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الملكي  السمو  صــاحــب  أكــد 
ــلــــمــــان بـــــن حــــمــــد آل  األمـــــيـــــر ســ
ــد رئــــيــــس  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــيــــفــــة ولـــــــــي الـ ــلــ خــ
ــوزراء عــلــى مــا يربط  ــ مــجــلــس الــ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة 
ــة الـــشـــقـــيـــقـــة مــن  ــيـ ــربـ ــعـ ــر الـ مـــصـ
عــــاقــــات اســتــراتــيــجــيــة راســـخـــة 
شهدت تطوًرا مستمًرا على كافة 
الــمــســتــويــات فــي ظــل مــا تحظى 
بــه الــعــاقــات الــثــنــائــيــة مــن دعــٍم 
واهتمام من لدن حضرة صاحب 
بن عيسى  الملك حمد  الجالة 
المفدى  الباد  عاهل  خليفة  آل 
وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح 
مصر  جمهورية  رئيس  السيسي 
سموه  منوًها  الشقيقة،  العربية 
المحوري بما يحقق  بدور مصر 

األمن واالستقرار في المنطقة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء سموه 
بــقــصــر الــــرفــــاع أمــــــس، بــحــضــور 
بــن سلمان  الــشــيــخ محمد  ســمــو 
بن حمد آل خليفة، السيد ياسر 
شــعــبــان ســفــيــر جــمــهــوريــة مصر 
البحرين،  مملكة  لــدى  العربية 

ــيــــر تـــحـــيـــات  ــل الــــســــفــ ــقــ ــث نــ ــيــ حــ
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس 
الــوزراء بجمهورية مصر  مجلس 
الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة إلـــى صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، كما حّمله سموه 
ــى أخـــيـــه رئــيــس  نــقــل تــحــيــاتــه إلــ

مجلس الوزراء المصري.
وقــــــد تـــســـلـــم ســــمــــوه رســـالـــة 
مجلس  رئيس  أخيه  مــن  خطية 
الــــــــــــــــــوزراء بــــجــــمــــهــــوريــــة مـــصـــر 
الــعــربــيــة تــضــمــنــت دعـــــوة ســمــوه 
ــارة مــصــر الــشــقــيــقــة، حيث  ــزيــ لــ
رحـــب بــهــذه الـــدعـــوة مــشــيــًرا إلــى 
المتبادلة  الرسمية  الــزيــارات  أن 
تسهم في الدفع بمسار العاقات 
ــب مـــن الــتــعــاون  ــ ــاٍق أرحـ ــ نــحــو آفــ
والتنسيق المشترك في مختلف 
توفير  فــي  يسهم  بما  الــمــجــاالت 
ــفـــرص الــحــيــويــة  ــن الـ الـــمـــزيـــد مـ
على  والنماء  بالخير  تعود  التي 
الشقيقين،  والشعبين  البلدين 
مشيًدا سموه بإسهامات الجالية 
الــمــصــريــة فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة 

ــتــــي هــي  بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والــ
محل تقدير من المملكة.

وخال اللقاء، تم استعراض 
ــلــــى  آخـــــــــــــر الـــــــمـــــــســـــــتـــــــجـــــــدات عــ

الــصــعــيــديــن اإلقــلــيــمــي والــدولــي 
وبحث عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.
ــرب الــســفــيــر  ــ مـــن جــانــبــه، أعـ

ــره وتـــقـــديـــره  ــكـ الـــمـــصـــري عــــن شـ
لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء على 
ــرٍص واهــتــمــام  ــ ــا يــولــيــه مـــن حـ مـ

بــتــوطــيــد الـــعـــاقـــات الــبــحــريــنــيــة 
الــمــصــريــة ومـــواصـــلـــة تــنــمــيــتــهــا، 
دوام  الــبــحــريــن  لمملكة  متمنًيا 

االزدهار والنماء.

لدى لقاء �صموه ال�صفير الم�صري

ولي العهد رئي�س الوزراء ينوه بدور م�سر المحوري لتحقيق االأمن واال�ستقرار في المنطقة

م�صتمر وت���ط���ور  ا���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ع���اق���ات  م���ن  ال��ب��ل��دي��ن  ي��رب��ط  م���ا  ي���وؤك���د  ���ص��م��وه 

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي السفير المصري.

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خال لقائه وزير الشؤون الخارجية الهندي

التقى الدكتور عبداللطيف 
بن راشد الزياني وزير الخارجية، 
ــق 31  ــوافــ ــمــ ــاء الــ ــاثــ ــثــ ــــس الــ امــ
مكتبه  فـــي  2021م،  أغــســطــس 
عــــدًدا  الــخــارجــيــة،  وزارة  بــمــقــر 
مــن الــمــوظــفــيــن الــذيــن شــاركــوا 
برنامج  األولى من  النسخة  في 
»الزمالة الدبلوماسية«، بحضور 
السفير توفيق أحمد المنصور، 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكــيــل 
والسفير  واإلداريـــــة،  القنصلية 
الــدكــتــورة الــشــيــخــة مــنــيــرة بنت 
ــر  ــديـ ــمـ الـ خـــلـــيـــفـــة  آل  خـــلـــيـــفـــة 
ألكــاديــمــيــة محمد  الــتــنــفــيــذي 
للدراسات  آل خليفة  بن مبارك 

الدبلوماسية. 
وخـــال الــلــقــاء، رحـــب وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة بــالــدبــلــومــاســيــيــن 
ــبــــرنــــامــــج،  الــــمــــشــــاركــــيــــن فـــــي الــ
مــشــيــًدا بــمــا أبـــــدوه مـــن حــرص 
ــام الكـــتـــســـاب الـــمـــهـــارات  ــمـ ــتـ واهـ
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة األســـــاســـــيـــــة 

الــــازمــــة لــلــعــمــل فــــي الــبــعــثــات 
ــارج  ــ ــخـ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
ــيـــه مــــن خــــدمــــة لــلــوطــن  ــا فـ لـــمـ

ــيـــن، مــــؤكــــًدا أهــمــيــة  ــنـ والـــمـــواطـ
الدبلوماسي  التدريب  مواصلة 
يتطلبها  الــتــي  ــدرات  ــقـ الـ لــرفــع 

ــرورة  الــعــمــل الــدبــلــومــاســي، وضــ
اكــتــســاب الـــخـــبـــرات والـــمـــهـــارات 
ــلـــى االرتــــقــــاء  ــد عـ ــاعـ ــسـ ــتــــي تـ الــ

بالعمل وتقديم أفضل الخدمات 
والقيام بالمهام والواجبات على 
دوام  لــهــم  متمنًيا  وجـــه،  أفــضــل 
الــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح فـــي الــقــيــام 
الموكلة  والمهام  بالمسؤوليات 

إليهم.
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــم، أعــــــــــرب 
المشاركون في برنامج »الزمالة 
ــــن شــكــرهــم  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة« عـ
وتـــقـــديـــرهـــم لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
كبير  اهتمام  يوليه من  ما  على 
وحــــــــرص مـــســـتـــمـــر ومــــتــــواصــــل 
الــســديــدة  توجيهاته  خـــال  مــن 
وزارة  موظفي  وتأهيل  بتدريب 
تحقيق  إلــى  وصـــواًل  الخارجية 
ــلـــومـــاســـي الـــشـــامـــل،  رؤيــــــة الـــدبـ
القيام  على  حرصهم  مــؤكــديــن 
إليهم  الــمــوكــلــة  بــالــمــســؤولــيــات 
فـــي كـــل مـــا مـــن شــأنــه أن يـــؤدي 
ــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــعــ ــى رفــ ــ إلــ
وخدمة مواطنيها الكرام ورعاية 

مصالحهم في الخارج.

وزي��ر الخارجي��ة يوؤك��د اأهمي��ة موا�سل��ة التدري��ب الدبلوما�س��ي

} وزير الخارجية يلتقي عددا من موظفي النسخة األولى من برنامج »الزمالة الدبلوماسية«.

ول�����ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال���������وزراء ي��ل��ت��ق��ي وزي������ر ال���������س����وؤون ال���خ���ارج���ي���ة ال��ه��ن��دي

وي����وؤك����د اأه���م���ي���ة ال����دف����ع ب���ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وزي��������ادة ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري 
ــاحــــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـــيـــر  أكــــــد صــ
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
ــا وصـــلـــت إلـــيـــه الــعــاقــات  مــجــلــس الـــــــوزراء مـ
الــبــحــريــنــيــة الــهــنــديــة مــن تــقــدم وتــطــور على 
ــتــــي عـــززتـــهـــا عـــاقـــات  ــة الـــمـــســـتـــويـــات والــ ــافـ كـ
ــار ما  الــصــداقــة الــتــاريــخــيــة الــطــويــلــة فــي إطــ
يــجــمــع الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن مـــن اتــفــاقــيــات 
مشتركة، وأكد أهمية مواصلة الدفع بها نحو 
بما  الــمــشــتــرك،  والتنسيق  الــعــمــل  مــن  مــزيــد 

يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد 

المفدى.
وأشار سموه إلى استمرارية البناء على ما 
البحرين  بين مملكة  تعاون مثمر  تحقق من 
وجمهورية الهند الصديقة وتوسيع مجاالتها 
بــالــنــفــع والــنــمــاء لــصــالــح البلدين  بــمــا يــعــود 

والشعبين الصديقين.
الرفاع  بقصر  لقاء سموه  لدى  ذلك  جاء 

ــــس، بـــحـــضـــور الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بــن  امــ
ــر الــخــارجــيــة، الــســيــد ف.  ــد الــزيــانــي وزيــ راشــ
موراليدهاران وزير الدولة للشؤون الخارجية 
في جمهورية الهند الصديقة، وذلك بمناسبة 
رحـــب سموه  الــبــحــريــن حــيــث  لمملكة  زيــارتــه 
ــر الـــدولـــة لــلــشــؤون  بـــزيـــارة الـــوزيـــر. ونــقــل وزيــ
الخارجية تحيات دولة السيد ناريندرا مودي 
إلى  الصديقة  الهند  جمهورية  وزراء  رئــيــس 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد رئــيــس 

مجلس الوزراء، كما حّمله سموه نقل تحياته 
الصديقة،  الهند  جمهورية  وزراء  رئيس  إلــى 
البلدين  بين  العاقات  بتنامي  سموه  مشيدًا 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــاالت االقـ ــجــ ــمــ الـــصـــديـــقـــيـــن فــــي الــ
على  العمل  مواصلة  وأهمية  واالستثمارية، 
زيادة التبادل التجاري وتشجيع االستثمارات 
البينية بما يسهم في توفير مزيد من الفرص 
الـــواعـــدة ويــحــقــق الــنــمــاء واالزدهـــــــار، مــنــوهــًا 
البلدين  بين  المشترك  والتنسيق  بالتعاون 

فيما يتعلق بجهود التصدي لفيروس كورونا 
الجالية  دور  وأثنى سموه على   .)19- )كوفيد 
الــهــنــديــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن وإســهــامــاتــهــا 
تقدير  موضع  هي  والتي  التنمية  عملية  في 
استعراض  تــم  الــلــقــاء،  وخـــال  المملكة.  مــن 
الــمــشــتــرك وأهـــم  الــمــواضــيــع ذات االهـــتـــمـــام 
القضايا على الساحتين اإلقليمية والدولية، 
به جمهورية  تقوم  الذي  بالدور  منوًها سموه 
والصديقة  الشقيقة  الــدول  جانب  إلى  الهند 

بما يعزز األمن واالستقرار في المنطقة.
مــن جــانــبــه، أعـــرب وزيـــر الــدولــة للشؤون 
عن  الصديقة  الهند  في جمهورية  الخارجية 
ولي  الملكي  السمو  لصاحب  وتقديره  شكره 
يبديه  مــا  على  الــــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
العاقات  لتطوير  واهتمام  حــرٍص  من  سموه 
ــعـــدة،  الــبــحــريــنــيــة الــهــنــديــة عــلــى كـــافـــة األصـ
الــتــقــدم  دوام  الـــبـــحـــريـــن  لــمــمــلــكــة  مــتــمــنــيــًا 

واالزدهار.

»الأعلى للمراأة« يبرم اتفاق عمل مع »ميا�صم القاب�صة«..

االأن�س��اري: تطوي��ر مرك��ز »ري��ادات« ليك��ون مرك��زا �س��اما لاإب��داع ف��ي ري��ادة االأعم��ال

} جانب من توقيع اتفاقية التعاون.

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خال اجتماع اللجنة التنسيقية.

الملكي األمير سلمان  السمو  ترأس صاحب 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
الـــ397  التنسيقية  اللجنة  اجتماع  أمس  الــوزراء 

الذي ُعقد عن ُبعد.
وناقشت اللجنة آخر مستجدات التعامل مع 

فيروس كورونا واإلجراءات المتعلقة بذلك.

الل��ج���ن���ة ال��ت��ن���س��ي��ق��ي�ة ت��ن���اق����س اآخ���ر

م�����س��ت��ج��دات ال��ت��ع��ام��ل م��ع ف��ي��رو���س ك��ورون��ا

ولي العهد نائب القائد االأعلى رئي�س الوزراء

يتلق�ى ات�س�اال م�ن وزي�ر الدف�اع االأمريك�ي

تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء اتصااًل هاتفيًا من السيد 

لويد أوستن وزير الدفاع األمريكي.
وقــد أعــرب وزيــر الــدفــاع األمريكي خــال االتــصــال عن شكر وتقدير 
المستمر  دعمها  على  البحرين  لمملكة  األمريكية  المتحدة  الــواليــات 
وعمليات  اإلغاثة  جهود  فيها  بما  الدولي،  اإلنساني  التضامن  لعمليات 

اإلجاء من أفغانستان.
بين  االستراتيجية  العاقات  مسار  استعراض  االتــصــال  خــال  وتــم 
الساحتين  على  المستجدات  آخــر  وبــحــث  كــافــة،  الصعد  على  البلدين 
اإلقليمية والدولية وتطورات األوضاع في أفغانستان، وتأكيد أهمية تعزيز 

الجهود الرامية إلى دعم األمن واالستقرار في المنطقة.

} وزير الدفاع األمريكي. } �سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

ــاري األمــــيــــن الـــعـــام  ــ ــــصـ ــالـــة األنـ ــاذة هـ ــ ــتـ ــ ــدت االسـ ــ أكــ
بتوجيهات  يعمل  المجلس  أن  للمرأة  األعلى  للمجلس 
ســديــدة مــن رئــيــســتــه صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــرة 
ســبــيــكــة بــنــت ابــراهــيــم آل خــلــيــفــة قــريــنــة عــاهــل الــبــاد 
الــقــادمــة مــن الخطة  الــمــرحــلــة  الــمــفــدى عــلــى تضمين 
التدابير  البحرينية حزمة من  المرأة  الوطنية لنهوض 
النوعية المرنة الستدامة حضور المرأة البحرينية في 
للتغيرات  يستجيب  وبما  الوطني،  االقــتــصــادي  الــشــأن 
المتسارعة عالميًا التي تجري في ظل الثورة الصناعية 
مملكة  ورؤيـــة  الحكومة  عمل  بــرامــج  ويــواكــب  الــرابــعــة، 

البحرين االقتصادية 2030.
بين  اتفاقية عمل  توقيع  مــراســم  ذلــك خــال  جــاء 
األستاذة  العام  باألمين  للمرأة ممثا  األعلى  المجلس 

سليمان  بنت  مــي  الشيخة  والــدكــتــورة  األنــصــاري  هــالــة 
العتيبي ممثًا لشركة مياسم القابضة، بحضور ممثلين 
البحرين  وشــركــة  للتنمية  الــبــحــريــن  بــنــك  مــن  كــل  عــن 
ــة«، وذلـــك بــمــركــز »ريـــــادات«.  ــ لــاســتــثــمــار الــعــقــاري »إدامــ
شركة  للمرأة  األعلى  المجلس  كلف  االتفاق،  وبموجب 
مياسم بتقديم الخدمات االستشارية والتطويرية لمركز 
لاستفادة  البحرينيات  األعمال  رائــدات  ودعم  »ريــادات« 
من الفرص االقتصادية المتاحة على المستوى الوطني 
وتــحــفــيــزهــن عــلــى االبــتــكــار واالبـــــداع والــتــمــيــز وتــطــويــر 
المنتجات بما يلبي مواصفات الجودة المطلوبة محليًا 
وعالميًا لتسهيل عملية التوسع في األسواق على جميع 
البحرينية  الـــمـــرأة  مــشــاركــة  نــســبــة  ــع  ورفــ الــمــســتــويــات، 
تصريح  في  األنــصــاري  وأعــربــت  الوطني.  االقتصاد  في 

الكبيرة  الــتــطــورات  إزاء  تــفــاؤلــهــا  عــن  الــمــنــاســبــة  بــهــذه 
لجهود  المجلس  دعـــم  مــؤكــدة  الــمــركــز،  يشهدها  الــتــي 
ليواكب  »ريـــادات«  تطوير  في  المساهمة  الجهات  جميع 
مجال  في  والمستقبلية  الحالية  العالمية  التوجهات 
ريادة األعمال، وذلك بهدف مواصلة عمله وتحويله إلى 
مركز شامل لإلبداع واالبتكار في مجال ريادة األعمال، 
وبما يسهم في رفع مستويات تنافسية المرأة البحرينية 
الدكتورة  أعــربــت  جانبها  مــن  االقتصادية.  ومشاركتها 
والرئيس  المؤسس  العتيبي  سلمان  بنت  مي  الشيخة 
للدور  وتقديرها  شكرها  عــن  القابضة  مياسم  لشركة 
المجلس  رئيسة  الملكي  السمو  صاحبة  تــتــواله  الــذي 
البحرينية  الــمــرأة  تقدم  دعــم  أجــل  مــن  للمرأة  األعــلــى 
االقتصادي،  الشأن  ذلــك  في  بما  المجاالت  جميع  في 

مؤكدة أهمية الدور المنوط بمركز تنمية قدرات المرأة 
البحرينية »ريادات« في هذا السياق، األمر الذي يتطلب 
كافة  توفر  متكاملة  اقتصادية  كحاضنة  مكانته  تعزيز 
لــرائــدات  واالســتــشــاريــة  والتدريبية  ــة  اإلداريــ الــخــدمــات 
ــال، لــيــكــون مــنــصــة مــثــالــيــة الحــتــضــان وتــنــمــيــة  ــمــ األعــ
وأكــدت  البحرينية.   لــلــمــرأة  االقــتــصــاديــة  الــمــشــروعــات 
سيبذل  مياسم  شركة  عمل  فريق  أن  العتيبي  الدكتورة 
المنشودة  التطلعات  تحقيق  أجــل  من  جهوده  قصارى 
وتعزيز مكانة »ريادات« كمركز إبداعي ومكان يلتقي فيه 
اإلبداعي  بالتفكير  والمهتمون  الطموحون  األشخاص 
والــعــمــل االحــتــرافــي، وخــصــوصــًا فــي ظــل مــا يتمتع به 
الفريق من خبرة نوعية في هذا المجال بدأت منذ أكثر 

من 10 أعوام.



كتب وليد دياب:
أكد وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي ان الوزارة ليس لديها أي 
التعلم عن  الى  والتحول  كورونا  فيروس  بعد جائحة  المدارس  لغلق  توجه 
هذا  خــال  بعد  عن  بالتعلم  االستعانة  تم  انــه  مضيفا  كاملة،  بصورة  بعد 
للطلبة  التعليمية  الخدمة  تقديم  استمرارية  لضمان  االستثنائي  الظرف 
واستدامة  التعليمية  العملية  تأثر  عدم  على  منها  الظروف حرصا  كل  في 

تعلم الطلبة وتقييم أعمالهم.

وقـــال الـــوزيـــر فــي رده عــلــى ســؤال 
للنائب الثاني لرئيسة مجلس النواب 
ــد بــشــأن عــمــلــيــة الــتــعــلــم عن  عــلــي زايــ
الجائحة  انتهاء  وبعد  الــوزارة  ان  بعد 
التنسيقية  اللجنة  لتوجيهات  ووفقا 
الدراسة من خال حضور  ستستأنف 
الـــطـــلـــبـــة وانـــتـــظـــامـــهـــم عـــلـــى مــقــاعــد 
الــمــدارس بشكل طبيعي  الــدراســة في 
وفـــقـــا لــنــظــامــهــا الــتــعــلــيــمــي الــمــطــبــق 
ــذا الـــظـــرف االســتــثــنــائــي، مع  قــبــل هــ
التعليم  من  االستفادة  في  االستمرار 

االلكتروني.
ــدد الــطــلــبــة في  وفــيــمــا يــخــص عــ
كــل مــرحــلــة دراســيــة أوضـــح الــوزيــر ان 

عدد الطلبة المنتظمين في المدارس 
الحكومية للعام الدراسي 2021-2020 
بلغ 149877 طالبا وطالبة، وعدد طلبة 
نظرا  انـــه  مبينا   ،3504 بــلــغ  الــمــنــازل 
التي  الــراهــنــة  االستثنائية  لــلــظــروف 
تمر بها مملكة البحرين جراء تفشي 
ــا وتــطــبــيــقــهــا  جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــ
نظام التعلم عن بعد فإنها لم تتمكن 
للطلبة  الترفيع  اخــتــبــارات  عقد  مــن 
تأجيلها  وتـــم  الـــدراســـي  الـــعـــام  خـــال 
الــنــظــام  هــــذا  تــطــبــيــق  وان  خــصــوصــا 
مقاعد  على  الطلبة  انتظام  يتطلب 
ــل  الـــــدراســـــة مـــــدة شـــهـــريـــن عـــلـــى األقــ
ليتسنى للمعلم والمعلم األول ومدير 

وتوجيههم  الطلبة  متابعة  المدرسة 
لهم  الازمة  الكفايات  على  وتدريبهم 
لانتقال الى الصف الثاني االبتدائي، 
وماحظة مهاراتهم وقدراتهم ومن ثم 
تــحــديــد احــقــيــتــهــم لــخــوض امــتــحــان 
الترفيع مــن عــدمــه، إضــافــة الــى عقد 

اختبارات الترفيع لهم.
بدوره علق النائب علي زايد على 
لـ»اخبار  تصريح  فــي  التربية  وزيــر  رد 

الــخــلــيــج« قــائــا انـــه يــقــتــرح اســتــدامــة 
الــتــعــلــيــم اإللـــكـــتـــرونـــي عــــن بـــعـــد فــي 
الطلبة  بذهاب  السماح  مع  المدارس 
لـــلـــمـــدارس لـــمـــدة يـــومـــيـــن فـــقـــط فــي 
تقديم  على  فيهما  يقتصر  االســبــوع 
الــتــوجــيــهــات واالرشـــــــــادات الــمــبــاشــرة 
الــــضــــروريــــة، مــضــيــفــا ان فـــوائـــد هــذا 
ــبــــيــــق تـــتـــمـــثـــل فــــــي تــخــفــيــض  الــــتــــطــ
 %60 بنسبة  التعليم  وزارة  مصروفات 

تقريبا، في بنود كثيرة مثل مصاريف 
واإلضــــاءة،  المكيفات  مــثــل  الــكــهــربــاء 
والقرطاسية،  المكتبية  والمصاريف 
ــة  ــالـ ــمـ ــعـ والـــــصـــــيـــــانـــــة، وتــــخــــفــــيــــض الـ
المساعدة )كالمراسلين(، والمدرسين 
األجـــانـــب بــصــورة كــبــيــرة، واالســتــغــنــاء 
عن عدد كبير من المدارس المؤجرة، 
اما المملوكة للوزارة فباإلمكان اعادة 

استثمارها.
اســـتـــمـــرار  ان  ــضــــا  ايــ واســـتـــكـــمـــل 
التعليم عن بعد سيعمل على تخفيض 
الــــمــــروري والـــضـــغـــط على  االزدحــــــــام 
البنية التحتية من الشوارع والكباري 
وانــصــراف  حــضــور  مـــواصـــات  نتيجة 
الـــطـــلـــبـــة، مـــمـــا يــقــلــل مــــن اســتــهــاك 
البنية التحتية ويزيد استدامتها، كما 
سيخفض من نسبة االنبعاث الحراري 
الناتج من مواصات الطلبة وبالتالي 

الحفاظ على البيئة من التلوث. 
واضـــــــاف انـــــه ســيــســمــح بــتــطــويــر 
ــق إعـــطـــائـــهـــم  ــريــ ــن طــ ــ ــيــــن عـ الــــمــــدرســ
المزيد من الوقت للعمل على تطوير 
أنفسهم فنيا عن طريق التعامل أكثر 

الكمبيوترية  والــبــرامــج  األجــهــزة  مــع 
المهنية،  مهاراتهم  وتطوير  الحديثة، 
وتــطــويــر مــهــاراتــهــم اإلداريــــــة وســرعــة 
عدد  ــادة  وزيـ والمتابعة،  الــقــرار  اتــخــاذ 
مرات وسرعة تواصلهم بقياداتهم في 
مركز الوزارة، اضافة الى تطوير الطلبة 
وذلـــــك عـــن طـــريـــق اعــطــائــهــم فــرصــة 
لــاعــتــمــاد عــلــى أنــفــســهــم فــي البحث 
ومـــتـــابـــعـــة وتـــحـــصـــيـــل الـــــــــدروس بـــدل 
االعتماد الكلي على شرح المدرسين، 
الدراسة  جو  انتقاء  فرصة  واعطائهم 
اليومي  الــروتــيــن  بــدل  لهم  المناسب 
لمدد طويلة،  الصفوف  في  وحشرهم 
المليئة  الــمــدرســيــة  الــشــنــطــة  وإلـــغـــاء 
مختلفة  لـــدروس  والــكــراســات  بالكتب 
ــد مـــمـــا يـــرهـــق كــاهــلــهــم  ــ ــوم واحــ ــ فــــي يـ
الــمــدارس،  من  وعودتهم  ذهابهم  عند 
وتــخــفــيــف الـــعـــبء عــلــى أولـــيـــاء أمـــور 
اللوازم  شــراء  بتخفيف  وذلــك  الطلبة 

القرطاسية المدرسية.
ــار الــنــائــب عــلــي زايـــد الـــى ان  واشــ
هــنــاك تــغــيــيــرات مــطــلــوبــة الســتــدامــة 
للتعليم  والصحيح  العملي  التطبيق 

لــلــمــدارس مثل  اإللــكــتــرونــي عــن بعد 
الــتــعــلــيــمــيــة  االدارة  هـــيـــكـــلـــة  إعـــــــــادة 
وادخــــــال تــخــصــصــات مــتــنــوعــة فــيــهــا، 
شاملة  بصورة  التعليم  منهج  وتغيير 
ــرامــــج  ــة، وإدخــــــــــال أجــــهــــزة وبــ ــلــ ــامــ وكــ
المرحلة،  تناسب  متطورة  كمبيوترية 
ووضــــــع بـــرنـــامـــج مــتــابــعــة الــكــتــرونــي 
بين  التفاعل  لمتابعة  ومتطور  دقيق 
تقييم  وإجــراء  والمدرسين،  التاميذ 
دوري من جهة محايدة لقياس تطور 
ووضع  بعد،  عن  اإللكتروني  التعليم 
الرصد  لعملية  ودقيقه  محكمة  آلية 
والتقييم، وتكثيف الدورات التدريبية 
اولــيــاء  وتــوعــيــة  والــطــلــبــة،  للمعلمين 
على  الطالب  اعتماد  بأهمية  األمـــور 
نفسه في العملية التعليمية لتحقيق 
ــادة الــكــامــلــة مــمــا يـــقـــدم من  ــفـ ــتـ االسـ
دروس وانشطة، وضرورة توفير الموارد 
لكل  البتوب  كجهاز  والمهمة  الازمة 
طـــالـــب ومـــعـــلـــم لــتــحــقــيــق األهــــــداف 

المرجوة من التعلم عن بعد. 
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 ولضمان عودة آمنة للجميع، 
والتعليم  التربية  وزارة  استكملت 
إجــــــــــــراءات الــــوقــــايــــة والـــســـامـــة 
تكون  بحيث  ــدارس،  ــمـ الـ بجميع 
مهيأة الستقبال الهيئات اإلدارية 
والتعليمية والفنية أواًل، ثم يليهم 
ــدوام  ــ ــاروا الـ ــتــ الــطــلــبــة الـــذيـــن اخــ
إلى  الفعلي  بالحضور  المدرسي 

جانب التعلم عن بعد. 
اإلبداع والتطوير 

ــاذ  ــ ــتـ ــ ــه قـــــــال األسـ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
ــم تـــربـــيـــة  ــلـ ــعـ جــــاســــم الـــــقـــــاف مـ
ــد  ــ ــحـ ــ إســـــــامـــــــيـــــــة بـــــــمـــــــدرســـــــة الـ
إن  للبنين:  اإلعــداديــة  االبتدائية 
قدوتنا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
الحسن،  الــفــأل  كــان يحب  وســلــم 
فإننا نتفاءل خيًرا أن تكون السنة 
ــادمــــة ســـنـــة خــيــر  ــقــ ـــة الــ ــيـ ـــدراســ الـ
وطـــاب،  معلمين  جميًعا  علينا 
العديد  اكتسبنا  وأنــنــا  خــصــوًصــا 
ــن الـــخـــبـــرات الـــســـابـــقـــة والـــتـــي  مــ
إلى  حقيقًة  كمعلمين  ستؤهلنا 
اإلبـــــداع والــتــطــويــر، وطـــاًبـــا إلــى 
الصعيد  وعــلــى  واإلتــقــان  التميز 
الشخصي فإنني أتطلع في بداية 
إلى  الجديد  الــدراســي  العام  هــذا 
وتــرك بصمة  أثــر جميل،  صناعة 
نجاح واضحة في نفس كل طالب 

ــَدٍث  ألـــقـــاه، وأن أجــعــل مــن كــل َحــ
بـــه بصحبة  ُســلــًمــا أصــعــد  ــارئ  طــ
طـــابـــي نــحــو الـــنـــجـــاح والــتــمــيــز، 
يقول  للمجتمع  رســالــة  مــوجــًهــا 
التشاؤم  فيها: نأمل عدم بث روح 
واإلحـــــــــبـــــــــاط، فــــالــــطــــالــــب مــــــرآة 
المجتمع  يــغــذيــه  ــا  ومـ مجتمعه 
والتقدير  فبالحب  عليه،  ينعكس 
وللطاب  األمـــم،  ُتبنى  والــتــفــاؤل 
قائًا فيها: هذا ميدانكم األرحب، 
ومــجــالــكــم الــفــســيــح، وفــرصــتــكــم 
غاياتكم،  تحقيق  نــحــو  الــواســعــة 
ينتظره  الـــذي  مستقبلكم  وبــنــاء 
ووطنكم  وأمهاتكم،  آباؤكم  منكم 
لكم  واهلل  وابذلوا  فجدوا  وأمتكم 
األمــر  بــأن  ونــذكــركــم  معين،  خير 
يتطلب جدا واجتهادا فمن كانت 
ــة كـــانـــت نــهــايــتــه  ــرقـ ــحـ ــه ُمـ ــتـ ــدايـ بـ
ــلـــنـــا ثـــقـــة مــــن أنــكــم  مـــشـــرقـــة، وكـ

قادرون على التفوق واالبتكار.
وأشار األستاذ جاسم إلى أنه 
أبــرز اإلنــجــازات التي ُحققت  مــن 
ُحسن  هــو  الجائحة،  تلك  خــال 
واألزمـــات،  الــطــوارئ  مــع  التعامل 
والــعــمــل الـــجـــاد عــلــى االســتــفــادة 
ــنــــاءة مــــن وســــائــــل الـــتـــواصـــل  ــبــ الــ
الـــحـــديـــث والــتــقــنــيــة الــمــتــطــورة 
ــة الــعــمــلــيــة  وتـــســـخـــيـــرهـــا لـــخـــدمـ

الــتــعــلــيــمــيــة، وتــحــقــيــق الـــغـــايـــات 
الـــمـــأمـــولـــة واألهــــــــداف الــمــرجــوة 

اإلنجاز والتميز
ــتــــه قــــــــال األســـــتـــــاذ  مــــــن جــــهــ
العلوم  مــادة  معلم  الــعــرادي  أمير 
بمدرسة  التعليم  جـــودة  ومــنــســق 
الــســنــابــس االبـــتـــدائـــيـــة لــلــبــنــيــن: 
أهـــنـــئـــكـــم بـــمـــنـــاســـبـــة بــــــدء الـــعـــام 
ــديـــد ونـــســـأل اهلل  ــجـ الـــــدراســـــي الـ
والتميز،  االنــجــاز  عــام  يجعله  أن 
ونــتــطــلــع حــقــيــقــة فـــي هـــذا الــعــام 
إلـــى مــواصــلــة الــجــهــود فــي إرســـاء 
عمليات التعليم والتعلم ومتابعة 
الــبــنــاء عــلــى مـــا تـــم الـــوصـــول له 
ــتــــرة  ــات خـــــــــال فــ ــبــ ــســ ــتــ ــكــ مـــــــن مــ
التحديات  من  بالرغم  الجائحة 
ــتـــي واجـــهـــنـــاهـــا كـــمـــا واجــهــتــهــا  الـ
عــمــلــيــات الــتــعــلــيــم والــتــعــلــم في 
ــالــــم والـــمـــنـــطـــقـــة، وأضـــــــاف:  ــعــ الــ
نــتــطــلــع بـــشـــوق الســتــقــبــالــكــم يــا 
أبـــنـــاءنـــا الــــطــــاب ومـــرحـــبـــًا بــكــم 

ــي مــــكــــانــــكــــم الـــطـــبـــيـــعـــي عــلــى  ــ فــ
بكم  مرحبًا  الدراسية،  مقاعدكم 
وبين معلميكم  الثاني  بيتكم  في 
وزمـــائـــكـــم اشــتــقــنــا لـــكـــم، ونــعــد 
ومعلمات  معلمي  بــأن  مجتمعنا 
في  جــهــدًا  يــدخــروا  لــن  البحرين 
اليه  تتطلعون  مــا  تحقيق  سبيل 
العليا  التعليم  أهـــداف  وتحقيق 
في مملكتنا العزيزة بإذنه تعالى، 
واجهناه  ما  برغم  الحقيقة  ففي 
بداية  في  خصوصًا  تحديات  من 
معها  التعامل  وكيفية  الجائحة 
دون  التعليمية  العملية  ومواكبة 
انــقــطــاع اال أنــهــا أظـــهـــرت جــانــبــًا 
طاقات  وفجرت  وإمكانيات  خفيًا 
والطلبة  المعلمين  مــن  كــل  لــدى 
وحـــتـــى عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات 
والتعليم  التربية  وزارة  قبل  مــن 
وخــــاصــــة فــــي الــــجــــانــــب الــتــقــنــي 
ذلكتعزيز  في  االستمرار  ونتمنى 

الشراكة 

أمــــا األســــتــــاذة بـــشـــرى نــاصــر 
ــة  ــمـــدرسـ ــيــــة بـ مـــعـــلـــمـــة لــــغــــة عــــربــ
للبنات  اإلعـــداديـــة  مــديــنــة حــمــد 
ــى جــعــل  ــ ــالــــت: نــتــطــلــع إلـ فـــقـــد قــ
هــذا الــعــام الــدراســي عــامــًا حافًا 
والتطور  األكاديمية  بــاإلنــجــازات 
ــي،  ــدراســ ــدم الــ ــقـ ــتـ الــشــخــصــي والـ
بمناسبة  التهاني  أجمل  مقدمًة 
ــام دراســــــــي اســتــثــنــائــي  ــ بــــدايــــة عــ
ُنكمل فيه ما حققنا من إنجازات 
ألبناء  أفــضــل  مستقبل  لصناعة 
الــــوطــــن، ولـــكـــي تــســتــمــر مــســيــرة 
اإلنــــــجــــــازات البـــــد مــــن الـــشـــراكـــة 
المجتمعية التي نتكل عليها في 
الستقبال  نفسيًا  الطلبة  تهيئة 
الـــعـــام الــــدراســــي الـــجـــديـــد بـــروح 
األمــل والــتــفــاؤل، مــؤكــدًة أنــه رغم 
بالنفع  ــادت  عـ أنــهــا  إال  الــجــائــحــة 
في تعزيز شراكة أولياء األمور في 
العملية التربوية والتعليمية عند 

نقلها خارج أسوار المدرسة. 

ا�ستكمال اإجراءات ال�سالمة في جميع المدار�س وا�ستقبال المعلمين والإداريين اليوم

ب��الإن��ج��ازات وح��اف��ل  ب���الإب���داع  م��ل��يء  درا���س��ي  ع���ام  اإل���ى  يتطلعون  معلمون 

واإلداريـــــون  الــمــعــلــمــون   2021 1 سبتمبر  االربـــعـــاء  الــيــوم  يــعــود 
والفنيون إلى مواقع عملهم في المدارس الحكومية، مع بداية العام 
استثنائي  الذي يحل علينا بطابع  الجديد 2022/2021م،  الدراسي 
الــكــوادر عن  الــجــائــحــة، حيث عبر عــدد مــن هــذه  بــدء  مستمر منذ 
تطلعهم إلى عام دراسي مليء باإلبداع وحافل باإلنجازات، يواصلون 
خاله بكل عزيمة وإصرار وروح وطنية جهودهم الستدامة العملية 
التعليمية، وإبراز قدراتهم وابتكاراتهم وابداعاتهم الرقمية، إليصال 

رسائلهم التعليمية تحت أي ظرف.

} األستاذ أمير العرادي.} األستاذ جاسم القاف.

الــتــربــيــة  وزارة  اســـتـــعـــدت 
ــودة الــمــعــلــمــيــن  ــعـ والــتــعــلــيــم لـ
ــاء 1 ســبــتــمــبــر،  ــ ــعــ ــ ــوم األربــ ــيــ الــ
والطلبة 7 سبتمبر 2021، عبر 
المدارس  متطلبات  استكمال 
الحكومية من جميع النواحي، 
ــى بــــدايــــة ســلــســة  ــلـ حــــرصــــًا عـ
ــي نــاجــح  ــ ومــوفــقــة لـــعـــام دراســ
منتسبي  بــتــكــاتــف  اهلل،  بــــإذن 
مبانيها  مــن  ــوزارة  الــ قطاعات 
الرئيسية مع الهيئات اإلدارية 

والتعليمية في الميدان.
تشهد  أن  المنتظر  ومـــن 
مكثفًا  عمًا  المعلمين  عــودة 
ــًا لــتــهــيــئــة الــــمــــدارس  ــ ــامـ ــ وشـ
ــال الـــــطـــــلـــــبـــــة فـــي  ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الســ
األيـــــــام الــمــقــبــلــة، مــــن خـــال 
اإلدارات  بـــيـــن  االجـــتـــمـــاعـــات 
لوضع  والمعلمين،  المدرسية 
للخدمات  الــمــعــززة  الــخــطــط 
ــلــــيــــمــــيــــة واالنـــــضـــــبـــــاط  ــتــــعــ الــ

الـــطـــابـــي، إلــــى جـــانـــب إعــــداد 
الــبــيــئــة الــمــدرســيــة الــمــائــمــة 
ــور الـــفـــعـــلـــي،  لـــطـــلـــبـــة الــــحــــضــ
الخاصة  ــراءات  اإلجــ ومتابعة 

بطلبة التعّلم عن بعد.
التربوية  الــكــوادر  وضــمــن 
ــدارس،  ــ ــمـ ــ ــة لــعــمــل الـ ــمــ الــــداعــ
ــع عــمــلــهــا بــمــبــنــى  ــوقــ ــن مــ ــ ومــ
الوزارة بمدينة عيسى، تواصل 
ــي  ــعــ ــرويــ األســـــــتـــــــاذة عـــبـــيـــر الــ
األخــصــائــيــة الــتــربــويــة األولـــى 
ــفـــصـــول  والــــمــــســــؤولــــة عـــــن الـ
الثانوي  للتعليم  االفتراضية 
جـــهـــودهـــا ضـــمـــن خــلــيــة عــمــل 
نشطة بقطاع التعليم، وتقول: 
»مستمرون بإذن اهلل في تقديم 
ــيـــس لــخــدمــة  ــفـ ــنـ ــالــــي والـ ــغــ الــ
الــتــعــلــيــم فـــي وطــنــنــا الــغــالــي، 
بــدأنــاه من جهد  ما  ومواصلة 
كبير خال الجائحة بالعامين 
الـــدراســـيـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، إذ 

الفصول  في  االستمرار  سيتم 
االفــــتــــراضــــيــــة الــــتــــي يـــتـــولـــى 
في  أكــفــاء،  معلمون  تنفيذها 
تتصل  واضحة  توجيهات  ظل 
ــيــــات الـــبـــث  ــنــ ــقــ بـــــــالـــــــدروس وتــ

والدعم والمساندة«.
قد  الجائحة  أن  وأضافت 
في  نقلة  تحقيق  فــي  أسهمت 
بفضل  التعليمية،  الــمــســيــرة 
االعـــتـــمـــاد بــشــكــل كــبــيــر وغــيــر 
ــلــــى تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــبــــوق عــ مــــســ
ســواء  واالتـــصـــال،  المعلومات 
ــات  ــخـــدمـ الـ أو  الـــتـــعـــلـــيـــم  ــــي  فـ
بتكامل  استطعنا  إذ  اإلداريـــة، 
جهود المسؤولين والتربويين 
والطلبة وأولياء األمور النجاح 
في التغلب على هذا التحدي 
بكل اقتدار، ما يعيننا بإذن اهلل 
عــلــى الــعــمــل بــثــقــة وثــبــات في 

العام الدراسي الجديد.

»التربية« ت�ستكمل ا�ستعدادات عودة المعلمين اليوم

وزير التربية ردا على �سوؤال للنائب الثاني لمجل�س النواب: 

ل ني���ة ل�س���تمرار التعل���م ع���ن بع���د.. وا�س���تئناف الدرا�س���ة بح�س���ور الطلب���ة عق���ب كورون���ا
ب��ع��د ع�����ن  ال���ت���ع���ل���م  ب�������س���ب���ب  ال������������وزارة  م���������س����روف����ات  ف�����ي  ان���خ���ف���ا����س���ا   %60 زاي���������د:  ع���ل���ي 

} علي زايد.} وزير التربية والتعليم.

بــنــاًء عــلــى تــوصــيــة الــفــريــق الــوطــنــي الطبي 
وموافقة  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا  لفيروس  للتصدي 
ــــدول  الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة، بــتــحــديــث قـــائـــمـــة الـ
شــؤون  أعلنت  الــحــمــراء،  القائمة  على  الــمــدرجــة 
الجمعة  يوم  من  بــدءًا  تقرر  أنه  المدني  الطيران 
على  دول   5 إدراج   2021 ســبــتــمــبــر   3 ــوافـــق  ــمـ الـ
قــائــمــة الــــدول الــمــدرجــة عــلــى الــقــائــمــة الــحــمــراء 
هـــي جــمــهــوريــة الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، وجــمــهــوريــة 
ــا، وجـــمـــهـــوريـــة  ــيــ ــيــــوبــ ســـلـــوفـــيـــنـــيـــا، جـــمـــهـــوريـــة إثــ
ــًة إلــى  كــوســتــاريــكــا، وجــمــهــوريــة اإلكــــــــوادور، إضـــافـ
تقرر  كما  القائمة مسبقا،  على  الموجودة  الــدول 
باكستان،  جمهورية  هــي  القائمة  عــن  دول   4 رفــع 
بــنــمــا، وجمهورية  الــهــنــد، وجــمــهــوريــة  وجــمــهــوريــة 

الدومينيكان.
ــؤون الــطــيــران الــمــدنــي إلــغــاء  كــمــا أعــلــنــت شــ
 )PCR( الــفــحــص الــمــخــتــبــري لــفــيــروس كـــورونـــا
ــادرة إلـــى  ــ ــغـ ــ ــمـ ــ ــرة والـ ــائــ ــطــ ــى الــ ــ ــل الــــصــــعــــود إلــ ــبـ قـ
التي  ــدول  الــ فــي  للمتطعمين  الــبــحــريــن  مملكة 
ويستثنى  لــديــهــا،  التطعيم  شــهــادات  اعــتــمــاد  تــم 
مـــن ذلــــك الـــقـــادمـــون مـــن الـــــدول الـــمـــدرجـــة على 
الـــقـــائـــمـــة الـــحـــمـــراء حـــيـــث ســيــتــم اإلبــــقــــاء عــلــى 
 )PCR( إبراز شهادة فحص اإلجــراء السابق وهو 
 )QR Code( كـــود  آر  كــيــو  رمـــز  تحمل  معتمدة 
48 ساعة  قبل  وذلــك  الــطــائــرة،  إلــى  الصعود  قبل 
الوصول  فحص  استمرار  مع  المغادرة،  وقــت  من 
وفحص اليوم الخامس وفحص اليوم العاشر من 
الوصول لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة 

البحرين.
ونوهت شؤون الطيران المدني إلى أنه سيتم 
االستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين 
على  الحمراء  القائمة  على  المدرجة  الــدول  من 
الــقــادمــون  فيهم  بــمــن  الــجــويــة،  الــرحــات  جميع 
من هذه الدول الذين سيدخلون مملكة البحرين 

بــشــكــل مـــؤقـــت، ويــســتــثــنــى مـــن ذلـــك الــمــواطــنــون 
وأصــحــاب تــأشــيــرات اإلقــامــة الــســاريــة فــي مملكة 
الــبــحــريــن، كــمــا أنــــه ســيــتــم اإلبـــقـــاء عــلــى جميع 
تـــم إعـــانـــهـــا مسبقا  الـــتـــي  اإلجـــــــــراءات األخــــــرى 
للقادمين المسموح لهم بدخول مملكة البحرين 
من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، مشيرًة 
إلى أنه سيتم أيضًا اإلبقاء على جميع اإلجراءات 
من  للقادمين  إعــانــهــا مسبقا  تــم  الــتــي  األخـــرى 

الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.
وبــحــســب الــتــحــديــث الــجــديــد فــــإن الــقــائــمــة 
الـــحـــمـــراء أصـــبـــحـــت تـــضـــم كــــا مـــــن: جــمــهــوريــة 
والجمهورية  االشتراكية،  الديمقراطية  سريانكا 
التونسية، وجمهورية جورجيا، وجمهورية البوسنة 
والـــهـــرســـك، وجــمــهــوريــة ســلــوفــيــنــيــا، وجــمــهــوريــة 
إثـــيـــوبـــيـــا، وجـــمـــهـــوريـــة كـــوســـتـــاريـــكـــا، وجــمــهــوريــة 
بـــنـــغـــاديـــش الــشــعــبــيــة، وجـــمـــهـــوريـــة إنــدونــيــســيــا 
اإلســـامـــيـــة، وجـــمـــهـــوريـــة الــفــلــبــيــن، وجــمــهــوريــة 
اتحاد  االتحادية، وجمهورية  الديمقراطية  نيبال 
وجمهورية  اإلسامية،  إيران  وجمهورية  ميانمار، 
وجمهورية  االتــحــاديــة،  ماليزيا  ومملكة  الــعــراق، 
الشعبية،  منغوليا  وجمهورية  االشتراكية،  فيتنام 
وجــمــهــوريــة جــنــوب إفــريــقــيــا، وجــمــهــوريــة أوغــنــدا، 
ــة نــامــيــبــيــا،  ــهـــوريـ ــمـ ــهـــوريـــة زيـــمـــبـــابـــوي، وجـ ــمـ وجـ
وجمهورية موزمبيق، وجمهورية ماوي، وجمهورية 

أوكرانيا، والواليات المتحدة المكسيكية.
بإضافة  الحمراء  القائمة  تحديث  أن  يذكر 
تقييم  بحسب  يتم  القائمة  مــن  رفعها  أو  الـــدول 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
ــق الــمــعــايــيــر الــخــاصــة بــذلــك مــن حــيــث مــدى  وفـ
الدول، وستتم مراجعة هذه  الفيروس في  انتشار 

القائمة وتحديثها بشكل دوري. 

الطي��ران المدن��ي: اإدراج 5 دول عل��ى القائم��ة 

الجمع��ة م��ن  ب��دءا  دول   4 ورف��ع  الحم��راء 

والتنمية  العمل  وزيــر  أعلن 
بــن محمد  االجــتــمــاعــيــة، جميل 
االلتزام  نسبة  أن  حميدان،  علي 
 )39( رقـــــــم  الـــــــــــــوزاري  ــرار  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ

العمل  حظر  بشأن   ،2013 لسنة 
تــحــت أشــعــة الــشــمــس واألمـــاكـــن 
الظهيرة  فترة  خــال  المكشوفة 
ــرًا وحــتــى  ــهــ ــة 12 ظــ ــاعـ ــسـ الـ ــن  مــ

الــرابــعــة عـــصـــرًا فـــي شــهــر يوليو 
وأغـــســـطـــس لــــهــــذا الــــعــــام بــلــغــت 
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وقـــد انــتــهــت امـــس الــثــاثــاء 
العمل  حظر  فــتــرة  أغسطس   31
تستأنف  حــيــث  الــظــهــيــرة،  وقــــت 
الـــشـــركـــات والـــمـــؤســـســـات الـــعـــودة 
نفذت  فيما  االعــتــيــادي،  للعمل 
تفتيشية  زيــارة   )11342( ــوزارة  الـ
عــلــى مــواقــع الــعــمــل طـــوال فترة 
الــحــظــر، وذلــــك لـــإشـــراف على 
ــرار ومــــــدى الـــتـــزام  ــ ــقـ ــ تــطــبــيــق الـ
الـــمـــنـــشـــآت والــــعــــمــــال بـــــه، حــيــث 
مخالفة  مــنــشــأة   )22( رصـــد  تــم 
فـــقـــط، فــيــمــا بــلــغ عــــدد الــعــمــال 
المخالفين )33( عامًا، وقد تم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه 

المنشآت المخالفة.
ــدان بـــالـــتـــزام  ــيــ ــمــ وأشـــــــــاد حــ
غــالــبــيــة الــمــؤســســات والــمــنــشــآت 
الفتًا  الــقــرار،  بتطبيق  المعنية 
يــعــكــس  ــزام  ــ ــتــ ــ االلــ ــذا  ــ هــ ان  ــى  ــ الــ
ــاب الـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــحـ ــ حــــــرص أصـ
ــال فــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ســـــامـــــة وصـــــحـــــة الـ
ــلـــف الــــــــظــــــــروف، مـــشـــيـــدًا  ــتـ ــخـ مـ
الــذي  لــلــقــرار  األمــثــل  بالتطبيق 
يــحــمــل فـــي طــيــاتــه الــعــديــد من 
والحقوقية،  اإلنسانية  الجوانب 
فضًا عن المكاسب االقتصادية 
ــاب الــعــمــل  ــحـ الـــتـــي يــجــنــيــهــا أصـ
ــادة بــرمــجــتــهــم أوقـــات  ــ بــفــضــل إعـ
المكشوفة  األمـــاكـــن  فـــي  الــعــمــل 

ــر عـــلـــى مـــســـتـــويـــات  ــؤثــ يــ بـــمـــا ال 
المهام ويسهم  وإنجاز  االنتاجية 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه فــــي خــفــض 
بمواقع  البشرية  االصابات  كلفة 
الــعــمــل، مــنــوهــًا بــأنــه مـــن خــال 
اتضح مدى  التفتيشية  الزيارات 
التزام المنشآت بالقرار وتوفيرها 
لألدوات الازمة من أجل تجنيب 
ــال االنـــــــهـــــــاك الــــــحــــــراري  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
وضربات الشمس في هذه الفترة 
تشهد  والــتــي  الصيف  فصل  مــن 
فيه البحرين ارتفاعًا في درجات 
الحرارة وزيادة في نسب الرطوبة. 
البحرين  مملكة  أن  الوزير  وأكــد 
مــاضــيــة فـــي تــحــديــث تــشــريــعــات 
بما  المهنية  والصحة  السامة 
يتواكب مع مستجدات المخاطر 
ــل لـــلـــحـــد مــن  ــمـ ــعـ فــــي أمــــاكــــن الـ
االصــابــات والــحــوادث واألمــراض 

المهنية وبما يتوافق مع معايير 
الــعــمــل الــدولــيــة، وهـــو مــا يشكل 
ــزًا لــمــزيــد مـــن الــتــشــريــعــات  ــافـ حـ
الـــتـــي تــحــصــن بــيــئــة الــعــمــل من 
ــتــــصــــاديــــة الــتــي  الـــمـــخـــاطـــر االقــ
تــســبــبــهــا الـــحـــوادث الــمــهــنــيــة في 
الــعــمــل، كــمــا يعكس هــذا  مــواقــع 
البحرين  به  تتمتع  ما  االهتمام 
مــن مــكــانــة مــرمــوقــة فــي احــتــرام 
العمال  وخاصة  االنــســان  حقوق 
الذين يشاركون في مسيرة البناء 
والتنمية، منوهًا في هذا السياق 
التطبيق  عــلــى  الــــــوزارة  بــحــرص 
ــرارات  ــ ــقـ ــ األمــــثــــل لـــمـــثـــل هـــــذه الـ
ــة لــــضــــمــــان صــحــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ الـ
بيئة  واستدامة  العمال  وسامة 

العمل السليمة والمنتجة.
الــوزاري بشأن  القرار  وينص 
حـــظـــر الـــعـــمـــل وقــــــت الـــظـــهـــيـــرة 
ــاقـــب كــــل مــــن يــخــالــف  ــعـ ــه »يـ ــأنـ بـ
أحـــكـــام هــــذا الـــقـــرار بــالــعــقــوبــات 
الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الـــمـــادة 
األهلي  العمل  قانون  من   )192(
 )36( ــم  ــ رقــ بـــالـــقـــانـــون  الـــــصـــــادر 
على  تــنــص  والـــتـــي   ،2012 لــســنــة 
أنـــه يــعــاقــب كـــل مـــن يــخــالــف أيـــًا 
الباب )15( والقرارات  من أحكام 
الــــصــــادرة تــنــفــيــذًا لـــه بــالــحــبــس 
مـــدة ال تــزيــد عــلــى ثــاثــة أشــهــر 
 500 عن  تقل  ال  التي  وبالغرامة 
دينار، وال تزيد عن ألف دينار أو 

بأحدي هاتين العقوبتين«.

تنفيذ )11342( زيارة تفتي�سية ور�سد )22( من�ساأة مخالفة للقرار

وزير العمل: ن�سبة التزام المن�ساآت بقرار »حظر العمل« هذا العام %99.8 

} وزير العمل.
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الجمع  التجربة هو حرص صاحبتها على  ولعل أجمل ما في هذه 
بــيــن الــعــلــم والــروحــانــيــة، الــتــي ســاعــدتــهــا عــلــى إعــطــاء ســيــاق لحياتها 
والــبــحــث عــن مــغــزى لــهــا، حــيــث انــعــكــس ذلـــك عــلــى عالقتها بــاآلخــريــن، 
فبرغم انشغالها بهاجس التفوق العلمي، وحب التميز، إال أنها تمسكت 
برسالتها الروحانية التي ال ال تجد فيها أي تناقض مع شغفها العلمي، 
بل تراه نوعا من السعي نحو جمع القلب والعقل معا في بوتقة واحدة.

وانطالقا من ذلك نجدها قد تحلت بنزعات روحانية خاصة وفريدة 
مــن نــوعــهــا، مكنتها مــن وضـــوح الــهــدف مــن الــحــيــاة بــدرجــة أكــبــر، ومــن 
واالستمتاع بحياة صحية وسعيدة،  النفس  بين صفاء  العالقة  اكتشاف 
للموسيقي،  عــازفــة  فهي  الــمــواهــب،  امـــرأة متعددة  كونها  عــن  هــذا فضال 

وشاعرة ماهرة، وتتقن فن النحت. 
برصد  وقــامــت  الرحلة،  محطات  أهــم  عند  توقفت  الخليج«  »أخــبــار 
تفاصيل هذا المشوار الثرى علميا وعمليا وانسانيا، وذلك في السطور 

التالية: 
حدثينا عن نشأتك؟

لقد كان لنشأتي أبلغ األثر في تشكيل مستقبلي، وصقل شخصيتي، 
والفن،  والفلسفة  والتاريخ  بالثقافة  كثيرا  تهتم  عائلة  وسط  تربيت  إذ 
في  األطفال  بباقي  مقارنة  مبكرا،  والكتابة  الــقــراءة  تعلمت  أنني  وأذكــر 
نفس عمري، وكنت أواظب على زيارة المكتبات في بغداد موطن رأسي، 
وعلى قراءة الكتب في مختلف المجاالت والمعارف، وبالفعل كنت أطبق 
دوما المثل الذي يقول إن الكتاب خير جليس، وقد حرص والدي على 
أتقن  الصيفية، فأصبحت  العطالت  لغة وخاصة خالل  أكثر من  تعلمي 
ثــالث آالت موسيقية، وهي  الــعــزف على  إلــى جانب  لــغــات،  الــيــوم خمس 
عن  فضال  هذا  الباليه،  رقص  على  والتدريب  والقيثارة،  والبيانو  األورج 

أشياء كثيرة تدربت عليها بحكم عمل والدي الدبلوماسي.
مثل ماذا؟

سابقا،  العراقية  الحكومة  فــي  كدبلوماسي  والـــدي  عمل  إلــى  نظرا 
افضل  بلدنا  وعائلتي  أنا  أمثل  كي  وذلــك  البروتوكول،  في  دروســا  تلقيت 
تمثيل، ونقدمه في أفضل صورة أمام الجميع، كما تدربت على كيفية أن 
المعنى  وأدركــت ما هو  الباطن والظاهر،  الكلمة، من  امرأة بمعنى  أكون 
لنفسي  أضــع  أن  وضـــرورة  واالستقاللية،  للتواضع  واألســمــى  الحقيقي 
هدفا أسعى إلى تحقيقه، واألهم هو تقديم المساعدة لآلخر، والمشاركة 
إلى  التطوعية لصالح فئات عديدة هي بحاجة  الكثير من األعمال  في 
العون، وهو أمر جعلني أفكر جليا وأنا في عمر 14 عاما أن أتوجه نحو أن 

أصبح راهبة، ولكني عدلت عن ذلك.
ولماذا عدلت عن فكرة الرهبنة؟

الفكرة بشدة،  األهل عارضوا  الرهبنة على  رغبتي في  حين عرضت 
وقـــد نصحني والــــدي بــالــعــدول عــن ذلـــك نــظــرا إلـــى صــغــر ســنــي، فضال 

عـــن تـــأكـــيـــده انــــه يــمــكــنــنــي أن أقـــدم 
والخدمات  المساعدات  مــن  الكثير 
إلــــى الــمــحــتــاجــيــن فـــي اطـــــار مــبــدأ 
العطاء للجميع من دون أي تمييز، 
الحب  بــمــبــادئ  التحلي  جــانــب  إلـــى 
ـــر وغــيــرهــا  ــول اآلخــ ــبـ والــتــســامــح وقـ
والتي تتسم بها الراهبة بشكل عام.. 
ــه، وعــزمــت  ــرأيــ وبــالــفــعــل اقــتــنــعــت بــ
الخيري  العمل  في  المواصلة  على 
اليوم، هذا فضال  منذ صغري حتى 
ــة الــطــب  ــ عـــن أنـــه وجــهــنــي إلـــى دراسـ
ــه الـــقـــيـــام  ــاللــ ــــن خــ الـــــــذي يـــمـــكـــن مـ
بنفس الرسالة، نظرا إلى أنها مهنة 
والــتــي  األول،  الــمــقــام  فـــي  إنــســانــيــة 
أشعر اليوم باأللم حيالها نظرا إلى 
انسانيتها  من  كبيرا  جــزءا  فقدانها 
استجبت  وبالفعل  الشديد.  لألسف 
بعالم  تمسكي  في  وواصلت  لرغبته، 
ــرار  الـــروحـــانـــيـــات الـــســـامـــي بــكــل إصــ

وقوة.
هل وجدت أي تناقض بين رسالتك العلمية والتمسك بالروحانيات؟
ــد أنـــه لــيــس بــيــن الــعــلــم والــروحــانــيــة تــنــاقــض، بل  أســتــطــيــع أن أؤكــ
ونجحت  مــعــي،  حــدثــت  الــتــي  األشــيــاء  أجــمــل  مــن  بينهما  الجمع  يبقى 
وفي  حماس،  بكل  العلمية  مسيرتي  واصلت  فقد  بمهارة،  تحقيقها  في 
نفس الوقت استمررت في أداء واجبي اإلنساني الروحاني، وفي مساعدة 
عن  النظر  بــغــّض  وذلـــك  والمهمشين،  الضعفاء  مــن  وخــاصــة  اآلخــريــن 

الدين أو العرق أو الجنسية.
وماذا بعد التخرج؟

األردنية  المملكة  إلــى  بغداد  من  وعائلتي  أنــا  انتقلت  التخرج  بعد 
نظرا إلى ظروف الحرب، وكان ذلك أصعب قرار بالنسبة لي عبر مشواري، 
تحقق  عربية  طبيبة  أصغر  وكنت  العربي،  الــبــورد  على  حصلت  وهــنــاك 
للعيون،  األوســط  بالشرق  أكبر مستشفى  لدى  عملت  كما  اإلنجاز،  هذا 
واكــتــســبــت خــبــرة طــويــلــة فــي مــجــال طــب الــعــيــون، الـــذي جـــاء اخــتــيــاري 
الــتــي وهبها اهلل لنا،  الــحــواس  أهــم  بــأن حــاســة النظر هــي  لــشــعــوري  لــه 
فهذه  الحاسة  بتلك  تتعلق  لديه مشكلة  مريض  أي  أساعد  وأنني حين 
بالنسبة إلي قمة اإلنسانية، وقد تفرغت تماما لخدمة البشرية، وفخورة 
موقع  تأسيس  تــجــاه  بالغة  بسعادة  أشــعــر  كما  مطلقا،  أنـــدم  ولــم  بــذلــك 
تعليمي وتثقيفي لتخصصي بمساعدة الجميع من خالل توفير النصائح 

واالرشادات من دون أي مقابل.

وما هي المحطة التالية لألردن؟
العمل  أو  الدراسة  الثرية في األردن سواء على صعيد  بعد تجربتي 
أو الخدمات التطوعية التي حرصت على تقديمها للكثير من الالجئين 
دراســة  قــررت  وهناك  كندا،  إلــى  االنتقال  قررنا  الجنسيات،  مختلف  من 
كمواطنة  عالمية  ترك بصمة  أستطيع من خالله  ومميز  نادر  تخصص 
عراقية، فأقبلت على دراسة تخصص األمراض الشبكية الوراثية، وكنت 
جين  اكتشاف  صاحبة  كنت  كما  الــمــجــال،  هــذا  فــي  سريرية  عالمة  أول 
جديد يسبب أحد أمراض الشبكية الوراثية النادرة في األطفال، والذي 
نشر في مجلة العلماء األمريكية، كما تخصصت في أمراض طب عيون 
األطفال والحول السريري، وكنت أول طالبة تتخرج في جامعة ميجيل 

بتميز.

كيف جاء قرار القدوم إلى البحرين؟
القدوم  قــررت  المستويات،  كل  على  كندا  في  الناجحة  تجربتي  بعد 
فيه  تخصصت  الــذي  المجال  في  الطويلة  خبراتي  لنقل  البحرين  إلــى 
ألهلها وللمقيمين على أراضيها، وجاء هذا القرار بعد أن مررت بأصعب 
محنة هناك، وهي أزمة مرض والدي الصعبة والتي تطلبت مني التفرغ 
تماما له ولرعايته ولمؤازرته حوالي 15 شهرا، إلى أن عبر تلك المرحلة 
الصحية الحرجة بسالم، وقد جاء اختياري مملكة البحرين لعدة عوامل 
أهمها أنها بلد منفتح، ومتسامح، ومستقر أمنيا، ومتعدد الثقافات، إلى 

جانب موقعها الخليجي المتميز. 
هل سرقك العلم والعمل من حياتك الشخصية؟

العملي، قد  القول إن شغفي الشديد بالعلم، وطموحي  نعم، يمكن 
سرقاني بالفعل من حياتي الخاصة، 
ومـــع ذلـــك لــم أشــعــر قــط بــالــنــدم أو 
أن  كـــمـــا  ذلــــــك،  وراء  مــــن  الـــخـــســـارة 
والــدي كان ال يؤيد زواج الفتاة قبل 
ذاتها،  وتثبت  طموحاتها،  تحقق  أن 
قبل  لــيــس  أي  استقالليتها،  وتــنــال 
منتصف الثالثينات من عمرها، وقد 
تأثرت بهذا النهج كثيرا وسرت عليه، 

إلى أن بلغت أهدافي.
ما هو حلمك الحالي؟

اليوم بعد كل هذا النجاح الذي 
حققتها،  الــتــي  واإلنـــجـــازات  بلغته، 
أستطيع أن أجزم بأنني أحلم حاليا 
بـــاألمـــومـــة، وبــالــشــريــك الــتــي يــقــدر 
كل  في  دوما  ويدعمها  المرأة،  نجاح 
أبي،  يشابه  والــذي  خطوة تخطوها، 
بحيث يــكــون ســنــدا لــي فــي الــحــيــاة، 
وكل أملي أن أصبح نموذجا مطابقا 
لوالدتي، وأن أخلف نفس األثر الذي تركته في حياة أسرتها، فقد كانت 
دوما الداعم األول لزوجها وألبنائها، وهي أكثر من شجعني على تنمية 
الكثير  هواياتي، وصقل مواهبي، والوصول إلى شغفي، ومن ثم تحقيق 

من أهدافي على مر مسيرتي. 
كيف ترين الجيل الجديد؟

أنا أرى أن قسما كبيرا من الجيل الجديد فقد الكثير من االهتمام 
بالفلسفة والتاريخ والفن الراقي والمعرفة لألسف الشديد، وذلك بسبب 
كما  االنسان  مكانة  من  يزيد  فاالطالع  المختلفة،  القراءات  عن  تخليه 
قال سقراط، وغيره من الفالسفة، فاذا لم نقرأ فلن نتعلم، ومن ثم تبقى 

قلة المعرفة هي أكبر خطر يتهدد هذا الجيل. 

       

يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: »العلم ال يعطيك بعضه.. حتى 
تعطيه كلك«!

استشارية طب  النجار،  توما  ابراهيم  مريم  الدكتورة  قناعة  تلك هي 
العيون، وأول عالمة سريرية في العالم العربي بأمراض الشبكية الوراثية 
شهادتي  تجمع  عــالــمــيــا  أطــفــال  عــيــون  طبيبة  وأول  الــجــيــنــيــة،  والــعــيــون 
التخصص الدقيق في امراض العيون الجينية وأمراض الشبكية الوراثية 

مع شهادة أمراض العيون المناعية والتهابات العين الداخلية. 
وللقيام  طــمــوحــاتــهــا،  لتحقيق  الــوســيــلــة  هــو  الــعــلــم  بـــأن  آمــنــت  فلقد 
تــقــدم األمـــم والــحــضــارات، وفــي  ركــيــزة أســاســيــة فــي  وبــأنــه  بمسؤولياتها، 
يزيد  فهو  ثم  ومن  بها  والرقي  بنفسها،  ثقتها  وتعزيز  صقل شخصيتها، 
حتى  عملها،  فــي  متميزا  عنصرا  منها  صنع  إذ  ومنزلتها،  مكانتها  مــن 
استطاعت ترك بصمة خاصة بها في عالم الطب الواسع على الصعيدين 

العربي والدولي.

اأول طبيبة عيون اأطفال عامليا جتمع �صهادتي التخ�ص�ص الدقيق يف اأمرا�ص العيون اجلينية وال�صبكية الوراثية مع �صهادة التخ�ص�ص الدقيق يف 

اأمرا�ص العيون املناعية والتهابات العني الداخلية.. واأول عاملة �صريرية يف العامل العربي يف اأمرا�ص ال�صبكية الوراثية والعيون اجلينية.. �صاحبة 

اكت�صاف علمي فريد من نوعه جلني جديد ي�صبب اأحد اأمرا�ص ال�صبكية الوراثية لدى ال�صغار.. د. مرمي اإبراهيم توما النجار لـ»اأخبار اخلليج«:

اخ������ت������رت 

البحرين لنقل 

لأنها  خبراتي 

النفتاح  بـلـد 

ــامــح  ــ�ــس ــت وال

والــتــعــدديــة

اأ�س�ست موقعا 

ــا  ــمــي ــي ــل تــع

تـثـقـيـفـيا  و

لطـب العيون 

ي�ستفيد مـنه 

الـــجــمـيــع

ــذي  ــك الـ ــري ــس ــ� ــال ــة وب ــومـ ــالأمـ ــم بـ ــلـ اأحـ

ــي ــ يـــقـــدر نـــجـــاح الـــــمـــــراأة مـــثـــل اأب

ن�ساأت في بيئة عا�سقة للعلم والثقافة والروحانيات.. اأثرت كثيرا على م�سيرتي

والنحت  وال�سعر  والمو�سيقي  القراءة  واأهوى  لغات..  خم�س  اأتحدث 

فـي مرحلـة مـا فكـرت فـي الرهبنـة لحبـي م�سـاعدة الآخريـن 

فخورة باأنني اأ�سغر طبيبة عربية تح�سل على البورد العربي 

محنة اأ�سد  والدي  ومر�س  قرار..  اأ�سعب  كان  بغداد  من  الخروج 

اإن�سـانيتها مـن  كبيـرا  جـزءا  اليـوم  فقـدت  الطـب  مهنـة 

في كندا بحثت عن تخ�س�س نادر ومميز لأترك ب�سمة عالمية عراقية

كنت الطالبة الوحيدة التي تخرجت في جامعة ميجيل الكندية بتميز

} »أخبار الخليج« تحاور د. مريم.

أجرت احلوار: 
هالة كمال الدين

} د. مريم إبراهيم النجار.

} في مؤتمر للعيون بكندا.} مع أحد مرضاها. } صورة عائلية منذ الطفولة.
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جاللته يبحث مع امل�شري املوقف العام يف املنطقة.. امللك:

ال�شعي للنهو�ض بتنمية اأفغان�شتان ودعمها عاملًيا

مذكرة تفاهم بني الهيئة ال�شعودية للذكاء ال�شطناعي واحلكومة الإلكرتونية

تفعيل »اجلواز ال�شحي« بني ال�شعودية والبحرين

واملوقف  امل�ستجدات  اآخر  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

�سباط  جميع  جاللته  و�سكر  املنطقة،  يف  العام 

البحرين على حمل  دفاع  قوة  واأفراد  و�سباط �سف 

واجبات  من  به  يقومون  ومبا  اإخال�ص  بكل  الأمانة 

عن  دفاعاً  �سادقة،  ب�سجاعة وعزمية  �سامية  وطنية 

وطننا العزيز واأمن مواطنيه الكرام، متمنياً لهم دوام 

النبيلة.  عملهم  مواقع  خمتلف  يف  وال�سداد  التوفيق 

بتنمية  للنهو�ص  ال�سعي  اأهمية  على  جاللته  واأكد 

ول�سعبها  لها  متمنياً  عاملياً،  ودعمها  افغان�ستان 

الأمن وال�ستقرار، واأن يعم ال�سالم والزدهار العامل 

اأجمع.

اأكد جمل�ص الوزراء ال�سعودي برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز اآل �سعود، ام�ص، على �سرورة ال�سعي لتفعيل اجلواز ال�سحي مع 

مملكة البحرين.

واأقر جمل�ص الوزراء ال�سعودي تفوي�ص الدكتور عبداهلل بن �سرف الغامدي 

من  -اأو  ال�سطناعي  والذكاء  للبيانات  ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص 

ينيبه - بالتباحث مع البحرين ب�ساأن م�سروع مذكرة تفاهم بني الهيئة ال�سعودية 

للبيانات والذكاء ال�سطناعي يف اململكة العربية ال�سعودية وهيئة املعلومات 

واحلكومة الإلكرتونية يف مملكة البحرين يف �ساأن تفعيل )اجلواز ال�سحي(.

ويهدف اجلواز ال�سحي اإىل التحقق من مطابقة امل�سافرين عرب ج�سر امللك 

يف  املقيمني  اأو  البحرين  ومملكة  ال�سعودية  العربية  اململكة  مواطني  من  فهد 

)كوفيد-19(،  كورونا  بفايرو�ص  اخلا�سة  ال�سحية  لال�سرتاطات  منهما،  اأي 

الإجراءات  ل�ستكمال  املوقعة،  النهائية  الن�سخة  رفع  ثم  ومن  عليه،  والتوقيع 

النظامية.

�شادقة وع��زمي��ة  ب�شجاعة  �شامية  ب��واج��ب��ات  تقوم  ال��دف��اع  ق��وة 

تو�شيع جمالت التعاون مع الهند.. ويل العهد رئي�ض الوزراء:

زيادة التبادل التجاري وت�شجيع ال�شتثمارات البينية

اأ�ساد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص 

القت�سادية  املجالت  يف  الهند  وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  العالقات  بتنامي  الوزراء 

وال�ستثمارية، واأهمية موا�سلة العمل على زيادة التبادل التجاري وت�سجيع ال�ستثمارات 

البينية.

واأ�سار �سموه خالل ا�ستقباله وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية يف الهند ف. موراليدهاران 

اإىل ا�ستمرارية البناء على ما حتقق من تعاون مثمر بني البلدين وتو�سيع جمالتها.

طالبان حتتفل 

بانت�شارها 

واجلمهوريون 

ي�شددون ال�شغط 

على بايدن

اأول �شفري 

للبحرين لدى

 اإ�شرائيل ي�شل تل 

اأبيب

جمل�س اأمناء جائزة عي�سى خلدمة الإن�سانية

بحث الرتتيبات املنا�شبة لإقامة الحتفالية امللكية

200 مرت�شح جلائزة عي�شى خلدمة الإن�شانية

ا�ستعر�ص جمل�ص اأمناء جائزة عي�سى خلدمة الإن�سانية برئا�سة �سمو ال�سيخ حممد بن 

مبارك اآل خليفة نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء مذكرة الأمانة العامة حول الك�سف ال�سامل 

لنيل اجلائزة يف دورتها اخلام�سة والبالغ عددهم 200  املتقدمني  اأ�سماء واأعمال  ملجمل 

مرت�سح، بعد اأن اأجرت الأمانة العامة للجائزة عملية الفرز والتدقيق.

ونظر املجل�ص يف الأوقات والرتتيبات املنا�سبة لإقامة الحتفالية امللكية ملنح اجلائزة 

اإىل الفائز بها.

ويل العهد رئي�س ال�زراء خالل ا�ستقباله وزير الدولة لل�س�ؤون اخلارجية يف الهند

القائد العام 
جاللة امللك

اإ�شافة خم�ض دول اإىل القائمة.. الطريان املدين:

رفع الهند وباك�شتان وبنما والدومينيكان من القائمة احلمراء

اأعلنت �سوؤون الطريان املدين اأنه تقرر بدءاً من يوم اجلمعة 

املقبل، اإدراج خم�ص دول اإىل قائمة الدول املدرجة على القائمة 

وجمهورية  والهر�سك،  البو�سنة  جمهورية  وهي  احلمراء 

�سلوفينيا، جمهورية اإثيوبيا، وجمهورية كو�ستاريكا، وجمهورية 

م�سبقاً،  القائمة  على  املوجودة  الدول  اإىل  اإ�سافًة  الإكوادور، 

كما تقرر رفع اأربع دول عن القائمة وهي جمهورية باك�ستان، 

وجمهورية الهند، وجمهورية بنما، وجمهورية الدومينيكان.

 واأعلنت �سوؤون الطريان املدين عن اإلغاء الفح�ص املختربي 

لفريو�ص كورونا )PCR( قبل ال�سعود للطائرة واملغادرة اإىل 

�سهادات  اعتماد  التي مت  الدول  للمتطعمني يف  البحرين  مملكة 

التطعيم لديها، وي�ستثنى من ذلك القادمون من الدول املدرجة 

على القائمة احلمراء.

خادم احلرمني ال�سريفني

ا�ستقبل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى القائد الأعلى 

اأم�س، امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لق�ة دفاع البحرين، بح�س�ر 

الل�اء الركن �سم� ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة م�ست�سار الأمن ال�طني قائد احلر�س امللكي.
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عقد اأمين بن ت�فيق امل�ؤيد وزير �ش�ؤون ال�شباب 

بالت�ن�ف  اأندريه  مع  مباحثات  جل�شة  والريا�شة 

ل�ش�ؤون  الحتادية  ال�كالة  رئي�س  باأعمال  القائم 

ال�شباب بجمه�رية رو�شيا الحتادية، وذلك يف اأثناء 

الزيارة الر�شمية التي يق�م بها اإىل رو�شيا، بح�ش�ر 

البحرين  مملكة  �شفري  ال�شاعاتي  عبدالرحمن  اأحمد 

القائم  اإ�شحاق  و�شارة  الحتادية،  رو�شيا  لدى 

والريا�شة،  ال�شباب  �ش�ؤون  وزارة  وكيل  باأعمال 

وفاطمة اخلان من مكتب ال�زير.

ويف بداية اجلل�شة اأ�شاد وزير �ش�ؤون ال�شباب 

وال�شداقة  التعاون  عالقات  بعمق  والريا�شة 

ال�طيدة القائمة بني البلدين ال�شديقني وما ت�شهده 

حر�س  م�ؤكدا  كافة،  املجالت  يف  ومناء  تط�ر  من 

العالقات  هذه  وتنمية  تعزيز  على  البحرين  مملكة 

يف ظل ت�جيهات ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل 

ورعاه، واهتمام �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء، 

حفظه اهلل ورعاه.

زيارة  اأهمية  امل�ؤيد  ت�فيق  بن  اأمين  واأكد 

تفعيل  ت�شهم يف  التي  الحتادية  رو�شيا  جمه�رية 

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شم�  ت�جيهات 

و�ش�ؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

ال�شباب بعقد ال�شراكات ال�شبابية مع خمتلف بلدان 

العامل، مبا فيها رو�شيا التي متتلك جتربة رائدة يف 

جمال الرتقاء بال�شباب ودعمهم ومتكينهم واحت�اء 

اأفكارهم.

من جانبه، اأكد اأندريه بالت�ن�ف على العالقات 

الحتادية  رو�شيا  جمه�رية  جتمع  التي  ال�طيدة 

اإىل  م�شرًيا  املجالت،  خمتلف  يف  البحرين  مبملكة 

والريا�شة  ال�شباب  �ش�ؤون  وزير  زيارة  اأهمية 

العمل  تاأطري  يف  �شت�شهم  التي  البحرين  مبملكة 

واملبادرات  اخلربات  وتبادل  البلدين،  بني  ال�شبابي 

والتجارب الناجحة التي ت�شهم يف دعم ال�شباب يف 

كال البلدين.

وخالل اللقاء، ا�شتعر�س اأمين بن ت�فيق امل�ؤيد 

اإطار  يف  البحرين  مملكة  بها  تق�م  التي  اجله�د 

نح�  اململكة  وا�شرتاتيجية  ال�شبابي  القطاع  دعم 

ال�شتثمار يف ال�شباب وم�اهبهم، بالإ�شافة اإىل اأهم 

الربامج التي تقدم لل�شباب والرامية اإىل ا�شتنها�س 

عن  ف�شالً  ابداعاتهم،  واحت�اء  واأفكارهم  هممهم 

اململكة  تقّدمها  التي  واجل�ائز  الدولية  املبادرات 

لدعم  جه�دها  اإطار  يف  وذلك  العاملي،  لل�شباب 

الدويل  املجتمع  مع  اإيجابي  بدور  والقيام  ال�شباب 

لتمكني ال�شباب.

ال�كالة  رئي�س  باأعمال  القائم  قدم  جانبه،  من 

التط�ر  عن  عر�شا  ال�شباب  ل�ش�ؤون  الحتادية 

ال�شباب،  الذي ت�شهده رو�شيا يف جمال  الت�شاعدي 

واأهم املبادرات التي تقدمها يف جمال احت�اء ال�شباب 

ودعم ابتكاراتهم، بالإ�شافة اإىل اأهم الإجنازات التي 

حققتها احلركة ال�شبابية يف رو�شيا.

خالل زيارته �لر�سمية �إىل جمهورية رو�سيا 

�ملوؤيد يعقد مباحثات مع �لقائم باأعمال �لوكالة �الحتادية لل�سباب

ال�شفري  زيارة  الإثنني  اأم�س   47 الت�شكيلية  للفن�ن  ال�شن�ي  البحرين  معر�س  �شهد 

امل�شري لدى مملكة البحرين يا�شر حممد اأحمد �شعبان، حيث كان يف ا�شتقباله ال�شيخة 

هال بنت حممد اآل خليفة مدير عام الثقافة والفن�ن بهيئة البحرين للثقافة والآثار يرافقها 

هاين علي بهزاد مدير م�شرح البحرين ال�طني.

لزيارته  امل�شري  ال�شفري  اإىل  بال�شكر  خليفة  اآل  حممد  بنت  هال  ال�شيخة  وت�ّجهت 

ال�طني،  البحرين  م�شرح  به�  يف  البحرين  فّناين  اإبداعات  اأف�شل  يجمع  الذي  املعر�س 

�شعبان  يا�شر  اأ�شاد  فيما  وم�شر.  البحرين  بني  ما  الثقافية  العالقات  اأهمية  على  م�ؤكدة 

بجه�د هيئة الثقافية يف اإثراء احلراك الثقايف يف البحرين، مبدًيا ا�شتعداده الدائم لدعم 

العمل الثقايف يف البحرين.

�ل�سفري �مل�سري لدى �ململكة يزور معر�ض 

�لبحرين �ل�سنوي للفنون �لت�سكيلية

حممد بن مبارك يرت�أ�ض �جتماع جمل�ض �أمناء �جلائزة �لتا�سع

200 مرت�سح جلائزة عي�سى خلدمة �الإن�سانية يف دورتها �لر�بعة
بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  تراأ�س 

مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س 

جائزة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  ال�زراء 

ام�س  الإن�شانية،  خلدمة  عي�شى 

للدورة  التا�شع  الجتماع  الثالثاء، 

اأمناء  ملجل�س   2021-17 الرابعة 

اجلائزة.

من  العديد  املجل�س  وا�شتعر�س 

امل�ا�شيع املدرجة على جدول اأعماله، 

ح�ل  العامة  الأمانة  مذكرة  ومنها 

الك�شف ال�شامل ملجمل اأ�شماء واأعمال 

دورتها  يف  اجلائزة  لنيل  املتقدمني 

 200 عددهم  والبالغ  اخلام�شة 

مرت�شح، بعد اأن اأجرت الأمانة العامة 

للجائزة عملية الفرز والتدقيق.

مذكرة  على  املجل�س  اطلع  كما 

املرت�شحني  ب�شاأن  العامة  الأمانة 

اأحدهم  ف�ز  املحتمل  اخلم�شة 

وا�شتعر�س  الدورة،  لهذه  باجلائزة 

تر�شيحهم  مت  من  و�شري  اأ�شماء 

لع�ش�ية جلنة التحكيم لهذه الدورة 

واأقر الت�شكيل النهائي للجنة.

الأوقات  يف  املجل�س  ونظر 

لإقامة  املنا�شبة  والرتتيبات 

اإىل  اجلائزة  ملنح  امللكية  الحتفالية 

الفائز بها، يف ظل الظروف ال�شحية 

العاملية الراهنة.

املجل�س  رئي�س  �شم�  واأ�شاد 

اأع�شاء جمل�س  باجله�د التي يبذلها 

وم�شاندة  لدعم  املحرتمني  الأمناء 

اأعمال اجلائزة على اأكرث من �شعيد، 

العامة  الأمانة  املجل�س  و�شكر 

للجائزة على جه�د البحث والتق�شي 

ال�اردة  املعل�مات  م�شداقية  ح�ل 

اإليها.

�ل�سيخ حممد بن مبارك 

ي�سيد بالنتاج �الأدبي لتقي �لبحارنة

مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  اأعرب 

اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س ال�زراء عن 

حممد  تقي  لالأ�شتاذ  وتقديره  �شكره  بالغ 

ن�شختني  �شم�ه  لإهداء  وذلك  البحارنة؛ 

الكلمات«  ت�شيء  الفجر  »يف  كتابيه  من 

و»اأ�شفاري ذكرياتي«.

واأ�شاد �شم�ه بالنتاج الأدبي املت�ا�شل 

يف  ونرًثا،  �شعًرا  البحارنه  تقي  لالأ�شتاذ 

تختزنه  وما  قريحته  به  جت�د  ما  �ش�ء 

باأ�شفاره  يتعلق  فيما  ق�ش�س  من  ذاكرته 

وجتاربه، متمنًيا له الت�فيق.

جاء ذلك خالل لقاء �شم� ال�شيخ حممد 

بن مبارك اآل خليفة بالأ�شتاذ تقي البحارنة، 

جائزة  اأمناء  جمل�س  اجتماع  هام�س  على 

بق�شر  عقد  الذي  الإن�شانية  خلدمة  عي�شى 

الق�شيبية �شباح اأم�س.

��ستعر��ض �مل�ستجد�ت �ملتالحقة يف �جلانب �الإعالمي 

جامعة �لبحرين وجمعية �ل�سحفيني تبحثان تدريب �لكو�در �الإعالمية

الأ�شتاذ  البحرين  جامعة  رئي�س  اأ�شاد 

بالدور  حمزة  ي��شف  ريا�س  الدكت�ر 

ال�شحافة  به  تق�م  الذي  الكبري  ال�طني 

مع  التفاعل  على  وحر�شها  البحرين،  يف 

النظر  لإي�شال وجهات  وامل�ؤ�ش�شات  اجلمه�ر 

مب��ش�عية. 

جاء ذلك لدى ا�شتقبال اأ.د. حمزة لرئي�س 

جمعية ال�شحفيني البحرينية عي�شى ال�شايجي 

هّناأهم  اإذ  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  من  ووفد 

للدورة  انتخابهم  مبنا�شبة  اجلامعة  رئي�س 

اجلديدة، راجًيا لهم الت�فيق يف مهمتهم. 

امل�شتجدات  عن  الطرفان  حتدث  وقد 

و�شرورة  الإعالمي،  اجلانب  يف  املتالحقة 

والتدريب،  املعرفة  من  باملزيد  لها  ال�شتعداد 

ليك�ن�ا  لالإعالميني،  امل�شتمر  التاأهيل  واإعادة 

احلديث  دار  كما  املهنة.  ملتطلبات  م�اكبني 

الرقمي،  والإعالم  العملي،  التدريب  ح�ل 

متثل  التي  اجلمعية  بني  التعاون  وج�انب 

امل�ؤ�ش�شات الإعالمية يف مملكة البحرين وبني 

اجلامعة ال�طنية. وقد رّحب اأ.د. حمزة بكل ما 

الإعالميني يف مملكة  الرتقاء بعمل  من �شاأنه 

البحرين، م�شرًيا اإىل اأن هذا امل�شعى ي�شب يف 

�شالح طلبة ق�شم الإعالم وال�شياحة والفن�ن، 

والعمل الإعالمي عامة يف اململكة. 

خلدمة  الرئيــ�س  نائب  اللقاء  ح�شر 

املجتمع و�شــ�ؤون اخلريجــني الدكت�ر حممد 

�شالح الأن�شاري.

مت ي�م اأم�س مبقر املجل�س الأعلى لل�شحة ت�قيع مذكرة تفاهم بني 

املجل�س الأعلى لل�شحة ومركز نا�شر للتاأهيل والتدريب املهني، وذلك 

بح�ش�ر اإبراهيم علي الن�اخذة الأمني العام للمجل�س الأعلى لل�شحة، 

والدكت�ر عبداهلل بن نا�شر النعيمي املدير التنفيذي ملركز نا�شر للتاأهيل 

والتدريب املهني.

جمال  يف  اخلربات  وتبادل  التعاون،  على  التفاهم  مذكرة  وتركز 

الذكاء ال�شطناعي بني الطرفني.

وتهدف التفاقية اإىل تعزيز اجله�د امل�شرتكة للم�شي قدًما بحل�ل 

وابتكارات قائمة على الذكاء ال�شطناعي والتحليالت ال�شحية املتقدمة 

املعارف  ُبعد، وتبادل  للمر�شى، وتقييم حالتهم عن  وتقدمي اخلدمات 

اجلانبني،  كال  من  ال�شحية  الرعاية  يف  املخت�شني  بني  واخلربات 

بالإ�شافة اإىل تنفيذ اأن�شطة م�شرتكة يف املجالت ذات ال�شلة.

»�الأعلى لل�سحة« و»نا�سر للتاأهيل« يوقعان مذكرة تفاهم 
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جميل  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  اأعلن 

بالقرار  اللتزام  ن�سبة  اأن  حميدان  علي  حممد  بن 

حظر  ب�ساأن   ،2013 ل�سنة   )39( رقم  الوزاري 

العمل حتت اأ�سعة ال�سم�س والأماكن املك�سوفة خالل 

فرتة الظهرية من ال�ساعة 12 ظهًرا وحتى الرابعة 

ع�سًرا يف �سهر يوليو واأغ�سط�س لهذا العام، بلغت 

.%99.8

اأغ�سط�س   31 الثالثاء  اأم�س  يوم  انتهت  وقد 

ت�ستاأنف  اإذ  الظهرية،  وقت  العمل  حظر  فرتة 

العتيادي،  للعمل  العودة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 

فيما نفذت الوزارة )11342( زيارة تفتي�سية على 

لالإ�سراف  وذلك  احلظر،  فرتة  طوال  العمل  مواقع 

والعمال  املن�ساآت  التزام  ومدى  القرار  تطبيق  على 

به، اإذ مت ر�سد )22( من�ساأة خمالفة فقط، فيما بلغ 

اتخاذ  مت  وقد  عامالً،   )33( املخالفني  العمال  عدد 

الإجراءات القانونية جتاه املن�ساآت املخالفة.

ويف هذا ال�سياق، اأ�ساد حميدان بالتزام غالبية 

لفًتا  القرار،  بتطبيق  املعنية  واملن�ساآت  املوؤ�س�سات 

العمل  اأ�سحاب  حر�س  يعك�س  اللتزام  هذا  ان  اىل 

الظروف،  خمتلف  يف  العمال  و�سحة  �سالمة  على 

م�سيًدا بالتطبيق الأمثل للقرار الذي يحمل يف طياته 

ف�سالً  واحلقوقية،  الإن�سانية  اجلوانب  من  العديد 

عن املكا�سب القت�سادية التي يجنيها اأ�سحاب العمل 

الأماكن  يف  العمل  اأوقات  برجمتهم  اإعادة  بف�سل 

النتاجية  م�ستويات  على  يوؤثر  ل  مبا  املك�سوفة 

خف�س  يف  نف�سه  الوقت  يف  وي�سهم  املهام  واإجناز 

كلفة ال�سابات الب�سرية مبواقع العمل، منوًها باأنه 

التزام  مدى  ات�سح  التفتي�سية  الزيارات  خالل  من 

املن�ساآت بالقرار وتوفريها لالأدوات الالزمة من اأجل 

جتنيب العمال النهاك احلراري و�سربات ال�سم�س 

فيه  ت�سهد  والتي  ال�سيف  الفرتة من ف�سل  يف هذه 

يف  وزيادة  احلرارة  درجات  يف  ارتفاًعا  البحرين 

ن�سب الرطوبة.

يف  ما�سية  البحرين  مملكة  اأن  الوزير  واأكد 

مبا  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  ت�سريعات  حتديث 

العمل  اأماكن  يف  املخاطر  م�ستجدات  مع  يتواكب 

املهنية  والأمرا�س  واحلوادث  ال�سابات  من  للحد 

ما  وهو  الدولية،  العمل  معايري  مع  يتوافق  ومبا 

حت�سن  التي  الت�سريعات  من  ملزيد  حافًزا  ي�سكل 

ت�سببها  التي  القت�سادية  املخاطر  من  العمل  بيئة 

هذا  يعك�س  كما  العمل،  مواقع  املهنية يف  احلوادث 

مرموقة  مكانة  من  البحرين  به  تتمتع  ما  الهتمام 

الذين  العمال  خا�سة  الن�سان،  حقوق  احرتام  يف 

ي�ساركون يف م�سرية البناء والتنمية، منوًها يف هذا 

ملثل  الأمثل  التطبيق  على  الوزارة  بحر�س  ال�سياق 

و�سالمة  �سحة  ل�سمان  التنظيمية  القرارات  هذه 

العمال وا�ستدامة بيئة العمل ال�سليمة واملنتجة.

وين�س القرار الوزاري ب�ساأن حظر العمل وقت 

الظهرية على اأنه »يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا 

القرار بالعقوبات املن�سو�س عليها يف املادة )192( 

من قانون العمل الأهلي ال�سادر بالقانون رقم )36( 

كل  يعاقب  اأنه  على  تن�س  والتي   ،2012 ل�سنة 

والقرارات   )15( الباب  اأحكام  من  اأًيا  يخالف  من 

ال�سادرة تنفيًذا له باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة 

ول  دينار،  عن 500  تقل  ل  التي  وبالغرامة  اأ�سهر 

تزيد عن األف دينار اأو باأحدي هاتني العقوبتني«.

تنفيذ 11342 زيارة تفتي�شية ور�شد 22 من�شاأة خمالفة للقرار.. حميدان:

99.8% ن�شبة التزام املن�شاآت بقرار حظر العمل ظهًرا
حمرر ال�سوؤون املحلية:

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ�سدرت 

اخلطة الدرا�سية للمدار�س البتدائية للعام 

والذي   ،2022-2021 اجلديد  الدرا�سي 

الدرا�سية  للحلقة  ح�سور  اأيام   3 حدد 

الثانية  الدرا�سية  للحلقة  ويومني  الأوىل 

مع رفع ن�ساب »البتدائية« اإىل 30 ح�سة.

وحّددت اخلطة ثمانية مناذج للدرا�سة، 

الدرا�سية  لل�سفوف  درا�سًيا  جدولً  ت�سمل 

الفرتا�سي،  والتعلم  املبا�سر  بالتعلم 

لتقدمي  وتخ�سي�س ح�سة يومية متحركة 

اخلطة  و�سملت  التعلم.  تعزيز  ح�س�س 

لطلبة  الكلي  احل�سور  يف  مرًنا  جدولً 

ثالثة  مبعدل  املدر�سة،  اىل  الأوىل  احللقة 

جميع  �سرح  يتم  حيث  الأ�سبوع،  يف  اأيام 

حال  ويف  مبا�سرة،  ب�سورة  احل�س�س 

تعذر ذلك لأ�سباب تتعلق بالقوى الب�سرية 

الدرو�س  بع�س  �سرح  يتم  واملالية، 

افرتا�سًيا ويف اأ�سيق احلدود. 

احل�س�س  فتكون  الأيام  بقية  اأما 

يف  تقدميها  يتم  ُبعد،  عن  الدرا�سية 

ال�سفوف الفرتا�سية غري املركزية، جتمع 

بني جمموعة طالبية )�سعبة واحدة بثالثني 

طالًبا( مع معلمهم. 

�سرح  اآلية  اخلطة  حّددت  كما 

الدرو�س، وذلك من خالل توظيف برنامج 

التعليمية  البوابة  اأما  ميكرو�سوفت 365، 

يف  وكلي،  فاعل  ب�سكل  توظيفها  فيتم 

بها،  املتوافرة  الأخرى  اخلدمات  جميع 

والأن�سطة،  الختبارات،  اإىل حل  بالإ�سافة 

والإثراءات، والتطــبيقات، واملهام، لذا يتم 

يف  لتوظيفها  اإليها،  النـــتقال  اأو  ربطها 

اأثناء الدر�س.

»الرتبية« ت�شدر اخلطة الدرا�شية

 للمدار�س االبتدائية للعام الدرا�شي اجلديد

اإلغاء فح�س املغادرة قبل الو�شول للبحرين للم�شافرين املتطعمني يف الدول املعتمدة �شهاداتها

 اإدراج 5 دول على القائمة احلمــراء ورفــع 4 اأخـــرى

الفريق  تو�سية  على  بناًء 

لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني 

وموافقة  )كوفيد-19(  كورونا 

قائمة  بتحديث  التن�سيقية،  اللجنة 

الدول املدرجة على القائمة احلمراء، 

اأنه  املدين  الطريان  �سوؤون  اأعلنت 

املوافق  اجلمعة  يوم  من  بدءاً  تقرر 

3 �سبتمرب 2021 اإدراج 5 دول اإىل 

القائمة  على  املدرجة  الدول  قائمة 

البو�سنة  جمهورية  وهي  احلمراء 

�سلوفينيا،  وجمهورية  والهر�سك، 

وجمهورية  اإثيوبيا،  جمهورية 

الإكوادور،  وجمهورية  كو�ستاريكا، 

على  املوجودة  الدول  اإىل  اإ�سافًة 

القائمة م�سبقاً، كما تقرر رفع 4 دول 

عن القائمة وهي جمهورية باك�ستان، 

الهند، وجمهورية بنما،  وجمهورية 

وجمهورية الدومينيكان.

الطريان  �سوؤون  اأعلنت  كما 

املختربي  الفح�س  اإلغاء  عن  املدين 

قبل   )PCR( كورونا  لفريو�س 

اإىل  واملغادرة  للطائرة  ال�سعود 

مملكة البحرين للمتطعمني يف الدول 

التطعيم  �سهادات  اعتماد  مت  التي 

القادمون  ذلك  من  وي�ستثنى  لديها، 

القائمة  على  املدرجة  الدول  من 

على  الإبقاء  �سيتم  حيث  احلمراء 

�سهادة  اإبراز  وهو  ال�سابق  الإجراء 

فح�س )PCR( معتمدة حتمل رمز 

قبل   )QR Code( كود  اآر  كيو 

 48 قبل  وذلك  للطائرة،  ال�سعود 

�ساعة من وقت املغادرة، مع ا�ستمرار 

اليوم  وفح�س  الو�سول  فح�س 

اخلام�س وفح�س اليوم العا�سر من 

الو�سول جلميع امل�سافرين القادمني 

اإىل مملكة البحرين.

 ونّوهت �سوؤون الطريان املدين 

تعليق  يف  ال�ستمرار  �سيتم  باأنه 

دخول امل�سافرين القادمني من الدول 

على  احلمراء  القائمة  على  املدرجة 

فيهم  مبا  اجلوية،  الرحالت  جميع 

الذين  الدول  هذه  من  القادمون 

ب�سكل  البحرين  مملكة  �سيدخلون 

موؤقت، وي�ستثنى من ذلك املواطنون 

واأ�سحاب تاأ�سريات الإقامة ال�سارية 

�سيتم  اأنه  كما  البحرين،  مملكة  يف 

الإجراءات  جميع  على  الإبقاء 

الأخرى التي مت الإعالن عنها م�سبًقا 

بدخول  لهم  امل�سموح  للقادمني 

املدرجة  الدول  من  البحرين  مملكة 

اإىل  م�سريًة  احلمراء،  القائمة  على 

جميع  على  الإبقاء  ا  اأي�سً �سيتم  اأنه 

الإعالن  مت  التي  الأخرى  الإجراءات 

عنها م�سبًقا للقادمني من الدول غري 

املدرجة على القائمة احلمراء.

 وح�سب التحديث اجلديد؛ فاإن 

كالً  ت�سم  اأ�سبحت  احلمراء  القائمة 

من جمهورية �سريالنكا الدميقراطية 

ال�سرتاكية، واجلمهورية التون�سية، 

وجمهورية  جورجيا،  جمهورية 

وجمهورية  والهر�سك،  البو�سنة 

اإثيوبيا،  جمهورية  �سلوفينيا، 

جمهورية  كو�ستاريكا،  وجمهورية 

وجمهورية  ال�سعبية،  بنغالدي�س 

وجمهورية  الإ�سالمية،  اإندوني�سيا، 

نيبال  وجمهورية  الفلبني، 

جمهورية  الحتادية،  الدميقراطية 

اإيران  جمهورية  ميامنار،،  احتاد 

الإ�سالمية، جمهورية العراق، مملكة 

وجمهورية  الحتادية،  ماليزيا 

جمهورية  ال�سرتاكية،  فيتنام 

جمهورية  ال�سعبية،  منغوليا 

وجمهورية  اأفريقيا،  جنوب 

زميبـابوي،  وجمهــورية  اأوغندا، 

وجمهــورية  ناميبيا،  وجمهورية 

مالوي،  وجمهــورية  موزمبــيق، 

والوليات  اأوكرانــيا،  وجمهوريــة 

املتحــدة املك�سيكية.

وزير العمل

»االأعلى للمراأة« يربم اتفاق عمل مع »ميا�شم القاب�شة«.. االأن�شاري:

تطوير »ريادات« ليكون مركًزا �شامًل للإبداع واالبتكار 

الأن�ساري  هالة  الأ�ستاذة  اأكدت 

للمراأة  الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني 

اأن املجل�س يعمل بتوجيهات �سديدة 

امللكي  ال�سمو  �ساحبة  رئي�سته  من 

الأمرية �سبيكة بنت ابراهيم اآل خليفة 

حفظها  املفدى،  البالد  عاهل  قرينة 

القادمة  املرحلة  ت�سمني  على  اهلل، 

املراأة  لنهو�س  الوطنية  اخلطة  من 

البحرينية حزمة من التدابري النوعية 

املراأة  ح�سور  ل�ستدامة  املرنة 

القت�سادي  ال�ساأن  يف  البحرينية 

الوطني، ومبا ي�ستجيب مع التغريات 

املت�سارعة عاملًيا التي جتري يف ظل 

ويواكب  الرابعة،  ال�سناعية  الثورة 

مملكة  وروؤية  احلكومة  عمل  برامج 

البحرين القت�سادية 2030.

توقيع  مرا�سم  خالل  ذلك  جاء 

الأعلى  املجل�س  بني  عمل  اتفاقية 

الأ�ستاذة  العام  بالأمني  ممثالً  للمراأة 

هالة الأن�ساري، والدكتورة ال�سيخة 

ممثالً  العتيبي  �سليمان  بنت  مي 

وبح�سور  القاب�سة،  ميا�سم  ل�سركة 

البحرين  بنك  من  كل  عن  ممثلني 

للتنمية و�سركة البحرين لال�ستثمار 

مبركز  وذلك  »اإدامة«،  العقاري 

»ريادات«.

املجل�س  كلف  التفاق،  ومبوجب 

بتقدمي  ميا�سم  �سركة  للمراأة  الأعلى 

والتطويرية  ال�ست�سارية  اخلدمات 

ملركز »ريادات« ودعم رائدات الأعمال 

الفر�س  من  لال�ستفادة  البحرينيات 

امل�ستوى  على  املتاحة  القت�سادية 

البتكار  على  وحتفيزهن  الوطني، 

املنتجات،  وتطوير  والتميز  والإبداع 

مبا يلبي موا�سفات اجلودة املطلوبة 

عملية  لت�سهيل  وعاملًيا،  حملًيا 

التو�سع يف الأ�سواق على امل�ستويات 

املراأة  م�ساركة  ن�سبة  ورفع  كافة، 

البحرينية يف القت�ساد الوطني.

واأعربت الأن�ساري، يف ت�سريح 

اإزاء  تفاوؤلها  عن  املنا�سبة،  بهذه 

ي�سهدها  التي  الكبرية  التطورات 

جلهود  املجل�س  دعم  موؤكدة  املركز، 

تطوير  يف  امل�سهمة  اجلهات  جميع 

التوجهات  ليواكب  »ريادات« 

يف  وامل�ستقبلية  احلالية  العاملية 

بهدف  وذلك  الأعمال،  ريادة  جمال 

مركز  اإىل  وحتويله  عمله  موا�سلة 

جمال  يف  والبتكار  لالإبداع  �سامل 

رفع  يف  ي�سهم  ومبا  الأعمال،  ريادة 

البحرينية  املراأة  تناف�سية  م�ستويات 

وم�ساركتها القت�سادية. 

واأو�سحت الأمني العام للمجل�س 

»ريادات«  مركز  اأن  للمراأة  الأعلى 

خللق  املجل�س  مبادرات  �سمن  ياأتي 

فر�س عمل منا�سبة للمراأة التي ترغب 

يف تاأ�سي�س م�سروع خا�س اأو ت�سعى 

لتحويل اأعمالها اإىل م�ساريع �سغرية 

اأو متو�سطة، ويعمل من اأجل حتقيق 

جملة من الأهداف ال�سرتاتيجية، من 

الأعمال  ريادة  اإىل  املراأة  جذب  بينها 

وتعزيز ح�سورها اقت�ساديا، وتقدمي 

املجتمع  يف  للمراأة  تنموية  م�ساريع 

قادرة على ال�ستمرار والتطوير.

الدكتورة  اأعربت  جانبها،  من 

العتيبي  �سلمان  بنت  مي  ال�سيخة 

ميا�سم  ل�سركة  والرئي�س  املوؤ�س�س 

وتقديرها  �سكرها  عن  القاب�سة 

ال�سمو  �ساحبة  تتوله  الذي  للدور 

للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  امللكي 

البحرينية  املراأة  تقدم  دعم  اأجل  من 

ذلك  يف  مبا  املجالت،  جميع  يف 

اأهمية  موؤكدة  القت�سادي،  ال�ساأن 

قدرات  تنمية  مبركز  املناط  الدور 

هذا  يف  »ريادات«  البحرينية  املراأة 

تعزيز  يتطلب  الذي  الأمر  ال�سياق، 

اقت�سادية  حا�سنة  بو�سفه  مكانته 

اخلدمات  جميع  توفر  متكاملة 

وال�ست�سارية  والتدريبية  الإدارية 

من�سة  ليكون  الأعمال،  لرائدات 

مثالية لحت�سان وتنمية امل�سروعات 

القت�سادية للمراأة البحرينية.

اأن  العتيبي  الدكتورة  واأكدت 

�سيبذل  ميا�سم  �سركة  عمل  فريق 

حتقيق  اأجل  من  جهوده  ق�سارى 

مكانة  وتعزيز  املن�سودة  التطلعات 

»ريادات« مركًزا اإبداعًيا ومكاًنا يلتقي 

فيه الأ�سخا�س الطموحون واملهتمون 

بالتفكري الإبداعي والعمل الحرتايف، 

ا يف ظل ما يتمتع به الفريق  خ�سو�سً

من خربة نوعية يف هذا املجال التي 

بداأت منذ اأكرث من 10 اأعوام، والتي 

متثلت يف اإدارة م�سروع »973« الذي 

يتيح للمراأة البحرينية فر�سة جتربة 

تاأ�سي�س امل�سروعات القت�سادية حتت 

مظلة م�سرتكة، متهيًدا لتدرجها نحو 

امل�سروعات الأكرب حجًما والذي يعمل 

مركز »ريادات« على ا�ستقطابها.

عودة الهيئات االإدارية 

والتعليمية اليوم والطلبة 7 �شبتمرب

لعودة  والتعليم  الرتبية  وزارة  ا�ستعدت 

املعلمني الأربعاء 1 �سبتمرب، والطلبة 7 �سبتمرب 

املدار�س  متطلبات  ا�ستكمال  عرب   ،2021

ا على بداية  احلكومية من جميع النواحي، حر�سً

اهلل،  باإذن  ناجح  درا�سي  لعام  وموفقة  �سل�سة 

مبانيها  من  الوزارة  قطاعات  منت�سبي  بتكاتف 

يف  والتعليمية  الإدارية  الهيئات  مع  الرئي�سية 

امليدان.

املعلمني عمالً  اأن ت�سهد عودة  املنتظر  ومن 

مكثًفا و�سامالً لتهيئة املدار�س ل�ستقبال الطلبة 

بني  الجتماعات  خالل  من  املقبلة،  الأيام  يف 

اخلطط  لو�سع  واملعلمني،  املدر�سية  الإدارات 

والن�سباط  التعليمية  للخدمات  املعززة 

املدر�سية  البيئة  اإعداد  جانب  اإىل  الطالبي، 

ومتابعة  الفعلي،  احل�سور  لطلبة  املالئمة 

الإجراءات اخلا�سة بطلبة التعلم عن ُبعد.

لعمل  الداعمة  الرتبوية  الكوادر  و�سمن 

يف  الوزارة  مببنى  عملها  موقع  ومن  املدار�س، 

مدينة عي�سى، توا�سل الأ�ستاذة عبري الرويعي 

عن  وامل�سوؤولة  الأوىل  الرتبوية  الأخ�سائية 

الثانوي جهودها  للتعليم  الفرتا�سية  الف�سول 

�سمن خلية عمل ن�سطة بقطاع التعليم، وتقول: 

»م�ستمرون باإذن اهلل يف تقدمي الغايل والنفي�س 

خلدمة التعليم يف وطننا الغايل، وموا�سلة ما 

بالعامني  اجلائحة  خالل  كبري  جهد  من  بداأناه 

يف  ال�ستمرار  �سيتم  اإذ  املا�سيني،  الدرا�سيني 

تنفيذها  يتوىل  التي  الفرتا�سية  الف�سول 

معلمون اأكفاء، يف ظل توجيهات وا�سحة تت�سل 

بالدرو�س وتقنيات البث والدعم وامل�ساندة«.

يف  اأ�سهمت  قد  اجلائحة  »اإن  واأ�سافت، 

بف�سل  التعليمية،  امل�سرية  يف  نقلة  حتقيق 

على  م�سبوق  وغري  كبري  ب�سكل  العتماد 

يف  �سواًء  والت�سال،  املعلومات  تكنولوجيا 

ا�ستطعنا  حيث  الإدارية،  اخلدمات  اأو  التعليم 

والطلبة  والرتبويني  امل�سوؤولني  جهود  بتكامل 

هذا  على  التغلب  يف  النجاح  الأمور  واأولياء 

على  اهلل  باإذن  يعيننا  مما  اقتدار،  بكل  التحدي 

العمل بثقة وثبات يف العام الدرا�سي اجلديد«.

الإن�سان بوزارة اخلارجية، يف  اأروى ح�سن، رئي�س قطاع �سوؤون حقوق  د.  ال�سفري  �ساركت 

الفرتة من 31-30  اأعمالها خالل  الإن�سان، والتي عقدت  الدائمة حلقوق  العربية  اللجنة  اجتماع 

اأغ�سط�س، يف مقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية مبدينة القاهرة.

امل�ساعد  العام  الأمني  غزالة،  اأبو  هيفاء  د.  ال�سفرية  رّحبت  الفتتاحية،  اجلل�سة  م�ستهل  يف 

لل�سوؤون الجتماعية بالأمانة العامة جلامعة الدول العربية، بامل�ساركني، ونقلت حتيات اأحمد اأبو 

الغيط، الأمني العام جلامعة الدول العربية، وتقديره للجهود املبذولة على م�ستوى اللجنة العربية 

الدائمة حلقوق الإن�سان لتعزيز دعائم منظومة حقوق الإن�سان العربية.

البحرين ت�شارك يف اجتماع 

اللجنة العربية الدائمة حلقوق االإن�شان
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اجلرائم الإلكرتونية ت�شارك جهاز ال�شرطة 

اخلليجية يف دعم مبادرة »ل مزيد من الفدية«

يف  الداخلية  وزارة  جهود  اإطار  يف 

املرتكبة  امل�ستحدثة  اجلرائم  مكافحة 

عرب تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، 

ت�سارك اإدارة مكافحة اجلرائم الإلكرتونية 

والأمن  الف�ساد  ملكافحة  العامة  بالإدارة 

القت�سادي والإلكرتوين، جهاز ال�سرطة 

من  مزيد  »ل  مبادرة  دعم  اخلليجية يف 

الفدية« من اأجل مكافحة جرائم الت�سيد 

والحتيال با�ستخدام برامج الفدية.

وتاأتي هذه املبادرة تعزيزاً للتعاون 

املنظمات  مع  ال�سراكات  وبناء  الدويل 

الإقليمية الدولية لال�ستفادة من خرباتها 

حيث  ال�سيربانية،  اجلرائم  مكافحة  يف 

ان�سم جهاز ال�سرطة اخلليجية مبجل�س 

ب�سفته  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

�سريكا داعم ملبادرة »ل مزيد من الفدية« 

مت  والتي   )No More Ransom(

قبل  من  2016م  العام  يف  اإطالقها 

منظمة ال�سرطة الوروبية )اليوروبول( 

و�سركائها.

وتت�سمن هذه ال�سراكة قيام ال�سرطة 

اخلليجية بتد�سني ن�سخة عربية حمدثة 

www.nomoreransom. موقع  من 

org من اأجل م�ساعدة وحماية امل�ستخدم 
التعر�س  عند  البتزاز  من  اخلليجي 

للت�سيد والحتيال با�ستخدام فريو�سات 

من  العديد  تتوافر  كما  ال�سهرية،  الفدية 

اللغات الأخرى مل�ساعدة الأ�سخا�س غري 

الناطقني باللغة الإجنليزية اأو العربية.

اأحد  اخلبيثة  الفدية  برامج  وتعد 

اأخطر الجتاهات العاملية التي ت�ستهدف 

املعلومات  تكنولوجيا  م�ستخدمي 

واملوؤ�س�سات،  الأفراد  من  والت�سالت 

حيث يتم ا�ستهداف احلوا�سيب عند قيام 

اأو  ملفات  وتثبيت  بتنزيل  امل�ستخدمني 

برجميات من على مواقع الإنرتنت غري 

فريو�سات  حتمل  عادة  والتي  الآمنة، 

امل�ستخدم  ليتفاجاأ  بداخلها،  خبيثة 

البيانات  وت�سرب  امللفات  بت�سفري 

على  امل�سجلة  واحل�سابات  ال�سخ�سية 

احلا�سوب اخلا�س به، اإ�سافة اإىل وجود 

بتعر�س  تفيد  اجلناة  من  مرفقة  ر�سالة 

اإىل  بحاجة  واأنه  ت�سفري  لعملية  ملفاته 

كود فك الت�سفري مقابل دفع مبلغ من املال 

بعملية  يعرف  ما  وهو  اجلناة؛  ل�سالح 

الفدية.

ويف هذا ال�سياق، حتث اإدارة مكافحة 

اجلرائم الإلكرتونية املواطنني واملقيمني 

ال�ستجابة  بعدم  البحرين  مملكة  يف 

حوا�سيبهم  اإ�سابة  حال  يف  للجناة 

وال�ستفادة  الفدية،  بربامج  الإلكرتونية 

للتعرف على و�سائل  املبادرة  من موقع 

الفدية  فريو�س  من  احلماية  واأ�ساليب 

على  املتوفر  الفني  الدعم  اإىل  بالإ�سافة 

ال�ساخن  على اخلط  الت�سال  اأو  املوقع، 

.992

تطوير ج�شر 17 على �شارع اأم ال�شعد جنوب اجلزيرة.. »الأ�شغال«:

اإجناز 53% مب�شروع تطوير �شارع 17 يف »�شرتة«

�سرح مدير اإدارة م�ساريع و�سيانة الطرق 

بوزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 

مت  باأنه  علوي  بدر  �سيد  املهند�س  العمراين 

 17 ج�سر  تطوير  م�سروع  من   %53 اإجناز 

�سرتة،  جزيرة  جنوب  ال�سعد  اأم  �سارع  على 

العلوية  البالطة  �سب  من  النتهاء  مت  اإذ 

الأ�سا�سية للج�سر الغربي باجتاه اجلنوب بعد 

اخلر�سانة  من  الأفقية  الدعامات  تثبيت  مت  اأن 

من  والنتهاء  املا�سية  الفرتة  اجلاهزية خالل 

ت�سييد جدران احلماية اجلانبية للردم.

ويهدف امل�سروع اإىل ا�ستبدال اجل�سر احلايل 

بج�سر جديد اآخر من خالل اإعادة اإن�ساء اجل�سر 

للطوارئ،  م�سار  مع  اجتاه  كل  يف  مب�سارين 

لتعزيز احلركة املرورية على ال�سارع وتعزيز 

م�ستوى ال�سالمة املرورية حفاظاً على ال�سالمة 

يعتمد  اإنه  اإذ  اجل�سر،  وم�ستخدمي  العامة 

اجل�سر  اأ�سفل  احلديدية  الدعائم  على  حاليا 

�سديدة التحمل مت تركيبها لدعم اجل�سر ب�سبب 

ب�سكل  متر  ثقيلة  مركبات  قبل  من  ا�ستخدامه 

مكثف على �سارع ام ال�سعد.

امل�سروع  يف  العمل  مراحل  و�ستت�سمن 

خالل  من  �ستكون  الأوىل  املرحلة  مرحلتني، 

ان�ساء اأحد هذين اجل�سرين ليتم حتويل حركة 

املرور بالكامل اإىل اجل�سر امل�سيد حديًثا وذلك 

بعد هدم اجل�سر القدمي ومن ثم ان�ساء اجل�سر 

الثاين يف املرحلة الثانية لكي ل تتاأثر احلركة 

املرورية باملنطقة.

من  جمموعة  اجل�سر  اأ�سفل  »مير  وقال: 

البحرين  نفط  ل�سركة  التابعة  النفط  اأنابيب 

)بابكو(، ومير من خالله جمموعة من كابالت 

ات�سالت،  وخطوط  اجلهد  عالية  الكهرباء 

اخلدمة  تو�سيل  على  تعمل  اأخرى،  وخدمات 

جنوب  على  الأخرى  واملن�ساآت  ال�سركات  اىل 

ال�سارع، ما يجعل من عملية اإن�ساء اجل�سرين 

كثرية،  و�سعوبات  حتديات  حتمل  عملية 

تطوير  م�سروع  ي�ساحبه  امل�سروع  اأن  خا�سة 

البحرين بابكو،  وحتديث �سبكات �سركة نفط 

اإن�ساء  خطة  الوزارة  و�سعت  فقد  لذلك 

تدريجية، بحيث يبداأ العمل يف اجل�سر الغربي 

قبل  عليه  اخلدمات  اجلنوب وحتويل  باجتاه 

ال�سرقي  اجل�سر  واإن�ساء  احلايل  اجل�سر  هدم 

باجتاه ال�سمال«.

امل�سروع  تر�سية  متت  اأنه  بالذكر  اجلدير 

على  واملزايدات  املناق�سات  جمل�س  قبل  من 

الدرازي واأولده للمقاولت  �سركة �سيد كاظم 

بقيمة اإجمالية تبلغ 792،992 دينارا.

جلنة ال�شكاوى يف »الوطنية حلقوق

 الإن�شان« تعقد اجتماعها الثالث عن ُبعد

عقدت جلنة ال�سكاوى والر�سد واملتابعة 

برئا�سة  بعد،  عن  الثالث  العادي  اجتماعها 

املوؤ�س�سة،  رئي�س  نائب  ال�ساعر  خالد 

فايز  وهالة  العرادي  رو�سة  وع�سوية 

والدكتورة حورية ح�سن.

با�ستعرا�س  اجتماعها  اللجنة  افتتحت 

تلقتها  التي  بال�سكاوى  املتعلقة  ك�سوفاتها 

املقدمة  القانونية  وامل�ساعدات  املوؤ�س�سة، 

واحلالت التي مت ر�سدها من خالل و�سائط 

منذ  الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  الإعالم 

الجتماع املا�سي، اإذ تعاملت مع )4( �سكاوى، 

ور�سدت  قانونية،  م�ساعدة   )34( وقدمت 

وو�سائل  الإعالم  و�سائط  عرب  حالت   )3(

التوا�سل الجتماعي، ف�سال عن تلقيها )82( 

ات�سال عرب اخلط ال�ساخن املجاين للموؤ�س�سة 

ما  اللجنة  وناق�ست  املذكورة،  الفرتة  خالل 

ناق�ست  ب�ساأنها، كما  اإجراءات  اتخاذه من  مت 

وما  ال�سابقة  وتو�سياتها  قراراتها  اللجنة 

اتخذ ب�ساأنها من اإجراءات.

اإىل  اجتماعها  خالل  اللجنة  وتطرقت 

الزيارات التي قام بها وفد املوؤ�س�سة اىل مراكز 

عا�سوراء  مو�سم  خالل  والتاأهيل  الإ�سالح 

الإ�سالح  مركز  زيارة  مت  اإذ  1443هـ، 

ا�سالح  ومركز  جو،  منطقة  يف  والتاأهيل 

احلب�س  مركز  واأي�سا  النزيالت  وتاأهيل 

ال�سادرة  التو�سيات  ومتابعة  الحتياطي، 

وما مت اتخاذه من تدابري وقائية.

املوؤ�س�سة  من  التزاما  اأنه  اللجنة  واأكدت 

مملكة  تتخذها  التي  الحرتازية  بالإجراءات 

امل�ستجد  كورونا  فريو�س  ملكافحة  البحرين 

والإر�سادات  وللتعليمات  )كوفيد-19(، 

املعنية  الر�سمية  اجلهات  من  ال�سادرة 

وللمحافظة  الفريو�س  انت�سار  من  باحلد 

اأ�سا�سيا  حقا  ُتعد  التي  اجلميع  �سحة  على 

ا�ستمرار  ميكن  فاإنه  الإن�سان،  حقوق  من 

الهواتف  تطبيق  عرب  املوؤ�س�سة  مع  التوا�سل 

عرب  اأو   ،)NIHR Bahrain( النقالة 

www.nihr.org.( الإلكرتوين  املوقع 

املجاين  ال�ساخن  اخلط  طريق  عن  اأو   )bh
.)80001144(

 املر�شد العربي حلقوق الإن�شان: قانون العدالة

 الإ�شلحية للأطفال يعزز ريادة البحرين احلقوقية باملنطقة

التابع للربملان العربي، خالل اجتماع جمل�س  اأ�ساد املر�سد العربي حلقوق الإن�سان 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة  البحرين  مملكة  بجهود  بالقاهرة،  اأمنائه 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، ودعم �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، بتطبيق اأحكام قانون العدالة 

املعايري احلقوقية  اأرقى  اأنه ميثل اجناًزا كبرًيا يتوافق مع  الإ�سالحية لالأطفال، معترًبا 

العاملية، ويوؤكد ال�سجل احلقوقي امل�سرف ململكة البحرين يف حماية حقوق الطفل ورعايته 

�سحًيا وتعليمًيا واجتماعًيا ونف�سًيا يف جمتمع ي�سوده الأمن وال�ستقرار والعدالة وقيم 

املواطنة ال�ساحلة.

حمذرة من ا�شتخدام الأعواد القطنية لتنظيفها.. الخت�شا�شية هالة ر�شي لـ»الأيام«:

احلرارة والرطوبة وبرك ال�شباحة تزيد التهابات الأذن اخلارجية يف ال�شيف

خديجة العرادي:

والأذن  الأنف  جراحة  اأخ�سائية  اأفادت 

واحلنجرة الدكتورة هالة ر�سي اأنه من اأكرث 

ال�سائعة يف هذه الفرتة من ف�سل  الأمرا�س 

وذلك  اخلارجية،  الأذن  التهاب  هو  ال�سيف 

جانب  اإىل  والرطوبة  اجلو  للحرارة  نتيجة 

الرتدد الكبري على برك ال�سباحة خالل هذه 

الفرتة.

اأ�سباب  اأن ذلك يعود لعدة  واأ�سارت اإىل 

التعّرق  مبا�سرة وغري مبا�سرة، منها زيادة 

الأذن  داخل  والرطوبة  احلرارة  عن  الناجت 

اخلارجية، والذي يعمل على تن�سيط اأنواع 

من البكترييا غري النافعة ما يوؤدي للتهاب 

القناة ال�سمعية، وذكرت اأن الباحثني وجدوا 

اأن من �سمن الأ�سباب املبا�سرة هي اأن الأذن 

الب�سرية تن�سط فيها اإفرازات ال�سمع يف فرتة 

ما  ذكرها،  ال�سابق  الأ�سباب  لنف�س  ال�سيف 

يوؤدي لرتاكم ال�سمع وتهيج القناة ال�سمعية.

الأنف  جراحة  اأوىل  اأخ�سائية  واأ�سارت 

ر�سي  هالة  الدكتورة  واحلنجرة  والأذن 

الأ�سباب  من  اأن  اإىل  لـ)الأيام(  ت�سريح  يف 

برك  على  النا�س  تردد  هو  املبا�سرة،  غري 

ال�سباحة للرتفيه والتقليل من حرارة اجلو، 

فهذه الربك حتتوي مياهها على كميات من 

مادة الكلور امل�ستخدمة للتعقيم، اإذ اإن مادة 

الكلور وح�سب تركيزها قد توؤدي يف بع�س 

الأذن  يغطي  الذي  اجللد  لتهيج  الأحيان 

ما  اخلارجية،  ال�سمعية  والقناة  اخلارجية 

قد ي�سل يف بع�س احلالت للحكة والتهاب 

القناة املوؤمل.

اخلارجية  الأذن  التهاب  اأن  واأو�سحت 

لفتة  النا�س،  لدى  ال�سائعة  اللتهابات  من 

اإىل اأن التهاب �سيوان الأذن والقناة ال�سمعية 

اأو  التقاط بكترييا  اخلارجية يحدث نتيجة 

فايرو�سات.

وحتدثت عن الأعرا�س التي ي�سكو منها 

امل�ساب، وهي اإحمرار �سيوان الأذن والقناة 

اإفرازات  واأحياًنا  واأمل  وحكة  ال�سمعية 

وانخفا�س يف ال�سمع.

يكون  العالج  اأن  ر�سي  د.  وذكرت 

ا�ستخدام  على  واحلر�س  الأذن  بتنظيف 

ال�سباحة  لربك  الذهاب  عند  لالأذن  �سدادات 

اأو عن طريق ا�ستخدام قطرات الأذن وامل�ساد 

احليوي للتحكم يف اللتهاب.

الأذن من  اأنه ل ميكن تنظيف  اإىل  لفتة 

مبينة  البيت،  يف  �سحيحة  بطريقة  ال�سمع 

باأن بع�س الأعواد القطنية ذات جودة �سيئة، 

داخل  القطني  اجلزء  دخول  اإىل  يوؤدي  مما 

الأذن، ول ميكن ا�ستخراجه اإل حتت مراقبة 

الطبيب، اإذ اإن وجودة داخل الأذن ميكن اأن 

يحفز الفطريات واللتهابات البكتريية التي 

ميكن اأن تكون ذات عواقب وخيمة.

على  ن�سرته  م�سجل  فيديو  واأ�سارت يف 

الجتماعي  التوا�سل  من�سة  عرب  ح�سابها 

من  الغالبية  جلوء  اأن  اإىل  »ان�ستغرام« 

بوا�سطة  ال�سمع  من  اأذنهم  لتنظيف  النا�س 

الإ�سرار  اإىل  يوؤدي  قد  القطنية  الأعواد 

العود  اإدخال  يوؤدي  اإذ  ال�سمعية،  بالقناة 

اأن  موؤكدة  الداخل،  نحو  ال�سمع  �سغط  اإىل 

هناك حاجًة اإىل ال�سمع يف الأذنني، واإن كان 

الأذن  قناة  جلد  يحمي  لأنه  قليلة؛  بكميات 

ويقلل فر�س الإ�سابة بالعدوى.

ال�سحيحة  الطريقة  اأن  اإىل  ولفتت 

�سفطها  عرب  تتم  ال�سمع  من  الأذن  لتنظيف 

الطبية،  العيادة  يف  ال�سفط  جهاز  بوا�سطة 

ملينات  اأو  مذيبات  ا�ستخدام  خالل  من  اأو 

لل�سمع يف حال كان ال�سمع قليل.

واملقيمني  املواطنني  جميع  حت  ون�سّ

ب�سرورة املحافظة على النظافة ال�سخ�سية 

اخلارج  من  الأذن  جتفيف  من  والتاأكد 

مبا�سرة  والتوجه  فقط،  املناديل  با�ستخدام 

اأمل  باأي  ال�سعور  املخت�س يف حال  للطبيب 

اأو  بها  العبث  الأذن، وجتّنب  م�ساكل يف  اأو 

ال�سمع  اإزالة  اأو حماولة  املنزل  تنظيفها يف 

بالو�سفات املنزلية.

د. هالة ر�ضي

يبداأ يف 6 �شبتمرب مب�شاركة �شخ�شيات برملانية وبلدية ويت�شمن 6 لقاءات 

»التنمية ال�شيا�شية« يدعو اجلمهور للت�شجيل يف برنامج »ت�شريع وتنمية«

ال�سيا�سية  للتنمية  البحرين  معهد  اأعلن 

لربنامج  اإلكرتونًيا  الت�سجيل  باب  فتح 

»ت�سريع وتنمية« الذي �سينطلق يف ال�ساد�س 

تقنية  خالل  من  و�سيقام  املقبل،  �سبتمرب  من 

اأع�ساء  من  عدد  مب�ساركة  املرئي،  الت�سال 

العا�سمة  واأمانة  والنواب  ال�سورى  جمل�سي 

الوعي  رفع  بهدف  البلدية،  واملجال�س 

فئات  خمتلف  لدى  والد�ستوري  ال�سيا�سي 

الت�سجيل  الكرمي  للجمهور  اإذ ميكن  املجتمع، 

bipd. املعهد  موقع  طريق  عن  الربنامج  يف 

.org
التنفيذي  وبهذه املنا�سبة، �سرحت املدير 

اإميان  ال�سيا�سة،  للتنمية  البحرين  ملعهد 

اأن برنامج »ت�سريع وتنمية«  في�سل جناحي 

ال�سامية حل�سرة  امللكية  للروؤية  تنفيًذا  ياأتي 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، 

ال�سيا�سي،  الوعي  م�ستوى  تعزيز  باأهمية 

املجتمع  اأفراد  لدى  والقانوين  والد�ستوري، 

ممار�سة  تعزيز  يف  ي�سهم  ومبا  البحريني، 

علمية  اأ�س�س  على  والبلدي  الربملاين  العمل 

وروؤى  املجتمع  ثوابت  مع  تتوافق  وطنية 

امل�سرية التنموية ال�ساملة التي تعي�سها مملكة 

البحرين.

»ت�سريع  برنامج  اأن  جناحي  وك�سفت 

لقاءات   6 مدى  على  �سي�ست�سيف  وتنمية« 

كالً من النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�سورى 

جمل�س  لرئي�س  الأول  والنائب  فخرو،  جمال 

النواب عبدالنبي �سلمان، ورئي�س جمل�س اأمانة 

ورئي�س  طرادة،  �سالح  املهند�س  العا�سمة 

بدر  اجلنوبية  املنطقة  لبلدية  البلدي  املجل�س 

للمنطقة  البلدي  املجل�س  ورئي�س  التميمي، 

املجل�س  ورئي�س  الكوهجي،  اأحمد  ال�سمالية 

وذلك  املرباطي،  غازي  املحرق  لبلدية  البلدي 

وم�سوؤوليته  الدائم  املعهد  حر�س  من  انطالًقا 

الربملاين والبلدي من  العمل  الوطنية يف دعم 

خالل اخلطط والربامج ال�سنوية التي ينظمها، 

وتعزيز  ال�سيا�سي  الوعي  تنمية  يف  وت�سب 

واملجال�س  الت�سريعية  ال�سلطة  بني  التوا�سل 

البلدية مع املواطنني.

املحاور  من  عدًدا  الربنامج  و�سيت�سمن 

وهي  والنواب،  ال�سورى  مبجل�سي  اخلا�سة 

اخلا�سة  الإجنازات  باأهم  اجلمهور  توعية 

ودورهما  اخت�سا�سه،  ح�سب  كالً  باملجل�سني 

البلدية فيما يتعلق  التن�سيق مع املجال�س  يف 

مبجالت التنمية والخت�سا�سات امل�سرتكة.

البلدية  باملجال�س  اخلا�سة  املحاور  اأما 

اأمانة  ومبادرات  باإجنازات  التعريف  فت�سمل 

املختلفة،  التنموية  واملجال�س  العا�سمة 

البلدية  املجال�س  بني  والتن�سيق  والتعاون 

الربنامج،  اأهداف  وعن  الت�سريعية.  وال�سلطة 

يف  تتمثل  اأهداف  للربنامج  اإن  جناحي  قالت 

رفع الوعي ال�سيا�سي والد�ستوري لدى جميع 

بدور  الأفراد  مدركات  وتعزيز  املجتمع،  فئات 

اآليات  و�سرح  الت�سريعية  ال�سلطة  واأهمية 

عنهم  �سدر  ما  واأهم  واخت�سا�ساتها  عملها 

م�سلحة  يف  ت�سب  وقوانني  ت�سريعات  من 

ال�سوء  ت�سليط  جانب  اإىل  واملواطن،  الوطن 

على الإ�سهامات التنموية وامل�ساريع والربامج 

املنجزة والخت�سا�سات التي تقوم عليها اأمانة 

العا�سمة واملجال�س البلدية.

�إميان  جناحي
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ارتفاع فواتري الكهرباء يثري ت�سا�ؤالت املواطنني.. 

هل من تو�سيح من هيئة الكهرباء؟

يدافع�ن عن حيا�ص  الذين  اأولئك  لكل  تقدير  حتية 

حتية  مقابل،  عن  البحث  دون  ال�شادقة  بالكلمة  ال�طن 

حمبة لأولئك التي جتمع كلمتهم ول تفرق بني اأبناء البيت 

بزيادة  الأرواح  ينقذون  الذين  لأولئك  اإجالل  حتية  ال�احد، 

ال�عي من خماطر الفريو�ص مبفع�ل كلمة ب�زن لقاح ودواء.
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ك�سفت عّدة تقارير للمواقع االأجنبية عن اإمكانية اجتماع كري�س ايفانز ��سكارليت جوهان�سون 

يف فيلم جديد للمرة االأ�ىل منذ ا�سرتاكهم يف �سل�سلة اأفالم مارفل، مثلما ذكر موقع »الديلي ميل« 

.»Ghosted« الذي اأكد على اأن الفيلم اجلديد �سيكون من اإنتاج اإحدى املن�سات ال�سهرية �يحمل ا�سم

الهالل  ملجلة  الأول  العدد  �شدور   -  1892  ]

الثقافية.

امللكي  اجلي�ص  نادي  تاأ�شي�ص  مت   -  1958  ]

املغربي.

[ 1969 - معمر القذايف يق�م بانقالب ع�شكري 

وي�شت�يل  ال�شن��شي  اإدري�ص  حممد  امللك  على  اأبي�ص 

الفاحت  ث�رة  با�شم  ُعرف  فيما  ليبيا  يف  ال�شلطة  على 

من �شبتمرب.

احتاد  قيام  عن  ر�شمًيا  الإعالن   -  1971  ]

وليبيا  م�شر  �شّم  والذي  العربية،  اجلمه�ريات 

و�ش�ريا، لكن الحتاد كان �شكلًيا ومل ي�ؤِدّ اأي دور.

تايتنك  �شفينة  حطام  على  العث�ر   -  1985  ]

 73 بعد  وذلك  الأطل�شي،  املحيط  قعر  على  الغارقة 

�شنة من غرقها.

بني  املبا�شرة  املفاو�شات  بدء   -  2010  ]

الفل�شطينيني والإ�شرائيليني بعد �شن�ات من انقطاعها 

يف ال�ليات املتحدة بح�ش�ر رئي�ص ال�شلطة ال�طنية 

اإ�شرائيل  وزراء  ورئي�ص  عبا�ص  حمم�د  الفل�شطينية 

اأوباما  باراك  الأمريكي  والرئي�شني  نتنياه�  بنيامني 

عبداهلل  الأردن  وملك  مبارك  ح�شني  حممد  وامل�شري 

الثاين بن احل�شني.

[ 2017 - املحكمة العليا الكينية تق�شي ببطالن 

باإجراء  وتاأمر  الكينية  الرئا�شية  النتخابات  نتائج 

انتخابات جديدة خالل 60 ي�ًما.

عرو�س تطلب األواح الطاقة ال�سم�سية مهًرا لها

اأكرب عار�سة اأزياء يف العامل حتتفل ببلوغ عامها الـ100

يف مهر فريد من ن�عه، ا�شرتطت الفتاة ال�ش�رية 

األ�اح  تركيب  خطيبها،  من  العمري  ن�ال  تدعى 

امل�شتقبلي،  الزوجي  منزلهما  يف  ال�شم�شية  الطاقة 

باعتبار ذلك مهرا للزواج بينهما.

معاناة  و�شط  الغريب  ال�شرط  هذا  وياأتي 

ال�ش�ريني املت�ا�شلة، على مدى �شن�ات مع النقطاع 

خمتلف  دمرت  التي  احلرب  اإثر  للكهرباء،  الط�يل 

قطاع  ذلك  يف  مبا  �ش�ريا،  يف  احلي�ية  القطاعات 

الطاقة، وي�شطر الكثري من امل�اطنني ال�ش�ريني رغم 

�شيق ذات يدهم، للج�ء خليار ا�شتخدام األ�اح الطاقة 

ال�شم�شية ملد بي�تهم بالكهرباء، رغم �شعرها الباهظ، 

ك�ن البدائل الأخرى لت�فري الطاقة الكهربائية مكلفة 

امل�شح�نة،  وغري م�شم�نة، كامل�لدات والبطاريات 

مع ارتفاع اأ�شعار املحروقات و�شحها.

امل�ؤيدون يرون اأنه من اأب�شط احلق�ق الإن�شانية 

التمتع بالكهرباء على مدار الي�م، واأن من حق ن�ال 

�شف�ها  يعكر  ل  م�شتقرة،  زوجية  حلياة  التطلع 

بالنقطاع  املت�شلة،  ال�شعبة  الي�مية  امل�شكالت 

اعترب  املقابل،  يف  بالكهرباء.  املد  ل�شاعات  الط�يل 

الراف�ش�ن �شرطها يكاد يك�ن تعجيزًيا، حيث تبلغ 

تكلفة تركيب األ�اح الطاقة ال�شم�شية ملنزل �شغري، 

ما يزيد على 5 ماليني لرية �ش�رية، وه� ما يعادل 

1500 دولر اأمريكي، ما يعترب مبلًغا كبرًيا قيا�ًشا 

لرتّدي الأو�شاع القت�شادية، وتدين دخل الفرد يف 

�ش�ريا، حيث بالكاد يبلغ معدل الرواتب 20 دولًرا 

�شهرًيا.

اأكرب  اأبفيل  ايري�ص  احتفلت 

عار�شة اأزياء فى العامل، بعامها 

كرب  من  الرغم  وعلى  الـ100، 

�شّنها، اإذ ُتعد من اأكرب العار�شات 

�شنًّا اإن مل تكن اأكربهم، اإل اأنها 

حتظى ب�شهرة كبرية بني �شّناع 

ما  كل  متابعة  وحمبى  الأزياء 

ه� جديد بهذا املجال، ون�شرت 

ببل�غها  احتفالها  من  �ش�رة 

الر�شمي  ح�شابها  عرب  املئة 

مب�قع »ان�شتجرام«، م�شح�بة 

اأن  ي�م  كل  »لي�ص  بتعليق: 

ت�شل اإىل 100 عام.. اأمتنى اأن 

تفاعل  لتلّقي  الحتفالت«،  تبداأ 

التعليقات وح�شدت  كبري عرب 

اإعجاب فى  األف  اأكرث من 700 

�شاعات قليلة.

باأزيائها  ايري�ص  وتتميز 

اإذ  امللفتة،  ال�شاخبة، ونظارتها 

خا�شة  ه�ية  خللق  �شاعدتها 

والأزياء،  امل��شة  عامل  يف  بها 

العار�شة العج�ز.

م�سّنة ت�سرق

نعو�س املوتى بفرن�سا

هذا  من  �شابق  وقت  يف  الفرن�شية  ال�شلطات  األقت 

الأ�شب�ع القب�ص على امراأة بعمر 60 عاًما ت�شرق نع��ص 

امل�تى ببلدة ليفني �شمال فرن�شا، بعد ما لحظ احل�ش�ر 

اختفاء  املتهمة  فيها  �شاركت  مفت�ح  بنع�ص  جنازة  يف 

املج�هرات من النع�ص، اإثر انفراد املتهمة باجلثة، وفًقا 

.»DALLY NEWS« مل�قع

بالنع�ص  لالنفراد  للمتهمة  ال�شحية  اأقارب  و�شمح 

عندما اأخربتهم اأنها �شديقتها وجاءت من بعيد حل�ش�ر 

اجلنازة، وعند ع�دتهم لحظ�ا اختفاء �شل�شلة وقالدة.

تقطن  التي  املتهمة  على  الفرن�شية  ال�شرطة  واألقت 

يف منطقة قريبة من حيث اأقيمت اجلنازة، وعرثت على 

حمفظة تع�د لرجل ت�فى قبل فرتة قريبة.

ا على واأوراق  واأثناء التفتي�ص عرثت ال�شرطة اأي�شً

م�شتندات تخ�ص حالت وفيات اأخرى ت�شمنت معل�مات 

وتفا�شيل من �شاأنها اأن ت�شمح لأقارب واأ�شدقاء املت�فني 

انتهاء  بعد  املفت�حة  النع��ص  اأمكان  اإىل  بال��ش�ل 

اجلنازة.

فران�ص  الفرن�شية،  العامة  الإذاعة  �شبكة  وبح�شب 

اأبريل  املحكمة يف  اأمام  املتهمة  اأن متثل  املقرر  بل� فمن 

.2022

�سنع روبوتات ميكنها الفوز بجائزة نوبل

ا�شتفاد الباحث�ن من تقنيات الذكاء ال�شطناعي يف اأم�ر 

ال�راثية، وتط�ير العالجات والأدوية،  العالمات  مثل تتبع 

وت�شريع عمليات البحث والتط�ير ب�شكل عام.

اأ�شا�شي يف م�شاعدة  الأنظمة ت�شتخدم ب�شكل  اأن تلك  اإل 

الباحثني والعلماء يف اأم�ر مثل معاجلة كم كبري من البيانات 

اأو ت�يل العمليات احل�شابية املعقدة، وما �شبق ذكره، ولي�ص 

يف اإدارة الأبحاث والإ�شراف عليها.

لقطاع  التنفيذي  املدير  كيتان�،  هريواكي  د.  ويخطط 

ذكاء  تقنيات  لتط�ير  �ش�ين،  �شركة  يف  ال�شطناعي  الذكاء 

العلماء  اأبرز  وخربة  ذكاء  حماكاة  على  قادرة  ا�شطناعي 

 Nobel با�شم  يعرف  م�شروع  خالل  من  وذلك  احلاليني. 

.Turing Challenge

قادر  ا�شطناعي  ذكاء  تط�ير  اإىل  امل�شروع  هذا  ويهدف 

اأن يربح جائزة ن�بل لنف�شه بحل�ل عام 2050. وقد  على 

كفاية  ذكي  روب�ت  تط�ير  ه�  الهدف  اأن  »كيتان�«  اأو�شح 

اأن يفهم ما  اأم�ًرا جديدًة كلًيا، ولي�ص فقط  ليفكر ويكت�شف 

اكت�شفه الب�شر بالفعل.

كما اأو�شح اأن قيمة هذا امل�شروع تكمن يف قدرة الذكاء 

مبرور  عديدة  لكت�شافات  يت��شل  اأن  على  ال�شطناعي 

ال�قت وب�شكل دائم. حيث اإن »العلماء الآليني« �شيك�ن�ن 

قادرين على الت��شل لالأفكار املبدئية، وتك�ين الفر�شيات، 

دون  تلقائي  ب�شكل  وذلك  وال�شتنتاج.  التجربة  ثم  ومن 

تدخل.

»ال�سحة«: ت�سجيل 87 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 110 حاالت

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

ت�شجيل  اأظهرت  اأغ�شط�ص 2021،   31 ي�م  17057 يف 

وافدة،  لعمالة  حالة   30 منها  جديدة  قائمة  حالة   87

و44 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و13 حالة قادمة من 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالت   110 تعافت  كما  اخلارج، 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 270201.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية حالة واحدة، 

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

حالت، يف حني اأن 950 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 951 حالة قائمة.
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خالل لقاء سموه وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي

 ولي العهد رئيس الوزراء: العالقات البحرينية 
الهندية متقدمة ومتطّورة على كافة المستويات

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجل��س الوزراء على 
ما وصلت إليه العالقات البحرينية 
الهندي��ة م��ن تقدم وتط��ور على 
كافة المس��تويات والت��ي عززتها 
التاريخي��ة  الصداق��ة  عالق��ات 
الطويلة في إطار ما يجمع البلدين 
الصديقين من اتفاقيات مشتركة 
به��ا  الدف��ع  مواصل��ة  وأهمي��ة 
نحو مزي��د من العمل والتنس��يق 
رؤى  يعك��س  بم��ا  المش��ترك، 
وتطلعات حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل 

ورعاه.
وأشار س��موه إلى استمرارية البناء 
على م��ا تحقق من تع��اون مثمر 
بي��ن البحري��ن وجمهوري��ة الهند 
مجاالته��ا  وتوس��يع  الصديق��ة 
بما يع��ود بالنفع والنم��اء لصالح 

البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك ل��دى لقاء س��موه بقصر 

وزي��ر  بحض��ور  أم��س،  الرف��اع 
عبداللطي��ف  الدكت��ور  الخارجي��ة 
الزيان��ي، وزي��ر الدول��ة للش��ؤون 
الخارجي��ة ف��ي جمهوري��ة الهن��د 
الصديقة ف. موراليدهاران، وذلك 
بمناس��بة زيارت��ه إل��ى البحري��ن 
حي��ث رحب س��موه بزيارته، ونقل 
وزي��ر الدول��ة للش��ؤون الخارجية 
جمهوري��ة  وزراء  رئي��س  تحي��ات 
الهند الصديقة ناريندرا مودي إلى 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس ال��وزراء، كما حّمله 
سموه نقل تحياته إلى رئيس وزراء 
الهند الصديقة، مشيدًا  جمهورية 
س��موه بتنام��ي العالق��ات بي��ن 
البلدين الصديقي��ن في المجاالت 

واالس��تثمارية،  االقتصادي��ة 
وأهمي��ة مواصل��ة العم��ل عل��ى 
زي��ادة التب��ادل التجاري وتش��جيع 
االستثمارات البينية بما يسهم في 
توفير المزيد من الفرص الواعدة 
منوهًا  واالزده��ار،  النم��اء  ويحقق 
بالتع��اون والتنس��يق المش��ترك 
بين البلدين فيم��ا يتعلق بجهود 
التصدي لفي��روس كورونا )كوفيد 

.)19
وأثن��ى س��موه عل��ى دور الجالي��ة 
البحري��ن  ف��ي مملك��ة  الهندي��ة 
وإس��هاماتها في عملي��ة التنمية 
والت��ي ه��ي موض��ع تقدي��ر م��ن 

المملكة.
اس��تعراض  ت��م  اللق��اء،  وخ��الل 

المواضيع ذات االهتمام المشترك 
وأه��م القضاي��ا عل��ى الس��احتين 
اإلقليمية والدولية، منوًها س��موه 
بال��دور الذي تقوم ب��ه جمهورية 
الهن��د إلى جانب الدول الش��قيقة 
األم��ن  يع��زز  بم��ا  والصديق��ة 

واالستقرار في المنطقة.
م��ن جانب��ه، أع��رب وزي��ر الدولة 
للش��ؤون الخارجية ف��ي جمهورية 
الهند الصديقة عن شكره وتقديره 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه 
سموه من حرٍص واهتمام بتطوير 
العالقات البحريني��ة الهندية على 
كاف��ة األصعدة، متمني��ًا لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

ولي العهد نائب القائد األعلى 
رئيس الوزراء يبحث مع وزير الدفاع 

األمريكي التطورات بالمنطقة 
 تلق��ى صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد

آل خليفة، ولي العه��د نائب القائد األعلى رئيس مجلس 
ال��وزراء، اتصااًل هاتفيًا م��ن وزير الدف��اع األمريكي لويد 

أوستن.
وق��د أعرب وزير الدفاع األمريكي خالل االتصال عن ش��كر 
وتقدير الواليات المتحدة األمريكية لمملكة البحرين على 
دعمها المس��تمر لعمليات التضامن اإلنس��اني الدولي، 
بما فيها جهود اإلغاثة وعمليات اإلجالء من أفغانستان.

وتم خالل االتصال استعراض مسار العالقات االستراتيجية 
بين البلدي��ن على كافة الصعد، وبحث آخر المس��تجدات 
على الس��احتين اإلقليمية والدولية وتطورات األوضاع في 
أفغانس��تان، والتأكيد على أهمية تعزيز الجهود الرامية 

لدعم األمن واالستقرار في المنطقة.

التقى الموظفين المشاركين في »الزمالة الدبلوماسية«
 وزير الخارجية: مواصلة التدريب

 الدبلوماسي لرفع قدرات الموظفين

التقى وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني، أمس، 
في مكتب��ه بمقر وزارة الخارجية، ع��ددا من الموظفين 
الذين ش��اركوا في النس��خة األولى من برنامج »الزمالة 
الدبلوماس��ية«، بحضور وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون 
القنصلية واإلدارية الس��فير توفي��ق المنصور، والمدير 
التنفي��ذي ألكاديمي��ة محم��د ب��ن مب��ارك آل خليف��ة 
للدراسات الدبلوماسية السفير الدكتورة الشيخة منيرة 

بنت خليفة آل خليفة.
وخالل اللقاء، رحب سعادة وزير الخارجية بالدبلوماسيين 
المش��اركين في البرنامج، مش��يدا بما أبدوه من حرص 
واهتمام الكتس��اب المهارات الدبلوماس��ية األساسية 
الالزم��ة للعمل في البعثات الدبلوماس��ية ف��ي الخارج 
لما فيه خدمة للوط��ن والمواطنين، مؤكًدا على أهمية 
مواصل��ة التدري��ب الدبلوماس��ي لرف��ع الق��درات التي 

يتطلبها العمل الدبلوماسي، وضرورة اكتساب الخبرات 
والمهارات التي تس��اعد على االرتق��اء بالعمل وتقديم 
أفضل الخدمات والقيام بالمهام والواجبات على أفضل 
وج��ه، متمنيا له��م دوام التوفي��ق والنجاح ف��ي القيام 

بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليهم.
م��ن جانبهم، أعرب المش��اركون في برنام��ج »الزمالة 
الدبلوماسية« عن ش��كرهم وتقديرهم لوزير الخارجية 
عل��ى م��ا يولي��ه م��ن اهتم��ام كبي��ر وحرص مس��تمر 
ومتواص��ل م��ن خ��الل توجيهات��ه الس��ديدة بتدريب 
وتأهي��ل موظف��ي وزارة الخارجية وص��وال لتحقيق رؤية 
الدبلوماس��ي الش��امل، مؤكدين حرصهم عل��ى القيام 
بالمس��ؤوليات الموكل��ة إليه��م في كل ما من ش��أنه 
رفعة مملكة البحري��ن وخدمة مواطنيها الكرام ورعاية 

مصالحهم في الخارج.

البناء على ما تحقق من تعاون مثمر بين البحرين والهند

زيادة التبادل التجاري وتشجيع االستثمارات البينية

تعاون وتنسيق مشترك بين البلدين في جهود التصدي لـ»كورونا«

 سفير البحرين لدى 
إسرائيل يصل إلى تل أبيب

وصل أول س��فير لمملكة البحرين لدى دولة إس��رائيل 
إلى مطار ب��ن غوريون الدولي، أمس، حيث يعد وصول 
الس��فير واالفتت��اح الرس��مي المقبل لس��فارة مملكة 
البحري��ن في تل أبيب خط��وة مهمة لتطوير العالقات 
الثنائي��ة بي��ن البلدين وش��عبيهما، والت��ي كانت من 
أولويات وزير خارجية دولة إس��رائيل يائير البيد، ووزير 

خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني.
وتمث��ل س��فارة مملكة البحرين في تل أبيب وس��فارة 
دولة إس��رائيل ف��ي المنام��ة، دوًرا مركزي��ًا في تعزيز 
العالقات الثنائية بين البلدين، كما تشكل عالمة بارزة 
أخرى لرؤية اتفاقيات السالم الموقعة في عام 2020.
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 »التنسيقية« برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء 
تناقش آخر مستجدات التعامل مع »كورونا«

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنس��يقية 397 والذي 

ُعقد عن ُبعد. وناقش��ت اللجنة التنسيقية آخر مستجدات التعامل 
مع فيروس كورونا )كوفيد 19(( واإلجراءات المتعلقة بذلك.

عبداهلل بن أحمد: البحرين أول دولة بالمنطقة تستضيف الملتقى العالمي 

 »دراسات« يستضيف ملتقيين 
إقليميًا وعالميًا لمراكز الفكر ديسمبر المقبل

أيمن شكل «

أعل�ن رئ�يس مجل�س أمن���اء مرك�ز البح�رين 
للدراس�ات اإلس��تراتيجية والدولي�ة والطاق�ة 
ال�دكتور الشيخ عب�داهلل ب�ن أحم�د آل خليف�ة، 
عن اس��تضافة مرك�ز »دراس��ات« لملتقي�ي�ن 
ف�ك�ريين، األول ه�و ملتق�ى الش���رق األوسط 
وشمال إفريقي�ا لمراك�ز الفك�ر ل�ع�ام 2021، 
والث�ان���ي ه���و الملتق���ى العالم��ي لمراك�ز 
ال�ف�ك�ر ل�ع�ام 2021، باالشتراك م�ع ب�رن�امج 
المدني�ة  الفكري���ة والمجتمع��ات  المراك���ز 
الت�اب��ع لمعه���د الودر بجامع�ة بنس��لفانيا 
األمريكي�ة )TTCSP(، ف�ي الفت�رة م�ن 6 إل�ى 

7 ديسمبر 2021
وأوض���ح خ���ال م�ؤتمر صحف��ي عقده أمس 
الثاث�اء أن ملتق�ى الش���رق األوسط وش�مال 
إفريقيا لمراك�ز الفك�ر، س��يقام تح�ت عن�وان: 
»المراك���ز الفكري���ة ف���ي ظ���ل التح���والت 
اإلقليمي���ة: الف���رص والتح�دي��ات«، فيم���ا 
س�يحمل الملتق�ى الع�المي لمراك�ز ال�ف�ك�ر، 
عن�وان: »دور المراك�ز الفكري�ة تج�اه التأقلم 
والتع�اف���ي م���ن األزم���ات«، ويش���ارك ف�ي 
الملتقي�ي���ن ص�ن��اع السياس��ات والم�انحين 
والب�احثي��ن واإلداري�ي�ن ف�ي مراك���ز الف�ك�ر 
ح�ول ال�ع�ال�م به���دف تق�ديم مراك�ز الفك�ر 
ألمثل���ة مقنع�ة للعم���ل الكبي�ر الذي تؤديه 
مؤسس��ات الفك��ر وال��رأي ف��ي مجموعة من 

السياقات السياسية واالقتصادية.
وأك�د ال�دكتور الش��يخ عب���داهلل ب�ن أحم�د آل 
خليف�ة أهمي���ة ال�دور ال���ذي تؤدي�ه مراك�ز 
الدراس���ات ف�ي دع�م السياسات الرامي�ة إل�ى 
ن�ش�ر الس�ام، وخدم�ة التنمي�ة المس�تدامة، 
وفعالي���ة مؤسس���ات المجتم���ع الم�دن��ي، 
ع�اوة عل���ى التنس��يق، وتب����ادل الخب�رات، 
لمواجه�ة التح�ديات المش���تركة، م�ن خ�ال 
اس���تقطابها الخب�رات الفكري�ة والتنظيمي�ة 
الت���ي تمتل���ك التجرب���ة الكافي���ة والرؤي�ة 
الناضج��ة ف�ي تنمي�ة وتط�وير المؤسس���ات 
وقي��ادة المجتمع��ات المحلي���ة س���واء عل�ى 
المستوى األكاديمي أو اإلعامي أو التنفيذي.

كم��ا ش��ّدد عل��ى التجرب��ة البحريني��ة الت��ي 
تس��توحي رؤى وتوجيه��ات حض��رة صاح��ب 
الجال��ة المل��ك حمد ب��ن عيس���ن آل خليفة 
عاه��ل الباد المفدى حفظ��ه اهلل ورع�اه، في 
س��عيها إلى االنفتاح على الخب���رات الوطنية 
والعربي��ة والدولية كافة في ش��تى المجاالت 
لرف��د المؤسس��ات الوطني���ة بم���ا تحتاجه 
م�ن أط�ر معرفي��ة وتاريخية وعملية لتعزي�ز 
أدائه���ا القائ��م عل��ى التش��خيص الس��ليم 
والرؤي���ة المتكامل��ة لمختل��ف القضايا وفق 
المنهجي���ات الحديثة المتبع���ة ف�ي المج�ال 
البحثي واإلستراتيجي، وكذلك مساعي صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان ب���ن حم�د آل 
خليف���ة، ول�ي الع�ه�د رئي��س مجلس الوزراء 
حفظ��ه اهلل، لإلعاء م���ن دور البحث العلم�ي 
ف�ي بن�اء نهض�ة ومستقبل البحرين وتحقيقًا 

لرؤية 2030.
ون���ود رئيس مجل��س األمناء إل��ى أن حضرة 
صاحب الجالة عاه�ل الب��اد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه طل���ق دعوة س��امية إل��ى رعاي�ة 
مراك�ز الفك�ر، لإلس��هام ف���ي صناعة الحاضر 
والمس��تقبل من خ�ال رس���م اإلستراتيجيات 
العلمية والعملي�ة طويلة األج�ل الت�ي تناسب 
عملي���ة اإلصاحات المتجددة والش��املة في 
الب��اد على كافة المس��تويات، باإلضافة إلى 
تعزي�ز أم�ن واستقرار منطقة الشرق األوسط 
وترس��يخ ن�ه���ج ش���امل ومتكام���ل األبع�اد 
والعنصري��ة  واإلره��اب  للتش��دد  يتص���دى 
ويرس��ي مفاهي��م الوس��طية والتس��امح في 

مجتمعاتنا، واحترام الحريات، وقبول اآلخر.
وأك���د رئيس مجلس األمن���اء ض�رورة تب�ادل 
الخب�رات ب�ي��ن مراك�ز ال�دراس���ات والبح�وث 

لتتمك��ن م���ن ب�ن���اء عاق���ة م���ن العم�ل 
اإليج�اب��ي المش��ترك بين نتائ��ج ومخرج�ات 
الواق��ع  ومتطلب��ات  وأنش��طتها  أعماله��ا 
وتحديات�ه بص��ورة ديناميكي���ة بعي�دة ع�ن 
الجم�ود، وبما يس��هم ف��ي تقديم رؤى ثري�ة 
تستوعب االبتكار والتجديد لمختلف القضايا 
واألح���داث وتس��هم ف���ي تعزي���ز ال�فه���م 
المش��ترك بين قي���ادات الع�ال�م وش���عوبه، 
لتعم�ل س�وي�ة عل�ى التأسيس ل�ع�الم أكث�ر 
أمن���ًا وس���امًة تنصب اهتمامات��ه وجهوده 
على تحقيق التنمية المستدامة التي يتلمس 

أثرها الجميع.
وأوضح الش��يخ عب��داهلل بن أحم��د آل خليف�ة 
أن ملتق�ى الش���رق األوس��ط وشمال إفريقي�ا 
لمراك�ز الفك���ر والملتق���ى العالمي لمراك�ز 
ال�ف�ك�ر الذي ينظمه مركز دراسات باالشتراك 
م�ع ب�رن�ام��ج المراك�ز الفكري�ة والمجتمعات 
المدني���ة الت�اب��ع لمعه���د الودر بجامع���ة 
بنسلفانيا األمريكي�ة )TTCSP(، ف�ي الفت�رة 
م�ن 6 إل�ى 7 ديسمبر 2021، يكون حضوريًا، 
وم��ن المتوقع حضور قراب��ة 40 مركزًا فكريًا 
في ملتقى الشرق األوسط، وحوالي 70 مركزًا 
ف��ي الملتق��ى الدولي، الفتًا إل��ى أن الملتقى 
اإلقليمي تنظمه جامعة بنس��لفانيا س��نويًا، 
وتم عقده في منطقة الش��رق األوسط بأكثر 
م��ن دول��ة عربية، بينم��ا الملتق��ى العالمي 
يس��تضاف للم��رة األولى في منطقة الش��رق 
األوسط، وقال إن مركز دراسات لم يكن ضمن 
التصني��ف العالم��ي التابع لجامع بنس��لفانيا 
في عام 2017، بصفت��ه اإلطار الرئيس حول 
العالم فيما يتعلق بتصنيف مراكز الدراس��ات 

والفكر.
وأش��ار إلى وجود تنافس بين المراكز الدولية 
الس��تضافة القمة، وذلك وفق معايير الختيار 
المركز الذي يحظى باالستضافة، وقال: الحمد 
هلل بجهود فريق مركز دراس��ات اس��تطعنا أن 

نقدم عرضًا للجنة المعنية أقرته.
وأكد الش��يخ عبداهلل ب��ن أحم��د أن الملتقى 
مس��توى  عل��ى  اس��تثنائيًا  حدث��ًا  س��يكون 
المنطقة، حيث سيجمع قادة أبرز مراكز الفكر 
واألبحاث في العالم، لمناقشة التحديات التي 
تواجه المنطقة، وبناء الشراكات اإلستراتيجية 
م��ع المراك��ز البحثي��ة النظي��رة، لنق��ل رؤى 
البحرين عالميًا، وتتمثل الشراكات في تبادل 
اإلصدارات والدراس��ات، وق��ال إننا نؤمن بأن 
مراكز الدراس��ات تمث��ل رافدًا لصان��ع القرار 
ومصدر توعية بأبرز التحديات التي تواجهها 
دول العالم، ولفت إلى أن مركز دراسات كانت 
له تجربة في رف��د الجهود الوطنية لمواجهة 
وباء كورونا، وقال إن المركز اس��تطاع إصدار 

دراسات عديدة في هذا المجال.
وف��ي إجابت��ه ع��ن س��ؤال »الوطن« بش��أن 
مش��اركة مراكز دراس��ات فكرية من الش��رق 
األقصى ومناقشة الملتقى للقضايا السياسية 
ف��ي المنطقة، أكد الش��يخ عب��داهلل بن أحمد 

أن الملتق��ى ل��ن يناقش أي قضايا سياس��ية 
وأمنية، وقال إن منصات أخرى تناقش القضايا 
السياسية، وأن ملتقى الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا غير معني بمناقشة تلك القضايا.
ولف��ت إلى أن مركز دراس��ات يتابع التطورات 
اإلقليمي��ة ويص��در الدراس��ات الداخل��ة ف��ي 
اختصاص��ه، ولكن الملتقيين يناقش��ان عمل 
والف��رص  وش��راكاتها  الفك��ر  مراك��ز  وأداء 
المتاح��ة وتحدياتها، مبين��ًا أن الملتقى يعد 
قم��ة عالمي��ة تض��م مش��اركة واس��عة من 
المراك��ز المنضوي��ة تحت البرنام��ج الخاص 
لجامع��ة بنس��لفانيا، مش��يرًا إل��ى أن الدعوة 
توجه لكل مراكز الدراسات والفكر المنضوية 

تحت البرنامج.
م��ن جانبه، أش��ار المدي��ر التنفي��ذي للمركز 
الملتق��ى  أن  إل��ى  عب��داهلل  حم��د  الدكت��ور 
الخ��اص بمنطق��ة الش��رق األوس��ط يحم��ل 
عن��وان »المراك��ز الفكرية في ظ��ل التحوالت 
اإلقليمية.. الفرص والتحديات« حيث سيعالج 
ع��دة موضوع��ات، منه��ا »مراكز الدراس��ات 
وصان��ع القرار.. تج��ارب مختلف��ة« باإلضافة 
إل��ى »تأثير التح��والت اإلقليمية الراهنة على 
عم��ل المراكز الفكرية« و»أهمية الش��راكات 
الفكري��ة بي��ن المراك��ز البحثي��ة ف��ي ظ��ل 
التحوالت الراهنة« و» مس��تقبل عمل المراكز 

الفكرية في ظل التحوالت اإلقليمية«.
وأم��ا عن الملتق��ى العالم��ي فأوضح عبداهلل 
أن��ه س��يحمل عن��وان »دور المراك��ز الفكرية 
تجاه التأقلم والتعافي من األزمات« ويتطرق 
إلى مجموعة من الموضوع��ات منها: »تأثير 
األزمات عل��ى عمل المراك��ز الفكرية« وأيضًا 
»أولوي��ات المراكز الفكرية م��ا بعد األزمات« 
و»أط��ر التع��اون المقترح��ة بي��ن المراك��ز 
الفكري��ة«، و»متطلبات تفعي��ل دور المراكز 
الفكرية« مؤكدًا أن الملتقى سيكون مناسبة 

جيدة لتاقح األفكار.
ويعتب��ر الملتقي���ان منج���زًا بحريني���ًا عل�ى 
وفرص���ة  والمعرف���ي،  الفك���ري  المس��توى 
اس��تثنائية لالتق���اء والح�وار م��ع مجموع�ة 
مرموق���ة م�ن الع�املين ف���ي ح�ق�ول البحث 
والدراس��ات المختلف�ة وتفتح�ان آفاق�ًا رحب�ة 
للتع�رف على المملك�ة وسياساتها الحصيفة 
تج�اه تعزي�ز االستقرار والس�ام ف�ي ال�ع�ال�م 
وه�ي تق���دم نموذج�ًا ف�ري���دًا ي�حت�ذى ف�ي 
التس��امح والتعاي��ش بم���ا يحق���ق ال�وئام، 
ويع���زز م���ن ال�تع���اون م�ن أج���ل تحقي�ق 
الرف�اه والحي�اة الكريم�ة للبشرية كاف�ة، كما 
تس��تحق التأم�ل والدراس��ة كتجري�ة لتصبح 
نبراس���ًا للعم�ل م���ن أج�ل توكي�د الس���ام 
وتمهي���د طري�ق المس��تقبل أم�ام النه�وض 
لألجي���ال  وخاص���ة  البش���رية،  بالطاق���ات 
الش���اب�ة م�ن خ�ال ال�ح�وار م�ع ن�خ�ب�ة م�ن 
أه���م المثقفين والمفك�ري���ن والباحثين في 

مراكز الدراسات العالمية الرائدة.

بونجمة: تفعيل مذكرات التفاهم 
البرلماني بين البحرين وكوريا قريبًا 

أكد األمي��ن العام لمجلس 
المستش��ار  الن��واب 
راش��د بونجم��ة، أن دع��م 
وتوجيهات رئيس��ة مجلس 
النواب فوزية زينل، كان له 
بالغ األثر ف��ي إنجاز تجربة 
رائ��دة ومتمي��زة، وقص��ة 
نج��اح ب��ارزة ف��ي العم��ل 
العم��ل  لدع��م  اإلداري 
رؤي��ة  وف��ق  البرلمان��ي، 
واستراتيجية مهنية، تسير 
وراس��خة،  ثابت��ة  بخط��ى 
الملكي��ة  لل��رؤى  تحقيق��ًا 
والتطلع��ات  الس��امية 
االرتق��اء  ف��ي  الرفيع��ة، 

بالعمل النيابي والتش��ريعي، وبم��ا يبرز إنجازات المملك��ة الحضارية في ظل 
المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الباد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه. وأض��اف بونجمة، خال لقائه 
باألمين العام للجمعية الوطنية الكورية لي شون سوك، وذلك في إطار الزيارة 
البرلمانية الرس��مية لجمهورية كوريا الجنوبية الصديق��ة، أن األمانة العامة 
لمجل��س الن��واب، وضمن جهودها م��ع فريق البحرين، بقيادة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، 
تمكنت من توفير كافة أوجه الدعم اإلداري والتقني لعمل النواب، في الجلسات 
واجتماع��ات اللج��ان، وفعالي��ات المجل��س، من خ��ال االنتقال الت��ام للعمل 
اإللكترون��ي، وتجاوز كافة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، واالس��تثمار 
األمثل للموارد البش��رية الوطنية، والخبرات البرلمانية التي حققت قصة نجاح 
متميزة .وأوضح أن األمانة العامة لمجلس النواب، ستشرع في الفترة المقبلة 
عل��ى تفعيل مذكرة التفاهم التي تم التوقي��ع عليها خال الزيارة بين مجلس 
النواب والجمعية الوطنية الكورية، والمس��اهمة في تعزيز التعاون البرلماني 
المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب اإلدارية والمشاريع والمبادرات البرلمانية 
المجتمعي��ة، وعقد لقاءات برلمانية ثنائية على هامش االجتماعات اإلقليمية 
والدولي��ة المش��تركة للتنس��يق البرلمان��ي، الزي��ارات والتعاون ف��ي مختلف 
المجاالت التي تش��ارك فيها األمانتان العامتان للمجلس��ين.من جانبه أعرب 
األمين العام للجمعية الوطنية في جمهورية كوريا الجنوبية عن بالغ اإلش��ادة 
واإلعجاب بأعمال ومنهجية األمانة العامة لمجلس النواب البحريني، وما قامت 
ب��ه من جهود في دع��م العمل البرلماني خال جائحة كورون��ا، وما نالته من 

تقدير مستحق من االتحاد البرلماني الدولي. 
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 »التربية«: عودة المعلمين 
اليوم والطلبة 7 سبتمبر

اس��تعدت وزارة التربية والتعليم لعودة المعلمين اليوم، والطلبة 7 سبتمبر 
2021، عبر اس��تكمال متطلبات المدارس الحكومية من جميع النواحي، حرصًا 
عل��ى بداية سلس��ة وموفقة لعام دراس��ي ناجح بإذن اهلل، بتكاتف منتس��بي 
قطاع��ات الوزارة من مبانيها الرئيس��ية مع الهيئات اإلداري��ة والتعليمية في 

الميدان.
ومن المنتظر أن تشهد عودة المعلمين عماًل مكثفًا وشاماًل لتهيئة المدارس 
الس��تقبال الطلب��ة في األي��ام المقبلة، من خ��الل االجتماعات بي��ن اإلدارات 
المدرسية والمعلمين، لوضع الخطط المعززة للخدمات التعليمية واالنضباط 
الطالبي، إلى جانب إعداد البيئة المدرس��ية المالئمة لطلبة الحضور الفعلي، 

ومتابعة اإلجراءات الخاصة بطلبة التعّلم عن ُبعد.
وضم��ن الكوادر التربوية الداعمة لعمل الم��دارس، ومن موقع عملها بمبنى 
الوزارة بمدينة عيس��ى، تواص��ل األخصائية التربوية األولى والمس��ؤولة عن 

الفص��ول االفتراضي��ة للتعليم الثان��وي عبير الرويع��ي، جهودها ضمن خلية 
عمل نش��طة بقطاع التعليم، وتقول: »مستمرون بإذن اهلل في تقديم الغالي 
والنفي��س لخدمة التعليم في وطننا الغالي، ومواصلة ما بدأناه من جهد كبير 
خالل الجائحة بالعامين الدراسيين الماضيين، إذ سيتم االستمرار في الفصول 
االفتراضي��ة الت��ي يتولى تنفيذها معلمون أكفاء، ف��ي ظل توجيهات واضحة 

تتصل بالدروس وتقنيات البث والدعم والمساندة«.
وأضافت: »إن الجائحة قد أس��همت في تحقيق نقلة في المس��يرة التعليمية، 
بفض��ل االعتماد بش��كل كبي��ر وغير مس��بوق عل��ى تكنولوجي��ا المعلومات 
واالتصال، س��واًء ف��ي التعليم أو الخدم��ات اإلدارية، حيث اس��تطعنا بتكامل 
جهود المس��ؤولين والتربويين والطلبة وأولياء األمور النجاح في التغلب على 
ه��ذا التح��دي بكل اقتدار، مم��ا يعيننا بإذن اهلل على العم��ل بثقة وثبات في 

العام الدراسي الجديد«.

»تنظيم االتصاالت« تصدر أول رخصة لتطبيق 
خدمات الثقة وخدمة التوقيع اإللكتروني لـ»بنفت«

أص��درت هيئة تنظي��م االتصاالت 
أول رخصة لتطبي��ق خدمات الثقة 
وإطالق خدم��ة التوقيع اإللكتروني 
بنف��ت  لش��ركة   ،)E-Signature(
مع بداية ش��هر أغس��طس الجاري، 
وذلك م��ن منطل��ق دع��م الهيئة 
الس��تراتيجية التح��ول الرقمي في 

المملكة.
الترخي��ص،  ه��ذا  إص��دار  وح��ول 
قال مدي��ر إدارة األمن الس��يبراني 
بالهيئة محمد  التقنية  والش��ؤون 
تنظيم  النعيمي: »تس��عى هيئ��ة 
االتص��االت م��ن خ��الل ترخي��ص 
خدمات الثقة والتوقيع اإللكتروني 
التقني��ات  أح��دث  مواكب��ة  إل��ى 
والتطورات لتنفيذ مهامها وتأدية 
الس��تراتيجية  تحقيق��ا  واجباته��ا 
التح��ول الرقم��ي، وتعتب��ر خدمة 
التوقيع اإللكتروني أحدث مبادرات 

الهيئ��ة في هذا المجال. ومع زيادة 
اس��تخدام »التوقي��ع اإللكتروني«، 
سيس��اهم ذل��ك م��ن رف��ع كفاءة 
العمل اإلداري واالرتقاء بمس��توى 
أداء الخدم��ات الحكومية والخاصة 
العص��ر  إيق��اع  م��ع  يتف��ق  بم��ا 

التكنولوجي المتسارع«.
وأكد النعيمي عل��ى حرص الهيئة 

األنظم��ة  كاف��ة  مراجع��ة  ف��ي 
واإلجراءات بش��كل مس��تمر، وذلك 
بما يس��هم في تطويره��ا بصورة 
المواطني��ن  احتياج��ات  تلب��ي 
والمقيمين بما يحفظ حقوق جميع 

األطراف.
 كما تقوم الهيئة بدعم المبادرات 
التي من شأنها التشجيع على تبني 

التي  أحدث المستجدات والتقنيات 
تدعم وجود أعلى جودة للخدمات.

م��ن جانب��ه، ق��ال المدي��ر الع��ام 
المس��اعد لتقني��ة المعلومات في 
المع��راج:  ري��اض  بنف��ت  ش��ركة 
»إنه من دواعي س��رورنا أن تكون 
ش��ركة بنفت أول جه��ة بالمملكة 
تحص��ل عل��ى ترخي��ص خدم��ات 
الثقة والتوقي��ع اإللكتروني، وذلك 
ومواصفات  لمعايير  اجتيازها  بعد 
تقدي��م الخدم��ة حس��ب الالئح��ة 
التنظيمية الص��ادرة من الهيئة«. 
ش��ركة  »اس��تثمرت  وأض��اف: 
بنف��ت ف��ي تأس��يس بني��ة تقنية 
متقدمة حس��ب أفضل الممارسات 
الدولي��ة ج��دا للوف��اء بمتطلب��ات 
ه��ذا الترخي��ص والت��ي نتطلع أن 
تفت��ح أبواب��ا واس��عة للعديد من 

التطبيقات المستقبلية«.

السيد تشارك في اجتماع اللجنة 
العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

ش��اركت رئيس قطاع ش��ؤون حقوق اإلنس��ان ب��وزارة الخارجية 
الس��فير دكتورة أروى حس��ن الس��يد، في اجتماع اللجنة العربية 
الدائمة لحقوق اإلنس��ان، والتي عقدت أعمالها خالل الفترة من 
30-31 أغسطس، في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

بمدينة القاهرة.
وتم خ��الل االجتماع، مناقش��ة عدد م��ن البن��ود الخاصة بدعم 
وتعزي��ز حقوق اإلنس��ان على مس��توى الدول األعض��اء بجامعة 
الدول العربية، باإلضافة إلى بحث المستجدات الخاصة للميثاق 
العربي واليوم العربي لحقوق اإلنس��ان ومش��روع االستراتيجية 
العربي��ة لحقوق اإلنس��ان. كم��ا تم االتفاق عل��ى وضع عدد من 
التوصي��ات في كافة البن��ود المتعلقة باالجتم��اع ليتم متابعة 

وتنسيق تنفيذها مع الجهات ذات االختصاص.
في مس��تهل الجلس��ة االفتتاحية، رحبت األمين العام المس��اعد 
للش��ؤون االجتماعية باألمان��ة العامة لجامعة ال��دول العربية 
الس��فيرة دكتورة هيفاء أبو غزالة، بالمش��اركين، ونقلت تحيات 
األمين العام لجامعة ال��دول العربية أحمد أبو الغيط، وتقديره 
للجهود المبذولة على مس��توى اللجن��ة العربية الدائمة لحقوق 

اإلنسان لتعزيز دعائم منظومة حقوق اإلنسان العربية.

إلغاء فحص المغادرة قبل الوصول إلى البحرين للمسافرين المتطعمين في الدول المعتمدة شهاداتها

»الطيران المدني«: إدراج 5 دول في القائمة الحمراء ورفع أربع
أعلنت شؤون الطيران المدني أنه تقرر بدءًا من يوم 
الجمع��ة الموافق 3 س��بتمبر 2021 إدراج 5 دول في 
قائمة ال��دول المدرجة على القائم��ة الحمراء وهي 
جمهورية البوسنة والهرسك، وجمهورية سلوفينيا، 
كوس��تاريكا،  وجمهوري��ة  إثيوبي��ا،  وجمهوري��ة 
وجمهوري��ة اإلكوادور، إضافًة إلى ال��دول الموجودة 
عل��ى القائم��ة مس��بقًا، كما تق��رر رف��ع 4 دول عن 
القائمة وهي جمهورية باكستان، وجمهورية الهند، 
وجمهوري��ة بنم��ا، وجمهورية الدوميني��كان. وذلك 
بن��اًء على توصي��ة الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د-19( وموافق��ة اللجن��ة 
التنس��يقية، بتحديث قائم��ة ال��دول المدرجة على 

القائمة الحمراء.
كما أعلنت شؤون الطيران المدني عن إلغاء الفحص 
المختب��ري لفيروس كورون��ا )PCR( قب��ل الصعود 

للطائرة والمغادرة إلى مملكة البحرين للمتطعمين 
في الدول التي تم اعتماد شهادات التطعيم لديها، 
ويس��تثنى من ذل��ك القادمون من ال��دول المدرجة 
على القائمة الحمراء حيث س��يتم اإلبقاء على اإلجراء 
الس��ابق وهو إبراز ش��هادة فحص )PCR( معتمدة 
تحم��ل رمز كيو آر ك��ود )QR Code( قب��ل الصعود 
للطائرة، وذلك قبل 48 س��اعة م��ن وقت المغادرة، 
مع اس��تمرار فحص الوصول وفحص اليوم الخامس 
وفحص اليوم العاشر من الوصول لجميع المسافرين 

القادمين إلى مملكة البحرين.
ونوه��ت ش��ؤون الطي��ران المدن��ي بأن��ه س��يتم 
االس��تمرار في تعليق دخول المس��افرين القادمين 
م��ن الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع 
الرحالت الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول 
الذين س��يدخلون مملك��ة البحرين بش��كل مؤقت، 

ويس��تثنى من ذل��ك المواطنون وأصحاب تأش��يرات 
اإلقامة الس��ارية في مملكة البحرين، كما أنه سيتم 
اإلبقاء عل��ى جميع اإلجراءات األخرى التي تم اإلعالن 
عنه��ا مس��بقًا للقادمي��ن المس��موح له��م بدخول 
مملك��ة البحرين م��ن الدول المدرج��ة على القائمة 
الحم��راء، مش��يرًة إلى أنه س��يتم أيض��ًا اإلبقاء على 
جميع اإلجراءات األخرى التي تم اإلعالن عنها مسبقًا 
للقادمي��ن من ال��دول غي��ر المدرجة عل��ى القائمة 

الحمراء.
وحس��ب التحدي��ث الجدي��د؛ ف��إن القائم��ة الحمراء 
س��ريالنكا  جمهوري��ة  م��ن  كاًل  تض��م  أصبح��ت 
الديمقراطية االش��تراكية، والجمهورية التونس��ية، 
وجمهورية جورجيا، وجمهورية البوس��نة والهرسك، 
وجمهورية س��لوفينيا، جمهورية إثيوبيا، وجمهورية 
الش��عبية،  بنغالدي��ش  وجمهوري��ة  كوس��تاريكا، 

وجمهوري��ة  اإلس��المية،  إندونيس��يا  وجمهوري��ة 
الفلبين، وجمهورية نيب��ال الديمقراطية االتحادية، 
إي��ران  وجمهوري��ة  ميانم��ار،  اتح��اد  وجمهوري��ة 
اإلس��المية، وجمهوري��ة الع��راق، ومملك��ة ماليزيا 
االتحادية، وجمهورية فيتنام االشتراكية، وجمهورية 
إفريقي��ا،  الش��عبية، وجمهوري��ة جن��وب  منغولي��ا 
وجمهورية أوغندا، وجمهورية زيمبابوي، وجمهورية 
ناميبي��ا، وجمهوري��ة موزمبي��ق، وجمهورية مالوي، 
وجمهورية أوكرانيا، والواليات المتحدة المكسيكية.
 يذك��ر أن تحدي��ث القائمة الحم��راء بإضافة الدول 
أو رفعه��ا من القائمة يتم بحس��ب تقيي��م الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد�19( 
وف��ق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتش��ار 
الفيروس في الدول، وس��تتم مراجعة هذه القائمة 

وتحديثها بشكل دوري.

السعودية: التباحث مع البحرين 
لتفعيل »الجواز الصحي«

أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود أمس الثالثاء ضرورة 

السعي لتفعيل الجواز الصحي مع مملكة البحرين.
وأق��ر مجلس الوزراء الس��عودي تفويض رئي��س مجلس إدارة 
الهيئ��ة الس��عودية للبيانات وال��ذكاء االصطناع��ي الدكتور 
عب��داهلل بن ش��رف الغام��دي -أو م��ن ينيب��ه- بالتباحث مع 
البحرين بش��أن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء االصطناعي في المملكة العربية السعودية 
وهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية في مملكة البحرين 

في شأن تفعيل )الجواز الصحي(.
ويه��دف الجواز الصحي إلى التحقق من مطابقة المس��افرين 
عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة العربية السعودية 
ومملك��ة البحري��ن أو المقيمين في أي منهما، لالش��تراطات 
الصحي��ة الخاص��ة بفيروس كورون��ا )كوفي��د-19(، والتوقيع 
عليه، ومن ث��م رفع النس��خة النهائية الموقعة، الس��تكمال 

اإلجراءات النظامية.

 »مونتريال للسيارات« تكّرم
 التميمي لجهوده اإلعالمية

كرم مال��ك ش��ركة مونتريال للس��يارات، اإلعالم��ي المتميز 
إبراهيم التميمي، وذلك لجهوده المبذولة وعطائه في مجال 
تنمية اإلعالم في المملكة وفي الخليج العربي، ودوره الوطني 

البارز في التوجه والنصح خالل جائحة كورونا العالمية.
ج��اء ذلك خ��الل اس��تقباله للتميمي، في إطار حرص ش��ركة 
مونتريال للسيارات للنشاط اإلعالمي في المملكة، حيث قدم 
له درع��ًا تذكاريًا تقدي��رًا لجهوده الكبي��رة، معربًا عن فخره 
بامت��الك المملكة ك��وادر إعالمية بهذه الطاق��ات اإليجابية 

واإلخالص في أداء رسالتهم تجاه الوطن والمجتمع.
من جانبه، أعرب التميمي عن خالص ش��كره وامتنانه للشيخ 
على دعوت��ه وتكريمه األم��ر الذي يعكس أهمي��ة دور رجال 
األعم��ال والقطاع التجاري في دعم المجال اإلعالمي والوطني 
واصف��ًا إياه بأن��ه مثال يحتذى ب��ه لرجل األعمال الش��غوف 

والعصامي والطموح لخدمة البحرين.

»المرصد العربي«: »العدالة اإلصالحية لألطفال« 
يتوافق مع أرقى المعايير العالمية

أش��اد المرص��د العرب��ي لحقوق اإلنس��ان التابع 
للبرلم��ان العربي، خالل اجتم��اع مجلس أمنائه 
بالقاهرة، بجهود البحرين بقيادة حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى حفظه اهلل ورع��اه، ودعم صاحب 
السمو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق أحكام 
قان��ون العدالة اإلصالحية لألطف��ال، معتبرًا أنه 
يمث��ل إنجازًا كبي��رًا يتواف��ق مع أرق��ى المعايير 
الحقوقي��ة العالمي��ة، ويؤك��د الس��جل الحقوقي 
المش��رف للمملك��ة ف��ي حماي��ة حق��وق الطفل 
ورعايته صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا ونفس��يًا في 

مجتمع يس��وده األمن واالستقرار والعدالة وقيم 
المواطنة الصالحة.

وأثن��ى على جه��ود البحري��ن المتواصلة س��واء 
التش��ريعية أو المؤسس��ية الت��ي تكف��ل رعاية 
األطفال ومراعاة حقوقه��م وتوفير الحماية لهم 
وفق��ًا للمعايير الدولية المقررة في هذا الش��أن، 
مؤك��دًا أن هذا القان��ون يمثل خط��وة متقدمة 
لتعزي��ز الري��ادة البحريني��ة إقليمي��ًا ودوليًا في 

احترام حقوق اإلنسان ورعاية الطفولة.
وأض��اف المرص��د العرب��ي لحقوق اإلنس��ان، أن 
هذا القانون يمثل إضاف��ة نوعية إلى المنظومة 
العربي��ة والدولي��ة ف��ي الجوان��ب التش��ريعية 

الضامن��ة  التنفيذي��ة  واإلج��راءات  والقضائي��ة 
لحق��وق األطف��ال ووقايتهم من س��وء المعاملة 
واالستغالل أو اإلهمال، ورعايتهم صحيًا وتعليميًا 
وتربويًا واجتماعيًا، باعتبارهم مستقبل األمة في 
ظل المسيرة التنموية الش��املة لحضرة صاحب 
الجاللة مل��ك البالد المفدى، مؤكدًا أن المملكة، 
بهذا اإلنجاز التش��ريعي الهام، تعزز من ريادتها 
العالمي��ة في ه��ذا المجال، وتؤكد اس��تحقاقها 
عضوي��ة مجلس حق��وق اإلنس��ان، ولجنة حقوق 
الطف��ل الدولي��ة، وتصنيفها ضمن ال��دول ذات 
التنمية البش��رية المرتفعة وفقًا لتقرير برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي لعام 2020.

 10 سنوات لموظف بـ»األوقاف« 
في قضية رشوة واالتجار بالوظيفة

قال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل األموال إن المحكمة الكبرى الجنائية 
الرابعة أصدرت أمس حكمها في قضية رش��وة موظ��ف عام لطلبه وقبوله 
مبلغ مالي لالتجار بوظيفته، حيث قضت بمعاقبة المتهمين بأحكام تصل 
للس��جن لمدة عشر س��نوات وتغريم كاًل منهما مبلغًا وقدره ستة عشر ألفًا 

وخمسمائة دينار عما نسب إليهما من اتهام.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بالغًا من وزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية 
واألوق��اف مفاده قي��ام المتهم األول والذي يعمل ب��إدارة األوقاف بارتكاب 
مخالفات تثير شبهة جنائية حيث كشف التحقيق اإلداري الذي أجرته الوزارة 
عن مساعدته المتهمة الثانية بغير حق في تصنيف األرض المستأجرة من 

قبلها كي تتمكن من استغاللها في البناء وذلك في غضون عام 2013.
وباشرت النيابة التحقيق في ذلك البالغ فور وروده حيث استمعت إلى أقوال 

أعض��اء مجلس إدارة األوقاف والذين ق��رروا بأن المتهمة الثانية أقرت لهم 
ف��ي غضون ع��ام 2020 بالواقعة وذل��ك أثناء أحد االجتماع��ات التي تمت 
بينهم لمناقش��ة أسباب التأخر في س��داد اإليجارات المستحقة عن األراضي 
المؤج��رة له��ا، فيما ثبت م��ن التحقيق��ات تقاضي المته��م الموظف من 
المتهمة الثانية مبلغ س��تة عشر ألف وخمس��مائة دينار بشيكات مصرفية 
لقاء تصنيف األرض المؤجرة لها، وتبين أن المتهم قد اس��تغل زوجته دون 
علمها وطلب منها س��حب مبالغ الشيكات لمصلحته وذلك إلخفاء جريمته، 
وبس��ؤال األخيرة بتحقيقات النيابة العامة أفادت بأن المتهم األول هو من 
طلب منها س��حب مبالغ الش��يكات له وتس��ليمه إياها نقدًا دون علم منها 
بالواقع��ة. هذا وقد اس��تجوبت النياب��ة المتهمين وأم��رت بإحالتهما إلى 

المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.



»أنا على صواب وأنت على خطأ«
في يوم من األيام وأنا أقود سيارتي 
إذ  إل��ي وظيفت��ي صباح��ًا:  ذاهب��ًا 
أوقفتن��ي س��يارة بطيئ��ة تمش��ي 
أمامي، فقلت: يا له من ضعيف! وإذا 
تجاوزتني سيارة مسرعة قلت: يا له 
من متهور. إننا دائمًا نعتبر أنفسنا 
»النموذج« الذي يقاس عليه س��ائر 
الناس، فمن زاد علينا فهو من أهل 
»اإلفراط« ومن نقص عنا فهو من 
أه��ل »التفريط«، ف��إذا وجدت من 
ينف��ق إنفاقك فهو معت��دل كريم، 
فإن زاد فهو مسرف وإن نقص فهو 
بخيل ومن يملك جرأتك فهو عاقل 

فإذا زاد فهو متهور وإذا نقص فهو 
جب��ان، وال نكتفي به��ذا النهج في 
أمور الدنيا بل نوس��عه حتى يشمل 
أمور الدين، فمن سلك عبادتنا فهو 
من أه��ل التقوى وم��ن كان دونها 
فه��و مقص��ر وم��ن زاد عليها فهو 
متزّمت، وبما أننا جميعًا نتغير بين 
وقت ووقت وبين عمر وآخر فإن هذا 

المقياس يتغير باستمرار. 

 الخالصة 
إي��اك أن تظن أن مقي��اس الصواب 
ف��ي الدني��ا ومقياس الص��اح هي 

الحال��ة التي أنت عليه��ا والتي أنت 
راض عنه��ا اآلن، ف��رب وقت مضى 
رضيت فيه من نفس��ك ما ال ترضاه 
الي��وم م��ن غيرك من الن��اس، فدع 
الخل��ق للخالق، ال تش��تغل بعيوب 
وذنوب الناس، انصحهم بالتي هي 
أحسن ُمحبًا لهم الخير ثم ِكلهم إلى 
ربهم واشتغل بعيوبك أنت.. »أكبر 
خطأ عندما ترى نفسك على صواب 

وكل من حولك على خطأ«.

* طالب ماجستير في قسم 
اإلعالم والعالقات العامة

عين الحياة: العزلة االجتماعية وحاالت المرضى 
والوفيات سببت حاالت االكتئاب لدى الشباب

09 p e o p l e @ a l w a t a n n e w s . n e tشباب

إعــداد: علـي حسيــن
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أبوبكر فهد األحمدي

أك��دت أخصائي��ة الط��ب النفس��ي وع��اج 
اإلدم��ان الدكت��ورة عي��ن الحي��اة جويدة، 
أنه منذ عدة س��نوات وباألخ��ص في اآلونة 
األخيرة، ازداد تردد الكثي��ر من المتابعين 
الش��باب من الجنس��ين على عيادات الطب 
النفس��ي بش��كوى االكتئاب، بعب��ارات »أنا 
مكتئب، ليس ل��دى رغبه في الحياة، الحياة 
مالها طعم، أذاك��ر، أذهب للعمل من دون 
رغبة، ال يوجد متعة ف��ي الحياة، ليس لدى 
ش��غف بأي ش��ئ حتى األش��ياء التي كانت 
تجعلن��ي في قم��ة الس��عادة«، جميع تلك 
المصطلحات مختلفه تحمل معاني الضيق 
واإلحساس بالحزن وفقدان الشغف والرغبة 

في العمل والحياة.
وقال��ت »من المح��زن والملف��ت للنظر أن 
تخرج تلك العبارات من ش��باب وشابات من 
أس��ر على مس��توى مادي وتعليمي مرتفع 
والوازع الديني لديه��م موجود وواضح، في 
حين الب��د من وجود أس��باب تس��اعد على 

تفاقم وانتشار هذه الظاهرة«.
وقالت »جلساتي العاجية مع هذه الحاالت 
كان��ت دائم��ًا تحم��ل أجوب��ة متش��ابهة، 
مثل ع��دم وج��ود هوايات للفرد نفس��ه أو 
ع��دم وجود اهتمام��ات يدوي��ة، والمعظم 
يق��رأ ويجيد الش��عر ولكن السوش��ل ميديا 
أخ��ذت أغلب االهتمامات التي يمارس��ونها 

للتخلص من الطاقة السلبية«.
وأش��ارت إلى أن العزل��ة االجتماعية وعدد 

حاالت المرضى والوفي��ات واألخبار واألرقام 
والتحذيرات في فترة كورونا، س��ببت حاالت 
كثيرة من القلق والتوتر واالكتئاب، ناهيك 
عن حاالت الوسواس القهري، وعند االنصات 
الجي��د لهذه الحاالت نجد بأن األغلب يحاول 
أن ينف��س عن ما في ص��دره بالكام الذي 
يس��تمع  أح��د  يوج��د  ال  وكان  يسترس��ل، 
لهذا الكام، وواقعًا هذه حقيقة النش��غال 
الكثير من األهل بي��ن العمل واالجتماعات 
والسوش��ل ميديا، مما س��بب فج��وة كبيرة 
قد يمألها األش��رار أو االهتمامات المؤذية 
وبع��ض األلع��اب اإللكتروني��ة الت��ي من 
الممكن أن تزيد من ح��االت الحزن والقلق 

والوحدة واألفكار الشيطانية«.

وبين��ت أنه يجب وضع خطة عاجية واضحة 
تبدأ م��ن اإلنصات ومحاول��ة تفريغ ما فى 
نفس الش��خص، وقد نضطر أحيانًا إلشراك 
األه��ل، مع التركيز عل��ى الهوايات الحركية 
واليدوي��ة كالرس��م والموس��يقى والنجارة 
واألعم��ال الميكانيكية واألش��غال اليدوية 
للفتيات، وبالتالي يحصل��ون على منتجات 
جميل��ة تزيد من إفراز هرمونات الس��عادة 
بأجس��امهم، كما أن للرياضة بكل أنواعها 
للطاق��ة  رائ��ع  محف��ز  عنص��ر  وأش��كالها 

اإليجابية.
وأوضحت، أن االنغماس في جلسات عائلية 
لطيفة ب��دون وس��ائل اتص��ال إلكترونية 
النفس��ي،  المس��توى  عل��ى  ج��دًا  مفي��دة 
باإلضاف��ة إل��ى أن للجلس��ات العاجية مع 
الطبي��ب أو األخصائي النفس��ي اإلكلينيكي 
المخت��ص فقط ولي��س س��واه دور فعال، 
وم��ن المه��م جدًا ف��ي بعض الح��االت أن 
يطرح العاج الدوائي نفس��ه بق��وة حينما 
تؤثر الحالة النفس��ية والمزاجية على حياة 
الش��خص، نتيجة تفكير البعض باالنتحار، 
وبه��ذا تكتم��ل أركان الخط��ة العاجي��ة، 
وللحاالت التي تتطلب اس��تعمل دواء البد 
من توضيح أوقات اس��تخدام ال��دواء، حيث 
ال يوج��د وقت محدد إليق��اف الدواء، ويعود 
ذل��ك للطبيب وأيضًا ال معن��ى إليقافه عند 
اإلحساس بالتحسن ألن االنتكاسات حينها 

تكون واردة وقوية.

د. عين الحياة
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 »العلوم التطبيقية« تعّرف ببرامجها 
األكاديمية عبر جناح ترويجي في »سيتي سنتر«

التطبيقية  العل��وم  تلتق��ي جامع��ة 
بزوارها والجمه��ور المهتم بالتعرف 
عب��ر  األكاديمي��ة  برامجه��ا  عل��ى 
جن��اح ترويج��ي ف��ي مجم��ع البحرين 
س��يتي س��نتر خال الفت��رة من 4-2 
س��بتمبر 2021، لتعري��ف الجمه��ور 
التي تقدمها،  بالبرامج والتخصصات 
وإتاح��ة الفرصة لل��زوار لاطاع على 
التس��هيات التي تقدمه��ا لطلبتها، 
حي��ث يش��كل الجن��اح فرص��ة مهمة 
بااللتح��اق  المهتمي��ن  للطلب��ة 
الف��رص  عل��ى  للتع��رف  بالجامع��ة 
المطروحة،  للتخصصات  المستقبلية 
خاص��ة وأن الجامع��ة تح��رص عل��ى 
طرح برامج أكاديمية متميزة تساعد 
الطلب��ة في الحص��ول عل��ى الفرص 
التحدي��ات  لمواجه��ة  المناس��بة 
الجديدة ف��ي ظل التطور التكنولوجي 
وتنام��ي  العال��م،  يش��هده  ال��ذي 

التنافس على فرص العمل.
ويأت��ي ذل��ك س��عيًا م��ن  الجامع��ة 
ف��ي  اإليجابي��ة  صورته��ا  لتعزي��ز 
المجتم��ع خاصة بع��د حصولها على 
المؤسسي واس��تيفاء كافة  االعتماد 
برامجها األكاديمية لمتطلبات هيئة 
ج��ودة التعليم والتدري��ب بالبحرين، 
م��ا يؤكد على عراقتها ومس��اهمتها 
ف��ي تخري��ج طلب��ة مزودي��ن بالعلم 
إط��ار  ف��ي  تأت��ي  والمعرف��ة، كم��ا 
الخط��ط الرامية إلى تعريف الجمهور 

بالجامع��ة وم��ا تطرح��ه م��ن برامج 
احتياجات  وتلبي  متمي��زة،  أكاديمية 
س��وق العمل في البحرين والمنطقة، 
في وقت تس��تمر في��ه عملية القبول 
والتسجيل بالجامعة للفصل الدراسي 
األول بش��كل إلكترون��ي عب��ر الموقع 
www.asu. للجامع��ة  اإللكترون��ي 
edu.bh، أو عب��ر البري��د اإللكتروني 
admission@asu.edu.bh، أو م��ن 
خال  رق��م الواتس��اب 66633770، 
حفاظًا على صحة الطلبة وسامتهم، 
نظرًا للظروف االس��تثنائية التي تمر 
به��ا مملك��ة البحري��ن والعال��م وما 
فرضت��ه جائح��ة كورونا، وبن��اء على 

توصي��ات مجل��س التعلي��م العال��ي 
حفاظًا على صحة الطلبة وسامتهم

إدارة  مدي��رة  قال��ت  جهته��ا،  م��ن 
رقية  العام��ة  والعاق��ات  التس��ويق 
محس��ن إن الجناح الترويجي س��يتيح 
لل��زوار من طاب وأولي��اء أمور فرصة 
االط��اع عل��ى التخصص��ات والبرامج 
التي تقدمها الجامعة وتعرفهم على 
لالتحاق  والتس��جيل  القبول  إجراءات 
ب��اب  أن  إل��ى  مش��يرة  بالجامع��ة، 
القبول ما يزال مفتوح في تخصصات 
إدارة  الحق��وق،  ف��ي  البكالوري��وس 
األعم��ال، المحاس��بة، العلوم المالية 
والمحاس��بة، العلوم السياسية، نظم 

المعلومات اإلدارية، علم الحاس��وب، 
التصمي��م  الجرافيك��ي،  التصمي��م 
الداخلي، وتخصصات الماجس��تير في 
إدارة األعمال وإدارة الموارد البشرية، 
والقان��ون  والتموي��ل،  والمحاس��بة 
والقان��ون التج��اري. باإلضاف��ة إل��ى 
برام��ج كلية الهندس��ة الت��ي يحصل 
م��ن خاله��ا الطال��ب على ش��هادة 
بكالوريوس بريطانية في الهندس��ة 

المدنية والهندسة المعمارية.
عل��ى  تعم��ل  الجامع��ة  أن  وأك��دت 
تطوير برامجها وتحديثها باس��تمرار 
م��ن خ��ال النظ��ر الحتياجات س��وق 
العمل واالس��تفادة من خبرات أفضل 
الجامعات العالمية لتواكب التغيرات 
التي تجري في مج��االت التخصصات 
التي تقدمها، بما يس��هم في تزويد 
الخريجي��ن بالق��درات العلمي��ة التي 
تمكنهم من متابعة الدراسات العليا 
ف��ي مج��االت دراس��تهم، والحص��ول 
عل��ى وظائ��ف مرموق��ة ف��ي س��وق 
العمل، داعية كاف��ة الطلبة الراغبين 
بااللتحاق بالجامعة للفصل الدراسي 
الجامع��ة  جن��اح  زي��ارة  إل��ى  األول 
ف��ي مجم��ع س��يتي س��نتر لمعرف��ة  
التخصصات األكاديمية التي تطرحها 
الجامعة ومجاالت العمل المستقبلية 
لكل تخص��ص، باإلضافة إلى االطاع 
للتس��جيل،  المطلوبة  اإلجراءات  على 

مشيرًة إلى أن المقاعد محدودة.

المؤيد يعقد مباحثات مع 
القائم بأعمال رئيس الوكالة 

االتحادية للشباب بروسيا

عقد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد جلسة مباحثات 
م��ع القائم بأعم��ال رئيس الوكالة االتحادية لش��ؤون الش��باب 

بجمهورية روسيا االتحادية أندريه باتونوف.
و أش��اد وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة بعمق عاقات التعاون 
والصداقة الوطيدة القائمة بين البلدين الصديقين وما تشهده 
من تط��ور ونماء ف��ي المج��االت كاف��ة، مؤكدًا ح��رص مملكة 
البحري��ن على تعزي��ز وتنمية هذه العاقات ف��ي ظل توجيهات 
حض��رة صاحب الجال��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��اد المفدى، واهتمام صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وأكد المؤيد 
أهمي��ة الزي��ارة لجمهوري��ة روس��يا االتحادية التي تس��اهم في 
تفعيل توجيهات س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب بعقد الشراكات 
الش��بابية مع مختلف بلدان العالم بما فيها روس��يا التي تمتلك 
تجرب��ة رائدة في مج��ال االرتقاء بالش��باب ودعمهم وتمكينهم 
واحت��واء أفكارهم.م��ن جانبه، أك��د أندريه باتون��وف العاقات 
الوطي��دة الت��ي تجم��ع جمهوري��ة روس��يا االتحادي��ة بمملك��ة 
البحري��ن ف��ي مختلف المج��االت، مش��يرًا إلى أهمية زي��ارة وزير 
ش��ؤون الش��باب والرياضة بمملكة البحرين التي ستساهم في 
تأطير العمل الش��بابي بين البلدين وتبادل الخبرات والمبادرات 
والتجارب الناجحة التي تساهم في دعم الشباب في كا البلدين.

وخال اللقاء اس��تعرض المؤيد الجهود الت��ي تقوم بها مملكة 
البحري��ن في إطار دعم القطاع الش��بابي وإس��تراتيجية المملكة 
نحو االستثمار في الشباب ومواهبهم، باإلضافة إلى أهم البرامج 
التي تقدم للش��باب والرامية إلى استنهاض هممهم وأفكارهم 
واحتواء إبداعاته��م، فضًا على المبادرات الدولية والجوائز التي 
تقدمه��ا المملكة للش��باب العالم��ي، وذلك في إط��ار جهودها 
لدعم الش��باب والقيام بدور إيجابي مع المجتمع الدولي لتمكين 
الشباب.ومن جانبه، قدم القائم بأعمال رئيس الوكالة االتحادية 
لشؤون الشباب عرضًا عن التطور التصاعدي الذي تشهده روسيا 
في مجال الش��باب وأهم المبادرات التي تقدمها في مجال احتواء 
الش��باب ودعم ابتكاراته��م، باإلضافة إلى أه��م اإلنجازات التي 
حققتها الحركة الش��بابية في روسيا.وتم خال االجتماع االتفاق 
على تأطير العمل الش��بابي بين مملكة البحرين وروس��يا والبدء 
في اتخ��اذ الخطوات التنفيذي��ة للتعاون المش��ترك في المجال 

الشبابي وتنظيم برامج شبابية مشتركة. 



المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
رئيسة سلوفاكيا

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
جمهورية  رئيسة  إلــى  تهنئة  برقية 
سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا؛ بمناسبة 
ذكرى مناسبة العيد الوطني لبالدها. 
وأعرب جاللة الملك في البرقية عن 
موفور  لها  وتمنياته  تهانيه  أطيب 
الصحة والسعادة ولشعب جمهورية 
سلوفاكيا الصديق مزيدا من التقدم 

واالزدهار.
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أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ما يربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من 
عالقات اســتراتيجية راســخة شــهدت تطوًرا مســتمًرا على المستويات كافة 
فــي ظــل مــا تحظى بــه العالقــات الثنائية من دعــم واهتمام مــن عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة وأخيــه رئيــس جمهورية 
مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوًها سموه بدور مصر المحوري 

بما يحقق األمن واالستقرار في المنطقة.

جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع 
أمـــس، بحضـــور ســـمو الشـــيخ محمد 
بن ســـلمان بن حمد آل خليفة، ســـفير 
جمهوريـــة مصـــر العربية لـــدى مملكة 
البحريـــن ياســـر شـــعبان، حيـــث نقـــل 
السفير تحيات رئيس مجلس الوزراء 
بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة مصطفـــى 
مدبولـــي إلـــى صاحب الســـمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما 
حّملـــه ســـموه نقـــل تحياته إلـــى أخيه 

رئيس مجلس الوزراء المصري.
خطيـــة  رســـالة  ســـموه  تســـلم  وقـــد 
الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  مـــن أخيـــه 
تضمنـــت  العربيـــة  مصـــر  بجمهوريـــة 
دعـــوة ســـموه لزيـــارة مصر الشـــقيقة، 
حيـــث رحـــب بهـــذه الدعـــوة مشـــيًرا 

إلـــى أن الزيـــارات الرســـمية المتبادلة 
تسهم في الدفع بمسار العالقات نحو 

آفـــاق أرحب مـــن التعاون والتنســـيق 
المشـــترك فـــي مختلف المجـــاالت بما 

يســـهم فـــي توفيـــر مزيد مـــن الفرص 
الحيويـــة التي تعـــود بالخيـــر والنماء 

علـــى البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، 
الجاليـــة  بإســـهامات  ســـموه  مشـــيًدا 
المصريـــة فـــي عملية التنميـــة بمملكة 
البحريـــن والتي هي محـــل تقدير من 

المملكة.
وخـــالل اللقـــاء، تـــم اســـتعراض آخـــر 
المستجدات على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي وبحث عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب الســـفير المصري عن 
شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
علـــى مـــا يوليـــه مـــن حـــرص واهتمام 
بتوطيد العالقات البحرينية المصرية 
لمملكـــة  متمنًيـــا  تنميتهـــا،  ومواصلـــة 

البحرين دوام االزدهار والنماء.

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ما وصلت إليـــه العالقات 
البحرينيـــة الهندية مـــن تقدم وتطور على 
المســـتويات كافة، والتـــي عززتها عالقات 
الصداقـــة التاريخية الطويلـــة في إطار ما 
يجمـــع البلديـــن الصديقيـــن مـــن اتفاقـــات 
مشـــتركة وأهمية مواصلـــة الدفع بها نحو 
المشـــترك،  والتنســـيق  العمـــل  مـــن  مزيـــد 
بمـــا يعكـــس رؤى وتطلعـــات عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
وأشـــار ســـموه إلى اســـتمرارية البناء على 
مـــا تحقـــق مـــن تعـــاون مثمـــر بيـــن مملكة 
الصديقـــة  الهنـــد  وجمهوريـــة  البحريـــن 

وتوســـيع مجاالتها بما يعود بالنفع والنماء 
لصالح البلدين والشعبين الصديقين.

جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه بقصـــر الرفاع 
أمس، بحضور وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، وزير الدولة للشـــؤون الخارجية 
فـــي جمهوريـــة الهنـــد ف. موراليدهـــاران؛ 
وذلـــك بمناســـبة زيارتـــه مملكـــة البحرين، 
حيـــث رحب ســـموه بزيـــارة الوزيـــر، الذي 
جمهوريـــة  وزراء  رئيـــس  تحيـــات  نقـــل 
الهنـــد نارينـــدرا مودي إلى صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
كمـــا حّمله ســـموه نقل تحياتـــه إلى رئيس 
ســـموه  مشـــيًدا  الهنـــد،  جمهوريـــة  وزراء 
فـــي  البلديـــن   بيـــن  العالقـــات  بتنامـــي 
واالســـتثمارية،  االقتصاديـــة  المجـــاالت 
وأهمية مواصلة العمل على زيادة التبادل 
التجـــاري وتشـــجيع االســـتثمارات البينية 

بمـــا يســـهم فـــي توفيـــر مزيد مـــن الفرص 
الواعـــدة ويحقق النمـــاء واالزدهار، منوًها 

بالتعاون والتنســـيق المشترك بين البلدين 
فيمـــا يتعلـــق بجهـــود التصـــدي لفيـــروس 

كورونا )كوفيد 19(.
وأثنـــى ســـموه علـــى دور الجاليـــة الهندية 

في مملكة البحرين وإسهاماتها في عملية 
التنميـــة والتـــي هـــي موضـــع تقديـــر مـــن 

المملكة.
وخالل اللقاء، تم استعراض الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك وأهم القضايا على 
منوًهـــا  والدوليـــة،  اإلقليميـــة  الســـاحتين 
سموه بالدور الذي تقوم به جمهورية الهند 
إلـــى جانب الدول الشـــقيقة والصديقة بما 

يعزز األمن واالستقرار في المنطقة.
مـــن جانبـــه، أعرب وزيـــر الدولة للشـــؤون 
الخارجيـــة فـــي جمهورية الهنـــد الصديقة 
عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء على ما 
يبديه ســـموه من حرٍص واهتمام بتطوير 
العالقات البحرينية الهندية على األصعدة 
كافة، متمنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم 

واالزدهار.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تربطنا عالقات راسخة مع مصر وأمامنا مزيد من الفرص

زيادة التبادل التجاري وتشجيع االستثمارات البينية مع الهند

الــجــمــهــوريــة لـــزيـــارة  رســمــيــة  ــوة  ــ دع يتلقى  ــوزراء  ــ ــ ال ــس  ــي رئ الــعــهــد  ــي  ولـ ســمــو 

البلدين بــيــن  ــدة  ــواعـ الـ الــفــرص  ــد مــن  ــزي م الــــــوزراء:  ــس  ــي رئ الــعــهــد  ــي  ولـ ســمــو 

البحرين تهنئ رئيس أوزبكستان
بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة برقيتي تهنئة إلـــى رئيس جمهورية 
أوزبكســـتان شـــوكت ميرضيايـــف؛ بمناســـبة ذكـــرى 
اســـتقالل بـــالده. وأعـــرب جاللـــة الملـــك و صاحـــب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في 
البرقيتيـــن عن أطيب تهانيهمـــا وتمنياتهما له موفور 
الصحـــة والســـعادة ولشـــعب جمهوريـــة أوزبكســـتان 

الصديق مزيدا من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعث صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس وزراء 

جمهورية أوزباكستان عبدهللا أريبوف.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك
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الصخير - جامعة البحرين

أشـــاد رئيـــس جامعـــة البحرين ريـــاض حمزة بالـــدور الوطنـــي الكبير الـــذي تقوم به 
الصحافـــة فـــي البحرين، وحرصها علـــى التفاعل مع الجمهور والمؤسســـات إليصال 
وجهات النظر بموضوعية.  جاء ذلك لدى استقباله رئيس جمعية الصحفيين عيسى 
الشـــايجي، ووفـــد مـــن مجلـــس إدارة الجمعيـــة، إذ هنأهـــم رئيس الجامعة بمناســـبة 
انتخابهـــم للدورة الجديـــدة، راجًيا لهم التوفيق في مهمتهـــم. وتحدث الطرفان عن 
المســـتجدات المتالحقـــة فـــي الجانب اإلعالمي، وضرورة االســـتعداد لهـــا بمزيد من 
المعرفة والتدريب، وإعادة التأهيل المستمر لإلعالميين، ليكونوا مواكبين لمتطلبات 
المهنـــة. كمـــا دار الحديث حول التدريب العملي، واإلعالم الرقمي، وجوانب التعاون 
بيـــن الجمعيـــة التي تمثل المؤسســـات اإلعالمية في مملكة البحريـــن وبين الجامعة 
الوطنيـــة. ورحـــب حمـــزة بـــكل ما مـــن شـــأنه االرتقاء بعمـــل اإلعالميين فـــي مملكة 
البحريـــن، مشـــيًرا إلى أن المســـعى يصب في صالح طلبة قســـم اإلعالم والســـياحة 

والفنون، والعمل اإلعالمي ككل في المملكة.

إعــادة تأهيــل الكــوادر اإلعـالميــة

السنابس - الغرفة

تعقـــد غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن اليـــوم األربعـــاء نـــدوة 
بعنـــوان “دور الـــذكاء االصطناعـــي فـــي تغيير خارطـــة الوظائف 
المســـتقبلية”، والتي تعقد عبر برنامـــج ZOOM؛ بهدف التعريف 
بدور الذكاء االصطناعي في تغيير خارطة الوظائف المستقبلية، 
والتي أصبح من الضرورة التعرض لها ومناقشـــتها مع نخبة من 
المتخصصيـــن في المجال، كما وتهدف إلـــى التركيز على أهمية 
االســـتثمار فـــي فـــرص الـــذكاء االصطناعـــي فـــي ظـــل األوضاع 
الراهنـــة، والمهـــارات الالزمـــة للقـــوى العاملة المســـتقبلية وآفاق 
ومســـتقبل الـــذكاء االصطناعـــي فـــي البحرين، وســـتعقد الندوة 
عند الســـاعة 12 ظهرًا.وســـيتحدث في الندوة رئيس المجموعة 
العالمية للذكاء االصطناعي، جاســـم حاجـــي، عن مفهوم الذكاء 
االصطناعـــي ودوره فـــي تغييـــر خريطـــة الوظائف المســـتقبلية، 
INFI�  وكذلك ســـيتحدث أمين التاجر الرئيس التنفيذي لشـــركة

NITEWARE عـــن المهـــارات الالزمـــة للقوى العاملة المســـتقبلية 
فـــي مجـــال الـــذكاء االصطناعي. ويأتـــي عقد هذه النـــدوة نظرًا 
ألهميـــة الموضـــوع بالنســـبة ألصحـــاب األعمال في هـــذه الفترة 
وما تشـــهده الســـوق من تطور ملحوظ في التوجه نحو التحول 
الرقمـــي فـــي األعمـــال التجاريـــة، فضالً عـــن توظيـــف التقنيات 

المالية الرقمية من أجل تسهيل األعمال وضمان انسيابية العمل 
في المؤسســـات التجارية. ووجهت غرفـــة البحرين دعوتها إلى 
جميع رواد األعمال والمهتمين للمشاركة في الندوة، مؤكدة أنها 
تهـــدف عبر تنظيم الندوات إلى تعريـــف أصحاب األعمال بكافة 
المســـتجدات علـــى صعيـــد التقنيـــات الماليـــة والتحـــول الرقمي 
والدفع بهـــم لتطوير أعمالهم بتبني أفضل الممارســـات ومواكبة 
آخر المســـتجدات، ويمكن لجميع الراغبين بالمشاركة في الندوة 
الدخـــول على تطبيق غرفة البحرين أو قناة الغرفة على تطبيق 

يوتيوب ووسائل التواصل االجتماعي.

“زووم” ــج  ــام ــرن ب ــر  عــب الـــيـــوم  تــعــقــد  ــدوة  ــ ن خـــال 

“الغرفة” تناقش دور الذكاء االصطناعي بتغيير خارطة الوظائف

أمين التاجر جاسم حاجي

99.8 % التزام المنشآت بقرار “حظر العمل”
11342 زيـــــارة تفتيشيــــــة ورصــــــد 22 منشــــــأة مخــالفــــــة للقــــــرار

أعلن وزيـــر العمل والتنمية االجتماعية، 
االلتـــزام  نســـبة  أن  حميـــدان،  جميـــل 
بالقرار الـــوزاري رقم )39( لســـنة 2013، 
بشـــأن حظر العمل تحت أشعة الشمس 
واألماكن المكشـــوفة في فترة الظهيرة 
مـــن الســـاعة 12 ظهـــرًا وحتـــى الرابعـــة 
عصرًا في شـــهر يوليو وأغســـطس لهذا 
العام بلغـــت 99.8 %. وقد انتهت أمس 
الثالثاء 31 أغســـطس فترة حظر العمل 
وقـــت الظهيـــرة، إذ تســـتأنف الشـــركات 
والمؤسســـات العودة للعمـــل االعتيادي، 
زيـــارة   11342 الـــوزارة  نفـــذت  فيمـــا 
تفتيشية على مواقع العمل طوال فترة 
الحظـــر؛ وذلـــك لإلشـــراف علـــى تطبيق 
القـــرار ومـــدى التزام المنشـــآت والعمال 

22 منشـــأة مخالفـــة  تـــم رصـــد  إذ  بـــه، 
فقـــط، فيما بلـــغ عدد العمـــال المخالفين 
33 عامـــالً، وقـــد تـــم اتخاذ اإلجـــراءات 

القانونية تجاه المنشآت المخالفة.
غالبيـــة  بالتـــزام  حميـــدان  وأشـــاد 

المؤسسات والمنشـــآت المعنية بتطبيق 
القـــرار، الفتًا إلى أن هذا االلتزام يعكس 
حـــرص أصحـــاب العمـــل علـــى ســـالمة 
وصحـــة العمـــال في مختلـــف الظروف، 
مشـــيدًا بالتطبيـــق األمثـــل للقـــرار الذي 
يحمـــل في طياته العديـــد من الجوانب 
عـــن  فضـــالً  والحقوقيـــة،  اإلنســـانية 
يجنيهـــا  التـــي  االقتصاديـــة  المكاســـب 
أصحـــاب العمل بفضل إعـــادة برمجتهم 
أوقات العمل في األماكن المكشوفة بما 
ال يؤثر على مستويات اإلنتاجية وإنجاز 
المهمات ويســـهم في الوقت نفســـه في 
خفض كلفة اإلصابات البشـــرية بمواقع 
العمـــل، منوهـــًا بأنه من خـــالل الزيارات 
التفتيشـــية اتضح مدى التزام المنشآت 
بالقرار وتوفيرها لـــأدوات الالزمة؛ من 

أجـــل تجنيب العمـــال اإلنهـــاك الحراري 
الفتـــرة  هـــذه  فـــي  الشـــمس  وضربـــات 
مـــن فصـــل الصيـــف والتـــي تشـــهد فيه 
البحريـــن ارتفاعـــًا في درجـــات الحرارة 
وزيـــادة فـــي نســـب الرطوبـــة. وينـــص 
القـــرار الوزاري بشـــأن حظر العمل وقت 
الظهيـــرة بأنـــه “يعاقـــب كل مـــن يخالف 
أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص 
عليها في المادة )192( من قانون العمل 
األهلي الصادر بالقانون رقم )36( لســـنة 
2012، والتـــي تنص على أنه يعاقب كل 
مـــن يخالـــف أيًا من أحـــكام البـــاب )15( 
والقـــرارات الصادرة تنفيـــذًا له بالحبس 
مـــدة ال تزيـــد علـــى ٣ أشـــهر وبالغرامـــة 
التي ال تقل عن 500 دينار، وال تزيد عن 
ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جميل حميدان

المنامة - بنا

السنابس - الغرفة

أوصــى المجلــس التنســيقي بمحافظــة العاصمــة بالحفاظ على عين عــذاري وتطويرها بما يتناســب مع 
رمزيتها التاريخية بوصفها واحدة مع أهم معالم المملكة ومن أشــهر العيون الطبيعية والتاريخية في 
البحرين، وكون تاريخها شاهدا على الطبيعة الجغرافية التي حباها هللا للمملكة، داعًيا لمراعاة الجانب 
التاريخــي والتراثــي للعيــن والســيبان والمنجيات المتفرعة منها في أية عمليــة تطوير للمنطقة قد تؤثر 
علــى مجــاري العيــن؛ نظــًرا لما تشــكله مــن إرث تاريخي ألهل البحريــن، والعمل علــى تطويرها بما يكفل 
استدامتها والحفاظ على طابعها الجمالي، وجعلها أحد أهم المواقع السياحية في محافظة العاصمة.

جـــاء ذلـــك خـــالل تـــرؤس محافـــظ العاصمـــة 
الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة اجتماع 
المجلس التنســـيقي الثامـــن لمحافظة العاصمة 
فـــي دورتـــه الثالثـــة للعـــام 2021، والـــذي عقـــد 
عبر تقنيـــة االتصال المرئي بمشـــاركة األعضاء 
مـــن ممثلـــي الجهـــات الخدميـــة المختلفـــة، إذ 
أثنى المحافظ رئيس المجلس التنســـيقي على 
توجيهـــات وزيـــر الداخلية الفريق أول الشـــيخ 

راشـــد بن عبدهللا آل خليفـــة ومتابعته الحثيثة 
لإلجـــراءات االحترازيـــة والتنظيميـــة الخاصة 
بموســـم عاشـــوراء وتعزيـــز االلتـــزام بالتدابيـــر 

االحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
كما أشـــاد المحافظ رئيس المجلس التنســـيقي 
بالجهـــود التنظيميـــة المبذولة مـــن أجل إنجاح 
موسم عاشوراء، خصوصا فيما يتعلق بتطبيق 
الظـــروف  ظـــل  فـــي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

االســـتثنائية والصحية الراهنة؛ بســـبب جائحة 
فيـــروس كورونـــا، مثنًيـــا علـــى التـــزام رؤســـاء 

المآتـــم والقائمين عليها والمعزيـــن باإلجراءات 
والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا.
إلى ذلك، اســـتعرض المجلـــس تقريًرا مرئًيا عن 
احتياجات منطقـــة المعامير، والتي تم رصدها 
من خـــالل الزيـــارات الميدانيـــة الدورية لفريق 
األحوال العامة بمحافظـــة العاصمة، والمتمثلة 
في تطوير وصيانة البنية التحتية في المنطقة 
خصوصـــا الطرق بمجمـــع 630 و633، وإنشـــاء 
فتحـــات لتصريـــف ميـــاه األمطـــار، إضافـــة إلى 

زيادة أعمدة اإلنارة على الطرق في المنطقة.
مســـتجدات  آخـــر  علـــى  المجلـــس  اطلـــع  كمـــا 
الخطـــة التطويريـــة لســـوق المنامـــة المركـــزي، 
والتي تشـــمل تطوير أنظمة التكييف والتبريد، 
وصيانة المرافق الصحية العامة والحفاظ على 
مســـتوى النظافة والتعقيم في السوق باعتباره 
أحد أهم المشروعات التنموية التي تخدم فئة 

كبيرة من المواطنين والمقيمين في العاصمة.

ترأســـت سونيا محمد جناحي اجتماعا 
يـــوم أمس األول في مقر منظمة العمل 
الدولية بشـــأن العمل المســـتدام لقطاع 
النقـــل والمواصالت المدني، بمشـــاركة 
أطـــراف اإلنتاج الثالثـــة بمنظمة العمل 
الدوليـــة، إذ تمثـــل جناحـــي فـــي هـــذا 
االجتماع منظمة العمل العربية وغرفة 

تجارة وصناعة البحرين. 
وتأتـــي رئاســـة جناحي لهـــذا االجتماع 
الرفيـــع لتؤكـــد بعـــد انتخابهـــا لعضوية 
مجلـــس إدارة منظمـــة العمـــل الدوليـــة 
كعضو منـــاوب عن مجموعـــة أصحاب 
علـــى  آســـيا،  غـــرب  لـــدول  األعمـــال 
المكانـــة المتقدمة للمرأة البحرينية في 
األوساط الدولية، واستحقاقها لتمثيل 

الدوليـــة،  المنظمـــة  هـــذه  فـــي  العـــرب 
كمـــا تعكـــس الدعـــم الالمحـــدود الـــذي 
تقدمه غرفة تجـــارة وصناعة البحرين 
لســـيدات األعمال وعضوات الغرفة بما 
يدعم برامج تقـــدم المرأة التي يتبناها 

المجلس األعلى للمرأة.
وأكـــدت جناحـــي أن االجتمـــاع تنـــاول 
فـــي  الرئيســـة  المحـــاور  مـــن  عـــددا 
هـــذا الشـــأن تتلخـــص فـــي التحديـــات 
والصعوبات والمشكالت التي يواجهها 
المدنـــي  والمواصـــالت  النقـــل  قطـــاع 
الخدمـــات  حيـــث  مـــن  العالـــم  بـــدول 
التـــي يقدمهـــا هـــذا القطاع مثـــل النقل 
العـــام والقطارات والمتـــرو وغيرها من 
األفـــراد  لنقـــل  المخصصـــة  الخدمـــات 
كورونـــا،  جائحـــة  ظـــل  فـــي  الســـيما 

والحلـــول الالزمـــة لتجاوزهـــا، وقالـــت 
“إن أنظمـــة نقـــل الـــركاب فـــي المناطق 
الحضريـــة أمـــًرا بالـــغ األهميـــة لتحقيق 
مـــدن ومجتمعـــات مســـتدامة وتســـهم 
في مســـتقبل خـــاٍل من الكربـــون، ومع 
ذلـــك فقد ناقش االجتماع أهمية ضبط 
قطـــاع النقل والمواصالت عن مواجهة 
العالميـــة  االقتصاديـــة  االضطرابـــات 
بســـبب جائحـــة كورونـــا “كوفيـــد 19”، 
خصوصـــا أنه عانى مـــن انخفاض كبير 
فـــي عـــدد الـــركاب وتحديات الســـالمة 

والصحة المهنية.
كما سلط االجتماع الضوء على عدد من 
القضايـــا الدوليـــة ذات الصلـــة المتعلقة 
بنقل الركاب، والتي تلعب دوًرا أساســـا 
في التغلب على التحديات التي تواجه 

المجتمعـــات فـــي الوصول إلى وســـائل 
النقـــل العامة، وتمكين المرأة من خالل 
الوصول إلى الوظائف وتحســـين حياة 
الســـكان، وكذلـــك ناقـــش االجتماع بأن 
مستقبل العمل في هذا القطاع يتطلب 
المتعلقـــة  الضخمـــة  االتجاهـــات  فهـــم 
التكنولوجيـــة والتحـــوالت  بالتغيـــرات 
الديموغرافيـــة والتمدن وتغيـــر المناخ 

والعولمة.
ويؤكـــد تقريـــر منظمـــة العمـــل الدولية 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  أبـــرز  أن 
العالـــم  يتمكـــن  أن  الشـــأن،  هـــذا  فـــي 
بحلول العام 2030 من توفير الوصول 
آمنـــة  ونقـــل  إلـــى وســـائل مواصـــالت 
وميســـورة التكلفـــة مـــن خـــالل أنظمة 
ومســـتدامة  إليهـــا  الوصـــول  يســـهل 

للجميع، والعمل على تحســـين السالمة 
علـــى الطـــرق خصوصا مـــع التزايد في 
أعداد الســـكان، مع إيالء اهتمام خاص 
الحتياجـــات األفراد المرضى والنســـاء 
واألطفـــال واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 

وكبار السن.
ويشير التقرير إلى خدمات نقل الركاب 

فـــي المناطـــق المدنيـــة كثيفـــة العمالة، 
ففـــي العديـــد مـــن المـــدن تعـــد أنظمـــة 
النقـــل العـــام الجماعـــي العمـــود الفقري 
للتنقـــل الحضـــري، الفتا إلـــى أن تكلفة 
العمالـــة في قطاع النقـــل والمواصالت 
في مناطق قارة آســـيا تمثل 50 % من 

التكلفة التشغيلية اإلجمالية.

ــمــي لــمــوســم عـــاشـــوراء ــظــي ــتــن ــد بــالــنــجــاح ال ــي ــش ــي الـــعـــاصـــمـــة” ي ــق ــي ــس ــن “ت

ترأســـت اجتماعـــا للقطـــاع بمقـــر منظمـــة العمـــل الدوليـــة

الحفاظ على مجاري مياه وساب “عذاري” وتطويرها

جناحي تؤكد أهمية معالجة تحديات “النقل” عالميا وسط تأثيرات الجائحة

سونيا جناحي مترئسة االجتماع

قــال رئيــس مركــز اإلرشــاد النفســي واألكاديمــي للطلبــة بــوزارة التربيــة 
والتعليــم جاســم المهنــدي إن وزارة التربيــة والتعليم تســعى إلى الكشــف 
المبكــر عــن حــاالت اضطراب نقص االنتبــاه وفرط الحركــة، حيث إن لهذا 

االضطراب مظاهر وسلوكيات وتصرفات واضحة.
وعـــن إجراءات الوزارة للكشـــف عن 
هـــذا االضطـــراب، بيـــن المهنـــدي أن 
أولـــى خطـــوات الكشـــف تمكـــن في 
وجود الطفـــل في البيئة المدرســـية 
اعتمـــادا علـــى مالحظـــات وتقييـــم 
المعلمين والمرشـــدين االجتماعيين 
هـــؤالء  إّن  حيـــث  المـــدارس،  فـــي 
كيفيـــة  علـــى  مدربـــون  المرشـــدين 
التعرف على االضطرابات السلوكية 
ومـــن بينها اضطراب نقـــص االنتباه 

وفرط النشاط.

وذكـــر أن تقييـــم المختصيـــن لهـــذا 
االضطراب يقســـم الطلبة المصابين 
بـــه إلى 3 فئات هم طلبة يعانون من 
نشاط زائد فقط، وطلبة يعانون من 
تشـــتت االنتبـــاه وطلبـــة يعانون من 

االثنين معا.
وأفـــاد المهنـــدي أن التقييـــم يتبعـــه 
تحويل هؤالء الطلبة إلى المختصين 
فـــي التربيـــة الخاصـــة، حيـــث يتـــم 
االختبـــارات  مـــن  عـــدد  إجـــراء 
نـــوع  تحديـــد  ويتـــم  التشـــخيصية 

االضطـــراب وحّدتـــه ومـــدى قابليـــة 
الطفـــل للتعلـــم، الفتا إلـــى أنه يجري 
اللجـــوء إلى التشـــخيص الطبي في 
الضـــرورة،  وعنـــد  األحيـــان  بعـــض 
لعمل البرامج المناســـبة لهذه الفئات 

وبحسب اإلمكانات المتاحة.

ــاه ــب ــت ــت االن ــت ــش ــاط الـــزائـــد وت ــش ــن أبـــرزهـــا ال

إجراءات للكشف المبكر عن الطلبة المصابين باالضطراب

جاسم المهندي

ليلى مال اهلل
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المنامة - النيابة العامة

نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
بـــأن  العاصمـــة  محافظـــة 
المحكمة الكبرى الجنائية 
أمـــس  أصـــدرت  الرابعـــة 
لمـــدة  بالحبـــس  حكمـــا 
ســـنتين علـــى متهـــم بعـــد 
قيامـــه بإلقاء مادة حارقة 

على جسم طليقته.
وباشـــرت النيابة التحقيق 
بالواقعة فور إخطارها بها 
واســـتجوبت المتهم الذي 
أنكـــر مـــا نســـب إليـــه مـــن 
اتهـــام، وأضاف أنـــه أثناء 
كأس  ســـقط  المشـــاجرة 
الحارقـــة  المـــادة  يحمـــل 
المجنـــي  وعلـــى  عليـــه 
اســـتمعت  كمـــا  عليهـــا، 
النيابـــة إلى أقوال شـــقيق 

خبـــراء  وندبـــت  المتهـــم 
مسرح الجريمة والطبيب 
علـــى  للكشـــف  الشـــرعي 
الطرفيـــن وأمـــرت بحبس 
علـــى  احتياطيـــا  المتهـــم 

ذمة التحقيق.
الطـــب  تقريـــر  وخلـــص 
إصابـــة  إلـــى  الشـــرعي 
بعاهـــة  عليهـــا  المجنـــي 
مســـتديمة قدرت بـ 15 % 
فتم إحالتـــه إلى المحكمة 
المختصة بتهمة االعتداء 
على سالمة جسم طليقته 
عاهـــة  عمـــدا  لهـــا  مســـببا 
مســـتديمة بالنسبة سالفة 
الذكـــر وتداولـــت القضيـــة 
أصدرت  حتـــى  بالمحكمة 

حكمها سالف البيان.

“الجرائم اإللكترونية” تشارك جهاز الشرطة الخليجية في دعم مبادرة “ال مزيد من الفدية”الحبس سنتين لمتهم حرق طليقته
لمكافحة جرائم التصيد واالحتيال أخطر االتجاهات العالمية الستهداف مستخدمي التكنولوجيا

فــي إطــار جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم المســتحدثة المرتكبة عبر 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت، تشــارك إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية 
باإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني، جهاز الشرطة 
الخليجية في دعم مبادرة “ال مزيد من الفدية”؛ من أجل مكافحة جرائم التصيد 

واالحتيال باستخدام برامج الفدية.

وتأتـــي المبـــادرة تعزيًزا للتعـــاون الدولي 
وبناء الشـــراكات مع المنظمات اإلقليمية 
فـــي  خبراتهـــا  مـــن  لالســـتفادة  الدوليـــة 
مكافحـــة الجرائـــم الســـيبرانية، إذ انضم 
بمجلـــس  الخليجيـــة  الشـــرطة  جهـــاز 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة بصفته 
شريك داعم لمبادرة “ال مزيد من الفدية” 
)No More Ransom(، التـــي تم إطالقها 
فـــي العـــام 2016 مـــن منظمـــة الشـــرطة 

األوروبية )اليوروبول( وشركائها.
وتتضمن الشراكة قيام الشرطة الخليجية 

مـــن  محدثـــة  عربيـــة  نســـخة  بتدشـــين 
“www.nomoreransom.org”؛  موقـــع 
مـــن أجـــل مســـاعدة وحماية المســـتخدم 
التعـــرض  عنـــد  االبتـــزاز  مـــن  الخليجـــي 
للتصيد واالحتيال باستخدام فيروسات 
الفديـــة الشـــهيرة، كما تتوافـــر العديد من 
اللغات األخرى لمســـاعدة األشخاص غير 

الناطقين باللغة اإلنجليزية أو العربية.
وتعـــد برامج الفدية الخبيثـــة أحد أخطر 
تســـتهدف  التـــي  العالميـــة  االتجاهـــات 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  مســـتخدمي 

واالتصـــاالت مـــن األفـــراد والمؤسســـات، 
إذ يتـــم اســـتهداف الحواســـيب عند قيام 
المســـتخدمين بتنزيل وتثبيت ملفات أو 
برمجيـــات من على مواقـــع اإلنترنت غير 
اآلمنـــة، والتـــي عـــادة تحمـــل فيروســـات 
المســـتخدم  ليفاجـــأ  بداخلهـــا،  خبيثـــة 
البيانـــات  وتســـرب  الملفـــات  بتشـــفير 

الشـــخصية والحســـابات المســـجلة علـــى 
الحاســـوب الخاص به، إضافة إلى وجود 
رســـالة مرفقة مـــن الجناة تفيـــد بتعرض 
ملفاتـــه لعمليـــة تشـــفير وأنـــه بحاجة إلى 
كـــود فـــك التشـــفير مقابـــل دفـــع مبلغ من 
المـــال لصالـــح الجنـــاة؛ وهـــو مـــا يعـــرف 

بعملية الفدية.
وفي هذا الســـياق، تحـــث إدارة مكافحة 
المواطنيـــن  اإللكترونيـــة  الجرائـــم 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن بعـــدم 
إصابـــة  حـــال  فـــي  للجنـــاة  االســـتجابة 
حواســـيبهم اإللكترونية ببرامـــج الفدية، 
واالســـتفادة مـــن موقع المبـــادرة للتعرف 
مـــن  الحمايـــة  وأســـاليب  وســـائل  علـــى 
فيـــروس الفديـــة باإلضافـــة إلـــى الدعـــم 
الفنـــي المتوفـــر على الموقـــع، أو االتصال 

على الخط الساخن 992.

المنامة - وزارة الداخلية

بنــاًء علــى توصيــة الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا )كوفيــد 19( 
وموافقــة اللجنــة التنســيقية، بتحديــث قائمة الــدول المدرجة على القائمــة الحمراء، 
أعلنــت شــؤون الطيــران المدنــي أنــه تقــرر بــدًءا مــن يــوم الجمعــة الموافق 3 ســبتمبر 
2021 إدراج 5 دول إلــى قائمــة الــدول المدرجة على القائمــة الحمراء وهي جمهورية 
البوســنة والهرســك، وجمهورية ســلوفينيا، جمهورية إثيوبيا، وجمهورية كوستاريكا، 
وجمهوريــة اإلكــوادور، إضافــًة إلــى الــدول الموجــودة على القائمــة مســبًقا، كما تقرر 
رفــع 4 دول عــن القائمــة وهي جمهورية باكســتان، وجمهورية الهنــد، وجمهورية بنما، 

وجمهورية الدومينيكان.

كمـــا أعلنـــت شـــؤون الطيـــران المدني عن 
إلغاء الفحـــص المختبري لفيروس كورونا 
)PCR( قبـــل الصعـــود للطائـــرة والمغـــادرة 

إلى مملكة البحرين للمتطعمين في الدول 
التي تـــم اعتماد شـــهادات التطعيم لديها، 
ويســـتثنى من ذلـــك القادمون مـــن الدول 

المدرجـــة علـــى القائمـــة الحمـــراء حيـــث 
ســـيتم اإلبقـــاء على اإلجراء الســـابق وهو 
إبراز شهادة فحص )PCR( معتمدة تحمل 
رمـــز كيو آر كود )QR Code( قبل الصعود 
للطائـــرة، وذلـــك قبـــل 48 ســـاعة من وقت 
المغـــادرة، مـــع اســـتمرار فحـــص الوصول 
وفحـــص اليـــوم الخامـــس وفحـــص اليوم 
العاشـــر مـــن الوصـــول لجميع المســـافرين 

القادمين إلى مملكة البحرين.
ونوهت شؤون الطيران المدني بأنه سيتم 
االســـتمرار فـــي تعليق دخول المســـافرين 
القادميـــن من الدول المدرجة على القائمة 
الحمـــراء علـــى جميـــع الرحـــالت الجوية، 

بمـــا فيهم القادمون مـــن هذه الدول الذين 
ســـيدخلون مملكة البحرين بشكل مؤقت، 
ويســـتثنى من ذلك المواطنون وأصحاب 
تأشـــيرات اإلقامـــة الســـارية فـــي مملكـــة 
البحرين، كما أنه سيتم اإلبقاء على جميع 
اإلجراءات األخـــرى التي تم اإلعالن عنها 
مســـبًقا للقادميـــن المســـموح لهـــم بدخول 
مملكـــة البحرين من الـــدول المدرجة على 
القائمـــة الحمـــراء، مشـــيرًة إلى أنه ســـيتم 
اإلجـــراءات  جميـــع  علـــى  اإلبقـــاء  أيًضـــا 
األخـــرى التـــي تـــم اإلعـــالن عنهـــا مســـبًقا 
للقادميـــن مـــن الـــدول غيـــر المدرجة على 

القائمة الحمراء.

وحســـب التحديـــث الجديد؛ فـــإن القائمة 
الحمراء أصبحـــت تضم كاًل من جمهورية 
االشـــتراكية،  الديمقراطيـــة  ســـريالنكا 
جمهوريـــة  التونســـية،  والجمهوريـــة 
جورجيا، وجمهورية البوســـنة والهرســـك، 
وجمهوريـــة ســـلوفينيا، جمهورية إثيوبيا، 
جمهوريـــة  كوســـتاريكا،  وجمهوريـــة 
وجمهوريـــة  الشـــعبية،  بنغالديـــش 
إندونيسيا، اإلسالمية، وجمهورية الفلبين، 
وجمهورية نيبال الديمقراطية االتحادية، 
جمهورية اتحـــاد ميانمار، جمهورية إيران 
مملكـــة  العـــراق،  جمهوريـــة  اإلســـالمية، 
فيتنـــام  وجمهوريـــة  االتحاديـــة،  ماليزيـــا 

االشـــتراكية، جمهورية منغوليا الشـــعبية، 
وجمهوريـــة  إفريقيـــا،  جنـــوب  جمهوريـــة 
أوغنـــدا، وجمهورية زيمبابوي، وجمهورية 
ناميبيا، وجمهورية موزمبيق، وجمهورية 
مـــالوي، وجمهوريـــة أوكرانيـــا، والواليات 

المتحدة المكسيكية.
يذكر أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة 
الـــدول أو رفعهـــا من القائمة يتم بحســـب 
تقييـــم الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا وفق المعاييـــر الخاصة 
بذلـــك من حيـــث مـــدى انتشـــار الفيروس 
في الدول، وســـتتم مراجعة هـــذه القائمة 

وتحديثها بشكل دوري.

المنامة - بنا

تحديث قائمة الدول الحمراء بإدراج 5 دول ورفع 4 دول
المتطعمين للمسافرين  للبحرين  الوصول  قبل  المغادرة  فحص  إلغاء  المدني”:  “الطيران 

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيس نيابة المرور 
الصغـــرى  المحكمـــة  بـــأن 
الجنائية السابعة أصدرت 
بالحبـــس  حكمهـــا  أمـــس 
ســـنتين مع النفاذ وغرامة 
ألـــف دينـــار بشـــأن واقعة 
قيام متهم بقيادة مركبته 
عكـــس اتجاه الســـير على 
جســـر الملـــك فهـــد تحـــت 

تأثير السكر.
وكانـــت النيابـــة العامة قد 
تلقـــت بالغـــا مـــن اإلدارة 
العامة للمرور بعد انتشـــار 
مقطع فيديو في وســـائل 
االجتماعـــي  التواصـــل 

تظهـــر فيـــه مركبـــة تقـــاد 
فهـــد  الملـــك  علـــى جســـر 
الســـير  اتجـــاه  عكـــس 
تعـــرض األرواح  بطريقـــة 
واألمـــوال للخطـــر، إذ تـــم 
وتبيـــن  قائدهـــا  ضبـــط 
بأنـــه تحـــت تأثير الســـكر 
وباســـتجوابه بتحقيقـــات 
النيابـــة العامة ومواجهته 
بالمقطـــع المصـــور اعترف 
بمـــا نســـب إليه مـــن اتهام 
وأمرت بحبسه احتياطيا 
التحقيـــق  ذمـــة  علـــى 
وإحالتـــه للمحكمـــة التـــي 

أصدرت حكمها المتقدم.

 الحبس سنتين 
وغرامة ألف دينار للسائق 

عكس السير بالجسر
المنامة - النيابة العامة

صــرح رئيــس نيابــة الجرائــم الماليــة وغســل األمــوال بــأن المحكمــة الكبرى 
الجنائيــة أصــدرت أمــس حكًمــا غيابًيــا بمعاقبــة المتهــم بالســجن 3 ســوات 
وتغريمــه مبلــغ خمســة آالف دينار، وبمصادرة مبلــغ 56 ألفا و976 دينارا من 

أمواله وأمالكه عن تهمة غسل األموال.

وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد باشـــرت 
التحقيـــق فـــي الواقعة فـــي ضوء ما 
ورد ببـــالغ إدارة التحريـــات الماليـــة 
ممـــا يفيد تورط المتهـــم في عمليات 
غســـل أمـــوال متحصلـــة عـــن جرائـــم 
االتجـــار باألشـــخاص والتكســـب مـــن 
أعمـــال الدعـــارة، إذ أمـــرت بالكشـــف 
عـــن ســـرية حســـابات المتهـــم وتتبـــع 
معامالتـــه الماليـــة وحصـــر ممتلكاته 
مـــن  ثبـــت  وقـــد  مصدرهـــا،  وبيـــان 
المتهـــم  إجـــراء  النيابـــة  أمـــر  تنفيـــذ 

العديد مـــن العمليات المالية المتمثلة 
وإجـــراء  العمـــالت  اســـتبدال  فـــي 
التحويـــالت إلـــى الخـــارج بمـــا يناهز 
مبلـــغ ســـبعة وخمســـون ألـــف دينـــار، 
وأن تلـــك األموال عائـــدة من ارتكابه 
جريمة االتجار باألشخاص والتكسب 

من أعمال الدعارة.
بالتحقيقـــات  المتهـــم  وباســـتجواب 
اعتـــرف بأن هـــذه األمـــوال متحصلة 
عـــن جرائمـــه وممـــا يكســـبه الغير من 
ممارســـة الدعـــارة، فيمـــا تبيـــن عـــدم 

امتالكـــه ألي مصـــدر دخـــل مشـــروع، 
وإزاء مـــا قـــام ضـــده مـــن أدلـــة علـــى 
إجرائه العمليـــات المالية والمصرفية 
سالفة البيان على تلك األموال بقصد 
إخفـــاء مصدرها وطبيعتهـــا وإضفاء 

المشـــروعية عليها فقـــد أمرت النيابة 
العامة بإحالته محبوًسا إلى المحكمة 
أصـــدرت  والتـــي  الجنائيـــة  الكبـــرى 
حكمهـــا بإدانتـــه عمـــا نســـب إليـــه من 

اتهام.

وأمالكــه أموالــه  مــن  دينــار  ألــف   57 بمصــادرة  قضــت  الجنائيــة  الكبــرى 
حكم غيابي بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آالف دينار لمتهم بغسل أموال
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

 المواد الغذائية وفحص المطار... لمن يشتكي المواطن؟

باختصار وبالتعبير الفلســـفي، جموع حاشـــدة من أصحاب الدخل 
المحـــدود الـــذي وجـــدوا أنفســـهم دون ســـابق إنـــذار فـــي قبضـــة 
مخاض مزلزل وضربـــات مودعة، وكما بينت “البالد” فبعد فواتير 
الكهربـــاء دخلـــت علـــى المواطن نغمة قديمة تتـــردد في كل مكان 
“األســـعار مولعة نار”، بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية، 
كاللحـــوم والدجـــاج والزيوت، وحســـب اســـتطالع  أجـــراه الزميل 
علـــوي الموســـوي، فـــإن االرتفـــاع وصـــل إلـــى نســـبة 100 % فـــي 
بعض الســـلع كبعض زيـــوت الطبخ، ونحـــو 40 % للحوم بمختلف 
أنواعهـــا، ويرجـــع ســـبب االرتفـــاع إلـــى أزمـــة الحاويـــات العالمية 
وكذلك التأمين والشـــحن الجوي الذي وصـــل إلى 40 %، وموجة 
الغالء هذه ال تخص البحرين فحسب، إنما طالت كل دول العالم، 

ولكـــن الخطر والضغط القوي والعنيف ســـيأتي من المطاعم التي 
ستجدها لحظة حاســـمة لرفع أسعارها كاستغالل للوضع والثبات 
علـــى الســـعر حتـــى عندما تعود األســـعار إلى طبيعتهـــا، فقد اعتاد 
المواطـــن علـــى محبة التجار التـــي تغمض العينيـــن وتتلمس بأيد 
حارة لزجة، وعلى اإلخوة في حماية المســـتهلك االســـتعداد لصد 

ضربات التجار والنجاة بالمواطن.
وبما أن عالم المواطن البسيط دائرة تامة وأفق محدود يدور  «

فيه، فقد هز نفسه أيضا رفع سعر فحص كورونا عند الوصول 
إلى مطار البحرين إلى 36 دينارا، بعد أن كان 24 دينارا، ويفترض 

أن هذا السعر – أو الزيادة - يسري على غير المواطن الذي قد 
يجد نفسه ومع كل تلك الضربات في بحر غير محدود من 

المعاناة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

األربعاء 1 سبتمبر 2021 - 24 محرم 1443 - العدد 4705

على بعد نحو أســـبوعين تحل ذكرى الحادي عشـــر من سبتمبر، ذلك اليوم 
الدامي في تاريخ الشعب األميركي بشكل خاص، والبشرية بأسرها بنوع 
عام، فقد ترك أثرا ال ينســـى وخلف جرحا غائرا لم يندمل حتى بعد مرور 
عقديـــن مـــن الزمان، ومـــع هذه الذكـــرى المؤلمـــة يتداعى التســـاؤل: “هل 
انتصـــر العالـــم على الشـــر واألشـــرار، أم أن الوضع الدولي الحالي ال يبشـــر 
بالخيـــر، مـــا يعني أن صـــوالت وجوالت في وجه العنف والتطرف ســـوف 

تشهدها الخليقة، ومعها سيقع ضحايا ال ذنب لهم؟
التســـاؤل المتقـــدم ومـــن مصادفـــات القـــدر واكبتـــه أحـــداث االنســـحاب 
األميركـــي مـــن أفغانســـتان، وتطـــورات المشـــهد فـــي بعـــض دول أفريقيا 
والخاصـــة بعودة العديد مـــن الجماعات المتطرفة مثـــل داعش والقاعدة 
للســـيطرة على مراكز لوجســـتية متقدمة، األمر الذي يجعل شبح الخوف 
مـــن جولـــة عالميـــة جديـــدة مع اإلرهـــاب تعـــود لتطل برأســـها مـــن نافذة 

األحداث.
والشـــاهد أنه على الرغم مـــن أن حركة طالبان، قد وعدت في مفاوضاتها 
مـــع األميركييـــن في الدوحـــة، بعدم حمايـــة مقاتلي تنظيـــم القاعدة، فإن 

كثيرا من المراقبين والدارسين للجماعات المتشددة، ال يثقون في تنفيذ 
مثـــل هـــذا الوعد. ومن ناحية أخرى، فحتى لو توافر لطالبان حســـن النية 
في شـــأن عـــدم إيواء تنظيمـــات إرهابية، فإن حالة الال دولـــة التي توجد 
فيها أفغانســـتان، تغري القاصي والداني من الجماعات اإلرهابية بالمضي 
قدمـــا إلى هناك، وتكريس تلك األوضاع المأســـاوية، لالنطالق مرة أخرى 

في عالم الجريمة واإلرهاب المنظمين والكبيرين.
ولعـــل مـــا حدث في مطار العاصمـــة األفغانية كابول األســـبوع الفائت من 
انفجارات، تقف وراءها جماعة داعش خوراسان، يؤكد صدقية المخاوف 
مـــن أن تتحول أفغانســـتان إلى ملعـــب كرة قدم أممي، تقـــام عليه بطولة 
العالـــم لإلرهاب إن جـــاز التعبير. األجواء الدولية تنـــذر بحدوث تحوالت 
خطيـــرة على صعيدي الشـــرق والغرب معا، ذلك أنه فيمـــا تعود األصوات 
األصوليـــة مرة أخرى، نجد قرينتها من القوميات والشـــوفينيات تتصاعد 
فـــي الغرب فـــي أعلى عليين، األمر الـــذي يؤدي إلى عالـــم تصادمي وغير 
تفاهمـــي، تكثر فيـــه عالئم االفتـــراق، ويفتقد إلى أية منطلقـــات لالتفاق. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

استراتيجية جديدة لمواجهة قادم األيام

هنـــاك خطـــأ فادح فـــي عنوان هذا المقـــال! فالعراق بلد عربـــي عريق وال 
ينبغي أبًدا أن يوضع في معادلة من هذا النوع، فالعراق عربي وســـيظل 
ـــا، وإن كان ال بـــأس فـــي أن يلعـــب العراق دور الوســـيط بين العرب  عربيًّ
وإيـــران، علـــى أن ُيعِبَر عن المصالح العربية والرؤيـــة العربية لجوار آمن 

وتعاون استراتيجي بين الجانبين.
من هنا تأتي أهمية مؤتمر الشراكة الذي ُعقد مؤخًرا في العاصمة العراقية 
بغـــداد، وفـــي رأيـــي أن هذا المؤتمـــر فرصـــة تاريخية إن أحســـن العرب 
اســـتثمار نتائجـــه لصالحهـــم لكي يكون العراق ســـاحة توازن واســـتقرار 
للمنطقة بأســـرها، كما سيســـاعد هذا المؤتمر على اســـتقرار العراق على 

كل المستويات السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية.
وليـــس بخـــاٍف خطورة الهيمنـــة اإليرانية علـــى العراق، ومـــا كان ينبغي 
للعرب أن يتركوا اليد اإليرانية تتغول وتتغلغل في هذا البلد العربي إلى 
هـــذا الحد، ولكن من حســـن الحـــظ أن العراقيين أنفســـهم باتوا يدركون 
جيـــًدا مـــدى خطورة تأرجـــح بلدهم فوق نيـــران الطائفيـــة المقيتة التي 

جها البعض، وتتطاير منها ألسنة اللهب مهددة بإحراق الجميع! يؤجِّ
ولعل ما يدل على تزايد وعي العراقيين بحقيقة انتمائهم العربي وأنهم 
جـــزٌء ال يتجـــزأ من هذه األمـــة، وإدراكهم وضعهـــم الجغرافي أنهم دعوا 

دول الخليج العربية إلى حضور المؤتمر.
لقـــد انبعثـــت آمال عريضة في الشـــارع العربي بحلحلـــة األمور، وانفراج 
األزمات العالقة في المنطقة، وزاد من جرعة األمل انعقاد القمة المصرية 
العراقيـــة األردنية، وتأكيد المملكة العربية الســـعودية دعمها الالمحدود 

لوحدة العراق والحفاظ على أراضيه.
هـــت أنظار العرب صوب العاصمـــة العراقية بغداد  فـــي الحقيقة لقد توجَّ
وســـط رغبـــات حقيقيـــة صادقة فـــي أن يتم اســـتثمار المؤتمـــر في حل 
الموضوعات الخالفية الشـــائكة، كما كان المؤتمر فرصة مواتية للتأكيد 
علـــى أهمية العمل العربي المشـــترك، والتعاون االقتصـــادي في مختلف 
المجـــاالت لتحقيـــق الرفاهيـــة والحيـــاة الجيدة لإلنســـان العربي في كل 

مكان.

Osailanim 
@yahoo.com

د. غسان عسيالن

العراق بين العرب وإيران!

أسوأ ما في المشهد األفغاني
عندمـــا جـــاءت الواليـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا فـــي حلف شـــمال 
األطلنطي إلى أفغانســـتان انضم إليها اآلالف من األفغان، وعملوا 
معها في عشرات الوظائف من مترجمين وأصحاب حرف يدوية 
ومهـــن أخـــرى كثيرة، وقـــد بنى هـــؤالء الناس حياتهـــم على ذلك 

وكأن هذا الوضع سيدوم إلى األبد.
هـــذه العالقـــة التي ربطت بين هـــؤالء الناس وبين قـــوات الدول 
األجنبية لم تكن مجرد عالقة عمل عادية يكسبون منها عيشهم، 
لكنهـــا أصبحـــت عالقـــة مصير واحـــد، ألن هؤالء النـــاس أصبحوا 
في نظـــر طالبان وغيرها مـــن الجماعات خونة وطابورا خامســـا، 
وجزاؤهم الذبح ألنهم تعاونوا مع األجنبي مهما كان هذا التعاون، 

فهم جواسيس في رأي طالبان.
وعندمـــا جاءت لحظة رحيل القوات األميركية والبريطانية التي 
لم يكن يعرفها هؤالء األفغان على األقل، ولم يكونوا مســـتعدين 
لها بأي شكل، لم يعد يفصل بينهم وبين الذبح على أيدي طالبان 
ســـوى أن يحملهـــم األميـــركان والبريطانيـــون معهـــم علـــى نفـــس 
الطائـــرات، ليبدأوا حياة جديدة في الغرب ألنهم ال مكان لهم في 

بلدهم األصلي سوى في القبور.
والطامة الكبرى أن جميع أقارب هؤالء المساكين من كل درجات 
القرابـــة هم أيضـــا خونة في نظر طالبـــان، وجزاؤهم الذبح أيضا، 
ولـــو افترضنا أن شـــخصا من الذين يعملون مـــع القوات األجنبية 
اســـتطاع أن ينفـــذ بجلده ويصعد على إحـــدى الطائرات المتجهة 
إلى لندن أو واشـــنطن أو برلين، ففي نفس الوقت ســـيترك أسرته 
وأبناء عمومته وأبناء أخواله يواجهون الموت بســـببه، وقد رأينا 

بالفعل أمثلة كثيرة على ذلك.

إنها لحظة مأساوية بكل المقاييس ومهما قالت أميركا أو بريطانيا إنها  «
أخذت اآلالف من هؤالء إلى بر األمان فهناك خلفهم آالف آخرون ينتظرون 

دورهم في الذبح كنتيجة من نتائج الحملة األميركية البريطانية على 
أفغانستان.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

األمن القومي العربي
نظمـــت جريـــدة “البـــالد” منتـــدى “المنظومـــة األمنيـــة للـــدول الخليجية 
والعربيـــة” فـــي 25 أغســـطس 2021م، وناقـــش مواضيع تتعلـــق باألمن 
القومـــي فـــي المنطقة العربية خليجًيا وعربًيـــا وإقليمًيا ودولًيا، ويتعلق 
األمـــن القومـــي العربي بالمخاطـــر الخارجية والداخلية التـــي تهدد أمن 
واستقرار األقطار العربية كاحتالل األراضي العربية أو التدخل األجنبي 
المؤثـــر ســـلًبا على قدرتهـــا على اتخاذ قـــرارات تمس ســـيادتها الوطنية 

وتضر بمواردها الطبيعية كالنفط والمياه وغيرها من المعادن.
والوطـــن العربـــي كهويـــة ثقافيـــة واحـــدة يكـــون أمـــن أقطـــاره مجتمًعا 
ال مجـــزأ، ومنـــُذ مئات الســـنين يتعـــرض الوطن العربـــي لتحديات أمنية 
ومـــازال، وهذا بســـبب موقعه الجغرافي وما يمتلكـــه من ثروات جعلت 
الكثيـــر مـــن الـــدول تلهـــث للغرف منهـــا، وهذا مـــا عرض أمن واســـتقرار 

أقطاره الهتزازات دائمة.
إن الهدف األساسي لألمن القومي هو حماية “مقومات الوجود العربي” 
وأهمهـــا األرض والهويـــة، وتطوير هـــذه المقومات لمواجهـــة التحديات 
الخارجيـــة، وهي تحديات لها أســـبابها الداخلية العربيـــة واألجنبية من 
إقليميـــة ودولية، ومن بينها، ضعف مناعة االقتصاديات العربية وتزايد 
فجوة التغيـــرات بينها وبين الدول المتقدمـــة، فتحقيق التنمية العربية 
الشـــاملة وتعظيم القدرة االقتصادية العربية وصيانة مواردها وتحقيق 
االســـتخدام األمثل لها ُيســـاهم في تحقيق األمن القومي العربي، وهذا 
يتطلـــب غلبـــة النظـــرة القوميـــة، فمتـــى مـــا علـــت النظـــرة القومية على 
الُقطرية اســـتطاع الوطن العربي تحقيق أهدافه القومية، بجانب غياب 
نقـــاء األجـــواء العربية ضمن األســـرة العربية وتشـــقق التضامن وضعف 
آليـــات التعـــاون البيني، مـــع وجود تيـــارات انعزالية عربية فـــي الداخل 

تعمل لصالح أجندات دول أجنبية.
هذه العوامل نالت من األمن السياسي واالقتصادي العربي، وجعلت من  «

أقطاره غير قادرة على التمكين من ثرواتها الوطنية، فطموحات األمة 
العربية وشعبها العربي تتحقق تحت مظلة سيادة القانون، فاألمن العربي 

الشامل يجب أن ينصب على تحقيق هذه األهداف، والعمل على تعزيز 
العمل العربي المشترك والمساهمة الجادة بمشروع نهضوي قومي 

يتناسب مع قدرات األمة العربية وطموحات شعبها.
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