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تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المفدى، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس أوخنا 
رًدا على  وذلـــك  الــصــديــقــة،  منغوليا  جــمــهــوريــة  رئــيــس  خــوريــلــســوخ 
الوطني  اليوم  بمناسبة  إليه  جاللته  بها  بعث  التي  التهنئة  برقية 

لجمهورية منغوليا.
كــمــا تــلــقــى صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
جوابية  شكر  برقية  الــــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل 
منغوليا  جمهورية  رئــيــس  خوريلسوخ  أوخــنــا  الــرئــيــس  فخامة  مــن 
إليه  بها سموه  بعث  التي  التهنئة  برقية  رًدا على  وذلــك  الصديقة، 

بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية منغوليا. 

تــلــقــى حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة ملك البالد المفدى، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس 
جييرمو السو ميندوثا رئيس جمهورية اإلكــوادور الصديقة، وذلك 
ذكرى  بمناسبة  إليه  بها جاللته  بعث  التي  التهنئة  برقية  على  رًدا 

استقالل جمهورية اإلكوادور.

ال�وزراء رئي��س  العه�د  وول�ي  المل�ك 

يتلقيان برقيتي �شكر من رئي�س منغوليا

ال���م���ل���ك ي��ت��ل��ق��ى ب���رق���ي���ة ���ش��ك��ر

م�����ن رئ����ي���������س الإك��������������وادور
نائب  آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  الــشــيــخ خــالــد  أكـــد 
العالقات  إلــيــه  مــا وصــلــت  أن  الــــوزراء  رئــيــس مجلس 
نتاج شراكة  وتميز هو  رسوخ  الهندية من  البحرينية 
تــاريــخــيــة مــمــتــدة فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، وحـــرص 
متبادل على تطوير وتنمية تلك العالقات من خالل 
بالخير  يعود  بما  الثنائي  للتعاون  آفاق جديدة  فتح 

والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
القضيبية  بــقــصــر  مكتبه  فــي  لــقــائــه  ذلـــك  ــاء  جـ
المعتمد  الهند  جمهورية  سفير  شريفاستاف  بيوش 
الهندي،  بالسفير  ب  رحَّ البحرين، حيث  لدى مملكة 

متمنيًا له التوفيق في أداء مهمته الدبلوماسية.
ه خـــالل الــلــقــاء بــــدور الــجــالــيــة الــهــنــديــة في  ونــــوَّ
سيما  وال  المملكة،  تشهدها  الــتــي  التنمية  عملية 

أن  موضحًا  واالستثمارية،  التجارية  المجاالت  فــي 
مملكة  في  ورعــايــة  ترحيب  كل  يلقون  الجالية  أبناء 
البحرين نظير إسهاماتهم المقدرة من قبل الجميع.

التعاون  اللقاء استعراض أوجه  كما جرى خالل 
بين البلدين الصديقين على صعيد جهود التصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد-19(، وغيرها من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب السفير شريفاستاف عن شكره 
بتطوير  قيادتها  اهتمام  ظــل  فــي  البحرين  لمملكة 
وتــعــزيــز الــعــالقــات الــمــشــتــركــة مــع جــمــهــوريــة الــهــنــد، 
لمواصلة  تحقق  ما  على  البناء  على  حرصه  مــؤكــدًا 
من  مزيد  إلى  يفضي  ما  نحو  العالقات  بهذه  الدفع 

االزدهار والتقدم للبلدين والشعبين الصديقين.

خال�د ب�ن عب�داهلل: تمي�ز العالق�ات البحريني�ة الهندي�ة نت�اج �ش�راكة تاريخي�ة ممت�دة 

} الشيخ خالد بن عبداهلل يلتقي سفير الهند.

الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير 
الــداخــلــيــة، أمــــس، أعــضــاء هيئة 
بمحافظة  الحسينية  الــمــواكــب 
ــيــــس  ــور رئــ ــ ــــضـ ــحـ ــ الـــــعـــــاصـــــمـــــة، بـ
محافظة  محافظ  الــعــام،  األمــن 
اإلدارة  عــــام  ومـــديـــر  الـــعـــاصـــمـــة، 
العامة لإلعالم والثقافة األمنية.
وقــــد رحــــب الـــوزيـــر بــأعــضــاء 
ــوا فــي  ــ ــربــ ــ ــن أعــ ــ ــذيــ ــ الـــهـــيـــئـــة، والــ
الشكر  خالص  عن  اللقاء  بداية 
ــرة صـــاحـــب  واالمـــــتـــــنـــــان لــــحــــضــ
بن عيسى  الملك حمد  الجاللة 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
السامية  الملكية  الــرعــايــة  على 
ــم عــــــــاشــــــــوراء، مــثــمــنــيــن  ــوســ ــمــ لــ
ــــم ومـــتـــابـــعـــة صـــاحـــب الــســمــو  دعـ
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
الـــعـــهـــد، رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــــي 

في  سموه  ودور  الــــوزراء،  مجلس 
لموسم  النجاح  مقومات  توفير 

عاشوراء.
الوزير  أعــرب  اللقاء،  وخــالل 
الطيبة  البادرة  بهذه  اعتزازه  عن 
ألعضاء هيئة المواكب الحسينية 
تحمله  وما  العاصمة  بمحافظة 
مـــن مــعــان مــشــكــورة، مــثــمــنــا دور 
ــنــــظــــيــــم مــــوســــم  الــــهــــيــــئــــة فـــــــي تــ
ــا أبـــــداه أعــضــاؤهــا  ــوراء، ومــ ــاشــ عــ
من دور إيجابي في مجال تعزيز 
بــاإلجــراءات االحترازية  االلــتــزام 
األمــر  كــورونــا،  جائحة  لمكافحة 
الــــــذي كـــــان لــــه بـــالـــغ األثــــــر فــي 
الحاالت  معدل  على  المحافظة 
ــار مــــا حــقــقــتــه  ــ الـــقـــائـــمـــة فــــي إطــ
إنــجــاز متميز في  الــبــحــريــن مــن 
هذا الشأن، ومن منطلق الحرص 
عــلــى أمــــن وســـالمـــة الــمــجــتــمــع، 

الذي  والتعاون  بااللتزام  مشيدا 
والقائمون  الــمــآتــم  رؤســـاء  أبـــداه 
ــا فـــي الــتــقــيــد  عــلــيــهــا ومــــرتــــادوهــ

باإلجراءات االحترازية.
ــكـــره  ــن شـ ــ ــر الــــــوزيــــــر عــ ــ ــبـ ــ وعـ
ودور  الــــعــــاصــــمــــة،  ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ لـ

الــمــحــافــظ فــي تــعــزيــز الــتــواصــل 
والــعــمــل عــلــى تــذلــيــل الــعــقــبــات، 
وإسهام  لــدور  تقديره  عــن  معربا 
ــبــــاط  رجــــــــــال األمــــــــــن مــــــن الــــضــ
ـــبــــاط الـــصـــف واألفــــــــــراد فــي  وضـ

إنجاح موسم عاشوراء.

ــاء هــيــئــة  ــ ــــضـ وقــــــد أعـــــــرب أعـ
شكرهم  عن  الحسينية  المواكب 
الداخلية، على  لوزير  وتقديرهم 
مثمنين  عــاشــوراء،  موسم  نجاح 
توجيهاته بتقديم كل التسهيالت 
والعمل  عــاشــوراء،  شعائر  إلقامة 

عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــســـالمـــة الــعــامــة 
مــــن خـــــالل تــطــبــيــق الـــضـــوابـــط 

واإلجراءات االحترازية.
وتم خالل اللقاء، بحث عدد 
االهتمام  ذات  الــمــوضــوعــات  مــن 

المشترك.

وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ي�����ش��ي��د ب���االل���ت���زام خ����الل م��و���ش��م ع��ا���ش��وراء

الديني���ة ال�ش���عائر  اإقام���ة  ت�ش���هيل  ف���ي  الداخلي���ة  جه���ود  تثم���ن  الح�ش���ينية  المواك���ب 

} وزير الداخلية يستقبل اعضاء هيئة المواكب الحسينية بمحافظة العاصمة.

والتعليم  التربية  وزيــر  النعيمي  علي  بــن  ماجد  الــدكــتــور  أكــد 
بقانون  المرسوم  صــدور  أن  البحرين  جامعة  أمناء  مجلس  رئيس 
رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل   2021 لسنة   )17( رقــم 
حزمة  ضمن  البحرين  جامعة  وتنظيم  بإنشاء   1986 لسنة   )12(
التشريعات ذات األولوية يعكس الحرص المستمر لمواصلة تطوير 
المستدامة ويصب  التنمية  يواكب متطلبات  بما  التعليمية  البيئة 
لحضرة  السامي  الملكي  للتوجيه  تنفيذًا  المواطنين،  صالح  في 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
الملكي  السمو  برئاسة صاحب  الــوزراء  أقر مجلس  المفدى، حيث 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حزمة من التشريعات ذات األولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة 

القانون ومواكبة متطلبات التنمية، بعد أن وجه سموه بدراستها.
وأشار وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء الجامعة إلى 
سوف  البحرين  جامعة  وتنظيم  إنشاء  مرسوم  على  التعديالت  أن 
الجهود  بالجامعة ضمن  العمل  تعالى في تطوير  اهلل  بعون  تسهم 
المستمرة لتعزيز المسيرة التعليمية بكل مراحلها، مؤكًدا حرص 
الجامعة على تطوير البرامج األكاديمية، وتعزيز الجوانب البحثية، 
وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وطرح البرامج الحديثة التي 
مؤسسات  أفضل  مع  بالتعاون  المستقبلية  التوجهات  مع  تتناسب 
العالي المتميزة، واالستمرار في بذل المزيد من الجهود  التعليم 
مسيرة  عــلــى  بالنفع  يــعــود  الـــذي  بالشكل  بــمــخــرجــاتــهــا،  لــالرتــقــاء 

التنمية الشاملة بمملكة البحرين.

وزير التربية ي�شيد ب�شدور المر�شوم بقانون

بتعدي�ل اأح�ك��ام اإن����شاء ج��امعة البحري�ن

} الوزير غانم البوعينين يستقبل النائب أحمد السلوم.

استقبل غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى 
الشؤون  لجنة  عضو  السلوم،  صباح  أحمد  النائب  أمــس،  والــنــواب، 

المالية واالقتصادية بمجلس النواب. 
وخـــالل الــلــقــاء تــم اســتــعــراض عـــدد مــن الــقــضــايــا الــتــي تــنــدرج 
التشريعية  السلطتين  بــيــن  الــقــائــم  والــتــعــاون  التنسيق  ــار  إطـ فــي 
والتنفيذية من واقع حرصهما على تعزيز عملها المشترك لما فيه 

خير وصالح المملكة.
بــالــجــهــود التي  الــشــورى والـــنـــواب  ــر شـــؤون مجلسي  ــاد وزيـ وأشــ
يبذلها الــنــائــب أحــمــد الــســلــوم فــي دراســــة الــمــوضــوعــات الــتــي تهم 
الوطن والمواطن والدور الذي يقوم به وكل النواب في تمثيل مملكة 

البحرين في المحافل اإلقليمية والدولية.

بين  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون  ا���ش��ت��ع��را���س 

والتنفيذي��ة ال�ت����شريعية  ال�ش��لطتين 

} د. الشيخة رنا آل خليفة تستقبل السفير التايالندي.

استقبلت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة األمين 
التعليم  أمناء مجلس  العالي نائب رئيس مجلس  التعليم  العام لمجلس 
العالي في مكتبها أمس تانيت نا سونخال سفير مملكة تايالند لدى مملكة 

البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى المملكة.
وقـــد أعـــربـــت األمـــيـــن الـــعـــام عـــن تــقــديــرهــا لــمــا وصــلــت إلــيــه عــالقــات 
على  متميز  مستوى  من  تايالند  ومملكة  البحرين  مملكة  بين  الصداقة 
البلدين، من  بين  المشترك  العمل  كافة مجاالت  وفي  مختلف األصعدة، 
بينها التعليم العالي والبحث العلمي، منوهًة بالجهود الملموسة للسفير 
تانيت نا سونخال في تحقيق أهداف وتطلعات البلدين في فتح آفاق أرحب 
للتعاون الثنائي، متمنيًة له التوفيق والنجاح فيما سيوكل إليه من مهام 
في خدمة بلده الصديق. من جانبه، أعرب السفير تانيت نا سونخال عن 
من  مّكنه  دعــم  من  به  حظي  لما  وامتنانه  الــعــام،  لألمين  وتقديره  شكره 

إنجاز مهامه الدبلوماسية، متمنيًا لمملكة البحرين كل التقدم والرخاء.

ت�شيد ال��ع��ال��ي  للتعليم  ال��ع��ام  االأم���ي���ن 

ب��ال��ت��ع��اون ب��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن وت��اي��الن��د

} اجتماع مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

ترأس المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان االجــتــمــاع الــثــالــث لمكتب 
مجلس المفوضين، بحضور خالد الشاعر نائب الرئيس 
والــدكــتــورة  والمتابعة،  والــرصــد  الــشــكــاوى  لجنة  رئــيــس 
العامة،  فوزية الصالح رئيسة لجنة الحقوق والحريات 
أماكن  زيـــارة  رئيس لجنة  الــحــمــادي  مــال اهلل  والــدكــتــور 
األمين  شاهين  ياسر  والمستشار  والمرافق،  االحتجاز 

العام.
وتم خالل االجتماع اعتماد منهجية كتابة التقرير 
ستتضمن  التي   ،2021 لعام  للمؤسسة  التاسع  السنوي 

التي  والجهود  المؤسسة،  وعمل  اختصاصات  عن  نبذة 
قــامــت بــهــا فــي مــجــال تــعــزيــز وحــمــايــة حــقــوق اإلنــســان، 
قانون  )21( من  رقــم  الــمــادة  ما نصت عليه  الــى  إضافة 
تقريرا  المفوضين  مجلس  يضع  بــأن  المؤسسة  إنشاء 
الحاصل  التقدم  »يتضمن قسما يوضح مستوى  سنويا 
فــي وضـــع حــقــوق اإلنـــســـان فــي الــمــمــلــكــة، ومـــا يـــراه من 
ويحدد  اختصاصاتها،  نطاق  فــي  وتــوصــيــات  اقــتــراحــات 
معوقات األداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها«. كما 
تابع أعضاء المكتب عددا من المواضيع السابقة وما تم 

فيها واإلجراءات التي اتخذت بشأنها.

»ال����وط����ن����ي����ة ل���ح���ق���وق االإن�����������ش�����ان« ت��ع��ت��م��د 

م��ن��ه��ج��ي��ة ال��ت��ق��ري��ر ال�����ش��ن��وي ال��ت��ا���ش��ع ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة

القاهرة – سيد عبدالقادر
ــيــــر خــلــيــل  ــفــ ــبــــل الــــســ ــقــ ــتــ اســ
إبــراهــيــم الـــــذوادي األمــيــن الــعــام 
الــمــســاعــد رئــيــس قــطــاع الــشــؤون 
بجامعة  القومي  واألمــن  العربية 
مكتبه  فــي  أمــس  العربية،  الـــدول 
ــاتــــب والـــخـــبـــيـــر الـــبـــرلـــمـــانـــي  ــكــ الــ
البحريني حسين إسماعيل، الذي 
الثانية  الطبعة  سلمه نسخة من 
ــنــــك الـــمـــعـــلـــومـــات  ــن كـــتـــابـــه »بــ ــ مـ

البحريني 888«.
بمناسبة  الــلــقــاء  هـــذا  وجــــاء 
نسخة  البحريني  الكاتب  إهـــداء 
إلـــى مــكــتــبــة جامعة  الــكــتــاب  مـــن 
ــة، حـــيـــث الــتــقــى  ــيـ ــربـ ــعـ الــــــــدول الـ
ـــر الـــمـــفـــوض  ــوزيــ ــ الـــكـــاتـــب مــــع الـ
المعلومات  إدارة  مدير  جاد  هالة 
والـــتـــوثـــيـــق والـــتـــرجـــمـــة بــمــكــتــب 
األمـــانـــة الــعــامــة لــجــامــعــة الـــدول 
النسخة  تسلمت  والــتــي  العربية 

المهداة من الكتاب.
وقــــــــــال الـــــكـــــاتـــــب والـــخـــبـــيـــر 
ــانـــي حـــســـيـــن إســمــاعــيــل  ــمـ ــرلـ ــبـ الـ
لـــ»أخــبــار الــخــلــيــج« فــي الــقــاهــرة: 

الكتاب  هــذا  بــإهــداء  إنــنــي سعيد 
ــــى مــكــتــبــة الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة  إلـ
لــيــكــون مــرجــعــا لــكــل بـــاحـــث عن 
مملكة  عــن  الدقيقة  المعلومات 
الـــبـــحـــريـــن، وإلثــــــــــراء مــجــمــوعــة 
في  البحرينية  والمؤلفات  الكتب 

المكتبة.
مشيرا إلى أن الكتاب يتناول 
كل البيانات عن الحياة السياسية 
ــة  ــيــ ــرافــ ــغــ ــجــ واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــ
المعلومات  وجميع  والتاريخية.. 

الــخــاصــة بــالــبــنــوك والــمــواصــالت 
واالتصاالت بالمملكة، من خالل 

888 سؤاال.
وأضــــــــــــــاف: تــــشــــرفــــت أيـــضـــا 
بـــلـــقـــاء عــــــادل الـــعـــســـومـــي رئــيــس 
البرلمان العربي، وأهديته نسخة 
مــن الــكــتــاب نــفــســه، كــمــا أهــديــتــه 
بعنوان  لي  آخــر  كتاب  من  نسخة 
ــار الـــبـــرلـــمـــان عــبــر الـــزمـــان  ــبــ »أخــ
والمكان«، وهو كتاب يعنى بتاريخ 

البرلمانات حول العالم.

»بنك المعلومات البحريني« اإلى مكتبة الجامعة العربية

} السفير خليل الذوادي يستقبل الكاتب حسين إسماعيل.

رفع الشيخ فواز بن محمد 
مـــمـــلـــكـــة  ــر  ــيــ ــفــ ســ ــيــــفــــة  ــلــ خــ آل 
آيات  أسمى  لندن  في  البحرين 
مقام  إلــى  والتبريكات  الته اني 
حضرة صاحب الجاللة الملك 
آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن  حـــمـــد 
عاهل البالد المفدى، بمناسبة 
اعـــتـــمـــاد الـــمـــمـــلـــكـــة الــمــتــحــدة 
البحرينية  التطعيم  شـــهـــادات 
ــيــــل إجـــــــــــــــراءات الـــســـفـــر  وتــــســــهــ
البحرين  مملكة  من  للقادمين 
معرًبا  المتحدة،  المملكة  إلــى 
عـــن اعــــتــــزازه بــنــتــائــج الــجــهــود 
السمو  الوطنية بقيادة صاحب 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مــجــلــس الــــــوزراء فـــي الــتــصــدي 

لــفــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19(، 
البحرين  مملكة  وضــعــت  الــتــي 
ضـــمـــن الـــــــدول الــمــتــقــدمــة فــي 

للتعامل  العالمية  االستجابة 
مع جائحة فيروس كورونا.

وعبر عن العرفان والتقدير 
للجهود الجبارة التي ُتبذل من 
البحرين  أعضاء فريق  قبل كل 
ــي مــخــتــلــف الــــجــــهــــات، الــتــي  فــ
أســهــمــت فـــي دعــــم كـــل الــجــهــود 
ــروس كــــورونــــا  ــيــ ــفــ ــتـــصـــدي لــ ــلـ لـ
ــن الـــمـــنـــظـــومـــة الــصــحــيــة  ــمـ ضـ
الــمــتــكــامــلــة إلـــــى جـــانـــب وعـــي 
والتزامه باإلجراءات  المجتمع 
االحـــتـــرازيـــة الــمــعــلــنــة، مــثــمــًنــا 
الـــــــدور الــــــذي تـــبـــذلـــه الـــســـفـــارة 
البريطانية في مملكة البحرين 
ــق بــيــن  ــيـ ــسـ ــنـ ــتـ ــي الـ ــ ودورهــــــــــــا فــ
الحكومة  مع  الوطنية  الجهود 

البريطانية.

���ش��ف��ي��ر ال��ب��ح��ري��ن ف���ي ل���ن���دن ي��ه��ن��ئ ال��م��ل��ك ب��اع��ت��م��اد 

ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ت��ح��دة ����ش���ه���ادات ال��ت��ط��ع��ي��م ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة

} الشيخ فواز بن محمد.

البحرين  مملكة  ُتشارك 
والـــمـــنـــظـــمـــات  ــالــــم  ــعــ الــ دول 
والجهات  العالمية  الصحية 
االحتفال  الدولية  الشريكة 
ــمـــي لــســالمــة  ــالـ ــعـ ــيــــوم الـ ــالــ بــ
ــمـــرضـــى، والــــــذي ُيـــصـــادف  الـ
هـــــــذا الـــــعـــــام يـــــــوم الــجــمــعــة 
تحت  2021م،  ســبــتــمــبــر   17
عــنــوان »الــرعــايــة اآلمــنــة لألم 
والــولــيــد«، وشــعــار »حــان وقت 
فــي  والدة  ــــل  أجـ مــــن  الـــعـــمـــل 
ــنـــف األمــــــــان واالحــــــتــــــرام«،  كـ
الصحة  منظمة  حددته  وقد 
العالمية، لحث جميع الدول 
عـــلـــى إرســـــــــاء أســــــس مــتــيــنــة 
لــلــعــمــل عــلــى ضـــمـــان رعــايــة 
ــد، وال  ــيـ ــولـ ــألم والـ مـــأمـــونـــة لــ

سيما أثناء الوالدة.
وقد دأبت مملكة البحرين 
سنوًيا على االحتفال باليوم 
الــعــالــمــي لــســالمــة الــمــرضــى 
من خالل تنظيم العديد من 
الهادفة  الصحية  الفعاليات 
أسس  تبني  على  تعمل  التي 

العديد  في  المرضى  سالمة 
ــــب. ومـــواصـــلـــة  ــوانـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ مـ
لــهــذه الــجــهــود ســوف تستمر 
الــفــعــالــيــات بشكل  ــذه  فـــي هــ
افــتــراضــي مــن خـــالل وســائــل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــمــتــقــدمــة 
واالنترنت واالتصال المرئي، 
وذلــــــــــك فــــــي إطــــــــــار تــطــبــيــق 
ــراءات االحــتــرازيــة التي  اإلجــ
ــي مــمــلــكــة  ــ ــم اتـــــخـــــاذهـــــا فــ ــ تــ
ــن الحـــــتـــــواء ومـــنـــع  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
انتشار فيروس كورونا )كوفيد 

ســالمــة  عـــلـــى  وحــــرًصــــا   )19
المجتمع. 

ــــطــــت مــنــظــمــة  ــّل وقـــــــد ســ
العام  هــذا  العالمية  الصحة 
الضوء على موضوع الرعاية 
اآلمنة لألم والوليد بمناسبة 
ــي لـــســـالمـــة  ــمــ ــالــ ــعــ الـــــيـــــوم الــ
الــمــرضــى، نــظــرًا إلــى العبء 
واألذى  المخاطر  الفادح من 
ــه الــنــســاء  الــــــذي تـــتـــعـــرض لــ
ــد جــــــراء الـــرعـــايـــة  ــيـ ــوالـ ــمـ والـ
الــوالدة،  أثناء  المأمونة  غير 
مــقــتــرنــًة بــتــعــطــل الــخــدمــات 
بسبب  األســـاســـيـــة  الــصــحــيــة 
وتفخر  كـــوفـــيـــد-19،  جــائــحــة 
مملكة البحرين بأنها تفادت 
زيــادة حــاالت وفيات األمهات 
والـــمـــوالـــيـــد خـــــالل جــائــحــة 
تقديمها  خـــالل  مـــن  كـــورونـــا 
والمأمونة  الــجــيــدة  الــرعــايــة 
على يد أخصائيين صحيين 
مهرة يعملون في كنف بيئات 
داعمة، واعتماد ُنظم صحية 

وُنهج مجتمعية شاملة.

المر�ش�ى ل�ش�المة  العالم�ي  بالي�وم  تحتف�ل  البحري�ن 

وال��ول��ي��د«  ل���الأم  االآم��ن��ة  »ال��رع��اي��ة  ع��ن��وان  تحت 

} وزيرة الصحة.

نائب  آل خليفة  مبارك  بن  الشيخ محمد  صدر عن سمو 
رئيس مجلس الوزراء قرار رقم )48( لسنة 2021 بإعادة تشكيل 
اللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهالت في هيئة جودة 

التعليم والتدريب، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعاد تشكيل اللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهالت 
التنفيذي  الرئيس  برئاسة  والتدريب  التعليم  جــودة  هيئة  في 

لهيئة جودة التعليم والتدريب وعضوية كل من:
1- مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف ممثاًل عن جهاز 

الخدمة المدنية.

الجامعات  عــن  عــضــوًا  بــاقــر  عــبــداهلل  الــدكــتــور محمد   -2
الحكومية.

وزارة  عــن  ممثاًل  للتدريب  البحرين  معهد  عــام  مدير   -3
التربية والتعليم.

إدارة البحث العلمي ممثاًل عن مجلس التعليم  4- مدير 
العالي.

ــواف مــحــمــد الــجــشــي عـــضـــوًا عـــن الــمــعــاهــد  ــ 5- الــســيــد نـ
الخاصة.

وزارة  عــن  ممثاًل  المهنية  المعاهد  شئون  إدارة  مدير   -6
العمل والتنمية االجتماعية.

7- الدكتور سمير عبدالكريم العتوم عضوًا عن الجامعات 
الخاصة.

القطاع  عن  عضوًا  العباسي  عبدالرحيم  ياسر  السيد   -8
الخاص.

ويكون تعيين أول خمسة أعضاء مدة أربع سنوات، ويكون 
تعيين باقي األعضاء مدة ثالث سنوات.

المادة الثانية
إدارة  رئيس مجلس   - والرياضة  الشباب  وزيــر شئون  على 
به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ   - والتدريب  التعليم  هيئة جودة 

من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية. 

اال�شت�ش�ارية  اللجن�ة  ت�ش�كيل  باإع�ادة  ق�رارا  ي�ش�در  مب�ارك  ب�ن  محم�د 

لالإط���ار الوطن���ي للموؤه���الت ف���ي هيئ���ة ج���ودة التعلي���م والتدري���ب

} سمو الشيخ محمد بن مبارك.

موكب جنازة بوتفليقة. )رويترز(
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تــــرأســــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وزراء  للجنة  الخامس  االجتماع 
مجلس  بــدول  والتعليم  التربية 
العربية،  الخليج  لــدول  التعاون 
واالجــتــمــاع الـــحـــادي والــعــشــريــن 
والبحث  العالي  التعليم  ــوزراء  لـ
الــعــلــمــي بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
واللذين  العربية،  الخليج  لــدول 
المرئي،  االتــصــال  بتقنية  عقدا 
والتعليم  التربية  وزراء  بمشاركة 
والبحث  العالي  التعليم  ووزراء 
الــعــلــمــي الــخــلــيــجــيــيــن، وحــضــور 
األمين  الحجرف  نايف  الدكتور 
ــام لــمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول  ــعـ الـ
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــيــــة، وعـــــــدد مــن 

المسؤولين.
ــرب الـــدكـــتـــور مــاجــد  ــ ــد أعـ وقــ
التربية  وزيـــر  النعيمي  علي  بــن 
والــتــعــلــيــم رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء 
مـــجـــلـــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي عــن 
أســـمـــى آيـــــات الــشــكــر والــتــقــديــر 
قادة  والسمو  الجاللة  ألصحاب 
لــتــوجــيــهــاتــهــم  الـــمـــجـــلـــس،  دول 
ــلــــدفــــع بـــالـــمـــســـيـــرة  ــدة لــ ــ ــديـ ــ ــسـ ــ الـ
الــتــعــلــيــمــيــة نـــحـــو الـــمـــزيـــد مــن 
بما  مــشــيــًدا  والــتــعــاون،  التطوير 
للتصدي  المجلس  دول  بــذلــتــه 
ــيــــد-19.  ــوفــ لـــجـــائـــحـــة كـــــورونـــــا كــ
والحد من تأثيرها على استدامة 
الخدمات التعليمية في مختلف 
على  تأكيًدا  الدراسية،  المراحل 
ما يحظى به التعليم من عناية 

الحاسم  لدوره  وأولوية،  واهتمام 
في بناء وتنمية المجتمعات.

المشاركون  ناقش  وقــد  هــذا، 
ــيــــن عــــــــــدًدا مــن  ــاعــ ــمــ ــتــ فـــــي االجــ
ــذوا الــــقــــرارات  ــ ــخـ ــ ــاور، واتـ ــمــــحــ الــ
الـــــــالزمـــــــة بــــشــــأنــــهــــا، حــــيــــث تــم 
)قمة  العال  قمة  بيان  استعراض 
السلطان قابوس والشيخ صباح( 
2021م،  يـــنـــايـــر  فــــي  الـــمـــنـــعـــقـــدة 
الــمــجــلــس  دول  جــــهــــود  ورصــــــــد 
فـــي تــحــقــيــق الـــهـــدف الـــرابـــع من 
أهداف األمم المتحدة )التعليم 
الحاصل  التقدم  ومــدى  الجيد( 
ــد، وتـــوســـيـــع  ــيـ ــعـ ــذا الـــصـ ــ ــلـــى هــ عـ
الدولية  المنظمات  مع  التعاون 
التعامل  بشأن  الخبرات  وتــبــادل 
مــع جــائــحــة كـــورونـــا كــوفــيــد-19. 
ــتــــمــــرار فـــي تـــزويـــد قــاعــدة  واالســ
لمجلس  العامة  األمــانــة  بيانات 
ــعـــاون بــمــســتــجــدات الــجــهــود  ــتـ الـ

المبذولة لمواجهة الجائحة.
وفـــــــي االجـــــتـــــمـــــاع الــــخــــاص 
ــة والـــتـــعـــلـــيـــم،  ــيــ ــربــ ــتــ بـــــــــــــوزراء الــ
ــة الـــعـــمـــل  ــمــــت مـــنـــاقـــشـــة خــــطــ تــ
االســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة لــــلــــتــــعــــاون 
الــمــشــتــرك فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم 
الــفــنــي والــمــهــنــي، وخــصــوًصــا ما 
الخامسة  الـــدورة  بتنفيذ  يتعلق 
الخليجية،  الــمــهــارات  لمسابقة 
واســـتـــعـــراض تـــجـــارب الـــــدول في 
الصغيرة  الــمــنــشــآت  دعـــم  مــجــال 
التعليم  خــالل  مــن  والمتوسطة 

ــى جــانــب  ــ ــنـــي والـــمـــهـــنـــي، إلــ ــفـ الـ
مــنــاقــشــة الــخــطــة الــمــســتــقــبــلــيــة 
لعمل اللجنة وبرنامجها الزمني 
لــلــتــعــاون الــمــشــتــرك فـــي مــجــال 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم لــلــفــتــرة من 
تشمل  والــتــي  2026م،  إلــى   2022
ــاور تـــتـــعـــلـــق بــتــطــويــر  ــ ــحـ ــ عــــــدة مـ
ــيــــاســــات بـــحـــيـــث تــســتــجــيــب  الــــســ
مـــع مــتــطــلــبــات الـــقـــرن الـــحـــادي 
والـــعـــشـــريـــن، وتـــطـــويـــر مــنــظــومــة 
التعلم الرقمي وأساليب التقويم 
بــمــا يــعــكــس مــســتــوى مــخــرجــات 
الــتــعــلــيــم، والــعــمــل عــلــى ضــمــان 
مــواكــبــة الـــتـــطـــورات الــمــتــســارعــة 
الصناعية  بــالــثــورة  والــمــرتــبــطــة 
ــة فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم، ورصــــد  ــعــ ــرابــ الــ
وتـــبـــادل الــتــجــارب الــنــاجــحــة في 

مجال  وفي  االصطناعي،  الذكاء 
أمن المعلومات التعليمية.

أما في اجتماع وزراء التعليم 
العالي والبحث العلمي، فقد تم 
التعليم  وزارات  استكمال  بحث 
الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي بــاقــي 
ــوق الــخــلــيــجــيــة  ــســ مــتــطــلــبــات الــ
المشتركة، بما في ذلك المساواة 
في تلقي التعليم العالي، إضافة 
ــا يــتــعــلــق بــتــنــقــل الــطــلــبــة  ــى مـ إلــ
ــعــــات الــخــلــيــجــيــة،  ــامــ بـــيـــن الــــجــ
حــيــث أعـــربـــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الطلبة  باستقبال  ترحيبها  عــن 
ــعـــات  ــامـ ــي الـــجـ ــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــيـــن فـ
ــة، وفـــًقـــا  ــ ــاصـ ــ ــــخـ الـــحـــكـــومـــيـــة والـ
ــذه  ــ آللــــــــيــــــــات الــــــقــــــبــــــول فــــــــي هــ
المؤسسات التعليمية، مؤكدًة أن 

بطرح  ستقوم  البحرين  جامعة 
األكاديمية  البرامج  مــن  المزيد 
الـــمـــواكـــبـــة لـــلـــمـــســـتـــجـــدات عــلــى 
الــصــعــيــد الــعــلــمــي، والــتــي يمكن 
التسجيل  الخليجيين  للطلبة 

فيها.
كــمــا أكــــد االجـــتـــمـــاع أهــمــيــة 
اإللــكــتــرونــيــة،  الــخــدمــات  تفعيل 
والــتــوســع فــي تــطــبــيــقــات الــذكــاء 
منظومة  وتطوير  االصــطــنــاعــي، 
الــتــعــلــم الـــرقـــمـــي، والــعــمــل على 
العالي  التعليم  مــنــاهــج  تــطــويــر 
المتسارعة  الــتــطــورات  ومــواكــبــة 
الصناعية  بــالــثــورة  والــمــرتــبــطــة 
ــارب  ــجــ ــتــ الــــــرابــــــعــــــة، وتـــــــبـــــــادل الــ
الناجحة في الذكاء االصطناعي، 
وفي مجال أمن المعلومات، إلى 
ــراء  ــ جـــانـــب الــتــشــجــيــع عـــلـــى إجـ
الـــبـــحـــوث الـــرصـــيـــنـــة الــمــســتــنــدة 
ــيــــات الـــمـــتـــقـــدمـــة،  ــنــ ــقــ ــتــ إلــــــــى الــ
وريــادة  االبــتــكــار  وتعزيز مــســارات 
األعـــمـــال، وتــنــظــيــم الــمــزيــد من 
حــــول تشجيع  الــعــلــمــيــة  الـــــورش 
الــبــحــث والـــنـــشـــر الــعــلــمــي، وفــي 
فيلم  عــرض  تــم  االجتماع  نهاية 
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  نــفــذتــه 
مع  بــالــتــعــاون  البحرين  بمملكة 
جــامــعــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي حــول 
الــعــمــل فـــي مــديــنــة الملك  ســيــر 
ــا ستقدمه  ومـ الــطــبــيــة،  عــبــداهلل 
وتدريبية  تعليمية  خــدمــات  مــن 

وبحثية.

خالل اجتماعي وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الخليجيين

عر���ض جه��ود دول التع��اون ف��ي مواجه��ة جائح��ة كورون��ا

}  وزير التربية والتعليم.

ــد الـــدكـــتـــور عــبــدالــوهــاب  أكــ
ــاب رئـــيـــس  ــ ــوهـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ مـــحـــمـــد عـ
مــجــلــس أمـــنـــاء مـــراكـــز الــرعــايــة 
الــصــحــيــة األولــــيــــة بــالــمــجــلــس 
األعلى للصحة أن دورات وورش 
عمل الجهاز التنفسي لها مكانة 
الــجــانــب الصحي  فــي  مــرمــوقــة 
ــبـــيـــرة جــــدًا  وتــــخــــدم شـــريـــحـــة كـ
مبينًا  الــطــبــي،  الــمــجــتــمــع  مـــن 
للصحة  األعـــلـــى  الــمــجــلــس  أن 
ــريـــص عـــلـــى الــمــســاهــمــة فــي  حـ
لــلــدورات  النجاح  كامل  تحقيق 
وورش العمل التي يتم تنظيمها 

من قبل المؤسسات والشركات.
رعــايــة  بمناسبة  ذلـــك  جـــاء 
ــبـــدالـــوهـــاب مــحــمــد  الـــدكـــتـــور عـ
عبدالوهاب لورشة عمل الجهاز 
التنفسي التي ستنظمها شركة 
إديــــوكــــيــــشــــن بـــــــــالس، الـــشـــركـــة 
الفعاليات  تنظيم  فــي  الــرائــدة 
ــرات، حـــيـــث ســتــقــام  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ والـ
الورشة يوم الجمعة 19 نوفمبر 

القادم.
وأوضح الدكتور عبدالوهاب 
مــحــمــد عــبــدالــوهــاب أنــنــا -وهلل 
ــد- نــــعــــيــــش فـــــــي هـــــذه  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ الــ
الــمــنــطــقــة اآلمـــنـــة مـــن الــعــالــم 
الـــتـــي حــبــاهــا اهلل بــكــل وســائــل 
الــســالمــة واالطــمــئــنــان، إلـــى أن 
بــأســره بجائحة  الــعــالــم  أصــيــب 
الكثير  في  تسببت  التي  كورونا 
مــن األزمــــات والــتــحــديــات التي 
إن  اآلن.  حتى  حصرها  يتم  لم 
الــوبــائــي  الــفــيــروس  هـــذا  تفشي 
السريع  االنــتــشــار  على  وقــدرتــه 
وتــمــكــنــه مـــن الــتــحــور الــمــتــكــرر 
وقدرته على التصدي للقاحات 
والمستجدة، جعلتنا  المتوافرة 

ــــرب مـــعـــه بـــكـــل مــا  ــالـــة حـ فــــي حـ
أوتينا من علم و خبرة واتباعنا 
للتعليمات الصادرة من القيادة 
جهود  فــي  المتمثلة  الــرشــيــدة 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء. 
واســـــــــتـــــــــطـــــــــرد الـــــــدكـــــــتـــــــور 
ــبـــدالـــوهـــاب مــحــمــد مــوضــحــا  عـ
فتاكا«  كـــان  كــورونــا  فــيــروس  »أن 
وتسبب في العديد من الوفيات 
ــروس فــي  ــيــ ــفــ ــل الــ ــأصــ بـــســـبـــب تــ
الجهاز التنفسي وخصوصا في 
التشعبات الهوائية عند مختلف 
ــة  ــنــ ــواهــ ــة الــ ــريــ ــمــ ــعــ ــات الــ ــ ــئـ ــ ــفـ ــ الـ
والــضــعــيــفــة فــــي مـــقـــاومـــة هـــذا 
فــإن المجلس  لــذلــك  الــمــرض. 
األعــــلــــى لــلــصــحــة بــتــوجــيــهــات 
مـــبـــاشـــرة مــــن الـــفـــريـــق طــبــيــب 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
األعلى  المجلس  رئيس  خليفة 
الــــــدورات وورش  أولــــى  لــلــصــحــة 
الــعــمــل أهــمــيــة كــبــيــرة مـــن أجــل 
مــواصــلــة االرتــــقــــاء بــالــخــدمــات 
الــطــبــيــة فـــي الــمــمــلــكــة فـــي ظل 
الــــرعــــايــــة الـــكـــريـــمـــة مـــــن لـــدن 
الملك  الجاللة  حضرة صاحب 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، واهتمام صاحب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 

رئيس مجلس الوزراء.
الــمــجــلــس  أن  إلـــــى  وأشــــــــار 
ــــوف يــقــدم  ــلــــى لــلــصــحــة سـ األعــ
من  المتاحة  اإلمــكــانــيــات  كــافــة 
ــامــــل الـــنـــجـــاح  ــل تــحــقــيــق كــ ــ أجــ
للورشة، مشيدًا بالجهود البارزة 
بــالس  أديــوكــيــشــن  تبذلها  الــتــي 

في المساهمة في ارتقاء وتميز 
الخدمات الطبية في المملكة.

الدكتور  أعـــرب  مــن جــانــبــه، 
ــر الـــعـــام  ــبــــداهلل الـــمـــديـ ــيـــن عــ أمـ
ألديـــوكـــيـــشـــن بــــالس عـــن شــكــره 
ــايـــة  وتــــقــــديــــره واعـــــــتـــــــزازه بـــرعـ
ــبـــدالـــوهـــاب مــحــمــد  الـــدكـــتـــور عـ
عبدالوهاب لورشة عمل الجهاز 
التنفسي، مبينًا أن هذه الرعاية 
ســيــكــون لــهــا األثـــــر الـــبـــالـــغ في 

تحقيق كامل النجاح للورشة.
أمين عبداهلل  الدكتور  وأكد 
مــشــاركــة  ســتــشــهــد  الــــورشــــة  أن 
من  الطبية  الـــكـــوادر  مــن  نخبة 
الوطن العربي، وستعلن اللجنة 
الـــمـــنـــظـــمـــة آلـــــيـــــة الـــتـــســـجـــيـــل 
الكامل  والبرنامج  للمشاركين 
القادمة،  الفترة  خــالل  للورشة 
ــة  ــ ــورشـ ــ الـ تـــشـــهـــد  أن  ــًا  ــعــ ــوقــ ــتــ مــ
مـــشـــاركـــة واســــعــــة مــــن مــخــتــلــف 
ــعـــد الـــنـــجـــاحـــات  الـــجـــنـــســـيـــات بـ
الـــدورات  شهدتها  التي  الكبيرة 
التي نظمتها الشركة في الفترة 

الماضية.

يرع��ى الأولي��ة  ال�صحي��ة  الرعاي��ة  مراك��ز  رئي���ض 

نوفمب��ر  19 التنف�ص��ي  الجه��از  ح��ول  عم��ل  ور�ص��ة 

} د. عبدالوهاب محمد.

} المستشار عبداهلل البوعينين يترأس اللقاء الدوري الخليجي.

برئاسة مملكة البحرين، عقد رؤساء 
مجلس  بــدول  والتمييز  العليا  المحاكم 
ــدول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي عــبــر  ــ ــ ــاون لـ ــعــ ــتــ الــ
السابع،  الــدوري  اللقاء  المرئي  االتصال 
بن حسن  المستشار عبداهلل  تــرأس  حيث 
األعلى  المجلس  رئيس  نائب  البوعينين 
صباح  التمييز  محكمة  رئــيــس  للقضاء 
ــدوري بــحــضــور ممثل  ــ أمـــس االجــتــمــاع الـ
عبدالرحمن  الــقــاضــي  الــبــحــريــن  مملكة 
الــســيــد الــمــعــال وكـــيـــل مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
رئـــيـــس الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي بــالــمــجــلــس 

األعلى للقضاء. 
وفي بداية االجتماع رحب المستشار 
ــداهلل الــبــوعــيــنــيــن بــــرؤســــاء الــمــحــاكــم  ــبـ عـ
الــتــعــاون  مجلس  ــدول  بـ والتمييز  العليا 
نايف  وبــالــدكــتــور  الــعــربــي  الخليج  لـــدول 
العام  مــبــارك الحجرف األمــيــن  بــن فــالح 
العربية  الخليج  لــدول  التعاون  لمجلس 
حمد  محمد  المستشار  سعادة  شكر  كما 
ــبــــادي - رئـــيـــس الــمــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة  الــ
المتحدة  العربية  اإلمـــارات  بدولة  العليا 

كما  السابق،  الـــدوري  للقاء  رئاسته  على 
وجه كلمة شكر وتقدير لجميع القطاعات 
واألجهزة التي كانت في الصفوف األولى 
عن  وأعـــرب   .19 كوفيد  جائحة  لمواجهة 
ــزازه فـــي كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة  ــتــ فــخــره واعــ
لجاهزية األنظمة القضائية في التعامل 
مــــع الـــجـــائـــحـــة واســـتـــيـــعـــاب اإلشـــكـــالـــيـــات 
ــاتـــجـــة عـــنـــهـــا وتـــحـــويـــل  ــنـ ــتــــحــــديــــات الـ والــ
خدمات  تقديم  فــي  فــرصــة  إلــى  التحدي 
القضاء  مــرفــق  لمستخدمي  وتــســهــيــالت 
حـــتـــى ال تـــتـــأثـــر حــقــوقــهــم ومــصــالــحــهــم 
القضاء،  مرفق  إلى  الوصول  وأهمها حق 
حقوق  حفظ  بين  الــمــوازنــة  مــبــدأ  وتبني 
العدالة  صرح  إلى  بالوصول  المتقاضين 
جــمــيــع مستخدمي  حــفــظ صــحــة  وبـــيـــن 
التقني  االســتــعــداد  فكان  القضاء،  مرفق 
الخدمات  وتقديم  اإللكتروني  والتحول 
اإللكترونية ابتداء من رفع الدعوى ودفع 
بصدور  انتهاء  المذكرات  وتقديم  الرسوم 
ــراف أســـهـــم في  الــحــكــم وتــســلــيــمــه لــــأطــ

تحقيق األهداف المنشودة.

وأضاف المستشار عبداهلل البوعينين 
لـــدول  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  دول  حــــرص  أن 
الخليج العربي على اللقاء الدوري لرؤساء 
تــأكــيــًدا  يــأتــي  والتمييز  العليا  الــمــحــاكــم 
عــلــى الــتــنــســيــق والــعــمــل الــمــشــتــرك بين 
مجلس  بــدول  والتمييز  العليا  المحاكم 
التعاون بما يلبي طموحات وآمال قادتنا، 
كــخــطــوة مــهــمــة فـــي ســبــيــل تــعــزيــز ودعـــم 
التعاون في المجال القضائي، وأضاف أن 
تلبي  يتضمن موضوعات  األعمال  جدول 
الوطنية  القضائية  أنظمتنا  متطلبات 
ــر الــتــعــاون  ــ بــصــفــة خـــاصـــة، وتــعــزيــز أواصـ
والتكامل بين دول المجلس بصفة عامة.
وقـــد تــنــاول االجــتــمــاع مــنــاقــشــة عـــدد من 
األعمال  جــدول  في  المطروحة  المحاور 
)الموحد  الــقــانــون  الــنــظــام  مــشــروع  منها 
مجلس  لــدول  والتمييز  العليا  للمحاكم 
بشأن  البحرين  مملكة  ومقترح  التعاون( 
االصطناعي  والــذكــاء  المعلومات  تقنية 
لعمل المحاكم، ومقترح دولة قطر بشأن 
الـــتـــجـــارب الــعــمــلــيــة فـــي الــمــحــاكــم بـــدول 

ــة  ــ مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــلــتــعــامــل مــــع األزمـ
 ،)19 )كــوفــيــد  كــورونــا  لجائحة  العالمية 
على  الــعــلــمــيــة  األوراق  مــقــتــرح  بــجــانــب 
لرؤساء  الــدوريــة  اللقاءات  أعمال  هامش 

المحاكم العليا التمييز.
ــاعــــدو رؤســـــاء  ــســ وقـــــد رفـــــع نـــــــواب ومــ
اجتماعهم  في  والتمييز  العليا  المحاكم 
السادس 5 سبتمبر 2021 م توصية بشأن 
بتقنية  الخاص  البحرين  مملكة  مقترح 
لعمل  االصــطــنــاعــي  والــذكــاء  المعلومات 
»تقنية  بــعــنــوان  مؤتمر  بــإقــامــة  المحاكم 
لعمل  االصــطــنــاعــي  والــذكــاء  المعلومات 
الـــمـــحـــاكـــم« فـــي جـــنـــاح مــجــلــس الــتــعــاون 

بمعرض إكسبو الدولي دبي.
المستشار  عبر  االجتماع  ختام  وفــي 
عــبــداهلل الــبــوعــيــنــيــن عــن شــكــره وتــقــديــره 
لأمانة  الحثيثة  الجهود  وعلى  للحضور 
العامة لدول مجلس التعاون في التنسيق 
والتمييز  الــعــلــيــا  الــمــحــاكــم  الجــتــمــاعــات 
ــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج  ــتـ بـــــدول مــجــلــس الـ

العربي.

خالل تروؤ�سه اللقاء الدوري الخليجي

الم�صت�صار عبداهلل البوعينين: العمل الم�صترك بين المحاكم العليا والتمييز بدول 

التعاون يلبي طموحات واآمال قادتنا في تعزيز ودعم التعاون في المجال الق�صائي 

} المشاركون في االجتماع الثاني والخمسين للجنة الثقافية العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج.

شاركت هيئة البحرين للثقافة واآلثار ممثلة بالسيد 
هــانــي عــلــي بــهــزاد مــديــر إدارة الــمــســرح الــوطــنــي أمـــس في 
االجتماع الثاني والخمسين للجنة الثقافية العامة لدول 
تقنية  عبر  وذلــك  العربية  الخليج  لــدول  التعاون  مجلس 
االجتماع  البحرين  مملكة  تترأس  حيث  المرئي،  االتصال 
الذي دعت إليه األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول 
الـــ)24(  االجتماع  قــرارات  تنفيذ  لمتابعة  العربية  الخليج 

لوزراء الثقافة بدول المجلس.
وفي بداية اللقاء، رحب هاني علي بهزاد باسم مملكة 
االجتماع  يجسد  أن  متمنًيا  المشاركين  بجميع  البحرين 
المجلس فيما يخص  بدول  الثقافة  وزراء  اجتماع  قــرارات 
المجلس  عن  الصادرين  الرياض  وإعــالن  الختامي  البيان 

األعــلــى فــي دورتــــه الـــــ40 واالســتــراتــيــجــيــة الــثــقــافــيــة لــدول 
االجتماع  إلــى  باإلضافة  2020-20230م،  التعاون  مجلس 
بــدول  والسياحة  الثقافة  عــن  المسؤولين  بين  المشترك 
الــمــجــلــس، إلـــى جــانــب الــقــضــايــا الــمــرتــبــطــة بــجــهــود دول 
  )19  –  COVID( كــــورونــــا  جــائــحــة  لــمــواجــهــة  الــمــجــلــس 
وتأثيرها في القطاع الثقافي ومواصلة التنسيق الستكمال 
مشروع مركز الترجمة والتعريب واالهتمام باللغة العربية 
باإلضافة إلى مناقشة األمور المتصلة بفيلم تعزيز الهوية 

الوطنية الخليجية وخطة األنشطة الثقافية المشتركة. 
ــح الــعــمــل الــثــقــافــي  ــوائـ كــمــا تـــطـــرق االجـــتـــمـــاع إلــــى لـ
المشترك والتعاون الدولي في المجال الثقافي، باإلضافة 

إلى تجارب مشاركة دول المجلس في معارض الكتاب.

اللجنة الثقافية لدول التعاون تناق�ض خطة الأن�صطة الثقافية الم�صتركة 

في إطار مواصلة الجهود 
متطلبات  مـــع  يــتــمــاشــى  بــمــا 
الــمــرحــلــة الــحــالــيــة مــن مسار 
كــورونــا،  فــيــروس  مــع  التعامل 
نقل  الصحة عن  وزارة  أعلنت 
جــمــيــع الـــخـــدمـــات الـــتـــي يتم 
تــقــديــمــهــا بـــمـــركـــز الــبــحــريــن 
الدولي للمعارض والمؤتمرات 
لفيروس  بالتصدي  الخاصة 
ــا )كــــوفــــيــــد-19( وذلـــك  ــورونــ كــ
بــــدًءا مــن الــيــوم، حــيــث سيتم 
ــذي  ــز الـــطـــبـــي الــ ــركـ ــمـ نـــقـــل الـ
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ يــــــقــــــدم خـــــــدمـــــــات الـ
ــة والــثــانــويــة  ــيـ الــصــحــيــة األولـ
والخاضعة  القائمة  للحاالت 
للعزل المنزلي إلى مستشفى 
الــبــحــريــن الـــدولـــي، فـــي حين 
ســيــتــم نــقــل الــتــطــعــيــمــات من 
قاعات مركز البحرين الدولي 
سترة  مجمع  إلـــى  لــلــمــعــارض 
يتماشى  بما  وذلــك  التجاري، 
مــــــع مــــســــتــــجــــدات مـــــســـــارات 

التصدي للفيروس.
ــه  ــ وقــــــــالــــــــت الـــــــــــــــــــــوزارة إنــ
تــــــم االنـــــتـــــهـــــاء مــــــن تــجــهــيــز 
الــدولــي  الــبــحــريــن  مستشفى 
بــكــافــة الــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة 
الــــالزمــــة لــمــعــالــجــة ومــتــابــعــة 
الخاضعة  الــقــائــمــة  الــحــاالت 
لــلــعــزل الــمــنــزلــي عــنــد ظــهــور 
أعراض تتفاوت بين البسيطة 
حــيــث  الشدة,  والـــمـــتـــوســـطـــة 
ســيــضــم الــمــســتــشــفــى قــســمــا 
وقسما  الــخــارجــيــة  لــلــعــيــادات 

لإلقامة القصيرة.
ودعت وزارة الصحة جميع 
الخفيفة  الــقــائــمــة  الـــحـــاالت 
للعزل  الخاضعة  والمتوسطة 
الــمــنــزلــي والـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
ــايـــة الـــصـــحـــيـــة الـــتـــوجـــه  ــنـ الـــعـ
ــرة إلـــــــــى مـــســـتـــشـــفـــى  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ مــ
البحرين الدولي دون الحاجة 
بـــالـــرقـــم 444،  ــال  االتــــصــ إلــــى 
ــام  ــتــ ــداد الــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــدة االســ ــ ــؤكــ ــ مــ
الــحــاالت  وتــحــويــل  الستقبال 
القائمة من وإلى المستشفى.

كما أكدت الوزارة استمرار 
خـــدمـــات الــتــطــعــيــم بــالــمــراكــز 
ــيـــة يــــومــــيــــًا، والـــعـــمـــل  الـــصـــحـ

مــســتــمــر حــتــى الــــوصــــول إلــى 
للحملة  الــمــنــشــودة  األهــــداف 
وتحقيق  للتطعيم  الــوطــنــيــة 
وأعــلــى  المجتمعية  الــمــنــاعــة 
درجات األمن الصحي بمملكة 

البحرين.
وأضافت الوزارة أن مملكة 
تطوير  فــي  ماضية  البحرين 
ضمن  التطعيم  بــروتــوكــوالت 
للتطعيم  الــوطــنــيــة  الــحــمــلــة 
بـــــحـــــســـــب الـــــــبـــــــروتـــــــوكـــــــوالت 
ــة الـــمـــعـــتـــمـــدة، مــن  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
صحتهم  على  الحفاظ  أجــل 
اكتساب  وسالمتهم من خالل 
ــد الــــفــــيــــروس،  ــ ــة ضــ ــاعــ ــنــ ــمــ الــ
من  المسئول  بــالــدور  مشيدة 
جميع المواطنين والمقيمين 
حفاظا  التطعيم  تلقى  ممن 
ــة مــن  ــلـــى صــحــتــهــم وصــــحــ عـ
ــم، مـــنـــوهـــة بــاســتــمــرار  ــهـ ــولـ حـ
ــة الـــتـــســـجـــيـــل لــلــتــطــعــيــم  ــيــ آلــ

ــتــــرونــــي  ــكــ ــبــــر الــــمــــوقــــع اإللــ عــ
الــمــخــصــص فـــيـــروس كـــورونـــا 
أو   healthalert.gov.bh
تطبيق »مجتمع واعي«، حيث 
البيانات  على  االطــالع  يمكن 
والفئة  تطعيم  بكل  الخاصة 
ــلــــة ألخــــــــذه مـــــن قــبــل  الــــمــــؤهــ

الجميع.
أنها  الصحة  وزارة  وأكــدت 
ــتـــولـــى بـــعـــد نـــقـــل جــمــيــع  ــتـ سـ
ــات عـــمـــلـــيـــة تــعــقــيــم  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
والــخــارج  الــداخــل  المركز مــن 
والمنطقة  الــقــاعــات  بجميع 
التأكد  سيتم  كما  المحيطة، 
ــة أنــظــمــة  ــاءة وســــالمــ ــفــ مــــن كــ
التهوية الموجودة في القاعات 
وتوفير التعقيم الالزم لضمان 
ســــالمــــة وأمــــــــن مــســتــخــدمــي 
الــقــاعــات، وفــق الــبــروتــوكــوالت 

والمعايير المعتمدة لذلك.

ال�صحة: نقل جميع الخدمات المقدمة في مركز المعار�ض 

والموؤتمرات اإلى م�صت�صفى البحرين الدولي ومجمع �صترة

البحرين تعرب عن رف�صها ما ت�صمنه قرار البرلمان الأوروبي

من ادعاءات مغلوطة ب�صاأن دولة الإمارات العربية المتحدة

أعربت وزارة الخارجية عن رفض مملكة 
الصادر  القرار  تضمنه  ما  البالغ  البحرين 
عن البرلمان األوروبي من ادعاءات مغلوطة 

بشأن دولة اإلمارات العربية المتحدة.
الـــبـــرلـــمـــان األوروبـــــــي  ــرار  ــ قــ وأكـــــــدت أن 
استند إلى معلومات غير صحيحة ويفتقد 
دولة  حققته  ما  مع  ويتنافى  المصداقية، 
من  الشقيقة  المتحدة  العربية  اإلمــــارات 
البشرية  التنمية  مجال  في  بــارزة  إنجازات 
والـــحـــفـــاظ عــلــى حــقــوق اإلنـــســـان وتــعــزيــز 
الحياة  وتوفير  والــمــســاواة،  العدالة  مبادئ 
والمقيمين  المواطنين  لجميع  الكريمة 

عليه  ينص  بما  منها  التزاما  أرضــهــا  على 
دستور دولة اإلمارات وقوانينها الوطنية.

 كــمــا أكـــــدت أن ســجــل دولـــــة اإلمــــــارات 
التعامل  فــي  الشقيقة  الــمــتــحــدة  الــعــربــيــة 
ــي وحـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق والــتــمــســك  ــانـ اإلنـــسـ
التمييز  وعــــدم  والــعــدالــة  الــمــســاواة  بــقــيــم 
الرفيعة  الــمــكــانــة  عليه  تـــدل  نــاصــع  ســجــل 
المؤشرات  دولــة اإلمــارات في  التي تحتلها 
)التنمية  دول  ضمن  وتصنيفها  العالمية، 
البشرية العالية للغاية( في مؤشر التنمية 
المتحدة  األمـــم  لبرنامج  التابع  البشرية 

اإلنمائي.
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محميد احملميد

السبت  مــقــال  فــي  نــشــرنــاه  مــا  على  تعقيبا 
الماضي، بعنوان: »عن التصريح »غير المنطقي« 
الـــقـــمـــامـــة«، يــســعــدنــا أن نــنــشــر  ــاس  ــيــ أكــ حـــــول 
الــــوارد مــن أمــانــة العاصمة،  الــتــالــي  الــتــوضــيــح 
مع بالغ الشكر والتقدير على التفاعل السريع 

والتجاوب الكريم.
نـــود أن نــوضــح أن مــحــتــوى الــمــقــال تــنــاول 
أمـــانـــة  ــؤولــــي  ــســ مــ أحــــــد  ــان  ــســ لــ عـــلـــى  ورد  ردا 
العاصمة، بناء على إثارة من قبل أحد األعضاء 
المحترمين في الجلسة، وقد جاء المسؤول في 
واستفسار عضو  العاصمة على مالحظة  أمانة 
القمامة  أكــيــاس  أجــهــزة  حــول  العاصمة  أمــانــة 
األربــعــاء  المنعقدة  الجلسة  فــي  االلــكــتــرونــيــة، 
الماضي 14 من سبتمبر 2021. ووجوب توضيح 
القانونية  واألبـــعـــاد  اإلداريـــــة،  اإلجـــــراءات  كــافــة 
المواطنين  واســتــحــقــاقــات  األكــيــاس،  لــمــوضــوع 
لهذه الخدمة، لتكون اإلجابة شاملة وواضحة، 

لألعضاء الكرام.
كما أن توضيح اإلجراءات اإلدارية جاء كي 
العاصمة  أمانة  به  تقوم  الــذي  المجهود  يبين 
من  انطالقا  الخدمة،  هذه  تقديم  استمرار  في 
للمواطنين  الــراحــة  سبل  توفير  على  حرصها 
وزيــر  إلــى توجيهات  واســتــنــادا  ســـواء،  على حــد 
ــات والـــتـــخـــطـــيـــط  ــديــ ــلــ ــبــ األشــــــغــــــال وشــــــــــؤون الــ
متميزة،  خدمات  بتقديم  لالهتمام  العمراني، 

تسهل على العمالء االنتفاع منها.
 كما نود أنه من حرص الوزارة على تسهيل 
وصول الخدمة إلى المواطنين، فقد سعت إلى 
القمامة  أكــيــاس  صـــرف  أجــهــزة  تــجــربــة  تعميم 
التي طبقت في بلدية المنطقة الجنوبية على 
منذ  إنــه  إذ  نجاحها  أثبتت  وقــد  عامين،  مــدى 
تــوقــفــت لــديــنــا شــكــاوى  الــتــجــربــة،  تطبيق هـــذه 
الــحــصــول عــلــى أكــيــاس الــنــظــافــة فــي المنطقة 
على  الخدمة  هــذه  تــوافــر  إلــى  نظرا  الجنوبية، 
الــــوزارة هذه  أخـــذت  الــســاعــة، وعليه فقد  مـــدار 
جهازا   16 وإضــافــة  التجربة،  بتعميم  الــمــبــادرة 
ليكون  األربــع،  المحافظات  في  موزعة  جديدا، 

العدد الكلي 20 جهازا.

 كــمــا تــؤكــد أمـــانـــة الــعــاصــمــة أن الــمــجــهــود 
يأتي من  األخـــرى  البلديات  مــع  بــه  تقوم  الــذي 
بـــاب الــتــزامــهــا بــتــقــديــم خــدمــة الــحــصــول على 
األفــاضــل،  المواطنين  مــن  للراغبين  األكــيــاس، 
والــتــي تــخــضــع لــلــمــراجــعــات الــمــســتــمــرة بشكل 
ــم، بــهــدف إيـــصـــال الــخــدمــة إلـــى أكــبــر عــدد  ــ دائـ
يحقق  وبما  ميسرة،  بــصــورة  المستفيدين  مــن 
األهداف الخدمية. كما نود أن نوضح هنا.. أن 
مصطلح )غير منطقي( جاء في سياق توضيح 
ــاك الــــذي قـــد يــتــســبــب بـــه الــبــعــض، بــعــدم  ــ اإلربــ
يــؤدي  اســتــالمــه األكــيــاس بــصــورة منتظمة، مــا 
إلى تراكمها، وأخذها فيما بعد بأثر رجعي، ما 
قد يؤثر على توفير الخدمة لآلخرين، وبصورة 
قـــد تــعــيــق تــحــقــق الـــهـــدف الــمــرجــو مـــن تــوفــيــر 
النفايات  بــإخــراج  االلــتــزام  الــخــدمــة، عند  هــذه 

المنزلية بشكل يومي.
ــا الــتــأخــيــر فـــي اســـتـــالم األكـــيـــاس شــهــرا  أمــ
العمل  وإربــاك  إلــى تعطيل  تلو اآلخــر فسيؤدي 
في  يتسبب  وقــد  المتوافرة،  األكــيــاس  كمية  في 
حـــرمـــان بــعــض الــراغــبــيــن فـــي الــحــصــول على 
األكياس بشكل شهري. أما فيما يتعلق بمبادرة 
الهمم  وذوي  الــســن  كــبــار  إلــى  األكــيــاس  توصيل 
إلى مراجعتهم مقر  الحاجة  دون  في منازلهم، 
األمـــانـــة، فـــإن هـــذه الــخــدمــة مـــوجـــودة بالفعل 
ومطبقة لدى أمانة العاصمة، إال أنه تم إيقاف 
الــخــدمــة مــؤقــتــا، فـــي الــفــتــرة الــســابــقــة بشكل 
اضطراري، في المستوى األحمر بسبب جائحة 
االحترازية، حفاظا على  واإلجــراءات  )كورونا(، 
ســالمــة وصــحــة الــجــمــيــع، إال أنــنــا نــؤكــد وجــود 
الخدمة وتوافرها لمن يرغب، من كبار السن أو 

ممن لديه ظروف خاصة عند الطلب.
 وأخيرا، فإن أمانة العاصمة ترى أن خدمة 
ومصدر  منتسبيها،  لكل  شــرف  هي  المواطنين 
اعتزاز وفخر للعاملين في قطاع العمل البلدي، 
وهي واجب وطني ومهني وأخالقي قبل أي شيء، 
ويسعدنا دوما السعي لتقديم أفضل الخدمات، 
بما يرقى إلى طموحات أبناء مملكتنا العزيزة.

malmahmeed7@gmail.com

ت��سيح م�س�ؤول.. 

من اأمانة العا�سمة  كتبت : فاطمة علي
حــــــــذر اســـــتـــــشـــــاري أمــــــــراض 
كهرباء القلب رئيس قسم كهرباء 
خليفة  بــن  محمد  بمركز  القلب 
للقلب  الــتــخــصــصــي  خــلــيــفــة  آل 
الدكتور عادل خليفة من مخاطر 
اإللكترونية،  والشيشة  السجائر 
ــي  ذلـــــك الـــــى نــتــائــج  مــســتــنــدا فــ
دراسة علمية نشرت مؤخرا بينت 
والشيشة  السجائر  مدخني  بــأن 
اإللــكــتــرونــيــة يــواجــهــون احــتــمــاال 
أكــبــر لــإصــابــة بـــأمـــراض الــقــلــب 
الــقــلــبــيــة في  ــات  ــ نــســبــة األزمــ وأن 
مقارنة   %  34 بـــ  أعلى  صفوفهم 
االعتبار  فــي  األخــذ  مــع  بغيرهم  
عــــوامــــل الـــخـــطـــر األخـــــــــرى، كــمــا 
يــواجــه هــــؤالء احــتــمــال اإلصــابــة 
بـــــأمـــــراض الـــشـــرايـــيـــن الــتــاجــيــة 
معرضين  ويــكــونــون   %25 بنسبة 
لإصابة باالكتئاب وضغط نفسي 

أكثر من غيرهم.
ــريـــح خــــاص   وقـــــــال فــــي تـــصـ
ــه مــن  ــ ــأنـ ــ ــيــــج« بـ ــلــ لــــــ»أخـــــبـــــار الــــخــ
ــة فــي  ــيـ ــبـ ــة الـــطـ ــعـ ــابـ ــتـ ــمـ خــــــالل الـ
عـــيـــادات الــقــلــب تــم رصـــد ظــاهــرة 
الخمس  السنوات  خــالل  خطيرة 
الماضية تمثلت في ارتفاع معدل 
ــة الــشــبــاب فـــي ســـن مــبــكــرة  ــابـ إصـ
بأمراض القلب والشرايين مقارنة 
ــعــــارف عـــلـــيـــه طــبــيــا  ــتــ ــو مــ ــ بـــمـــا هـ
والمحدد بإصابة من هم فوق 60 
األمــــراض وتصنيف  بــهــذه  عــامــا  
بــهــا بــســن 45 سنة  مـــن يــصــابــون 
مؤكدا  الــمــبــكــرة،  القلب  بمرضى 
للغاية  الظاهرة مقلقة  هـــذه  أن 
ــام بـــالـــدراســـات  ــيـ ــقـ وتـــســـتـــدعـــي الـ
أسبابها  على  لــلــوقــوف  والــبــحــوث 
ومـــــــحـــــــاولـــــــة إيــــــــجــــــــاد الــــحــــلــــول 
مشيرا  منها،  المناسبة  للوقاية 
لــيــســت  ــرة  ــاهــ ــظــ الــ ــذه  ــ هــ ان  ــى  ــ إلــ

أو منطقة  الــبــحــريــن  عــلــى  حــكــرا 
الــخــلــيــج بـــل هـــي مـــوجـــودة أيــضــا 
ــات الــمــتــحــدة  ــواليــ فـــي أوروبــــــا والــ
أكبر  بشكل  بــرزت  لكن  األمريكية 

في منطقتنا.
عــادل خليفة  الدكتور  أوضــح 
فـــي شـــرحـــه لــبــعــض أســـبـــاب هــذا 
إدراك  بـــعـــدم   الــمــقــلــق  االرتــــفــــاع 
ــاب لـــعـــوامـــل  ــبــ ــشــ ــن الــ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ الـ
يمتنعون  ألنــهــم  لــديــهــم  الــخــطــر 
عن زيارة الطبيب من أجل تقييم 
القلب  بأمراض  مخاطر اإلصابة 
وذلـــك حــتــى ظــهــور أعــــراض أكثر 
خطورة أو تعرضهم لنوبة  قلبية.

وأكــــــــد أن هــــــــنــــــــاك اعــــتــــقــــادا 
السجائر  مأمونية  حــول  خاطئا 
االلكترونية واعتبارها بديال آمنا 
دراســة  تفنده   مــا  وهــو  للتدخين 
ــغـــان  ــد ريـ ــ ــالـ ــ أجــــريــــت بـــمـــركـــز رونـ
بينت  كاليفورنيا  بجامعة  الطبي 
ان التدخين االلكتروني )الفييب( 
التأكسدي«  »االجــهــاد  إلــى  يـــؤدي 
ــي تـــلـــف الــحــمــض  ــ ـــؤدي الـ ــ مـــمـــا يـ
ــووي وزيـــــــادة خــطــر اإلصـــابـــة  ــنــ الــ
ــأمــــراض الـــقـــلـــب، مــوضــًحــا بــأن  بــ
الشيشة تسبب تلف وفشل عضلة 
الــقــلــب، بــاإلضــافــة إلـــى اإلصــابــة 
بــضــغــط الـــــدم الــخــبــيــث، والــــذي 
ويزيد  الشرايين،  تصلب  يصحبه 
احتمال اإلصابة بجلطات القلب، 
والسكتة الدماغية أيضا، ونتيجة 
ألن الشيشة تساوي كما كبيرا من 
يــفــاجــأ الشخص  الــســجــائــر فــقــد 
بأي  بإصابته  للشيشة  الــمــدخــن 
ــراض بشكل سريع  األمــ هــذه  مــن 
وقــــد تـــتـــدهـــور الـــحـــالـــة الــصــحــيــة 
أيضا، لذلك فقد حذرت الدراسة 
مـــن شــــرب الــشــيــشــة ونــبــهــت إلــى 
الفور  على  عنها  اإلقـــالع  ــرورة  ضـ
إلنـــــقـــــاذ الـــقـــلـــب مـــــن األمــــــــراض 

الخطيرة .

وقـــــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور عـــــــــادل 
ــخــــــطــــــورة مــثــل  بــــــأن عــــــوامــــــل الــــ
نسبة  وارتــفــاع  والضغط  السكري 
كبيرة  أهمية  ذات  تعتبر  الــدهــون 
المصابين  الــســن  كــبــار  للمرضى 
التاجية  القلب  شرايين  بأمراض 
ــة  ولـــكـــنـــهـــا لـــيـــســـت بـــــــذات الــــدرجــ
مــن األهــمــيــة فــي حــالــة المرضى 
صـــغـــار الــســكــن عــلــى الـــرغـــم من 
تــشــخــيــص هــــذه األمــــــراض أيــضــا 
فـــي ســـن صــغــيــرة نــســبــيــا، مــشــيــرا 
ان من  بــيــنــت  ــات  الــــدراســ أن  إلـــى 
هذا  لــحــدوث  الرئيسية  األســبــاب 
في حدوث  الديموغرافي  التغيير 
ــو الـــتـــدخـــيـــن  ــ هــــــذه األمــــــــــراض هـ
فـــي ســـن صــغــيــرة  حــيــث أجــمــعــت 
السجائر  دخــان  ان  على  البحوث 
يحتوي على 4000 مادة كيميائية 
انــهــا  بــيــنــهــا 400 مـــــادة ثــبــت  مـــن 
مـــادة مسرطنة   200 ونــحــو  ضـــارة 
القلب  يتعدى  التدخين  وتــأثــيــر 
واألوعية الدموية ويمتد تأثيرها 

الى الجهاز التنفسي والعصبي. 
وبين أن الكثير من المدخنين 
تكون  قــد  الشيشة  بــأن  يعتقدون 
اقل خطورة من تدخين السجائر 
ــبـــعـــض وســيــلــة  ــا يــعــتــبــرهــا الـ كـــمـ

لخطورتها  مدركين  غير  للترفيه 
الطبية  الـــدراســـات  أثــبــتــت  حــيــث 
الى  يتعرض  الشيشة  مــدخــن  أن 
الــكــربــون  أكــســيــد  أول  اســتــنــشــاق 
أكــثــر مــن مــدخــنــي الــســجــائــر كما 
يعتقد البعض ان التبغ الموجود 
في الشيشة يحتوي على الفواكه 
ليست  فهي  وبــالــتــالــي  الطبيعية 
ــات ان  ــ ــدراسـ ــ ضـــــارة كــمــا بــيــنــت الـ
دقيقة   60 لمدة  الشيشة  تدخين 
ســـيـــجـــارة،   100 تـــدخـــيـــن  ـــادل  ــعـ يــ
ــل  ــ ــوامـ ــ عـ ــن  ــ ــ مـ ان  إلـــــــــى  ــا  ــ ــوهـ ــ ــنـ ــ مـ
ــورة الــمــرتــبــطــة بـــأمـــراض  الـــخـــطـ
ــار  ــغـ ــقــــلــــب عــــنــــد صـ ــن الــ ــ ــيـ ــ ــرايـ ــ شـ
الــعــثــور على مجموعة  هــو  الــســن 
بعملية  المرتبطة  الجينات  مــن 
الـــتـــمـــثـــيـــل الــــغــــذائــــي لــلــبــروتــيــن 
ــة  ــوراثـ الـــدهـــنـــي كــمــا ان عـــامـــل الـ
في  محوريا  دورا  يلعب  العائلي  
القلب  بأمراض شرايين  اإلصابة 
الدراسات ان  المبكرة حيث بينت 
بـــأمـــراض  الــمــصــابــيــن  مـــن   %64
الــمــبــكــرة لديهم  الــقــلــب  شــرايــيــن 
تـــاريـــخ مــرضــي بــالــعــائــلــة، ويــجــب 
والنمط  السمنة  عامل  ننسى  اال 
الحياتي العصري المرتبط بقلة 
الـــريـــاضـــة واألكــــــل غــيــر الــصــحــي 
عالية  نسبة  على  يحتوي  والــذي 
مــــن الــــدهــــون الــمــشــبــعــة كـــمـــا ان 
الضغوط والتوتر النفسي له دور 
كبير فــي حـــدوث هــذه األمـــراض. 
وبين بحث نشر في دوريــة القلب 
اإلصــــابــــة  خـــطـــر  ان  األوروبـــــــيـــــــة 
أو  الــوعــائــيــة  القلبية  بـــاألمـــراض 
الوفاة كان أعلى  بمقدار الضعف 
ــاص الـــمـــعـــرضـــيـــن  ــ ــخــ ــ لــــــدى األشــ

لضغوط نفسية.
واســـتـــعـــرض الـــدكـــتـــور عــــادل 
نـــتـــائـــج اإلحـــصـــائـــيـــات الــحــديــثــة 
والــتــي بــيــنــت ان مــعــدل اإلصــابــة 
التاجية  القلب  شرايين  بأمراض 

بلغ 1,2% في الفئة العمرية من 
ان معدل  وأقــل في حين  45 سنة 
العمرية  الفئة  اإلصابة في نفس 
لــســكــان جـــنـــوب آســـيـــا وبـــاألخـــص 
الــهــنــود والـــذيـــن يــعــتــبــرون األكــثــر 
التاجية  القلب  بــأمــراض  إصــابــة 
بينت  كما   ،%10 الى   %5 بنسبة 
الــدراســات ان في عــام 2015 أودت 
الدموية  واألوعية  القلب  أمراض 
يــقــارب مــن 18 مليون  بــحــيــاة مــا 
بنسبة  ــادة  زيــ يمثل  مــمــا  شــخــص 
42% مــقــارنــة بــعــام 1990 كــمــا ان 
اإلصــــابــــة بــجــلــطــات الـــقـــلـــب فــي 
بعقد  تــحــدث  الــعــربــيــة  المنطقة 
ــان أصـــغـــر مـــن أمــريــكــا  ــزمــ مـــن الــ
حــدوث  ونسبة  ــا  وأوروبــ الشمالية 
جلطات القلب في عالمنا العربي 
في الفئة العمرية اقل من 40 سنة 
في   %3 بــــ  مــقــارنــة   %11 تـــعـــادل 
أمريكا  فــي  و%4  الغربية  ــا  أوروبــ

الشمالية.
ــور عــــــادل  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ واخـــــتـــــتـــــم الــ
تصريحه بالدعوة الملحة إلنشاء 
ــتـــخـــصـــص لــــلــــدراســــات  ــز مـ ــ ــركـ ــ مـ
ــوادر  ــكــ ــالــ والــــبــــحــــوث وتــــــزويــــــده بــ
ــة لـــلـــقـــيـــام  ــرغــ ــفــ ــتــ ــمــ ــة الــ ــيــ ــبــ ــطــ الــ
بــمــخــتــلــف األنــشــطــة األكــاديــمــيــة 
لكونها  القلب  بأمراض  الخاصة 
والبــد  لــلــوفــاة  الرئيسي  المسبب 
ــة  ــؤديـ ــمـ مــــن دراســــــــة األســـــبـــــاب الـ
والعمل  المبكرة  القلب  ألمــراض 
عــلــى إيـــجـــاد الــحــلــول الــمــنــاســبــة 
فيجب  ــراد  األفــ الــي  بالنسبة  امــا 
الصحي  بالنمط  االلتزام  عليهم 
بالرياضة  والمتمثل  الحياة  فــي 
واألكل الصحي والمحافظة على 
التأكيد  الــمــثــالــي.. ويــجــب  الـــوزن 
الــتــدخــيــن بجميع  عــلــى خـــطـــورة 
التوعوية  الحمالت  وعمل  أنواعه 
ــذه الـــعـــادة حــتــى في  بــخــطــورة هــ

المدارس والجامعات.

احذروا التدخين الإلكتروني وال�شي�شة.. د. عادل خليفة:

ر�سدنا ارتفاعا مقلقا في معدالت اإ�سابة ال�سباب باأمرا�ض القلب والجلطات

} د. عادل خليفة.

ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ تـــــحـــــت رعــــــــايــــــــة الـ
ــز الـــرعـــايـــة  ــمــــراكــ ــنـــفـــيـــذي لــ ــتـ الـ
السيد  الــدكــتــورة جليلة  األولــيــة 
جــــواد نــظــمــت الــرعــايــة األولــيــة 
ورشــــــة عـــمـــل بـــعـــنـــوان »الـــدلـــيـــل 
اإلرشــــــــــادي الـــمـــحـــدث لــلــصــحــة 
الــجــنــســيــة فـــي مـــراكـــز الــرعــايــة 
بقاعة  وذلــك  األولــيــة«  الصحية 

المؤتمرات بفندق الخليج.
أعمال  افتتاح  مستهل  وفــي 
الــدكــتــورة جليلة  رحبت  الــورشــة 
الــســيــد جـــــواد بــكــافــة الــحــضــور 
والـــمـــشـــاركـــيـــن ورفـــعـــت بــاســمــهــا 
الــرعــايــة  منتسبي  كــافــة  وبــاســم 
ــة أســـمـــى آيـــــات الــتــهــانــي  ــيــ األولــ
والتبريكات إلى صاحب الجاللة 
ــيـــســـى آل  الـــمـــلـــك حـــمـــد بـــــن عـ
خليفة ملك البالد المفدى وإلى 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء  ــ الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــ
للتصدي  الوطني  الفريق  قائد 
لــفــيــروس كـــورونـــا )كــوفــيــد -19( 
الكبير  الــصــحــي  اإلنـــجـــاز  عــلــى 
البحرين  مملكة  حققته  الـــذي 
والذي يعتبر ثمرة تكاتف جهود 
الفريق  أعــضــاء  جميع  ومتابعة 
الفريق  برئاسة  الطبي  الوطني 

طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
الــمــجــلــس  رئــــيــــس  خـــلـــيـــفـــة  آل 
الفريق  رئــيــس  للصحة  األعــلــى 
ــي الــــطــــبــــي لـــلـــتـــصـــدي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ

لفيروس كورونا. 
جليلة  الـــدكـــتـــورة  ــربــــت  وأعــ
السيد جواد عن خالص شكرها 
المخلصة  لــلــجــهــود  وتــقــديــرهــا 

لــلــكــوادر الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة 
الالمحدود  وللتعاون  والصحية 
ــروح الــفــريــق  ــ والـــعـــمـــل الــــجــــاد بــ
الـــــواحـــــد فــــي جـــمـــيـــع الـــمـــواقـــع 
ــا لــهــذه  الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة، ومــ
ــيـــة والـــتـــفـــانـــي  ــنـ الـــجـــهـــود الـــوطـ
المبذول من أهمية في الوصول 
إلـــــى هـــــذا الـــمـــســـتـــوى الــصــحــي 
ــز والــــــمــــــشــــــرف عـــلـــى  ــيــ ــمــ ــتــ ــمــ الــ
والعالمي،  الــعــربــي  المستويين 
قد  البحرين  مملكة  أن  مــؤكــدًة 
أصــبــحــت مــثــااًل يــحــتــذى بــه في 
ــارت إلــى  ــ هـــذا الــمــجــال، كــمــا أشـ
رئيس  بها  قــام  الــتــي  الــزيــارة  أن 
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــحــ ــة الــــصــ ــمـ ــنـــظـ مـ
إلـــى مــمــلــكــة الــبــحــريــن الفــتــتــاح 
ــيـــمـــي لــمــنــظــمــة  ــلـ الـــمـــكـــتـــب اإلقـ
الــــصــــحــــة الــــعــــالــــمــــي بــمــمــلــكــة 
تتمتع  ما  تجسد  إنما  البحرين 
به المملكة من تميز وكفاءة في 
المجال الصحي كما أكدت على 
أهمية القيام بالحلقات العلمية 
مقدمي  اطــالع  شأنها  مــن  التي 
خـــــدمـــــات الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
المستجدات  آخــر  على  األولــيــة 
أهمية  على  أكــدت  كما  الصحية 

االرتقاء بالكوادر الصحية وبناء 
ــــالل الـــتـــدريـــب  ــــدرات مــــن خـ ــقـ ــ الـ
ــلــــف الـــتـــخـــصـــصـــات  ــتــ ــي مــــخــ ــ ــ فـ
جــودة  تحسين  فــي  تسهم  الــتــي 
ــيـــديـــن مــن  ــتـــفـ ــلـــمـــسـ ــاة لـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
ــات الـــصـــحـــيـــة ومـــنـــهـــا  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
ــة، حـــيـــث  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــــجـ الـــــصـــــحـــــة الـ
يــتــم تــقــديــم الـــمـــشـــورة الــطــبــيــة 
وعــــدد مـــن الــخــدمــات الــوقــائــيــة 
والــعــالجــيــة فــي مــراكــز الــرعــايــة 
المشورة  مثل  األولــيــة  الصحية 
ــزواج، ولــــذوي األمــــراض  ــ قــبــل الــ
الــوالدة  بعد  والفحص  المزمنة 

وغيرها. 
ــدم الـــدكـــتـــور  ــ ــــن جــهــتــه قـ ومـ
مــحــمــد الــشــيــخ اســتــشــاري طب 
الـــعـــائـــلـــة والـــــــــذي حـــصـــل عــلــى 
دبــلــومــا عــلــيــا مــن اســتــرالــيــا في 
أعمال  أثــنــاء  الجنسية  الصحة 
الصحة  مــقــدمــة حـــول  ــة  ــورشـ الـ
الرعاية  مقدمي  ودور  الجنسية 
ــة فـــي مــتــابــعــة  ــيــ الــصــحــيــة األولــ
الجنسية،  واألمـــراض  المشاكل 
إلـــى جــانــب اســتــعــراض الــدلــيــل 
والتحويل  الــمــحــدث  اإلرشـــــادي 

لعيادة الصحة الجنسية.

الـــدكـــتـــور محمد  ــار  ــ أشـ كــمــا 
الـــورشـــة  ــذه  ــ هـ دور  ــــى  الـ الـــشـــيـــخ 
الطبي  التعليم  خطة  إطــار  فــي 
ــايــــة  ــر لــــمــــراكــــز الــــرعــ ــمـ ــتـ ــمـــسـ الـ
ــــذي يعنى  الـ الــصــحــيــة األولـــيـــة 
الــكــوادر  وتطوير  بتدريب  دائــمــًا 
المستويات  أعــلــى  على  الطبية 
والمعايير وذلك لضمان تقديم 
عالية  جــودة  ذات  خدمات طبية 
مما يتماشى مع أسس وأهداف 
الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان 
الـــصـــحـــي والــــــــذي مــــن أهــــدافــــه 
رفـــع كــفــاءة واســتــدامــة خــدمــات 
تصب  والــتــي  الصحية  الــرعــايــة 
في إستراتيجية مملكة البحرين 
الــصــحــيــة والـــرؤيـــة االقــتــصــاديــة 
هــذا  يــشــهــده  مـــا  أن  كــمــا   .2030
التطوير في  أولوية  القطاع من 
مــجــال الــتــدريــب إنــمــا هـــو نــتــاج 
القيادة  الــالمــحــدود مــن  الــدعــم 
بمراكز  الــقــرار  وصــنــاع  الرشيدة 
ــيـــة من  الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـ
ــل  ــم أفـــضـ ــديــ ــقــ ــان تــ ــ ــمـ ــ أجـــــــل ضـ
للمواطنين  الطبية  الــخــدمــات 

والمقيمين على حٍد سواء.
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} جانب من ور�شة العمل.

يوافق  الــذي  للترجمة  العالمي  اليوم  بمناسبة   
30 سبتمبر من كل عام، تنظم هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار بالتعاون مع جامعة البحرين ورشة »أساسيات 
الترجمة« بمقر المكتبة الخليفية في مدينة المحرق، 
من  بــتــقــديــم  2021م،  سبتمبر  و29   28 يــومــي  وذلــــك 
الدكتورة ضياء صقر الجالهمة األستاذ المساعد في 
دراسات الترجمة رئيس قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها 
في كلية اآلداب بجامعة البحرين، وتستهدف الورشة 
اإلنجليزية  اللغة  فــي  والمتخصصين  المترجمين 
وآدابها الساعين إلى تعزيز مهارات الترجمة وطرائق 
من  المسائية  الفترة  في  الورشة  تعقد  استخدامها. 
6 حــتــى 8 ويــمــكــن لــلــراغــبــيــن مـــن الــحــاصــلــيــن على 

التطعيم والمتعافين من فيروس كورونا )كوفيد-19( 
من عمر 18 سنة فما فوق التسجيل المسبق لحضور 
ــة عــبــر الــمــوقــع االلــكــتــرونــي لــهــيــئــة الــبــحــريــن  الـــورشـ

.www.culture.gov.bh :للثقافة واآلثار
تعريف  إلــى  الترجمة«  أســاســيــات  »ورشـــة  وتــهــدف 
المشاركين بالمفاهيم األساسية للترجمة وتوجيههم 
سيتم  كما  المجال،  هذا  في  المعتمدة  المصادر  إلى 
البحث عن  كيفية  األســاســيــة حــول  الــمــهــارات  تــنــاول 
في  استخدامها  وطرائق  التخصصية  المصطلحات 
المتالزمات  ترجمة  جانب  إلى  المترجمة  النصوص 
والتعابير  بالثقافة  المرتبطة  والــمــفــردات  اللفظية 

االصطالحية.

ه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة ت��ن��ظ��م ور����س���ة ع��م��ل »اأ���س��ا���س��ي��ات

ال���ت���رج���م���ة« ب���ال���ت���ع���اون م���ع ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن

اجـــتـــمـــع الـــســـفـــيـــر عـــبـــداهلل 
عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف عــــبــــداهلل ســفــيــر 
مملكة البحرين لدى جمهورية 
الــتــشــيــك والــمــقــيــم فـــي بــرلــيــن 
 Radek الــــســــيــــد  مــــــع  أمــــــــس 
مجلس  رئــيــس   Vondracek

النواب بجمهورية التشيك. 
ــاع، أعــــرب  ــمــ ــتــ   وخــــــالل االجــ
ــن اعـــــتـــــزاز مــمــلــكــة  ــ الـــســـفـــيـــر عـ
الـــبـــحـــريـــن بـــمـــا يـــجـــمـــعـــهـــا مــع 
عالقات  من  التشيك  جمهورية 
صـــداقـــة مــتــيــنــة وتـــعـــاون ثــنــائــي 
ــدة،  ــعـ مــســتــمــر عــلــى كـــافـــة األصـ
ــا أبـــــــرز اإلنـــــجـــــازات  ــتـــعـــرًضـ مـــسـ
البحرين  مملكة  تشهدها  التي 
فــي مختلف مــجــاالت اإلصــالح 
الــمــســتــدامــة، بفضل  والــتــنــمــيــة 
ــل  ــامـ ــشـ ــهــــج اإلصــــــالحــــــي الـ ــنــ الــ
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــفـــدى، مـــوضـــًحـــا أن  ــمـ الـــبـــالد الـ
جاللة الملك المفدى أرسى من 
خالل هذا النهج الشامل قواعد 
الثقافية  والــتــعــدديــة  الــتــعــايــش 

والتسامح الديني.

ــارز  ــ ــبـ ــ ــمــــن الــــــــــدور الـ ــا ثــ ــمــ كــ
األمير  الملكي  السمو  لصاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
فــــي دعـــــم الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
بـــيـــن الــســلــطــتــيــن الــتــشــريــعــيــة 
مـــا جــعــل مملكة  والــتــنــفــيــذيــة، 
ــي مـــصـــاف الـــــدول  الـــبـــحـــريـــن فــ
خــــالل سلسلة  مـــن  الــمــتــقــدمــة 
المهمة  الــتــطــويــريــة  الــمــشــاريــع 
مختلف  على  إنجازها  تم  التي 

األصعدة.
وجــــــــرى خــــــالل االجـــتـــمـــاع 
التعاون  أيًضا بحث سبل تعزيز 
بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن في 
عن  فضال  البرلماني،  المجال 
بتمكين  المتعلقة  الموضوعات 
مناصب  وتبوئها  الــمــرأة  وتــقــدم 
قــيــاديــة رفــيــعــة، ومــنــاقــشــة عــدد 
االهــتــمــام  ذات  الــمــواضــيــع  مـــن 
ــن  ــديــ ــلــ ــبــ الـــــمـــــشـــــتـــــرك بـــــيـــــن الــ

الصديقين.

���س��ف��ي��ر ال���ب���ح���ري���ن ل�����دى ج���م���ه����ري���ة ال��ت�����س��ي��ك 

الت�سيكي ال���ن����اب  م��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض  م���ع  ي��ج��ت��م��ع 

} خالل اللقاء.

أعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
الفائزين  أسماء  الفضاء  لعلوم 
فـــي الــتــحــدي اإلبــــداعــــي الـــذي 
مملكة  لطلبة  الهيئة  طرحته 
ــن الـــــــذيـــــــن تــــــتــــــراوح  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
عـــاًمـــا،  و12   7 بـــيـــن  أعــــمــــارهــــم 
وذلـــــك بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــؤســســة 
Clever Play. وبحسب نتائج 
التقييم التي شارك فيها نخبة 
مـــن الــفــنــانــيــن والــمــخــتــصــيــن، 
ــة الــصــفــار  ــ ــاءت الــطــالــبــة دانـ ــ جـ
فـــي الــمــركــز الــثــالــث والــطــالــب 
الثاني  المركز  في  خنجي  علي 
كــان مــن نصيب  والــمــركــز األول 
وقد  المسقطي،  حــب  الطالبة 
تفوقوا على أكثر من 40 مشارًكا 
أعمالهم  تــأهــلــت  مــمــن  آخــريــن 
تحدي  فــي  النهائية  للمرحلة 
وهي  الــفــضــائــي،  الــفــن  مسابقة 
مــســابــقــة فــنــيــة يــســتــشــرف من 
ــة تــــصــــورهــــم  ــبــ ــلــ خــــاللــــهــــا الــــطــ
الفضاء  فــي  الــبــشــري  للنشاط 
والــتــطــبــيــقــات الــمــثــيــرة لــعــلــوم 

الفضاء.
الفنية  الــمــشــاركــات  مــثــلــت 
فــي استكشاف  الــرغــبــة  الــفــائــزة 
الفضاء وعكست طموح الشباب 
شهدت  وقــد  الــمــبــدع،  وخيالهم 
ــت عــبــر  ــانــ ــي كــ ــتــ ــة الــ ــقـ ــابـ الـــمـــسـ
اإلنترنت عروضا متنوعة للفن 
الكون  عجائب  تظهر  الفضائي 
الــــذي أبـــدعـــه الــخــالــق الــقــديــر 

سبحانه.
ــزون عـــلـــى  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــل الـ ــــصـ حـ

بــاإلضــافــة   STEM مـــن  هـــدايـــا 
إلــى هــدايــا تــذكــاريــة مــن الهيئة 
الوطنية لعلوم الفضاء. والمهم 
النفسية  الــثــقــة  اكــتــســبــوا  أنــهــم 
الفريدة  اإلبداعية  قدرتهم  في 
واإليمان بأن ما يمكنهم تخيله 

يستحق السعي لتحقيقه.
الفعالية  هــذه  نــجــاح  حــول 
قـــال الــدكــتــور مــحــمــد إبــراهــيــم 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــعــســيــري 
للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء: 
ــــن بــعــمــلــهــم  ــزيـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ »أهــــــنــــــئ الـ
كل  أشكر  أن  أيًضا  وأود  الــرائــع، 
مــن أرســـل مــشــاركــتــه ألن األمــر 
فــحــســب  اإلبـــــــــــداع  يـــتـــطـــلـــب  ال 

الــشــجــاعــة إلظـــهـــار عملهم  بـــل 
أن يظلوا  نــأمــل  الــعــالــم.  لــيــراه 
عــلــى مــســار تــحــقــيــق أحــالمــهــم 
ــمــــاس. ونــــؤكــــد أن  بـــنـــفـــس الــــحــ
الفضاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة 
للمبادرات  دائًما  ستقدم دعمها 
التعليمية التي تجعل من طلبة 
مملكة البحرين أكثر قدرة على 
الــمــســاهــمــة فــي مــجــاالت علوم 
يشعر  الـــذي  األمـــر  المستقبل. 
ــو الــطــريــقــة الــتــي  ــاح هـ ــيـ ــاالرتـ بـ
يستجيب بها األطفال والشباب 
الفضاء  لعلوم  الترويج  لجهود 
تـــكـــون مـــصـــدرا  أن  لـــهـــا  وكـــيـــف 

مثيرا للفضول وملهما«.

هيئة الف�ساء تكرم الفائزين في م�سابقة فن الف�ساء
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ــي لــيــو  ــ ــروسـ ــ ــاتــــب الـ ــكــ يـــقـــول الـــمـــؤلـــف والــ
يفكر  »الجميع   :)Leo Tolstoy( تولستوي 
في تغيير العالم، لكن ال أحد يفكر في تغيير 
الــشــخــصــي مــن أهــم  الــتــطــويــر  نــفــســه«. يعتبر 
ســمــات األشــخــاص األكــثــر نــجــاحــًا فــي العالم، 
نجاح  سبب  أن  المدربين  مــن  الكثير  ويعتقد 
هــــؤالء األشـــخـــاص هــو تخصيص عــلــى األقــل 
نصف ساعة من وقتهم يوميًا لتطوير أنفسهم. 
الــقــدرة  تتطلب  ــذه  هـ الــتــطــويــر  عملية  أن  إال 
ــلــــذات، ومـــعـــرفـــة نــقــاط  عــلــى الــفــهــم الــجــيــد لــ
الصفات  عــن  التفاصيل  وكــل  والضعف  الــقــوة 
الــشــخــصــيــة. وفــــي هــــذا الــــشــــأن، وضــــع عــالــمــا 
 )Joseph Luft( لـــوفـــت  جـــوزيـــف  الــنــفــس 
وهاري إنجهام )Harry Ingham( عام 1955 
التطوير  فــي  استخدامه  يمكن  رائــعــًا  نموذجًا 
الــشــخــصــي وبـــنـــاء عـــاقـــات أفـــضـــل فـــي مــكــان 
العمل. أطلق العالمان على هذا النموذج اسم 
ــاري«، بــعــد دمـــج اســمــيــهــمــا »جــو«  ــوهــ نــافــذة »جــ

و»هاري«.
 Johari( جــوهــاري  نــافــذة  تــعــريــف  يمكن 
Window( على أنها نموذج أو تقنية اتصال 
تساعد األشخاص على فهم عاقاتهم بأنفسهم 
وبــاآلخــريــن بــصــورة أفــضــل. وبــكــلــمــات أخـــرى، 
تحديد  في  األشخاص  نافذة جوهاري  تساعد 
الصفات الخاصة بهم بمفردهم، وتمكنهم من 
إدراكهم الشخصي لذاتهم، ومعرفة كيف ينظر 
اآلخــرون إليهم. ومما ال شك فيه، أن كل هذه 
الشخصي.  التطوير  بوتقة  في  تصب  األشياء 
الــنــافــذة مــن أربــعــة أجـــزاء تسمى  وتتكون هــذه 
»األربــاع«، يحتوي كل ربع أو منطقة منها على 
وكيف  الذاتي للشخص  الوعي  معلومات حول 
ــي: المنطقة  ــذه األربـــــاع هـ ــراه اآلخــــــرون. وهــ يــ
والــمــنــطــقــة   ،)Open Area( الـــمـــفـــتـــوحـــة 
العمياء )Blind Area(، والمنطقة المخفية 
المجهولة  والــمــنــطــقــة   ،)Hidden Area(

.)Unknown Area(
تحتوي المنطقة المفتوحة على الصفات 
الــتــي يــعــرفــهــا الــشــخــص عـــن نــفــســه، ويــعــرفــهــا 
كذلك اآلخرون عنه، وتشمل السلوك والمعرفة 
ــتـــي تــظــهــر بـــصـــورة  ــارات والــــمــــواقــــف الـ ــهــ ــمــ والــ
مستمرة في العمل، وتعتبر بمثابة نقاط القوة 
التي يجب الحفاظ عليها، ونقاط الضعف أو 
عن  الــشــخــص  يعرفها  الــتــي  السيئة  الــصــفــات 
نفسه ويراها كذلك اآلخرون، والتي تحتاج إلى 

التحكم بها.
المفتوحة  المنطقة  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
الــكــبــيــرة تــشــيــر إلــــى أن الــشــخــص عــلــى درايــــة 
الـــنـــاس من  بــقــدراتــه ومــشــاعــره وســلــوكــه، وأن 

حوله يفهمونه جيدًا، في حين تشير المنطقة 
المفتوحة الصغيرة إلى أن الشخص جديد في 
وظيفته، وأنه لم يشارك اآلخرين بالكثير من 
المعلومات عن نفسه، وقد تشير أيضًا إلى أن 
انطوائيًا  يكون  وربما  لذاته  واع  غير  الشخص 

أيضًا.
مجموعة  مــن  العمياء  المنطقة  وتــتــكــون 
الشخص،  عن  اآلخــرون  يعرفها  التي  الصفات 
لكنه ال يعرفها عن ذاته بسبب عدم ماحظته 
بديهية  صفات  أنها  على  إليها  النظر  أو  لها، 
غــيــر مــهــمــة، لــذلــك ال بــد مــن ســـؤال اآلخــريــن 
عــنــهــا، حــيــث يــمــكــن أن تــكــون نــقــاط قـــوة غير 
التحكم  إلــى  تحتاج  ضعف  نقاط  أو  مستغلة، 
الصغيرة  العمياء  المنطقة  تشير  وفيما  بها, 
إلى أن الشخص على علم بكيفية تأثير سلوكه 
إلــى  الــكــبــيــرة  المنطقة  تشير  اآلخـــريـــن،  عــلــى 
أن الــشــخــص ســــاذج وغــيــر مــــدرك لــهــا، وربــمــا 
تشير أيــضــًا إلــى أن لــدى هــذا الشخص زمــاء 

يتحفظون عما يعرفونه عنه ألنفسهم.
وتــــحــــتــــوي الـــمـــنـــطـــقـــة الـــمـــخـــفـــيـــة عــلــى 
يعرفها  التي  والخبرات  والمشاعر  المعلومات 
الشخص عن ذاته، لكنه يخفيها عن اآلخرين 
لخوفه من التعليق عليها، أو استغالها ضده، 
أو الــتــردد فــي اإلفــصــاح عنها. وتــجــدر اإلشـــارة 
كبيرة  المنطقة  كانت مساحة هذه  إذا  أنه  إلى 
واحتوت على معلومات تتعلق مباشرة بالعمل 
الشخص  يكون  أن  الضروري  من  فإنه  واألداء، 
الوقت  يختار  وأن  اآلخرين  على  انفتاحًا  أكثر 
قبل  المعلومات،  هــذه  عن  لإلفصاح  المناسب 

أن تقل ثقة اآلخرين به بسبب حجبها عنهم.
وتـــمـــثـــل الــمــنــطــقــة الــمــجــهــولــة الــصــفــات 
نفسه  عــن  الــشــخــص  يجهلها  الــتــي  واألشـــيـــاء 
ويجهلها كذلك اآلخرون عنه. وقد تكون قدرات 
ومهارات رائعة غير مستغلة، تحتاج إلى العمل 
تقد  لذلك،  واالستفادة منها.  بجد الكتشافها 
قلة  إلـــى  الــكــبــيــرة  الــمــجــهــولــة  المنطقة  تشير 

الخبرة.
التطوير  نــافــذة جــوهــاري فــي  الســتــخــدام 
الشخصي يجب على الشخص اتباع مجموعة 
من الخطوات، من أهمها: تحديد الخصائص 
جوهاري  نــافــذة  صفات  قائمة  مــن  الشخصية 
األهـــداف عن  الــنــت(، وتحديد  )مــتــوافــرة على 
طـــريـــق زيــــــادة مــســاحــة الــمــنــطــقــة الــمــفــتــوحــة 
ــل مـــســـاحـــة الـــمـــنـــاطـــق األخـــــــــــرى، ثــم  ــيـ ــلـ ــقـ وتـ
راجعة  تغذية  وطــلــب  اآلخــريــن  على  االنــفــتــاح 
المخفية  المنطقة  مساحتي  لتقليل  منهم 

والمنطقة المجهولة.

 ا�ستخدام نافذة جوهاري في 

التطوير ال�سخ�سي وفهم الذات

ـــان ســبــل  ـــبــ ــ ــان ــ ــجـ ــ ونــــــاقــــــش الـ
تــطــويــر الــمــنــظــومــة الــتــشــريــعــيــة 
االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــــتــــــجــــــاريــــــة، 
والـــمـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
مملكة  فــي  األعــمــال  بيئة  تطوير 
الـــبـــحـــريـــن وتــحــفــيــز االســتــثــمــار 
االقتصادي،  النمو  معدالت  ورفع 
ــة الـــنـــقـــاشـــات  ــديــ ــجــ مـــنـــوهـــيـــن بــ
والــتــفــاهــمــات الــتــي تـــم الــتــوصــل 
خال  الروسي  الجانب  مع  إليها 
الزيارة األخيرة التي قام بها وفد 
البحرين  وصــنــاعــة  تــجــارة  غــرفــة 
لروسيا االتحادية وما أسفر عنها 
تسهم  مثمرة  إيجابية  نتائج  من 
فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون االقــتــصــادي 
ــاري بــيــن  ــجــ ــتــ ــثــــمــــاري والــ ــتــ واالســ
القريب  في  الصديقين  البلدين 

العاجل.
إلـــى أهمية  الــجــانــبــان  ــار  وأشــ
تــكــاتــف الـــجـــهـــود بــيــن الــمــجــلــس 
الــنــيــابــي وغــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة 
ــن أجــــــل الـــحـــفـــاظ  ــ الـــبـــحـــريـــن مـ
عــلــى الــمــكــتــســبــات االقــتــصــاديــة 
الوطنية بما يدعم ويعزز الحركة 
مؤكدين  الــبــاد،  فــي  االقتصادية 
ــرار فــــي تــذلــيــل  ــمــ ــتــ عـــزمـــهـــم االســ
ــات الـــتـــي  ــوبــ ــقــ ــعــ ــعــــوبــــات والــ الــــصــ
من  االقــتــصــاديــة  العملية  تــواجــه 
خال تهيئة كافة السبل الممكنة 

التشريعية  الــبــيــئــة  تــطــويــر  نــحــو 
لــتــكــون قـــــادرة عــلــى الــتــكــيــف مع 
عالمية  اقــتــصــاديــة  مــتــغــيــرات  أي 
إدارة  في  للتقدم  ومواكبة  طارئة، 

بيئة العمل.
غرفة  رئيس  أكــد  جانبه،  مــن 
سمير  البحرين  وصــنــاعــة  تــجــارة 
ــة والـــقـــطـــاع  ــرفـ ــغـ نـــــاس حـــــرص الـ
الــــخــــاص عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 
ــي فـــي  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ مـــــــع الــــمــــجــــلــــس الـ
تــطــويــر الــمــســيــرة الــديــمــقــراطــيــة 
والــبــرلــمــانــيــة واالقــتــصــاديــة، بما 
للوطن  العليا  المصلحة  يحقق 
ــح تــطــويــر  ــالـ ــا يـــصـــب فــــي صـ ــمـ وبـ
الــعــمــل الــتــشــريــعــي، مــشــيــرا إلــى 
في  النيابي  المجلس  دور  أهمية 
الوطني  االقــتــصــاد  ودعــم  تحفيز 
ــــى جـــنـــب مــــع الــحــكــومــة  جــنــبــا إلـ
والــقــطــاع الــخــاص، بــهــدف إيجاد 
والتوجهات  الحلول  تجاه  توافق 
لــتــجــاوز الــتــحــديــات االقــتــصــاديــة 
والتنمية  الــنــمــو  مــســيــرة  وتــعــزيــز 
ـــــرؤيـــــــة  ـــا يــــــتــــــوافــــــق مــــــــع الــ ــمــــ ـــــ وب
مــتــطــلــعــا   ،2030 االقــــتــــصــــاديــــة 
ــرار الـــتـــعـــاون  ــمــ ــتــ إلـــــى تـــعـــزيـــز اســ
الغرفة  بين  القائمين  والتواصل 
ومجلس النواب في كل ما يخدم 
تــطــويــر مــســيــرة الــعــمــل الــنــيــابــي 

واالقتصادي.

ــــس الــــغــــرفــــة إلــــى  ــيـ ــ ونـــــــــوه رئـ
ــعــــات  ــتــــشــــريــ ضــــــــــــرورة إيــــــجــــــاد الــ
التنمية  قــاعــدة  لتوسيع  الــازمــة 
ــة، وتـــعـــزيـــز الــشــراكــة  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
مـــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وتــوســيــع 
نــطــاقــهــا إلــــى جـــانـــب تــفــعــيــل دور 
الكيانات  مــع  المشتركة  الــلــجــان 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة كــــغــــرفــــة تــــجــــارة 
تبادل  بــهــدف  البحرين  وصــنــاعــة 
ــرؤى والــمــرئــيــات، مـــشـــددًا على  الــ
ــلـــي بــيــن  ــامـ ــكـ ــتـ أهـــمـــيـــة الـــــــــدور الـ
الــــحــــكــــومــــة ومــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
ــي إلــــــى تــعــزيــز  ــ ــرامــ ــ والــــغــــرفــــة الــ
مشيرًا  البحرين،  مملكة  اقتصاد 
تــؤمــن  الـــبـــحـــريـــن  ــة  ــرفـ ــى أن غـ ــ إلـ
بأهمية تعزيز االستثمار األجنبي 
ــدم االقـــتـــصـــاد  ــخـ ــق مــعــايــيــر تـ ــ وفـ
والـــســـوق الــمــحــلــي، وتــفــتــح آفــاقــا 
جـــديـــدة مـــن االســـتـــثـــمـــارات الــتــي 
تــخــدم الــبــحــريــن والــمــنــطــقــة، مع 
األخذ بعين االعتبار أن البحرين 
توفر فرصا استثمارية واعدة من 
االقتصادية  البيئة  توفير  خــال 
الحاضنة لاستثمارات األجنبية.
ــائـــب الــثــانــي  ــنـ ــد الـ ــ بـــــــدوره أكـ
لــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــســيــد 
علي زايد الدور الذي تلعبه غرفة 
للمملكة  الــتــرويــج  فــي  الــبــحــريــن 
ــًا  عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي، الفـــتـ

البحريني  االقــتــصــاد  إلــى حــاجــة 
األمـــــوال  رؤوس  اســتــقــطــاب  إلــــى 
ــيـــة،  الـــنـــوعـ ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ ذات 
كريمة  عمل  فــرص  تخلق  والــتــي 
للمواطنين، فضًا عن كونها أحد 

عوامل تنويع مصادر الدخل.
الــنــواب  وأضـــــاف أن مــجــلــس 
مــســتــعــد لــتــقــديــم كـــافـــة الــجــهــود 
الــتــشــريــعــيــة الــــازمــــة لــتــحــديــث 
الــبــيــئــة االقــتــصــاديــة ودعــــم بيئة 
ــعـــمـــل فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  الـ
الــمــجــلــس يسعى  أن  إلـــى  مــنــوهــًا 
الــمــعــنــيــيــن وذوي  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون 
الــقــطــاع  إلـــى تــطــويــر دور  الـــشـــأن 
ــاء والــتــنــمــيــة  ــنـ ــبـ ــي الـ ــخــــاص فــ الــ
وصــنــع الـــقـــرار الــوطــنــي، والــدفــع 
الـــــمـــــبـــــادرات ذات  مــــن  ــد  ــزيـ ــمـ ــالـ بـ
ــة الــمــجــتــمــعــيــة، مــشــيــدًا  ــراكـ الـــشـ
ــي واالقــــتــــصــــادي  ــنـ ــوطـ ــــدور الـ ــالـ ــ بـ
ــــذي تــضــطــلــع بـــه غـــرفـــة تــجــارة  الـ
وصناعة البحرين في دعم مسيرة 

نمو  وتــحــقــيــق  الــشــامــلــة  التنمية 
ما  خــال  مــن  مستدام  اقتصادي 
في  ملحوظة  مــن جهود  بــه  تقوم 
التحديات  حول  الدراسات  إعــداد 
ــــع  الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــاالقــــتــــصــــاد ووضـ

الحلول المناسبة لها.
ــثــــانــــي  ــب الــ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ وتــــــحــــــدث الـ
زيادة  عن  النواب  مجلس  لرئيس 
وفـــــد غـــرفـــة الـــبـــحـــريـــن األخـــيـــرة 
لـــجـــمـــهـــوريـــة روســــيــــا االتـــحـــاديـــة 
وجـــمـــهـــوريـــة تـــتـــارســـتـــان، مــشــيــدًا 
بـــالـــدور الــــذي تــقــوم بــه »الــغــرفــة« 
ــي تــعــزيــز الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة  فـ
والصديقة  الشقيقة  الــــدول  مــع 
تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة، 
األعمال  أصــحــاب  لربط  وسعيها 
ــن الـــمـــحـــلـــيـــيـــن  ــريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ ــمــ والــ
آفاق  لخلق  الدوليين  بنظرائهم 
اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة، بـــاإلضـــافـــة 
األعــمــال  ريـــادة  ثقافة  تعزيز  إلــى 

لتحفيز التنمية االقتصادية. 

ــة تــلــقــتــهــا  ــ ــعــ ــ ــة واســ ــيــ ــابــ ــجــ أصـــــــــــداء إيــ
المناطق  جميع  فــي  الحكومية  الــمــدارس 
ــبـــل أولـــــيـــــاء األمــــــــور بـــشـــكـــل خــــاص،  مــــن قـ
وركــزت  عموًما،  األخــرى  المجتمع  وشرائح 
على اإلشادة بحسن تنظيم استقبال طلبة 
الـــحـــضـــور الــفــعــلــي مــنــذ الـــصـــبـــاح الــبــاكــر، 
واإلجـــــــراءات الــســلــســة الــدقــيــقــة والــشــامــلــة 
لتفاصيل اليوم الدراسي منذ بدايته وحتى 
قــرع جــرس االنــصــراف، وتــقــديــم الحصص 
االفــتــراضــيــة وغــيــرهــا مــن وســائــل تعليمية 

رقمية لطلبة التعّلم عن بعد.
وفي هذا السياق، تلقت مدرسة أم أيمن 
االنطباعات  من  العديد  للبنات  االبتدائية 
ــاء األمـــــــور، بسبب  ــيــ الــطــيــبــة مـــن قــبــل أولــ

اليوم  منذ  الطالبات  احتضان  في  جهودها 
بعنوان  لتهيئتهن  نفذت يوًما  حيث  األول، 
العديد  تضمن  أيمن(،  أم  فراشات  )مرحًبا 
جميع  والفعاليات بمشاركة  األنشطة  مــن 
أقـــســـام الــمــدرســة. ولــخــلــق جـــو مـــن الــمــرح 
والــتــفــاؤل والــســعــادة لـــدى الــطــالــبــات عند 
استقبالهن عند بوابة المدرسة تم تصميم 
بــالــفــراشــات،  المزينة  الــبــالــونــات  مــن  قــوس 
ــى جــانــب  ــوم الــتــهــيــئــة، إلـ تــرجــمــًة لــعــنــوان يـ
لجميع طالبات  المتنوعة  الرمزية  الهدايا 
الـــمـــدرســـة، واألنـــاشـــيـــد الــتــرحــيــبــيــة بــالــعــام 

الدراسي الجديد.
ومن ضمن أنشطة المدرسة وفعاليتها، 
تــــم تـــقـــديـــم إذاعــــــــة افـــتـــراضـــيـــة تــرحــيــبــيــة 

ــج الـــتـــيـــمـــز تــخــلــلــتــهــا نــصــائــح  ــامـ ــرنـ عـــبـــر بـ
بتقديم  الفصل  نــظــام  قسم  صــحــيــة، وقــام 
برامج متنوعة مباشرة لجميع الطالبات من 
بأنشطة  الطالبات  وتهيئة  المعلمات،  قبل 
الحاسوب  قسم  وقــدم  مختلفة،  افتراضية 
كما  وتــربــويــة،  تعليمية  إلــكــتــرونــيــة  ألــعــاًبــا 
الطالبات  بتعريف  اإلرشــاد االجتماعي  قام 
ــرافـــق الـــمـــدرســـة مع  الــمــســتــجــدات عــلــى مـ
وتهيئة  االحترازية،  اإلجـــراءات  بكل  األخــذ 
ــبـــدء الــعــام  ــا لـ ـ ــّيً ــحـ ــا وصـ الـــطـــالـــبـــات نــفــســّيً
الدراسي الجديد، فيما قام قسم تكنولوجيا 
التعليم بتهيئة الطالبات المستجدات حول 

استخدام البرامج واألدوات الرقمية.
ــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــر بـ ــمـ ــة عـ ــ ــــدرسـ وفــــــي مـ

االبــتــدائــيــة لــلــبــنــيــن، قـــال مــديــر الــمــدرســة 
على  »قــــــــادرون  حـــســـن:  مـــا  داود  ــاذ  ــتــ األســ
الــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات، بــمــا لــديــنــا من 
ــارب والــــخــــبــــرات الــتــي  ــتــــجــ الـــكـــثـــيـــر مــــن الــ
تــراكــمــت لــديــنــا مــنــذ الـــعـــام الــمــاضــي، وهلل 
ضمنها  من  باهرة  إنجازات  حققنا  الحمد 
هيئة  قبل  مــن  لامتياز  الــمــدرســة  تحقيق 
جودة التعليم والتدريب في جميع مجاالت 
مميز،  دراســــي  عـــام  إلـــى  ونتطلع  التقييم، 
فرص  إلــى  التحديات  بتحويل  فيه  نستمر 
التربية  وزارة  مــن  بــدعــم  لطابنا،  مــمــتــازة 
تقديم  فــي  جــهــًدا  تدخر  ال  التي  والتعليم 
الـــدعـــم والــمــســانــدة الــمــســتــمــرة لــلــمــدارس 

وطابها«.

ــاع  ــطــ قــ أن  إلـــــــــى  ونـــــــوهـــــــت 
الكهرباء والماء يمثُل واحًدا من 
أهم القطاعات الحيوية، وفاعًا 
مؤثًرا في تهيئة البنية التحتية، 
بــمــا يــفــتــح اآلفـــــاق الــرحــبــة من 
ــل اســتــقــطــاب االســتــثــمــارات  أجــ
ــي،  ــنـ ــوطـ ــعــــزيــــز االقــــتــــصــــاد الـ وتــ
وتــحــقــيــقــا لـــلـــغـــايـــات الــتــنــمــويــة 

الشاملة.
وأكـــــــــدت أهـــمـــيـــة االنـــفـــتـــاح 
ــعــــات  ــلــ ــى تــــطــ ــ ــلــ ــ ــر عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
ــاعــــل مــع  ــفــ ــتــ ــيــــن، والــ ــنــ ــمــــواطــ الــ
الــمــاحــظــات الــتــي يــطــرحــونــهــا 
ــــقــــدم  ُت الــــتــــي  ــات  ــ ــــدمـ ــــخـ الـ إزاء 
يــتــعــلــق  فــيــمــا  لـــهـــم، وال ســيــمــا 
مراجعة  آلية  وإيجاد  بالفواتير، 
االرتقاء  مواصلة  تضمن  دائمة، 
ــة وفــــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ بــــالــــخــــدمــــات األسـ
ــات الــكــهــربــاء  ــدمــ مــقــدمــتــهــا خــ
ــاء، تــحــقــيــًقــا لــلــطــمــوحــات  ــمــ والــ
الــتــي قـــام عــلــيــهــا بــرنــامــج عمل 
الحكومة، وتجاوًبا مع مقترحات 

وأطروحات النواب.
ــاء  ــقــ جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــال لــ
ــة مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب فــي  ــســ ــيــ رئــ
مــكــتــبــهــا أمــــس، وائــــل بـــن نــاصــر 
الكهرباء  شـــؤون  وزيـــر  الــمــبــارك 
إلى  اللقاء  تطرق  حيث  والماء، 
الكهرباء  هيئة  ومشاريع  خطط 
والماء المستقبلية، واستعراض 

خدمات  وتحسين  تقديم  سبل 
الــكــهــربــاء والـــمـــاء لــلــمــواطــنــيــن 
والمقيمين في مملكة البحرين.
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــــــرب وائـــــل 
ــر شــؤون  بــن نــاصــر الــمــبــارك وزيـ
الـــكـــهـــربـــاء والـــــمـــــاء عــــن شــكــره 
وتقديره لرئيسة مجلس النواب 
عـــلـــى جـــهـــودهـــم الـــمـــبـــذولـــة فــي 
طـــرح ومــنــاقــشــة الــقــضــايــا الــتــي 
تمس مصلحة الوطن والمواطن 
من أجل تحقيق تطلعات وآمال 
ــهـــدف االرتــــقــــاء  الـــمـــواطـــنـــيـــن، بـ
بــــــجــــــودة وكـــــــفـــــــاءة الــــخــــدمــــات 

المقدمة.
عـــلـــى جــــانــــب آخــــــر أشــــــادت 
رئيسة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بـــمـــا تــشــهــده 
في  طفرة  مــن  البحرين  مملكة 
مـــجـــال الـــخـــدمـــات ومـــشـــروعـــات 
بفضل  وذلـــك  التحتية،  البنية 
الــتــوجــيــهــات الــســامــيــة مــن لــدن 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ حـــمـــد 
والجهود  المفدى،  الباد  عاهل 
برئاسة  الحكومة  من  المبذولة 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
االنتهاء  سرعة  إلــى  يــؤدي  وبما 
ــات الـــخـــدمـــيـــة  ــ ــــروعـ ــــشـ ــمـ ــ مـــــن الـ

الحياة  سبل  وتــوفــيــر  الــمــتــعــددة 
الكريمة للمواطنين. 

جـــاء ذلـــك خـــال اســتــقــبــال 
مــعــالــي رئــيــســة مــجــلــس الــنــواب 
فــــي مــكــتــبــهــا أمـــــس عــــصــــام بــن 
عـــبـــداهلل خــلــف وزيـــــر األشــغـــــال 
والتخطيـط  الــبــلــديـــــات  وشــــؤون 
العمرانـي، وأحمد الخياط وكيل 

وعــاصــم  ــال،  ــغـ األشـ شــــؤون  وزارة 
عــبــدالــلــطــيــف مــديــر عـــام بلدية 
الــمــنــطــقــة الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــقـــائـــم 
البلديات،  شـــؤون  وكــيــل  بأعمال 
ــلــــة شـــوقـــيـــة حـــمـــيـــدان  والــــفــــاضــ
ــل الـــمـــســـاعـــد لــلــخــدمــات  ــيـ ــوكـ الـ

البلدية المشتركة.
وخـــال الــلــقــاء، أعــربــت عن 

حرص مجلس النواب في تطوير 
تساعد  الــتــي  التشريعية  البنى 
تنموية  خـــطـــوات  تــحــقــيــق  عــلــى 
أطر  لتعزيز  والسعي  متسارعة، 
التنسيق والتعاون مع الحكومة، 
بــمــا يــلــبــي طــلــبــات واحــتــيــاجــات 
وطــمــوحــات الــمــواطــنــيــن ويــوفــر 

لهم سبل العيش الكريم.

} وتستقبل وزير األشغال.

} رئيسة مجلس النواب تستقبل وزير الكهرباء.

رئ���ي�������س���ة م��ج��ل�����س ال�����ن�����واب: ت����ع����اون وت��ن�����س��ي��ق م�����س��ت��م��ر 

م����ع ال���ح���ك���وم���ة ل����ارت����ق����اء ب����ج����ودة وك�����ف�����اءة ال���خ���دم���ات

أشادت فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب بالتعاون 
التشريعية  والسلطة  التنفيذية  السلطة  بين  المستمر  والتنسيق 
أجل  من  المواطنين،  وطموحات  وتطلعات  احتياجات  تحقيق  في 
االرتـــقـــاء بــجــودة وكــفــاءة الــخــدمــات الــمــقــدمــة، وذلـــك انــطــاًقــا من 
توجيهات حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل الباد المفدى، وفي سياق التكامل في الجهود الوطنية بين 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  بــقــيــادة  والــحــكــومــة  الــنــواب  مجلس 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 

الن���واب والغرفة يبحثان اآليات تطوير المنظومة الت�س���ريعية االقت�سادية والتجارية

التجار مع  ببيت  أمس  البحرين صباح  رئيس غرفة تجارة وصناعة  ناس  بن عبداهلل  اجتمع سمير 
علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، لبحث أوجه التعاون المشترك في الفترة القادمة بين 
بأعمال  القائم  بحضور  وذلــك  الوطني،  االقتصاد  صالح  فيه  لما  األعمال  ومجتمع  النيابي  المجلس 

الرئيس التنفيذي للغرفة الدكتور عبداهلل بدر السادة وأعضاء الجهاز التنفيذي بالغرفة.

} رئيس الغرفة يجتمع مع النائب علي زايد.

اأ�س���داء اإيجابي���ة وا�س���عة النتظ���ام العملي���ة التعليمي���ة ف���ي المدار����س

ــيــــم مـــــــن مـــجـــلـــس  ــنــــظــ ــتــ بــ
الـــنـــفـــيـــعـــي ســـيـــقـــام الــمــلــتــقــى 
الـــحـــواري )الــمــلــك.. الــقــائــد.. 
ــان( بــنــســخــتــه الـــرابـــعـــة  ــ ــسـ ــ اإلنـ
للتركيز  المقبل،  أكتوبر  نهاية 
البحرين  إنجازات مملكة  على 
خـــال فــتــرة الــجــائــحــة بفضل 
الملك  ورؤيــة جالة  توجيهات 
ــاونـــة ســـمـــو ولـــــي الــعــهــد  ــعـ ــمـ وبـ
رئيس الوزراء وفريق البحرين، 
وتعاون المواطنين والمقيمين، 
بمشاركة عدد من الشخصيات 
الوطنية والخليجية والدولية.

وقال النائب إبراهيم خالد 
على  جـــار  الــعــمــل  إن  النفيعي 
الملتقى  لتنظيم  وســـاق  قـــدم 
بـــنـــســـخـــتـــه الـــــجـــــديـــــدة، الـــــذي 
ــن: وزيــــر  ــ ســيــســتــضــيــف كــــا مــ
والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة 
زايــــــــــد بــــــن راشــــــــــد الـــــزيـــــانـــــي، 
ــنـــت مــحــمــد  ــة هــــا بـ ــيـــخـ والـــشـ
الثقافة  عــام  مــديــر  خليفة  آل 
والفنون واآلثار بهيئة البحرين 
العام  واآلثار، واألمين  للثقافة 
لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
الــدكــتــور مصطفى  اإلنــســانــيــة 
ــــس الـــمـــؤســـســـة  ــيـ ــ ــد، ورئـ ــيــ ــســ الــ
اإلنسان علي  الوطنية لحقوق 

الدرزاي.
وأضــــــــــــــــــــاف الـــــنـــــفـــــيـــــعـــــي: 
»وسيشارك بالملتقى أيضًا كل 
المدارس  عام شؤون  من مدير 
جمعة،  مبارك  محمد  الدكتور 

للهيئة  الــتــنــفــيــذي  والـــرئـــيـــس 
عبدالرحمن  للرياضة  العامة 
عــســكــر، والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــز الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  ــراكــ ــمــ لــ
األولية الدكتورة جليلة السيد، 
وصـــانـــع األمــــل الــعــربــي أحــمــد 
ــارات  ــ ــة اإلمــ ــ الــفــاســي مـــن دولـ
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، وســيــكــون 
ــي  ــريــــف الـــمـــلـــتـــقـــى اإلعــــامــ عــ
المملكة  مـــن  دهـــيـــران  مــحــمــد 

العربية السعودية«.
أن  الــــنــــفــــيــــعــــي  وأوضــــــــــــــح 
الملتقى سيركز بمحاوره على 
الــمــراســيــم الــمــلــكــيــة األخـــيـــرة 
البديلة  بالعقوبات  المتعلقة 
وقـــانـــون الــعــدالــة اإلصــاحــيــة، 
ــانــــون الــتــنــفــيــذ فـــي الـــمـــواد  وقــ
الــمــدنــيــة والــتــجــاريــة، وكــذلــك 
الحزم  حققتها  الــتــي  النتائج 
االقتصادية الملكية خال فترة 
اإليجابية  وآثـــارهـــا  الــجــائــحــة، 

عــلــى الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 
وإسهامها  المختلفة،  الوطنية 
في استقرار األسرة البحرينية، 

والبيت التجاري.
ويــــــــــزيــــــــــد: »وســـــيـــــتـــــطـــــرق 
ــى جــهــود  ــ الـــمـــلـــتـــقـــى أيــــضــــًا إلــ
الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
ــة األســــــر  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ اإلنـ
واألرامــــل،  واأليـــتـــام  المتعففة 
ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــان ــ ــســ ــ والـــــــمـــــــســـــــاعـــــــي اإلنــ
تضحيات  وكــذلــك  الــخــارجــيــة، 
الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة بـــالـــكـــادر 
ــر الـــقـــطـــاعـــات  ــ ــآثـ ــ ــبــــي، ومـ الــــطــ
ــيــــة والـــــريـــــاضـــــيـــــة،  ــيــــمــ ــلــ ــتــــعــ الــ
هيئة  بها  تقوم  التي  والجهود 
الهوية  إلبـــراز  واآلثـــار  الثقافة 
األصيلة،  البحرينية  والثقافة 
ــوق  ــقــ وتــــــعــــــزيــــــز مــــفــــاهــــيــــم حــ
الجائحة  فترة  خــال  اإلنــســان 
كالرعاية  المستويات،  كل  على 
ــة بــتــلــقــي  ــدالــ ــعــ الـــصـــحـــيـــة، والــ
الـــلـــقـــاح، والـــنـــظـــرة الــخــارجــيــة 
للبحرين،  االيجابية  والدولية 
ــر األمـــــمـــــي لــجــهــود  ــديــ ــقــ ــتــ والــ

الحكومة الموقرة«.
وعبر النفيعي عن تقديره 
المشاركة  الــمــشــاركــيــن  لــقــبــول 
األهــم سنويًا،  الحدث  هــذا  في 
الــــــــــذي يــــحــــمــــل اســــــــم جـــالـــة 
ــبـــر عــــن الـــرصـــد  ــعـ الـــمـــلـــك، ويـ
ــنــــي إلنــــــجــــــازات مــمــلــكــة  الــــوطــ
الـــبـــحـــريـــن بـــتـــاحـــم الـــقـــيـــادة 

وشعبها الوفي.

بم�ساركة فعاليات وا�سعة تحت �سعار »الملك.. القائد.. الإن�سان«

النائب النفيعي: الملتقى �سيركز على اإنجازات البحرين خال الجائحة 

} إبراهيم النفيعي.

تنفذ   ل��ل��م��ع��ل��م��ي��ن  ال��ت��ع��ّل��م  م�������س���ادر  م���راك���ز 

ال�ج�دي����د ال��ع����ام  ف���ي  ت�دري��ب��ي����ة  دورة   250
الدكتور ماجد بن علي  أكد 
والتعليم  التربية  وزير  النعيمي 
ــود الـــــــــوزارة  ــهــ ــي إطـــــــار جــ ــ أنــــــه فـ
ــا  ــوادرهــ ــة تــمــهــيــن كــ ــراريـ ــمـ ــتـ السـ
العاملة في مختلف القطاعات، 
ــادر الــتــعــلــم  ــز مــــصــ ــراكــ أعــــــدت مــ
ــة بـــرامـــجـــهـــا  لـــلـــمـــعـــلـــمـــيـــن خــــطــ
ــام الـــــدراســـــي  ــعــ ــلــ ــيــــة لــ ــبــ ــتــــدريــ الــ
الجديد 2022/2021م، متضمنًة 
250 دورة تدريبية سيتم تنفيذها 
ــركـــزي الــمــنــامــة  ــن ُبـــعـــد فـــي مـ عـ
والمحرق، وذلك لفائدة منتسبي 
وأضاف  أساسية.  بصورة  الــوزارة 
الوزير أن هذه الدورات التدريبية 
الــمــعــتــمــدة ســتــنــفــذهــا الـــــــوزارة 
ــدة جــهــات مثل  بــالــتــعــاون مــع عـ
لتكنولوجيا  اإلقــلــيــمــي  الــمــركــز 
وجامعة  واالتــصــال  المعلومات 

ــربــــي والـــمـــجـــلـــس  ــعــ ــلـــيـــج الــ الـــخـ
مشتملًة  الــبــريــطــانــي،  الــثــقــافــي 
مواكبة  حديثة  موضوعات  على 
والتعليم،  التربية  لمستجدات 

دورات  ــم  ــديــ ــقــ تــ إلــــــــى  إضـــــــافـــــــًة 
لــمــعــلــمــي الـــــمـــــدارس الـــخـــاصـــة 
ولــمــنــتــســبــي جــهــات أخــــرى مثل 

وزارة الداخلية.

}  دورات تعليمية للمعلمين.

تـــحـــت رعــــايــــة فــــوزيــــة بــنــت 
رئــيــســة مجلس  زيـــنـــل  عـــبـــداهلل 
النواب ينظم مركز الدبلوماسية 
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الــتــابــع 
للبرلمان العربي، اليوم االثنين، 
أعـــمـــال الـــدبـــلـــومـــا الــتــطــبــيــقــيــة 
األولى حول »المهارات الحديثة 

للعمل البرلماني للبرلمانيات«.
تــلــقــي  أن  ــــع  ــزمـ ــ ــمـ ــ الـ ومـــــــن 
الكلمة  الــنــواب  مجلس  رئــيــســة 
ــــال الـــحـــفـــل عــن  الــرئــيــســيــة خـ
البرنامج  سيتضمن  كــمــا  ُبــعــد، 
كـــلـــمـــة تـــرحـــيـــبـــيـــة لــــــعــــــادل بــن 
الــعــســومــي رئيس  عــبــدالــرحــمــن 

البرلمان العربي. 
ــلـــومـــا هــي  ــذه الـــدبـ ــ وتـــعـــد هـ
األولى من نوعها، حيث سترعى 
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب افــتــتــاح 
أعماله  ختام  وكذلك  البرنامج، 

في شهر ديسمبر القادم.
الدبلوما  انعقاد هذه  ويأتي 

ــاعـــي الـــبـــرلـــمـــان  فــــي إطـــــــار مـــسـ
الـــعـــربـــي لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون مــع 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ بــــرلــــمــــانــــات الـــــــــــدول الـ
ــتـــطـــويـــر الـــعـــمـــل الـــبـــرلـــمـــانـــي  لـ
وكـــذلـــك الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة 
ــة  ــيـ ــانـ ــمـ ــرلـ ــبـ ــة الـ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
الــعــربــيــة فـــي تــحــقــيــق مــصــالــح 

العمل  وتعزيز  العربية  الشعوب 
ــربــــي الـــمـــشـــتـــرك وتـــدعـــيـــم  ــعــ الــ
ــاء  ــ ــقــ ــ ــا، واالرتــ ــهــ ــاتــ ــيــ ــز آلــ ــزيــ ــعــ وتــ
يــلــبــي تطلعات  إلـــى مــا  بـــدورهـــا 
وطـــمـــوحـــات الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة 
تواجه  التي  التحديات  ظل  في 

األمة العربية.

رئي�سة مجل�س النواب ترعى الدبلوما التطبيقية االأولى للبرلمانيات في العالم العربي
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لماذا انهالت 
اللعنات على ال�سويد

في مدينة كوستي في السودان األوسط، درج شخص مختل عقليا 
الجنيه  كــان  )عندما  جنيه،  مليون  رب  يــا  بــالــدعــاء:  يــديــه  رفــع  على 
يساوي 3 دوالرات( وعندما يسألونه ماذا سيفعل بذلك المبلغ، كان 
يقول إنه يريد أن يبني سورا عاليا مسقوفا للمدينة ويحكم إغالقه 
باألقفال، ثم يطير فوق البحر ويرمي بالمفاتيح في أعمق نقطة فيه 
حتى ال يعثر عليها أحد، ورغم أن أهل تلك المدينة شديدو التعصب 
لها إال أنهم لم يكونوا يغضبون من كالم ذلك المجنون بل يضحكون 
ــر عــن إحــســاســهــم بــاإلحــبــاط مــن تــدنــي الــخــدمــات  لـــه، ألنـــه كـــان يــعــبِّ
العامة، وتذكرت صاحبنا وأنا أقرأ كالم القس األمريكي فريد فيليبس 
الذي وصف السويد بأنها غدة سرطانية ينبغي اجتثاثها وتخليص 
الــبــشــريــة مــنــهــا، ألنــهــا بــلــد فــاســق دنـــس وكـــافـــر، وســـر غــضــب الــقــس 
القضاء ألنه شتم  أمــام  يمثل حاليا  كاهنا سويديا  أن  هو  األمريكي 
جهة  أي  تتحرك  أن  دون  من  بالفناء،  عليهم  ودعــا  جنسيا  الشاذين 
في السويد للدفاع عنه، ما يعني أن السويديين يعتقدون أن الكاهن 

ارتكب جريمة بشتم الشاذين جنسيا ويستأهل السجن.
السونامي في  كــارثــة  فــي  ألــف ســويــدي هلكوا  إن  ويــقــول فليبس 
تايالند قبل سنوات ألنهم فسقة وعاهرون وفاجرون، )ولم يقل ذلك 
إندونيسيا  فــقــراء بندا آشــي فــي  كــان مئات اآلالف مــن  إذا  األبــلــه مــا 
كان سيقول  ربما  وفجارا..  فسقة  كانوا  التسونامي  في  هلكوا  الذين 
ذلك أو أكثر إذا كان يعرف أنهم مسلمون( ثم تمنى فريد فليبس لو 
كارثة  أن  ولــو  السويديين،  من  اآلالف  مئات  أهلك  البحري  المد  أن 
منه،  البشرية«  »لترتاح  بأكمله  السويدي  الشعب  أبــادت  نــوع  أي  من 
تايالند  واسع  نطاق  تداولها على  تم  فيليبس في تصريحات  وناشد 
منع السويد من دخول أراضيها حتى ال يدنسوها فيحيق بهم غضب 

السماء!
القس فيليبس كمزحة ويتداولونه  السويديون تعاملوا مع كالم 
بال غضب أو سخط! تخيل لو أن شخصا ما قال نصف ذلك الكالم 
عن إسرائيل،.. ال حول وال قوة إال باهلل: األسطول األمريكي الثالث 
القائل.. وفرض حظر اقتصادي شامل  يتحرك إللقاء القبض على 
انشغلت  ومثلما  الــكــالم،  ذلـــك  قــائــل  إلــيــه  ينتمي  الـــذي  الــبــلــد  عــلــى 
الحكومة األمريكية بصدام حسين عن أسامة بن الدن، فإنها ستنشغل 
عن أيمن الظواهري بمن شتم إسرائيل حتى لو كان الشتم من قبيل 
الذي قاله القس فيليبس! دعك من إسرائيل: ماذا لو قال  الهذيان 
بلد عربي؟ ستنفتح صنابير  القبيل عن  ذلك  ما كالما من  شخص 
الكالم ال  ذلك  أن مثل  إلى حقيقة  االلتفات  دون  والقدح من  الــردح 
واألضــواء..  الشهرة  العقل، يبحث عن  ناقص  إال عن شخص  يصدر 
فكل البلدان العربية - وهلل الحمد - مثال للطهر والفضيلة والرجولة 
أو من  التعريض بها بالحق  والبطولة والفحولة والكرامة وال يجوز 
باب المداعبة والمناكفة.. ومع هذا فالفلسطيني يطلق النكات على 
أهل الخليل والسوريون جعلوا من أهل حلب مادة للتندر، والمصري 
أهل  فــي  منها  سبع  تكون  أن  دون  مــن  نكات  عشر  يلقي  أن  يمكن  ال 
أهلي  عن  النكات  من  يوميا مجموعة  تصدر  السودان  وفي  الصعيد، 
النوبيين الذين يسميهم أهل السودان األوسط »البرابرة«! وكلنا نقول 
في حق بلداننا كالما جارحا مثبطا ومحبطا ولكن يا ويل غيرنا إذا 

رددوا نفس ذلك الكالم.
لم يجد مكانا  الــذي  وأحــد مجانينها  إلــى كوستي  أعــود بسرعة 
ورمى  فيه  ميتا  شخصا  ووجــد  المستشفى،  مشرحة  ســوى  فيه  ينام 
إلى  وتسلل  البيضاء،  بالمالءة  وتغطى  النقالة  على  وتمدد  أرضــا  به 
الــمــشــرحــة مــمــرض كـــان قــد رأى ســاعــة جميلة فــي يــد الــمــيــت فقرر 
سرقتها، من دون أن يضيء األنوار كي ال يلفت االنتباه إليه، وتحسس 
المجنون الذي احتل محل الميت فصاح فيه: ِفك، أي »اترك يدي«، 
ومنذ يومها والممرض يهرول في شوارع المدينة وهو يحرك ذراعيه 

بعنف ويصيح: ِفك.

كتبت: زينب إسماعيل
ــه تـــركـــز عــلــى  ــ ــرأتـ ــ لـــقـــوتـــه وجـ
إبراز الثيم اإلفريقي في لوحاتها 
إنها  الــمــعــتــادة.  غــيــر  لتفاصيلها 
البحرينية  الفنانة  لوحات  وجــوه 
ســــــارة حـــمـــاد بـــمـــالمـــح إفــريــقــيــة 
واضــــحــــة مــــع إبــــــــراز تــفــاصــيــلــهــا 

الدقيقة.
اإلفريقي  »الوجه  سارة  تقول 
تـــحـــمـــل مـــالمـــحـــه قـــــوة وجــــــــرأة«. 
المعتادة  غــيــر  الــجــرأة  ذاتــهــا  هــي 

والجاذبة.
ــســــت  ــيــ وتـــــــضـــــــيـــــــف »هــــــــــــــي لــ
بـــل تمخضت  األولــــــى،  الــتــجــربــة 
مــن بعد تــجــارب مــتــعــددة. دخلت 
ــي«.  فـــي غــمــارهــا لــلــبــحــث عـــن ذاتــ
ــرفـــــض ســـــــارة تـــقـــيـــيـــد نــفــســهــا  ــ وتـ
ضــمــن مــدرســة فنية واحــــدة، من 
أجــــل الــبــحــث عـــن نــفــســهــا، وهــي 
في كل مرة تدخل تجربة جديدة 
وتبين  الــخــاص.  أسلوبها  تضيف 
»األســلــوب الــخــاص هــو شخصية 

الفنان«.
تـــــارة تـــدخـــل ســـــارة فـــي عمق 

لوحات  فتخلق  التشكيلي  الــفــن 
مــعــاٍن  لتضم  تفاصيلها  تتغلغل 
كثيرة، وتارة أخرى تذهب إلى فن 
الخط التجريدي لتبرز الخطوط 
تتركز  الزاهية.  بألوانها  المتينة 
وجــوه  على  التجريدية  لوحاتها 
مــتــداخــلــة فــيــمــا بــيــنــهــا بــمــالمــح 

بسيطة.
لــــــم تــــكــــن تــــلــــك الــــــمــــــدارس 
بل  ســارة،  دخلتها  ما  هي  وحدها 

جــربــت أيــضــا الــرســم بــالــفــن بعد 
حاليا  لتدخل  التجريدي،  الفن 
في فن الخط التجريدي والرسم 

على األكواب.

ــل عمل  ــول ســـــارة »مــــع كـ ــقـ وتـ
جديد أتعلم أسلوبا جديدا. أدخل 
في اإلبحار في غير المألوف عبر 

األسلوب الجريء«.

مــبــادراتــهــا  لتحقيق  ســعــيــا 
المجتمع  تــجــاه  االجــتــمــاعــيــة 
مع بدء العام الدراسي الجديد 
ــى الــمــدرســة  وجـــعـــل الــــعــــودة إلــ
ــر إثـــــــــارة لــــأطــــفــــال، فــقــد  ــثــ أكــ
اســتــضــافــت فـــن ســكــيــب وورلــــد 
فــي مجمع دلــمــونــيــا عـــددا من 
لجمعية  المنتسبين  األطــفــال 
وقت  لقضاء  لــأيــتــام  السنابل 
ــاع بـــأحـــدث  ــتــ ــمــ ــتــ مـــمـــتـــع واالســ
مملكة  في  الترفيهية  األلــعــاب 

البحرين. 
الترفيهي مع  اليوم  انطلق 
فن  أقسام  في  بجولة  األطفال 
سكيب بداية بالتزلج وبمرافقة 
مـــدربـــيـــن مــخــتــصــيــن بــالــتــزلــج 
ثـــم فـــن سكيب  الــجــلــيــد  عــلــى 
الرياضة واللعب وانتهاء بقسم 
الضحكة  رسم  مما  المغامرات 
على وجوه األطفال، وتم قضاء 
أوقات ممتعة ومسلية للجميع. 

وفي هذا الصدد قال مدير 
الـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي »فـــــــن ســكــيــب 
الــحــداد:  هــشــام  السيد  ــد«  وورلــ

»نشكر جمعية السنابل لأيتام 
على تلبية الدعوة وإتاحة هذه 
األطفال  لتسلية  لنا  الفرصة 

ــة االســتــمــتــاع  ــرصـ ومــنــحــهــم فـ
والــلــعــب فــي أقــســام فــن سكيب 

المختلفة«.

ــبــــل جـــــنـــــاح مـــــبـــــادرة  ــتــــقــ اســ
»ابـــتـــســـامـــة« فــــي مــجــمــع ســتــي 
ــر مــــن خــمــســة آالف  ــثـ ســنــتــر أكـ
الــمــجــمــع، حيث  رواد  مـــن  ــر  زائــ
عــمــل مــتــطــوعــو الـــمـــبـــادرة على 
ــام مـــن الــعــاشــرة  مـــدى ثــالثــة أيــ
صــبــاحــا وحــتــى الــعــاشــرة مساء 
عــلــى الــتــرحــيــب بـــــزوار الــجــنــاح 
وتــــزويــــدهــــم بـــمـــعـــلـــومـــات حـــول 
ــادرة وجـــهـــودهـــا فــــي نــشــر  ــبــ ــمــ الــ
الوعي بمرض سرطان األطفال 
خاصة في شهر سبتمبر، الشهر 
العالمي للتوعية بهذا المرض.

وكـــشـــفـــت »ابــــتــــســــامــــة« أنـــه 
جــــرى تـــوزيـــع أكــثــر مـــن 5 آالف 
سرطان  بمرض  تعريفي  فالير 
الـــجـــنـــاح،  زوار  عـــلـــى  األطــــفــــال 
بينهم  مــن   500 نحو  بــادر  فيما 
ــى شــــــراء الـــشـــريـــط الــذهــبــي  ــ إلـ
الـــذي يــرمــز إلـــى الــتــعــاطــف مع 
ــى الـــســـرطـــان  ــرضــ األطـــــفـــــال مــ
ودعــــــــم قـــضـــيـــتـــهـــم، وتـــخـــصـــص 
الشريط  مبيعات  ريــع  المبادرة 
هذا العام لصالح وحدة عبداهلل 

كانو في مستشفى السلمانية.
تــنــظــم  أن  الــــمــــقــــرر  ومـــــــن 
مبادرة »ابتسامة« جناحا مماثال 
بالمنامة  األفــنــيــوز  مجمع  فــي 

خـــــالل الـــفـــتـــرة مــــن الــخــمــيــس 
وحـــتـــى الــســبــت الـــقـــادم وضــمــن 
التوقيت الزمني ذاته، ولتحقيق 
بقيام  المتمثل  الــغــرض  نــفــس 
ــادرة بــتــعــريــف  ــبــ ــمــ مــتــطــوعــي الــ
ســرطــان  بــمــرض  المجمع  رواد 
ــهــــم  ــمــ األطـــــــــفـــــــــال وكـــــــســـــــب دعــ
وتــأيــيــدهــم، إضـــافـــة إلـــى تــوزيــع 
ــرات الــتــعــريــفــيــة وبــيــع  ــاليــ ــفــ الــ

الشريط الذهبي للراغبين.

المستقبل  جمعية  رئــيــس 
مبادرة  لها  تتبع  التي  الشبابية 
عبدالرحمن  صــبــاح  »ابــتــســامــة« 
الزياني قال إن اإلقبال الكثيف 
الــــــــذي شــــهــــده جــــنــــاح مــــبــــادرة 
ابتسامة في مجمع ستي سنتر 
الدعم  على  أخـــرى  مــرة  يبرهن 
والـــتـــعـــاطـــف الـــكـــبـــيـــر مــــن قــبــل 
الــســكــان فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مــــن مـــواطـــنـــيـــن ومــقــيــمــيــن مــع 

األطـــــــفـــــــال األبـــــــطـــــــال الــــذيــــن 
يـــكـــافـــحـــون مـــــرض الـــســـرطـــان، 
وكذلك مع أهاليهم، مشيًرا إلى 
ــال يــرســل رســالــة  ــبـ أن هــــذا اإلقـ
حـــضـــاريـــة لـــكـــل الـــعـــالـــم الــــذي 
يحتفي بشهر سرطان األطفال 
حالًيا حول مدى تآخي وتراحم 

وتعاضد المجتمع البحريني.
ــرب الــزيــانــي عــن شكره  وأعــ
ــادرة ابــتــســامــة  ــ ــبـ ــ لــمــتــطــوعــي مـ

ــن تــمــثــيــل  ــ ــن تـــمـــكـــنـــوا مــ ــ ــذيــ ــ الــ
زوار  مــــع  والـــتـــفـــاعـــل  ــادرة  ــبــ الــــمــ
ــاح الــتــعــريــفــي فــــي ســتــي  ــنـ الـــجـ
منوها  وجـــه،  أكــمــل  عــلــى  سنتر 
بــجــمــيــع الـــــــــزوار والـــداعـــمـــيـــن، 
ــأن يحقق  مــعــرًبــا عــن تــفــاؤلــه بـ
نهاية  إقامته  المرتقب  الجناح 
هــــــــذا األســـــــبـــــــوع فــــــي مــجــتــمــع 
األفــــنــــيــــوز صــــــدى كـــبـــيـــرا لـــدى 

الجميع.

هـــذا  تـــنـــظـــيـــم  أن  وأوضـــــــــح 
فعاليات  إطــار  في  يأتي  الجناح 
حـــمـــلـــة »أطـــفـــالـــنـــا كـــالـــذهـــب8« 
ــادرة  ــ ــ ــبـ ــ ــ والــــــــتــــــــي أطــــلــــقــــتــــهــــا مـ
سبتمبر  شهر  مطلع  »ابتسامة« 
ــي، وتــعــمــل مـــن خــاللــهــا  ــالـ الـــحـ
على نشر الوعي بمرض سرطان 
شرائح  مختلف  لــدى  األطــفــال 
ومؤسسات  أفــراد  من  المجتمع 

وجميع الجهات.

فيلم »بلفا�ست« ينال الجائزة الكبرى 

ال�سينمائي  تـورنـتـو  مـهـرجـان  فـي 
نـــــــــــــــــــال فـــــيـــــلـــــم 
ــو  ــ ــت«، وهـ ــ ــاســ ــ ــفــ ــ ــ ــل ــ ــ »ب
رومانسية  كــومــيــديــا 
ـــود  ــ بـــاألبـــيـــض واألسـ
ــن تـــوقـــيـــع كــيــنــيــث  مــ
بـــــــــرانـــــــــا، الـــــجـــــائـــــزة 
الكبرى في مهرجان 
السينمائي  تــورنــتــو 
الــــــســــــبــــــت، مـــــــعـــــــّززا 

حظوظه في السباق إلى 
تمنح في  التي  الجمهور  باتت جائزة  السنين  مــّر  وعلى  األوســكــار.  
الشمالية مؤّشرا صادقا  أميركا  في  البارز  السينمائي  الملتقى  هذا 
فيلم  الماضي مع  العام  الحال مثال  كــان  كما  األوســكــار،  نتائج  إلــى 
»نــومــادالنــد«.  وقــال بــرانــا فــي تسجيل عــرض خــالل الحفل المقام 
في المهرجان إن »عرضنا األّول لفيلم )بلفاست( )في هذا الحدث( 
المخرج  أنساها في مسيرتي«. وصّرح  التي لن  التجارب  كان إحدى 
البالغ من العمر 60 عاما ذو األعمال الواسعة  والممّثل البريطاني 
ومــتــأّثــر وممتّن  ــّدا  ــا سعيد جـ »أنـ »ثــــور«،  إلـــى  الــتــنــّوع، مــن شكسبير 
للغاية«.  وفيلمه األخير »بلفاست« المزمع عرضه في صاالت أمريكا 

الشمالية اعتبارا من نوفمبر مستوحى من قّصته الشخصية.

جريئة ــة  ــي ــق ــري اإف ــاد..  ــمـ حـ �ـــســـارة  ــوه  ــ وج

للأيتـام«  ال�سـنابل  »جمعيـة  ت�سـت�سيف  وورلـد«  �سـكيب  »فـن 

على مدى 3 �أيام يف �إطار حملة »�أطفالنا كالذهب 8« 

جناح »ابت�سامة« لن�سر الوعي ب�سرطان الأطفال في �سيتي �سنتر ي�ستقطب 5 اآالف زائر

} تعبيرية.

هــو  هذا  �سـررهـا..  لـتـتـفادى 

الوقـت الأمـثـل لحت�ساء القهوة
دائما ما تثير القهوة الجدل وخاصة بين عشاقها، ودائمًا ما يدور 
النقاش حول العدد األمثل لفناجين القهوة كل يوم، وأي كمية تعد 
مفيدة للصحة، وأي حد تصبح القهوة فيه خطرًا على الصحة. أسئلة 
كثيرة تراود عشاق القهوة. وهنا سنركز على الوقت األنسب واألمثل 
الحتساء القهوة. خبيرة التغذية الروسية إيرينا ليزون قالت إن تناول 
أو  الطعام  القهوة في الصباح لن يضر بالصحة في حال شربها مع 
الــروســيــة، مــحــذرة من  بــعــده، بحسب مــا نقلت عنها وســائــل اإلعـــالم 
القهوة  بأن  بالشرح  الطبيبة  وأفادت  القهوة على معدة خاوية.  شرب 
معدة  على  القهوة  شربت  وإذا  الهيدروكلوريك.  حمض  إنتاج  »تحفز 
فارغة فسيبدأ في المعدة إنتاج عصارة هضم الطعام، لكن ال يوجد 
الجهاز  في  من مشاكل  يعانون  الذين  األشخاص  ولــدى  فيها.  طعام 
وخاصة  المعدة،  حموضة  لزيادة  المعرضين  واألشخاص  الهضمي، 
وعــدم  بــاأللــم  الشعور  إلــى  ذلــك  يــؤدي  أن  يمكن  المعدة،  التهاب  مــع 

وأشــارت  المعوية«.  والحموضة  الــراحــة 
الطبيبة إلى أن شرب القهوة في النهار 
أيــضــا،  للعشاء  بــديــال  يصبح  أال  يــجــب 
على  يــحــتــوي  ال  الــمــشــروب  هـــذا  إن  إذ 
إليها  يحتاج  الــتــي  الــغــذائــيــة  العناصر 
اإلنـــســـان، لــكــنــه يــمــكــن أن يــكــون وجــبــة 

خفيفة جيدة.
القهوة  تــكــون  أن  »يمكن  وأضــافــت: 
اخترت  إذا  الخفيفة،  للوجبات  خــيــارا 
الخبز. سنقلل  رغيف  وبين  بينها  مثال 
الدهون.  جسمنا  وسيتلقى  الجوع  من 
تكون  أن  يجب  الرئيسية  الــوجــبــة  لكن 
مــتــوازنــة وتــحــتــوي عــلــى الــفــيــتــامــيــنــات 

والدهون والكربوهيدرات والبروتينات«.
أن هناك أشخاصا يعتبرون  وأكدت 
الــقــهــوة بــالــنــســبــة إلــيــهــم مــنــعــشــة، لكن 
األشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن صعوبة 
يشربوا  أال  يجب  اليوم  إجهاد خالل  أو 

القهوة في المساء.
محفز،  تأثير  لها  »القهوة  وتابعت: 
لـــذلـــك ال يــنــصــح بــشــربــهــا قــبــل الــنــوم 
بثالث إلى أربع ساعات. أما األشخاص 
اضطرابات  من  يعانون  الذين  القلقون 
الـــنـــوم فــــإن الــقــهــوة هـــي خــيــار الــصــبــاح 

فقط بالنسبة إليهم«.

البروفي�سـور روبـرت كارتـر يوؤكـد اأهميـة المكت�سـفات الأثريـة فـي موقـع م�سـار اللوؤلـوؤ فـي المحـرق
يــوم  الــمــرئــي،  الــوطــنــي، عــبــر تقنيات االتــصــال  الــبــحــريــن   اســتــضــاف متحف 
األثرية  البعثة  من  كارتر  روبــرت  البروفيسور  قّدمها  محاضرة  الماضي  األربــعــاء 
الــذاكــرة  حفظ  فــي  اللؤلؤ  مسار  موقع  دور  حديثه  خــالل  أكــد  حيث  البريطانية، 
الدراسات  إن  كارتر  البروفيسور  وقــال  المحّرق.  مدينة  في  الشعبية  االجتماعية 
الخليج،  في منطقة  عام   7000 إلى حوالي  تعود  اللؤلؤ  أن مهنة صيد  إلى  تشير 
موضحًا أن أول لؤلؤة تم اكتشافها في البحرين تعود إلى 1800 عام قبل الميالد، 
بين  مــا  المملكة  فــي  تــايــلــوس  فــي عهد حــضــارة  الــلــؤلــؤ  كما صــعــدت مهنة صيد 
300-600 قبل الميالد، ولتكون ذروة هذه المهنة في البحرين، وخصوصًا المحّرق 
أواخر القرن التاسع عشر حتى بداية القرن العشرين. وحول أهمية هذه المهنة 
اللؤلؤ كانت من منطقة  البروفيسور كارتر أن 80% من تجارة  في البحرين أوضح 

الخليج، فيما استحوذت البحرين على نصف هذه النسبة وحدها.
وأكد أن تسجيل موقع »مسار اللؤلؤ: شاهد على اقتصاد جزيرة« في المحّرق 
على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو يسهم في سرد حكاية ازدهار هذه 
المهنة العريقة التي أثرت الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في المدينة. 
وتطرق إلى أجزاء المسار بداية من الهيرات الثالث وصواًل إلى قلعة بوماهر 
المباني  وحــتــى  مختلفة،  زمنية  حقب  مــن  أثــريــة  مكتشفات  فيها  وجـــدت  الــتــي 
التراثية الـ16 ومركز الزّوار الرئيسي وغيرها من مالمح المسار كالساحات العامة.
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امللك يعود لأر�ض الوطن قادًما 

من جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة

جاللة امللك املفدى يتلقى برقية 

�شكر جوابية من رئي�ض جمهورية الإكوادور

ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء يتلقى

 برقية �شكر جوابية من رئي�ض جمهورية منغوليا

جاللة امللك يتلقى برقية �شكر

جوابية من رئي�ض جمهورية منغوليا

ال�شفري عبدالـله ورئي�ض »النواب«

 الت�شيكـــي يبحثــــان التعـــاون الربملانــي

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عاد 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

اأر�ض  اإىل  املفدى  البالد  عاهل 

ورعايته،  اهلل  بحفظ  الوطن، 

جلمهورية  زيارة  بعد  اأم�ض، 

من  بدعوة  ال�صقيقة  العربية  م�صر 

ال�صي�صي  عبدالفتاح  الرئي�ض  اأخيه 

العربية،  م�صر  جمهورية  رئي�ض 

مباحثات  خاللها  جاللته  اأجرى 

العالقات  تناولت  فخامته  مع 

التي  املتميزة  االأخوية  التاريخية 

وال�صعبني  البلدين  بني  تربط 

االأو�صاع  اإىل  باالإ�صافة  ال�صقيقني، 

والتطورات  املنطقة  يف  الراهنة 

امل�صتجدة على ال�صاحتني االإقليمية 

والدولية.

املفدى،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �صاحب  تلقى ح�صرة 

رئي�ض  ميندوثا  ال�صو  جيريمو  الرئي�ض  من  جوابية  �صكر  برقية  ورعاه،  اهلل  حفظه 

جمهورية االإكوادور ال�صديقة، وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث بها جاللته اإليه 

مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل جمهورية االإكوادور.

رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تلقى 

جمل�ض الوزراء، حفظه اهلل، برقية �صكر جوابية من الرئي�ض اأوخنا خوريل�صوخ رئي�ض 

اإليه  جمهورية منغوليا ال�صديقة، وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث بها �صموه 

مبنا�صبة اليوم الوطني جلمهورية منغوليا.

تلقى ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املفدى، 

رئي�ض  خوريل�صوخ  اأوخنا  الرئي�ض  من  جوابية  �صكر  برقية  ورعاه،  اهلل  حفظه 

جمهورية منغوليا ال�صديقة، وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث بها جاللته اإليه 

مبنا�صبة اليوم الوطني جلمهورية منغوليا.

عبداهلل  ال�صفري  اجتمع 

مملكة  �صفري  عبداهلل  عبداللطيف 

الت�صيك  جمهورية  لدى  البحرين 

 Radek واملقيم يف برلني، اأم�ض، مع

Vondráček رئي�ض جمل�ض النواب 
بجمهورية الت�صيك. 

ال�صفري  اأعرب  االجتماع،  وخالل 

مبا  البحرين  مملكة  اعتزاز  عن 

من  الت�صيك  جمهورية  مع  يجمعها 

وتعاون  متينة  �صداقة  عالقات 

االأ�صعدة  على  م�صتمر  ثنائي 

االإجنازات  اأبرز  ا  م�صتعر�صً كافة، 

يف  البحرين  مملكة  ت�صهدها  التي 

والتنمية  االإ�صالح  جماالت  خمتلف 

االإ�صالحي  النهج  بف�صل  امل�صتدامة، 

اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  ال�صامل 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى.

البارز  الدور  ال�صفري  ثمن  كما 

ل�صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ض 

التعاون  دعم  يف  الوزراء  جمل�ض 

والتن�صيق بني ال�صلطتني الت�صريعية 

والتنفيذية، ما جعل مملكة البحرين 

يف م�صاف الدول املتقدمة من خالل 

املهمة  التطويرية  امل�صاريع  �صل�صلة 

خمتلف  على  اإجنازها  مت  التي 

االأ�صعدة.

ا�شتقبل ال�شفري الهندي .. خالد بن عبدالـله: 

ر�شوخ العالقات البحرينية الهندية نتاج �شراكة تاريخية 

خالل ا�شتقبال وزير الداخلية لأع�شاء الهيئة مبحافظة العا�شمة

»املواكب احل�شينية« ت�شيد بدور »الداخلية« يف اإجناح مو�شم عا�شوراء

م�شيًدا باأداء لعب »الداخلية« الفائز باملركز الأول ببطولة اآ�شيا للجوجيت�شو 

وزير الداخلية يثّمن دعم امللك للريا�شة البحرينية

عبداهلل  بن  خالد  ال�صيخ  اأكد 

جمل�ض  رئي�ض  نائب  خليفة  اآل 

الوزراء اأن ما و�صلت اإليه العالقات 

البحرينية الهندية من ر�صوخ ومتيز 

هو نتاج �صراكة تاريخية ممتدة يف 

متبادل  وحر�ض  املجاالت،  خمتلف 

العالقات  تلك  وتنمية  تطوير  على 

من خالل فتح اآفاق جديدة للتعاون 

والنفع  باخلري  يعود  مبا  الثنائي، 

على البلدين وال�صعبني ال�صديقني.

�صباح  لقائه،  لدى  ذلك  جاء 

بيو�ض  الق�صيبية،  ق�صر  يف  اأم�ض 

الهند  �صريفا�صتاف �صفري جمهورية 

اإذ  البحرين،  مملكة  لدى  املعتمد 

له  متمنًيا  الهندي،  بال�صفري  رحب 

التوفيق يف اأداء مهمته الدبلوما�صية.

عبداهلل،  بن  خالد  ال�صيخ  ونوه 

الهندية  اجلالية  بدور  اللقاء،  خالل 

ت�صهدها  التي  التنمية  عملية  يف 

املجاالت  يف  �صيما  ال  اململكة، 

مو�صًحا  واال�صتثمارية،  التجارية 

اأبناء اجلالية يلقون كل ترحيب  اأن 

نظري  البحرين  مملكة  يف  ورعاية 

اإ�صهاماتهم املقدرة من قبل اجلميع.

كما جرى خالل اللقاء ا�صتعرا�ض 

اأوجه التعاون بني البلدين ال�صديقني 

على �صعيد جهود الت�صدي لفريو�ض 

من  وغريها  )كوفيد-19(،  كورونا 

املو�صوعات ذات االهتمام امل�صرتك.

ال�صفري  اأعرب  جانبه،  من 

ململكة  �صكره  عن  �صريفا�صتاف 

بتطوير  اهتمامها  ظل  يف  البحرين 

مع  امل�صرتكة  العالقات  وتعزيز 

جمهورية الهند، موؤكًدا حر�صه على 

البناء على ما حتقق ملوا�صلة الدفع 

اإىل  يف�صي  ما  نحو  العالقات  بهذه 

للبلدين  والتقدم  االزدهار  من  مزيد 

وال�صعبني ال�صديقني.

ا�صتقبل الفريق اأول ال�صيخ را�صد 

بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، 

املواكب  هيئة  اأع�صاء  اأم�ض، 

العا�صمة،  مبحافظة  احل�صينية 

العام،  االأمن  رئي�ض  بح�صور 

وحمافظ حمافظة العا�صمة، ومدير 

عام االإدارة العامة لالإعالم والثقافة 

االأمنية.

باأع�صاء  الوزير  رحب  وقد 

بداية  يف  اأعربوا  الذين  الهيئة 

ال�صكر واالمتنان  اللقاء عن خال�ض 

حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

املفدى، على الرعاية امللكية ال�صامية 

دعم  مثمنني  عا�صوراء،  ملو�صم 

ومتابعة �صاحب ال�صمو امللكي االأمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�ض جمل�ض الوزراء، ودور �صموه 

ملو�صم  النجاح  مقومات  توفري  يف 

عا�صوراء.

الوزير  اأعرب  اللقاء،  وخالل 

الطيبة  البادرة  بهذه  اعتزازه  عن 

احل�صينية  املواكب  هيئة  الأع�صاء 

من  العا�صمة وما حتمله  مبحافظة 

الهيئة  دور  مثمنا  م�صكورة،  معاٍن 

وما  عا�صوراء  مو�صم  تنظيم  يف 

اإيجابي يف  اأع�صاوؤها من دور  اأبداه 

باالإجراءات  االلتزام  تعزيز  جمال 

االحرتازية ملكافحة جائحة كورونا، 

يف  االأثر  بالغ  له  كان  الذي  االأمر 

املحافظة على معدل احلاالت القائمة 

يف اإطار ما حققته البحرين من اإجناز 

منطلق  ومن  ال�صاأن،  هذا  يف  متميز 

احلر�ض على اأمن و�صالمة املجتمع، 

الذي  والتعاون  بااللتزام  م�صيدا 

اأبداه روؤ�صاء املاآمت والقائمون عليها 

باالإجراءات  التقيد  يف  ومرتادوها 

االحرتازية.

وعرب الوزير عن �صكره ملحافظة 

تعزيز  املحافظ يف  ودور  العا�صمة 

تذليل  على  والعمل  التوا�صل 

لدور  تقديره  عن  معربا  العقبات، 

ال�صباط  من  االأمن  رجال  واإ�صهام 

اإجناح  ال�صف واالأفراد يف  و�صباط 

مو�صم عا�صوراء.

وقد اأعرب اأع�صاء هيئة املواكب 

وتقديرهم  �صكرهم  عن  احل�صينية 

مو�صم  جناح  على  الداخلية  لوزير 

عا�صوراء، مثمنني توجيهاته بتقدمي 

�صعائر  الإقامة  الت�صهيالت  كل 

تعزيز  على  والعمل  عا�صوراء، 

تطبيق  خالل  من  العامة  ال�صالمة 

ال�صوابط واالإجراءات االحرتازية.

اللقاء بحث عدد من  ومت خالل 

املو�صوعات ذات االهتمام امل�صرتك.

ا�صتقبل الفريق اأول ال�صيخ را�صد 

بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، 

العام  االأمن  رئي�ض  بح�صور  اأم�ض، 

احل�صن،  ح�صن  بن  طارق  الفريق 

اخلياط  عبدالعزيز  خالد  العقيد 

لالأمن  الريا�صي  االحتاد  رئي�ض 

العام، والذي قدم اإليه علي منفردي 

العب وزارة الداخلية الفائز باملركز 

االأول يف وزن 77 كيلوجراما، �صمن 

منتخب البحرين الوطني للدفاع عن 

النف�ض يف بطولة اآ�صيا للجوجيت�صو 

االإمارات  دولة  يف  اأقيمت  التي 

العربية املتحدة ال�صقيقة.

ويف م�صتهل اللقاء، اأ�صاد الوزير 

�صاحب  ح�صرة  ورعاية  بدعم 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

البحرينية،  للريا�صة  ورعاه،  اهلل 

االأمر الذي كان له الف�صل يف حتقيق 

العديد من االإجنازات والفوز مبراكز 

الريا�صة  البطوالت  يف  متقدمة 

اهتمام  مثمنا  املختلفة،  العاملية 

ومتابعة �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد 

اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال 

رئي�ض  ال�صباب  و�صوؤون  االإن�صانية 

املجل�ض االأعلى لل�صباب والريا�صة، 

املواتية  البيئة  توفري  يف  ودوره 

لتحقيق االإجنازات الريا�صية وطرح 

املبادرات الوطنية البناءة يف القطاع 

الريا�صي  ال�صاأن  اأن  واأكد  ال�صبابي. 

وزارة  عمل  يف  كبرية  اأهمية  ميثل 

وجاهزية  كفاءة  مثمنا  الداخلية، 

بالوزارة  الريا�صية  الفرق  العبي 

وحر�صهم على االإخال�ض واالجتهاد 

تعك�ض  م�صرفة  نتائج  وحتقيق 

البحرين،  الأبناء  املتميز  امل�صتوى 

االأمن  لرئي�ض  تقديره  عن  معربا 

الريا�صي  االحتاد  ورئي�ض  العام 

املبا�صرة  املتابعة  على  العام  لالأمن 

للفرق الريا�صية.

منفردي  الالعب  الوزير،  وهناأ 

ما  يعك�ض  الذي  االإجناز  بهذا 

وان�صباط  ا�صتعداد  من  به  يتمتع 

الريا�صي، متمنيا  االأداء  ومهنية يف 

للجميع املزيد من التوفيق والنجاح 

جهته،  من  االإجنازات.  وموا�صلة 

اأعرب الالعب علي منفردي عن بالغ 

الداخلية  لوزير  وامتنانه  تقديره 

والتي  الكرمية،  اللفتة  هذه  على 

متثل دافعا ملوا�صلة م�صرية العطاء 

وحتقيق االإجنازات الريا�صية.

اإعادة ت�شكيل اللجنة ال�شت�شارية لالإطار الوطني للموؤهالت بهيئة جودة التعليم والتدريب
حممد  ال�صيخ  �صمو  عن  �صدر 

رئي�ض  نائب  اآل خليفة  مبارك  بن 

 )48( رقم  قرار  الوزراء  جمل�ض 

ت�صكيل  باإعادة   2021 ل�صنة 

لالإطار  اال�صت�صارية  اللجنة 

الوطني للموؤهالت يف هيئة جودة 

التعليم والتدريب، جاء فيه:

ت�صكيل  يعاد  االأوىل:  املادة 

لالإطار  اال�صت�صارية  اللجنة 

هيئة  يف  للموؤهالت  الوطني 

برئا�صة  والتدريب  التعليم  جودة 

جودة  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض 

كل  وع�صوية  والتدريب،  التعليم 

وموازنة  التنظيم  عام  مدير  من: 

الوظائف ممثالً عن جهاز اخلدمة 

عبداهلل  حممد  والدكتور  املدنية، 

اجلامعات  عن  ع�صًوا  باقر 

معهد  عام  ومدير  احلكومية، 

عن  ممثالً  للتدريب  البحرين 

ومدير  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

عن  ممثالً  العلمي  البحث  اإدارة 

ونواف  العايل،  التعليم  جمل�ض 

املعاهد  عن  ع�صًوا  اجل�صي  حممد 

�صوؤون  اإدارة  ومدير  اخلا�صة، 

وزارة  عن  ممثالً  املهنية  املعاهد 

االجتماعية،  والتنمية  العمل 

والدكتور �صمري عبدالكرمي العتوم 

اخلا�صة،  اجلامعات  عن  ع�صًوا 

العبا�صي  عبدالرحيم  ويا�صر 

ع�صًوا عن القطاع اخلا�ض.

خم�صة  اأول  تعيني  ويكون 

اأع�صاء ملدة اأربع �صنوات، ويكون 

ثالث  ملدة  االأع�صاء  باقي  تعيني 

�صنوات. 

وزير  على  الثانية:  املادة 

والريا�صة  ال�صباب  �صوؤون 

هيئة  اإدارة  جمل�ض  -رئي�ض 

تنفيذ  والتدريب-  التعليم  جودة 

تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا 

اجلريدة  يف  وُين�صر  �صدوره، 

الر�صمية.

�شمو ال�شيخ حممد بن مبارك

جاللة امللك
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زينل: البحرين ت�شهد طفرة يف

 اخلدمات وم�شروعات البنية التحتية

فوزية  النواب  جمل�س  رئي�صة  اأ�صادت 

بنت عبداهلل زينل مبا ت�صهده مملكة البحرين 

من طفرة يف جمال اخلدمات وم�صروعات 

التوجيهات  بف�صل  وذلك  التحتية،  البنية 

اجلاللة  �صاحب  لدن ح�صرة  من  ال�صامية 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

احلكومة  من  املبذولة  واجلهود  املفدى، 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  املوقرة 

الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

ومبا  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

امل�صروعات  من  النتهاء  �صرعة  اإىل  يوؤدي 

احلياة  �صبل  وتوفري  املتعددة  اخلدمية 

الكرمية للمواطنني.

جاء ذلك خالل ا�صتقبال رئي�صة جمل�س 

بن  ع�صام  اأم�س  يوم  مكتبها  يف  النواب 

و�صوؤون  الأ�صغال  وزير  خلف  عبداهلل 

واأحمد  العمراين،  والتخطيط  البلديات 

الأ�صغال،  �صوؤون  وزارة  وكيل  اخلياط 

املحافظة  عام  مدير  عبداللطيف  وعا�صم 

�صوؤون  وكيل  باأعمال  القائم  اجلنوبية 

البلديات، والفا�صلة �صوقية حمدان الوكيل 

امل�صاعد للخدمات البلدية امل�صرتكة.

الدور  النواب  جمل�س  رئي�صة  وثّمنت 

البلديات  الأ�صغال و�صوؤون  لوزارة  الفاعل 

اخلطط  تنفيذ  يف  العمراين  والتخطيط 

التطويرية التي ت�صعى لتنفيذها احلكومة 

املوقرة، تلبية لحتياجات املواطنني، م�صيدة 

وفريق  الوزير  قبل  من  املبذولة  باجلهود 

والإن�صائية  اخلدمية  املجالت  يف  عمله 

مبا  العمرانية،  التخطيط  وم�صروعات 

يحقق التقدم والإزهار للوطن.

حر�س  عن  اأعربت  اللقاء،  وخالل 

جمل�س النواب يف تطوير البنى الت�صريعية 

تنموية  على حتقيق خطوات  ت�صاعد  التي 

التن�صيق  اأطر  لتعزيز  وال�صعي  مت�صارعة، 

يلبي  مبا  املوقرة،  احلكومة  مع  والتعاون 

املواطنني  وطموحات  واحتياجات  طلبات 

ويوفر لهم �صبل العي�س الكرمي.

اخلطط  اللقاء  خالل  الطرفان  وبحث 

امل�صتقبلة التي تعمل الوزارة على تنفيذها 

بالإ�صافة  البحرين،  مناطق  عموم  يف 

الدائرة  يف  �صتنفذها  التي  للم�صاريع 

واملناطق  اجلنوبية  باملحافظة  اخلام�صة 

املحيطة بها، والتي ت�صمل تطوير الطرقات 

م�صروعي  ا�صتكمال  جانب  اإىل  وال�صوارع، 

فار�س،  بن  حممد  وحديقة  احلنينية  عني 

الإجراءات  اإنهاء  على  للعمل  بالإ�صافة 

املرتبطة بتطوير �صوق الرفاع املركزي.

الأ�صغال  وزير  اأ�صاد  جانبه،  ومن 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�صوؤون 

النواب  جمل�س  قبل  من  املبذولة  باجلهود 

العمل الربملاين، وبالتن�صيق  والرئي�صة يف 

للتو�صل  اجلانبني  بني  امل�صتمر  والت�صاور 

اإىل حلول لكافة التحديات التي تواجه عمل 

الت�صريعي  ال�صعيد  الوزارة وخا�صة على 

العالقة  ذات  القوانني  وتعديل  وتنقيح 

التخطيط  وم�صروعات  البلديات  ب�صوؤون 

والبنية الأ�صا�صية.

زينل ترعى الدبلوما التطبيقية

 الأوىل للربملانيات يف العامل العربي

رعاية  حتت  العربي،  للربملان  التابع  العربية  الربملانية  الدبلوما�صية  مركز  ينظم 

فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�صة جمل�س النواب، اليوم الإثنني، اأعمال الدبلوما التطبيقية 

الأوىل حول »املهارات احلديثة للعمل الربملاين للربملانيات«.

ُبعد،  الرئي�صية خالل احلفل عن  الكلمة  النواب  اأن تلقي رئي�صة جمل�س  املزمع  ومن 

كما �صيت�صمن الربنامج كلمة ترحيبية لعادل بن عبدالرحمن الع�صومي رئي�س الربملان 

العربي.

افتتاح  النواب  جمل�س  رئي�صة  ترعى  حيث  نوعها،  من  الأوىل  الدبلومة  هذه  وُتعد 

الربنامج، وكذلك ختام اأعماله يف �صهر دي�صمرب القادم.

مع  التعاون  لتعزيز  العربي  الربملان  م�صاعي  اإطار  يف  الدبلوما  هذه  انعقاد  وياأتي 

برملانات الدول العربية لتطوير العمل الربملاين وكذلك التاأكيد على اأهمية الدبلوما�صية 

الربملانية العربية يف حتقيق م�صالح ال�صعوب العربية وتعزيز العمل العربي امل�صرتك 

ال�صعوب  وطموحات  تطلعات  يلبي  ما  اإىل  بدورها  والرتقاء  اآلياتها،  وتعزيز  وتدعيم 

العربية يف ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية.

الذي  العاملي للرتجمة  اليوم  مبنا�صبة 

تنظم  عام،  كل  من  �صبتمرب   30 يوافق 

بالتعاون  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة 

»اأ�صا�صيات  ور�صة  البحرين  جامعة  مع 

يف  اخلليفية  املكتبة  مبقر  الرتجمة« 

 29-28 يومي  وذلك  املحرق  مدينة 

الدكتورة  من  بتقدمي  2021م  �صبتمرب 

يف  م�صاعد  اأ�صتاذ  اجلالهمة،  �صقر  �صياء 

اللغة  ق�صم  ورئي�س  الرتجمة  درا�صات 

الإجنليزية واآدابها يف كلية الآداب بجامعة 

املرتجمني  الور�صة  وت�صتهدف  البحرين. 

واآدابها  الإجنليزية  باللغة  واملتخ�ص�صني 

الرتجمة  مهارات  تعزيز  اإىل  ال�صاعني 

الور�صة  تعقد  ا�صتخدامها.  وطرائق 

 ،8 حتى   6 من  امل�صائية  الفرتة  يف 

على  احلا�صلني  من  للراغبني  وميكن 

كورونا  فريو�س  من  واملتعافني  التطعيم 

)كوفيد-19( من عمر 18 �صنة فما فوق، 

عرب  الور�صة  حل�صور  امل�صبق  والت�صجيل 

للثقافة  البحرين  لهيئة  الإلكرتوين  املوقع 

.www.culture.gov.bh والآثار

الرتجمة«  اأ�صا�صيات  »ور�صة  وتهدف 

الأ�صا�صية  باملفاهيم  امل�صاركني  تعريف  اإىل 

املعتمدة  امل�صادر  اإىل  وتوجيههم  للرتجمة 

تناول  و�صيتم  كما  املجال،  هذا  يف 

البحث  كيفية  حول  الأ�صا�صية  املهارات 

وطرائق  التخ�ص�صية  امل�صطلحات  عن 

اإىل  املرتجمة  الن�صو�س  يف  ا�صتخدامها 

جانب ترجمة املتالزمات اللفظية واملفردات 

املرتبطة بالثقافة والتعابري ال�صطالحية. 

»الثقافة« تنظم ور�شة عمل »اأ�شا�شيات 

الرتجمة« بالتعاون مع جامعة البحرين

م�صطفى ال�صاخوري:

بعد النجاحات الكبرية التي حّققها فريق البحرين الوطني 

لقى  والذي  املميز،  بعمله  كورونا  لفايرو�س  للت�صدي  الطبي 

مراكز  اإغالق  اأم�س  مت  وعاملًيا  واإقليمًيا  حملًيا  كبرية  اإ�صادات 

الفح�س والعالج باأر�س املعار�س بالعا�صمة املنامة.

الفح�س  مراكز  اإغالق  طبية  م�صادر  من  »الأيام«  وعلمت 

والعالج يف مركز املعار�س، فيما �صيتم بعد اأيام اإغالق فح�س 

العمل  يبقى  اأن  على  اجلاري،  ال�صهر  من  بتاريخ 26  املركبات 

باخليام اخلارجية اخلا�صة بالفح�س فقط.

فيما  الدويل،  امل�صت�صفى  اإىل  العالج  مركز  حتويل  و�صيتم 

اإىل  اإ�صافة  للقاحات،  كمركز  التجاري  �صرتة  جممع  �صيعتمد 

املراكز ال�صحية املختلفة.

يف  بـ»كورونا«  اخلا�س  املركبات  من  الفح�س  و�صيقت�صر 

ال�صاية باملحرق، ونادي الفرو�صية بال�صخري.

بفايرو�س  الإ�صابات  منحنى  ت�صطيح  يف  اململكة  وت�صتمر 

كورونا، حيث �صجلت البحرين يوم اأم�س ٧2 اإ�صابة بالفايرو�س 

األف   16.٧٥٧« الفحو�صات  اإجمايل  من   %0.43 بن�صبة  فقط 

فح�س«، بينها حالتي اإ�صابة فقط حتت العنــاية املركزة، وتلقي 

1.1 مليون �صخــ�س جلرعتي اللقاح امل�صاد لفايرو�س كورونا.

بعد النخفا�ض الكبري يف اأعداد امل�شابني..

اإغالق مراكز »املعار�ض« لفح�ض وعالج حالت كورونا

متا�شًيا مع م�شتجدات م�شارات الت�شدي لفريو�ض كورونا.. »ال�شحة«:

نقل خدمات مركز املعار�ض مل�شت�شفى البحرين الدويل وجممع �شرتة

مع  يتما�صى  مبا  اجلهود  موا�صلة  اإطار  يف 

متطلبات املرحلة احلالية من م�صار التعامل مع 

اأعلنت وزارة ال�صحة عن نقل  فريو�س كورونا، 

جميع اخلدمات التي يتم تقدميها مبركز البحرين 

الدويل للمعار�س واملوؤمترات اخلا�صة بالت�صدي 

من  بدًءا  وذلك  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س 

يوم الثنني املوافق 20 �صبتمرب 2021م، حيث 

خدمات  يقدم  الذي  الطبي  املركز  نقل  �صيتم 

للحالت  والثانوية  الأولية  ال�صحية  الرعاية 

م�صت�صفى  اإىل  املنزيل  للعزل  القائمة واخلا�صعة 

البحرين الدويل، يف حني �صيتم نقل التطعيمات 

اإىل  من قاعات مركز البحرين الدويل للمعار�س 

مع  يتما�صى  مبا  وذلك  التجاري،  �صرتة  جممع 

م�صتجدات م�صارات الت�صدي للفريو�س.

وقالت الوزارة باأنه قد مت النتهاء من جتهيز 

التجهيزات  بكافة  الدويل  البحرين  م�صت�صفى 

الطبية الالزمة ملعاجلة ومتابعة احلالت القائمة 

اأعرا�س  ظهور  عند  املنزيل  للعزل  اخلا�صعة 

حيث  ال�صدة.  واملتو�صطة  الب�صيطة  بني  تتفاوت 

اخلارجية  للعيادات  ق�صم  امل�صت�صفى  �صي�صم 

وق�صم لالإقامة الق�صرية.

ودعت وزارة ال�صحة جميع احلالت القائمة 

املنزيل  للعزل  اخلا�صعة  واملتو�صطة  اخلفيفة 

والتي حتتاج للعناية ال�صحية التوجه مبا�صرة 

احلاجة  دون  الدويل  البحرين  م�صت�صفى  اإىل 

ال�صتعداد  على  موؤكدة   ،444 بالرقم  لالت�صال 

التام ل�صتقبال وحتويل احلالت القائمة من واإىل 

امل�صت�صفى.

كما اأكدت الوزارة ا�صتمرار خدمات التطعيم 

حتى  م�صتمر  والعمل  يومًيا،  ال�صحية  باملراكز 

الوطنية  للحملة  املن�صودة  لالأهداف  الو�صول 

واأعلى  املجتمعية  املناعة  وحتقيق  للتطعيم 

درجات الأمن ال�صحي مبملكة البحرين.

واأ�صافت الوزارة اأن مملكة البحرين ما�صية 

احلملة  �صمن  التطعيم  بروتوكولت  تطوير  يف 

الربوتوكولت  بح�صب  للتطعيم  الوطنية 

على  احلفاظ  اأجل  من  املعتمدة،  العاملية 

املناعة  اكت�صاب  خالل  من  و�صالمتهم  �صحتهم 

من  امل�صوؤول  بالدور  م�صيدة  الفريو�س،  �صد 

التطعيم  تلقى  ممن  واملقيمني  املواطنني  جميع 

حولهم،  من  و�صحة  �صحتهم  على  حفاًظا 

عرب  للتطعيم  الت�صجيل  اآلية  با�صتمرار  منوهة 

كورونا  فريو�س  املخ�ص�س  الإلكرتوين  املوقع 

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

من  لأخذه  املوؤهلة  والفئة  تطعيم  بكل  اخلا�صة 

قبل اجلميع.

نقل  بعد  �صتتوىل  ال�صحة  وزارة  واأكدت 

جميع اخلدمات، عملية تعقيم املركز من الداخل 

واخلارج بجميع القاعات واملنطقة املحيطة، كما 

التهوية  اأنظمة  كفاءة و�صالمة  من  التاأكد  �صيتم 

الالزم  التعقيم  وتوفري  القاعات  يف  املوجودة 

وفق  القاعات،  م�صتخدمي  واأمن  �صالمة  ل�صمان 

الربوتوكالت واملعايري املعتمدة لذلك.

»الأ�شغال« تنظم يوم التهيئة للموظفني امل�شتجدين
املوظفني  لتهيئة  العمراين يوًما  البلديات والتخطيط  الأ�صغال و�صوؤون  نظمت وزارة 

موؤخًرا  ان�صموا  الذين  امل�صتجدين  املوظفني  من   33 فيه  �صارك  ُبعد-،  -عن  امل�صتجدين 

ل�صوؤون الأ�صغال، وذلك للتعريف بالوزارة ومهامها وم�صوؤولياتها واأق�صامها، بالإ�صافة اإىل 

اأهم الأنظمة واآليات العمل املتبعة داخل الوزارة.

باملوظفني،  الب�صرية  املوارد  اإدارة  اأحمد عبدالرحيم مدير  اللقاء رحب حممود  وخالل 

توفري  عاتقها  على  يقع  التي  اجلهة  باأنها  مو�صًحا  الأ�صغال،  بوزارة  للتعريف  انتقل  ثم 

اأهم خدمات البنية التحتية للمواطنني واملقيمني باأعلى معايري اجلودة املطلوبة باعتبارها 

واملباين  ال�صحي  وال�صرف  الطرق  قطاع  تتمثل يف  ومهمة  قطاعات حيوية  م�صوؤولة عن 

واخلدمات الفنية.

عن  خمت�صًرا  �صرًحا  الب�صرية  املوارد  اإدارة  يف  املخت�صني  من  جمموعة  قدم  بعدها   

اأق�صام املوارد الب�صرية، بالإ�صافة اإىل اإجراءات �صوؤون املوظفني والأنظمة واللوائح املتعلقة 

الحتياجات  حتديد  اآلية  اإىل  الإ�صارة  متت  كما  الأداء،  ونظام  والن�صراف  باحل�صور 

التدريبية ونظام التدريب الداخلي وتقدمي طلبات التدريب.

ثم قدم املخت�صون يف تقنية املعلومات بالوزارة �صرًحا عن اأنظمة دعم امل�صتخدم واأمن 

املعلومات، كما مت التطرق اإىل موا�صيع ال�صحة وال�صالمة املهنية يف بيئة العمل ومن ثم 

ال�صتماع ل�صتف�صارات املوظفني والرد عليها.
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ت�صارك مملكة البحرين دول العامل واملنظمات ال�صحية العاملية 

واجلهات ال�صريكة الدولية باليوم العاملي ل�صالمة املر�صى، والذي 

ي�صادف هذا العام يوم اجلمعة 17 �صبتمرب 2021، حتت عنوان 

»الرعاية الآمنة لالأم والوليد«، و�صعار »حان وقت العمل من اأجل 

ال�صحة  منظمة  حددته  حيث  والحرتام«  الأمان  كنف  يف  ولدة 

العاملية، حلث جميع الدول اإر�صاء اأ�ص�س متينة للعمل على �صمان 

رعاية ماأمونة لالأم والوليد، ول�صيما اأثناء الولدة.

وقد داأبت مملكة البحرين �صنوًيا على الحتفال باليوم العاملي 

ال�صحية  الفعاليات  العديد من  تنظيم  املر�صى من خالل  ل�صالمة 

الهادفة التي تعمل على تبني اأ�ص�س �صالمة املر�صى يف العديد من 

الفعاليات  بهذه  ت�صتمر  �صوف  اجلهود  لهذه  اجلوانب، وموا�صلة 

ب�صكل افرتا�صي من خالل و�صائل التكنولوجيا املتقدمة والإنرتنت 

الحرتازية  الإجراءات  تطبيق  اإطار  يف  وذلك  املرئي،  والت�صال 

التي مت اتخاذها يف مملكة البحرين لحتواء ومنع انت�صار فريو�س 

ا على �صالمة املجتمع. كورونا وحر�صً

على  ال�صوء  العام  هذا  العاملية  ال�صحة  منظمة  �صلّطت  وقد 

العاملي  اليوم  مبنا�صبة  والوليد  لالأم  الآمنة  الرعاية  مو�صوع 

والأذى  املخاطر  من  الفادح  العبء  اإىل  نظًرا  املر�صى،  ل�صالمة 

الذي تتعر�س له الن�صاء واملواليد جراء الرعاية غري املاأمونة يف 

اأثناء الولدة، مقرتنة بتعطل اخلدمات ال�صحية الأ�صا�صية ب�صبب 

جائحة كورونا.

وفيات  حالت  زيادة  تفادت  باأنها  البحرين  مملكة  وتفخر 

الأمهات واملواليد خالل جائحة كورونا من خالل تقدميها الرعاية 

يف  يعملون  مهرة  �صحيني  اأخ�صائيني  يد  على  واملاأمونة  اجليدة 

كنف بيئات داعمة.

ويهدف الحتفال باليوم العاملي ل�صالمة املر�صى لعام 2021 

الأمهات  ب�صالمة  املتعلقة  امل�صائل  ب�صاأن  العاملي  الوعي  اإذكاء  اإىل 

امل�صلحة  اأ�صحاب  واإ�صراك  الولدة،  اأثناء  يف  ل�صيما  واملواليد، 

املتعددين واعتماد ا�صرتاتيجيات فّعالة ومبتكرة لتح�صني �صالمة 

الأمهات واملواليد، والدعوة اإىل اتخاذ اإجراءات عاجلة وم�صتدامة 

من قبل جميع اأ�صحاب امل�صلحة لتو�صيع نطاق اجلهود والو�صول 

اإىل اجلميع و�صمان رعاية ماأمونة لالأمهات واملواليد، ل�صيما يف 

اأثناء الولدة، وتاأييد واعتماد اأف�صل املمار�صات يف نقطة الرعاية 

التي ميكن  الن�صاء واملواليد من املخاطر والأ�صرار  لوقاية جميع 

امل�صتمرة  التحديات  ظل  يف  اإنه  حيث  الولدة،  اأثناء  يف  تفاديها 

لتنفيذ  العاملية  ال�صحة  منظمة  تخطط  )كوفيد-19(،  جلائحة 

العاملي  الأن�صطة الفرتا�صية وغريها لالحتفال باليوم  مزيج من 

العاملية  للحملة  املميزة  العالمة  و�صتكون   ،2021 �صبتمرب  يف 

باللون  رمزية  عامة  و�صاحات  ومعامل  تذكارية  ب  ن�صُ اإ�صاءة 

الربتقايل.

البحرين كل  ال�صحة مبملكة  العليا يف وزارة  الإدارة  وتدعم 

ما يتعلق باخلطط وال�صرتاتيجيات واملبادرات والن�صاطات التي 

واأولوية �صحية، حيث  املري�س �صرورة  اإىل جعل �صالمة  تهدف 

تقدمي  ل�صمان  كبرًيا،  اهتماًما  املر�صى  �صالمة  تويل مو�صوع  اإنها 

اأف�صل رعاية �صحية اآمنة وفعالة للمجتمع البحريني.

البحرين حتتفل باليوم العاملي ل�صلمة املر�صى حتت عنوان »الرعاية الآمنة للأم والوليد«.. ال�صالح:

البحرين تفادت زيادة حالت وفيات الأمهات واملواليد خلل اجلائحة 

وزيرة ال�صحة

انطلق ور�صة »اجلهاز التنف�صي« بتنظيم »اأديوكي�صن« 19 نوفمرب.. د. عبدالوهاب: 

»الأعلى لل�صحة« حري�ص على موا�صلة الزدهار باجلانب الطبي
اأكد الدكتور عبدالوهاب حممد عبدالوهاب 

ال�صحية  الرعاية  مراكز  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

دورات  اأن  لل�صحة،  الأعلى  باملجل�س  الأولية 

مكانة  لها  التنف�صي  اجلهاز  عمل  وور�س 

�صريحة  وتخدم  ال�صحي  اجلانب  يف  مرموقة 

اأن  مبيًنا  الطبي،  املجتمع  من  جدا  كبرية 

املجل�س الأعلى لل�صحة حري�س على امل�صاهمة 

وور�س  للدورات  النجاح  كامل  حتقيق  يف 

املوؤ�ص�صات  قبل  من  تنظيمها  يتم  التي  العمل 

وال�صركات.

الدكتور  رعاية  مبنا�صبة  ذلك  جاء 

عمل  لور�صة  عبدالوهاب  حممد  عبدالوهاب 

�صركة  �صتنظمها  التي  التنف�صي  اجلهاز 

تنظيم  يف  الرائدة  ال�صركة  بال�س،  اإديوكي�صن 

الور�صة  �صتقام  حيث  واملوؤمترات،  الفعاليات 

يوم اجلمعة 19 نوفمرب القادم.

حممد  عبدالوهاب  الدكتور  واأو�صح 

هذه  نعي�س يف  احلمد  وهلل  »اإننا  عبدالوهاب: 

اهلل  حباها  والتي  العامل  من  الآمنة  املنطقة 

اأن  اإىل  والطمئنان،  ال�صالمة  و�صائل  بكل 

التي  كورونا  بجائحة  باأ�صره  العامل  اأ�صيب 

والتحديات  الأزمات  من  الكثري  يف  ت�صببت 

تف�صي  اإن  الآن.  حتى  ح�صرها  يتم  مل  التي 

النت�صار  على  وقدرته  الوبائي  الفريو�س  هذا 

وقدرته  املتكرر  التحور  من  ومتكنه  ال�صريع، 

وامل�صتجدة،  املتوافرة  للقاحات  الت�صدي  على 

اأوتينا من  جعلنا يف حالة حرب معه بكل ما 

ال�صادرة  للتعليمات  واتباعنا  وخربة  علم 

�صاحب  بجهود  املتمثلة  الر�صيدة  القيادة  من 

ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل«.

حممد  عبدالوهاب  الدكتور  وا�صتطرد   

فتاًكا،  كان  كورونا  فريو�س  »اإن  مو�صًحا: 

تاأ�صل  ب�صبب  الوفيات  من  بالعديد  وت�صبب 

وخ�صو�صا  التنف�صي،  اجلهاز  يف  الفريو�س 

الفئات  خمتلف  عند  الهوائية  الت�صعبات  يف 

العمرية الوهنة وال�صعيفة ملقاومة هذا املر�س، 

لذلك فاإن املجل�س الأعلى لل�صحة، وبتوجيهات 

مبا�صرة من معايل الفريق طبيب ال�صيخ حممد 

لل�صحة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  بن 

اأهمية كبرية من  العمل  الدورات وور�س  اأوىل 

يف  الطبية  باخلدمات  الرتقاء  موا�صلة  اأجل 

اململكة يف ظل الرعاية الكرمية من لدن ح�صرة 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، واهتمام 

حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد،  اآل خليفة، ويل 

حفظه اهلل«.

واأ�صار اإىل اأن املجل�س الأعلى لل�صحة �صوف 

حتقيق  اأجل  من  املتاحة  الإمكانات  كل  يقّدم 

كامل النجاح للور�صة، م�صيًدا باجلهود البارزة 

التي تبذلها اأديوكي�صن بال�س يف امل�صاهمة يف 

ارتقاء ومتيز اخلدمات الطبية يف اململكة.

من جانبه، اأعرب الدكتور اأمني عبداهلل املدير 

وتقديره  �صكره  عن  بال�س  لأديوكي�صن  العام 

حممد  عبدالوهاب  الدكتور  برعاية  واعتزازه 

التنف�صي،  اجلهاز  عمل  لور�صة  عبدالوهاب 

مبيًنا اأن هذه الرعاية �صيكون لها الأثر البالغ 

يف حتقيق كامل النجاح للور�صة.

الور�صة  اأن  عبداهلل  اأمني  الدكتور  واأكد 

�صت�صهد م�صاركة نخبة من الكوادر الطبية من 

عن  املنظمة  اللجنة  و�صتعلن  العربي  الوطن 

الكامل  والربنامج  للم�صاركني  الت�صجيل  اآلية 

للور�صة خالل الفرتة القادمة، متوقعا اأن ت�صهد 

الور�صة م�صاركة وا�صعة من خمتلف اجلن�صيات 

الدورات  التي �صهدتها  الكبرية  النجاحات  بعد 

التي نظمتها ال�صركة يف الفرتة املا�صية.

د. عبدالوهاب حممد
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بن  ه�صام  ال�صيخ  ـــاب  اأن

حمافظ  خليفة  اآل  عبدالرحمن 

مدير  لــوري  يو�صف  العا�صمة، 

واملتابعة  املــعــلــومــات  اإدارة 

احلملة  يف  للم�صاركة  باملحافظة 

»تنظيف  بعنوان  انطلقت  التي 

تاأتي  والتي  املنامة«،  �صواطئ 

منظمة  اعتماد  بعد  اخل�صراء  العا�صمة  م�صروع  اإطار  �صمن 

اليوم  مع  تزامًنا  وذلك  �صحية،  مدينة  املنامة  العاملية  ال�صحة 

العاملي »للنظافة وتنظيف ال�صواطئ« الذي ي�صادف الثامن ع�صر 

من �صبتمرب من كل عام، وذلك بالتعاون مع �صركة �صيب مارين 

واملقيمني يف  الأهايل  �صيتي ومب�صاركة  بال�صراكة وواتر جاردن 

العا�صمة.

هذه  موا�صلة  على  املحافظة  حر�ص  لوري  يو�صف  واأكد 

ا منها على دعم خمتلف امل�صاريع  احلمالت الوطنية البيئية، حر�صً

الرامية اىل زيادة م�صتوى الوعي العام بق�صايا البيئة يف اململكة 

اإمياًنا  تاأتي  اأن هذه احلملة  اإىل  عامة والعا�صمة خا�صة، م�صرًيا 

الهتمام يف  كل  املحافظة  توليها  التي  املجتمعية  امل�صوؤولية  من 

ال�صراكة  وت�صجيع  البيئة،  ورعاية  النظافة  م�صتوى  رفع  �صبيل 

املجتمعية ون�صر م�صامينها بني املهتمني وتثقيف ال�صباب حيال 

احلفاظ على رونق ال�صواحل وتطويرها.

واأ�صاد لوري بامل�صاركة الوا�صعة من قبل املتطوعني والأفراد 

بجمال  الهتمام  على  حر�صهم  عك�صت  والتي  املبادرة،  هذه  يف 

اأظهرت  كما  للجميع،  و�صليمة  نظيفة  بيئة  وتوفري  �صواحلهم 

ال�صراكة  مفهوم  وتعزيز  التعاون  روح  اإذكــاء  يف  اهتمامهم 

املجتمعية وتنمية روح العطاء يف املجتمع، واأ�صاف اأن ال�صواحل 

مب�صدر  القدم  منذ  وارتباطها  الأهــايل  لدى  كبرية  مكانة  لها 

جلميع  جاذب  كمق�صد  اأهميتها  على  كذلك  منوًها  الأجداد،  رزق 

الأن�صطة البحرية  منا�صباً جلميع  اأفراد املجتمع وكونها متنف�صاً 

والرتفيهية.

من جهته قال فرا�ص نور الدين الع�صو املنتدب ل�صركة �صيب 

مارين، اإن مملكة البحرين قدمت الكثري، وبالتايل فاإن م�صوؤوليتنا 

على  احلفاظ  هو  اأر�ص  هذه  على  ومقيمني  كمواطنني  الرئي�صية 

�صكره  مقدًما  ومرتبة،  نظيفة  ال�صاحلية  واملناطق  ال�صواطئ 

احلملة  هذه  ورعاية  اإطالق  على  العا�صمة  ملحافظة  وتقديره 

على  والرعاة  امل�صاهمني  جلميع  تقديره  موجًها  وكذلك  البيئية، 

دعمهم يف جناح هذه احلملة.

حمافظة العا�شمة: تنظيف ال�شواطئ

 �شمن م�شروع العا�شمة اخل�شراء

»الربملان العربي« يوافق على مقرتح الع�شومي للتحول لربملان اإلكرتوين 

اأعلنت هيئة مكتب الربملان العربي موافقتها على مقرتح 

العربي  الربملان  رئي�ص  الع�صومي  عبدالرحمن  بن  عادل 

بالكامل،  اإلكرتوين  برملان  اإىل  العربي  الربملان  حتويل  عن 

املتالحقة  الإلكرتونية  التطورات  مواكبة  �صوء  يف  وذلك 

الربملاين  العمل  يف  العاملية  للمعايري  ومواكبة  واملت�صارعة 

يقدمها  التي  املعلومات  �صمولية  يف  نوعية  قفزة  وحتقيق 

الربملان العربي لكل متابعيه.

العربي  الربملان  مكتب  هيئة  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

اأم�ص برئا�صة الع�صومي مبقر الأمانة العامة للربملان العربي 

العربي  الربملان  مكتب  هيئة  اأع�صاء  وبح�صور  بالقاهرة 

وموظفي الأمانة العامة.

هذه  اأهمية  العربي،  الربملان  رئي�ص  اأكد  جانبه  من 

كفاءة  واأكرثها  اأف�صل اخلدمات  لتقدمي  تهدف  التي  اخلطوة 

وموظفي  العربي  الربملان  لأع�صاء  الداخلي  العمل  وتنظيم 

عمل  من�صة  �صيوفر  امل�صروع  اأن  اإىل  م�صرًيا  العامة،  الأمانة 

�صاملة ومتكاملة تتوافر فيها جميع البيانات واملعلومات ما 

اإليها وباأ�صرع وقت ويخلق تفاعلية  ي�صهل �صرعة الو�صول 

اأكرب مع اأعمال الربملان العربي ون�صاطاته، كما ي�صاعد على 

التي  املوا�صيع  وطرح  واجلل�صات  اللجان  اجتماعات  �صري 

يف  الآيل  احلا�صب  اعتماد  خالل  من  وذلك  مناق�صتها  �صيتم 

عرب  اجلل�صات  وقائع  ونقل  العربي  الربملان  جل�صات  قاعة 

والإعالميني،  واحل�صور  الأع�صاء  خلدمة  عر�ص  �صا�صات 

جميع  ي�صجل  اإلكرتونيا  برناجما  ا�صتخدامه  اإىل  بالإ�صافة 

نقا�صات اجلل�صة.

واأعرب اأع�صاء هيئة املكتب عن اهتمامهم مبقرتح رئي�ص 

الربملان العربي يف �صوء �صعي الربملان العربي اإىل رفع كفاءة 

العمل الربملاين ونقل وتطبيق اأف�صل املمار�صات العاملية يف 

منظومة العمل الربملاين والتكنولوجيا احلديثة، موؤكدين اأنه 

�صيحدث طفرة غري م�صبوقة يف عمل الربملان العربي وذلك 

يف مرحلته اجلديدة وتفاعله مع اجلميع ون�صاطاته الكثرية 

وامللمو�صة على ال�صعيد الدويل والإقليمي.

خالل ور�شة ا�شتعرا�ض الدليل الإر�شادي يف مراكز الرعاية الأولية.. د. ال�شيد:

الرتقاء بالكوادر ال�شحية لتح�شني جودة احلياة للم�شتفيدين 
حتت رعاية الرئي�ص التنفيذي ملراكز 

ال�صيد  جليلة  الدكتورة  الأولية  الرعاية 

ور�صة  الأولية  الرعاية  نظمت  جواد 

املحّدث  الإر�صادي  »الدليل  بعنوان  عمل 

الرعاية  مراكز  يف  اجلن�صية  لل�صحة 

ال�صحية الأولية«، وذلك بقاعة املوؤمترات 

يف فندق اخلليج.

الور�صة  اأعمال  افتتاح  م�صتهل  ويف 

جواد  ال�صيد  جليلة  الدكتورة  رّحبت 

ورفعت  وامل�صاركني  احل�صور  بكافة 

الرعاية  منت�صبي  جميع  وبا�صم  با�صمها 

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى  الأولية 

اإىل �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة ملك البالد املفدى واإىل �صاحب 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

خليفة ويل العهد، رئي�ص جمل�ص الوزراء 

للت�صدي  الوطني  الفريق  قائد  املوقر 

على  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�ص 

حّققته  الذي  الكبري  ال�صحي  الإجناز 

ثمرة  يعترب  والذي  البحرين،  مملكة 

اأع�صاء  جميع  ومتابعة  جهود  تكاتف 

معايل  برئا�صة  الطبي  الوطني  الفريق 

عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ  طبيب  الفريق 

الأعلى لل�صحة  املجل�ص  اآل خليفة رئي�ص 

للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  رئي�ص 

لفريو�ص كورونا.

واأعربت الدكتورة جليلة ال�صيد جواد 

للجهود  وتقديرها  �صكرها  خال�ص  عن 

والتمري�صية  الطبية  للكوادر  املخل�صة 

والعمل  الالحمدود  وللتعاون  وال�صحية 

جميع  يف  الواحد  الفريق  بروح  اجلاد 

لهذه  وما  والعملية،  العلمية  املواقع 

من  املبذول  والتفاين  الوطنية  اجلهود 

امل�صتوى  هذا  اإىل  الو�صول  يف  اأهمية 

امل�صتويني  املتميز وامل�صرف على  ال�صحي 

مملكة  باأن  موؤكدًة  والعاملي،  العربي 

البحرين قد اأ�صبحت مثالً يحتذى به يف 

هذا املجال، كما اأ�صارت اإىل اأن الزيارة التي 

قام بها رئي�ص منظمة ال�صحة العاملية اإىل 

الإقليمي  املكتب  لفتتاح  البحرين  مملكة 

البحرين  مبملكة  العاملي  ال�صحة  ملنظمة 

اململكة من متيز  به  اإمنا جت�ّصد ما تتمتع 

اأكدت  كما  ال�صحي،  املجال  يف  وكفاءة 

على اأهمية القيام باحللقات العلمية التي 

الرعاية  اإطالع مقدمي خدمات  �صاأنها  من 

امل�صتجدات  اآخر  على  الأولية  ال�صحية 

الرتقاء  اأهمية  على  اأكدت  كما  ال�صحية 

من  القدرات  وبناء  ال�صحية  بالكوادر 

التخ�ص�صات  خمتلف  يف  التدريب  خالل 

احلياة  جودة  حت�صني  يف  ت�صهم  التي 

للم�صتفيدين من اخلدمات ال�صحية ومنها 

ال�صحة اجلن�صية، حيث يتم تقدمي امل�صورة 

الوقائية  اخلدمات  من  وعدد  الطبية 

ال�صحية  الرعاية  مراكز  يف  والعالجية 

الأولية مثل امل�صورة قبل الزواج، ولذوي 

الولدة  بعد  والفح�ص  املزمنة  الأمرا�ص 

وغريها. 

ومن جهته قّدم الدكتور حممد ال�صيخ 

ح�صل  والذي  العائلة  طب  ا�صت�صاري 

على دبلوما عليا من اأ�صرتاليا يف ال�صحة 

مقدمة  الور�صة  اأعمال  اأثناء  يف  اجلن�صية 

مقدمي  ودور  اجلن�صية  ال�صحة  حول 

متابعة  يف  الأولية  ال�صحية  الرعاية 

جانب  اإىل  اجلن�صية،  والأمرا�ص  امل�صاكل 

املحدث  الإر�صادي  الدليل  ا�صتعرا�ص 

والتحويل لعيادة ال�صحة اجلن�صية.

الرتبية: تنفيذ 250 دورة 

تدريبية يف العام الدرا�شي اجلديد

اأكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم 

اإطار جهود الوزارة ل�صتمرارية متهني كوادرها العاملة  اأنه يف 

يف خمتلف القطاعات، فقد اأعدت مراكز م�صادر التعلم للمعلمني 

-2021 اجلديد  الدرا�صي  للعام  التدريبية  براجمها  خطة 

عن  تنفيذها  �صيتم  تدريبية  دورة   250 مت�صمنًة  2022م، 

الوزارة  املنامة واملحرق، وذلك لفائدة منت�صبي  ُبعد يف مركزي 

ب�صورة اأ�صا�صية.

واأ�صاف الوزير اأن هذه الدورات التدريبية املعتمدة �صتنفذها 

الوزارة بالتعاون مع عدة جهات مثل املركز الإقليمي لتكنولوجيا 

املعلومات والت�صال وجامعة اخلليج العربي واملجل�ص الثقايف 

مل�صتجدات  مواكبة  مو�صوعات حديثة  على  م�صتملًة  الربيطاين، 

املدار�ص  ملعلمي  دورات  تقدمي  اإىل  اإ�صافًة  والتعليم،  الرتبية 

اخلا�صة وملنت�صبي جهات اأخرى مثل وزارة الداخلية.

البحرين  جامعة  اأعلنت 

امل�صاركة  عزمها  للتكنولوجيا 

البحريني  الوطني  باجلناح 

 »2021 »جيتك�ص  مبعر�ص 

 17 من  الفرتة  خالل  يقام  الذي 

وحتى 21 اأكتوبر القادم يف مركز 

التجارة العاملي بدبي حتت �صعار 

»مًعا نخلق م�صتقباًل رقمًيا اأكرث جراأة«.

ومن املقرر اأن ت�صتثمر اجلامعة م�صاركتها 

التعريف  يف  العاملي  التقني  احلدث  هذا  يف 

برباجمها واأن�صطتها كواحدة من اأوىل اجلامعات 

كما  البحرين.  مملكة  يف  اخلا�صة 

تقدم اجلامعة من خالل م�صاركتها 

هذه تعريفا با�صرتاتيجيتها املعلنة 

املدرو�صة  والتح�صينات  موؤخًرا 

الأكادميية،  براجمها  �صت�صمل  التي 

القيادة،  الدرا�صية،  املقررات 

احلوكمة والبنية التحتية.

جامعة  رئي�ص  املال،  ح�صن  الدكتور  وقال 

جديد  ا�صم  وجود  »مع  للتكنولوجيا  البحرين 

جًدا  متحّم�صون  فاإننا  حديثة،  وا�صرتاتيجية 

البحريني  الوطني  اجلناح  يف  امل�صاركة  لهذه 

احلقبة  يواكب  مبا  وذلك  جيتك�ص،  مبعر�ص 

اجلديدة التي �صت�صهد تطوير جامعة البحرين 

للتكنولوجيا«.

بهذه  له  ت�صريح  يف  املال  د.  واأ�صاف 

املنا�صبة »جت�ّصد جامعة البحرين للتكنولوجيا 

جمل�ص  حددها  التي  والتوجيهات  الأهداف 

العلوم  اأن  على  توؤكد  والتي  للجامعة  الإدارة 

عاملنا  يف  النجاح  اأ�صا�ص  هما  والتكنولوجيا 

ي�صهد  والذي  �صريعة  بخطى  املتطور  الرقمي، 

مناف�صة عالية«.

»جامعة البحرين للتكنولوجيا« باجلناح الوطني يف »جيتك�ض«

عبا�ص  فا�صل  النائب  اأكد 

ال�صوؤون  جلنة  رئي�ص  ال�صواد 

مملكة  اأن  والت�صريعية  القانونية 

�صاحب  ح�صرة  بقيادة  البحرين، 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

نهج  وفق  ت�صري  ورعاه،  اهلل 

�صتى  يف  املعامل  وا�صح  اإ�صالحي 

مناحي احلياة الدميقراطية، غايتها 

الرتقاء نحو الأف�صل، لتكون دولة 

وقوانينها،  موؤ�ص�صاتها  متميزة يف 

وحدد  النهج  هذا  اأر�صى  وقد 

�صاحب  طريقه  ور�صم  قواعده 

فكان  ورعاه،  اهلل  حفظه  اجلاللة 

جاللته حري�صا كل احلر�ص على 

بلوغ الت�صريعات القانونية درجة 

�صون  يف  الإن�صاين  الكمال  من 

امل�صروع  هذا  نتاج  فكان  احلقوق، 

القانون  �صيادة  تطبيق  يف  التميز 

ثقة  تعزز  وعدالة  با�صتقاللية 

املجتمع يف كفاءة ونزاهة �صلطات 

الق�صائية  وال�صلطة  عامة  الدولة 

التي  القوانني  ف�صنت  خا�صة، 

واحلريات  احلقوق  على  حافظت 

من  واخلا�صة  العامة  واملمتلكات 

خالل �صلطة ق�صائية م�صتقلة كفوؤة 

وفعالة يف اإطار التعاون والتكامل 

فيما بني �صلطات الدولة.

ال�صواد  فا�صل  النائب  وقال 

ال�صديد  النهج  لهذا  جت�صيًدا  اإنه 

�صدر عن �صاحب اجلاللة مر�صوم 

 2021 ل�صنة   22 رقم  بقانون 

املواد  يف  التنفيذ  قانون  باإ�صدار 

و�صع  الذي  والتجارية  املدنية 

غاية  يف  تنفيذ  واإجراءات  قواعد 

باأهم  يت�صم  اإذ  والدقـة،  الأهمية 

وفق  حيث  الت�صريع،  مقت�صيات 

لأطراف  املتناق�صة  امل�صالح  بني 

مل�صلحة  جامعا  فجاء  التنفيذ، 

الدائن يف ال�صتيفاء ال�صريع حلقه، 

من  حمايته  يف  املدين  وم�صلحة 

عند  الدائن  من  �صادر  تع�ّصف  اأي 

اإىل  التنفيذ يوؤدي  اأن  التنفيذ، ذلك 

اأطرافه  له  قانوين  مركز  اإن�صاء 

عنه  تتولد  مما  و�صببه،  وحمله 

بع�ص الآثار القانونية، فتجنب هذا 

اللتزامات  بع�ص  املر�صوم حتميل 

�صده  واملنفذ  التنفيـذ  طالب  على 

القانون  اأمام  وجعلهم  والغري 

�صوا�صية.

واأو�صح اأن ثمة قاعدة قانونية 

وفقهية �صائدة باأنه ل يجوز للمرء 

وهي  بنف�صه،  حقه  يقت�صي  اأن 

التطبيق واأخذت بها  قاعدة عاملية 

اأبعادها  كانت  مهما  الدول  جميع 

والأمنية  والأيدلوجية  ال�صيا�صية 

لهذه  وطبًقا  الق�صائية،  وحتى 

اأن  للدائن  يجوز  ل  فاإنه  القاعدة 

من  جرًبا  بنف�صه  حقه  يقت�صي 

مدينه املماطل، واإن كان هذا احلق 

تنفيذي،  �صند  يف  وموؤكًدا  ثابًتا 

ي�صتعني  اأن  الدائن  على  يجب  بل 

حقه،  ل�صتيفاء  العامة  بال�صلطة 

معينة  واإجراءات  لقواعد  وفًقا 

�صطط  دون  تكفل  امل�صّرع  نظمها 

دون  حّقه  على  الدائن  ح�صول 

تع�صف ومغالة.

البحرين ت�شري وفق نهج اإ�شالحي وا�شح املعامل.. النائب ال�شواد: 

مر�شوم قانون التنفيذ يحقق العدالة واملوازنة بني امل�شالح

فا�سل ال�سواد
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جهاًزا  هناك  اأن  مرة  حقيقة  بل  اخليال  من  لي�س 

ال�سلمانية معّطل وقد  الدم يف خمترب م�ست�سفى  لفح�س 

ماذا  اأ�سابيع..  اأربعة  اإىل  ثالثة  من  اإ�سالحه  ي�ستغرق 

يفعل املر�سى؟!!! اإنها حياة و�سحة ب�سر لها االأولوية وال 

ت�ستحمل التقاع�س!

اأما  اجلميع.  به  ويقوم  جًدا،  �سهل  االآخر  انتقاد 

و�سع احللول ف�سعب جًدا، حيث اإنه يعتمد على معرفة 

مكامن اخلطاأ… مما يوؤكد على وجود اأخطاء، وبالتايل قتل 

اخلرافة وفتح العقول.. وهو �سبب عدم قيام اأحد به!
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ح�شار  يف  يبداأ  الأي�بي  الدين  �شالح   -  1187

القد�ص.

1932 - مهامتا غاندي يبداأ اإ�شراًبا عن الطعام يف 

»�شجن ب�ما« وذلك احتجاًجا على قان�ن النتخاب الذي 

من  الفقرية  الطبقة  ومنع  الربيطانية  احلك�مة  اأعّدته 

امل�شاركة يف النتخابات.

1946 - افتتاح اأول دورة ملهرجان كان ال�شينمائي 

كان  حيث  الثانية،  العاملية  احلرب  ب�شبب  اأجل  الذي 

�شبتمرب من عام  �شبتمرب و20  الفتتاح مربجًما بني 1 

.1939

ال��شطى  اأفريقيا  امرباط�رية  اإلغاء حكم   - 1979

وا�شرتجاع ا�شم جمه�رية اأفريقيا ال��شطى.

1984 - جن�د م�شري�ن يطلق�ن النار على يخت 

اإ�شرائيلي ت�شلل اإىل جن�ب راأ�ص حممد يف البحر الأحمر.

على  ا�شتفتاء  يف  ي�افق�ن  الفرن�شي�ن   -  1991

معاهدة ما�شرتيخت والتي مّهدت لل�حدة الأوروبية.

2010 - وق�ع معركة احل�طة بني اجلي�ص اليمني 

واللجان ال�شعبية �شد تنظيم القاعدة.

يف  املناخ  اأجل  من  عاملي  اإ�شراب  وق�ع   -  2019

اأيام اجلمعة من  اإطار احتجاجات حركة  150 بلًدا، يف 

اأجل امل�شتقبل.

امللكة اإليزابيث ترف�ض قرار الأمري ت�صارلز حتويل ق�صر باكينغهام ملتحف دائم

م�ؤخًرا  بريطانيا،  ملكة  الثانية،  اإليزابيث  امللكة  اأبدت 

اإىل  باكينغهام  ق�شر  حت�يل  ت�شارلز  الأمري  روؤية  رف�شها 

متحف ميتد ط�ال العام. وك�شف تقرير مل�قع »مريور« اأن 

منذ  خّطط  قد  العر�ص،  اإىل  لل��ش�ل  الأول  ب��شفه  الأمري 

تر�شيمه  ف�ر  امللكية  العائلة  �شدمة يف  لإحداث  بعيد  زمن 

ملًكا. ويندرج �شمن اأفكاره الطم�حة فتح م�شاحات ملكية 

خا�شة اأمام اجلمه�ر. اإل اأن اأحد اخلرباء يف �ش�ؤون الق�شر 

امللكي اأكد اأن روؤية الأمري ت�شارلز بالن�شبة لق�شر و�شتمن�شرت 

لن تتحقق يف وقت قريب فيما ل تزال امللكة اإليزابيث على 

اأوائل الزوار يف العام  اأنه منذ و�ش�ل  �شّدة العر�ص. يذكر 

1993 والق�شر يرّحب بت�افد اأفراد ال�شعب اإليه كل عام بني 

اإن  اأن الأمري ت�شارلز يعتزم ما  اإل  اأبريل و�شبتمرب.  �شهري 

ي�شبح ملًكا اأن ي�شّرع اأب�اب الق�شر وعدد من اأماكن ال�شكن 

امللكية الأخرى ط�ال اأ�شهر ال�شنة. وك�شف املعلّق امللكي نيل 

�شني عن عدم ر�شا امللكة اإليزابيث عن خمططات ت�شارلز كما 

عن رغبتها باأن يبقى الق�شر »ن�ًعا من منزل عائلي« خا�ص 

باأفراد العائلة املالكة وح�شب.

دمية مبنا�صبة رحيل

 امل�صت�صارة الأملانية مريكل

الدببة  األعاب  ب�شناعة  متخ�ش�ص  م�شنع  ا�شتثمر 

الأملانية  امل�شت�شارة  رحيل  منا�شبة  باأملانيا  ك�ب�رغ  يف 

اأنغيال مريكل عن من�شبها ب�ش�رة تتما�شى مع م�شلحته 

التجارية.

ا�شم »مريكل« وطرحها  امل�شنع دمية حتمل  و�شّمم 

للبيع يف الأ�ش�اق بقيمة 189 ي�رو، ح�شبما اأفاد م�قع 

»�شب�تنيك« الإخباري.

التي  الدمى  تلك  مثل  ت�شميم  يف  امل�شنع  وي�شتهر 

له  �شبق  اإذ  العامل،  ح�ل  �شهرية  �شخ�شيات  اإىل  ترمز 

ت�شميم دمى: »باراك اأوباما، وثي�دور روزفلت، واأبراهام 

لنك�لن، هيلم�ت �شميدت، وامللكة اإليزابيث الثانية«.

يعر�ص  اإنه  امل�شنع،  مدير  هريمان،  مارتن  وقال 

�شخ�شيات ذات مكانة وا�شم يف العامل يف �شالة العر�ص 

اخلا�شة به، وا�شًفا ما ينتجه م�شنعه باأنه »حتف فنية، 

ل األعاب اأطفال«.

�صركة تاأجري �صيارات تزرع على اأ�صقف �صيارتها باذجناًنا وكو�ًصا!

�شيارة  تاأجري  �شركة  جتد  مل 

رواتب  دفع  من  لتتمكن  حالً 

ال�شيارات  اإيقاف  بعد  م�ظفيها، 

يف الكراج واإيقاف خدماتها ب�شبب 

اأ�شقف  زراعة  اإل  ك�رونا،  جائحة 

مثل  املتن�عة  باخل�شار  ال�شيارات 

الباذجنان والك��شة والفلفل.

يف  تايلندية  �شركة  واتخذت 

بعد  القرار  هذا  بانك�ك  العا�شمة 

عاملًيا،  ك�رونا  فريو�ص  تف�ّشي 

الذين  ال�شياح  عدد  وت�شاوؤل 

الأ�شا�شية  الدعامة  ي�شكل�ن 

لتجارة �شيارات الأجرة يف املدينة.

و�شعت  حينها،  ومن 

لل�شركة،  تابع  كراج  ال�شيارات يف 

�شطحها،  الأتربة  غمرت  وعليه 

اله�اء  وفرغ  حمركاتها،  وتعطلت 

من  رويًدا  وحت�لت  اإطاراتها،  من 

�شيارات حديثة ذات األ�ان مبهجة 

ترابية  كتل  جمرد  اإىل  وبديعة 

بزراعة  الفكرة  وتق�شي  قبيحة. 

اأ�شطح ال�شيارات التي يزيد عددها 

املحا�شيل،  من  بعدد   ،200 على 

طعاًما  خاللها  من  ال�شركة  لت�فر 

دفع  يف  وت�شاعدها  مل�ظفيها، 

املتعهدة  ال�شهرية  رواتبهم 

حماولة  اإىل  بالإ�شافة  ب�شدادها، 

اإ�شفاء �شكل جمايل على الكراج.

ثاباك�رن  قال  بدوره، 

ال�شركة،  مالكي  اأحد  اأ�شاوالرتك�ن 

»جلاأنا  الفرن�شية:  الأنباء  ل�كالة 

ال�حيد  خيارنا  ه�  هذا  لأن  لذلك 

لن�شتطيع اأن نفي بالتزاماتنا نح� 

نح�  معظمهم  فّر  الذين  �شائقينا 

وكذلك  ال�باء،  تف�ّشي  منذ  قراهم 

تزال  ل  املركبات  من  العديد  لأن 

م�شتحقة  كبرية  بقرو�ص  حتتفظ 

عليها«.

»اأيام وبنعي�صها«.. مفاجاأة عودة 

حورية فرغلي اإىل ال�صاحة الفنية

تع�د الفنانة امل�شرية، ح�رّية فرغلي، 

من  ط�يلة  فرتة  بعد  الفنية  ال�شاحة  اإىل 

عن�ان  يحمل  جديد  مب�شل�شل  الغياب، 

»اأيام وبنعي�شها«.

وك�شفت فرغلي يف ت�شريحات خا�شة 

مل�قع »�شكاي ني�ز عربية« عن دورها يف 

امل�شل�شل، وعن اإجراءات الت�ش�ير احلالية، 

�شركة  اإنتاج  من  امل�شل�شل  اأن  اإىل  م�شرية 

كبرية ملنتج يدرك جيًدا معنى الدراما.

اإخراج  »اأيام وبنعي�شها« من  م�شل�شل 

احلريري،  �شماح  وتاأليف  اأ�شامة،  حممد 

وح�رية  عادل،  �شريي  الفنانة  وبط�لة 

وحمم�د  خطاب،  و�شل�ى  فرغلي، 

من  اأخرى  لك�كبة  بالإ�شافة  حجازي، 

الفنانني.

تزّينت �سماء 

بريوت م�ساء 

ال�سبت بنجمات 

من خمتلف اأنحاء 

الوطن العربي 

حر�سن على 

امل�ساركة بحفل 

 »Murex d’Or«

بدورته الـ20، 

والذي حمل عنوان 

»االأمل رغم االأمل« 

حتيّة لبريوت 

اأيقونة ال�سمود. 

وح�سدت النجمة 

نادين جنيم جائزة 

اأف�سل ممثلة، وقد 

تاألقت للمنا�سبة 

بثوب ف�سي غّطته 

احلبيبات الربّاقة، 

ورافقه كاب 

ان�سدل من الكتفني 

وحزام جلدي حّدد 

اخل�سر. اإطاللة 

نادين حملت توقيع 

 Zuhair« دار

.»Murad

ال�صّحة: 85 حالة

 م�صابة بكورونا ول وفيات

اأعلنت وزارة ال�سحة اأن الفحو�سات التي 

بلغ عددها 17124، يوم 19 �سبتمرب 2021، 

اأظهرت ت�سجيل 85 حالة قائمة جديدة؛ منها 

لعمالة وافدة، و19 حالة ملخالطني  51 حالة 
حلاالت قائمة، و15 حالة قادمة من اخلارج، 

العدد  لي�سل  اإ�سافية  حالة   96 تعافت  كما 

االإجمايل للحاالت املتعافية اإىل 272108.
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 وزير الداخلية: دور إيجابي 
لـ»المواكب الحسينية« بالعاصمة خالل عاشوراء

أك��د وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن 
عبداهلل آل خليفة، أن دور هيئة المواكب الحسينية 
بمحافظة العاصمة في تنظيم موس��م عاشوراء، 
وم��ا أب��داه أعضاؤها م��ن دور إيجاب��ي في مجال 
تعزيز االلت��زام باإلجراءات االحترازي��ة لمكافحة 
جائح��ة كورونا، كان له بال��غ األثر في المحافظة 
عل��ى معدل الحاالت القائمة ف��ي إطار ما حققته 
البحري��ن من إنج��از متميز في هذا الش��أن، ومن 

منطلق الحرص على أمن وسالمة المجتمع.
ج��اء ذلك، أثن��اء اس��تقباله أمس، أعض��اء هيئة 
المواكب الحس��ينية بمحافظة العاصمة، بحضور 
رئيس األم��ن العام، ومحاف��ظ العاصمة، ومدير 

عام اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة األمنية.

وأع��رب الوزير ع��ن اعتزازه بهذه الب��ادرة الطيبة 
ألعض��اء الهيئة وما تحمله من معان مش��كورة، 
مش��يدًا بااللت��زام والتع��اون الذي أبداه رؤس��اء 
المآت��م والقائمون عليه��ا ومرتادوها في التقيد 

باإلجراءات االحترازية.
وعبر الوزير عن ش��كره لمحافظة العاصمة، ودور 
المحافظ في تعزيز التواصل والعمل على تذليل 
العقبات، معربًا عن تقديره لدور ومساهمة رجال 
األم��ن من الضب��اط وضباط الص��ف واألفراد في 

إنجاح موسم عاشوراء.
فيم��ا أعرب أعضاء الهيئة، عن الش��كر واالمتنان 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاه��ل البالد المفدى، حفظ��ه اهلل ورعاه، 

على الرعاية الملكية الس��امية لموسم عاشوراء، 
مثمني��ن دعم ومتابع��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد، 
رئي��س مجلس ال��وزراء، ودور س��موه ف��ي توفير 

مقومات النجاح لموسم عاشوراء.
وأع��رب أعض��اء هيئ��ة المواك��ب الحس��ينية عن 
ش��كرهم وتقديره��م لوزير الداخلي��ة، على نجاح 
موسم عاشوراء، مثمنين توجيهاته بتقديم كافة 
التسهيالت إلقامة شعائر عاشوراء، والعمل على 
تعزيز السالمة العامة من خالل تطبيق الضوابط 

واإلجراءات االحترازية.
وت��م خالل اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

 وزير التربية: البحرين جاهزة الستقبال 
الطلبة الخليجيين بالجامعات

أكدت وزارة التربية والتعليم، ترحيبها 
باس��تقبال الطلب��ة الخليجيي��ن ف��ي 
وفقًا  والخاصة،  الحكومي��ة  الجامعات 
آللي��ات القبول في هذه المؤسس��ات 
التعليمية، مؤكدًة أن جامعة البحرين 
س��تقوم بط��رح المزيد م��ن البرامج 
األكاديمية المواكبة للمستجدات على 
الصعيد العلمي، والتي يمكن للطلبة 

الخليجيين التسجيل فيها. 
ج��اء ذل��ك، أثن��اء ت��رؤس البحري��ن 
االجتماع الخامس للجنة وزراء التربية 
والتعليم بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، واالجتماع ال�21 لوزراء 
التعليم العالي والبحث العلمي بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
واللذين عقدا بتقنية االتصال المرئي، 
والتعلي��م  التربي��ة  وزراء  بمش��اركة 
ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي 
الخليجيي��ن، وبحض��ور األمي��ن العام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

الدكتور نايف الحجرف.
وأش��اد وزير التربي��ة والتعليم رئيس 
مجلس أمناء مجل��س التعليم العالي 
الدكتور ماج��د النعيم��ي، بما بذلته 
لجائح��ة  للتص��دي  المجل��س  دول 
كورون��ا، والح��د م��ن تأثيره��ا عل��ى 
في  التعليمي��ة  الخدم��ات  اس��تدامة 
مختل��ف المراح��ل الدراس��ية، تأكيدًا 
على ما يحظى ب��ه التعليم من عناية 
واهتمام وأولوية، لدوره الحاس��م في 

بناء وتنمية المجتمعات.
وناقش المش��اركون في االجتماعين 

ع��ددًا من المحاور، واتخ��ذوا القرارات 
الالزمة بش��أنها، حيث تم استعراض 
بي��ان قم��ة الع��ال »قم��ة الس��لطان 
قاب��وس والش��يخ صب��اح« المنعقدة 
في يناير الماض��ي، ورصد جهود دول 
المجل��س في تحقي��ق اله��دف الرابع 
م��ن أهداف األمم المتح��دة »التعليم 
الجي��د« وم��دى التق��دم الحاصل على 
ه��ذا الصعيد، وتوس��يع التع��اون مع 
المنظم��ات الدولية وتب��ادل الخبرات 
بش��أن التعامل م��ع جائح��ة كورونا، 
واالس��تمرار في تزوي��د قاعدة بيانات 
األمان��ة العام��ة لمجل��س التع��اون 
المبذول��ة  الجه��ود  بمس��تجدات 

لمواجهة الجائحة.
وفي اجتم��اع وزراء التربية والتعليم، 
العم��ل  خط��ة  مناقش��ة  تم��ت 
المش��ترك  للتع��اون  االس��تراتيجية 
ف��ي مج��ال التعليم الفن��ي والمهني، 

وخصوص��ًا م��ا يتعلق بتنفي��ذ الدورة 
المه��ارات  لمس��ابقة  الخامس��ة 
الدول  واس��تعراض تجارب  الخليجية، 
في مج��ال دع��م المنش��آت الصغيرة 
والمتوس��طة من خالل التعليم الفني 
والمهني، إلى جانب مناقش��ة الخطة 
المس��تقبلية لعمل اللجنة وبرنامجها 
الزمني للتعاون المش��ترك في مجال 
التربي��ة والتعليم للفت��رة من 2022 
إلى 2026، والتي تش��مل عدة محاور 
تتعل��ق بتطوي��ر السياس��ات بحي��ث 
تس��تجيب مع متطلبات القرن الحادي 
والعش��رين، وتطوير منظومة التعلم 
الرقمي وأساليب التقويم بما يعكس 
مس��توى مخرجات التعلي��م، والعمل 
التط��ورات  مواكب��ة  ضم��ان  عل��ى 
بالث��ورة  والمرتبط��ة  المتس��ارعة 
التعلي��م،  ف��ي  الرابع��ة  الصناعي��ة 
ورصد وتب��ادل التج��ارب الناجحة في 

ال��ذكاء االصطناعي، وف��ي مجال أمن 
المعلومات التعليمية.

أم��ا في اجتم��اع وزراء التعليم العالي 
والبح��ث العلمي، تم بحث اس��تكمال 
وزارات التعليم العالي والبحث العلمي 
الخليجي��ة  الس��وق  باق��ي متطلب��ات 
المشتركة، بما في ذلك المساواة في 
تلقي التعليم العال��ي، إضافًة إلى ما 
يتعلق بتنقل الطلب��ة بين الجامعات 

الخليجية، 
تفعي��ل  أهمي��ة  االجتم��اع  وأك��د 
والتوس��ع  االلكتروني��ة،  الخدم��ات 
ال��ذكاء االصطناعي،  ف��ي تطبيق��ات 
وتطوي��ر منظوم��ة التعل��م الرقمي، 
والعم��ل على تطوير مناه��ج التعليم 
العالي ومواكبة التطورات المتسارعة 
الصناعي��ة  بالث��ورة  والمرتبط��ة 
الرابع��ة، وتبادل التجارب الناجحة في 
ال��ذكاء االصطناعي، وف��ي مجال أمن 
المعلومات، إلى جانب التش��جيع على 
إجراء البحوث الرصينة المس��تندة إلى 

التقنيات المتقدمة.
ودعا المجتمعون، إلى تعزيز مسارات 
االبت��كار وري��ادة األعم��ال، وتنظي��م 
المزي��د م��ن ال��ورش العلمي��ة حول 
تش��جيع البحث والنش��ر العلمي، وفي 
نهاية االجتماع تم عرض فيلم نفذته 
وزارة التربي��ة والتعليم ف��ي البحرين 
بالتع��اون مع جامع��ة الخليج العربي 
حول س��ير العم��ل في مدين��ة الملك 
عب��داهلل الطبي��ة، وما س��تقدمه من 

خدمات تعليمية وتدريبية وبحثية.

رنا بنت عيسى: مستوى متميز 
 للتعاون البحريني التايلندي 

في مجال التعليم العالي

اس��تقبلت األمي��ن العام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس 
مجلس أمن��اء مجلس التعليم العالي الدكتورة الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعيج آل خليفة بمكتبها أمس، س��فير مملكة تايلند 
لدى البحرين تانيت نا سونخال، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله 
س��فيرًا لبالده لدى المملكة. وأعرب��ت األمين العام عن تقديرها 
لم��ا وصلت إليه عالق��ات الصداقة بين البحري��ن ومملكة تايلند 
من مس��توى متميز ف��ي مختل��ف األصعدة، وفي كاف��ة مجاالت 
العمل المشترك بين البلدين، ومن بينها التعليم العالي والبحث 
العلمي، منوهًة بالجهود الملموسة للسفير تانيت نا سونخال في 
تحقي��ق أهداف وتطلع��ات البلدين في فتح آف��اق أرحب للتعاون 
الثنائي، متمنيًة له التوفيق والنجاح فيما سيوكل إليه من مهام 
في خدم��ة بلده الصدي��ق. من جانب��ه، أعرب الس��فير تانيت نا 
سونخال عن شكره وتقديره لألمين العام، وامتنانه لما حظي به 
م��ن دعم مكنه من إنجاز مهامه الدبلوماس��ية، متمنيًا للبحرين 

كل التقدم والرخاء.

هنأ الالعب منفردي بفوزه بالمركز األول في بطولة آسيا للجوجيتسو

 وزير الداخلية: الشأن الرياضي 
يمثل أهمية كبيرة في عمل الوزارة

أك��د وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن 
عب��داهلل آل خليف��ة أن الش��أن الرياض��ي يمث��ل 
أهمي��ة كبي��رة في عم��ل وزارة الداخلي��ة، مثمنًا 
كفاءة وجاهزية العبي الف��رق الرياضية بالوزارة 
وحرصه��م عل��ى اإلخ��الص واالجته��اد وتحقيق 
نتائج مش��رفة تعكس المس��توى المتميز ألبناء 

البحرين.
جاء ذلك خالل اس��تقباله، أم��س، بحضور رئيس 
األمن العام الفريق طارق الحسن، رئيس االتحاد 
الرياضي لألمن العام العقيد خالد الخياط، الذي 
قدم له، علي منفردي العب وزارة الداخلية الفائز 
بالمرك��ز األول ف��ي وزن 77 كيلوغرام��ًا، ضم��ن 
منتخب البحرين الوطن��ي للدفاع عن النفس في 
بطولة آس��يا للجوجيتس��و، التي أقيمت في دولة 
اإلم��ارات العربية المتحدة الش��قيقة، حيث هنأه 
به��ذا اإلنجاز، وال��ذي يعكس ما يتمت��ع به من 
اس��تعداد وانضباط ومهنية في األداء الرياضي، 
متمني��ًا للجمي��ع المزيد م��ن التوفي��ق والنجاح 

ومواصلة اإلنجازات.
وخالل اللقاء، أش��اد وزير الداخلي��ة بدعم ورعاية 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى حفظ��ه اهلل 
ورع��اه، للرياض��ة البحريني��ة، األم��ر ال��ذي كان 
ل��ه الفضل ف��ي تحقي��ق العديد م��ن اإلنجازات 
والف��وز بمراكز متقدمة في البط��والت الرياضة 
العالمي��ة المختلف��ة، مثمنًا اهتم��ام ومتابعة 

س��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليف��ة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، 
رئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة ودوره 
ف��ي توفي��ر البيئ��ة المواتية لتحقي��ق اإلنجازات 
الرياضية وط��رح المبادرات الوطني��ة البناءة في 
القط��اع الش��بابي، معرب��ًا عن تقدي��ره لرئيس 

األم��ن الع��ام ورئيس االتح��اد الرياض��ي لألمن 
العام على المتابعة المباشرة للفرق الرياضية.

م��ن جهته، أعرب الالعب عل��ي منفردي عن بالغ 
تقديره وامتنانه لوزير الداخلية على هذه اللفتة 
الكريم��ة، والت��ي تمثل دافعًا لمواصلة مس��يرة 

العطاء وتحقيق اإلنجازات الرياضية.

 »التربية«: تنفيذ 250 دورة
 تدريبية بالعام الدراسي الجديد

أكد وزي��ر التربية والتعلي��م الدكتور ماج��د النعيمي أنه في 
إطار جهود الوزارة الس��تمرارية تمهي��ن كوادرها العاملة في 
مختلف القطاعات، فقد أعدت مراكز مصادر التعلم للمعلمين 
خط��ة برامجه��ا التدريبية للعام الدراس��ي الجدي��د 2021 - 
2022، متضمنًة 250 دورة تدريبية س��يتم تنفيذها عن ُبعد 
ف��ي مركزي المنامة والمحرق، وذلك لفائدة منتس��بي الوزارة 

بصورة أساسية.

السفير الكوري: التسهيالت 
الحكومية عززت موقع البحرين 

االستثماري في المنطقة

أجرى س��فير جمهوري��ة كوري��ا المعتمد ل��دى البحرين هاي 
كوان تش��ونغ بجولة في مدين��ة س��لمان الصناعية، بحضور 
المهن��دس القائ��م بأعمال مدي��ر المناط��ق الصناعية خالد 
القالف، حيث اطلع على مصنع »سوالر تك جرين انيرجي« الذي 
يع��د واحدًا من أحدث المصانع في صناعة األلواح الشمس��ية، 
كما ت��م تقديم عرض ح��ول االمتيازات والحواف��ز الممنوحة 
للمس��تثمرين والبني��ة التحتية القائمة المبني��ة وفقًا ألعلى 
المعايير العالمية باإلضافة إلى تجربة البحرين في استقطاب 

رؤوس األموال األجنبية.
وخالل الجولة، أشار السفير الكوري إلى العالقات الثنائية التي 
ترب��ط البحرين وجمهورية كوريا، الفتًا أن التس��هيالت التي 
تقدمها الحكومة بن��اًء على الرؤى واالس��تراتيجيات الهادفة 
جاءت لتع��زز موقع البحرين االس��تثماري كبوابة لألعمال في 
المنطقة والحرص على ضمان سالس��ة عمل هذه المش��اريع 
ضم��ن بيئة صناعية صديق��ة والمميزات الت��ي توفرها على 
مس��توى عال قد أسهمت إلى حد بعيد في استقطاب كبريات 

المشاريع العالمية وتوطينها في البحرين.

لوري: زيادة مستوى الوعي العام 
بقضايا البيئة في المملكة

أن��اب محافظ العاصمة الش��يخ هش��ام بن عب��د الرحمن آل 
خليفة، مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة يوس��ف 
لوري للمش��اركة ف��ي الحملة التي انطلق��ت بعنوان »تنظيف 
ش��واطئ المنامة«، والتي تأتي ضمن إطار مشروع العاصمة 
الخضراء بعد اعتماد منظمة الصحة العالمية المنامة مدينة 
صحية، وذل��ك تزامنًا مع الي��وم العالم��ي »للنظافة وتنظيف 
الش��واطئ« الذي يصادف الثامن عش��ر من س��بتمبر من كل 
عام، وذلك بالتعاون مع شركة س��يب مارين بالشراكة وواتر 

جاردن سيتي وبمشاركة األهالي والمقيمين في العاصمة.
وأكد لوري حرص المحافظة على مواصلة هذه الحمالت الوطنية 
البيئي��ة، حرصًا منها على دعم مختلف المش��اريع الرامية الى 
زيادة مس��توى الوعي العام بقضايا البيئة في المملكة عامة 
والعاصمة خاصة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تأتي إيمانًا من 
المس��ؤولية المجتمعية التي توليها المحافظة كل االهتمام 
في س��بيل رفع مس��توى النظاف��ة ورعاي��ة البيئة، وتش��جيع 
الشراكة المجتمعية ونشر مضامينها بين المهتمين وتثقيف 
الش��باب حيال الحفاظ على رونق السواحل وتطويرها. وأشاد 
لوري بالمش��اركة الواس��عة من قبل المتطوعين واألفراد في 
هذه المبادرة، والتي عكس��ت حرصه��م على االهتمام بجمال 
س��واحلهم وتوفير بيئة نظيفة وسليمة للجميع، كما أظهرت 
اهتمامهم ف��ي إذكاء روح التعاون وتعزيز مفهوم الش��راكة 

المجتمعية وتنمية روح العطاء في المجتمع.
وأضاف أن الس��واحل لها مكانة كبيرة لدى األهالي وارتباطها 
منذ الق��دم بمصدر رزق األجداد، منوه��ًا كذلك على أهميتها 
كمقصد جاذب لجميع أفراد المجتمع وكونها متنفس��ًا مناسبًا 

لجميع األنشطة البحرية والترفيهية.
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بلدي الشمالية و»السنية« يبحثان 
توسعة مساجد الدائرة التاسعة

سماهر سيف اليزل «

أك��د رئي��س المجلس البلدي الش��مالي أحم��د الكوهجي، أهمية 
التنس��يق والتعاون وتقوية أواصر التعاون بين المجلس البلدي 
والجه��ات ذات االختص��اص، مش��يرًا إلى أن ه��ذا التعاون يصب 

بشكل مباشر في مصلحة المواطنين والمصلحة العامة.
من جهته، أكد ممثل الدائرة التاسعة بالمجلس البلدي الشمالي 
ورئي��س اللجنة الفنية عبداهلل القبيس��ي، أنه تق��دم بمقترحات 
توس��عة 5 مساجد بالدائرة التاس��عة بمدينة حمد نظرًا للحاجة 
الماس��ة ألهالي المنطقة وخدمة لرواد بي��وت الرحمن. جاء ذلك 
خ��ال االجتماع الذي عق��د بمق��ر إدارة األوقاف بحض��ور رئيس 
قسم الخدمات الهندس��ية والصيانة عبداهلل المعيلي، ومستشار 
المتابعة والتنسيق بإدارة األوقاف السنية خالد المالكي، ورئيس 
مجل��س بلدي الش��مالية أحمد الكوهجي، ورئي��س اللجنة الفنية 

عبداهلل القبيسي.

 عبدالرحمن: تخصيص أراٍض
 إلنشاء وحدات سكنية بهورة سند

أحمد خالد «

كش��ف العضو البلدي للدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية عمر 
عبدالرحمن أنه تم تخصيص مخطط سيش��تمل على 414 عقارًا 
مختلفًا في هورة س��ند، مش��يرًا إلى تخصيص مواقع بالمخطط 
إلنشاء وحدات سكنية فيه. وقال عبدالرحمن: »المخطط سيكون 
كأول تجربة لتطبيق قانون االس��تماك لغرض تنفيذ استماك 
المخططات، ولذلك سيتم تعويض أصحاب األراضي التي وقعت 
ضمن المخط��ط«. واضاف قائ��ًا: »أما ع��ن تفاصيل المخطط 
فس��يتم اقتطاع أراٍض خدمية وتصانيف ستلبي احتياجات أهالي 
المنطقة م��ن خال هذا المخطط، باإلضافة إلى أنه سيش��تمل 
عل��ى 414 عق��ارًا خدمي��ًا مختلفًا، وس��يحتوي على موق��ع لوزارة 

اإلسكان إلنشاء وحدات سكنية فيه«.

 زينل تلتقي وزير الكهرباء: التعاون 
مع الحكومة لالرتقاء بجودة الخدمات

أكدت رئيس��ة مجلس النواب فوزية 
والتنس��يق  التع��اون  عل��ى  زين��ل، 
المس��تمر بين الس��لطة التنفيذية 
والس��لطة التش��ريعية ف��ي تحقيق 
وطموح��ات  وتطلع��ات  احتياج��ات 
المواطنين، من أجل االرتقاء بجودة 
وكفاءة الخدم��ات المقدمة، انطاقًا 
صاح��ب  حض��رة  توجيه��ات  م��ن 
الجال��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل الب��اد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه، وفي س��ياق التكامل في 
الجهود الوطنية بين مجلس النواب 
والحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس 

الوزراء حفظه اهلل.
جاء ذلك خ��ال لقائها أم��س، وزير 
وائ��ل  والم��اء  الكهرب��اء  ش��ؤون 
المب��ارك، حي��ث تط��رق اللق��اء إلى 
خط��ط ومش��اريع هيئ��ة الكهرب��اء 
والم��اء المس��تقبلية، واس��تعراض 

خدم��ات  وتحس��ين  تقدي��م  س��بل 
للمواطني��ن  والم��اء  الكهرب��اء 

والمقيمين في مملكة البحرين.
وأك��دت أن قطاع الكهرب��اء والماء، 
يمث��ُل واح��دًا م��ن أه��م القطاعات 
الحيوي��ة، وفاعًا مؤث��رًا في تهيئة 
البني��ة التحتي��ة، بما يفت��ح اآلفاق 

اس��تقطاب  أج��ل  م��ن  الرحب��ة 
االقتص��اد  وتعزي��ز  االس��تثمارات 
التنموية  للغايات  الوطني، وتحقيقًا 

الشاملة.
وأك��دت أهمي��ة االنفتاح المس��تمر 
على تطلعات المواطنين، والتفاعل 
مع الماحظ��ات التي يطرحونها إزاء 

الخدم��ات التي ُتقدم لهم، الس��يما 
فيما يتعلق بالفواتي��ر، وإيجاد آلية 
مراجع��ة دائم��ة، تضم��ن مواصلة 
االرتق��اء بالخدمات األساس��ية وفي 
مقدمتها خدم��ات الكهرباء والماء، 
تحقيقًا للطموح��ات التي قام عليها 
برنامج عمل الحكوم��ة، وتجاوبًا مع 

مقترحات وأطروحات النواب.
وثمنت الجهود التي تبذلها الوزارة، 
من أجل االرتق��اء بخدمتي الكهرباء 
والماء، مؤكدة حرص مجلس النواب 
على التعاون والتنس��يق المس��تمر 
م��ع الوزارة من أج��ل تقديم خدمات 

متميزة للمواطنين والمقيمين.
ع��ن ش��كره  الوزي��ر،  أع��رب  فيم��ا 
وتقديره لرئيسة مجلس النواب على 
جهودها المبذولة في طرح ومناقشة 
القضايا التي تمس مصلحة الوطن 
والمواطن من أجل تحقيق تطلعات 
وآم��ال المواطنين، به��دف االرتقاء 

بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

بدءًا من اليوم.. »الصحة«:

 نقل خدمات »كورونا« من »مركز المعارض« 
إلى »البحرين الدولي« ومجمع سترة

أعلن��ت وزارة الصحة ع��ن نقل جميع 
تقديمه��ا  يت��م  الت��ي  الخدم��ات 
بمرك��ز البحري��ن الدول��ي للمعارض 
بالتص��دي  الخاص��ة  والمؤتم��رات 
 »19 »كوفي��د  كورون��ا  لفي��روس 
وذلك ب��دًءا من الي��وم االثنين، حيث 
س��يتم نق��ل المرك��ز الطب��ي ال��ذي 
الصحي��ة  الرعاي��ة  خدم��ات  يق��دم 
القائمة  للح��االت  والثانوية  األولي��ة 
إل��ى  المنزل��ي  للع��زل  والخاضع��ة 
مستش��فى البحرين الدولي، في حين 
س��يتم نقل التطعيمات م��ن قاعات 
مرك��ز البحري��ن الدول��ي للمع��ارض 
إلى مجمع س��ترة التجاري، وذلك بما 
يتماش��ى م��ع مس��تجدات مس��ارات 
التص��دي للفي��روس. وقال��ت الوزارة 
إن��ه ق��د ت��م االنته��اء م��ن تجهي��ز 
مستش��فى البحري��ن الدول��ي بكافة 
التجهيزات الطبي��ة الازمة لمعالجة 
ومتابعة الح��االت القائمة الخاضعة 
للع��زل المنزل��ي عند ظه��ور أعراض 
والمتوسطة  البس��يطة  بين  تتفاوت 
المستش��فى  الش��دة، حيث س��يضم 
الخارجية وقس��ما  للعي��ادات  قس��ما 
لإلقامة القصيرة. ودعت وزارة الصحة 
الخفيف��ة  القائم��ة  الح��االت  جمي��ع 
والمتوسطة الخاضعة للعزل المنزلي 
والتي تحتاج للعناية الصحية التوجه 

البحري��ن  إل��ى مستش��فى  مباش��رة 
الدول��ي دون الحاجة لاتصال بالرقم 
444، مؤك��دة على االس��تعداد التام 
الس��تقبال وتحويل الح��االت القائمة 

من وإلى المستشفى.
كما أكدت ال��وزارة اس��تمرار خدمات 

التطعي��م بالمراك��ز الصحي��ة يوميًا، 
الوص��ول  حت��ى  مس��تمر  والعم��ل 
للحمل��ة  المنش��ودة  لأله��داف 
الوطني��ة للتطعي��م وتحقيق المناعة 
المجتمعي��ة وأعل��ى درج��ات األم��ن 

الصحي بالمملكة.

وأضافت ال��وزارة أن المملكة ماضية 
ف��ي تطوي��ر بروتوك��والت التطعيم 
ضم��ن الحمل��ة الوطني��ة للتطعي��م 
العالمي��ة  البروتوك��والت  بحس��ب 
المعتم��دة، م��ن أجل الحف��اظ على 
خ��ال  م��ن  وس��امتهم  صحته��م 
اكتس��اب المناع��ة ض��د الفي��روس، 
مش��يدة بالدور المس��ؤول من جميع 
المواطني��ن والمقيمي��ن ممن تلقى 
التطعيم حفاظا على صحتهم وصحة 
من حوله��م، منوهة باس��تمرار آلية 
الموق��ع  عب��ر  للتطعي��م  التس��جيل 
في��روس  المخص��ص  اإللكترون��ي 
أو   healthalert.gov.bh »كورون��ا« 
تطبيق »مجتم��ع واعي«، حيث يمكن 
االطاع عل��ى البيان��ات الخاصة بكل 
تطعي��م والفئة المؤهل��ة ألخذه من 

قبل الجميع.
وأك��دت وزارة الصحة أنها س��تتولى 
بع��د نق��ل جمي��ع الخدم��ات، عملية 
تعقيم المرك��ز من الداخ��ل والخارج 
بجمي��ع القاعات والمنطقة المحيطة، 
كما سيتم التأكد من كفاءة وسامة 
ف��ي  الموج��ودة  التهوئ��ة  أنظم��ة 
ال��ازم  التعقي��م  وتوفي��ر  القاع��ات 
لضم��ان س��امة وأمن مس��تخدمي 
القاعات، وفق البروتوكات والمعايير 

المعتمدة لذلك.

البحرين: سجل اإلمارات اإلنساني 
ناصع ويدل على مكانة رفيعة

أعرب��ت وزارة الخارجي��ة عن رف��ض البحرين البال��غ لما تضمنه 
القرار الصادر عن البرلمان األوروبي من ادعاءات مغلوطة بش��أن 
دولة اإلم��ارات العربية المتحدة. وأك��دت وزارة الخارجية أن قرار 
البرلم��ان األوروبي اس��تند إل��ى معلومات غير صحيح��ة ويفتقد 
إل��ى المصداقي��ة، ويتنافى مع ما حققته دول��ة اإلمارات العربية 
المتح��دة من إنجازات بارزة في مجال التنمية البش��رية والحفاظ 
على حقوق اإلنس��ان وتعزيز مبادئ العدالة والمس��اواة، وتوفير 
الحي��اة الكريمة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها التزاما 

منها بما ينص عليه دستور دولة اإلمارات وقوانينها الوطنية.
كما أكدت وزارة الخارجية أن سجل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الش��قيقة في التعامل اإلنساني وحماية الحقوق والتمسك بقيم 
المس��اواة والعدالة وعدم التمييز سجل ناصع تدل عليه المكانة 
الرفيع��ة التي تحتلها دول��ة اإلمارات في المؤش��رات العالمية، 
وتصنيفه��ا ضمن دول »التنمية البش��رية العالي��ة للغاية« في 

مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

 رئيس أمناء الرعاية الصحية يرعى 
ورش الجهاز التنفسي نوفمبر المقبل

أك��د رئيس مجلس أمناء مراكز الرعاي��ة الصحية األولية بالمجلس األعلى للصحة 
الدكت��ور عبدالوهاب محم��د، أن دورات وورش عمل الجهاز التنفس��ي لها مكانة 
مرموق��ة ف��ي الجانب الصحي وتخدم ش��ريحة كبي��رة جدًا م��ن المجتمع الطبي، 
مبينًا أن المجلس األعلى للصحة حريص على المس��اهمة في تحقيق كامل النجاح 
للدورات وورش العمل التي يتم تنظيمها من قبل المؤسسات والشركات.جاء ذلك 
بمناس��بة رعايته ورشة عمل الجهاز التنفس��ي التي ستنظمها شركة إديوكيشن 
باس، الش��ركة الرائدة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، حيث س��تقام في 19 
نوفمب��ر القادم. وأوض��ح أننا، نعيش في هذه المنطقة اآلمن��ة من العالم والتي 
حباها اهلل بكل وس��ائل السامة واإلطمئنان، إلى أن أصيب العالم بأسره بجائحة 
كورونا التي تس��ببت في الكثير من األزمات والتحديات التي لم يتم حصرها حتى 
اآلن. وأكد أن تفش��ي هذا الفيروس وقدرته على اإلنتش��ار الس��ريع، وتمكنه من 
التحور المتكرر وقدرته على التصدي للقاحات المتوافرة والمس��تجدة، جعلنا في 
حال��ة حرب معه بكل ما أوتينا من علم و خب��رة وإتباعنا للتعليمات الصادرة من 

القيادة المتمثلة بجهود صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن فيروس كورونا كان فتاكًا وتس��بب 
بالعديد من الوفيات بس��بب تأصله في الجهاز التنفسي وخصوصًا في التشعبات 
الهوائية عند مختلف الفئ��ات العمرية الوهنة والضعيفة لمقاومة هذا المرض. 
لذلك فإن المجلس األعلى للصحة وبتوجيهات مباش��رة من رئيسه الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة أولي الدورات وورش العمل أهمية كبيرة من 
أجل مواصلة االرتقاء بالخدمات الطبية في المملكة في ظل الرعاية الكريمة من 
لدن حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورعاه، واهتم��ام صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأش��ار إل��ى أن المجلس األعلى للصحة، 
س��يقدم كافة اإلمكانيات المتاحة من أجل تحقيق كامل النجاح للورش��ة، مشيدًا 
بالجهود البارزة التي تبذلها أديوكيش��ن باس في المس��اهمة في ارتقاء وتميز 

الخدمات الطبية في المملكة. 

 بلدي الشمالية متمسك بإسقاط 
فواتير كهرباء بعض المتوفين

أكد عض��و المجلس البلدي الش��مالي وممثل الدائرة التاس��عة 
عبداهلل القبيس��ي، أن المجل��س وُمراعاة للظ��روف المادية التي 
يعانيها ورثة المتوفى بسبب متأخرات الرسوم الخدمية - اعتمد 
توصية بتطبيق قرار إس��قاط رس��وم اس��تهاك الكهرباء والماء 

ورسوم البلدية عن بعض المتوفين منذ عام 2019.
وأضاف أن الوزارة في ردها بتاريخ 30 أكتوبر 2019 على التوصية 
األول��ى بأنه��ا متحققة عل��ى أرض الواقع من خ��ال قرار مجلس 
ال��وزراء رقم )30( لس��نة 2019م، إاّل أن الواقع ه��و أن كثيرًا من 
العوائ��ل ال تدري به��ذا القرار وخصوصًا األرام��ل واليتامى وكبار 
الس��ن الذين توفى عائله��م، وال يوجد من يتح��رك من أجلهم، 
فيضطرون إلى تبديل الفاتورة باس��م أحدهم وتحمل المتأخرات 

من دون أن يوجههم أحد إلى تلك الخدمة.

513 مليون دوالر التبادل التجاري 
بين مصر والبحرين بالنصف األول

قفزت قيمة التج��ارة بين مصر والبحرين بنس��بة 188.8% خال 
النصف األول من 2021، لتس��جل 513.5 مليون دوالر في مقابل 
177.8 ملي��ون دوالر خ��ال النص��ف األول من 2020. وكش��فت 
بيانات الجه��از المركزي للتعبئة العام��ة واإلحصاء والتي حصل 
أم��وال الغد على نس��خة منها، نم��و قيمة التجارة بي��ن البلدين 
بنس��بة 296.4% خال يونيو الماضي لنحو 61.112 مليون دوالر، 
ف��ي مقاب��ل 15.416 ملي��ون دوالر خ��ال يوني��و 2020. ويصب 
المي��زان التجاري بي��ن مصر والبحري��ن في صال��ح األخيرة بنحو 
135.4 ملي��ون دوالر. ونمت قيمة الص��ادرات المصرية للبحرين 
لتبل��غ 189 مليون دوالر خال النصف األول من عام 2021 مقابل 
37.8 ملي��ون دوالر خ��ال نفس الفت��رة من عام 2020 بنس��بة 
ارتف��اع قدرها 399.9%. وس��جلت قيمة ص��ادرات مصر للبحرين 
قفزة خ��ال يونيو 2021 لتحقق 13.93 ملي��ون دوالر في مقابل 
4.35 ملي��ون دوالر بنمو 220.2%. وارتفع��ت قيمة واردات مصر 
من البحرين لتس��جل 324.4 مليون دوالر خال النصف األول من 
ع��ام 2021 مقابل 140 ملي��ون دوالر خال نفس الفترة من عام 
2020 بنسبة ارتفاع قدرها 131.7 %. وشهدت قيمة واردات مصر 
من البحرين نح��و 47.182 مليون دوالر خال يونيو الماضي، في 
مقاب��ل 11.066 مليون دوالر خ��ال يونيو 2020، بنمو %326.4. 
وزادت قيمة االستثمارات البحرينية بمصر لنحو 324 مليون دوالر 
خال العام المالي 2019 /2020 مقابل 192,1 مليون دوالر خال 

نفس الفترة من 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 68,7 %.
وبلغ��ت قيمة تحوي��ات المصريين العاملي��ن بالبحرين 107,7 
ملي��ون دوالر خ��ال الع��ام المال��ي 2018 / 2019 مقابل 94,6 
ملي��ون دوالر خال العام المال��ي 2017 / 2018 بنس��بة ارتفاع 

قدرها %13,9.

 إلزام شركة مقاوالت بسداد
13.6 ألف دينار غرامة تأخير تسليم مبنى

أص��درت المحكمة الكبرى المدني��ة حكمها بإنصاف 
بحرين��ي قام بإبرام عقد مقاولة مع إحدى الش��ركات 
حيث ألزمت الشركة بأن تؤدي له 13683.370 دينار 

كغرامة تأخير في تسليم المبنى.
وقال��ت وكيل��ه المدعي المحامية دانة البس��تكي إن 
موكله��ا قام بإبرام عقد مقاولة مع إحدى الش��ركات 
على أن تقوم األخي��رة بتنفيذ مبنى مكون من ثاثة 
أدوار في فترة حددت فيما بينهما بس��بعة أش��هر إال 
أن المدعى عليها »الشركة« قد قامت بالمماطلة مع 
المدعي متعللة بأع��ذار واهية رغم مخاطبة موكلها 
لها ألكث��ر من مرة مما تس��بب له بأضرار جس��يمة 
وتأخرت في تس��ليم المبنى للمدعي عليه ل�25 شهرًا 
مخالف��ة بذلك العقد المبرم بين الطرفين.وبينت أن 
موكلها قد أقام دعواه أمام المحكمة الكبرى المدنية 
مطالب��ًا في ختامها بتعويضه ع��ن التأخير في مدة 
تس��ليم العقار مبلغًا وقدره 16000 دينار وتعويضه 
أيض��ًا عن العي��وب التي كانت بس��بب المدعي عليه 

وذلك لعدم تنفيذه العمل بالمستوى المطلوب.
وتابع��ت البس��تكي أن المحكم��ة تبادل��ت الدعوى 
وقررت في حكمها غير النهائي انتداب خبير هندسي 
والذي خلص في تقريره باس��تحقاق موكلها لغرامة 
التأخي��ر مبلغ 13683.370 دين��ار وذلك بعد تصفيه 
الحس��اب بين الطرفين وأثبت في تقريره أن التأخير 
كان بس��بب المدعى عليها حيث تم التسليم الفعلي 
للمبن��ى بعد 25 ش��هرًا من تاريخ توقي��ع العقد كما 
وأثبت في تقريره جملة من العيوب في تنفيذ البناء.

ونوه��ت إل��ى أن المحكمة أش��ارت لما ه��و مقرر في 
نص المادة 584 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 
2001 بإصدار القان��ون المدني، بأن »المقاولة عقد 
يلت��زم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عمًا للطرف 
اآلخر مقاب��ل عوض دون أن يكون تابع��ًا له أو نائبًا 
عنه« كما اس��تندت أيضًا لنص المادة رقم »589/أ« 
م��ن ذات المرس��وم، بأنه »عل��ى المق����اول أن ينجز 
العمل طبقًا للش��روط الواردة في عقد المقاولة وفي 

المدة المتفق عليها«.
وأوضحت أن��ه إذا لم تتوفر ش��روط أو لم يتفق على 
مدة، الت�زم بإنجازه وفق��ًا لألصول المتع��ارف عليها، 
وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل، 
مع مراعاة ع��رف الحرفة، فقد نصت المادة رقم 599 
بأنه »يس��تحق المقاول المقابل عند تس��لم العمل، 
إال إذا قضى االتف��اق أو العرف بغير ذلك«. وحيث إن 
المحكمة قد اطمأن��ت لتقرير الخبير محمواًل به على 
أس��بابه وانتهت فيه إلى انشغال ذمه المدعى عليها 
بمبل��غ 13683.370 دينار جراء ع��دم التزام المدعى 
عليه بعقد المقاولة الموقع بين الطرفين وذلك بعد 
تصفيه الحساب بين طرفي العقد لذلك، فقد أصدرت 
حكمه��ا الع��ادل بإلزام المدع��ي عليها ب��أن تؤدي 
للمدعي مبلغ��ًا وق��دره 13683.370 دين��ار وفائدة 
قانونيه بواقع 1% س��نويًا وذل��ك من تاريخ المطالبة 
وألزمت��ه  الت��ام  الس��داد  وحت��ى  ف��ي2020/6/23 

بالمصروفات المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة.



في وس��ط هذه الزيارات المكوكية الت��ي يقوم فيها قادة 
مجلس التع��اون الخليجي إلى بع��ض دول العالم والقيام 
بصفقات عس��كرية واقتصادية، فهي تس��عى لخلق وحدة 
الكلم��ة والمصير واالس��تعداد لما هو ق��ادم، ولعل ذلك 
مبش��ر لش��عوب المنطقة في توحيد الصف تجاه المخاطر 

المقبلة وعلى رأس��ها إي��ران، غير أن الالف��ت والذي ينظر 
إلى الخارطة الخليجية يش��اهد مدى تصاعد وتيرة العالقة 

البحرينية القطرية رغم توقيع اتفاق العال.
فف��ي العالق��ات الدولية وحس��ب أعرافها فأنه��ا متكيفة 
عل��ى المصالح العليا للبالد، لك��ن هل البحرين تكن العداء 

لقطر لدرجة بأنها ترفض الجلوس أم العكس؟ المسألة ال 
تكمن في هذا االتجاه وحتى نفهم طبيعة الخالف البحريني 
القطري الحالي، فهو مبني على مشكلة أساسية لدى النظام 
الحاك��م بقطر يتمث��ل بالص��ورة النمطي��ة للبحرين التي 
رس��مها القادة القطريون بأن وجود المنامة يكش��ف أصل 
عائلة آل ثاني في تولي حكم شبة الجزيرة القطرية، وأنهم 
يريدون قدر المس��تطاع طمس تاري��خ البحرين وبالتحديد 
عائل��ة آل خليفة الكرام، وهذا الس��بب الرئيس الذي يجعل 
قطر ترفض الجلوس مع مملك��ة البحرين على طاولة لحل 

الملفات العالقة وفق اتفاق العال.
غي��ر أن مملكة البحري��ن تنظر لقطر بأنها دولة ش��قيقة 
ويجم��ع الش��عبين عالق��ات قراب��ة وصل��ة ونس��ب ودم، 
فالبحرين أي خطوة نحو التصالح فأنها س��تبادر وس��تفتح 
أجوائه��ا ومعابره��ا لألخ��وة في قط��ر والدلي��ل الدعوات 

البحريني��ة المتك��ررة للجلوس على الطاول��ة لتنفيذ بنود 
اتف��اق العال، إال أن ع��دم التزام الدوحة بذلك هو الش��يء 
الذي يح��ول دون الرجوع إلى العالقات الدبلوماس��ية، فال 
زالت الماكينة اإلعالمية القطرية قناة »الجزيرة« وأتباعها 
يهاجم��ون البحرين والتحريض العلن��ي ودعم اإلرهابيين 
المطلوبين، إضافة إلى المضايقات القطرية تجاه البحارة 
البحرينيي��ن، وغيره��ا من الملفات ال زالت مس��تمرة وهي  

تؤثر على أمن واستقرار البالد.
خالص��ة الموضوع، أن مملك��ة البحرين س��تقف كل خطر 
يهدد أمنها واس��تقرارها وأنه��ا واضحة مع الدوحة، فدعم 
الكيانات اإلرهابية والتحريض العلني ضد المنامة س��يتم 
مواجهت��ه بحزم، فإن التصالح مع قطر يتطلب التزامًا من 
الدوحة يش��اهد عل��ى أرض الواقع ليس كاتف��اق الرياض 
الذي انتهكته قطر، فالبحرين »ال تلدغ من جحر مرتين«.

11 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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طلعنا »متان«!
على الرغم من انتشار صاالت الرياضة وكثرتها في السنوات األخيرة، 
وعلى الرغم من دخول رياضات جديدة تناس��ب الجميع وتحفز الناس 
على ممارس��تها وعل��ى الرغم من كث��رة المطاع��م المتخصصة في 
تحضير األكل الصحي واإلقبال عليها، إال أن الصادم أن نسبة السمنة 
بينن��ا مرتفعة وتصل إلى 42٪! والس��منة مش��كلة خطيرة وتس��بب 
أمراضًا مزمنة كأمراض القلب واألوعية الدموية والسكري والسرطان، 
وهي عوامل رئيسة في حدوث الوفيات المبكرة حسب المتخصصين. 
ليس واضحًا س��بب هذا االرتفاع في حاالت الس��منة. فهل يعود ذلك 
للعادات الغذائية الس��يئة واإلفراط في تناول السكريات والنشويات 
أم بس��بب الجينات البحرينية المتوارثة، أم بس��بب ح��رارة الجو التي 
تجب��ر الن��اس على الجلوس ف��ي البيوت والقضاء عل��ى كل ما هو في 

الثالجة والفرن؟!
مؤتمر أكاديمية البحرين للسمنة الذي أسدل الستار عنه للتو، تطرق 
لخط��ورة موضوع الس��منة وتبعاتها وخرج بتوصيات منها تأس��يس 
عيادات متخصصة لتش��خيص وعالج مرضى السمنة بمراكز الرعاية 
الصحي��ة األولية والثانوي��ة، ووضع الس��منة على قائم��ة األولويات 
الصحية ضمن خطط مكافحة األمراض المزمنة غير الس��ارية لتوفير 
متطلب��ات المتابع��ة الدورية م��ع متخصصي التغذي��ة واألدوية، أو 
التدخالت الجراحية والمناظير، وذلك للحد من ارتفاع معدالت السمنة 
بالمملك��ة. هذا باإلضافة إلى الحث عل��ى تبني برامج مجتمعية على 
نطاق واسع لتحفيز جميع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية 
للوقاي��ة والتخلص من الس��منة على »غرار برنامج »تحدي المش��ي« 

الذي أطلقته جمعية السكري البحرينية«.
توصي��ات معقولة ونرج��و أن يؤخذ بها ويتم تنفيذها لكن بالش��ك 
نح��ن بحاجة أيضًا إل��ى أن نبدأ في النظر في ع��روض بعض مطاعم 
الوجبات الس��ريعة مث��اًل التي تغري الناس بش��راء كميات كبيرة من 
األكل المل��يء بالدهون بأس��عار منخفضة وأيضًا يج��ب التدقيق في 
بع��ض محتويات المش��روبات الس��كرية التي يقبل عليه��ا األطفال 
والمراهقون وهذا ما فعلته بريطانيا التي فرضت قيودًا على عروض 

المطاعم وفرضت الضرائب على المشروبات غير الصحية. 
ش��خصيًا، لم أكن أتوقع أن نسبة السمنة لدينا بهذا المعدل المخيف 
خاصة وأن أعدادًا كبيرة من البحرينيين يحرصون على رياضة المشي 
في المماش��ي التي أصبحت في كل مدينة وكذلك يش��ترك اآلالف في 
صاالت الرياضة ويوجد غيرهم يمارسون رياضات مختلفة مثل ركوب 

الدراجة الهوائية التي امتألت بهم الشوارع..! غريبة!

السعودية جرأة وندية
اليوم الوطني للمملكة العربية الس��عودية ليس احتفااًل مقتصرًا على األش��قاء 
في الس��عودية، بل ه��و عيد لكل العرب والمس��لمين وف��ي مقدمتهم مملكة 
البحرين التي يعيش ش��عبها قصة عشق لهذه األرض المباركة باعتبارها جزءًا 

من جسد واحد يجري في عروقه فيض المحبة عبر جسر الملك فهد.
وس��أتطرق ف��ي هذه المس��احة إلى بعض اإلنج��ازات التي تحقق��ت بالمملكة 
العربي��ة الس��عودية، منذ إطالق رؤي��ة 2030، حيث وصل المواطن الس��عودي 
آلفاق واسعة المجال على المستوى الدولي، وذلك من خالل تنفيذ تلك الرؤية.

فعل��ى الصعي��د الداخلي وقضية - نحن أكثر علمًا بها - وهي قضية اإلس��كان، 
نجد في الس��عودية ارتفاعًا ملموسًا في نس��بة تمّلك المساكن بما يجاوز %60 
مقارن��ة م��ع 47% قبل 5 أعوام، واس��تطاع المواطن الس��عودي أن يحصل على 
الدعم الس��كني بمجرد تقديم الطلب، بعد أن كانت فترة االنتظار تستغرق 15 

سنة.
ويش��هد قطاع السياحة في الس��عودية نموًا كبيرًا على المستوى الدولي، حيث 
س��جل ارتفاعًا بنس��بة 14%، ونتج من قطاع الترفيه إنشاء أكثر من ألف شركة، 

استطاعت أن تخلق ما يزيد على 101 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2020.
وبينما انخفض معدل تدفقات االس��تثمارات األجنبية دوليًا بنسبة 58% بسبب 

جائح��ة كورونا، نجد المملكة قد ش��هدت نموًا في تدفقات االس��تثمار األجنبي 
المباشر بلغ 17.625 مليار ريال بنسبة 331% بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال 
قبل إطالق الرؤية، وهناك مش��روعات استقطبت استثمارات أجنبية ضخمة مثل 

مشروع نيوم والقدية ومشاريع البحر األحمر السياحية. 
وشجعت السعودية توطين الصناعات بكافة أنواعها، وهو ما رفع عدد المصانع 
بنس��بة 38% ليصبح 9984 مصنعًا مقارنة ب���7206 مصانع، وعملت أيضًا على 
توطين الصناعات العس��كرية، لتص��ل إلى 8% مع نهاية ع��ام 2020م بعد أن 

كانت 2% في عام 2016م.
كل ه��ذه اإلنجازات وغيره��ا ال يمكن حصرها ف��ي مقالي المتواض��ع، ومازالت 
الس��عودية تحارب اإلره��اب وتواجه التهديدات اإلقليمية بش��جاعة وقوة، رغم 
ما يحدث من تغير في التوازنات السياس��ية وتبدل ح��ال أمريكا، لتتجه بوصلة 

السعودية ومعها الخليج، إلى الشرق حيث مستقبل قيادة العالم.
تتعام��ل الس��عودية بحكمة بالغة في الملفات السياس��ية الي��وم، ونرى جرأة 
وندية تليق بمكانتها الدولية، ومن يحاول ابتزاز الس��عودية اليوم، سيندم في 

وقت ال ينفع فيه الندم.. كل عام ونحن وأشقاؤنا بألف خير وازدهار ونماء.

* قبطان - رئيس تحرير جريدة »الديلي تريبيون« اإلنجليزية

الشعور باألمان الكاذب
نتائ��ج مبهرة وأرقام تبش��ر بالخير، هي حصيلة الت��زام وتكاتف أهل 
البحري��ن مع الفريق الوطني الطبي، مما أعطى المجتمع جرعة كبيرة 
من التفاؤل بعودة الحياة إلى طبيعتها وعلى ما كانت إليه قبل فترة 
الجائحة. فهل نحن في أمان اآلن؟ س��ؤال مهم ويجب على الجميع أن 
يجيب علي��ه، فبعد اإلجابة يمكننا أن نح��دد الفصل األخير من قصة 
هذه الجائحة، هل س��ننتهي منها أم س��تضاف إليه��ا صفحات أخرى 

وفصول أخرى.
وذل��ك يعتمد عل��ى أمرين مهمي��ن أولهما وأهمهما م��دى االلتزام 
واالحت��راز من قبل أف��راد المجتم��ع، والثانية مدى مالءم��ة وحداثة 
إجراءات الوقاية والتنظيم في الجهات والمؤسس��ات العامة والخاصة 
ف��ي البالد. وكل ذل��ك يعني عدم التراخي والش��عور باألمان الكاذب، 
فمج��رد عودة عقلي��ة ما قبل فبراي��ر 2019م يعني أنن��ا نهيئ بيئة 
خصبة النتشار فيروس كورونا أو غيره من جديد، وهو أمر ال يمكن أن 

نسمح به مهما حدث.
نثق تمامًا بتوجيهات الفريق الوطن��ي الطبي المبنية على معطيات 
اإلش��ارة الضوئية والتي بينت أن البحرين ف��ي أيٍد أمينة وتعلم كيف 
تدير الدفة. ورغم ذلك ال يعني أن نعيش على الحد األخير للتعليمات، 
المس��توى األخضر يس��مح بعودة الجميع إل��ى وظائفهم ومقاعدهم 
الدراس��ية وه��و خيار ال أمر، وهذا ما يج��ب أن نفهمه وتفهمه جميع 

الجهات.
حس��ن اإلدارة يتطلب م��ن الجهات العامة والخاص��ة أن تعيد توزيع 
وترتي��ب أعماله��ا بحيث تس��ير بالنس��ق الطبيعي مع توزي��ع القوة 
العاملة حسب األهمية والحاجة. فطوال فترة الجائحة أثبتت التجربة 
ب��أن جميع األعمال كانت تس��ير بش��كل طبيع��ي دون تواجد فعلي 
للناس ف��ي موقع العمل، ال مراجعي��ن وال موظفين في موقع العمل 
ومع ذلك تس��ير األمور أفضل من الس��ابق، ال ازدحام��ات ال ضجيج ال 
تكالي��ف ال وقت ضائع. إن إصرار البعض ف��ي إعادة الجميع للحياة ما 
قب��ل الجائحة يعطي انطباعًا أن هناك أش��خاصًا ال يتعلمون أبدًا من 
التجارب، فموضوع التقدم والتطور واالبتكار ال يعني لهم شيئًا سوى 
الفش��ل بسبب عدم قدرتهم على االبتكار، وهم نفس العقليات التي 
تقول »اس��تخدم القلم ال تستخدم الحاس��ب اآللي، استخدم الورقة ال 
تس��تخدم البريد اإللكتروني، اس��تخدم الطبشور ال تستخدم السبورة 

الذكية، والقائمة تطول«!

لقطر.. البحرين ال تلدغ من جحر مرتين

»ساعات التمدرس« بين الفائدة وإعياء الطلبة
كلنا يدرك مدى التحدي الذي تواجهه كافة مؤسس��ات الدولة بسبب جائحة كورونا 
وم��ا خلفته من تبع��ات ثقيلة على طبيعة الحياة بش��كل عام، وعل��ى إدارة الدولة 
بش��كل خاص. ونحن نقول لكل العاملين في مؤسس��اتنا »عس��اكم ع القوة«، كما 

نطالبهم بالمزيد من قبول التحدي.
وزارة التربي��ة والتعلي��م، هي إح��دى أهم المؤسس��ات التي واجه��ت وتواجه هذه 
التحدي��ات الحاضرة، وبما أن التعليم المس��تمر والطبيعي في ظ��ل الجائحة ليس 
باألمر الس��هل، س��يكون التح��دي في مج��ال التعليم ه��و أحد أهم قضاي��ا الدولة 
المعاصرة. ومن هنا، وجب أن يخرج هذا التحدي بأكبر انتصاراته وأقل خسائره في 
ة لتراجع العملية التعليمية، بل يجب أن  قضاي��ا التعليم، وأن ال تك��ون الجائحة حجَّ
تكون دافعًا لكل المش��تغلين في التعليم إلبراز مقدرة البحرين على أن تكون بين 

الدول المتقدمة في هذا المجال.
نح��ن نؤك��د، على الرغم من وجود جنب��ات مضيئة في العملي��ة التعليمية في ظل 
الجائحة، وهذا ما ُتش��كر عليه وزارة التربية والتعليم، فإن لدينا بعض المالحظات 

المهمة، نتمنى من المسؤولين في الوزارة أن يكون صدرهم رحبًا لسماعها.
 إنه وبما تفرضه االلتزامات الطبية على كل مدارس البحرين باتباع كافة االحترازات 

الخاص��ة ب��� )كوفي��د19(، ومتحوراته، فالب��د أن تتغي��ر بعض القواني��ن الخاصة 
بالتعليم. فال يعقل مثاًل، أن تظل ساعات التمدرس التي هي في األوضاع الطبيعية 
ال تناس��ب مناخ البحرين أص��اًل، كما هي دون تغيير في ظ��ل كورونا. إذ ال يعقل أن 
يلبس الطلبة الصغار كماماتهم في ظل هذا الحر الش��ديد منذ الصباح الباكر وحتى 
الس��اعة الثانية والرب��ع عصرًا كبقية موظفي الدولة، فقط لتحقق التربية س��اعات 
التم��درس ولو على س��المة وصحة الطلبة. فنحن حين نأخ��ذ صغارنا نهاية الدوام 

المدرسي، فإننا نأخذهم وهم في حالة ُيرثى لها!
الحل في غاية البس��اطة، هو تقليل س��اعات الحصص، وتدري��ب المعلمين على أن 
ينه��وا حصصهم بش��كل مكثف ومختصر، وب��دل أن يكون وق��ت الحصة 45 دقيقة 
»والذي يكفي هذا الوقت إللقاء محاضرة تخصصية مهمة في أرقى جامعات العالم« 
ليك��ون 20 دقيقة أو »بالكثير« 30 دقيقة فقط. وهذا ما نقصده هنا بتبني االبتكار 

الذي يجب أن يكون خالل الجائحة.
م��ن التحديات أيضًا، هو نقص المعلمين، وعدم جاهزية بعض الفصول الدراس��ية 
وعدم صيانته��ا، وتكدس بعض الطلبة في الفصل الواح��د، وغيرها من التحديات 

الني يجب على الوزارة معالجتها قبل فوات األوان.

وليد صبري

waleedsabry2014@gmail.com

@waleedsabry2011

اء الَمشَّ

جهود مباركة لـ»الصناعة« في الحفاظ على صحة المستهلك
بجهود مشكورة ومباركة من إدارة الفحص والمقاييس 
في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبهدف الحفاظ 
على صحة المستهلك تمكنت اإلدارة من تنفيذ حملة 
تفتيش��ية على محال بي��ع حافظات الش��اي والقهوة، 
وس��حب المنتج��ات الضارة، نظ��رًا ألن عملية الفحص 
عل��ى مس��توى مملك��ة البحري��ن تعتب��ر ذات أهمية 
استراتيجية كبرى على نطاق عمل اإلدارة وذلك لتعزيز 
سالمة المس��تخدم النهائي لمنتجات حافظات الشاي 
والقهوة، وذلك بعد رص��د مجموعة من التقارير على 
المستوى الخليجي تفيد بحمل بعض الحافظات لمادة 

األسبستوس المسرطنة.
والجدير بالذكر أن مادة االسبستوس من المواد الضارة 
لصحة اإلنس��ان، فيما تحظر مملكة البحرين اس��تيراد 
هذه المواد بش��كل مطلق، سواء أكانت مواد أولية، أو 
منتجات مصّنعه تحتوي على مادة االسبستوس، حيث 
تعتبر جميع أنواع مادة األسبستوس مسببة لسرطان 
الرئة، واألورام، وس��رطانات الحنج��رة والمبيض، وداء 

األسبستوس المسبب ل�»تليف الرئتين«.
ومن هذا المنطل��ق، وتفعياًل لمتطلبات القرار الوزاري 
رقم »3« لسنة »1996« المعني بحظر استيراد وتصنيع 
وتداول مادة األسبستوس والمنتجات التي تحتوي على 
هذه المادة، ش��رع قس��م تطبيق المواصفات وضمان 
الجودة ف��ي الوزارة على إعداد خطة لس��حب مجموعة 
م��ن حافظات الش��اي والقهوة من األس��واق المحلية، 
بالتعاون مع كلية العل��وم بجامعة البحرين، حيث تم 

االتفاق على اختبار وفحص العينات من جانبهم.
ونتيج��ة لما س��بق، نفذت إدارة الفح��ص والمقاييس 
بالوزارة مس��حًا ميدانيًا على محالت بيع ترامس الشاي 
وحافظ��ات القه��وة المتداول��ة في األس��واق المحلية 
بمملك��ة البحري��ن، وذلك بهدف س��حب عين��ات منها 
لفحصه��ا واختباره��ا ف��ي المختبرات التقنية لقس��م 
العل��وم بجامع��ة البحري��ن وذل��ك للتحقق م��ن خلو 

العينات من مادة األسبستوس الخطيرة والمسرطنة.
وبحس��ب البيان��ات الرس��مية الص��ادرة عن ال��وزارة، 
ت��م س��حب 84 عين��ة عل��ى 3 مراح��ل م��ن حافظات 
الش��اي والقهوة من األس��واق، الس��يما وأن آلية عمل 
الفحوص��ات المختبري��ة، كان��ت بحس��ب المنهجي��ة 
الدولية والمنصوص عليها في المواصفة األسترالية – 
AS 4964، من خالل 3 مراحل تتابعية اختبارية، حيث 
ش��ملت المرحلة االختبارية األول��ى، الفحص الظاهري 
عبر الكش��ط والتكس��ير، والمرحلة االختبارية الثانية، 
 ،»Microscope« الفحص عبر تقنيات المايكروسكوب
والمرحل��ة االختباري��ة الثالثة واألخي��رة، الفحص عبر 

.»XRD« تقنيات حيود األشعة السينية
وقد كش��فت النتائج أن النس��بة األكبر من الحافظات 
المسحوبة تعتبر أمنة وس��ليمة وال تحتوي على مادة 
األسبس��توس »96.5%«، ف��ي حي��ن أن 3 عينات فقط 

كانت تحتوي على مادة األسبستوس »%3.5«.
وقد أس��فرت جهود إدارة الفحص والمقاييس عن حجز 
ومصادرة كميات من ترامس الشاي وحافظات القهوة 

المخالفة من المحال التجارية كما تم اتخاذ اإلجراءات 
اإلداري��ة والقانونية بحق المح��ال المخالفة، وبالفعل 
ت��م توجيه أصحاب المح��الت التجارية بضرورة التقيد 
باس��تيراد المنتجات المطابقة والت��ي تخلو من مادة 
األسبستوس المس��رطنة، خاصة وأن االلتزام باللوائح 
الفنية وإجراءات تقوي��م المطابقة الصادرة بالقرارات 
الوزارية تس��هم في توافر منتجات أكث��ر أمانًا وكفاءة 
في الس��وق البحريني��ة، األمر الذي ي��ؤدي إلى الحفاظ 
على صحة المس��تهلك من األضرار الصحية المختلفة 
نتيجة اس��تخدام منتج��ات غير مطابق��ة للمواصفات 

الصحية. 
وواصل��ت إدارة الفح��ص والمقايي��س ف��ي ال��وزارة، 
الش��املة  بالتوعي��ة  والمبارك��ة  الطيب��ة  جهوده��ا 
للمس��تهلك والتأكيد عل��ى ضرورة متابعة الحس��اب 
الرس��مي لل��وزارة عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماعي 
لمعرف��ة بيان��ات المنتج��ات غي��ر المطابق��ة، وصور 
المنتجات الضارة وطرازاتها، بغرض التخلص من تلك 
المنتج��ات المخالفة في حال توافره��ا داخل المنازل، 
مع التنوي��ه إلى ضرورة اإلبالغ ع��ن المنتجات الضارة 
ف��ي حال توافرها ف��ي نقاط البيع، لك��ي تقوم اإلدارة 

المعنية بعمل الالزم.
ولذلك ندعو كافة الهيئات والمؤسس��ات العاملة في 
المملكة إلى أن تح��ذو حذو إدارة الفحص والمقاييس 
ف��ي وزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة ف��ي خدمة 

المواطن وأن يكون هدفها األسمى األول واألخير.



المنامة - المجلس األعلى للقضاء

برئاسة مملكة البحرين، عقد رؤساء 
بـــدول  والتمييـــز  العليـــا  المحاكـــم 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 
العربـــي عبـــر االتصال المرئـــي اللقاء 
الدوري السابع، إذ ترأس نائب رئيس 
رئيـــس  للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس 
محكمـــة التمييـــز المستشـــار عبدهللا 
البوعينيـــن صبـــاح أمـــس االجتمـــاع 
مملكـــة  ممثـــل  بحضـــور  الـــدوري 
التمييـــز  محكمـــة  وكيـــل  البحريـــن 
رئيس التفتيـــش القضائي بالمجلس 
األعلى للقضـــاء القاضي عبدالرحمن 
المعال.  وأعرب البوعينين عن فخره 
االفتتاحيـــة  كلمتـــه  فـــي  واعتـــزازه 
فـــي  القضائيـــة  األنظمـــة  لجهوزيـــة 
واســـتيعاب  الجائحـــة  مـــع  التعامـــل 
الناتجـــة  والتحديـــات  اإلشـــكاالت 
عنهـــا وتحويـــل التحدي إلـــى فرصة 
وتســـهيالت  خدمـــات  تقديـــم  فـــي 
لمســـتخدمي مرفق القضـــاء حتى ال 
تتأثر حقوقهـــم ومصالحهـــم وأهمها 
حق الوصـــول لمرفق القضاء، وتبني 
مبـــدأ الموازنـــة بيـــن حفـــظ حقـــوق 
المتقاضين بالوصـــول لصرح العدالة 
وبين حفظ صحة جميع مستخدمي 
االســـتعداد  فـــكان  القضـــاء،  مرفـــق 
التقني والتحول اإللكتروني وتقديم 
الخدمـــات اإللكترونيـــة ابتـــداء مـــن 

رفـــع الدعوى ودفع الرســـوم وتقديم 
الحكـــم  بصـــدور  انتهـــاء  المذكـــرات 
وتسليمه لألطراف أسهم في تحقيق 

األهداف المنشودة. 
عـــدد  مناقشـــة  االجتمـــاع  وتنـــاول 
من المحـــاور المطروحـــة في جدول 
النظـــام  مشـــروع  منهـــا  األعمـــال 
العليـــا  للمحاكـــم  )الموحـــد  القانـــون 
التعـــاون(  مجلـــس  لـــدول  والتمييـــز 
ومقترح مملكة البحرين بشأن تقنية 
االصطناعـــي  والـــذكاء  المعلومـــات 
لعمـــل المحاكـــم، ومقتـــرح دولة قطر 
بشـــأن التجارب العملية في المحاكم 
بـــدول مجلـــس التعـــاون للتعامل مع 
كورونـــا  لجائحـــة  العالميـــة  األزمـــة 
)كوفيـــد 19(، بجانب مقترح األوراق 
العلميـــة على هامش أعمال اللقاءات 
العليـــا  المحاكـــم  لرؤســـاء  الدوريـــة 
ومســـاعدو  نـــواب  ورفـــع  التمييـــز. 
رؤســـاء المحاكم العليا والتمييز في 
اجتماعهم الســـادس 5 سبتمبر 2021 
توصية بشأن مقترح مملكة البحرين 
الخـــاص بتقنية المعلومـــات والذكاء 
االصطناعـــي لعمـــل المحاكـــم بإقامة 
مؤتمـــر بعنـــوان “تقنيـــة المعلومـــات 
والـــذكاء االصطناعي لعمل المحاكم” 
في جنـــاح مجلس التعـــاون بمعرض 

اكسبو الدولي دبي.

تعزيز التنسيق الخليجي المشترك بالمجال القضائي

المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى 
شكر رئيس اإلكوادور

ــاهــــل الــــبــــاد صــاحــب  تـــلـــقـــى عــ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
جوابية  شكر  برقية  خليفة،  آل 
اإلكــوادور  جمهورية  رئيس  من 
ــو  ــرمــــو الســ ــيــ ــ ــي ــة جــ ــ ــق ــ ــدي ــصــ ــ ال
برقية  على  رًدا  وذلــك  ميندوثا، 
جالته  بــهــا  بــعــث  الــتــي  التهنئة 
استقال  ذكـــرى  بمناسبة  إلــيــه 

جمهورية اإلكوادور.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان 
شكر رئيس منغوليا
تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وولي العهـــد رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، برقيتـــي شـــكر جوابيتيـــن مـــن رئيس 
جمهوريـــة منغوليـــا الصديقة أوخنا خوريلســـوخ، 
وذلـــك رًدا علـــى برقيتـــي التهنئـــة التـــي بعـــث بها 
الوطنـــي  اليـــوم  بمناســـبة  إليـــه  جاللتـــه وســـموه 

لجمهورية منغوليا.

المنامة - بنا

االثنين 20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 - العدد 4724

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

خالد بن عبداهلل: العالقات الثنائية مع الهند راسخة وممتدة
الســـفير الهنـــدي: أبنـــاء الجاليـــة يلقـــون كل رعايـــة فـــي البحريـــن

أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
الشـــيخ خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
ما وصلـــت إليه العالقـــات البحرينية 
الهندية من رســـوخ وتميـــز، هو نتاج 
شـــراكة تاريخية ممتدة في مختلف 
علـــى  متبـــادل  وحـــرص  المجـــاالت، 
تطويـــر وتنميـــة تلـــك العالقـــات مـــن 
خـــالل فتـــح آفـــاق جديـــدة للتعـــاون 
الثنائي بما يعـــود بالخير والنفع على 

البلدين والشعبين الصديقين.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه، صبـــاح أمس 
فـــي مكتبـــه بقصـــر القضيبية، ســـفير 
جمهوريـــة الهند المعتمـــد لدى مملكة 
شريفاســـتاف،  بيـــوش  البحريـــن 
الهنـــدي، متمنًيـــا  بالســـفير  إذ رحـــب 
مهمتـــه  أداء  فـــي  التوفيـــق  لـــه 

الدبلوماسية.
ه نائـــب رئيس مجلس الـــوزراء،  ونـــوَّ
أثناء اللقاء بدور الجالية الهندية في 
عملية التنمية التي تشهدها المملكة، 
التجاريـــة  المجـــاالت  فـــي  الســـيما 

أبنـــاء  أن  موضًحـــا  واالســـتثمارية، 
الجاليـــة يلقـــون كل ترحيـــب ورعاية 
في مملكة البحرين نظير إسهاماتهم 

المقدرة من قبل الجميع.
وجرى أثناء اللقاء اســـتعراض أوجه 
الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن  التعـــاون 

على صعيـــد جهود التصدي لفيروس 
كورونـــا، وغيرهـــا مـــن الموضوعـــات 
ذات االهتمام المشـــترك. مـــن جانبه، 
عـــن  شريفاســـتاف  الســـفير  أعـــرب 
ظـــل  فـــي  البحريـــن  لمملكـــة  شـــكره 
وتعزيـــز  بتطويـــر  قيادتهـــا  اهتمـــام 

العالقـــات المشـــتركة مـــع جمهوريـــة 
الهنـــد، مؤكـــًدا حرصـــه علـــى البنـــاء 
الدفـــع  لمواصلـــة  تحقـــق  مـــا  علـــى 
بهـــذه العالقـــات نحو مـــا يفضي إلى 
مزيـــد مـــن االزدهار والتقـــدم للبلدين 

والشعبين الصديقين.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

“المواكب الحسينية بالعاصمة”: نقدر دور “الداخلية” في تنظيم عاشوراء
ـــع ـــة المجتم ـــاهم بحماي ـــة س ـــراءات االحترازي ـــد باإلج ـــة: التقي ـــر الداخلي وزي

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، 
أعضاء هيئة المواكب الحســـينية 
بحضـــور  العاصمـــة،  بمحافظـــة 
ومحافـــظ  العـــام،  األمـــن  رئيـــس 
العاصمـــة، والمديـــر العـــام لإلدارة 

العامة لإلعالم والثقافة األمنية.
ورحـــب الوزيـــر بأعضـــاء الهيئـــة، 
الذيـــن أعربوا في بداية اللقاء عن 
خالـــص الشـــكر واالمتنـــان لعاهـــل 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، على 
الرعاية الملكية الســـامية لموســـم 
عاشـــوراء، مثمنين دعـــم ومتابعة 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، ودور ســـموه في 
توفيـــر مقومـــات النجـــاح لموســـم 

عاشوراء.
وخـــالل اللقـــاء، أعـــرب الوزير عن 
الطيبـــة  البـــادرة  بهـــذه  اعتـــزازه 

ألعضاء هيئة المواكب الحســـينية 
بمحافظة العاصمة وما تحمله من 
معان مشـــكورة، مثمنـــا دور الهيئة 
عاشـــوراء،  موســـم  تنظيـــم  فـــي 
دور  مـــن  أعضاؤهـــا  أبـــداه  ومـــا 
إيجابي في مجـــال تعزيز االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازية لمكافحة 
جائحـــة كورونـــا، األمـــر الـــذي كان 
المحافظـــة  فـــي  األثـــر  بالـــغ  لـــه 
علـــى معـــدل الحـــاالت القائمة في 
مـــن  البحريـــن  حققتـــه  مـــا  إطـــار 
الشـــأن،  هـــذا  فـــي  متميـــز  إنجـــاز 

ومـــن منطلـــق الحـــرص علـــى أمن 
وسالمة المجتمع، مشيدا بااللتزام 
والتعاون الذي أبداه رؤساء المآتم 
والقائمـــون عليهـــا ومرتادوها في 

التقيد باإلجراءات االحترازية.
وعبـــر الوزير عن شـــكره لمحافظة 
فـــي  المحافـــظ  ودور  العاصمـــة، 
علـــى  والعمـــل  التواصـــل  تعزيـــز 
تذليل العقبـــات، معربا عن تقديره 
لـــدور ومســـاهمة رجـــال األمن من 
الضبـــاط وضباط الصـــف واألفراد 

في إنجاح موسم عاشوراء.

وأعـــرب أعضـــاء هيئـــة المواكـــب 
الحسينية عن شكرهم وتقديرهم 
لوزير الداخلية، على نجاح موسم 
عاشوراء، مثمنين توجيهات وزير 
الداخلية بتقديم جميع التسهيالت 
إلقامـــة شـــعائر عاشـــوراء، والعمل 
العامـــة  الســـالمة  تعزيـــز  علـــى 
الضوابـــط  تطبيـــق  خـــالل  مـــن 

واإلجراءات االحترازية.
عـــدد  بحـــث  اللقـــاء،  وتـــم خـــالل 
مـــن الموضوعـــات ذات االهتمـــام 

المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

إعادة تشكيل “االستشارية لإلطار الوطني للمؤهالت”
ــس الـــــــــــــوزراء ــ ــ ــي ــ ــ ــب رئ ــ ــ ــائ ــ ــ ــو ن ــ ــمـ ــ بـــــــقـــــــرار مـــــــن سـ

صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة قرار رقم )48( لســنة 2021 بإعادة تشــكيل اللجنة االستشارية 
لإلطــار الوطنــي للمؤهــات فــي هيئة جــودة التعليــم والتدريب، جاء 

فيه:

المادة األولى
يعاد تشكيل اللجنة االستشارية لإلطار 
الوطنـــي للمؤهـــالت فـــي هيئـــة جـــودة 
الرئيـــس  برئاســـة  والتدريـــب  التعليـــم 
التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب 

وعضوية كل من:
1 - مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف 

ممثالً عن جهاز الخدمة المدنية

2 - محمـــد عبـــدهللا باقـــر عضـــوا عـــن 
الجامعات الحكومية

3 - مديـــر عام معهـــد البحرين للتدريب 
ممثالً عن وزارة التربية والتعليم

4 - مدير إدارة البحث العلمي ممثالً عن 
مجلس التعليم العالي

5 - نـــواف محمـــد الجشـــي عضـــوا عـــن 
المعاهد الخاصة

6 - مدير إدارة شـــؤون المعاهد المهنية 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  عـــن  ممثـــالً 

االجتماعية

7 - ســـمير عبدالكريم العتوم عضوا عن 
الجامعات الخاصة

8 - ياســـر عبدالرحيـــم العباســـي عضوا 
عن القطاع الخاص

أعضـــاء  أول خمســـة  تعييـــن   ويكـــون 
لمدة أربع ســـنوات، ويكون تعيين باقي 

األعضاء لمدة ثالث سنوات. 

المادة الثانية
علـــى وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضة 
جـــودة  هيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس   -
التعليـــم والتدريب – تنفيذ هـــذا القرار، 
وُيعمـــل به مـــن تاريخ صدوره، وُينشـــر 

في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

رفع سفير مملكة البحرين في لندن، الشيخ 
فـــواز بـــن محمـــد آل خليفة، أســـمى آيات 
الته اني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة؛ بمناســـبة اعتماد المملكة المتحدة 
لشـــهادات التطعيـــم البحرينيـــة وتســـهيل 
إجـــراءات الســـفر للقادميـــن مـــن مملكـــة 
البحرين إلـــى المملكة المتحدة، معرًبا عن 
اعتـــزازه بنتائـــج الجهود الوطنيـــة بقيادة 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
في التصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(، 
التـــي وضعت مملكـــة البحريـــن من ضمن 
الـــدول المتقدمة في االســـتجابة العالمية 
للتعامل مع جائحة فيروس كورونا. وعبر 
الشيخ فواز عن العرفان والتقدير للجهود 
الجبـــارة التي ُتبذل من قبل جميع أعضاء 
فريق البحرين في مختلف الجهات، التي 

أســـهمت في دعم جميـــع الجهود للتصدي 
لفيروس كورونا ضمن المنظومة الصحية 
المجتمـــع  وعـــي  جانـــب  إلـــى  المتكاملـــة 
والتزامـــه باإلجـــراءات االحترازية المعلن 
عنهـــا، منوها بالـــدور الذي تبذله الســـفارة 
البريطانيـــة فـــي مملكة البحريـــن ودورها 
فـــي التنســـيق بيـــن الجهـــود الوطنيـــة مع 

الحكومة البريطانية.

فواز بن محمد يهنئ جاللة الملك باعتماد شهادات التطعيم ببريطانيا

الشيخ فواز بن محمد

 سمو الشيخ محمد بن مبارك

المنامة - بنا

أعربت وزارة الخارجية عن رفض مملكة 
البحريـــن البالغ لما تضمنـــه القرار الصادر 
عـــن البرلمـــان األوروبـــي مـــن ادعـــاءات 
مغلوطـــة بشـــأن دولـــة اإلمـــارات العربية 
الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت  المتحـــدة. 
أن قـــرار البرلمـــان األوروبـــي اســـتند إلى 
معلومـــات غيـــر صحيحـــة ويفتقـــد إلـــى 
المصداقيـــة، ويتنافى مع ما حققته دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة من 
إنجازات بارزة في مجال التنمية البشرية 
والحفـــاظ علـــى حقـــوق اإلنســـان وتعزيز 
مبادئ العدالة والمساواة، وتوفير الحياة 
الكريمـــة لجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن 

ينـــص  بمـــا  منهـــا  التزامـــا  أرضهـــا  علـــى 
عليـــه دســـتور دولـــة اإلمـــارات وقوانينها 

الوطنية.
اإلمـــارات  دولـــة  ســـجل  أن  أكـــدت  كمـــا 
العربيـــة المتحدة الشـــقيقة فـــي التعامل 
اإلنساني وحماية الحقوق والتمسك بقيم 
المســـاواة والعدالة وعدم التمييز ســـجل 
ناصـــع تدل عليـــه المكانـــة الرفيعـــة التي 
تحتلهـــا دولـــة اإلمـــارات فـــي المؤشـــرات 
العالميـــة، وتصنيفها ضمـــن دول )التنمية 
البشرية العالية للغاية( في مؤشر التنمية 
البشـــرية التابـــع لبرنامج األمـــم المتحدة 

اإلنمائي.

“الخارجية”: قرار البرلمان األوروبي بشأن 
اإلمارات بني على ادعاءات مغلوطة
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المنامة - وزارة الداخلية

أنـــاب محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ هشـــام 
بـــن عبـــد الرحمـــن آل خليفة، مديـــر إدارة 
المعلومات والمتابعة بالمحافظة يوســـف 
لوري للمشـــاركة في الحملة التي انطلقت 
بعنوان “تنظيف شواطئ المنامة”، والتي 
العاصمـــة  مشـــروع  إطـــار  ضمـــن  تأتـــي 
الخضـــراء بعـــد اعتمـــاد منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة المنامـــة مدينـــة صحيـــة؛ تزامًنا 
مـــع اليـــوم العالمـــي “للنظافـــة وتنظيـــف 
18 ســـبتمبر  الـــذي يصـــادف  الشـــواطئ” 
مـــن كل عـــام، وذلـــك بالتعاون مع شـــركة 
ســـيب ماريـــن بالشـــراكة و واتـــر جـــاردن 
ســـيتي وبمشاركة األهالي والمقيمين في 

العاصمة.
وبهذه المناسبة، أكد يوسف لوري حرص 
المحافظـــة علـــى مواصلة هـــذه الحمالت 
الوطنيـــة البيئيـــة، حرًصا منهـــا على دعم 
مختلـــف المشـــروعات الراميـــة إلى زيادة 
مســـتوى الوعـــي العام بقضايـــا البيئة في 
خصوصـــا،  والعاصمـــة  عمومـــا  المملكـــة 
مشـــيًرا إلـــى أن هـــذه الحملة تأتـــي إيماًنا 
مـــن المســـؤولية المجتمعية التـــي توليها 

المحافظـــة كل االهتمـــام في ســـبيل رفع 
مستوى النظافة ورعاية البيئة، وتشجيع 
الشراكة المجتمعية ونشر مضامينها بين 
المهتمين وتثقيف الشباب حيال الحفاظ 

على رونق السواحل وتطويرها.
وأشـــاد لوري بالمشاركة الواسعة من قبل 
المتطوعيـــن واألفراد في هـــذه المبادرة، 
والتـــي عكســـت حرصهـــم علـــى االهتمام 
بجمـــال ســـواحلهم وتوفيـــر بيئـــة نظيفة 
وســـليمة للجميع، كما أظهـــرت اهتمامهم 
فـــي إذكاء روح التعـــاون وتعزيـــز مفهوم 
الشـــراكة المجتمعية وتنمية روح العطاء 
فـــي المجتمع، وأضـــاف أن الســـواحل لها 
مكانة كبيرة لـــدى األهالي وارتباطها منذ 

القدم بمصـــدر رزق األجداد، منوًها كذلك 
على أهميتها كمقصد جاذب لجميع أفراد 
المجتمـــع وكونها متنفًســـا مناســـًبا لجميع 

األنشطة البحرية والترفيهية.
مـــن جهته، قـــال العضو المنتدب لشـــركة 
“سيب مارين” فراس نور الدين إن مملكة 
البحريـــن قدمـــت كثيـــرا، وبالتالـــي فـــإن 
مســـؤوليتنا الرئيســـة مواطنين ومقيمين 
علـــى  الحفـــاظ  هـــي  األرض  هـــذه  علـــى 
الشـــواطئ والمناطـــق الســـاحلية نظيفـــة 
ومرتبة، مقدًما شكره وتقديره لمحافظة 
العاصمة على إطالق ورعاية هذه الحملة 
البيئيـــة، وكذلـــك موجهـــا تقديـــره لجميع 
المســـاهمين والرعـــاة علـــى دعمهـــم فـــي 

نجاح هذه الحملة.
يذكر أن حملة “تنظيف شـــواطئ المنامة” 
تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي 
بأهمية نظافة وحماية البيئة ونشر ثقافة 
المحافظـــة علـــى نظافـــة الشـــواطئ مـــن 
علـــى  بمخاطـــره  والتعريـــف  البالســـتيك 
الحيـــاة البحريـــة وتأثيـــره علـــى الصحـــة 

العامة.

تعــزيــــــز مستــــــوى الوعـــــي العـــــام بقضــايـــــا البيئـــــة
محافظ العاصمة يرعى حملة “تنظيف شواطئ المنامة”

فــي إطــار مواصلــة الجهــود بما يتماشــى مع متطلبات المرحلة الحالية من مســار التعامل مع فيروس كورونــا، أعلنت وزارة الصحة عن نقل 
جميــع الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا بمركــز البحريــن الدولــي للمعــارض والمؤتمــرات الخاصة بالتصــدي لفيــروس كورونا )كوفيــد 19( وذلك 
بــدًءا مــن اليــوم )االثنيــن(، إذ ســيتم نقل المركــز الطبي الذي يقدم خدمــات الرعاية الصحية األوليــة والثانوية للحــاالت القائمة والخاضعة 
للعزل المنزلي إلى مستشــفى البحرين الدولي، في حين ســيتم نقل التطعيمات من قاعات مركز البحرين الدولي للمعارض إلى مجمع ســترة 

التجاري، وذلك بما يتماشى مع مستجدات مسارات التصدي للفيروس.

وقالت الوزارة إنه تم االنتهاء من تجهيز 
بجميـــع  الدولـــي  البحريـــن  مستشـــفى 
لمعالجـــة  الالزمـــة  الطبيـــة  التجهيـــزات 
ومتابعة الحاالت القائمة الخاضعة للعزل 
المنزلي عنـــد ظهور أعراض تتفاوت بين 
البسيطة والمتوســـطة الشدة، إذ سيضم 
المستشـــفى قســـما للعيـــادات الخارجية 

وقسما لإلقامة القصيرة.
ودعـــت وزارة الصحـــة جميـــع الحـــاالت 
القائمـــة الخفيفة والمتوســـطة الخاضعة 
للعـــزل المنزلـــي والتـــي تحتـــاج للعنايـــة 
الصحية التوجه مباشـــرة إلى مستشفى 
البحريـــن الدولـــي دون الحاجة لالتصال 
التـــام  444، مؤكـــدة االســـتعداد  بالرقـــم 
الســـتقبال وتحويل الحـــاالت القائمة من 

وإلى المستشفى. 

الـــوزارة اســـتمرار خدمـــات  كمـــا أكـــدت 
يوميـــا،  الصحيـــة  بالمراكـــز  التطعيـــم 
والعمل مســـتمر حتى الوصول لألهداف 
للتطعيـــم  الوطنيـــة  للحملـــة  المنشـــودة 
وأعلـــى  المجتمعيـــة  المناعـــة  وتحقيـــق 

درجات األمن الصحي بمملكة البحرين.
وأضافـــت الـــوزارة أن مملكـــة البحريـــن 
ماضية في تطوير بروتوكوالت التطعيم 
ضمـــن الحملة الوطنية للتطعيم بحســـب 
البروتوكـــوالت العالميـــة المعتمـــدة؛ مـــن 
أجل الحفـــاظ على صحتهم وســـالمتهم 
ضـــد  المناعـــة  اكتســـاب  خـــالل  مـــن 
المســـؤول  بالـــدور  مشـــيدة  الفيـــروس، 
مـــن جميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن ممن 
تلقـــى التطعيـــم حفاظـــا علـــى صحتهـــم 
وصحـــة مـــن حولهـــم، منوهة باســـتمرار 

الموقـــع  للتطعيـــم عبـــر  التســـجيل  آليـــة 
اإللكترونـــي المخصص فيـــروس كورونا 
تطبيـــق  أو   )healthalert.gov.bh(
“مجتمـــع واعـــي”، حيـــث يمكـــن االطالع 
على البيانات الخاصة بكل تطعيم والفئة 

المؤهلة ألخذه من قبل الجميع.
ســـتتولى  أنهـــا  الصحـــة  وزارة  وأكـــدت 
بعـــد نقل جميع الخدمـــات، عملية تعقيم 
الداخـــل والخـــارج بجميـــع  مـــن  المركـــز 
القاعات والمنطقة المحيطة، كما ســـيتم 
التأكد من كفاءة وسالمة أنظمة التهوية 
الموجودة في القاعـــات وتوفير التعقيم 
الالزم لضمان ســـالمة وأمن مســـتخدمي 
القاعـــات، وفـــق البروتـــوكالت والمعايير 

المعتمدة لذلك.

المنامة - وزارة الصحة

إغالق “المعارض” وتحويل خدماته الطبية لـ “البحرين الدولي”
ــاري” ــجـ ــتـ ــرة الـ ــ ــت ــ ـــ “س ــ ــات ل ــم ــي ــع ــط ــت نـــقـــل ال
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لـــم تعـــد الجبائـــر التي تتوســـل بهـــا إدارة 
الصرف الصحي بوزارة األشـــغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني قادرة على 
تثبيـــت أعطـــاب شـــبكة الصـــرف الصحي  
بمجمع 208 في المحرق، وبات اســـتبدال 
“مفاصلها” “من الســـاس للـــراس” هو الحل 
األمثـــل فـــي تقديـــر أهالـــي المنطقـــة لمـــا 

تعانيه من مرض مزمن.
“البالد” جالت برفقة ممثل المنطقة البلدي 
باسم المجدمي في أزقة المجمع الضيقة، 
والتـــي ال تكاد تجد بينها طريقًا مســـتويًا، 
بفعـــل االنخفاضات األرضيـــة الناتجة عن 

تسريبات التمديدات.
فـــي ديســـمبر 2020 أكـــد وزيـــر األشـــغال 
والبلديات عصام خلـــف أن المجمع يعاني 
من مشـــكالت في الشـــبكة، وذلك في رده 
على توصية للمجلس البلدي بشـــأن إعادة 

تأهيل شبكة الصرف الصحي بالمجمع.
قســـم  مـــع  بالتواصـــل  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
فـــي قطـــاع الصـــرف الصحـــي  الشـــبكات 
تبيـــن أن المجمـــع يعانـــي مـــن مشـــكالت 
في الشـــبكة، وتم تنفيـــذ فحص تلفزيوني 
لبعـــض خطـــوط شـــبكة الصـــرف الصحي 

الرئيسة في المجمع المذكور.
تأهيـــل  إعـــادة  جـــاري  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 

واســـتبدال لعـــدد مـــن الخطـــوط القائمـــة 
المتضـــررة للشـــبكة. الممثل البلدي باســـم 
المجدمـــي نوه بتعـــاون الجهات المختصة 
وســـرعة اســـتجابتها لمعالجة المشـــكالت 
التـــي تطـــرأ علـــى الشـــبكة، وتتســـبب في 
هبـــوط الطريـــق وفيضـــان المجـــاري لدى 

مـــن األحيـــان. ورأى  فـــي كثيـــر  الســـكان 
المجدمي أن السبب وراء تكرر المشكالت 
يعود إلى قدم عمر التمديدات، واالستعانة 
بالوصالت لمعالجة األجزاء المتضررة من 
الشبكة، وهو ما ال يعد حالً جذريًا للمشكلة 
التي تتطلب استبدال التمديدات القديمة 

كاملة بتمديدات حديثة.
وقـــال إن اعتماد الوزارة على آلية الحلول 
المؤقتة تتســـبب في هـــدر األموال، حيث 
إنهـــا ال تقـــدم حـــال حقيقيـــًا ونهائيـــًا يمنع 
تكـــرار المشـــكلة، وهـــو مـــا قـــد يـــؤدي إلى 
تحميل الوزارة تكاليف باهظة على المدى 

البعيـــد. مـــن جانبـــه، قـــال وزيـــر األشـــغال 
والبلديات فـــي رده على توصية للمجلس 
البلدي بشـــأن مستجدات مشـــروع تأهيل 
شـــبكة الصـــرف الصحي بمجمـــع 208، إنه 
تم توصيل المجمع 208 بالمحرق بشـــبكة 
الصـــرف الصحي في الســـنوات الســـابقة، 

وأن الشبكة تخضع للصيانة بشكل دوري، 
بمـــا فـــي ذلـــك اســـتبدال أنابيـــب الصرف 

الصحي كلما دعت الحاجة لذلك.
دراســـة  إعـــداد  حاليـــا  يتـــم  أنـــه  وأردف 
متكاملـــة لمشـــروع إعـــادة تأهيـــل شـــبكة 

الصرف الصحي في المجمع المذكور.

ــتــمــديــدات ال ــدال  ــب ــت ــاس ب ــاج  ــعـ والـ مــجــمــع 208  ــك” شــبــكــة  ــال ــه “ت ــي:  ــدم ــج ــم ال

أعطاب الصرف الصحي بالمحرق ال تضمدها “الجبائر”

جانب من االنخفاضات األرضية عند أحد المنازلباسم المجدمي

هبوط أرضي بأحد الشوارع

محرر الشؤون المحلية

دراسة متكاملة 
لمشروع إعادة 
تأهيل الشبكة 

في المجمع

المنخفضات األرضية 
تغزو األزقة.. ومشكالت 
الشبكة تتسبب بفيضان 

مجاري السكان

خلف: “الشبكة 
تعاني”.. 

وفحصناها 
ا تلفزيونّيً
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