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ب�����دء ت��ط��ع��ي��م ال��ب��ح��ري��ن��ي��ي��ن 

ال��م��وج��ودي��ن ف���ي م�����ص��ر ال��ي��وم
القاهرة - سيد عبد القادر:

تبدأ سفارة مملكة البحرين 
في جمهورية مصر العربية اليوم 
الـــثـــاثـــاء الـــمـــوافـــق 3 أغــســطــس 
2021م تطعيم جميع المواطنين 
المقيمين  البحرينيين  والطلبة 
ــي جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة  فــ
الـــذيـــن ســجــلــوا رغــبــاتــهــم خــال 
على  للحصول  الماضية  الفترة 
ــاد لـــفـــيـــروس  الـــتـــطـــعـــيـــم الــــمــــضــ
كــــــورونــــــا. وقـــــــال ســـفـــيـــر مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن لـــدى جــمــهــوريــة مصر 

ــدول الــعــربــيــة هــشــام بن  ــ الــعــربــيــة الــمــنــدوب الـــدائـــم لـــدى جــامــعــة الـ
الــخــارج حــرًصــا على  فــي  المواطنين  بــدء تطعيم  إن  الــجــودر  محمد 
نجاحات  من  البحرين  مملكة  حققته  ما  يؤكد  وسامتهم  صحتهم 
فــي مختلف مــســارات الــتــعــامــل مــع جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا، بفضل 
الرؤية الثاقبة والتوجيهات الملكية السامية لجالة الملك والجهود 
إلى  مشيًرا  الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي  بقيادة سمو  الوطنية 
للمواطنين  التطعيمات  بتوفير  الــســامــيــة  الملكية  الــتــوجــيــهــات  أن 
البحرينيين في الخارج تؤكد أن المواطن البحريني يأتي أوال. وتلقت 
رغبات  الماضية  الفترة  خــال  القاهرة  فــي  البحرين  مملكة  ســفــارة 
المواطنين البحرينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية الذين 
المنصة اإللكترونية للسفارة،  الازمة عبر  سجلوا إلتمام اإلجراءات 
ومكان  بوقت  إلباغهم  المباشر  االتــصــال  عبر  معهم  التواصل  وتــم 

تلقي التطعيم.

الإث���ن���ي���ن ال����ق����ادم ع��ط��ل��ة 

ال���������ص����ن����ة ال����ه����ج����ري����ة
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  عن  صــدر 
أول  بشأن عطلة  تعميٌم  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة 

السنة الهجرية 1443هـ.
وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 
يوم  العامة  ومؤسساتها  وهيئاتها  المملكة  وزارات  ُتعطل  1443هــــ 
شهر  من  التاسع  الموافق  1443هــــ  محرم  شهر  من  األول  اإلثنين 

أغسطس 2021م.
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اســتــعــرض مــجــلــس الـــــوزراء 
السامية  والتوجهات  المضامين 
ــلـــي  ــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الـــمـــحـ ــلـ ــ عـ
واإلقــــلــــيــــمــــي خـــــــال اســـتـــقـــبـــال 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الــمــفــدى صــاحــب السمو  الــبــاد 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ آل خــلــيــفــة ولـ
مجلس الوزراء، إذ أشاد المجلس 
بـــتـــأكـــيـــد جـــالـــتـــه عـــلـــى تــعــزيــز 
الـــلـــحـــمـــة الــخــلــيــجــيــة وتــعــمــيــق 
الروابط والصات الوثيقة التي 
تحافظ على مكتسبات المسيرة 
التنموية المباركة لدول مجلس 
العربية،  الخليج  لــدول  التعاون 
ــي هــذا  ونـــــوه مــجــلــس الــــــــوزراء فـ
الـــصـــدد بــتــأكــيــد جــالــة الــعــاهــل 
»بيان  تضمنه  مــا  على  الــمــفــدى 
ــيــــد األهـــــــــداف  ــأكــ الـــــعـــــا« مـــــن تــ
ــيــــة لـــلـــنـــظـــام األســــاســــي  ــامــ الــــســ
لمجلس التعاون بتعزيز الترابط 
المجلس،  دول  بــيــن  والــتــنــســيــق 
وإشـــــــارة الـــبـــيـــان إلــــى مـــا يــعــقــده 
أمل  مــن  المنطقة  دول  مواطنو 
إلى  المشترك  العمل  باستعادة 
مزيد  وتحقيق  الطبيعي  مساره 
مـــن الـــتـــعـــاون والـــتـــكـــامـــل، ووجـــه 

الــمــجــلــس إلـــى أهــمــيــة أن يــكــون 
مع  متوافقًا  اإلعامي  الخطاب 
الـــقـــيـــم الــمــجــتــمــعــيــة والــــعــــادات 
والتقاليد النبيلة الجامعة التي 
والمصير  الــهــدف  وحــــدة  تــرســخ 
مجلس  دول  ألبـــنـــاء  الــمــشــتــرك 

التعاون.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال تــــــرؤس 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
األسبوعي  االعتيادي  االجتماع 
لمجلس الوزراء الذي عقد أمس 

بقصر القضيبية.
وأشــــاد مــجــلــس الـــــوزراء بما 
تــحــقــق مـــن نــتــائــج عــلــى صعيد 
الــــتــــصــــدي لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا، 
الصدد  المجلس في هذا  معربًا 
ــكـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــر لـ ــكـ عــــن الـــشـ
ــروه  ــهـ ــا أظـ والــمــقــيــمــيــن عـــلـــى مــ
ــتـــزام  فـــي االلـ مـــن روح مــســؤولــة 
بــاإلجــراءات االحــتــرازيــة، مؤكدًا 
ضـــــــــــــرورة مـــــواصـــــلـــــة االلـــــــتـــــــزام 
بــــــــاإلجــــــــراءات لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
ــائـــج، مــنــوهــًا  ــتـ ــا تــحــقــق مــــن نـ مــ
الــمــجــلــس بــالــفــخــر واالعــــتــــزاز 
بــالــطــاقــم الــطــبــي فــي الــصــفــوف 
ضمن  الــفــاعــل  ودوره  األمــامــيــة، 

التصدي  فــي  الــوطــنــيــة  الــجــهــود 
للفيروس.

ــلـــــس عـــلـــى  ــ ــــجـ ــمـ ــ ووافــــــــــــــق الـ
اســتــحــداث وســـام األمــيــر سلمان 
بـــن حــمــد لــاســتــحــقــاق الــطــبــي، 
كما وافق المجلس على مشروع 
المالية  الــائــحــة  بـــإصـــدار  قــــرار 
للمؤسسات الصحية الحكومية، 
ــدف تـــحـــقـــيـــق  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ والــــــــتــــــــي تـ
المالية  الــمــعــامــات  فــي  الــثــبــات 
المؤسسات  لــهــذه  والمحاسبية 
اإليـــــــــــــــــــــرادات  دورة  وضــــــــبــــــــط 
والمصروفات فيها، ومشروع قرار 
بــــإصــــدار الئـــحـــة تــنــظــيــم شـــؤون 
الصحية  بالمؤسسات  العاملين 
الحكومية، والتي تتضمن ترتيب 
الـــوظـــائـــف وضــوابــطــهــا وتــقــيــيــم 
بــالــمــؤســســات  والـــتـــدريـــب  األداء 

الصحية الحكومية.
ووافق المجلس على مذكرة 
اللجنة الوزارية للشؤون المالية 
واالقــتــصــاديــة والـــتـــوازن الــمــالــي 
البحرين  مملكة  مساهمة  بشأن 
ـــود الــــدولــــيــــة  ــهــ ــ ــجـ ــ فــــــي دعــــــــم الـ
للتصدي لفيروس كورونا وتوفير 
التطعيمات المضادة للفيروس.

ــلــــس  ــجــ ــمــ واســــــــتــــــــعــــــــرض الــ
مـــذكـــرة وزيـــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة 

ــة بــــشــــأن مــــؤشــــرات  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
من  األول  للنصف  العمل  ســوق 
العام 2021، حيث أظهر التقرير 
في  الحكومية  الــمــبــادرات  نتائج 

ــار  حــمــايــة ســـوق الــعــمــل مــن اآلثـ
ــا،  ــورونـ االقـــتـــصـــاديـــة لــجــائــحــة كـ
الــوطــنــي  الــبــرنــامــج  وكــذلــك دور 
للتوظيف (2.0) في توفير فرص 

أبناء  التوظيف المستدامة أمام 
البحرين.

رحالت يومية من »طيران 

ب�اري��س اإل�ى  ال�خ�ل�ي�ج« 
الوطنية  الناقلة  الخليج،  طــيــران  قامت 
ــا إلـــى  ــهـ ــادة رحـــاتـ ــ ــزيـ ــ ــريـــن، بـ ــبـــحـ لــمــمــلــكــة الـ
يومية  لتصبح  بــاريــس  الــفــرنــســيــة  الــعــاصــمــة 

بدءا من أمس.
ــذه الــخــطــوة فــي أعــقــاب الــقــرار  وتــأتــي هـ
الــــذي أعــلــنــتــه الــســلــطــات الــفــرنــســيــة بــإضــافــة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى قــائــمــتــهــا الــخــضــراء 
اعــتــبــارا مـــن أول أغــســطــس؛ الــــذي يــعــنــي أن 
ــيـــن فـــــي الـــبـــحـــريـــن  ــيـــمـ الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـ
دون  مــن  فــرنــســا  إلـــى  الــســفــر  مــن  سيتمكنون 
الحاجة إلى الخضوع لفترة الحجر الصحي.
الحاصلين  الــمــســافــريــن  عــلــى  وسيتعين 
إبــراز ما  اللقاح بعمر 12 عاما فما فوق  على 
يثبت حصولهم على الجرعات الكاملة ألحد 
األدويـــة  وكــالــة  قبل  مــن  المعتمدة  اللقاحات 
األوروبية؛ فيما سيتعين على المسافرين غير 
الحاصلين على اللقاح إبراز النتيجة السلبية 
ــراؤه قــبــل 72  ــ لــفــحــص (كـــوفـــيـــد-19) يــتــم إجــ
التعافي  شهادة  أو  رحاتهم  موعد  من  ساعة 

من الفيروس.

ــارة  ــجــ ــة تــ ــ ــرفـ ــ ــــس غـ ــيـ ــ أكـــــــد رئـ
عبداهلل  سمير  البحرين  وصناعة 
ــال  ــمـ ــــرص مــجــتــمــع األعـ ــاس حـ ــ نـ
فرص  استكشاف  على  البحريني 
االستثمار والشراكة التجارية مع 
األعــمــال  مجتمع  مــن  نــظــرائــهــم 
األعمال  أصحاب  داعيا  الــروســي، 
والمستثمرين الروس إلى ضرورة 
اســتــغــال الـــفـــرص الــمــتــاحــة في 
الــــقــــطــــاعــــات الــــــواعــــــدة بــمــمــلــكــة 
الــبــحــريــن مــثــل قــطــاع الــســيــاحــة 

واألدوية واألغذية والزراعة.
وأشـــاد خــال تــرؤســه اجتماع 
ــلـــس األعــــــمــــــال الـــبـــحـــريـــنـــي  ــجـ مـ
الـــروســـي الــمــشــتــرك فـــي مــوســكــو 
المشتركة  بالجهود  أمــس  صباح 
لــجــعــل الــبــحــريــن مــركــزا لــتــرويــج 
في  الــروســيــة  الــحــال  المنتجات 

الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
إفريقيا،  وشمال  العربية  والــدول 
وتـــطـــرق إلــــى الـــســـوق الــتــنــافــســيــة 
التعاون  مجلس  دول  منطقة  في 
الخليجي والحوافز للمستثمرين 

األجانب.
ــه شـــــــدد الـــنـــائـــب  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
تــــجــــارة  غـــــرفـــــة  لــــرئــــيــــس  األول 
وصـــــنـــــاعـــــة الـــــبـــــحـــــريـــــن، رئــــيــــس 
الــجــانــب الــبــحــريــنــي فـــي مجلس 

ــي  ــروســ ــنـــي الــ ــبـــحـــريـ األعـــــمـــــال الـ
على  نجيبي,  خــالــد  الــمــشــتــرك، 
الخاص  القطاع  اقتناص  أهمية 
للفرص  الصديقين  البلدين  في 
الـــــــواعـــــــدة فـــــي مـــــجـــــاالت األمـــــن 
ــــي والـــصـــحـــي  ــائـ ــ ــمـ ــ ــــي والـ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ

والتكنولوجي.
مـــعـــربـــا عــــن تـــفـــاؤلـــه بــنــتــائــج 
والمباحثات  المشتركة  الــجــهــود 
شراكات  خلق  فــي  الجانبين  بين 
مع  الســيــمــا  نــاجــحــة،  مستقبلية 
بيئة  مــن  البحرين  بــه  تتمتع  مــا 
أعـــمـــال خــصــبــة، تــجــعــلــهــا بــوابــة 

للسوق الخليجية.

مجل��س ال�وزراء ي�ص�يد بتاأكي�د المل�ك اأهمي�ة »بي�ان الع�ال«
الط�ب��ي لال�ستح�ق��اق  حم��د  ب��ن  �سل�م��ان  الأم�ي��ر  و�س�ام  ا�ستح��داث  عل�ى  الم�واف�ق��ة 

توجي�ه ب�اأن يتواف�ق الخط�اب الإعالم�ي م�ع القيم والتقالي�د النبيل�ة لأبناء مجل��س التعاون

البحرين ف��ي  ال���ص��ت��ث��م��ار  اإل���ى  ال���رو����س  الأع���م���ال  رج���ال  ت��دع��و  ال��غ��رف��ة 

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء.

} سمير ناس يترأس اجتماع مجلس األعمال البحريني الروسي.

ص9

ص5

مال وأعمال

أخبار البحرين

ص2

ص6

أخبار البحرين

أخبار البحرين

} السفير هشام الجودر.

بمستشفى  ــي  ــراحـ جـ طــبــي  فـــريـــق  نــجــح 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي فـــي اســتــئــصــال ورم 
ــثـــر مــــن ثـــاثـــة كــيــلــوجــرامــات  ــزن أكـ ــ ضـــخـــم يـ
بتدخل  ستيني  مريض  بطن  من  كلي  بشكل 
ــع ســاعــات من  جــراحــي اســتــغــرق أكــثــر مــن أربـ
العملية  تمت  فيما  تذكر،  أي مضاعفات  دون 
هشام  الــدكــتــور  بــإشــراف  الدقيقة  الجراحية 
العامة  الجراحة  استشاري  بكري  عبدالكريم 
المناظير وجراحة الجهاز الهضمي  وجراحة 
ــور مــحــمــد رفـــيـــع اســـتـــشـــاري جــراحــة  ــتـ ــدكـ والـ
البولية والدكتور راني المعتز باهلل  المسالك 

األغا استشاري جراحة األوعية الدموية.
وأوضح مستشفى الملك حمد الجامعي 
أن المريض أدخل إلى المستشفى وهو يعاني 
من آالم وانتفاخ في الجهة اليمنى من البطن 
وإحساس بوجود تورم في نفس المنطقة مع 
فــقــدان الــشــهــيــة، مــا أدى إلـــى فــقــدانــه الـــوزن 
بصورة كبيرة وبشكل ملحوظ خال أسبوعين.

ا�ص�تئ�صال ف�ي  ين��جح  ال�ج�ام�ع��ي«  »ح�م��د 

ورم �ص�خ��م م��ن ب�ط��ن م�ري���س �ص�ت�ي�ن��ي

} خال اجراء العملية الجراحية. ص4 أخبار البحرين

ص6البحري�ن ت�ص�جل اأم��س اأعل�ى درج�ة ح�رارة من�ذ ٢٨ عام�ا أخبار البحرين
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الملكي  السمو  صــاحــب  رأس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
االجــتــمــاع االعــتــيــادي األســبــوعــي 
لمجلس الــوزراء الــذي عقد أمس 

بقصر القضيبية.
ــاع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ فــــــــي مــــســــتــــهــــل االجــ
المضامين  الــمــجــلــس  اســتــعــرض 
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــات الـ ــ ــهــ ــ ــوجــ ــ ــتــ ــ والــ
الــصــعــيــديــن الــمــحــلــي واإلقــلــيــمــي 
خــــالل اســتــقــبــال حـــضـــرة صــاحــب 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة 
المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
األمــيــر  الملكي   الــســمــو  لــصــاحــب 
ولــي  آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان 
العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث 
أشاد المجلس بتأكيد جاللته على 
تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق 
التي  الوثيقة  والــصــالت  الــروابــط 
المسيرة  مكتسبات  على  تحافظ 
مجلس  لــدول  المباركة  التنموية 
العربية،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
ــوه مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء فــــي هـــذا  ــ ــ ونـ
ــة الــعــاهــل  الــــصــــدد بــتــأكــيــد جـــاللـ
الــمــفــدى عــلــى مـــا تــضــمــنــه »بــيــان 
العال« من تأكيد األهداف السامية 
للنظام األساسي لمجلس التعاون 
بــتــعــزيــز الــتــرابــط والــتــنــســيــق بين 
لما  البيان  وإشــارة  المجلس،  دول 
المنطقة من  دول  يعقده مواطنو 
المشترك  الــعــمــل  بــاســتــعــادة  أمـــل 
إلــــى مـــســـاره الــطــبــيــعــي وتــحــقــيــق 
ــتــــعــــاون والـــتـــكـــامـــل،  ــن الــ مـــزيـــد مــ
ووجـــــه الــمــجــلــس إلــــى أهــمــيــة أن 
الخطاب اإلعالمي متوافقًا  يكون 
والــعــادات  المجتمعية  القيم  مــع 
التي  الجامعة  النبيلة  والتقاليد 
تـــرســـخ وحـــــدة الـــهـــدف والــمــصــيــر 
مــجــلــس  دول  ــاء  ــنــ ألبــ الـــمـــشـــتـــرك 

التعاون.

ــلـــس  بـــــعـــــد ذلــــــــــك رفــــــــــع مـــجـ
الوزراء بمناسبة قرب حلول العام 
أصدق  هـ   1443 الجديد  الهجري 
حضرة  إلــى  والــتــبــريــكــات  التهاني 
ــة عـــاهـــل الـــبـــالد  صـــاحـــب الـــجـــاللـ
الملكي  السمو  وصاحب  المفدى 
الوزراء،  العهد رئيس مجلس  ولي 
داعيًا المولى جلت قدرته أن يكون 
ــاء الــبــحــريــن،  ــنـ ــام خــيــر عــلــى أبـ عــ

واألمتين العربية واإلسالمية.
الــــوزراء  ــاد مجلس  أشـ بــعــدهــا 
ــقــــق مــــــن نــــتــــائــــج عــلــى  بــــمــــا تــــحــ
كورونا،  لفيروس  التصدي  صعيد 
الصدد  هــذا  فــي  المجلس  مــعــربــًا 
ــن الـــشـــكـــر لـــكـــافـــة الــمــواطــنــيــن  عــ
ــروه  ــهــ ــا أظــ ــ والـــمـــقـــيـــمـــيـــن عـــلـــى مـ
ــزام  ــتــ االلــ ــي  فــ ــة  ــؤولـ ــسـ مـ روح  ــن  مــ
ــراءات االحـــتـــرازيـــة، مــؤكــدًا  ــاإلجــ بــ
عـــلـــى ضـــــــرورة مـــواصـــلـــة االلــــتــــزام 
ــراءات لــلــحــفــاظ عـــلـــى مــا  ــ ــاإلجــ ــ بــ
تحقق من نتائج، منوهًا المجلس 
بالفخر واالعتزاز بالطاقم الطبي 
ودوره  ــيــــة،  ــامــ األمــ الـــصـــفـــوف  فــــي 
الوطنية  الــجــهــود  الــفــاعــل ضــمــن 

في التصدي للفيروس.
ــلــــس الــــــــــــوزراء  ثــــــم أكــــــــد مــــجــ
اســـتـــمـــرار مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــي 
التعاون  وتــعــزيــز  الــمــبــادرات  تبني 
مع المجتمع الدولي في التصدي 
ــخـــاص،  ــاألشـ ــار بـ ــ ــــجـ ــم االتـ ــرائـ ــجـ لـ
مــعــربــًا عــن شــكــره وتــقــديــره للدور 
والجهات  الداخلية  لوزارة  الفاعل 
الــجــانــب، وذلــك  فــي هــذا  المعنية 
ــه الـــمـــجـــلـــس  ــويــ ــنــ ــــرض تــ ــعـ ــ ــي مـ ــ فــ
االتجار  لمكافحة  العالمي  باليوم 

باألشخاص.
إلى ذلك فقد شدد المجلس 
على أهمية حماية حركة المالحة 
البحرية الدولية من أي تهديدات 
تـــؤثـــر ســلــبــًا عــلــى مـــســـار الــتــجــارة 

على  المجلس  مــؤكــدًا  الــعــالــمــيــة، 
ضــــرورة تــوحــيــد الــجــهــود الــدولــيــة 
لــضــمــان األمــــن الــبــحــري وتــعــزيــز 

استقرار المنطقة.
بـــعـــدهـــا نـــظـــر الـــمـــجـــلـــس فــي 
الموضوعات المدرجة على جدول 

أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات 

التالية:
ــة  ــوزاريـ الـ الــلــجــنــة  1- مـــذكـــرة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
ــام الـــمـــرســـوم  ــكــ بـــشـــأن تـــعـــديـــل أحــ
بقانون بشأن األوسمة، باستحداث 
ــر ســـلـــمـــان بــــن حــمــد  ــيــ وســــــام األمــ

لالستحقاق الطبي.
ــة  ــوزاريـ الـ الــلــجــنــة  2- مـــذكـــرة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
ــرار بــإصــدار  بــخــصــوص مـــشـــروع قــ
ــيـــة لــلــمــؤســســات  ــالـ الـــالئـــحـــة الـــمـ
ــي  ــتــ ــة، والــ ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الـــصـــحـــيـــة الــ
ــبــــات فــي  ــثــ تـــســـتـــهـــدف تــحــقــيــق الــ
والمحاسبية  المالية  المعامالت 
دورة  ــبـــط  الـــمـــؤســـســـات وضـ ــهـــذه  لـ

اإليرادات والمصروفات فيها.
ــة  ــوزاريـ الـ الــلــجــنــة  3- مـــذكـــرة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
حــــــــول مــــــشــــــروع قــــــــــرار بـــــإصـــــدار 
الئـــحـــة تــنــظــيــم شـــئـــون الــعــامــلــيــن 
الحكومية،  الصحية  بالمؤسسات 
الــوظــائــف  تــرتــيــب  تتضمن  والــتــي 
األداء  وتــــقــــيــــيــــم  وضـــــوابـــــطـــــهـــــا 
الصحية  بالمؤسسات  والــتــدريــب 

الحكومية.
الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  4- مـــذكـــرة 
لـــلـــشـــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
الــمــالــي بــشــأن مساهمة  والــتــوازن 
مملكة البحرين في دعم الجهود 
الدولية للتصدي لفيروس كورونا 
ــيـــر الــتــطــعــيــمــات الـــمـــضـــادة  وتـــوفـ

للفيروس.

5- مذكرة وزير شئون مجلسي 
الضوابط  بشأن  والنواب  الشورى 
واإلجراءات التي تسهم في تعزيز 

التعاون مع السلطة التشريعية.
الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  6- مـــذكـــرة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
بــشــأن رد الــحــكــومــة عــلــى اقــتــراح 

برغبة مقدم من مجلس النواب.
ثـــانـــيـــًا: اســتــعــرض الــمــجــلــس 

الموضوع التالي:
ــل  ــمـ ــعـ الـ وزيـــــــــــر  ــرة  ــ ــ ــذكـ ــ ــ مـ  -1
ــة بــشــأن  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والـــتـــنـــمـــيـــة االجـ
للنصف  الــعــمــل  ســــوق  مــــؤشــــرات 
حــيــث   ،2021 الــــعــــام  مــــن  األول 

أظــهــر الــتــقــريــر نــتــائــج الــمــبــادرات 
الحكومية في حماية سوق العمل 
االقــتــصــاديــة لجائحة  ــار  اآلثــ مــن 
الــبــرنــامــج  دور  وكــــذلــــك  ــا،  ــ ــورونـ ــ كـ
فــي   )2.0( لــلــتــوظــيــف  ــنـــي  الـــوطـ
توفير فرص التوظيف المستدامة 

أمام أبناء البحرين.

من  علمًا  المجلس  أخــذ  ثــم 
خــالل الــتــقــاريــر الـــوزاريـــة لــلــوزراء 
ــادث الــحــريــق الـــذي وقــع  بــشــأن حـ
وزارة  وجــــهــــود  عـــســـكـــر  بــمــنــطــقــة 
ــل مــعــه،  ــامـ ــعـ ــتـ الـــداخـــلـــيـــة فــــي الـ
والــــتــــقــــريــــر الــــســــنــــوي لـــجـــامـــعـــة 
الخارجية  وزيــرة  وزيــارة  البحرين، 

مملكة  إلـــى  الـــســـودان  بجمهورية 
الخارجية  وزيــر  وزيـــارة  البحرين، 
بــجــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســالمــيــة 
والمشاركات  البحرين  إلى مملكة 
الوفود  ــارة  وزيـ لــلــوزراء  الخارجية 
األجــنــبــيــة إلـــى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

خالل شهر أغسطس 2021.

في اجتماعه الأ�سبوعي برئا�سة ولي العهد رئي�س الوزراء

مجل�س الوزراء ي�صيد بت�أكيد الملك تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق الروابط وال�صالت الوثيقة

الجامع��ة النبيل��ة  المجتمعي��ة والع��ادات  القي��م  م��ع  الخط��اب الإعالم��ي متوافق��ا  اأن يك��ون  اأهمي��ة  اإل��ى  التوجي��ه 

الإ������ص������دة ب���م���� ت��ح��ق��ق م����ن ن���ت����ئ���ج ع���ل���ى ���ص��ع��ي��د ال���ت�������ص���دي ل���ف���ي���رو����س »ك����ورون�����«

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء.

المجل���س ي�ص��دد عل��ى اأهمي��ة حم�ي��ة حرك��ة المالح��ة البحري��ة الدولي��ة م��ن اأي تهدي��دات

ا�ش��تمرار المملك��ة ف��ي تعزي��ز التع��اون م��ع المجتم��ع الدول��ي ف��ي الت�ش��دي لجرائ��م التج��ار بالأ�ش��خا�ص

بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  أكــد 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
بــيــن مملكة  الــتــي تجمع  الــعــالقــات  إلــيــه  مــا وصــلــت 
الفيدرالية  الديمقراطية  نيبال  وجمهورية  البحرين 
عليها  الــبــنــاء  وأهــمــيــة  المختلفة  الــمــســتــويــات  عــلــى 
األصــعــدة  على  المشترك  الــتــعــاون  تعزيز  واســتــمــرار 
مزيدًا  ويفتح  المنشودة  التطلعات  يحقق  بما  كافة 
مــن اآلفــــاق فــي مــســار هـــذه الــعــالقــات لــمــا فــيــه خير 

وصالح البلدين والشعبين الصديقين.
بــقــصــر القضيبية  لــقــاء ســمــوه  لـــدى  ــاء ذلـــك  جـ
خليفة  آل  خليفة  بــن  سلمان  الشيخ  بحضور  امــس 
وزير المالية واالقتصاد الوطني، السيد بادام سنداس 

ســفــيــر جــمــهــوريــة نــيــبــال الــصــديــقــة لـــدى الــمــمــلــكــة، 
وذلــــك بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة عــمــلــه كسفير لــبــالده 
السفير  جهود  على  سموه  أثنى  حيث  المملكة،  فــي 
عن  معربًا  النيبالية،  البحرينية  العالقات  تعزيز  في 

تمنياته له التوفيق في مهامه المقبلة.
من جانبه أعرب السيد بادام سنداس عن شكره 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  لصاحب  وتقديره 
مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بدعم 
العالقات بين مملكة البحرين وجمهورية نيبال نحو 
الــذي  بالدعم  منوًها  المشترك،  التعاون  مــن  مزيد 
لقيه طوال فترة عمله في مملكة البحرين، ما أسهم 

في تسهيل مهام عمله في المملكة.

الملكي  السمو  أكد صاحب 
ــلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل  األمــــيــــر سـ
ــيـــس  ــد رئـ ــهــ ــعــ ــة ولـــــــي الــ ــفـ ــيـ ــلـ خـ
ــا تــشــهــده  ــ مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء مـ
العمانية  البحرينية  العالقات 
مختلف  على  وتقدم  تطور  من 
ــات، والــــتــــي عـــززتـــهـــا  ــويـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
ــة الــتــاريــخــيــة  ــويـ الـــروابـــط األخـ
ــيــــن الـــبـــلـــديـــن  ــع بــ ــمـ ــجـ الــــتــــي تـ
تنميتها  ومواصلة  الشقيقين، 
نحو مزيد من العمل والتنسيق 
بما يلبي التطلعات المشتركة.

إلى أن مملكة  وأشــار سموه 
الدفع  على  حريصة  البحرين 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة  ــ ــــالقـ ــعـ ــ بــــمــــســــار الـ
ــع ســلــطــنــة عـــمـــان نـــحـــو أفـــق  مــ
الــمــجــاالت  فــي مختلف  أرحـــب 
بــمــا يــســهــم فـــي تــوفــيــر الــمــزيــد 
ــــرص الــــــواعــــــدة الـــتـــي  ــفـ ــ ــن الـ ــ مـ
والــنــمــاء لصالح  بــالــنــفــع  تــعــود 

الجميع.

جاء ذلك لدى لقاء سموه، 
بقصر القضيبية أمس، بحضور 
الــشــيــخ ســلــمــان بـــن خــلــيــفــة آل 
خليفة وزير المالية واالقتصاد 
ــي، الـــســـيـــد عــــبــــداهلل بــن  ــنـ ــوطـ الـ

سلطنة  سفير  المديلوي  راشــد 
مملكة  لــــدى  الــشــقــيــقــة  عـــمـــان 
البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء 
فــتــرة عــمــلــه، حــيــث أثــنــى سموه 
عــلــى جــهــود الــســفــيــر الــعــمــانــي 

البحرينية  العالقات  تعزيز  في 
العمانية، وتمنى سموه التوفيق 
والـــنـــجـــاح لــلــســفــيــر فـــي مــهــامــه 
الـــمـــقـــبـــلـــة، كـــمـــا نـــقـــل الــســفــيــر 
العماني تحيات حضرة صاحب 

الـــجـــاللـــة الــســلــطــان هــيــثــم بن 
عمان  سلطان  سعيد  آل  طـــارق 
إلى صاحب السمو الملكي ولي 
الــــوزراء،  رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
تحياته  نقل  ســمــوه  حّمله  كما 
الــجــاللــة سلطان  إلـــى صــاحــب 

عمان الشقيقة.
مــــن جـــانـــبـــه أعــــــرب الــســيــد 
عـــبـــداهلل بـــن راشـــــد الــمــديــلــوي 
الشقيقة  عــمــان  سلطنة  سفير 
ــبــــحــــريــــن عــن  ــدى مـــمـــلـــكـــة الــ ــ ــ لـ
السمو  لصاحب  وتقديره  شكره 
ــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس  ــ ــ ــكـــي ولـ ــلـ ــمـ الـ
يبديه  مــا  على  الـــوزراء  مجلس 
ــام بــتــطــويــر  ــتــــمــ ــــن اهــ ــوه مـ ــمــ ســ
العمانية،  البحرينية  العالقات 
ــه مـــــن دعــــم  ــيـ ــقـ ــا لـ ــمــ ــا بــ ــنــــوهــ مــ
البحرين،  مملكة  في  ومساندة 
مهام عمله  تسهيل  في  أسهمت 
للبحرين  متمنيا  المملكة،  في 

المزيد من التقدم واالزدهار.

خالل لقائه ال�شفير العماني.. ولي العهد رئي�ص الوزراء:

البحرين حري�صة على الدفع بم�ص�ر العالق�ت الثن�ئية نحو اأفق اأرحب في مختلف المج�لت

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل استقباله السفير العماني.

لدى لقاء �شموه ال�شفير النيبالي

ولي العهد رئي�س الوزراء يوؤكد اأهمية تعزيز التع�ون الم�صترك

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل لقائه سفير نيبال.



بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد بازوم 

رئيس جمهورية النيجر، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له موفور 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

ال����م����ل����ك ي����ه����ن����ئ رئ���ي�������س 

ال��ن��ي��ج��ر ب���ذك���رى اال���س��ت��ق��ال

} الشيخ خالد بن أحمد يستقبل السفير العماني.

مستشار  خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ  استقبل 
جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية، أمس بمكتبه بقصر القضيبية، 
عمان  سلطنة  سفير  المديلوي  علي  بــن  راشـــد  بــن  عــبــداهلل  السفير 
بمناسبة  وذلــك  الدبلوماسي،  السلك  عميد  المملكة  لدى  الشقيقة 

انتهاء فترة عمله في مملكة البحرين.
وخالل اللقاء أشاد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 
وبـــدوره  الــدبــلــومــاســي،  الــســلــك  عميد  عــمــان  سلطنة  سفير  بــجــهــود 
الملموس في تعزيز الروابط األخوية بين مملكة البحرين وسلطنة 
عمان والمضي بمجاالت التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب وإلى ما فيه 

خير لصالح البلدين، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.
من جانبه، أعرب السفير عبداهلل بن راشد بن علي المديلوي عن 
اعتزازه بلقاء الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وسعادته 
بالعمل سفيرًا لبالده لدى مملكة البحرين، وعميق امتنانه وتقديره 
لمملكة  متمنيا  المسؤولين،  كل  من  وتعاون  دعــم  من  به  حظي  لما 

البحرين المزيد من التقدم والرخاء في جميع المجاالت.

م�������س���ت�������س���ار ال����م����ل����ك ل����ل���������س�����ؤون 

ال��دب��ل���م��ا���س��ي��ة ي�����دع ال�����س��ف��ي��ر ال��ع��م��ان��ي

} وزير الخارجية ي�ستقبل اإبراهيم النفيعي.

الخارجية،  وزير  الزياني  راشد  بن  الدكتور عبداللطيف  استقبل 
النائب   ،2021 أغسطس   2 الــمــوافــق  االثــنــيــن  أمــس  الــــوزارة  مقر  فــي 

إبراهيم النفيعي عضو مجلس النواب.
وتم خالل اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالعمل البرلماني، 
وتأكيد أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية، لخدمة مختلف القضايا الوطنية، ومواصلة 

مسيرة النهضة والتقدم على مختلف األصعدة. 

وزي�ر الخارجي�ة ين��ه اإل�ى اأهمي�ة التن�س�يق 

والت�س��ريعية التنفيذي��ة  ال�س��لطتين  بي��ن 

مواليد  مــن  األطــفــال  أمــور  أولــيــاء  والتعليم  التربية  وزارة  دعــت 
أغسطس   31 إلــى  يناير  ومواليد  2014م،  وديسمبر  ونوفمبر  أكتوبر 
2015م، الذين لم يستكملوا إجراءات تسجيل أبنائهم في الصف األول 
استكمال  فــي  اإلســـراع  إلــى  2021-2022م،  الــدراســي  للعام  االبــتــدائــي 
الوثائق الخاصة بعملية التسجيل، حتى يتسنى  اإلجــراءات وتوفير 
للوزارة تسجيل أبنائهم في المدارس القريبة من مجمعاتهم السكنية، 
علما أن الوزارة قد أرسلت رسائل نصية )SMS( لجميع أولياء األمور 
الذين استكملوا اإلجراءات، ُتعلمهم فيها بالمدارس التي تم تسجيل 

أبنائهم فيها.
ولمزيد من االستفسار، يمكن االتصال على الهواتف اآلتية:

17873021 أو 17873027 أو 17873245 أو 17896065.

ال��ت��رب��ي��ة ت��دع��� اإل����ى ا���س��ت��ك��م��ال 

ال��ت�����س��ج��ي��ل ل������اأول االب���ت���دائ���ي

ــة الـــشـــيـــخ  ــلــ ــيــ أشـــــــــــاد فــــضــ
الدكتور عبداللطيف بن أحمد 
الشيخ رئيس جمعية اإلصالح 
بالتوجيه الملكي السامي من 
لــدن حــضــرة صــاحــب الجاللة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المفدى،  البالد  عاهل  خليفة 
ــدار الــتــقــويــم الــبــحــريــنــي  ــإصـ بـ
لــعــام 1443هـــــــ ِوْفـــــق الــمــعــايــيــر 
والفلكية،  والعلمية  الشرعية 
وامــــــتــــــدادًا لــلــمــنــهــجــيــة الــتــي 
وضعها علماء البحرين األوائل 
الشرعية  ــات  األوقـ تحديد  فــي 
للصلوات والمناسبات الدينية 

وغيرها.
وأكد أن هذا التوجيه يبرز 
البحرين من  توليه مملكة  ما 

حرص واهتماٍم بتحديد أوقات 
بأنَّ  مبينًا  ق،  أدَّ بشكٍل  الصالة 
المواقيت المعمول بها ألوقات 

التقويم  اعــتــمــاد  قبل  الــصــالة 
ودقيقة،  صحيحة  البحريني 
تــقــويــم 1443  بـــه  مـــا جـــاء  وأن 
ــر دقـــة  ــثـ ـــ مــــن أوقـــــــات هــــي أكـ هــ
الشرعية  الــحــســابــات  بــمــراعــاة 

والفلكية.
وأثـــــــنـــــــى فـــضـــيـــلـــتـــه عـــلـــى 
للتقويم  الُعليا  اللجنة  جهود 
تــضــم كوكبة  الــتــي  الــبــحــريــنــي 
مـــن كــبــار الــمــشــايــخ والــعــلــمــاء 
من  والمختصين  والفلكيين 
ته  تبنَّ فيما  البحرين،  مملكة 
الزبارة  »روزنــامــة  ة  منهجيَّ من 
على  ارتــكــزت  التي  والبحرين« 
والفلكية  الحسابية  األصـــول 
الــعــالمــة السيد  الــتــي وضــعــهــا 

عبدالرحمن الزواوي. 

رئي�س جمعية الإ�صالح: 

التق�ي�م البحرين�ي ي�ؤك�د الحر��س واالهتم�ام

اأدق ب�س����كل  ال�س����اة  اأوق�����ات  بتح����ديد 

} د. عبداللطيف الشيخ.

بلجيك  عــبــاس  محمد  ــن  ثــمَّ
ــم الـــكـــبـــيـــر  ــجــ ــعــ ــم الــ ــ ــأتـ ــ ــــس مـ ــيـ ــ رئـ
الــتــوجــيــه الــمــلــكــي الـــســـامـــي من 
لـــــدن حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عــاهــل الـــبـــالد الـــمـــفـــّدى، بــإصــدار 
1443هـــ  لعام  البحريني  التقويم 
والعلمية  الشرعية  المعايير  ِوْفق 
للمنهجية  ــتــــدادًا  وامــ والــفــلــكــيــة، 
الـــتـــي وضــعــهــا عــلــمــاء الــبــحــريــن 
ــي تـــحـــديـــد األوقــــــــات  ــ األوائـــــــــــل فـ
والمناسبات  للصلوات  الشرعية 

الدينية وغيرها.
اإلصـــــــــــدار  هـــــــــذا  أّن  وذكـــــــــــر 
ــز بــه الــــرواد  يــأتــي لــيــوّثــق مــا تــمــيَّ
األوائـــــل مـــن أبـــنـــاء الــبــحــريــن في 
الفلكي،  والــحــســاب  الفلك  عــلــوم 
وضعها  التي  للمنهجية  وامتدادًا 

ــن األوائــــــــــل فــي  ــريـ ــحـ ــبـ ــاء الـ ــمـ ــلـ عـ
تحديد األوقات الشرعية كما في 
»روزنامة الزبارة والبحرين«، حيث 
للتقويم  الــُعــلــيــا  الــلــجــنــة  بـــذلـــت 
وسعها  فــي  مــا  أقــصــى  البحريني 
في  المطلوبة  الــدقــة  إلــى  لتصل 
تحديد المواقيت ِوْفق المنهجية 
السيد  العالمة  عليها  بنى  الــتــي 

عبدالرحمن الزواوي.
ــنـــى رئـــيـــس مـــأتـــم الــعــجــم  وأثـ
ــود الــكــبــيــرة  ــهـ الــكــبــيــر عـــلـــى الـــجـ
بذلتها  التي  الجليلة  والخدمات 
اللجنة الُعليا للتقويم البحريني 
والــجــهــات واألجـــهـــزة الــحــكــومــيــة 
الــــرســــمــــيــــة إلصـــــــــــدار الـــتـــقـــويـــم 
الهجري 1443هـ  للعام  البحريني 
األكمل،  الوجه  على  به  والــخــروج 
مـــقـــدرًا فــي الــوقــت نــفــســه خطوة 

ــة الـــتـــقـــويـــم عـــبـــر تــطــبــيــق  ــ ــاحـ ــ إتـ
»إســـالمـــيـــات« الــــذي مــن شــأنــه أن 
ُيسهل على األفراد الحصول على 

نسخة منه.

رئي�س م�أتم العجم الكبير: 

رواد  ب���ه  ت��م��ي��ز  م���ا  ي����ث���ق  ال��ت��ق���ي��م 

الفلك ع��ل���م  ف��ي  االأوائ������ل  ال��ب��ح��ري��ن 

} محمد عباس بلجيك.

بالتوجيه  السلوم  صباح  أحمد  النائب  أشــاد 
الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجاللة 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
 1443 لعام  البحريني  التقويم  بإصدار  المفدى 
والفلكية  والعلمية  الشرعية  المنهجية  وفــق  هـ 

المعتمدة في »روزنامة الزبارة والبحرين«.
وأكد أن التوجيه الملكي السامي جاء ليعزز 
والمحافظة  الــزبــارة،  بها  تحظى  الــتــي  المكانة 
تاريخيا  امــتــدادا  تشكل  باعتبارها  هويتها  على 
للبحرين رغم المحاوالت الممنهجة باستهداف 
حصون  مــن  فيها  الــمــوجــودة  السيادية  المعالم 

وقالع ومنازل مواطني الزبارة.
وذكر أن جاللة الملك المفدى يولي اهتًماًما 
توجيهات  وان  اإلسالمية  بالعلوم  دائمة  ورعــايــة 
السلمي  التعايش  لترسيخ  المستمرة  جاللته 
والتي  الغالية  األديان في مملكتنا  بين مختلف 

أصــبــحــت أنـــمـــوذًجـــا لــلــتــعــايــش الــســلــمــي عكس 
على  المملكة  ومكانة  المستمرة  جاللته  جهود 

الصعيدين المحلي والدولي.
وأشــــاد الــنــائــب الــســلــوم بــالــجــهــود الــمــبــذولــة 
لــلــشــؤون اإلســالمــيــة  مــن قــبــل المجلس األعــلــى 
العليا للتقويم البحريني والتي شكلت  واللجنة 
من خيرة أبناء البحرين من علماء الدين وأهل 
االختصاص بعلوم الفلك، وفًقا للمنهجية التي 
وضــعــهــا عــلــمــاء الــبــحــريــن األوائــــــل فـــي تــحــديــد 
الدينية  والمناسبات  الشرعية للصلوات  األوقات 
أجــواء  مــن  البحرين  بــه  تتمتع  مــا  وان  وغــيــرهــا، 
مكانة  بوأها  السلمي  والتعايش  الدينية  الحرية 
اعتماد  أن  مــبــيــًنــا  الــمــنــطــقــة،  دول  بــيــن  مــتــمــيــزة 
التقويم وفق المنهجية التي بنى عليها العالمة 
عبدالرحمن الزواوي »روزنامة الزبارة والبحرين«، 
تــشــكــل دقـــة كــبــيــرة فـــي مــواقــيــت الـــصـــالة. وأشـــار 

الجديدة  التخصصات  من  العديد  طرح  أن  إلى 
واألبحاث العلمية ومنها مشاريع البحث العلمي 
أن  يجب  والتي  العليا،  للدراسات  الجامعات  في 
تكون موجهة من قبل الباحثين نحو التوسع في 
التكنولوجي  االنــتــشــار  ظــل  فــي  البحث  عمليات 
ــادة مــنــهــا مـــن قــبــل الــجــهــات  ــفـ ــتـ والــعــلــمــي واالسـ
الــمــعــنــيــة ســتــعــزز بـــال شـــك الــمــكــانــة الــمــتــمــيــزة 

للبحرين.
مـــن جــانــبــه أكـــد الــنــائــب بــاســم الــمــالــكــي ان 
التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجاللة 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
 1443 لعام  البحريني  التقويم  بإصدار  المفدى، 
والفلكية  والعلمية  الشرعية  المعايير  وفــق  هـــ 
العمق  يعكس  الــبــحــريــن،  علماء  وضعها  والــتــي 
البحرين،  مملكة  واصــالــة  والــعــلــمــي  الــتــاريــخــي 
1443هـ  لعام  البحريني  التقويم  بإصدار  مشيدًا 

والفلكية  والــعــلــمــيــة  الــشــرعــيــة  المنهجية  وفـــق 
المعتمدة في »روزنامة الزبارة والبحرين«.

وأشار الى ان التوجيه بإصدار روزنامة الزبارة 
والــبــحــريــن يــمــثــل تــرســيــخــًا وتـــأصـــيـــاًل لــلــتــاريــخ 
ريادة  ويؤكد  والزبارة،  البحرين  لعلماء  المضيء 

البحرين والزبارة كحاضرة في الخليج العربي.
وقال المالكي ان اعتماد األصول التي وضعها 
ترسيخًا  يمثل  الـــــزواوي  عــبــدالــرحــمــن  الــعــالمــة 
يهدف  حيث  والبحرين،  للزبارة  الكبير  للتاريخ 
هـــذا االعــتــمــاد لـــزيـــادة الــدقــة لــمــواعــيــد الــصــالة 
ترتبط  والــتــي  القمرية  األشــهــر  وخـــروج  ودخـــول 

بالمناسبات الدينية االسالمية.
باعتماد  البحريني  التقويم  إعــداد  ان  وقــال 
األوائل  البحرين  علماء  وضعها  التي  المنهجية 
والحضاري  التاريخي  العمق  يؤكد  الــزبــارة،  فــي 

الكبير للبحرين والزبارة.

ن��������اب: ال���ت����ج���ي���ه ال��م��ل��ك��ي ب����اإ�����س����دار روزن�����ام�����ة ال����زب����ارة 

وال��ب��ح��ري��ن ي��م��ث��ل ت��ر���س��ي��خ��ا ل��ل��ت��اري��خ ال��م�����س��يء ل��ل��ع��ل��م��اء االأوائ����ل

} د. الشيخة رنا بنت عيسى تستقبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية.

} الشيخة مي بنت محمد خالل لقائها سفير سلطنة عمان.

بن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  الــدكــتــورة  استقبلت 
دعيج آل خليفة األمين العام لمجلس التعليم العالي 
العالي  التعليم  مجلس  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس  نــائــب 
بأعمال  الــقــائــم  البوعينين  ريـــم  الــدكــتــورة  بمكتبها، 
الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية )بوليتكنك 
البحرين(، والتي أطلعت األمين العام على استعدادات 
برامج  من  توفره  وما  القادم،  األكاديمي  للعام  الكلية 
األعــوام  أهــداف خالل  إليه من  تتطلع  وما  أكاديمية، 
رنا  الدكتورة الشيخة  اللقاء، أعربت  المقبلة. وخالل 
لــدور  تقديرها  عــن  خليفة  آل  دعــيــج  بــن  عيسى  بنت 
للدكتورة  الملموسة  والجهود  البحرين(،  )بوليتكنك 
الصرح  هــذا  على  القائمين  ولجميع  البوعينين  ريــم 
األكاديمي، وحرصهم على االرتقاء الدائم بما تقدمه 

الــكــلــيــة مــن بــرامــج تطبيقية وبــمــا يــتــوافــق مــع رؤيــة 
بــإعــداد  وذلـــك   ،2030 االقــتــصــاديــة  الــبــحــريــن  مملكة 
خــريــجــيــهــا لـــالنـــخـــراط فـــي ســــوق الــعــمــل وفــــق أعــلــى 
ومتميزين  قادرين  يجعلهم  بما  المهنية،  المستويات 
فــي مــجــال ريــــادة األعــمــال ومــواكــبــة الــتــطــويــر الكبير 
التوفيق  دوام  لهم  متمنيًة  التكنولوجيا،  مجال  فــي 
البوعينين  ريم  الدكتورة  عّبرت  والتقدم. من جانبها، 
عن عميق شكرها لألمين العام ونهجها في التواصل 
الــمــســتــمــر مـــع مــخــتــلــف مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
التعليمية،  المنظومة  لتطوير  الــهــادفــة  ومساعيها 
وحرصها على توفير البيئة المثلى لتحقيق األهداف 
والغايات المطلوبة، وتعزيز منجزات مملكة البحرين 

على مختلف األصعدة اإلقليمية والعالمية.

ت��ط��ل��ع على  ال���ع���ال���ي«  »ال��ت��ع��ل��ي��م  ع����ام  اأم���ي���ن 

ا����س���ت���ع���دادات )ب���ل��ي��ت��ك��ن��ك( ل��ل��ع��ام ال��ق��ادم

بنت  مــي  الشيخة  استقبلت 
رئــيــســة هيئة  خــلــيــفــة  آل  مــحــمــد 
الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة واآلثـــــــار، في 
ســلــطــنــة  ســـفـــيـــر  أمس,  مــكــتــبــهــا 
السلك  وعــمــيــد  الشقيقة  عــمــان 
ــلــــومــــاســــي لــــــدى الـــبـــحـــريـــن  الــــدبــ
ــن راشــــــد الـــمـــديـــلـــوي،  ــداهلل بــ ــبــ عــ
وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله 

في المملكة.
وأكــــــــدت الـــشـــيـــخـــة مــــي بــنــت 
مــحــمــد آل خــلــيــفــة عـــلـــى مــتــانــة 
الــعــالقــات الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن 

ــنــــوهــــة بــأهــمــيــة  ــيـــن، مــ ــقـ ــيـ ــقـ الـــشـ
تــعــزيــز الــتــبــادل الــثــقــافــي مــا بين 
ــبـــحـــريـــن وعــــمــــان ومـــــد جــســور  الـ
يتمّتع  لما  الــحــضــاري،  التواصل 
ثقافية  مقومات  من  الشعبان  به 
مشتركة. وتمّنت للسفير التوفيق 
في مهامه المستقبلية معربة عن 
أملها في أن يثمر التعاون ما بين 
الهيئة وسلطنة عمان المزيد من 

المشاريع الحضارية. 
ــن جـــهـــتـــه، شـــكـــر الــســفــيــر  ــ مـ
العماني الشيخة مي بنت محمد 

آل خليفة على عملها المتواصل 
عمان  بــيــن  مــا  الــعــالقــات  لتعزيز 
المملكة  أن  مـــؤكـــدًا  والــبــحــريــن، 
الثقافية  ومــشــاريــعــهــا  بــجــهــودهــا 
والــحــضــارة  الــتــاريــخ  غــنــى  تعكس 
وأشــار  أرضها.  ازدهــرت على  التي 
مستعدة  عــمــان  ســلــطــنــة  ان  إلـــى 
ــًا لــلــمــســاهــمــة فـــي الـــحـــراك  دائــــمــ
ينعكس  بما  البحريني  الثقافي 
ــلـــى عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة  ــًا عـ ــابــ إيــــجــ
والــتــطــور الــثــقــافــي فــي كــافــة دول 

المنطقة.

ال�����س��ي��خ��ة م����ي: ال��ب��ح��ري��ن و���س��ل��ط��ن��ة ع��م��ان 

ت��ت��م��ت��ع��ان ب���م���ق����م���ات ث��ق��اف��ي��ة م�����س��رك��ة

تـــرأســـت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
التاسع عشر  االجتماع  أعمال 
للجنة رؤساء اللجان الوطنية 
العلمية  الــمــؤهــالت  لــمــعــادلــة 
بــدول مجلس الــتــعــاون، وذلــك 
التربية  وزارات  وكــالء  بحضور 
والـــتـــعـــلـــيـــم رؤســــــــــاء الـــلـــجـــان 
الــوطــنــيــة لــتــقــويــم الــمــؤهــالت 
ــلـــس  الــــعــــلــــمــــيــــة بـــــــــــــدول مـــجـ
اجتماع  تــرأس  الــتــعــاون، حيث 
اللجنة الدكتور محمد مبارك 
بن أحمد المدير العام لشؤون 
الــــــــمــــــــدارس رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الــوطــنــيــة لــتــقــويــم الــمــؤهــالت 
العلمية ممثال عن وفد مملكة 
البحرين )دولة الرئاسة(، عبر 

تقنية االتصال المرئي.

وقــــد تـــم خــــالل االجــتــمــاع 
من  عــدد  ومناقشة  استعراض 
بتعزيز  المتصلة  الموضوعات 
المشترك  والتنسيق  التعاون 
الـــتـــعـــاون  مـــجـــلـــس  دول  بـــيـــن 
فــيــمــا يــخــص تــقــويــم ومــعــادلــة 
ومكافحة  العلمية،  المؤهالت 
الشهادات الوهمية، واالعتراف 
العلمية  بالمؤهالت  المتبادل 
مــجــلــس  دول  ــن  ــ عـ الــــــصــــــادرة 
ــاون، ووضــــــع الـــضـــوابـــط  ــعــ ــتــ الــ
ــر االســــتــــرشــــاديــــة  ــيــ ــايــ ــعــ ــمــ والــ
الممنوحة  المؤهالت  لمعادلة 
بــنــظــام الــتــعــلــيــم اإللــكــتــرونــي. 
وقـــد اســتــعــرض الــمــديــر الــعــام 
لــــــشــــــؤون الــــــــمــــــــدارس رئـــيـــس 
ــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــقــويــم  ــنـ ــلـــجـ الـ

الـــمـــؤهـــالت الــعــلــمــيــة تــجــربــة 
مملكة البحرين في االعتراف 
الــصــادرة  العلمية  بالمؤهالت 
بــنــظــام الــتــعــلــيــم اإللــكــتــرونــي، 
وكذلك تطبيق نظام المعادلة 
ــذي أســـهـــم في  ــ الــمــشــروطــة الـ
ــادات  ــدار إفــ ــ تــســريــع وتـــيـــرة إصـ

المعادلة العلمية.
ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــر االجـ ــ ــــضـ وقـــــــــد حـ
ــن كــل  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ ــن مـ ــ مــ
مــــن األســـــتـــــاذة ســـهـــى مــحــمــد 
التعليم  مــســتــشــار  الــكــوهــجــي 
الخارجي بمكتب المدير العام 
ــدارس، واألســـتـــاذة  ــمـ لــشــؤون الـ
هــنــادي صــالــح الــحــدي رئيس 
ــم مـــــعـــــادلـــــة الـــــشـــــهـــــادات  ــ ــسـ ــ قـ

األجنبية.

»التع��اون« ب��دول  ال�س��هادات  معادل��ة  لج��ان  روؤ�س��اء  اجتم��اع  تتراأ���س  البحري��ن 

} اجتماع لجنة رؤساء اللجان الوطنية لمعادلة المؤهالت العلمية بدول مجلس التعاون.
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محميد احملميد

أول السطر:
تلقينا اتصاال كريما ومشكورا من معالي المستشار عبداهلل بن 
حسن البوعينين نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء، تعقيبا على 
المجلس  حــرص  فيه  أكــد  الماضي،  األسبوع  مقال  في  اقترحناه  ما 
عــلــى تــوثــيــق الــعــمــل الــقــضــائــي فــي مملكة الــبــحــريــن ومـــا شــهــده من 
المفدى  الملك  لجاللة  الشاملة  التنموية  المسيرة  ظل  في  تطوير 
حفظه اهلل ورعاه، من خالل كتاب تاريخي سيصدر قريبا، مع تمنياتنا 

بالتوفيق والنجاح. 
للعلم فقط:

تم وضع مساحات لوقوف باصات النقل العام في الشوارع، بدال 
والــشــارع، حيث يالحظ  الطريق  ناحية  على  السابق  في  توقفها  من 
اليوم أن العديد من الشوارع فيها خطوط ورسومات لتوقف الباصات 
بالفتات  المركبات  وأصــحــاب  الــســواق  توعية  نتمنى  الــشــارع،  وســط 
الباصات، تجنبا ألي حوادث ال  ارشادية قبل منطقة وقوف  ولوحات 

سمح اهلل.
أبناء املؤسسة امللكية.. شباب املستقبل:

العباسي،  رتاج  البحرينية  الطالبة  أمر جميل وفريد، جمع بين 
الفائزة بمنصب رئيسة البرلمان العربي للطفل، والطالب البحريني 
من  أنهما  الخير«،  »سفير  لقب  تم منحه  الذي  الشيخ،  عبدالرحمن 
هذا  وفــي  اإلنــســانــيــة..  لألعمال  الملكية  المؤسسة  ومنتسبي  أبــنــاء 
األمر داللة كبيرة على ما توليه المؤسسة من رعاية واهتمام ألبنائها 
للمستقبل،  األفضل  البشري هو  العنصر  في  االستثمار  وأن  األيتام، 
على  والتغلب  الــرابــح،  الــرهــان  هــو  البحريني  البشري  العنصر  وأن 

التحديات وخلق الفرص له.
يجدر بنا وواجب علينا أن نشيد بالمنهجية اإلدارية والمنظومة 
العملية التي تقوم بها المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، بقيادة 
الدكتور  وبــإدارة ومتابعة من  سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
مصطفى السيد، وكيف أنها تعمل وبتميز على أكثر من جهة، ويكون 
الجميع،  مــن  ثقة  ومــحــل  ورائــــدا،  مبهرا  وانــجــازهــا  ونتاجها  أداءهــــا 
الذي  الوقت  في  ودوليا، وهي  بــارزة، محليا  وإنسانية  وعالمة خيرية 
تقدم فيه المساعدات للدول والشعوب المحتاجة، فإنها كذلك تعمل 
أجلهم،  من  وتعمل  احتياجاتهم،  ترعى  التي  الفئات  رعاية  أجل  من 

وفقا لمسئولياتها، ومن ضمنهم فئة »األيتام«.
أصبحوا  فيها،  العمل  منهجية  ومــع  الملكية،  المؤسسة  أبــنــاء 
والنهضة  التنمية  مسيرة  في  وفاعلين  ومشاركين  المستقبل،  شباب 
والبناء.. وهذا ثمر وطني آن وقت حصاده وينعه.. وما أجمله من ثمر.

مالحظة واجبة:
اإلعالن عن حيوان أو غرض، مفقود وضائع، أمر عادي وبسيط، 
ربما فقط  أمر طبيعي،  عليه،  يعثر  لمن  أو جائزة  مبلغ  وتخصيص 
العملية بشكل قانوني منعا لالستغالل السلبي  كنا بحاجة لتنظيم 
»كلب  البعض استغرب من نشر إعالن  الكالم ألن  لألمر.. نقول هذا 

مفقود«.
آخر السطر:     

كــل الــشــكــر والــتــقــديــر ألمــانــة الــعــاصــمــة عــلــى تــفــاعــلــهــا الــكــريــم 
والمسؤول في تصليح وصيانة مكيفات السوق المركزي بالمنامة.

malmahmeed7@gmail.com

اأبناء الم�ؤ�س�سة الملكية.. 

�سباب الم�ستقبل
تحت رعاية قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء بروفيسور الشيخ 
خالد بن علي آل خليفة تم تخريج الفوج الـ12 من أطباء سنة االمتياز 
العهد  ولـــي  بــمــركــز  مــتــدربــا   23 عــددهــم  بــلــغ  الــذيــن  2020-2021م  لــعــام 
بالذكر  الجدير  الملكية.  الطبية  بالخدمات  الطبية،  والبحوث  للتدريب 

أن نسبة البحرنة في هذا البرنامج بلغت حوالي %96.
التخصصات  لجميع  شاملة  تدريب  لخطة  االمتياز  أطباء  وخضع 
الطبية إلى جانب كيفية التعامل مع المرضى والتواصل معهم، حيث إن 
الهدف من هذا البرنامج هو ضمان تخريج جيل من االطباء المتميزين 
عملهم  مجال  في  والمسؤولية  والكفاءة  الخبرة  من  عال  مستوى  وعلى 

الطبي.
أقــيــم الحفل  كــورونــا  وتــزامــنــًا مــع االجـــــراءات االحــتــرازيــة لجائحة 
وأصدقائهم  الخريجين  ألهالي  ليتسع  وذلــك  زووم  برنامج  تطبيق  عبر 
مشاركتهم فرحتهم، حيث شارك ايضا عدد من موظفي الخدمات الطبية 

الملكية وكبار الشخصيات في المستشفى بهذه المناسبة.
لقائد  الفني  المساعد  درويـــش  حسن  عــبــداهلل  طبيب  العميد  وقــام 
الخدمات الطبية الملكية بتوزيع الشهادات وتكريم المتفوقين، بحضور 
العهد للتدريب  كل من العميد طبيب خالد عبدالغفار مدير مركز ولي 
والبحوث الطبية، والعقيد طبيب نايف عبدالرحمن لوري رئيس التعليم 
أمينة  والنقيب  االمتياز  سنة  برنامج  رئيس  لألطباء  المستمر  الطبي 

عبدالرحمن جمعة منسقه برنامج سنة االمتياز.

تخريج الف�ج ال�12 من اأطباء �س�نة االمتياز بالم�ست�س�فى الع�س�كري

} جانب من حفل التخرج.

الملك  بمستشفى  جــراحــي  طبي  فــريــق  نجح 
حــمــد الــجــامــعــي فـــي اســتــئــصــال ورم ضــخــم يــزن 
كيلو جرامات بشكل كلي من بطن  أكثر من ثالثة 
من  أكثر  استغرق  جراحي  بتدخل  ستيني  مريض 
فيما  تــذكــر،  أي مضاعفات  دون  مــن  ســاعــات  أربـــع 
تمت العملية الجراحية الدقيقة بإشراف الدكتور 
هشام عبدالكريم بكري استشاري الجراحة العامة 
وجـــراحـــة الــمــنــاظــيــر وجـــراحـــة الــجــهــاز الــهــضــمــي، 
والدكتور محمد رفيع استشاري جراحة المسالك 
البولية، والدكتور راني المعتز باهلل األغا استشاري 

جراحة األوعية الدموية.
وفي تفاصيل للحالة، أوضح مستشفى الملك 
المستشفى  ُأدخــــل  الــمــريــض  أن  الــجــامــعــي  حــمــد 
وهو يعاني من آالم وانتفاخ في الجهة اليمنى من 
المنطقة  نفس  في  تــورم  بوجود  وإحساس  البطن 
مع فقدان الشهية، ما أدى إلى فقدانه الوزن بصورة 
كبيرة، وبشكل ملحوظ خالل أسبوعين، مشيًرا إلى 
أنه وبناء على معطيات الحالة تم عمل الفحوص 
واألشعة الالزمة التي كشفت عن وجود ورم ضخم 
نوع )ساركوما( في التجويف )البريتوني( الخلفي 
في الجهة اليمنى من البطن يبلغ حجمه حوالي 
المحيطة  الظهر  عضالت  مــن  ممتد  ســم   15X20
منطقة  مــن  األمــامــيــة  الناحية  الــفــقــري  بالعمود 
البطن ليشمل منطقة الشرايين الرئيسية للبطن، 
مـــا أدى إلــــى الــضــغــط عــلــى بــعــض أعـــضـــاء جسم 
اليمنى، واستدعى االستعانة  المريض من الجهة 

بــالــتــخــصــصــات الــطــبــيــة الــمــخــتــلــفــة الــتــي شملت 
جراحة المسالك البولية وجراحة األوعية الدموية 

لعالج هذه الحالة المرضية.
الــفــريــق  أن  إلــــى  الــمــســتــشــفــى  إدارة  وأشـــــــارت 
الــطــبــي الــمــشــرف عــلــى الــحــالــة قــدمــهــا إلـــى إدارة 
المجلس  فــي  لمناقشتها  لـــألورام  البحرين  مركز 
الوطني لألورام ووضع الخطة العالجية المناسبة 

لها، والذي أقر بإجراء عملية جراحية الستئصال 
الورم )ساركوما(.

هشام  الدكتور  بإشراف  الطبي  الفريق  وتمكن 
بكري استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير 
وجراحة الجهاز الهضمي وفريق التخدير والفريق 
الطبي المساعد لهم، من إجراء عملية استئصال 
الورم الذي يزن أكثر من ثالثة كيلوجرامات بشكل 

كلي حيث استغرقت العملية أكثر من أربع ساعات 
وتكللت بنجاح من دون أي مضاعفات تذكر، فيما 
تماثل المريض للشفاء بعد عدة أيام من المتابعة 
الحثيثة في ردهة العناية المركزة وردهة الجراحية 
ــو في  ــرج الــمــريــض مـــن الــمــســتــشــفــى وهــ حــيــث خــ
وضع مستقر مع المتابعة المستمرة في العيادات 

الجراحية ومركز البحرين لألورام.

3 كيل� جرامات من بطن مري�ض ا�ستئ�سال ورم يزن  الجامعي« ينجح في  »حمد 

} الورم بعد ا�ستخراجه من بطن المري�ض. } الفريق الطبي الم�سارك في اإجراء الجراحة الدقيقة.
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ــي هــــــذه الــــــزيــــــارة فــي  ــ ــأتـ ــ وتـ
إطــــــار الـــتـــعـــاون بـــيـــن الــســلــطــة 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة فــي 
المواطنين  احتياجات  تلمس 
والــــــعــــــمــــــل عـــــلـــــى مـــتـــابـــعـــتـــهـــا 
الى  االحتياجات  هــذه  وإيصال 
ــل الــعــمــل  الــمــســئــولــيــن مـــن أجــ
عـــلـــى تـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات كـــافـــة، 
ــات  ــدمــ ــخــ ــل الــ ــ ــضـ ــ ــم أفـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
على  والمقيمين  للمواطنين 

أرض المملكة.
ــالل الـــزيـــارة اســتــعــرض  وخــ
ــدد مـــــن الـــطـــلـــبـــات  ــ ــ ــب عـ ــائــ ــنــ الــ
واالحــتــيــاجــات الــتــي تــقــدم بها 

ــالــــي الـــقـــريـــة -مــتــمــثــلــة فــي  أهــ
إلى  وتهدف  كليب-  دار  جمعية 
تــحــســيــن الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 
طرق  خــدمــات  مــن  للمواطنين 
وصرف صحي ومشاريع خدمية 
عدد  معاينة  تمت  بلدية، حيث 

من المواقع في المنطقة.
كما زار الوزير بعض الطرق 
الــتــرابــيــة فـــي الــمــنــطــقــة ووجـــه 
ــراء  ــ ــ لــلــمــعــنــيــيــن بـــاتـــخـــاذ االجـ
الـــــــــالزم بـــشـــأنـــهـــا. إلــــــى جـــانـــب 
بتهيئتها  ووجه  القرية  حديقة 

لتلبي رغبات األهالي. 
المعنيين  الــوزيــر  وجــه  كما 

في الوزارة برصف وتهيئة ممشى 
بمجمع   23 شـــارع  على  القرية 
الحتياجات  تلبية  وذلــك   1215
ممارسي رياضة المشي. بعدها 
شارع  احتياجات  استعراض  تم 
صيانة  فــي  متمثلة  كــلــيــب  دار 

ــيــــارات ومــعــالــجــة  مــــواقــــف الــــســ
وبدوره  األمطار،  مياه  تجمعات 
بدراسة  المعنيين  الــوزيــر  وجــه 
إمكانية  ومـــدى  الــطــلــبــات  تــلــك 

تنفيذها.
ــا  ــدمــ ــقــ ـــه، تــ ــ ـــبــ ــ ــ ــان ــ ــ ومـــــــــــن جـ

النائب والعضو البلدي بالشكر 
على  ــوزارة  الــ ومــســؤولــي  للوزير 
ــم واطــــالعــــهــــم عــلــى  ــورهــ ــضــ حــ
احــتــيــاجــات األهــالــي عــن كثب، 
الطلبات  هـــذه  تنفيذ  مــتــمــنــيــًا 

بما يخدم أهالي المنطقة.

ــاذة هــالــة  ــ ــتــ ــ اســـتـــقـــبـــلـــت االســ
األنصاري األمين العام للمجلس 
ــاح أمــــس  ــ ــبـ ــ األعـــــلـــــى لــــلــــمــــرأة صـ
بالرفاع،  المجلس  بمقر  اإلثنين 
تــشــاكــيــل سفيرة  إيــســيــن  الــســيــدة 
مملكة  لــدى  التركية  الجمهورية 

البحرين.
اللقاء  األنـــصـــاري  واســتــهــلــت 
بمناسبة  تشاكيل  السيدة  بتهنئة 
لبالدها  جــديــدة  سفيرة  تعيينها 
معها  واستعرضت  المنامة،  لــدى 
المجلس  بها  يــقــوم  الــتــي  األدوار 
ــيـــة وطــنــيــة  ــآلـ األعــــلــــى لـــلـــمـــرأة كـ
مــــســــؤولــــة عـــــن مـــتـــابـــعـــة جــمــيــع 
المرأة  بوضع  المتعلقة  القضايا 
عن  معربة  البحرين،  مملكة  فــي 
تــطــلــع الــمــجــلــس لــفــتــح قـــنـــوات 
تـــعـــاون جـــديـــدة مـــع الــمــؤســســات 
وبشكل  بالمرأة  المعنية  التركية 
خــــــــاص فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــمـــكـــيـــن 

االقتصادي.
ــيـــن الــعــام  كــمــا تــطــرقــت األمـ
لــلــمــجــلــس خـــــالل الـــلـــقـــاء ألهـــم 
األعــلــى  المجلس  عــمــل  أولـــويـــات 
للمرأة وتطلعاته المستقبلية بعد 

عشرين عامًا على تأسيسه تنفيذًا 
لرؤية وتوجيهات رئيسته، صاحبة 
األمـــيـــرة سبيكة  الــمــلــكــي  الــســمــو 
قرينة  خــلــيــفــة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت 
ما  إلــى  بالنظر  المفدى،  العاهل 
تتمتع به المرأة البحرينية اليوم 
مـــن مــكــانــة وحـــضـــور وإســـهـــامـــات 
قــائــمــة عــلــى قــاعــدة مــن الــشــراكــة 

العادلة والمتكافئة مع الرجل.
ــاع قـــدمـــت  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وخــــــــالل االجـ
ــة ديــــنــــا بـــنـــت راشــــــــد آل  ــيـــخـ الـــشـ

ــن الـــعـــام  ــيــ خــلــيــفــة مـــســـاعـــد األمــ
لــلــمــجــلــس عــــرض مـــرئـــي أشــــارت 
ــراءات  ــ خــاللــه إلـــى عـــدد مــن اإلجـ
مملكة  اتخذتها  التي  والمبادرات 
البحرين لدعم المشاركة الكاملة 
ريادة  ونشاط  التجارة  في  للمرأة 
ــال، بــمــا فــي ذلـــك تأسيس  ــمـ األعـ
حــاضــنــات ومــســرعــات اقــتــصــاديــة 
األعمال  رائـــدات  وتشجيع  لدعم 
الــتــجــاري  نشاطهن  تــوســيــع  عــلــى 
مــع تــعــزيــز اإلبــــداع واالبــتــكــار في 

ريادة األعمال.
السفيرة  أعــربــت  جانبها  مــن 
الــتــركــيــة لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــيـــل عــن  ــاكـ ــدة إيـــســـيـــن تـــشـ ــيــ ــســ الــ
ــا وتــــقــــديــــرهــــا لــلــعــمــل  ــهــ ــابــ ــجــ إعــ
يقوم  الــذي  والمنظم  المؤسسي 
ــلـــمـــرأة  ــى لـ ــ ـــلـ ــلـــس األعــ ــمـــجـ ـــه الـ بــ
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــبــة 
األمــــيــــرة ســبــيــكــة بـــنـــت ابـــراهـــيـــم 
آل خــلــيــفــة قــريــنــة عـــاهـــل الــبــالد 
ــة بـــالـــخـــطـــط  ــوهــ ــنــ الـــــمـــــفـــــدى، مــ

ــادرات والــمــشــروعــات الــتــي  ــبـ ــمـ والـ
دعم  أجــل  مــن  المجلس  ينفذها 
البحرينية،  الــمــرأة  تقدم  مسيرة 
مــع تــأكــيــدهــا عــلــى أهــمــيــة تــبــادل 
الــتــجــارب والــخــبــرات بــيــن الـــدول 
الشقيقة، معربة، في هذا السياق، 
ــا لــتــطــويــر  ــن اســــتــــعــــداد بــــالدهــ عــ
في  البحرين  مملكة  مع  التعاون 
ادمــاج  وسبل  الــمــرأة  تقدم  مجال 

احتياجاتها في تنمية بالدها.

القاهرة - سيد عبدالقادر
الملكي  للتوجيه  تنفيًذا 
ــرة  ــي مــــــن لــــــــدن حـــضـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ الـ
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
آل خــلــيــفــة، عاهل  عــيــســى  بــن 
ــــالد الــــمــــفــــدى، بـــمـــبـــاشـــرة  ــبـ ــ الـ
العمل على تطعيم المواطنين 
الــبــحــريــنــيــيــن الــمــقــيــمــيــن في 
الـــخـــارج ضـــد فـــيـــروس كــورونــا 
يتمكنوا  لم  ممن   )19 )كوفيد 
التطعيم،  على  الحصول  مــن 
ــلـــى صــحــة  ــا عـ ــاًظــ وذلـــــــك حــــفــ
ــم،  ــهــ ــتــ ــالمــ ــــن وســ ــيـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ الـ
ــم الــجــهــود  ــ وحــــرًصــــا عـــلـــى دعـ
ــاحـــب  ــادة صـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــة بـ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء،  في 
ــا،  ــورونــ ــيـــروس كــ ــفـ ــتـــصـــدي لـ الـ
البحرين  مملكة  ســفــارة  تــبــدأ 
العربية،  مــصــر  جــمــهــوريــة  فــي 
ــثــــالثــــاء الــــمــــوافــــق 3  ــوم الــ ــيــ الــ
بــتــطــعــيــم  2021م،  أغـــســـطـــس 
جــمــيــع الــمــواطــنــيــن والــطــلــبــة 
الــبــحــريــنــيــيــن الــمــقــيــمــيــن في 
جمهورية مصر العربية الذين 
الفترة  خالل  رغباتهم  سجلوا 

ــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــيــ ــاضــ ــمــ الــ
الــتــطــعــيــم الـــمـــضـــاد لــفــيــروس 

كورونا.
ــيـــد هــــشــــام بــن  وقـــــــال الـــسـ
مملكة  سفير  الــجــودر،  محمد 
البحرين لدى جمهورية مصر 
ــم  ــدائـ ــنــــدوب الـ ــمــ الـــعـــربـــيـــة والــ
العربية،  الــــدول  جــامــعــة  لـــدى 
إن بدء تطعيم المواطنين في 
الــخــارج حــرًصــا على صحتهم 
ــى مــا  ــلـ ــد عـ ــؤكــ وســـالمـــتـــهـــم، يــ
من  البحرين  مملكة  حققته 
نجاحات في مختلف مسارات 
جائحة  فيروس  مــع  التعامل 

الثاقبة  الرؤية  بفضل  كورونا، 
السامية  الملكية  والتوجيهات 
ــجـــاللـــة  ــــب الـ ــاحـ ــ لــــحــــضــــرة صـ
ــد بـــــــن عـــيـــســـى  ــ ــمـ ــ ــــك حـ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ
ــالد  ــبــ الــ ــل  ــ ــاهـ ــ عـ خـــلـــيـــفـــة،  آل 
الــمــفــدى، والــجــهــود الــوطــنــيــة 
ــو  ــمــ ــســ بــــــقــــــيــــــادة صـــــــاحـــــــب الــ
ــر ســـلـــمـــان بــن  ــيــ الـــمـــلـــكـــي األمــ
العهد  ولـــي  آل خــلــيــفــة،  حــمــد 
الــوزراء، مشيًرا  رئيس مجلس 
الملكية  الــتــوجــيــهــات  أن  إلـــى 
التطعيمات  بتوفير  السامية 
في  البحرينيين  للمواطنين 
الـــمـــواطـــن  أن  تـــؤكـــد  الــــخــــارج 

البحريني يأتي أوال.
أن  ــر  ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ بـ  والـــــجـــــديـــــر 
ســـفـــارة مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
الــقــاهــرة تــلــقــت خـــالل الــفــتــرة 
المواطنين  رغــبــات  الــمــاضــيــة 
الــبــحــريــنــيــيــن الــمــقــيــمــيــن في 
جمهورية مصر العربية الذين 
ــوا إلتــــمــــام اإلجــــــــــراءات  ــلـ ســـجـ
ــة  ــصــ ــنــ ــمــ الــــــــــالزمــــــــــة عــــــبــــــر الــ
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة لـــلـــســـفـــارة، وتـــم 
االتصال  عبر  معهم  التواصل 
ــبــــاشــــر إلبــــالغــــهــــم بـــوقـــت  الــــمــ

ومكان تلقي التطعيم.

ــم األعـــــــمـــــــال  ــ ــســ ــ ــذ قــ ــ ــفــ ــ نــ
الـــخـــيـــريـــة بـــــــــــإدارة األوقــــــــاف 
السنية مشروعي كسوة العيد 
ــام 1442هــــــــــ،  ــعــ واألضــــــاحــــــي لــ
بــالــتــنــســيــق مــــع الــجــمــعــيــات 

والصناديق الخيرية بمختلف 
البحرين  مملكة  مــحــافــظــات 
ــن الــــمــــشــــاريــــع  ــ ــمـ ــ وذلـــــــــــك ضـ
الموسمية لشهر ذي الحجة.

يوسف  المهندس  وصــرح 
أحمد نور مدير إدارة األوقاف 
الــســنــيــة، بـــأن هـــذه الــمــشــاريــع 
الدين  لشعائر  تعظيمًا  تأتي 
ــًا بــالــنــبــي  ــ ــيـ ــ ــأسـ ــ ــيـــف وتـ ــنـ ــحـ الـ
وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد 
فــي إدخـــال الــســعــادة والــســرور 
على األسر المتعففة في يوم 
بين  حيث  للمسلمين،  الفرح 
النبي صلى اهلل عليه وسلم أن 
مــن أفــضــل األعــمــال فــي تلك 
والبهجة  الفرح  إدخــال  األيــام 
تأتي  كما  المسلم،  قلب  على 
هذه المشاريع تنفيذًا لشروط 
ــوا من  ــفـ الــواقــفــيــن الــــذي أوقـ

أموالهم لألعمال الخيرية.
اإلدارة  أن  م.نـــور،  وأضـــاف 
اهتماما  الــمــشــروع  هــذا  تولي 
بــالــغــا لــمــا فــيــه مـــن مــســاعــدة 
وخصوصا  المحتاجة  األســـر 
ــي مـــثـــل هـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــات،  فــ
وقد خصصت ميزانية قدرها 
10000 دينار بحريني لمشروع 
كسوة العيد يستفيد منها 980 
المستحقة،  األســر  من  طفاًل 
باإلضافة إلى 8250 دينارًا تم 

مشروع  لميزانية  تخصيصها 
أضحية   150 لعدد  األضــاحــي 

تستفيد منها 600 أسرة.
اإلدارة  أن  ــور،  ــ نـ م.  ــد  ــ وأكـ
تــــلــــتــــزم فــــــي ظــــــل الـــــظـــــروف 
الـــراهـــنـــة الـــخـــاصـــة بــانــتــشــار 
فـــــــيـــــــروس كــــــــورونــــــــا بـــجـــمـــيـــع 
الــــــتــــــدابــــــيــــــر واإلجـــــــــــــــــــــراءات 
االحـــــتـــــرازيـــــة خــــــالل عــمــلــيــة 
ــي مـــــن خـــالل  ــ ــاحــ ــ ذبــــــح األضــ
»الـــمـــســـالـــخ الـــمـــرخـــصـــة« مــن 
قامت  كما  الصحة،  وزارة  قبل 
مــجــمــوعــة مـــن الــمــتــطــوعــيــن 
بإيصال  الخيرية  بالجمعيات 
األضاحي إلى مستحقيها في 
بـــاإلجـــراءات  الــتــزامــًا  بيوتهم 

االحترازية.

كتبت: زينب إسماعيل
أفادت األرقام الصادرة عن 
بــأن  للبيئة  األعــلــى  الــمــجــلــس 
البحرين  في  وحيوانا  نباتا   19
الوقت  في  باالنقراض،  مهددة 
الــذي أكــدت أن 1305 أنــواع من 
الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات لــم يتم 
بينها  مـــن  مــحــلــيــا،  تــصــنــيــفــهــا 
950 نوعا يعود إلى الحيوانات.

ــيـــات أن  ــائـ ــرت اإلحـــصـ ــ ــ وذكـ
الوعائية  النباتات  من  أنــواع   4
نوع  بــاالنــقــراض، منها  مــهــددة 
واحـــد عــلــى وشـــك االنـــقـــراض. 
من  نـــوعـــا   34 أن  إلــــى  ولــفــتــت 
تصنيفها،  يــتــم  لــم  الــطــحــالــب 
ــاتــــات  ــبــ ــنــ الــ مــــــن  نـــــوعـــــا  و355 
الوعائية لم تصنف أيضا، و359 

نوعا معروفا من النباتات.
ــات  ــوانــ ــيــ ــحــ ــن الــ ــ ــّيـ ــ ومــــــــن بـ
ثدييات  بــاالنــقــراض  الــمــهــددة 
وزواحـــف وأســمــاك والفــقــاريــات 
وطـــيـــور وبــرمــائــيــات، فـــي حين 
ــر عــن  ــثـ ــر تــفــاصــيــل أكـ ــذكـ لــــم تـ

ماهيتها.
وأشــــــــارت األرقــــــــام إلـــــى أن 
كل من  واحــدا من  نوعا  هناك 

الثدييات والزواحف واألسماك، 
لــكــل مــنــهــا، مــهــدد بــاالنــقــراض 
هناك  فيما  األولــــى،  بــالــدرجــة 
نوعان من الالفقاريات مهددان 
أيــضــا بـــالـــدرجـــة األولــــــى. وفــي 
ــن حــيــث  ــ الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة مـ
ــأتــــي  درجــــــــــــــات االنـــــــــقـــــــــراض يــ
ــنــــدرج  تــصــنــيــف »مــــــهــــــددة«، ويــ
ضــمــنــهــا نـــــوع واحــــــد لـــكـــل مــن 
ــا  ــ الـــــــــزواحـــــــــف والـــــــطـــــــيـــــــور، أمـ
»الدرجة  لالنقراض  المعرضة 
الـــثـــالـــثـــة« فـــيـــأتـــي تــحــتــهــا نـــوع 
مــــن الـــبـــرمـــائـــيـــات والــــزواحــــف 
ونوعان  منها-  -لكل  والثديات 
ضــمــن الـــطـــيـــور، وفــــي الـــدرجـــة 
»تحت  تصنيف  يــأتــي  الــرابــعــة 

التهديد« وتم تسجيل نوع واحد 
لــكــل مـــن األســـمـــاك والــطــيــور، 
وفـــي الـــدرجـــة الــخــامــســة يحل 
وسجل  تهديدا،  األقل  تصنيف 
ــقـــط مــن  ــوع واحـــــــد فـ ــ تـــحـــتـــه نــ

الطيور.
ــلـــى  وأكـــــــد الـــمـــجـــلـــس األعـ
للبيئة أن المحميات الطبيعية 
أغلبها بحرية، هي محمية جزر 
حــــوار وخــلــيــج تــوبــلــي وجــزيــرة 
مــشــتــان ودوحــــــة عـــــراد ونــجــوة 
بــولــثــامــة وهــيــر بــولــثــامــة وهير 
والحزام  شتية  وهير  بوعمامة 
بالمحميات  المحيط  الحاجز 
المحمية  أما  األخيرة،  الثالث 

البرية اليتيمة فهي العرين.

بــن  ــرم اهلل  ــ غــ ــور  ــتــ ــدكــ الــ ــد  ــ أكــ
الجامعة  مدير  الغامدي  عبداهلل 
فـــرع مملكة  الــمــفــتــوحــة  الــعــربــيــة 
الى  تسعى  الجامعة  ان  البحرين 
تــوفــيــر تــعــلــيــم عــالــي الـــجـــودة من 
خالل بيئة تعليمية تقنية متطورة 
العلمي واالبتكار  حاضنة للبحث 
وخــــدمــــة الــمــجــتــمــع تـــســـاعـــد فــي 
تخريج كوادر مزودة بمهارات سوق 
التنمية  العمل تسهم في تحقيق 

المستدامة بمملكة البحرين.

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ان  وأضــــــــــاف 
على  الحاصلة  العربية  الجامعة 
شــــهــــادة الـــمـــراجـــعـــة الــمــؤســســيــة 
والتدريب،  التعليم  جودة  لضمان 
واالعـــتـــمـــاد الــمــؤســســي مـــن قبل 
تعتمد  الــعــالــي،  التعليم  مجلس 
عــــلــــى االســــــتــــــمــــــرار فــــــي تـــطـــويـــر 
البرامج والتخصصات األكاديمية 
ــراء دراســـات جــدوى  مــن خــالل إجـ
إلطــــالق الــتــخــصــصــات الــجــديــدة 
حيث تتضمن البرامج االكاديمية 

المتاحة للطلبة، بكالوريوس إدارة 
اداريــة،  أنظمة  األعــمــال تخصص 
المعلومات  تقنيات  بــكــالــوريــوس 
والـــحـــوســـبـــة، بـــكـــالـــوريـــوس الــلــغــة 
سيتم  فيما  وآدابـــهـــا،  االنجليزية 
طرح تخصصات جديدة بعد أخذ 

الموافقات الالزمة.
وحـــــــول إجـــــــــــراءات الــتــقــديــم 
للفصل الدراسي االول بالجامعة، 
ــور غـــــــرم اهلل  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ فــــقــــد أشــــــــار الـ
التنسيق  بــعــد  انـــه  الـــى  الــغــامــدي 
فقد  العالي  التعليم  مجلس  مــع 
القبول  بــاب  اإلعــالن عن فتح  تم 
فـــي وســـائـــل االعـــــالم الــمــخــتــلــفــة، 
ــي 11  ــ ــل فــ ــيـ ــجـ ــسـ ــتـ ــث بـــــــدأ الـ ــيــ حــ
 26 حــتــى  ويــســتــمــر   2021 يــولــيــو 
اغسطس 2021، وسيكون التقديم 
االول  الدراسي  للفصل  للجامعة 
عن  وذلــك  الكترونيا   2022-2021
طــريــق مــوقــع الــجــامــعــة والــبــريــد 

لألوضاع  نظراَ  وذلــك  االلكتروني 
ــة مـــــن خــــالل  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ ــة الـ ــيـ الـــصـــحـ
www. الــمــوقــع  ــول عــلــى  ــدخـ الـ

التواصل  وسيتم   aou.org.bh
قبل موظفي  المتقدمين من  مع 
بالبريد  والتسجيل  القبول  قسم 

إجـــراءات  الستكمال  االلــكــتــرونــي 
التقديم . 

ــور غـــــرم اهلل  ــتــ ــدكــ وأضــــــــاف الــ
وباعتبارها  الجامعة  ان  الغامدي 
ــي الــتــعــلــيــم االلــكــتــرونــي  ــــدة فـ رائــ
الصفي  التعليم  تحويل  تــم  فقد 
بــالــكــلــيــة لــلــتــعــلــيــم االلـــكـــتـــرونـــي 
خـــــــالل أربـــــعـــــة وعــــشــــريــــن ســـاعـــة 
طالب  يجد  ولــم  الجائحة،  اثناء 
الجامعة أية صعوبة خالل جائحة 
كورونا وذلك لوجود نظام التعليم 
عـــــن بــــعــــد فـــــي نــــظــــام الـــجـــامـــعـــة 
ــيـــث يـــســـمـــح نـــظـــامـــهـــا الــجــمــع  حـ
والتعليم  التقليدي  النظام  بين 
بالتعليم  يــعــرف  مــا  وهــو  الرقمي 
المدمج. مؤكدا استعداد الجامعة 
للتعليم وتقديم المحاضرات في 
الــحــالــتــيــن، وحــتــمــا ستكون  كــلــتــا 
الطبيعة  ذات  المواد  هناك بعض 
ــــالل  الـــــعـــــامـــــة ســـــــتـــــــدرس مـــــــن خـ

حالة  فــي  حتى  الــرقــمــي  التعليم 
المنتظم  للتعليم  الكاملة  العودة 

التقليدي الصفي.
ــتـــي  ــيــــالت الـ ــهــ ــتــــســ وحـــــــــول الــ
ــا الــــجــــامــــعــــة الـــعـــربـــيـــة  ــهــ ــقــــدمــ تــ
المنتسبين  لطلبتها  المفتوحة 
والــــذيــــن يـــنـــوون االلـــتـــحـــاق، قــال 
الدكتور غرم اهلل ان الجامعة وهي 
العربية  للجامعة  معتمد  شريك 
المفتوحة ببريطانيا توفر فرصة 
الــــدراســــة والــعــمــل فـــي آن واحــــد، 
فهي تقدم برامج معتمدة داخليًا 
وخارجيا مع توفير بيئة تعليمية 
الطلبة  تــنــاســب  وأوقـــــات  مــتــمــيــزة 
وبرسوم دراسية في تناول الجميع 
مــــع إمـــكـــانـــيـــة تــقــســيــط الـــرســـوم 
الحاجة،  ذوي  للطالب  الدراسية 

حيث انها جامعة غير ربحية.

ال�سفيرة  ت��ط��ل��ع  ل��ل��م��راأة  الأع���ل���ى  ال��م��ج��ل�����س  ع���ام  اأم���ي���ن 

ال��ت��رك��ي��ة ع��ل��ى ج��ه��ود ال��ن��ه��و���س ب���ال���م���راأة ف���ي ال��ب��ح��ري��ن

} هالة األنصاري تستقبل السفيرة التركية.

وزي���ر الأ�س���غال يتفق���د احتياج���ات الدائ���رة الحادي���ة ع�س���رة بال�س���مالية

العمراني  والتخطيط  البلديات  وشــؤون  األشــغــال  وزيــر  قــام 
المهندس عصام بن عبداهلل خلف بزيارة تفقدية للدائرة الحادية 
خليفة  الــنــائــب مــحــمــد  الــشــمــالــيــة، يــرافــقــه  بالمحافظة  عــشــرة 
بوحمود، والعضو البلدي للدائرة احمد علي المناعي، وبحضور 
وكيل شؤون االشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط ووكيل 
عام  مدير  خليفة،  آل  أحمد  بن  محمد  الشيخ  البلديات  شــؤون 
البلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة وعدد من 
المهندسين لالطالع على احتياجات ومتطلبات أهالي دار كليب 

وتنفيذ المقترحات الممكنة على أرض الواقع.

} وزير األشغال خالل جولته التفقدية.

اأغ�����س��ط�����س  26 ح��ت��ى  ال��م��ف��ت��وح��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ج��ام��ع��ة  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ا���س��ت��م��رار 

أكـــد الــدكــتــور غـــرم اهلل بــن عــبــداهلل الــغــامــدي مــديــر الجامعة 
الى  تسعى  الجامعة  ان  البحرين  مملكة  فــرع  المفتوحة  العربية 
توفير تعليم عالي الجودة من خالل بيئة تعليمية تقنية متطورة 
في  تساعد  المجتمع  وخــدمــة  واالبــتــكــار  العلمي  للبحث  حاضنة 
تخريج كوادر مزودة بمهارات سوق العمل تسهم في تحقيق التنمية 

المستدامة بمملكة البحرين.

} د. غرم اهلل الغامدي.

الي��وم  ت�ب���داأ  م����سر  ل��دى  البح���رين  �س�ف���ارة 

عملي�ة تطعي�م البحرينيي�ن المقيم��ين في م��س��ر

} هشام الجودر.

م��ه��ددة  ال��ب��ح��ري��ن  ف��ي  ن��ب��ات��ا وح��ي��وان��ا   19

م���س��ن�ف��ة غ���ي���ر  نوع  و1300  بالن�ق�را�س 

بمبلغ تجاوز 18 �ألف دينار

الأوقاف ال�سنية تنفذ م�سروع ك�سوة العيد والأ�ساحي

} يوسف أحمد نور.

رئي�س قطاع �سوؤون حقوق الإن�سان بالخارجية: نزلء مراكز الإ�سالح يح�سلون على كل الخدمات 

ال�سحية والجتماعية بموجب معايير ال�سالمة والإجراءات الحترازية ووفق المعايير الدولية
تداوله  يتم  ما  تعقيبا على 
بــيــن الــحــيــن واآلخــــــر مـــن قبل 
ــوق  ــقـ ــن بــــــشــــــؤون حـ ــيـ ــمـ ــتـ ــهـ ــمـ الـ
ــنـــظـــمـــات  اإلنــــــــســــــــان، ســــــــــواء مـ
ومختصين،  خبراء  أو  حقوقية 
ــــالح  ــزالء اإلصـ ــ ــول أوضـــــــاع نــ ــ حـ
البحرين،  مملكة  في  والتأهيل 
أوضــــحــــت الـــســـفـــيـــرة الـــدكـــتـــورة 
ــيـــس  رئـ الــــســــيــــد  حــــســــن  أروى 
قـــطـــاع شـــــؤون حـــقـــوق اإلنـــســـان 
هــنــاك  أن  الـــخـــارجـــيـــة  بـــــــــوزارة 
مـــحـــكـــومـــيـــن عـــلـــيـــهـــم يــقــضــون 
مختلفة،  قضايا  في  عقوباتهم 
ويحصلون على كافة الخدمات 
بجانب  واالجتماعية  الصحية 
مــعــايــيــر الــســالمــة واإلجــــــراءات 
اإلدارة  تعمل  الــتــي  االحــتــرازيــة 
الـــعـــامـــة لــــإصــــالح والـــتـــأهـــيـــل 
تطبيقها  على  الداخلية  بــوزارة 
أن  مضيفة  دولية،  معايير  وفق 
عليهم  المحكوم  هـــؤالء  بعض 

من خان الوطن وارتكبوا جرائم 
عنف وإرهاب وتحريض وإلحاق 

الضرر بالمجتمع.
هـــــذه  أن  إلــــــــــى  وأشـــــــــــــــــارت 
ــرائــــم  والــــتــــي مـــســـت أمـــن  الــــجــ
الـــــــوطـــــــن ووحـــــــــدتـــــــــه، قـــوبـــلـــت 
واضــح  ورفـــض شعبي  بــاســتــيــاء 
من قبل المواطنين، وأن أحكام 
بشأنها  صــــدرت  الــتــي  الــســجــن 
خضعوا  عــادلــة  محاكمات  بعد 
ــم مــــراحــــل  ــ ــادهـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لــــهــــا واسـ
التقاضي، حققت لهم السالمة 
في  حياتهم  وأمنت  الشخصية، 

الوقت نفسه.
وأوضحت أن حكومة مملكة 
من  العديد  انتهجت  البحرين 
الجامعة  والمبادرات  السياسات 
الــتــي تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الـــروح 
ــتـــي في  الــوطــنــيــة الــعــالــيــة، والـ
إطـــارهـــا ســطــر أبـــنـــاء الــبــحــريــن 
مــلــحــمــة وطـــنـــيـــة تـــحـــت مــظــلــة 

الـــمـــواطـــنـــة الــحــقــة واالنـــتـــمـــاء 
ــع، وكــــانــــت  ــ ــامــ ــ ــجــ ــ الـــــوطـــــنـــــي الــ
لمواجهة  الوطنية  االستجابة 
ــا لـــدى  ــوانـ ــنـ جـــائـــحـــة كــــورونــــا عـ
أبــــــنــــــاء الــــبــــحــــريــــن مــــــن كـــافـــة 
الفئات المجتمعية، وجزءا من 

كما  الوطنية،  النجاح  منظومة 
والعمل  الــتــطــوع  منصة  شكلت 
لمواجهة  األولـــى  الصفوف  فــي 
الـــجـــائـــحـــة إحـــــــدى الـــعـــالمـــات 
ــلـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي  ــة لـ ــئـ ــيـ ــمـــضـ الـ
ــــن خــــــالل تــكــاتــف  ــمــــشــــرف مـ الــ
ــات وانـــتـــظـــامـــهـــا فــي  ــئــ ــفــ ــل الــ ــ كـ
يهدف  منظم  حضور مجتمعي 
ــى حــمــايــة صــحــة الــمــجــتــمــع  إلــ

وسالمته.
وأشــارت رئيس قطاع شؤون 
حقوق اإلنسان إلى أن مؤسسات 
اإلصـــالح والــتــأهــيــل فــي مملكة 
الـــبـــحـــريـــن اســـتـــطـــاعـــت خـــالل 
في  أن تمضي  األخــيــرة  الــفــتــرة 
الـــنـــهـــوض بـــرســـالـــتـــهـــا لـــمـــا هــو 
ــانـــون وأن  أبـــعـــد مـــن إنـــفـــاذ الـــقـ
تكون مؤسسات عقابية، وصوال 
اإلصالحي  الجانب  تعزيز  إلــى 
والـــتـــأهـــيـــلـــي لــــــدى الـــمـــحـــكـــوم 
عــلــيــهــم بـــمـــا يــســهــم فــــي غـــرس 

الــوطــنــي وحفظ  االنــتــمــاء  قيم 
كــــــرامــــــة اإلنــــــــســــــــان، وســـتـــبـــقـــى 
مــلــتــزمــة بـــدورهـــا فـــي الــحــفــاظ 
والحفاظ  الــنــزالء  سالمة  على 
على هذا النهج من أجل حماية 

المكتسبات الوطنية.
وأكـــدت رئــيــس قــطــاع شــؤون 
وزارة  فــــــي  اإلنـــــــســـــــان  حـــــقـــــوق 
البحرين  مملكة  أن  الخارجية 
تعزيز حقوق  مــجــال  فــي  رائـــدة 
اإلنــــــســــــان مـــــن خـــــــالل نــهــجــهــا 
دولــة  ــان  أركـ لتعزيز  ومــبــادراتــهــا 
وترسيخ  والــقــانــون  الــمــؤســســات 
مــبــادئ حــقــوق اإلنـــســـان، األمــر 
الذي مكنها من تحقيق مراتب 
ــال،  ــجـ ــمـ مـــتـــقـــدمـــة فــــي هــــــذا الـ
البحرين  أن تجربة  إلى  منوهة 
مــجــال مكافحة  فـــي  الــنــاجــحــة 
االتجار بالبشر تجعلها نموذجا 
يــحــتــذى بــه عــلــى مــســتــوى دول 

العالم.

} السفيرة د. أروى حسن.

البحرين ت�سجل اأم�س اأعلى درجة حرارة منذ 28 عاما

المواصالت  بــوزارة  الجوية  األرصــاد  أعلنت 
أمس  سجلت  البحرين  مملكة  أن  واالتــصــاالت 
عــامــا، حيث وصلت  درجــة حـــرارة منذ 28  أعلى 
درجات الحرارة في حلبة البحرين الدولية إلى 
درجـــة  أعـــلـــى  أن  فـــي حــيــن  مــئــويــة  ــة  ــ درجـ  48.7
البحرين  مطار  في  أغسطس  شهر  في  مسجلة 

الدولي 45.7 ْم وذلك في عام 1993.
وكشفت األرصاد أن درجات الحرارة العظمى 
المسجلة أمس في مطار البحرين الدولي بلغت 

وفـــي جسر  األوتــومــاتــيــكــيــة  الــمــحــطــات  ْم   45.5
الملك فهد 43.7 ْم وفي درة البحرين 47.7 ْم.

تأثير  تحت  تقع  المملكة  أن  إلــى  ــارت  وأشــ
ــاح غــربــيــة إلـــى جــنــوبــيــة غــربــيــة خــفــيــفــة إلــى  ريــ
المملكة  مــصــدرهــا صـــحـــراء  الــســرعــة  مــعــتــدلــة 
العربية السعودية وهي كتله هوائية حارة وجافة 
الــحــرارة عن معدالتها  رفــع درجــات  أسهمت في 

الطبيعية لهذا الشهر.
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آل خليفة  بن خليفة  بن علي  الشيخ خليفة  قام سمو 
للوقوف  مــيــدانــيــة،  بــزيــارة  الجنوبية  المحافظة  مــحــافــظ 
والتنموية  التطويرية  المشاريع  مــن  عــدد  عمل  سير  على 
ــارة مــتــابــعــة احــتــيــاجــات  ــ ــزيـ ــ بــالــمــحــافــظــة، كـــمـــا شــمــلــت الـ
تأتي ضمن سلسلة  التي  الرفاع،  أهالي منطقة  ومقترحات 
من الزيارات الميدانية التي تعكس حرص سموه على توفير 
لــلــمــواطــنــيــن، وذلـــك بــحــضــور المهندس  أفــضــل الــخــدمــات 
عاصم بن عبداللطيف مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، 

وعدد من المسؤولين في المحافظة.
وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن المحافظة 
تــحــرص بــشــكــل مــســتــمــر عــلــى تــعــزيــز الــتــواصــل الــمــيــدانــي 
مــن خالل  المحافظة  فــي عمل  أســاســيــة  ركــيــزة  يعد  الـــذي 
لالطالع  التفقدية  والجوالت  الميدانية  الزيارات  مواصلة 
عــلــى احــتــيــاجــات الــمــواطــنــيــن ومــتــابــعــة مــســتــجــدات جملة 
المستقبلية  والتطلعات  الــرؤى  تحقق  التي  المشاريع  من 
مختلف  مع  المجتمعية  والشراكة  بالتنسيق  والمستدامة 

القطاعات.
وخالل الزيارة تابع سمو المحافظ خطط تطوير أبرز 
المشاريع التنموية والخدمية التي تهم األهالي والمقيمين 
الحنينية  عين  متنزه  مشروع  منها  المحافظة،  نطاق  في 
ومشروع تطوير عين أم غويفة، باإلضافة الى متابعة مشروع 
تبرز  حيث  الجديدة،  بحلته  المركزي  الــرفــاع  ســوق  تطوير 
تحظى  التي  والتاريخية  الثقافية  المكانة  المشاريع  تلك 
والتنسيق  بالتعاون  وذلك  المحافظة،  بها مختلف مناطق 

مع مختلف الجهات المختصة.
تطوير  الجنوبية  المحافظة  محافظ  سمو  تابع  كما 
مشاريع البنية التحتية في منطقة الرفاع، بحيث تتماشى 
للمواطنين،  بالنفع  يعود  بما  العالية  الــجــودة  معايير  مع 
مــنــوهــًا ســمــوه بــأهــمــيــة مــتــابــعــة الــمــشــروعــات الــتــي تعكس 
مشاريع  من  المنطقة  به  تتمتع  وما  البارز  الخدمي  الــدور 

مستقبلية شاملة، تتماشى مع النمو العمراني المشهود.
ــرز  ــر، اطـــلـــع ســمــو الــمــحــافــظ، عــلــى أبـ ــ ــي ســـيـــاق اخـ وفــ

االحتياجات األمنية في منطقة الرفاع، كتنظيم سير الحركة 
االزدحـــامـــات،  لتجنب  السكنية  الــمــنــاطــق  داخـــل  الــمــروريــة 
لــضــمــان ســالمــة الــمــواطــنــيــن ولــتــوفــيــر بيئة امــنــة لــهــم من 
الدور األمني والمجتمعي واستمرار الحمالت  خالل تعزيز 
التوعوية، مبينًا سموه حرص المحافظة على إيصال وتلبية 
في  تطلعاتهم  يحقق  الـــذي  بالشكل  األهــالــي  احــتــيــاجــات 
تفعيل  فــي  الــرائــد  الـــدور  يعكس  بما  األمـــن  دعــائــم  ترسيخ 
وذلك  األمنية،  الجهات  مختلف  مع  المجتمعية  الشراكة 

من اجل الحفاظ على سالمة وأمن الجميع.
وفي ختام الجولة الميدانية اطلع سمو الشيخ خليفة 
بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية 
الجنوبية  المنطقة  بلدية  تقوم  الــذي  الفاعل  الـــدور  على 
تجدر  الخضراء.  الرقعة  وزيـــادة  المستدامة  المشاريع  في 
اإلشـــــارة إلـــى ان الــمــحــافــظــة تــشــهــد حــزمــة مـــن الــمــشــاريــع 
الرائدة، التي ترتقي الى رؤى وتطلعات األهالي والمقيمين 

في مختلف مدن ومناطق المحافظة الجنوبية. 

ــة بــنــت  ــ ــوزيــ ــ اســـتـــقـــبـــلـــت فــ
عــبــداهلل زيــنــل رئــيــســة مجلس 
إبراهيم  رتــاج  الطالبة  الــنــواب 
الــعــبــاســي مـــن مـــدرســـة الــحــد 
الـــثـــانـــويـــة لـــلـــبـــنـــات، بــمــنــاســبــة 
فوزها برئاسة البرلمان العربي 
ــي دورتـــــــه الـــثـــانـــيـــة،  لــلــطــفــل فــ
الــنــائــب كلثم  بــحــضــور  ــــك  وذلـ
شــؤون  لجنة  رئيسة  الحايكي 
الــمــرأة والــطــفــل، والــنــائــب بدر 
الـــدوســـري نــائــب رئــيــس لجنة 

شؤون المرأة والطفل.
ــذه الــمــنــاســبــة، هــنــأت  ــهـ وبـ
رتاج  الطالبة  المجلس  رئيسة 
الــعــبــاســي عــلــى هــــذا اإلنـــجـــاز 
يــعــد مكسبا  الــــذي  الــمــشــرف، 
ــريـــن فــــي ظــل  ــبـــحـ لــمــمــلــكــة الـ
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
ــب الـــجـــاللـــة  ــ ــاحـ ــ ــرة صـ ــضــ ــحــ لــ
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المفدى،  البالد  عاهل  خليفة 
ــيـــدة بـــالـــرعـــايـــة الــرفــيــعــة  مـــشـ
برئاسة  الحكومة  توليها  التي 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
واالهتمام  البحريني،  للشباب 
بالطاقات والكفاءات المتميزة، 
وتوفير كل اإلمكانيات والدعم 
الــــالزم لــهــم، مــن أجـــل تحقيق 
تــطــلــعــاتــهــم، وإبـــــراز مــواهــبــهــم، 
ــة  ــا يـــمـــكـــنـــهـــم مـــــــن خــــدمــ ــ ــمـ ــ بـ
مــجــتــمــعــهــم، وتــمــثــيــل وطــنــهــم 
فــــي الـــــخـــــارج، مــــؤكــــدة حـــرص 
ـــواب عـــلـــى تــعــزيــز  مــجــلــس الــــنـ
الــثــقــافــة الــبــرلــمــانــيــة لـــدى كل 
فئة  وخــاصــة  المجتمع،  فــئــات 
مواصلة  إلــى  منوهة  الناشئة، 
ــج  ــ ــرامـ ــ ــم بـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الــــمــــجــــلــــس تـ
وأنشطة في هذا المجال، لرفع 

الوعي المجتمعي بشأن العمل 
توجيه  إلى  مشيرة  البرلماني، 
ــة الـــعـــامـــة بــالــمــجــلــس  ــ ــانـ ــ األمـ
ــتـــركـــة مــع  ــج مـــشـ ــ ــرامـ ــ لـــعـــقـــد بـ
في  للطفل  الــعــربــي  الــبــرلــمــان 

الفترة المقبلة
ــــدت  ــة أكــ ــيــ ــانــ ــة ثــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــنـــل  ــنــــت عـــــبـــــداهلل زيـ فـــــوزيـــــة بــ
ــواب أن  ــ ــنــ ــ ــلـــس الــ رئـــيـــســـة مـــجـ
الــشــبــاب الــبــحــريــنــي خــيــر من 
وهــم  الــبــحــريــن،  مملكة  يمثل 
سفراء للخير والعمل الوطني 
النهج  مستمدين  واإلنــســانــي، 
ــع مــــن حـــضـــرة صــاحــب  ــيـ ــرفـ الـ
الــــجــــاللــــة الــــمــــلــــك حــــمــــد بــن 
البالد  عيسى آل خليفة عاهل 
ــــدى، ورعــــــايــــــة جـــاللـــتـــه  ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
ألبنائه الشباب، مشيدة بجهود 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة وشــــؤون 
في  الشبابي  للقطاع  الــشــبــاب 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، والـــــدور 
ــيـــع لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة  الـــرفـ
تعزيز  في  اإلنسانية،  لأعمال 

العمل اإلنساني برؤية حضارية 
تنموية رائدة، وتشجيع الشباب 
فــيــه لخدمة  االنـــخـــراط  عــلــى 
المجتمع واإلنسانية، انطالقا 
ــيـــة  ــنـ ــريـ ــبـــحـ ــت الـ ــ ــوابــ ــ ــثــ ــ مــــــن الــ

األصيلة.
جاء ذلك خالل استقبالها 
عــبــدالــرحــمــن جليل  الــطــالــب 
ــة تــعــيــيــنــه  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ الــــشــــيــــخ، بـ
ــيــــر( لــلــمــؤســســة  ــر الــــخــ ــيـ ــفـ )سـ
اإلنــســانــيــة،  لــأعــمــال  الملكية 
بــحــضــور الــنــائــب عــمــار أحــمــد 
الـــبـــنـــاي رئـــيـــس لــجــنــة حــقــوق 
ــواب،  ــ ــنـ ــ اإلنـــــســـــان بـــمـــجـــلـــس الـ
ــغ الـــفـــخـــر  ــ ــالــ ــ ــ ــة عـــــــن ب ــ ــربـ ــ ــعـ ــ مـ
واالعــــــــــتــــــــــزاز بـــــمـــــا تــــــقــــــوم بـــه 
وأنشطة،  برامج  من  المؤسسة 
بــجــهــود مــشــكــورة مــن الــدكــتــور 
العام  األمين  السيد  مصطفى 
لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
اإلنــســانــيــة، ورعـــايـــة أبـــنـــاء كل 
المتفوقين،  الــمــؤســســة  أبــنــاء 
عبدالرحمن  للطالب  متمنية 
الــشــيــخ الــمــزيــد مـــن الــتــوفــيــق 

والنجاح والتميز.

الــعــام للمؤسسة  أكــد األمــيــن 
الـــمـــلـــكـــيـــة لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة 
ــى الــــســــيــــد  ــفــ ــطــ ــور مــــصــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ الـ
يوليه  الـــذي  الكبير  أن  بــالــدعــم 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الفخري  الرئيس  المفدى  البالد 
لـــلـــمـــؤســـســـة الـــمـــلـــكـــيـــة لـــأعـــمـــال 
اإلنسانية واهتمام جاللته بتوفير 
أبناء  لجميع  الرعاية  أشكال  كل 
المؤسسة، كان له كبير األثر بعد 
تحقيق  فــي  وجــل  عــز  اهلل  توفيق 
ــة لـــلـــعـــديـــد مــن  ــسـ ــؤسـ ــمـ أبــــنــــاء الـ
مختلف  فــي  والتميز  اإلنـــجـــازات 
زرعها  التي  البذرة  وان  المجاالت 
جاللته أثمرت شخصيات قيادية 
ناجحة سيكون لها األثر اإليجابي 
بإذن  الغالية  مملكتنا  خدمة  في 
الكريم  الدعم  مثمنًا  تعالى.  اهلل 
ــذي تــحــظــى بـــه الــمــؤســســة من  الــ
قــبــل الــحــكــومــة الــرشــيــدة بــقــيــادة 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  حــضــرة 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد األمين رئيس مجلس 
الـــــوزراء مـــــشـــــيـــــدا بـــجـــهـــود قـــائـــد 
الــعــمــل اإلنــســانــي الـــذي تــقــوم به 

بن  ناصر  الشيخ  سمو  المؤسسة 
حــمــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل جــاللــة 
الملك لأعمال اإلنسانية وشئون 
المخلصة  جــهــوده  عــلــى  الــشــبــاب 
وقــيــادتــه لــدفــة الــعــمــل اإلنــســانــي 
أثمرت  والتي  المؤسسة.  في هذه 
جميعها هذه اإلنجازات المشرفة 

ألبناء المؤسسة.
إبنة  فــوز  ذلــك بمناسبة  جــاء 
إبراهيم  رتــاج  الطالبة  المؤسسة 
العباسي برئاسة البرلمان العربي 
لــلــطــفــل فـــي دورتـــــه الــثــانــيــة بعد 
خــوضــهــا االنــتــخــابــات الــتــي تمت 
العامة  األمانة  بتنظيم  بعد،  عن 
لــلــبــرلــمــان بــمــقــره فـــي الــشــارقــة 
العربية المتحدة  بدولة اإلمارات 
الــشــقــيــقــة، وبــمــتــابــعــة الــجــامــعــة 
العربية، وحصولها على 52% من 
متفوقًة على مرشحين  األصوات 

من 12 دولًة عربية.
وبهذه المناسبة هنأ الدكتور 
المؤسسة  ابــنــة  السيد  مصطفى 
الـــمـــلـــكـــيـــة لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة 
العباسي  إبــراهــيــم  رتـــاج  الطالبة 
كبير،  نجاح  مــن  ماحصدته  على 
أبــنــاء المؤسسة  أنــهــا مــن  مــؤكــدا 

الـــمـــلـــكـــيـــة لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة 
المتميزين، والتي عرفت بتفوقها 
الدائم وتميزها وطموحها، وتمنى 

ــاج الــمــزيــد مــن التقدم  لــالبــنــة رتـ
والنجاح، مؤكدًا أنها فخر لجميع 
قـــادرة على  وأنــهــا  البحرين  أبــنــاء 

تمثيل البحرين في هذا المنصب 
خــيــر تــمــثــيــل لــمــا تــتــمــتــع بـــه من 
روح قيادية وسمعة طيبة وطموح 
كبير، فهي نشأت في بيئة اسهمت 
ــا وكــــــان  ــهـ ــتـ ــيـ فــــــي صــــقــــل شـــخـــصـ
دور  ومدرستها  وأسرتها  لوالدتها 
كبير في تشجعيها الدائم لمزيد 

من التطور والنجاح.
ــور مــصــطــفــى  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وقــــــــال الـ
السيد إن أبناء المؤسسة يتميزون 
ــيـــم بـــتـــحـــقـــيـــق أعـــلـــى  ــلـ ــعـ ــتـ فـــــي الـ
بروح  والتحلي  العلمية  الدرجات 
المثابرة والعطاء  فباإلضافة إلى 
االبنة رتاج فإن المؤسسة منحت 
ــرا الـــطـــالـــب عــبــدالــرحــمــن  ــؤخــ مــ
جــــلــــيــــل الـــــشـــــيـــــخ لـــــقـــــب ســـفـــيـــر 
لجهوده  العلمية  تقديرا  الخير 
واإلعــالمــيــة ونــشــاطــه فــي تمثيل 
الشبابية  المحافل  في  المؤسسة 
ــة إضــــافــــة إلـــــى وجــــود  ــيـ ــالبـ ــطـ والـ
المتميزين  األبـــنـــاء  مــن  الــعــديــد 
فــــي مــخــتــلــف الــــمــــجــــاالت، حــيــث 
يعكس هذا التميز والنجاح الذي 
االهتمام  المؤسسة  أبناء  يحققه 
ــة الـــشـــامـــلـــة لــيــصــبــحــوا  ــايــ ــرعــ والــ

أكفاء يخدمون الوطن.

} سمو محافظ الجنوبية خالل جولته الميدانية.
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واحدة من اأبناء الم�ؤ�س�سة الملكية

ال�ص���يد ي�ص���يد بف���وز رت���اج العبا�ص���ي برئا�ص���ة البرلم���ان العرب���ي للطف���ل

} د. مصطفى السيد خالل لقائه الطالبة رتاج إبراهيم العباسي.

} رئيسة مجلس النواب تستقبل الطالب عبدالرحمن جليل الشيخ .

الحكوم�ة برعاي�ة  ت�ص�يد  الن�واب  مجل��س  رئي�ص�ة 

المتميزة بالكفاءات  واالهتمام  البحريني  لل�صباب 

} رئيسة مجلس النواب تستقبل الطالبة رتاج إبراهيم العباسي.

ــي بــــــــن صــــالــــح  ــ ــلــ ــ أكـــــــــــد عــ
الصالح رئيس مجلس الشورى 
التي  واإلمكانيات  الــقــدرات  أن 
يمتلكها أبناء مملكة البحرين 
لــحــصــد الــمــنــاصــب والــمــراكــز 
ــة عـــلـــى الــمــســتــويــات  ــاديـ ــيـ ــقـ الـ
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة واإلقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــة 
والـــدولـــيـــة تــؤكــد نــجــاح وتــمــّيــز 
ــات الـــوطـــنـــيـــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ االســ
الــطــمــوحــة، الــتــي انــبــثــقــت من 
ــة مــلــكــيــة ســامــيــة لــحــضــرة  ــ رؤيـ
ــب الـــــجـــــاللـــــة الـــمـــلـــك  ــ ــاحــ ــ صــ
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة  حـــمـــد 
ــبـــالد الـــمـــفـــدى تــجــاه  عـــاهـــل الـ
الــنــهــوض بــالــشــبــاب والــنــاشــئــة 
وإبــــراز مــواهــبــهــم وإبــداعــاتــهــم، 
ــن تـــبـــوء مـــراكـــز  وتــمــكــيــنــهــم مــ
ــام فــي  ــ ــهـ ــ ــرار، واإلسـ ــ ــقـ ــ صـــنـــع الـ
ــج  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ وضــــــــع الــــخــــطــــط والـ
الــتــنــمــويــة الـــداعـــمـــة لــمــســيــرة 
المملكة  والبناء داخل  التطور 

وخارجها.
جــاء ذلــك خــالل استقبال 
صباح  الشورى،  مجلس  رئيس 
أمس بحضور الدكتورة ابتسام 
مــحــمــد صــالــح الـــــدالل رئــيــس 
ــؤون الـــمـــرأة والــطــفــل  لــجــنــة شــ
ــاج  ــ ــلـــس، الـــطـــالـــبـــة رتـ ــمـــجـ ــالـ بـ
بمناسبة  الــعــبــاســي،  إبــراهــيــم 
فوزها برئاسة البرلمان العربي 
للطفل في دورته الثانية، وذلك 
بحضور الدكتورة فوزية يوسف 

الجيب األمين العام المساعد 
ــات واإلعـــــــالم  ــعــــالقــ لــــشــــؤون الــ
تكافؤ  لجنة  رئــيــس  والــبــحــوث 

الفرص بمجلس الشورى.
وهـــــــّنـــــــأ رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــــــشـــــــــورى الـــــطـــــالـــــبـــــة رتــــــــاج 
أعــضــاء  ثــقــة  بنيلها  الــعــبــاســي 
الـــبـــرلـــمـــان الـــعـــربـــي لــلــطــفــل، 
ــِحـــي 12  ــرشـ وتـــفـــوقـــهـــا عـــلـــى مـ
دولـــة عــربــيــة، مــؤكــًدا أن فوزها 
ــنـــصـــب، وحــصــولــهــا  ــهــــذا الـــمـ بــ
من  الــمــائــة  فــي   52 نسبة  على 
التي  األصــوات في االنتخابات 
إنــجــاًزا  ُبــعــد، يعتبر  عــن  تــمــت 
مـــشـــرًفـــا لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
ويــعــكــس الــمــكــانــة الــمــرمــوقــة 
في  المملكة  بها  تحظى  التي 
الــمــحــافــل الــعــربــيــة والــدولــيــة، 
الـــذي يضطلع  مــنــوًهــا بــالــدور 
الــعــربــي للطفل  الــبــرلــمــان  بــه 
فـــي تــرســيــخ مــفــاهــيــم ومــبــادئ 
الــحــوار الــبــّنــاء لــدى األطــفــال، 
ــم عــــلــــى مـــمـــارســـة  ــهـ ــتـ ــئـ ــشـ ــنـ وتـ
واجـــبـــاتـــهـــم،  وأداء  حـــقـــوقـــهـــم، 
وجــعــلــهــم قــــادريــــن عــلــى بحث 
المهمة  الموضوعات  ومناقشة 

للشباب والناشئة.
بالتعاون  الترحيب  وأبــدى 
المشترك بين مجلس الشورى 
والـــبـــرلـــمـــان الـــعـــربـــي لــلــطــفــل، 
لــنــقــل الـــتـــجـــارب والـــخـــبـــرات، 
ومـــســـانـــدة أعــــضــــاء الــبــرلــمــان 

لــلــطــفــل، مــــؤكــــًدا أنَّ  ــربـــي  ــعـ الـ
ــؤون الـــمـــرأة والــطــفــل  لــجــنــة شــ
بالمجلس على أتم االستعداد 
العربي  البرلمان  للتنسيق مع 
لـــلـــطـــفـــل فــــــي الــــمــــوضــــوعــــات 
الــمــشــتــركــة. كــمــا أشــــاد رئــيــس 
الجهود  بكل  الــشــورى  مجلس 
ــي اضـــطـــلـــعـــت  ــ ــتـ ــ الـــــداعـــــمـــــة الـ
والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  بــهــا 
ــــب لــــدى  ــواهـ ــ ــمـ ــ ــم الـ ــ ــ تــــجــــاه دعـ
فـــي مختلف  الـــمـــدارس  طــلــبــة 
المجاالت، بما يسهم في تنمية 
شخصياتهم،  وصقل  قدراتهم 
ومـــا تــبــديــه الـــــوزارة مــن تــعــاون 
ــة  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ ــة الـ ــطــ ــلــ ــســ مــــــع الــ
لمقر  للطلبة  زيـــارات  لتنظيم 
الــمــجــلــس لــلــتــعــريــف بــآلــيــات 
المملكة  في  التشريعي  العمل 
بــمــا يـــوســـع مـــن مـــداركـــهـــم في 

هذا الجانب.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أعـــــربـــــت 
ــة الــــبــــرلــــمــــان الـــعـــربـــي  ــســ ــيــ رئــ
والتقدير  الــشــكــر  عــن  للطفل 
ــورى،  ــ ــشــ ــ ــيــــس مـــجـــلـــس الــ ــرئــ لــ
المستمرة  ومــســانــدتــه  لدعمه 
لـــأطـــفـــال، وتــحــفــيــزهــم عــلــى 
الــــعــــطــــاء والــــــبــــــذل مـــــن أجــــل 
البحرين،  مكانة مملكة  تعزيز 
مــشــيــدة بــالــجــهــود الــتــي يــقــوم 
الشورى في سبيل  بها مجلس 
التشريعات  وتــحــديــث  تــطــويــر 

الخاصة باألطفال.

} رئيس مجلس الشورى خالل استقباله رئيسة البرلمان العربي للطفل.

اأبناء البحرين المنا�صب القيادية  رئي�س ال�صورى: ح�صد 

بال�ص�باب  النهو��س  ا�ص�تراتيجيات  نج�اح  يوؤك�د  العربي�ة 
أكــدت وزارة األشــغــال وشــؤون 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
أنها تسعى الى تطوير الخدمات 
الـــتـــي تــقــدمــهــا لــلــصــيــاديــن عبر 
تــطــويــر الــخــدمــات فـــي الــمــرافــئ 
ــن الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة  كـــنـــوع مـ
وزارة  تستمر  إذ  الــصــيــد  لــقــطــاع 
االشــــــغــــــال وشـــــــــــؤون الـــبـــلـــديـــات 
والتخطيط العمراني ممثلة في 
والــثــروة البحرية  الــزراعــة  وكــالــة 
ــلــــى تــــحــــديــــث الـــبـــنـــى  ــمــــل عــ ــعــ الــ
ــات  الـــتـــحـــتـــيـــة وتـــطـــويـــر الـــخـــدمـ
فـــي الــمــرافــئ لــتــصــل الـــى الــحــد 
الـــمـــقـــبـــول والـــــــذي يــلــبــي حــاجــة 

العاملين في هذا القطاع. 
وأشـــــــــارت الـــــى أنـــهـــا وضــعــت 
خطة الى صيانة وتطوير جميع 
المرافئ في مملكة البحرين، كما 
شاملة  دراســـة  إعـــداد  على  تعمل 
ومتكاملة لهذه المرافئ من أجل 
ســد الــنــواقــص فــي هــذه المرافئ 

ومن ضمنها مرفأ الزالق. 
ردها  في  ــوزارة«  »الـ وأوضحت 
ــدي تــاســعــة  ــ ــلـ ــ ــوع »بـ ــ ــوضـ ــ عـــلـــى مـ
الــــزالق يفتقر  الــجــنــوبــيــة« مــرفــأ 
الــــى أهــــم الـــمـــرافـــق والـــخـــدمـــات 
الخدمات  حجم  أن  »الــى  العامة 
بالمساحة  مرتبط  مرفأ  أي  في 
حيث  الــمــرفــأ  لــهــذا  المخصصة 
األولــويــة  الــخــدمــات حسب  تكون 
بــمــا تــســتــوعــبــه مــســاحــة الــمــرفــأ 
تــعــمــل  الـــــــــوزارة  أن  ــى  ــ الـ مـــشـــيـــرة 
تــتــضــمــن هــذه  جـــاهـــدة عــلــى أن 
الــمــرافــئ عــلــى أكــبــر قـــدر ممكن 
مـــن الـــخـــدمـــات الــتــي تــشــكــل في 

ــة مــتــكــامــلــة  ــومـ ــنـــظـ ـــودهــــــا مـ وجـــ
ألصحاب المهن.

وقالت »إن أغلب النقاط التي 
التاسعة  ــرة  ــدائـ الـ مــمــثــل  أثـــارهـــا 
طالل  الجنوبية  بلدي  بمجلس 
البشير هي نقاط متعلقة بأمور 
الــصــيــانــة« وأنـــه فــي حـــال ترسية 
بالصيانة  المتعلقة  المناقصة 
ســيــتــم الــمــبــاشــرة بــالــعــمــل على 

صيانة المرفأ. 
وأكدت وكالة الزراعة والثروة 

ــال  ــغــ األشــ وزارة  ــــي  فـ الـــبـــحـــريـــة 
وشـــــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط 
العمراني أن مرفأ الزالق يحتوي 
لــلــقــوارب، و54  عــلــى 118 مــرســى 
مخزنا، إضافة الى مكتب للرقابة 
البحرية ومكتب لخفر السواحل 
كما  الــقــراقــيــر،  لصناعة  ومــظــلــة 
أنه يتم العمل حاليا على دراسة 
المرفأ  في  بترول  محطة  إنشاء 

لخدمة الصيادين. 

»ال���ث���روة ال��ب��ح��ري��ة«: م���رف���اأ ال���زالق 

ال�مناق�ص��ة تر�ص�ي��ة  بع�د  ال�صيان�ة  �صت�ص�مله 

} تصريح سابق للعضو البلدي.

م��وع��د  ت���م���دي���د  ت��ع��ل��ن  ال�������ص���ح���ة   

�ص���بوتنيك لتطعي���م  الثاني���ة  الجرع���ة 



فالحياة  ثمنه الحقا،  اآلن ستدفع  تفعله  ما  »كل 
أبـــدا« مقولة  تــتــنــازل عنه  الــدفــع لكنها ال  لــك  تــؤجــل 
شهيرة لمحمد علي كالي تنطبق تماما على ما نفعله 
يؤثر  إذ  المتعمد،  غير  تقصيرنا  وعــلــى  صحتنا  فــي 
مقدار الوقت الذي تقضيه على شاشة هاتفك الذكي 

في وزنك من دون أن تدري.
إذ وجــــدت دراســــة جــديــدة أن الــمــراهــقــيــن الــذيــن 
استخدموا هواتفهم الذكية أكثر من ساعتين في اليوم 
السعرات  العالية  األطعمة  لتناول  عرضة  أكثر  كانوا 
بنسبة أكثر من تناولهم الخضراوات والفواكه، ووجدت 
أيــضــا ان الـــذيـــن اســتــخــدمــوا هــواتــفــهــم الــذكــيــة أكــثــر 
أكــثــر عــرضــة لإلصابة  كــانــوا  مــن ثــالث ســاعــات يوميا 

بالسمنة.
وبــالــطــبــع لــم نــفــاجــأ بــهــذه الــنــتــائــج؛ إذ إن الــوقــت 
الذي يقضيه المراهقون على شاشات هواتفهم الذكية 
ممارسة  فــي  يستغلونه  قــد  الـــذي  الــوقــت  محل  يحل 

الرياضة أو األنشطة الجسدية األخرى.
تستخدم  حين  بسرعة  يمر  الوقت  أن  تشعر  فقد 
هاتفك الذكي، ما يسهل عليك تناول الطعام من دون 
االنتباه إلى نوعية الطعام، أو نأكل أسرع مما ينبغي، 
إلرســال  الهضمي  لجهازنا  الكافي  الوقت  يتيح  ال  ما 
بلوغنا  بعد  حتى  األكــل  فنواصل  الــدمــاغ  إلــى  الشبع 

نقطة الشبع.
هــذه  فــي  كبير  أســهــمــت بشكل  كــورونــا  إن جــائــحــة 
المراهقين  االجــتــمــاعــي  الــتــبــاعــد  أجــبــر  إذ  الــظــاهــرة 
للدراسة  الــذكــيــة  األجــهــزة  اســتــخــدام  على  والبالغين 
استخدام  على  السيطرة  كــآبــاء  علينا  ولكن  والعمل، 
أن نجري  أنـــه يمكننا  كــمــا  الــذكــيــة،  لــأجــهــزة  أبــنــائــنــا 
التشديد  خـــالل  مــن  تفيدنا  مهمة  صحية  تــغــيــيــرات 
عــلــى مــمــارســة نــشــاط جــســدي بــشــكــل يــومــي لــأســرة 
كلها وااللـــتـــزام بــعــدم تــنــاول الــطــعــام أثــنــاء اســتــخــدام 
وتدوين  لأطفال  االستخدام  مدة  تقنين  مع  الهاتف 

ما يأكلونه يوميا لحساب السعرات الحرارية.
الحصول على قسط كاٍف من النوم حتى ال تختل 

عادات أكلنا وتتوقف إشارات الجوع والشبع لدينا.
المعلومات  مــن  هــائــل  كــم  على  الــحــصــول  يمكننا 
بــضــغــطــة زر مـــن هــواتــفــنــا الـــذكـــيـــة، عــلــيــنــا اســتــخــدام 
والتدقيق  لياقتنا  وتحسين  صحتنا  إلفــادة  الهواتف 
في نوعية الطعام المقدم لنا كما هو متبع في بعض 
الــمــطــاعــم حــالــيــا الخــتــيــار الــطــعــام الــصــحــي وحــســاب 

سعراته الحرارية.
كن مواكبا للتكنولوجيا واجعلها ال تضر صحتك.

عالقة التكنولوجيا بال�صحة 
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ــا واقـــعـــا جـــديـــدا يجب  ــورونــ فـــرضـــت جــائــحــة كــ
الــتــعــايــش مــعــه فـــي مــخــتــلــف دول الـــعـــالـــم، وتــعــدت 
النواحي  فشملت  الطبية  الناحية  التأثيرات  هــذه 
ــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة. وقـــــد ســـلـــطـــت هـــذه  ــتـــمـــاعـ االجـ
عن  التطبيب  وفوائد  أهمية  على  الضوء  الجائحة 
بعد، وهو استخدام تكنولوجيا االتصاالت الحديثة 
إليها  يحتاج  التي  الصحية  الرعاية  على  للحصول 
كما  االجتماعي،  التباعد  ممارسة  أثــنــاء  المريض 
الناحية  مــن  التوجه  هــذا  فاعلية  الــدراســات  أثبتت 

الطبية
المادية  الكلفة  حيث  مــن  فــعــاال  بــديــال  ويعتبر 

على المدى البعيد.
»الخليج  التقنيات حاور  وأحــدث هذه  أهم  وعن 
الــطــبــي« الــدكــتــور عـــادل خليفة اســتــشــاري أمـــراض 
ــيــــس قــســم  كـــهـــربـــاء الـــقـــلـــب ومـــنـــظـــمـــات الـــقـــلـــب ورئــ
خليفة  آل  خليفة  بن  محمد  بمركز  القلب  كهرباء 

التخصصي للقلب الذي بدأ حديثه قائال:
بعد  عــن  التطبيب  لتقنية  نــمــاذج  عـــدة  هــنــاك 
الهاتف  عبر  مباشرة  الطبيب  مع  التحدث  أبسطها 
ووسائل االتصال المرئية للحصول على استشارات 
طبية ومنها أيضا تخزين بيانات المرضى وسجالتهم 
بحيث  اإلنــتــرنــت  فــي  معينة  تطبيقات  فــي  الطبية 
المعلومات  هــذه  على  الدخول  من  الطبيب  يتمكن 
من مسافات جغرافية بعيدة ومتابعة حالة المرضى 
أوال بأول، كما أن هناك أنواعا أخرى أكثر تعقيدا من 
زراعــة  في  والمتمثلة  بعد،  عن  التطبيب  تطبيقات 
تقوم  إرسال  بأجهزة  المريض  وتزويد  أجهزة معينة 
ببث معلومات أساسية خاصة بالقلب أو بالوظائف 
الرعاية  مــقــدم  أو  الطبيب  إلــى  للمريض  الحيوية 

الصحية.
- ماذا عن فوائد التطبيب عن بعد؟

جائحة  وربــمــا  كثيرة  بعد  عــن  التطبيب  فــوائــد 
بشكل  التقنية  هــذه  على  الضوء  سلطت  قد  كورونا 
أكثر  التقنية منذ  هــذه  وجــود  مــن  الــرغــم  أكبر على 
مــن عــقــد مــن الــزمــن فــمــن مــمــيــزات هـــذه التقنية، 
زيـــارات  عــدد  وتقليل  الــمــرضــى  انــتــظــار  وقــت  تقليل 
االزدحــام  الحد من  في  ما يسهم  للعيادة،  المرضى 
الرعاية  أنظمة  على  العبء  وتخفيف  العيادات،  في 
فهذه  نفسه  الــمــريــض  إلــى  بالنسبة  أمــا  الصحية. 
الرعاية  على  حصوله  سهولة  فــي  أسهمت  التقنية 
المستشفى  ــارة  زيــ إلـــى  الــحــاجــة  دون  مــن  الصحية 
وهذه ميزة كبيرة لكبار السن والمقعدين، كما توفر 
هذه التقنية سرية أفضل للمرضى الذين ال يرغبون 

في رؤيتهم في المستشفى.
التوجه  ازداد  األمريكية  المتحدة  الواليات  في 
ــى اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة الــتــطــبــيــب عـــن بــعــد بنسبة  إلــ
كورونا  قبل  بما  مقارنة  كورونا  جائحة  خــالل   %154
والغالبية العظمى من مستخدمي هذه الخدمة من 

المرضى كانوا راضين بشكل كامل بهذه التجربة.
خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة  بــن  محمد  مركز 
الحديثة  الــمــســتــجــدات  واكــــب  للقلب  الــتــخــصــصــي 
هــذه  اتــخــذت  حــيــث  بــعــد  عــن  التطبيب  تقنيات  فــي 
الــتــكــنــولــوجــيــا بــعــدا أكــبــر مـــن حــيــث تــوفــيــر أجــهــزة 
المرضى  فبعض  االتصال،  بشبكة  القلب  منظمات 
لــهــم مثل  أجــهــزة طبية معينة  تــركــيــب  يــتــم  الــذيــن 
مــنــظــمــات الــقــلــب ومــزيــلــة الــرجــفــان يــتــم تــزويــدهــم 
ــال مــشــابــهــة لــلــتــلــفــون حــيــث يــتــم نقل  ــ بــأجــهــزة إرسـ
طبيب  إلــى  القلبية  المنظمات  هــذه  بيانات  جميع 
المريض من  القلب لفحصها وتقييم حالة  كهرباء 
دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى المستشفى 

ومن ضمن التقنيات الحديثة توفير الجيل الجديد 
من الشرائح اإللكترونية المزروعة تحت الجلد التي 
في  مكان  أي  من  للقلب  الحيوية  الوظائف  تراقب 
لفحص  القلب  كهرباء  طبيب  إلى  وإرسالها  العالم 
ــن ثـــم يسهم  الــبــيــانــات وتــقــيــيــم حــالــة الــمــريــض ومـ
المركز  يــوفــر  كــمــا  والـــعـــالج،  التشخيص  ســرعــة  فــي 
اللصقات اإللكترونية لبعض الحاالت المعينة التي 
تثبت من دون جراحة وتقوم بإرسال معلومات حيوية 
التركيب  سهولة  مميزاتها  ومــن  القلب  نبضات  عن 
وتوفير السهولة والراحة حيث يتمكن المريض من 
االستحمام في وجودها مقارنة بالتقنيات القديمة. 
قراصنة  وآمــنــة ضــد  األجــهــزة محصنة  هــذه  جميع 
االتـــصـــاالت ومـــن الــهــجــمــات الــرقــمــيــة وتــوفــر عامل 
الــســريــة بــطــريــقــة مــضــمــونــة حــيــث إن الــبــرمــجــيــات 
المستخدمة توفر طبقات متعددة من الحماية، ما 

يوفر أعلى درجات األمن السيبراني.
ويستخدمها  التقنيات  هــذه  مــن  الجديد  مــا   -

المركز؟ 
الجديد في مركز محمد بن خليفة بن سلمان 
آل خليفة التخصصي للقلب هو تركيب جهاز منظم 
لضربات القلب ومزيل الرجفان لمريض في العقد 
العائلة  تــاريــخ مــرضــي فــي  لــديــه  العمر  الــثــانــي مــن 
يتمثل في حاالت وفاة فجائية نتيجة مرض تضخم 
الــتــأكــد مـــن التشخيص  تـــم  الـــوراثـــي حــيــث  الــقــلــب 
الجينات  وفــحــص  القلب  ســونــار  عــن طــريــق فحص 
أسابيع  منذ  الجهاز  هــذا  تركيب  تــم  الــوراثــيــة حيث 

قليلة فقط وهذا النوع من األجهزة يعتبر األول من 
نوعه في البحرين، وقد تم ربط هذا الجهاز ببرنامج 
معين في هاتف المريض نفسه يمكننا من  خالله 
متابعة وظائف القلب الكهربائية للمريض من دون 
الحاجة إلى حضوره شخصيا إلى العيادة ويختلف 
المريض  بإعطاء  تقوم  التي  األخـــرى  األجــهــزة  عــن 
جهاز إرسال خاصا بالجهاز لنقل البيانات، ففي هذه 
الشخصي،  هاتفه  جهازين  المريض  يحمل  الحالة 

باإلضافة إلى جهاز اإلرسال الخاص بالمنظم.
ــا فــي حــالــة جــهــاز »ابــــوت جـــاالنـــت« الــحــديــث  أمـ
اإلرســال  إلغاء جهاز  فتم  لمريض  زراعــتــه  تم  الــذي 
واالكتفاء بهاتف المريض الذي يحتوي على برنامج 
القلب  البيانات من جهاز منظم  اإلرسال ويتم نقل 
إلى هاتف المريض عن طريق تقنية البلوتوث وهي 

الشركة الوحيدة في العالم التي توفر هذه الميزة.
ومــع  جـــدا،  واعـــد  بــعــد  عــن  التطبيب  مستقبل 
أكــبــر على هذه  الــوقــت ســوف نــرى االعــتــمــاد بشكل 
ــوف يــتــم  ــ ــول الـــعـــالـــم، وســ ــ الــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة حـ
ــع لــلــمــرضــى، لــكــن إلنــجــاح  اســتــخــدامــهــا بشكل أوسـ
هــــذه الــتــجــربــة بــشــكــل أكــبــر البــــد مـــن إنـــشـــاء قسم 
الغربية  الدول  غرار  على  التكنولوجيا  بهذه  خاص 
الــرعــايــة  فــي  فنيين  بــخــبــراء  وتــزويــدهــا  المتقدمة 
الصحية؛ حيث يتم التواصل مع المرضى بطريقة 
المرجو منها. الهدف  علمية مدروسة حتى تحقق 

زيـــارات  عــدد  وتقلل  الــوقــت  تــوفــر  التقنيات  هــذه  إن 
المرضى للعيادة.

الدكتورة هدى عمران تجيب: هل الجينات الوراثية تزيد من نسب اإلصابة بالسمنة؟

العوامل ما فوق الجينية �سبب رئي�سي في زيادة م�سكلة ال�سمنة 
العصر  مشكالت  إحــدى  السمنة  تعد 
العالمية  القضايا  مــن  وتعتبر  الصحية، 
ــا والـــبـــحـــث فــي  ــهـ ــداولـ ــتـــي غـــالـــبـــا يـــتـــم تـ الـ
عليها،  للقضاء  عــالجــهــا  وطـــرق  أســبــابــهــا 
لها  الــوراثــة  بالنا هــل  فــي  مــا يخطر  وأول 
الــســمــنــة؟ ولــكــي نجيب عــلــى هــذا  دور فــي 
ــاور الــخــلــيــج الــطــبــي الــدكــتــورة  الـــســـؤال حــ
الــوراثــة  عــمــران اختصاصي  مــوســى  هــدى 

الجزيئية بمركز الجنان الطبي:
- ما السمنة الوراثية؟ 

إن أي تفسير لمرض السمنة يجب أن 
والعوامل  الجينات  دور  االعتبار  يأخذ في 
تــعــتــبــر الــســمــنــة مــن  الـــجـــيـــنـــيـــة، إذ  فـــــوق 
تتداخل  التي  المهمة  الصحية  المشاكل 
وتنتج  البيئة،  مع  الوراثية  العوامل  فيها 
ــيـــن الـــطـــاقـــة  ــــالف بـ ــتـ ــ ــا بـــســـبـــب االخـ ــبـ ــالـ غـ
الجسم  يفقدها  التي  والطاقة  المكتسبة 
الحرارية  والــســعــرات  الطاقة  زادت  فكلما 
الــمــكــتــســبــة عـــن تــلــك الــتــي نــفــقــدهــا تــبــدأ 
الزيادة في الوزن بالظهور وتتراكم الدهون 

مسببة السمنة.
العالمية  الــصــحــة  منظمة  وبــحــســب 
مفرطة  زيـــادة  وجــود  بأنها  السمنة  تعرف 
في كمية الدهون في الجسم وزيادة معدل 
كثيرة  مخاطر  لها  السمنة  الجسم.  كتلة 
باألمراض  اإلصابة  في  السبب  تكون  وقد 
ــراض  ــ ــذه األمــــــراض الــســكــري وأمـ ــن هــ ومــ
الــقــلــب والــســكــتــة الــدمــاغــيــة وبــعــض أنـــواع 
الــســرطــان. وفــي الــعــقــود األخــيــرة، وصلت 
السكان  فــي  وبــائــيــة  مــعــدالت  إلــى  السمنة 
الذين تعزز بيئاتهم الخمول البدني وقلة 
شخص  مليون   650 نحو  ويعاني  النشاط 

في العالم من السمنة. 
- هل للجينات دور في السمنة؟

نعم، تسهم الجينات في تحديد كميات 
والمنطقة  الجسم  يخزنها  التي  الــدهــون 
الفخذين،  أو  كالبطن  فيها  يخزنها  التي 
كما أن التباين في الجينات يمكن أن يؤثر 
على السلوكيات )مثل الدافع لإلفراط في 
)مثل  الغذائي  التمثيل  أو  الطعام(  تناول 
الدهون  استخدام  على  الــقــدرة  انخفاض 

الــغــذائــيــة كـــوقـــود(. وعــلــى الــرغــم مــن كــون 
الجينات المثبت ارتباطها بالسمنة نادرة، 
فإن الدراسات بينت أن خلل الجينات يزيد 
بنسبة  المفرطة  بالسمنة  اإلصابة  فرص 
40-70%، وأن ما يقارب الـ50 جينا مسؤولة 

عن اإلصابة بالسمنة المفرطة.
السمنة  إلى  الوراثية  السمنة  وتقسم 
نــوع معين  وتــحــدث بسبب  الجين  أحــاديــة 
أو   FTO الــســمــنــة  كــجــيــن  الـــجـــيـــنـــات  مــــن 
الوراثية  األســبــاب  أبــرز  مــن  وتعتبر   LEPR
للبدانة في األطفال، أو السمنة المتعددة 
المعقدة  التفاعالت  عــن  وتنتج  الجينات 
بــيــن الــجــيــنــات الــمــتــعــددة، والــعــوامــل فــوق 
خلال  وتسبب  البيئية  والــعــوامــل  الجينية 
بــالــجــيــنــات الـــمـــســـؤولـــة عـــن الــتــحــكــم في 
بالجسم  معين  مــكــان  فــي  التشحم  نسبة 
المركزية(؛  الوسط )السمنة  مثل منطقة 
التي يكون أصحابها أكثر عرضة لإلصابة 
ــم مـــرض  بـــمـــقـــاومـــة اإلنـــســـولـــيـــن، ومـــــن ثــ
السمنة  وهــنــاك  الثاني.  الــنــوع  مــن  السكر 
Prader-( ويلي  برادر  كمتالزمة  المتالزمة 
ألــســتــروم-هــالــغــريــن  مـــتـــالزمـــة  أو   )Willi

 .)Alstrom-Hallgren(

الجينية  فـــوق  مــا  الــعــوامــل  دور  مــا   -
في السمنة؟

على الرغم من التأثير المهم للعامل 
فوق  مــا  عــوامــل  فــإن  السمنة  فــي  الجيني 
الجينية تمثل سببا رئيسيا في زيادة هذه 
إذ يمكن  العالم.  وتفاقمها حول  المشكلة 
أن يتسبب التعرض البيئي خالل الفترات 
الــنــمــو فــي حـــدوث تغييرات  الــحــرجــة مــن 
الــجــيــن مــن دون تغيير  دائــمــة فــي نــشــاط 
تــســلــســل الــجــيــن نــفــســه. وتــســهــم الـــعـــادات 
الصحية  غير  األطــعــمــة  كــتــنــاول  السلبية 
التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون 
الخاطئة  السلوكيات  وكذلك  والسكريات، 
أسلوب  واتباع  الرياضة  مثل عدم ممارسة 
الــخــامــلــة غــيــر النشطة فــي زيـــادة  الــحــيــاة 
والبــد  السمنة.  يسبب  مــا  الــدهــون  تجمع 
مـــن اإلشـــــــارة إلــــى أن الــــعــــادات الــغــذائــيــة 
المجتمعية التي نعيشها قد تفرض علينا 
عامال  يشكل  أن  يمكن  معينا  حياة  نمط 

أساسيا في إصابتنا بالسمنة.
- هل يمكن لعلم الجينوم أن يساعد 

في تشخيص وعالج السمنة؟
دورا  الـــجـــيـــنـــيـــة  ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ االخـ تـــلـــعـــب 

الــوراثــيــة  الــحــاالت  أســاســيــا فــي تشخيص 
وكذلك في  المفرطة،  بالسمنة  المرتبطة 
يعد  الــذي  المتالزمية  السمنة  تشخيص 
مهما جدا في تحديد آلية العالج الفعالة. 
وتوصي الجمعية األوروبية للغدد الصماء 
وجــمــعــيــة الـــغـــدد الــصــمــاء لـــدى األطــفــال 
بــاالســتــشــارة الــوراثــيــة لــأطــفــال دون سن 
الـــخـــامـــســـة الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن الــســمــنــة 
الــمــفــرطــة. هـــذا وقـــد ســاعــد تــقــدم الــذكــاء 
االصطناعي في المجال الطبي في ابتكار 
من  السمنة  تشخيص  فــي  واعـــدة  تقنيات 
شــأنــهــا أن تـــســـرع مـــن عــجــلــة الــبــحــث في 

مجال الطب الشخصي للسمنة.
- ماذا تقدم عيادة األمراض الوراثية 
في مركز الجنان الطبي لمرضى السمنة؟

فـــي عـــيـــادة األمـــــراض الـــوراثـــيـــة نــقــوم 
بـــإجـــراء االســـتـــشـــارات والــفــحــوصــات التي 
من  بالسمنة  المصابين  المرضى  تساعد 
للسمنة  المسبب  الــوراثــي  العامل  معرفة 
من  التخلص  مــن  تمكنهم  عـــدم  ســبــب  أو 
العديد  اتباعهم  مــن  الــرغــم  على  السمنة 
من برامج الرجيم، كما أن بإمكان المرضى 
ــانــــون مــــن الـــســـمـــنـــة الــمــفــرطــة  ــعــ ــن يــ ــمـ مـ
الجراحية  العمليات  إجــراء  في  ويرغبون 
الـــوزن استشارة عــيــادة األمــراض  إلنــقــاص 
الوراثية للتأكد من خلوهم من األمراض 
الوراثية المسببة للسمنة ليحققوا نتائج 

جيدة عند إجراء هذه العمليات.
نصيحة للجميع 

السمنة  دور في  لها  الوراثية  العوامل 
ــاره قــد  ــتـ ــن نـــمـــط حــيــاتــنــا الــــــذي نـــخـ ــكـ ولـ
يــخــلــصــنــا مـــن الــســمــنــة بـــاتـــبـــاع األنـــمـــاط 
تــنــاول  فــي  تتمثل  الــتــي  للحياة  الصحية 
الـــغـــذاء الــصــحــي واالبـــتـــعـــاد عـــن األغــذيــة 
وممارسة  العالية،  الحرارية  السعرات  ذات 
الماء  وشــرب  والــريــاضــة،  البدني  النشاط 
النوم،  بكمية كافية، وأخذ قسط كاٍف من 
ــدم  ــاه واالســــتــــعــــداد الــنــفــســي وعــ ــبــ ــتــ واالنــ
الـــعـــادات الصحية  االنــقــيــاد إلـــى مــمــارســة 
ــنـــاول الـــوجـــبـــات الــســريــعــة  الــســيــئــة مــثــل تـ

وغيرها من العادات غير الصحية.

} د. هدى موسى عمران. 

} د. عادل خليفة. 

م�ست�سفى ال�سالم التخ�س�سي 

يرحب بان�سمام الدكتور 

عبدالرحيم ال�سيد

انضمام  يعلن  أن  التخصصي  الــســالم  مستشفى  يــســر 
الــدكــتــور عــبــدالــرحــيــم الــســيــد اســتــشــاري الــجــراحــة الــعــامــة 
وجراحة األطفال إلى طاقمه الطبي، متخصصا في مناظير 
الدرقية  والغدة  الهضمي  الجهاز  وجراحة  والقولون  المعدة 
والثدي، والجراحة العامة لأطفال وختان حديثي الوالدة.

الدكتور عادل خليفة في حوار شامل عن التطبيب عن بعد 

مركز ال�سيخ محمد بن خليفة اآل خليفة يواكب 

الم�ستجدات الحديثة في تقنيات التطبيب عن بعد 
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اأ�ساد مبا اأظهره املواطنون واملقيمون من روح م�سوؤولة يف اللتزام بالإجراءات.. جمل�س الوزراء:

لئحة مالية للموؤ�س�سات ال�سحية وا�ستحداث و�سام الأمري �سلمان لال�ستحقاق الطبي
راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء الجتماع العتيادي الأ�سبوعي 

ملجل�س الوزراء الذي عقد يوم اأم�س يف ق�سر الق�سيبية.

امل�سامني  املجل�س  ا�ستعر�س  الجتماع،  م�ستهل  ويف 

خالل  والإقليمي  املحلي  ال�سعيدين  على  ال�سامية  والتوجهات 

ا�ستقبال ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

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

واأ�ساد املجل�س بتاأكيد جاللته اأيده اهلل على تعزيز اللحمة 

حتافظ  التي  الوثيقة  وال�سالت  الروابط  وتعميق  اخلليجية 

على مكت�سبات امل�سرية التنموية املباركة لدول جمل�س التعاون 

جاللة  بتاأكيد  ال�سدد  هذا  يف  ونوه  العربية،  اخلليج  لدول 

على  تاأكيد  من  العال«  »بيان  ت�سمنه  ما  على  املفدى  العاهل 

بتعزيز  التعاون  ملجل�س  الأ�سا�سي  للنظام  ال�سامية  الأهداف 

الرتابط والتن�سيق بني دول املجل�س، واإ�سارة البيان ملا يعقده 

اإىل  امل�سرتك  العمل  با�ستعادة  اأمل  من  املنطقة  دول  مواطنو 

التعاون والتكامل، ووجه  م�ساره الطبيعي وحتقيق مزيد من 

املجل�س اإىل اأهمية اأن يكون اخلطاب الإعالمي متوافًقا مع القيم 

تر�سخ  التي  اجلامعة  النبيلة  والتقاليد  والعادات  املجتمعية 

وحدة الهدف وامل�سري امل�سرتك لأبناء دول جمل�س التعاون.

العام  الوزراء مبنا�سبة قرب حلول  بعد ذلك رفع جمل�س 

اإىل  والتربيكات  التهاين  اأ�سدق  1443هـ  اجلديد  الهجري 

اهلل ورعاه  املفدى حفظه  البالد  عاهل  ح�سرة �ساحب اجلاللة 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

داعياً املوىل جلت قدرته اأن يكون عام خري على اأبناء البحرين، 

والأمتني العربية والإ�سالمية.

على  نتائج  من  حتقق  مبا  الوزراء  جمل�س  اأ�ساد  بعدها 

عن  ال�سدد  هذا  يف  معرًبا  كورونا،  لفريو�س  الت�سدي  �سعيد 

روح  من  اأظهروه  ما  على  واملقيمني  املواطنني  جلميع  ال�سكر 

على  موؤكًدا  الحرتازية،  بالإجراءات  اللتزام  يف  م�سوؤولة 

حتقق  ما  على  للحفاظ  بالإجراءات  اللتزام  موا�سلة  �سرورة 

من نتائج، منوًها بالفخر والعتزاز بالطاقم الطبي يف ال�سفوف 

الت�سدي  يف  الوطنية  اجلهود  �سمن  الفاعل  ودوره  الأمامية 

للفريو�س.

تبني  البحرين يف  ا�ستمرار مملكة  الوزراء  اأكد جمل�س  ثم 

الت�سدي  يف  الدويل  املجتمع  مع  التعاون  وتعزيز  املبادرات 

جلرائم الإجتار بالأ�سخا�س، معرًبا عن �سكره وتقديره للدور 

الفاعل لوزارة الداخلية واجلهات املعنية يف هذا اجلانب، وذلك 

الجتار  ملكافحة  العاملي  باليوم  املجل�س  تنويه  معر�س  يف 

بالأ�سخا�س.

اإىل ذلك، فقد �سدد املجل�س على اأهمية حماية حركة املالحة 

البحرية الدولية من اأية تهديدات توؤثر �سلًبا يف م�سار التجارة 

ل�سمان  الدولية  اجلهود  توحيد  �سرورة  على  موؤكًدا  العاملية، 

الأمن البحري وتعزيز ا�ستقرار املنطقة.

جدول  على  املدرجة  املو�سوعات  يف  املجل�س  نظر  بعدها 

اأعماله وقرر ما يلي:

اأولً: املوافقة على املذكرات الآتية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية والت�سريعية 

ب�ساأن تعديل اأحكام املر�سوم بقانون ب�ساأن الأو�سمة، با�ستحداث 

و�سام الأمري �سلمان بن حمد لال�ستحقاق الطبي.

2. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية والت�سريعية 

للموؤ�س�سات  املالية  الالئحة  باإ�سدار  قرار  م�سروع  بخ�سو�س 

يف  الثبات  حتقيق  ت�ستهدف  والتي  احلكومية،  ال�سحية 

دورة  و�سبط  املوؤ�س�سات  لهذه  واملحا�سبية  املالية  املعامالت 

الإيرادات وامل�سروفات فيها.

3. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية والت�سريعية 

العاملني  �سوؤون  تنظيم  لئحة  باإ�سدار  قرار  م�سروع  حول 

باملوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية، والتي تت�سمن ترتيب الوظائف 

ال�سحية  باملوؤ�س�سات  والتدريب  الأداء  وتقييم  و�سوابطها 

احلكومية.

والقت�سادية  املالية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4

والتوازن املايل ب�ساأن م�ساهمة مملكة البحرين يف دعم اجلهود 

الدولية للت�سدي لفريو�س كورونا وتوفري التطعيمات امل�سادة 

للفريو�س.

ب�ساأن  والنواب  ال�سورى  �سوؤون جمل�سي  5. مذكرة وزير 

مع  التعاون  تعزيز  يف  ت�سهم  التي  والإجراءات  ال�سوابط 

ال�سلطة الت�سريعية.

6. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية والت�سريعية 

ب�ساأن رد احلكومة على اقرتاح برغبة مقدم من جمل�س النواب.

ثانًيا: ا�ستعر�س املجل�س املو�سوع الآتي:

ب�ساأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  مذكرة   .1

العام 2021، حيث  من  الأول  للن�سف  العمل  �سوق  موؤ�سرات 

اأظهر التقرير نتائج املبادرات احلكومية يف حماية �سوق العمل 

الربنامج  دور  وكذلك  كورونا،  القت�سادية جلائحة  الآثار  من 

الوطني للتوظيف )2.0( يف توفري فر�س التوظيف امل�ستدامة 

اأمام اأبناء البحرين.

ثم اأخذ املجل�س علًما من خالل التقارير الوزارية للوزراء 

وجهود  ع�سكر  مبنطقة  وقع  الذي  احلريق  حادث  ب�ساأن 

جلامعة  ال�سنوي  والتقرير  معه،  التعامل  يف  الداخلية  وزارة 

اإىل  ال�سودان  بجمهورية  اخلارجية  وزيرة  وزيارة  البحرين، 

مملكة البحرين، وزيارة وزير اخلارجية بجمهورية باك�ستان 

للوزراء  اخلارجية  وامل�ساركات  البحرين  اإىل مملكة  الإ�سالمية 

�سهر  خالل  البحرين  مملكة  اإىل  الأجنبية  الوفود  وزيارة 

اأغ�سط�س 2021.

ا�ستعر�س مع نائب الدائرة وجمعية دار كليب احتياجات املنطقة

خلف يتفقد احتياجات الدائرة احلادية ع�سرة يف »ال�سمالية«
و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  قام 

ع�سام  العمراين  والتخطيط  البلديات 

بن عبداهلل خلف بزيارة تفقدية للدائرة 

ال�سمالية،  باملحافظة  ع�سرة  احلادية 

بوحمود،  خليفة  حممد  النائب  يرافقه 

علي  اأحمد  للدائرة  البلدي  والع�سو 

�سوؤون  وكيل  وبح�سور  املناعي، 

اخلياط  عبدالعزيز  اأحمد  ال�سغال 

البلديات ال�سيخ حممد  ووكيل �سوؤون 

البلدية  اآل خليفة، مدير عام  اأحمد  بن 

وعدد  الف�سالة  ملياء  ال�سمالية  املنطقة 

من املهند�سني لالطالع على احتياجات 

وتنفيذ  كليب  دار  اأهايل  ومتطلبات 

املقرتحات املمكنة على اأر�س الواقع.

اإطار  يف  الزيارة  هذه  وتاأتي 

الت�سريعية  ال�سلطة  بني  التعاون 

احتياجات  تلم�س  يف  والتنفيذية 

متابعتها  على  والعمل  املواطنني 

اىل  الحتياجات  هذه  واإي�سال 

تذليل  على  العمل  اأجل  من  امل�سئولني 

العقبات كافة، وتقدمي اأف�سل اخلدمات 

للمواطنني واملقيمني على اأر�س اململكة.

النائب  ا�ستعر�س  الزيارة  وخالل 

التي  والحتياجات  الطلبات  من  عدًدا 

يف  -متمثلة  القرية  اأهايل  بها  تقدم 

جمعية دار كليب- وتهدف اإىل حت�سني 

اخلدمات املقدمة للمواطنني من خدمات 

طرق و�سرف �سحي وم�ساريع خدمية 

من  عدد  معاينة  متت  حيث  بلدية، 

املواقع يف املنطقة.

الطرق  بع�س  الوزير  زار  كما 

للمعنيني  ووجه  املنطقة  يف  الرتابية 

اإىل  ب�ساأنها.  الالزم  الجراء  باتخاذ 

بتهيئتها  ووجه  القرية  حديقة  جانب 

لتلبي رغبات الأهايل.

يف  املعنيني  الوزير  وجه  كما 

الوزارة بر�سف وتهيئة مم�سى القرية 

على �سارع 23 مبجمع 1215، وذلك 

ريا�سة  ممار�سي  لحتياجات  تلبية 

امل�سي.

احتياجات  ا�ستعرا�س  مت  بعدها 

�سيانة  يف  متمثلة  كليب  دار  �سارع 

جتمعات  ومعاجلة  ال�سيارات  مواقف 

الوزير  وجه  وبدوره  الأمطار،  مياه 

ومدى  الطلبات  تلك  بدرا�سة  املعنيني 

اإمكانية تنفيذها.

ومن جانبه، تقدم النائب والع�سو 

وم�سوؤويل  للوزير  بال�سكر  البلدي 

الوزارة على ح�سورهم واطالعهم على 

متمنياً  كثب،  عن  الأهايل  احتياجات 

اأهايل  يخدم  مبا  الطلبات  هذه  تنفيذ 

املنطقة.

الدكتور مريزا يت�سلم �سهادة تقدير من نوادي الروتاري
عبداحل�سني  الدكتور  ا�ستقبل 

الطاقة  هيئة  رئي�س  مريزا  علي  بن 

املايل وفدا  املرفاأ  امل�ستدامة مبكتبه يف 

نوادي  عن  بالإنابة  امل�ستوى  رفيع 

وتقدم   2452 للمنطقة  الروتاري 

املحافظ  العمران  املهند�س مازن  الوفد 

وبح�سور   2452 للمنطقة  ال�سابق 

حمافظ  الأتا�سي  الدين  خري  جناد 

�سابق وعماد عبدالرحمن املوؤيد حمافظ 

اللجنة  رئي�سة  ار  �سابق وملي�س احل�سّ

الثامن  الدويل  للموؤمتر  التنظيمية 

للروتاري للمنطقة 2452، وذلك على 

اإثر النجاح الذي حققه املوؤمتر الدويل 

 2452 للمنطقة  للروتاري  الثامن 

املا�سي برعاية  اأقيم يف يونيو  والذي 

�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س 

�سهادة  الوفد  وقدم  الوزراء،  جمل�س 

كان  ملا  مريزا  للدكتور  وتقدير  �سكر 

وم�ساركة  اإيجابية  اإ�سهامات  من  له 

فّعالة اأ�سافت اىل املخرجات الإيجابية 

التنظيمية  اللجنة  التي متكنت  الهامة 

من ح�سرها وو�سعها يف اإطار ملخ�س 

الإجنازات والدرو�س امل�ستفادة.

الدكتور  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

مريزا بالوفد وتبادل التهاين مع حمافظ 

منطقة 2452 املهند�س مازن العمران 

للموؤمتر  التنظيمية  اللجنة  ورئي�سة 

ار وجميع اأفراد الوفد على  ملي�س احل�سّ

متكن  الذي  وال�سدى  املوؤمتر  جناح 

وا�سعة،  م�ستويات  على  حتقيقه  من 

يف  الفّعال  ودورهم  بجهودهم  م�سيًدا 

ي�سبق  ب�سكل مل  التطور  الدفع بعجلة 

التوقعات،  تفوق  وبنتائج  مثيل  له 

واأكد التزام الهيئة باملحافظة على دعم 

هذه اجلهود وموا�سلة بناء ال�سراكات 

الهامة مع النادي وخمتلف اجلمعيات 

والنوادي املدنية يف اإطار وحدة الهدف 

الوطني.
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البحرين ترتاأ�س اجتماع روؤ�شاء جلان معادلة ال�شهادات بدول »جمل�س التعاون«

ا�شتعرا�س جتربة البحرين يف العرتاف بالتعلم الإلكرتوين واملعادلة امل�شروطة

االجتماع  اأعمال  البحرين  مملكة  تراأ�ست 

الوطنية  اللجان  روؤ�ساء  للجنة  ع�سر  التا�سع 

جمل�س  بدول  العلمية  املوؤهالت  ملعادلة 

وزارات  وكالء  بح�سور  وذلك  التعاون، 

الوطنية  اللجان  روؤ�ساء  والتعليم  الرتبية 

جمل�س  بدول  العلمية  املوؤهالت  لتقومي 

التعاون.

حممد  الدكتور  اللجنة  اجتماع  وتراأ�س 

مبارك بن اأحمد املدير العام ل�سوؤون املدار�س 

املوؤهالت  لتقومي  الوطنية  اللجنة  رئي�س 

العلمية ممثالً عن وفد مملكة البحرين )دولة 

الرئا�سة(، عرب تقنية االت�سال املرئي.

وقد مت خالل االجتماع ا�ستعرا�س ومناق�سة 

عدد من املو�سوعات املت�سلة بتعزيز التعاون 

التعاون  والتن�سيق امل�سرتك بني دول جمل�س 

فيما يخ�س تقومي ومعادلة املوؤهالت العلمية، 

واالعرتاف  الوهمية،  ال�سهادات  ومكافحة 

العلمية ال�سادرة من دول  املتبادل باملوؤهالت 

ال�سوابط واملعايري  التعاون، وو�سع  جمل�س 

املمنوحة  املوؤهالت  ملعادلة  اال�سرت�سادية 

بنظام التعليم االإلكرتوين. 

ل�سوؤون  العام  املدير  ا�ستعر�س  وقد 

لتقومي  الوطنية  اللجنة  رئي�س  املدار�س 

يف  البحرين  مملكة  جتربة  العلمية  املوؤهالت 

بنظام  ال�سادرة  العلمية  باملوؤهالت  االعرتاف 

نظام  تطبيق  وكذلك  االإلكرتوين،  التعليم 

ت�سريع  يف  اأ�سهم  الذي  امل�سروطة  املعادلة 

وترية اإ�سدار اإفادات املعادلة العلمية.

وقد ح�سر االجتماع من مملكة البحرين كل 

م�ست�سار  الكوهجي  �سهى حممد  االأ�ستاذة  من 

التعليم اخلارجي مبكتب املدير العام ل�سوؤون 

احلدي  �سالح  هنادي  واالأ�ستاذة  املدار�س، 

رئي�س ق�سم معادلة ال�سهادات االأجنبية.

خليفة بن علي يتفقد امل�شاريع التطويرية باملحافظة اجلنوبية
علي  بن  خليفة  ال�سيخ  �سمو  قام 

املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن 

اجلنوبية بزيارة ميدانية، للوقوف على 

�سري عمل عدد من امل�ساريع التطويرية 

�سملت  كما  باملحافظة،  والتنموية 

ومقرتحات  احتياجات  متابعة  الزيارة 

اأهايل منطقة الرفاع، والتي تاأتي �سمن 

التي  امليدانية  الزيارات  من  �سل�سلة 

اأف�سل  بتوفري  �سموه  حر�س  تعك�س 

بح�سور  وذلك  للمواطنني،  اخلدمات 

مدير  عبداللطيف  بن  عا�سم  املهند�س 

املنطقة اجلنوبية، وعدد من  بلدية  عام 

امل�سوؤولني يف املحافظة.

املحافظة  حمافظ  �سمو  واأكد 

حتر�س  املحافظة  اأن  على  اجلنوبية 

التوا�سل  تعزيز  على  م�ستمر  وب�سكل 

امليداين الذي يعد ركيزة اأ�سا�سية يف عمل 

الزيارات  موا�سلة  خالل  من  املحافظة 

لالطالع  التفقدية  واجلوالت  امليدانية 

ومتابعة  املواطنني  احتياجات  على 

التي  امل�ساريع  من  جملة  م�ستجدات 

امل�ستقبلية  والتطلعات  الروؤى  حتقق 

وال�سراكة  بالتن�سيق  وامل�ستدامة 

املجتمعية مع خمتلف القطاعات.

ن�سف  الثاين  االجتماع  اأم�س  ُعقد 

اأعمال  نتائج  مبتابعة  اخلا�س  ال�سنوي 

امل�سرتكة،  التايلندية  البحرينية  اللجنة 

برئا�سة ال�سفري الدكتور ال�سيخ عبداهلل بن 

اخلارجية  وزارة  وكيل  خليفة،  اآل  اأحمد 

مانابان،  ودو�ست  ال�سيا�سية،  لل�سوؤون 

نائب وكيل وزارة خارجية مملكة تايلند.

الدكتور  ال�سفري  اأكد  وخالل االجتماع، 

خليفة،  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ 

ال�سراكة  بتعزيز  البحرين  مملكة  اهتمام 

م�سيًدا  ال�سديقة،  الدول  مع  اال�سرتاتيجية 

ومملكة  البحرين  مملكتي  بني  يجمع  مبا 

وما  وثيقة،  تاريخية  عالقات  من  تايلند 

كل  على  ومتانة  تطور  من  به  تت�سم 

االأ�سعدة.

اخلارجية  وزارة  وكيل  واأعرب 

لل�سوؤون ال�سيا�سية، عن اعتزازه بامل�ستوى 

بني  العالقات  اإليه  و�سلت  الذي  املتميز 

اإيجاًبا  ينعك�س  مبا  ال�سديقني،  البلدين 

اآفاق جديدة للتعاون، ت�سهم يف  على فتح 

حتقيق التطلعات امل�سرتكة.

وزارة  وكيل  نائب  اأعرب  جانبه،  من 

بالده  تطلع  عن  تايلند  مملكة  خارجية 

ال�سداقة  عالقات  تطوير  ال�ستمرار 

يعود  مبا  البحرين،  مملكة  مع  والتعاون 

ال�سديقني،  البلدين  على  واملنفعة  باخلري 

متمنًيا ململكة البحرين دوام الرقي والتقدم.

كما جرى خالل االجتماع تبادل الروؤى 

ووجهات النظر ب�ساأن عدد من الق�سايا ذات 

االهتمام امل�سرتك.

وكيل اخلارجية ي�شيد بتطور ال�شراكة

 القائمة بني مملكة البحرين ومملكة تايلند

م�شت�شار امللك لل�شوؤون الدبلوما�شية ي�شيد 

بدور �شفري ُعمان يف تعزيز الروابط الأخوية

لل�سوؤون  امللك  م�ست�سار جاللة  اآل خليفة  بن حممد  اأحمد  بن  ال�سيخ خالد  ا�ستقبل 

الدبلوما�سية، اأم�س يف مكتبه بق�سر الق�سيبية ال�سفري عبداهلل بن را�سد بن علي املديلوي 

�سفري �سلطنة عمان ال�سقيقة لدى اململكة عميد ال�سلك الدبلوما�سي، وذلك مبنا�سبة انتهاء 

فرتة عمله يف مملكة البحرين.

وخالل اللقاء، اأ�ساد ال�سيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة بجهود �سفري �سلطنة 

عمان عميد ال�سلك الدبلوما�سي، وبدوره امللمو�س يف تعزيز الروابط االأخوية بني مملكة 

البحرين و�سلطنة عمان وامل�سي مبجاالت التعاون الثنائي الآفاق اأرحب وملا فيه خري 

ل�سالح البلدين، متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه، اأعرب ال�سفري عبداهلل بن را�سد بن علي املديلوي عن اعتزازه بلقاء ال�سيخ 

خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة و�سعادته بالعمل �سفرًيا لبالده لدى مملكة البحرين، 

وعميق امتنانه وتقديره ملا حظي به من دعم وتعاون من كل امل�سوؤولني، متمنًيا ململكة 

البحرين املزيد من التقدم والرخاء يف جميع املجاالت.

درا�شة �شراء خدمة عالج العقم من املراكز املتخ�ش�شة.. وزيرة ال�شحة:

ال�شمان ال�شحي ي�شمل عالج حالت العقم واأطفال الأنابيب 

غالب اأحمد:

اأن  ال�سالح  فائقة  ال�سحة  وزيرة  اأفادت 

املواطن �سيح�سل على خدمة اأطفال االأنابيب وفًقا 

لل�سوابط املحددة، وذلك �سمن ال�سمان ال�سحي 

والعالجية  الوقائية  اخلدمات  من  االإلزامي 

اأنه  اإىل  والتاأهيلية والفحو�سات الطبية، م�سريًة 

�سيتم درا�سة اآلية توفري اخلدمة مبا يف ذلك �سراء 

اخلدمة من املراكز املتخ�س�سة يف هذا العالج.

مقرتح  على  لها  رد  يف  ال�سالح  وذكرت 

العقم  حاالت  بعالج  التكفل  ب�ساأن  برغبة  نيابي 

اخلا�سة  امل�ست�سفيات  يف  املحدود  الدخل  لذوي 

اأو باخلارج اأن االقرتاح برغبة مطبق على اأر�س 

ال�سمان  نظام  تطبيق  ومع  اإنه  حيث  الواقع، 

ل�سنة   23 رقم  القانون  ن�س  الذي  ال�سحي 

2018 باإ�سدار قانون ال�سمان ال�سحي يف املادة 

ال�سمان  ال�سحية يف  الرزم  37 منه على منافع 

ال�سحي االإلزامي.

التي  ال�سحية  املناقع  اإن  ال�سالح  وقالت 

ال�سحي  ال�سمان  يف  املواطن  عليها  يح�سل 

والعالجية  الوقائية  اخلدمات  من  االإلزامي 

والتاأهيلية والفحو�سات الطبية ت�سمل: الفح�س 

والت�سخي�س والك�سف والعالج والرعاية ال�سحية 

اإجراء  واال�سعة،  املختربية  الفحو�سات  االأولية، 

والوالدة،  االأمومة  رعاية  اجلراحية،  العمليات 

العالجية  اخلدمات  والتاأهيل،  للعالج  االإقامة 

لالأ�سنان وال ت�سمل التجميل غري العالجي.

العالج  ي�سمل:  ال�سحي  ال�سمان  اأن  وبينت 

النف�سي، العالج الطبيعي، اخلدمات التمري�سية، 

ال�سمنة  حمددة،  ل�سوابط  وفًقا  االأنابيب  اأطفال 

العالجية وفًقا ل�سوابط حمددة، خدمات التجميل 

االأجهزة  للعالج،  املقررة  االأدوية  العالج، 

اإقامة مرافق واحد للمري�س  التعوي�سية، نفقات 

يف احلاالت التي ت�ستدعي ذلك، خدمات االإ�سعاف، 

واأية  املزمنة،  االأمرا�س  كافة  الطويلة،  االإقامة 

اأو  تاأهيلية  اأو  عالجية  اأو  وقائية  خدمات 

فحو�سات طبية اأخرى ي�سدر حتديدها قرار من 

املجل�س االأعلى لل�سحة.

خالل  من  �سيح�سل  املواطن  اأنه  واأو�سحت 

االأنابيب  اأطفال  خدمات  على  ال�سحية  املنافع 

اآلية توفري  وفًقا ل�سوابط حمددة و�سيتم درا�سة 

هذه اخلدمة مبا يف ذلك �سراء اخلدمة من املراكز 

اللجنة  اأن  موؤكدة  املجال،  هذا  يف  املتخ�س�سة 

عليه  ن�ست  ملا  ووفًقا  اخلارج  للعالج يف  العليا 

 2017 ل�سنة   17 رقم  القرار  من   2 رقم  املادة 

اإجراءات  ب�ساأن  التنظيمية  الالئحة  باإ�سدار 

اخلارج  يف  للعالج  املواطنني  ابتعاث  و�سوابط 

فاإنه يجوز ابتعاث املواطنني املتمتعني باجلن�سية 

البحرينية اأو من يف حكمهم اإىل اخلارج للعالج 

توافر  حال  يف  اململكة  مب�ست�سفيات  عالجهم  اأو 

و�سائل عالجهم يف امل�ست�سفيات احلكومية بقرار 

من اللجنة وبعد توافر امليزانية الالزمة.

وقررت جلنة اخلدمات املوافقة على املقرتح 

لذوي  العقم  حاالت  بعالج  التكفل  ب�ساأن  برغبة 

يف  اأو  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  يف  املحدود  الدخل 

االأ�س�س  من  عدًدا  برغبة  املقرتح  وحدد  اخلارج، 

واملبادئ، وهي اأن يتم و�سع اال�سرتاطات الالزمة 

عن  رواتبهم  تقل  والذين  املواطنني  ال�ستفادة 

500 دينار، اإ�سافة اإىل حتقيق الرعاية ال�سحية 

ذوي  وم�ساعدة  املحدود،  الدخل  لذوي  الالزمة 

الدخل املحدود بتحقيق اأحالمهم عن طريق الدعم 

اأو من خالل  املقدم لهم يف امل�ست�سفيات اخلا�سة 

العالج يف اخلارج.

فائقة ال�صالح

باعتبارها من دور العبادة كامل�شاجد واجلوامع.. اقرتاح برملاين:

اإ�شقاط فواتري الكهرباء واملاء عن املاآمت واحل�شينيات

فاطمة �سلمان: 

برغبة يطالب  باقرتاح  النواب  تقدم عدد من 

الكهرباء  �سوؤون  بوزارة  ممثلة   - احلكومة 

عن  واملاء  الكهرباء  فواتري  باإ�سقاط   - واملاء 

العبادة  دور  من  باعتبارها  واحل�سينيات  املاآمت 

دفع  من  القانون  مبوجب  احلكومة  تعفيها  التي 

النائب  وقال  واجلوامع.  كامل�ساجد  الفواتري 

االقرتاح  مقدمي  اأبرز  اأحد   - ال�سالح  ممدوح 

املاآمت  دعم  �سرورة  من  ينطلق  االقرتاح  باأن   -

يف  كبري  ب�سكل  ي�سهم  الدي  االأمر  واحل�سينيات، 

لدور  ال�سامية  واالأهداف  العليا  امل�سلحة  حتقيق 

لن�سر  وموؤ�س�سات  للعبادة،  مقًرا  كونها  العبادة 

العلم واملعرفة والثقافة الوطنية.

باالإ�سافة  املقرتح  على  التوقيع  يف  و�سارك 

عبا�س،  اآل  عمار  النواب  من  كل  ال�سالح  اإىل 

وممدوح  الع�سريي،  وه�سام  ها�سم،  فالح  و�سيد 

البحراين.

واأ�سار ال�سالح اإىل االأدوار املهمة التي ت�سطلع 

الدينية  االأ�سعدة  على  واحل�سينيات  املاآمت  بها 

لها  والتي  والوطنية،  واالجتماعية  والرتبوية 

بالغ االأثر االإيجابي يف املحافظة على مبادئ الدين 

االإ�سالمي ال�سمح، وحفظ الهوية الوطنية، وتعزيز 

اأوا�سر املحبة والرتابط بني اأفراد املجتمع، بل اأنها 

مملكة  بها  تنعم  التي  النموذجية  احلالة  تعك�س 

البحرين من تنوع لالأديان والطوائف واملذاهب.

اأن  على  ال�سالح  اأكد  الديني  ال�سعيد  وعلى 

الربامج  من  بالعديد  ت�سطلع  واحل�سينيات  املاأمت 

املفاهيم  تر�سيخ  يف  ت�سهم  التي  والفعاليات 

واملبادئ  االأ�س�س  وفق  املجتمعية  وال�سلوكيات 

الدينية املعتدلة، من خالل املحا�سرات التوعوية 

وتكامل  دعم  ت�سهم  التي  امل�ساندة  واالأن�سطة 

كلمة  اإعالء  جانب  اإىل  وطنية،  املبذولة  اجلهود 

العقل واالعتدال يف مواجهة كل التحديات، والتي 

كانت �سمام اأمان ململكة يف الكثري من املنعطفات 

تاريخ  طوال  واالأمنية  واالجتماعية  ال�سيا�سية 

املاأمت واحل�سينيات العريق.

وتابع قائالً: »ويف اإطار التطور الذي �سهدته 

االأخرية،  العقود  خالل  واحل�سينيات  املاأمت 

جماالت  يف  مهمة  م�سوؤوليات  تتوىل  اأ�سبحت 

واخلطابة  والقراءة  وال�سعر  الكرمي  القراآن  علوم 

للمعارف  والتعليم، حيث �سمت بع�سها مكتبات 

اأنواعها، وبادرت يف م�سروعات على مدار  ب�ستى 

العام، وت�سم كوادر وطنية ذات طاقات عالية من 

العطاء العلمي والديني والثقايف«.

ممدوح ال�صالح
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اجلزيرة جاءت ملعاجلة عقدة النق�ص التي تعانيها الدوحة.. حمللون وخرباء:

متويل قطر للحر�ص الثوري دعم للم�شروع الإرهابي الإيراين

اأكد م�شاركون يف الربنامج اخلا�ص الذي بثّه تلفزيون البحرين على التورط 

ا مع ما ك�شفت  القطري يف دعم ومتويل الإرهاب، والذي مل يعد خافيًا، خ�شو�شً

للإرهاب  قطر  ودعم  حول متويل  من حتقيق  الأمريكية  املتحدة  الوليات  عنه 

من خلل احلر�ص الثوري الإيراين املدرج على قوائم الإرهاب الدولية، والذي 

الإرهابي،  اأبرزها حزب اهلل  املنطقة  تتفرع منه ع�شرات اجلماعات املتطرفة يف 

داعني النظام القطري اإىل العودة اإىل البيت اخلليجي والعربي واحرتام التفاقيات 

ي�شر  الذي  العدواين  ال�شلوك  ووقف  العل،  اتفاق  اآخرها  كانت  والتي  املوقعة، 

بالأمن القومي العربي وال�شعب القطري ومقدراته.

 ويف هذا ال�شدد اأكد الكاتب واملحلل ال�شيا�شي خالد الزعرت على اأن علقة 

قطر باحلر�ص الثوري الإيراين وامللي�شيات الإيرانية لي�شت بالأمر اجلديد، واإمنا 

تعود لعقود طويلة �شعت الدوحة خللها اإىل ن�شج علقات را�شخة ووا�شعة مع 

هذه امللي�شيات، �شواء ملي�شيا احلوثي يف اليمن اأو حزب اهلل الإرهابي يف لبنان 

وغريها.

الإيراين  الثوري  للحر�س  القطري  الدعم  الزعرت؛  واأ�ضاف   

والنظام  الدوحة  بني  ما  العالقة  تطور  يعك�س  رئي�ضي  ب�ضكل 

الإيراين، خ�ضو�ضا اأن احلر�س الثوري هو يعترب الأداة الرئي�ضية 

التي حتكم طهران ب�ضكل رئي�ضي وتتحكم بامل�ضروع الإيراين يف 

املنطقة والذي بداأ منذ عام 1979.

وقال اإن الدوحة بعالقتها مع امليلي�ضيات وباحلر�س الثوري 

ال�ضابقة  مواقفها  على  ثابتة  الآن  اإىل  لتزال  اأنها  توؤكد  الإيراين 

الداعمة للميلي�ضيات الإيرانية، �ضواء يف اليمن اأو لبنان، والذي 

ميثل ا�ضتهداف وا�ضح و�ضريح لالأمن القومي العربي، ويعك�س 

اإىل  و�ضلت  والتي  والدوحة،  طهران  بني  ما  الأدوار  تقا�ضم 

م�ضتويات عالية، حيث اأ�ضبح الدعم القطري ل يوجه فقط اإىل 

امليل�ضيات فح�ضب؛ واإمنا اإىل احلر�س الثوري الإيراين مبا�ضرة.

جمل�س  دول  لدى  الزعرت؛  خالد  واملحلل  الكاتب  وقال 

التعاون اخلليجي مبداأ وا�ضح يف مواجهة امل�ضروع الإيراين يف 

العام 1979 وو�ضول اخلميني  واأنه ومنذ  املنطقة، خ�ضو�ضاً 

وبالتايل  اخلليجي،  وال�ضتقرار  لالأمن  مبا�ضرا  مهدًدا  لل�ضلطة 

فقد عملت منظومة جمل�س التعاون اخلليجي على مواجهة هذا 

التهديد، بالتايل جند اأن حماولة قطر اليوم لدعم احلر�س الثوري 

اإيران يف  �ضواء ب�ضكل مبا�ضر او من خالل توجيه الدعم لأذرع 

يف  وي�ضاهم  اخلليجي،  القومي  بالأمن  م�ضا�س  يعترب  املنطقة 

اخلانقة  القت�ضادية  الأزمة  مع  خا�ضة  الإيراين،  امل�ضروع  دعم 

التي تعي�ضها طهران ب�ضبب عودة العقوبات التي فر�ضتها اإدارة 

الرئي�س دونالد ترامب، والتي من �ضاأنها عرقلة امل�ضروع الإيراين 

يف املنطقة، ولذلك فاإن الدعم املادي القطري يعترب م�ضاهمة يف 

متهيد الطريق اأمام امل�ضروع الإيراين لتنفيذ خمططاته.

عقدة  ملعاجلة  جاء  اجلزيرة  قناة  تاأ�ضي�س  اأن  اإىل  م�ضرًيا 

ومملكة  اخلليج  دول  جتاه  الدوحة  تعانيها  كان  التي  النق�س 

التاريخية،  الرتاكمات  بفعل  اخل�ضو�س،  وجه  على  البحرين 

حيث كانت قطر حتت حكم اآل خليفة، لذلك جند اأن قناة اجلزيرة 

تاأ�ض�ضت لتمنح الدوحة وجود وتاأثري على اخلارطة ال�ضيا�ضية 

كاأداة  ا�ضتخدامها  اإىل  اإ�ضافة  والدولية،  والإقليمية  العربية 

العربية،  الدول  وا�ضتهداف  العربي  اخلليج  دول  مواجهة  يف 

وبالتايل جند اأن م�ضاألة التغيري يف قناة اجلزيرة مرتبط ب�ضكل 

القدمي الذي كان يراأ�ضه حمد بن خليفة وحمد بن  كبري بالعهد 

جا�ضم، وهو ما يوؤكد اأن قطر تعي�س اليوم حالة من متاأرجحة ما 

بني العهد القدمي ممثالً بحمد بن خليفة وحمد بن جا�ضم والعهد 

اجلديد ممثالً بال�ضيخ متيم الذي وّقع اتفاقية العال، وبالتايل جند 

رموز العهد القدمي يحاولون �ضرب اتفاقية العال والتن�ضل من 

تنفيذ بنودها، وهو ما يف�ضر تعاطي قناة اجلزيرة مع الأحداث، 

حيث حافظت على ذات الوترية مل يحدث اأي تغيري، فاأ�ضبحت 

القناة منرًبا اإعالمًيا للجماعات والتنظيمات التي ت�ضتهدف الأمن 

وتنظيم  الإرهابي  اهلل  وحزب  احلوثيون  مثل  العربي،  القومي 

الإخوان.

واختتم املحلل والكاتب خالد الزعرت حديثه بالتاأكيد على اأن 

ال�ضيا�ضات التي تنتهجها قطر وقناة اجلزيرة لها تاأثريها على 

اأي�ضا.  القطري  الداخل  وعلى  والعربي  اخلليجي  القومي  الأمن 

قطر عن حميطها  عزل  م�ضاألة  تر�ضخ  ال�ضيا�ضات  هذه  اإن  وقال 

جند  القطرية  لل�ضيا�ضات  ننظر  وعندما  والعربي،  اخلليجي 

اجلزيرة  قناة  نهج  جانب  اإىل  العربية،  ال�ضعوب  اأ�ضرت  اأنها 

اأن  يبدو  لكن  القطري،  ال�ضعب  يخدم  ل  والذي  التحري�ضي، 

النظام القطري اأو العهد القدمي يف قطر ل يزال ي�ضعى مل�ضاحله 

واأطماعه ال�ضخ�ضية.

احلركات  �ضوؤون  يف  الباحث  اأديب،  منري  قال  جانبه  من 

تدعم  ومازالت  كانت  قطر  اإن  الدويل،  والإرهاب  املتطرفة 

ا  جماعات العنف والتطرف، وهو دعم قدمي ومتوا�ضل، خ�ضو�ضً

للتنظيمات املتطرفة ذات اخللفية ال�ضنية، مثل القاعدة وداع�س 

وميلي�ضيات  لتنظيمات  دعمها  عن  ف�ضالً  امل�ضلمني  والإخوان 

واحلر�س  احلوثية  احلركة  مثل  �ضيعية  خلفية  ذات  م�ضلحة 

الثوري وحزب اهلل الإرهابي.

لهذه  املبا�ضر  وغري  املبا�ضر  الدعم  هذا  �ضور  اإىل  واأ�ضار 

التنظيمات، ومنع ق�ضية الفدية والأموال التي دفعتها قطر لهذه 

القطرية،  ال�ضخ�ضيات  امليل�ضيات عندما قامت باختطاف بع�س 

حيث دفعت الدوحة مبالغ طائلة لالإرهابيني وهي املبالغ التي 

مت ا�ضتخدامها يف الكثري من العمليات الإرهابية.

التنظيمات املتطرفة ن�ضاأت من رحم قطر، وهناك  اإن  وقال 

�ضلة وا�ضحة تربط الدوحة بها �ضواء من خالل الدعم املبا�ضر 

اأو غري املبا�ضر اإ�ضافة اىل الدعم ال�ضيا�ضي والدبلوما�ضي والأمني 

والع�ضكري، م�ضت�ضهًدا باللقاءات املتعددة التي جمعت امللي�ضيات 

امل�ضلحة والدوحة، وما زالت تقدم لها دعًما حتت اأعني املجتمع 

الدويل دون رادع، منوًها اإىل اأن املجتمع الدويل مل يتدخل ب�ضورة 

كبرية رغم ال�ضعور بالقلق جراء ال�ضلوك القطري ال�ضاذ.

ورغم العالقة بني الدوحة ووا�ضنطن ووجود قرابة ع�ضرة 

جتري  املتحدة  الوليات  فاإن  قطر،  يف  اأمريكي  جندي  اآلف 

للحر�س  قطر  دعم  ب�ضاأن  املعلومات  بخ�ضو�س  وا�ضًعا  حتقيًقا 

الثوري وفيلق القد�س الذي قام بقتل قرابة 600 جندي و�ضابط 

اأمريكي يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط.

معرًبا عن اعتقاده باأن قطر، ومنذ �ضنوات، كانت تتوا�ضل مع 

احلر�س الثوري الإيراين وت�ضتقبل قياداته يف الدوحة وتقدم له 

الدعم املايل، كما قام احلر�س الثوري با�ضتخدام املوانئ القطرية 

الإرهابية،  للميل�ضيات  ت�ضل  كانت  التي  الأ�ضلحة  تهريب  يف 

ورغم توافر هذه املعلومات؛ اإل اأن املجتمع الدويل غ�س الطرف 

ومل يفتح حتقيًقا حقيقًيا واأخذ اإجراءات ملحا�ضبة قطر.

يف  حا�ضرة  ومازالت  البحرين  مملكة  كانت  اأديب؛  وقال 

الدول  وحما�ضبة  الإرهاب  خطر  من  احلد  �ضاأنه  من  جتمع  كل 

التي تدعم جماعات العنف والتطرف، مثل قطر، هو ذات املوقف 

اخلليجي والعربي.

من�ضاتها  على  قطر  تقدمه  الذي  الدعم  اإىل  اأديب  اأ�ضار  كما 

املا�ضية،  ال�ضنوات  مدار  على  الإرهابية  للتنظيمات  الإعالمية 

التنظيمات،  لهذه  املنتمون  بع�س  عليها  ي�ضيطر  من�ضات  وهي 

اأن  اإىل  نتو�ضل  املن�ضات  هذه  وبتحليل حمتوى  اأنه  اإىل  م�ضرًيا 

و�ضرب  اإ�ضقاطها  حماولة  العربية  الأنظمة  ت�ضويه  هو  الهدف 

قطر  من�ضات  تثريها  التي  ال�ضائعات  اأن  مو�ضًحا  ا�ضتقرارها. 

الإعالمية ت�ضتهدف ب�ضكل مبا�ضر البحرين وال�ضعودية والإمارات 

وم�ضر، اإىل جانب دعمها للخارجني عن القانون من هذه الدول 

عرب ا�ضت�ضافتهم على خمتلف القنوات من اأجل الت�ضويه والفتنة 

هذه  على  كارثية  نتائج  له  يكون  قد  ما  وهو  الكراهية،  ون�ضر 

الدول لول قدرة موؤ�ض�ضاتها الإعالمية على تفكيك خطاب الدوحة 

وحماية مواطنيها..

قد  القطري  النظام  اأن  على  العامر  اأحمد  النائب  اأكد  فيما 

�ضيا�ضته  ب�ضبب  التفكك  خلطر  العربي  اخلليج  وحدة  عّر�س 

اإثارة  العدواين، من خالل حماولة  العدوانية من خالل �ضلوكه 

الفو�ضى وتاأليب ال�ضعوب على حكامها، فقد اأخذ النظام القطري 

كل  متجاهالً  العربي«،  بـ»الربيع  ي�ضمى  فيما  العراب  دور 

توقيعه  مت  وما  اخلليجية  املنظومة  �ضمن  ال�ضمل  مل  حماولت 

من اتفاقيات مثل اتفاق الريا�س 2013 واتفاق الريا�س 2014 

واتفاق العال موؤخًرا.

هجومها  يف  قطر  تتمادى  اأن  املوؤ�ضف  من  اأنه  م�ضيًفا 

اجلزيرة  قناة  توجيه  املقاطعة، من خالل  دول  وال�ضريح على 

الإرهابية لن�ضر الأكاذيب واملعلومات امل�ضللة، ومع توقيع اتفاق 

العال ل زالت اجلزيرة تتعمد ا�ضتهداف مملكة البحرين �ضاربة 

عر�س احلائط مبا مت التوقيع عليه.

ت�ضمر  تاأ�ضي�ضها  ومنذ  القطرية  املن�ضة  هذه  اأن  مو�ضًحا 

و�ضعب  قيادة  جتاه  القطري  النظام  يف  املتوارث  الدفني  احلقد 

حقوقية  دكاكني  من  وم�ضادر  تقارير  على  معتمدة  مملكة، 

ماأجورة ومدفوعة الثمن، اإىل جانب ارتباط الدوحة مبخططات 

تخريب بال�ضرق الأو�ضط �ضواء يف دول اخلليج اأو �ضمال العراق 

ثبتت حقيقة متويل  فقد  لبنان وغريها، وبالتايل  اأو  اأو �ضوريا 

النظام القطري للجماعات الإرهابية، يف ذلك حزب اهلل الإرهابي 

لقتل  ت�ضعى  اإرهابية  حركات  متويل  كذلك  داع�س،  وتنظيم 

لو�ضع قطر على  يوؤدي  اأن  ما ميكن  الأمريكيني، وهو  الأجانب 

قائمة الدولة الراعية لالإرهاب.

العدواين  ب�ضلوكه  القطري  النظام  اأن  العامر  النائب  واأكد 

املتوا�ضل يثبت عدم جديته يف مّل ال�ضمل، و�ضربه عر�س احلائط 

املنطقة، وموا�ضلته تنفيذ  التي جتمع �ضعوب  الوثيقة  الروابط 

لتحقيق  القطري  ال�ضعب  ثروات  وتوظيف  اخلبيثة  اأجنداته 

اأهداف وماآرب خا�ضة.

اإن  املاجد  اأ�ضامة  ال�ضحايف  الكاتب  قال  اآخر  جانب  ومن 

احت�ضان قطر لالإرهاب ورعايتها هي ق�ضية وم�ضكلة كل مواطن 

اإن  قطر  وعلى  الكبري،  البيت  هذا  كيان  على  حري�س  خليجي 

اأرادت البقاء يف هذا البيت اأن ترى مبنظار املواطنني وتفكر بعقل 

وح�ضارتنا،  وتقاليدنا  عاداتنا  من  نابعة  ومقايي�س  ومعايري 

باملودة  املفعم  احلقيقي  اخلليجي  للبيت  للعودة  الدوحة  داعًيا 

القبيحة  ال�ضوداء  ال�ضيا�ضة  عن  والبتعاد  والأخوة،  واملحبة 

وحركة املرور العك�ضية برفقة من يريد لها ال�ضر، وعليها اأن تعي 

اأن النت�ضاب للعروبة ُيعد �ضرًفا واأن اأي تبعية لالأجنبي واأعداء 

العرب واإحلاق ال�ضرر بالأ�ضقاء يفقدها �ضرف هذا النت�ضاب.

الع�شفور ُيثني على مبادرات 

الدو�شري لالهتمام باملوروث ال�شعبي

ا�ضتقبل حمافظ ال�ضمالية علي بن ال�ضيخ عبداحل�ضني 

را�ضد  اإبراهيم  والفنان  والكاتب  املوؤلف  الع�ضفور 

كتاب  وهو  الأدبي  نتاجه  اأحدث  اأهداه  الذي  الدو�ضري 

»تاريخ نادي البديع الثقايف والريا�ضي«، وذلك بح�ضور 

العميد خالد ربيعة �ضنان نائب حمافظ ال�ضمالية.

واهتماماته  املوؤلف  مبادرات  على  املحافظ  واأثنى 

التلحني  ناحية  من  تنوعت  التي  ال�ضعبي  باملوروث 

والغناء وكتابة الأغنية ال�ضعبية، بالإ�ضافة اإىل التوثيق 

الوطنية  املكتبة  به  اأثرى  كتاب  من  اأكرث  يف  التاريخي 

الباحثني  على  خالله  من  و�ضهل  البحرين،  مبملكة 

معظم  واأن  خا�ضة  اأبحاثهم،  كتابة  يف  البحرينيني 

موؤلفاته موثقة بال�ضور التي ترثي مادتها وجتعلها مادة 

تاريخية �ضل�ضة الرجوع اليها.

املحافظ  الدو�ضري  اإبراهيم  املوؤلف  �ضكر  جانبه  من 

ونائبه على ال�ضتقبال، وعلى ت�ضجيعه امل�ضتمر للموؤلفني 

بداأ يف جمع  قد  اأنه كان  اإىل  املحافظة، م�ضرًيا  اأبناء  من 

مادة هذا الكتاب منذ �ضبعينيات القرن املا�ضي من م�ضادر 

خمتلفة، حيث احتوى على ف�ضول ت�ضرد تاريخ النادي 

وجمال�س الإدارات املتعاقبة، بالإ�ضافة اإىل الأ�ضماء التي 

ملعت يف تاريخ هذا النادي العريق.

كفيفة متعددة املواهب ت�شارك بجائزة حمدان اآل مكتوم للطالب املتميز

 زينب املوؤمن

ال�شيد: نزلء مراكز الإ�شالح والتاأهيل يح�شلون على كافة اخلدمات ال�شحية والجتماعية

احلني  بني  تداوله  يتم  ما  على  تعقيبا 

حقوق  ب�ضوؤون  املهتمني  قبل  من  والآخر 

خرباء  اأو  حقوقية  منظمات  �ضواء  الإن�ضان، 

الإ�ضالح  نزلء  اأو�ضاع  حول  وخمت�ضني، 

اأو�ضحت  البحرين،  مملكة  يف  والتاأهيل 

رئي�س  ال�ضيد  ح�ضن  اأروى  الدكتورة  ال�ضفري 

بوزارة  الإن�ضان  حقوق  �ضوؤون  قطاع 

يق�ضون  عليهم  حمكوًما  هناك  اأن  اخلارجية 

عقوباتهم يف ق�ضايا خمتلفة، ويح�ضلون على 

بجانب  ال�ضحية والجتماعية  كافة اخلدمات 

الحرتازية  والإجراءات  ال�ضالمة  معايري 

التي تعمل الإدارة العامة لالإ�ضالح والتاأهيل 

معايري  وفق  تطبيقها  على  الداخلية  بوزارة 

املحكوم  هوؤلء  بع�س  اأن  م�ضيفة  دولية، 

عليهم من خان الوطن وارتكبوا جرائم عنف 

واإرهاب وحتري�س واإحلاق ال�ضرر باملجتمع.

واأ�ضارت اإىل اأن هذه اجلرائم والتي م�ضت 

اأمن الوطن ووحدته، قوبلت با�ضتياء ورف�س 

اأحكام  املواطنني، واأن  �ضعبي وا�ضح من قبل 

حماكمات  بعد  ب�ضاأنها  �ضدرت  التي  ال�ضجن 

مراحل  وا�ضتنفادهم  لها  خ�ضعوا  عادلة 

ال�ضخ�ضية،  ال�ضالمة  لهم  حققت  التقا�ضي، 

واأمنت حياتهم يف الوقت نف�ضه.

البحرين،  مملكة  حكومة  اأن  واأو�ضحت 

واملبادرات  ال�ضيا�ضات  من  العديد  انتهجت 

الروح  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  اجلامعة 

�ضطر  اإطارها  يف  والتي  العالية،  الوطنية 

مظلة  حتت  وطنية  ملحمة  البحرين،  اأبناء 

اجلامع،  الوطني  والنتماء  احلقة  املواطنة 

جائحة  ملواجهة  الوطنية  ال�ضتجابة  وكانت 

البحرين من كافة  اأبناء  كورونا، عنوانا لدى 

الفئات املجتمعية، وجزء من منظومة النجاح 

والعمل  التطوع  من�ضة  �ضكلت  كما  الوطنية، 

اإحدى  الأوىل ملواجهة اجلائحة،  ال�ضفوف  يف 

العالمات امل�ضيئة للعمل الوطني امل�ضرف من 

خالل تكاتف كل الفئات وانتظامها يف ح�ضور 

�ضحة  حماية  اإىل  يهدف  منظم  جمتمعي 

املجتمع و�ضالمته.

الإ�ضالح  موؤ�ض�ضات  اأن  اإىل  واأ�ضارت 

ا�ضتطاعت  البحرين،  مملكة  يف  والتاأهيل 

اأن مت�ضي يف النهو�س  خالل الفرتة الأخرية 

واأن  القانون  اإنفاذ  من  اأبعد  هو  ملا  بر�ضالتها 

تعزيز  اإىل  و�ضول  عقابية،  موؤ�ض�ضات  تكون 

املحكوم  لدى  والتاأهيلي  الإ�ضالحي  اجلانب 

النتماء  قيم  غر�س  يف  ي�ضهم  مبا  عليهم 

و�ضتبقى  الإن�ضان،  كرامة  وحفظ  الوطني 

ملتزمة بدورها يف احلفاظ على �ضالمة النزلء 

حماية  اأجل  من  النهج  هذا  على  واحلفاظ 

قطاع  رئي�س  واأكدت  الوطنية.  املكت�ضبات 

�ضوؤون حقوق الإن�ضان يف وزارة اخلارجية اأن 

مملكة البحرين رائدة يف جمال تعزيز حقوق 

لتعزيز  الإن�ضان من خالل نهجها ومبادراتها 

وتر�ضيخ  والقانون  املوؤ�ض�ضات  دولة  اأركان 

الذي مكنها من  الأمر  الإن�ضان،  مبادئ حقوق 

حتقيق مراتب متقدمة يف هذا املجال، منوهة 

جمال  يف  الناجحة  البحرين  جتربة  اأن  اإىل 

منوذجا  جتعلها  بالب�ضر  الجتار  مكافحة 

يحتذى به على م�ضتوى دول العامل.

ت�ضتعد الطالبة البحرينية زينب املوؤمن من مدر�ضة �ضرتة 

اآل  را�ضد  بن  حمدان  جائزة  يف  للم�ضاركة  للبنات  الثانوية 

على  املتميز،  الطالب  فئة  �ضمن  اجلديدة،  دورتها  يف  مكتوم 

م�ضتوى دول اخلليج العربي، وذلك يف �ضابقة هي الأوىل من 

نوعها للطالبة الكفيفة املتفوقة متعددة املواهب، والتي حققت 

التميز على امل�ضتويني ال�ضخ�ضي والأكادميي. 

وتاأتي هذه امل�ضاركة �ضمن جهود وزارة الرتبية والتعليم 

لتحقيق الدمج الكلي للطلبة ذوي الهمم يف املدار�س احلكومية، 

البحرين  مملكة  م�ضتوى  على  م�ضرفة  نتائج  حققت  والتي 

وخارجها. 

وقالت الطالبة زينب املوؤمن: تعترب م�ضاركتي يف جائزة 

حمدان بن را�ضد اآل مكتوم من امل�ضاركات التي ل بد اأن اأكون 

والجنازات  للم�ضاركات  تتويًجا  تاأتي  فهي  بها،  فخورة 

العديدة يل خالل الفرتة ال�ضابقة، ومنها التفوق يف الختبار 

يف  البحرين  طلبة  وت�ضدر  والعلوم،  للريا�ضيات  الدويل 

عززت  وور�س  فعاليات  من  وغريها  العربي،  القراءة  حتدي 

من قدراتي. ووا�ضلت زينب حديثها قائلة: اأدرك اأهمية و�ضع 

خطة ت�ضاعدين على التنظيم، وهذا ما اأفعله حالًيا لال�ضتعداد 

وزارة  من  األقاه  الذي  امل�ضتمر  الت�ضجيع  وبف�ضل  للم�ضاركة، 

اأنا اأم�ضي قدًما، ويل  الرتبية والتعليم واملدر�ضة والعائلة ها 

اأدراك عميق باأن امل�ضاركة بحد ذاتها فوز ومتيز وليوجد هو 

اهم من رفع ا�ضم اململكة عالًيا يف جميع املحافل.

 اأروى  ال�شيد



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

الثالثاء 24 ذو احلجة  1442 ـ العدد 11805

16 صفحة 210 فلوس

@isa_turki

اآلية ا�ستقبال املر�سى يف عيادات الأ�سنان باملراكز 

ينتظر  اأن  يعقل  هل  مراجعة..  اإىل  بحاجة  ال�سحية 

املري�ض اأوقاًتا طويلة دون معرفة متى يحني دخوله 

على الدكتور؟

خطاب للتاريخ والعقالء..

اخلطاب ال�سامي جلاللة امللك �سيظل كما هو معربًا عن 

مرتبًطا حا�سًرا وم�سريًيا مبجل�ض  واملحبة  العدالة واحلكمة 

القيم  ي�ستنه�ض  دللته  يف  عميق  ملكي  خطاب  التعاون.. 

املجتمعية والعادات والتقاليد النبيلة اجلامعة التي تر�سخ وحدة الهدف وامل�سري 

امل�سرتك ب�سمائر ابناء اخلليج..
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1492 - كري�شت�فر ك�ل�مب��ص ومعه 88 بحاًرا 

يبدوؤون رحلة لكت�شاف العامل اجلديد، وكانت الرحلة 

تاريخية حيث متكن�ا من اكت�شاف اأغنى بقاع العامل يف 

الأمريكيتني.

اليابان،  يف  اأ�شاما  جبل  بركان  انفجار   -  1783

ومقتل 35 األف �شخ�ص نتيجة لذلك.

1940 - اجلي�ص الإيطايل يجتاح اأر�ص ال�ش�مال 

الربيطانية يف احلرب العاملية الثانية.

1960 - النيجر تنال ا�شتقاللها من فرن�شا.

2005 - انقالب �شلمي يف م�ريتانيا بقيادة العقيد 

اإعلي ولد حممد فال يطيح بالرئي�ص معاوية ولد �شيدي 

اأحمد الطايع اأثناء وج�ده يف اململكة العربية ال�شع�دية 

امللك فهد  الت�شييع والعزاء ب�فاة  للم�شاركة يف مرا�شم 

بن عبد العزيز.

ال�شابق  امل�شري  الرئي�ص  حماكمة  بدء   -  2011

حممد ح�شني مبارك.

طائرة  حتطم  بعد  ينج�ن  راكب   300  -  2016

كانت تقلهم واحرتاقها يف مطار دبي الدويل.

اإحدى  اقتحام يف  ِبُبنُدقَيّة  ُم�شلَّح  ُهُج�ٌم   -  2019

تك�شا�ص  ِب�لية  اإلبا�ش�  مِبدينة  مارت  وول  متاجر 

الأقل،  على  جريًحا  و40  قتيالً   22 ُي�قُع  الأمريكَيّة 

وال�ُشرطة ُتعلن اأَنّ الدافع قد يك�ن عرقًيّا.

�أغلى طبـــق بطاطــا

 مقلية يف �لعامل بـ200 دوالر

عن اأغلى ح�شة من البطاط�ص املقلية حيث بلغ �شعر 

»�شريينديبتي  مطعم  نال  اأمريكي،  دولر   200 الطبق 

3« يف ني�ي�رك �شرف دخ�ل م��ش�عة غيني�ص لالأرقام 

البطاط�ص  حبيبات  من  بالثالث  مطهً�ا  القيا�شية. 

الطهاة  يقدم  الفرن�شي،  الإوز  بدهن  املغم�شة  الطازجة 

اإ�شافة م�شروب »جيه ل� بالن«  الطبق بعد  املطعم  يف 

النفي�ص و�شرائح الكماأة الإيطالية الفاخرة وغبار الذهب 

من عيار 23 قرياًطا. ول تنتهي العملية اإل مع ر�شة من 

للم�شة  الكري�شتال  من  طبق  على  والتقدمي  الكماأة  ملح 

م�شافة من الفخامة. 

ي�شحب  حيث  الطبق  من  جزًءا  لي�ص  الكات�شاب 

ال�شرائح �شل�شة امل�رناي املح�شرة من الكرميا الكثيفة 

بجنب  ال�ش�ي�شري  والراكليتي  ال�ش�داء  الكماأة  وزبدة 

الغرويري. 

اإن�شتغرام م�ؤخًرا حيث  الحتفال باحلدث عرب  ومت 

جاءت التعليقات تق�ل: »ال�شيف ج� وفريدي يحتفالن 

ال�شحيح،  النح�  على  املقلية  للبطاطا  ال�طني  بالي�م 

وي�شنعان اأغلى طبق بطاط�ص مقلية يف العامل �شيك�ن 

مت�افًرا على القائمة مقابل 200 دولر«.

�إ�سد�ر عملة تذكارية يف بريطانيا مبنا�سبة 

مرور 150 عاًما على �سدور رو�يـــــة »عبــــر �ملــــر�آة«

اأ�شدرت بريطانيا عملة معدنية 

جديدة تخلد ذكرى مرور 150 عاًما 

املراآة«  »عرب  رواية  �شدور  على 

للكاتب ل�ي�ص كارول.

 5 فئة  العملة  اإ�شدار  ومت 

الر�ش�م  على  اعتماًدا  جنيهات 

للكتاب  الأ�شلية  الت��شيحية 

كانت  والتي  تينيل،  ج�ن  لل�شري 

بالد  يف  األي�ص  لـ»مغامرات  تكملة 

العجائب«.

ميديا«  اإبه  »بي  وكالة  وذكرت 

الربيطانية اأنه يظهر على اأحد اأوجه 

فيها  التقت  التي  اللحظة  العملة 

ب�شخ�شيتني  األي�ص  الرواية  بطلة 

م�ؤذيتني، ت�يدليدوم وي�يدليدي.

العملة  �شك  دار  وتعاونت 

كافيه يف  اإن  اأند  اإل  مع  الربيطانية 

من  حمدودة  ن�شخة  لطرح  لندن 

العجائب«  بالد  يف  »األي�ص  كعكة 

لالحتفال بالت�شميم اجلديد.

عملة  اإ�شدار  بعد  ذلك  وياأتي 

تلتقي  الذي  امل�شهد  ت�ش�ر  معدنية 

فيه األي�ص مع قط ال�شي�شاير، ال�شهر 

املا�شي.

فتاة تت�سبب يف �إيقاف 

العب �ملنتخب �الأوملبي �مل�سري

اأ�شدر الحتاد امل�شري لكرة القدم، اأم�ص الثنني، بيانا 

اإيقاف عبدالرحمن جمدي، لعب الإ�شماعيلي،  اأعلن فيه 

والذي كان مت�اجدا �شمن بعثة منتخب م�شر الأوملبي 

لكرة القدم امل�شاركة يف اأوملبياد ط�كي� 2020.

اإطار  »يف  القدم:  لكرة  امل�شري  الحتاد  بيان  وقال 

لكرة  امل�شري  الحتاد  ينتهجها  التي  ال�شفافية  �شيا�شة 

اليابان  يف  الأوملبي  املنتخب  ت�اجد  اأثناء  فاإنه  القدم، 

من  �شك�ى  تلقينا  قليلة  ب�شاعات  الثانية  املباراة  وقبل 

فح�اها  جمدي  عبدالرحمن  الالعب  �شد  الإقامة  فندق 

الإ�شاءة لإحدى العامالت بالفندق«.

الالعب  ا�شتبعاد  مت  الف�ر  »على  البيان:  واأ�شاف 

نهائيا رغم تاأكيده باأنه مل يق�شد الإ�شاءة ومن املمكن اأن 

والثقافة  اللغة  اختالف  ب�شبب  الفهم حدث  �ش�ء  يك�ن 

على  حر�شا  الأمر  واحت�اء  املباراة  بعد  التحقيق  ومت 

الرتكيز وت�فري ال�شتقرار لباقي الالعبني«.

وتابع: »انتقلنا لبلدة اأخرى خل��ص املباراة الثالثة 

اأ�شرتاليا ثم للقرية الأوليمبية يف ط�كي� خل��ص  اأمام 

مباراة ربع النهائي ثم ت�جهنا للمطار ومنه للقاهرة«.

ت�سدرت النجمة 

الأمريكية بيون�سيه 

قائمة »اأعظم 100 

فيديو مو�سيقي 

يف كل الع�سور«، 

والذي اأ�سدرته 

جملة »رولينج 

�ستون«، وذلك 

بفيديو كليب 

Fo r »اأغنيتها 

mation«، الذي 
�سورته عام 

2016، للمخرجة 
ميلينا مات�سوكا�ض.

وا�ستخدمت 

املخرجة �سوًرا 

حية تتعلق بتاريخ 

وثقافة الأمريكيني 

ال�سود، فتاة ترقد 

على �سطح �سيارة، 

جدار مكتوب عليه: 

»توقف عن اإطالق 

النار علينا« بالطالء 

بالر�ض، وفًقا ملوقع 

»�سبوتتيك«.

هزة �أر�سية ت�سرب

 �لكــــويت وال �أ�ســــــر�ر

الك�يت - وكالت:

اأم�ص  الك�يت،  يف  املناطق  من  عدد  �شكان  �شعر   

الثنني، بهزة اأر�شية. و�شجلت ال�شبكة ال�طنية لر�شد 

الزلزل الك�يتية زلزالً ق�ته 4.5 درجات على مقيا�ص 

غربي  جن�ب  ال�اقعة  املناقي�ص  منطقة  يف  ريخرت 

البالد.

واأعلن رئي�ص ال�شبكة عبداهلل العنزي، يف ت�شريح 

�شحفي، اأن الزلزال وقع بعمق 8 كيل�مرتات و�شعر به 

معظم �شكان الك�يت. ولفت اإىل اأنه مل ترد بالغات عن 

وق�ع اأ�شرار حتى الآن.

بناية جديدة متيل ب�سكل مرعب يف م�سر.. و�جلري�ن ي�ستغيثون

من جديد تطل البنايات املائلة يف حمافظة الإ�شكندرية 

�شمال م�شر، حيث ف�جئ �شكان منطقة الفلكي باملحافظة 

مرعب  ب�شكل  طابًقا متيل  مك�نة من 16  ببناية جديدة 

على العقار املجاور مهددة حياة واأرواح ال�شكان.

وقال �شكان العقار املجاور للبناية املائلة لـ»العربية.

نت« اإنهم يقيم�ن يف برج الزهراء ب�شارع 9 الفرعي من 

�شارع الإ�شالح مبنطقة الفلكي، وف�جئ�ا بالعقار املجاور 

كبرية  خط�رة  م�شبًبا  عقارهم،  على  ب�شدة  مييل  لهم 

عليهم وعلى �شكان العقار املائل نف�شه حتى الت�شق به 

من الأعلى، م�شريين اإىل اأن العقار املائل يف�شل بينه وبني 

اإزالة 4 ط�ابق  الأ�شفل وذلك قبل  عقارهم نح� مرت من 

منه ملنع ميله ورغم ذلك انحرف ومال ب�شدة حتى اأ�شبح 

مال�شًقا له من الأعلى.

 املبنى 

يوا�سل 

امليل 

على 

املبنى 

املجاور

 �ل�سحة: 98 حالة 

م�سابة بكورونا وال وفيات

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

اأظهرت   ،2021 اأغ�شط�ص   2 ي�م  يف   14114 عددها 

ت�شجيل 98 حالة قائمة جديدة منها 32 حالة لعمالة 

وافدة، و 55 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 11 حالة 

اإ�شافية  حالت   105 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة 

لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 267026. 
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 السفير العماني: ولي العهد رئيس الوزراء
يولي اهتمامًا بتطوير العالقات بين البلدين

 جهود بارزة للسفير العماني
في تعزيز العالقات البحرينية العمانية
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 الملك يهنئ رئيس
النيجر بذكرى االستقالل

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
عاه��ل البالد المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه، برقي��ة تهنئة إلى 
فخامة الرئيس محمد بازوم، رئي��س جمهورية النيجر، وذلك 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأع��رب جاللته في البرقية ع��ن أطيب تهاني��ه وتمنياته له 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

 بتعميم من ولي العهد 
رئيس الوزراء.. االثنين المقبل 

عطلة رأس السنة الهجرية
صدر ع��ن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعميٌم بش��أن عطلة 

أول السنة الهجرية 1443ه�.
وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 
1443 ه���، ُتعط��ل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسس��اتها 
العامة يوم االثنين األول من ش��هر مح��رم 1443ه� الموافق 

للتاسع من شهر أغسطس 2021.

خالد بن أحمد: دور ملموس 
للسفير العماني في تعزيز 
الروابط األخوية بين البلدين

اس��تقبل مستشار جاللة الملك للش��ؤون الدبلوماسية الشيخ 
خال��د بن أحمد ب��ن محم��د آل خليفة، أم��س بمكتبه بقصر 
القضيبية س��فير سلطنة عمان الش��قيقة لدى البحرين عميد 
السلك الدبلوماسي عبداهلل المديلوي، وذلك بمناسبة انتهاء 

فترة عمله في المملكة.
وخالل اللقاء، أشاد الش��يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 
بجهود السفير العماني، وبدوره الملموس في تعزيز الروابط 
األخوي��ة بي��ن البحرين وس��لطنة عم��ان والمض��ي بمجاالت 
التع��اون الثنائي آلف��اق أرحب ولما فيه خي��ر لصالح البلدين، 

متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.
من جانبه، أعرب الس��فير المديلوي عن اعتزازه بلقاء الش��يخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وس��عادته بالعمل سفيرًا 
لبالده ل��دى مملكة البحري��ن، وعميق امتنان��ه وتقديره لما 
حظ��ي به م��ن دعم وتعاون م��ن كافة المس��ؤولين، متمنيًا 

للبحرين المزيد من التقدم والرخاء في جميع المجاالت.

استقبل السفير المديلوي بمناسبة انتهاء فترة عمله

 ولي العهد رئيس الوزراء: عالقات البحرين
 وعمان تشهد تطورًا على مختلف المستويات

أكد صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
عل��ى ما تش��هده العالقات البحريني��ة العمانية 
من تطور وتقدم على مختلف المستويات، والتي 
عززته��ا الروابط األخوي��ة التاريخية التي تجمع 
بين البلدين الش��قيقين، ومواصلة تنميتها نحو 
مزيد من العمل والتنس��يق بما يلبي التطلعات 
المشتركة، مشيرًا سموه إلى أن البحرين حريصة 
على الدفع بمس��ار العالقات الثنائية مع سلطنة 
عم��ان نحو أفق أرحب في مختل��ف المجاالت بما 
يس��هم في توفي��ر المزيد من الف��رص الواعدة 

التي تعود بالنفع والنماء لصالح الجميع.
جاء ذلك لدى لقاء س��موه بقصر القضيبية أمس 
بحض��ور وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة، سفير سلطنة عمان 
الش��قيقة لدى البحرين عبداهلل المديلوي، وذلك 
بمناس��بة انتهاء فترة عمله، حيث أثنى س��موه 
على جهود السفير العماني في تعزيز العالقات 
البحريني��ة العماني��ة، وتمن��ى س��موه التوفيق 
والنجاح لس��عادته في مهامه المقبلة، كما نقل 
الس��فير العماني تحيات حض��رة صاحب الجاللة 
السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان 
إل��ى صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، كما حّمله سموه نقل تحياته إلى 

صاحب الجاللة سلطان عمان الشقيقة.
م��ن جانب��ه أعرب الس��فير العماني عن ش��كره 
وتقدي��ره لصاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء على ما يبديه س��موه من 
اهتمام بتطوير العالق��ات البحرينية العمانية، 
منوهًا بما لقيه من دعم ومساندة في البحرين، 
أس��همت في تس��هيل مهام عمله في المملكة، 

متمنيًا للبحرين المزيد من التقدم واالزدهار. وزير الخارجية: عالقات قوية 
تجمع البحرين وتايلند

اس��تقبل وزير الخارجي��ة الدكتور عبداللطي��ف الزياني، أمس، 
نائ��ب وكي��ل وزارة خارجية مملك��ة تايلند دوس��يت مانابان، 
بمناس��بة زيارت��ه لمملكة البحرين للمش��اركة ف��ي اجتماع 
المتابعة ألعمال اللجنة البحرينية التايلندية للتعاون الثنائي.

وجرى خالل اللقاء التأكيد على عمق ومتانة عالقات الصداقة 
التي تجمع بين البحرين تايلند، وما وصلت إليه من مس��توى 
متميز في ظ��ل الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي 
بين البلدين في ش��تى المجاالت، واس��تعراض س��بل تطوير 
العمل المش��ترك على األصع��دة كافة، بما يحق��ق المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وحضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور 
الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة، وس��فيرة مملكة البحرين 
لدى تايلند منى رضي، ورئيس قطاع الش��ؤون األفروآس��يوية 

فاطمة الظاعن.

وزير الخارجية يبحث التنسيق 
المشترك بين السلطة 
التنفيذية والتشريعية

اس��تقبل وزير الخارجية الدكت��ور عبداللطيف الزياني، في مقر 
الوزارة، أمس، عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي.

وت��م خ��الل اللق��اء بح��ث الموضوع��ات المتعلق��ة بالعمل 
البرلماني، والتأكيد على أهمية اس��تمرار التواصل والتنسيق 
المش��ترك بين الس��لطتين التنفيذية والتش��ريعية، لخدمة 
مختلف القضايا الوطنية، ومواصلة مس��يرة النهضة والتقدم 

على مختلف األصعدة.

 تنفيذًا للتوجيه الملكي.. 
تطعيم المواطنين الموجودين بمصر اليوم

تب��دأ س��فارة البحري��ن ف��ي جمهوري��ة مصر 
العربي��ة، الي��وم، بتطعيم جمي��ع المواطنين 
والطلب��ة البحرينيي��ن المقيمين في جمهورية 
مص��ر العربية الذي��ن س��جلوا رغباتهم خالل 
الفترة الماضية للحصول على التطعيم المضاد 
لفيروس كورونا، وذلك تنفيذًا للتوجيه الملكي 
السامي من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
حفظه اهلل ورعاه، بمباشرة العمل على تطعيم 
المواطنين البحرينيين المقيمين في الخارج ضد 
في��روس كورونا )كوفي��د19( ممن لم يتمكنوا 

م��ن الحصول على التطعيم، وذلك حفاظا على 
صحة المواطنين وسالمتهم، وحرصا على دعم 
الجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل، في التصدي 

لفيروس كورونا )كوفيد19(.
وق��ال س��فير البحرين ل��دى جمهوري��ة مصر 
جامع��ة  ل��دى  الدائ��م  والمن��دوب  العربي��ة 
الدول العربية هش��ام الج��ودر، إن بدء تطعيم 
المواطني��ن في الخ��ارج حرصا عل��ى صحتهم 
وس��المتهم، يؤكد عل��ى ما حققت��ه البحرين 

م��ن نجاحات في مختلف مس��ارات التعامل مع 
جائح��ة فيروس كورون��ا )كوفي��د19(، بفضل 
الرؤية الثاقبة والتوجيهات الملكية الس��امية 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المف��دى، حفظه اهلل 
ورعاه، والجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو 
الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء، مش��يرا 
إلى أن التوجيه��ات الملكية الس��امية بتوفير 
التطعيم��ات للمواطنين البحرينيين في الخارج 

تؤكد أن المواطن البحريني يأتي أوال.

خالل استقباله رئيس البرلمان العربي 

 الرئيس الباكستاني: البحرين 
حققت إنجازات ملحوظة في كافة المجاالت

اس��تقبل رئي��س الجمهوري��ة الباكس��تانية 
اإلس��المية ع��ارف عل��وي، رئي��س البرلمان 
العربي عادل العس��ومي والوفد المرافق له، 
ف��ي إط��ار الزيارة الرس��مية التي يق��وم بها 
إلى جمهورية باكس��تان على رأس وفد رفيع 

المستوى من البرلمان العربي.
ونقل رئيس جمهورية باكس��تان اإلسالمية 
تحيات��ه إل��ى صاح��ب الجاللة المل��ك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى 
حفظه اهلل ورع��اه، مؤكدًا أن البحرين حققت 
في ظ��ل قيادة جاللته إنج��ازات ملحوظة في 
كافة المجاالت، مش��يدًا بالتطور الكبير الذي 
تش��هده العالق��ات الباكس��تانية البحرينية، 
كم��ا أثنى عل��ى الدعم غي��ر المح��دود الذي 
يقدمه جاللة المل��ك لكافة القضايا العربية 
واإلسالمية. وأكد رئيس جمهورية باكستان 
االس��المية أن البرلم��ان العرب��ي يقوم بدور 
كبير م��ن أجل تطوير العالق��ات العربية مع 
باكس��تان، مضيفًا أن والدف��اع عن القضايا 

العربية واإلسالمية.
من جانب��ه، أكد رئيس البرلم��ان العربي أن 
العالقات العربية مع باكس��تان تس��تند إلى 

تاري��خ طويل م��ن العمل المش��ترك والثقة 
المتبادل��ة، كما ترتكز عل��ى قاعدة عريضة 
من المصالح المش��تركة والروابط الثقافية 
الس��عي  ويعززه��ا  والش��عبية،  والديني��ة 
المتب��ادل من قادة باكس��تان وق��ادة الدول 

العربية إلى تطويرها.
وأثنى على الطفرة الملحوظة التي تشهدها 
العالقات بين البحرين وجمهورية باكس��تان 
اإلس��المية، مش��يدًا بح��رص جالل��ة الملك 
المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه، عل��ى تطوي��ر 

العالق��ات التاريخي��ة الوثيق��ة الت��ي تجمع 
بين البلدين، والتي تس��تند إلى أسس قوية 
م��ن التفاه��م والثق��ة واالحت��رام والتعاون 
والتنس��يق المش��ترك، مؤك��دًا عل��ى توافق 
وجهات النظر بين باكستان والدول العربية 
تج��اه القضايا العربي��ة، مش��ددًا على دعم 
البرلم��ان العربي لكافة الجهود التي تبذلها 
ال��دول العربية وباكس��تان من أج��ل تعزيز 
األمن واالس��تقرار اإلقليمي في منطقة آسيا 

والمنطقة العربية.
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حماية حركة المالحة البحرية الدولية من أي تهديدات تؤثر على مسار التجارة العالمية

 مجلس الوزراء: استحداث وسام 
األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

واف��ق مجلس الوزراء خالل ترؤس صاحب 
 الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س مجلس 
ال��وزراء االجتم��اع االعتيادي األس��بوعي 
لمجلس ال��وزراء الذي عق��د أمس بقصر 
القضيبي��ة، على مذكرة اللجن��ة الوزارية 
للش��ؤون القانونية والتش��ريعية بشأن 
تعديل أحكام المرس��وم بقانون بش��أن 
األوسمة، باستحداث وسام األمير سلمان 

بن حمد لالستحقاق الطبي.
وخ��الل االجتم��اع اس��تعرض المجل��س 
المضامي��ن والتوجه��ات الس��امية على 
الصعيدي��ن المحل��ي واإلقليم��ي خ��الل 
اس��تقبال حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
لصاح��ب  ورع��اه  اهلل  حفظ��ه  المف��دى 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
حيث أش��اد المجلس بتأكيد جاللته على 
تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق الروابط 
والص��الت الوثيق��ة الت��ي تحاف��ظ على 
مكتس��بات المس��يرة التنموية المباركة 
ل��دول مجل��س التع��اون ل��دول الخلي��ج 
العربي��ة، ون��وه مجلس ال��وزراء في هذا 
الص��دد بتأكي��د جاللة العاه��ل المفدى 
حفظه اهلل ورع��اه على ما تضمنه »بيان 
العال« من تأكيد على األهداف الس��امية 
للنظام األساسي لمجلس التعاون بتعزيز 
الترابط والتنس��يق بي��ن دول المجلس، 
وإشارة البيان إلى ما يعقده مواطنو دول 
المنطق��ة من أمل في اس��تعادة العمل 
المشترك إلى مس��اره الطبيعي وتحقيق 
مزي��د م��ن التع��اون والتكام��ل، ووجه 
المجلس إل��ى أهمية أن يك��ون الخطاب 
اإلعالمي متوافقًا م��ع القيم المجتمعية 
والعادات والتقاليد النبيلة الجامعة التي 

ترس��خ وحدة الهدف والمصير المشترك 
ألبناء دول مجلس التعاون.

بع��د ذلك رف��ع مجلس الوزراء بمناس��بة 
قرب حلول العام الهجري الجديد 1443ه� 
أص��دق التهاني والتبري��كات إلى حضرة 
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قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 2 أغسطس 2021:

اســتعراض المضاميــن والتوجهــات الســامية علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي خــالل 
اســتقبال حضــرة صاحــب الجاللــة عاهــل البــالد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه لصاحــب 

السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

التنويــه بتأكيــد جاللــة العاهــل المفــدى 
تضمنــه  مــا  علــى  ورعــاه  اللــه  حفظــه 
"بيــان العــال" مــن تأكيــد علــى األهــداف 
لمجلــس  األساســي  للنظــام  الســامية 

التعاون لدول الخليج العربية.

الخطــاب  يكــون  أن  بأهميــة  التوجيــه 
القيــم  مــع  متوافقــًا  اإلعالمــي 
المجتمعيــة التــي ترســخ وحــدة الهــدف 
والمصيــر المشــترك ألبنــاء دول مجلــس 

التعاون.

العــام  حلــول  قــرب  بمناســبة  التهنئــة 
الهجري الجديد 1443 هــــ ، والتمنيات بأن 
البحريــن،  أبنــاء  علــى  خيــر  عــام  يكــون 

واألمتين العربية، واإلسالمية.

لفيــروس  التصــدي  بنتائــج  اإلشــادة 
المواطنيــن  كافــة  وشــكر  كورونــا، 
والمقيميــن علــى االلتــزام باإلجــراءات 
مواصلــة  علــى  والتأكيــد  االحترازيــة، 
االلتــزام للحفــاظ علــى مــا تحقــق مــن 

نتائج.

ــن  ــة البحري ــى اســتمرار مملك ــد عل التأكي
ــاون  ــز التع ــادرات وتعزي ــي المب فــي تبن
التصــدي  فــي  الدولــي  المجتمــع  مــع 

لجرائم اإلتجار باألشخاص.

حركــة  حمايــة  أهميــة  علــى  التشــديد 
أيــة  مــن  الدوليــة  البحريــة  المالحــة 
تهديــدات تؤثــر ســلبًا علــى مســار التجــارة 
الجهــود  توحيــد  وضــرورة  العالميــة، 
وتعزيــز  البحــري  األمــن  الدوليــة لضمــان 

استقرار المنطقة.

ــون  ــكام المرســوم بقان ــل أح تعدي
باســتحداث  األوســمة،  بشــأن 
وســام األميــر ســلمان بــن حمــد 

لالستحقاق الطبي.

الالئحــة  بإصــدار  قــرار  مشــروع 
الصحيــة  للمؤسســات  الماليــة 

الحكومية.

الئحــة  بإصــدار  قــرار  مشــروع 
العامليــن  شــئون  تنظيــم 

بالمؤسسات الصحية الحكومية.

فــي  البحريــن  مســاهمة مملكــة 
للتصــدي  الدوليــة  الجهــود  دعــم 
وتوفيــر  كورونــا  لفيــروس 

التطعيمات المضادة للفيروس.

التــي  واإلجــراءات  الضوابــط 
تســهم فــي تعزيــز التعــاون مــع 

السلطة التشريعية.

برغبــة  اقتــراح  علــى  الحكومــة  رد 
مقدم من مجلس النواب.

تقريــر بشــأن مؤشــرات ســوق العمــل للنصــف األول مــن العــام 
ــة ســوق العمــل  ــة فــي ِحماي ــادرات الحكومي ــج المب 2021، ونتائ

من اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا.

المعالــي  ألصحــاب  الوزاريــة  بالتقاريــر  علمــًا  المجلــس  أخــذ 
والسعادة الوزراء.
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والمصيــر المشــترك ألبنــاء دول مجلــس 

التعاون.

العــام  حلــول  قــرب  بمناســبة  التهنئــة 
الهجري الجديد 1443 هــــ ، والتمنيات بأن 
البحريــن،  أبنــاء  علــى  خيــر  عــام  يكــون 

واألمتين العربية، واإلسالمية.

لفيــروس  التصــدي  بنتائــج  اإلشــادة 
المواطنيــن  كافــة  وشــكر  كورونــا، 
والمقيميــن علــى االلتــزام باإلجــراءات 
مواصلــة  علــى  والتأكيــد  االحترازيــة، 
االلتــزام للحفــاظ علــى مــا تحقــق مــن 

نتائج.

ــن  ــة البحري ــى اســتمرار مملك ــد عل التأكي
ــاون  ــز التع ــادرات وتعزي ــي المب فــي تبن
التصــدي  فــي  الدولــي  المجتمــع  مــع 

لجرائم اإلتجار باألشخاص.

حركــة  حمايــة  أهميــة  علــى  التشــديد 
أيــة  مــن  الدوليــة  البحريــة  المالحــة 
تهديــدات تؤثــر ســلبًا علــى مســار التجــارة 
الجهــود  توحيــد  وضــرورة  العالميــة، 
وتعزيــز  البحــري  األمــن  الدوليــة لضمــان 

استقرار المنطقة.

ــون  ــكام المرســوم بقان ــل أح تعدي
باســتحداث  األوســمة،  بشــأن 
وســام األميــر ســلمان بــن حمــد 

لالستحقاق الطبي.

الالئحــة  بإصــدار  قــرار  مشــروع 
الصحيــة  للمؤسســات  الماليــة 

الحكومية.

الئحــة  بإصــدار  قــرار  مشــروع 
العامليــن  شــئون  تنظيــم 

بالمؤسسات الصحية الحكومية.

فــي  البحريــن  مســاهمة مملكــة 
للتصــدي  الدوليــة  الجهــود  دعــم 
وتوفيــر  كورونــا  لفيــروس 

التطعيمات المضادة للفيروس.

التــي  واإلجــراءات  الضوابــط 
تســهم فــي تعزيــز التعــاون مــع 

السلطة التشريعية.

برغبــة  اقتــراح  علــى  الحكومــة  رد 
مقدم من مجلس النواب.

تقريــر بشــأن مؤشــرات ســوق العمــل للنصــف األول مــن العــام 
ــة ســوق العمــل  ــة فــي ِحماي ــادرات الحكومي ــج المب 2021، ونتائ

من اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا.

المعالــي  ألصحــاب  الوزاريــة  بالتقاريــر  علمــًا  المجلــس  أخــذ 
والسعادة الوزراء.

خالل لقائه بادام سنداس بمناسبة انتهاء فترة عمله.. ولي العهد رئيس الوزراء:

 استمرار تعزيز التعاون المشترك 
بين البحرين والنيبال لتحقيق التطلعات المنشودة

 أكد صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد
آل خليف��ة ول��ي العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء على 
م��ا وصلت إلي��ه العالقات الت��ي تجمع بي��ن البحرين 
وجمهوري��ة نيب��ال الديمقراطي��ة الفيدرالي��ة عل��ى 
المس��تويات المختلفة وأهمية البناء عليها واستمرار 
تعزي��ز التعاون المش��ترك على كاف��ة األصعدة بما 

يحقق التطلعات المنش��ودة ويفت��ح مزيدًا من اآلفاق 
في مس��ار هذه العالقات لما فيه خير وصالح البلدين 

والشعبين الصديقين.
ج��اء ذلك خالل لق��اء س��موه بقص��ر القضيبية أمس 
بحضور وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة، س��فير جمهورية نيبال الصديقة 

لدى المملكة بادام س��نداس، وذلك بمناس��بة انتهاء 
فترة عمله كس��فير لب��الده في المملك��ة، حيث أثنى 
س��موه عل��ى جه��ود  الس��فير ف��ي تعزي��ز العالقات 
البحرينية النيبالية، معربًا ع��ن تمنياته له بالتوفيق 

في مهامه المقبلة.  
م��ن جانبه أعرب بادام س��نداس عن ش��كره وتقديره 

لصاحب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بدعم العالقات 
بين البحرين وجمهورية نيبال نحو مزيد من التعاون 
المشترك، منوها بالدعم الذي لقيه طوال فترة عمله 
في المملكة مما أس��هم في تس��هيل مهام عمله في 

المملكة.

 األنصاري: فتح قنوات تعاون 
مع المؤسسات التركية المعنية بالمرأة

أك��دت األمي��ن الع��ام للمجلس األعل��ى للم��رأة هالة 
األنص��اري تطل��ع المجلس لفتح قنوات تع��اون جديدة 
مع المؤسسات التركية المعنية بالمرأة وبشكل خاص 
في مجال التمكين االقتصادي، مش��يرة إلى األدوار التي 
يقوم بها المجلس األعلى للمرأة كآلية وطنية مسؤولة 
عن متابعة جميع القضاي��ا المتعلقة بوضع المرأة في 

المملكة.
جاء ذلك خالل اس��تقبالها صباح أم��س بمقر المجلس 
بالرف��اع، س��فيرة الجمهوري��ة التركية ل��دى البحرين 
إيسين تشاكيل، حيث هنأتها بمناسبة تعيينها سفيرة 

جديدة لبالدها لدى المنامة.
وخ��الل اللق��اء، تطرقت األمي��ن الع��ام للمجلس ألهم 
أولوي��ات عم��ل المجل��س األعل��ى للم��رأة وتطلعاته 
المس��تقبلية بعد عش��رين عامًا على تأسيس��ه تنفيذًا 
لرؤي��ة وتوجيه��ات رئيس��ته، صاحبة الس��مو الملكي 

األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليف��ة قرينة العاهل 
المفدى، بالنظر إلى ما تتمتع به المرأة البحرينية اليوم 
من مكانة وحضور وإس��هامات قائم��ة على قاعدة من 

الشراكة العادلة والمتكافئة مع الرجل.

فيما قدمت مساعد األمين العام للمجلس الشيخة دينا 
بنت راش��د آل خليفة عرضا مرئيا أشارت خالله إلى عدد 
من اإلج��راءات والمبادرات التي اتخذتها البحرين لدعم 
المش��اركة الكاملة للم��رأة في التجارة ونش��اط ريادة 

األعم��ال، بم��ا في ذلك تأس��يس حاضنات ومس��رعات 
اقتصادية لدعم وتش��جيع رائدات األعمال على توس��يع 
نش��اطهن التجاري مع تعزيز اإلبداع واالبتكار في ريادة 

األعمال.
م��ن جانبه��ا، أعرب��ت الس��فيرة التركية ع��ن إعجابها 
وتقديره��ا للعم��ل المؤسس��ي والمنظم ال��ذي يقوم 
ب��ه المجل��س األعل��ى للمرأة برئاس��ة صاحبة الس��مو 
الملك��ي األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة قرينة 
عاه��ل البالد المف��دى، منوه��ة بالخط��ط والمبادرات 
والمش��روعات الت��ي ينفذه��ا المجلس م��ن أجل دعم 
مسيرة تقدم المرأة البحرينية، مع تأكيدها على أهمية 
تبادل التجارب والخبرات بين الدول الش��قيقة، معربة، 
في هذا السياق، عن اس��تعداد بالدها لتطوير التعاون 
مع مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة وس��بل إدماج 

احتياجاتها في تنمية بالدها.
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وزير األشغال يتفقد احتياجات 
حادية عشرة الشمالية

أجرى وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلف زيارة تفقدية للدائرة الحادية عشرة بالمحافظة الشمالية، 
يرافق��ه النائب محمد بوحم��ود، والعضو البل��دي للدائرة أحمد 
المناع��ي، بحضور وكيل ش��ؤون األش��غال أحمد الخي��اط ووكيل 
ش��ؤون البلديات الش��يخ محمد بن أحمد آل خليف��ة، ومدير عام 
البلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة وعدد من المهندسين 
لاط��اع عل��ى احتياج��ات ومتطلبات أهال��ي دار كلي��ب وتنفيذ 
المقترح��ات الممكنة على أرض الواقع، وذل��ك في إطار التعاون 
بي��ن الس��لطة التش��ريعية والتنفيذية ف��ي تلم��س احتياجات 
المواطنين والعم��ل على متابعتها وإيصال هذه االحتياجات إلى 
المس��ؤولين من أجل العمل على تذليل العقبات كافة، وتقديم 

أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
كما زار الوزير بعض الطرق الترابية في المنطقة ووجه المعنيين 
باتخ��اذ اإلجراء الازم بش��أنها، إلى جانب حديق��ة القرية ووجه 
بتهيئته��ا لتلبي رغبات األهال��ي، موجهًا المعنيي��ن في الوزارة 
برصف وتهيئة ممشى القرية على شارع 23 بمجمع 1215 وذلك 

تلبية الحتياجات ممارسي رياضة المشي.
وخ��ال الزي��ارة اس��تعرض النائب بوحم��ود عددًا م��ن الطلبات 
واالحتياجات التي تقدم به��ا أهالي القرية -متمثلة في جمعية 
دار كليب- وتهدف إلى تحس��ين الخدم��ات المقدمة للمواطنين 
م��ن خدمات ط��رق وصرف صحي ومش��اريع خدمي��ة بلدية، حيث 

تمت معاينة عدد من المواقع في المنطقة.
بعده��ا ت��م اس��تعراض احتياجات ش��ارع داركلي��ب متمثلة في 
صيانة مواقف السيارات ومعالجة تجمعات مياه األمطار، وبدوره 
وجه سعادة الوزير المعنيين بدراسة تلك الطلبات ومدى إمكانية 

تنفيذها.
من جانبه، تقدم المناعي بالش��كر للوزير ومسؤولي الوزارة على 
حضورهم واطاعه��م على احتياجات األهالي ع��ن كثب، متمنيًا 

تنفيذ هذه الطلبات بما يخدم أهالي المنطقة.

 بلدية الجنوبية: إخطار
109 سيارات سكراب وخربة

أخط��رت بلدي��ة المنطقة الجنوبية 109 س��يارات س��كراب 
وخرب��ة إلزالتها في مختل��ف مناطق الجنوبي��ة بعد انتهاء 
الم��دة القانوني��ة تطبيقًا لقانون النظاف��ة العامة رقم 10 

لسنة 2019 وتنفيذًا لقانون إشغال الطريق العام. 
وتق��وم البلدي��ة بتنفيذ ه��ذه الحم��ات به��دف الحد من 
تشويه المظهر العام والطابع العمراني والجمالي للمناطق 
واألحياء الس��كنية، حيث يتم ضبط ه��ذه المخالفات بصفة 
دورية لمن��ع اإلضرار بالبيئة والحد من ش��كاوى المواطنين 
من وج��ود هذه الس��يارات على أطراف الطري��ق العام، مما 
يصع��ب من حركة التنقل أثناء القي��ادة، عاوة على حجزها 
ألجزاء من الش��ارع واألماكن المفتوحة وإش��غالها للطريق 

العام. 

 رئيس التحرير يبحث 
و»االتصال الوطني« تعزيز التعاون

اس��تقبل رئي��س تحري��ر صحيف��ة الوطن إيه��اب أحمد، 
الرئيس التنفيذي لمركز االتصال الوطني يوسف البنخليل 
بحضور مدير المبيعات والعاقات العامة بشركة الوطن 

للصحافة والنشر والتوزيع معاذ بوصيبع.
وتناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين مركز االتصال 
الوطن��ي وصحيف��ة الوطن بم��ا يدعم األه��داف الوطنية 

وإبراز منجزات مملكة البحرين في مختلف القطاعات.
م��ن جهته، أش��اد رئيس التحرير بجه��ود مركز االتصال 
الوطني ف��ي دعم العمل الصحافي، مش��يدًا بدور المركز 
وما يقدمه من جهود ملموس��ة ودور وطني بارز لارتقاء 

باالتصال الحكومي.
وأك��د ح��رص صحيفة الوط��ن عل��ى دعم تل��ك الجهود 
وإبرازها من منطلق الش��راكة المجتمعي��ة بين الجهات 
الحكومي��ة ومختلف وس��ائل اإلعام ف��ي المملكة. فيما 
أش��اد رئيس مركز االتصال الوطني يوس��ف البنخليل بما 
تبذل��ه صحيفة الوطن من دور وجهود في نقل الرس��الة 

اإلعامية الوطنية.

 صحف عربية تتناقل انفراد »الوطن« 
مع وزيرة الخارجية السودانية

تناقل��ت ع��ددًا م��ن الصح��ف ووس��ائل اإلعام 
الس��ودانية والمصرية وبعض المواقع اإلخبارية 
العربي��ة أم��س، الح��وار الصحفي الذي نش��رته 
صحيفة »الوطن«، مع وزيرة الخارجية السودانية 
الدكت��ورة مري��م المنص��ورة الص��ادق المهدي، 
وه��و أول لقاء لصحيفة خليجية وعالمية وعربية، 
حيث أفردت مساحات متخصصة متناولة خالها 

مضامين اللقاء.
وتناول��ت بع��ض الصحف والمواق��ع اإللكترونية 

السودانية والمصرية جانبًا من اللقاء أمس فيما 
أفردته بعض المواقع بالكامل، ومن بينها وكالة 
الس��ودان لألنباء »س��ونا«، وصحيفة »اللحظة« 
 »sud.news« الس��ودانية، وموقع س��ودان نيوز
اإللكتروني، إلى جانب موقع »العهد أون الين«. 
وم��ن بين الصحف المصرية الت��ي تناولت اللقاء 
عب��ر موقعه��ا اإللكتروني، صحيفة أخب��ار اليوم 
المصري��ة، وصحيف��ة المصري الي��وم، وصحيفة 
اليوم الس��ابع، وص��دى البلد وصحيفة الدس��تور 

وش��بكة أخبار مص��ر »mkhbr.com«، إلى جانب 
موقع الدستور نيوز اإلخباري العربي الشامل.

وكان��ت »الوط��ن«، نش��رت األحد الماض��ي لقاًء 
م��ع وزي��رة الخارجي��ة الس��ودانية أثن��اء زيارتها 
إل��ى مملك��ة البحري��ن للمش��اركة ف��ي افتتاح 
المقر الجديد للس��فارة األس��بوع الماضي، تناول 
العاق��ات الثنائية بين البحرين والس��ودان إلى 
جان��ب أب��رز الملفات الس��ودانية والت��ي تتعلق 

بحفظ أمنه واستقراره.

 »الخارجية«: نزالء مراكز اإلصالح يحصلون 
على كافة الخدمات الصحية واالجتماعية

أك��دت رئيس قط��اع ش��ؤون حقوق 
اإلنس��ان في وزارة الخارجية الدكتورة 
أروى الس��يد، أن ن��زالء مراكز اإلصاح 
كاف��ة  عل��ى  يحصل��ون  والتأهي��ل 
واالجتماعي��ة  الصحي��ة  الخدم��ات 
بموجب معايير الس��امة واإلجراءات 

االحترازية ووفق المعايير الدولية.
جاء ذل��ك، تعقيبا على ما يتم تداوله 
بين الحين واآلخر من قبل المهتمين 
س��واء  اإلنس��ان،  حق��وق  بش��ؤون 
منظمات حقوقية أو خبراء ومختصين، 
ح��ول أوضاع نزالء اإلص��اح والتأهيل 

في البحرين.
وأضاف��ت، أن هن��اك محك��وم عليهم 
قضاي��ا  ف��ي  عقوباته��م  يقض��ون 
كاف��ة  عل��ى  ويحصل��ون  مختلف��ة، 
واالجتماعي��ة  الصحي��ة  الخدم��ات 
بجان��ب معايير الس��امة واإلجراءات 
االحترازية التي تعمل اإلدارة العامة 
الداخلية  ب��وزارة  والتأهيل  لإلص��اح 
عل��ى تطبيقه��ا وفق معايي��ر دولية، 
مضيف��ة أن بعض ه��ؤالء المحكوم 

عليه��م م��ن خ��ان الوط��ن وارتكبوا 
جرائم عنف وإرهاب وتحريض وإلحاق 

الضرر بالمجتمع.
وأش��ارت إلى أن ه��ذه الجرائم والتي 
مس��ت أمن الوطن ووحدت��ه، قوبلت 
باس��تياء ورف��ض ش��عبي واضح من 
قب��ل المواطنين، وأن أحكام الس��جن 
التي صدرت بش��أنها بعد محاكمات 

عادل��ة خضع��وا له��ا واس��تنفادهم 
له��م  حقق��ت  التقاض��ي،  مراح��ل 
حياتهم  وأمنت  الش��خصية،  السامة 
أن  وأوضح��ت  نفس��ه.  الوق��ت  ف��ي 
حكوم��ة البحري��ن، انتهج��ت العديد 
من السياس��ات والمب��ادرات الجامعة 
التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية 
العالية، والتي في إطارها س��طر أبناء 
البحرين، ملحم��ة وطنية تحت مظلة 
المواطن��ة الحق��ة واالنتم��اء الوطني 
الجام��ع، وكانت االس��تجابة الوطنية 
لمواجه��ة جائح��ة كورون��ا، عنوان��ا 
ل��دى أبناء البحرين م��ن كافة الفئات 
م��ن منظوم��ة  وج��زء  المجتمعي��ة، 
النج��اح الوطنية، كما ش��كلت منصة 
التطوع والعمل ف��ي الصفوف األولى 
لمواجه��ة الجائحة، إح��دى العامات 
المضيئة للعمل الوطني المشرف من 
خ��ال تكاتف كل الفئ��ات وانتظامها 
في حضور مجتمعي منظم يهدف إلى 

حماية صحة المجتمع وسامته.
وأش��ارت إل��ى أن مؤسس��ات اإلصاح 

والتأهي��ل ف��ي البحرين، اس��تطاعت 
خ��ال الفترة األخي��رة أن تمضي في 
النهوض برس��التها لما هو أبعد من 
إنف��اذ القانون وأن تكون مؤسس��ات 
عقابي��ة، وص��واًل إلى تعزي��ز الجانب 
اإلصاح��ي والتأهيلي ل��دى المحكوم 
عليه��م بم��ا يس��هم في غ��رس قيم 
كرام��ة  وحف��ظ  الوطن��ي  االنتم��اء 
اإلنسان، وستبقى ملتزمة بدورها في 
الحفاظ على س��امة النزالء والحفاظ 
عل��ى ه��ذا النه��ج م��ن أج��ل حماية 

المكتسبات الوطنية.
وأكدت الس��يد، أن البحرين رائدة في 
مجال تعزيز حقوق اإلنسان من خال 
أركان  لتعزي��ز  ومبادراته��ا  نهجه��ا 
دولة المؤسس��ات والقانون وترسيخ 
مب��ادئ حقوق اإلنس��ان، األم��ر الذي 
مكنها م��ن تحقيق مرات��ب متقدمة 
في هذا المجال، منوهة إلى أن تجربة 
البحري��ن الناجحة ف��ي مجال مكافحة 
نموذج��ًا  تجعله��ا  بالبش��ر  االتج��ار 

يحتذى به على مستوى دول العالم.

أروى السيد

 عبداهلل بن أحمد: عالقات تاريخية 
وثيقة تجمع بين البحرين وتايلند

ُعقد أمس، االجتم��اع الثاني نصف 
الس��نوي الخ��اص بمتابع��ة نتائج 
أعمال اللجن��ة البحرينية التايلندية 
المش��تركة، برئاس��ة وكي��ل وزارة 
السياس��ية  للش��ؤون  الخارجي��ة 
الدكتور الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل 
خليفة، ونائب وكي��ل وزارة خارجية 

مملكة تايلند دوست مانابان.
وأك��د الش��يخ عب��داهلل ب��ن أحمد، 
اهتم��ام مملك��ة البحري��ن بتعزيز 
الدول  مع  االس��تراتيجية  الش��راكة 
الصديق��ة، مش��يدًا بم��ا يجمع بين 
مملكت��ي البحرين ومملك��ة تايلند 

م��ن عاق��ات تاريخية وثيق��ة، وما 
تتس��م به من تط��ور ومتانة على 

كافة األصعدة.

وأع��رب، ع��ن اعت��زازه بالمس��توى 
المتميز الذي وصلت إليه العاقات 
بم��ا  الصديقي��ن،  البلدي��ن  بي��ن 

ينعك��س إيجاب��ًا عل��ى فت��ح آف��اق 
جديدة للتعاون، تسهم في تحقيق 

التطلعات المشتركة.
من جانبه، أع��رب نائب وكيل وزارة 
خارجي��ة تايلن��د ع��ن تطل��ع باده 
الس��تمرار تطوير عاقات الصداقة 
والتع��اون م��ع مملك��ة البحري��ن، 
بم��ا يع��ود بالخي��ر والمنفعة على 
البلدين الصديقين، متمنيًا لمملكة 

البحرين دوام الرقي والتقدم.
كم��ا ج��رى خ��ال االجتم��اع تبادل 
الرؤى ووجهات النظر بشأن عدد من 

القضايا ذات االهتمام المشترك.

 »التربية« تدعو إلى اإلسراع 
في تسجيل المستجدين 

بالمرحلة االبتدائية
دع��ت وزارة التربية والتعليم أولياء أم��ور األطفال من مواليد 
أكتوب��ر ونوفمب��ر وديس��مبر 2014، وموالي��د يناي��ر إلى 31 
أغس��طس 2015، والذي��ن ل��م يس��تكملوا إجراءات تس��جيل 
أبنائه��م في الص��ف األول االبتدائي للعام الدراس��ي 2021-

2022، إلى اإلس��راع في اس��تكمال اإلجراءات وتوفير الوثائق 
الخاص��ة بعملي��ة التس��جيل، حتى يتس��نى للوزارة تس��جيل 
أبنائهم في المدارس القريبة من مجمعاتهم السكنية، علمًا 
بأن الوزارة قد أرسلت رسائل نصية SMS لجميع أولياء األمور 
الذين استكملوا اإلجراءات، ُتعلمهم فيها بالمدارس التي تم 

تسجيل أبنائهم فيها.
ولمزيد من االستفسار، يمكن االتصال على الهواتف التالية:

17873021 أو 17873027 أو 17873245 أو 17896065
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برعاية قائد الخدمات الطبية الملكية وبنسبة بحرنة ٪96

 تخريج الفوج الـ12 من أطباء 
سنة االمتياز بالمستشفى العسكري

تحت رعاي��ة قائد الخدمات الطبية الملكية 
اللواء بروفيس��ور الش��يخ خالد ب��ن علي آل 
خليف��ة، ت��م تخريج الفوج ال���12 من أطباء 
س��نة االمتي��از لع��ام 2020-2021 والذي 
بل��غ عددهم 23 متدرب��ًا بمركز ولي العهد 
بالخدم��ات  الطبي��ة،  والبح��وث  للتدري��ب 
الطبية الملكية، حيث بلغت نس��بة البحرنة 
ف��ي ه��ذا البرنام��ج حوال��ي 96%، إذ خضع 
أطباء االمتياز لخطة تدريب ش��املة لجميع 
التخصص��ات الطبي��ة إل��ى جان��ب كيفي��ة 
التعام��ل م��ع المرضى والتواص��ل معهم، 
وذلك بهدف ضمان تخريج جيل من األطباء 
المتميزين وعلى مس��توى ع��اٍل من الخبرة 
والكفاءة و المس��ؤولية ف��ي مجال عملهم 

الطبي .
وتزامن��ًا مع اإلج��راءات االحترازي��ة لجائحة 
كورونا، أقيم الحفل عبر تطبيق برنامج زوم 
وذلك ليتسع ألهالي الخريجين وأصدقائهم 
لمش��اركتهم فرحته��م، حيث ش��ارك أيضًا 
ع��دد من موظفي الخدمات الطبية الملكية 

وكب��ار الش��خصيات في المستش��فى بهذه 
المناس��بة. وتفضل المس��اعد الفني لقائد 
الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة العميد طبيب 
عبداهلل درويش بتوزيع الش��هادات وتكريم 
المتفوقين، بحضور كل من مدير مركز ولي 

العهد للتدري��ب والبح��وث الطبية العميد 
طبي��ب خال��د عبدالغفار، ورئي��س التعليم 
الطبي المستمر لألطباء رئيس برنامج سنة 
االمتياز العقيد طبيب نايف لوري، ومنسقة 

برنامج سنة االمتياز النقيب أمينة جمعة.

 أمير الشرقية يشيد بالدور 
اإلعالمي للصحفي جمال الياقوت

الس��مو  اس��تقبل صاح��ب 
س��عود  األمي��ر  الملك��ي 
ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز 
المنطقة  أمي��ر  آل س��عود 
الشرقية بالمملكة العربية 
الس��عودية، عض��و هيئ��ة 
الس��عوديين  الصحفيي��ن 
الدول��ي  االتح��اد  عض��و 
للصحفيي��ن عض��و االتحاد 
الع��ام للصحفيي��ن العرب 

الكات��ب الصحف��ي جمال الياق��وت، الذي قدم لس��موه كتابه الجديد بعن��وان »جمال الكلمة 
جمال«، حيث تحتوي صفحاته على كلمات مأثورة وصور معبرة. واشتمل الكتاب الجديد على 
توثيق الصور من لقاءات الياقوت مع عدد من ملوك ورؤس��اء الدول وكبار الش��خصيات. وأشاد 
صاحب الس��مو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية 
بالجهود التي بذلها ويبذلها الياقوت في الصدى اإلعالمي لمس��ار العالقات األخوية القائمة 
بين البلدين الش��قيقتين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودوره البارز في خدمة 
المجتمع، منوهًا سموه باإلسهامات اإلعالمية والصحفية للياقوت في إثراء الساحات األدبية.

فيم��ا أعرب الياقوت عن ش��كره وتقديره لصاحب الس��مو الملكي األمير س��عود بن نايف بن 
عبدالعزيز آل سعود على دعمه وتشجيعه للجهود الرامية لتعزيز عطاءه اإلعالمي والصحفي. 

وحضر اللقاء مهنا الياقوت.
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نحن والديمقراطيون
بعودة الديمقراطيين إلى السلطة األمريكية يطرح السؤال 
نفس��ه ه��ل س��تعود السياس��ة األمريكي��ة إل��ى صبغتها 
األوبامي��ة الخاصة بمملك��ة البحرين؟ أمَ سُترَس��م خطوٌط 
جديدة تأخذ في االعتبار المتغيرات التي جرت في البحرين 
خالل الس��نوات األربع الماضية؟ هل سيتخذ الديمقراطيون 
قرارًا بالس��ير عك��س اتجاه ترامب أيًا كان��ت النتائج؟ أم أن 

الموقف والسياسة سيحددهما األمر الواقع على األرض؟
العالق��ة البحريني��ة األمريكي��ة رغ��م قدمه��ا وعراقتها إال 
أن الثم��ان س��نوات األخي��رة ج��رى عليها بع��ض الطوارئ 
والمتغي��رات وس��مت العالقة بالم��د والجزر، إب��ان الحقبة 
األوبامي��ة وم��ن بعدها الحقب��ة الترامبية، وهم��ا حقبتان 
متناقضتان تمامًا في طبيعة العالقة بين الدولتين، وعلى 
اخت��الف جذري بينهم��ا، تجاه العديد م��ن الملفات األمنية 

والعالقات الدولية. 
واآلن يجري إعادة ترتيب األوضاع ورس��م وتحديد المواقف 
األمريكي��ة من جديد مع اإلدارة األمريكية ونتمنى أن يكون 
للرأي الع��ام البحريني أث��ٌر في تحديد المواق��ف األمريكية 

تجاه وطننا البحرين.
بغض النظر عن أي حقبة ومن في السلطة ديمقراطيون أم 
جمهوريون، إال أن البحرين اليوم هي أكثر أمنًا عما كان عليه 
الوضع من 2011 إلى 2018، والنس��يج االجتماعي البحريني 
أكثر انصهارًا وتوحدًا بين جميع فئات المجتمع، والتدخالت 
اإليرانية حوصرت بش��كل كبير في الداخ��ل البحريني وعلى 
الحدود والمنافذ، وهذه مكتس��بات وطني��ة لن نفرط فيها 
أبدًا، سنبني عليها بمزيد من أواصر الوحدة الوطنية بغض 

النظر عمن هو موجود في البيت األبيض.
على صعيد القضاء ومراكز التأهيل والمنظومة التشريعية 
وكل ما يتعلق بالتعامل م��ع حاالت اإلخالل بالقانون وهي 
الملف��ات التي ش��غلت إدارة أوباما -وهلل الحم��د- البحرين 
تكف��ل كل الضمان��ات للمتهمي��ن وللمحكومي��ن على حد 
س��واء، فإذا لم تتمكن الحقب��ة األوبامية أن تتدخل وتملي 
علين��ا موقفًا رغ��م كل ضغوطها ف��ي أوج أوانها، فال أنصح 
بإعادة تلك التجربة الفاشلة، بل أن تلك الضغوط تسببت 
بش��رخ كبير في العالقة األمريكية البحرينية على المستوى 
الش��عبي، نتمنى أن تكون درس��ًا للجميع بأن العودة للوراء 
أم��ر غير ممك��ن وأن المجتمع البحريني س��يتصدى له ولن 

يسمح به.
جرت مياه كثيرة ف��ي اآلونة األخيرة، ولدى البحرين قصص 
نج��اح عديدة على المس��توى الحقوقي لإلنس��ان، في واقع 
المرأة والطفل واألقليات واالتجار بالبشر والمساواة وحرية 
األدي��ان والتعاي��ش والعالق��ات مع إس��رائيل ويكفي تتبع 
قص��ة البحرين مع جائحة كورونا ك��ي تعرف البحرين جيدًا، 
فذلك النجاح لم يأِت من فراغ، بل أن قصتنا ممكن أن تكون 
ملهمة لكم وتس��اعدكم في التعلم خاصة في التعامل مع 

غير البحرينيين على أرضنا.
تلك مكتس��بات تاريخية بنينا عليه��ا الكثير وبإمكان طاقم 
الس��فارة الجدي��د أو س��فيرها الجدي��د بع��د التعيي��ن أن 
يقوم بجول��ة ميدانية يرى فيها تل��ك النجاحات )رغم أنهم 
يعرفونه��ا( ولك��ن لنق��ل أن اإلدارة الجديدة تري��د تقريرًا 
يكتب��ه طاقمه��ا )الديمقراطي( ال تقري��ر الطاقم الترامبي 
ال��ذي تم تغييره، ال بأس.. فالبحرين بلد يتمتع بش��فافية 

عالية جدًا وأبوابه مفتوحة وعنده من الثقة بنفسه!
خالصة القول إن تحديد موقف اإلدارة الجديدة من البحرين 
س��يكون بناء عل��ى أكثر من عام��ل، مما يجع��ل العالقات 
بينه��ا والبحرين رائعة وتخدم مصالح الدولتين إن أردنا، ال 
استنادًا على وجود األس��طوال الخامس والقاعدة األمريكية 
فحس��ب، وليس بناء على التاريخ العريق للعالقة فقط، بل 
بناء عل��ى أن واقع مملك��ة البحرين الذي تتش��ارك فيه مع 
الواليات المتحدة في العديد من القيم اإلنس��انية، بالرغم 
من وجود االختالفات في البعض اآلخر، والعامل اآلخر الذي 
يوس��م طبيعة العالقة بناءعلى درج��ات الديمقراطية التي 

تسير بها المملكة ذات التجربة العشرينية.
الواليات المتحدة األمريكية وهي تغادر أفغانستان والعراق 
كجن��ود وق��وى عس��كرية، وتبقي عل��ى درجة االستش��ارية 
والتدري��ب ف��ي تل��ك الدولتين اللتي��ن تدمرت��ا بالكامل، 
بحاجة إلى كل إسناد لها في المنطقة وإلى حلفاء حقيقيين 

يحفظون ما تبقى لها من مصالح في هنا.
عل��ى صعيد آخر البحرينيون يتابع��ون عن قرب واقع حقوق 
اإلنس��ان في إيران وواقع الديمقراطية في قطر على س��بيل 
المث��ال ويعرف��ون أن العالق��ات األمريكية م��ع تلك الدول 
تغ��ض الطرف عن هذي��ن الملفين هناك م��ن أجل أهداف 
أخ��رى بعي��دة ع��ن تلك الملف��ات وه��ذا يؤثر كثي��رًا على 
مصداقيته��ا حين تفتح هذه الملف��ات مع دول أخرى بحجة 
اهتمامه��ا بالرغ��م من أن البحري��ن في الملفي��ن تتفوق 
عل��ى تلك الدول بكثير إال أننا نذك��ر فقط وجهة النظر غير 

الرسمية للبحرين.
كما أن اإلنس��ان يتعلم من أخطائه فال��دول أيضًا تتعلم، 
وكما يبني اإلنس��ان على نجاحاته وال يهدم ويخسر ما بناه، 

كذلك الدول.
مع تمنياتنا الصادقة والمخلصة بعالقة قوية بين مملكتنا 
والوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة عالقة متين��ة مبنية على 

االحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

في عملية تعدت األربع ساعات 

 فريق طبي في »حمد الجامعي« 
ينجح باستئصال ورم ضخم من بطن ستيني

نجح فريق طبي جراحي في مستش��فى 
الملك حمد الجامع��ي من إجراء عملية 
استش��اري  بإش��راف  دقيق��ة  جراحي��ة 
المناظي��ر  العام��ة وجراح��ة  الجراح��ة 
وجراحة الجهاز الهضمي الدكتور ُهشام 
بك��ري واستش��اري جراح��ة المس��الك 
البولية الدكتور محمد رفيع واستشاري 
جراح��ة األوعية الدموي��ة الدكتور راني 
األغا، لمريض س��تيني كان يعاني من 

وجود ورم ضخم في البطن.
الس��تيني  المري��ض  أدخ��ل  حي��ث 
للمستش��فى وه��و يعان��ي م��ن آالم 
وانتفاخ في الجه��ة اليمنى من البطن 
وإحساس��ه بوج��ود ت��ورم ف��ي نفس 
المنطقة مع فقدان الش��هية مما أدى 
إل��ى فقدان��ه لل��وزن بص��ورة مطردة 

وبشكل ملحوظ خالل أسبوعين. 
وعليه ت��م عمل الفحوصات واألش��عة 
الالزم��ة التي كش��فت عن وج��ود ورم 
ضخ��م نوع »س��اركوما« ف��ي التجويف 
الجه��ة  ف��ي  الخلف��ي  »البريتون��ي« 
اليمن��ى من البطن يبل��غ حجمه حوالي 
15X20 س��م ممتد من عضالت الظهر  

المحيط��ة للعم��ود الفق��ري الناحي��ة 
األمامية م��ن منطقة البطن ليش��مل 
منطقة الشرايين الرئيسية للبطن مما 
أدى إل��ى الضغط على بع��ض أعضاء 
جسم المريض من الجهة اليمنى، مما 
اس��تدعى إلى االستعانة بالتخصصات 
الطبية المختلفة والتي شملت جراحة 
المس��الك البولي��ة وجراح��ة األوعي��ة 

الدموية لعالج هذه الحالة المرضية.
ث��م قدم��ت الحال��ة إل��ى إدارة مرك��ز 

حال��ة  لمناقش��ة  ل��أورام  البحري��ن 
المريض ف��ي المجلس الوطني لأورام 
المناس��بة  العالجي��ة  الخط��ة  لوض��ع 
له، وال��ذي قرر إج��راء عملي��ة جراحية  

الستئصال الورم »ساركوما«.
بإش��راف  الطب��ي  الفري��ق  وتمك��ن 
الدكتور هش��ام بك��ري وفريق التخدير 
والفري��ق  الطب��ي المس��اعد لهم، من 
إج��راء عملية اس��تئصال ال��ورم والذي 
يزن أكثر من ثالثة كيلوغرامات بشكل 

كلي حيث اس��تغرقت العملية أكثر من 
أربع س��اعات وتكللت بنجاح وبدون أي 

مضاعفات تذكر.
وتماث��ل المري��ض للش��فاء بعد عدة 
أيام متابعه حثيثة ف��ي ردهة العناية 
المرك��زة وردهة الجراحي��ة حيث اخرج 
بوض��ع  المستش��فى  م��ن  المري��ض 
مس��تقر مع المتابعة المس��تمرة في 
العي��ادات الجراحي��ة ومرك��ز البحرين 

لأورام.  
يذكر أن الساركوما يعد نوعًا من أنواع 
الس��رطانات النادرة الحدوث، حيث يبدأ 
ف��ي األنس��جة اللين��ة بالجس��م، لذلك 
يحتاج المرض إلى التش��خيص الدقيق 
والعالج المناس��ب بأسرع وقت ممكن 
وذلك لس��رعة نموه وانتش��اره، وعليه 
ف��إن الفري��ق الطب��ي المتكام��ل من 
ع��دة تخصص��ات وكفاءة األطب��اء إلى 
جان��ب توف��ر التقني��ات والمعدات في 
مستشفى الملك حمد الجامعي ومركز 
البحري��ن لأورام ي��ؤدي إلى نجاح مثل 
ه��ذه العمليات وش��فاء ه��ذه الحاالت 

المرضية المستعصية.

  »الموت الطائش« 
يغتال الفراشة اللبنانية »تايونا«

أنهت رصاصة طائش��ة حياة الطفلة تايونا الصراف، 
ابنة بلدة منيارة عكار، شمالي لبنان، ظهر األحد.

ويق��ول رئيس بلدية منيارة، طون��ي عبود، إن تايونا 
كان��ت تقف في مدخ��ل منزلها عندما س��قطت أرضًا 

غارقة في دمائها.
واتض��ح أّن الصغي��رة أصيبت برصاصة ف��ي رقبتها 
لم تت��رك لها مج��ااًل لمقاوم��ة الموت، فت��م نقلها 
إلى مستش��فى اليوس��ف الطبي ليعل��ن األطباء الخبر 
الكارث��ي. ووفق عب��ود، لم تتوصل ق��وات األمن إلى 
مطلق النار حتى اللحظة فيما فتحت تحقيقًا بالحادث.

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب الكويت
ض��رب زل��زال بلغ��ت قوت��ه 4.5 
درجة على مقي��اس ريختر منطقة 

المناقيش جنوب غربي الكويت.
وأوض��ح مدير برنام��ج دعم متخذ 
الق��رار والمش��رف عل��ى الش��بكة 
الوطني��ة الكويتية لرص��د الزالزل 
بمعهد الكويت لأبحاث العلمية، 
الدكتور عبداهلل العنزي، أن الزلزال 
ح��دث في تم��ام الس��اعة 11.31 
صباح��ًا بالتوقي��ت المحلي لدولة 

الكويت.
 8 عم��ق  عل��ى  الزل��زال  وكان 

كيلومترات بباطن األرض.

»األرصاد«: أغسطس األعلى حرارة منذ 1993
ذكرت إدارة األرصاد الجوية بوزارة المواصالت واالتصاالت، أن أعلى درجة حرارة عظمى 
تم تس��جيلها أمس وصلت إلى 48.7ْ م في حلبة البحرين الدولي، فيما كانت في مطار 
البحري��ن الدولي 45.5ْ م، وفي جس��ر الملك فهد 43.7ْ م، وف��ي درة البحرين 47.7ْ م. 
وأوضحت األرصاد الجوية عبر حس��ابها على »تويتر«، أن أعلى درجة مس��جلة في شهر 
أغس��طس في مطار البحرين الدولي بلغت 45.7ْ م وذلك في عام 1993. وأوضحت، أن 
ارتف��اع درجات الحرارة، يأت��ي نتيجة تأثير رياح غربية إل��ى جنوبية غربية خفيفة إلى 
معتدلة الس��رعة ومصدرها صح��راء المملكة العربية الس��عودية وهي كتله هوائية 

حارة وجافة ساهمت في رفع درجات الحرارة عن معدالتها الطبيعية لهذا الشهر.



رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة  االجتماع االعتيادي 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد امس بقصر القضيبية.

اســـتعرض  االجتمـــاع،  مســـتهل  فـــي 
والتوجهـــات  المضاميـــن  المجلـــس 
المحلـــي  الصعيديـــن  علـــى  الســـامية 
عاهـــل  اســـتقبال  خـــال  واإلقليمـــي 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة لولـــي العهـــد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
المجلـــس  أشـــاد  حيـــث  خليفـــة،  آل 
بتأكيـــد جالتـــه أيده هللا علـــى تعزيز 
اللحمـــة الخليجيـــة وتعميـــق الروابط 
والصات الوثيقـــة التي تحافظ على 
مكتسبات المسيرة التنموية المباركة 
لـــدول مجلس التعـــاون لدول الخليج 

العربية.
ونـــوه مجلس الوزراء في هذا الصدد 
بتأكيد جالة العاهـــل على ما تضمنه 
“بيـــان العا” من تأكيـــد على األهداف 
الســـامية للنظـــام األساســـي لمجلـــس 
التعـــاون بتعزيـــز الترابط والتنســـيق 
بين دول المجلس، وإشـــارة البيان لما 
يعقده مواطنو دول المنطقة من أمل 
باســـتعادة العمل المشترك إلى مساره 

الطبيعي وتحقيـــق مزيد من التعاون 
والتكامل، ووجه المجلس إلى أهمية 
أن يكـــون الخطاب اإلعامي متوافقًا 
والعـــادات  المجتمعيـــة  القيـــم  مـــع 
والتقاليد النبيلة الجامعة التي ترسخ 
المشـــترك  والمصيـــر  الهـــدف  وحـــدة 

ألبناء دول مجلس التعاون.
بعد ذلك رفع مجلس الوزراء بمناسبة 
قـــرب حلـــول العـــام الهجـــري الجديد 
1443 هـــــ أصدق التهاني والتبريكات 
إلـــى صاحـــب الجالـــة عاهـــل البـــاد  
وصاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء، داعيـــًا المولى جلت 
علـــى  خيـــر  عـــام  يكـــون  أن  قدرتـــه 
العربيـــة  واألمتيـــن  البحريـــن،  أبنـــاء 

واإلسامية.
بمـــا  الـــوزراء  مجلـــس  أشـــاد  بعدهـــا 
صعيـــد  علـــى  نتائـــج  مـــن  تحقـــق 
معربـــًا  كورونـــا،  لفيـــروس  التصـــدي 
المجلـــس في هـــذا الصدد عن الشـــكر 
لكافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن علـــى 
مـــا أظهـــروه مـــن روح مســـؤولة فـــي 
االحترازيـــة،  باإلجـــراءات  االلتـــزام 

مؤكدًا علـــى ضرورة مواصلة االلتزام 
باإلجـــراءات للحفـــاظ علـــى ما تحقق 
مـــن نتائـــج، منوهـــًا المجلـــس بالفخر 
فـــي  الطبـــي  بالطاقـــم  واالعتـــزاز 
الفاعـــل  ودوره  األماميـــة،  الصفـــوف 
ضمـــن الجهود الوطنية فـــي التصدي 

للفيروس.
ثم أكد مجلس الوزراء استمرار مملكة 
البحرين في تبنـــي المبادرات وتعزيز 
التعـــاون مـــع المجتمـــع الدولـــي فـــي 
التصدي لجرائم اإلتجار باألشـــخاص، 
للـــدور  وتقديـــره  شـــكره  عـــن  معربـــًا 
الفاعـــل لـــوزارة الداخليـــة والجهـــات 
المعنيـــة فـــي هذا الجانـــب، وذلك في 
معرض تنويه المجلس باليوم العالمي 

لمكافحة اإلتجار باألشخاص.
إلـــى ذلـــك فقـــد شـــدد المجلـــس على 
أهمية حماية حركة الماحة البحرية 
الدوليـــة من أية تهديدات تؤثر ســـلبًا 
علـــى مســـار التجارة العالميـــة، مؤكدًا 
المجلس على ضرورة توحيد الجهود 
الدولية لضمان األمن البحري وتعزيز 

استقرار المنطقة.

المنامة - بنا

ضبط اإليرادات والمصروفات للمؤسسات الصحية الحكومية
ــي ــب ــط ــد لـــاســـتـــحـــقـــاق ال ــمـ ــان بــــن حـ ــمـ ــلـ ــام األمــــيــــر سـ ــ ــ ــداث وسـ ــ ــح ــ ــت ــ اس

 مجلس الوزراء يوجه لجعل الخطاب اإلعالمي 
متوافقا مع المصير الخليجي المشترك

مواصلة االلتزام باإلجراءات للحفاظ على ما 
تحقق من نتائج في التصدي للكورونا

مبادرات لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي 
في محاربة جرائم االتجار باألشخاص

حماية حركة المالحة البحرية الدولية من أية 
تهديدات تؤثر سلبا على مسار التجارة 

البرنامج الوطني للتوظيف وفر فرص 
التوظيف المستدامة أمام أبناء البحرين

local@albiladpress.com
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بعدها نظر المجلس في  «
الموضوعات المدرجة على جدول 

أعماله وقرر ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات  «
التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون  «
القانونية والتشريعية بشأن 

تعديل أحكام المرسوم بقانون 
بشأن األوسمة، باستحداث وسام 

األمير سلمان بن حمد لالستحقاق 
الطبي.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون  «
القانونية والتشريعية بخصوص 

مشروع قرار بإصدار الالئحة المالية 
للمؤسسات الصحية الحكومية، 

والتي تستهدف تحقيق الثبات في 
المعامالت المالية والمحاسبية 

لهذه المؤسسات وضبط دورة 
اإليرادات والمصروفات فيها.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون  «
القانونية والتشريعية حول مشروع 

قرار بإصدار الئحة تنظيم شئون 

العاملين بالمؤسسات الصحية 
الحكومية، والتي تتضمن ترتيب 

الوظائف وضوابطها وتقييم األداء 
والتدريب بالمؤسسات الصحية 

الحكومية.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون  «
المالية واالقتصادية والتوازن 

المالي بشأن مساهمة مملكة 
البحرين في دعم الجهود الدولية 
للتصدي لفيروس كورونا وتوفير 
التطعيمات المضادة للفيروس.

5. مذكرة وزير شئون مجلسي  «
الشورى والنواب بشأن الضوابط 
واإلجراءات التي تسهم في تعزيز 
التعاون مع السلطة التشريعية.

6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون  «
القانونية والتشريعية بشأن رد 

الحكومة على اقتراح برغبة مقدم 
من مجلس النواب.

ثانيًا: استعرض المجلس الموضوع  «
التالي:

1. مذكرة  وزير العمل والتنمية  «

االجتماعية بشأن مؤشرات سوق 
العمل للنصف األول من العام 
2021، حيث أظهر التقرير نتائج 
المبادرات الحكومية في حماية 

سوق العمل من اآلثار االقتصادية 
لجائحة كورونا، وكذلك دور البرنامج 

الوطني للتوظيف )2.0( في توفير 
فرص التوظيف المستدامة أمام 

أبناء البحرين.

ثم أخذ المجلس علمًا من خالل  «
التقارير الوزارية ألصحاب المعالي 

والسعادة الوزراء بشأن حادث 
الحريق الذي وقع بمنطقة عسكر 

وجهود وزارة الداخلية في التعامل 
معه، والتقرير السنوي لجامعة 

البحرين، وزيارة معالي وزيرة 
الخارجية بجمهورية السودان إلى 

مملكة البحرين، وزيارة معالي 
وزير الخارجية بجمهورية باكستان 

اإلسالمية إلى مملكة البحرين 
والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارة 
الوفود األجنبية إلى مملكة البحرين 

خالل شهر أغسطس 2021.

قرارات المجلس

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 2 أغسطس 2021:

اســتعراض المضاميــن والتوجهــات الســامية علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي خــالل 
اســتقبال حضــرة صاحــب الجاللــة عاهــل البــالد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه لصاحــب 

السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

التنويــه بتأكيــد جاللــة العاهــل المفــدى 
تضمنــه  مــا  علــى  ورعــاه  اللــه  حفظــه 
"بيــان العــال" مــن تأكيــد علــى األهــداف 
لمجلــس  األساســي  للنظــام  الســامية 

التعاون لدول الخليج العربية.

الخطــاب  يكــون  أن  بأهميــة  التوجيــه 
القيــم  مــع  متوافقــًا  اإلعالمــي 
المجتمعيــة التــي ترســخ وحــدة الهــدف 
والمصيــر المشــترك ألبنــاء دول مجلــس 

التعاون.

العــام  حلــول  قــرب  بمناســبة  التهنئــة 
الهجري الجديد 1443 هــــ ، والتمنيات بأن 
البحريــن،  أبنــاء  علــى  خيــر  عــام  يكــون 

واألمتين العربية، واإلسالمية.

لفيــروس  التصــدي  بنتائــج  اإلشــادة 
المواطنيــن  كافــة  وشــكر  كورونــا، 
والمقيميــن علــى االلتــزام باإلجــراءات 
مواصلــة  علــى  والتأكيــد  االحترازيــة، 
االلتــزام للحفــاظ علــى مــا تحقــق مــن 

نتائج.

ــن  ــة البحري ــى اســتمرار مملك ــد عل التأكي
ــاون  ــز التع ــادرات وتعزي ــي المب فــي تبن
التصــدي  فــي  الدولــي  المجتمــع  مــع 

لجرائم اإلتجار باألشخاص.

حركــة  حمايــة  أهميــة  علــى  التشــديد 
أيــة  مــن  الدوليــة  البحريــة  المالحــة 
تهديــدات تؤثــر ســلبًا علــى مســار التجــارة 
الجهــود  توحيــد  وضــرورة  العالميــة، 
وتعزيــز  البحــري  األمــن  الدوليــة لضمــان 

استقرار المنطقة.

ــون  ــكام المرســوم بقان ــل أح تعدي
باســتحداث  األوســمة،  بشــأن 
وســام األميــر ســلمان بــن حمــد 

لالستحقاق الطبي.

الالئحــة  بإصــدار  قــرار  مشــروع 
الصحيــة  للمؤسســات  الماليــة 

الحكومية.

الئحــة  بإصــدار  قــرار  مشــروع 
العامليــن  شــئون  تنظيــم 

بالمؤسسات الصحية الحكومية.

فــي  البحريــن  مســاهمة مملكــة 
للتصــدي  الدوليــة  الجهــود  دعــم 
وتوفيــر  كورونــا  لفيــروس 

التطعيمات المضادة للفيروس.

التــي  واإلجــراءات  الضوابــط 
تســهم فــي تعزيــز التعــاون مــع 

السلطة التشريعية.

برغبــة  اقتــراح  علــى  الحكومــة  رد 
مقدم من مجلس النواب.

تقريــر بشــأن مؤشــرات ســوق العمــل للنصــف األول مــن العــام 
ــة ســوق العمــل  ــة فــي ِحماي ــادرات الحكومي ــج المب 2021، ونتائ

من اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا.

المعالــي  ألصحــاب  الوزاريــة  بالتقاريــر  علمــًا  المجلــس  أخــذ 
والسعادة الوزراء.
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ابراهيم النهام

A + بنــك الدم: نحتــاج تبـــرع بفصيلـــة
الفصائل لــكــل  ــاٍف  كـ ــزون وطــنــي  ــخ م تــوفــيــر  ــات  ــي آل ــن  ــاؤالت ع ــس ت

إلـــى  الـــدم  لبنـــك  متـــداول  مســـج  أشـــار 
الحاجـــة للتبـــرع للـــدم لتوفيـــر المطلـــوب 
لمرضى التالسيما والســـرطان، موجة من 
التســـاؤالت عن السياسات الالزمة لتوفير 
دوري  بشـــكل  منـــه،  الكافـــي  المخـــزون 
وبحيـــث يغطي كافة الفصائـــل المختلفة، 
فـــي  المواطنيـــن  مـــن  تســـاؤالت  وســـط 
منصـــات التواصل االجتماعي عن اآلليات 
المطلوبة لتوفيري مخزون وطني مستمر 

لكافة فصائل الدم، خصوصًا النادرة.
وأوضحـــت رســـالة البنك بأنـــه: قال تعالى 
)ومـــن أحياها كأنمـــا أحيا النـــاس جميعًا(، 
عاجـــل: الحاجـــة الـــى التبـــرع بالـــدم فـــي 
أطفـــال  للـــدم،  بديـــل  يوجـــد  وال  ازديـــاد 
التالسيما ومرضى الســـرطان بحاجة الى 
فصيلـــة A+ ســـارع بالتبرع حـــاالً في بنك 

الدم، بمجمع السلمانية الطبي من السابعة 
صباحا الى الواحدة ظهرا.

ويكـــون عـــادة المحتـــاج للتبـــرع بالدم هو 
المريض الذي فقد كمية كبيرة من الدم عن 
طريق حادث أو خالل عملية جراحية، أو 
المريض الذي يعاني من مشكالت صحية 
أدت الـــى نقص كريات الـــدم الحمراء في 
جســـمه، أو المـــرأة الحامل التـــي تعرضت 

لنزيف أثناء أو بعد الوالدة.
وتكـــون األعـــراض الجانبية للتبـــرع بالدم 
ألـــم واحمـــرار في منطقـــة الوخـــز باإلبرة، 
الدوخـــة  والخمـــول،  بالتعـــب  الشـــعور 
واإلغمـــاء، ولتجنـــب ذلـــك ينصح بشـــرب 

قارورة من الماء قبل التبرع بالدم.
ومـــن فوائـــد التبـــرع بالدم زيادة تنشـــيط 
الـــدورة الدمويـــة، وزيـــادة نشـــاط نخـــاع 

العظـــام وإنتـــاج كميات جديـــدة من الدم، 
وتحقيـــق االكتفاء الذاتي مـــن الدم النقي 
اآلمن، وتقليل نسبة الحديد في الدم، مما 

يقلل من مخاطر أمراض القلب.
دم  بنـــوك  ثالثـــة  البحريـــن  فـــي  ويوجـــد 
العســـكري،  المستشـــفى  فـــي  مركزيـــة 
ومستشـــفى السلمانية الطبي، ومستشفى 
الملك حمد الجامعي، تقوم عليها كفاءات 

متميزة.
الـــدم  بنـــك  فـــي  مســـؤول  مصـــدر  وكان 
المركـــزي قـــد أكد فـــي تصريـــح للصحافة 
تفشـــي  -بعـــد   2020 بيونيـــو  المحليـــة 
الجائحة بأربعة شـــهور- بأن عملية التبرع 
الـــدم فـــي مملكـــة البحريـــن فـــي ازديـــاد 
ولـــدى  الماضيـــة،  الســـنوات  مـــع  مقارنـــة 
بنـــك الـــدم قاعـــدة ثابتـــة مـــن األشـــخاص 

الذيـــن يتبرعـــون طواعية بنســـبة 100% 
وبشكل مســـتمر، وذلك من خالل التوعية 
المتواصلـــة والجهـــود المبذولـــة تجاه رفع 

ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع.
وحول الشـــروط الواجب توافرها، أوضح 
المصدر بأن على المتبرع أن يتمتع بصحة 
جيـــدة، ويمكـــن لألشـــخاص البالغيـــن من 

العمر 60-18 سنة التبرع.
وقـــال” كما يجب أن يكون الوزن 52 كيلو 
جرامـــا علـــى األقـــل، وأن ال يعانـــي من أي 
من األمراض المزمنة، أو مرض السرطان، 
والفشـــل الكلـــوي، والصـــرع، وأمراض داء 
الســـكر المعتمد على األنسولين، وأمراض 
القلـــب، والتهـــاب الكبد الوبائـــي، وأمراض 
باإلضافـــة  )المصابـــة(،  الوراثيـــة  الـــدم 

لضرورة اجتياز الفحص الطبي”.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

دعت وزارة التربية والتعليم 
مـــن  األطفـــال  أمـــور  أوليـــاء 
ونوفمبـــر  أكتوبـــر  مواليـــد 
ومواليـــد  2014م،  وديســـمبر 
أغســـطس   31 إلـــى  ينايـــر 
2015م، والذين لم يستكملوا 
إجراءات تسجيل أبنائهم في 
الصـــف األول االبتدائي للعام 
2022-2021م،  الدراســـي 
إلـــى اإلســـراع في اســـتكمال 
اإلجـــراءات وتوفيـــر الوثائق 
الخاصـــة بعمليـــة التســـجيل؛ 
حتى يتسنى للوزارة تسجيل 

أبنائهـــم في المدارس القريبة 
من مجمعاتهم السكنية، علما 
بأن الوزارة قد أرسلت رسائل 
نصيـــة SMS لجميـــع أوليـــاء 
اســـتكملوا  الذيـــن  األمـــور 
فيهـــا  ُتعلمهـــم  اإلجـــراءات، 
بالمـــدارس التي تم تســـجيل 

أبنائهم فيها.
االستفســـار،  مـــن  ولمزيـــد 
يمكـــن االتصال على الهواتف 

التالية:
 17873027 أو   17873021
أو 17873245 أو 17896065

استكمال إجراءات تسجيل 
طالب الصف األول

المنامة - بنا

الخيريـــة  األعمـــال  قســـم  نفـــذ 
بإدارة األوقاف السنية مشروعي 
لعـــام  العيـــد واألضاحـــي  كســـوة 
1442هـ، بالتنسيق مع الجمعيات 
بمختلـــف  الخيريـــة  والصناديـــق 
المشـــاريع  ضمـــن  المحافظـــات، 

الموسمية لشهر ذي الحجة.
األوقـــاف  إدارة  مديـــر  وصـــرح 
الســـنية يوســـف نـــور، بـــأن هـــذه 
المشـــاريع تأتـــي تعظيمًا لشـــعائر 
الديـــن الحنيـــف وتأســـيًا بالنبـــي 
محمـــد صل هللا عليه وســـلم في 
إدخـــال الســـعادة والســـرور علـــى 
األســـر المتعففـــة في يـــوم الفرح 
للمسلمين، حيث بين النبي صلى 
هللا عليـــه وســـلم أن مـــن أفضـــل 
األعمـــال في تلـــك األيـــام إدخال 
الفرح والبهجة على قلب المسلم، 

كمـــا تأتي هـــذه المشـــاريع تنفيذًا 
لشـــروط الواقفيـــن الـــذي أوقفوا 

من أموالهم لألعمال الخيرية.
تولـــي  اإلدارة  أن  نـــور  وأضـــاف 
لمـــا  بالغـــًا  اهتمامـــًا  المشـــروع 
األســـر  مســـاعدة  مـــن  فيـــه 
المحتاجـــة، خصوصـــًا فـــي مثـــل 
هذه المناســـبات، وقـــد خصصت 

10000دينـــار  قدرهـــا  ميزانيـــة 
لمشـــروع كســـوة العيـــد اســـتفاد 
إلـــى  إضافـــة  طفـــالً،   980 منهـــا 
تخصيصهـــا  تـــم  دينـــارًا   8250
لميزانية مشـــروع األضاحي لعدد 
150 أضحيـــة اســـتفاد منهـــا 600 

أسرة.
وأكـــد أن اإلدارة تلتـــزم فـــي ظل 
الظروف الراهنة الخاصة بانتشار 
فيـــروس كورونا بجميـــع التدابير 
واإلجـــراءات االحترازيـــة خـــالل 
عمليـــة ذبح األضاحـــي من خالل 
المسالخ المرخصة من قبل وزارة 
الصحة، كمـــا قامت مجموعة من 
المتطوعيـــن بالجمعيات الخيرية 
بإيصال األضاحي إلى مستحقيها 
في بيوتهـــم التزامـــًا باإلجراءات 

االحترازية.

المستفيديـــــــن إجمالـــي  أســــــرة  980 طفـــأ و600 
10 آالف دينار لكسوة العيد و8250 لألضاحي

تخريج الفوج 12 من أطباء سنة االمتياز بـ “العسكري”
%  96 الــــبــــحــــرنــــة  ونــــســــبــــة  مـــــــتـــــــدرًبـــــــا..   23

تـــم امـــس االثنيـــن، تحـــت رعايـــة قائد 
اللـــواء  الملكيـــة  الطبيـــة  الخدمـــات 
بروفيســـور الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 
خليفـــة، تخريـــج الفـــوج 12 مـــن أطباء 
ســـنة االمتياز لعام 2020 2021- والذي 
بلـــغ عددهم 23 متدربا بمركز ولي العهد 
للتدريـــب والبحوث الطبيـــة، بالخدمات 
الطبيـــة الملكيـــة، وبلغت نســـبة البحرنة 

في البرنامج حوالي 96%.
لخطـــة  االمتيـــاز  أطبـــاء  خضـــع  وقـــد 
التخصصـــات  لجميـــع  شـــاملة  تدريـــب 
الطبيـــة إلـــى جانـــب كيفيـــة التعامل مع 
ويهـــدف  معهـــم،  والتواصـــل  المرضـــى 
البرنامـــج إلـــى ضمان تخريـــج جيل من 
األطباء المتميزين وعلى مســـتوى عال 

من الخبـــرة والكفاءة والمســـؤولية في 
مجال عملهم الطبي.

االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مـــع  وتزامنـــًا 
لجائحة كورونا، أقيم الحفل عبر تطبيق 
ليتمكـــن أهالـــي  برنامـــج “زوم”، وذلـــك 
مشـــاركتهم  وأصدقاؤهـــم  الخريجيـــن 
فرحتهـــم، كمـــا شـــارك فـــي الحفـــل عدد 

من موظفـــي الخدمات الطبيـــة الملكية 
وكبار الشخصيات في المستشفى بهذه 

المناسبة.
وقـــام المســـاعد الفنـــي لقائـــد الخدمات 
الطبيـــة الملكيـــة العميـــد طبيب عبدهللا 
الشـــهادات  بتوزيـــع  درويـــش  حســـن 
وتكريـــم المتفوقيـــن، بحضـــور العميـــد 

طبيـــب خالـــد عبدالغفـــار مديـــر مركـــز 
ولـــي العهد للتدريب والبحـــوث الطبية، 
والعقيـــد طبيب نايف عبدالرحمن لوري 
رئيس التعليم الطبي المســـتمر لألطباء 
رئيـــس برنامج ســـنة االمتيـــاز والنقيب 
أمينة عبدالرحمن جمعة منسقة برنامج 

سنة االمتياز.

المنامة - بنا

بلدية الجنوبية تخطر 109 سيارات سكراب وخربة بعد انتهاء المدة القانونية
قامـــت بلدية المنطقـــة الجنوبية بإخطار 
109 سيارة ســـكراب وخربة إلزالتها في 
مختلـــف مناطـــق الجنوبيـــة بعـــد انتهاء 
المـــدة القانونية تطبيقـــًا لقانون النظافة 
2019 وتنفيـــذًا  لســـنة   10 رقـــم  العامـــة 

لقانون إشغال الطريق العام.
وتقـــوم البلديـــة بتنفيـــذ هـــذه الحمالت؛ 
بهـــدف الحـــد مـــن تشـــويه المظهـــر العام 
والطابـــع العمرانـــي والجمالـــي للمناطـــق 
واألحياء السكنية، حيث يتم ضبط هذه 
المخالفـــات بصفـــة دورية لمنـــع اإلضرار 
بالبيئـــة والحـــد مـــن شـــكاوى المواطنين 

مـــن وجود هـــذه الســـيارات على أطراف 
الطريـــق العـــام، ممـــا يصعـــب مـــن حركة 
التنقل أثناء القيادة، عالوة على حجزها 
ألجـــزاء من الشـــارع واألماكن المفتوحة 

وإشغالها للطريق العام.
وأكدت البلدية أن هذه الحمالت مستمرة 
علـــى مـــدار العـــام فـــي مختلـــف مناطق 
الجنوبية، حيث تعمل البلدية على وضع 
الخطـــط الكفيلة للحد مـــن هذه الظاهرة 
وتقليلها. اســـتنادا لقانون النظافة العامة 
 )7( رقـــم  المـــادة   2019 لســـنة   10 رقـــم 
التـــي تنص علـــى أنه “يحظـــر على مالك 

المركبات المهملة وجميـــع أنواع الخردة 
والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع 
الســـاحات  وفـــي  األرصفـــة،  علـــى  أو 
والمياديـــن العامـــة والشـــواطئ، وعلـــى 
البلديـــة أو األمانـــة المختصة إنذار مالك 
هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها 
ونقلها إلى األماكن التي تحددها البلدية 
أو األمانـــة المختصـــة خـــالل 48 ســـاعة، 
ويكون اإلنـــذار بوضع عالمة عليها تفيد 
بدء ســـريان المـــدة المذكـــورة واإلجراء 
المتخـــذ فـــي هـــذا الشـــأن بالتنســـيق مع 

الجهات المختصة .

الرفاع - بلدية الجنوبية

المنامة - وزارة الخارجية

تنفيًذا للتوجيه الملكي الســـامي من لدن 
عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، بمباشـــرة العمـــل 
البحرينييـــن  المواطنيـــن  تطعيـــم  علـــى 
فيـــروس  ضـــد  الخـــارج  فـــي  المقيميـــن 
كورونا )كوفيـــد 19( ممن لم يتمكنوا من 
الحصـــول علـــى التطعيم، وذلـــك حفاًظا 
وســـالمتهم،  المواطنيـــن  صحـــة  علـــى 
الوطنيـــة  الجهـــود  دعـــم  علـــى  وحرًصـــا 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بقيـــادة 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، في التصـــدي لفيروس 
كورونا، تبدأ ســـفارة مملكة البحرين في 
جمهوريـــة مصـــر العربية، اليـــوم الثالثاء 
الموافـــق 3 أغســـطس الجـــاري، بتطعيـــم 
جميـــع المواطنيـــن والطلبـــة البحرينيين 
المقيميـــن فـــي جمهوريـــة مصـــر العربية 
الذيـــن ســـجلوا رغباتهـــم خـــالل الفتـــرة 

الماضيـــة للحصول على التطعيم المضاد 
لفيروس كورونا.

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  وقـــال 
والمنـــدوب  العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة 
العربيـــة،  الـــدول  جامعـــة  لـــدى  الدائـــم 
بـــدء  إن  الجـــودر،  محمـــد  بـــن  هشـــام 
تطعيـــم المواطنيـــن فـــي الخـــارج حرًصا 
علـــى صحتهـــم وســـالمتهم، يؤكـــد علـــى 

مـــا حققته مملكة البحريـــن من نجاحات 
في مختلف مسارات التعامل مع جائحة 
فيـــروس كورونـــا، بفضل الرؤيـــة الثاقبة 
والتوجيهـــات الملكية الســـامية لصاحب 
الوطنيـــة  والجهـــود  الملـــك،  الجاللـــة 
بقيـــادة ســـمو ولي العهد رئيـــس الوزراء، 
الملكيـــة  التوجيهـــات  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
الســـامية بتوفير التطعيمـــات للمواطنين 
أن  تؤكـــد  الخـــارج  فـــي  البحرينييـــن 

المواطن البحريني يأتي أواًل.
يذكـــر أن ســـفارة مملكـــة البحريـــن فـــي 
القاهـــرة قامـــت خـــالل الفتـــرة الماضيـــة 
بتلقـــي رغبـــات المواطنيـــن البحرينييـــن 
المقيميـــن فـــي جمهوريـــة مصـــر العربية 
الذين ســـجلوا إلتمام اإلجراءات الالزمة 
عبـــر المنصـــة اإللكترونية للســـفارة، وتم 
التواصـــل معهـــم عبـــر االتصـــال المباشـــر 

إلبالغهم بوقت ومكان تلقي التطعيم.

هشام الجودر

ــاد  ــل البـ ــة عاهـ ــن جالـ ــامي مـ ــه السـ ــذا للتوجيـ تنفيـ
تطعيم البحرينيين الموجودين في مصر بدًءا من اليوم

 

لــــ  )ح.ح.س(  المواطـــن  شـــكا 
“البـــالد” امتنـــاع وزارة الصحة 
شـــهادة  زوجتـــه  تســـليم  مـــن 
انقضـــاء  مـــن  بالرغـــم  راتـــب 
توظيـــف  علـــى  أشـــهر  أربعـــة 
موضحـــا  كممرضـــة،  األخيـــرة 
أن تـــم التواصل مع الموظفين 
مـــرات  هنالـــك  المســـئولين 
عديـــدة دون أي جـــدوى تذكر، 
بغيـــر  التأخيـــر  هـــذا  ووصـــف 

المبرر ويلحق الضرر.
إعـــالم  تـــم  أنـــه  الـــى  وأشـــار 
زوجته بتحويل طلبها لديوان 
الخدمة المدنيـــة، الفتَا الى أن 
تأخر تســـليمها شـــهادة الراتب 
العائلـــة  وعلـــى  عليهـــا  يؤثـــر 
ككل، لكونهـــا ملتومـــة بســـداد 

التزامات شخصية عديدة.
وأشـــار المواطن في تصريحه 
احـــد  زوجتـــه  ان  للـ”البـــالد” 
األماميـــة،  الصفـــوف  طواقـــم 
وعـــادة مـــا تتخطـــى ســـاعات 
باإلضافـــة  ســـاعة،   12 عملهـــا 
الـــى أنها مـــا تكون عـــادة على 
قائمة االنتظار للحضور للعمل 
في أي لحظة تســـتدعى فيها، 
وهـــو أمر ال تتأخر به أبدَا أداًء 

للواجب.
ودعـــا المواطـــن وزارة الصحة 
المختصـــة،  الجهـــات  وبقيـــة 
شـــهادة  باصـــدار  لإلســـراع 
الراتـــب لزوجتـــه، درء للضـــرر 
ولتعطيل المصالح الشـــخصية 

والعائلية.

مواطن: أربعة أشهر وزوجتي 
تنتظر صرف شهادة الراتب

محرر الشؤون المحلية



أشاد عدد من الفعاليات الدينية والسياسية والوطنية بالتوجيه 
الملكي السامي من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، بإصــدار التقويــم البحريني لعــام 1443هـ 
ِوْفــق المعاييــر الشــرعية والعلمية والفلكية، وامتــدادًا للمنهجية 
األوقــات  تحديــد  فــي  األوائــل  البحريــن  علمــاء  وضعهــا  التــي 
الشــرعية للصلــوات والمناســبات الدينيــة وغيرهــا، مؤكديــن ان 
مواقيــت الصــالة وفق التقويم أكثر دقة في مراعاة الحســابات 

الشرعية والفلكية.

ن رئيس مأتم العجم الكبير   وثمَّ
محمـــد عباس بلجيـــك التوجيه 
لـــدن  مـــن  الســـامي  الملكـــي 
جاللـــة الملك، بإصـــدار التقويم 
البحرينـــي لعـــام 1443هــــ ِوْفق 
والعلميـــة  الشـــرعية  المعاييـــر 
للمنهجية  وامتـــدادًا  والفلكيـــة، 
التـــي وضعهـــا علمـــاء البحريـــن 
األوائـــل فـــي تحديـــد األوقـــات 
الشرعية للصلوات والمناسبات 

الدينية وغيرها.
وذكـــر أنًّ هـــذا اإلصـــدار يأتـــي 
الـــرواد  بـــه  ـــز  تميَّ مـــا  ليوّثـــق 
األوائـــل من أبنـــاء البحرين في 
علوم الفلك والحســـاب الفلكي، 
التـــي  للمنهجيـــة  وامتـــدادًا 
وضعها علمـــاء البحرين األوائل 
في تحديـــد األوقات الشـــرعية 
الزبـــارة  “رزنامـــة  فـــي  كمـــا 
والبحريـــن”، حيث بذلت اللجنة 
الُعليا للتقويم البحريني أقصى 
ما في وســـعها لتصل إلى الدقة 
المطلوبة في تحديد المواقيت 
ِوْفـــق المنهجية التي بنى عليها 

العالمة عبد الرحمن الزواوي.
العجـــم  مأتـــم  رئيـــس  وأثنـــى 
الكبيـــر علـــى الجهـــود الكبيـــرة 
والخدمات الجليلة التي بذلتها 
اللجنة الُعليا للتقويم البحريني 
والجهات واألجهـــزة الحكومية 
التقويـــم  إلصـــدار  الرســـمية 
البحريني للعـــام الهجري 1443 
والخروج به على الوجه األكمل، 
مقدرًا في الوقت نفســـه خطوة 
تطبيـــق  عبـــر  التقويـــم  إتاحـــة 
“إســـالميات” الذي من شـــأنه أن 
ُيســـهل علـــى األفـــراد الحصول 

على نسخة منه.
 من جهته، أشـــاد رئيس جمعية 
اإلصالح الشيخ عبد اللطيف بن 
أحمد الشـــيخ بالتوجيه الملكي 
الســـامي من لدن جاللـــة الملك، 
بإصدار التقويم البحريني لعام 
1443هـ ِوْفق المعايير الشرعية 
والعلميـــة والفلكيـــة، وامتـــدادًا 
للمنهجيـــة التـــي وضعهـــا علماء 
البحريـــن األوائـــل فـــي تحديـــد 

للصلـــوات  الشـــرعية  األوقـــات 
والمناسبات الدينية وغيرها.

يبـــرز  التوجيـــه  هـــذا  أن  وأكـــد 
مـــا توليـــه مملكـــة البحرين من 
حرص واهتماٍم بتحديد أوقات 
ق، مبينـــًا بأنَّ  الصـــالة بشـــكٍل أدَّ
المواقيـــت المعمول بها ألوقات 
الصـــالة قبـــل اعتمـــاد التقويـــم 
البحرينـــي صحيحـــة ودقيقـــة، 
وأن مـــا جـــاء بـــه تقويـــم 1443 
هــــ مـــن أوقـــات هـــي أكثـــر دقة 
الشـــرعية  الحســـابات  بمراعـــاة 

والفلكية.
اللجنـــة  جهـــود  علـــى  وأثنـــى 
البحرينـــي  للتقويـــم  الُعليـــا 
التـــي تضـــم كوكبـــة مـــن كبـــار 
المشـــايخ والعلمـــاء والفلكييـــن 
مملكـــة  مـــن  والمختصيـــن 
مـــن  تبنَّتـــه  فيمـــا  البحريـــن، 
الزبـــارة  “روزنامـــة  ـــة  منهجيَّ
والبحريـــن” التـــي ارتكزت على 
والفلكيـــة  الحســـابية  األصـــول 
عبـــد  العالمـــة  وضعهـــا  التـــي 

الرحمن الزواوي.
بـــدوره، أثنـــى رئيـــس مجلـــس 
إدارة جمعية التربية اإلسالمية 
الشيخ عصام بن محمد إسحاق 
الملكـــي  بالتوجيـــه  العباســـي 
الســـامي من لدن جاللـــة الملك، 
بإصدار التقويم البحريني لعام 
1443هـ ِوْفق المعايير الشرعية 
والعلميـــة والفلكيـــة، وامتـــدادًا 
للمنهجيـــة التـــي وضعهـــا علماء 
البحريـــن األوائـــل فـــي تحديـــد 
للصلـــوات  الشـــرعية  األوقـــات 

والمناسبات الدينية وغيرها.
وذكـــر الشـــيخ عصام العباســـي 
التقويـــم مـــن  بـــه  أن مـــا جـــاء 
ـــة بمراعاة  أوقـــات هـــي أكثر دقَّ
الحســـابات الشـــرعية والفلكية، 
حيث أثبتت المعايير الشـــرعية 
والعلمية والفلكية التي وضعها 
علمـــاء البحرين األوائـــل دّقتها 
ما تلك  العاليـــة في ذلـــك، الســـيَّ
التـــي اعتمـــدت عليهـــا “رزنامـــة 
الزبـــارة والبحريـــن” الذي وضع 
والفلكيـــة  الحســـابية  أصولهـــا 

العالَّمة عبد الرحمن الزواوي.
وأضاف أنَّه تم في هذا التقويم 
مراعاة إدخال بعض اإلضافات 
الُمهّمة علـــى التقويم البحريني 
دخـــول  معيـــار  اعتمـــاد  مثـــل 
الوقت الحقيقي لصالة العشاء، 
واعتمـــاد موقعين فـــي المملكة 
الصـــالة،  مواقيـــت  لحســـاب 
الظهـــر  صـــالة  دخـــول  وجعـــل 
عندما يقطع كل قرص الشمس 
خط الـــزوال، إلى جانب اعتماد 
صالتـــي  وقـــت  دخـــول  بدايـــة 

عيدْي الفطر واألضحى.
جهـــود  إلـــى  العباســـي  ولفـــت 
اللجنة العليا للتقويم البحريني 
في إصدار هذا التقويم، ُمشيدًا 
بالخدمـــة اإللكترونيـــة التي تّم 
بالمجـــان،  للمجتمـــع  توفيرهـــا 
وهـــي إمكانّيـــة االطـــالع علـــى 
للعـــام  البحرينـــي  التقويـــم 
أي وقـــت  فـــي   1443 الهجـــري 
وأي مكان وبكل ُيســـٍر وُسهولة 
عبر تنزيله مـــن التطبيق الذكي 
“إســـالميات”، واعتماده لمعرفة 
دخـــول مواقيـــت الصـــالة فـــي 

المملكة. 
وفي ذات الســـياق، أكـــد النائب 
التوجيـــه  ان  المالكـــي  باســـم 
بإصـــدار  الســـامي،  الملكـــي 
التقويـــم البحرينـــي لعام 1443 
الشـــرعية  المعاييـــر  وفـــق  هــــ 
والتـــي  والفلكيـــة  والعلميـــة 
وضعها علماء البحرين، يعكس 

والعلمـــي  التاريخـــي  العمـــق 
البحريـــن،  مملكـــة  واصالـــة 
مشـــيرا إلى ان التوجيه بإصدار 
والبحريـــن  الزبـــارة  روزنامـــة 
يمثل ترسيخًا وتأصيالً للتاريخ 
البحريـــن  لعلمـــاء  المضـــيء 
والزبارة، ويؤكد ريادة البحرين 
والزبـــارة كحاضـــرة في الخليج 

العربي.
اعتمـــاد  ان  المالكـــي  وقـــال 
األصـــول التي وضعهـــا العالمة 
يمثـــل  الـــزواوي  عبدالرحمـــن 
ترســـيخًا للتاريخ الكبير الزبارة 
والبحريـــن، حيـــث يهـــدف هـــذا 
االعتماد لزيـــادة الدقة لمواعيد 
وخـــروج  ودخـــول  الصـــالة 
األشـــهر القمريـــة والتـــي ترتبط 
بالمناسبات الدينية االسالمية.

التقويـــم  إعـــداد  ان  وقـــال 
المنهجيـــة  باعتمـــاد  البحرينـــي 
التـــي وضعهـــا علمـــاء البحريـــن 
األوائل في الزبارة، يؤكد العمق 
الكبيـــر  والحضـــاري  التاريخـــي 

للبحرين والزبارة.
وأكـــد النائـــب أحمـــد االنصـــاري 
الســـامي  الملكـــي  التوجيـــه  أن 
من لدن صاحب الجاللة الملك، 
البحرينـــي  التقويـــم  بإصـــدار 
لعـــام 1443هــــ باتبـــاع منهجية 
والبحريـــن”  الزبـــارة  “روزنامـــة 
يأتي اســـتكماالً لثوثيـــق تاريخ 
مشـــيدًا  العريـــق،  البحريـــن 
بالتوجيهـــات الملكيـــة الصـــدار 

التقويم البحريني.
إصـــدار  ان  االنصـــاري  وقـــال 
التقويم البحريني وفق التقويم 
يمثـــل تأصيالً لتاريـــخ البحرين 
ان  مؤكـــدًا  والممتـــد،  العريـــق 
اصـــدار التقويـــم يؤكـــد اهتمام 
البحريـــن بالعلم والعلماء الرواد 
الوقـــت  فـــي  للعلـــم  وتشـــجيعًا 
أن  ان  الـــى  مشـــيرًا  الحالـــي، 
اعتمـــاد التقويـــم علـــى األصول 
الحسابية والفلكية التي وضعها 
العالمـــة عبـــد الرحمـــن الزواوي 
في الروزنامة، يهدف إلى زيادة 
مواقيـــت  تحديـــد  فـــي  الدقـــة 
دخـــول  وبدايـــات  الصلـــوات، 

األشهر القمرية وخروجها.
بجهـــود  االنصـــاري  ونـــوه 
للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 
العليـــا  واللجنـــة  اإلســـالمية 
والجهـــات  البحرينـــي  للتقويـــم 
المعنية التي شاركت في إنجاز 
التقويم، مثمنًا إمكانّية االطالع 
علـــى التقويـــم البحرينـــي للعام 
أي وقـــت  فـــي   1443 الهجـــري 
وأي مكان وبكل ُيســـٍر وُسهولة 
عبر تنزيله مـــن التطبيق الذكي 
“إســـالميات”، واعتماده لمعرفة 
دخـــول مواقيـــت الصـــالة فـــي 

المملكة.
من ناحيته، أكد عضو المجلس 
الشـــمالية  بالمحافظـــة  البلـــدي 
اعتمـــاد  أن  الظاعـــن  محمـــد 
التقويم البحريني على األصول 

تعكـــس  والفلكيـــة  الحســـابية 
التـــي  الرفيعـــة  المكانـــة  حجـــم 
يتمتـــع بها العلماء في البحرين، 
ويعكـــس عمق الرعايـــة الملكية 
مـــا  بـــكل  باالهتمـــام  الســـامية 
يتعلـــق بالحفاظ علـــى منظومة 

المعارف اإلسالمية.
وأشـــار الى ان اعتمـــاد التقويم 
وضعهـــا  التـــي  األصـــول  علـــى 
العالَّمـــة عبد الرحمـــن الزواوي، 
يهـــدف إلـــى إبراز جهـــود علماء 
حيـــث  والزبـــارة،  البحريـــن 
تتميـــز األصـــول والمعايير التي 
اعتمدها العالمة بأنها أكثر دقة 
في تحديد مواقيـــت الصلوات 
وبدايات دخول األشهر القمرية 
الموقـــع  حســـب  وخروجهـــا 

الجغرافي.
الُعليـــا  اللجنـــة  جهـــود  ـــن  وثمَّ
للتقويم البحريني التي أشرفت 
علـــى التقويم وضّمت نخبة من 
الطائفتيـــن  الديـــن مـــن  علمـــاء 
الكريمتين، باإلضافة إلى علماء 
الذيـــن  والمختصيـــن  الفلـــك 
ـــز به  ُيشـــّكلون امتـــدادًا لمـــا تميَّ
اد األوائل من أبناء البحرين  الُروَّ
بعلـــم الفلـــك والحســـاب الفلكي 
في تحديد األوقات الشـــرعية، 
مشيرًا الى أن هذه الخطوة من 
شـــأنها أن تعـــزز النهج الراســـخ 
ألبناء البحرين في رعاية العلم 
والعلماء واحتضان الدولة لهم.

بوعنـــق  خالـــد  النائـــب  وأشـــاد 
كذلك بالرعاية الملكية السامية 
اإلســـالمية  للمشـــروعات 
الُمختلفـــة، ومـــن بينهـــا إصـــدار 
التقويم البحريني لعام 1443هـ 
باتّباع منهجية “روزنامة الزبارة 

والبحرين”.
التوجيـــه  أن  بوعنـــق  وأكـــد 
روزنامـــة  بإصـــدار  الســـامي 
الزبارة والبحرين جاء ليحافظ 
علـــى هويـــة الزبـــارة والتي يتم 
آليـــة  وفـــق  طمســـها  محاولـــة 
ممنهجـــة مـــن خالل اســـتهداف 
المعالـــم الســـيادية فـــي الزبارة، 
ومنـــازل  قـــالع وحصـــون  مـــن 

ومحالت مواطني الزبار.
البحريـــن  اعتمـــاد  بـــأن  وأردف 
لتقويمها الخاص سيســـاهم في 
زيـــادة الدقة في تحديد أوقات 
الصـــالة وتحديـــد موعد دخول 
األشـــهر القمريـــة والتـــي ترتبط 
بالمناســـبات اإلســـالمية، مؤكًدا 
أهمية اعتمـــاد هذا التقويم في 

البحرين من الجميع.

محمد الظاعن

عبداللطيف الشيخ

أحمد االنصاري

رئيس مأتم العجم الكبير

باسم المالكي

خالد بوعنق

المنامة - بنا

فعاليات دينية وسياسية تشيد بالتوجيه الملكي: 
مواقيت الصالة وفق تقويم 1443 هجـ أكثر دقة

ــر عـــبـــر “إســــامــــيــــات” ــ ــس ــ ــة وي ــولـ ــهـ ــسـ ــه بـ ــ ــي ــ إمـــكـــانـــيـــة الـــــوصـــــول إل

نزالء “اإلصالح والتأهيل” يحصلون على كل الخدمات الصحية واالجتماعية
وإرهاب عنف  جرائم  وارتكب  الوطن  خانوا  محكومون  “الخارجية”:  في  اإلنسان”  حقوق  “شؤون  رئيس 

تعقيبـــا علـــى ما يتـــم تداولـــه بين 
الحيـــن واآلخر من قبـــل المهتمين 
بشـــؤون حقـــوق اإلنســـان، ســـواء 
خبـــراء  أو  حقوقيـــة  منظمـــات 
ومختصيـــن، عـــن أوضـــاع نـــزالء 
فـــي مملكـــة  والتأهيـــل  اإلصـــالح 
البحريـــن، أوضحـــت رئيس قطاع 
بـــوزارة  شـــؤون حقـــوق اإلنســـان 
حســـن  أروى  الســـفير  الخارجيـــة 
الســـيد أن هنـــاك محكومـــا عليهم 
قضايـــا  فـــي  عقوباتهـــم  يقضـــون 
كل  علـــى  ويحصلـــون  مختلفـــة، 
الخدمـــات الصحيـــة واالجتماعية 
الســـالمة  معاييـــر  بجانـــب 
التـــي  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
لإلصـــالح  العامـــة  اإلدارة  تعمـــل 

والتأهيـــل بـــوزارة الداخليـــة على 
دوليـــة،  معاييـــر  وفـــق  تطبيقهـــا 
مضيفـــة أن بعض هؤالء المحكوم 
عليهـــم من خـــان الوطـــن وارتكب 
جرائـــم عنـــف وإرهـــاب وتحريض 

وإلحاق الضرر بالمجتمع.
وأشـــارت إلـــى أن الجرائـــم التـــي 
ووحدتـــه،  الوطـــن  أمـــن  مســـت 
قوبلـــت باســـتياء ورفـــض شـــعبي 
واضح من المواطنين، وأن أحكام 
الســـجن التي صدرت بشـــأنها بعد 
لهـــا  خضعـــوا  عادلـــة  محاكمـــات 
التقاضـــي،  واســـتنفادهم مراحـــل 
حققـــت لهم الســـالمة الشـــخصية، 
وأمنت حياتهم في الوقت نفسه.

مملكـــة  حكومـــة  أن  وأوضحـــت 

مـــن  العديـــد  انتهجـــت  البحريـــن، 
السياســـات والمبـــادرات الجامعـــة 
التـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز الـــروح 
الوطنية العالية، والتي في إطارها 
ملحمـــة  البحريـــن،  أبنـــاء  ســـطر 
المواطنـــة  مظلـــة  تحـــت  وطنيـــة 
الحقة واالنتمـــاء الوطني الجامع، 
الوطنيـــة  االســـتجابة  وكانـــت 
لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا، عنوانا 
كافـــة  مـــن  البحريـــن  أبنـــاء  لـــدى 
الفئـــات المجتمعيـــة، وجـــزء مـــن 
منظومـــة النجـــاح الوطنيـــة، كمـــا 
شـــكلت منصـــة التطـــوع والعمـــل 
فـــي الصفـــوف األولـــى لمواجهـــة 
العالمـــات  إحـــدى  الجائحـــة، 
المضيئة للعمل الوطني المشـــرف 

الفئـــات  كل  تكاتـــف  خـــالل  مـــن 
وانتظامهـــا في حضـــور مجتمعي 

منظـــم يهـــدف إلـــى حمايـــة صحة 
المجتمع وسالمته.

شـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  وأشـــارت 
حقوق اإلنســـان إلى أن مؤسسات 
فـــي مملكـــة  والتأهيـــل  اإلصـــالح 
البحرين، استطاعت خالل الفترة 
األخيـــرة أن تمضـــي فـــي النهوض 
برســـالتها لمـــا هـــو أبعـــد مـــن إنفاذ 
مؤسســـات  تكـــون  وأن  القانـــون 
تعزيـــز  إلـــى  وصـــوال  عقابيـــة، 
والتأهيلـــي  اإلصالحـــي  الجانـــب 
لـــدى المحكـــوم عليهـــم بما يســـهم 
في غـــرس قيم االنتمـــاء الوطني 
وحفظ كرامة اإلنســـان، وســـتبقى 
ملتزمة بدورها فـــي الحفاظ على 
ســـالمة النزالء والحفاظ على هذا 

النهج من أجل حماية المكتسبات 
الوطنية.

شـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  وأكـــدت 
وزارة  فـــي  اإلنســـان  حقـــوق 
البحريـــن  مملكـــة  أن  الخارجيـــة 
رائـــدة فـــي مجـــال  تعزيـــز حقوق 
نهجهـــا  خـــالل  مـــن  اإلنســـان 
دولـــة  أركان  لتعزيـــز  ومبادراتهـــا 
وترســـيخ  والقانـــون  المؤسســـات 
مبادئ حقوق اإلنسان، األمر الذي 
مكنها من تحقيق مراتب متقدمة 
فـــي هذا المجـــال، منوهـــة إلى أن 
فـــي  الناجحـــة  البحريـــن  تجربـــة 
مجـــال مكافحـــة االتجـــار بالبشـــر 
تجعلهـــا نموذجـــا يحتـــذى به على 

مستوى دول العالم.

المنامة - بنا
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