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} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 
عن  عقد  الــذي  الــــ395  التنسيقية  اللجنة  اجتماع 

بعد.

وذكر حساب »أخبار سمو ولي العهد« على موقع 
التواصل االجتماعي »تويتر« أن اللجنة التنسيقية 
ناقشت آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا 

»كوفيد-19« واإلجراءات المتعلقة بذلك.

قوة دفاع البحرين تفتح باب التطوع للمدنيين لاللتحاق بالقوة االحتياطية

} وزير شؤون الدفاع خالل مشاركته في المنتدى العسكري.

شارك الفريق الركن عبداهلل بن 
حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع في 
التقني  العسكري  المنتدى  فعاليات 
الدولي »Army 2021« الذي أقيم في 

العاصمة الروسية موسكو.
التقى  الــمــنــتــدى  وعــلــى هــامــش 
النائب األول  الــدفــاع مع  وزيــر شــؤون 
روسالن  االتحادية  روسيا  دفاع  لوزير 

ــم اســـتـــعـــراض  تـــســـالـــيـــكـــوف، حـــيـــث تــ
عالقات التعاون القائمة بين البلدين 
الــصــديــقــيــن، كــمــا تــم بــحــث عـــدد من 

المواضيع ذات االهتمام المشترك.

وزير �سوؤون الدفاع ي�سارك في المنتدى الع�سكري بمو�سكو

البحرين  دفــاع  لقوة  العامة  القيادة  أعلنت 
بالقوة  لاللتحاق  للمدنيين  الــتــطــوع  بــاب  فتح 
االحتياطية )الدفعة الثانية( استمرارًا للمرحلة 
والمتقاعدين  العاملين،  ألقـــارب  وذلــك  األولـــى، 
ــبـــحـــريـــن، والــــحــــرس الــوطــنــي  ــي قـــــوة دفــــــاع الـ فــ
الراغبين  عــلــى  لـــذا  والــمــدنــيــيــن(،  )العسكريين 
في  بالتسجيل  والــقــيــام  الــتــطــوع  بطلب  الــتــقــدم 
الموقع اإللكتروني الخاص بقوة دفاع البحرين 
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.bh
الشروط  الطلب  مقدم  فــي  تتوافر  أن  على 

اآلتية:
1. أن يكون بحريني الجنسية.

يزيد  وال  عــامــًا،   )18( عــن  يقل عمره  أال   .2

عــلــى )55( عـــامـــًا، ويــســتــثــنــى مــن الــحــد األعــلــى 
بحسب  أو  واالخــتــصــاصــيــون،  الــفــنــيــون،  للعمر: 

متطلبات الواجب.
وغير  والــســلــوك،  السيرة  حسن  يكون  أن   .3
محكوم عليه بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف، 

أو األمانة.
4. أن يكون الئقًا صحيًا للخدمة العسكرية 
الفحص  بنجاح  ويجتاز  االحتياطية،  القوة  في 
الــطــبــي الــمــقــرر بــحــســب نــظــام الــلــجــان الطبية 

العسكرية في قوة دفاع البحرين.
الــنــمــوذج  لــلــتــطــوع عــلــى  5. أن يــقــدم طــلــبــًا 

الخاص بالموقع اإللكتروني.
ــن،  ــ ــوطــ ــ الــ ــة  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ حـ فـــــــي  الــــمــــســــاهــــمــــة  إن 
ــراره وســـالمـــة  ــقــ ــتــ ــنـــه واســ والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى أمـ

ــه هـــــي واجــــــــب وطــــنــــي مــــقــــدس وشـــــرف  ــ ــيــ ــ أراضــ
االحتياطية  القوة  قانون  نّظم  وقد  للمواطنين، 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )5( لسنة 1987م، 
بمقتضاه جميع  الصادرة  والتعليمات  واألنظمة 
الحقوق والواجبات الخاصة بالقوة االحتياطية 
البحرين، كما  باعتبارها قوة )رديفة( لقوة دفاع 
على  المترتبة  واالســتــحــقــاقــات  الــمــزايــا  تضمن 
االقتصار  األولـــى(  )المرحلة  في  وسيتم  ذلــك.  
على فتح باب التطوع للمواطنين )الذكور( فقط 
من أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين، والحرس 
والمتقاعدين  والمدنيين  العسكريين  الوطني 
إعالن  الثانية(  )المرحلة  منهم، فيما سيتم في 
فتح باب التطوع لباقي فئات المجتمع من )ذكور 

وإناث(، وذلك بعد استكمال المرحلة األولى.

بنت  مي  الشيخة  استقبلت 
هيئة  رئيسة  خليفة  آل  محمد 
ــار في  ــ الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة واآلثــ
بن  الشيخ خليفة  أمس  مكتبها 
مملكة  سفير  خليفة  آل  أحــمــد 
الـــبـــحـــريـــن لــــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة 

الفرنسية.
ــت الــشــيــخــة مـــي بنت  ــبـ ورّحـ
بــالــســفــيــر،  خــلــيــفــة  آل  مــحــمــد 
مــتــمــنــيــة لـــه مــهــّمــة دبــلــومــاســيــة 
مــوفــقــة ومــثــمــرة، مــؤكــدة أهمية 
ــوم بــــه ســـفـــراء  ــقـ ــذي يـ ــ الـــــــدور الــ
ــورة  ــ ــصـ ــ ــل الـ ــقــ ــي نــ ــ الـــمـــمـــلـــكـــة فــ
العالم.  إلــى  للبحرين  األجــمــل 
وأشـــــــارت إلــــى مــتــانــة الــعــالقــات 

ــــن مـــمـــلـــكـــة  ــيـ ــ ــا بـ ــ ــ الــــثــــقــــافــــيــــة مـ
ــن وفـــــرنـــــســـــا، مـــنـــوهـــة  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
في  الكبير  الفرنسي  بالحضور 
البحرين  فــي  الثقافي  الــحــراك 
في مختلف من المجاالت، حيث 
شهدت خالل السنوات الماضية 
مشاريع  عكسته  ملحوظًا  نــمــّوًا 
في  وخصوصًا  عديدة،  حضارية 
مـــجـــال الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــراث 

العالمي الثقافي والطبيعي.
ــر الـــشـــيـــخ  ــكــ ــن جـــهـــتـــه شــ ــ مــ
ــد آل خــلــيــفــة  ــمـ بــــن أحـ خــلــيــفــة 
الــشــيــخــة مــــي بـــنـــت مــحــمــد آل 
خليفة على جهودها المتواصلة 
البحرين  مكانة  تعزيز  أجل  من 

المنتجة  الــبــلــدان  خــارطــة  على 
على  سيعمل  أنه  مؤكدًا  ثقافيًا، 
تعزيز العالقات ما بين البلدين 

ــم كــــل مــــا مــن  ــ الــصــديــقــيــن ودعــ
اســتــراتــيــجــيــة  يــحــقــق  أن  شـــأنـــه 

الهيئة الثقافية.

وفرن�سا البحرين  بين  الثقافية  العالقات  متانة  توؤكد  مي  ال�سيخة 

} الشيخة مي خالل لقاء سفير البحرين في فرنسا.

الملي�س��يات  ا�س��تمرار  تدي��ن  الخارجي��ة 

الحوثية اإطالق الم�سيرات تجاه ال�سعودية
الحوثي  مليشيا  اســتــمــرار  الــبــحــريــن  مملكة  خــارجــيــة  وزارة  ــت  أدانــ
المملكة  ضد  الممنهجة  اعتداءاتها  في  إيــران  من  المدعومة  اإلرهابية 
اإلنساني  الدولي  للقانون  انتهاك سافر  في  الشقيقة،  السعودية  العربية 
طائرة  أمـــس،  إطــالقــهــا،  مستنكرة  الــدولــيــة،  واألعــــراف  القوانين  وجميع 
مسيرة تجاه مدينة خميس مشيط في اعتداء سافر على األعيان المدنية 
الجوية  الــدفــاعــات  قــوات  وشجاعة  بيقظة  مشيدة  اآلمــنــيــن،  والمدنيين 

السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.
وتجدد وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الدائم والداعم لكافة 
للحفاظ  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  تتخذها  التي  اإلجــراءات 
فيها،  والمقيمين  ومواطنيها  أراضيها  وسالمة  واستقرارها  أمنها  على 
الــحــوثــي للقبول  عــلــى جــمــاعــة  الــضــغــط  إلـــى  الــدولــي  المجتمع  وتــدعــو 
بالمبادرة السعودية لوقف إطالق النار في اليمن، ومطالبتها بوقف مثل 
األمن  تقويض  تستهدف  التي  اآلثمة  العدوانية  اإلرهابية  األعمال  هذه 

واالستقرار في المنطقة. 

أكدت سميرة بنت إبراهيم بن رجب المبعوث الخاص للديوان الملكي 
أن مملكة البحرين تعتبر الداعم األول للطاقات الشبابية وصقل قدراتهم 
بشتى المجاالت، وذلك بقيادة حكيمة من حضرة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وأشادت بالجهود الحثيثة التي تقدمها المؤسسة الملكية لألعمال 
أبنائها ودعم تطلعاتهم وأهدافهم لخلق جيل قادر على  اإلنسانية تجاه 

مواصلة عجلة النهضة للبالد ورفع رايتها.
الخير  بسفير  رجــب  بن  إبراهيم  بنت  لقاء سميرة  ذلــك خــالل  جــاء 
بالمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية عبدالرحمن جليل الشيخ، حيث 
رحبت به وأرشدته لما هو األفضل من خالل بعض النصائح التي تسانده 

في القيام بمهامه بالصورة الصحيحة.
للديوان  الخاص  للمبعوث  الجزيل  بالشكر  الخير  سفير  تقدم  كما 
الملكي، مشيًدا بما حققته من إنجازات طوال مسيرتها العملية، مؤكدًا 
المؤسسة  عبر  حياته  مسيرة  بها خالل  التي حظي  الملكية  الرعاية  أن 
شخصيته  صقل  فــي  األبـــرز  الـــدور  لها  كــان  اإلنسانية  لألعمال  الملكية 

وتطوير مهاراته وتعيينه سفيرًا للخير.

الخي��ر �س��فير  تلتق��ي  الملك��ي  للدي��وان  الخا���ص  المبع��وث 

} سميرة بن رجب خالل لقاء سفير الخير.

تــحــت رعــايــة كــريــمــة مــن لـــدن صــاحــب الــجــاللــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي ضوء تفضل 
الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة رئــيــس 
الدورة  بإطالق  اإلسالمية  للشؤون  األعلى  المجلس 
الـــســـادســـة والـــعـــشـــريـــن لـــجـــائـــزة الــبــحــريــن الــكــبــرى، 
واألوقـــاف  اإلســالمــيــة  والــشــؤون  الــعــدل  وزارة  أعلنت 
الــكــبــرى في  الــبــحــريــن  لــجــائــزة  التسجيل  بـــاب  فــتــح 
في  بالمشاركة  للراغبين  والعشرين  السادسة  دورتها 
المسابقة اعتبارًا من يوم األربعاء األول من سبتمبر 
التصفيات  مراحل  كافة  تنفيذ  المقرر  ومــن  2021م، 
ــتـــرازيـــة  ــراءات االحـ ــ ــــإجـ عـــن بـــعـــد، وذلـــــك مــــراعــــاًة لـ

واالشتراطات الصحية المصاحبة لجائحة كورونا.
ــع قـــرن من  وتــأتــي هـــذه الـــــدورة بــعــد انــقــضــاء ربـ
انطالقها برعاية سامية من صاحب العظمة الشيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه، إذ كانت 
في  مبادئه  وغــرس  الكريم  بالقرآن  العناية  ومــازالــت 
المستمر في  الــقــيــادة  والــشــبــاب نهج  الــنــشء  نــفــوس 
وعماًل  بــه حفظًا  والــعــنــايــة  تعالى  اهلل  كــتــاب  خــدمــة 

ونشر تعاليمه ومدارسته.
ــى تبني  ــهـــدف الــمــســابــقــة مــنــذ انــطــالقــهــا إلــ وتـ
حفظة القرآن الكريم المتميزين وإعدادهم ليكونوا 

دعاة خير وعامل إصالح في مجتمعهم وأمتهم.
الكريم  للقرآن  الكبرى  البحرين  جــائــزة  وتضم 
تــحــت مــظــلــتــهــا عــــدة فــــروع لــكــال الــجــنــســيــن الــذكــور 
واإلناث لمختلف الفئات، منها حفظ القرآن الكريم، 
ومــســابــقــة بــيــان لطلبة الـــمـــدارس، ومــســابــقــة أجـــران 
غفران  ومسابقة  البسيطة،  الذهنية  اإلعــاقــة  لــذوي 
لــنــزالء إدارة اإلصــــالح والــتــأهــيــل، ومــســابــقــة رضـــوان 
لعموم الجمهور، ومسابقة سلمان الفارسي للناطقين 
األداء،  التالوة وحسن  ومسابقة  العربية،  اللغة  بغير 
فضاًل عن الجوائز الفردية مثل جائزة أكبر متسابق، 
وجائزة  داود،  مزمار  وجائزة  متسابق،  أصغر  وجائزة 
في ظالل  أســرة  وجائزة  قرآني مشارك،  مركز  أفضل 

القرآن، وجائزة أفضل مسابقة قرآنية محلية.
التي  السامية  الملكية  بالرعاية  الــوزارة  وأشــادت 
تــحــظــى بــهــا الـــجـــائـــزة، واهـــتـــمـــام الــحــكــومــة بــرئــاســة 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بخدمة كتاب 
فئات  مختلف  بين  وقيمه  تعاليمه  ونشر  تعالى  اهلل 
وحملته،  الكريم  القرآن  بحفاظ  والعناية  المجتمع 
عبدالرحمن  الشيخ  بدعم  ذاتــه  السياق  فــي  مشيدًة 
ــد آل خــلــيــفــة رئـــيـــس الــمــجــلــس  ــ بـــن مــحــمــد بـــن راشـ
عن  فــضــاًل  بالمسابقة،  اإلســالمــيــة  لــلــشــؤون  األعــلــى 
الــمــتــابــعــة الــحــثــيــثــة مـــن الــشــيــخ خــالــد بـــن عــلــي بن 
اإلسالمية  والــشــؤون  العدل  وزيــر  خليفة  آل  عبداهلل 
مخرجات  وتطوير  الكريم  القرآن  لخدمة  واألوقـــاف 
مراكز وحلقات القرآن الكريم بالمملكة ونشر الثقافة 

القرآنية لدى مختلف شرائح المجتمع.
وكانت اللجنة الدائمة لجائزة البحرين الكبرى 
لمناقشة  اجتماعها  مــؤخــًرا  عــقــدت  الــكــريــم  لــلــقــرآن 
السادسة  الــــدورة  إلطـــالق  واالســتــعــدادات  الترتيبات 
عيسى  القاضي  برئاسة  وذلــك  للجائزة،  والعشرين 
ــل الـــــــــوزارة لـــلـــعـــدل والــــشــــؤون  ــيـ ــامـــي الـــمـــنـــاعـــي وكـ سـ
الشوملي  عبداهلل  خالد  السيد  وعضوية  اإلسالمية، 

اإلسالمية،  للشؤون  األعلى  للمجلس  العام  األمين 
المساعد  الــوكــيــل  الــقــطــان  طــاهــر  والــدكــتــور محمد 
للشؤون اإلسالمية، ومدير إدارة شؤون القرآن الكريم 
عبداهلل عبدالعزيز العمري، ورئيس قسم شؤون مراكز 

التحفيظ باإلنابة حمدان خالد حسين.
القرآن  شــؤون  إدارة  على جهود  اللجنة  واطلعت 
للشؤون  األعــلــى  للمجلس  العامة  واألمــانــة  الكريم 
ــة فـــي االســـتـــعـــداد لــتــنــظــيــم هــــذه الـــــدورة  ــيـ اإلســـالمـ
المكافآت  تــوزيــع  مــســودة  اعتمدت  حيث  ومتابعتها، 
المقترحة وأقرت الجدول الزمني المقترح للجائزة، 
ــاب الــتــســجــيــل لــلــمــشــاركــيــن حــتــى الـــحـــادي  بــفــتــح بــ
التصفيات  وفترة  2021م،  لعام  أكتوبر  من  والثالثين 
الداخلية والنهائية، ومسابقات الشركاء في الجائزة، 
والشؤون  العدل  وزيــر  قــرار  على  اللجنة  اطلعت  كما 
الــدلــيــل  بــتــعــديــل  ــم )70(  رقــ اإلســـالمـــيـــة واألوقــــــــاف 
القرآن  لحفظ  الكبرى  البحرين  لجائزة  التنظيمي 
 )49( رقم  بالقرار  الصادر  وتفسيره  وتجويده  الكريم 
طاهر  محمد  الــدكــتــور  بــإضــافــة  وذلـــك   ،2011 لسنة 
الــقــطــان الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــشــؤون اإلســالمــيــة إلــى 
اللجنة  واعتمدت  للجائزة،  الدائمة  اللجنة  عضوية 
تنفيذ الــــدورة الــســادســة والــعــشــريــن عــن بــعــد، وذلــك 
مراعاًة لإجراءات االحترازية واالشتراطات الصحية 

المصاحبة لجائحة كورونا.
واستحدثت الوزارة جائزة أفضل مسابقة قرآنية 
الـــوزارة  إشـــراف  منطلق  مــن  وذلـــك  معتمدة،  محلية 
المحلية  القرآنية  المسابقات  ومتابعة  تنظيم  على 
مــحــددة،  معايير  وفــق  سنويا  تقييمها  على  والعمل 
ومن باب إبراز المسابقات القرآنية المتميزة، وتعزيز 
التنافس فيما بينها.. وبناًء عليه وافقت اللجنة على 
قرآنية  مسابقة  ألفــضــل  سنوية  جــائــزة  منح  مقترح 

محلية معتمدة.
وفي سعيها لتطوير هذه الجائزة وحفظ تاريخها 
ــازات الــمــشــرفــة،  الـــزاخـــر بــالــرعــايــة الــســامــيــة واالنــــجــ
بــاشــرت الـــــوزارة إجـــــراءات الــعــمــل عــلــى إنــشــاء موقع 
الكبرى يسهم في  البحرين  إلكتروني خاص بجائزة 
وتــعــزيــز  مسيرتها  وتــوثــيــق  الــجــائــزة  تنظيم  تــطــويــر 
السامية  الملكية  الــرعــايــة  وإبــــراز  الــرائــدة،  مكانتها 
لــهــا، ويــســلــط الـــضـــوء عــلــى جــهــود الـــــــوزارة وشــراكــة 
تنفيذها،  فــي  اإلسالمية  للشؤون  األعــلــى  المجلس 
ويسهل عملية التواصل مع المتسابقين والمحكمين 
شاملة  إلكترونية  إدارة  خــالل  من  وذلــك  والجمهور، 
لــعــمــلــيــاتــهــا. ومــــن الــمــتــوقــع أن تــنــطــلــق الــتــصــفــيــات 
الداخلية للمشاركين خالل شهري نوفمبر وديسمبر 
على أن تكون التصفيات النهائية في النصف الثاني 
من شهر يناير 2022. ودعت الوزارة كافة شرائح وفئات 
المجتمع إلى المشاركة في المسابقة واإلقبال على 
وتفسيرًا،  وتــجــويــدًا  وتـــالوة  حفظًا  تعالى  اهلل  كــتــاب 
www. اإلسالمية  الــشــؤون  موقع  على  والتسجيل 
التسجيل  باب  إغالق  قبل  وذلك   ،islam.gov.bh

في 31 أكتوبر 2021. 

البحري��ن لجائ��زة  الت�س�جي���ل  ب��اب  فت��ح 

ال���ك���ب���رى ل��ح��ف��ظ ال����ق����راآن ال��ك��ري��م

»التن�سيقية« تناق�ص م�ستجدات التعامل مع »كورونا«

المل�ك وول��ي الع��هد رئ�ي���ص ال�وزراء

يتلقيان برقيتي �سكر من بابا الفاتيكان

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى برقية شكر جوابية من قداسة البابا فرنسيس 
بابا الفاتيكان، وذلك ردا على برقية التهنئة التي بعث بها جاللته 

إليه بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لقداسته.
وأعــــرب قــداســة الــبــابــا فــرنــســيــس فــي الــبــرقــيــة عــن بــالــغ شكره 
وتــقــديــره لــجــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى عــلــى مــشــاعــر جــاللــتــه النبيلة، 
متمنيًا لجاللته موفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها 

دوام التقدم واالزدهار.
وتلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
قداسة  مــن  جوابية  شكر  برقية  الــــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
التي  التهنئة  برقية  على  ردا  وذلك  الفاتيكان،  بابا  فرنسيس  البابا 
بعث بها سموه إليه بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت 

لقداسته. 
وأعــــرب قــداســة الــبــابــا فــرنــســيــس فــي الــبــرقــيــة عــن بــالــغ شكره 
الوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  الملكي  السمو  وتقديره لصاحب 
على مشاعر سموه النبيلة، متمنيًا لسموه موفور الصحة والعافية 

ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم واالزدهار. 

ال��م��ل��ك ي��ه��ن��ئ رئ��ي�����ص اأوروغ������واي 

ال�����س��رق��ي��ة ب���ذك���رى اال���س��ت��ق��الل 
بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيـس لويس ألبرتو 
الشرقية، بمناسبة ذكرى  األوروغــواي  رئيــس جمهوريــة  بو  كاليي  ال 
له  وتمنياته  تهانيه  أطيب  عن  فيها  أعــرب جاللته  بــالده،  استقالل 
الشرقية  ــواي  ــ األوروغـ جمهورية  ولشعب  والــســعــادة  الصحة  مــوفــور 

الصديقة المزيد من التقدم واالزدهار.
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»�صّواق التو�صيل«.. 

وغياب المظهر الح�صاري

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

»اهلل يزيد ويبارك«.. فأرباح شركات توصيل الطلبات 
خالل جائحة كورونا بالتأكيد تضاعفت عشرات المرات، 
ــارة.. ولــكــن فـــي الــمــقــابــل كم  ــذا هـــو الـــســـوق والـــشـــطـ وهــ
االجتماعية  الخدمة  أجل  من  التوصيل  شركات  دفعت 
للمجتمع؟ طيب.. وماذا عن المساهمة في دعم توظيف 

البحرينيين؟ وكم تبلغ نسبتهم في تلك الشركات؟
»اهلل يزيد ويبارك«.. سنتان وشركات توصيل الطلبات 
تأخذ  ولــم  تتعطل،  ولــم  تتوقف  لــم  ســاعــة«،   24 »شّغالة 
الفنان  إجــازة، وال راحة في أي يوم عطلة.. وكما يقول 
بتحسب«..  والحّسابة  بعشرة جنيه  »الساعة  إمام  عادل 

و»اهلل يزيد ويبارك«. 
ولــكــن ثــمــة أمـــر غــيــر حــضــاري، يــجــب أن نــدعــو إلــى 
تصحيحه وتعديله، ونطالب شركات التوصيل باالنتباه 
لــــه، وااللـــتـــفـــات نـــحـــوه، وكـــذلـــك الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة 
الرسمية.. فلن نتحدث عن طريقة السياقة والتجاوزات 
والسرعة التي يقوم بها »سّواق التوصيل«.. فهذا سلوك 
ــن نــتــطــرق إلـــى مــســألــة تأخير  مــعــروف ومـــرفـــوض.. ولـ
الــطــلــبــات أو الــلــخــبــطــة فــيــهــا، أو حــتــى أخــــذ الــفــلــوس 
عدم  وتعمد  عينك،  عيني  اإلكــرامــيــة  طلب  أو  الــزايــدة، 
وال  تقييم  وال  مــحــاســبــة  دون  مــن  خــــــردة«..  »أي  حــمــل 
وتكتفي  الهاتفي،  االتصال  تقبل  والشركات ال  تعويض، 
بــالــمــراســالت االلــكــتــرونــيــة لــلــشــكــاوى مــن دون حــل وال 
غير  التوصيل  شــركــات  بعض  أصبحت  لقد  معالجة.. 
أخطائها  عــلــى  الــقــانــون  تنفيذ  وال  للمحاسبة  قــابــلــة 

المتكررة..!! 
ولن نشير إلى تعمد بعض سواق التوصيل الوقوف 
الطلب لصاحب  البيوت فترات طويلة بعد تسليم  عند 
المنزل، وإجراء مكالمات عبر الهاتف النقال، وسوالف 
مع آخرين.. كل ذلك يحدث أمام منازل الناس، وبعض 

الشركات ربما ال تعلم عن سلوك السّواق..!!
ولــكــنــنــا نــتــحــدث عـــن الــمــظــهــر الــحــضــاري لمعظم 
ــّواق الـــتـــوصـــيـــل«، عـــن مــالبــســهــم وهـــنـــدامـــهـــم، وعــن  ــ ــ »سـ
فيها  ينقلون  التي  النارية  والدراجات  السيارات  سالمة 
الطلبات.. الكثير منهم يسوق الدراجة النارية »بنعال«، 
فــضــال عــن الــعــرق والــرائــحــة، وتكتفي بــعــض الــشــركــات 
شركة  شــعــار  عليها  مطبوعا  »فانيلة«  الــســائــق  بــإعــطــاء 
أن  لدرجة  كامال،  مالبس  طقم  وليس  فقط،  التوصيل 
وحالتها  ومــمــزقــة  مهترئة  أصــبــحــت  الــفــانــيــالت  بــعــض 

حالة..!!
أما سيارات التوصيل فحدث وال حرج، فهي سيارات 
خصوصية، وال يوجد عليها أي عالمة لشركة التوصيل 
وال هم يحزنون، فضال عن حالة السيارة المزرية.. فماذا 
توفر شركة التوصيل لعمالها وسواقها؟ وهل نالهم شيء 
من أرباح الشركات؟ فهؤالء في النهاية »بشر«! فهل لهم 
إنهم  أم  والحادث؟  التعرض لإلصابة  في حال  تعويض 
عمالة سائبة غير قانونية تحت غطاء شركات التوصيل؟ 
والبعض »بارت تايم« من دون عقود وال اتفاقيات..؟؟ أو 
تأجير  بــالــبــاطــن..  التأجير  على  تــقــوم  العمل  آلــيــة  إن 
والحصول  الــنــاريــة،  الــدراجــة  وتأجير  التوصيل،  عامل 

على نسبة ضئيلة من التوصيل..؟؟ 
إننا نطالب الجهات المعنية والمختصة بفتح ملف 
العمل  قانونية  مــن  والتأكد  الطلبات،  توصيل  شــركــات 
والعمال فيها، وااللتزام باإلجراءات والتعليمات، والتأكد 
واالهتمام  الخدمات،  وحضارية  التعامل،  إنسانية  من 
ــور الــســالمــة  ــ ــــرض أمــ بــالــنــوعــيــة والـــــجـــــودة، وأهـــمـــيـــة فـ
كامل  »يونيفورم«  توفير  وإلزامها  والدراجات،  للمركبات 

للعامل.. فما نراه ال يعكس المظهر الحضاري للبالد.

} سمو الشيخ خالد بن حمد خالل زيارته منشأة اإلسناد البحري.

قوة  قائد  آل خليفة  بن حمد  الشيخ خالد  الركن  المقدم  قام سمو 
الحرس الملكي الخاصة، بزيارة لمنشأة اإلسناد البحري البريطاني في 
ميناء سلمان، صباح أمس، وكان في استقبال سموه قائد العنصر البحري 
البريطاني العميد إدوارد ألغرين وقائد القاعدة العسكرية المقدم بحري 

غاري ويتي.
بجولة  الخاصة  الملكي  الحرس  قوة  قائد  سمو  قام  الزيارة  وخــالل 
صاحبة  سفينة  على  جولة  إلــى  باإلضافة  المنشأة،  أقسام  مختلف  في 
اطلع  أورفــيــن، حيث  بــول  القبطان  بقيادة  مونتروز  إس  إم  إتــش  الجاللة 
حديثة  ومعدات  متطورة  منظومات  من  تحتويه  ما  على  خاللها  سموه 

وتقنيات متقدمة.
وقد شهد سموه خالل هذه الزيارة عرضا لتدريبات عسكرية أجرتها 

مشاة البحرية الملكية البريطانية.
وأشاد سمو قائد قوة الحرس الملكي الخاصة بما تتميز به العالقات 
البحرينية البريطانية من عمق ومتانة روابط الصداقة التاريخية وتعاون 
استراتيجي بين البلدين الصديقين، منوها سموه بحرص البلدين على 

تطوير هذه العالقات في شتى المجاالت وال سيما المجال العسكري.

خ��ال��د ب��ن ح��م��د ي����زور م��ن�����ص��اأة الإ���ص��ن��اد ال��ب��ح��ري ال��ب��ري��ط��ان��ي

بـــنـــاء عــلــى تــوصــيــة الــفــريــق 
ــتـــصـــدي  ــلـ ــــي لـ ــبـ ــ ــــطـ الـــــوطـــــنـــــي الـ
ــا )كـــوفـــيـــد-19(  لـــفـــيـــروس كــــورونــ
التنسيقية،  ومــوافــقــة  الــلــجــنــة 
المدني  الــطــيــران  أعــلــنــت شــئــون 
ــديـــث إجــــــــراءات  أنــــــه ســـيـــتـــم تـــحـ
عبر  البحرين  لمملكة  الــدخــول 
مـــطـــار الــبــحــريــن الــــدولــــي بــــدًءا 
ــن يــــــوم األحــــــــد الــــمــــوافــــق 29  ــ مـ
أغــــــســــــطــــــس2021، حـــيـــث ســيــتــم 
ــاد شـــــــهـــــــادات الـــتـــطـــعـــيـــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
الـــدول التي  الــصــادرة مــن جميع 
ُيــســمــح لــمــواطــنــيــهــا بــالــحــصــول 
الوصول،  زيارة عند  على تأشيرة 
فحص  إجــراء  إضافة  سيتم  كما 
من  الخامس  الــيــوم  فــي   )PCR(
بــذات  العمل  ويستمر  الــوصــول، 
اإلجــــــــــراءات الــمــعــلــن عــنــهــا فــي 

السابق.
وأوضــــحــــت شـــئـــون الــطــيــران 
الـــمـــدنـــي أنــــه ســيــتــم االســـتـــمـــرار 
فـــي تــعــلــيــق دخـــــول الــمــســافــريــن 
ــدول الــمــدرجــة  الــقــادمــيــن مــن الــ
عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة الــــحــــمــــراء عــلــى 
جــمــيــع الـــرحـــالت الــجــويــة، بمن 
فيهم الــقــادمــون مــن هــذه الــدول 
ــلــــون الــمــمــلــكــة  ــيــــدخــ الـــــذيـــــن ســ
بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك 
الــمــواطــنــون وأصــحــاب تــأشــيــرات 
ــة فــــي مــمــلــكــة  ــاريــ ــســ اإلقـــــامـــــة الــ
الـــبـــحـــريـــن، مـــنـــوهـــًة بــــأن إصــــدار 

تــأشــيــرات الـــزيـــارة عــنــد الــوصــول 
لمطار البحرين الدولي محصور 
لــلــقــادمــيــن مـــن مــواطــنــي الـــدول 
عليها  بالحصول  لهم  المسموح 
ــراءات تــأشــيــرات الــزيــارة  ــ وفـــق إجـ
يمكن  حــيــث  الــبــحــريــن،  لمملكة 
ــلــــى قــــائــــمــــة الـــــــدول  اإلطــــــــــالع عــ
الـــتـــي يــحــصــل مـــواطـــنـــوهـــا على 
الــتــأشــيــرات عــنــد الـــوصـــول عبر 
www.evisa. التالي  الموقع 

. gov.bh
وبــــيــــنــــت شـــــئـــــون الــــطــــيــــران 
مــن جميع  يتطلب  أنـــه  الــمــدنــي 
غير  أو  المتطعمين  المسافرين 
العمر  البالغين من  المتطعمين 
6 سنوات فما فوق القادمين من 
ــدول الــمــدرجــة عــلــى الــقــائــمــة  ــ الـ
بدخول  لهم  المسموح  الحمراء 

مملكة البحرين:
 )PCR( إبراز شهادة فحص •
كود  آر  كيو  رمــز  تحمل  معتمدة 
الـــصـــعـــود  ــبـــل  قـ  )QR Code(
قــبــل 48 ساعة  وذلــــك  لــلــطــائــرة، 

من وقت المغادرة.
ــراء فـــحـــص مــخــتــبــري  ــ ــ • إجـ
عند   )PCR( كـــورونـــا  لــفــيــروس 

الوصول.
• تــطــبــيــق الــحــجــر الــصــحــي 
أيــام في  االحــتــرازي لمدة عشرة 
مساكنهم أو األماكن المخصصة 
من  المرخصة  الصحي  للحجر 

لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  قــبــل 
المهن والخدمات الصحية.

ــراء فـــحـــص مــخــتــبــري  ــ ــ • إجـ
)PCR(  في  ــا  ــورونــ كــ لـــفـــيـــروس 

اليوم الخامس من الوصول.
ــراء فـــحـــص مــخــتــبــري  ــ ــ • إجـ
لفيروس كورونا )PCR( في اليوم 

العاشر من الوصول.
كــمــا أعــلــنــت شــئــون الــطــيــران 
الــمــدنــي عـــن تــحــديــث إجـــــراءات 
ــن مــــــن الــــــــــــدول غــيــر  ــ ــيـ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
الحمراء  القائمة  على  المدرجة 
البالغين من العمر 6 سنوات فما 

فوق، كما يلي:
يــــــتــــــطــــــلــــــب مــــــــــــن جــــمــــيــــع 
ــيـــن  ــمـ ــعـ ــتـــطـ ــمـ الـــــمـــــســـــافـــــريـــــن الـ
مــجــلــس  دول  مـــــن  الــــقــــادمــــيــــن 
العربية،  الخليج  لــدول  التعاون 
أو الدول التي تم توقيع اتفاقيات 
مـــتـــبـــادلـــة لـــالعـــتـــراف بـــشـــهـــادات 

التطعيم معها، ما يلي:
ــراء فـــحـــص مــخــتــبــري  ــ ــ • إجـ
عند   )PCR( كـــورونـــا  لــفــيــروس 

الوصول.
ــراء فـــحـــص مــخــتــبــري  ــ ــ • إجـ
لفيروس كورونا )PCR( في اليوم 

الخامس من الوصول.
ــراء فـــحـــص مــخــتــبــري  ــ ــ • إجـ
لفيروس كورونا )PCR( في اليوم 

العاشر من الوصول.
ــراز  ــ إبـ مــنــهــم  يــتــطــلــب  وال   •
قــبــل   )PCR( فــــحــــص  شـــــهـــــادة 
تطبيق  وال  لــلــطــائــرة،  الــصــعــود 

الحجر الصحي االحترازي.
ــؤون الــطــيــران  ــ وأوضـــحـــت شـ
مــن جميع  يتطلب  أنـــه  الــمــدنــي 
ــيـــن  ــمـ ــعـ ــتـــطـ ــمـ الـــــمـــــســـــافـــــريـــــن الـ
الــبــالــغــيــن مـــن الــعــمــر 6 ســنــوات 
فما فوق الذين يحملون شهادات 
الــتــطــعــيــم الــــصــــادرة مـــن  الــــدول 
الـــتـــي يــحــصــل مـــواطـــنـــوهـــا على 
التأشيرات عند الوصول، ما يلي:
 )PCR( إبراز شهادة فحص •
كود  آر  كيو  رمــز  تحمل  معتمدة 
الـــصـــعـــود  ــبـــل  قـ  )QR Code(
قــبــل 72 ساعة  وذلــــك  لــلــطــائــرة، 

من وقت المغادرة.
ــراء فـــحـــص مــخــتــبــري  ــ ــ • إجـ

عند   )PCR( كـــورونـــا  لــفــيــروس 
الوصول.

ــراء فـــحـــص مــخــتــبــري  ــ ــ • إجـ
لفيروس كورونا )PCR( في اليوم 

الخامس من الوصول.
ــراء فـــحـــص مــخــتــبــري  ــ ــ • إجـ
لفيروس كورونا )PCR( في اليوم 

العاشر من الوصول.
تطبيق  منهم  يتطلب  وال   •

الحجر الصحي االحترازي.
غير  المسافرين  جميع  أمــا 
الــقــادمــيــن من  أو  الــمــتــطــعــمــيــن 

الدول األخرى فيتطلب منهم:
 )PCR( إبراز شهادة فحص •
كود  آر  كيو  رمــز  تحمل  معتمدة 
الـــصـــعـــود  ــبـــل  قـ  )QR Code(
قــبــل 72 ساعة  وذلــــك  لــلــطــائــرة، 

من وقت المغادرة.
ــراء فـــحـــص مــخــتــبــري  ــ ــ • إجـ
عند   )PCR( كـــورونـــا  لــفــيــروس 

الوصول.
• تــطــبــيــق الــحــجــر الــصــحــي 
أيــام في  االحــتــرازي لمدة عشرة 
مساكنهم أو األماكن المخصصة 
من  المرخصة  الصحي  للحجر 
لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  قــبــل 

المهن والخدمات الصحية.
ــراء فـــحـــص مــخــتــبــري  ــ ــ • إجـ
لفيروس كورونا )PCR( في اليوم 

الخامس من الوصول.
ــراء فـــحـــص مــخــتــبــري  ــ ــ • إجـ
لفيروس كورونا )PCR( في اليوم 

العاشر من الوصول.
وأشـــــــــــارت شــــــــؤون الـــطـــيـــران 
لجميع  يمكن  أنـــه  الـــى  الــمــدنــي 
ــة  ــفـ ــلـ ــكـ الــــــمــــــســــــافــــــريــــــن دفـــــــــــع تـ
الفحوصات عبر تطبيق »مجتمع 
ــب الــمــنــصــات  ــى جـــانـ ــ واعــــــــي«، إلـ
الموجودة في المطار والتي تتيح 
بواسطة  وإلكترونًيا  نقًدا  الدفع 

البطاقات البنكية واالئتمانية.

»الطيران المدني«: تحديث اإجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي

ال���دول  م��ن  التطعيم   ���ش��ه��ادات  واع��ت��م��اد  ال��و���ش��ول  م��ن  ال��خ��ام�����س  ل��ل��ي��وم  فح�س  اإ���ش��اف��ة 

ال��ق��ادم الأح����د  م��ن  ب����دءا  ال��و���ش��ول  ع��ن��د  ال��ت��اأ���ش��ي��رات  ع��ل��ى  م��واط��ن��وه��ا  يح�شل  ال��ت��ي 
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ــاء  ــ ــضـ ــ ــر عـــــــــدد مـــــــن أعـ ــ ــضـ ــ حـ
ــاح أمـــس  ــبــ مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى صــ
ــيــــن  ــارولــ ــا مـــــع كــ ــ ــرًك ــتــ ــشــ لـــــقـــــاًء مــ
ــواب  ــنــ ــو مـــجـــلـــس الــ فــلــيــنــت عـــضـ
الظل  حكومة  ووزيــرة  البريطاني 
المناخ،  وتغير  للطاقة  السابقة 
ومــارغــريــت كــــوران عــضــو مجلس 
ــــــرة في  ــنــــواب الــبــريــطــانــي ووزيـ الــ
السابقة،  األسكتلندية  الحكومة 
الممارسات  أفــضــل  لبحث  وذلـــك 
البرلمانية، والعالقات البرلمانية 
الــشــورى  مجلس  بين  المشتركة 
إلى  البريطاني،  النواب  ومجلس 
لتعظيم  واآللــيــات  السبل  جــانــب 
استثمار التقنيات الحديثة لدعم 
مع  وخصوًصا  البرلماني،  العمل 
جائحة  فرضتها  التي  التحديات 
والــتــحــول   ،)19 )كــوفــيــد  كـــورونـــا 
الــمــتــســارع نــحــو عــقــد الــجــلــســات 
ــات من  ــاعـ ــمـ ــتـ الــبــرلــمــانــيــة واالجـ
المرئي عن  خالل نظام االتصال 

ُبعد.
وأكد أعضاء مجلس الشورى 
ــرورة  ــي الـــلـــقـــاء ضــ الـــمـــشـــاركـــون فـ
التقنية  لــلــتــطــورات  االســتــجــابــة 
ــددة  ــعــ ــتــ ــمــ ــات الــ ــ ــ ــدامـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واالسـ
ــا، واســـتـــثـــمـــارهـــا  ــيـ ــوجـ ــولـ ــنـ ــكـ ــتـ ــلـ لـ
المسؤولية  أداء  فــي  لــالســتــمــرار 

تعزيز  نحو  والــعــمــل  التشريعية، 
التشريعية  الــســلــطــة  بــيــن  الــثــقــة 
أنَّ  إلـــــى  والـــمـــجـــتـــمـــع، مــشــيــريــن 
تـــنـــامـــي اســــتــــخــــدام الــبــرمــجــيــات 
العمل  في  اإللكترونية  واألنظمة 
األمــن  تعزيز  يتطلب  التشريعي 
المعلومات  لحماية  الــســيــبــرانــي 
ــظـــة عــلــى  ــافـ ــحـ ــمـ ــات والـ ــانــ ــيــ ــبــ والــ
ــان عـــــدم قــرصــنــة  ــمــ ــة وضــ ــريـ ــسـ الـ

قواعد البيانات.
أعـــضـــاء مجلس  واســتــعــرض 
الــــشــــورى تـــجـــربـــة الــمــجــلــس فــي 
ــتـــحـــول اإللــــكــــتــــرونــــي، وتـــجـــاوز  الـ
تـــــــحـــــــديـــــــات الـــــــجـــــــائـــــــحـــــــة، مـــن 
خـــــالل عـــقـــد الـــجـــلـــســـات الــعــامــة 
واجتماعات اللجان عن ُبعد، بما 
كفل استمرارية العمل التشريعي 

بصورة طبيعية.
وأشــــــــــاد أعـــــضـــــاء الـــمـــجـــلـــس 
مملكة  بين  الــوطــيــدة  بالعالقات 
الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، 
مــؤكــديــن حـــرص الــمــجــلــس على 
ــعــــالقــــات الــبــرلــمــانــيــة،  تـــعـــزيـــز الــ
ــارب،  ــجــ ــتــ ــرات والــ ــبــ ــخــ وتـــــبـــــادل الــ
في  المشتركة  الجوانب  وتطوير 

العمل البرلماني.
ــن جـــانـــبـــهـــمـــا، اســتــعــرضــت  مــ
والسيدة  فلينت  كارولين  السيدة 

ــت كــــــــــــوران عــــــــــــدًدا مــن  ــ ــريــ ــ ــارغــ ــ مــ
الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــه الــعــمــل 
ــع انـــتـــشـــار جــائــحــة  الــتــشــريــعــي مـ

كورونا.
وأكدت السيدة فلينت ضرورة 
الثقة  جسور  بناء  في  االستمرار 
بين أعضاء البرلمانات والشعوب، 
منّوهة إلى أّن اللقاءات المشتركة 
والـــمـــبـــاشـــرة بـــيـــن الــبــرلــمــانــيــيــن 
تسهم في االستفادة من التجارب 
أفضل  على  والــبــنــاء  البرلمانية، 

الممارسات البرلمانية.
وذكرت أن استخدام التقنيات 
البرلماني  الــعــمــل  فــي  الــحــديــثــة 
القضاء  بعد  حتى  مهًما  سيكون 
عــلــى الـــجـــائـــحـــة، مـــؤكـــدة أهــمــيــة 
والتطور  التقدم  استمرار تحقيق 
فــي االســتــخــدام األمــثــل لـــأدوات 
التي ساندت  اإللكترونية  والسبل 
الــتــشــريــعــيــة فـــي أداء  الــمــجــالــس 

أعمالها خالل الجائحة.
ونــــّوهــــت الـــســـيـــدة مـــارغـــريـــت 

كــــوران بــالــزيــارات الــمــتــبــادلــة بين 
أعضاء مجلس الشورى والبرلمان 
الــبــريــطــانــي، ودورهــــــا الــمــهــم في 
تــقــويــة الـــروابـــط الــمــشــتــركــة بين 
البلدين الصديقين، والدفع نحو 

تعزيز العالقات البرلمانية.
يشار إلى أّن اللقاء المشترك 
ــم  ــ ــدعـ ــ ــن بـــــــرامـــــــج الـ ــ ــمـ ــ ــي ضـ ــ ــأتــ ــ يــ
ــانــــي ألعـــــضـــــاء مــجــلــس  ــمــ ــرلــ ــبــ الــ
األمــانــة  والــتــي تنظمها  الــشــورى، 
العامة للمجلس على مدار العام. 

كتبت زينب إسماعيل:
قالت بحرينيات متزوجات 
مــن أجــانــب إن هــنــاك حــاالت 
أزواجــهــن  طلقن  لبحرينيات 
األجــــانــــب بــســبــب مــعــانــاتــهــن 
ــدن ارتــفــاع عــدد  الــيــومــيــة، وأكــ
زيجات المواطنات من أجانب 

خالل السنوات األخيرة.
وأشـــارت الــمــتــضــررات إلى 
الحصول  قبول طلبات  توقف 
خالل  لأبناء  الجنسية  على 
ــوات األخــــــيــــــرة.. فــيــمــا  ــنــ ــســ الــ
ســــجــــل االتـــــــحـــــــاد الـــنـــســـائـــي 
ابنة  هي  جامعية  لفتاة  حالة 
لبحرينية متزوجة من أجنبي 
درســت فــي الــخــارج وتــم رفض 
رجــوعــهــا إلــــى الــبــحــريــن بعد 

إنهاء الدراسة.
جــاء ذلــك خــالل الجلسة 
ــة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة:  ــيــ ــاشــ ــقــ ــنــ الــ
ــبـــح جــنــســيــتــي  ــتـــصـ ــى سـ ــ ــتـ ــ »مـ
الـــتـــي نظمت  حــقــا ألبـــنـــائـــي« 
مــــن قـــبـــل االتــــحــــاد الــنــســائــي 
أغسطس   23( االثنين  مساء 
تــجــارب  واســتــعــرضــت   )2021
ــررات مــن  ــضــ ــتــ بـــحـــريـــنـــيـــات مــ
أبــنــائــهــن على  عــــدم حـــصـــول 

الجنسية البحرينية.
االتحاد  عضو  واستنكرت 
الــنــســائــي الــمــحــامــيــة زهــــراء 
ــي رفــــــض الــمــجــتــمــع  ــنــ ــوطــ الــ
أجنبي،  من  البحرينية  لــزواج 
اختيارها،  على  لومها  يتم  إذ 
الرجل  يمنح  هو  المقابل  في 
ــة مــن  ــ ــــزوجـ ــار الـ ــيـ ــتـ حـــريـــة اخـ
ولــفــتــت  كــــانــــت.  جــنــســيــة  أي 
»نــظــرة  أن  إلــــى  الـــمـــتـــضـــررات 
التنمر تزداد تجاه البحرينية 
المتزوجة من أجنبي مع مرور 

السنين«.
الـــمـــحـــامـــيـــة أن  وذكــــــــــرت 
ــبــــات الــــحــــصــــول عــلــى  ــالــ مــــطــ
الــجــنــســيــة انــطــلــقــت مـــن عــام 
نـــصـــوص  عـــلـــى  ــاء  ــنــ بــ  ،2005
المساواة  تؤكد  التي  الدستور 
المجتمع  شـــرائـــح  كــافــة  بــيــن 
والــرجــال،  الــنــســاء  فيهم  بمن 
ــاًء عــلــى  ــنــ وحـــظـــر الــتــمــيــيــز بــ
الــجــنــس الــبــشــري، كــمــا تنص 
مواده القانونية على الحفاظ 

على أواصر األسرة. 
الرابعة  »المادة  وأضافت: 
من قانون الجنسية لعام 1963 
إذا  بحرينيا  الشخص  تعتبر 

ولـــد فــي الــبــحــريــن وكـــان أبــوه 
ــوالدة«،  الــ تــلــك  عــنــد  بحرينيا 
موضحة أن القانون من خالل 
الجنسية  منح  يقصر  الــنــص 
ويستثني  البحريني  ابن  على 

أبناء البحرينية.
ونــــقــــلــــت الـــبـــحـــريـــنـــيـــات 
ــهــــن وأبــــنــــائــــهــــن فــي  ــاتــ ــانــ ــعــ مــ
أن  مبينات  الــيــومــيــة،  الــحــيــاة 
مــصــيــر األبـــنـــاء مــجــهــول بعد 
رحــيــل الــوالــدة ال قــدر اهلل، إذ 
األم  تمنحها  التي  اإلقامة  إن 
لـــن تـــجـــدد بــعــد رحــيــلــهــا، ما 
يضطر األبناء إلى السفر إلى 
والدهم رغم قضائهم كل  بلد 
سنوات حياتهم في البحرين.

وذكرن أن أبناءهن بال منح 
تفوقهم،  عند  دراسية  بعث  أو 
ــيــــات  ــتــــشــــفــ وتــــــــرفــــــــض الــــمــــســ
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــالجـــهـــم بــــدون 
رسمية،  وأوراق  إعــفــاء  بطاقة 
كــــــمــــــا تــــــــرفــــــــض الــــــشــــــركــــــات 

والمؤسسات توظيفهم.
وأضفن: »أبناؤنا بال هوية 
شخصية تمنح حق الحصول 
على قرض بنكي أو فتح حساب 

ــنـــكـــي«. وتـــابـــعـــن: »لــتــجــديــد  بـ
تــأشــيــرة اإلقـــامـــة، نــحــتــاج إلــى 
إلـــى وطـــن األب ومــن  ــعـــودة  الـ
ثم الرجوع إلى البحرين بعد 

إصدار التأشيرة«.
ــيـــة  وأوضـــــــحـــــــت الـــمـــحـــامـ
زهراء: »بعد وصول االبن إلى 
سن العمل وتقلد الوظائف، ال 
ويصبح  بكفالته  لــأم  يسمح 

بال تأشيرة إقامة«.
إحدى  فهد،  عبير  وذكــرت 
ــد تــســريــح  ــعـ الـــمـــتـــضـــررات: »بـ
الــــــــزوج مــــن الــــعــــمــــل، تــرفــض 
ــات الــمــخــتــصــة كــفــالــة  ــهـ ــجـ الـ
الـــزوجـــة الــبــحــريــنــيــة لــزوجــهــا 
الـــقـــانـــون  أن  ــم  ــ رغـ األجـــنـــبـــي، 
ــادم  ــق كـــفـــالـــة خــ يــمــنــحــنــي حــ
فــاطــمــة  وبــيــنــت  أو خــــادمــــة«. 
عبدالكريم إحدى المتضررات 
الــــذي  الــــوحــــيــــد  »الـــــدعـــــم  أن 
ــن الــجــهــات  نــحــصــل عــلــيــه مــ
ــو دعـــــم الــلــحــوم  الـــرســـمـــيـــة هــ
أنــا والــدة  ويمنح لــأم فــقــط. 
االحــتــيــاجــات  ذوي  مـــن  البــــن 
الخاصة، ال أحصل على دعم 

رسمي لمتطلبات ابني«.

اأع�س�اء »ال�س�ورى« يبحثون م�ع البرلمان البريطاني اأف�سل الممار�س�ات

ب���ح���ري���ن���ي���ات م�����ت�����زوج�����ات ي��ط��ل��ق��ن البرلمانية وتعظيم ا�س�تثمار التقنيات الحديثة لدعم العمل البرلماني

اأزواج����ه����ن ب�����س��ب��ب م��ع��ان��ات��ه��ن ال��ي��وم��ي��ة

} الجلسة النقاشية بحرينيات متزوجات.

المدير العام ل�ش�ؤون المدار�س:

اعتم��اد ترقي��ات 1691 معلم��ا بحريني��ا حت��ى اأغ�سط���س الج��اري
تمرير الدرجات الم�شتحقة لجميع مديري المدار�س والمديرين الم�شاعدين المثبتين م�ؤخرا

اخـــــــتـــــــتـــــــم قـــــــــطـــــــــاع شـــــــــــؤون 
والتعليم  التربية  بوزارة  المدارس 
اجتماعاته المجدولة خالل شهر 
ــع جــمــيــع  ــ أغـــســـطـــس الـــــجـــــاري مـ
ــدارس الــحــكــومــيــة،  ــ ــمـ ــ ــديــــري الـ مــ
وذلك في إطار االستعدادات لبدء 
ــي الـــجـــديـــد، حيث  ــدراســ ــام الــ ــعـ الـ
ــتـــور مــحــمــد مــبــارك  الــتــقــى الـــدكـ
بــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام لــشــؤون 
الــمــدارس جميع مــديــري مــدارس 
الــمــنــطــقــة الــتــعــلــيــمــيــة الــثــالــثــة، 
ــيـــم  وذلـــــــك بـــحـــضـــور نـــــــوال إبـــراهـ
للسياسات  الـــوزارة  وكيل  الخاطر 
وعــدد  واألداء،  واالســتــراتــيــجــيــات 
ومديري  المساعدين  الوكالء  من 
الــتــعــلــيــمــيــة  ــلـــيـــات  الـــعـــمـ إدارات 
ــؤون  ــ ــاع شـ ــطـ ــقـ ــن بـ ــاريـ ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ والـ
الــــمــــدارس. وبـــذلـــك يـــكـــون قــطــاع 
شـــؤون الـــمـــدارس قــد نــفــذ خمسة 
جميع  غطت  متوالية  اجتماعات 
ــدارس الــحــكــومــيــة  ــ ــمــ ــ مــــديــــري الــ
استعدادا للعام الدراسي الجديد.
ــاع  ــمــ ــتــ وقـــــــد تـــــم خـــــــالل االجــ
ــم اإلجــــــــــراءات  ــ ــى أهــ ــ الــــتــــطــــرق إلــ

المطلوبة لضمان بداية انسيابية 
بتطبيق  الجديد،  الدراسي  للعام 
في  الــوقــائــيــة  االحـــتـــرازات  جميع 
وتنظيم  الــمــدرســيــة،  الــمــؤســســات 
ومتابعة  دقة،  بكل  الدراسي  اليوم 
ــلــــم  ــيــــم والــــتــــعــ ــلــ ــعــ ــتــ ــات الــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
والــتــحــصــيــل الــعــلــمــي والــتــقــيــيــم 
والــــدعــــم لــلــطــلــبــة، مـــع اإلشـــــراف 
عمليات  وإدارة  تشغيل  على  التام 

ــرونـــي والـــفـــصـــول  ــتـ ــكـ الــتــعــلــم اإللـ
االفـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي ســيــتــم بــثــهــا 
الحكومية  الـــمـــدارس  جميع  مــن 
بانضباط تام، واستمرار التواصل 
على  ــور  األمــ وأولـــيـــاء  الطلبة  مــع 

امتداد العام الدراسي.
ــر الـــعـــام  ــديــ ــمــ وقــــــد كـــشـــف الــ
ــن االنــتــهــاء  ــدارس عـ ــمــ ــؤون الــ ــشـ لـ
ــادات  ــيـ ــقـ الـ ــن  مــ  270 تــثــبــيــت  ــن  مــ

المدرسية بنسبة 80% من إجمالي 
مـــن يــشــمــلــهــم الــتــثــبــيــت، والــعــمــل 
على إنجاز تثبيت العدد المتبقي 
ومديرًا مساعدًا  مديرًا   68 البالغ 
في  البدء  مع  وجيزة،  فترة  خالل 
إجراءات اعتماد الدرجات المالية 
الــمــســتــحــقــة لــجــمــيــع الــمــثــبــتــيــن 

حديًثا من القيادات التربوية.
ــام  ــعــ ــا أشـــــــــار الــــمــــديــــر الــ ــمــ كــ
ــه منذ  ــى أنــ ــدارس إلــ ــمــ ــؤون الــ لـــشـ
ــاري  يـــنـــايـــر حـــتـــى أغـــســـطـــس الـــجـ
معلمًا   1691 تــرقــيــات  تــمــريــر  تـــم 
ومعلما أول بحرينيًا عبر منحهم 
الثالثة  من  المستحقة  الدرجات 
ــة الــتــعــلــيــمــيــة، وأن  ــادسـ ــسـ إلــــى الـ
الـــعـــام الــــدراســــي الـــجـــديـــد ســوف 
يشهد تمرير المزيد من الترقيات 
نطاق  في  للمعلمين  المستحقة 
وبالتنسيق  المعتمدة  الــمــوازنــات 
ووفق  المدنية  الخدمة  جهاز  مع 
المعايير المنظمة لمنح الترقيات 

للكوادر التعليمية المدرسية.
وقد عبر المدير العام لشؤون 
ــره الــعــمــيــق  ـــكــ ــن شـ ــ الــــــمــــــدارس عـ

ــاه الــتــعــلــيــم  ــقـ ــلـ ــا يـ ــمـ وامـــتـــنـــانـــه لـ
والــقــائــمــون عــلــيــه مـــن دعـــم كبير 
ــلـــك حــمــد  ــمـ ــة الـ ــدن جــــاللــ ــ مــــن لــ
عـــاهـــل  ــيـــفـــة  ــلـ خـ آل  عـــيـــســـى  بـــــن 
حثيثة  ومتابعة  الــمــفــدى،  الــبــالد 
ــرة تـــجـــســـدهـــا الــخــطــط  ــمـ ــتـ ــسـ ومـ
الحكومية  والــمــبــادرات  والــبــرامــج 
الـــتـــطـــويـــريـــة فــــي الــتــعــلــيــم الــتــي 
يــــشــــرف عــلــيــهــا صــــاحــــب الــســمــو 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  ــد  ــهـ ــعـ الـ ــي  ــ ولــ آل خــلــيــفــة 
ــلـــس الـــــــــــــــوزراء، وكـــــذلـــــك مــا  ــجـ مـ
مـــن متابعة  الــتــعــلــيــم  بـــه  يــحــظــى 
ــن الــمــجــلــس األعــلــى  مــســتــمــرة مـ
لتطوير التعليم والتدريب برئاسة 
ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مــبــارك 
رئــيــس مجلس  نــائــب  خــلــيــفــة  آل 
الكوادر  أن جميع  مــؤكــًدا  الـــوزراء، 
بكل  تعمل  والمساندة  التعليمية 
جد نحو تنفيذ وتحقيق الخطط 
أسس  وفــق  الحكومية  ــداف  واألهــ
ــد  ــواعــ ــســ ــة ومـــنـــهـــجـــيـــة وبــ ــيـ ــمـ ــلـ عـ

بحرينية ذات كفاءة واقتدار.

} المدير العام لشؤون المدارس.

} اجتماع الشوريين مع برلمانيين بريطانيين.

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــات  ــواليـ ــلـ لـ ــة  ــلــ رحــ أول  وصـــــــول 
الصديقة  األمريكية  المتحدة 
ضــــــمــــــن عـــــمـــــلـــــيـــــات اإلجـــــــــــالء 
الــمــتــعــلــقــة بـــأفـــغـــانـــســـتـــان عــبــر 
الــــنــــاقــــلــــة الــــوطــــنــــيــــة طــــيــــران 
إطــار جهود  في  وذلــك  الخليج، 
الــشــركــاء  مــع  الــبــحــريــن  مملكة 
الدوليين في األعمال اإلنسانية 

واإلغاثية في أفغانستان.
ــرب  ــاق أعــ ــيـ ــسـ وفـــــي هـــــذا الـ
ـــد  ـــ ــن راشـ ـــ ــ ــداهلل ب ــ ــبـــ ــ ــ ــــخ عـ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
مــمــلــكــة  ــيــــر  ســــفــ ــة،  ــفــ ــيــ ــلــ خــ آل 
ــن لـــــــــدى الـــــــواليـــــــات  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
فخره  عن  األمريكية،  المتحدة 
البحرين  مملكة  بــدور  واعتزازه 
والـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــراســـخـــة بــدعــم 
الـــجـــهـــود اإلنـــســـانـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
أصــيــاًل خطه  نهًجا  تعد  والــتــي 

الملك  الجاللة  حضرة صاحب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة،  حـــمـــد 
بمتابعة  المفدى،  البالد  عاهل 
مــســتــمــرة مـــن صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة، ولـــي الــعــهــد رئــيــس 

مجلس الوزراء.
وأكد سفير مملكة البحرين 
في واشنطن أن مملكة البحرين 
تقدر مواقف الشركاء الدوليين، 

ــة الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة  ــاصــ وخــ
األمريكية الصديقة، في عملية 
ــاثــــة ألفــغــانــســتــان،  تــقــديــم اإلغــ
طيران  شركة  بمشاركة  مشيًدا 
الـــخـــلـــيـــج، الـــنـــاقـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة 
يجعلها  مــا  الــبــحــريــن،  لمملكة 
تــجــاريــة في  أول شــركــة طــيــران 
ــات  ــ ــــواليـ ــل إلــــــى الـ ــالــــم تـــصـ ــعــ الــ
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة فــي إطــار 

جهود اإلجالء في أفغانستان.

} سفير البحرين لدى امريكا خالل استقبال الرحلة .

البحري�ن تعل�ن و�س�ول اأول رحل�ة اإلى اأمري�كا �سمن 

الخلي�ج باأفغان�س�تان عب�ر طي�ران  عملي�ات الإج�اء 

ــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة  الــتــقــى وزيــ
مجلس  رئيس  حــمــيــدان،  علي  محمد  بــن  جميل 
يوسف  عبداهلل  الدكتور  األهلية  الجامعة  أمناء 

الحواج، وذلك في مكتبه بالوزارة.
وتم خالل اللقاء استعراض تطوير منظومة 
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب ومــواءمــتــهــا مـــع احــتــيــاجــات 
أنماط  الذي يشهد نقلة نوعية في  العمل،  سوق 
الوظائف والمهن، وما يتطلبه لمواكبة التطورات 
الــعــلــمــيــة والــفــنــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة الــمــتــســارعــة 
القطاع  منشآت  فــي  المواطنين  إدمـــاج  لتسهيل 

الخاص بسوق العمل.
وفـــي هـــذا الــســيــاق أكـــد حــمــيــدان أن الــتــنــوع 
يعد  البحرين  مملكة  في  والتجاري  االقتصادي 

الــتــعــلــيــمــيــة بتنويع  لــلــمــؤســســات  فــرصــة مــواتــيــة 
لتطوير  الــمــبــادرات  وإطـــالق  الــدراســيــة  المناهج 
احــتــيــاجــات ســوق  يــخــدم  بــمــا  التعليم  مــخــرجــات 

العمل.
تبذلها  الــتــي  بالجهود  الــحــواج  أشـــاد  بــــدوره، 
الجهات المعنية بتطوير التدريب والتعليم، الفتًا 
تزويد  تتبنى  الحديث  التعليم  اتجاهات  أن  إلــى 
الطالب بالمهارات المهنية الالزمة لسوق العمل 
مع التخصص األكاديمي، منوهًا في هذا السياق 
بما تقوم به وزارة العمل والتنمية االجتماعية من 
الذي يمنح  المهني  واإلرشــاد  التوجيه  جهود في 
الطلبة الرؤية الختيار التخصصات التي يحتاج 
إليها سوق العمل والتي لها مستقبل مهني واعد.

وزي����ر ال��ع��م��ل ورئ��ي�����س ال��ج��ام��ع��ة الأه��ل��ي��ة 

والتدري�ب التعلي�م  منظوم�ة  تطوي�ر  ي�س�تعر�سان 

} وزير العمل خالل لقاء رئيس الجامعة األهلية.

اســـتـــقـــبـــل الــــدكــــتــــور مـــاجـــد 
التربية  وزيــر  النعيمي  علي  بــن 
والتعليم، السفير الشيخ خليفة 
بن أحمد بن عبداهلل آل خليفة، 
بـــمـــنـــاســـبـــة صــــــــــدور الــــمــــرســــوم 
للبعثة  رئيسًا  بتعيينه  الملكي 
البحرين  لمملكة  الدبلوماسية 
ــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة الــفــرنــســيــة،  ــ لـ
حيث هنأه الوزير بالثقة الملكية 
السامية من لدن حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى 
ــذا الــمــنــصــب،  ــ بــتــعــيــيــنــه فــــي هــ

ــج الــــــــوزارة  ــرامــ وأطـــلـــعـــه عـــلـــى بــ
وجهود لجنة البحرين الوطنية 
للتربية والعلوم والثقافة، وسبل 
البحرين  مملكة  بــيــن  الــتــعــاون 
والـــجـــمـــهـــوريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــي 
مجال التعليم، وكذلك مجاالت 
اليونسكو  منظمة  مــع  الــتــعــاون 
ــم،  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ ــة  ــيــ ــربــ ــتــ الــ ووزارة 
اليونسكو-  جــائــزة  أهــمــهــا  ومـــن 
ــيـــســـى آل  الـــمـــلـــك حـــمـــد بـــــن عـ
تكنولوجيات  الستخدام  خليفة 
الــــمــــعــــلــــومــــات واالتــــــــصــــــــال فــي 
الــدولــيــة  الــســمــعــة  ذات  التعليم 

التميز  مركز  وأنشطة  الكبيرة، 
ــم الــــفــــنــــي والـــمـــهـــنـــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
لتكنولوجيا  اإلقليمي  والمركز 
والــلــذان  واالتــصــال،  المعلومات 
يقومان بتنفيذ عدد من البرامج 

التدريبية والتطويرية.
األســتــاذة  المقابلة  حــضــرت 
ــواد نــائــب مــنــدوب  دالل ســعــود عـ
اليونسكو  لدى  البحرين  مملكة 
بالملحقية  الثقافي  المستشار 
ــة فـــي  ــيــ ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ الــــثــــقــــافــــيــــة الــ

الجمهورية الفرنسية.

وزي��ر التربي��ة ي�س��تقبل �س��فير البحري��ن المعي��ن ل��دى فرن�س��ا

} وزير التربية خالل استقبال سفير البحرين لدى فرنسا.

الــــتــــربــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
والــتــعــلــيــم ألولــــيــــاء أمــــــور طــلــبــة 
ــة إطـــــالق  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الــــــمــــــدارس الـ
بنظام  للدراسة  التسجيل  خدمة 
عبر  الــمــدرســي  الفعلي  الــحــضــور 
moe. ــي:  ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ مـــوقـــعـــهـــا 

أولــيــاء  بــإمــكــان  حيث   ،gov.bh
الحكومية  الــمــدارس  طلبة  أمـــور 
بنظام  للدراسة  أبنائهم  تسجيل 
وسيكون  الــمــدرســة،  فــي  الحضور 
الحضور في المدرسة مدة يومين 
أو ثــالثــة أيـــام فــي األســبــوع كحد 
أقصى بحسب المرحلة الدراسية 
الــطــالــب،  مصلحة  تقتضيه  ومـــا 
ــام عبر  ــ مـــع اســتــكــمــال بــقــيــة األيــ
نـــظـــام الــتــعــلــم اإللـــكـــتـــرونـــي )عــن 
أنه  أن توضح  الـــوزارة  وتــود  بعد(. 
بــالــنــســبــة إلـــى الــطــلــبــة الــراغــبــيــن 
ــام الــتــعــلــم  ــظــ ــة عـــبـــر نــ ــ ــدراسـ ــ ــالـ ــ بـ
ــن بـــعـــد( بــشــكــل  ــ اإللـــكـــتـــرونـــي )عـ

كــامــل فــإنــه لــيــس مــطــلــوبــًا منهم 
التسجيل في الخدمة ألن جميع 
الــطــلــبــة الـــذيـــن لـــن يــســجــلــوا في 
خـــدمـــة الــــدراســــة عــبــر الــحــضــور 
تلقائيا  تحويلهم  سيتم  الفعلي 
إلــــى نـــظـــام الــتــعــلــم اإللــكــتــرونــي 
إلى  الحاجة  دون  مــن  بعد(  )عــن 

التسجيل أو توفير أي بيانات. 
وبينت الوزارة أنه على أولياء 
الحكومية  الــمــدارس  طلبة  أمـــور 
الــراغــبــيــن فـــي تــســجــيــل أبــنــائــهــم 
لــلــتــعــلــم بــنــظــام الـــحـــضـــور زيــــارة 
الموقع اإللكتروني لوزارة التربية 
والــتــعــلــيــم، والــضــغــط عــلــى رابــط 
الخدمة، ومن ثم قراءة التعليمات 
ذلك  وبعد  واستيعابها،  المكتوبة 
للطالب،  الشخصي  الرقم  إدخال 
وتحديد  بياناته،  على  واالطـــالع 
المواصالت  خــدمــة  إلــى  الحاجة 
الــمــدرســيــة مــن عــدمــهــا، وتحديد 

الــحــالــة الــصــحــيــة لــلــطــالــب )هــل 
لــديــه أي أمــــراض مــزمــنــة(، ومــن 
تنتهي  حيث  البيانات،  حفظ  ثم 
هنا عملية التسجيل بكل سهولة. 
وسيتم بعد ذلك تغذية المدارس 
ــيــــانــــات الــطــلــبــة  ــبــ الـــحـــكـــومـــيـــة بــ
والطلبة  الحضور،  فــي  الراغبين 
تلقائيا  تسجيلهم  سيتم  الــذيــن 
في التعلم اإللكتروني )عن بعد(.
خـــدمـــة  أن  الــــــــــــوزارة  وتـــبـــيـــن 
ــيـــل فـــــي نــــظــــام الــتــعــلــم  ــتـــســـجـ الـ
اعتبارا  تبدأ  المدرسي  بالحضور 
 ،2021 أغــســطــس   24 ــاريـــخ  تـ ــن  مـ
أغــســطــس   29 بـــتـــاريـــخ  وتـــنـــتـــهـــي 
2021، حيث سيتم بعد ذلك إغالق 
رابــــط الــخــدمــة، وتــحــويــل جميع 
الــطــلــبــة الـــذيـــن لـــم يــســجــلــوا في 
المدرسي  بالحضور  التعلم  نظام 
إلى نظام التعلم اإللكتروني )عن 

بعد( بشكل تلقائي.

الت�شجيل ممتد حتى 29 الجاري

»التربي�ة« ت�ط�ل��ق خ�دم��ة ال��ت�سجيل للتعل�م بنظ�ام 

الحكومي���ة المدار����س  ف���ي  الفعل���ي  الح�س���ور 
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ــاعـــد  ــمـــسـ ــــل الـ ــيـ ــ ــوكـ ــ ــشــــف الـ كــ
لمشاريع اإلسكان المهندس رضا 
بمشروع  اإلنــجــاز  نسب  أن  األدرج 
تنفيذ 303 وحدات سكنية بمدينة 
إلى  مشيرًا   ،%45 بلغ  قــد  سلمان 
االنتهاء  يتم  أن  المؤمل  مــن  أنــه 
ــمــــشــــروع وتــســلــيــم  مــــن تــنــفــيــذ الــ
ــدات لــلــمــســتــفــيــديــن خــال  ــوحــ الــ
المقبل  الــعــام  مــن  األول  النصف 

.2022
هذه  تصميم  إن  األدرج  وقــال 
الوحدات وتنفيذها تم وفق نموذج 
عصري  وبتصميم  مــطــور  سكني 
 ،14 رقــم  الجزيرة  بموقع  حديث، 
حــيــث تــتــكــون الـــوحـــدة الــســكــنــيــة 
ــن،  ــيـ ــتـ ــالـ نــــــــوم، وصـ ــرف  ــ ــ 4 غـ مـــــن 
ــة،  ــقـ ــديـ ــبــــخ، وحـ ومــــجــــلــــس، ومــــطــ
أنه  إلــى  لسيارتين.وأشار  وموقف 
قــد تــم تخصيص هــذه الــوحــدات 
على  المدرجة  للطلبات  بالكامل 
لألقدمية  تــبــعــًا  االنــتــظــار  قــوائــم 
ســــــواء بــالــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة 
ــرى، مــؤكــدًا  أو الــمــحــافــظــات األخــ
حرص الــوزارة على سرعة تسليم 
الـــمـــشـــروع لــلــمــنــتــفــعــيــن بــحــســب 
ــودة  ــرصــ ــمــ الــــخــــطــــة الــــزمــــنــــيــــة الــ

لـــذلـــك، مـــن خــــال زيــــــادة وتــيــرة 
خال  المشروع  لتسليم  اإلنــجــاز 

األشهر المقبلة.
وحــــول الــتــصــمــيــم الــهــنــدســي 
الوكيل  أشـــار  السكنية  لــلــوحــدات 
إلى  اإلســكــان  لمشاريع  المساعد 
فــيــهــا  ــدات روعــــــي  ــ ــوحـ ــ الـ ــذه  ــ أن هـ
خــصــوصــيــة األســــــرة الــبــحــريــنــيــة 
واالســتــقــرار  السكن  فــي  ورغبتها 
بمنزل عصري حديث يتوافق مع 

احتياجاتها.

التحتية  الــبــنــيــة  أن  ــاف  وأضــ
ــات الــمــرافــقــة لــمــشــروع  والـــخـــدمـ
بناء 303 وحــدات سكنية مكتملة 
ومـــؤهـــلـــة بـــالـــكـــامـــل، مـــشـــيـــرًا إلــى 

أن الــمــشــروع يــقــع الــجــزء األكــبــر 
مــنــه عــلــى واجــهــة بــحــريــة بحيث 
إطالة  الوحدات  لمعظم  تتوافر 
رائــعــة عــلــى الــبــحــر وكــذلــك على 

حدائق ومساحات خضراء وطرق 
ــبــــي الـــــدراجـــــات  مـــخـــصـــصـــة لــــراكــ
والمشاة.الجدير بالذكر أن مدينة 

سلمان تم افتتاحها عام 2018. 

اإنج�از 45% بم�س�روع بن�اء 303 وح�دات �س�كنية بمدين�ة �س�لمان 

} رضا األدرج. 

} جانب من اعمال االنشاء.

اجــتــمــع الــمــهــنــدس عــلــي أحــمــد الـــــدرازي رئــيــس المؤسسة 
الوطنية لحقوق اإلنسان مع حسن موسى شفيعي وزير مفوض 
ومستشار حقوق اإلنسان لدى البعثة الدائمة لمملكة البحرين 
بضاحية  المؤسسة  بمقر  وذلــك  بجنيف،  المتحدة  األمــم  لدى 

السيف.
ذات  المواضيع  مختلف  الجانبان  بحث  االجتماع  وخــال 
الدائمة  البعثة  بين  التعاون  أوجه  وتعزيز  المشترك،  االهتمام 
لمملكة البحرين في جنيف والمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

في مجال حقوق اإلنسان والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.
الــتــعــاون  وتــبــادل الخبرات  زيـــادة  تــنــاول االجــتــمــاع سبل  كما 
في مجال  العاملة  الدولية  العاقات  مع  المنظمات  في مجال 

حقوق اإلنسان. 

رئ��ي�����س »ال��وط��ن��ي��ة ل��ح��ق��وق الإن�������س���ان« ي��ب��ح��ث ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

ف���ي جنيف ال��ب��ح��ري��ن  ب��ع��ث��ة  ل����دى  الإن�������س���ان  م�����س��ت�����س��ار ح���ق���وق  م���ع 

} المهندس علي الدرازي يستقبل حسن شفيعي.

كشف مدير إدارة الشؤون الدينية باإلنابة 
بــــوزارة الــعــدل والـــشـــؤون اإلســامــيــة واألوقــــاف 
عــلــي أمــيــن الــريــس عــن تــأديــة مــا يــقــارب 900 
إجازة  خال  العمرة  مناسك  ومعتمرة  معتمر 
عاشوراء، وذلك بعد التصريح لـ17 حملة عمرة 
مرخصة من قبل الــوزارة لتسيير رحاتها إلى 

مكة المكرمة.
ــال: »حـــرًصـــا مـــن الــــــوزارة عــلــى تسهيل  ــ وقـ
إجراءات تسيير رحات العمرة؛ فقد هيأ قسم 
الدينية  الــشــؤون  بـــإدارة  والــعــمــرة  شــؤون الحج 

للحمات  للتصريح  الــازمــة  المتطلبات  كــل 
بــالــتــســيــيــر، وذلـــــك بــالــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون مع 
المملكة  إعــان  وُبعيد  الــعــاقــة،  ذات  الجهات 
العربية السعودية استقبالها معتمري الخارج 
بــالــمــســجــد  والــــصــــاة  الـــعـــمـــرة  مــنــاســك  ألداء 
بــدًءا من غرة شهر محرم مع اشتراط  الحرام 
المملكة  في  المعتمدة  باللقاحات  التحصين 
العمرة  حــمــات  انطلقت  الــســعــوديــة؛  العربية 
المكرمة،  مكة  إلى  متوجهة  تباًعا  البحرينية 
ــوم أمــــس الــثــاثــاء  ــر حــمــلــة يــ ــادت آخــ ــ فــيــمــا عـ

الـــمـــوافـــق الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن مــــن أغــســطــس 
ــزام كـــل الــحــمــات  ــتـ ــاري«.وأكــــد الـــريـــس الـ الــــجــ
الجهات  أقرتها  التي  االحــتــرازيــة  بــاإلجــراءات 
البحرين  بمملكة  ســـواء  المختصة  الرسمية 
تابع  حــيــث  الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  بالمملكة  أو 
ــؤون الـــحـــج والـــعـــمـــرة ســيــر الــحــمــات  ــ قــســم شـ
التزام  مــدى  على  الرقابي  الــدور  تعزيز  بهدف 
كفاءة  ورفــع  والتعليمات،  باألنظمة  الحمات 
أدائها للخدمات التي تقدمها للمعتمرين بما 

فيها اإلجراءات االحترازية الازمة.

900 معتم�ر اأدوا منا�س�ك العم�رة خ�ال اإج�ازة عا�س�وراء

} علي الريس.  

اســـتـــقـــبـــلـــت وزيـــــــــرة الــصــحــة 
ــنــــت ســعــيــد  ــة بــ ــقــ ــائــ األســـــــتـــــــاذة فــ
الــســفــيــر الشيخ  أمــــس،  الــصــالــح، 
آل خــلــيــفــة  ــد  ــمــ أحــ ــن  ــ بـ خـــلـــيـــفـــة 
ــريـــن لـــدى  ــبـــحـ ســـفـــيـــر مــمــلــكــة الـ
جــــمــــهــــوريــــة فــــرنــــســــا بـــمـــنـــاســـبـــة 
تــعــيــيــنــه ســـفـــيـــرًا لــرئــيــس الــبــعــثــة 
البحرين  لمملكة  الدبلوماسية 
ــا بــلــقــب  ــسـ ــرنـ ــة فـ ــوريـ ــهـ ــمـ ــدى جـ ــ لــ
سفير فوق العادة مفوض.ورحبت 
خليفة  الشيخ  بالسفير  الــوزيــرة 
أحـــمـــد آل خــلــيــفــة، وهــنــأتــه  بــــن 
بتعيينه  السامية  الملكية  بالثقة 
ــد، مــتــمــنــيــًة  ــديـ فـــي مــنــصــبــه الـــجـ
لــه الــنــجــاح فــي مــهــامــه الــجــديــدة 
والـــعـــمـــل عــلــى تــعــزيــز الــعــاقــات 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــيـــن فــي 
وخصوًصا  المشتركة  الــمــجــاالت 
ــــي الــــمــــجــــال الــــصــــحــــي.وخــــال  فـ
ومناقشة  اســتــعــراض  تــم  الــلــقــاء، 
أوجه التعاون والشراكة بين وزارة 
الــصــحــة وجــمــهــوريــة فــرنــســا، كما 
تم التأكيد على التنسيق لتطوير 
ــعـــاقـــات مـــن خــــال اتــفــاقــيــات  الـ
بين  التفاهم  ومــذكــرات  الــتــعــاون 
والمتمثلة  الصديقين،  البلدين 
ــة الـــــتـــــعـــــاون بـــشـــأن  ــيــ ــاقــ ــفــ ــي اتــ ــ فــ
المتخصصين  ــاء  ــبـ األطـ تـــدريـــب 

والعمل  فرنسا،  فــي  البحرينيين 
بين  التفاهم  مذكرة  تفعيل  على 
الــبــلــديــن فـــي الــجــانــب الــصــحــي، 

وتــعــزيــز هـــذا الــتــعــاون مــن خــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة وتــبــادل 
والتجارب  والخبرات  المعلومات 

ــتـــصـــدي لــفــيــروس  ــي مـــجـــال الـ فــ
لتحقيق   »19- »كـــوفـــيـــد  ــا  ــورونــ كــ
ــادة الـــمـــشـــتـــركـــة، بــحــيــث  ــفــ ــتــ االســ

عن  مرئي  للقاء  التنسيق  يمكن 
الســتــعــراض  الجانبين  بــيــن  ُبــعــد 
ــتــــجــــارب الــمــتــعــلــقــة بــفــيــروس  الــ
»كــــورونــــا« وخـــصـــوًصـــا فـــي مــجــال 
واللقاح  العاجية  البروتوكوالت 
ــا تــم  ــمــ الــــمــــضــــاد لــــلــــفــــيــــروس. كــ
االستفادة  إمكانية  إلــى  التطرق 
مــــن تـــجـــربـــة فـــرنـــســـا فــــي مــجــال 
االســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي الــــصــــنــــاعــــات 
السياحة  مــجــال  وفـــي  الـــدوائـــيـــة، 
الــــعــــاجــــيــــة مــــــن خــــــــال تـــوفـــيـــر 
الـــمـــراكـــز الــعــاجــيــة والــتــأهــيــلــيــة 
االستفادة  وكذلك  المتخصصة، 
مـــن بـــرامـــج الـــتـــدريـــب واألبـــحـــاث 
العلمية في مجال الطب، متمنيًة 
للسفير التوفيق والنجاح لخدمة 
المصالح المشتركة بين البلدين 

والشعبين الصديقين.
ــه، أعــــــــرب ســفــيــر  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــــدى فــرنــســا 
بهذا  الملكية  بالثقة  اعتزازه  عن 
ــًدا حـــرصـــه على  ــؤكــ الــتــكــلــيــف، مــ
الجهود  ومواصلة  التعاون  تعزيز 
ــق الــــعــــاقــــات  ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــيــــد وتـ ــتــــوطــ لــ
وتـــطـــويـــرهـــا لــمــا يـــخـــدم مــصــالــح 
ورعاية مصالح مواطني  البلدين 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي جــمــهــوريــة 

فرنسا الصديقة. 

وزيرة ال��س�ح��ة ت��س�ت�ق�ب�ل �س�ف�ي��ر ال�ب�ح�ري�ن ل�دى ف�رن��س�ا

وت��س�ت�ع��ر�س �س�ب�ل ال�ت�ع�اون وت��دريب الأطباء البحريني�ي�ن 

} وزيرة الصحة خال لقاء سفير البحرين لدى فرنسا.

ــبـــداهلل بـــن خـــالـــد لــلــدراســات  أعــلــنــت كــلــيــة عـ
لــدراســة  الكلية  الــقــبــول فــي  بــاب  اإلســامــيــة فتح 
اإلسامية،  الــدراســات  فــي  البكالوريوس  برنامج 
الــمــوافــق 2021/8/25م  اعــتــبــارًا مــن يــوم األربــعــاء 
على  2021/8/26م،  الموافق  الخميس  يــوم  حتى 
أن يكون المتقدم بحريني الجنسية من خريجي 
العام الدراسي 2021/2020م من المعهدين الديني 
والخاصة  الحكومية  المدارس  من  أو  والجعفري 
تراكمي ال يقل عن %70  الحاصلين على معدل 

أو ما يعادلها.
فعلى الطلبة الراغبين في االلتحاق بالكلية، 
ممن تتوافر فيهم الشروط أعاه، إرسال طلباتهم 

على البريد االلكتروني
إرفاق  مع   admission@moe.gov.bh

المستندات التالية:

الهوية  وبطاقة  السفر  جــواز  مــن  نسخة    -1
ساريي المفعول.

2-  إفادة التخرج وكشوف الدرجات.
3-  اإلفادة الصادرة عن إدارة التعليم الخاص 
بوزارة التربية والتعليم، بمعادلة شهادة المدرسة 

الخاصة.
4-  صورتان شخصيتان حديثتان.

االتصال على  يمكن  االستفسار،  ولمزيد من 
هاتف 17680090 أو 17873544 من الساعة الثامنة 
أن  بالذكر  والجدير  ظــهــرًا.  الــواحــدة  إلــى  صباحًا 
إلى إعداد خريجين متمكنين  الكلية تهدف  هذه 
في مجاالت القضاء الشرعي واإلجراءات الشرعية 
والعلوم الشرعية والصيرفة اإلسامية، من خال 

برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة.

ف��ت��ح ب����اب ال���ق���ب���ول ف���ي ك��ل��ي��ة ع��ب��داهلل 

ب����ن خ���ال���د ل���ل���درا����س���ات الإ����س���ام���ي���ة

تنطلق اليوم األربعاء الموافق 25 أغسطس 2021م سلسلة محاضرات 
متحف البحرين الوطني حول تطورات عمل بعثات التنقيب األثرية في 
أنــســول مــن معهد  تــيــمــوثــي  الــبــروفــيــســور  الــبــحــريــن، وذلــــك مــع  مملكة 
الدراسات العربية واإلسامية بجامعة إكستر بالمملكة المتحدة، حيث 
منّصة  عبر  مــســاًء   5:00 الساعة  تقام  التي  محاضرته  خــال  سيتناول 
مواقع  في  المشترك  البريطاني  البحريني  الفريق  عمل  نتائج   Zoom

مختلفة من مدينة المحرق منذ عام 2017م.
مــلء  خـــال  مــن  الــمــحــاضــرة  لــحــضــور  التسجيل  للجمهور  ويــمــكــن 
ــار:  واآلثـ للثقافة  البحرين  لهيئة  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  على  االســتــمــارة 
www.culture.gov.bh.وسيكون حضور المحاضرة على موعد مع العديد 
الــواقــعــة مــا بين  بــفــتــرة االســتــيــطــان  الــكــشــوفــات األثــريــة المتعلقة  مــن 
القرنين السادس والتاسع عشر بمدينة المحرق، حيث سيتم إعان أدلة 

جديدة متعلقة بالوجود المسيحي في البحرين خال القرنين السادس 
في  التجارية  واألنشطة  األمـــوي  العصر  وشــواهــد  المياديين  والثامن 

القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 
الــقــادم  شــهــر سبتمبر  نــهــايــة  حــتــى  الــمــحــاضــرات  وتــســتــمــر سلسلة 
وتستضيف خبراء ومتخصصين من البعثات التنقيب العالمية والمحلية، 
والبحرينية. ويوم 1  واليابانية  والفرنسية  والدنماركية  البريطانية  هي: 
ستيفين  للدكتور  محاضرة  مــع  موعد  على  الجمهور  سيكون  سبتمبر 
تال  في  التقنيب  أعمال  حــول  الدنماركية  األثــريــة  البعثة  من  الورســن 
المدافن الملكية بقرية عالي. وسيقوم الدكتور بيير لومبارد من البعثة 
النتائج واالكتشافات في  الفرنسية بتقديم محاضرة حول آخر  األثرية 

مدافن تايلوس في أبوصيبع يوم 8 سبتمبر.

ال�ك���سف ع��ن ن�ت�ائ��ج اأع�م��ال الت�ن�ق�ي��ب ف�ي المح�رق م�س�اء ال�ي��وم

} البروفيسور تيموثي.

الشيخ  طبيب  الــفــريــق  قـــام 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة، 
األســتــاذة  الــصــحــة  وزيــــرة  بمعية 
فائقة بنت سعيد الصالح، بزيارة 
للمجمع  أمـــس  تــفــقــديــة صــبــاح 
الــطــبــي فـــي مــحــافــظــة الــمــحــرق 
في  األعــمــال  لاطاع على سير 
كــل مــن مــشــروع مــركــز الــمــحــرق 
لـــلـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة الـــخـــاصـــة، 
ومــركــز الــتــصــلــب الــلــويــحــي، في 
إطار حرص الحكومة على تلبية 
احتياجات المواطنين واالرتقاء 
مملكة  في  الصحية  بالخدمات 

البحرين.
ــلـــس  ــجـ ــمـ وأكـــــــــــد رئــــــيــــــس الـ
الــقــطــاع  »أن  لــلــصــحــة  ــى  ــلــ األعــ
الــصــحــي فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــات كـــريـــمـــة ودعــــــــم ال  ــهـ ــيـ ــوجـ ــتـ بـ
مـــحـــدود مـــن الـــقـــيـــادة الــرشــيــدة 
في  متمثًا  كبيرًا  تــطــورًا  يشهد 
توفير الرعاية الصحية الشاملة 
الصحي  الـــوعـــي  مــســتــوى  ورفــــع 
ــة فـــــي تــــوزيــــع  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــز الـ ـــزيــ ـــعـ وتـ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، كــمــا انــنــا 
مــســتــمــرون فـــي تــنــفــيــذ مــشــاريــع 
معنية بتوفير المرافق الصحية 
المتخصصة  الصحية  والــكــوادر 
هذا  في  االحتياجات  الستيعاب 

القطاع«.
في بداية الزيارة اطلع رئيس 

المجلس األعلى للصحة ووزيرة 
الصحة على تطورات العمل في 
للرعاية  المحرق  مركز  مــشــروع 
تقديم  وتــم  الــخــاصــة،  الصحية 
ــمـــشـــروع  ــــرض مـــفـــصـــل عــــن الـ عــ
يهدف  والذي  التنفيذ،  ومراحل 
ــركــــز مــتــخــصــص  ــى إنــــشــــاء مــ ــ إلــ
لــــلــــرعــــايــــة وإعــــــــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل 
أســـرة   106 اســتــيــعــابــيــة  بــطــاقــة 
الطبية  الخدمات  بكافة  مـــزودة 
واإلداريــــــــــة الـــمـــســـانـــدة لــتــقــديــم 
للمصابين  الــصــحــيــة  الـــرعـــايـــة 
بأمراض تتطلب حالتهم البقاء 
المستشفى  فــي  طــويــلــة  فــتــرات 
مــثــل حـــاالت )الــشــلــل الــدمــاغــي، 
ــتــــوي  اإلعـــــــــاقـــــــــة.. إلــــــــــــخ(، ويــــحــ
ــة وغــــرف  ــنـــحـ ــلـــى أجـ الــــمــــركــــز عـ
لرعاية مرضى الشلل الدماغي، 
مرضى  لرعاية  وغــرف  وأجنحة 
األمـــــــراض الــمــخــتــلــفــة، ووحــــدة 
األمــــراض  ذوي  لــلــمــرضــى  عـــزل 
للتحاليل  ومــخــتــبــر  الــمــعــديــة، 
ووحــدة  أشــعــة،  وغــرف  وصيدلية 
الــمــرضــى تحتوي  تــأهــيــل  ــادة  إعــ
ــاج  ــ ــ ــــى عـــــــــاج طــــبــــيــــعــــي وعـ ــلـ ــ عـ
اإلداريــة  للخدمات  وقسم  مائي، 
إلــى عــدد من  إضــافــة  المساندة، 
وخدمات  التخصصية  العيادات 

مركزية للمجمع الطبي.
كما تم االطاع على مراحل 
العمل في مشروع مركز التصلب 

لمرض  مركز  أول  وهو  اللويحي 
منطقة  فــي  الــلــويــحــي  التصلب 
الــخــلــيــج مــتــخــصــص ومــســتــقــل 
بـــــــذاتـــــــه، يـــــهـــــدف إلــــــــى تـــقـــديـــم 
الــعــاج لــمــصــابــي هـــذا الــمــرض، 
يؤثر  مــزمــن  مـــرٌض مناعي  وهــو 
المركزي  العصبي  الجهاز  على 
ــوكــــي،  ــشــ ــل الــ ــبــ ــحــ )الــــــــدمــــــــاغ، الــ
إن  حيث  البصرية(،  واألعــصــاب 
إنشاء مركز متخصص لمرضى 
خطوة  يمثل  المتعدد  التصلب 
مــتــقــدمــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

ومنطقة الخليج العربي. 
ــادات  ــيـ الـــمـــركـــز 7 عـ ويـــضـــم 
ــة، قــــســــم الــتــشــخــيــص  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ
الــمــغــنــاطــيــســي، قسم  بــالــرنــيــن 
الــعــاج  قــســم  الطبيعي،  الــعــاج 
عاج  غــرف  اليدوية،  بالتمارين 
خاصة وعامة، مختبر وصيدلية، 
مــركــز األبـــحـــاث الــعــلــمــيــة، قاعة 
لـــلـــمـــحـــاضـــرات، الـــمـــســـتـــودعـــات 
الطبية، مبنى الخدمات ومكاتب 

إدارية ومواقف للسيارات.
ــر الـــــــــزيـــــــــارة كـــــــل مـــن  ــ ــــضـ حـ
الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكومية الدكتور أحمد محمد 
التنفيذي  والــرئــيــس  األنــصــاري 
ــز الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــراكـ ــ ــمـ ــ لـ
السيد  الــدكــتــورة جليلة  األولــيــة 
القائمين على  جــواد، وعــدد من 

المشروعين.

رئي�س »الأع�ل��ى لل�سحة« ووزي�رة ال��سحة يط�لعان

ال�سحي��ة« للرعاي��ة  »المح��رق  تط��ورات  عل��ى 

} رئيس األعلى للصحة ووزيرة الصحة خال الزيارة.
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ان���ت�������س���ال ج���ث���ة ع����ام����ل �����س����رف ���س��ح��ي 

غ���������رق ن����ت����ي����ج����ة ح�����������ادث ع���ر����س���ي

في إطار تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة، 
تمكنت شرطة مكافحة االتجار بالبشر وحماية 
اآلداب العامة باإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائية من القبض على 7 رجال و3 نساء من 
جنسيات آسيوية تتراوح أعمارهم بين )24 و35 
المسكرة  المشروبات  ببيع  قيامهم  إثــر  عاما( 

وممارسة أعمال منافية لآلداب العامة.

معلومات  ورود  فـــور  أنـــه  اإلدارة  وأوضــحــت 
بهذا الشأن تم إجراء عمليات البحث والتحري 
في  المذكورين  على  القبض  عن  أسفرت  التي 
التحفظ  تــم  أنــه  إلــى  أمــاكــن مختلفة، مشيرًة 
ــراءات  ــ عــلــى الــمــضــبــوطــات، وجــــار اتـــخـــاذ اإلجــ
النيابة  إلى  القضية  تمهيدًا إلحالة  القانونية 

العامة.

أحد  جثة  انتشال  مــن  المدني  الــدفــاع  تمكن 
وفاته في حادث غرق  إثر  الصرف الصحي،  عمال 
في  الصيانة  بأعمال  وآخرين  قيامه  أثناء  عرضي 

آخرين  اثنين  إنــقــاذ  تــم  بينما  الــمــحــرق،  منطقة 
ونــقــلــهــمــا إلــــى الــمــســتــشــفــى بـــواســـطـــة اإلســـعـــاف 

الوطني.

ال�سجن 15 �سنة ل�سابين زرعا اأكثر من 50 نبتة ماريجوانا بق�سد ترويجها
المواد  على  للحصول  جديدة  طريقة  إلــى  شابان  لجأ 
إذ  المخدرات  مكافحة  أعين  من  هربا  وترويجها  المخدرة 
المخدرة  الــمــواد  لــزراعــة  بسكنه  غــرفــة  منهما  كــل  خصص 
»الـــمـــاريـــجـــوانـــا« بــعــد دراســـــة خـــطـــوات زراعـــتـــهـــا وحــصــدهــا، 
القبض  وتم  إليهما  قادت  التحريات  أن  إال  للبيع  وإعدادها 
عليهما ليصدر حكم بسجن كل منهما 15 سنة وتغريمهما 
سنة  آخرين  بحبس  المحكمة  حكمت  فيما  دينار،  ألــف   20

للتعاطي.
معلومات  تلقت  المخدرة  المواد  مكافحة  إدارة  وكانت 
الــمــخــدرة  الـــمـــواد  بـــزراعـــة  تــقــوم  بــوجــود شبكة  ســريــة تفيد 
تم  أن  إلــى  المعلومات  صحة  التحريات  وأكــدت  وترويجها، 
التوصل إلى بيانات المتهم األول الذي يترأس الشبكة ويقوم 
محصولها  وحصد  كبيرة  بكميات  الماريجوانا  مادة  بزراعة 
بقصد االتــجــار والــتــرويــج والــتــعــاطــي بــطــرق فنية جــديــدة، 

تلك  وعلى  لــه،  المساعدين  أحــد  على  التحريات  دلــت  كما 
بالقبض  العامة  النيابة  من  إذن  استصدار  تم  المعلومات 
وتم  األول  المتهم  منزل  إلــى  أمنية  قــوة  وتوجهت  عليهما. 
تفتيشه ولم يتم العثور على شيء، وبتفتيش غرف المنزل 
كبيرة  بكميات  الماريجوانا  نباتات  تحريز مجموعة من  تم 
لتحريز  الجريمة  بمسرح  واالستعانة  عليها  والمحافظة 
منزل  في  أخــرى  قوة  كانت  الوقت  نفس  وفي  المضبوطات، 
الثاني تحرز إحدى الغرف أيضا المزروعة بكميات  المتهم 
إدارة  إلــى  جلبهما  وتــم  الــمــخــدرة،  الــمــادة  نفس  مــن  كبيرة 
مكافحة المواد المخدرة واعترفا على آخرين استلما منهما 
وعاء   50 من  أكثر  تحريز  تم  فيما  مؤخرا،  المخدرة  المادة 
مزروعا بالمادة المخدرة باإلضافة إلى عدد كبير من معدات 

الزراعة.
أســـنـــدت الــنــيــابــة إلــــى الــمــتــهــمــيــن أنــهــمــا فـــي عــضــون 

المتهمان  الــشــمــالــيــة،  الــمــحــافــظــة  أمـــن  بـــدائـــرة   2021 عـــام 
المخدر  النبات  االتجار  بقصد  وأحــرزا  حــازا  والثاني  األول 
على  قانونا  بها  المصرح  األحـــوال  غير  فــي  »الــمــاريــجــوانــا« 
النحو المبين باألوراق، كما قدما النبات المخدر للتعاطي 
من دون مقابل وذلك في غير األحوال المصرح بها قانونا، 
كما حازا وأحرزا بقصد التعاطي الحشيش في غير األحوال 
الــمــصــرح بــهــا قــانــونــا، كــمــا أســنــدت الــنــيــابــة إلـــى المتهمين 
المادة  التعاطي  بقصد  وأحــرزا  حــازا  أنهما  والــرابــع  الثالث 

المخدرة الحشيش في غير األحوال المصرح بها قانونا.
والثاني  األول  المتهمين  بمعاقبة  المحكمة  حكمت 
بالسجن 15 سنة وتغريم كل منهما 10 آالف دينار لجميع 
والــرابــع  الــثــالــث  كــمــا عــاقــبــت المتهمين  لــالرتــبــاط،  الــتــهــم 
بالحبس مدة 6 أشهر عن تهمة التعاطي وتغريم كل منهما 

ألف دينار لالرتباط وأمرت بمصادرة المضبوطات.

تـــرأســـت الــســفــيــرة الـــدكـــتـــورة الــشــيــخــة مــنــيــرة بنت 
التنفيذي ألكاديمية محمد  المدير  آل خليفة،  خليفة 
رئيس  الــدبــلــومــاســيــة  لــلــدراســات  آل خليفة  مــبــارك  بــن 
لجنة تكافؤ الفرص، أمس اجتماع لجنة تكافؤ الفرص 

بوزارة الخارجية.
الشيخة  الدكتورة  السفير  رحبت  االجتماع  وخــالل 
مشيدة  اللجنة،  بأعضاء  خليفة  آل  خليفة  بنت  منيرة 
بالجهود الحثيثة التي يبذلونها من أجل ضمان تحقيق 
أهــــداف لــجــنــة تــكــافــؤ الــفــرص عــلــى الــمــســتــويــات كــافــة، 
واستراتيجية  خطة  إعـــداد  على  العمل  أهمية  مــؤكــدة 
على  والــرجــل  الــمــرأة  بين  الفجوات  ســد  تضمن  للجنة 

مختلف األصعدة.
بنت  مــنــيــرة  الشيخة  الــدكــتــورة  الــســفــيــرة  وتــقــدمــت 
والــتــبــريــكــات  الــتــهــانــي  آيـــات  بــأســمــى  خليفة  آل  خليفة 
ــى صـــاحـــبـــة الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمــــيــــرة ســبــيــكــة بــنــت  ــ إلـ
رئيسة  المفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم 
 20 بمرور  االحتفاء  بمناسبة  للمرأة،  األعلى  المجلس 
عــاًمــا عــلــى تــأســيــس الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة، منوهة 
في  للمجلس  البارزة  واإلسهامات  المتميزة  باإلنجازات 
وتعزيز  تقدمها،  وضــمــان  البحرينية  بــالــمــرأة  االرتــقــاء 
دورها كشريك فاعل في مسيرة النهضة التنموية التي 

تشهدها المملكة. 
ــدت الــمــديــر الــتــنــفــيــذي ألكــاديــمــيــة مــحــمــد بن  ــ وأكـ
لجنة  رئيس  الدبلوماسية  للدراسات  خليفة  آل  مبارك 
استراتيجية  تقديم  طور  في  اللجنة  أن  الفرص  تكافؤ 
إلى  تهدف  الخارجية  وزارة  في  الفرص  لتكافؤ  شاملة 
ــادة نــســبــة تــمــثــيــل الــدبــلــومــاســيــات الــبــحــريــنــيــات في  ــ زيـ
الـــخـــارج، وتــرســيــخ مبدأ  الــبــحــريــن فــي  ســفــارات مملكة 
تــكــافــؤ الــفــرص عــنــد ابــتــعــاث الــدبــلــومــاســيــيــن فــي وزارة 
المناصب  لــتــولــي  الــدبــلــومــاســيــات  ــداد  ــ وإعـ الــخــارجــيــة، 
في  المملكة  بعثات  وفــي  الخارجية  وزارة  في  القيادية 
للنهوض  الــوطــنــيــة  الــخــطــة  مــع  يتماشى  بــمــا  الـــخـــارج، 

بالمرأة البحرينية.
في  الفرص  تكافؤ  استراتيجية  أن  إلــى  أشــارت  كما 
التي  التحديات  أهــم  حــول  ستتمحور  الخارجية  وزارة 
االعتبار  بعين  وستأخذ  الــشــأن،  هــذا  في  الــمــرأة  تواجه 
الــنــواحــي األســـريـــة واإلنــســانــيــة فـــي حــيــن ابــتــعــاثــهــا أو 
تلك  وتيسير  تسهيل  وطــرق  الــخــارج  في  زوجها  ابتعاث 
اإلجـــــــراءات، وتــحــديــد أطـــر واضــحــة لــحــقــوق وواجــبــات 
اإلجــراءات  كل  تتضمن  السفير  أو  الدبلوماسي  مرافق 
الــتــســهــيــلــيــة الــتــي تــخــدم الــعــائــلــة الــدبــلــومــاســيــة ورفـــع 

التوصيات لمعالجة كل العقبات في هذا الشأن. 
الــتــنــفــيــذي ألكــاديــمــيــة محمد بن  وأشــــارت الــمــديــر 
لجنة  رئيس  الدبلوماسية  للدراسات  خليفة  آل  مبارك 

ــى الـــنـــمـــوذج الـــوطـــنـــي لـــلـــتـــوازن بين  ــفـــرص إلــ تــكــافــؤ الـ
الجنسين، والذي يسعى إلى تحقيق فرص التميز للمرأة 
البحرينية في  للمرأة  إدماج حقيقي ومستدام  ويضمن 

بوضع  ستستمر  اللجنة  أن  مــؤكــدة  التنموية،  العملية 
البرامج  على  العمل  عند  أعينها  نصب  الــنــمــوذج  هــذا 

التدريبية في الوزارة.

خليف�ة  اآل  مب�ارك  ب�ن  محم�د  لأكاديمي�ة  التنفي�ذي  المدي�ر 

للدرا�س�ات الدبلوما�س�ية تتراأ��ص اجتم�اع لجن�ة تكاف�وؤ الفر��ص

} �إجتماع لجنة تكافؤ الفرص ألكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية.

 أكــــــــد الــــشــــيــــخ هـــــشـــــام بــن 
عبدالرحمن آل خليفة محافظ 
ــة حــــرص  ــمــ ــعــــاصــ مـــحـــافـــظـــة الــ
وتنظيم  رعاية  على  المحافظة 
المبادرات التي تسهم في تمكين 
ليكونوا  وتهيئتهم  األعمال  رواد 
ســوق  غــمــار  لــخــوض  مستعدين 
الـــعـــمـــل فـــــي كــــافــــة الـــمـــجـــاالت 
ــع الـــمـــنـــظـــمـــات  ــ ــ بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـ
الــمــحــلــيــة والــــدولــــيــــة، وكـــذلـــك 
تنظيم  فـــي  االلــــتــــزام  مـــواصـــلـــة 
ورعـــايـــة الــفــعــالــيــات الــتــي تقدم 
الدعم واإللهام وفرص التواصل 
ــاب  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ لــــــــــــــرواد األعــــــــمــــــــال والـ
المهتمين في االبتكار والريادة، 
ــل الـــتـــحـــديـــات  ــ ــي ظــ ــ ــة فــ ــ ــاصـ ــ خـ

الراهنة.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــالل حـــفـــل 
بــرنــامــج  تــخــريــج أول دفــعــة فـــي 
»االستعداد لالستثمار« بمشاركة 

تنظمه  والـــــذي  عــمــل،  رائــــد   20
مــحــافــظــة الــعــاصــمــة بــالــتــعــاون 
لريادة  البحرينية  المؤسسة  مع 
بالمبادرة  أشـــاد  حيث  األعــمــال، 
التي تواكب الجهود الرامية إلى 
إقامة جميع الفعاليات بواسطة 
التكنولوجيا الرقمية المتقدمة 
ــال مــع  ــ ــصــ ــ ــل واالتــ ــواصــ ــتــ فــــي الــ
الـــجـــمـــهـــور الـــمـــســـتـــهـــدف، لــكــون 
ــرز  ــن أبــ هـــــذه الــتــقــنــيــة بـــاتـــت مــ
في ظل  اليومية  الحياة  مالمح 

الجائحة.
ــام بــن  ــشــ وأشـــــــــار الـــشـــيـــخ هــ
أن  إلــى  خليفة  آل  عبدالرحمن 
»االستعداد لالستثمار«،  برنامج 
كان أحد توصيات أسبوع المنامة 
لـــــريـــــادة األعــــــمــــــال، والــــــــذي تــم 
المؤسسة  مــع  بالتعاون  ــداده  إعـ
ــادة األعــــمــــال  ــ ــريـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة لـ
المالئكي  االســتــثــمــار  ومــنــتــدى 
حرص  يعكس  والـــذي  العالمي، 
الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى دعـــــم قــطــاع 
ريادة األعمال، وتشجيع اإلبداع 
خلق  في  يساهم  مما  واالبتكار، 
اقــتــصــادي مــالئــم لتنمية  مــنــاخ 
المؤسسات الناشئة والمؤسسات 
ــرة والـــمـــتـــوســـطـــة. مــن  ــيـ ــغـ الـــصـ

عبداهلل  فــريــال  تقدمت  جانبها 
ــاء  ــنــ نــــــــاس رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس أمــ
الــمــؤســســة الــبــحــريــنــيــة لـــريـــادة 
األعمال، رئيس مكتب االستثمار 
الــعــالــمــي فــي مملكة  الــمــالئــكــي 
ــالــــص الـــشـــكـــر  الــــبــــحــــريــــن، بــــخــ
عبدالرحمن  بــن  هــشــام  للشيخ 
آل خــلــيــفــة مــحــافــظ مــحــافــظــة 
الكريمة  رعايته  على  العاصمة 
ــن ســعــادتــهــا  لــلــحــفــل، مــعــربــة عـ
ــة األولـــــــى مــن  ــعـ بــتــخــريــج الـــدفـ
رواد األعمال. وبينت أن برنامج 
»االستعداد لالستثمار« يعد من 
األعــمــال  رواد  تأهيل  ضــروريــات 
المطلوبة  بــالــخــبــرة  وتــزويــدهــم 
يتعلق  ما  بكل  الكافية  والدراية 
وصناديق  المالئكي  باالستثمار 
األســــــــهــــــــم الــــــخــــــاصــــــة وجــــمــــع 
الـــتـــبـــرعـــات الــعــالــمــيــة الــتــابــعــة 
أن  مــؤكــدة   ,)WBAF( لــبــرامــج 
الـــبـــرنـــامـــج بـــدايـــة لــلــعــديــد من 
الـــتـــي سيتم  الـــهـــادفـــة  الـــبـــرامـــج 
رواد  تــمــكــيــن  بـــهـــدف  تــنــظــيــمــهــا 
األعـــــمـــــال ومــــدهــــم بـــالـــخـــبـــرات 

والمهارات الالزمة.

خالل زيارته الم�ؤ�س�سة البحرينية لريادة الأعمال
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لال�ستثمار« »ال���س��ت��ع��داد  ب��رن��ام��ج  ف��ي  م�����س��ارك��ا 

} محافظ العا�صمة خالل حفل التخرج.

كتب عبداألمير السالطنة:
تــصــادم 3 ســيــارات في  تسبب 
إربــــاك بــحــركــة الــســيــر عــلــى شــارع 
الــــشــــيــــخ ســــلــــمــــان صـــــبـــــاح أمــــس 
)الثالثاء( من دون وقوع إصابات.

وتــشــيــر الــتــفــاصــيــل األولـــيـــة 
ــه فــــي الـــســـاعـــة  ــ ــى أنــ ــ لـــلـــحـــادث إلــ
الــحــاديــة عــشــرة مــن صــبــاح أمــس 
كانت فتاة بحرينية تقود سيارتها 
عـــلـــى شــــــارع الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان فــي 
ــؤدي إلـــــى الــــرفــــاع،  ــ ــمـ ــ ــاه الـ ــ ــجـ ــ االتـ
ــاه وتـــــرك  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــبــــب عـــــــدم االنـ وبــــســ
المركبات  القانونية بين  المسافة 
ــا  ــهــ ــامــ اصـــــطـــــدمـــــت بـــــســـــيـــــارة أمــ
تــســيــر بـــبـــطء نــتــيــجــة االزدحـــــــام 
أمامها  التي  السيارة  واصطدمت 
بسيارة ثالثة، ونتج عن ذلك تضرر 

كبيرة  بتلفيات  إحداها  السيارات 
من دون ان تسجل إصابات بشرية.

الحادث  وقد حضر فور وقوع 
سيارة شرطة النجدة وقام أفرادها 
القادمة  الــســيــارات  سير  بتسهيل 

في نفس االتجاه إلى حين وصول 
شرطة المرور وتم إزاحة السيارات 
من موقع الحادث، وبعدها فتحت 
ــات الـــرســـمـــيـــة الــتــحــقــيــق  ــهــ ــجــ الــ

لمعرفة أسبابه.

ب�سبب  م�����روري  ح����ادث  ف���ي  ���س��ي��ارات  ث���الث  ت�����س��رر 

ع���دم الن��ت��ب��اه وع����دم ت���رك ال��م�����س��اف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة

} حادث تصادم بين ثالث سيارات.

ــر  ــيــــب شــــــاب خــلــيــجــي إثـ أصــ
حــــــادث مـــــــروري بـــعـــد اصـــطـــدامـــه 
الشارع على  إنارة  توزيع  بصندوق 

شارع ولي العهد.
وتــشــيــر الــتــفــاصــيــل األولـــيـــة 
للحادث إلى أن شابا خليجيا كان 
يقود سيارته في الساعة الخامسة 
امـــــرأة.. وبــســبــب حالته  وبــرفــقــتــه 
الـــصـــحـــيـــة فـــقـــد الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
القيادة واصطدم بصندوق  عجلة 

موزع الشارع واقتلعه.
نـــــتـــــج عـــــــن ذلــــــــــك إصــــابــــتــــه 
على  نقله  تــم  متفرقة  بــإصــابــات 
الوطني  اإلسعاف  بواسطة  أثرها 

فــيــمــا تـــضـــررت ســيــارتــه وصــنــدوق 
وقوع  وفور  كبيرة،  بتلفيات  اإلنارة 
الحادث حضرت شرطة المرور وتم 

إزاحة السيارة من موقع الحادث، 
الرسمية  الجهات  فتحت  وبعدها 

التحقيق لمعرفة أسبابه. 

اســتــمــعــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
لـــشـــهـــادة طبيب  أمــــس  الــجــنــائــيــة 
ــدد مـــن الــمــمــرضــيــن ومــوظــف  ــ وعـ
بمستشفى خاص حاول  استقبال 
ــادة طبية  ــهـ اســـتـــخـــراج شـ ــيـــوي  آسـ
أمـــراض  أيـــة  يــعــانــي  بــأنــه ال  تفيد 
رغـــمـــا عـــن كـــونـــه مــريــضــا بــالــكــبــد 
الوبائي إذ لجأ إلى صديقه وأعطاه 
تشابهما  مستغال  هــويــتــه  بــطــاقــة 
للفحص  األخـــيـــر  إجــــــراء  بـــهـــدف 
الــطــبــي واالدعـــــاء أنـــه ســلــيــم، وقــد 
أكد الشهود صحة الواقعة وتناوب 
الــمــتــهــمــيــن عـــلـــى الـــحـــضـــور إلـــى 
الــمــســتــشــفــى عـــــدة مــــــرات بــهــدف 
تقارير  على  والــحــصــول  التحايل 
طبية تفيد بخلو المتهم األول من 
أية أمراض على خالف الحقيقة، 
كــمــا ســمــحــت الــمــحــكــمــة لــلــدفــاع 
بتوجيه  المتهمين  عــن  الــحــاضــر 
إلــــى أن قـــررت  لــلــشــهــود  األســـئـــلـــة 
المحكمة تأجيل الجلسة القادمة 
إلى 31 أغسطس للمرافعة بعد ان 
بنسخة  المتهمين  لدفاع  صرحت 

من أقوال الشهود.

)آســيــوي  األول  المتهم  ــان  وكـ
37 ســنــة( يــريــد نــقــل كــفــالــتــه إلــى 
فتوجه  العمل  ســوق  تنظيم  هيئة 
المعنية  المستشفيات  أحـــد  إلـــى 
إلجــــــــــراء الــــفــــحــــوصــــات الــطــبــيــة 
ــدم  ــراء تــحــلــيــل الـ ــإجــ ــة، وبــ ــالزمــ الــ
تـــبـــيـــن إصـــابـــتـــه بــــمــــرض الـــتـــهـــاب 
الكبد الوبائي فطلب منه الطبيب 
مجددا  التحاليل  إجـــراء  المعني 
النتيجة،  من  والتأكد  لالطمئنان 
في  الشيطان  راوده  المتهم  أن  إال 

التحليل  إلجـــراء  صديقه  إرســـال 
وبالفعل  بينهما،  الشبه  مستغال 
الثاني )29  المتهم  توجه صديقه 
األول  المتهم  ببطاقة هوية  سنة( 
منتحال شخصيته وأجرى تحليل 

الدم وكانت نتيجته سليمة.
وبناء على ذلك توجه المتهم 
األول الستالم النتيجة ظنا منه أن 
حيلته مرت على إدارة المستشفى، 
الــنــتــيــجــة  أنــــه خــــالل اســـتـــالم  إال 
فــــوجــــئ بـــطـــلـــب إعــــــــادة الــتــحــلــيــل 

متناقضة  الــنــتــائــج  لــكــون  مــجــددا 
يريد  للحالة  الــمــتــابــع  والــطــبــيــب 
أنه  ارتــبــك مدعيا  أنــه  إال  الــتــأكــد، 
ال يستطع إجراء التحليل مجددا 
لــكــونــه صــائــمــا وطـــلـــب الـــمـــغـــادرة 
ــودة، فـــعـــاد إلــــى مــنــزلــه مــرة  ــ ــعـ ــ والـ
أخرى وطلب من صديقه )المتهم 
المستشفى  إلــى  التوجه  الــثــانــي( 
إال  مــجــددا  التحليل  إجــــراء  بنية 
أنه عقب توجهه للمستشفى وجد 
الــشــرطــة فـــي انــتــظــاره بــعــد تبين 

انتحاله شخصية المتهم األول.
ــيـــقـــات أنـــكـــر  وخــــــــالل الـــتـــحـــقـ
ــى أنــه  ــار إلـ ــ الــمــتــهــم الـــواقـــعـــة، وأشـ
بالفعل  مــرة  أول  الفحص  أجـــرى 
وطلب من صديقه التوجه لجلب 
المستشفى  إدارة  أن  إال  النتيجة 
طلبت من صديقه إجراء تحليل، 
إدارة  طلبت  كما  التحليل  فأجرى 
الــمــســتــشــفــى وتـــم أخـــذ عــيــنــة من 
بــيــنــهــمــا إال  ــاق  ــفـ اتـ ــه مـــن دون  دمــ
أن صديقه  التحقيقات كشفت  أن 
انـــتـــحـــل شــخــصــيــتــه عـــبـــر تــقــديــم 

بطاقة هويته باالتفاق بينهما.

أسندت النيابة إلى المتهمين 
بدائرة   2021 مايو  و5   2 في  أنهما 
األول  الجنوبية  المحافظة  أمــن 
المتهم  هوية  نية  بسوء  استعمل 
استقبال  لموظف  وقدمها  الثاني 
أحــــد الــمــســتــشــفــيــات عــلــى الــنــحــو 
مع  اشترك  كما  بـــاألوراق،  المبين 
ــال  مـــوظـــف حــســن الــنــيــة فـــي إدخــ
المعلومات  تقنية  بيانات  وتغيير 
ــح الــحــكــومــيــة  ــالـ ــمـــصـ بــــإحــــدى الـ
على  المستشفى  وهـــو  الــخــاصــة، 
غير  بيانات  اظهار  شأنه  من  نحو 
صحيحة على أنها صحيحة بنية 
استعمالها بأن قام بتقديم بطاقة 
ــانـــي، وانــتــحــل  ــثـ هـــويـــة الــمــتــهــم الـ
شخصيته وقام بإجراء فصح الدم 
ال  أنــه  النتيجة  لتظهر  عنه  بــدال 
يــعــانــي مــن مـــرض الــكــبــد الــوبــائــي 
عـــلـــى الـــنـــحـــو الــمــبــيــن بــــــــاألوراق، 
المحررات  فــي  تــزويــرا  ارتــكــب  كما 
الـــخـــاصـــة، وهــــي شـــهـــادة الــفــحــص 
الخاصة بالمتهم الثاني من خالل 
انـــتـــحـــال شــخــصــيــتــه بــالــطــريــقــة 

المبينة باألوراق.

بم�ست�سفى  ط��ب��ي  ط���اق���م  لأق������وال  ت�����س��ت��م��ع  ال��م��ح��ك��م��ة 

خ���ا����ص ح�����اول اآ����س���ي���وي خ���داع���ه���م لإخ����ف����اء م��ر���س��ه

وبرامج  تخصصات  لتوفير  منها  مسعى  فــي 
الــســوق  واحــتــيــاجــات  تتماشى  متنوعة  أكــاديــمــيــة 
ــات الــطــلــبــة وبـــمـــا يــســهــم فـــي دعــــم مــســيــرة  ــبــ ورغــ
الــوطــنــي لمملكة  الــشــامــلــة واالقــتــصــاد  الــتــنــمــيــة 
للتكنولوجيا  البحرين  جامعة  قامت  البحرين، 
AMA الدولية سابقًا( بتقديم عدد من  )جامعة 
التعليم  لمجلس  الــعــامــة  األمــانــة  الـــى  الــطــلــبــات 
ــة الــمــجــلــس عــلــى  ــقـ ــوافـ ــالـــي الســـتـــحـــصـــال مـ ــعـ الـ
موافقة  بعد  قريبًا  جديدة  أكاديمية  برامج  طــرح 
والمالية  المحاسبة  بــكــالــوريــوس  وهــي  المجلس 
ــوريـــوس الــهــنــدســة الــبــيــئــيــة وبـــكـــالـــوريـــوس  ــالـ ــكـ وبـ
الــتــالــيــة:  بالتخصصات  الــمــعــلــومــات  تكنولوجيا 
تطوير  االصــطــنــاعــي،  والـــذكـــاء  الــبــيــانــات  تحليل 
التطبيقات، باإلضافة إلى األمن السبراني, حيث 
الــبــرامــج القائمة  إلــى  الــبــرامــج إضــافــة  تأتي هــذه 
بكالوريوس  وهــي  الجامعة  توفرها  التي  الحالية 
وبكالوريوس  اإلداريــة  المعلومات  نظم  في  العلوم 
إدارة  ومــاجــســتــيــر  ــة  ــيـ الـــدولـ اإلدارة  فـــي  الـــعـــلـــوم 

األعمال المعتمدة جميعها من المجلس األوربي 
وبــرنــامــج   ،)ECBE( والــتــعــلــيــم  األعـــمـــال  إلدارة 
وبكالوريوس  الميكاترونكس  هندسة  بكالوريوس 
من  دولــيــًا  المعتمدان  المعلومات  تقنية  هندسة 
مــؤســســة  ــي  ــ وهـ لـــالعـــتـــمـــاد    )ABET( مـــؤســـســـة  
واســع،  عالمي  باعتراف  تحظى  أمريكية  اعتماد 
إضافة إلى بكالوريوس علوم الحاسوب، علمًا بأن 
الــقــائــمــة حــالــيــًا هي  الــبــرامــج األكــاديــمــيــة  جميع 
العالي  التعليم  مجلس  قبل  من  مرخصة  برامج 
للتكنولوجيا  البحرين  جامعة  أن  كما  بالمملكة، 
هي بدورها من أوائل الجامعات بمملكة البحرين 
التي حظيت باالعتماد المؤسسي لمجلس التعليم 
تقديم  مــن  الجامعة  وتــهــدف  بالمملكة.  الــعــالــي 
البرامج الجديدة إلى توفير اختيارات وتخصصات 
أكاديمية متنوعة للطلبة من شأنها إثراء الحياة 
مد  فــي  واإلســهــام  والطلبة  للجامعة  األكــاديــمــيــة 
سوق العمل بكفاءات في تخصصات باتت المملكة 
على  تطور  من  تشهده  ما  في ظل  لها  في حاجة 

مختلف األصعدة.
على الجانب اآلخر قامت الجامعة بالتوقيع 
عــلــى مــذكــرة  تــعــاون مــع الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لعلوم 
على  العمل  يتم  البحرين سوف  بمملكة  الفضاء 
استحصال  حـــال  فــيــهــا  الــتــعــاون  مــجــاالت  تنفيذ 
العالي  التعليم  لمجلس  العامة  األمــانــة  موافقة 

عليها. 
وتــهــدف مــذكــرة الــتــعــاون إلــى تــبــادل المعرفة 
والــخــبــرة فــي مــجــال عــلــوم الــفــضــاء وخــلــق فــرص 
التدريب وتنظيم ورش العمل والزيارات الميدانية 
لـــزيـــادة  أمـــكـــن ذلـــــك وذلــــــك  كــلــمــا  ــة  ــعـــالقـ الـ ذات 
الــمــعــرفــة فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، عــــالوة عــلــى إجــــراء 
الجانب،  هــذا  في  المشتركة  والــدراســات  البحوث 
وخصوصًا في ظل الهوية الجديدة للجامعة وما 
التعليم  مستوى  على  ريــادة  من  لتحقيقه  تسعى 
والتعلم في مجاالت التكنولوجيا وعلومها وسائر 
على  الجامعة  تــقــوم  الــتــي  األخـــرى  التخصصات 

توفيرها حاليًا.

جامعة البحرين للتكنولوجيا ت�سعى اإلى طرح برامج اأكاديمية جديدة

اإ������س�����اب�����ة ق�����ائ�����د م����رك����ب����ة خ��ل��ي��ج��ي 

ا����س���ط���دم ب�������س���ن���دوق ت����وزي����ع ك��ه��رب��اء

} قائد سيارة يصطدم بصندوق كهرباء.
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»التن�سيقية« تناق�ش

م�ستجّدات التعامل مع »كورونا«

 ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء مرتئ�ًسا اجتماع اللجنة التن�سيقية

عوائد اقت�سادية غري م�سبوقة.. وزير املالية: 

44 مليون دولر اأرباح احتياطي الأجيال

ت�سدر القطاع النفطي بقيمة 696 مليون 

1.3 مليار مناق�سات حكومية يف الن�سف الأول

تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، اجتماع اللجنة التن�سيقية 395 الذي ُعقد عن ُبعد.

وناق�ست اللجنة التن�سيقية اآخر م�ستجّدات التعامل مع فريو�س كورونا 

)كوفيد-19(، والإجراءات املتعلقة بذلك.

خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأكد 

والقت�ساد  املالية  وزير  خليفة  اآل 

الوطني اأن �سندوق احتياطي الأجيال 

القادمة �سيوا�سل اأداء مهامه بالتوازن 

وتنمية  ا�ستدامة  لتحقيق  املطلوب 

من  املايل  والنمو  وال�ستقرار  الأ�سول 

على  واملحافظة  املخاطر  اإدارة  خالل 

تنويع املحفظة ال�ستثمارية وتنميتها.

ت�سجيل  عن  ال�سندوق  واأعلن 

بقيمة  �سامل  ودخل  اأرباح  اإجمايل 

43.9 مليون دولر اأمريكي.

واملزايدات  املناق�سات  جمل�س  اأعلن 

عن تر�سية مناق�سات ومزايدات حكومية 

الن�سف  الـ1.3 مليار دينار يف  تتجاوز 

الأول من العام 2021.

كانت  املجل�س،   لبيانات  ووفًقا 

قطاع  يف  للم�ساريع  الأكرب  احل�سة 

وذلك  دينار  مليون   696 بقيمة  النفط 

جهته،  من   .2021 من  الن�سف  يف 

خليفة  اآل  خالد  بن  نايف  ال�سيخ  قال 

واملزايدات:  املناق�سات  جمل�س  رئي�س 

ت�سهده  الذي  النمو  تعك�س  الزيادة  »اإن 

القطاعات القت�سادية الرئي�سية«.

ا�ستقبل الطالبة رتاج العبا�سي مبنا�سبة فوزها برئا�سة الربملان العربي للطفل.. امللك:

دعـــم الـطـاقـات والـكـفـاءات الـوطـنـيـة ال�سـابـة
اأكد ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

وت�سجيعه  ودعمه  اململكة  ب�سباب  اعتزازه  املفدى  البالد  عاهل 

حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  ال�سابة  الوطنية  والكفاءات  للطاقات 

تطلعاتها وقدراتها خلدمة الوطن وتعزيز نه�سته ومكانته بني 

الأمم وال�سعوب املتقدمة.

جاء ذلك، خالل ا�ستقبال جاللته اأم�س، الطالبة رتاج اإبراهيم 

العبا�سي من مدر�سة احلد الثانوية للبنات وخلود �سويطر والدة 

الطالبة، وذلك مبنا�سبة فوزها يف النتخابات برئا�سة الربملان 

العربي للطفل يف دورته الثانية.

التفوق  هذا  على  العبا�سي  رتاج  الطالبة  جاللته  وهناأ 

البحرين  اأبناء  جلميع  فخر  حمل  هو  والذي  امل�سرف  والإجناز 

اململكة  به  الذي حتظى  الرفيع  املتميزة والتقدير  املكانة  ويوؤكد 

لتويل  وكفاءة  ومواهب  قدرات  من  اأبناوؤها  به  يتمتع  ومبا 

ريادته يف خمتلف  لت�سريف وطنهم وتعزيز  القيادية  املنا�سب 

املنتديات واملوؤ�س�سات والهيئات العربية والعاملية.

وزير املالية 

فتح التطوع للمدنيني لاللتحاق

 بالقوة الحتياطية »الدفعة الثانية«

الرتبية: اعتماد 

ترقية 1691 معلًما بحرينًيا

البحرين  دفاع  لقوة  العامة  القيادة  اأعلنت 

بالقوة  لاللتحاق  للمدنيني  التطوع  باب  فتح  عن 

للمرحلة  ا�ستمراًرا  الثانية(  )الدفعة  الحتياطية 

واملتقـاعدين  العاملني،  لأقارب  وذلك  الأوىل، 

الوطني  واحلــر�س  البحرين،  دفـاع  قـوة  فـي 

»الع�سـكريني واملدنيني«.

حممد  د.  املدار�س  ل�سوؤون  العام  املدير  ك�سف 

من   270 تثبيت  من  النتهاء  عن  اأحمد  بن  مبارك 

من  اإجمايل  من   %80 بن�سبة  املدر�سية  القيادات 

ي�سملهم التثبيت.

اأغ�سط�س  وحتى  يناير  منذ  اأنه  اإىل  واأ�سار 

اجلاري مت مترير ترقيات 1691 معلًما ومعلًما اأولً 

بحرينًيا عرب منحهم الدرجات امل�ستحقة من الثالثة 

اإىل ال�ساد�سة التعليمية.

زار من�ساأة الإ�سناد البحري الربيطاين

خالد بن حمد ي�سيد بالتعاون الع�سكري مع بريطانيا

حتديث اإجراءات الدخول للبحرين.. الطريان املدين:

اإ�سافة فح�ش كورونا يف اليوم اخلام�ش من الو�سول

اأعلنت �سوؤون الطريان املدين اأنه �سيتم حتديث اإجراءات الدخول ململكة البحرين عرب مطار 

اأغ�سط�س2021، حيث �سيتم اعتماد �سهادات  البحرين الدويل بدًءا من يوم الأحد املوافق 29 

تاأ�سرية زيارة عند  ُي�سمح ملواطنيها باحل�سول على  التي  الدول  ال�سادرة من جميع  التطعيم 

الو�سول، كما �سيتم اإ�سافة اإجراء فح�س )PCR( يف اليوم اخلام�س من الو�سول.

اأ�ساد �سمو املقدم الركن ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة قائد قوة احلر�س امللكي اخلا�سة خالل 

زيارته ملن�ساأة الإ�سناد البحري الربيطاين يف ميناء �سلمان، مبا تتميز به العالقات البحرينية 

الربيطانية من عمق ومتانة روابط ال�سداقة التاريخية وتعاون ا�سرتاتيجي بني مملكة البحرين 

وبريطانيا، منوها �سموه بحر�س البلدين على تطوير هذه العالقات يف �ستى املجالت ل�سيما 

املجال الع�سكري.

 خالد بن حمد خالل زيارته من�ساأة الإ�سناد البحري الربيطاين

جاللة امللك خالل ا�ستقباله الطالبة رتاج العبا�سي
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حممد مبارك بن اأحمد

 ال�سيخ نايف بن خالد
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�سموه اأ�ساد بالتعاون الع�سكري بني البلدين

خالد بن حمد يزور من�ساأة الإ�سناد البحري الربيطاين

ال�شيخ  الركن  املقدم  �شمو  قام 

قوة  قائد  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد 

اإىل  بزيارة  اخلا�شة،  امللكي  احلر�س 

من�شاأة الإ�شناد البحري الربيطاين يف 

الثالثاء،  اليوم  �شباح  �شلمان،  ميناء 

وكان يف ا�شتقبال �شموه قائد العن�شر 

اإدوارد  العميد  الربيطاين  البحري 

الع�شكرية  القاعدة  وقائد  األغرين 

املقدم بحري غاري ويتي.

قائد  �شمو  قام  الزيارة  وخالل 

بجولة  اخلا�شة  امللكي  احلر�س  قوة 

بالإ�شافة  املن�شاأة،  اأق�شام  يف خمتلف 

اجلاللة  �شاحبة  �شفينة  على  جلولة 

بقيادة  مونرتوز«  اإ�س  اإم  »اإت�س 

اطلع  حيث  اأورفني،  بول  القبطان 

من  حتتويه  ما  على  خاللها  �شموه 

حديثة  ومعدات  متطورة  منظومات 

�شموه  �شهد  وقد  متقدمة.  وتقنيات 

لتدريبات  ا  عر�شً الزيارة  هذه  خالل 

البحرية  م�شاة  اأجرتها  ع�شكرية 

امللكية الربيطانية.

احلر�س  قوة  قائد  �شمو  واأ�شاد 

امللكي اخلا�شة مبا تتميز به العالقات 

عمق  من  الربيطانية  البحرينية 

التاريخية  ال�شداقة  روابط  ومتانة 

البلدين  بني  ا�شرتاتيجي  تعاون  و 

بحر�س  �شموه  منوًها  ال�شديقني، 

العالقات  هذه  تطوير  على  البلدين 

املجال  �شيما  ل  املجالت  �شتى  يف 

الع�شكري.

امل�ست�سار احلمر ينّوه بالنه�سة

 الـ�سـحــفـيـة والإعـــالمـيــة فـــي ال�سعــودية

ا�شتقبل نبيل بن يعقوب احلمر م�شت�شار جاللة امللك ل�شوؤون الإعالم، يف مكتبه بق�شر 

الق�شيبية اأم�س، الكاتب ال�شحفي ال�شعودي عبداهلل بن حممد اآل ال�شيخ.

 ورّحب احلمر بالكاتب عبداهلل اآل ال�شيخ، واأ�شاد بعمق العالقات التاريخية الرا�شخة 

العربية  اململكة  و�شقيقتها  البحرين  مملكة  بني  جتمع  التي  الوثيقة  الأخوية  والروابط 

امل�شتوى  على  �شيما  ل  املجالت،  وازدهار يف جميع  تطور  من  ت�شهده  وما  ال�شعودية، 

الإعالمي وال�شحفي، بف�شل الدعم والرعاية الكرمية من القيادتني احلكيمتني.

كما نّوه مبا ت�شهده اململكة ال�شقيقة من نه�شة �شحفية واإعالمية متميزة، وبجهود 

الكاتب اآل ال�شيخ واإ�شهاماته يف خدمة ال�شحافة ال�شعودية واإثراء م�شريتها، متمنًيا له 

دوام التوفيق وال�شداد.

وقد عرّب الكاتب عبداهلل بن حممد اآل ال�شيخ عن �شكره وتقديره للم�شت�شار نبيل احلمر 

ال�شقيقني يف جمال  البلدين  القائم بني  التعاون  على ح�شن ال�شتقبال، م�شيًدا مب�شتوى 

ال�شحافة والإعالم.

الدكتور  ال�شفري  اجتمع 

ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، 

لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل 

الت�شال  عرب  اأم�س،  ال�شيا�شية، 

ال�شفرية  مع  املرئي،  الإلكرتوين 

نلفانا دارما، املدير العام لل�شوؤون 

الأطراف لآ�شيا  ال�شيا�شية متعددة 

اجلمهورية  خارجية  بوزارة 

الرتكية.

وخالل الجتماع، اأ�شاد ال�شفري 

اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور 

الطيبة  بالعالقات  خليفة،  اآل 

مملكة  بني  جتمع  التي  واملتميزة 

الرتكية  واجلمهورية  البحرين 

الأ�شعدة،  كافة  على  ال�شديقة 

التن�شيق  اأهمية  اإىل  م�شرًيا 

حمّل  الق�شايا  يف  البلدين  بني 

اأن  �شيما  ل  امل�شرتك،  الهتمام 

من  تت�شلم  �شوف  البحرين  مملكة 

اجلمهورية الرتكية، ال�شهر املقبل، 

الآ�شيوي،  التعاون  حوار  رئا�شة 

للفرتة من 2022-2021.

املدير  اأعربت  جانبها،  من 

ال�شيا�شية متعددة  لل�شوؤون  العام 

اخلارجية  بوزارة  لآ�شيا  الأطراف 

بامل�شتوى  اعتزازها  عن  الرتكية 

عالقات  اإليه  و�شلت  الذي  املتقدم 

مملكة  بني  والتعاون  ال�شداقة 

ي�شب  مبا  وبالدها  البحرين 

والتطلعات  امل�شالح  خدمة  يف 

البحرين  ململكة  متمنية  امل�شرتكة، 

مزيًدا من الرقي والزدهار.

وكيل اخلارجية وم�سوؤولة يف اخلارجية الرتكية يبحثان تعزيز التعاون

البحرين تت�سّلم من تركيا رئا�سة حوار التعاون الآ�سيوي ال�سهر املقبل

والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزير  عقد 

مارغريت  مع  اجتماًعا  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين 

املتحدة  الوليات  �شفارة  باأعمال  القائم  ناردي 

عن  وذلك  البحرين،  مملكة  لدى  الأمريكية 

طريق الت�شال املرئي عن ُبعد.

�شوؤون  وزير  اأ�شاد  اللقاء،  بداية  ويف 

البحرين  يجمع مملكة  والريا�شة مبا  ال�شباب 

عالقات  من  الأمريكية  املتحدة  والوليات 

لتاريخ  متتد  ا�شرتاتيجية  و�شراكة  تاريخية 

والعمل  الوطيد  والتن�شيق  التفاهم  من  طويل 

امل�شرتك، منوًها مبا ي�شهده التعاون الثنائي من 

ازدهار وتقدم م�شتمر يف العديد من املجالت، 

مبا فيها اجلانب ال�شبابي والريا�شي.

ناردي  مارغريت  نّوهت  جانبها،  من 

الوليات  بني  يربط  الذي  الوثيق  بالتعاون 

املتحدة الأمريكية ومملكة البحرين يف خمتلف 

م�شار  تطوير  على  حر�شها  موؤكدة  املجالت، 

العالقات بني البلدين ال�شديقني.

وجــرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س العالقات 

الثنائية القائمة بني البلدين ال�شديقــني، وبحث 

عدد من املو�شوعات ذات الهــتمام امل�شــرتك 

يف املجال ال�شبابي والريا�شي.

املوؤيد ي�سيد بالعالقات التاريخية مع اأمريكا

تنفيذاً لتوجيهات الفريق اأول معايل ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، 

ومتابعة الفريق طارق بن ح�شن احل�شن رئي�س الأمن العام يف تطوير العملية التدريبية، 

طريق  عن  املجالت  ب�شتى  التدريبية  املنظومة  دعم  على  الداخلية  وزارة  وحر�س 

التعاون الأمني وتبادل اخلربات بني اجلهات الأمنية من داخل وخارج مملكة البحرين 

يف جمالت التدريب لال�شتفادة من خال�شة جتاربها ومعرفتها، افتتحت اإدارة التدريب 

التثقيفية  حما�شراتها  اأوىل  الوطني  احلر�س  رئا�شة  مع  بالتن�شيق  الداخلية  بوزارة 

التي تنظمها لكبار ال�شباط من منت�شبي رئا�شة احلر�س الوطني بالتعاون مع الإدارات 

الإدارة  اخلا�شة،  الأمن  قوة  قيادة  للمرور،  العامة  )الإدارة  الداخلية  بوزارة  املخت�شة 

القت�شادي  والأمن  الف�شاد  ملكافحة  العامة  الإدارة  اجلنائية،  والأدلة  للمباحث  العامة 

واللكرتوين، اإدارة ال�شوؤون ال�شحية(.

افتتاح املحا�سرات التثقيفية

 لـمـنــتــ�سـبــي رئــــا�سـة الــحـر�س الـوطـني

حممد بن عبداللـه وال�سالح يزوران جممع املحرق الطبي:

 توفري رعاية �ساملة وتعزيز العدالة يف اخلدمات 

ال�شيخ  طبيب  الفريق  قام 

رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

ومبعّية  لل�شحة،  الأعلى  املجل�س 

بنت  فائقة  الأ�شتاذة  ال�شحة  وزيرة 

�شعيد ال�شالح، بزيارة تفّقدية اأم�س 

املحرق  حمافظة  يف  الطبي  للمجمع 

كل  يف  الأعمال  �شري  على  لالطالع 

للرعاية  املحرق  مركز  م�شروع  من 

الت�شلب  ومركز  اخلا�شة،  ال�شحية 

اإطار حر�س احلكومة  اللويحي، يف 

املواطنني  احتياجات  لتلبية  املوقرة 

يف  ال�شحية  باخلدمات  ولالرتقاء 

مملكة البحرين.

الأعلى  املجل�س  رئي�س  واأكد 

ال�شحي  »القطاع  اأن  على  لل�شحة 

وبتوجيهات  البحرين  مملكة  يف 

القيادة  من  حمدود  ل  ودعم  كرمية 

متمثالً  كبرًيا  تطوًرا  ي�شهد  الر�شيدة 

يف توفري الرعاية ال�شحية ال�شاملة 

ال�شحي  الوعي  م�شتوى  ورفع 

وتعزيز العدالة يف توزيع اخلدمات 

يف  م�شتمرون  اأننا  كما  ال�شحية، 

بتوفري  معنية  م�شاريع  تنفيذ 

ال�شحية  والكوادر  ال�شحية  املرافق 

الحتياجات  ل�شتيعاب  املتخ�ش�شة 

الزيارة  يف هذا القطاع«. ويف بداية 

اطلع رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة 

تطورات  على  ال�شحة  ووزيرة 

املحرق  مركز  م�شروع  يف  العمل 

ومت  اخلا�شة،  ال�شحية  للرعاية 

امل�شروع  عن  ل  مف�شّ عر�س  تقدمي 

اإىل  يهدف  والذي  التنفيذ،  ومراحل 

للرعاية  متخ�ش�س  مركز  اإن�شاء 

ا�شتيعابية  بطاقة  التاأهيل  واإعادة 

اخلدمات  بكل  مزّودة  اأ�شّرة   106

لتقدمي  امل�شاندة  والإدارية  الطبية 

الرعاية ال�شحية للم�شابني باأمرا�س 

تتطلب حالتهم البقاء لفرتات طويلة 

)ال�شلل  حالت  مثل  امل�شت�شفى  يف 

الدماغي، الإعاقة، اإلخ(. 

�سمن عمليات الإجالء من اأفغان�ستان.. »اخلارجية«:

و�ســــول اأول رحـلـــة لـ»طـيـــران الـخلــيــج« اإلـــى اأمــريـكـا 
ال�شديقة  الأمريكية  املتحدة  للوليات  اأول رحلة  اخلارجية و�شول  وزارة  اأعلنت 

�شمن عمليات الإجالء املتعلقة باأفغان�شتان، عرب الناقلة الوطنية طريان اخلليج، وذلك 

اإطار جهود مملكة البحرين مع ال�شركاء الدوليني يف الأعمال الإن�شانية والإغاثية  يف 

يف اأفغان�شتان. ويف هذا ال�شياق، اأعرب ال�شيخ عبداهلل بن را�شد اآل خليفة �شفري مملكة 

البحرين  مملكة  بدور  واعتزازه  فخره  عن  الأمريكية  املتحدة  الوليات  لدى  البحرين 

خطه  اأ�شيالً  نهًجا  تعد  والتي  الدولية،  الإن�شانية  اجلهود  بدعم  الرا�شخة  والتزاماتها 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل 

ورعاه، مبتابعة م�شتمرة من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل.

واأكد �شفري مملكة البحرين يف وا�شنطن اأن مملكة البحرين تقدر مواقف ال�شركاء 

الإغاثة  تقدمي  عملية  يف  ال�شديقة،  الأمريكية  املتحدة  الوليات  خا�شة  الدوليني، 

لأفغان�شتان، م�شيًدا مب�شاركة �شركة طريان اخلليج، الناقلة الوطنية ململكة البحرين، 

ما يجعلها اأول �شركة طريان جتارية يف العامل ت�شل اإىل الوليات املتحدة الأمريكية يف 

اإطار جهود الإجالء يف اأفغان�شتان.
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حمافظ ال�شمالية ينّوه بعالقات 

ال�شداقة مع كوريا اجلنوبية

ال�شيخ  بن  علي  ال�شمالية  املحافظة  حمافظ  ا�شتقبل 

عبداحل�شني الع�شفور هاي كوان ت�شونغ �شفري جمهورية 

كوريا اجلنوبية ال�شديقة لدى اململكة.

بال�شفري،  ال�شمالية  حمافظ  رّحب  اللقاء  بداية  ويف 

البحرين  مملكة  بني  والتعاون  ال�شداقة  بعالقات  منوًها 

واأهمية  كافة،  املجالت  يف  اجلنوبية  كوريا  وجمهورية 

اإذ مت خالل  التعاون وتبادل اخلربات،  تعزيز  العمل على 

امل�شرتك،  الهتمام  ذات  املو�شوعات  من  عدد  بحث  اللقاء 

امل�شالح  يخدم  مبا  امل�شتمر،  التن�شيق  تعزيز  و�ُشبل 

امل�شرتكة.

من جهته، اأعرب �شفري جمهورية كوريا اجلنوبية عن 

�شكره وتقديره ملحافظ ال�شمالية، لفًتا اإىل اأهمية ا�شتمرار 

تعزيز جميع اأوجه التعاون بني البلدين ال�شديقني.

القب�ض على جمموعة من الآ�شيويني 

لتوّرطهم يف بيع مواد م�شكرة

متكنت  اجلرمية،  ومكافحة  القانون  تنفيذ  اإطار  يف 

العامة  الآداب  وحماية  بالب�شر  الجتار  مكافحة  �شرطة 

بالإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية من القب�ض على 

7 رجال و3 ن�شاء من جن�شيات اآ�شيوية، ترتاوح اأعمارهم 

بني )24 و35 عاًما(، اإثر قيامهم ببيع امل�شروبات امل�شكرة 

وممار�شة اأعمال منافية لالآداب العامة.

واأو�شحت الإدارة اأنه فور ورود معلومات بهذا ال�شاأن، 

مت اإجراء عمليات البحث والتحري التي اأ�شفرت عن القب�ض 

على املذكورين يف اأماكن خمتلفة، م�شريًة اإىل اأنه مت التحفظ 

على امل�شبوطات، وجاٍر اتخاذ الإجراءات القانونية؛ متهيًدا 

لإحالة الق�شية اإىل النيابة العامة.

الأمني العام للتعليم العايل

 ت�شتقبل �شفري جمهورية اإندوني�شيا

ا�شتقبلت الدكتورة ال�شيخة رنا بنت عي�شى بن دعيج 

اآل خليفة الأمني العام ملجل�ض التعليم العايل نائب رئي�ض 

اأمناء التعليم العايل مبكتبها، ال�شفري نور �شهرير  جمل�ض 

مملكة  لدى  املعتمد  اإندوني�شيا  جمهورية  �شفري  راهارجو 

البحرين، وذلك مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله باململكة.

ال�شداقة  ت�شهده عالقات  العام مبا  الأمني  اأ�شادت  وقد 

اإندوني�شيا  وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  تربط  التي 

تقديرها  عن  معربًة  املجالت،  جميع  يف  م�شتمر  تقدم  من 

للجهود الطيبة التي يقوم بها ال�شفري نور �شهرير راهارجو 

يف تعزيز التعاون الثنائي والتن�شيق امل�شرتك بني البلدين، 

لالرتقاء  املتاحة  الفر�ض  كافة  ا�شتثمار  اأهمية  موؤكدًة 

بالتعاون بني البلدين يف جمال التعليم العايل، مبا يعود 

فيهما  التعليمية  امل�شرية  ويدفع  عليهما،  النفع  من  مبزيد 

لآفاق اأرحب، ومتمنيًة له دوام التوفيق.

من جانبه، عرّب ال�شفري عن �شعادته بلقاء الأمني العام، 

البحرين، وما  لبالده لدى مملكة  بالعمل �شفرًيا  واعتزازه 

لقيه من دعم اأ�شهم يف اإجناح مهامه الدبلوما�شية، متمنياً 

ململكة البحرين كل التقدم والرخاء.

لأولياء  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 

اإطالق  عن  احلكومية  املدار�ض  طلبة  اأمور 

احل�شور  بنظام  للدرا�شة  الت�شجيل  خدمة 

الإلكرتوين  موقعها  عرب  املدر�شي  الفعلي 

اأمور  اأولياء  باإمكان  حيث   ،moe.gov.bh
اأبنائهم  ت�شجيل  احلكومية  املدار�ض  طلبة 

للدرا�شة بنظام احل�شور يف املدر�شة.

وك�شفت اأن احل�شور يف املدر�شة �شيكون 

كحد  الأ�شبوع  يف  اأيام  ثالثة  اأو  يومني  مدة 

اأق�شى ح�شب املرحلة الدرا�شية وما تقت�شيه 

الأيام  بقية  ا�شتكمال  مع  الطالب،  م�شلحة 

عرب نظام التعلم الإلكرتوين )عن ُبعد(. 

بالدرا�شة  الراغبني  للطلبة  وبالن�شبة 

ُبعد(  )عن  الإلكرتوين  التعلم  نظام  عرب 

مطلوًبا  لي�ض  الوزراة:  قالت  كامل  ب�شكل 

منهم الت�شجيل يف اخلدمة لأن جميع الطلبة 

عرب  الدرا�شة  خدمة  يف  ي�شجلوا  لن  الذين 

تلقائًيا  حتويلهم  �شيتم  الفعلي  احل�شور 

اإىل نظام التعلم الإلكرتوين )عن ُبعد( دون 

احلاجة اإىل الت�شجيل اأو توفري اأي بيانات. 

اأمور  اأولياء  على  اأنه  الوزارة  وبّينت 

طلبة املدار�ض احلكومية الراغبني يف ت�شجيل 

زيارة  احل�شور،  بنظام  للتعلم  اأبنائهم 

املوقع الإلكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم، 

وال�شغط على رابط اخلدمة، ومن ثم قراءة 

ذلك  وبعد  وا�شتيعابها،  املكتوبة  التعليمات 

والطالع  للطالب،  ال�شخ�شي  الرقم  اإدخال 

خدمة  اإىل  احلاجة  وحتديد  بياناته،  على 

وحتديد  عدمها،  من  املدر�شية  املوا�شالت 

احلالة ال�شحية للطالب )هل لديه اأي اأمرا�ض 

مزمنة(، ومن ثم حفظ البيانات، حيث تنتهي 

و�شيتم  �شهولة.  بكل  الت�شجيل  عملية  هنا 

بعد ذلك تغذية املدار�ض احلكومية ببيانات 

الطلبة الراغبني يف احل�شور، والطلبة الذين 

�شيتم ت�شجيلهم تلقائًيا يف التعلم الإلكرتوين 

)عن ُبعد(.

الت�شجيل يف  اأن خدمة  الوزارة  وذكرت 

نظام التعلم باحل�شور املدر�شي تبداأ اعتباًرا 

وتنتهي   ،2021 اأغ�شط�ض   24 تاريخ  من 

اأغ�شط�ض 2021، حيث �شيتم  بتاريخ 29  

وحتويل  اخلدمة،  رابط  اإغالق  ذلك  بعد 

نظام  يف  ي�شجلوا  مل  الذين  الطلبة  جميع 

التعلم  نظام  اإىل  املدر�شي  باحل�شور  التعلم 

الإلكرتوين )عن ُبعد( ب�شكل تلقائي.

بعد انتهاء الت�شجيل الأحد املقبل �شيحّول البقية للتعلم عن ُبعد.. »الرتبية«:

بدء ت�شجيل الطلبة اإلكرتونًيا للح�شور يف املدار�ض مدة 3 اأيام كحد اأق�شى

اإ�شافة فح�ض لليوم اخلام�ض من الو�شول.. »الطريان املدين«:

اعتماد �شهادات التطعيم من الدول التي يح�شل مواطنوها على التاأ�شريات

الوطني  الفريق  تو�شية  على  بناًء 

كورونا  لفريو�ض  للت�شدي  الطبي 

)كوفيد-19( وموافقة اللجنة التن�شيقية، 

�شيتم  اأنه  املدين  الطريان  �شوؤون  اأعلنت 

البحرين  الدخول ململكة  اإجراءات  حتديث 

يوم  من  بدًءا  الدويل  البحرين  مطار  عرب 

اأغ�شط�ض2021، حيث  املوافق 29  الأحد 

ال�شادرة  التطعيم  �شهادات  اعتماد  �شيتم 

ملواطنيها  ُي�شمح  التي  الدول  جميع  من 

عند  زيارة  تاأ�شرية  على  باحل�شول 

اإ�شافة اإجراء فح�ض  الو�شول، كما �شيتم 

)PCR( يف اليوم اخلام�ض من الو�شول، 

املٌعلن  الإجراءات  بذات  العمل  وي�شتمر 

عنها يف ال�شابق.

املدين  الطريان  �شوؤون  واأو�شحت 

دخول  تعليق  يف  ال�شتمرار  �شيتم  اأنه 

املدرجة  الدول  من  القادمني  امل�شافرين 

على القائمة احلمراء على جميع الرحالت 

اجلوية، مبا فيهم القادمون من هذه الدول 

موؤقت،  ب�شكل  اململكة  �شيدخلون  الذين 

واأ�شحاب  املواطنون  ذلك  من  وي�شتثنى 

مملكة  يف  ال�شارية  الإقامة  تاأ�شريات 

تاأ�شريات  اإ�شدار  باأن  منوهًة  البحرين، 

البحرين  ملطار  الو�شول  عند  الزيارة 

مواطني  من  للقادمني  حم�شور  الدويل 

الدول امل�شموح لهم باحل�شول عليها وفق 

اإجراءات تاأ�شريات الزيارة ململكة البحرين، 

حيث ميكن الإطالع على قائمة الدول التي 

عند  التاأ�شريات  على  مواطنوها  يح�شل 

www.evisa. الو�شول عرب املوقع التايل

.gov.bh
اأنه  املدين  الطريان  �شوؤون  وبّينت 

املتطعمني  امل�شافرين  جميع  من  يتطلب 

العمر  من  البالغني  املتطعمني  غري  اأو 

الدول  من  القادمني  فوق  فما  �شنوات   6

املدرجة على القائمة احلمراء امل�شموح لهم 

بدخول مملكة البحرين:

• اإبراز �شهادة فح�ض )PCR( معتمدة 
حتمل رمز كيو اآر كود )QR Code( قبل 

ال�شعود للطائرة، وذلك قبل 48 �شاعة من 

وقت املغادرة

لفريو�ض  خمتربي  فح�ض  اإجراء   •
كورونا )PCR( عند الو�شول.

الحرتازي  ال�شحي  احلجر  تطبيق   •
الأماكن  اأو  م�شاكنهم  يف  اأيام  ع�شرة  ملدة 

املرخ�شة  ال�شحي  للحجر  املخ�ش�شة 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قبل  من 

واخلدمات ال�شحية.

لفريو�ض  خمتربي  فح�ض  اإجراء   •
من  اخلام�ض  اليوم  يف   )PCR( كورونا 

الو�شول.

لفريو�ض  خمتربي  فح�ض  اإجراء   •
من  العا�شر  اليوم  يف   )PCR( كورونا 

الو�شول.

عن  املدين  الطريان  �شئون  اأعلنت  كما 

الدول غري  من  القادمني  اإجراءات  حتديث 

املدرجة على القائمة احلمراء البالغني من 

العمر 6 �شنوات فما فوق، كما يلي:

يتطلب من جميع امل�شافرين املتطعمني 

لدول  التعاون  جمل�ض  دول  من  القادمني 

اخلليج العربية، اأو الدول التي مت توقيع 

ب�شهادات  لالعرتاف  متبادلة  اتفاقيات 

التطعيم معها، *ما يلي*:

لفريو�ض  خمتربي  فح�ض  اإجراء   •
كورونا )PCR( عند الو�شول.

لفريو�ض  خمتربي  فح�ض  اإجراء   •
من  اخلام�ض  اليوم  يف   )PCR( كورونا 

الو�شول.

لفريو�ض  خمتربي  فح�ض  اإجراء   •
من  العا�شر  اليوم  يف   )PCR( كورونا 

الو�شول.

• ول يتطلب منهم اإبراز �شهادة فح�ض 
)PCR( قبل ال�شعود للطائرة، ول تطبيق 

احلجر ال�شحي الحرتازي.

 

اأنه  املدين  الطريان  �شوؤون  واأو�شحت 

املتطعمني  امل�شافرين  جميع  من  يتطلب 

فوق  فما  �شنوات   6 العمر  من  البالغني 

الذين يحملون �شهادات التطعيم ال�شادرة 

على  مواطنوها  يح�شل  التي  الدول  من 

التاأ�شريات عند الو�شول، *ما يلي:*

• اإبراز �شهادة فح�ض )PCR( معتمدة 
حتمل رمز كيو اآر كود )QR Code( قبل 

ال�شعود للطائرة، وذلك قبل 72 �شاعة من 

وقت املغادرة

لفريو�ض  خمتربي  فح�ض  اإجراء   •
كورونا )PCR( عند الو�شول.

لفريو�ض  خمتربي  فح�ض  اإجراء   •
من  اخلام�ض  اليوم  يف   )PCR( كورونا 

الو�شول.

لفريو�ض  خمتربي  فح�ض  اإجراء   •
من  العا�شر  اليوم  يف   )PCR( كورونا 

الو�شول.

احلجر  تطبيق  منهم  يتطلب  ول   •
ال�شحي الحرتازي.

اأما جميع امل�شافرين غري املتطعمني اأو 

القادمني من الدول الأخرى فيتطلب منهم:

• اإبراز �شهادة فح�ض )PCR( معتمدة 
حتمل رمز كيو اآر كود )QR Code( قبل 

ال�شعود للطائرة، وذلك قبل 72 �شاعة من 

وقت املغادرة.

لفريو�ض  خمتربي  فح�ض  اإجراء   •
كورونا )PCR( عند الو�شول.

الحرتازي  ال�شحي  احلجر  تطبيق   •
الأماكن  اأو  م�شاكنهم  يف  اأيام  ع�شرة  ملدة 

املرخ�شة  ال�شحي  للحجر  املخ�ش�شة. 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قبل  من 

واخلدمات ال�شحية.

لفريو�ض  خمتربي  فح�ض  اإجراء   •
من  اخلام�ض  اليوم  يف   )PCR( كورونا 

الو�شول.

لفريو�ض  خمتربي  فح�ض  اإجراء   •
من  العا�شر  اليوم  يف   )PCR( كورونا 

الو�شول.

املدين  الطريان  �شوؤون  واأ�شارت 

تكلفة  دفع  امل�شافرين  جلميع  ميكن  اأنه 

الفحو�شات عرب تطبيق »جمتمع واعي«، 

املطار  يف  املوجودة  املن�شات  جانب  اإىل 

واإلكرتونًيا  نقًدا  الدفع  تتيح  والتي 

بوا�شطة البطاقات البنكية والئتمانية.

 اأم عادل تتحدث لـ»الأيام« 

بعد وفاة الأب وتدهور حالة الأم ال�شحية

اأرملة »خم�شينية« تطلب اإيواء ابنتها ذات الإعاقة »الذهنية«
�شارة جنيب:

معاناة بداأت منذ اأن و�شعت ابنها البكر 

عادل، حني تبني اأنه يعاين من اإعاقة ذهنية، 

وتكررت حني اأجنبت ح�شن ثم علياء.

منت�شف  يف  �شيدة  وهي  عادل،  اأم 

اخلم�شني من العمر، تزوجت ابن عمتها حني 

احلياة  ت�شاطرا  فقط،  �شنة   15 تبلغ  كانت 

ذوي  من  اأبناًء  يرعون  وهم  مًعا،  والبالء 

خطف  املوت  اأن  اإل  اخلا�شة،  الحتياجات 

�شريك حياتها بعد معاناة مع املر�ض موؤخًرا، 

وذلك بعد اأ�شهر من رحيل ابنهم البكر عادل 

قبل ب�شعه اأ�شهر.

وا�شتجابة لدعوتها، زارت »الأيام« منزل 

الأرملة التي اأرهقتها رعاية اأ�شرتها، حتدثت 

اأعاين من  قائلة: »تدهورت �شحتي، و�شرت 

م�شاكل املخ والأع�شاب وغريها من الأمرا�ض، 

اإغماء متكررة، واأتناول دواء  اأ�شاب بحالت 

ال�شرع )ديباكني( وهو الدواء الذي تتناوله 

يف  ق�شور  من  اأعاين  اأين  كما  علياء،  ابنتي 

الذاكرة واأتناول دواء )غالنتامني(«.

وت�شيف، »تعاين علياء من اإعاقة ذهنية، 

تبلغ من العمر 33 �شنة، اإل اأنها تت�شرف كما 

الطفلة، تتطلب العناية بها جهًدا كبرًيا، وكان 

املا�شية  ال�شنوات  طوال  يل  م�شانًدا  والدها 

قبل اأن تتدهور حالته ال�شحية، وقد مت برت 

رجليه وعانى م�شاكاًل يف الكلى، وقد توليت 

حني  به  والهتمام  رعايته  م�شوؤولية  ا  اأي�شً

كان غري قادًرا على احلركة«.

املرحوم  نقل  مت  �شنوات،  »قبل  وتتابع: 

يزال  ول  رعاية،  لدور  ح�شن  وابني  عادل، 

الأخري يف دار بنك البحرين الوطني، وبالرغم 

من منع الزيارة منذ تف�شي فايرو�ض كورونا 

روؤيته  من  اأمتكن  مل  اأين  ومع  )كوفيد-19( 

بالإطمئنان  اأ�شهر  اأين  اإل  �شنة،  اأكرث من  منذ 

عليه وهو هناك، واأنا على توا�شل م�شتمر مع 

املوظفات بالدار، كما اأن املكان مهياأ ومنا�شب 

جًدا واآمن لذوي الإعاقات الذهنية«.

يف  معنا  علياء  »بقيت  عادل:  اأم  وقالت 

وبعد  ال�شحية،  حالتي  تدهور  ومع  املنزل، 

اأ�شعر باخلوف عليها، واأمتنى  وفاة زوجي، 

ليطمئن  الدور  اأحد  يف  اإيواوؤها  يتم  اأن 

يراعيها  من  هناك  لي�ض  واأنه  خا�شة  قلبي، 

من بعدي لأن حالتها ل تقت�شر على مر�ض 

ب�شيط، بل هي بحاجة ما�شة لل�شرب والرعاية 

من  اآخر  �شخ�ض  اأي  يتمكن  ولن  والهتمام، 

القيام بذلك«.

اأنه متت  عادل  اأم  تو�شح  الأم،  وبحنان 

تهيئة البيت ليتنا�شب مع حالة علياء، واأنها 

تقوم باإطعامها ومالعبتها حني تكون ب�شحة 

جيدة، ثم تاأخذها لغرفتها، حيث ت�شهر طوال 

الليل وتلعب وت�شدر اأ�شواًتا، ثم تخلد للنوم 

حني ت�شعر بالتعب.

النعيمي ي�شارك يف فعاليات املنتدى 

»Army 2021« الع�شكري التقني الدويل

النعيمي وزير  بن ح�شن  الركن عبداهلل  الفريق  �شارك 

�شوؤون الدفاع يف فعاليات املنتدى الع�شكري التقني الدويل 

الرو�شية  العا�شمة  يف  اأقيم  والذي   ،»2021  Army«

مو�شكو.

مع  الدفاع  �شوؤون  وزير  التقى  املنتدى  هام�ض  وعلى 

رو�شالن  الحتادية  رو�شيا  دفاع  لوزير  الأول  النائب 

ت�شاليكوف، حيث مت ا�شتعرا�ض عالقات التعاون القائمة 

بني البلدين ال�شديقني، كما مت بحث عدد من املوا�شيع ذات 

الهتمام امل�شرتك.
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يف »�لعام« و»�خلا�ض« و�شركات �لتاأمني تتحّمل كلفة دفع �لتعوي�ض عن �أي خطاأ طبي

قانون �شوري ُيلزم بالتاأمني على »�لأخطاء �لطبية« جلميع �لأطباء 

غالب اأحمد:

تقدم ع�شو جمل�س �ل�شورى د. �أحمد 

بتعديل  بقانون  �قرت�ح  �لعري�س  �شامل 

 )7( رقم  بقانون  �ملر�شوم  �أحكام  بع�س 

�لطب  مهنة  مز�ولة  ب�شاأن   1989 ل�شنة 

�لب�شري وطب �لأ�شنان، و�لذي يهدف �إىل 

�لتاأمني على �لأخطاء �لطبية لدى �شركات 

�لتاأمني �مل�شرح بها ملز�ولة �أعمال �لتاأمني 

من قبل �مل�شرف �ملركزي.

ون�ّس �لتعديل با�شتبد�ل �ملادة 3 من 

»ي�شرتط  �أن  وهو  جديد  بن�س  �ملر�شوم 

مهنة  مز�ولة  ترخي�س  على  للح�شول 

�أي  �أو  �لأ�شنان  وطب  �لب�شري  �لطب 

من �ملهن �لطبية �ملعاونة �أن يكون طالب 

�مل�شوؤولية  �شد  عليه  موؤمنًا  �لرتخي�س 

�إحدى  لدى  �لطبية  �ملهنية  �لأخطاء  عن 

مبز�ولة  لها  �مل�شرح  �لتاأمني  �شركات 

�أعمال �لتاأمني من قبل م�شرف �لبحرين 

ت�شاف  �أن  �لتعديل  يف  وجاء  �ملركزي«. 

�أن  وهي  �لثانية  �ملادة  �ىل  ثالثة  فقرة 

�إليها،  �مل�شار  �مل�شتند�ت  تكون  �أن  »يجب 

�لر�شمية  �جلهات  من  عليها  م�شدقا 

�لرتخي�س،  طالب  بلد  بذلك يف  �ملخت�شة 

و�أ�شاف  �أخرى«.  خمت�شة  جهة  �أية  �أو 

�لتعديل مادتني جديدتني وهي مادة )2( 

�لفقرة �لثالثة »يجب �أن تكون �مل�شتند�ت 

�جلهات  من  عليها  م�شدًقا  �إليها،  �مل�شار 

طالب  بلد  يف  بذلك  �ملخت�شة  �لر�شمية 

�لرتخي�س، �أو �أية جهة خمت�شة �أخرى.

امل�ؤ�س�سات  على  »يجب  مكرًرا   )3( مادة  واأ�ساف 

ال�سحية العامة واخلا�سة التاأمني على مزاويل مهنة الطب 

الطبية  املهن  مزاويل  من  اأي  وعلى  الأ�سنان  الب�سري وطب 

املعاونة العاملني لديها �سد امل�س�ؤولية عن الأخطاء املهنية 

اأو  الفنية  اأو  الطبية  الط�اقم  من  اأي  اأخطاء  اأو  الطبية 

التمري�سية العاملة يف امل�ؤ�س�سة، وذلك لدى اإحدى �سركات 

التاأمني امل�سرح لها مبزاولة اأعمال التاأمني من قبل م�سرف 

التي ي�سدر  لل�سروط وال�س�ابط  املركزي، ووفًقا  البحرين 

لتنظيم  ال�طنية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  من  قرار  بتحديدها 

امل�ؤ�س�سات  تلك  تتحمل  اأن  على  ال�سحية،  واخلدمات  املهن 

ال�سحية كامل اأق�ساط التاأمني.

وتعديل املادة )3( مكرًرا 1 باإ�سافة ن�س »حتل �سركات 

التاأمني حل�لً حمل امل�ؤ�س�سات ال�سحية والأ�سخا�س امل�ؤمن 

التع�ي�سات  عليهم يف حق�قهم والتزاماتهم وت�سمن �سداد 

التي ي�سدر بها حكم نهائي عليهم«. واإ�سافة يف املادة )4( 

الفقرة الثانية بن�س جديد وه� »تتحمل امل�ؤ�س�سة ال�سحية 

م�س�ؤولية التع�ي�س عن اخلطاأ الطبي ال�سادر عن الطبيب 

بحقها  اإخالل  دون  وذلك  املت�سرر،  م�اجهة  يف  الزائر 

على  اأن  التعديل  ون�س  اخلطاأ«.  مرتكب  على  الرج�ع  يف 

امل�ؤ�س�سات ال�سحية العامة واخلا�سة ومزاويل مهنة الطب 

يبادروا  اأن  املعاونة  الطبية  الأ�سنان واملهن  الب�سري وطب 

القان�ن خالل  هذا  واأحكام  يتفق  اأو�ساعهم مبا  ت�فيق  اإىل 

�ستة اأ�سهر من تاريخ العمل باأحكامه.

املربرات  اأهم  اأن  للمقرتح  الإي�ساحية  املذكرة  وجاء يف 

التي دعت اإىل اإجراء بع�س التعديالت على اأحكام املر�س�م 

الطب  مهنة  مزاولة  ب�ساأن   1989 ل�سنة   )7( رقم  بقان�ن 

اإن�سانية  مهنة  يعترب  الطب  اأن  الأ�سنان،  وطب  الب�سري 

واأخالقية وعلمية مقد�سة، لها اأهميتها الق�س�ى وين�ساأ عنها 

بطبيعتها  اإن�سانية  وهي  والطبيب،  املري�س  بني  ما  عالقة 

وقان�نية حيث حتتم على الطبيب الهتمام باملري�س وعمل 

كل ما يلزم لعالجه وبذل العناية التي تقت�سيها مهنة الطب.

ياأتي كل ي�م مبا  الطب  يزال  اأنه ل  املذكرة  واأو�سحت 

ه� جديد يف كل تخ�س�ساته بحيث اأ�سبح اأهم ما مييز الطب 

احلديث ه� الإيجابية والفاعلية التي جعلت الطب يتجاوز 

ال�قاية والعالج من  التي تتمثل يف  الأ�سلية  حدود مهمته 

كثري  يف  الإن�سان  رغبات  حتقيق  ا  اأي�سً لي�سمل  الأمرا�س، 

من املجالت غري العالجية كما ه� احلال مثالً يف جراحات 

التجميل، اإل اأن الفاعلية املتزايدة والتط�ر يف الطب احلديث 

نتج عنه اآثار �سارة وخماطر على ج�سم الإن�سان، والكثري 

خالل  من  الغالب  يف  تتم  احلديثة  الطبية  املمار�سات  من 

اآثار �سلبية غري مت�قعة قد تظهر بعد  عقاقري ل تخل� من 

ا زاد من خماطر الطب  فرتة من الزمن على الإن�سان، واأي�سً

مما  العالج  يف  املعقدة  والأدوات  الآلت  ا�ستخدام  احلديث 

ي�سبب الكثري من املخاطر اأي�سا، وحم�سلة هذا التط�ر الطبي 

وما لزمه من خماطر زاد يف الأعمال الطبية اخلاطئة، ونتج 

ا زيادة يف عدد الدعاوى املرف�عة اأمام الق�ساء  عن ذلك اأي�سً

للمطالبة بالتع�ي�س عما ين�ساأ عنها من اأ�سرار.

اأثارت للطبيب بكل فروع  املدنية  امل�س�ؤولية  اأن  وبّينت 

العمل الطبي �س�اء الطبيب العام، اأو املتخ�س�س اأو اجلراح 

اأو يف املهن الطبية املعاونة كال�سيادلة والأ�سعة والتخدير، 

هذه  ح�سا�سية  لأن  الق�ساء  �ساحات  يف  اجلدل  من  الكثري 

فهنالك  وحياته  الإن�سان  بج�سم  ات�سالها  يف  تكمن  الأعمال 

م�ساألة اأ�سا�سية ت�اجه الق�ساء بخ�س��س امل�س�ؤولية الطبية.

وبّينت اأن التعديل يهدف اإىل حماية املر�سى مما ي�سدر 

الطبية  العناية  و�سمان  الأطباء  بعمل  مرتبطة  اأخطاء  من 

املطل�بة وامل�ستحقة، وذلك من خالل التاأكيد على م�س�ؤولية 

الأطباء.

واأ�سارت اإىل اأن امل�س�ؤولية املهنية للطبيب هي �س�رة من 

�س�ر امل�س�ؤولية املدنية اإل اأنها اكت�سبت اأهمية خا�سة نظًرا 

بامل�س�ؤولية  تتعلق  التي  الدعاوى  وكذلك  الأخطاء  حلجم 

الطبية اأمام الق�ساء وزوال العالقة ال�سخ�سية بني الطبيب 

عن  ف�سالً  ال�سحية،  امل�ؤ�س�سات  يف  والإهمال  واملري�س 

والأطباء  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  التجارية يف  العالقة  بروز 

اخلا�سني.

اإىل  ترجع  قد  امل�س�ؤولية  تلك  لك�ن  ونظًرا  اأنه  وبّينت 

الك�ادر  اأو  الإهمال  مرجعه  يك�ن  وبع�سها  الأطباء  اأخطاء 

الطبية املعاونة اأو اأي ع�امل اأخرى غري الطبيب، اإل اأن من 

يتحمل امل�س�ؤولية كاملة ه� الطبيب، مما ي�ؤدي اإىل الإ�سرار 

بالطبيب وفقدان الثقة يف نف�سه، مما ي�ست�جب العمل على 

اأثناء ممار�سة مهنتهم اجلليلة طماأنينة كبرية  اإك�سابهم يف 

اإىل  ت�ؤدي  ل  التي  الع�امل  كل  وت�فري  اأنف�سهم  يف  وثقة 

اإتقان  عن  اأو  الفنية  اأعمالهم  ع�اقب  يف  بالتفكري  ت�ستيتهم 

هنا  ومن  تردد،  غري  يف  عليها  يقبل�ا  حتى  الأعمال  هذه 

الأخطاء  عن  املدنية  امل�س�ؤولية  من  التاأمني  اأهمية  يت�سح 

املهنية لالأطباء وللمهن الطبية املعاونة.

املهنة  اأخطاء  عن  املدنية  امل�س�ؤولية  تاأمني  باأن  وذكرت 

مل�س�ؤولية  تاأمني  ه�  املعاونة  الطبية  والأعمال  للطبيب 

امل�ؤمن له )الطبيب( من رج�ع الغري عليه ب�سبب فعل اأحدث 

�سرًرا للغري، فاإن امل�ستفيد الأول من هذا ال�سمان هل امل�ؤمن 

له )الطبيب( بعد ثب�ت اخلطاأ بحكم ق�سائي نهائي.

واأكدت على اأن نظام التاأمني على امل�س�ؤولية عن ممار�سة 

تقريًبا  به  معم�ل  املعاونة  الطبية  واملهن  الطبية  الأعمال 

اأغلب الدول العربية وب�سفة خا�سة يف منطقة اخلليج  يف 

العربي، فاأ�سبح من متطلبات مزاولة مهنة الطب يف كثري 

اإجباري  تاأمني  وثيقة  حيازة  �سرورة  الآن  العامل  دول  من 

اإ�سراف جهة معينة قد تك�ن  ت�سدرها �سركة تاأمني وحتت 

اأخطاء  عن  التع�ي�سات  ب�سداد  تق�م  والتي  هيئة  اأو  نقابة 

الأطباء هي �سركات التاأمني.

�حمد �لعري�س

خالل لقاء م�شرتك مع برملانيتني بريطانيتني 

�ل�شورى يبحث مع �لربملان �لربيطاين ��شتثمار �لتقنيات

ح�سر عدد من اأع�ساء جمل�س ال�س�رى، 

�سباح ي�م اأم�س، لقاًء م�سرتًكا مع كارولني 

الربيطاين  الن�اب  جمل�س  ع�س�  فلينت 

للطاقة  ال�سابقة  الظل  حك�مة  ووزيرة 

ع�س�  ك�ران  ومارغريت  املناخ،  وتغري 

يف  ووزيرة  الربيطاين  الن�اب  جمل�س 

احلك�مة ال�سكتلندية ال�سابقة، وذلك لبحث 

والعالقات  الربملانية  املمار�سات  اأف�سل 

ال�س�رى  جمل�س  بني  امل�سرتكة  الربملانية 

جانب  اإىل  الربيطاين،  الن�اب  وجمل�س 

التقنيات  ا�ستثمار  لتعظيم  والآليات  ال�سبل 

خ�س��سا  الربملاين،  العمل  لدعم  احلديثة 

مع التحديات التي فر�ستها جائحة ك�رونا 

)ك�فيد-19(، والتح�ل املت�سارع نح� عقد 

اجلل�سات الربملانية والجتماعات من خالل 

نظام الت�سال املرئي عن ُبعد.

ال�س�رى  جمل�س  اأع�ساء  واأكد 

ال�ستجابة  �سرورة  اللقاء  يف  امل�سارك�ن 

املتعددة  وال�ستخدامات  التقنية  للتط�رات 

لال�ستمرار  وا�ستثمارها  للتكن�ل�جيا، 

والعمل  الت�سريعية،  امل�س�ؤولية  اأداء  يف 

الت�سريعية  ال�سلطة  بني  الثقة  تعزيز  نح� 

ا�ستخدام  تنامي  اأن  اإىل  م�سريين  واملجتمع، 

الربجميات والأنظمة الإلكرتونية يف العمل 

ال�سيرباين  الأمن  تعزيز  يتطلب  الت�سريعي 

واملحافظة  والبيانات  املعل�مات  حلماية 

ق�اعد  قر�سنة  عدم  و�سمان  ال�سرية  على 

البيانات.

ال�س�رى  جمل�س  اأع�ساء  وا�ستعر�س 

الإلكرتوين،  التح�ل  يف  املجل�س  جتربة 

عقد  خالل  من  اجلائحة  حتديات  وجتاوز 

عن  اللجان  واجتماعات  العامة  اجلل�سات 

الت�سريعي  العمل  ا�ستمرارية  كفل  ُبعد، مبا 

ب�س�رة طبيعية.

بالعالقات  املجل�س  اأع�ساء  واأ�ساد 

واململكة  البحرين  مملكة  بني  ال�طيدة 

على  املجل�س  حر�س  م�ؤكدين  املتحدة، 

تعزيز العالقات الربملانية وتبادل اخلربات 

امل�سرتكة يف  اجل�انب  وتط�ير  والتجارب، 

العمل الربملاين.

كارولني  ا�ستعر�ست  جانبهما،  من 

فلينت ومارغريت ك�ران عدًدا من التحديات 

انت�سار  مع  الت�سريعي  العمل  ت�اجه  التي 

�سرورة  فلينت  ك�رونا.واأكدت  جائحة 

ال�ستمرار يف بناء ج�س�ر الثقة بني اأع�ساء 

الربملانات وال�سع�ب، لفتة اإىل اأن اللقاءات 

امل�سرتكة واملبا�سرة بني الربملانيني ت�سهم يف 

والبناء  الربملانية،  التجارب  من  ال�ستفادة 

على اأف�سل املمار�سات الربملانية.

احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  اأن  وذكرت 

بعد  مهما حتى  �سيك�ن  الربملاين  العمل  يف 

الق�ساء على اجلائحة، م�ؤكدة اأهمية ا�ستمرار 

حتقيق التقدم والتط�ر يف ال�ستخدام الأمثل 

�ساندة  التي  الإلكرتونية  وال�سبل  لالأدوات 

اأعمالها خالل  اأداء  الت�سريعية يف  املجال�س 

اجلائحة.

بالزيارات  ك�ران  مارغريت  ونّ�هت 

ال�س�رى  جمل�س  اأع�ساء  بني  املتبادلة 

والربملان الربيطاين، ودورها املهم يف تق�ية 

ال�سديقني،  البلدين  بني  امل�سرتكة  الروابط 

والدفع نح� تعزيز العالقات الربملانية.

ياأتي  امل�ستــرك  اللقـاء  اأن  اإىل  ُي�سار 

لأع�ساء  الربملاين  الدعم  برامج  �سمـن 

الأمانة  تنظمها  والتـــي  ال�س�رى،  جمل�س 

العامة للمجل�س على مدار العام.

�لأن�شاري: �ملجل�ض �لأعلى للمر�أة

 حقق �إجناز�ت متميزة منذ �نطالقته

مبجل�س  اخلدمات  جلنة  رئي�س  اأكد 

الن�اب النائب اأحمد الن�ساري ان املجل�س 

الإجنازات  من  العديد  حقق  للمراأة  العلى 

املراأة  باتت  حيث  الزمن  من  عقدين  ط�ال 

البحرينية �سريكاً مهماً يف امل�سرية ال�طنية 

المرية  بدعم  م�سيداً  ال�ساملة،  والتنمية 

�سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل 

البالد املفدى رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة.

وقال اإن املراأة البحرينية الي�م حققت 

وباتت  واملكت�سبات  الجنازات  من  العديد 

ال�ساملة، كما  البناء والتنمية  مهماً  �سريكاً 

يف  به  يحتذى  من�ذجاً  باتت  البحرين  ان 

م�ؤكداً  املجتمع،  وا�سراكها يف  املراأة  متكني 

ان املراأة البحرينية اأثبتت قدرتها وكفائتها 

يف خمتلف املجالت وال�سعدة.

املراأة  اأن  اإىل  الن�ساري  واأ�سار 

البحرينية بف�سل ما ُي�ليه املجل�س العلى 

للمراأة من دعم حققت العديد من الجنازات 

املنا�سب  من  العديد  تتقلد  باتت  حيث 

البحرينية  املراأة  ان  على  م�سدداً  القيادية، 

القيادة  املنا�سب  تقلد  على  قدرتها  اأثبتت 

وتط�ير العمل ملزيد من الجناز ال�طني.

اخلدمات  جلنة  رئي�س  واأو�سح 

للمراأة وط�ال  العلى  املجل�س  ان  النيابية 

ب�سمة  البحرينية  للمراأة  و�سع  عاًما   20

على  م�ؤكداً  املجالت،  وا�سحة يف خمتلف 

الق�انني  جميع  يدعم  الن�اب  جمل�س  ان 

والت�سريعات التي ت�سب يف خدمة ومتكني 

املراأة البحرينية.

ا�ستقبل امل�ست�سار را�سد حممد ب�جنمة 

اأم�س  الأمني العام ملجل�س الن�اب، مبكتبه 

الثنني، هاي ك�ان ت�س�نغ، �سفري جمه�رية 

ك�ريا املُعني لدى مملكة البحرين.

العام  الأمني  رّحب  اللقاء،  وخالل 

م�سيداً  الك�ري،  بال�سفري  الن�اب  ملجل�س 

مملكة  بني  املتميزة  الثنائية  بالعالقات 

ال�سديقة،  ك�ريا  وجمه�رية  البحرين 

وما  عق�د،  اأربعة  من  لأكرث  متتد  والتي 

حتظى به من رعاية واهتمام من �ساحب 

اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.

عبداهلل  بنت  ف�زية  اإىل حر�س  م�سرًيا 

تعزيز  الن�اب  جمل�س  رئي�سة  زينل 

العالقات الربملانية امل�سرتكة، على م�ست�ى 

وتن�سيق  العامة،  والأمانة  املجل�سني 

والدولية،  الإقليمية  املحافل  يف  امل�اقف 

ودعم الق�سايا امل�سرتكة.

الك�ري  ال�سفري  اأعرب  جانبه،  من 

العالقات  اإليه  و�سلت  مبا  اعتزازه  عن 

ومناء  تط�ر  من  الك�رية   - البحرينية 

يف  وخا�سة  امل�ست�يات،  خمتلف  على 

بالده  تطلع  عن  ومعرًبا  الربملاين،  املجال 

اإىل الرتقاء بالعالقات ال�طيدة مبا يحقق 

م�سالح البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

�لأمني �لعام ملجل�ض �لنو�ب

 يـ�شــتــقـبــل �لـــ�شــفـيـــر �لــــــكـــــوري

با�شم �ملالكي

حلاجة طالب �ملحافظة ملدر�شة قريبة مثل بقية �ملحافظات

 �ملالكي يقرتح �إن�شاء مدر�شة �شناعية بـ»�ل�شمالية«

نيابي  باقرتاح  املالكي  با�سم  النائب  تقدم 

املحافظة  يف  للبنني  �سناعية  مدر�سة  لإن�ساء 

ال�سمالية  املحافظة  لفتقاد  وذلك  ال�سمالية، 

احلجم  من  بالرغم  للبنني  �سناعية  ملدر�سة 

اجلغرايف وال�سكاين للمحافظة.

ال�سمالية  املحافظة  اإن  املقرتح:  مقّدم  وقال 

لي�س بها مدر�سة �سناعية مثل بقية املحافظات 

الت�جه  اإىل  الطالب  من  بالعديد  يدفع  مما 

حيث  �سكنهم،  عن  بعيدة  مناطق  يف  للمدار�س 

الباكر  ال�سباح  من  الطلبة  نقل  حافالت  تخرج 

اأن  اإىل  لفًتا  املرورية،  لالزدحامات  جتنًبا  جًدا 

املحافظة ال�سمالية حتت�ي على اأكرث من مدينة 

اإ�سكانية وعدد من القرى واملناطق ال�سكنية.

يف  الطالب  من  العديد  هناك  اأن  اإىل  واأ�سار 

امل�سار  درا�سة  يف  يرغب�ن  ال�سمالية  املحافظة 

ما  الثان�ية وهذا  املرحلة  ال�سناعي واملهني يف 

واأن  ا  خ�س��سً �سناعية  مدر�سة  اإن�ساء  يتطلب 

�سكانية  نه�سة  على  مقبلة  ال�سمالية  املحافظة 

وانتقال  �سلمان،  مدينة  افتتاح  بعد  وعمرانية 

العديد من امل�اطنني ملنازلهم.

وذكر اأن اإن�ساء مدر�سة �سناعية يف ال�سمالية 

�سيخفف العبء على املدار�س يف العا�سمة ويقلل 

من الزدحامات املرورية يف العا�سمة.

وقع على املقرتح الن�اب: د. عبداهلل الذوادي، 

جانب  اإىل  ها�سم،  فالح  �سيد  ب�حم�د،  حممد 

النائب با�سم املالكي.

�أع�شاء �ل�شورى يبحثون مع �لربملان �لربيطاين �أف�شل �ملمار�شات �لربملانية وتعظيم ��شتثمار �لتقنيات �حلديثة

�أحمد �لأن�شاري



ق�ضايا 10www.alayam.com

الأربعاء 17 حمرم  1443 ـ العدد 11827

Wednesday 25th August 2021 - No. 11827

 كانت وما زالت اخلدمات الطبية 

يف مملكة البحرين رائدة ومتميزة

�ضعيد احلمد

اأبعاد

اللغز مازال منت�ضًبا بو�ضوح فوق جبال اأفغان�ضتان 

وتفا�ضيله بني كهوفها و�ضراديبها الوعرة

خليل الذوادي thawadidik@batelco.com.bh

اأ�ضامة مهران

هــــام�ش

ال�ضحة تاج على روؤو�ش الأ�ضحاء

احلر�ص  كان  للبنني  االبتدائية  البديع  مدر�سة  يف  كنا  عندما 

وقرى  مدن  يف  االأخرى  باملدار�ص  اأ�سوة  ال�سباح  طابور  على 

وتعلم  والتوعية  التثقيف  دور يف  من  الطابور  لهذا  ملا  البحرين؛ 

الطلبة  وتعويد  والقيم،  والتعليمات  االإر�سادات  ومترير  النظام 

وكانت  ال�سباح،  طابور  وقيم  باأخالق  االلتزام  على  والطالبات 

اإدارة املدر�سة واملدر�سني من الفطنة بحيث تكون �ساحة الطابور 

انتظامنا  فرتة  تكون  بحيث  واإر�سادية،  توعوية  بعبارات  مزينة 

وبقائنا يف الطابور مفيدة وجمدية ونحن ن�ستمع اإىل التوجيهات 

باالإ�سافة  اإذاعتها،  يف  الطلبة  ي�سرتك  التي  املدر�سية  االإذاعة  من 

املعلقة على جدران  واالإر�سادية  التوجيهية  للعبارات  قراءتنا  اإىل 

روؤو�ص  على  تاج  و»ال�سحة  ينجي«،  »ال�سدق  ومنها  املدر�سة 

االأ�سحاء ال يراه اإال املر�سى«، وغري ذلك من العبارات املعدة بخط 

عربي جميل مع بع�ص ال�سور اإن اأمكن احل�سول على ما ينا�سب 

العبارات.

كربت معنا عبارة »ال�سحة تاج على روؤو�ص االأ�سحاء ال يراه 

اقتناء �سيدلية وغرفة  واإذا مدار�سنا حتر�ص على  املر�سى«،  اإال 

يف  الطلبة  ويعّود  املدر�سة،  اإدارة  من  قريبة  االأولية  لالإ�سعافات 

الف�سحة لتقدمي العالج لزمالئهم الطلبة املحتاجني.

�سمان  هي  الطب  مهنة  تكون  اأن  الطلبة  لبع�ص  حلًما  كان 

الطب طويل  اإن م�سوار  الوظيفي، ومل نكن وقتها نعلم  امل�ستقبل 

ويحتاج اإىل مهارات وقدرات و�سرب وجمموع رفيع يوؤهل الطلبة 

العربي  عاملنا  يف  الطب  تدر�ص  كانت  التي  باجلامعات  لاللتحاق 

واخلارج.

القريبة  البديع  �سارع  يف  الوحيدة  العيادة  نزور  وقتها  كنا 

من قرى الدراز وبني جمرة والبديع لتخدم �سكان املرخ وباربار 

واجلنبية واجل�سرة و�سار والقرى االأخرى املجاورة، وكان االأطباء 

واملمر�سون ياأتون من م�ست�سفيات املنامة بحافالت خا�سة.

اإىل  فباالإ�سافة  رائدة،  البحرين  يف  الطبية  اخلدمات  كانت 

وجد  1900م،  عام  اأن�سئ  الذي  االأمريكية  االإر�سالية  م�ست�سفى 

م�ست�سفى النعيم باملنامة باالإ�سافة اإىل عيادات يف املحرق واحلد 

البحرينيني  الطلبة  اأفواج  بداأت  وقتها  املر�سى،  ال�ستقبال  مهياأة 

اإذا  حتى  باخلارج  اجلامعات  يف  الطب  درا�سة  اإىل  للذهاب 

بهم،  خريًا  جمتمعنا  ا�ستب�سر  االأطباء  من  االأوىل  الدفعات  جاءت 

اخلدمات  يف  التو�سع  اإىل  احلاجة  وا�ستدعت  وبتخ�س�ساتهم 

الطبية وجدت احلاجة اإىل بناء م�ست�سفى ال�سلمانية وعيادات يف 

مدن وقرى البحرين املختلقة، وبداأت اإذاعة البحرين يف تخ�سي�ص 

برامج طبية كان رائد تقدميها املرحوم الدكتور رمزي فايز وبداأنا 

الطبية،  الن�سائح  يقدمون  وهم  البحرينيني  اأطبائنا  اإىل  ن�ستمع 

وباتت  احرتايف  ب�سكل  البحرين  يف  الطب  مهنة  اأ�سبحت  عندها 

وتقدم  وقتذاك  ال�سارية  االأمرا�ص  من  للعالج  متطوًرا  مركًزا 

من  واالأ�سقاء  واملقيمني،  املواطنني  من  اإليها  يحتاج  ملن  خدماتها 

دول اخلليج العربي.

ظلت حكومة مملكة البحرين حري�سة كل احلر�ص على تطوير 

العالجية  اخلدمات  تقدمي  رقعة  يف  والتو�سع  الطبية  اخلدمات 

م�ست�سفيات  اإىل  املراكز  بع�ص  فتحولت  واملقيمني،  للمواطنني 

لتقدمي �ستى اخلدمات العالجية، اإىل اأن اأن�سئ امل�ست�سفى الع�سكري 

الذي هو االآن باإدارة اللواء الربوفي�سور ال�سيخ خالد بن علي اآل 

منذ  الع�سكري  بامل�ست�سفى  امللكية  الطبية  اخلدمات  قائد  خليفة 

العام 2005م وتطورت خدمات امل�ست�سفى الع�سكري، وافتتح به 

التخ�س�سي  اآل خليفة  �سلمان  بن  بن خليفة  ال�سيخ حممد  مركز 

للقلب اإىل اأن انتقل اإىل موقعه اجلديد مبدينة عوايل. لقد تو�سعت 

البحرين  مملكة  حكومة  من  بدعم  والعالجية  ال�سحية  املراكز 

واململكة  املتحدة  العربية  واالإمارات  الكويت  بدولة  واالأ�سقاء 

العربية ال�سعودية واملواطنني من اأهل اخلري يف بالدنا، باالإ�سافة 

اإىل امل�ست�سفيات والعيادات اخلا�سة.

احلكومية  م�ست�سفياتنا  يف  الطبية  اخلدمات  تطورت  كما 

م�ست�سفى  اأن�سئ  اأن  اإىل  واملدن،  القرى  يف  ال�سحية  واملراكز 

امللك حمد اجلامعي ومركز البحرين لالأورام باإدارة اللواء طبيب 

امللك  م�ست�سفى  نال  وقد  اآل خليفة،  اهلل  بن عطية  �سلمان  ال�سيخ 

حمد اجلامعي اجلائزة البالتينية من الفيدرالية العاملية لل�سكتات 

الدماغية.

اأن تكون  اأهمية  اأثبت  العامل من جائحة كورونا  اإن ما مر به 

مملكة  فكانت  االأولويات،  اأوىل  يف  ال�سرورية  الطبية  اخلدمات 

البحرين وبدعم من ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، قد �سكلت باإ�سراف 

اآل  حمد  بن  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  ومتابعة 

خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، فريق 

البحرين الوطني الطبي للت�سدي لفريو�ص كورونا، وكان الفريق 

االأعلى  املجل�ص  رئي�ص  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  ال�سيخ حممد  طبيب 

لل�سحة رئي�ص الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�ص كورونا، 

وزيرة  ال�سالح  �سعيد  بنت  فائقة  االأ�ستاذة  �سعادة  وع�سوية 

البحرين، وطاقم من  ال�سحة مبملكة  ال�سحة، وطاقم من وزارة 

اخلدمات الطبية امللكية بامل�ست�سفى الع�سكري.

من  ال�سامي  امللكي  االأمر  �سدر  فقد  اجلهود،  لهذه  وتقديًرا 

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

البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، با�ستحداث و�سام االأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة لال�ستحقاق الطبي بتاريخ 2 اأغ�سط�ص 2021م.

تقديًرا من جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه للجهود الطبية 

لالأطباء واملمر�سني والطواقم الطبية، وكذلك الذين ا�ست�سهدوا يف 

اأثناء تاأدية واجباتهم الطبية واالأ�سخا�ص الذين كان لهم اإ�سهامات 

الطبية، وهو  للكوادر  واملعنوي  املادي  الدعم  وخدمات جليلة يف 

ما ميثل امتداًدا للرعاية الكرمية والدعم ال�سامي من جاللته اأيده 

االأمامية  بال�سفوف  الوطنية  الكوادر  لكل  املتوا�سلة  للجهود  اهلل 

وال�سرب  وال�سجاعة  باملثابرة  التي متيزت  لها  امل�ساندة  واجلهات 

الت�سدي  يف  اجلامعة  الوطنية  اجلهود  �سمن  ال�سعاب،  على 

جلائحة فريو�ص كورونا.

عالجية يف  خدمات  من  يقدم  ما  اأن  كمواطن  يدرك  املرء  اإن 

والراحة  باالطمئنان  ي�سعره  ال�سحية  ومراكزنا  م�ست�سفياتنا 

و�سًعا  تدخر  وال  ومر�سه  �سحته  معه يف  الدولة  واأن  النف�سية، 

وواجبه  دوره  يوؤدي  معافى  مواطنًا  يكون  اأن  على  املحافظة  يف 

الوطني بكل فخر واعتزاز.

 وعلى اخلري واملحبة نلتقي..

اأمريكا اأزاحت طالبان فكيف اأعادتها

مبعزل عن اخلطابات ال�سعبوية واحلما�سية ال ميكن لنا اأن نفهم 

لغز عودة طالبان »�سالٌم �سالم« بدون طلقة ر�سا�سة واحدة يوم 

االأحد الفائت ودخولها كابل العا�سمة براحة وبداأ »مفاو�سات« يف 

بهدوء  وغادر  اجلمل مبا حمل  ترك  الذي  املخلوع  الرئي�ص  ق�سر 

واأمام نظر و�سمع قوات طالبان املدججة بال�سالم و�سعوده �سلم 

طائ�سة  ر�سا�سة  اأن حتى  مطمئنًا  مودًعا  يده  رفع  الذي  الطائرة 

جميعها  طبيعي،  ب�سكل  الطائرة  ومغادرة  ت�سيبه  لن  جمهولة 

ا�ستفهام  وعالمات  اأ�سئلًة  تثري  كابول  دخول  مظاهر  من  وغريها 

حول اللغز املثري للجدل.

اأو  انفعاليًا  ولي�ص  جاًدا  حواًرا  بو�سفه  اجلدل  من  ياأ�ص  ال 

حما�سيًا حتركه نوازع املواقف امل�سادة وحتى العدائية لوا�سنطن، 

فهذا لن ي�ساعد على الوقوف والو�سول اإىل حل جزء من لغز مازال 

مدفوًنا يف جبال اأفغان�ستان وعلى عميق عميق ويحتاج حفًرا يف 

قدح االأذهان وحوار االأفهام حتى نفهم وال نتعارك كعادتنا يف كل 

نقا�ص وجدال، فل�سنا خ�سوًما اأبًدا.

ورعت  حكومات  ون�سبت  طالبان  �سد  حرًبا  دخلت  اأمريكا 

حتوالت واأ�سرفت على تغيريات واأنفقت مليارات، وفجاأة تن�سحب 

دون اأن توؤمن البالد والعباد هناك، وكان ان�سحابها اأ�سبه بهروب 

رئي�ص اأفغان�ستان اأ�سرف غني.

طالبان  من  اأكرب  �سفقة  هناك  اإن  النقا�ص  يف  يطرح  من  ثمة 

التي كانت جمرد ذراع من اأذرعة ال�سفقة التي مازالت تفا�سيلها 

له  �سبيًها  اأو  اخلليجي  ال�سعبي  املثل  ا�ستخدم  من  وثمة  غام�سة، 

على  وافقت  وطالبان  الع�سفور«،  من  اأكرب  الفخ  يف  »اللي  فقال 

�سروط ال�سفقة نظري اأو مقابل عودتها لل�سلطة يف اأفغان�ستان.

مقر مفاو�سات ال�سفقة كما اأ�سارت ال�سحف وو�سائل االإعالم 

املجهول،  ومنهم  املعلوم  منهم  عديدون  واأطرافها  الدوحة  هي 

ومفاو�ساتهم  حوارهم  على  اإعالمي حمكم  تعتيم  هناك  كان  فقد 

والت�سريبات كانت �سبه ر�سمية نادرة.

من  املغادرة  �ساء  من  ملغادرة  غري  ال  واحٍد  ليوم  املطار  فتح 

اأفغان�ستان كان كما ت�سرب من �سروط ال�سفقة ومبوافقة طالبانية، 

مواقف  على  بناًء  الن�ساء  من  كبرية  اأعداد  مغادرة  النظر  ولفت 

طالبان وجتربتهم ال�سابقة كن�ساء مع �سلطة طالبان قبل �سنوات.

�سوؤال طرحه مراقب مهتم بال�ساأن االأفغاين »ع�سرون عاًما من 

التدريب والت�سليح االأمريكي فكيف تبخر اجلي�ص االأفغاين يف اأياٍم 

وتبخر  باالأوامر،  يتحرك  »اجلي�ص  اآخر  مراقب  وعلق  معدودة؟؟« 

كوجٍه اآخر من وجوه ال�سفقة!!«.

ال�سني  �سارعت  فقد  به«  العب  به  تغلب  »التي  �سيا�سة  والأن 

مع  ودوية  عالقاٍت  الإقامة  ا�ستعدادها  فاأبدت  بكني  من  باإعالن 

طالبان.

اجلنود االأمريكيون املدججون بال�سالح مل يطلقوا النار اإال على 

فر�سة  عن  بحثًا  املدرج  على  كبري  ب�سكل  تزاحموا  اأفغان  مدنيني 

لنقل  املخ�س�سة  املحدودة  الطائرات  اكتظت  اأن  بعد  بال�سفر  جناة 

اإىل درجة تعلق بع�سهم  باملغادرة  الراغبني  املواطنني  االأفغان من 

بذيل اإحدى الطائرات طلبًا للنجاة بال�سفر لكنهم ما اإن علت الطائرة 

حتى �سقطوا من علٍو �ساهق فماتوا من موٍت هربوا منه.

فاحلكومة  املجهول،  م�سريه  يواجه  االأفغاين  ال�سعب  تركوا 

ف�سادها  من  �سرقتها  التي  وباملاليني  بجلدها  فرت  الهاربة 

واالأمريكان اأمتُّوا ال�سفقة وغادر معظمهم جنودهم ب�سالم واللغز 

بني  وتفا�سيله  اأفغان�ستان  جبال  فوق  بو�سوح  منت�سبًا  مازال 

كهوفها و�سراديبها الوعرة، واالأيام حبلى باملفاجاآت.

بخط يديه

امل�سري  لل�ساعر  االأربعني  الذكرى  تكون  رمبا 

املفارقني  اأربعينية  مثل  عبدال�سبور،  �سالح  الراحل 

الكبار، ورمبا تكون اأ�سد باأ�ًسا من حلظة الفراق.

�سالح عبدال�سبور مل يكن �ساعًرا وال�سالم، ومل 

كان  فقد  االآخرين،  اأحالم  ويتجاهل  اأحالمه  يحقق 

كتاباتنا  يف  نحمله  ملا  التف�سيلي  الو�سف  مبثابة 

ن�ستطيع  وال  م�س�ص  على  نحياه  ملا  ال�سطور،  بني 

االإف�ساح عنه، ملا نقبل به على ا�ستحياء لكن اخلجل 

ال�سديد يحول بيننا وبني االعرتاف اجلميل.

ق�سيدة  جمرد  عبدال�سبور  �سالح  يكن  مل 

ومقاهي  اأديبًا  اأو  وكاتب،  م�سرحية  اأو  و�ساعر، 

التحدث  من  منعه  وثريًا  مكتبًا  لكنه  ومريدين، 

ولياقة مع  املعجبني،  املحبني، وبود مع  بر�ساقة مع 

بدرجة  للكتاب  العامة  للهيئة  رئي�ًسا  كان  القادمني، 

وكيل اأول وزارة اأو نائب وزير، وكان قد بداأ حياته 

االإعدادية  الزيتون  مدر�سة  العربية يف  للغة  مدر�ًسا 

اأ�ستاًذا يل  القاهرة، وكان  الزيتون �سواحي  بحلمية 

مع بداياتي يف املرحلة االإعدادية، لكنه رغم ذلك كان 

مكتبه يف  اأن  ملجرد  اإن�سانيته  ين�َص  مل  اخللق،  دمث 

واملغاالة،  التعايل  ت�ستحق  مكانة  له  يهيئ  الوزارة 

م�سئول  هيئة  على  بهة« 
ُ
»اأ كونه  يتجاهل حمبيه  ومل 

كبري، يكاد يقول لل�سيء كن فيكون.

ما  لكل  ر�سيًقا  تعبريًا  كان  عبدال�سبور  �سالح 

متاهت،  واأمم  تعاقبت،  اأجيال  خواطر  يف  يجول 

وبالًدا »كالنا�ص يف بالدي« جار عليها الزمان، ومل 

يبق لديها �سوى الذكريات.

عندما التقيته يف العام 1980 بعد قطيعة مراحل 

االأمر  عوامل  فر�سته  تباعد  وبعد  والتكوين،  ال�سبا 

عندما  النادرة،  امل�سادفات  ومقت�سيات  الواقع 

العامة  امل�سرية  بالهيئة  الوثري  مكتبه  يف  التقيته 

للكاتب، هرول اإيّل معتذًرا ومل يرتفع اأو يتاأفف الأنني 

اقتحمت عليه خلوته من دون ميعاد، اأو الأنني قفزت 

اأو  اأن اأدخل من الباب،  من »ال�سباك« وكان البد يل 

حتى لكوين املتاأفف الوحيد من طول االنتظار حيث 

والروائي  القا�ص  مع  مطول  باجتماع  م�سغواًل  كان 

الكبري جميد طوبيا.

ال�سديق  بلهفة  �سوقي  حمت�سنًا  اإيّل  جاء  لقد 

ولي�ص بفخامة االأ�ستاذ، بدعوة املحب ولي�ص بتجاهل 

بعجرفة  ولي�ص  التوا�سع،  بعظمة  »املجففني«، 

الدخالء، قال يل: اأقراأ لك، اأعذرين فهذا املكتب الوثري 

مثلما  احلركة  من  مينعني  يعوقني،  ترى  مثلما 

وكتاباتك  يا �سديقي،  لك  اأقراأ  اأمتنى،  ومثلما  اأحب، 

تعجبني.

هناك  اأن  واعتقدت  االأ�ستاذ،  قاله  ما  اأ�سدق  مل 

تنا�سي  اأو  للوجوه،  اختالط  اأو  اأ�سماء،  ت�سابه  رمبا 

مل�ساغل الرجل الكبرية، لكنه باغتني: تعرف يا اأ�سامة 

اأقف  يجعلني  ما  االأمل،  علّي  يبعث  ما  هو  عرك  �سِ

متاأماًل  وترافقهم  يكتبون  مما  بع�ص  واأمام  اأمامك 

اإىل متى ي�ستمر التدفق، واإىل اأين �ستم�سي احلياة.

واأجريت مع »االأ�ستاذ« حواًرا �سحفيًا طلبت منه 

بعد اأن تداولنا �ساًيا الأكرث من مرة، وكالًما مل يكن 

خاليًا من د�سامة اللحظة ومفاجاآتها ال�سعيدة.

اأ�ستاذ  يا  للتاريخ  �سهادة  تكتب  اأن  لك  هل   -

�سالح؟

من  يديه  حتت�سنه  قلًما  يحمل  وكان  ورقة  اأخذ 

يف  الثقافية  ال�ساحة  »تكتظ  ليكتب:  االأحبار،  بني 

التي  االأ�سوات  من  بالعديد  العربي  والعامل  م�سر 

مبثابة  �سيكون  امل�ستقبل  ولكن  بينها،  فيما  تتداخل 

الغربال الذي تت�ساقط من فتحاته االأ�سوات الدخيلة 

لت�ستقر وتبقى حينئذ االأ�سوات االأ�سيلة«.

اإىل  م�سرًعا  وذهبت  اإبطي  ال�سهادة حتت  حملت 

جملة روز اليو�سف حيث كنت اأق�سي اأيامي االأخرية 

ببع�ص  الألتقي  االقت�سادي،  االأهرام  يف  العمل  قبل 

الكبري  الكاريكاتري  ر�سام  »ك�سك«  يف  االأ�سدقاء 

املعروفني  ال�سحفيني  رفقتي  ويف  فرحات  جمعة 

عليه  اهلل  رحمة  علي  اأحمد  و�سفيق  حمودة  عادل 

والزميل حممود عبدالوهاب، الأق�ص عليهم ما حدث 

اأنه كتب بخط يديه،  مع �سالح عبدال�سبور، وكيف 

ال�سعري،  ال�سبعينيات  للتاريخ يف حق جيل  �سهادة 

ولكن  ال�سعري،  ال�سبعينيات  جيل  ما  اأدراك  وما 

الزميل عادل حمودة رجاين فيما بعد باأن ياأخذ هذه 

يخطط  مقال  يف  وي�ستخدمها  لت�سويرها  ال�سهادة 

له، لكن الورقة خرجت من يدي ومل تعد، وال�سهادة 

ظلت خالدة يف الذاكرة لتحكي اإىل العامل كله، كيف 

تلميًذا  كنت  وكيف  رائًعا،  عبدال�سبور  �سالح  كان 

م�ساغبًا، و�ساعًرا �سائًعا، و�سحفيًا حتت التمرين.
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 »التنسيقية« برئاسة ولي العهد 
رئيس الوزراء تبحث مستجدات التعامل مع »كورونا«

ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 

ال��وزراء اجتماع اللجنة التنس��يقية 395 والذي 
ُعقد عن ُبعد. وناقش��ت اللجنة آخر مستجدات 

التعام��ل م��ع في��روس كورون��ا )كوفي��د 19( 
واإلجراءات المتعلقة بذلك.

شهد عرضًا لتدريبات عسكرية أجرتها مشاة البحرية

خالد بن حمد يزور منشأة اإلسناد البحري البريطاني

قام س��مو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
قائد قوة الحرس الملكي الخاصة أمس بزيارة لمنش��أة 

اإلسناد البحري البريطاني في ميناء سلمان.
وكان في استقبال سموه قائد العنصر البحري البريطاني 
العميد إدوارد ألغرين وقائد القاعدة العسكرية المقدم 

بحري غاري ويتي.
وخ��ال الزي��ارة قام س��مو قائد ق��وة الح��رس الملكي 
الخاصة بجولة في مختلف أقسام المنشأة، باإلضافة إلى 
جولة على س��فينة صاحبة الجالة إتش إم إس مونتروز 
بقي��ادة القبطان بول أورفين، حيث اّطلع س��موه خالها 

عل��ى ما تحتويه من منظومات متطورة ومعدات حديثة 
وتقنيات متقدمة. وقد ش��هد س��موه خال هذه الزيارة 
عرضًا لتدريبات عسكرية أجرتها مشاة البحرية الملكية 

البريطانية.
وأش��اد س��مو قائد ق��وة الح��رس الملك��ي الخاصة بما 

تتمي��ز به العاق��ات البحريني��ة البريطاني��ة من عمق 
ومتانة روابط الصداقة التاريخية وتعاون إس��تراتيجي 
بين البلدين الصديقين، منوهًا س��موه بحرص البلدين 
على تطوير هذه العاقات في شتى المجاالت، وال سيما 

المجال العسكري.

 نايف بن خالد: إرساء مناقصات بـ1.3 
مليار دينار في النصف األول بنمو ٪60

أعلن مجلس المناقصات، عن ترسية مناقصات ومزايدات حكومية تتجاوز 
1.3 ملي��ار دينار في النصف األول من 2021 ، حيث نمت قيم المناقصات 
الممنوحة إجمااًل بنسبة 60% من 820 مليون دينار في النصف األول من 
2020، وهو ما يعكس حجم النشاط االقتصادي الذي تشهده المملكة.

ووفق��ًا لبيانات المجلس، كانت الحصة األكبر من هذه العقود لمش��اريع 
ف��ي قطاع النف��ط بقيمة 696 مليون دينار، يليه قط��اع الطيران بعقود 
بلغت قيمتها 179.4 مليون دينار، في حين ش��كل نصيب قطاع األعمال 
اإلنشائية واالستشارات الهندس��ية من العقود ما قيمته 155.5 مليون 
دينار، حيث بلغت قيمة العقود في مجال الخدمات والمزايدات واالستثمار 
ما يقارب 144.4 مليون دينار، ثم قطاع المواد والمعدات بقيمة تقّدر ب� 

137 مليون دينار.
وأوضح��ت البيان��ات، تص��در ش��ركة تطوي��ر للبت��رول كأعل��ى الجهات 
المتصرف��ة م��ن حيث قي��م المناقصات التي تم ترس��يتها ف��ي النصف 
األول بحوالي 547.4 مليون دينار لعدد 63 مناقصة، تلتها ش��ركة نفط 
البحري��ن بقيمة 105.9 ملي��ون دينار ل� 31 مناقصة، ثم وزارة األش��غال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بقيمة 87.4 دينار ل� 74 مناقصة، 
تلته��ا هيئة الكهرب��اء والماء بقيمة 80.7 مليون دين��ار ل� 74 مناقصة، 

وأخيرًا طيران الخليج بقيمة 43.7 مليون دينار ل� 59 مناقصة.
وحق��ق المجل��س نتائج الفت��ة خال النص��ف األول م��ن 2021 بتطبيق 
أس��لوب الطرح المثال��ي للمناقصات والمزايدات الحكومي��ة، إذ ارتفعت 
المناقص��ات العام��ة المطروح��ة لتصل إل��ى 74.5% م��ن إجمالي عدد 
المناقص��ات المطروح��ة، مقارنة ب��� 74% و70.5% و57% خ��ال األعوام 
2020 و2019م و2018م عل��ى التوال��ي، في حين بلغ ع��دد المناقصات 
المحدودة 21.3% من إجمالي عدد المناقصات، كما تراجعت التعاقدات 
المباشرة من 18% في 2018 إلى 4.2%، متجاوزًا بذلك أفضل الممارسات 
الدولية فيما يتعلق بالتعاقد المباش��ر. وتوافقت مؤشرات قياس األداء 
م��ع المؤش��رات الدولي��ة مما س��اهم في تحقي��ق وفر بمتوس��ط عمر 

المناقص��ة ليبلغ 60 يومًا، علم��ًا بأنه من المتوق��ع أن يتم تقليص 50 
يومًا إضافية من خال إعادة هندس��ة عدد من اإلجراءات من خال نظام 
المش��تريات الذي س��تطرح مناقصته في الربع األخير من العام الجاري، 
وتماش��يًا مع الجه��ود الحكومية في تنفيذ اس��تراتيجية التحول الرقمي 
للمملكة البحرين وتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي، إذ يعكف المجلس 
على إنهاء اإلجراءات الازمة لانتقال من األتمتة الش��املة إلى الرقمنة 

الشاملة في جيلها الرابع.
وبه��دف االرتقاء ب��أداء وجودة الخدمات المعمول به��ا في المجلس بما 
يلبي متطلبات الش��ركاء من الجهات المتصرفة والمقاولين والموردين، 
وتعزيزًا لمبدأ الشفافية، أصدر المجلس تعميم رقم 5 لسنة 2021 بشأن 
األمور التي يجب اتباعها عند فحص الضمانات االبتدائية، ما س��اهم في 
انخف��اض عدد تعليق العطاءات م��ن 13.2% من إجمالي عدد العطاءات 
الُمس��تلمة في النصف األول من 2020 إلى حوالي 5.8% من إجمالي عدد 

العطاءات الُمستلمة خال الفترة ذاتها من العام الجاري.
وقال رئيس المجلس الشيخ نايف بن خالد آل خليفة: »إن الزيادة المتحققة 
في عدد المناقصات المرس��اة بالنصف األول من الع��ام الجاري والبالغة 
نس��بتها 35% تعكس مقدار النمو الذي تش��هده القطاعات االقتصادية 

الرئيسة في البحرين، وفرص االستثمار في مملكة البحرين«.
وأكد أنه على الرغم من اس��تمرار جائحة كورونا وتأثيرها المباش��ر على 
خط��وط التزوي��د واإلم��داد وتوفير الخدم��ات، إال أن المجل��س نجح في 
تأدية مهامه على أكمل وجه م��ع تمكين الجهات المتصرفة من تنفيذ 
خططها ومشاريعها دون أي تأخير أو تأجيل بفضل اعتماد خطة طوارئ 
متوافق��ة مع تعليمات الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيد-19( بما يضمن اس��تدامة س��ير العمل والتأقلم مع المتغيرات 
المتس��ارعة، األمر ال��ذي يؤكد قدرة قط��اع المش��تريات الحكومية في 
المملكة على تحقيق التوازن بين االلتزام باإلجراءات االحترازية والقدرة 

على استمرار عجلة التنمية بالوتيرة المطلوبة تحت كافة الظروف.
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 محمد بن عبداهلل: االستمرار
 في تنفيذ مشاريع توفير 

المرافق الصحية
أكد رئي��س المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة، االستمرار في تنفيذ مشاريع معنية بتوفير 
المراف��ق الصحي��ة والك��وادر الصحي��ة المتخصصة الس��تيعاب 

االحتياجات في هذا القطاع.
وقام الش��يخ محمد بن عب��داهلل، ووزيرة الصح��ة فائقة الصالح، 
بزيارة تفقدية أمس للمجمع الطبي في محافظة المحرق لالطالع 
على س��ير األعمال ف��ي كل من مش��روع مركز المح��رق للرعاية 
الصحي��ة الخاص��ة، ومرك��ز التصل��ب اللويحي، في إط��ار حرص 
الحكوم��ة على تلبي��ة احتياجات المواطني��ن واالرتقاء بالخدمات 

الصحية في مملكة البحرين.
وأك��د رئي��س المجلس األعل��ى للصح��ة أن القط��اع الصحي في 
البحرين وبتوجيه��ات كريمة ودعم ال مح��دود من قيادة حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه، يش��هد تطورًا كبيرًا متمثاًل في توفير 
الرعاية الصحية الش��املة ورفع مس��توى الوع��ي الصحي وتعزيز 

العدالة في توزيع الخدمات الصحية.
واطلع رئيس المجلس األعلى للصحة ووزيرة الصحة على تطورات 
العمل في مش��روع مركز المحرق للرعاي��ة الصحية الخاصة، وتم 
تقدي��م ع��رض مفصل ع��ن المش��روع ومراحل التنفي��ذ، والذي 
يهدف إلى إنشاء مركز متخصص للرعاية وإعادة التأهيل بطاقة 
اس��تيعابية 106 أس��رة مزودة بكافة الخدمات الطبية واإلدارية 
المس��اندة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بأمراض تتطلب 
حالته��م البق��اء لفت��رات طويلة في المستش��فى مثل »الش��لل 

الدماغي، اإلعاقة.. إلخ«.
ويحتوي المركز على أجنحة وغرف لرعاية مرضى الشلل الدماغي، 
وأجنح��ة وغرف لرعاي��ة مرضى األمراض المختلف��ة، ووحدة عزل 
للمرض��ي ذوي األمراض المعدي��ة، ومختب��ر للتحاليل وصيدلية 
وغرف أش��عة، وح��دة إعادة تأهي��ل المرضى تحت��وي على عالج 
طبيعي وعالج مائي، وقس��م للخدمات اإلدارية المساندة، إضافة 
لعدد من العيادات التخصصية وخدمات مركزية للمجمع الطبي.

كما ت��م االطالع على مراح��ل العمل في مش��روع مركز التصلب 
اللويح��ي وه��و أول مركز لم��رض التصلب اللويح��ي في منطقة 
الخليج متخصص ومستقل بذاته، يهدف لتقديم العالج لمصابي 
هذا المرض، وهو مرٌض مناعي مزمن يؤثر على الجهاز العصبي 
المركزي »الدماغ، الحبل الشوكي، واألعصاب البصرية«، حيث إن 
إنش��اء مركز متخصص لمرضى التصلب المتع��دد يمثل خطوة 

متقدمة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي.
ويضم المركز، 7 عيادات خارجية هي قس��م التش��خيص بالرنين 
المغناطيسي، وقس��م العالج الطبيعي، وقسم العالج بالتمارين 
اليدوي��ة، وغرف عالج خاص��ة وعامة، ومختب��ر وصيدلية، ومركز 
األبح��اث العلمية، وقاع��ة للمحاضرات، والمس��تودعات الطبية، 

ومبنى الخدمات ومكاتب إدارية ومواقف للسيارات.

الصالح تبحث مع سفير البحرين 
لدى فرنسا تفعيل مذكرة 

التفاهم في الجانب الصحي
اس��تقبلت وزيرة الصحة فائقة بنت س��عيد الصال��ح في مكتبها 
بديوان الوزارة أمس س��فير البحرين لدى فرنس��ا الش��يخ خليفة 
ب��ن أحم��د آل خليفة بمناس��بة تعيينه س��فيرًا لرئي��س البعثة 
الدبلوماس��ية للمملك��ة لدى فرنس��ا بلقب س��فير ف��وق العادة 
مف��وض. ورحب��ت الصالح بالس��فير الش��يخ خليفة ب��ن أحمد آل 
خليف��ة، وهنأته بالثقة الملكية الس��امية بتعيين��ه في منصبه 
الجدي��د، متمنيًة ل��ه النجاح ف��ي مهامه الجدي��دة والعمل على 
تعزيز العالقات بين البلدين الصديقين في المجاالت المشتركة، 
وخصوصًا في المجال الصحي. وتم خالل اللقاء اس��تعراض أوجه 
التع��اون والش��راكة بين وزارة الصحة وفرنس��ا، كم��ا تم تأكيد 
التنسيق لتطوير العالقات من خالل اتفاقيات التعاون ومذكرات 
التفاهم بين البلدين الصديقين، والمتمثلة في اتفاقية التعاون 
بشأن تدريب األطباء المتخصصين البحرينيين في فرنسا، والعمل 
على تفعيل مذك��رة التفاهم بين البلدين ف��ي الجانب الصحي، 
وتعزي��ز هذا التع��اون من خ��الل التكنولوجيا الحديث��ة وتبادل 
المعلوم��ات والخب��رات والتجارب ف��ي مجال التص��دي لفيروس 
كورونا »كوفيد 19« لتحقيق االستفادة المشتركة، بحيث يمكن 
التنسيق للقاء مرئي عن ُبعد بين الجانبين الستعراض التجارب 
المتعلقة بفيروس »كورونا«، وخصوصًا في مجال البروتوكوالت 
العالجية واللقاح المضاد للفيروس. كما تم التطرق إلى إمكانية 
االستفادة من تجربة فرنس��ا في مجال االستثمار في الصناعات 
الدوائية، وفي مجال الس��ياحة العالجية من خالل توفير المراكز 
العالجية والتأهيلية المتخصصة، وكذلك االس��تفادة من برامج 
التدري��ب واألبح��اث العلمية ف��ي مجال الطب، متمنيًة للس��فير 
التوفي��ق والنج��اح لخدم��ة المصال��ح المش��تركة بي��ن البلدين 

والشعبين الصديقين.

بدءًا من 29 أغسطس

 )PCR( الطيران المدني«: إجراء فحص« 
في اليوم الخامس من الوصول إلى البحرين

بناًء عل��ى توصية الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا »كوفي��د 19« وموافق��ة اللجنة 
التنس��يقية، أعلن��ت ش��ؤون الطي��ران المدني أنه 
س��يتم تحديث إج��راءات الدخول إل��ى المملكة عبر 
مط��ار البحري��ن الدول��ي بدءًا م��ن ي��وم األحد 29 
أغس��طس الج��اري، حيث س��يتم اعتماد ش��هادات 
التطعي��م الص��ادرة عن جمي��ع الدول التي ُيس��مح 
لمواطنيه��ا بالحص��ول عل��ى تأش��يرة زي��ارة عن��د 
الوصول، كما سيتم إضافة إجراء فحص )PCR( في 
اليوم الخامس من الوصول، ويس��تمر العمل بذات 

اإلجراءات المعلن عنها في السابق.
وأوضحت أنه س��يتم االس��تمرار ف��ي تعليق دخول 
المس��افرين القادمي��ن م��ن ال��دول المدرجة على 
القائم��ة الحمراء على جمي��ع الرحالت الجوية، بمن 
فيهم القادم��ون من هذه الدول الذين س��يدخلون 
المملك��ة بش��كل مؤق��ت، ويس��تثنى م��ن ذل��ك 
المواطنون وأصحاب تأش��يرات اإلقامة السارية في 
المملكة، منوهًة إلى أن إصدار تأشيرات الزيارة عند 
الوصول إلى مطار البحرين الدولي محصور للقادمين 
من مواطني الدول المس��موح لهم بالحصول عليها 
وفق إجراءات تأشيرات الزيارة للمملكة، حيث يمكن 
االطالع عل��ى قائمة الدول الت��ي يحصل مواطنوها 
على التأش��يرات عند الوص��ول عبر الموق��ع اآلتي: 

.www.evisa.gov.bh
 وبينت ش��ؤون الطي��ران المدني أن��ه يتطلب من 
جميع المس��افرين المتطعمين أو غير المتطعمين 
البالغين من العمر 6 س��نوات فما ف��وق القادمين 
من الدول المدرجة على القائمة الحمراء المسموح 

لهم بدخول البحرين:
• إبراز ش��هادة فحص )PCR( معتم��دة تحمل رمز 
كي��و آر ك��ود )QR Code( قبل الصع��ود للطائرة، 

وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة.
• إجراء فحص مختبري لفيروس كورونا )PCR( عند 

الوصول.
• تطبيق الحجر الصحي االحترازي لمدة عش��رة أيام 
في مساكنهم أو األماكن المخصصة للحجر الصحي 
المرخصة من قب��ل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.
• إج��راء فحص مختبري لفيروس كورونا )PCR( في 

اليوم الخامس من الوصول.
• إج��راء فحص مختبري لفيروس كورونا )PCR( في 

اليوم العاشر من الوصول.
 كما أعلنت عن تحديث إجراءات القادمين من الدول 
غي��ر المدرجة عل��ى القائمة الحم��راء البالغين من 

العمر 6 سنوات فما فوق، كما يأتي:
ويتطل��ب م��ن جمي��ع المس��افرين المتطعمي��ن 
القادمي��ن م��ن دول مجلس التعاون ل��دول الخليج 
العربية، أو الدول التي تم توقيع اتفاقيات متبادلة 

لالعتراف بشهادات التطعيم معها، ما يأتي:
• إجراء فحص مختبري لفيروس كورونا )PCR( عند 

الوصول.
• إج��راء فحص مختبري لفيروس كورونا )PCR( في 

اليوم الخامس من الوصول.
• إج��راء فحص مختبري لفيروس كورونا )PCR( في 

اليوم العاشر من الوصول.
 )PCR( وال يتطل��ب منه��م إبراز ش��هادة فح��ص •
قب��ل الصعود للطائ��رة، وال تطبي��ق الحجر الصحي 

االحترازي.  
 وأوضح��ت أن��ه يتطل��ب م��ن جمي��ع المس��افرين 
المتطعمي��ن البالغي��ن م��ن العمر 6 س��نوات فما 
فوق الذين يحملون شهادات التطعيم الصادرة عن 
ال��دول التي يحصل مواطنوها على التأش��يرات عند 

الوصول، ما يأتي:
• إبراز ش��هادة فحص )PCR( معتم��دة تحمل رمز 
كي��و آر ك��ود )QR Code( قبل الصع��ود للطائرة، 

وذلك قبل 72 ساعة من وقت المغادرة.
• إجراء فحص مختبري لفيروس كورونا )PCR( عند 

الوصول.
• إج��راء فحص مختبري لفيروس كورونا )PCR( في 

اليوم الخامس من الوصول.
• إج��راء فحص مختبري لفيروس كورونا )PCR( في 

اليوم العاشر من الوصول.
• وال يتطلب منهم تطبيق الحجر الصحي االحترازي.
أما جميع المس��افرين غير المتطعمين أو القادمين 

من الدول األخرى فيتطلب منهم:
• إبراز ش��هادة فحص )PCR( معتم��دة تحمل رمز 
كي��و آر ك��ود )QR Code( قبل الصع��ود للطائرة، 

وذلك قبل 72 ساعة من وقت المغادرة.
• إجراء فحص مختبري لفيروس كورونا )PCR( عند 

الوصول.
• تطبيق الحجر الصحي االحترازي لمدة عش��رة أيام 
في مساكنهم أو األماكن المخصصة للحجر الصحي 
المرخصة من قب��ل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.
• إج��راء فحص مختبري لفيروس كورونا )PCR( في 

اليوم الخامس من الوصول.
• إج��راء فحص مختبري لفيروس كورونا )PCR( في 

اليوم العاشر من الوصول.
 وأش��ارت ش��ؤون الطيران المدني إل��ى أنه يمكن 
لجمي��ع المس��افرين دف��ع تكلفة الفحوص��ات عبر 
تطبي��ق »مجتم��ع واع��ي«، إل��ى جان��ب المنصات 
الموج��ودة ف��ي المط��ار الت��ي تتي��ح الدف��ع نقدًا 
وإلكترونيًا بواسطة البطاقات البنكية واالئتمانية.

 وصول أول رحلة إجالء 
من أفغانستان إلى أمريكا عبر »طيران الخليج«

أعلن��ت وزارة الخارجية ع��ن وصول أول 
المتح��دة األمريكي��ة  رحل��ة للوالي��ات 
اإلج��الء  عملي��ات  ضم��ن  الصديق��ة، 
المتعلق��ة بأفغانس��تان عب��ر الناقل��ة 
الوطنية طيران الخلي��ج، وذلك في إطار 
جه��ود مملك��ة البحري��ن مع الش��ركاء 
اإلنس��انية  األعم��ال  ف��ي  الدوليي��ن 

واإلغاثية في أفغانستان.
وأع��رب س��فير مملك��ة البحري��ن لدى 
الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة الش��يخ 
عب��داهلل بن راش��د آل خليف��ة عن فخره 
واعت��زازه ب��دور البحري��ن والتزاماته��ا 
اإلنس��انية  الجه��ود  بدع��م  الراس��خة 
الدولي��ة، والتي تع��د نهجا أصيال خطه 
حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 

عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
حفظ��ه اهلل ورعاه، بمتابعة مس��تمرة 
من صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء، حفظه اهلل.
وأكد سفير مملكة البحرين في واشنطن 
الش��ركاء  مواق��ف  تق��در  البحري��ن  أن 
الدوليي��ن، وخاص��ة الوالي��ات المتحدة 
األمريكي��ة الصديقة، في عملية تقديم 
اإلغاثة ألفغانس��تان، مشيًدا بمشاركة 
ش��ركة طي��ران الخليج، الناق��ل الوطني 
للبحرين، ما يجعلها أول ش��ركة طيران 
تجارية ف��ي العالم تصل إل��ى الواليات 
المتح��دة األمريكي��ة ف��ي إط��ار جهود 

اإلجالء في أفغانستان.

 وزير شؤون الدفاع يشارك 
في المنتدى العسكري التقني 

الدولي بموسكو

ش��ارك وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبداهلل النعيمي، في 
 »2021 Army« فعاليات المنتدى العس��كري التقن��ي الدولي

والذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو.
وعلى هامش المنتدى، التقى وزير ش��ؤون الدفاع مع النائب 
األول لوزير دفاع روسيا االتحادية روسالن تساليكوف، حيث تم 
استعراض عالقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، 

كما تم بحث عدد من المواضيع ذات االهتمام المشترك.

 »قوة الدفاع«: فتح باب التطوع للمدنيين 
لاللتحاق بالدفعة الثانية في القوة االحتياطية

أعلن��ت القي��ادة العامة لقوة دف��اع البحرين عن 
فت��ح ب��اب التط��وع للمدنيين لاللتح��اق بالقوة 
االحتياطية »الدفعة الثانية«، استمرارًا للمرحلة 
األولى، ألقارب العاملي��ن، والمتقاعدين في قوة 
دفاع البحري��ن، والحرس الوطني »العس��كريين 
والمدنيي��ن«، داعي��ة الراغبي��ن التق��دم بطلب 
التطوع القيام بالتسجيل في الموقع اإللكتروني 
الخ��اص بقوة دفاع البحرين عل��ى الرابط اآلتي: 

https://www.bdf.bh
ويج��ب على مق��دم الطل��ب، أن يك��ون بحريني 
الجنسية، وأن ال يقل عمره عن 18 عامًا، وال يزيد 
على 55 عامًا، ويس��تثنى من الحد األعلى للعمر، 
الفني��ون، واالختصاصي��ون، أو حس��ب متطلبات 

الواجب.
كما يجب أن يكون حس��ن السيرة والسلوك، وغير 
محك��وم عليه بجناي��ة، أو جنحة مخلة بالش��رف، 
أو األمان��ة، وأن يك��ون الئق��ًا صحي��ًا للخدم��ة 
العس��كرية في القوة االحتياطي��ة، ويجتاز بنجاح 

الفح��ص الطب��ي المق��رر حس��ب نظ��ام اللجان 
الطبي��ة العس��كرية في قوة دف��اع البحرين، وأن 

يقدم طلبًا للتطوع على النموذج الخاص بالموقع 
اإللكتروني.

الوط��ن،  حماي��ة  ف��ي  المس��اهمة  أن  يذك��ر 
والمحافظة على أمنه واستقراره وسالمة أراضيه 
هو واجب وطني مقدس وش��رف للمواطنين، وقد 
نّظم قانون القوة االحتياطية الصادر بالمرس��وم 
واألنظم��ة  1987م،  لس��نة   5 رق��م  بقان��ون 
والتعليمات الص��ادرة بمقتض��اه جميع الحقوق 
والواجبات الخاص��ة بالقوة االحتياطية باعتبارها 
ق��وة »رديفة« لقوة دف��اع البحرين، كما تضمن 

المزايا واالستحقاقات المترتبة على ذلك.
وس��يتم في المرحلة األول��ى، االقتصار على فتح 
باب التطوع للمواطني��ن الذكور فقط من أقارب 
منتس��بي قوة دف��اع البحرين، والح��رس الوطني 
العس��كريين والمدنيي��ن والمتقاعدي��ن منهم، 
فيما س��يتم في المرحلة الثانية اإلعالن عن فتح 
ب��اب التط��وع لباقي فئ��ات المجتمع م��ن ذكور 

وإناث، وذلك بعد استكمال المرحلة األولى.



محمد بن عبداهلل: حريصون على العدالة في توزيع الخدمات الصحية

زار رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، 
ووزيــرة الصحــة فائقــة الصالح، المجمع الطبي في محافظــة المحرق لالطالع على 
ســير األعمــال فــي كل من مشــروع مركز المحــرق للرعاية الصحيــة الخاصة، ومركز 
التصلــب اللويحــي، فــي إطــار حــرص الحكومــة علــى تلبيــة احتياجــات المواطنيــن 

واالرتقاء بالخدمات الصحية في مملكة البحرين.

وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
أن القطـــاع الصحي في مملكـــة البحرين 
وبتوجيهـــات كريمـــة ودعم غيـــر محدود 
مـــن قيـــادة جاللـــة الملـــك يشـــهد تطـــوًرا 
كبيـــًرا متمثاًل في توفير الرعاية الصحية 
الشـــاملة ورفع مســـتوى الوعـــي الصحي 
وتعزيـــز العدالـــة فـــي توزيـــع الخدمـــات 
فـــي  مســـتمرون  إننـــا  وقـــال  الصحيـــة، 

تنفيذ مشـــروعات معنية بتوفير المرافق 
الصحية والكـــوادر الصحية المتخصصة 
الستيعاب االحتياجات في هذا القطاع.

وفي بداية الزيارة، اطلع رئيس المجلس 
األعلـــى للصحـــة ووزيـــرة الصحـــة علـــى 
مركـــز  مشـــروع  فـــي  العمـــل  تطـــورات 
الخاصـــة،  الصحيـــة  للرعايـــة  المحـــرق 
وتـــم تقديم عرض مفصل عن المشـــروع 

إلـــى  يهـــدف  والـــذي  التنفيـــذ،  ومراحـــل 
إنشـــاء مركـــز متخصص للرعايـــة وإعادة 
التأهيـــل بطاقـــة اســـتيعابية 106 أســـرة 
مزودة بجميع الخدمات الطبية واإلدارية 
الصحيـــة  الرعايـــة  لتقديـــم  المســـاندة 
للمصابين بأمراض تتطلب حالتهم البقاء 
لفتـــرات طويلـــة فـــي المستشـــفى مثـــل 

حاالت )الشلل الدماغي، اإلعاقة...(.
ويحتـــوي المركـــز علـــى أجنحـــة وغـــرف 
لرعاية مرضى الشـــلل الدماغي، وأجنحة 
األمـــراض  مرضـــى  لرعايـــة  وغـــرف 
المختلفـــة، ووحـــدة عـــزل للمرضـــي ذوي 
للتحاليـــل  المعديـــة، ومختبـــر  األمـــراض 
وصيدليـــة وغـــرف أشـــعة، وحـــدة إعادة 
عـــالج  علـــى  تحتـــوي  المرضـــى  تأهيـــل 

طبيعـــي وعـــالج مائي، وقســـم للخدمات 
مـــن  لعـــدد  إضافـــة  المســـاندة،  اإلداريـــة 
العيادات التخصصيـــة وخدمات مركزية 

للمجمع الطبي.
كمـــا تم االطـــالع على مراحـــل العمل في 
مشـــروع مركـــز التصلـــب اللويحـــي وهو 
أول مركـــز لمرض التصلـــب اللويحي في 
ومســـتقل  متخصـــص  الخليـــج  منطقـــة 
بذاته، يهدف لتقديم العالج لمصابي هذا 
المرض، وهـــو مرض مناعـــي مزمن يؤثر 
علـــى الجهاز العصبـــي المركـــزي )الدماغ، 
الحبـــل الشـــوكي، واألعصـــاب البصريـــة(، 
إذ إن إنشـــاء مركـــز متخصـــص لمرضـــى 
التصلـــب المتعـــدد يمثل خطـــوة متقدمة 
فـــي مملكـــة البحريـــن ومنطقـــة الخليـــج 

العربي.
ويضـــم المركـــز 7 عيـــادات خارجيـــة هي 
قســـم التشـــخيص بالرنين المغناطيسي، 
وقســـم العـــالج الطبيعـــي، وقســـم العالج 
بالتماريـــن اليدوية، وغـــرف عالج خاصة 
ومركـــز  وصيدليـــة،  ومختبـــر  وعامـــة، 
األبحـــاث العلميـــة، وقاعـــة للمحاضـــرات، 

والمســـتودعات الطبية، ومبنى الخدمات 
ومكاتب إدارية ومواقف للسيارات.

التنفيـــذي  الرئيـــس  الزيـــارة  حضـــر 
للمستشـــفيات الحكومية أحمد األنصاري 
الرعايـــة  لمراكـــز  التنفيـــذي  والرئيـــس 
الصحيـــة األوليـــة جليلـــة الســـيد جـــواد، 

وعدد من القائمين على المشروعين.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

أكـــدت المبعـــوث الخاص للديوان الملكي ســـميرة رجـــب أن مملكة البحرين 
تعتبـــر الداعـــم األول للطاقـــات الشـــبابية وصقل قدراتهم بشـــتى المجاالت، 
وذلك بقيادة حكيمة من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة.وأشـــادت بالجهـــود الحثيثـــة التـــي تقدمهـــا المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية تجـــاه أبناءها ودعـــم تطلعاتهم وأهدافهم لخلق جيل قـــادر على مواصلة 

عجلة النهضة للبالد ورفع رايتها ألعلى القمم.
جـــاء ذلـــك أثنـــاء اســـتقبالها، ســـفير الخيـــر بالمؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
عبدالرحمـــن جليل الشـــيخ. وأكد الشـــيخ أن الرعايـــة الملكية التي حظـــي بها خالل 
مســـيرته حياتـــه عبر المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية كان لها الـــدور األبرز في 

صقل شخصيته وتطوير مهاراته وتعيينه سفيًرا للخير.
وأثنـــى الشـــيخ على اللقـــاء الذي أثمـــر بالعديد من النقـــاط المهمة والتـــي تمكنه من 
المساهمة في رفع راية البحرين بكافة األصعدة واألقاليم من خالل اإلبداع والتميز 

بالمهام، ما يعكس دعم جاللة العاهل ألبناء البحرين.

البحرين الداعم األول للطاقات الشبابية

تعزيز مكانة البحرين على خريطة البلدان المنتجة ثقافًيا
 مي بنت محمد: حضور فرنسي كبير في الحراك الثقافي بالمملكة

عقد مجلس حقوق اإلنســـان التابع لألمم المتحدة 
بجنيف جلسة خاصة واســـتثنائية، اليوم الثالثاء؛ 
لمناقشـــة حالة حقوق اإلنســـان في أفغانســـتان، إذ 
شـــاركت البعثة الدائمـــة لمملكة البحرين لدى األمم 
المتحدة بجنيف، وقدمت بالنيابة عن دول مجلس 
التعـــاون لدول الخليـــج العربية بياًنا ألقاه الســـفير 
يوســـف بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين 
الحالـــي  الرئيـــس  بجنيـــف  المتحـــدة  األمـــم  لـــدى 
للمجموعـــة الخليجية.وأعرب بوجيـــري في البيان 
عن قلق دول مجلس التعاون من العنف المتصاعد 
فـــي أفغانســـتان، داعًيا جميع األطـــراف إلى العمل 
علـــى تحقيـــق االســـتقرار واألمـــن والحفـــاظ علـــى 
األرواح والممتلـــكات، والعمـــل علـــى تحقيـــق آمال 
وتطلعات الشـــعب األفغانـــي وتغليب مصلحته من 

خالل عملية سياسية ومصالحة شاملة.
وأكـــد أن دول المجلـــس تشـــدد علـــى أن العدالـــة 
واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان وســـيادة القانـــون هـــي 

الســـالم  ولتحقيـــق  الوطنيـــة  المصالحـــة  أســـس 
المســـتدام فـــي أفغانســـتان. كمـــا دعا إلـــى ضرورة 
تمييـــز  أي  دون  الفئـــات  جميـــع  حقـــوق  حمايـــة 
وااللتـــزام التـــام باحترام حقوق اإلنســـان والقانون 

الدولي اإلنساني.
كما أشـــار إلى أن المجتمع الدولي يقف أمام واجب 
حماية الشعب األفغاني وتجنيبه مزيدا من المعاناة 

فـــي األوضـــاع اإلنســـانية وضعـــف البنيـــة التحتية. 
الدوليـــة  والـــوكاالت  الـــدول  جميـــع  حـــث  وعليـــه، 
والجهـــات المانحـــة علـــى حشـــد الدعـــم اإلنســـاني 
فـــي  المدنييـــن  احتياجـــات  يلبـــي  الـــذي  العاجـــل 
أفغانستان، ودعا جميع األطراف الفاعلة إلى ضمان 
إيصال المساعدة دون عوائق إلى السكان المدنيين.

وأكد بوجيـــري وقوف دول مجلس التعاون الدائم 
إلى جانب الشـــعب األفغاني، حيث كانت وما تزال 
وعلى مدار عقود من الزمن، من أكبر الدول المانحة 
للمســـاعدات اإلنســـانية واإلغاثيـــة لرفـــع المعانـــاة 
عـــن الشـــعب األفغاني، كما تســـاهم بشـــكل مباشـــر 
كل مـــن مملكة البحريـــن، ودولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، والمملكـــة العربية الســـعودية، وســـلطنة 
عمـــان، ودولـــة قطر، ودولـــة الكويـــت، بالتعاون مع 
شـــركائها الدولييـــن في عمليات اإلجالء اإلنســـاني 
الجاريـــة، إلـــى جانـــب اســـتمرارها ببـــذل الجهـــود 
الالزمـــة لتحقيق األمن واالســـتقرار والوصول إلى 

السالم الدائم.

اســـتقبلت رئيســـة هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مي بنت 
مكتبهـــا  فـــي  خليفـــة  آل  محمـــد 
امس ســـفير مملكـــة البحرين إلى 
الشـــيخ  الفرنســـية  الجمهوريـــة 

خليفة بن أحمد آل خليفة.
ورّحبت الشـــيخة مي بنت محمد 
لـــه  متمنيـــة  بالســـفير  خليفـــة  آل 
مهّمة دبلوماسية موفقة ومثمرة، 
مؤكـــدة علـــى أهميـــة الـــدور الذي 
فـــي  المملكـــة  ســـفراء  بـــه  يقـــوم 
للبحريـــن  األجمـــل  الصـــورة  نقـــل 
إلـــى العالـــم. وأشـــارت إلـــى متانة 

بيـــن  مـــا  الثقافيـــة  العالقـــات 
مملكـــة البحرين وفرنســـا، منوهة 
الكبيـــر فـــي  الفرنســـي  بالحضـــور 

البحريـــن  فـــي  الثقافـــي  الحـــراك 
فـــي مختلـــف مـــن المجـــاالت، إذ 
شـــهدت فـــي الســـنوات الماضيـــة 

نمـــًوا ملحوًظـــا عكســـته مشـــاريع 
حضاريـــة عديـــدة، خصوًصـــا في 
التـــراث  علـــى  الحفـــاظ  مجـــال 

العالمي الثقافي والطبيعي.
من جهته، شـــكر الشيخ خليفة بن 
أحمد آل خليفة الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفـــة علـــى جهودهـــا 
المتواصلـــة من أجـــل تعزيز مكانة 
البلـــدان  البحريـــن علـــى خريطـــة 
المنتجة ثقافًيا، مؤكًدا أنه سيعمل 
بيـــن  مـــا  العالقـــات  تعزيـــز  علـــى 
البلديـــن الصديقيـــن ودعـــم كل ما 
من شـــأنه أن يحقق اســـتراتيجية 

الهيئة الثقافية.

جنيف - بنا

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

إعادة تأهيل “المحرق للرعاية الصحية” ليستوعب 106 أسّرة

ــي الـــعـــاجـــل ــ ــان ــ ــس ــ ــد الــــدعــــم اإلن ــشـ ــى حـ ــلـ حــــث الــــــــدول والــــــوكــــــاالت عـ

بعثة البحرين بجنيف تدعو لتحقيق األمن واالستقرار بأفغانستان

البحرين تتسلم رئاسة حوار التعاون اآلسيوي الشهر المقبل
عبداهلل بن أحمد: عالقات متميزة بين البحرين وتركيا

اجتمـــع وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفـــة، أمس، عبـــر االتصـــال اإللكتروني 
للشـــؤون  العـــام  المديـــر  مـــع  المرئـــي، 
السياســـية متعددة األطراف آلسيا بوزارة 

خارجية الجمهورية التركية نلفانا دارما.
الشـــيخ عبـــدهللا  وفـــي االجتمـــاع، أشـــاد 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة بالعالقـــات الطيبـــة 
والمتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين 
علـــى  الصديقـــة  التركيـــة  والجمهوريـــة 
األصعدة كافة، مشيًرا إلى أهمية التنسيق 
بيـــن البلدين فـــي القضايا محـــل االهتمام 
البحريـــن  مملكـــة  أن  الســـيما  المشـــترك، 
ســـوف تتســـلم مـــن الجمهوريـــة التركيـــة، 
التعـــاون  حـــوار  رئاســـة  المقبـــل،  الشـــهر 

اآلسيوي، للفترة من 2021 - 2022.
من جانبهـــا، أعربت المدير العام للشـــؤون 

السياســـية متعددة األطراف آلسيا بوزارة 
الخارجية التركية عن اعتزازها بالمستوى 
عالقـــات  إليـــه  وصلـــت  الـــذي  المتقـــدم 
الصداقـــة والتعـــاون بين مملكـــة البحرين 
وبالدهـــا بمـــا يصب فـــي خدمـــة المصالح 
لمملكـــة  المشـــتركة، متمنيـــة  والتطلعـــات 

البحرين مزيًدا من الرقي واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة الخارجيـــة اســـتمرار ميليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة 
المدعومة من إيران في اعتداءاتها الممنهجة ضد المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، في انتهاك ســـافر للقانون الدولي اإلنســـاني 
وجميـــع القوانيـــن واألعـــراف الدولية، مســـتنكرة إطالقهـــا، امس، 
طائرة مســـيرة تجاه مدينة خميس مشيط في اعتداء سافر على 
األعيـــان المدنيـــة والمدنييـــن اآلمنين، مشـــيدة بيقظة وشـــجاعة 
قـــوات الدفاعـــات الجويـــة الســـعودية التـــي تمكنت مـــن اعتراض 

الطائـــرة وتدميرها.وجددت الوزارة موقف مملكة البحرين الدائم 
والداعم لكل اإلجراءات التي تتخذها المملكة العربية الســـعودية 
للحفـــاظ علـــى أمنهـــا واســـتقرارها وســـالمة أراضيهـــا  الشـــقيقة 
ومواطنيهـــا والمقيمين فيها، داعية المجتمـــع الدولي إلى الضغط 
علـــى جماعة الحوثـــي للقبول بالمبـــادرة الســـعودية لوقف إطالق 
النـــار فـــي اليمـــن، ومطالبتهـــا بوقف مثل هـــذه األعمـــال اإلرهابية 
العدوانيـــة اآلثمـــة التي تســـتهدف تقويض األمن واالســـتقرار في 

المنطقة.

البحرين تدعو للضغط على الحوثيين



بنـــاًء علـــى توصيـــة الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
 )19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
وموافقـــة اللجنـــة التنســـيقية، أعلنت شـــؤون 
الطيـــران المدني أنه ســـيتم تحديث إجراءات 
الدخـــول لمملكـــة البحرين عبر مطـــار البحرين 
الدولـــي بـــدًءا مـــن األحـــد المقبـــل، إذ ســـيتم 
اعتماد شـــهادات التطعيم الصـــادرة من جميع 
الدول التي ُيســـمح لمواطنيها بالحصول على 
تأشـــيرة زيارة عند الوصول، كما سيتم إضافة 
إجـــراء فحص )PCR( في اليـــوم الخامس من 
الوصـــول، ويســـتمر العمـــل بذات اإلجـــراءات 

المعلن عنها في السابق.
وأوضحت شـــؤون الطيران المدني أنه ســـيتم 
المســـافرين  دخـــول  تعليـــق  فـــي  االســـتمرار 
القادميـــن مـــن الـــدول المدرجـــة علـــى القائمة 
الجويـــة،  الرحـــات  جميـــع  علـــى  الحمـــراء 
بمـــن فيهـــم القادمـــون من هـــذه الـــدول الذين 
ســـيدخلون المملكة بشـــكل مؤقت، ويستثنى 
تأشـــيرات  وأصحـــاب  المواطنـــون  ذلـــك  مـــن 
اإلقامة الســـارية في مملكة البحرين، مشـــيرة 
إلى أن إصدار تأشـــيرات الزيارة عند الوصول 
لمطـــار البحريـــن الدولـــي محصـــور للقادميـــن 
من مواطني الدول المســـموح لهـــم بالحصول 
عليها وفق إجراءات تأشـــيرات الزيارة لمملكة 
البحريـــن، حيـــث يمكـــن االطـــاع علـــى قائمة 
الدول التي يحصل مواطنوها على التأشيرات 
www.evisa.( عند الوصول عبر الموقع التالي

.)gov.bh
وبينـــت شـــؤون الطيـــران المدني أنـــه يتطلب 
المتطعميـــن أو غيـــر  المســـافرين  مـــن جميـــع 
ســـنوات   6 العمـــر  مـــن  البالغيـــن  المتطعميـــن 
فمـــا فوق القادميـــن من الـــدول المدرجة على 
القائمة الحمراء المســـموح لهم بدخول مملكة 

البحرين:
إبراز شهادة فحص )PCR( معتمدة تحمل رمز  «

كيو آر كود )QR Code( قبل الصعود للطائرة، 

وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة.

»  )PCR( إجراء فحص مختبري لفيروس كورونا
عند الوصول.

تطبيق الحجر الصحي االحترازي لمدة عشرة  «
أيام في مساكنهم أو األماكن المخصصة 
للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة 

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

»  )PCR( إجراء فحص مختبري لفيروس كورونا
في اليوم الخامس من الوصول.

»  )PCR( إجراء فحص مختبري لفيروس كورونا
في اليوم العاشر من الوصول.

كمـــا أعلنـــت شـــؤون الطيـــران المدني عن 
تحديـــث إجـــراءات القادميـــن مـــن الدول 
الحمـــراء  القائمـــة  علـــى  المدرجـــة  غيـــر 
البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق، كما 

يلي:
يتطلب من جميع المســـافرين المتطعمين 

القادميـــن من دول مجلـــس التعاون لدول 
الخليج العربيـــة، أو الدول التي تم توقيع 
اتفاقيـــات متبادلـــة لاعتـــراف بشـــهادات 

التطعيم معها، ما يلي:
»  )PCR( إجراء فحص مختبري لفيروس كورونا

عند الوصول.

»  )PCR( إجراء فحص مختبري لفيروس كورونا
في اليوم الخامس من الوصول.

»  )PCR( إجراء فحص مختبري لفيروس كورونا
 في اليوم العاشر من الوصول.

 )PCR( وال يتطلب منهم إبراز شهادة فحص
قبل الصعود للطائرة، وال تطبيق الحجر 

الصحي االحترازي.

وأوضحـــت شـــؤون الطيـــران المدنـــي أنه 
يتطلب من جميع المســـافرين المتطعمين 
البالغيـــن مـــن العمـــر 6 ســـنوات فمـــا فوق 
الذين يحملون شهادات التطعيم الصادرة 

مـــن الدول التـــي يحصـــل مواطنوها على 
التأشيرات عند الوصول، ما يلي:

إبراز شهادة فحص )PCR( معتمدة تحمل رمز  «
كيو آر كود )QR Code( قبل الصعود للطائرة، 

وذلك قبل 72 ساعة من وقت المغادرة.

»  )PCR( إجراء فحص مختبري لفيروس كورونا
عند الوصول.

»  )PCR( إجراء فحص مختبري لفيروس كورونا
في اليوم الخامس من الوصول.

»  )PCR( إجراء فحص مختبري لفيروس كورونا
 في اليوم العاشر من الوصول.

وال يتطلب منهم تطبيق الحجر الصحي 
االحترازي.

أو  المتطعميـــن  غيـــر  المســـافرين  أمـــا جميـــع 
القادمين من الدول األخرى فيتطلب منهم:

إبراز شهادة فحص )PCR( معتمدة تحمل رمز  «
كيو آر كود )QR Code( قبل الصعود للطائرة، 

وذلك قبل 72 ساعة من وقت المغادرة.

»  )PCR( إجراء فحص مختبري لفيروس كورونا
عند الوصول.

تطبيق الحجر الصحي االحترازي لمدة عشرة  «
أيام في مساكنهم أو األماكن المخصصة 
للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة 

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

»  )PCR( إجراء فحص مختبري لفيروس كورونا
في اليوم الخامس من الوصول.

»  )PCR( إجراء فحص مختبري لفيروس كورونا
في اليوم العاشر من الوصول.

وأشـــارت شـــؤون الطيـــران المدنـــي أنـــه يمكن 
لجميع المســـافرين دفع تكلفـــة الفحوصات عبر 
تطبيـــق “مجتمع واعـــي”، إلى جانـــب المنصات 
الدفـــع  المطـــار والتـــي تتيـــح  فـــي  الموجـــودة 
نقـــًدا وإلكترونًيـــا بواســـطة البطاقـــات البنكيـــة 

واالئتمانية.

المنامة - بنا

تحــديــث إجــراءات الدخــول للبحــريــن عبــر المطــار
ـــدول ـــع ال ـــهادات جمي ـــاد ش ـــول واعتم ـــن الوص ـــس م ـــوم الخام ـــص “PCR” بالي ـــة فح إضاف
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قال الخبير الفلكي خالد الزعاق في تصريحات صحافية إن ظهور 
مرخيــات القايــد هــو إعــان أن موســم “القيــظ” والحــر ســيلملم 

أوراقه ويرحل في األيام المقبل ومع بداية سبتمبر المقبل.

القايـــد  أن  الزعـــاق  وأوضـــح 
ومفردهـــا قادة وهي ما يوضع 
علـــى رقـــاب اإلبل وهـــي تعرف 
ومرخيـــات  الشـــمالة،  باســـم 
القايـــد، هـــي عامـــات النتهاء 
أواخر القيـــظ وارتخاء درجات 
ولهـــا  ســـهيل،  وأول  الحـــرارة 
نجمان همـــا الكليبين وســـهيل، 
القايـــد  بمرخيـــات  وســـميت 
داللـــة على ارتخـــاء قايد اإلبل 
آخـــر النهار بســـبب العطش بعد 

أن كانت مشدودة أول النهار.
وأشـــار الزعاق إلى أن عدد أيام 

موســـم مرخيـــات القايـــد هـــو 
26 يومـــا وبدخولـــه مـــع األول 
مـــن ســـبتمبر ينكســـر الحـــر في 
األرض  مـــن  الجنوبـــي  الجـــزء 
نجـــم  تأثيـــر  مامـــح  وتظهـــر 
ســـهيل على األشجار والنباتات 
البرية ويبقى الثرى على سطح 
األرض ويتحـــول الرطـــب إلـــى 

تمر.
وأوضـــح أن موســـم مرخيـــات 
القايد يبدأ عندما تبدأ درجات 
الحرارة في الهبوط التدريجي، 
إذ في هذا الموسم يزداد عطش 

الجمال فترتخي القايد.
ومرخيـــات القايـــد هو موســـم 
مـــن المواســـم التـــي يهتـــم بهـــا 
والحضـــر،  البـــدو  فـــي  العـــرب 
وتزدهر فيها الحياة مرة أخرى، 

وتبدأ الطيور بموسم الهجرة.

خالد الزعاق

الزعــاق: الحــر يلملــم أوراقه ويرحــل في مطلع ســبتمبر
“مرخيات القاليد” تودع “القيظ” وتستقبل “سهيل” والطيور المهاجرة

المنامة - وزارة الداخلية

بمناســبة الذكــرى الــــ 20 لتأســيس المجلــس األعلى للمرأة، قــام المدير العام لإلدارة العامــة للمباحث واألدلــة الجنائية بتقديم 
شــهادات شــكر وتقديــر لمنســوبات اإلدارة العامة للمباحــث واألدلة الجنائية تقديــًرا لعطائهن وعملهن المميــز بمنظومة العمل 

األمني في جميع إدارات وُشعب اإلدارة العامة.

وبهذه المناســـبة تقـــدم المدير العام 
واألدلـــة  للمباحـــث  العامـــة  لـــإدارة 
الجنائيـــة إلـــى قرينـــة عاهـــل الباد 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
بأطيـــب التهانـــي والتبريـــكات بهذه 
المناســـبة المجيـــدة، مشـــيرا إلى أن 
اإلنجـــازات التـــي حققهـــا المجلـــس 
العقديـــن  خـــال  للمـــرأة  األعلـــى 
الماضييـــن تعتبر عامـــة فارقة في 
تاريخ المرأة البحرينية في الميادين 

المجلـــس  وأن  كافـــة،  والمجـــاالت 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  برئاســـة 
رئيســـة المجلـــس األعلى للمـــرأة قد 
أسهم بشكل مباشر في إحداث نقلة 
عصرية فـــي كل القطاعات، وهو ما 
يؤكـــد اعتزاز الجميـــع بجهود المرأة 
البحرينية وإسهاماتها المضيئة في 
جميع ميادين العمل خال المسيرة 
المملكـــة  تشـــهدها  التـــي  التنمويـــة 
فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمـــة لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، والتي تؤكد 

رعايـــة جالتـــه الكريمة للمـــرأة في 
كل مـــا مـــن شـــأنه الرقـــي والنهوض 

بالمجتمع البحريني.
وثّمـــن المدير العـــام لـــإدارة العامة 
دعـــم  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
وزيـــر الداخليـــة للمـــرأة البحرينيـــة 
فـــي الـــوزارة وتأهيلهـــا للعديـــد من 
رتبـــا  وتبوئهـــا  القياديـــة  المناصـــب 
التهانـــي  أطيـــب  موجهـــا  رفيعـــة، 
رئيســـة  الملكـــي  الســـمو  لصاحبـــة 
بهـــذه  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 

المناسبة المجيدة.

بمناســبة الذكــرى الــ 20 لتأســيس “األعلــى للمرأة”
مدير “المباحث” يكرم منسوبات اإلدارة العامة

محرر الشؤون المحلية

أكــدت محللــة البيانــات الفضائيــة بالهيئــة الوطنية لعلوم الفضاء الشــابة عائشــة الهاجري أن مجال الفضاء يعد أحــد القطاعات الصاعدة رغم 
حداثته، وأن الكوادر الوطنية قادرة على تحقيق إنجازات عالمية في هذا المجال.

االفتراضـــي  اللقـــاء  خـــال  وتحدثـــت 
الشـــباب  لجنـــة  تنظمـــه  الـــذي  الـــدوري 
بالمجلـــس األعلـــى للمـــرأة علـــى حســـابها 
فـــوز  بشـــأن  “انســـتغرام”  علـــى  الرســـمي 
فريقهـــا بالمركز األول في هاكاثون المرأة 
البحرينيـــة عن مشـــروع رصد التســـربات 
النفطية من خال استخدام صور األقمار 
الصناعية واستخدام خوارزميات الذكاء 
وجـــود  كشـــف  أجـــل  مـــن  االصطناعـــي؛ 
تســـربات نفطيـــة مـــن عدمهـــا، ومـــن ثـــم 
إرســـال إشـــعار للجهـــات المتخصصة في 
حل هذه المشـــكلة أو الحـــد منها كخطوة 

استباقية لحماية األنظمة البيئية.
وأشـــارت عائشـــة إلـــى أنهـــا اســـتمرت مع 
فريقهـــا علـــى الفكرة بعـــد فوزهـــا بالمركز 
األول وتبنيهـــا مـــن قبـــل الهيئـــة الوطنية 
لعلـــوم الفضاء فـــي تكوين فريق وتطبيق 
المشروع بشـــكل فعلي، إضافة إلى العمل 
علـــى إعـــداد ورقـــة بحثيـــة مع األســـتاذة 

بجامعة البحرين فاطمة البلوشي.
وذكـــرت عائشـــة أنهـــا لـــم تشـــعر بالخوف 
مـــن االنخراط فـــي مجال علـــوم الفضاء، 
إذ تـــرى فيـــه مجال رائـــًدا وصاعًدا، وترى 
في المرأة البحرينية نموذجا عالميا جبارا 

قـــادرا علـــى صناعـــة اإلنجـــاز والتميز في 
ظل الدعم الحكومي المقدم.

حصلـــت  أنهـــا  إلـــى  الهاجـــري  ولفتـــت 
علـــى بعثـــة دراســـية مـــن وزارة التربيـــة 
والتعليـــم في تخصص تقنيـــة المعلومات 
واالتصـــاالت )نظم معلومـــات إدارية( في 
كلية بوليتكنـــك البحرين، وبعد انضمامها 
للهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء حصلت 
شـــهور   3 لمـــدة  تدريبيـــة  فرصـــة  علـــى 

متخصصة في مجال علوم الفضاء.
وأشارت إلى أنها تعمل في الهيئة كمحللة 
بيانات فضائية في قسم الصور الفضائية، 

إذ تعمـــل علـــى تحليلهـــا ومعالجتهـــا ومن 
ثـــم عمـــل دراســـات وتطبيقـــات مختلفـــة 
لمختلـــف الجهـــات الرســـمية فـــي مملكـــة 
البحرين؛ من أجل اتخاذ اإلجراء الازمة.

ولفتت إلى أن أحد هذه المشـــروعات هو 
رصد االنســـكابات النفطية ورصد وحصر 
أعـــداد النخيـــل إضافة إلى رصـــد البيوت 
المحمية من خال األقمار الصناعية التي 

تكون عالية الدقة.
وقالت عائشـــة إنها تقوم من خال عملها 
بدراســـة درجة حرارة األسطح من خال 
مقارنـــة عـــدد مـــن األســـطح فـــي مختلف 
الفصـــول، ما يســـاعد علـــى التعـــرف على 
المناطـــق األكثـــر حـــرارة ومن ثم تســـليم 
نتائـــج هـــذه الدراســـات للجهـــات المعنية 

التي تطلبها.

ــد رغــــــم حـــداثـــتـــه ــ ــاع ــ ــال ص ــ ــج ــ ــم ــ ــة الــــهــــاجــــري: ال ــ ــاش ــ ع

شابة بحرينية تسّخر علوم الفضاء للكشف عن االنسكابات النفطية

سيد علي المحافظة

عائشة الهاجري خالل اللقاء المباشر عبر “انستغرام”
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