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وســعــت الــجــامــعــة األمــريــكــيــة 
ــن نـــــطـــــاق بـــرامـــجـــهـــا  ــريــ ــحــ ــبــ ــالــ بــ
األكــاديــمــيــة مــن خــال استحداث 
جديدة  بكالوريوس  بــرامــج  ثاثة 
وهي   2021 سبتمبر  فــي  ستطرح 
الهندسة  فــي  العلوم  بــكــالــوريــوس 
إدارة  وبــــكــــالــــوريــــوس  ــيــــة،  الــــمــــدنــ
ــي الــتــســويــق الــرقــمــي  األعــــمــــال فـ
ــي،  ــمــ ــرقــ ووســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل الــ
في  األعـــمـــال  إدارة  وبــكــالــوريــوس 

الموارد البشرية.
ــذا اإلعــــــــان عــقــب  ــ ويــــأتــــي هــ
األنـــبـــاء األخـــيـــرة الــتــي تــفــيــد بــأن 
الجامعة قد تأهلت رسمًيا لطلب 
ــاد عـــبـــر الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا  ــتــــمــ االعــ
لــلــكــلــيــات والـــجـــامـــعـــات الــتــابــعــة 
ــلــــمــــدارس  ــيــــة لــ ــلــــرابــــطــــة الــــغــــربــ لــ
أحد  وهو   ،)WSCUC( والكليات 
أعــلــى مــســتــويــات ضــمــان الــجــودة 
فــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي. وفـــي حالة 
إحدى  ستصبح  الجامعة  اعتماد 
من  المعتمدة  العشر  الجامعات 

قبل هذه المنظمة العالمية.

ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة صـــــرح د.  ــهــ وبــ
الــشــؤون  عميد  زابــودســكــي،  جيف 
ــيــــة: »نــفــتــخــر بــتــوســيــع  األكــــاديــــمــ
والتي  األكاديمية  برامجنا  نطاق 
مــــن خـــالـــهـــا ســيــتــمــكــن الـــطـــاب 
كبيرة  مجموعة  إلى  الوصول  من 
والدولية,  المحلية  الــفــرص  مــن 
ــأن مــــجــــاالت الــهــنــدســة  ــ ــًا بـ مـــنـــوهـ
ــتـــســـويـــق الـــرقـــمـــي،  ــيـــة، والـ الـــمـــدنـ
واضحة  أمثلة  البشرية  والــمــوارد 
على  تزدهر  التي  المجاالت  على 
المستوى العالمي، لذا نتطلع إلى 
إنشاء تعاون حقيقي مع الشركات 
في هذه المجاالت، لتزويد طابنا 
الــفــرص  لمختلف  عملي  بــمــســار 

المهنية«.
ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ وقــــــــــــد فـــــتـــــحـــــت الـ
القبول  باب  بالبحرين  األمريكية 
ــمــــي  ــاديــ ــيـــل لـــلـــعـــام األكــ ــتـــســـجـ والـ
بــالــفــعــل  وبـــــــــدأت   ،2022-2021
تــقــديــم خـــدمـــات إضـــافـــيـــة لــدعــم 
احتياجات  تلبي  والــتــي  الــطــاب. 
مملكة  خارج  المتواجدين  أولئك 

يستطيعون  ال  والــذيــن  البحرين 
الــوقــت  فــي  المملكة  إلـــى  الــقــدوم 
المقيمون  ومــن ضمنهم  الــراهــن، 

بالمملكة العربية السعودية. 
ــفـــضـــل اعــــتــــمــــاد الـــحـــضـــور  وبـ
التعليم  ونموذج  بالجامعة  المرن 
ــبـــح أمـــــام الــطــاب  الـــــمـــــزدوج، أصـ
خــيــار حــضــور الــفــصــول الــدراســيــة 
افتراضًيا  أو  الجامعي  الحرم  في 
ــن خــــال نــظــام  عــبــر اإلنـــتـــرنـــت مـ
الكاميرات الشامل والمزود بزوايا 
متعددة للفصول الدراسية. ويتيح 
هذا النظام للطلبة التواصل ورؤية 
زمــائــهــم والــمــحــاضــر بــاإلضــافــة 
إلـــى الــمــحــتــوى األكــاديــمــي الــذي 
إلــى  بــاإلضــافــة  مناقشته,  يــجــرى 
ومرنة  آمنة  تعليمية  بيئة  توفير 
للطاب، يعد هذا اإلعداد تسهيًا 
الــطــاب  انــتــقــال  لعملية  واضــحــًا 
االنتقال  في  الراغبين  الدوليين 
من نظام الحضور االفتراضي إلى 
الــفــعــلــي، حـــال تمكنهم  الــحــضــور 

من السفر إلى المملكة.

ــبــــحــــريــــن  ــة الــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ اخــــتــــتــــمــــت جـ
الدولية   AMA )جامعة  للتكنولوجيا 
سابقًا( المعرض التعريفي الذي اقيم 
مؤخرًا في مجمع السيتي سنتر لمدة 
الفترة من  أيام متتالية خال  خمسة 
لــتــعــريــف  ــــك  وذلـ  2021 ســبــتــمــبــر   5-1
ــور بــالــجــامــعــة  ــ ــ ــاء األمـ ــ ــيـ ــ الــطــلــبــة وأولـ
وبــرامــجــهــا األكــاديــمــيــة واالعـــتـــمـــادات 
األكـــاديـــمـــيـــة والـــمـــؤســـســـيـــة الــمــحــلــيــة 
الجامعة،  بها  تحظى  الــتــي  والــدولــيــة 
إضـــافـــة إلــــى الــمــنــح الــمــتــنــوعــة الــتــي 
توفرها الجامعة فيما يتعلق بالرسوم 
الدراسية. حيث تقدم عدد كبير للتعرف 
على الجامعة واالستفسار عن الدراسة 
فيها، هذا وأعربت ساره يوسف رئيسة 
قــســم الــقــبــول عـــن شــكــرهــا وتــقــديــرهــا 
اهتموا  الذين  األمــور  وأولــيــاء  للطلبة 
لاستفسار  الجامعة  معرض  بحضور 
وإبـــــــــداء الـــرغـــبـــة فــــي الــتــســجــيــل فــي 
الفصل  أن  وأضــافــت  الجامعة،  بــرامــج 
األكاديمي األول للعام الدراسي 2021-
2022 سوف يبدأ في التاسع عشر من 
أن  بينت  كــمــا  الـــجـــاري،  سبتمبر  شــهــر 

توفر  للتكنولوجيا  البحرين  جامعة 
أكاديمية  برامج   6 الحالي  الوقت  في 
مــرخــصــة مـــن قــبــل مــجــلــس الــتــعــلــيــم 
ثاث  منها  البحرين  بمملكة  العالي 
العلوم  كلية  توفرها  أكاديمية  بــرامــج 
اإلداريــــة والــمــالــيــة وهـــذه الــبــرامــج هي 
اإلداريـــة  المعلومات  نظم  بــكــالــوريــس 
ــلـــوم فــــي الــــدراســــات  ــعـ وبـــكـــالـــوريـــس الـ
الدولية وماجستير إدارة األعمال علمًا 
الــبــرامــج معتمدة دولــيــًا من  بــأن هــذه 
الــتــجــاري  للتعليم  األوربــــي  المجلس 
دراســــــــات  ــلـــيـــة  كـ تــــوفــــر  كـــمـــا   ،ECBE
الحاسوب،  علوم  بكالوريس  الحاسوب 
اما كلية الهندسة فهي توفر بكالوريس 
فــي هــنــدســة الــمــعــلــومــات وبــكــالــوريــس 
العلوم في هندسة الميكاترونكس كما 
توفر الجامعة مركزًا للدراسات العامة 
التعليمي  الـــدعـــم  تــوفــيــر  عــلــى  يــعــمــل 

العلمي واللغوي للطلبة.
على الجانب اآلخر قالت األستاذة 
الـــبـــحـــريـــن  جـــامـــعـــة  طـــلـــبـــة  أن  ســــــــاره 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن ال 
دوليًا  معتمد  تعليم  بتلقي  يتمتعون 

فحسب وإنــمــا دعــمــًا مــتــواصــًا داخــل 
وخـــــــارج الـــفـــصـــول الــــدراســــيــــة، وذلــــك 
تجربة  على  الطلبة  حــصــول  لضمان 
أكاديمية متميزة تساعد على إعدادهم 

لتحمل المسؤولية في المستقبل. 

للفصل  القبول  بــاب  بــأن  مضيفة 
األول من العام األكاديمي 2022-2021 
ــزال مــفــتــوحــًا النــضــمــام الــطــلــبــة  ــ ال يـ
عشر  الــســادس  حــتــى  وذلـــك  للجامعة 

من أكتوبر القادم.

ف���ي  التعريف���ي  معر�ضه���ا  تختت���م  للتكنولوجي���ا  البحري���ن  جامع���ة 

والت�ض���جيل القب���ول  اإج���راءات  ا�ض���تمرار  وتعل���ن  �ض���نتر  ال�ض���يتي 

الجامع�ة الأمريكي�ة بالبحري�ن تفت�ح ب�اب القب�ول 

وال�ت�ضج�ي��ل لبرامج ال�ب�ك�ال�وري��و�س ال�ج��ديدة

كتب وصور: 
عبداألمير الساطنة

ــا الـــفـــرحـــة  ــوهـ ــسـ ــكـ بـــــوجـــــوه تـ
الــمــدارس  استقبلت  والــحــمــاس، 
ــبــــة  ــلــ الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة أمـــــــــــس الــــطــ
ــاروا  ــ ــتــ ــ ــن اخــ ــ ــذيــ ــ ــات الــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ والـ
ــيـــوم  ــام حـــضـــوريـــا فــــي الـ ــتــــظــ االنــ
الــدراســي 2021- الــعــام  األول مــن 
احترازية  إجــراءات  وسط  2022م، 
ــة مــــشــــددة فــــي مــخــتــلــف  ــيــ ــائــ ووقــ
ــمــــدارس الـــتـــزامـــا بــالــتــعــلــيــمــات  الــ
الــتــربــيــة  وزارة  أصـــدرتـــهـــا  الـــتـــي 
والــتــعــلــيــم وفـــقـــا لــــ»دلـــيـــل الـــعـــودة 
إلى المدارس وجميع المؤسسات 
آلية  يتماشى مع  بما  التعليمية« 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 
ــا، لــضــمــان صحة  فـــيـــروس كــــورونــ
الطلبة وجميع منتسبي  وسامة 
ظــّل  فـــي  التعليمية  الــمــؤســســات 

جائحة فيروس )كوفيد-19(.

ــار الـــخـــلـــيـــج« شـــاركـــت  ــ ــبــ ــ »أخــ
فرحتهم  ــور  األمـ وأولــيــاء  الطلبة 
باليوم األول للعودة إلى المدرسة، 
فــي عــدد من  قــامــت بجولة  حيث 
ــمـــدارس، ورصــدنــا انــتــشــار فــرق  الـ
لتسهيل  الــمــجــتــمــع  شـــرطـــة  مـــن 
دخــــــول الـــطـــلـــبـــة إلـــــى الــــمــــدارس 
السيارات  تنظيم  في  والمساهمة 
فــــي الـــــشـــــوارع الــمــحــيــطــة بــهــذه 
الــمــدارس، األمــر الــذي أسهم في 

سيولة الحركة المرورية.
اإلداريـــة  األطــقــم  واستقبلت 
كما  بالورود،  الطاب  والتعليمية 
ــمــــدارس الــهــدايــا  ــــرت بــعــض الــ وفـ
الــبــســيــطــة لــلــطــلــبــة فـــي الــحــلــقــة 
الدراسية األولى ترحيبا بعودتهم 
الوقت  فــي  الــدراســة،  إلــى مقاعد 
نــفــســه أبــــدى الــطــلــبــة اشــتــيــاقــهــم 
لـــانـــتـــظـــام فــــي الـــــدراســـــة ولـــقـــاء 
وزمائهم  ومعلماتهم  معلميهم 
ــن االقــــتــــصــــار عــلــى  بـــعـــد فـــتـــرة مــ
ــن بـــعـــد خـــــال فــتــرة  الــتــعــلــيــم عــ

جائحة كورونا.
أجــهــزة قياس  توفير  تــم  وقــد 
الحرارة قبل دخول المدارس، مع 
لكورونا  السريع  الفحص  إجـــراء 
لــجــمــيــع الــمــعــلــمــيــن والــمــعــلــمــات 

ــة والــفــنــيــة بكل  ــ واألطـــقـــم اإلداريــ
الدراسي،  اليوم  بدء  قبل  مدرسة 
الــدراســة  تــم تنظيم مــقــاعــد  كــمــا 
وفــــق مــخــطــطــات تـــوزيـــع الــطــلــبــة 
فــي الــصــفــوف الــدراســيــة فــي ظل 

تــطــبــيــق الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي، 
بــحــســب آلـــيـــة اإلشــــــارة الــضــوئــيــة 
كــورونــا  فــيــروس  انــتــشــار  لمستوى 

»كوفيد-19«.
والتعليم  التربية  وزيــر  وكــان 

ألـــف   80 ــــي  ــوالـ ــ حـ أن  ــن  ــلــ أعــ ــد  ــ قـ
لانتظام  سجلوا  وطالبة  طالب 
بالمدارس  حضوريا  الــدراســة  في 
الـــحـــكـــومـــيـــة وفـــقـــا لـــآلـــيـــة الــتــي 
تم  مؤخرا، حيث  الـــوزارة  أعلنتها 

للحلقة  حــضــور  أيــــام   3 تــحــديــد 
الدراسية األولى ويومين للحلقة 
نصاب  رفــع  مع  الثانية  الدراسية 
حـــصـــة،   30 إلــــــى  ــة«  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ »االبـ
وحـــــّددت الــخــطــة ثــمــانــيــة نــمــاذج 

دراســًيــا  ــدواًل  لــلــدراســة، تشمل جــ
لـــلـــصـــفـــوف الــــدراســــيــــة بــالــتــعــلــم 
الــمــبــاشــر والــتــعــلــم االفـــتـــراضـــي، 
وتخصيص حصة يومية متحركة 

لتقديم حصص تعزيز التعلم.

أشاد الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير 
الـــعـــام لـــشـــؤون الـــمـــدارس بــمــا أبـــدتـــه الـــمـــدارس 
الــحــكــومــيــة مــن انــضــبــاط عــالــي الــمــســتــوى في 
المؤسسات  إلــى  الطلبة  عـــودة  مــن  األول  الــيــوم 
تــمــت متابعة مـــدى االلــتــزام  الــمــدرســيــة، حــيــث 
الــعــام  لــبــدء  المعتمدة  والتعليمات  بالخطط 
الدراسي، وكذلك التحقق من تنفيذ اإلرشادات 
المنصوص عليها في دليل العودة إلى المدارس 
والمؤسسات التعليمية الصادر عن وزارة التربية 
المدارس  لشؤون  العام  المدير  وقــال  والتعليم. 
الوفاء  على  حرصت  قد  المدرسية  اإلدارات  إن 
فرق  جميع  وإن  المدرسية،  الــعــودة  بمتطلبات 
العمل في المدارس التي تضم أعضاء الهيئات 

التعليمية واإلدارية واإلشرافية قد بذلت جهوًدا 
مــلــحــوظــة وبـــــــارزة فـــي إنـــجـــاح انـــطـــاقـــة الــعــام 
الـــدراســـي، مــنــوًهــا فــي الــوقــت نــفــســه بــمــا أبـــداه 
طلبة المدارس الحكومية من انضباط وانتظام 
أمورهم من تعاون وشراكة مع  أولياء  أبــداه  وما 
المؤسسات المدرسية، وأن ذلك كان من األسباب 

األساسية في بداية دراسية موفقة.
ــور  ولـــفـــت إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن أولـــيـــاء األمــ
تــشــجــعــوا نــحــو حــضــور أبــنــائــهــم إلـــى الــمــدارس 
بــشــكــل فــعــلــي بــعــد إغـــــاق عــمــلــيــة الــتــســجــيــل، 
والتعليم  التربية  بــوزارة  العمل  فريق  أن  مؤكًدا 
والمدارس كانوا مستعدين لمثل هذا السيناريو 
بشكل تام، وتمكنوا من استيعاب جميع الطلبة 

الذين انتظموا عبر الحضور مع تطبيق التباعد 
االجتماعي.

عن  الــمــدارس  لشؤون  العام  المدير  وكشف 
لمتابعة  مختصة  عمل  فــرق  كلفت  الــــوزارة  أن 
ــيـــوم  جـــمـــيـــع الـــتـــحـــديـــات الـــمـــتـــوقـــعـــة خـــــال الـ
عــــدد من  ــم رصــــد  تـ ــد  قـ وأنـــــه  الــــدراســــي األول، 
إدارة  مــع  التنسيق  تطلبت  الــتــي  الــمــاحــظــات 
وكــذلــك  الــمــحــرق  بمحافظة  الـــمـــدارس  إحـــدى 
السكنية  المجمعات  القاطنين في  األهالي  مع 
الــمــحــيــطــة بـــالـــمـــدرســـة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــأخــر 
ــدد مـــن الــطــلــبــة عـــن مــوعــد مـــغـــادرة الــحــافــلــة  عـ
الــمــدرســيــة فــي الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة، ووجـــود 
بــعــض الــضــعــف فــي شبكة اإلنــتــرنــت لـــدى عــدد 

من  سريعًا  معالجتها  تمت  المدارس حيث  من 
قبل متعهد خدمة اإلنترنت وبمتابعة من فريق 
الدعم التابع لوزارة التربية والتعليم. كما بين 
ــه تــم رصــد  ــدارس أنـ ــمـ الــمــديــر الــعــام لــشــؤون الـ
عدد من الماحظات المتعلقة بكفاءة عدد من 
جميع  مــع  التعامل  حاليًا  ويــجــري  المكيفات، 
ــور مـــن قــبــل فـــرق الـــدعـــم الــخــدمــاتــي  ــ هـــذه األمـ
ــدار الــســاعــة  ــ والــلــوجــســتــي الـــتـــي تــعــمــل عــلــى مـ
لتأمين جميع المعالجات الازمة للماحظات 
التي يتم رصدها، في حين يجري التعامل مع 
المعدة  الخطط  وفق  تطورات  ما يطرأ من  كل 
ســلــًفــا لــذلــك، مــؤكــدًا أن الــتــعــاطــي الــراقــي من 
قبل أولياء األمور مع العودة المدرسية ومقدار 

العودة  مشاعر  غمرا  اللذين  والسعادة  التفاؤل 
المدرسية لدى الجميع جعلت من هذه البداية 

انطاقة متميزة.
بــن أحمد  الدكتور  الــوقــت نفسه شــدد  وفــي 
المدرسية  اإلدارات  على ضرورة استمرار جميع 
في  التعليمية  الــعــمــلــيــات  إدارات  خلفها  ومـــن 
متابعة انتظام العملية التعليمية في المدارس 
والمثابرة، موضحًا  الدرجة من اإلصرار  بنفس 
قد  واألداء  بــالــتــقــيــيــم  الــمــخــتــصــة  اإلدارة  أن 
اإلدارات  أداء  مستوى  ومراقبة  تقييم  في  بــدأت 
المعتمدة  بالمسؤوليات  الــوفــاء  في  المدرسية 
في تسيير اليوم المدرسي والعملية التعليمية.  

الدكتور  عبر  المناسبة،  وبهذه 
ــر  ــ ــن عـــلـــي الـــنـــعـــيـــمـــي وزيـ ــ ــد بـ ــاجــ مــ
التربية والتعليم عن خالص الشكر 
والتقدير واالمتنان لحضرة صاحب 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
الــمــفــدى،  الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل 
ــه الـــكـــريـــم  ــتـ ــا تـــفـــضـــل بــــه جـــالـ ــمـ لـ
الجديد  الـــدراســـي  الــعــام  بمناسبة 
التقدير  معاني  مــن  2022/2021م، 
التعليمية  بــالــمــســيــرة  ــتـــمـــام  واالهـ
الــمــبــاركــة، تـــأكـــيـــًدا لــمــا يــحــظــى به 
الــتــعــلــيــم، بــكــل مــراحــلــه الــدراســيــة، 
من رعاية موصولة، من جالته، ما 
الوزارة وباستمرار من تحقيق  ن  مكَّ
أفـــضـــل الــنــتــائــج عــلــى الــصــعــيــديــن 
أنه  إلــى  والــدولــي، مشيًرا  اإلقليمي 
وبفضل الدعم المستمر من صاحب 
بن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
ــقــــد ســـخـــرت  ــلـــس الـــــــــــــــوزراء، فــ ــجـ مـ
الــــــوزارة كــل اإلمــكــانــيــات فــي سبيل 
تــشــغــيــل الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد 
بالصورة المرجوة، وال سيما التأكد 
مــن جــهــوزيــة الـــمـــدارس مــن جميع 

ــــي ذلــــــك تــوفــيــر  ــا فـ ــمـ ــــي، بـ ــواحـ ــ ــنـ ــ الـ
بتطبيق  اآلمــنــة،  المدرسية  البيئة 
المعتمدة،  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلجـ
ــيــــاجــــات ومــتــطــلــبــات  ــتــ وتـــلـــبـــيـــة احــ
استدامة التعليم بالحضور الفعلي 
الخطط  ووضـــع  بــعــد،  عــن  والتعّلم 
الدراسية المرنة والمناسبة لجميع 
الــوزارة  أن  كما  الدراسية،  الصفوف 
تنفيذ حزمة من  تعمل على  ســوف 
عن  المنبثقة  والــمــبــادرات  البرامج 
الهيكلة الجديدة وبتوجيه ومتابعة 
ــى لــتــطــويــر  ــ ــلـ ــ ــلـــس األعـ ــن الـــمـــجـ ــ مـ
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب بــرئــاســة سمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 

نائب رئيس مجلس الوزراء.
الـــــــــوزارة  أن  الـــــوزيـــــر  وأضـــــــــاف 
عــلــى  تـــعـــالـــى  اهلل  ــون  ــعــ بــ ســـتـــعـــمـــل 
ــــن جـــهـــود  ــا بـــذلـــتـــه مـ ــ مـــضـــاعـــفـــة مـ
الجائحة،  انــتــشــار  منذ  استثنائية 
والتي تمّثل تجربة بحرينية جديرة 
تم  إذ  واالقــتــداء،  واالعتزاز  بالفخر 
من  إيجاد سلسلة  قياسي  وقــت  في 
للظروف  المراعية  التعّلم  خيارات 
الــصــحــيــة، والــمــلــبــيــة الحــتــيــاجــات 

جــمــيــع الـــمـــراحـــل الـــدراســـيـــة، فتم 
اســـتـــحـــداث الــفــصــول االفــتــراضــيــة 
والتفاعلية،  بــالــمــبــاشــرة  المتسمة 
وتــــــدشــــــيــــــن مــــــــشــــــــروع الــــحــــصــــص 
الــتــعــلــيــمــيــة الــمــتــلــفــزة، لــلــبــث عبر 
الـــوزارة  وقــنــوات  البحرين  تلفزيون 
عــبــر الـــيـــوتـــيـــوب، وتـــعـــزيـــز خــدمــات 
ــتــــي تــضــم  ــة الــتــعــلــيــمــيــة الــ ــوابــ ــبــ الــ
ودروس  كتب  من  الرقمي  المحتوى 
نقاش،  وحلقات  وإثـــراءات  وأنشطة 
أكــثــر مــن 68 مليون  والــتــي شــهــدت 
زيارة خال العام الدراسي الماضي 
تقدمه  مــا  أهمية  إلــى  نــظــًرا  فقط، 
األمور،  وأولياء  والمعلمين  للطلبة 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــــى تـــطـــبـــيـــق نـــظـــام 
الطابي  األداء  لتقويم  استثنائي 
الــحــالــي، مع  التعليم  نــظــام  يــراعــي 
للراغبين  الجزئي  الحضور  إتــاحــة 
من الطلبة، في بيئة مدرسية آمنة.

 
ــر خــــال  ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــى الـ ــقــ ــتــ وقـــــــد الــ
ــدًدا مــن الطلبة وأعــضــاء  الــزيــارة عـ
ــئـــات اإلداريــــــــــة والــتــعــلــيــمــيــة،  ــيـ الـــهـ
حــيــث هــنــأهــم بــمــنــاســبــة بـــدء الــعــام 

الجميع  الــجــديــد، وحـــث  الـــدراســـي 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود فــــي هـــذا 
ــام الـــــدراســـــي، مــــع األخــــذ بــكــل  ــعــ الــ
وزارة  عــــن  ــادرة  ــ ــصــ ــ الــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
ما  ذلــك  في  بما  والتعليم،  التربية 
المدارس،  إلى  العودة  دليل  تضمنه 
والــذي يــوضــح اإلجــراءات الصحية 
واالحترازية والتعليمية واإلرشادية 

وغيرها، لضمان يوم دراسي منتظم 
ــلـــس مــنــذ قــــرع جــــرس الــبــدايــة  وسـ
أن  وحتى لحظة االنصراف، مؤكدا 
الوزارة تضع كل طاقاتها وإمكاناتها 

في خدمة الميدان التربوي.
كما قام بجولة تفقدية اطمأن 
المدارس  اســتــعــدادات  على  خالها 
اليوم  بــدء  قبيل  الطلبة  الستقبال 

الـــــدراســـــي وحـــتـــى نـــهـــايـــتـــه، والـــتـــي 
ــق لـــعـــودة  ــيـ ــدقـ شــمــلــت الـــتـــرتـــيـــب الـ
تفعيل  إلى  إضافة  الطلبة حضوًرا، 
خّطة مدروسة للتعلم عن بعد، إذ تّم 
سيحضرون  الــذيــن  الطلبة  تقسيم 
ــر  ــيـ ــايـ ــعـ ــمـ ــوف وفــــــــق الـ ــ ــفـ ــ ــصـ ــ فــــــي الـ
ــة لــلــتــبــاعــد  ــيــ ــمــــراعــ ــمـــدة الــ ــتـ ــعـ ــمـ الـ
االجــتــمــاعــي، مـــع تــقــديــم الــــدروس 

للمعلمين،  الفعلي  بالحضور  لهم 
الجداول للدروس  إعــداد  فضًا عن 
البث  مــراكــز  وتفعيل  االفــتــراضــيــة، 
االفــتــراضــي الــمــدرســيــة الــداخــلــيــة، 
لــتــقــديــم الــحــصــص الــمــبــاشــرة عن 
ــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــوابـ ــبـ بـــعـــد، وإثـــــــراء الـ
من  المعلمين  إنــتــاج  مــن  بــالــمــزيــد 
الـــــــــدروس واألنــــشــــطــــة واإلثــــــــــراءات 
الرقمية، وتخصيص فرق وخطوط 
األكــاديــمــي  الــدعــم  لتقديم  ساخنة 
ــلـــى تــجــهــيــز  ــي، مــطــمــئــنــا عـ ــنــ ــفــ والــ
الــكــتــب الــمــدرســيــة لــتــوزيــعــهــا على 
الــطــلــبــة، وفـــق آلــيــة وتــرتــيــب يــراعــي 
اإلجــــــراءات االحـــتـــرازيـــة، بــالــتــعــاون 
مـــع فـــرق الــصــحــة الــمــدرســيــة، إلــى 
ــداد مــكــاتــب اإلرشـــــاد  ــعـ ــتـ ــانـــب اسـ جـ
الستقبال  واالجتماعي  األكــاديــمــي 
الطلبة ومتابعة شؤونهم األكاديمية 

واالجتماعية. 
تهيئة  إجــــــــراءات  شــمــلــت  وقــــد 
عودة الطلبة إنجاز أعمال الصيانة 
ــة، واســتــكــمــال  ــيـ ــزئـ الـــشـــامـــلـــة والـــجـ
أعمال النظافة، والتأكد من سامة 
مـــا يــتــعــلــق بــالــكــهــربــاء والــمــكــيــفــات 
وتــوفــيــر  ــا،  ــرهـ ــيـ وغـ الـــمـــيـــاه  ودورات 
اإلجــــــراءات االحـــتـــرازيـــة، بــمــا فيها 
ــرارة والــتــعــقــيــم  ــحــ ــة الــ ــ فــحــص درجـ
ــة تــامــة  ــزيـ ــاهـ الــمــســتــمــر، ضـــمـــن جـ
ــيـــم اســـتـــقـــبـــال  ــنـــظـ ــتـ لـــــلـــــمـــــدارس لـ
الطلبة وفق نظام اإلشارة الضوئية 

الوطني  الفريق  قبل  من  المعتمد 
الطبي.

وقــــد ســبــق اســتــقــبــال الــطــلــبــة 
ــت بــهــا  ــامـ ــود يـــومـــيـــة مــكــثــفــة قـ ــهـ جـ
منذ  والتعليمية  ــة  اإلداريــ الهيئات 
ســبــتــمــبــر  مــــن  األول  فــــي  عـــودتـــهـــا 
ــا إعــــــــــداد جـــــــداول  ــهـ ــنـ الـــــــجـــــــاري، مـ
الــــحــــصــــص لـــلـــمـــعـــلـــمـــيـــن، وتــــوزيــــع 
الــطــلــبــة عـــلـــى الـــصـــفـــوف، وتــهــيــئــة 
ــق الـــمـــدرســـيـــة  ــرافــ ــمــ الـــصـــفـــوف والــ
لطلبة الحضور الفعلي، بعد تسلم 
مواقع  وتحديد  النهائية،  قوائمهم 
مدرسية لبث الفصول االفتراضية، 
للمعلمين،  تدريبية  ورش  وتنفيذ 
خاص،  بشكل  منهم  والمستجدين 
حول تطبيق األدوات الرقمية، عاوًة 
يختص  متنوعة  فــرق  تشكيل  على 
ــل مـــنـــهـــا بـــجـــانـــب مــــحــــدد مـــثـــل:  ــ كـ
ــيــــاء األمـــــور،  الـــخـــط الـــســـاخـــن ألولــ
استخدام  لتسهيل  التقني  والدعم 
األدوات الرقمية، والدعم األكاديمي 
وحالتهم  الطلبة  بــيــانــات  لمتابعة 
الصحية لتوفير الخدمة المناسبة 
لــهــم، إضـــافـــة إلــــى فــريــق لــلــتــدريــب 
وآخر  التكنولوجية،  المهارات  على 
للطلبة  الشخصي  التطور  لمتابعة 
وحــثــهــم عــلــى االنـــتـــظـــام الـــدراســـي 
والمشاركة في األنشطة المدرسية.

وزير التربية: ت�ضخير كل الإمكانات للعودة المدر�ضية ودمج الح�ضور ال�ضفي بالتعلم عن بعد 
عاد أمس الثاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021 جميع طلبة المدارس الحكومية إلى الدراسة، في عام دراسي 
جديد، بعد أن أتمت وزارة التربية والتعليم كل االستعدادات لتقديم الخدمات التعليمية بالصورة المطلوبة، 
بالدمج بين الحضور الفعلي والتعّلم عن بعد، وبعد أن عادت الهيئات اإلدارية والتعليمية والفنية منذ أيام 

إلى عملها، واتخذت الترتيبات النهائية الستقبال الطلبة. 

} وزير التربية والتعليم يتفقد المدارس في يومها االول.

المدي��ر الع��ام ل�ض��وؤون المدار���س ي�ض��يد بان�ضب��اط المدار���س ف��ي الي��وم الأول للدرا�ض��ة

ال�ساعة م����دار  ع��ل��ى  ي��ج��ري  م��ع��ه��ا  وال��ت��ع��ام��ل  وال��م��اح��ظ��ات..  ال��ت��ح��دي��ات  ب��ع�����ض  ر���س��د 

} د. محمد مبارك.

ال�����م�����دار���س اإل�����ى  ال��������ع�����ودة  م�����ن  الأول  ال�����ي�����وم  ف�����ي  وح��������م��������ا���س  ف�����رح��������ة 

اإج���������������راءات اح�����ت�����رازي�����ة وت����ب����اع����د اج����ت����م����اع����ي وف����ح���������ض �����س����ري����ع ق����ب����ل ال������دخ������ول اإل����ىال����ف���������س����ول

} المدارس تستقبل الطلبة في اليوم االول من العودة وسط اجراءات احترازية.
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بنت  مــي  الشيخة  استقبلت 
رئــيــســة هيئة  خــلــيــفــة  آل  مــحــمــد 
أمــس  واآلثــــار  للثقافة  الــبــحــريــن 
حمدان  بــن  سلطان  الشيخ  سمو 
ــة  ــد آل نــهــيــان ســفــيــر دولـ ــ ــن زايـ بـ
لدى  المتحدة  العربية  اإلمـــارات 
للتباحث  وذلــك  البحرين  مملكة 
المشتركة  الثقافية  الــشــؤون  فــي 

بين البلدين.
ــاء، رحــبــت  ــقـ ــلـ وفــــي بـــدايـــة الـ
ــي بـــنـــت مـــحـــمـــد آل  ــ الـــشـــيـــخـــة مـ
بن  سلطان  الشيخ  بسمو  خليفة 
آل نهيان معربة  زايــد  حمدان بن 
عن امتنانها للدور المؤثر لسموه 
فـــي تــعــمــيــق الـــعـــاقـــات الــثــقــافــيــة 
الثنائية بين البلدين الشقيقين، 
للمشاركة  تطلعها  عــن  وأعـــربـــت 
في  البحرين  لمملكة  المرتقبة 
يعد  والــــــذي  ــي،  دبـــ  2020 إكــســبــو 
ــم على  ــ الـــحـــدث الـــحـــضـــاري األهـ
األوســط  الشرق  منطقة  مستوى 
وأفــريــقــيــا وجـــنـــوب آســـيـــا، مــؤكــدة 
أهــمــيــة اســتــثــمــار هــــذه الــفــرصــة 

إللـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى الــنــجــاحــات 
لمملكة  الحضارية  والمكتسبات 
الـــبـــحـــريـــن بـــمـــا يــــــروج لــلــمــمــلــكــة 
كوجهة لإلنتاج الثقافي والفرص 

الواعدة على مستوى العالم.
الشيخ  سمو  شكر  جانبه  من 
ســلــطــان بــن حــمــدان بــن زايـــد آل 
بــنــت محمد  مــي  الشيخة  نــهــيــان 
آل خليفة على جهودها في إثراء 
البحرين  بين  الثقافية  العاقات 
الــبــلــديــن  أن  مــــؤكــــدًا  واإلمـــــــــارات، 
وحــضــاريــًا  ثــقــافــيــًا  ــًا  إرثــ يمتلكان 
مكانة  تعزيز  في  يساهم  مشتركًا 
المنطقة كمركز حضاري وثقافي 

عالمي.
كــمــا اســتــقــبــلــت الــشــيــخــة مي 
بــنــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة رئــيــســة 
واآلثـــار  للثقافة  الــبــحــريــن  هيئة 
أمــــس ســفــيــر جــمــهــوريــة الــصــيــن 
الشعبية لدى المملكة أنور حبيب 
سبل  الطرفان  تباحث  حيث  اهلل، 
تــعــزيــز الــتــعــاون الــثــقــافــي مــا بين 

البلدين الصديقين.

وأكــــــــدت الـــشـــيـــخـــة مــــي بــنــت 
الــبــحــريــن  أن  خــلــيــفــة  آل  مــحــمــد 
تـــعـــتـــز بـــعـــاقـــاتـــهـــا الـــمـــتـــيـــنـــة مــع 
ــيـــــن، مــــشــــيــــدة بـــالـــحـــضـــور  ــصـــ الـــ
في  المستمر  الــصــيــنــي  الــثــقــافــي 
المواسم  خال  المحلي  الحراك 
الهيئة.  تنظمها  الــتــي  والــبــرامــج 
وتـــم الــتــطــرق خـــال الــلــقــاء إلــى 

آخـــر تــطــورات الــعــمــل فــي المركز 
فــي الصين  الــبــحــريــنــي  الــثــقــافــي 
ــرف عـــلـــيـــه الـــهـــيـــئـــة،  ــشــ والـــــــــذي تــ
إضافة إلى تناول ما تم إنجازه في 
الصيني  الثقافي  المركز  مشروع 

في البحرين.
ــر الـــســـفـــيـــر  ــكــ مـــــن جـــهـــتـــه شــ
الــصــيــنــي جــهــود هــيــئــة الــبــحــريــن 

للثقافة واآلثار ورئيستها الشيخة 
على  خليفة،  آل  محمد  بنت  مي 
الجهود التي يتم بذلها من أجل 
ــاون فــــي الـــمـــجـــاالت  ــعـ ــتـ تـــعـــزيـــز الـ
الــثــقــافــيــة، مـــؤكـــدًا دعــمــه الــكــامــل 
شأنه  مــن  الـــذي  الثقافي  للعمل 
بناء جسور التواصل والتعارف ما 

بين شعبي البلدين.

رئيس  الكوهجي،  أحمد  أكــد 
ــلــــدي لــلــمــنــطــقــة  ــبــ ــلـــس الــ ــمـــجـ الـ
الــشــمــالــيــة، الــدعــم الــكــبــيــر الــذي 
تــحــظــى بـــه الــمــجــالــس الــبــلــديــة 
ومجلس أمانة العاصمة من لدن 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
خــلــيــفــة،  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن  حــــمــــد 
ــبــــاد الـــمـــفـــدى حــفــظــه  عـــاهـــل الــ
الحكومة،  توليه  ومــا  ورعــــاه،  اهلل 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
ــد آل  ــمــ ــن حــ ــ ــان بــ ــمــ ــلــ ــر ســ ــ ــيــ ــ األمــ
خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
الـــــــوزراء حــفــظــه اهلل ورعــــــاه، من 
المجالس،  لعمل  ومــســانــدة  دعــم 
المهمة  اإلنجازات  من  باعتبارها 
للمشروع التنموي الشامل لعاهل 

الباد المفدى أيده اهلل.
جــــــــــاء ذلــــــــــك فــــــــي انـــــطـــــاق 
فعاليات برنامج »تشريع وتنمية«، 
ــــذي يــنــظــمــه مــعــهــد الــبــحــريــن  والـ
لــلــتــنــمــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، والــــهــــادف 
وتعزيز  السياسي  الوعي  رفع  إلى 
التواصل بين السلطة التشريعية 
ــع  ــــس الــــــبــــــلــــــديــــــة مـ ــ ــالـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
المشاركين  وتثقيف  المواطنين، 
البرلمانية  اللجان  باختصاصات 
والــمــجــالــس الــبــلــديــة، وتــســلــيــط 
الضوء على التشريعات والقرارات 

والمشاريع الحالية والمستقبلية، 
ــا تــم  ــ ــانــــب اســــتــــعــــراض مـ إلــــــى جــ
ــادرات  ــبــ ــازه مـــن مـــشـــاريـــع ومــ إنــــجــ

تخدم المواطنين.
ــــى أنــــه،  وأشـــــــار الـــكـــوهـــجـــي إلـ
وبــحــســب قـــانـــون الـــبـــلـــديـــات رقــم 
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لــلــمــجــلــس مــــن مــخــتــلــف جــهــات 
االختصاص ثم تتم إحالتها إلى 
الــلــجــان الــمــخــتــصــة بــالــمــجــلــس، 
والــمــرافــق  الــخــدمــات  وهـــي لجنة 
ــة  ــيــ ــالــ ــمــ ــة الــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــة والـ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
والقانونية واللجنة الفنية، وبعد 
دراستها من كل النواحي تعاد إلى 
ثم  ومــن  العامة  اللجنة  اجتماع 
للمجلس،  االعــتــيــادي  االجــتــمــاع 
ــويــــت عــلــيــهــا  ــتــــصــ ــم الــ ــتــ ــيــــث يــ حــ
وإصدار القرارات بشأنها، ومن ثم 
على  والــقــرارات  التوصيات  تقدم 
البلديات  وشــــؤون  األشــغــال  ــر  وزيـ
والتخطيط العمراني إلى الوزارة.
دور  أن  الــــكــــوهــــجــــي  وأكــــــــــد 
يقتصر  ال  الــبــلــديــة  الــمــجــالــس 
على هذا الجانب فقط، وإنما يتم 
احتياجات  تلمس  يــومــي  وبشكل 
الــــمــــواطــــنــــيــــن والـــــتـــــعـــــرف عــلــى 
مــشــاكــلــهــم واحــتــيــاجــاتــهــم، ومــن 
االختصاص  حسب  متابعتها  ثم 

والقوانين المتبعة في هذا الشأن، 
إضـــافـــة إلــــى مــتــابــعــة الــمــشــاريــع 
المنطقة  نــطــاق  ضــمــن  الــكــبــرى 
الــشــمــالــيــة. مــثــل بـــنـــاء الــجــســور 
ومشاريع  الطرق  ورصــف  العلوية 
الصرف الصحي والبنى التحتية 
ــى تـــقـــديـــم مــقــتــرحــات  ــ إضــــافــــة إلـ
مــمــيــزة فــي كــل الــمــجــاالت وذلــك 
ــيـــن،  ــنـ ــواطـ ــمـ ــلـــوطـــن والـ ــة لـ خــــدمــ
إضافة إلى تعزيز قيم المحافظة 
عــلــى الــبــيــئــة وحــمــايــتــهــا، حسب 

القوانين والتشريعات الوطنية.
وشـــــــــــدد رئــــــيــــــس الـــمـــجـــلـــس 
على  الشمالية  للمنطقة  البلدي 
أهمية زيادة التنسيق بين أعضاء 
الـــمـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة وأعــــضــــاء 
النواب، والــذي يصب في  مجلس 
نهاية األمر في مصلحة المواطن 
بدعم  مطالًبا  ــى،  األولــ بــالــدرجــة 
واإلداري  ــالــــي  ــمــ الــ االســــتــــقــــال 
من  مانع  وال  البلدية،  للمجالس 
قبل  مــن  المجالس  أداء  مــراقــبــة 
واإلداريـــة،  المالية  الرقابة  ديــوان 
ــانـــب تـــوفـــيـــر الــمــيــزانــيــات  ــــى جـ إلـ
ــة لـــتـــنـــفـــيـــذ الـــمـــشـــاريـــع  ــيــ ــافــ ــكــ الــ

التنموية في مختلف المناطق.

ــة  ــراحــ ــجــ ــنـــت وحـــــــــدة الــ ــكـ ــمـ تـ
الــعــصــبــيــة بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة 
زراعـــة  تــطــويــر تقنية  الــطــبــي مــن 
الطباعة  بــاســتــخــدام  الــجــمــجــمــة 
المجمع  ليصبح  األبــعــاد،  ثاثية 
مملكة  في  مستشفى  أول  الطبي 
في  التقنية  هذه  ُيطّبق  البحرين 

خدماته العاجية.
من جانبه، صّرح الدكتور نبيل 
حــمــيــد، اســتــشــاري جــراحــة المخ 
ــاب بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة  واألعــــصــ
التقنية  هــذه  تطوير  بــأن  الطبي، 
السلمانية  مجمع  في  وتطبيقها 
بأي  االستعانة  دون  ومــن  الطبي 
ــاوٍن  ــعـ ــتـ ــاء بـ ــ ــة، جــ ــيــ ــارجــ كــــــــوادر خــ
بــّنــاء بــيــن كــل أفــــراد فــريــق وحــدة 
الجراحة العصبية، ودعٍم مستمر 
من إدارة المستشفيات الحكومية، 
الــتــقــنــيــة  هــــــذه  أن  إلــــــى  ــًرا  ــيــ مــــشــ

ســُتــســهــم فـــي تــطــويــر الــخــدمــات 
ــة لــلــمــرضــى  ــدمـ ــقـ ــمـ الـــصـــحـــيـــة الـ
الــمــصــابــيــن بـــعـــدوى فـــي الــعــظــام، 
وأورام  الشديدة،  الــرأس  وإصــابــات 
الناتجة  العظام  وإصــابــات  الــمــخ، 
والذين  المختلفة،  الــحــوادث  عن 
زراعـــًة  الطبية  حالتهم  تستدعي 
ــن فـــتـــرة  ــ ــلــــل مـ ــقــ ــ لـــلـــجـــمـــجـــمـــة، وُت

االنتظار بشكٍل ملحوظ.
الــمــالــيــة  الــكــلــفــة  أن  ُيــــذكــــر، 
ــة الـــجـــمـــجـــمـــة كــــانــــت فــي  ــ ــزراعــ ــ لــ
إلــى   3000 بــيــن  تـــتـــراوح  الــســابــق 
لــلــمــريــض  بــحــريــنــي  ــار  ــنـ ديـ  4000
ــن اضــــطــــرار  ــ الــــــواحــــــد، فــــضــــًا عـ
الــمــريــض إلـــى االنــتــظــار فــتــرة ال 
ــتـــى يــتــم  ــيـــن حـ ــبـــوعـ تـــقـــل عــــن أسـ
تــــوفــــيــــر الـــمـــتـــطـــلـــبـــات الـــــازمـــــة 
العملية  وإجراء  الصحية  لحالته 
أنــــه فـــي الــوضــع  الـــجـــراحـــيـــة، إال 

ــى تــوفــيــر كل  الـــحـــالـــي، ونـــظـــًرا إلــ
المتطلبات في مجمع السلمانية 
الطبي، فإن وقت انتظار المريض 
ــلـــص بــــشــــكــــٍل كــــبــــيــــر، وأصــــبــــح  تـــقـ
باإلمكان توفير الخدمة العاجية 
أيـــام،  تــتــعــدى خمسة  فــي فــتــرة ال 

وبكلفة مالية منخفضة.
محمد  أحمد  الدكتور  وأشــاد 
األنــــصــــاري، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة، فــي 
ــاز الــمــمــيــز  ــاإلنــــجــ هـــــذا الــــشــــأن بــ
العصبية  الجراحة  وحــدة  لفريق 
بمجمع السلمانية الطبي، والذي 
الخدمات  في  نوعية  نقلًة  ُيشّكل 
الصحية المقدمة، ويعكس بصورٍة 
الصحية  الـــكـــوادر  كــفــاءة  ُمــشــرفــة 
المستشفيات  كـــل  تــضــمــهــا  الــتــي 
تميزها  أثبتت  والتي  الحكومية، 
وجدارتها في كافة المواقع، مؤكدا 

تعد  الحكومية  المستشفيات  أن 
أساسية  ركــيــزًة  الصحية  كــوادرهــا 
والــتــطــلــعــات  الــــرؤى  كــل  لتحقيق 
الــمــســتــقــبــلــيــة، ودورهــــــــا مـــحـــوري 

بالقطاع  االرتــقــاء  مساعي  لدعم 
الصحي، وتقديم خدمات صحية 
متميزة ومتكاملة ومستدامة لكل 

المستفيدين.

ــريــــح خــــاص  وقــــــــال فـــــي تــــصــ
ــاع  ــفــ ارتــ إن  ــيـــج«  ــلـ الـــخـ لـــــ»أخــــبــــار 
الــدهــون الــثــاثــيــة أصــبــح يصيب 
ــي الـــعـــشـــريـــنـــيـــات مــن  الـــشـــبـــاب فــ
مقتصرا  كـــان  أن  بــعــد  أعــمــارهــم 
ــاع  ــفــ الرتــ وأن  الــــســــن  ــار  ــبــ كــ ــلـــى  عـ
الـــدهـــون أســـبـــاب أولـــيـــة مــرتــبــطــة 
ــل  ــجـ ــسـ ــانــــب الـــــــوراثـــــــي والـ ــالــــجــ بــ
العائلي وأسباب ثانوية تتمثل في 

والــتــدخــيــن وتعاطي  الـــوزن  زيـــادة 
كذلك  كبيرة  بكميات  الكحوليات 
النشاط  وقــلــة  والــخــمــول  الــكــســل 
أسباب  أهــم  تمثل  والــتــي  الــبــدنــي 
اإلصـــابـــة بــيــن الــشــبــاب تــحــديــدا، 
مــشــيــرا إلـــى وجـــود أســبــاب أخــرى 
تسهم في ارتفاع الدهون الثاثية 
كتناول بعض األدوية مثل حبوب 
مـــنـــع الـــحـــمـــل والــتــامــوكــســيــفــيــن 

ــعــــاج ســــرطــــان الــــثــــدي كــذلــك  لــ
أمــــراض الــكــلــى والــغــدة الــدرقــيــة، 
إضـــافـــة إلــــى اإلصـــابـــة بــمــتــازمــة 

التمثيل الغذائي.
ــون  ــأن ارتــــفــــاع الـــدهـ ــ وأفـــــــاد بـ
يــتــســبــب في  أن  يــمــكــن  الــثــاثــيــة 
تــصــلــب الــشــرايــيــن؛ مــا يــزيــد من 
دماغية،  بسكتة  اإلصابة  مخاطر 
وأزمــــــة قــلــبــيــة، كــمــا أن االرتـــفـــاع 
ــون الــثــاثــيــة  ــدهــ الـــشـــديـــد فـــي الــ
إلــى اإلصــابــة بالتهاب حاد  يــؤدي 
أن ال  ــدا  ــؤكــ مــ ــريـــاس،  ــكـ ــنـ ــبـ الـ ــي  فــ
بداية  واضحة تظهر مع  أعــراض 
الحاالت,  غــالــبــيــة  ــي  فـ ــابــــة  اإلصــ
ــنـــاك بـــعـــض الـــمـــؤشـــرات  ــكـــن هـ ولـ
لها  االنتباه  يجب  التي  الصحية 
من أبرزها وجود كتل دهنية تحت 
العائلي  للنوع  وخصوصا  الجلد 
تــتــركــز حـــوالـــي الــعــيــن والــيــديــن 

ومناطق أخرى من الجسم.
الــثــاثــيــة  الــــدهــــون  إن  وقـــــال 
هــي نــوع مــن أنـــواع الــدهــون التي 

يحتاج إليها الجسم بنسبة %30 
من إجمالي السعرات يوميا، وهي 
بالطاقة  إلمـــداده  أســاســي  مصدر 
ارتفعت  إذا  ولكن  التي يحتاجها، 
نــســبــة هــــذه الــــدهــــون عـــن حــدهــا 
دخول  نتيجة  الــدم  في  الطبيعي 
الــجــســم ســـعـــرات حـــراريـــة زائــــدة، 
فإنها تتحول من دهون نافعة إلى 
ضارة، وعندها يزيد خطر اإلصابة 
ـــراض الـــقـــلـــب والـــشـــرايـــيـــن  ــ ــأمـ ــ ــ ب
ضغط  وارتــفــاع  والسمنة  والسكر 
الـــــــدم. واخـــتـــتـــم الـــدكـــتـــور هــشــام 
تصريحه بالتأكيد على ان مسألة 
الــوقــايــة مــن اإلصـــابـــة تــكــمــن في 
بــالــكــامــل،  الــحــيــاة  أســلــوب  تغيير 
وتحويله إلى نمط صحي متوازن 
السمنة  وعــــاج  الــــوزن  بتخفيف 
األطعمة  تناول  وعــدم  المفرطة، 
من  والتقليل  بــالــدهــون،  المليئة 
األســبــاب  أحــد  فهو  السكر  تــنــاول 
الــــمــــبــــاشــــرة الرتـــــــفـــــــاع الـــــدهـــــون 
الــثــاثــيــة، والــحــرص عــلــى تــنــاول 

األطعمة الغنية باأللياف، مشددا 
ــلـــى ضــــــــرورة إجــــــــراء الــفــحــص  عـ
العائلة  طبيب  واستشارة  الــدوري 
والـــتـــحـــويـــل الـــــى طـــبـــيـــب الـــغـــدد 
الــحــاجــة  اســتــدعــت  إذا  الــصــمــاء 
كذلك عاج األسباب وتناول أدوية 
ــون وفــــق اســتــشــارة  ــدهــ خــفــض الــ
طــبــيــة لــلــســيــطــرة عــلــى مــســتــوى 

الدهون في الجسم.

ال�صيخة مي ت�ؤكد متانة العالقة الثقافية بين البحرين وكل من الإمارات وال�صين

} الشيخة مي خال لقاء سفير اإلمارات.

محميد احملميد

السامية،  الملكية  الرؤية  تأتي  وأبدا،  دائما 
الــثــاقــبــة والــحــكــيــمــة، مــن لـــدن حــضــرة صاحب 
بـــن عــيــســى آل خليفة  الــمــلــك حــمــد  الــجــالــة 
الباد المفدى حفظه اهلل ورعاه، سابقة  عاهل 
لعصرها، تقرأ الحاضر، وتستشرف المستقبل، 
ــيـــن، وتــســتــوجــب  ــنـ ــل الــــوطــــن والـــمـــواطـ ــ مــــن أجـ
مــن الجميع »ســلــطــات ومــؤســســات وشــعــب«، أن 
نــتــخــذهــا جــمــيــعــا، نــهــجــا مــشــرقــا، نــحــو العمل 

واإلنجاز.
الــغــذائــي« كــان حــاضــرا دائما  ــن  ملف »األمـ
التوجيهات  عبر  السامية،  الملكية  الــرؤيــة  في 
ــا مــلــمــوســا، تــســتــلــزم  ــعـ ــديـــدة، وجــعــلــهــا واقـ الـــسـ
المناسبة  األرضية  وتهيئة  والتنفيذ،  التطبيق 
اإلمكانيات  وتوفير  والتنفيذية«،  »التشريعية 
الــمــتــاحــة، وتـــجـــاوز كـــل الــعــقــبــات والــتــحــديــات، 

وخلق الفرص واالستثمارات.

ــة عــلــى ذلـــك فــقــد جـــاء فــي الخطاب  وداللــ
الملكي السامي في أكتوبر 2019، )وبالنظر إلى 
حلول  إيجاد  في  المتواصلة  العالمية  الجهود 
تمتعه  واســتــمــرار  اإلنــســان  بــجــودة حياة  ترتقي 
تحقيق  مجال  في  وخصوصًا  الكريم،  بالعيش 
األمـــن الــغــذائــي، تــبــادر الــبــحــريــن، بــكــل جــديــة، 
بــتــبــنــي الــحــلــول الــمــنــاســبــة لــتــطــويــر مــجــاالت 
االكتفاء الذاتي، حيث أصدرنا توجيهاتنا بوضع 
الوطني  لإلنتاج  استراتيجي  »مــشــروع  وتنفيذ 
لـــلـــغـــذاء«، لــيــشــمــل تــخــصــيــص مـــواقـــع مــتــعــددة 
ويهدف  النباتي.  واإلنــتــاج  السمكي  لــاســتــزراع 
الــمــشــروع بشكل رئــيــســي إلـــى تــطــويــر الــقــدرات 
ورفــع  الغذائية  الصناعات  مجال  فــي  الوطنية 
خبرة  على  والــحــفــاظ  المحلي،  اإلنــتــاج  نسبة 
في  مهمًا  ــزًءا  جـ ليكونوا  المهن  تلك  أصــحــاب 

إنجاح تلك المشاريع(.
الرفيع  الــتــوجــيــه  تــكــرر   2020 أكــتــوبــر  وفـــي 
في الخطاب الملكي السامي حول ملف األمن 
ــو فـــي ذات  الـــغـــذائـــي، حــيــث جــــاء فـــيـــه: )ونــــدعــ
-الحكومية  االستثمارية  المؤسسات  السياق، 
إلـــى  أمــــوالــــهــــا  رؤوس  ــه  ــيـ ــتـــوجـ بـ ــة-  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ والـ
المجاالت التنموية ذات القيمة المضافة، التي 

أثبتت األزمة الصحية أهمية وجدوى تطويرها، 
كمجال التحول الرقمي واالستثمار في القطاع 
أولوية  وهــي  الغذائي،  االكتفاء  وتأمين  الطبي 
التعاون والتنسيق بين  تستدعي أقصى درجات 

السلطتين التشريعية والتنفيذية(.
الملكية  الرؤية  في  الوطنية  األولوية  تلك 
أرض  على  تنفيذها  على  والــحــث  ترجمتها  تــم 
الواقع في سبتمبر الجاري عبر صدور المرسوم 
البحرين  رقم )88( لسنة 2021 بتأسيس شركة 
بحرينية  مــســاهــمــة  »شــركــة  الـــزراعـــي  للتطوير 
الملك  جالة  مبادرات  إحــدى  لتشكل  مقفلة«، 
المفدى في مجال تحقيق األمن الغذائي، وفق 

االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي.
ومن ثم فإن الرؤية الملكية السامية اليوم، 
وبــعــد أن وضــعــت كــل األطـــر الــداعــمــة لــهــا، فهي 
تستلزم العمل المضاعف من الحكومة الموقرة، 
لترجمتها من خال مشاريع ومبادرات وبرامج 
ــن الـــغـــذائـــي، واالســتــثــمــار  ــ نــوعــيــة، تــحــقــق األمـ
لتوظيف  ورحــبــة  واســعــة  آفــاقــا  وتفتح  األمــثــل، 

الشباب البحريني كذلك.
مسؤولية  عليه  الحكومي  الزراعي  القطاع 
كبيرة، في تنفيذ الرؤية الملكية السامية، وفي 
بالشراكة  والمواطنين،  الوطن  طموح  تحقيق 
مــع الــقــطــاع الــخــاص »الــشــريــك األســـاســـي« في 
بمكان  األهمية  ومــن  الشاملة،  التنمية  عملية 
لجنة  وخاصة  التجارة،  غرفة  تتحرك  أن  اآلن 
بشكل  تكون حاضرة  فيها، ألن  الغذائية  الثروة 
ــي شــركــة  ــــن الـــغـــذائـــي«، وفـ ــم »األمـ فــاعــل فـــي دعـ
رؤية عصرية،  وفق  الزراعي،  للتطوير  البحرين 
تقوم على توظيف التقنيات الحديثة، وتحقيق 
االكـــتـــفـــاء الــمــحــلــي، مـــع تــذلــيــل كـــل الــعــقــبــات، 
في  البحرين«  »خــيــرات  أرض  استثمار  وكــذلــك 

السودان. 
»األمـــن الــغــذائــي«.. وبــكــونــه أولــويــة وطنية 
قـــصـــوى، ويــشــكــل رؤيــــة مــلــك، وطـــمـــوح وطــــن.. 
والتنفيذ  والمساندة،  الدعم  إلى  اليوم  بحاجة 
اســتــشــراف  وهـــو  الـــواقـــع،  أرض  عــلــى  والتطبيق 
ــدا لــلــســنــوات  اســتــراتــيــجــي لــمــســتــقــبــل مــهــم جــ

المقبلة.

malmahmeed7@gmail.com

»الأمن الغذائي«.. 

روؤية ملك وطم�ح وطن

ا�شت�شاري طب عائلة لـ»اأخبار الخليج«:

خطير م��ن��ع��ط��ف  ال��ث��الث��ي��ة  ال���ده����ن  ب���ارت���ف���اع  ال�����ص��ب��اب  اإ����ص���اب���ة 

كتبت: فاطمة علي
حذر استشاري طب العائلة الدكتور هشام الشيخ من مخاطر 
الشباب تحديدا؛  الدم بين فئة  الثاثية في  الدهون  ارتفاع نسب 
في  وملحوظ  الفــت  بشكل  األطــبــاء  يرصدها  ظاهرة  باتت  والتي 
عن  ناتجة  أنها  وتبين  الماضية؛  الفترة  خــال  الطبية  العيادات 
اتــبــاع نــمــط حــيــاتــي وتــغــذيــة غــيــر صــحــيــة، مــؤكــدا أن ال مــؤشــرات 
صحية مبكرة تنذر باإلصابة وإنما الفحص الدوري كفيل بالكشف 
البنكرياس  يصيب  قــد  عــاجــهــا  فــي  الــتــأخــيــر  وأن  عنها  الــمــبــكــر 
بشكل  يؤثر  ما  الكبد  على  الــدهــون  نسب  ويرفع  حــادة  بالتهابات 

كبير على وظائفهما.
} د. هشام الشيخ.

في انطالق برنامج »ت�شريع وتنمية«.. 

رئ���ي�������س »ب����ل����دي ال�����ص��م��ال��ي��ة« ي�����ؤك����د �����ص����رورة زي�������ادة ال��ت��ن�����ص��ي��ق 

ب���ي���ن اأع�������ص���اء ال��م��ج��ال�����س ال���ب���ل���دي���ة واأع���������ص����اء م��ج��ل�����س ال���ن����اب

} جانب من فعاليات برنامج »تشريع و تنمية«.

وحدة الجراحة الع�صبية بمجمع ال�صلمانية الطبي تط�ر تقنية لزراعة الجمجمة

أكـــــــــــد مـــــحـــــمـــــد عــــــبــــــداهلل 
التنفيذي  الــرئــيــس  بــوجــيــري 
عضو  الطيبة  الكلمة  لجمعية 
الـــلـــجـــنـــة الـــمـــنـــظـــمـــة لـــجـــائـــزة 
ســمــو الــشــيــخ عــيــســى بـــن علي 
للعمل  خليفة  آل  خليفة  بــن 
تمكنت  الــجــائــزة  أن  التطوعي 
ــوات الـــمـــاضـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ خـــــــال الـ
مـــن تــرســيــخ مــكــانــتــهــا وتــعــزيــز 
العمل  دورهــا في ترسيخ قيمة 
األفـــراد  بين  ونــشــره  التطوعي 
ــات، ارتــــــكــــــاًزا عــلــى  ــســ ــؤســ ــمــ والــ
الـــرعـــايـــة الـــكـــريـــمـــة مــــن ســمــو 
ــلـــي بــن  ــيـــخ عـــيـــســـى بــــن عـ الـــشـ
وتوجيهات  خليفة  آل  خليفة 
للجائزة،  الكبير  ســمــوه  ودعـــم 
وتحفيزه للقائمين عليها لكي 
بما  الجهد  مــن  مــزيــدا  يبذلوا 
يــســهــم فــــي تــحــقــيــق الـــرســـالـــة 

اإلنسانية النبيلة للجائزة.
مــنــح  قـــــــــرار  أن  وأضـــــــــــاف 
الحادية  نسختها  في  الجائزة 
فئتها  فـــي  الـــعـــام  هــــذا  عـــشـــرة 
ــيـــة  ــنـ األولـــــــــــى لـــــلـــــكـــــوادر الـــوطـ
الماثلة في الصفوف األولى في 
للعام  كورونا،  جائحة  مواجهة 
الــثــانــي، يــأتــي فــي إطـــار تقدير 

لما  الجائزة  ولجنة  الجمعية 
تقدمه هذه الكوادر البحرينية 
من تضحيات مقدرة ومشهودة 
في مواجهة األوضاع اإلنسانية 

الناتجة عن فيروس كورونا.
الــلــجــنــة في  إلــــى أن  ونــــوه 
فــئــة الــجــائــزة الــثــانــيــة »أفــضــل 
تعاونت  تطوعي«  أداء مؤسسي 
والــتــنــمــيــة  الـــعـــمـــل  وزارة  مــــع 
ــلـــة  ــلـــمـــفـــاضـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
ــات والـــجـــهـــات  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ بـــيـــن الـ
من  العديد  على  بناء  األهلية 
البرامج  عدد  منها  المؤشرات، 
الــتــنــمــويــة الــمــســتــدامــة الــتــي 

ــذه الــجــهــات ومـــدى  تــقــدمــهــا هـ
تــنــوعــهــا، وأيــضــا عـــدد الــبــرامــج 
المساندة  والخيرية  التنموية 
ــذه الــجــهــات،  الـــتـــي تــنــفــذهــا هــ
فـــــضـــــا عــــــــن مــــــــــدى حــــصــــول 
تقييمات  عــلــى  الــجــهــات  هــــذه 
الحوكمة  مــجــاالت  فــي  عــالــيــة 
واإلدارة  والــبــرامــج  واألنــشــطــة 

العامة والمالية.
الــلــجــنــة  أن  ــى  ــ ــ إلـ وأشــــــــــار 
مستمرة  لــلــجــائــزة  الــمــنــظــمــة 
في مواصلة عملها وعقد مزيد 
مــــن االجـــتـــمـــاعـــات لــمــنــاقــشــة 
ــة بــحــفــل  ــاصـ ــخـ الـــتـــرتـــيـــبـــات الـ
ســبــتــمــبــر   15 يـــــــوم  ــزة  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ الـ

الجاري.
اللجنة  أن  بــوجــيــري  وأكـــد 
المنظمة للجائزة تعمل بشكل 
ــلــــى تــــطــــويــــر آلـــيـــة  مـــســـتـــمـــر عــ
احترافية،  أكثر  ليكون  عملها 
وبخاصة فيما يتعلق بالشروط 
ــر الــــخــــاصــــة بــمــنــح  ــيـ ــايـ ــعـ ــمـ والـ
فئاتها،  مختلف  فــي  الــجــائــزة 
ذلــــك منهًجا  فـــي  تــتــبــع  وأنـــهـــا 
األفــراد  ودور  أثر  يقيس  علمًيا 
في دعم ثقافة وممارسة العمل 

التطوعي. 

التط�ع�ي للعم�ل  عي�ص�ى  ال�ص�يخ  جائ�زة  من�ح  ب�جي�ري: 

لك�ادر ال�صف�ف الأولى في م�اجهة ك�رونا تقديرا لت�صحياتهم

} محمد بوجيري.

مرة  األمريكية  اإلرســالــيــة  مستشفى  حصل 
الممنوح  االعتماد  أعلى مستوى من  أخرى على 
الصحية  الــمــهــن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  مــن 

بمملكة البحرين، وهو االعتماد الماسي.
ويتمثل دور الهيئة في تنظيم توفير الرعاية 
بالذكر  والجدير  البحرين.  مملكة  في  الصحية 
البحرين  لمملكة   2030 االقــتــصــاديــة  الــرؤيــة  أن 
قدمت اتجاًها واضًحا للتطور المستمر القتصاد 
نظام  تنظيم  إلــى  الحاجة  إلــى  وأشــارت  المملكة 
الرعاية الصحية بأكمله من قبل منظمة صحية 

مستقلة.

السياسات  دراسة  الذي تضمن  المسح  وبعد 
استحق  المستشفى  فــي  الــمــتــبــعــة  واإلجـــــــراءات 
مستشفى اإلرسالية األمريكية، الذي يعود تاريخه 
الــبــحــريــن،  فــي مملكة  عــاًمــا  مــن 120  أكــثــر  إلـــى 
االحتفاظ بأعلى تصنيف تمنحه الهيئة، والذي 
 .2017 عــام  فــي  مــرة  للمستشفى ألول  منحه  تــم 
وبهذه المناسبة هنأت إدارة الهيئة الدكتور جورج 
والسيدة  للشركات،  التنفيذي  الرئيس  شيريان 
للمجموعات  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  تــوفــي  جــولــيــا 
بهذا  األمريكية  اإلرســالــيــة  مستشفى  ومــوظــفــي 

اإلنجاز.

ي�ح�ص���ل عل��ى  الأمريك���ية  الإر�ص��الية  م�صت�صف���ى 

ال�م���ركز ال�ما�ص���ي م���ن ه���يئة المه��ن ال�صحي��ة



�إىل  حممد  ح�سن  �لطالب  �لأمر  ويل  �أ�سار 

�أن �بنه �أبدى حما�ًسا كبرًي� منذ �إعالن ت�سجيل 

عبرّ  �إذ  للمد�ر�س،  �لفعلي  �حل�سور  رغبة 

مر�ًر� وتكر�ًر� عن رغبته يف �لعودة �إىل �سفه 

�لدر��سي ولقاء �أ�سدقائه.

و�أثنى ويل �لأمر على جهود وز�رة �لرتبية 

�إىل مقاعدهم  و�لتعليم يف تاأمني عودة �لطلبة 

�لدر��سية، وقال: »�طلعنا خالل �لفرتة �ملا�سية 

على هذه �جلهود من حتقيق �لتباعد �لجتماعي 

�لتنظيف  بعمليات  و�لقيام  �ل�سفوف،  يف 

�إىل  بالإ�سافة  �ملد�ر�س،  مر�فق  �إىل  و�لتعقيم 

�ل�ستعانة باأحدث �لأنظمة �لتكنولوجية ل�سرح 

�لدرو�س«.

�أما ح�سن عي�سى، وهو و�لد �أحد �لطالب يف 

�ملرحلة �لبتد�ئية، فاأكد �أن عودة �بنه �إىل مقعده 

�لدر��سي قد بثت �لروح و�لأمل، فعلى �لرغم من 

��ستمر�ر منظومة �لتعليم �لإلكرتونية للوز�رة، 

ت�ساهيها  ل  �لفعلية  �لدر��سية  �ملقاعد  �أن  �إل 

برونق  وتنفرد  �أخرى،  تعليمية  و�سيلة  �أي 

خا�س يفتقده �لتعليم عن ُبعد، كما �أن �لتعليم 

�حل�سوري يعود باملنفعة على �لطلبة من خالل 

و�حلركة  �لبدنية  بالأن�سطة  قيامهم  �سمان 

�لفعلية، بعد فرتة زمنية طويلة ق�سوها �أمام 

�سا�سات �لأجهزة �لذكية.
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وقال �لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي 

ت�سريح  يف  و�لتعليم،  �لرتبية  وزير 

�لطلبة  �نتظام  ن�سبة  �إن  لـ»�لأيام«، 

�حلكومية  �ملد�ر�س  بع�س  يف  ح�سورًيا 

�نطالق  باكورة  يف  وذلك   ،%84 بلغت 

�لعام �لدر��سي �جلديد 2021/ 2022.

و�لتعليم  �لرتبية  وزير  و�أ�ساف 

جميع  �تخاذ  على  حر�ست  �ملد�ر�س  �أن 

حر�ست  كما  �لحرت�زية،  �لإجر�ء�ت 

�لجتماعي  �لتباعد  حتقيق  على  �لوز�رة 

على  حفاًظا  �لطلبة  نقل  حافالت  يف 

�سالمتهم.

وحول �ملنظومة �لتعليمية، �أكد وزير 

�لتعليمية  �لهيئات  �أن  و�لتعليم  �لرتبية 

�لدرو�س  تقدمي  �ستتوىلرّ  �ملد�ر�س  يف 

تلقي  يف  �لر�غبني  للطلبة  �لإلكرتونية 

�لتعليم عن ُبعد، �أو للطلبة �لذين �ختارو� 

ما بني �لذهاب �إىل �ملد�ر�س وتلقي �لدرو�س 

�لإلكرتونية.

وذكر �لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي 

�أن عدد �لزيار�ت للبو�بة �لتعليمية و�سلت 

�إىل �أكرث من 68 مليون زيارة خالل �لعام 

�لطلبة  فيها  وجد  �إذ  �ملا�سي،  �لدر��سي 

�ملتنوعة،  �لتعليمية  �خلدمات  من  �لعديد 

�إىل جانب �لدرو�س �لتي تبث عب قنو�ت 

»�ليوتيوب«، وعددها 14 قناة، مبا فيها 

قناة لذوي �لحتياجات �خلا�سة و�لتعليم 

�لفني.

حممد بحر:

عاد 79 األف طالب اإىل مقاعد الدرا�صة اأم�س، و�صط اإجراءات �صحية 

بينما  واملعلمني،  للطالب  احلرارة  درجات  فح�س  ت�صّمنت  احرتازية، 

اإدارات املدار�س الفح�س ال�صريع للك�صف عن فريو�س كورونا  وّفرت 

لإجراء الفح�س للم�صتبه بهم من الطالب واملدر�صني. واألغت املدار�س 

طابور ال�صباح اليومي يف ال�صاحات، وا�صتعا�صت عنه بطابور �صريع يف 

ال�صفوف الدرا�صية، قدمت فيه ن�صائح ب�صرورة اللتزام بالإجراءات 

الطبية الحرتازية.

ت�سوير: عبدعلي قربان وح�سن قربان

التعليم عن ُبعد ما زال خيار البع�ض جهود كبرية ل�سرطة املجتمع

اأولياء الأمور: اأبناوؤنا ا�ستاقوا للدرا�سة احل�سورية

بّرر  الطالب،  اأحد  والد  هو  خالد،  عي�صى   

بتخّوفه  ُبعد  عن  التعليم  ابنه  تلقي  اختياره 

املقعد  اإىل  ابنه  عودة  اأن  موؤكًدا  اجلائحة،  من 

الدرا�صي الفعلي مرهونة بانح�صار اجلائحة عن 

البالد، م�صريًا اإىل اأنه يتطلع اإىل روؤية ابنه يعود 

اإىل املدر�صة عاجالً.

قرار  يعدل عن  اأن  الأمر  ي�صتبعد ويل  ومل 

من  احل�صوري،  التعليم  عن  بعيًدا  ابنه  اإبقاء 

خالل تقييمه للو�صع الدرا�صي العام خالل هذا 

الأ�صبوع، ومن ثم �صريى يف اإمكانية اإحلاق ابنه 

بالتعلم ح�صورًيا.

مع  بالتن�صيق  الداخلية  وزارة  ن�صرت 

اأفراًدا من خدمة املجتمع على بوابات  اإداراتها 

املدار�س لتاأمني �صالمة الطلبة يف اأثناء دخولهم 

اأفراد من  املدار�س، كما ح�صر  وخروجهم من 

املرورية  التقاطعات  للمرور يف  العامة  الإدارة 

ل�صمان  اململكة؛  اأرجاء  مبختلف  احليوية 

ان�صيابية احلركة املرورية.

من  الأول  لليوم  العام  امل�صهد  خالل  ومن 

�صوارع  معظم  فاإن  اجلديد،  الدرا�صي  العام 

احلركة  بان�صياب  ات�صمت  الرئي�صة  اململكة 

ب�صورة اإجمالية.

�نــتــظــمــت 

ــس  ــ� ــس ــ� �حل

�لــدر��ــســيــة 

�لتز�م  و�سط 

ـــن �لــطــلــبــة  م

و�ملــعــلــمــني 

بـــلـــبـــ�ـــس 

ــات،  ــام ــم ــك �ل

وحتـــقـــيـــق 

بني  �لــتــبــاعــد 

ــــطــــاولت،  �ل

تقليل  مت  �إذ 

�لطلبة  �أعـــد�د 

�سف  كل  د�خل 

در��سي.

وحر�س �أولياء �لأمور منذ �ل�سباح �لباكر على تو�سيل �أبنائهم عند �أبو�ب �ملد�ر�س، حيث 

ح�سر رجال �سرطة �ملجتمع �لذين قامو� بدور كبري يف تنظيم �حلركة حلفظ �سالمة �لطلبة.

 و�أغلقت �ملقا�سف �أبو�بها �أمام �لطلبة �لتز�ًما بالتوجيهات �لإد�رية، و�لتزم �أولياء �لأمور 

بتوفري �ملاأكولت و�مل�سروبات بعد �أن �أكد �ملعلمون للطالب �سرورة عدم �لت�سارك، �سو�ء يف 

�لأكل �أو فيما يتعلق بامل�ستلزمات �ملدر�سية.

الطابور يف ال�سفوف واإغالق للمقا�سف وتوفري املعقمات

اأجرا�ض املدار�ض تدق.. والعودة للمقاعد �سل�سة ومنتظمة

انتقل اإلى رحمة اهلل تعالى 

احلاج يو�سف بن اأحمد الغناه

عميد عائلة الغناه

�سائلني �ملولى �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته و�أن 
ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن.

و�شتعلن العائلة موعد ت�شييع الفقيد يف وقت 
الحق اليوم

الإجراءات الحرتازية عنوان العودة



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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@ZaidHamdany

دعم جاللة امللك للم�شرية التعليمية ينعك�س ب�شكل 

مبا�شر على ترقي اأبنائنا يف حت�شيلهم العلمي.

نحن بحاجة اإىل م�ؤدِّبني اأ�شعاف حاجتنا اإىل متعلمني.. 

اأ�شحاب ال�شهادات وامل�اهب الأدبية املتغطر�ش�ن مبعارفهم 

ينت�شرون بني ظهرانينا انت�شار النار يف اله�شيم، اأما اأ�شحاب 

ال�شل�ك امل�شب�ك باحلكمة فهم نادرون.. التخلي عن تفاهة الغرور 

اخلفي يجب اأن ي�شبق التحلي بالعل�م واملعارف.
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1943 - اإيطاليا تعلن ا�شت�شالمها دون قيد اأو �شرط 

يف احلرب العاملية الثانية.

1944 - ق�شف مدينة لندن »ب�شاروخ V2« لأول 

مرة يف احلرب العاملية الثانية.

1949 - الزعيم احلبيب ب�رقيبة يع�د اإىل ت�ن�ص 

بعد غياب اأربع �شن�ات ون�شف ق�شاها يف م�شر.

اآ�شيا  �شرق  جن�ب  حلف  معاهدة  ت�قيع   -  1954

يف مانيال بني ال�ليات املتحدة واململكة املتحدة وفرن�شا 

وتايالند والفلبني.

ي�شدر  ف�رد  جريالد  الأمريكي  الرئي�ص   -  1974

ب�شاأن  نيك�ش�ن  ريت�شارد  ال�شابق  الرئي�ص  بحق  عفً�ا 

ف�شيحة ووترغيت.

1980 - الرئي�شان الليبي معمر القذايف وال�ش�ري 

بني  لل�حدة  مباحثات  طرابل�ص  يف  يبداآن  الأ�شد  حافظ 

بلديهما.

للمذيعة  اأول برنامج ح�اري  بدء عر�ص   - 1986

اأوبرا وينفري.

مواطنو الكونغو يرتدون مالب�س من القمامة للتوعية باأهمية حماية البيئة

الدميقراطية يف فعاليات مهرجان  الك�نغ�  املئات من م�اطني جمه�رية  �شارك 

»كني اأكت«، التي انطلقت يف ن�شختها اخلام�شة، اإذ يج�ب امل�اطنني �ش�ارع العا�شمة 

للت�عية  القمامة،  من  ِنعت  �شُ غريبة  اأزياء  ارتداء  على  ال�شكان  ويحر�ص  كن�شا�شا، 

من  التخل�ص  على �شرورة  العام  الراأى  تثقيف  وامل�شاعدة يف  البيئة  باأهمية حماية 

القمامة بطريقة اآمنة.

ون�شرت �شبكة »ي�رو ني�ز« لقطات من م�شاركة م�اطني العا�شمة الك�نغ�لية 

وهم  امل�شارك�ن  وظهر  البيئة،  بحماية  للت�عية  اأكت«،  »كني  مهرجان  يف  كن�شا�شا، 

الزجاج  قطع  اأو  الغازية،  امل�شروبات  كعلب  القمامة،  من  م�شن�عة  مالب�ص  يرتدون 

املك�ش�ر وغريها من املخلفات، و�شط اإقبال من ال�شكان للم�شاركة يف املهرجان ال�شن�ى.

وي�شتهدف املهرجان ن�شر ال�عي باأهمية حماية البيئة، اإ�شافة اإىل اإبراز اأهمية الفن 

ك��شيلة لنقل الر�شائل اإىل اجلمه�ر، وبالتايل الإ�شهام يف ت�شكيل راأي عام يعمل لحًقا 

على ال�شغط باجتاه تعزيز اأ�ش�ص حياة ع�شرية ببعد اإن�شاين م�ش�ؤول.

�سيارة مر�سيد�س ذكية تقراأ الأفكار

حتكم  ل�اجهة  دجمها  عن  مر�شيد�ص  �شركة  ك�شفت 

 Vision القيادة  ذاتية  �شيارتها  من�ذج  يف  متط�رة 

ال�ظائف  AVTR، ت�شمح للركاب بالتحكم بالعديد من 
عن طريق اأفكارهم.

با�شم  للراأ�ص  ع�شابة  مع  بالتزامن  ال�شا�شة  وتعمل 

الذكاء  تقنية  طريقة  عن  ال�شيارة  تتعرف  اإذ   ،BCI
ال�شطناعي اإىل مرتديها، لتقدم له خيارات ل�ظائف �شبق 

له اأن اأعجب به وا�شتخدمها مثل حمطات الرادي� املف�شلة 

والرد على املكاملات وت�جيه املركبة لطرق حمدد �شابًقا.

واإىل جانب هذه ال�ظائف، ي�شتطيع ال�شائق التفكري 

مبكان ركن املركبة، وكمية ال�ش�ء الداخلة عرب الن�افذ، 

وال�شا�شة  اجلهاز  بني  التخاطر  طريق  عن  ذلك  وكل 

الذكية. وقالت مر�شيد�ص، يف بيان �شحايف، اإن جهازها 

يحلل امل�جات الدماغية، وتتعرف من خالل تركيز �شائق 

ال�شيارة اإىل اخليارات التي ي�د ا�شتعمالها.

ن�شاط  زاد  كلما  اأق�ى،  ال�شائق  تركيز  كان  وكلما 

لتحديد  اجلهاز  على  الأمر  و�شهل  الع�شبية،  اخلاليا 

ال�ظائف املرغ�بة.

ماأذون يتزّوج

 طفلة بعقد عريف!!

يف واقعة غريبة اأقدم ماأذون على الزواج من طفلة 

بعقد عريف، ما ا�شتدعى ف�شله من عمله.

وترجع تفا�شيل الق�شية اإىل اإعجاب ماأذون يف اأحد 

اأحياء القاهرة بفتاة يف الرابعة ع�شرة من عمرها، فقرر 

الزواج منها ومل يهتم بنق�ص �شنها عن ال�شن القان�نية، 

ع�شرة،  ال�شاد�شة  يف  باأنها  طبيب  من  �شهادة  واأح�شر 

وا�شتدعى ماأذوًنا ليعقد قرانهما فرف�ص وقال اإنه ي�شتبه 

املاأذون وتزوجها  يف �شغر �شنها، ومع ذلك مل يرتاجع 

بعقد عريف.

العدل  وزارة  فقررت  عنه،  �شكان احلي  اأحد  واأبلغ   

يف  يطعن  الإدارية  املحكمة  اإىل  املاأذون  وتقدم  ف�شله، 

واجبه  خالف  املدعي  اإن  الدولة  مف��ص  وقال  القرار، 

ف�شالً عن اأنه �شيخ يف الأربعني من عمره، وطلب تاأييد 

قرار الف�شل.

وق�شت املحكمة الإدارية ل�زارة العدل باإلغاء القرار 

وقالت يف اأ�شباب حكمها اإن امل�ش�ؤول عن هذا الزواج ه� 

الطبيب الذي حرر �شهادة الت�شنني، ووالد الزوجة الذي 

ت�شرت على زواج ابنته القا�شر.

بعد غياب للعرو�س املبا�شرة ط�ال م��شمني، يع�د اأ�شب�ع ني�ي�رك للم��شة ب�شيغته احل�ش�رية معلناً عن روزنامة 

»�شبه طبيعية« لأول مرة منذ تف�شي فريو�س ك�رونا مع بداية العام 2020، فما اجلديد الذي �شيحمله اإلينا لدى افتتاحه 

ي�م الأربعاء وميتد هذا الأ�شب�ع من الأربعاء 8 اجلاري حتى الأحد يف 12 منه.

قي�سر الأغنية العربية ُيحيي اأوىل ليايل اإك�سبو 2020 دبي

اإك�شب� 2020 دبي عن  ك�شف 

�شل�شلة »اأم�شيات خالدة« الغنائية 

بحفل  اأكت�بر  يف  �شيد�شنها  التي 

العربية  الأغنية  لقي�شر  غنائي 

عربها  و�شتقدم  ال�شاهر،  كاظم 

يف  الفن  جن�م  اأملع  من  ك�كبة 

مبهرة  ا  عرو�شً والعامل  املنطقة 

احلدث  �شعار  جت�شد  وملهمة 

وم��ش�عاته  ال�شتثنائي  الدويل 

وقيمه.

دبي   2020 اإك�شب�  وو�شع 

لهذه  وحافالً  مميًزا  برناجًما 

اأجل  من  الأم�شيات،  من  ال�شل�شلة 

للح�ش�ر  مبهرة  جتربة  تقدمي 

بعد،  عن  املتابعني  وجمه�ر 

م�شتعيًنا بقدرة الفن�ن وامل��شيقى 

على ت�حيد �شع�ب العامل.

ال��شل  �شاحة  و�شتحت�شن 

اإك�شب�  م�قع  اأيق�نة  العمالقة، 

دبي  مدينة  معامل  واأحدث   2020

»اأم�شيات  �شل�شلة  احل�شارية، 

اإقامة  فرتة  مدى  على  خالدة« 

اإذ �شيقدم م�شاهري  الدويل،  احلدث 

ا حية بح�ش�ر جمه�ر  الفن عرو�شً

و�شي�شتعر�ص  العامل.  اأنحاء  من 

املبدعني  الفنانني  اأبرز  من  عدد 

لإك�شب�  ال�شخ�شية  روؤيتهم 

فرتة  مدى  على  دبي   2020

منهم  كل  �شُيمّثل  اإذ  احلدث، 

اإك�شب�  م��ش�عات  من  م��ش�ًعا 

والتنقل  )الفر�ص  دبي   2020

حمرًكا  متّثل  والتي  وال�شتدامة(، 

و�شيبهر  العامل.  للتقدم يف  رئي�ًشا 

ه�ؤلء الفنان�ن احل�ش�ر بعرو�ص 

مبتكرة، م�شتعينني باأحدث تقنيات 

وقدراتهم  الرتفيهية  العرو�ص 

الإبداعية.

»املرور«: تعزيز دوريات املراقبة

 املرورية وزيادة انت�سارها يف ال�سوارع

اآل  عبدال�هاب  بن  عبدالرحمن  ال�شيخ  العميد  اأكد 

للتطبيق  اأن  للمرور  العامة  الإدارة  عام  مدير  خليفة 

امليداين لقرار اإ�شناد احل�ادث املرورية الب�شيطة ل�شركات 

التاأمني، وا�شتخدام خدمة الإبالغ الإلكرتوين عرب تطبيق 

ال�شالمة  م�شت�ى  على  اإيجابية  انعكا�شات   ،eTraffic
املرورية، بف�شل وعي م�شتخدمي الطريق بدور ال�شراكة 

ما  العامة، مثمًنا  ال�شالمة  البناءة يف تعزيز  املجتمعية 

بالإجراءات  والتزام  املركبات من جتاوب  �شائق�  يبديه 

املطل�بة، مبا يعك�ص دور امل�شروع يف حتقيق ال�شالمة 

واجلهد  ال�قت  وت�فري  الزدحام،  وتقليل  املرورية 

الالزمني.

واأ�شار مدير عام الإدارة العامة للمرور اإىل ال�شتعانة 

ملبا�شرة احل�ادث  التي كانت خم�ش�شة  املرور  ب�شرطة 

وزيادة  املرورية  املراقبة  دوريات  تعزيز  الب�شيطة، يف 

واملخالفات  احل�ادث  من  للحد  ال�ش�ارع،  يف  انت�شارها 

هذه  عرب  التعامل  ن�شبة  زيادة  اأن  م�شيًفا  املرورية، 

اخلدمة اللكرتونية اجلديدة ي�ؤكد اأهمية م�ا�شلة عملية 

اجلديدة  بالإجراءات  املركبات  �شائقي  لدى  الت�عية 

الب�شيطة  املرورية  احل�ادث  وق�ع  عند  اتباعها  الالزم 

وال��ش�ل اإىل كل �شرائح املجتمع.

»ال�سحة«: ت�سجيل 139 اإ�سابة 

جديدة بفريو�س »كورونا« 

التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

 ،2021 �شبتمرب   7 ي�م  يف   17526 عددها  بلغ 

اأظهرت ت�شجيل 139 حالة قائمة جديدة منها 64 

حلالت  ملخالطني  حالة  و53  وافدة،  لعمالة  حالة 

تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالة  و22  قائمة، 

اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت  111 حالة 

القائمة  اإىل 270897.وبلغ عدد احلالت  املتعافية 

يتطلب  التي  واحلالت  واحدة،  حالة  العناية  حتت 

حني  يف  حالت،   4 العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها 

الإجمايل  العدد  من  م�شتقر  و�شعها  حالة   966 اأن 

للحالت القائمة الذي بلغ 967 حالة قائمة.
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وزير الدفاع في مقدمة مستقبلي  
لويد أوستن بمطار البحرين

كان وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبداهلل بن حسن النعيمي، 
في مقدمة مستقبلي، وزير الدفاع بالواليات المتحدة األمريكية 
الصديقة لويد أوس��تن لدى وصوله إلى مط��ار البحرين الدولي 
والوف��د المراف��ق معه في زيارة رس��مية إلى مملك��ة البحرين، 

مساء أمس.

 »الخارجية«: إلغاء الدفع 
النقدي للمعامالت القنصلية 
واعتماده إلكترونيًا 15 الجاري

أعل��ن وكي��ل وزارة الخارجية للش��ؤون القنصلية واإلدارية الس��فير 
توفيق المنصور، أن الوزارة س��تتوقف عن اس��تالم المبالغ النقدية 
نظي��ر المعام��الت أو الرس��وم القنصلي��ة اعتبارًا من 15 س��بتمبر 
2021، مش��يرًا إلى أنَّ الوزارة س��تقوم بتحصيل رسوم التصديقات 

القنصلية عن طريق الدفع اإللكتروني.
وقال المنصور إن »إلغاء عملية الدفع النقدي للمعامالت القنصلية 
وتحويله��ا إلى خدم��ة عن طري��ق الدف��ع اإللكتروني باس��تخدام 
ه الحكومة إلى تحويل  بطاقات الدف��ع اإللكترونية يأتي ضمن توجُّ
المعام��الت الحكومية إلى معامالت إلكترونية بما ُيس��ّهل عملية 
إجراء المعامالت«، الفتًا إلى أنَّ العديد من المؤسس��ات الحكومية 
بدأت ف��ي اتخاذ مثل ه��ذه الخط��وات، مؤكدًا أن إص��دار الفواتير 
اإللكترونية يع��د إحدى نتائج تطبيق مش��روع التحول اإللكتروني 
للمدفوع��ات الحكومية الذي صدر ق��رار تطبيقه من مجلس الوزراء 
أواخر ديسمبر الماضي. وأضاف السفير المنصور أن من أهم أهداف 
هذا المشروع هو تقليل الحاجة إلى حمل المبالغ النقدية في مراكز 
خدمات العم��الء الخاصة بمكاتب التصديق��ات القنصلية، كما أن 
هذه الخطوة من ش��أنها أن توّفر للعميل ميزة إثبات عملية الدفع 
إلكتروني��ًا، وه��ي خطوة تدع��م تحويل المعام��الت الحكومية إلى 
معامالت إلكترونية والتي تتميز بالس��هولة واليسر للمستفيدين 
من التصديقات القنصلية في وزارة الخارجية، باإلضافة إلى مكتب 

التصديقات بمقر هيئة تنظيم سوق العمل.

»الخارجية« تشارك في مؤتمر الناتو 
لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل

شارك وفد من وزارة الخارجية في المؤتمر السابع عشر لحلف الناتو 
الخاص بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والحد من التسلح، والذي 
عقد ف��ي العاصمة الدنماركي��ة كوبنهاجن، يومي 6 و7 س��بتمبر 
الج��اري، والذي ركز على آخر مس��تجدات الملف من مخاطر انتش��ار 
األسلحة الكيميائية، والتطورات التكنولوجية المرتبطة بالصواريخ 
الباليس��تية، واس��تخدام ال��ذكاء االصطناعي في الطاق��ة النووية، 

وأجندة رؤية حلف الناتو 2030.
وقدمت رئيس قطاع الشؤون االس��تراتيجية نانسي جمال، مواقف 
البحرين في تحقيق السلم واألمن الدولي حسب رؤى حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل الب��الد المفدى، 
حفظ��ه اهلل ورعاه. وركزت على إنجازات حكومة البحرين في تحقيق 
التزاماتها للمعاهدات الدولية واألممية المرتبطة عبر تشريعاتها 
القانوني��ة والقضائي��ة الوطني��ة، مؤكدة موقف مملك��ة البحرين 
الثاب��ت والداع��ي إلى إخالء منطقة الش��رق األوس��ط من أس��لحة 
الدمار الش��امل. وش��ارك في المؤتم��ر عدد من كبار الش��خصيات 
الدبلوماسية والعس��كرية الدولية الممثلين لحكوماتهم في ملف 
منع انتش��ار التسلح وأسلحة الدمار الش��امل، وممثلين من الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.

 »األعلى للصحة«: جامعة البحرين نجحت 
في تفعيل قرارات التصدي للجائحة

أك��د رئيس المجل��س األعلى للصحة 
الفري��ق طبيب معالي الش��يخ محمد 
بن عبداهلل آل خليف��ة، أن التوجهات 
الصريح��ة لجامع��ة البحري��ن إزاء ما 
م��رَّت به الب��الد من جائح��ة كورونا، 
أسهمت في خلق تعاون إيجابي بين 

الجامعة والمجلس األعلى للصحة. 
الدكت��ور  الجامع��ة  وتلق��ى رئي��س 
رياض حمزة، رسالة شكر وتقدير من 
رئيس المجلس األعل��ى للصحة على 
م��ا أبدته الجامعة، من خالل إدارتها 
ومنتس��بيها من أكاديميين وإداريين 
وطلب��ة، من ح��سٍّ وطن��ي وإخالص، 
بدا من خالل الجه��ود الطيبة والدور 
الفعال الحثيث لتفعيل جميع قرارات 
الحكوم��ة الموقرة بم��ا يخص مرور 

البالد بجائحة كورونا. 
وأشاد بدور الجامعة في هذا الصدد، 
ب��روح  للوط��ن، وبتمتعه��ا  خدم��ة 
الفري��ق الواح��د عبر المش��اركة في 
كافة اس��تعدادات ومتطلبات الفريق 
الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفيروس 
كورونا، وااللت��زام والمثابرة والعمل 
الج��اد ال��ذي قدم م��ن قب��ل الطاقم 

اإلداري وطلب��ة الجامع��ة، األمر الذي 
حييناه فيما قامت به الجامعة. 

فيما قال رئي��س الجامعة: »إن هذه 
العبارات الصادرة من رئيس المجلس 
األعلى للصح��ة، وقعت موقعًا جمياًل 
من نفوس جميع منتس��بي الجامعة، 
الذين م��ا توانوا للحظ��ة في تقديم 
كل م��ا يمكنه��م م��ن أج��ل القي��ام 
بدورهم للمس��اهمة ف��ي ما تحتاجه 

مملكة البحرين وأهلها«. 
وأض��اف أن حوال��ي 120 م��ن طلب��ة 

الصحي��ة  العل��وم  كلي��ة  وخريج��ي 
والرياضية، بقوا متطوعين في جميع 
المراك��ز الت��ي خصص��ت لمكافح��ة 
الجائح��ة، وأثبت��وا أنه��م عل��ى قدر 
المس��ؤولية الكبرى الت��ي تنتظرهم 
طيل��ة حياتهم، وهذا كان أهم اختبار 
يواجهون��ه، إضافة إل��ى المئات من 
األكاديميين واإلداريين والطلبة التي 
تطوعوا ف��ي هذه الجائحة بأش��كال 
مختلفة، ولمدد متفاوتة، وذلك تبعًا 
للداف��ع الوطن��ي واإلنس��اني. إضافة 

إلى ممارس��ة األكاديميي��ن أدوارهم 
البحثية في هذه الجائحة من الناحية 
العلمي��ة، أو النفس��ية واالجتماعية، 
الناحي��ة  م��ن  أو  التعليمي��ة،  أو 
االقتصادية، والقانونية، حيث طرقوا 
الجائح��ة من أكثر من زاوية بحس��ب 
تخصصاتهم، وأقيمت العش��رات من 
المؤتم��رات والمنتديات والملتقيات 

المخصصة لتناول »كوفيد-19«.
ونش��رت منظم��ة الصح��ة العالمية 
جملة من أه��م األبحاث الصادرة عن 
جامع��ة البحرين ف��ي ه��ذا المجال، 
وه��ذا مص��در فخ��ر واعتزاز لن��ا، إلى 
جان��ب مس��اهمة إدارة الجامعة في 
توعي��ة منتس��بيها به��ذه الجائح��ة 
بالط��رق الصحيح��ة، وبالمعلوم��ات 
الص��ادرة عن الجه��ات المختصة في 

المملكة. 
وأك��د  أن الجامعة الوطنية، ال تتأخر 
للحظة عن المس��اهمة ف��ي الجهود 
الوطني��ة، وذل��ك بم��ا تحتوي��ه من 
طاق��ات عظيم��ة، علمي��ة وعملي��ة 
وش��بابية، تتطلع لتلبية نداء الواجب 

الوطني واإلنساني.

د. رياض حمزةرئيس األعلى للصحة

 وزير الخارجية: جهود حثيثة للسفير
اإلندونيسي في تعزيز العالقات الثنائية

اس��تقبل وزي��ر الخارجي��ة الدكت��ور عبداللطي��ف 
الزيان��ي، أم��س، بمق��ر وزارة الخارجي��ة، س��فير 
جمهورية أندونيس��يا لدى البحرين نور ش��هرير 
راهارجو، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا 
لبالده لدى المملكة، بحضور وكيل وزارة الخارجية 
للش��ؤون القنصلي��ة واإلداري��ة الس��فير توفيق 
المنصور، ورئيس قطاع الش��ؤون األفروآس��يوية 

بوزارة الخارجية السفير فاطمة الظاعن.
وخ��الل اللق��اء، أش��اد وزي��ر الخارجي��ة بعالقات 
البحري��ن  بي��ن  القائم��ة  والتع��اون  الصداق��ة 
وجمهورية إندونيس��يا الصديقة وم��ا تتميز به 
من نمو ُمطرد في ش��تى المج��االت، مؤكدًا على 
أهمية مواصلة الجه��ود لتعزيز التعاون الثنائي 
بما يخ��دم المصالح المش��تركة ويع��ود بالنفع 
والخي��ر عل��ى البلدي��ن والش��عبين الصديقي��ن، 
مش��يدًا بالجهود الحثيثة التي بذلها السفير في 
تعزي��ز وتوطيد العالق��ات الثنائية بين البلدين، 
والت��ي كان له��ا بالغ األث��ر في تقوي��ة الروابط 

الطيبة بينهما، متمنيًا الس��فير التوفيق والنجاح 
في مهامه الدبلوماسية المقبلة.

من جانبه، أعرب نور ش��هرير راهارجو عن شكره 
وتقدي��ره لوزير الخارجي��ة ولكافة المس��ؤولين 

ف��ي المملكة على ما لمس��ه م��ن اهتمام ودعم 
وتعاون مس��تمر خالل فترة عمله لدى المملكة 
مما أس��هم في إنجاح مهام عمله الدبلوماس��ي، 

متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

 الزياني: جهود كبيرة لمحافظات
 الروتاري في العمل الخيري واإلنساني

استقبل وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني، 
أمس، ف��ي مكتبه بمق��ر وزارة الخارجي��ة، محافظ 
منطق��ة الروتاري 2452 م��ازن العم��ران، بحضور 
المحافظ الس��ابق للروتاري نجاد األتاسي، ورئيسة 
اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي الثامن للروتاري 

للمنطقة 2452 لميس الحّصار
وخ��الل اللقاء، أش��اد الزيان��ي بما حقق��ه المؤتمر 
الدول��ي الثام��ن للروت��اري م��ن نج��اح كبي��ر ف��ي 
اس��تقطاب المش��اركات الدولي��ة بمش��اركة نخبة 
واس��عة من الخبراء والمختصي��ن، منوها بالجهود 
التي تقوم بها محافظات الروتاري في مجال العمل 
الخيري واإلنساني وخدمة المجتمع، متمنيًا للجميع 

التوفيق والنجاح في تحقيق المزيد من اإلنجازات.
من جهته، أعرب العمران عن ش��كرهم وتقديرهم 
لوزير الخارجية على مشاركته المقدرة في المؤتمر 
الدول��ي الثامن للروتاري، وعلى الدعم والمس��اندة 
المتواصلي��ن لتعزيز التعاون بي��ن وزارة الخارجية 

وأندية الروتاري.

 وزير الخارجية يبحث 
هاتفيًا مع نظيره التركي تعزيز العالقات

ج��رى اتصال هاتفي، بين وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير 
خارجية الجمهورية التركية الصديقة مولود تشاووش أوغلو.

وخالل االتصال، تم استعراض العالقات الثنائية المتميزة التي تربط بين 
البحرين والجمهورية التركية وما تتس��م به من تطور ونمو، وس��بل تعزيز 

عالقات الصداقة والتعاون المش��ترك واالرتقاء بها إلى مس��تويات أشمل، 
بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كم��ا تم خالل االتصال بحث عدد م��ن الموضوعات والقضايا ذات االهتمام 
المشترك.

»األشغال« لبلدي الشمالية: اإلسكان تنفذ مشاريع 
متكاملة.. وال حاجة لألنشطة ذات الطبيعة الخاصة

سماهر سيف اليزل  «

أكد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني عصام خلف، أن وزارة اإلس��كان تقوم 
بتنفيذ مدن إس��كانية متكامل��ة الخدمات وفق 
المعايي��ر التخطيطي��ة الموضوع��ة م��ن قبل 
هيئ��ة التخطيط والتطوي��ر العمراني، وكذلك 
وف��ق احتياج��ات الجه��ات الخدمي��ة الحكومية 

المختلفة. 
جاء ذل��ك، في رده عل��ى المقت��رح المقدم من 

مجلس بلدي الش��مالية بشأن إضافة األنشطة 
ذات الطبيعة الخاصة في المش��اريع اإلسكانية 

)MOH( ضمن االشتراطات التنظيمية للتعمير 
والصادر بالقرار رقم )28( لسنة 2009 م .

وأضاف »يت��م تحديد جميع الخدمات المطلوبة 
وفق الدراس��ات المعمولة ط��و ل فترة تصميم 
المش��روع، وعلي��ه ف��إن ال��وزارة ال ت��رى وجود 
س��بب مقنع لوض��ع مناط��ق ذات طبيعة خاصة 
في المشاريع اإلس��كانية«، مشيرًا إلى أن هناك 
آلي��ة موجودة ل��دى الحكومة يتم م��ن خاللها 
إعادة تخصيص بعض األراضي الحكومية إذا ما 

اقتضت الحاجة ذلك.

تطوير مبنى لمواقف سيارات 
في »المحرق المركزي«

ياسمينا صالح «

واف��ق مجلس بلدي المحرق، على مقت��رح تطوير مبنى لمواقف 
س��يارات إضافية ومنطقة س��وق ضمن عقد اإلنش��اء والتطوير 
واالنتفاع بس��وق المح��رق المركزي، حيث أوص��ت اللجنة بعدم 
المساس بمواقف الس��يارات الخارجية التابعة للسوق المركزي 
والتي تخدم مرتادي الس��وق ومدرستي آمنة بنت وهب وحسان 

بن ثابت والحديقة المجاورة وأهالي المنطقة.
وفيم��ا يتعلق باس��تثمار مبنى الس��وق المرك��زي المؤقت، فال 
يوجد ممانعة في ذلك على أن يقتصر نش��اط االس��تثمار على 
إنشاء صالة مناس��بات متعددة األغراض تخدم أهالي المنطقة 
دون فت��ح محالت تجاري��ة خارجية مطلة على الش��ارع الرئيس 
ويسمح بالمحالت التي تخدم مرتادي الحديقة، ويشترط أن يتم 
تضمين عقد االنتفاع التزام المطور بالصيانة العامة للحديقة 
واإلش��راف عليها وتزويدها باأللعاب والمرافق الضرورية طوال 

مدة العقد.
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 ارتفاع فواتير الكهرباء 
وإعادة النظر في وضع المتقاعدين

حدي��ث الش��ارع البحريني الي��وم جميع��ه يصب في 
جانبي��ن األول فواتي��ر الكهرباء والم��اء والتي قفزت 
خالل شهري يوليو وأغسطس إلى مبالغ أثقلت كاهل 
المواطني��ن باألخص ش��ريحتي أصح��اب ذوي الدخل 
المحدود والطبقة المتوس��طة في المجتمع البحريني 
وفلك الس��ؤال الذي يدور بينهم لم��اذا هذا االرتفاع 

الكبير المفاجىء في فاتورة هذين الشهرين ؟ 
هن��اك من بينهم من طرح عالمة اس��تفهام حولِ ِلَم 
فاتورة أغس��طس أعلى من ناحية المبلغ المس��تحق 
م��ن فاتورة يوليو رغم أن الش��هرين ش��ديدا الحرارة 
واالس��تهالك وبنف��س المعدل االس��تهالكي وهناك 
من يفس��ر االرتف��اع إلى أن��ه يعود لمس��ألة مكوث 
المواطنين والتزامه��م بالحجر المنزلي وعدم الخروج 
من��ذ يوني��و ويوليو وأغس��طس وتحدي��دًا بعد فترة 
عي��د األضحى وخالل ش��هر محرم ح��رص المواطنون 
عل��ى االلتزام أكثر وعدم الخروج منع��ًا إلعادة تفاقم 
وارتفاع الحاالت كما حدث خالل الس��نة الفائتة، واقع 
األمر قد يكون ارتفاع االس��تهالك أم��رًا منطقيًا أمام 
موج��ة الحر الش��ديدة الت��ي يتميز به��ا صيفنا لكن 
الحقيق��ة التي ال يمكن إنكارها أن المواطنين واجهوا 
تحديات مالية صعبة خالل ش��هري يوليو وأغسطس 
فشهر يوليو ميزانيته التهمتها مصاريف العيد فيما 
ش��هر أغسطس بديهيًا في كل عام تلتهمها ميزانية 
االس��تعداد للم��دارس وتس��ديد رس��وم الم��دارس 
الخاص��ة مم��ا يجع��ل المواطنين في ضغ��وط مالية 
ش��ديدة تدفعهم إلى التحدث بلغة التذمر واالستياء 
أم��ام أي التزام مالي يضغ��ط ميزانيتهم أكثر وأمام 

مسلس��ل ارتفاع األسعار والتحديات االقتصادية التي 
فرضتها جائحة كورون��ا عليهم وهذا يجرنا بالحديث 
إلى الموضوع اآلخر الذي يشغل الشارع البحريني وهو 
معان��اة المتقاعدين في ظل الض��رر الكبير الذي وقع 

عليهم أمام إلغاء الزيادة السنوية. 
واق��ع المتقاعد في مملكة البحرين لو جئنا لتفصيله 
ف��إن المتقاعد غالبًا يكون مرتبط��ًا بالتزامات مالية 
تج��اه أبنائ��ه م��ن تس��ديد الرس��وم الدراس��ية في 
الجامعات الخاص��ة وما تطلبت��ه الجائحة من توفير 
أجهزة إلكترونية لهم إلى جانب تسديد قروض البناء 
ألبنائه المتزوجين والقروض الش��خصية وال ننس��ى 
أن كثي��رًا من المتقاعدين لديه��م أبناء عاطلون عن 
العمل وهم من يتكفلون بمصاريفهم الشهرية كما 
أن هن��اك مبالغ كبيرة من روات��ب المتقاعدين تتجه 
نحو المصاريف المعيشية والعالجية فواقع المتقاعد 
لدين��ا في مملكة البحرين أنه باألصل يواجه تحديات 
كبي��رة وال يع��رف الراح��ة حتى بعد تقاع��ده رغم أن 
الوض��ع الطبيع��ي للمتقاعد في أي دول��ة في العالم 
يكون مس��تقرًا مالي��ًا ومرتاحًا بع��د أن قدم خدمات 
جليل��ة للدول��ة وأنه��ى مش��واره الوظيف��ي لكن في 
مملك��ة البحرين ينتهي المتقاعد م��ن عمله ليدخل 
ف��ي دوامة تحدي��ات مالية صعبة فغالب��ًا يكون من 
بي��ن أبنائه من يحت��اج إلى الكفال��ة المالية والدعم 
وحت��ى أبنائ��ه المتزوجين يضطر لمس��اعدتهم في 
الكثي��ر من المصاري��ف التي يحتاجها الش��باب عادة 
وهم في مقتبل العم��ر لذا فإن حرمان المتقاعد من 
حقوقه ف��ي الزيادة الس��نوية أم��ر كان كارثيًا لكثير 

م��ن الش��رائح المجتمعي��ة عل��ى اخت��الف الطبقات 
االجتماعية والدليل أن كثيرًا من المتقاعدين ما زالوا 
إل��ى يومنا ه��ذا يطالبون الصحافة ومجلس��ي النواب 
والش��ورى بش��كل مس��تمر بإعادة النظر في موضوع 
حرمانه��م من هذه الزي��ادة الس��نوية وكأنهم باتوا 
مواطنين من الدرجة الثانية كما ال ننس��ى المتقاعد 
ف��ي مملك��ة البحرين ال يحظ��ى بأي امتيازات أس��وة 
بوض��ع المتقاعدين في ال��دول المتقدمة من ناحية 
عمل تخفيضات وأس��عار خاصة وبطاق��ات تموينية 
لهذه الفئة تجعلهم يش��عرون بنوع من االعتزاز وأن 
الدولة تقدرهم وأنهم يحظون باالس��تقرار النفس��ي 
قبل المادي، فئ��ة المتقاعدين ف��ي مملكة البحرين 
شريحة ال يس��تهان بها فعددهم حسب تقرير هيئة 
التأمين��ات االجتماعي��ة م��ارس 2020 يبل��غ 69 ألفًا 
و131 متقاعدًا وهم يعتبرون مثل القنبلة الموقوتة 
ألن غالبيتهم من الش��رائح النش��طة جدًا على مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي ويمثلون اتجاه��ات المواطن 

البحريني على هذه المواقع . 
أعتق��د بأنن��ا بحاج��ة إل��ى إع��ادة النظر ف��ي هاتين 
المس��ألتين مس��ألة إيجاد حل��ول مبتكرة بالنس��بة 
لفواتي��ر الكهرباء والماء كأن يك��ون هناك تخفيض 
س��نوي لفات��ورة الثالثة ش��هور التي تعتب��ر األعلى 
ح��رارة أي األعل��ى اس��تهالكًا واالتجاه نحو مش��اريع 
الطاقة البديلة أو خيارات أخرى تتماش��ى مع تطورات 
العالم إضافة إلى إعادة النظر في أوضاع المتقاعدين 
والعمل على تحسين مستوى معيشتهم لمنع مشاعر 

التهميش التي يشعرون بها.

مشروع سهم الغارمين
مش��روع س��هم الغارمين التابع لصن��دوق الزكاة والصدق��ات بوزارة 
العدل والشؤون اإلس��المية واألوقاف من المشاريع الوطنية النوعية 
النبيلة التي تستحق وقفات صادقة ودعمًا مستمرًا حيث ترتكز فكرة 
المش��روع على »دفع مديونيات من صدر بحقهم أوامر قبض وأحكام 
تنفيذ ومنع من الس��فر لمن ال تتجاوز مديونيته 1000 دينار بحريني 
وتجاوز عمره 60 عامًا »وهذا الصندوق هي الجهة الرسمية لتحصيل 

أموال الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقيها.
من��ذ أيام.. صرح معالي الش��يخ خالد بن عل��ي آل خليفة وزير العدل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف بأن المبالغ المتبرع بها من البنوك 
والشركات والمؤسسات واألفراد لصالح المشروع في نسخته الخامسة 
ق��د بلغت الثالثة ماليين و500 ألف دينار حتى تاريخ التصريح وهذه 
المبالغ ماشاء اهلل كبيرة، يشكر أصحاب األيدي البيضاء على تبرعهم  
لع��دد ليس بقليل من المعس��رين الذين بلغ عددهم  358 معس��رًا 
ومعس��رة والص��ادرة بحقهم أح��كام قضائية بس��بب مديونياتهم، 
س��عيدة جدًا بهذه المس��اعي التي حققت المعن��ى الجميل للتكافل 
االجتماع��ي والمبادرات الوطنية لمس��اندة الغارمين، س��عيدة بهذا 
المش��روع ال��ذي ي��ؤازر الغارمين وعوائله��م الذين لم يس��تطيعوا 
ألسباب كثيرة من االلتزام بسداد الدين خاصة عندما يكون المعسر 
امرأة أو مس��نًا أو رب أس��رة أو أن يكون المعس��ر هو العائل الوحيد 
لهم، فالسجون ليست لهؤالء الذين تعثر بهم الحال ونقصت عنهم 
الموارد وتاهت بهم الحياة فهم يستحقون المساندة والمساعدة وال 
ننس��ى الشباب فمنهم من تعثر في مشروعه ولم يستطع أن يستمر 
أو أن يس��دد دينه وهذه معضلة عندما يبدأ الش��اب حياته في أروقة 
المحاك��م والس��جون وهنا يأت��ي دور التكافل المجتمع��ي لحل هذه 
األزمة ويتم رصدها وفق معايير خاصة لالستفادة من مشروع سهم 

الغارمين وأتمنى أن يشمل المشروع الجميع حتى فئة الشباب. 
س��بق وأن تناولت مواضيع عن الزكاة والصدقات في مقاالت س��ابقة 
وأهمي��ة أن تبقى هذه الصدقات داخ��ل البحرين بداًل من التبرع بها 
لدول أخ��رى فالمجتم��ع البحريني بأم��س الحاجة إلى تل��ك األموال 
التي يمك��ن أن تفرج كرب البعض وأهمية إنع��اش وتداول العملة 
داخ��ل البلد بداًل من إرس��الها لجهات ال نعل��م حقيقتها، فالمجتمع 
البحريني ال يخلو من األسر المتعففة واألسر المحتاجة والمعسرين، 
واألقربون أولى بالمعروف، فما يق��وم به صندوق الزكاة والصدقات 
عمل عظيم وبحاجة إلى مساندة مجتمعية أكثر حتى تتحقق أهداف 
ه��ذا الصندوق »ومن نفس عن مؤم��ن كربة من كرب الدنيا، نفس 
اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يّس��ر على معسر، يّسر اهلل 
عليه في الدنيا واآلخرة« ش��كرًا للجهود الوطنية التي تس��عى للخير 
دائمًا لوزارة العدل ولصندوق الزكاة والصدقات وللبنوك التي حققت 

معنى الشراكة المجتمعية وشكرًا ألصحاب األيدي البيضاء.

فاطمة الصديقي

من القلب
fatema.aa@hotmail.com

د. ظافر محمد العجمي

@Z4alajmi

malmotawa2008@hotmail.com

منى علي المطوع

مساحات

 الصين دولٌة كبيرة للغاية 
ويسكنها كثير من الصينيين

ج��راء انقيادن��ا للس��رديات الغربية لم تك��ن نظرتنا 
ف��ي الخليج للصين تخرج عما قال��ه الجنرال والرئيس 
الفرنسي السابق ش��ارل ديغول بالعنوان أعاله، سواء 
كان توري��ة أو هو الوصف الصحيح للصين الش��يوعية 
البائس��ة في  الخمس��ينات؛ أوعن ضحالة في التفكير 
العسكري الفرنس��ي الذي قال عنه هتلر بعد سقوط 
باريس وفرار ديغول نفس��ه للن��دن: كان  جنراالتكم 
يهتمون بقياس طول فس��اتين النساء فيما جنراالت 
الرايخ يش��غلهم قي��اس فوهات س��بطانات المدافع. 
وف��ي الخليج العرب��ي هناك إدراك بقيم��ة الصين في 
األلفي��ة الثالثة، لكن هل هو جراء انقياد للس��رديات 
الغربية التي تهول من الصين ألنها تحٍد لهم، أم أنه 
إدراك واٍع بقيم��ة الصين لنا ف��ي الخليج العربي؛ وما 
أهمية ال��دور الذي يمكن أن تضطل��ع به الصين في 

دعم األمن واالس��تقرار بمنطقة الخليج؟ هناك تقارب 
صين��ي خليجي وهو ليس نكاي��ة خليجية باألمريكان، 
وال تح��رك صيني لمواجهة الغ��رب، فالواقع يقول إن 
الصين تفتح أفق تعاون مع الجميع في القارات كلها، 
ودول الخلي��ج كلها لها عالقات مع الصين وش��راكات 

استراتيجية ضخمة.
نرف��ض ف��ي الخلي��ج  قاعدة »إم��ا أن تك��ون معنا أو 
ضدن��ا«، ووضع الخليجيي��ن أمام ره��ان االختيار بين 
واش��نطن أو بكين.وه��و قل��ق ال يقتصر عل��ى الخليج 
فحس��ب، وإنما يمتد إلى عالقات القوتين العظميين 
حتى باألوروبيين. فواشنطن لم تلِب طلبات حلفائها 
ف��ي أكث��ر من م��كان، األم��ر ال��ذي دفع الصي��ن إلى 
استغالل ذلك، فتحركت واش��نطن لوقف الميل، فيما 
تتخلى  أمريكا ببرنامج معلن عن الدور كضامن ألمن 

قوى كثيرة من أفغانستان حتى الخليج.
مايقربنا من الصين أنها قد تكون جسرًا  بين ضفتي 
الخليج، حيث تستطيع  تحقيق اختراق مهم لو تمكنت 
م��ن إقناع إي��ران بالتخلص من حّلته��ا الثورية، كما 
فعلت الصين نفس��ها منذ عقود، ويب��دأ ذلك بتوقف 
إيران عن دعم الجماعات اإلرهابية. لكن البد أن نشير 
أن هناك من يش��كك ف��ي وجود تح��ٍد أمريكي صيني 
ف��ي الخليج، فالصي��ن تحصل عل��ى 40٪ من نفطها 
من الخليج، وتحتفظ واش��نطن بما يصل إلى 80 ألف 

جندي يتمركزون حول الخليج.

بالعجمي الفصيح
اطلبوا األمن ولو في الصين

بابا عود وماما عودة
باب��ا عود وماما ع��ودة .. كلمتان تعلمناهما ونح��ن صغار، ونقصد 
بهما الجد والجدة، وتعلمهما منا أحفادنا الصغار وأصبحوا يرددونها 

على مسامعنا كلما رأونا في حميمية وألفة ومودة واحترام.
والجد والجدة لهما المكانة الكبرى في اإلسالم وداخل محيط األسرة 
أو العائل��ة ألنهما يمث��الن الخبرة والنضج وخوض تج��ارب الحياة .. 

منهما تعلمنا الحب واالحترام، ومنهما نستلهم العبر والدروس.
وعندما كن��ا صغارًا كانت حكايات وقصص »أّمن��ا العودة«  أو جدتنا 
فيها من التشويق والعبر ما تجعلنا ال ننام قبل سماع إحداها منها.

فالج��د والجدة هم��ا نور البيت وفرحت��ه، نور على ن��ور، فمن اجتمع 
ل��ه النوران فهنيئًا له الضياء، وهنيئًا له الس��ناء، وقد نهى الرس��ول 
الكري��م صل��ى اهلل علي��ه وس��لم عن نت��ف الش��يب وق��ال: »إنه نور 
المس��لم« والجد والجدة إذا خطهما الش��يب استنار البيت بمشيبهما 
.. كي��ف ال وق��د أمضي��ا م��ن عمرهما في طاع��ة اهلل ما ل��م يمضه 
أح��د غيرهما من أه��ل البيت، ورس��ولنا الكريم أوصان��ا بالبر بالجد 
والج��دة ألن الب��ر بهم��ا ب��ر ب��األب واألم، واهلل س��بحانه وتعال��ى 
 يق��ول: »وبالوالدي��ن إحس��انا« ورس��ولنا علي��ه الص��الة والس��الم

يقول : » ليس منا من لم  يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا«.
وم��ن الب��ر بهما الدعاء واالس��تغفار لهم��ا والقيام على ش��ؤونهما 
وتقديم أطيب الطعام والشراب لهما والسفر معهما إذا كانا قادرين 
عل��ى ذلك وخاص��ة ألداء العمرة أو الحج فإن ذلك يؤنس��هما.. وكان 
الرس��ول صل��ى اهلل عليه وس��لم أكرم األج��داد كما جاء ف��ي الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أنه قال : » خرج علينا رسول اهلل 
عليه الصالة والس��الم ومعه الحسن والحسين، هذا على عاتقه وهذا 
عل��ى عاتقه وه��و يلثم – أي يقبل – هذا مرة وه��ذا مرة حتى انتهى 
إلينا فقال: » من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني« .

ومن هنا فإنه من الواجب علينا أن نزور أجدادنا وجداتنا إذا لم يكونا 
معنا ف��ي البيت.. فبيت األجداد ه��و الملتقى الرئيس��ّي لكافة أفراد 
األس��رة؛ كبارًا وصغارًا، ورجااًل ونس��اًء، فالجميع يسعون إلى التواصل 
م��ع آبائهم الكبار، وأجدادهم، وقض��اء احتياجاتهم ما أمكنهم ذلك، 
مما يتيح الفرصة أماَم أبناء األس��رة الواحدة ليتجّمعوا، ويلتقوا، أّما 
بع��د رحيل األجداد، فإن فرصة تجمع باقي أفراد العائلة مع بعضهم 
البعض تقل؛ نظرًا النشغال كل واحد منهم بأموره الخاصة، ومشاغله 

الحياتية المختلفة.
وزيارة األجداد وس��يلة الرتقاء اإلنس��ان من الناحية الدينية؛ فاحترام 
الكبير، والحرص على راحته، وعدم إزعاجه، وإدخال الس��رور والفرحة 
إل��ى قلبه، كل ه��ذا يعتبر من األمور التي لها ش��أن عظيم في كافة 
الملل، واألديان، والمعتقدات.. كما أنها تس��اهم  في حّل المشكالت 
التي تواجُه األبناَء أو األحفاد، إلى جانب النصائح التي يقّدمها األجداُد 
عادة لكّل من حولهم، والنابعة من خبرة حياتية هائلة، تس��اعدهم 
على التع��رف على مواجع من حولهم، وإيجاد الحلول المناس��بة لها. 
ويح��ب األحفاد عمومًا الجلوس إل��ى أجدادهم، واألنس بجوارهم، بل 

االحتماء بهم إذا ما أحّسوا بخطر ما من حولهم.
 وم��ن هن��ا فإّن��ه يمكُن الق��ول إّن الج��دَّ والج��دة هما أب��وان أيضًا 
ألحفادهم��ا، ويس��همان بدوٍر كبير ف��ي تربيتهم، وتنش��ئتهم على 

القيم الصالحة، واألخالق الرفيعة.
ولع��ل م��ن أغرب األمور وأقس��اها عل��ى النفس ما يلج��أ إليه بعض 
األبن��اء من رمي آبائهم وأمهاتهم ف��ي دور العجزة إرضاء لزوجاتهم 
أو للتمل��ص من رعايتهم ونذكرهم بقول المصطفى صلى اهلل عليه 

وسلم : »بروا آباءكم، تبركم أبناؤكم«.

أحمد زمان

كلمات لها معنى
Ahmed.zaman48@gmail.com

alfaihani.n@gmail.com

@Nooraalfaihani

نورا الفيحاني

إضاءة قلم

العمل عن ُبعد وما بعد كورونا

جائح��ة كورونا فرضت على العال��م أجمع أمورًا كثيرة 
وسياس��ات مختلفة عما قبل كورون��ا، فتغيرت الكثير 
م��ن المفاهيم وأصبح��ت التكنولوجي��ا والرقمنة هي 

بطل الحدث.   
فلقد تم اعتماد سياس��ة العمل عن ُبعد ولقد أثبتت 
نجاح��ًا باهرًا ف��ي القطاع الحكوم��ي والقطاع الخاص 
حيث أس��لوب العمل عن ُبعد يعمل على تقليل حركة 
التنقل م��ن وإلى العمل، األمر ال��ذي يوفر الكثير من 
الوقت والتكلفة ويحل مش��كلة االختناقات المرورية، 
كما أن العمل عن ُبعد يحق��ق مرونة في أداء العديد 

من الوظائف التي يستطيع الموظف أداءها.
إن انتهاج سياسة العمل عن ُبعد أثمرت نتائج طيبة 
في أداء الكثي��ر من المؤسس��ات الحكومية والخاصة 
حي��ث زي��ادة معدالت إنتاجي��ة الموظفين ع��ن ُبعد، 
س��رعه في أداء المهام، تقليل نس��بة الغياب، تقليل 
من المصروفات التش��غيلية والتكاليف غير المباشرة 
نتيج��ة تقلي��ص ع��دد تنقالته��م اليومية م��ن وإلى 
العمل وحتى الس��فر للخ��ارج لحض��ور االجتماعات أو 

المؤتمرات.
إن م��ن أه��م مزايا العم��ل عن ُبعد أن��ه يحقق فرصًا 
كبي��رة لالحتف��اظ بالموظفي��ن المه��رة، الذين قد 
يفكرون أوقات��ًا في ترك وظائفهم لعدم مناس��بتها 
ألماكن إقامتهم. كما أنه يعطي فرصًا كبيرة لتوظيف 
أصح��اب الهم��م الذي��ن تمنعه��م ظ��روف إعاقتهم 
الجسدية من التنقل من وإلى المقر الرئيسي للعمل.

ويخلق هذا األس��لوب في العمل فرص��ًا جديرة للمرأة 
العاملة بحيث وجودها في بيئة صحية تخلق لها توازنًا 
وتس��مح لها بأداء دوره��ا ومس��ؤوليتها االجتماعية 
تج��اه المن��زل ورعاية األطفال تن��ال االهتمام. ويتيح 
العم��ل عن ُبع��د المرونة في تحديد س��اعات العمل 
ومكانه، ما يمكنها من أداء مهامها الوظيفية والقيام 
بالمتطلبات اليومية بس��هولة،إضافة إلى قضاء وقت 
أكبر مع األس��رة وسهولة متابعة شؤون تربية األوالد 
وش��ؤون تعليمهم ورعايتهم. وإثب��ات الذات وبلورة 
المه��ارات واإلمكاني��ات الخاصة به��ا وتنميتها. كما 
يمكنها م��ن التغلب على تحديات العم��ل التقليدي.

كل ذلك يس��اعد على بناء أسرة متماسكة في مجتمع 
متماس��ك قادر على اإلبداع والتط��ور والنمو وتحقيق 

تنمية مستدامة.
كم��ا أن العم��ل عن ُبعد يحق��ق الكثير م��ن الفرص 
ويش��جع على زي��ادة االس��تثمار ويفت��ح آفاقًا أوس��ع 
للموظفي��ن وأصح��اب العم��ل حي��ث يتي��ح لصاحب 
العم��ل البحث عن كف��اءات في مناط��ق متنوعة ولن 
يكون محصورًا في البحث عن الكفاءات والمواهب في 

المنطقة التي يقع فيها مقر العمل.
ما س��بق هو جزء من ثمار ونتائج  سياسة العمل عن 
ُبعد، وه��ي نجاحات تحقق كثيرًا م��ن أهداف التنمية 
المستدامة وتساهم بشكل جذري في تنمية وتطوير 
المجتمع، وتماش��يًا مع التحول نحو االقتصاد الرقمي 
ورؤي��ة مملك��ة البحري��ن 2030 فإن انتهاج سياس��ة 
العمل عن ُبعد يجب أن تدرس جيدًا وتستمر معنا لما 
بعد كورونا، وهو ما يس��تلزم  مع��ه مراجعة الخطط 
واالستراتيجيات التي وضعت قبل كورونا لتتناسب مع 

هذه التغيرات الكبرى التي تجتاح العالم.

فواتير الكهرباء... طبيعية

لألس��ف ظاهرة االنتقاد باتت تكب��ر وتتزايد وال يوجد 
س��بب واحد مقنع له��ا، انتقاد هنا وتذم��ر هناك وكل 

ذلك دون أي حجة أو برهان. 
وم��ا زاد الطين بلة ه��ي مواقع التواص��ل االجتماعي 
التي فتحت ذراعيها لكل أش��كال وأنواع النقد والتذمر 
والصراخ، ونحمد اهلل على وجود عدد من المس��ؤولين 
أصح��اب البال الطويل والص��دور المفتوحة والمكاتب 
التي ليس لها حتى أبواب، وبالتالي أس��تغرب من كل 
تلك الهالة وخاصة المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء، 
وه��و أمر بس��يط جدًا، م��اذا يعني أن ت��زداد الفواتير 
ضعفًا أو ضعفين أو حتى ثالثة أضعاف، ما الضير في 
تلك الفاتورة التي كانت ال تتجاوز الثالثين واألربعين 

دينارًا وتحولت دون سابق إنذار إلى مائة أو أكثر. 
الجميل في األمر والذي أسعد المواطنين وقراء الصحف 

الرس��مية أنه وفي خضم كل تل��ك الحمالت اإلعالمية 
الت��ي أش��علها رواد التواص��ل اإلجتماع��ي وأبدوا من 
خالله��ا تذمره��م )المعتاد( صدر تصريح رس��مي من 
الوزارة المعنية تفيد بأن فاتورة الكهرباء تعتبر تركة 

يتحملها الورثة..!!! 
تلك ه��ي السياس��ة الحكيمة ف��ي التعامل م��ع ردود 
األفعال والرأي العام، وتلك هي الممارس��ة الصحيحة 
للعالق��ات العام��ة ب��ل وبحذافيرها، م��ا كان ينقص 
المواطن س��وى ه��ذا التصريح األكثر من رائع لينش��ر 
الفرح ويغير من نظرة الجمي��ع لفواتير الكهرباء التي 

بات المواطن ينتظرها بفرح وسعادة. 
مقالي الس��ابق حم��ل عنوان سياس��ة التجاهل، ولكن 
يب��دو أن بع��ض الجهات بات��ت ال تكتف��ي بالتجاهل 
وحس��ب، بل أنها زادت عليه بتصريحات من شأنها أن 

تزيد من تسارع موجات الغضب خاصة وأنها تأتي في 
خضم العودة إلى المدارس وما يصحبها من تجهيزات 
واستعدادات تتطلب دفع المزيد والمزيد من النفقات. 
بع��د أن كنا نأم��ل في تغيي��ر سياس��ة التجاهل بتنا 
نأمل في عدم التصري��ح، أو على األقل اختيار التوقيت 
المناس��ب ألي تصري��ح إعالم��ي وخاصة م��ن الجهات 
الرسمية، فمن غير المعقول وسط كل تلك االنتقادات 
وعالمات االس��تفهام لفواتير الكهرباء يصدر تصريح 
بأن الفواتير مستمرة حتى على ورثة أرباب األسر، وإن 
كان ذلك اإلجراء رس��ميًا وقانونيًا ولك��ن ال الزمان وال 
التوقيت وال حتى الرأي العام في اس��تعداد لقبول هذا 

اإلجراء. 
باختص��ار، إذا كان ال��كالم م��ن فضة فالس��كوت من 

ذهب....

فواز العبداهلل

@faawaaz

باختصار
Fawaz_al_abdulla@hotmail.com



العصبية  الجراح��ة  وحدة  تمكنت 
بمجم��ع الس��لمانية الطب��ي من 
تطوي��ر تقني��ة زراع��ة الجمجمة 
ثالثي��ة  الطباع��ة  باس��تخدام 
الطبي  المجم��ع  ليصبح  األبع��اد، 
المملك��ة  ف��ي  مستش��فى  أول 
ُيطّب��ق هذه التقني��ة في خدماته 

العالجية.
الم��خ  جراح��ة  استش��اري  وق��ال 
الس��لمانية  بمجم��ع  واألعص��اب 
الطب��ي الدكت��ور نبي��ل حميد، إن 
تطوير ه��ذه التقني��ة وتطبيقها 
الطب��ي  الس��لمانية  ف��ي مجم��ع 
ك��وادر  بأي��ة  االس��تعانة  ودون 
خارجي��ة، جاء بتع��اوٍن بّن��اء بين 
كافة أف��راد فريق وح��دة الجراحة 
العصبية، ودعٍم مستمر من إدارة 
ُمشيرًا  الحكومية،  المستش��فيات 
إلى أن هذه التقنية سُتساهم في 
تطوير الخدمات الصحية المقدمة 

بع��دوى  المصابي��ن  للمرض��ى 
ف��ي العظ��ام، وإصاب��ات ال��رأس 
الش��ديدة، وأورام المخ، وإصابات 
العظ��ام الناتج��ة ع��ن الح��وادث 

تس��تدعي  والذي��ن  المختلف��ة، 
حالتهم الطبي��ة زراعًة للجمجمة، 
وُتقل��ل من فترة االنتظار بش��كٍل 

ملحوظ.
وذك��ر أن الكلفة المالي��ة لزراعة 
الس��ابق  ف��ي  كان��ت  الجمجم��ة 
تت��راوح بي��ن 3000 إل��ى 4000 
دينار للمري��ض الواحد، فضاًل عن 
اضط��رار المريض لالنتظار لفترة 
ال تق��ل ع��ن أس��بوعين حتى يتم 
توفي��ر المتطلبات الالزمة لحالته 
الصحية وإجراء العملية الجراحية، 

إال أن��ه في الوض��ع الحالي، ونظرًا 
ف��ي  المتطلب��ات  لتوفي��ر كاف��ة 
الس��لمانية الطب��ي، فإن  مجم��ع 
وق��ت انتظ��ار المري��ض تقل��ص 
بش��كٍل كبي��ر، وأصبح ب��اإلم كان 
توفير الخدم��ة العالجية في فترة 
ال تتعدى خمس��ة أي��ام، وبكلفة 
مالية منخفضة. من جانبه، أشاد 
الرئيس التنفيذي للمستش��فيات 
أحم��د  الدكت��ور  الحكومي��ة 
األنصاري، في هذا الشأن باإلنجاز 
الممي��ز لفري��ق وح��دة الجراح��ة 
الس��لمانية  بمجم��ع  العصبي��ة 
الطبي، والذي ُيش��ّكل نقلًة نوعية 
ف��ي الخدمات الصحي��ة المقدمة، 
ويعكس بص��ورٍة ُمش��رفة كفاءة 
الك��وادر الصحي��ة الت��ي تضمها 
الحكومية،  المستش��فيات  كاف��ة 
والت��ي أثبتت تميزه��ا وجدارتها 
ف��ي كاف��ة المواقع، مؤك��دًا على 
أن المستش��فيات الحكومية تعد 
كوادره��ا الصحية ركيزًة أساس��ية 
والتطلعات  ال��رؤى  كافة  لتحقيق 
المستقبلية، ودورها محوري لدعم 
مساعي االرتقاء بالقطاع الصحي، 
وتقدي��م خدمات صحي��ة متميزة 
لكاف��ة  ومس��تدامة  ومتكامل��ة 

المستفيدين.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

عودة 79 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة أمس وسط إجراءات احترازية مشددة »تصوير: سهيل وزير«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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مع عودة الدارسة تحتاج المدارس وجود فرق دعم فنية 
ســريعة لضمان اســتمرار البــث للطلبة عــن بعد، وعدم 

انقطاع الخدمة كما حدث في اليوم األول.
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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في أول إنجاٍز من نوعه بالمملكة 

 »السلمانية« يطور تقنية لزراعة 
الجمجمة باستخدام الطباعة ثالثية األبعاد

 5 سنوات سجن لشاب 
في فيتنام انتهك الحجر الصحي

قضت محكمة في فيتنام على ش��اب بالسجن خمس 
سنوات، النتهاكه قواعد الحجر الصحي المعمول بها 

في البلد، ونقله عدوى كورونا إلى عدة أشخاص.
وأدي��ن لي فان تري )28 عام��ًا( لنقله أمراضًا معدية 
خطرة إلى أش��خاص آخرين بعد ذهابه في يوليو إلى 
مس��قط رأس��ه في كا ماو »الجنوب« م��ن مدينة هو 
تش��ي منه ف��ي أوج األزمة الوبائية، وف��ق ما جاء في 

قرار ُعّمم على الموقع اإللكتروني لمحكمة محلية.
واته��م الرجل بع��دم االلت��زام بالحج��ر اإللزامي في 
المن��زل لمدة 21 يومًا عن��د وصوله إلى كا ماو، وهي 
منطقة س��لمت نس��بيا من ش��ّر الوباء، علمًا أنه قد 

شخصت إصابته ب�)كوفيد 19( في السابع من يوليو.
وقال��ت المحكمة في قرارها إن »انتهاك تري لقواعد 
الحجر الصحي المنزلي تس��بب بإصابة عدة أشخاص 
ب� )كوفيد 19(ووفاة أحد هؤالء في الس��ابع أغسطس 

.»2021
وأفادت وس��ائل إعالم حكومية أن ثمانية أش��خاص 
التقط��وا العدوى بس��ببه، حس��بما نقل��ت »فرانس 
برس«. وتواجه فيتنام أس��وأ موجة من وباء )كوفيد 
19(بع��د احتوائها ع��دد اإلصابات الع��ام الماضي، 
وش��هد البلد أكثر من 540 أل��ف إصابة ومن 13 ألف 

وفاة.

 سيدتان سممتا طفاًل
 وشنقتاه لخالف مع أمه

ال ت��زال الجريمة المروع��ة التي وقعت في إح��دى محافظات 
صعيد حديث العديد من المصريين على مواقع التواصل.

فقد صدم��ت منطق��ة المنيا، أه��م محافظ��ات صعيد مصر، 
بعد أن أقدمت امرأتان، على اس��تدراج طف��ل يبلغ من العمر 
4 س��نوات، وقتله بعد دس الس��م له في العصير، أما السبب 

فمجرد خالفات مع أمه.
وانتش��رت تفاصيل تلك الجريمة المروع��ة، بعد أن تبلغ أحد 
مراك��ز الش��رطة في مديرية أم��ن المنيا بالعث��ور على كيس 
بالس��تيكي على حافة إحدى المج��اري المائية بدائرة المركز، 
وبداخله جثة طفل يبلغ 4 س��نوات من العمر، بحسب ما نقلت 

وسائل إعالم محلية.
لتظهر التحقيقات الحق��ًا أن الطفل الذي كان يقيم في دائرة 
مركز ش��رطة سمالوط، تغيب عن مس��كنه منذ 25 أغسطس 

الماضي.

أرواح ال أرقام
تزام��ن تصريح وزير الكهرباء »المبارك« مع ح��وار داخلي  كان يجري بين 
مجموع��ات المتطوعي��ن لألعم��ال الخيرية في حس��ابتهم عل��ى تطبيق 
»الوات��س آب« والتي كانت في هذا التوقيت تتفاكر فيما بينها بالكيفية 
التي يمكن بها مساعدة األسر المهددة بقطع الكهرباء بسبب عدم سداد 
فواتيرها وتراكمها، خاصة في هذا الجو الحار جدًا جدًا، فجاء تصريح الوزير 
حول س��داد فاتورة الكهرباء من تركة المتوفى مستفزًا في توقيته وفي 
صياغته الخبرية الصحافية، لتس��ري موجة من السخط وعند المجموعات 

بل وعند عامة الناس الذين تداولوا الخبر حتى انتشر خارج البحرين!!.
س��ابقًا قبل أن تتحول الكهرباء لشركة، وقبل أن ُيلزم المتطوعون بجمع 
المال للمس��اعدات اإلنسانية باس��تخراج الرخص، كان هناك خط مفتوح 
بي��ن جميع وزراء الكهرباء الذي��ن تعاقبوا على المنصب وبين العديد من 
األفراد الذين سخروا حياتهم لخدمة ولقضاء وتيسير الحاجات، ومنهم ابنة 
عمي رحمها اهلل مريم الس��عد وابنة عمتي اهلل يعطيها الصحة والعافية 
بدرية الش��اعر، اللتان كانتا من زوار وزارة الكهرباء دائمًا تحمالن فواتير 
المتعسرين، وتجلسان على باب الوزير حتى يسمح لهما بالدخول، كانت 
كلمتهم��ا عند الجميع تع��ادل تقارير اللجان المختصة لم��ا عرفا عنهما 
التقصي والتحري بحثًا ع��ن المحتاجين، وال تقدمان طلبًا لإلعفاء إال بعد 
دراس��ة الحال��ة واعتمادها كحالة مس��تحقة، وكان الجمي��ع متعاونًا وهلل 

الحمد، فكثيرًا ما شطبت ديون مستحقة ألنها كانت أسرًا شبه معدمة.
اليوم اختلف الوضع، الوزارة أصبحت شركة تقيس األمور بالربح والخسارة، 
طلبات اإلعفاء غير واردة أبدًا عندها، التقسيط يتم بشكل مرهق، فكأنك 
ي��ا بو زيد حتى لو قس��طت المبلغ ما غزيت، المش��كلة ليس��ت في الوزير 
اآلن، وال حت��ى عن��د المس��ؤولين في ال��وزارة، فالكثير منه��م من أطيب 
الناس وأكثرهم ش��عورًا بحاجة الناس وضعفهم، المش��كلة في األنظمة 
والقوانين التي وضعت، والتي ال تس��مح باإلعفاءات وتتش��دد في شروط 

الدفع والتقسيط، فأصبح األمر صعبًا للغاية أن تساعد هذه األسر.
نع��م هناك من ال يدفع متعمدًا آماًل في إس��قاط المبل��غ يومًا ما، إنما ال 

يجب أن نعمم هذا الحكم على كل من عجز عن الدفع.
ف��ي اآلون��ة األخيرة انش��غلت مجموع��ات جمع األم��وال، بس��داد فواتير 
الكهرباء لألسر التي بها كبار السن أو الحوامل أو األطفال الرضع ألن قطع 
الكهرباء عنهم ال يتحمله أحد في هذا الجو، وبداًل من جمعها لشراء مواد 
غذائية أو مس��تلزمات ضرورية لألسر، انشغلت في سداد فواتير الكهرباء 
عنها، فتجد المجموعة تطرح الحالة ويجمع المبلغ المس��تحق لها ويقدم 

للكهرباء فتوقف القطع وتعيد لهم الخدمة.
ثم تزامن ذلك مع تصريح وزير الكهرباء الذي قال إننا س��نأخذ حقنا حتى 
م��ن تركة المتوفى، وللح��ق فإن التصريح كان ردًا عل��ى اقتراح تقدم به 
مجموع��ة من أعضاء مجالس البلدي بأن ينش��أ صندوق تأمينات تكافلي 
لس��داد فواتير المتوفين، فجاء الرد أن الكهرباء تأخذ حقها »كدين« على 
المتوف��ى يس��تقطع من التركة قبل أن تقس��م بين الورث��ة وفقًا ألحكام 

الشرع.
القصد أن الناس مشغولون بالبحث عن سبل لمعالجة مشكلة العجز عن 
السداد لألس��ر الفقيرة حتى ال تنقطع عنهم الكهرباء في الصيف الحار، أو 
مس��اعدة األس��ر التي توفي عائلها وعليها متأخرات للكهرباء، فجاء الرد 

وكأنه حيًا أو ميتًا سنأخذ حقنا، فاستفز الناس كثيرًا.
ث��م زاد الطي��ن بلة تردد األقوال ب��أن تم إلغاء الدع��م المقدم للمواطن 
البحرين��ي في بيته األول، وهناك من قال إن االحتس��اب بالتعرفة الثانية 
يب��دأ بعد االنتقال للش��ريحة الثانية من البداية ال م��ن حيث انتهى من 
التعرف��ة األولى، وغيره��ا مما يتناقله الناس حول أس��باب زيادة التكلفة 

كما في كل صيف.
الش��اهد ف��ي هذا كله، في الش��هور الثالثة يوليو وأغس��طس وس��بتمبر 
ال يمك��ن قطع الكهرباء فيه��ا ألنه باختصار حكم باإلع��دام على العجزة 

والحوامل واألطفال الرضع.
ثاني��ًا ال ب��د من البحث عن حل��ول ثابتة ومقبولة من جمي��ع األطراف وال 
تهضم حق أحد، أي ال تبخس حق الدولة وال الناس، ولكن تراعي العاجزين 

فعاًل عن الدفع وتراعي أسر المتوفين العاجزة عن الدفع.
ثالث��ًا وأخي��رًا »الرحم��ة« الرحم��ة يا ن��اس، فليس��ت كل األم��ور تقاس 
بمقاييس االقتص��اد واإليرادات والمصروفات، فه��ؤالء في ذمتنا جميعًا 
وف��ي رقابنا جميعًا ونتحدث هنا عن األس��ر الفقيرة المحتاجة فهذه أرواح 

وليست أرقامًا.

 21 ديسمبر »االنقالب
 الشتوي« في البحرين

ياسمينا صالح «

قال الباحث الفلكي علي الحجري إن دخول فصل الش��تاء بات قريبًا جدًا 
في المملكة، مبينًا أن »االنقالب الش��توي« س��يكون في 21 ديس��مبر 
2021 ف��ي تم��ام الس��اعة 18:59 بتوقي��ت البحري��ن وذلك بحس��ب 

الحسابات المركزية للكرة األرضية.
وبي��ن أن البحرين تعد م��ن الدول الصحراوية حي��ث إن درجة الحرارة 
تكون مرتفعة في أغلب أشهر السنة ما عدا شهرين فقط تكون فيها 
منخفضة، مش��يرًا إلى أن درجة الحرارة س��تبدأ في االنخفاض لياًل مع 
نهاية ش��هر أكتوبر ونهارًا مع نهاية ش��هر نوفمبر، موضحًا أن فصل 
الش��تاء يتميز دائمًا بقصر فت��رة النهار وطول فت��رة الليل باإلضافة 
إلى وجود رياح وفرصة لس��قوط األمطار، وفي بعض المناطق تسقط 

الثلوج وقد حدث ذلك في عدة سنوات سابقة.
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المنامة - بنا

قـــام وفد من موظفي مجلســـي 
بالواليـــات  والنـــواب  الشـــيوخ 
أمـــس،  األميركيـــة،  المتحـــدة 
بزيـــارة إلى المتحف العســـكري 

لقوة دفاع البحرين.
الوفـــد  اطلـــع  الزيـــارة،  وأثنـــاء 
بحضور مدير اإلعالم والتوجيه 
المعنوي اللواء محمد الكبيسي، 
علـــى مختلـــف قاعات وأقســـام 

المتحـــف، والتي تضم تشـــكيلة 
التاريخيـــة  المقتنيـــات  مـــن 
العســـكرية  الفنيـــة  واللوحـــات 
أرشـــيًفا  تعـــد  التـــي  والنمـــاذج 
العســـكري  للتاريـــخ  توثيقًيـــا 
البحرينـــي في العصـــر الحديث 
والمعاصر، كما تم تقديم شـــرح 

مفصل عنها.

تحسين الخدمات الشرطية للحد من الجريمة“الشيوخ” ضيًفا على المتحف العسكري
الجنائيـــة واألدلـــة  للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  يـــزور  العـــام  المفتـــش 

قـــام المفتش العـــام بـــوزارة الداخلية 
اللـــواء الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل 
إلـــى اإلدارة  خليفـــة بزيـــارة تفقديـــة 
العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة، 
حيـــث كان فـــي اســـتقباله مديـــر عام 
واألدلـــة  للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة 

الجنائية وعدد من ضباط اإلدارة.
وتأتي هذه الزيارة، في إطار الزيارات 
الداخليـــة  وزارة  وإدارات  لمديريـــات 
لتقديـــم أفضـــل الخدمـــات الشـــرطية 
للمواطنيـــن والمقيميـــن والعمـــل وفق 
التعـــاون  مـــن  متكاملـــة  منظومـــة 
والتنســـيق األمني؛ لتحســـين مستوى 
مـــن  الحـــد  فـــي  يســـاهم  بمـــا  األداء 
الجريمة ومكافحتها، وتعزيز الشراكة 
المجتمعية واالنتماء الوطني وضمان 

حفظ األمن وحماية السالمة العامة.

وخالل الزيارة، اســـتمع المفتش العام 
إليجاز حول الجاهزية األمنية، تضمن 
المهـــام التي تضطلع بها اإلدارة العامة 
للمباحث واألدلـــة الجنائية واإلدارات 
التابعـــة لهـــا للمحافظـــة علـــى النظـــام 
واألمـــن العـــام، إضافـــة إلـــى الجهـــود 

األداء  مســـتوى  لتحســـين  المبذولـــة 
بمـــا يســـاهم فـــي الحـــد مـــن الجريمة 

ومكافحتها.
وفـــي ختـــام الزيـــارة أعـــرب المفتش 
لكافـــة  وتقديـــره  شـــكره  عـــن  العـــام 
للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  منتســـبي 

واألدلـــة الجنائيـــة لمـــا يقدمونـــه مـــن 
عمـــل متواصـــل وجهـــد دءوب لحفظ 
أمن الوطن، منوها في هذا الشأن إلى 
دورهـــم المهنـــي المتميز فـــي تحقيق 
النظـــام واألمن فـــي مختلف الظروف 

وعلى مدار الساعة.

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار تأديتهـــا لرســـالتها اإلعالميـــة 
“البـــالد”  صحيفـــة  أعلنـــت  والوطنيـــة، 
اطالق مشروع “نادي الخمسين” كخدمة 
للترويج والتسويق للشركات التي مضى 
علـــى تأسيســـها 50 عامـــا فأكثـــر، بهـــدف 
تعزيـــز التواصل فيما بينها، وزيادة حجم 

مساهماتها في االقتصاد الوطني.
مشـــروع  إطـــالق  الصحيفـــة  وتعتـــزم 

إعالمـــي يهدف إلى إصدار تقرير ســـنوي 
شـــركة   100 أفضـــل  بتصنيـــف  يعنـــى 
بيـــن  المنافســـة  الســـتنهاض  بحرينيـــة، 
فـــي  الحيويـــة  االقتصاديـــة  القطاعـــات 

المملكة.
ويقـــوم المشـــروع بإطـــالق تقرير ألفضل 
100 شـــركة بحرينية على معايير مهنية، 
يتـــم مـــن خالله تصنيـــف تلك الشـــركات، 
بحيث تشمل المبيعات، القيمة السوقية، 
األرباح، األصول، المسئولية االجتماعية، 

الحوكمـــة،  البحرنـــة،  الرقمـــي،  التحـــول 
الشفافية، وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

كمـــا تهتـــم “البـــالد” بـــأن تخضـــع المعايير 
آنفة الذكر، لدراســـة، وتقييـــم، من خبراء 
ومحاســـبين  ومالييـــن،  اقتصادييـــن، 
مشـــروع  يخـــرج  وبحيـــث  قانونييـــن، 
التقريـــر علميـــا محايـــدا، لكي يســـهم في 
االقتصاديـــة  الوطنيـــة  األهـــداف  دعـــم 

المرجوة.
واســـتكماالً لجهـــود الصحيفـــة لالرتقـــاء 

بـــاألداء اإلعالمـــي إلى مرحلـــة المنصات 
المقبـــل  فـــي األســـبوع  الرقميـــة، ســـيتم 
أرقـــام”  فـــي  “البحريـــن  برنامـــج  إطـــالق 
كبرنامج أســـبوعي، ســـيبث مباشرة على 
المنصات الرقمية، بما في ذلك اليوتيوب 
واالنســـتغرام، وســـتكون مـــدة البرنامـــج 
نصف ســـاعة، تحتوي الفقـــرة األولى منه 
عـــن أداء بورصـــة البحرين في األســـبوع 
المنصـــرم، بمـــا في ذلـــك حجم التـــداول، 
واستعراض مختلف الشركات، وتوقعات 

األسبوع الجاري.
وســـيبث البرنامـــج مســـاء كل يـــوم أحد، 
بتمام الســـاعة الثامنة مســـاء، من تقديم 
حســـين  االقتصـــادي  الخبيـــر  وإعـــداد 
المهدي، بمســـاندة باحثيـــن متخصصين، 
وبإشـــراف الصحافي إبراهيم النهام، كما 
يتولـــى رئيس قســـم التصويـــر وصحافة 
الفيديـــو بالصحيفة أحمد كريـــم الناحية 
الفنيـــة، بمســـاندة اختصاصـــي اإلضـــاءة 

والتصوير.

“^” ستطلق قائمة أفضل 100 شركة بحرينية
المشـــروع يقـــوم علـــى معاييـــر مهنيـــة.. تصنيـــف الشـــركات يشـــمل التحـــول الرقمـــي والبحرنـــة

حسين المهدي

المنامة - وزارة الخارجية

أعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
القنصلية واإلدارية توفيق المنصور 
أن وزارة الخارجيـــة ســـوف تتوقف 
عـــن اســـتالم المبالـــغ النقديـــة نظير 
القنصليـــة  الرســـوم  أو  المعامـــالت 
اعتباًرا من ١٥ سبتمبر ٢٠٢١، مشيًرا 
إلـــى أنَّ الـــوزارة ســـتقوم بتحصيـــل 
رســـوم التصديقـــات القنصليـــة عـــن 

طريق الدفع اإللكتروني.
وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
القنصلية واإلدارية إن “إلغاء عملية 
الدفـــع النقدي للمعامـــالت القنصلية 
وتحويلهـــا إلـــى خدمـــة عـــن طريـــق 
باســـتخدام  اإللكترونـــي  الدفـــع 
بطاقـــات الدفـــع االلكترونيـــة يأتـــي 
ه الحكومـــة إلى تحويل  ضمـــن توجُّ
المعامـــالت الحكومية إلى معامالت 
إلكترونيـــة بما ُيســـّهل عملية إجراء 

المعامـــالت”، مشـــيًرا إلـــى أنَّ العديد 
من المؤسسات الحكومية بدأت في 

اتخاذ مثل هذه الخطوات.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
إصـــدار  بـــأن  واإلداريـــة  القنصليـــة 
إحـــدى  يعـــد  اإللكترونيـــة  الفواتيـــر 
التحـــول  مشـــروع  تطبيـــق  نتائـــج 
اإللكترونـــي للمدفوعـــات الحكومية 

الذي صدر قـــرار تطبيقه من مجلس 
الوزراء أواخر ديسمبر الماضي.

وأضاف الســـفير توفيق أحمد خليل 
المنصـــور بـــأن من أهم أهـــداف هذا 
المشـــروع هـــو تقليـــل الحاجـــة إلـــى 
حمـــل المبالـــغ النقديـــة فـــي مراكـــز 
خدمـــات العمـــالء الخاصـــة بمكاتب 
أن  كمـــا  القنصليـــة،  التصديقـــات 
هـــذه الخطـــوة مـــن شـــأنها أن توّفر 
للعميـــل ميـــزة إثبـــات عمليـــة الدفع 
تدعـــم  خطـــوة  وهـــي  إلكترونًيـــا، 
تحويـــل المعامـــالت الحكوميـــة إلى 
معامـــالت إلكترونيـــة والتـــي تتميز 
بالســـهولة واليسر للمســـتفيدين من 
وزارة  فـــي  القنصليـــة  التصديقـــات 
إلـــى مكتـــب  الخارجيـــة، باإلضافـــة 
التصديقات بمقر هيئة تنظيم سوق 

العمل.

ـــي ـــول اإللكترون ـــج التح ـــن نتائ ـــة م ـــر اإللكتروني ـــدار الفواتي إص
اقتصار تحصيل مبالغ الرسوم القنصلية على الدفع اإللكتروني

توفيق المنصور 

المنامة- الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

احتفــت الهيئــة الوطنيــة لعلوم الفضاء أخيرا بتخرج عضو فريــق البحرين للفضاء علي عدنان آل محمود 
بعــد إتمامــه البرنامــج التعليمــي والتدريبي بتفــوق ونيله درجة الماجســتير في النظم واإلدارة الهندســية 
بتخصــص علــوم وتقنيــات الفضــاء من جامعــة خليفة بدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة الشــقيقة. وأتاح 
البرنامــج التدريبــي للمهنــدس الفرصــة للعمــل علــى بنــاء، وتصميــم وفحص أقمــار صناعية عدة مــن بينها 
القمر صناعي “ظبي سات” الذي تم إطالقه إلى الفضاء في فبراير 2021، إضافة للقمر الصناعي البحريني 

المشترك الذي سينطلق للفضاء خالل الفترة المقبلة. 

محمـــود  آل  مشـــاركة  وجـــاءت 
في العمـــل على جوانـــب عدة من 
تصميـــم األنظمة مـــن أهمها العمل 
ابتـــداء  البرمجيـــات  نظـــام  علـــى 
المعلومـــات  مـــن تصميـــم هيكلـــة 
إلى إجراء تحليالت لحصر ســـعة 
البيانـــات ووضـــع خطـــة تفصيلية 
مـــن  الصناعـــي  بالقمـــر  للتحكـــم 

المحطة األرضية. 
وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع تخرجه، 
فقـــد نفـــذ آل محمـــود بحثـــا حول 

محدودية ســـعة البيانات المحملة 
التـــي تعد من أبرز التحديات التي 
تواجـــه مطوري األقمار الصناعية، 
فهذه المحدودية تشكل عائًقا في 
التطبيقات الفضائية، إذ إنها تعتبر 
قيًدا للبيانات الموّلدة من الحمولة. 
وتركـــزت الحلـــول التقليدية على 
زيادة ســـعة البيانـــات بزيادة عدد 
محطات االتصال بالقمر الصناعي، 
إلى جانب تطوير أجهزة االتصال 
المستخدمة في األقمار الصناعية. 

فالحلـــول التقليديـــة لطالما كانت 
حمـــال لتكلفتها الباهظة من ناحية 
تشـــكل  مـــا  والتشـــغيل،  التطويـــر 
عائًقـــا على المشـــروعات الصغيرة 
ذات الميزانيـــة المحدودة. وتمكن 
علـــي آل محمـــود من تجـــاوز هذا 
التحدي عبر تطويره خوارزميات 
تزيـــد ســـعة البيانـــات المحملة من 
الحاجـــة  دون  الصناعـــي  القمـــر 
الســـتخدام موارد إضافية بعكس 

الحلول التقليدية.

الصناعي القمر  المحملة من  البيانات  تزيد سعة  طّور خوارزميات 
آل محمود أول بحريني يتخصص في نقل البيانات الفضائية

 

للمـــرور  العامـــة  عـــام اإلدارة  أكـــد مديـــر 
العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب 
آل خليفـــة أن للتطبيـــق الميدانـــي لقـــرار 
البســـيطة  المروريـــة  الحـــوادث  إســـناد 
خدمـــة  واســـتخدام  التأميـــن  لشـــركات 
 eTraffic اإلبالغ اإللكتروني عبـــر تطبيق
انعكاسات إيجابية على مستوى السالمة 
مســـتخدمي  وعـــي  بفضـــل  المروريـــة، 
الطريق بدور الشراكة المجتمعية البناءة 
في تعزيز السالمة العامة، مثمنا ما يبديه 
ســـائقو المركبـــات مـــن تجـــاوب والتـــزام 
باإلجـــراءات المطلوبـــة، بمـــا يعكـــس دور 
المشـــروع في تحقيق الســـالمة المرورية 
وتقليـــل االزدحام وتوفير الوقت والجهد 

الالزمين.
وأشـــار مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للمرور 
إلى االســـتعانة بشرطة المرور التي كانت 
مخصصـــة لمباشـــرة الحوادث البســـيطة، 

فـــي تعزيـــز دوريـــات المراقبـــة المروريـــة 
وزيادة انتشـــارها في الشوارع؛ للحد من 
الحـــوادث والمخالفـــات المرورية، مضيفا 
أن زيـــادة نســـبة التعامـــل عبـــر الخدمـــة 
أهميـــة  يؤكـــد  الجديـــدة،  اإللكترونيـــة 
مواصلـــة عمليـــة التوعيـــة لـــدى ســـائقي 
المركبـــات باإلجـــراءات الجديـــدة الـــالزم 
اتباعهـــا عنـــد وقـــوع الحـــوادث المرورية 

البســـيطة والوصـــول إلـــى جميع شـــرائح 
المجتمع.

وأكد دور زيادة كاميرات مراقبة السرعة 
وتطويـــر الخدمات اإللكترونيـــة المقدمة 
للجمهـــور في تعزيـــز الســـالمة المرورية، 
ومـــا تتطلبه مـــن التزام وتعـــاون من قبل 
مســـتخدمي الطريق، الفتا إلى أن تراجع 
 2020 العـــام  خـــالل  الوفيـــات  حـــوادث 
مقارنـــة بالعـــام الســـابق لـــه، يؤكـــد مـــدى 
التـــزام ســـائقي المركبات بقانـــون المرور 
والئحتـــه التنفيذية وتجنـــب المخالفات، 
خصوصا تلك التي يترتب عليها حوادث 

مرورية.
وشـــدد مدير عـــام اإلدارة العامـــة للمرور، 
على المضي قدما في تبني المشـــروعات 
حمايـــة  فـــي  تســـهم  التـــي  والمبـــادرات 
األرواح والممتلكات وبما يحقق السالمة 

المرورية المطلوبة للجميع.

والــمــمــتــلــكــات األرواح  ــة  ــاي ــم ح مـــشـــروعـــات  تــبــنــي  فـــي  ــون  ــاضـ مـ ــرور:  ــ ــم ــ ال مــديــر 
انعكاسات إيجابية على السالمة بعد إسناد الحوادث البسيطة إلى “التأمين”

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  اجتمـــع 
العصفـــور صبـــاح أمـــس بمنتســـبي 
المحافظـــة. وأكد أهمية االســـتمرار 
في التقيـــد باإلجراءات االحترازية 
والوقائيـــة التي يوصـــي بها الفريق 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا، والتي تتمثل فـــي االلتزام 
بتطبيـــق الضوابـــط المحـــددة وفقًا 
أجـــل  مـــن  األخضـــر؛  للمســـتوى 
الحفاظ على سالمة الجميع، داعيا 
منتســـبي المحافظـــة لدعـــم حملـــة 
التطعيـــم للفئـــات العمريـــة مـــن 12 
لغايـــة 17 ســـنة؛ لتحقيـــق المناعـــة 
الجماعيـــة بيـــن أفراد األســـرة للحد 
مـــن تفشـــى فيـــروس كورونا.وفي 
الشـــمالية  محافـــظ  وجـــه  الختـــام 
الشـــكر لنائب المحافظ، والمديرين 
ورؤســـاء األقســـام علـــى جهودهـــم 

فـــي المرحلـــة الماضيـــة فـــي تنفيذ 
خطة المحافظـــة لمواجهة فيروس 
كورونا، مشـــيدًا بالدور الذي قامت 
البشـــرية  المـــوارد  إدارة  بـــه مديـــر 
والماليـــة نجـــاة األنصـــاري، ورئيس 
المـــوارد البشـــرية عائشـــة يوســـف، 

موظفيـــن  شـــؤون  واختصاصـــي 
الميدانـــي  الفريـــق  )رئيـــس  أول 
بالمحافظة( مهـــدي تاج في متابعة 
تنفيـــذ حملـــة التطعيـــم والفحـــص 
بالمحافظـــة  والتعقيـــم  الـــدوري 

الشمالية.

االلتزام بتطبيق الضوابط المحددة وفقا للمستوى األخضر
الستمرار التقيد باإلجراءات االحترازية

محافظ الشمالية لدى اجتماعه بمنتسبي المحافظة

محرر الشئون المحلية
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