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ــرة الــصــحــة األســـتـــاذة فائقة  أكـــدت وزيــ
الوطنية  اللجنة  أن  الــصــالــح  سعيد  بــنــت 
لــمــكــافــحــة مـــتـــازمـــة الـــنـــقـــص الــمــنــاعــي 
الــمــكــتــســب »اإليـــــــدز« بــصــدد تــنــفــيــذ خطة 
إعــامــيــة لــتــوعــيــة ووقـــايـــة الــمــجــتــمــع من 
مرض متازمة النقص المناعي المكتسب 
»اإليــــــــدز« والـــتـــركـــيـــز عــلــى حــمــايــة حــقــوق 
للقانون  وفــقــًا  وذلــــك  مــعــه،  الــمــتــعــايــشــيــن 
أكــدت  2017, حيث  لسنة   )1( رقــم  الــصــادر 
وزيرة الصحة رئيس اللجنة أنه وفقًا لكافة 
بمملكة  ــادرة  الـــصـ الــقــانــونــيــة  الــتــشــريــعــات 
البحرين يتمتع المتعايشون مع الفيروس 
ــتـــي يــكــفــلــهــا  ــة الـــحـــقـــوق الـ ــافـ بـــمـــمـــارســـة كـ
المصادق  الــدولــيــة  واالتــفــاقــيــات  الــدســتــور 
عليها والقوانين المعمول بها والتي تحظر 
كل فعل أو امتناع يشكل تمييزا ضدهم أو 
يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو االنتقاص 
من حقوقهم أو استغالهم بسبب اإلصابة 

على اختاف أجناسهم وأعمارهم.
ــدت الـــوزيـــرة أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ وأكـ
بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة للقطاع 
الــصــحــي مــن الــــدول الــســبــاقــة فــي تطبيق 
وتــنــفــيــذ كـــافـــة الــخــطــط والـــبـــرامـــج الــتــي 
تتماشى والتشريعات والتطلعات واألهداف 
الــدولــيــة فــي هــذا الــجــانــب، بــاإلضــافــة إلى 
إلى  الــرامــيــة  والــتــوصــيــات  الخطط  تنفيذ 
بحقوق  المتعلقة  الجوانب  جميع  مراعاة 
ــع الـــفـــيـــروس وحــصــولــهــم  الــمــتــعــايــشــيــن مـ
والمبادرات  العاجية  الخدمات  كافة  على 
الــداعــمــة لــهــم وفـــقـــًا لــلــتــعــلــيــمــات ولــأطــر 
نــقــل  دون  لــلــحــيــلــولــة  عــلــيــهــا  الـــمـــتـــعـــارف 

الفيروس إلى اآلخرين.
الفعال  بــالــدور  وأشـــادت وزيــرة الصحة 
الوطنية  اللجنة  به  تقوم  الــذي  والحيوي 
لــمــكــافــحــة مـــتـــازمـــة الـــنـــقـــص الــمــنــاعــي 
الـــمـــكـــتـــســـب »اإليـــــــــــــدز« والـــــتـــــي تــــضــــم فــي 
الحكومية  الجهات  عضويتها ممثلين عن 
تقوم  االختصاص  ذات  والجهات  المعنية 
من خال عقد اجتماعاتها الدورية بتبني 
الكفيلة  والخطط  المشاريع  مــن  العديد 
والــتــي من  الــمــنــشــودة،  األهــــداف  بتحقيق 
والمختصين  األطــبــاء  قـــدرات  رفــع  أهمها 
الــطــبــيــة وتطبيق  بــالــكــوادر  الــعــامــلــيــن  مــن 
التعامل  عند  الصحية  المهن  أخــاقــيــات 
مع المتعايشين مع الفيروس مع الحرص 
العلمية  واألبــحــاث  الــدراســات  إجـــراء  على 
في سبيل حماية  وذلــك  الجانب،  هــذا  في 
ووقـــايـــة الــمــجــتــمــع مـــن الـــمـــرض وحــمــايــة 
وأخــذ  الــفــيــروس  مــع  المتعايشين  حــقــوق 

االحتياطات الازمة.
مــمــلــكــة  أن  الـــصـــحـــة  وزيـــــــــرة  وأكـــــــــدت 
وتقييم  القوانين  بمراجعة  تقوم  البحرين 
ــة بما  الــخــطــط والــتــشــريــعــات بــصــورة دوريــ
التمييز ضد  أشكال  لكل  التصدي  يضمن 
المتعايشين مع الفيروس، وذلك بالتنسيق 
الحرص  جانب  إلى  المعنية,  الجهات  مع 
واألنشطة  والخطط  البرامج  إعـــداد  على 
الــمــرض  مــع  األمــثــل  للتعامل  الــمــشــتــركــة 
مع  العاج  أو  التشخيص  من حيث  ســواء 
الــمــرض  لمتابعة  اإلرشـــاديـــة  األدلــــة  وضـــع 
وطــــرق الــوقــايــة والـــعـــاج، وذلــــك اســتــنــادا 
الصحة  لمنظمة  اإلرشــاديــة  الــدالئــل  إلــى 
واإلقليمية  الدولية  والمنظمات  العالمية 
ذات الــصــلــة، مــع االهــتــمــام والــتــركــيــز على 
عوامل  حــول  الصحي  الــوعــي  ورفـــع  تعزيز 
الخطر المؤدية إلى اإلصابة بالمرض من 
خـــال وضـــع الــخــطــط اإلعــامــيــة الــازمــة 
وكيفية  انتقاله  وطرق  بالمرض  للتعريف 
الوقاية منه إلى جانب التركيز على حقوق 

المتعايشين مع المرض.
كما أعربت الوزيرة في ختام تصريحها 
عن عميق شكرها وتقديرها لرئيس اللجنة 
الــفــرعــيــة الــمــعــنــيــة بــــاإلرشــــاد والــتــوجــيــه 
ــاء الــلــجــنــة الــوطــنــيــة،  ــضــ والــتــثــقــيــف وأعــ
خال  من  المقدمة  ومساعيهم  لجهودهم 
اإلعامية  الخطة  تنفيذ  فــي  المساهمة 
الشاملة والمتنوعة لعمل اللجنة الوطنية 
لمرضى نقص المناعة المكتسب »اإليدز« 
واالستعداد لتنفيذها بدًءا من شهر أكتوبر 

الجاري. 

المجتمع  ل��وق��اي��ة  ت��وع��وي��ة  خ��ط��ة  ت��ن��ف��ذ  ال�����ص��ح��ة 

م�����ن م����ر�����ص ن���ق�������ص ال����م����ن����اع����ة )الإي�����������دز(

اإلدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  نــصــيــف  داوود  الـــدكـــتـــور  قــــام 
صباح  )بابكو(  البحرين  نفط  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
بـــزيـــارة مستشفى   2021 أكــتــوبــر   3 الــمــوافــق  األحــــد  أمـــس 
المستشفى  فــي  الــطــبــي  الـــكـــادر  أعــضــاء  لتهنئة  الــعــوالــي 
بمناسبة حصول المستشفى على شهادة االعتماد الماسي 
فــي الــخــدمــات الــصــحــيــة – وهـــو مــا يــمــثــل أعــلــى تصنيف 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قبل  من  االعتماد  لشهادة 
والخدمات الصحية. وخال الزيارة، التقى الدكتور نصيف 
أعـــضـــاء الــفــريــق الــطــبــي، بــرئــاســة الــدكــتــور طــــارق حميد 
التهنئة  إليهم  وقــدم  الــعــوالــي،  بمستشفى  األطــبــاء  رئيس 

بــهــذا اإلنـــجـــاز فــي الــمــجــال الــطــبــي. وأوضــــح قـــائـــًا: »إنــنــا 
الــذي  الجليل  اإلنــجــاز  بــهــذا  واالعــتــزاز  الفخر  بكل  نشعر 
ما  تحقيق  فــي  المشرف  لنجاحنا  وتــقــديــًرا  اعــتــراًفــا  يأتي 
المقررة،  االعتماد  متطلبات  من  المئة  في   95 على  يربو 
ــــدارة واســتــحــقــاق لــلــحــصــول عــلــى شــهــادة  مـــا أهــلــنــا عـــن جـ
حديثه  نصيف  داوود  الدكتور  واختتم  الماسي«.  االعتماد 
عام  ففي  ثاث سنوات.  كل  الشهادة  هذه  منح  »يتم  قائًا: 
 2021 عــام  وفــي  الباتيني،  االعــتــمــاد  على  حصلنا   .2017
أعلى  وهـــو   - الــمــاســي  االعــتــمــاد  عــلــى  اهلل  بحمد  حصلنا 
تصنيف في درجات االعتماد - األمر الذي يعكس بوضوح 

التزامنا الجاد والمتواصل بتقديم أرقى وأفضل الخدمات 
الصحية التي تتسم باألمان والجودة العالية لجميع أفراد 
المجتمع في مملكتنا الغالية«. تجدر اإلشارة إلى أن شهادة 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  تمنحها  الــتــي  االعــتــمــاد 
تقييم  في  الفعالة  األداة  بمثابة  تعد  الصحية  والخدمات 
تطبيق  يخص  فيما  الصحية  والمراكز  المستشفيات  أداء 
بشكل  التنفيذ  آليات  ومتابعة  ورصد  المقررة،  المستويات 
دوري منتظم من أجل تحسين منظومة الرعاية الصحية 

واالرتقاء بها وفق الغايات المرجوة.

م�����ش��ت�����ش��ف��ى ال����ع����وال����ي ي��ح�����ش��ل ع���ل���ى ����ش���ه���ادة الع���ت���م���اد 

ال���م���ا����ش���ي م����ن »ت���ن���ظ���ي���م ال���م���ه���ن وال����خ����دم����ات ال�����ش��ح��ي��ة«

} مستشفى العوالي يحصل على شهادة االعتماد الماسي.

} المشاركون في االجتماع.

تــــرأس الــفــريــق طــــارق بـــن حــســن الــحــســن رئــيــس 
األمن العام اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة 
العربية،  الخليج  لــدول  التعاون  بــدول مجلس  الفساد 
ــــذي عــقــد عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال الــمــرئــي، بحضور  والـ
رؤساء األجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة 
الفساد بدول المجلس واألمين العام للمجلس. وألقى 
فــي مستهل االجــتــمــاع، ثمن  الــعــام كلمة  رئيس األمــن 
من  معا  العمل  فــي  الــتــعــاون  دول مجلس  جــهــود  فيها 
أجل مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة الوعي، معربا عن 
من حرص  الــوزاريــة  اللجنة  أعضاء  يوليه  بما  إشادته 
ــداف  األهـ تحقيق  تكفل  مــســتــمــرة،  ومــتــابــعــة  واهــتــمــام 
والسمو  الجالة  أصحاب  إليها  يتطلع  التي  السامية 
والفخامة قادة دول المجلس. وأشار رئيس األمن العام 
إلى أن جائحة كورونا فرضت علينا تحديات مضاعفة 
ما يفرض علينا ضرورة  الفساد،  على طريق مكافحة 
مواصلة الجهود الرقابية والتوعوية لتعزيز الشفافية 
والنزاهة، مضيفًا أنه رغم التحديات التي تواجه العالم 
في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فإننا كلنا ثقة بأننا 
ــادرون عــلــى تــجــاوز هـــذه الــعــقــبــات مــن خـــال العمل  ــ قـ
الجاد المشترك والنظرة االستراتيجية واالستشرافية 
لدعم وتعزيز أطر النزاهة ومكافحة هذه اآلفة، بفضل 
الـــقـــواعـــد الــحــاكــمــة الـــتـــي أرســـاهـــا أصـــحـــاب الــجــالــة 
والسمو قادة دول المجلس، وفي إطار منظومة متكاملة 
اللجنة.  مــن  حثيثة  وبمتابعة  الــفــســاد،  مــن  للحماية 

الــعــام خــال االجــتــمــاع تحيات  األمــن  رئيس  كما نقل 
الرقابة  جهاز  رئيس  المعولي  هــال  بن  ناصر  الشيخ 
المالية واإلدارية بسلطة عمان الشقيقة، وأسفه لعدم 
تمكنه من حضور االجتماع بسبب الظروف المناخية 
أن  القدير  العلي  اهلل  ســائــًا  السلطنة،  بها  تمر  التي 
يحفظ سلطنة عمان قيادة وحكومًة وشعبًا. وقد بحث 
االجتماع عددا من الموضوعات ذات العاقة بالتعاون 
المشترك بين دول مجلس التعاون في مجاالت حماية 
النزاهة ومكافحة الفساد التي تم رفعها من قبل وكاء 
واللجان  السادس  التحضيري  األجهزة في اجتماعهم 
المختصة، وأصدر بشأنها القرارات الازمة، كما ناقش 
المجتمعون النظام االسترشادي لحماية المال العام 
االسترشادية  المبادئ  آليات  وتفعيل  المجلس،  لــدول 
لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة 
مــع جامعة  والــتــعــاون  الــتــعــاون،  بـــدول مجلس  الفساد 
االسترشادي  الدليل  ومــشــروع  األمنية،  للعلوم  نايف 
لــحــمــايــة الــمــبــلــغــيــن والـــشـــهـــود والـــخـــبـــراء والــضــحــايــا 
األدلــة  ومقترحات  المجلس،  لــدول  حكمهم  فــي  ومــن 
األعــضــاء، وجائزة  الـــدول  مــن  المقدمة  االســتــرشــاديــة 
الــنــزاهــة  حــمــايــة  مــجــال  فــي  للتميز  الــتــعــاون  مجلس 
المقدم  والمقترح  المجلس،  بــدول  الفساد  ومكافحة 
عمان،  بسلطنة  ــة  ــ واإلداريـ المالية  الــرقــابــة  جــهــاز  مــن 
ومبادرة الرياض، وانضمام مجلس التعاون إلى اتفاقية 

األمم المتحدة لمكافحة الفساد. 

اللجن�ة  ي�ت��راأ�ص اج�ت�م��اع  ال�ع��ام  رئ�ي���ص الأم��ن 

الوزاري�ة المعني�ة بمكافح�ة الف�ش�اد ب�دول التع�اون
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بنت  رنا  الشيخة  الدكتورة  استقبلت 
العام  األمين  آل خليفة  دعيج  بن  عيسى 
لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي نــائــب رئــيــس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، في 
مكتبها، إيتاي تاغنر القائم بأعمال سفارة 

دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين.
وخـــال الــلــقــاء، رحــبــت األمــيــن العام 
لما  تقديرها  عــن  معربة  تــاغــنــر،  بــإيــتــاي 
بــيــن مملكة  الـــصـــداقـــة  تــشــهــده عـــاقـــات 
ــيــــل مــــن تــطــور  ــرائــ الـــبـــحـــريـــن ودولــــــــة إســ
وتقدم في شتى األصعدة، وما تم توقيعه 
مــؤخــرًا مــن مــذكــرات تفاهم فــي مختلف 
ــتـــعـــاون، مــســتــعــرضــًة الــمــجــاالت  ــه الـ ــ أوجـ
الــبــلــديــن  بــيــن  ذات االهــتــمــام الــمــشــتــرك 
تبادل  وفــرص  العالي،  التعليم  قطاع  في 
الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي في هذا 
التنمية  مسيرة  لدفع  الحيوي،  القطاع 
البلدين وبما يدعم مصالح  والتقدم في 

شعبيهما.
ــرب الـــقـــائـــم بــأعــمــال  ــ مـــن جـــانـــبـــه، أعـ
إســرائــيــل عــن سعادته بلقاء  دولـــة  ســفــارة 

األمــيــن الــعــام، مــؤكــدًا حــرص بـــاده على 
البلدين  بــيــن  الثنائية  الــعــاقــات  تــعــزيــز 

على المستويات كافة.

كتب فاضل منسي:
200 طالب  مــن  أكــثــر  شــكــا 
الخاصة  الجامعات  إحــدى  في 
أن  الـــجـــامـــعـــة  إدارة  قــــــرار  ــن  مــ
تـــكـــون االخــــتــــبــــارات الــنــهــائــيــة 
حــضــوريــا وورقـــيـــا، بــالــرغــم من 
عن  مستمرا  مــازال  التعليم  أن 
أن  الجامعة، معتبرين  في  بعد 
الــقــرار لــم يــراع ظــروف الطلبة 
ولــــم يــتــم األخــــذ بــرأيــهــم بــهــذا 
الـــشـــأن، مــوضــحــيــن أن األمــانــة 
ــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم  ــجـ ــمـ ــة لـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
العالي لم تصدر قرارا بإلزامية 
ــبـــارات الـــورقـــيـــة، وكــذلــك  ــتـ االخـ
والـــتـــعـــلـــيـــم،  الــــتــــربــــيــــة  وزارة 
مــتــســائــلــيــن عـــن كــيــفــيــة اتــخــاذ 
الجامعة قرارا من دون الرجوع 

إليهم أو تخيير الطلبة.
ــار  ــبــ ـــ»أخــ ــة لــ ــبـ ــلـ وبــــيــــن الـــطـ
الــخــلــيــج« أنــهــم يــواجــهــون أزمــة 
ــات مــع  ــانــ ــحــ ــتــ بـــخـــصـــوص االمــ
إصدار القرار المفاجئ بإلزامية 
االختبارات الورقية، الفتين إلى 
رغبة  مع  يتناسب  ال  الــقــرار  أن 
إلى  باإلضافة  الطلبة،  غالبية 
المشكلة الشائعة التي يواجهها 
الطالب نتيجة تعارض تحديد 
تاريخ ووقت االمتحانات، حيث 

تنظيم  الــطــالــب  عــلــى  يــصــعــب 
توقيت  مع  ليتوافق  عمله  وقت 

أو فترات االمتحانات.
جــمــيــع  أن  إلــــــى  وأشــــــــــــاروا 
الــــجــــامــــعــــات خــــيــــرت الــطــلــبــة 
بخصوص هذا الشأن، وبحسب 
القرار،  اتخاذ  تم  الطلبة  رغبة 
مــوضــحــيــن أن جــائــحــة كــورونــا 
ــا يــجــعــل  مــــازالــــت مـــســـتـــمـــرة، مــ
ارتـــــداء الــكــمــامــات إلــزامــيــا في 

األماكن المغلقة، موضحين أن 
الجلوس مدة 3 ساعات لتقديم 
االخـــــتـــــبـــــارات الــــورقــــيــــة ومـــنـــع 
الــمــرافــق مــن دورات  اســتــخــدام 

المياه وغيرها.
ــنـــا  ــــاب: حـــاولـ ــطــ ــ وقــــــــال الــ
إيصال الشكوى إلدارة الجامعة 
الطرق، ولكن تم  من خال كل 
تــجــاهــل الـــشـــكـــوى مــتــجــاهــلــيــن 
الطاب،  كــل  ورغــبــة  آراء  تمامًا 

ــة  ــامـ ــعـ ــنــــاشــــديــــن األمــــــانــــــة الـ مــ
ووزير  العالي  التعليم  لمجلس 
التربية الدكتور ماجد النعيمي 
ــبـــة وخـــصـــوصـــا  ــلـ ــاف الـــطـ ــ ــــصـ إنـ
مسبقا  الجامعة  ذكـــرت  بعدما 
تخيير الطالب ما بين الحضور 
أو  التعلم  أو عن بعد ســواء في 
الذي  القرار  ولكن  االختبارات، 
ــتـــراجـــع عنه  ــاذه تـــم الـ ــخــ تـــم اتــ

مؤخرا.

تـــــــــــــــــتـــــــــــــــــداول األوســــــــــــــــــــــــاط 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فـــــي الـــمـــحـــافـــل 
ــم  ــ ــا األمــ ــ ــهــ ــ ــى رأســ ــلــ الـــــدولـــــيـــــة عــ
من  ومزيد  بالمناقشة  المتحدة 
المبادرات دور المرأة في ممارسة 
الدبلوماسية الوقائية والمشاركة 
ــات الـــــســـــام وجــــهــــود  ــيـ ــلـ ــمـ فـــــي عـ

الوساطات لحل النزاعات.
في  رسمية  مــبــادرة  أول  ففي 
ــار الــمــتــعــدد األطـــــراف بين  ــ اإلطـ
ــريـــن اإلمــــــــــارات الــعــربــيــة  ــبـــحـ والـ
الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــمــغــربــيــة 
وإســــــرائــــــيــــــل تــــــم إصــــــــــــدار بـــيـــان 
ــول الـــمـــرأة والـــســـام  مــشــتــرك حــ
ــدورة  ــ ــــال الــ والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، خـ
ـــ48 لــمــجــلــس حــقــوق  ــ الـــعـــاديـــة الــ

اإلنسان، وتم فيه التركيز على الدور األساسي للمرأة في إرساء السام 
في  المرأة  بتمكين  االلتزام  إلى  الــدول  ودعــوة جميع  النزاعات،  ومنع 

هذا المجال.
لقد مضت عشرون سنة وربما أكثر على صدور قرار مجلس األمن 
الدولي رقم 1325 حول المرأة والسام، ويعتبر تبني مجلس األمن لهذا 
القرار بمثابة أول وثيقة رسمية يطلب فيها من أطراف النزاع احترام 
البناء  إعادة  المرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السام وفي  حقوق 

واإلعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع.
وعلى الرغم من صعوبة قياس تأثير المرأة الفعلي على محادثات 
السام فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن المحادثات تتضاعف نسبة 
وال سيما  المدنية  الهيئات  اشــتــراك  عــدم  حالة  في   %50 إلــى  فشلها 
النساء  إشــراك  أن  إلى  أخــرى  دراســة  تشير  كما  فيها،  بالمرأة  المعنية 
 %35 وبنسبة  السام  اتفاقية  استمرار  فــرص  من   %20 بنسبة  يزيد 

فرصة استمرارها 15 سنة على األقل.
ولعمري قد تكون المرأة البحرينية في حظوة مقارنة بغيرها من 
نساء العالم لما تتمتع به من مكانة وامتيازات في مجتمعها تحققت 
األعلى  والمجلس  الحكيمة  القيادة  لدى  الراسخ  اإليمان  بفضل  لها 
للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
توجه  حيث  ورعاها،  اهلل  حفظها  المفدى  الباد  عاهل  قرينة  خليفة 
خالها  وتتجاوز  المرأة  حقوق  تصون  مبادرات  إلطــاق  دائما  سموها 
مــرحــلــة الــتــمــكــيــن لــتــصــل إلـــى مــرحــلــة الــشــريــك الــفــاعــل فــي تحقيق 

التنمية لوطنها وما أبعد من حدوده.
القاهرة في  ُعقدت في  تدريبية  دورة  قبل نحو عامين شاركت في 
وقد  والــوســاطــات،  الــتــفــاوض  على  الدبلوماسيات  قـــدرات  بــنــاء  مــجــال 
تيقنت من خال النقاش مع زمياتي الدبلوماسيات العربيات التأثير 
تكون  كــي  الفرصة  مــا أعطيت  الــســام متى  إحــال  فــي  للمرأة  الــقــوي 
شريكا فاعا في المفاوضات بين األطراف المتنازعة، فهي األقدر على 

فهم طبيعة البشر وتدبير المجتمعات. 
ولــعــلــي أوجـــه مــقــتــرحــا إلـــى الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة بــاإلشــراف 
في  المستقبلي  للعمل  البحرينيات  الــنــســاء  مــن  كــــوادر  تــدريــب  عــلــى 
المجاالت  فــي  الــخــبــرة  ذوات  الــنــســاء  مــن  كوكبة  لدينا  الــمــجــال،  هــذا 
لتنظيم  مهيأة  تدريبية  ومعاهد  واإلغاثية،  والتشريعية  الدبلوماسية 
مثل هذه الدورات بالتعاون مع الخبراء الدوليين الذين سهلت الدروس 

االفتراضية االلتقاء معهم. 
لــن يــكــون تشكيل فــريــق مــن الــنــســاء الــبــحــريــنــيــات الــعــامــات في 
مجال المفاوضات والوساطات ترفا أو بدون جدوى، فيكفينا أن توجد 
خلف  راكنات  عشرات  من  أفضل  وفعلي،  خارجي  ميدان  في  بحرينية 

المكاتب والعمل الروتيني.
بــأن تــشــارك فــي بناء  تــقــاس بسمعتها والــمــرأة جــديــرة  الـــدول  إن 
السمعة الدولية لوطنها متى ما تهيأت لها األسباب، وُدفعت نحو ذلك.

م���ق���ت���رح ل���م���ج���ل�������س �ل�����م�����ر�أة 

ع����ن دب���ل���وم���ا����س���ي���ات �ل�������س���ام 

بقلم:
د. وجدان فهد

الطلبة: الجامعة اأقرت اإلزامية الختبارات الورقية من دون الأخذ برغبة الطالب

�أزم�����������ة »�الخ�������ت�������ب�������ار�ت �ل������ورق������ي������ة« ف��ي

ج����ام����ع����ة خ�����ا������س�����ة.. ت�����ل�����وح ف�����ي �الأف���������ق!

} الشيخة رنا آل خليفة تستقبل القائم بأعمال سفارة دولة إسرائيل.

�أم�����ي�����ن م���ج���ل�������س �ل���ت���ع���ل���ي���م �ل����ع����ال����ي ت�����س��ت��ق��ب��ل

�ل����ق����ائ����م ب����اأع����م����ال �����س����ف����ارة دول�������ة �إ����س���ر�ئ���ي���ل

هل �لتدري�س علم 

�أم فن وموهبة؟ 

ِه التبجيا...  يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: »ُقـْم للمعّلِم َوفِّ
آرثر  الكاتب األمريكي ويليام  أن يكوَن رسوال«، ويقول  المعّلُم  كاَد 
والمتميز  لنا،  يشرح  والجيد  يخبرنا،  المتواضع  »المعلم  وارد: 
يبرهن لنا، أما المعلم العظيم فهو الذي يلهمنا«. يعتبر المعلم 
يمتلكه  لما  مكوناتها،  من  مهمًا  ومكونًا  التدريس،  عملية  أساس 
المحتوى  الــذي يقدم  وقـــدرات، فهو  ومــهــارات وسمات  من معارف 
فهل  ومشوقة.  ومبدعة  ومبتكرة  جميلة  فنية  بطريقة  التعليمي 

التدريس فن؟ أم علم؟ أم مزيج من الفن والعلم؟ 
سلسلة  أنـــه  عــلــى   )Teaching( الــتــدريــس  تــعــريــف  يــمــكــن 
منظمة من الفعاليات التي يديرها المعلم ويشارك فيها الطالب 
والتدريس  معينة.  تعليمية  أهــداف  تحقيق  بغية  ونظريًا  عمليًا 
ليس عمًا ارتجاليًا يؤدي إلى أي صورة من دون ارتباط بقواعد 
والتوجيه،  باإلرشاد  ترتبط  التي  المهن  من  وهو  وأســس محددة، 
الحياة،  طــرائــق  لطابه  يكشف  التدريس  خــال  مــن  المعلم  ألن 
ومـــن هــنــا اســتــمــد الــتــدريــس أهــمــيــتــه. ويــوجــد لعملية الــتــدريــس 
الــطــالــب،  لـــدى  الــتــعــلــم  لتحقيق  مــعــًا  وتــتــكــامــل  تكتمل  مــكــونــات 
والمحتوى  التعليمية،  واألهـــداف  والطالب،  المعلم،  أهمها:  من 
الــتــعــلــيــمــي، ومـــصـــادر الــتــعــلــم، وطــــرق واســتــراتــيــجــيــات الــتــدريــس، 

واألنشطة، والتقويم.
تــعــريــف  يـــوجـــد  ــه ال  أنــ الـــرغـــم مـــن  فــعــلــى   ،)Art( الـــفـــن ــا  أمــ
إبداع  الفن هو  أن  له، فإن هناك إجماعا عاما على  عالمي واحد 
الفنان  اإلنــســان  خاله  من  يعبر  جديدة  وأشــكــال  أنماط  وابتكار 
فيه،  الــذي يعيش  الــكــون  مــواقــف تجاه  وعــن  عــن نفسه ومشاعره 
ويــتــضــّمــن مــفــهــوم الــفــن عــــددًا مــن الــقــيــم، مــن أهــمــهــا: الــمــهــارة، 
الفن  ويقوم  والمحاكاة.  والــحــدس،  واإلبـــداع،  والخبرة،  والحرفة، 
جمالية.  أمــور  إلنتاج  واٍع  بشكل  والخيال  المهارة  استخدام  على 
للنظريات  العملي  التطبيق  أنــه  على  الفن  إلــى  البعض  وينظر 
موهبًة  الفّن  وُيعتبر  تحققها.  التي  الوسائل  باستخدام  العلمية 

وإبداعًا وهبها اهلل لجميع البشر، لكن بدرجاٍت متفاوتة.
الكلمة  مــن  مشتق  مصطلح  فهو   ،)Science( العلم  وأمـــا 
أبسط  فــي  ويشير  المعرفة،  تعني  التي   )Scientia( الاتينية 
الدراسة  إليها من خال  التوصل  التي يتم  المعرفة  إلى  تعاريفه 
والطبيعي من خال  المادي  الَعاَلم  بدراسة  ويهتم  الممارسة،  أو 
الحقائق،  اكتشاف  والماحظات، من أجل  والُمشاهدات  التجارب 
ووضع النظريات، والقواعد، بناًء على البيانات التي يتّم جمعها. 
 ،)Abstract Science( دة ومن أهم فروع العلم: العلوم الُمجَرّ
الطبيعية  والعلوم   ،)Social Science( االجتماعية  والعلوم 

.)Natural Science(
فــمــن جــهــة، يمكن الــنــظــر إلـــى الــتــدريــس عــلــى أنـــه فــن يظهر 
في  والجمالية  واإلبــداعــيــة  االبتكارية  قــدراتــه  المعلم  خاله  من 
التفكير واللغة والحركة التعبيرية واالتصال والتعامل اإلنساني، 
التدريس  عن  ومفهومه  وعاداته  وقيمه  المعلم  خبرة  فيه  وتلعب 
دورًا مهًا. لذلك يختلف المعلمون في تعاملهم مع مواقف التعلم 
المتنوعة وبراعتهم في جذب انتباه طابهم ودفعهم إلى المشاركة 
في نشاطات التعلم بشغف واهتمام. ومن جهة أخرى يمكن النظر 
إلى التدريس على أنه علم يحتاج إلى أسس وقواعد علمية وطرق 
االجتماع  وعلم  النفس  كعلم  أخــرى،  علوم  من  منبثقة  ونظريات 

وعلم األحياء والطب وغيرها.
وخاصة القول إن التدريس الجيد هو مزيج مركب من الفن 
والعلم، فهو ليس علمًا خالصًا وال فنًا قائمًا بحد ذاته، على الرغم 
من أن بعض التربويين يراه أقرب إلى الفن منه إلى العلم. ولعل 
الــقــول الــســائــد هنا أن الــتــدريــس فــن يــســاعــده الــعــلــم، وعــلــم ينير 
دروبه الفن، وتغذيه التجارب والخبرات وتقوده إلى طريق النجاح 

والتميز واإللهام.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

الــمــعــدات  لبيع  طــالــبــت شــركــة 
ألف   100 بقيمة  تعويضا  الثقيلة 
مقاوالت  شركة  من  بحريني  دينار 
تعويضا عن إصدار األخيرة شيكات 
المحكمة  أن  إال  رصــيــد،  دون  مــن 
بتعويض  المدعية  لصالح  حكمت 
ـــ10 آالف ديــنــار فــقــط بعد  قــدرتــه بـ
تأكيد المحكمة أن الشركة المدعية 
لم تقدم ما يفيد بتعرضها لخسائر 

أكثر من المبلغ المقضي به.
ــد طــلــبــت  ــانــــت الـــمـــدعـــيـــة قــ وكــ
ــأن يـــؤدي  بـــإلـــزام الــمــدعــى عــلــيــه بــ
لــلــمــدعــيــة مــبــلــغــا قــــدره مــائــة ألــف 
ــار بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الـــفـــوائـــد  ــ ــنـ ــ ديـ
إلزامه  مع   ،%10 بواقع  القانونية 
بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب 
الــمــدعــيــة  أن  وذكـــــــرت  ــاة،  ــامـ ــمـــحـ الـ
قــدره  بمبلغ  عليه  الــمــدعــى  تــدايــن 

3865116 دينارا نظير شراء األخير 
منها معدات ثقيلة وسيارات وآالت 
ــمــــدعــــى عــلــيــه  ــر، وقــــــد قــــــام الــ ــفــ حــ
بــتــحــريــر مــجــمــوعــة مـــن الــشــيــكــات 
بعض  أن  إال  الــمــبــلــغ  لــذلــك  وفــــاء 
لعدم وجود رصيد  ارتــدت  الشيكات 
كـــاف قــابــل لــلــســحــب، وتـــم تحريك 
ــدر ضـــده حكم  ــوى جــنــائــيــة وصــ دعــ

إدانة نهائي.
مــنــاط  إن  الــمــحــكــمــة  ــالــــت  وقــ
الــمــســؤولــيــة الــمــدنــيــة ال يــقــوم إال 
بــتــوافــر أركــانــهــا الــثــاثــة مــن خطأ 
في جانب المسؤول وضرر واقع في 
حق المضرور وعاقة سببية تربط 
بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر 
ــأ ونــتــيــجــة  ــــك الـــخـــطـ ــأ عــــن ذلــ نـــشـ
لحدوثه، فإذا تخلف ركن من أركان 
التعويض،  امتنع  المسؤولية  هــذه 

حــيــث إن جــريــمــة إعــطــاء شــيــك ال 
إعطاء  بمجرد  تتم  رصــيــد  يقابله 
المستفيد  إلـــى  الــشــيــك  الــســاحــب 
ــه بــــعــــدم وجــــــــود مـــقـــابـــل  ــلـــمـ مـــــع عـ
تــاريــخ  فــي  قــابــل للسحب  لــه  ــاء  وفــ
االستحقاق، ذلك العلم المفترض 
ــــذي يــعــلــم من  فـــي حـــق الــمــتــهــم الـ
ــه ال  ــ ــدار الـــشـــيـــك أنـ ــ ــ قـــبـــل عـــنـــد إصـ
ــًا بــالــبــنــك،  ــ يـــوجـــد لـــه حـــســـاب أصـ
متابعة  المتهم  على  يجب  أنه  كما 
المسحوب  لـــدى  الــرصــيــد  حــركــات 
عليه للتأكد من قدرته على الوفاء 

بقيمة الشيك حتى يتم صرفه. 
في  التعويض  طلب  كــان  ولما 
رصيد  بـــدون  شيك  ــدار  إصـ جريمة 
إلى  ورده  كذلك  ــداره  إصـ مــن  يكون 
ــــدم صـــرفـــه فــإن  الــمــجــنــي عــلــيــه وعـ
طلب المدعية بإلزام المدعى عليه 

ــن ارتــكــابــه  بــالــتــعــويــض الـــنـــاشـــئ عـ
لــهــذه الــجــريــمــة يــكــون قــد تــوافــرت 
ــاتـــه بــــصــــدور حـــكـــم جــنــائــي  مـــقـــومـ
صـــار نــهــائــيــا وبـــاتـــا، ومـــن ثــم يثبت 
ركــن الخطأ في حقه -إصــدار  معه 
ــب الــضــرر  ــ ــدون رصـــيـــد ورتـ ــ شــيــك بـ
الــمــوجــب لــلــتــعــويــض مــرتــبــطــًا مع 
برابطة سببيه  إليه  المسند  الفعل 
ــرة- األمـــــر الـــــذي تــــرى معه  ــاشـ ــبـ مـ
الــمــحــكــمــة فـــي تــعــويــض الــمــدعــيــة 
ديـــنـــار  آالف  عـــشـــرة  قــــــدره  بــمــبــلــغ 
تــعــويــضــا جـــابـــرا لــلــضــرر فـــي ضــوء 
معطيات الدعوى وقيمة مبالغ تلك 
المدعية لم  أن  الشيكات وال سيما 
بأضرار  بإصابتها  يفيد  بما  تقدم 

تفوق ذلك المبلغ.
وحــيــث إنـــه عــن طــلــب الــفــائــدة 
بها  عليه  المدعى  تلزم  فالمحكمة 

الدعوى  رفــع  تاريخ  من   %3 بواقع 
ــتــــى الــــــســــــداد الـــــتـــــام لـــتـــجـــاريـــة  حــ
أتعاب  المحكمة  قــدرت  كما  الدين، 
المحاماة في ضوء طبيعة موضوع 
الــدعــوى والــجــهــد الــمــبــذول بمبلغ 
قــدره 100 ديــنــار وهــو مــا تقضي به 
الـــمـــدعـــى عليه  بــــإلــــزام  الــمــحــكــمــة 
الــمــدعــيــة. فلهذه  إلـــى  يـــؤديـــه  بـــأن 
الــمــحــكــمــة أوال:  ــاب حــكــمــت  األســـبـ
إلى  يــؤدي  بأن  المدعى عليه  إلــزام 
دينار   10000 قــدره  مبلغا  المدعية 
الــفــائــدة  ــار( مـــع  ــنـ )عـــشـــرة آالف ديـ
الــقــانــونــيــة بـــواقـــع 3% مـــن تــاريــخ 
2020/9/23 حتى  في  الدعوى  رفع 
بالمناسب  وألــزمــتــه  الــتــام  الــســداد 
قدره  ومبلغا  دعــوى  مصروفات  من 

100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

�س���ركة تطالب �أخرى ب�100 �أل���ف دينار تعوي�سا عن �س���يك من دون ر�سيد

المحكم���ة تق�س���ي له���ا ب����10 اآلف دين���ار فقط لع���دم اإثب���ات اإجمالي خ�س���ائرها 

كتب عبداألمير الساطنة:
حركة  إربـــاك  فــي  مركبتين  بين  تــصــادم  تسبب 
السبت  يــوم  عصر  فيصل  الملك  شــارع  على  السير 
األولية  التفاصيل  وتشير  إصــابــات.  وقــوع  دون  مــن 
أنــه فــي الــســاعــة الخامسة مــن عصر  إلــى  لــلــحــادث 
على  يــقــود حافلة صغيرة  آســيــوي  كــان  السبت  يــوم 
ــارع الــمــلــك فــيــصــل، وبــســبــب عـــدم االنــتــبــاه وتــرك  شـ
الــمــســافــة الــقــانــونــيــة بــيــن الـــمـــركـــبـــات اصــطــدمــت 

بشاحنة صغيرة كانت متوقفة عند اإلشارة الضوئية 
القريبة من المنطقة الدبلوماسية، فنتج عن ذلك 
دون  كبيرة من  بتلفيات  إحداهما  المركبتين  تضرر 
أن تــســجــل إصـــابـــات بــشــريــة. وقـــد حــضــر فـــور وقــوع 
الحادث سيارة شرطة النجدة, وقام أفرادها بتسهيل 
سير السيارات القادمة في االتجاه نفسه إلى حين 
الــســيــارتــيــن من  ــة  إزاحــ وتـــم  ــول شــرطــة المرور,  وصـ
الرسمية  الــجــهــات  وبــعــدهــا فتحت  الــحــادث،  مــوقــع 

التحقيق لمعرفة أسبابه.

�النتباه عدم  ب�سبب  مروري  حادث  في  مركبتين  ت�سرر 

} تلفيات كبيرة تعرضت لها سيارة في حادث مروري.

المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  كــشــفــت 
عربية  وافـــدة  عــن ضبط  الصحية  والــخــدمــات 
تـــقـــوم بــمــمــارســة مــهــنــة طــبــيــة مـــعـــاونـــة بـــدون 
ــــك مـــن خــال  تــرخــيــص لــهــا مـــن الــهــيــئــة، وذلـ
أجهزة  باستخدام  تجميلية  بــإجــراءات  قيامها 
ومستلزمات طبية من دون ترخيص في مسكنها 
الخاص الكائن في محافظة العاصمة، وتقدم 
فــيــه خـــدمـــات صــحــيــة غــيــر مـــرخـــص لــهــا من 

الهيئة.
ــة أنـــــــه »وعـــــلـــــى الــــفــــور  ــئـ ــيـ ــهـ وأوضــــــحــــــت الـ
ــي بــالــهــيــئــة  ــائـ ــقـــضـ ــبـــط الـ قــــــام مـــــأمـــــورو الـــضـ
أثــبــتــت صحة  الــتــي  الــازمــة  الــتــحــريــات  بعمل 
اإلدارة  مــع  بالتنسيق  قــامــوا  ثــم  الــمــعــلــومــات 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــبـــاحـــث والـــتـــحـــقـــيـــقـــات واألدلـــــــة 
ــم ضـــبـــط الــمــخــالــفــة بــالــجــرم  ــ الـــجـــنـــائـــيـــة، وتـ
كما  الــازمــة،  المحاضر  تحرير  وتــم  المشهود 
تـــم تــحــريــر مــحــضــر ضــبــط عــلــى الــمــخــالــفــة 
الصيدالنية  والــمــواد  األدوات  جميع  وتــحــريــز 
والــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى عــدد 
مــــن األدويــــــــة غـــيـــر الـــمـــرخـــصـــة فــــي الــبــحــريــن 
كما  الــمــذكــورة،  المخالفات  في  والمستخدمة 

تم تحويل المحاضر المحررة على المخالفة 
اإلجــراءات  الستكمال  المختصة  الجهات  إلى 

القانونية الازمة لذلك«.

مهنة  ب��م��م��ار���س��ة  ت���ق���وم  و�ف������دة  ���س��ب��ط 

�ل����ط����ب �ل���ب�������س���ري ب�������دون ت��رخ��ي�����س

ــنـــاف الــعــلــيــا  ــئـ ــتـ أيــــــدت مــحــكــمــة االسـ
الـــســـجـــن 5 ســـنـــوات  ــيـــة عـــقـــوبـــة  ــائـ ــنـ الـــجـ
آلسيوية وتغريمها 3 آالف دينار، وإبعادها 
العقوبة  تنفيذ  عــقــب  الــبــاد  عــن  نــهــائــيــا 
ببيع  متلبسة  ضبطها  بعد  بها،  المقضي 

المواد المخدرة.
إدارة  بتلقي  الواقعة  تفاصيل  وبـــدأت 
مصادر  من  معلومات  المخدرات  مكافحة 
آسيوية  فــتــاة  وإحـــراز  بحيازة  تفيد  ســريــة 
مادة الشبو في غير األحوال المرخص بها 
السرية  المصادر  أحد  تكليف  فتم  قانونا، 
لشراء بعض منها، والذي ما لبث أن اتصل 

بــالــمــتــحــرى عــنــهــا هــاتــفــيــا تــحــت مسمعه 
وإشرافه واتفق معها على شراء ما قيمته 
700 دينار، وعلى أثر ذلك انتقل المصدر 

رفقة الشرطة إلى المكان المتفق عليه.
والـــتـــقـــى الـــمـــصـــدر الـــفـــتـــاة اآلســيــويــة 
وسلمها المبلغ المتفق عليه، فيما سلمته 
األخـــيـــرة شــيــئــا ســلــمــه إلــــى الــمــســؤولــيــن، 
على  يحتوي  كيس  عــن  عــبــارة  أنــه  فتبين 
مــادة  أنــهــا  معمليا  ثــبــت  كريستالية  مـــادة 
الميتامفيتامين المؤثرة عقليا، وبعددها 
وجــود  إلــى  فانتبهت  الــفــتــاة  متابعة  تمت 
ــلــــت أحـــد  ــــاذت بـــالـــفـــرار ودخــ الـــشـــرطـــة فــ

وأغلقت  الشقق  إحـــدى  ثــم  ومــن  المباني 
التلبس  وبــمــوجــب حــالــة  الـــبـــاب خــلــفــهــا، 
تـــم الـــدخـــول إلـــى الــشــقــة بــمــعــيــة عناصر 
بالقبض  قمن  الــاتــي  النسائية  الشرطة 
عــلــى الــفــتــاة اآلســيــويــة، وبــعــد الــتــأكــد من 
وبتفتيشها  المتهمة  أنــهــا  تبين  بياناتها 
ذاتيا عثر بحوزتها على مبلغ نقدي تبين 
وبموجب  المصور،  المبلغ  ذات  أنه  الحقا 
مقر  إلــى  التوجه  تم  التلبس  حالة  توافر 
علبة  عــلــى  الــعــثــور  تــم  وبتفتيشه  سكنها 
لمادة  أكــيــاس   4 على  تحتوي  باستيكية 
الشبو ومشرب زجاجي.. وقد ثبت معمليا 

كما  الميتامفيتامين,  مــادة  على  احتواؤه 
شفافة  وأكــيــاس  مــيــزان حساس  على  عثر 

ومبالغ مالية.
ــابـــة قــــد أســــنــــدت إلــيــهــا  ــيـ ــنـ وكــــانــــت الـ
الــمــؤثــر العقلي  أنــهــا فــي 28 مــايــو حـــازت 
ــي غـــيـــر األحــــــــوال  ــ الـــمـــيـــتـــامـــفـــيـــتـــامـــيـــن فـ
وأحــرزت  حــازت  كما  قانونا،  بها  المرخص 
األحـــوال  غير  فــي  الميتامفيتامين  مـــادة 
المصرح بها قانونا، ولهذه األسباب حكمت 
 5 بالسجن  المتهمة  بمعاقبة  المحكمة 
واإلبـــعـــاد  ديـــنـــار  وتــغــريــمــهــا 3000  ســـنـــوات 

نهائيا عن الباد ومصادرة المضبوطات.

و�إب���ع���اده���ا �ل�������س���ب���و..  ت������روج  الآ����س���ي���وي���ة  ���س��ج��ن��ا  ����س���ن���و�ت   5

} أجهزة طبية تم ضبطها.
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محميد احملميد

أول السطر:
مع اطمئنانا على البحرينيين الموجودين 
في سلطنة عمان الشقيقة، التي تتعرض حاليا 
إلعـــصـــار »شـــاهـــيـــن«.. فــإنــنــا نــســأل الــمــولــى عز 
الكرام  وأشقاءنا  إخواننا  لنا  يحفظ  بــأن  وجــل 
وأمــان  أمــن  دار  يجعلها  وأن  عمان،  في سلطنة 

وسالمة وسالم.
 

بريد البحرين.. خصخصة أم 
منافسة..؟؟:

الــخــدمــات الــتــي يــقــدمــهــا بــريــد الــبــحــريــن 
تقدم  كبرى،  لشركات  تنافسي  سوق  ضمن  تقع 
بصورة  وغــيــرهــا،  والشحن  البريدية  الــخــدمــات 
الــوقــت  حـــان  فــهــل  ــدا،  جـ ومــتــطــورة  تكنولوجية 
لجعله  تطويره  أم  البحرين  بريد  لخصخصة 

أكثر تنافسية أمام الشركات الخاصة..؟؟
ربما ال يعلم الكثير منا أن تاريخ البريد في 
البحرين يعود إلى عام 1884 حينما افتتح أول 
مكتب بريد في المنامة، واليوم يوجد 17 مكتب 
ربما  عــديــدة،  بجانب خدمات  الــبــالد،  في  بريد 
أكثر ما يعرف عنه الناس اليوم أو يستخدمونه 
المعامالت  أن  اإللكترونية  المراسالت  ظل  في 
البحرين، ونخشى  بريد  الحكومية متركزة في 
أنــــه لـــو تــــرك األمـــــر لــلــمــنــافــســة مـــع الــشــركــات 
الخاصة لتم سحب البساط من بريد البحرين، 
ربــمــا لــمــا ســتــقــدمــه تــلــك الــشــركــات مـــن مــزايــا 

وعروض تجارية تستقطب الناس والعمالء. 
ــاك الـــخـــدمـــات  ــنـ ــن.. هـ ــريـ ــحـ ــبـ ــد الـ ــريـ فــــي بـ
ــال، والـــخـــدمـــات  ــمــ الــشــخــصــيــة، وخــــدمــــات األعــ
ــريــــد الـــبـــحـــريـــن أهــــــداف  ــبــ ــيــــة.. ولــ اإللــــكــــتــــرونــ
ــادرات،  ــ ــبـ ــ ــيـــة، ومـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وأهــــــــداف فـــرعـ

ومؤشرات، ومجموعة من المشاريع المتميزة.. 
إن معظم  لــو قلت  الــمــراهــنــة  أربـــح  أن  وأخــشــى 
الــنــاس ال تعلم عــن هــذه الــخــدمــات ومــزايــاهــا، 
سوى علمها بالطوابع البريدية والصناديق..!!

ربما كــان مــن الـــالزم الــيــوم ونحن فــي طور 
ــد الــبــحــريــن  ــريـ الـــحـــديـــث عــــن تـــطـــويـــر عـــمـــل بـ
واالســـتـــفـــادة مـــن تـــجـــارب دول الــمــنــطــقــة الــتــي 
طورت منهجية وسياسة عمل إدارة البريد فيها، 
بأن ننظر كذلك في كادر الموظفين، وفي شكل 
فزيارة خاطفة  البريد..  في  والمكاتب  المباني 
إلى مركز البريد في شارع المطار مثال، يذكرك 
بالمباني القديمة المتهالكة التي كنا نراها في 

حقبة السبعينيات..!!
بريد البحرين.. تاريخ عريق، ومن الواجب 
ــام بـــه والـــتـــركـــيـــز عــلــيــه، والـــعـــمـــل على  ــتـــمـ االهـ
ــادة هــنــدســتــه.. ألن فـــي ظـــل هــذا  ــ تــطــويــره وإعــ
المنافسة  على  يقوى  ال  فإنه  الحالي  الــوضــع 
اللجوء  تــم  ولربما  والشحن،  البريد  ســوق  فــي 
يبقى  ولــن  اهلل،  يــوم لخصخصته ال سمح  ذات 
من مهام بريد البحرين سوى إصدار الطوابع. 

آخر السطر:
ــات  ــمـــؤســـسـ ــادرة جـــمـــعـــيـــة أصـــــحـــــاب الـ ــ ــبــ ــ مــ
أكــمــلــوا شهادة  الـــذي  األطــبــاء  بــدعــوة  الصحية 
الـــزمـــالـــة ولــــم يــتــم تــوظــيــفــهــم، لــلــتــواصــل مع 
فرص  إيجاد  في  األطــبــاء  ومساعدة  الجمعية، 
عــمــل فــي الــمــراكــز الــطــبــيــة الــخــاصــة.. مــبــادرة 
دور  أهمية  تــؤكــد  مــشــكــورة،  ومجتمعية  وطنية 
قيام  وتستوجب  الــمــدنــي،  المجتمع  مؤسسات 
المساهمة  فــي  والــمــنــظــمــات  الجمعيات  بــاقــي 
ودعم  للناس،  والتحديات  المشكالت  لمعالجة 

جهود الدولة.

malmahmeed7@gmail.com

بريد البحرين.. 

خ�سخ�سة �أم مناف�سة..؟؟

السنية  األوقـــاف  مجلس  لــقــرار  تنفيذا 
بتشكيل لجنة مستعجلة من قسمي الهندسة 
والــصــيــانــة والــمــســاجــد لفحص وصــيــانــة كل 
بمختلف  )الـــكـــبـــائـــن(  الــمــؤقــتــة  الــمــســاجــد 
سالمة  لضمان  البحرين  مملكة  محافظات 
الــمــســاجــد وروادهــــــا، اطــلــع الــشــيــخ د. راشــد 
األوقاف  رئيس مجلس  الهاجري  بن محمد 
الختامي  التقرير  على  أمــس  صباح  السنية 
للجنة ومـــا تــم االنــتــهــاء مــنــه مــن إجــــراءات 

السالمة.
المهندس  اللجنة  رئــيــس  أوضـــح  حــيــث 
فــور صـــدور قــرار  الــعــمــادي أن اللجنة  خــالــد 
لكل  زيــــــارات  بــعــمــل  قــامــت  اإلدارة،  مــجــلــس 
االحتياجات  كــل  ورصـــد  المؤقتة  المساجد 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا الـــحـــفـــاظ عــلــى ســالمــتــهــا 
ــوادث  وســالمــة روادهـــــا مــن أي مــشــاكــل أو حـ

متوقعة.
حــيــث قــامــت الــلــجــنــة بــفــحــص وصــيــانــة 

جــمــيــع الـــتـــوصـــيـــالت الــكــهــربــائــيــة وفــحــص 
ــارة وغــيــرهــا من  ــ األجـــهـــزة كــالــمــكــيــفــات واإلنــ

ــهـــزة الــالزمــة  األجـــهـــزة، كــمــا تـــم تــوفــيــر األجـ
مثل طفايات الحريق من نوعي ثاني أكسيد 

الكربون والماء.
ــيـــب لــــوحــــات فــــي كــل  ــركـ إضــــافــــة إلــــــى تـ
اإلرشـــادات  توضح  والتي  المؤقتة  المساجد 
اتخاذها،  الــواجــب  ــراءات  ــ واإلجـ والتعليمات 
كــمــا تـــم تــثــقــيــف الــقــائــمــيــن عــلــى الــمــســاجــد 
مـــن األئـــمـــة والــمــؤذنــيــن بــهــذه االشــتــراطــات 
أجهزة في  أي  تركيب  والتي تنص على عدم 
الهندسة  قسم  اســتــشــارة  بعد  إال  المساجد 
بــإدارة األوقــاف السنية. من جهته  والصيانة 
ثمن د. الهاجري هذا الجهد الكبير والوقت 
هذا  مــن  االنتهاء  تــم خالله  الــذي  القياسي 
العمل، مؤكًدا حرص مجلس األوقاف السنية 
عليها  تشرف  التي  المرافق  كل  على سالمة 

اإلدارة وفي مقدمتها المساجد والجوامع.

ــي  ــ ــوانــ ــ ــة »ألــ ــيـ ــعـ ــمـ ــقــــت جـ ــلــ أطــ
الــبــحــريــن« حــمــلــة وطــنــيــة بــهــدف 
ــمـــرض  ــز الــــــوعــــــي بـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ نــــشــــر وتـ
ســـرطـــان الـــثـــدي وتـــأكـــيـــد ضــــرورة 
ــراء الـــفـــحـــص الـــمـــبـــكـــر، تــحــت  ــ ــ إجـ
اللون  »ألواني.. زهري«، وهو  شعار 
الـــذي يــرمــز إلـــى ســرطــان الــثــدي، 
ــلـــة شــهــر  ــلـــة طـــيـ ــمـ ــر الـــحـ ــمـ ــتـ وتـــسـ
ــاري، لـــكـــونـــه الــشــهــر  ــ ــــجـ أكـــتـــوبـــر الـ
للتوعية  تخصيصه  جـــرى  الــــذي 
ــــرض ســـــرطـــــان الـــــثـــــدي عــلــى  ــمـ ــ بـ
مــســتــوى الــعــالــم. وتــطــلــق »ألــوانــي 
مرة  ألول  الحملة  هــذه  البحرين« 
من  للحد  الوطنية  للجهود  دعما 
الــثــدي في  تفاقم مــرض ســرطــان 
حال عدم اكتشافه مبكرا، وخاصة 
أن حــمــالت فــحــص ســابــقــة جــرى 
المناطق  مــن  عـــدد  فــي  تــنــفــيــذهــا 

ــــن اكـــتـــشـــاف  ــــرت عـ ــفـ ــ والـــــقـــــرى أسـ
لــنــســاء لــم يــكــّن يتوقعن  إصــابــات 

إصابتهن بالمرض إطالقا.
ــي..  ــ ــوانـ ــ وتــتــضــمــن حــمــلــة »ألـ
زهـــــري« الــعــديــد مـــن الــفــعــالــيــات، 
من بينها محاضرات عملية حول 
كــيــفــيــة إجــــــراء الــفــحــص الـــذاتـــي 
لــســرطــان الـــثـــدي، وإقـــامـــة جــنــاح 
توعوي في مجمع تجاري لتعزيز 
المبكر،  الــكــشــف  بــأهــمــيــة  الــوعــي 
وطباعة بروشورات توعوية، وإنتاج 
ــاءات  ــقــ ــورة ولــ ــث مـــقـــاطـــع مــــصــ ــ وبـ
ــر وســـائـــل  ــبـ ورســــائــــل إعـــالمـــيـــة وعـ
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي لــلــغــرض 

ذاته.
ونـــوه  رئــيــس جمعية »ألــوانــي 
الــبــحــريــن« عــمــار عــواجــي بــارتــفــاع 
البحرينية  الـــمـــرأة  وعـــي  مــســتــوى 

ــاه ضـــــــــــرورة الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــ ــجـ ــ تـ
صحتها من خالل اتباعها أساليب 
الحياة الصحية وتجنب األمراض 
الــســاريــة والــمــزمــنــة، بما فــي ذلك 
عن  المبكر  الكشف  إلــى  مبادرتها 
ــثــــدي، مــســتــفــيــدة من  ســـرطـــان الــ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــتــقــدمــة 
في  البحرين  مملكة  وفرتها  التي 

هذا المجال.
من جانبها قالت رئيسة لجنة 
الـــتـــوعـــيـــة الــصــحــيــة فــــي جــمــعــيــة 
»ألــــوانــــي الــبــحــريــن« اخــتــصــاصــيــة 
»نعمل  العسكري  منى  التمريض 
ــة عــلــى  ــلـ ــمـ ــن خــــــالل هــــــذه الـــحـ ــ مـ
على  البحرين  فــي  النساء  توعية 
االجتماعية  مستوياتهن  اختالف 
والـــثـــقـــافـــيـــة، وتــوعــيــتــهــن بــأهــمــيــة 
الفحص المبكر، وخاصة أن نسبة 

الثدي  الشفاء من مرض سرطان 
ــر مــــن 90% فــي  ــثـ أكـ ــى  ــ إلـ تـــرتـــفـــع 
وأكــدت  عنه.  المبكر  الكشف  حــال 
ــادرة جميع  ــبـ الــعــســكــري أهــمــيــة مـ
النساء في مملكة البحرين الذين 
تــجــاوزوا األربــعــيــن مــن العمر إلى 

مرض  عن  المبكر  الكشف  إجــراء 
ســرطــان الـــثـــدي، وخــصــت بــالــذكــر 
النساء اللواتي توجد في عوائلهن 
ــمــــرض،  ــذا الــ ــهــ ــة بــ ــ ــابـ ــ حـــــــاالت إصـ
ــراء  إجـ عليهن  يــتــوجــب  والــلــواتــي 

هذا الفحص في أعمار مبكرة.

القاهرة - 
سيد عبدالقادر:

شــــــــــــارك حـــــســـــن مـــحـــمـــد 
العربي  االتحاد  رئيس  بوهزاع 
الكلمة  للتطوع رئيس جمعية 
الــطــيــبــة فـــي االحــتــفــال الـــذي 
مبادرة  بالقاهرة إلطالق  أقيم 
»قـــدم صــحــيــح« لــعــالج مرضى 
القادرين،  غير  السكري  القدم 
مليون  إنقاذ  يستهدف  والــذي 
مــريــض بــالــســكــري مـــن خطر 
ــدم خـــــالل الـــســـنـــوات  ــقــ بـــتـــر الــ

الخمس األولى.
وصــــــــــرح حــــســــن بـــــوهـــــزاع 
لــــ»أخـــبـــار الــخــلــيــج« بــالــقــاهــرة 
المبادرة جاء  إطــالق هذه  بأن 
خالل فعاليات مؤتمر مؤسسة 
ــاع الـــــخـــــيـــــر، بــــمــــشــــاركــــة  ــ ــنــ ــ صــ
ــاج  ــبــ ــقــ ــن الــ ــيــ ــفــ الـــــــدكـــــــتـــــــورة نــ
وزيــــرة الــتــضــامــن االجــتــمــاعــي 
الغربية  ومــحــافــظ  الــمــصــريــة 
الدكتور طارق رحمي والدكتور 
ــام عـــبـــدالـــغـــفـــار األمـــيـــن  ــســ حــ
ــــى  ــلـ ــ الـــــــعـــــــام لـــلـــمـــجـــلـــس األعـ
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــجـــامـــعـــيـــة 
الكابتن  العالم  العبي  وعميد 

أحمد حسن.
ــي  ــه فــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ وخـــــــــــــــــالل كــ
ــزاع:  ــ ــ ــوهـ ــ ــ االحــــــتــــــفــــــال قـــــــــال بـ
هـــذا  ــم  ــكــ ــاركــ أشــ أن  يـــشـــرفـــنـــي 
االحـــتـــفـــال بــمــنــاســبــة إطــــالق 
مــــبــــادرة قـــــدم صــحــيــح لــعــالج 
والتي  السكري  القدم  مرضى 
تنظمها مؤسسة صناع الخير، 
وهــــــي واحـــــــــدة مـــــن إبـــــداعـــــات 
مؤسسة صناع الخير للتنمية 
الـــعـــزيـــز  األخ  يــــرأســــهــــا  ــتــــي  الــ
مصطفى زمزم، هذه المؤسسة 
ومجهوداتها  بعطائها  الكبيرة 
ــتــــي تــجــمــعــنــا بــالــقــائــمــيــن  والــ
وتنسيق  تعاون  عالقات  عليها 
ــاد  ــ ــحـ ــ االتـ دور  ــلـــق  ــطـ ــنـ مـ ــن  ــ مــ
الـــعـــربـــي لــلــتــطــوع واهــتــمــامــه 
ــرة الـــنـــهـــوض  ــيــ ــســ بــــتــــعــــزيــــز مــ
الوطن  بالصحة على مستوى 
رفع  فــي  والمساهمة  الــعــربــي، 
مستوى الوعي العام من خالل 
األنــشــطــة الــمــمــيــزة والــبــرامــج 
المختلفة والجوائز المبتكرة، 
العربي  االتحاد  يطلقها  التي 

ــتـــي نـــذكـــر أهــمــهــا  لــلــتــطــوع والـ
بــن فهد  قـــالدة األمــيــر محمد 
الشيخ  سمو  وجائزة  العالمية 
آل خــلــيــفــة  عـــلـــي  بــــن  عــيــســى 

للعمل التطوعي.
وأضـــــــــــــــــــــــــاف: ســــــعــــــادتــــــي 
االحتفال  هــذا  في  بالمشاركة 
االتحاد  دور  منطلق  من  تأتي 
الـــعـــربـــي لــلــتــطــوع واهــتــمــامــه 
ــرة الـــنـــهـــوض  ــيــ ــســ بــــتــــعــــزيــــز مــ
الوطن  بالصحة على مستوى 
رفع  فــي  والمساهمة  الــعــربــي، 
مستوى الوعي العام من خالل 
األنــشــطــة الــمــمــيــزة والــبــرامــج 
المختلفة والجوائز المبتكرة، 
العربي  االتحاد  يطلقها  التي 
ــتـــي نـــذكـــر أهــمــهــا  لــلــتــطــوع والـ
بــن فهد  قـــالدة األمــيــر محمد 
الشيخ  سمو  وجائزة  العالمية 
آل خــلــيــفــة  عـــلـــي  بــــن  عــيــســى 

للعمل التطوعي.
وأوضــــــح مــصــطــفــى زمـــزم 
جمعية  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس 
ــاع الـــخـــيـــر لــلــتــنــمــيــة أن  ــنــ صــ
ــيـــح« هــي  ــحـ مـــــبـــــادرة »قـــــــدم صـ

الــمــبــادرات الطبية  واحــدة من 
العالجية والوقائية التي تقوم 
ــاع الــخــيــر  ــنــ ــة صــ ــسـ ــؤسـ ــا مـ ــهـ بـ
لــلــتــنــمــيــة تــحــت رعـــايـــة رئــيــس 
ــلـــس الــــــــــــوزراء الـــمـــصـــري  مـــجـ
ــتـــور مــصــطــفــى مــدبــولــي  الـــدكـ
من أجل تقديم خدمات طبية 
لمليون  بــالــمــجــان  جــــودة  ذات 
مــــواطــــن مــــن مــــرضــــى الـــقـــدم 
الـــســـكـــري غــيــر الـــقـــادريـــن في 
القدرة  لتعزيز  سنوات  خمس 
بتر  المرضى من  على حماية 

القدم.
وأضـــاف زمــزم أن مــن أهم 
معدالت  رفــع  المبادرة  أهــداف 
ــدى مـــرضـــى الــقــدم  الــشــفــاء لــ
 %95 إلــى   %50 مــن  السكري 
عـــن طـــريـــق اســـتـــخـــدام أحـــدث 
المعتمدة  العالجية  الوسائل 
ــــالج  ــعــ ــ ــى اســـــــتـــــــخـــــــدام الــ ــ ــلــ ــ عــ
الضغط  عــالــي  بــاألوكــســجــيــن 
الـــفـــضـــة  وتـــقـــنـــيـــة  واألوزون 
ــة وتـــقـــديـــم خـــدمـــات  ــيـ ــاعـ ــربـ الـ
ــشـــف والــتــوعــيــة  ــكـ ــعــــالج والـ الــ
لمليون مواطن في 5 سنوات . 

} إطالق مبادرة »قدم صحيح« خالل احتفال بالقاهرة.

لإنقاذ مليون مري�س خالل خم�س �سنوات

»�لكلمة �لطيبة« ت�سارك في �إطالق مبادرة »قدم �سحيح«

لع���الج مر�س���ى �لق���دم �ل�س���كري غي���ر �لقادري���ن 

رئي����س �لأوقاف �ل�س���نية يطل���ع على �أعم���ال �سيان���ة �لم�س���اجد �لم�ؤقتة

} اجتماع إدارة األوقاف السنية.

�إط�الق ح�م�ل��ة للت��عي��ة ب�س�رطان �لث�دي

} منى العسكري.} عمار عواجي.

كتب وليد دياب:
لرئيسة مجلس  الثاني  النائب  كشف 
االجتماع  تفاصيل  عن  زايــد  علي  النواب 
مجلس  بين  أمــس  أقيم  الــذي  المشترك 
لــلــمــرأة، الفتا  األعــلــى  والمجلس  الــنــواب 
إلى أن رئيسة مجلس النواب فوزية زينل 
بحثت مع األمين العام للمجلس األعلى 
للمرأة هالة األنصاري التنسيق المشترك 
في عدد من الموضوعات المتعلقة بملف 
الــمــرأة، وضــرورة إجــراء بعض التعديالت 
في القوانين التي من شأنها تحقيق مزيد 

من المساواة بين الرجل والمرأة.
ــــد فـــي تــصــريــحــات  وأشـــــار الــنــائــب زايـ
ــرز  ــ أبـ ــن  ــ مـ أن  إلــــــى  الـــخـــلـــيـــج«  ــار  ــ ــبـ ــ ـــ»أخـ ــ لـ

ــات الـــتـــي طـــرحـــهـــا الــمــجــلــس  ــمـــالحـــظـ الـ
األعـــلـــى لــلــمــرأة بــشــأن تــلــك الــتــشــريــعــات 
األب  ردع  فــي  وجــود قصور  هــو  والقوانين 
الــمــقــصــر فــــي حــــق أبـــنـــائـــه فــــي الــتــعــلــيــم 
الصحية  الــرعــايــة  يمنحهم  ال  الــــذي  أو 
وأن  أولية،  ورعاية  تطعيمات  من  الكاملة 
على  الــعــقــوبــة  بتشديد  مــطــالــبــات  هــنــاك 
األب الـــذي يــحــرم أطــفــالــه مــن الــحــق في 

التعليم أو الرعاية الصحية.
وأضاف أن بعض التعديالت أيضا قد 
تعمل على زيادة مبدأ تكافؤ الفرص بين 
قطعت  الــبــحــريــن  أن  وخــاصــة  الجنسين 
وصل  حتى  الملف  هــذا  فــي  كبيرا  شوطا 
إلى  الجنسين  بين  الفرص  تكافؤ  معدل 
بعض  هــنــاك  أن  إلـــى  مــشــيــًرا   ،%69 نسبة 

إلى تعديل في قانون  التي تحتاج  األمور 
ــزواج  ــرة مــثــل مــســألــة إنـــهـــاء عــقــد الــ ــ األسـ
ـــادة نظر  ــذي يــحــتــاج إلـــى إعـ »الــخــلــع« والــ
خــاصــة بــعــد مـــا أثــيــر مـــن جـــدل فـــي هــذا 
وأيــضــا هــنــاك مطالبات  مـــؤخـــرا،  الــمــلــف 

بتحديد سن معين كحد أدنى للزواج.
أنــه من  إلــى  زايـــد  النائب علي  ولــفــت 
الــمــؤمــل مــنــاقــشــة تــعــديــل هـــذه الــقــوانــيــن 
يتناسب  بما  الــقــادم  االنــعــقــاد  دور  خــالل 
مع الشرع والعادات والتقاليد البحرينية، 
ــاون والـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــعــ ــتــ مــــؤكــــدا مــــبــــدأ الــ
صالح  فيه  لما  للمرأة  األعــلــى  المجلس 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة حـــتـــى تــتــمــكــن مــن  ــ ــمـ ــ الـ
الحصول على كامل حقوقها وتحقق مبدأ 

العدالة مع الرجل.

النائب علي زايد يك�سف تفا�سيل اجتماع »الأعلى للمراأة« مع النواب

مطالبات بتحديث �لت�س���ريعات لتحقي���ق تكاف�ؤ �لفر�س ودع��ت لتعديل �س���ن �لزو�ج

} علي زايد.

أكدت فوزية بنت عبداهلل زينل 
النهج  أن  الــنــواب  مجلس  رئيسة 
لدن  من  الرفيع  والــدعــم  الحكيم 
الــجــاللــة الملك  حــضــرة صــاحــب 
آل خليفة عاهل  بن عيسى  حمد 
الـــبـــالد الــمــفــدى، أســهــم فـــي فتح 
البحرينية،  الـــمـــرأة  ــام  أمــ اآلفــــاق 
لتترقى في مسار التقدم الشامل، 
ــداه الـــواســـع على  ــ ــذ مـ والـــــذي أخــ
الـــجـــهـــود  بـــفـــضـــل  الـــــواقـــــع  أرض 
الــكــريــمــة واالهـــتـــمـــام الــبــالــغ من 
األمــيــرة  الملكي  الــســمــو  صــاحــبــة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 
قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة، حيث 
ــــت ســمــوهــا الـــرعـــايـــة الــمــعــززة  أولـ
إلبراز إسهامات المرأة البحرينية 
ــيـــســـي فــــي الــمــســيــرة  كـــشـــريـــك رئـ

التنموية الوطنية.
مـــثـــمـــنـــة جـــــهـــــود الـــحـــكـــومـــة 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
الــوطــنــيــة،  الــســيــاســات  تنفيذ  فــي 
ــم تـــقـــدم الـــمـــرأة  الـــرامـــيـــة إلــــى دعــ
البحرينية، وتضمين احتياجاتها، 
عــبــر الــخــطــة الــوطــنــيــة لــنــهــوض 
في  المضمنة  البحرينية  الــمــرأة 
برنامج عمل الحكومة والمترجمة 
ــبــــادرات،  فـــي كـــل الـــمـــشـــاريـــع والــــمــ
العامة  الــســيــاســة  مــع  والــمــتــســقــة 

للمملكة.
ــابــــي  ــيــ ــنــ مـــــــؤكـــــــدة الـــــــدعـــــــم الــ
الــمــرأة  لتقدم  الوطنية  للبرامج 
ــة، ومـــــشـــــيـــــدة بــــــدور  ــيــ ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة، الــذي 
يــعــد شــريــكــا اســتــراتــيــجــيــا للعمل 
البرلماني، وال سيما مع ما تقوم 
بـــه أمــانــتــه الــعــامــة، مـــن مــشــاريــع 
ــيــــة، تـــشـــكـــل نــقــطــة  وبـــــرامـــــج نــــوعــ
التقاء للتعاون المثمر، والتنسيق 
النيابي  المجلس  بين  المستمر 

والمجلس األعلى للمرأة.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل لـــقـــائـــهـــا 
محمد  بنت  هالة  أمــس،  بمكتبها 
األنصاري األمين العام للمجلس 

األعلى للمرأة.
ــاء تــــــم بــحــث  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وخــــــــــالل الـ
مجلس  بين  التعاون  تعزيز  سبل 
للمرأة،  األعلى  والمجلس  النواب 

ــيـــع الــمــشــتــركــة  وعــــــرض الـــمـــواضـ
أبرزها مستجدات تفعيل النموذج 
الجنسين،  بين  لــلــتــوازن  الوطني 
السلطة  مــرئــيــات  عــلــى  والـــوقـــوف 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة حـــــول الــتــشــريــعــات 
ــة لــلــحــمــايــة  ــمـ والـــخـــدمـــات الـــداعـ
األسري،  واالستقرار  االجتماعية 
بحسب ما صدر من مراسيم بهذا 
ــانـــب الــعــضــويــات  ــــى جـ الــــشــــأن، إلـ
الـــدولـــيـــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن في 

مجال متابعة تقدم المرأة.
ونقلت هالة األنصاري األمين 
الـــعـــام لــلــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
الملكي  الــســمــو  تــحــيــات صــاحــبــة 
للمرأة،  األعــلــى  المجلس  رئيسة 
ــا لـــجـــهـــود الــســلــطــة  ــهـ ــاتـ ــعـ ــابـ ــتـ ومـ
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فـــي دعـــــم الــقــضــايــا 
البحرينية،  للمرأة  األولــويــة  ذات 
وتــعــزيــز مــشــاركــتــهــا الــفــاعــلــة في 
وأكـــدت  والــتــنــمــيــة،  الــبــنــاء  عملية 
في  لالستمرار  سموها  توجيهات 
المزيد  وتحقيق  المثمر  التعاون 
ــن اإلنـــــــجـــــــازات ضـــمـــن اإلطــــــار  ــ مـ
ــم لــالســتــقــرار  ــداعــ الــتــشــريــعــي الــ
األســـــري واالهـــتـــمـــام بــاســتــشــراف 
ــادمـــة،  ــقـ احـــتـــيـــاجـــات األجــــيــــال الـ
ووضــــع الــمــقــتــرحــات الــتــشــريــعــيــة 

الالزمة.
مثل  »إن  األنــــصــــاري  وقـــالـــت 
ــاءات تـــعـــكـــس حـــرص  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ هــــــذه الـ
ــلـــس الـــنـــيـــابـــي عـــلـــى دعـــم  ــمـــجـ الـ
عــمــل الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
ومساندته في تنفيذ اختصاصاته 
ــن خـــــالل تـــطـــويـــر الــتــشــريــعــات  مــ
ــرأة  ــ ــمــ ــ ــة بــــــاألســــــرة والــ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ الـ
إلى  مرئياته  وترجمة  البحرينية، 
اقـــتـــراحـــات ومـــشـــاريـــع بــقــوانــيــن«، 

ــدة بـــالـــتـــعـــاون الــــقــــائــــم مــع  ــيـ ــشـ مـ
الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة كــحــلــيــف 
الوطني  النموذج  لتنفيذ  أساسي 
وتأكيد  الــجــنــســيــن،  بــيــن  لــلــتــوازن 
المشترك لما  التعاون  أثر تأطير 
يقارب من عشر سنوات من خالل 
بين  التنسيقية  الــلــجــنــة  تشكيل 
المجلس األعلى للمرأة والسلطة 

التشريعية.
وأشــــــــارت إلـــــى الـــــــدور الــمــهــم 
ــي دعـــم  لــلــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة فــ
الوطني  التقرير  توصيات  تنفيذ 
لها  لما  الجنسين،  بين  لــلــتــوازن 
سد  أو  تقليص  فــي  بــــارز  دور  مــن 
عــــدد مـــن الـــفـــجـــوات الــتــشــريــعــيــة 
للمرأة  األولوية  ذات  القضايا  في 

البحرينية.
ــد عــلــي  ــ ــه أكـ ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتــ
رئيس مجلس  الصالح  بن صالح 
ــلـــى  األعـ الـــمـــجـــلـــس  أن  ــورى  ــ ــشـ ــ الـ
ــلـــمـــرأة قــــــّدم نـــمـــوذجـــا حــضــاريــا  لـ
مــتــكــامــال لــتــعــزيــز مــكــانــة الـــمـــرأة 
بين  التوازن  وتحقيق  البحرينية، 
التنمية  مــجــاالت  فــي  الجنسين 
الــوطــنــيــة الــمــخــتــلــفــة، اســتــجــابــًة 
لتطلعات حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عـــاهـــل الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، بـــإحـــراز 
المرأة  ومشاركة  لحضور  التقدم 
المجتمع،  بــنــاء  فـــي  الــبــحــريــنــيــة 
ــازات الــمــتــمــيــزة  ــجــ ــاإلنــ مـــشـــيـــدًا بــ
ــلــــى الــــمــــرأة عــلــى  لــلــمــجــلــس األعــ
مدار 20 عامًا من تأسيسه بقيادة 
األمــيــرة  الملكي  الــســمــو  صــاحــبــة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 

قرينة عاهل البالد المفدى.
ــدى لــقــائــه أمــس  ــاء ذلـــك لـ جـ

ــيــــن الـــعـــام  ــاري األمــ ــ ــصـ ــ ــة األنـ ــالـ هـ
للمجلس األعلى للمرأة، والشيخة 
دينا بنت راشد آل خليفة مساعد 

األمين العام.
الشورى  رئيس مجلس  وثّمن 
األعــلــى  المجلس  عــمــل  منهجية 
وطنية  رؤيــة  من  المنبثقة  للمرأة 
طموحة إلدماج احتياجات المرأة 
ــة، وتـــعـــزيـــز  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــي عـــمـــلـــيـــة الـ ــ فـ
ــى الــــمــــجــــاالت،  ــتـ ــا فــــي شـ ــهــ ــادتــ ريــ
وخطط  استراتيجيات  على  بناًء 
وطـــنـــيـــة رائــــــــــدة، مـــــؤكـــــًدا حـــرص 
ــم  ــ ــى دعـ ــ ــلـ ــ ــلــــس الــــــــشــــــــورى عـ ــجــ مــ
لــلــمــرأة،  األعــلــى  المجلس  جــهــود 
ومساندة كافة المبادرات والبرامج 
من  البحرينية  لــلــمــرأة  الــداعــمــة 
أجــــــل االرتــــــقــــــاء بـــمـــكـــانـــتـــهـــا، مــن 
خــــالل تــوفــيــر الـــدعـــم الــتــشــريــعــي 
الــــالزم بــمــا يلبي أهــــداف وغــايــات 
المرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة 

البحرينية.
ــا أكــــــــــدت هـــالـــة  ــهــ ــبــ ــانــ مــــــن جــ
األنصاري األمين العام للمجلس 
األعلى للمرأة أن المجلس األعلى 
لـــلـــمـــرأة يــعــمــل ضــمــن تــوجــيــهــات 
األمــيــرة  الملكي  الــســمــو  صــاحــبــة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 
ــــالد الـــمـــفـــدى  ــبـ ــ ــل الـ ــاهــ ــة عــ ــنـ ــريـ قـ
للمرأة  األعــلــى  المجلس  رئــيــســة 
تــعــاونــه مــع السلطة  تــعــزيــز  عــلــى 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة وفــــقــــا ألطــــــر عــمــل 
ــة تــضــمــن رفـــــع مــســاهــمــة  ــحــ واضــ
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة فـــي تــعــزيــز 
مكتسبات المرأة البحرينية ودفع 
مــســيــرة تــمــيــز مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
إقليميًا ودوليًا في مختلف قضايا 
المرأة، معربًة عن حرص المجلس 

المراجعات  إجـــراء  مواصلة  على 
الـــالزمـــة والــتــقــيــيــم وقــيــاس األثــر 
المنشود لهذا التعاون وصوال إلى 

األهداف المشتركة.
وأشــــــــــــادت األنـــــــصـــــــاري بـــــدور 
بن  علي  برئاسة  الــشــورى  مجلس 
تنفيذ  متابعة  في  الصالح  صالح 
المرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة 
من   )2022-2013( الــبــحــريــنــيــة 
خالل برنامج عمل الحكومة، وفي 
اســتــكــمــال مــنــظــومــة الــتــشــريــعــات 
ــج  ــرويــ ــتــ ــرأة، والــ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــاصــ ــخــ الــ
تقدم  مجال  في  المملكة  لجهود 
المحافل  فــي  البحرينية  الــمــرأة 
الــــدولــــيــــة، والـــتـــعـــريـــف بـــالـــوضـــع 
المرأة  المتقدم لحقوق  القانوني 
واإلجــراءات  واآلليات  البحرينية، 
التنمية،  فــي  بإدماجها  الــخــاصــة 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  وجــهــود 
فــي هـــذا الــمــجــال. وأكــــدت أهمية 
فــــي وضـــع  ــورى  ــشــ الــ مــجــلــس  دور 
الــمــلــزمــة  والــــنــــصــــوص  األدوات 
ــج عــمــل  ــامـ ــرنـ لــمــتــابــعــة تــنــفــيــذ بـ
ــة وإدمــــــــــاج احـــتـــيـــاجـــات  ــومـ ــكـ الـــحـ
ــرأة فــــي الـــمـــيـــزانـــيـــة الــعــامــة  ــ ــمـ ــ الـ
القوانين  تنفيذ  ومتابعة  للدولة، 
وإصـــــــــدار الــــــقــــــرارات الــتــنــفــيــذيــة 
أيــة فجوات  ذات األولــويــة، ورصــد 
مـــبـــاشـــرة  عــــالقــــة  ذات  تــشــريــعــيــة 
بالمرأة البحرينية، وتفعيل الدور 
الــتــشــريــعــي والــرقــابــي بــاســتــخــدام 
يــدعــم  بــمــا  الــبــرلــمــانــيــة  األدوات 
الـــجـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد 
وتفعيل  البحرينية،  الــمــرأة  تقدم 
المشترك  الــعــمــل  ــات  ــويـ أولـ بــنــود 

خالل المرحلة القادمة. 

رئي�سا مجل�سي النواب وال�سورى ي�ستقبالن اأمين عام  »الأعلى للمراأة« 

تاأكيد �لدعم �لبرلماني للبر�مج �ل�طني���ة �لمعززة لتقدم �لمر�أة �لبحرينية

} رئيس مجلس الشورى يستقبل األمين العام للمجلس األعلى للمرأة.} رئيسة مجلس النواب تستقبل األمين العام للمجلس األعلى للمرأة.
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ا�ستقبل ال�سفرية الرتكية.. علي بن خليفة:

ت��ط�����ّور م�����س��ت��م�����ر يف ال��ع��اق�����ات م���ع ت��رك��ي�����ا

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ علي بن خليفة اآل 

خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء، �صباح 

اجلمهورية  �صفرية  ت�صاكيل  اإي�صن  اأم�س، 

لبالدها  �صفرية  تعيينها  الرتكية، مبنا�صبة 

لدى مملكة البحرين.

العالقات  بحث  اللقاء  خالل  مت  وقد 

و�صبل  ال�صديقني  البلدين  بني  الثنائية 

وبحث  املجاالت،  خمتلف  يف  تطويرها 

امل�صائل ذات االهتمام امل�صرتك، معرًبا �صموه 

العالقات بني مملكة  ت�صهده  ملا  تقديره  عن 

تقدم  من  الرتكية  واجلمهورية  البحرين 

وتطور م�صتمر يعك�س حر�س البلدين على 

الثنائي،  التعاون  اأوجه  مبختلف  االرتقاء 

يف  والنجاح  التوفيق  كل  لل�صفرية  متمنًيا 

م�صالح  يخدم  مبا  الدبلوما�صية،  مهامها 

البلدين و�صعبيهما.

بحث مع النائب اآل عبا�س احتياجات ال�سّيادين.. اأبوالفتح:

تطوير املرافئ وملف ال�سّيادين يف �سلم الأولويات

البحرية  الزراعة والرثوة  بحث وكيل 

البلديات  و�صوؤون  االأ�صغال  بوزارة 

نبيل  الدكتور  العمراين  والتخطيط 

عبا�س  اآل  عمار  النائب  مع  اأبوالفتح 

التابعة  املنطقة  يف  ال�صيادين  احتياجات 

مدير  بح�صور  وذلك  الربملاين،  للنائب 

خالد  الوكالة  يف  البحرية  الرقابة  اإدارة 

ال�صرياوي وعدد من البحارة.

الوكالة  اهتمام  اأبوالفتح  واأكد 

يف  ال�صيادين  احتياجات  اإىل  بالتعرف 

والعمل  البحرين،  مملكة  مناطق  خمتلف 

على اإيجاد احللول املنا�صبة لها بالتن�صيق 

العالقة، م�صرًيا  الر�صمية ذات  مع اجلهات 

اإىل اأن الوكالة لديها خطة متكاملة لتطوير 

وتوفري  و�صيانتها  البحرين  يف  املرافئ 

ال�صيادين  يخدم  مبا  فيها،  اخلدمات 

واأ�صحاب مهنة ال�صيد.

واأ�صار اإىل اأن ملف ال�صيادين ومعاجلة 

�صلم  على  ياأتي  واحتياجاتهم  اأو�صاعهم 

اأولويات وكالة الزراعة، مبتابعة م�صتمرة 

البلديات  و�صوؤون  االأ�صغال  وزير  قبل  من 

بن  ع�صام  املهند�س  العمراين  والتخطيط 

القطاع  ي�صكله هذا  ملا  عبداهلل خلف، وذلك 

االأمن  حتقيق  �صعيد  على  اأهمية  من 

الغذائي يف مملكة البحرين.

اآل  عمار  النائب  عرب  جانبه،  من 

الزراعة والرثوة  لوكيل  �صكره  عبا�س عن 

ال�صيادين  ملف  ببحث  الهتمامه  البحرية 

على  والعمل  ملالحظاتهم،  واال�صتماع 

اإيجاد احللول املنا�صبة لها.

تعقيًبا على ما ن�سرته »الأيام«.. جامعة البحرين:

مبا�سرة اإجراءات �سرف امل�ستحقات للعاملني

عقبت جامعة البحرين على ما ن�صرته 

»االأيام« بخ�صو�س تاأخر �صرف م�صتحقات 

وزارة  يف  العاملني  االإكلينيكيني  املدربني 

اإجراءات �صرف  اأكدت مبا�صرة  اإذ  ال�صحة، 

التدريب  برنامج  يف  للعاملني  امل�صتحقات 

االإكلينيكي.

اأن  نود  البداية  »يف  اجلامعة:  وقالت   

واهتمامها  الغراء  جريدتكم  جهود  ن�صكر 

مت  ما  على  وتعقيبا  العام،  بال�صاأن 

 ،11862 العدد  يف  جريدتكم  يف  ن�صره 

�صبتمرب  املوافق 29  االأربعاء  يوم  ال�صادر 

بتاأخر  يتعلق  ما  وبخ�صو�س  2021م، 

االإكلينيكيني  املدربني  م�صتحقات  �صرف 

علما  نفيدكم  ال�صحة،  وزارة  يف  العاملني 

جميع  دور  تثمن  البحرين  جامعة  باأن 

ال�صحة  وزارة  من  االإكلينيكيني  املدربني 

على  اإ�صرافهم  يف  احلكومية  وامل�صت�صفيات 

التمري�س يف خمتلف  طلبة  تدريب  عملية 

ب�صكل  اأ�صهم  والذي  االإكلينيكية،  املرافق 

االآمنة  ال�صريرية  البيئة  توفري  يف  كبري 

م�صتويات  اأف�صل  وحتقيق  الطلبة  لتدريب 

االأداء االإكلينيكي لطلبة اجلامعة الوطنية«.

جامعة  اأن  بالذكر  »اجلدير  واأ�صافت: 

املكثفة  واملتابعة  االهتمام  اأولت  البحرين 

للمدربني  املتاأخرة  امل�صتحقات  ل�صرف 

املر�صد  برنامج  يف  العاملني  االإكلينيكيني 

ال�صحية  العلوم  بكلية  االإكلينيكي 

التعاون  خالل  من  وذلك  والريا�صية، 

وامل�صت�صفيات  ال�صحة  وزارة  مع  امل�صرتك 

احلكومية وفقا الأطر التعاون واالتفاقيات 

متت  باأنه  االإفادة  ونود  العالقة.  ذات 

االإجراءات  يف  ال�صري  مبا�صرة  موؤخرا 

�صرف  عملية  الإمتام  واالإدارية  املالية 

برنامج  يف  العاملني  جلميع  امل�صتحقات 

جامعة  لطلبة  االإكلينيكي  التدريب 

-2019( االأكادمييني  للعامني  البحرين 

وامل�صي  و)2021-2020(،   )2020

بني  امل�صرتك  التعليمي  الربنامج  يف  قدما 

يف  ال�صحية  واملرافق  البحرين  جامعة 

البحرين«. مملكة 

»�سوؤون الأ�سغال«: غلق م�سار وم�سارين 

على �سارع خليفة الكبري على مراحل

البلديات  و�صوؤون  االأ�صغال  وزارة  اأعلنت 

االإدارة  مع  بالتن�صيق  العمراين،  والتخطيط 

اأعمال  اأن  الداخلية،  بوزارة  للمرور  العامة 

باملحرق  الكبري  خليفة  �صارع  تبليط  اإعادة 

ت�صتدعي غلق م�صار وم�صارين على مراحل يف 

االجتاهني بالقرب من خفر ال�صواحل.

و�صوف يتم العمل ابتداء من اليوم االثنني 

من  لياٍل،   10 وملدة   2021 /10 /4 تاريخ 

ال�صاعة 11:00 م�صاًء اإىل 5:00 �صباًحا، عدا 

ليايل العطل الر�صمية، لذا يرجى من املواطنني 

املرورية  بالقواعد  االلتزام  الكرام  واملقيمني 

حفاًظا على �صالمة اجلميع.

ال�سيخة مي: الزيارة تعك�س اهتمام الإمارات باإجناح احلدث العاملي

حممد بن را�سد يزور جناح البحرين يف »اإك�سبو دبي«
معر�س  يف  البحرين  مملكة  جناح  �صهد 

الفر�س«  تن�صج  »الكثافة  اإك�صبو 2020  دبي 

را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  زيارة �صاحب 

اآل مكتوم نائب رئي�س دولة االإمارات العربية 

دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  املتحدة 

اآل  را�صد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  بح�صور 

مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 

االإماراتيني  امل�صوؤولني  من  وعدد  دبي،  الإمارة 

وامل�صرفني على االإك�صبو.

را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  واطلع 

وت�صميمه  اجلناح  تفا�صيل  على  مكتوم  اآل 

ومعار�س  برامج  من  يقدمه  وما  العمراين، 

تعك�س مفهوم الكثافة التي تتمتع بها البحرين 

يف كل املجاالت.

واالآثار،  للثقافة  البحرين  هيئة  واأكدت 

والتي ت�صغل رئي�صتها ال�صيخة مي بنت حممد 

اأن  للجناح،  العام  املفو�س  من�صب  خليفة  اآل 

االإمارات  قيادة  اهتمام  تعك�س  الزيارة  هذه 

الذي  االإك�صبو  باإجناح حدث  املتحدة  العربية 

م�صاركة  اأن  مو�صحة  املنطقة،  االأكرب يف  يعد 

االأ�صهر  البحرين بجناح وطني �صيعمل خالل 

من  اململكة  لدى  ما  تقدمي  على  القادمة  ال�صتة 

اإىل  عريقة  ح�صارية  ومقومات  واعدة  فر�س 

العامل اأجمع.

البحرين  ململكة  الوطني  اجلناح  وزار 

كذلك ال�صيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة �صفري 

العربية  االمارات  دولة  لدى  البحرين  مملكة 

التي  اجلناح  م�صاحة  ا�صتك�صف  اإذ  املتحدة، 

الهدايا  ومتجر  الرئي�س  العر�س  ف�صاء 

واملقهى، اإ�صافة اإىل تعرفه اإىل الربامج الثقافية 

امل�صاحبة للجناح ودور هيئة الثقافة يف اإثراء 

م�صاركة البحرين يف االإك�صبو. واأ�صاد ال�صفري 

م�صاركة  اأن  موؤكدا  الوطني،  البحرين  بجناح 

البحرين يف االإك�صبو تعد االأهم يف هذه الفرتة 

التي ي�صهد فيها العامل بداية التعايف من اأزمة 

تتبعها فر�س ل�صناعة منجزات ح�صارية.

يذكر اأن البحرين افتتحت اجلناح الوطني 

اأكتوبر   1 يوم  الفر�س«  تن�صج  »الكثافة 

2021، لتبداأ م�صوارا لتعريف الزوار القادمني 

من كل اأنحاء العامل. ويقع اجلناح يف منطقة 

ي�صمها  مناطق  ثالث  اإحدى  وهي  الفر�س، 

الكثافة  مفهوم  ويعر�س  الدويل.  املحفل  هذا 

جتربة  عرب  واعدة  فر�س  خلق  يف  ودورها 

ملمو�صة ومكانية.

من  ت�صميمه  مت  الذي  اجلناح،  وميثل 

جي،  اأيه  زيورخ  كرييز  كري�صتيان  قبل 

املوقع،  يف  قليال  ومغمورة  مفتوحة  م�صاحة 

ي�صنع  منحدر  خالل  من  اإليها  الو�صول  يتم 

والداخلي  اخلارجي  العامل  بني  ما  انتقاال 

للجناح. ويتكون هيكل هذه امل�صاحة املركزية 

�صنتيمرتا   11 ب�صماكة  عمودا   126 من 

ببع�صها  تت�صل  مرتا،   24 يبلغ  وبارتفاع 

امل�صاحة.  ارتفاع  على  نقاط  عدة  يف  بع�صا 

ف�صاء  للجناح  املركزية  امل�صاحة  هذه  وت�صم 

واملقهى،  الهدايا،  متجر  الرئي�س،  العر�س 

واملوزعة ب�صكل حر ما بني اأعمدة املبنى التي 

يف  للكثافة  امللمو�صة  املكانية  التجربة  ت�صكل 

اجلناح. 

االأعمال  من  خمتلفة  جمموعة  و�صتتخذ 

امل�صاحة  يف  لها  مكانا  الدورية  الرتكيبية 

فرتة  خالل  اأ�صهر   6 مدار  على  وحتولها 

تغري  خمتلفة  �صينوغرافيا  لتخلق  االإك�صبو، 

لكل  و�صيكون  للمكان.  الزائر  قراءة  من 

�صينوغرافيا مو�صوع عام، ينك�صف يف اأربعة 

من  مهما  جانبا  ت�صتعر�س  خمتلفة  معار�س 

ثقافة البحرين وتراثها الرثي. 

يعر�س  »البحر«،  االأول  املو�صوع  خالل 

ترى«  »ماذا  بعنوان  تركيبيا  عمال  اجلناح 

البحرين  يف  املقيمة  الن�صيج  م�صممة  اأبدعته 

حرفيني  مع  بالتعاون  بويل  مهريي 

بحرينيني، ويعك�س عراقة حرفة الن�صيج يف 

اأ�صرعة �صفن البانو�س التي  البحرين وجمال 

املا�صي. وبالتعاون  اللوؤلوؤ يف  اأبحرت ل�صيد 

مع هيئة البحرين للثقافة واالآثار، يقدم معهد 

»دانات«  الكرمية  واالأحجار  للوؤلوؤ  البحرين 

خالل هذه الفرتة برناجما متنوعا، ويعر�س 

له  ويتيح  خدماته،  اأهم  العاملي  للجمهور 

وتقنياته  اأدواته  اأحدث  اإىل  للتعرف  الفر�صة 

يف فح�س الالآلئ الطبيعية.

اإعداد الربامج واخلطط املثلى للتعامل الأمثل معه.. ال�سالح:

خّطة اإعامية توعوية بحقوق مر�سى »الإيدز«
فائقة  ال�صحة  وزيــرة  اأكــدت 

اللجنة  اأن  ال�صالح  �صعيد  بنت 

الوطنية ملكافحة متالزمة النق�س 

ب�صدد  »االإيدز«  املكت�صب  املناعي 

لتوعية  اإعالمية  خطة  تنفيذ 

ووقاية املجتمع من مر�س متالزمة 

النق�س املناعي املكت�صب »االإيدز«، 

حقوق  حماية  على  والرتكيز 

املتعاي�صني معه وذلك وفقا للقانون 

 ،2017 ل�صنة   )1( رقم  ال�صادر 

رئي�س  ال�صحة  وزيــرة  اأكــدت  اإذ 

الت�صريعات  لكل  وفقا  اأنه  اللجنة 

مبملكة  الــ�ــصــادرة  القانونية 

مع  املتعاي�صون  يتمتع  البحرين، 

الفريو�س مبمار�صة جميع احلقوق 

واالتفاقيات  الد�صتور  يكفلها  التي 

والقوانني  امل�صادق عليها  الدولية 

املعمول بها، والتي حتظر كل فعل 

�صدهم  متييزا  ي�صكل  امتناع  اأو 

كرامتهم  من  احلط  اإىل  يوؤدي  اأو 

اأو  حقوقهم  من  االنتقا�س  اأو 

على  االإ�صابة  ب�صبب  ا�صتغاللهم 

اختالف اأجنا�صهم واأعمارهم.

مملكة  اأن  الــوزيــرة  واأكــدت 

ودعــم  بتوجيهات  البحرين، 

ال�صحي،  للقطاع  القيادة احلكيمة 

هي من الدول ال�صباقة يف تطبيق 

والــربامــج  اخلطط  كــل  وتنفيذ 

والت�صريعات  تتما�صى  التي 

الدولية يف  واالأهداف  والتطلعات 

تنفيذ  اإىل  باالإ�صافة  اجلانب،  هذا 

اإىل  الرامية  والتو�صيات  اخلطط 

املتعلقة  اجلوانب  جميع  مراعاة 

الفريو�س  مع  املتعاي�صني  بحقوق 

اخلدمات  جميع  على  وح�صولهم 

الداعمة  ــادرات  ــب وامل العالجية 

ولالأطر  للتعليمات  وفقا  لهم، 

دون  للحيلولة  عليها،  املتعارف 

نقل الفريو�س اإىل االآخرين.

ال�صحة  وزيـــرة  ــادت  ــص واأ�

الذي  واحليوي  الفعال  بالدور 

الوطنية  اللجنة  ــه  ب ــوم  ــق ت

املناعي  النق�س  متالزمة  ملكافحة 

يف  ت�صم  التي  »االإيــدز«  املكت�صب 

اجلهات  عن  ممثلني  ع�صويتها 

ذات  واجلهات  املعنية  احلكومية 

خالل  من  تقوم  اإذ  االخت�صا�س، 

بتبني  الدورية  اجتماعاتها  عقد 

واخلطط  امل�صاريع  من  العديد 

الكفيلة بتحقيق االأهداف املن�صودة، 

والتي من اأهمها رفع قدرات االأطباء 

واملخت�صني من العاملني بالكوادر 

اأخــالقــيــات  وتطبيق  الطبية 

مع  التعامل  عند  ال�صحية  املهن 

مع  الفريو�س،  مع  املتعاي�صني 

الدرا�صات  اإجــراء  على  احلر�س 

واالأبحاث العلمية يف هذا اجلانب، 

ووقاية  حماية  �صبيل  يف  وذلك 

املجتمع من املر�س وحماية حقوق 

واأخذ  الفريو�س  مع  املتعاي�صني 

االحتياطات الالزمة.

اأن  ال�صحة  ــرة  وزي واأكــدت 

مبراجعة  تقوم  البحرين  مملكة 

الــقــوانــني وتــقــيــيــم اخلــطــط 

والت�صريعات ب�صورة دورية، مبا 

ي�صمن الت�صدي لكل اأ�صكال التمييز 

الفريو�س،  مع  املتعاي�صني  �صد 

اجلهات  مــع  بالتن�صيق  ــك  وذل

احلر�س  جــانــب  اإىل  املعنية، 

واخلطط  الــربامــج  اإعـــداد  على 

للتعامل  امل�صرتكة  واالأن�صطة 

االأمثل مع املر�س، �صواء من حيث 

و�صع  مع  العالج  اأو  الت�صخي�س 

املر�س  ملتابعة  االإر�صادية  االأدلة 

وذلك  والعالج،  الوقاية  وطرق 

االإر�صادية  الدالئل  اإىل  ا�صتنادا 

ملنظمة ال�صحة العاملية واملنظمات 

ال�صلة،  ذات  واالإقليمية  الدولية 

بتعزيز  والرتكيز  االهتمام  مع 

ورفع الوعي ال�صحي حول عوامل 

باملر�س  لالإ�صابة  املوؤدية  اخلطر 

من خالل و�صع اخلطط االإعالمية 

باملر�س وطرق  للتعريف  الالزمة 

منه،  الوقاية  وكيفية  انتقاله 

حقوق  على  الرتكيز  جانب  اإىل 

املتعاي�صني مع املر�س.

ختام  يف  لوزيرة  اأعربت  كما 

�صكرها  عميق  عــن  ت�صريحها 

وتقديرها لرئي�س اللجنة الفرعية 

والتوجيه  بــاالإر�ــصــاد  املعنية 

اللجنة  ــاء  واأعــ�ــص والتثقيف 

وم�صاعيهم  جلهودهم  الوطنية، 

بتنفيذ  االإ�صهام  خالل  من  املقدمة 

ال�صاملة  ــة  ــي ــالم االإع اخلــطــة 

الوطنية  اللجنة  لعمل  واملتنوعة 

املكت�صب  املناعة  نق�س  ملر�صى 

لتنفيذها  واال�صتعداد  ــدز«،  »االإي

بدءا من �صهر اأكتوبر اجلاري.

وزيرة ال�صحة

تقّدم خدمات جتميلية يف م�سكنها اخلا�س.. املهن ال�سحية:

�سبط وافدة عربية متار�س الطب الب�سري دون ترخي�س

ك�صفت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية عن �صبط وافدة عربية تقوم مبمار�صة 

مهنة الطب الب�صري دون ترخي�س لها من الهيئة، وذلك من خالل قيامها باإجراءات جتميلية با�صتخدام 

اأجهزة وم�صتلزمات طبية من دون ترخي�س يف م�صكنها اخلا�س الكائن يف حمافظة العا�صمة، وتقدم 

فيه خدمات �صحية غري مرخ�س لها من الهيئة.

واأو�صحت الهيئة اأنه »على الفور، قام ماأمورو ال�صبط الق�صائي بالهيئة بعمل التحريات الالزمة 

واالأدلة  والتحقيقات  للمباحث  العامة  االإدارة  مع  بالتن�صيق  قاموا  ثم  املعلومات،  �صحة  اأثبتت  التي 

الالزمة، كما مت حترير حم�صر  املحا�صر  امل�صهود ومت حترير  املخالفة باجلرم  اجلنائية، ومت �صبط 

�صبط على املخالفة وحتريز جميع االأدوات واملواد ال�صيدالنية وامل�صتلزمات الطبية، باالإ�صافة اإىل عدد 

من االأدوية غري املرخ�صة يف البحرين وامل�صتخدمة يف املخالفات املذكورة، كذلك مت حتويل املحا�صر 

املحررة على املخالفة للجهات املخت�صة ال�صتكمال االإجراءات القانونية الالزمة لذلك«.

 ال�صيخ حممد بن را�صد خالل زيارته جلناح البحرين يف معر�ض اإك�صبو
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خالل تروؤ�سه اجتماع اللجنة الوزارية ملكافحة الف�ساد بدول التعاون.. احل�سن:

تبادل التجارب واخلربات بني اأجهزة مكافحة الف�ساد بدول اخلليج

احل�صن  ح�صن  بن  طــارق  الفريق  تراأ�س 

الوزارية  اللجنة  اجتماع  العام  االأمن  رئي�س 

التعاون  الف�صاد بدول جمل�س  املعنية مبكافحة 

ام�س  يوم  عقد  والذي  العربية،  اخلليج  لدول 

بح�صور  املرئي،  االت�صال  تقنية  عرب  االحــد 

النزاهة  حماية  عن  امل�صوؤولة  االأجهزة  روؤ�صاء 

العام  واالأمني  املجل�س  بدول  الف�صاد  ومكافحة 

للمجل�س.

م�صتهل  كلمة يف  العام  االأمن  رئي�س  واألقى 

االجتماع، ثمن فيها جهود دول جمل�س التعاون 

يف العمل معا من اأجل مكافحة الف�صاد وتعزيز 

ثقافة الوعي، معربا عن اإ�صادته مبا يوليه اأع�صاء 

ومتابعة  واهتمام  حر�س  من  الوزارية  اللجنة 

التي  ال�صامية  االأهداف  م�صتمرة، ويكفل حتقيق 

يتطلع اإليها اأ�صحاب اجلاللة وال�صمو قادة دول 

املجل�س.

جائحة  اأن  اإىل  العام  االأمن  رئي�س  واأ�صار 

على  م�صاعفة  حتديات  علينا  فر�صت  كورونا 

طريق مكافحة الف�صاد، ما يفر�س علينا �صرورة 

لتعزيز  والتوعوية  الرقابية  اجلهود  موا�صلة 

التحديات  رغم  اأنه  م�صيفا  والنزاهة،  ال�صفافية 

التي تواجه العامل يف تعزيز النزاهة ومكافحة 

على  قــادرون  باأننا  ثقة  كلنا  اأننا  اإال  الف�صاد، 

اجلاد  العمل  خالل  من  العقبات  هذه  جتاوز 

واال�صت�صرافية  اال�صرتاتيجية  والنظرة  امل�صرتك 

لدعم وتعزيز اأطر النزاهة ومكافحة هذه االآفة، 

اأ�صحاب  اأر�صاها  التي  احلاكمة  القواعد  بف�صل 

اإطار  ويف  املجل�س،  دول  قادة  وال�صمو  اجلاللة 

منظومة متكاملة للحماية من الف�صاد، ومبتابعة 

حثيثة من اللجنة.

كما نقل رئي�س االأمن العام خالل االجتماع 

رئي�س  املعويل  هالل  بن  نا�صر  ال�صيخ  حتيات 

عمان  ب�صلطة  واالإداريــة  املالية  الرقابة  جهاز 

ح�صور  من  متكنه  عدم  عن  واأ�صفه  ال�صقيقة، 

متر  التي  املناخية  الظروف  ب�صبب  االجتماع 

بها ال�صلطنة، �صائال اهلل العلي القدير اأن يحفظ 

�صلطنة عمان قيادة وحكومة و�صعبا.

املو�صوعات  من  عددا  االجتماع  بحث  وقد 

ذات العالقة بالتعاون امل�صرتك بني دول جمل�س 

ومكافحة  النزاهة  حماية  جماالت  يف  التعاون 

االأجهزة  وكالء  قبل  من  رفعها  مت  التي  الف�صاد 

واللجان  ال�صاد�س  التح�صريي  اجتماعهم  يف 

املخت�صة واأ�صدر ب�صاأنها القرارات الالزمة، كما 

اال�صرت�صادي حلماية  النظام  املجتمعون  ناق�س 

املال العام لدول املجل�س، وتفعيل اآليات املبادئ 

بني  والتجارب  اخلربات  لتبادل  اال�صرت�صادية 

جمل�س  بدول  الف�صاد  مكافحة  واأجهزة  هيئات 

للعلوم  نايف  جامعة  مع  والتعاون  التعاون، 

حلماية  اال�صرت�صادي  الدليل  وم�صروع  االأمنية، 

ومن  وال�صحايا  واخلــرباء  وال�صهود  املبلغني 

االأدلة  ومقرتحات  املجل�س،  لدول  حكمهم  يف 

اال�صرت�صادية املقدمة من الدول االأع�صاء، وجائزة 

جمل�س التعاون للتميز يف جمال حماية النزاهة 

ومكافحة الف�صاد بدول املجل�س، واملقرتح املقدم 

من جهاز الرقابة املالية واالإدارية ب�صلطنة عمان، 

التعاون  جمل�س  وان�صمام  الريا�س،  ومبادرة 

اإىل اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد.

اأثنى على اإ�سراك هيئة الثقافة لـ60 متطوًعا بحرينًيا يف اجلناح 

الرئي�س التنفيذي للحكومة الإلكرتونية يزور جناح البحرين يف اإك�سبو دبي

التنفيذي  الرئي�س  القائد  علي  حممد  قام 

االإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات  لهيئة 

معر�س  يف  البحرين  مملكة  جناح  بزيارة 

اإك�صبو 2020، وذلك على هام�س م�صاركته يف 

اأعمال موؤمتر ومعر�س تكنولوجيات االقت�صاد 

الرقمي.

املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وهناأ 

بنت  مي  ال�صيخة  االإلكرتونية،  واحلكومة 

حممد اآل خليفة رئي�س هيئة البحرين للثقافة 

جناح  فيه  برز  الذي  املبهر  للم�صتوى  واالآثار 

دبي  اإك�صبو  معر�س  خالل  من  للعامل  اململكة 

بهذا  والفخر  االعتزاز  عن  اأعرب  اإذ   ،2020

ال�صيخة  مثمًنا جهود  امل�صرف،  الوطني  اجلهد 

مي بنت حممد وجهود فريق البحرين، موؤكًدا 

قيادة  وتطلعات  لروؤية  مرتجًما  جاء  قد  اأنه 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى.

البحرين  هيئة  اإ�صراك  على  القائد  واأثنى 

للثقافة واالآثار لـ60 متطوًعا من خرية ال�صباب 

يف  واإ�صهامهم  البحرين،  جناح  يف  البحريني 

اأن  موؤكًدا  للعامل،  وطنهم  بح�صارة  التعريف 

هذه التجربة اإثراء ملعارفهم وخرباتهم، وتوؤكد 

للثقافة  البحرين  هيئة  توليه  الــذي  الدعم 

املهتم  ال�صباب  �صيما  ال  بال�صباب،  ــار  واالآث

باملجال الثقايف.

واأعرب عن خال�س متنياته مبوا�صلة متيز 

احلدث  هذا  امل�صاركة يف  البحرين يف  وجناح 

العريقة  البحرينية  الثقافة  وعك�س  العاملي، 

وما تتميز به من ثراء، وذلك يف ظل ما يقدمه 

يف  الفتة  كثافة  من  البحرين  مملكة  جناح 

االإنتاج احل�صاري جمعت ال�صيافة البحرينية 

املتميز  واملبنى  البحرينية،  واالأزياء  االأ�صيلة، 

�صادرات مملكة  اأكرب  الذي ميثل  االأملنيوم  من 

البحرين.

اأجنحة  القائد بزيارة عدد من  وقام حممد 

دبي  اإك�صبو  معر�س  يف  امل�صاركة  ــدول  ال

العربية  االإمارات  دولة  زار جناح  اإذ   ،2020

ال�صعودية  العربية  اململكة  وجناح  املتحدة 

لدول جمل�س  العامة  واالأمانة  الكويت  ودولة 

املغرب واإندوني�صيا  اأجنحة  التعاون، كما زار 

الداخلية  وزارة  جناح  اإىل  اإ�صافة  وباك�صتان، 

االإماراتية وجناح املراأة. 

:»BIBF«مبيزانية قدرها 12 مليون دينار.. املدير العام لـ

بدء النتقال التدريجي للمبنى اجلديد يف خليج البحرين

�صارة جنيب:

ملعهد  الــعــام  املــديــر  ك�صف 

امل�صرفية  للدرا�صات  البحرين 

واملالية »BIBF« اأحمد ال�صيخ عن 

اكتمال اأعمال املقر اجلديد للمعهد 

خطة  وبدء  البحرين،  خليج  يف 

االنتقال التدريجي لالأق�صام ابتداًء 

من اأكتوبر اجلاري.

خا�س  ت�صريح  يف  وقـــال 

امل�صروع  ــذا  ه اإن  لــــ»االأيـــام« 

التو�ّصع  ملواكبة  ياأتي  الوطني 

املعهد  واأن�صطة  برامج  يف  الكبري 

داخل البحرين وخارجها، بو�صفه 

والتطوير  للتدريب  مهًما  معلًما 

يف  اأ�صا�صية  وركيزة  املتخ�ص�س، 

امل�صرفية  اخلدمات  قطاع  تطوير 

املحلي  امل�صتوى  على  واملالية 

واالإقليمي والعاملي.

الرئي�س  املبنى  اأن  اإىل  واأ�صار 

من  واأكرث  طابًقا،   11 من  يتكّون 

وقاعة  حما�صرات،  قاعة   40

اأكرث  ت�صتوعب  كربى  موؤمترات 

الوقت  يف  �صخ�س   300 مــن 

غرفة  اإىل  بــاالإ�ــصــافــة  ذاتـــه، 

الطالبية  والقاعات  ــداول،  ــت ال

االمتحانات،  وقاعات  والتنفيذية، 

جمهزة  حا�صوبية  وخمــتــربات 

حتتوي  كما  التقنيات،  باأحدث 

�صاملة،  مكتبة  على  املبنى  مرافق 

ومقهى »ال �صوكوال بل�س«، ومبنى 

خم�ص�س ملواقف ال�صيارات. 

املقر  بناء  م�صروع  اأن  وذكر 

اجلديد للمعهد قد مت ال�صروع فيه 

مبيزانية   2019 عام  مطلع  يف 

وتبلغ  دينار،  مليون   12 قدرها 

مرت  األف   25 االإجمالية  م�صاحته 

�صاحرة،  بحرية  بواجهة  مربع 

اأكــرب  ا�صتيعاب  بهدف  وذلــك 

جتربة  وتوفري  الطالب  من  عدد 

وذلــك  لهم،  متميزة  تعليمية 

يف  التقنيات  اأحــدث  با�صتخدام 

�صت�صمن  التي  التعليم  جمــال 

الكفاءة  م�صتويات  باأعلى  العمل 

واالبتكار، وتقدمي اأف�صل اخلدمات 

ملرتادي املعهد.

بالغ  عــن  ال�صيخ  ـــرب  واأع

التي  املوؤ�ص�صات  جلميع  امتنانه 

ان�صمت اإىل م�صروع رعاية قاعات 

اإذ يت�صمن  املبنى اجلديد للمعهد، 

املوؤ�ص�صات  اأبــرز  من  راعًيا   20

املرموقة يف البحرين، بهدف دعم 

وتعزيز  التعليمي  ال�صرح  هذا 

التدريب  جمال  يف  اململكة  مكانة 

الــرثوة  وتنمية  املتخ�ص�س 

الب�صرية.

اأحمد ال�شيخ

رئي�س جمل�س النواب: اإجنازات الفريق

الوطني الطبي توؤكد تطّور املنظومة ال�سحية

رئي�س  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  اأكدت 

جمل�س النواب اأن ما حققه الفريق الوطني 

الت�صدي  يف  كبرية  ــازات  اإجن من  الطبي 

املنظومة  تطور  يعك�س  كورونا  جلائحة 

مملكة  يف  واملتكاملة  ال�صاملة  ال�صحية 

البحرين، ويعرب عن التقدم التنموي مل�صرية 

الوطن بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه.

املوقرة  احلكومة  بجهود  واأ�ــصــادت   

برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

املتميزة  والقيادة  اهلل،  حفظه  الـــوزراء، 

لفريق  �صموه  مــن  احلثيثة  واملتابعة 

البحرين يف اتخاذ كل االإجراءات واملبادرات 

الوطني  االإجناز  حتقيق  يف  اأ�صهمت  التي 

من  والتقدير  االإ�صادة  نال  والذي  البارز، 

القيادة«  »جائزة  �صموه  ومنح  العامل، 

تكرمًيا  االأمريكية،   »C3« منظمة  قبل  من 

املجاالت  خمتلف  يف  �صموه  الإجنـــازات 

للت�صدي  الوطنية  للجهود  وقيادته 

وتقديًرا  »كوفيد-19«،  كورونا  لفريو�س 

العالقات  وتوطيد  تنمية  يف  �صموه  لدور 

املتحدة  والواليات  البحرين  مملكة  بني 

االأمريكية.

واالعتزاز  التقدير  بالغ  عن  واأعربت   

اململكة،  يف  ال�صحي  القطاع  بجهود 

والتمري�صية  الطبية  الطواقم  وبت�صحيات 

ال�صفوف  �صمن  العاملني  وكل  واالإداريــة، 

مبا  كورونا،  فريو�س  ملكافحة  االأمامية 

ويربز  املجتمعية  ال�صراكة  روح  يرتجم 

يف  االإن�صاين  والتعا�صد  التعاون  �صور 

مواجهة تداعيات اجلائحة.

اأم�س،   جاء ذلك خالل لقائها، مبكتبها 

ال�صحة  وزيرة  ال�صالح  �صعيد  بنت  فائقة 

عبدالنبي  النائب  بح�صور  املرافق،  والوفد 

لرئي�س جمل�س  االأول  النائب  اأحمد  �صلمان 

النائب  زايد  اأحمد  علي  والنائب  النواب، 

والنائب  النواب،  جمل�س  لرئي�س  الثاين 

جلنة  رئي�س  االأن�صاري  يو�صف  اأحمد 

اخلدمات.

تعزيز  �صبل  بحث  مت  اللقاء،  وخالل   

ووزارة  الــنــواب  جمل�س  بني  التعاون 

ذات  املوا�صيع  من  عدد  ومناق�صة  ال�صحة، 

وخطط  ال�صحية،  بالت�صريعات  العالقة 

لتطوير  الـــوزارة  وبــرامــج  وم�صاريع 

الدولية،  للمعايري  وفًقا  ال�صحية  املنظومة 

وخدمة الوطن واملواطنني واملقيمني.

احتاد امل�سرحيني ع�سًوا 

يف الحتاد العام للفنانني العرب

يف خطوة هي االأوىل من نوعها يف الو�صط 

احتاد  ع�صوية  قبول  مت  البحريني،  الفني 

االحتاد  البحرينيني يف  امل�صرحيني  جمعيات 

العام للفنانني العرب، ممثال يف رئي�س احتاد 

ونائبه  احلمدان  يو�صف  الناقد  امل�صرحيني 

الفنان علي �صلمان، اإذ مت تكليفهما بع�صوية 

املركز القطري لالحتاد العام للفنانني العرب 

مبملكة البحرين.

و�صلمان  احلمدان  ثمن  جهتهمان  من 

اختيارهما  العرب  للفنانني  العام  لالحتاد 

امل�صرحيني  جمعيات  الحتاد  فاعلني  ممثلني 

البحرينيني يف اجتماعات وفعاليات وملتقيات 

الفنانني العرب، اآملني اأن يكونا خري ممثلني 

للفنانني امل�صرحيني يف مملكة البحرين.. 

جمعيات  احتــاد  عن  نيابة  تقدما  كما 

التهاين  بخال�س  البحرينيني  امل�صرحيني 

والتربيكات اإىل رئي�س االحتاد العام للفنانني 

اأع�صاء  واإىل  فــودة  م�صعد  املخرج  العرب 

جمل�س اإدارته، وذلك مبنا�صبة مرور 35 عاما 

على تاأ�صي�س االحتاد.

و�صلمان  احلمدان  اأ�صاد  اآخر،  جانب  من 

التي  واالآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  بجهود 

امل�صرحيني  احتــاد  م�صاركة  ــور  اأم ي�ّصرت 

العربي  الفني  التجمع  هذا  يف  البحرينيني 

العريق واملوؤثر على ال�صعيد الفني العربي.

كما تقدما بال�صكر واالمتنان اإىل الدكتور 

خالد الزدجايل االأمني العام امل�صاعد لالحتاد 

نبيل  الدكتور  واإىل  العرب،  للفنانني  العام 

الفيلكاوي نقيب الفنانني الكويتيني، لوقفتيهما 

احتاد  التحاق  اجــراءات  لت�صهيل  امل�صرفتني 

بع�صوية  البحرينيني  امل�صرحيني  جمعيات 

االحتاد العام للفنانني العرب.

جمعيات  ــاد  احت اأن  بالذكر  اجلــديــر 

فني  كيان  اأول  ُيعد  البحرينيني  امل�صرحيني 

بع�صوية  ر�صميا  يحظى  البحرين  يف مملكة 

االحتاد العام للفنانني العرب.

وفد برملاين ي�سارك يف احتفالية

الحتاد الك�سفي للربملانيني العرب يف الكويت

ي�صارك وفد ال�صعبة الربملانية برئا�صة 

ال�صورى،  جمل�س  ع�صو  منفردي  ر�صا 

ع�صو  العامر  اأحمد  النائب  وع�صوية 

عبداالأمري  زينب  والنائب  النواب،  جمل�س 

التي  الفعالية  يف  النواب،  جمل�س  ع�صو 

الك�صفي  لالحتاد  العامة  االأمانة  تنظمها 

الفرتة  يف  تقام  والتي  العرب،  للربملانيني 

بدولة  اأكتوبر،  من  ال�صابع  اإىل  الثالث  من 

الكويت.

 وتقام الفعالية احتفاالً بت�صمية مرزوق 

الكويتي  االأمة  جمل�س  رئي�س  الغامن  علي 

للربملانيني  الك�صفي  رئي�ًصا فخرًيا لالحتاد 

خالل  املن�صب  لهذا  تزكيته  مت  اإذ  العرب، 

العمومية  للجمعية  الثالث ع�صر  االجتماع 

الذي  العرب  للربملانيني  الك�صفي  لالحتاد 

بجمهورية م�صر  املا�صي  �صبتمرب  اأقيم يف 

الوفد يف عدد  العربية، باالإ�صافة مل�صاركة 

من الفعاليات امل�صاحبة.

ر�شا منفردي

الفنان علي �شلمانيو�شف احلمدان
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البحرين ت�ضارك الأمم املتحدة يف اأ�ضبوع الف�ضاء العاملي.. 

الروؤية امللكية لال�ضتثمار يف الف�ضاء وعلوم امل�ضتقبل لأغرا�ض التنمية 

املتحدة  الأمم  البحرين  مملكة  ت�صارك 

احتفالها باأ�صبوع الف�صاء العاملي، الذي ينطلق 

يف الرابع من اأكتوبر، يف اإطار الر�ؤية التنموية 

ال�صامية حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

ب�صاأن  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة،  اآل   عي�صى 

تعزيز مكانة مملكة البحرين بني الد�ل املتقدمة 

يف جمال الف�صاء �ال�صتثمار يف علوم امل�صتقبل 

مبا يخدم م�صرية التنمية ال�صاملة �امل�صتدامة.

قرار  مع  جتا�ًبا  الحتفاء  هذا  �ياأتي 

 6 بتاريخ   68 /54 رقم  العامة  اجلمعية 

على  ال�صوء  ت�صليط  ب�صاأن   1999 دي�صمرب 

يف  الف�صاء  �تكنولوجيا  علوم  م�صاهمات 

التعا�ن  �تعزيز  الإن�صان،  ��صع  حت�صني 

الف�صاء  علوم  با�صتخدام  التوعية  يف  الد�يل 

مو�صوع  على  العام  هذا  �يركز  �تقنياته، 

»املراأة يف الف�صاء«، �د�رها يف علوم الف�صاء 

�التقانة �البتكار �ال�صتك�صاف.

الف�صاء  اأ�صبوع  �تعتز مملكة البحرين يف 

بالف�صاء  متعلقة  �صنوية  فعالية  اأكرب  العاملي، 

رائدة  اإجنازات  من  ت�صهده  مبا  العامل،  يف 

اإن�صاء  املجال منذ  �تطورات مت�صارعة يف هذا 

�تنظيمها  الف�صاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة 

ل�صنة   )11( رقم  امللكي  املر�صوم  مبوجب 

2014 �تعديالته، �موا�صلة د�رها بال�صراكة 

الف�صاء  ��كالت  الوطنية  املوؤ�ص�صات  مع 

النهو�ض  على  العمل  يف  الد�لية  �البحوث 

ملراقبة  حتتية  بنية  �اإن�صاء  الف�صاء  بعلوم 

العلمية  الأبحاث  �تطوير  �الأر�ض،  الف�صاء 

الأقمار  تكنولوجيا  يف  البتكارية  �القدرات 

الوطنية  الب�صرية  املوارد  �تطوير  ال�صناعية، 

يواكب  مبا  املتخ�ص�صة،  العلمية  �الكفاءات 

حتقيق  يف  �التقني  العلمي  التطور  م�صرية 

التنمية امل�صتدامة.

امللك  جلاللة  ال�صامية  الر�ؤية  ركزت  �لقد 

احلديثة  العاملية  الجتاهات  مواكبة  على 

بتبني �توظيف تقنيات الذكاء ال�صطناعي يف 

مع  �التعامل  �اخلدمية  الإنتاجية   القطاعات 

متطلبات القت�صاد الرقمي، �توجيهات جاللته 

النعقاد  د�ر  افتتاح  لدى  ال�صامي  خطابه  يف 

الثالث من الف�صل الت�صريعي اخلام�ض ملجل�صي 

اأكتوبر 2020  بتاريخ 11  ال�صورى �النواب 

»نحو اكت�صاب �امتالك معارف �تقنيات علوم 

العلوم  من  العديد  يف  �التفوق  امل�صتقبل.. 

العلمية  بفوائدها  الف�صاء  كعلوم  املتقدمة 

�البيئية، �علوم الطاقة الذرية با�صتخداماتها 

اأجيالنا من  لنمّكن  الإن�صانية،  ال�صلمية خلدمة 

العلمي  �الحرتاف  بال�صبق  نه�صتهم  �صناعة 

�املعريف«.

�بف�صل التوجيهات امللكية ال�صامية، �دعم 

احلكومة املوقرة برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي 

العهد  �يل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأميـر 

رئي�ض جمل�ض الوزراء، متكنت الهيئة الوطنية 

لعلوم الف�صاء )NSSA( بال�صراكة مع الهيئات 

الوطنية  �البحثية  �الأكادميية  احلكومية 

�املبادرات  الربامج  من  العديد  اإجناز  من 

تاأ�صي�ض  نحو  �التقنية  العلمية  �امل�صر�عات 

قطاع ف�صاء �طني م�صتدام، بدًءا باإن�صاء »فريق 

من  متميزة  نخبة  �ي�صم  للف�صاء«،  البحرين 

ال�صابة  �الأكادميية  العلمية  الوطنية  الكوادر 

العديد  يف  �اإدماجها  اجلن�صني،  من  �املوؤهلة 

املتخ�ص�صة  �العلمية  التدريبية  الد�رات  من 

يف جمالت حتليل ال�صور �البيانات الف�صائية 

العديد  �ح�صول  ال�صناعية،  الأقمار  �ت�صنيع 

منهم على درجة املاج�صتري يف هند�صة �علوم 

الف�صاء �املراكز الأ�ىل يف حمافل عاملية.

الف�صاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  �تابعت 

�امل�صاريع  املبادرات  من  العديد  اإجناز 

العلمية �البحثية، �فق خطتها ال�صرتاتيجية 

م�صر�ع  اأبرزها؛  من   ،)2023-2019(

لعلوم  للرت�يج  �التوعية«  القدرات  »بناء 

�جتهيز  الف�صاء،  �تطبيقات  �تكنولوجيا 

�البيانات  ال�صور  �حتليل  معاجلة  »خمترب 

عالية  �بيانات  �صور  �اإجنازه  الف�صائية« 

الدقة عرب اأكرث من 19 قمًرا �صناعًيا مير بف�صاء 

�اإطالق  بناء  على  �العمل  البحرين،  مملكة 

�بناء  ال�صغر،  متناهية  ال�صناعية  الأقمار 

لال�صت�صعار  متو�صط  �صناعي  قمر  �اإطالق 

قمر �صناعي  اإطالق  بعد، �درا�صة جد�ى  عن 

علًما  التليفزيوين،  �البث  الت�صالت  لأغرا�ض 

املوؤ�ص�صة  يف  ��صريك  ع�صو  البحرين  باأن 

�صات(،  )عرب  الف�صائية  لالت�صالت  العربية 

منذ تاأ�صي�صها عام 1976 حتت مظلة جامعة 

الد�ل العربية.

رئي�ض جمل�ض ال�ضورى: الدعم امللكي للمنظومة 

ال�ضحية اأ�ضهم يف اإبراز القدرات العالية للت�ضدي لكورونا

رئي�ض  ال�صالح  �صالح  بن  علي  اأكد 

ال�صامي  امللكي  الدعم  اأن  ال�صورى،  جمل�ض 

من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�صى  بن 

ال�صحية  للمنظومة  �رعاه،  اهلل  حفظه 

اإيجابي  ب�صكل  اأ�صهم  البحرين،  مملكة  يف 

التي  العالية  القدرات  اإبراز  يف  �لفت 

الت�صدي  يف  البحرين  مملكة  متتلكها 

جلائحة كور�نا )كوفيد-19(، �ا�صتدامة 

�كفاءة  بجودة  العالجية  اخلدمات  تقدمي 

�املقيمني،  املواطنني  جلميع  عاليتني 

�صجلته  مبا  �العتزاز  الفخر  عن  معرًبا 

مملكة البحرين منذ انت�صار اجلائحة على 

�متيز  باهر،  جناح  من  العاملي،  امل�صتوى 

�حظي  ال�صحية،  اخلدمات  يف  م�صهود 

الإقليمي  امل�صتويني  على  �ثناء  باإ�صادة 

�الد�يل.

على  ال�صورى  جمل�ض  رئي�ض  �اأثنى   

التي  �ال�صرتاتيجيات  احلكومية،  اجلهود 

�صاحب  برئا�صة  املوقرة  احلكومة  ت�صعها 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

الوزراء  رئي�ض جمل�ض  العهد  خليفة، �يل 

باملنظومة  الرتقاء  اأجل  من  اهلل،  حفظه 

احلديثة  املمار�صات  �اعتماد  ال�صحية 

الطبية  اخلدمات  تقدمي  يف  �املتطورة 

�التمري�صية �فق معايري د�لية معتمدة، 

م�صيًدا بالد�ر املحوري �املتابعة املبا�صرة 

من �صمو �يل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء، 

تتخذها  التي  �اخلطوات  الإجراءات  لكل 

مملكة البحرين للت�صدي جلائحة كور�نا.

جمل�ض  رئي�ض  لقاء  خالل  ذلك  جاء   

ال�صورى، اأم�ض فائقة بنت �صعيد ال�صالح، 

م�صوؤ�يل  من  �عدد  ال�صحة،  �زيرة 

فخر�،  حممد  جمال  بح�صور  الوزارة، 

ال�صورى،  جمل�ض  لرئي�ض  الأ�ل  النائب 

�جميلة علي �صلمان النائب الثاين لرئي�ض 

الفا�صل  �الدكتورة جهاد عبداهلل  املجل�ض، 

رئي�ض جلنة اخلدمات باملجل�ض، �الدكتور 

�ليد املانع �كيل �زارة ال�صحة، �الدكتور 

التنفيذي  الرئي�ض  الأن�صاري  اأحمد 

للم�صت�صفيات احلكومية، �الدكتورة جليلة 

الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�ض  ال�صيد 

ال�صحية الأ�لية.

ال�صورى  جمل�ض  رئي�ض  �اأ�صاد   

الكوادر الطبية  بالعطاء املتوا�صل من قبل 

�التمري�صية �الإدارية يف �زارة ال�صحة، 

ال�صحية،  �املراكز  امل�صت�صفيات  �جميع 

�ما يقدمونه من منوذج متميز يف التفاين 

�الإخال�ض �صمن فريق البحرين.

 �لفت اإىل اأن النظام ال�صحي يف مملكة 

البحرين يحقق اإجنازات متتالية منذ ��صع 

النواة الأ�ىل للنظام ال�صحي قبل اأكرث من 

بال�صحة  الهتمام  اأن  موؤكًدا  عام،   100

التنمية  اأهداف  اأحد  اجليدة للجميع يعترب 

على  ا  حر�صً اململكة  تويل  التي  امل�صتدامة 

ا�صرتاتيجيات  �صمن  كامل،  ب�صكل  اإجنازه 

العمل  �يتم  �طموحة،  متعددة  �مبادرات 

على تنفيذها بجهود كبرية �متوا�صلة.

تطوير  يف  ال�صتمرار  اأن  اإىل  �اأ�صار   

ال�صحي،  باجلانب  املتعلقة  الت�صريعات 

جلعل  مهمة،  �طنية  م�صوؤ�لية  يعترب 

القوانني مت�صقة مع التقدم �الزدهار الذي 

تفخر به مملكة البحرين يف جمال اخلدمات 

اأن  مبيًنا  املتميزة،  �العالجية  ال�صحية 

بحث  �صبيل  يف  جهًدا  يدخر  ل  املجل�ض 

�يحر�ض  ال�صحية،  الت�صريعات  �درا�صة 

على التعا�ن �الت�صا�ر مع اجلهات املعنية 

القوانني  اإنفاذ  ل�صمان  ال�صحي،  بالقطاع 

مبا يحقق الأهداف املحددة لها.

ال�صحة  �زيرة  قّدمت  جانبها،  من   

ال�صحية  املنظومة  حول  تف�صيلًيا  ا  عر�صً

اجلديدة، �التي �صتوفر للمواطنني خدمات 

مميزة �متميزة �ذات جودة عالية.

ال�صكر  عن  ال�صحة  �زيرة  �اأعربت   

ال�صورى،  جمل�ض  لرئي�ض  �التقدير 

امل�صتمر  لهتمامهم  املجل�ض،  �اأع�صاء 

ال�صحية،  الت�صريعات  منظومة  بتحديث 

بني  �التعا�ن  التكامل  مبداأ  على  موؤكدًة 

ال�صلطتني الت�صريعية �التنفيذية، �العمل 

امل�صرتك من اأجل تعزيز الزدهار �النه�صة 

التي ت�صهدها مملكة البحرين يف ظل قيادة 

جاللة امللك املفدى حفظه اهلل �رعاه.

الربدويل: ل م�ضوؤولية على الطفل دون 15 �ضنة

اأكدت العقيد ركن مرمي حممود الربد�يل 

اأ�صارت  التي  الأحداث  رعاية  مركز  رئي�صة 

لالأطفال  الإ�صالحية  العدالة  قانون  باأن 

�صن  رفع  قد  املعاملة  �صوء  من  �حمايتهم 

على  م�صوؤ�لية  ل  �اأنه  �صنة   18 اإىل  الطفل 

حماكم  �تخ�صي�ض  �صنة،   15 د�ن  الطفل 

قبل  من  الطفل  ق�صايا  يف  للنظر  متخ�ص�صة 

�اأخ�صائيني. متخ�ص�صني 

برنامج  يف  ا�صت�صافتها  خالل  �اأ�صافت 

العامة  الإدارة  �تقدمه  تعده  الذي  »الأمن« 

اإذاعة  لالإعالم �الثقافة الأمنية بالتعا�ن مع 

جميع  للطفل  كفل  قد  القانون  اأن  البحرين، 

قانون  يف  املقررة  �احلقوق  ال�صمانات 

الأعذار  من  �ال�صتفادة  اجلنائية،  الإجراءات 

اإعفاء  اإىل  اإ�صافة  للعقاب،  �املخففة  املعفية 

�صنوات  �صبع  عن  عمره  يقل  الذي  الطفل 

عدا  القانون  اأقرها  التي  التدابري  تطبيق  من 

الت�صليم �الإيداع يف امل�صت�صفيات.

الإ�صالحية  العدالة  قانون  اأن  �اأ��صحت 

لالأطفال �حمايتهم من �صوء املعاملة قد حظر 

الإيداع �التحفظ �حب�ض ��صجن الأطفال مع 

ح�صانة  نقل  حظر  كما  البالغني،  من  غريهم 

اإل  املعاملة  ��صوء  للخطر  املعر�ض  الطفل 

بحكم من املحكمة بالإ�صافة اإىل زيادة برامج 

الأطفال  بها  يلتحق  التي  �التاأهيل  التدريب 

كتدابري احرتازية.

اأن  الربد�يل  مرمي  ركن  العقيد  �اأكدت 

الداخلية  �زارة  بني  م�صتمًرا  تعا�ًنا  هناك 

��زارة العدل �ال�صوؤ�ن الإ�صالمية �الأ�قاف 

�التنمية  العمل  ��زارة  العامة  �النيابة 

�املتمثل  الطفل(،  حماية  )مركز  الجتماعية 

لها  يتعر�ض  التي  الوقائع  كافة  متابعة  يف 

الأحكام  تنفيذ  متابعة  اإىل  اإ�صافة  الأطفال، 

اخلا�صة بهم، �ذلك بالتعا�ن مع اإدارة تنفيذ 

الأحكام بوزارة الداخلية.

�ت�صمن الربنامج تقدمي عدد من الفقرات 

حيث  �الجتماعية،  �التوعوية  الأمنية 

يف  »الأمن  فقرة  خالل  ال�صوء  ت�صليط  مت 

اأ�صبوع« على اأبرز البالغات التي مت التعامل 

املبا�صر  الت�صال  خالل  من  �ذلك  معها، 

العمليات  �غرفة  الرئي�صية  العمليات  بغرفة 

�املراقبة املر�رية.

»درد�صة  فقرة  يف  الربنامج  ناق�ض  كما 

الذي  البديلة  العقوبات  قانون  اخلمي�ض« 

�مواكبة  الأ�صرة  على  احلفاظ  يف  �صاهم 

ا�صت�صافت  فيما  امل�صتدامة،  التنمية  متطلبات 

اأحد املنتفعني من قانون  اأمل«  فقرة »اإ�صراقة 

مدى  �عر�ض  البديلة  �التدابري  العقوبات 

انعك�صت  التي  التجربة  هذه  من  ا�صتفادته 

اأ�صرته كما  الآن مع  اإيجاًبا على حياته كونه 

ا�صتفاد من متكنه من ا�صتكمال ما تبقى له من 

لتاأهيل  متام  برنامج  يف  �انخراطه  درا�صته 

املحكومني �اإدماجهم يف املجتمع.

العقيد ركن مرمي الربدويل

بالتعاون مع ال�ضفارة الفرن�ضية 

انطالق مهرجان البحرين الدويل الـ30 للمو�ضيقى

�صهدت ال�صالة الثقافية م�صاء 

اأم�ض اإقامة ثاين اأم�صيات مهرجان 

يف  للمو�صيقى  الد�يل  البحرين 

اأحياها  �التي  الثالثني،  ن�صخته 

ماك�صيم  الفرن�صي  البيانو  عازف 

املقاطع  اأ�صهر  فيها  �قّدم  زيكيني 

امل�صهد  ت�صكيل  يف  اأ�صهمت  التي 

بح�صور  �ذلك  العاملي،  املو�صيقي 

اآل خليفة  ال�صيخة هال بنت حممد 

بهيئة  �الفنون  الثقافة  عام  مدير 

�ال�صفري  �الآثار  للثقافة  البحرين 

البحرين  مملكة  لدى  الفرن�صي 

جري�م كو�صارد، اإ�صافة اإىل تواجد 

عدد من اأع�صاء ال�صلك الدبلوما�صي 

الأم�صية  هذه  �تاأتي  اململكة.  يف 

الفرن�صية  ال�صفارة  مع  بالتعا�ن 

لدى مملكة البحرين. 

�اأكدت ال�صيخة هال بنت حممد 

اآل خليفة بهذه املنا�صبة على اأهمية 

من  التعايف  يف  الثقايف  احلراك 

العاملية ��صناعة  ال�صحية  الأزمة 

الأمل بعودة احلياة اإىل طبيعتها، 

لنطالق  �صر�رها  عن  معربة 

�صمن  الثقافية  ال�صالة  حفالت 

اجلمهور  تعد  �التي  املهرجان 

كما  فريدة.  مو�صيقية  بتجارب 

فرن�صا  �صفارة  �صعادتها  ��صكرت 

�كافة  الدائم  تعا�نها  على 

امل�صاهمني يف اإجناح املهرجان. 

ال�صفري  اأعرب  جانبه  من 

عن  كو�صار  جري�م  الفرن�صي 

هيئة  مع  بالتعا�ن  �صعادته 

لإغناء  �الآثار  للثقافة  البحرين 

كما  اململكة،  يف  الثقايف  احلراك 

عرّب عن فرحته بتعريف اجلمهور 

البيانو  عازف  على  البحريني 

للجميع  متمنًيا  زيكيني،  ماك�صيم 

مهرجاًنا يحمل الفرح �اجلمال. 

�انطلق احلفل مع �احدة من 

من  لتبداأ  موزارت،  مقاطع  اأ�صهر 

اأخذ خاللها ماك�صيم  بعدها رحلة 

رحلة  يف  اجلمهور  زيكيني 

املو�صيقى  اأنواع  على  للتعرف 

�حتى  ع�صر  الثامن  القرن  من 

التي  �الع�صرين  احلادي  القرن 

اأمثال  املو�صيقيني  كبار  األفها 

كما  �لي�صت.  �صوبان،  فريدي 

جمموعة  تقدمي  احلفل  ��صهد 

املو�صيقية  امل�صرحيات  اأ�صهر 

�اأعمال ملو�صيقيني فرن�صيني منهم 

ليجراند  مي�صيل  ديبو�صي،  كلود 

اأزنافور. �ت�صارلز 
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يبحث ا�شتعدادات الدور اجلديد واأوجه التعاون بني ال�شلطتني.. تاأكيًدا ملا ن�شرته »الأيام«:

اجتماع نيابي - حكومي غًدا لبحث خارطة طريق »التعايف القت�شادي«

يبحث  اأن  املزمع  من  االجتماع  اإن  امل�صادر  اأفادت  كما 

ا�صتعدادات دور االنعقاد االأخري وتر�صيخ اأوجه التعاون بني 

امللفات  الت�صريعية والتنفيذية �صيما يف عدد من  ال�صلطتني 

والقوانني والت�صريعات الهامة، ودرا�صة االأولويات يف ظّل 

حتديات املرحلة القادمة وتطوير املنظومة الت�صريعية.

وقالت امل�صادر اإن االجتماع �صيتناول ا�صتي�صاح بع�ض 

املبادرات  ب�صاأن  احلكومية  واخلطط  التنفيذية  االآليات 

االقت�صادي  التعايف  خالل  من  املجتمع  بحماية  الكفيلة 

املايل  التوازن  برنامج  وو�صع  املايل،  اال�صتقرار  وتعزيز 

على  مبا�صر  تاأثري  اأي  ولتجنب  اأهدافه،  م�صار حتقيق  على 

املواطنني �صيتم تعديل هدف برنامج التوازن املايل اإىل عام 

.2024

واالقت�صادية  املالية  ال�صوؤون  جلنة  رئي�ض  وكــان 

مبجل�ض النواب حممود البحراين قد اأفاد لـ»االأيام« بوجود 

لذوي  املايل  الدعم  رفع  باجتاه  للدفع  برملانية  حتّركات 

معايري  درا�صة  خالل  من  الغالء«  »عالوة  املحدود  الدخل 

جديدة تاأخذ يف احل�صبان التغرّيات االقت�صادية والت�صّخم 

والغالء يف االأ�صعار يف �صوء مبادرات التعايف االقت�صادي.

للتعايف  احلكومة  ملبادرات  تاأييده  عن  اأعرب  وفيما 

االقت�صادي، اأّكد احلاجة اإىل مبادرات اأخرى جتّنب املواطن 

اإىل  ال�صياق  هذا  الفًتا يف  االأو�صاع،  لت�صحيح  تبعات  اأي 

حتّرك الإعادة الزيادة ال�صنوية ملعا�صات املتقاعدين.

وذكر باأن جمل�ض النواب رفع مقرتحات عديدة لزيادة 

املجل�ض  واأن  القادمة،  املرحلة  يف  احلكومية  االإيــرادات 

م�صرًيا  قادم،  اجتماٍع  يف  ب�صاأنها  احلكومة  ردود  ينتظر 

جتّنب  اإىل  تهدف  التي  مقرتحاتهم  يف  النواب  جدّية  اإىل 

امل�صا�ض باملواطن.

ال�صلطتني  بني  العمل  مب�صارات  البحراين  ــّوه  ون

اأجل  من  املقبلة  املرحلة  ب�صاأن  والتنفيذية  الت�صريعية 

تنفيذ  وموا�صلة  املن�صود  االقت�صادي  التعايف  حتقيق 

لنقطة  الو�صول  حتى  املايل  التوازن  برنامج  مبادرات 

وذلك  احلكومية،  ــرادات  واالإي امل�صروفات  بني  التوازن 

التي تتعلق بزيادة  املبادرات اجلديدة  بالعمل على تنفيذ 

على  التاأكيد  مع  العامة  امل�صروفات  وخف�ض  االإيرادات 

ومكت�صباتهم.  املواطنني  مب�صالح  امل�صا�ض  عدم  اأهمية 

ال  اأن  يجب  مطروحة  خيارات  اأو  حلول  اأي  باأن  منوًها 

ا�صتثناء  على  احلفاظ  مع  للمواطنني  املقدم  الدعم  مت�ض 

القيمة  تطبيق  من  االأ�صا�صية  واخلدمات  ال�صلع  كافة 

امل�صافة مع اال�صتمرار يف عدم فر�ض القيمة امل�صافة على 

94 �صلعة غذائية اأ�صا�صية و1400 خدمة حكومية.

حّطاب يدعو لعودة الأمور

كاملة بامل�شاجد مع الإجراءات الحرتازية

املالكي: افرتاءات »اجلزيرة«

القطرية تعّب عن ا�شتهداف ممنهج

حطاب  عــبــدالــرزاق  النائب  طالب 

واجلوامع  بامل�صاجد  كاملة  االأمور  بعودة 

يف  ال�صفوف،  ــض  ور� العبادة  ودور 

بعد  اجلمعة،  و�صالة  اخلم�صة  الفرو�ض 

التحفيظ  ومراكز  امل�صاجد  مرافق  فتح 

من  للعديد  ال�صماح  ظل  يف  لها،  التابعة 

واملرافق  واخلدمات  واملن�صاآت  املجمعات 

االخ�صر  للم�صتوى  وفــًقــا  الــبــالد،  يف 

املتبعة. واالجراءات 

امللكية  بالتوجيهات  حطاب  م�صيًدا 

امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  ال�صامية 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

جلميع  واجلوامع  امل�صاجد  بفتح  املفدى 

اتخاذ  مع  اجلمعة،  و�صالة  الفرو�ض 

والوقائية،  االحرتازية  االإجراءات  جميع 

االإ�صالمية  ال�صريعة  مقا�صد  يحقق  مبا 

حلفظ االأرواح وال�صحة العامة للم�صلني، 

كباًرا و�صغاًرا.

البحرين  فريق  جهود  حطاب  وثّمن 

االأمــري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بقيادة 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

رئي�ض جمل�ض الوزراء، حفظه اهلل، وتقدمي 

بال  للجميع  والتطعيمات  الفحو�صات 

العبادة  دور  اأن  حطاب  موؤكًدا  ا�صتثناء، 

اأنها بعيدة - وهلل احلمد -  اأثبتت للجميع 

لالإجراءات  وفًقا  بالفريو�ض،  االإ�صابة  عن 

املنطقة  دول  من  العديد  واأن  الوقائية، 

ال�صلوات  يف  ال�صفوف  ــضّ  ر� اأعـــادت 

وال�صعب  واجلوامع،  امل�صاجد  فتح  بعد 

من  حتقق  مبا  وفرح  �صعد  قد  البحريني 

البحرين  فريق  بجهود  واجنازات  نتائج 

جلائحة  للت�صدي  املجتمعية  وال�صراكة 

لعودة  م�صتاق  اجلميع  فــاإن  كــورونــا، 

وعدم  تعاىل،  اهلل  بيوت  يف  كافة  االمور 

واملجاالت  املن�صاآت  باقي  عن  ا�صتثنائها 

التي مت فتحها بالكامل.

ما  اأن  املالكي  با�صم  النائب  ــد  اأك

من  القطرية  اجلــزيــرة  قناة  عر�صته 

على  يوؤثر  اأن  ميكن  ال  وافرتاءات  اأكاذيب 

والذي  البحريني،  ال�صعب  ومتا�صك  قوة 

�صاحب  بقيادة ح�صرة  قيادته  يقف خلف 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

عاهل البالد املفدى.

املمنهج  اال�صتهداف  املالكي  واأدان 

مملكة  �صد  واجلزيرة  قطر  به  تقوم  الذي 

عن  يعّب  االأمر  هذا  اأن  موؤكًدا  البحرين، 

ومنذ  قطر  عليها  تعمل  وا�صحة  خطة 

البحرين. �صنوات �صد 

تطوًرا  ت�صهد  البحرين  اأن  واأو�صح 

خالل  من  م�صتمًرا  وت�صريعًيا  حقوقًيا 

م�صلحة  ت�صع  والتي  احلديثة  القوانني 

قانون  خالل  من  وذلك  اأولوية،  املحكوم 

منوذًجا  ميثل  والذي  البديلة،  العقوبات 

والعقابية،  العدلية  املنظومة  تطور  يف 

اإ�صافة اإىل قانون العدالة االإ�صالحية. 

واأ�صار اإىل اأن االإ�صاءات املتكررة والتي 

بجديدة  لي�صت  القطرية  القناة  من  جاءت 

ململكة  االإ�صاءة  قطر يف  نهج  وتاأتي �صمن 

والكذب  االإ�صاءات  اأن  م�صيًفا  البحرين، 

القطرية  اجلزيرة  برنامج  يف  جاء  الذي 

الكذب  يف  ا�صتمرار  اإال  لي�ض  االأخــري 

واالفرتاء على مملكة البحرين.

اال�صتهداف  اأن  املالكي  ــاف  ــص واأ�

من  �صواء  م�صتمر  البحرين  ململكة  القطري 

البحرين،  وا�صتقرار  اأمن  ا�صتهداف  خالل 

والبحارة  ال�صيادين  على  واالعــتــداء 

هذا  اأن  مــوؤكــًدا  اأرزاقــهــم،  يف  و�صربهم 

الدولية  االأعــراف  كل  مع  يتنافى  النهج 

القرابة  واخلليجية وح�صن اجلوار و�صلة 

التي تربط �صعبي البحرين وقطر.

وقطر  اجلزيرة  قناة  املالكي  ودعــا 

الداخلية  م�صاكلهم  على  الرتكيز  اإىل 

القطري  املجتمع  فئات  �صد  التمييز  من 

والنظام االنتخابي غري العادل اإ�صافة اإىل 

�صوء املعاملة �صد العمالة الوافدة.

فاطمة �صلمان:

قالت م�صادر نيابية لـ»�لأيام« �أن �جتماًعا من �ملزمع �أن يجمع 

بني �حلكومة و�لفريق �حلكومي غًد� �لثالثاء.

و�أّكد �مل�صدر �لنيابي �أن �لجتماع من �ملزمع �أن يجمع بني هيئة 

مكتب جمل�س �لنو�ب برئا�صة رئي�صة �ملجل�س فوزية زينل و�أع�صاء 

�أبرزهم  �لوزر�ء من  �ملالية، ومن �لطرف �حلكومي عدد من  �للجنة 

وزير �ملالية و�لقت�صاد �لوطني ووزير �لعمل ووزير �لإعالم.

�أن يبحث خارطة طريق خطط  �أن �لجتماع من �ملزمع  و�أفادت 

هذ�  �حلكومية يف  و�ملبادر�ت  �لقادمة  للمرحلة  �لقت�صادي  �لتعايف 

�ل�صدد و�قرت�حات �أع�صاء �ل�صلطة �لت�صريعية ب�صاأن تنويع �لإير�د�ت 

�ملعي�صية  باحلياة  �مل�صا�س  عدم  ت�صمن  جديدة  م�صادر  و�إيجاد 

ا �ل�صر�ئح من ذوي �لدخل �ملحدود. للمو�طنني وخ�صو�صً

92 برناجًما تدريبًيا و64 م�شاركة برملانية.. بوجنمة:

مناق�شة 846 اأداًة برملانية ومترير 354 خالل الدور الثالث

حمرر ال�صوؤون البملانية:

بوجنمة  را�صد  امل�صت�صار  اأكد 

اأن  النواب،  ملجل�ض  العام  االأمني 

كافة  يت�صمن  ال�صنوي  التقرير 

النواب  جمل�ض  وجهود  اأعمال 

وذلك  الثالث،  االنعقاد  دور  خالل 

وفق 8 ابواب ت�صمن الباب االول 

جانب  اىل  امللك  جاللة  كلمة  منها 

النواب  جمل�ض  رئي�صة  كلمة 

االنعقاد  دور  افتتاح  مبنا�صبة 

من  الثالث  ال�صنوي  ــعــادي  ال

بينما  اخلام�ض  الت�صريعي  الف�صل 

التقرير  من  الثاين  الباب  ت�صمن 

النواب  اأجهزة جمل�ض  ا�صتعرا�ض 

املجل�ض،  مكتب  املجل�ض،  )رئي�ض 

جلان املجل�ض(، بينما تناول الباب 

للمو�صوعات  ا  ا�صتعرا�صً الثالث 

خالل  املجل�ض  على  طرحت  التي 

املجال  تناولت  والتي  الدور،  هذا 

املالية  الــ�ــصــوؤون  ال�صيا�صي، 

ال�صوؤون اخلارجية  واالقت�صادية، 

والـــدفـــاع واالأمـــــن الــوطــنــي، 

اخلدمات، املرافق العامة والبيئة، 

املراة والطفل، ال�صباب والريا�صة.

ــع من  ــراب ــاب ال ــب ـــاء ال وج

عدد  تت�صمن  اإح�صائيات  التقرير 

التي طرحت من قبل  املو�صوعات 

التي  املوا�صيع  ومنها  املجل�ض 

بلغت   والتي  املجل�ض  عليها  وافق 

 71 جانب  اىل   ،%41.84 ن�صبة 

يف  عليه  املوافقة  متت  مو�صوًعا 

متت  بينما  الت�صريعي،  املجال 

مو�صوًعا   283 على  املوافقة 

والرقابي  ال�صيا�صي  املجال  يف 

مو�صوًعا   238 على  واملوافقة 

واالتفاقيات  املعاهدات  جمال  يف 

اتفاقيات وعدد 230  الدولية و8 

مو�صوًعا اآخر.

الباب  فحوى  بوجنمة  وذكر 

ح�صر  الذي  التقرير  من  اخلام�ض 

جمل�ض  اأ�صدرها  التي  البيانات 

االنعقاد  دور  ــالل  خ ــواب  ــن ال

ال�صنوي العادي الثالث من الف�صل 

والبالغ  اخلام�ض  الت�صريعي 

اأن الباب  عددها 19 بياًنا، منوًها 

ا�صتعرا�ض  مت  منه  ال�صاد�ض 

م�صاركات ال�صعبة البملانية خالل 

العادي  ال�صنوي  االنعقاد  دور 

الت�صريعي  الف�صل  من  الثالث 

 64 جمموعها  والبالغ  اخلام�ض 

م�صاركًة   51 منها  م�صاركة، 

و3  الــدويل  البملان  االحتــاد  من 

البملانية  اجلمعية  من  م�صاركات 

اال�صيوية وم�صاركتني من االحتاد 

م�صاركات  و7  العربي  البملاين 

من جمل�ض التعاون لدول اخلليج 

من  وحيدة  وم�صاركة  العربية 

للبملانيني  الك�صفي  ـــاد  االحت

العرب.

ان  بوجنمة  امل�صت�صار  واأفــاد 

الباب ال�صابع من التقري مت ح�صر 

جمال  يف  النواب  جمل�ض  جهود 

تنمية العالقات بني جمل�ض النواب 

والدولية  االإقليمية  واملجال�ض 

حيث  الثالث  االنعقاد  دور  خالل 

االفرتا�صية  االجتماعات  بلغت 

اإىل  لرئي�صة املجل�ض 6 اجتماعات 

جانب 7 م�صاركات لوفود جمل�ض 

االإقليمية  املحافل  يف  الــنــواب 

االجنبية  الوفود  من   4 والدولية 

التعاون  اتفاقيات  و5  الزائرة 

امل�صرتك .             

الثامن  الباب  ــا  »اأم وتابع: 

اآفاق  ا�صتعر�ض  فقد  التقرير  من 

ومنها  البملاين،  العمل  تطوير 

ا�صتعرا�ض جهود مركز الدرا�صات 

هذا  خــالل  الــبملــاين  والتدريب 

الدور، حيث نظم املركز 14 ور�صًة 

و71  النواب  لالأع�صاء  تدريبية 

اإىل  للموظفني  تدريبًيا  برناجًما 

للمعاونني  تدريبي  برنامج  جانب 

التدريب  جمال  يف  م�صاريع  و5 

التقرير  اأن  مو�صًحا  املبا�صر، 

املالحق  من  عــدًدا  ا  اأي�صً ت�صمن 

تخت�ض بـ)االأوامر امللكية ال�صامية 

على  ــواب  ــن ال جمل�ض  ورّد   -

اخلطاب امللكي ال�صامي اإىل جانب 

كلمات لرئي�صة جمل�ض النواب(.

ر��صد بوجنمة

على هام�ش تكرميه للدفعة الرابعة.. اأمني عام النواب:

مبادرة »فر�ش« حّققت نتائج مثمرة بتعزيز الكوادر الوطنية

ثّمن امل�صت�صار را�صد حممد بو جنمة االأمني 

العام ملجل�ض النواب ما حققه برنامج »فر�ض« 

من نتائج مثمرة ومتميزة، وهي املبادرة التي 

اأعلن عنها �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة 

و�صوؤون  اخلريية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

لل�صباب  االأعلى  املجل�ض  رئي�ض  ال�صباب، 

والريا�صة، والتي ا�صتهدفت تقدمي منح وفر�ض 

ال�صركات  يف  البحريني  لل�صباب  تدريبية 

الكوادر  قــدرات  تنمية  اأجل  من  واملوؤ�ص�صات 

الوطنية وتعزيز مهاراتهم و�صقل خباتهم من 

خالل دورات متخ�ص�صة يف جماالت متعددة.

واأكد االأمني العام ملجل�ض النواب اأن برنامج 

»فر�ض« يكت�صب اأهمية خا�صة كونه جاء تنفيًذا 

امللك حمد  لتوجيهات ح�صرة �صاحب اجلاللة 

بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

التدريبية  الفر�ض  توفري  اأجل  من  ورعاه،  اهلل 

لل�صباب البحريني يف خمتلف املجاالت وجعله 

تنمية  من خالل  العمل  ل�صوق  االأوىل  الواجهة 

بطريقة  املجاالت و�صقلها  مهاراته يف خمتلف 

املوؤ�ص�صات  مع  �صراكات  بناء  عب  متميزة 

وال�صركات لتاأخذ دورها الوطني يف بناء الرثوة 

احلقيقية ململكة البحرين.

واأعلن االأمني العام اأنه بناء على توجيهات 

فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�صة جمل�ض النواب، 

ال�صيخ  �صمو  ملبادرة  العامة  االأمانة  من  ودعماً 

نا�صر بن حمد اآل خليفة لبنامج فر�ض لتوفري 

برنامج تدريبي خلريجي اجلامعات، وباعتبار 

جمل�ض النواب من اأوائل اجلهات الر�صمية التي 

تفاعلت مع مبادرة �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد 

للمجل�ض  العامة  االأمانة  اأن  اأعلن  خليفة،  اآل 

االأربعة  فر�ض  برنامج  مراحل  كافة  اأجنزت 

وذلك بتدريب نحو 31 متخرًجا جامعًيا.

جاء ذلك مبنا�صبة تكرمي االأمني العام، بقاعة 

لبنامج  واالأخري  الرابع  الفوج  اأم�ض،  امل�صرح 

فر�ض، موؤكًدا على هام�ض التكرمي، اأن برنامج 

فر�ض ميثل روؤية جديدة ومتميزة لدعم توظيف 

الكفاءات البحرينية ال�صابة ومتكينها، واإحاللها 

�صوق  من  واملطلوبة  لها،  املنا�صبة  بالوظائف 

العمل املحلى.

تقدمي  ي�صتهدف  »فر�ض«  برنامج  اأن  يذكر 

يف  البحريني  لل�صباب  تدريبية  وفر�ض  منح 

قدرات  تنمية  اأجل  من  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات 

و�صقل  مهاراتهم  وتعزيز  الوطنية  الكوادر 

يف  متخ�ص�صة  دورات  خــالل  من  خباتهم 

جماالت متعددة، والعمل على زيادة حجم كفاءة 

ال�صباب وبناء الثقة عب مهارات تطبيقية ت�صاعد 

امل�صتقبل وتهيئته  االبتكار وبناء  ال�صباب على 

للدخول يف �صوق العمل وقيادة ريادة االأعمال.

عبد�لرز�ق حّطاب

�ملالكي با�صم 

 من 

�لجتماع 

�حلكومي 

�لربملاين 

�لخري 

»�ر�صيف«



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.
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اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين
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ت�سهم  وت�سريعات  برامج  �سّن  عن  بديل  ال 

التي  الطعام  يف  الهدر  ظاهرة  ومنع  تقليل  يف 

وت�سيع  الطبيعية  املوارد  وت�ستنزف  البيئة،  ت�سّر 

الرثوات.

م�ؤثرين..من  ولي�ش�ا  م�شّ�ق�ن  الت�ا�شل  م�شاهري 

عليهم  يطلق  والذين  الت�ا�شل  و�شائل  عرب  ي�شّ�ق�ن 

بعملية  يق�م  ملن  ال�شلبي  الزخم  ا�شتحدث�ا  )م�ؤثرون( 

يتلق�ن  ك�نهم  ال��شائل،  تلك  عرب  للمنتجات  الت�ش�يق 

امل�ؤثر  اإن  اأو خدمة، حيث  مادًيا بعد الرتويج لأي منتج  مقابالً 

كلمة تطلق على من يق�م بالرتويج دون اأي مقابل مادي.
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1920 - تاأ�سي�س النادي االإفريقي التون�سي.
ترومان  هاري  االأمريكي  الرئي�س   -  1946
يطلب من اململكة املتحدة ال�سماح من جديد بهجرة 

اليهود اإىل فل�سطني.

قمر  اأول  يطلق  ال�سوفيتي  االحت��اد   -  1957
�سناعي يف العامل وهو �سبوتنك1-.

با�ستقالل  ر�سميًا  يعرتف  العراق   -  1963
الكويت و�سيادتها على اأرا�سيها.

الدين  �سفي  عمر  بروناي  �سلطان   -  1967
الثالث يتنازل عن العر�س الإبنه ح�سن البلقيه.

1969 - جمهورية ال�سني ال�سعبية تعلن عن 
اإجرائها جتربتني نوويتني.

1990 - الربملان االأملاين يعقد اجتماعه االأول 
بعد اإعادة توحيد اأملانيا.

الرو�سي يطلق مدافعه على  1993 - اجلي�س 
مقر الربملان الرو�سي ويعتقل زعماءه.

1999 - احلكم على االأ�ستاذ يف جامعة الكويت 
اأحمد البغدادي بال�سجن �سهًرا، وذلك بتهمة الطعن 

اأمري  يف ثوابت ال�سريعة االإ�سالمية، وقد عفا عنه 

اكتمال  قبل  ال�سباح  االأحمد  ال�سيخ جابر  الكويت 

مدة �سجنه.

ي�سدر  الثاين  عبداهلل  االأردن  عاهل   -  2012
اإرادة ملكية بحل الربملان والدعوة الإجراء انتخابات 

نيابية مبكرة قبل نهاية 2012.

رجل يتجّول بزورق مطاطي يف �شوارع ُعمان بعد الإع�شار �شاهني

لرجل  طريًفا  فيدي�  »ت�يرت«  الجتماعي  الت�ا�شل  م�قع  م�شتخدمي  اأحد  ن�شر 

ُعماين يحاول ال�شتمتاع ب�قته يف �ش�ارع مدينته، بعد مرور الإع�شار �شاهني الذي 

�شرب البالد خالل ال�شاعات القليلة املا�شية.

وظهر الرجل يف الفيدي� على منت زورق مطاطي �شغري، اإذ يجدف به و�شط املياه 

التي خلفها الإع�شار لتغطى �ش�ارع املدينة مب�شاحات �شا�شعة وبارتفاع كبري، وظهر 

الرجل امل�شن مرتدًيا �ش�رت فقط، كاأنه ي�شتمتع بعطلته ال�شيفية على �شاطئ البحر، 

اهلل  �شاء  اإن  املرح،  لبع�ص  دائًما م�شاحة �شغرية  الفيدي�: »هناك  متداول  فيما علق 

�شيتال�شى الإع�شار قريًبا«.

طريق  عدا  م�شقط،  حمافظة  �ش�ارع  يف  احلركة  قطع  يف  الإع�شار  ت�شّبب  وقد 

حني  اإىل  والإن�شانية  الطارئة  احلالت  حلركة  ي�شمح  و�ش�ف  ال�شريع،  م�شقط 

تاأثرياته على حمافظة م�شقط لتزايد احلركة غري  الإع�شار )�شاهني( وانتهاء  مرور 

ال�شرورية وحتركات املركبات والأفراد، وما ي�شّببه من حالت احتجاز للمركبات.

فنان ميتهن الر�شم يف ال�شبعني 

وينال �شهادته اجلامعية بعمر 96 عاًما
بعمر  الر�شم  وايت  اأرت�شي  الربيطاين  الفنان  امتهن 

�شا�شك�ص«  »اإي�شت  كلية  دخ�له  قبل  وذلك  ال�شبعني، 

 96 بعمر  اجلميلة  الفن�ن  يف  ب�شهادة  منها  وتخرجه 

عاًما و56 ي�ًما، اإذ كاد اأن يحطم الرقم القيا�شي ب��شفه 

اخلريج الأكرب �شًنا من الكلية.

وقال املحامي ال�شابق ل�شحيفة »غارديان« الربيطانية 

البداية بالن�شبة  اإن ح�ش�له على �شهادة يف الر�شم كان 

يزاول  يزال  ل  وفيما  الأوقات.  معظم  م�شغ�ل  فه�  له، 

�شالت  لتلبية  »الر�شم  على  يعكف  ا�شت�شارية،  اأعمال 

مع  خريية  م�ؤ�ش�شة  تاأ�شي�ص  ب�شدد  اأنه  كما  العر�ص«، 

ا�شتدي� وت�فري  م�شاحة  ل�شنع  �شا�شك�ص«  »اإي�شت  كلية 

معدات للخريجني.

اأعرب  اخلريية،  اجلمعية  تاأ�شي�ص  وراء  دافعه  وعن 

يغادرون  جمتمعه  يف  اخلريجني  اأن  اعتقاده  عن  وايت 

لي�ص  اإذ  الدعم،  من  الكثري  دون  للكلية  احلا�شنة  البيئة 

لديهم م�شاحة للر�شم ول اأم�ال، ومن دون م�شاعدة فاإنهم 

�شائع�ن، قائالً: »ونحن ق�شاة يف األ نفكر يف م�شتقبلهم«، 

وه� يذكر اأنه عندما كان طالًبا ا�شرتى قطعة خزفية غري 

م�قعة با�شم اأو تاريخ، وبالتايل مل يكن من املمكن معرفة 

�شاحب القطعة اإذا ما رغب يف �شراء املزيد من اأعماله.

قّدمت جمموعة »هريمي�س 

اإنرتنا�سونال« الفرن�سية لالأزياء 

الفاخرة يف مطار يف �سواحي 

باري�س حل�سور عر�س الأزياء 

الربيع الذي اأقيم على من�ّسة 

عر�س دائرية داخل حظرية 

طائرات.

لـ »ا�شتهانته بابتهال ديني« 

منع التعامل مع مغني الراب مروان بابلو

 اأ�شدرت نقابة املهن امل��شيقية يف م�شر قراًرا يق�شي 

بابل�؛  مروان  امل�شري  الراب  مغني  مع  التعامل  مبنع 

بالقاهرة  الأخري  حفله  ديني« خالل  بابتهال  »ل�شتهانته 

اجلديدة.

فيه  جاء  ال�اقعة،  هذه  بياًنا ح�ل  النقابة  واأ�شدرت 

بهذا  واملتعهدين  والهيئات  اجلهات  كافة  »اأخطرت  اأنها 

ثابًتا،  دينًيا  ابتهالً  اإحدى حفالته  تناول يف  لأنه  القرار، 

امل�شريني،  لدى  �شامية  وقيًما  روحانية،  معاين  ويحمل 

وا�شتهان بهذا الدعاء بابتذال واأفرغه من حمت�اه الأخالقي، 

الفيدي�  تناول  عن  ف�شالً  امل�ؤدي،  ذات  عن  كاأنه  وجعله 

وه�  احلميدة،  والتقاليد  الأخالق  كل  عن  األفاًظا خرجت 

الأمر الذي اأ�شاب امل�شريني بخيبة اأمل«، بح�شب ما نقلت 

�شحيفة »الأهرام« عن نقابة املهن امل��شيقية يف م�شر.

من  ي�م  بعد  بابل�  مروان  بحق  النقابة  قرار  و�شدر 

اجلديدة  بالقاهرة  كبرًيا  ح�ش�ًرا  �شهد  حفالً  اإحيائه 

الراب  مغني  فيه  �شاركه   ،2021 اأكت�بر  من  الأول  يف 

الفل�شطيني »�شب جديد« الذي ت�شّبب له مب�شكلة، حينما 

ببابك  اإين  »م�لي  ال�شهري  النق�شبندي  ابتهال  »حّرف« 

قد  ببابك  اإين  بـ»مروان  املطلع  وا�شتبدل  يدي«،  ب�شطت 

ب�شطت يدي« على الأنغام ذاتها.

جناح اإيطاليا »اإك�شبو 2020« يجذب 

الزّوار»بقهوة الطاقة ال�شم�شية«

»اإك�شب�  الإيطايل مبعر�ص  للجناح  الزائر  يخ��ص 

حمبي  من  كان  اإذا  خا�شة  مميزة،  جتربة   »2020

القه�ة، اإذ ميتلك فر�شة لحت�شاء م�شروبه املف�شل لكن 

بعد اإعداده با�شتخدام الطاقة ال�شم�شية.

الإيطايل  باجلناح  امل�ج�د  للمقهى  الزائر  ويتابع 

مراحل اإعداد القه�ة عن طريق الطاقة ال�شم�شية، بدايًة 

الفنجان،  يف  و�شعها  حتى  القه�ة  حبات  طحن  من 

وامل�شت�حى  م�كا«  »وعاء  يف  حت�شريها  يتم  والتي 

ت�شنيعه من مبادئ القت�شاد الدائري.

ال�شركة  �شممته  الذي  الفريد  امل�شروع  يهدف  كما 

ت�فري جتربة  اإىل  اأ�ش��شياتي«  راتي  »كارل�  الإيطالية 

غامرة يف عامل القه�ة، متر عرب كل واحدة من مراحل 

دورة حياتها.

الذي  م�كا«  »�ش�لر  اأنب�ب  على  املقهى  يعتمد 

ال�شم�ص  تتبع حركة  التي  املرايا  من  عدد  على  ي�شتمل 

لإنتاج احلرارة ويبلغ ارتفاعه 2.2 مرت، وت�شاعد هذه 

خالل  الطاقة  ا�شتهالك  تقلي�ص  يف  املبتكرة  التقنية 

مراحل عملية حت�شري القه�ة، اإذ متر املياه عرب اأنابيب 

ب�شكل  اإعدادها  اأجل  من  القه�ة  على  حتت�ي  نحا�شية 

اجلناح  زوار  اأعني  اأمــام  العملية  هذه  وتتم  نهائي، 

الإيطايل.

ت�شجيل 62 اإ�شابة

جديدة بكورونا وتعايف 89 حالة

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

ت�شجيل 62  اأظهرت  اأكت�بر 2021،   3 ي�م  16923 يف 

حالة قائمة جديدة منها 29 حالة لعمالة وافدة، و 17 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و 16 حالة قادمة من اخلارج، كما 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة  تعافت 89 

املتعافية اإىل 273238.

حالت،   5 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

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

حالت، يف حني اأن 605 حالت و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 610 حالت قائمة.
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إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لعرضه أمام األمم المتحدة

الحمر: »مزايا« يوفر سكنًا فوريًا لـ9 آالف أسرة
أكد وزير اإلس��كان باسم الحمر، أن 
برنامج مزايا، س��اهم منذ تدشينه 
ف��ي الع��ام 2013 بإيجاد الس��كن 

الفوري لما يقارب 9000 أسرة.
ورف��ع التهاني إل��ى حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المفدى، 
وإلى صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 
ال��وزراء،  مجل��س  رئي��س  العه��د 
بمناس��بة اليوم العالم��ي للموئل 
ال��ذي يص��ادف الراب��ع من ش��هر 

أكتوبر.
نح��و  البحري��ن  بجه��ود  ون��وه 
تنفيذ األه��داف األممي��ة للتنمية 
وبالتحدي��د   2030 المس��تدامة 
اله��دف الح��ادي عش��ر المتعل��ق 
ب��� »جعل الم��دن والمس��توطنات 
البش��رية ش��املة للجمي��ع وآمن��ة 
الصمود ومستدامة«،  وقادرة على 

حيث جعلته هدفًا وطنيًا ذا أولوية، 
وقطع��ت المملك��ة ش��وطًا طوياًل 
على صعيد تنفيذ هذا الهدف الذي 

استدركته منذ فترة طويلة.
وأضاف أن البحرين تعد من الدول 
الرائدة في تنفي��ذ أهداف التنمية 
بم��ا  مستش��هدًا  المس��تدامة، 
حظي به التقري��ر الوطني الطوعي 
األول الذي عرضت��ه المملكة أمام 
المنتدى السياس��ي رفيع المستوى 
المس��تدامة  بالتنمي��ة  المعن��ي 
االقتص��ادي  للمجل��س  والتاب��ع 
واالجتماع��ي لألم��م المتحدة عام 
جه��ود  اس��تعرض  ال��ذي   ،2018
الخط��ط  تنفي��ذ  ف��ي  المملك��ة 
التنموي��ة ف��ي مختل��ف المجاالت 

الحيوية بالمملكة.
وأوضح الحم��ر، أن المملكة بصدد 
إع��داد التقري��ر الوطن��ي الطوعي 
الثان��ي، ويرصد تطور السياس��ات 

وخط��ط تنفيذ األه��داف التنموية 
خ��الل الفت��رة الماضي��ة تمهي��ًدا 
لعرضه قريًبا أمام األمم المتحدة.

وأضاف أن الوزارة تمكنت خالل 10 
س��نوات ماضية م��ن توفير اآلالف 
من الخدمات اإلسكانية المتنوعة، 

فض��اًل ع��ن التش��غيل التدريج��ي 
لخمسة مدن إس��كانية جديدة في 
توقيت متزامن، وهي مدن سلمان 
وخليفة وش��رق الحد وش��رق سترة 
وضاحي��ة الرملي، التي باتت تمثل 
أسس��ًا متكاملة لج��ودة الحياة لما 
تتضمنه من بنية تحتية متطورة، 
وش��بكة مواصالت متكامل��ة، إلى 
المخصص��ة  المس��ارات  جان��ب 
الهوائي��ة  وللدراج��ات  للمش��ي 
والواجه��ات  العام��ة  والس��واحل 
البحرية، ومس��احات خضراء جعلت 

منها مدن نموذجية متكاملة.
وأكد أن رؤية عاهل البالد المفدى، 
ولي  لس��مو  الحثيث��ة  والمتابع��ة 
ال��وزراء،  مجل��س  رئي��س  العه��د 
لتوفير منظومة إسكانية متكاملة 
تحقيقًا ألهداف الرؤية االقتصادية 
2030 لمملك��ة البحري��ن، هي من 
ق��ادت المس��يرة اإلس��كانية إل��ى 

قم��ة مس��توياتها، وآل��ت إلى أن 
تحظ��ى المملكة بإش��ادات عديدة 
م��ن قبل برنام��ج األم��م المتحدة 
اإلنمائي، ومكت��ب األمم المتحدة 
للمس��توطنات البش��رية، وتمكنت 
البحري��ن خالل الس��نوات الماضية 
من تنفيذ الج��زء األكبر من أهداف 
  2015( المس��تدامة  التنمي��ة 
-2030(، بع��د إدراجها في خطط 

وبرامج الحكومة.
ولف��ت إلى أن الحكومة تبنت محور 
ابتكار حلول إسكانية فورية تضمن 
للمواط��ن االس��تفادة الفورية من 
الخدم��ات اإلس��كانية، م��ن أبرزها 
برنامج »مزايا«، وتحقيق ش��راكات 
ناجح��ة م��ع القط��اع الخ��اص في 
مش��اريع عدي��دة كان م��ن أبرزها 
مش��روع تطوير األراضي الحكومية 
الحديثة  التقنيات  وتوظيف  األخير، 
لتقدي��م الخدمات اإلس��كانية عبر 

والبواب��ة  اإلس��كان  وزارة  موق��ع 
تطبي��ق  عب��ر  وكذل��ك  الوطني��ة 

إلكتروني شامل لجميع الخدمات.
وأك��د أن ال��وزارة مس��تندة عل��ى 
ضم��ن  تعم��ل  وطني��ة  كف��اءات 
فري��ق البحرين إليج��اد المزيد من 
المبادرات الخالقة الستثمار الذكاء 
اإلبداعي��ة  والحل��ول  االصطناع��ي 
والتمويلية لتطوير ملف اإلس��كان 
المواطنين، بما  والتس��هيل عل��ى 
للنهض��ة  والخي��ر  بالنف��ع  يع��ود 
التنموي��ة الش��املة له��ذا الوطن 

العزيز.
للموئ��ل  العالم��ي  الي��وم  ويع��د 
أح��د المناس��بات الرس��مية الت��ي 
اعتمدتها األمم المتحدة، واحتفل 
 ،1986 ع��ام  األول��ى  للم��رة  ب��ه 
ويه��دف ه��ذا الي��وم إل��ى تذكير 
العال��م بالمس��ؤولية المش��تركة 

لتوفير مساكن لألجيال القادمة.

وزير اإلسكان

»الصحة«: خطة إعالمية لتوعية المجتمع من »اإليدز«
أك��دت وزيرة الصحة فائقة الصالح، أن اللجنة الوطنية لمكافحة متالزمة النقص 
المناعي المكتسب »اإليدز« بصدد تنفيذ خطة إعالمية لتوعية ووقاية المجتمع 
من م��رض متالزمة النقص المناعي المكتس��ب »اإلي��دز« والتركيز على حماية 
حقوق المتعايش��ين معه، وفقًا للقان��ون الصادر رقم )1( لس��نة 2017. وأكدت 
الصال��ح رئي��س اللجن��ة، أنه ووفق��ًا لكافة التش��ريعات القانوني��ة الصادرة في 
البحرين يتمتع المتعايش��ون مع الفيروس بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها 
الدس��تور واالتفاقيات الدولي��ة المصادق عليها والقواني��ن المعمول بها والتي 
تحظر كل فعل أو امتناع يش��كل تمييزًا ضدهم أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم 
او االنتقاص من حقوقهم أو اس��تغاللهم بس��بب اإلصابة على اختالف أجناسهم 

وأعمارهم.
وأوضحت، أن البحري��ن وبتوجيهات ودعم القيادة للقطاع الصحي هي من الدول 
الس��باقة في تطبيق وتنفيذ كافة الخطط والبرامج التي تتماش��ى والتشريعات 
والتطلع��ات واأله��داف الدولية في هذا الجان��ب، باإلضافة إل��ى تنفيذ الخطط 
والتوصيات الرامية إلى مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بحقوق المتعايشين مع 
الفيروس وحصولهم على كافة الخدمات العالجية والمبادرات الداعمة لهم وفقًا 

طر المتعارف عليها للحيلولة دون نقل الفيروس إلى اآلخرين. للتعليمات ولألأُ
وأشادت بالدور الفعال والحيوي الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة متالزمة 
النق��ص المناع��ي المكتس��ب والتي تضم ف��ي عضويتها ممثلين ع��ن الجهات 
الحكومي��ة المعنية والجهات ذات االختصاص تقوم م��ن خالل عقد اجتماعاتها 
الدورية بتبني العديد من المشاريع والخطط الكفيلة بتحقيق األهداف المنشودة 
والتي من أهمها رفع ق��درات األطباء والمختصين من العاملين بالكوادر الطبية 
وتطبيق أخالقيات المهن الصحية عند التعامل مع المتعايشين مع الفيروس مع 
الحرص على إجراء الدراس��ات واألبحاث العلمية في هذا الجانب وذلك في س��بيل 
حماية ووقاي��ة المجتمع من المرض وحماية حقوق المتعايش��ين مع الفيروس 

وأخذ االحتياطات الالزمة.

 »المهن الصحية« تمنح 
»العوالي« شهادة االعتماد الماسي

حص��ل مستش��فى العوالي، على ش��هادة االعتماد الماس��ي 
في الخدم��ات الصحية، وهو ما يمثل أعلى تصنيف لش��هادة 
االعتماد من قبل الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية.
وق��ام رئي��س مجل��س اإلدارة الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة 
نفط البحري��ن »بابكو« الدكت��ور داوود نصيف أمس، بزيارة 
المستش��فى لتهنئة أعض��اء الكادر الطبي في المستش��فى 
بمناس��بة حصول المستش��فى على الش��هادة، حي��ث التقى 
بأعضاء الفريق الطبي، برئاس��ة رئيس األطباء بالمستشفى 
الدكتور ط��ارق حميد، وقدم إليهم التهنئ��ة بهذا اإلنجاز في 

المجال الطبي. 
وقال: »نش��عر ب��كل الفخر به��ذا اإلنجاز الجلي��ل الذي يأتي 
اعتراف��ًا وتقديرًا لنجاحنا المش��رف في تحقيق م��ا يربو على 
95% م��ن متطلب��ات االعتماد المقررة، مم��ا أهلنا عن جدارة 

واستحقاق للحصول على شهادة االعتماد الماسي«. 
وأوضح، أنه يتم منح هذه الش��هادة كل 3 س��نوات، ففي عام 
2017، حصل المستش��فى على االعتماد البالتيني، وفي عام 
2021 حصل على االعتماد الماس��ي، وه��و أعلى تصنيف في 
درج��ات االعتماد، األم��ر الذي يعكس بوض��وح التزامنا الجاد 
والمتواص��ل بتقديم أرق��ى وأفضل الخدم��ات الصحية التي 
تتس��م باألمان والج��ودة العالية لجميع أف��راد المجتمع في 

البحرين.

ضبط وافدة تمارس مهنة طبية دون ترخيص
كشفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، عن ضبط وافدة 
عربية تقوم بممارس��ة مهنة طبية معاونة بدون ترخيص لها من الهيئة، 
من خالل قيامها بإجراءات تجميلية باستخدام أجهزة ومستلزمات طبية من 
دون ترخيص في مس��كنها الخاص الكائن ف��ي محافظة العاصمة، وتقدم 

فيه خدمات صحية غير مرخص لها من الهيئة.
وأوضح��ت الهيئة أن��ه، وعلى الفور قام مأمورو الضب��ط القضائي بالهيئة 
بعمل التحريات الالزمة والتي أثبتت صحة المعلومات ثم قاموا بالتنس��يق 

م��ع اإلدارة العام��ة للمباح��ث والتحقيقات واألدل��ة الجنائي��ة، وتم ضبط 
المخالفة بالجرم المش��هود وت��م تحرير المحاضر الالزم��ة، كما تم تحرير 
محض��ر ضبط عل��ى المخالفة وتحريز جمي��ع األدوات والم��واد الصيدالنية 
والمس��تلزمات الطبية، باإلضاف��ة إلى عدد من األدوية غي��ر المرخصة في 
البحرين والمس��تخدمة في المخالفات المذك��ورة، كما تم تحويل المحاضر 
المحررة عل��ى المخالفة للجهات المختصة الس��تكمال اإلجراءات القانونية 

الالزمة لذلك.

 السعودية تسمح للمواطنين 
األقل من 18 عامًا بالسفر إلى البحرين

كش��فت صحيف��ة »الي��وم« الس��عودية ع��ن رفع 
المديرية العامة للجوازات، بش��أن الس��ماح لألقل 
من 18 عاما، والمحصنين بجرعتين، بالس��فر إلى 
البحرين، في ظل ارتفاع نسبة التحصين بجرعتين 
وانخفاض اإلصابات بالمملكة العربية السعودية، 

وكذلك بمملكة البحرين.
وأشارت إلى أن الرفع جاء إثر دراسة اللجنة المعنية 

بمتابع��ة مس��تجدات الوض��ع الصح��ي لفيروس 
كورونا )كوفيد�19(.

يذكر أن مجلس الوزراء قد فوض رئيس مجلس إدارة 
الهيئة الس��عودية للبيانات والذكاء االصطناعي أو 
من ينيب��ه، بالتباحث مع الجانب البحريني بش��أن 
مش��روع مذكرة تفاهم بين الهيئ��ة في المملكة، 
وهيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكتروني��ة في 

مملكة البحرين في شأن تفعيل »الجواز الصحي«.
مطابق��ة  م��ن  التحق��ق  الخط��وة  وتس��تهدف 
المس��افرين عبر »جس��ر الملك فهد« من مواطني 
المملك��ة ومملك��ة البحري��ن أو المقيمين في أي 
منهم��ا، لالش��تراطات الصحية الخاص��ة بفيروس 
كورونا )كوفيد-19( والتوقيع عليه، ورفع النس��خة 
النهائية الموقعة، الستكمال اإلجراءات النظامية.

  ميرزا يتسلم أول عينة 
 للوقود الحيوي صفري 

الكربون النظيف

تس��لم رئيس هيئ��ة الطاقة المس��تدامة الدكتور عبدالحس��ين 
ميرزا، خالل اس��تقباله بمكتبه بمرفأ البحري��ن المالي وفدًا من 
ش��ركة Neutral Fuels برئاس��ة الرئي��س التنفي��ذي للش��ركة 
والمستثمر الرئيس��ي للمش��روع في المملكة عبداهلل العتيبي، 
أول عين��ة إنتاج للوقود الحيوي صفري الكرب��ون النظيف المنتج 
من قبل ش��ركة Neutral Fuels، وهو ما يش��كل إنجازًا هامًا في 
مس��يرة نش��اطات الش��ركة في المملكة ويضيف إلى اإلنجازات 
الهامة في مجاالت اس��تدامة م��وارد الطاق��ة وتنويع مصادرها 

البديلة وخفض البصمة الكربونية للوقود.
وهنأ ميرزا شركة Neutral Fuels على هذا اإلنجاز وقام باالطالع 
عل��ى التقنيات الت��ي تم اس��تخدامها في إنتاج الوق��ود الحيوي 
صفري الكربون النظيف واستمع إلى شرح حول الخطط التقدمية 
للشركة في هذا المجال واس��تراتيجيات تعزيز إسهامات الوقود 
الحي��وي صف��ري الكربون في مزي��ج موارد الطاق��ة البديلة، بما 
يس��هم في تقليل االنبعاثات الكربونية من استخدامات الوقود 

األحفوري وبما يحقق استدامة موارد الطاقة وتنويعها. 
وأضاف أن تقنيات تكرير زيوت الطبخ المستعملة وتحويلها إلى 
مصدر للوقود الحيوي الصديق للبيئة بداًل عن اس��تخدام المواد 
الزراعي��ة يمّك��ن القطاع الزراعي من االس��تفادة م��ن النفايات 
الزراعية في اس��تخدامات أخرى تعزز كف��اءة العمليات الزراعية، 
وأن ابتكار ش��ركة Netural Fuels يس��تخدم تقني��ات متطورة 
تمكن الش��ركة والمس��تخدم من التحقق وتتب��ع مصادر الوقود 

التي تحقق صفة »تكريرها« بصفرية تامة للكربون. 

 مطار البحرين يحقق »الحياد الكربوني«
باالرتقاء للمستوى الثالث

حقق مط��ار البحري��ن الدول��ي إنجازًا جدي��دًا، في 
سعيه ليكون منشأة حيادية الكربون، حيث تمكن 
من الوفاء بجمي��ع المتطلبات الالزمة لالرتقاء إلى 
المستوى الثالث »التحس��ين« من برنامج اعتماد 
االنبعاث��ات الكربوني��ة للمط��ارات وال��ذي يديره 

مجلس المطارات العالمي.
وأقامت ش��ركة مطار البحري��ن، احتفالية لتكريم 
الجهات المعنية وفريق الصحة والس��المة والبيئة 
في المط��ار اللتزامهم ومس��اهماتهم في تحقيق 

هذا اإلنجاز.
ويع��د اعتم��اد االنبعاث��ات الكربوني��ة للمطارات 
الشهادة الوحيدة من نوعها التي تعترف بالجهود 
التي تبذلها المط��ارات في مجال إدارة االنبعاثات 

الكربونية والتقليل من آثارها التشغيلية.
ويتأل��ف البرنامج، م��ن 4 مس��تويات صارمة هي 
المسح والتقليل والتحسين والحيادية، وللنجاح في 
المس��توى الثالث، يجب على المطار الوفاء بجميع 

المتطلبات التي يفرضها المستويان 1 و2.

وقال الرئي��س التنفيذي لش��ركة مط��ار البحرين  
محم��د البنف��الح: »أود أن أش��كر فري��ق الصح��ة 
والس��المة والبيئة في المطار والجه��ات المعنية 
على جهوده��م المتفانية وإس��هاماتهم المهمة 

في تحقيق هذا اإلنجاز العظيم«.
وأضاف أن ش��ركة مطار البحرين تلتزم بتش��غيل 

مطار البحرين الدولي بوصفه مطارًا صديقًا للبيئة 
وفع��ااًل م��ن الناحية التش��غيلية، وأطل��ق مجلس 
المطارات العالمي مؤخرًا دراس��ة لتحقيق الهدف 
المتمث��ل بالحي��اد الكربوني على الم��دى الطويل 
لتتمكن المطارات العالمية من خفض انبعاثاتها 

الكربونية إلى درجة صفر بحلول عام 2050.
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 أطباء مجمع السلمانية 
يتميزون في امتحان البورد العربي

اجت��از أطباء من مجمع الس��لمانية الطب��ي االمتحان الكتابي 
للبورد العربي في األمراض الجلدية والتناس��لية بنسبة نجاٍح 
بلغت 100%، ف��ي إنجاٍز متميٍز على صعي��د االمتحانات التي 

يقدمها المجلس العربي لالختصاصات الصحية.
وأكد استش��اري األمراض الجلدية، رئيس التدريب في قس��م 
األم��راض الجلدية بمجمع الس��لمانية الطب��ي الدكتور أمين 
العوضي، أنه تقدم لالمتح��ان 5 أطباء وهم الدكتورة جواهر 
الجالهمة، الدكتور محمود علي، الدكتورة دعاء عبدالمحسن، 

الدكتورة منيرة الحمادي، الدكتورة عائشة المدفع.
ون��وه بأن نس��بة النجاح ف��ي االمتحان على مس��توى الوطن 
العربي تت��راوح عادًة بي��ن 20% و30%، وأن ما حققه األطباء 
يعكس كفاءتهم العلمي��ة والمهنية ويؤكد ما يتمتعون به 

من خبراٍت وقدراٍت متميزة. 
ُيذك��ر أن البورد العربي هو برنامج يقدم��ه المجلس العربي 
لالختصاصات الصحي��ة، التابع لمجل��س وزراء الصحة العرب 
المنبث��ق ع��ن جامعة ال��دول العربي��ة، ويهدف إل��ى تقديم 
ش��هادة االختصاص لألطباء بعد خضوعهم لبرنامٍج تدريبي 
واجتيازه��م لع��دد م��ن االمتحان��ات المتنوعة، بم��ا يصقل 
مهاراته��م الطبي��ة وُيث��ري معارفه��م العلمي��ة ف��ي نطاق 

التخصص.

4 آالف معلم يستفيدون من 
منصة »إعدادية يثرب« التدريبية

اس��تفاد 4 آالف معل��م ومعلم��ة م��ن المنص��ة التدريبية 
االفتراضية التي بادرت بإنش��ائها مدرسة يثرب اإلعدادية 
للبنات، والتي جاءت في إطار حرص المدرس��ة على توطين 
التدري��ب والتطوير المهني، بإش��راف نخبة م��ن الكفاءات 
المدرس��ية، بالتعاون مع فريقي التمكين الرقمي والتعليم 
والتعّل��م بالمدرس��ة، واالس��تعانة بنخب��ة م��ن المدربين 
المحليي��ن، إذ تناول��ت البرام��ج التدريبية ش��تى المجاالت 
المتصلة بالعمل المدرس��ي، بما في ذلك نش��ر ممارسات 
المدرس��ة المتمي��زة بع��د حصولها على تقدي��ر فاعل من 

هيئة جودة التعليم والتدريب.
وقد أكدت مديرة المدرس��ة رجاء الدوسري أن هذه المنصة 
تأت��ي تعزيزًا لجه��ود وزارة التربية والتعلي��م في التدريب 
ورفع الكفاءة المهني��ة للمعلمين، وتأتي كمبادرة لالرتقاء 
بالعملي��ة التعليمية في ظل الجائحة، باالس��تثمار األمثل 
للموارد البشرية والمادية، حيث تم تحويل أكاديمية يثرب 
التدريبي��ة إلى منصة افتراضية ينه��ل منها التربويون من 
داخ��ل المدرس��ة وخارجه��ا، وف��ق االحتياج��ات التطويرية 

المتعددة للمشاركين.

»فيتش«: »التوازن المالي« يحسن مسار المالية

»موديز«: تعديل »المضافة« يرفع إيرادات البحرين ٪1.8 
توقع��ت وكال��ة »مودي��ز« للتقييم المال��ي، أن تتمكن البحرين م��ع رفع قيمة 
ضريبة القيم��ة المضافة من 5% إلى 10% مطلع يناير المقبل، من رفع إيرادات 
الدولة بنحو 1.8% من الناتج المحلي اإلجمالي. وقالت الوكالة في تقرير حديث 
له��ا إن هذه الخطوة بأنها تتصدى جزئي��ًا للتحدي الكبير الذي يواجه الحكومة 

من جانب تخفيف عبء الديون.
بدورها، قالت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني، إن إعادة تشغيل برنامج التوازن 
المالي في البحري��ن، بما في ذلك زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، يمكن 
أن يحس��ن مس��ار المالية العامة للبالد، معتبرة أن التقدم في إجراءات المالية 
العام��ة األخرى س��يكون ضروريًا، إضافة إل��ى زيادة ضريبة القيم��ة المضافة؛ 
لتحقيق التوازن في عجز الميزانية؛ بناًء على افتراضات أسعار النفط في الوقت 
الحال��ي. وتقدر الوكالة أن مثل هذا االرتفاع في ضريبة القيمة المضافة يمكن 
أن يزيد اإليرادات بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي اإلجمالي.

وكان مجلس الوزراء أقر نهاية الش��هر الماضي مش��روع قانون بتعديل ضريبة 
القيمة المضافة، وزيادتها من نس��بة 5% حاليًا إلى 10% بدءًا من يناير 2022، 
حي��ث أحال مش��روع القانون بتعديل ضريب��ة القيمة المضافة، إل��ى البرلمان 
إلقراره. وقالت الحكومة في بيان س��ابق بذات التوقيت إن النمو السنوي للناتج 
المحل��ي اإلجمالي الحقيقي بلغ 5.7% في الرب��ع الثاني من 2021، إذ نما الناتج 
المحلي اإلجمالي االس��مي 20.7% على أساس س��نوي في الفترة من أبريل إلى 
يونيو، بينما نما الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 12.8% وفقًا لبيان مجلس 

الوزراء، بحسب »رويترز«.
وبدأت المملكة تطبيق القيمة المضافة في 1 يناير 2019 بالنس��بة األساسية 
5% على كافة الس��لع والخدمات، باس��تثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع 
للقيمة المضافة بنس��بة 0% أو تلك المعفاة من القيمة المضافة حسب ما تم 

تحديده في قانون القيمة المضافة والئحته التنفيذية.

ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول التعاون

 رئيس األمن العام: »كورونا« ضاعفت 
التحديات على طريق مكافحة الفساد

ترأس رئي��س األمن الع��ام الفريق 
طارق ب��ن حس��ن الحس��ن، اجتماع 
اللجن��ة الوزارية المعني��ة بمكافحة 
الفس��اد بدول مجلس التعاون لدول 
الخلي��ج العربية، وال��ذي عقد أمس 
عبر تقنية االتصال المرئي، بحضور 
رؤساء األجهزة المسؤولة عن حماية 
النزاه��ة ومكافح��ة الفس��اد ب��دول 

المجلس واألمين العام للمجلس.
وثم��ن رئي��س األم��ن الع��ام، ف��ي 
مستهل االجتماع جهود دول مجلس 
التع��اون ف��ي العمل مع��ا من أجل 
مكافح��ة الفس��اد وتعزي��ز ثقاف��ة 
الوعي، مش��يدا بم��ا يولي��ه أعضاء 
اللجنة الوزاري��ة من حرص واهتمام 
تحقيق  ويكفل  ومتابعة مس��تمرة، 
األهداف الس��امية التي يتطلع إليها 

قادة دول المجلس.   
وأش��ار رئيس األم��ن الع��ام إلى أن 
جائح��ة كورونا )كوفي��د19( فرضت 
علينا تحدي��ات مضاعفة على طريق 

مكافحة الفس��اد، مما يفرض علينا 
ض��رورة مواصل��ة الجه��ود الرقابية 
الش��فافية  لتعزي��ز  والتوعوي��ة 
رغ��م  بأن��ه  مضيف��ًا  والنزاه��ة، 
التحدي��ات الت��ي تواج��ه العالم في 
تعزيز النزاهة ومكافحة الفس��اد إال 
أننا كلنا ثقة بأننا قادرون على تجاوز 
هذه العقبات من خالل العمل الجاد 
المش��ترك والنظ��رة االس��تراتيجية 

واالستش��رافية لدع��م وتعزي��ز أطر 
النزاهة ومكافحة هذه اآلفة، بفضل 
القواعد الحاكمة التي أرس��اها قادة 
دول المجل��س، وفي إط��ار منظومة 
الفس��اد،  للحماي��ة م��ن  متكامل��ة 

وبمتابعة حثيثة من اللجنة.
كما نق��ل رئيس األم��ن العام خالل 
االجتماع تحيات رئيس جهاز الرقابة 
المالي��ة واإلداري��ة بس��لطة عم��ان 

الش��يخ ناصر ب��ن ه��الل المعولي، 
وأس��فه عن عدم تمكنه من حضور 
االجتماع بس��بب الظ��روف المناخية 
التي تمر بها الس��لطنة، س��ائاًل اهلل 
العل��ي القدي��ر أن يحف��ظ س��لطنة 

عمان قيادة وحكومًة وشعبًا.
م��ن  ع��ددا  االجتم��اع  وبح��ث 
بالتعاون  العالقة  ذات  الموضوعات 
المشترك بين دول مجلس التعاون.

سوسن فريدون «

ق��ال وكي��ل وزارة المواص��الت واالتص��االت لش��ؤون 
الطي��ران المدني محمد الكعبي إن »ش��ؤون الطيران 
المدني تقوم بمراقبة آخر المستجدات وال يوجد حتى 
اآلن أي مؤش��ر لتأثير اإلعصار المداري شاهين بشكل 

مباشر على حركة الطيران بمملكة البحرين«.
وأش��ار في تصريح ل�»الوطن«، إل��ى أنه تم إلغاء رحلة 

واح��دة مغ��ادرة من مملك��ة البحرين إل��ى العاصمة 
العمانية مس��قط يوم الس��بت بسبب س��وء األحوال 
الجوية، أما رحالت أمس فما زالت مجدولة للتشغيل، 

مع احتمال وجود تأخير بسيط«.
يش��ار إلى أن س��لطنة عمان قد أعلنت حالة الطوارئ 
الوطني��ة، وعطلت الحكومة والقط��اع الخاص الدوام 
ليوم��ي األحد واالثني��ن، فيما تم تحدي��د مراكز إيواء 

واستنفار جميع الجهات.

 الطيران المدني لـ                 : ال مؤشرات 
على تأثر الحركة الجوية بـ»إعصار شاهين« 

 محمد الكعبي

حركة السفن مجدولة وقد يحدث بعض التأخير

 الموانئ لـ                 : ال تقييم كاماًل 
لتأثر المالحة البحرية بـ»شاهين«

أنس األغبش «

أكد الوكيل المس��اعد لش��ؤون الموانئ بوزارة المواصالت 
واالتص��االت بدر ه��ود المحم��ود، أنه ال يوج��د حتى اآلن 
تقيي��م كام��ل لم��دى تأث��ر حرك��ة المالح��ة البحرية في 

المملكة باإلعصار المداري »شاهين«.
وأش��ار في تصريح ل�»الوطن«، إلى أن جميع الس��فن التي 
ترسو في البحرين تأتي من جبل علي وتغذي دول مجلس 
التع��اون الخليج��ي بالكام��ل، موضح��ًا في الوقت نفس��ه 
أن حركة الس��فن في ش��ؤون الموانئ مجدول��ة وال يوجد 
أي تغيي��ر حت��ى اآلن لكن قد يحدث تأخير طفيف بحس��ب 
المس��تجدات، كما أن حركة الس��فن من وإل��ى البحرين ال 

ترتبط ارتباطًا مباشرًا مع سلطنة عمان. 
وكان��ت وزارة النقل واالتص��االت وتقني��ة المعلومات في 
س��لطنة عمان أصدرت تحذي��رًا لمالك الس��فن والوحدات 
البحرية، وشركات النقل البحري بضرورة أخذ أقصى درجات 
الحيطة والح��ذر ومتابعة مس��تجدات الحال��ة الجوية من 

مصادرها الرسمية قبل القيام بتشغيل الرحالت البحرية.
كما توقعت الس��لطنة، أن تترافق الحالة المدارية بهبوب 
ري��اح عاتية تتراوح بي��ن 55-65 عق��دة )100-120 كم/

الس��اعة( وأمواج عالية ُيقدر ارتفاعها ما حول 8-10 أمتار، 
ما يعني اضطراب البحر بش��كل ش��ديد، ودخول مياه البحر 
عل��ى المناطق الس��احلية وغمرها بالمي��اه، وتعطل كافة 

أعمال المالحة البحرية من ضمنها إغالق الموانئ. بدر المحمود

 الكعبي لـ                 : البحرينيون في ُعمان 
بخير ونقلوا ألماكن بعيدة عن الساحل

حسن الستري «

أك��د س��فير مملكة البحرين لدى س��لطنة عم��ان الدكتور 
جمعة الكعبي، أن جميع المواطنين البحرينيين المقيمين 
في السلطنة بخير، مبينًا أنه تم نقل 16 طالبًا من األماكن 
القريبة للس��احل إل��ى فنادق أخرى بع��د أن وصل اإلعصار 
المداري »ش��اهين« إلى س��لطنة عمان، كم��ا تم نقل أحد 

الطلبة من مقر إقامته الذي تعرض إلى خرير.
وأض��اف ل�»الوطن«، أن الوضع بات أهدأ من ذي قبل ولكن 
األمطار ما زالت مس��تمرة، كم��ا أن المركز الوطني لإلنذار 
المبكر أصدر بيانات وكانت الحالة المدارية ضربت مسقط 
واآلن ش��مال مس��قط. وأكد تعرض الس��واحل والمناطق 
المنخفضة القريبة من ش��مال مس��قط إل��ى انقطاع في 
التي��ار الكهربائ��ي وتس��ربت المي��اه ف��ي البي��وت وجرت 

فيضانات بسبب انسداد السدود ألن كمية األمطار كبيرة، 
وكانت الرياح ش��ديدة. وأوضح الكعب��ي، أن اإلعصار وصل 
إلى مسقط حوالي السادسة والنصف صباحًا، حيث إن كثيرًا 
من الممتل��كات تأثرت كم��ا انغمرت الس��يارات بالمياه، 
مبين��ًا أن الحكوم��ة العماني��ة عطلت األجه��زة الحكومية 
والقطاع الخاص لمدة يومين. وأضاف، أن الس��فارة قامت 
بإجراءاتها المعتادة حيث تم إرس��ال تنبيهات للمواطنين 
المقيمين بالس��لطنة كما تم التواصل معهم لالطمئنان 
عليه��م، خصوص��ًا وأن هن��اك بعض الطلب��ة يقيمون في 

أماكن قريبة من السواحل.
وأش��ار إل��ى تنبيه��ات الحكوم��ة العمانية بض��رورة إخالء 
المباني القريبة التي تقل عن 500 متر عن الساحل، حيث 
تم التنسيق مع المواطنين ووفرنا سكنًا ل�16 طالبًا في أحد 

الفنادق بأماكن مرتفعة. جمعة الكعبي

الهاجري يطلع على إجراءات 
السالمة بالمساجد المؤقتة

اطل��ع رئي��س مجلس األوقاف الس��نية الش��يخ الدكتور راش��د 
الهاجري أمس عل��ى التقرير الختامي للجن��ة وما تم االنتهاء 
منه من إجراءات الس��المة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس األوقاف 
الس��نية بتش��كيل لجن��ة مس��تعجلة من قس��مي الهندس��ة 
والصيانة والمساجد لفحص وصيانة كافة المساجد المؤقتة 
»الكبائ��ن« بمختل��ف محافظ��ات المملك��ة لضمان س��المة 

المساجد وروادها.
وق��ال رئيس اللجنة خالد العم��ادي، أن اللجنة فور صدور قرار 
مجلس اإلدارة، قامت بعمل زيارات لكافة المس��اجد المؤقتة 
ورصد كافة االحتياجات التي من شأنها الحفاظ على سالمتها 
وس��المة روادها من أي مش��اكل أو حوادث متوقعة، الفتًا إلى 
أنه��ا قامت بفح��ص وصيانة كاف��ة التوصي��الت الكهربائية 
وفحص األجه��زة كالمكيف��ات واإلنارة وغيرها م��ن األجهزة، 
كما تم توفير األجهزة الالزمة مثل طفايات الحريق من نوعي 

ثاني أكسيد الكربون والماء.
وذكر أنه تم تركيب لوحات في كافة المساجد المؤقتة والتي 
توضح اإلرش��ادات والتعليم��ات واإلجراءات الواج��ب اتخاذها، 
كما تم تثقيف القائمين على المساجد من األئمة والمؤذنين 
بهذه االشتراطات والتي تنص على عدم تركيب أي أجهزة في 
المس��اجد إال بعد استش��ارة قسم الهندس��ة والصيانة بإدارة 

األوقاف السنية.
من جهته، ثمن الهاجري هذا الجهد الكبير والوقت القياس��ي 
ال��ذي تم خالل��ه االنتهاء من هذا العم��ل، مؤكدًا على حرص 
مجلس األوقاف السنية على سالمة كافة المرافق التي تشرف 

عليها اإلدارة وفي مقدمتها المساجد والجوامع.

رنا بنت عيسى: تعزيز التعاون مع 
إسرائيل بقطاع التعليم العالي

اس��تقبلت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الدكتورة الشيخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعيج آل خليفة في مكتبها، القائم بأعمال سفارة 

دولة إسرائيل لدى البحرين إيتاي تاغنر.
وخ��الل اللقاء، أعربت الش��يخة رنا بنت عيس��ى ب��ن دعيج آل 
خليف��ة ع��ن تقديرها لم��ا تش��هده عالق��ات الصداقة بين 
البحرين ودولة إسرائيل من تطور وتقدم في شتى األصعدة، 
وما تم توقيع��ه مؤخرًا من مذكرات تفاهم في مختلف أوجه 
التعاون، مس��تعرضًة المجاالت ذات االهتمام المشترك بين 
البلدين ف��ي قطاع التعلي��م العالي، وفرص تب��ادل الخبرات 
وتعزيز التعاون الثنائي في هذا القطاع الحيوي، لدفع مسيرة 

التنمية والتقدم في البلدين وبما يدعم مصالح شعبيهما.
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السفارة األمريكية تطلق 
»أسبوع اكتشف أمريكا«

بأعم��ال  القائم��ة  اعلن��ت 
المتحدة  الوالي��ات  س��فارة 
البحري��ن  ل��دى  األمريكي��ة 
ع��ن  ن��اردي  مارغري��ت 
اكتش��ف  بأس��بوع  االحتفال 
أمريكا في كل عام؛ لتسليط 
مس��اهمات  عل��ى  الض��وء 
السلع والخدمات والمنتجات 
حياتن��ا.  ف��ي  األمريكي��ة 
وقال��ت إن أس��بوع اكتش��ف 
أمريكا هذا العام مميز ألنه 

يص��ادف الذكرى الخامس��ة عش��رة التفاقية التج��ارة الحرة بين 
الواليات المتحدة والبحري��ن )FTA(، وهي حجر الزاوية للعالقات 
االقتصادية التي تربط بلدينا وس��يوفر أس��بوع اكتش��ف أمريكا 
الذي انطلق ف��ي 3 أكتوبر فرصة لس��فارة الواليات المتحدة في 
البحري��ن وغرف��ة التج��ارة األمريكي��ة وأصدقائنا وش��ركائنا في 
البحرين إلبراز الفوائد االقتصادية وتعزيز ش��راكاتنا القوية عبر 
مختل��ف القطاعات. وأضافت: »فمنذ دخول اتفاقية التجارة الحرة 
حيز التنفيذ في عام 2006، تضاعفت التجارة الثنائية ثالث مرات 
وأوجدت فرصا اس��تثمارية جديدة ف��ي كل من الواليات المتحدة 
والبحرين. كما بلغ حج��م التجارة 3 مليارات دوالر في عام 2018، 
وهو أعلى رقم تم تس��جيله في تاريخ اتفاقية التجارة الحرة، بعد 
بيع طائ��رة بوين��ج 787-9 دريمالينر لدعم اس��تعدادات طيران 

الخليج الستئناف الرحالت المباشرة إلى الواليات المتحدة. 

 »فحص كورونا« أسبوعيًا للنواب

 افتتاح دور االنعقاد األخير »عن بعد« 
والجلسة اإلجرائية »حضوريًا«

مريم بوجيري «

كشف مصدر نيابي ل� الوطن«، أنه من المقرر أن 
يعقد افتتاح الدور الرابع من الفصل التشريعي 
الخام��س »عن بع��د«، في حين س��تكون كافة 

جلسات مجلس النواب حضوريًا.
وأكد المص��در أن هيئة مكت��ب مجلس النواب 

اتخذت كاف��ة اإلجراءات االحترازية تمهيدًا لبدء 
ال��دور بالتوافق م��ع تعليمات الفري��ق الوطني 
الطب��ي، حيث س��يتم اس��تحداث وج��ود حواجز 
بالس��تيكية بين الن��واب داخل قاع��ة البرلمان 
وترك مس��افة متر ونصف بي��ن كل نائب على 
أال يتج��اوز وق��ت عقد الجلس��ة عن 5 س��اعات 
ونصف بالتوافق م��ع جميع أعضاء هيئة مكتب 

المجلس.
كما أوضح إلزامية لبس الكمامات داخل القاعة 
أثن��اء انعق��اد الجلس��ة والحفاظ عل��ى التباعد 
االجتماعي، إلى جان��ب تطبيق إلزامية الفحص 
PCR ف��ي ي��وم اإلثني��ن م��ن كل أس��بوع قبل 
الجلس��ة وذلك إلتمام كاف��ة االحترازات، وعليه 

سيتم إلغاء الحضور عن بعد في الدور الجديد.

 زينل: دعم نيابي للبرامج 
الوطنية المعززة لتقدم المرأة البحرينية

أكدت رئيس��ة مجلس الن��واب فوزية 
زينل، الدع��م النيابي للبرامج الوطنية 
التي تعزز من تقدم المرأة البحرينية، 
مشيدة بدور المجلس األعلى للمرأة، 
الذي يعد شريكًا اس��تراتيجيًا للعمل 
البرلمان��ي، الس��يما مع م��ا تقوم به 
أمانت��ه العامة، من مش��اريع وبرامج 
نوعية، تش��كل نقطة التقاء للتعاون 
بين  المس��تمر  والتنس��يق  المثم��ر، 
األعلى  والمجل��س  النيابي  المجل��س 

للمرأة.
وأضافت، خ��الل لقائها أمس، األمين 
الع��ام للمجلس األعل��ى للمرأة هالة 
األنص��اري، أن النه��ج الحكيم والدعم 
الرفيع من لدن حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، أس��هم في فتح 
اآلفاق أمام المرأة البحرينية، لتترقى 
في مس��ار التقدم الشامل، والذي أخذ 
مداه الواس��ع على أرض الواقع بفضل 
الجهود الكريمة واالهتمام البالغ من 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بن��ت إبراهيم آل خليف��ة قرينة عاهل 
البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى 
للمرأة، حي��ث أولت س��موها الرعاية 
الم��رأة  إس��هامات  إلب��راز  المع��ززة 

البحرينية كشريك رئيس في المسيرة 
التنموية الوطنية.

وثمن��ت جه��ود الحكوم��ة برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، في تنفيذ السياس��ات 
الوطنية، الرامي��ة لدعم تقدم المرأة 
البحريني��ة، وتضمي��ن احتياجاته��ا، 
عب��ر الخطة الوطني��ة لنهوض المرأة 
برنام��ج  ف��ي  المضمن��ة  البحريني��ة 
عمل الحكوم��ة والمترجمة في كافة 
المش��اريع والمبادرات، والمتسقة مع 

السياسة العامة للمملكة.

وخ��الل اللق��اء، تم بحث س��بل تعزيز 
الن��واب  مجل��س  بي��ن  التع��اون 
للم��رأة، وعرض  األعل��ى  والمجل��س 
أبرزه��ا  المش��تركة  المواضي��ع 
مس��تجدات تفعيل النم��وذج الوطني 
للت��وازن بي��ن الجنس��ين، والوق��وف 
عل��ى مرئيات الس��لطة التش��ريعية 
حول التش��ريعات والخدمات الداعمة 
واالس��تقرار  االجتماعي��ة  للحماي��ة 
األسري، بحس��ب ما صدر من مراسيم 
بهذا الش��أن، إلى جان��ب العضويات 
الدولي��ة لمملكة البحري��ن في مجال 

متابعة تقدم المرأة.

ونقل��ت األنص��اري، تحي��ات صاحب��ة 
السمو الملكي رئيسة المجلس األعلى 
للمرأة، ومتابعاتها لجهود الس��لطة 
التش��ريعية ف��ي دع��م القضايا ذات 
وتعزيز  البحريني��ة،  للم��رأة  األولوية 
مش��اركتها الفاعلة ف��ي عملية البناء 
والتنمي��ة، وأك��دت عل��ى توجيه��ات 
سموها لالستمرار في التعاون المثمر 
وتحقيق المزي��د من اإلنجازات ضمن 
اإلطار التش��ريعي الداعم لالس��تقرار 
باستش��راف  واالهتم��ام  األس��ري 
احتياج��ات األجي��ال القادم��ة، ووضع 

المقترحات التشريعية الالزمة.

الصالح: »األعلى للمرأة« قدم 
نموذجًا حضاريًا للتوازن بين 

الجنسين في التنمية الوطنية

أكد رئيس مجلس الش��ورى علي الصال��ح، أن المجلس األعلى 
للم��رأة قّدم نموذج��ًا حضاريًا متكاماًل لتعزي��ز مكانة المرأة 
البحرينية، وتحقيق التوازن بين الجنسين في مجاالت التنمية 
الوطنية المختلفة، استجابًة لتطلعات حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، بإحراز 

التقدم لحضور ومشاركة المرأة البحرينية في بناء المجتمع.
وأش��اد باإلنجازات المتميزة للمجلس األعلى المرأة على مدار 
20 عامًا من تأسيس��ه بقيادة صاحبة الس��مو الملكي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البالد المفدى.
ج��اء ذلك ل��دى لقائه أمس، األمي��ن الع��ام للمجلس األعلى 
للم��رأة هالة األنصاري، ومس��اعد األمين العام الش��يخة دينا 

بنت راشد آل خليفة، والوفد المرافق. 
وجرى خالل اللقاء، بحث مس��تجدات تفعي��ل النموذج الوطني 
للتوازن بين الجنسين، باإلضافة إلى مؤشرات الخطة الوطنية 
لنهوض الم��رأة البحريني��ة، والوقوف على مرئيات الس��لطة 
التش��ريعية ح��ول التش��ريعات والخدمات الداعم��ة للحماية 
االجتماعية واالس��تقرار األسري، بحس��ب ما صدر من مراسيم 
في هذا الش��أن. وثّمن الصالح، منهجية عمل المجلس األعلى 
للمرأة المنبثق��ة من رؤية وطنية طموح��ة إلدماج احتياجات 
المرأة في عملية التنمية، وتعزيز ريادتها في شتى المجاالت. 

 رئيسة النواب: إنجازات الفريق 
الوطني تؤكد تطور المنظومة الصحية

أك��دت رئيس��ة مجلس الن��واب فوزية زين��ل، أن ما 
حققه الفريق الوطني الطبي من إنجازات كبيرة في 
التصدي لجائحة كورون��ا، يعكس تطور المنظومة 
الصحية الش��املة والمتكاملة ف��ي البحرين، ويعبر 
عن التقدم التنموي لمس��يرة الوطن بقيادة حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى.
وأش��ادت بجهود الحكومة برئاس��ة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، والقيادة المتميزة والمتابعة 
الحثيثة من س��موه لفريق البحرين، في اتخاذ كافة 
اإلج��راءات والمب��ادرات التي س��اهمت ف��ي تحقيق 
اإلنجاز الوطني البارز، والذي نال اإلش��ادة والتقدير 
من العالم، ومنح س��موه »جائزة القيادة« من قبل 
منظم��ة »C3« األمريكية، تكريمًا إلنجازات س��موه 
ف��ي مختل��ف المج��االت وقيادته للجه��ود الوطنية 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(، وتقديرًا لدور 
س��موه في تنمي��ة وتوطيد العالق��ات بين مملكة 

البحرين والواليات المتحدة األمريكية.
ج��اء ذل��ك خ��الل لقائه��ا أم��س، وزي��رة الصح��ة 
فائق��ة الصال��ح، والوفد المراف��ق، وبحضور النائب 
األول لرئيس��ة مجلس الن��واب عبد النبي س��لمان، 
والنائب الثاني لرئيس��ة مجلس الن��واب علي زايد، 

ورئي��س لجنة الخدم��ات أحمد األنص��اري. وأعربت 
ع��ن التقدي��ر واالعتزاز بجهود القط��اع الصحي في 
المملكة، وبتضحيات الطواقم الطبية والتمريضية 
واإلدارية، وكافة العاملين ضمن الصفوف األمامية 
لمكافحة فيروس كورونا، بما يترجم روح الش��راكة 
والتعاض��د  التع��اون  ص��ور  ويب��رز  المجتمعي��ة 

اإلنس��اني، ف��ي مواجهة تداعي��ات الجائحة. وخالل 
اللقاء، تم بحث س��بل تعزيز التعاون بين المجلس 
والوزارة، ومناقش��ة عدد من المواضيع ذات العالقة 
بالتش��ريعات الصحي��ة، وخطط ومش��اريع وبرامج 
ال��وزارة لتطوير المنظومة الصحي��ة وفقًا للمعايير 

الدولية، وخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.

رئيس الشورى: الدعم الملكي 
للمنظومة الصحية أبرز القدرات 

العالية للتصدي لـ»كورونا«

أكد رئيس مجلس الش��ورى عل��ي الصال��ح، أن الدعم الملكي 
السامي من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة، عاه��ل الب��الد المف��دى، للمنظوم��ة الصحية في 
البحرين، أسهم بشكل إيجابي والفت في إبراز القدرات العالية 
الت��ي تمتلكها المملكة في التص��دي لجائحة كورونا )كوفيد 
19(، واس��تدامة تقدي��م الخدم��ات العالجية بج��ودة وكفاءة 

عاليتين لجميع المواطنين والمقيمين.
وأعرب عن الفخر واالعتزاز بما س��جلته البحرين منذ انتش��ار 
الجائح��ة عل��ى المس��توى العالمي، م��ن نجاح باه��ٍر، وتمّيز 
مش��هود في الخدم��ات الصحية، وحظي بإش��ادة وثن��اٍء على 

المستويين اإلقليمي والدولي.
وأثن��ى رئي��س مجل��س الش��ورى عل��ى الجه��ود الحكومي��ة، 
واالستراتيجيات التي تضعها الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، من أجل االرتقاء بالمنظومة الصحية، واعتماد 
الممارس��ات الحديثة والمتطورة في تقديم الخدمات الطبية 
والتمريضي��ة وف��ق معايير دولي��ة معتمدة. ج��اء ذلك خالل 
لقائه أمس، وزيرة الصحة فائقة الصالح، وعدد من مسؤولي 

الوزارة.

تكريم الدفعة الرابعة من البرنامج

 »أمانة النواب«: »فرص« حقق نتائج 
متميزة بتدريب 31 خريجًا جامعيًا

قال األمين العام لمجلس النواب المستش��ار راشد 
بونجم��ة إنه بناء عل��ى توجيهات رئيس��ة مجلس 
الن��واب فوزي��ة زينل، ودعم��ًا من األمان��ة العامة 
لمب��ادرة س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حم��د آل خليفة 
لبرنام��ج ف��رص لتوفي��ر برنامج تدريب��ي لخريجي 
الجامع��ات، وباعتب��ار مجل��س الن��واب م��ن أوائل 
الجه��ات الرس��مية التي تفاعلت مع مبادرة س��مو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، فقد أنجزت األمانة 
العامة للمجلس كافة مراحل برنامج فرص األربعة 

وذلك بتدريب نحو 31 متخرجًا جامعيًا.
جاء ذلك بمناس��بة تكريمه بقاعة المس��رح أمس، 
الف��وج الراب��ع واألخير لبرنامج ف��رص، مؤكدًا على 
هام��ش التكري��م، أن برنام��ج فرص يمث��ل رؤية 
جدي��دة ومتميزة لدعم توظيف الكفاءات البحرينية 
الش��ابة وتمكينها، وإحاللها بالوظائف المناس��بة 

لها، والمطلوبة من سوق العمل المحلى.

وثّم��ن بونجمة م��ا حقق��ه برنامج »ف��رص« من 
نتائ��ج مثمرة ومتميزة، وهي المب��ادرة التي أعلن 
عنها س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جالل��ة الملك لألعمال الخيرية وش��ؤون الش��باب، 
رئي��س المجلس األعلى للش��باب والرياضة، والتي 

اس��تهدفت تقديم من��ح وفرص تدريبية للش��باب 
البحريني في الشركات والمؤسسات من أجل تنمية 
ق��درات الكوادر الوطنية وتعزي��ز مهاراتهم وصقل 
خبراته��م من خ��الل دورات متخصصة في مجاالت 

متعددة.

مارغريت ناردي
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ضبط وافـدة تمـارس مهــنا طبيــة معاونــة دون ترخيــص
كشفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية )نهرا( عن ضبط 
وافـــدة عربيـــة تقوم بممارســـة مهنة 
طبيـــة معاونة مـــن دون ترخيص لها 
من الهيئـــة، وذلك من خـــال قيامها 
باســـتخدام  تجميليـــة  بإجـــراءات 

أجهـــزة ومســـتلزمات طبية من دون 
ترخيص في مسكنها الخاص الكائن 
فـــي محافظة العاصمـــة، وتقدم فيه 
خدمـــات صحية غير مرخص لها من 

الهيئة.
وأوضحـــت الهيئـــة أنه “وعلـــى الفور 

قام مأمورو الضبط القضائي بالهيئة 
والتـــي  الازمـــة  التحريـــات  بعمـــل 
أثبتـــت صحـــة المعلومات ثـــم قاموا 
بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمباحث 
والتحقيقات واألدلـــة الجنائية، وتم 
ضبـــط المخالفـــة بالجـــرم المشـــهود 
الازمـــة،  المحاضـــر  تحريـــر  وتـــم 
كمـــا تـــم تحريـــر محضر ضبـــط على 
األدوات  جميـــع  وتحريـــز  المخالفـــة 
والمســـتلزمات  الصيدالنية  والمـــواد 
مـــن  عـــدد  إلـــى  إضافـــة  الطبيـــة، 
األدوية غيـــر المرخصة في البحرين 
المخالفـــات  فـــي  والمســـتخدمة 
المذكـــورة، كما تـــم تحويل المحاضر 
للجهـــات  المخالفـــة  علـــى  المحـــررة 
اإلجـــراءات  الســـتكمال  المختصـــة 

القانونية الازمة لذلك”.

المنامة - نهرا

الرئيـــس  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  زار 
البحريـــن  نفـــط  لشـــركة  التنفيـــذي 
)بابكو( داود نصيف، أمس، مستشـــفى 
العوالـــي لتهنئـــة أعضاء الـــكادر الطبي 
حصـــول  بمناســـبة  المستشـــفى  فـــي 
االعتمـــاد  شـــهادة  علـــى  المستشـــفى 
الماســـي في الخدمـــات الصحية، وهو 
ما يمثل أعلى تصنيف لشهادة االعتماد 
من قبـــل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية. 
 وخال الزيارة، التقى نصيف بأعضاء 
الفريـــق الطبـــي، برئاســـة طـــارق حميد 
رئيـــس األطبـــاء بمستشـــفى العوالـــي، 
وقـــدم إليهـــم التهنئة بهـــذا اإلنجاز في 

المجال الطبي. 
وأوضح “نشـــعر بكل الفخـــر واالعتزاز 
بهذا اإلنجاز الجليل الذي يأتي اعتراًفا 

وتقديًرا لنجاحنا المشـــرف في تحقيق 
مـــا يربـــو علـــى 95 % مـــن متطلبـــات 
االعتمـــاد المقررة، ما أهلنـــا عن جدارة 
شـــهادة  علـــى  للحصـــول  واســـتحقاق 

االعتماد الماسي”.  

واختتـــم نصيـــف حديثـــه قائـــًا “يتـــم 
منح هذه الشـــهادة كل 3 سنوات. ففي 
االعتمـــاد  علـــى  2017، حصلنـــا  العـــام 
الباتينـــي، وفـــي العـــام 2021 حصلنـــا 
بحمد هللا على االعتماد الماســـي، وهو 

أعلـــى تصنيف فـــي درجـــات االعتماد، 
الجـــاد  التزامنـــا  يعكـــس بوضـــوح  مـــا 
وأفضـــل  أرقـــى  بتقديـــم  والمتواصـــل 
الخدمات الصحية التي تتســـم باألمان 
والجودة العالية لجميع أفراد المجتمع 

فـــي مملكتنا الغالية”.  يذكر أن شـــهادة 
االعتمـــاد التي تمنحهـــا الهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية تعد 
بمثابـــة األداة الفعالـــة فـــي تقييم أداء 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحية فيما 

يخـــص تطبيـــق المســـتويات المقـــررة، 
ورصـــد ومتابعة آليات التنفيذ بشـــكل 
تحســـين  أجـــل  مـــن  منتظـــم  دوري 
منظومـــة الرعايـــة الصحيـــة واالرتقاء 

بها وفق الغايات المرجوة.

عوالي - بابكو

مستشفـى العوالـي ينـال شهـادة االعتمــاد الماســي
ــن الـــصـــحـــيـــة” ــ ــه ــ ــم ــ ــن “ال ــ أعــــلــــى تـــصـــنـــيـــف مـ

نصيف يهنئ الكادر الطبي بحصد “االعتماد الماسي”
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األنصاري لـ “^”: استثناء “اإلقامة الطويلة” من نظام التأمين الصحي
ــا بـــســـبـــب “كــــــورونــــــا” ــ ــي ــ ــزئ ــ ــه ج ــلـ ــطـ ــعـ ــد تـ ــ ــع ــ ــروع ب ــ ــش ــ ــم ــ ــل ــ ــل عـــــــاد ل ــ ــم ــ ــع ــ ال

قـــال رئيـــس لجنة الخدمـــات بمجلس 
النـــواب النائـــب أحمـــد األنصـــاري إن 
لقاء وزيرة الصحة فائقة الصالح يوم 
أمس مع رئيسة مجلس النواب فوزية 
زينل وبحضور النائب األول عبدالنبي 
ســـلمان والنائـــب الثانـــي علـــي زايـــد، 
ورئيـــس لجنـــة الخدمـــات بالمجلـــس، 
الصحـــة  وزيـــرة  شـــكر  عـــن  تمخـــض 
أوالً لمجلـــس النـــواب علـــى التعـــاون 

والتفاهـــم البناء، خال فترة الجائحة 
وأثر ذلك على الصحة العامة.

لــــ  تصريحـــه  فـــي  األنصـــاري  وأشـــار 
أشـــارت  الوزيـــرة  أن  إلـــى  “البـــاد” 
بالتفصيـــل إلى االســـتراتيجيات التي 
اتبعتهـــا الوزارة خال فتـــرة الجائحة 
وكيـــف اســـتطاعت البحريـــن تحقيق 
األزمـــة،  وتخطـــي  النجـــاح  قصـــص 
فـــي  الطبيبـــة  الكـــوادر  مـــع اســـتمرار 

أداء عملهـــم كمـــا يجـــب، وأن العمـــل 
الروتينـــي لـــم يتوقـــف، ومعـــه متابعة 
الحـــاالت العاجيـــة لمرضـــى كورونا، 
وأن البنيـــة التحتية للقطـــاع الصحي 

قوية وصلبة.
أن  إلـــى  لفتـــت  الوزيـــرة  أن  وأكـــد 
التعاون بين المستشـــفيات الحكومية 
علـــى  ناجحـــا،  كان  والخاصـــة 
مســـتويات الفحوصـــات والتحويات 

“والترقيـــدات” وأن العمـــل لم يتوقف 
في جميع التخصصات.

وبيـــن أنـــه ســـيتم عقـــد ورشـــة عمـــل 
جديدة من قبل وزارة الصحة ألعضاء 
مجلس النواب، لتعريفهم بالتغييرات 
التـــي حدثت أخيرًا فـــي هيكلة وزارة 
الصحـــة، مع تعدد الجهـــات المختصة 
بالقطاع الصحي وتنوع مســـؤولياتها 
في الوقت الراهن، مستدرًكا “مع تعدد 
هذه الجهات إال أن وزيرة الصحة تظل 
هي المســـاءلة أمام مجلـــس النواب”. 

الصحيـــة  الخدمـــات  كل  أن  وأردف 
ســـتكون مدرجة تحت نظـــام التأمين 
الصحـــي، ماعدا اإلقامة الطويلة، وأن 
العمل عاد مجددا لهذا المشروع الذي 

تعطل جزئيا بسبب الجائحة.
واختتم األنصاري “سألتنا الوزيرة عن 
قانون الطب النفســـي والذي سيخرج 
هذا الدور، ولقد أوضحنا لها أنه سوف 
يتم خال األيـــام رفع التقرير للقانون 
لهيئـــة المكتب، لعرضه على جلســـات 

أحمد األنصاريالمجلس خال هذا الدور”.

الصـالــح: خـطــة لتوعـيــة ووقـايــة المجتـمــع مــن “اإليــدز”
التصـــدي لجميـــع أشكـــال التمييـــز ضـــد المتعايشـيـــن مـــع الفيـــروس

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  كشـــفت 
الصالـــح عـــن أن اللجنـــة الوطنية 
لمكافحة متازمة النقص المناعي 
المكتســـب “اإليـــدز” بصـــدد تنفيذ 
خطـــة إعاميـــة لتوعيـــة ووقايـــة 
متازمـــة  مـــرض  مـــن  المجتمـــع 
المكتســـب  المناعـــي  النقـــص 
حمايـــة  علـــى  والتركيـــز  “اإليـــدز” 
حقـــوق المتعايشـــين معـــه، وذلك 
 )1( رقـــم  الصـــادر  للقانـــون  وفًقـــا 
لســـنة 2017.   مؤكـــدة أنـــه ووفًقا 
القانونيـــة  التشـــريعات  لكافـــة 
الصـــادرة بمملكة البحريـــن يتمتع 
الفيـــروس  مـــع  المتعايشـــون 
التـــي  الحقـــوق  كافـــة  بممارســـة 

واالتفاقيـــات  الدســـتور  يكفلهـــا 
الدولية المصادق عليها والقوانين 
المعمول بها والتي تحظر كل فعل 
أو امتنـــاع يشـــكل تمييـــًزا ضدهم 
أو يـــؤدي إلى الحط مـــن كرامتهم 
أو  حقوقهـــم  مـــن  االنتقـــاص  او 
اســـتغالهم بســـبب اإلصابـــة على 

اختاف أجناسهم وأعمارهم.
 وأكدت لوزيرة رئيســـة اللجنة أن 
مملكة البحرين وبتوجيهات ودعم 
القيادة الحكيمـــة للقطاع الصحي 
هي من الدول السباقة في تطبيق 
وتنفيـــذ كافـــة الخطـــط والبرامج 
والتشـــريعات  تتماشـــى  التـــي 
والتطلعات واألهداف الدولية في 

هذا الجانـــب، باإلضافة إلى تنفيذ 
الخطط والتوصيـــات الرامية إلى 
مراعـــاة جميع الجوانـــب المتعلقة 
بحقوق المتعايشين مع الفيروس 

وحصولهـــم علـــى كافـــة الخدمات 
الداعمـــة  والمبـــادرات  العاجيـــة 
ولأُلطـــر  للتعليمـــات  وفًقـــا  لهـــم 
للحيلولـــة دون  المتعـــارف عليهـــا 

نقل الفيروس إلى اآلخرين.
كما لفتت إلـــى أن مملكة البحرين 
تقـــوم بمراجعة القوانيـــن وتقييم 
بصـــورة  والتشـــريعات  الخطـــط 
دوريـــة بمـــا يضمـــن التصـــدي لكل 
أشـــكال التمييز ضد المتعايشـــين 
مـــع الفيـــروس، وذلـــك بالتنســـيق 
مـــع الجهـــات المعنية، إلـــى جانب 
البرامـــج  إعـــداد  علـــى  الحـــرص 
المشـــتركة  واألنشـــطة  والخطـــط 
المـــرض  مـــع  األمثـــل  للتعامـــل 

ســـواء مـــن حيـــث التشـــخيص أو 
العاج مع وضع األدلة اإلرشـــادية 
لمتابعـــة المـــرض وطـــرق الوقاية 
إلـــى  اســـتناًدا  وذلـــك  والعـــاج، 
الدالئل اإلرشادية لمنظمة الصحة 
الدوليـــة  والمنظمـــات  العالميـــة 
مـــع  الصلـــة،  ذات  واإلقليميـــة 
االهتمـــام والتركيـــز بتعزيـــز ورفع 
عوامـــل  حـــول  الصحـــي  الوعـــي 
الخطر المؤديـــة لإلصابة بالمرض 
من خال وضع الخطط اإلعامية 
الازمة للتعريـــف بالمرض وطرق 
منـــه  الوقايـــة  وكيفيـــة  انتقالـــه 
إلـــى جانـــب التركيـــز علـــى حقوق 

المتعايشين مع المرض.
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