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} جل�سة مجل�س الوزراء.

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

مجل�س الوزراء ي�شيد بتقدير واعتزاز الملك بالجهود الوطنية لفريق البحرين

تهنئ���ة �لأمي���رة �س���بيكة ب�لذك���رى �لع�س���رين لت�أ�سي����س �لمجل����س �لأعل���ى للم���ر�أة

تاأكيد اال�ش�تمرار في تبني المبادرات وو�شع ال�شيا�ش�ات التي تعزز تقدم المراأة البحرينية

�أهمية �لمو��سلة بعزم وحذر و�لتقيد ب�لتعليم�ت و�لإجر�ء�ت �لحتر�زية لحفظ �سالمة �لجميع

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل ترؤسه جل�سة مجل�س الوزراء.

رأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
العهد رئيس مجلس  آل خليفة ولي  بن حمد 
الوزراء االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس 

الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
الــوزراء  أشــاد مجلس  بداية االجتماع،  في 
ــاحـــب الــجــاللــة  ــرة صـ ــزاز حـــضـ ــ ــتـ ــ بــتــقــديــر واعـ
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
البحرين  لفريق  الوطنية  بالجهود  المفدى 
بــقــيــادة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، مـــؤكـــدًا الــمــجــلــس ما 
المفدى من مضامين في  الملك  أكده جاللة 
تصريح جاللته السامي بمناسبة ختام موسم 
عاشوراء للعام الهجري 1443هـ، وإشادة سامية 
ووزارة  الداخلية  وزارة  بذلتها  التي  بالجهود 

والفريق  واألوقــاف  والشؤون اإلسالمية  العدل 
الــوطــنــي الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس كــورونــا 
)كوفيد-19( وبروح الفريق الواحد الذي جمع 
ومجلس  المساندة  واألجهزة  المؤسسات  بين 
األوقاف الجعفرية والعلماء والمشايخ ورؤساء 
الــمــآتــم وفــــرق الــعــمــل والــمــتــطــوعــيــن، مــؤكــدًا 
المجلس أن الجهود المبذولة من هذه الجهات 
الذي تحقق  النجاح  في  الكبير  األثر  لها  كان 
خــالل مــوســم عــاشــوراء ومــا رافــقــه مــن الــتــزام 
ــوال الــمــوســم مــن كافة  اجــتــمــاعــي وحــــرص طــ
أهمية  المجلس على  المجتمع، مشددًا  أفراد 
الــمــواصــلــة بــعــزم وحـــذر والــتــقــيــد بــمــا تتطلبه 
المرحلة من تعليمات وإجراءات احترازية بما 

يحفظ صحة وسالمة الجميع.

الجهود المبذولة من مختلف الجهات كان لها االأثر الكبير في النجاح خالل مو�شم عا�شوراء

�لمجل�س يوؤكد حر�س �لمملكة على دعم �لجهود �لإغ�ثية و�لت�س�من �لإن�س�ني في �أفغ�ن�ست�ن

المواف��قة ع��لى تط���وير الخ��دمات الحكوم��ية ب�م��ا يع�زز م�ش�توى ج�ودة الخدم�ة المقدمة اإل�ى المواطني�ن والمقيمين

ــي  ــانـ ــهـ ــتـ ــلــــس أصـــــــــدق الـ ــا رفــــــــع الــــمــــجــ ــدهــ ــعــ  بــ
الــســمــو الملكي األمــيــرة  إلـــى صــاحــبــة  والــتــبــريــكــات 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جاللة الملك 
بمناسبة  للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة  المفدى 
الذكرى العشرين لتأسيس المجلس األعلى للمرأة، 
مـــؤكـــدًا الــمــجــلــس االســتــمــرار فــي تــبــنــي الــمــبــادرات 
ووضع السياسات التي تعزز تقدم المرأة البحرينية 
بالتعاون  الحكومي  العمل  فــي  إسهامها  وتــرســيــخ 
والــتــنــســيــق مــع الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة فــي هــذا 

الجانب.
 ثم تابع مجلس الوزراء جهود مملكة البحرين 
ــع الـــشـــركـــاء الــدولــيــيــن فـــي األعــــمــــال اإلنــســانــيــة  مـ
اإلجــالء  عمليات  وتسهيل  بأفغانستان  واإلغــاثــيــة 
مــن خـــالل إتــاحــة الــمــجــال أمـــام الــرحــالت الجوية 
لالستفادة من موقع المملكة كنقطة مرور، وصواًل 
الناقلة  وقيام  لها،  المقررة  النهائية  الوجهات  إلــى 
ــأول رحــلــة إجــــالء إلــى  الــوطــنــيــة طــيــران الــخــلــيــج بــ
الواليات المتحدة األمريكية ضمن عمليات اإلجالء 
المملكة على  بأفغانستان، مؤكدًا حرص  المتعلقة 
دعـــم الــجــهــود اإلغــاثــيــة والــتــضــامــن اإلنــســانــي في 
أفغانستان بالتعاون مع المجتمع الدولي بما يسهم 
في تأمين سالمة المدنيين، مؤكدًا المجلس أهمية 

تحقيق األمن واالستقرار للشعب األفغاني.
بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة 

على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

بــشــأن تطوير  الــتــنــســيــقــيــة  الــلــجــنــة  مـــذكـــرة   .1
الخدمات الحكومية بما يعزز مستوى جودة الخدمة 
والمقيمين  المواطنين  إلــى  المقدمة  الحكومية 
إذ  الــحــوكــمــة،  ويــعــزز  المستفيدين  أمـــام  وتسهيلها 

تقرر ما يلي:
واإلجــــــــــراءات  ــات  الــــخــــدمــ جـــمـــيـــع  تــــكــــون  أن   -
مستوى  اتفاقية  ضمن  ومنشورة  موثقة  الحكومية 

الخدمة.
لتقييم  الـــســـري  الــمــتــســوق  بــرنــامــج  إطــــالق   -
لرضا  تلبيتها  مــدى  وقــيــاس  الحكومية  الــخــدمــات 

المتعاملين.
القانونية  للشؤون  الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   .2
للجنة  السابعة  الـــدورة  اجتماع  بشأن  والتشريعية 

البحرينية - العمانية المشتركة.
المالية  لــلــشــؤون  الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  مــذكــرة   .3
ــوازن الـــمـــالـــي بـــشـــأن عــمــلــيــات  ــ ــتـ ــ ــة والـ ــاديـ ــتـــصـ واالقـ
األول من  للنصف  والمزايدات  المناقصات  مجلس 
المناقصات  نسبة  ارتفاع  أظهرت  والتي   ،2021 عام 
إجمالي  74,5% من  إلى  لتصل  المطروحة  العامة 
عدد المناقصات المطروحة، وأنه تمت ترسية 1070 
مناقصة ومزايدة بقيمة 1,3 مليار دينار خالل ذات 

الفترة.
القانونية  للشؤون  الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   .4
اقتراحين  على  الحكومة  ردي  بــشــأن  والتشريعية 

بقانون مقدمين من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكرة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب 
ــن الــفــصــل  ــال دور االنـــعـــقـــاد الـــثـــالـــث مـ ــمـ بـــشـــأن أعـ
التشريعي  العمل  صعيد  على  الخامس  التشريعي 
بين  الوثيق  التعاون  مستوى  يعكس  بما  والرقابي، 
أخــذ  والــتــشــريــعــيــة. بــعــدهــا  التنفيذية  السلطتين 
للوزراء  الوزارية  التقارير  المجلس علما من خالل 
إلى  أغسطس  مــن  للفترة  الفعاليات  تقويم  بشأن 

ديسمبر 2021.



المحافظة  مــحــافــظ  رفـــع 
ــلـــي بــــن الــشــيــخ  الـــشـــمـــالـــيـــة عـ
عبدالحسين العصفور، باسمه 
المحافظة،  منتسبي  وجميع 
أســــــــمــــــــى آيــــــــــــــــات الـــــتـــــهـــــانـــــي 
حضرة  مقام  إلــى  والتبريكات 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
وإلــى صاحب  المفدى،  الــبــالد 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، وإلــى 
صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قــريــنــة عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى 
ــلــــس األعــــلــــى  ــمــــجــ رئــــيــــســــة الــ
ــذكــــرى  ــرأة، بـــمـــنـــاســـبـــة الــ ــمــ ــلــ لــ
المجلس  لتأسيس  العشرين 
األعلى للمرأة الذي أمر جاللة 
في  بتأسيسه  المفدى  الملك 
الثاني والعشرين من أغسطس 

.2001
جاء ذلك خالل االجتماع 
الــــــــــتــــــــــشــــــــــاوري االســـــــبـــــــوعـــــــي 

لـــلـــمـــســـؤولـــيـــن بـــالـــمـــحـــافـــظـــة، 
حيث أشاد الجميع بإسهامات 
ــى لـــلـــمـــرأة  ــ ــلــ ــ الـــمـــجـــلـــس األعــ
ــو الـــمـــلـــكـــي  ــمــ ــســ وصــــاحــــبــــة الــ
قــريــنــة عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى 
رئـــيـــســـة الـــمـــجـــلـــس، مــؤكــديــن 
الشمالية  المحافظة  حـــرص 
فــي  الــــمــــرأة  دور  تـــعـــزيـــز  عـــلـــى 
التدريب والتأهيل في المجال 
الهندسي للعاطالت عن العمل 
 NG وذلك بالتعاون مع مكتب
ودعــم  الهندسية  لالستشارات 
والــتــنــمــيــة  الـــعـــمـــل  وزارة  ــن  مــ
ــون ذلــــك  ــكــ ــيــ ــة لــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
بمناسبة  بها  لالحتفاء  ثــمــرة 
يـــــوم الــــمــــرأة الــبــحــريــنــيــة فــي 
ــل، حـــيـــث  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ديــــســــمــــبــــر الـ
ــيـــوم  ــن بـ ــريــ ــبــــحــ ســـتـــحـــتـــفـــل الــ
الـــمـــرأة هـــذا الـــعـــام فـــي مــجــال 
التنمية الوطنية، مع العلم أن 
الــمــحــافــظــة قــد حــرصــت على 
دعم وتمكين المرأة واالحتفاء 
بــهــا فـــي كـــل الـــمـــجـــاالت الــتــي 
البحرينية  الــمــرأة  يــوم  أقــرهــا 
في السنوات السابقة بالتعاون 

مع المجلس األعلى للمرأة.
 ونوه محافظ المحافظة 
الـــعـــهـــد  أن  إلـــــــى  ــيــــة  ــالــ الــــشــــمــ
ـــة  ــامـ االصـــــــالحـــــــي يـــشـــكـــل دعــ
ــرأة  ــمـ ــيـــة فــــي تــمــكــيــن الـ أســـاسـ
ــال  ــجـ ــا فــــــي مـ ــهــ ــمــ ويــــــؤكــــــد دعــ

التنمية الوطنية، وأن ما يقوم 
بـــه الــمــجــلــس االعـــلـــى لــلــمــرأة 
لتنفيذ  وداعـــــم  رائــــد  دور  مـــن 
مــا تــصــبــو إلــيــه الــحــكــومــة من 
أهــــــــــــداف ومــــــــــبــــــــــادرات، حــيــث 
ــيــــن الــــــمــــــرأة  ــكــ ــمــ ــاع تــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ اســ
البحرينية الحتالل المناصب 
ودوليا  محليا  العليا  والمراكز 
ــع الــعــمــل  ــواقــ ــي مــخــتــلــف مــ فــ
لــتــقــوم بــــدور بــنــاء ومـــؤثـــر في 
البحرين،  مملكة  ونــمــاء  رفعة 
دوام  ــه  ــاتــ ــيــ ــنــ أمــ ــن  ــ عــ ــًا  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ مـ
للمجلس  والــنــجــاح  الــتــوفــيــق 
لمواصلة البناء والمضي قدمًا 
نحو تحقيق المزيد من الرؤى 
الــهــادفــة إلـــى تــحــقــيــق مـــا فيه 
خير وصالح المرأة البحرينية.

الــتــطــرق خالل  تــم  بعدها 
االجــــــتــــــمــــــاع إلـــــــــى عـــــــــدد مـــن 
الــــمــــواضــــيــــع الــــمــــدرجــــة عــلــى 
ــال، مـــن أبـــرزهـــا  ــمــ ــدول األعــ ــ جـ
ــة تـــصـــحـــيـــح أوضــــــــاع  ــعــ ــابــ ــتــ مــ
العمالة في السكن االجتماعي، 
والتدريب والتأهيل في برنامج 
العقوبات البديلة الذي تنفذه 
الـــمـــحـــافـــظـــة بــــالــــتــــعــــاون مــع 
ــوزارة  ــ بـ االحـــكـــام  تــنــفــيــذ  إدارة 
ــم  ــة أهــ ــعــ ــابــ ــتــ ــة، ومــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
ــتــــجــــدات فـــــي بـــرنـــامـــج  ــســ ــمــ الــ

الرابح االكبر. 

} االجتماع التشاوري االسبوعي للمحافظة الشمالية.
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ــــدس أحــــمــــد  ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ صـــــــــرح الـ
الوزارة  الخياط وكيل  عبدالعزيز 
لــشــؤون االشــغــال بـــوزارة األشغال 
ــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط  ــ وشــ
العمراني بأن مجلس المناقصات 
والمزايدات قام خالل شهر يوليو 
مناقصة   )20( بترسية  الماضي 
تكلفتها  بلغت  األشــغــال  لــشــؤون 
ديــنــار   29,089,112 االجـــمـــالـــيـــة 
مليونًا  وعشرين  )تسعة  بحريني 
وتسعة وثمانين ألفًا ومائة واثني 

عشر دينارًا(.
وقد تنوعت تلك المناقصات 
ــاعـــات الــثــالثــة  ــقـــطـ لـــمـــشـــاريـــع الـ
)طـــــرق، صـــرف صــحــي، مــبــانــي(، 
التنموية  الــمــشــاريــع  هــذه  وتــأتــي 
الحكومة  عمل  لبرنامج  تنفيذًا 
تــلــبــيــًة الحــتــيــاجــات الــمــواطــنــيــن 
الذي  العمراني  التوسع  ومواكبة 
تـــشـــهـــده مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــمــا 
الوطنية  األولــويــات  مع  يتماشى 
ــة وتــشــجــيــع  ــتـــدامـ وتــحــقــيــق االسـ
االســـتـــثـــمـــار مــــن اجـــــل الــنــهــضــة 

االقتصادية.
ــاد وكــيــل الــــــوزارة لــشــؤون  ــ وأفـ
ــرز الـــمـــشـــاريـــع  ــ ــ ــال بـــــأن أبـ ــ ــغـ ــ األشـ
شهر  خــالل  ترسيتها  تمت  الــتــي 
يــولــيــو فــي قــطــاع الــطــرق تمثلت 
ــارع جــنــوب  فـــي مـــشـــروع إنـــشـــاء شــ
ــري الــمــرحــلــة  ــ ــدائــ ــ ــبـــحـــريـــن الــ الـ
 3,009,502 تبلغ  بتكلفة  األولـــى 
دينار )ثالثة ماليين وتسعة آالف 
وتتضمن  ودينارين(،  وخمسمائة 
األعمال التمهيدية وأعمال الردم 
لــمــد خــطــوط الــكــهــربــاء والــعــمــل 
ــر شـــــــــارع الـــخـــدمـــة  ــويــ ــلــــى تــــطــ عــ
ــارع  ــشـ الـــحـــالـــي، حـــيـــث يــعــتــبــر الـ
الـــجـــنـــوبـــي الــــــدائــــــري الـــشـــريـــان 
الرئيسي الناقل للحركة المرورية 
للمناطق والمشاريع االستثمارية 
الواقعة جنوبي وغربي البحرين، 
ويربط المشروع بين شارع خليج 
خليج  بمنتجع  شمااًل  البحرين 

البحرين من جهة الجنوب.
ــة وتـــطـــويـــر  ــعـ ومـــــشـــــروع تـــوسـ
الــجــســر الــبــحــري الـــواقـــع جنوب 
قناة المعامير )جسر ألبا( بتكلفة 
)مــلــيــونــيــن  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ  2,885,881
وثـــمـــانـــمـــائـــة وخـــمـــســـة وثــمــانــيــن 
وثمانين  وواحــد  وثمانمائة  ألفًا 
ديــــنــــارًا(، ويـــهـــدف الــمــشــروع الــى 
تحسين الوضع البيئي في خليج 
توبلي وتحسين تدفق المياه فيه، 
وتــشــتــمــل أعــمــال الــمــشــروع على 
حوالي  يبلغ  بطول  جسر  إنــشــاء 
وكـــامـــتـــداد  14م،  وبـــعـــرض  150م 
ليصبح  30م،  بــطــول  ألــبــا  لجسر 

طول الجسر كاماًل 180م.
ــروع  ــشـ ــة مـ ــيـ ــرسـ ــمـــت تـ ــا تـ ــمـ كـ

تــطــويــر طــــرق بــمــديــنــة عــيــســى - 
مجمع 805 بتكلفة تبلغ 305,955 
ديــنــار )ثــالثــمــائــة وخــمــســة االف 
وتــســعــمــائــة وخـــمـــســـة وخــمــســيــن 
ديــــنــــارًا(، ويـــهـــدف الــمــشــروع إلــى 
الداخلية  الطرق  شبكة  تحسين 
وتــــــعــــــزيــــــز مـــــســـــتـــــوى الــــســــالمــــة 
المرورية وتخفيف مشكلة تجمع 
ــار فــــي الــمــنــطــقــة،  ــ ــطـ ــ ــيــــاه األمـ مــ
إعــادة رصف طرق  حيث يتضمن 
لتصريف  شبكة  وإنشاء  المجمع 
مستوى  وتحسين  األمطار،  مياه 
اإلنارة، وتوفير العالمات المرورية 

واللوحات اإلرشادية.
ــر تـــقـــاطـــع  ــويــ ومــــــشــــــروع تــــطــ
الشيخ جابر األحمد الصباح مع 
تبلغ  بــتــكــلــفــة  ســـتـــرة   –  1 شـــــارع 
وتــســعــة  )مــــائــــة  ــنــــار  ديــ  139,700
ديــنــار(،  وسبعمائة  ألفا  وثالثين 
ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة 
االستيعابية للشارع وتقليل زمن 
االنــتــظــار عــلــى الــتــقــاطــع، حيث 
يشتمل على توفير مسار إضافي 
لالنعطاف يسارًا من شارع الشيخ 
جـــابـــر األحـــمـــد الــصــبــاح بــاتــجــاه 
شــــارع 1 إلــــى جــانــب زيـــــادة طــول 
الحركة  وفــصــل  الــتــخــزيــن  مــســار 
عن  يــســارًا  المنعطفة  الــمــروريــة 
الــحــركــة الـــمـــروريـــة عــلــى الــشــارع 

الرئيسي بجزيرة فاصلة.
وأبــــرز الــمــشــاريــع الــتــي تمت 
تـــرســـيـــتـــهـــا فـــــي قــــطــــاع الـــصـــرف 
ــادة  ــ ــانــــت مــــشــــروع إعــ الـــصـــحـــي كــ
تــشــغــيــل وصــيــانــة مصنع  تــأهــيــل 
تجفيف الحمأة في مركز محطة 
تــوبــلــي لــمــعــالــجــة مــيــاه الــصــرف 
 4,534,551 تبلغ  بتكلفة  الصحي 
وخمسمائة  ماليين  )أربعة  دينار 
وخمسمائة  ألفًا  وثالثين  وأربعة 
والــذي  ديــنــارًا(  وواحـــدا خمسين 
من شأنه تخفيف انبعاث الروائح 
الــكــريــهــة. ومـــشـــروع بــنــاء الــخــط 
الصحي  الصرف  لمياه  الرئيسي 
لمنطقة الحد الصناعية بتكلفة 
)ثــالثــة  ــنـــار  ديـ  3,284,603 تــبــلــغ 
ماليين ومائتين وأربعة وثمانين 

ألــفــًا وســتــمــائــة وثــالثــة دنــانــيــر(. 
ــة إلــــى تــرســيــة مــشــروع  ــافـ بـــاإلضـ
أعمال التشغيل والصيانة لنظام 
المرحلة   - هايبكس  المعالجة 
األولى، في مركز توبلي لمعالجة 
بتكلفة  الــصــحــي  الـــصـــرف  مــيــاه 
)مليونا  ديــنــار   1,656,247 تبلغ 
وســتــمــائــة وســتــة وخــمــســيــن ألــفــًا 
دينارًا(  وأربعين  وسبعة  ومائتين 
حيث يهدف النظام إلى تحسين 
ثنائيًا،  المعالجة  الــمــيــاه  كــفــاءة 
ــاج الــمــيــاه  ــتــ ــالـــي زيـــــــادة إنــ ــتـ ــالـ وبـ
المحطة،  فــي  ثــالثــيــًا  المعالجة 
وتـــهـــدف الــــــوزارة مـــن خـــالل هــذه 
منظومة  تحقيق  إلــى  المشاريع 
مــتــكــامــلــة مـــن خـــدمـــات الــصــرف 
الــصــحــي الــتــي تــلــبــي احــتــيــاجــات 
ــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن بــمــا  ــنـ الـــمـــواطـ
ــر بـــيـــئـــة صــحــيــة  ــيــ ــوفــ يـــضـــمـــن تــ

سليمة.
أن  الخياط  المهندس  وذكــر 

قطاع المباني كان له نصيب في 
المشاريع التي تمت ترسيتها، إذ 
الــمــشــاريــع في  تــلــك  ــرز  ابـ تمثلت 
أعـــمـــال الــصــيــانــة الــشــامــلــة لكل 
الخليفية  الــهــدايــة  مــدرســة  مــن 
عــراد  ومــدرســة  للبنين  الــثــانــويــة 
ــة  ــدرســ ــة لــلــبــنــيــن ومــ ــيــ ــدائــ ــتــ االبــ
ومدرسة  للبنات  االبتدائية  عــراد 
ــة االبــــتــــدائــــيــــة لــلــبــنــيــن  ــ ــروضــ ــ الــ
ومـــدرســـة الــمــعــامــيــر االبــتــدائــيــة 
ــد بـــلـــغـــت تــكــلــفــتــهــا  ــ لـــلـــبـــنـــيـــن، وقــ
ديــــنــــارا   928,178 ــة  ــيــ ــالــ ــمــ اإلجــ
)تــســعــمــائــة وثـــمـــانـــيـــة وعــشــريــن 
ــا ومـــائـــة وثــمــانــيــة وســبــعــيــن  ألـــفـ
الصيانة  أعمال  وتهدف  ديــنــارا(، 
هيكل  سالمة  على  الحفاظ  إلــى 
وتحسين  الــمــدارس  تلك  مباني 
الــبــيــئــة الــداخــلــيــة فــيــهــا وإطــالــة 
عــــمــــرهــــا االفـــــتـــــراضـــــي وضــــمــــان 
ــا ورفـــــــــــع قـــيـــمـــتـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ اسـ
وكفاءتها من الناحية التشغيلية 

ــا يــــدعــــم  ــ ــمــ ــ واالقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة بــ
االحتياجات التعليمية.

بالمشاريع  يتعلق  فيما  أمــا 
التي تم طرحها للمناقصة خالل 
المهندس  أشار  فقد  يوليو،  شهر 
تم طرح  أنــه  إلــى  الخياط  أحمد 
قــيــمــتــهــا  بـــلـــغـــت  ــات  ــاقـــصـ ــنـ مـ  10
ديــنــار   13,471,071 الــتــقــديــريــة 
)ثــالثــة عــشــر مــلــيــونــًا وأربــعــمــائــة 
ــدا  ــ ــًا وواحـ وواحــــــدا وســبــعــيــن ألـــفـ
ــارًا(، وتــمــثــلــت أبــرز  ــنــ وســبــعــيــن ديــ
ــي مـــشـــروع  تـــلـــك الـــمـــنـــاقـــصـــات فــ
لمنطقة  التحتية  البنية  تطوير 
األولى(،  )المرحلة  البحير  وادي 
ومــنــاقــصــة مــشــروع تــطــويــر طــرق 
ألبا  بجنوب  الصناعية  المنطقة 
- مجمع 951 )المرحلة األولى(، 
ومناقصة أعمال تشغيل وصيانة 
الصرف  مــيــاه  معالجة  محطات 
لمدة   )8 )عــدد  الفرعية  الصحي 

3 سنوات.

} أحمد الخياط.
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كتبت - زينب إسماعيل

وعضوة  تــفــوق  مــركــز  رئيسة  أفـــادت 
النسائي  باالتحاد  الجنسية  لجنة  في 
بــارتــفــاع حــاالت تسريح  الــرويــعــي  مريم 
خـــالل  األجــــانــــب  الـــبـــحـــريـــنـــيـــات  أزواج 
االتحاد  أن  إلى  مشيرة  كورونا،  جائحة 
لــهــؤالء وسط  أكــبــر  عــدد  شهد تسجيل 
يعتمد  الــذي  الــزوج  تسفير  تخوف من 

في إقامته على مقر عمله.
النقاشية  الحلقة  خالل  ذلك  جاء 
»عين على حقوق المواطنة البحرينية« 
مساء  الــنــســائــي  االتـــحـــاد  نظمها  الــتــي 
والــتــي   ،)2021 أغــســطــس   22( األحـــــد 
المختصين  مـــن  عــــدد  خــاللــهــا  طــالــب 
من  المتزوجة  البحرينية  أبــنــاء  بمنح 

أجنبي الجنسية.
متضررات  بحرينيات  نساء  وذكــرت 
ألبـــنـــائـــهـــن  الـــجـــنـــســـيـــة  مـــنـــح  عــــــدم  أن 
وفتح  الشخصية  الهوية  مــن  يحرمهم 
وظيفة  عــلــى  والــحــصــول  بنكي  حــســاب 
الحياة،  متطلبات  أبــســط  لهم  تضمن 
ــى جـــانـــب حـــرمـــانـــهـــم مــــن الــتــمــلــك،  ــ إلـ
وأشـــــرن إلـــى »حـــــاالت انــتــحــار واكــتــئــاب 

لهذه الفئة«.
قــالــت الــمــحــامــيــة ظــبــيــة الــرفــاعــي 
ينحصر  الــتــقــلــيــدي  الـــمـــرأة  »مــوقــع  إن 

نشأت حركة  وكلما  الــمــنــزل.  داخــل  فــي 
اجتماعية تدعو لتوسيع نطاق مشاركة 
المرأة في المجتمع تتصادم مع القوى 
غير  المجتمعات  تظل  لكن  الرجعية. 
ثابتة وإنما في حالة تغير، وبالتالي فإن 

موقع المرأة غير ثابت«.
وذكرت أن »المرأة في حالة تفاوض 
ــوى الــرجــعــيــة  ــقــ ــع الــ ــارع دائــــــم مــ ــ ــــصـ وتـ
البحرينية  أبــنــاء  حــرمــان  والــتــقــدمــيــة. 
من الحصول على الجنسية هي إحدى 
القضايا ذات الشأن الخاص فيها. وهو 

ما يعرضها للعنف واالضطهاد«.
أوضحت رئيسة مركز تفوق وعضوة 
النسائي  باالتحاد  الجنسية  لجنة  في 
المعنية  هي  الــدول  بأن  الرويعي  مريم 
بحقوق  تلزم  التي  االتفاقيات  بتنفيذ 
اإلعــالن  بينها  ومــن  لــلــمــرأة،  المواطنة 
الــعــالــمــي لــحــقــوق اإلنـــســـان، واتــفــاقــيــة 
لعام  الجنسية  انــعــدام  حـــاالت  خــفــض 
شمولية  األكــثــر  االتفاقية  وهــي   ،1961
المرأة على  أبناء  يتعلق بحصول  فيما 
الــجــنــســيــة رغــــم أن الــكــثــيــر مـــن الــــدول 

العربية لم تنضم لها.
ــي عــــن اتــفــاقــيــة  ــعـ ــرويـ وتـــحـــدثـــت الـ
وهي  سنة،   42 عليها  مر  التي  السيداو 
ــرار  ــن إقــ اتــفــاقــيــة تــكــتــســب أهــمــيــتــهــا مـ
المرأة كمبدأ متصل  التمييز ضد  عدم 

بحقوق اإلنسان، حيث أن موادها تؤكد 
عـــلـــى الـــحـــقـــوق الـــمـــدنـــيـــة والــســيــاســيــة 
والثقافية  واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة 

للمرأة.
تطبيق  عــــدم  ــعـــي  ــرويـ الـ ــقـــدت  ــتـ وانـ
األهداف االنمائية لألهلية 2030-2015 
على البحرينية المتزوجة من األجنبي 
رغـــم أن الــهــدف الــخــامــس مــنــهــا ينص 

على المساواة بين الجنسين.
من جانبه، لفت عضو لجنة المرأة 
والطفل في مجلس النواب، النائب فالح 
هاشم  إلى أن »البحرين تواجه تحديات 
التشريعات  تــوافــق  بــمــدى  يتعلق  فيما 
مــع الــمــواثــيــق الــدولــيــة، رغـــم أنــهــا من 
أوائل دول المنطقة التي منحت المرأة 
بعض  أن  وأوضـــح  مــن حقوقها«.  بعضا 

منح  عدم  إشكالية  أوجــدت  التحفظات 
أبناء البحرينية الجنسية.

ــتـــرحـــات نــيــابــيــة  ــقـ ــى مـ ــ وتــــطــــرق إلــ
الرابع  التشريعي  الفصل  قدمت خالل 
مـــن بــيــنــهــا مــقــتــرح يــدفــع نــاحــيــة منح 
ــد داخــــل  ــولـ الــجــنــســيــة لـــلـــولـــد الــــــذي يـ
الــبــحــريــن أو خــارجــهــا عــنــد حــمــل أحــد 

الوالدين الجنسية. 

تخوف من ت�سفيرهم

ارتفاع حالت ت�شريح اأزواج البحرينيات الأجانب من اأعمالهم خالل الجائحة

} جانب من المشاركين في الحلقة النقاشية.

آخر  اســتــخــدام  واآلثـــار  للثقافة  البحرين  هيئة  تــواصــل 
الوسائل التكنولوجية لتعزيز الترويج للتراث الثقافي الغني 
مسح  تقنية  بــإدخــال  تقوم  مــرة  وألول  البحرين،  مملكة  فــي 
التعريفية  لوحاتها  إلــى   )QR Code( السريع  االستجابة 

في المواقع األثرية.  
واّتــــخــــذت هــيــئــة الــثــقــافــة هــــذه الـــخـــطـــوة ســعــيــًا لــجــعــل 
تــجــربــة زّوار الـــواقـــع األثـــريـــة أكــثــر ســهــولــة بــمــا يــشــّجــع على 
تنشيط السياحة الثقافية الداخلية، حيث بدأت إدارة اآلثار 
والمتاحف المرحلة األولى من تزويد المواقع بلوحات أسماء 
يصاحبها رمز االستجابة  عنها  تعريفية  ومعلومات  المواقع 
ــي عـــشـــر مـــوقـــعـــًا  ــ ــنـ ــ ــى اثـ ــ ــة األولـ ــلـ ــمـــرحـ الـــســـريـــع، وتـــشـــمـــل الـ

هــي: حــقــل تـــالل مــدافــن عــالــي الــشــرقــي، حــقــل تـــالل مــدافــن 
دلمون  األثري، مدافن  السجور  أم  عين  الغربي، موقع  عالي 
الحجر، حقل تالل  مدافن مدينة حمد  وتايلوس في موقع 
2)كرزكان(، حقل  حمد  مدينة  مدافن  تــالل  1)بــوري(، حــقــل 
في  تايلوس  كليب(، مدافن  3)دار  حمد  مدينة  مدافن  تالل  
األثري، مستوطنة  ســار  الــدراز، مــوقــع  جنوسان، معبد  موقع 

عالي االسالمية المبكرة، مدافن تايلوس بموقع الشاخورة.
إما في  االطــالع على معلومات تفصيلية  للزائر  ويمكن 
واإلنجليزية  العربية  باللغتين  كتابي  نــص  أو  قصير  فيلم 
بالموقع  الموجود  السريع  االستجابة  رمــز  مسح  خــالل  من 

باستخدام الهواتف المحمولة واألجهزة الذكية.  

وبهذه الخطوة، تحرص الهيئة على مواكبة آخر الوسائل 
الثقافية،  للمواقع  الترويج  في  المعتمدة  العالمية  التقنية 
حــيــث أصــبــح هــنــاك اعــتــمــاد كــبــيــر مـــن قــبــل الــجــمــهــور على 
استخدام األجهزة الذكية في أنشطتهم اليومية. وبذلك بدأت 
الهيئة االستعانة برمز االستجابة السريع عوضًا عن لوحات 
المعلومات والمطويات المطبوعة، وهذا األسلوب في عرض 
التقليدية،  بالوسائل  الترويج  تكلفة  الموقع يقلل  معلومات 
كما ويقلل من فرص مالمسة الجمهور للمطبوعات، وهو ما 
ظروف  ظل  في  للجمهور  أفضل  حماية  تحقيق  في  يساهم 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(. كما أن هذه التقنية تتيح 

تحديث المعلومات والبيانات من فترة الى أخرى. 

م��ح��اف��ظ ال�����ش��م��ال��ي��ة: ال��ع��ه��د الإ���ش��الح��ي 

ال��م��راأة تمكين  ف��ي  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  دع��ام��ة  �شكل 

عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  الدكتورة  استقبلت 
بن دعيج آل خليفة األمين العام لمجلس التعليم 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء التعليم العالي, 
بمكتبها، السفير ألفونسو فيرنايد أ . فير سفير 
جمهورية الفلبين المعتمد لدى مملكة البحرين، 

وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة.
ألفونسو  بالسفير  العام  األمين  رحبت  وقــد 
فــيــرنــايــد أ . فــيــر، مــعــربــًة عــن تــقــديــرهــا لجهوده 
الملموسة في تنمية عالقات الصداقة بين مملكة 
البحرين وجمهورية الفلبين على كافة األصعدة، 
االرتــقــاء بهذه  المشترك على  الــحــرص  فــي ظــل 
أعربت  كما  أرحــب،  بها آلفــاق  والمضي  العالقات 

عـــن تــطــلــعــهــا لــتــطــويــر الـــتـــعـــاون بــيــن مــؤســســات 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي فــي الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، بما 
ــيـــة لـــدفـــع الــمــنــظــومــة  يـــدعـــم مــســاعــيــهــمــا الـــرامـ
الــتــعــلــيــمــيــة وتــحــســيــن مــخــرجــاتــهــا، واالنـــخـــراط 
المستقبل،  علوم  مجاالت  في  أوســع  نطاق  على 
مختلف  لمواجهة  أفضل  بشكل  الطلبة  وتأهيل 

التحديات، متمنيًة له دوام التوفيق.
من جانبه، أعرب السفير ألفونسو فيرنايد أ . 
فير لألمين العام عن اعتزازه بفترة عمله سفيرًا 
لبالده لدى مملكة البحرين، وشكره لما حظي به 
من تعاون من قبل المسئولين، متمنيًا للمملكة 

المزيد من الرقي واالزدهار في شتى المجاالت.

ب���ح���ث ت���ط���وي���ر ال���ت���ع���اون ب���ي���ن ال��ب��ح��ري��ن

وال��ف��ل��ب��ي��ن ف����ي م���ج���ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي

} د. الشيخة رنا تستقبل السفير الفلبيني.

لتقديم تجربة زيارة اأف�ضل للجمهور والبداية مع 12 موقعا

هيثة الثقافة ت�شتحدث تقنية م�شح ال�شتجابة ال�شريع  في المواقع الثقافية والأثرية
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محميد احملميد

أول السطر:
أو ال تصدق.. تم وضع يافطة لتدشين محطة بترول  صدق 
في مجمع )111 بالحد( في وسط األحياء السكنية وال تبعد عن 
الناس  وأرواح  والسالمة،  األمن  فأين  بسيطة،  مترات  إال  المنازل 
والــضــوضــاء  البيئي  الــتــلــوث  عــن  الــبــعــد  عــن  فــضــال  وممتلكاتهم، 
ــام الــذي سيحصل..؟؟ ومــن الــذي رخــص لها أســاســا..؟؟  واالزدحـ
تحديدا..؟؟  من  أم  المختصة؟  الشركة  أم  البلدي  المجلس  هل 
علما بأنه توجد محطة بترول جديدة ستفتح قريبا، ال تبعد عن 
فسالمة  والتوضيح،  الــرد  نرجو  أمتار..  سوى  المذكورة  المحطة 

البشر أهم من الحجر. 
للعلم فقط: 

ومتميزة،  مشكورة  بجهود  يقوم  »بيبا«  العامة  اإلدارة  معهد 
العديد من  فاز بجائزة أفضل ممارسة حكومية، ويطلق  ومؤخرا 
الوظيفي  التطوير  باستراتيجية  المرتبطة  والمشاريع  البرامج 
أنه لديه  إال  والتدريبي، وتحمل أسماء عربية، واضحة ومباشرة، 
ــوث«.. ))يــعــنــي هــو مــن قلة  ــ بــرنــامــج أطــلــق عــلــيــه hسم »هــايــبــو يـ

األسامي بالعربي((..!!
حجز املواعيد.. أزمة أم جتارة:

تقول سيدة أعمال: »باألمس تم اإلعالن في الصحف المحلية 
خــارج  مــن  منزل  عاملة  جلب  باإلمكان  انــه  اإلعالمية  والــوســائــل 
البحرين بدون الحاجة لمكتب، وعند االستفسار من هيئة تنظيم 
الخصوص،  بــهــذا  تعليمات  تصلهم  لــم  أنــه  ــادوا  أفــ الــعــمــل،  ســوق 
ويجب أن يكون من خالل مكتب.. يعني المكتب يأخذ مني 1500 

دينار على األقل، وأنا عارفة العاملة المنزلية«..!! 
»بــنــاء عــلــى مــا ورد فــي الصحافة  وتــضــيــف ســيــدة األعـــمـــال: 
المحلية والوسائل اإلعالمية بخصوص ختم اإلقامة من مكتب 
ــوازات بــالــمــحــرق، ومــعــي جــــوازات  ــجــ الــــجــــوازات، تــوجــهــت إلــــى الــ
فقط  القرار  بأن  أخبروني  وصلت  وعندما  وعوائلهم،  الموظفين 
لــعــامــالت الـــمـــنـــزل..!! فــقــمــت واتــصــلــت بــأحــد مــكــاتــب تخليص 
المواعيد،  كــل  يــأخــذون  مخلصين  هنالك  انــه  وأفـــاد  المعامالت، 
ومن ثم يقدمون عن جميع المخلصين.. فهل أنا مضطرة لدفع 
120 دينارا لمخلص ومكتب التخليص لختم 12 جوازا بينما كنت 

أقوم بهذا العمل بنفسي قبل الجائحة..؟؟«.
وتصلني  وقرأتها،  سمعتها  والمالحظات  الشكاوى  هذه  مثل 
الحكومية،  الــجــهــات  بعض  فــي  الــمــواعــيــد  خــاصــة مسألة  كــثــيــرا، 
الــنــاس  إلـــى الــحــجــز االلــكــتــرونــي للتسهيل عــلــى  انــتــقــلــت  والــتــي 
وتخفيف الضغط، إال أن المشكلة مستمرة، والشكوى متواصلة، 
إلى تجارة  المواعيد  وقام بتحويل حجز  األمــر،  والبعض يستغل 

وربحية، األمر الذي تحول إلى شكوى وأزمة لدى الناس.  
مالحظة واجبة: 

محطة البترول في نادي المحرق الرياضي.. تشهد ازدحاما 
إمكانية  عدم  بسبب  العام..  الشارع  إلى  تصل  للسيارات  وطوابير 
به في  كما هو معمول  بالجهتين،  المضخة  بالبترول من  التزود 
العديد من المحطات.. ومنا إلى إدارة النادي والجهة المختصة.

آخر السطر:
عن  تبحث  الثانوية،  الشهادة  على  وحاصلة  بحرينية  شابة 
أي وظيفة  أو  أمــن،  لــو حــارســة  البنات، حتى  مـــدارس  فــي  وظيفة 
ملفها  أغــلــقــت  الــعــمــل  وزارة  أن  وتــقــول  مــؤســســة،  أي  فــي  ــرى  أخــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا تــؤكــد أنــهــا لـــم تــرفــض أي وظــيــفــة، ولــكــن 
أصحاب العمل يقولون لها سنرد عليكم ومن ثم تدخل في دوامة 
والشباب  الشابات  من  كثر  غيرها  وربما  والتسويف«..  »التطنيش 

الباحثين عن العمل.. ومنا إلى من يهمه األمر. 

malmahmeed7@gmail.com

حجز المواعيد.. 

�أزمة �أم تجارة..؟؟
آل خليفة  علي  بن  عيسى  الشيخ  أكــد سمو 
وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري 
الباهرة  النجاحات  أن  الطيبة،  الكلمة  لجمعية 
الــتــصــدي  فــي  الــبــحــريــن  مملكة  حققتها  الــتــي 
 ،)19 )كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  لجائحة 
ــاءت تــرجــمــة لــلــتــوجــيــهــات الــســديــدة لحضرة  جــ
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، والجهود الحثيثة 
والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
الحكيمة  سموه  وقــيــادة  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس 
لــفــريــق الــبــحــريــن الــوطــنــي، والــتــي أســهــمــت في 
تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة عــلــى مختلف  ــن  الـــحـــد مـ
األصعدة الصحية واالقتصادية واالجتماعية.  

ــرًا لــلــجــهــود  ــقــــديــ ــه وتــ ــ ــى أنـ ــ ــوه إلـ ــمـ وأشـــــــار سـ
البحرينية  الـــكـــوادر  تــقــدمــهــا  الــتــي  والـــعـــطـــاءات 
كورونا  فيروس  مواجهة  في  األمامية  بالصفوف 
تخصيص  تــقــرر  فــقــد   ،)19 )كــوفــيــد  المستجد 
التي تحمل  النسخة الحادية عشر من الجائزة 
الثانية  وللسنة  للتطوعي،  للعمل  ســمــوه  اســم 
واالحــتــفــاء  الــكــوادر  لتكريم هــذه  الــتــوالــي،  على 
بما تقدمه من عطاءات وتضحيات إنسانية كان 
اإلصــابــات  نسب  تقليل  فــي  الــواضــح  أثــرهــا  لها 
والوفيات، والتوسع في تقديم العالج واللقاحات، 
لتتبوأ مملكة البحرين صدارة التقارير الدولية 
إدارة  ُحــســن  فــي  نــمــوذًجــا  ولتصبح  الــصــلــة،  ذات 

األزمات والطوارئ.
الـــوطـــنـــيـــة  الــــــكــــــوادر  أن  إلــــــى  ونــــــــوه ســــمــــوه 
أروع  قدمت  األمامية  الصفوف  فــي  المتواجدة 

ــــالص لــلــوطــن، وأن  األمــثــلــة فــي الــتــفــانــي واإلخـ
تكريمها هو رسالة اعتزاز وتقدير وشكر لها  على 
جهودها وبصماتها اإلنسانية التي نالت احترام 
على  التأكيد  جــددت  والــتــي  البحريني،  الشعب 
من  به  يتحلى  وما  البحرين  أصالة شعب  مدى 

حس المسئولية الوطنية.
وقال سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة: 
أنها  إال  قسوتها  رغـــم  كــورونــا  جــائــحــة  ــة  أزمـ »إن 

أظهرت جانًبا مهًما في شخصية أبناء البحرين 
وهو المبادرة إلى التطوع والعمل اإلنساني دون 
االلتفات لحجم المخاطر، فكانت النتائج باهرة 
عظيًما،  الجائحة  مواجهة  في  اإلنــجــاز  وحجم 
ــذه الــنــمــاذج الــوطــنــيــة  ــن واجــبــنــا أن نــقــدم هـ ومـ

كقدوة طيبة للشباب«.
وأكد سموه أن المبادرات والحزم االقتصادية 
أسهمت  بتقديمها  البحرين  مملكة  بــادرت  التي 
على  للجائحة  السلبية  الــتــداعــيــات  تقليل  فــي 
األكثر  السيما  المجتمع،  الــفــئــات  مــن  الــعــديــد 
احتياًجا، وكانت تعبيًرا عملًيا عن قيم التضامن 

االجتماعي.
وأعـــرب ســمــوه عــن تــقــديــره واعــتــزازه بشباب 
وشابات البحرين الذين لم يترددوا في االنضمام 
لــفــرق الــتــطــوع فــي مختلف األجــهــزة والــمــواقــع 
أن  سموه  مؤكدا  والتجارية،  واألهلية  الرسمية 
البحرين  لفريق  داعــًمــا  عنصًرا  كانت  جهودهم 
اإلجــراءات  تنفيذ  في ضمان  وساعدت  الوطني، 
واالشــتــراطــات والــتــدابــيــر االحــتــرازيــة الــتــي يتم 

تطبيقها لمكافحة الجائحة.
وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
البحرين  مملكة  في  التطوعي  العمل  تاريخ  أن 
ــل ومـــمـــتـــد ويـــعـــكـــس الـــعـــمـــق الـــحـــضـــاري  ــويــ طــ
للمملكة، ويعد ركيزة أساسية لنهضة المجتمع 
تشهدها  الــتــي  الــشــامــلــة  التنمية  مــســيــرة  ودعـــم 
الملك  الحكيمة لجاللة  القيادة  البالد في ظل 

المفدى.
غرس  على  العمل  أهمية  إلــى  ســمــوه  ــار  وأشـ
قيم العمل التطوعي في نفوس الشباب والناشئة 

وتشجيعهم على خوض هذا المضمار، باعتباره 
مطلًبا دينًيا وأخالقًيا وإنسانًيا تقوم عليه أعمدة 

نهضة المجتمعات وتطورها. 
الــوعــي بأهمية  نــشــر  أن  وشــــدد ســمــوه عــلــى 
وأثر العمل التطوعي في نماء المجتمع وتطوره 
تــتــشــارك فيها  هـــو مــســئــولــيــة وطــنــيــة يــجــب أن 
تحقيق  وأن  واألهلية،  الرسمية  الجهات  جميع 
ــع مـــزيـــد مــــن الــخــطــط  ــ ــى وضـ ــ ــك يـــحـــتـــاج إلـ ــ ذلـ
والتوعية  اإلعــالمــيــة  والــبــرامــج  االســتــراتــيــجــيــة 
لــنــشــر ثــقــافــة الــتــطــوع مـــن أجــــل بـــنـــاء مجتمع 

متحاب ومترابط.
وأعرب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
عـــن خــالــص شــكــره وتـــقـــديـــره لــرئــيــس وأعــضــاء 
على  منتسبيها  وجميع  الطيبة  الكلمة  جمعية 
الجمعية  وأهـــداف  رســالــة  تحقيق  فــي  جهودهم 
المجتمعية  بالمسؤولية  االرتــقــاء  إلــى  الرامية 
والــنــهــوض الــتــنــمــوي والــعــطــاء االجــتــمــاعــي في 

مملكة البحرين.
إلـــى أن جــائــزة ســمــو الشيخ  ــارة  ــ تــجــدر اإلشـ
التطوعي  للعمل  خليفة  آل  خليفة  بــن  عيسى 
يـــتـــم مــنــحــهــا فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر مــــن كــــل عــــام، 
للتطوع،  العربي  اليوم  احتفاالت  مع  بالتزامن 
مع  بالتعاون  الطيبة  الكلمة  جمعية  وتنظمها 
إلــى تشجيع  وتــهــدف  للتطوع،  الــعــربــي  االتــحــاد 
الــشــبــاب عــلــى تــقــديــم حــلــول مبتكرة مــن خــالل 
التحديات  مواجهة  في  تساهم  تطوعية  أعمال 
العمل  الشباب في مجال  دور  وتفعيل  واألزمــات 

التطوعي ونشر ثقافته.

�لأمامية بال�صفوف  للعاملين  �لتطوعي  للعمل  �صموه  جائزة  يخ�ص�ص  علي  بن  عي�صى 

الك���وادر البحريني���ة قدم���ت اأروع الأمثل���ة ف���ي التفان���ي والإخال����ص للوط���ن

} سمو الشيخ عيسى بن علي.

بعد مـرور أكثـر من شـهر على 
افتتاحه، ما زال معرض البحرين 
الـــســـنـــوي لـــلـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة 
واألربــعــيــن  السابعة  نسخته  فــي 
ــه لــلــجــمــهــور  ــوابــ يـــواصـــل فــتــح أبــ
تكشف  بانورامية  صــورة  مــقــّدمــًا 
جــمــال وتــنــّوع إبـــداعـــات الــحــراك 
الـــفـــنـــي الــتــشــكــيــلــي فــــي مــمــلــكــة 
اآلن  حتى  شهد  حيث  البحرين، 
3000 شــخــص.  ــن  مـ أكـــثـــر  زيــــــارة 
العام  المعرض هذا  ويشارك في 
ــرّواد  الــ فــنــانــًا مــن  فــنــانــة و20   27
ومقيمي  مواطني  مــن  والــشــبــاب 
ــــون عــــشــــرات  ــّدمـ ــ ــقـ ــ الـــمـــمـــلـــكـــة، يـ
ــال الـــتـــي تـــوظـــف خــامــات  ــمــ األعــ
وأساليب ومدارس فنية متعددة. 
وكـــان الــمــعــرض فــتــح أبــوابــه 
مــنــتــصــف شــهــر يــولــيــو الــمــاضــي 
تـــحـــت رعـــــايـــــة صــــاحــــب الــســمــو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكّي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ ولـ آل خــلــيــفــة 
تنّظمه  حــيــث  الـــــــوزراء،  مــجــلــس 
واآلثـــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
فـــي مـــســـرح الــبــحــريــن الــوطــنــي. 
ويفتح المعرض أبوابه يوميًا ما 
ــام الــثــالثــاء مـــن الــســاعــة  عـــدا أيــ

10:00 صباحًا حتى 7:00 مساًء. 
ــعــــرض الـــبـــحـــريـــن  ــم مــ ويــــضــ
الـــســـنـــوي لـــلـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة 
ــدارس واتــجــاهــات  ــ ــااًل مـــن مـ أعـــمـ
فــنــيــة مــخــتــلــفــة وتــتــنــوع مـــا بين 
أعــمــال رســـم بــاســتــخــدام خــامــات 
ــال فــيــديــو  ــمـ ــواد مـــتـــعـــددة، أعـ ــ ومــ
وتـــركـــيـــب، تــصــويــر فـــوتـــوغـــرافـــي، 
المعرض  وأعــلــن  وغــيــرهــا.  نحت 
ــن الــفــائــزيــن  حـــيـــن افـــتـــتـــاحـــه عــ
فــازت هــذا العام  بــجــوائــزه، حيث 
ــة« األولـــــى مــريــم  ــدانــ بــجــائــزة »الــ
ــي، فـــيـــمـــا حـــصـــل عــلــى  ــمـ ــيـ ــعـ ــنـ الـ
ــزة الــثــانــيــة أحـــمـــد عــنــان  ــائـ الـــجـ
وحــصــلــت جــمــانــة الــقــّصــاب على 

جائزة المركز الثالث. 
ــت الــــهــــيــــئــــة أطـــلـــقـــت،  ــ ــانــ ــ وكــ
ضــمــن نــشــاط الــمــعــرض، جــائــزة 
الرابعة  الجائزة  وهــي  الجمهور، 
ــوز بــهــا  ــفـ ــيـ ــيـــث سـ ــعـــرض، حـ ــمـ ــلـ لـ
عدد  أكبر  على  الحاصل  الفنان 
مــن أصـــوات الــــزّوار والـــذي تعلن 
المعرض.  ختام  في  الهيئة  عنه 
الفني  للعمل  التصويت  ويمكن 
ــــالل الــمــنــّصــة  الـــمـــفـــّضـــل مــــن خـ
الــــخــــاصــــة الــــمــــوجــــودة فــــي بــهــو 

الــمــعــرض فـــي مــســرح الــبــحــريــن 
الوطني.

وعـــــلـــــى هـــــامـــــش الـــمـــعـــرض 
بعنوان:  معرضًا  الهيئة  افتتحت 
»خــلــيــفــة بــــن ســـلـــمـــان - حــضــور 

-1972 ألعــــوام:  تــجــّدد  بالمحبة 
لــصـــــاحــب  تــكــريــســـــه  ــم  تــ  »2020
األمـــيـــر خليفة  الــمــلــكــي  الــســمــو 
بن سلمان آل خليفة رحمه اهلل، 
ــكــل مــتــواصـــــل  ــى بــشـــ ــ والـــــــذي رعـ

ــام الــمــاضــي مــعــرض  وحــتـــــى الــعـــ
ــن الــــســــنــــوي لـــلـــفـــنـــون  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
عــام  انــطــالقــتــه  مــنــذ  التشكيلية 
1972م. ويتضمن المعرض صورًا 
بداياته،  منذ  المعرض  الفتتاح 

إضـــافـــة إلــــى عــــرض فــيــلــم يــوّثــق 
مـــعـــارض الــفــن الــتــشــكــيــلــي على 
واألربعين  الستة  سنواتها  مــدى 
وبـــعـــض الــكــلــمــات الـــتـــي كــتــبــاهــا 

سمّوه حول المعرض. 

�أكثر من 3000 �صخ�ص ز�رو� معر�ص �لبحرين للفنون �لت�صكيلية منذ �فتتاحه

} معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية.

كــانــو  عـــبـــدالـــرحـــمـــن  مــــدرســــة  إدارة  أعـــلـــنـــت 
بمنصب  موسكوا  كيت  السيدة  تعيين  الــدولــيــة 
أغسطس   10 تاريخ  من  اعتبارا  المدرسة  مدير 
الــقــائــم  مــنــصــب  تــشــغــل  كـــانـــت  أن  بــعــد  2021م، 
الــمــدرســة مــنــذ األول مــن مايو  بــأعــمــال مــديــر 

2020م.
وشــغــلــت هـــذا الــــدور الــقــيــادي الــرفــيــع حيث 
لها بصمات واضحة ومحورية في تطوير  كانت 
المدرسية  البيئة  وتحسين  الدراسية،  المناهج 
لــكــل مــن الــمــوظــفــيــن والـــطـــالب، وكــذلــك حسن 
الذي  الناجح  النوعي  االستراتيجي  التخطيط 
تقييم  أعلى  على  المدرسة  حصول  ثمرته  كــان 

)11/11( من قبل هيئة ضمان الجودة.
الفترة  هــذه  خــالل  المتميزة  قيادتها  وأدت 
الصعبة إلى إحداث تغييرات شاملة وفرت مناخ 
ــادت هــذه  ــد قــ االســتــقــرار والـــدعـــم لــلــجــمــيــع. وقـ
التعليمية  بالعملية  الــنــهــوض  إلــى  التغييرات 
ــات اإليـــجـــابـــيـــة مــــع مــجــتــمــع  ــالقــ ــعــ وتــــعــــزيــــز الــ

مجلس  رئيس  قــال  المناسبة  وبهذه  المدرسة. 
السيدة  ندعم  »إننا  كانو:  سعود  األستاذ  اإلدارة 
عبدالرحمن  لمدرسة  جديدة  كمديرة  موسكوا 
إلى  جنبًا  معها  ونقف   )ARKIS( الدولية  كانو 
كبيرة في  به من خبرة  جنب«، مؤكدّا ما تتمتع 
مجال التعليم، مضيفا: »إن معرفتها المعاصرة 
ومــهــارتــهــا الــتــنــظــيــمــة وطــبــيــعــتــهــا الــتــي تعكس 
الــمــنــظــور الـــدولـــي كــلــهــا مـــن الــقــيــم األســاســيــة 
كانو،  الراحل عبدالرحمن  أكدها مؤسسنا  التي 
األمــور في  وأولياء  الموظفين  ونيابة عني وعن 
مهنيتهم  على  االختيار  لجنة  نشكر  المدرسة، 
والتزامهم وحكمتهم في عملية االختيار، وعلى 
الملتزم  والــقــائــد  المعلم  هــذا  بمثل  توصيتهم 
كانو  عبدالرحمن  مدرسة  لخدمة  والمتحمس 
موسكوا  السيدة  نهنئ  أن  نــود  أخــيــرًا  الــدولــيــة. 
الكامل  ودعمنا  ثقتنا  لها  ونؤكد  تعيينها  على 
لها  متمنين  المقبلة،  التحديات  مواجهة  فــي 

التوفيق والنجاح في منصبها الجديد«.

مدر�ص��ة عبد�لرحم��ن كان��و تعي��ن مدي��رة جدي��دة للمدر�ص��ة

} السيدة كيت موسكوا.

رفــــع الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق 
الــعــمــل »تــمــكــيــن« الــســيــد حــســيــن محمد 
ــات الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات  رجـــب أســمــى آيــ
سبيكة  األمــيــرة  الملكي  السمو  لصاحبة 
الــعــاهــل  قــريــنــة  آل خليفة  إبــراهــيــم  بــنــت 
للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة  المفدى 
األمر  لصدور  العشرين  الذكرى  بمناسبة 
الـــمـــلـــكـــي الـــســـامـــي بـــتـــأســـيـــس الــمــجــلــس 
األعلى للمرأة، والذي يأتي تكريًسا للنهج 
الملكي في تعزيز مكانة المرأة البحرينية 
ــي الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة  كــشــريــك فـــاعـــل فـ
الشاملة التي تشهدها البالد على جميع 
التي  المنجزات  على  وتــأكــيــًدا  األصــعــدة، 
العقدين  في  البحرينية  الــمــرأة  حققتها 
ــوء الـــتـــوجـــيـــهـــات  ــ ــ ــيـــن فـــــي ضـ ــنـــصـــرمـ الـــمـ
رئيسة  الملكي  السمو  لصاحبة  السامية 
من  التي جعلت  للمرأة  األعلى  المجلس 
مملكة البحرين أنموذًجا متميًزا يحظى 
بـــالـــتـــقـــديـــر واإلشــــــــــادة عـــلـــى الــمــســتــويــن 

اإلقليمي والدولي.

وأعــــــرب رجــــب فـــي تــصــريــح لـــه بــهــذه 
الــمــنــاســبــة عــن فــخــر »تــمــكــيــن« بــالــشــراكــة 
ــى لــلــمــرأة  ــلـ ــع الــمــجــلــس األعـ الــفــاعــلــة مـ
والــمــمــتــدة مــنــذ الــتــأســيــس وحــتــى الــيــوم، 
الــمــبــادرات  مــن  العديد  عنها  أثمر  والــتــي 
الـــرامـــيـــة إلــــى تــقــديــم كـــافـــة ســبــل الــدعــم 
للمرأة البحرينية في مختلف المجاالت.
»تــمــكــيــن« عــلــى تفعيل  ــد حــــرص  ــ وأكـ
األنــــمــــوذج الـــوطـــنـــي إلدمــــــاج احــتــيــاجــات 
الـــمـــرأة مـــن خـــالل لــجــنــة تــكــافــؤ الــفــرص 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى ضـــمـــان تــحــقــيــق مــبــدأ 
ــي تــقــدمــهــا  ــتـ الـــتـــكـــافـــؤ فــــي الـــخـــدمـــات الـ
على  المستهدفة  الفئات  لجميع  تمكين 
الــمــســتــويــن الــداخــلــي والـــخـــارجـــي وذلـــك 
لتحقيق األهداف الرئيسة والمتمثلة في 
االتجاه  على  البحرينية  الــمــرأة  تشجيع 
لـــريـــادة األعــــمــــال، وتــحــقــيــق الــمــزيــد من 
الـــتـــقـــدم واالزدهــــــــار لـــلـــمـــرأة الــعــامــلــة في 
ينعكس  مما  المختلفة  عملها  مــجــاالت 
المشهد  في  والتطور  النمو  على  إيجاًبا 

تقديم  إلــى  إضافة  المحلي،  االقتصادي 
ــا بـــالـــمـــهـــارات الــتــي  ــدهــ ــزويــ الــــتــــدريــــب وتــ

تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وقــــال رجـــب »كــنــتــيــجــة لــذلــك قــدمــت 
األعــلــى  الــمــجــلــس  مــع  بــالــشــراكــة  تمكين 
لــلــمــرأة مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــبـــادرات منها 
كمحفظة  البحرينيات،  األعمال  لرائدات 
تنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري 
»ريادات« والتي ساهمت في تقديم الدعم 
إلى أكثر من 305 امرأة بحرينية لتطوير 
مشاريعهن التجارية«، وأضاف »كما قدمت 
»ريــادات» التي تعد مركًزا لتنمية  حاضنة 
قدرات المرأة البحرينية فرصة االحتضان 
إلى 116 رائدة أعمال منذ انطالقه وحتى 
امـــرأة فــي حاضنة  إلــى جانب 144  الــيــوم، 
مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة 

في الحد«.
وكــشــف أنـــه عــلــى صعيد بــرامــج دعــم 
تقديم  تــم  فــقــد  تمكين،  مــن  الــمــؤســســات 
الدعم بين العامين 2016-2021 لما يزيد 

المؤسسات  امرأة من أصحاب  على 2000 
أعمالهن،  لتطوير  التجارية  والــســجــالت 
األجور  ودعــم  التدريب  برنامج  أما ضمن 
ألف   21 الدعم ألكثر من  تقديم  تم  فقد 
امرأة وذلك ضمن أوجه الدعم المختلفة 
والتي تشمل دعم األجور، ودعم التدريب، 

ودعم زيادة األجور.
وقــال فــي السياق ذاتــه فــي إطــار دعم 
األفراد، عملت تمكين على االستثمار في 
وزيـــادة  البحرينية  الــمــرأة  مــهــارات  صقل 
تعزيز فرصها الوظيفية من خالل برامج 
أكثر  توفير  تم  المختلفة، حيث  التدريب 
من 28.5 ألف فرصة تدريبية للمرأة ضمن 

برامج الشهادات االحترافية واألساسية.
وأشار إلى أن المرأة شكلت ما نسبته 
الــمــســتــفــيــديــن  ــدد  عــ إجــمــالــي  75% مـــن 
أطلقتها  التي  األفـــراد  تدريب  منصة  من 
الــمــبــادرات  كــافــة  تمكين مــؤخــرا وتــضــمــن 
البحرينيين  لألفراد  الموجهة  التدريبية 

في مختلف التخصصات.

تمكين: دعمنا 305 ن�صاء بحرينيات لتطوير م�صاريعهن ووفرنا 28 �ألف فر�صة تدريبية للمر�أة



15العدد )15859( - السنة السادسة واألربعون - الثالثاء 16 محرم 1443هـ - 24 أغسطس 2021م

Vacancies Available
ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  abrajkhamis786@gmail.com

TATWEER PETROLEUM - BAHRAIN FIELD DEVELOPMENT COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact

 17148003  or  recruitment_donotreply@tatweerpetroleum.com

AL ALUKAH PUBLICITY AND ADVERTISING W L L 

has a vacancy for the occupation of

  CALIGRAPHER (ARABIC)
suitably qualified applicants can contact

 33330376  or  malmogheri@gmail.com

ASFI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  aldaralkhalidah@gmail.com

JOSEPH GALLAGHER LIMITED- FOREIGN BRANCH 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)
suitably qualified applicants can contact

 17211188  or  laylak.haji@josephgallagher.co.uk

NOOR TAIBA BUILDING MATERIALS WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR BUILDING
suitably qualified applicants can contact

 33442160  or  e_elgndy@hotmail.com

SIDRA AYAN CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact

 34175363  or  jabar.ali43@yahoo.com

DR. LAYLA MUSAYEB DENTAL CENTER (LDC) 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact

 17537027  or  dr.layla.mohd@hotmail.com

ALFARAJ WORLD  EVENTS AND TRADE SHOWS 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER(OFFICE)
suitably qualified applicants can contact

 36151566  or  abo.sadiq2025@gmail.com

CHAM MEDICAL CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact

 39002405  or  fsalaas@gmail.com

ADU WADI STEVEDORING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER
suitably qualified applicants can contact

 36733315  or  atefabuwadi@yahoo.com

FAKHRO SEWING MACHINES & ELECTRICAL APPL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
suitably qualified applicants can contact

 13390090  or  fakhro68@hotmail.com

ALHASHIR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 33567813  or  nomannomi335@gmail.com

LAJBAR KHAN INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact

 33414286  or  lajbar624@gmail.com

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  magicshine775@yahoo.com

AL AHLAM CARPENTRY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER
suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  hamed_996@hotmail.com

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR
suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com

KOOKITO CLEANING CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact

 66311010  or  kookitoco@hotmail.com

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  sumaira.yasmin@bh.g4s.com

GOLDEN CENTER DISCOUNTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 34684440  or  goldencenter.bh2005@gmail.com

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17468522  or  msyed@abahsain.com

LA FEMME BELLE BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact

 39699198  or  ayda2404@gmail.com

LAYA COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 34633301  or  hamadali346333@gmail.com

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 32326680  or  admin@mk4-bss.com

NEW  GULF STAR  GENT  SALOON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER
suitably qualified applicants can contact

 37226930  or  mukeshsen159@gmail.com

GHAFER INTERIOR DECORATION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  ghafer.bh@gmail.com

YUSUF KHALIFA YUSUF 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 33051349  or  yusukhalifbh@gmail.com

ALNOOR MANPOWER 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER
suitably qualified applicants can contact

 17259000  or  alikhamisss@gmail.com

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND

 MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST
suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh

KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS 

has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER
suitably qualified applicants can contact

 17565333  or  sayed.helal@keoic.com

GULF CARE MEDICAL EQUIPMENT WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE
suitably qualified applicants can contact

 39966004  or  khalid_eno@hotmail.com

YAQOOB AHMADI CONTRACTING. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  yaqoobahmadi@gmail.com

ASPENTECH LTD FOREIGN BRANCH 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER
suitably qualified applicants can contact

 13606407  or  shahnaz.moamen@aspentech.com

AL HEKMA INTERNATIONAL SCHOOL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR
suitably qualified applicants can contact

 17620820  or  ahims@batelco.com.bh

MARWAN EBRAHIM MOHAMED AHMED SAIF 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 38847202  or  marwan3390@gmail.com

FLOWER LINK 

has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER
suitably qualified applicants can contact

 39999040  or  s-hashim86@hotmail.com

AUBURN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact

 33014809  or  gm@naztcc.com

TOP CATERING SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
suitably qualified applicants can contact

 33652525  or  salman@bahrainwaves.com

THE DOMAIN HOTEL AND SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER
suitably qualified applicants can contact

 16000000  or  fatema@thedomainhotels.com

KARANA CORNER ELECTRIC APPLIANCES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17593008  or  hasan_aa86@hotmail.com

ALJOHARA ALTHAMENA CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
suitably qualified applicants can contact

 66669929  or  omar_safwan2002@yahoo.com

لمجلس  العام  األمين  بونجمة  راشد محمد  المستشار  استقبل 
النواب، بمكتبه أمس، هاي كوان تشونغ سفير جمهورية كوريا الُمعين 
الــعــام لمجلس  الــلــقــاء رحــب األمــيــن  الــبــحــريــن.وخــالل  لــدى مملكة 
بين  المتميزة  الثنائية  بالعالقات  مشيدًا  الــكــوري،  بالسفير  الــنــواب 
مملكة البحرين وجمهورية كوريا الصديقة، التي تمتد أكثر من أربعة 
عقود، وما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجاللة 
الملك المفدى، مشيرا إلى حرص رئيسة مجلس النواب فوزية بنت 
عبداهلل زينل على تعزيز العالقات البرلمانية المشتركة، على مستوى 
المجلسين واألمانة العامة، وتنسيق المواقف في المحافل اإلقليمية 

والدولية، ودعم القضايا المشتركة.
ــزازه بــمــا وصــلــت  ــتــ ــن اعــ ــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب الــســفــيــر الــــكــــوري عـ مـ
مختلف  على  ونــمــاء  تــطــور  مــن  البحرينية-الكورية  الــعــالقــات  إلــيــه 
المستويات، وخاصة في المجال البرلماني، معبًرا عن تطلع بالده إلى 
والشعبين  البلدين  مصالح  يحقق  بما  الوطيدة  بالعالقات  االرتقاء 

الصديقين.

الأم�����ي�����ن ال����ع����ام ل��م��ج��ل�����س ال�����ن�����واب ي�����ش��ي��د ب���ال���ع���اق���ات

ال���ث���ن���ائ���ي���ة ال���م���ت���م���ي���زة ب����ي����ن ال����ب����ح����ري����ن وك�����وري�����ا

} الم�ست�سار را�سد بونجمة ي�ستقبل ال�سفير الكوري.    

} جانب من المشاركين في المنتدى.

مــرة  ألول  الــمــنــامــة  البحرينية  الــعــاصــمــة  اســتــضــافــت 
بعد  األســنــان  لطب  الثالث  السعودي  البحريني  المنتدى 
أن جرى تنظيم الدورتين السابقتين لهذه الفعالية الطبية 

في المملكة العربية السعودية.
وشــــارك فــي الــمــنــتــدى قــرابــة 200 مــن أطــبــاء األســنــان 
ــون مــنــهــم بشكل  ــعـ الــبــحــريــنــيــيــن والــســعــوديــيــن، حــضــر أربـ
شخصي على أرض الواقع، فيما حضر الباقون عبر تقنية 
االتصال المرئي، وسط التزام كامل باإلجراءات االحترازية 
بالتصدي  المعني  البحرين  فريق  قبل  مــن  بها  الموصى 

لجائحة كورونا.

وبــحــث الــمــنــتــدى الــبــحــريــنــي الــســعــودي الــثــالــث لطب 
المتعلقة  الــمــحــاور  مــن  عـــددا  يومين  مــدى  على  األســنــان 
بــأحــدث الــمــمــارســات الــعــالــمــيــة بــمــجــال طــب األســـنـــان في 

منطقة الخليج العربي والعالم.
وجـــرى تنظيم هـــذا الــمــنــتــدى مــن قــبــل مــركــز »بـــي دي 
السعودية  والجمعية  الطبية،  التدريبية  للفعاليات  إيــه« 
لطب األسنان، وحظي بمتابعة واهتمام عدد من الكيانات 
الرسمية واألهلية والشركات والجهات المهتمة بقطاع طب 
السعودية  الهيئة  قبل  من  معتمد  وهو  وتطوراته،  األسنان 

للتخصصات الصحية بـ 11 ساعة تدريبية.

الدكتور محمد  إيه«  دي  »بي  لمركز  التنفيذي  المدير 
شهدا أعرب عن ارتياحه للنتائج التي خلص إليها المنتدى 
البحريني السعودي الثالث لطب األسنان على صعيد تبادل 
والعلمية في طب األسنان  الحديثة  والتجارب  المعلومات 
البحرين  من  كل  في  األســنــان  أطباء  بين  التواصل  وزيـــادة 
في  والتعاون  التواصل  وزيــادة  الخبرات  وتبادل  والسعودية 

المجال العلمي والبحثي.

البحري��ن ت�ش��ت�شيف المنت��دى ال�ش��عودي البحرين��ي الثال��ث لط��ب الأ�ش��نان

ــن  ــريــ ــحــ ــبــ أصــــــــــــدر مــــــركــــــز الــ
لـــــــلـــــــدراســـــــات االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الثالث  العدد  والطاقة  والدولية 
عــــشــــر مــــــن دوريـــــــتـــــــه الـــبـــحـــثـــيـــة 
الــمــتــخــصــصــة »دراســـــــــــات«، الــتــي 
تــــتــــنــــاول بـــالـــتـــحـــلـــيـــل الـــقـــضـــايـــا 
واالقتصادية  والدفاعية  األمنية 

من منظوٍر استراتيجي.
وأشار الدكتور الشيخ عبداهلل 
رئـــيـــس  ــيـــفـــة،  ــلـ خـ آل  ــد  ــمــ أحــ ــن  ــ بـ
مــجــلــس أمـــنـــاء مــركــز »دراســــــات«، 
ــر الــــــــدوريــــــــة، فــي  ــريــ ــحــ ــــس تــ ــيـ ــ رئـ
التي   – الجديد  العدد  افتتاحية 
وتحديات  »ُفــرص  بعنوان:  جــاءت 
الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة الــحــديــثــة« 
الُمتسارعة  الــتــطــورات  أن  إلــى   –
والُمتالحقة التي يشهدها العالم 
التكنولوجي  الــتــطــور  مــجــال  فــي 
انــعــكــســت عــلــى مـــجـــاالت الــحــيــاة 
ــُر يـــــــوٌم إال  ــمــ كــــافــــة، فــــال يــــكــــاُد يــ
ويــتــم تـــداول أخــبــاٍر عــن ابــتــكــاراٍت 
المعنية  الشركات  ُتعلنها  جديدٍة 
وتطويرها،  التكنولوجيا  بــإنــتــاج 
ــتـــي تــشــهــُد تــنــافــســًا مــحــمــومــًا  الـ
كافِة  من  ُمستهلكيها  الستقطاِب 

أنحاِء العالم.
الدكتور الشيخ عبداهلل  وقال 
بن أحمد آل خليفة: »أنه ومما ال 
التكنولوجية  الثورة  أن  فيه  شك 
كان لها أثٌر كبيٌر في تنفيِذ الدوِل 
واألهـــم  بــل  الــتــنــمــويــة،  لخططها 
التكنولوجيا  تلعبُه  الـــذي  ــدور  الـ
ــا عكسه  ــو مـ ــالل األزمــــــــات، وهــ خــ
مدى  على  كورونا  جائحُة  تحدي 
اهتمام دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، ومن بينها مملكُة 
التكنولوجيا،  بتطوير  البحرين، 
الـــقـــرار  صـــانـــعـــي  إلدراِك  وذلــــــك 
الــــدول ألهــمــيــة اللحاق  فــي هـــذه 

ــوراِت الــعــالــمــيــِة في  ــتـــطـ بـــركـــِب الـ
ــار. فــــخــــالل هـــذه  ــمــ ــمــــضــ هــــــذا الــ
الجائحة، قدمت مملكُة البحرين 
توظيف  فــي  بــه  ُيحتذى  نــمــوذجــًا 
ــي الـــُمـــعـــامـــالت  الــتــكــنــولــوجــيــا فــ
الــمــالــيــة، وتـــجـــربـــِة الــتــعــلــيــِم عن 
ُبعد: تلك اإلجراءات التي أظهرت 
التي  التكنولوجية  الُبنية  كفاءة 
تتمتُع بها المملكة، والتي حرص 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
الــبــالد الــمــفــدى، مــســنــودًا بجهوِد 
الملكي  السمو  صاحب  وُمبادراِت 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
على تحفيِز دوِل العالم لالهتمام 
خــالِل  مــن  التكنولوجيا  بــمــجــال 
– الملك حمد  »جائزة اليونسكو 
الستخدام  خليفة  آل  عيسى  بــن 
واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا 
ــال الـــتـــعـــلـــيـــم«، إيـــمـــانـــًا  ــجــ ــــي مــ فـ
مــــن جـــاللـــتـــه بــحــتــمــيــِة تــوظــيــِف 
ــي الـــمـــجـــاالت  ــ ــا فـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ الـ
ــداَف  ــ الــســلــمــيــة، بـــمـــا ُيـــحـــقـــُق أهــ
التنميِة الُمستدامة ورخاء الدول 

إلــى إصــداِر  وازدهــارهــا، باإلضافِة 
إلنشاء  الملكي  المرسوم  جاللتِه 
الفضاء  لــعــلــوم  الــوطــنــيــة  الهيئة 
تستهدُف  الــتــي  2014م،  عـــام  فــي 
وضع مملكة البحرين في المسار 
المجال؛ فضاًل  هذا  في  العالمي 
ــيـــس الـــمـــركـــز الـــوطـــنـــي  عــــن تـــأسـ
لـــأمـــن الـــســـيـــبـــرانـــي؛ وجــمــيــعــهــا 
ُمـــضـــّي مملكة  تــعــكــُس  مــــؤشــــراٌت 
الــبــحــريــن ُقـــُدمـــًا فـــي االســتــفــادِة 
ــِة  ــيــ ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ ــتــ مـــــــن الـــــــــثـــــــــورِة الــ
ــة، وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــِه  ــثــ ــديــ ــحــ الــ
تجاه  االحترازية  التدابير  اتخاذ 
الُمتعددة  التكنولوجيا  مخاطر 

والُمتنامية«.
ــعـــدد الــثــالــث  ــد تــضــّمــن الـ وقــ

عشر من دورية »دراسات« البحثية 
الــُمــتــخــصــصــة عــــدة مـــوضـــوعـــاٍت 
مــتــنــوعــة. فــفــي قــســم الـــدراســـات، 
ــور أشــــــــرف مــحــمــد  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ أعــــــــّد الـ
ــنـــوان: »تــجــربــة  ــعـ كــشــك دراســـــــًة بـ
ــاد األوروبــــــــــــي وتـــحـــديـــات  ــ ــحــ ــ االتــ
مــــــا بــــعــــد بــــريــــكــــســــت: الــــــــــدروس 
ــادة لــــــــــدول الـــخـــلـــيـــج  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــُمـ ــ الـ
الــعــربــي«. أمـــا مــلــف الـــعـــدد، فقد 
جـــاء بــعــنــوان: »الــتــكــنــولــوجــيــا ما 
ــات الــســلــمــيــة  ــدامــ ــخــ ــتــ ــيـــن االســ بـ
والصراعات«، وضم ثالث دراسات؛ 
ــتـــور ُعــمــر  ــا  الـــدكـ األولـــــــى: أعــــدهــ
أحمد العبيدلي بعنوان: »توظيف 
ــي الـــُمـــعـــامـــالت  الــتــكــنــولــوجــيــا فــ
الــمــالــيــة الــحــديــثــة: مــبــادئ عامة 

ودراسة حالة عن مملكة البحرين 
خــــالل أزمـــــة كـــــورونـــــا«؛ والــثــانــيــة 
حسنين  الدكتور  األســتــاذ  أعــدهــا 
تــوفــيــق إبــراهــيــم بــعــنــوان: »تــأثــيــر 
ــلــــى الــــحــــروب  ــا عــ ــيـ ــوجـ ــولـ ــنـ ــكـ ــتـ الـ
ــة: طــــــائــــــرات الـــــدرونـــــز  ــثــ ــديــ ــحــ الــ
الثالثة،  الـــدراســـة  أمـــا  نــمــوذجــًا«؛ 
ــاديـــة  فـــقـــد أعـــدتـــهـــا الــــدكــــتــــورة نـ
ســعــد الـــديـــن بــعــنــوان: »تــحــديــات 
الخليج  لــدول  التكنولوجيا  نقل 
ــربــــي«؛ وتـــتـــكـــامـــل الــــدراســــات  ــعــ الــ
الــثــالث مــعــًا لــُتــقــدم رؤيــــًة شاملًة 
التكنولوجيا  اســتــخــدام  لكيفية 
ــــرص  فـــي مـــجـــاالٍت ُمــخــتــلــفــة، وُف
وتحديات دول الخليج العربي في 

هذا الشأن.
القضايا  قسم  تضّمن  بينما 
اإلقليمية دراسًة بعنوان: »الصراع 
ــوســــط: دراســـــــة  ــتــ ــمــ فـــــي شـــــــرق الــ
ــاف الـــغـــاز  ــشــ ــتــ فـــــي تــــداعــــيــــات اكــ
السياسة  تــفــاعــالت  تعقيد  عــلــى 
ــة«، أعـــدتـــهـــا الـــدكـــتـــورة  ــيـ ــارجـ الـــخـ

خديجة عرفة.
ــدد عـــرضـــًا  ــعــ كـــمـــا تـــضـــّمـــن الــ
لكتابين: األول عن القوة الناعمة 
ودورها في العالقات الدبلوماسية 
والدولية، قدمتُه الدكتورة وجدان 
فــهــد؛ والــثــانــي عــن دور الــواليــات 
الـــُمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة فـــي بــقــاء 
ــراريـــة حــلــف الـــنـــاتـــو بعد  ــمـ ــتـ واسـ
ــاردة،  ــبــ انـــتـــهـــاء حــقــبــة الـــحـــرب الــ

وقدمتُه أماني عبدالغني.
دوريـــــــة  أن  بــــالــــذكــــر  جـــــديـــــٌر 
»دراسات« هي مجلة نصف سنوية 
ُمــحــّكــمــة يـــرأس تــحــريــرهــا ســعــادة 
الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد 
أمناء  مجلس  رئــيــس  خليفة،  آل 
تحريرها  ويدير  »دراســـات«،  مركز 

الدكتور أشرف محمد كشك.

مركز »درا�شات« ي�شدر العدد الثالث ع�شر من دوريته ن�شف ال�شنوية
اأثر كبير في تنفيذ الدول خططها التنموية اأحمد: الثورة التكنولوجية لها  د. ال�شيخ عبداهلل بن 

} د. الشيخ عبداهلل بن أحمد.

أكــــــــد الــــمــــهــــنــــدس مـــحـــمـــد الـــســـيـــســـي 
الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  البوعينين 
ــن الــوطــنــي بمجلس الــنــواب  والــدفــاع واألمـ
يــتــجــزأ، وبمثابة  أن حــقــوق اإلنــســان كــل ال 
منظومة متكاملة ينبغي الوفاء بها، مشيرا 
إلى ضرورة تأكيد حقوق اإلنسان كممارسة 

يومية، والتزام قانوني وأخالقي.
 وأوضح أن القوانين االنتخابية تعكس 
مدى االلتزام بحق الفرد في اإلدالء بصوته 

وحقه في اختيار ممثليه، وهو ما يجب أن 
يتيح  انتخابي  قــانــون  أي  فــي  أســاســا  يكون 
دون  الواحد، من  البلد  أبناء  بين  المساواة 
أي تفرقة من حيث العرق أو اللغة أو الدين 

أو المذهب.
كانت قوانين االنتخاب  إذا  أنه  وأضاف 
اإليمان  من  ونابعة  تكون عصرية  أن  يجب 
بحقوق اإلنسان وحق الفرد في التعبير عن 
رأيه فإن قانون االنتخاب القطري يميز بين 

القطرية،  الجنسية  يحملون  الذين  أولئك 
ما يجعله قانونا عنصريا تمييزيا، مخاطبا 
السلطات المختصة في دولة قطر بالقول: 
»األجدر أن تستفيد قطر من خبرات الدول 

األخرى«.
الخارجية  الــشــؤون  لجنة  رئيس  وأشــار 
ــن الــوطــنــي بمجلس الــنــواب  والــدفــاع واألمـ
إلى أن حق المساواة يبقى من أهم حقوق 
قطر  دولـــة  تتشدق  أن  يكفي  وال  اإلنــســان، 

بالحريات عبر أبواقها اإلعالمية وحمالتها 
العدائية التحريضية على الدول المجاورة، 
واقعا  الــشــعــارات  أن تكون هــذه  وإنــمــا يجب 
الشعب  أبناء  يناله  أن  يجب  أصيال،  وحقا 
الــقــطــري الــشــقــيــق، مـــن بــيــنــهــم قــبــيــلــة آل 
فــي حقوقها  تتعرض النــتــقــاص  الــتــي  مــرة 
االنتخابية وتمييز واضح، ال يجب الصمت 
الحقوقية  المنظمات  كــل  جــانــب  مــن  عنه 

والجهات ذات الصلة.
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االهــتــمــام بــالــبــرامــج الــتــوعــويــة يعتبر نــوعــا مــن أنـــواع 
الــتــنــمــيــة، فــمــفــهــوم الــتــنــمــيــة ال يــقــتــصــر عــلــى الــمــشــاريــع 
البرامج  بتنوع  كثيرا  يهتم  بل  فقط،  والخدمية  اإلنتاجية 
الــتــنــمــويــة الــتــي تــعــتــبــر غــايــة فـــي األهــمــيــة، اذ إنــهــا تـــؤدي 
المشورة  وتقديم  بأنفسهم  العناية  من  األفــراد  تمكين  إلى 

واإلرشاد الصحي ونشر الثقافة الصحية.
أنماط  في  جذريًا  تغيرًا  الماضية  العقود  شهدت  فقد 
التثقيف  فإن  المجتمع، ومن هنا  وانتشارها في  األمــراض 
الــصــحــي هــو حــجــر الـــزاويـــة لــلــوقــايــة مــن األمــــراض بــل هو 

أساسي لتعزيز الصحة.
وخالل السنوات األخيرة تم االرتقاء بمفاهيم التثقيف 
الصحي، فأصبح علما من علوم المعرفة يستخدم النظريات 
لالرتقاء  المختلفة  االتصال  وأساليب  والتربوية  السلوكية 

بالمستوى الصحي.
هدفا  وكـــان  البحرينية  الــصــحــة  وزارة  تبنته  مــا  وهـــذا 
لتعزيز  نــاجــحــة  بــرامــج  عـــدة  بتنفيذ  فــبــدأت  لــهــا،  أســاســيــا 
وزارة  أطلقته  توعوي  برنامج  وهو  )وقايتي(  منها  الصحة، 
الــصــحــة بــالــتــعــاون مــع المجلس األعــلــى لــلــمــرأة مــن أجــل 
ــرأة وتــعــزيــز ســالمــتــهــا الصحية  ــمـ تــحــســيــن جــــودة حــيــاة الـ

والنفسية ومساعدتها على التمتع بحياة كريمة وآمنة.
والــوقــايــة من  للتوعية  وهــو  )نــهــتــم(،  برنامج  وحــمــالت 

السرطان.
كــمــا يــأتــي بــرنــامــج )صــحــتــي مــســؤولــيــتــي( كــدعــوة إلــى 
المجتمع  فــي  الــصــحــيــة  األمــــور  فــي مختلف  الــوعــي  نــشــر 
ــذات فـــي األمـــور  ــ الــبــحــريــنــي ولــالعــتــمــاد الــمــحــدود عــلــى الـ
واتباع  المزمنة  األمــراض  من  كالوقاية  البسيطة  الصحية 

أنماط الحياة الصحية ومراعاة أمور السالمة الشخصية.
المجمعات  في  بيئة صحية  بتوفير  الصحي(  و)المول 
التجارية تمكن زائري المجمع من ممارسة رياضة المشي 
داخل المجمع وتوفير تغذية صحية في المطاعم وأن يكون 

المجمع بال تدخين.
أول  المنامة  لتكون  الصحية(  )المدن  برنامج  وأخيرا 

عاصمة صحية في إقليم الشرق األوسط.
للقطاع  التحتية  البنية  لتنمية  المملكة  جهود  فمن 
الصحي توفير بيئة صحية للجميع والتمتع ببيئة نظيفة 

وتوفير خدمات صحية ووقائية للجميع.
على  الرائد  الحضاري  المشروع  هــذا  يطبق  أن  يتبقى 

جميع قرى ومناطق محافظة العاصمة.
األســتــاذة  فشكرا  أبنائها..  بسواعد  تنهض  األمــم  إنما 

فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

�صكرا وزارة ال�صحة
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

يعلن  أن  الــتــخــصــصــي  الـــســـالم  مستشفى  يــســر 
انــضــمــام الــدكــتــور عــبــدالــســالم أحـــمـــدي اســتــشــاري 
جراحة المسالك البولية وزراعة الكلى إلى طاقمه 

الطبي.
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تقدم  الــفــم  صحة  أن  تعلم  هــل   *
أن  أو  ــة؟  ــامـ ــعـ الـ الـــصـــحـــة  ــــول  ــة حـ ــ أدلــ
المشاكل في الفم يمكن أن تؤثر على 

بعض من أجزاء الجسم؟ 
ــور مــحــمــد إســمــاعــيــل  ــتـ ــدكـ بــــدأ الـ
 )Rk( أخصائي تجميل األسنان بمركز
العناية  أهــمــيــة  الــطــبــي حــديــثــه حـــول 

بصحة الفم واألسنان قائال:
مثل أجــزاء الجسم األخــرى، يعج 
ضــار،  غير  معظمها  بالبكتيريا  الفم 
والفم هو نقطة دخول هذه البكتيريا 
ــاز  ــهــ إلـــــــى الــــجــــهــــاز الـــهـــضـــمـــي والــــجــ

التنفسي.
ــات الــجــســم  ــاعـ عـــــادًة مـــا ُتــبــقــي دفـ
بصحة  الــجــيــدة  والــعــنــايــة  الطبيعية 
ــالـــفـــرشـــاة  ــم، مـــثـــل الـــتـــنـــظـــيـــف بـ ــ ــفـ ــ الـ
ــيـــط يـــومـــًيـــا، الــبــكــتــيــريــا تــحــت  والـــخـ
الــســيــطــرة، ولــكــن بــــدون نــظــافــة الفم 
هــــذه  تــــصــــل  أن  ــكـــن  ــمـ يـ ــبــــة،  ــنــــاســ الــــمــ
البكتيريا إلى مستويات قد تؤدي إلى 
األسنان  تسوس  مثل  الــفــم،  التهابات 

وأمراض اللثة.
بــعــض  تــقــلــل  أن  يــمــكــن  وأيـــــًضـــــا، 
األدويـــــــــة -مـــثـــل مــــزيــــالت االحـــتـــقـــان 
ومــــضــــادات الــهــيــســتــامــيــن ومــســكــنــات 
األلــــــــم ومـــــــــــدرات الـــــبـــــول ومـــــضـــــادات 

االكتئاب- من تدفق اللعاب.
الـــلـــعـــاب يـــغـــســـل الـــطـــعـــام ويـــقـــوم 
ــي تــنــتــجــهــا  ــتـ بــتــحــيــيــد األحــــمــــاض الـ
على  يساعد  مــا  الــفــم،  فــي  البكتيريا 
الحماية من الميكروبات التي تتكاثر 

وتؤدي إلى اإلصابة باألمراض.
بكتيريا  أن  إلــى  الــدراســات  وتشير 
دوًرا  تلعب  قــد  اللثة  والــتــهــابــات  الــفــم 
ــــراض. ويــمــكــن لبعض  فــي بــعــض األمـ
األمــــــراض، مــثــل مـــرض الــســكــري، أن 
تقلل من مقاومة الجسم للعدوى، ما 

يجعل مشاكل صحة الفم أكثر حدة.
التي  المرضية  الحاالت  ما هي   *

يمكن ربطها بصحة الفم؟

عدم العناية بصحة الفم والتهابات 
اللثة قد يساهم في اإلصابة بأمراض 

وحاالت مختلفة، من ذلك:
تحدث  القلب.  عضلة  التهاب   .1
عدوى الغشاء الداخلي لعضلة القلب 
تنتشر  عــنــدمــا  ــادًة  ــ عــ الــصــمــامــات  أو 
من  األخــــرى  الــجــراثــيــم  أو  البكتيريا 
جزء آخر من الجسم، مثل الفم، عبر 
معينة  بمناطق  وتلتصق  الدم  مجرى 

في القلب.
واألوعـــــيـــــة  ــلــــب  ــقــ الــ أمــــــــــراض   .2
الدموية. على الرغم من أن الصلة غير 
األبحاث  بعض  تشير  تماًما،  مفهومة 
ـــراض الــقــلــب والــشــرايــيــن  ــ ــى أن أمـ إلــ

المسدودة والسكتة الدماغية قد تكون 
مرتبطة بااللتهابات وااللتهابات التي 

يمكن أن تسببها بكتيريا الفم.
3. مضاعفات الحمل والوالدة: تم 
المبكرة  بــالــوالدة  اللثة  الــتــهــاب  ربــط 

وانخفاض الوزن عند الوالدة.
يــمــكــن أن  الــــرئــــوي:  4. االلـــتـــهـــاب 
إلى  الــفــم  فــي  معينة  بكتيريا  تنتقل 
الــرئــتــيــن مــســبــبــة االلـــتـــهـــاب الـــرئـــوي 

وأمراض الجهاز التنفسي األخرى.
الــحــاالت  تأثير بعض  عــن  مـــاذا   *
هي  ومــا  الــفــم؟  على صحة  المرضية 

هذه الحاالت؟
الحد  خــالل  من  السكري:  داء   .1

مـــن مــقــاومــة الــجــســم لـــلـــعـــدوى، فــإن 
مرض السكري يعرض اللثة للخطر. 
أكثر  اللثة  أمــراض  أن  يالحظ  لذلك 

شيوعا وشدة بين مرضى السكري.
األشـــخـــاص  أن  األبــــحــــاث  تــظــهــر 
يواجهون  اللثة  بــأمــراض  المصابين 
صــعــوبــة فـــي الــتــحــكــم فـــي مــســتــويــات 

السكر في الدم. 
باللثة  المنتظمة  للعناية  يمكن 
مـــرض  ــلـــى  عـ ــرة  ــيـــطـ الـــسـ تـــحـــســـن  أن 

السكري.
2. هشاشة العظام: يرتبط مرض 
ضـــعـــف وهـــشـــاشـــة الـــعـــظـــام بــفــقــدان 
الــعــظــام الــلــثــويــة )الــعــظــم الــمــاســك 

ــنـــان. تحمل  لــأســنــان( وفـــقـــدان األسـ
المستخدمة في عالج  األدويــة  بعض 
لتلف  طفيًفا  خطًرا  العظام  هشاشة 

عظام الفك.
وهـــــنـــــاك عـــــــدة حــــــــاالت مـــرضـــيـــة 
األخـــــرى قـــد تـــكـــون مــرتــبــطــة بصحة 

الفم منها:
- اضطرابات األكل.

- التهاب المفاصل الروماتويدي.
- أنواع معينة من السرطان.

- اضطراب الجهاز المناعي الذي 
يسبب جفاف الفم. 

* هل هناك طرق لحماية ووقاية 
صحة الفم؟

لحماية صحة الفم، يجب العناية 
بنظافة الفم جيدا يومًيا وتشمل:

على  مرتين  األســنــان  تنظيف   .1
بــفــرشــاة ذات شــعــيــرات  ــا  األقــــل يــومــًي
نــاعــمــة بـــاســـتـــخـــدام مــعــجــون أســنــان 

يحتوي على الفلورايد.
2. استخدام الخيط يوميا.

3. اســتــخــدم غــســول الــفــم إلزالـــة 
تنظيف  بعد  المتبقية  الطعام  بقايا 

األسنان بالفرشاة والخيط.
غــــذائــــي صــحــي  نــــظــــام  اتــــبــــاع   .4
والــتــقــلــيــل مــن تــنــاول األطــعــمــة التي 

تحتوي على السكريات المضافة.
5. اســتــبــدل فـــرشـــاة أســنــانــك كل 
ثالثة أشهر أو أقل إذا كانت الشعيرات 

متناثرة أو متآكلة.
لعمل  األســـنـــان  طــبــيــب  زيـــــارة   .6
الفحوصات وتنظيفات األسنان بشكل 

منتظم.
7. تجنب التدخين.

8. يجب على المريض عند زيارة 
طبيب أسنان اإلبالغ عن األدوية التي 
الصحة  في  التغييرات  وعن  يتناولها 

العامة.
الفم استثمار في  العناية بصحة 

الصحة العامة.

نــظــرًا إلــى ارتــفــاع درجــة حـــرارة الجو والــرطــوبــة تلجأ 
الكثير من األسر البحرينية إلى حمامات السباحة، سواء 
ارتفاعا في حاالت  المستأجرة، ويسبب ذلك  أو  المنزلية 
التهاب األذن الخارجية المؤلم، وألن األطفال غير قادرين 
على التعبير عن مصدر إزعاجهم فقد يكون من الصعب 
معرفة سبب معاناتهم في تلك الفترة، لذا التقى »الخليج 
واألذن  األنــف  رضي حميد طبيب  هالة  الدكتورة  الطبي« 
والحنجرة بمركز دار الحياة لمعرفة أعراض التهاب األذن 

وكيفية العالج. 
* ما هي أبرز أعراض التهاب األذن؟ 

يــحــضــر الــمــريــض إلــــى الـــعـــيـــادة يــعــانــي مـــن آالم في 

إفــرازات وسوائل  أحيانًا يصاحبها خروج  الخارجية  األذن 
مخاطية وأحيانا يشكو المريض من انخفاض في درجة 

السمع.
وفي بعض الحاالت يكون هناك ارتفاع في درجة حرارة 

الجسم. 
وبعضهم يلجأ إلى الصيدلية لطلب العالج ويستخدم 
في  ولــكــن  لمشكلته،  عــالج  أنــهــا  منه  لـــأذن ظنا  قــطــرات 
ــع أن هــــذا الـــنـــوع مـــن االلــتــهــابــات يــســتــوجــب زيــــارة  ــواقـ الـ
الطبيب وتنظيف األذن والتشخيص الصحيح قبل البدء 

في العالج.
ماذا عن األسباب؟

بالنسبة إلى األسباب التي تؤدي إلى التهاب األذن فهي 
في أغلب الحاالت سببها تغير قلوية األذن الخارجية التي 

تعرضها لاللتهابات البكتيرية أو الفطرية والفيروسية.
ممتلئة  الــمــريــض  أذن  تـــكـــون  الـــحـــاالت  بــعــض  ــي  وفــ
الشمع  يتكدس  السباحة  وعــنــد  السباحة  قبل  بالشمع 
يصاحبه  قد  الــذي  األذن  بانسداد  مزعجا  شعورا  ويسبب 

اضطراب في التوازن أيضًا.
* هل من الممكن تفادي هذه االلتهابات؟ 

اإلجابة نعم، وذلك بفحص األذن عند الشعور بوجود 
األذن  قــطــرات  واســتــخــدام  السباحة؟  قبل  متكدس  شمع 
أثــنــاء  الــقــنــاة السمعية  الــســبــاحــة لــحــمــايــة  الــزيــتــيــة قــبــل 
وننصح  نظيفة،  األذن  تــكــون  أن  بــشــرط  ولــكــن  السباحة، 
باالبتعاد عن استخدام األعواد القطنية التي تعمل على 

تكديس الشمع أكثر في القناة.

�لدكتور محمد �إ�سماعيل: 

�لعناية ب�سحة �لفم ��ستثمار في �ل�سحة �لعامة

أهم طرق 
حماية
 صحة

 الفم 

تزيد في الصيف...

�أعر��ض �لتهاب 

�لأذن وكيف

 يمكن تفاديها 

الدكتور ميثم ال�صددي يف حوار خا�ص عن جرثومة املعدة: 

�أغلب �لمر�سى ل تظهر عليهم 

�أعر��ض و��سحة وي�ستمر ذلك �سنو�ت
الجسم  تدخل  البكتيريا  من  نــوع  عن  عبارة  هي  المعدة  جرثومة 
أمراضا  تسبب  أن  ويمكن  سنوات  وتظل  الهضمي  الجهاز  في  وتعيش 

خطرة إذا تركت من دون عالج
الجهاز  استشاري  الصددي  ميثم  الدكتور  الطبي«  »الخليج  حــاور 
أهــم  لــيــوضــح  الــتــخــصــصــي،  الــســالم  بمستشفى  والــمــنــاظــيــر  الهضمي 

األمراض الخطرة التي تسببها جرثومة المعدة وطرق عالجها.
* ما هي جرثومة المعدة؟

العلمي  واســمــهــا  الحلزونية  البكتيريا  أنـــواع  أحــد  عــن  عــبــارة  هــي 
)HELICOBACTER PYLORI(

وتعيش في بطانة المعدة، وتعتبر من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي 
شيوعا حيث يقدر أن ما يقارب نصف سكان العالم مصابون بها.

* ما هي األعراض الرئيسية لجرثومة المعدة؟
تتفاوت األعراض بين المصابين وأغلب المرضى ال تظهر عليهم 

أعراض فترات طويلة وقد تستمر سنوات. 
ومن أشهر األعراض ما يتعلق بتهيج جدار المعدة ما يسبب ألما 
مرتبطة  األعــراض  تكون  وقد  المتكرر،  القيء  أو  والغثيان  المعدة  في 
الجهاز  نزيف  الــى  تــؤدي  قد  التي  عشر  واالثــنــي  المعدة  قرحة  بتكون 

الهضمي.
* كيف تتم اإلصابة بجرثومة المعدة؟ 

الــنــظــافــة الشخصية  بــحــســب  الــمــصــابــيــن  بــيــن  تــنــتــقــل  ان  مــمــكــن 
لأشخاص ونظافة األغذية التي نتناولها. 
* هل الجرثومة تسبب قرحة المعدة؟

بقرحة  لإلصابة  معرضون  بالبكتيريا  المصابين  مــن   %15 نــعــم، 
المعدة.

في  موجودة  الجرثومة  أن  توضح  العلمية  اإلحصائيات  تــزال  وال 
60%-70% من المرضى المشخصين بقرحة المعدة واالثني عشر.

* كيف يمكن فحص الجرثومة؟
هناك عدة فحوصات معتمدة؛ منها:

.Antibodies فحص الدم لأجسام المضادة -
.urea breath test UBT فحص النفخ -

.Antigen فحص الخروج -
.Histology فحص نسيج المعدة بالمنظار -

.CLO TEST وهناك أيضا الفحص السريع بالمنظار -
* ما هي ضرورة فحص المعدة بالمنظار؟ 

بعض الحاالت قد تستلزم فحص المعدة بالمنظار؛ منها عوارض 

قرحة المعدة أو نزيف المعدة أو عدم االستجابة للعالجات.
* هل توجد عالقة بين جرثومة المعدة وسرطان المعدة؟

أثبتت الدراسات ان جرثومة المعدة تضاعف نسبة اإلصابة بأورام 
من  البكتريا  هذه  تكون  المعدة  أورام  من   %3-%1 نسبة  ووجــود  المعدة 

مسبباتها الرئيسية.
* ما هو أحدث عالج لبكتريا المعدة؟

العالجية  بالبروتوكوالت  المتعلقة  البحوث  من  العشرات  هناك 
لجرثومة المعدة، وحاليا يعتبر العالج الثالثي أو الرباعي بالمضادات 
نجاحها  نسبة  تصل  وقــد  المعتمدة  الــبــروتــوكــوالت  أكثر  مــن  الحيوية 

70%-90%، وهناك أيضا عدة عوامل تؤثر على نجاح العالج.

م�ست�سفى �ل�سالم �لتخ�س�سي 

يرحب بان�سمام �لدكتور 

عبد�ل�سالم �أحمدي
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تبني مبادرات و�سيا�سات تعزز تقدم املراأة البحرينية وتر�سيخ اإ�سهامها يف العمل احلكومي.. جمل�س الوزراء:

تطوير اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنني واملقيمني وت�سهيلها اأمام امل�ستفيدين 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 

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

العتيادي الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد يوم اأم�س 

بق�سر الق�سيبية.

بتقدير  الوزراء  جمل�س  اأ�ساد  الجتماع،  بداية  يف   

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  واعتزاز 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، باجلهود 

الوطنية لفريق البحرين بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي ويل 

املجل�س  العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، موؤكداً 

يف  م�سامني  من  املفدى  امللك  جاللة  عليه  اأكد  ما  على 

ت�سريح جاللته ال�سامي مبنا�سبة ختام مو�سم عا�سوراء 

باجلهود  �سامية  واإ�سادة  1443هـ،  الهجري  للعام 

وال�سوؤون  العدل  ووزارة  الداخلية  وزارة  بذلتها  التي 

للت�سدي  الطبي  الوطني  والفريق  والأوقاف  الإ�سالمية 

الواحد  الفريق  وبروح  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س 

وجمل�س  امل�ساندة  والأجهزة  املوؤ�س�سات  بني  جمع  الذي 

املاآمت  وروؤ�ساء  وامل�سايخ  والعلماء  اجلعفرية  الأوقاف 

اجلهود  باأن  املجل�س  موؤكداً  واملتطوعني،  العمل  وفرق 

املبذولة من هذه اجلهات كان لها الأثر الكبري يف النجاح 

الذي حتقق خالل مو�سم عا�سوراء وما رافقه من التزام 

اجتماعي وحر�س طوال املو�سم من كافة اأفراد املجتمع، 

م�سدداً املجل�س على اأهمية املوا�سلة بعزم وحذر والتقيد 

والإجراءات  بالتعليمات  التقيد  من  املرحلة  تتطلبه  مبا 

الحرتازية مبا يحفظ �سحة و�سالمة اجلميع.

 بعدها رفع املجل�س اأ�سدق التهاين والتربيكات اإىل 

اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

الأعلى  امللك املفدى رئي�سة املجل�س  خليفة قرينة جاللة 

لتاأ�سي�س  الع�سرين  الذكرى  اهلل مبنا�سبة  للمراأة حفظها 

يف  ال�ستمرار  املجل�س  موؤكداً  للمراأة،  الأعلى  املجل�س 

تقدم  تعزز  التي  ال�سيا�سات  وو�سع  املبادرات  تبني 

العمل احلكومي  اإ�سهامها يف  وتر�سيخ  البحرينية  املراأة 

هذا  يف  للمراأة  الأعلى  املجل�س  مع  والتن�سيق  بالتعاون 

اجلانب. 

البحرين  مملكة  جهود  الوزراء  جمل�س  تابع  ثم 

والإغاثية  الإن�سانية  الأعمال  يف  الدوليني  ال�سركاء  مع 

اإتاحة  خالل  من  الإجالء  عمليات  وت�سهيل  باأفغان�ستان 

املجال اأمام الرحالت اجلوية لال�ستفادة من موقع اململكة 

لها،  املقرر  النهائية  الوجهات  اإىل  كنقطة مرور، و�سوًل 

وقيام الناقلة الوطنية طريان اخلليج باأول رحلة اإجالء 

الجالء  عمليات  �سمن  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل 

دعم  على  اململكة  حر�س  موؤكداً  باأفغان�ستان،  املتعلقة 

اأفغان�ستان  يف  الإن�ساين  والت�سامن  الإغاثية  اجلهود 

تاأمني  يف  ي�سهم  مبا  الدويل  املجتمع  مع  بالتعاون 

�سالمة املدنيني. موؤكداً املجل�س على اأهمية حتقيق الأمن 

وال�ستقرار لل�سعب الفغاين.

على  املدرجة  املو�سوعات  يف  املجل�س  نظر  بعدها   

جدول اأعماله وقرر مايلي: 

اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

اخلدمات  تطوير  ب�ساأن  التن�سيقية  اللجنة  1.مذكرة 

احلكومية مبا يعزز من م�ستوى جودة اخلدمة احلكومية 

امل�ستفيدين  اأمام  وت�سهيلها  واملقيمني  للمواطنني  املقدمة 

ويعزز احلوكمة، حيث تقرر مايلي:

احلكومية  والإجراءات  اخلدمات  جميع  تكون  اأن   •
موثقة ومن�سورة �سمن اتفاقية م�ستوى اخلدمة.

اخلدمات  لتقييم  ال�سري  املت�سوق  برنامج  اإطالق   •
احلكومية وقيا�س مدى تلبيتها لر�سا املتعاملني.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2  

للجنة  ال�سابعة  الدورة  اجتماع  ب�ساأن  والت�سريعية 

البحرينية -العمانية امل�سرتكة.

املالية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3  

جمل�س  عمليات  ب�ساأن  املايل  والتوازن  والقت�سادية 

العام 2021،  من  الأول  للن�سف  واملزايدات  املناق�سات 

والتي اأظهرت ارتفاع ن�سبة املناق�سات العامة املطروحة 

لت�سل اإىل 74.5% من اإجمايل عدد املناق�سات املطروحة، 

 1.3 بقيمة  ومزايدة  مناق�سة  تر�سية1070  متت  واأنه 

مليار دينار خالل ذات الفرتة.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4  

والت�سريعية ب�ساأن ردي احلكومة على اقرتاحني بقانون 

مقدمني من جمل�س النواب.

 ثم ا�ستعر�س املجل�س املو�سوع التايل:

 1. مذكرة وزير �سوؤون جمل�سي ال�سورى والنواب 

ب�ساأن اأعمال دور النعقاد الثالث من الف�سل الت�سريعي 

مبا  والرقابي،  الت�سريعي  العمل  �سعيد  على  اخلام�س 

يعك�س م�ستوى التعاون الوثيق بني ال�سلطتني التنفيذية 

والت�سريعية.

 بعدها اأخذ املجل�س علما من خالل التقارير الوزارية 

تقومي  ب�ساأن  الوزراء،  وال�سعادة  املعايل  لأ�سحاب 

الفعاليات للفرتة من اأغ�سط�س لغاية دي�سمرب 2021

مم���ل���ك���ة ال����ب����ح����ري����ن ح����ري���������س����ة ع����ل����ى دع��������م اجل������ه������ود الإغ������اث������ي������ة وال����ت���������س����ام����ن الإن�������������س������اين يف اأف���غ���ان�������س���ت���ان

لل�سنة الثانية على التوايل 

تخ�سي�س جائزة عي�سى بن علي لتكرمي كوادر ال�سفوف الأمامية
اأكد �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة 

الرئي�س  الوزراء  جمل�س  �سوؤون  وزارة  وكيل 

الفخري جلمعية الكلمة الطيبة، اأن النجاحات 

يف  البحرين  مملكة  حققتها  التي  الباهرة 

امل�ستجد  كورونا  فريو�س  جلائحة  الت�سدي 

للتوجيهات  ترجمة  جاءت  )كوفيد-19(، 

ال�سديدة حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل 

امل�ستمرة  واملتابعة  احلثيثة  ورعاه، واجلهود 

من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

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

لفريق  احلكيمة  �سموه  وقيادة  اهلل،  حفظه 

احلد  يف  اأ�سهمت  والتي  الوطني،  البحرين 

الأ�سعدة  خمتلف  على  اجلائحة  تداعيات  من 

ال�سحية والقت�سادية والجتماعية. 

للجهود  وتقديًرا  اأنه  اإىل  �سموه  واأ�سار 

البحرينية  الكوادر  تقدمها  التي  والعطاءات 

بال�سفوف الأمامية يف مواجهة فريو�س كورونا 

امل�ستجد، فقد تقرر تخ�سي�س الن�سخة احلادية 

�سموه  ا�سم  حتمل  التي  اجلائزة  من  ع�سرة 

للعمل للتطوعي، ولل�سنة الثانية على التوايل، 

من  تقدمه  والحتفاء مبا  الكوادر  هذه  لتكرمي 

اأثرها  لها  كان  اإن�سانية  وت�سحيات  عطاءات 

الوا�سح يف تقليل ن�سب الإ�سابات والوفيات، 

والتو�سع يف تقدمي العالج واللقاحات، لتتبواأ 

الدولية ذات  التقارير  البحرين �سدارة  مملكة 

اإدارة  ُح�سن  يف  منوذًجا  ولت�سبح  ال�سلة، 

الأزمات والطوارئ.

الوطنية  الكوادر  باأن  �سموه  ونوه 

اأروع  قدمت  الأمامية  ال�سفوف  يف  املتواجدة 

واأن  للوطن،  والإخال�س  التفاين  يف  الأمثلة 

و�سكر  وتقدير  اعتزاز  ر�سالة  هو  تكرميها 

التي  الإن�سانية  وب�سماتها  جهودها  على  لها 

نالت احرتام ال�سعب البحريني، والتي جددت 

البحرين وما  �سعب  اأ�سالة  التاأكيد على مدى 

يتحلى به من ح�س امل�سئولية الوطنية.

اآل  علي  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو  وقال 

خليفة: »اإن اأزمة جائحة كورونا رغم ق�سوتها 

اإل اأنها اأظهرت جانًبا مهًما يف �سخ�سية اأبناء 

والعمل  التطوع  اإىل  املبادرة  وهو  البحرين 

الإن�ساين دون اللتفات حلجم املخاطر، فكانت 

مواجهة  يف  الإجناز  وحجم  باهرة  النتائج 

هذه  نقدم  اأن  واجبنا  ومن  عظيًما،  اجلائحة 

النماذج الوطنية كقدوة طيبة لل�سباب«.

واحلزم  املبادرات  اأن  �سموه  واأكد 

البحرين  مملكة  بادرت  التي  القت�سادية 

بتقدميها اأ�سهمت يف تقليل التداعيات ال�سلبية 

املجتمع،  الفئات  من  العديد  على  للجائحة 

عملًيا  تعبرًيا  وكانت  احتياًجا،  الأكرث  ل�سيما 

عن قيم الت�سامن الجتماعي.

واعتزازه  تقديره  عن  �سموه  واأعرب 

ب�سباب و�سابات البحرين الذين مل يرتددوا يف 

الأجهزة  خمتلف  يف  التطوع  لفرق  الن�سمام 

واملواقع الر�سمية والأهلية والتجارية، موؤكًدا 

�سموه اأن جهودهم كانت عن�سًرا داعًما لفريق 

تنفيذ  �سمان  يف  و�ساعدت  الوطني،  البحرين 

الإجراءات وال�سرتاطات والتدابري الحرتازية 

التي يتم تطبيقها ملكافحة اجلائحة.

اآل  علي  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو  واأكد 

يف  التطوعي  العمل  تاريخ  اأن  على  خليفة 

العمق  ويع�س  وممتد  طويل  البحرين  مملكة 

اأ�سا�سية  ركيزة  ويعد  للمملكة،  احل�ساري 

لنه�سة املجتمع ودعم م�سرية التنمية ال�ساملة 

احلكيمة  القيادة  ظل  يف  البالد  ت�سهدها  التي 

جلاللة امللك املفدى، حفظه اهلل ورعاه.

واأ�سار �سموه اإىل اأهمية العمل على غر�س 

ال�سباب  نفو�س  يف  التطوعي  العمل  قيم 

هذه  خو�س  على  وت�سجيعهم  والنا�سئة 

واأخالقًيا  دينًيا  مطلًبا  باعتباره  امل�سمار، 

اأعمدة نه�سة املجتمعات  واإن�سانًيا تقوم عليه 

وتطورها.

اأن ن�سر الوعي باأهمية  و�سدد �سموه على 

واأثر العمل التطوعي يف مناء املجتمع وتطوره 

فيها  تت�سارك  اأن  يجب  وطنية  م�سئولية  هو 

جميع اجلهات الر�سمية والأهلية، واأن حتقيق 

اخلطط  من  مزيد  و�سع  اإىل  يحتاج  ذلك 

والتوعية  الإعالمية  والربامج  ال�سرتاتيجية 

جمتمع  بناء  اأجل  من  التطوع  ثقافة  لن�سر 

متحاب ومرتابط.

اآل  علي  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو  واأعرب 

لرئي�س  وتقديره  �سكره  خال�س  عن  خليفة 

وجميع  الطيبة  الكلمة  جمعية  واأع�ساء 

ر�سالة  حتقيق  يف  جهودهم  على  منت�سبيها 

الرتقاء  اإىل  الرامية  اجلمعية  واأهداف 

التنموي  والنهو�س  املجتمعية  بامل�سوؤولية 

والعطاء الجتماعي يف مملكة البحرين.

ال�سيخ  اأن جائزة �سمو  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

التطوعي  للعمل  خليفة  اآل  خليفة  بن  عي�سى 

عام،  كل  من  �سبتمرب  �سهر  يف  منحها  يتم 

بالتزامن مع احتفالت اليوم العربي للتطوع، 

مع  بالتعاون  الطيبة  الكلمة  وتنظمها جمعية 

ت�سجيع  اإىل  وتهدف  للتطوع،  العربي  الحتاد 

خالل  من  مبتكرة  حلول  تقدمي  على  ال�سباب 

التحديات  مواجهة  ت�ساهم يف  تطوعية  اأعمال 

والأزمات وتفعيل دور ال�سباب يف جمال العمل 

التطوعي ون�سر ثقافته.

�سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي �آل خليفة
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بعد اأن األزمت جميع الطلبة بـ»التعلم عن ُبعد« يف العام املا�ضي 

اأولياء اأمور طلبة مدار�س خا�ضة يطالبون باإتاحة التعليم »ح�ضورًيا«

�سارة جنيب: 

املدار�س  من  عدد  طلبة  اأمور  اأولياء  من  عدد  اأبدى 

اإدارات  قبل  من  خطة  وجود  لعدم  ا�ستياءهم؛  اخلا�سة 

تلك املدار�س لعودة اأبنائهم ملقاعد الدرا�سة للعام الدرا�سي 

الرتبية  وزارة  اأن  من  بالرغم   ،2022-2021 اجلديد 

يف  بالتعليم  املتعلقة  الإجــراءات  عن  اأعلنت  والتعليم 

واخلا�سة  احلكومية  التعليمية  واملوؤ�س�سات  املدار�س 

فريو�س  انت�سار  مل�ستوى  ال�سوئية  الإ�سارة  مل�ستويات 

كورونا.

الآن  حتى  يتلقوا  مل  اإنهم  ــور  الأم اأولياء  وقــال 

التعليم  اآلية  ب�ساأن  اأبنائهم  مدار�س  قبل  من  تو�سيحات 

ومل  اجلديد،  الدرا�سي  العام  خالل  تطبيقها  �سيتم  التي 

يتم التوا�سل معهم بالرغم من اقرتاب موعد بدء الدرا�سة، 

املدار�س  املدار�س احلكومية واأغلب  اأن جميع  اإىل  لفتني 

الطلبة  عودة  اإجــراءات  عن  بالإعالن  بادرت  اخلا�سة 

والتعليم ح�سورًيا.

كانت  التعليم  اآلية  اأن  من  بالرغم  اأنه  واأو�سحوا 

للمدار�س  املا�سي  الدرا�سي  الف�سل  خالل  اختيارية 

اخلا�سة  املدار�س  بع�س  اأن  اإل  واخلا�سة،  احلكومية 

لأولياء  تتح  اجلميع ومل  على  ُبعد  التعليم عن  فر�ست 

الأمور املجال لالختيار، ومل تقدم تربيًرا لأولياء الأمور.

واأ�ساروا اإىل اأنه بعد م�سي هذه املدة الزمنية الطويلة 

يفرت�س اأن تقوم اإدارات املدار�س بكافة الإجراءات الالزمة 

ل�سمان العودة الآمنة للطلبة، وهو الأمر الذي مت تطبيقه 

يف املدار�س احلكومية واأغلب املدار�س اخلا�سة.

واأ�سافوا، »الو�سع بالتاأكيد اأ�سعب بالن�سبة للطلبة 

خا�سة  الأوىل،  واحللقة  الرو�سة  مرحلتي  يف  ال�سغار 

العديد  جلاأ  وقد  التاأ�سي�سية،  املراحل  من  تعترب  واأنها 

من اأولياء الأمور لتغيري املدر�سة نظًرا خل�سو�سية هذه 

املراحل وحاجة الأطفال للتوا�سل املبا�سر مع املعلمني«.

واأ�ساروا اإىل اأنه مع عودة احلياة الطبيعية تدريجًيا 

وتطبيق اآلية الإ�سارة ال�سوئية وحتديد موعد للم�ستوى 

الدرا�سي  العام  بداية  مع  �سيتزامن  والــذي  الأخ�سر 

حني  للعمل  الأمور  اأولياء  من  العديد  �سيعود  اجلديد، 

يطبق احل�سور بن�سبة 100%، بالتايل �ستكون املدر�سة 

اخليار الأن�سب لالأطفال.

وطالب اأولياء الأمور وزارة الرتبية والتعليم باإلزام 

املدار�س اخلا�سة باإتاحة خيار التعليم ح�سورًيا، بحيث 

التي يف�سلها،  الآلية  اأن يختار لأبنائه  الأمر  ُيكن لويل 

الإلكرتونية  الر�سائل  من  العديد  بعثوا  اأنهم  اإىل  لفتني 

لإدارات املدار�س اإل اأنهم يتلقوا رًدا.

واأ�ساروا اإىل اأن مدار�س اأبنائهم مل تراِع الظروف التي 

انت�سار فايرو�س كورونا، واألزمت الطلبة  طراأت ب�سبب 

بالتعليم عن ُبعد يف حني كان اختيارًيا بالن�سبة لبقية 

املدار�س، كما فر�ست اإحدى تلك املدار�س اخلا�سة �سراء 

جهاز »اآيباد« من املدر�سة، ودفع ر�سوم اإ�سافية لتنزيل 

بع�س التطبيقات امل�ساندة للعملية التعليمية، الأمر الذي 

اعتربوه ا�ستغالًل وعدم مراعاة من قبل تلك املدار�س.

هذا  مبتابعة  الــوزارة  تقوم  لأن  »نتطلع  وتابعوا: 

اأمرنا  من  حرية  يف  لأننا  اأبنائنا؛  مدار�س  مع  املو�سوع 

حتى الآن، وحتى يت�سّنى لنا ال�ستعداد يف الوقت املنا�سب 

ليكون الطلبة على اأهّبة ال�ستعداد للعودة ملقاعد الدرا�سة 

يف املوعد الذي �ستحدده املدر�سة«.

لدى ا�ضتقبالها �ضفري الفلبني لدى اململكة.. رنا بنت عي�ضى:

تطوير التعاون مع الفلبني يف جمال التعليم العايل

بنت  رنا  ال�سيخة  الدكتورة  ا�ستقبلت 

العام  الأمني  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�سى 

ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س جمل�س 

ال�سفري  مبكتبها،  العايل  التعليم  اأمناء 

�سفري جمهورية  فري  اأ.  فرينايد  األفون�سو 

الفلبني املعتمد لدى مملكة البحرين، وذلك 

مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله باململكة.

بال�سفري  العام  الأمني  رّحبت  وقد 

عن  معربًة  فري،  اأ.  فرينايد  األفون�سو 

تنمية  يف  امللمو�سة  جلهوده  تقديرها 

البحرين  مملكة  بني  ال�سداقة  عالقات 

الأ�سعدة،  كافة  على  الفلبني  وجمهورية 

الرتقاء  على  امل�سرتك  احلر�س  ظل  يف 

اأرحب،  لآفاق  بها  وامل�سي  العالقات  بهذا 

التعاون  لتطوير  تطلعها  عن  اأعربت  كما 

البلدين  التعليم العايل يف  بني موؤ�س�سات 

الرامية  م�ساعيهما  يدعم  مبا  ال�سديقني، 

وحت�سني  التعليمية  املنظومة  لدفع 

اأو�سع  خمرجاتها، والنخراط على نطاق 

يف جمالت علوم امل�ستقبل، وتاأهيل الطلبة 

التحديات،  ملواجهة خمتلف  اأف�سل  ب�سكل 

متمنيًة له دوام التوفيق.

األفون�سو  ال�سفري  اأعرب  جانبه،  من 

اعتزازه  عن  العام  لالأمني  فري  اأ.  فرينايد 

مملكة  لدى  لبالده  �سفرًيا  عمله  بفرتة 

البحرين، و�سكره ملا حظي به من تعاون 

من قبل امل�سوؤولني، متمنًيا للمملكة املزيد 

من الرقي والزدهار يف �ستى املجالت.

ك�سف الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية 

للكوادر  امل�ستمر  التمهني  خطط  اإطار  يف  اأنه  والتعليم 

من   4390 ا�ستفاد  فقد  القطاعات،  خمتلف  يف  العاملة 

املركز  نفذها  تدريبًيا  برناجًما  الوزارة من 17  منت�سبي 

يعمل  الذي  والت�سال،  املعلومات  لتكنولوجيا  الإقليمي 

اليون�سكو،  منظمة  اإ�سراف  حتت  البحرين  مملكة  يف 

وذلك خالل الفرتة من �سبتمرب 2020 وحتى اأغ�سط�س 

.2021

واأو�سح الوزير اأن ال�سريحة امل�ستفيدة من التدريب 

اخت�سا�سًيا  و374  معلًما،   3961 �سملت  قد  باملركز 

مديرين  و7  خا�سة،  تربية  معلَم  و23  تربوًيا، 

م�ساعدين، و25 من تخ�س�سات اأخرى، والذين �ساركوا 

واملهام  تتنا�سب  والتي  للربامج،  املتنوعة  املجالت  يف 

التدريبية،  احتياجاته  بح�سب  متدرب  لكل  الوظيفية 

كتابة  ومنها:  الرقمية،  العاملية  امل�ستجدات  وتواكب 

واأهداف  بعد،  عن  التعليم  واإدارة  التفاعلية  املواد 

عن  التدريب  مواد  واإعداد   ،2030 امل�ستدامة  التنمية 

والرحالت  الت�سميم،  واأ�سا�سيات  والنفوجرافيك  ُبعد، 

املعرفية عرب الويب، وتطبيقات احلو�سبة ال�سحابية يف 

والتدريب  الإلكرتوين،  الكتاب  ون�سر  وت�سميم  التعليم، 

الرقمي،  التعليمي  املحتوى  اإنتاج  معايري  دليل  على 

والتاأ�سي�س الرتبوي، والبناء الرتبوي، وحتليل وعر�س 

التعليمية  واملوارد  الرقمية،  النظم  با�ستخدام  البيانات 

املفتوحة.

�ضمن خطط التمهني للكوادر العاملة يف خمتلف القطاعات.. الرتبية:

4390 تربوًيا ا�ضتفادوا من برامج مركز تكنولوجيا املعلومات خالل عام

اأفنان الزياين: »الأعلى للمراأة« بيت 

خربة ل�ضرتاتيجيات تقّدم املراأة عاملًيا

رفعت اأفنان را�سد الزياين ع�سو املجل�س الأعلى للمراأة، 

اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �ساحبة ال�سمو امللكي 

الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، قرينة عاهل البالد 

املفدى حفظها اهلل، مبنا�سبة الذكرى الع�سرين على تاأ�سي�س 

املجل�س الأعلى للمراأة.

وثّمنت عالًيا جهود املجل�س الأعلى للمراأة للمزيد من 

ال�ستحقاقات والإجنازات للمراأة والأ�سرة البحرينية.

املراأة  للمراأة يف متكني  الأعلى  املجل�س  بدور  واأ�سادت 

العربية  اجلوائز  خالل  من  والعامل  العربي  بالوطن 

والعاملية، موؤكدة يف الوقت ذاته باأن املجل�س يعترب بيت 

خربة ل�سرتاتيجيات تقّدم املراأة عاملًيا.

م�ضطفى ال�ضيد يهنئ

الأعلى للمراأة مبرور عقدين م�ضيئني

تاأ�سي�س  على  عاًما  ع�سرين  مبرور  الحتفاء  مبنا�سبة 

�ساحبة  لدن  من  كرية  برئا�سة  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

اآل خليفة قرينة  اإبراهيم  ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت 

للمراأة حفظها  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  البحرين  ملك مملكة 

هذه  يف  الإن�سانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�س�سة  �ساركت  اهلل، 

لرتدائه.  املوظفني  على  الحتفال  �سعار  بتوزيع  املنا�سبة 

امللكية  للموؤ�س�سة  العام  الأمــني  توجه  املنا�سبة  وبهذه 

اآيات  باأ�سمى  ال�سيد  م�سطفى  الدكتور  الإن�سانية  لالأعمال 

امللك حمد  اإىل ح�سرة �ساحب اجلاللة  التهاين والتربيكات 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى واإىل �ساحبة ال�سمو 

امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة مبنا�سبة مرور 

والنجاحات  للمراأة  الأعلى  املجل�س  تاأ�سي�س  على  عاًما   20

الباهرة التي حققها خالل م�سريته.

اأفنان الزياين

م�سطفى ال�سيد

املنامة ت�ضت�ضيف املنتدى ال�ضعودي 

البحريني الثالث لطب الأ�ضنان

مرة  لأول  املنامة  البحرينية  العا�سمة  ا�ست�سافت 

املنتدى البحريني ال�سعودي الثالث لطب الأ�سنان بعد 

الفعالية  لهذه  ال�سابقتني  الدورتني  تنظيم  جرى  اأن 

الطبية يف اململكة العربية ال�سعودية.

و�سارك يف املنتدى قرابة 200 من اأطباء الأ�سنان 

ب�سكل  منهم  اأربعون  وال�سعوديني، ح�سر  البحرينيني 

الباقون عرب  فيما ح�سر  الواقع،  اأر�س  على  �سخ�سي 

بالإجراءات  كامل  التزام  و�سط  املرئي،  الت�سال  تقنية 

الحرتازية املو�سى بها من قبل فريق البحرين املعني 

بالت�سدي جلائحة كورونا.

لطب  الثالث  ال�سعودي  البحريني  املنتدى  وبحث 

املتعلقة  املحاور  من  عدًدا  يومني  مدى  على  الأ�سنان 

يف  الأ�سنان  طب  مبجال  العاملية  املمار�سات  باأحدث 

منطقة اخلليج العربي والعامل.

دي  »بي  مركز  قبل  من  املنتدى  هذا  تنظيم  وجرى 

اإيه« للفعاليات التدريبية الطبية، واجلمعية ال�سعودية 

من  عدد  واهتمام  مبتابعة  وحظي  الأ�سنان،  لطب 

الكيانات الر�سمية والأهلية وال�سركات واجلهات املهتمة 

قبل  من  معتمد  وهو  وتطوراته،  الأ�سنان  طب  بقطاع 

�ساعة  بـ11  ال�سحية  للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة 

الدكتور  اإيه«  دي  »بي  ملركز  التنفيذي  املدير  تدريبية. 

حممد �سهدا اأعرب عن ارتياحه للنتائج التي خل�س اإليها 

املنتدى البحريني ال�سعودي الثالث لطب الأ�سنان على 

والعلمية  احلديثة  والتجارب  املعلومات  تبادل  �سعيد 

يف طب الأ�سنان وزيادة التوا�سل بني اأطباء الأ�سنان يف 

وزيادة  اخلربات  وتبادل  وال�سعودية  البحرين  من  كل 

التوا�سل والتعاون يف املجال العلمي والبحثي.
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ازدحام يومي يف ق�سم مواعيد العيادات اخلارجية 

مبجمع ال�سلمانية الطبي.. هل يتم اللجوء اإىل خدمة 

املواعيد الإلكرتونية؟

الأعمال وران ب�فيت تربع 30 مليارا  ان رجل  نقراأ 

دولر  ملي�ن   20 بـ  برين  ودونالد  اخلريية،  لالأعمال 

لدعم املدرا�ص يف وطنه، وبرينارد اأو�شري بـ700 ملي�ن 

لتط�ير مرافق اجلامعات

يف املقابل، ويف بيئة اأخرى رجال الأعمال يقاتل�ن يف �شبيل 

ابتعاث اأبنائهم على ح�شاب الدولة..

عندها نعرف ما هي امل�اطنة؟
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ن�سر موقع جا�ست 

جريد، ت�سريحات 

النجمة �سوفيا 

فريجارا، والتي 

ك�سفت فيها عن 

كوالي�س اإ�سابتها 

ب�سرطان الغدة 

الدرقية، وهي يف 

عمر الـ28، وذلك 

خالل لقاء لها مع 

 Stand موؤ�س�سة

 Up to Cancer
لدعم مر�سى 

ال�سرطان.

وك�سفت فريجارا 

عن اأنها ا�سطرت 

اإىل ا�ستئ�سال 

الغدة الدرقية 

ومتكنت من ال�سفاء 

التام، ولكنها 

ل تزال تتناول 

الأدوية للوقاية 

من ق�سور الغدة 

الدرقية، لتوؤكد على 

�سرورة القيام 

بالك�سف املبكر عن 

ال�سرطان.

ا�شتقالل  عن  الإعالن   -  1821

املك�شيك.

لل�ليات  تن�شم  األ�شكا   -  1912

ا اأمريكية. املتحدة وت�شبح اأر�شً

يرف�ش�ن  الفل�شطيني�ن   -  1922

النتداب الربيطاين على فل�شطني وذلك يف 

»م�ؤمتر نابل�ص«.

جيت�لي�  الربازيل  رئي�ص   -  1954

وينتحر  من�شبه  من  ي�شتقيل  فارجا�ص 

بعد ذلك ب�شبب تزايد الأزمة ال�شيا�شية يف 

البالد.

ي�شدر  ياين  امل��شيقار   -  1989

 »Niki Nana« بعن�ان  اخلام�ص  األب�مه 

والذي احت�ى على ثماين مقط�عات.

غ�ربات�ش�ف  ميخائيل   -  1991

ال�شي�عي  احلزب  رئا�شة  من  ي�شتقيل 

ال�ش�فييتي.

يف   95 ويندوز  طرح   -  1995

الأ�ش�اق.

2006 - اإعالن الحتاد الفلكي الدويل 

ال�شم�شية  املجم�عة  عن  بل�ت�  بخروج 

واإنزال رتبته من ك�كب اإىل ك�كب قزم.

2011 - املدير التنفيذي ل�شركة اأبل 

�شتيف ج�بز ي�شتقيل من من�شبه.

خارج  ك�كب  اكت�شاف   -  2016

بروك�شيما  يدعى  ال�شم�شية  املجم�عة 

للحياة  ال�شالح  النطاق  يف  بي  �شنت�ري 

ح�ل بروك�شيما �شنت�ري وه� اأقرب جنم 

اإىل ال�شم�ص.

حالة نادرة لطفل جتعل الطعام يذهب لرئتيه بدالً من املعدة

ترك طفل بريطاين يدعي »هاريل« الأطباء 

غري  جتعله  غام�شة  حالة  ب�شبب  حرية  يف 

قادر على تناول الطعام، حيث اكت�شف�ا اأن كل 

احلليب الذي حاول �شربه كان يذهب مبا�شرة 

كان  عندما  وذلك  املعدة،  من  بدلً  رئتيه  اإىل 

عمره اأ�شب�ًعا واحًدا فقط.

لحظ  عندما  الطفل  اأمر  اكت�شاف  وبداأ 

واحدة  جرعة  مع  التعامل  ميكنه  اأنه  والداه 

يبداأ  اأن  قبل  احلليب  من  فقط  جرعتني  اأو 

اإىل  نقل  اأ�شهر  ثالثة  بلغ  وعندما  البكاء،  يف 

امل�شت�شفى بعد ت�قفه فجاأة عن التنف�ص، وفًقا 

ل�شحيفة مرتو الربيطانية.

الطعام  اأن  الطبية  الفح��ص  واأظهرت 

الذي كان ي�شتهلكه الطفل كان يذهب اإىل رئتيه 

بدلً من معدته، وخالل ال�شن�ات الثالث الأوىل 

من عمره مل يتناول اأي �شيء عرب فمه واعتمد 

على اأنب�ب مت و�شله اإىل معدته.

جراحيتني  عمليتني  بعمل  الأطباء  وقام 

الأم�ر، ولكن مل  يف �شدره ملحاولة ت�شحيح 

يعاين  التي  امل�شكلة  معرفة  الأطباء  ي�شتطع 

منها الطفل، واأظهرت الفح��شات التي اأجريت 

للطفل بعد ذلك، باأنه مل يعد يعاين كثرًيا من 

يتناول  بداأ  حيث  الطعام،  تناول  يف  م�شاكل 

ال�ش�ائل من فمه ب�شكل طبيعي.

اإمام لتدريبات بدنية ومكثفة  النجم حممد  يخ�شع 

الأيام احلالية، ا�شتعداًدا لت�ش�ير فيلمه اجلديد »عمهم« 

وخمرج  الفيلم  �شناع  مع  عمل  جل�شات  يعقد  حيث 

العمل ح�شني املنباوي، لرت�شيح الفنانني امل�شاركني يف 

مبدئي  م�عد  على  الفيلم  �شناع  ا�شتقر  البط�لة، حيث 

كما  املقبل،  اأكت�بر  �شهر  يف  الت�ش�ير  لنطالق  للعمل 

ت�شتعني اجلهة املنتجة بفريق من اإحدى الدول الأوروبية 

لت�شميم م�شاهد الأك�شن التي تعتمد على بع�ص م�شاهد 

اجلرافيك وتتطلب تكلفة اإنتاجية عالية. 

اإمام  حممد  بني  الثانى  التعاون  الفيلم  وي�شجل 

فيلم »ليلة  املنباوي بعدما قدما �ش�ياً  واملخرج ح�شني 

هنا و�شرور« عام 2018 و�شارك يف بط�لته يا�شمني 

�شربى، فاروق الفي�شاوي، بي�مي ف�ؤاد، رحاب اجلمل، 

جابر،  كرم  العاملي  امل�شارعة  ولعب  �شالم،  حممد 

واإخراج  الدين  عز  وحممد  �شقر  م�شطفى  وتاأليف 

ح�شني املنباوي، وتدور اأحداثه يف اإطار ك�ميدي اأك�شن 

ك�ميدي.

امام، »ل�ص بغداد« و�شارك  اأفالم حممد  اآخر  وكان 

اأمينة  رئي�ص،  يا�شمني  عبدال�هاب،  فتحي  بط�لته  يف 

و�شيفا  املختار  �شعد  ت�تة،  عبدالرحمن  حممد  خليل، 

تامر  تاأليف  والفيلم  ف�ؤاد،  وبي�مي  رزق  اأحمد  ال�شرف 

اإبراهيم، واإخراج اأحمد خالد م��شى.

حممد اإمام يخ�ضع لتدريبات 

قا�ضية ومكثفة ب�ضبب فيلم »عمهم«

وفاة اأطول رجل يف الواليات 

املتحدة عن 38 عاًما

 ت�يف اإيغ�ر ف�فك�فين�شكي، اأط�ل رجل يف ال�ليات 

املتحدة، ب�لية ميني�ش�تا عن عمر ناهز 38 عاما.

وقالت عائلة ف�فك�فين�شكي، الأوكراين امل�لد، اإنه ت�يف 

متاأثرا باأمرا�ص القلب اجلمعة يف عيادة ماي� بروت�ش�شرت.

وت�شبب ورمه الذي كان ي�شغط على الغدة النخامية 

النم�، ومنا  اإفراز م�شت�يات غري طبيعية من هرم�ن  يف 

اأقدام   7 بط�ل  املتحدة  ال�ليات  يف  رجل  اأط�ل  لي�شبح 

و8.33 ب��شات )مرتان و34.5 �شم(.

بارك،  بروكلني  من  لدان  اأوليه  الأكرب،  �شقيقه  قال 

اإن  مينياب�لي�ص«،  اأوف  تريي�ن  »�شتار  ل�شحيفة 

ف�فك�فين�شكي كان من امل�شاهري عندما و�شل من اأوكرانيا 

اأواخر الثمانينيات من  ب�شبب حجمه واحلرب الباردة يف 

القرن املا�شي.

قاعة األربت امللكية ت�ضتقبل العر�ض العاملي

No Time To Die االأول لفيلم جيم�ض بوند

العر�ص  اإقامة  م�عد  عن  ميل  ديلي  م�قع  ك�شف 

 No Time To Die العاملي الأول لفيلم جيم�ص ب�ند

يف 28 �شبتمرب املقبل بقاعة األربت امللكية بلندن، وه� 

اجلزء اجلديد من جيم�ص ب�ند الذي طال انتظاره، حيث 

مت تاأجيله اأكرث من مرة ب�شبب جائحة ك�رونا.

ويدور الفيلم اجلديد ح�ل حياة جيم�ص ب�ند الذي 

ترك اخلدمة الن�شطة ليتمتع بحياة هادئة يف جامايكا، 

لكن هدوء حياته ل يدوم ط�يالً، حيث يح�شر �شديقه 

املركزية  ال�شتخبارات  وكالة  من  ليرت  فيليك�ص  القدمي 

عاملمِ  اإنقاذ  مهمة  اأن  تبني  ثم  ومن  امل�شاعدة،  لطلب 

اأدى  ما  مت�قًعا،  كان  مما  خيانًة  اأكرث  كانت  خمط�ف 

اإىل �شرير غام�ص م�شلح بتكن�ل�جيا  اإىل و�ش�ل ب�ند 

جديدة خطرية.

فيلم No Time to Die من اإخراج كاري ج�جي 

اإىل جنب مع  التاأليف جنبا  الذي �شارك يف  ف�ك�ناجا، 

نيل ب�رفي�ص، روبرت واد، �شك�ت ز. برينز، فيبي والر 

– بريدج، اإيان فليمنج، وجدير بالذكر اأن فيلم جيم�ص 
ب�ند 25 يعترب اآخر فيلم يف �شل�شلة جيم�ص ب�ند الذي 

ال�شل�شلة  حققت  بعدما  كريج  دانيال  ببط�لتها  يق�م 

الذي يق�م ببط�لتها اأعلى الإيرادات يف تاريخ ال�شل�شة 

ال�شهرية.

ويج�شد رامي مالك ذات الأ�ش�ل امل�شرية �شخ�شية 

ال�شرير يف اجلزء اجلديد، �شافني، وهي ال�شخ�شية التي 

ترتدي ما�شك اأغلب م�شاهد الفيلم.

ال�ضحة ت�ضجل حالة وفاة 

و84 اإ�ضابة جديدة بكورونا

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

عددها 15383 يف ي�م 23 اأغ�شط�ص 2021، اأظهرت 

ت�شجيل 84 حالة قائمة جديدة منها 36 حالة لعمالة 

 8 و  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة   40 و  وافدة، 

حالة   102 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالت 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.269362

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 4 حالت، 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

من  م�شتقر  و�شعها  حالة   962 اأن  حني  يف  حالت   8

حالة   966 بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد 

قائمة.



جرى اتصال هاتفي مس��اء أمس، بين حض��رة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
وأخيه فخامة الرئيس قيس بن س��عيد رئيس الجمهورية التونسية 

الشقيقة.
واس��تعرض جاللة الملك المف��دى مع الرئيس التونس��ي العالقات 
األخوية الوثيقة وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجاالت التي 

تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأع��رب جاللته عن أصدق تمنياته للجمهورية التونس��ية وش��عبها 
الش��قيق بدوام التقدم واالزدهار والنماء واألمن واالس��تقرار بقيادة 

فخامة الرئيس قيس بن سعيد.
من جانبه، أعرب الرئيس التونس��ي عن ش��كره وتقديره لجاللة الملك 
المف��دى على جهود جاللته في تطوير العالقات الثنائية المتميزة بين 
البلدين الش��قيقين، متمنيًا لش��عب مملكة البحرين المزيد من الرفعة 

والرخاء والتطور تحت قيادة جاللته الحكيمة.
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 الملك يهنئ رئيس 
أوكرانيا بذكرى االستقالل

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه، برقي��ة تهنئة إلى 
فخامة الرئيس فالديمير زيلينس��كي رئي���س أوكرانيا، وذلك 
بمناس��بة ذكرى استقالل بالده، أعرب جاللته في البرقية عن 
أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب 

أوكرانيا الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
يعزيان أمير الكويت بوفاة بدرية األحمد الجابر

بع��ث حضرة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورع��اه، برقية تعزية ومواس��اة إلى أخيه صاحب 
الس��مو الش��يخ نواف األحمد الجابر الصباح، أمير 

دولة الكويت الشقيقة.
أع��رب جاللت��ه في البرقي��ة عن خال��ص تعازيه 
وصادق مواساته األخوية في وفاة الشيخة بدرية 
األحم��د الجاب��ر المب��ارك الصباح، داعي��ًا جاللته 
المولى القدير أن يتغمد الفقيدة بواس��ع رحمته 

ورضوانه ويدخلها فس��يح جناته، وأن يلهم أسرة 
آل صباح الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
برقية تعزية ومواس��اة إلى صاحب السمو الشيخ 

نواف األحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
 أع��رب س��موه فيها عن خال��ص تعازيه وصادق 
مواساته األخوية في وفاة الشيخة بدرية األحمد 
الجاب��ر المب��ارك الصب��اح، داعيًا س��موه المولى 

القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه 
ويدخلها فس��يح جناته، وأن يلهم أسرة آل صباح 

الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.
كم��ا بعث صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء برقيت��ي تعزية مماثلتين 
إل��ى أخيه س��مو الش��يخ مش��عل األحم��د الجابر 
الصب��اح ول��ي عهد دول��ة الكويت، وأخيه س��مو 
الش��يخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس 

الوزراء بدولة الكويت.

عاهل البالد المفدى

مستشار الملك للشؤون 
الدبلوماسية يستقبل سفير 

البحرين لدى البرازيل

اس��تقبل مستشار جاللة الملك للش��ؤون الدبلوماسية الشيخ 
خالد بن أحمد بن محم��د آل خليفة بمكتبه بقصر القضيبية 
أمس الس��فير بدر عباس الحليبي، بمناس��بة تعيينه س��فيرًا 

للبحرين لدى البرازيل.
وهنأ الش��يخ خال��د بن أحمد بن محمد آل خليفة الس��فير بدر 
عب��اس الحليبي عل��ى الثقة الملكية الس��امية، متمنيًا له كل 
التوفي��ق ف��ي أداء مهامه الدبلوماس��ية والنجاح ف��ي تعزيز 
عالق��ات الصداق��ة بين البحري��ن والبرازيل وفت��ح آفاق أرحب 

للتعاون المشترك على المستويات كافة.
 م��ن جانبه، عبر الس��فير الحليبي ع��ن اعتزازه بلقاء الش��يخ 
خالد ب��ن أحمد بن محمد آل خليفة، وعميق ش��كره وتقديره 
الهتمام��ه الذي يدفعه لبذل مزيد من الجهد في أداء مهامه 

الدبلوماسية.

اتصال هاتفي بين العاهل والرئيس التونسي يبحث تعزيز العالقات األخوية

 الملك : نتمنى لتونس وشعبها الشقيق
 دوام التقدم واالزدهار واألمن واالستقرار

الرئيس التونسي

 وزير التربية: 4390 تربويًا 
يستفيدون من 17 برنامجًا تدريبيًا

كش��ف الدكت��ور ماج��د ب��ن عل��ي 
النعيمي وزير التربية والتعليم أنه 
في إطار خطط التمهين المستمر 
مختل��ف  ف��ي  العامل��ة  للك��وادر 
القطاعات، فقد استفاد 4390 من 
منتس��بي الوزارة م��ن 17 برنامجًا 
تدريبي��ًا نفذه��ا المرك��ز اإلقليمي 
واالتصال،  المعلومات  لتكنولوجيا 
ال��ذي يعم��ل ف��ي البحري��ن تحت 
إش��راف منظمة اليونس��كو، وذلك 
خالل الفت��رة من س��بتمبر 2020 

وحتى أغسطس 2021.
وأوضح أن الش��ريحة المس��تفيدة 
م��ن التدريب بالمركز قد ش��ملت 
3961 معلم��ا، و374 اختصاصي��ا 
تربوي��ا، و23 معل��م تربية خاصة، 
و7 مديري��ن مس��اعدين، و25 من 
تخصص��ات أخرى، والذين ش��اركوا 

في المج��االت المتنوع��ة للبرامج، 
الوظيفية  والمهام  تتناسب  والتي 
ل��كل مت��درب بحس��ب احتياجاته 
المس��تجدات  التدريبي��ة، وتواكب 

العالمي��ة الرقمي��ة، ومنها: كتابة 
الم��واد التفاعلي��ة وإدارة التعليم 
التنمي��ة  وأه��داف  بع��د،  ع��ن 
المس��تدامة 2030، وإع��داد مواد 
التدريب عن بع��د، واإلنفوجرافيك 
والرحالت  التصمي��م،  وأساس��يات 
المعرفي��ة عبر الوي��ب، وتطبيقات 
الحوس��بة الس��حابية في التعليم، 
الكت��اب  ونش��ر  وتصمي��م 
اإللكترون��ي، والتدري��ب على دليل 
التعليمي  المحت��وى  إنتاج  معايير 
الترب��وي،  والتأس��يس  الرقم��ي، 
والبن��اء الترب��وي، وتحليل وعرض 
البيانات باستخدام النظم الرقمية، 

والموارد التعليمية المفتوحة.
وأكد الوزير أنه منذ تأسيس المركز 
المعلومات  لتكنولوجي��ا  اإلقليمي 
واالتص��ال من الفئ��ة الثانية على 

أرض مملك��ة البحري��ن ف��ي ع��ام 
2012، تح��ت إش��راف اليونس��كو، 
وهو يق��وم بدور فاع��ل في خدمة 
دول اإلقليم ف��ي مجال اختصاصه، 
إذ اس��تفاد من برامج��ه التدريبية 
وورش عمل��ه اآلالف م��ن مختل��ف 
البلدان، األمر الذي أدى إلى تجديد 
عمله لدورة ثانية مدتها 6 سنوات، 
وذلك في مذكرة تم توقيعها عام 
2019، بع��د نج��اح المملك��ة في 
تحقي��ق األه��داف المتف��ق عليها، 
المركز،  ه��ذا  باحتضان  وجدارتها 
لم��ا تولي��ه م��ن اهتم��ام كبي��ر 
لتكنولوجي��ا المعلومات واالتصال 
ف��ي جمي��ع المج��االت، خصوص��ًا 
المجال التعليمي، إيمانًا بأهميتها 
المتعاظم��ة ودورها ف��ي التنمية 

واإلنتاج والتواصل مع العالم.

وزير التربية والتعليم

»العدل«: أدلة تنظيمية لعمل مكتب التوفيق األسري
بحث��ت لجن��ة تكاف��ؤ الف��رص ب��وزارة الع��دل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف، مقترح وضع أدلة 
إجرائية تنظيمية لعمل مكتب التوفيق األس��ري 
وفروعه، وإط��الق حمالت توعوية للتعريف بدور 
مكاتب التوفيق ومراكز اإلرشاد األسري مع تنفيذ 
لقاءات جماهيرية وزي��ارات ميدانية ومحاضرات 

وورش توعوية حول تعزيز الترابط العائلي.
ج��اء ذل��ك، خ��الل اجتماعه��ا أمس، ع��ن ُبعد 
برئاس��ة وكي��ل ال��وزارة للتخطي��ط والتوفي��ق 
األس��ري والنفقة عضو المجل��س األعلى للمرأة 
رئي��س لجن��ة تكاف��ؤ الف��رص بال��وزارة دانة 
الزياني؛ حي��ث رفعت وأعضاء اللجن��ة، التهاني 
والتبريكات إلى صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بن��ت إبراهي��م آل خليفة قرين��ة عاهل 
البالد المفدى رئيس��ة المجل��س األعلى للمرأة 
حفظها اهلل، بمناس��بة مرور عش��رين عامًا على 

تأسيس المجلس األعلى للمرأة.
كما بحثت، إيجاد ميزانية خاصة لتلبية احتياجات 

الم��رأة في الوزارة ضمن خطط ومش��اريع لجنة 
تكافؤ الف��رص، بالتعاون م��ع المجلس األعلى 
للمرأة الشريك األساسي للمضي قدما في تعزيز 
التنس��يق بين الجانبين وفقًا ألطر عمل واضحة، 
وإج��راء المراجع��ات الالزمة والتقيي��م وقياس 
األثر، وصواًل إلى األهداف المشتركة المنشودة. 
وأش��ادت الزياني، باإلنجازات التاريخية الرائدة 
الت��ي حققه��ا المجل��س األعل��ى للم��رأة خالل 
عقدين من تأسيس��ه على مس��توى دعم تقدم 
الم��رأة وتمكينها على مختل��ف األصعدة، حيث 
قدمت المرأة البحريني��ة أدوارًا ريادية في كافة 

مسارات التنمية.
وبحث��ت اللجنة، ع��ددًا من المب��ادرات الهادفة 
إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين 
والمقيمي��ن بما يراع��ي احتياج��ات الموظفين 
والمس��تفيدين م��ن الجنس��ين، بالتع��اون مع 
المجل��س األعلى للمرأة كش��ريك أس��اس ورائد 
من خالل التنس��يق بي��ن الجانبين ف��ي مختلف 

قضاي��ا الم��رأة، ومواصل��ة تبن��ي وزارة العدل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف للعدي��د م��ن 
مرئيات ومبادرات المجلس األعلى للمرأة كبيت 
خب��رة إقليمي في كل ما يعن��ى بتمكين المرأة، 
وإبراز تقدم وتنافسية المرأة البحرينية كشريك 

متكافئ في التنمية الوطنية.
وتابع��ت اللجن��ة، تفعي��ل أوجه تطوي��ر آليات 
تقدي��م خدم��ات التوفي��ق األس��ري م��ن خالل 
متابع��ة الخط��ة التنفيذي��ة لإلط��ار الموح��د 
لخدمات اإلرش��اد والتوعية األسرية »20 برنامج 
ذات أولوي��ة لع��ام 2020« التابع��ة للمجل��س 
األعل��ى للمرأة، وما اش��تملت علي��ه الخطة من 
بن��ود دخل��ت حي��ز التنفيذ وبن��ود بحاج��ة إلى 
متابع��ة الس��تكمالها، بهدف تس��هيل وصول 
األسر إلى خدمات التوفيق األسري، واستعراض 
الخطط التدريبية لبن��اء قدرات وتنمية مهارات 
العاملي��ن في مراكز ومكات��ب تقديم الخدمات 

األسرية.

 رنا بنت عيسى: 
 تطوير التعاون مع الفلبين 
في مجال التعليم العالي

اس��تقبلت األمينة العامة لمجلس التعلي��م العالي نائبة رئيس 
مجلس أمناء التعليم العالي الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن 
دعي��ج آل خليفة بمكتبها، س��فير الفلبين المعتمد لدى البحرين  

ألفونسو فيرنايد أ. فير، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة.
ورحب��ت الش��يخة رنا بنت عيس��ى بالس��فير ألفونس��و فيرنايد أ. 
فير، معربًة عن تقديرها لجهوده الملموس��ة في تنمية عالقات 
الصداق��ة بين البحري��ن والفلبين على كاف��ة األصعدة، في ظل 
الحرص المشترك على االرتقاء بهذه العالقات والمضي بها آلفاق 
أرحب، كما أعربت عن تطلعها لتطوير التعاون بين مؤسس��ات 
التعلي��م العالي ف��ي البلدين الصديقين، بما يدعم مس��اعيهما 
الرامي��ة لدف��ع المنظوم��ة التعليمي��ة وتحس��ين مخرجاته��ا، 
واالنخراط على نطاق أوسع في مجاالت علوم المستقبل، وتأهيل 
الطلبة بش��كل أفضل لمواجه��ة مختلف التحدي��ات، متمنيًة له 
دوام التوفيق. من جانبه، أعرب الس��فير ألفونس��و فيرنايد أ. فير 
لألمين العام عن اعتزازه بفترة عمله سفيرًا لبالده لدى البحرين، 
وش��كره لما حظي به م��ن تعاون من قبل المس��ؤولين، متمنيًا 

للمملكة المزيد من الرقي واالزدهار في شتى المجاالت.

الشيخة مي تبحث مع السفير 
التونسي تعزيز العالقات الثقافية

استقبلت رئيس��ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت 
محم��د آل خليف��ة ف��ي مكتبها أمس الس��فير التونس��ي الجديد 
ل��دى البحرين كمال القيزاني، حيث تباحث الطرفان س��بل تعزيز 

العالقات الثقافية بين البلدين.
ورحبت بالسفير، متمنية له إقامة مثمرة في البحرين وأن تكون 

فترة عمله مليئة بالمنجزات التي تجمع البلدين.
وأك��دت عل��ى متان��ة العالقات بي��ن البحرين وتونس، مش��يدة 

بالحضور التونسي المستمر في الحراك الثقافي في المملكة.
وأطلعت السفير على آخر تطورات مشاريع هيئة الثقافة وأهمها 
تحضيرات المملكة للمش��اركة في إكس��بو 2020 دبي بداية من 
ش��هر أكتوبر القادم. من جانبه أكد الس��فير القيزاني أن تونس 
والبحرين تتمتعان بعالقات لطالما أثمرت العديد من المشاريع 
الثقافي��ة، مبديا اس��تعداده للتع��اون مع الهيئ��ة لدعم الحراك 

الثقافي في البحرين خالل الفترة المقبلة.

 البحرين تستضيف المنتدى 
السعودي البحريني الثالث لطب األسنان

اس��تضافت البحرين ألول مرة، المنتدى البحريني 
الس��عودي الثال��ث لطب األس��نان بع��د أن جرى 
تنظي��م الدورتي��ن الس��ابقتين له��ذه الفعالية 

الطبية في المملكة العربية السعودية.
وشارك في المنتدى قرابة 200 من أطباء األسنان 
البحرينيين والس��عوديين، حضر 40 منهم بشكل 
ش��خصي، فيما حضر الباقون عبر تقنية االتصال 
المرئي، وسط التزام كامل باإلجراءات االحترازية 
الموص��ى بها من قب��ل الفريق الطب��ي للتصدي 

لفيروس كورونا )كوفيد 19(.
وبحث المنتدى على مدى يومين عددا من المحاور 
المتعلقة بأح��دث الممارس��ات العالمية بمجال 

طب األسنان في منطقة الخليج العربي والعالم.
وجرى تنظيم المنتدى من قبل مركز »بي دي إيه« 

للفعاليات التدريبية الطبية، والجمعية السعودية 
لطب األسنان، وحظي بمتابعة واهتمام عدد من 
الكيانات الرس��مية واألهلية والشركات والجهات 
المهتمة بقط��اع طب األس��نان وتطوراته، وهو 
معتم��د من قبل الهيئة الس��عودية للتخصصات 

الصحية ب� 11 ساعة تدريبية.
المدي��ر التنفي��ذي لمركز »بي دي إي��ه« الدكتور 
للنتائ��ج  ارتياح��ه  ع��ن  أع��رب  ش��هدا،  محم��د 
الت��ي خل��ص إليها المنت��دى على صعي��د تبادل 
المعلوم��ات والتجارب الحديثة والعلمية في طب 
األس��نان وزيادة التواصل بين أطباء األس��نان في 
كل م��ن البحري��ن والس��عودية وتب��ادل الخبرات 
وزي��ادة التواص��ل والتعاون في المج��ال العلمي 

والبحثي.

وكش��ف أن هذه الفعالية هي األول��ى من نوعها 
الت��ي تقام بش��كل فعل��ي ولي��س افتراضيا في 
البحري��ن منذ بداي��ة جائحة كورون��ا )كوفيد�19( 
وحتى اآلن، مؤك��دا أن المنظمين بذلوا كل جهد 
ممكن م��ن أجل تبني أعلى معايير الس��المة في 
مج��ال اإلج��راءات االحترازية للوقاي��ة من عدوى 
فيروس كورونا )كوفي��د 19(، بما في ذلك أتمتة 

جميع العمليات التنظيمية.
وأك��د أن اس��تضافة البحري��ن للمنت��دى للدورة 
الثالث��ة على التوالي تعكس م��دى تطور القطاع 
الصح��ي في المملكة وبش��كل خ��اص قطاع طب 
األس��نان، ويش��ير إلى مجاالت النمو الكبيرة التي 
يحملها هذا القط��اع، وإمكانية االرتكاز عليه في 

مجال السياحة العالجية.
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للعام الثاني على التوالي

 تخصص جائزة عيسى بن علي للعمل 
التطوعي للكوادر الوطنية بالصفوف األمامية

أكد س��مو الشيخ عيس��ى بن علي آل 
خليف��ة وكي��ل وزارة ش��ؤون مجلس 
ال��وزراء الرئي��س الفخ��ري لجمعي��ة 
النجاح��ات  أن  الطيب��ة،  الكلم��ة 
الباه��رة التي حققته��ا البحرين في 
التص��دي لجائح��ة في��روس كورونا 
المستجد )كوفيد�19(، جاءت ترجمة 
للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، والجهود 
الحثيث��ة والمتابعة المس��تمرة من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العه��د 
رئيس مجلس الوزراء، وقيادة س��موه 
الوطني،  البحري��ن  لفري��ق  الحكيمة 
والتي أسهمت في الحد من تداعيات 
األصع��دة  مختل��ف  عل��ى  الجائح��ة 

الصحية واالقتصادية واالجتماعية. 
وتقدي��رًا  أن��ه  إل��ى  وأش��ار س��موه 
للجه��ود والعط��اءات الت��ي تقدمها 
بالصف��وف  البحريني��ة  الك��وادر 
األمامية في مواجهة فيروس كورونا 
)كوفي��د�19( المس��تجد، فق��د تقرر 
تخصي��ص النس��خة الحادية عش��رة 
من الجائزة التي تحمل اس��م سموه 
الثانية  وللس��نة  للتطوعي،  للعم��ل 
عل��ى التوالي، لتكريم ه��ذه الكوادر  
واالحتف��اء بما تقدمه م��ن عطاءات 
وتضحي��ات إنس��انية كان لها أثرها 
الواضح ف��ي تقليل نس��ب اإلصابات 
والوفيات، والتوسع في تقديم العالج 
واللقاح��ات، لتتبوأ مملك��ة البحرين 
ص��دارة التقارير الدولية ذات الصلة، 
ولتصب��ح نموذجا ف��ي ُحس��ن إدارة 

األزمات والطوارئ.
ونوه س��موه إلى أن الكوادر الوطنية 
الموج��ودة ف��ي الصف��وف األمامية 
قدم��ت أروع األمثل��ة ف��ي التفان��ي 
واإلخالص للوطن، وأن تكريمها هو 
رس��الة اعتزاز وتقدير وشكر لها على 
جهودها وبصماتها اإلنس��انية التي 
نالت احترام الشعب البحريني، والتي 
ج��ددت التأكي��د عل��ى م��دى أصالة 
ش��عب البحري��ن وما يتحل��ى به من 

حس المسؤولية الوطنية.
وقال س��مو الش��يخ عيس��ى بن علي 
آل خليف��ة: »إن أزم��ة جائحة كورونا 
)كوفي��د�19( رغ��م قس��وتها إال أنها 
أظهرت جانبا مهما في شخصية أبناء 
البحري��ن وهو المب��ادرة إلى التطوع 
االلتف��ات  دون  اإلنس��اني  والعم��ل 
النتائ��ج  المخاط��ر، فكان��ت  لحج��م 
باه��رة وحج��م اإلنجاز ف��ي مواجهة 
الجائح��ة عظيم��ا، وم��ن واجبن��ا أن 

نقدم هذه النم��اذج الوطنية كقدوة 
طيبة للشباب«.

وأك��د س��موه أن المب��ادرات والحزم 
االقتصادي��ة الت��ي ب��ادرت مملك��ة 
البحري��ن بتقديمه��ا أس��همت ف��ي 
تقلي��ل التداعيات الس��لبية للجائحة 
عل��ى العديد من الفئ��ات المجتمع، 
السيما األكثر احتياجا، وكانت تعبيًرا 
عمليا عن قيم التضامن االجتماعي.

وأعرب س��موه عن تقدي��ره واعتزازه 
بش��باب وش��ابات البحري��ن الذي��ن 
ل��م يت��رددوا ف��ي االنضم��ام لفرق 
التطوع في مختلف األجهزة والمواقع 
الرسمية واألهلية والتجارية، مؤكدا 
س��موه أن جهوده��م كان��ت عنصًرا 
الوطن��ي،  البحري��ن  لفري��ق  داعم��ا 
وساعدت في ضمان تنفيذ اإلجراءات 
واالش��تراطات والتدابي��ر االحترازية 
لمكافح��ة  تطبيقه��ا  يت��م  الت��ي 

الجائحة.
وأكد سمو الش��يخ عيسى بن علي آل 
خليف��ة أن تاري��خ العم��ل التطوعي 
في مملك��ة البحرين طوي��ل وممتد 
ويعك��س العمق الحضاري للمملكة، 
لنهض��ة  أساس��ية  ركي��زة  ويع��د 
المجتم��ع ودع��م مس��يرة التنمي��ة 
الش��املة الت��ي تش��هدها البالد في 
ظل القيادة الحكيم��ة لجاللة الملك 

المفدى.
وأشار س��موه إلى أهمية العمل على 
غ��رس قي��م العم��ل التطوع��ي في 
نفوس الشباب والناشئة وتشجيعهم 
على خوض ه��ذه المضمار، باعتباره 
مطلبا دينيا وأخالقيا وإنس��انيا تقوم 

المجتمعات  علي��ه أعم��دة نهض��ة 
وتطورها.

وش��دد س��موه على أن نش��ر الوعي 
بأهمية وأث��ر العم��ل التطوعي في 
نماء المجتمع وتطوره هو مسؤولية 
وطنية يجب أن تتش��ارك فيها جميع 
وأن  واألهلي��ة،  الرس��مية  الجه��ات 
تحقيق ذل��ك يحتاج إل��ى وضع مزيد 
من الخطط االس��تراتيجية والبرامج 
اإلعالمي��ة والتوعي��ة لنش��ر ثقاف��ة 
التطوع من أجل بناء مجتمع متحاب 

ومترابط.
وأع��رب س��مو الش��يخ عيس��ى ب��ن 
عل��ي آل خليف��ة ع��ن خالص ش��كره 
وتقدي��ره لرئي��س وأعض��اء جمعية 
الكلم��ة الطيب��ة وجميع منتس��بيها 
عل��ى جهودهم ف��ي تحقيق رس��الة 
وأهداف الجمعية الرامية إلى االرتقاء 
بالمس��ؤولية المجتمعية والنهوض 
التنم��وي والعط��اء االجتماع��ي في 

مملكة البحرين.
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن جائزة س��مو 
الش��يخ عيس��ى بن خليفة آل خليفة 
للعم��ل التطوع��ي يت��م منحها في 
شهر سبتمبر من كل عام، بالتزامن 
مع احتف��االت اليوم العربي للتطوع، 
وتنظمه��ا جمعي��ة الكلم��ة الطيبة 
العرب��ي  االتح��اد  م��ع  بالتع��اون 
للتطوع، وتهدف إلى تشجيع الشباب 
على تقديم حل��ول مبتكرة من خالل 
أعمال تطوعية تساهم في مواجهة 
دور  وتفعي��ل  واألزم��ات  التحدي��ات 
الش��باب في مجال العم��ل التطوعي 

ونشر ثقافته.

سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة

»التخطيط العمراني«: االشتراطات التنظيمية 
للتعمير ضماٌن للتنمية العمرانية المستدامة

أّك��دت هيئة التخطي��ط والتطوي��ر العمراني على 
ض��رورة االطالع عل��ى القوانين واللوائ��ح والقرارات 
الُمنِظم��ة لتصني��ف وتعمي��ر العق��ارات وألعم��ال 
تقس��يم وتعمير األراضي قبل اإلقدام على ش��راء أو 
بناء أي عقار، لضمان التنمية العمرانية المستدامة، 
حي��ث ياتي ذلك، دعم��ًا لتنظيم القط��اع العمراني 
والعق��اري في مملكة البحري��ن، وحرصًا على تعزيز 

الوعي لدى جميع المعنيين بهذا القطاع.
وأوضحت الهيئة أن االطالع المسبق واإللمام بتلك 
التش��ريعات يحمي من اتخاذ ق��رارات غير متوافقة 
معها، كما يجّنب وقوع الضرر أو ارتكاب أي مخالفة 

قانونية.
وبيّنت أهمية إلمام الماّلك والمطورين باالشتراطات 
الُمنّظمة لتصنيف األراضي والواردة ضمن القرار رقم 
28 لس��نة 2009 المتعلق باالشتراطات التنظيمية 
للتعمي��ر بمختل��ف المناطق في مملك��ة البحرين، 
وكذلك االطالع على االشتراطات المتعلقة بتنظيم 
عملية تقس��يم األراضي والواردة ضمن المرس��وم 
بقانون رقم 3 لس��نة 1994 بشأن تقسيم األراضي 
المع��دة للتعمير والتطوير، وبم��ا ورد في الالئحة 

التنفيذي��ة لها من معايير فني��ة تخضع لها عملية 
تقس��يم األراضي. وأش��ارت إلى ضرورة اطالع ماّلك 
األراض��ي عل��ى اإلج��راءات المتبع��ة ف��ي التصنيف 
والتقس��يم، والتي تعتبر عملية مش��تركة تقتضي 
التنس��يق والتعاون بين الهيئ��ة وعدد من الجهات 
الحكومي��ة المعنية، حيث تأتي الق��رارات المتخذة 

وفق آلية مدروسة بحسب طبيعة المنطقة.
وأوضحت، أن ه��ذه الجهود تّصب في إطار تخطيط 
عمراني نموذجي لمختلف مدن وقرى المملكة، كما 
تش��مل هذه العملية دراسة ش��بكة الطرق وتقييم 
كفاءة البنية التحتية فيها وربطها بشبكة الخدمات 
العامة، وضمان تطابقها مع المعايير التخطيطية 
باإلج��راءات  ومروره��ا  المعتم��دة،  والتعميري��ة 
الهيكل��ي  المخط��ط  أله��داف  وفق��ًا  الصحيح��ة 

االستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030.
وأك��دت الهيئ��ة ترحيبه��ا الدائم باس��تقبال كافة 
استفس��ارات وتس��اؤالت المواطنين وإزالة أي لبس 
لديهم، والتأكد من س��المة إجراءات تقسيم األرض 
ومطابقته��ا لالش��تراطات التنظيمي��ة للتعمي��ر، 
والتأكد كذلك من اشتراطات التعمير الخاصة بها، 

وذلك عن طريق قس��م خدمات الزبائن، مشيرًة إلى 
أنها تس��عى لتس��هيل اإلجراءات والخدمات لضبط 
العملية بشكل يضمن مصلحة الماّلك والمطورين 

بالدرجة األولى. 
ودع��ت الهيئة الجمهور إلى االط��الع على آخر أخبار 
الحمل��ة التوعوية تح��ت عنوان »عّم��ر صح« والتي 
تتضم��ن كاف��ة المعلومات واإلرش��ادات التوعوية 
التي تهم المعنيين، وذلك من خالل زيارة حس��ابها 
»انس��تغرام«  االجتماع��ي  التواص��ل  موق��ع  ف��ي 

@bahrainupda
ُيش��ار إلى أن هيئة التخطي��ط والتطوير العمراني 
تق��دم مجموعة م��ن الخدم��ات الخاص��ة باألفراد، 
تشمل خدمة االستعالم عن تصنيف العقارات وعن 
اش��تراطات تقس��يم األراض��ي، وخدمة االس��تعالم 
عن وضعي��ة أرض، إلى جانب الخدم��ات المتعلقة 
بالمطوري��ن العقاريي��ن وتضم خدم��ة طلب عقد 
اجتماع اس��تيضاحي إلى جانب خدمة طلب اجتماع 
مراجعة اكتمال المتطلب��ات، وغيرها من الخدمات 
التي يمكن االستفادة منها عن طريق زيارة الموقع 

WWW.UPDA.GOV.BH اإللكتروني للهيئة

 ميرزا التعاون المشترك 
 مع شركة »إيجابي« 

الكويتية القابضة

عقد رئيس هيئة الطاقة المس��تدامة الدكتور عبدالحس��ين بن 
عل��ي مي��رزا اجتماعًا افتراضي��ًا عن بعد مع وفد رفيع المس��توى 
من ش��ركة »إيجاب��ي« الكويتية القابضة التي تضم 6 ش��ركات 
تعمل وتستثمر في مجاالت وقطاعات مختلفة، منها االتصاالت 
والنفط والغاز واألمن والدف��اع وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك 
حلول االتصاالت المتكاملة. وأش��اد ميرزا بمبادرة شركة إيجابي 
واهتمامه��م ببح��ث أوجه التعاون المش��ترك م��ع هيئة الطاقة 
المستدامة بما يعزز إسهامات الشركة في دعم الجهود الوطنية 
للنه��وض بقط��اع الطاقة المس��تدامة ف��ي المملك��ة واالرتقاء 
بالخدمات المقدمة من قبل مختلف الش��ركات التابعة لها، كما 
ثمن إس��هامات شركتي إنس��يابي وهورايزن التابعتين للشركة 
القابض��ة واللتي��ن تعمالن في مج��االت التخطي��ط والتصميم 
وتدشين وصيانة البنية التحتية الوطنية لشبكة األلياف الضوئية 
لكاف��ة الخدم��ات الت��ي تقدمانه��ا دعم��ًا لش��ركات االتصاالت 
البحرينية، بنسبة تنفيذ تصل إلى 80% من تغطية شبكة األلياف 
الضوئية في مملكة البحرين، بما فيها خدمات توصيل الش��بكة 

إلى المنازل والمباني التجارية.

 3 آالف زائر لمعرض الفنون 
التشكيلية منذ االفتتاح منتصف يوليو

بعد مرور أكثر من شهر على افتتاحه مازال معرض 
البحرين الس��نوي للفنون التش��كيلية في نس��خته 
الس��ابعة واألربعين يواصل فت��ح أبوابه للجمهور 
مقّدم��ًا ص��ورة بانورامي��ة تكش��ف جم��ال وتنّوع 
إبداع��ات الحراك الفني التش��كيلي ف��ي المملكة، 
حيث ش��هد حتى اآلن زيارة أكثر من 3000 شخص. 
ويش��ارك في المع��رض هذا الع��ام 27 فنانة و20 
فنانًا من الرّواد والشباب من المواطنين والمقيمين 
في المملكة، يقّدمون عشرات األعمال التي توظف 

خامات وأساليب ومدارس فنية متعددة. 
وكان المع��رض فتح أبوابه منتصف يوليو الماضي 
تحت رعاية صاحب السمو الملكّي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، 

حيث تنّظم��ه هيئة البحري��ن للثقاف��ة واآلثار في 
مس��رح البحرين الوطني. ويفت��ح المعرض أبوابه 
يوميًا ماع��دا أيام الثالث��اء من الس��اعة ال�10:00 

صباحًا حتى ال�7:00 مساًء. 
ويضم المعرض أعمااًل من مدارس واتجاهات فنية 
مختلف��ة وتتن��وع ما بين أعمال رس��م باس��تخدام 
خام��ات ومواد متع��ددة، وأعمال فيدي��و وتركيب، 

وتصوير فوتوغرافي، نحت وغيرها. 
وأعل��ن المع��رض حي��ن افتتاح��ه ع��ن الفائزين 
بجوائ��زه، حيث ف��ازت هذا العام بجائ��زة »الدانة« 
األولى مري��م النعيم��ي، فيما حصل عل��ى الجائزة 
الثاني��ة أحمد عنان وحصلت جمان��ة القّصاب على 
جائ��زة المركز الثالث. وكانت الهيئة أطلقت ضمن 

نش��اط المعرض جائ��زة الجمهور، وه��ي الجائزة 
الرابعة للمعرض، حيث سيفوز بها الفنان الحاصل 
عل��ى أكبر عدد من أصوات ال��زّوار والذي تعلن عنه 
الهيئ��ة في خت��ام المع��رض. ويمك��ن التصويت 
للعمل الفني المفّضل من خ��الل المنّصة الخاصة 
الموجودة ف��ي بهو المعرض في مس��رح البحرين 

الوطني. 
وعل��ى هامش المع��رض افتتحت الهيئ��ة معرضًا 
بعن��وان »خليفة ب��ن س��لمان - حض��ور بالمحبة 
تجّدد ألعوام: 1972-2020« تم تكريسه لصاحب 
الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة 
رحمه اهلل، والذي رعى بش��كل متواصل حتى العام 

الماضي المعرض منذ انطالقته عام 1972م. 

»حفظ النعمة« تكرم »طلبات« 
لدعمها نجاح التبرعات عبر المنصة

كرمت جمعية حفظ النعمة شركة طلبات؛ تقديرًا لدعمها نجاح 
فك��رة التبرعات من خالل المنص��ة الرائدة إقليمًي��ًا في توصيل 
الطع��ام والتج��ارة الس��ريعة. وب��دأ الطرف��ان حمل��ة التبرعات 
بالوجبات الغذائية عبر تطبيق »طلبات« في مطلع العام 2021، 
وقد الق��ت الفكرة دعم المجتم��ع البحريني من حيث تس��هيلها 
عملي��َة التبرع. حيث وزع��ت الجمعية ما يزيد ع��ن 20 ألف وجبة 
غذائية على قائمة اأُلَس��ر المسجلة لدى الجمعية، باإلضافة إلى 

نحو 500 سلة غذائية في شهر رمضان المبارك.
وقالت عض��و مجل��س إدارة الجمعية آمال المؤيد: »إنه لش��رٌف 
لن��ا أن نتعاون مع ش��ركة طلبات في خدم��ة المجتمع البحريني، 
والذي يؤكد لنا تماسك المجتمع البحريني وتكافله في مساعدة 
اآلخرين. كلنا فخر بهذه الش��راكة المجتمعية، ونتطلع إلى مزيد 

من التعاون مع شركائنا لمزيد من العطاء في بلد العطاء.
المدير التنفيذي لش��ركة طلبات البحرين هش��ام الساعاتي قال: 
»نتش��رف بتكريم الجمعية لنا، ونحن فخورون بكوننا شركة ذات 

تأثيٍر إيجابي في السوق لَبث ِقيم العطاء والتكافل«.

عقد مجلس أمانة العاصمة 
حضوريًا من 8 سبتمبر

ياسمينا صالح «

أك��د رئي��س مجل��س بلدي 
صال��ح  العاصم��ة  أمان��ة 
ط��رادة، االس��تعداد لعق��د 
اجتماعات المجلس حضوريا 
س��بتمبر   8 م��ن  اعتب��ارًا 
المقبل، بعد 17 ش��هرًا من 
عقدها عن بعد باس��تخدام 

تقنية االتصال المرئي.
وأش��ار إلى أبرز األم��ور التي 

س��يتم تداولها، وتتمث��ل في رفع تقرير المجلس للدور الس��ابق 
إل��ى وزير ش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي، والتصديق 
على تش��كيلة اللجان للدور القادم، وعرض قرارات المجلس التي 
ت��م اتخاذها ما بين األدوار، ومناقش��ة المواضيع وتقارير اللجان 
المعروض��ة على ج��دول األعم��ال، ومتابعة طلب��ات المواطنين 
مع الجه��ات المعنية، باإلضافة إلى دراس��ة المقترحات وطلبات 

تصنيف العقارات ورفع التوصيات والقرارات المتعلقة بها.
ولفت إلى متابعة طلبات ترميم البيوت وعوازل األمطار، ومواصلة 
الزي��ارات الميداني��ة، ومواصلة االجتماعات التنس��يقية، وإصدار 
النشرة اإللكترونية للمجلس ومتابعة تنفيذ خطة عمل المجلس 
والب��دء في مب��ادرة إدخال نظ��ام الج��ودة، إضافة إلى مناقش��ة 
التقاري��ر المالية والدوري��ة المتعلقة باإلي��رادات والمصروفات 

التشغيلية، ورفع خطة تدريب وتطوير موظفي المجلس.

»الداخلية«: وفاة 5 أشخاص 
وإصابة آخر إثر حادث مروري 

بمدينة سلمان الصناعية
أعلنت وزارة الداخلية عبر حس��ابها بموقع التواصل االجتماعي 
»تويت��ر«، عن حادث مروري بليغ بين مركبة وش��احنة بمدينة 
س��لمان الصناعي��ة والدفاع المدني يتمكن من إخراج ش��خص 
محشور واإلس��عاف الوطني يدفع ب��5 س��يارات، وأسفر الحادث 
عن وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي 

العالج، ودوريات المرور والنجدة وشرطة المحرق في الموقع.

 »خارجية النواب«: قانون االنتخاب القطري 
ينتقص حقوق من يحملون الجنسية القطرية

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
بمجلس النواب المهندس محمد السيس��ي البوعينين أن 
حقوق اإلنس��ان كل ال يتجزأ وبمثاب��ة منظومة متكاملة 
ينبغ��ي الوف��اء بها، مش��يرًا إلى ض��رورة تأكي��د حقوق 

اإلنسان كممارسة يومية، والتزام قانوني وأخالقي.
وأوض��ح البوعينين أن القواني��ن االنتخابية تعكس مدى 
االلت��زام بحق الفرد في اإلدالء بصوت��ه وحقه في اختيار 
ممثلي��ه، وهو م��ا يجب أن يكون أساس��ًا ف��ي أي قانون 
انتخابي يتيح المس��اواة بين أبناء البل��د الواحد، دون أي 

تفرقة من حيث العرق أو اللغة أو الدين أو المذهب.
وأض��اف أنه إذا كان��ت قوانين االنتخاب يج��ب أن تكون 
عصرية ونابعة من اإليمان بحقوق اإلنس��ان وحق الفرد 
في التعبير عن رأي��ه، فإن قانون االنتخاب القطري يميز 

بين أولئك الذين يحملون الجنس��ية القطرية، ما يجعله 
قانونًا عنصريًا تمييزيًا، مخاطبًا الس��لطات المختصة في 
دول��ة قطر بالقول: »األجدر أن تس��تفيد قطر من خبرات 

الدول األخرى«.
وأش��ار البوعيني��ن إلى أن حق المس��اواة يبق��ى من أهم 
حقوق اإلنسان، وال يكفي أن تتشدق دولة قطر بالحريات 
عبر أبواقه��ا اإلعالمية وحمالته��ا العدائية التحريضية 
على الدول المجاورة، وإنما يجب أن تكون هذه الشعارات 
واقع��ًا وحقًا أصياًل، يجب أن يناله أبناء الش��عب القطري 
الشقيق ومن بينهم قبيلة آل مرة التي تتعرض النتقاص 
في حقوقه��ا االنتخابية وتمييز واض��ح، ال يجب الصمت 
عنه من جانب كاف��ة المنظمات الحقوقية والجهات ذات 

 محمد السيسي الصلة.
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الذراع اإلعالمي السري لطالبان
م��ن األمور المثيرة للس��خرية ق��ول قن��اة »الجزيرة« خالل 
تغطيتها تطورات األحداث في أفغانستان عند دخول قوات 
طالبان إلى العاصمة إنه��ا »الوحيدة« التي »تمكنت« من 
دخول القصر الرئاسي لحظة دخول زعماء تلك القوات إليه، 
أو إنه��ا »تمكنت« من الوص��ول إلى هذا المكان أو ذاك في 
هذا البلد، أو إنها »حظيت« بأول مقابلة مع هذا المس��ؤول 
أو ذاك م��ن هذه الحركة، ذل��ك أن العالم كله يعرف توجه 
هذه القن��اة وعالقتها بطالبان واالمتي��از الممنوح لها من 
قبل الحكومة القطرية التي عملت طوياًل على تمكين هذه 
الحرك��ة وصرف��ت الكثير لتصل إل��ى ما وصل��ت إليه. على 
األقل من باب مؤتمرات »المصالحة األفغانية« التي ظلت 

تعقدها في الدوحة وكأنها المسؤولة عن األفغان.
وصول مراس��لي »الجزي��رة« إلى أي مكان في أفغانس��تان 
وتمكنهم من الظفر بإجراء حوار في أي وقت مع أي مسؤول 
في حرك��ة طالبان وحصولهم على األخب��ار قبل غيرهم أمر 

طبيعي.
الحقيق��ة الت��ي ل��م تع��د خافية عل��ى أحد ه��ي أن قطر و 
»الجزيرة« كان لهما الدور األس��اس في تمكين طالبان من 
أفغانس��تان، والتقدير أن طالبان م��ا كان لها أن تحقق ما 
حققت��ه من دون المال القطري وم��ن دون دعم »الجزيرة« 
التي وظف��ت كل خبراتها وقدراتها اإلعالمية لهذه الغاية. 
ل��ذا من الطبيعي بل من الطبيعي جدًا أن تعلم هذه القناة 
بما س��يحدث هناك قبل أن يحدث بوقت طويل وتقابل من 

تريد.
المتاب��ع لقناة »الجزيرة« في الفترة قبل تمكن طالبان من 
دخ��ول كابل وخ��الل دخولها وإلى الي��وم ال بد من أن يصل 
إل��ى حقيقة مفادها أن هذه القناة عامل من عوامل تمكين 
طالبان وأنها ستقوم بدور أكثر خطورة في الفترة المقبلة.
تمكن طالبان من أفغانس��تان س��يؤدي تلقائيًا إلى تمكن 
»الجزي��رة« م��ن التأثير في كثير من األح��داث، وهذا وذاك 
س��يغريان قطر للتدخل في شؤون دول أخرى، وخصوصًا مع 
اعتماد الواليات المتحدة نهج غض الطرف عن الذي يحدث 

في المنطقة.

من يتقن فن الصورة... فنان!
لي��س بخيال عندما يقولون إن »الصورة تفوق قيمتها آالف 
الكلمات ورغم سكونها فصداها يعلو فوق أكبر األصوات«. 
وم��ع كل ه��ذا، علين��ا أال نحكم ونأخ��ذ القرار قب��ل اكتمال 
المش��هد ِبُرّمت��ه، فأحيان��ًا كثي��رة تكون الص��ورة أما غير 

مكتملة أو واضحة أو مفبركة وحينها ال ينفع الندم. 
19 أغسطس يصادف اليوم العالمي للتصوير، هذه المهنة 
غير االعتيادية والتي يعتبرها البعض مس��ألة بس��يطة ال 
تتع��دى حمِل كاميرا وضغطة زر وخلص األمر... »انتهينا«، 
وينعتها البعض اآلخر أنها »مهنة من ال مهنة له« فمؤسف 

حقًا تداول هذا النوع من التفكير الرديء!!
فكث��ر ال يدركون أن »التصوير« بحد ذاته فن وعلم؛ يدرس 
ف��ي المعاهد الفنية وأكب��ر الجامعات، وال ننك��ر أيضًا دور 
الموهبة والممارسة في هذا المجال. تعتبر مهنة التصوير 
من المهن القليلة والتي يك��ون تواجدها في الفرح ال يقل 
قيمة عن تواجدها في الح��رب. وكم من مصوٍر فقد حياته 
لضم��ان أن نرى الص��ورة الحقيقي��ة بأم��ان. وبالرغم من 
تق��ادم بعض الصور ومرور ده��ٌر عليها فهي ال تزال عالقة 
في ذاكرتن��ا بغض النظر عن جماله��ا أو مرارتها، ألن من 
اقتنصها فهو بالمختصر »مصوراتي فنان مش أي إنسان«.
أم��ا الي��وم ومع انتش��ار التكنولوجي��ا الحديثة م��ع الجميع 
من جه��ة، ووف��رة برامج التواص��ل االجتماع��ي من جهة 
أخ��رى، بدأنا نعيش بما يعرف »بعصر اس��تنزاف الصورة«، 

فاألغلبية سائرون على مبدأ »صّور وانشر«. 
ف��إن اعتبرن��ا التصوير حرية ش��خصية إال أنه ب��ات ُمزعجًا 
تروي��ج الصور التي تفقد الذوق الع��ام أو اآلداب الخاصة أو 

التي تتعدى حدود وحرمة اآلخرين! 
أما أنا ش��خصيًا، فعل��ى بالي أن أمحو ص��ور الحرب والدمار 
والقت��ل والتعذي��ب والفراق واألل��م والن��ار والتهجير التي 
رأيتها في حياتي س��واء صورة حية أو فوتوغرافية... ويبقى 
الس��ؤال »أن نمحو ص��ورة من ملف أو كامي��را ال يعني أنه 
بإمكاننا محو األثر الباقي منها والعالق في ذاكرة اإلنس��ان 

أو المكان«.
وفي الختام تحية عطرة لكل مصور صاحب عدسة صادقة، 
ف��إن كان لدينا ص��ورة ثاقبة فهذا يعني أن��ه لدينا مصور 

فنان.

مبادرة مملكتنا اإلنسانية
األوضاع اإلنسانية للمواطنين األفغان لم تكن ببعيدة عن اهتمام مملكتنا الحبيبة 
التي تابعت مس��تجدات األحداث في أفغانس��تان بعد سيطرة حركة »طالبان« على 
البالد، وبادرت البحرين لتقديم المس��اعدة في تس��هيل عملي��ة اإلجالء للمواطنين 
األفغان الذين توافدوا باآلالف على مطار كابول رغبة منهم في مغادرة بالدهم، حيث 
أتاحت بالدنا المجال أمام الرحالت الجوية - التي تنقل هؤالء األفغان - لالس��تفادة 
من موقع المملكة كنقطة عبور أمام الرحالت الجوية وصواًل إلى وجهاتهم النهائية.

ه��ذه المبادرة اإلنس��انية البحرينية تؤكد على نهج مملكتنا في ترس��يخ التضامن 
اإلنس��اني، وحرصها على المساهمة مع ش��ركائها الدوليين في دعم جهود اإلغاثة 
للشعب األفغاني، بصفتها عضو ملتزم وفاعل في المجتمع الدولي، وتلك الشراكة 
تحت��اج إلى أفعال لتحقيقها، وهذا ما أثبتته بالدنا بعد مبادرتها اإلنس��انية، وهو 
ما حظي بتقدير الواليات المتحدة التي قدمت ش��كرها وامتنانها لبالدنا على لسان 

وزير خارجيتها انتوني بلنكن.
ولكن كان هناك فئة س��عت لتعكير صفو تلك المبادرة اإلنس��انية لمملكتنا، وهم 
عمالء إيران وأتباع نظامها، الذين وجدوا في هذه المبادرة وما صاحبها من إش��ادة 
أمريكي��ة، ما يبعث��ر جهودهم الحقوقي��ة المزيفة، حيث جاءت المب��ادرة البحرينية 
مخالفة لتوجهاتهم وأهدافهم، فأخ��ذوا يكيلون التهم الباطلة لبالدنا في تدليس 
واض��ح على المبادرة، به��دف تحييدها عن أهدافها اإلنس��انية المعلنة، كإدعائهم 

بأن البحرين س��تجنس هؤالء األفغان، وأن حاالت اإلصابة بكورونا س��ترتفع بسبب 
اس��تقبال البالد لهم، وكعادتهم لم يأتوا بأدلة وحجج دامغة لكس��ب تأييد الشارع 
البحريني. لقد أثبت هؤالء من خالل ما س��لف ذكره، أن ما يمر به الش��عب األفغاني 
ال يعنيهم من الناحية اإلنس��انية وال الحقوقية، وبالتالي فإن ملف حقوق اإلنس��ان 
عندهم مجرد أداة يستغلون وينتقون منه ما يحقق أجنداتهم السياسية ضد بالدنا، 
الت��ي يرفضها الش��عب البحريني الوفي، فما يتوافق م��ع أهوائهم وأهدافهم فهي 
بالنس��بة لهم من »الحقوق«، وما يخالفها فهي ليست كذلك، بل إنها موضع اتهام 
عنده��م، والمب��ادرة اإلنس��انية البحرينية للش��عب األفغاني إحدى تل��ك »األهواء« 
المخالف��ة لهم، ولن تك��ون آخرها، فالتدلي��س وقلب الحقائق أم��ر متجدد وليس 
بجدي��د عنده��م، والفرق يكمن في القص��ة التي يحبكون منها الس��يناريو الدرامي 

ألكاذيبهم وتدليسهم على وطننا. 
إن مملكة البحرين تثبت عبر بيان وزارة الخارجية بش��أن مبادرة المملكة للش��عب 
األفغان��ي ع��دة أمور هامة م��ن أبرزها: ش��راكة المملكة الفاعل��ة ودعمها لجهود 
األس��رة الدولية لمختلف األحداث في العالم، والتعامل اإلنساني الراقي لبالدنا عبر 
مبادرتها في تس��هيل عملية إج��الء المواطنين األفغان، واس��تمرار مملكتنا كذلك 
في كش��ف المزيد من أهداف اتباع النظام اإليراني، وأكاذي��ب وادعاءاتهم الباطلة، 

واستغاللهم ملف حقوق اإلنسان كوسيلة لتنفيذ غاياتهم وأهدافهم المرفوضة.

عاشوراء والخصوصية البحرينية.. قراءة في الرسالة الملكية السامية
حمل��ت الرس��الة الملكية الس��امية، بمناس��بة انتهاء 
موس��م عاش��وراء، الكثير من قيم المجتم��ع البحريني 
ال��ذي نعت��ز بها جميع��ًا، وعل��ى رأس��ها الخصوصية 
الوطنية بنس��يجها االجتماعي المتماسك والمتعايش 
بسالم وانسجام، كأحد ثوابتنا الوطنية التي نفخر بها.
وج��اء التأكيد الملكي الس��امي على أن قي��م البحرين 
وراق��ي،  متحض��ر  كنم��وذج  واإلنس��انية،  الوطني��ة 
س��تتواصل بما يملكه أبناء البحرين من عزيمة وإرادة 
وطنية، لتكون المرجع اإلنس��اني الفريد في ممارس��ة 
الحريات الدينية واحترام التعددية المذهبية، والمركز 
الحاضن لقيم الدين اإلس��المي ومبادئه القائمة على 

العدل والسالم والوسطية.
وال ش��ك بأن اإلش��ارة الملكية الس��امية إل��ى ما يكنه 
المجتمع البحريني، من��ذ القدم، من رحابة وقدرة على 
التعاي��ش المتحضر، يعبر بش��كل جلي ع��ن عمق ما 
يؤمن به من قيم إنس��انية تقوم على أس��س راس��خة 
من الحرية الدينية والمذهبية التس��امح، والتي تمثل 
جوهر الدين اإلس��المي الحنيف، وهو ما جعل البحرين 
النم��وذج األوضح لإلخاء والتعايش ومنارة س��الم لكل 

من يقيم على أرضها.
كل ه��ذه القيم والثوابت توافقت بش��كل واضح وجلي 
مع ما ش��هدته مناسبة عاش��وراء من وعي ومسؤولية 
وطني��ة، كما أش��ار جالل��ة الملك المف��دى حفظه اهلل 
والمجتم��ع  ومحيطه��م  المش��اركين  تج��اه  ورع��اه، 
وتعاملهم مع تحديات ه��ذه المرحلة، وما بذله رجال 
الدين والعلم��اء من جهود تمثلت ف��ي حفظ النفس 

وتجنيبها للمخاطر والضرر.
وبالتأكيد فإن كل ما حققه الموس��م من نجاح، ضمن 
تدابير احترازية ومسؤولية وطنية، لم يكن له أن يتم 
ل��وال الجهود الكبي��رة التي بذلتها الجهات الرس��مية 
المعنية، وعلى رأس��ها فري��ق البحرين، بقيادة صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل حي��ث لم يغفل جاللة الملك ه��ذه األدوار الكبيرة، 
ليوجه جاللته الش��كر ألعضاء الفري��ق والعاملين في 
الصف��وف األمامية م��ن الكوادر الطبي��ة والتمريضية 
والفرق المساندة، وهو شكر مستحق على ما قاموا به 
من جهود ودور فاعل س��اهم في حفظ صحة وسالمة 

أبناء المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وأخيرًا.. هذه هي البحرين بقيمها وعاداتها وتقاليدها 
األصيلة، وطن التعايش والس��الم والمحبة، راعية قيم 
الحري��ة والعدالة واإلنس��انية، وها ه��و قائدها وربان 
س��فينتها، جاللة الملك المف��دى، ال ينفك يؤكد تلك 

القيم التي كانت وستبقى عنوان البحرين األولى.

إضاءة..
مع حل��ول الذكرى العش��رين إلنش��اء المجلس األعلى 
للمرأة؛ يحق لنا، كنس��اء، أن نفخر بما حققته مملكتنا 
الغالية من إنجازات وطنية رائدة في العمل النس��ائي 
على مدى عش��رين عامًا، بدعم ومس��اندة ال محدودة 
من لدن جاللة الملك المفدى وجهود صاحبة الس��مو 
الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها 
اهلل، حت��ى أصبح��ت البحرين صاحبة الري��ادة في دعم 
وتمكين المرأة وتوفير كل س��بل المس��اندة لألس��رة 

كونها اللبنة األولى في بناء مجتمع. 
فكل عام والبحرين ونساءها بألف خير في وطن العطاء 

والمساواة.

عشرون عامًا والمجلس األعلى للمرأة بألف خير
عش��رون عامًا من االنتصار. االنتصار على كل التشريعات 
المعيق��ة لحرك��ة نه��وض وتط��ور الم��رأة البحريني��ة، 
واالنتص��ار عل��ى كل قوى الظ��الم ممن يحاولون بش��تى 
الط��رق تحجي��م دورها ف��ي الحي��اة، واالنتص��ار الحقيقي 

بتمكين المرأة بشكل مطلق.
عش��رون عامًا من العطاء والمنجزات واإلنجازات والتقّدم 
واالزدهار في تطوير مسيرة المرأة البحرينية. اإلنجاز الذي 

يكت��ب بحروف من ذه��ب. المنجزات التي ل��م تتواَر خلف 
أس��تار الخجل من تمكين المرأة ف��ي كل موقع من مواقع 
الحي��اة. نعم، إن م��ن فعل كل ذلك وأكث��ر، هو المجلس 
األعلى للمرأة، تحت قيادة صاحبة الس��مو الملكي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها اهلل.
عشرون عامًا منذ إنشاء المجلس األعلى للمرأة والذي فيه 
م��ن العطاء ما في��ه. المجلس الذي ال يمك��ن أن نختصر 

كل منجزات��ه في س��طور، ولكن يمكننا أن نس��لط بعض 
العناوي��ن التي تع��زز قناعاتنا الكاملة ب��دوره الرائد في 

تطور وتطوير حياة ووجود المرأة البحرينية.
حين نتحدث عن المجلس األعلى للمرأة، فإننا بكل تأكيد 
نتحدث عن، ملكية وطنية، وفكر اس��تراتيجي، وتنافس��ية 
وعدال��ة، وأث��ر واس��تدامة. عن اس��تقرار أس��ري، ووقاية 
وتوفيق وحماية اجتماعي��ة. الحديث عن المجلس األعلى 
يعن��ي الحديث عن مش��اركة المرأة ف��ي تدعيم االقتصاد 
الوطن��ي، وف��ي رفع النات��ج المحلي. وكذل��ك الحديث عن 
تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنس��ين. وعن المش��اركة 

التنافسية في الحياة السياسية والشأن العام.
أيض��ًا، حين نتح��دث عن المجل��س األعلى للم��رأة، فإننا 
نتحدث عن تبني النموذج الوطني للتوازن بين الجنس��ين، 
وعن التقرير الوطني الخ��اص بذلك. كما ال يمكننا ونحن 
نتح��دث عن هذه الفتوحات في حق الم��رأة البحرينية، إال 
أن نتح��دث ع��ن فرص التعل��م مدى الحي��اة، وعن إطالق 

المجل��س للمب��ادرة الوطني��ة للتوازن بين الجنس��ين في 
علوم المستقبل. وعن جودة حياة المرأة عبر تعزيز أنماط 

أفضل من الممارسات الصحية.
مملك��ة البحري��ن وعب��ر المجل��س األعلى للم��رأة، باتت 
بي��ت خبرة، ومركزًا إقليميًا لقضاي��ا المرأة، باعتبارها من 
أوائل الدول التي اس��تطاعت أن تنق��ل تجربتها الوطنية 
عل��ى صعيد تقدم الم��رأة البحريني��ة للعالمية من خالل 
تبني هيئ��ة األمم المتحدة للمرأة جائزة األميرة س��بيكة 
بنت إبراهيم آل خليف��ة العالمية لتمكين المرأة التي تم 

إطالقها في العام 2017.
ف��ي الخت��ام، لق��د انتهت مس��احتنا ف��ي الكتاب��ة، ولم 
نس��تطع أن نوفي بقية المنج��زات حقها في الطرح، تلكم 
التي صنعه��ا المجلس األعل��ى للمرأة خالل ال��� 20 عامًا 
م��ن العطاء والوف��اء والجمال واإلب��داع والمحبة. كل عام 
والمجلس األعلى للمرأة بألف خير. والمرأة البحرينية بألف 

الخير.

أفال أكون عبدًا شكورًا؟!
ثقافة الشكر واالمتنان »ظاهرة« تجدها موجودة لدى الشعوب الراقية والمجتمعات 
المتقدمة علميًا وإنس��انيًا، وهي ثقافة رأيت عبر الس��نوات أشخاصًا يستاؤون منها 
ويعتبرونها أمرًا ال يس��تدعي ممارسته بذريعة أن ما يتحقق من إنجازات وإيجابيات 
في البلد أمور واجبة »ال تس��تحق« التعبير عن الش��كر والتقدير، وهنا كان االختالف 
في الرأي، إذ انعدام هذه الثقافة أو تجريمها أو االنتقاص ممن يمارسها مسألة من 
ش��أنها تحويل المجتمع من مجتمع إنساني تس��وده المشاعر اإليجابية إلى مجتمع 
جامد متصلب في مش��اعره وتفرض عليه حالة يمكن أن تفس��ر على أنها نوع من 

»الجحود«. 
أنطلق في ما أقوله من قول رس��ولنا الكريم صلوات اهلل عليه، وهو مدرسة األخالق، 
والمرس��ل رحمة للعالمين حينما سألوه لماذا يقوم بالنوافل واألمور التي تزيد على 
العبادات المطلوبة على اإلنسان، وهو -أي الرسول- من غفر اهلل ما تقدم من ذنبه 

وما تأخر، فأجاب: »أفال أكون عبدًا شكورًا«. 
الش��كر والتقدير للنعم التي أس��بغها اهلل علينا أمر واجب، والمولى عز وجل هو من 
يسخر األسباب المختلفة إلسعاد عباده الشاكرين، ومنها ما يتوفر لهم في حياتهم 
م��ن رزق وأمن وأمان وكل ما يس��هل عليهم، ويدخل في ه��ذا اإلطار ما يقدمه ولي 
األم��ر )القائد أو الحاكم( من خالل عمل الدولة والحكومة للناس من أمور تدخل في 

إطار النعم. 
الي��وم ونح��ن نلتفت يمنة ويس��رة ون��رى ما يجري ف��ي العالم، ونرص��د ما يحصل 
لبعض الش��عوب من معاناة متنوعة في تفاصيلها وظروفها، فإن لسان الحال في 
البحري��ن يفرض علينا الش��كر تجاه توافر نعمة األمن واألم��ان، وتجاه نعمة األمن 
الغذائي ووجود مقومات الدولة الحديثة بما يضمن للناس كسب أرزاقهم ورواتبهم 
والتحص��ل على الخدمات المتنوعة، وحتى في ظل وجود بعض األمور التي تؤرقهم 

وبعض المشاكل وما يرتبط بها من طموحات نحو التحسين واإلصالح، إال أنه تظل 
عملية الش��كر والتقدير لما هو متوفر وما يتحقق »ثقافة« إنس��انية راقية، فمن ال 
يشكر اهلل على نعمه وكثير منها تتحق عبر األسباب من خالل األشخاص أو الكيانات 

المعنية بها هو شخص ال يدرك مقدار النعمة إال بعد زوالها. 
لذلك دائمًا ما أقول إن علينا كمجتمع واع ومتحضر في ممارساته أن نقدر ما نملكه 
من نعم ومزايا، أن نقدر للدولة عملها اإليجابي والجهود التي تثمر عن انعكاسات 
طيب��ة عل��ى حياتنا وأال نبخس��هم حقهم من التقدي��ر، وأال نقلل م��ن حجم الجهود 
المبذولة، فاألس��اس هنا مبني على قناعة بأن ملكنا ودولتنا وحكومتنا بقيادة ولي 
العهد رئيس الوزراء هدفهم األول واألس��مى هو تحقيق كل الخير لهذا الشعب، وأن 

الجهود التي تبذل في أساسها ومنطلقها تعمل ألجل المواطن. 
وم��ع وجود هذا النوع المتقدم من مظاهر التقدير والش��كر ال��ذي يقود للثناء على 
الجهود اإليجابية المثمرة بانعكاس��اتها لحياتنا، منحتنا بالدنا مساحة واسعة حرة 
لالنتقاد وبيان فرص التحس��ين ألية مالحظات أو أخطاء بأسلوب بناء وعبر ممارسة 
تحركه��ا الغيرة على الوطن والرغبة القوية في التطوي��ر واإلصالح لنرى الخير يعم 

الجميع ولنرى التقدم شعارًا وعنوانًا للبحرين الغالية. 
ه��ذا درس علمن��ا إي��اه ديننا ورس��ولنا، وتمضي وفق��ه كثير من م��دارس التطوير 
الش��خصي لترس��خ في اإلنس��ان ثقافة تقدير ما يملك، ثقافة الشكر لما يحظى به 
من نعم، وكيف يكون إنس��انًا إيجابيًا في تفكيره وتعامله حتى لو كان يمر بأوضاع 
صعبة لكنه ينجح في اس��تخالص اإليجابية منها، هذه اإليجابية التي مبعثها يكون 

بالضرورة إدراكه لما لديه من نعم هي مفقودة عند الكثيرين.
لذل��ك دائم��ًا دعاؤنا بأن يحفظ اهلل لنا هذا البلد وقيادته وش��عبه ويكتب له الخير 

واألمان ويزيدنا من نعمه ويبارك فيها.

10o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e t الـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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ليس تحاياًل بل جريمة
دون انضباط م��ن المجتمع والت��زام بالقوانين واالحت��رازات التي أقرها 
الفري��ق الوطني لمملكة البحرين لن ننجح في الحفاظ على المكتس��بات 

التي حققناها سويًا.
التحايل عل��ى القانون الذي ارتكبه بعض البحرينيين بالس��فر إلى الدول 
المحظورة بالقانون والمصنف��ة ضمن دائرة الخطر أي المناطق الحمراء، 
ه��و جريم��ة مكتمل��ة األركان، بالني��ة وبالتنفيذ، هو اختب��ار لمدى حزم 
القان��ون البحريني أواًل، واس��تهانة به ثانيًا واس��تهانة ب��أرواح المجتمع 
البحريني، ويتطلب أن تعلن الدولة سياستها تجاه هذه المحاولة، لتوجه 

رسالة واضحة للجميع، فأما حزم وعزم وال تهاون وإال لن تكون األخيرة.
تذكروا وأنتم تقررون ما ستفعلونه مع هذا العمل اإلجرامي أوضاعنا في 
منتص��ف مايو حين كن��ا ندفن في اليوم الواحد ثالثين ش��خصًا، وتذكروا 
حجم العمل والتعب الذي كان الفريق الطبي قد وصل إليه في تلك األيام، 
وتذكروا الخس��ائر والتكاليف الباهضة وتذك��روا األجنحة التي أخليت في 
المستش��فيات من المرضى لتفريغها من أجل مرضى كورونا ولم تكفنا 
فقمنا بإعداد مراكز ش��املة كي تخص��ص لهم، بناء على هذه المعطيات 
يجب وضع س��فر ه��ؤالء للمناطق الموب��ؤة، وبناء على تل��ك المعطيات 
المؤلمة يجب محاسبة من تهاون في سالمة أرواحنا وتحايل على قانوننا، 
بن��اء عليها يجب محاكمته��م، دون اعتبار ألي غ��رض أو ألي دولة ذهبوا 
إليه��ا، المهم أنه��م ذهبوا لمنطق��ة موبوءة ومحظ��ورة معرضين أرواح 
البحرينيبن كلهم للخطر، فالكل يعرف س��رعة انتش��ار المتحور دلتا وقد 
جربن��اه، والمناطق الحمراء المحظورة ينتش��ر فيها ه��ذا المتحور الخطر، 

والمنع ما جاء اعتباطًا أو اختيارًا عشوائيًا.
إن المجازفة بإعادتنا جميعًا إلى تلك األحوال هو جريمة مع سبق اإلصرار 
والترصد، قام بها من اس��تهان بس��المتنا جميعًا ومعرضًا حياتنا جميعًا 
للخط��ر، وأرواحنا رهينة وأمانة بيد الدولة المؤتمنة على أرواح الجميع بال 

استثناءات وبال مجامالت وبال مؤشرات ضعف أو تهاون.
وم��ن غير المقبول أن نتعرض جميعنا مرة أخرى للحظر أو للخس��ائر من 
أج��ل مجموعة ال تفكر إال بنفس��ها، م��ن غير المقب��ول أن نضاعف حجم 
الفحوص��ات ونلزم الجميع بالفحص بعد عش��رة أيام حتى نتأكد بأن من 
رجع من السفر غير مصاب ألن البعض منا استهان بالقانون وبدأ يتحايل 

عليه.
المالح��ظ أن المجتمع البحريني برمته قد الت��زام باالحترازات والحمدهلل 
وذل��ك لم يك��ن عملية س��هلة أب��دًا، خاصة ف��ي ضبط التجمع��ات أيام 
األعي��اد وأيام مح��رم، ولكن الحمدهلل عدت على خير بفضل اهلل س��بحانه 
وتعالى، ويش��كر كل من التزام باالحترازات التي ما وضعت إال لس��المته 
أواًل وس��المة من حوله، ويش��كر الفريق األمني الذي سهر وتعب من أجل 
ضمان االلتزام، ويش��كر كذل��ك القائمون على المآتم والمس��اجد الذين 
تعبوا هم أيضًا من أجل ضمان سالمة الجميع، ويشكر من مارس طقوسه 
بحري��ة دون أن يعرض اآلخرين للخطر، فهل يعقل بعد هذا التعب وتلك 
التضحي��ات أن يعرضنا البع��ض للخطر من جدي��د دون أن يكون للدولة 
وللمجتمع موقف صارم، يمنع تكرار مثل هذه المحاولة مرة أخرى فيتس��ع 

الرتق حينها؟ إنها جريمة وليست تحاياًل.

 تونسي يقتل زوجته 
وطفليها وينتحر 

وقعت جريمة بش��عة في العاصمة التونسية، عندما أقدم رجل على قتل 
زوجته وطفليها قبل أن يقدم على االنتحار.

وذكرت وسائل إعالم تونسية أن الجريمة وقعت في منطقة باردو، وسط 
تونس العاصمة.

وأضافت أن الرجل، وهو عازف موسيقي، قتل زوجته وولديه ذبحًا، أحدهما 
حصل أخيرًا على شهادة الثانوية العامة.

ونج��ت ابنة القاتل من الم��وت المحقق، إذ لم تكن موج��ودة في المنزل 
وقت وقوع الجريمة.

وذكرت تقارير إعالمية أن المنتحر كان يعاني من اضطرابات نفسية.

مصر: عقوبات لمن يرفض تلقي لقاح »كورونا«
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار 
ن��ادر س��عد، ع��ن توقي��ع عقوبات عل��ى رافض��ي تلقي 

اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.
وخالل تصريحات تلفزيونية، أشار سعد إلى أن اللقاحات 
المض��ادة لفي��روس كورون��ا ف��ي مص��ر جي��دة للغاية 

ومعتمدة، مشددًا على أنه ال يوجد أي سبب لرفضها.
وأوض��ح س��عد أن األع��راض الجانبية له��ذه اللقاحات، 
أقل م��ن أعراض األدوي��ة العادية، الفتًا إل��ى أنه لذلك 
أصبح��ت إلزامية لكل من تخط��ى عمره 18 عامًا وما زال 
في العملية التعليمية، سواء طالب الجامعات أو ما قبل 
الجامعة، والمدرسين وأساتذة الجامعات، فالتعليم عن 

بعد ليس الوسيلة األساسية للعملية التعليمية.
ولفت إلى أن منح االس��تثناء بعدم الحضور في المدارس 
والجامعات سيكون في حده األدنى، بعد عملية التلقيح، 

وأن عملية تسجيل المعلمين لتلقي اللقاح بدأت اليوم، 
إضاف��ة إل��ى حص��ول وزارة الصح��ة على قوائ��م بعدد 
طالب كل جامعة، إلرس��ال اللقاحات إلى المستش��فيات 
الجامعي��ة، أو مراكز تخصصها الجامعات لهذا الش��أن، 
كم��ا أن القرار اإللزامي بتلقي لق��اح كورونا ينطبق على 

المدارس الدولية والخاصة.
وأش��ار إلى أنه من المقرر إرسال فرق طبية تابعة لوزارة 
الصحة، إلى الوزارات لمنح موظفي الحكومة المس��جلين 

لقاحًا ضد فيروس كورونا.
وع��ن احتمالي��ة رف��ض البع��ض تلق��ي اللق��اح، عل��ق 
المستش��ار ن��ادر س��عد قائ��اًل: »نحن في حال��ة طوارئ 
صحي��ة، والقان��ون يس��مح لرئي��س ال��وزراء، مصطفى 
مدبولي، إصدار قرارات إلزامية، وفي نفس الوقت توقيع 

عقوبات على الرافضين، األمر ليس رفاهية«.

 السودان يقبض 
 على امرأة تدعي النبوة 

قتلت شخصين

ألقت الش��رطة الس��ودانية في والي��ة الجزيرة، جنوب ش��رق 
العاصمة الخرطوم، القبض على س��يدة تدع��ي النبوة وعدد 

من أتباعها الذين هددوا المشككين بنبوتها المزعومة.
وذكرت تقارير إعالمية أنه تم القبض على المرأة في منطقة 

»الكمبو« الريفية في والية الجزيرة، وسط السودان.
وقالت الشرطة السودانية في بيان إن شرطة الجزيرة تمكنت 
من ضبط ش��بكة إجرامية متخصصة في الدجل والش��عوذة 

تتكون من 30 شخصًا من الرجال والنساء تديرها امرأة.
وأضافت أن أن بالغًا ورد بأن امرأة ادعت بأنها قد رأت الرسول 
)صلى اهلل عليه وس��لم( في المنام، وص��ّدق روايتها عدد من 

السكان المجاورين وأسرتها.
وفي وقت الحق، ادعت المرأة النبوة.

وليس ذلك فحسب، إذ إنها تجلد الضحايا بغية عالجهم، مما 
أدى إل��ى وفاة اثنين منه��م متأثرين بجراحهم��ا، هما امرأة 

وطفل.
وشهد السودان في الماضي أش��خاصًا ادعوا النبوة ويروجون 
عب��ر مواق��ع التواصل االجتماع��ي تلك االدع��اءات، وعادة ما 
تنتهي ادعاءاتهم بمالحقتهم من قبل الش��رطة الس��ودانية 

ومعاقبتهم.

نجم سهيل ينير سماء البحرين اليوم

ثامر طيفور «

ب��دأت مالمح بداية الع��د التنازل��ي لنهاية فصل 
الصيف تلوح في األفق مع ظهور نجم سهيل اليوم 

الثالثاء، حيث يرصد بالعين المجردة جنوبًا.
وم��ع ظهور س��هيل تتراجع زاوية س��قوط أش��عة 
الش��مس ويبدأ النه��ار يقصر تدريجي��ًا ويبرد آخر 
الليل بشكل ملموس، في حين تبدأ الشمس تميل 
نح��و الجنوب بعد أن كان��ت عامودية بداية فصل 
الصيف؛ لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا 

النجم.

ويبعد نجم س��هيل عن كوكبنا مس��افة 313 سنة 
ضوئي��ة وهو ألم��ع نجم ضمن مجموع��ة نجوم » 
كارين��ا » القاع��دة الجنوبية وثان��ي ألمع نجم في 

الليل بعد الشعرى اليمانية.
ونجم سهيل ال يوجد له تأثير على أحوال الطقس 
ال من قري��ب وال من بعيد مثل غي��ره من النجوم 
-باستثناء الشمس- وإنما هذا النجم مجرد عالمة 
فق��ط يتزامن ظه��وره مع بداي��ة التغير الفصلي 

واالنتقال نحو االعتدال الخريفي.
ومع خروج س��هيل تعود معظم األسماك بكميات 
كبيرة لالقتراب من السواحل بعد اعتدال الطقس، 

حيث تبتعد عنها خالل الصيف، الجئة إلى األعماق 
الب��اردة، مبتعدة ع��ن درجات الح��رارة المرتفعة 
خ��الل القيظ، كما يع��اود الصي��ادون الخروج إلى 
البحر للصيد بعد عزوفهم عنه خالل فصل الصيف، 
نظ��رًا إلى ارتفاع درجات الح��رارة، وقلة المحصول 
من األسماك في موسم القيظ الحار، ما يؤدي إلى 
انتعاش أسواق السمك في مختلف مناطق الدولة.
وع��ن س��هيل يق��ول أه��ل البحرين والع��رب في 
الم��وروث : »إذا طلع س��هيل طاب اللي��ل«، وذلك 
بس��بب بدء انخفاض درج��ة الحرارة لي��اًل، ويقال 

أيضًا : »إذا طلع سهيل تسلم التمر بالليل«.



البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت 
محمـــد آل خليفـــة في مكتبهـــا أمس 
ســـفير الجمهورية التونســـية الجديد 
لدى مملكة البحريـــن كمال القيزاني، 
حيـــث تباحـــث الطرفان ســـبل تعزيز 
البلديـــن  بيـــن  الثقافيـــة  العالقـــات 

الشقيقين.
بالســـفير،  مـــي  الشـــيخة  ورحبـــت 
متمنيـــة له إقامـــة مثمرة فـــي مملكة 
عملـــه  فتـــرة  تكـــون  وأن  البحريـــن، 
مليئة بالمنجزات التي تجمع البلدين 
متانـــة  علـــى  وأكـــدت  الشـــقيقين. 
العالقـــات مـــا بين البحريـــن وتونس، 
مشـــيدة بالحضور التونسي المستمر 

في الحراك الثقافي في المملكة. 
وأطلعت الســـفير علـــى آخر تطورات 
وأهمهـــا  الثقافـــة،  هيئـــة  مشـــاريع 
تحضيـــرات المملكـــة للمشـــاركة فـــي 
إكســـبو 2020 دبـــي بدايـــة من شـــهر 

أكتوبر المقبل.

مـــن جانبه، أكـــد القيزانـــي أن تونس 
والبحريـــن تتمّتعان بعالقـــات لطالما 
أثمرت العديد من المشاريع الثقافية، 
مبديا اســـتعداده للتعـــاون مع الهيئة؛ 
لدعـــم الحـــراك الثقافي فـــي البحرين 

في الفترة المقبلة.

أكد وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة 
سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أن النجاحات الباهرة التي حققتها مملكة 
البحريــن فــي التصــدي لجائحة فيروس كورونا المســتجد )كوفيــد 19(، جاءت 
ترجمــة للتوجيهــات الســديدة مــن عاهل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، والجهود الحثيثة والمتابعة المستمرة من ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة وقيادة 
ســموه الحكيمة لفريق البحرين الوطني، والتي أســهمت في الحد من تداعيات 

الجائحة على مختلف األصعدة الصحية واالقتصادية واالجتماعية. 

وأشـــار سموه إلى أنه وتقديًرا للجهود 
الكـــوادر  تقدمهـــا  التـــي  والعطـــاءات 
األماميـــة  بالصفـــوف  البحرينيـــة 
كورونـــا  فيـــروس  مواجهـــة  فـــي 
تقـــرر  فقـــد   ،)19 )كوفيـــد  المســـتجد 
تخصيـــص النســـخة الحاديـــة عشـــرة 
مـــن الجائزة التي تحمل اســـم ســـموه 
الثانيـــة  وللســـنة  للتطوعـــي،  للعمـــل 
علـــى التوالـــي، لتكريـــم هـــذه الكوادر 
واالحتفـــاء بمـــا تقدمه مـــن عطاءات 
وتضحيـــات إنســـانية كان لهـــا أثرهـــا 
الواضـــح فـــي تقليل نســـب اإلصابات 
والوفيات، والتوسع في تقديم العالج 
واللقاحـــات، لتتبـــوأ مملكـــة البحريـــن 
صـــدارة التقارير الدوليـــة ذات الصلة، 
ولتصبـــح نموذًجـــا فـــي ُحســـن إدارة 

األزمات والطوارئ.
الوطنيـــة  الكـــوادر  أن  ســـموه  وأكـــد 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  الموجـــودة 
التفانـــي  فـــي  األمثلـــة  أروع  قدمـــت 
واإلخـــالص للوطـــن، وأن تكريمها هو 
رســـالة اعتزاز وتقدير وشـــكر لها على 
جهودهـــا وبصماتهـــا اإلنســـانية التـــي 
نالت احترام الشعب البحريني، والتي 
شـــعب  أصالـــة  مـــدى  تأكيـــد  جـــددت 
البحريـــن ومـــا يتحلـــى بـــه مـــن حس 

المسؤولية الوطنية.
وقال ســـمو الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفـــة “إن أزمة جائحـــة كورونا رغم 
قســـوتها إال أنهـــا أظهـــرت جانًبـــا مهًما 
فـــي شـــخصية أبنـــاء البحريـــن وهـــو 
المبادرة إلى التطوع والعمل اإلنساني 

دون االلتفات لحجم المخاطر، فكانت 
النتائـــج باهـــرة وحجـــم اإلنجـــاز فـــي 
مواجهة الجائحة عظيًما، ومن واجبنا 
أن نقدم هذه النماذج الوطنية كقدوة 

طيبة للشباب”.
وأكـــد ســـموه أن المبـــادرات والحـــزم 
مملكـــة  بـــادرت  التـــي  االقتصاديـــة 
البحرين بتقديمها أســـهمت في تقليل 
علـــى  للجائحـــة  الســـلبية  التداعيـــات 
العديـــد من الفئـــات المجتمع، الســـيما 
األكثـــر احتياًجا، وكانـــت تعبيًرا عملًيا 

عن قيم التضامن االجتماعي.
وأعرب ســـموه عن تقديـــره واعتزازه 
بشـــباب وشـــابات البحريـــن الذيـــن لم 
يتـــرددوا في االنضمام لفـــرق التطوع 
والمواقـــع  األجهـــزة  مختلـــف  فـــي 
الرســـمية واألهلية والتجارية، مؤكدا 
عنصـــًرا  كانـــت  جهودهـــم  أن  ســـموه 

الوطنـــي،  البحريـــن  لفريـــق  داعًمـــا 
وساعدت في ضمان تنفيذ اإلجراءات 
واالشـــتراطات والتدابيـــر االحترازية 
التي يتم تطبيقها لمكافحة الجائحة.

وأكد سمو الشـــيخ عيسى بن علي آل 
خليفـــة أن تاريخ العمل التطوعي في 
مملكـــة البحرين طويل وممتد ويعس 
العمق الحضاري للمملكة، ويعد ركيزة 
أساســـا لنهضة المجتمع ودعم مسيرة 
التنمية الشـــاملة التي تشـــهدها البالد 
فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمـــة لجاللـــة 

الملك.
وأشـــار ســـموه إلى أهميـــة العمل على 
غرس قيم العمل التطوعي في نفوس 
الشـــباب والناشـــئة وتشـــجيعهم على 
خوض هذه المضمـــار، باعتباره مطلًبا 
دينًيـــا وأخالقًيا وإنســـانًيا تقوم عليه 

أعمدة نهضة المجتمعات وتطورها. 

وشـــدد ســـموه علـــى أن نشـــر الوعـــي 
بأهمية وأثر العمل التطوعي في نماء 
المجتمـــع وتطـــوره مســـؤولية وطنية 
يجب أن تتشـــارك فيها جميع الجهات 
الرســـمية واألهليـــة، وأن تحقيق ذلك 
يحتـــاج إلـــى وضع مزيد مـــن الخطط 
اإلعالميـــة  والبرامـــج  االســـتراتيجية 
والتوعيـــة لنشـــر ثقافـــة التطـــوع مـــن 

أجل بناء مجتمع متحاب ومترابط.
وأعرب ســـمو الشيخ عيســـى بن علي 
آل خليفة عن خالص شـــكره وتقديره 
لرئيس وأعضاء جمعية الكلمة الطيبة 
وجميع منتســـبيها علـــى جهودهم في 
الجمعيـــة  وأهـــداف  رســـالة  تحقيـــق 
بالمســـؤولية  االرتقـــاء  إلـــى  الراميـــة 
التنمـــوي  والنهـــوض  المجتمعيـــة 
مملكـــة  فـــي  االجتماعـــي  والعطـــاء 

البحرين.

يشـــار إلـــى أن جائـــزة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن خليفـــة آل خليفـــة للعمل 
شـــهر  فـــي  منحهـــا  يتـــم  التطوعـــي 
ســـبتمبر مـــن كل عـــام، بالتزامـــن مـــع 
للتطـــوع،  العربـــي  اليـــوم  احتفـــاالت 
الطيبـــة  الكلمـــة  جمعيـــة  وتنظمهـــا 
بالتعاون مع االتحاد العربي للتطوع، 
وتهـــدف إلـــى تشـــجيع الشـــباب على 
خـــالل  مـــن  مبتكـــرة  حلـــول  تقديـــم 
أعمال تطوعية تســـاهم في مواجهة 
التحديـــات واألزمـــات وتفعيـــل دور 
الشـــباب في مجال العمـــل التطوعي 

ونشر ثقافته.

جمعية الكلمة الطيبة

سمو الشيخ عيسى بن علي يخصص جائزة سموه التطوعية للصفوف األمامية
للفيروس التصدي  نجاح  وراء  الوزراء  رئيس  العهد  ولي  سمو  ومتابعة  الملكية  التوجيهات 

الكوادر البحرينية المتواجدة 
بالصفوف األمامية قدمت 
أروع األمثلة في التفاني 

واإلخالص للوطن

المبادرات والحزم 
االقتصادية أسهمت 
في تقليل التداعيات 

السلبية للجائحة

تاريخ العمل التطوعي 
في البحرين طويل 

وممتد ويعكس العمق 
الحضاري للمملكة

والخدمات  للسياسات  المساعد  الوكيل  قال 
خالد  الفرص  تكافؤ  لجنة  رئيس  اإلسكانية 
الحيدان بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس 
المجلس األعلى للمرأة إنه “منذ أن تم إنشاء 
لجان تكافؤ الفرص بوزارات وأجهزة الدولة، 
تكافؤ  بلجنة  ممثلة  اإلسكان  وزارة  حرصت 
الفرص على تعزيز وتفعيل أهم مبادئ هذه 
ــجــان، بــدعــم وتـــعـــاون الــمــجــلــس األعــلــى  ــل ال

للمرأة، وسعادة وزير اإلسكان”.
ــــذي  وأضـــــــاف الـــحـــيـــدان فــــي تــصــريــحــه ال
على  الرسمي  حسابها  عبر  ــوزارة  ــ ال نشرته 
“االنستغرام” أن “من أهم هذه المبادئ تعزيز 
الــمــوظــفــيــن، تحسين  بــيــن  الـــفـــرص  تــكــافــؤ 
الفرص  تكافؤ  تحقيق  لــلــمــرأة،  العمل  بيئة 

للمستفيدات من الخدمات اإلسكانية”.
بين وزارة  التعاون  وأردف “ومن أهم أوجه 
اإلسكان والمجلس األعلى للمرأة، استحداث 
المرأة  استفادة  عززت  التي  الخامسة،  الفئة 

من الخدمات اإلسكانية”.

“اإلسكان”: استحداث الفئة 
الخامسة عززت استفادة 

المرأة من الخدمات
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبلت األميـــن العام لمجلـــس التعليم 
العالـــي نائب رئيس مجلس أمناء التعليم 
العالي الشـــيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
جمهوريـــة  ســـفير  بمكتبهـــا،  خليفـــة  آل 
الفلبيـــن المعتمـــد لـــدى مملكـــة البحريـــن 
ألفونســـو فيرنايد، وذلك بمناســـبة انتهاء 
فترة عمله بالمملكة. ورحبت األمين العام 
بســـعادة السفير ألفونســـو فيرنايد معربًة 
عن تقديرها لجهوده الملموسة في تنمية 
عالقـــات الصداقـــة بيـــن مملكـــة البحرين 
وجمهوريـــة الفلبين علـــى كافة األصعدة، 
فـــي ظل الحرص المشـــترك على االرتقاء 
بهـــذا العالقات والمضي بها آلفاق أرحب، 

كمـــا أعربت عـــن تطلعها لتطويـــر التعاون 
بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين 
الصديقيـــن، بما يدعم مســـاعيهما الرامية 
وتحســـين  التعليميـــة  المنظومـــة  لدفـــع 
مخرجاتها، واالنخراط على نطاق أوســـع 
فـــي مجـــاالت علـــوم المســـتقبل، وتأهيل 
الطلبـــة بشـــكل أفضـــل لمواجهـــة مختلف 

التحديات، متمنيًة له دوام التوفيق.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الســـفير عـــن اعتزازه 
بفتـــرة عملـــه ســـفيًرا لبـــالده لـــدى مملكة 
البحرين، وشـــكره لما حظي به من تعاون 
مـــن قبـــل المســـؤولين، متمنًيـــا للمملكـــة 
المزيـــد مـــن الرقـــي واالزدهار في شـــتى 

المجاالت.

رنا بنت عيســى تبحــث التعــاون التعليمي مــع الفلبين
تأهيل الطلبة بشكل أفضل لمواجهة التحديات

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

حراك ثقافي تونسي في البحرين
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بدعـــم   ” “ صحيفـــة  مــــــــــن  التزاًمــــــا 
الوطنيــــة والتعريـــف  الشـــركات والمؤسســـات 
بهــــــــا والترويـــــــج لهــــــــا وتسهيـــــــل التواصــــــل 
الضـــوء  وتسليـــــــــط  بينهـــا  فيمـــا  والتعـــاون 
ــا،  علـــى المحطـــــات المضيئـــــــة فـــي مسيرتهــــ
والشركـــــات؛  المؤسســــــات  لهــــــذه  وتقديــــــــًرا 
تخصـــــص الصحيفـــــة زاويــــــــة أسبوعيـــــة جديــــــدة 
لتقديـــــــم ومضـــــــات ســـريعة عـــن الشركــــــــات 
أكملـــــــت  التـــي  الوطنيــــــــة  والمؤسســــــــات 
50 سنـــــة فأكثـــــــــــر مـــن بـــدء نشاطهـــــــــا فـــي 

البحريـــن. مملكـــة 

سمو الشيخ عيسى بن علي

إبراهيم النهام

خالد الحيدان
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