمملكـــة البحريـــن دوام التقـــدم 

واالزدهار.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى دعوة محمد بن زايد لزيارة أبوظبي

الدفع بالتعاون والتنسيق مع اإلمارات نحو مجاالت أرحب

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة



أكـــدت رئيـــس مجلـــس النـــواب فوزيـــة 
بنـــت عبدهللا زينل أن المـــرأَة البحرينية 
قد ســـجلت موقفًا رائدًا عبَر االستجابِة 
السريعِة والفاعلِة في كافِة مواقِع العمِل، 
للتصدي لجائحِة كوفيد 19-، وأســـهمْت 
فـــي تشـــكيِل وتطويـــِر نمـــوذِج بحريني 
متقـــدم، يعبـــُر عـــن الـــدور االســـتثنائي 
الـــذي تلعبـــه فـــي التنميِة الوطنيـــة، عبَر 
ضمـــَن  والنوعـــِي  الواســـِع  ُحضوِرهـــا 
الصفوِف األماميـــِة لمواجهِة الفايروس 
بنســـبِة 75 % مـــن مجمـــِل العاملين في 

الفريِق الوطني لمكافحِة الوباء.
جـــاء ذلـــك خـــال الكلمـــة التـــي ألقتهـــا 
رئيســـة مجلـــس النـــواب أمام رئيســـات 
البرلمانات المشـــاركات كمتحدث رئيس 
-  والرئيســـة العربية الوحيدة المشاركة 
في قمة الرئيسات -  حيث ركزت خال 
جلســـة نقاش ضمـــن أعمـــال القمة على 

تقييـــم دور وأداء النســـاء فـــي جميـــع 
مناحـــي الحياة خـــال الجائحـــة، حيث 
البحرينيـــة  المـــرأة  إســـهامات  عرضـــت 
 ،-19 كوفيـــد  لجائحـــِة  التصـــدي  فـــي 
مبينة أن نســـبة الطبيبـــاِت في البحرين 
المتوســـط  مـــن  أعلـــى  وهـــو   ،%  66
العالمـــي والـــذي يبلغ 46 %، كما تشـــكُل 
نســـبة الممرضـــاِت البحرينيـــاِت 76 %، 
لْت ضمـــَن الفريِق الوطنِي لمكافحِة  ومثَّ
الوبـــاء مـــا نســـبته 80 % مـــن العاماِت 
فـــي المناصـــِب التنفيذيـــة و69 % فـــي 

الوظائـــِف التخصصيـــة، وبلغْت نســـبُتها 
ضمـــَن  العامليـــن  إجمالـــي  مـــن   %  64
الفريـــِق الميدانـــي فـــي عمليـــاِت الَحْجِر 
والعزِل والكشِف على الحاالت، و71 % 
مـــن إجمالي العاملين فـــي المختبر، كما 

بلغْت نســـبُة الاتي يعملـــنَّ على تحليِل 
وتجميِع البيانات 78 %.

وأشـــارت رئيـــس مجلـــس النـــواب فـــي 
مستهل كلمتها إلى ما قدمته المرأُة في 
العالـــم من مشـــهد عطـــاٍء غير مســـبوٍق، 

يشـــيُر لعظمـــِة الـــدوِر الذي تقـــوُم به من 
أجـــِل البشـــريِة وتقدمهـــا، وللمجتمعاِت 
وتحصيِنهـــا مـــن المخاطـــِر والتحديات، 
الفتة إلى أن وقوف المرأِة في الخطوِط 
األماميـــة للتصدي لجائحة كوفيد – 19، 

يكشـــُف عن دوِرها القيـــادي، وتضافرها 
فـــي  المســـؤوليِة  ـــِل  لتحمُّ المتســـارِع 
مواقـــِع العاِج والعـــزِل، ومراكـــِز العلوِم 
المتطوعيـــن  والبحـــوث، وفـــي طليعـــِة 

لخدمِة اإلنسانية.

قالت: نسبة 
الطبيباِت بالبحرين 
66 % وأعلى من 

المتوسط العالمي

local@albiladpress.com
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إسنــاد الحــوادث لشركــات التأميــن يقلــل االزدحــامــات
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  عقـــدت 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
بعـــد-  -عـــن  تثقيفيـــة  محاضـــرة 
بعنوان “إســـناد الحوادث المرورية 
التأميـــن”،  لشـــركات  البســـيطة 
وذلـــك بالتعاون مـــع اإلدارة العامة 
لشـــرح  الداخليـــة؛  بـــوزارة  للمـــرور 
الجديـــدة  اإللكترونيـــة  الخدمـــة 
تطبيـــق  عبـــر  توفيرهـــا  تـــم  التـــي 
المـــرور )eTraffi(، والتي من شـــأنها 
تسهيل عملية اإلباغ عن الحوادث 
المرورية البســـيطة، والتي تقع بين 
مركبتين أو أكثر وتنفيذ إجراءاتها 
بصـــورة مباشـــرة من قبل شـــركات 

التأمين.
قـــدم  المحاضـــرة،  بدايـــة  وفـــي 
مـــن  بلجيـــك  أول هشـــام  شـــرطي 

بـــوزارة  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة 
الداخليـــة شـــرح حـــول قـــرار وزير 
الداخليـــة الصـــادر بتاريخ 18 يناير 
2021، والـــذي تـــم بمقتضاه تنظيم 
إعهـــاد تنفيذ بنود عقد التأمين في 
وقائـــع التلفيـــات المتصالـــح عليهـــا 
إلى شـــركات التأمين، دون الرجوع 
وتعـــد  للمـــرور،  العامـــة  لـــإدارة 
مباشرة شـــركات التأمين للحوادث 
البســـيطة للمركبات هي األولى من 

نوعها في المنطقة.
هشـــام  أكـــد  المحاضـــرة،  وخـــال 
بلجيك على األثر اإليجابي لتطبيق 
المشـــروع فـــي تحقيق االنســـيابية 
المشـــروع  يعـــد  حيـــث  المروريـــة، 
خطوة سباقة في تقديم الخدمات 
والمبـــادرات  المشـــاريع  وتبنـــي 

التي تســـهم في الحفـــاظ على أمن 
وســـامة مســـتخدمي الطريق، في 
ظـــل تكامـــل عناصـــر التعـــاون بين 
وشـــركات  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة 
المعلومـــات  وهيئـــة  التأميـــن 
واإلدارات  اإللكترونيـــة  والحكومة 
األمنيـــة ذات الصلة، بما يســـهم في 
إنجاح المشـــروع وتحقيق أهدافه 

المرجوة.
كما تم التأكيد على أهمية الشراكة 

نجـــاح  فـــي  البنـــاءة  المجتمعيـــة 
هـــذا المشـــروع من خـــال تجاوب 
فـــي  المركبـــات  ســـائقي  وتعـــاون 

هـــذا الشـــأن واتباعهم اإلجـــراءات 
المطلوبـــة، وهو األمـــر الذي ينصب 

في صالح تعزيز السامة العامة.

وعلى صعيد متصل، أشـــاد بلجيك 
بمســـتوى الوعي لدى مســـتخدمي 
الطريـــق، وهـــو مـــا بـــدا مـــن خـــال 
االنطباعات اإليجابية التي عكست 
أهمية المشروع ودوره في تحقيق 
السامة المرورية وتقليل االزدحام 

وتوفير الوقت والجهد الازمين.
وفي الختام، تم التأكيد على أهمية 
تعزيـــز عملية التوعية لدى ســـائقي 
الجديـــدة  باإلجـــراءات  المركبـــات 
الازم اتباعها عند وقوع الحوادث 
والوصـــول  البســـيطة  المروريـــة 
إلـــى شـــرائح المجتمـــع كافـــة مـــن 
لتحقيـــق  ومقيميـــن؛  مواطنيـــن 
األهداف المنشـــودة من المشـــروع 
وتعزيـــز الســـامة المرورية لما فيه 

صالح الجميع.

المنامة- وزارة األشغال شؤون البلديات والتخطيط العمراني

“المرور” تؤكد 
أهمية الشراكة 

المجتمعية إلنجاح 
المشروع

الشعبة البرلمانية - فيينا

زينل الرئيسة العربية الوحيدة بقمة رئيسات البرلمانات بالنمسا

محمد بن دينة

المنامة - وزارة الداخلية

تحـــت رعايـــة محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، أقيـــم 
حفـــل ختـــام برنامـــج “ويك إنـــد العاصمة” 
الصيفـــي الـــذي نظمه مركز تمكين شـــباب 
رأس الرمان بمشـــاركة أكثر من 40 ناشـــئًا 
مـــن  جملـــة  البرنامـــج  تضمـــن  إذ  وشـــابًا، 
فـــي  تســـهم  التـــي  والفعاليـــات  األنشـــطة 
قدراتهـــم  وتعزيـــز  المشـــاركين  احتـــواء 
فراغهـــم  أوقـــات  وإشـــغال  ومواهبهـــم، 
ببرامـــج مفيـــدة ومميزة تســـاهم في بناء 
جيـــل من الشـــباب القـــادر على المســـاهمة 

في نهضة الوطن وتعزيز مكتسباته.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ هشام مواصلة 
المحافظة رعاية ودعم البرامج واألنشطة 
التـــي تســـهم فـــي تنمية المجتمـــع وغرس 
القيم والمفاهيم اإليجابية؛ للمساهمة في 
تنشـــئة جيل واع ومعطاء لوطنه، وتسهم 
فـــي تحقيق مفهـــوم الشـــراكة المجتمعية 

لدورهـــا  المحافظـــة  عليهـــا  تعـــول  التـــي 
وترســـيخ  الوطنـــي  الحـــس  تعميـــق  فـــي 
الوحـــدة الوطنية، بمـــا يصب في مبادرات 
الخطة الوطنية؛ لتعزيـــز االنتماء الوطني 

وترسيخ قيم المواطنة “بحريننا”.
المحافـــظ  كـــرم  الحفـــل،  ختـــام  وفـــي 
القائميـــن على برنامج “ويك إند العاصمة” 
الصيفي من المنظمين ومقدمي األنشـــطة 

والفعاليات، مشـــيدًا بما احتـــواه البرنامج 
تســـهم  ومميـــزة  هادفـــة  أنشـــطة  مـــن 
والشـــباب  النـــشء  قـــدرات  تنميـــة  فـــي 
قدراتهـــم  اســـتثمار  علـــى  وتســـاعدهم 
وتدعمهـــم  والثقافيـــة  والفنيـــة  الذهنيـــة 
في اكتشـــاف مواهبهـــم وصقلها بالشـــكل 
األمثـــل، معربًا عن شـــكره وتقديـــره لكافة 

القائمين على البرنامج.

ختــام برنامج “ويــك إنــد العاصمة” بمشــاركة 40 شــابا
هشام بن عبدالرحمن: لتنشئة جيل معطاء لوطنه

المنامة - بنا

الدولـــي  “اليـــوم  بــــ  االحتفـــال  بمناســـبة 
لنقـــاوة الهـــواء مـــن أجـــل ســـماء زرقاء” 
الذي يصادف يوم 7 سبتمبر من كل عام، 
أعلن المجلس األعلى للبيئة عن تدشـــين 
محطتين جديدتين؛ لرصد جودة الهواء 

في منطقتي سترة وعوالي.
وأكـــد المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة 
محمـــد بـــن دينـــة أن تدشـــين المحطـــات 
والقرارات المعنيـــة بقياس جودة الهواء 
يعكـــس االهتمـــام والدعم الكبيـــر بتنفيذ 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة وذلـــك مـــن 
خال التطوير وتنفيذ المشاريع الرامية؛ 
للحفـــاظ علـــى مســـتويات جـــودة الهواء 
المحليـــة، والذي يأتي في ظل المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل الباد 
حضـــرة صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ومتابعـــة ولـــي العهد 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
والتـــي تضمن صحـــة المواطنيـــن وكافة 
أوجه الحياة في مملكة البحرين، مشيرا 
إلـــى اإلشـــادات الدوليـــة التـــي تحققـــت 

لمملكة البحرين في هذا المجال.
فـــي  الجديدتيـــن  المحطتيـــن  أن  وأكـــد 

منطقتي ســـترة وعوالي ســـتعمان على 
رفع قدرات رصد جودة الهواء من خال 
انضمامهـــا لشـــبكة رصـــد الهـــواء الجوي 
المحيـــط التـــي يديرها المجلـــس األعلى 
للبيئـــة، والتـــي تضم مجموعـــة محطات 
في كل من قالي وقلعة البحرين ورأس 

حيان.
مملكـــة  أن  الخـــاص  المبعـــوث  وأوضـــح 
لشـــراء  مناقصـــة  أطلقـــت  البحريـــن 
إحـــدى  عليهـــا  وحصلـــت  المحطـــات، 
الشركات الرائدة في مجال قياس جودة 
الهـــواء، الفتا إلى أن برنامج رصد جودة 
الهواء سيشهد مجموعة من التحديثات 
فـــي المســـتقبل القريـــب، حيـــث ســـيتم 
إصـــدار تطبيـــق “مؤشـــر جـــودة الهـــواء 
البحرينـــي” ألجهزة الهاتـــف على نظامي 
ios وandroid، وســـيتم عـــرض المؤشـــر 

أيضا على الموقع اإللكتروني للمجلس.

بالتزامــن مع احتفال “اليوم الدولي من أجل ســماء زرقاء”
تدشين محطتين لرصد جودة الهواء في سترة وعوالي

الفريق الوطني: إتاحة “المنشطة” لمتطعمي “أسترازنيكا”
لمن أكملوا 6 أشهر من الجرعة الثانية للفئة العمرية البالغة 18 عاما فما فوق

أعلــن الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونا أنه بناًء علــى آخر المســتجدات والمعطيات؛ تمــت الموافقة 
على إتاحة الجرعة المنشــطة لمن أكملوا 6 أشــهر من أخذ الجرعة الثانية من تطعيم )كوفيشــيلد - أســترازنيكا( للفئة 
العمريــة البالغــة 18 عامــًا فما فوق، حيث يمكن لهذه الفئة أخذ نفس نوع تطعيم الجرعة األولى والثانية )كوفيشــيلد 

- أسترازنيكا( كجرعة منشطة.

وأوضـــح الفريـــق الوطنـــي الطبي أنه 
يمكـــن لكبار الســـن البالغين مـــن العمر 
60 عامـــًا فمـــا فـــوق ومـــن يعانون من 
أمراض نقـــص المناعة ممـــن أكملوا 6 
شهور أخذ الجرعة الثانية من تطعيم 

)كوفيشيلد - أسترازنيكا( أخذ تطعيم 
)فايزر - بيونتيك( كخيار آخر، أو أخذ 
نفـــس نـــوع تطعيـــم الجرعـــة األولـــى 
تـــم  كمـــا  والثانيـــة كجرعـــة منشـــطة 

اإلعان عنه.

أن  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وأكـــد 
تطويـــر بروتوكـــوالت التطعيـــم ضمن 
الحملة الوطنيـــة للتطعيم، جاءت في 
ظـــل الخطـــوات التي تقـــوم بها مملكة 
البحرين للتصدي لفيروس كورونا بما 

يسهم في الحفاظ على صحة وسامة 
الوطنـــي  الفريـــق  وأشـــار  الجميـــع. 
إلـــى أنـــه يمكـــن لهـــذه الفئـــة المبـــادرة 
بالتســـجيل ألخـــذ الجرعـــة المنشـــطة، 
وذلـــك عبر الموقـــع اإللكترونـــي التابع 
healthalert.gov.( الصحـــة  لـــوزارة 
bh( أو عبر تطبيق “مجتمع واعي” من 
خال اختيار “التسجيل ألخذ جرعات 
منشـــطة” ضمن خيار التســـجيل ألخذ 

التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

المنامة - بنا

https://alwatannews.net/article/868946
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