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 تنفيذا لألمر السامي لحضرة صاحب الجاللة 
البالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
المفدى وافق مجلس الوزراء في جلسته أول أمس 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
الوزراء  حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
التشريعية  للشؤون  الــوزاريــة  اللجنة  مذكرة  على 
والقانونية الستكمال اإلجراءات القانونية لتعديل 
شأن  فــي   1976 لسنة   )19( رقــم  بقانون  الــمــرســوم 
األوسمة باستحداث وسام األمير سلمان بن حمد 

لالستحقاق الطبي.
ــذا الـــوســـام تــقــديــرا من  ــأتـــي اســـتـــحـــداث هــ ويـ

لألطباء  الطيبة  للجهود  المفدى  الملك  جاللة 
والــمــمــرضــيــن والــطــواقــم الــطــبــيــة وكــذلــك الــذيــن 
اســـتـــشـــهـــدوا أثــــنــــاء تــــأديــــة واجـــبـــاتـــهـــم الــطــبــيــة، 
وخدمات  إسهامات  لهم  كانت  الذين  واألشــخــاص 
جلّية في الدعم المادي والمعنوي للكوادر الطبية، 
والــدعــم  الكريمة  للرعاية  امــتــدادا  يمثل  مــا  وهــو 
لجميع  المتواصلة  للجهود  جاللته  من  السامي 
الـــكـــوادر الــوطــنــيــة بــالــصــفــوف األمــامــيــة والــجــهــات 
والشجاعة  بالمثابرة  تميزت  التي  لها  المساندة 
الــجــهــود الوطنية  الــصــعــاب ضــمــن  والــصــبــر عــلــى 

الجامعة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

مجل��س ال�وزراء يواف�ق عل�ى ا�س�تكمال الإج�راءات القانونية 

ل�س�تحداث و�س�ام الأمي�ر �س�لمان ب�ن حم�د لال�س�تحقاق الطبي

ــى  ــ ــلـ ــ أشـــــــــــاد الــــمــــجــــلــــس األعـ
بالمضامين  اإلســالمــيــة  للشؤون 
والـــــتـــــوجـــــهـــــات الــــســــامــــيــــة عــلــى 
واإلقليمي  المحلي  الصعيدين 
خـــالل اســتــقــبــال حــضــرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
تعزيز  على  جاللته  تأكيد  مثمًنا 
ــلـــحـــمـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وتــعــمــيــق  الـ
ــالت الـــوثـــيـــقـــة  ــ ــصــ ــ الــــــروابــــــط والــ
الـــتـــي تـــحـــافـــظ عـــلـــى مــكــتــســبــات 
المسيرة التنموية المباركة لدول 
الخليج  ــدول  لــ الــتــعــاون  مــجــلــس 
»بيان  تضمنه  مــا  وعلى  العربية، 
ــداف ســامــيــة تــعــزز  ــ الـــعـــال« مـــن أهـ
بـــيـــن دول  ــتــــرابــــط والـــتـــنـــســـيـــق  الــ
المجلس، منوًها في الوقت نفسه 
بالتوجيهات الملكية السامية بأن 
يكون الخطاب اإلعالمي متوافًقا 
والــعــادات  المجتمعية  القيم  مــع 
التي  الجامعة  النبيلة  والتقاليد 
ــــدة الـــهـــدف والــمــصــيــر  تـــرســـخ وحـ
مجلس  دول  ألبـــنـــاء  الــمــشــتــرك 

التعاون.
ورفــــــــــــــع الـــــمـــــجـــــلـــــس خــــــالل 
عقدها  التي  االعتيادية  الجلسة 
يــوم أمــس الــثــالثــاء عــن ُبــعــد عبر 
برئاسة  الــمــرئــي  االتــصــال  تقنية 
الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 

المجلس  رئيس  آل خليفة  راشــد 
األعلى للشؤون اإلسالمية، أسمى 
آيــــات الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــى 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
ــى صـــاحـــب الــســمــو  ــ الـــمـــفـــدى، وإلـ
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــــــوزراء، وإلــــى الــعــائــلــة الــمــالــكــة 
ــى حــكــومــة وشــعــب  ــ الــكــريــمــة، وإلـ
مملكة البحرين، وعموم األمتين 
بمناسبة  ــيـــة،  واإلســـالمـ الــعــربــيــة 
الــعــام الــهــجــري الــجــديــد، ســائــاًل 
خير  عـــام  يــجــعــلــه  أْن  تــعــالــى  اهلل 

وبركة على الجميع.
ــلـــس عــن  ــمـــجـ كــــمــــا أعــــــــرب الـ
تـــقـــديـــره الـــعـــمـــيـــق لــلــتــوجــيــهــات 
الملكية السامية بإصدار التقويم 
الهجري 1443هـ  للعام  البحريني 
وفًقا للمعايير الشرعية والعلمية 
ــة، ووفـــــــــــق مـــنـــهـــجـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ والـ
»روزنــــــامــــــة الـــــزبـــــارة والـــبـــحـــريـــن« 
السيد  مــة  الــعــالَّ اعــتــمــدهــا  الــتــي 
الـــزواوي،  أحمد  بــن  عبدالرحمن 
ــن غــالــيــا الـــرعـــايـــة الــمــلــكــيــة  ـ ــمَّ وثـ
للمشروعات  والمستمرة  الدائمة 
اإلسالمية المختلفة، مؤكدا أنها 
نحو  للجميع  كــبــيــًرا  دافـــًعـــا  تــعــد 
في  والتحديث  والتطوير  الــبــذل 

مختلف المجاالت.
وأبــــــــدى الـــمـــجـــلـــس اعــــتــــزازه 
الـــكـــبـــيـــر بــــصــــدور هـــــذا الــتــقــويــم 
بالضبط  يتميز  الــــذي  الــجــديــد 
والــــدقــــة، والــــــذي يــــدل بــإخــالص 

وموضوعية على المسيرة العلمية 
ــي الـــعـــلـــوم الــشــرعــيــة  الــمــبــاركــة فـ
ــريـــن عــلــى  ــبـــحـ والـــفـــلـــكـــيـــة فــــي الـ
الزمن  مــن  عــقــود طويلة  امــتــداد 
األوائــل  الـــرواد  العلماء  فيها  بــرع 
ومن سار على خطاهم من علماء 
هذه األرض المعطاءة؛ ليكون هذا 
اإلنجاز شاهًدا آخر من الشواهد 
البحرين  أهــل  ز  تميُّ على  الحية 

وريادتهم وأصالتهم.
وأشـــــــاد الــمــجــلــس بــالــجــهــود 
ــتـــي بــذلــتــهــا الــلــجــنــة  الـــكـــبـــيـــرة الـ
العليا للتقويم البحريني برئاسة 
للشؤون  األعلى  المجلس  رئيس 
المشروع  هــذا  إلنجاز  اإلسالمية 
أعلى  فيه  روعيت  الــذي  المبارك 
درجات الدقة وااللتزام بالمعايير 

ــيـــم  ــالـ ــــالف أقـ ــتــ ــ ــة واخــ ــوبـ ــلـ ــطـ ــمـ الـ
ــد بـــلـــدانـــهـــم  ــاعــ ــبــ الـــمـــســـلـــمـــيـــن وتــ
بين  الطبيعية  التوقيت  ــوارق  وفــ
الـــبـــلـــدان بــحــســب مــواقــعــهــا، ومــا 
يتبع ذلك من تباين األوقات بين 
الليل والنهار طواًل وقصًرا، مثمًنا 
أضافتها  التي  القيمة  اإلضافات 
اللجنة إلى اإلصدار الجديد من 
الدقة  لزيادة  البحريني  التقويم 

والفائدة.
كـــــــمـــــــا أعــــــــــــــــرب الــــمــــجــــلــــس 
ــجـــمـــيـــع الــــجــــهــــات  عــــــن شـــــكـــــره لـ
تعاونها  على  المساندة  الرسمية 
ــدار  ــ وإســـهـــامـــاتـــهـــا الـــطـــيـــبـــة إلصــ
هــــذا الــتــقــويــم لــتــعــمــيــم الــفــائــدة 
مــا تضمنه من  بــأهــم  والــتــعــريــف 

تحديث وتطوير.

وأكد المجلس حرص مملكة 
البحرين واعتزازها برعاية ودعم 
في  الدينية  والــشــعــائــر  الــحــريــات 
كفالة  الــدائــم على  إطــار حرصها 
الـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات لــلــجــمــيــع، 
يوليه  ما  السياق  هــذا  في  مثمًنا 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
المفدى من اهتمام ودعم كبيرين 
لــلــمــواســم الــديــنــيــة ومــنــهــا موسم 
عاشوراء، مقدًرا في الوقت نفسه 
ــود الـــكـــبـــيـــرة والــــخــــدمــــات  ــهــ الــــجــ
الحكومة  تبذلها  الــتــي  الجليلة 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات األهــلــيــة 
عاشوراء  موسم  إلنجاح  المعنية 

والخروج به على الوجه األكمل.
ــي هـــذا  ــ ــلـــس فـ ــمـــجـ وثــــمــــن الـ
السياق الجهود الطيبة التي يقوم 
بــهــا الــفــريــق الــوطــنــي لــلــتــصــدي 
ــيــــد-19(  لـــفـــيـــروس كــــورونــــا )كــــوفــ
مــع الــجــهــات الــرســمــيــة واألهــلــيــة 
المعنية بتأمين سالمة الناس في 
ــا الجميع  مــوســم عـــاشـــوراء، داعــًي
إلى االلتزام بتعليمات وتوجيهات 
بما  الــشــأن  هــذا  فــي  المختصين 
يــضــمــن ســالمــة الــجــمــيــع، ســائــاًل 
هذا  يعيد  أن  الــقــديــر  العلي  اهلل 
بالصحة  الجميع  على  الــمــوســم 

والعافية واألمن واألمان.

لإ�س�دار ال�س�امية  الملكي�ة  بالتوجيه�ات  ي�س�يد  الإ�س�المية  لل�س�وؤون  الأعل�ى 

التقوي�م البحرين�ي الجدي�د وحر��س جاللت�ه عل�ى تعزي�ز اللحم�ة الخليجي�ة

} رئي�س المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.

بن علي  الدكتور ماجد  أشــاد 
والتعليم  التربية  وزيــر  النعيمي 
من  الــســامــيــة  الملكية  بــالــرعــايــة 
لـــــدن حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى، والــدعــم 
الــمــتــواصــل مـــن صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
الــــــــوزراء، والــمــتــابــعــة الــمــســتــمــرة 
حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  مــن 
الملك  جــاللــة  ممثل  خليفة  آل 
الـــمـــفـــدى لـــألعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة 
وشــئــون الــشــبــاب مــســتــشــار األمــن 
الملكي،  الــحــرس  قــائــد  الــوطــنــي 
الملكي  الحرس  فريق  مّكن  مما 
ــاز الــمــشــّرف  ــجــ مـــن تــحــقــيــق اإلنــ
إلــى  بــوصــولــه  الــبــحــريــن  لمملكة 

أعــلــى قــمــة فــي الــعــالــم وهـــي قمة 
جبل )إيفرست(.

جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل الـــلـــقـــاء 
الــطــالبــي الــــذي نــظــمــتــه الـــــوزارة 
باستخدام تقنية االتصال المرئي 
مع فريق الحرس الملكي برئاسة 

الـــرائـــد الــشــيــخ مــحــمــد بــن حمد 
عـــــدد مــن  آل خـــلـــيـــفـــة، وحــــضــــره 
و)316(  والمختصين  المسئولين 
ــامـــج الــصــيــفــي  ــرنـ ــبـ مــــن طــلــبــة الـ
ومركز رعاية الطلبة الموهوبين.

ــّدم الـــوزيـــر  ــ ــــالل الــلــقــاء قـ وخـ

إلى  والتبريكات  التهاني  أخلص 
ــق بـــهـــذا اإلنــــجــــاز الــكــبــيــر  ــريـ ــفـ الـ
البحرين  اســم مملكة  رفــع  الــذي 
ــًا، لـــيـــنـــضـــم إلـــــــى ســلــســلــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ عـ
حققتها  التي  الكبيرة  اإلنجازات 
المملكة في العهد الزاهر لعاهل 
الــبــالد الــمــفــدى، فــي الــعــديــد من 
الشبابية  والــمــجــاالت  القطاعات 
وغيرها،  والتعليمية  والرياضية 
مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في 
ــوزارة عــلــى إطــالع  ــ ــار حـــرص الـ إطـ
يحققه  مــا  عــلــى  الطلبة  األبــنــاء 
بــلــدهــم الــبــحــريــن مـــن إنـــجـــازات 
الــشــعــور بالفخر  مــمــيــزة، وتــعــزيــز 
واالعتزاز بتلك اإلنجازات، لتكون 
أن يسيروا سيرة  حافزًا لهم على 
هؤالء األبطال الذين بلغوا أعلى 
قمة في العالم وتحدوا الصعاب.

وأشـــــــــار الـــــوزيـــــر إلــــــى جـــهـــود 
الــــــــــــــــوزارة فــــــي إنــــــشــــــاء األنـــــديـــــة 
ــيـــم األنـــشـــطـــة  ــنـــظـ الـــصـــيـــفـــيـــة وتـ
الــــريــــاضــــيــــة، بــــهــــدف اســـتـــيـــعـــاب 
مختلف  مــن  والــطــالــبــات  الطلبة 
الــــمــــراحــــل الـــــدراســـــيـــــة، بــتــوفــيــر 
ــاءات الــــالزمــــة لــهــم خــالل  ــفـــضـ الـ
اإلجـــــــــازة الـــصـــيـــفـــيـــة، مــــن خـــالل 
ـــورش  ــ الـــبـــرامـــج والـــفـــعـــالـــيـــات والـ
األساتذة  من  بإشراف  واألنشطة 
الــمــخــتــصــيــن، بــمــا يــتــنــاســب مع 
المراحل العمرية للطلبة، مؤكدًا 
نجاح هذه التجربة التي استمرت 
ـــن الــــتــــحــــديــــات  ــى الــــــرغــــــم مـــ ــلــ عــ
الــتــي فــرضــتــهــا الــجــائــحــة، حيث 
ــرامـــج  ــبـ ــدد مــــن الـ ــ تــــم تــنــظــيــم عــ
باالستفادة  بعد،  عن  والفعاليات 

من تقنيات االتصال المرئي.

وزي�����ر ال��ت��رب��ي��ة ي�����س��ي��د ب���ال���دع���م ال��م��ل��ك��ي وب���اإن���ج���از ف��ري��ق 

ال���ح���ر����س ال���م���ل���ك���ي ف����ي ال����و�����س����ول اإل������ى ق���م���ة اإي���ف���ر����س���ت

} وزير التربية خالل اللقاء.

الشيخ  الفريق طبيب  أشــاد 
آل خليفة  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
السامي لحضرة  الملكي  باألمر 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
عــاهــل  آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن 
الــــبــــالد الــــمــــفــــدى بـــاســـتـــحـــداث 
بــن حمد  األمــيــر سلمان  »وســـام 
لالستحقاق الطبي«، معرًبا عن 
بالغ التقدير واالمتنان لجاللة 
الملك المفدى على هذه اللفتة 
الــمــلــكــيــة الــكــبــيــرة والــمــشــهــودة 
مــن جــاللــتــه، الــمــوّجــه والــداعــم 
األول لكل العاملين في القطاع 
ــهــــود الـــوطـــنـــيـــة  ــلــــجــ ــبــــي ولــ الــــطــ
المخلصة بقيادة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــــي 

مجلس الوزراء.

موافقة  بمناسبة  ذلك  جاء 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء فــــي جــلــســتــه 
المنعقدة أمس االثنين برئاسة 
صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـــي 
ــوزراء  ــ الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــ

ــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة  عــلــى مـــذكـ
والتشريعية  للشؤون القانونية 
القانونية  اإلجــراءات  الستكمال 
رقــم  بــقــانــون  الــمــرســوم  لتعديل 
)19( لسنة 1976 بشأن األوسمة 
األمير سلمان  باستحداث وسام 

بن حمد لالستحقاق الطبي.
 وأكــــــــــد رئـــــيـــــس الـــمـــجـــلـــس 
األعلى للصحة أن كل العاملين 
ــاع الـــطـــبـــي يــمــلــؤهــم  ــقـــطـ ــي الـ فــ
ــخــــر واالعــــــــتــــــــزاز بـــتـــقـــديـــر  ــفــ الــ
فــي  ســـيـــمـــا  وال  ــم،  ــهــ لــ جـــاللـــتـــه 
أحلك الظروف؛ حيث كان لدعم 
جــاللــتــه االســتــثــنــائــي الــمــحــفــز 
وكل  البحرين  لفريق  الرئيسي 
لمضاعفة  الــمــســانــدة  الــجــهــات 
الـــجـــهـــود وبـــــذل أقـــصـــى طــاقــات 
الجهوزية في مواجهة ومكافحة 

انتشار الفيروس.

رئي�س »الأعلى لل�صحة«:

الطب�ي  لال�س�تحقاق  ب�ن حم�د  �س�لمان  الأمي�ر  و�س�ام 

ال�وزراء رئي��س  العه�د  ول�ي  لجه�ود  ملك�ي  تقدي�ر 

} رئيس المجلس األعلى للصحة.

أشادت االستاذة فائقة بنت 
الصحة  ــرة  وزيـ الــصــالــح  سعيد 
باألمر الملكي السامي لحضرة 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الــــبــــالد الـــمـــفـــدى بــاســتــحــداث 
»وســام األمير سلمان بن حمد 
لالستحقاق الطبي«، مؤكدًة أن 
المفدى  الملك  جاللة  تقدير 
ــلـــجـــهـــود الـــكـــبـــيـــرة لـــألطـــبـــاء  لـ
والممرضين والطواقم الطبية 
يمثل امتداًدا للرعاية الكريمة 
الــســامــي مــن جاللته  والـــدعـــم 
ــة لــكــل  ــلــ ــواصــ ــتــ ــمــ لـــلـــجـــهـــود الــ
ــكــــوادر الــوطــنــيــة بــالــصــفــوف  الــ
المساندة  والــجــهــات  األمــامــيــة 
لــهــا الـــتـــي تــمــيــزت بــالــمــثــابــرة 
ــيــــة  ــنــ ــن الـــــجـــــهـــــود الــــوطــ ــ ــمـ ــ ضـ
الجامعة في التصدي لجائحة 

فيروس كورونا.
وأعــــــــربــــــــت الـــــصـــــالـــــح عـــن 
للمتابعة  وتــقــديــرهــا  شــكــرهــا 
الــــــــدؤوبــــــــة لــــصــــاحــــب الـــســـمـــو 
ــلـــمـــان بــن  الـــمـــلـــكـــي األمــــيــــر سـ

ــي الــعــهــد  حــمــد آل خــلــيــفــة ولــ
رئيس مجلس الوزراء، وقيادته 
الـــجـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــصــدي 
المضي  ركيزة  كانت  للفيروس 
ــبـــات فــــي تــنــفــيــذ الــخــطــط  ــثـ بـ
ــلـــف  ــتـ الـــــــتـــــــي ُوضــــــــعــــــــت لـــمـــخـ
مــســارات الــتــعــامــل مــع فــيــروس 
كورونا )كوفيد-19( والحد من 

تداعياته.
الـــوزيـــرة أن جــهــود  ــدت  ــ وأكـ
بروٍح  الطبية ستستمر  الكوادر 
واألمل  التحدي  بحب  مفعمة 
مهما بلغت التحديات، لتجاوز 
الــــظــــروف الــصــحــيــة الـــراهـــنـــة 
بـــعـــزيـــمـــة وثـــــبـــــات مـــــن خــــالل 
مــواصــلــة االلــتــزام بــاإلجــراءات 
االحترازية وصواًل إلى تحقيق 
ــداف الــمــنــشــودة حــفــاظــًا  ــ ــ األهـ

على صحة وسالمة الجميع.

وزيرة ال�سحة: »و�سام الأمير �سلمان بن حمد لال�ستحقاق الطبي« 

تاأكيد لتقدير جاللة الملك للجهود الوطنية للت�سدي لفيرو�س كورونا

} وزيرة الصحة.

الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  تلقى 
الــبــالد  مــلــك  آل خليفة  عــيــســى  بــن  حــمــد 
الــمــفــدى بــرقــيــة شــكــر جــوابــيــة مـــن أخــيــه 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
المملكة  عــاهــل  آل ســعــود  عــبــدالــعــزيــز  بــن 
العربية السعودية الشقيقة، وذلك رًدا على 
إلى  جاللته  بها  بعث  التي  التهنئة  برقية 
بمناسبة  الشريفين  الحرمين  خادم  أخيه 

نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.
الشريفين في  الحرمين  وأعــرب خادم 
البرقية عن خالص شكره وتقديره لجاللة 
الـــمـــلـــك الـــمـــفـــدى عـــلـــى مـــشـــاعـــر جــاللــتــه 
األخوية النبيلة ودعواته الصادقة، متمنيا 
لجاللته موفور الصحة والسعادة ولمملكة 
الــبــحــريــن وشــعــبــهــا تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد من 
ــار فــي ظــل قيادة  والــرخــاء واالزدهــ التقدم 

جاللته الحكيمة.
كـــمـــا تــلــقــى صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
ولــي  آل خليفة  بــن حــمــد  األمــيــر ســلــمــان 
شكر  برقية  الــــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
الشريفين  الــحــرمــيــن  ــادم  خــ مـــن  جــوابــيــة 
بــن عــبــدالــعــزيــز آل سعود  الــمــلــك ســلــمــان 
عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، 
وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث بها 

سموه بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 
1442هـــ. كما تلقى صاحب السمو الملكي 
برقية  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 
شــكــر جــوابــيــة مــمــاثــلــة مـــن أخــيــه صــاحــب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس 
بالمملكة  ــاع  ــدفـ الـ وزيــــر  ــوزراء  ــ ــ الـ مــجــلــس 

العربية السعودية الشقيقة.

ال��م��ل��ك وول�����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س م��ج��ل�����س ال��������وزراء ي��ت��ل��ق��ي��ان 

ب���رق���ي���ت���ي ����س���ك���ر م�����ن خ�������ادم ال���ح���رم���ي���ن ال�����س��ري��ف��ي��ن

كــــان حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
فــي مقدمة  الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة  عيسى 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أخيه  مودعي 
آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد األعــلــى 

المتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ بدولة  المسلحة  للقوات 
أخوية  زيــارة  بعد  أمس  البالد  مغادرته  لدى  الشقيقة 

في  كان  كما  المفدى.   الملك  التقى خاللها بجاللة 
الوداع صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعدد من 
أصحاب السمو والمعالي.

} جاللة الملك في مقدمة مودعي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

ال��م��ل��ك ف���ي م��ق��دم��ة م���ودع���ي ول���ي ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي

سُيسمح  أنه  البحرين  مطار  شركة  أعلنت 
ــيـــوم بـــدخـــول الــــــزوار ومــرافــقــي  ابـــتـــداء مـــن الـ
الـــمـــســـافـــريـــن إلـــــى مـــطـــار الـــبـــحـــريـــن الـــدولـــي 
واســـتـــخـــدام الـــمـــرافـــق والـــخـــدمـــات الــمــوجــودة 
)قــبــل مكاتب  والــمــغــادرة  الــوصــول  فــي صالتي 
تــســجــيــل بــيــانــات الــســفــر(، بــشــرط أن يــكــونــوا 
حاصلين على جميع جرعات التطعيم المضاد 

من  متعافين  أو  )كــوفــيــد-19(  كورونا  لفيروس 
الفيروس.

ونـــشـــرت عــلــى حــســابــهــا الـــرســـمـــي بــمــوقــع 
على  يجب  أنــه  »تــويــتــر«  االجتماعي  الــتــواصــل 
في  األخــضــر  الشعار  إبـــراز  والمرافقين  الـــزوار 
تطبيق مجتمع واعي أو أي من تطبيقات دول 

مجلس التعاون المعتمدة رسميا.

الي�وم.. ال�س�ماح لل�زوار با�س�تخدام مراف�ق مط�ار البحري�ن
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} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  إلــى  مهداة  قصيدة 
رئــيــس مجلس  األعــلــى  الــقــائــد  نــائــب  العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه. 

كِر َوالِعـرَفاِن« »وَلُكم َعِظيُم ال�شُّ

ـــَوى الـــِوجـــــــــــَداُن ـــرُت ِشـــعـــَرًا مـــا َحــ َســـطَّ
ــبــُت َبــَنــــــــاُن ـــ ــتـــ ـــــــــــا َك َوَقـــــــــِد اْنـــَتـــَشـــى ِمـــَمّ

َجـــــاِل َوَبــأِســِهــم َتــحـــــُلــو اإلَشـــــــاَدُة ِبــالـــــرِّ
ــاُن ــ ــ ــــ ــ ــ ــٌع َوَزَمـ ــ ــوِضـ ــ ــــ ــ ــلِّ َقــــــــــــــوٍل َمـ ــــ ــُكـ ــــ ــِلـ ــــ  َفـ

َوَمـــَواِقـــــــــــــــٌف ــاِدٌئ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَب ــ َم ــاَل  َجــ ــرِّ ــ ـــ ــ ـــ الــ إنَّ 
ــجــَعــــــــاُن ــَرُف الــشُّ ـــ ـــَداِئـــِد ُيــعـــ  ِعــنــــــــَد الـــشَّ

ــــــًة ــــ ـ ُأمَّ ــُن  ــــ ــــ ُيـــوِهـ ــاَد  ــ ـــ ــ َك ي  ــــــدِّ ــــ ـــَحـ الـــتَّ َوإذا 
ـــوا ـــ ــاُنـ ــــوَن َوَبـ ـــ ــ ــاِدُق ــ َجـــــاُل الــــصَّ  َبــــــرَز الـــــرِّ

ــا ـــ ــدُرَه ـــ ــــــَرُف َق ــاِل ُيـــعـ ــ ـــ ــَطــ ــ َوَمـــــَعـــــاِدُن اأَلْب
ـــــوا ــاُنـــ ــم َكـــ ـــ ــا ُهـــ ــَمـــ ـــ ــم أيــَن  َفـــــَتـــــدلُّ َعــنــُهـــ

ــٍر َدَهـــى ــ ــاَنــِت الــَبــحـــــَريــُن ِمـــْن أَم ــْد َعـــ ـــ َق
ــَداُن ــلـــ ـــ ـــ ـــــا الــُب ــِه ِمـــــــن َقــبــِلــهـــ ــــ ــْت ِبـ ــ ــَجّ  َضــ

ــًا ــــ ـــَصـ ــَرِبّ ــــ ــَتـ َفــــَوَبـــــــــاُء »ُكـــــــوُروَنـــــــا« َبـــــــــَدا ُمـ
 َوَغـــــــــــَزا الــــِبــــاَد الــــَخــــوُف واأَلحـــــــــَزاُن

ــٍة ــــ ــافـ ــَخـ ــٍة َوَمـ ــــ ــاَلـ ــــ ــَهـ ــــــيـــَن َجـ ــاُس َبـ ــ ـــ ــ ــنَّ والــ
 َوالـــَبـــعـــُض ِمـــنـــُهـــم أنـــَكـــــــُروا َوَتـــواَنـــــــوا

ـــِـــم ــن ُدوِنـــهـ ــٌل لــهـــــا مـ ــَرى َبـــطـ ــ ــَب ــد انــ ــ َوقـ
أَواُن لـــلـــِجـــــــــــهـــــــــــاِد  ــــــذا  ــــ هـ َوَيـــــــــــُقـــــــــــوُل   

ــوَدُهــم ـــ ـــ ــُهــم وُجــُه ـــ ــُقــــوُد ُصــُفــوَف ــ َرجـــــٌل َي
ــا ُعـــنـــــــــــــــَواُن ـــ ــنـــ ــــوُل ِوحـــَدُتـــَنـــــــــــا َل ـــ ــ ـــ ــ ــُق ــ  َوَي

َخلِفــِه ِمــن  ــُدوا  ـ ــَوحَّ َتـ َجـــــاَل  الـــــرِّ َفــَتــَرى 
ــُفــوَف ِبــُجــهــِدهــم َوَتــفــاُنــوا ــوا الــصُّ ــ  َرصُّ

ــــبُّ ِبـــــــــــــــاَدُه َوِرَجـــــــــــاَلـــهـــــــا ـــ ــ ـــ ــِحــ ــ َرُجــــــــــُل ُي
ـــاُن الـــشَّ ــــــو  ــُلـ َوَيـــعـ ــرَقـــى  ــــ َتـ ــــبُّ أن  ـــ ــِحــ ــ ٍوُي  

ــُر َوَطــبــُعــــــــُه ــــــيـ ــــ َتــعــَجــــــــَبــنَّ ُهـــــَو األِمـ ال 
ــاُن ـــ ـــ ـــ ـــــــــــُه َســلــَم ي إنَّ ــــــدِّ ــــ ــَحـ ـ ــتَّ ــــــَوى الـ ــــ  َيـــهـ

َكَسْبَتَهـا الَعظْيـِم  الــَمـــــِلــِك  ِمـــــَن  ِثـَقـًة 
ــَكـــــاُن ــُك َمـــ ـــ ــْي ــِل ــى الــَمـــ ــ ــ ــَمـــــا أَوَل  أَْنـــــــُتـــم ِلـــ

ــاِهــٌر ـــ ـــ ـــــا َفـــعـــزُمـــَك َق ــَت َلــهـــ ــ ــاُن أنـ ـــ ـــ َســلــَم
ـــــاُن ـــ ــبَّ ــِل َعـــزِمـــــــَك َيـــَقـــَتـــدي الــشُّ ـــ ــِمــثـــ  َوِب

َفـــَضـــَربـــَت ِلـــَأجـــيـــــــــــاِل أحـــَســـَن ُقـــــــــــدَوٍة
اإلنـــســـــــــــاُن هـــــــــــَو  ــــــا  ــــ ــــــرَوُتـــنـ َثـ ــَت  ــلـ ــــ ُقـ إذ   

ــًة ـــ ـــ ــــــاِد أمــاَنـــ ــِبـ ــَة الـ ــَحـــ ــلــَت َمــصــَل ـــ ــَجــَع َف
ــــــاُن ــــ ــُر األوَطـ ــْفــَخـــ ـــ ــأِســــَك َت ــ  َفـــــِبــِمــْثــِل َب

َبـــْيـــَنـــــــَنـــــــا ــــُز  ُيـــــــــَمـــــــــِيّ َوَبــــــــــــــاٌء ال  َهـــــــــــــَذا 
ــَواُن ــ ــــ ــ ــــ ــ ــِه اأَلْعـــــــــــــــــراُق واأللـ ــــ ــِنـ ــْثـ ــــ  َلـــــــــْم ُتـ

ــْيــِعــَهـــــا ــــــُدوِد َجــِمـــ ــُحـ ــلـ ــَراُه َعـــــــاِبـــــــَر ِلـ ــــ ــَتـ ــــ َفـ
ـــــــــــــــاُن ــــــْتـــِكـــــــِه َســـيَّ ــــــَفـ ــوِب ِبـ ــ ـــ ــ ــُع ــ ــٌشّ  ُكـــــــــُلّ الــ

ــَيــحــِمــي َشــعــَبــنــا َفـــَســـَعـــى أبــــو عــيــســى ِل
ــــــم إخـــــــــــــــَواُن ــــــُهـ ــــ ـ ــٌب َكـــــــِريـــــــــــٌم ِكـــلُّ ــــ ــــ ــعـ  َشـ

ــُكــم ـــ أثـــَلـــجـــَت َصـــــدَر الـــُكـــــــلِّ ِمــــن أفــَعــاِل
ــَي الـــُبـــرَهـــــــاُن ــ ــم ِهـ ـــ ــلــُت ــذي ُق ــ  َوَعــــلــــى الـ

ــــــِزيـــَمـــًة  ــثُّ َعـ ــِحـ ــَتـ ــسـ َوَغـــــــــــــَدوَت ِفـــيـــَنـــــــا َتـ
ــــــوا ـــــد َداُنـ ــاِل َلــكـــــم ِبــهــــــــا َقـــ ــــ َجـ ــرِّ  ُكـــــــلُّ الـ

ِبـَفْضِلُكْم الـــــَوبـــــاُء  ــَر  ُدِحـــ َقـــــْد  َسلـَمـاُن 
ــاُن ــــ ــَلّ أََمـ ــ ـــ ــ ــوٍف َقـــــــْد أََط ــــ ــِد َخـ ـــ ــْع ـــ  ِمـــــــْن َب

ــا ــَمـــ ــَدًة ِب ــ ــ ـــ ــ ــ ــَن َراِئ ــَرْيـ ــــ ــْحـ ــَبـ َوَجـــــــَعـــــــلـــُتـــُم الـ
ــاُن ــــ ــَيـ َبـ َذاَك  ــــــَد  ــْعـ ــــ َبـ َمـــــــا  ـــــــْقـــــــَتـــــــُه  َحـــــــَقّ  

ــٌد ـــ ـــ ـــ ــاِئ ـــ ـــــــــــَك َقـــ ــــــتَّ يـــــا َســلــَمـــــــــــاُن أَنَّ ــــ ــَبـ أَثـ
ــذاَلُن ــــ ــــ ُخـ َوال  ــٌب  ــــ ــَصـ َنـ ــُكــم  ـــ ـــ ــِن ــثـــ ُي َلـــــــْم   

ُتــِزيـــــُنـــــُهــم ــاِل  ــــ َجـ ــرِّ الـ الـــُمـــــــُروءَة فـــي  إنَّ 
ــرأٌَة َوَجـــــــَنـــــــاُن ــ ــ ـــ ــ ــ يــــــــــــــاَدُة ُج ــذا الــــرِّ ــ ـــ ــ ـــ ــ  َوَك

ــٍة ـــ ـــ ــيَّ ـــ ــِحـــ ــلُّ َت ــ ــــ ــ ــا عــيــســى أََجـ ــــ َفــَلــــــــُكـــــم أبـ
ــــــرَفـــاُن ــِعـ ــِر َوالـ ــكـــ ــيــُم الــشُّ  َوَلـــــــُكـــــــم َعــِظـــ

ــــــا عــيــســى َلــنـــــا ــــ ــا أََبـ ــــــي يـــ ــَك َربِّ َيــحــِمــيـــ
ـــــــــــاُن بَّ ــــــــهــــــــا الــــــــرُّ ــَر ُقـــــــُدَمـــــــًا أَيُّ ــْيـ ــِسـ ــَنـ ــــ  ِلـ

ِبِحـنـَكـٍة ــَر  الــَعــِســْي ــَب  ـــ ــْع الــَصّ ـــُل  َفـــُتـــــــَذِلّ
ُخـــســـــــَراُن أَو  ــُن  ــ ــــ ــ َوْهـ ــــــا  ــــــِرْيـــَنـ ــــــَتـ َيـــْعـ اَل   

د. عبد اهلل أحمد منصور آل رضي

هيئة  أعلنت  العمل،  أطــراف  جميع  حقوق  وحماية  لضمان  تأكيدًا 
العمالة  على  االختياري  التأمين  نظام  تطبيق  بدء  العمل  تنظيم سوق 
التأمين  وجمعية  الــمــركــزي  البحرين  مــصــرف  مــع  بالتعاون  المنزلية، 
البحرينية مشيرة إلى أنه يشمل االستقدام المباشر وكذلك االستقدام 

عبر وسيط )مكاتب التوظيف(.
جمال  السيد  العمل  ســوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
عبدالعزيز العلوي إنه سيتم بدًءا من اليوم طرح نظام التأمين االختياري 
العمل  لصاحب  الحماية  من  قــدر  أكبر  توفير  بهدف  المنزلية  للعمالة 
وقوع  بعد  الشرعيين  ورثتهما  تعويض  أو  وتعويضهم  المنزلي  والعامل 

الحدث المؤمن عليه. 
ترك  حــاالت  يشمل  تأمين  هو  االختياري  التأمين  أن  بالذكر  جدير 
العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، وكذلك التعويض في حاالت 
اإلصابة أو العجز عن العمل أو حاالت الوفاة ال قدر اهلل، وما يتبعها من 

تكلفة إلعادة الجثمان إلى الوطن.
البحرين  بالتنسيق مع مصرف  الهيئة عملت  أن  إلى  العلوي  وأشار 
المركزي وجمعية التأمين البحرينية على التواصل مع شركات التأمين 
لوضع تصور متكامل يضمن حقوق جميع األطراف، مشيًرا إلى أنه يمكن 
أثناء  عامله من عدمه  التأمين على  في  رغبته  العمل تحديد  لصاحب 

تقديم طلب االستقدام.
ولفت إلى أنه تم االتفاق مع جمعية التأمين البحرينية على إطاق 
طلب  أو  جديد  تصريح  تقديم  عند  المنزلية  للعمالة  اختياري  تأمين 
التجديد لمدة سنة أو سنتين حسب المعايير واالشتراطات، كما يمكن 
تاريخ  مــع  تتماشى  تأمين  وثــائــق  ــدار  إصـ القائمة  التصاريح  ألصــحــاب 

انتهاء التصريح الحالي.
الــتــأمــيــن بــمــجــرد دخـــول العامل  يــتــم تفعيل وثــيــقــة  أنـــه  إلـــى  يــشــار 
األجنبي للباد، وفي حال كان العامل األجنبي موجوًدا في الباد فُتفعل 

بوليصة التأمين بمجرد صدور تصريح العمل الخاص به.
يمكن  للتأمين، حيث  باقات  ثــاث  الحرص على طــرح  تم  أنــه  وأكــد 
لصاحب العمل اختيار الباقة التي يرغب بها، حيث يتراوح سعر بوليصة 
التأمين بين 40 و 120 ديناًرا لمدة 12 شهًرا، وبين 60 و 180 ديناًرا لمدة 
التفاصيل المتعلقة بالباقات منشورة على  إلى أن كافة  24 شهًرا، الفًتا 

الموقع اإللكتروني للهيئة.
األنظمة  كافة  مراجعة  على  الهيئة  التنفيذي حرص  الرئيس  وأكــد 
واإلجراءات بشكل مستمر بما يسهم في تطويرها بصورة تلبي احتياجات 
أن  إلى  األطــراف، مشيًرا  والمقيمين وتحفظ حقوق جميع  المواطنين 
التأمين على العمالة المنزلية بالرغم من كونه اختياريًا إال أنه يعد أحد 
أبرز الحلول المناسبة لمواجهة أي ظروف غير اعتيادية تواجه العامل 

المنزلي أو صاحب العمل.
وأعرب العلوي عن شكره وتقديره لجهود مصرف البحرين المركزي 
بصفته الجهاز المشرف على عمل شركات التأمين، داعًيا أصحاب العمل 
إلى ضرورة االستفادة من المنافع التأمينية للعمالة المنزلية والتعامل 

مع المكاتب المرخصة للتوظيف في حال استقدام العمالة المنزلية. 
المركزي  البحرين  المعراج محافظ مصرف  أفاد رشيد   من جانبه 

هذا  لمثل  الترتيب  في  فعااًل  دورًا  لعب  قد  المصرف  بــأن  سعداء  »نحن 
التأمين  الــعــمــل وجــمــعــيــة  هــيــئــة تنظيم ســـوق  مــع  بــالــتــعــاون  الــمــشــروع 
المواطنين  من  كبيرة  شريحة  المشروع  هذا  سيخدم  حيث  البحرينية، 
وأصــحــاب الــعــمــل لتأمين عـــدة مــنــافــع لــهــم عــلــى حــد ســـواء فــي تغطية 
مصاريف االستبدال لصاحب العمل وكذلك عدة منافع للعامل المنزلي 
بسبب  العجز  أو  الخطيرة  ــراض  األمـ بعض  أو  للوفاة  تعرضه  حــال  فــي 
حادث وغيره. كما سيعتبر هذا المشروع إضافة لسوق التأمين البحريني 

من ناحية توسيع قاعدة الخدمات المقدمة«.
البحرينية،  التأمين  جمعية  رئيس  محمد،  جواد  أشاد  جانبه،  ومن 
الشكر  جزيل  موجهًا  المنزلية  العمالة  على  االختياري  التأمين  بنظام 
وصادق االمتنان الى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموّقر على 
المقدمة  الــخــدمــات  مختلف  تسهيل  الــى  الــهــادفــة  الحكيمة  توجيهاته 
للمواطنين والمقيمين، كما توجه بالشكر إلى مصرف البحرين المركزي 
وهيئة تنظيم سوق العمل على جهودهم في إنجاح هذا المشروع. وأّكد 
لتنفيذ  والجاهزية  االستعداد  أتــم  على  التأمين  شركات  ان  على  أيضًا 

هذا  ان  الــى  مــشــيــرًا  المنزلية  العمالة  على  االخــتــيــاري  التأمين  نــظــام 
في  وتصب  الصحيح  االتــجــاه  فــي  بالغة  أهمية  ذات  خــطــوًة  يعد  النظام 

تنظيم العمالة المنزلية في مملكة البحرين.
الحماية  يــوفــر  المنتج  هـــذا  »إن  قــائــًا:  أضـــاف  أخـــرى  نــاحــيــة  ومـــن 
الازمة التي تضمن حفظ مصالح جميع األطراف ذات العاقة ويشمل 
ذلــك صاحب العمل والــعــامــل وورثــتــه«، ومــن جانب آخــر أكــد قــائــًا: »إن 
جمعية التأمين البحرينية وشركات التأمين على أتم االستعداد وتتطلع 
دعت  إذا  الحكومية  الــجــهــات  مختلف  مــع  المثمر  الــتــعــاون  مــن  لمزيد 
الحاجة بهدف خدمة المواطنين والمقيمين لوضع مملكة البحرين في 

طليعة الدول المتقدمة من حيث التأمين«.
االطـــاع  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  لــكــافــة  يمكن  أنـــه  بــالــذكــر  جــديــر 
الموقع  على  أسبوعية  بصورة  تحديثها  يتم  التي  المكاتب  قائمة  على 
االتصال  أو   ،  www.lmra.bh العمل  تنظيم سوق  لهيئة  اإللكتروني 

على مركز االتصال بهيئة تنظيم سوق العمل على رقم 17506055.

تاأكيدا ل�ضمان وحماية حقوق جميع اأطراف العمل

تطبيق نظام التاأمين االختياري على العمالة المنزلية بدءا من اليوم

أعــــــــرب الـــعـــمـــيـــد نــــاصــــر بــن 
أحـــمـــد الــجــنــيــد الــمــشــرف الــعــام 
الداخلية  بـــوزارة  الضباط  لنادي 
عن خالص شكره وتقديره لدعم 
الــشــيــخ  أول  ــفـــريـــق  الـ ومـــســـانـــدة 
وزير  آل خليفة  راشــد بن عبداهلل 
الداخلية لكل األنشطة والبرامج 
ــتـــي يــنــفــذهــا الــــنــــادي، مــشــيــدا  الـ
توفير  عــلــى  بــالــعــمــل  بتوجيهاته 
االجتماعية  والــرعــايــة  الخدمات 
والرياضية  والثقافية  والترفيهية 

ألعضاء النادي وعوائلهم. 
وأوضح أنه تنفيذا لتوجيهات 
األداء  بــتــطــويــر  الــداخــلــيــة  ــر  ــ وزيـ
ــز الــــخــــدمــــات الـــمـــقـــدمـــة  ــزيــ ــعــ وتــ
البـرامج  من  النادي حزمة  أطلق 
إدارة  مــع  بالتنسيق  اإللكترونية 
واإلبـــداع  المعلومات  تكنولوجيا 
االلــــكــــتــــرونــــي بــــــــــــاإلدارة الـــعـــامـــة 
لشؤون وزارة الداخلية، في خطوة 

استخدام  في  التوسع  إلى  تهدف 
في  الحديثة  والتقنيات  البرامج 
إدارة عمل النادي، وبما يسهم في 
ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية 
بــمــخــتــلــف الــمــنــاســبــات الــوطــنــيــة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ـــريـ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ
فــي جــودة  نــوعــيــة  قــفــزة  وتحقيق 
ــات الــمــقــدمــة لــأعــضــاء  الـــخـــدمـ

وعائاتهم.
للنادي  العام  المشرف  وأشار 
التي  البرامج االلكترونية  أن  إلى 
تم إطاقها بحضور العميد عادل 
المساعد  الــوكــيــل  أمــيــن  عــبــداهلل 
الهيئة  عــضــو  الــبــشــريــة  لــلــمــوارد 
اإلداريـــــــــــــة بـــــالـــــنـــــادي، والــــمــــقــــدم 
إبراهيم محمد السادة مدير إدارة 
ــداع  واالبــ لمعلومات  تكنولوجيا 
برنامج  فــي  تتمثل  اإللــكــتــرونــي، 
لـــلـــطـــلـــبـــات والـــتـــمـــويـــن يــتــضــمــن 
تنظيم عملية تقديم طلبات شراء 

الـــوجـــبـــات والــبــوفــيــهــات وغــيــرهــا 
بذلك  الخاصة  الفواتير  وإصــدار 
ومــتــابــعــة إجــــــــراءات الــتــحــصــيــل، 
إلــكــتــرونــي لنقاط  وكــذلــك نــظــام 
لــربــط عمليات  يــســتــخــدم  الــبــيــع 
البيع في مقاهي ومطاعم النادي 

الحد  بــهــدف  فــروعــهــا،  بمختلف 
واستخدام  األوراق  استخدام  من 

الطابعات.
من جهته، قدم المقدم جاسم 
حسن جاسم مدير نادي الضباط 
والخدمات  البرامج  حــول  إيجازا 

ــة  ــنــــصــ ــمــ ــا الــ ــهــ ــنــ ــمــ ــضــ ــتــ الـــــــتـــــــي تــ
ــيـــة، مــنــهــا اســـتـــحـــداث  ــتـــرونـ االلـــكـ
نــظــام دخـــول الــبــوابــات مــن خال 
تــنــظــيــم عــمــلــيــة دخــــول األعــضــاء 
بشكل  مرافقه  واستخدام  النادي 
ســلــس، وذلـــك بــاســتــخــدام أجــهــزة 

وتوثيق  وأرشفة  الرقمية  القراءة 
الزيارات لمرتادي النادي، كما تم 
الرسائل  إرسال  استحداث خدمة 
الــخــاصــة بــالــفــعــالــيــات والــبـــــرامــج 
عن  بــالــنــادي  المتعلقة  واألخــبــار 
ــاب« بـــداًل  ــ ـــسـ طـــريـــق تــطــبــيــق »واتــ
لأعضاء،  النصية  الــرســائــل  مــن 
إرســـال مختلف  ذلــك  يتيح  حيث 
ــو  ــديـ ــيـ ــفـ ــة والـ ــيـ ــنـــصـ الــــرســــائــــل الـ
والـــــروابـــــط االلـــكـــتـــرونـــيـــة بــشــكــل 

أفضل.
نادي  وّقــع  متصل،  سياق  في 
الضباط اتفاقية مع شركة بنفت 
ــبـــحـــريـــن، الـــــرائـــــدة فــــي مــجــال  الـ
الــخــدمــات الــمــالــيــة االلــكــتــرونــيــة، 
انطاقا من الحرص على تطبيق 
والتحصيل،  الــدفــع  طــرق  أحـــدث 
ــراءات  اإلجــ مــع تطبيق  وتــمــاشــيــًا 
ــة لـــمـــواجـــهـــة جــائــحــة  ــرازيــ ــتــ االحــ

كورونا. 
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} عر�ض للخدمات الجديدة التي تم اطالقها.  } العميد ناصر الجنيد.

الجنوبي��ة تنف��ذ �ضل�ض��لة م��ن الحم��لت التوعوي��ة لتعزي��ز االإج��راءات االحترازي��ة
الشيخ خليفة  إطــار حــرص سمو  ضمن 
بــــن عـــلـــي بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة مــحــافــظ 
سلسلة  تنفيذ  عــلــى  الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة 
االجــــراءات  وتــعــزيــز  التوعوية  الــحــمــات  مــن 
المحافظة،  مناطق  مختلف  في  االحترازية 
ــة حـــول  ــويـ ــوعـ ــامــــت الـــمـــحـــافـــظـــة حــمــلــة تـ أقــ
اإلجراءات االحترازية الواجب اتباعها للحد 
مــن انــتــشــار الــجــائــحــة، وذلـــك بــالــتــعــاون مع 
مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، وبلدية 
المستوى  رفــع  بــهــدف  الجنوبية،  المنطقة 
ــاع اشـــتـــراطـــات  ــتـــوعـــوي عــبــر اتـــبـ ــي والـ ــنـ األمـ

السامة لضمان سامة الجميع.
ــارة عــدد  ــ وشــمــلــت الــحــمــلــة الــتــوعــويــة زيـ
في  التجارية  واألســـواق  العامة  المرافق  من 
والرفاع(، من اجل  منطقتي )مدينة عيسى، 

رفـــع مــســتــوى الـــوعـــي والـــحـــس الــوقــائــي من 
الــمــجــتــمــع مــن مواطنين  أفــــراد  خـــال حــث 
ومقيمين على أهمية االستمرار في االلتزام 
بالتدابير  والتقيد  االحــتــرازيــة  بـــاإلجـــراءات 
ــتــــزام بــلــبــس الــكــمــامــة،  الــوقــائــيــة، مــنــهــا االلــ
والـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي، والــتــعــقــيــم، وتـــرك 

مسافة آمنة.
ــه أكـــــــــد الــــنــــقــــيــــب مـــحـــمـــد  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــن جـ
عــبــدالــرحــمــن بــوشــلــيــبــي ضـــابـــط الــتــنــســيــق 
ــي بــالــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة أن جــهــود  ــنـ األمـ
ــذل جـــهـــودهـــا  ــ الـــمـــحـــافـــظـــة مـــســـتـــمـــرة فــــي بــ
لــمــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا، وذلـــك مــن خــال 
والتدابير االحــتــرازيــة  ــراءات  كــل اإلجــ اتــخــاذ 
الـــصـــادرة عـــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة لــلــحــد من 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس، مــنــهــا تــنــظــيــم الــحــمــات 

وذلك سعيًا  المحافظة  مناطق  في مختلف 
منها إلبراز الشراكة المجتمعية مع مختلف 

الجهات األمنية والخدمية.
تحرص  المحافظة  ان  بالذكر  الجدير 
على احتضان العديد من المبادرات األمنية 
والسامة  االمـــن  مــبــدأ  وترسيخ  والــتــوعــويــة، 
الجنوبية،  المحافظة  مناطق  مختلف  فــي 
حيث إن المحافظة منذ بدء الجائحة تبنت 
المتعلقة  والــبــرامــج  الــمــبــادرات  مــن  سلسلة 
إلــى جانب  ــراءات االحــتــرازيــة،  بتطبيق اإلجــ
المجتمع  أفــراد  لجميع  المستمرة  التوعية 
وعقد  اإللكترونية  اإلرشــــادات  مختلف  عبر 
على سامة  االفــتــراضــيــة، حفاظًا  الــلــقــاءات 
مناطق  مختلف  في  والمقيمين  المواطنين 

} جانب من الحمالت التوعوية التي اطلقتها الجنوية.المحافظة.

دعــــــــــا أســــــــامــــــــة الـــعـــبـــســـي 
تنظيم  لهيئة  السابق  الرئيس 
مكافأة  إلغاء  إلى  العمل  سوق 
ــة لــلــعــامــلــيــن  ــدمــ نـــهـــايـــة الــــخــ
ــانـــب واســتــبــدالــهــا بــراتــب  األجـ
تقاعدي. وقال العبسي إنه قد 
الموظفون  يبدأ  ألن  األون  آن 
دفــع مساهمات  فــي  الـــوافـــدون 
شهرية للهيئة العامة للتأمين 
في  تستخدم  لكي  االجتماعي 
دفع معاشاتهم التقاعدية بعد 

إنهاء خدماتهم.
ــل مـــن  ــ ــكــ ــ ــق لــ ــ ــحــ ــ وكـــــــــــــان يــ

الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن والـــــوافـــــديـــــن 
بــــمــــوجــــب قــــــانــــــون الـــتـــأمـــيـــن 
 1976 ــة  ــنــ ــســ لــ االجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
تقاعدي  راتــب  على  الحصول 
الحقا  النظام  تغيير  تم  ولكن 
بــحــيــث أصـــبـــح ال يــحــق ســوى 
لــلــمــواطــنــيــن فــقــط الــحــصــول 
عــلــى راتـــب تــقــاعــدي فــي حين 
أصــبــح لـــزامـــا عــلــى مــؤســســات 
الــقــطــاعــيــن الــــعــــام والـــخـــاص 
دفـــع مــكــافــآت نــهــايــة الــخــدمــة 

لموظفيهم.
إن من شأن  العبسي  وقــال 

قــانــون سنة 1976  إلــى  الــعــودة 
المتنامية  المشاكل  يعالج  أن 
التي يواجهها العمال الوافدون 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــكــافــأة نــهــايــة 
الــخــدمــة وخــاصــة مــع انــتــشــار 
جائحة كورونا إذ تعاني الكثير 
مـــــن الــــشــــركــــات مـــــن ضـــغـــوط 
السيولة، وبناء عليه اقترح أن 
يلحق العمال الوافدون بنظام 
من  بــدال  االجتماعي  التأمين 
دفـــع مــكــافــأة لــهــم عــنــد نهاية 

الخدمة. 

ال��ع��ب�����ض��ي ي���ط���ال���ب ب����اإل����غ����اء م����ك����اف����اأة ن��ه��اي��ة 

ال��خ��دم��ة ل��لأج��ان��ب وا���ض��ت��ب��دال��ه��ا ب���رات���ب ت��ق��اع��دي

} أسامة العبسي.

شؤون  مستشار  الحمادي  عبدالرحمن  بن  عيسى  استقبل 
اإلعام بديوان ولي العهد الدكتورة لولوة بودالمة، التي أهدته 
نسخة من كتابها )النهج الوطني في خطابات حمد بن عيسى(.

بــديــوان ولــي العهد بما  وقــد أشـــاد مستشار شـــؤون اإلعـــام 
الشاملة  التنموية  للمسيرة  مهم  توثيق  مــن  ــدار  اإلصــ يمثله 
بقيادة حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل الباد المفدى، مؤكدًا أن الخطابات السامية تمثل دائمًا 
بالمنجزات،  الــزاخــرة  الوطني  العمل  مــراحــل  لكل  الــمــحــددات 
الــمــزيــد مــن البذل  يــقــودهــم نحو  الــوطــن  بــاعــثــًا ألبــنــاء  وتشكل 
التوفيق  من  المزيد  بودالمة  لولوة  للدكتورة  متمنيًا  والعطاء، 

والنجاح.
وأعـــربـــت الــدكــتــورة لــولــوة بـــودالمـــة عــن شــكــرهــا وتــقــديــرهــا 
لــلــمــســتــشــار عــيــســى الــحــمــادي عــلــى دعــمــه وتــشــجــيــعــه للكتاب 
والباحثين لتوثيق إنجازات المسيرة التنموية الشاملة لجالة 

} مستشار شؤون اإلعام بديوان ولي العهد يستقبل لولوة بودالمة.الملك المفدى.

م�����ض��ت�����ض��ار �����ض����وؤون االإع��������لم ب����دي����وان ول�����ي ال���ع���ه���د ي��ت�����ض��ل��م

ك���ت���اب »ال���ن���ه���ج ال���وط���ن���ي ف����ي خ���ط���اب���ات ح���م���د ب����ن ع��ي�����ض��ى«
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اجتماعها  والــمــتــابــعــة  والــرصــد  الــشــكــاوى  لجنة  عــقــدت 
رئيس  نائب  الشاعر  برئاسة خالد  بعد-  الثاني -عن  العادي 
والــدكــتــورة  فــايــز  وهــالــة  الــعــرادي  روضـــة  المؤسسة، وعضوية 

حورية حسن.
ــرارات  ــ ــقـ ــ وافـــتـــتـــحـــت الـــلـــجـــنـــة اجـــتـــمـــاعـــهـــا بــمــنــاقــشــة الـ
بعض  مناقشة  تمت  حيث  اللجنة،  عن  الصادرة  والتوصيات 
تمت  التي  والــزيــارة  الطعام،  عن  المضربين  الــنــزالء  حــاالت 
الصحية  سالمتهم  مــن  للتأكد  والــتــأهــيــل  اإلصــــالح  لــمــركــز 
والــنــفــســيــة والــجــســديــة، والـــتـــواصـــل الــــذي تـــم مـــع الــجــهــات 

المعنية للنظر في احتياجاتهم. 

ــم اســـتـــعـــرضـــت الــلــجــنــة كـــشـــوفـــاتـــهـــا الــمــتــعــلــقــة  ومـــــن ثــ
القانونية  والــمــســاعــدات  المؤسسة،  تلقتها  التي  بالشكاوى 
الــمــقــدمــة والــــحــــاالت الــتــي تـــم رصـــدهـــا مـــن خــــالل وســائــط 
اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي منذ االجتماع الماضي، 
حيث تعاملت مع شكوى واحدة، وقدمت عدد )40( مساعدة 
قانونية، ورصدت عدد )7( حاالت عبر وسائط اإلعالم ووسائل 
عبر  اتصال   )100( تلقيها  عن  فضال  االجتماعي،  التواصل 
المذكورة،  الفترة  للمؤسسة خالل  المجاني  الساخن  الخط 
ــراءات بــشــأنــهــا، كما  ــ ونــاقــشــت اللجنة مــا تــم اتــخــاذه مــن إجـ
ناقشت اللجنة قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ بشأنها 

من إجراءات.
وتــؤكــد اللجنة أنـــه الــتــزامــا مــن الــمــؤســســة بـــاإلجـــراءات 
االحترازية التي تتخذها مملكة البحرين لمكافحة فيروس 
واإلرشــــادات  وللتعليمات   ،)19  - )كــوفــيــد  المستجد  كــورونــا 
انتشار  مــن  بالحد  المعنية  الرسمية  الجهات  مــن  الــصــادرة 
تعتبر حقا  التي  الجميع  وللمحافظة على صحة  الفيروس 
أساسيا من حقوق اإلنسان، فإنه يمكن استمرار التواصل مع 
 ،)NIHR Bahrain( المؤسسة عبر تطبيق الهواتف النقالة
أو عبر الموقع اإللكتروني )www.nihr.org.bh( أو عن 

طريق الخط الساخن المجاني )80001144(. 

لجن���ة ال�س���كاوى بالوطني���ة لحق���وق  الإن�س���ان تق���دم 40 م�س���اعدة قانوني���ة

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

صرح رئيس نيابة الوزارات 
النيابة  بــأن  الــعــامــة  والــجــهــات 
تحقيقاتها  أجـــرت  قــد  العامة 
ــام مــتــهــم بــتــقــاضــي  ــيـ ــأن قـ ــشـ بـ
مبالغ من العامل الذي يعمل 
لـــديـــه نــظــيــر الـــمـــوافـــقـــة عــلــى 

تحويل كفالته.
ــابـــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــنـ وكــــانــــت الـ
ــن هــيــئــة  ــ ــا مـ ــالغــ ــد تـــلـــقـــت بــ ــ قـ
تــنــظــيــم ســـوق الــعــمــل مــفــادهــا 
يعمل  عامل  مــن  شكوى  تلقي 

بسبب  انــــه  اال  الــمــتــهــم  لــــدى 
بأنه  أبلغوه  المؤسسة  ظــروف 
ال مـــانـــع مـــن تــحــويــل كــفــالــتــه 
ــام بــالــبــحــث عـــن عــمــل آخــر  وقــ
انه فوجئ بوجود بالغ من  اال 
المتهم في هيئة تنظيم سوق 
الـــعـــمـــل، وبـــعـــد حــصــولــه على 
عمل جديد أبلغه المتهم بأنه 
يــجــب دفـــع مــبــلــغ ألــفــي ديــنــار 
ليسمح له باالنتقال الى كفيل 
ــر، وعــلــيــه تــم إعــــداد كمين  آخــ

الــعــامــة  اإلدارة  مـــع  بــالــتــعــاون 
ــة الــجــنــائــيــة  ــ لــلــمــبــاحــث واألدلــ
بعد  متلبسًا  المتهم  وضــبــط 

تسلمه المبلغ.
وقد باشرت النيابة العامة 
تحقيقاتها فور تلقيها البالغ، 
ــرت  ــ بـــاســـتـــجـــواب الــمــتــهــم وأمـ
بـــحـــبـــســـه وجـــــــــاري اســـتـــكـــمـــال 
تمهيدا  القانونية  ــراءات  االجــ

إلحالته إلى المحاكمة.

ــبـــرى  ــكـ ــكـــمـــة الـ أمــــــــرت الـــمـــحـ
باستدعاء الشهود في قضية غسل 
ـــ1.5 مــلــيــون ديــنــار  ــوال قـــدرت بــ أمــ
عربي  وآخـــر  بحريني  فيها  متهم 
يحاكم  حيث  )هــــارب(،  الجنسية 
الــشــاب 37 ســنــة والــــذي اســتــطــاع 
اآلخــر من جمع وغسل  بمساعدة 
الــمــبــلــغ بــعــد أن أوهــــم الــضــحــايــا 
ــات تــتــخــصــص  ــ ــركــ ــ ــه شــ ــتــــالكــ ــامــ بــ
ــة  ــاريــ ــجــ ــتــ فــــــي االســـــــتـــــــشـــــــارات الــ
محفظة  وتـــديـــر  والــتــكــنــولــوجــيــة 
 30 مــن  بنسبة  أربــاحــا  تــدر  مالية 

إلى 50 %.
أن  النيابة  وكشفت تحقيقات 
المتهم تحصل على مبالغ كبيرة 
مـــن ضــحــايــاه بـــوهـــم اســتــثــمــارهــا 
ــادة تــوزيــع  ــ فـــي شــركــاتــه بــهــدف إعـ
األرباح بنسبة 30 أو 50% وكان من 
بعضا  للضحايا  يـــرد  آلخـــر  وقـــت 
عليها  تحصل  الــتــي  المبالغ  مــن 
ــــك بــهــدف  بـــوهـــم أنـــهـــا أربــــــاح، وذلـ
والحصول  الثقة  من  مزيد  كسب 

ــر مـــنـــهـــم، حــيــث  ــبـ عـــلـــى مـــبـــالـــغ أكـ
ما  جــمــع  الحيلة  بتلك  اســتــطــاع 
يقرب من 1.5 مليون دينار، فيما 
الجريمة  فــي  الثاني  شريكه  كــان 
ــالد ويـــقـــوم  ــ ــبـ ــ ــودا خــــــــارج الـ ــ ــوجــ ــ مــ
أن  بــعــد  لــلــمــبــالــغ  تـــدويـــر  بعملية 

ابرم عقد توظيف وقام بتصديقه 
خلق  بغرض  الخارجية  وزارة  من 
تحريك  خالله  من  يمكنه  غطاء 
أمــوال  أنها  على  الجريمة  أمـــوال 
مشروعة، وذلك من خالل تقديم 
إليهام  الــصــرافــة  لمحالت  العقد 

ــة بــأن  ــرافـ مــوظــفــي شـــركـــات الـــصـ
األمـــــــوال الــمــرســلــة الــــى الــمــتــهــم 
الثاني عبارة عن رواتب مستحقة 

بناء على القعد.
ــال أحـــد الــضــحــايــا الــذيــن  وقــ
جاوزوا العشرين وأغلبهم أصحاب 

مهن رفيعة ان المتهم حضر إليه 
رغما  دينار  ألــف   13 سلفة  وطلب 
أن  بــه، مضيفا  معرفته  عــدم  عــن 
المتهم استطاع إقناعه بأن والده 
ــه وشـــخـــصـــيـــة مــعــروفــة  صـــديـــق لــ
أيــام  وبــعــد  ثــقــة،  ومــحــل  للجميع 
وافق الضحية على تسليم المتهم 
موعد  وعند  فقط،  ديــنــار  آالف   3
استرجاع المبلغ دعاه المتهم إلى 
تسلم  عـــدم  عــلــيــه  وعــــرض  مكتبه 
بعوائد مجزية  واستثماره  المبلغ 
وقــام بتسليمه 84  الفخ  فوقع في 
ألـــف ديـــنـــار، واســتــمــر الــمــتــهــم في 
إيـــقـــاع مــزيــد مـــن ضــحــايــاه حتى 
كان  الذي  الصرافة  موظف شركة 
له  األمـــوال  تحويل  بعملية  يقوم 
بحسن نية لم يسلم منه واستولى 
مواصال  مــنــه،  ديــنــار  آالف   5 على 
ــال مــــع كــــل ضـــحـــيـــة عــن  ــيــ ــتــ االحــ
طريق سرد رواية جديدة استطاع 
أن يستولي على 1.5  من خاللها 

مليون دينار منهم.

أيـــــــدت مـــحـــكـــمـــة االســــتــــئــــنــــاف الــعــلــيــا 
الجنائية عقوبة السجن 10 سنوات آلسيوي 
إلدانته بترويج الهيروين وإبعاده عن البالد 

عقب تنفيذ العقوبة.
بالغا  تلقت  المعنية  الــجــهــات  وكــانــت 
ــا آســـــيـــــوي الــجــنــســيــة  ــأن شـــخـــصـ ــ ــ ــيـــد بـ ــفـ يـ
الــهــيــرويــن ويــقــدمــه بمقابل  بــتــرويــج  يــقــوم 
للتعاطي، ومن خالل أحد المصادر السرية 

تم التواصل معه وطلب منه المصدر شراء 
ديــنــارا،   40 بمبلغ  الهيروين  مــن  لفافات   4
فـــوافـــق الــمــشــتــبــه بـــه وأبــلــغــه بــأنــه ســيــكــون 
موجودا بالقرب من أحد الفنادق بمنطقة 
أم الحصم، وفي الموعد المتفق عليه وصل 
فأبلغه  بالمتهم،  واتــصــل  الــســري  المصدر 
يقوم  لــه شخصا  بأنه ســوف يرسل  األخــيــر 
هــاتــفــه،  بـــرقـــم  وزوده  الــهــيــرويــن  بــإعــطــائــه 

فـــتـــواصـــل مـــعـــه الـــمـــصـــدر الــــســــري وحــضــر 
المتهم وأعطاه اللفافة واستلم منه المبلغ 

المصور.
أعطى  والتسلم  التسليم  عملية  وبعد 
كانت  التي  للقوة  اإلشـــارة  السري  المصدر 
بــضــبــط المتهم  فــقــامــوا  الــعــمــلــيــة،  تــراقــب 
وبتفتيش  المصور،  المبلغ  على  معه  وعثر 
مسكنه عثر على عدد من لفافات الهيروين 

واألقراص الطبية المؤثرة عقليا، وتبين أن 
إدراره يحتوي على المورفين.

بدائرة  أنه  العامة  النيابة  إليه  أسندت 
ــدم بــمــقــابــل  ــ ــــن مــحــافــظــة الـــعـــاصـــمـــة، قـ أمـ
مـــادة مــخــدرة »هــيــرويــن« للتعاطي فــي غير 
األحوال المرخص بها، وكان ذلك بمقابل، 
وحاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين 

المخدرة.

كتب: عبد األمير 
السالطنة

ــاة بــحــريــنــيــة  ــتـ أصـــيـــبـــت فـ
بــــــإصــــــابــــــات مــــتــــفــــرقــــة بـــعـــد 
عــلــى  الــــســــيــــطــــرة  فــــقــــدت  أن 
ــيـــادة واصــطــدمــت  عــجــلــة الـــقـ
بــالــحــوائــط االســمــنــتــيــة على 
ــع عـــصـــر أمـــس  ــديــ ــبــ شــــــــارع الــ

الثالثاء.
كـــــانـــــت فـــــتـــــاة بـــحـــريـــنـــيـــة 
ــارع  ــ ــى شـ ــلـ ــا عـ ــهـ ــارتـ ــيـ ــود سـ ــقــ تــ
الــبــديــع فـــي الــســاعــة الــثــانــيــة 
ــأة  ــ ــجـ ــ والـــــنـــــصـــــف عــــــصــــــرا وفـ
فــقــدت الــســيــطــرة عــلــى عجلة 
بحوائط  واصطدمت  القيادة 
جانب  على  وضعت  اسمنتية 
ــــك  ــج عـــــــن ذلـ ــ ــتـ ــ الــــــطــــــريــــــق، نـ
متفرقة  بـــإصـــابـــات  اصــابــتــهــا 

فيما تضررت السيارة بتلفيات 
كبيرة.

ــوع  ــ ــر فـــــــور وقــ وقـــــــد حــــضــ
وقــام  النجدة  شرطة  الــحــادث 
افردها بتسهيل سير السيارات 

الــمــرور  لحين وصـــول شــرطــة 
ــة الــســيــارة مــن فــوق  وتـــم ازاحــ
وبعدها  االسمنتية،  الحائط 
ــهــــات الـــرســـمـــيـــة  فـــتـــحـــت الــــجــ

التحقيق لمعرفة اسبابه.

حادث  بعد  كبيرة  لتلفيات  سيارتان  تعرضت 
مــــروري وقـــع فــي ســاعــة مــبــكــرة مــن صــبــاح أمــس 

)الثالثاء( على شارع 43 بمدينة عيسى.
أن  الـــى  لــلــحــادث  االولــيــة  التفاصيل  وتــشــيــر 
 43 شـــارع  على  سيارته  يــقــود  كــان  بحرينيا  رجــال 
بمدينة عيسى في الساعة السادسة والنصف من 
صباح أمس وبسبب عدم االنتباه دخل في مسار 

فاصطدم  بحرينية  فــتــاة  تــقــودهــا  اخـــرى  ســيــارة 
بسيارتها، ونتج عن ذلك تضرر المركبتين بتلفيات 
كبيرة، من دون وقوع اصابات.وقد حضر فور وقوع 
الحادث شرطة النجدة وقام افردها بتسهيل سير 
ازاحة  السيارات لحين وصول شرطة المرور وتم 
الجهات  فتحت  وبعدها  الــشــارع،  مــن  السيارتين 

الرسمية التحقيق لمعرفة اسبابه.

ا�س�تدعاء ال�س�هود ف�ي واقع�ة اته�ام بحرين�ي بجم�ع وغ�س�ل 1.5 ملي�ون دينار

 2000 ت��ق��ا���س��ى  اح��ت��ي��اط��ي��ا  م��ت��ه��م  ح��ب�����س 

دي����ن����ار م����ن ع���ام���ل ل��ت��ح��وي��ل اإق���ام���ت���ه

اإ�سابة فتاة بحرينية ا�سطدمت بالحوائط الإ�سمنتية

ت�����س��رر ���س��ي��ارت��ي��ن ب��ت��ل��ف��ي��ات ك��ب��ي��رة اإث���ر 

ح�����ادث م������روري ب�����س��ب��ب ت���ج���اوز ال�����س��رع��ة

} تضرر سيارتين في حادث مروري.

ل��ل��ه��ي��روي��ن م�������روج  لآ�����س����ي����وي  ����س���ن���وات   10 ال�������س���ج���ن  ت���اأي���ي���د 

} اصابة فتاة بعد اصطدامها بحاجز إسمنتي.

ال�سغال تنتهي من 26% من م�سروع تطوير طرق الزنج
مــشــاريــع  إدارة  مــديــر  صــــرح 
األشغال  بـــوزارة  الــطــرق  وصيانة 
والتخطيط  الــبــلــديــات  ــؤون  ــ وشـ
الــعــمــرانــي الــمــهــنــدس ســيــد بــدر 
ــأن نــســبــة اإلنــــجــــاز فــي  ــ ــلـــوي بـ عـ
تــنــفــيــذ أعـــمـــال مـــشـــروع تــطــويــر 
الطرق بمجمع 360 في منطقة 
قد  الــعــاصــمــة  بمحافظة  الــزنــج 
بلغت 26%، والمدرج ضمن برنامج 
التحتية  البنية  لتطوير  الـــوزارة 
المقدمة  بــالــخــدمــات  لــالرتــقــاء 

للمواطنين والمقيمين.
تلبية  الـــمـــشـــروع  هــــذا  يــأتــي 

الحــــــتــــــيــــــاجــــــات األهـــــــــالـــــــــي فـــي 
الــمــنــطــقــة بـــشـــأن إعــــــادة تــأهــيــل 
لتنقل  تسهياًل  المناطق،  طــرق 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن مــن 
وإلــى مساكنهم بكل يسر وأمــان، 
ولــتــســهــيــل انـــســـيـــابـــيـــة الــحــركــة 
الــــــمــــــروريــــــة ورفــــــــــع مـــســـتـــويـــات 
شــبــكــة  عـــلـــى  واألداء  الـــســـالمـــة 
ــلـــى ســالمــة  ــا عـ ــاظـ ــفـ الــــطــــرق حـ

مستخدميها. 
ــر الــمــهــنــدس عـــلـــوي أن  ــ وذكـ
الـــمـــشـــروع يــشــمــل إعــــــادة إنــشــاء 
بمجمع  الطرق  وصيانة  وتأهيل 

شبكة  وتحديث  الــزنــج،  فــي   360
الــخــدمــات بــالــتــزامــن مــع أعمال 
لتصريف  شبكة  وإنشاء  الطرق، 
ــار، ووضــــــع قـــنـــوات  ــ ــطـ ــ ــاه األمـ ــيـ مـ
أرضــــيــــة لـــالســـتـــخـــدام الـــحـــالـــي 
الخدمات،  ألجهزة  والمستقبلي 
ــة ومـــرتـــفـــعـــات  ــ ــفــ ــ وإنــــــشــــــاء أرصــ
لــتــخــفــيــف الـــســـرعـــة، بــاإلضــافــة 
إلــــى إنـــشـــاء مـــواقـــف لــلــســيــارات، 
جميع  وتوفير  االنـــارة  وتحسين 
متطلبات السالمة المرورية من 
والخطوط  الــمــروريــة  الــعــالمــات 

} تطوير طرق الزنج.األرضية.

ــد الـــدكـــتـــور ولـــيـــد الــمــانــع  ــ أكـ
الــرعــايــة  أن  الــصــحــة  وزارة  وكــيــل 
مراكز  لــنــزالء  المقدمة  الصحية 
والتأهيل تقع في نطاق  اإلصــالح 
مسؤولية وزارة الصحة، وتأتي في 
إطار الخدمات الصحية المقدمة 
في  والمقيمين  المواطنين  لكل 
ــن، مـــنـــوًهـــا إلـــى  ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
ــار تطبيق  ــ أنـــه يــتــم فـــي هـــذا اإلطـ
ــل اإلجـــــــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة  ــامــ كــ
المعمول  الطبية  والــبــروتــوكــوالت 
بها من أجل حماية صحة وسالمة 

النزالء كافة.
الـــنـــزالء  أن  الـــمـــانـــع  وأضــــــاف 
متكاملة  صحية  برعاية  يحظون 
وعلى مدار الساعة من قبل كوادر 
طبية متخصصة من وزارة الصحة 
الــداخــلــيــة،  وزارة  مــع  وبــالــتــنــســيــق 
بالتطبيق  ذاتــه  الوقت  في  منوًها 
ــراءات االحـــتـــرازيـــة  الــدقــيــق لــــإجــ
كــورونــا  فــيــروس  انتشار  مــن  للحد 
ــيـــق الــــبــــروتــــوكــــول الــطــبــي  ــبـ وتـــطـ

المعمول به في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الوضع الصحي 
ــز االصــــــــالح والـــتـــأهـــيـــل  ــراكــ ــي مــ فــ
مــطــابــق لــكــل الــمــعــايــيــر الــطــبــيــة 
المقدمة  الــخــدمــات  بين  مــن  وأن 
الرعاية الصحية  للنزالء خدمات 

األولـــــــيـــــــة، والـــــخـــــدمـــــات الــطــبــيــة 
ــات الــطــب  ــ ــــدمـ الــتــخــصــصــيــة، وخـ
الـــنـــفـــســـي والـــــرعـــــايـــــة الــنــفــســيــة 
ــاالت  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومــتــابــعــة حـ
األمــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة، بـــاإلضـــافـــة 
المساندة  الطبية  الــخــدمــات  إلــى 
والــعــالج  الــطــبــي  المختبر  ومــنــهــا 

الطبيعي.
واستعرض وكيل وزارة الصحة، 
الخدمات الطبية المقدمة لنزالء 
اإلصـــالح والــتــأهــيــل تحت إشــراف 
هـــذا  فــــي  الفــــًتــــا  الـــصـــحـــة،  وزارة 
الـــشـــأن إلــــى تــقــديــم االســـتـــشـــارات 
ــيـــذ  ــنـــفـ ــة »عــــــــن بـــــعـــــد« وتـ ــيــ ــبــ ــطــ الــ

بــرنــامــج »االســتــشــاري الــزائــر« من 
ــارة كـــبـــار االســتــشــاريــيــن  ــ خــــالل زيــ
الصحة  وزارة  مــن  الــخــبــرات  ذوي 
بــتــخــصــصــات مــخــتــلــفــة لــمــتــابــعــة 
وتقديم  للنزالء  الصحية  الحالة 
أعلى مستوى من الخدمة الطبية 

والعالج.
ــانــــع إلــــــى تــوفــيــر  ــمــ وأشـــــــــار الــ
الــرعــايــة الــصــحــيــة بــواســطــة كــادر 
ــيـــن  ــاريـ ــتـــشـ ــون مـــــن اسـ ــ ــكـ ــ ــبــــي مـ طــ
ــرع  وأطــــبــــاء مــتــخــصــصــيــن فــــي أفــ
الطب المختلفة مع توفير األدوية 
من  الالزمة  الطبية  والفحوصات 
خـــــالل الــــعــــيــــادات الــتــخــصــصــيــة، 
ــيـــن جــمــيــع  ــاًل عــــن الــــربــــط بـ فــــضــ
العيادات الطبية في مراكز إصالح 
وتــأهــيــل الــنــزالء مــن خـــالل نظام 
متكامل،  طــبــي  معلوماتي  تــبــادل 
ــر عـــــيـــــادة مـــركـــز  ــويـ ــتـــطـ ــًا بـ ــوهــ ــنــ مــ
اإلصالح والتأهيل في »جو« بهدف 
المقدمة،  الخدمات  جودة  تطوير 
بالعيادة  مختبر  إنــشــاء  تــم  حيث 

ــيـــة، وتــجــهــيــز  يــعــمــل بــــصــــورة يـــومـ
ــر خـــدمـــات  ــويـ ــطـ غـــــرف تــعــقــيــم وتـ
الـــفـــم واألســــنــــان، وتــجــهــيــز جــنــاح 
كامل لتقديم الرعاية الطبية، مع 
تجهيز غرفة عمليات إذا استدعت 
إسعاف  سيارتي  وتوفير  الحاجة، 

على مدار الساعة.
الصحة  وزارة  وكــيــل  وتـــطـــرق 
لــمــا أثـــيـــر مـــؤخـــًرا بـــشـــأن الــحــالــة 
مشيمع،  حسن  للنزيل  الصحية 
مــوضــًحــا أنـــه يــتــم مــتــابــعــة وضعه 
الــصــحــي بــانــتــظــام، حــيــث خضع 
مــــنــــذ الــــــعــــــام الـــــمـــــاضـــــي وحـــتـــى 
لمعاينات  الجاري  العام  منتصف 
بينها  في مجاالت عدة من  طبية 
المزمنة وطب األسنان،  األمراض 
ويـــتـــم مــتــابــعــة حـــالـــتـــه الــصــحــيــة 
ــان  ــــرض ســــرطــ ــمـ ــ ــا يـــخـــتـــص بـ ــمــ بــ
طبي  مــركــز  فــي  اللمفاوية  الــغــدد 
متخصص، الفتًا إلى إيداعه بناًء 
على توصيات األطباء المعالجين 
أحــــد الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــتــابــعــة 

مع  العالج،  لتلقي  الصحة  لــوزارة 
اإلشــــــارة إلــــى أن وضـــعـــه الــصــحــي 
مستقر وليس هناك ما يدعو إلى 

القلق على حالته.
ــور ولــيــد  ــتــ ــدكــ ــا تــــطــــرق الــ ــمـ كـ
المانع إلى الحالة الصحية للنزيل 
عبدالجليل السنكيس، مشيًرا إلى 
التي  المراكز  أحــد  كذلك  إيــداعــه 
تتبع وزارة الصحة، وجاري تقديم 
له.  الالزمة  الطبية  الرعاية  كامل 
مــوضــحــًا أن الــنــزيــل فــي وعـــي تــام 
معدالتها  فــي  الحيوية  وعــالمــاتــه 
مــتــابــعــة حالته  ويــتــم  الــطــبــيــعــيــة، 

الصحية بانتظام.
الــصــحــة،  وزارة  وكـــيـــل  وحـــــذر 
فــي خــتــام تــصــريــحــه، مــن خــطــورة 
ــات الـــصـــحـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ تـــســـيـــيـــس الـ
المقدمة للمواطنين والمقيمين، 
الـــبـــحـــريـــن  مـــمـــلـــكـــة  أن  ــة  ــ ــاصـ ــ وخـ
في  متميزة  دولية  بمكانة  تحظى 
وعلى  الصحية  الــخــدمــات  مــجــال 

المستويات كافة. 
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ال���و����س���ع ال�������س���ح���ي ل��ل��ن��زي��ل��ي��ن ال��م�����س��ي��م��ع 

ال��ق��ل��ق اإل����ى  ي��دع��و  ول  ط��ب��ي��ع��ي  وال�����س��ن��ك��ي�����س 

في  ي�����س��ارك��ون  وم��ت��خ�����س�����س��ا  خ��ب��ي��را   20

�س��بتمبر  10 الذكي��ة  للم��دن  البحري��ن  قم��ة  

تــنــطــلــق فــعــالــيــات »قــمــة 
نسختها  فــي  الذكية«  الــمــدن 
الــخــامــســة بــرعــايــة مـــن وزيـــر 
األشـــغـــال وشـــــؤون الــبــلــديــات 
والــــتــــخــــطــــيــــط الــــعــــمــــرانــــي 
عبداهلل  بن  عصام  المهندس 
العام يومي )10-  خلف لهذا 
في  المقبل  الشهر  مــن   )  11
مـــركـــز الــخــلــيــج لــلــمــؤتــمــرات 
وذلــــــك بــتــنــظــيــم مــــن شــركــة 
لالستشارات  الذكي  الطريق 
ــة مـــــن مــنــظــمــات  ــاركــ ــشــ ــمــ وبــ
مــحــلــيــة ودولـــيـــة تـــشـــارك في 
برنامج  ومنها   المؤتمر  هذا 
ــم الــمــتــحــدة  االنــمــائــي  ــ االمـ
وبــــرنــــامــــج االمــــــم الــمــتــحــدة 
ــة  ــريـ ــشـ ــبـ لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات الـ
ــتـــحـــدة(  ــل االمــــــــم الـــمـ ــ ــوئـ ــ )مـ
لالستثمار  البحرين  وشــركــة 
ــاري )إدامـــــــــــة( وشـــركـــة  ــقــ ــعــ الــ
أس تــي ســي الــبــحــريــن وديـــار 
عدد  إلــى  باالضافة  المحرق 
ذات  الحكومية  الجهات  مــن 
الصلة والشركات االستشارية 

العالمية.
وقـــــال الــــوزيــــر خــلــف في 
الـــقـــمـــة هـــذا  لــــه إن  تـــصـــريـــح 
الــعــام اتــخــذت شــعــار: »إعـــادة 
تــعــريــف الـــمـــدن الــذكــيــة« في 
نــســخــتــهــا الــخــامــســة لــتــؤكــد 
ــرار فــي  ــ ــقــ ــ ــزام صــــنــــاع الــ ــ ــتــ ــ الــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بـــالـــريـــادة 
فــي الــتــحــول لــلــمــدن الــذكــيــة 
احتياجات  مــع  يتناسب  بما 
ورؤيــتــهــا  ــا  ــواردهـ ومـ المملكة 
ــمــــدن ذكــيــة  الــمــســتــقــبــلــيــة لــ

ومستدامة.
وأشــــــــــــار خــــلــــف إلــــــــى أن 
مـــــؤتـــــمـــــر الـــــــمـــــــدن الــــذكــــيــــة 
أهميًة  يكتسب  الــمــســتــدامــة 
ــنــــدرج ضــمــن  ــه يــ ــونـ بـــالـــغـــة، كـ

المؤتمرات المتخصصة التي 
والــتــي  الــبــحــريــن،  تحتضنها 
شــاء  -إن  للمملكة  ستحقق 
اهلل- االستفادة مَن الخبراِت 
العالمية، لُيمِكن بالتالي من 
دمجها مع التجارب المحليِة 
بما  المجال  الرائدة في هذا 
النهضِة  ايجابًا على  ينعكس 

العمرانية في البالد.
النسخة  أن  الـــى  مــشــيــرا 
الخامسة من القمة تأتي بعد 
عام  في  الرابعة  القمة  نجاح 
2019 والتي حظيت بمشاركة 
7 جهات حكومية في مملكة 
الـــبـــحـــريـــن بــــاالضــــافــــة إلـــى 
مشاركات دولية مميزة من 3 

جهات وحضور 250 مشاركا.
ــر خــلــف  ــ ــوزيــ ــ وأوضـــــــــح الــ
ــام«  ــ ــعــ ــ الــ هـــــــــذا  ــة  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ الـ »أن 
ســتــعــمــل عــلــى عــــرض أفــضــل 
الـــمـــمـــارســـات الــعــالــمــيــة فــي 
ونقل  الذكية  للمدن  التحول 
الــتــجــارب الــعــالــمــيــة وكــذلــك 
ــتـــحـــديـــات  ــنـــاقـــشـــة أبــــــــرز الـ مـ
الـــعـــالـــم  دول  ــه  ــ ــواجـ ــ تـ ــى  ــتــ الــ
فــي الــتــحــول لــلــمــدن الــذكــيــة 
وأفـــــضـــــل االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

التحديات  هذه  مع  للتعامل 
من خالل استضافة أكثر من 
20 متحدثا وخبيرا من ذوي 
ــي قــطــاعــات  االخـــتـــصـــاص فــ

المدن الذكية.
خلف  المهندس  وأعـــرب 
عـــن ثــقــتــه فـــي أن الــجــلــســات 
ــة مــــــع الــــخــــبــــراء  ــيــ ــاشــ ــقــ ــنــ الــ
سوف  المشاركين  الدوليين 
ــر،  ــمـ ــؤتـ ــمـ تــــثــــري جــــلــــســــات الـ
وســتــتــيــح الــــفــــرص لــلــتــعــرف 
عــلــى كــيــفــيــة االســـتـــفـــادة من 
دمــــــج الــــتــــجــــارب الـــنـــاجـــحـــة 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي 
ــادرات والــــدراســــات  ــبــ ــمــ مـــع الــ
ــي الــــمــــســــتــــوى  ــ ــ ــة فـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
نقلة  خلق  لضمان  المحلي 
ــة فـــــي تــــقــــدم مــمــلــكــة  ــيــ نــــوعــ
الــبــحــريــن فــي مــجــال الــمــدن 
الــذكــيــة الــمــســتــدامــة، وتــقــدم 
بــالــشــكــر لــلــجــهــة الــمــنــظــمــة 
ــة  ــ ــيــ ــ ــراعــ ــ والـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات الــ
ــالــــث لــلــمــدن  ــثــ لـــلـــمـــؤتـــمـــر الــ
الــذكــيــة الــمــســتــدامــة، مــقــدرًا 
ــم ومــســاعــيــهــم  ــودهــ ــهــ ــل جــ ــ كـ

إلنجاح هذه الفعالية.
ــة 6  ــمــ ــقــ ــن الــ ــمـ ــتـــضـ ــتـ وسـ
ــتـــم مــن  ــلـــســـات نـــقـــاشـــيـــة يـ جـ
ــارب  ــ ــجـ ــ ــم تـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــاللـ ــ خـ
ـــة مــن  ــاركــ ــ ـــشـ ــمــ ــ الـــــجـــــهـــــات الـ
والقطاع  الحكومي  الــقــطــاع 
ــادرات  ــبــ ــمــ ــول الــ ــ الــــخــــاص حــ
تمـت  التى  الذكيـة  واالنظمة 
اعـــتـــمـــادهـــا فــــي الـــمـــشـــــــاريـــع 
الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة، والـــــــــــــــــــدروس 
المستفادة من هذه التجارب 
باالضافة إلى وضع الخطط 
المستقبلية للتحول السلس 
لــلــمــدن الــذكــيــة عــلــى الــمــدى 

القصير والمتوسط.

} وزير األشغال.



حين اأو�شكت البحرين الوقوع 

في فخ الحزبية االرتزاقية والمتطرفة!

فوزية رشيد

بعيًدا  كان  إن  الماضي  أو  التاريخ  استعادة   {
ــذكــــرى، وإنــمــا  أو قـــريـــًبـــا، لــيــســت الــمــهــمــة فــيــهــا الــ
فال  وتفاصيله،  دقائقه  بكل  حــدث  مما  االستفادة 
شــــيء مــمــا يــحــدث فـــي مــصــائــر الـــــدول والــشــعــوب 

خاضع للصدفة!
الوقت  مــن  كثير  أو  قليل  بعد  عرفناه  مــا  هــذا 
البحرين في 2011، وحيث كان  حول ما حدث في 
)الــحــزب  جــانــب  مــن  مـــدروًســـا  بتفاصيله  الــحــدث 
من  اســتــفــاد  الـــذي  »الـــوفـــاق«  المنحل(  البحريني 
والدعم  السياسية  والحريات  الديمقراطية  غطاء 
لبنان  فــي  إيــرانــيــا بموالينها  كــان  الــخــارجــي ســواء 
أمريكية  بزعامة  غربيا  كــان  أو  وغيرهما،  والــعــراق 

– أوبامية آنذاك!
الذي طالما طنطن على مسامع  »الوفاق«   {
الشعب البحريني والعالم أنه حزب سياسي يسعى 
للتكوين  الوجه اآلخــر  إال  )لــم يكن  إلــى اإلصــالح 
الـــحـــزبـــي الــطــائــفــي الــمــتــطــرف الـــتـــابـــع إليـــــران( 
ــزب الـــــالت« في  ــ والـــســـاعـــي الســتــنــســاخ تــجــربــة »حـ
لــبــنــان، بــدعــم لــوجــســتــي مــتــكــامــل ومــثــلــه مــثــل كل 
»اإلخوانية«  سواء  واالرتزاقية  المتطرفة  األحــزاب 
الفقيه« كان بدوره له االمتداد  »الوالئية للولي  أو 
ُيدخل  أن  وكــاد  اإلرهــابــيــة،  ــذراع  الـ أو  المليشياوي 
البحرين في نفق العراق ذاته الذي نرى ظالميته 
في العراق حتى اللحظة! ولوال حفظ اهلل والوعي 
الطاحنة  األزمـــة  إدارة  فــي  القيادة  ووعــي  الشعبي 
ــال، وبــتــفــاصــيــل  ــحــ ــكـــان الـــحـــال غــيــر الــ آنـــــــذاك، لـ
اليوم  يعيشها  التي  الكوابيس  دوامــة  تشبه  مروعة 
الــلــبــنــانــيــون والــعــراقــيــون والـــســـوريـــون والــيــمــنــيــون 
والليبيون ومعهم المصريون والتونسيون وغيرهم 
رقابهم  على  تسلطت  ممن  والعالم  المنطقة  في 
والوالئية(  اإلخوانية  واالرتـــزاق  التطرف  )أحــزاب 
وأذرعها المليشياوية، ولكن مصر والبحرين ضربتا 
مثال الحكمة في إدارة األزمة سريعا والتخلص من 
على  تسير  اليوم  وتونس  المرسوم!  المخطط  آفة 
درب الخالص بعد انكشاف حقيقة حزب النهضة 

اإلخواني الذي حكمها عقدا من الزمان!
ولـــيـــس جمعية  حـــزًبـــا  ــاق«  ــ ــوفـ ــ »الـ أســمــيــنــا   {
ــائـــدة إلــى  ألن مــاهــيــتــه وهــيــكــلــيــتــه وارتـــبـــاطـــاتـــه عـ

)الــتــشــكــيــل الــحــزبــي( بــكــل مـــا فــيــه مـــن تــفــاصــيــل، 
»الوفاق«  قرار حل  وحين جاء  إلى جمعية!  وليس 
هــــدأت الــزوبــعــة تــدريــجــيــا فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
للكف  يديه  تقييد  تــم  إثــارتــهــا  على  مــن عمل  ألن 
والتهديد  والــطــائــفــي،  السياسي  الــغــبــار  إثـــارة  عــن 
ــاب  ــ الـــدائـــم بــالــلــجــوء إلـــى أســالــيــب الــعــنــف واإلرهـ
»الــوفــاق«!  بــدورهــا تدريجيا بعد حــل  هـــدأت  الــتــي 
ــداف الــخــبــيــثــة فــي مرمى  ــ الــــذي كـــان يــســجــل األهـ
الــشــعــب والـــوطـــن لــجــرهــمــا طــائــفــيــا وإرهــابــيــا إلــى 
تــم جر  الــذي  بــاألوحــال  المليء  الملعب اإليــرانــي 
)الحزب  هــذا  أن  والغريب  إليه!  أخــرى  عربية  دول 
من  يعمل  اليــزال  والوالئي(  واالرتزاقي  المتطرف 
ذاته:  وبالغطاء  الداخل!  إلى  العودة  على  الخارج 
الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــات الــســيــاســيــة واإلصــــالح 
لم  والــقــيــادة  البحريني  الــشــعــب  ــأن  وكـ الــســيــاســي! 
بغطاء  الحزب،  هــذا  يلعبه  كــان  دور  أي  مًعا  يدركا 
أوسطي  الشرق  المخطط  لتنفيذ  وغربي  إيــرانــي 
تعني  وأن عودته  إرهابي  بانقالب طائفي  الخطير 

عودة الدور لالنقضاض على السلطة بعد ذلك!
} خطورة هذه األحزاب المتطرفة واالرتزاقية 
ليست فقط من حيث )والئها العقائدي للخارج( 
إنما خطورتها  اثني عشرًيا!  أو  إخوانيا  كان  سواء 
الغرب  يباركه  الــذي  الوظيفي(  )الـــدور  فــي  تكمن 
إلى  والشعوب  األوطــان  لجر  الكبرى،  ودولــه  أيًضا 
والخراب!  واإلرهــاب  والطائفية  التطرف  مستنقع 
عام  بشكل  وخارجيا  إقليميا  والتكسب  واالرتـــزاق 
مــن ذلـــك )الــــدور الــوظــيــفــي الــتــدمــيــري( الـــذي ال 
الحريات  أو  الديمقراطية  أو  بــاإلصــالح  لــه  صلة 
وساللم  كــشــعــارات  توظيفها  بــقــدر  إال  السياسية، 
للوصول إلى السلطة، ثم االرتهان للعبث الخارجي 
لتسلط  نموذج  نفسها  إيــران  بل  نموذًجا!  والعراق 
التطرف! هذا هو الدرس األثمن الذي أخذناه من 
أحداث 2011، وعلى الشعب والقيادة أال يغفال عنه 
المستقبل  في  نافذة  أو  بــاب  أي  يفتحا  وأال  أبـــًدا، 

لعودة الحزب المتطرف إليها!
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تعلنها  التي  اليومية  المعلومات 
وزارة الصحة في البحرين عن أعداد 
ــيـــات الــنــاجــمــة عن  ــات والـــوفـ ــابــ اإلصــ
فيروس »كورونا«، تظهر بوضوح مدى 
المملكة حتى  الــذي حققته  النجاح 
للفيروس  تصديها  طريق  على  اآلن 
وحماية المجتمع من األخطار التي 
يــمــثــلــهــا، وهــــي نـــجـــاحـــات مــثــلــت في 
جوهرها تجربة رائدة حظيت بإشادة 
دولــيــة، فــأرقــام اإلصــابــات فــي انحدار 
االرتــفــاع  عــن  الــنــظــر  بــغــض  مستمر، 
واالنخفاض الحاصل بين يوم وآخر، 
إال أن ذلك يجب أال يشكل أي إحباط 
لــلــعــزيــمــة الـــتـــي أظـــهـــرهـــا الــمــواطــن 
مع  االنضباطي  تعامله  في  والمقيم 
اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة الــتــي توصي 
بقضية  الـــعـــالقـــة  ذات  الـــجـــهـــات  بــهــا 
بشكل  أنــه  ذلــك  للفيروس،  التصدي 
ــام نــحــن فـــي انـــحـــدار مــســتــمــر من  عــ
حيث أعداد اإلصابات والوفيات التي 
لم تعد يومية، كما كان الحال خالل 

شهري مايو ويونيو الماضيين.
نــقــول  ــد، وال  ــ يــخــفــى عــلــى أحـ ال 
ذلــــك مـــن بــــاب الــتــبــاهــي والــتــفــاخــر، 
الجهود  بفضل  البحرين  مملكة  أن 
الكبيرة للفريق الوطني بقيادة سمو 
ــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء،  ولـ
وبتعاون الجميع مواطنين ومقيمين، 
صنعت لنفسها تجربة ناجحة جعلت 
التعلم منها  الدول تنشد  الكثير من 
حقنا  ومن  نتائجها،  من  واالستفادة 
كــمــواطــنــيــن أن نــفــخــر بــهــذا اإلنــجــاز 
ــاح الـــــذي اســتــطــاعــت بــالدنــا  ــنـــجـ والـ

تحقيقه حتى اآلن في هذه المواجهة 
ضد عدو أثبت أنه يمتلك من القوة 
الــبــشــريــة وجميع  ــاك  ــ مـــا يــكــفــي إلربـ
الدول بغض النظر عما بحوزتها من 
طاقات  مــن  بــه  تتمتع  ومــا  إمكانيات 
واقــتــصــاديــة؛  بــشــريــة  وقــــدرات  علمية 
حيث ألحق هذا الفيروس بها خسائر 

جسيمة.
تسطيح  مــرحــلــة  فـــي  اآلن  نــحــن 
اإلصــابــات، وهـــذا فــي حــد ذاتـــه تطور 
اليومية ضد هذا  المعركة  نوعي في 
ــأن اســـتـــمـــرار هـــذا  ــ ــن شـ ــ الـــخـــطـــر، ومـ
إلــى  يــنــقــلــنــا  ــابـــي أن  الـــتـــطـــور اإليـــجـ
الذي  الهدف  وهــو  التصفير،  مرحلة 
المعركة  هـــذه  بــعــد  الــجــمــيــع  يــنــشــده 
الـــطـــويـــلـــة ومـــــا خــلــفــتــه مــــن أضـــــرار 
بــشــريــة واقــتــصــاديــة جــســيــمــة. هــدف 
كـــان صــعــبــا ومــســألــة  الــتــصــفــيــر، وإن 
الكثير  تحمل  إلـــى  تــحــتــاج  تحقيقه 
من األعــبــاء، فإنه في حد ذاتــه ليس 
يبقى  أن  بشرط  المستحيل،  باألمر 
بالشروط  وملتزما  متمسكا  الجميع 
التسطيح  مرحلة  إلى  أوصلتنا  التي 

التي نمر بها في الوقت الحالي.
األهمية  غاية  فــي  المرحلة  هــذه 
الـــذي ننشده،  الــنــجــاح  ألنــهــا مــفــتــاح 
مسؤولية  عاتقه  على  تقع  والجميع 
ــفـــاظ عــلــيــهــا وتـــعـــزيـــزهـــا وعــــدم  الـــحـ
ــان  الــتــهــاون أو الـــوقـــوع فـــي فـــخ »األمــ
الــكــاذب«، كما حــذر مــن ذلــك الفريق 
عــلــى  دأب  الـــــــذي  ــبـــي  الـــطـ الـــوطـــنـــي 
ــرار عـــلـــى أهــمــيــة  ــمــ ــتــ ــاســ الـــتـــأكـــيـــد بــ
ــرار االلـــــــتـــــــزام بـــــــاإلجـــــــراءات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

جميع  وفي  بها  الموصى  االحترازية 
المستويات كي نستطيع الوصول إلى 
»األمان الصادق« والعودة إلى الحياة 
ــبـــل ظــهــور  ــانــــت قـ ــا كــ الــطــبــيــعــيــة كـــمـ
وانــتــشــار هــذا الــفــيــروس الـــذي فرض 
على جميع دول العالم اتخاذ العديد 
مـــن اإلجـــــــــراءات وتــحــمــلــهــا تــكــالــيــف 

باهظة، بشريا واقتصاديا.
البحرين  حققته  مــا  أن  صحيح 
مــــــن نـــــجـــــاح فــــــي جـــــهـــــود الـــتـــصـــدي 
وكبيرا،  نوعيا  تقدما  يعد  للفيروس، 
ــان  ــ ــى »األمـ ــوار الــــوصــــول إلــ لــكــن مـــشـ
المسافة حتى  معلوم  غير  الــصــادق«، 
هذه  تكون  أال  يتمنى  الجميع  اآلن، 
ــة، ولـــكـــن األمــــــر ال  ــلـ ــويـ الـــمـــســـافـــة طـ
فالفيروس  أخــرى،  دون  بدولة  يتعلق 
ــن، وبـــغـــض الــنــظــر عن  ــ ــه وطـ لــيــس لـ
حجم انتشاره في بلد دون آخر، فإنه 
ــودا والــبــشــريــة لـــم تصل  مـــــادام مـــوجـ
بعد إلى مستوى عال من التحصين 
قائما  يبقى  الخطر  فــإن  الجماعي، 
و»األمان الصادق« سوف يبقى الهدف 
من  الجميع  سيعمل  الـــذي  األســمــى 

أجل الوصول إليه.
ما هو مؤكد أن دول العالم كلها، 
ــن هـــــذا الــعــالــم  ــريـــن جـــــزء مــ ــبـــحـ والـ
بطبيعة الحال، لم تغادر بعد، نهائيا، 
منطقة الخطر التي يشكلها فيروس 
»كورونا«، بل لم تبتعد عنها كثيرا رغم 
اآلن،  حتى  تحققت  التي  اإلنــجــازات 
رأسها  وعــلــى  الــمــؤســســات،  فمختلف 
والــعــديــد  العالمية  الــصــحــة  منظمة 
من الدول، ال تزال مستمرة في إطالق 

التحذيرات من إمكانية ظهور سالالت 
جديدة وخطيرة من الفيروس، وربما 
هــنــاك مــوجــة جــديــدة مــن االنــتــشــار، 
ذلك  كــل  مــن سابقاتها،  أوســـع  تــكــون 
يــجــب عــلــى الــجــمــيــع أن يـــأخـــذه في 
ذلك  الــجــد،  محمل  وعلى  الحسبان 
أن الــخــطــر اليــــــزال قــائــمــا ومــــن ثم 
يــتــوجــب عـــدم الــتــراخــي واالطــمــئــنــان 
إيجابية  نتائج  من  تحقق  لما  التام 

على الصعيد الوطني. 
الــتــحــذيــرات وجديتها  هـــذه  رغـــم 
أيــــضــــا، فــــــإن الــــمــــؤشــــرات الــوطــنــيــة 
الـــعـــالـــم  أن  إلـــــى  تـــشـــيـــر  والـــعـــالـــمـــيـــة 
يــتــجــه نــحــو إلـــحـــاق الــهــزيــمــة بــهــذا 
ــرس، الــــذي  ــ ــشــ ــ الــــعــــدو الـــخـــطـــيـــر والــ
ــم تــحــص  كـــلـــف الـــبـــشـــريـــة خـــســـائـــر لــ
مهمة  هــذه  واقــتــصــاديــة،  بشرية  بعد 
ــا، فعلى  أيـــضـ مــتــداخــلــة ومــتــرابــطــة 
الرغم من أهمية العمل الوطني لكل 
أي نجاح  وأن  الــعــالــم،  دول  مــن  دولـــة 
تحققه هذه الدولة أو تلك يصب في 
الــمــطــاف فــي صــالــح البشرية  نــهــايــة 
جمعاء، فإن الجهود الدولية والعمل 
الجماعي يبقى المحور األساسي في 
االحتفال  يمكن  فــال  الــمــعــركــة،  هــذه 
بــالــنــصــر االنـــــفـــــرادي لـــهـــذه الـــدولـــة 
يـــزال  ال  الـــفـــيـــروس  دام  مـــا  تـــلـــك،  أو 
يطوف أرجاء العالم حامال تهديداته 
الــدول  تــجــارب  تبقى  لكن  الخطيرة، 
في التصدي للفيروس والتعامل مع 
الحدود  تتعدى  فوائد  ذات  مخاطره، 
به  نعتز  ما  وهذا  للدولة،  الجغرافية 

في البحرين.

فــشــلــت الــســيــاســة فـــي خــلــق حـــالـــة مــســتــمــرة من 
السمة  هو  الــصــراع  ومـــازال  العالم،  دول  بين  التعاون 
المميزة للعالقات الدولية، وإذا كانت الحرب العالمية 
الــثــانــيــة هــي آخـــر الـــحـــروب الــكــونــيــة حــتــى اآلن، فــإن 
الحروب الصغيرة التي قامت بعدها قد مثلت بدياًل ال 
يستهان به في التعبير عن السمة الصراعية للعالقات 
الكورية،  الجزيرة  في شبه  الحرب  من  بــدًءا  الدولية، 
الشرق  حـــروب  إلــى  الصينية،  الهند  فــي  الــحــرب  إلــى 
ــط، إلـــى حـــروب الــقــرن اإلفــريــقــي. وإلـــى جانب  األوســ
ال  التي  التجارية  الحروب  كانت  العسكري،  االقتتال 
تــقــل فــي ضــراوتــهــا، وأدخــلــت الــعــالــم فــي عـــدة أزمـــات، 

أطاحت بجهود التنمية في كثير من البلدان.
وحتى وقتنا الحالي، لم يستطع العالم أن يطور 
آلية تكفل للقانون الدولي احترامه، وتجبر من يخرج 
عنه على االلتزام بقواعده. حيث مازالت قاعدة القوة 
هــي الــســائــدة فــي الــعــالقــات الــدولــيــة، وعــلــى أساسها 
الــحــروب  مــبــدأ  الــمــتــحــدة لنفسها  الـــواليـــات  اســتــنــت 
ــزو أفــغــانــســتــان، ثم  ــاح لــهــا غــ ــ ــذي أتـ ــ االســتــبــاقــيــة، الـ
وميثاقها  المتحدة  لألمم  اعتبار  أي  دون  من  العراق 
ومنظماتها. ومازالت كثير من المعاهدات واالتفاقيات 
الــعــالــم مــن خــالل  إلــيــهــا دول  الــتــي خلصت  الــدولــيــة 
األمم المتحدة من دون تصديق من دول كبرى قوية، 
التي   1997 الدولية  لألنهار  المتحدة  األمم  كاتفاقية 
لم تصادق عليها إلى اآلن روسيا والصين؛ ألنهما دول 
منابع ترفض أن تقيد تصرفاتها في أنهار تنبع منها 

وتصل إلى دول أخرى.
تواجه  أصبحت  التي  المناخية  التغيرات  أن  غير 
 - البشري  النشاط  نتاج  وكــانــت  بأكمله،  العالم  دول 
منذ أن بدأت الثورة الصناعية، واالنبعاثات الحرارية 
ــأنـــواعـــه، ومــــن ثـــم االحـــتـــبـــاس الـــحـــراري-  والـــتـــلـــوث بـ
في  هائلة  خسائر  عنها  نتج  طبيعية،  كــوارث  أحدثت 
األيـــام  وفـــي  والــعــامــة.  الــخــاصــة  والممتلكات  األرواح 
ألمانيا،  اجــتــاحــت  الــتــي  الفيضانات  رأيــنــا  الماضية 
وفي  آسيا.  في  والهند  والصين،  أوروبـــا،  في  وبلجيكا 
كل عام تتكرر مثل هذه الكوارث، وأصبح هذا التهديد 
البيئي ماثال يهدد كثيرا من الدول باالختفاء كليا أو 
إلــى ذوبــان جليد  الــحــرارة  زيــادة  أدت  إذا  جزئيا، فيما 

القطب الشمالي.
ومع أن بلدان العالم قد توصلت في 9 مايو 1992 
التغير  بشأن  اإلطــاريــة  المتحدة  األمــم  اتفاقية  إلــى 
الــمــنــاخــي، الــتــي حـــددت الــتــزامــات كــل دولـــة إزاء هذا 
فإن   ،1994 مـــارس   21 منذ  نــفــاذهــا  بــدأ  الــتــي  التغير، 
ثــّم،  ومــن  كافية.  غير  أحكامها  أن  أدركـــت  الحكومات 
عقدت الدول األطراف في برلين مؤتمرها األول في 
1995 لتطلق جولة جديدة من المباحثات، تصل بعد 
عامين ونصف العام إلى اتفاقية »كويوتو« في ديسمبر 
1997 التي حددت التزامات واجب تنفيذها على عاتق 
الدول الصناعية الكبرى، وقد بدأ نفاذ هذه االتفاقية 
في 18 نوفمبر 2004 بعد تصديق 55 دولة من أطرافها 

عليها.
لالتفاقية  ملحًقا  »كويوتو«،  اتفاقية  غدت  وفيما 
الــمــنــاخ، فــإنــه حتى  اإلطــاريــة لــألمــم المتحدة بــشــأن 
دولـــة، حيث  قــد صــادقــت عليها 191  كــان  يونيو 2007 
أوجـــبـــت عــلــى الــــــدول الــصــنــاعــيــة أن تــعــيــد مــســتــوى 
االنبعاثات الحرارية في عام 2000 إلى المستوى الذي 

كانت عليه في عام1990، غير أنه في عام 2001، أعلنت 
»كويوتو«  بروتوكول  من  انسحابها  المتحدة  الواليات 
بحجة أن تكاليفه االقتصادية أكبر بكثير من المنافع 
الــصــيــن تعتبر  الــتــي قــد تتمخض عــنــه، وفــيــمــا تــظــل 
ــة نــامــيــة، فــقــد طــالــبــت واشــنــطــن بــامــتــداد  نفسها دولـ
الــواليــات  بــأن  علًما  النامية،  ــدول  الـ إلــى  االلــتــزامــات 
الغازات  كمية  المتحدة وحدها مسؤولة عن 25% من 

الدفيئة.
تحدي  لمواجهة  المتحدة  األمـــم  جــهــود  وتــوالــت 
 ،2009 كوبنهاجن«  »مؤتمر  فكان  المناخية،  التغيرات 
و»مؤتمر دربان« 2011، و»مؤتمر ليما« 2014، و»مؤتمر 
باريس« 2015، و»مؤتمر مراكش« 2016. ومنذ »مؤتمر 
ومنه  مؤتمرا،   21 المتحدة  األمــم  عقدت  كوبنهاجن« 
مشترك  هــدف  بتحقيق  العالمي  االلــتــزام  كــان  أيضا 
لــلــحــد مـــن االحــتــبــاس الـــحـــراري ألقـــل مـــن درجــتــيــن 
ــدول الــمــتــقــدمــة بــتــقــديــم 100  ــ مــئــويــتــيــن، والـــتـــزام الـ
النامية  الدول  دوالر سنوًيا حتى 2020 لصالح  مليار 
المناخ، وهو ما لم يتحقق. وخرج  تغير  للتعامل مع 
التوقيع  تــم  الــتــي  بــاريــس  باتفاقية  بــاريــس«،  »مــؤتــمــر 
على  وتطبق   ،2016 أبريل   22 في  نيويورك  في  عليها 
الــدول بهدف الحد من االحتباس الحراري ألقل  كل 
من 2 درجة مئوية، وتحل هذه االتفاقية محل اتفاقية 
»كويوتو«، ويتعين على كل الدول المتقدمة والنامية، 
التنفيذ  حيز  وتدخل  بها،  االلــتــزام  والفقيرة  الغنية 

بتصديق 55 دولة عليها.
األمريكي،  الرئيس  أعلن   2017 يونيو  في  أنــه  إال 
»تـــرامـــب«، انــســحــاب الـــواليـــات الــمــتــحــدة مــن اتفاقية 
باريس للمناخ، وأبلغ األمم المتحدة بهذا االنسحاب 
في 4 نوفمبر 2019، وذلك بعد ثالث سنوات من نفاذ 
 4 في  التنفيذ  االنسحاب حيز  هذا  ودخــل  االتفاقية، 

نوفمبر 2020.
الخطوة  هــذه  مثلتها  التي  للخطورة  واستشعاًرا 
في العودة بالتوافق الدولي حول مواجهة تغير المناخ 
إلى نقطة الصفر، إذ تعطي الخطوة األمريكية ضوءا 
أولى  كانت  المسلك،  أخضر آلخرين كي يسلكوا هذا 
قرارات الرئيس األمريكي »بايدن«، بعد انتخابه توقيع 
أوامر تنفيذية إلعادة الواليات المتحدة إلى اتفاقية 
بــاريــس لــلــمــنــاخ، بــل نظمت واشــنــطــن قــمــة مــنــاخ في 
أبريل 2021، شدد فيها »بايدن« على الواجب األخالقي 
واالقتصادي في مكافحة التغير المناخي، ووعد بأن 
تخفض بالده انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب تتراوح 
بعام 2005، وهو  و 52% بحلول 2030، مقارنة  بين 50 

ما يمثل ضعف التزامها السابق.
ــودة وهــــذا االلـــتـــزام  ــعـ وفـــي الـــواقـــع، كــانــت هـــذه الـ
المتحدة  الــواليــات  أن  خاصة  عالمي،  ترحيب  محل 
أنها  كما  الكربونية،  لالنبعاثات  األول  المصدر  هــي 
ــر فـــي الـــعـــالـــم، وتــســتــطــيــع أن تــقــود  ــبـ االقـــتـــصـــاد األكـ
العالم نحو تحقيق االلتزام السابق إقراره في مؤتمر 
المتقدمة 100 مليار دوالر  الدول  كوبنهاجن بتقديم 
سنويا لمساعدة الدول النامية على تنفيذ التزاماتها 
لمواجهة التغير المناخي، والمنشود أن يحقق مؤتمر 
في   2021 نهاية  قبل  عــقــده  الــمــقــرر  المتحدة  األمـــم 
هذا  لتنفيذ  باسكوتالندا خريطة طريق  »جالسجو«، 

االلتزام.
»بــايــدن« في قمة  أطلقه  الــذي  الوعد  غــرار  وعلى 
ال  بتخفيض  األوروبـــي  االتــحــاد  تعهد  فقد  واشنطن، 
الــحــراري  االحــتــبــاس  غـــازات  55% النبعاثات  عــن  يقل 
 .1990 فـــي  عــلــيــه  كــانــت  بــمــا  مــقــارنــة   ،2030 بــحــلــول 
 ،2030 بحلول   %45–40 من  بتخفيض  كندا  وتعهدت 

الــيــابــان  وأعــلــنــت  فــي 2005،  كــانــت عليه  بــمــا  مــقــارنــة 
بــــ2013.  مقارنة   ،2030 بحلول   %46 بنسبة  تخفيًضا 
الــتــعــهــدات يعني  إلــى هــذه  وانــضــمــام الصين وروســيــا 
ــروف لــم تــعــد تحتمل  ــام فــي ظــ خــلــق تــوافــق دولــــي عـ
الــخــالف، خــاصــة أنــه مــع عــام 2016 الـــذي شهد قمة 
مراكش للمناخ، أصبح العالم أكثر سخونة، وأصبحت 
درجة حرارة األرض في طريقها إلى االرتفاع بأكثر من 
درجتين، والتي تعد نقطة تحول ال رجعة فيها تطلق 

العنان لفيضانات وموجات جفاف وعواصف مدمرة.
االلتزام  يحتاج  الدولية«،  الطاقة  »وكالة  وبحسب 
بتنفيذ بنود »اتفاقية باريس« إلى إنفاق 13.5 تريليون 
تــوفــر 3  جــانــب ضـــــرورة  إلــــى   ،2030 عــــام  دوالر حــتــى 
تريليونات دوالر أخرى للحد من االحتباس الحراري 
عند مستوى درجتين. وفي اتفاقية باريس جاء النص 
في  السبب  -وهــي  الغنية  الــدول  عاتق  يقع على  بأنه 
معظم االحــتــبــاســات الــحــراريــة - واجـــب دعـــم الـــدول 
معاناة  واألكــثــر  الــحــراري  االحتباس  في  تسبًبا  األقــل 
التكيف  آثــاره، ولهذا سيكون نظام حساب تمويل  من 
المدرجة  الموضوعات  المناخية ضمن  التغيرات  مع 

في قمة »جالسجو« المقبلة.
ولم يقتصر األمر على الطريقة التي تحسب بها 
أيًضا  بل  الصناعية،  الــدول  تخصصها  التي  األمـــوال 
أنه حتى  إلى  ويشار  العالمي،  الصعيد  التزامها على 
إذا تم الوفاء بالوعد لتقديم 100 مليار دوالر سنويا، 
ا وفًقا لبرنامج األمم المتحدة  فقد ال يكون ذلك كافّيً
للبيئة الذي قدر الكلفة السنوية لتدابير التكيف مع 
إلى  تصل  قد  بأنها  النامية  البلدان  في  المناخ  تغير 

300 مليار دوالر بحلول 2030.
واســـتـــبـــاًقـــا لــمــؤتــمــر »جـــالســـجـــو«، أطـــلـــق »الــبــنــك 
بشأن  جــديــدة  عمل  خطة   2021 يونيو  فــي  الــدولــي«، 
قياسية  مستويات  تحقيق  إلــى  تــهــدف  الــمــنــاخ  تغير 
من  للحد  الــالزمــة  باألنشطة  المتعلق  التمويل  مــن 
الــنــامــيــة، وتــعــزيــز التكيف،  الــبــلــدان  االنــبــعــاثــات فــي 
ومواءمة التدفقات المالية مع أهداف اتفاقية باريس. 
تعمل هذه الخطة )2021 - 2025( على دمج األهداف 
المناخية واإلنمائية في الدول النامية، وفيها يتوجه 
تأثيًرا،  والتخفيف  التكيف  فرص  أكثر  إلى  التمويل 
ومساعدة أكبر الدول المسببة لالنبعاثات في تسوية 
على  الــبــلــدان  مختلف  ومــســاعــدة  االنــبــعــاث،  منحنى 
النجاح في التكيف إزاء تغير المناخ. يأتي هذا فيما 
الغنية  الــدول  »ميركل«،  األلمانية  المستشارة  طالبت 
بزيادة إسهاماتها في تمويل الجهود العالمية الرامية 
إلى مواجهة التغيرات المناخية، فيما تعهد الرئيس 
األمـــريـــكـــي بـــايـــدن بــمــضــاعــفــة مـــا تــقــدمــه الـــواليـــات 

المتحدة لهذا التمويل.
عــلــى الــعــمــوم، إذا كـــان تــمــويــل مــواجــهــة تــغــيــرات 
العالم خاصة في  المناخ مــازال محل جدل بين دول 
ضوء مسؤولية كل منها عن االحتباس الحراري، فإنه 
مع ضغط األزمات التي تنتج عن التغيرات المناخية 
فإنه من المتوقع أن يشهد مؤتمر »جالسجو«، تحقيق 
توافق دولي حول هذه القضية، خاصة أن هذا التمويل 
لــالســتــثــمــار، ستتسابق  واســـًعـــا  مـــجـــااًل  يــفــتــح  ســــوف 
الكبرى  االقتصادية  الــقــوى  خاصة  العالم،  دول  فيه 
إلى  التحول  فــرص  تقدمها،  التي  الفرص  القتناص 

االقتصاد األخضر.
وهكذا، خلق التوحد العالمي في مواجهة التغير 
المناخي حالة من التعاون المستمر، وهو ما عجزت 
عنه السياسة، يرجى أن تطول وتصمد في محاوالت 

السياسة جر العالم إلى صراعات من نوع جديد.

ه��ل تنج��ح تحدي��ات المن��اخ فيما اأخفق��ت فيه ال�سيا�س��ة؟ 

مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية

ــة ســـمـــو ولـــــي الــعــهــد  ــاسـ ــرئـ بـ
رئـــيـــس الــــــــــوزراء ُعـــقـــد اجــتــمــاع 
يوليو   27( التنسيقية  الــلــجــنــة 
قضية  فــيــه  واســتــعــرضــت   )2021
ــات الــتــعــلــيــم  ــرجــ ــخــ ــر مــ ــويــ ــطــ »تــ
ــة الــشــهــر  ــايـ ــهـ ــي نـ ــ الــــعــــالــــي«. وفــ
ــيــــس مــجــلــس  ــال رئــ ــ الـــمـــاضـــي قــ
أمــنــاء مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
على  ســتــحــافــظ  »الـــبـــحـــريـــن  إن 
استمر  إذا  التعليم  فــي  ريــادتــهــا 
ــيـــرة  ــلـــى الـــوتـ نـــســـق الـــتـــحـــســـن عـ
-7-30 الخليج  )أخــبــار  نفسها« 

نفسها  الــوتــيــرة  أن  غــيــر   )2021
التغيير  بــمــتــطــلــبــات  تــفــي  ال  قـــد 
الذي تمر به البحرين والمنطقة 
اللجنة  قــرار  أن  األرجــح  والعالم. 
التنسيقية يأتي من إدراك حجم 

ــى تــطــويــر  الــتــغــيــرات الـــتـــي تـــحـــدث والـــحـــاجـــة إلــ
به  نــادى  ما  وهــذا  لمواكبتها،  التعليم  مخرجات 

المجتمع على مدى العقدين الماضيين.
مـــا يـــؤكـــد الـــحـــاجـــة إلــــى تــطــويــر مــخــرجــات 
التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص 
وهو ما تقوم به األمانة العامة لمجلس التعليم 
العالي من االستعانة بالخبرات الدولية، وأعربت 
عنه في لقائها سفير اليابان وتطلعها إلى تعاون 
-6-21 الــخــلــيــج  )أخـــبـــار  التعليم  مــســتــوى  يــرفــع 

مــخــرجــات  تــطــويــر  إلـــى  بــحــاجــة  أنــنــا  أي   )2021
التعليم العالي، وإن الحاجة ملحة لدعم المسار 
ــي والـــفـــكـــري لــتــنــمــيــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــادي واالجـ ــتــــصــ االقــ

مجتمع يتأهب لالستفادة من الحداثة. 
السؤال اآلن ماذا يعني تطوير التعليم العالي 
لــنــا فـــي الــبــحــريــن ومـــــاذا نــقــصــد بـــالـــجـــودة وهــل 
هــنــاك اتـــفـــاق بــيــن مــخــتــلــف الــجــهــات عــلــى فهم 
ــوادر لــســوق العمل  ــ مــشــتــرك؟ هـــل هـــو تــخــريــج كـ
تــخــريــج مــواطــنــيــن  أم  بــمــخــتــلــف تــخــصــصــاتــه؟ 
في  بالمجتمع  واالرتــقــاء  اإلضــافــة  على  قــادريــن 
أم  والفكرية؟  والتكنولوجية  العلمية  المجاالت 
تحترم  إنسانية  بقيم  يتحلون  مواطنين  تخريج 
اإلنسان والعدالة والحق في إبداء الرأي واحترام 
االختالف ونبذ التعصب، أم كل هذه المتطلبات 

مجتمعة؟ 
من قانون التعليم العالي رقم 3 لسنة 2005 
نــســتــخــلــص أن مــهــام الــمــجــلــس تــنــمــيــة وتــطــويــر 
الــعــلــمــي، وتهيئة  والــبــحــث  والـــقـــدرات  الــمــهــارات 
الــخــريــجــيــن لــلــنــجــاح فـــي الــحــيــاة والـــمـــرونـــة في 
الطلبة  قــدرات  وتنمية  المعرفة،  تحوالت  مواكبة 
عـــلـــى الــتــفــكــيــر الــعــلــمــي الــتــحــلــيــلــي الــشــمــولــي 
قيادات  وتكوين  ابتكاريا،  المشكالت  وحل  الناقد 
مــجــتــمــعــيــة فــــي مــخــتــلــف األنـــشـــطـــة تــســهــم فــي 
الــعــام  األمــيــن  كلمة  ومـــن  بالمجتمع.  الــنــهــوض 
)موقع اإلنترنت للمجلس( يتضح أن من مهامه 
تنفيذ  خطة  وإدارة  وضــع  مسؤولية  »تــولــي  أيضا 
يعني  مــا  الــعــالــي«  التعليم  تطوير  استراتيجية 
العالي  للتعليم  استراتيجية  هــنــاك  أن  ضمنيا 
بالتعاون  بتنفيذها  مكلف  األمــنــاء  مجلس  وأن 
مع الجامعات. فمن يضع الخطة االستراتيجية 
وما  نتائج؟  إلــى  وترجمتها  لتفعيلها  اآللية  ومــا 
النتائج؟  وتحقيق  التنفيذ  لمتابعة  المعايير 
اإلحصائيات المتوافرة في الموقع )آخر تحديث 
وجنسهم  الخريجين  أعـــداد  عــن  تتحدث   )2014
وأعمارهم وتخصصاتهم وبلدهم األصلي، من دون 
أن يقدم إجابات على األسئلة التي تحيط بجودة 

التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. 
الــعــالــي  التعليم  أن  يــتــضــح  الــســرد  هـــذا  مــن 
تعليم  إنـــه  بــل  األســاســي  للتعليم  امـــتـــدادا  لــيــس 
الــمــعــرفــة؛  يــؤهــل إلنــتــاج مــعــرفــة وخــلــق مجتمع 

ويـــهـــتـــم بــــــدور الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
وتــلــبــيــتــه لــمــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة 
المجتمع  وتطور  االبتكار  ودعــم 
ــم قـــضـــايـــاه  ــهــ ــي فــ ــ وإســـــهـــــامـــــه فــ
ومــنــاقــشــتــهــا ودراســـتـــهـــا وتــقــديــم 
حـــلـــول لـــهـــا؛ ويـــهـــيـــئ خــريــجــيــن 
البالد،  شــؤون  إدارة  في  يسهمون 
ومجتمع األعمال وسوق العمل، 
ــقــــومــــون بـــخـــدمـــة الــمــجــتــمــع  ويــ
التنظيمي  التنشيط  خــالل  من 
والـــثـــقـــافـــي والـــفـــكـــري، ومــــن ثم 
فــــإن أمـــــام الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة 
التعليم  تطوير  في  كبيرة  مهمة 
العالي ووضع عدد من التعريفات 
الضرورية لالتفاق على متطلبات 
ووضع  التقدم  وإحــداث  التطوير 
رؤية واستراتيجية واضحة تتفق 
مع متغيرات القرن الواحد والعشرين ومتطلبات 

التنمية والمجتمع.
ــيـــل الـــــــــــرؤى والـــخـــطـــط  ــعـ ــفـ ــي تـ ــ الــــنــــجــــاح فــ
منهجية  على  أوال:  يعتمد  ســوف  االستراتيجية 
تضعها  الــتــي  والــمــؤشــرات  وتقييمه  األداء  إدارة 
كاف  تمويل  توافر  ثانيا:  أدائها.  لمتابعة  اإلدارة 
ــدور. ثــالــثــا: وجــــود الــتــشــريــعــات  ــ لــلــقــيــام بــهــذا الــ
المناسبة لدعم البحث العلمي وتمكين الجامعات 
من البحث والنشر. رابعا: وضع الحوافز لإلنتاج 
وســوق  الــخــاص  القطاع  فــي  وتطبيقاته  العلمي 
خامسا:  الحوافز؟  هــذه  وضــع  يتم  وكيف  العمل 
وتحديد  المساءلة  آليات  على  سيعتمد  واألهــم 
إدارة  أن  أي  الــنــتــائــج؟  تحقيق  عــلــى  الــمــســؤولــيــة 
األداء لتحقيق النتائج تحتاج إلى وسيلة لتقييمه 
لتمكين  بــل  المقصر  لمعاقبة  لــيــس  ومــتــابــعــتــه 
نظرتهم  بين  والتوفيق  وتحفيزهم  المسؤولين 
هذا  النجاح.  ومتطلبات  المخرجات  جــودة  إلــى 
يــعــنــي تــكــريــس بــيــئــة مــنــاســبــة تــقــبــل اســتــخــدام 
اجتماعيا  تعني سياقا  األداء، كما  وتقييم  قياس 
وتنظيميا مواتيا تستخدمه إلدارة عملية التعليم 

والبحث العلمي وخدمة المجتمع. 
التعليم  عــلــى مجلس  مــســؤولــيــة  يــضــع  هـــذا 
ما  حــول  قـــرارات  واتــخــاذ  العملية  لقيادة  العالي 
النتائج  سيفسر  وكيف  سيقيمها،  وكيف  الجودة 
تدعو  منهجية  يتطلب  كما  وتعميمها.  ونشرها 
فــي تعريف  فــي اإلســهــام  المجتمع  إلــى مــشــاركــة 
ــودة مــخــرجــات الــتــعــلــيــم. وفـــي حــالــة  وتــطــويــر جــ
مشاركة القطاع الخاص والمسؤولين في التنمية 
المجتمع  ومنظمات  العمل  وســوق  االقتصادية 
األكاديمية، فإن  والهيئات  وأولياء األمور  المدني 
االهتمام سوف يتركز على ما هو مهم ويعبر عن 

تطلعات المجتمع ومتطلبات التنمية. 
ــذه الــتــطــلــعــات والـــمـــتـــطـــلـــبـــات بــجــوانــبــهــا  ــ هـ
ــي، والــتــعــلــيــمــي،  ــالــ ــمــ ــب الــ ــانــ ــجــ الــمــخــتــلــفــة )الــ
والــبــحــثــي، والـــتـــدريـــبـــي، والــقــيــمــي واألخـــالقـــي( 
متعددة  استراتيجية  خريطة  إلى  ترجمتها  يتم 
األبـــــعـــــاد بــــمــــؤشــــرات عـــلـــى مـــســـتـــوى الــمــجــلــس 
للجامعات  الدليل  بمثابة  تكون  للتعليم  األعلى 
والمؤسسات التعليمية لوضع خططها وبرامجها 
مجلس  موقف  ما  هنا،  الــســؤال  تقييمها.  وسبل 
بفعالياته  المجتمع  إشــراك  من  العالي  التعليم 
االحتياجات  عن  تصوراتهم  وضع  في  المختلفة 
والمتطلبات، ليس فقط للبحرين ولكن لمنطقة 
طلبة  استقطاب  تشمل  الرؤية  كانت  إن  الخليج 
المطلوب  الجهد  أن  نــرى  لذلك  المنطقة؟  مــن 
التعليم  جـــودة  لتطوير  التنسيقية  اللجنة  مــن 

العالي سيكون كبيرا ونتمنى لها التوفيق.
 drmekuwaiti@gmail.com

مجل�س التعليم العالي وتطوير مخرجات التعليم

بقلم:
 د. محمد عيسى الكويتي
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Vacancies Available
ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  abrajkhamis786@gmail.com

GULF UNIVERSITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LECTURER

suitably qualified applicants can contact

 17620820  or  ahims@batelco.com.bh

ZAIDAN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT

suitably qualified applicants can contact

 36790090  or  shakbutt@hotmail.com

FRSAN PALACE HOTEL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST

suitably qualified applicants can contact

 17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com

ALA’ALI ENGINEERING CONSULTANTS 

has a vacancy for the occupation of

  ARCHITECT

suitably qualified applicants can contact

 17704616  or  alaali.engineering@yahoo.com

SECURE ME W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com

BUSAITEEN FESTIVAL FOR ORGANIZING PARTIES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 33436066  or  nationalelevators.bh@gmail.com

EZ SHINE CAR CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36640600  or  ezshinebh@gmail.com

CAPITAL  SCHOOL WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT

suitably qualified applicants can contact

 17382777  or  mohamed.aziz@alsafargroup.com

DAR ALAMANI CLEANING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34460033  or  abo.jassom.91@icloud.com

LATIF SHOE (CORPORATE SALES) 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY

suitably qualified applicants can contact

 17223527  or  zahra.h@alaujan.com.bh

QUINQUE PLUS TWO CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39662683  or  dr.shahda@gmail.com

CHEZ LES PALMIER ABAYAT AND JALABYAT 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE

suitably qualified applicants can contact

 36403690  or  abeeralbaitem@gmail.com

THE FARMER GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39096009  or  thefarmer.bh@gmail.com

ACICO CONTRACTING CO W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34402195  or  jasimuddin744@gmail.com

SKILYA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING)

suitably qualified applicants can contact

 17000160  or  info@skilya.com

PETS CABANA WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 38497897  or  contact@petscabana.com

SECURITY SOLUTIONS CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  sbarboza@securitysolutions.me

WHITE FALCON PRIVATE SECURITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 39405504  or  worldservices1988@gmail.com

THE TIPS INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT

suitably qualified applicants can contact

 36240595  or  thetips.bh@gmail.com

RUSH PLUS CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 36444493  or  admin@mohdnass.com

ALAHRAM COFFEE SHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34141146  or  jyfyjy@gmail.com

HAMAD TOWN PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE

suitably qualified applicants can contact

 39118999  or  adnan.alalawi@htp.com.bh

ALRAHAL GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 17643044  or  dr.nowrooz@gmail.com

REHAB CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER

suitably qualified applicants can contact

 33244441  or  younis-dms@hotmail.com

MESHAL HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com

BATCO TRADING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST (ADMINISTRATIVE AFFAIRS)

suitably qualified applicants can contact

 17507979  or  yunes.mohamed@azadea.com

SPEED WORLD CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com

ــور أحـــمـــد  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــل الـ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
ــيـــس  ــرئـ ــد األنــــــــصــــــــاري، الـ ــمـ مـــحـ
ــيـــات  ــتـــشـــفـ ــلـــمـــسـ الــــتــــنــــفــــيــــذي لـ
ــور أحـــمـــد  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــيــــة، الـ ــكــــومــ الــــحــ
لمعهد  الـــعـــام  الـــمـــديـــر  الـــشـــيـــخ، 
المصرفية  لــلــدراســات  البحرين 
ُســُبــل  لــبــحــث   )BIBF( والــمــالــيــة 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تــــعــــزيــــز الـــتـــنـــســـيـــق والـ

المشترك.
استعراض  اللقاء  وتم خالل 
جـــوانـــب الــعــمــل الــمــشــتــرك بين 
ومعهد  الحكومية  المستشفيات 
المصرفية  لــلــدراســات  البحرين 
والمالية في إطار تدريب وتطوير 
ــافـــة  ــوادر الـــبـــشـــريـــة، بـــاإلضـ ــ ــكــ ــ الــ
الحالية  الــتــعــاون  مــجــاالت  إلـــى 
والـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة عــــلــــى صــعــيــد 
الشهادات االحترافية أو البرامج 

التدريبية التخصصية والعامة.
ومــــن جــانــبــه رحــــب الــدكــتــور 
أحــمــد األنـــصـــاري بــالــتــعــاون مع 
ــن لــــلــــدراســــات  ــريــ ــحــ ــبــ مـــعـــهـــد الــ
الــمــصــرفــيــة والـــمـــالـــيـــة، مــشــيــدًا 
ــيـــوي الــــــذي يـــؤديـــه  بــــالــــدور الـــحـ
الــمــعــهــد عــلــى صــعــيــد الــتــعــلــيــم 
البحرين،  مملكة  فــي  والــتــدريــب 
ــالل مــجــمــوعــة الـــبـــرامـــج  ــ مــــن خـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــرافــ ــ ــتــ ــ األكــــــاديــــــمــــــيــــــة واالحــ
الـــــتـــــي يــــقــــدمــــهــــا، والـــــشـــــراكـــــات 
ــي يــعــقــدهــا  ــتـ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ

ــع مـــخـــتـــلـــف الــــمــــؤســــســــات فــي  ــ مـ
ــــاص،  ــخـ ــ ــام والـ ــ ــعـ ــ ــيـــن الـ الـــقـــطـــاعـ
بــيــن  ــاون  ــعــ ــتــ الــ أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرًا 
الـــــمـــــعـــــهـــــد  والــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات 
الــحــكــومــيــة ســيــســاهــم فـــي إثـــراء 
ــر والــــتــــدريــــب  ــويــ ــتــــطــ خــــطــــط الــ
الــمــرجــوة.  األهــــداف  بــمــا يحقق 
ويــتــمــاشــى مــع تــوجــهــات مجلس 
الحكومية  المستشفيات  امــنــاء 
لــبــنــاء شـــراكـــات مــتــعــددة تــهــدف 
الصحية  بــالــخــدمــات  لـــالرتـــقـــاء 

ــة، مــــــؤكــــــدا  عــــلــــى أن  ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
تولي  الــحــكــومــيــة  المستشفيات 
اهـــتـــمـــامـــًا بـــالـــغـــًا بــتــطــويــر كــافــة 
الطبية  الطواقم  من  منتسبيها 
ــة،  واإلداريـ والفنية  والتمريضية 
مـــن خــــالل الــخــطــط والـــبـــرامـــج 
صقل  تستهدف  التي  التدريبية 
على  معارفهم  وتنمية  مهاراتهم 
جـــمـــيـــع األصــــــعــــــدة، بـــمـــا يـــدعـــم 
مستدامة  صحية  رعــايــة  تقديم 

وشاملة.

رئي��س »الم�صت�ص�فيات الحكومية« يبح�ث التعاون مع »الدرا�ص�ات الم�صرفية«

} اجتماع رئيس المستشفيات الحكومية ومعهد الدراسات المصرفية.

استقبل الدكتور عبداللطيف 
بن راشد الزياني، وزير الخارجية، 
وزارة  بـــمـــقـــر  مــكــتــبــه  فــــي  ــــس  أمــ
النائب أحمد  الخارجية، كاًل من 
ــاري، والــنــائــب عــبــدالــرزاق  األنـــصـ
حطاب، والنائب محمد بو حمود، 

أعضاء مجلس النواب.
 وخــــالل الــلــقــاء، رحـــب وزيــر 
ــة بــــأعــــضــــاء مــجــلــس  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الطيبة  بالجهود  منوًها  الــنــواب، 
وأعضاؤه  المجلس  يبذلها  التي 
التنمية  مسيرة  دفــع  فــي  الــكــرام 
الــشــامــلــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مشيًدا  مــجــاالتــهــا،  مختلف  فــي 
وزارة  بـــيـــن  ــم  ــائــ ــقــ الــ ــاون  ــعــ ــتــ ــالــ بــ
الخارجية ومجلس النواب لتعزيز 
دور الدبلوماسية البرلمانية على 
الــســاحــة الــدولــيــة، وهــو مــا تمثل 
الدبلوماسية  برنامج  إنــجــاز  فــي 
الــبــرلــمــانــيــة الــنــيــابــيــة بــالــتــعــاون 
ووزارة  المجلس  بين  المشترك 
ــة مــمــثــلــة بــأكــاديــمــيــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــارك لـــلـــدراســـات  ــبــ ــن مــ مــحــمــد بــ

أهمية  على  مؤكًدا  الدبلوماسية، 
ــة الــتــنــســيــق الــمــشــتــرك  ــلـ ــواصـ مـ
ــالــــح الـــوطـــن  لـــمـــا فـــيـــه خـــيـــر وصــ
والمواطنين، متمنًيا للنواب دوام 

التوفيق والنجاح.
من جانبهم، أعرب النواب عن 

تقديرهم لالهتمام الملموس من 
التعاون  لتوثيق  الخارجية  وزارة 
الــنــواب، معربين عن  مع مجلس 
ــازه فـــي هــذا  الــشــكــر لــمــا تـــم إنـــجـ
المجال، مشيدين بالجهود التي 
الخارجية لتعزيز  وزارة  بها  تقوم 

عالقات التعاون الثنائي مع الدول 
الشقيقة والصديقة، معربين عن 
بــعــمــل ســـفـــارات مملكة  االعـــتـــزاز 
البحرين في الخارج وما تقوم به 
من جهود لرعاية مصالح مملكة 
ــي الــــخــــارج وتــقــديــم  الــبــحــريــن فـ

ــة لــلــمــواطــنــيــن  ــايــ ــرعــ الــــدعــــم والــ
البحرينيين في الخارج.

وأشــــــــــاد الــــــنــــــواب بـــالـــجـــهـــود 
الخارجية  وزارة  بــهــا  تــقــوم  الــتــي 
وســـفـــارات الــمــمــلــكــة فـــي الــخــارج 
من  السامية  التوجيهات  لتنفيذ 
لـــــدن حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
ــن عـــيـــســـى آل  ــ ــد بــ ــمــ ــلــــك حــ ــمــ الــ
خــلــيــفــة، عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى، 
بتطعيم المواطنين البحرينيين 
الـــمـــقـــيـــمـــيـــن فـــــي الــــــخــــــارج ضــد 
ــيــــروس كــــورونــــا )كــــوفــــيــــد-19(،  فــ
حــرًصــا مــن جــاللــتــه عــلــى صحة 
كانوا،  أينما  المواطنين  وسالمة 
دوام  الــخــارجــيــة  لــــوزارة  متمنين 

التقدم والتطور.
حضر اللقاء، السفير توفيق 
وزارة  وكـــيـــل  ــور،  ــنـــصـ ــمـ الـ أحـــمـــد 
القنصلية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة 
ــيــــر مــحــمــد  ــفــ واإلداريــــــــــــــــة، والــــســ
ــدان، رئــيــس  ــيـ عــبــدالــرحــمــن الـــحـ

قطاع الشؤون القانونية.

وزي���ر الخارجي���ة ي�ش���يد بالتع���اون م���ع مجل����س الن���واب لتعزي���ز

ال��دول��ي��ة ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  ال��ب��رل��م��ان��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  دور 

} وزير الخارجية يلتقي عددا من النواب.

ــبـــداهلل  ــنـــت عـ أكـــــــدت فــــوزيــــة بـ
زيــنــل رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب أن 
من  الــبــحــريــن  مملكة  تــشــهــده  مــا 
تـــقـــدم وتـــطـــور فـــي مـــجـــال حــقــوق 
اإلنــــــســــــان، ومـــــــبـــــــادرات حـــضـــاريـــة 
ومؤسسية رائدة، قد تحقق بفضل 
الرعاية الملكية السامية من لدن 
الملك  الــجــاللــة  حــضــرة صــاحــب 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
ومتابعة  وبجهود  المفدى،  البالد 
ــاســـة صــاحــب  ــرئـ ــن الـــحـــكـــومـــة بـ مــ
ــيــــر ســلــمــان  الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولـــي  آل خــلــيــفــة  بـــن حــمــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، مــشــيــدة 
بــمــا تـــزخـــر بـــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مــــن مـــنـــظـــومـــة حـــقـــوقـــيـــة شــامــلــة 
ومــتــكــامــلــة، وتــشــريــعــات وقــوانــيــن، 
رفيعة، وبرامج  وإجــراءات قضائية 
ــاريــــع، وشــــراكــــة مــجــتــمــعــيــة،  ومــــشــ
بجانب  للتواصل،  عديدة  وقنوات 
الملف  تــجــاه  المجتمعي  الــوعــي 
مناهج  إلــى  بــاإلضــافــة  الحقوقي، 
دراسية في ثقافة حقوق اإلنسان.

جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل لـــقـــائـــهـــا 
بمكتبها أمس علي أحمد الدرازي 
الوطنية لحقوق  المؤسسة  رئيس 
الـــنـــائـــب عبد  اإلنــــســــان، بــحــضــور 
النبي سلمان النائب األول لرئيسة 
مجلس النواب، والنائب علي زايد 
لــرئــيــســة مجلس  الــثــانــي  الــنــائــب 
ــائـــب عـــمـــار الــبــنــاي  ــنـ الــــنــــواب، والـ
ــنـــة حــــقــــوق اإلنــــســــان  رئــــيــــس لـــجـ

الشاعر  وخــالــد  الــنــواب،  بمجلس 
الوطنية  الــمــؤســســة  رئــيــس  نــائــب 
حـــوريـــة  ود.  اإلنــــــســــــان،  لـــحـــقـــوق 
الديري عضو مجلس المفوضين، 
الــلــظــي عضو  ــا  ــنـ والــمــحــامــيــة ديـ

مجلس المفوضين.
الــلــقــاء هــنــأت رئيسة  وخــــالل 
وكل  الــدرازي  النواب علي  مجلس 
أعضاء المؤسسة، بمناسبة صدور 
بتعيين  الــســامــي  الــمــلــكــي  ــر  ــ األمـ
أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة 
الوطنية لحقوق اإلنسان، مشيدة 
بالجهود المخلصة التي تقوم بها 
حقوق  وحماية  لتعزيز  المؤسسة 
ــان، مــؤكــدة تــعــزيــز الــتــعــاون  ــسـ اإلنـ
الــنــيــابــي مـــع الــمــؤســســة الــوطــنــيــة 

ــوق اإلنــــــســــــان، ودعـــــــم عــمــل  ــقـ ــحـ لـ
ــداف  ــ الــمــؤســســة بــمــا يــحــقــق األهـ
والتطلعات لحماية وتعزيز حقوق 
اإلنسان، وإبــراز ما حققته مملكة 
البحرين من إنجازات حقوقية من 

خالل الدبلوماسية البرلمانية.
أحمد  علي  أعــرب  من جانبه، 
الـــــــــــــدرازي عـــــن شــــكــــره وتــــقــــديــــره 
مشيدا  الـــنـــواب،  مجلس  لــرئــيــســة 
بما يقوم به المجلس النيابي من 
الوطن  لخدمة  وإنــجــازات  أعــمــال 
كبير  نيابي  واهتمام  والمواطنين، 
ــان، مـــؤكـــًدا حــرص  ــسـ بــحــقــوق اإلنـ
عــلــى توثيق  الــوطــنــيــة  الــمــؤســســة 
والــتــنــســيــق مـــع مجلس  الـــتـــعـــاون 
البحرينية  الجهود  إلبراز  النواب، 

حقوق  حماية  مجال  فــي  النبيلة 
اإلنسان.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة اســتــقــبــلــت 
فــوزيــة بــنــت عــبــداهلل زيــنــل رئيسة 
ــواب، فـــــي مــكــتــبــهــا  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــس الـ مـــجـ
أمــــــس، الــــدكــــتــــور فـــهـــد الــشــهــابــي 
العامة  الــعــالقــات  جمعية  رئــيــس 
عبدالجبار  والدكتور  البحرينية، 
الطيب رئيس جمعية الحقوقيين 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، وذلــــــــك بــمــنــاســبــة 
مــصــادقــة الــمــجــلــس االقــتــصــادي 
واالجتماعي لألمم المتحدة على 
مــنــح جــمــعــيــة الـــعـــالقـــات الــعــامــة 
الحقوقيين  وجمعية  البحرينية 
الــبــحــريــنــيــة الــصــفــة االســتــشــاريــة 

الخاصة بالمجلس.

الــلــقــاء هــنــأت رئيسة  وخـــالل 
رئــيــســي جمعية  ــواب  ــنـ الـ مــجــلــس 
ــة الــبــحــريــنــيــة،  ــامـ ــعـ الـــعـــالقـــات الـ
البحرينية،  الحقوقيين  وجمعية 
بــنــيــل هـــذه الــثــقــة الــرفــيــعــة، التي 
ــدور الــفــاعــل لــمــنــظــمــات  ــ تـــؤكـــد الــ
الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي فــــي مــمــلــكــة 
ــاء  ــنـ ــبـ ــبــــحــــريــــن فـــــي عـــمـــلـــيـــة الـ الــ
ــور الــــدولــــي  ــضــ ــحــ والـــنـــهـــضـــة، والــ
البارز، في ظل المسيرة التنموية 
الشاملة لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى.
الدكتور  أعــرب  جانبهما،  مــن 
فهد الشهابي والدكتور عبدالجبار 
والتقدير  الشكر  بالغ  الطيب عن 
ــواب، عــلــى  ــ ــنـ ــ لــرئــيــســة مــجــلــس الـ
ــام الــمــجــلــس  ــمــ ــتــ اهـــتـــمـــامـــهـــا واهــ
الــنــيــابــي بــدعــم وتــعــزيــز مــســارات 
والــشــراكــة مــع منظمات  الــتــعــاون 
الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي الــبــحــريــنــي، 
مـــشـــيـــديـــن بـــــــدور الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
ــدة عــمــل  ــانـ ــسـ ــي مـ الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة فــ
ــات والــــــمــــــؤســــــســــــات  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ
المجتمعية ألداء دورها ورسالتها 
ــارج، مـــن أجــل  ــخــ ــل والــ ــداخـ فـــي الـ

خدمة الوطن والمواطنين.
حـــضـــر الـــلـــقـــاء الـــنـــائـــب عــبــد 
األول  الــــنــــائــــب  ــلــــمــــان  ســ ــبــــي  ــنــ الــ
والنائب  الــنــواب،  مجلس  لرئيسة 
لرئيسة  الثاني  النائب  زايــد  علي 

مجلس النواب. 

رئي�شة النواب: تعزيز التعاون الحقوقي مع »الوطنية لحقوق الإن�شان«

والتنمي��ة البن��اء  ف��ي  المدن��ي  المجتم��ع  لمنظم��ات  الفاع��ل  ال��دور  عل��ى  ت�ش��دد  زين��ل 

} رئيسة مجلس النواب خالل لقاء رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

فازت مدرسة جدحفص الثانوية للبنات بالمركز 
الثاني في برنامج »أصيل في المدرسة« في دورته الـ14 
التربية  وزارة  بين  بالتعاون  جــاءت  التي   ،2021 لعام 
والتعليم وصندوق العمل »تمكين«، بمشاركة أكثر من 

500 طالب وطالبة من 50 مدرسة حكومية وخاصة.
ويهدف هذا البرنامج إلى نشر ثقافة السلوكيات 
الــمــهــنــيــة اإليــجــابــيــة، وتــرســيــخــهــا كــثــقــافــة أســاســيــة 
بعد  المهني  النجاح  على  يعينهم  بما  الطلبة،  لدى 

التخرج.

وتألقت طالبات المدرسة في المناظرات العلمية 
االفــتــراضــيــة الــتــي تــمــحــورت حـــول أخــالقــيــات ســوق 
المهني،  الواقع  في  الفعال  التعامل  وكيفية  العمل 
لكل خريج  قيمة مضافة ضــروريــة  يعد  الــذي  األمــر 

متخصص في مجاله.
وأشادت الطالبات بهذه التجربة التي عززت من 
قدراتهن في المناقشة والحوار وإبداء الرأي والتفكير 
خارج الصندوق والعصف الذهني الستخراج الحجج 

المنطقية المقنعة.

ثانوية جدحف�س تح�شد المركز الثاني في مناظرات �شوق العمل 



وزيرة  ال�صالح  �صعيد  بنت  فائقة  اأ�صادت 

ال�صامي حل�صرة �صاحب  امللكي  بالأمر  ال�صحة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد املفدى، با�صتحداث »و�صام الأمري �صلمان 

تقدير  اأن  م�ؤكدًة  الطبي«،  لال�صتحقاق  بن حمد 

لالأطباء  الكبرية  للجه�د  املفدى  امللك  جاللة 

امتداًدا  ميثل  الطبية  والط�اقم  واملمر�صني 

جاللته،  من  ال�صامي  والدعم  الكرمية  للرعاية 

الك�ادر  جلميع  املت�ا�صلة  للجه�د  اهلل،  اأيده 

ال�طنية بال�صف�ف الأمامية واجلهات امل�صاندة 

لها التي متيزت باملثابرة �صمن اجله�د ال�طنية 

اجلامعة يف الت�صدي جلائحة فريو�س ك�رونا.

وتقديرها  �صكرها  عن  ال�صالح  واأعربت 

للمتابعة الدوؤوبة ل�صاحب ال�صم� امللكي الأمري 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

ال�طنية  اجله�د  وقيادته  ال�زراء،  جمل�س 

بثبات  امل�صي  ركيزة  كانت  للفريو�س  للت�صدي 

يف تنفيذ اخلطط التي ُو�صعت ملختلف م�صارات 

)ك�فيد-19(  ك�رونا  فريو�س  مع  التعامل 

واحلد من تداعياته.

ال�زراء  جمل�س  م�افقة  بعد  ذلك  جاء 

برئا�صة  اأم�س  ي�م  املنعقدة  جل�صته  يف  امل�قر، 

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

ال�زراء، على  العهد رئي�س جمل�س  خليفة ويل 

املر�ص�م  القان�نية لتعديل  الإجراءات  ا�صتكمال 

�صاأن  يف   1976 ل�صنة   )19( رقم  بقان�ن 

بن  �صلمان  الأمري  و�صام  با�صتحداث  الأو�صمة 

حمد لال�صتحقاق الطبي.

تعك�س  امل�افقة  اأن  ال�صالح  واأو�صحت 

اهتمام وتقدير احلك�مة ملا تزخر به اململكة من 

القطاع  يف  متخ�ص�صة  طبية  وخربات  كفاءات 

ال�صحي، وتقدير جه�دهم يف هذا القطاع املهم 

متميزة  جه�د  من  به  يق�م�ن  وما  واحلي�ي 

لتقدمي خدمة �صحية  حديثة ومتط�رة تعزز من 

�صحة امل�اطن.

الطبية  الك�ادر  جه�د  اأن  ال�زيرة  واأكدت 

والأمل  التحدي  بحب  مفعمة  بروح  �صت�صتمر 

الظروف  لتجاوز  التحديات،  بلغت  مهما 

خالل  من  وثبات  بعزمية  الراهنة  ال�صحية 

م�ا�صلة اللتزام بالإجراءات الحرتازية و�ص�لً 

لتحقيق الأهداف املن�ص�دة يف حفاًظا على �صحة 

و�صالمة اجلميع.
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تنفيًذا لالأمر ال�سامي جلاللة امللك املفدى 

 ا�ستكمال الإجراءات القانونية ل�ستحداث و�سام الأمري �سلمان لال�ستحقاق الطبي

�صاحب  حل�صرة  ال�صامي  لالأمر  تنفيًذا 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه وافق جمل�س 

ال�زراء يف جل�صته ي�م الإثنني امل�افق الثاين 

من اأغ�صط�س 2021 برئا�صة �صاحب ال�صم� 

خليفة ويل  اآل  بن حمد  �صلمان  الأمري  امللكي 

العهد رئي�س جمل�س ال�زراء حفظه اهلل على 

مذكرة اللجنة ال�زارية لل�ص�ؤون الت�صريعية 

القان�نية  الإجراءات  ل�صتكمال  والقان�نية 

ل�صنة   )19( رقم  بقان�ن  املر�ص�م  لتعديل 

و�صام  با�صتحداث  الأو�صمة  �صاأن  يف   1976

الأمري �صلمان بن حمد لال�صتحقاق الطبي.

تقديًرا  ال��صام  هذا  ا�صتحداث  وياأتي 

ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  من 

للجه�د الطيبة لالأطباء واملمر�صني والط�اقم 

تاأدية  اأثناء  ا�صت�صهدوا  الذين  وكذلك  الطبية 

كانت  الذين  والأ�صخا�س  الطبية،  واجباتهم 

لهم اإ�صهامات وخدمات جلّية يف الدعم املادي 

ميثل  ما  وه�  الطبية،  للك�ادر  واملعن�ي 

ال�صامي  والدعم  الكرمية  للرعاية  امتداًدا 

املت�ا�صلة  للجه�د  اهلل  اأيده  جاللته  من 

الأمامية  بال�صف�ف  ال�طنية  الك�ادر  لكافة 

باملثابرة  التي متيزت  لها  امل�صاندة  واجلهات 

�صمن  ال�صعاب  على  وال�صرب  وال�صجاعة 

الت�صدي  يف  اجلامعة  ال�طنية  اجله�د 

جلائحة فريو�س ك�رونا. ويل العهد رئي�س الوزراء

م�ست�سار امللك ل�سوؤون الإعالم ي�سيد 

مب�ساهمات الأن�ساري ال�سعرية الوطنية

امل�ست�سار احلمر ي�سيد باإ�سهامات 

جمعية العالقات العامة يف م�سرية التنمية  

احلمر  يعق�ب  بن  نبيل  ا�صتقبل 

الإعالم  ل�ص�ؤون  امللك  جاللة  م�صت�صار 

اأم�س  ي�م  الق�صيبية  ق�صر  يف  مبكتبه 

اأهداه  حيث  الأن�صاري،  اإبراهيم  ال�صاعر 

ال�صعرية  ق�صائده  اأحدث  من  جمم�عة 

�صكره  عن  احلمر  اأعــرب  وقد  ال�طنية. 

هذا  على  الأن�صاري  اإبراهيم  لل�صاعر 

القيم، م�صيًدا بجه�ده واإ�صهاماته  الإهداء 

ال�صعرية  ال�صاحة  اإثـــراء  يف  الطيبة 

الق�صائد  وبخا�صة  املميزة  بق�صائده 

النتماء  معاين  تر�صخ  والتي  ال�طنية 

احلكيمة،  وقيادته  ال�طن  وحب  وال�لء 

ال�صعر  وما حققه من جناحات يف جمال 

متمنًيا  الغنائي،  ال�صعر  وكتابة  والأدب 

م�صريته  يف  والنجاح  الت�فيق  دوام  له 

اإبراهيم  ال�صاعر  عرب  وقد  ال�صعرية. 

الأن�صاري عن �صكره وتقديره للم�صت�صار 

اإ�صادة  من  لقيه  ما  على  احلمر  نبيل 

وتقدير، وعلى دعمه وت�صجيعه لل�صعراء 

والفنانني البحرينيني والذي ي�صكل دافًعا 

لهم ملزيد من الإبداع والتميز واإثراء حركة 

الثقافة وال�صعر والفن يف اململكة.

احلمر  يعق�ب  بن  نبيل  ا�صتقبل  

الإعالم  ل�ص�ؤون  امللك  جاللة  م�صت�صار 

الرئي�س الفخري جلمعية العالقات العامة 

ي�م  الق�صيبية  بق�صر  البحرينية مبكتبه 

اأم�س، الدكت�ر فهد ال�صهابي رئي�س جمعية 

مبنا�صبة  البحرينية،  العامة  العالقات 

م�صادقة املجل�س القت�صادي والجتماعي 

ال�صفة  منح اجلمعية  املتحدة على  لالأمم 

هناأ  وقد  باملجل�س.  اخلا�صة  ال�صت�صارية 

جمعية  رئي�س  احلمر،  نبيل  امل�صت�صار 

هذا  على  البحرينية  العامة  العالقات 

والتي  الأممية  الثقة  هذه  وعلى  الإجناز 

املتميز  وعملها  اجلمعية  جه�د  تعك�س 

م�صيًدا  البحريني،   املجتمع  خدمة  يف 

واإ�صهاماتها يف دعم  مببادرات  اجلمعية 

م�صرية النه�صة التنم�ية ومبا حتققه من 

جناحات تعزيًزا للمكانة الرفيعة للمملكة 

بجه�د  من�ًها  الدويل،  امل�صت�ى  على 

الدكت�ر ال�صهابي يف تط�ير عمل اجلمعية 

متمنًيا  املختلفة،  باأن�صطتها  والرتقاء 

فهد  الدكت�ر  اأعرب  وقد  الت�فيق.  كل  له 

للم�صت�صار  والتقدير  ال�صكر  عن  ال�صهابي 

وم�صاندته  دعمه  على  احلمر  نبيل 

البحرينية  العامة  العالقات  جلمعية 

للقيام مب�ص�ؤولياتها ال�طنية لكل ما فيه 

خري وتقدم البحرين وازدهارها.

مثمًنا اجلهود املخل�سة للكوادر الطبية.. رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة:

 و�سام الأمري �سلمان لال�ستحقاق الطبي تقدير ملكي رفيع

م�سيدة باعتزاز امللك بجهود الفريق الوطني والكوادر ال�سحية.. ال�سالح: 

و�سام الأمري �سلمان يعك�س التقدير امللكي للقطاع الطبي

اأ�صاد الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل 

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

ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلاللة  امللكي  بالأمر 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

»و�صام  با�صتحداث  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

الطبي«،  لال�صتحقاق  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

جاللة  اإىل  والمتنان  التقدير  بالغ  عن  معرًبا 

امللكية  اللفتة  هذه  على  اهلل  رعاه  املفدى  امللك 

الكبرية وامل�صه�دة من جاللته، امل�جه والداعم 

الأول لكل العاملني يف القطاع الطبي وللجه�د 

ال�طنية املخل�صة بقيادة �صاحب ال�صم� امللكي 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

رئي�س جمل�س ال�زراء حفظه اهلل.

اإذ جاء ذلك مبنا�صبة م�افقة جمل�س ال�زراء 

الإثنني  الأول  اأم�س  املنعقدة  جل�صته  يف  امل�قر 

برئا�صة �صاحب ال�صم� امللكي ويل العهد رئي�س 

اللجنة  مذكرة  على  اهلل  حفظه  ال�زراء  جمل�س 

والت�صريعية  القان�نية  لل�ص�ؤون  ال�زارية 

ل�صتكمال الإجراءات القان�نية لتعديل املر�ص�م 

�صاأن  يف   1976 ل�صنة   )19( رقم  بقان�ن 

بن  �صلمان  الأمري  و�صام  با�صتحداث  الأو�صمة 

حمد لال�صتحقاق الطبي.

واأكد رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة على اأن 

جميع العاملني يف القطاع الطبي ميالأهم الفخر 

ل�صيما  لهم،  اهلل  اأيده  بتقدير جاللته  والعتزاز 

جاللته  لدعم  كان  حيث  الظروف  اأحلك  يف 

البحرين  لفريق  الرئي�صي  املحفز  ال�صتثنائي 

وبذل  اجله�د  مل�صاعفة  امل�صاندة  اجلهات  وكل 

اأق�صى طاقات اجله�زية يف م�اجهة ومكافحة 

انت�صار الفريو�س.

لل�صحة:  الأعلى  املجل�س  رئي�س  وختم 

والتقدير  ال�صكر  عظيم  عن  نعرب  »اإننا 

امللك  جلاللة  ال�صامية  للت�جيهات  والمتنان 

املفدى با�صتحداث و�صام الأمري �صلمان بن حمد 

على  جاللته  معاهدين  الطبي،  لال�صتحقاق 

بال�صف�ف  ال�طنية  للك�ادر  اجله�د  م�صاعفة 

الأمامية وم�ا�صلة املثابرة وال�صجاعة وال�صرب 

على ال�صعاب �صمن اجله�د ال�طنية اجلامعة 

يف الت�صدي جلائحة فريو�س ك�رونا«.

ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

 وزيرة ال�شحة

الثان�ية  جدحف�س  مدر�صة  فازت 

برنامج  يف  الثاين  باملركز  للبنات 

 14 دورته  يف  املدر�صة«  يف  »اأ�صيل 

بالتعاون  جاءت  والتي   ،2021 للعام 

و�صندوق  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني 

العمل »متكني«، مب�صاركة اأكرث من 500 

حك�مية  مدر�صة   50 من  وطالبة  طالب 

وخا�صة.

ويهدف هذا الربنامج اإىل ن�صر ثقافة 

ال�صل�كيات املهنية الإيجابية، وتر�صيخها 

كثقافة اأ�صا�صية لدى الطلبة، مبا يعنيهم 

على النجاح املهني بعد التخرج.

يف  املدر�صة  طالبات  وتاألقت 

التي  الفرتا�صية  العلمية  املناظرات 

العمل  �ص�ق  اأخالقيات  ح�ل  متح�رت 

وكيفية التعامل الفعال يف ال�اقع املهني، 

�صرورية  م�صافة  قيمة  يعد  الذي  الأمر 

لكل خريج متخ�ص�س يف جماله.

»البلديات« تنظم ور�سة عن تراخي�س البناء مب�ساركة خليجية.. حممد بن اأحمد:

 الرتقاء باأداء الأجهزة البلدية يف ظل النمو العمراين املت�سارع
ال�صغال  وزارة  عقدت 

والتخطيط  البلديات  و�ص�ؤون 

الأمانة  مع  وبالتعاون  العمراين 

التعاون  جمل�س  لدول  العامة 

ور�صة  العربية  اخلليج  لدول 

البناء  تراخي�س  »اآليات  عمل 

الت�صال  عرب  وذلك  والتفتي�س« 

يف  املعنيني  مب�صاركة  املرئي، 

املجل�س  دول  واأمانات  بلديات 

اخلليجي.  التعاون 

الفتتاحية  كلمته  ويف 

ال�زارة  وكيل  اأكد  لل�ر�صة 

ال�صيخ  املهند�س  البلديات  ل�ص�ؤون 

هذه  اأن  خليفة  اآل  اأحمد  بن  حممد 

ت��صيات  على  بناًء  تاأتي  ال�ر�صة 

جمل�س  دول  يف  البلديات  وزراء 

الجتماع  يف  اخلليجي  التعاون 

تنفيذ  ب�صرورة  والع�صرين  الثاين 

تدريبية  وبرامج  عمل  ور�س 

فيها  ي�صارك  متن�عة  تخ�ص�صية 

دول  واأمانات  بلديات  املعني�ن يف 

يف  ال�زراء  من  ورغبة  املجل�س، 

تط�ير العمل وتبادل اخلربات بني 

املجل�س. دول  بلديات 

ل�ص�ؤون  ال�زارة  وكيل  وقال 

ال�صغال  وزارة  »اأن  البلديات 

والتخطيط  البلديات  و�صئ�ن 

البحرين  مملكة  يف  العمراين 

من  جمم�عة  تنفيذ  اعتمدت 

العمل  جمال  يف  العمل  ور�س 

�صمنها  من  والعمراين،  البلدي 

تخ�ص�صية  عمل  ور�صة  تنفيذ 

البناء  تراخي�س  »اآلية  جمال  يف 

جتمعنا  واأ�صاف:  والتفتي�س«.  

م�صرتكة  وتطلعات  واحدة  اآمال 

لتط�ير  وم�صرق  واعٍد  غٍد  نح� 

تقدم  التي  اخلدمات  ج�دة  ورفع 

من الأجهزة البلدية ب�ص�رة اأف�صل، 

التي  الر�صيدة  قياداتنا  ظل  وحتت 

لرفاه وخدمة  ب�صكل دوؤوب  ت�صعى 

دول  اأر�س  على  واملقيمني  �صع�بها 

اخلليجي. التعاون  جمل�س 

وت�صجيع  دعم  اإىل  اأ�صار  كما 

عبد  بن  ع�صام  املهند�س  �صعادة 

و�ص�ؤون  ال�صغال  وزير  خلف  اهلل 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

على  و�صدد  ال�ر�صة.  هذه  لأعمال 

للتحديات  اإدراًكا  تاأتي  ال�ر�صة  اأن 

التنمية  ت�اجه  التي  العديدة 

املدن  يف  املت�صارعة  احل�صرية 

الذي  المر  اخلليجية،  والقرى 

امل�ؤ�ص�صات  باأداء  الرتقاء  ي�صتدعي 

النم�  ظل  يف  البلدية  والأجهزة 

البنى  على  وال�صغط  املت�صارع 

اأفكار  وبروز  واخلدمات،  التحتية 

جديدة لتح�ل العمل احلك�مي من 

مراقب  اإىل  للخدمة  مبا�صر  مقدم 

للخدمات. وم�صرع  ومقيم 

ال�ر�صة  هذه  تهدف  وتابع: 

الرقابي  اجلانب  على  الرتكيز  اىل 

املجال  واإتاحة  والت�صريعي، 

للقطاع اخلا�س للمناف�صة يف تقدمي 

فكان  ومتيزا،  ج�دة  اأكرث  خدمات 

اختيار هذا الهدف ليك�ن م��ص�ع 

»اآليات  املتخ�ص�صة  العمل  ور�صة 

والتفتي�س«.  البناء  تراخي�س 

اآليات  ال�ر�صة  تناولت  وتابع: 

البناء،  تراخي�س  ا�صدار 

الرتاخي�س  على  الرقابة  وتعزيز 

على  والتعرف  البلدي،  والتفتي�س 

امل�صتخدمة  اللكرتونية  الأنظمة 

البناء  تراخي�س  اإ�صدار  يف 

التط�يرية  املقرتحات  ومناق�صة 

البلدي.  والتفتي�س  الرقابة  لعملية 

امللك وويل العهد رئي�س الوزراء يتلقيان 

برقيتي �سكر من خادم احلرمني ال�سريفني

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  تلقى 

حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املفدى 

ج�ابية  �صكر  برقية  ورعاه  اهلل  حفظه 

امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  من 

عاهل  �صع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 

اململكة العربية ال�صع�دية ال�صقيقة، وذلك 

بها  بعث  التي  التهنئة  برقية  على  رًدا 

ال�صريفني  احلرمني  خادم  لأخيه  جاللته 

العام  هذا  حج  م��صم  جناح  مبنا�صبة 

1442هـ.

ال�صريفني  احلرمني  خادم  واأعرب 

وتقديره  �صكره  خال�س  عن  الربقية  يف 

جاللته  م�صاعر  على  املفدى  امللك  جلاللة 

ال�صادقة،  ودع�اته  النبيلة  الأخ�ية 

متمنًيا جلاللته م�ف�ر ال�صحة وال�صعادة 

املزيد  حتقيق  و�صعبها  البحرين  وململكة 

ظل  يف  والزدهار  والرخاء  التقدم  من 

قيادة جاللته احلكيمة.

امللكي  ال�صم�  �صاحب  تلقى  كما 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

العهد رئي�س جمل�س ال�زراء برقية �صكر 

ج�ابية من خادم احلرمني ال�صريفني امللك 

عاهل  �صع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 

ال�صقيقة،  ال�صع�دية  العربية  اململكة 

بعث  التي  التهنئة  برقية  على  رًدا  وذلك 

بها �صم�ه مبنا�صبة جناح م��صم حج هذا 

العام 1442هـ.

ويل  امللكي  ال�صم�  �صاحب  تلقى  كما 

برقية  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

�صاحب  اأخيه  من  مماثلة  ج�ابية  �صكر 

الأمري حممد بن �صلمان بن  امللكي  ال�صم� 

نائب  العهد  ويل  �صع�د  اآل  عبدالعزيز 

الدفاع  وزير  ال�زراء  جمل�س  رئي�س 

باململكة العربية ال�صع�دية ال�صقيقة.

ثانوية بنات جدحف�س حت�سد

املركز الثاين يف مناظرات �سوق العمل

 امللك �شلمان بن عبدالعزيز
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رئي�س جمل�س النواب: دور فاعل 

ملنظمات املجتمع املدين يف البناء والتنمية

زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  ا�ستقبلت 

يوم  مكتبها  يف  النواب،  جمل�س  رئي�س 

رئي�س  ال�سهابي  فهد  الدكتور  اأمــ�ــس، 

البحرينية،  العامة  العالقات  جمعية 

والدكتور عبداجلبار الطيب رئي�س جمعية 

مبنا�سبة  وذلــك  البحرينية،  احلقوقيني 

والجتماعي  القت�سادي  املجل�س  م�سادقة 

العالقات  جمعية  منح  على  املتحدة  لالأمم 

احلقوقيني  وجمعية  البحرينية  العامة 

اخلا�سة  ال�ست�سارية  ال�سفة  البحرينية 

باملجل�س.

جمل�س  رئي�س  هّناأت  اللقاء،  وخالل   

العامة  العالقات  جمعية  رئي�سي  النواب 

البحرينية، وجمعية احلقوقيني البحرينية، 

توؤكد  والتي  الرفيعة،  الثقة  هذه  نيل  على 

يف  املدين  املجتمع  ملنظمات  الفاعل  الدور 

مملكة البحرين يف عملية البناء والنه�سة، 

امل�سرية  ظل  يف  البارز،  الدويل  واحل�سور 

التنموية ال�ساملة حل�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه.

فهد  الدكتور  ــرب  اأع جانبهما،  من   

الطيب،  عبداجلبار  والدكتور  ال�سهابي 

جمل�س  لرئي�س  والتقدير  ال�سكر  بالغ  عن 

املجل�س  واهتمام  اهتمامها  على  النواب، 

النيابي يف دعم وتعزيز م�سارات التعاون 

املدين  املجتمع  منظمات  مع  وال�سراكة 

الدبلوما�سية  بدور  م�سيدين  البحريني، 

اجلمعيات  عمل  م�ساندة  يف  الربملانية 

دورهــا  لأداء  املجتمعية  واملوؤ�س�سات 

اأجل  من  واخلارج،  الداخل  يف  ور�سالتها 

خدمة الوطن واملواطنني.

�سلمان  النائب عبدالنبي  اللقاء   ح�سر 

النواب،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

لرئي�س  الثاين  النائب  زايد  علي  والنائب 

جمل�س النواب.

اأكد خالل ا�شتقباله اأع�شاء جمل�س النواب موا�شلة التعاون امل�شرتك

الزياين ي�شيد بدور جمل�س النواب يف تعزيز الدبلوما�شية الربملانية

اخلارجية  وزير  ا�ستقبل 

را�سد  بن  عبداللطيف  الدكتور 

مبقر  مكتبه  يف  اأم�س  الزياين، 

النائب  من  كالً  اخلارجية،  وزارة 

والنائب  الأن�ساري،  اأحمد 

والنائب حممد  عبدالرزاق حطاب، 

بوحمود، اأع�ساء جمل�س النواب.

وزير  رحب  اللقاء،  وخالل 

باأع�ساء  باأ�سحاب  اخلارجية 

باجلهود  منوًها  النواب،  جمل�س 

املجل�س  يبذلها  التي  الطيبة 

م�سرية  دفع  يف  الكرام  واأع�ساوؤه 

التنمية ال�ساملة يف مملكة البحرين 

يف خمتلف جمالتها.

القائم  بالتعاون  واأ�ساد 

وجمل�س  اخلارجية  وزارة  بني 

الدبلوما�سية  دور  لتعزيز  النواب 

الدولية،  ال�ساحة  على  الربملانية 

برنامج  اإجناز  يف  متثل  ما  وهو 

النيابية  الربملانية  الدبلوما�سية 

املجل�س  بني  امل�سرتك  بالتعاون 

ووزارة اخلارجية ممثلة باأكادميية 

للدرا�سات  مبارك  بن  حممد 

اأهمية  على  موؤكًدا  الدبلوما�سية، 

فيه  ملا  امل�سرتك  التن�سيق  موا�سلة 

واملواطنني،  الوطن  و�سالح  خري 

التوفيق  دوام  للنواب  متمنًيا 

والنجاح.

النواب  اأعرب  جانبهم،  ومن 

عن تقديرهم لالهتمام امللمو�س من 

التعاون  وزارة اخلارجية لتوثيق 

عن  معربني  النواب،  جمل�س  مع 

ال�سكر ملا مت اإجنازه يف هذا املجال، 

بها  تقوم  التي  باجلهود  م�سيدين 

عالقات  لتعزيز  اخلارجية  وزارة 

التعاون الثنائي مع الدول ال�سقيقة 

العتزاز  عن  معربني  وال�سديقة، 

البحرين يف  �سفارات مملكة  بعمل 

جهود  من  به  تقوم  وما  اخلارج 

البحرين  مملكة  م�سالح  لرعاية 

يف اخلارج وتقدمي الدعم والرعاية 

للمواطنني البحرينيني يف اخلارج.

باجلهود  النواب  واأ�ساد 

اخلارجية  وزارة  بها  تقوم  التي 

اخلارج  يف  اململكة  و�سفارات 

ال�سامية  التوجيهات  لتنفيذ 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  من 

خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

بتطعيم  املفدى،  البالد  عاهل 

املقيمني  البحرينيني  املواطنني 

كورونا  فريو�س  �سد  اخلارج  يف 

من جاللته  ا  حر�سً )كوفيد-19(، 

على �سحة و�سالمة املواطنني اأينما 

اخلارجية  لوزارة  متمنني  كانوا، 

دوام التقدم والتطور.

توفيق  ال�سفري  اللقاء،  وح�سر 

وزارة  وكيل  املن�سور،  اأحمد 

القن�سلية  لل�سوؤون  اخلارجية 

حممد  وال�سفري  والإدارية، 

عبدالرحمن احليدان، رئي�س قطاع 

ال�سوؤون القانونية.

رئي�س املحكمة الد�شتورية ي�شتلم كتاب »الزينة.. يف ذكراك«

بن  را�سد  بن  خليفة  ال�سيخ  ا�ستقبل 

عبداهلل اآل خليفة رئي�س املحكمة الد�ستورية، 

حممد  عبدالرحمن  الثالثاء،  اأم�س  �سباح 

رئي�س  ال�سورى،  جمل�س  ع�سو  جم�سري 

اللجنة املنظمة العليا لفعاليات املغفور له 

اآل  ال�سيخ عي�سى بن را�سد  باإذن اهلل تعاىل 

اأهدياه  اإذ  دينة،  بن  حممد  ورا�سد  خليفة، 

ن�سخة من كتابه )الزينة.. يف ذكراك( الذي 

اآل  را�سد  بن  عي�سى  ال�سيخ  حياة  يتناول 

خليفة رحمه اهلل.

ت�سّمنه  مبا  املحكمة  رئي�س  واأ�ساد   

حياة  �سرية  توّثق  مو�سوعات  من  الكتاب 

عي�سى  ال�سيخ  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور 

الوقت  يف  معرًبا  خليفة،  اآل  را�سد  بن 

لعبدالرحمن  وتقديره  �سكره  عن  نف�سه 

اللجنة  واأع�ساء  دينة  بن  ورا�سد  جم�سري 

جهد  من  به  يقومون  ملا  العليا؛  املنظمة 

والثقافية  الفنية  ال�ساحة  اإثراء  يف  بّناء 

دوام  لهما  متمنًيا  القّيمة،  املعلومات  بهذه 

التوفيق والنجاح.

خالل ا�شتقبال املدير العام لل�شركة ه�شام ال�شاعاتي 

حمافظ العا�شمة يبحث فر�س التعاون مع »طلبات«

عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  ا�ستقبل 

ه�سام  العا�سمة،  حمافظ  خليفة  اآل 

»طلبات«،  ل�سركة  العام  املدير  ال�ساعاتي 

امل�ساريع  يف  التعاون  فر�س  بحثا  حيث 

والربامج وال�سراكات التي ميكن حتقيقها، 

امل�سرتكة  الأهداف  �سمن  ت�سب  والتي 

الأعمال  دعم  يف  واملتمثلة  للجهتني 

ال�سباب  ومتكني  التطوعية  وامل�ساريع 

وامل�سوؤولية  ال�سراكة  مفهوم  وتعزيز 

املجتمعية.

بن  ه�سام  ال�سيخ  وا�ستعر�س 

اأبرز  اللقاء،  خالل  خليفة  اآل  عبدالرحمن 

تبنتها حمافظة  التي  واملبادرات  امل�ساريع 

امل�ستقبلية  والربامج  واخلطط  العا�سمة 

دعم  اإىل  تهدف  والتي  تنفيذها،  املزمع 

هذه  ون�سر  التطوعية  والربامج  امل�ساريع 

البحريني،  ال�سباب  اأو�ساط  بني  الثقافة 

�سعًيا  لالأهايل  العامة  اخلدمات  وتطوير 

واملنامة  عام،  ب�سكل  باملحافظة  للنهو�س 

والواجهة  العا�سمة  ب�سفتها  خا�سة 

موؤكًدا  للمملكة،  والقت�سادية  ال�سياحية 

من  ج�سور  مّد  على  املحافظة  حر�س 

مبا  املجتمع  فئات  خمتلف  مع  العالقات 

املجتمعية. ال�سراكة  مفهوم  يحقق 

بجهود  ال�ساعاتي  اأ�ساد  جانبه،  ومن 

والداعمة  امللهمة  واملبادرات  املحافظ 

القيادة  روؤية  �سياق حتقيق  لل�سركات يف 

والتن�سيق  التعاون  تعزيز  يف  الر�سيدة 

ملا  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  بني 

بني  الو�سل  حلقة  تعزيز  �ساأنه  من 

امل�سرتكة،  الأهداف  وحتقيق  القطاعني 

التعاون مع  موؤكًدا حر�س »طلبات« على 

اأف�سل  بتقدمي  لال�ستمرار  اجلهات  خمتلف 

اخلدمات  قطاع  وتطوير  للعمالء  خدمة 

القطاعات  ل�ستى  الداعم  اللوج�ستية 

البحرين. وجمالت القت�ساد يف مملكة 

القائم  لوري  يو�سف  اللقاء  وح�سر 

واملتابعة  املعلومات  اإدارة  مدير  باأعمال 

امل�سوؤولني  من  وعدد  باملحافظة، 

»طلبات«. �سركة  التنفيذيني يف 

�شفارة البحرين بالأردن تبا�شر بتطعيم البحرينيني يف عّمان
من  ال�سامي  امللكي  للتوجيه  تنفيًذا 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  لدن 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه 

تطعيم  على  العمل  مببا�سرة  ورعاه،  اهلل 

اخلارج  يف  املقيمني  البحرينيني  املواطنني 

)كوفيد-19( ممن مل  كورونا  �سد فريو�س 

وذلك  التطعيم،  على  احل�سول  من  يتمكنوا 

و�سالمتهم،  املواطنني  �سحة  على  حفاًظا 

بقيادة  الوطنية  اجلهود  دعم  على  ا  وحر�سً

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

الوزراء، يف الت�سدي لفريو�س كورونا، بداأت 

�سفارة مملكة البحرين لدى اململكة الأردنية 

املواطنني  تطعيم  الثالثاء،  اأم�س  الها�سمية، 

م�ست�سفى  يف  وذلك  عّمان،  يف  البحرينيني 

العبديل، باإ�سراف الفريق الطبي البحريني.

يو�سف  بن  اأحمد  ال�سفري  اأ�ساد  وقد 

الرويعي، �سفري مملكة البحرين لدى اململكة 

الأردنية الها�سمية بالتوجيه ال�سامي الكرمي 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  امللك  جاللة  من 

�سحة  على  جاللته  حر�س  عن  يعرّب  الذي 

و�سالمة املواطنني البحرينيني، وعدم ادخار 

الآمنة  التطعيمات  توفري  �سبيل  اأي جهد يف 

بذلتها  التي  املقدرة  باجلهود  منوًها  لهم، 

الأردنية  اململكة  يف  امل�سوؤولة  اجلهات 

تطعيم  عملية  لت�سهيل  ال�سقيقة  الها�سمية 

املواطنني البحرينيني.

رئي�س هيئة الطاقة امل�شتدامة ي�شتقبل »فريق اأديبي لل�شباقات« 

ال�شتفادة من الطاقة املتجددة خلف�س الب�شمة الكربونية لريا�شة ال�شباقات

عبداحل�سني  الدكتور  ا�ستقبل 

هيئة  رئي�س  مريزا  علي  بن 

يف  مبكتبه  امل�ستدامة  الطاقة 

امل�ستوى  رفيع  وفد  املايل  املرفاأ 

اأديبي  فريق  اأع�ساء  عن  بالإنابة 

ري�سنق«  »اأديبي  لل�سباقات 

ومدير  املالك  اأديبي  علي  برئا�سة 

الفريق وبح�سور حممود رحيمي 

للعالقات  التنفيذي  امل�سوؤول 

العامة لدى الفريق. 

رحب  اللقاء  بداية  ويف 

مثمًنا  بالوفد،  مريزا  الدكتور 

لل�سباقات  اأديبي  فريق  اهتمام 

يف  ال�ستدامة  مفاهيم  بتعزيز 

على  والطالع  ال�سباقات  ريا�سة 

الأوجه والآفاق املمكنة لال�ستفادة 

وتقنيات  املتجددة  الطاقة  من 

الب�سمة  خف�س  يف  الطاقة  كفاءة 

ال�سباقات  لريا�سة  الكربونية 

ب�سكل عام.

الدكتور  قدم  اللقاء  وخالل 

حول  مرئًيا  ا  عر�سً مريزا 

مملكة  حققتها  التي  الإجنازات 

ا�ستدامة  جمالت  يف  البحرين 

الطاقة  اخل�سو�س  وعلى  الطاقة 

وال�سوط  الطاقة  وكفاءة  املتجددة 

يف  اململكة  قطعته  الذي  الكبري 

للطاقة  الوطنية  الأهداف  حتقيق 

و�سلط  الطاقة،  وكفاءة  املتجددة 

التي  املبادرات  اأهم  على  ال�سوء 

خالل  حتقيقها  على  الهيئة  تعمل 

امل�ساريع  واأبرز   ،2021 العام 

عليها  بالعمل  البدء  يتم  التي 

اأبرز  اإىل  بالإ�سافة  العام،  خالل 

طرحها  مت  التي  املناق�سات 

والأخرى املتوقع طرحها مل�ساريع 

كربى �ست�سهم ب�سكل كبري يف دعم 

الأهداف  لتحقيق  اململكة  جهود 

لزيادة  املو�سوعة  الوطنية 

ن�سيب موارد الطاقة املتجددة يف 

 %5 بن�سبة  للطاقة  الكلي  املزيج 

 %10 اإىل  ترتفع   2025 بحلول 

خالل  من  وذلك   ،2035 بحلول 

احلكومية  اجلهات  بني  التعاون 

واملجتمع  اخلا�س  والقطاع 

والأهداف  الروؤى  لتحقيق  املدين 

اخلطط  من  واملرجوة  املو�سوعة 

للطاقة. الوطنية 

�الجتماع مع فريق �أديبي لل�سباقات

اإجراء عمليات النقل والتدوير يف املدار�س خالل الأيام القادمة 

تثبيت وتغيري م�شمى القائمني باأعمال املديرين واملديرين امل�شاعدين

�سارة جنيب:

مت  اإنه  لـ»الأيام«  تربوية  م�سادر  قالت 

تثبيت وتغيري م�سمى عدد من القائمني باأعمال 

يف  املديرين  باأعمال  والقائمني  م�ساعد،  مدير 

برنامج املوظف احلكومي.

واأ�سارت اإىل اأنه يف اإطار ا�ستعدادات وزارة 

الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي القادم 2021-

2021 �سيتم ت�سليم القيادات الرتبوية اجلديدة 

مدر�سة  ومدير  مدر�سة  مدير  م�ستوى  على 

املدنية  اخلدمة  جهاز  مع  بالتن�سيق  م�ساعد 

اإجراء عمليات  �سيتم  كما  القادمة،  الأيام  خالل 

النقل والتدوير خالل الأيام القادمة، بحيث يتم 

توزيع القيادات الرتبوية ذات اخلربة والقدرة 

اأكادميًيا  عليها  والإ�سراف  املدار�س  اإدارة  على 

واإدارًيا على جميع مدار�س مملكة البحرين.

عقد  املقرر  من  اأنــه  اإىل  امل�سادر  ولفتت 

امل�سوؤولني  مع  الرتبوية  للقيادات  اجتماعات 

ا�ستعرا�س  بهدف  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 

خطط وتوجهات واآليات ت�سيري العام الدرا�سي 

القادم.

رئي�س  املدار�س  �سوؤون  عام  مدير  اأن  يذكر 

الهيكل  تطوير  مل�سروع  التوجيهية  اللجنة 

الدكتور  والتعليم  الرتبية  لوزارة  املوؤ�س�سي 

اأن  اإىل  اأ�سار  واأن  �سبق  اأحمد  بن  مبارك  حممد 

التن�سيق  خالل  ومن  اجلديد،  الدرا�سي  العام 

تثبيت  ي�سهد  �سوف  املدنية،  اخلدمة  جهاز  مع 

املكلفني  امل�ساعدين  واملديرين  املديرين  جميع 

واملنتدبني يف جميع املدار�س احلكومية، والذين 

وت�سيري  املدار�س  اإدارة  يف  ح�سًنا  بالًء  اأبلوا 

الختياري  التقاعد  برنامج  بعد  من  �سوؤونها 

من  �سكلته  مبــا  ــا  كــورون جائحة  وخـــالل 

حتديات للموؤ�س�سات املدر�سية التي متكنت من 

جتاوزها واإجناز مهامها بدعم احلكومة املوقرة 

الطبي  الوطني  الفريق  مع  املبا�سر  والتن�سيق 

وتكاتف اجلميع.
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اأعي�ُش حالة خوف

 وهلع لذنب مل اأقرتفه

منذ  االت�شال  �شركات  اإحدى  مع  م�شكلة  واجهتني 

ملدة  بعقد  هاتف  رقم  اأخذي  بعد  وذلك   ،2018 العام 

مل  ال�شركة  هذه  نظام  يف  خلل  وب�شبب  »�شنتني«،  عامني 

وقمُت  �شعره 8.400،  البالغ  اخلط  اإيجار  فاتورة  ت�شدر 

بالتوا�شل معهم وقام املوظف باإعطائي معلومات خاطئة، 

وبعد اأكرث من ثالثة اأعوام اأتفاجاأُ برتاكم مبلغ كبري علي، 

باأن  اأخربوين  اال�شتف�شار  وعند  ديناًرا،   277 بلغ  حيث 

قيمة اإيجار الباقة البالغ 8.400 دينار ال يتم اإدراجه يف 

بالدفع  اأقوم  �شهرًيا  واأنا  النظام  يف  خلل  ب�شبب  الفاتورة 

اإيجار اخلط،  ا�شتخدامي من دون  بدفع مبالغ  اأقوم  ولكن 

فطلبت منهم الت�شوية، فاأخربوين اأن اأقوم بدفع 80 ديناًرا 

ب�شكل �شهري مع العلم اإين عاطل عن العمل وحالًيا اأعي�س 

يف حالة خوف وهلع لذنب مل اأقرتفه.

البيانات لدى املحرر

بانتظار ح�شول زوجتي

 على اجلن�شية البحرينية

عاًما   18 منذ  عربية  من  متزوج  بحريني  مواطن  اأنا 

ولدي منها 5 اأطفال، تقدمُت بطلب احل�شول على اجلن�شية 

 ،2011 يف  اجلوازات  ا�شتدعتني  وقد   ،2006 عام  منذ 

ومنذ  اكتملت،  االإجراءات  اإن  لنا  وقالوا  ذهبنا  وبالفعل 

اأنه  ويخربوننا  اجلوزات  نراجع  ونحن  االآن  اإىل   2011

علينا االنتظار، وب�شبب ذلك اأواجه �شعوبة يف ال�شفر معها 

ب�شبب التاأ�شرية، وكونها عا�شت يف بلدنا الكرمي واأجنبت 

اأبنائي البحرينيني. 

لها حق يف احل�شول على اجلن�شية،  يكون  اأن  اأمتنى 

واأنا من هذا املنرب اأنا�شد �شيدي �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

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

املفدى حفظه اهلل ورعاه لتتمكن زوجتي من احل�شول على 

اجلن�شية.

البيانات لدى املحرر

اأنا�شد �شمو ويل العهد رئي�ش 

الوزراء للح�شول على اجلن�شية
 

واأ�شبحت   1995 العام  منذ  البحرين  يف  مقيمة  اأنا 

اهلل  رحمه   - زوجي  من  تزوجت  وطني،  البحرين  مملكة 

 ،1989 العام  منذ  البحرين  مبملكة  مقيًما  كان  الذي   -

واأ�شبحت لنا اأ�شرة تتكون من 3 بنات جميعهن من مواليد 

مملكة البحرين وال يعرفن وطًنا غري مملكة البحرين، ويف 

اجلن�شية  على  باحل�شول  للت�شّرف  تقّدمنا   2006 العام 

البحرينية ولكن اإىل االآن مل نح�شل عليها.

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  املنرب  هذا  ومن 

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

اجلن�شية  على  باحل�شول  لنت�شّرف  وبناتي  اأنا  مل�شاعدتي 

البحرينية، حيث اإن زوجي قد تويف موؤخًرا ب�شبب فريو�س 

كورونا وتعّذر علينا جتديد اإقامتنا اأنا وبناتي.

البيانات لدى املحرر

ل اأ�شتطيع النتفاع من الإ�شكان 

لعدم ح�شول ابني على اجلن�شية

اأنا بحرينية متزوجة من اأجنبي ولدي ابن عمره خم�شة 

اأعوام، تقّدمُت له بطلب احل�شول على اجلن�شية البحرينية 

منذ العام 2016، ولكن مل يتم ت�شريفه مبنحه اجلن�شية 

البحرينية، واأنا غري قادرة على التقدم واالنتفاع من وزارة 

االإ�شكان وبرنامج مزايا ب�شبب اأن ابني غري بحريني، واأنا 

�شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  املنرب  هذا  من 

اهلل  حفظه  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

مل�شاعدتي يف احل�شول عليها.

البيانات لدى املحرر

عبداهلل �سيحان الدليمي

الثقـــــــــــة املفرطـــــــــــــــة

نف�شه  يف  واثًقا  االإن�شان  يكون  اأن 

الثقة  ولكن  �شحي،  اأمر  فهذا  وقدراته 

اأفعال  يف  توّرطنا  قد  النف�س  يف  املفرطة 

واأفكار خطرية ال ميكننا التحكم بها.

هي  فعلها  على  تعتاد  اأ�شياء  هناك 

اجلميع،  اأمام  �شخ�شيتك  ت�شّكل  من 

خمّيلته  يف  وير�شخ  املرء  ينحاز  فعندما 

دون  اخلا�شة  اأحكامه  على  اعتماده  اأن 

ثقته  ب�شبب  وذلك  الغري،  اإىل  اللجوء 

براأيه اخلا�س، فقط هنا �شيحدث نوع من 

خاطئة  اأحكامه  تكون  وقد  التوازن  عدم 

عن  بالنف�س  الثقة  زادت  وكلما  بالكامل، 

احلد كان ذلك دليالً على زيادة اجلهل عند 

�شاحبها وعدم ال�شيطرة عليها، وذلك ما 

االإن�شان  اإميان  اأهمية  يف  نفكر  يجعلنا 

من  االآخرين  يف  ذلك  تاأثري  ومدى  بذاته، 

حوله وكونه �شبًبا يف مواجهة كل ما هو 

�شلبي. نعم، قد تكون الثقة بالنف�س لي�شت 

�شلبية  لي�شت  واأنها  بالتاأكيد  �شيًئا  �شيًئا 

ت�شبح  اأحياًنا  بل  االأحيان  بع�س  يف 

ا  اأي�شً ال�شروري  من  ولكن  �شرورية، 

ا�شتخدام املرونة ورحابة ال�شدر. كما اأن 

اإىل  باأنك و�شلت  لالآخرين  ا�شتماعك  عدم 

ثقة مفرطة بالنف�س تعني البدء يف اإهمال 

مبكًرا  تخربك  التي  التحذيرية  االإ�شارات 

باأنك على خطاأ وقد جتد نف�شك ال تلقي باالً 

النفق  لهذا  لوقوعك  تنّبهك  اإ�شارات  الأي 

اأن ت�شع  املظلم بل بكل ب�شاطة �شرتف�س 

احتمال اأن تكون على خطاأ و�شتكون ثقتك 

املفرطة بنف�شك دليالً على �شحة كالمك.

اإىل  اأي �شفة �شلبية  ا�شتخدام  ميكننا 

جانب اإيجابي اأو حلول لق�شايا جمتمعية، 

ميكنك  باأنك  �شتجد  بالنف�س  كالثقة 

فيها  مفيدة  اأخرى  اأمور  اإىل  توجيهها 

النتيجة  و�شتكون  ولك،  لالآخرين  خرًيا 

وهي  االأهمية  غاية  يف  لذلك  الطبيعية 

ال�شدر  ا ميلك رحابة  اأنك �شتكون �شخ�شً

جًدا  مهمان  االأمران  وهذان  واملرونة، 

ول�شوء  املجتمع.  بني  نف�شك  جتد  عندما 

يالحظها  ال  الدقيقة  الفوارق  هذه  احلظ، 

الذين يعتربون اأنف�شهم ال يخطئون مطلًقا 

بل �شيجدون اأنف�شهم دائًما على �شواب.

جتد  اأن  هي  »املهارة  ن�شيحة:  لذا 

الوقت ال�شحيح الإظهار التوا�شع بدالً من 

االآخرين،  وذلك مب�شاعدة  بالنف�س،  الثقة 

وهذا اأمر جيد، وعدم التباهي يف م�شاعدتك 

ا«. لهم اأمر جيد اأي�شً

عبداهلل �شيحان الدليمي

نورة املن�شوري

اأ�شطر النون 

علوم امل�شتقبل 

وم�شتقبل العلوم

املهن  على  التكنولوجيا  تاأثري  ُيذكر  عندما 

والوظائف يف امل�ستقبل، قد يذهب النا�س بخيالهم اإىل 

امليلودراما  فيه،  املبالغ  العلمي  اخليال  �سيناريوهات 

االن�سان  عن  بدالً  الروبوتات  بتوظيف  تنتهي  التي 

وال�سراع الذي قد يحدث من اأجل انقرا�س االن�سان 

تخطر  قد  التي  اخلاطئة  ال�سيناريوهات  من  وغريها 

على البال، ولكننا قد نغفل عن اأمر مهم جًدا، وحقيقة 

اإن االن�سان هو املحرك اال�سا�سي لكافة عمليات التطور 

التكنولوجي اإذ بو�سعنا اأن ن�ستخدم هذه التكنولوجيا 

واأن  نافًعا،  ا�ستثماًرا  ن�ستثمرها  واأن  العامل،  خلدمة 

من خالل حتويل  مثمر  م�ستقبل  لتخيل  اآفاقنا  نفتح 

اأفكارنا وروؤانا امل�ستقبلية اىل واقع حي نعي�سه بف�سل 

اخلدمات التقنية التي تقدمها لنا التكنولوجية.

نحو  كبرية  خطوات  خطت  البحرين  باأن  وال�سك 

فاإن  املجاالت،  �ستى  يف  التكنولوجيا  يف  اال�ستثمار 

علوم  يف  اجلن�سني  بني  للتوازن  الوطنية  املبادرة 

امل�ستقبل تعزز الروؤية امللكية ل�سيدي �ساحب اجلاللة 

امللك املفدى والتي اأ�سمى مفادها اأن الفرد رجالً كان 

الدولة ومنوها  لبناء  الرئي�سي  املرتكز  فاإنه  امراأة  اأو 

وتطورها، ولطاملا كانت البحرين و�ستظل بيئة خ�سبة 

تدعم االبتكار واالإبداع لل�سباب من اجلن�سني من اأجل 

تاأمني م�ستقبل اأف�سل واأكرث ا�ستدامه للجميع.

حتول  اىل  اأدت  التي  التقنية  املتغريات  ظل  ويف 

نحو  الوطنية  التوجيهات  �سوء  ملحوظ، ويف  رقمي 

الالزمة  االأنظمة  و�سع  من  فالبد  املعرفة  اقت�ساد 

القطاعات  يف  اال�سطناعي  الذكاء  تقنيات  وتوظيف 

التقدم  على  احلفاظ  اأجل  من  واخلدمية  االإنتاجية 

مبادرة  فاإن  ولذلك  الوطنية،  االإنتاجية  يف  امل�ستمر 

الوطنية  اخلطة  �سمن  اأتت  للمراأة  االأعلى  املجل�س 

دورها  اأداء  من  ومتكينها  البحرينية  املراأة  لنهو�س 

واإدماج جهودها يف برامج التنمية ال�ساملة.

على  تعمل  تنظيمية  كاأداة  املبادرة  هذه  ُتعد  اإذ 

جماالت  يف  اجلن�سني  بني  التوازن  حتقيق  ت�سريع 

علوم امل�ستقبل بجهود م�سرتكة من اجلهات املختلفة 

والتي توؤكد بدورها التزام اململكة يف ممار�سة امل�سار 

التنموي العاملي، ولرمبا �سمعتم عن حملة »البحرين 

من  جمموعة  ت�سم  كانت  والتي  بعزمكم«  بخري 

اللقاءات الرقمية التي تهتم بهذا ال�ساأن، اإذ قامت جلنة 

من  نخبة  ا�ستقطاب  للمراأة  االأعلى  باملجل�س  ال�سباب 

املتخ�س�سني يف جمال اال�ستثمار التكنولوجي لتوعية 

املجال  هذا  يف  لالنخراط  ال�سباب  وت�سجيع  ودعم 

الهام.

لذلك ينبغي علينا احلر�س على التحرك جّدًيا نحو 

ا باأننا نعي�س يف بلد ي�سجع ويدعم  امل�ستقبل خ�سو�سً

االبتكار واالإبداع، ولكي نحدد اأهدافنا امل�ستقبلية يجب 

علينا اإطالق العنان خليالنا االإبداعي، قد يكون �سعبًا 

والهائلة  ال�سريعة  التقنية  للتغيريات  نظًرا  ما  نوًعا 

اإال يف الوقت نف�سه حمظوظون بالدعم  التي نعي�سها 

الرحلة  هذه  يف  مواقعنا  نحدد  اأن  فالبد  وامل�ساندة 

ال�سباب يف االنخراط مبهام  امل�سوقة من خالل دعم 

امل�ستقبل التي هي من اأولويات التنمية الوطنية.

خدمت يف احلكومة 25 عاًما وتقاعدت ول اأملك وحدة �شكنية

اإىل مقام �شيدي �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 

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

اإىل مقام �شموكم  اأتقدم  اأن  حفظه اهلل ورعاه، ي�شّرفني 

اأنتم بخال�س التحية واأ�شمى اآيات التقدير واالحرتام، 

داعًيا املوىل العلي القدير اأن يحفظكم واأن ي�شبغ عليكم 

التقدم  العمر ودوام  والعافية وطول  ال�شحية  موفور 

والرقي.

ا�شمحوا يل اأن اأعرب اإىل مقام �شموكم الكرمي باأنني 

مواطن اأبلغ من العمر 55 عاًما وخدمت يف احلكومة مدة 

اأوالد وال  اأن تقاعدت، واإنني عائل لثالثة  اإىل  25 عاًما 

ا. اأملك عقاًرا وال اأر�شً

وت�شّرفُت م�شبًقا مبقابلة جدكم االأمري الراحل �شاحب 

العظمة املغفور له باإذن اهلل تعاىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

عي�شى بن �شلمان اآل خليفة طّيب اهلل ثراه واأ�شكنه ف�شيح 

اآنذاك،  االأمريي  الديوان  يف  �شموه  على  لل�شالم  جناته 

وذلك عند زيارتي اإىل الوطن، حيث كنت اأعمل يف من�شب 

ملحق جتاري ملنظمة التجارة العاملية يف البعثة الدائمة 

ململكة البحرين بجنيف - �شوي�شرا.

اهلل  رحمه  �شموه  مع  واجللو�س  الت�شّرف  وبعد 

وطّيب ثراه واحلديث معه اأمرين �شاحب الكرم واجلود 

ت�شلمها  حيث  اأر�س،  لطلب  ر�شالة  بكتابة  وال�شخاء 

واأخذ بطاقتي التعريفية.

وزارة  من  بي  االت�شال  مت  وجيزة  فرتة  وبعد 

الوطن،  خارج  كنت  حيث  الهبات  ق�شم   - االإ�شكان 

وخرائطها  االأر�س  باأن  الهاتف  طريق  عن  واأخربوين 

توجهت  الوطن  اأر�س  اإىل  عودتي  وعند  جاهزة، 

ال�شفر  جواز  مع  الهبات  ق�شم   - االإ�شكان  وزارة  اإىل 

باأنني  اأفادوين  حيث  االإجراءات،  الإنهاء  الدبلوما�شي 

من  بالرغم  االأر�س  اأ�شتحق  وال  الفرتة  تلك  يف  اأعزب 

�شدور االأمر االأمريي يف الر�شالة رقم 4846 بتاريخ 

2-11-1997 املر�شلة من الديون االأمريي واملوجهة 

اإىل وزارة االإ�شكان.

لتاأمرون  الكرمي  �شموكم  ملقام  اأتقدم  اإنني  �شيدي 

وكلي  ال�شكنية،  وحدتي  ا�شتالم  من  الأمتكن  املعنيني 

خطاكم  و�شدد  اهلل  حفظكم  وكرمكم  عطفكم  يف  اأمل 

�شنًدا  البحرين  ل�شعب  اهلل يف عمركم وحفظكم  واأطال 

وذخًرا، وتف�شلوا يا �شيدي بقبول فائق التحية وعظيم 

االمتنان.

البيانات لدى املحرر

متطّوع يف ال�شفوف الأمامية منذ

 بدء اجلائحة ول جن�شية لدّي ول عمل

والدتي  عاًما،   23 العمر  من  اأبلغ  �شاب  اأنا 

اأنا�شد �شاحب  اأجنبي،  اهلل  ووالدي رحمه  بحرينية 

اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو 

ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

اإذ  البحرينية،  اجلن�شية  على  باحل�شول  الأت�شرف 

وال  قيادة،  رخ�شة  اأملك  وال  العمل  عن  عاطل  اإنني 

مدخول لدي ب�شبب عدم ح�شويل على اجلن�شية، كما 

مت اإخراجي من املدر�شة منذ ال�شف الثالث االإعدادي، 

ويل طموح يف العمل بالعمل الع�شكري الأخدم مملكة 

بتحقيق  اأنا�شدكم  �شيدي  لذلك  و�شعبها،  البحرين 

من  فاأنا  والعمل،  اجلن�شية  على  باحل�شول  حلمي 

بداية  منذ  االأمامية  ال�شفوف  يف  املتطوعني  �شمن 

اجلائحة، واإن �شاء اهلل �شاأ�شتمر.

البيانات لدى املحرر

طلبنا الإ�شكاين قدمي ومت اإيقاف عالوة بدل ال�شكن عّنا

البحريني  اأرملة من جن�شية عربية لزوجي  اأنا 

طلب  لدينا   ،2014 عام  يف  املتوفى  اهلل،  رحمه 

اهلل  رحمه  زوجي  وفاة  بعد  ولكن  قدمي،  اإ�شكاين 

مراجعتنا  وعند  عنا،  ال�شكن  بدل  عالوة  اإيقاف  مت 

عالوة  �شرف  �شيتم  انه  اأخربونا  االإ�شكان  لوزارة 

الطلب  تغيري  علينا  لكن  رجعي  باأثر  ال�شكن  بدل 

امل�شوؤولني  باأحد  لقائنا  وبعد  ابني،  با�شم  ليكون 

اأر�س  االإ�شكان قمنا بتغيري نوع الطلب من  بوزارة 

اىل وحدة �شكنية؛ كوننا منر بظروف مادية �شعبة 

الوزارة  اأن  واأخربنا  االأر�س،  بناء  من  متكننا  ال 

اأ�شهر   3 خالل  ال�شكنية  الوحدة  بت�شليمنا  �شتقوم 

منذ  رجعي  باأثر  ال�شكن  بدل  عالوة  �شرف  و�شيتم 

العام 2014، وبعد االنتظار قمنا باملراجعة موؤخرا 

فاأخربنا اأحد املوظفني اأن طلبنا جديد و�شيتم �شرف 

عالوة بدل ال�شكن من بعد 6 اأعوام؛ الأن طلبنا جديد 

ولن يكون هناك �شرف للعالوة باأثر رجعي، اإذ اإن 

الطلب مت اإلغاوؤه! واأنا من هذا املنرب اأنا�شد املعنيني 

النظر يف مو�شوعي هذا بعني االعتبار.

البيانات لدى املحرر

حمامينا خدعنا واأخفى معلومات مهمة عّنا

رحمه  والدنا  وفاة  بعد  بحرينية،  اأ�شرة  نحن 

ونكَر  الوالد  تركة  على  باال�شتيالء  اأخي  قام  اهلل 

اإىل  وجلاأنا  الثالث،  واأخواتي  ووالدتي  اأنا  حّقنا 

املحكمة  وقامت  وك�شبناها،  ق�شية  ورفعنا  حماٍم 

من  تقرير  كتابة  ومت  االأمالك  على  حار�س  بتعيني 

قبل احلار�س، وقام املحامي باإخفاء املعلومات عنا، 

ميثلنا  مزدوًجا،  حمامًيا  وكان  اأخي  مع  تعاون  اإذ 

ا�شتوىل على تركة والدي رحمه  الذي  اأخي  وميثل 

خداعنا،  على  مبنية  ت�شوية  بعمل  قام  وقد  اهلل، 

فهذه  يكن يف �شاحلنا،  ما مل  على  بالتوقيع  فقمنا 

هذا  من  واأنا  حّقنا،  يف  جمحفة  كانت  الت�شوية 

هذا  من  حّقنا  ال�شرتجاع  العدل  وزير  اأنا�شد  املنرب 

حماٍم  فهذا  �شده،  �شارم  اإجراء  واتخاذ  املحامي، 

خطر على املجتمع. 

البيانات لدى املحرر

اأمّر بظروف �شعبة للغاية واأطمح 

اإىل احل�شول على وحدة �شكنية

اأنا مواطن بحريني تقدمُت بطلب احل�شول على وحدة �شكنية منذ العام 2011 اإىل وزارة االإ�شكان، واأمّر 

بظروف �شعبة للغاية، اإذ ن�شكُن يف �شقة باالإيجار �شغرية للغاية، اأ�شكنها اأنا واأ�شرتي، واأنا قابل باحل�شول 

على وحدة �شكنية يف اأي منطقة كانت الأمتكن اأنا واأ�شرتي من العي�س براحة.

البيانات لدى املحرر
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املا�ضي  العام  عا�ضوراء  مو�ضم  التجمعات خالل 

الإ�ضابات  حالت  ارتفاع  يف  الأ�ضباب  اأحد  كانت 

املاآمت  واأ�ضحاب  املعنينّي  ندعو  كورونا..  بفريو�س 

للحفاظ  الطبي  الوطني  الفريق  بتوجيهات  لاللتزام 

على امل�ضتوى املنخف�س للحالت.

حمد  ب��ن  �ضلمان  الأم���ري  و���ض��ام  ا�ضتحداث 

لال�ضتحقاق الطبي ر�ضالة تقدير من فريق البحرين 

ال�ضفوف  لأبطال  القلوب  على  غاليًا  ا�ضًما  حتمل 

الأمامية. �ضكًرا لهذه املبادرة املميزة. 
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1909 - بداية الإ�شراب ال�ش�يدي العام.

ن�ًعا   17 يكت�شف�ن  اأمريكي�ن  علماء   -  1988

جديًدا من فريو�ص نق�ص املناعة الإيدز.

لإحياء  املتحدة  اململكة  تعّم  الحتفالت   -  2000

امللكة  وتعترب  املئة،  الأم  اإليزابيث  امللكة  ميالد  ذكرى 

بذكرى  التي حتتفل  املالكة  العائلة  اأفراد  اأول  اإليزابيث 

ميالدها املئة.

2007 - اإطالق �شفينة الف�شاء »فينيك�ص« التابعة 

لنا�شا.

2010 - اإطالق القمر ال�شناعي امل�شري نايل �شات 

.201

2017 - انتقال الالعب الربازيلي نيمار اإىل نادي 

يف  بر�شل�نة  نادي  من  قادًما  جريمان  �شان  باري�ص 

�شفقة قيا�شية و�شلت اإىل 222 ملي�ن ي�رو.

يجتاز  زاباتا  فرانكي  الفرن�شي  املخرتع   -  2019

يف  الأوىل  هي  حادثة  يف  طائر  بل�ح  املان�ص  بحر 

الفا�شلة بني فرن�شا  امل�شافة  التاريخ، وذلك بعد قطعه 

واململكة املتحدة خالل 22 دقيقة.

ُيلحق  بريوت  مرفاأ  يف  �شخم  انفجار   -  2020

يف  دويه  و�ُشمع  بريوت،  اأرجاء  يف  ج�شيمة  اأ�شراًرا 

الدول املجاورة للبنان، خملًّفا ع�شرات القتلى واملفق�دين 

واآلف اجلرحى، ومئات الآلف من النازحني.

كاتب �ل�سرية �مللكية مليجان ماركل ير�ّسحها لرئا�سة �أمريكا

ماركل  ميجان  �شرية  كاتب  زعم 

ملن�شب  ترت�شح  قد  اأنها  امللكية 

غ�ش�ن  فى  املتحدة  ال�ليات  رئي�ص 

وفًقا  املقبلة،  الع�شرة  ال�شن�ات 

ل�شحيفة اإندبندنت الإجنليزية، حيث 

الربيطاين  امل�ؤلف  باور،  ت�م  يعتقد 

دوقة  �شرية  حالًيا  يكتب  الذي 

اأن حتذو حذو  اأنها ميكن  �شا�شك�ص، 

مثل  ه�لي�ود  يف  اآخرين  ممثلني 

اأرن�لد �ش�ارزنيجر ورونالد ريجان 

وتدخل عامل ال�شيا�شة.

ميجان  اأن  باور  ويقرتح 

ال�شداقة  ا�شتخدام  ميكنها  ماركل 

كامال  الأمريكي  الرئي�ص  نائب  مع 

طم�حاتها  لتعزيز  واأوباما  هاري�ص 

ال�شيا�شية.

عن  تنّحيهما  »منذ  وتابع: 

فى  بارزين  كع�ش�ين  من�شبهما 

العائلة املالكة فى عام 2020، ا�شتقر 

�شانتا  يف  وميجان  هاري  الأمري 

يعي�شان  حيث  بكاليف�رنيا،  باربرا 

مع ابنهما اأر�شى وابنتهما ليلبيت«.

اأ�شبح  اإذا  اأنه  باور  وزعم 

يف  ال�شي�خ  جمل�ص  مقعدي  اأحد 

ميجان  تك�ن  فقد  ا،  حًرّ كاليف�رنيا 

م�شيًفا  املن�شب،  لهذا  ق�ية  و�شيفة 

ا الرت�ّشح ملن�شب حاكم  »ميكنها اأي�شً

املكاتب  اأرقى  اأحد  وه�  ال�لية، 

الأمريكية«.

اآل كلينت�ن  واأو�شح: »بدعم من 

�شع�بة  ميجان  ت�اجه  لن  واأوباما، 

كبرية يف الرت�شيح ك�احٍد من اأع�شاء 

الك�جنر�ص الـ40 بال�لية الذين مت 

اإر�شالهم اإىل وا�شنطن«.

خنف�ساء يابانية 

تزرع �لرعب يف �أملانيا

بعد  القلق  الأملانية  الآفات  مكافحة  دوائر  ي�شاور 

البالد يف  من حدود  بالقرب  يابانية  خنف�شاء  اكت�شاف 

مدينة بازل ال�ش�ي�شرية.

الزراعية  للتكن�ل�جيا  اأوج�شتنربغ  واأو�شح مركز 

اأن هذه اخلناف�ص ميكن اأن ت�شبب اأ�شراًرا ج�شيمة نظًرا 

لعدم وج�د كائنات تتغذى عليها يف اأملانيا. لذلك يجب 

وج�د  عن  ويبلغ�ا  العادي�ن  الأ�شخا�ص  ينتبه  اأن 

خنف�شاء كهذه حال العث�ر عليها، ووقفها عن التحرك 

بعيًدا.

وي�شنف معهد ي�لي��ص ك�ن، وه� مركز البح�ث 

ذات  »خنف�شاء  اأنها  على  احل�شرة  للنباتات،  الحتادي 

�شهية كبرية«.

 300 من  اأكرث  على  اليابانية  اخلنف�شاء  وتتغذى 

اأوج�شتنربغ  مركز  وذكر  اخل�شبية،  النباتات  من  ن�ع 

اأ�شجار التفاح والأ�شجار ذات الن�اة احلجرية  اأن منها 

وال�رود  والعنب  والذرة  ال�ش�يا  وف�ل  والفراولة 

وغريها الكثري.

ح�سناء دفعت ثمن �إخفاق منتخب �إجنلرت�
اأقيمت  التي   »2020 »ي�رو  اأوروبا  بط�لة  تكن  مل 

على  �شعيدة  املا�شيني،  وي�لي�  ي�ني�  �شهرين  بني 

التي  غريلي�ص،  جاك  الإجنليزي  املنتخب  لعب  �شديقة 

بالقتل. تهديدات  تلقت  اإنها  قالت 

قالت  الربيطانية،  ني�ز«  »�شكاي  �شبكة  وح�شب 

»من  اإنه  عاًما(   25( اأت�ود  �شا�شا  الأزياء  عار�شة 

اأن  يعتقدون  وهم  ال�شباب  يرتعرع  اأن  للغاية  املحزن 

جيد«. اأمر  الإنرتنت  عرب  الإ�شاءات  ن�شر 

واأ�شافت اأن »الأمر و�شل اإىل حّد التهديدات بالقتل«، 

اأمام  النهائي  مباراة  يف  ورفاقه  غريلي�ص  اإخفاق  بعد 

الإيطايل. املنتخب 

»بيئة  اأن  والغ�شب،  الأمل  اعت�شرها  وقد  واأردفت 

على  خا�شة  �شامة«،  الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل 

ت�ك«. و»تيك  »اإن�شتغرام«  يف  ح�شابيها 

املثال  �شبيل  على  اأتلقى  »كنت  �شا�شا،  واأو�شحت 

ذلك.  اأق�ل  عندما  اأبالغ  ول  ي�مًيا،  بالقتل  تهديد   200

قبيل:  ومن  ي�م،  كل  ت�شلني  تزال  ل  الر�شائل  من  الكثري 

مت�تي«. اأن  اأمتنى 

اأعمار  فتيات  من  تهديدات  تلقت  اأنها  وك�شفت 

»�شيء  الأمر  اأن  معتربة  عاًما،  و14   13 بع�شهن 

خميف«.

اأنها »حتجب  على  ال�شهرية  الأزياء  عار�شة  و�شّددت 

النا�ص  لأن  الت�ا�شل؛  و�شائل  عن  بها  اخلا�شة  الأ�شياء 

لتعبريها. وفًقا  للغاية«،  لئيم�ن 

»كلبة« تتحول �إىل فنانة وتر�سم لوحة لعّباد �ل�سم�س

حتّ�لت كلبة، وا�شمها »�شيكرت«، اإىل ظاهرة مثرية على الإنرتنت اأخرًيا، 

بف�شل ل�حة فنية اأبدعتها لنبتة ت�شبه عّباد ال�شم�ص.

وبت�شميم عنيد، اأ�شبحت الكلبة من ن�ع كلب الراعي الأ�شرتايل، ت�شنع 

روائع من الفن احلديث، حيث انت�شرت ل�حتها املائية للزهرة ال�شفراء ب�شكل 

وا�شع على م�اقع الت�ا�شل، حا�شدة 16 ملي�ن م�شاهدة، وفًقا ل�شحيفة »ذا 

�شن« الربيطانية. ويف الفيدي� املن�ش�ر للكلبة، التي لديها اأكرث من ملي�ن 

متابع على »اإن�شتغرام«، تظهر »�شيكرت« ويف فمها فر�شاة الر�شم، وهي 

تطلي قما�شة بالل�ن الأزرق بالكامل، ثم تتح�ل اإىل الل�ن الأخ�شر، لر�شم 

جذع نبتة مكللة بزهرة �شفراء. وقد وقفت بالقرب من ل�حتها التي حتمل 

ت�قيًعا بب�شمة خملبها، ما قد يعني اإمكانية تاأمني فر�شة لها للح�ش�ل على 

مالها اخلا�ص. وقالت مالكة الكلبة، الأمريكية ماري يبرتز )20 عاًما(: »اأنا 

فخ�رة جدًّا بها«، م�شيفة اأن »�شيكرت« ر�شمت نبتة عّباد ال�شم�ص، اأو رمبا 

اأقح�انة، م�شيفة اأنهما ا�شتمتعا كثرًيا بالعمل على ر�شم اأ�شكال خمتلفة، 

و�شربات فر�شاة عدة، اأخرًيا، اإىل اأن و�شلت اإىل النقطة، حيث ميكنها �شنع 

اأ�شكال ميكنها التعّرف اإليها مبفردها.

بداأت الفنانة دّرة، ت�ضوير 

حكاية جديدة با�ضم »غالية« 

�ضمن حكايات م�ضل�ضل 

»زي القمر«، والذي يدور 

يف حكايات منف�ضلة ويتم 

عر�ضها قريبًا. 

حكاية »غالية« هو ا�ضم 

�ضخ�ضية النجمة درة يف 

العمل، وهي من تاأليف 

اأحمد ح�ضني واأحمد 

فرغلي واإنتاج �ضيرنجي 

ومها �ضليم، وي�ضارك دّرة 

بطولتها كل من �ضالح 

عبداهلل وفرح يو�ضف ومراد 

مكرم، واإخراج �ضريين 

عادل التي تعود للتعاون 

مع دّرة بعد �ضنوات منذ اأن 

قدمتا مًعا عدًدا من الأعمال 

التي لقت جناًحا جماهريًيا 

كبريًا، وهي »العار« 

و»الريان«.

 ميجان ماركل 

»�ل�سحة«: ت�سجيل 94 �إ�سابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 70 حالة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 اأغ�شط�ص   3 ي�م  يف   15696

وافدة،  لعمالة  حالة   28 منها  جديدة  قائمة  حالة   94

قادمة  حالة  و14  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة  و52 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  تعافت 70 حالة  كما  اخلارج،  من 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 267096.

حالت،   5 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

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

من  م�شتقر  و�شعها  حالت   1010 اأن  حني  يف  حالت 

حالة   1015 بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد 

قائمة.



03 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t
Wed 04 Aug 2021  |  السنة 16  |   العدد 5716   |  األربعاء 25 ذو الحجة 1442هـ

العالقات المشتركة وصلت إلى مستوى عاٍل غير مسبوق وتشهد سياسات طموحة متطابقة

العالقات األخوية تستند إلى تاريخ 
ممتد بين البلدين والشعبين الشقيقين

 انا نهياني وهو خليفي 
ويبقى الخليفي فزعة نهيانه

الملك في مقدمة مودعي ولي عهد أبوظبي

كان حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه ف��ي مقدم��ة مودعي أخي��ه صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظب��ي نائب القائد األعلى للقوات المس��لحة 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة لدى 

مغادرت��ه الب��الد هذا الي��وم بعد زي��ارة أخوية 
التق��ى خاللها بجالل��ة الملك المف��دى حفظه 
اهلل ورع��اه، كما كان في الوداع صاحب الس��مو 

الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل وعدد 

من أصحاب السمو والمعالي.

 تنفيذًا لألمر الملكي.. استكمال اإلجراءات القانونية 
الستحداث وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

تنفي��ذًا لألمر الس��امي لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه وافق مجلس الوزراء في جلسته 
اإلثنين برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل على مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون 
التش��ريعية والقانونية الس��تكمال اإلجراءات القانونية لتعديل المرس��وم 

بقانون رقم )19( لس��نة 1976 في ش��أن األوسمة باس��تحداث وسام األمير 
سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي.

ويأتي اس��تحداث هذا الوس��ام تقديرًا من جاللة المل��ك المفدى حفظه اهلل 
ورعاه للجهود الطيبة لألطب��اء والممرضين والطواقم الطبية وكذلك الذين 
استش��هدوا أثن��اء تأدية واجباتهم الطبية، واألش��خاص الذي��ن كانت لهم 

إس��هامات وخدمات جلّية في الدعم الم��ادي والمعنوي للكوادر الطبية، وهو 
م��ا يمثل امت��دادا للرعاي��ة الكريمة والدعم الس��امي من جاللت��ه للجهود 
المتواصل��ة لكافة الكوادر الوطنية بالصفوف األمامية والجهات المس��اندة 
لها التي تميزت بالمثابرة والش��جاعة والصب��ر على الصعاب ضمن الجهود 

الوطنية الجامعة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأكد صاح��ب الجاللة عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل 
ورع��اه، على الدور المح��وري الكبير الذي تقوم به دولة 
اإلمارات العربية المتحدة في تثبيت األمن واالس��تقرار 
ف��ي المنطق��ة والعال��م، والتزامه��ا المتواص��ل تجاه 
األشقاء ودول الجوار لدرء األخطار ومواجهة التهديدات 
ال��دول  أم��ن واس��تقرار  الت��ي تس��تهدف  اإلرهابي��ة 
وش��عوبها، ودعمها المتواصل للخط��ط التنموية في 
المنطق��ة والعالم، بما يؤكد دوره��ا الريادي العالمي 

الهام في نشر السالم والخير والرخاء.
كما أش��اد جاللته باإلنجازات التنموية التي تش��هدها 
دول��ة اإلم��ارات العربية المتح��دة الش��قيقة والبرامج 
المتقدم��ة له��ا ف��ي تطوي��ر الطاق��ة الذري��ة وعلوم 
الفض��اء والعلوم الطبية والطاقة المس��تدامة وغيرها 
م��ن المجاالت، بما يبرز المكان��ة الحضارية المتقدمة 

لدولة اإلمارات بجهود أبنائها، وبما يس��هم في خدمة 
البشرية جمعاء ويعد فخرًا لألمتين العربية واإلسالمية 

والعالم.
وخ��الل اللق��اء، جرى اس��تعراض التط��ورات اإلقليمية 
والدولية، وجه��ود البلدين ومس��ارات التعاون بينهما 
ضمن اإلط��ار الثنائي والدولي ف��ي مواجهة التحديات 

والتعامل مع مختلف التطورات والمستجدات.
وحضر اللقاء من الجانب اإلماراتي، س��مو الشيخ حمدان 
بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وسمو 
الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي علي 
بن حماد الشامسي نائب األمين العام للمجلس األعلى 
لألمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش 
المستشار الدبلوماس��ي لصاحب السمو رئيس الدولة، 
وس��عادة الشيخ س��لطان بن حمدان بن زايد آل نهيان 

س��فير دولة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة ل��دى مملكة 
البحرين، وس��عادة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل 

نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات.
كما حض��ر من الجان��ب البحرين��ي، س��مو الفريق أول 
ركن الش��يخ محمد بن عيس��ى آل خليفة رئيس الحرس 
الوطني وسمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة الممثل 
الشخصي لصاحب الجاللة الملك المفدى، وسمو اللواء 
الركن الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة مستش��ار األمن 
الوطن��ي قائد الح��رس الملكي، وس��مو المقدم الركن 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي 
الخاصة، ومعالي الش��يخ خالد بن أحم��د بن محمد آل 
خليفة مستش��ار صاحب الجاللة للشؤون الدبلوماسية، 
ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية 

واالقتصاد الوطني.

وأقام حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه اهلل 
ورعاه، مأدبة غ��داء تكريمًا لصاحب الس��مو ولي عهد 
أبوظب��ي نائب القائد األعلى للقوات المس��لحة والوفد 

المرافق لسموه.
وكان حض��رة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، في 
مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهي��ان ولي عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعلى 
للقوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى 

وصوله إلى البالد أمس في زيارة أخوية.
كما كان في االس��تقبال، صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء وعدد م��ن أصحاب الس��مو والمعالي، وقد أدى 

صفان من حرس الشرف التحية لضيف البالد الكريم.
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وزيرة الصحة: »وسام األمير 
سلمان« تقدير للجهود الوطنية 

في التصدي لـ»كورونا«
أشادت وزيرة الصحة فائقة الصالح باألمر الملكي السامي لحضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه باس��تحداث »وس��ام األمير س��لمان بن 
حمد لالستحقاق الطبي«، مؤكدًة أن تقدير جاللة الملك المفدى 
للجه��ود الكبي��رة لألطب��اء والممرضين والطواق��م الطبية يمثل 
امت��دادًا للرعاي��ة الكريمة والدعم الس��امي م��ن جاللته للجهود 
المتواصل��ة لكافة الكوادر الوطنية بالصف��وف األمامية والجهات 

المساندة لها. 
وأعربت الصالح عن شكرها وتقديرها للمتابعة الدؤوبة لصاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، وقيادته الجهود الوطنية للتصدي للفيروس كانت 
ركي��زة المضي بثبات ف��ي تنفيذ الخطط الت��ي ُوضعت لمختلف 
مس��ارات التعام��ل مع في��روس كورون��ا )كوفي��د 19( والحد من 

تداعياته.
وأوضحت الصالح أن الموافقة تعك��س اهتمام وتقدير الحكومة 
لما تزخر ب��ه المملكة من كفاءات وخب��رات طبية متخصصة في 
القطاع الصحي، وتقدير جهودهم في هذا القطاع الهام والحيوي.

 محمد بن عبداهلل: »وسام األمير سلمان« تقدير 
ملكي رفيع لجهود ولي العهد رئيس الوزراء

أش��اد رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن 
عب��داهلل آل خليف��ة، باألم��ر الملك��ي 
السامي لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه، باستحداث 
»وس��ام األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د 
لالس��تحقاق الطب��ي«، معربًا معاليه 
عن بالغ التقدير واالمتنان إلى جاللة 
المل��ك المف��دى عل��ى ه��ذه اللفتة 
والمش��هودة من  الكبي��رة  الملكي��ة 
جاللت��ه، الموّجه والداع��م األول لكل 
العاملين في القطاع الطبي وللجهود 
الوطني��ة المخلص��ة بقي��ادة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء. ج��اء ذلك بمناس��بة موافقة 

مجلس الوزراء في جلس��ته المنعقدة 
االثنين برئاسة صاحب السمو الملكي 
ول��ي العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء 
على مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون 
القانوني��ة والتش��ريعية الس��تكمال 
اإلجراءات القانونية لتعديل المرسوم 
بقان��ون رق��م )19( لس��نة 1976 في 
شأن األوسمة باستحداث وسام األمير 

سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي.
وأكد رئيس المجل��س األعلى للصحة 
أن كاف��ة العاملين في القطاع الطبي 
يملؤه��م الفخ��ر واالعت��زاز بتقدي��ر 
جاللت��ه حفظ��ه اهلل له��م، الس��يما 
ف��ي أحلك الظ��روف حي��ث كان لدعم 
جاللته االس��تثنائي المحفز الرئيسي 

الجه��ات  وكاف��ة  البحري��ن  لفري��ق 
المس��اندة لمضاعف��ة الجهود وبذل 
أقصى طاق��ات الجهوزية في مواجهة 

ومكافحة انتشار فيروس كورونا.
 وأضاف: »إننا نعرب عن عظيم الشكر 
للتوجيه��ات  واالمتن��ان  والتقدي��ر 
المف��دى  المل��ك  لجالل��ة  الس��امية 
باستحداث »وس��ام األمير سلمان بن 
حمد لالس��تحقاق الطبي«، معاهدين 
جاللته على مضاعفة الجهود للكوادر 
الوطنية بالصفوف األمامية ومواصلة 
المثاب��رة والش��جاعة والصب��ر عل��ى 
الصع��اب ضم��ن الجه��ود الوطني��ة 
الجامعة في التصدي لجائحة فيروس 

كورونا«.

 هشام بن عبدالعزيز: 
وسام األمير سلمان لالستحقاق 
الطبي دافع لمزيد من اإلنجازات

أش��اد رئيس مجلس أمناء المستش��فيات الحكومية الشيخ 
هش��ام بن عبدالعزي��ز آل خليف��ة باألمر الملكي الس��امي 
لحضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، باس��تحداث وس��ام 
األمير س��لمان بن حمد لالس��تحقاق الطبي، والذي يعكس 
الدعم الملكي الس��امي للعاملين ف��ي القطاع الصحي عبر 
الرعاي��ة الملكية الس��امية لجاللة المل��ك المفدى، حفظه 
اهلل ورعاه، ومتابعة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي 
أثم��رت العديد من اإلنج��ازات والمكتس��بات على الصعيد 
الصحي. وأّكد رئيس مجلس أمناء المستش��فيات الحكومية 
أن األمر الملكي السامي يشكل حافزًا لكافة الكوادر الصحية 
م��ن أجل ب��ذل مزيد من العط��اء، لما تعكس��ه من تقدير 
القيادة لجهودهم في كافة المواقع والتخصصات، وتثمين 
للكف��اءات والخب��رات التي تضمه��ا المؤسس��ات الصحية 
الحكومي��ة، والتي ُتعد ركنًا أساس��يًا في نج��اح المنظومة 
الصحية في مملكة البحري��ن، بما تقدمه من كفاءة عالية 

وأداٍء متميز.

 انا نهياني وهو خليفي 
ويبقى الخليفي فزعة نهيانه

الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقية 
شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين

تلق��ى حضرة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد المف��دى حفظه 
اهلل ورع��اه برقي��ة ش��كر جوابية م��ن أخيه خادم 
الحرمين الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود عاه��ل المملك��ة العربية الس��عودية 
الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث 
بها جاللت��ه إلى أخيه خادم الحرمين الش��ريفين 
بمناس��بة نجاح موس��م حج هذا الع��ام 1442ه�.  
وأعرب خادم الحرمين الش��ريفين في البرقية عن 

خالص شكره وتقديره لجاللة الملك المفدى على 
مشاعر جاللته األخوية النبيلة ودعواته الصادقة، 
متمنيًا لجاللته موفور الصحة والسعادة ولمملكة 
البحرين وشعبها تحقيق مزيد من التقدم والرخاء 

واالزدهار في ظل قيادة جاللته الحكيمة.
و تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين 
المل��ك س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود عاهل 

المملك��ة العربي��ة الس��عودية الش��قيقة، وذلك 
ردًا عل��ى برقي��ة التهنئ��ة التي بعث بها س��موه 

بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442ه�.
كم��ا تلقى صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقية ش��كر جوابية مماثلة 
م��ن أخي��ه صاحب الس��مو الملك��ي األمير محمد 
بن س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة 

العربية السعودية الشقيقة.

ولي العهد السعوديسمو ولي العهد رئيس الوزراءخادم الحرمين الشريفينعاهل البالد المفدى

 الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة
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البحرين برعاية الملك حريصة على دعم الحريات والشعائر الدينية

»األعلى للشؤون اإلسالمية«: جهود مقدرة  
للفريق الوطني لتأمين السالمة بموسم عاشوراء

اإلسللامية  للشللؤون  األعلللى  المجلللس  أشللاد 
بالمضامين والتوجيهات السامية على الصعيدين 
المحلللي واإلقليمللي خال اسللتقبال حضرة صاحب 
الجالللة الملللك حمد بللن عيسللى آل خليفة عاهل 
البللاد المفدى حفظلله اهلل ورعاه لصاحب السللمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيللس مجلس الللوزراء، مثمنًا تأكيللد جالته على 
تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق الروابط والصات 
الوثيقللة التللي تحافظ على مكتسللبات المسلليرة 
التنمويللة المباركة لللدول مجلس التعللاون لدول 
الخليللج العربية، وعلى ما تضمنه »بيان العا« من 
أهداف سللامية تعزز الترابط والتنسلليق بين دول 
المجلللس، منوهًا فللي الوقت نفسلله بالتوجيهات 
الملكيللة السللامية بأن يكللون الخطللاب اإلعامي 
متوافقًا مع القيللم المجتمعية والعادات والتقاليد 
النبيلة الجامعة التي ترسخ وحدة الهدف والمصير 

المشترك ألبناء دول مجلس التعاون.
ورفللع المجلللس خللال الجلسللة االعتياديللة التي 
عقدها الثاثاء عن ُبعد عبر تقنية االتصال المرئي 
برئاسة رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسامية 
الشلليخ عبدالرحمن بن محمد بن راشللد آل خليفة، 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب 
الجالللة الملللك المفدى حفظلله اهلل ورعللاه، وإلى 
صاحب السللمو الملكي ولي العهللد رئيس مجلس 
الللوزراء، وإلللى العائلللة المالكللة الكريمللة، وإلى 
الحكومللة، وعموم األمتيللن العربية واإلسللامية، 
بمناسللبة العام الهجري الجديد، سائًا اهلل تعالى 

أْن يجعله عام خير وبركة على الجميع.
كما أعرب المجلس عن تقديره العميق للتوجيهات 
الملكية السللامية بإصدار التقويم البحريني للعام 
الهجري 1443هل وفقًا للمعايير الشرعية والعلمية 
الزبللارة  »روزنامللة  منهجيللة  ووفللق  والفلكيللة، 
والبحريللن« التي اعتمدهللا العاَّمللة عبدالرحمن 
للن عاليللًا الرعاية الملكيللة الدائمة  الللزواوي، وثمَّ

والمسللتمرة للمشللروعات اإلسللامية المختلفللة، 
مؤكللدًا أنها تعد دافعللًا كبيرًا للجميللع نحو البذل 

والتطوير والتحديث في مختلف المجاالت.
وأبدى المجلس اعتزازه الكبير بصدور هذا التقويم 
الجديللد الذي يتميز بالضبللط والدقة، والذي يبني 
بإخللاص وموضوعيللة علللى المسلليرة العلميللة 
المباركة في العلوم الشرعية والفلكية في البحرين 
علللى امتداد عقللود طويلة مللن الزمن بللرع فيها 
العلمللاء الرواد األوائل ومن سللار على خطاهم من 
علماء هللذه األرض المعطاءة؛ ليكللون هذا اإلنجاز 
شللاهدًا آخر من الشللواهد الحيللة علللى تميُّز أهل 

البحرين وريادتهم وأصالتهم.
وأشللاد المجلللس بالجهللود الكبيرة التللي بذلتها 
اللجنللة العليا للتقويللم البحريني برئاسللة رئيس 
المجلللس األعلللى للشللؤون اإلسللامية إلنجاز هذا 
المشللروع المبللارك الذي روعيت فيلله أعلى درجات 
الدقللة وااللتللزام بالمعاييللر المطلوبللة واختاف 
أقاليم المسلمين وتباعد بلدانهم وفوارق التوقيت 
الطبيعية بين البلدان حسب مواقعها، وما يتبع ذلك 
من تباين األوقات بيللن الليل والنهار طواًل وقصرًا، 
مثمنللًا اإلضافات القيمة التللي أضافتها اللجنة إلى 
اإلصدار الجديد من التقويم البحريني لزيادة الدقة 
والفائدة، معربًا عن شكره لجميع الجهات الرسمية 
المساندة على تعاونها وإسهاماتها الطيبة إلصدار 
هللذا التقويم لتعميم الفائللدة والتعريف بأهم ما 

تضمنه من تحديث وتطوير.
وأكللد حللرص المملكللة واعتزازها برعايللة ودعم 

الحريات والشللعائر الدينية في إطار حرصها الدائم 
على كفالة الحقللوق والحريات للجميللع، مثمنًا في 
هذا السللياق ما يوليه حضرة صاحب الجالة الملك 
المفدى حفظه اهلل ورعاه من اهتمام ودعم كبيرين 
للمواسم الدينية ومنها موسم عاشوراء، مقدرًا في 
الوقت نفسلله الجهللود الكبيرة والخدمللات الجليلة 
التللي تبذلهللا الحكومللة برئاسللة صاحب السللمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتعاون 
مع الجهات األهلية المعنية إلنجاح موسم عاشوراء 
والخللروج به علللى الوجلله األكمل، مثمنللًا الجهود 
الطيبللة التي يقللوم بها الفريللق الوطني للتصدي 
لفيللروس كورونا مع الجهللات الرسللمية واألهلية 
المعنية لتأمين سامة الناس في موسم عاشوراء، 
داعيللًا الجميع إلللى االلتزام بتعليمللات وتوجيهات 
المختصيللن فللي هذا الشللأن بما يضمن سللامة 
الجميللع، سللائًا اهلل العلللي القديللر أن يعيللد هذا 
الموسللم على الجميللع بالصحة والعافيللة واألمن 

واألمان.
بعللد ذلك، بحللث المجلس الموضوعللات المدرجة 
علللى جللدول أعماللله، واسللتهلها باالطللاع على 
مذكرة من األمانة العامة بشللأن آخر المستجدات 
المتعلقة بمعهد القللراءات وإعداد معلمي القرآن 
الكريم، كما أخذ علمًا بنتائج االجتماع الذي عقدته 
اللجنة المختصة بالمجلللس مع األوقاف الجعفرية 
بشأن الخطط والبرامج االستثمارية إلدارة األوقاف 
الجعفرية، مسللتعرضًا الرسللائل الواردة وبحث ما 

يستجد من أعمال، واتخذ بشأنها ما يلزم.

 إصدار التقويم البحريني شاهد 
ز أهل البحرين وريادتهم وأصالتهم على تميُّ

 التأكيد الملكي على تعزيز اللحمة 
الخليجية يرسخ وحدة الهدف والمصير المشترك

قصيدة مهداة إلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء.

كِر َوالِعـرَفاُن«  »وَلُكم َعِظيُم الشُّ

لللرُت ِشلللعلللَرًا مللا َحللللَوى الللِوجللللللللَداُن َسلللطَّ
َبَنللاُن َكتللبُت  للا  ِممَّ اْنللَتللَشللى  َقلللللِد  َو 

َبأِسِهم َو  ِبللاللللللرَِّجلللللاِل  اإلَشلللللاَدُة  َتحلُلو 
َزَملللللللاُن َو  َملللللوِضللٌع  َقللللللللوٍل  َفلللللِللللللُكللللللِّ 

َمللَواِقلللللللللللٌف َو  َمللَبللللللللاِدٌئ  الللللللللرَِّجللاَل  إنَّ 
جَعللاُن الشُّ ُيللعللللللللَرُف  للَداِئللِد  الللشَّ ِعنللَد 

للللللللًة ُأمَّ ُيللوِهللللللللُن  َكلللللاَد  ي  للَحللللللللدِّ الللتَّ إذا  َو 
َبللاُنلللللوا َو  للاِدُقلللللوَن  الللصَّ اللللرَِّجلللاُل  َبللللرَز 

َقلدُرَهلا ُيللعلللللَرُف  اأَلْبللَطلللللاِل  َملللَعلللاِدُن  َو 
َكلاُنللوا ُهللم  أيَنلَملا  ّعنُهلم  لُّ  َفلللللَتلللللدُّ

َقلللللْد َعلللللاَنللِت الللَبللحلللللَريللَن ِملللْن َأملللٍر َدَهللى
الُبللللَداُن َقبِلهللا  ِملللللن  ِبلللللِه  للْت  َضللجَّ

َفللَوَبلللللاُء »ُكلللوُروَنلللا« َبلللللَدا ُمللَتلللللَربِّللَصلللللًا
اأَلحللللللَزاُن و  اللللَخلللوُف  اللللِبلللاَد  َوَغلللللللللَزا 

َمَخافلٍة َو  َجللَهلللللاَللللللٍة  َبللللليللَن  والللنَّلللللاُس 
َتللواَنلللللوا َو  أنللَكلللللُروا  ِمللنللُهللم  الللَبللعللُض  َو 

ُدوِنللهلللِللم مللن  لهلا  َبللطللٌل  انللَبللَرى  قللد  َو 
َأواُن للِجللهللاِد  هللللللللذا  َيللللللللُقللللللللوُل  َو 

ُجُهللوَدُهم و  ُصللُفللوَفلللللُهللم  َيللُقللوُد  َرجلللٌل 
ُعنلللَوان َلنللا  ِوحللَدُتللَنللللللللا  َيللُقللللللللوُل  َو 

َخلِفللِه ِمللن  لللُدوا  َتلللَوحَّ اللللللرَِّجلللللاَل  َفللَتللَرى 
َتللفللاُنللوا َو  ِبللُجللهللِدهللم  للُفللوَف  الللصُّ للللوا  َرصُّ

ِرَجللللللللاَلللهلللللا َو  ِبلللللللاَدُه  ُيللِحللللللللبُّ  َرُجلللللُل 
للاُن الللشَّ َيعُللو  َو  َتلللللرَقللى  أن  ُيللِحلللللبُّ  ٍو 

َطبُعللُه َو  األِملللللللليللُر  ُهلللَو  َتعَجللَبنَّ  ال 
َسلَملللاُن إنَّللللللللُه  ي  للَحللللللللدِّ الللتَّ َيللهللللللللَوى 

َكَسْبَتَهلا الَعظْيلِم  الَملِلِك  ِملَن  ِثلَقلًة 
َملَكلاُن الَملِلْيلُك  َأوَللللى  ِللَملا  َأْنلللللُتللم 

َقللاِهٌر َفللعللزُمللَك  َلهللا  أنلللَت  َسلَمللاُن 
بَّللاُن الشُّ َيللَقللَتللدي  َعللزِملللللَك  ِبِمثللِل  َو 

َفللَضللَربللَت ِلللَأجلليللللللللاِل أحللَسللَن ُقللللللللدَوٍة
اإلنسللاُن هللَو  َثلللللرَوُتللنللللللللا  َقلللَت  إذ 

أماَنلللًة الللِبلللللاِد  ِمللصللَلللَحلللللَة  َفللَجللَعللللللللَت 
َفلللللِبللِمللْثللِل َبلللأِسلللَك َتلللللْفللَخلللللُر األوَطللللللللاُن

َبللْيللَنلللللَنلللللا ُيلللللَمللللليِّللُز   َوَبللللللاٌء ال   َهلللللللَذا 
َللللللْم ُتلللللْثللِنلللللِه اأَلْعلللللللللللراُق و األلللللللللَواُن

َجِملْيِعَهلا ِللللللُحلللللُدوِد  َعلللللاِبلللللَر  َفلللللَتلللللَراُه 
َسيَّلللاُن ِبلَفلْتِكلِه  للُعلللللوِب  الللشٌّ ُكللللللُّ 

َشعَبنا ِلللَيللحللِمللي  علليللسللى  أبلللو  َفللَسللَعللى 
إخلللللللللللَواُن ِكلُّللُهلم  َكلللللِريللللللللٌم  َشعللٌب 

أثللَلللجللَت َصللللدَر الللُكللللللِّ ِملللن أفللَعللاِللللللُكللم
الللُبللرَهلللللاُن ِهلللَي  ُقلللللُتلللللم  اللللذي  َعلللللى  َو 

َعلللللِزيللَمللًة  َتللسللَتللِحللثُّ  ِفللْيللَنلللللا  َغلللللللَدوَت  َو 
َداُنلللللوا َقللد  ِبهللا  َلكلم  الللرَِّجلللللاِل  ُكللللللُّ 

ِبلَفْضِلُكْم اللَوبلاُء  ُدِحلللللَر  َقلْد  َسللَملاُن 
َأَملللللاُن َأَطللللللَّ  َقلللللْد  َخلللللوٍف  َبلْعلِد  ِملللللْن 

ِبَملا َراِئلللللللَدًة  الللَبللْحلللللَرْيللَن  َجلَعللُتُم  َو 
َبللَيلللللاُن َذاَك   َبلللللْعلللللَد   َملللللا  لْقلَتلُه  َحلقَّ

َقللاِئلللٌد َأنَّللللللللَك  َسلَملللاُن  يلا  َأثَبللتَّ 
ِخللللللللذاَلُن ال  َو  َنللَصلللللٌب  ُيثلِنللُكم  َللللللْم 

ُتِزيلُنلُهم الللرَِّجلللللاِل  فللي  الللُملللللُروءَة  إنَّ 
َجلَنلاُن َو  ُجلللللللرَأٌة  الللرِّيللللللللاَدُة  َكللللللللذا  َو 

َتِحلليَّللٍة َأَجللللللُّ  عيسى  أبلللللا  َفَلللُكلم 
الللِعلللللرَفللاُن َو  كلِر  الشُّ َعِظليُم  َللُكلم  َو 

َلنلا عبسى  َأَبللللللللا  يلللللا  َربِّللللي  َيللحللِملليلللللَك 
بَّلللاُن الللرُّ َأيُّللهللا  ُقلللللْدَملللللًا  ِللللللَنللِسللْيللَر 

ِبِحلنلَكلٍة الللَعللِسللْيللَر  للْعلللللَب  الللصَّ َفللُتلللللَذلِّللُل 
ُخللسلللللَراُن  َأو  َوْهلللللللُن  َيللْعلللللَتلللللِرْيللَنلللللا  اَل 

د. عبد اهلل أحمد منصور آل رضي

المانع: تطبيق كامل البروتوكوالت الطبية 
لحماية صحة وسالمة نزالء مراكز اإلصالح

أكد وكيللل وزارة الصحة الدكتور وليد 
المانع أن الرعايللة الصحية المقدمة 
لنللزالء مراكز اإلصللاح والتأهيل تقع 
في نطاق مسللؤولية الللوزارة، وتأتي 
في إطار الخدمللات الصحية المقدمة 
لكافللة المواطنيللن والمقيميللن في 
البحريللن، منوهللًا إلللى أنلله يتم في 
هذا اإلطللار تطبيق كامللل اإلجراءات 
االحترازيللة والبروتوكللوالت الطبيللة 
المعمللول بها من أجللل حماية صحة 

وسامة كافة النزالء.
وأضللاف أن النللزالء يحظللون برعاية 
صحية متكاملة على مدار الساعة من 
قبل كوادر طبية متخصصة من وزارة 
الصحة بالتنسلليق مع وزارة الداخلية، 
منوهللًا بالتطبيق الدقيللق لإلجراءات 
االحترازيللة للحد من انتشللار فيروس 
كورونللا وتطبيللق البروتوكول الطبي 

المعمول به في هذا الشأن.
وأشللار إلللى أن الوضللع الصحللي في 
مراكللز اإلصللاح والتأهيللل مطابللق 
لكافة المعاييللر الطبية وأن من بين 
الخدمللات المقدمللة للنللزالء خدمات 
الرعايللة الصحية األوليللة، والخدمات 
وخدمللات  التخصصيللة،  الطبيللة 
النفسللية  والرعاية  النفسللي  الطللب 

حللاالت  ومتابعللة  واالجتماعيللة، 
األمللراض المزمنللة، باإلضافللة إلللى 
الخدمللات الطبية المسللاندة، ومنها 

المختبر الطبي والعاج الطبيعي.
واسللتعرض وكيل الصحللة الخدمات 
اإلصللاح  لنللزالء  المقدمللة  الطبيللة 
والتأهيل تحت إشللراف الللوزارة، الفتًا 
إلى تقديم االستشللارات الطبية »عن 
»االستشللاري  برنامج  وتنفيللذ  بعد« 
كبللار  زيللارة  خللال  مللن  الزائللر« 
االستشللاريين ذوي الخبرات من وزارة 
الصحة بتخصصات مختلفة لمتابعة 

الحالة الصحية للنللزالء وتقديم أعلى 
مستوى من الخدمة الطبية والعاج.

وأشللار المانللع إلللى توفيللر الرعايللة 
الصحيللة بواسللطة كادر طبي مكون 
وأطباء متخصصين  استشللاريين  من 
في أفللرع الطب المختلفللة مع توفير 
األدوية والفحوصللات الطبية الازمة 
مللن خللال العيللادات التخصصيللة، 
جميللع  بيللن  الربللط  علللى  فضللًا 
العيللادات الطبيللة في مراكللز إصاح 
وتأهيللل النزالء من خال نظام تبادل 

معلوماتي طبي متكامل.
ونللوه بتطويللر عيادة مركللز اإلصاح 
والتأهيللل فللي »جو« بهللدف تطوير 
جودة الخدمللات المقدمللة، حيث تم 
إنشللاء مختبر بالعيادة يعمل بصورة 
يوميللة، وتجهيز غرف تعقيم وتطوير 
خدمات الفم واألسنان، وتجهيز جناح 
كامللل لتقديللم الرعايللة الطبية، مع 
تجهيللز غرفللة عمليات إذا اسللتدعت 
الحاجة، وتوفير سلليارتي إسعاف على 

مدار الساعة.
وتطللرق إلللى ما أثيللر مؤخرًا بشللأن 
الحالة الصحية للنزيل حسن مشيمع، 
موضحللًا أنلله تتللم متابعللة وضعه 
الصحللي بانتظللام، حيث خضللع منذ 

العللام الماضي حتى منتصللف العام 
الجللاري لمعاينات طبيللة في مجاالت 
عللدة مللن بينهللا األمللراض المزمنة 
وطب األسللنان، وتتم متابعة حالته 
الصحية بما يختص بمرض سللرطان 
الغللدد اللمفاويللة فللي مركللز طبي 
متخصللص، الفتللًا إلللى إيداعلله بناًء 
المعالجين  األطبللاء  توصيللات  علللى 
أحللد المراكز الصحيللة التابعة لوزارة 
الصحللة لتلقي العللاج، مع اإلشللارة 
إلى أن وضعه الصحي مسللتقر وليس 

هناك ما يدعو للقلق على حالته.
كما تطرق إلى الحالة الصحية للنزيل 
إلى  السللنكيس، مشلليرًا  عبدالجليللل 
إيداعه كذلك أحللد المراكز التي تتبع 
وزارة الصحللة، وجللاٍر تقديللم كامللل 
الرعاية الطبية الازمة له، موضحًا أن 
النزيل في وعي تام وعاماته الحيوية 
وتتللم  الطبيعيللة،  معدالتهللا  فللي 

متابعة حالته الصحية بانتظام.
وحذر وكيللل وزارة الصحة من خطورة 
تسللييس الخدمات الصحية المقدمة 
وخاصللة  والمقيميللن،  للمواطنيللن 
أن البحريللن تحظللى بمكانللة دولية 
متميزة في مجللال الخدمات الصحية 

على كافة المستويات.

د.وليد المانع 

 انا نهياني وهو خليفي 
ويبقى الخليفي فزعة نهيانه

االنتهاء في الربع الرابع من العام الحالي

 »األشغال«: إنجاز 26٪ من مشروع 
تطوير الطرق بمجمع 360 في الزنج

قللال مدير إدارة مشللاريع وصيانة الطللرق بوزارة 
األشغال وشللؤون البلديات والتخطيط العمراني 
بللدر علللوي إن نسللبة اإلنجاز فللي تنفيللذ أعمال 
مشللروع تطوير الطرق بمجمللع 360 في منطقة 
الزنللج بمحافظللة العاصمللة، قللد بلغللت %26، 
والمللدرج ضمللن برنامج الللوزارة لتطويللر البنية 
التحتية لارتقللاء بالخدمات المقدمة للمواطنين 
والمقيميللن، حيللث يأتللي هللذا المشللروع تلبية 
الحتياجللات األهالي فللي المنطقة بشللأن إعادة 
تأهيل طرق المناطق، تسللهيًا لتنقل المواطنين 

والمقيمين من وإلى مسللاكنهم بكل يسر وأمان، 
ورفللع  المروريللة  الحركللة  انسلليابية  وتسللهيل 
مسللتويات السللامة واألداء علللى شللبكة الطرق 

حفاظًا على سامة مستخدميها.
وذكر علوي، أن المشروع يشمل على إعادة إنشاء 
وتأهيللل وصيانة الطرق بمجمللع 360 في الزنج، 
وتحديللث شللبكة الخدمللات بالتزامن مللع أعمال 
الطرق، إنشللاء شبكة لتصريف مياه األمطار، وضع 
قنللوات أرضية لاسللتخدام الحالي والمسللتقبلي 
ألجهللزة الخدمللات، وإنشللاء أرصفللة ومرتفعات 

لتخفيف السللرعة، باإلضافللة إلى إنشللاء مواقف 
للسيارات، وتحسين اإلنارة وتوفير جميع متطلبات 
المروريللة  العامللات  مللن  المروريللة  السللامة 
والخطللوط األرضيللة، مؤكدًا حرص الللوزارة على 
تنفيذ تلك المشروع ضمن سلسلة من المشاريع 
التللي تلبي احتياجللات األهالي، مثمنللًا دور أمانه 

العاصمة في متابعة تنفيذ مختلف المشاريع.
يذكر أنه يتم تنفيذ المشللروع بعد ترسلليته من 
قبللل مجلس المناقصات والمزايدات على شللركة 

الوردي، بكلفة بلغت 707,196.000 دينار.
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 جامعة البحرين: استمرار دعم 
الرسوم للبحرينيين وفق ضوابط محددة

أعلنت جامع��ة البحرين عن فتح ب��اب القبول 
للطلب��ة المس��تجدين في المرحل��ة الجامعية 
 ،2022/2021 األولى للعام الدراس��ي المقبل 
اعتبارًا من اليوم، مؤكدًة استمرار دعم الرسوم 
الدراسية للطلبة والطالبات البحرينيين وباقي 
الفئات المستحقة كأبناء األم البحرينية وزوجة 
البحرين��ي، لبرام��ج المرحل��ة الجامعية األولى 

االعتيادية. 
وأش��ارت الجامع��ة إل��ى أن تطوي��ر البرام��ج 
بالجامع��ة  اإلداري��ة  واألنظم��ة  األكاديمي��ة 
يه��دف إل��ى االرتقاء بج��ودة التعلي��م العالي 
وتعزي��ز تنافس��ية الجامعة على المس��تويين 
اإلقليم��ي والعالم��ي، وبما يمكنه��ا من أداء 
دورها الوطن��ي في تطوير مخرج��ات التعليم 
ما بعد المدرس��ي م��ن التخصص��ات وربطها 
بسوق العمل ومتطلباته وإسهامها في برامج 

التنمية الشاملة. 
وأكدت الجامعة اس��تمرار الرس��وم الدراس��ية 
للطلبة البحرينيين المس��تجدين 8 دنانير لكل 
س��اعة معتمدة لمدة البرنام��ج، مضافا إليها 
فصل دراسي واحد ابتداء من العام األكاديمي 
2022/2021. وسيكون دعم الرسوم الدراسية 
خالل هذه الفترة 72 دينارا لكل ساعة معتمدة 

خالل المرحلة الجامعية األولى االعتيادية. 
وإذا تج��اوزت فترة الدراس��ة الفصل اإلضافي، 
فستكون الرس��وم الدراس��ية مدعومة بنسبة 
50% فق��ط، أي س��تكون الرس��وم الدراس��ية 
الت��ي س��يتحملها الطالب 40 دينارًا للس��اعة 
المعتم��دة خ��الل الفص��ل الذي يل��ي الفصل 

اإلضافي. 
أما إذا تجاوزت فترة الدراس��ة للفصول الواردة 
س��ابقا فس��تكون الرس��وم الدراس��ية بس��عر 
الكلفة، أي 80 دينارًا لكل ساعة معتمدة، مما 
يجعل األداء معيارًا بش��كل يحف��ز على المزيد 

من اإلبداع والبذل في التحصيل العلمي. 
وستكون الرسوم الدراس��ية بسعر الكلفة 80 
دينارًا لكل س��اعة معتمدة للبرامج المسائية 

للمرحل��ة الجامعية األولى للتعليم المس��تمر 
وللطلبة غير البحرينيين ممن ال تنطبق عليهم 
االتفاقي��ات المبرمة أو المبتعثين من دولهم 
بحسب االتفاقيات التي تنظم شؤون االبتعاث 
المتبادل للدراسة في برامج المرحلة الجامعية 

األولى. 
وأضاف��ت الجامعة، أن خط��ة تطوير الجامعة 
ترتك��ز على تعزيز النج��اح األكاديمي للطلبة، 
وبهذا فسيس��مح للطال��ب بإع��ادة المقررات 
في حال الرس��وب فيها للمرة األولى بالرسوم 
المدعوم��ة، أم��ا ف��ي حال��ة الرس��وب وإعادة 
المق��ررات للمرة الثاني��ة أو إع��ادة المقررات 
بهدف تحس��ين المعدل التراكمي فس��تكون 
اإلع��ادة بالرس��وم 80 دين��ارا بحريني��ا ل��كل 
س��اعة معتمدة وسيعمل بهذا بدءًا من العام 
عل��ى  وس��يطبق   2023  /  2022 األكاديم��ي 

الطلبة المستجدين فقط. 
وأوضح رئي��س الجامعة الدكتور رياض حمزة، 
واألنظم��ة  األكاديمي��ة  البرام��ج  تطوي��ر  أن 
اإلداري��ة بالجامع��ة يه��دف إل��ى تعزي��ز أداء 
الجامعة لدورها الوطن��ي في تطوير مخرجات 

التعلي��م ما بعد المدرس��ي م��ن التخصصات 
وربطها بس��وق العمل ومتطلباته وإسهامها 
في برامج التنمية الش��املة، تنفيذًا لمبادرات 
خط��ة تطوير جامعة البحري��ن التي اعتمدها 

المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب.  
كم��ا تهدف خط��ة تطوي��ر جامع��ة البحرين 
إلى إنش��اء مراكز جديدة للدراس��ات، وتقديم 
االستش��ارات العلمية، وتوفير برامج مشتركة 
مع عدد م��ن الجامعات الدولية، واس��تقطاب 
ك��وادر أكاديمية ذات مس��توى عالمي، وزيادة 
ع��دد أعض��اء هيئ��ة التدري��س وط��رح برامج 
دراس��ات عليا متمي��زة وتعزيز ودع��م البحث 

العلمي.  
ونوهت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة 
أن عملي��ة التقدم لاللتحاق بالجامعة س��تتم 
لخريج��ي  مخصص��ة  األول  مرحلتي��ن،  عل��ى 
المدارس الحكومية في البحرين، وتبدأ اعتبارًا 
من اليوم وتس��تمر حتى 19 أغس��طس، ويتم 
فيها تقديم الطلبات إلكترونيا عبر موقع هيئة 
bahrain.( اإللكترونية  والحكومة  المعلومات 

  .)bh

أم��ا المرحلة الثانية، فه��ي مخصصة لخريجي 
المدارس الخاصة من داخل البحرين، وخريجي 
معه��د ناص��ر للتأهي��ل والتدري��ب المهني، 
وخريج��ي المدارس من خ��ارج مملكة البحرين 
من البحرينيين والخليجيين، وخريجي الثانوية 
العام��ة م��ن الم��دارس الحكومي��ة والخاصة 
للعام الماضي فقط، حيث تبدأ اعتبارًا من يوم 
8 أغس��طس وتستمر إلى 19 أغسطس، وذلك 
عب��ر نظ��ام إدارة معلومات الطال��ب لجامعة 

 .)sis.uob.edu.bh( البحرين
ويمكن في حال تأخر وصول نتائج وش��هادات 
خريجي الم��دارس الخاصة األجنبية في مملكة 
البحرين التقديم وفق الموقع الس��ابق وسوف 
يتم النظر بطلب التحاقهم وفق شواغر القبول 

المتوفرة. 
وتقرر عدم إجراء المقابالت الشخصية واختبار 
القدرات العامة للقبول واإلبقاء على االختبارات 
بص��ورة  للبرام��ج  التخصصي��ة  والمقاب��الت 
استثنائية كما كان األمر العام الماضي، نظرًا 
لإلجراءات االحترازية للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفي��د – 19( وض��رورة التباع��د االجتماعي 

للحد من انتشار الفيروس.  
وس��يتم التناف��س عل��ى المقاع��د الجامعية 
م��ا  أو  العام��ة  الثانوي��ة  مع��دالت  بحس��ب 
يعادلها، وبحسب ش��روط القبول واالختبارات 
والمقاب��الت التخصصية للبرام��ج األكاديمية، 
إذ سوف تقوم الجامعة باالتصال بالملتحقين 
بالبرامج التي تش��ترط االختبارات والمقابالت 
التخصصي��ة وتعريفهم بإجراءاته��ا وتواريخ 

تقديمها الحقا. 
وعن اختيار التخصصات، أشارت عمادة القبول 
والتس��جيل إلى وج��وب اختي��ار الرغبات وهي 
البرامج األكاديمية التي يريد الطالب االلتحاق 
بها وترتيبها في استمارة الرغبات التي تظهر 
للطالب عند التسجيل، بما يتوافق مع مسارات 
الثانوية العامة األدب��ي، والعلمي، والتجاري، 

والصناعي، وتوحيد المسارات.
وأش��ارت إل��ى أن المفاضلة بي��ن المتقدمين 
للقب��ول ف��ي البرام��ج األكاديمي��ة المختلفة 
تتم بناء على مدى اس��تيفاء المتقدم لشروط 
القبول العامة والتخصصية. إذ تطرح الجامعة 
50 برنامجًا أكاديميًا للمرحلة الجامعية األولى 

االعتيادية.  
ودعت عمادة القبول والتس��جيل جميع الطلبة 
الراغبي��ن في االلتحاق بالجامع��ة إلى الدخول 
www.uob.( على صفح��ة جامع��ة البحري��ن

edu.bh(، ومتابعة حس��اباتها الرسمية على 
منصات التواصل االجتماعي لمعرفة ش��روط 
القبول، واالط��الع على التعليم��ات، والوثائق 

واألوراق الثبوتية المطلوبة.  
ويمكن للطلبة المتقدمين لاللتحاق للدراسة 
بجامعة البحرين مراجعة مركز خدمة الطالب 
ألي استفس��ار م��ن الس��اعة 8:00 صباحًا إلى 
4:00 عصرًا طوال أيام الدوام الرس��مي، سواء 
ع��ن طري��ق االتص��ال الهاتفي، أو الدردش��ة 
اإللكتروني��ة، أو الواتس��اب على رق��م الهاتف 
16633366 )00973( أو البري��د اإللكترون��ي 

.studentcc@uob.edu.bh

دعم الرسوم يشمل البحرينيين وأبناء األم البحرينية وزوجة البحريني

تطبيق النظام الجديد على المستجدين بالعام الدراسي2022/2021

الُمستجدون يتحّملون الُكلفة حال عدم استكمال متطلبات التخرج بالفترة المحددة

الحكومة تدعم الرسوم بـ72 دينارًا لكّل ساعة والطالب يدفع 8 دنانير

ة الثانية ل الطالب الُمستجد 80 دينارًا رسم إعادة الُمقّرر إذا أعاده للمرَّ يتحمَّ

الخطة ُتشّجع الطلبة على تعزيز النجاح األكاديمي

السماح للطالب الُمستجد بإعادة الُمقّرر برسوٍم مدعومة لمرة واحدة فقط

 األنصاري تتسلم 
من السويدي رسالتها حول 

الذكاء العاطفي والقيادة

اس��تقبلت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري، 
الدكتورة مياسة السويدي التي قدمت لها رسالة الدكتوراه من 
جامعة جرنوبل لإلدارة في فرنسا بعنوان »دراسة االرتباط بين 
الذكاء العاطفي والقيادة والفعالية التنظيمية في المؤسس��ات 

غير الربحية في مملكة البحرين«.
ونوه��ت األنصاري بح��رص المرأة البحرينية عل��ى تطوير ذاتها 
علمي��ًا ومعرفيًا في مجاالت مختلفة، بما يرفع من مس��اهمتها 
في مس��يرة التنمي��ة الوطنية التي تش��هدها مملك��ة البحرين 

بعزيمة جميع أبنائها.
وأكدت حرص المجلس برئاس��ة صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى، على 
مواصلة مبادرته وبرامج��ه الرامية إلى تعزيز وتكامل منظومة 
دعم المرأة البحريني��ة ونهوضها، بما في ذلك تكريس التوازن 

بين الجنسين في كافة القطاعات.

المشرف العام لنادي الضباط: إطالق برامج 
إلكترونية لتقديم خدمات نوعية لألعضاء

أعلن المشرف العام لنادي الضباط بوزارة الداخلية 
العمي��د ناصر الجني��د، أنه تنفي��ذا لتوجيهات وزير 
الداخلي��ة الفريق أول الش��يخ راش��د ب��ن عبداهلل آل 
خليفة بتطوي��ر األداء وتعزيز الخدم��ات المقدمة، 
أطل��ق النادي حزمة برامج إلكترونية بالتنس��يق مع 
إدارة تكنولوجي��ا المعلومات واإلب��داع اإللكتروني 
ب��اإلدارة العام��ة لش��ؤون الوزارة.وأض��اف أن تلك 
الخط��وة، ته��دف للتوس��ع ف��ي اس��تخدام البرامج 
والتقني��ات الحديث��ة ف��ي إدارة عمل الن��ادي، وبما 
يسهم في ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية بمختلف 
والرياضي��ة،  واالجتماعي��ة  الوطني��ة  المناس��بات 
وتحقيق قفزة نوعية في ج��ودة الخدمات المقدمة 
لألعض��اء وعائالتهم. وأع��رب العمي��د الجنيد عن 
شكره وتقديره لدعم ومساندة وزير الداخلية لكافة 
األنش��طة والبرام��ج الت��ي ينفذها النادي، مش��يدا 
بتوجيهاته بالعمل عل��ى توفير الخدمات والرعاية 

والرياضي��ة  والثقافي��ة  والترفيهي��ة  االجتماعي��ة 
ألعضاء النادي وعوائلهم. 

وأشار إلى أن البرامج اإللكترونية والتي تم إطالقها 
بحض��ور أمين الوكيل المس��اعد للموارد البش��رية 
وعض��و الهيئ��ة اإلداري��ة بالن��ادي العمي��د عادل 
عبداهلل، ومدير إدارة تكنولوجيا المعلومات واإلبداع 
اإللكترون��ي المق��دم إبراهيم الس��ادة، تتمثل في 
برنامج للطلب��ات والتموين يتضمن تنظيم عملية 
تقديم طلبات ش��راء الوجب��ات والبوفيهات وغيرها 
وإصدار الفواتي��ر الخاصة بذل��ك ومتابعة إجراءات 
التحصي��ل، وكذل��ك نظ��ام إلكتروني لنق��اط البيع 
يس��تخدم لربط عمليات البيع في مقاهي ومطاعم 
النادي بمختلف فروعها، بهدف الحد من اس��تخدام 
األوراق واس��تخدام الطابعات.من جهته، قدم مدير 
نادي الضباط المقدم جاس��م حس��ن جاسم، إيجازا 
ح��ول البرامج والخدم��ات التي تتضمنه��ا المنصة 

اإللكترونية، ومنها اس��تحداث نظام دخول البوابات 
من خ��الل تنظي��م عملية دخ��ول األعض��اء للنادي 
واس��تخدام مرافقه بشكل سلس، باستخدام أجهزة 
القراءة الرقمية وأرش��فة وتوثيق الزيارات لمرتادي 

النادي.
كما تم اس��تحداث خدمة إرسال الرس��ائل الخاصة 
بالفعالي��ات والبرام��ج واألخبار المتعلق��ة بالنادي 
عن طريق »واتس��اب« ب��داًل من الرس��ائل النصية 
لألعض��اء، حيث يتيح ذلك إرس��ال مختلف الرس��ائل 
النصي��ة والفيدي��و والرواب��ط االلكترونية بش��كل 
أفضل. في س��ياق متصل، وقع الن��ادي اتفاقية مع 
ش��ركة بنفت البحرين، الرائدة ف��ي مجال الخدمات 
المالي��ة اإللكتروني��ة، انطالق��ا من الح��رص على 
تطبي��ق أحدث ط��رق الدف��ع والتحصيل، وتماش��يًا 
مع تطبيق اإلج��راءات االحترازي��ة لمواجهة جائحة 

كورونا )كوفيد�19(.

العميد ناصر الجنيد

 انا نهياني وهو خليفي 
ويبقى الخليفي فزعة نهيانه

 »الخليج العربي« تهنئ 
هشام حسن بصدور األمر 

الملكي بترقيته لرتبة عميد

قدمت أسرة رابطة الخريجين بجامعة الخليج العربي التهاني 
والتبريكات إل��ى خريج كلية الطب بالجامع��ة، المدير العام 
للشؤون الطبية بمستشفى الملك حمد الجامعي البروفيسور 
هش��ام يوس��ف حس��ن، وذلك بمناس��بة صدور األمر الملكي 
الس��امي لحضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورع��اه بترقيته إلى 

رتبة عميد، متمنين له مزيدًا من النجاح والتألق.

بمشاركة مهندسين من دول التعاون 

»البلديات« تنظم ورشة »آليات تراخيص البناء والتفتيش«
نظمت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي وبالتع��اون مع األمان��ة العامة لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل 
»آلي��ات تراخي��ص البناء والتفتي��ش« وذلك عبر 
االتصال المرئي، بمشاركة المعنيين في بلديات 

وأمانات دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي كلمته االفتتاحية للورشة أكد وكيل الوزارة 
لش��ؤون البلدي��ات الش��يخ محم��د ب��ن أحمد آل 
خليفة أن هذه الورش��ة تأتي بن��اًء على توصيات 
وزراء البلدي��ات في دول مجلس التعاون الخليجي 
في االجتم��اع الثاني والعش��رين بضرورة تنفيذ 
ورش عم��ل وبرامج تدريبي��ة تخصصية متنوعة 
يش��ارك فيها المعنيون في بلديات وأمانات دول 
المجل��س، ورغبة م��ن الوزراء ف��ي تطوير العمل 

وتبادل الخبرات بين بلديات دول المجلس.
وقال وكي��ل الوزارة لش��ؤون البلدي��ات إن وزارة 
األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
اعتم��دت تنفي��ذ مجموعة م��ن ورش العمل في 
مج��ال العم��ل البل��دي والعمراني، م��ن ضمنها 
تنفي��ذ ورش��ة عم��ل تخصصي��ة في مج��ال آلية 

تراخيص البناء والتفتيش.

وأضاف: »تجمعنا آمال واحدة وتطلعات مشتركة 
نح��و غ��ٍد واع��ٍد ومش��رق لتطوي��ر ورف��ع جودة 
الخدمات التي تقدم من األجهزة البلدية بصورة 
أفضل، وتحت ظل قياداتنا الرش��يدة التي تسعى 
بش��كل دؤوب لرفاه وخدمة شعوبها والمقيمين 
على أرض دول مجلس التعاون الخليجي«، مشيرًا 
إلى دعم وتش��جيع س��عادة المهندس عصام بن 
عب��د اهلل خلف وزير األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطيط العمراني ألعمال هذه الورشة، مشددًا 
على أن الورش��ة تأت��ي إدراكًا للتحديات العديدة 
الت��ي تواجه التنمي��ة الحضرية المتس��ارعة في 
الم��دن والق��رى الخليجية، األمر الذي يس��تدعي 
االرتق��اء بأداء المؤسس��ات واألجهزة البلدية في 
ظل النمو المتسارع والضغط على البنى التحتية 
والخدم��ات، وبروز أف��كار جديدة لتح��ول العمل 
الحكوم��ي من مقدم مباش��ر للخدمة إلى مراقب 

ومقيم ومشرع للخدمات.
وتاب��ع: »تهدف هذه الورش��ة إل��ى التركيز على 
الجان��ب الرقاب��ي والتش��ريعي، وإتاح��ة المجال 
للقط��اع الخاص للمنافس��ة في تقدي��م خدمات 
أكثر ج��ودة وتمي��زًا، ف��كان اختيار ه��ذا الهدف 

ليكون موضوع ورشة العمل المتخصصة »آليات 
تراخي��ص البن��اء والتفتيش، كم��ا تناولت آليات 
إص��دار تراخي��ص البن��اء، وتعزي��ز الرقابة على 
التراخي��ص والتفتي��ش البل��دي، والتع��رف على 
األنظم��ة اإللكتروني��ة المس��تخدمة ف��ي إصدار 
تراخيص البناء ومناقش��ة المقترحات التطويرية 

لعملية الرقابة والتفتيش البلدي«.
وب��دأت أعمال الورش��ة من خ��الل تقديم القائم 
بأعم��ال رئي��س المركزي البلدي الش��امل نجمة 
عبدالرض��ا ورق��ة عمل بعن��وان ترخي��ص البناء 
»بنايات« ش��رحت فيها نظام بنايات وهو النظام 
المعني بإصدار تراخيص البناء لجميع المش��اريع 
)استثمارية، س��كنية، صناعية، تجارية(، ويسمح 
النظ��ام للمكاتب الهندس��ية المرخصة بتقديم 
طلب��ات رخ��ص البن��اء، والحصول عل��ى خدمات 
استش��ارية من جميع الجهات الحكومية، مشيرة 
إلى أنه عب��ر خاصية الخارطة التفاعلية للمملكة 
يوف��ر النظام على مقدمي الطل��ب الحصول على 
كاف��ة المعلومات التي تس��اعدهم عل��ى إعداد 
الرس��ومات والخرائ��ط التي تبين االش��تراطات 

المتعلقة لكل قسيمة.
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لباسنا التقليدي
لكل شعب هويته وصفاته وثقافته، كما أن لكل شعب لباسه 
الذي ينبع من ماضيه وأصالته، وهو يحترم هذا اللباس ويصر 

على ارتدائه في كل األوقات والمناسبات.
واللباس التقليدي كموروث وتراث يختلف في تفاصيله وألوانه 
وطريق��ة حياكته من ش��عب آلخر.. وش��عوب كثي��رة ما تزال 
تتمس��ك بموروثها وعاداتها في المأكل والمشرب والملبس 

والفنون الشعبية.
ونح��ن في مملك��ة البحرين وفي دول الخلي��ج العربية األخرى 
كالمملك��ة العربي��ة الس��عودية ودولة الكوي��ت ودولة قطر 
ودولة اإلمارات العربية المتح��دة نعتز بلبس الثوب والغترة 
والعق��ال، خاصة وأن هذا الثوب فضفاض وواس��ع ويتناس��ب 
م��ع األجواء الح��ارة التي عرف��ت بها دول الخلي��ج وخاصة في 
فصل الصيف، كما أن الغترة البيضاء تقي رؤوس��نا من حرارة 

الشمس.
لكننا كش��عوب خليجية نضطر إلى تغيير مالبس��نا في أوقات 
الس��فر، فنلب��س القميص م��ع البنطلون والمعط��ف حتى ال 

نتعرض للمضايقات والسرقات في الخارج.
كما أن الم��رأة الخليجية تحافظ على زيه��ا التقليدي وخاصة 
الحج��اب والعباءة، وإن تنوعت فس��اتينها وأزياؤها س��واء في 

السفر أو الحظر.
وربم��ا لبس الرج��ال الثياب المصنوعة م��ن الصوف والداكنة 
عندما تشتد برودة الطقس ش��تاء، كما أن من التقاليد التي 
يتمسك بها البعض في المناس��بات واألعياد لبس »البشت«  
المصن��وع من الصوف أو الوب��ر المغزول غ��زاًل ناعمًا وتتدرج 

ألوانه من األسود والبني والرمادي والبيج.
لكن المؤسف له أن معظم الش��باب في دول الخليج العربية، 
وال نق��ول كله��م هج��روا ه��ذا اللب��اس التقليدي إل��ى لبس 
المالبس اإلفرنجية المزركشة والملونة، وانسلخوا عن عادات 
آبائهم وأجدادهم وتغربوا ش��رقًا وغربًا حتى ضاعت هويتهم 
األصلي��ة، بل إن الكثيرين منهم – لألس��ف – أصبحوا يخرجون 
إل��ى الش��وارع واألس��واق والحدائ��ق والمنتزه��ات » بالتي – 
شيرت« والبنطلونات القصيرة التي تظهر أرجلهم وسيقانهم 

دون حشمة ودون حياء.
وفي إحدى الدراسات التي قرأتها منذ مدة عن الثوب البحريني 
التقليدي أن له أبعادًا دينية وثقافية ومناخية وجمالية، فالبعد 
الديني أن معظم رجال الدي��ن والعلماء يفضلون لبس اللون 
األبيض لما فيه من توجيه ديني واتباع لسنة النبي صلى اهلل 
عليه وسلم، فالرسول عليه الصالة والسالم يقول: »البسوا من 
ثيابكم البياض فإنه خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم« كما أن 

البياض هو خير لباس للصالة واالعتكاف والطواف.
وأم��ا البعد الثقاف��ي فهو أن هذا الث��وب األبيض الفضفاض 
عندما يلبس مع الغترة البيضاء والعقال فإنه يرمز إلى ثقافة 
الش��عوب الخليجي��ة التي اعتادت أن تلبس��ه، فه��و يرمز إلى 

البساطة والطيبة وحسن المظهر لدى هذه الشعوب.
أما البع��د المناخي فإن هذا الثوب األبي��ض والغترة البيضاء 
تقيان من حرارة الش��مس الملتهبة خاصة في شهور الصيف 

الحارة.
فما أحلى وأجمل مالبسنا التقليدية الجميلة.

الفن رسالة... ولكن
يعك��س الفن ثقاف��ة المجتمع ورقيه كمرآة واضحة ألس��لوب حياة 
المجتم��ع ونهجه بين الماض��ي والحاضر، والفن يعب��ر عن قضايا 
المجتم��ع وواقعه ويعب��ر عن الحالة النفس��ية للفن��ان والمجتمع 
س��واء إن كان فنًا بصريًا أو حركيًا او سمعيًا، وبالتأكيد للفن رسالة 
وأهمية في نقل ثقافة الش��عوب للعالم وللتاريخ تمامًا كما تصور 
لن��ا فنون العص��ور الماضية للوح��ات فنية عكس��ت بعض الحروب 
والحي��اة االجتماعي��ة والملكي��ة والدينية والكثير ككن��وز للمعرفة 
م��ن القديم للحديث، لذلك يجب أن يكون الفن بأش��كاله فنًا راقيًا 
وصادقًا مع الواقع ألنه جزء أصيل وحقيقي من حياة الش��عوب يعبر 

عن رؤية وطموح هذه المجتمعات. 
مملك��ة البحري��ن ال تخلو م��ن الفناني��ن المتميزين م��ن ممثلين 
ورس��امين ونحاتي��ن ومصوري��ن وموس��يقيين والكثي��ر، فالفن��ان 
البحريني مدرسة يش��هد على ذلك التاريخ الخليجي والعربي، تعلم 
الكثي��رون منهم عبروا من خالل أعمالهم ثقافة المجتمع البحريني 
ورؤيته وقضاي��اه، واليوم في ظل الجائحة ال تخلو لمس��ات الفنان 

البحريني عن قضية عالمية أرهقت الشعوب من مختلف الدول. 
الش��باب البحريني كعادته مبدع يغتنم الفرص ليعكس الواقع من 
خالل دراما بس��يطة، ولكنها هادفة ولها رس��الة واضحة تواكب ما 
يمر به المجتمع من أزمة صحية ارتبطت معها الش��ائعات وبعض 
الس��لوكيات الخاطئة، وكان البد من فريق شبابي التدخل في ذلك 
عب��ر مقاطع فيديو القت استحس��انًا وقبواًل م��ن المجتمع البحريني 
ومجتمعات الدول الش��قيقة حيث عّبر الكاتب الدكتور أس��امة بحر 
والفن��ان أمين الصاي��غ والفنان محم��ود العلوي والمصور س��عود 
الدوس��ري عن المش��كلة الحقيقية في تأزيم واقع الجائحة، الجميل 
في ذلك بأن الفنانة الكبيرة س��لوى بخيت س��اندت هؤالء الش��باب 
عبر مش��اركتها معهم إليمانها بما تقدمه لجمهورها وتثبت بأن 
للفن رس��الة ال يقتضي دائمًا تقديمه بمقابل مادي وكذلك الحال 
للفنان أمين الصايغ، وهذا بالتأكيد مسؤولية وطنية عظيمة عندما 
يحم��ل الفنان قضايا المجتمع على محمل من الجد في وقت يعاني 
فيه المجتمع من تحديات كبيرة فرس��الة الفنان ال تقل أهمية عن 
رسالة المهن األخرى فهي بالتأكيد قوة ناعمة لمن ينشد التغيير. 

كلمة من القلب 
ما يقدمه هؤالء الش��باب بمشاركة الفنانين ليس بالشيء البسيط 
فالجهد والوقت والمال الذي يبذلونه في عملهم الوطني التطوعي 
يجب أن يؤخذ بعين االعتبار وواجب الجهات المعنية والمؤسس��ات 
العامة والخاصة االلتفات لما يقدمونه وثقافة الش��كر من أس��مى 
الثقاف��ات التي تتمت��ع بها المملكة وأقل تقدي��ر على هذا العطاء 
العظيم، الفن رس��الة وواج��ب الجميع دعم هذه الجه��ود الوطنية 

أيضًا.

 المنظومة الصحية.. فرص 
استثمارية واعدة للبنوك

مؤخرًا أعلنت الس��يدة فائقة الصالح وزيرة الصحة عن االس��تراتيجية 
الوطنية للصحة وتطبيق نظام ش��امل للتأمين الصحي، بحيث تتحول 
المستش��فيات الحكومية والعس��كرية إلى نظام اإلدارة الذاتية، بينما 
تتولى المستش��فيات الخاصة تقديم الخدم��ات الصحية، عبر صندوق 

الضمان »شفاء«.
ه��ذه النقلة النوعي��ة في المنظوم��ة الصحية تس��تدعي كل مصارف 
البحرين للبدء في إعادة تقييم اس��تثماراتها في هذا النشاط الجديد، 
وليس فقط من وجهة النظر االستثمارية، ولكن أيضًا لتقديم خدمات 
يثق فيه��ا المواطن الذي لطالما رأى البنوك الوطنية تس��هم في بناء 
مراكز صحية ومؤسس��ات عالجية متنوعة، ومن هنا تقع المس��ؤولية 

على البنوك في مواصلة هذا النهج الوطني.
وال يقتص��ر اليوم عم��ل البنوك على المس��اهمة في تقدي��م الرعاية 
الصحي��ة بمؤسس��ات أو دع��م مال��ي أو اقتصار االس��تثمار ف��ي بناء 
مستش��فيات، ب��ل إن المج��ال اليوم بات أكث��ر رحابة وش��مواًل، حيث 
كش��فت وزيرة الصحة عن العديد من األنش��طة الصحي��ة التي تمثل 
فرصًا اس��تثمارية أكب��ر للبنوك، خاصة وأن تل��ك المجاالت لم يتطرق 

إليها أحد من المستثمرين في وقت سابق.
فهناك مجال واس��ع لالس��تثمار ف��ي مختبرات الصح��ة العامة وتوفير 
أجه��زة الفحص واألش��عة بمختل��ف أنواعها التي تحتاجه��ا المملكة 
ويمكن أن تمثل فرصة اس��تثمارية للبنوك، بحيث تكون عبر ش��راكة 
اس��تثمارية مع مؤسس��ات صحية س��واء الحكومية التي تدار ذاتيًا، أو 
مستش��فيات خاص��ة تحت��اج لتمويل ش��راء األجه��زة، وبهدف خفض 
التكلفة النهائية على المريض وإبراز دور المصارف في تقديم الرعاية 

الصحية للمواطن.
كم��ا أن مرك��ز الجينوم الوطني بم��ا يمثله من قاع��دة بيانات صحية 
وطنية شاملة، وإعالن تعاقد الوزارة مع جامعة هارفرد إلجراء التحاليل 
والدراس��ات للعينات، يفتح بابًا لالس��تثمارات الخاص��ة بأبحاث علوم 
الصح��ة واألم��راض وبابًا آخر لالس��تثمار ف��ي براءات االخت��راع، وهو 

استثمار غير مستغل محليًا وخليجيًا.
ولعل مركز أبحاث )فينا خير( لألمراض المعدية الذي أعلنت عنه وزيرة 
الصحة، يعتبر ثمرة تعاون الخير بين البنوك والدولة، حيث كان للبنوك 
دور كبير في رفد هذه الحملة عند تدشينها من قبل سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، ولذلك يجب أن يتواصل هذا الخير بمزيد من الدعم 

وأيضًا االستثمار العائد بفائدة على البنوك والمواطنين والوطن.
دور البنوك ال يتوقف على القروض واالس��تثمارات الروتينية، بل يجب 
اليوم أن ينظر ألبعد من 20 سنة قادمة ويواكب رؤية البحرين 2030.

ستعود الزبارة وتعود معها التوابع...
ليس بمس��تغرب على ح��كام التوابع أن يلجؤوا إل��ى التزوير 
والتدليس فه��ذا ديدنهم وتلك عاداتهم وجزر حوار ش��اهدة 
ومحكمة الع��دل الدولية الزالت محتفظ��ة بالوثائق المزورة 
الت��ي اعتادت تل��ك الدويلة عل��ى تقديمها ف��ي كل القضايا 
القانونية وعبر وسائل إعالمها، حتى أنها أنشأت ذراعًا إعالميًا 
مهنت��ه الوحي��دة احتراف الك��ذب وافتعال الخ��راب وامتهان 

الدمار. 
التاريخ دائمًا ما يثبت أن الدول التي تنتهج هذا األسلوب ليس 
لها مس��تقبل ويكون عمرها قصيرًا جدًا ال يكاد له ذكر، ويبدو 
أن الدولة العميقة هناك تعمل من حيث ال تدري على اختصار 
العمر المتبقي لما يس��مى بقطر، التي وعلى الرغم من قصر 
وقته��ا إال أنها ش��هدت انقالبات وفتنًا ودس��ائَس ومؤامراٍت 

تدل على عقلية من يحكمها ويدير شؤونها. 
إن الزب��ارة س��تظل ش��اهدة على غب��اء المتغط��رس ووهنه 
وضعفه، فهناك وقبل ما يربو على المائتين وس��تين عامًا أو 
يزيد شهد الجميع نهاية الغطرسة بانتصار آل خليفة واإلعالن 
بعد ذلك عن قيام الدولة البحرينية فى عهد المؤس��س أحمد 

الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783. 
ليحكم المؤسس منذ ذلك الوقت البحرين وتوابعها المتمثلة 

في ما يس��مى اليوم بقطر، واألطالل الزلت تقف ش��اهدة على 
حقب��ة من أقوى حق��ب االنتعاش التج��اري والمجتمعي التي 
عاش��تها الزبارة في ظ��ل حكم آل خليفة ال��ذي تميز حكمهم 
بالع��دل وعدم التميي��ز واإلنصاف، حتى بات��ت الزبارة موقعًا 

متميزًا للتجارة واالقتصاد. 
إن َم��ن أعاد جزر حوار إلى حاضنتها الش��رعية قادر على إعادة 
التواب��ع كالزبارة وبو ظلوف وغيرها إل��ى البلد األم والطبيعي 
البحري��ن، فالقانون كفي��ل بعودة الح��ق، والبحرين ال تفرط 
بش��بر م��ن أراضيها ولو بعد حي��ن، ولكنه��ا تتعامل بحكمة 
ومنطق وقان��ون وعقل متزن، وبعوام��ل كفيلة أن تعيد هذا 
الح��ق المغتصب إلى موقعه الش��رعي والطبيع��ي، وبوثائق 
رس��مية غير مزورة كالتي قدمها َمن ال يملك الشرعية وَمن ال 
يملك ماضيًا أصياًل وَمن لم يكن حتى سيدًا في يوم من األيام. 
الي��وم صدر التوجيه الس��امي من لدن جالل��ة الملك المفدى 
حفظ��ه اهلل ورعاه بإص��دار التقويم البحرين��ي باتباع منهجية 
روزنامة الزبارة والبحرين، وغدًا س��نحتفل من أراضينا بوسط 
الزب��ارة بأيامنا الوطني��ة البحرينية، فنحن ق��وم نعي التاريخ 
ونقرأ الحاضر ونرس��م من خاللهما المستقبل، ولكم في حوار 

خير دليل وبرهان، وأدلة حقيقية وليست مزورة كحاضركم.
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السبب الرئيسي النتكاسة مفاوضات النووي هو رئيسي
يبدو تعثر المفاوضات التي مرت بست جوالت دون التوصل 
التفاق جديد، مؤش��رًا على أن االتف��اق النووي لن يتم، وإن 
تم فيس��كون مش��وها، ففي أخبار طهران الرئيس المنتخب 
إبراهيم رئيسي - نصب رسميًا الثالثاء 3 أغسطس- غير راض 
عن النتائج التي تتوقع من المفاوضات الجارية في مش��روع 
إيران النووي. فرئيس��ي لديه رغب��ة في إثبات قدرة حكومته 
على ني��ل اتفاق أفضل م��ن الحكومة الس��ابقة، وقناعة أن 
تجرب��ة حكومة روحاني أثبتت أن »الثق��ة بالغرب ال تنفع«، 
وه��و نفس موقف خامنئي. لكن ه��ذه القناعات تحولت إلى 
خطاب رس��مي ألقاه كاظ��م غريب أبادي المن��دوب اإليراني 
الدائم لدى المنظمات الدولية للطاقة النووية في فيينا، وقد 
اتهم واش��نطن بدفع إيران إلى التوقف عن التفاوض بسبع 
ذرائ��ع أولها أن أمري��كا ربطت االتفاق بموافق��ة إيران على 
إجراء حوارات الحقًا حول القضايا اإلقليمية. والذريعة الثانية 
أن األمريكان رفضوا إلغاء المرسوم التنفيذي الرئاسي حول 
الحظر التسليحي، والذي يتعارض بالكامل مع القرار 2231. 
أم��ا ثالث��ة الذرائ��ع فهو اته��ام أن واش��نطن رفض��ت رفع 
العقوبات ضد أكثر من 500 شخص اعتباري وحقيقي وإلغاء 

قانون كاتسا للعقوبات. 
والرابعة هي رفض تقديم ضمانات حول عدم تكرار س��لوك 

مشابه إلدارة ترامب بش��أن االتفاق النووي باالنسحاب من 
االتفاق وحتى رفض��وا تحديد فترة زمنية معقولة لمواصلة 

نشاط الشركات التي ستدخل في التجارة مع إيران. 
أما الذريعة الخامس��ة فهي رفض واش��نطن التعويض عن 
الخس��ائر التي لحقت بإيران على خلفية انسحاب ترامب من 

االتفاق النووي عام 2018.
أما الذريعة السادس��ة وهي التي تهمن��ا في الخليج العربي 
فه��ي طرح واش��نطن لمطالب خ��ارج االتفاق الن��ووي حول 
أنشطة وتعهدات نووية. ووقف عبثها اإلقليمي وصواريخها 
الهوج��اء. ليخت��م بالذريع��ة الس��ابعة وهي ع��دم موافقة 
األمري��كان على تنفيذهم جمي��ع تعهداتهم مرة واحدة في 
بادئ األمر، ومن ثم تنفيذ إيران تعهداتها بعد التحقق من 

رفع العقوبات.
بالعجمي الفصيح

ال يمكن وصف س��لوك طه��ران )الرئيس��ية( إال بالمماطلة، 
والمفاوضات االس��تنزافية، وال ننسى أن إيران مجرد »حرس 
ث��وري له دول��ة« وعندما يت��ّم لجم الباس��دران يصبح نظام 
الماللي على ش��فير االنهيار لذا تف��اوض طهران بإيحاء من 

الحرس.

د. ظافر محمد العجمي

@Z4alajmi

 انا نهياني وهو خليفي 
ويبقى الخليفي فزعة نهيانه
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بيان العال
واحد مأذي خمسة

للتذكي��ر أن بي��ان العال وقع للصل��ح بين خمس دول ال مش��كلة بينهم وبين 
بعضه��م -وهلل الحم��د- فهم س��من على عس��ل كم��ا يقولون )الس��عودية 
واإلم��ارات والبحرين وعمان والكويت( مقابل دولة واحدة س��ببت المش��اكل 
للخم��س أي أن بي��ان العال عبارة عن تعهد من واحد للك��ف عن أذية البقية، 
فهل النظام القطري مستعد إلنفاذ بيان العال؟ فيريح ويستريح؟ هل هو قادر 
على مد يده واالنتقال إلى صفحة جديدة؟ هل يس��تطيع أن يوقف ذلك الهدر 

المالي لتمويل كل ما من شأنه اإلضرار بدول مجلس التعاون؟
بي��ان العال، يعام��ل على أن��ه اتفاقية صل��ح، تتطلب التزام جمي��ع األطراف 
الموقع��ة فيها ك��ي تتم وتنج��ز وتؤتي ثماره��ا، ولكن حين يخ��ل ببنودها 
وتعهداته��ا أح��د األطراف ليل نهار، ث��م حين يرد على أفعال��ه، يبكي ويرفع 

البيان على أسنة الرماح مذكرًا به من رد عليه، فهذا واهلل المضحك المبكي.
حتى اللحظة.. ومع األسف سياسة النظام القطري هي )ضربني وبكى وسبقني 
واش��تكى( مع اإلمارات والبحري��ن تحديدًا ألنه يتقرب من مصر والس��عودية 
ليشق صف الرباعي، فيطعن في البحرين واإلمارات وحتى في السعودية أحيانًا 
لي��ل نهار على قناته وعب��ر قنواته التلفزيونية األخ��رى وصحافته ومرتزقته 
ف��ي السوش��ل ميديا حتى بعد البيان، ال يبقي وال يذر من س��ب وش��تم وقلة 
أدب وذوق وقلة س��نع وبذاءات مخجلة، وكذب وفبركة، ويستعين بمن يتكلم 
عنهم باإلساءة حتى لو كان في أقصى األرض يتعنى ويذهب لهم ويدفع لهم 
ويمول اجتماعاتهم كي يطلوا عبر شاش��اته فيس��يء لإلمارات والبحرين، لم 
يسلم أحد من بذاءات اإلعالم القطري، يفعل ذلك وال يتذكر حينها بيان العال، 

وعند أول رد عليه يجري قبلهم يشتكي أنهم ال يطبقون »العال«!!
المش��كلة أنه��ا ليس��ت بذاءات فق��ط، بل هو س��عي للتحريض على الس��لم 
الداخل��ي والتحريض الدولي على البحرين واإلم��ارات، أهدافه أبعد من مجرد 

المشاكسة، أهدافه تمس األمن.
تخيل المفارقة المضحكة، هو يستشط غضبًا حين تذكر الحقائق حوله، لكنه 

مستعد للكذب على غيره.
فعلى س��بيل المثال ال أحد يجهل دعم قطر لإلرهاب ودور األخوان المسلمين 
فيها وما فعلوه في مصر وتونس وليبيا والبحرين وسوريا، ال أحد يجهل فتاوى 
القرضاوي القطري الجنس��ية التي تحض عل��ى القتل واإلرهاب فهي موجودة 
ومس��جلة وال أحد يجه��ل دور عبدالرحمن النعيمي في دعم القاعدة واس��مه 
موجود على قائمة اإلره��اب، كل تلك األفعال التي يقوم بها النظام القطري 
عبارة عن الجزء األول من )ضربني وبكى( فحين يأتي على ذكرها أحد يشتكي 
أن اإلم��ارات لم تطب��ق اتفاقية العال، لذل��ك هو يش��تكي أن اإلمارات مولت 
الفيلم األمريكي »غريبو األطوار« المعروض اآلن على شاش��ات السينما والذي 
لقي نجاحًا كبيرًا، والذي كشف تلك العالقة المعروفة للعالم كله والتي تربط 

بين قطر وزعماء اإلهارب!!
زع��ل ألن م��ادة إعالمية واحدة مس��ته في حي��ن أن قطر تم��ول مئات اآلالف 
م��ن المحتوي��ات اإلعالمية التي تس��يء لإلم��ارات وبقي��ة دول الخليج، آالف 
س��اعات البث التلفزيوني اإلذاعي والميديا كلها، حت��ى تلك التي في اإلعالم 
األمريكي أو البريطاني وصلتها األموال القطرية، دفع النظام القطري مليارات 
الملي��ارات لها، لم تب��َق صحيفة أو برامج تلفزونية ل��م تمولها إن كان فيها 
إس��اءة للس��عودية واإلم��ارات والبحرين وحت��ى الكويت، بل مول��ت جامعات 
ومراكز أبحاث كي يس��يئوا للسعودية، وهذا ال نقوله نحن بل تؤكده التقارير 
االس��تقصائية األمريكية والبريطانية والفرنس��ية التي كش��فت تأثير المال 
القطري عل��ى المواد اإلعالمية والبحثية المنتجة، يكفي أن تضع كلمات مثل 
)قط��ر ومال وإره��اب وإعالم ( في جوجل كمفاتيح كي ت��رى كم التقارير التي 

تتحدث عن التمويل القطري.
بعد كل هذا الفجور في الخصومة ينتجون حلقة سموها »ما خفي كان أعظم« 
يتهم��ون فيها اإلمارات أنها مولت مادة إعالمية واحدة هي فيلم يس��يء لها 

ويربطها باإلرهاب!!
هنا ينطبق عليهم المثل )فوق شينه قواة عينه( يجرون ويبكون ويشتكون أن 

اإلمارات التطبق اتفاقية العال وأن البحرين تسيء إليهم!!
بمعن��ى أنا يا قطر س��أقول عنكم )النون وما يعلم��ون( وإن صدر منكم أي رد 

فعل سأشتكي و)أتبجبج( أنكم ال تنفذون تعهداتكم.
المش��كلة في الجمهور الخليجي ومنهم البحريني أنه ال يتابع اإلعالم القطري، 
يتابعه فق��ط المراقبون المختصون بالرصد، لذلك فالجمهور العادي ال يرى 
الج��زء األول من الصورة، لكنهم يرون الجزء الثاني حين ترد أو تدافع البحرين 
أو اإلم��ارات عن نفس��ها وما ترد به على بذاءات اإلع��الم القطري، لذلك كثير 
من المتابعين يقولون اتركوهم دعوهم ال تتحرشون بهم لنكن نحن أحسن 

منهم، ألنهم ال يرون غير ردة الفعل ال الفعل.
الحريص��ون على بيان العال من وس��طاء خير وكلنا ثقة به��م، عليهم مراقبة 

الواحد الذي مأذي الخمسة!!

 »تويتر« يتيح تسجيل الدخول 
للمستخدمين بخيارات متعددة

أعلن الحس��اب الرس��مي لموقع التغريدات الش��هير عن 
إتاحته لتسجيل الدخول على الحسابات الخاصة، بخيارات 
متع��ددة جديدة تس��هل األم��ر. ووفق موق��ع »ذا فيرج« 
يمكن من اآلن الولوج لحس��اب تويتر الخاص عبر حساب 
المستخدم الخاص على نظام IOS، أو عبر حسابه الخاص 
على موقع غوجل. وكثيرا ما كان يعاني مس��تخدمو تويتر 
من أزمة نس��يان اسم المستخدم أو الكود السري للدخول 
لحساباتهم ولم تكن تتوفر لهم أي خيارات أخرى للدخول 
للحس��اب حتى إع��الن تويتر رس��ميا عن ه��ذه الخاصية 
الجدي��دة. وقررت ش��بكة »تويت��ر« منح مكاف��آت مالية 
للمس��تخدمين والباحثين الذين يكتشفون مكامن تحيز 
محتملة مثل التمييز الجنسي أو العنصري على منصتها.

والفكرة مستنسخة من مسابقات تقدمها بعض المواقع 

اإللكترونية الكتش��اف ثغرات في أمن المعلوماتية، وفق 
ما أوضح المس��ؤوالن في الش��بكة رومان تشودري وجوتا 

ويليامز في رسالة.

 علماء الذكاء االصطناعي 
يحتاجون إلى 80 عامًا لمحاكاة العقل البشري

يق��ول العالم البريطاني س��تيوارت 
راس��ل في كتاب��ه »مالئم للبش��ر.. 
ومش��كلة  االصطناع��ي  ال��ذكاء 
م��ن  الرغ��م  عل��ى  إن��ه  التحك��م« 
التق��دم الهائ��ل في مج��ال الذكاء 
االصطناع��ي، إال أن الطري��ق اليزال 
مهندس��و  يتمك��ن  حت��ى  طوي��ال 
الحاس��وب من إنش��اء أنظمة ذكاء 
اصطناع��ي تصل إلى هذه المرحلة، 
وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

وبالفعل وقعت شركة مايكروسوفت 
عقدا بقيمة مليار دوالر، مع ش��ركة 
لبناء نظام  »OpenAI« ألمريكي��ة، 
الدم��اغ  يحاك��ي  اصطناع��ي  ذكاء 

البشري.
ويش��ير الكات��ب إلى ع��دة تحديات 
يج��ب أن تجتازه��ا برام��ج ال��ذكاء 
االصطناع��ي أوال، وف��ي مقدمته��ا 
وص��ول اآلالت إلى مرحل��ة تتمكن 
بها م��ن تحويل الكلم��ات إلى حوار 

مترابط وموثوق.
ليس هذا فحسب، بل على األنظمة 
موارده��ا  إدارة  تعل��م  الذكي��ة 
م��ن  تتمك��ن  حت��ى  المعرفي��ة، 

الوصول إلى قرارات جيدة بسرعة.
ويؤك��د راس��ل أن ه��ذه العقب��ات 
مج��رد أمثلة فقط، ب��ل هي تعطي 
لمحة لما يقف في طريق مهندس��ي 

الحاسوب.
ف��إن  البريطان��ي  العال��م  وب��رأي 
 80 إل��ى  يحتاج��ون  المهندس��ون 
عام��ا م��ن العم��ل حت��ى يتخط��وا 
ه��ذه العقب��ات والوص��ول بالذكاء 
االصطناع��ي إل��ى مس��توى العقل 
البش��ري، وإن كان في النهاية هذه 

المدة قابلة للزيادة أو النقصان.

وفاة عروس بعد زفافها بساعة واحدة
توفي��ت ع��روس مصرية بعد س��اعة واحدة من 
حف��ل زفافه��ا بإحدى قرى محافظة بني س��ويف 
جنوب��ي القاه��رة، إث��ر تعرضه��ا ألزم��ة قلبية 

مفاجئة.
ووس��ط حالة م��ن الحزن، ش��يع أهال��ي القرية، 
اإلثنين، جثمان العروس إس��راء ش��عبان س��عد 

القاضي، بعد زفافها بساعة، مساء األحد.
وبعد الحفل شعرت العروس بحالة إعياء وأصيبت 
بأزمة قلبية، وحاولت أسرتها وزوجها نقلها إلى 

المستشفى إلس��عافها ولكنها لفظت أنفاسها 
األخيرة داخل المستشفى، بحسب صحف محلية. 
وقال محم��د القاضي ابن عم العروس: »حضرنا 
حفل زفافها وسط سعادة الجميع، واليوم شيعنا 
جثمانها إل��ى مقابر العائلة. ربن��ا يصبر زوجها 
ووالدها ووالدتها، فقدوا عروستهم في دقائق، 
لم تكتمل فرحتهم وتحولت الفرحة إلى كابوس 
عروس تتوفى ليلة زفافها بعد دقائق من دخول 

شقة الزوجية«.

توقيف ألماني في كرواتيا قتل كلبه بمطرقة
ُأوقف س��ائح ألماني على س��احل كرواتيا 
بعدم��ا قتل كلبه بمطرقة، وهي جريمة 
ُيعاَقب عليها بالسجن سنة في هذا البلد 
المطّل على البح��ر األدرياتيكي، وفق ما 

أعلنت الشرطة اليوم.
وأوقف��ت الش��رطة المواط��ن األلمان��ي 
البالغ 51 عامًا في مدينة رييكا في شمال 

كرواتيا.
وهو كان في حالة سكر وفي حوزته عّدة 
غرام��ات من مخ��ّدر الكيتامين، بحس��ب 

المصدر عينه.
وقد حاول تحطيم المفروشات والمعّدات 

في مركز الشرطة خالل استجوابه.
ووض��ع الرجل ال��ذي كان في إج��ازة في 

كرواتي��ا في الس��جن االحتياط��ي، وفق 
ناطقة باسم الش��رطة. وُرفعت في حّقه 
ش��كوى بتهم��ة »اإلس��اءة إل��ى حيوان 
وقتل��ه« و»محاول��ة التع��ّدي على ملك 

الغير«.
ويسّجل قطاع السياحة في كرواتيا الذي 
كان ي��رزح تح��ت وطأة وب��اء كوفيد-19 
س��نة 2020 نتائ��ج جّي��دة هذه الس��نة 

تناهز تلك المسّجلة سنة 2019.
ويع��ّد األلم��ان أكث��ر الس��ياح األجان��ب 
تواف��دًا إلى كرواتي��ا. وس��ّجل البلد 6,3 
ماليين زي��ارة بين يناي��ر ويوليو و36,9 
مليون ليلة محجوزة في الفندق، بحس��ب 

وزارة السياحة.
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الموافقة على استحداث وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي
تنفيًذا لألمر السـامي وتقديًرا من جاللته للجهود الطبية ومن استشـهدوا أثناء تأدية واجباتهم الطبية

تنفيًذا لألمر السامي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم اإلثنين الموافق الثاني من أغسطس 
2021 برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية والقانونية 
الستكمال اإلجراءات القانونية لتعديل المرسوم بقانون رقم )19( لسنة 1976 في شأن األوسمة باستحداث وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي.

ويأتـــي اســـتحداث هـــذا الوســـام تقديًرا مـــن جاللة 
والممرضيـــن  لألطبـــاء  الطيبـــة  للجهـــود  لملـــك  ا
والطواقـــم الطبيـــة وكذلـــك الذين استشـــهدوا أثناء 
تأديـــة واجباتهـــم الطبيـــة، واألشـــخاص الذين كانت 

لهـــم إســـهامات وخدمـــات جلّية فـــي الدعـــم المادي 
والمعنـــوي للكـــوادر الطبيـــة، وهـــو ما يمثـــل امتداًدا 
للرعاية الكريمة والدعم الســـامي من جاللته للجهود 
بالصفـــوف  الوطنيـــة  الكـــوادر  لكافـــة  لمتواصلـــة  ا

تميـــزت  التـــي  لهـــا  المســـاندة  والجهـــات  ألماميـــة  ا
بالمثابـــرة والشـــجاعة والصبـــر على الصعـــاب ضمن 
الجهـــود الوطنيـــة الجامعـــة فـــي التصـــدي لجائحـــة 

فيروس كورونا.

المنامة - بنا
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قصيدة مهداة إلى ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ــــــــرُت ِشـــــــعـــــــرًا مــــــا َحــــــــــــَوى الـــــــــِوجـــــــــَداُن َســــــــطَّ
ـــــــا َكــــــتــــــبــــــُت َبـــــــَنـــــــاُن َوَقــــــــــــــــِد اْنـــــــَتـــــــَشـــــــى ِمـــــــمَّ

ــم ــ ــ ــِه ــ ــ ــأِس ــ ــ َجـــــــاِل َوَب ــو اإلَشــــــــــــــــــاَدُة ِبـــــــالـــــــرِّ ــ ــُلـ ــ ــحـ ــ َتـ
َفـــــــــِلـــــــــُكـــــــــلِّ َقـــــــــــــــــوٍل َمــــــــــــوِضــــــــــــٌع َوَزَمـــــــــــــــــــــــاُن

َوَمــــــــــــَواِقــــــــــــٌف َمــــــــــــَبــــــــــــاِدٌئ  َجــــــــــــاَل  الــــــــــــرِّ نَّ  إ
ـــــجـــــَعـــــاُن ـــــــــَداِئـــــــــِد ُيـــــــــعـــــــــَرُف الـــــشُّ ِعـــــــنـــــــَد الـــــــــشَّ

ـــــــــــًة ُأمَّ ُيـــــــــوِهـــــــــُن  َكــــــــــــــاَد  ي  ــــــــَحــــــــدِّ الــــــــتَّ إذا  َو
ـــــــــاِدُقـــــــــوَن َوَبــــــــاُنــــــــوا َجــــــــــاُل الـــــــــصَّ َبــــــــــــرَز الــــــــــرِّ

َوَمـــــــــــَعـــــــــــاِدُن األَْبــــــــــَطــــــــــاِل ُيــــــــعــــــــَرُف َقـــــــدُرَهـــــــا
لُّ ّعــــــنــــــُهــــــم أيـــــــَنـــــــَمـــــــا ُهــــــــــم َكــــــــاُنــــــــوا َفـــــــــــَتـــــــــــدُّ

َقـــــــــْد َعـــــــاَنـــــــِت الـــــَبـــــحـــــَريـــــَن ِمـــــــــْن َأمـــــــــــٍر َدَهـــــــى
ـــــــــْت ِبـــــــــــــِه ِمــــــــــن َقـــــبـــــِلـــــهـــــا الــــــــُبــــــــلــــــــَداُن َضـــــــــجَّ

ُمـــــَتـــــَربِّـــــصـــــًا َبــــــــــــَدا   “ “ُكـــــــــــوُروَنـــــــــــا  ــــــــــَوَبــــــــــاُء  َف
َوَغــــــــــــــــــَزا الـــــــــِبـــــــــالَد الـــــــــَخـــــــــوُف واألَحــــــــــــــــــــَزاُن

ـــــــــــاُس َبـــــــيـــــــَن َجــــــــَهــــــــاَلــــــــٍة َوَمـــــــَخـــــــافـــــــٍة والـــــــــــنَّ
َوالـــــــَبـــــــعـــــــُض ِمـــــنـــــُهـــــم أنــــــــــَكــــــــــُروا َوَتـــــــــوانـــــــــوا

ــا مـــــــن ُدوِنــــــــِهــــــــم ــ ــهـ ــ َوقـــــــــــد انـــــــــَبـــــــــَرى َبـــــــطـــــــٌل لـ
َأواُن لــــــــلــــــــِجــــــــهــــــــاِد  هـــــــــــــذا  َيــــــــــــــــُقــــــــــــــــوُل  َو

ــم وُجـــــــُهـــــــوَدُهـــــــم ــ ــ ــُه ــ ــ ــوَف ــ ــ ــُف ــ ــ َرجــــــــــــٌل َيــــــــُقــــــــوُد ُص
َوَيــــــــــــــُقــــــــــــــوُل وحــــــــــَدُتــــــــــَنــــــــــا َلـــــــنـــــــا ُعـــــــــنـــــــــَوان

ــِه ــ ــِف ــ ــل ــ ــــــــــُدوا ِمـــــــن َخ َجـــــــــاَل َتــــــــــَوحَّ َفـــــــَتـــــــَرى الـــــــــرِّ
ــم َوَتـــــفـــــاُنـــــوا ــ ــِدهـ ــ ــهـ ــ ــُجـ ــ ــــــُفــــــوَف ِبـ ــــــــــــوا الــــــصُّ َرصُّ

َرُجـــــــــــــــــــُل ُيــــــــــِحــــــــــبُّ ِبــــــــــــــــــــــالَدُه َوِرَجـــــــــاَلـــــــــهـــــــــا
ـــــــاُن الـــــــشَّ َوَيـــــــعـــــــُلـــــــو  َتــــــــرَقــــــــى  أن  ُيــــــــــِحــــــــــبُّ  ٍو

َوَطـــــــبـــــــُعـــــــُه األِمــــــــــيــــــــــُر  ُهــــــــــــَو  َتــــــعــــــَجــــــَبــــــنَّ  ال 
ــــــــــــــــــُه َســـــــلـــــــَمـــــــاُن ــــــــــَحــــــــــدِّي إنَّ َيـــــــــــهـــــــــــَوى الــــــــــتَّ

ــا ــ ــَه ــ ــَت ــ ــْب ــ ــَس ــ ــِم َك ــ ــْيـ ــ ــظـ ــ ــَعـ ــ ــِك الـ ــ ــ ــِل ــ ــ ــَم ــ ــ ِثــــــَقــــــًة ِمـــــــــَن ال
َأْنـــــــــُتـــــــــم لِـــــــَمـــــــا َأوَلـــــــــــــــى الــــــَمــــــِلــــــْيــــــُك َمـــــــَكـــــــاُن

َســـــــلـــــــَمـــــــاُن أنــــــــــــَت َلــــــهــــــا َفـــــــعـــــــزُمـــــــَك َقـــــــاِهـــــــٌر
ــــــاُن ــــــبَّ َوِبــــــــِمــــــــثــــــــِل َعـــــــــزِمـــــــــَك َيـــــــَقـــــــَتـــــــدي الــــــشُّ

َفـــــــَضـــــــَربـــــــَت لِـــــــألَجـــــــيـــــــاِل أحــــــــَســــــــَن ُقـــــــــــــدَوٍة
اإلنـــــــــســـــــــاُن هــــــــــــَو  َثــــــــــرَوُتــــــــــنــــــــــا  َقـــــــــلـــــــــَت  إذ 

َفــــــَجــــــَعــــــلــــــَت ِمــــــصــــــَلــــــَحــــــَة الـــــــــِبـــــــــالِد أمـــــــاَنـــــــًة
َفــــــِبــــــِمــــــْثــــــِل َبـــــــــأِســـــــــَك َتـــــــْفـــــــَخـــــــُر األوَطــــــــــــــــاُن

َبــــــْيــــــَنــــــَنــــــا ـــــــــُز  ُيـــــــــَمـــــــــيِّ ال  َوَبــــــــــــــــــــــــاٌء  َهــــــــــــــــــَذا 
َلــــــــــــــْم ُتـــــــــْثـــــــــِنـــــــــِه األَْعـــــــــــــــــــــــــــراُق واأللــــــــــــــــــــــَواُن

ــا ــ ــَهـ ــ ــِعـ ــ ــْيـ ــ ــِمـ ــ َفـــــــــــَتـــــــــــَراُه َعـــــــــاِبـــــــــَر لِــــــــلــــــــُحــــــــُدوِد َجـ
ــــــــاُن ـــــــــُعـــــــــوِب ِبــــــــَفــــــــْتــــــــِكــــــــِه َســــــــيَّ ُكــــــــــــــلُّ الـــــــــشُّ

ــى لِـــــَيـــــحـــــِمـــــي َشـــعـــَبـــنـــا ــســ ــيــ ــى أبــــــــو عــ ــ ــ ــَع ــ ــ ــَس ــ ــ َف
ـــــــــُهـــــــــم إخـــــــــــــــــــَواُن َشــــــــــعــــــــــٌب َكـــــــــــــِريـــــــــــــٌم ِكـــــــــلُّ

أثــــــَلــــــجــــــَت َصـــــــــــــدَر الــــــــُكــــــــلِّ ِمـــــــــن أفـــــَعـــــالِـــــُكـــــم
ــم ِهـــــــــــَي الـــــــُبـــــــرَهـــــــاُن ــ ــ ــُت ــ ــ ــل ــ ــ َوَعــــــــلــــــــى الـــــــــــذي ُق

ــثُّ َعــــــِزيــــــَمــــــًة ــ ــ ــِح ــ ــ ــَت ــ ــســ ــ ــ َوَغـــــــــــــــــــــَدوَت ِفــــــْيــــــَنــــــا َت
َجـــــــــــاِل َلــــــكــــــم ِبــــــهــــــا َقـــــــــد َداُنـــــــــــــوا ُكـــــــــــلُّ الـــــــــــرِّ

َســـــلـــــَمـــــاُن َقـــــــــْد ُدِحــــــــــــَر الــــــــَوبــــــــاُء ِبــــَفــــْضــــِلــــُكــــْم
ِمـــــــــــْن َبــــــــْعــــــــِد َخـــــــــــــوٍف َقـــــــــــْد َأَطـــــــــــــــلَّ َأَمـــــــــــــاُن

ــا ــ ــَمـ ــ َوَجـــــــَعـــــــلـــــــُتـــــــُم الـــــــَبـــــــْحـــــــَرْيـــــــَن َراِئـــــــــــــــــــــَدًة ِبـ
َبــــــــَيــــــــاُن َذاَك  َبــــــــــْعــــــــــَد  َمـــــــــــا  ــــــــْقــــــــَتــــــــُه  َحــــــــقَّ

ـــــــــــــــــــَك َقـــــــــاِئـــــــــٌد َأثـــــــــــَبـــــــــــتَّ يـــــــــا َســـــــــلـــــــــَمـــــــــاُن َأنَّ
ِخــــــــــــــــذاَلُن َوال  َنــــــــــَصــــــــــٌب  ُيــــــثــــــِنــــــُكــــــم  َلــــــــــــــْم 

ــم ــ ــُهـ ــ ــُنـ ــ ــِزيـ ــ ُتـ َجـــــــــاِل  الـــــــــرِّ فــــــي  الــــــــــُمــــــــــُروءَة  إنَّ 
يــــــــــــــاَدُة ُجــــــــــــــــــــرَأٌة َوَجــــــــــَنــــــــــاُن َوَكـــــــــــــــــذا الــــــــــــــرِّ

ــٍة ــ ــ ـ ــيَّ ــ ــ ــِحـ ــ ــ ــى َأَجـــــــــــــــــــلُّ َتـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ َفـــــــَلـــــــُكـــــــم أبـــــــــــا عـ
ــــــكــــــِر َوالــــــــِعــــــــرَفــــــــاُن َوَلـــــــــُكـــــــــم َعــــــِظــــــيــــــُم الــــــشُّ

ـــــــــــــــي يــــــــا َأَبـــــــــــــــا عــــبــــســــى َلــــنــــا َيــــــحــــــِمــــــيــــــَك َربِّ
ــــــــــــاُن بَّ ــــــــــهــــــــــا الــــــــــــرُّ لِــــــــَنــــــــِســــــــْيــــــــَر ُقــــــــــــْدمــــــــــــًا َأيُّ

ــَر ِبــــِحــــنــــَكــــٍة ــ ــ ــْي ــ ــ ــِس ــ ــ ــَع ــ ــ ــــــْعــــــَب ال َفـــــــُتـــــــَذلِّـــــــُل الــــــصَّ
ُخـــــــــســـــــــَراُن َأو  َوْهـــــــــــــــــُن  َيـــــــْعـــــــَتـــــــِرْيـــــــَنـــــــا  اَل 

“وسام األمير سلمان” يضاعف جهود التصدي للجائحة
مسـؤلون بالقطاع الصحي: الكوادر الطبية ستسـتمر بروح مفعمة بحب التحدي

أشـــاد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة، باألمر الملكي السامي لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، باســـتحداث “وســـام 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد لالســـتحقاق 
التقديـــر  بالـــغ  عـــن  معرًبـــا  الطبـــي”، 
واالمتنـــان إلـــى جاللة الملـــك على هذه 
اللفتـــة الملكية الكبيرة والمشـــهودة من 
جاللتـــه، الموّجـــه والداعـــم األول لـــكل 
العامليـــن فـــي القطاع الطبـــي وللجهود 
الوطنيـــة المخلصـــة بقيـــادة ولـــي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
جـــاء ذلـــك بمناســـبة موافقـــة مجلـــس 
الـــوزراء فـــي جلســـته المنعقـــدة أمـــس 
االثنين برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
علـــى مذكرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
الســـتكمال  والتشـــريعية  القانونيـــة 
اإلجـــراءات القانونية لتعديل المرســـوم 
بقانون رقم )19( لســـنة 1976 في شـــأن 
األميـــر  وســـام  باســـتحداث  األوســـمة 

سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي.
وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
أن جميـــع العامليـــن في القطـــاع الطبي 
يمألهـــم الفخر واالعتـــزاز بتقدير جاللة 
الملك لهم، الســـيما فـــي أحلك الظروف، 
االســـتثنائي  دعـــم جاللتـــه  كان  حيـــث 
المحفـــز الرئيـــس لفريـــق البحريـــن وكل 
الجهـــات المســـاندة لمضاعفـــة الجهـــود 
وبـــذل أقصـــى طاقـــات الجهوزيـــة فـــي 

مواجهة ومكافحة انتشار الفيروس.
وختم رئيس المجلـــس األعلى للصحة: 
إننـــا نعرب عـــن عظيم الشـــكر والتقدير 
مـــن  الســـامية  للتوجيهـــات  واالمتنـــان 
جاللة الملك باســـتحداث “وســـام األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد لالســـتحقاق الطبي”، 
معاهدين جاللته على مضاعفة الجهود 
للكـــوادر الوطنيـــة بالصفـــوف األماميـــة 
ومواصلـــة المثابرة والشـــجاعة والصبر 
علـــى الصعـــاب ضمـــن الجهـــود الوطنية 
الجامعة في التصـــدي لجائحة فيروس 

كورونا.
وأشـــادت وزيرة الصحة فائقـــة الصالح 
باســـتحداث  الســـامي  الملكـــي  باألمـــر 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  “وســـام 
لالســـتحقاق الطبي”، مؤكـــدًة أن تقدير 

جاللـــة الملك للجهـــود الكبيـــرة لألطباء 
والممرضيـــن والطواقـــم الطبيـــة يمثـــل 
والدعـــم  الكريمـــة  للرعايـــة  امتـــداًدا 
للجهـــود  الملـــك  جاللـــة  مـــن  الســـامي 
الوطنيـــة  الكـــوادر  لجميـــع  المتواصلـــة 
بالصفوف األمامية والجهات المســـاندة 
لهـــا التي تميزت بالمثابرة ضمن الجهود 
الوطنية الجامعـــة في التصدي لجائحة 

فيروس كورونا.
وأعربـــت الصالح عن شـــكرها وتقديرها 
العهـــد  ولـــي  لســـمو  الدؤوبـــة  للمتابعـــة 
رئيس مجلس الوزراء، وقيادته الجهود 
الوطنية للتصدي للفيروس كانت ركيزة 
المضـــي بثبات في تنفيـــذ الخطط التي 
ُوضعـــت لمختلف مســـارات التعامل مع 
فيروس كورونـــا )كوفيد 19( والحد من 
تداعياته. جاء ذلك بعد موافقة مجلس 
الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس 
برئاســـة ســـمو ولي العهد رئيس مجلس 
اإلجـــراءات  اســـتكمال  علـــى  الـــوزراء 
القانونية لتعديل المرســـوم بقانون رقم 
)19( لســـنة 1976 فـــي شـــأن األوســـمة 
باســـتحداث وســـام األميـــر ســـلمان بـــن 

حمد لالستحقاق الطبي.
وأوضحت الصالـــح أن الموافقة تعكس 
اهتمـــام وتقديـــر الحكومة لمـــا تزخر به 
المملكـــة مـــن كفـــاءات وخبـــرات طبيـــة 
الصحـــي،  القطـــاع  فـــي  متخصصـــة 
وتقدير جهودهم في هذا القطاع المهم 
والحيـــوي ومـــا يقومـــون به مـــن جهود 
متميـــزة لتقديم خدمة صحيـــة  حديثة 

ومتطورة تعزز من صحة المواطن.
الكـــوادر  جهـــود  أن  الوزيـــرة  وأكـــدت 
الطبيـــة ستســـتمر بـــروٍح مفعمـــة بحب 
التحدي واألمل مهمـــا بلغت التحديات، 
الراهنـــة  الصحيـــة  الظـــروف  لتجـــاوز 
مواصلـــة  خـــالل  مـــن  وثبـــات  بعزيمـــة 
االلتزام باإلجراءات االحترازية وصوالً 
لتحقيق األهداف المنشودة في الحفاظ 

على صحة وسالمة الجميع.
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
المستشـــفيات الحكومية الشـــيخ هشام 
بـــن عبدالعزيز آل خليفـــة، باألمر الملكي 
الســـامي مـــن صاحـــب الجاللـــة الملـــك، 
باســـتحداث وســـام األميـــر ســـلمان بـــن 
حمد لالســـتحقاق الطبي، والذي يعكس 
الدعـــم الملكـــي الســـامي للعامليـــن فـــي 
القطـــاع الصحـــي عبـــر الرعايـــة الملكية 
السامية لجاللة الملك، ومتابعة صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
مـــن  العديـــد  أثمـــرت  والتـــي  الـــوزراء، 
اإلنجـــازات والمكتســـبات علـــى الصعيد 

الصحي.
جـــاء ذلك إثـــر موافقة مجلـــس الوزراء 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
فـــي  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
جلســـته المنعقـــدة هـــذا األســـبوع، على 
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة 
الســـتكمال  والتشـــريعية  القانونيـــة 
اإلجـــراءات القانونية لتعديل المرســـوم 
بقانون رقم )19( لســـنة 1976 في شـــأن 
األميـــر  وســـام  باســـتحداث  األوســـمة 
ســـلمان بـــن حمـــد لالســـتحقاق الطبـــي، 
تنفيـــذا لألمـــر الملكي الســـامي لصاحب 

الجاللة عاهل البالد.
وأّكد رئيس مجلس أمناء المستشفيات 
الســـامي  الملكـــي  الحكوميـــة أن األمـــر 
يشـــكل حافـــزا لجميع الكـــوادر الصحية 
مـــن أجـــل بـــذل مزيـــد مـــن العطـــاء، لما 
تعكسه من تقدير القيادة لجهودهم في 
جميـــع المواقع والتخصصـــات، وتثمين 
تضمهـــا  التـــي  والخبـــرات  للكفـــاءات 
المؤسســـات الصحية الحكومية، والتي 
ُتعـــد ركنا أساســـا فـــي نجـــاح المنظومة 
الصحية في مملكة البحرين، بما تقدمه 

من كفاءة عالية وأداٍء متميز.
وأشـــاد الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
باألمـــر  األنصـــاري،  أحمـــد  الحكوميـــة 

الملكـــي الســـامي مـــن صاحـــب الجاللة 
الملك باســـتحداث وســـام األمير سلمان 
بـــن حمـــد لالســـتحقاق الطبـــي، منوًهـــا 
بالرعايـــة الملكيـــة الســـامية التي يوليها 
جاللـــة الملـــك لجميـــع منتســـبي القطاع 
الصحي فـــي مملكة البحرين، والمتابعة 
المســـتمرة مـــن صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة لجميع 
الجهـــود المبذولة بـــروح فريق البحرين 

الواحد لتعزيز صحة وسالمة الجميع.
وأضـــاف األنصـــاري أن موافقـــة مجلس 
الوزراء برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
الـــوزراء،  رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي 
فـــي جلســـته المنعقـــدة هـــذا األســـبوع، 
علـــى مذكرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
الســـتكمال  والتشـــريعية  القانونيـــة 
اإلجـــراءات القانونية لتعديل المرســـوم 
فـــي  1976م  لســـنة   )19( رقـــم  بقانـــون 
شأن األوســـمة باستحداث وسام األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد لالســـتحقاق الطبـــي، 
تنفيـــذًا لألمـــر الملكي الســـامي لصاحب 
الجاللـــة عاهـــل البـــالد، جـــاءت تأكيـــدا 
لالهتمـــام العالـــي والدعم المســـتمر من 
القيـــادة للكـــوادر الصحيـــة فـــي جميـــع 
المواقـــع والتخصصات الطبية، الســـيما 
في ظل جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
إلـــى أن الســـتحداث هـــذا  19(، منوهـــا 
الوســـام أثـــر إيجابـــي علـــى جميـــع هذه 
الكـــوادر ودافـــع يحثهم لتقديـــم المزيد 
وبذل أقصى الجهود لتحقيق اإلنجازات 

من أجل رفعة شأن هذا الوطن.
وأشـــار األنصـــاري إلـــى تقديـــر وامتنان 
جميـــع الطواقـــم الطبيـــة والتمريضيـــة 
والفنيـــة واإلداريـــة فـــي المستشـــفيات 
الحكومية لهذه اللفتة الملكية السامية، 
مؤكدا مواصلة الجهود لتقديم خدمات 
صحيـــة متميـــزة وعاليـــة الجـــودة، بمـــا 
الصعيـــد  علـــى  المملكـــة  ريـــادة  يدعـــم 

الصحي.

المنامة - وزارة الصحة

الشيخ هشام بن عبدالعزيزالشيخ محمد بن عبدالله أحمد األنصاريوزيرة الصحة

األوضاع الصحية لمشيمع مستقرة ... والسنكيس في وعي تام
المانــع: حذار من تســييس الخدمات الصحية المقدمــة للمواطنين والمقيمين

أكـــد وكيـــل وزارة الصحة وليـــد المانع أن 
الرعايـــة الصحيـــة المقدمـــة لنـــزالء مراكز 
اإلصالح والتأهيل تقع في نطاق مسؤولية 
الخدمـــات  إطـــار  فـــي  وتأتـــي  الـــوزارة، 
المواطنيـــن  لـــكل  المقدمـــة  الصحيـــة 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن، منوًها 
إلـــى أنه يتم في هـــذا اإلطار تطبيق كامل 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والبروتوكـــوالت 
الطبية المعمول بها من أجل حماية صحة 

وسالمة النزالء كافة.
وأضـــاف المانع أن النزالء يحظون برعاية 
صحيـــة متكاملـــة وعلى مدار الســـاعة من 
قبـــل كـــوادر طبيـــة متخصصة مـــن وزارة 
الصحـــة وبالتنســـيق مـــع وزارة الداخلية، 
لإلجـــراءات  الدقيـــق  بالتطبيـــق  منوًهـــا 
االحترازيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس 
الطبـــي  البروتوكـــول  وتطبيـــق  كورونـــا 

المعمول به في هذا الشأن.
وأشـــار إلى أن الوضع الصحـــي في مراكز 
اإلصالح والتأهيـــل مطابق لكافة المعايير 
الطبيـــة وأن مـــن بيـــن الخدمـــات المقدمة 
للنزالء خدمات الرعايـــة الصحية األولية، 

والخدمات الطبية التخصصية، وخدمات 
النفســـية  والرعايـــة  النفســـي  الطـــب 
واالجتماعيـــة، ومتابعة حـــاالت األمراض 
المزمنـــة، باإلضافة إلى الخدمـــات الطبية 
المســـاندة، ومنها المختبـــر الطبي والعالج 
الطبيعـــي. واســـتعرض الخدمـــات الطبية 
المقدمـــة لنزالء اإلصـــالح والتأهيل تحت 
إشـــراف وزارة الصحـــة، الفًتـــا فـــي هـــذا 
الشـــأن إلـــى تقديـــم االستشـــارات الطبية 
“عـــن بعـــد” وتنفيـــذ برنامـــج “االستشـــاري 
الزائـــر” عبر زيارة كبار االستشـــاريين ذوي 
الخبـــرات مـــن وزارة الصحـــة بتخصصات 
مختلفـــة لمتابعـــة الحالة الصحيـــة للنزالء 
وتقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية 
والعالج. وأشـــار المانع إلى توفير الرعاية 
الصحيـــة بواســـطة كادر طبـــي مكون من 
فـــي  متخصصيـــن  وأطبـــاء  استشـــاريين 
أفـــرع الطـــب المختلفة مـــع توفير األدوية 
والفحوصـــات الطبيـــة الالزمـــة مـــن خالل 
العيـــادات التخصصيـــة، فضالً عـــن الربط 
بيـــن جميـــع العيـــادات الطبيـــة فـــي مراكز 
إصـــالح وتأهيـــل النـــزالء من خـــالل نظام 
تبـــادل معلوماتـــي طبـــي متكامـــل، منوهًا 

بتطويـــر عيـــادة مركز اإلصـــالح والتأهيل 
في “جـــو” بهدف تطوير جـــودة الخدمات 
المقدمة، حيث تم إنشـــاء مختبر بالعيادة 
يعمل بصورة يومية، وتجهيز غرف تعقيم 
وتطوير خدمات الفم واألســـنان، وتجهيز 
الطبيـــة،  الرعايـــة  لتقديـــم  كامـــل  جنـــاح 
مـــع تجهيـــز غرفة عمليـــات إذا اســـتدعت 
الحاجـــة، وتوفيـــر ســـيارتي إســـعاف على 
مدار الساعة. وتطرق وكيل وزارة الصحة 
إلـــى ما أثيـــر أخيًرا بشـــأن الحالة الصحية 
للنزيـــل حســـن مشـــيمع، موضًحا أنـــه يتم 
متابعـــة وضعـــه الصحـــي بانتظـــام، حيث 
خضـــع منذ العـــام الماضي وحتى منتصف 

العام الجاري لمعاينات طبية في مجاالت 
عـــدة مـــن بينها األمـــراض المزمنـــة وطب 
األســـنان، ويتم متابعة حالته الصحية بما 
يختـــص بمرض ســـرطان الغـــدد اللمفاوية 
فـــي مركـــز طبـــي متخصـــص، الفتـــًا إلـــى 
األطبـــاء  توصيـــات  علـــى  بنـــاًء  إيداعـــه 
المعالجيـــن أحـــد المراكز الصحيـــة التابعة 
لـــوزارة الصحة لتلقي العالج، مع اإلشـــارة 
إلى أن وضعه الصحي مستقر وليس هناك 
مـــا يدعـــو للقلـــق علـــى حالته. كمـــا تطرق 
إلـــى الحالـــة الصحيـــة للنزيـــل عبدالجليل 
السنكيس، مشـــيًرا إلى إيداعه كذلك أحد 
المراكـــز التي تتبـــع وزارة الصحة، وجاري 
تقديـــم كامل الرعايـــة الطبيـــة الالزمة له، 
موضحًا أن النزيل في وعي تام وعالماته 
الحيويـــة فـــي معدالتهـــا الطبيعيـــة، ويتم 

متابعة حالته الصحية بانتظام.
وحـــذر وكيـــل وزارة الصحـــة، فـــي ختـــام 
تصريحه، من خطورة تســـييس الخدمات 
الصحيـــة المقدمة للمواطنيـــن والمقيمين، 
تحظـــى  البحريـــن  مملكـــة  أن  خصوصـــا 
بمكانة دولية متميزة في مجال الخدمات 

الصحية وعلى المستويات كافة.

وليد المانع

المنامة - بنا

كِر َوالِعرَفاُن” “وَلُكم َعِظيُم الشُّ

د. عبدالله أحمد منصور آل رضي
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المنامة - بنا

اســـتقبل رئيس المحكمة الدســـتورية 
الشـــيخ خليفة بن راشـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة امس الثالثاء، عبدالرحمن 
محمـــد جمشـــير وهـــو عضـــو مجلس 
الشـــورى رئيس اللجنة المنظمة العليا 
لفعاليـــات المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد آل خليفة 
وراشـــد محمد بن دينـــه، اللذين قدما 
إليه نســـخة مـــن كتابـــه )الزينـــة.. في 
حيـــاة  الكتـــاب  يتضمـــن  إذ  كـــراك(،  ذ
الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد آل خليفة 

رحمه هللا.
 وأشـــاد رئيـــس المحكمـــة بمـــا تضمنه 
الكتاب مـــن موضوعات توثق ســـيرة 
حيـــاة المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى 
الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد آل خليفة، 

معربا عن شكره وتقديره لعبدالرحمن 
جمشـــير وراشـــد بـــن دينـــه وأعضـــاء 
اللجنة المنظمـــة العليا لما يقومون به 
من جهد بناء في إثراء الساحة الفنية 
والثقافيـــة بهـــذه المعلومـــات القيمـــة، 

متمنيا لهما دوام التوفيق والنجاح.

رئيس المحكمة الدستورية يتسلم كتاب “الزينة في ذكراك”
“روزنامة الزبارة”... حماية لتراث البحرين الضارب بجذوره إلى أعماق التاريخ

مراقبون: التقويم سـُيعيد األعمال الفقهية والشـرعية إلى مسارها الصحيح

قويـــم البحرينـــي للعام  جـــاء إصـــدار التَّ
ـــد  ليؤكِّ 1443هــــ  الجديـــد  ـــري  ج ه ل ا
اســـتمرارية رعاية عاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
روعات اإلســـالمية والمناســـبات  ـ ـ للمشـ
ـة المختلفـــة، وتوجيـــه جاللتـــه  ـ الدينيـ
الدائـــم لحفـــظ وحمايـــة ونشـــر تـــراث 
مملكـــة البحريـــن العلمـــي الرصين الذي 
يمتـــد بجـــذوره إلـــى أعمـــاق التاريـــخ، 
اده مـــن العلمـــاء األوائل،  واحتضـــان ُروَّ
وبما يكفل اســـتفادة أهـــل البحرين منه 

في شتى المواقع واألمكنة.
ويأتـــي هـــذا اإلنجـــاز تنفيـــًذا للتوجيـــه 
الملكـــي الســـامي مـــن صاحـــب الجاللة 
عاهل البالد، بإصدار التقويم البحريني 
للعـــام الهجـــري 1443هــــ ِوْفًقـــا للمعايير 
الشـــرعية والعلمية والفلكيـــة، وامتداًدا 
لمنهجيـــة “روزنامـــة الزبـــارة والبحرين” 
التـــي ُوضعـــت أصولهـــا إبـــان تأســـيس 
العاصمـــة األولـــى للدولـــة الخليفية في 
الزبـــارة، والتـــي امتدت بتراثهـــا الديني 
العريـــق وظاللهـــا العلميـــة الوارفة حتى 
هـــذا اليـــوم لتشـــمل كل مناحـــي الحياة 
والحضارة في العصر الحديث للمملكة.

ويكتســـب التقويـــم البحرينـــي الجديد 
للعـــام الهجـــري 1443 أهميته مـــن أكثر 
من اعتبار، فإضافة إلى دّقته ومراعاته 
للتطورات الحســـابية والعلميـــة الراهنة 
ــه  ــة، فإنـ ــرعية والفلكيـ ــر الشـ والمعاييـ
ُيعّبـــر أيًضـــا عـــن تـــراث علمـــي أصيـــل 
وضعه علماء البحريـــن األوائل لتحديد 
األوقات الشرعية للصلوات والمناسبات 

الدينية وغيرها.

إرث خالد

ـاز التقويـــم الجديـــد بأنـــه ُيمّثـــل  ـ ويمتـ
ـداًدا للمنهجيـــة التـــي بنـــى عليهـــا  ـ امتـ
العالَّمـــة عبد الرحمن بـــن أحمد الزواوي 
فـــي “روزنامـــة الزبـــارة والبحريـــن”، مـــا 
يعكـــس اإلرث الخالـــد لعلمـــاء البحريـــن 
ه  ـ ـ ـ ت ي ا وحم ه  ـ ـ ـ ي عل اظ  ـ ـ ـ حف ل ا ب  ـ ـ جـ وا ل ا
ا  ـ ـ ـ ــك دوًم ـ ـه بذل ـ ا ُيوّجـ ـ ـ ـه مثلمـ ـ ورعايتـ
صاحب الجاللة الملك، الذي يولى عناية 

خاصة بالتقويم الهجري واهتماًما كبيًرا 
بالمناسبات الدينية المختلفة.

وسوف يضمن التقويم الجديد شمولية 
المحيـــط الجغرافـــي للمملكـــة، وتوحيد 
رؤى أهـــل البحريـــن فـــي شـــتى المواقع 
ليـــس فقـــط بشـــأن الصلـــوات الخمـــس 
وحســـابات الشـــهور القمرية، بل يشـــمل 
ذلك مواعيد الفصول المناخية وهبوب 
الرياح ومواســـم األمطـــار، وهي المقوم 
الرئيسي لجانب كبير من حياة مواطني 
البحرين الكرام الذين اشـــتهروا بالصيد 

والبحر والزراعة.

نبذ الفرقة

ـر مراقبـــون للتقويـــم البحرينـــي  ـ وينظـ
الجديد بأنه يعيد إلى المســـار الصحيح 
ـال التـــي تخـــص المجـــاالت  ـ كل األعمـ
ُيقـــّرب  أنـــه  ـرعية، كمـــا  ـ ـة والشـ ـ الفقهيـ
وجهـــات النظـــر واآلراء المتعلقـــة بهـــا 
فـــي إطـــار رؤيـــة البحريـــن الوســـطية 

ومنهجيتهـــا حول التســـامح والتعايش، 
وُيعّزز من خطابهـــا الذي يدعو للتعارف 
وينبـــذ الفرقة، فضـــالً عن أنه يؤكد على 
حريـــة البحث العلمـــي واعتماد األصول 
ـل  ـ ا ُجـ ـ ـ ـق عليهـ ـ ـي توافـ ـ ابية التـ ـ ـ الحسـ

العلماء.
والدينـــي  العلمـــي  التـــراث  ن  ا ك د  ـ ـ ـ ق ل و
ـــا  والحضـــاري للبحريـــن أساًســـا مرجعيًّ
إلصـــدار التقويـــم الجديـــد، فالبحريـــن 
تتمتـــع كمـــا ال يخفـــى علـــى أحد بـــإرٍث 
عريـــٍق فـــي الكثير من مجـــاالت البحث 
ادة  ـ ـ ـ الري ا  ـ ـ ـوم منحهـ ـ ـ ة والعل ـ ـ والمعرفـ
ـي  ـ ـ لمعرف ا ن  ـ ـ ـ لتكوي ا ل  ـ ـ بفضـ بق  ـ ـ لسـ وا
د الســـبيل  والتراكـــم البحثي، وهو ما مهَّ
لظهـــور علماء أفـــذاذ متنوعي المعارف، 
وال أدل علـــى ذلـــك مـــن أولئـــك الـــرواد 
مـــن أبنـــاء هـــذه األرض الذيـــن برعـــوا 
ــاالت األدب  ــم فـــي مجـ ــطع نجمهـ وسـ
والشـــعر واإلعـــالم والتاريخ واألنســـاب 
والفلـــك، فضـــالً عـــن الفقـــه والشـــريعة، 

فكانـــوا بنـــاة نهضـــة البحريـــن الفكريـــة 
والثقافيـــة التـــي بـــدأت قبل قـــرون من 
الزمـــن، والتـــي أســـهمت بشـــكلٍ كبيـــر 
فـــي االرتقـــاء بمختلف مناحـــي الحياة، 
ن  ـ ـ ـ الحي ذ ذاك  ـ ـ ـ ن من ـ ـ ـ لبحري ا ـت  ـ فُعرفـ
باالحتفـــاء بالعلـــم والعلمـــاء، واالطالع 
علـــى المعارف والعلـــوم، واالنفتاح على 
ما فـــي  ــيَّ ــارات والثقافـــات، السـ الحضـ
الخليج العربـــي ودول المنطقة، وكذلك 
االعتنـــاء واالهتمـــام بإنشـــاء المكتبات 
ة  ـ ـ ـ واألندي ـالت  ـ لمجـ وا ا  ـ ـ ـ ه ت را وإصدا
األدبية، وبخاصة في الشـــعر، وتأسيس 

المدارس واستقدام المطابع وغيرها.
فمـــن وحـــي ذلـــك كلـــه، جـــاء التقويـــم 
ه  ـ ـ ـ ت ئ ي ب ل ا  ـ ـ ـ يًّ ف و د  ـ ـ ـ ي د ج ل ا ي  ـ ـ ـ ن ي ر ح ب ل ا
وامتدادهـــا التاريخي، فحظي بترحيٍب 
واسٍع لدى األوساط المحلية، ورأوا فيه 
مصدًرا للفخر واالعتزاز بمسيرة الوفاء 
بيـــن األجيـــال المتعاقبـــة مـــن العلمـــاء 

والباحثين، وما قّدمته من إرث كبير.  
ـــرت عـــن هـــذا المعنـــى الكثيـــر مـــن  وعبَّ
الفعاليات، مبديـــًة اعتزازها بالتزام هذا 
التقويـــم بالمعاييـــر الشـــرعية ومواكبته 
للتطـــورات العلميـــة والفلكيـــة باإلضافة 

إلى اتصاله بالتراث البحريني األصيل.

رعاية سامية

فال شـــك أن إصـــدار هـــذا التقويـــم يعد 
برهاًنـــا علـــى مواصلـــة الدعـــم والرعاية 
الملكية السامية الُمستمّرة للمشروعات 
ـــا كريًما لدور  اإلســـالمية، وتقديـــًرا ملكيًّ
العلـــم والعلمـــاء فـــي المســـيرة الوطنية 
فـــي البنـــاء والتطويـــر والتحديـــث عبر 
األجيـــال بمـــا يجعلهـــا مصـــدًرا للفخـــر 

واإللهام.
ــر أن التقويـــم البحرينـــي الجديـــد  ُيذكـ
اإللكترونـــي  تطبيـــق  ل ا ر  ـ ـ ـ ب ع ح  ا ـ ـ ـ ت م
“إسالميات” لضمان انتشاره واالستفادة 
منه عبر المنصات الرقمية الحديثة، كما 
أنه ســـيضمن توحيد رؤى أهل البحرين 
كافـــة، ويمنـــع أي التباســـات أو غموض 
أو اختالفـــات بشـــأن بدايـــات الشـــهور 

ومواقيت الصلوات.

المنامة - بنا
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بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 يونيو 2021
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )غير مدقق(  

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )غير مدقق(  

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموجز للربع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )غير مدقق(  

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )غير مدقق(  

البيانات المالية المرحلية الموجزة للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيـو 2021

شـركــة البحـريـن لمواقــف السـيـــارات ش.م.ب.

إن البيانات المالية المبينة أعاله قد تمت مراجعتها من قبل السادة بي دي أو وتم اعتمادها والتصريح بإصدارها من قبل 
مجلس اإلدارة بتاريخ 3 أغسطس 2021 ، وتم التوقيع عليها بالنيابة عنه من قبل كل من: 

طارق علي الجودرعبداهلل أحمد كمالأمين أحمد العريض
الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

30 يونيو 2021
)غير مدقق(

31 ديسمبر 2020
)مدقق(

الموجــودات
الموجودات غير المتداولة

16.40018.898موجودات غير ملموسة
5.881.6315.947.592حق استخدام الموجودات
2.959.0082.998.162ممتلكات وآالت ومعدات

2.425.4022.855.074موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
470.044470.044عقارات إستثمارية

11.752.48512.289.770

الموجودات المتداولة
13.21514.668المخزون

5.577.9293.214.885ودائع قصيرة األجل
380.871380.871استثمارات بالتكلفة المطفأة

828.397618.226ذمم تجارية مدينة وأخرى
1.317.2553.650.823النقد وما في حكمه

8.117.6677.879.473

19.870.15220.169.243مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

11.031.72311.031.723رأس المال
)101.456()101.456(أسهم الخزينة

2.000.0002.000.000عالوة إصدار أسهم
3.176.3763.176.376اإلحتياطي القانوني

22.40012.400إحتياطي األعمال الخيرية
)250.829()555.302(إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

3.746.4463.783.259األرباح المستبقاة

19.320.18719.651.473مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
147.795153.122الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

19.23133.559منافع نهاية الخدمة للموظفين

167.026186.681

المطلوبات المتداولة
655655الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

382.284330.434ذمم دائنة أخرى

382.939331.089

549.965517.770مجموع المطلوبات

19.870.15220.169.243مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

فترة الستة 
أشهر

المنتهية في
30 يونيو 2021

فترة الستة 
أشهر

المنتهية في
30 يونيو 2020

فترة الثالثة 
أشهر

المنتهية في
30 يونيو 2021

فترة الثالثة 
أشهر

المنتهية في
30 يونيو 2020

881.278823.452444.474354.961إيرادات تشغيلية
157.688224.62760.861122.132صافي الدخل من اإلستثمارات

)294.546()369.498()704.046()688.039(مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية

350.927344.033135.837182.547الربح التشغيلي

42.624103.93733.866102.681الدخل اآلخر

--)25.272()25.272(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

368.279422.698169.703285.228صافي الربح للفترة

2.61 فلس1.55 فلس3.87 فلس3.37 فلسربحية السهم األساسية والمخفضة

فترة الستة 
أشهر

المنتهية في
30 يونيو 2021

فترة الستة 
أشهر

المنتهية في
30 يونيو 2020

فترة الثالثة 
أشهر

المنتهية في
30 يونيو 2021

فترة الثالثة 
أشهر

المنتهية في
30 يونيو 2020

368.279422.698169.703285.228صافي الربح للفترة   

الخسارة الشاملة األخرى

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن
     بيان الربح أو الخسارة:

)9.115()98.805()128.893()153.052(خسائر ناتجة عن تقييم الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)9.115()98.805()128.893()153.052(الخسارة الشاملة األخرى للفترة

215.227293.80570.898276.113مجموع الدخل الشامل للفترة

رأس
المـــال

أسهم
الخزينة

عالوة 
إصدار أسهم

اإلحتياطي
القانونــــــــي

إحتياطي
األعمال الخيرية

إحتياطي 
القيمة العادلة 

لإلستثمارات
األربـاح 

المجمــوعالمستبــقـاة

3.806.59319.613.427)256.380(2.000.0003.110.54722.400)101.456(11.031.723في 31 ديسمبر 2019 )مدقق(
422.698293.805)128.893(-----مجموع الدخل الشامل للفترة

)546.513()546.513(------أرباح أسهم لسنة 2019
-)10.000(-10.000----إحتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

)20.000(--)20.000(----مدفوعات أعمال خيرية خالل الفترة

3.672.77819.340.719)385.273(2.000.0003.110.54712.400)101.456(11.031.723في 30 يونيو 2020 )غير مدقق(
3.783.25919.651.473)250.829(2.000.0003.176.37612.400)101.456(11.031.723في 31 ديسمبر 2020 )مدقق(

368.279215.227)153.052(-----مجموع الدخل الشامل للفترة
المحول عند استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة

-151.421)151.421(-----     من خالل الدخل الشامل اآلخر
)546.513()546.513(------أرباح أسهم لسنة 2020

-)10.000(-10.000----إحتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

3.746.44619.320.187)555.302(2.000.0003.176.37622.400)101.456(11.031.723في 30 يونيو 2021 )غير مدقق(

فترة الستة أشهر
المنتهية في
30 يونيو 2021

فترة الستة أشهر
المنتهية في
30 يونيو 2020

األنشطة التشغيلية

368.279422.698صافي الربح للفترة

التسـويات:

2.4982.498إطفاء الموجودات غير الملموسة 

65.96165.961إطفاء حق استخدام الموجودات

47.56637.193إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

14.007-مخصص انخفاض قيمة ذمم إيجارات مدينة من المستأجرين

-)25.293(عكس مخصص انخفاض قيمة ذمم إيجارات مدينة من المستأجرين 

4.6734.693مصروفات الفوائد على التزامات عقود اإليجار

)129.972()111.180(دخل فوائد بنكية

)94.655()46.508(دخل أرباح أسهم 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)1.207(1.453المخزون

)120.582()184.878(ذمم تجارية مدينة وأخرى

51.850112.383ذمم دائنة أخرى

5.553)14.328(منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

160.093318.570صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

)70.966()8.412(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

عائدات بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 

276.620142.699     من خالل الدخل الشامل اآلخر

111.180129.972دخل فوائد بنكية مستلمة 

46.50894.655دخل أرباح أسهم مستلمة

245.069)2.363.044(صافي التغير في ودائع قصيرة األجل

541.429)1.937.148(صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

)5.307()5.327(المبلغ المسدد من أصل التزامات عقود اإليجار

)4.693()4.673(الفوائد المدفوعة على التزامات عقود اإليجار

)20.000(-مدفوعات أعمال خيرية

)546.513()546.513(أرباح أسهم مدفوعة

)576.513()556.513(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

283.486)2.333.568(صافي )النقص(/الزيادة في النقد وما في حكمه

3.650.823938.436النقد وما في حكمه في بداية الفترة

1.317.2551.221.922النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )غير مدقق(  

قـــال األميـــن العام للمؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية مصطفى الســـيد 
ـــذي يبثـــه  ل ا ود(  ـ ـ نعـ م  ـ ـ بكـ ( ـج  ـ لبرنامـ
تلفزيون البحرين إنه وبزمن الجائحة، 
تزايـــد تالحم النـــاس والوزارات لعمل 

الخير، ولخدمة اآلخرين.
وأضـــاف الســـيد “الحظـــت أمـــرا آخـــر 
في هـــذه الظروف، وهـــو حب الجيل 
الجديـــد للقيادة الحكيمـــة، لمعرفتهم 
بجهـــود عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، ووقوفهـــم معهم، وإلدراك 

الشـــباب عـــن كيفيـــة رعايـــة القيـــادة 
ـة  ـ ــرة الجائحـ ًا بفتـ ـ ـ ــاس، خصوصـ للنـ

والتي كشفت الكثير”.
وأوضـــح، “أن زيـــارة رئيـــس منظمـــة 
السياحة العالمية للبحرين، هو تكريم 
للبحريـــن، ولقـــد قـــال وبالحـــرف” أنـــا 
اتعلـــم منكـــم”، ولقـــد قـــال ذلـــك بعـــد 
أن رأى بنفســـه اإلجـــراءات الراقيـــة 
والتنظيمية للقطـــاع الصحي للتعامل 
مع الجائحة، وتقديم اللقاح للجميع”.

وأردف الســـيد” جاللـــة الملـــك ســـاهم 
بجهوده الجبارة وتوجيهاته السديدة 
أثناء هذه الظـــروف الصحية الصعبة 
ـاذ  ـ ــي انقـ ـم، فـ ـ ـ ا العال ـ ـ ــي يواجههـ التـ
حيـــاة كثير من الناس، مـــن مواطنين 

ومقيمين، فشكرا لجاللته”.

مصطفى السيد يشكر جاللة الملك

https://alwatannews.net/article/868946



https://alwatannews.net/article/868946

روابط األخبار

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1261021

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1261034

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1261038

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1261085

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1261142

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1261123

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1261081

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1261143

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1261066

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1261144

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1261060

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1261122

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1261098

https://www.alayam.com/online/local/918221/News.html

https://www.alayam.com/online/local/918236/News.html

https://www.alayam.com/online/local/918289/News.html

https://www.alayam.com/online/local/918291/News.html

https://www.alayam.com/online/local/918290/News.html

https://www.alayam.com/online/local/918371/News.html

https://www.alayam.com/online/local/918342/News.html

https://www.alayam.com/online/local/918266/News.html

https://www.alayam.com/online/local/918259/News.html

https://alwatannews.net/article/955322

https://alwatannews.net/article/955381

https://alwatannews.net/article/955382

https://alwatannews.net/article/955457

https://alwatannews.net/article/955466

https://alwatannews.net/article/955474

https://alwatannews.net/article/955467

https://alwatannews.net/article/955440

https://alwatannews.net/article/955477

https://alwatannews.net/article/955419



روابط األخبار

https://www.albiladpress.com/news/2021/4677/bahrain/718086.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4677/bahrain/718113.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4677/bahrain/718117.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4677/bahrain/718171.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4677/bahrain/718174.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4677/bahrain/718175.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4677/bahrain/718198.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4677/bahrain/718148.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4677/bahrain/718129.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4677/bahrain/718123.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4677/bahrain/718108.html




