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}  �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفير اليابان.

أكـــــد صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـــيـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
التي  الــصــداقــة  عــاقــات  أن  الــــوزراء  مجلس 
في  ــذٌة  آخـ والــيــابــان  البحرين  مملكة  تــربــط 
النمو والتقدم على مختلف الصعد تحقيًقا 
لــلــتــطــلــعــات الـــمـــنـــشـــودة، مــنــوًهــا ســـمـــوه بما 
من  الصديقين  والشعبين  البلدين  يجمع 
المتبادلة  الــزيــارات  عززتها  ثنائية  عــاقــاٍت 
ــا نــتــج عــنــهــا مـــن تــــعــــاوٍن وثـــيـــق عــلــى كل  ومــ
ــاء ذلــــك لــــدى لـــقـــاء ســمــوه  الــمــســتــويــات. جــ
الشيخ  بــحــضــور ســمــو  أمـــس،  الــرفــاع  بقصر 
محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، السيد 

بمناسبة  اليابان؛  ماسايوكي سفير  مياموتو 
البحرين،  تعيينه سفيًرا لباده لدى مملكة 
الياباني متمنًيا  بالسفير  رّحب سموه  حيث 
الدبلوماسية،  مهامه  أداء  فــي  التوفيق  لــه 
الــبــنــاء على  مــنــوًهــا ســمــوه بأهمية مــواصــلــة 
ما تحقق في المجاالت كافة بما يسهم في 
خلق المزيد من الفرص النوعية في جميع 
القطاعات تلبيًة للطموحات المشتركة بين 

البلدين والشعبين الصديقين.
شهدته  بما  سموه  أشــاد  اللقاء،  وخــال 
دورة األلعاب األولمبية »طوكيو 2020«، التي 
تنظيٍم  مــن  الصديقة،  الــيــابــان  استضافتها 

نـــاجـــح أســـهـــم فـــي تــحــقــيــق أفـــضـــل الــنــتــائــج 
ــل الــــظــــروف الــعــالــمــيــة االســتــثــنــائــيــة  فـــي ظـ
لفيروس كورونا، كما تم بحث التطورات على 
ومناقشة  والــدولــيــة،  اإلقليمية  الساحتين 

مجمل القضايا ذات االهتمام المشترك.
عن  الياباني  السفير  أعــرب  جانبه،  مــن 
ولي  الملكي  السمو  وتقديره لصاحب  شكره 
الــوزراء على ما يبديه  رئيس مجلس  العهد 
العاقات  واهتمام بتطوير مسار  من حرٍص 
بين  المشتركة  الـــرؤى  يحقق  بما  الثنائية 
نحو  بها  بالدفع  ويسهم  واليابان  البحرين 

أفٍق أرحب.

ولي العهد رئي�س الوزراء لدى لقاء ال�سفير الياباني:

عالق�ات ال�صداق�ة بي�ن البحري�ن والياب�ان اآخ�ذة ف�ي النم�و 

الملكي  السمو  صاحب  أكــد 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
التعاون  مواصلة تطوير عاقات 
البحرين  مملكة  بين  والــشــراكــة 
والجمهورية التونسية الشقيقة، 
أوسع  مجاالت  نحو  بها  والــدفــع 
المشترك،  والتنسيق  العمل  من 
مشيرا سموه إلى استمرار تعزيز 
مــــســــارات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي في 
يسهم  بــمــا  الــقــطــاعــات  مختلف 
فــي تــوفــيــر الــمــزيــد مــن الــفــرص 
والنماء  بالنفع  ويــعــود  الــواعــدة 
ــن والــشــعــبــيــن  ــديـ ــلـ ــبـ ــح الـ ــالـ لـــصـ

الشقيقين.
جــاء ذلــك لــدى لــقــاء سموه 
أمـــس، بحضور  الــرفــاع  فــي قصر 
سلمان  بــن  محمد  الشيخ  سمو 
بن حمد آل خليفة، السيد كمال 
ــزانـــي ســفــيــر الــجــمــهــوريــة  ــيـ ــقـ الـ
مملكة  لدى  الشقيقة  التونسية 
ــريـــن، حـــيـــث رحـــــب ســمــوه  ــبـــحـ الـ
بــالــســفــيــر الـــتـــونـــســـي بــمــنــاســبــة 
تـــعـــيـــيـــنـــه ســـفـــيـــرا لـــــبـــــاده لـــدى 

الــمــمــلــكــة، مــتــمــنــيــا لـــه الــتــوفــيــق 
مــــهــــامــــه،  أداء  فــــــي  والـــــنـــــجـــــاح 
المملكة  باهتمام  سموه  منوهًا 
توسيع  نحو  المستمر  وتطلعها 
ــاون الــمــشــتــرك على  ــعـ ــتـ الـ أطــــر 
سموه  متمنيًا  الــمــســتــويــات،  كــل 
لــتــونــس الــشــقــيــقــة الـــمـــزيـــد من 

النماء والتطور.
وخال اللقاء تم استعراض 
آخــــــــــــر الــــــمــــــســــــتــــــجــــــدات عـــلـــى 
والــدولــي،  اإلقليمي  الصعيدين 
االهـــــتـــــمـــــام  ذات  ــا  ــ ــايــ ــ ــضــ ــ ــقــ ــ والــ

المشترك.
مـــن جــانــبــه أعـــــرب الــســفــيــر 

ــكـــره وتــقــديــره  الــتــونــســي عـــن شـ
لــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
على ما يبديه سموه من اهتمام 
بــتــطــويــر الـــعـــاقـــات الــبــحــريــنــيــة 
ــة، مـــتـــمـــنـــًيـــا لــمــمــلــكــة  ــيـ ــسـ ــونـ ــتـ الـ
البحرين دوام التقدم واالزدهار.

لدى لقاء �سموه ال�سفير التون�سي لدى المملكة

ول�����ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال���������وزراء ي����وؤك����د ال�����ص��ع��ي 

ل���ت���و����س���ي���ع اأط��������ر ال����ت����ع����اون ب���ي���ن ال���ب���ل���دي���ن 

}  �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خال لقائه السفير التونسي.

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفيرة تركيا لدى البحرين.

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
البحرين  مملكة  بين  يربط  ما  على  ــوزراء  الـ
والــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة مـــن عـــاقـــات ثــنــائــيــة، 
ومواصلة الدفع بمسارات العاقات نحو آفاق 
أرحب بما يعود بالنفع والنماء على البلدين 

والشعبين الصديقين.
الرفاع  جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر 

أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان 
سفيرة  تشاكيل  ايــســن  خليفة،  آل  حــمــد  بــن 
الجمهورية التركية، بمناسبة تعيينها سفيرة 
سموه  وتمنى  البحرين،  مملكة  فــي  لبادها 
عملها  مــهــام  أداء  فــي  والــنــجــاح  التوفيق  لها 
إلى  ســمــوه  الفــتــًا  المملكة،  فــي  الدبلوماسي 
يحقق  بما  الثنائي  التعاون  استمرار  أهمية 
وشعبيهما  لــلــبــلــديــن  الــمــشــتــركــة  الــمــصــالــح 

الصديقين.
الجمهورية  ســفــيــرة  أعــربــت  جانبها  مــن 
التركية عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو 
ــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء  الــمــلــكــي ولـ
على اهتمام سموه بتطوير العاقات الثنائية 
إلــيــه هذه  الــبــلــديــن، مــشــيــدًة بما وصــلــت  بين 
العاقات من تطور وما حققه التعاون الثنائي 

من نجاح في العديد من المجاالت.

ول�����ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال���������وزراء ي��ل��ت��ق��ي ال�����س��ف��ي��رة 

ال��ت��رك��ي��ة وي���ن���وه ب��اأه��م��ي��ة ا���س��ت��م��رار ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي

بــن أحــمــد آل خليفة وزيــر  الــشــيــخ خــالــد  بــعــث   
السمو  صــاحــبــة  إلـــى  تهنئة  بــرقــيــة  الملكي  الـــديـــوان 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
جالة الملك المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس المجلس األعلى 

للمرأة.
وعميق  التهاني  صـــادق  عــن  البرقية  فــي  وأعـــرب 
التبريكات، سائًا المولى عز وجل أن يحيط سموها 

العالية  فــي جــهــودهــا  يــبــارك  وأن  وعــنــايــتــه  بــرعــايــتــه 
في  الرجل  شريك  البحرينية  الــمــرأة  بــدور  للنهوض 

بناء الوطن والمستقبل.
المناسبة  فــي هــذه  الملكي  الــديــوان  وزيــر  وأشـــاد 
بــالــنــجــاحــات الــتــي تــكــلــلــت بــجــهــود ســمــوهــا فـــي هــذا 
البحرين،  شعب  لكل  واعــتــزاز  مفخرة  وهــي  االتــجــاه 
ويسدد  ويرعاها  سموها  يحفظ  أن  تعالى  اهلل  داعيًا 
خطاها في سبيل ازدهار مستقبل المرأة البحرينية.

وزي����ر ال����دي����وان ال��م��ل��ك��ي ي��ه��ن��ئ ق��ري��ن��ة ال��م��ل��ك

ب���ذك���رى ت��اأ���س��ي�����س ال��م��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ل��م��راأة

} الشيخ خالد بن أحمد.

محمد بن مبارك: الأميرة �سبيكة تقود م�سيرة الإنجاز للمراأة البحرينية
ــة الـــســـمـــو  ــبــ ــاحــ تـــلـــقـــت صــ
بنت  سبيكة  األمـــيـــرة  الــمــلــكــي 
قــريــنــة  خــلــيــفــة  آل  ــيــــم  إبــــراهــ
عــاهــل الــبــاد الــمــفــدى رئيسة 
الـــمـــجـــلـــس األعـــــلـــــى لـــلـــمـــرأة 
الشيخ  سمو  من  تهنئة  برقية 
خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد 
الــــوزراء،  رئــيــس مجلس  نــائــب 
التهاني  آيـــات  أســمــى  ضمنها 
الذكرى  بمناسبة  والتبريكات 
المجلس  لتأسيس  العشرين 

األعلى للمرأة.

ــيــــخ  وأعـــــــــــــــرب ســـــمـــــو الــــشــ
ــارك عـــن بــالــغ  ــبـ مــحــمــد بـــن مـ
تــقــديــره لـــلـــدور الـــرائـــد الـــذي 
ــة الــســمــو  ــبـ ــاحـ تـــنـــهـــض بــــه صـ
بنت  سبيكة  األمـــيـــرة  الــمــلــكــي 
قــريــنــة  خــلــيــفــة  آل  ــيــــم  إبــــراهــ
رئيسة  المفدى  الملك  جالة 
ــى لـــلـــمـــرأة،  ــ ــلـ ــ الـــمـــجـــلـــس األعـ
ــادة مـــســـيـــرة الـــتـــطـــور  ــ ــيـ ــ ــي قـ ــ فـ
البحرينية،  لــلــمــرأة  واإلنـــجـــاز 
المتواصلة  بالجهود  مــشــيــدًا 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ واالســ

ــرأة الــبــحــريــنــيــة  ــمــ لــنــهــوض الــ
التي تستند على كفاءة وقدرة 
واإلسهام  العطاء  على  المرأة 
في  التنمية  مــســيــرة  دعـــم  فــي 

مملكة البحرين.
ــوه بـــالـــمـــكـــانـــة  ــ ــمـ ــ ونـــــــــوه سـ
ــلـــت إلــيــهــا  ــتـــي وصـ ــدة الـ ــ ــرائـ ــ الـ
الـــــــــمـــــــــرأة الــــبــــحــــريــــنــــيــــة فـــي 
والدولية  اإلقليمية  المحافل 
والتي أسهمت في جعل مملكة 
البحرين مثاال رائدا في مجال 

تقدم المرأة وتعزيز مكانتها.

رفع الشيخ خالد بن عبداهلل 
رئــيــس مجلس  نــائــب  خــلــيــفــة  آل 
ــى آيـــــــات الـــتـــهـــانـــي  ــمــ الـــــــــــوزراء أســ
السامي  الــمــقــام  إلــى  والتبريكات 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
عاهل  آل خليفة  بن عيسى  حمد 
ــبــــاد الـــمـــفـــدى، وإلــــــى صــاحــب  الــ
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
العهد  ولـــي  آل خــلــيــفــة  بـــن حــمــد 
ــى  ــ ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، وإلـ رئــ
صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــرة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 
قرينة عاهل الباد المفدى رئيسة 
المجلس األعلى للمرأة، بمناسبة 
ــن لـــتـــأســـيـــس  ــريــ ــشــ ــعــ الــــــذكــــــرى الــ
وبهذه  لــلــمــرأة.  األعــلــى  المجلس 
بإسهامات  ــاد  أشـ فــقــد  الــمــنــاســبــة، 
صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي قــريــنــة 
ــاهــــل الــــبــــاد الـــمـــفـــدى رئــيــســة  عــ
المجلس األعلى للمرأة، الداعمة 
إلى  والــرامــيــة  البحرينية  لــلــمــرأة 
ضـــمـــان مــشــاركــتــهــا بــفــاعــلــيــة في 

لتحقيق  المجتمع  وبناء  تطوير 
لحضرة  الشاملة  التنموية  الرؤى 
المفدى،  الملك  الجالة  صاحب 
إليه  الحكومة  تصبو  مــا  وتنفيذ 
مــــن أهـــــــداف ومـــــبـــــادرات فــــي ظــل 
السمو  صــاحــب  واهــتــمــام  متابعة 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
األعـــلـــى  الــمــجــلــس  أن  وأكــــــد 
مــن ثمار  الــذي يعد ثمرة  الــمــرأة 
ــي لــحــضــرة  ــ ــــاحـ ــروع اإلصـ ــشــ ــمــ الــ
المفدى  العاهل  الجالة  صاحب 
أصــــبــــح بـــفـــضـــل جــــهــــود صــاحــبــة 
السمو الملكي قرينة عاهل الباد 
األعلى  المجلس  رئيسة  المفدى 
تاريخ  فــي  عــامــة مضيئة  لــلــمــرأة 
ل بــفــضــل إيــمــان  الــمــمــلــكــة، وتـــحـــوَّ
الجميع بدوره إلى مؤسسة وطنية 
وجــودهــا  أهــمــيــة  نستشعر  عــريــقــة 
عــلــى صعيد  نلمسه  مــا  نــتــاج  مــن 
المناصب  البحرينية  المرأة  تبوء 
جنبًا  وإسهامها  العليا،  القيادية 

إلـــى جــنــب مــع الــرجــل فــي مــواقــع 
القطاعين  فــي  المختلفة  العمل 
دورًا  لــتــلــعــب  ــــاص؛  ــخــ ــ والــ الــــعــــام 
ــرًا بــهــدف  ــ ــؤثـ ــ رئـــيـــســـيـــًا مـــكـــمـــًا ومـ
في  الــوطــن  ونــمــاء  رفــعــة  تحقيق 

شتى المجاالت والميادين.
الـــمـــنـــجـــزات  أن  إلــــــى  ــت  ــفــ ولــ
ــرأة  ــمـ ــتـــي تــحــقــقــت بـــســـواعـــد الـ الـ

العقدين  مـــدى  عــلــى  الــبــحــريــنــيــة 
المضيئين من تاريخ المجلس ما 
خطط  نجاح  على  شاهد  إال  هــي 
ذات  الــتــمــكــيــن  ــيـــات  ــيـــجـ ــتـــراتـ واسـ
المدى،  والبعيدة  الثاقبة  الــرؤيــة 
الدولة  التي تمكنت كل مؤسسات 
من التكيف معها وتركيز جهودها 
ــاج االحــتــيــاجــات فـــي بــرامــج  ــ إلدمـ
التنمية الشاملة، ما كان له األثر 
الكبير في تأدية المرأة البحرينية 
دورهــــــا فـــي الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة بكل 
ــن أمــنــيــاتــه  ــيـــة. وأعـــــــرب عــ ــابـ إيـــجـ
الصادقة للمجلس األعلى للمرأة 
الملكي  الــســمــو  صــاحــبــة  بــقــيــادة 
قرينة عاهل الباد المفدى رئيسة 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة، ولــكــل 
والنجاح  التوفيق  دوام  منتسبيه، 
لــمــواصــلــة الــبــنــاء عــلــى مــا تحقق 
والمضي قدمًا نحو  إنجازات،  من 
تحقيق المزيد من الرؤى الهادفة 
ــا فـــيـــه خـــيـــر وصـــالـــح  لــتــحــقــيــق مــ

المرأة البحرينية.
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رفـــع الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد 
المجلس  رئــيــس  آل خليفة،  عــبــداهلل  بــن 
األعـــلـــى لــلــصــحــة، أســمــى آيــــات الــتــهــانــي 
الملكي  السمو  صاحبة  إلــى  والتبريكات 
خليفة،  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
ــفـــدى رئــيــســة  ــمـ ــبــــاد الـ قـــريـــنـــة عـــاهـــل الــ
مرور  بمناسبة  للمرأة،  األعلى  المجلس 
مؤكًدا  المجلس،  تأسيس  على  عاًما   20
الــذي  الكبير واالســتــثــنــائــي  الــدعــم  عــلــى 
تــحــظــى بـــه الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة مـــن قبل 
القطاعات  مختلف  فــي  السمو  صاحبة 
التنموية في الباد، في ظل العهد الزاهر 
لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
المفدى،  الباد  آل خليفة، عاهل  عيسى 
الملكي  السمو  صــاحــب  ومــــؤازرة  وبــدعــم 
ولي  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
ــلــــس األعــــلــــى  ــمــــجــ وقــــــــــال رئـــــيـــــس الــ
للصحة استطاع المجلس األعلى للمرأة 
الــزمــن تحقيق  مــن  مــدى عقدين  وعــلــى 
وتمكين  النوعية  اإلنــجــازات  من  العديد 
القطاعات  جميع  في  البحرينية  المرأة 
فــي الـــدولـــة، حــيــث ســاهــمــت الـــمـــرأة بكل 
القطاع  تعزيز  واقتدار في  وكفاءة  جدارة 
تاريخ  فــي  ــرات  وزيـ  3 تقلدت  إذ  الصحي، 
البحرين الحديث منصب وزيرة الصحة، 
األخـــرى،  القيادية  المناصب  عــن  فضا 
تمكين  فــي  المجلس  دور  على  يــدل  مما 

المرأة البحرينية.
وأضـــاف؛ ال شــك أن دخــول ومشاركة 
التشريعية  السلطة  فــي  بفعالية  الــمــرأة 
والـــنـــواب(  الـــشـــورى  )بــغــرفــتــيــهــا مجلسي 

الــقــطــاع  فـــي  عــامــلــة  أو  طــبــيــبــة  بصفتها 
الــصــحــي، قـــد ســـاهـــم بـــدرجـــة كــبــيــرة في 
جهة،  من  الديمقراطية  المسيرة  تعزيز 
الوطنية  والتشريعات  القوانين  وتطوير 
جهة  مــن  الصحي  بالقطاع  الصلة  ذات 

أخرى.
ــلــــى  ــيـــــس الـــمـــجـــلـــس األعــ ــ ــــم رئـ ــتـ ــ وخـ
لــلــصــحــة بــــأن الــــــدور الـــمـــحـــوري لــلــمــرأة 
وكذلك  الوطني  الفريق  فــي  البحرينية 
ــة وفـــــي الــمــهــن  ــيــ ــامــ فــــي الـــصـــفـــوف األمــ
كان  الجائحة  بداية  منذ  عموًما  الطبية 
المواطنين  جميع  واعـــتـــزاز  فــخــر  مــحــل 
الطيبة،  األرض  هـــذه  عــلــى  والــمــقــيــمــيــن 
حيث سّطرت المرأة البحرينية كل معاني 
والتفاني من أجل  التضحية واإلخاص 
خدمة البحرين وضمان سامة الجميع.
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والمقيمي�ن المواطني�ن  جمي�ع  واعت�زاز  فخ�ر  مح�ل  كان  الأمامي�ة 

رفع الشيخ سلمان بن عبداهلل 
رئيس جهاز  آل خليفة  بن حمد 
الــمــســاحــة والــتــســجــيــل الــعــقــاري 
مــؤســســة  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس 
الــتــنــظــيــم الــعــقــاري أســمــى آيــات 
المقام  إلــى  والتبريكات  التهاني 
السامي لحضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ــفــــدى، وإلــــى  ــمــ عــــاهــــل الــــبــــاد الــ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة 
ــبــــاد الــمــفــدى  قـــريـــنـــة عـــاهـــل الــ
للمرأة،  األعلى  المجلس  رئيسة 
بمناسبة مرور عشرين عاما على 

تأسيس المجلس األعلى للمرأة.
الــرفــيــعــة  الــمــكــانــة  وأكــــد أن 
التي تقلدتها المرأة البحرينية 
ــيـــوم لـــم يــكــن لــهــا بـــلـــوغ ذلــك  الـ
والمسيرة  الــرؤيــة  لـــوال  المبلغ 
ــيـــادة  ــة الـــشـــامـــلـــة بـــقـ ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
الملك  الجالة  حضرة صاحب 
ــي كــــــان لـــلـــمـــرأة  ــتــ الــــمــــفــــدى، الــ
كــشــريــك في  أســـاســـي  دور  فــيــهــا 
والمستدامة،  الشاملة  التنمية 
لــــيــــتــــبــــلــــور ذلــــــــــك مــــــــن خـــــال 
والمبادرات  والمشاريع  البرامج 
ــي أطـــلـــقـــتـــهـــا  ــ ــتـ ــ الــــحــــكــــومــــيــــة الـ
ــاحـــب  ــة صـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــة بـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
الــذي تتلقاه  وأشــاد بالدعم 

صاحبة  مــن  البحرينية  الــمــرأة 
الــســمــو الــمــلــكــي قــريــنــة عــاهــل 
الباد المفدى رئيسة المجلس 

األعــلــى لــلــمــرأة، والــــذي كـــان له 
فـــي عــمــلــيــة تمكين  أكــبــر األثــــر 
المرأة البحرينية اليوم، لتتقلد 
ــراتـــب  ــمـ ــر وجـــــــــدارة الـ ــكـــل فـــخـ بـ
القيادية  الحكومية  والمناصب 
إيجابًا  أثر  الذي  األمر  الرفيعة 
فــــي عــمــلــيــة الـــتـــطـــور والـــنـــمـــاء 
كــان  كــمــا  الــبــحــريــن،  فــي مملكة 
ــادرات الــمــجــلــس  ــ ــبــ ــ ــرامـــج ومــ ــبـ لـ
األعــــلــــى لـــلـــمـــرأة إســــهــــام كــبــيــر 
البحرينية  الـــمـــرأة  تمكين  فــي 
في  الوظيفية  مكانتها  وتعزيز 
القطاعين العام والخاص، ودعم 
دورهـــــــا األســـــــري واالجـــتـــمـــاعـــي 
فـــي رعـــايـــة األســــــرة وتــمــاســكــهــا 
والحفاظ عليها كلبنة أولى من 

لبنات المجتمع.

�سلمان بن عبداهلل: المراأة البحرينية �سريك اأ�سا�سي في الم�سروع الح�ساري

} الشيخ سلمان بن عبداهلل.

اأمري�كا ت�س�كر البحري�ن عل�ى ت�س�هيل اإج�اء الأمريكيي�ن م�ن اأفغان�س�تان
أمــس  الــخــارجــيــة  وزيـــر  الــزيــانــي  راشـــد  بــن  الــدكــتــور عبداللطيف  تلقى 
اتصاال هاتفيا من أنتوني بلينكن وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية 

الصديقة.
عن  االتــصــال  خــال  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  خارجية  وزيــر  وعبر 
شــكــر وتــقــديــر الــحــكــومــة األمــريــكــيــة لــمــا قــدمــتــه مملكة الــبــحــريــن مــن دعــم 
األمريكيين  المواطنين  إجــاء  وعمليات  اإلغــاثــة  جهود  لتسهيل  ومساعدة 
بين  تربط  التي  التاريخية  الصداقة  عاقات  لعمق  تأكيًدا  أفغانستان،  من 

البلدين الصديقين.
من جانبه، أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن اعتزاز مملكة 
البحرين بالشراكة االستراتيجية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين 
اإلنسانية  مسؤولياتها  من  انطاقا  البحرين  مملكة  أن  مؤكًدا  الصديقين، 
أعمال  دعم  مجال  في  الدوليين  الشركاء  مع  للتعاون  االستعداد  أهبة  على 
اإلغاثة في أفغانستان والمحافظة على األمن والسلم اإلقليمي، معرًبا عن 

تطلع المملكة إلى عودة األمن واالستقرار والسام إلى أفغانستان.
} وزير الخارجية األمريكي. } وزير الخارجية.

علي بن خليفة: مكت�سبات مهمة حققها المجل�س الأعلى للمراأة
نائب  خليفة،  آل  خليفة  بــن  علي  الشيخ  سمو  رفــع 
والتبريكات  التهاني  آيــات  أسمى  الـــوزراء،  مجلس  رئيس 
إبراهيم  بنت  األميرة سبيكة  الملكي  السمو  إلى صاحبة 
آل خليفة، قرينة عاهل الباد المفدى، بمناسبة الذكرى 
العشرين لتأسيس المجلس األعلى للمرأة. واستذكر سمو 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة اإلنجازات الكبيرة التي 
الكبيرة  الجهود  بفضل  البحرينية  للمرأة  تحقيقها  تم 

التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
رئيسة  المفدى  الباد  عاهل  قرينة  خليفة،  آل  إبراهيم 
المجلس األعلى للمرأة، لتحقيق هذه المكتسبات الهامة 
لها من خال رئاستها للمجلس األعلى للمرأة. داعًيا اهلل 
في ظل  المباركة  مسيرته  المجلس  يواصل  أن  وجــل  عز 
حمد  الملك  الجالة  صاحب  لحضرة  الحكيمة  القيادة 

بن عيسى آل خليفة، عاهل الباد المفدى.
} سمو الشيخ علي بن خليفة.

} �سمو الشيخ محمد بن مبارك.
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ــرى الـــعـــشـــرون  ــ ــذكـ ــ تـــحـــل الـ
بإنشاء  السامي  األمـــر  لــصــدور 
المجلس األعلى للمرأة لنسرد 
ــة بـــالـــعـــطـــاء  ــلــ ــافــ إنـــــــجـــــــازات حــ
الملكي  السمو  صاحبة  بقيادة 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
ورعــاهــا-  اهلل  -حفظها  خليفة 
الباهر  المجلس  نــجــاح  وقــصــة 
والمضيء في جميع المجاالت 
الــــــمــــــرأة  شـــــــــأن  مـــــــن  رفـــــــــع  إذ 
الرائد  دورهـــا  وعــزز  البحرينية 
ورفع مكانتها في البحرين وفي 
الدولي  المستوى  على  الخارج 
لحضرة  الزاهر  العهد  ظل  في 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 

بن عيسى حفظه اهلل ورعاه. 
عـــمـــل الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 

للمرأة وفق منهجية مؤسسية قائمة على الشراكة 
الــمــجــتــمــعــيــة الــفــاعــلــة مـــع جــمــيــع الــمــؤســســات 
التأسيس  مــراحــل  بــدأ  إذ  الــمــرأة  بــشــأن  المعنية 
بــرصــد احــتــيــاجــات الـــمـــرأة واســتــكــشــاف الــواقــع 
البحرينية  المرأة  وإشــراك  التغيير  على  والعمل 

في التنمية البشرية.
ــان لــســيــدة الــبــحــريــن األولــــى صاحبة  وقـــد كـ
آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي  السمو 
-حفظها  الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل  قــريــنــة  خليفة 
النسائي  العمل  الكبير في قيادة  الدور  الرحمن- 

القيادة الناجحة التي أبهرت المجتمع الدولي.
المجلس  انـــجـــازات  عــن  الــتــحــدث  أردت  فـــإن 
األعلى للمرأة احتجت الى كتابة معلقة كبيرة وال 
يسعني في هذه السطور إال أن أسلط الضوء على 
للبناء  الفقري  العمود  وهــو  التشريعي،  المجال 

المتراكم من اإلنجازات.
ســعــى الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة الـــى تعزيز 
المنظومة التشريعية والقانونية وتطوير خدمات 
اإلرشـــــــاد والـــتـــوفـــيـــق األســــــري لــتــوفــيــر الــحــمــايــة 
النفسية واالجتماعية لألسرة والمرأة البحرينية 
ــا يـــحـــفـــظ خــصــوصــيــتــهــا الـــكـــفـــيـــلـــة بــنــهــضــة  ــمـ بـ
ــع قــانــون األســــرة وتــطــويــر  الــمــجــتــمــع، إذ تــم وضـ
القانونية  والتوعية  التنفيذية  واللوائح  القرارات 

والحقوقية. 
فـــــبـــــعـــــد صــــــــــــــدور قــــــانــــــون 
الشرعي  القضاء  تطور  األســرة 
وتــــــــم إنــــــشــــــاء مــــجــــمــــع خــــاص 
بــــالــــمــــحــــاكــــم األســـــــريـــــــة نــقــل 
نالحظها  نوعية  نقلة  القضاء 
رفع  بدء  منذ  المحامين  نحن 
ــة الــتــوفــيــق  ــيــ ــزامــ الــــدعــــوى وإلــ
ــع تـــقـــريـــر مــن  ــ األســـــــري مــــع رفـ
ــي الــــى  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــث االجـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ
القضاء لكي يكون هذا التقرير 
وإن  حكمه  في  للقاضي  معينا 

كان غير ملزم.
التطور  كــذلــك  نشهد  كــمــا 
األحكام  صعيد  على  الملموس 
فـــلـــم تـــعـــد الـــقـــضـــايـــا تــتــكــدس 
ــة  بــالــســنــيــن الــطــويــلــة فـــي أروقــ
قدر  السرعة  فيها على وجه  بل تفصل  المحاكم 
اإلمــكــان، كما شــرع قــانــون صــنــدوق النفقة الــذي 
على ضوئه تم إنشاء صندوق النفقات، وهو يعد 
مشكالت  لحل  والمساندة  المكملة  األدوات  مــن 
ــام الــقــضــاء بــهــدف مــســاعــدة المطلقة  الــمــرأة امـ
لهما  المستحقة  النفقة  تحصيل  فــي  ــا  وأوالدهــ
شــرعــا وقــانــونــا وخـــاصـــة فـــي ضـــوء تــأخــيــر ســـداد 
الــنــفــقــات مـــن الــمــحــكــوم عــلــيــه وفـــي ضـــوء طــول 
إجراءات التقاضي احيانا، ويؤدي ذلك الى بقاء 
كما  مــدة طويلة،  نفقة  بــدون  ــا  واوالدهـ المطلقة 
المنتفعين  نــطــاق  مــن  البحريني  الــمــشــرع  وســع 
ولــــم يــقــصــرهــا عــلــى الــمــطــلــقــات، بـــل مـــن ضمن 
المنتفعين الزوجة أو المطلقة والوالدان واألوالد 
ــن يـــنـــوب عنهم  ــل مـــن تــجــب لــهــم نــفــقــة أو مـ وكــ
قــانــونــيــا.. وهـــذا الــصــنــدوق يــعــد األول مــن نوعه 
جانب  الــى  العربية..  الخليج  دول  مستوى  على 
أن الــمــشــرع الــبــحــريــنــي تــنــاول مــوضــوع صــنــدوق 
من  وأوســـع  محكمة  مؤسسية  آلــيــة  وفــق  النفقة 
جهود  بفضل  كله  وهـــذا  الــمــقــارنــة..  التشريعات 
البحرين  سيدة  بقيادة  للمرأة  األعلى  المجلس 
ــيـــرة ســبــيــكــة بــنــت إبــراهــيــم آل  ــى ســمــو األمـ ــ األولـ

خليفة حفظها اهلل ورعاها.

�سمو الأميرة �سبيكة.. قيادة ونجاح

بقلم:
احملامية فاطمة احلواج 

اســتــقــبــل الــمــشــيــر الـــركـــن الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن أحــمــد 
مكتبه  فــي  البحرين  دفـــاع  لــقــوة  الــعــام  الــقــائــد  آل خليفة 
2021م،  أغسطس   22 األحــد  أمــس  العامة صباح  بالقيادة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس 

المجلس األعلى للصحة.  
وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بــرئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى لــلــصــحــة، مــشــيــدًا بــمــا يقدمه 
ــلـــى لــلــصــحــة مـــن جـــهـــود طــيــبــة فـــي إدارة  الــمــجــلــس األعـ
الخدمات الطبية والرعاية الصحية في مملكة البحرين، 
الــمــجــلــس في  يــولــيــه  الــــذي  المستمر  بــاالهــتــمــام  مــنــوهــًا 
وتحسين  الطبية  واألنــظــمــة  المؤسسات  تــطــور  اســتــدامــة 
بما  الحيوي  المجال  هذا  في  التحديث  لمواكبة  جودتها 

يخدم المواطن والمقيم.

اســتــقــبــل ســمــو الـــلـــواء 
ــركــــن الـــشـــيـــخ نـــاصـــر بــن  الــ
مستشار  خليفة،  آل  حمد 
ــي، قـــائـــد  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ األمــــــــــن الــ
مارغريت  الملكي،  الحرس 
ــم بـــأعـــمـــال  ــائــ ــقــ نــــــــــاردي الــ
المتحدة  الــواليــات  ســفــارة 
ــدى مــمــلــكــة  ــ األمـــريـــكـــيـــة لــ
الشيخ  بــحــضــور  الــبــحــريــن 
عبداهلل بن أحمد آل خليفة 

وكيل وزارة الخارجية. 
وأكد سمو الشيخ ناصر 
أهمية  آل خليفة  بن حمد 
العالقات  تطوير  مــواصــلــة 
فـــي كــافــة الــمــجــاالت الــتــي 
تجمع بين مملكة البحرين 
والـــــــــــواليـــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
وفتح  الصديقة  األمريكية 
آفــــــــاق أرحــــــــب بـــمـــا يــســهــم 
ــيــــق األهـــــــــــداف  ــقــ فـــــــي تــــحــ
الــمــنــشــودة، مــشــيــرًا ســمــوه 

إلــــى الـــــدور الـــبـــارز لــلــقــائــم 
ــات  ــارة الـــواليـ ــفـ بـــأعـــمـــال سـ
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة لــدى 

مملكة البحرين.
ــاء تـــم  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ وخـــــــــــالل الــ
استعراض ومناقشة العديد 
االهتمام  ذات  القضايا  من 
ــتــــرك واســــتــــعــــراض  ــمــــشــ الــ
ــن الـــمـــســـتـــجـــدات  ــ عـــــــدد مــ
اإلقليمية  الساحتين  على 

والدولية.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا أعــــربــــت 
ــت نــــــــــــــاردي عـــن  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــارغـ ــ ــ مـ
تــقــديــرهــا لــلــجــهــود الــبــارزة 
الــتــي يــبــذلــهــا ســمــو الــلــواء 
ــركــــن الـــشـــيـــخ نـــاصـــر بــن  الــ
حــمــد آل خــلــيــفــة وحـــرص 
سموه الدائم على مواصلة 
البلدين  بين  الــجــســور  مــد 
الصديقين، متمنية لسموه 

دوام التوفيق والنجاح.

القائ�د العام ينوه بجهود »الأعل�ى لل�صحة« في اإدارة الخدمات ال�صحية

} القائد العام لدى استقبال رئيس األعلى للصحة.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل القائم باألعمال االمريكية.

نا�صر بن حمد يوؤكد اأهمية موا�صلة تطوير العالقات البحرينية الأمريكية

»الخارجية« تدين الهجوم الإرهابي على م�صلين في النيجر
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  خــارجــيــة  وزارة  أدنــــت 
بشدة الهجوم اإلرهابي المسلح على مصلين 
بجمهورية  تــيــالبــيــري  بمنطقة  مسجد  فــي 
النيجر الصديقة، والذي أودى بحياة عشرات 
آخــَريــن، معربة عــن خالص  األبــريــاء وجـــرح 
ــر وذوي  ــ ــا ألسـ ــهـ ــاتـ ــواسـ الــمــمــلــكــة ومـ تــــعــــازي 
الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية النيجر، 
وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء 

هذا العمل اإلرهابي اآلثم الذي يتعارض مع 
واإلنسانية  األخالقية  والمبادئ  القيم  كافة 

والدينية. 
مملكة  تضامن  الــخــارجــيــة  وزارة  وتــؤكــد 
ــة الــنــيــجــر  ــوريـ ــهـ ــمـ ــــع جـ ــام مـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
الصديقة في جهودها للقضاء على اإلرهاب 
الرافض  له، مشددة على موقفها  والتصدي 

لكافة أشكال التطرف واإلرهاب.

رفعت إدارة مأتم سمانة بنت الشيخ عيسى الشيخ علي »أم 
السادة« بقرية الحجر بالمحافظة الشمالية أسمى آيات الشكر  
واالمــتــنــان إلـــى مــقــام حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
نجاح  بمناسبة  الــمــفــدى،  الــبــالد  عاهل  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
موسم عاشوراء للعام 1443 هـ، وبهذه المناسبة »نعرب عن بالغ 
الشكر وعظيم االمتنان إلى مقام الملك لما يوليه جاللته من 
رعايٍة واهتمام بمراسم إحياء ذكرى عاشوراء التي اعتاد حكام 
بفضل  تكللت  حيث  ورعايتها،  توقيرها  على  الكرام  البحرين 

اهلل سبحانه وتعالى وبالتوجيهات السامية بالنجاح والتوفيق«.
ممثلة  للحكومة  وامتناننا  شكرنا  »خالص  عن  وعبروا 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  بقيادة  الوطني  الفريق  فــي 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ــوراء فــي ظل  ــاشـ عــلــى جــهــودهــم فــي إنــجــاح احــيــاء ذكــــرى عـ
تحديات جائحة كورونا، وتنفيذ اإلجراءات الصحية الالزمة 
نثمن  والمقيمين«.»كما  المواطنين  صحة  على  للحفاظ 
عاليا جهود جميع الجهود من  الجهات التنفيذية   وقيادات 

المحافظات والصحة وكوادرها الطبية  وبالتعاون مع  وزراة 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ورؤساء المآتم والفرق 
الكبير  االثــر  لذلك  وكــان  المجتمعية  والقيادات  الميدانية 
فـــي تــمــكــيــن الــمــعــزيــن مـــن أداء شــعــائــرهــم بــيــســر وســهــولــة. 
ــذا مـــا عــزز مــكــان الــبــحــريــن كــبــلــد تــحــتــضــن فــيــهــا حــريــة  وهــ
العبادات الدينية بشعائرها المختلفة. راجين من اهلل العلي 
والجميع  المواسم  الجميع مثل هذه  يعيد على  ان  القدير 

قيادة وشعبا بخير وصحة وسالمة وامن وامان«.

ماأتم »اأم ال�صادة« ي�صيد برعاية الملك وجهود الحكومة في اإنجاح مو�صم عا�صوراء

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

كــشــف الــمــجــلــس األعــلــى لــلــقــضــاء عن 
المختصة  الــقــضــائــيــة  الــلــجــنــة  عــمــل  بـــدء 
ــوم بــهــا  ــكــ ــمــــحــ بــــاســــتــــبــــدال الــــعــــقــــوبــــات الــ
عــلــى األطـــفـــال أمــــس األحــــد الـــمـــوافـــق 22 
أغــســطــس الـــجـــاري، وقـــال الــقــاضــي جاسم 
الــعــدالــة  رئــيــس محكمة  الــعــجــالن  مــحــمــد 
باشرت  قد  اللجنة  إن  الكبرى  اإلصالحية 
وبــدأت في استبدال عدد من  عملها االحد 

العقوبات للمحكوم عليهم من األطفال.
تــولــي  الـــقـــضـــائـــيـــة  الــســلــطــة  أن  وأكــــــد 
اهتماما كبيرا لتطوير المنظومة القضائية 
الخاصة بحقوق الطفل، وذلك بما يتوافق 
التي  الدولية  والمعاهدات  االتفاقيات  مع 
والمتفقة  البحرين  مملكة  عليها  صادقت 
مع رؤية جاللة الملك المفدى اإلصالحية، 
ــال في  ــفـ وذلــــك حــفــاظــا عــلــى حــقــوق األطـ
المعاملة  وســـوء  االنــتــهــاكــات  مــن  الحماية 
السليمة،  الــتــقــاضــي  إجـــــراءات  فــي  والــحــق 
الـــعـــقـــوبـــات لــلــمــحــكــوم  وبـــيـــن أن اســـتـــبـــدال 
أهمية  ذات  نوعية  نقلة  األطــفــال  على  بها 

الــمــحــكــوم عليهم،  ــال  ــفـ مـــع األطـ تــتــنــاســب 
وذلك لتصحيح األنماط السلوكية للطفل 
ان ينشأ  التي يجب  وفقا للقيم األخالقية 

عليها، وتصب في صالح حماية الطفل.
بــتــلــقــي  الــلــجــنــة تــخــتــص  وأضـــــــاف ان 
بها  المقضي  الــعــقــوبــات  اســتــبــدال  طــلــبــات 

المحكوم  لألطفال  القانون  هذا  نفاذ  قبل 
18 سنة  أعمارهم  تتجاوز  لم  الذين  عليهم 
ــكـــاب الــجــريــمــة، وذلــــك بـــنـــاًء على  وقـــت ارتـ
تقدمه  والتأهيل  تقرير من مركز اإلصالح 

النيابة العامة.
من  تشكل  اللجنة  أن  بالذكر  الجدير 
الكبرى  العدالة اإلصالحية  رئيس محكمة 
للطفل وقاضي محكمة العدالة اإلصالحية 
الــعــقــاب  تنفيذ  وقــاضــي  للطفل  الــصــغــرى 
اللجنة  وتعقد  العامة،  النيابة  من  وعضو 
اجتماعها مرة كل أسبوع بدعوة من رئيسها 
أو كــلــمــا دعـــت الــحــاجــة إلـــى ذلــــك، ويــكــون 
انعقادها صحيًحا بحضور جميع أعضائها 
 2021 لــســنــة   )16( رقــــم  قـــــرار  وفــــق  وذلـــــك 
بــن حسن  عــبــداهلل  المستشار  مــن  الــصــادر 
األعلى  المجلس  رئــيــس  نــائــب  البوعينين 
بتنظيم  التمييز  محكمة  رئــيــس  للقضاء 
المختصة  الــقــضــائــيــة  الــلــجــنــة  عــمــل  آلــيــة 
بــاســتــبــدال الــعــقــوبــات الــمــحــكــوم بــهــا على 

األطفال وتحديد مواعيد جلساتها.

ال��ل��ج��ن��ة ال��ق�����ص��ائ��ي��ة ال��م��خ��ت�����ص��ة ب��ا���ص��ت��ب��دال

ع���ق���وب���ات الأط�����ف�����ال ت����ب����داأ م���ب���ا����ص���رة ع��م��ل��ه��ا

المؤسسة  دور  مــن  انطالقًا 
ــان  ــ ــسـ ــ ــوق اإلنـ ــقــ ــة لــــحــ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
الـــرقـــابـــي والـــحـــقـــوقـــي لــضــمــان 
استمرار ممارسة جميع النزالء 
المتوافقة  الدينية  لشعائرهم 
مع القوانين واللوائح واألنظمة 
ــز  ــ ــراكـ ــ ــا فـــــــي مـ ــ ــهـ ــ ــول بـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
والمعايير  والــتــأهــيــل  اإلصــــالح 
الــدولــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان ذات 
صالحياتها  على  وبناء  الصلة؛ 
ــق قــانــون إنــشــائــهــا،  الــواســعــة وفـ
قــــام عــــدد مـــن أعـــضـــاء مجلس 
مــفــوضــي الــمــؤســســة الــوطــنــيــة 
لــــحــــقــــوق اإلنـــــــســـــــان بــــــزيــــــارات 
مــعــلــنــة لــمــركــز إصــــالح وتــأهــيــل 
بمنطقة  ــزيـــالت  ــنـ الـ ــاز  ــتـــجـ واحـ
اإلصــالح  ومركز  عيسى،  مدينة 
ومركز  جــو،  بمنطقة  والتأهيل 
بالحوض  واالحــتــجــاز  اإليــقــاف 
الــجــاف، خــالل موسم عــاشــوراء 
1443هــــــــــــ، وذلـــــــك لــلــتــثــبــت مــن 
ضـــمـــان تــمــتــع جــمــيــع الـــنـــزالء 

بحقوقهم المقررة لهم قانونا.
ــارة اطــلــع وفــد  ــزيـ وخــــالل الـ
الــمــؤســســة عــلــى قـــيـــام الـــنـــزالء 
شعائرهم  بممارسة  والــنــزيــالت 
الــــواقــــع،  أرض  ــلـــى  عـ ــيـــة  ــنـ الـــديـ
ــدد مــن أعــضــاء مجلس  ــام عـ وقــ
ــول إلــــى  ــ ــدخـ ــ ــالـ ــ الـــمـــفـــوضـــيـــن بـ

الــعــنــابــر وااللــتــقــاء بــعــدد منهم 
اخــتــيــارهــم بشكل عــشــوائــي،  تــم 
المراكز  إدارات  أن  أوضحوا  وقد 
قـــــــدمـــــــت لــــــهــــــم الــــتــــســــهــــيــــالت 
ــة لــضــمــان  ــ ــــالزمـ ــات الـ ــدمــ ــخــ والــ
الدينية،  لشعائرهم  ممارستهم 
ــــزالء  ــنـ ــ ــا قـــــــدم عـــــــدد مـــــن الـ ــمــ كــ
والــنــزيــالت طــلــبــات ومــالحــظــات 
حــــول تــطــويــر جــــودة الــخــدمــات 
ــتــــي قــامــت  ــم، والــ ــهـ الـــمـــقـــدمـــة لـ
التقرير  بتضمينها  الــمــؤســســة 
ــيـــات الـــتـــي ســتــقــوم  ــتـــوصـ ــع الـ مــ

برفعها إلى الجهات المعنية.
مجلس  أعــضــاء  التقى  كما 
تلك  إدارة  مسؤولي  المفوضين 

الـــمـــراكـــز، وقــــد قـــدمـــوا بــدورهــم 
شرحا لإلجراءات التي يقومون 
بــهــا لــضــمــان اســتــمــرار مــمــارســة 
لشعائرهم  والــنــزيــالت  الـــنـــزالء 
الـــديـــنـــيـــة بـــكـــل أريـــحـــيـــة وعــلــى 
نحو ال يشكل إضــرارا أو تجاوزا 
ــنــــزالء  ــيـــة الــ لـــحـــريـــة وخـــصـــوصـ
اآلخــــريــــن مــــن جــمــيــع األديــــــان 
والطوائف األخرى، وبما يضمن 
الــمــحــافــظــة عــلــى أمــــن الــمــركــز 

وسالمة وصحة النزالء فيه.
وفي تصريح له على هامش 
علي  المهندس  أوضـــح  الــزيــارة، 
الــدرازي رئيس المؤسسة  أحمد 
ــان  ــ ــسـ ــ ــوق اإلنـ ــقــ ــة لــــحــ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
الــتــي  الــمــيــدانــيــة  ــارات  ــ ــزيـ ــ الـ أن 
ـــاء الــمــؤســســة  ــضـ يـــقـــوم بـــهـــا أعــ
ــأتـــي ضـــمـــن الـــــــدور الــحــقــوقــي  تـ
وزارات  والرقابي للمؤسسة على 
التنفيذية  السلطة  ومــؤســســات 
ــة،  ــسـ ــؤسـ ــمـ وفـــــــق صــــالحــــيــــات الـ
الــشــعــائــر  ــة  ــارسـ ــمـ مـ أن  ــدا  ــؤكــ مــ
الــديــنــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مــكــفــولــة، وتـــمـــارس بــكــل حــريــة 
في إطار كفالة الحريات العامة 
والـــشـــخـــصـــيـــة والــــمــــســــاواة بــيــن 
تــمــيــيــز بسبب  ــا  ــمـ دونـ الــجــمــيــع 
أو  الــــديــــن  أو  الـــلـــغـــة  أو  ــعــــرق  الــ

الجنس.

الموؤ�س�سة الوطنية لحقوق الإن�سان:

نزلء مراكز الإ�صالح يمار�صون �صعائرهم الدينية بحرية

} علي الدرازي.

محاكمة متهمين بخطف عاملة منزلية واإجبارها على الدعارة
صـــرح رئــيــس نــيــابــة االتــجــار بــاألشــخــاص بــأن 
النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار 
وجــه  بغير  حريتهما  وحــجــز  آسيويتين  بفتاتين 
ــاءة اســتــغــاللــهــمــا فـــي أعــمــال  ــ قــانــونــي بـــغـــرض إســ

الدعارة واالعتداء الجنسي وأمرت بإحالة المتهم 
إلى المحاكمة الجنائية. 

قــيــام المتهم  إلــــى  الـــواقـــعـــة  تــفــاصــيــل   وتـــعـــود 
لهما  عمل  فرصة  بتوفير  عليهما  المجني  بإيهام 
أفــضــل بـــراتـــب مــجــٍز وتــحــريــضــهــمــا عــلــى الــهــروب 
بطريق  باختطافهما  وقـــام  كفالئهما،  مــنــزل  مــن 
واحتجاز  الدعارة  أوكــار  أحد  إلى  ونقلهما  الحيلة 
أعــمــال  مــمــارســة  عــلــى  وإجــبــارهــمــا  فــيــه  حريتهما 
واالعتداء  قــام بضربهما  أن  بعد  بــاإلكــراه  الــدعــارة 
الضحيتين  إحـــدى  تمكنت  وقــد  جنسيًا،  عليهما 
التواصل مع رجال الشرطة لطلب المساعدة  من 
والذين استطاعوا القبض على المتهم وتخليص 

المجني عليهما.
 وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق 
فور ورود البالغ حيث استمعت ألقوال الضحيتين 
وإيداعهما  لهما  الالزمة  الحماية  بتوفير  وقامت 
دار اإليواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة االتجار 
باألشخاص، كما استجوبت المتهم وأمرت بحبسه 
إجــراء  على  الــقــائــم  ألقـــوال  واستمعت  احتياطيًا 
إلى  المتهم محبوسًا  بإحالة  أمرت  التحريات، ثم 

المحكمة الجنائية المختصة.

رغما  أمـــراض  أيــة  يعاني  بأنه ال  تفيد  شــهــادة طبية  استخراج  آســيــوي  حــاول 
عن كونه مريضا بالكبد الوبائي، فلجأ إلى صديقه وأعطاه بطاقة هويته مستغال 
تشابههما بهدف إجراء األخير للفحص الطبي واالدعاء أنه سليم، إال أن حيلته 

باءت بالفشل وتم إعداد كمين لهما والقبض عليهما بعد بالغ من المستشفى.
تنظيم  هيئة  إلــى  كفالته  نقل  يــريــد  ســنــة(   37 )آســيــوي  األول  المتهم  وكـــان 
الطبية  الفحوصات  إلجــراء  المعنية  المستشفيات  احد  إلى  فتوجه  العمل  سوق 
فطلب  الوبائي  الكبد  التهاب  بمرض  إصابته  تبين  الدم  تحليل  وبإجراء  الالزمة، 
منه الطبيب المعني إجراء التحاليل مجددا لالطمئنان والتأكد من النتيجة، إال 
أن المتهم راوده الشيطان فأرسل صديقه إلجراء التحليل مستغال الشبه بينهما، 
األول  المتهم  هــويــة  ببطاقة  ســنــة(   29 الــثــانــي  )المتهم  صديقه  تــوجــه  وبالفعل 

منتحال شخصيته وأجرى تحليل الدم وكانت نتيجته سليمة.
وبناء على ذلك توجه المتهم األول الستالم النتيجة ظنا منه أن حيلته مرت 
النتيجة فوجئ بطلب إعادة التحليل  إدارة المستشفى إال أنه خالل استالم  على 

أنه  إال  التأكد،  يريد  للحالة  المتابع  والطبيب  متناقضة  النتائج  لكون  مــجــددا 
ارتبك مدعيا أنه ال يستطع اجراء التحليل مجددا لكونه صائما وطلب المغادرة 
التوجه  الثاني(  )المتهم  وطلب من صديقه  أخرى  مرة  منزله  إلى  فعاد  والعودة، 
إلى المستشفى بنية إجراء التحليل مجددا إال أنه عقب توجهه للمستشفى وجد 

الشرطة في انتظاره بعد تبين انتحاله لشخصية المتهم األول.
وخالل التحقيقات أنكر المتهم الواقعة وأشار إلى أنه أجرى الفحص أول مرة 
بالفعل وطلب من صديقه التوجه لجلب النتيجة إال أن إدارة المستشفى طلبت 
من صديقه إجراء تحليل فأجرى التحليل كما طلبت إدارة المستشفى، وتم أخذ 
عينة من دمه من دون اتفاق بينهما إال أن التحقيقات كشفت أن صديقه انتحل 

شخصيته عبر تقديم بطاقة هويته باالتفاق بينهما.
أسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في 2 و5 مايو 2021 بدائرة أمن المحافظة 
الجنوبية األول استعمل بسوء نية هوية المتهم الثاني وقدمها لموظف استقبال 
احد المستشفيات على النحو المبين باألوراق، كما اشترك مع موظف حسن النية 

في إدخال وتغيير بيانات تقنية المعلومات بإحدى المصالح الحكومية الخاصة، 
وهو المستشفى على نحو من شأنه اظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة 
بنية استعمالها بأن قام بتقديم بطاقة هوية المتهم الثاني وانتحل شخصيته وقام 
بإجراء فحص الدم بدال عنه لتظهر النتيجة على أنه ال يعاني من مرض الكبد 
الوبائي على النحو المبين باألوراق، كما ارتكب تزويرا في المحررات الخاصة وهي 
بالطريقة  انتحال شخصيته  الثاني من خالل  بالمتهم  الخاصة  الفحص  شهادة 
االتــفــاق  بطريق  اشــتــرك  أنــه  الــثــانــي  المتهم  إلــى  أســنــدت  كما  ــاألوراق.  ــ بـ المبينة 
وسلمه  معه  اتفق  بــأن  األول  المتهم  مع  هويته  بطاقة  استعمال  في  والمساعدة 
البطاقة الستخراج تقرير طبي فتمت الجريمة بناء على ذلك االتفاق والمساعدة، 
المحررات  تــزويــر  فــي  األول  المتهم  مــع  والمساعدة  االتــفــاق  بطريق  اشــتــرك  كما 
المتهم  مع  اتفق  بــأن  المستشفى  من  الــصــادرة  الفحوصات  نتائج  وهــي  الخاصة 
األول وسلمه بطاقة هويته من أجل استخراج تقرير طبي له فتمت الجريمة بناء 

على ذلك االتفاق والمساعدة على النحو المبين باألوراق.

اآ�ص���يوي ي�ص���تعين ب�صديق���ه لإج���راء تحالي���ل طبي���ة ب���دل من���ه ليخف���ي مر�ص���ه

} اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها على األطفال.
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محميد احملميد

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، ومع اقتراب وصولنا 
ومع  وغيرها،  لألنشطة  الشامل  شبه  والفتح  األخضر  للمستوى 
باإلجراءات  االلتزام  الحياة بشكل طبيعي، في ظل  اقتراب عودة 
وهلل  والوفيات  اإلصابة  نسبة  وانخفاض  والتعليمات،  واإلرشــادات 
اعــتــراف  مــوضــوع  سيظل  البحرين،  فــريــق  جــهــود  بفضل  الحمد، 
وقــبــول الــعــديــد مــن الــــدول بــشــهــادات الــتــطــعــيــم وفـــق الــلــقــاحــات 
الكثير  لديهم  ويثير  الناس  يؤرق  يزال  ال  أمرا  وغيرها،  الصينية 

من التساؤالت والهواجس.
لـــذلـــك، فــالــنــاس تــثــق بــجــهــود فــريــق الــبــحــريــن، والــمــســاعــي 
ومواصلة  التطعيم،  بــشــهــادات  لــاعــتــراف  الـــدول  لحث  الكريمة 
االتفاقيات الثنائية للتعامل بالمثل، فاللقاح الذي تم استخدامه 
سامته  واتضحت  صحيا،  ومــرخــص  وطبيا  عالميا  معتمد  هنا 
وفاعليته، وال توجد منه أي آثار أو تداعيات صحية سلبية، فلماذا 
للتعرف عليه  المناسبة  الفترات  كل  رغم مرور  التعطيل  كل هذا 
وعلى أثره؟ وهل األمر متعلق بمصالح شركات عالمية أجنبية من 
أجل تسويق وبيع لقاحاتها، وبالتالي فإن مصالح الشعوب ال مكان 

وال اهتمام لها عند تلك الشركات والدول الغربية..؟
وهو  الشأن،  بهذا  والمطالبات  الــدعــوات  كافة  تشاطر  الناس 
بــالــتــمــام مــا دعـــا لــه بــاألمــس الــنــائــب حــمــد الــكــوهــجــي بمطالبة 
المضادة  اللقاحات  اعتماد  ووزارة الصحة لبحث  الخارجية  وزارة 
التطعيم مع  بــشــهــادات  الــمــشــتــرك  ــتـــراف  كــورونــا واالعـ لــفــيــروس 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبقية دول مجلس التعاون 
الحرام  اهلل  بيت  تــزور  أن  تتمنى  الناس  العالم..  ودول  الخليجي 
وهـــي مــحــرومــة مــن ذلــــك، وهــــذا شــعــور يــحــزن، ويــحــز فــي خاطر 
الكوهجي  حمد  النائب  قــال  كما  وفعا  كثيرا.  المسلم  اإلنــســان 
من  ســواء  مصالحهم  وتضررت  توقف  المواطنين  من  العديد  إن 
طاب أو موظفين، أو ممن لديهم مصالح عملية وتجارية سواء 
في الشقيقة السعودية أو غيرها من الدول الشقيقة والصديقة، 
ويحق للمواطن أن يتساءل عن دور مجلس التعاون وعن جامعة 
دورهــم  أيــن  اإلســـامـــي..؟؟  التعاون  وعــن منظمة  العربية  الـــدول 
الخليجية  الــدول  بين  التطعيم  وشــهــادات  اللقاحات  اعتماد  في 
والــعــربــيــة واإلســامــيــة..؟ خــال إجـــازة الصيف اســتــفــادت الــدول 
أمــثــال  المتطعمين،  البحرينيين  للسياح  أبــوابــهــا  فتحت  الــتــي 
تركيا ومصر وغيرها، وها قد عاد الناس وهلل الحمد وهم أصحاء 
األمــر، فمملكة  هــذا  الــدول من  باقي  فلماذا ال تستفيد  معافون، 
البحرين  فريق  وبفضل  فيها،  والمقيمين  بمواطنيها  البحرين 
تمكنوا من إبراز قصة نجاح متميزة شاملة ومتكاملة في التصدي 
لجائحة كورونا، ومن الغبن بمكان أن ال تزال بعض الدول خاصة 
لقاحات  وفــق  إال  البحرينيين  استقبال  تلزم  واألوروبــيــة  الغربية 
معينة، على الرغم من أن المستوى الصحي في مملكة البحرين 

أفضل بكثير من العديد من تلك الدول.
لجهود  والعرفان  التقدير  وعظيم  واالمتنان  الشكر  بالغ  مع 
األمنية  هــذه  ستحقق  الخارجية  وزارة  بــأن  نثق  البحرين،  فريق 

بالدبلوماسية البحرينية الناجحة.

malmahmeed7@gmail.com

�شهادات التطعيم 
واالعتراف بالخارج

ــــن عــيــســى  رفــــــع ســـلـــمـــان بـ
الــمــنــاعــي محافظ  بــن هــنــدي 
مـــحـــافـــظـــة الــــمــــحــــرق بــاســمــه 
المحافظة  أهالي  كافة  وباسم 
ــنـــان والــتــقــديــر  ــتـ الــشــكــر واإلمـ
الـــى الــمــقــام الــســامــي لحضرة 
حمد  الملك  الجالة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الرعاية  على  الــمــفــدى  الــبــاد 
السامية  والتوجيهات  الملكية 
ــوراء، مـــؤكـــدا أن  ــاشــ لــمــوســم عــ

جسدت  الملكية  الرعاية  هــذه 
حــــرص جــالــتــه عــلــى ســامــة 
وراحـــــــــة الـــمـــواطـــنـــيـــن بــكــافــة 

محافظات المملكة.
وأكد المحافظ أن األهالي 
ــنـــون مــضــامــيــن  ــثـــمـ جـــمـــيـــعـــا يـ
الكلمة الملكية السامية والتي 
تعبر عن مدى حرص واهتمام 
الــقــيــادة الــحــكــيــمــة بــالــمــعــانــي 
ــيـــة الــمــتــحــضــرة ومـــا  ــانـ اإلنـــسـ
ترابط  من  المملكة  به  تتميز 

وتــــــــــوادد ولـــحـــمـــة مــجــتــمــعــيــة 
ــة بــيــن  ــاقــ ــعــ تـــعـــكـــس عـــمـــق الــ
وأبناء  المفدى  الملك  جالة 
ذاته  الوقت  في  وتبين  الوطن، 
مــــدى الــــــوالء الــمــطــلــق الـــذي 
الملك  لجالة  األهــالــي  يكنه 

المفدى. 
ورفــــــع الـــمـــحـــافـــظ الــشــكــر 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ والــــتــــقــــديــــر الــــــــى الـ
برئاسة صاحب السمو الملكي 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 

خـــلـــيـــفـــة ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس 
مجلس الوزراء على ما تقدمه 
أمن  دعم وخطط لحفظ  من 
كافة  فــي  المواطنين  وســامــة 
الجوانب، تجلت بقيادة سموه 
اشــادة  وســط  البحرين  لفريق 

اقليمية ودولية رفيعة.
الشكر  المحافظ  رفع  كما 
واالمـــتـــنـــان إلــــى الـــفـــريـــق أول 
الــشــيــخ راشــــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
وكافة  الــداخــلــيــة  وزيـــر  خليفة 

ضــبــاط  مـــن  الــــــوزارة  منتسبي 
ورجـــــال أمــــن عــلــى دورهـــــم في 
نـــجـــاح هــــذا الـــمـــوســـم، مــشــيــدا 
رؤســاء  بتعاون  ذاتــه  الوقت  في 
الــمــآتــم واألهـــالـــي ومـــا قــدمــوه 
ــزام ووعـــــي أكــــــدوا من  ــتــ مـــن الــ
فريق  جهود  دعــم  على  خاله 
الــبــحــريــن الــطــبــي مـــن خــال 
ــيـــع اإلرشـــــــــــادات  ــمـ تـــطـــبـــيـــق جـ
واالحترازات التي ساهمت في 
حفظ صحة وسامة الجميع.

م���ح���اف���ظ واأه�����ال�����ي ال���م���ح���رق ي�������ش���ي���دون ب��ال��رع��اي��ة

ال��م��ل��ك��ي��ة وال��ت��وج��ي��ه��ات ال�����ش��ام��ي��ة ل��م��و���ش��م ع��ا���ش��وراء

} سلمان بن هندي.

عـــقـــدت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن 
جمعية  مع  مفتوحًا  لقاًء  الصحية   والخدمات 
أصحاب المستشفيات الخاصة وجمعية أصحاب 
المؤسسات الصحية الخاصة وذلك في إطار نهج 
الهيئة في التواصل الدائم مع كافة المستفيدين 
مـــن خــدمــاتــهــا بــاعــتــبــارهــم شــريــكــًا فـــي تحقيق 

التميز والجودة وإنجاح مبادرات التطوير.
وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
الــدكــتــورة  الصحية  والــخــدمــات  الــمــهــن  لتنظيم 
مــريــم عــذبــي الــجــاهــمــة أّن الــلــقــاء مـــع إدارتــــي 
ضمن  ويندرج  ومثمرًا،  إيجابيًا  كان  الجمعيتين 
كافة  مــع  لــلــتــواصــل  للهيئة  الــمــســتــمــر  الــحــرص 
أّن عقد  الــطــبــي، مـــؤكـــدة  الــقــطــاع  الــشــركــاء فـــي 
مــثــل هــــذه الـــلـــقـــاءات الــمــفــتــوحــة مـــن شـــأنـــه أن 

والجهة  المصلحة  أصــحــاب  بين  الــشــراكــة  يــعــزز 
الحكومية.

اللقاء  أّن  إلــى  الجاهمة  الــدكــتــورة  وأشـــارت 
بتراخيص  المتعلقة  ــور  األمـ مــن  الــعــديــد  تــنــاول 
ــن واألدويــــــــــــة  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــة والـ ــيــ ــات الــــصــــحــ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ الـ
وسبل  القانونية  ــراءات  ــ واإلجـ الطبية  واألجــهــزة 
تــذلــيــل الــعــقــبــات الــتــي تــواجــهــهــا الــمــؤســســســات، 
وتـــم االســتــيــضــاح واالســتــفــســار والــــرد عــلــى كافة 
يتعلق  فيما  الجمعيتين  قبل  من  االستفسارات 
بنظم ترخيص المهن الصحية وعقد االمتحانات 
والــتــحــقــق مــن الــشــهــادات، كــمــا تــم الــتــطــرق إلــى 
الصحية  المؤسسات  بشأن  القانونية  اإلجــراءات 

والغرامات المالية.
الطرفان على تشكيل فريق مشترك   واتفق 

اإلجــــراءات  أحـــدث  لــتــنــاول  ــة  دوريـ يجتمع بصفة 
وطرح كل ما يود أصحاب المؤسسات االستفسار 
والتشريعات  القوانين  كافة  إرســال  تم   كما  عنه، 
تــبــيــن  ــي  ــتــ والــ الــجــمــعــيــتــيــن  إلـــــى  الـــعـــاقـــة  ذات 

اإلجراءات التي تتخذها الهيئة.
من جانبهم، أشاد كل من الدكتور عبدالوهاب 
الــخــاصــة  الــمــســتــشــفــيــات  رئــيــس جمعية  مــحــمــد 
والدكتور حسين المير رئيس أصحاب المؤسسات 
الصحية الخاصة بهذا اللقاء وأهمية االستمرار 
كافة  عن  ونيابة  وتقدما  دوري،  بشكل  عقده  في 
ما  عــلــى  للهيئة  بــالــشــكــر  الجمعيتين  منتسبي 
تــســعــى إلــيــه مـــن تــنــظــيــم لــلــقــطــاع الــصــحــي بما 
تقديم  فــي  والــجــودة  الكفاءة  مــع معايير  يــتــواءم 

الخدمات.

ت�ش�كيل فري�ق تن�ش�يقي بين »المه�ن ال�شحية« والم�شت�ش�فيات والموؤ�ش�ش�ات ال�شحية الخا�شة

} طفلة عقب ح�صولها على التطعيم.

الــمــوافــق 22 أغسطس  شــهــدت مــراكــز التطعيم صــبــاح أمــس األحـــد 
2021 إقبااًل من قبل الفئة العمرية من 3 إلى 11 عامًا ممن يعانون من 
المناعة على تطعيم )سينوفارم(  المضاد  التي تسبب ضعف  األمــراض 
لفيروس كورونا )كوفيد-19(، كما شهدت أيضا إقبااًل كبيرًا من قبل الفئة 
العمرية من 12 إلى 17 عامًا ألخذ أحد التطعيمين »سينوفارم« أو »فايزر 

-بيونتك« المتاحين لهذه الفئة العمرية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن إتاحة الفرصة أمام 
المضاد لفيروس كورونا  التطعيم  المذكورة لتلقي  العمرية  الفئات  هذه 
)سينوفارم( وذلك لتأمين الحماية والوقاية الازمة لهم من خال أخذ 

التطعيم.
وقد بادر عدد كبير من أولياء األمور لتسجيل أطفالهم وتطعيمهم، 
على  القائمين  ولكافة  الصحة  ــوزارة  لـ وامتنانهم  شكرهم  عــن  معربين 
الحملة الوطنية للتطعيم إلتاحة الفرصة أمامهم الختيار التطعيمات 

الــمــطــلــوبــة ألطــفــالــهــم وذلــــك انـــطـــاقـــًا مـــن مــــدى الـــحـــرص واالهــتــمــام 
وتعزيز  البحريني  المجتمع  أفــراد  كافة  وحماية  وسامتهم،  بصحتهم 
سبل الوقاية الممكنة من اإلصابة بمضاعفات الفيروس والحد من فرص 

انتشاره وسرعة انتقاله بين أفراد المجتمع.
وفي هذا الصدد حثت وزارة الصحة كافة أولياء األمور من الراغبين 
المبادرة  إلى  المذكورتين  العمريتين  الفئتين  من  أطفالهم  تطعيم  في 
بتسجيل أطفالهم ألخذ التطعيمات وذلك عبر تطبيق »مجتمع واعي« 
 healthalert.gov.bh الصحة  لــوزارة  التابع  اإللكتروني  الموقع  أو 
لــلــفــرد وألســرتــه  التطعيم مــن حــمــايــة  لــمــا يشكله اإلقــبــال عــلــى  وذلـــك 
تحققت،  التي  األخــيــرة  النتائج  ضــوء  في  وذلــك  عــام  بشكل  وللمجتمع 
واإلسراع بالوصول للهدف المنشود في المناعة المجتمعية بما يساهم 
الطبي  الوطني  الفريق  قبل  من  المبذولة  والجهود  الخطط  نجاح  في 

للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( وحفظ صحة وسامة الجميع.

اإقبال كبير من اأولياء الأمور على ت�شجيل اأطفالهم لتطعيمات »كورونا«

كتبت فاطمة علي:
في  البحرين  مملكة  نجحت 
اإلصابات  معدل  منحنى  تسطيح 
اليومية الجديدة بكورونا في أقل 
من شهرين وتحديًدا خال الفترة 
مـــن 29 يــونــيــو ولــغــايــة يــــوم أمــس 
الخرائط  بيانات  أظهرته  ما  وفق 
إذ   ،19 »كـــوفـــيـــد  ــاء  ــوبـ لـ الــعــالــمــيــة 

بــــدأ مـــؤشـــر اإلصــــابــــات الــجــديــدة 
بلوغه  بــعــد  تــدريــجــيــا  بـــاالنـــحـــدار 
ــذروة فــي أواخــــر مــايــو الماضي  ــ الـ
وذلـــــــك بـــفـــضـــل قـــــــــرارات الـــفـــريـــق 
ـــنــــي الــــطــــبــــي واإلجـــــــــــــراءات  الــــوطـ
ووعــي  اتخاذها  تــم  التي  الوقائية 
ــاون كـــافـــة أفــــــــراد الــمــجــتــمــع  ــ ــعـ ــ وتـ

البحريني.

ــات  ــانــ ــيــ ــبــ وأظـــــــهـــــــرت هــــــــذه الــ
مــمــلــكــة  فـــــي  وصــــــل  الـــــمـــــرض  أن 
الــبــحــريــن إلـــى أعــلــى مــوجــة تفش 
في  انـــتـــشـــاره  ذروة  مــرحــلــة  ضــمــن 
تــم تسجيل  إذ  الــمــاضــي  مــايــو   29
3273 إصابة خال 24 ساعة، فيما 
الوطني  الــفــريــق  قــــرارات  أســهــمــت 
والتزام ووعي المجتمع البحريني 
في السيطرة على الوضع الصحي 
الوباء  تفشي  من  والحد  المحلي 
الصحة  وزارة  لتعلن  ــراده،  أفــ بين 
عن تسجل 166 إصابة فقط  بعد 
فــي 29  الـــذروة وتحديدا  شهر مــن 

يونيو الماضي.
كما بينت المؤشرات الصحية 
اســـــتـــــمـــــرار انـــــــحـــــــدار الـــمـــنـــحـــنـــى 
أدنــى مستوياته في  الــى  ووصــولــه 
 65 بتسجيل  الــمــاضــي  يــولــيــو   21
إصــابــة جــديــدة فــقــط فــي مملكة 

البحرين.
الصحية  البيانات  وأوضــحــت 
ذروته  بلغ  كورونا  وفيات  مؤشر  أن 
في 6 من يونيو الماضي بتسجيل 
الــمــؤشــر  لـــيـــعـــود  ــاة،  ــ ــ ــالـــة وفـ 28 حـ
وفــيــات  وعـــدم تسجيل  بــاالنــحــدار 
ــيـــن الـــمـــصـــابـــيـــن وذلـــــــك بــفــضــل  بـ
ــن قــبــل  اإلجـــــــــــراءات الـــمـــتـــخـــذة مــ
المعنية  والــجــهــات  الــصــحــة  وزارة 
للحد من انتشاره أبرزها الفحص 
ــرض وتــقــصــي  ــ ــمـ ــ ــن الـ ــ ــر عـ ــكـ ــبـ ــمـ الـ
الــمــخــالــطــيــن وتــكــثــيــف عــمــلــيــات 

التطعيم.
ــلـــى صــعــيــد مــتــصــل أعــلــن  وعـ
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
ــا )كــــوفــــيــــد-19(  ــ ــورونـ ــ لـــفـــيـــروس كـ

ــبــــوع الـــمـــاضـــي عـــن االنــتــهــاء  األســ
البالغين من  من تطعيم 75% من 
العمر 40 عاًما فما فوق بالجرعة 
عليهم  تنطبق  لــلــذيــن  المنشطة 
شروط الجرعة المنشطة، مشيًرا 
ــــن وصــــــوٍل  تـــحـــقـــق مـ ــا  ــ مـ إلــــــى أن 
يتميز  ما  يؤكد  المنشودة  للنسبة 
بــه الــجــمــيــع مــن وعـــٍي ومــســؤولــيــة 
ومحيطهم  أنفسهم  تجاه  وطنية 
تعزيز  فــي  يسهم  بما  والمجتمع 
الــمــنــاعــة وتــحــقــيــق الــحــمــايــة من 
تـــــداعـــــيـــــات اإلصـــــــابـــــــة بـــفـــيـــروس 
منه  التام  للتعافي  وصــواًل  كورونا 

والقضاء عليه.
الطبي  الوطني  الفريق  ونــوه 
ــتــــمــــاد  ــيــــتــــم مـــــــعـــــــاودة اعــ بـــــأنـــــه ســ
ــى  ــر حــــــًدا أدنــ ــضــ الـــمـــســـتـــوى األخــ
لمستوى  الضوئية  اإلشـــارة  آللية 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، بـــدًءا من 
سبتمبر   3 الــمــوافــق  الجمعة  يــوم 

.2021
الطبي  الوطني  الفريق  وحث 
جــمــيــع الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
ــتــــزام  عـــلـــى ضـــــــرورة مـــواصـــلـــة االلــ
ــة  ــرازيــ ــتــ بـــكـــافـــة اإلجــــــــــــراءات االحــ
الجهات  من  الصادرة  والتعليمات 
على  الــحــفــاظ  أجـــل  مــن  المعنية 
مـــا تــحــقــق مـــن تــقــدم ومــكــتــســبــات 
فـــي الـــتـــصـــدي لــجــائــحــة فــيــروس 
كورونا، مشيرًا إلى أن النتائج التي 
تحققت تتطلب تحمل المسؤولية 
والمجتمعية للمحافظة  الوطنية 
وسامة  صحة  يضمن  بما  عليها 
الوطنية  الجهود  ويدعم  الجميع 

المبذولة في هذا الجانب. 

في �أقل من �شهرين

البحرين نجحت في »ت�شطيح منحنى« اإ�شابات كورونا والحد من م�شاعفاته

} د. مريم عذبي الجاهمة.
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نوه باملكانة الرائدة التي و�صلت اإليها املراأة البحرينية.. حممد بن مبارك:

الأمرية �صبيكة تقود م�صرية التطور والإجناز للمراأة البحرينية

تلقت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل البالد 

ال�سيخ حممد  �سمو  من  تهنئة  برقية  اهلل،  للمراأة، حفظها  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  املفدى 

بن مبارك اآل خليفة اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء، �سمنها اأ�سمى اآيات التهاين 

والتربيكات مبنا�سبة الذكرى الع�سرين على تاأ�سي�س املجل�س الأعلى للمراأة.  

واأعرب �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك عن بالغ تقديره للدور الرائد الذي تنه�س به 

املفدى  امللك  قرينة جاللة  اآل خليفة  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة يف قيادة م�سرية التطور والجناز للمراأة البحرينية، م�سيًدا 

باجلهود املتوا�سلة وال�سرتاتيجية الوطنية لنهو�س املراأة البحرينية التي ت�ستند اإىل كفاءة 

وقدرة املراأة على العطاء والإ�سهام يف دعم م�سرية التنمية يف مملكة البحرين.

ونوه �سموه باملكانة الرائدة التي و�سلت اإليها املراأة البحرينية يف املحافل الإقليمية 

والدولية، والتي اأ�سهمت يف جعل مملكة البحرين مثالً رائًدا مبجال تقدم املراأة وتعزيز 

مكانتها.

القائد العام ي�صيد

بجهود »الأعلى لل�صحة«

وزير الديوان امللكي يهنئ قرينة

امللك بذكرى تاأ�صي�س املجل�س الأعلى للمراأة

احلمر: اإجنازات كبرية

حققها »الأعلى للمراأة« منذ انطالقته

رئي�س ديوان الرقابة: »الأعلى للمراأة«

اأحدث نقلة نوعية يف جمال تقدم املراأة

ا�شتقبل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، 

يف مكتبه بالقيادة العامة اأم�س، الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س 

املجل�س االأعلى لل�شحة. 

وخالل اللقاء، رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين برئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة، 

الطبية  اخلدمات  اإدارة  يف  طيبة  جهود  من  لل�شحة  االأعلى  املجل�س  يقدمه  مبا  م�شيًدا 

والرعاية ال�شحية يف مملكة البحرين، منوًها باالهتمام امل�شتمر الذي يوليه املجل�س يف 

هذا  التحديث يف  ملواكبة  الطبية، وحت�شني جودتها  واالأنظمة  املوؤ�ش�شات  تطور  ا�شتدامة 

املجال احليوي، مبا يخدم املواطن واملقيم.

اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  معايل  بعث 

برقية  امللكي  الديوان  وزير  خليفة  اآل 

تهنئة اإىل �شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية 

قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة 

املجل�س  رئي�شة  املفدى  امللك  جاللة 

االأعلى للمراأة، مبنا�شبة مرور 20 عاًما 

على تاأ�شي�س املجل�س االأعلى للمراأة.

عن  الربقية  يف  معاليه  واأعرب 

التربيكات،  وعميق  التهاين  �شادق 

�شائالً املوىل عز وجل اأن يحيط �شموها 

يف  يبارك  واأن  وعنايته،  برعايته 

املراأة  بدور  للنهو�س  العالية  جهودها 

البحرينية �شريك الرجل يف بناء الوطن 

وامل�شتقبل.

امللكي  الديوان  وزير  معايل  واأ�شاد 

تكللت  التي  بالنجاحات  املنا�شبة  بهذه 

وهي  االجتاه،  هذا  يف  �شموها  بجهود 

البحرين،  �شعب  لكل  واعتزاز  مفخرة 

�شموها  يحفظ  اأن  تعاىل  اهلل  داعًيا 

�شبيل  يف  خطاها  وي�شدد  ويرعاها 

البحرينية. املراأة  ازدهار م�شتقبل 

م�شت�شار  احلمر  يعقوب  بن  نبيل  رفع 

اآيات  اأ�شمى  االإعالم  ل�شوؤون  امللك  جاللة 

�شاحب  ح�شرة  اإىل  والتربيكات  التهاين 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ال�شمو  �شاحب  واإىل  املفدى،  البالد  ملك 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي 

واإىل  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

�شبيكة  االأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 

اآل خليفة قرينة عاهل البالد  اإبراهيم  بنت 

للمراأة،  االأعلى  املجل�س  رئي�شة  املفدى 

لتاأ�شي�س  الع�شرين  الذكرى  مبنا�شبة 

للمراأة. االأعلى  املجل�س 

ل�شوؤون  امللك  جاللة  م�شت�شار  واأعرب 

باالإجنازات  االعتزاز  بالغ  عن  االإعالم 

الكبرية التي حققها املجل�س االأعلى للمراأة 

تقدم  من  عززت  والتي  انطالقته،  منذ 

اأ�شبحت  حتى  البحرينية،  املراأة  ومكانة 

�شريًكا فاعالً يف م�شرية النه�شة التنموية 

الزاهر  العهد  اململكة يف ظل  ت�شهدها  التي 

البالد  عاهل  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

املفدى.

بدور  احلمر  نبيل  امل�شت�شار  واأ�شاد 

�شبيكة  االأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 

�شموها  وجهود  خليفة،  اآل  اإبراهيم  بنت 

يف  البحرينية  املراأة  اإ�شهامات  تعزيز  يف 

الذي  االأمر  كافة،  الوطني  العمل  جماالت 

مملكة  وازدهار  تطور  يف  االأثر  اأعمق  له 

مكانتها  وتعزيز  ورفعتها،  البحرين 

وريادتها على ال�شاحة الدولية.

خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  رفع 

واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  رئي�س 

�شاحبة  اإىل  والتربيكات  التهاين  خال�س 

اإبراهيم  بنت  �شبيكة  االأمرية  امللكي  ال�شمو 

اآل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئي�شة 

الذكرى  مبنا�شبة  للمراأة،  االأعلى  املجل�س 

الع�شرين لتاأ�شي�س املجل�س االأعلى للمراأة.

تاريخية  نقلة  �شكل  املجل�س  اأن  واأكد 

املراأة  ومتكني  تقدم  جمال  يف  ونوعية 

البحرينية، معربا بهذه املنا�شبة عن التقدير 

املراأة  تبواأتها  التي  العالية  للمكانة  الكبري 

التي  ال�شامية  الرعاية  بف�شل  البحرينية، 

حتظى بها من لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى.

�شاحبة  يا  ونفخر  نعتز  »اإننا  وقال: 

ال�شمو بالدور املتميز والكبري الذي تقومون 

الذي  االأمر  البحرينية،  املراأة  دعم  يف  به 

املليء  تاريخها  واإبراز  تقدمها  يف  اأ�شهم 

املجل�س  جهود  مثمًنا  امل�شرفة«،  بالنماذج 

الن�شوي  بالعمل  االرتقاء  يف  للمراأة  االأعلى 

�شريًكا  لتكون  البحرينية  ومتكني  الوطني، 

اأ�شا�شًيا بالتنمية ال�شاملة.

م�صيًدا باإ�صهامات قرينة العاهل الداعمة للمراأة البحرينية.. خالد بن عبدالـله: 

منجزات املراأة �صاهدة على جناح متكينها واإدماجها يف برامج التنمية

معرًبا عن فخره باأداء املراأة يف ال�صحافة.. رئي�س جمعية ال�صحفيني: 

م�صرية »الأعلى للمراأة« كّر�صت مكانة املراأة وعّززت حقوقها

رفع ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائب 

التهاين  اآيات  اأ�شمى  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ال�شامي حل�شرة �شاحب  املقام  اإىل  والتربيكات 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد املفدى، واإىل �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

امللكي  ال�شمو  �شاحبة  واإىل  الوزراء،  جمل�س 

قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  االأمرية 

االأعلى  املجل�س  رئي�شة  املفدى  البالد  عاهل 

لتاأ�شي�س  الع�شرين  الذكرى  مبنا�شبة  للمراأة، 

املجل�س االأعلى للمراأة.

�شاحبة  باإ�شهامات  اأ�شاد  املنا�شبة،  وبهذه 

رئي�شة  املفدى  البالد  عاهل  قرينة  امللكي  ال�شمو 

الداعمة  اهلل،  حفظها  للمراأة،  االأعلى  املجل�س 

للمراأة البحرينية والرامية اإىل �شمان م�شاركتها 

بفاعلية يف تطوير وبناء املجتمع لتحقيق الروؤى 

التنموية ال�شاملة حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

اإليه  املوقرة  احلكومة  ت�شبو  ما  وتنفيذ  املفدى، 

واهتمام  متابعة  ظل  يف  ومبادرات  اأهداف  من 

�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء.

واأكد اأن املجل�س االأعلى املراأة الذي يعد ثمرة 

�شاحب  حل�شرة  االإ�شالحي  امل�شروع  ثمار  من 

جهود  بف�شل  اأ�شبح  املفدى،  العاهل  اجلاللة 

�شاحبة ال�شمو امللكي قرينة عاهل البالد املفدى 

م�شيئة  عالمة  للمراأة  االأعلى  املجل�س  رئي�شة 

يف تاريخ اململكة، وحتّول بف�شل اإميان اجلميع 

ن�شت�شعر  عريقة  وطنية  موؤ�ش�شة  اإىل  بدوره 

اأهمية وجودها من نتاج ما نلم�شه على �شعيد 

تبوء املراأة البحرينية للمنا�شب القيادية العليا، 

مواقع  الرجل يف  مع  جنب  اإىل  جنًبا  واإ�شهامها 

واخلا�س،  العام  القطاعني  يف  املختلفة  العمل 

لتلعب دوًرا رئي�ًشا مكمالً وموؤثًرا بهدف حتقيق 

رفعة ومناء الوطن يف �شتى املجاالت وامليادين.

التي حتققت ب�شواعد  اأن املنجزات  اإىل  الفًتا 

املراأة البحرينية على مدى العقدين امل�شيئني من 

تاريخ املجل�س ما هي اإال �شاهد على جناح خطط 

الثاقبة  الروؤية  ذات  التمكني  وا�شرتاتيجيات 

الدولة  موؤ�ش�شات  متكنت  والتي  املدى،  وبعيدة 

طافة من التكيف معها وتركيز جهودها الإدماج 

االحتياجات يف برامج التنمية ال�شاملة، ما كان 

له االأثر الكبري يف تاأدية املراأة البحرينية لدورها 

يف احلياة العامة بكل اإيجابية.

معرًبا عن اأمنياته ال�شادقة للمجل�س االأعلى 

للمراأة بقيادة �شاحبة ال�شمو امللكي قرينة عاهل 

للمراأة،  االأعلى  املجل�س  رئي�شة  املفدى  البالد 

وملنت�شبيه كافة، دوام التوفيق والنجاح ملوا�شلة 

البناء على ما حتقق من اإجنازات، وامل�شي قدًما 

نحو حتقيق املزيد من الروؤى الهادفة لتحقيق ما 

فيه خري و�شالح املراأة البحرينية.

البحرينية  ال�شحفيني  جمعية  رئي�س  رفع 

التهاين  اآيات  اأ�شمى  ال�شايجي  عي�شى 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  مقام  اإىل  والتربيكات 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

االمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  واإىل  املفدى، 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

امللكي  ال�شمو  �شاحبة  واإىل  الوزراء،  جمل�س 

قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  االمرية 

االأعلى  املجل�س  رئي�شة  املفدى  البالد  عاهل 

لتاأ�شي�س  الع�شرين  الذكرى  مبنا�شبة  للمراأة، 

للمراأة. االأعلى  املجل�س 

ال�شحفيني  جمعية  رئي�س  واأ�شاد 

للمراأة  االأعلى  املجل�س  حققه  مبا  البحرينية 

�شبيكة  االمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  برئا�شة 

ومكا�شب  اجنازات  من  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت 

املراأة  وحقوق  مكانة  كر�شت  م�شريته،  خالل 

من  ومّكنها  كافة،  االأ�شعدة  على  البحرينية 

يف  كامال  دورها  واأداء  املنا�شب  اأعلى  تبّوء 

العزيزة  ت�شهدها مملكتنا  التي  النه�شة  م�شرية 

بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك املفدى.

كما اأ�شاد ال�شايجي بالدور االإيجابي والكبري 

العربي  ال�شعيد  على  للمراأة  االأعلى  للمجل�س 

مكانة  عن  يعرب  اأن  ا�شتطاع  والذي  والعاملي، 

وواقع املراأة البحرينية بكل �شدق واأمانة.

ال�شحفيني  جمعية  رئي�س  واأعرب 

ودور  باأداء  واعتزازه  فخره  عن  البحرينية 

ال�شحافة واالإعالم، �شاكرا  البحرينية يف  املراأة 

للمراأة  االأعلى  املجل�س  وم�شاندة  دعم  ومقدرا 

املراأة  مّكن  الدعم  هذا  اإن  وقال  املجال،  هذا  يف 

البحرينية من اأداء مهامها بتفوق يف هذا املجال.

�سمو ال�سيخ حممد بن مبارك

ال�سيخ خالد بن عبداهلل

عي�سى ال�سايجي

ال�سيخ �سلمان بن عبداهلل

نبيل بن يعقوب احلمر

ال�سيخ اأحمد بن حممد

معايل ال�سيخ خالد بن اأحمد

�صلمان بن عبدالـله: مكانة

رفيعة تقلدتها املراأة البحرينية �صمن روؤية امللك

رفع ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة رئي�س 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  العقاري  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز 

موؤ�ش�شة التنظيم العقاري اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

امللك حمد بن  ال�شامي حل�شرة �شاحب اجلاللة  املقام  اإىل 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، واإىل �شاحب ال�شمو 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س  امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

جمل�س الوزراء، واإىل �شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية �شبيكة 

رئي�شة  املفدى  البالد  عاهل  قرينة  اآل خليفة  اإبراهيم  بنت 

املجل�س االأعلى للمراأة، مبنا�شبة مرور ع�شرين عاًما على 

تاأ�شي�س املجل�س االأعلى للمراأة.

واأكد اأن املكانة الرفيعة التي تقلدتها املراأة البحرينية 

وامل�شرية  الروؤية  لوال  املبلغ  ذلك  بلوغ  لها  تكن  مل  اليوم 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة  التنموية 

يف  ك�شريك  اأ�شا�شي  دور  فيها  للمراأة  كان  التي  املفدى، 

التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة، ليتبلور ذلك من خالل الربامج 

احلكومة  اأطلقتها  التي  احلكومية  واملبادرات  وامل�شاريع 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  املوقرة 

جمل�س الوزراء. واأ�شاد بالدعم الذي تتلقاه املراأة البحرينية 

من �شاحبة ال�شمو امللكي قرينة عاهل البالد املفدى رئي�شة 

املجل�س االأعلى للمراأة، حفظها اهلل، والذي كان له اأكرب االأثر 

اليوم، لتتقلد بكل فخر  البحرينية  املراأة  يف عملية متكني 

الرفيعة،  القيادية  احلكومية  واملنا�شب  املراتب  وجدارة 

االأمر الذي اأثر اإيجاًبا يف عملية التطور والنماء يف مملكة 

البحرين، كما كان لربامج ومبادرات املجل�س االأعلى للمراأة 

مكانتها  وتعزيز  البحرينية  املراأة  متكني  يف  كبري  اإ�شهام 

دورها  ودعم  واخلا�س،  العام  القطاعني  يف  الوظيفية 

االأ�شري واالجتماعي يف رعاية االأ�شرة ومتا�شكها واحلفاظ 

عليها كلبنة اأوىل من لبنات املجتمع.

»الرتبية« تدعو الطلبة املتقّدمني لبعثات بابكو للدخول على رابط الختبار

�شيقوم  اأنه  والتعليم  الرتبية  بوزارة  واملنح  البعثات  ق�شم  اأعلن 

بعثات  على  للتناف�س  املتقدمني  للطلبة  التاأهل  اختبار  رابط  باإر�شال 

على   ،2021 اأغ�شط�س   23 املوافق  االثنني  اليوم  وذلك  بابكو،  �شركة 

الربيد االإلكرتوين الذي مت اإدخاله يف اأثناء عملية التقدمي لهذه البعثات، 

اأغ�شط�س  علًما باأن هذا الرابط �شيكون مفعالً يوم الثالثاء املوافق 24 

فرتة  وهي  �شباًحا،   11:30 وحتى  �شباًحا   10 ال�شاعة  من   2021

الرابط،  هذا  ا�شتالم  من  التاأكد  الطلبة  فعلى  دقيقة(،   90( االختبار 

ويف حال عدم اال�شتالم باالإمكان التوا�شل مع الق�شم عرب االت�شال على 

االأرقام االآتية:

17896736 اأو 17873280 اأو 17873302.
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ا لطلبة االحتياجات اخلا�صة.. د. مبارك:  احل�صور اإىل املدار�س احلكومية متاح اأي�صً

اإطالق خدمة الت�صجيل للدرا�صة بنظام احل�صور ال�صخ�صي قريًبا

املدار�س  �ش�ؤون  قطاع  وا�شل 

مبدراء  املجدولة  اجتماعاته 

وزارة  يف  التعليمية  املناطق 

التقى  حيث  والتعليم  الرتبية 

اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكت�ر 

املدار�س  ل�شئ�ن  العام  املدير 

التعليمية  املنطقة  مدراء  بجميع 

ن�ال  بح�ش�ر  وذلك  الثانية، 

ال�شيا�شات  وكيل  اخلاطر  اإبراهيم 

وعدد  واالأداء،  واال�شرتاتيجيات 

ومدراء  امل�شاعدين  ال�كالء  من 

قطاع  وم�شت�شاري  االإدارات 

التعليم.

ل�ش�ؤون  العام  املدير  ورفع 

املدار�س يف بداية االجتماع اأ�شمى 

اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

امللكي  ال�شم�  و�شاحب  املفدى، 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء، 

االأمرية  امللكي  ال�شم�  و�شاحبة 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة 

للمراأة،  االأعلى  املجل�س  رئي�شة 

الع�شرين  الذكرى  مبنا�شبة  وذلك 

للمراأة.  االأعلى  املجل�س  لتاأ�شي�س 

واأ�شار الدكت�ر حممد مبارك اإىل اأن 

املجل�س االأعلى للمراأة ه� ثمرة من 

جلاللة  االإ�شالحي  امل�شروع  ثمار 

امللك املفدى، واأن املراأة العاملة يف 

تتجاوز  ما  ت�شكل  التعليم  قطاع 

الب�شرية  الق�ى  من   %60 ن�شبته 

العاملة ب�زارة الرتبية والتعليم، 

الرتبية  وزارة  به  تعتز  اأمر  وه� 

الن�شائية  الكفاءات  والتعليم، واأن 

التعليمية قد اأ�شهمت مبقدرتها يف 

به  وامل�شي  التعليم  م�شت�ى  رفع 

ما  واأن  متقدمة،  مراحل  اإىل  قدًما 

حتظى به املراأة البحرينية العاملة 

من  دعم  من  التعليم  قطاع  يف 

ركًنا  كان  للمراأة  االأعلى  املجل�س 

التعليم  جناح  اأركان  من  اأ�شا�شياً 

وتط�ره يف مملكة البحرين.

العام  املدير  تطرق  وقد 

حديثه  يف  املدار�س  ل�ش�ؤون 

املدار�س  ومديرات  مديري  مع 

ا�شتعدادات  اأهم  اإىل  احلك�مية 

الن�احي  من  الدرا�شي،  العام  بدء 

واالإ�شرافية،  واالإدارية  التعليمية 

املناطق  نظام  ح�ل  �شرًحا  وقدم 

العمل  يجري  الذي  التعليمية 

على تنفيذه، باالإ�شافة اإىل الهيكل 

للم�ؤ�ش�شات  اجلديد  التنظيمي 

وانعكا�شات  احلك�مية،  املدر�شية 

املدار�س  العمل يف  ذلك على �شري 

رفع  اإىل  الهادفة  االأدوار  وتكامل 

التح�شيل العلمي وج�دة االأداء.

ويف معر�س حديثه عن نظام 

االإ�شارة ال�ش�ئية الذي �ش�ف يتم 

احلك�مية،  املدار�س  على  تطبيقه 

املدار�س  ل�شئ�ن  العام  املدير  اأكد 

عرب  قريباً  �شتعلن  ال�زارة  اأن 

اإطالق  عن  االإلكرتوين  م�قعها 

بنظام  للدرا�شة  الت�شجيل  خدمة 

احل�ش�ر ال�شخ�شي، حيث �شيتاح 

ح�ش�ر  اختيار  االأم�ر  الأولياء 

املدار�س  يف  للدرا�شة  اأبنائهم 

الطلبة  ذلك  وي�شمل  احلك�مية، 

اخلا�شة،  االحتياجات  ذوي  من 

يف  الت�شجيل  فرتة  انتهاء  وبعد 

والتي  باحل�ش�ر،  الدرا�شة  نظام 

�شت�شتمر ما بني اأربعة اإىل خم�شة 

تعلنه  �ش�ف  ما  بح�شب  اأيام 

جميع  حت�يل  �شيتم  ال�زارة، 

عرب  الدرا�شة  يختارون  ال  من 

نظام  اإىل  ال�شخ�شي  احل�ش�ر 

تلقائي،  ب�شكل  االإلكرتوين  التعلم 

واأنه �شيك�ن باإمكان اأولياء االأم�ر 

الت�ا�شل مع املدار�س بعد ذلك يف 

نظام  من  االنتقال  رغب�ا يف  حال 

التعلم االإلكرتوين اإىل احل�ش�ر يف 

املدر�شة.

ل�شئ�ن  العام  املدير  واأو�شح 

تطبيق  اإىل  نظراً  اأنه  املدار�س 

يف  االجتماعي  التباعد  معايري 

ف�ش�ف  احلك�مية،  املدار�س 

اإىل  الطلبة  ح�ش�ر  تق�شيم  يتم 

اأيام  ثالثة  اأو  ي�مني  اإىل  املدار�س 

اأيام  يف االأ�شب�ع، واأن زيادة عدد 

احل�ش�ر �شتك�ن مركزة يف طلبة 

بينما  والثانية،  االأوىل  احللقتني 

�شيتم ا�شتكمال بقية اأيام االأ�شب�ع 

االإلكرتوين  التعلم  نظام  عرب 

االفرتا�شية  الف�ش�ل  ي�شمل  الذي 

والقن�ات  التعليمية  والب�ابة 

التي تبث الدرو�س امل�شجلة، وذلك 

حتى تتمكن املدار�س من ا�شتيعاب 

التعلم  الراغبني يف  الطلبة  جميع 

باحل�ش�ر دون حدوث ارتفاع يف 

الف�ش�ل  داخل  الطالبية  الكثافة 

الدرا�شية، وه� ما يعني اأن الطلبة 

اإىل  �ش�ف يتناوب�ن يف احل�ش�ر 

اأيام  ثالثة  اأو  ي�مني  كل  املدر�شة 

التي  الدرا�شية  اجلداول  ح�شب 

وت�زعها  املدار�س  تعدها  �ش�ف 

العام  بدء  مع  الطلبة  على 

اأن و�شيلة تعليم  الدرا�شي، م�ؤكًدا 

اإىل  �شيح�شرون  الذين  الطلبة 

خالل  من  تك�ن  �ش�ف  املدار�س 

داخل  الطلبة  مع  املعلم  ت�اجد 

الف�شل الدرا�شي، ولي�س من خالل 

الف�ش�ل.  داخل  عر�س  �شا�شات 

اأن  مبارك  حممد  الدكت�ر  وبني 

اإىل  حت�يلهم  �شيتم  الذين  الطلبة 

نظام التعلم االإلكرتوين يف جميع 

عليهم  �شيت�جب  االأ�شب�ع  اأيام 

الدرو�س  ح�ش�ر  يف  االنتظام 

بثها  �شيتم  التي  االفرتا�شية 

طبًقا  حدة  على  مدر�شة  كل  من 

التي �شيتم ت�زيعها من  للجداول 

قبل املدار�س، م�شرًيا اإىل اأن التعلم 

يقت�شر  لن  �ش�ف  االإلكرتوين 

واإمنا  االفرتا�شية  الف�ش�ل  على 

ح�ش�ر  بني  ما  مزيجاً  �شيك�ن 

وا�شتخدام  االفرتا�شية  الف�ش�ل 

الفرو�س  واأداء  التعليمية  الب�ابة 

وال�اجبات، باالإ�شافة اإىل غري ذلك 

�شرحها  �شيتم  متاحة  و�شائل  من 

مع  املدار�س  قبل  من  وحتديدها 

بدء العام الدرا�شي.

اأكد  حديثه،  ختام  ويف 

اأن  املدرا�س  ل�شئ�ن  العام  املدير 

من  املزيد  تقدم  �ش�ف  ال�زارة 

ح�ل  واالإي�شاحات  ال�شروحات 

عمليات بدء العام الدرا�شي خالل 

ال�زارة  نهج  واأن  القادمة،  االأيام 

�ش�ف  املدر�شية  وامل�ؤ�ش�شات 

اأولياء  مع  التعاون  يف  ي�شتمر 

االإجراءات،  وت�شهيل  االأم�ر، 

ومراعاة جميع احلاالت االإن�شانية.

�صمن عمليات االإجالء املتعلقة باأفغان�صتان

طيان اخلليج اأول �صركة جتارية ت�صيرّ رحلة اإجالء الأمريكا

الرا�شخ  االإن�شاين  العمل  لنهج  تاأكيًدا 

على  الدائم  البحرين  مملكة  حر�س  اإطار  ويف 

االإن�شانية  الدولية  العمليات  كافة  يف  االإ�شهام 

هذا  يف  حي�ية  باأدوار  وقيامها  واالإغاثية 

اجلانب بالتعاون مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة 

اخلليج  طريان  بداأت  فقد  الدويل،  املجتمع  من 

كاأول   - البحرين(  ململكة  ال�طنية  )الناقلة 

رحلة  بت�شيري  العامل-  يف  جتارية  �شركة 

�شمن  االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  اإىل  اإجالء 

وذلك  باأفغان�شتان  املتعلقة  االإجالء  عمليات 

�شمن اجله�د االإغاثية والت�شامن االإن�شاين مع 

ال�شركاء  مع  االإغاثة  جه�د  ودعم  اأفغان�شتان 

الدوليني.

الناقلة  اخلليج  طريان  م�شاركة  وتاأتي 

ال�طنية ململكة البحرين بطائرات من اأ�شط�لها 

ودخ�لها  اأفغان�شتان،  يف  االإغاثة  عمليات  يف 

اأعمال  �شمن  العامل  يف  جتارية  �شركة  كاأول 

البحرين  مملكة  ت�ليه  ما  على  تاأكيداً  االإغاثة، 

من اهتمام دائم باالإن�شان وتعزيز تاأمني �شالمته 

خالل  اأفغان�شتان  ت�شهده  ما  ظل  يف  بخا�شًة 

هذه املرحلة، وتاأتي هذه املبادرة �شمن م�شاعي 

اجله�د  دعم  على  الدائم  وحر�شها  اململكة 

االإن�شانية وفق مبداأ را�شخ على مر التاريخ.

عدد كبي من اأولياء االأمور بادروا بت�صجيل اأطفالهم وتطعيمهم

»ال�صحة«: بدء تطعيم الفئة العمرية من 3 اإىل 11 عاًما ب�صينوفارم
االأحد،  ام�س،  �شباح  التطعيم  مراكز  �شهدت 

عاًما   11 اإىل   3 من  العمرية  الفئة  قبل  من  اإقباالً 

�شعف  ت�شبب  التي  االأمرا�س  من  يعان�ن  ممن 

لفريو�س  امل�شاد  )�شين�فارم(  تطعيم  على  املناعة 

ا اإقباالً كبرًيا  ك�رونا )ك�فيد-19(، كما �شهدت اأي�شً

الأخذ  عاًما   17 اإىل   12 من  العمرية  الفئة  قبل  من 

-بي�نتك«  »فايزر  اأو  »�شين�فارم«  التطعيمني  اأحد 

املتاحني لهذه الفئة العمرية.

وقت  يف  اأعلنت  قد  ال�شحة  وزارة  وكانت 

العمرية  الفئات  اأمام هذه  الفر�شة  اإتاحة  �شابق عن 

ك�رونا  لفريو�س  امل�شاد  التطعيم  لتلقي  املذك�رة 

)�شين�فارم(، وذلك لتاأمني احلماية وال�قاية الالزمة 

لهم من خالل اأخذ التطعيم.

لت�شجيل  االأم�ر  اأولياء  من  كبري  عدد  وبادر 

وامتنانهم  �شكرهم  اأطفالهم وتطعيمهم، معربني عن 

ل�زارة ال�شحة ولكافة القائمني على احلملة ال�طنية 

للتطعيم الإتاحة الفر�شة اأمامهم الختيار التطعيمات 

احلر�س  مدى  من  انطالقاً  الأطفالهم،  املطل�بة 

اأفراد  واالهتمام ب�شحتهم و�شالمتهم، وحماية كافة 

املمكنة  ال�قاية  �شبل  وتعزيز  البحريني  املجتمع 

من االإ�شابة مب�شاعفات الفريو�س واحلد من فر�س 

انت�شاره و�شرعة انتقاله بني اأفراد املجتمع.

ويف هذا ال�شدد؛ حثت وزارة ال�شحة كافة اأولياء 

االأم�ر الراغبني يف تطعيم اأطفالهم من الفئة العمرية 

الأخذ  اأطفالهم  بت�شجيل  املبادرة  اإىل  املذك�رتني 

امل�قع  اأو  واعي«  »جمتمع  تطبيق  عرب  التطعيمات 

healthalert. ال�شحة  ل�زارة  التابع  االإلكرتوين 

من  التطعيم  على  االإقبال  ي�شكله  ملا   ،gov.bh
حماية للفرد والأ�شرته وللمجتمع ب�شكل عام، وذلك 

واالإ�شراع  حتققت،  التي  االأخرية  النتائج  �ش�ء  يف 

املناعة املجتمعية مبا  املن�ش�د يف  بال��ش�ل للهدف 

ي�شاهم يف جناح اخلطط واجله�د املبذولة من قبل 

ك�رونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  ال�طني  الفريق 

)ك�فيد-19( وحفظ �شحة و�شالمة اجلميع.

الزياين يتلقى ات�صااًل هاتفًيا من وزير خارجية اأمريكا

بلينكن ي�صكر البحرين لت�صهيل اإجالء االأمريكيني من اأفغان�صتان

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكت�ر  تلقى 

ات�شااًل  اأم�س،  اخلارجية،  وزير  الزياين، 

بلينكن، وزير خارجية  اأنت�ين  من  هاتفًيا 

ال�شديقة. االأمريكية  املتحدة  ال�اليات 

وعربرّ وزير خارجية ال�اليات املتحدة 

االأمريكية خالل االت�شال عن �شكر وتقدير 

مملكة  قدرّمته  ملا  االأمريكية  احلك�مة 

لت�شهيل  وم�شاعدة  دعم  من  البحرين 

امل�اطنني  اإجالء  وعمليات  االإغاثة  جه�د 

لعمق  تاأكيًدا  اأفغان�شتان،  من  االأمريكيني 

تربط  التي  التاريخية  ال�شداقة  عالقات 

ال�شديقني. البلدين  بني 

الدكت�ر  اأعرب  جانبه،  ومن 

اعتزاز  عن  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف 

اال�شرتاتيجية  بال�شراكة  البحرين  مملكة 

التاريخية ال�ثيقة التي جتمع بني البلدين 

اأن مملكة البحرين  ال�شديقني، م�ؤكًدا على 

على  االإن�شانية  م�ش�ؤولياتها  من  انطالًقا 

ال�شركاء  مع  للتعاون  اال�شتعداد  اأهبرّة 

االإغاثة  اأعمال  دعم  جمال  يف  الدوليني 

االأمن  على  واملحافظة  اأفغان�شتان  يف 

اململكة  تطلرّع  االإقليمي، معرًبا عن  وال�شلم 

اإىل  وال�شالم  واال�شتقرار  االأمن  لع�دة 

اأفغان�شتان.

»PCR« اإلزامية فح�س

يف اليوم العا�صر للقادمني عرب املطار

اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

الفح�س املختربي »PCR« �شيك�ن 

عرب  القادمني  جلميع  اإلزامًيا 

مملكة  اإىل  الدويل  البحرين  مطار 

واملقيمني  امل�اطنني  من  البحرين 

ملدة  اململكة  يف  �شيقيم�ن  الذين 

متتد الأكرث من 10 اأيام.

وي�شتثنى من الفح�س االإلزامي 

امل�شافرون من �شن 5 �شن�ات واأقل.

للفح�س  م�عد  اأخذ  ميكن  كما 

من  العا�شر  الي�م  من  اأيام   3 قبل 

ال��ش�ل.

تكاليف  اإن  ال�زارة  وقالت 

ال��ش�ل  املدف�عة يف ي�م  الفح�س 

العا�شر. الي�م  فح�س  �شاملة 

اأم�س،  ال�زارة،  ون�شرت 

و�شائل  يف  ح�شاباتها  عرب  من�ش�ًرا 

�شرحت  االجتماعي،  الت�ا�شل 

االإلكرتوين  الت�شجيل  طريقة  فيه 

اإىل  ال��ش�ل  قبل  للفح�س 

البحرين.

الدرازي: نزالء مراكز االإ�صالح

ميار�صون �صعائرهم الدينية بحرية

ال�طنية  امل�ؤ�ش�شة  دور  من  انطالًقا 

حلق�ق االإن�شان الرقابي واحلق�قي ل�شمان 

ا�شتمرار ممار�شة جميع النزالء ل�شعائرهم 

والل�ائح  الق�انني  مع  املت�افقة  الدينية 

االإ�شالح  مراكز  يف  بها  املعم�ل  واالأنظمة 

حلق�ق  الدولية  واملعايري  والتاأهيل 

االإن�شان ذات ال�شلة؛ وبناء على �شالحياتها 

ال�ا�شعة وفق قان�ن اإن�شائها، قام عدد من 

اأع�شاء جمل�س مف��شي امل�ؤ�ش�شة ال�طنية 

مركز  اإىل  معلنة  بزيارات  االإن�شان  حلق�ق 

اإ�شالح وتاأهيل واحتجاز النزيالت مبنطقة 

والتاأهيل  االإ�شالح  ومركز  عي�شى،  مدينة 

االحتجاز  االإيقاف  ومركز  ج�،  مبنطقة 

عا�ش�راء  م��شم  خالل  اجلاف،  باحل��س 

متتع  �شمان  من  للتثبت  وذلك  1443هـ، 

جميع النزالء بحق�قهم املقررة لهم قان�نا.

وخالل الزيارة اطلع وفد امل�ؤ�ش�شة على 

النزالء والنزيالت ممار�شة �شعائرهم  قيام 

من  عدد  وقام  ال�اقع،  اأر�س  على  الدينية 

اإىل  بالدخ�ل  املف��شني  جمل�س  اأع�شاء 

مت  والذين  منهم  بعدد  وااللتقاء  العنابر 

اأو�شح�ا  حيث  ع�ش�ائي،  ب�شكل  اختيارهم 

الت�شهيالت  لهم  قدمت  املراكز  اإدارات  اأن 

ممار�شتهم  ل�شمان  الالزمة  واخلدمات 

من  عدد  قدم  كما  الدينية،  ل�شعائرهم 

النزالء والنزيالت طلبات ومالحظات ح�ل 

املقدمة لهم، والتي  تط�ير ج�دة اخلدمات 

مع  التقرير  يف  بت�شمينها  امل�ؤ�ش�شة  قامت 

الت��شيات الذي �شتق�م برفعه اإىل اجلهات 

املعنية.



�ملال عبد�لغني بر�در من �لقادة �لع�سكريني �لبارزين و�ملعروفني و�أحد 

قائًد� جلموعاتها حتى  �مل�سلحة، وكان  �ثنني من موؤ�ّس�سي حركة طالبان 

��ستولت على �ل�سلطة �لأفغانية يف �لفرتة من 1996 �إىل 2001.

�سد  �لع�سابات  حرب  �سّن  يف  مهًما  دوره  ظل  طالبان  هزمية  بعد 

�لأمريكيني من �جلنود هناك وخطط للعديد من �لهجمات عليهم.

�لإرهاب وبد�أت مالحقته ومطاردته من  ��سمه على قو�ئم  �إدر�ج  فتّم 

قبل �لعديد من �لدول و�أجهزة �ل�ستخبار�ت حتى مت �لقب�ض عليه و�إيد�عه 

�ل�سجن بعد ت�سع �سنو�ٍت من �ملطاردة و�لر�سد و�ملتابعة.

قبع يف �سجن �سديد �حلر��سة و�أحكمت رقابته حتى وهو د�خل �ل�سجن 

�لذي �ساد حينها عن ت�سّدده  �أن �لنطباع  كونه مطوًبا لعدة جهات، كما 

ومر��سه �لع�سكري يف حرب �لع�سابات �ساعف �حلر��سة و�لرقابة حوله.

ونتيجة �ت�سالٍت وحمادثات �سرية وغام�سة وبتدخل قطري كما هو 

معلن ومن�سور يف عدة �سحٍف غربية مت �إطالق �سر�حه من �ل�سجن ليتم 

� �إىل �لدوحة �لعا�سمة �لقطرية منذ ذلك �لوقت. نقله �سرًّ

ع�سكريٍة  طائرٍة  منت  على  �لدوحة  بر�در  غادر  �ملا�سي  �لثالثاء  ويف 

حركة  معقل  قندرها  يف  بر�در  باملال  قليلة  �ساعاٍت  بعد  لتهبط  قطرية 

طالبان �لقدمي و�لأول.

بعد  بر�در  �ملال  �إن  قال  �لغربية  �لف�سائيات  �إحدى  ملر��سل  تقرير  يف 

�لقطرية عا�ض هناك يف  �لعا�سمة  �لدوحة  �إىل  �سنو�ت �سجنه وو�سوله 

�أفخم فنادق قطر ح�سب �ملر��سل.

وي�سيف �ملر��سل �أن �ملال بر�در كان ُيدير مفاو�ساته و�ت�سالته ويجري 

مباحثاته مع �لأمريكان برعاية قطرية له وجلماعته �أو فريقه �لتفاو�سي 

من ذلك �لفندق �لفخم حتى مّتت �ل�سفقة �لتي مل ُتعلن تفا�سيلها بعد.

وفد  مع  �جتمع  قطر  وزير خارجية  �أن  �لقطرية  �خلارجية  ون�سرت 

طالبان برئا�سة �ملال بر�در قبل مغادرة �لوفد �إىل قندهار قبل �أيام.

ويت�ساءل �لإعالميون و�ل�سحفيون �لذين ��ستمرو� يغطون �لتطور�ت 

�أفغان�ستان، هل رفع ��سم �ملال بر�در من قو�ئم �لإرهابيني �ملطلوبني؟  يف 

�لفندق �لفخم يف قطر و�أن ت�سّهل له �لدوحة  �أن يقيم يف ذلك  وكيف له 

�ملفاو�سات وهو مطلوب على قو�ئم  و�إد�رة  �ملريحة و�لت�سالت  �لإقامة 

�لإرهاب كما هو ُمعلن ومعروف؟!

ومن جملة �لعقوبات �ل�سادرة بحق �ملال بر�در من جمل�ض �لأمن �لدويل 

م�سادرة �أمو�له ومنعه من �ل�سفر، فكيف �سافر من �لدوحة �إىل قندرها؟!

�أن  �أم  �لعقوبات �سده  باإلغاء  �لأمن  وهل �سدرت قر�ر�ت من جمل�ض 

هناك �خرت�ًقا للقر�ر�ت �لأممية؟!

�حلالة  هذه  �أمام  بقوة  ت�سخ�ض  ��ستفهام  وعالمات  �ألغاز  جمموعة 

�لتي عر�سناها يف قر�ءة للمعلومات �ملتد�ولة حول ما جرى ويجري يف 

م�ساألة عودة طالبان �إىل �ل�سلطة بالرب��سوت كما يقول �لتعبري �ل�سيا�سي 

�ملعروف مبا يك�سف �أن ثمة جهات عديدة هّياأت لعودتها و�سّهلت و�سولها 

بني  عليها  �ملتو�فق  ولالأعر�ف  �لدويل  �لأمن  ملجل�ض  قر�ر�ت  وجتاوزت 

�لدول.

طائرة  على  �إليها  وعاد  ع�سكرًيا  قندرها  من  خرج  بر�در  عمر  �ملال 

مّتت  وعودته  خروجه  بني  �ل�سنني  م�سافة  ويف  �لدوحة  من  ع�سكرية 

�سفقات من ور�ء ظهر �لقر�ر�ت �لأممية وحدثت ترتيبات وتغلّبت م�سالح 

وتر�جعت �أ�سماء وبرزت �ملال بر�در مر�سًحا قوًيا لرئا�سة �أفغان�ستان يف 

ماز�لت  جرى  ملا  �ل�سرية  �مللفات  فيما  طالبان،  من  �ملعدلة  �لن�سخة  عهد 

طالبان  عودة  �سيناريوهات  �سهدت  �لتي  �لعو��سم  يف  وغام�سة  مغلقة 

حتت زعامة �ملال عمر بر�در!!
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يف عا�ضوراء هذا العام كان التن�ضيق 

وا�ضًحا والتعاون يف اأعلى م�ضتوياته

املال برادر خرج من قندهار هاربًا مطلوبًا 

وعاد اإليها رئي�ضًا على طائرة ع�ضكرية قطرية

عثمان املاجد oalmajed2000@gmail.com

بالقلم الر�ضا�ص

�ضعيد احلمد

اأبعاد

برادر من قوائم الإرهاب يقفز من الدوحة رئي�ًضا لأفغان�ضتان

طالبان يف كابول

بني ال�ضيا�ضة والعلوم ال�ضرعية

وان�سحاب  ال�سوفيتي  االحتاد  ان�سحاب  بني  ما 

وكالهما  عاًما،   25 اأفغان�ستان  من  املتحدة  الواليات 

)حركة  املعروفة  البا�ستون  قبائل  كاأ�س  من  ذاق 

اأ�س�سها  �سنية  اإ�سالمية  قومية  طالبان(، وهي حركة 

املال حممد عمر، واالأغرب اأن هذه احلركة التي اأعلنت 

1996م لتهزم يف  العام  االإ�سالمية يف  اإمارتها  قيام 

العام 2001م بعد اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب 

للرئي�س  خطاب  عليها يف  الق�ساء  عن  االإعالن  ويتم 

االأمريكي االأ�سبق )جورج بو�س االأبن(، ها هي تعود 

من جديد خالل 14 يوًما دون مقاومة وال اعرتا�س 

يجري يف  كما  اإعالمي  ا�ستنكار  حتى  وال  دماء  وال 

العادة!!

ففي الوقت الذي اعتقد الكثريون اأن حركة طالبان 

قد انتهت وتال�ست مع حليفها اال�سرتاتيجي )تنظيم 

القاعدة(، هي اليوم تعود من جديد و�سط ا�ستغراب 

ال�سيا�سة  يف  الكبري  التحول  اأ�سباب  عن  دويل 

لقواتها،  واملفاجئ  ال�سريع  واالن�سحاب  االأمريكية، 

جديد  من  للعودة  طالبان  حلركة  املجال  واف�ساح 

وبهذه ال�سهولة، لكن من املهم قراءة امل�سهد االأفغاين 

و�سط التطورات املت�سارعة التي ت�سهدها املنطقة، لذا 

يثار ت�ساوؤل كبري هل حركة طالبان االإ�سالمية اليوم 

هي ذاتها يف العام 1996، اأم اأن هناك حتوالت فكرية 

املا�سية دفعها  ال�سنة  الع�سرين  لها يف  كبرية حدثت 

منه  ن�ستخل�س  الذي  االأمر  وهو  جديد؟  من  للعودة 

اأعداء  وال  دائمون،  اأ�سدقاء  فيها  لي�س  ال�سيا�سة  اأن 

الدول  وهذه  دائمة،  م�سالح  فيها  ولكن  دائمون، 

حتكمهم الربغماتية ال�سيا�سية، لذا تتغري املواقع بتغري 

الظروف.

�سفحتها  �سدرت  الربيطانية  تلغراف  الديلي 

عنوان  وهو  يتوىل(  وطالبان  يهرب  )الغرب  بعنوان 

يعك�س ال�سورة احلقيقة للتحول الكبري الذي �سهدته 

ال�ساحة االأفغانية، ففي الوقت الذي تخلي فيه القوات 

نرى  بكالبها!!  وتهرب  ومواقعها  مقراتها  االأمريكية 

قوات حركة طالبان وهي ت�ستويل على املدن والقرى 

)كابول(  االأفغانية  العا�سمة  حتى  الربق،  ب�سرعة 

قوات طالبان من  قبل دخول  اأيام  ثالثة  اأمامها  كان 

عدة جبهات، وهو االأمر الذي دفع الرئي�س االأفغانية 

)اأ�سرف غني( للهروب اإىل طاجيك�ستان ومن ثم دولة 

االإمارات، كل تلك التطورات املت�سارعة بررها الرئي�س 

االأمريكي جو بادين باأنه لي�س هناك من �سبب لبقاء 

القوات االأمريكي باأفغان�ستان، ولي�س هناك يوم حمدد 

يف  الر�سميني  الناطقني  جعل  بل  �سواه!  من  اأف�سل 

البيت االأبي�س واخلارجية والدفاع يتناوبون يف الرد 

على اأجوبة ال�سحافة. 

امل�سهد الذي اأبرزته وكاالت االأنباء حالة الفو�سى 

احلربية  فالطائرة  كابول،  مطار  مدرج  يف  والهلع 

االأمريكية �سارعت يف االإقالع خملفة وراءها الكثري من 

بالعا�سمة  اأنف�سهم حم�سورين  وجود  الذين  االأفغان 

كانت  لذا  طالبان،  حركة  قوات  باأيدي  �سقطت  التي 

�سفينة النجاة الوحيدة هي تلك الطائرة التي تعلق بها 

االأ�سف  ومع  كابول،  العا�سمة  من  للخروج  البع�س 

�سقط منها ممن تعلق باأجنحتها وحمركاتها!!

دخول  بعد  طالبان  ت�سريحات حركة  جاءت  لقد 

حق  تريد  فهي  مطمئنة،  كابول  العا�سمة  قواتها 

الدماء، وحفظ احلقوق، والعفو العام، واإطالق �سراح 

مل  ذلك  ولكن  حقوقها،  املراأة  واعطاء  امل�سجونني، 

ي�سفع عند االأفغان املوالني للرئي�س الهارب، فقد عمت 

الفو�سى واأ�سيب الكثري بحالة الهلع.

اأفغان�ستان  اأحتلت  التي  املتحدة  الواليات  خ�سائر 

االأفغاين  اجلي�س  يف  متثلت  �سنة  ع�سرين  من  الأكرث 

ع�سرين  مدى  على  ودربته  وجهزته  اأ�س�سته  الذي 

ال�سعب  األف جندي، وكذلك يف   300 �سنة حتى بلغ 

على  االأمريكي  التواجد  ي�ستوعب  مل  الذي  االأفغاين 

جمهزة  اأمريكية  قوات  تواجد  اإىل  باالإ�سافة  اأر�سه، 

 2011 العام  يف  بلغت  الع�سكرية  املعدات  باأحدث 

باأكرث من 100 األف جندي، واأنفقت عليه حوايل 978 

مليار دوالر، اإ�سافة اإىل نحو 44 مليار دوالر اأنفقت 

دون  ذهب  ذلك  كل  االإعمار،  اإعادة  م�ساريع  على 

حتقيق نتيجة تذكر، فال االإرهاب الذي جاءت القوات 

اجلماعات  وال  حتقق،  قد  عليه  للق�ساء  االأمريكي 

االإرهابية باملنطقة قد مت ت�سفيتها، وال اأ�سلحة الدمار 

ال�سامل قد مت تدمريها، بل الو�سع على ما هو عليه 

ورمبا اأكرث!!

اإقليمية  ظروف  يف  جاءت  اليوم  طالبان  حركة 

باملنطقة،  كبرية  حتالفات  فهناك  كثريًا،  خمتلفة 

بع�سها يدعم االإرهاب ويقيم املع�سكرات لتدريب تلك 

االإرهاب  ملحاربة  حتالف  لديه  من  وهناك  العنا�سر، 

وجتفيف منابعه، ولكن يبقى ال�سوؤال املطروح: حركة 

طالبان )اجلديدة( يف اأي اجتاه ت�سري؟!

�ضالح اجلودر sh.s.aljowder@gmail.com

مراجعات

لنجاحنا منطق ومعنى...

 من باب �لوقوف على م�ستوى �لتغري �لذي طر�أ على �سحة �ملجتمع 

خالل عام، رجعت �إىل �لنرتنت �أبحث عن عدد �لإ�سابات بفريو�ض كورونا 

�ملا�سي كان  �لعام  �أغ�سط�ض من  �لعدد يف �سهر  �أن  �لبحرين فوجدت  يف 

�ملركزة  �لعناية  يف  �ملقيمني  عدد  و�أن  �إ�سابة  �آلف  �لـثالثة  حول  يدور 

�ليوم ونحن  �أما  �لعالج يرتو�ح بني 150 و200 م�ساب،  ممن يتلقون 

دينية  �لحتفائية  �ملنا�سبات  من  كغريه  يت�سم  �لذي  عا�سور�ء  مو�سم  يف 

�لتقيد  �لتباعد �لجتماعي وعدم  �أو �جتماعية، بك�سر بع�ض قو�عد  كانت 

بالتد�بري �لحرت�زية بق�سد ياأتيه يف �لعادة حمرتفو جتاوز �لقانون، �أو 

من غري ق�سد، وهذ� متاًما ما حدث يف منا�سبات ما�سية مثل �سهر رم�سان 

�ليومية يف  �لإ�سابات  فاإن  �لكورونا،  زمن  �ملا�سية يف  �لدينية  و�لأعياد 

�أو �لذين يتلقون  م�ستوى مقبول جًد�، وعدد �ملقيمني يف �لعناية �ملركزة 

نهاية  منذ  وفيات  �سفر  مع  �لو�حدة،  �ليد  �أ�سابع  على  يعدون  �لعالج 

�سهر يوليو حتى �لثامن ع�سر من هذ� �ل�سهر. وهذ� ي�سري �إىل �أن لبهجتنا 

�لو�قع. فمن يقف ور�ء  وفرحنا منطق ومعنى ي�ستند�ن على وقائع من 

هذ� �لإجناز؟

 بال �سك �أن ور�ء هذ� �لإجناز جهود جبارة وعمل دوؤوب متقن لكوكبة 

ملكافحة فريو�ض  �لطبي  �لوطني  �لبحرين  فريق  �ململكة �سمهم  �أبناء  من 

كورونا، وهو �لفريق �لذي �أُن�سئ حلاجة جمتمعية �أمنية �سحية ق�سوى، 

وعهدت �إد�رته ل�ساحب �ل�سمو �مللكي �ل�سيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل 

�إذ� قلنا  �لعهد رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء؛ ليخو�ض معركة حا�سمة ل نبالغ 

�إّنها معركة وجود عدونا فيها كوين �ملالمح فتاك �إذ� ت�سيبنا وت�ساهلنا يف 

�لتعامل معه، �سعيف �إذ� ما �لتزمنا وت�سلحنا بالوعي �ل�سحي و�ملجتمعي 

يف �لتعامل معه. و�لثابت لدى كل بحريني �أو مقيم �أن جهود هذ� �لفريق 

وهي  �لنهار،  ر�بعة  يف  �ل�سم�ض  و�سوح  و��سحة  تز�ل-  -وما  كانت 

م�ستمرة طاملا بقي هذ� �لفريو�ض �للعني يطل بر�أ�سه بني �لفينة و�لأخرى، 

�إل وبذلوه يف �سبيل مر�كمة جناحات  �لفريق جهد�  �أفر�د هذ�  ومل يوفر 

ومتيز و�سلت به جهودهم ومثابرتهم �إىل حد تغيري وجهة موؤ�سر �خلطر 

�لعاجل جناحهم  �لقريب  ليعلنو� يف  �جلائحة،  �إليها  تاأخذنا  كانت  �لتي 

باملجتمع  وليعودو�  �لكا�سر؛  �لوح�ض  هذ�  على  �لتام  �لق�ساء  يف  �لأكيد 

بالنفتاح و�حلرية يف  �ملتميزة  �ليومية  و�أن�ساق حياته  �سابق عهده  �إىل 

ودر�ًسا من  �لأر�ض �سعًيا وعمالً  �لأعمال و�لنت�سار يف  ممار�سة خمتلف 

دون خوف ول هلع.

 كل �لأدو�ر �لتي لعبها �أفر�د �لفريق ملفتة ومقدرة �سو�ء �أتعلق �لأمر 

�أطباء ومالئكة رحمة وفنيي خمترب�ت  �ل�سحة، من  �أفر�د وز�رة  باأدو�ر 

و�خت�سا�سيني وعاملني يف هذه �لوز�رة �لتي تتحمل جهًد� ��ستثنائًيا غري 

م�سبوق، �أم باأدو�ر منت�سبي وز�رة �لد�خلية، من �أفر�د و�سباط وقياد�ت 

�أمنية يعود �إليهم كلهم �لف�سل يف �سبط �سلوك بع�ض �مل�ستهرتين وفر�ض 

باأدو�ر  �أم  �ملختلفة،  وتد�بريه  �لطبي  �لوطني  �لفريق  تو�سيات  تطبيق 

�لعاملني يف �لبلديات مبختلف م�سمياتهم �لوظيفية، �أم باأدو�ر �ملتطوعني 

�لذين هبو� من كل �لأعمار ليكونو� من �ملنخرطني �لطوعيني يف جهد وطني 

جبار �رتقى من حيث �أطو�ره ونتائجه �إىل م�ستوى �مللحمة �لوطنية �لتي 

خطها �أبناء �لبحرين بحروف من ذهب يف �سجل �إجناز�ت وطننا �حلبيب.

 �لكل من موقعه كان له دور، �إذ قامت �لإد�ر�ت �لأمنية بوز�رة �لد�خلية 

و�إد�رة �ل�سحة �لعامة بوز�رة �ل�سحة مبتابعة تنفيذ �لقر�ر�ت و�لتد�بري 

�لحرت�زية لت�سييق �حلدود على �نت�سار �لفريو�ض و�إبقاء �ملجتمع مبناأى 

عن �نتقال �لعدوى من �سخ�ض �إىل �آخر باحلرية �لتي كانت فيها �لعدوى 

بالإجر�ء�ت  �لتقيد  يف  �ملجتمع  يرت�خى  عندما  رقعتها  وتت�سع  تنتقل 

�لالزمة.  �للقاحات  �أخذ  على  �قباله  وي�سعف  بها،  و�للتز�م  �لحرت�زية 

�ليوم بات �ملجتمع منعما مب�ساحة من حرية �حلركة و�لعمل �لتي �نبنت 

على �لتز�م �ملو�طنني بالحرت�ز�ت و�لتد�بري �ل�سحية يف عموم �ململكة.

 ول ينبغي �أن تغيب عن �لبال هنا ��ستجابة �أفر�د �ملجتمع �لبحريني 

وتعاونهم �لالحمدود مع �لفريق �لوطني و�لعمل وفق متطلبات �للتز�م 

لأفر�د  �لكافية  توؤمن �حلماية  �لتي  �ل�سحية  و�لتد�بري  �لحرت�ز�ت  بكافة 

�ملجتمع. و�حلقيقة �أنه لول هذ� �لتعاون و�ملتابعة �حلثيثة لهذ� �للتز�م 

من وز�رة �لد�خلية ملا بلغنا هذ� �مل�ستوى من �لنجاح يف �لبتعاد عن كارثة 

حمتمة كانت قد �ألقت ب�ساللها �لقامتة على �ملجتمع �لبحريني لفرتة من 

�لزمن ترتب عليها �إرهاق وقلق من م�سري جمهول. 

يف  و�لتعاون  و��سًحا  �لتن�سيق  كان  �لعام  هذ�  عا�سور�ء  يف   

�ملاآمت  و�إد�ر�ت  �لد�خلية  بوز�رة  �ملعنية  �جلهات  بني  م�ستوياته  �أعلى 

�مل�ساحة  هذه  �إىل  �ملجتمع  قادت  �إيجابية  نتائج  �أعطى  ما  و�حل�سينيات، 

ف�سكًر�  �ملا�سي.  �لعام  باملقارنة مع  �لآن  �ل�سحي حتى  �لأمن  �لفارقة من 

للفريق �لوطني �لطبي �لذي �سم كتيبة من �ملو�طنني �لتي و�سعت �سحة 

�ملجتمع فوق كل �عتبار. و�سكًر� لكل من �ساهم يف جعل �لبحرين تنجح يف 

جتاوز حمنة �سحية جتاوز عالجها خمترب�ت �لأطباء و�لعلماء، ليكون 

على  وقدرته  �ملجتمع  ومن  وبوعيها،  �لعقول  ومن  وفيها،  �لنفو�ض  من 

رفع �لتحديات وعلى �أن يحول قيم �ملو�طنة �إىل ممار�سة يومية كانت بها 

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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الفئات  تطعيم  يف  ت�شرع  وهي  البحرين  مملكة 

ة من الأطفال ما بعد الـ3 �شنوات.. تثبت مّرًة  اخلا�شّ

اأخرى اأنها �شبّاقة عامليًا يف توفري اللقاح جلميع اأفراد 

ال�شّكان.. وحري�شة اأ�شّد احلر�ص على توفري احلماية 

جلميع املواطنني واملقيمني وحفظ �شالمتهم.

قارب  ممن  خذوها  وبنات(  )بنني  ال�شباب  اأيها 

ومن  كربه،  يف  تعب  �شغره  يف  تكا�شل  من  ال�شبعني، 

اجتهد يف �شغره ارتاح يف كربه، النجاح ل ياأتي دفعة 

�شخ�شية  ت�شنع  م�شتمرة  �شغرية  خط�ات  بل  واحدة، 

الألف ميل تبداأ بخط�ة، والنهر العظيم  ناجحة وقدوة. رحلة 

يبداأ من جداول بدايتها قطرة.
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1821 - ا�شتقالل املك�شيك عن اإ�شبانيا.

1839 - بريطانيا ت�شت�يل على ه�نغ ك�نغ.

1889 - اأول بث ل�شلكي من �شفينة اإىل الياب�شة.

1921 - اإعالن امللكية يف العراق وتن�شيب في�شل جنل 

ال�شريف ح�شني ملًكا عليها.

1982 - انتخاب ب�شري اجلمّيل رئي�ًشا للجمه�رية اللبنانية.

1990 - اجلمه�رية الأملانية الدميقراطية وجمه�رية 

اأملانيا الحتادية تعلنان نيتهما الحتاد يف 3 اأكت�بر من 

نف�ص العام.

2000 - �شق�ط طائرة تابعة ل�شركة طريان اخلليج من 

ن�ع اإيربا�ص A320 كانت قادمة من القاهرة يف مياه 

اخلليج العربي قرب البحرين، واأدى احلادث اإىل مقتل 

ا. جميع ركابها البالغ عددهم 143 �شخ�شً

2008 - مر�شح احلزب الدميقراطي لنتخابات الرئا�شة 

بايدن  ج�  ال�شينات�ر  يختار  اأوباما  باراك  الأمريكية 

ملن�شب نائب الرئي�ص يف حال ف�زه.

دوري  بط�لة  يحقق  الأملاين  مي�نخ  بايرن   -  2020

ف�زه  بعد  تاريخه  يف  ال�شاد�شة  للمرة  اأوروبا  اأبطال 

1-0 على باري�ص �شان جريمان يف النهائي.

ال�������س���م���اء م�����ول�����وده�����ا يف  ت���������س����ع  اأف�����غ�����ان�����ي�����ة 
اأثناء  م�ل�دها  اأفغان�شتان  من  هاربة  اأفغانية  امراأة  و�شعت 

ت�اجدها على منت طائرة ع�شكرية اأمريكية مكتظة بالركاب وهي حتلق 

يف ال�شماء، يف ظروف بالغة التعقيد.

املراأة  اأن  »ت�يرت«  على  الأمريكي  اجل�ي  النقل  قيادة  وذكرت 

املخا�ص،  حالة  يف  دخلت  عائلتها،  اأفراد  مع  اأجليت  التي  الأفغانية 

ببينما كانت الطائرة تقرتب من قاعدة رام�شتاين اجل�ية الأمريكية يف 

اأملانيا. وفقا ل�شكاي ني�ز.

وبعد علم طاقم الطائرة بالأمر، خف�ص قبطان الطائرة من ارتفاعها 

من اأجل زيادة �شغط اله�اء يف الطائرة، وه� الأمر الذي قالت القيادة 

الع�شكرية اإنه اأنقذ حياة الأم الأفغانية.

ونقلت الأم اإىل حجرة ال�شحن يف الطائرة، حيث و�شعت م�ل�دتها 

هناك.

جيدة،  �شحية  بحالة  وابنتها  الأم  اإن  الأمريكية  القيادة  وقالت 

وجرى نقلهما اإىل من�شاأة طبية قريبة يف القاعدة الع�شكرية الأمريكية.

النقل اجل�ي �ش�ًرا تظهر ع�شكريني وهم ينقل�ن  ون�شرت قيادة 

الأم على نقالة.

مراهقة تتبنى

نحلة طنانة كحيوان األيف

قد  طنانة،  بنحلة  مراهقة  فتاة  ربطت  غريبة  عالقة 

اأزيًزا  اإىل تلك احل�شرة املنتفخة التي تطلق  تغري نظرتنا 

مزعًجا مت�ا�شالً. 

فقد متكنت الفتاة ل�شي �شيلينجالو، البالغة 13 عاًما، 

من حت�يل نحلة طنانة اإىل حي�انها الأليف املخل�ص، حيث 

و�شالة  املتاجر  اإىل  حتى  وتتبعها  �شريرها  بج�ار  تنام 

الب�لينغ. 

ووفًقا ل�شحيفة »ديلي ميل« الربيطانية، ر�شدت الفتاة 

من ك�فنرتي النحلة الطنانة الكبرية لأول مرة ملقاة على 

جانب الطريق بينما كانت مت�شي مع كلبها قبل اأ�شب�عني. 

فالتقطتها واأ�شمتها »بيتي«، ثم لحظت اأن جناحها م�شاب، 

فحاولت و�شعها يف مكان اأكرث اأماناً على بع�ص الزه�ر 

اإىل  البقاء وعادت  النحلة رف�شت  يف حديقة قريبة، لكن 

ل�شي وزحفت ف�قها. 

والآن النحلة ترافقها اإىل كل مكان، حتى اأنهما يظهران 

يف مقطع فيدي� م�ش�ر مًعا يف املنزل واحلديقة ومتجر 

اخلفيفة، مبا  ال�جبات  يت�شاركان  وهما  كذلك  الب�لينغ، 

يف ذلك الب�شك�يت باملربى )�شابليه(، حيث تتناول النحلة 

املربى يف الداخل، وتق�شم الفتاة الب�شك�يت عند احل�اف.

ذهبت  اأغ�شط�ص،   7 يف  عليها  الفتاة  عث�ر  وبعد 

اأول رحلة مع ل�شي، فجثمت على نظاراتها  احل�شرة يف 

بينما كانت ت�شري يف متجر حملي ل�شراء احلليب، مما اأثار 

�شدمة املت�ش�قني الآخرين.

طالبة ت�سجل رقًما قيا�سًيا يف التربع بال�سعر ملر�سى ال�سرطان

�شجلت طالبة يف دبي، لها من العمر 14 عاًما، رقًما 

م�ؤخًرا،  ال�شرطان،  ملر�شى  بال�شعر  التربع  يف  قيا�شًيا 

حيث تربعت ب�شعرها اأربع مرات خالل الفرتة املمتدة ما 

بني ي�لي� 2016 اإىل ي�ني� 2021. 

واأفادت �شحيفة »�شيا�شت ديلي« الهندية اأن الطالبة 

اآليا رومانا، وهي طالبة يف املدر�شة الهندية الثان�ية يف 

دبي، تربعت ب�شعرها اإىل جمعيات خريية لل�شرطان، مثل 

»اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان« و»مركز �شرطان الأطفال يف 

لبنان«، وقد نالت هذا التكرمي الأ�شب�ع املا�شي من كتاب 

الهند لالأرقام القيا�شية.  واأفادت اآليا اأن ما اآثار اهتمامها 

بهذه الق�شية النبيلة ه� ن�شاأتها الأ�شرية، حيث كانت ترى 

والديها يخدمان املجتمع عن طريق التط�ع يف مبادرات 

وزيارة  العمل،  الطعام يف خميمات  ت�زيع  مثل  خمتلفة 

م�شاعدة  على  احل�ش�ل  يف  مري�ص  وم�شاعدة  املر�شى، 

مالية لعالج اأو احل�ش�ل على عالج. 

اأحمد ال�سقا ي�سارع املافيا يف »العنكبوت«

جالل  نادر  اأحمد  املخرج  انتهى 

فيلم  ومك�شاج  م�نتاج  عمليات  من 

ال�شقا،  اأحمد  للنجم  »العنكب�ت« 

النهائية  الن�شخ  طباعة  واقرتاب 

دور  جميع  فى  لطرحه  ا�شتعداًدا 

العام  بداية  يال�شينمات  العر�ص 

الفيلم يف  اأحداث  تدور  اجلديد، حيث 

قالب من الأك�شن والرومان�شية، وهي 

ال�شقا،  اأحمد  يف�شلها  التى  الن�عية 

الإثارة  طابع  الفيلم  على  ويغلب 

والت�ش�يق، اإذ ي�اجه ال�شقا �شراعات 

�شقيقه  اأفعال  ب�شبب  املافيا  رجال  مع 

امل�شروعة،  غري  العابدين«  »ظافر 

اأدوارهم  على  العمل  �شّناع  ويتمرد 

�ش�رة  تقدمي  ويحاول�ن  ال�شابقة 

خمتلفة، فتجد ال�شقا يرتدي القناع يف 

تات�  وير�شم  امل�شاهد،  من  كبري  عدد 

اأما  رقبته،  على  عنكب�ت  �شكل  على 

ظافر العابدين فيظهر ب�شكل �شرير.

ولأول مرة تظهر الفنانة منى زكي 

وهي تتحدث باللغة الك�رية يف خالل 

اأحداث الفيلم، حيث تقدم دور مر�شدة 

�شياحية، وتعلمت اجلمل التي نطقتها 

مبرتجمة  ا�شتعانت  حيث  الفيلم،  يف 

الك�رية،  اللغة  نطق  على  لتدريبها 

والعمل من تاأليف حممد ناير واإخراج 

اأحمد نادر جالل.

ت�شتعد النجمة املغربية جنات، لإحياء حفل غنائي، يوم اجلمعة املقبل املوافق 27 من �شهر اأغ�شط�ص اجلاري، وذلك 

�شمن حفالت مهرجان القلعة للمو�شيقى والغناء يف الدورة الـ29 يف الفرتة من 15 اإىل 30 اأغ�شط�ص.

 اأحمد ال�شقا 

ت�سجيل 97 اإ�سابة جديدة

بكورونا وتعايف 133 حالة

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

اأظهرت  اأغ�شط�ص2021،   22 ي�م  18001 يف  عددها 

لعمالة  حالة   23 منها  قائمة جديدة  حالة   97 ت�شجيل 

 18 و  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة   56 و  وافدة، 

حالة   133 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالة 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

269260

6 حالت،  العناية  القائمة حتت  وبلغ عدد احلالت 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

من  م�شتقر  و�شعها  حالة   979 اأن  حني  يف  حالت   8

حالة   985 بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد 

قائمة.
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 ولي العهد رئيس الوزراء: الدفع بمسارات 
العالقات نحو آفاق أرحب بين البحرين وتركيا

أك��د صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء، عل��ى ما يربط بي��ن مملكة البحري��ن والجمهورية 
التركي��ة من عالقات ثنائية، ومواصلة الدفع بمس��ارات العالقات نحو آفاق 

أرحب بما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك لدى لقاء س��موه بقصر الرفاع أمس، بحضور س��مو الش��يخ محمد 

بن س��لمان بن حمد آل خليفة، ايسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية، 
بمناسبة تعيينها سفيرة لبالدها في مملكة البحرين، حيث تمنى سموه لها 
التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها الدبلوماسي في المملكة، الفتًا سموه 
إلى أهمية استمرار التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين 

وشعبيهما الصديقين.

م��ن جانبه��ا، أعربت س��فيرة الجمهوري��ة التركية عن ش��كرها وتقديرها 
لصاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء عل��ى اهتمام 
سموه بتطوير العالقات الثنائية بين البلدين، مشيدًة بما وصلت إليه هذه 
العالق��ات من تطور وم��ا حققه التعاون الثنائي من نج��اح في العديد من 

المجاالت.

خالد بن عبداهلل: منجزات المرأة البحرينية 
شاهد على إدماج جهودها في برامج التنمية

رفع نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد 
اهلل آل خليفة، أس��مى آيات التهان��ي والتبريكات 
إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل البالد المفدى، 
وإلى صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وإلى صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليف��ة، قرينة عاهل الب��الد المفدى 
رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة، بمناسبة الذكرى 

العشرين لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.
وأشاد بإس��هامات صاحبة الس��مو الملكي قرينة 
عاه��ل الب��الد المفدى رئيس��ة المجل��س األعلى 
للمرأة، الداعم��ة للمرأة البحريني��ة والرامية إلى 
ضم��ان مش��اركتها بفاعلي��ة ف��ي تطوي��ر وبناء 
المجتمع لتحقيق الرؤى التنموية الشاملة لحضرة 
صاحب الجاللة المل��ك المفدى، وتنفيذ ما تصبو 
الحكومة إليه من أهداف ومبادرات في ظل متابعة 
واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء. وأكد أن المجل��س األعلى المرأة 
ال��ذي يع��د ثمرة من ثم��ار المش��روع اإلصالحي 
لحضرة صاح��ب الجاللة العاه��ل المفدى، أصبح 
بفضل جهود صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل 
الب��الد المف��دى رئيس��ة المجلس األعل��ى للمرأة 
حفظه��ا اهلل، عالمة مضيئة ف��ي تاريخ المملكة، 

ل بفضل إيمان الجميع بدوره إلى مؤسس��ة  وتحوَّ
وطنية عريقة نستش��عر أهمية وجودها من نتاج 
ما نلمس��ه عل��ى صعيد تب��وؤ الم��رأة البحرينية 
للمناص��ب القيادي��ة العليا، وإس��هامها جنبًا إلى 
جن��ب مع الرج��ل في مواقع العم��ل المختلفة في 
القطاعي��ن الع��ام والخاص؛ لتلعب دورًا رئيس��يًا 
مكماًل ومؤثرًا به��دف تحقيق رفعة ونماء الوطن 

في شتى المجاالت والميادين.
ولفت إل��ى أن المنج��زات التي تحققت بس��واعد 
الم��رأة البحرينية على م��دى العقدين المضيئين 
م��ن تاريخ المجل��س ما هي إال ش��اهد على نجاح 
خطط واستراتيجيات التمكين ذات الرؤية الثاقبة 
وبعيدة الم��دى، والتي تمكنت كافة مؤسس��ات 
الدول��ة من التكيف معها وتركيز جهودها إلدماج 
االحتياجات في برامج التنمية الش��املة، مما كان 
له األثر الكبير في تأدية المرأة البحرينية لدورها 

في الحياة العامة بكل إيجابية.
وأعرب ع��ن أمنيات��ه الصادقة للمجل��س األعلى 
للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل 
الب��الد المفدى رئيس��ة المجلس األعل��ى للمرأة، 
ولكافة منتسبيه، دوام التوفيق والنجاح لمواصلة 
البن��اء على ما تحقق من إنج��ازات، والمضي قدمًا 
نحو تحقيق المزيد من الرؤى الهادفة لتحقيق ما 

فيه خير وصالح المرأة البحرينية.

 محمد بن خليفة: دور مميز 
لـ »األعلى للمرأة« في عملية التنمية الشاملة

رفع الرئي��س التنفيذي لمؤسس��ة التنظيم العقاري 
الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى، وإلى صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس ال��وزراء، وإلى صاحبة الس��مو الملكي 
األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة قرينة عاهل 
الب��الد المف��دى رئيس��ة المجل��س األعل��ى للمرأة، 
بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلس األعلى 
للمرأة، الذي س��اهم ف��ي المش��اركة الفعالة للمرأة 
البحريني��ة في تحقي��ق رؤى وتطلع��ات جاللة الملك 
المفدى من خالل المش��روع الحضاري الش��امل الذي 
يقوده جاللت��ه، ودورها الذي أني��ط بها في الخطط 
والمشاريع والمبادرات الحكومية برئاسة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
وق��ال إن الدور المميز الذي لعبت��ه المرأة البحرينية 
خالل العش��رين عاما الماضية أتى دون شك بفضل 
دع��م وتوجيه��ات صاحب��ة الس��مو الملك��ي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم ليس��هم هذا الدعم في عملية 
تمكين الم��رأة وتعزيز دورها الري��ادي والقيادي في 
صنع القرار وفي المشاركة الفعالة في الحياة العامة 

وعملية التنمية الشاملة في البالد.
وأش��ار إلى م��ا يقدمه المجل��س األعل��ى للمرأة من 
برام��ج ومب��ادرات مكن��ت الم��رأة البحريني��ة لتتبوأ 
المرات��ب والمناص��ب القيادي��ة الرفيعة ف��ي جميع 
المجاالت لتش��ارك يدًا بيد ش��ريكها الرجل في صنع 
القرار وعملية التنمية الشاملة والمستدامة، متمنيًا 

للمرأة البحرينية مزيدًا من التقدم واالزدهار.

 محمد بن عبداهلل: قرينة الملك قادت 
المرأة البحرينية نحو التمّيز إقليميًا وعالميًا

رفع رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، التهاني 
والتبريكات إل��ى صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد 
المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة، بمناسبة 

مرور 20 عاًما على تأسيس المجلس.
وأكد على الدعم الكبير واالستثنائي الذي تحظى 
ب��ه المرأة البحرينية من قبل صاحبة الس��مو في 
مختل��ف القطاعات التنموية ف��ي البالد، في ظل 
العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه، وبدعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 

رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل.
وق��ال رئيس المجلس األعلى للصحة: »اس��تطاع 
المجلس وعلى مدى عقدين من الزمن من تحقيق 
العدي��د من اإلنج��ازات النوعية وتمكي��ن المرأة 
البحريني��ة في جميع القطاعات في الدولة«، حيث 
س��اهمت المرأة بكل جدارة وكف��اءة واقتدار في 

تعزي��ز القطاع الصحي، إذ تقل��دت 3 وزيرات في 
تاريخ البحرين الحديث منصب وزيرة الصحة، هذا 
فضاًل ع��ن المناصب القيادية األخ��رى، مما يدل 

على دور المجلس في تمكين المرأة البحرينية.
وأض��اف »الش��ك ب��أن دخ��ول ومش��اركة المرأة 
البحريني��ة بفعالية في الس��لطة التش��ريعية - 
بغرفتيها مجلس��ي الش��ورى والنواب - بصفتها 
طبيب��ة أوعاملة ف��ي القطاع الصحي، قد س��اهم 
بدرجة كبي��رة في تعزيز المس��يرة الديمقراطية 
من جهة، وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية 

ذات الصلة بالقطاع الصحي من جهة أخرى. 
وأك��د أن ال��دور المح��وري للم��رأة البحرينية في 
الفريق الوطني وكذلك في الصفوف األمامية وفي 
المهن الطبي��ة عمومًا منذ بداي��ة الجائحة كان 
محل فخ��ر واعتزاز جميع المواطني��ن والمقيمين 
على ه��ذه األرض الطيب��ة، حيث س��ّطرت المرأة 
واإلخ��الص  التضحي��ة  معان��ي  كل  البحريني��ة 
والتفاني من أجل خدمة البحرين وضمان سالمة 

الجميع.

 محمد بن عيسى: نجاحات تحققت للمرأة 
البحرينية عززت من مكانتها في مختلف المستويات

رفع مستشار الشؤون السياسية واالقتصادية بديوان 
ولي العهد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة خالص 
التهان��ي والتبريكات إل��ى المقام الس��امي لحضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
عاهل البالد المف��دى، وإلى صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، وإلى صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليف��ة، قرينة عاهل البالد 
المف��دى رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة، بمناس��بة 
الذك��رى العش��رين على تأس��يس المجل��س األعلى 

للمرأة.
وأشاد بما حققه المجلس األعلى المرأة من نجاحات 
ع��ززت م��ن مكان��ة الم��رأة البحريني��ة ف��ي مختلف 

المس��تويات والمحاف��ل بفض��ل الرعاي��ة الملكي��ة 
السامية، مما رسخ من دور المجلس حتى أصبح بيت 
خب��رة عالميا يحتذى ب��ه كنموذج ف��ي تعزيز تقدم 

المرأة.
وأكد الش��يخ محمد بن عيسى آل خليفة أن ما تحقق 
للمملكة من س��معة رائدة في مج��ال تقدم المرأة 
وما وصلت إليه المرأة البحرينية على كافة األصعدة 
كان بفضل التوجيهات الس��ديدة من صاحبة السمو 
الملكي قرينة جاللة الملك المفدى رئيسة المجلس 
األعل��ى للم��رأة والت��ي تح��رص دومًا عل��ى تحقيق 
تطلعات المرأة وتعزيز مكانتها، معربًا عن تمنياته 
للمجل��س األعلى للمرأة المزيد م��ن التقدم والنجاح 

ومواصلة تحقيق أهدافه وتطلعاته.

 القائد العام: »األعلى للصحة« يولي 
اهتمامًا باستدامة تطور المؤسسات الطبية

اس��تقبل صاحب المعالي المش��ير الركن الش��يخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع 
البحرين في مكتبه بالقيادة العامة أمس، معالي 
الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 

رئيس المجلس األعلى للصحة. 
وخالل اللق��اء رحب صاحب المعال��ي القائد العام 
لقوة دفاع البحرين بمعالي رئيس المجلس األعلى 

للصحة، مشيدًا معاليه بما يقدمه المجلس األعلى 
للصحة من جهود طيبة في إدارة الخدمات الطبية 
والرعاي��ة الصحي��ة في مملك��ة البحري��ن، منوهًا 
معاليه باالهتمام المس��تمر الذي يوليه المجلس 
في اس��تدامة تطور المؤسسات واألنظمة الطبية 
وتحس��ين جودته��ا لمواكب��ة التحدي��ث في هذا 

المجال الحيوي بما يخدم المواطن والمقيم.

 رئيس ديوان الرقابة: »األعلى للمرأة« نقلة 
تاريخية ونوعية في مجال تقدم البحرينية

رفع رئيس دي��وان الرقابة المالية واإلدارية الش��يخ 
أحم��د بن محم��د آل خليف��ة، التهان��ي والتبريكات 
إل��ى صاحبة الس��مو الملك��ي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة 
المجلس األعلى للمرأة بمناس��بة الذكرى العشرين 

لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.
وأكد أن المجلس ش��كل نقلة تاريخي��ة ونوعية في 
مجال تق��دم وتمكين الم��رأة البحرينية، معربًا عن 
التقدير الكبير للمكانة العالية التي تبوأتها المرأة 
البحرينية بفضل الرعاية الس��امية التي تحظى بها 

م��ن لدن حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل 

ورعاه.
وق��ال »إنن��ا نعتز ونفخر ي��ا صاحبة الس��مو بالدور 
المتمي��ز والكبير الذي تقومون ب��ه في دعم المرأة 
البحريني��ة، األم��ر الذي س��اهم في تقدمه��ا وإبراز 
تاريخها المليء بالنماذج المش��رفة«، مثمنًا جهود 
المجلس األعلى للمرأة في االرتقاء بالعمل النس��وي 
الوطني، وتمكين البحرينية لتكون ش��ريكًا أساس��يًا 

بالتنمية الشاملة.

 المطوع: جهود متميزة وبناءة 
لالرتقاء بالمرأة وضمان تقدمها

رفع وزير شؤون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع، 
أس��مى آيات التهان��ي والتبريكات إلى صاحبة الس��مو 
الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة، قرينة 
عاهل البالد المفدى، بمناس��بة الذكرى العشرين على 

تأسيس المجلس األعلى للمرأة.
وأشاد وزير شؤون مجلس الوزراء بما وصلت إليه المرأة 
البحرينية م��ن تقدم وإبراز دوره��ا الريادي في مختلف 
األصع��دة في ظل المس��يرة التنموي��ة لحضرة صاحب 

الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد 
المفدى، وجهود صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس األعلى للمرأة، 

المتميزة والبناءة لالرتقاء بالمرأة وضمان تقدمها.
وأعرب ع��ن فخره واعت��زازه بمس��يرة المجلس األعلى 
للمرأة وإس��هاماته الب��ارزة في دعم الم��رأة البحرينية 
ودوره الحيوي في تمكينها من الشراكة في المسؤولية 

وصنع القرار.
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 اللجنة القضائية الستبدال 
عقوبات األطفال تباشر عملها رسميًا

كشف المجلس األعلى للقضاء، عن بدء عمل اللجنة 
القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم 
بها عل��ى األطف��ال أمس، حي��ث ب��دأت اللجنة في 
اس��تبدال عدٍد من العقوب��ات للمحكوم عليهم من 

األطفال.
وأكد رئي��س محكم��ة العدالة اإلصالحي��ة الكبرى 
القاض��ي جاس��م العج��الن، أن الس��لطة القضائية 
المنظوم��ة  تول��ي اهتمام��ًا كبي��رًا ف��ي تطوي��ر 
القضائي��ة الخاص��ة بحق��وق الطف��ل وذل��ك بم��ا 
يتوافق م��ع االتفاقيات والمعاه��دات الدولية التي 
صادقت عليها مملك��ة البحرين والمتفقة مع رؤية 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى، وذل��ك حفاظًا على 
حق��وق األطفال في الحماية من االنتهاكات وس��وء 
المعامل��ة والحق ف��ي إجراءات التقاضي الس��ليمة. 
وبي��ن أن اس��تبدال العقوبات للمحك��وم بها على 
األطف��ال، نقل��ة نوعي��ة ذات أهمي��ة تتناس��ب مع 
األطف��ال المحكوم عليهم وذل��ك لتصحيح األنماط 
الس��لوكية للطفل وفقًا للقي��م األخالقية التي يجب 

أن ينشأ عليها، وتصب في صالح حماية الطفل. 
وأض��اف أن اللجنة تختص بتلقي طلبات اس��تبدال 
العقوب��ات المقض��ي بها قب��ل نفاذ ه��ذا القانون 
لألطفال المحكوم عليهم الذين لم تتجاوز أعمارهم 
18 س��نة وقت ارتكاب الجريمة، بناًء على تقرير من 

مركز اإلصالح والتأهيل تقدمه النيابة العامة.
يذكر أن اللجنة، تش��كل من رئيس محكمة العدالة 
اإلصالحية الكب��رى للطفل وقاضي محكمة العدالة 
اإلصالحية الصغرى للطف��ل وقاضي تنفيذ العقاب 

وعض��و من النياب��ة لعامة، حيث تعق��د اجتماعها 
مرة كل أس��بوع بدع��وة من رئيس��ها أو كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك، ويك��ون انعقادها صحيًحا بحضور 
جمي��ع أعضائها وذلك وف��ق قرار رقم )16( لس��نة 
2021 الص��ادر من نائ��ب رئيس المجل��س األعلى 
للقضاء رئيس محكمة التميي��ز عبداهلل البوعينين، 
بتنظي��م آلية عم��ل اللجن��ة القضائي��ة المختصة 
باس��تبدال العقوب��ات المحكوم بها عل��ى األطفال 

وتحديد مواعيد جلساتها.

 »حقوق اإلنسان«: نزالء مركز اإلصالح 
مارسوا شعائرهم الدينية بكل أريحية

أك��دت المؤسس��ة الوطني��ة لحقوق 
اإلنسان، ضمان تمتع ممارسة النزالء 
في مراكز اإلصالح والتأهيل الشعائر 

الدينية خالل موسم عاشوراء.
ج��اء ذلك، خالل قيام عدد من أعضاء 
مجلس مفوضي المؤسس��ة الوطنية 
لحق��وق اإلنس��ان بزي��ارات معلن��ة 
إل��ى مركز إص��الح وتأهي��ل واحتجاز 
النزي��الت بمنطق��ة مدينة عيس��ى، 
ومرك��ز اإلصالح والتأهي��ل بمنطقة 
جو، ومركز اإليقاف االحتجاز بالحوض 
عاش��وراء  موس��م  خ��الل  الج��اف، 
1443ه���، للتثبت م��ن ضمان تمتع 
جميع النزالء بحقوقهم المقررة لهم 

قانونا.
دور  م��ن  انطالق��ا  ذل��ك،  يأت��ي 
المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنسان 
الرقابي والحقوقي لضمان اس��تمرار 
ممارس��ة جمي��ع النزالء لش��عائرهم 
الديني��ة المتوافق��ة م��ع القواني��ن 

واللوائح واألنظمة المعمول بها في 
مراكز اإلص��الح والتأهيل، والمعايير 
الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة، 
وبناء على صالحياتها الواس��عة وفق 

قانون إنشائها،
واطل��ع وف��د المؤسس��ة عل��ى قيام 

الن��زالء والنزيالت أثناء ممارس��تهم 
أرض  عل��ى  الديني��ة  لش��عائرهم 
الواق��ع، وقام عدد من أعضاء مجلس 
المفوضي��ن بالدخ��ول إل��ى العنابر 
وااللتق��اء بع��دد منه��م والذين تم 
اختياره��م بش��كل عش��وائي، حي��ث 
إدارة تل��ك المراك��ز  أوضح��وا ب��أن 
قدمت له��م التس��هيالت والخدمات 
الالزمة لضمان استمرار ممارستهم 
ق��دم  كم��ا  الديني��ة،  لش��عائرهم 
عدد م��ن الن��زالء والنزي��الت طلبات 
ج��ودة  تطوي��ر  ح��ول  ومالحظ��ات 
الخدمات المقدمة لهم، والتي قامت 
المؤسسة بتضمينها في التقرير مع 
التوصيات الذي س��تقوم برفعه إلى 

الجهات المعنية.
كما التقى أعضاء مجلس المفوضين 
بمس��ؤولي إدارة تلك المراكز، الذي 
قدم��وا ش��رحًا ع��ن اإلج��راءات التي 
اس��تمرار  لضم��ان  به��ا  يقوم��ون 

ممارسة النزالء والنزيالت لشعائرهم 
الديني��ة ب��كل أريحي��ة وعل��ى نح��و 
ال يش��كل إض��رارًا أو تج��اوزًا لحري��ة 
وخصوصية النزالء اآلخرين من جميع 
األدي��ان والطوائ��ف األخ��رى، وبم��ا 
يضمن المحافظة عل��ى أمن المركز 

وسالمة وصحة النزالء فيه.
وأك��د رئي��س المؤسس��ة الوطني��ة 
لحقوق اإلنس��ان عل��ي ال��درازي، أن 
الزي��ارات الميدانية الت��ي يقوم بها 
ضم��ن  تأت��ي  المؤسس��ة  أعض��اء 
الدور الحقوقي والرقابي للمؤسس��ة 
الس��لطة  ومؤسس��ات  وزارات  عل��ى 
التنفيذية وفق صالحيات المؤسسة، 
مؤكدًا أن ممارس��ة الشعائر الدينية 
ف��ي البحرين مكفولة، وتمارس بكل 
حرية في إطار كفالة الحريات العامة 
والش��خصية والمس��اواة بين الجميع 
دونما تمييز بسبب العرق أو اللغة أو 

الدين أو الجنس.

علي الدرازي

 »الثقافة« تستحدث تقنية 
»QR Code« في المواقع األثرية

تواصل هيئة البحرين للثقافة واآلثار، اس��تخدام آخر الوس��ائل التكنولوجية لتعزيز 
التروي��ج للتراث الثقافي الغني ف��ي مملكة البحرين، وألول مرة تقوم بإدخال تقنية 
مسح االستجابة السريع »QR Code« إلى لوحاتها التعريفية في المواقع األثرية. 

واّتخذت الهيئة هذه الخطوة، س��عيًا لجعل تجربة زّوار الواقع األثرية أكثر س��هولة 
بما يشّجع على تنشيط السياحة الثقافية الداخلية، حيث بدأت إدارة اآلثار والمتاحف 
المرحلة األولى من تزويد المواقع بلوحات أسماء المواقع ومعلومات تعريفية عنها 
يصاحبها رمز االستجابة السريع، وتشمل المرحلة األولى اثني عشر موقعًا هي: حقل 
تالل مدافن عالي الش��رقي، حقل تالل مدافن عالي الغربي، موقع عين أم الس��جور 
األث��ري، مدافن دلمون وتايلوس في موقع الحج��ر، حقل تالل مدافن مدينة حمد 1 
»ب��وري«، حقل تالل مدافن مدينة حمد 2 »كرزكان«، حقل تالل مدافن مدينة حمد 
3 »دار كليب«، مدافن تايلوس في موقع جنوس��ان، معبد الدراز، موقع س��ار األثري، 

مستوطنة عالي اإلسالمية المبكرة، مدافن تايلوس بموقع الشاخورة 
ويمك��ن للزائر االط��الع على معلومات تفصيلية إما في فيل��م قصير أو نص كتابي 
باللغتي��ن العربي��ة واإلنجليزية من خالل مس��ح رمز االس��تجابة الس��ريع الموجود 

بالموقع باستخدام الهواتف المحمولة واألجهزة الذكية. 

بدء تطعيم الفئة من 3 إلى 11 عامًا بـ»سينوفارم«
ش��هدت مراكز التطعيم أمس، إقبااًل من قبل الفئة 
العمري��ة من 3 إل��ى 11 عام��ًا مم��ن يعانون من 
األمراض التي تس��بب ضع��ف المناعة على تطعيم 
»س��ينوفارم« المضاد لفيروس كوروناكما شهدت 
أيضا إقب��ااًل كبيرًا من قبل الفئ��ة العمرية من 12 
إلى 17 عامًا ألخذ أحد التطعيمين »س��ينوفارم« أو 
»فايزر -بيونتك« المتاحي��ن لهذه الفئة العمرية. 

وكان��ت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت س��ابق عن 
إتاحة الفرصة أمام هذه الفئات العمرية المذكورة 
لتلقي التطعيم المضاد لفيروس »سينوفارم« وذلك 
لتأمين الحماية والوقاية الالزمة لهم من خالل أخذ 
التطعيم.وبادر عدد كبير من أولياء األمور لتس��جيل 
أطفاله��م وتطعيمه��م، معربي��ن ع��ن ش��كرهم 
وامتنانه��م ل��وزارة الصحة ولكاف��ة القائمين على 

الحملة الوطنية للتطعي��م إلتاحة الفرصة أمامهم 
الختيار التطعيمات المطلوب��ة ألطفالهم، انطالقًا 
من مدى الحرص واالهتمام بصحتهم وس��المتهم، 
وحماية كافة أفراد المجتمع البحريني وتعزيز سبل 
الوقاية الممكنة من اإلصابة بمضاعفات الفيروس 
والحد من فرص انتشاره وسرعة انتقاله بين أفراد 

المجتمع.

 »المهن الصحية«: فريق 
بين الهيئة والمستشفيات 
الخاصة للتنسيق المشترك

اتفق��ت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
وجمعية أصحاب المستش��فيات الخاصة وجمعية أصحاب 
المؤسس��ات الصحية الخاصة، على تش��كيل فريق مشترك 
يجتمع بصفة دورية لتناول أح��دث اإلجراءات وطرح كل ما 
يود أصحاب المؤسس��ات االستفس��ار عنه، كما تم إرس��ال 
كافة القوانين والتش��ريعات ذات العالقة إلى الجمعيتين 

والتي تبين اإلجراءات التي تتخذها الهيئة.
جاء ذل��ك، خ��الل لقاٍء مش��ترك مفت��وح عقدت��ه الهيئة، 
وذلك في إط��ار نهج الهيئة في التواص��ل الدائم مع كافة 
المس��تفيدين من خدماتها باعتبارهم ش��ريكًا في تحقيق 

التميز والجودة وإنجاح مبادرات التطوير.
وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم الجالهمة، 
أّن اللق��اء كان إيجابي��ًا ومثم��رًا، وين��درج ضم��ن الحرص 
المس��تمر للهيئة للتواصل مع كافة الش��ركاء في القطاع 
الطبي، مؤكدة أن بأن عقد مث��ل هذه اللقاءات المفتوحة 
من ش��أنه أن يعزز الشراكة بين أصحاب المصلحة والجهة 

الحكومية.
وأش��ارت إلى أن اللقاء تناول العديد م��ن األمور المتعلقة 
بتراخيص المؤسسات الصحية والمهن واألدوية واألجهزة 
الطبية واإلجراءات القانونية وس��بل تذلي��ل العقبات التي 
تواجهها المؤسسات، وتم االس��تيضاح واالستفسار والرد 
على كافة االستفس��ارات من قبل الجمعيتين فيما يتعلق 
بنظ��م ترخيص المهن الصحية وعقد االمتحانات والتحقق 
من الش��هادات، كما تم التطرق إلى اإلج��راءات القانونية 

بشأن المؤسسات الصحية والغرامات المالية.

 »الصحة«: فحص اليوم 
العاشر من الوصول إلزامي 
والمستثنون من هم دون الـ 5

أك��دت وزارة الصح��ة أن الفح��ص المختب��ري PCR في اليوم 
العاش��ر م��ن الوص��ول للمس��افرين القادمي��ن إل��ى مملكة 
البحرين، إلزامي للمواطنين والمقيمين الذين س��يقيمون في 
المملكة لمدة تمتد ألكثر من 10 أيام، مبينة أنه يستثى من 
الفحص اإللزامي المسافرون من سن 5 سنوات فأقل. وأكدت 
أن��ه يمكن أخ��ذ موعد للفحص قبل 3 أيام من اليوم العاش��ر 
م��ن الوصول، علم��ًا بأن تكاليف الفح��ص المدفوعة في يوم 

الوصول شاملة فحص اليوم العاشر.

الحسن: الشرطة النسائية ركيزة 
أساسية لألمن واالستقرار بالمجتمع

أك��د رئي��س األم��ن الع��ام الفري��ق ط��ارق الحس��ن، أن 
الشرطة النس��ائية، تعد ركيزة أساسية لألمن واالستقرار 
بالمجتم��ع، مش��يدًا بدوره��ا وأدائها األمن��ي االحترافي 
وش��راكتها في حفظ أم��ن الوطن والتزامه��ا بواجباتها 

األمنية والمجتمعية.
ورف��ع الحس��ن، التهان��ي والتبريكات إل��ى حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل البالد 
المفدى، حفظ��ه اهلل ورعاه، وإلى صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، حفظه اهلل، وإلى صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حفظها اهلل، قرينة عاهل 
البالد المفدى، رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة، بمناسبة 
م��رور عقدين من الزم��ن على تأس��يس المجلس األعلى 

للمرأة.
وأوضح أن المرأة البحرينية، كانت ومازالت ش��ريكًا رئيسًا 
في مس��يرة اإلنجازات وتعزيز المكتسبات الوطنية، والتي 
أصبح��ت الس��مة الغالبة ف��ي العهد اإلصالح��ي لحضرة 

صاحب الجاللة الملك المفدى.
وثم��ن ال��دور المتميز والرائ��د للمجلس األعل��ى للمرأة، 
والذي أنجز خالل سنواته العشرين، نقلة نوعية في مجال 
االرتقاء بالمرأة وتجاوز مرحلة التمكين إلى آفاق أوسع، من 
خالل تبني العديد من المبادرات والمشاريع التي تفاعلت 
معه��ا الم��رأة البحرينية وأس��همت في مس��يرة تقدمها 
وتعزيز إس��هاماتها الفاعلة في المس��يرة التنموية التي 

أرسى دعائمها حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى.
وأش��ار رئيس األم��ن العام إلى أنه من حس��ن الطالع، أن 
تأتي هذه المناس��بة، متزامنة م��ع االحتفال بمرور نصف 
قرن على تأس��يس الشرطة النسائية، والتي تحظى بدعم 
واهتمام وزير الداخلية م��ن منطلق دور المرأة في تعزيز 
األمن، مثمن��ًا ما أتيح لها من ف��رص تعليمية وتدريبية 
وتهيئ��ة للمناص��ب والرت��ب القيادي��ة لتمكينه��ا م��ن 
النه��وض بالمه��ام التي أنيطت بها في ش��تى المجاالت 
الشرطية، حيث أثبتت كفاءتها المتميزة وكانت على قدر 

المسؤولية.

 بوحسين: المرأة البحرينية شريك 
أساس في عملية التنمية الشاملة

رفع عضو مجلس الش��ورى الش��يخ جواد بوحس��ين 
التهان��ي والتبري��كات إل��ى مق��ام حض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه، وإل��ى صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظه اهلل، وإلى 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليف��ة قرين��ة عاه��ل الب��الد المفدى رئيس��ة 
المجلس األعلى للمرأة حفظها اهلل، وذلك بمناسبة 
الذكرى العشرين لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.
وأش��اد بالدور ال��ذي يضطلع ب��ه المجلس األعلى 
للمرأة ف��ي تقدم الم��رأة البحريني��ة والتي جاءت 
نتيجة لجهود س��موها في دعم ومس��اندة المرأة 
البحرينية وضمان تقدمها على جميع المستويات 

ومختل��ف األصع��دة ف��ي ظ��ل الرعاي��ة الملكي��ة 
السامية.

ون��ّوه إلى م��ا يقدم��ه المجل��س من مس��اهمات 
ف��ي المج��ال التش��ريعي والقانون��ي والمب��ادرات 
االس��تراتيجية الت��ي تخ��دم قضية الم��رأة، ضمن 
منظوم��ة عم��ل وطني��ة راس��خة ومتوافق��ة م��ع 
المش��روع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجاللة 
الملك المفدى، مشيًرا في هذا السياق إلى التعاون 
المثم��ر بين معه��د مجل��س الش��ورى والمجلس 
األعل��ى للمرأة في مجال الدعم للم��رأة، خاصًة في 

الجوانب التشريعية والقانونية.
وأشاد إلى ما وصلت له المرأة البحرينية من مكانة 
متقدمة على صعيد التمكين والتقدم في المسيرة 
التنموي��ة، مؤك��ًدا أن الم��رأة البحريني��ة ش��ريك 

أساس��ي في عملية التنمية الشاملة، وأنها ما كان 
لها أن تتب��وأ هذه المكانة المرموق��ة لوال الرؤية 
الثاقبة لس��مو األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم التي 
جعل��ت المرأة ترتقي إلى أعل��ى المناصب وتحظى 
باإلش��ادة في مختلف المحاف��ل اإلقليمية والدولية 

وقدرتها على النهوض بالوطن.
وقال بوحس��ين »إنن��ا في البحرين نفخ��ر بالجهود 
الت��ي تبذلها الكوادر النس��ائية في كافة المجاالت 
والقطاع��ات، بدًءا من الصف��وف األمامية للتصّدي 
لجائح��ة كورون��ا )كوفي��د�19(، م��روًرا بالقياديات 
والموظفات والعامالت في كافة الجهات والوزارات 
والهيئات والمؤسس��ات الحكومي��ة، وليس انتهاًء 
بجميع الكادح��ات في القطاع الخ��اص والقياديات 

وسيدات األعمال واألمهات وغيرهن«.
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وزارة الصحة تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 3 إلى 11 عامًا بتطعيم )سينوفارم(
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يجب أن تبحث عن آلية مناســبة لموضوع حجز المواعيد 
الذي أصبح أمر صعب في بعض الجهات الحكومية. 
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العدالة اإلصالحية والعقوبة التحريضية
عقدت باألمس أولى جلسات محكمة العدالة اإلصالحية والمختصة بالنظر 
ف��ي المخالفات والجنح والجرائم التي يرتكبها األطفال ما دون الخامس��ة 
عشر وما هم بين الخامسة عشر والثامنة عشر، روعي فيها ظروف الطفل 
وس��نه أثناء التحقي��ق وأثناء توجيه التهم وأثن��اء المحاكمة وأثناء فرض 

العقوبة وأثناء تنفيذها.
ويع��د قانون العدالة اإلصالحية الذي صدر في فبراير من هذا العام إنجاز 
كبير في مسيرة البحرين القضائية وقفزة نوعية فيها، يشكر عليه كل من 
عمل على تحقيقه وهو ثمرة جهد كبير عمل على إخراجه رجاالت البحرين 
في الس��لك القضائي ب��دءًا من المجل��س األعلى للقضاء م��رورًا بالنيابة 
العام��ة وبجمي��ع الجهات األخرى م��ن ذوي االختصاص ك��وزارة الداخلية 
محلي��ًا ومكات��ب األمم المتحدة وكذل��ك الخبرات البريطاني��ة دوليًا التي 
أس��همت في مد يد العون، وسترتقي به البحرين درجات في التصنيفات 

الدولية بإذن اهلل، وهذا دأبها.
يهمنا في هذا القان��ون الذي راعى الطفل وظروفه وخفف من أحكامه أن 
يك��ون واضحًا في العقوبات التي فرضها على من يس��تغل هذا الطفل أو 
يحرضه على ارتكاب الجرائم، وأن تكون هناك حملة للتوعية المجتمعية 
ليعرف فيها القاصي والداني أن القانون لن يكون فرصة يس��عد بها من 
تع��ود تحريض األطفال على ارت��كاب األعمال اإلرهابي��ة واإلجرامية، ثم 
التباكي في المحافل الدولية أن البحرين تعتقل األطفال البريئين لمجرد 

أنهم من طائفة معينة!!
لق��د دفعت البحرين كدولة وكمجتم��ع وكأولياء أمور وحتى كأطفال ثمنًا 
غاليًا بسبب حفنة من اإلرهابيين جندوا األطفال ليكونوا وقودًا ألحالمهم 
وجعل��وا منه��م دروعًا بش��رية زجوا بهم ف��ي مواجهات م��ع رجال األمن، 
حرضوهم عل��ى الحرق والتخريب والتدمير مثلهم مثل داعش التي تحول 
األطفال إلى إرهابيين صغار، وهؤالء سيفرحون بهذا القانون، سيعتقدون 
أنه هدية لهم ليكملوا مهمتهم اإلجرامية باستغالل األطفال وسيعدون 
بأن��ه ال عقوب��ة عليهم، س��يفعلون ذلك إن ل��م يصلهم العل��م بعقوبة 

المستغلين والمحرضين المشددة في هذه الحالة.
ومثلم��ا نروج له��ذا القانون كمنجز، الب��د من ش��رحه وتوضيحه ألولياء 
األمور و)للناش��طين( بأن عقوبة التحريض أو االستغالل أو حتى اإلهمال 
بالمس��ؤولية أو حت��ى زرع الكراهي��ة والتعصب أو حت��ى تصويرهم وهم 
يقومون باألعمال التخريبية واإلرهابية لتحريض البقية فكلها لها جرائم 
لها عقوبات مش��ددة ومغلظة، إذ »ي��ح��ظ��ر ال��ق��ان��ون« اس��ت��غ��الل 
ال�ط�ف�ل ف�ي مختلف أش���ك�ال اإلجرام المنظم وغير ال�م�ن�ظ�م، ب�م�ا ف�ي 
ذل����ك زرع أف�ك�ار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال 
العن��ف وال�ت�روي�ع، أو اس���ت�دراج�ه واس��تغالله ع�ب�ر ش��بكة اإلن�ت�رن�ت 
أو ش���ب�ك�ات المعلوم��ات األخ��������رى، وغ��ي��ره����ا م�����ن وس�����ائ���ل 
االت��ص����ال ال�ح�دي�ث�ة، ف���ي أم��ور م�ن�اف�ي�ة ل��آداب ال�ع�ام�ة والنظام 
ال�ع�ام، كما يفرض عقوبات مش��ددة ض�د إس����اءة معامل��ة األطفال أو 
اإلهمال أو االستغالل أو تحريضهم على ارتكاب الجرائم أو ت�ع�ري�ض�ه�م 
ل�ل�خ�ط�ر، م��ع ح�ظ�ر ن�ش���ر أي�ة م�ع�ل�وم�ات أو ص��ور تتعلق بهويتهم 

م�ن دون إذن المحكمة أو النيابة أو اللجنة القضائية للطفولة«.
تل��ك العقوب��ات البد أن تنش��ر وتوض��ح وتعد له��ا حمل��ة إعالمية كي 
يطمئ��ن المجتمع بأن هذا اإلنجاز القانوني لن يكون مصدرًا للقلق وعدم 
االطمئنان هذا من جهة، وكي يعلم المحرضون والمستغلون والمهملون 

أي منقلب سينقلبون.

عمود النصر في برلين يتعرض للسرقة
تع��ّرض عم��ود النصر، وهو نص��ب ت��ذكاري في قلب 
برلين، لس��رقة ألواح نحاس��ية مهّمة منه »ذات قيمة 

تاريخية«.
وأعلن��ت ش��رطة العاصم��ة األلماني��ة، أن مجموع��ة 
م��ن العمال اكتش��فوا اختفاء أجزاء كبي��رة من األلواح 
المعدني��ة الت��ي تغّطي س��قف المدخل عندم��ا كانوا 
يجرون أعمال إصالح في هذا المعلم الشهير الواقع عند 

تقاطع أربعة شوارع رئيسية.
وأف��ادت صحيف��ة »ب��ي تس��د« المحلي��ة ب��أن قيمة 

المسروقات قد تصل إلى مئات آالف اليوروهات.
وشيِّد عمود النصر لالحتفاء بذكرى الحمالت العسكرية 
البروس��ية، ال س��ّيما ض��ّد فرنس��ا نابليون، وه��و يعّد 
من أب��رز المعالم الس��ياحية في العاصم��ة األلمانية، 
خصوصا بفضل المشهد البانورامي الذي يتسّنى للزائر 

تأّمله من أعاله. وظهر هذا المعلم في فيلم فيم فندرز 
»وينجز أوف ديزاير«.

 الحظ يبتسم لعائلة 
أمريكية أثناء استراحة سفر

ف��ازت عائلة من والية نيوجيرس��ي األمريكية بمليوني دوالر، بعد ش��راء 
تذك��رة يانصيب أثناء طريق العودة إلى المنزل بعد قضاء عطلة الش��هر 

الماضي.
وأثناء قيادة العائلة لسيارتها من والية كارولينا الشمالية األمريكية، قرر 
الزوج التوقف لقضاء فترة راح��ة في متجر Eleven-7 في والية ماريالند 
وتناول الوجبات الخفيفة وال مانع من شراء بعض تذاكر اليانصيب، وفقًا 

لشبكة »سي إن إن« األمريكية.
وخالل التوقف عند المتجر، اش��ترت العائلة الوجبات الخفيفة، باإلضافة 
إل��ى تذاك��ر Mega Millions وCash4Life وPowerball قبل العودة إلى 

الطريق مرة أخرى.
ولحسن الحظ، تطابق تذكرة Powerball Quick Pick الخاصة بالعائلة 
األمريكية مع يانصيب Power Play األرقام ال�5 األولى من رس��ومات 24 

يوليو: 1 و4 و11 و59 و67.
ولك��ن لم يكن ف��وز العائلة المفاج��ئ بجائزة اليانصي��ب المليونية هو 
الش��يء الوحيد الغريب في األمر، ولكن األكثر غرابة هو عدم قيام األسرة 
بضبط الرس��م أو التحقق من األرقام الموجودة عل��ى التذكرة حتى هذا 
األس��بوع، أي بعد ش��هر تقريبًا من ش��رائها من المتجر، وفقًا ليانصيب 

ماريالند.
وقالت الزوج��ة لماريالند يانصي��ب Maryland Lottery: »لم أصدق أننا 
تطابقن��ا جميع األرقام باس��تثناء كرة الق��وة Powerball واضطررت إلى 
تنزي��ل التطبيق على الهات��ف المحمول حتى أتمكن من مس��ح التذكرة 

ألتأكد من األمر«.

 والدة تبدأ في السماء 
وتنتهي بقاعدة جوية

وضعت س��يدة أفغاني��ة طفلها عل��ى متن إحدى رح��الت اإلجالء 
الجوية التي تقوم بها أمريكا بعد س��يطرة حركة »طالبان« على 

كابول.
وقال سالح الجو األمريكي عبر حسابه الرسمي على موقع »تويتر«، 
أمس: إن »األم األفغانية أنجبت طفلتها بعد هبوطها مباشرة في 

قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، السبت«.
وأوضحت قي��ادة الحركة الجوي��ة األمريكية أن الم��رأة األفغانية 
دخل��ت المخ��اض على متن طائ��رة نقل من ط��راز )C-17( خالل 
المرحلة الثانية من رحلتها هربًا من س��يطرة حركة طالبان على 
أفغانستان، وكانت الرحلة من قاعدة انطالق في الشرق األوسط 

إلى القاعدة الجوية األمريكية الكبيرة في ألمانيا.
وقال��ت: »األم بدأت تعاني من مضاعف��ات عندما كانت الطائرة 
عل��ى ارتفاع طيرانها، لكن قائد الطائرة قرر الهبوط قلياًل لزيادة 
الضغ��ط الجوي في الطائرة، مما س��اعد على اس��تقرار حياة األم 

وإنقاذ حياة األم«.

 انتشار زواج »البارت تايم« 
بمصر.. واإلفتاء: محرم وباطل

أث��ارت ظاه��رة زواج »البارت تاي��م«، وهو الزواج 
ال��ذي يكون مح��دد الوق��ت، أو زواج لمدة معينة 
يتفق علي��ه الطرفان، جداًل واس��عًا في الش��ارع 
المصري ومواقع التواصل االجتماعي، بين مؤيد 
ومع��ارض ل��ه. ومن جهته��ا ح��ذرت دار اإلفتاء 
المصرية، اليوم األحد، من إطالق أس��ماء جديدة 
عل��ى عقد الزواج لحب الظهور والش��هرة وزعزعة 

القيم. وأضافت دار اإلفتاء أنه ال ينبغي االنس��ياق 
وراء دع��وات حداثة المصطلح��ات في عقد الزواج 
الت��ي ازدادت في اآلونة األخيرة، والتي َيْكُمن في 
طياته��ا حب الظهور والش��هرة وزعزع��ة القيم، 
ر َسْلًبا على  مما ُيْحِدث البلبلة في المجتمع، ويؤثِّ
معنى استقرار وتماسك األسرة التي حرص عليه 

ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة.

وأكدت دار اإلفتاء أن ما يقوم به بعض الناس من 
إطالق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم 
في��ه التأقيت بزمٍن معيٍن ونح��و ذلك يؤدي إلى 
بط��الن صحة هذا العق��د، فالزواج الش��رعي هو 
م��ا يكون القصد من��ه الدوام واالس��تمرار وعدم 
ًما وال  التأقي��ت بزمٍن معي��ٍن، وإالَّ كان زواًجا ُمحرَّ

يترتب عليه آثار الزواج الشرعية.



أكــد ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة مــا يربــط بيــن 
مملكــة البحريــن والجمهوريــة التركيــة من عالقــات ثنائية، 
ومواصلــة الدفــع بمســارات العالقات نحو آفــاق أرحب بما 

يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين.

جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بقصـــر الرفـــاع أمـــس، بحضور 
ســـمو الشـــيخ محمد بن ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ســـفيرة 
الجمهورية التركية ايســـن تشـــاكيل؛ بمناسبة تعيينها سفيرة 
لبالدهـــا فـــي مملكة البحرين، حيث تمنى ســـموه لها التوفيق 
والنجـــاح فـــي أداء مهـــام عملهـــا الدبلوماســـي فـــي المملكـــة، 
الفتا ســـموه إلى أهمية اســـتمرار التعـــاون الثنائي بما يحقق 

المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
مـــن جانبهـــا، أعربت ســـفيرة الجمهورية التركية عن شـــكرها 
وتقديرهـــا لصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء علـــى اهتمام ســـموه بتطوير العالقـــات الثنائية بين 
البلدين، مشيدًة بما وصلت إليه هذه العالقات من تطور وما 

حققه التعاون الثنائي من نجاح في العديد من المجاالت.

المنامة - بنا

الدفــــع بمســـــارات العالقـــــات مـــع تركيــــا
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفيرة تركيا

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار األمن الوطنـــي قائد 
الحرس الملكي سمو اللواء الركن الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة، القائم بأعمال 
ســـفارة الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
لدى مملكـــة البحريـــن مارغريت ناردي، 
بحضور وكيل وزارة الخارجية الشـــيخ 

عبدهللا بن أحمد آل خليفة.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة أهمية مواصلة تطوير العالقات 

في كل المجاالت التي تجمع بين مملكة 
البحريـــن والواليات المتحدة األمريكية 
الصديقـــة وفتح آفاق أرحب بما يســـهم 
في تحقيق األهداف المنشـــودة، مشيرًا 
ســـموه إلـــى الدور البـــارز للقائـــم بأعمال 
ســـفارة الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 

لدى مملكة البحرين.
وخالل اللقاء؛ تم اســـتعراض ومناقشة 
االهتمـــام  ذات  القضايـــا  مـــن  العديـــد 

مـــن  عـــدد  واســـتعراض  المشـــترك 
المستجدات على الســـاحتين اإلقليمية 
والدوليـــة. من جانبها؛ أعربت مارغريت 
ناردي عن تقديرها للجهود البارزة التي 
يبذلها ســـمو اللواء الركن الشـــيخ ناصر 
آل خليفـــة وحـــرص ســـموه  بـــن حمـــد 
الدائـــم علـــى مواصلة مد الجســـور بين 
البلدين الصديقين، متمنية لسموه دوام 

التوفيق والنجاح.

تطوير العالقات مع واشنطن بكل المجاالت

المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة 
العامـــة أمـــس، رئيس المجلـــس األعلى 
للصحـــة الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد 

بن عبدهللا آل خليفة.

وخـــالل اللقاء رحب القائـــد العام لقوة 
دفاع البحريـــن بمعالي رئيس المجلس 
األعلـــى للصحـــة، مشـــيدا بمـــا يقدمـــه 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة مـــن جهـــود 
الطبيـــة  الخدمـــات  إدارة  فـــي  طيبـــة 
والرعاية الصحية في مملكة البحرين، 

الـــذي  المســـتمر  باالهتمـــام  منوهـــا 
يوليـــه المجلـــس فـــي اســـتدامة تطور 
المؤسسات واألنظمة الطبية وتحسين 
جودتهـــا لمواكبـــة التحديـــث فـــي هذا 
المجـــال الحيـــوي بمـــا يخـــدم المواطن 

والمقيم.

تحسين جودة الخدمات الطبية

المنامة - بنا

رفـــع نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
قرينـــة عاهـــل البـــالد صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة، بمناسبة الذكرى العشرين 

لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.
واستذكر سمو الشيخ علي بن خليفة 
آل خليفة اإلنجازات الكبيرة التي تم 
تحقيقهـــا للمـــرأة البحرينيـــة بفضـــل 
الجهـــود الكبيرة التي تقوم بها قرينة 

عاهل البالد رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 
خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
لتحقيـــق المكتســـبات المهمـــة لها من 
األعلـــى  للمجلـــس  رئاســـتها  خـــالل 
للمرأة. داعًيا هللا عز وجل أن يواصل 
المجلـــس مســـيرته المباركة في ظل 
القيـــادة الحكيمـــة لحضـــرة صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، عاهل البـــالد المفدى حفظه 

سمو الشيخ علي بن خليفةهللا ورعاه.

ســمو الشــيخ علي بن خليفة يهنئ ســمو األميرة سبيكة
مكتسبات مهمة حققها “األعلى للمرأة”

المنامة - بنا

رفعت عضـــو المجلـــس األعلى 
للمـــرأة رئيســـة مجلـــس أمنـــاء 
المبرة الخليفية ســـمو الشيخة 
زين بنت خالد آل خليفة، أسمى 
آيـــات التهانـــي والتبريكات إلى 
البـــالد صاحبـــة  عاهـــل  قرينـــة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة بمناسبة 
لتأســـيس  العشـــرين  الذكـــرى 

المجلس األعلى للمرأة.
وأعربت سمو الشيخة زين بنت 

خالد آل خليفة عن بالغ االعتزاز 
باإلنجازات الكبيرة التي حققها 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة منـــذ 
انطالقتـــه، والتـــي عـــززت مـــن 
تقدم ومكانـــة المرأة البحرينية 
حتـــى أصبحـــت شـــريًكا فاعـــالً 
فـــي مســـيرة النهضـــة التنموية 
فـــي  المملكـــة،  تشـــهدها  التـــي 
ظـــل العهد الزاهـــر لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 

سمو الشيخة زين بنت خالدعيسى آل خليفة.

ســمو الشــيخة زين بنت خالد تهنئ ســمو األميرة سبيكة
إنجازات “األعلى للمرأة” عززت مكانة المرأة البحرينية
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ر بعضه” االنسحاب من أفغانستان وسياسة “اترك الفّخار يكسِّ
Û  بموجــب االتفــاق الذي تم في الدوحة بين الواليات

العــام  مــن  فبرايــر  شــهر  فــي  وطالبــان  المتحــدة 
الماضــي، وتنفيــًذا له فــإن الواليــات المتحدة خالل 
األيــام القادمــة ســتكمل انســحابها وتنهــي وجودها 
العســكري في أفغانســتان بهذه الطريقة المتســرعة 
علــى الرغم من ازدياد أهمية الموقع االســتراتيجي 
التي أصبحت أفغانســتان تتمتع به بالنســبة لها بعد 
أن انتقلت األهداف والمصالح األميركية مما كانت 
عليه في ســبتمبر 2001 إلى جعل أفغانستان جبهة 
متقدمة في الصراع بينها وبين الصين وروسيا، هذا 
إلــى جانب الثــروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها 
بطــون األراضــي األفغانية، لذلك ال يمكــن لعاقل أن 
يتصور أن الواليات المتحدة هي على هذه الدرجة 
مــن الســذاجة أو الغفلة بحيث تقرر االنســحاب من 
أفغانســتان بهــذا الشــكل الذي بدا مهيًنــا دون خطة 
أو هــدف مبيــت، ودون مقابــل، ودون أخــذ ثمن لما 
بذلتــه مــن جهــود دامت لعشــرين عامــا، وتضحيات 
بلغــت أكثــر مــن 4 آالف مــن األرواح األميركيــة مــن 
جنــود ومقاوليــن، ومــا أنفقتــه مــن األمــوال الطائلة 
التــي فاقــت التريليونــي دوالر، بحســب تأكيــدات 

الرئيسين ترامب وبايدن.
Û  إن االنســحاب من أفغانســتان ومن الشرق األوسط

بشــكل عام كانت في األســاس فكرة الرئيس أوباما 
الــذي توصــل إلــى قناعــة بأنــه يمكــن االعتمــاد على 
جماعــات وأحزاب التيار اإلســالمي السياســي أكثر 
الــدول  مــن االعتمــاد علــى األنظمــة الحاكمــة فــي 

االسالمية.
Û  واالنســحاب من أفغانســتان بالذات قرار لم يختلف

وبايــدن،  ترامــب  المتنافســان  الرئيســان  عليــه 
يعــد  لــم  أفغانســتان  فــي  العســكري  فالتواجــد 
يخــدم ويصــب في وعــاء المصالــح االســتراتيجية 
والمحافظــة  تحقيقهــا  باالمــكان  التــي  األميركيــة 
عليها بأساليب وتكتيكات أخرى. أميركا كانت تريد 
وقــف النزيف المؤلم لقدراتها البشــرية والعســكرية 
واالقتصاديــة الــذي يســببه تواجدها العســكري في 
أفغانســتان، وتريــد التخلــص مــن العــبء األفغانــي 
دون التفريــط بأهدافهــا ومصالحها االســتراتيجية؛ 
تســليم  تقتضــي  الدوحــة  أو صفقــة  اتفــاق  فــكان 
أفغانســتان لطالبــان مــع العمــل على ضمــان تحقيق 

حركــة  ســيطرة  وإن  والمصالــح؛  األهــداف  تلــك 
طالبان على أفغانســتان بهذه السرعة التي أدهشت 
المراقبيــن وفاقت كل التوقعات لهو أكبر دليل على 

وجود الصفقة.
Û  مهندس االتفاق الرئيس ترامب وصفها منذ البداية

بأنهــا “صفقــة رائعــة” وفقا لمستشــار األمــن القومي 
آنــذاك جــون بولتــون، الــذي قــال عــن الخطــة بأنهــا 

“فرصة حقيقية لتكون مثمرة لحد كبير”.
Û  الواليــات المتحــدة كانــت علــى درايــة وعلــم بنيــة

طالبان الســيطرة على أفغانستان فور أو قبل إتمام 
االنســحاب، وقد قدرت أجهزة المخابرات المركزية 
إلــى ثالثــة أشــهر  بــأن طالبــان بحاجــة  األميركيــة 
للســيطرة علــى البــالد، االختــالف حصل فــي المدة 
فقــط، التــي صــارت أقــل بكثيــر ممــا قدرتهــا أجهزة 

المخابرات.
Û  
Û  ضمــن كل هــذه المعطيــات فــإن الواليــات المتحــدة 

ستكمل
Û  انســحابها، وســتعترف قريًبــا بحكومــة طالبــان في 

أمــارة أفغانســتان اإلســالمية، وهــي لــم تفاجــأ ولم 
تهــزم كمــا يقــول البعــض، فمن خــالل توقيــع اتفاق 
أفغانســتان  مــن  العســكري  واالنســحاب  الدوحــة 
فإنهــا قــد قامت بمجرد تبديــل مواقعها ضمن رؤية 
سياســية أمنية ترتكز على تحقيق أهداف أميركية 
متجــددة تســتجيب للتحديات والمســتجدات التي 
تشــهدها منطقــة شــرق ووســط آســيا، إن الواليــات 
المتحدة هي المســتفيدة والرابحة استراتيجًيا في 
هذه الصفقة، فقد تخلصت من األعباء وااللتزامات 
المالية والعسكرية التي أرهقتها، وفي الوقت نفسه 
فإنهــا أصابــت بضربــة واحــدة جملــة مــن األهــداف 
ضمن سياســة ينطبــق عليها المثــل الخليجي “اترك 
الفخــار يكســر بعضــه” والتي ستشــهد المنطقة على 

أثرها مواجهات وصراعات مبرمجة.
Û  واالنسحاب بالشكل والطريقة التي تم بها لن يحقق

بالتأكيد االستقرار األمني واالقتصادي ألفغانستان؛ 
وربما هذا هو المطلوب لتتحول األمارة اإلســالمية 
المرتقبة إلى مســتنقع جيوسياسي، ومركز لتصدير 
المخــدرات، وبــؤرة تهديــد لــدول الجــوار المعاديــة 
والصيــن،  وروســيا  إيــران  وباألخــص  ألميــركا 

إلــى خواصــر  الموجــه  الخنجــر  بمثابــة  وســتصبح 
وصدور هذه الدول الثالث.

Û  فــي هــذا الســياق فــإن حالــة مــن التوتــر مرشــحة
اإلســالمية  أفغانســتان  أمــارة  بيــن  لالنفجــار 
والجمهوريــة اإلســالمية فــي إيران يتم مــن خاللها 
إشــغال واســتنزاف إيــران بعــد اســتنهاض الخــالف 
االيديولوجــي والعقائدي الحاد بين طالبان الســنية 
وإيران الشيعية، وامتداًدا لذلك فإن إيران الشيعية 
ســتقع بيــن كماشــتين ســنيتين أفغانســتان وتركيا، 
وسيتســع بالنتيجــة البــون بين المعســكرين الســني 

والشيعي في العالم اإلسالمي.
Û  أو خطتهــا فــي خطوتهــا  أميــركا  اســتهدفت  وقــد 

أيًضا عدوين آخرين من جيران أفغانســتان، روسيا 
والصين واللتين تعتبرهما طالبان عقائدًيا من دول 
الكفــر واإللحــاد، هاتيــن الدولتيــن مــع انهمــا أبديــا 
استعدادا ورغبة في التعاون مع طالبان، إال انهما لم 
يخفيــا تخوفهمــا وقلقهما من أن تصبح أفغانســتان 
تحــت حكــم طالبان مالذا آمنــا للجماعات اإلرهابية 

المتشددة.
Û  وبالنســبة لروســيا فليس ثمة ود مفقود بين طالبان

محظــورة  منظمــة  طالبــان  تعتبــر  روســيا  وبينهــا، 
فــي  اإلرهابيــة  التنظيمــات  قائمــة  علــى  ومدرجــة 
روســيا، إلــى جانــب أن طالبــان والشــعب األفغانــي 
برمتــه لــم ولن يغفروا لروســيا غزوها لبالدهم الذي 
اســتمر لقرابة 10 ســنوات، وســتبقى هــذه الصفحة 
الســوداء في العالقات بين البلدين مصدرا مشترًكا 
لتغذيــة روح الكراهيــة والشــك وعدم الثقــة بينهما، 
بينهمــا  المواجهــة  و  االحتــكاك  إمــكان  وســتجعل 
اســتمرار  ان  المتحــدة  الواليــات  وتــدرك  واردة، 
حالــة عــدم االســتقرار في أفغانســتان ســتنتقل إلى 
دول آســيا الوســطى المجــاورة التــي كانــت جــزء 
مــن االتحــاد الســوفيتي ومــا تــزال روســيا تعتبرها 

“حديقة خلفية لها”.
Û  االقتصــادي المنافــس  الصيــن؛  هــو  اآلخــر  والعــدو 

المخيــف للواليــات المتحدة، والتي تبني مســتقبلها 
وتوســيع نفوذهــا ورخاءها االقتصــادي على إحياء 
مبــادرة  ضمــن  الجديــدة  بحلتــه  الحريــر”  “طريــق 
المشــروع  هــذا  والطريــق”؛  “الحــزام  مشــروع  أو 
بالــذات يشــكل تحديــا كبيــرا للمصالــح االقتصادية 

والسياسية للواليات المتحدة، وأفغانستان دولة أو 
حلقة محورية لهذا المشروع، والعاصمة كابل كانت 
ومــا تزال من أهم المحطات على هذا الطريق، وإن 
كســر أو فــك هذه الحلقة وإغــالق هذه المحطة في 
وجــه المشــروع ســيؤدي دون شــك إلــى عرقلتــه أو 
حتــى إفشــاله وتدميــره، إلى جانب ذلــك فإن نظام 
الواليــة اإلســالمية فــي أفغانســتان لن يســتطيع أن 
يســكت أو يقــف مكتــوف األيدي حيال مــا يتعرض 
لــه المســلمين اإليغــور فــي إقليــم شــينجيانغ غــرب 
منطلــق  ومــن  األفغانيــة،  الحــدود  علــى  الصيــن 
عقائدي ســتضطر طالبان إلى االستمرار في دعمهم 
ومســاندة حركتهــم االنفصاليــة، وهــو مــا يتفــق مع 
اســتراتيجية واشــنطن الهادفــة إلــى فصــل االقليم 

تحت مسمى “تركستان الشرقية”.
Û  وإلتمــام الخطــة لــم يبــَق علــى الواليــات المتحــدة

اآلن ســوى اإلســراع باالعتــراف بحكومــة طالبــان 
فــور تشــكيلها، وتفعيــل البنــود المتعلقــة بالتعــاون 
االقتصــادي بيــن البلديــن الــواردة فــي االتفــاق بمــا 
يشــمل الشــروع في االستثمار واســتخراج المعادن 
الثمينــة من بطون األراضى األفغانية مثل الليثيوم 
واألحجــار  الحديــد  وخــام  والذهــب  والنحــاس 
أي احتمــال  أمــام  الطريــق  الكريمــة، وبذلــك تســد 
بيــن أفغانســتان والصيــن أو  للتعــاون االقتصــادي 
روســيا، مــع االبقــاء علــي منابــع الخــالف وجذوات 

التوتر والتصادم.
Û  الخطيــرة والتطــورات  الخطــط  هــذه  وتجــاه 

والتحديــات واألخطار األمنية الناتجة عنها، يصبح 
الســؤال أكثــر إلحاًحــا عــن موقــف أو خطــط دول 
مجلــس التعــاون )مــا عــدا دولــة قطــر التــي تربطها 

عالقات وثيقة بطالبان(؟
Û  فإلــى جانــب عــدم االغتبــاط والقلــق والترقب، فإن

هــذه الــدول ال شــك في أنهــا تدرك أهميــة وضرورة 
األخذ في االعتبار والحسبان أن انتصار طالبان عن 
طريــق المفاوضات وســيطرتها على أفغانســتان قد 
أكســبها الشــرعية على الســاحة االقليميــة والدولية 
واســتنفار  اســتنهاض  إلــى  بالنتيجــة  ســيؤدي  مــا 
وتقوية شوكة منظمات وتيارات التشدد والتطرف 

واإلرهاب في المنطقة ويوقظ خالياها النائمة.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

المنامة - وزارة الخارجية

تلقى وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، أمس، اتصـــااًل هاتفًيا من 
وزيـــر خارجية الواليـــات المتحدة 
أنتونـــي  الصديقـــة  األميركيـــة 

بلينكن.
الواليـــات  خارجيـــة  وزيـــر  وعبـــر 
المتحـــدة األميركيـــة فـــي االتصال 
الحكومـــة  وتقديـــر  شـــكر  عـــن 
مملكـــة  قدمتـــه  لمـــا  األميركيـــة 
ومســـاعدة  دعـــم  مـــن  البحريـــن 
لتســـهيل جهـــود اإلغاثـــة وعمليات 
إجالء المواطنيـــن األميركيين من 
أفغانســـتان؛ تأكيـــًدا لعمق عالقات 
الصداقـــة التاريخيـــة التـــي تربـــط 

بين البلدين الصديقين.
الزيانـــي عـــن  أعـــرب  مـــن جانبـــه، 
اعتـــزاز مملكـــة البحرين بالشـــراكة 
الوثيقة  التاريخية  االســـتراتيجية 

التي تجمع بين البلدين الصديقين، 
مؤكًدا أن مملكـــة البحرين انطالًقا 
مـــن مســـؤولياتها اإلنســـانية علـــى 
مـــع  للتعـــاون  االســـتعداد  أهبـــة 
الشـــركاء الدوليين في مجال دعم 

أفغانســـتان  فـــي  اإلغاثـــة  أعمـــال 
والمحافظـــة علـــى األمـــن والســـلم 
اإلقليمي، معرًبـــا عن تطلع المملكة 
لعودة األمن واالســـتقرار والســـالم 

إلى أفغانستان.

الزياني: البحرين مســتعدة للتعاون مع الشــركاء الدوليين في دعم اإلغاثة بأفغانستان
وزير الخارجية يتلقى اتصاال هاتفيا من نظيره األميركي

المنامة - وزارة الخارجية

أدانت وزارة خارجيـــة مملكة البحرين 
بشـــدة الهجوم اإلرهابي المســـلح على 
مصليـــن في مســـجد بمنطقة تيالبيري 
بجمهوريـــة النيجـــر الصديقـــة، والـــذي 
أودى بحيـــاة عشـــرات األبريـــاء وجرح 
تعـــازي  خالـــص  عـــن  معربـــة  آخَريـــن، 
وذوي  ألســـر  ومواســـاتها  المملكـــة 
الضحايـــا ولحكومة وشـــعب جمهورية 
العاجـــل  الشـــفاء  وتمنياتهـــا  النيجـــر، 
للمصاَبيـــن جـــراء هذا العمـــل اإلرهابي 
اآلثـــم الذي يتعـــارض مع جميـــع القيم 
واإلنســـانية  األخالقيـــة  والمبـــادئ 
الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت  والدينيـــة. 
مـــع  التـــام  البحريـــن  مملكـــة  تضامـــن 
جمهورية النيجر الصديقة في جهودها 
للقضـــاء علـــى اإلرهـــاب والتصـــدي له، 
مشـــددة علـــى موقفها الرافـــض لجميع 

أشكال التطرف واإلرهاب.

البحرين تدين 
الهجوم على 

مصلين في النيجر

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  اســـتقبل 
الرميحي في مكتبه أمس سفير 
مملكـــة البحرين لـــدى جمهورية 
فرنسا الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة؛ بمناســـبة تعيينه ســـفيرا 
جديـــدا للمملكـــة فـــي جمهوريـــة 

فرنسا.
الوزيـــر  رحـــب  اللقـــاء  وخـــالل 
بالســـفير الشيخ خليفة بن أحمد 

الثقـــة  بنيلـــه  آل خليفـــة وهنـــأه 
الملكية الســـامية بتعيينه رئيسا 
لمملكـــة  الدبلوماســـية  للبعثـــة 
البحريـــن لدى جمهورية فرنســـا، 
متمنيا  لـــه التوفيق والنجاح في 

مهامه الدبلوماسية الجديدة.
كما تم استعراض أوجه التعاون 
والشـــراكة مـــع وزارة الخارجيـــة 

وبعثاتها الدبلوماسية.

شراكة بين “اإلعالم” و “الخارجية”

المنامة - وزارة الداخلية

أشار نائب محافظ المحرق العميد عبدهللا 
الجيـــران أنـــه في إطـــار تنفيـــذ توجيهات 
وزير الداخلية بأهمية تطبيق اشـــتراطات 
األمن والسالمة في برك السباحة، وتأكيدا 
لتوصيـــات محافـــظ المحـــرق ســـلمان بـــن 
هنـــدي المناعي بإجراء الزيارات الميدانية 
لبـــرك الســـباحة؛ للتأكـــد من معاييـــر األمن 
والســـالمة في فتـــرة الصيـــف والتي يكثر 
خاللها اســـتئجار بـــرك الســـباحة، تم زيارة 
عـــدد من برك الســـباحة فـــي مختلف مدن 
وقرى المحافظة؛ للتأكد من توافر معدات 
الســـالمة واإلنقـــاذ، باإلضافـــة إلـــى رصـــد 
البـــرك غيـــر المرخصـــة واتخـــاذ مـــا يلـــزم 
بشأنها، والتأكد من تطبيق كل االحترازات 
واالشتراطات المتعلقة بمكافحة فيروس 
كورونـــا مـــن حيـــث الطاقـــة االســـتيعابية 
للبـــرك، وأدوات التعقيم والعدد المســـموح 

بـــه، باإلضافة إلـــى ضمان تطبيـــق التباعد 
االجتماعـــي داخـــل تلـــك البـــرك والمرافق 
الملحقـــة بها. جاء فـــي الزيارات الميدانية 
لبـــرك الســـباحة التـــي قامـــت بهـــا اللجنـــة 
التـــي شـــكلتها محافظـــة المحرق برئاســـة 
نائـــب المحافـــظ وعضوية بلديـــة المحرق 
للدفـــاع  العامـــة  ووزارة الصحـــة واإلدارة 
المدني ومديرية شرطة محافظة المحرق 

والجهات المعنية.
كمـــا اشـــتملت الزيـــارة علـــى التأكـــد مـــن 

وجود أدوات الســـالمة وطفايات الحريق 
واإلســـعافات األولية، حيث تقـــوم اإلدارة 
تلـــك  بفحـــص  المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة 
المعـــدات؛ للتأكد من ســـالمتها وجاهزيتها 
في حاالت الطوارئ، حيث تشمل عمليات 
الكهربائيـــة  التوصيـــالت  علـــى  التدقيـــق 
وأنابيـــب الغاز، حيث أكد نائـــب المحافظ 
خالل الزيارات الميدانية ضرورة تسجيل 
إحداثيـــات البـــرك؛ لضمان ســـرعة وصول 

اإلسعافات في حال الطوارئ.

زيارات تفتيشية لبرك السباحة بالمحرق

المحرق - محافظة المحرق

رفـــع محافـــظ المحـــرق ســـلمان بن 
بـــن هنـــدي، باســـمه وباســـم أهالـــي 
واالمتنـــان  الشـــكر  المحافظـــة، 
والتقدير إلـــى عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة علـــى الرعايـــة الملكيـــة 
لموســـم  الســـامية  والتوجيهـــات 
عاشـــوراء، مؤكدا أن هـــذه الرعاية 
الملكيـــة جســـدت حـــرص جاللتـــه 
بســـالمة وراحة المواطنيـــن بكافة 

محافظات المملكة.
وأشـــار المحافـــظ إلـــى أن األهالـــي 
الكلمـــة  مضاميـــن  يثمنـــون  كافـــة 
الملكيـــة الســـامية والتـــي تعبر عن 
القيـــادة  واهتمـــام  حـــرص  مـــدى 

اإلنســـانية  بالمعانـــي  الحكيمـــة 
المتحضـــرة ومـــا تتميز بـــه المملكة 
من ترابط وتوادد ولحمة مجتمعية 
تعكـــس عمـــق العالقـــة بيـــن جاللة 
الملـــك وأبنـــاء الوطـــن، وتبيـــن في 
الوقـــت ذاته مـــدى الـــوالء المطلق 

الذي يكنه األهالي لجاللة الملك.
ورفـــع المحافـــظ الشـــكر والتقديـــر 
إلـــى الحكومة برئاســـة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفـــة على ما تقدمه من 
دعـــم وخطط لحفظ أمن وســـالمة 
الجوانـــب،  فـــي كافـــة  المواطنيـــن 
تجلـــت بقيـــادة ســـموه حفظـــه هللا 

إشـــادة  وســـط  البحريـــن  لفريـــق 
إقليمية ودولية رفيعة.

كما رفع المحافظ الشكر واالمتنان 
لوزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة وكافة 
منتسبي الوزارة من ضباط ورجال 
أمـــن علـــى دورهـــم في نجـــاح هذا 
الموســـم، مشـــيدا في الوقـــت ذاته 
بتعـــاون رؤســـاء المآتـــم واألهالـــي 
وما قدموه من التزام ووعي أكدوا 
مـــن خاللـــه على دعم جهـــود فريق 
البحريـــن الطبي من خـــالل تطبيق 
كافة اإلرشادات واالحترازات التي 
ســـاهمت في حفظ صحة وسالمة 

الجميع.

أهالــي المحــرق يجــددون الــوالء المطلــق لجاللــة الملك
الرعاية السامية لـ “عاشوراء” جسدت الحرص على سالمة المواطنين



“طيران الخليج” أول شركة تجارية بالعالم تسّير رحلة إجالء ألميركا
تأكيدا لنهج العمل اإلنســـاني الراسخ وفي 
إطـــار حـــرص مملكة البحريـــن الدائم على 
اإلســـهام في العمليات الدولية اإلنســـانية 
واإلغاثية كافة وقيامها بأدوار حيوية في 
هـــذا الجانب بالتعاون مع الدول الشـــقيقة 
والصديقـــة مـــن المجتمـــع الدولـــي، بـــدأت 
“طيران الخليـــج”، الناقلة الوطنية لمملكة 
البحرين، كأول شـــركة تجاريـــة في العالم 
بتسيير رحلة إجالء إلى الواليات المتحدة 
األميركية ضمن عمليات اإلجالء المتعلقة 

اإلغاثيـــة  الجهـــود  ضمـــن  بأفغانســـتان 
والتضامن اإلنســـاني مع أفغانستان ودعم 

جهود اإلغاثة مع الشركاء الدوليين.
وتأتي مشـــاركة طيـــران الخليج بطائرات 
مـــن أســـطولها فـــي عمليـــات اإلغاثـــة في 
أفغانســـتان، ودخولها كأول شركة تجارية 
فـــي العالم ضمن أعمال اإلغاثة؛ تأكيدا لما 
توليـــه مملكـــة البحريـــن من اهتمـــام دائم 
باإلنســـان وتعزيز تأمين سالمته خصوصا 
فـــي ظـــل مـــا تشـــهده أفغانســـتان خـــالل 

هـــذه المرحلة، وتأتي هـــذه المبادرة ضمن 
مســـاعي المملكـــة وحرصهـــا الدائـــم علـــى 
دعـــم الجهود اإلنســـانية وفق مبدأ راســـخ 

على مر التاريخ.

المنامة - بنا

ضمن الجهود اإلغاثية 
والتضامن اإلنساني 

مع أفغانستان ودعم 
الشركاء الدوليين
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المنامة - وزارة الصحة

شـــهدت مراكز التطعيـــم صباح أمس 
إقبـــاالً مـــن قبـــل الفئـــة العمريـــة مـــن 
3 إلـــى 11 عامـــًا ممـــن يعانـــون مـــن 
األمراض التي تســـبب ضعف المناعة 
المضـــاد  )ســـينوفارم(  تطعيـــم  علـــى 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، كمـــا 
شـــهدت أيضـــا إقبـــاالً كبيرا مـــن قبل 
الفئـــة العمريـــة مـــن 12 إلـــى 17 عامًا 
ألخذ أحد التطعيمين “سينوفارم” أو 
“فايزر -بيونتك” المتاحين لهذه الفئة 

العمرية.
وكانت وزارة الصحـــة قد أعلنت في 
وقت ســـابق عن إتاحـــة الفرصة أمام 

هذه الفئـــات العمرية المذكورة لتلقي 
التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس كورونـــا 
)ســـينوفارم( وذلـــك لتأميـــن الحماية 
والوقاية الالزمـــة لهم من خالل أخذ 

التطعيم.
وبـــادر عـــدد كبير مـــن أوليـــاء األمور 
وتطعيمهـــم،  أطفالهـــم  لتســـجيل 
وامتنانهـــم  شـــكرهم  عـــن  معربيـــن 
القائميـــن  ولكافـــة  الصحـــة  لـــوزارة 
للتطعيـــم  الوطنيـــة  الحملـــة  علـــى 
الختيـــار  أمامهـــم  الفرصـــة  إلتاحـــة 
ألطفالهـــم  المطلوبـــة  التطعيمـــات 
انطالقًا من مـــدى الحرص واالهتمام 
بصحتهـــم وســـالمتهم، وحماية كافة 

البحرينـــي وتعزيـــز  المجتمـــع  أفـــراد 
ســـبل الوقايـــة الممكنـــة مـــن اإلصابة 
مـــن  والحـــد  الفيـــروس  بمضاعفـــات 

فـــرص انتشـــاره وســـرعة انتقاله بين 
أفراد المجتمع.

وفي هذا الصدد، حثت وزارة الصحة 

جميع أولياء األمور من الراغبين في 
تطعيـــم أطفالهـــم مـــن الفئـــة العمرية 
المذكورتيـــن إلـــى المبادرة بتســـجيل 

أطفالهـــم ألخذ التطعيمات وذلك عبر 
تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” أو الموقـــع 
الصحـــة  لـــوزارة  التابـــع  اإللكترونـــي 
لمـــا  وذلـــك   healthalert.gov.bh
يشـــكله اإلقبـــال علـــى التطعيـــم مـــن 
وللمجتمـــع  وألســـرته  للفـــرد  حمايـــة 
بشـــكل عام وذلك في ضـــوء النتائج 
األخيـــرة التـــي تحققـــت، واإلســـراع 
فـــي  المنشـــود  للهـــدف  بالوصـــول 
المناعـــة المجتمعيـــة بما يســـاهم في 
نجاح الخطط والجهود المبذولة من 
قبل الفريـــق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19-( وحفظ 

صحة وسالمة الجميع.

عــدد كبيــر مــن أوليــاء األمــور بــادروا لتســجيل أطفالهــم وعبــروا عــن شــكرهم للــوزارة

“الصحة” تعلن عن بدء تطعيم الفئة العمرية من 3 إلى 11 عاما بـ “سينوفارم”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

العـــام  اســـتقبال  اســـتكماالً الســـتعدادات 
الدراســـي الجديـــد، واصل قطاع شـــؤون 
المـــدارس اجتماعاتـــه المجدولـــة بمدراء 
المناطـــق التعليميـــة، حيـــث التـــق المدير 
العـــام لشـــؤون المـــدارس محمـــد مبـــارك 
التعليميـــة  المنطقـــة  مـــدراء  بجميـــع 
الثانيـــة، وذلك بحضور وكيل السياســـات 
واالســـتراتيجيات واألداء نـــوال إبراهيم 
الخاطـــر وعـــدد من الـــوكالء المســـاعدين 
قطـــاع  ومستشـــاري  اإلدارات  ومديـــري 

التعليم.
ورفـــع المدير العام لشـــؤون المدارس في 
بدايـــة االجتمـــاع أســـمى آيـــات التهانـــي 
البـــالد  عاهـــل  مقـــام  إلـــى  والتبريـــكات 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ورئيســـة  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة وذلك بمناســـبة الذكرى العشـــرين 
لتأســـيس المجلس األعلى للمرأة. وأشـــار 

مبـــارك إلـــى أن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
هو ثمـــرة من ثمـــار المشـــروع اإلصالحي 
لجاللـــة الملـــك، وأن المـــرأة العاملـــة فـــي 
قطـــاع التعليم تشـــكل ما تتجاوز نســـبته  
60 % من القوى البشـــرية العاملة بوزارة 
التربيـــة والتعليم، وهو أمر تعتز به وزارة 
التربية والتعليم، وأن الكفاءات النسائية 
التعليميـــة قد أســـهمت بمقدرتها في رفع 
مســـتوى التعليـــم والمضـــي به قدمـــًا إلى 
مراحـــل متقدمة، وأن ما تحظى به المرأة 
البحرينيـــة العاملة فـــي قطاع التعليم من 
دعـــم من المجلس األعلى للمرأة كان ركًنا 
أساســـيا من أركان نجاح التعليم وتطوره 

في مملكة البحرين.
وقد تطرق المدير العام لشؤون المدارس 
ومديـــرات  مديـــري  مـــع  حديثـــه  فـــي 
المدارس الحكومية إلى أهم استعدادات 
النواحـــي  مـــن  الدراســـي،  العـــام  بـــدء 
التعليميـــة واإلداريـــة واإلشـــرافية، وقدم 
شـــرًحا حـــول نظـــام المناطـــق التعليميـــة 
التـــي يجري العمل على تنفيذه، باإلضافة 
إلى الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسات 
المدرســـية الحكوميـــة، وانعكاســـات ذلك 

علـــى ســـير العمل فـــي المـــدارس وتكامل 
األدوار الهادفة إلى رفع التحصيل العلمي 

وجودة األداء.
وفـــي معـــرض حديثـــه عن نظام اإلشـــارة 
الضوئيـــة الذي ســـوف يتـــم تطبيقه على 
المـــدارس الحكوميـــة، أكـــد المديـــر العام 
ســـتعلن  الـــوزارة  أن  المـــدارس  لشـــئون 
عـــن  اإللكترونـــي  موقعهـــا  عبـــر  قريبـــًا 
إطالق خدمة التســـجيل للدراســـة بنظام 
الحضور الشخصي، حيث سيتاح ألولياء 
األمـــور اختيـــار حضـــور أبنائهم للدراســـة 
فـــي المـــدارس الحكوميـــة، ويشـــمل ذلك 
الطلبـــة مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، 
وبعـــد انتهـــاء فترة التســـجيل فـــي نظام 
الدراســـة بالحضـــور، والتـــي ستســـتمر ما 
بيـــن أربعـــة إلـــى خمســـة أيام بحســـب ما 
سوف تعلنه الوزارة، سيتم تحويل جميع 
مـــن ال يختـــارون الدراســـة عبـــر الحضور 
الشـــخصي إلى نظـــام التعلـــم اإللكتروني 
بإمـــكان  ســـيكون  وأنـــه  تلقائـــي،  بشـــكل 
أولياء األمـــور التواصل مع المدارس بعد 
ذلـــك فـــي حـــال رغبـــوا فـــي االنتقـــال من 
نظـــام التعلم اإللكتروني إلى الحضور في 

المدرسة.
وأوضـــح المديـــر العـــام لشـــئون المدارس 
أنـــه نظـــرًا إلـــى تطبيـــق معاييـــر التباعـــد 
الحكوميـــة،  المـــدارس  فـــي  االجتماعـــي 
فســـوف يتـــم تقســـيم حضـــور الطلبة إلى 
المـــدارس إلـــى يوميـــن أو ثالثـــة أيام في 
األســـبوع، وأن زيـــادة عدد أيـــام الحضور 
ستكون مركزة في طلبة الحلقتين األولى 
والثانية، بينما ســـيتم استكمال بقية أيام 
األســـبوع عبـــر نظـــام التعلـــم اإللكترونـــي 
الذي يشمل الفصول االفتراضية والبوابة 
التعليميـــة والقنـــوات التي تبـــث الدروس 
المســـجلة، وذلـــك حتى تتمكـــن المدارس 

من اســـتيعاب جميـــع الطلبة الراغبين في 
ارتفـــاع  حـــدوث  بالحضـــور دون  التعلـــم 
فـــي الكثافـــة الطالبيـــة داخـــل الفصـــول 
الدراســـية، وهو ما يعني أن الطلبة سوف 
يتناوبـــون في الحضور إلى المدرســـة كل 
يوميـــن أو ثالثـــة أيـــام حســـب الجـــداول 
الدراســـية التـــي ســـوف تعدهـــا المدارس 
العـــام  بـــدء  مـــع  الطلبـــة  علـــى  وتوزعهـــا 
الدراســـي، مؤكدًا أن وسيلة تعليم الطلبة 
الذيـــن ســـيحضرون إلى المدارس ســـوف 
تكون من خـــالل تواجد المعلم مع الطلبة 
داخل الفصل الدراســـي، وليس من خالل 
شاشـــات عرض داخل الفصـــول. وبين أن 

الطلبـــة الذين ســـيتم تحويلهـــم إلى نظام 
التعلم اإللكتروني في جميع أيام األسبوع 
ســـيتوجب عليهـــم االنتظـــام فـــي حضور 
الدروس االفتراضية التي ســـيتم بثها من 
كل مدرسة على حدة طبًقا للجداول التي 
ســـيتم توزيعها من قبل المدارس، مشيًرا 
لـــن  ســـوف  اإللكترونـــي  التعلـــم  أن  إلـــى 
يقتصـــر علـــى الفصول االفتراضيـــة وإنما 
ســـيكون مزيجًا مـــا بين حضـــور الفصول 
االفتراضية واســـتخدام البوابة التعليمية 
وأداء الفروض والواجبات، باإلضافة إلى 
غير ذلك من وسائل متاحة سيتم شرحها 
وتحديدهـــا مـــن قبـــل المـــدارس مـــع بدء 

العام الدراسي.
وفـــي ختـــام حديثـــه، أكـــد المديـــر العـــام 
لشـــؤون المدارس أن الوزارة سوف تقدم 
المزيـــد من الشـــروحات واإليضاحات عن 
عمليـــات بدء العام الدراســـي خالل األيام 
المقبلـــة، وأن نهـــج الوزارة والمؤسســـات 
المدرســـية ســـوف يســـتمر فـــي التعـــاون 
مـــع أولياء األمـــور، وتســـهيل اإلجراءات، 

ومراعاة جميع الحاالت اإلنسانية.

المديــر العــام لشــؤون المــدارس يلتقــي مديــري مــدارس المنطقــة التعليميــة الثانيــة

اإلعالن قريبا عن خدمة التسجيل للدراسة بنظام الحضور.. وتحويل المتبقين إلى التعلم عن بعد تلقائيا

المنامة -  وزارة شؤون البلديات والزراعة

البلديـــات  شـــؤون  وزارة  قالـــت 
والزراعـــة ردا علـــى ما نشـــر في 
بخصـــوص  “البـــالد”  صحيفـــة 
وجـــود نخلة ميتـــة على رصيف 
إشـــارة  مـــن  المفضـــي  الطريـــق 

المـــرور بالقـــرب مـــن جامعة “أي 
ســـلماباد،  منطقـــة  إلـــى  أي”  أم 
أن بلديـــة المنطقة الشـــمالية قد 
قامـــت بالفعل بإزالـــة النخلة من 

الطريق. 

إزالة النخلة “الساجدة” فريق تنسيقي بين “نهرا” والمؤسسات الصحية
الحكوميـــة والجهـــة  المصلحـــة  أصحـــاب  بيـــن  الشـــراكة  تعزيـــز 

عقـــدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة لقـــاًء مفتوًحـــا 
مـــع جمعيـــة أصحـــاب المستشـــفيات 
أصحـــاب  وجمعيـــة  الخاصـــة 
المؤسســـات الصحية الخاصة، وذلك 
فـــي إطـــار نهـــج الهيئة فـــي التواصل 
الدائـــم مـــع المســـتفيدين كافـــة مـــن 
فـــي  شـــريًكا  باعتبارهـــم  خدماتهـــا 
وإنجـــاح  والجـــودة  التميـــز  تحقيـــق 

مبادرات التطوير.
وصرحـــت الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
الصحيـــة مريم الجالهمة بـــأن اللقاء 
مـــع إدارتـــي الجمعيتيـــن كان إيجابًيا 
الحـــرص  ضمـــن  وينـــدرج  ومثمـــًرا، 

مـــع  للتواصـــل  للهيئـــة  المســـتمر 
كافـــة الشـــركاء فـــي القطـــاع الطبي، 
مؤكـــدة أن عقـــد مثل هـــذه اللقاءات 
المفتوحة من شـــأنه أن يعزز الشراكة 
والجهـــة  المصلحـــة  أصحـــاب  بيـــن 

الحكومية.

اللقـــاء  إلـــى أن  وأشـــارت الجالهمـــة 
تنـــاول العديـــد مـــن األمـــور المتعلقة 
الصحيـــة  المؤسســـات  بتراخيـــص 
والمهـــن واألدويـــة واألجهـــزة الطبية 
واإلجـــراءات القانونية وســـبل تذليل 
العقبات التي تواجهها المؤسسسات، 

واالستفســـار  االســـتيضاح  وتـــم 
والرد علـــى جميع االستفســـارات من 
قبـــل الجمعيتيـــن فيمـــا يتعلـــق بنظم 
وعقـــد  الصحيـــة  المهـــن  ترخيـــص 
االمتحانات والتحقق من الشـــهادات، 
اإلجـــراءات  إلـــى  التطـــرق  تـــم  كمـــا 
القانونية بشـــأن المؤسسات الصحية 

والغرامات المالية.
واتفـــق الطرفـــان على تشـــكيل فريق 
مشـــترك يجتمع بصفة دورية لتناول 
مـــا  كل  وطـــرح  اإلجـــراءات  أحـــدث 
يود أصحاب المؤسســـات االستفسار 
عنـــه، كما تم إرســـال جميـــع القوانين 
إلـــى  العالقـــة  ذات  والتشـــريعات 
الجمعيتيـــن والتي تبيـــن اإلجراءات 

التي تتخذها الهيئة.
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