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} جل�سة مجل�س الوزراء.

الملكي  السمو  صاحب  رأس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
األسبوعي  االعــتــيــادي  االجتماع 
لمجلس الوزراء الذي عقد امس 

بقصر القضيبية.
فـــي بـــدايـــة االجــتــمــاع أعـــرب 
ــكـــره وتــقــديــره  الــمــجــلــس عـــن شـ
والــمــقــيــمــيــن على  لــلــمــواطــنــيــن 
أخذ  فــي  المسؤولة  استجابتهم 
التطعيم  من  المنشطة  الجرعة 
المضاد لفيروس كورونا )كوفيد-
19(، مؤكدًا أن النجاح في تطعيم 
80% من الفئة العمرية 40 عامًا 
ــززة  ــعـ ــمـ ــة الـ ــرعـ ــجـ ــالـ ــا فــــــوق بـ ــمـ فـ
يعكس ما يتمتع به الجميع من 
وعي ومسؤولية تجاه مجتمعهم 

ووطنهم.
ثــــم أعــــــرب مــجــلــس الـــــــوزراء 
دراســٍي  بعاٍم  تمنياته  خالص  عن 
للطلبة  والتميز  باإلنجاز  مليء 
األكاديمية  وللهيئات  والطالبات 
واإلداريـــــــــة بــمــنــاســبــة بــــدء الــعــام 
الدراسي الجديد، وأكد المجلس 
باإلجراءات  االلتزام  على ضرورة 
االحــتــرازيــة وأخـــذ الــحــذر واتــبــاع 
اإلرشادات مع بدء العام الدراسي 
بــمــا ُيــســهــم فــي دعـــم كــافــة جهود 
التصدي لفيروس كورونا وحفظ 

صحة وسالمة الجميع.
بعد ذلك أدان مجلس الوزراء 
اللذين  اإلرهــابــيــيــن  التفجيرين 
ــي مــحــيــط مـــطـــار كــابــول  وقـــعـــا فـ
تعازيه  عــن  مــعــربــا  بــأفــغــانــســتــان، 
ألهالي وذوي الضحايا، وتمنياته 

للمصابين بالشفاء العاجل.
بـــعـــدهـــا نـــظـــر الــمــجــلــس فــي 
ــات الــــمــــدرجــــة عــلــى  ــوعــ ــوضــ ــمــ الــ

جدول أعماله وقرر ما يلي:
ــلـــى  عـ الــــــمــــــوافــــــقــــــة  أواًل: 

المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنسيقية 
بشأن تطوير عدد من التشريعات 
صــيــانــة  لــتــعــزيــز  األولـــــويـــــة  ذات 
الحقوق وسيادة القانون ومواكبة 

متطلبات التنمية.
الـــوزاريـــة  2. مــذكــرة الــلــجــنــة 
لــلــشــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 

والـــتـــوازن الــمــالــي بــشــأن اعــتــمــاد 
ــتـــي يــتــم  ــات الـ ــروعـ ــمـــشـ قـــائـــمـــة الـ
ــات  ــمــ ــاهــ ــســ ــمــ ــا مـــــــن الــ ــهــ ــلــ ــويــ ــمــ تــ
الخاصة عبر التعاون مع القطاع 
المقترحة  والــمــعــايــيــر  الــخــاص، 
القائمة،  ضمن  المشاريع  إلدراج 
ومنها أن تكون المشاريع إنشائية 
وأن  للمجتمع،  الــفــائــدة  وتحقق 
واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  وزارة  تــقــوم 
الــوطــنــي بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــهــة 
الحكومية المسؤولة عن المشروع 
لـــمـــراجـــعـــة تـــكـــالـــيـــف الـــمـــشـــاريـــع 
االحتياجات  وتحديد  المقترحة 

اإلنشائية  للمشاريع  التشغيلية 
إلى  ذلــك  ويــهــدف  مسبق،  بشكل 
تعزيز االستفادة من المساهمات 
فــي تمويل  الــخــاصــة  الــتــمــويــلــيــة 
المشاريع اإلنشائية ذات األولوية.
الـــوزاريـــة  3. مــذكــرة الــلــجــنــة 
لــلــشــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
ــتــــوازن الــمــالــي بــشــأن مــســودة  والــ
البحرين  مملكة  حكومة  تقرير 
لـــلـــمـــراجـــعـــة الــــرابــــعــــة لــلــســيــاســة 
الـــتـــجـــاريـــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــعــالــمــيــة،  الــتــجــارة  منظمة  فــي 
بالقواعد  االلــتــزام  يــؤكــد  والـــذي 

والــتــعــهــدات بموجب  والــضــوابــط 
االتــــفــــاقــــات مـــتـــعـــددة األطـــــــراف 

بالمنظمة.
الــــعــــدل  وزيــــــــــر  مــــــذكــــــرة   .4
والــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة واألوقـــــاف 
ــــوص مـــــــــبـــــــــادرات تـــعـــزيـــز  ــــصـ ــــخـ بـ
 ،2025-2021 لــلــعــدالــة  الـــوصـــول 
مرتكزات  عــدة  على  تــقــوم  والــتــي 
لتحقيق العدالة وسيادة القانون.
5. مذكرة وزير شؤون اإلعالم 
والتقنية  الفنية  المشاريع  بشأن 
لـــــــــــوزارة شــــــــؤون اإلعـــــــــالم ضــمــن 
برنامج الحكومة للسنوات 2019-

 19 تنفيذ  تتضمن  والــتــي   ،2022
لتطوير  وتــقــنــيــًا  فــنــيــًا  مـــشـــروعـــًا 
الــــبــــث اإلذاعــــــــــي والـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
لقطاع  التحتية  البنية  وتحديث 

اإلعالم.
من  علمًا  المجلس  أخــذ  ثــم 
للوزراء،  الــوزاريــة  التقارير  خــالل 
بنتائج زيارة الجمهورية التونسية 
وجــمــهــوريــة ألــمــانــيــا االتــحــاديــة، 
لــلــوزراء،  الخارجية  والــمــشــاركــات 
الشقيقة  ــــدول  الـ وزراء  وزيــــــارات 

والصديقة لمملكة البحرين.

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

مجل�س الوزراء ي�شكر المواطنين والمقيمين على ا�شتجابتهم واأخذ الجرعة التن�شيطية

من الفئة العمرية 40 عاما فما فوق يعك�س وعي وم�سوؤولية الجميع النجاح في تطعيم %80 

المجل��س يتمن�ى عام�ا درا�ش�يا مليئ�ا بالإنج�از والتمي�ز بمنا�ش�بة ب�دء الع�ام الدرا�ش�ي الجدي�د

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

اإدانة التفجيرين الإرهابيين في محيط مطار كابول باأفغان�شتان

المواف���قة عل�ى مذك�رة وزي�ر الإع���ام ب����ش�أن ت�ن��ف��يذ 19 

م�ش�روع� فني�� وتقني�� لتطوي�ر الب�ث الإذاع�ي والتل�ف��زيوني

} القائد العام ي�ستقبل نائب رئيس الدفاع النيوزيلندي.

} القائد العام خالل ا�ستقباله ال�سفير العماني.

اســتــقــبــل الــمــشــيــر الـــركـــن الــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بالقيادة العامة، صباح أمس االثنين 30 أغسطس 
رئيس  )Tony Davies(نائب  الـــلـــواء   2021م، 

الدفاع النيوزيلندي.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بنائب 
بالعالقات  مــشــيــدًا  الــنــيــوزيــلــنــدي،  الــدفــاع  رئــيــس 

القائمة بين البلدين الصديقين التي تشهد على 
الدوام تطورًا وتقدمًا في مختلف المجاالت.

حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد 
غانم  الركن  والــلــواء  العامة،  القيادة  ديــوان  مدير 
إبــراهــيــم الــفــضــالــة مــســاعــد رئــيــس هيئة األركـــان 
ــاع  ــوة دفــ ــ ــاط قـ ــبـ ــار ضـ ــبـ لــلــعــمــلــيــات، وعــــــدد مــــن كـ

البحرين.

القائد العام ي�شيد بالعالقات البحرينية النيوزيلندية

بشدة  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانــت 
االرهابية  الحوثي  جماعة  شنته  الــذي  الهجوم 
على قاعدة العند العسكرية بالجمهورية اليمنية 
وإصــابــة  الــعــشــرات  بحياة  أودى  الـــذي  الشقيقة، 
ــريـــن بــــجــــروح، مــعــربــة عـــن خـــالـــص الــتــعــازي  آخـ
وللحكومة  الــضــحــايــا  وذوي  ألهــالــي  والــمــواســاة 
والــشــعــب الــيــمــنــي الــشــقــيــق، وتــمــنــيــاتــهــا الــشــفــاء 
اإلرهــابــي  العمل  هــذا  جــراء  للمصابين  العاجل 
اآلثــــم الــــذي يــتــعــارض مــع كــل الــقــيــم والــمــبــادئ 

األخالقية واإلنسانية. 
مــمــلــكــة  تـــضـــامـــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــدت  ــ ــ وأكـ
البحرين التام مع الجمهورية اليمنية الشقيقة 
فـــي جــهــودهــا الـــرامـــيـــة إلــــى اســـتـــعـــادة الــشــرعــيــة 
وتحرير المحافظات اليمنية من قبضة الجماعة 
ــداءات اآلثــمــة  ــتــ الــحــوثــيــة، مـــؤكـــدة أن هـــذه االعــ
تعكس  اإلرهابية  الحوثي  جماعة  ترتكبها  التي 
ــا عــلــى مـــواصـــلـــة الــتــصــعــيــد الــعــســكــري  ــرارهــ إصــ

لزعزعة األمن واالستقرار في المنطقة.

ال��خ��ارج��ي��ة ت���دي���ن ه��ج��وم 

على  الإره���اب���ي  ال��ح��وث��ي��ي��ن 

ق���اع���دة ال��ع��ن��د ال��ي��م��ن��ي��ة

الشيخ  الركن  المشير  استقبل 
خليفة بن أحمد آل خليفة القائد 
العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة 
الــعــامــة، صــبــاح أمـــس اإلثــنــيــن 30 
عــبــداهلل  الــســيــد  2021م،  أغــســطــس 
المديلوي سفير سلطنة  راشد  بن 
ــة لـــــــدى مــمــلــكــة  ــقـ ــيـ ــقـ ــان الـــشـ ــ ــمـ ــ عـ
الــبــحــريــن بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة 

عمله.

دفاع  العام لقوة  القائد  وأعرب 
البحرين عن شكره وتقديره لسفير 
سلطنة عمان الشقيقة لدى مملكة 
البحرين على جهوده الطيبة التي 
بذلها خالل فترة عمله في مملكة 
تعزيز  في  أسهمت  والتي  البحرين 
الــعــالقــات الــثــنــائــيــة الــقــائــمــة بين 
عمان  وســلــطــنــة  الــبــحــريــن  مملكة 
الشقيقة وزيادة التعاون المشترك 

في كل المجاالت، متمنيًا للسفير 
مهامه  في  والنجاح  التوفيق  دوام 

المقبلة.
ــلـــقـــاء الــــلــــواء الـــركـــن  حـــضـــر الـ
حــســن مــحــمــد ســعــد مــديــر ديــــوان 
القيادة العامة، واللواء الركن طيار 
الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة 
مدير التعاون العسكري، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المملكة لدى  العماني  ال�شفير  يودع  اأحمد  بن  خليفة  الم�شير 
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أعــلــن الـــلـــواء طــبــيــب الــشــيــخ ســلــمــان بن 
الملك  قائد مستشفى  آل خليفة  اهلل  عطية 
حــمــد الــجــامــعــي اعـــتـــمـــاد وحـــــدة اإلخـــصـــاب 
الهيئة  مــن  بالمستشفى  األنــابــيــب  وأطــفــال 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
من  هامة  لشريحة  خدماتها  لتقدم   NHRA
المرضى الذين يعانون من العقم وتأخر في 

اإلنجاب. 
بن  سلمان  الشيخ  طبيب  الــلــواء  وصـــرح 
جاء  االعــتــمــاد  هــذا  أن  آل خليفة  اهلل  عطية 
بعد الزيارة التقييمية التي قامت بها اللجنة 
لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  مـــن  الــمــخــتــصــة 
بــنــاء   NHRA الــصــحــيــة  والـــخـــدمـــات  الــمــهــن 
الــمــعــتــمــدة مــن قــبــل الهيئة،  الــمــعــايــيــر  عــلــى 
مشيرا الى أنه قد تم بدء العمل في الوحدة 
بــاســتــخــدام أحـــدث الــوســائــل فــي طـــرق عــالج 
المساعدة  الطبية  والتقنيات  العقم  حــاالت 
ــلـــى الـــتـــلـــقـــيـــح االصـــطـــنـــاعـــي واإلخــــصــــاب  عـ
فــي الـــوحـــدة وبـــإشـــراف نــخــبــة مــن الــكــفــاءات 
ــة إلــــى وجـــود  ــافـ ــاإلضـ ــارات الــطــبــيــة بـ ــهــ ــمــ والــ
الــخــدمــات  مــن  وغــيــرهــا  وفنيين,  مختصين 
المساندة إلدارة الوحدة وعالج هذه الحاالت 
حـــســـب الــمــعــايــيــر الـــمـــعـــتـــرف فــيــهــا عــالــمــيــا 

وبتكلفة مالية بسيطة.
ــار الــبــروفــيــســور حــســنــي ملص  ــ فــيــمــا أشـ
اســتــشــاري أمـــراض النساء والــــوالدة وأطــفــال 
األنــابــيــب وجـــراحـــة الــمــنــاظــيــر ورئــيــس قسم 
الـــنـــســـاء والــــــــوالدة فـــي الــمــســتــشــفــى الــــى أن 
األول 200  الـــعـــام  خــــالل  تــســتــهــدف  الـــوحـــدة 
أن تتزايد  الــمــتــوقــع  مــريــض ومــريــضــة، ومـــن 

أعداد المرضى تدريجيًا في األعوام المقبلة 
الــحــاالت  جــمــيــع  تستقبل  الـــوحـــدة  أن  حــيــث 

التي تحتاج الى العالج.
تــم تجهيز وحــدة اإلخصاب  أنــه  وأضـــاف 
قائد  من  مباشرة  بمتابعة  األنابيب  وأطفال 
توصل  مــا  أحـــدث  يتوفر  بحيث  المستشفى 
ــزة وتـــقـــنـــيـــات حــديــثــة  ــهــ ــه الـــعـــلـــم مــــن أجــ ــيـ إلـ
وبـــرتـــوكـــوالت عــالجــيــة فــي هـــذا الــمــجــال من 
خدمات التشخيص والعالج الطبي وجراحات 
الخصوبة والتلقيح الصناعي وطفل األنبوب 
والــتــلــقــيــح الــمــجــهــري، فــحــص األجـــنـــة قبل 

نقلها وتجميد األجنة واألمشاج.
كــمــا أكـــد الــبــروفــيــســور حــســنــي مــلــص أن 
ــة واألمـــــــان في  ــدقــ عــنــصــر الــخــصــوصــيــة والــ
أولويات  من  للزوجين  العالج  مراحل  جميع 
أن  مــضــيــفــا  والـــــوحـــــدة،  الــمــســتــشــفــى  إدارة 
األنابيب  وأطــفــال  اإلخــصــاب  وحـــدة  تدشين 
بــالــمــســتــشــفــى جــــاء مـــن أجــــل تــحــقــيــق آمـــال 
الــمــرضــى الــمــحــتــاجــيــن لــلــعــالج والــراغــبــيــن 
وكــخــطــوة إلدراج خــدمــات جديدة  بــاإلنــجــاب 
مملكة  فــي  والمقيمين  المواطنين  لخدمة 

البحرين. 

تخدم 200 مري�ض �سنويا 

»ن����ه����ر�« ت��ع��ت��م��د وح������دة �لإخ���������ص����اب و�أط����ف����ال 

�لأن����اب����ي����ب ف����ي م�����ص��ت�����ص��ف��ى »ح���م���د �ل��ج��ام��ع��ي«

كتبت فاطمة علي:

أكد استشاري أمراض األنف واألذن 
والــحــنــجــرة بــمــســتــشــفــى الــمــلــك حمد 
أن  اهلل  رزق  أنـــــدرو  الـــدكـــتـــور  الــجــامــعــي 
األشــخــاص الــذيــن فــقــدوا حــاســة الشم 
بــعــد إصــابــتــهــم بــفــيــروس » كــوفــيــد-19« 
زمنية  فــتــرة  خــالل  استعادتها  يمكنهم 
و12 شــهــرا«، وهو  »6 شــهــور  بين  تــتــراوح 
أكــدتــه أحــدث دراســـة فرنسية نشرت  مــا 
نتائجها في مجلة الجمعية األمريكية 

للطب )جاما( الشهر الماضي.
وقال الدكتور أندرو إن حاسة الشم 
فإن  لــذا   ،%80 بنسبة  بالتذوق  مرتبطة 
فــقــدوا  الــذيــن  كــورونــا  فــيــروس  متعافي 
ــذوق  ــ حــــاســــة الــــشــــم يــمــكــنــهــم فـــقـــط تـ
األطعمة المالحة، والحلوة، والحامضة 
أو حتى المرة ولكن يجدون صعوبة في 
أن  الـــى  الــنــكــهــات، مــشــيــرا  بــيــن  التمييز 
استعادة حاسة  على  البعض  قــدرة  عدم 
الشم والتذوق عقب أشهر من تعافيهم 
الدراسة  أن  إال  قلقهم،  أثــار  كــورونــا  من 

بالشم  اإلحـــســـاس  أن  بينت  الــفــرنــســيــة 
عــنــد حـــوالـــي 84% من  بــالــكــامــل  يـــعـــود 
المصابين بعد أربعة أشهر، بينما عادت 
المتعافين  مــن   %96 لــدى  الــشــم  حــاســة 

من الفيروس بعد مرور 12 شهرا.
وأضاف أن البروتوكول الصحي في 
حــالــة االشــتــبــاه فــي اإلصـــابـــة بــفــيــروس 
كوفيد-19 يكون بعمل المسحة األنفية 
 ،)PCR( كـــورونـــا  ــيـــروس  فـ عـــن  لــلــكــشــف 
للبروتوكوالت  طبًقا  الشخص  ويعالج 
المحلية، بما في ذلك إرشادات الحجر 
الــصــحــي، فــــإذا الحـــظ الــمــريــض تغيرا 
التعافي  بــعــد  الــشــم  لــحــاســة  فــقــدانــا  أو 
واألذن  األنـــف  عــيــادة  ــارة  زيــ يــجــب عليه 
األنفية  الــمــمــرات  لفحص  والــحــنــجــرة 
تــورم،  أو  التهاب  وجــود  عــدم  للتأكد من 
بإجراء  ينصحون  األطــبــاء  أن  موضحا 
اختبار  فيها  بما  كــامــل  عصبي  فحص 
يعتمد على  الـــذي  الــشــم  عصب حــاســة 
ــات مــــن الــــروائــــح  ــوعـ ــمـ ــاق مـــجـ ــنـــشـ ــتـ اسـ
القياسية التي تتضمن عينات مختلفة 
مــثــل الـــنـــعـــنـــاع، والــفــانــيــلــيــا، والـــقـــهـــوة، 

والقرنفل، والتي توضع تحت فتحة أنف 
المريض، وُيطلب منه خدش واستنشاق 
ومحاولة  متعددة  مختلفة  شــم  عينات 

التعرف عليها.

الذين  األشخاص  إلى  بالنسبة  أما 
أو فقدان  تستمر لديهم أعراض ضعف 
وجود  أنــدور  الدكتور  فأكد  الشم  حاسة 
وســائــل عــالجــيــة تــوصــف تــحــت إشـــراف 
الــطــبــيــب الــمــخــتــص لــتــنــشــيــط عصب 
الكورتيزون في صورة بخاخ  الشم، مثل 
أو نقط أنفية باإلضافة إلى المكمالت 
الغذائية مثل فيتامينات A و Bوأوميجا 
3، موضحا أنه نظرا إلى إصابة شريحة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــمـــرضـــى بـــفـــقـــدان حــاســة 
إثر تفشي جائحة فيروس كورونا  الشم 
حـــول الــعــالــم، انــتــشــرت بـــرامـــج تــدريــب 
وتأهيل الشم التي تساعد على تنشيط 
الشم  تتضمن  الــشــم،  واســتــعــادة حــاســة 
المتكرر ألربعة أشياء لها رائحة مميزة 
البرتقال  مــثــل  عليها  الــتــعــرف  ويــســهــل 
والثوم والنعناع والقهوة مرتين في اليوم 
لــعــدة شهور  لــكــل منها  ثــانــيــة  لــمــدة 30 
مــا يــســاعــد عــلــى الــتــعــافــي بشكل أســرع 

وكامل.
ونصح الدكتور أندرو المرضى أثناء 
بتركيب  الــشــم  حــاســة  تغيير  أو  فــقــدان 

مــنــبــهــات الـــدخـــان فــي الــمــنــزل، وتــوخــي 
الــحــذر قبل تــنــاول الــطــعــام الــمــخــزن أو 
استخدام الغاز الطبيعي لطهي الطعام 
أو الــتــســخــيــن، ألنــهــم ســــوف يــواجــهــون 
ــان وتــلــف  ــدخــ صــعــوبــة فـــي اكـــتـــشـــاف الــ

الطعام وتسرب الغاز.
الصحية  المشكلة  هــذه  بــأن  وأفـــاد 
تجلت بشكل واضح بعد تفشي جائحة 
كــــــورونــــــا وإصــــــابــــــة أغــــلــــب الـــمـــصـــابـــيـــن 
ــدان الـــمـــفـــاجـــئ لـــحـــاســـة الــشــم  ــقـ ــفـ ــالـ بـ
وهـــو مـــا صــنــف عــلــى أنـــه أحـــد أعـــراض 
العلماء  ليكتشف  »بكوفيد19«،  اإلصابة 
بــعــدهــا أن الــســبــب هــو الــتــهــاب سطحي 
بــاألعــصــاب، وهـــو عـــرض صــحــي يحدث 
مع الفيروسات األخرى، موضحا أن أبرز 
أو  المؤقت  للفقدان  الشائعة  األســبــاب 
الجهاز  عــدوى  هو  الشم  لحاسة  الدائم 
وخاصًة  بالفيروسات،  العلوي  التنفسي 
إن  إذ  اإلنفلونزا،  نوبات  أو  البرد  نــزالت 
الفيروسات هي المسبب الرئيسي ألكثر 
من 50% من نسبة هؤالء الذين يفقدون 

حاسة الشم.

ا�شت�شاري اأمرا�ض الأنف والأذن والحنجرة في حمد الجامعي:

حا�صة �ل�صم بعد كورونا تعود خالل �صنة و84% من �لمر�صى ي�صتعيدونها بعد 4 �أ�صهر

} د. أندرو رزق اهلل.

يهنئان  �لوزر�ء  رئي�س  �لعهد  وولي  �لملك 

رئي�صة ترينيد�د وتوباغو بذكرى �ل�صتقالل

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مي  بــاوال  السيدة  فخامــة  إلــى  تهنئة  برقية  المفدى  الــبــالد  عاهل 
ذكرى  بمناسبة  وذلك  وتوباغـــو،  ترينيــداد  رئيسة جمهوريــة  ويكيس 
ــرب جــاللــتــه فـــي الــبــرقــيــة عـــن أطــيــب تهانيه  ــا، أعــ اســتــقــالل بـــالدهـ
ترينيــداد  جمهورية  ولشعب  والسعادة  الصحة  موفور  لها  وتمنياته 

وتوباغـــو الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
السيدة  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 
باوال مي ويكيس رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، وذلك بمناسبة 
تهانيه  البرقية عن خالص  ذكرى استقالل بالدها، أعرب سموه في 
ترينيداد  جمهورية  ولشعب  والسعادة،  الصحة  موفور  لها  وتمنياته 

وتوباغو الصديق المزيد من النماء واالزدهار.
كــمــا بــعــث صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة الدكتور كيث راولي رئيس وزراء 

جمهورية ترينيداد وتوباغو. 

�ل�وزر�ء  رئي��س  �لعه�د  وول�ي  �لمل�ك 

يهنئ�ان قيرغيز�ص�تان بذك�رى �ل�ص�تقالل

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الــرئــيــس صدير  فخامــة  إلـــى  تهنئة  بــرقــيــة  الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل 
ذكــرى  بمناسبة  وذلـــك  جمهوريــة قيرغيزستــــان،  رئــيــس  جــابــاروف 
استقالل بالده، أعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته 
له موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية قيرغيزستان الصديق 

المزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الرئيس  إلى فخامة  تهنئة  برقية  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 
صدير جاباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان، وذلك بمناسبة ذكرى 
استقالل بالده، أعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه وتمنياته 
له موفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية قيرغيزستان الصديق 

المزيد من النماء واالزدهار.
كــمــا بــعــث صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
رئيس  ماريبوف  أولوقبيك  السيد  إلى  مماثلة  تهنئة  برقية  الــوزراء 

وزراء الحكومة القيرغيزستانية.

�ل�وزر�ء رئي��س  �لعه�د  وول�ي  �لمل�ك 

لماليزي��ا �ل���وطني  بال���عيد  يهن���ئان 
بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
السلطان  الجاللة  صاحب  إلــى  تهنئة  برقية  المفدى  البالد  عاهل 
عبداهلل بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، وذلك بمناسبة العيد 
الوطني لبالده، أعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته 
من  المزيد  الصديق  ماليزيا  ولشعب  والسعادة  الصحة  موفور  له 

التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى صاحب الجاللة 
الــســلــطــان عــبــداهلل بــن الــســلــطــان أحــمــد شـــاه مــلــك مــالــيــزيــا، وذلــك 
بمناسبة العيد الوطني لبالده، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه 
الصديق  مــالــيــزيــا  ولــشــعــب  والــســعــادة  الــصــحــة  مــوفــور  لــه  وتمنياته 

المزيد من التقدم واالزدهار.
كــمــا بــعــث صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة السيد إسماعيل صبري يعقوب 

رئيس وزراء ماليزيا. 

�ل�دبل�وم��ا�صية  لل���صوؤون  �لمل�ك  م��ص�ت��ص��ار 

ي�وؤك��د �أه�مي��ة ت�ع��زيز  �لتعاون م��ع تايالند

مستشار  خليفة  آل  محمد  بــن  أحمد  بــن  خالد  الشيخ  أعــرب 
للسفيرة  تهنئته  خالص  عن  الدبلوماسية  للشؤون  الملك  جاللة 
منى عباس رضي، بالثقة الملكية السامية بتعيينها سفيرًا لمملكة 
الشيخ  استقبال  خــالل  ذلــك  تايالند. جاء  مملكة  لــدى  البحرين 
القضيبية  بقصر  بمكتبه  خليفة،  آل  محمد  بــن  أحمد  بــن  خالد 

أمس، السفيرة منى عباس رضي.
وخــــالل الــلــقــاء رحـــب الــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد بــن مــحــمــد آل 
خليفة بالسفيرة منى عباس رضي، متمنيًا لها كل النجاح والتوفيق 
تنمية  في  يسهم  بما  بها،  المنوطة  الدبلوماسية  المهام  أداء  في 
البحرين  مملكة  بين  المشترك  والعمل  التعاون  أشكال  مختلف 
ومملكة تايالند وبما يعزز مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين 

على المستويات كافة.
اعتزازها  عــن  رضــي  عــبــاس  منى  السفيرة  عــبــرت  جانبها،  مــن 
بلقاء الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وعميق شكرها 

وتقديرها الهتمامه ودعمه.

} ال�ضيخ خالد بن اأحمد ي�ضتقبل ال�ضفيرة منى ر�ضي.

خليفة  آل  علي  بــن  خالد  الشيخ  ثمن 
واألوقــاف  اإلسالمية  والــشــؤون  العدل  وزيــر 
موافقة مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة 
تعزيز  بشأن  االستراتيجية  المبادرات  على 
والتي   ،2025  -2021 العدالة  إلــى  الــوصــول 
حملت في طياتها سبعة محاور تهدف إلى 
أشمل  بمفهوم  العدالة  إلى  الوصول  تعزيز 
قــيــادة حــضــرة صاحب  رؤيـــة  ــع، لتلبي  وأوســ
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى فــي االســتــمــرار في 
تطوير العمل القضائي والقانوني، وتترجم 
في نفس الوقت ما تبنته الرؤية االقتصادية 
من   2030 الــبــحــريــن  لمملكة  المستقبلية 
المعامالت  كافة  في  الحر  التنافس  ضمان 
والنزاهة  الشفافية  درجـــات  أقصى  وتوفير 

في القطاعين العام والخاص.
وقــــال وزيــــر الــعــدل إن هـــذه الــمــبــادرات 
التطوير  تأتي في ضوء نهج  االستراتيجية 
والــتــحــديــث فـــي جــمــيــع الــمــجــاالت والـــذي 
الجاللة  بــه حــضــرة صــاحــب  ووجـــه  اختطه 
الــمــفــدى، والــــذي تبنته ودفــعــت به  الــمــلــك 
كافة  في   2017 عــام  في  التنسيقية  اللجنة 
ــيــــة والـــفـــنـــيـــة والــتــقــنــيــة  األنـــظـــمـــة اإلجــــرائــ
العدالة،  بمنظومة  المرتبطة  والتدريبية 
األمر الذي تمخض عنه بصورة جلية أرقام 
جذريًا  تحواًل  عكست  واحصائيات  وبيانات 
ونتائج متقدمة في أتمتة جميع اإلجراءات 
عمر  تقليص  وفــي  المحاكم،  أمــام مختلف 
الدعوى واستحداث وسائل ومسارات جديدة 
القائمة،  اآلليات  وتطوير  النزاعات،  لفّض 

واعتماد نظام إدارة الدعوى وغيرها.
الــــمــــبــــادرات  تـــلـــك  أن  ــر  ــ ــوزيــ ــ الــ ــن  ــ ــّيـ ــ وبـ
االســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي ســيــجــري تــنــفــيــذهــا 
ــز عــلــى  ــكـ ــرتـ ــوات تـ ــ ــنـ ــ ــمـــس سـ ــى مـــــــدار خـ ــلـ عـ
مــحــاور أســاســيــة جــامــعــة تــســتــهــدف تطوير 

وتعزيز  والــقــضــائــي  الــقــانــونــي  الــعــمــل  بيئة 
تلك  مــحــاور  وتتلخص  بالمملكة،  العدالة 
المبادرات في تعزيز دور المرخصين لفّض 
الــخــاص،  بالقطاع  واالســتــعــانــة  الــمــنــازعــات 
وخدمة الجمهور، وزيادة القدرة على التنبؤ 
القضائية  ــراءات  ــ اإلجــ وتــطــويــر  بــاألحــكــام، 
ــر مــمــارســة  ــويـ ــيـــة، وتـــطـ ــاكـــم الـــرقـــمـ والـــمـــحـ
العدالة  إجراءات  وتعزيز  القانونية،  المهنة 
ــرة  الــجــنــائــيــة، وتــطــويــر بــيــئــة حــمــايــة األســ

والطفل.
الـــمـــبـــادرات  »أن  الـــعـــدل  ــر  ــ وزيـ وكـــشـــف 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــتــضــمــن تــحــفــيــز بــيــئــة 
الــوصــول إلــى الــعــدالــة داخـــل وخـــارج إطــار 
رسمية  آلــيــات  هناك  تكون  وأن  المحاكم، 
العدالة  تحقيق  على  قـــادرة  رسمية  وغير 
وتعزيز مبدأ سيادة القانون يمكن اللجوء 
أو  تــســويــة االخــتــالفــات  فــي  إلــيــهــا للنظر 
الــمــطــالــبــات بـــأســـلـــوب مــخــتــلــف وبــــــأدوات 
اآلليات  هــذه  تكون  وأن  وســريــعــة،  متعددة 
تعتمد  أغلبها،  في  نزاعية  وغير  قانونية، 

القطاع  فيها  ويلعب  األطـــراف  رضــا  على 
الخاص دورًا محوريًا«.

وأضــــــاف: »ويـــكـــون هـــنـــاك كـــذلـــك دور 
الوصول  آليات  لتطوير  للمرخصين  أكبر 
بـــمـــزودي الخدمة  الــخــاصــة  الــعــدالــة  إلـــى 
والـــعـــمـــالء، وكـــذلـــك حــمــايــة الــمــســتــهــلــك، 
ــوء بــيــئــة مــنــفــتــحــة لــحــكــم  ــ وذلــــــك فــــي ضـ
الـــقـــانـــون يــعــلــم فــيــهــا كـــافـــة الــمــتــعــامــلــيــن 
ــات الــرئــيــســيــة لــلــمــحــاكــم ومـــا  ــاهـ ــاالتـــجـ بـ

استقرت عليه من مبادئ«.
وأشـــــار إلــــى أن الــعــمــل الــمــســتــمــر في 
قــطــاع الــعــدالــة وكـــذلـــك الــتــشــاور وتــبــادل 
الــــــــرأي الــــــذي حـــــدث حـــــول مــــحــــاور هـــذه 
المبادرات بين العديد من الوزارات قد أدت 
إلى وضعها بتلك الصيغة المطروحة ومن 

ثم رفعها إلجازتها من مجلس الوزراء.
إلــى تعزيز  الــعــدل التطلع  وأكــد وزيــر 
وجعلها  الرسمية  وغير  الرسمية  اآلليات 
أكـــثـــر فــعــالــيــة فـــي تــســويــة الـــنـــزاعـــات عبر 
اعــتــمــاد مـــســـارات إجــرائــيــة مــتــعــددة ســواء 
اتــفــاقــيــة،  أم  أم رضــائــيــة  قــضــائــيــة  أكـــانـــت 
وإرساء ونشر المبادئ القانونية المستقرة 
والمجتمع  االقــتــصــاد  بـــشـــؤون  الــمــتــصــلــة 
واألســــــرة واألفـــــــراد وغــيــرهــا مـــن مختلف 
الوعي  رفــع  على  والعمل  الحياة،  مناحي 
القانوني للجميع، وذلك كله انطالًقا من 
الهدف األسمى المتجسد في تعزيز مبدأ 
الـــوصـــول إلـــى الــعــدالــة، عــبــر الــعــمــل على 
بمفهومه  الــعــدالــة  نــظــام  فاعلية  تــرســيــخ 
األوســـــــع وتــمــكــيــن قــــــدرة الــــوصــــول إلـــيـــه، 
بــمــا يــســتــجــيــب لــمــا تــتــطــلــع إلـــيـــه الـــرؤيـــة 
االقتصادية أن تكون عليه مملكة البحرين 
في عام 2030م، والتي في جوهرها تجسد 
هدًفا أساسًيا مشترًكا يتمثل في بناء حياٍة 
على  كافة  والمقيمين  للمواطنين  أفضل 

أرض مملكة البحرين.

مجل�س �لوزر�ء يقر �صبع مبادر�ت ��صتر�تيجية لتعزيز �لو�صول �إلى �لعد�لة

المرخ�شين  دور  تعزيز  وت�شم  �شنوات..   5 مدار  على  المبادرات  تنفيذ  العدل:  وزير 

الرقمية ال��م��ح��اك��م  وت��ط��وي��ر  ال��خ��ا���ض  ب��ال��ق��ط��اع  وال���ش��ت��ع��ان��ة  ال��م��ن��ازع��ات  لف�ض 

} وزير العدل.

} وحدة اإلخصاب وأطفال األنابيب الجديدة في مستشفى الملك حمد.

الفريق الوطني الطبي: 

�ل��ب��ال��غ��ي��ن م���ن  ب��ال��م��ائ��ة   80 ت��ط��ع��ي��م 

�لمن�ص�طة ب�ال��جرعة  ف��وق  ف��ما  ع��اما   40
)كوفيد- كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  أعلن 
من  البالغين  من  امس  80% حتى  نسبته  ما  تطعيم  االنتهاء من   )19
عليهم  تنطبق  للذين  المنشطة  بالجرعة  فــوق  فما  عــاًمــا   40 العمر 

شروط الجرعة المنشطة.
رئيس  خليفة،  آل  عبداهلل  بن  الشيخ محمد  الفريق طبيب  ونــوه 
للتصدي  الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  رئــيــس  للصحة  األعــلــى  المجلس 
الجاللة  لدن حضرة صاحب  من  المتواصل  بالدعم  كورونا,  لفيروس 
والمتابعة  المفدى،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
المستمرة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
يــؤكــد ما  الــمــنــشــودة  النسبة  الـــى  ــوٍل  مــا تحقق مــن وصــ أّن  وأكـــد 
يتميز به الجميع من وعٍي ومسؤولية وطنية تجاه أنفسهم ومحيطهم 
والمجتمع بما يسهم في تعزيز المناعة وتحقيق الحماية من تداعيات 
عليه،  والقضاء  منه  الــتــام  للتعافي  وصـــواًل  كــورونــا  بفيروس  اإلصــابــة 
معربًا عن شكره وتقديره لهذه الفئة على تجاوبهم مع المعنيين في 
من  تحقق  والــذي  بالمواعيد،  والتزامهم  للتطعيم  الوطنية  الحملة 

خالله هذا النجاح بالوصول الى النسبة المنشودة في وقت قياسي.
الصفوف  فــي  العاملين  لــكــل  والــُمــَقــدرة  الــكــبــيــرة  الــجــهــود  وثــمــن 
المساندة من كل  والجهات  والتمريضية  الطبية  الكوادر  األمامية من 
الجهات الحكومية والتي تم بذلها طوال مسارات التعامل مع الجائحة 
الوطني  الفريق  وأكـــد  كــورونــا.  فــيــروس  مــن  الجميع  أجــل حماية  مــن 
االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات  تطبيق  فــي  الجميع  اســتــمــرار  ــرورة  الطبي ضـ
ما  على  الحفاظ  أجل  من  المعنية  الجهات  من  الصادرة  والتعليمات 
كــورونــا،  فــيــروس  لجائحة  الــتــصــدي  فــي  ومكتسبات  تــقــدم  مــن  تحقق 
مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت تتطلب تحمل المسؤولية الوطنية 
الجميع  وســالمــة  صحة  يضمن  بما  عليها  للمحافظة  والمجتمعية 

ويدعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا الجانب.



ضــــمــــن تــــوجــــيــــهــــات ســمــو 
ــلـــي بــن  ــيـــخ خــلــيــفــة بــــن عـ الـــشـ
مــحــافــظ  خــلــيــفــة  آل  خــلــيــفــة 
لتفقد  الجنوبية،  المحافظة 
الخدمية  األهــالــي  احــتــيــاجــات 
من  عمل  فريق  قام  والتنموية، 
الــمــحــافــظــة بــــزيــــارة مــيــدانــيــة 
تــفــقــديــة لـــعـــدد مـــن الــمــنــاطــق 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـــــالـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة، بـ
األشــغــال  وزارة  مـــع  والــتــنــســيــق 
والتخطيط  الــبــلــديــات  ــؤون  وشـ
المنطقة  وبــلــديــة  الـــعـــمـــرانـــي، 

الجنوبية.
وخــــال الـــزيـــارة قـــام فــريــق 
الخدمات  أبــرز  بمتابعة  العمل 
الــتــي تــلــبــي احــتــيــاجــات أهــالــي 
والحجيات(  )الرفاع،  منطقتي 
ــة الــــخــــدمــــيــــة  ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ ــنــ ــ مــــــــن الــ

واالجتماعية والتنموية، كما تم 
متابعة مشاريع البنية التحتية 
ــرق الــداخــلــيــة  ــطــ ومـــشـــاريـــع الــ
لتوفير أفضل الخدمات، وذلك 
األشــغــال  وزارة  مـــع  بــالــتــنــســيــق 
والتخطيط  الــبــلــديــات  ــؤون  وشـ
المنطقة  وبــلــديــة  الـــعـــمـــرانـــي، 

الجنوبية.
ــنـــدس  ــهـ ــمـ بـــــــــــــدوره، أكــــــــد الـ
مدير  النعيمي  عيسى  محمد 
الــهــنــدســيــة  الــــخــــدمــــات  إدارة 
واالستثمار باإلنابة بالمحافظة 
التفقدية  الزيارة  أن  الجنوبية 
تــأتــي مــن منطلق حــرص سمو 
الجنوبية  المحافظة  محافظ 
الرامية  الــجــهــود  تحقيق  على 
مع  المجتمعية  الشراكة  وإبراز 
مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــخــدمــيــة، 

مــن أجـــل االرتـــقـــاء بــالــخــدمــات 
الــــمــــقــــدمــــة والـــــــحـــــــرص عــلــى 

بما  العالية  بالجودة  تنفيذها 
المواطنين  على  بالنفع  يعود 

والمقيمين في مختلف مناطق 
المحافظة الجنوبية.
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} د. مريم الجالهمة ت�ستقبل لجنة تكاف�ؤ الفر�ص للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

} فريق عمل المحافظة الجن�بية خالل تفقده احتياجات الأهالي.

يتفقد  ال���م���ي���دان���ي  ال��ج��ن��وب��ي��ة  ال��م��ح��اف��ظ��ة  ف���ري���ق 

اح���ت���ي���اج���ات الأه������ال������ي ب����ال����رف����اع وال���ح���ج���ي���ات

البلديات  وشؤون  االشغال  وزير  صرح 
عصام  المهندس  العمراني  والتخطيط 
ــدء فــي  ــبــ ــم الــ ــداهلل خـــلـــف بـــأنـــه تــ ــبــ ــن عــ بــ
ــاء الــقــواعــد  ــشـ األعــــمــــال االخـــتـــبـــاريـــة إلنـ
شارع  تطوير  مشروع  لجسور  الخرسانية 
الــفــاتــح فـــي مــحــافــظــة الــعــاصــمــة والـــذي 
العام  من  ابريل  في  تنفيذه  أعمال  بــدأت 
االختبارات  تلك  أن تستمر  الحالي، على 
مدة 3 أسابيع ليتم بعدها البدء مباشرة 
الدائمة  الخرسانية  الــقــواعــد  إنــشــاء  فــي 

للجسور. 
الشريان  يعد  الــفــاتــح  شـــارع  إن  وقـــال 
الرئيسي لنقل الحركة المرورية لمنطقة 
شـــرق الــعــاصــمــة الــمــنــامــة، ويــمــثــل جـــزءا 
ــارع المنامة  أكــبــر أال وهـــو شـ مــن مــشــروع 
الـــدائـــري بــهــدف ربـــط الــحــركــة الــمــروريــة 
الــشــيــخ عيسى سلمان  شـــارع  بــيــن  الــحــرة 
الحصم  أم  تقاطع  ثم  الخارطة  وتقاطع 
ــارع الــفــاتــح -الـــذي  ومــيــنــاء ســلــمــان ثــم شـ
ــى مــنــطــقــة  ــ ــري تـــطـــويـــره- وصــــــوال إلـ ــجـ يـ
المالي  البحرين  ومــرفــأ  البحرين  خليج 
وبالتالي  الشمالي..  المنامة  جسر  عبر 
الملك  االزدحـــام على شــارع  يتم تخفيف 
فــيــصــل، ومـــن ثــم تــقــاطــع الـــفـــاروق وشـــارع 
الشيخ خليفة بن سلمان لتلتقي الحركة 
المرورية بشارع الشيخ عيسى بن سلمان 

مرة أخرى.
الفاتح  شـــارع  تطوير  مــشــروع  ويمتد 
من جسر الشيخ حمد شماال إلى تقاطع 
المشروع  ويشمل  جــنــوًبــا،  سلمان  ميناء 
شــارع  مــع  الفاتح  شــارع  تقاطعات  تطوير 
الشيخ دعيج وشارع أوال )فندق الخليج( 
وتــقــاطــع الــــــدوالب، بــهــدف تــوفــيــر حــركــة 
ــا االتـــجـــاهـــيـــن على  ــي كـ مــــروريــــة حــــرة فـ
شارع الفاتح.  تشتمل األعمال الرئيسية 
لــلــمــشــروع عــلــى تــوســعــة وتـــطـــويـــر شـــارع 
اتجاه  كل  في  مــســارات  أربعة  إلــى  الفاتح 
بــامــتــداد مـــا يـــقـــارب 4 كــيــلــومــتــرات، كما 
بثاثة  نفق  إنشاء  أيًضا  المشروع  يشمل 
مترا   595 بطول  االتجاهين  في  مسارات 
على تقاطع فندق الخليج لنقل الحركة 
إضافًة  والجنوب  الشمال  بين  الــمــروريــة 
المستوى  على  بإشارات  يدار  تقاطع  إلى 
األرضي. كما يشمل المشروع إنشاء جسر 

علوي أحادي االتجاه بمسارين لانعطاف 
يساًرا للقادمين من المنامة شماال على 
األمــيــر سعود  شــارع  باتجاه  الفاتح  شــارع 
الفاتح  شــارع  تقاطع  إلــغــاء  مــع  الفيصل 
ــالـــي. كما  مـــع شـــــارع الــشــيــخ دعـــيـــج الـــحـ
يشمل المشروع أيضا إنشاء جسر علوي 
من  بــالــقــرب  العكسي  لــلــدوران  بمسارين 
مدخل كورنيش الفاتح للحركة المرورية 

المتجهة شماال.
تطوير  مـــشـــروع  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 

قبل  مــن  ترسيته  تمت  قــد  الــفــاتــح  شـــارع 
ــدات على  ــزايـ ــمـ مــجــلــس الــمــنــاقــصــات والـ
وهوتا  لــلــمــقــاوالت  نــاس  شركتي  تحالف 
ديــنــارا   29.662.315 بقيمة  هيجرفيلد 
بحرينيا )تسعة وعشرين مليونًا وستمائة 
وخمسة  وثاثمائة  ألــفــًا  وستين  واثنين 
الصندوق  قبل  بتمويل من  دينارا(،  عشر 
الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة، وبـــــإشـــــراف شــركــة 
أن  الهندسية، على  بارسونز لاستشارات 

تستغرق مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات. 

ــن جــــــزء كـــبـــيـــر مــن  ــ ــم االنــــتــــهــــاء مـ ــ تـ
األعـــمـــال الــتــحــضــيــريــة لــلــمــشــروع والــتــي 
بدأت عام 2018، حيث تم تحويل العديد 
من شبكات الكهرباء الرئيسية الموجودة 
ــار الــعــمــل على  فــي نــطــاق الــمــشــروع، وجــ
الشبكات من ضمنها تحويل شبكة  باقي 
الـــصـــرف الــصــحــي بــيــن تــقــاطــعــي فــنــدق 
الخليج وميناء سلمان حيث من المتوقع 
ــاء مــنــهــا فـــي نــوفــمــبــر مـــن الــعــام  ــهـ ــتـ االنـ

الحالي. 

بدء الأعمال الختبارية لقواعد ج�شور م�شروع تطوير �شارع الفاتح

} اأعمال تط�ير �سارع الفاتح.

البلديات  شئون  وكيل  أعلن 
بوزارة االشغال وشئون البلديات 
والتخطيط العمراني المهندس 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن أحـــمـــد آل 
خليفة تسلم »البلديات« ألعمال 
النظافة في المناطق الصناعية 
لتضاف  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
مـــــهـــــام أعــــــمــــــال الــــنــــظــــافــــة فــي 
مهام  الـــى  الصناعية  الــمــنــاطــق 
ــلـــديـــات« ألعـــمـــال الــنــظــافــة  ــبـ »الـ

اليومية بدءا من 1 سبتمبر.
ــلـــديـــات  ــبـ ــل الـ ــيــ وأوضـــــــــح وكــ
للمناطق  النظافة  خــدمــات  »أن 
الصناعية فيما سبق كانت تقوم 
والــتــجــارة،  الــصــنــاعــة  وزارة  بــهــا 
المقبل  الشهر  بــدءا من  أنــه  إال 
ــات الــى  ســتــضــاف هــــذه الـــخـــدمـ
»الــبــلــديــات« وهــي خــدمــات جمع 
الــقــمــامــة وأعـــمـــال الــنــظــافــة في 
ومنطقة  الــصــنــاعــيــة  الــمــنــاطــق 
البحرين اللوجستية والمنطقة 
بنفس  عالي  هــورة  في  الزراعية 
البلديات  بها  تقوم  التي  المهام 
للمناطق  النظافة  خــدمــات  فــي 

السكنية.
وأوضــــــــــــح الــــشــــيــــخ مــحــمــد 
أن الــــــوزارة تــعــاقــدت مـــع إحـــدى 
المتخصصة  الوطنية  الشركات 
في هذا المجال بقيمة 453 ألف 
شهرًا   28 ولمدة   بحريني  دينار 
من تاريخ 01 سبتمبر 2021م إلى 

31 ديسمبر 2023م.
البلديات  وكيل شئون  وأشار 

تشملها  الــتــي  المناطق  أن  الــى 
»منطقة  هــي  المناقصة  أعــمــال 
الحد الصناعية، ومنطقة ميناء 
ســـلـــمـــان الـــصـــنـــاعـــيـــة، ومــنــطــقــة 
شمال سترة الصناعية، ومنطقة 
ومنطقة  الصناعية،  المعامير 
ومنطقة  الــصــنــاعــيــة،  الــلــحــســي 
الــــمــــزرع الـــصـــنـــاعـــيـــة، ومــنــطــقــة 
ــيـــة وكـــذلـــك  ــنـــاعـ الـــحـــفـــيـــر الـــصـ
اللوجستية  الــبــحــريــن  مــنــطــقــة 
الى  إضافة  الصناعية  الحد  في 
الــمــنــطــقــة الـــزراعـــيـــة فـــي هـــورة 

عالي«.
 وأكـــــــد الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد أن 
ــال الــمــنــاقــصــة بــشــكــل عــام  ــمـ أعـ
ــنـــس الــــشــــوارع  ــى كـ ــلـ تــشــتــمــل عـ
لجميع  ومــيــكــانــيــكــًيــا(  ــا  ــ ــدوًي )يــ
المحددة  مناطق  داخــل  الطرق 
من  والمخلفات  القمامة  وإزالــة 
والحفاظ  المفتوحة  األراضــــي 
على نظافة المنطقة في جميع 
األوقـــــــات »مــســتــثــنــيــا« مـــن ذلــك 
الــمــخــلــفــات الـــتـــي تــصــنــف على 

أنها مخلفات صناعية. 
وأضــــــــــــــاف: »كـــــمـــــا تــشــتــمــل 
األعــــمــــال عــلــى تــوفــيــر حـــاويـــات 
الــنــفــايــات وجــمــع الــقــمــامــة من 
حاويات النفايات بشكل مستمر 
ــن ثــــم الــتــخــلــص مــنــهــا إلـــى  ــ ومـ
مــــواقــــع الـــنـــفـــايـــات الــمــعــتــمــدة 
ــة لـــــهـــــذا الــــشــــأن  ــصــ ــخــــصــ ــمــ والــ
ــة الــمــركــبــات الــمــهــجــورة أو  ــ وإزالـ
الخردة وما إلى ذلك من جميع 

ــامــــة الــمــفــتــوحــة  ــعــ األمـــــاكـــــن الــ
والمناطق  والــســاحــل،  )الــطــرق، 
منشأة  إلــى  ونقلها  المفتوحة( 
النفايات وتوفير فريق  استقبال 
النظافة  ألعمال  للطوارئ  عمل 
عــن  الـــــخـــــارجـــــة  أو  الــــعــــاجــــلــــة 
إضافة  الرسمية  الـــدوام  ساعات 
الجمهور  شــكــاوى  تصحيح  الــى 
الــمــتــعــلــقــة بــمــعــايــيــر ومــســتــوى 
النظافة في مناطق العمل بناًء 

على طلب البلدية«.
وأكد الشيخ محمد أن قانون 
رقـــم 10 لسنة  الــعــامــة  الــنــظــافــة 
لتفعيل  بداية  نقطة  يعدُّ   2019
الـــذي يعد  الــقــانــون  هــذا  تنفيذ 
لمملكة  الحضارية  السمات  من 
الــبــحــريــن، مــشــيــرا الـــى أن هــذا 
القانون يحدد طرق التعامل مع 
النفايات ونقلها وآلية التخلص 

منها.
الـــائـــحـــة  أن  إلـــــــى  وأشـــــــــــار 
الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــقـــانـــون وضــحــت 
ــواد وبـــيـــنـــت  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــن الـ ــ الــــكــــثــــيــــر مــ
وأشــارت  بالقانون  العمل  آلــيــات 
الـــائـــحـــة إلــــى أنــــــواع الــنــفــايــات 
الــخــاصــة وكــيــفــيــة حــفــظــهــا في 
ســواء  لها  الــمــصــدرة  المنشئات 
او صناعية،  كانت منشآت طبية 
على  المقررة  الغرامات  وكذلك 

المخالفات.
وأكد أنه سيتم تطبيق قانون 
 2019 لــســنــة   10 ــم  رقــ الــنــظــافــة 
على المناطق الصناعية بما في 
ذلك وضع غرامات للمخالفين، 
يــقــل عـــن خمسين  بــمــا ال  تــبــدأ 
تــزيــد عــن 300 ديــنــار  ديــنــارا وال 
ــواد، فــي  ــ ــمـ ــ لــمــخــالــفــي بـــعـــض الـ
لمواد  الغرامات  بعض  أن  حين 
أخــــرى تــكــون قــيــمــة الـــغـــرامـــة ال 
تقل عن 500 دينار وال تزيد على 
تصالح  إمكانية  مــع  ديــنــار  ألــف 
الــمــخــالــف مـــع الــبــلــديــة بـــدون 
الــلــجــوء إلـــى الــمــحــكــمــة، وذلـــك 
بــدفــع ثــلــث الــحــد األقـــصـــى من 
للمخالفات  الــمــقــررة  الــغــرامــة 
اإلحــالــة  قــبــل  أنــوعــهــا  بمختلف 
لــلــمــحــكــمــة الــمــخــتــصــة، وثــلــثــي 
الــغــرامــة الــمــقــررة بــعــد اإلحــالــة 

للمحكمة وقبل صدور الحكم.
الـــقـــانـــون  هـــــذا  أن  وأوضــــــــح 
ــي الـــمـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــراعـ ــ يـ
والــــذي مــن شــأنــه ســيــســاهــم في 

الحفاظ على البيئة.
وأشار الى أن هناك مخلفات 
تــــدخــــل ضــمــن  ــة( ال  ــيــ ــاعــ ــنــ )صــ
وبالتالي  »البلديات«  اختصاص 
فـــــإن هـــنـــاك جـــهـــات أخــــــرى هــي 
الــمــســؤولــة عـــن هــــذا الـــنـــوع من 
الـــمـــخـــلـــفـــات وآلـــــيـــــة الـــتـــعـــامـــل 
التي  الخدمات  أن  مؤكدا  معها، 
نفس  هي  »البلديات«  ستقدمها 
للمناطق  تقدم  التي  الخدمات 

السكنية.
أن  البلديات  وكيل  أكــد  كما 
الـــقـــانـــون قـــد مــنــح »الـــبـــلـــديـــات« 
ــلــــطــــة ضــــبــــط الــــمــــخــــالــــفــــات  ســ
الجديد  القانون  ومــع  وإزالــتــهــا، 
البلدية  لموظفي  يــحــق  أصــبــح 
أو األمانة المختصة  المختصة 
بــقــرار من  تــم تحديدهم  الــذيــن 
بالتنسيق  مــؤخــرا  الــعــدل  وزيـــر 
مــــــع وزيــــــــــر األشـــــــغـــــــال وشــــــــؤون 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الــمــعــلــومــات 
والـــــبـــــيـــــانـــــات واالطــــــــــــــاع عــلــى 
ــائـــق والــــرخــــص الــمــتــعــلــقــة  الـــوثـ
الخاضعة  واألعـــمـــال  بــاألمــاكــن 
العامة،  النظافة  قانون  ألحكام 
مـــع تــحــريــر الــمــحــاضــر وإحــالــة 
المخالفة إلى الجهة المختصة، 
ــه فــي الــســابــق على  فــي حــيــن أنـ
ــود الــمــخــالــفــات  ــ الـــرغـــم مـــن وجـ
السلطة  يـــد  أن  إال  الـــشـــارع  فـــي 
المختصة كانت غير قادرة على 

تصحيح األوضاع الخاطئة.

نظافة المناطق ال�شناعية في عهدة »البلديات« بدءا من اأول �شبتمبر
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} الشيخ محمد بن أحمد.

التنفيذي  الــرئــيــس  رفــعــت 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
الدكتورة  الصحية  والخدمات 
أسمى  الجاهمة  عذبي  مريم 
إلى  والتبريكات  التهاني  آيــات 
صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
قــريــنــة عــاهــل الــبــاد الــمــفــدى، 
ــرى الــعــشــريــن  ــذكــ بــمــنــاســبــة الــ
لـــتـــأســـيـــس الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 

للمرأة.
وأشــــــــــــــــــــــــادت الــــــــدكــــــــتــــــــورة 
الكبيرة  بــالــمــكــانــة  الــجــاهــمــة 
األعلى  المجلس  حققها  التي 
للمرأة عبر رؤيته االستراتيجية 
ــدة الــمــتــمــثــلــة فــــي بــنــاء  ــ ــرائـ ــ الـ
مـــجـــتـــمـــع تـــنـــافـــســـي مـــتـــكـــافـــئ 
ومستدام، مشيدة بجهود سمو 
األمـــــيـــــرة ســـبـــيـــكـــة فـــي تــمــكــيــن 
التي حققت  البحرينية  المرأة 
ــي مــخــتــلــف  ــ ــرة فــ ــيــ ــبــ ــرة كــ ــ ــفـ ــ طـ

المجاالت.
وفي هذا اإلطــار استقبلت 
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــهــيــئــة  ــرئـ الـ
بالهيئة  الــفــرص  تــكــافــؤ  لجنة 
نعمت  أ.  الــمــســتــشــارة  بــرئــاســة 
ــدلـــي الـــســـبـــيـــعـــي، حــيــث  ــنـ الـــصـ
رحــبــت د.الــجــاهــمــة بــأعــضــاء 
ــة إعـــــــــادة  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ الــــلــــجــــنــــة بــ

تشكيلها.

ــــس لــجــنــة  ــيـ ــ ــت رئـ ــ ــرحــ ــ وصــ
تـــكـــافـــؤ الــــفــــرص الــمــســتــشــارة 
نــــعــــمــــت الــــســــبــــيــــعــــي إنـــــــــه تـــم 
المبادرات  من  عــدد  استعراض 
وموظفات  لموظفي  الــداعــمــة 
الهيئة وذلك من خال تنظيم 
عــمــل اســتــبــانــة قـــيـــاس الــوعــي 
المرأة  احتياجات  إدمــاج  حــول 
الثانية  للمرة  الــفــرص  وتكافؤ 
ــدد مــوظــفــي  ــادة عــ ــ مـــن بــعــد زيــ
ــاون مع  ــعـ ــتـ الــهــيــئــة وكـــذلـــك الـ
لــجــان تكافؤ  الــمــشــرفــيــن عــلــى 
الــــفــــرص بــالــمــجــلــس األعـــلـــى 
ــرأة لـــتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات  ــمــ ــلــ لــ
تقديم  منها  للجان  المساندة 
الـــــمـــــحـــــاضـــــرات الـــتـــثـــقـــيـــفـــيـــة 
والـــتـــوعـــويـــة عــــن مـــهـــام لــجــان 

تكافؤ الفرص.
ــعــــت الــلــجــنــة الــعــديــد  ورفــ
مــمــا يسهم  الــمــقــتــرحــات  مـــن 
ومستقرة  أمــنــة  بيئة  خلق  فــي 
لــجــمــيــع الــمــوظــفــيــن بــالــهــيــئــة 
ومــنــهــا، مــقــتــرح تــجــهــيــز غــرفــة 
ــهـــات  بــالــهــيــئــة لـــمـــســـاعـــدة األمـ
ــات بـــــاالســـــتـــــمـــــرار  ــ ــعــ ــ ــرضــ ــ ــمــ ــ الــ
دون  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  ــة  ــاعــ ــالــــرضــ بــ
عملهن،  طبيعة  عــلــى  الــتــأثــيــر 
عيادة  إنشاء  الثاني  والمقترح 
متكاملة بمبنى الهيئة لخدمة 
ــئــــة لـــمـــتـــابـــعـــة  ــيــ ــي الــــهــ ــفــ ــوظــ مــ

للموظفين  الــصــحــي  الــســجــل 
ووفي الحاالت الطارئة.

ــة  ــنــ ــجــ ــلــ كــــــمــــــا بـــــحـــــثـــــت الــ
ــًا بـــاســـتـــمـــرار الــعــمــل  ــرحـ ــتـ ــقـ مـ
بــالــمــنــزل لــلــمــوظــفــيــن كــونــهــم 
ألبنائهم  متابعين  أمــور  أولياء 
بالصفوف  حديثًا  الملتحقين 
شهدناه  لما  وذلــك  المدرسية، 
مــــن نـــجـــاح فـــكـــرة الـــعـــمـــل مــن 
المنزل والتقليل من اإلجازات 
ولتحقيق  والمرضية  السنوية 
الهدف األساسي وهو االستقرار 

األسري واإلنتاج الوظيفي.
بــحــثــت الــلــجــنــة مــقــتــرحــًا 
الهيئة  موظفي  مــواهــب  بدعم 
ــا يـــســـهـــم فـــــي تــشــجــيــعــهــم  ــمــ بــ
ــة مــع  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم بـ
والعمل  الــصــلــة،  ذات  الــجــهــات 
استراتيجية  بمراجعة  كــذلــك 
لــجــنــة تــكــافــؤ الــفــرص لــتــواكــب 
يــحــث عليها  الــتــي  الـــتـــطـــورات 
ــلــــمــــرأة  ــلــــس األعــــــلــــــى لــ ــمــــجــ الــ
ــو اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة عــلــوم  ــ وهـ
المستقبل حيث خاضت الهيئة 
على  وطبقتها  عــديــدة  تــجــارب 
الــوطــن  لــخــدمــة  ــواقـــع  الـ أرض 
المعامات  وانــجــاز  والــمــواطــن 
وقت  وفــي  المطلوبة  بالسرعة 
جميع  باجتهاد  وذلـــك  قياسي 

منتسبي الهيئة.

»ال����م����ه����ن ال�������ش���ح���ي���ة« ت�������ش���ي���د ب����م����ب����ادرات 

الأم����ي����رة ���ش��ب��ي��ك��ة ل���دع���م ال����م����راأة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة

قدمت إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة دورة 
ألول  اإللكتروني  الفضاء  عبر  الصحي  المرشد 
مرة لمجموعة مميزة من المسجلين في البرنامج 

خال الفترة 23 - 26 أغسطس 2021.
إدارة  مديرة  الشربتي  وفــاء  الدكتورة  وأشــارت 
الصحي  المرشد  برنامج  أن  إلــى  الصحة  تعزيز 
يهدف إلى إعداد مجاميع من الشباب المتطوعين 
الــوعــي  نــشــر  فــي  للمساهمة  للصحة  الــمــعــززيــن 
من  الوقاية  بهدف  المجتمع  أفــراد  بين  الصحي 
األمـــــــراض، وبـــاألخـــص األمــــــراض الــمــزمــنــة غير 
السارية، الفتًة إلى أن ذلك يتم من خال برنامج 
تفاعلي يتم خاله استعراض الوضع الصحي في 
مملكة البحرين، كما يتم تدريب المشاركين على 
إعــداد  الــقــرار، وكيفية  اتــخــاذ  مــهــارات مثل كيفية 
خطة عمل باإلضافة إلى مهارات العرض الفّعال. 
مــن جــهــتــهــا، عــّبــرت الــدكــتــورة فــاطــمــة حبيل 
البرنامج،  هــذا  أهمية  عــن  الــبــرامــج  قسم  رئيسة 

البحريني  الشباب  تمكين  بــرامــج  أحــد  ُيعتبر  إذ 
بالمهارات الازمة لهم ليكونوا نموذجا لمرشدين 
البرنامج  أن  إلــى  مشيرًة  المجتمع،  في  صحيين 
مبتدئ  مــســتــوى  اثــنــيــن،  عــلــى مستويين  يــحــتــوي 
في  المشاركين  تقييم  يتم  كما  متقدم،  ومستوى 
عـــروض توعوية  الــيــوم األخــيــر مــن خــال تقديم 

حول مختلف مجاالت التوعية الصحية.
وقد القى البرنامج إعجاب المشاركين الذين 
تــفــاعــلــوا مــع الــبــرنــامــج والـــعـــروض الــمــقــدمــة فيه 
بــأســالــيــب ابــتــكــاريــة خــارجــة عــن الــروتــيــن؛ والــتــي 
اســتــطــاعــت جـــذب تــفــاعــل الــمــشــاركــيــن فــيــه، وقــد 
لتعزيز  األولــى  األخصائية  من  كل  البرنامج  قدم 
الصحة بشرى الهندي، وأخصائية تعزيز الصحة 
الصحي  المرشد  برنامج  أن  كما  الشعلة،  حــوراء 
تمكين  على  العمل  وســيــواصــل  مستمر،  بــرنــامــج 
ليكونوا  الـــازمـــة  والـــقـــدرات  بــالــمــهــارات  الــشــبــاب 

مرشدين صحيين في المجتمع.

دورت���ه���ا  ت��ن��ه��ي  ال�����ش��ح��ة  ت��ع��زي��ز  اإدارة 

ف�����ي ب����رن����ام����ج ال����م����ر�����ش����د ال�������ش���ح���ي

اســـتـــقـــبـــل نـــــــواف مــحــمــد 
الــــــمــــــعــــــاودة األمــــــيــــــن الــــعــــام 
صباح  مكتبه  في  للتظلمات، 
ــتـــور عــبــدالــجــبــار  أمـــــس، الـــدكـ
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــب رئـــــــيـــــــس جـ ــ ــيــ ــ ــطــ ــ الــ
ــيـــن الـــبـــحـــريـــنـــيـــة،  ــيـ ــوقـ ــقـ الـــحـ
ــة الــــلــــقــــاء رحــــب  ــ ــدايــ ــ وفـــــــي بــ
ــيـــف  ــالـــضـ األمـــــــيـــــــن الـــــــعـــــــام بـ
جمعية  بمنح  وهــنــأه  الـــزائـــر، 
الـــحـــقـــوقـــيـــيـــن الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
الخاصة  االستشارية  الصفة 
من قبل المجلس االقتصادي 
واالجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــابـــع لــأمــم 
معه  استعرض  ثــم  المتحدة، 
أهـــم جــهــود وأنــشــطــة األمــانــة 
ــوال  ــ ــة لـــلـــتـــظـــلـــمـــات طـ ــامــ ــعــ الــ
الــفــتــرة الــمــاضــيــة ومـــا قــامــت 
بــــه لـــتـــطـــويـــر وســــائــــل وطــــرق 
االســتــفــادة مــن خــدمــاتــهــا في 
ــات اإلجـــــــــــراءات  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ظـــــل تـ
الــمــتــخــذة لــمــكــافــحــة انــتــشــار 
ــا وبــمــا يحقق  كـــورونـ فـــيـــروس 
ــور بـــنـــفـــس  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــة الـ ــ ــدمــ ــ خــ
الكفاءة والمهنية المتبعة في 

الظروف العادية.
ــيــــن الـــعـــام  ــدم األمــ ــ كـــمـــا قـ
مختصرا  شــرحــا  للتظلمات 
الطيب  عــبــدالــجــبــار  لــلــدكــتــور 
ــانــــة  ــامـــل األمــ ــعـ ــيــــة تـ ــول آلــ ــ حــ

ــات مـــع  ــمــ ــلــ ــظــ ــتــ ــلــ الــــــعــــــامــــــة لــ
المدني  المجتمع  منظمات 
بقضايا  المعنية  والمؤسسات 
حـــقـــوق اإلنــــســــان ســــــواًء تلك 
مــؤكــًدا  الــدولــيــة،  أو  المحلية 
الدوام  أن األمانة ترحب على 
المنظمات  هذه  مع  بالتعاون 
ــلــــهــــا مـــن  ــاالت عــــمــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ فـ
والشفافية،  الحيادية  منطلق 
العمل  مصداقية  فــي  والثقة 
الذي تقوم به األمانة والنتائج 
والمعززة  إليها  تخلص  التي 

بالحقائق واألدلة القانونية.
وفـــي خــتــام الــلــقــاء تمنى 
األمـــــيـــــن الـــــعـــــام لــلــتــظــلــمــات 
الطيب  عــبــدالــجــبــار  لــلــدكــتــور 
ــيــــن  ــيــ ولــــجــــمــــعــــيــــة الــــحــــقــــوقــ
والتوفيق  النجاح  البحرينية 
فـــــي عـــمـــلـــهـــم، وبــــمــــا يــعــكــس 
للخطوات  الحقيقية  الصورة 
ــــت بــهــا  ــامـ ــ ــي قـ ــ ــتـ ــ الـــــــرائـــــــدة الـ
ــرام  ــتـ الـــبـــحـــريـــن لــتــرســيــخ احـ
ــقـــوق اإلنــــســــان فــي  ــبــــادئ حـ مــ

شتى المجاالت. 

ب��ح��ث زي����ارة ال��ت��ع��اون ال��م�����ش��ت��رك ب��ي��ن الأم��ان��ة

ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��ظ��ل��م��ات وج��م��ع��ي��ة ال��ح��ق��وق��ي��ي��ن

} ن�اف المعاودة ي�ستقبل رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية.
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البرلمانية  الــزيــارة  إطــار  فــي 
ــواب  ــ ــنــ ــ ــة لــــمــــجــــلــــس الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
ــة كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ لـ
زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  برئاسة 
توقيع  تم  النواب،  مجلس  رئيسة 
مـــذكـــرة تــفــاهــم مــشــتــركــة صــبــاح 
ــارك بيونج  بــ أمـــس االثــنــيــن، مــع 
الوطنية  الجمعية  رئــيــس  ســيــوج 
في  الجنوبية،  كــوريــا  بجمهورية 

مقر البرلمان الكوري. 
وتــــــأتــــــي مــــــذكــــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
ــاون الـــبـــرلـــمـــانـــي تــتــويــجــا  ــعــ ــتــ والــ
األمد  الطويلة  الصداقة  لعالقة 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين 
كوريا الجنوبية وشعبيهما، ورغبة 
منهما فــي إعــطــاء دفــعــة جــديــدة 
لــتــطــويــر الـــعـــالقـــات بــيــنــهــمــا من 
البرلماني،  التعاون  تعميق  أجــل 
واعتبار االتصاالت البرلمانية أداة 

فعالة لتعزيز العالقات الثنائية.
ــان عــلــى  ــبـ ــانـ وقـــــد اتـــفـــق الـــجـ
الــمــســاهــمــة فـــي األخــــذ بــعــالقــات 
ــاون الــبــرلــمــانــي  ــعـ ــتـ الــتــنــســيــق والـ
ــــب في  ــاق أرحـ ــ الــمــشــتــرك إلــــى آفـ
ــواؤم  ــتـ ــالـ ــاالت، بـ ــمــــجــ مــخــتــلــف الــ
مـــــــع الــــــتــــــقــــــارب الـــــمـــــطـــــرد بـــيـــن 
ــيــــن، األمـــــر  ــلــــديــــن الــــصــــديــــقــ ــبــ الــ
الــــذي يــدفــع بــاتــجــاه الــعــمــل معًا 
في  المشتركة  األهــــداف  لتعزيز 
واستشراف  المستدامة  التنمية 
ــبــــادل  الــمــســتــقــبــل واالبــــتــــكــــار وتــ
البرلمانية  الــمــعــرفــيــة  الــخــبــرات 

والدبلوماسية.
كما تضمنت الزيارة مشاورات 
ثنائية وتنسيق وتبادل اآلراء حول 
االهتمام  ذات  القضايا  مختلف 
المشترك، وتأكيد السعي لتعزيز 
الــــتــــعــــاون ومــــواصــــلــــة الـــــزيـــــارات 

ــيــــة بــيــن  ــانــ ــبــــرلــــمــ واألنـــــشـــــطـــــة الــ
الطرفين، وعقد لقاءات برلمانية 
االجتماعات  هامش  على  ثنائية 
المشتركة  والـــدولـــيـــة  اإلقــلــيــمــيــة 
في  الــتــقــارب  وتــعــمــيــق  للتنسيق 
الـــمـــواقـــف والـــــــرؤى الــبــرلــمــانــيــة، 
ــادل الـــتـــجـــارب  ــبـ ــتـ ــه لـ ــوجـ ــتـ ــع الـ مــ
والـــخـــبـــرات فـــي الـــمـــجـــاالت الــتــي 
العامتان  األمانتان  فيها  تشارك 

للمجلسين.
فوزية  أكـــدت  ثانية  جهة  مــن 
رئيسة مجلس  زينل  بنت عبداهلل 
الوطيدة  الــعــالقــات  عمق  الــنــواب 
يجمع  الــذي  المشترك  والتعاون 
مملكة البحرين وجمهورية كوريا 
الــمــجــاالت  جميع  فــي  الجنوبية 
حضرة  قــيــادة  ظــل  فــي  التنموية، 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــالد 
الــمــفــدى، وفــخــامــة الــرئــيــس مون 
جـــاي إن رئــيــس جــمــهــوريــة كــوريــا 
العالقات  تمتد  حيث  الجنوبية، 
بــمــا يعكس  عـــامـــًا،  مـــن 40  أكـــثـــر 
اهـــتـــمـــام وحـــــرص الــبــلــديــن على 

واألخذ  التعاون،  تطوير  مواصلة 
أرحـــب، وبما يخدم  آفــاق  بــه نحو 
الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة لــلــبــلــديــن 

والشعبين الصديقين.
الرائدة  التجربة  إلى  مشيرة 
مكافحة  فـــي  الــبــحــريــن  لمملكة 
جائحة كورونا )كوفيد -19(، التي 
أجــمــع، وتوجت  الــعــالــم  بها  أشـــاد 
ــر مــنــظــمــة الــصــحــة  ــديـ بــــزيــــارة مـ
الـــعـــالـــمـــيـــة لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
وتقديره  إعجابه  أعرب عن  الذي 
مملكة  اتخذتها  التي  بالخطوات 
الــبــحــريــن فــي هـــذا الــمــجــال، من 
ــق الــبــحــريــن«  ــريـ ـــالل جـــهـــود »فـ خـ
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  بــقــيــادة 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس الـــــــوزراء، إلــى 
اتخذتها  التي  ــراءات  اإلجــ جانب 
وسالمة  صحة  لضمان  الحكومة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن بــال 
ــن الــنــهــج  ــا مــ ــطـــالقـ ــاء، انـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
اإلنساني لجاللة الملك المفدى، 
مع الحرص على مواصلة التقدم 
دعم  تقديم   خــالل  من  التنموي 

شامل لمختلف القطاعات.
ومــــــن جـــانـــبـــه أعـــــــرب رئـــيـــس 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة بــجــمــهــوريــة 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بــــــارك بــيــونــج  ــوريــ كــ
ــتـــه مــمــلــكــة  ــقـ ــقـ ســــــيــــــوج، بــــمــــا حـ
ــن مـــســـيـــرة تــنــمــويــة  الـــبـــحـــريـــن مــ
شـــامـــلـــة، مــتــمــيــزة ورائــــــــدة، ونــهــج 
دبلوماسي بارز، ونشاط اقتصادي 
بالشراكة  واســع  واهتمام  حــيــوي، 
مع جمهورية كوريا الجنوبية في 
ــة  ــق رؤيـ ــاالت، وفــ ــمـــجـ مــخــتــلــف الـ
رائـــــدة وحــكــيــمــة لــجــاللــة الــمــلــك 
على  السامي  والحرص  المفدى، 
تعزيز التعاون المشترك، المثمر 
والفاعل مع كوريا، وعبر مشاريع 
اقتصادية ضخمة، وتبادل تجاري 
ــانـــي  ــمـ ــرلـ مـــــتـــــواصـــــل، وتــــــعــــــاون بـ

مستمر.
كــوريــا  أن جــمــهــوريــة  مـــؤكـــدا 
البحرين  تعتبر مملكة  الجنوبية 
األمثل  والتعاون  االستثمار  بوابة 
تطور  مــن  تشهده  ومــا  للمنطقة، 
شــــامــــل، فــــي الـــجـــانـــب الــســيــاســي 
ــقــــدم بــــــارز فــي  ــادي، وتــ ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ

مــجــال الـــمـــرأة وتــمــكــيــن الــشــبــاب، 
التكنولوجي  بالجانب  واالهتمام 

والتقني العلمي.
ــاء ذلــــك خــــالل االجــتــمــاع  جــ
عقد  الـــذي  الــرســمــي،  البرلماني 
ـــن فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــيـ ـــنــ ــــس اإلثـ ــ أمـ
لرئيسة  زيــــارة  بمناسبة  ســيــؤول، 
كوريا  لجمهورية  الــنــواب  مجلس 

الجنوبية الصديقة. 
ــد الـــجـــانـــبـــان أهــمــيــة  ــ كـــمـــا أكـ
ــل هــــــذه الـــــزيـــــارات  ــثـ ــار مـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
الشراكات  تعزيز  نحو  المتبادلة 
ــي مــخــتــلــف  ــ ــة فــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ االســ
ــد مــن  ــزيـ ــمـ الــــمــــجــــاالت لــخــلــق الـ
الفرص النوعية، وما تشكله هذه 
الزيارات من فرصة لالستفادة من 
مختلف  فــي  المتبادلة  الخبرات 
ــة الـــمـــجـــال  ــ ــاصـ ــ ــاالت، خـ ــ ــجــ ــ ــمــ ــ الــ
الــتــشــريــعــي، كــمــا شــهــد االجــتــمــاع 
تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم مــشــتــركــة، 
والـــتـــأكـــيـــد عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
البرلماني على مستوى األعضاء 

واألمانة العامة في المجلسين.

توقيع مذكرة تفاهم نيابية بين البحرين وكوريا لتطوير م�سارات التعاون

البلدي�ن بي�ن  وال�س�ام  الأم�ن  مج�ال  ف�ي  م�س�ترك  تفاه�م  الن�واب:  مجل��س  رئي�س�ة 

} .. وخالل لقائها رئي�س الجمعية الوطنية الكورية.} رئي�سة مجل�س النواب خالل توقيع مذكرة التفاهم.

ويمكن الوصول إلى قناة هيئة 
البودكاست  منّصات  على  الثقافة 
 Apple، Google، SpotifyS التالية: 
الثقافة  هيئة  وتقّدم   oundCloud
مــن بــعــد ذلـــك حلقة جــديــدة في 

أول أربعاء من كل شهر.
في الحلقة األولى يستضيف 
الثقافة  هيئة  بــودكــاســت  بــرنــامــج 
ــة مـــــي بـــنـــت مـــحـــمـــد آل  ــيـــخـ الـــشـ
وتحاورها  الهيئة،  رئيسة  خليفة 
ــة عـــبـــدعـــلـــي،  ــمـ ــاطـ الـــمـــهـــنـــدســـة فـ
ويـــتـــّم إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى »مــســار 
هيئة  برنامج  لكونه شعار  اللؤلؤ« 
خالل  ــار  واآلثــ للثقافة  البحرين 

عام 2021م.
وتــتــحــدث الــشــيــخــة مـــي بنت 
نظرتها  حـــول  خليفة  آل  محمد 
ــة الــــمــــحــــّرق  ــنــ ــديــ ــمــ الـــــخـــــاصـــــة لــ
القديمة لكونها عاصمة البحرين 
الـــقـــديـــمـــة ومــــوطــــن مـــوقـــع مــســار 
اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث 
الـــعـــالـــمـــي لــمــنــظــمــة الــيــونــســكــو، 
إضافة إلى احتوائها على العديد 
الثقافية  واألمـــاكـــن  الــمــواقــع  مــن 
الشيخ  مركز  رأسها  على  المهمة، 
خليفة  آل  مــحــمــد  بـــن  ــيـــم  إبـــراهـ
لــلــثــقــافــة والـــبـــحـــوث الــــذي تـــرأس 
مجلس أمنائه، والذي يتفّرع عنه 

بــذكــرى  ويحتفل  تــراثــيــًا  بــيــتــًا   28
تأسيسه الـ20 خالل يناير القادم.

ــرد فـــــــي حـــديـــثـــهـــا  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وتـ
لــتــتــنــاول الــحــكــايــة خــلــف مــوقــع 
منه  الــهــدف  كــان  إذ  اللؤلؤ،  مسار 

ــّرق  ــمـــحـ ــة الـ ــنـ ــديـ ــم مـ ــ ايــــصــــال اســ
إلـــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي وكـــل ما 
مــادي  عمراني  تــراث  مــن  تحتويه 
وتــراث ثقافي غير مــادي، وشكرت 
الـــشـــيـــخـــة مـــــي حــــضــــرة صـــاحـــب 

عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
ليأتي  لــلــمــشــروع،  األول  الـــداعـــم 

قرار إدراج الموقع عام 2012م.
وتــطــرقــت إلـــى بــيــوت الــمــســار 
الـــتـــي تــحــكــي حــكــايــة الــلــؤلــؤ من 
الغّواص والنوخذة والتّجار وسوق 
الــقــيــصــريــة، وغــيــرهــا مــن مالمح 
اللؤلؤ،  مسار  كساحات  الــمــشــروع 
مراكز الزوار، وهي مركز زوار قلعة 
الرئيسي،  ــزّوار  ــ الـ ومــركــز  بــومــاهــر 
وقد أكدت أن الهدف األسمى لهذا 
المسار أن يحقق تنمية مستدامة 

ويجذب سياحة ثقافية نوعية.
ويتناول اللقاء كذلك حضور 
تسميتها  عــبــر  عــالــمــيــًا  الــمــحــّرق 
عام  اإلســالمــيــة  للثقافة  عاصمة 
مــشــروع  ــوز  فـ إلـــى  إضــافــة  2018م، 
بجائزة  المحّرق«  منطقة  »إحياء 
لــلــعــمــارة عـــام 2019م،  األغــــا خـــان 
وتــســمــيــة الــمــحــّرق ضــمــن الــمــدن 
في  اليونسكو  لمنظمة  المبدعة 

مجال التصميم.

غ��دا.. اإط��اق �ص��وت جدي��د للثقاف��ة م��ن المملك��ة اإل��ى العال��م

الهيئ��ة« »بودكا�س��ت  عب��ر  اللوؤل��وؤ  م�س��ار  موق��ع  ح��ول  الثقاف��ة  هيئ��ة  رئي�س��ة  م��ع  لق��اء 

الموافق  األربعاء  واآلثــار غدا  للثقافة  البحرين   تطلق هيئة 
البودكاست،  منّصات  على  الــخــاص  برنامجها  2021م  سبتمبر   1
في  الجمهور  مــع  تواصلها  لتعزيز  استراتيجيتها  ضمن  وذلـــك 
االتصال  أصبح  ظــروف  ظــل  فــي  العالم،  وحــول  البحرين  مملكة 
الرقمي فيها من أهم سبل التخاطب والتفاعل ما بين المؤسسات 

واألفراد.

اجتماًعا  الحكومية  المستشفيات  أمناء  مجلس  عقد 
مرئيًا أمس برئاسة  الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة 
وبحضور  الــحــكــومــيــة  المستشفيات  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس 
األنصاري  محمد  أحمد  والدكتور  األمــنــاء  مجلس  أعضاء 
من  وعــــدٍد  الــحــكــومــيــة  للمستشفيات  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 

أعضاء اإلدارة التنفيذية للمستشفيات الحكومية.
تم خالل االجتماع، استعراض أبرز التطورات على ضوء 
المستجدات األخيرة، خاصة في ما يتعلق بقرار رقم )51( و 
)52( الصادرين عن الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
الالئحة  بشأن  للصحة،  األعلى  المجلس  رئيس  آل خليفة 
تنظيم  والئــحــة  الحكومية  الصحية  للمؤسسات  المالية 
الصادرة  الحكومية  الصحية  بالمؤسسات  العاملين  شئون 

بالجريدة الرسمية والقرارات المتعلقة بها.
للمستشفيات  التطويرية  المشاريع  مناقشة  تمت  كما 
الحكومية، أبرزها النظام الحديث لتصوير األوعية الدموية 
فـــي مــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة 
توسعة  مــشــروع  ضمنها  مــن  اإلنشائية  المشاريع  مختلف 
الطاقة  لــرفــع  العمليات  وغـــرف  والـــحـــوادث  الـــطـــوارئ  قــســم 
االستيعابية، كما تم عرض مستجدات مشروع إنشاء عيادات 
الــطــب الــخــاص بــمــا يتماشى مــع خــطــط وأهــــداف مــشــروع 
في  التنافسية  لــزيــادة  الــذاتــي  والتسيير  الصحي  الضمان 

الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
عبدالعزيز  بــن  هشام  الشيخ  ثمن  االجتماع  ختام  فــي 
الحكومية,  المستشفيات  أمناء  مجلس  رئيس  خليفة،  آل 
الجهود االستثنائية المقدمة من قبل كافة الطواقم الطبية 
والتمريضية والفنية واإلدارية في المستشفيات الحكومية 

لتطوير السياسات واالستراتيجيات الصحية.

األنصاري  أحمد محمد  الدكتور  أكــد  ذلــك،  إلــى جانب 
الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية على استمرارية 
إلــى توفير  بــاإلضــافــة  الــخــدمــة،  سير العمل وضــمــان جـــودة 

الخطط  تنفيذ  وضمان  الالزمة  واألجهزة  المعدات  أحــدث 
والبرامج بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية سعيًا إلى 

تعزيز صحة الفرد والمجتمع.

اجتماع ا�ستثنائي لمجل�س اأمناء الم�ست�سفيات الحكومية

مناق�صة م�صروع تو�صعة ق�صم الطوارئ ورفع الطاقة اال�صتيعابية بغرفة العمليات

} اجتماع مجلس أمناء المستشفيات الحكومية.

طــالــب الــنــائــب عــبــد الــنــبــي ســلــمــان الــنــائــب 
مراجعة  بسرعة  الــنــواب  مجلس  لرئيسة  االول 
القادمين  إلــى  بالنسبة  كــورونــا  فحوصات  رســوم 
إلـــى مــطــار الــبــحــريــن الـــدولـــي مـــن الــمــواطــنــيــن 
تحديدا، موضحا ان هناك استياء عاما من كلفة 
الرسوم التي عدلت من دون مبررات موضوعية.

وقال ان البحرين تميزت حتى اآلن بإجراء 
في  والمقيمين  للمواطنين  مجانية  فحوصات 
في  الــذي ساعد  االمــر  المملكة،  مناطق  جميع 

محاصرة تداعيات الجائحة بشكل متميز.
وأكد انه في ظل محاوالت مملكة البحرين 
على  الطبيعية  الحياة  إلــى  التدريجية  الــعــودة 
الــحــاجــة  ــإن  فـ االقــتــصــاديــة  الــمــســارات  مختلف 
بغرض  وذلــك  الــرســوم  مراجعة  سرعة  تستدعي 
ــل والـــقـــادمـــيـــن الـــى  ــوائــ ــعــ تــشــجــيــع االفــــــــراد والــ
البحرين على استخدام مطار البحرين الدولي 

ومن ثم تنشيط الحركة من وإلى البحرين.
ــا الــنــائــب مــحــمــد بـــو حـــمـــود إلــى  بـــــدوره دعــ
إلغاء رسوم الفحص الخاصة بفيروس »كورونا«، 
الخارج  من  القادمين  المواطنين  على  المقررة 
من  ارتفعت  التي  الــدولــي،  البحرين  مطار  عبر 
أن تقرر  بــعــد  وذلــــك  ــارا،  ــنـ ديـ إلـــى 36  ديـــنـــارا   24

قبل أيام إضافة مسحة ثالثة إجبارية في اليوم 
عبئا  وتمثل  عادلة  غير  أنها  موضحا  الخامس، 
على المواطن وعلى أفراد عائلته، مشيرا الى ان 
رمزية وهناك  الــدول تفرض رسوما  العديد من 

دول تقدم هذا الفحص مجانًا لمواطنيها.
رســوم  مــن  البحرين  مملكة  إعــفــاء  أن  وأكـــد 
المتضررين  المواطنين  يحمي  ســوف  الفحص 
على  المحافظة  مــن  ويمكنهم  الجائحة  جـــراء 
وظائفهم، واستمرار تحمل أعباء المعيشة برغم 
قبل  مــن  إلغائها  إلــى  داعــيــا  رواتــبــهــم،  تخفيض 
ــودت أبــنــاء  حــكــومــة الــبــحــريــن الــرشــيــدة، الــتــي عـ
كاهل  عن  التخفيف  في  المبادرات  على  شعبها 
المتضررين في هذه الظروف من خالل مبادرات 
بــقــيــادتــهــا وحكومتها  الــبــحــريــن  أن  تــؤكــد  ــدة  رائــ
حاربت الفيروس بكل بسالة وقوة وإرادة لحماية 
ــا  ــ ــادًيّ ـــا ومــ أبـــنـــاء الـــوطـــن مـــن الــجــائــحــة صـــحـــًيّ

ا. ومعنوًيّ
ولــفــت بــو حــمــود إلــى أن إلــغــاء هــذه الــرســوم 
هو مطلب شعبي يدعو اليه المواطنون من قبل 
تزال  وال  كانت  التي  الرشيدة،  البحرين  حكومة 
ورعاية  اهتماما  واألكثر  مواطنيها،  إلى  األقــرب 

لهم. 

بعد رفعها اإلى 36 دينارا للقادمين اإلى البحرين

دع����وات ن��ي��اب��ي��ة اإل����ى اإع���ف���اء ال��م��واط��ن��ي��ن من 

ر����ص���وم ف��ح�����س ف��ي��رو���س »ك����ورون����ا« ب��ال��م��ط��ار

شــــاركــــت الــــدكــــتــــورة جــهــاد 
لجنة  رئيس  الفاضل  عبداهلل 
الـــخـــدمـــات بــمــجــلــس الــشــورى 
فــــي اجـــتـــمـــاع مــجــلــس أمـــنـــاء 
ــي لـــحـــقـــوق  ــربــ ــعــ ــد الــ ــرصــ ــمــ الــ
اإلنسان المنعقد برئاسة عادل 
بــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن الــعــســومــي 
العربي رئيس  البرلمان  رئيس 
مجلس أمناء المرصد، وذلك 
خالل الفترة 29-31 أغسطس 

الجاري بالقاهرة.
وقالت الفاضل إن أعضاء 
مجلس أمناء المرصد العربي 
لحقوق اإلنسان أشادوا بقانون 
لألطفال  اإلصالحية  العدالة 
وحمايتهم من سوء المعاملة، 
الذي دخل حّيز التنفيذي في 
وثمنوا  الــجــاري،  أغسطس   18
التشريعية  السلطة  مــســاعــي 
والحكومة في مملكة البحرين 
قانوٍن عصري يضمن  إلصدار 
ــن خـــالل  ــ ــل، مـ ــفــ ــطــ حــــقــــوق الــ
اإلصــالحــيــة  الــعــدالــة  تحقيق 
لــألطــفــال فـــي جــمــيــع مــراحــل 
والتحقيق  الجنائية  الــدعــوى 
ــاء تــنــفــيــذ  ــ ــنـ ــ والـــمـــحـــاكـــمـــة وأثـ
الــــحــــكــــم، مــثــمــنــيــن الـــحـــرص 

ــاد الــبــيــئــة  ــجــ الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى إيــ
الـــمـــنـــاســـبـــة لـــرعـــايـــة وتــقــويــم 
سلوك الطفل، وتلبية حاجات 
األحــــداث وإعــــادة دمــجــهــم مع 
وتعزيز  المجتمعي،  المحيط 
الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــمـــشـــتـــركـــة مــع 

األسرة.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت الـــــفـــــاضـــــل 
ــاء  ــنــ أمــ ــلـــس  ــجـ مـ أعـــــضـــــاء  أن 
ــبــــروا الـــقـــانـــون  ــتــ ــد اعــ ــرصـ ــمـ الـ
على  المهمة  التشريعات  مــن 
ــي،  ــربــ ــعــ ــوى الــــــوطــــــن الــ ــتــ ــســ مــ
ويواكب التطورات واالتفاقيات 
والمعاهدات الدولية، باعتباره 

ــتــــطــــورًا  ــًا ومــ ــثــ ــًا حــــديــ ــعـ ــريـ ــشـ تـ
وشـــامـــاًل لـــواقـــع الــطــفــولــة في 

المملكة.
ــل بــــأن  ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ وأفـــــــــــــادت الـ
ــااًل  ــمـ ــكـ ــتـ االجــــتــــمــــاع جــــــاء اسـ
الــذي  التحضيري  لالجتماع 
عــقــد فـــي مــطــلــع شــهــر يــولــيــو 
لمناقشة  وُخــصــص  الــمــاضــي، 
للمرصد  الــداخــلــيــة  الــالئــحــة 
العربي لحقوق اإلنسان، التي 
ــة واألهــــــــداف  ــ ــرؤيـ ــ تــتــضــمــن الـ
ــام واالخــــتــــصــــاصــــات،  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ والـ
وآلــــيــــات الـــتـــســـويـــق لــلــمــرصــد 

وأنشطته.

االإن�ص�ان لحق�وق  العرب�ي  المر�ص�د  اأمن�اء  مجل��س 

لاأطف�ال« االإ�ص��احية  »ال�ع��دالة  ب�ق��انون  ُي�ص�يد 

} د. جهاد الفاضل خالل مشاركتها في اجتماع مجلس األمناء.

} وكيل الخارجية للشؤون القنصلية يستقبل الوزير الهندي.

ــه اخــتــصــاصــيــون بــمــشــروع جــاللــة الملك  وجـ
والتعليم  التربية  بوزارة  المستقبل  حمد لمدارس 
بمناسبة  الــبــحــريــن  مملكة  لطلبة  جميلة  كلمة 
 2022/2021 الــجــديــد  الـــدراســـي  الـــعـــام  بـــدء  قـــرب 
ليل  نعمل  فنحن  طلبتنا،  »ليطمئن  فيها:  قــالــوا 
نهار لضمان استدامة تعليمهم، وكما بذلنا جهدا 
كــبــيــرا خـــالل الــجــائــحــة فــي الــعــامــيــن الــدراســيــيــن 
العام، فكلنا  المزيد هذا  ببذل  الماضيين، نعدكم 

ضمن فريق البحرين«.
حمد  الملك  جــاللــة  مــشــروع  لمنتسبي  وكـــان 
التعاطي  في  واضحة  بصمة  المستقبل  لمدارس 
ــــالل الـــدعـــم  مــــع الــــظــــروف االســـتـــثـــنـــائـــيـــة، مــــن خـ
والــمــســانــدة لــلــمــيــدان الــتــربــوي، لــضــمــان سالسة 
التعّلم  الرقمية، وخاصًة في  التعليمية  الخدمات 
عن بعد، مستندين في ذلك إلى القاعدة الصلبة 
التي أسسها هذا المشروع الرائد منذ تدشينه في 
عام 2005، على صعيد تعزيز استخدام تكنولوجيا 

المعلومات واالتصال في التعليم.
اختصاصية  الفضالة  منيرة  األستاذة  وقالت 
للعام  »متحمسة  المشروع:  في  تعليم  تكنولوجيا 
الـــدراســـي الــجــديــد، لــمــواصــلــة خــدمــة وطــنــي من 
بالعديد من  المشاركة  في  موقع عملي، وألستمر 
التعلم  عملية  ودعــمــت  ســاهــمــت  الــتــي  الــمــشــاريــع 
على  المدارس  مساعدة  خالل  من  اإلنترنت،  عبر 
وبرنامج  التعليمية  للبوابة  األمــثــل  االســتــخــدام 
األدوات  مـــن  وغــيــرهــا   365 أوفــــس  مــايــكــروســوفــت 
النوعي  التخصصي  التدريب  توفير  مع  الرقمية، 

في مجاالت عديدة، منها إنتاج المحتوى التعليمي 
الرقمي واالستخدام اآلمن للتكنولوجيا«.

ــالـــة: »تـــابـــعـــنـــا الــتــعــلــم عــبــر  وأضــــافــــت الـــفـــضـ
اإلنترنت ومشاريع التمكين الرقمي في المدارس، 
خــالل أوقــات الــدوام الرسمي وخــارجــه، بال كلل أو 
ملل، وحرصنا على عدم تعطل المسيرة التعليمية، 
منها  واحتوائها،  التحديات  مواجهة  فــي  نجحنا 
الضغط الهائل من قبل المعلمين والطلبة وأولياء 
التعليمية،  البوابة  في  حساباتهم  لتفعيل  االمــور 
البالغات  وعــبــر  هاتفيًا  بكثافة  بدعمهم  قمنا  إذ 
اإللــكــتــرونــيــة، مــع تــذلــيــل الــعــقــبــات الــتــي تعترض 
المدارس خالل استخدام الحصص االفتراضية«.

مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال األســـــــتـــــــاذ مــــحــــمــــد عــلــي 
جاللة  بمشروع  أول  تعلم  تكنولوجيا  اختصاصي 
من  عملنا  إننا  المستقبل  لــمــدارس  حمد  الملك 
مــنــطــلــق الــــواجــــب الـــوطـــنـــي ضــمــن فـــريـــق الــدعــم 
اســتــفــســارات  لــلــرد عــلــى  الــرقــمــي،  الــفــنــي للتعليم 
أولياء األمور والطلبة، وخاصًة فيما يتعلق بإعادة 
وتنزيل  التعليمية،  للبوابة  الــمــرور  كلمة  تعيين 
الملفات وتسليم الواجبات واألنشطة من خاللها، 
الدعم  وتقديم  وغــيــرهــا،  الطلبة  بيانات  وتعديل 
ــوزارة  الــ وإدارات  الـــمـــدارس  لمنتسبي  والــمــســانــدة 
 ،365 أوفــيــس  ميكروسوفت  ببرامج  يتعلق  مــا  فــي 
وتوفير التجهيزات الالزمة النتظام التعّلم الرقمي 
عن  والمعلمين  للطلبة  الــورش  وعقد  بالمدارس، 
ودمج  التعليم،  في  التفاعلي  الفيديو  منها  بعد، 

األدوات الرقمية في اإلدارة الصفية.

جاهزون للعام الدرا�سي.. اخت�سا�سيو تكنولوجيا:

ل��ي��ط��م��ئ��ن ط���ل���ب���ت���ن���ا.. ف���ن���ح���ن ن��ع��م��ل 

تعليمهم ا���ص��ت��دام��ة  ل�����ص��م��ان  ن���ه���ار  ل��ي��ل 

وصـــــل ف. مـــــورالـــــيـــــدهـــــاران وزيــــر 
بجمهورية  الخارجية  للشؤون  الدولة 
الــهــنــد الــصــديــقــة والــوفــد الــمــرافــق له 
زيــارة  فــي  البحرين  مملكة  إلــى  أمــس 

رسمية.
وكان في استقباله بمطار البحرين 
الدولي السفير توفيق أحمد المنصور 
ــيــــل الــــــــــوزارة لـــلـــشـــؤون الــقــنــصــلــيــة  وكــ
سفير  شريفاستاف  وبيوش  ــة،  واإلداريـ
جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، 
وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

وزير الدولة لل�صوؤون الخارجية الهندي ي�صل اإلى البحرين



ــام قــلــيــلــة وســط  ــ ــي جـــديـــد يـــبـــدأ بــعــد أيـ ــ ــام دراســ عــ
تــحــديــات الـــعـــام الــمــاضــي، وبــنــفــس مـــخـــاوف األمــهــات 
وهواجس الطالب. نعم فقد أصبح قرار العودة يؤرقهم 
أصبح  الجميع،  يناسب  ال  بعد  عــن  الــدراســة  واختيار 
أبناؤنا يتعلمون من وراء األقنعة وال يستطيعون اللعب 
والتمتع مع أصدقائهم، وكل ما نتمناه عام دراسى آمن.
بشأن  كامل  العام وعي صحي  لدينا هذا  بالتأكيد 
وتوزيع  التعليمية  العملية  أثناء  االجتماعي  التباعد 
الطالبية،  الــكــثــافــة  لخفض  الــفــصــول  ــل  داخـ الــطــالب 
بالنظافة  فــيــهــا واالهــتــمــام  الــجــيــدة  الــتــهــويــة  وتــوفــيــر 
والتطهير، واستخدام األدوات الشخصية فقط، وإلزام 
بعدم  مرضية  أعـــراض  أي  عليه  تظهر  الـــذي  الطالب 

الحضور إلى المدرسة. 
ــودة الــــى الــــمــــدارس خــطــوة مــهــمــة لــضــمــان  ــعـ إن الـ
جودة التعليم وتوفير بيئة اجتماعية صحية ألبنائنا، 
ولكن يجب أن يسبقها ضوابط للحفاظ على الصحة 

لتكتمل معادلة تعليم جيد مع صحة آمنة.
من خالل  مهم  دور  علينا  المنزل،  في  جانبنا  من 
وتقوية  أبنائنا  للحفاظ على صحة  السليمة  التغذية 
جــهــازهــم الــمــنــاعــي مــن خـــالل وجــبــات مــتــزنــة تحتوي 
الصعيد  وعلى  األساسية.  الغذائية  العناصر  كل  على 
النفسي  الــدعــم  وتقديم  األوالد  تهيئة  يجب  النفسي 
لهم وطمأنة الطفل والتوقف عن الحديث السلبي عن 
كورونا واالمتناع عن ترديد األخبار السيئة، وتشجيعهم 
ذلك  كل  والهوايات.  الرياضية  األنشطة  ممارسة  على 
ويجعلهم  المزاجية  الحالة  تحسين  على  يساعدهم 

اكثر استعدادا الستقبال أصدقائهم ومعلميهم.
اللهم إنا نستودعك أبناءنا في هذا العام الدراسي 
الجديد.. احفظهم من كل شر واجعله لهم بداية خير 

وصالح. 

العودة اإلى المدار�س 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

اأمل جديد لمر�ضى القلب...
علماء يقتربون من اكت�ضاف عالج لجلطة القلب 

اقتربت دراسة حديثة من اكتشاف عالج ناجع يقلل آثار الجلطات القلبية.
الدكتوراه في  أبحاث ما بعد  أنيس حنا، زميل  الدكتور  المصري  الباحث  وأوضــح 
كلية »ألبرت أينشتاين« للطب في نيويورك، وأحد أعضاء الفريق الذي اكتشف الجين 
في  تنشأ  التي  التأثيرات  بمنع  تتعلق  أبحاثهم  أن  القلبية،  الجلطات  عن  المسؤول 

الجسم بعد الجلطة.
وقال الدكتور حنا: »نتمنى الوصول إلى عالج لتقليل آثار الجلطات القلبية، وهذا 
يحتاج إلى سنين أخرى من الدراسة، والتجارب السريرية على الفئران والبشر، وهذه 

مرحلة متقدمة لم نصل إليها«.
ن في القلب، فإن جزًءا من عضلة القلب  وأضاف: »عند انقطاع الدم عن جزء معيَّ
الخاليا،  هــذه  إزالـــة  يستطيع  لكي  الجسم  فــي  تفاعل  يحدث  وبعدها  سريًعا،  يموت 
الميتة  الخاليا  إلزالــة  أكثر  فعااًل  دوًرا  تــؤدي  أن  يمكن  إليها  توصلوا  التي  والجينات 

بسبب الجلطة«.
وذكر أنهم حالًيا في مرحلة التعديل الجيني، مشيًرا إلى أنهم يفحصون ما يحدث 

بعدها في جسم اإلنسان.
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هنوف الري�س: الفرق بني اجلوع احلقيقي واجلوع العاطفي.. 

وطرق التغلب على الجوع العاطفي 

ــو واحــــــد مــن  ــان الـــقـــولـــون هــ ــرطــ ســ
ــواع الــســرطــانــات انــتــشــارا، ويبدأ  أكــثــر أنـ
ككتلة  الغليظة  األمعاء  أو  القولون  في 
إلى خاليا  تتحول  أن  ويمكنها  حميدة، 
سرطانية إذا لم يتم كشفها واستئصالها، 
وتنظير القولون هو فحص للكشف عن 
األورام  والــعــثــور على  الــقــولــون  ســرطــان 
ــل الــمــبــكــرة خــــالل إجــــراء  ــراحـ ــمـ فـــي الـ
تنظير القولون، ودائما ينتظر المرضى 
الطبي،  المجال  فــي  والــتــطــور  الجديد 
جهاد  الدكتور  عنه  سيتحدث  مــا  وهــذا 
الباطنية  األمــراض  استشاري  القميش 
وأمـــــــــراض الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي والــكــبــد 
ــن الــنــفــيــس الــــــذي بـــدأ  ــ بــمــســتــشــفــى ابـ

حديثه قائال:
يعتبر سرطان القولون والمستقيم 
أنــــواع الــســرطــانــات والسبب  ثــالــث أكــثــر 
بين  السرطان  لوفيات  الثاني  الرئيسي 

الرجال والنساء عالميا.
وكــــمــــا هـــــو مـــــعـــــروف فــــــإن غــالــبــيــة 
تتطور  والمستقيم  القولون  سرطانات 
الـــــزوائـــــد  تـــســـمـــى  حـــمـــيـــدة  أورام  مـــــن 
فقد  القولون(,  )لــحــمــيــات  الــلــحــمــيــة 
مــن لحميات  مــن %90  أكــثــر  أن  لــوحــظ 
القولون والمستقيم يمكن الكشف عنها 

بواسطة استخدام منظار القولون.
الصحية  الخدمات  منظمة  توصي 
األمريكية  المتحدة  بالواليات  الوقائية 
ــفـــحـــص الـــبـــالـــغـــيـــن الـــــذيـــــن تــــتــــراوح  بـ
أعمارهم بين 45 و75 عاما للكشف عن 

سرطان القولون والمستقيم. 
يــعــد تــنــظــيــر الـــقـــولـــون واســتــئــصــال 
ــد الــلــحــمــيــة الــحــمــيــدة الــركــيــزة  ــزوائــ الــ
ــي الـــوقـــايـــة مــــن ســـرطـــان  األســـاســـيـــة فــ
القولون والمستقيم عن طريق الكشف 
الزوائد  هــذه  وتحديد  للقولون  المبكر 
إلى  تتحول  أن  قبل  وإزالــتــهــا  اللحمية 
أنهما  علميا  ثبت  وقــد  سرطانية.  أورام 

يقلالن من خطر حدوثه والوفيات.
مهيبة  الــدكــتــورة  قــالــت  مــن جانبها 
الباطنية  األمـــراض  استشارية  عــبــداهلل 
عن  والكبد  الهضمي  الجهاز  وأمـــراض 
ابــن  فــي مستشفى  الــمــنــاظــيــر  تــحــديــث 

النفيس:
تطوير  على  ســنــوات  العلماء  عمل 
في  المستخدمة  الــداخــلــيــة  المناظير 

إلــــى أن تم  الــهــضــمــي  الـــجـــهـــاز  تــنــظــيــر 
اختراع جهاز يسمى الذكاء االصطناعي 

.))Artificial Intelligence
 Artificial( يعد الذكاء االصطناعي
مجال  فــي  كــبــيــرا  إنــجــازا   )Intelligence
ــة فــــي مـــجـــال الــتــنــظــيــر  الـــطـــب وخــــاصــ
الداخلي. وحدة التنظير الذكي هي أول 
الذكاء  نظام  العالم يستخدم  في  نظام 

الجهاز  أمراض  في مجال  االصطناعي 
الهضمي حيث إنه يتم استخدام الجهاز 

اثناء الفحص بالمنظار. 
أظهرت وحدة التنظير الذكي زيادة 
في  الــحــمــيــدة  األورام  اكــتــشــاف  مــعــدل 
المعدة والقولون وتحسين تصور أنماط 
الغشاء المخاطي واألوعية الدموية من 
ــل الــتــنــبــؤ بــنــوع الــنــســيــج إذا مــا كــان  أجـ

حميدا أو سرطانيا.
أداة  تعتبر  فــإنــهــا  ذلـــك  جــانــب  إلـــى 
الهضمي  الــجــهــاز  قيمة ألطــبــاء  داعــمــة 
تم تصميم  إذ  بالمنظار  الفحص  أثناء 
بمثابة  لــتــكــون  الــذكــي  التنظير  وحــــدة 
ــاء تــنــظــيــر الـــقـــولـــون  ــنــ ــب ثـــــان أثــ ــراقــ مــ
للمساعدة في التأكد من عدم التغاضي 
تكون  أن  يحتمل  الــتــي  اللحميات  عــن 

خطرة. 
أنها تساعد في تحسين وزيادة  كما 
نسبة اكتشاف لحميات القولون وخاصة 
تقلل من خطر  وبذلك  منها،  الصغيرة 
ــة بـــســـرطـــان الـــمـــعـــدة الــقــولــون  ــابــ اإلصــ

والمستقيم.
تنظير  فــي  االصطناعي  الــذكــاء  إن 
ــعـــدة هـــو مـــجـــال جــديــد  ــمـ ــولـــون والـ ــقـ الـ
ــلـــى تــحــســيــن جــــودة  ــدرة عـ ــ ــقـ ــ ولــــديــــه الـ
الهضمي  لــلــجــهــاز  الـــداخـــلـــي  الــتــنــظــيــر 
ورعاية المرضى بجودة عالية عن طريق 
الكشف عن لحميات القولون والتقليل 
مـــن نــســبــة اإلصـــابـــة بــســرطــان الــمــعــدة 

والقولون والمستقيم.

م�ضت�ضفى ابن النفي�س ي�ضتحدث مناظير الجهاز اله�ضمي با�ضتخدام 

تكنولوجيا الذكاء اال�ضطناعي للك�ضف المبكر عن �ضرطان القولون..

الدكتور جهاد القمي�س: تنظري القولون هو الركيزة الأ�سا�سية للوقاية من �سرطان القولون وامل�ستقيم 

الدكتورة مهيبة عبداهلل: الذكاء ال�سطناعي جمال جديد قادر على حت�سني جودة التنظري للجهاز اله�سمي

بعيدا  بإفراط  والحلويات  الطعام  تناول  إن 
عن اإلحساس بالجوع أو من دون حاجة الجسم 
هو سبب أساسي لإلصابة بالسمنة. ولكن كيف 
لنا أن نميز بين الجوع الحقيقي والجوع الكاذب 
ولتجنب  الــشــعــور  ــذا  هـ لــمــواجــهــة  الــعــاطــفــي  أو 

اكتساب السعرات الحرارية؟
التغذية  اختصاصية  الطبي  الخليج  حــاور 
هـــمـــوف الــــريــــس بــمــســتــفــى رويــــــــال الـــبـــحـــريـــن، 

وأعطتنا أهم النصائح في اللقاء التالي:
ما هو الجوع الحقيقي والجوع العاطفي؟

ويستطيع  تدريجًيا  الحقيقي  الجوع  يأتي 
العاطفي.  بالجوع  به مقارنة  التحكم  الشخص 
بعد  بالرضا  تشعر  يجعلك  الحقيقي  فالجوع 
االنتهاء من الوجبة وامتالء المعدة، أما الجوع 
العاطفي فيأتي بشكل مفاجئ بعد عدة عوامل 
نــفــســيــة، مــنــهــا الــشــعــور بــالــتــوتــر أو بــالــحــزن أو 

بالقلق.
يعد الملل أحد أكثر أنواع الجوع العاطفي 
الــجــوع  عــالمــات  الــشــخــص  يتجاهل  إذ  شــيــوًعــا، 
الحقيقية ويلجأ إلى الطعام غير الصحي لملء 

شعوره بالفراغ.
كيف نفرق بينهما؟

عندما تكون جائعا، قد ال تشعر بالرغبة 
ــاول أطـــعـــمـــة مــعــيــنــة مــن  ــنــ ــي تــ الـــقـــويـــة فــ

الحلويات واألكالت غير الصحية، بل أي 
نوع من األكل يبدو مناسبا لك. فاألكل 
بـــعـــد الــــجــــوع الـــعـــاطـــفـــي ال يــشــعــرك 
إلــــــى الـــشـــعـــور  ــعـــك  ــدفـ بـــالـــشـــبـــع و يـ
التي  األطعمة  اختيار  بعد  بالذنب 
ليس لها أي قيمة غذائية، ما يؤدي 
إلى زيادة الوزن والمشاعر السلبية.

ما هي الطرق التي يمكننا بها 
التغلب على الجوع العاطفي؟

العاطفي  الجوع  يتفوق  أحياًنا، 
عــلــى مــا نشعر بــه فــي ذلـــك الــوقــت، 

لــذلــك مـــن الــســهــل الــخــلــط بينه 
وبين الجوع الحقيقي. 

ولكن، هناك بعض الطرق 
التمييز  على  تساعدنا  التي 

بينهما للتغلب على الجوع 
العاطفي وتشمل:

إلـــى  ــاع  ــمــ ــتــ االســ  *
علينا  يجب  اجــســادنــا: 
إن  أنــفــســنــا  نـــســـأل  أن 
قبل  حًقا  جائعين  كنا 
ــام  ــعــ ــطــ اســــــتــــــخــــــدام الــ
وســــــــيــــــــلــــــــة لـــــتـــــغـــــذيـــــة 

مشاعرنا.
مشاعرنا  تغذية   *
الصحيحة:  بالطريقة 

الرياضة  ممارسة  مثل  أخرى  بأعمال  االنشغال 
أو مشاهدة فيلم أو قراءة كتاب لتحويل تفكيرنا 

بعيًدا عن األكل. 
متكررة  صغيرة  وجبات  تناول  من  التأكد   *
تشمل  أن  يــجــب  بــالــشــبــع:  للشعور  الــيــوم  خـــالل 
كل المجموعات الغذائية، منها النشويات كاملة 
األلبان  مشتقات  والفاكهة،  الخضراوات  القمح، 

واألجبان، البروتينات والدهون الصحية. 
* تدوين نوعيات األطعمة المستهلكة خالل 
في  التحكم  على  لمساعدتنا  كمياتها  مع  اليوم 

عاداتنا الغذائية واألكل بوعي. 
* تــخــزيــن األطـــعـــمـــة الــصــحــيــة فـــي الــبــيــت 
الصحية  غير  الخفيفة  بالوجبات  الستبدالها 
أنــواع  أو  المكسرات  مثل  العاطفي،  األكــل  أثناء 
ــراوات أو الـــروب  مــتــعــددة مـــن الــفــاكــهــة والـــخـــضـ

اليوناني. 
* شرب كميات كافية من الماء.. من لترين 

إلى 3 لترات يومًيا. 
* معالجة السبب الرئيسي. 

كيف يمكننا �ضحن مخزون فيتامين )د(؟

الدكتورة كبرى ال�ضيد: عالمات كثيرة تدل على 

نق�س فيتامين )د( والعالج في اأ�ضعة ال�ضم�س

كبيرة  بأهمية  )د(  فيتامين  يتمتع 
العظام  فيتامين  يعتبر  إنــه  إذ  للجسم 
بــفــضــل الـــــدور الــــذي يــلــعــبــه، فــبــدونــه ال 
والفوسفور في  الكالسيوم  يمكن تخزين 
العظام. ولكن كيف يمكننا شحن مخزون 
عن  تجيب  أجسامنا؟  فــي  )د(  فيتامين 
ــرى الــســيــد  ــبـ ــورة كـ ــتــ ــذا الــــســــؤال الــــدكــ ــ هـ
استشاري طب العائلة بمركز ابن حيان.

أهــــم  مــــــن  )د(  فـــيـــتـــامـــيـــن  يـــعـــتـــبـــر 
المسؤول  فهو  الجسم،  في  الفيتامينات 
ـــالزم لنمو  عــن امــتــصــاص الــكــالــســيــوم الـ
الـــعـــظـــام وإعـــطـــائـــهـــا الــــقــــوة والـــصـــالبـــة، 
وفقدها  الــعــظــام  ضعف  أن  نــعــرف  وكلنا 
لكثافتها يؤديان إلى الهشاشة المسؤولة 

عن حدوث الكسور.
بشكل  يــؤخــذ  كـــان  ســـواء  د  فيتامين 
طــبــيــعــي عــــن طـــريـــق الـــتـــعـــرض ألشــعــة 
الشمس أو يؤخذ عن طريق الدواء يجب 
أوال أن يتحول داخل الجسم إلى الصورة 

الفعالة كي يستفيد منه الجسم.
ــد فــيــتــامــيــن د فــــي صــورتــيــن  ويــــوجــ
األولى )D3( والثانية هي )D2( وكلتاهما 
الــجــســم كي  داخـــل  إلـــى عمليات  تــحــتــاج 

تتحول إلى الصورة الفعالة منه.
ما هي أهم مصادر فيتامين )د(؟

تعتبر أشعة الشمس هي أكبر مصدر 
الفيتامين  يــتــكــون  إذ   ) د   ( لــفــيــتــامــيــن 
ــل الــجــســم عــنــد الــتــعــرض لــأشــعــة  ــ داخـ
فوق البنفسجية في أوقات محددة أثناء 
النهار، وأيضا يوجد هذا العنصر المهم 

في بعض أنواع األطعمة مثل:
• األسماك الدهنية وأهمها السلمون 

والتونا
• البيض وخصوصا صفار البيض

• الحليب
• كبد البقر 

مـــن  )د(  فــــيــــتــــامــــيــــن  أن  ورغـــــــــــــم 
أجسامنا  فــي  تــخــزن  الــتــي  الفيتامينات 
مــشــكــلــتــه  أن  إال  ــة  ــاجــ الــــحــ حـــيـــن  إلــــــى 

ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ ــة الـ ــوبــ ــعــ ــي صــ ــ تـــكـــمـــن فــ
أكثر  وتبين  ألجسامنا.  الكافي  المقدار 
الـــواليـــات  ــة أجـــريـــت فـــي  ــ مـــن 2000 دراسـ
المتحدة األمريكية أن ما يقارب 77% من 
األمريكيين مصابون بنقص فيتامين د، 
ويــحــتــاج اإلنـــســـان الــبــالــغ إلـــى مــا يقرب 
من 800 إلى 1000 وحدة دولية في اليوم 

لتغطي حاجته من الفيتامين. 
ــن وجـــــــــود بــعــض  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
ــود نــقــص  ــ ــوجـ ــ ــبـــطـــة بـ األعــــــــــراض الـــمـــرتـ
الــوحــيــدة  الــطــريــقــة  ــإن  فــ فــيــتــامــيــن )د( 
التي يستطيع الشخص التأكد منها هي 

قياس معدل الفيتامين في الجسم. 
يقل  الذي  بالمعدل  النقص  ويعرف 

 20 ml / mg( 50 L / nmol( عن
ما هي أهم األسباب التي تؤدي إلى 

نقص فيتامين د؟ 
تتعدد األسباب منها:

ــكــــافــــي ألشـــعـــة  الــ ــتــــعــــرض  الــ • عــــــدم 
الشمس 

زيـــادة  الــداكــن )إذ إن  الــبــشــرة  لـــون   -
صــبــغــة الــمــيــالنــيــن تــتــعــارض مــع تكوين 

الفيتامين(.
- أمراض الكبد والكليتين 

باضطرابات  المرتبطة  األمـــراض   •
الهضم واالمتصاص 

• السمنة 
ــة  ــة مــثــل أدويــ ــ ــ ــواع األدويـ ــ • بــعــض أنــ

الصرع 
• استخدام واقي الشمس 

ما هي عالمات نقص فيتامين )د(؟
من أهم عالمات نقص فيتامين )د(:

)أســفــل  والــمــفــاصــل  الــعــظــام  آالم   •
الظهر(

• تشنجات عضلية 
• تعب عام 

• تساقط الشعر 
• االكتئاب 

لكبار  والسقوط وخصوصا  التعثر   •

السن 
• بعض أنواع السرطان 

بضعف  المرتبطة  األمــــراض   •
المناعة 

إذا ما هو العالج؟
عـــالج مسببات  الــبــدايــة  فــي   •

نقص فيتامين )د(
على  د(   ( فــيــتــامــيــن  تـــنـــاول   •

جرعتها  يحدد  إبــر  أو  أقـــراص  شكل 
الطبيب 

الــــتــــعــــرض ألشـــعـــة  زيــــــــــادة   -
الــــــــشــــــــمــــــــس فـــــــــــي األوقـــــــــــــــــــات 

الصحيحة.
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اأكد على �سرورة االلتزام باالإجراءات االحرتازية مع بدء العام الدرا�سي.. جمل�س الوزراء:

اال�ستفادة من امل�ساهمات التمويلية اخلا�سة يف متويل امل�ساريع االإن�سائية ذات االأولوية

عن  الوزراء  جمل�س  اأعرب  ثم   

مليء  درا�سي  بعام  متنياته  خال�س 

والطالبات  للطلبة  والتميز  بالإجناز 

والإدارية  الأكادميية  وللهيئات 

اجلديد،  الدرا�سي  العام  بدء  مبنا�سبة 

اللتزام  �سرورة  على  املجل�س  واأكد 

احلذر  واأخذ  الحرتازية  بالإجراءات 

العام  بدء  مع  الإر�سادات  واتباع 

الدرا�سي مبا ي�سهم يف دعم كل جهود 

وحفظ  كورونا  لفريو�س  الت�سدي 

�سحة و�سالمة اجلميع.

الوزراء  جمل�س  اأدان  ذلك  بعد 

التفجريين الإرهابيني اللذين وقعا يف 

حميط مطار كابول باأفغان�ستان، معرًبا 

ال�سحايا،  وذوي  لأهايل  تعازيه  عن 

ومتنياته للم�سابني بال�سفاء العاجل.

بعدها نظر املجل�س يف املو�سوعات 

وقرر  اأعماله  جدول  على  املدرجة 

مايلي:

اأولً: املوافقة على املذكرات الآتية:

التن�سيقية  اللجنة  مذكرة   .1
الت�سريعات  من  عدد  تطوير  ب�ساأن 

احلقوق  �سيانة  لتعزيز  الأولوية  ذات 

متطلبات  ومواكبة  القانون  و�سيادة 

التنمية.

2. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون 
املايل  والتوازن  والقت�سادية  املالية 

التي  امل�سروعات  قائمة  اعتماد  ب�ساأن 

اخلا�سة  امل�ساهمات  من  متويلها  يتم 

اخلا�س،  القطاع  مع  التعاون  عرب 

امل�ساريع  لإدراج  املقرتحة  واملعايري 

�سمن القائمة، ومنها اأن تكون امل�ساريع 

للمجتمع،  الفائدة  وحتقق  اإن�سائية 

والقت�ساد  املالية  وزارة  تقوم  واأن 

الوطني بالتن�سيق مع اجلهة احلكومية 

ملراجعة  امل�سروع  عن  امل�سوؤولة 

وحتديد  املقرتحة  امل�ساريع  تكاليف 

للم�ساريع  الت�سغيلية  الحتياجات 

الإن�سائية ب�سكل م�سبق، ويهدف ذلك 

امل�ساهمات  من  ال�ستفادة  تعزيز  اإىل 

التمويلية اخلا�سة يف متويل امل�ساريع 

الإن�سائية ذات الأولوية.

3. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون 
املايل  والتوازن  والقت�سادية  املالية 

مملكة  حكومة  تقرير  م�سودة  ب�ساأن 

لل�سيا�سة  الرابعة  للمراجعة  البحرين 

منظمة  يف  البحرين  ململكة  التجارية 

التجارة العاملية، والذي يوؤكد اللتزام 

والتعهدات  وال�سوابط  بالقواعد 

الأطراف  متعددة  التفاقات  مبوجب 

باملنظمة.

وال�سوؤون  العدل  وزير  مذكرة   .4
بخ�سو�س  والأوقاف  الإ�سالمية 

للعدالة  الو�سول  تعزيز  مبادرات 

2025-2021، والتي تقوم على عدة 
و�سيادة  العدالة  لتحقيق  مرتكزات 

القانون.

الإعالم  �سوؤون  وزير  مذكرة   .5
والتقنية  الفنية  امل�ساريع  ب�ساأن 

لوزارة �سوؤون الإعالم �سمن برنامج 

 ،2019-2022 لل�سنوات  احلكومة 

م�سروًعا   19 تنفيذ  تت�سمن  والتي 

الإذاعي  البث  لتطوير  وتقنيًا  فنيًا 

التحتية  البنية  وحتديث  والتلفزيوين 

لقطاع الإعالم.

من  علًما  املــجل�س  اأخــذ  ثــم 

للــوزراء،  الوزارية  التقارير  خالل 

التون�ســية  اجلمهورية  زيارة  بنتــائج 

الحتــادية،  اأملانيا  وجــمهورية 

للوزراء،  اخلارجية  وامل�ساركات 

ال�سقيــقة  الدول  وزراء  وزيــارات 

وال�سديقــة ململكة البحرين.

اأعلنت هيئة الطاقة امل�ستدامة 

الكهرباء  هيئة  مع  وبالتعاون 

الأمم  برنامج  من  وبدعم  واملاء 

الدفعة  طرح  الإمنائي،  املتحدة 

التدريبي  الربنامج  من  ال�سابعة 

الطاقة  اأنظمة  مركبي  لتاأهيل 

اإلكرتونًيا  مرة  لأول  ال�سم�سية 

هذا  طرح  يتم  حيث  ُبعد،  عن 

للمقاولني  التدريبي  الربنامج 

يف  العاملني  وال�ست�ساريني 

�سجالً  متتلك  التي  ال�سركات 

والأعمال  للرتكيبات  جتارًيا 

اأنظمة  تركيب  اأو  الكهربائية 

و�سيكون  ال�سم�سية،  الطاقة 

الت�سجيل فيه جماًنا.

التي  الأوىل  املرة  هي  وهذه 

التدريبي  الربنامج  فيها  يطرح 

من�سات  خالل  من  ُبعد  عن 

مت  اأن  بعد  الفرتا�سي  التوا�سل 

�سابقة  تدريبية  برامج   6 تقدمي 

يف نف�س املجال على مدى الأربع 

�سنوات املا�سية.

ويف هذا ال�سياق �سرح رئي�س 

الدكتور  امل�ستدامة  الطاقة  هيئة 

قائالً:  عبداحل�سني بن علي مريزا 

امل�ستدامة  الطاقة  هيئة  »اإن 

حري�سة كل احلر�س على حتقيق 

تاأتي  التي  ال�سرتاتيجية  اأهدافها 

جاللة  قيادة  اهتمام  من  انطالًقا 

ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك 

من  ال�ستفادة  على  بالت�سجيع 

هذا  اإن  حيث  النظيفة،  الطاقة 

الربنامج التدريبي مينح الفر�سة 

للمقاولني وال�ست�ساريني العاملني 

واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يف 

للح�سول على ترخي�س مبزاولة 

الطاقة  اأنظمة  تركيب  اعمال 

واملن�ساآت،  املنازل  يف  ال�سم�سية 

الربنامج  يجتازوا  اأن  بعد  وذلك 

والمتحان املقرر بنجاح تام«.

قمنا  »لقد  مريزا:  واأ�ساف 

مماثلة  تدريبية  برامج   6 بطرح 

هيئة  مع  بالتعاون  ال�سابق  يف 

الكهرباء واملاء وبدعم من برنامج 

الأمم املتحدة الإمنائي، وا�ستطعنا 

 264 تخريج  ذلك  خالل  من 

مقاولً وا�ست�سارًيا من اأ�سل 314 

وهوؤلء يزاولون الآن ن�ساطهم يف 

ال�سوق املحلية بكل اقتدار وكفاءة 

وبع�سهم قام بتاأ�سي�س موؤ�س�سته 

من  عدًدا  فيها  ووظف  اخلا�سة 

يوفر  �سك  بال  وهذا  البحرينيني، 

العمل يف جمال  مزيًدا من فر�س 

الطاقة املتجددة«.

»الكهرباء«: بدء الت�سجيل يف الدفعة ال�سابعة

 من برنامج تاأهيل مركبي اأنظمة الطاقة ال�سم�سية

الوزير خلف يبحث مع

 ال�سفري الياباين جماالت التعاون امل�سرتك

ا�ستقبل املهند�س ع�سام مب عبداهلل خلف وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين 

ال�سديقة مبنا�سبة  اليابان  امرباطورية  �سفري  ما�سايوكي  مياموتو  البلديات،  ب�سوؤون  يف مكتبه 

تعيينه �سفرًيا جديًدا لبالده يف مملكة البحرين.

ويف م�ستهل اللقاء رحب الوزير بال�سفري، موؤكًدا على عمق العالقات الثنائية الوثيقة التي 

جتمع بني مملكة البحرين واليابان، واحلر�س املتبادل على دعمها وتطويرها يف خمتلف املجالت.

جمالت  يف  اليابان  مع  والتن�سيق  التوا�سل  تعزيز  يف  احلثيثة  اجلهود  خمتلف  ثمن  كما 

البنية التحتية والزراعة، الأمر الذي من �ساأنه تطوير العالقات الثنائية وفتح اآفاق جديدة من 

التكنولوجيا  مبجالت  البحث  اللقاء  اأثناء  يف  مت  اأنه  خلف  الوزير  واأو�سح  امل�سرتك.  التعاون 

اليابانية التي من املمكن ال�ستفادة منها يف م�ساريع الوزارة، حيث اأعرب ال�سفري الياباين ا�ستعداد 

بالده للتعاون مع مملكة البحرين يف جمال التقنيات والتكنولوجيا احلديثة ومد اجل�سور بني 

وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين مع اجلهات اليابانية وال�سركات اليابانية 

املتخ�س�سة يف هذه املجالت.

رئي�س جمل�س  العهد  خليفة ويل  اآل  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  راأ�س �ساحب 

الوزراء الجتماع العتيادي الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد اأم�س يف ق�سر الق�سيبية.

ويف بداية الجتماع، اأعرب املجل�س عن �سكره وتقديره للمواطنني واملقيمني على ا�ستجابتهم 

امل�سوؤولة يف اأخذ اجلرعة املن�سطة من التطعيم امل�ساد لفريو�س كورونا )كوفيد19-(، موؤكًدا 

اأن النجاح يف تطعيم %80 من الفئة العمرية 40 عاًما فما فوق باجلرعة املعززة يعك�س ما 

يتمتع به اجلميع من وعي وم�سوؤولية جتاه جمتمعهم ووطنهم.
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امل�شت�شفيات  اأمناء  جمل�س  عقد 

احلكومية اجتماًعا مرئًيا يوم اأم�س الإثنني 

ال�شيخ  برئا�شة  اأغ�شط�س   30 املوافق 

رئي�س  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�شام 

احلكومية  امل�شت�شفيات  اأمناء  جمل�س 

الأمناء  جمل�س  اأع�شاء  وبح�شور 

والدكتور اأحمد حممد الأن�شاري الرئي�س 

وعدد  احلكومية  للم�شت�شفيات  التنفيذي 

من اأع�شاء الإدارة التنفيذية للم�شت�شفيات 

احلكومية.

ا�شتعرا�س  الجتماع،  خالل  ومت 

امل�شتجدات  �شوء  على  التطورات  اأبرز 

الأخرية، خا�شة يف ما يتعلق بقرار رقم 

الفريق  عن  ين  ال�شادر  و)52(   )51(

اآل خليفة  طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

ب�شاأن  لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

ال�شحية  للموؤ�ش�شات  املالية  الالئحة 

احلكومية ولئحة تنظيم �شوؤون العاملني 

باملوؤ�ش�شات ال�شحية احلكومية ال�شادرة 

املتعلقة  والقرارات  الر�شمية  باجلريدة 

بها.

كما متت مناق�شة امل�شاريع التطويرية 

النظام  اأبرزها  احلكومية،  للم�شت�شفيات 

يف  الدموية  الأوعية  لت�شوير  احلديث 

اإىل  بالإ�شافة  الطبي،  ال�شلمانية  مبجمع 

من  الإن�شائية  امل�شاريع  خمتلف  مناق�شة 

الطوارئ  ق�شم  تو�شعة  م�شروع  �شمنها 

واحلوادث وغرف العمليات لرفع الطاقة 

م�شتجدات  عر�س  مت  كما  ال�شتيعابية، 

اخلا�س  الطب  عيادات  اإن�شاء  م�شروع 

م�شروع  واأهداف  خطط  مع  يتما�شى  مبا 

ال�شمان ال�شحي والت�شيري الذاتي لزيادة 

املقدمة  ال�شحية  اخلدمات  يف  التناف�شية 

للمر�شى.

يف ختام الجتماع ثمن ال�شيخ ه�شام 

اآل خليفة، رئي�س جمل�س  بن عبدالعزيز 

اجلهود  احلكومية  امل�شت�شفيات  اأمناء 

الطواقم  قبل  من  املقدمة  ال�شتثنائية 

والإدارية  والفنية  والتمري�شية  الطبية 

لتطوير  احلكومية  امل�شت�شفيات  يف 

ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات ال�شحية.

اأحمد  الدكتور  اأكد  ذلك،  جانب  اإىل 

التنفيذي  الرئي�س  الأن�شاري  حممد 

للم�شت�شفيات احلكومية على ا�شتمرارية 

اخلدمة،  جودة  و�شمان  العمل  �شري 

املعدات  اأحدث  توفري  اإىل  بالإ�شافة 

والأجهزة الالزمة و�شمان تنفيذ اخلطط 

الكفاءة  من  ممكن  قدر  باأكرب  والربامج 

الفرد  �شحة  لتعزيز  �شعًيا  والفعالية 

واملجتمع.

»اأمناء امل�ست�سفيات احلكومية« يعقد اجتماًعا ا�ستثنائًيا 

مناق�سة امل�ساريع التطويرية للم�ست�سفيات احلكومية وتو�سعة »الطوارئ« 

الأمني العام ملجل�س التعليم العايل

 ت�سيد باأدوار برنامج الأمم املتحدة للبيئة

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

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

دميا�شي،  �شامي  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء  جمل�س 

يف  للبيئة  املتحدة  الأمم  لربنامج  الإقليمي  واملمثل  املدير 

غرب اآ�شيا، وعبداملنعم حممد، املن�شق الإقليمي للعلوم يف 

الربنامج.

للم�شاركة  دعوة  العام  الأمني  تلقت  اللقاء،  وخالل 

الذي  الرقمي  التحول  موؤمتر  يف  امل�شتوى  رفيع  كع�شو 

و16   15 يومي  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  ينظمه 

دي�شمرب من العام اجلاري 2021م.

وقد رحبت الأمني العام با�شامي دميا�شي وعبداملنعم 

التعاون  حممد، معربة عن تقديرها جلهودهما يف تعزيز 

البيئة  حت�شني  اأجل  من  املنطقة،  دول  بني  وال�شراكة 

التنمية  حتقيق  يف  و�شعوبها  دولها  تطلعات  وحتقيق 

على  العايل  التعليم  جمل�س  حر�س  موؤكدة  امل�شتدامة، 

دوام  لهما  متمنية  امل�شرتك،  التعاون  ج�شور  خمتلف  مد 

التوفيق والنجاح.

ومن جانبهما، اأعرب �شامي دميا�شي وعبداملنعم حممد 

لهتمامها  وتقديرهما  العام،  الأمني  بلقاء  اعتزازهما  عن 

ودعمها لعمل برنامج الأمم املتحدة للبيئة يف غرب اآ�شيا.

»الرتبية«: حتديد عدد الطلبة

 بحــ�سب حجـــم وخمــطط ال�ســف

�شارة جنيب: 

اأ�شدرت وزارة الرتبية والتعليم تعميًما ب�شاأن ال�شتعدادات 

املدار�س  يف   2022-2021 اجلديد  الدرا�شي  العام  لبدء 

الثانوية.

ووجه التعميم لتحديد وترتيب مواقع املقاعد يف كل �شف 

درا�شي بح�شب حجمه وفق خمططات توزيع الطلبة يف ال�شفوف 

الدرا�شية يف ظل تطبيق التباعد الجتماعي، بح�شب اآلية الإ�شارة 

التعميم  واأ�شار  كورونا.  فريو�س  انت�شار  مل�شتوى  ال�شوئية 

ال�شفوف  تق�شيم  ميكن  اأنه  اإىل  اخلدمات  اإدارة  عن  ال�شادر 

املتبع،  التباعد  معدل  بح�شب  مقا�شاتها  تختلف  التي  الدرا�شية 

ويرتاوح عدد الطلبة يف ال�شف الواحد بح�شب املخططات املرفقة 

التعميم على �شرورة  التعميم بني 20 و30 طالًبا. و�شدد  مع 

موافاة الإدارة التعليمية ببيانات اأع�شاء جلنة ال�شحة وال�شالمة 

يف كل مدر�شة، والإ�شراع يف تنفيذ التوجيهات الإدارية التي مت 

الإدارة  ملوافاة  دعا  كما  املدار�س،  مدراء  اجتماع  خالل  عر�شها 

التعليمية با�شتمارة متابعة انتظام القوى العاملة.

 ر�صم يو�صح توزيع الطلبة يف اأحد الف�صول 

خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�شيخ  ثمن 

و  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزير 

اأم�س  الوزراء  جمل�س  موافقة  الأوقاف 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

املبادرات  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

الو�شول  تعزيز  ب�شاأن  ال�شرتاتيجية 

والتي   ،2025  -2021 العدالة  اإىل 

تهدف  حماور  �شبع  طياتها  يف  حملت 

مبفهوم  العدالة  اإىل  الو�شول  تعزيز  اإىل 

اأ�شمل واأو�شع، لتلبي روؤية قيادة ح�شرة 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحبة 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

العمل  تطوير  يف  ال�شتمرار  يف  ورعاه 

الوقت  يف  وترتجم  والقانوين،  الق�شائي 

القت�شادية  الروؤية  تبنته  ما  نف�شه 

من   2030 البحرين  ململكة  امل�شتقبلية 

املعامالت  كل  يف  احلر  التناف�س  �شمان 

وتوفري اأق�شى درجات ال�شفافية والنزاهة 

يف القطاعني العام واخلا�س. 

املبادرات  هذه  اإن  العدل  وزير  وقال 

ال�شرتاتيجية تاأتي يف �شوء نهج التطوير 

والتحديث يف جميع املجالت الذي اختطه 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  به  ووجه 

تبنته  والذي  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

العام  يف  التن�شيقية  اللجنة  به  ودفعت 

2017 يف كل الأنظمة الإجرائية والفنية 

مبنظومة  املرتبطة  والتدريبية  والتقنية 

العدالة، الأمر الذي متخ�س عنه ب�شورة 

جلية اأرقام و بيانات واإح�شاءات عك�شت 

اأمتتة  يف  متقدمة  ونتائج  جذرًيا  حتولً 

املحاكم،  خمتلف  اأمام  الإجراءات  جميع 

وا�شتحداث  الدعوى  عمر  تقلي�س  ويف 

و�شائل و م�شارات جديدة لف�س النزاعات، 

نظام  واعتماد  القائمة،  الآليات  وتطوير 

اإدارة الدعوى وغريها.

املبادرات  تلك  اأن  الوزير  وبني 

تنفيذها  �شيجري  التي  ال�شرتاتيجية 

على  ترتكز  �شنوات،  خم�س  مدار  على 

اأ�شا�شية جامعة ت�شتهدف تطوير  حماور 

وتعزيز  والق�شائي  القانوين  العمل  بيئة 

تلك  حماور  وتتلخ�س  باململكة،  العدالة 

املبادرات يف تعزيز دور املرخ�شني لف�س 

اخلا�س،  بالقطاع  وال�شتعانة  املنازعات 

على  القدرة  وزيادة  اجلمهور،  وخدمة 

الإجراءات  وتطوير  بالأحكام،  التنبوؤ 

وتطوير  الرقمية،  واملحاكم  الق�شائية 

وتعزيز  القانونية،  املهنة  ممار�شة 

اإجراءات العدالة اجلنائية، وتطوير بيئة 

حماية الأ�شرة والطفل.

»املبادرات  اأن  العدل  وزير  وك�شف 

بيئة  حتفيز  تت�شمن  ال�شرتاتيجية 

اإطار  العدالة داخل وخارج  اإىل  الو�شول 

ر�شمية  اآليات  هناك  تكون  واأن  املحاكم، 

وغري ر�شمية قادرة على حتقيق العدالة 

وتعزيز مبداأ �شيادة القانون ميكن اللجوء 

اأو  الختالفات  ت�شوية  يف  للنظر  اإليها 

وباأدوات  خمتلف  باأ�شلوب  املطالبات 

متعددة و�شريعة، واأن تكون هذه الآليات 

قانونية، وغري نزاعية يف اأغلبها، تعتمد 

القطاع  فيها  ويلعب  الأطراف  ر�شا  على 

اخلا�س دوًرا حمورًيا«.

دور  كذلك  هناك  »ويكون  واأ�شاف: 

اآليات الو�شول  اأكرب للمرخ�شني لتطوير 

اخلدمة  مبزودي  اخلا�شة  العدالة  اإىل 

والعمالء، وكذلك حماية امل�شتهلك، وذلك 

القانون  حلكم  منفتحة  بيئة  �شوء  يف 

بالجتاهات  املتعاملني  كل  فيها  يعلم 

الرئي�شية للمحاكم وما ا�شتقرت عليه من 

مبادئ«.

واأ�شار اإىل اأن العمل امل�شتمر يف قطاع 

الراأي  وتبادل  الت�شاور  وكذلك  العدالة 

املبادرات  هذه  حماور  حول  حدث  الذي 

اإىل  اأدى  قد  الوزارات  من  العديد  بني 

ومن  املطروحة  ال�شيغة  بتلك  و�شعها 

الوزراء  جمل�س  من  لإجازتها  رفعها  ثم 

املوقر.

واأكد وزير العدل التطلع نحو تعزيز 

وجعها  الر�شمية  وغري  الر�شمية  الآليات 

عرب  النزاعات  ت�شوية  يف  فعالية  اأكرث 

�شواء  متعددة  اإجرائية  م�شارات  اعتماد 

اتفاقية،  اأو  ر�شائية  اأو  ق�شائية  اأكانت 

واإر�شاء ون�شر املبادئ القانونية امل�شتقرة 

واملجتمع  القت�شاد  ب�شوؤون  املت�شلة 

خمتلف  من  وغريها  والأفراد  والأ�شرة 

مناحي احلياة، والعمل على رفع الوعي 

من  انطالًقا  كله  وذلك  للجميع،  القانوين 

مبداأ  تعزيز  يف  املتج�شد  الأ�شمى  الهدف 

على  العمل  عرب  العدالة،  اإىل  الو�شول 

مبفهومه  العدالة  نظام  فاعلية  تر�شيخ 

اإليه،  الو�شول  قدرة  ومتكني  الأو�شع 

الروؤية  اإليه  تتطلع  ملا  ي�شتجيب  مبا 

مملكة  عليه  تكــون  اأن  القت�شادية 

يف  والتي  2030م،  العام  يف  البحرين 

م�شرتًكا  اأ�شا�شًيا  هدًفا  جت�شد  جوهــرها 

يتمثل يف بنــاء حيــاة اأف�شل للمواطنني 

واملقيمني على اأر�س مملكة البحرين.

مثمًنا اإقرار جمل�س الوزراء 7 مبادرات ا�سرتاتيجية لتعزيز الو�سول اإىل العدالة.. وزير العدل:

تعزيز دور املرخ�سني والقطاع اخلا�س وتطوير الإجراءات الق�سائية واملحاكم الرقمية

وزير العدل

البدء بالأعمال الختبارية  لقواعد ج�سور »تطوير �سارع الفاحت«

البلديات  و�شوؤون  ال�شغال  وزير  �شرح 

والتخطيط العمراين املهند�س ع�شام بن عبداهلل خلف 

باأنه مت البدء يف الأعمال الختبارية لإن�شاء القواعد 

اخلر�شانية جل�شور م�شروع تطوير �شارع الفاحت يف 

حمافظة العا�شمة الذي بداأت اأعمال تنفيذه يف اأبريل 

الختبارات  تلك  ت�شتمر  اأن  على  احلايل،  العام  من 

اإن�شاء  البدء مبا�شرة يف  ليتم بعدها  اأ�شابيع  ملدة 3 

القواعد اخلر�شانية الدائمة للج�شور.

الرئي�س  ال�شريان  يعد  الفاحت  �شارع  اإن  وقال 

لنقل احلركة املرورية ملنطقة �شرق العا�شمة املنامة، 

وميثل جزًءا من م�شروع اأكرب األ وهو �شارع املنامة 

بني  احلرة  املرورية  احلركة  ربط  بهدف  الدائري 

ثم  اخلارطة  وتقاطع  �شلمان  عي�شى  ال�شيخ  �شارع 

الفاحت  �شارع  ثم  �شلمان  وميناء  احل�شم  اأم  تقاطع 

- الذي يجري تطويره - و�شوًل اإىل منطقة خليج 

املنامة  ج�شر  عرب  املايل  البحرين  ومرفاأ  البحرين 

ال�شمايل. وبالتايل يتم تخفيف الزدحام على �شارع 

امللك في�شل ومن ثم تقاطع الفاروق و�شارع ال�شيخ 

ب�شارع  املرورية  احلركة  لتلتقي  �شلمان  بن  خليفة 

ال�شيخ عي�شى بن �شلمان مرة اأخرى. وميتد م�شروع 

تطوير �شارع الفاحت من ج�شر ال�شيخ حمد �شمالً اإىل 

تقاطع ميناء �شلمان جنوًبا وي�شمل امل�شروع تطوير 

دعيج  ال�شيخ  �شارع  مع  الفاحت  �شارع  تقاطعات 

الدولب،  وتقاطع  اخلليج(  )فندق  اأوال  و�شارع 

بهدف توفري حركة مرورية حرة يف كال الجتاهني 

على �شارع الفاحت.

وت�شمل الأعمال الرئي�شة للم�شروع على تو�شعة 

وتطوير �شارع الفاحت اإىل اأربع م�شارات يف كل اجتاه 

بامتداد ما يقارب 4 كيلومرتات، كما ي�شمل امل�شروع 

بالجتاهني بطول  م�شارات  بثالث  نفق  اإن�شاء  ا  اأي�شً

احلركة  لنقل  اخلليج  فندق  تقاطع  على  مرًتا   595

تقاطع  اإىل  اإ�شافة  واجلنوب،  ال�شمال  بني  املرورية 

ي�شمل  كما  الأر�شي.  امل�شتوى  على  باإ�شارات  يدار 

امل�شروع اإن�شاء ج�شر علوي اأحادي الجتاه مب�شارين 

على  �شمالً  املنامة  من  للقادمني  ي�شاًرا  لالنعطاف 

الفي�شل  �شعود  الأمري  �شارع  باجتاه  الفاحت  �شارع 

ال�شيخ  �شارع  مع  الفاحت  �شارع  تقاطع  اإلغاء  مع 

ا اإن�شاء ج�شر  دعيج احلايل. كما ي�شمل امل�شروع اأي�شً

علوي مب�شارين للدوران العك�شي بالقرب من مدخل 

كورني�س الفاحت للحركة املرورية املتجهة �شمالً.

»اخلارجية« تدين اإطالق ميلي�سيا 

احلوثي الإرهابية �ساروًخا باجتاه جازان

اإطالق  ب�شدة  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  اأدانت 

�شاروًخا  اإيران  من  املدعومة  الإرهابية  احلوثي  ميلي�شيا 

العربية  اململكة  يف  جازان  مدينة  باجتاه  بالي�شتًيا 

ال�شعودية ال�شقيقة، يف عمل اإرهابي جبان يعك�س اإ�شرارها 

على ا�شتهداف الأرا�شي ال�شعودية واملدنيني الآمنني.

دعم  قوات حتالف  بكفاءة  اخلارجية  وزارة  واأ�شادت 

ال�شاروخ  اعرتا�س  من  متكنت  التي  اليمن  يف  ال�شرعية 

�شف  يف  البحرين  مملكة  وقوف  توؤكد  فاإنها  وتدمريه، 

وتاأييدها  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  اململكة  مع  واحد 

لكل ما تتخذه من اإجراءات جتاه هذه العتداءات الإرهابية 

الغادرة، موؤكدة �شرورة تكاتف املجتمع الدويل جتاه هذه 

العتداءات احلوثية الآثمة التي تهدد اأمن املنطقة باأ�شرها.

القب�س على 4 اآ�سيويني حليازتهم 

وترويجهم مواد التبغ املمنوع

القب�س  من  العا�شمة  حمافظة  �شرطة  مديرية  متكنت 

اآ�شيويني حليازتهم وترويجهم مواد التبغ املمنوع  على 4 

تداولها )ال�شويكة، التمباك(.

والبحث  املعلومات  جمع  بعد  اأنه  املديرية  واأو�شحت 

املذكورين  الأ�شخا�س  هوية  اإىل  التو�شل  مت  والتحري 

تقدر  والتي  املمنوعة  املواد  وبحوزتهم  عليهم  والقب�س 

مايل  مبلغ  اإىل  بالإ�شافة  دينار،  األف   40 بحوايل  قيمتها 

ح�شيلة ما مت بيعه، م�شرية اإىل اأنه مت حتريز امل�شبوطات 

واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة.
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اأمني التظلمات يلتقي

رئي�س جمعية احلقوقيني 

العام للتظلمات  ا�ستقبل نواف حممد املعاودة الأمني 

الطيب،  عبداجلبار  الدكتور  اأم�س،  �سباح  مكتبه  يف 

اللقاء  بداية  ويف  البحرينية،  احلقوقيني  جمعية  رئي�س 

الزائر، وهناأه مبنح جمعية  بال�سيف  العام  الأمني  رّحب 

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

قبل املجل�س القت�سادي والجتماعي التابع لالأمم املتحدة، 

العامة  الأمانة  واأن�سطة  جهود  اأهم  معه  ا�ستعر�س  ثم 

لتطوير  به  قامت  وما  املا�سية  الفرتة  طوال  للتظلمات 

تداعيات  ظل  يف  خدماتها  من  ال�ستفادة  وطرق  و�سائل 

الإجراءات املتخذة ملكافحة انت�سار فريو�س كورونا ومبا 

يحقق خدمة اجلمهور بنف�س الكفاءة واملهنية املتبعة يف 

الظروف العادية.

خمت�سًرا  �سرًحا  للتظلمات  العام  الأمني  قدم  كما 

الأمانة  تعامل  اآلية  حول  الطيب،  عبداجلبار  للدكتور 

العامة للتظلمات مع منظمات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات 

اأم  املحلية  تلك  �سواًء  الإن�سان  حقوق  بق�سايا  املعنية 

بالتعاون  الدوام  على  ترحب  الأمانة  اأن  موؤكًدا  الدولية، 

مع هذه املنظمات يف جمالت عملها من منطلق احليادية 

به  تقوم  الذي  العمل  م�سداقية  يف  والثقة  وال�سفافية، 

باحلقائق  واملعززة  اإليها  تخل�س  التي  والنتائج  الأمانة 

والأدلة القانونية.

ويف ختام اللقاء متنى الأمني العام للتظلمات للدكتور 

عبداجلبار الطيب وجلمعية احلقوقيني البحرينية النجاح 

احلقيقية  ال�سورة  يعك�س  ومبا  عملهم،  يف  والتوفيق 

للخطوات الرائدة التي قامت بها البحرين لرت�سيخ احرتام 

مبادئ حقوق الإن�سان يف �ستى املجالت.

الأمني وزينل لـ»الأيام«: ب�شبب رفع الدعم احلكومي ال�شعودي لتلك ال�شركات

رفع اأ�شعار منتجات الألبان ال�شعودية بن�شب ت�شل اإىل %50

املواد  من  كبري  عدد  اأ�سعار  ارتفاع  مع  بالتزامن  ذلك  ياأتي 

من  وغريها  والعد�س  والرز  الزيت  بينها  ومن  الأ�سا�سية  الغذائية 

منع  نتيجة  الأ�سواق  يف  اللحوم  اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  اإ�سافة  املواد، 

وكالة الزراعة والرثوة البحرية بوزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 

اأحد  تف�سي  نتيجة  الكينية  اللحوم  ا�سترياد  العمراين  والتخطيط 

الأمرا�س يف املوا�سي بجمهورية كينيا.

وارتفعت اأ�سعار اللحوم لت�سل اإىل 3 دنانري للكيلو الواحد، كما 

ارتفاع  اإىل  اإ�سافة  اإىل %50،  ت�سل  بن�سبة  الزيوت  اأ�سعار  ارتفعت 

ملحوظ يف اأ�سعار الزبدة ومنتجات الألبان عموًما.

من جانبه اأ�سار خالد علي الأمني رئي�س جلنة الرثوة الغذائية 

اأمر  اأ�سعار اللحوم  اأن ارتفاع  اإىل  بغرفة �سناعة وجتارة البحرين 

مرفو�س وغري مربر، اإذ اإن املخزون يف مملكة البحرين من اللحوم 

تاأثر  اأي  دون  ال�سوق  احتياجات  لتلبية  يكفي  وامل�ستوردة  املحلية 

يذكر من قرار منع ا�سترياد اللحوم الكينية.

وحول ارتفاع اأ�سعار اللبان ال�سعودية اأكد الأمني اأن ذلك يعود 

ال�سركات حيث كانت ن�سبة  ال�سعودية لهذه  الدعم احلكومة  لرفع 

الدعم 50% ما ا�سطر امل�سدرين ال�سعوديني لرفع اأ�سعارهم ابتداًء 

الأ�سا�سية،  الأولية  املواد  اأ�سعار  ارتفاع  املقبل. وحول  �سبتمرب  من 

اأ�سار الأمني اإىل اأن ارتفاع اأ�سعار ال�سحن بن�سبة 100% ب�سبب �سح 

احلاويات وارتفاع البرتول، كان �سبًبا يف زيادة اأ�سعارها، كما اأن 

هذه الفرتة من العام ومع التقلبات بالأ�سواق العاملية ت�سهد اختالًفا 

طبيعًيا معهوًدا يف اأ�سعار بع�س املواد، اأ�سف اإىل ذلك اأن جمهورية 

ال�سني امل�سدر الأول للمواد الأولية واخلام للت�سنيع ارتفعت قيمة 

ال�سحن فيها بن�سبة اأكرث 120% مقارنة بال�سنوات املا�سية.

من جانبه لفت رئي�س �سركة البحرين للموا�سي اإبراهيم زينل 

اإىل اأن كميات اللحوم املعرو�سة يف الأ�سواق لن تتاأثر بقرار وكالة 

من  اللحوم  ا�سترياد  بوقف  بالبحرين  احليوانية  والرثوة  الزراعة 

كينيا، لوجود اأكرث من م�سدر اأبرزها تنزانيا وال�سودان.

�سجلت  املا�سيني،  ال�سهرين  وخالل  عامة،  »ب�سفة  واأ�ساف: 

معظم ال�سلع الأ�سا�سية ارتفاًعا ملحوًظا يف اأ�سعارها ب�سكل تدريجي 

ومتوا�سل، اإذ و�سل ارتفاع بع�س ال�سلع اإىل 40 و%50«.

وحول الأ�سباب، اأكد اأن هنالك عدة اأ�سباب، حيث رفعت الدول 

اأ�سعار ال�سحن وهي م�سكلة كبرية عاملية ولي�ست خا�سة بال�سوق 

اإىل  ال�سحن  حاويات  �سعر  رفعت  الدول  بع�س  اأن  كما  املحلي، 

امل�ستوردة  املواد  هذه  اأ�سعار  يف  اأثر  الذي  الأمر   ،%100 من  اأكرث 

من اخلارج، ومن بينها الزبدة واحلليب اخلام والورق والكارتون 

والعبوات والزيوت وغريها من الأمور.

اأن  الأ�سرتالية، كما  اللحوم  اأن هنالك ندرة يف توريد  واأ�ساف 

اأ�سعارها مرتفعة مقارنة باملا�سي.

اإبراهيم زينل خالد الأمني

م�سطفى ال�ساخوري:

اأ�صحاب  من  عدد  اأفاد 

حمال بيع الغذائية والربادات 

من  اإخطاًرا  ت�صلموا  اأنهم 

الألبان  �صركات  بع�ض 

اأ�صعار  برفع  تفيد  ال�صعودية 

بن�صب  منتوجاتهم  بع�ض 

ترتاوح بني %30 اإىل 50%، 

والروب  الألبان  بينها  ومن 

املربدة  املعلبات  وبع�ض 

كاللبنة والق�صطة وغريها.

الت�صعرية  وبح�صب 

اجلديد، فمن املزمع اأن يرتفع 

تباع  التي  الروب  علبة  �صعر 

 150 اإىل  فل�ض  بـ100  الآن 

لعلبة  ذاته  والأمر  فل�ًصا، 

اللنب.

الوحدة ت�شتهدف 200 مري�س ومري�شة خالل العام الأول.. »نهرا«:

اعتماد وحدة الإخ�شاب واأطفال الأنابيب مب�شت�شفى امللك حمد

�سلمان  ال�سيخ  طبيب  اللواء  اأعلن 

بن عطية اهلل اآل خليفة قائد م�ست�سفى 

اعتماد  مت  قد  اأنه  اجلامعي  حمد  امللك 

الأنابيب  واأطفال  الإخ�ساب  وحدة 

بامل�ست�سفى من الهيئة الوطنية لتنظيم 

 NHRA ال�سحية  واخلدمات  املهن 

من  هامة  ل�سريحة  خدماتها  لتقدم 

العقم  من  يعانون  الذين  املر�سى 

وتاأخر يف الإجناب.

ال�سيخ �سلمان  اللواء طبيب  وقال 

بن عطية اهلل اآل خليفة اإن هذا العتماد 

التي  التقييمية  الزيارة  بعد  جاء 

الهيئة  من  املخت�سة  اللجنة  بها  قامت 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

املعايري  على  بناًء   NHRA ال�سحية 

املعتمدة من قبل الهيئة، م�سرًيا اإىل اأنه 

قد مت بدء العمل يف الوحدة با�ستخدام 

اأحدث الو�سائل يف طرق عالج حالت 

العقم والتقنيات الطبية امل�ساعدة على 

يف  والإخ�ساب  ال�سطناعي  التلقيح 

الكفاءات  من  وباإ�سراف نخبة  الوحدة 

واملهارات الطبية، بالإ�سافة اإىل وجود 

خمت�سني وفنيني وغريها من اخلدمات 

هذه  وعالج  الوحدة  لإدارة  امل�ساندة 

املعرتف فيها  املعايري  احلالت ح�سب 

عامليا وبتكلفة مالية ب�سيطة.

ح�سني  الربوفي�سور  اأ�سار  فيما 

الن�ساء  اأمرا�س  ا�ست�ساري  مل�س 

وجراحة  الأنابيب  واأطفال  والولدة 

املناظري ورئي�س ق�سم الن�ساء والولدة 

يف امل�ست�سفى اإىل اأن الوحدة ت�ستهدف 

مري�س   200 الأول  العام  خالل 

ومري�سة، والذي من املتوقع اأن تتزايد 

الأعوام  يف  تدريجًيا  املر�سى  اأعداد 

املقبلة، حيث اإن الوحدة ت�ستقبل جميع 

احلالت التي حتتاج للعالج.

»العمل« تطبق 6 اأحكام اإنفاًذا لقانون العدالة

 الإ�شالحيـــة لالأطفـــال وحمايتهـــم مــن �شــوء املعاملـة

الوكيل  باأعمال  القائم  اأكدت 

امل�ساعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي، 

الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مديرة 

الجتماعية،  والتنمية  العمل  بوزارة 

جنوى عبداللطيف جناحي، اأنه تنفيًذا 

لإ�سدار ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

عاهل  خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد 

لالأطفال  الإ�سالحية  العدالة  قانون 

وحمايتهم من �سوء املعاملة، فقد تلقت 

الوزارة من اللجنة الق�سائية للطفولة 

�ستة اأحكام ب�ساأن اإنفاذ هذا القانون.

هذه  باأن  جناحي  واأو�سحت 

الأطفال  اإحلاق  تت�سمن  الأحكام 

التدريب  بربامج  عليهم  املحكوم 

والتاأهيل والربامج الرتبوية الوطنية 

ي�سرف  والتي  التطوعية  والأن�سطة 

على تنفيذها مركز حماية الطفل التابع 

للوزارة، وذلك وفًقا لأحكام املواد التي 

الإ�سالحية  العدالة  قانون  يف  وردت 

لالأطفال، م�سرية يف هذا ال�سياق اإىل اأن 

التدريبية  الربامج  لهذه  الزمنية  املدة 

وثالثة  �سنة  اإىل  �سهرين  من  ترتاوح 

�سهور ويومني. 

واأ�سارت اإىل اأن هذه الأحكام �سوف 

تنفذ بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات 

للقرار  ووفًقا  بالقانون،  العالقة  ذات 

وزير  �سعادة  اأ�سدره  الذي  الوزاري 

العمل والتنمية الجتماعية رقم )60( 

برامج  حتديد  ب�ساأن   2021 ل�سنة 

التدريب والتاأهيل والربامج الرتبوية 

الوطنية املقدمة من موؤ�س�سات الرعاية 

واخلا�سة  احلكومية  الجتماعية 

للخطر  واملعر�سني  اجلناة  لالأطفال 

تنفيذها،  واإجراءات  املعاملة  �سوء  اأو 

الوزاري  القرار  هذا  باأن  مو�سحة 

واآليات  والتدابري  الإجراءات  يت�سمن 

عن  ف�سالً  الأحكام،  تنفيذ  متابعة 

يف  الطفل  قدرة  مراعاة  على  تاأكيده 

والتاأهيل  التدريب  متطلبات  اإمتام 

قدراته  بح�سب  عليه  يفر�س  الذي 

ال�سحية  بنيته  وحالة  اجل�سدية، 

وِلياقته البدنية، ومبا ل يعيق انتظام 

�سعائره  وممار�سة  التعليم  يف  الطفل 

التدريب  يتجاوز  ل  بحيث  الدينية، 

على  يزيد  واأل  يومًيا  �ساعات  ثمان 

خم�سة اأيام يف الأ�سبوع.

جنوى جناحي

حممد بن عبداهلل: ن�شكر جميع من جتاوب مع احلملة والتزامهم باملواعيد

تطعيم 80% من البالغني من العمر 40 عاًما فما فوق باملن�شطة

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن 

لفريو�س كورونا )كوفيد-19( عن النتهاء 

من  اليوم  حتى   %80 ن�سبته  ما  تطعيم  من 

البالغني من العمر 40 عاًما فما فوق باجلرعة 

املن�سطة للذين تنطبق عليهم �سروط اجلرعة 

املن�سطة.

بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  ونوه 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  عبداهلل 

الطبي  الوطني  الفريق  رئي�س  لل�سحة 

للت�سدي لفريو�س كورونا بالدعم املتوا�سل 

من لدن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

املفدى حفظه  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

�ساحب  من  امل�ستمرة  واملتابعة  ورعاه،  اهلل 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

للن�سبة  و�سوٍل  من  حتقق  ما  اأن  واأكد 

املن�سودة يوؤكد ما يتميز به اجلميع من وعي 

اأنف�سهم وحميطهم  وم�سوؤولية وطنية جتاه 

املناعة  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  واملجتمع 

الإ�سابة  تداعيات  من  احلماية  وحتقيق 

بفريو�س كورونا و�سولً للتعايف التام منه 

وتقديره  �سكره  عن  معرًبا  عليه،  والق�ساء 

املعنيني  مع  جتاوبهم  على  الفئة  لهذه 

والتزامهم  للتطعيم  الوطنية  احلملة  يف 

هذا  خالله  من  حتقق  والذي  باملواعيد، 

النجاح بالو�سول للن�سبة املن�سودة يف وقت 

قيا�سي.

جلميع  واملقدرة  الكبرية  اجلهود  وثمن 

الكوادر  من  الأمامية  ال�سفوف  يف  العاملني 

من  امل�ساندة  واجلهات  والتمري�سية  الطبية 

طوال  بذلها  مت  التي  احلكومية  اجلهات  كل 

م�سارات التعامل مع اجلائحة من اأجل حماية 

اجلميع من فريو�س كورونا.

�سرورة  الطبي  الوطني  الفريق  واأكد 

الإجراءات  تطبيق  يف  اجلميع  ا�ستمرار 

الحرتازية  والتعليمات ال�سادرة من اجلهات 

من  حتقق  ما  على  احلفاظ  اأجل  من  املعنية 

جلائحة  الت�سدي  يف  ومكت�سبات  تقدم 

فريو�س كورونا، م�سرًيا اإىل اأن النتائج التي 

الوطنية  امل�سوؤولية  حتمل  تتطلب  حتققت 

ي�سمن  مبا  عليها  للمحافظة  واملجتمعية 

اجلهود  ويدعم  اجلميع  و�سالمة  �سحة 

الوطنية املبذولة يف هذا اجلانب.

ال�صيخ حممد بن عبداهلل
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بعد قرار رفعها من 24 اإىل 36 ديناًرا 

نواب يطالبون باإعفاء املواطنني من ر�سوم فح�ص كورونا يف املنافذ

ا للوفود الر�سمية البحرينية »الثقافة وال�سياحة« اعتمدته اأي�سً

اعتماد »جمتمع واعي« يف املن�ساآت االقت�سادية باأبوظبي

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

على  تعميًما  اأب�ظبي  باإمارة  االقت�شادية  التنمية  دائرة  اأ�شدرت 

تطبيق  ا�شتخدام  باعتماد  فيه  اأفادت  االإمارة،  يف  االقت�شادية  املن�شاآت 

»جمتمع واعي« ك��شيلة متطابقة مع نظام الدخ�ل االآمن.

وجاء يف التعميم: »حتيطكم دائرة التنمية االقت�شادية علًما ب�شدور 

قرار عن اللجنة باعتماد ا�شتخدام تطبيق جمتمع واعي اخلا�ص مبملكة 

البحرين ال�شقيقة ك��شيلة متطابقة مع نظام الدخ�ل االآمن يف اأب�ظبي 

هذا  عمل  نطاق  حتت  تدخل  التي  امل�اقع  بدخ�ل  مل�شتخدميها  وت�شمح 

النظام«. من جانبها، اعتمدت دائرة الثقافة وال�شياحة يف اأب�ظبي بطاقة 

املرور االأخ�شر لل�ف�د الر�شمية يف االإمارة.

واأ�شارت اإىل اعتماد ا�شتخدام تطبيق »جمتمع واعي« اخلا�ص مبملكة 

البحرين ك��شيلة متطابقة مع نظام الدخ�ل االآمن يف االإمارة، وت�شمح 

مل�شتخدمي التطبيق بالدخ�ل اإىل امل�اقع املعتمد دخ�لها بهذا النظام.

االقت�شادي«  »البيان  �شحيفة  اأوردت  ح�شبما  الدائرة  ودعت 

االإماراتية، اإىل �شرورة التاأكد من وج�د هذه البطاقة التي حتمل ا�شــم 

ال�زارة مع ال�ف�د املعنية لت�شهيل اإجـراءات دخ�لهم للم�اقع.

املا�شي  ماي�  �شــهر  وقــعتا يف  قد  واالإمــارات  البحرين  وكانــت 

اآمن  اعتـمــاد ممر �شفر  البلديــن ب�شــاأن  امل�شتــــركة بني  االتفــاقــية 

بني البلدين.

طالب عدداً من الن�اب باإلغاء ر�ش�م 

ك�رونا  لفريو�ص   )PCR(الـ فح�ص 

من  القادمني  جلميع  )ك�فيد-19( 

 24 من  زيادتها  قرار  بعد  امل�اطنني، 

ديناراً اإىل 36 ديناراً مما ي�شكل عبئاً مالياً 

بح�شب الت�شريحات النيابية التي طالب 

باإ�شمال امل�اطنني يف جميع املنافذ �شمن 

يف  املنت�شرة  الع�ش�ائي  الفح�ص  جه�د 

ال�شيطرة  بق�شد  اململكة  جميع حمافظات 

على انت�شار فريو�ص ك�رونا.

وطالب النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص 

الن�اب علي زايد ب�شرورة اإلغاء الر�ش�م  

جلميع  امل�اطنني  من  القادمني  جلميع 

اإىل  رفعها  اإعادة  بعد  خا�شة  االأعمار 

36 ديناراً بعد اأن كانت 24 ديناراً عرب 

اإن  اإىل  م�شرياً  الدويل،  البحرين  مطار 

�شعر الفح�ص ميثل عبء مايل كبري على 

اإىل  ع�دتها  حال  يف  البحرينية  االأ�شرة 

ال�طن.

وذكر اإن الدولة وفرت كافة االإمكانات 

والفح�ص  الطبية  الرعاية  لت�فري 

املحافظات  جميع  يف  املنت�شر  الع�ش�ائي 

امل�اطنني  لكل  والتطعيم جماناً  واحلجر 

اأن  امل�اطن  حق  اإىل  م�شرياً  واملقيمني، 

بعدم  وطنه  من  مميزة  بخدمات  يتمتع 

دفع اأي ر�ش�م يف حال ع�دته اإىل بالده 

بق�شد  �ش�اء  خارجية  وجهات  من  قادماً 

العالج اأو التعليم اأو العمل اأو ال�شياحة.

اإن  اإىل  زايد  علي  النائب  وقال 

الع�ش�ائية  والفح��شات  الفح��شات 

فح�ص  األف   12-11 اإىل  ي�مياً  تبلغ 

على  واملقيمني  امل�اطنني  جلميع  جماين 

حد �ش�اء، وباإمكان الدولة اأن ت�فر نف�ص 

البحرين  مطار  يف  للم�اطنني  اخلدمة 

بدول يف  اأ�ش�ة  فهد  امللك  وج�شر  الدويل 

املنطقة تقدم هذه اخلدمة جماناً مل�اطنيها، 

اإىل اإن البحرين من الدول املميزة  م�شدداً 

ك�رونا  فريو�ص  مكافحة  يف  واملتقدمة 

برئا�شة  البحرين  فريق  دور  بجه�د 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص 

يف  عدة  اجنازات  حتقيق  ومت  ال�زراء 

�شحي  تده�ر  اأي  من  املجتمع  حماية 

ب�شبب انفالت ال��شع ال�شحي يف العامل.

املالكي  با�شم  النائب  قال  من جانبه، 

على  ك�رونا  فح�ص  قيمة  رفع  اإن 

البحرين  مطار  عرب  القادمني  امل�اطنني 

ديناًرا   36 اإىل  ديناًرا   24 من  الدويل 

ي�شكل عبًئا مالًيا اإ�شافًيا على امل�اطنني، 

م�ؤكًدا على اأن ر�ش�م فح�ص ك�رونا على 

باأ�شعار رمزية  تك�ن  اأن  امل�اطنني يجب 

كما يف بقية الدول.

البحرينيني  اأن  اإىل  املالكي  واأ�شار 

ون�شف  �شنة  من  اأكرث  ط�ال  التزم�ا 

حت�شن  وبعد  والي�م  اجلائحة  عمر  من 

البحرين عادوا  العامل ويف  االأو�شاع يف 

ملمار�شة حياتهم من جديد وبحذر وذلك 

االجازة  اإىل اخلارج يف  ال�شفر  من خالل 

ال�شيفية، م�شيفا اأن زيادة ر�ش�م فح�ص 

الع�ائل  على  مالًيا  عبًئا  ي�شكل  ك�رونا 

اإجازاتها  من  البحرين  اإىل  �شتع�د  التي 

خالل  اجلائحة  من  كثرًيا  عانت  حيث 

االأ�شهر املا�شية.

اإعفاء  اإىل  املالكي  با�شم  النائب  ودعا 

اأو  ك�رونا  فح�ص  ر�ش�م  من  امل�اطنني 

اأن  ا  وخ�ش��شً رمزية،  مبالغ  اعتماد 

واإىل  باملجان  الداخل  يف  الفح��شات 

الفح��شات  خالل  من  وذلك  اجلميع 

فح�ص  األف   15 اإىل  ت�شل  التي  الي�مية 

باجله�د  املالكي  ون�ه  الي�م.  يف  واأكرث 

ال�طني  الفريق  بها  يق�م  التي  الكبرية 

تقدمي  خالل  من  وذلك  اجلائحة،  ط�ال 

اإىل  والتطعيم  والعالج  الفح��شات 

يف  �شاهم  مما  جماين،  وب�شكل  اجلميع 

اأدنى  اإىل  الي�مية  االإ�شابات  خف�ص 

امل�شت�يات.

حممد  النائب  قال  جانبه  من 

من  البحرين  مملكة  اإعفاء  اإن  ب�حم�د 

امل�اطنني  يحمي  �ش�ف  الفح�ص  ر�ش�م 

من  وميكنهم  اجلائحة  جراء  املت�شررين 

املحافظة على وظائفهم، وا�شتمرار حتمل 

رواتبهم،  تخفي�ص  برغم  املعي�شة  اأعباء 

داعًيا اإىل اإلغائها من قبل حك�مة البحرين 

�شعبها  اأبناء  ع�دت  والتي  الر�شيدة، 

كاهل  عن  التخفيف  يف  املبادرات  على 

خالل  من  الظروف  هذه  يف  املت�شررين 

مبادرات رائدة ت�ؤكد اأن البحرين بقيادتها 

ب�شالة  بكل  الفريو�ص  حاربت  وحك�متها 

من  ال�طن  اأبناء  حلماية  واإرادة  وق�ة 

اجلائحة �شحًيا ومادًيا ومعن�ًيا.

هذه  اإلغاء  باأن  حم�د،  ب�  ولفت 

اإليه  يدع�  �شعبي  مطلب  ه�  الر�ش�م 

البحرين  حك�مة  قبل  من  امل�اطن�ن 

االأقرب  تزال  وال  كانت  التي  الر�شيدة، 

مل�اطنيها، واالأكرث اهتماًما ورعاية لهم.

عبداهلل  الدكت�ر  النائب  و�شدد 

رفع  قرار  اإلغاء   �شرورة  على  الذوادي 

لفريو�ص   )PCR(الـ فح�ص  ر�ش�م 

القادمني  جلميع  )ك�فيد-19(  ك�رونا 

م�افقة  بعد  خا�شة  امل�اطنني  من 

على مقرتح ب�شفة  �شابقاً  الن�اب  جمل�ص 

ر�ش�م  من  امل�اطنني  الأعفاء  اال�شتعجال 

يف  والع�دة  ال�شفر  عند  ك�رونا  فح�ص 

جميع منافذ اململكة ومت اإحالته للحك�مة، 

ما  �شمن  احلالية  الفح��شات  واإ�شمال 

ع�ش�ائية  فح��شات  من  الدولة  به  تق�م 

ب�شكل ي�مي.

االآن  ي�شطرون  امل�اطنني  اإن  وقال 

لل�شفر بق�شد الدرا�شة اأو العالج مبختلف 

اأخرى  اأغرا�ص  الأي  اأو  العامل،  اأنحاء 

ت�شطر بامل�اطن لل�شفر ومنها عرب ج�شر 

امللك فهد لزيارة اأ�شرهم بعد انقطاع ط�يل 

ب�شبب اإجراءات ال�شفر يف كثري من الدول.

بعد اإ�سافة فح�ص ثالث

رفع فحو�سات كورونا للقادمني عرب املطار اإىل 36 ديناًرا

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

رفع  الطبي  ال�طني  الفريق  اأعاد 

ك�رونا  لفريو�ص   )PCR(الـ فح�ص  �شعر 

اإىل  للقادمني  ديناًرا   36 اإىل  )ك�فيد-19( 

بعد  الدويل، وذلك  البحرين  اململكة عرب مطار 

وقت  ديناًرا يف  اإىل 24  قد خف�شته  كانت  اأن 

اأعلنت  اأن  بعد  اجلديد  القرار  وياأتي  �شابق. 

امل�ا�شالت  ب�زارة  املدين  الطريان  �ش�ؤون 

اإ�شافة فح�ص )PCR( جديد  واالت�شاالت عن 

يف الي�م اخلام�ص بعد ال��ش�ل اإىل البحرين، 

ليك�ن جمم�ع الفح��شات للقادمني للمملكة 3 

اأيام؛  خم�شة  وبعد  ال��ش�ل؛  عند  فح��شات؛ 

ويف الي�م العا�شر. 

من  يتطلب  املتبعة،  االإجراءات  وبح�شب 

املتطعمني  اأو غري  املتطعمني  امل�شافرين  جميع 

القادمني اإىل مملكة البحرين البالغني من العمر 

املختربي  الفح�ص  اإجراء  ف�ق  فما  �شن�ات   6

لكل  ال��ش�ل  عند   )PCR( ك�رونا  لفريو�ص 

الدول،  جميع  من  للمملكة  القادمني  امل�شافرين 

اخلام�ص  الي�م  فح�ص  يف  اال�شتمرار  مع 

والعا�شر من ال��ش�ل جلميع امل�شافرين، على 

تطبيق  عرب  الفح��شات  تكلفة  دفع  يك�ن  اأن 

)جمتمع واعي(، اإىل جانب املن�شات امل�ج�دة 

واإلكرتونًيا  نقًدا  الدفع  تتيح  والتي  املطار  يف 

ب�ا�شطة البطاقات البنكية واالئتمانية.

وُي�شتثنى من الفح�ص االإلزامي امل�شافرون 

اأقل من �شن 6 �شن�ات.

رفعت الرئي�ص التنفيذي للهيئة ال�طنية 

الدكت�رة  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

التهاين  اآيات  اأ�شمى  اجلالهمة  عذبي  مرمي 

والتربيكات اإىل �شاحبة ال�شم� امللكي االأمرية 

قرينة عاهل  اآل خليفة،  اإبراهيم  بنت  �شبيكة 

الذكرى  مبنا�شبة  اهلل،  حفظها  املفدى  البالد 

االأعلى  املجل�ص  تاأ�شي�ص  على  الع�شرين 

للمراأة.

باملكانة  اجلالهمة  الدكت�رة  واأ�شادت 

للمراأة  االأعلى  املجل�ص  حققها  التي  الكبرية 

املتمثلة  الرائدة  اال�شرتاتيجية  روؤيته  عرب 

وم�شتدام،  متكافئ  تناف�شي  جمتمع  بناء  يف 

م�شيدة بجه�د �شم� االأمرية �شبيكة يف متكني 

املراأة البحرينية التي حققت طفرة كبرية يف 

خمتلف املجاالت.

الرئي�ص  ا�شتقبلت  االإطار  هذا  ويف 

التنفيذي للهيئة جلنة تكاف�ؤ الفر�ص بالهيئة 

ال�شنديل  نعمت  اأ.  امل�شت�شارة  برئا�شة 

ال�شبيعي ، حيث رحبت د. اجلالهمة باأع�شاء 

اللجنة مبنا�شبة اإعادة ت�شكيلها.

الفر�ص  تكاف�ؤ  جلنة  رئي�ص  و�شرحت 

امل�شت�شارة نعمت ال�شبيعي اإنه مت ا�شتعرا�ص 

عدد من املبادرات الداعمة مل�ظفي وم�ظفات 

ا�شتبانة  عمل  تنظيم  خالل  من  وذلك  الهيئة 

املراأة  احتياجات  اإدماج  ح�ل  ال�عي  قيا�ص 

وتكاف�ؤ الفر�ص  للمرة الثانية من بعد زيادة 

مع  التعاون  وكذلك  الهيئة  م�ظفي  عدد 

الفر�ص باملجل�ص  امل�شرفني على جلان تكاف�ؤ 

االأعلى للمراأة لتقدمي اخلدمات امل�شاندة للجان 

منها تقدمي املحا�شرات التثقيفية والت�ع�ية 

عن مهام جلان تكاف�ؤ الفر�ص.

ورفعت اللجنة العديد من املقرتحات مما 

جلميع  وم�شتقرة  اأمنة  بيئة  خلق  يف  ي�شهم 

جتهيز  مقرتح  ومنها،  بالهيئة  امل�ظفني 

املر�شعات  االأمهات   مل�شاعدة  بالهيئة  غرفة 

باال�شتمرار بالر�شاعة الطبيعية دون التاأثري 

اإن�شاء  الثاين  واملقرتح  عملهن،  طبيعة  على 

عيادة متكاملة مببنى الهيئة خلدمة م�ظفي 

الهيئة ملتابعة ال�شجل ال�شحي للم�ظفني ويف 

احلاالت الطارئة.

الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية:

مبادرات االأمرية �سبيكة حققت طفرة كبرية

 للمراأة البحرينية يف خمتلف املجاالت

حممد بو حمود با�سم املالكيد. عبداهلل الذوادي علي زايد

حممد بن اأحمد: نظافـــة املناطـــق 

ال�سناعيـــة يف عهـــدة »البلديـــات« 

 ال�سيخ حممد بن اأحمد

و�ش�ؤون  اال�شغال  ب�زارة  البلديات  �ش�ؤون  وكيل  اأعلن 

اأحمد  ال�شيخ حممد بن  املهند�ص  العمراين  البلديات والتخطيط 

املناطق  يف  النظافة  الأعمال  »البلديات«  ا�شتالم  عن  خليفة  اآل 

ال�شناعية يف مملكة البحرين، لت�شاف مهام اأعمال النظافة يف 

املناطق ال�شناعية اىل مهام »البلديات« الأعمال النظافة الي�مية 

بدًءا من ي�م غد 1 �شبتمرب اجلاري.

للمناطق  النظافة  خدمات  »اأن  البلديات  وكيل  واأو�شح 

ال�شناعية فيما �شبق كانت تق�م بها وزارة ال�شناعة والتجارة، 

اإىل  اخلدمات  هذه  �شت�شاف  املقبل  ال�شهر  من  بدًءا  اأنه  اإال 

يف  النظافة  واأعمال  القمامة  جمع  خدمات  وهي  »البلديات« 

واملنطقة  الل�ج�شتية  البحرين  ومنطقة  ال�شناعية  املناطق 

الزراعية يف ه�رة عايل بنف�ص املهام التي تق�م بها البلديات يف 

خدمات النظافة للمناطق ال�شكنية«.

اإحدى  مع  تعاقدت  ال�زارة  اأن  حممد  ال�شيخ  واأو�شح 

التعاقد:  بقيمة  املجال  هذا  يف  املتخ�ش�شة  ال�طنية  ال�شركات 

453 األف دينار بحريني وملدة 28 �شهًرا من تاريخ 1 �شبتمرب 

2021م اإىل 31 دي�شمرب 2023م«.

واأ�شار وكيل �ش�ؤون البلديات اإىل اأن املناطق التي ت�شملها 

ميناء  ومنطقة  ال�شناعية،  احلد  »منطقة  هي  املناق�شة  اأعمال 

ومنطقة  ال�شناعية،  �شرتة  �شمال  ومنطقة  ال�شناعية،  �شلمان 

املعامري ال�شناعية، ومنطقة اللح�شي ال�شناعية، ومنطقة املزرع 

البحرين  ال�شناعية وكذلك منطقة  ال�شناعية، ومنطقة اجلفري 

الل�ج�شتية يف احلد ال�شناعية اإ�شافة اإىل املنطقة الزراعية يف 

ه�رة عايل«.

واأكد ال�شيخ حممد على اأن اأعمال املناق�شة ب�شكل عام ت�شمل 

داخل  الطرق  »يدوًيا وميكانيكًيا« جلميع  ال�ش�ارع  كن�ص  على 

مناطق املحددة واإزالة القمامة واملخلفات من االأرا�شي املفت�حة 

واحلفاظ على نظافة املنطقة يف جميع االأوقات »م�شتثنًيا« من 

ذلك املخلفات التي ت�شنف على اأنها خملفات �شناعية. 

كمـــال: نحــــر�ص علــى دعـــم املراأة وتعزيـــز مبداأ تكافــوؤ الفــر�ص

التخطيط  عام  مدير  كمال  ف�ؤاد  مروان  رفع 

باملجل�ص  الفر�ص  تكاف�ؤ  جلنة  ورئي�ص  وامل�ارد 

التهاين  اآيات  اأ�شمى  والريا�شة،  لل�شباب  االأعلى 

االأمرية  امللكي  ال�شم�  �شاحبة  اإىل  والتربيكات 

�شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل البالد 

املفدى، رئي�شة املجل�ص االأعلى للمراأة، حفظها اهلل، 

اإن�شاء  على  عاما  ع�شرين  مرور  ذكرى  يف  وذلك 

املجل�ص االأعلى للمراأة حتت �شعار »�شراكة عدالة 

تكاف�ؤ  اجتماع جلنة  تناف�شية«، وذلك يف م�شتهل 

الفر�ص الذي تراأ�شه. 

على  االجتماع  كمال خالل  ف�ؤاد  مروان  واأكد 

امل�شرتك  والعمل  املتبادل  التعاون  اإطار  يف  اأنه 

وبت�جيه  للمراأة،  االأعلى  واملجل�ص  االأمانة  بني 

االأمني  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  �شلمان  ال�شيخ  من 

العام للمجل�ص االأعلى لل�شباب والريا�شة لتنفيذ 

فقد  الفر�ص،  تكاف�ؤ  ومتطلبات  ا�شرتاطات  جميع 

االلتزام  على  للمجل�ص  العامة  االأمانة  حر�شت 

بكافة القرارات الداعمة لدور املراأة واملعززة ملبداأ 

تكاف�ؤ الفر�ص. 

االأمانة  اأن  اإىل  كمال  ف�ؤاد  مروان  واأ�شار  كما 

البيانات  ق�اعد  حتديث  على  حتر�ص  العامة 

املنا�شب  تتقلد  التي  البحرينية  باملراأة  اخلا�شة 

مبادرات  �شمن  تاأتي  والتي  والقيادية،  التنفيذية 

ن�شبة  اأن  مبينا  اجلن�شني،  بني  الفر�ص  تكاف�ؤ 

امل�ظفات يف االأمانة العامة باملجل�ص تبلغ 42% من 

جمم�ع امل�ظفني، يف حني ت�شغل املراأة ما ن�شبته 

بح�ش�لها  تتميز  كما  العليا،  املنا�شب  من   %36

العليا  بالدرا�شات  تتمثل  اأكادميية  م�ؤهالت  على 

والدرجات اجلامعية، يف حني اأكد على هذه االأرقام 

تعك�ص مدى الكفاءة التي اأثبتتها املراأة البحرينية 

على كافة االأ�شعدة ويف خمتلف املجاالت. 

اهتمـام  مدى  كمال  ف�ؤاد  مروان  وبنينّ 

امل�ش�ؤولني يف االأمــانة العامة للمجــل�ص االأعلــى 

امل�ارد  تنمــية  ب�شرورة  والريا�شة  لل�شباب 

الب�شــرية واال�شتعــانة بالــك�ادر ال�طنيــة يف 

خمــتلف االأق�شام.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.
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ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.
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الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744
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الفني  الفح�ص  ر�سوم  احت�ساب  املعقول  من  هل 

لل�سيارات »10 دنانري« يف ال�سركات اخلا�سة لأكرث 

من مرة عند وجود خلل يف ال�سياراة ميكن ا�سالحه 

يف نف�ص اليوم؟

مواعيد التوثيق و�سلت اإىل ثالثه �سهور!!!!

 150 اإىل   و�سلت  اخلا�ص  املوثق  ور�سوم 

ديناًرا!!!!!

ال�سوؤال: هل هذا ما كنا نرجوه من  التحول الإلكرتوين؟
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براءة  على  يح�شل  اإدي�ش�ن  ت�ما�ص   -  1897

ا�شم  عليها  اأطلق  التي  املتحركة  ال�ش�ر  كامريا  اخرتاع 

الكينت�غراف.

اأول  يقدم  م�ت�رز  جرنال  من  ك�ب  وليام   1955

مركبة ت�شري بالطاقة ال�شم�شية يف �شيكاغ�.

1957 - الإعالن عن ا�شتقالل ماليزيا.

1964 ـ اإ�شهار نادي كاظمة الك�يتي.

1965 - تد�شني اخلط الهاتفي الأحمر بني الحتاد 

ال�ش�فيتي وال�ليات املتحدة واملخ�ش�ص ل�قت الأزمات 

اخلطرية..

الأحزاب  قان�ن  على  ي�افق  امللك ح�شني   -  1992

ال�شيا�شية يف الأردن.

1997 - ديانا �شبين�شر طليقة ويل العهد الربيطاين 

الأمري ت�شارلز و�شديقها دودي الفايد مي�تان يف حادث 

�شيارة يف نفق اأملا يف فرن�شا.

يعلن  اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�ص   -  2010

واأن  العراق  يف  الأمريكية  الع�شكرية  العمليات  نهاية 

العراقيني بات�ا م�ش�ؤولني عن الأمن يف بالدهم.

2016 - عزل ديلما رو�شيف من رئا�شة اجلمه�رية 

الربازيلية وت�يل مي�شال تامر خلًفا لها.

�صناعــــة �أزيـــاء للتالميــــذ حتمي مــــن »كوفيـــــد - 19«

ماليني �جلنيهات لتنظيف مو�قع من �لعلكة يف بريطانيا

 Tchaikovsky قالت �شركة

جزيئات  اإن  الرو�شية   Textile
ت�شفي  النان�ية  الف�شة 

للفريو�شات  م�شادة  خ�شائ�ص 

عليها  اأطلقت  اأقم�شة  على 

تت�شمنها  )الثان�ي(  »ليت�شي« 

اأزياء التالميذ.

الأقم�شة  تلك  وجتتذب 

ال�شحنة  ذات  الفريو�شات 

اخرتاق  من  ومتنعها  املعاك�شة 

اأي�شا  وحتجب  الأن�شجة، 

للفريو�شات  الن�وي  احلم�ص 

والبكترييا، ما يجعل من التكاثر 

م�شتحيال.

معمل  با�شم  ناطق  وقال 

يف  »ت�شايك�ف�شكي«  الن�شيج 

الأورال  مبنطقة  برمي  اإقليم 

اأقم�شة  اختبار  مت  اإنه  الرو�شية، 

التعقيم  معهد  يف  »ليت�شي« 

للرقابة  الفدرالية  للهيئة  التابع 

امل�شتهلك  حق�ق  حماية  على 

يف  با�شتخدامها  اأو�شى  والذي 

الأزياء املدر�شية.

من  ن�عني  ت�شطيب  يتم   

بج�شيمات  املدر�شية  الأقم�شة 

اأقم�شة  وهما  ف�شية  نان�ية 

الل�ن  و�ش�داء  زرقاء  البدلة 

اإر�شال  وكذلك القم�شان. وقد مت 

جمم�عة من الأقم�شة اإىل �شركات 

اإنتاج  يف  املتخ�ش�شة  اخلياطة 

الزي املدر�شي.

ماخ�نني،  دميرتي  قال 

الرو�شي،  بريم  اإقليم  حمافظ 

يف  �شريتدي  ال�شركة:  زار  الذي 

1 �شبتمرب املقبل اأكرث من ملي�ن 

من  م�شن�عا  ر�شميا  زيا  تلميذ 

�شركة  يف  املنتجة  الأقم�شة 

ت�شايك�ف�شكي.

م�شنع  اأن  يذكر 

ت�شايك�ف�شكي ا�شتخدم لأول مرة 

اجل�شيمات  با�شتخدام  الت�شطيب 

اإنتاج  يف  الف�شية  النان�ية 

لالأطباء  ال�اقية  املالب�ص  اأقم�شة 

الذين يتعر�ش�ن خلطر الإ�شابة 

.19-COVID بـ

وفاة �أ�صطورة مو�صيقى �لريغى 

�جلامايكي يل »�صكر�ت�ش« بريي

»�شكرات�ص«  ال�شهري يل  اجلامايكي  امل��شيقار  ت�يف 

عاما،   85 يناهز  عمر  عن  الأحد  م�شت�شفى  يف  بريي 

ح�شبما قال رئي�ص وزراء جامايكا اأندرو ه�لن�ص.

وقال ه�لن�ص: »�شيظل يل �شكرات�ص بريي دائما يف 

مقدًما  امل��شيقى،  عامل  يف  الكبرية«  مل�شاهمته  الذاكرة 

تعازيه للعائلة والأ�شدقاء واملعجبني.

ومل ترد معل�مات ف�رية عن �شبب ال�فاة.

مار�ص  يف  جامايكا  غرب  �شمال  يف  بريي  وولد 

رواد  اأحد  كان  فقد  ومغنيا،  منتجا  وب�شفته   .1936

القرن  و�شبعينيات  �شتينيات  خالل  الريغى  م��شيقى 

املا�شي.

اأثرت تقنيات اإنتاجه على العديد من امل��شيقيني من 

الأن�اع الأخرى خالل العق�د التالية. وعمل مع اأ�شط�رة 

الريغى ب�ب ماريل وغريه من امل��شيقيني اجلامايكيني 

املعروفني، كما عمل اأي�شا مع فنانني من دول اأخرى مثل 

ب�ل مكارتني.

ريغى  األب�م  لأف�شل  غرامي  جائزة  على  وح�شل 

العام 2003 على األب�مه »جاميكيان اإي تي«.

و�لد�ن يجرب�ن �بنتهما 

على تناول �ل�ُصم لرف�صها �لزو�ج

الأمنية امل�شرية مبحافظة قنا، من  متكنت الأجهزة 

لبنته  �شامة  مادة  و�شع  بتهمة  وزوجته  عامل  �شبط 

بعد تكبيلها فى املنزل بال�شال�شل وتعذيبها وو�شع مادة 

�شامة لها، بعد رف�شها الزواج.

عليها  املجنى  والد  اأن  املباحث،  حتريات  وك�شفت 

وزوجته، كبال البنة بال�شال�شل، وقاما بتعذيبها وو�شع 

مادة �شامة لها عبارة عن �شبغة �شعر، واأرغماها على 

اأحد  من  الزواج  رف�شها  بعد  منها،  للتخل�ص  تناولها 

اأقاربها. بح�شب الي�م ال�شابع امل�شرية

غرفة  من  اإخطاراً  تلقت  قنا،  اأمن  مديرية  وكانت 

العمليات، ب��ش�ل اأمل.ي.ح، 22 عاماً، مقيمة يف قرية 

لتناولها  املركزى،  ق��ص  م�شت�شفى  اإىل  قبلي  حجازه 

�شبغة �شعر ومت عمل الإ�شعافات الأولية وحت�يلها اإىل 

م�شت�شفى قنا العام ل�شتكمال العالج. واأخطرت النيابة 

العامة، ومت �شبط املتهمني.

يف اأجواء رومان�سيّة 

�ساحرة �سهدتها مدينة 

البندقيّة، قّدمت دار 

 Dolce&Gabbana
عر�ص »األتا مودا« 

للعام 2021. وذلك 

بح�سور جنمات 

عامليّات �ساركن 

بفعالياته وظهرن 

باإطاللت فاخرة 

حتمل توقيع هذه 

الدار الإيطاليّة 

العريقة.

و�سّكل ح�سور 

النجمة جنيفر لوبيز 

مفاجاأة هذا العر�ص، 

وقد ارتدت للمنا�سبة 

»كاب« طويل باللون 

الأخ�سر منقو�ص 

بالأزهار من جمموعة 

 Dolce&Gabbana
خلريف و�ستاء2021 

ن�سقته مع �سروال 

حريرّي مزّين 

بالورود و»كور�سيه« 

تغّطيه التطريزات. 

وهي كّملت اإطاللتها 

بتاج، بالإ�سافة 

اإىل حقيبة وحذاء 

متنا�سقني.

�شيم�ل�ن  العلكة،  منتجي  كبار  اأن  الثنني،  الربيطانية،  احلك�مة  اأعلنت 

مبادرة مباليني اجلنيهات، لتنظيف �ش�ارع بريطانيا، وردع امل�اطنني عن رمي 

القمامة. وح�شبما ذكرت �شحيفة »اإندبندنت« الربيطانية يف ال�شركات املنتجة 

للعلكة، وقعت على مبادرة يخ�ش�ص مب�جبها 10 ماليني اإ�شرتليني على مدى 

خم�ص �شن�ات، للحد من ف�شالت العلكة.

و�شيخ�ش�ص املبلغ الذي �شيبداأ �شرفه يف وقت لحق من هذا العام، لتنظيف 

م�اقع من العلكة، وت�شجيع ال�شل�كيات ال�شحيحة فيما يتعلق بالتخل�ص منها 

يف ال�ش�ارع، وفقا ل�زارة البيئة والغذاء وال�ش�ؤون الريفية.

»بقع  ق�لها:  باو،  ريبيكا  البيئة  وزيرة  عن  الربيطانية  ال�شحيفة  ونقلت 

العلكة املرماة يف الطرقات هي اآفة تلحق ال�شرر مبجتمعاتنا، وتف�شد �ش�ارعنا، 

وتهدر ماليني اجلنيهات من اأم�ال دافعي ال�شرائب«.

يف  ي�شاعدون  العلكة  منتجي  جتعل  ل  اجلديدة  »اخلطة  باو:  واأ�شافت 

اإجراءات حازمة ملنع  البلدات واملدن فقط، واإمنا ي�شارك�ن يف فر�ص  تنظيف 

النا�ص من اإلقائها«.

�ل�صحة: 112 حالة 

م�صابة بكورونا وال وفيات

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

 ،2021 اأغ�شط�ص   30 ي�م  يف   15853 عددها 

اأظهرت ت�شجيل 112 حالة قائمة جديدة منها 46 

حالة لعمالة وافدة، و49 حالة ملخالطني حلالت 

تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالة  قائمة، و17 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  86 حالة 

املتعافية اإىل 270091.
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نجاح تطعيم 80٪ بالجرعة المعززة يعكس وعي الجميع ومسؤوليتهم الوطنية

 مجلس الوزراء: تطوير عدد من التشريعات 
لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة التنمية

أع��رب مجل��س ال��وزراء ع��ن ش��كره وتقديره 
اس��تجابتهم  عل��ى  والمقيمي��ن  للمواطني��ن 
المس��ؤولة ف��ي أخ��ذ الجرعة المنش��طة من 
التطعي��م المض��اد لفيروس كورون��ا )كوفيد 
19(، مؤك��دًا أن النجاح ف��ي تطعيم 80% من 
الفئ��ة العمري��ة 40 عامًا فما ف��وق بالجرعة 
المعززة يعكس ما يتمتع به الجميع من وعي 

ومسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.
ث��م أعرب المجلس عن خال��ص تمنياته بعاٍم 
دراسٍي مليء باإلنجاز والتميز للطلبة والطالبات 
وللهيئات األكاديمية واإلدارية بمناس��بة بدء 
العام الدراس��ي الجديد، وأكد المجلس ضرورة 
االلت��زام باإلج��راءات االحترازي��ة وأخ��ذ الحذر 
واتباع اإلرش��ادات مع بدء العام الدراس��ي بما 
ُيسهم في دعم كافة جهود التصدي لفيروس 

كورونا وحفظ صحة وسالمة الجميع.
بع��د ذل��ك أدان مجل��س ال��وزراء التفجيرين 
اإلرهابيين اللذين وقعا في محيط مطار كابل 
بأفغانستان، معربًا عن تعازيه ألهالي وذوي 
الضحايا، وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل. 
ج��اء ذلك خالل ترؤس صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء االجتم��اع االعتيادي 
األس��بوعي لمجلس ال��وزراء ال��ذي عقد أمس 

بقصر القضيبية.
بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة 

على جدول أعماله وقرر ما يأتي:
أواًل: الموافقة على المذكرات اآلتية:

1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن تطوير عدد 
من التش��ريعات ذات األولوي��ة لتعزيز صيانة 
الحقوق وس��يادة القان��ون ومواكبة متطلبات 

التنمية.
2. مذك��رة اللجن��ة الوزارية للش��ؤون المالية 
واالقتصادي��ة والتوازن المالي بش��أن اعتماد 
قائم��ة المش��روعات التي يت��م تمويلها من 

المس��اهمات الخاصة عبر التعاون مع القطاع 
الخاص، والمعايير المقترحة إلدراج المشاريع 
ضم��ن القائمة، ومنه��ا أن تكون المش��اريع 
إنش��ائية وتحقق الفائدة للمجتمع، وأن تقوم 
وزارة المالي��ة واالقتص��اد الوطني بالتنس��يق 
مع الجهة الحكومية المس��ؤولة عن المشروع 
لمراجعة تكاليف المشاريع المقترحة وتحديد 
التش��غيلية للمش��اريع اإلنشائية  االحتياجات 
بش��كل مس��بق، ويه��دف ذل��ك إل��ى تعزي��ز 
االستفادة من المساهمات التمويلية الخاصة 

في تمويل المشاريع اإلنشائية ذات األولوية.
3. مذك��رة اللجن��ة الوزارية للش��ؤون المالية 
واالقتصادية والتوازن المالي بش��أن مس��ودة 
تقري��ر الحكومة للمراجعة الرابعة للسياس��ة 
التج��ارة  منظم��ة  ف��ي  للمملك��ة  التجاري��ة 
العالمي��ة، وال��ذي يؤك��د االلت��زام بالقواعد 
والضواب��ط والتعه��دات بموج��ب االتفاقات 

متعددة األطراف بالمنظمة.
4. مذك��رة وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوق��اف بخصوص مب��ادرات تعزيز الوصول 
تق��وم  والت��ي   ،2025-2021 العدال��ة  إل��ى 
على ع��دة مرتكزات لتحقيق العدالة وس��يادة 

القانون.
5. مذكرة وزير شؤون اإلعالم بشأن المشاريع 
الفني��ة والتقنية لوزارة ش��ؤون اإلعالم ضمن 
 ،2022-2019 للس��نوات  الحكوم��ة  برنام��ج 
والتي تتضمن تنفيذ 19 مش��روعًا فنيًا وتقنيًا 
لتطوير الب��ث اإلذاع��ي والتلفزيوني وتحديث 

البنية التحتية لقطاع اإلعالم.
 ث��م أخذ المجل��س علمًا م��ن خ��الل التقارير 
الوزاري��ة ألصح��اب الس��عادة ال��وزراء، بنتائج 
زيارة الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا 
االتحادي��ة، والمش��اركات الخارجي��ة ألصحاب 
المعالي والسعادة الوزراء، وزيارات وزراء الدول 

الشقيقة والصديقة لمملكة البحرين.

 ضرورة االلتزام باإلجراءات 
االحترازية مع بدء العام الدراسي الجديد

 اعتماد قائمة المشروعات الممولة 
من المساهمات الخاصة عبر التعاون »الخاص«

 اعتماد المراجعة الرابعة 
للسياسة التجارية للمملكة في »التجارة العالمية«
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»الفريق الوطني«: تطعيم 80٪ من البالغين 
40 عامًا فما فوق بالجرعة المنشطة

أعل��ن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا »كوفيد 19« عن 
االنته��اء من تطعيم ما نس��بته 80% حتى يوم أم��س من البالغين من 
العمر 40 عامًا فما فوق بالجرعة المنشطة للذين تنطبق عليهم شروط 

الجرعة المنشطة.
ون��وه رئي��س المجلس األعل��ى للصحة رئي��س الفريق الوطن��ي الطبي 
للتص��دي لفي��روس كورونا الفريق طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل آل 
خليف��ة بالدع��م المتواصل من لدن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، والمتابعة المس��تمرة من 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء. وأكد أّن ما تحقق من وصوٍل للنس��بة المنش��ودة 
يؤك��د ما يتميز به الجميع من وعٍي ومس��ؤولية وطنية تجاه أنفس��هم 
ومحيطهم والمجتمع بما يسهم في تعزيز المناعة وتحقيق الحماية من 
تداعي��ات اإلصابة بفيروس كورونا وصواًل للتعاف��ي التام منه والقضاء 

عليه، معربًا عن شكره وتقديره لهذه الفئة على تجاوبهم مع المعنيين 
في الحمل��ة الوطنية للتطعيم والتزامه��م بالمواعيد، والذي تحقق من 

خالله هذا النجاح بالوصول للنسبة المنشودة في وقت قياسي.
وثمن الجهود الكبيرة والُمَق��درة لكافة العاملين في الصفوف األمامية 
م��ن الكوادر الطبي��ة والتمريضية والجهات المس��اندة من كل الجهات 
الحكومية التي تم بذلها طوال مس��ارات التعام��ل مع الجائحة من أجل 

حماية الجميع من فيروس كورونا.
وأك��د الفري��ق الوطني الطبي عل��ى ضرورة اس��تمرار الجميع في تطبيق 
اإلج��راءات االحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية من أجل 
الحفاظ على ما تحقق من تقدم ومكتسبات في التصدي لجائحة فيروس 
كورونا، مش��يرًا إلى أن النتائج التي تحققت تتطلب تحمل المس��ؤولية 
الوطنية والمجتمعية للمحافظة عليها بما يضمن صحة وسالمة الجميع 

ويدعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا الجانب.

تستهدف خالل العام األول 200 مريض ومريضة

 »نهرا« تعتمد وحدة اإلخصاب
 وأطفال األنابيب في »حمد الجامعي«

أعل��ن قائد مستش��فى المل��ك حمد 
الجامعي اللواء طبيب الش��يخ سلمان 
ب��ن عطي��ة اهلل آل خليف��ة، أن��ه ق��د 
تم اعتم��اد وحدة اإلخص��اب وأطفال 
األنابي��ب بالمستش��فى م��ن الهيئة 
الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 
الصحي��ة »نه��را« لتق��دم خدماته��ا 
لش��ريحة هامة من المرض��ى الذين 
يعانون من العقم وتأخر في اإلنجاب.
وقال اللواء طبيب الش��يخ سلمان بن 
عطية اهلل آل خليفة، إن هذا االعتماد 
جاء بعد الزيارة التقييمية التي قامت 
به��ا اللجن��ة المختص��ة م��ن الهيئة 
الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 
الصحية »نه��را« بناء عل��ى المعايير 
المعتمدة م��ن قبل الهيئة، مش��يرًا 
أنه ق��د تم ب��دء العمل ف��ي الوحدة 
باس��تخدام أحدث الوس��ائل في طرق 
عالج ح��االت العقم والتقنيات الطبية 
المس��اعدة على التلقي��ح االصطناعي 
واإلخصاب في الوحدة وبإشراف نخبة 
م��ن الكف��اءات والمه��ارات الطبي��ة 
باإلضافة إلى وجود مختصين وفنيين 
وغيرها من الخدمات المساندة إلدارة 
الوح��دة وع��الج هذه الحاالت حس��ب 
عالمي��ًا  فيه��ا  المعت��رف  المعايي��ر 

وبتكلفة مالية بسيطة.

فيما أش��ار استش��اري أمراض النساء 
وال��والدة وأطف��ال األنابي��ب وجراحة 
المناظير ورئيس قسم النساء والوالدة 
في المستش��فى البروفيس��ور حسني 
ملص، إلى أن الوحدة تستهدف خالل 
الع��ام األول 200 مري��ض ومريضة، 
وال��ذي من المتوق��ع أن تتزايد أعداد 
المرضى تدريجيًا في األعوام المقبلة 
جمي��ع  تس��تقبل  الوح��دة  أن  حي��ث 
الح��االت التي تحت��اج للعالج. وأضاف 

أنه تم تجهيز وحدة اإلخصاب وأطفال 
األنابيب بمتابعة مباش��رة من قائد 
المستش��فى بحيث تتوف��ر أحدث ما 
توصل إليه العلم من أجهزة وتقنيات 
ف��ي  وبرتوك��والت عالجي��ة  حديث��ة 
ه��ذا المجال من خدمات التش��خيص 
والع��الج الطبي وجراح��ات الخصوبة 
والتلقي��ح الصناع��ي وطف��ل األنبوب 
والتلقي��ح المجه��ري، فح��ص األجنة 
قبل نقلها وتجميد األجنة واألمش��اج، 

مؤكدًا أن عنص��ر الخصوصية والدقة 
واألم��ان ف��ي جمي��ع مراح��ل العالج 
إدارة  أولوي��ات  م��ن  ه��م  للزوجي��ن 
أن   مضيف��ًا  والوح��دة،  المستش��فى 
تدش��ين وح��دة اإلخص��اب وأطف��ال 
األنابيب بالمستش��فى ج��اء من أجل 
تحقي��ق آم��ال المرض��ى المحتاجين 
للعالج والراغبين باإلنجاب و كخطوة 
لخدم��ة  جدي��دة  خدم��ات  إلدراج 

المواطنين والمقيمين في المملكة.

استعراض المبادرات الداعمة لموظفي وموظفات الهيئة

 »تكافؤ الفرص«: غرفة لألمهات المرضعات
 وعيادة لخدمة موظفي »المهن الصحية«

التنفي��ذي  الرئي��س  رفع��ت 
للهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن 
»نه��را«  الصحي��ة  والخدم��ات 
الدكتورة مريم الجالهمة أسمى 
آي��ات التهاني والتبري��كات إلى 
صاحبة الس��مو الملك��ي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة 
قرين��ة عاه��ل الب��الد المف��دى، 
بمناس��بة الذكرى العشرين على 
تأسيس المجلس األعلى للمرأة، 
مش��يدة بالمكان��ة الكبيرة التي 
حققه��ا المجلس األعل��ى للمرأة 
الرائدة  االستراتيجية  رؤيته  عبر 
مجتم��ع  بن��اء  ف��ي  المتمثل��ة 
ومس��تدام،  متكاف��ئ  تنافس��ي 
األمي��رة  مثمن��ة جه��ود س��مو 
الم��رأة  تمكي��ن  ف��ي  س��بيكة 
البحريني��ة الت��ي حقق��ت طفرة 

كبيرة في مختلف المجاالت.
ج��اء ذلك خالل اس��تقبالها لجنة 
تكافؤ الفرص بالهيئة برئاس��ة 
الس��بيعي،  نعمت  المستش��ارة 
اللجن��ة  بأعض��اء  رحب��ت  حي��ث 

بمناسبة إعادة تشكيلها.
ت��م  إن��ه  الس��بيعي،  وقال��ت 
اس��تعراض عدد م��ن المبادرات 
الداعم��ة لموظف��ي وموظف��ات 
الهيئ��ة وذلك من خ��الل تنظيم 
عمل استبانة قياس الوعي حول 
إدماج احتياج��ات المرأة وتكافؤ 

الف��رص للم��رة الثانية من بعد 
الهيئ��ة  موظف��ي  ع��دد  زي��ادة 
المش��رفين  مع  التعاون  وكذلك 
الف��رص  تكاف��ؤ  لج��ان  عل��ى 
بالمجلس األعلى للمرأة لتقديم 
الخدمات المس��اندة للجان منها 
التثقيفية  تقدي��م المحاض��رات 
لج��ان  ع��ن مه��ام  والتوعوي��ة 

تكافؤ الفرص.
م��ن  العدي��د  اللجن��ة  ورفع��ت 
المقترحات مما يس��هم في خلق 
بيئ��ة أمن��ة ومس��تقرة لجمي��ع 
ومنه��ا،  بالهيئ��ة  الموظفي��ن 
مقت��رح تجهي��ز غرف��ة بالهيئة 
المرضعات  األمهات  لمس��اعدة 
الطبيعية  بالرضاعة  باالستمرار 

دون التأثير على طبيعة عملهن، 
عيادة  إنش��اء  الثاني  والمقت��رح 
متكاملة بمبن��ى الهيئة لخدمة 
موظفي الهيئة لمتابعة السجل 
الحاالت  الصحي للموظفين وفي 

الطارئة.
مقترح��ًا  اللجن��ة  بحث��ت  كم��ا 
بالمن��زل  العم��ل  باس��تمرار 
للموظفي��ن كونه��م أولي��اء أمور  
متابعي��ن ألبنائه��م الملتحقي��ن 
حديثًا بالصفوف المدرسية، وذلك 
لما شهدناه من نجاح فكرة العمل 
من المن��زل والتقليل من اإلجازات 
ولتحقي��ق  والمرضي��ة  الس��نوية 
الهدف األساس��ي و هو االس��تقرار 

األسري واإلنتاج الوظيفي.

مقترح��ًا  اللجن��ة  بحث��ت  كم��ا 
بدع��م مواهب موظف��ي الهيئة 
تش��جيعهم  ف��ي  يس��هم  بم��ا 
وتمكينهم بالشراكة مع الجهات 
كذل��ك  والعم��ل  الصل��ة،  ذات 
مراجعة استراتيجية لجنة تكافؤ 
الفرص لتواك��ب التطورات التي 
يح��ث عليه��ا المجل��س األعل��ى 
للم��رأة وه��و اس��تخدام تقني��ة 
عل��وم المس��تقبل حي��ث خاضت 
الهيئة تج��ارب عديدة وطبقتها 
على أرض الواق��ع لخدمة الوطن 
والمواط��ن وإنج��از المعام��الت 
بالس��رعة المطلوب��ة وفي وقت 
قياس��ي وذل��ك باجته��اد جميع 

منتسبي الهيئة.

اعتماد تطبيق »مجتمع واعي« 
وسيلة دخول آمن في إمارة أبوظبي

أعلن��ت اإلم��ارات عن اعتماد اس��تخدام تطبي��ق »مجتمع واعي« 
الخاص بالبحرين كوس��يلة دخول آمن في إمارة أبوظبي، وتسمح 
لمس��تخدمي التطبيق بالدخ��ول إلى المواق��ع المعتمد دخولها 

وفق بطاقة المرور األخضر للوفود الرسمية في العاصمة.
وطلب��ت دائ��رة الثقافة والس��ياحة ف��ي أبوظبي من المنش��آت 
الفندقي��ة والس��ياحية والمتاحف والمواقع الثقافي��ة والترفيهية 
ف��ي اإلمارات اعتماد بطاقة المرور األخضر للوفود الرس��مية في 

العاصمة بناًء على التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية.
وقال��ت الدائ��رة، ف��ي تعميم أرس��لته أم��س إلى مدي��ري هذه 
المنش��آت، إن وزارة الخارجي��ة والتعاون الدول��ي قامت باعتماد 
إص��دار بطاقة المرور األخضر للوفود الرس��مية في اإلمارة والتي 
تس��مح لهم بالدخول اآلمن إل��ى المواقع المح��ددة التي تعمل 

بنظام الدخول اآلمن من دون استخدام تطبيق »الحصن«.
ودع��ت الدائرة حس��بما ذك��رت صحيف��ة »البيان«، إل��ى ضرورة 
التأكد من وجود هذه البطاقة التي تحمل اسم الوزارة مع الوفود 

المعنية لتسهيل إجراءات دخولهم للمواقع.
وتعتزم إمارة أبوظبي اس��تقبال السفن الس��ياحية اعتبارًا من 1 
س��بتمبر في ميناءي زايد وميناء صير بن��ي ياس اعتبارًا من األول 

من سبتمبر الجاري.

 42٪ نسبة الموظفات في 
 »األعلى للشباب والرياضة«
 و36٪ يشغلن مناصب عليا

أكد مدير ع��ام التخطيط والموارد ورئي��س لجنة تكافؤ الفرص 
بالمجل��س األعلى للش��باب والرياض��ة مروان كم��ال، أن األمانة 
العام��ة تحرص عل��ى تحديث قواع��د البيانات الخاص��ة بالمرأة 
البحرينية التي تتقلد المناصب التنفيذية والقيادية، والتي تأتي 
ضم��ن مب��ادرات تكافؤ الفرص بين الجنس��ين، مبينًا أن نس��بة 
الموظف��ات في األمانة العامة بالمجل��س تبلغ 42% من مجموع 
الموظفين، في حين تش��غل المرأة ما نسبته 36% من المناصب 
العلي��ا، كما تتمي��ز بحصولها عل��ى مؤه��الت أكاديمية تتمثل 
بالدراس��ات العليا والدرج��ات الجامعية، في حي��ن أكد على هذه 
األرقام تعكس م��دى الكفاءة التي أثبتتها المرأة البحرينية على 

كافة األصعدة وفي مختلف المجاالت. 
ورفع كمال، أس��مى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد 
المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة، بذكرى مرور عشرين عامًا 
على إنش��اء المجلس األعلى للمرأة تحت ش��عار »ش��راكة عدالة 
تنافسية«، وذلك في مس��تهل اجتماع لجنة تكافؤ الفرص الذي 

ترأسه.
وأكد على أنه في إطار التعاون المتبادل والعمل المش��ترك بين 
األمان��ة والمجل��س األعلى للم��رأة، وبتوجيه م��ن األمين العام 
للمجلس األعلى للش��باب والرياضة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة لتنفيذ جميع اش��تراطات ومتطلب��ات تكافؤ الفرص، فقد 
حرص��ت األمانة العامة للمجل��س على االلتزام بكاف��ة القرارات 

الداعمة لدور المرأة والمعززة لمبدأ تكافؤ الفرص.
وبي��ن كمال م��دى اهتم��ام المس��ؤولين ف��ي األمان��ة العامة 
للمجل��س األعل��ى للش��باب والرياضة بض��رورة تنمي��ة الموارد 
البش��رية واالس��تعانة بالك��وادر الوطنية في مختلف األقس��ام، 
متابعًا: »نفخر بوجود مجموعة من الطاقات الش��بابية وأصحاب 
الخبرة في األمان��ة العامة، وبالطبع فإن للمرأة البحرينية مكانة 
مرموق��ة ومناصب مهمة كذلك«، موضحًا ب��أن للمرأة حضورها 
المميز م��ن خالل تقلدها مناصب مهمة ورئيس��ية ضمن دائرة 

العمل في األمانة. 

 رفع سعر »فحص كورونا« 
عند وصول المسافر إلى 36 دينارًا

حذيفة إبراهيم «

رفع��ت البحرين س��عر فحص في��روس كورونا 
)كوفيد�19( عند وصول المس��افرين إلى مطار 
المملك��ة إلى 36 دين��ارًا، بعد أن ت��م اعتماد 
إج��راء 3 فحوصات، األول عند الوصول، والثاني 

ف��ي الي��وم الخام��س م��ن الوص��ول، والثالث 
في الي��وم العاش��ر. وبحس��ب ما ه��و موجود 
في تطبي��ق »مجتمع واعي« فقد ارتفع س��عر 
الفحص إلى 36 دينارًا. يذكر أن س��عر الفحص 
ارتف��ع وانخفض ع��دة مرات منذ بدء تفش��ي 
الجائحة، وذلك بعد تغيير اإلجراءات في زيادة 

عدد الفحوصات أو خفضه��ا، وفقًا للمعطيات 
العالمي��ة. وكان��ت البحري��ن قد أعلن��ت يوم 
األربع��اء الماض��ي ال��� 24 من أغس��طس عن 
إضافة فح��ص اليوم الخامس من الوصول إلى 
المملكة، على أن يتم البدء بتطبيقه من أمس 

األحد 29 أغسطس.



256 ألف حس��اب بنكي جديد، هذا ما قرأته كمصرفية 
ف��ي تصري��ح الرئيس التنفي��ذي لهيئة تنظيم س��وق 
العمل الس��يد جمال عبد العزيز العلوي، بشأن جاهزية 
الهيئة لتطبيق المرحلة الثانية من نظام حماية األجور 

مطلع سبتمبر المقبل.
وس��امحوني إن كنت أقرأ الخبر بطريقة مختلفة، ولكن 
الملفت هو بدء تدش��ين ربع مليون حساب بنكي جديد 

في البحرين التي يصل تعداد س��اكنيها حوالي مليون 
ونص��ف، أي بما يتجاوز 16% من البش��ر ف��ي المملكة، 
وهو رقم غير متناس��ق مع ما وصل��ت إليه البحرين من 
تقدم تكنولوجي ومالي، وبعد أن أصبح الهاتف الذكي 

في يد أبسط الناس.
لكن هذا الرقم يضع البنوك في البحرين أمام مسؤولية 
عمل مكثفة، أثق أنها موجودة وتس��تطيع اس��تيعاب 

ه��ذا الرق��م بكف��اءة، فلدين��ا بني��ة تحتي��ة مصرفية 
تس��تطيع تقديم خدم��ات متميزة له��ؤالء الوافدين 
الجدد على النظ��ام البنكي، ولكن المس��ؤولية في أن 
نس��بة كبي��رة من أصحاب ه��ذه الحس��ابات يحتاجون 
لدعم معرفي الس��تخدام التكنولوجيا المالية المتاحة 

اليوم.
ويمث��ل الرق��م أيض��ًا فرصة جي��دة للمص��ارف في أن 
تتيح خدمات مس��تحدثة له��ذه الفئة التي تقوم عادة 
بتحويالت مالي��ة لمعظم رواتبها إلى خ��ارج البحرين، 
خاصة وأن بعض الدول كانت تحت عقوبات اقتصادية 
دولية، ولم يك��ن متاحًا أمام مواطنيها س��وى التبادل 
الخف��ي لألموال، وفي هذا الص��دد أثمن جهود مصرف 
البحري��ن المرك��زي ف��ي تفعي��ل الرب��ط اإللكتروني 
بين هيئة تنظيم س��وق العمل والمؤسس��ات المالية 
والمصرفي��ة وكذلك التعاون م��ع غرفة تجارة وصناعة 
البحري��ن، بحيث تتحق��ق األهداف المرج��وة من نظام 

ربط األجور.
وهن��اك العديد من ف��رص التكنولوجي��ا المالية التي 
ستتولد من خالل هذه التجربة، حيث استطاعت شركات 
ناشئة في دول عربية أن تقدم خدمات مصرفية رديفة 
للعمالة الموس��مية بالتعاون م��ع البنوك، لذلك يجب 
على ش��ركات الفنتك أن تس��ارع ف��ي اصطياد الفرص 
المتاحة وأن توجد تعاونًا مع البنوك في استيعاب هذا 

الحجم الهائل من الحسابات البنكية القادمة.
خاتمة البد أن نذكرها ونؤك��د عليها.. البحرين تقدم 
الي��وم نموذج��ًا فري��دًا ف��ي منظومة حقوق اإلنس��ان 
بالمنطق��ة، عبر تفعيل ه��ذا النظام، وتوثق مس��يرة 
تفعيل رؤية جاللة الملك المفدى لبحرين المس��تقبل، 
والتي ينفذها بوطنية خالصة س��مو ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء، بقي��ادة فريق البحري��ن الوطني الذي 
يواص��ل يومًا بعد آخر العمل عل��ى رفع مكانة البحرين 

في جميع المجاالت.
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حاسبي حسابِك ال يقفل
»حاسبي«، »انتبهي«، »حطي بالك« على أال يتم إقفال 
حس��ابِك عل��ى تويتر م��رة أخ��رى. وغيره��ا الكثير من 
العبارات سمعتها من أش��خاص عّدة بناًء على تغريدة 
كتبته��ا منذ قرابة األس��بوعين. ولو دققتم بها س��وف 
تش��عرون أنها حقيقية وصادقة من جه��ة وخالية من 
أي افتراء من جهة أخرى، ونّصها كاآلتي: »بس��بب حزب 

إبليس – لبنان صار بال شقيق أو صديق«.
وال أغفل أيض��ًا أن مجموعة أخرى من المتابعين قامت 
بإلغ��اء متابعته��ا لي على صفحة االنس��تغرام بعد أن 
شاركُت صورة التغريدة السالفة الذكر وصورة لحسابي 
الذي توقف، وأرفقتها بالس��ؤال التالي: »أين الخطأ في 

هذا!!«.
اإلنس��ان الحقيقي يقول بُعلو الصوت »هذا أنا« ويواجه 
وال يَخ��ف وال يختبئ من باب تطبي��ق المثل القائل »ال 
تبوق أي -ال تس��رق- وال تخاف«. ولك��ن عندما تغّرد أو 
ترس��ل رس��ائل التحريض الخاصة بك من جحر الفئران 
الموجود في زاوية بل��د ينتمي إلى إحدى دول العرب أو 
دولة أوروبية. فاس��مح لي أن أقول لك »بأنه ال يمكنني 
أن أحت��رم م��ا تقول أب��دًا وال أعر له اهتمام��ًا، والعتب 
األكب��ر عل��ى المغيبين م��ن أتباعك«، حيث إنني أس��أُل 

العلي القدير أن ينور بصرهم وبصيرتهم بالحق. 
والمؤسف باألمر أن حس��ابات كثيرة تغّرد بشكل دوري 
باالفت��راء عل��ى كي��ان الدول��ة وقادتها وتق��وم بخلق 
األكاذيب والش��تم ألهل الحق والكلمة الصادقة، ولكن 
ل��م يتم إيقاف أو حظر حس��اباتهم م��ن قريب أو بعيد. 
فهذا وإن دّل فإنه يعطينا مؤش��رًا واحدًا بأن القائمين 
على مث��ل ه��ذه الحس��ابات اإللكترونية ُه��م من أهل 
الباطل والمشجعين عليه والمروجين له. ويبقى عزاؤنا 
الوحيد أن حس��ابات برامج التواصل االجتماعي الخاصة 
بالسيد الرئيس السابق ترامب قد أقفلت جميعها يومًا 

من األيام... يعني نأمل خيرًا.

معبر عراقي للتقارب مع إيران
قبيل انعقاد مؤتمر قمة بغداد أو دول الجوار للعراق الذي عقد الس��بت الماضي، 
كث��رت التصاريح الصحيفة بش��أن وجود تقارب خليجي/ عربي مع إيران، واس��تمر 
الترويج لذلك التقارب بعد القمة أيضًا، التي هدفت إلى دعم العراق ومس��اعدته 

وتحسين ظروفه.
س��أتفهم تلك االجتماعات الجانبي��ة التي تتم بين الس��عودية واإلمارات ومصر 
من جه��ة، وبين قطر من جهة أخرى، فه��ذه دول كان بينها وبين قطر مقاطعة 
وانتهت باتفاق الُعال، والبد من استكمال مصالحتها وتعزيز عالقاتها باللقاءات 
واالجتماعات، وقمة العراق ش��هدت ذلك، خاصة اجتماع الرئيس المصري بأمير 
قطر، ولكن ما الحكمة من »حشر« إيران في تلك االجتماعات؟ وال أقصد هنا قطر 
فالجميع يعلم نوعية العالقات بين هذين البلدين، خاصة وأن إيران دولة شريفة 
في نظر قطر، ولكن ما أعنيه الترويج الجتماع اإليرانيين مع األشقاء من السعودية 
واإلمارات ومصر، وأن هذا المؤتمر بداية الجتماعات مس��تقبلية، والسؤال هو ما 
الفائدة التي س��تجنى من االجتماعات؟ وهل الحوار بين تلك الدول الثالث وإيران 

سيكون »مختلفًا« هذه المرة؟

ف��ي اعتق��ادي أن الترويج للقاءات واجتماع��ات خليجية/ مصرية مع إيران، س��واء 
المعلنة أو الس��رية في ه��ذا المؤتمر العراقي للتقارب مع إي��ران، أو فتح صفحة 
جدي��دة مع نظامها هي مضيعة للوقت، وإه��دار للجهد، ال طائل منها وال فائدة، 
فدولنا تس��مع إلي��ران منذ أكثر من 40 عامًا، ولم تَر س��وى تنق��اض أفعالها مع 
أقوالها، وقد سبق وأن أعلنت رفضها لها، ووصل معها األمر لحد قطع عالقات دولنا 
بها كما فعلت البحرين والس��عودية، أو تخفيض مس��توى التمثيل الدبلوماس��ي 
معها، مثلما فعلت اإلمارات ومصر، لتمادي نظامها واستمراره استهداف خليجنا 

وأمتنا العربية.
بال ش��ك نهتم للعراق وش��عبها الش��قيق، وكلنا حريصون على ازدهاره وأعماره، 
ولكن استغالل مؤتمره ليكون معبرًا لترويج التقارب مع إيران، فهذا حجة وليست 
حاج��ة، فال نحتاج إليران طالما بقي نظ��ام الولي الفقيه يحكمها، وجميعنا يدرك 
معان��اة الش��عب اإليراني وش��عوب عربية أخرى بس��بب هذا النظ��ام، وأما دعاة 
التقارب مع إيران أو الس��اعين إليه أو المدافعين عنه، فهم إما عمالء لنظامها، أو 

ال يزالون مخدوعين بشعاراتها، أو أنهم لم يستفيدوا من دروس الماضي.

من أجل عام دراسي آمن.. سالمة أبنائنا أواًل
وص��ف أحد خبراء عل��م النفس التربوي أن متوس��ط 
تنمية المهارات أثناء إغالق المدارس في ربيع 2020 
ب��� »الرك��ود«، مع مي��ل إل��ى التراجع ف��ي المهارات 
المكتس��بة، ويقع ف��ي نطاق مماث��ل لتأثير العطلة 
الصيف��ي. حدي��ث الخبير يطرح كثير من التس��اؤالت 
المتعلقة بما يمكن إيجاده من بدائل لتعويض هذا 
»الركود« من قبل المؤسسات الرسمية أو األهلية أو 
أولياء األمور، س��واء أنش��طة بدنية أو ذهنية تساهم 
في تعزي��ز التواص��ل المجتمعي، وتعوي��ض ما قد 
يتعرض له األبناء تأثيرات نفس��ية وسلوكية نتيجة 

إجراءات التباعد الذي فرضته الجائحة.
على المس��توى المحل��ي؛ كنت أتمنى تنفيذ دراس��ة 
على الطلبة البحرينيين لتبيان انعكاسات ما فرضته 
الجائحة من أنماط س��لوكية وتربوية عليهم نتيجة 
اإلجراءات االحترازية، وهو ما يمكن االس��تفادة منه 

في معالجة هذه اآلثار في المرحلة المقبلة.
فم��ع انتش��ار جائحة كورون��ا، منذ ما يزي��د عن عام 
ونصف، كان التعليم من أكثر أكثر القطاعات تضررًا، 
نظرًا الرتباطه المباشر بجميع األسرة وبالفئة األكبر 

في المجتمع، األطفال والشباب.
انعكاسات تأثير الجائحة أيضًا لم تقتصر على فقط 
على نوعية التعليم وأشكاله وأساليبه غير التقليدية 
الت��ي وفرتها الوزارة بكفاءة عالي��ة؛ إنما أيضًا تأثير 
كبير على الس��لوكيات والمهارات التواصلية للطالب، 
خصوصًا األطفال في مراحل التعليم األولى. الخطوة 
التي أعلن��ت عنه��ا وزارة التربية والتعلي��م، مؤخرًا، 
بفت��ح خيار نظ��ام الحضور الفعلي لطلب��ة المدارس 
أم��ام أولي��اء األمور، خط��وة مهمة ومق��درة، كونها 
تصب في مصلحة الطلبة بالدرجة األولى، وستساهم 
ف��ي إعادة رب��ط الطلبة بواقع التعلي��م الفعلي، إلى 
جانب االستفادة من كل اإلمكانيات الفنية المتاحة، 
م��ع توازي تحقيق االس��تفادة التعليمي��ة والتربوية 

للمسارين التي طرحتهما الوزارة. 
فتح الخيارات أم��ام أولياء األمور عبر رابط إلكتروني، 
كم��ا أوضح المدير العام لش��ؤون الم��دارس، يهدف 
إل��ى التعرف على أع��داد الطلبة الراغبي��ن بالحضور 
ومواق��ع الكثافة الطالبي��ة، من أجل تنفي��ذ معايير 
التباع��د االجتماع��ي وتحديد ع��دد الحاف��الت التي 

سيتم تشغيلها لنقل الطلبة، وتحقيق خطط التباعد 
االجتماع��ي على متنها من واقع ع��دد طلبات خدمة 
المواص��الت. حت��ى كتابة هذه المقال��ة؛ تجاوز عدد 
الطلبة الذين سجلوا للدراسة بنظام الحضور الفعلي 
٦٧ أل��ف طال��ب وطالبة، بنس��بة تج��اوزت 46٪ من 
إجمال��ي عدد الطلب��ة في الم��دارس الحكومية، مما 
يس��تدعي تنفيذ إجراءات دعم ومتابعة لجودة األداء 
ومس��توى اإلنجاز لضمان توفير العدالة الكاملة بين 
الطلبة من كال النظامين، وبما يحقق األهداف العليا 

للعملية التربوية والتعليمية في المملكة. 

إضاءة..
كانت لفتة جاللة الملك المفدى األبوية باس��تقبال 
الطالب��ة رتاج العباس��ي بمناس��بة فوزها برئاس��ة 
البرلمان العربي للطفل، تأكيدًا ملكيًا سامية على ما 
يتمتع به أبن��اء البحرين من قدرات ومواهب وكفاءة 
لتول��ي المناصب القيادية لتش��ريف وطنهم وتعزيز 
ريادته في مختلف المنتديات والمؤسسات والهيئات 

العربية والعالمية.
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إضاءة قلم

وعاد »التومان« ليحرك »خدمه«
يبدو أن جمعي��ة الوفاق »الذراع االنقالبي إليران« ف��ي البحرين انتهت أخيرًا من 
التزاماتها بش��أن »تمجيد« تنصيب الرئي��س اإليراني الجديد عبر تواجد ممثلها 
في الحفل باعتباره أحد »خدم« إيران ومنفذي أجندتها، لتبدأ نش��ر س��مومها في 

وسائل اإلعالم اإليرانية تجاه البحرين. 
إذ بعد موس��م ناجح لعاشوراء، فيه قدمت البحرين كدولة كافت التسهيالت على 
رأس��ها الدعم الس��نوي المعتاد م��ن قبل جاللة الملك حفظ��ه اهلل، ومضت أيضًا 
التخاذ أكثر القرارات مرونة بش��أن مكافحة وب��اء كورونا حتى يتمكن الناس من 
ممارس��ة شعائرهم بكل أريحية، ومع كافة اإلش��ادات التي صدرت عن القائمين 
عل��ى المآتم لما لقوه من تع��اون كبير وحرص من الجه��ات المعنية للنجاح في 
إقامة الش��عائر والحفاظ على س��المة الناس وااللتزام باالحترازات، تخرج الوفاق 
اآلن لتغ��رد بعكس ما يقدمه الوقائع، وتك��ذب كل الذين قاموا على المآتم من 

رؤساء ومنظمين ومشاركين شكروا الدولة على كل ما قدمته. 
هذه مش��كلة »خدم إي��ران« وأصحاب األجندات العدائية تج��اه البحرين، فالوفاق 
مازالت غير معترفة بفش��ل انقالبه��ا قبل عقد من الزم��ان، ومازالت تحاول عبر 
أعضائه��ا الموجودي��ن تح��ت تصني��ف »مناضلي الس��ياحة الخارجي��ة« في مقر 
إقاماته��م المدعوم��ة ماليًا ولوجس��تيًا من قبل إيران، س��واء أكان��وا في المدن 
والق��رى اإليراني��ة أو في رب��وع أوروبا ذات الس��كن الباهظ واألس��عار المرتفعة، 
مازالوا يحاولون اس��تنهاض من مازال يواليهم في الداخل ليعيدوا س��يناريوهات 
الفوض��ى والحرق وقطع الطرقات، ويعملون في نفس الوقت لتش��ويه صورة كل 

إنجاز بحريني. 
هل تذكرون »حمالتهم المس��عورة« على البحرين بش��أن فيروس كورونا، والتي 
يخي��ل لمن يتابعها وكأن البحرين هي من أنتجت هذا الفيروس ونش��رته؟! أين 

صوته��م اليوم من اإلنج��ازات الكبيرة الت��ي حققتها البحرين ف��ي إطار مكافحة 
كورونا؟! أين حديثهم عن توفي��ر البحرين للعالجات واللقاحات والعناية الصحية 
بالمج��ان ليس فقط للمواطنين ب��ل للمقيمين على أرضها؟! أليس��ت هذه أعلى 
درجات احترام حقوق اإلنس��ان وتقديم مصلحة البش��ر؟! لك��ن الوفاق االنقالبية 
يستحيل أن تعترف بنقطة إيجابية لمن تعتبرها خصمها وعدوها، وهنا لن أقول 
البحري��ن كنظ��ام، بل البحرين كدولة وأفراد ش��عب يخالف��ون الوفاق في موطئ 

قدمها وأفكارها ك�»أجيرة إيرانية« تنفذ ما يأمرها به المرشد األعلى. 
بالمناس��بة وضع البش��ر في إيران كالعادة ال يس��ر أح��دًا، واالنته��اكات بحقوق 
اإلنس��ان هن��اك وصلت لتحطم أرقامًا قياس��ية، س��واء على صعي��د الجرائم التي 
يرتكبه��ا النظام في حق م��ن يعارضه س��واء أكان أحوازيًا أو غي��ره، ناهيكم عن 
الكوارث الصحية بشأن سوء تعامل هذا النظام المستبد مع فيروس كورونا وترك 
الناس تحت رحمته، وإزاء كل هذا »تخرس« الوفاق ورؤس��ائها وأذيالها وتش��ارك 
رموزها صاغرة في حفل تنصيب رئيس جديد يفوق سجله اإلجرامي سجل سابقيه 

بمراحل. 
فج��أة تنتف��ض الوفاق لتهاج��م البحرين عبر ملف عاش��وراء، بعد أن فش��لت في 
استغالل موضوع كورونا، بينما يحرك التومان اإليراني من يتكفل بهم في الخارج 
ليعاودوا تش��غيل أسطواناتهم تجاه البحرين عبر ادعاءات وأكاذيب ومزايدات مل 
الن��اس من تكرارها وس��ماعها من مصدر »مدفوع األج��ر« من قبل جهة تمارس 

العداء جهارًا لبالدنا. 
البحري��ن محفوظة وس��تظل عصية عليك��م وعلى كل من يس��تهدفها، فأصحاب 
األه��داف الخبيثة ال يكتب لهم التوفيق إطالقا أمام أصحاب القضايا العادلة، وأي 

عدالة أكثر من الدفاع عن الوطن ضد الطامع والمعتدي والخبيث؟!

 التفسير األكثر صحة 
لـ»نطة« عبداللهيان

كل الذي��ن ش��اهدوا »نط��ة« وزي��ر الخارجي��ة اإليراني 
حس��ين أمير عبد اللهيان لحظة التق��اط صورة جماعية 
للمش��اركين في »مؤتمر بغ��داد للش��راكة والتعاون« 
وانتقاله من الصف الثاني حيث يقف وزراء الخارجية وحيث 
يجب أن يق��ف إلى الصف األول المخص��ص لقادة الدول 
المش��اركة وحش��ر نفس��ه بينهم وصفوها بالتجاوز غير 
المقبول. وألن ما فعله خط��أ واعتداء على البروتوكول، 
وألنه دبلوماس��ي قديم وليس جديدًا على الكار، لذا صار 
الجميع يبحث عن إجابة مقنع��ة لهذا الذي فعله، وصار 
لزامًا عليه وعلى إيران التي يمثلها توفير تبرير منطقي 

لهذا الذي أربك المشهد وأحرج القيادة العراقية.
ما قام به عبد اللهيان كان متعمدًا وليس »غش��امة« أو 
قل��ة خبرة وليس نتيجة ارتباكه ف��ي تلك اللحظة، وهذا 
يعني أنه فعل ذلك بتوجيه من قيادته، وليس بعيدًا أن 
يكون اختياره الوقوف بين صاحب الس��مو الشيخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية 
مصر العربية ه��و تنفيذًا لتعليمات تلقاها من خامنئي 
مباشرة، إذ من غير المعقول أن يتصرف هكذا من تلقاء 
نفس��ه ويرتكب خط��أ ال يقع فيه حتى م��ن ال عالقة له 

بالعمل الدبلوماسي واإليتيكيت.
اختلفت اآلراء والتفس��يرات واختلفت ص��ور التعبير عن 
الغض��ب واالنزعاج من هك��ذا تصرف غير دبلوماس��ي، 
والتقدي��ر ه��و أن النظ��ام اإليران��ي س��عى إلى إفش��ال 
المؤتمر العتقاده بأن الواليات المتحدة هي التي طلبت 
من الع��راق »العمل عل��ى تقوية عالقات��ه بالحكومات 
العربي��ة في محاولة لمواجهة توس��ع النفوذ اإليراني«، 
ولعل هذا هو التفس��ير األقرب لما حدث، فإيران تعتبر 
العراق تابع��ًا لها وتعتبر طلب الوالي��ات المتحدة منه 
القيام بمثل هذه المهمة – لو صح ذلك - تجاوزًا وتطاواًل 

عليها.. و»تدخاًل مرفوضًا في شؤونها الداخلية«!
حتى س��اعة نش��ر هذا المقال لم تعتذر إيران عن خطأ 
ممثلها في المؤتمر، وال تفسير لهذا سوى أن »النطة« 

كانت متعمدة.
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الــوزراء صاحب  تــرأس رئيس مجلس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
االعتيادي  االجتماع  العهد  ولي  خليفة 
الــذي عقد  ــوزراء  ال لمجلس  األسبوعي 

أمس بقصر القضيبية.
في بداية االجتماع، أعرب المجلس عن 
والمقيمين  للمواطنين  وتقديره  شكره 
أخذ  فــي  المسؤولة  استجابتهم  على 
المضاد  التطعيم  من  المنشطة  الجرعة 
19(، مؤكدًا   - )كوفيد  لفيروس كورونا 
أن النجاح في تطعيم 80 % من الفئة 
بالجرعة  فــوق  فما  عــامــًا   40 العمرية 
الجميع  بــه  يتمتع  مــا  يعكس  الــمــعــززة 
مجتمعهم  تجاه  ومسؤولية  وعــي  من 

ووطنهم.
ــوزراء عن خالص   ثم أعــرب مجلس ال
باإلنجاز  مليء  ــٍي  دراسـ بــعــاٍم  تمنياته 
وللهيئات  والطالبات  للطالب  والتميز  
األكاديمية واإلدارية بمناسبة بدء العام 
على  المجلس  وأكد  الجديد،  الدراسي 
ضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازية 
وأخذ الحذر واتباع اإلرشادات مع بدء 
العام الدراسي بما ُيسهم في دعم كافة 
جهود التصدي لفيروس كورونا وحفظ 

صحة وسالمة الجميع.
الــــــــوزراء  مـــجـــلـــس  أدان  ــك  ــ ــ ذل ــد  ــعـ بـ
التفجيرين اإلرهابيين اللذين وقعا في 
محيط مطار كابول بأفغانستان، معربا 
الضحايا،  وذوي  ألهــالــي  تــعــازيــه  عــن 

وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
الموضوعات  في  المجلس  نظر  بعدها 
ما  وقــرر  أعماله  جــدول  على  المدرجة 

يلي
أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:

بشأن  التنسيقية  الــلــجــنــة  مــذكــرة   .1
ــعــات ذات  ــتــشــري ــر عــــدد مـــن ال تــطــوي
األولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة 

القانون ومواكبة متطلبات التنمية.
للشؤون  الـــوزاريـــة  اللجنة  مــذكــرة   .2
المالي  والــتــوازن  واالقتصادية  المالية 
التي  المشروعات  قائمة  اعتماد  بشأن 
الخاصة  المساهمات  من  تمويلها  يتم 
ــع الــقــطــاع الـــخـــاص،  ــر الـــتـــعـــاون مـ عــب
المشاريع  إلدراج  المقترحة  والمعايير 
ضمن القائمة، ومنها أن تكون المشاريع 
للمجتمع،  ــفــائــدة  ال وتــحــقــق  إنــشــائــيــة 
واالقــتــصــاد  المالية  وزارة  تــقــوم  وأن 
الوطني بالتنسيق مع الجهة الحكومية 
ــن الـــمـــشـــروع لــمــراجــعــة  الــمــســؤولــة عـ

وتحديد  المقترحة  المشاريع  تكاليف 
االحــتــيــاجــات الــتــشــغــيــلــيــة لــلــمــشــاريــع 
ذلك  ويهدف  مسبق،  بشكل  اإلنشائية 
المساهمات  من  االستفادة  تعزيز  إلــى 
التمويلية الخاصة في تمويل المشاريع 

اإلنشائية ذات األولوية.
للشؤون  الـــوزاريـــة  اللجنة  مــذكــرة   .3
المالي  والــتــوازن  واالقتصادية  المالية 
بــشــأن مــســودة تــقــريــر حــكــومــة مملكة 
للسياسة  الــرابــعــة  للمراجعة  البحرين 
منظمة  في  البحرين  لمملكة  التجارية 
االلتزام  يؤكد  والذي  العالمية،  التجارة 
بـــالـــقـــواعـــد والـــضـــوابـــط والــتــعــهــدات 
األطــراف  متعددة  االتــفــاقــات  بموجب 

بالمنظمة.
الـــعـــدل والـــشـــؤون  4. مـــذكـــرة وزيـــــر 
ــة واألوقـــــــــــاف بــخــصــوص  ــ ــي ــالمــ اإلســ
مبادرات تعزيز الوصول للعدالة -2021
2025، والتي تقوم على عدة مرتكزات 

لتحقيق العدالة وسيادة القانون.
5. مذكرة وزيــر شــؤون اإلعــالم بشأن 
ــمــشــاريــع الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة لــــوزارة  ال
شؤون اإلعالم ضمن برنامج الحكومة 
تتضمن  والتي   ،2019-2022 للسنوات 
19 مشروعًا فنيًا وتقنيًا لتطوير  تنفيذ 
وتحديث  والتلفزيوني  اإلذاعــي  البث 

البنية التحتية لقطاع اإلعالم.
ــمــًا مـــن خــالل  ــذ الــمــجــلــس عــل ــم أخــ  ثـ
التقارير الوزارية للوزراء، بنتائج زيارة 
الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا 
ــمــشــاركــات الــخــارجــيــة  االتــحــاديــة، وال
للوزراء، وزيارات وزراء الدول الشقيقة 

والصديقة لمملكة البحرين.

2025  -  2021 للعدالـــة  الوصـــول  تعزيـــز  مبـــادرات  علـــى  يوافـــق  الـــوزراء  مجلـــس 

تطعيم 80 % من الفئة العمرية 40 عامًا فما فوق بالجرعة المعززة
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البحرين تهنئ ماليزيا بالعيد الوطني
بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة وولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيتـــي تهنئة إلى ملـــك ماليزيا 
صاحـــب الجاللـــة الســـلطان عبدهللا بن الســـلطان 
أحمـــد شـــاه، وذلك بمناســـبة ذكرى مناســـبة العيد 
الوطنـــي لبـــالده، أعربا فـــي البرقيتيـــن عن أطيب 
تهانيهما وتمنياتهما له بموفور الصحة والســـعادة 
ولشـــعب ماليزيـــا الصديـــق بالمزيـــد مـــن التقـــدم 

واالزدهار.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء برقيـــة تهنئة مماثلـــة إلى رئيس 

وزراء ماليزيا إسماعيل يعقوب.
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سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

التأكيد بأن النجاح في تطعيم 80% من الفئة العمرية 40 عامًا 
ــع  ــه الجمي ــع ب ــا يتمت ــة المنشــطة يعكــس م ــا فــوق بالجرع فم

من وعي ومسؤولية.

وأخــذ  االحترازيــة  باإلجــراءات  االلتــزام  علــى ضــرورة  التأكيــد 
الحذر واتباع اإلرشادات مع بدء العام الدراسي.

إدانــة التفجيريــن اإلرهابييــن اللذيــن وقعــا فــي محيــط مطــار 
كابــول بأفغانســتان، واإلعــراب عــن التعــازي ألهالــي وذوي 

الضحايا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

ذات  التشــريعات  مــن  عــدد  تطويــر 
الحقــوق  صيانــة  لتعزيــز  األولويــة 
ــات  ــة متطلب وســيادة القانــون ومواكب

التنمية.

اعتمــاد قائمــة المشــروعات التــي يتــم 
الخاصــة  المســاهمات  مــن  تمويلهــا 
الخــاص،  القطــاع  مــع  التعــاون  عبــر 
والمعاييــر المقترحــة إلدراج المشــاريع 

ضمن القائمة. 

مملكــة  حكومــة  تقريــر  مســودة 
البحريــن للمراجعــة الرابعــة للسياســة 
فــي  البحريــن  لمملكــة  التجاريــة 

منظمة التجارة العالمية.

للعدالــة  الوصــول  تعزيــز  مبــادرات 
2021-2025، والتــي تقــوم علــى عــدة 
وســيادة  العدالــة  لتحقيــق  مرتكــزات 

القانون. م�ظمة الت�ارة العاملیة

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 30 أغسطس 2021:

لــوزارة  والتقنيــة  الفنيــة  المشــاريع 
برنامــج  ضمــن  اإلعــالم  شــئون 

الحكومة للسنوات 2022-2019.

أخــذ المجلــس علمــًا مــن خــالل التقاريــر 
الــوزراء،  الســعادة  ألصحــاب  الوزاريــة 
ألصحــاب  الخارجيــة  والمشــاركات 
المعالــي والســعادة الــوزراء، وزيــارات 
والصديقــة  الشــقيقة  الــدول  وزراء 

لمملكة البحرين.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

 ضرورة االلتزام 
باإلجراءات 

االحترازية وأخذ 
الحذر مع بدء 

العام الدراسي

 تنفيذ 19 
مشروعا فنيا 

وتقنيا لتطوير 
البث اإلذاعي 

والتلفزيوني



أعلن قائد مستشـــفى الملك حمد الجامعـــي اللواء طبيب 
الشـــيخ ســـلمان بـــن عطيـــة هللا آل خليفـــة أنه تـــم اعتماد 
وحدة اإلخصاب وأطفال األنابيب بالمستشفى من الهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية NHRA لتقدم 
خدماتها لشـــريحة مهمة مـــن المرضى الذيـــن يعانون من 

العقم وتأخر في اإلنجاب.
وقـــال اللـــواء طبيـــب الشـــيخ ســـلمان بـــن عطيـــة هللا آل 
خليفـــة إن هـــذا االعتماد جاء بعد الزيـــارة التقييمية التي 
قامـــت بهـــا اللجنة المختصـــة من الهيئـــة الوطنية لتنظيم 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة NHRA بنـــاء علـــى المعايير 
المعتمـــدة مـــن قبل الهيئة، مشـــيرا أنه تم بـــدء العمل في 
الوحـــدة باســـتخدام أحـــدث الوســـائل فـــي طـــرق عـــاج 

حـــاالت العقم والتقنيـــات الطبية المســـاعدة على التلقيح 
االصطناعـــي واإلخصـــاب فـــي الوحـــدة وبإشـــراف نخبـــة 
مـــن الكفـــاءات والمهـــارات الطبيـــة باإلضافـــة إلـــى وجود 
مختصين وفنيين وغيرها من الخدمات المســـاندة إلدارة 
الوحـــدة وعـــاج هذه الحاالت حســـب المعاييـــر المعترف 
فيها عالميا وبتكلفة مالية بســـيطة. فيما أشـــار استشاري 
أمـــراض النســـاء والـــوالدة وأطفـــال األنابيـــب وجراحـــة 
المناظير ورئيس قســـم النســـاء والوالدة في المستشـــفى 
حســـني ملص الى أن الوحدة تستهدف خال العام األول 
200 مريضا ومريضة، والذي من المتوقع أن تتزايد أعداد 
المرضـــى تدريجيـــا فـــي األعـــوام المقبلـــة، إذ إن الوحـــدة 

تستقبل جميع الحاالت التي تحتاج للعاج.
وأضـــاف أنه تم تجهيز وحدة اإلخصاب وأطفال األنابيب 

بمتابعـــة مباشـــرة مـــن قائـــد المستشـــفى بحيـــث تتوافـــر 
أحـــدث ما توصل إليـــه العلم من أجهـــزة وتقنيات حديثة 
وبرتوكـــوالت عاجيـــة فـــي هـــذا المجـــال مـــن خدمـــات 
التشخيص والعاج الطبي وجراحات الخصوبة والتلقيح 
الصناعـــي وطفـــل األنبـــوب والتلقيـــح المجهـــري، فحـــص 

األجنة قبل نقلها وتجميد األجنة واألمشاج.
كما أكد ملـــص أن عنصر الخصوصية والدقة واألمان في 
جميـــع مراحـــل العـــاج للزوجين هم مـــن أولويـــات إدارة 
المستشفى والوحدة، مضيفا أن تدشين وحدة اإلخصاب 
وأطفـــال األنابيـــب بالمستشـــفى جـــاء مـــن أجـــل تحقيق 
آمـــال المرضـــى المحتاجين للعـــاج والراغبيـــن باإلنجاب 
وكخطـــوة إلدراج خدمـــات جديـــدة لخدمـــة المواطنيـــن 

والمقيمين في مملكة البحرين.

النتائج تتطلب تحمل المسؤولية والمجتمعية للمحافظة عليها
أعلـــن الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
عـــن   )19  - )كوفيـــد  لفيـــروس كورونـــا 
االنتهـــاء مـــن تطعيـــم ما نســـبته 80 % 
حتـــى اليوم مـــن البالغين مـــن العمر 40 
عاًما فما فوق بالجرعة المنشطة للذين 
تنطبق عليهم شروط الجرعة المنشطة.

ونـــوه الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بن 
المجلـــس  رئيـــس  عبـــدهللا آل خليفـــة، 
األعلـــى للصحة رئيـــس الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا بالدعم 
المتواصـــل مـــن لـــدن صاحـــب الجالـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
الباد، والمتابعة المســـتمرة من صاحب 

الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 

الوزراء.
وأكـــد أّن مـــا تحقق من وصوٍل للنســـبة 
المنشودة يؤكد ما يتميز به الجميع من 
وعٍي ومســـؤولية وطنية تجاه أنفسهم 
ومحيطهـــم والمجتمـــع بمـــا يســـهم في 
تعزيـــز المناعـــة وتحقيـــق الحمايـــة من 
كورونـــا  بفيـــروس  اإلصابـــة  تداعيـــات 
وصـــوالً للتعافـــي التـــام منـــه والقضـــاء 
عليـــه، معربًا عن شـــكره وتقديـــره لهذه 
الفئـــة علـــى تجاوبهم مـــع المعنيين في 
الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم والتزامهـــم 
بالمواعيد، والذي تحقق من خاله هذا 

النجاح بالوصول للنســـبة المنشودة في 
وقت قياسي.

وثمـــن الجهود الكبيـــرة والُمَقدرة لكافة 
العامليـــن فـــي الصفـــوف األماميـــة من 
الكـــوادر الطبيـــة والتمريضية والجهات 
المســـاندة مـــن كل الجهـــات الحكوميـــة 

التـــي تم بذلها طوال مســـارات التعامل 
مـــع *الجائحة* من أجـــل حماية الجميع 

من فيروس كورونا.
وأكـــد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي ضرورة 
استمرار الجميع في تطبيق اإلجراءات 
االحترازيـــة والتعليمـــات الصـــادرة مـــن 
الحفـــاظ  أجـــل  مـــن  المعنيـــة  الجهـــات 
علـــى مـــا تحقق مـــن تقدم ومكتســـبات 
فـــي التصدي لجائحة فيـــروس كورونا، 
مشـــيرًا إلـــى أن النتائـــج التـــي تحققت 
الوطنيـــة  المســـؤولية  تحمـــل  تتطلـــب 
والمجتمعية للمحافظة عليها بما يضمن 
صحة وســـامة الجميع ويدعم الجهود 

الوطنية المبذولة في هذا الجانب.

محمد بن عبدهللا: 
اإلنجاز يؤكد ما 

يتميز به الجميع من 
وعٍي ومسؤولية

local@albiladpress.com
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أغسطس تصرَّم ومواليد الربع األخير في انتظار قرار “التربية”
مــازال مصيــر قبــول مواليــد الربع األخيــر من العــام 2015 في العام 
الدراســي الجديد في ســبتمبر المقبل مجهوالً، حيث لم يتبق ســوى 
أيــام قالئــل لتفتــح المــدارس أبوابهــا فــي ســبتمبر المقبــل، إيذانــا 

بانطالق عام دراسي جديد.

توقفـــت  أعـــوام  عـــدة  ومنـــذ 
الـــوزارة عـــن قبـــول األطفـــال 
الذين لم يســـتكملوا 6 سنوات 
الصـــف  فـــي  كاملـــة  مياديـــة 
األول االبتدائـــي، مـــا لم تتوفر 

المقاعد الشاغرة لهم.
“البـــاد” طلبـــات مـــن  وتلقـــت 
أوليـــاء األمور لـــوزارة التربية 
موقـــف  لتوضيـــح  والتعليـــم 
الـــوزارة مـــن قبـــول أو رفـــض 
ليتســـنى  أبنائهـــم؛  التحـــاق 
لهم اتخـــاذ الموقف المناســـب 

وتســـجيل أبنائهم في القطاع 
قبـــول  عـــدم  حـــال  الخـــاص 
الوقـــت  فـــي  لهـــم  الـــوزارة 

المناسب.
أصـــدر   2016 العـــام  ومنـــذ 
وزيـــر التربيـــة والتعليـــم قرارا 
بالتوقف عن اســـتقبال مواليد 
مـــا بعـــد 31 أغســـطس، لعـــدم 
كاملـــة،  ســـنوات   6 إتمامهـــم 
عدمـــه  مـــن  قبولهـــم  وتقييـــد 
فـــي  تتمثـــل  شـــروط  بثاثـــة 

اآلتي:

األول: أن تكون هناك شـــواغر 
الحكوميـــة  المـــدارس  فـــي 
والخاصة، بحيث ال يتم قبول 
أعداد مـــن الطلبة تخل بطاقة 
بمـــا  االســـتيعابية،  المـــدارس 
يؤثـــر ســـلبًا على الحـــد األدنى 
المطلوب من األداء التعليمي.

الثاني: ضمـــان تكافؤ الفرص، 
بحيث ال يتم السماح بتسجيل 
الســـن  بلوغهـــم  قبـــل  طلبـــة 
المقـــررة قانونـــًا، فـــي منطقة، 
وعـــدم تســـجيل مـــن هـــم في 

ذات السن في منطقة أخرى.
األولويـــة  إعطـــاء  الثالـــث: 
المطلقة في التسجيل لألطفال 
الذين أتموا الست سنوات في 
بداية العام الدراســـي، باعتبار 
أن تعليمهـــم فـــي هذا الســـن ال 
يصبح حقًا فقـــط، وإنما إلزامًا 
على الـــوزارة وولـــي األمر، ثم 
فتح باب التسجيل لألقل سنًا 
بأربعة أشـــهر، تدريجيًا، األول 

فاألول حسب السن.

أولياء أمور 
لـ”البالد”: 

أبناؤنا معلقون 
والوقت يداهمنا 
لتسجيلهم في 

“الخاص”

المنامة - بنا

قــال مســؤول فــي شــركة “أوال” لأللبــان وهــي أكبــر شــركة مــزودة لمنتجات 
األلبان في البحرين، إن الشــركة ســتحافظ على األســعار الحالية دون تغيير 
فــي الوقــت الراهــن، وذلــك غــداة إعالن عــدد من شــركات األلبان الســعودية 

زيادة في أسعار منتجاتها بنسب تصل إلى 50 %.

وأبلـــغ رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة 
الشـــركة  أن  “البـــاد”  زينـــل  إبراهيـــم 
تعمـــل جاهـــدة علـــى “هضـــم” ارتفـــاع 
التكاليـــف التشـــغيلية وارتفاع أســـعار 
المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف.
وتابع بالقول إن الشركة اتخذت قرارا 
بالمحافظـــة على األســـعار فـــي الفترة 
الســـوق،  لظـــروف  مراعـــاة  الحاليـــة 
مؤكـــدا “حتى تتبلور الصورة لن نقوم 

بزيادة األسعار”. 
تـــزود  “الشـــركة  أن  زينـــل  وأضـــاف 
الســـوق المحليـــة بمختلـــف منتجـــات 

األلبـــان كما تقـــوم بالتصدير ألســـواق 
بـــدور  تقـــوم  وأنهـــا  البحريـــن  خـــارج 
أساسي في تلبية احتياجات السوق”.
وبخصوص القدرة اإلنتاجية للشـــركة 
وإمـــكان زيادة الطلب علـــى منتجاتها 
مع وجود ميزة تنافسية فيما يختص 
المنتجـــات  مـــع  مقارنـــة  باألســـعار 
الســـعودية، أشـــار زينل إلى أن القدرة 
اإلنتاجيـــة للشـــركة كافيـــة لمواجهـــة 
زيـــادة الطلـــب لكنـــه اســـتدرك بالقول 
إنـــه يجـــب االنتظـــار لمعرفـــة الصورة 

الكاملة للوضع.

ولفـــت زينـــل إلـــى أن الشـــركة تقـــوم 
بتعبئـــة عـــدد مـــن المنتجـــات لصالـــح 
شـــركات ســـعودية، إذ تنتـــج مختلـــف 
واآليســـكريم  العصائـــر  منتجـــات 
وغيرهـــا مـــن المنتجـــات إلـــى جانـــب 

األلبان.
وتؤكـــد التطـــورات األخيـــرة الحاجـــة 

إلـــى دعم الشـــركات المحليـــة وقطاع 
األغذيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن التـــي 
توظـــف العمالة المحليـــة وتقوم بدور 
حيـــوي في خدمـــة االقتصـــاد واألمن 

الغذائي لمملكة البحرين. 
من جانبه، أشـــار رئيس لجنة األغذية 
بغرفة تجـــارة وصناعة البحرين خالد 

األميـــن إلـــى أن الشـــركات الســـعودية 
الدعـــم  رفـــع  بعـــد  األســـعار  رفعـــت 
الحكومـــي عنها فـــي المملكـــة العربية 

السعودية بنسبة 50 %.
ولفـــت األمين إلى ضرورة دعم قطاع 
األغذيـــة والشـــركات الوطنيـــة، داعيا 
إلى إنشاء شركة ألبان بحرينية بدعم 
الحاليـــة  الشـــركات  إن  إذ  حكومـــي، 
تمثل نســـبة ضئيلة من اإلنتاج مقارنة 
باحتياجـــات المســـتهلكين من األلبان، 

مشـــيرا إلـــى أن المنتجات الســـعودية 
هـــي منتجـــات ألبـــان طازجـــة، ولكـــن 
حتى المنتجات المصنوعة من بودرة 
الحليـــب تمثل بديـــا وخيـــارا مكافئا 

لأللبان الطازجة.

ــة ــوديـ ــعـ ــسـ ــن قـــبـــل الــــشــــركــــات الـ ــ ــة األلـــــبـــــان مـ ــمـ ــيـ بـــعـــد زيـــــــــادة قـ

مــريــض  200 خـــدمـــة  ــدف  ــه ــت ــس وت ــة  ــي ــاج ــع ال ــات  ــي ــن ــق ــت ال أحـــــدث  ــر  ــي ــوف ت

زينل: ال تغييـــر فـي أسعـــار منتجـــات “أوال” حاليـــا

اعتماد وحدة اإلخصاب وأطفال األنابيب بمستشفى الملك حمد

خالد األمين ابراهيم زينل

علي الفردان

سيدعلي المحافظة

األمين: ندعو 
إلنشاء شركة 
ألبان وطنية 
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