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 6 �أكم�ل  لم�ن  »�لمن�ش�طة«  �لج�رع��ة  �إتاح�ة 

�أ�ش�هر بع�د �لجرع�ة �لثاني�ة م�ن »�ش�بوتنيك«

الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد- الفريق  أعلن 
19(، بعد موافقة لجنة التطعيمات بمملكة البحرين، إتاحة الجرعة 
تطعيم  من  الثانية  الجرعة  أخــذ  من  أشهر   6 أكملوا  لمن  المنشطة 
)سبوتنيك( للفئة العمرية البالغة 18 عاما فما فوق، إذ يمكن لهذه 
والثانية )سبوتنيك(  الجرعتين األولى  الفئة أخذ نفس نوع تطعيم 
وبعد مراجعة  الوطنية،  المؤشرات  بناء على  وذلك  كجرعة منشطة، 
مركز  مع  بالتنسيق  المختصة،  الجهات  قبل  من  والبيانات  الوثائق 
الصحة  ووزارة  الدقيقة  واألحــيــاء  األوبــئــة  لبحوث  الوطني  غاماليا 
باالتحاد الروسي. وأشار الفريق الوطني الطبي إلى أن هذه الموافقة 
)سبوتنيك(  تطعيم  على  للحاصلين  المنشطة  الجرعة  إتاحة  على 
للجهود ضمن  اســتــمــراًرا  وذلــك  الــعــالــم،  على مستوى  األولـــى  تعتبر 
يمكن  أنه  الطبي  الوطني  الفريق  وبين  للتطعيم.  الوطنية  الحملة 
الــمــبــادرة  الـــشـــروط  مــمــن تنطبق عليهم  الــفــئــة  هـــذه  مــن  لــلــراغــبــيــن 
بالتسجيل ألخذ الجرعة المنشطة من خالل التسجيل عبر الموقع 
تطبيق  عبر  الصحة: healthalert.gov.bh، أو  لوزارة  التابع  اإللكتروني 
»التسجيل ألخذ جرعات منشطة«  »مجتمع واعي« من خالل اختيار 

ضمن خيار التسجيل ألخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

البلديات  ــؤون  وشــ األشــغــال  وزارة  أعــلــنــت 
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي أنــهــا بــصــدد االنــتــهــاء 
ذات  إجــراءات صيانة 40 مدرسة حكومية  من 
المملكة،  مــحــافــظــات  مختلف  فــي  ــة  ــويـ األولـ
ضمن  دينار،  ماليين   8 بلغت  تقديرية  بكلفة 
مــا تم  لــعــام 2021م، ووفــــق  الــصــيــانــة  بــرنــامــج 
اعــتــمــاده مــن قــبــل الــلــجــنــة الـــوزاريـــة لــلــشــؤون 
الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة والـــتـــوازن الــمــالــي من 
موازنات مالية لتنفيذها، وذلك تنفيًذا لقرار 
والتدريب  التعليم  لتطوير  األعلى  المجلس 
بــرئــاســة ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مـــبـــارك آل 

خــلــيــفــة نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، بــشــأن 
أولــويــة صــيــانــة الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة بحسب 

احتياجات المناطق والبنية السكانية.
صـــــــرح بــــذلــــك وزيــــــــر األشــــــغــــــال وشـــــــؤون 
المهندس  الــعــمــرانــي  والــتــخــطــيــط  الــبــلــديــات 

عصام بن عبداهلل خلف.
لــلــمــرور خطة  الــعــامــة  اإلدارة  أعـــدت  كــمــا 
آمنة  دراسية  سنة  تحقيق  الــى  تهدف  مرورية 
وانــســيــاب الــحــركــة الــمــروريــة ألولــيــاء أمــورهــم 
البرامج  مــن  عــدد  على  اشتملت  إذ  والــســواق، 
وشرطة  الــمــرور،  شرطة  أداء  بتطوير  الكفيلة 

خدمة المجتمع، وحراس المدارس وذلك من 
التوعوية  المحاضرات  من  عدد  تقديم  خالل 

لسواق حافالت المدارس. 
تعمل  أنها  للمرور  العامة  اإلدارة  وأكـــدت 
المدارس  محيط  في  الــمــروري  التواجد  على 
والمنطقة التعليمية ووضع خطط رفع الوعي 
لــدى السائقين وأولــيــاء األمــور والــطــالب مما 

يساهم في رفع معدالت السالمة.
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أصـــدر حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى توجيهات جاللته 
السامية بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى 
أفغانستان، على أن تتولى المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 

مهمة اإلشراف على هذه المساعدات اإلنسانية.
وبهذه المناسبة قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
ورفــع سموه  األولــى،  المساعدات  بتفقد شحنة  خليفة 
أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة 
آل خليفة  بــن عيسى  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة  صــاحــب 
الــفــخــري للمؤسسة  الــرئــيــس  الــمــفــدى  الـــبـــالد  عــاهــل 
الــمــلــكــيــة لــألعــمــال اإلنــســانــيــة عــلــى مـــبـــادرات جاللته 
واألصدقاء  األشقاء  مساعدة  في  المستمرة  اإلنسانية 
إلـــى المحتاجين  الــعــون  يــد  الــمــنــكــوبــيــن ومـــد  وإغـــاثـــة 
فـــي مــخــتــلــف بــقــاع الـــعـــالـــم، األمــــر الــــذي يــأتــي ضمن 
الــدولــي  التضامن  بترسيخ  البحرين  مملكة  مساعي 

وانطالقا من الروابط األخوية واإلنسانية التي تجمع 
الكبير  بالدعم  سموه  مشيدا  العالم،  شعوب  مختلف 
برئاسة  الحكومة  قبل  من  المؤسسة  به  تحظى  الــذي 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء، مؤكدا سموه 
بتنفيذ  اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة  تشرف 

توجيهات جاللة الملك المفدى.
وأكــــد ســمــوه وقــــوف مــمــلــكــة الــبــحــريــن إلـــى جــانــب 
الشعب األفغاني في أزمته اإلنسانية إذ تعمل المؤسسة 
من  شحنة  تجهيز  على  اإلنــســانــيــة  لــألعــمــال  الملكية 
الــمــســاعــدات اإلغـــاثـــيـــة الــعــاجــلــة، الــتــي تــحــتــوي على 
الحاجة  أمــس  فــي  هــم  التي  والطبية  اإلغــاثــيــة  الــمــواد 
واالزدهــار  السالم  يعم  أن  القدير  المولى  سائال  إليها، 
األمن  ولشعبها  لها  متمنيا  أجمع،  والعالم  أفغانستان 

واالستقرار.

كتب عبداألمير السالطنة:

عاما(   30( بحريني  شــاب  لقي 
ــر حــــادث  ــ ــــس إثـ ــاح أمـ ــبـ مـــصـــرعـــه صـ
ــارع الــمــلــك حــمــد،  ــ مـــــروري عــلــى شـ
الخلف  من  سيارته  اصطدام  عقب 
ــارع الــمــلــك حــمــد،  ــ بــســيــارة عــلــى شـ
ونــتــج عـــن ذلـــك إصــابــتــه بــإصــابــات 
فـــي مــوقــع  إلــــى وفـــاتـــه  بــلــيــغــة أدت 

الحادث.

كــمــا لــقــي قــائــد دراجــــة آســيــوي 
مصرعه إثر حادث مروري وقع على 
ــاتـــح، وكــشــفــت تــفــاصــيــل  ــفـ شـــــارع الـ
ــاء وصــــــول قــائــد  ــنــ الــــحــــادث أنـــــه أثــ
الــــــدراجــــــة إلــــــى إحــــــــدى اإلشـــــــــارات 
الــضــوئــيــة بــالــشــارع صــدمــتــه ســيــارة 
بليغة  بإصابات  إصابته  في  تسببت 

أدت إلى وفاته في موقع الحادث.

استطالعات  نتائج  أظــهــرت 
الــــرأي الــتــي أجــريــت مــؤخــرا في 
األمريكيين  غــالــبــيــة  أن  أمــريــكــا 
يــريــدون مــن الــرئــيــس بــايــدن أن 
بــعــزلــه  يـــطـــالـــبـــون  أو  يــســتــقــيــل 
أفغانستان.  في  جــرى  ما  بسبب 
في الوقت نفسه أظهرت النتائج 
أن أغلبية األمريكيين ال يريدون 
هاريس  كاميال  الــرئــيــس  لنائبة 
أن تتولى الرئاسة ويعتبرون أنها 

غير مؤهلة لتولي المنصب.
ــرتـــه  ــتــــطــــالع أجـ ــر اســ ــ ــهـ ــ وأظـ
من   %52 أن  راسموسين  مؤسسة 
الذين شاركوا يطالبون باستقالة 
بايدن بسبب أفغانستان وأن %39 
فقط ال يوافقون على ذلك. في 
االستطالع  أظــهــر  نفسه  الــوقــت 
أن 60% من األمريكيين يتفقون 

مع ما قاله السيناتور ليندساي 
جراهام من أنه يجب عزل بايدن 

بسبب ما جرى في أفغانستان.

ــر أن  ــ ــهــــر اســـتـــطـــالع آخـ وأظــ
أغــلــبــيــة أألمــريــكــيــيــن يــرفــضــون 
تــولــي هـــاريـــس الــمــنــصــب. وقـــال 

كـــفـــؤة ومــؤهــلــة  إنـــهـــا  فــقــط   %38
ألن تــصــبــح رئــيــســة، بــيــنــمــا قــال 
عــلــى  ــلــــة  مــــؤهــ ــيــــر  غــ إنــــهــــا   %58
اإلطالق. في الوقت نفسه ذكرت 
األمــريــكــيــة  هـــيـــل«  »ذا  صــحــيــفــة 
انهيار  أظــهــرت  اســتــطــالعــات  أن 
شعبية بايدن؛ إذ انخفضت نسبة 
تأييد الرئيس األمريكي إلى 43 
ارتـــفـــعـــت نسبة  بــيــنــمــا  بــالــمــائــة 
إلى  اإلدارة  أداء  عن  الرضا  عدم 
االنسحاب  تــداعــيــات  وســط   %67
المتحدة  لــلــواليــات  الــفــوضــوي 

من أفغانستان.
الجديدة  الموافقة  وجـــاءت 
ــايـــدن أقـــــل بـــســـت نـــقـــاط مــن  ــبـ لـ
اســتــطــالع ســابــق فـــي أغــســطــس، 
موافقة  نسبة  على  الــذي حصل 

الرئيس عند 49 في المائة.

�لبحرين تر�ش�ل �ش�حنة �إغاثة �إلى �أفغان�شتان

�أغ��ل��ب��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ي��ن ي��ط��ال��ب��ون ب��رح��ي��ل ب��اي��دن

ا�س�تطالعات راأي:60% يطالب�ون بعزل�ه و58% يرف�س�ون تول�ي هاري��س الرئا�س�ة

ن�ا�س��ر ب��ن ح�م��د: ال�سك��ر لجالل��ة الم�ل��ك لمب�ادرات��ه الإن�سان�ي��ة

م�����ش��رع ب��ح��ري��ن��ي و�آخ����ر �آ���ش��ي��وي ف��ي ح��ادث��ي��ن م��روري��ي��ن

} سمو الشيخ ناصر بن حمد يتفقد شحنة المساعدات األولى المرسلة إلى أفغانستان.
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أخبار البحرين

أخبار البحرين

خف�ض مدة �لإفر�ج عن �ل�شاحنات �لقادمة 

عبر �ل�ج��ش�ر م�ن 757 �إل�ى 52 دق�ي�ق�ة
ص9 مال وأعمال

اإلبــداع  جائزة  الدين  كمال  هالة  الزميلة  تسلمت 
والتميز  لإلنجاز  العرب  األشــقــاء  منتدى  من  والتميز 
الذي نظمه االتحاد الدولي للمنجزين العرب واألفارقة 
بمشاركة بحرينية  الجاري،  2-5 سبتمبر  الفترة  خالل 
متميزة، وذلـــك تــقــديــرا لــدورهــا فــي إبـــراز الــعــديــد من 
الشخصيات النسائية البحرينية الالتي حققن النجاح 
واإلنجاز في مسيرة حياتهن، وذلك من خالل صفحة 

بصمات نسائية بجريدة »أخبار الخليج«.
وقالت هالة كمال الدين إن قراءة التاريخ ألي دولة 
بين حقوق  الطردية  العالقة  على  بآخر  أو  بشكل  تدل 
أردنــا  إذا  أنــه  موضحة  لها،  الحضاري  والتقدم  الــمــرأة 
البحرين  مملكة  وتحضر  تطور  مــدى  على  نتعرف  أن 
كل  فاق  قد  البحريني  المجتمع  إن  القول  يمكن  فإنه 
التوقعات، وسبق غيره كثيرا فيما يتعلق بأوضاع المرأة 
يملك  ألنــه  وذلــك  بها،  النهوض  واستراتيجيات  وسبل 
)قــيــادة وشــعــبــا( قـــدرا مــن الــوعــي الــشــديــد بأهمية دور 
المرأة في عمليات التنمية على مختلف األصعدة، وفي 

صياغة مستقبل البحرين.

�لت����ح����اد �ل����دول����ي ل��ل��م��ن��ج��زي��ن �ل����ع����رب ي���ك���رم �ل��زم��ي��ل��ة

ه���ال���ة ك���م���ال �ل���دي���ن وي��م��ن��ح��ه��ا ج���ائ���زة �لإب�������د�ع و�ل��ت��م��ي��ز

ص7 أخبار البحرين } خالل تكريم الزميلة هالة كمال الدين.

} السيارة عقب الحادث.

�ش�ي�ان��ة 40 م�در�ش��ة حك�وم�ي��ة بكلف�ة 8 ماليي�ن دين�ار

} كاميال هاريس.} جو بايدن.

خط�ة مروري�ة للع�ودة اإل�ى المدار��س وتاأمي�ن �س�المة الطلب�ة
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القراء األعزاء.. 
مــــن الــــحــــضــــارّي جــــدًا 
الــتــعــامــل  ــى  ــ إلــ نــنــتــقــل  أن 
ــي، فــــهــــو لــغــة  ــ ــرونــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ اإللــ
ــة والــــعــــصــــر ولــهــا  ــلـ ــرحـ ــمـ الـ
ُيعد  ال  مــا  اإليجابيات  مــن 
توفير  أهــمــهــا  ُيــحــصــى،  وال 
ــعــــد  ــ ــد. وُت ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـــــوقـــــت والـ
الدول  البحرين من  مملكة 
ــي االنـــتـــقـــال  الـــمـــتـــقـــدمـــة فــ
ــكـــومـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  ــلـــحـ لـ
بشكل منظم، وذلك بالعمل 
عـــلـــى إصـــــــدار الــتــشــريــعــات 
ــة لـــلـــمـــعـــامـــات  ــمــ ــنــــظــ ــمــ الــ
ــنـــذ بـــدايـــة  ــيـــة مـ ــتـــرونـ ــكـ االلـ

األلفية.
ــد أســـهـــمـــت جــائــحــة  ــ وقـ

كورونا في تعجيل التحول إلى إعمال استخدام الوسائل اإللكترونية 
والصحة  كالتعليم  األصـــعـــدة  جميع  عــلــى  الــعــالــم،  مــســتــوى  عــلــى 
ركوب  الــدول خيار سوى  أمام  والتقاضي وغيرها، فلم يعد  والعمل 
القضائية  لواليتها  للخاضعين  خدماتها  وتــقــديــم  الــمــوجــة  هــذه 
قبل  البحرين  مملكة  إليه  اتجهت  ما  وهــو   ،)online( إلكترونيا 
الــبــديــل، تطبيق  الخيار  غــيــاب  فــي ظــل  أثــنــاءهــا  وعــززتــه  الجائحة 
العمل عن بعد في العديد من الجهات الحكومية لتسيير المرافق 
العامة بما يتوافق مع آلية العمل على الحّد من انتشار الفيروس.

قد  فإنك  العديدة  بعد  عن  العمل  إيجابيات  من  الرغم  وعلى 
تفاجأ بموظف من الموظفين الموجودين بنسبة معينة في مواقع 
المراجع  كان  إن  سيما  وال  المراجعين  بمصالح  مباٍل  غير  العمل 
ُبعد  عن  آليًا  معاماتهم  إنجاز  على  القادرين  غير  السن  كبار  من 
بــاســتــخــدام الــمــواقــع االلــكــتــرونــيــة، ففي مــوقــف حــدث أمــامــي قبل 
بمصالح  مباشرة  المرتبطة  الحكومية  الجهات  إحــدى  لــدى  فترة 
األفــــراد وحــقــوقــهــم، إذ وقـــف أحـــد كــبــار الــســن يــحــادث مــوظــفــا من 
الجهة  وفــي  بملفه،  يتعلق  لــه  شــأن مهم  عــن  المكتب  زجــاج  خلف 
دون  من  كرسيه  على  مستلقيًا  المختص  الموظف  كــان  المقابلة 
وكأن  الزجاج  واجهة  أمــام  الواقفين  األشخاص  تجاهل  عمل سوى 
أمرهم ال يعنيه، وكأنه ليس موظفا وجد لخدمة العماء وتسيير 
وتيسير شؤونهم.. راقبت المشهد مدة ثم تدخلت لمساعدة الرجل 
عــن طريق  تكون  المعامات  بــأن  أجــاب  الــذي  الموظف  ومــحــادثــة 
على  الملصقة  الــورقــة  على  المسجلة  الــهــواتــف  ــام  أرقـ أو  اإليميل 
الزجاج، علمًا بأنه من الصعب غالبًا أن تجد ردًا على أرقام الهواتف 

المقيدة.
مــثــل هــــذه الـــحـــادثـــة هـــي غــيــض مـــن فــيــض مـــن الــمــعــانــاة مع 
من محاكم  ولنتخذ  الجهات..  من  العديد  في  وتتكرر  المعامات، 
بحقوق  مباشرة  ترتبط  التي  الجهة  وهــي  مثًا  الشرعية  التنفيذ 
األسرة وال سيما األبناء ونفقاتهم المرتبطة بحاجاتهم األساسية 
من مأكل وملبس ومسكن، والحديث عنها يطول من جوانب عدة، 
أهمها يتعلق بآلية تقديم الطلبات وباألداء، إذ إن طلبات التنفيذ 
من األمور المهمة والدقيقة في القضايا األسرية وحقوق أفرادها 
ُيكتفى  أن  يجب  ال  لذا  المناسبة،  أوقاتها  في  استحقاقها  لضمان 
ــذي تــمــت بــرمــجــتــه بــصــورة  ــي، الــ ــ فــيــهــا بــالــتــعــامــل مـــع الــنــظــام اآللـ
معينة ال يحيد عنها، بل تتطلب في أحيان كثيرة تواصا مباشرا 
مستخدمي  تواجه  التي  اإلشكاالت  لحل  والموظفين  القضاة  مع 
النظام في تقديم طلباتهم ووصولهم إلى حقوقهم، وتقتضي وجود 

موظفين على وعي بأهمية هذه الحقوق وإلحاحها.
إذا نحن نكون أحيانًا أمام حقوق ال يكفي التواصل آليًا عن بعد 
للوصول إليها.. بل إنها بحاجة إلى تواصل شخصي مع أشخاص 
على قدر من التفاني والمسؤولية، فمن المعلوم أن مملكة البحرين 
ال ينقصها القوانين فهي دولة قانون وبها من التشريعات الحديثة 
والــحــقــوقــيــة،  التنظيمية  الــمــواضــيــع  جميع  ينظم  مــا  والــقــديــمــة 
مرحلة  كــل  ظـــروف  مــع  مــتــوافــق  بشكل  وتــعــديــلــهــا  تحديثها  ويــتــم 
ومستجداتها، وأعتقد أن المشكلة تكمن في التطبيق، وأن إشكالية 
التطبيق تكمن في بعض األفراد القائمين على التنفيذ، وهو أمر 
لوظيفته  ووالئـــه  عمله  مكان  إلــى  بانتمائه  نفسه،  بالفرد  يتعلق 
يكون  وال  والمراجعين،  للعماء  أفضل  هو  ما  تقديم  في  ورغبته 
داخلية  رغبة  مع  يتاقى  وتــدريــب  بتربية  ولكن  بتشريع،  تنظيمه 
في التغيير لألفضل، ونبذ كل ما قد يفصم عاقة الموظف بوالئه 
لوظيفته، من أهمها جملة )اشتغل لهم على قد راتبهم(.. فواهلل ما 

أضعف النفوس والهمم إال مثل هذه الجملة! 
مملكة  أوجــدتــهــا حكومة  مهمة  آلية  إلــى  هنا  اإلشـــارة  ويــجــدر 
البحرين بناء على تعليمات صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين رئيس مجلس الوزراء الموقر، 
وهـــي آلــيــة واعــــدة جـــدًا فــي داللــتــهــا الــرقــابــيــة الــحــازمــة، إذ أنــشــأت 
للمقترحات  وطنيا  نظاما  اإللكترونية  الحكومة  المعلومات  هيئة 
والــشــكــاوى )تـــواصـــل( بــاعــتــبــاره قــنــاة الــكــتــرونــيــة رئــيــســيــة لتمكين 
الــخــاضــعــيــن لـــواليـــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــقــضــائــيــة مـــن مــواطــنــيــن 
ومقيمين من تقديم الشكاوى والمقترحات الموجهة إلى الجهات 
الحكومية بصورة ميّسرة وسريعة في أي وقت ومن أي مكان، وتقوم 
بشكل  النظام  فــي  بالمشاركة  الحكومية  الجهات  فــي  العمل  فــرق 
مشهود بالتواصل مع أصحاب الشكاوى واالقتراحات بشكل مميز، 
تحديثه  يتم  أن  ويجب  النظام  هــذا  عــن  ُيغفل  أال  رأيــي  فــي  ولكن 
وتقييم أدائه وأداء موظفيه من قبل جهة اإلدارة بين فينة وأخرى، 
مــع االشــتــغــال عــلــى تــأهــيــل الــمــوظــفــيــن فــي الــوقــت ذاتــــه، وبــوركــت 

جهودكم.

الو�سول اإلكترونيا اإلى الحقوق الأ�سرية 

بقلم: احملامية
د. هنادي عيسى اجلودر

مرحلة جديدة..

وم�سوؤولية م�ساعفة
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

مسؤولية  تستوجب  جــديــدة..  مرحلة  جميعا  الــيــوم  نــخــوض 
كانت  ربما  سابقة،  لمرحلة  استئناف  وهــي  مضاعفة،  مجتمعية 
قبل عامين، أي قبل وقوع جائحة كورونا، وما أوجدته من أخطار 
وتطورات، وما خلفته من آثار وتداعيات، وما أوجبته من إجراءات 
قصة  من  أبرزته  وما  وتعاون،  تاحم  من  كشفته  وما  واشتراطات، 

نجاح بحرينية رائدة ومتميزة في التصدي لجائحة كورونا.
الــدراســة..  مقاعد  إلــى  والطالبات  الطلبة  معظم  يعود  اليوم 
أعمالهم..  مقر  إلــى  والموظفات  الموظفين  جميع  يرجع  واليوم 
لنستكمل  األخــضــر،  والمستوى  الضوء  مرحلة  في  نعيش  والــيــوم 
االلــتــزام بكل  واالنــجــاز، ولكن بحذر ووعــي، مع  العمل  معا مشوار 
عليه  يطلق  الــذي  استهتار،  وال  تسيب  وال  تجاوز  دون  التعليمات، 

اسم »األمان الكاذب«.
مجتمعية  وأمنية  صحية  ثقافة  كــورونــا  جائحة  فرضت  لقد 
رفيعة، وعادات وسلوكيات وممارسات حضارية، يستلزم أن نحافظ 
عليها ونتمسك بها، وال ندعها أو نتركها، بحجة بلوغنا »المستوى 
األخضر«، فارتداء الكمامات يجب أن يستمر، وغسل اليدين دائما 
بالماء والصابون باستمرار يجب أن نواصل فيه، وتجنب االختاط 
والمجالس العامة أمر مهم قدر اإلمكان، واالكتفاء بالتحية أفضل 
والفم عند  األنف  وتغطية  والتقبيل،  والمعانقة  باليد  السام  من 
دوري  بشكل  وتعقيمها  األسطح  وتنظيف  واجــب،  سلوك  العطس 
تحميل  على  واإلبقاء  صحي،  أمر  دائما  الرياضة  وممارسة  مهم، 
والتباعد  ضـــروري،  النقال  الهاتف  على  واعـــي«  »مجتمع  تطبيق 
بــمــســافــة مــتــريــن أفــضــل مــن االزدحـــــام والــصــفــوف الــمــتــراصــة في 
الطوابير.. ويجب أال يتم إلغاء كل تلك النصائح بحجة الوصول 
إلى المستوى األخضر، وإال فإن ذلك مدعاة للوصول إلى مستويات 
أكــثــر ضــــررا، عــلــى الــفــرد والــمــجــتــمــع والـــدولـــة، وكــلــنــا شــركــاء في 

المحافظة على بقائنا معا في المستوى األخضر.
أبنائهم  أولياء األمــور بعد عــودة  أن يحرص  الواجب  ربما من 
والغسل  الــيــومــي  االستحمام  على  يشجعوهم  بــأن  الــمــدارس  مــن 
الكمامات  وتغيير  الــمــدرســيــة،  األدوات  تعقيم  وكــذلــك  والــنــظــافــة، 

بشكل يومي.
اجــراء  على  العمل  مــواقــع  تشدد  أن  كذلك  الــواجــب  مــن  ربما 
بشكل  بــالــفــحــص  الــســمــاح  أن  ذلــــك  دوري،  بــشــكــل  ولــــو  الــفــحــص 
اختياري ال يعني إلغاءه والتخلص منه، فالوقاية خير من العاج، 

والتأكد بين فترة وأخرى من الحالة الصحية أمر ضروري.
يـــزال قائما،  أن الخطر ال  نـــدرك  أن  أيــضــا  الــواجــب  ربــمــا مــن 
واالستمرار  المواصلة  ولكن  تنقض،  لم  والجائحة  ينته،  لم  فهو 
على  نــحــافــظ  أن  عــلــى  مــعــا  ستمكننا  واالشــتــراطــات  بالتعليمات 
انتكاسة  فــي  الــوقــوع  نتجنب  وأن  وإجـــراءاتـــه،  األخــضــر  المستوى 
والمجتمعات،  الـــدول  مــن  العديد  فــي  حصل  كما  اهلل-  سمح  -ال 
المجتمع  على  كبير  ورهــان  مضاعفة،  مجتمعية  مسئولية  وهــذه 
البحريني، نثق تمام الثقة بأن مملكة البحرين قادرة على مواصلة 
النجاح والثبات على مستوى القمة.. فالوصول إلى القمة والنجاح 
صعب.. ولكن المحافظة على النجاح والقمة أصعب.. والبحرين 
قــــادرة عــلــى تــجــاوز كــل الــتــحــديــات والــمــحــافــظــة عــلــى الــنــجــاحــات 

ومضاعفة اإلنجازات. 

وفــــي ذلـــــك، أكـــــدت الــقــائــم 
بـــأعـــمـــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــورة ريـــم  ــتــ ــدكــ لــلــبــولــيــتــكــنــك الــ
الــبــوعــيــنــيــن جـــاهـــزيـــة الــكــلــيــة 
ومختبراتها  مرافقها  بجميع 
ــاديـــمـــي  ــام األكـ ــعــ الســـتـــقـــبـــال الــ
البوليتكنك  واتــخــاذ  الــجــديــد، 
لــكــافــة اإلجــــــــراءات والــتــدابــيــر 
االحترازية التي تضمن سامة 
الطلبة وجميع منتسبي الكلية 
الموصي  المعايير  وفًقا ألعلى 
في  المعنية  الــجــهــات  مــن  بــهــا 
رأسها  وعلى  البحرين،  مملكة 
التنسيقية  اللجنة  تــوجــيــهــات 
الملكي  السمو  برئاسة صاحب 
ــن حـــمـــد آل  ــر ســـلـــمـــان بــ ــيــ األمــ
خـــلـــيـــفـــة ولــــــــي الــــعــــهــــد نـــائـــب 
الــقــائــد األعــلــى رئــيــس مجلس 
الـــوقـــت  ــي  فــ مـــنـــوهـــًة  الوزراء, 
والتميز  الــنــجــاح  أن  إلـــى  ــه  ذاتــ
الـــــــذي حــقــقــتــه الــبــولــيــتــكــنــك 
لحضور  طلبتها  استقبال  فــي 
التطبيقية  ــقـــررات  الـــمـ بــعــض 
خال الفصل الدراسي السابق 
)الثاني 2021/2020( مع اتخاذ 
قد  االحــتــرازيــة،  التدابير  كافة 
شجع الكلية على المضي قدًما 
فـــي هـــذه الــخــطــوة، والـــتـــي من 
الطلبة  شــأنــهــا ضــمــان ســامــة 
وفــي  الــكــلــيــة  منتسبي  وجــمــيــع 
العملية  استمرار  نفسه  الوقت 
معوقات  أي  وتجاوز  التعليمية 
ــد تـــعـــرقـــل مــســيــرتــهــا بــســبــب  قــ

جائحة كوفيد 19.
وأضـــــــاف الـــشـــيـــخ عـــلـــي بــن 
عبدالرحمن آل خليفة – نائب 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــوارد 
ــه بـــاإلضـــافـــة إلـــى  ــ ــودة أنـ ــ ــجـ ــ والـ
إجـــــــراءات الــتــعــقــيــم والــنــظــافــة 
وقياس درجة الحرارة وااللتزام 
داخــل  للجميع  الــكــمــام  بــلــبــس 
الــحــرم األكــاديــمــي، وغــيــر ذلــك 
مـــــن اإلجـــــــــــــــراءات الـــمـــعـــتـــمـــدة 
ــات الــمــعــنــيــة  ــهــ ــن قـــبـــل الــــجــ ــ مـ
فـــــي الـــمـــمـــلـــكـــة، فــــقــــد عـــمـــدت 
ــــى تــخــصــيــص  الــبــولــيــتــكــنــك إلـ
الطلبة  لــدخــول  واحــــدة  بــوابــة 
الجامعية  هويتهم  باستخدام 
إلكترونية  تحوي شريحة  التي 
هوية  معرفة  بواسطتها  يمكن 
ــى تــواجــد  ــة إلــ ــافـ الـــطـــالـــب، إضـ
ــكــــون مـــــن مـــمـــرضـــة  ــتــ ــــق يــ ــريـ ــ فـ
ــن عــن  ــيــ ــولــ ــئــ ــســ ــمــ ــة والــ ــيــ ــلــ ــكــ الــ
الصحة والسامة لضمان سير 
واالحترازات  اإلجــراءات  جميع 
جميع  وســامــة  صحة  لضمان 
كما  الكلية،  ومنتسبي  الطلبة 
ســيــقــوم الــفــريــق الــمــشــار إلــيــه 
بــالــقــيــام بــالــفــحــص الــعــشــوائــي 
الــســريــع لــكــل مـــن الــمــوظــفــيــن 
الكلية  أن  إلى  والطلبة، مشيًرا 

أعــدت دلــيــًا إرشــادًيــا عــن عــودة 
األكاديمية  والهيئتين  الطلبة 

واإلدارية.
وفيما يتعلق باالستعدادات 
عن  الــدراســة  بخيار  المتعلقة 
بــعــد، فــقــد تـــم رفـــع الــجــاهــزيــة 
عــدد  أكــبــر  الســتــيــعــاب  التقنية 
ــلــــبــــة بــشــكــل  ــن الــــطــ ــ مـــمـــكـــن مــ
ــع الــطــلــبــة الـــذيـــن  ــزامـــن مــ ــتـ مـ
ســـــوف يـــتـــلـــقـــون الـــــدراســـــة فــي 

الحرم األكاديمي. 
اإلدارة  تتقدم  الختام،  وفي 
التنفيذية لبوليتكنك البحرين 
للهيئتين  الــتــمــنــيــات  بــخــالــص 
والطلبة  واإلداريــــة  األكــاديــمــيــة 
بـــعـــام أكـــاديـــمـــي جـــديـــد مــلــيء 
التأكيد  مع  واإلبـــداع،  بالنجاح 
على  البوليتكنك  حــرص  على 
مثالية  تــعــلــيــمــيــة  بــيــئــة  تــوفــيــر 
وآمنة لجميع منتسبيها، حيث 
يقعان  وتعليمهم  صحتهم  إن 
واهتمامات  أولــويــات  رأس  على 

المؤسسة. 

ح�سور طلبة البوليتكنك اختياريا  للف�سل الأول مـن الـعام الـدرا�سـي الـحـالـي

أعـــلـــن الــمــهــنــدس بـــاســـم بن 
ــان  ــكـ ــر اإلسـ ــ يـــعـــقـــوب الـــحـــمـــر وزيــ
تــدشــيــن تــطــبــيــق هــاتــفــي جــديــد 
يـــقـــدم الــــخــــدمــــات االلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لــلــمــواطــنــيــن عــلــى مــــدار الــســاعــة 
الــتــواصــل  عملية  تسهيل  بــهــدف 
ويدعم  والمواطنين،  الــوزارة  بين 
الــهــواتــف  تشغيل  أنــظــمــة  جميع 
ــة الـــــتـــــي تــــعــــمــــل بـــنـــظـــام  ــ ــيـ ــ ــذكـ ــ الـ
شركة  بأجهزة  الخاص  التشغيل 
ــد  ــدرويــ أنــ وأجــــهــــزه   )IOS( أبـــــل 

.)Android(
ــان أن  ــ ــكـ ــ وأوضـــــــح وزيــــــر اإلسـ
ــيـــق الــــــــذي اســـتـــحـــدثـــتـــه  ــبـ ــتـــطـ الـ
ــوات  ــنـ ــقـ ــد أحـــــــدث الـ ــعـ الـــــــــــوزارة يـ
ــًا  ــواصـ ــي تــتــيــح تـ ــتـ الـــجـــديـــدة الـ
وتفاعًا بين الوزارة والمواطنين، 
وأنه يضاف إلى سلسلة الخدمات 
للجميع  الــمــتــاحــة  اإللــكــتــرونــيــة 
ويضم  الــمــنــصــات،  مختلف  عــبــر 

العديد من المميزات.
وقـــــــال الـــمـــهـــنـــدس الـــحـــمـــر: 
التي  الــخــدمــات  تلخيص  يمكن 
ــان« في  ــكــ يــقــدمــهــا تــطــبــيــق »اإلســ
الدخول  عبر  رئيسية  خــدمــات   8
 ،)e-key( االلكتروني  بالمفتاح 
إذ يمكن من خاله تقديم طلب 
ــانـــي جـــديـــد لــجــمــيــع أنـــــواع  ــكـ إسـ
ــات اإلســـكـــانـــيـــة )وحـــــدة  الــــخــــدمــ
 – – قـــســـيـــمـــة ســـكـــنـــيـــة  ســـكـــنـــيـــة 
تمويل   – مــزايــا   – تمليك  شــقــة 
– تمويل  بــنــاء  تــمــويــل   – تــرمــيــم 
شـــــراء(، وخـــدمـــة االســتــعــام عن 
الــطــلــب اإلســكــانــي )عـــرض حالة 
اإلسكاني  الطلب  رقــم   – الطلب 
ــانــــي(،  ــكــ ــلـــب اإلســ الـــطـ تــــاريــــخ   –
الطلب  مرفقات  تحديث  وخدمة 
اإلســـكـــانـــي، إلــــى جـــانـــب تــحــديــث 

ــاب  ــســ بــــيــــانــــات االتــــــصــــــال والــــحــ
الدولي.

كــمــا يــقــدم الــتــطــبــيــق خدمة 
ــتــــواصــــل مــــع لـــجـــنـــة اإلســــكــــان  الــ
الــتــي تــخــتــص بــمــتــابــعــة ودراســــة 
الـــحـــاالت اإلنــســانــيــة، بــاإلضــافــة 
إلــــــــى الـــــخـــــدمـــــة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة 
ــرة والــتــي تتيح  ــراد األســ ــرار أفــ إقــ
إقـــــرار يسمح  تــقــديــم  لــلــمــواطــن 
على  باالطاع  االستغناء  للوزارة 
التقرير االئتماني في المعامات 
كتقديم  الــمــخــتــلــفــة،  اإلســكــانــيــة 
طلب جديد، أو تحديث الطلبات، 
مــن  ــا  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ تـــخـــصـــيـــصـــهـــا  أو 
الــخــدمــات، وذلـــك بــهــدف تسهيل 
وتقليص  اإلسكانية،  المراجعات 

الوقت والجهد للمراجعين.
يضاف إلى ذلك أن التطبيق 
ــدام  ــخـ ــتـ يـــتـــيـــح لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن اسـ
خـــدمـــة »تـــحـــت أمـــــــــرك«، والـــــذي 
الــعــلــيــا  اإلدارة  ــه  ــيـ ــلـ عـ تــــشــــرف 
بـــــــالـــــــوزارة بــــرئــــاســــة الـــمـــهـــنـــدس 
ــر  ــن يــعــقــوب الــحــمــر وزيـ بـــاســـم بـ
ــــك لـــاطـــاع على  ــان، وذلـ ــكــ اإلســ
الحاالت المستعجلة للمواطنين 

والـــــبـــــت فـــيـــهـــا فـــــي أقـــــــــرب وقــــت 
نــقــل ماحظات  وكــذلــك  مــمــكــن، 

ومقترحات المراجعين.
ويـــضـــم الــتــطــبــيــق مــجــمــوعــة 
مــن الـــروابـــط اإللــكــتــرونــيــة التي 
تسهل على المواطن، منها: رابط 
لــلــتــســجــيــل فـــي خــدمــة إشـــعـــارات 
وزارة  لــمــوقــع  ــــط  ورابــ الــحــكــومــة 
وعرض  اإلسكان،  وبنك  اإلسكان 
الــمــشــاريــع اإلســكــانــيــة )مــنــجــزة 
مستقبلية(   – الــتــنــفــيــذ  قــيــد   –
وعرض مشاريع مزايا المعتمدة.

ــار وزيـــر اإلســكــان إلــى أن  وأشـ
مر  اإللكتروني  التطبيق  تدشين 
بأكثر من مرحلة، إذ بدأت الوزارة 
بــحــصــر مــتــطــلــبــات الــمــواطــنــيــن 
ــم  ــم، وتــ ــهــ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ وتــــــدويــــــن احــ
جميع  ليائم  التطبيق  تصميم 
يضمن  بشكل  االحتياجات  تلك 
ــادة  ــفــ ــتــ ســـهـــولـــة الـــتـــصـــفـــح واالســ

الفعلية من الخدمات.
خضع  التطبيق  أن  وأضــــاف 

ــتـــأكـــد مــن  ــلـ لـــفـــتـــرة تـــجـــريـــبـــيـــة لـ
فـــاعـــلـــيـــتـــه وصــــمــــم بـــجـــهـــود مــن 
ــة، ويــمــكــن  ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ الــــــكــــــوادر الـ
تقنية  عبر  وتحديثه  به  التحكم 
بــعــد، كــمــا سيخضع  الــعــمــل عـــن 
ضمن  للتقييم  ذلـــك  بــعــد  فــيــمــا 
قدرته  للتأكد من  مرحلة الحقة 
على التواصل بشكل آمن وسلس.

ــان  ــ ــكــ ــ واخـــــتـــــتـــــم وزيـــــــــــر اإلســ
تــصــريــحــه بـــاإلشـــارة إلـــى أن هــذه 
الـــخـــطـــوة تـــواكـــب تـــوجـــه الــــــوزارة 
لــتــطــويــر خــدمــاتــهــا الــتــواصــلــيــة 
وصــول  وتسهيل  المواطنين  مــع 
الــمــاحــظــات والــمــقــتــرحــات إلــى 
المختلفة،  بــــاإلدارات  المعنيين 
تحويل  استكمال خطة  إطــار  في 
ــع خـــــدمـــــات الـــــــــــــوزارة إلــــى  ــيـ ــمـ جـ
خــدمــات إلــكــتــرونــيــة، بــمــا يضمن 
سرعة اإلنجاز بالجودة المطلوبة 
وتـــقـــلـــيـــص الـــــتـــــواجـــــد الـــفـــعـــلـــي 

للمواطنين بمبنى الوزارة. 

»الإ�ســكان« تطلــق خدماتهــا عبــر »تطبيــق« الهواتــف الذكيــة

تعلن  الــقــادم 2021-2022م،  األكــاديــمــي  الــعــام  لــبــدء  اســتــعــداًدا 
كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( عن أن نظام التعليم 
بإمكانهم  حيث  للطلبة،  اختيارًيا  سيكون  القادم  األكاديمي  للعام 
االختيار بين الدراسة بنظام الحضور أو التعليم االفتراضي )عن 
بعد(، عبر الدخول على رابط االستمارة المخصص لهذا الغرض 
والذي تم إرساله عبر البريد اإللكتروني لجميع الطلبة المسجلين 
للفصل الدراسي القادم، حيث أن االختيار الذي سيسجله الطالب 
الفصل  نهاية  ثابتًا حتى  يكون  إليها سوف  المشار  االستمارة  في 

الدراسي, علًما بأن الدراسة ستبدأ في 12 سبتمبر 2021م. 
} د. ريم البوعينين.} الشيخ علي بن عبد الرحمن.

} باسم الحمر.



حـــذر مــســؤولــون أمــريــكــيــون يــتــعــامــلــون مع 
من  مــؤخــرا  الخارجية  وزارة  األفــغــان  الالجئين 
الــزواج  على  وفتيات  نساء  فيها  ُأجــبــرت  حــاالت 
لهن  آمــن  تأمين خــروج  بهدف  كابول،  في مطار 
إن«  إن  »ســي  نقلته شبكة  لما  ووفقا  البالد.  من 
المسؤولين  فإن  مطلعة،  مصادر  عن  األمريكية 
الالجئين  مع  بالتعامل  المعنيين  األمريكيين 
األفغان الذين وصلوا مؤخرا إلى اإلمارات كتبوا 

برقية دبلوماسية بشأن هذه القضية.

والفتيات  النساء  بعض  إن  المصادر  وقالت 
اإلجــالء  مــراكــز  أحــد  فــي  المقيمات  األفغانيات 
بــأن أســرهــن أجبرتهن على  أفـــدن  فــي اإلمــــارات 
الزواج في محيط مطار كابل من رجال حصلوا 
على تأشيرة خروج، حتى يتمكّن من الخروج من 
البالد. وفي بعض الحاالت المبلغ عنها، دفعت 
العائالت إلى الرجال المؤهلين لإلجالء )كانوا 
على قائمة المرحلين( آالف الدوالرات للزواج أو 
االدعاء بأنهم أزواجهن، فقط بهدف الخروج من 

أفغانستان. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
مــزاعــم  تــأخــذ  الــخــارجــيــة  »وزارة  الــجــمــعــة:  ــوم  يـ
وتلتزم  الجد  محمل  على  هــذه  بالبشر  االتجار 
بحماية األفراد المعرضين للخطر على مستوى 
األمريكية  الحكومة  عبر  ننسق  نحن  الــعــالــم.. 
ومع الشركاء المحليين والدوليين للكشف عن 
الحاالت المحتملة لالتجار بالبشر بين األفغان 
التوطين  إعـــادة  مــواقــع  فــي  للخطر  المعرضين 

وحماية الضحايا الذين يتم تحديدهم«.

م�س�جد  �أول  تد�س�ن  دب�ي«  »كهرب�اء 

متمي�ز بيئ�ي  بت�سني�ف  �لعال�م  ف�ي 

أول  السبت،  أمــس  حتا،  منطقة  في  دبــي  ومياه  كهرباء  هيئة  دشنت 
بالمباني  الخاص  البالتيني  التصنيف  على  يحصل  العالم  في  مسجد 
الخضراء، من المجلس األمريكي لألبنية الخضراء، محققا 83 نقطة. 
الذي جرى  المسجد  »وام«، فقد حصل  األنباء اإلماراتية  وكالة  وبحسب 
الــرابــع(.  )اإلصـــدار  البيئي  والتصميم  الطاقة  في  الــريــادة  على  تدشينه 
وأنشأت الهيئة المسجد الذي يستوعب أكثر من 600 مصٍل على مساحة 
وقـــال سعيد  البيئية.  االســتــدامــة  معايير  أعــلــى  وفــق  مــربــعــًا  مــتــرًا   1050
ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  المنتدب  العضو  الطاير  محمد 
دبـــي: نــحــرص فــي جميع مــشــروعــاتــنــا ومــبــادراتــنــا عــلــى االلـــتـــزام بأعلى 
 »2040 الحضرية  دبــي  »خطة  مع  انسجامًا  والكفاءة  االستدامة  معايير 
الــتــي أطــلــقــهــا الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الــدولــة 
تــعــزيــز مفهوم  عــلــى  الهيئة  وتــعــمــل  دبـــي.  الـــــوزراء حــاكــم  رئــيــس مجلس 
المباني الصفرية الطاقة والتي تمثل رافدًا قويًا الستراتيجيات التنمية 
نــمــوذج داعــم للنمو االقــتــصــادي مــن دون اإلضــرار  المستدامة فــي إطــار 
الشيباني مدير  الشيخ أحمد  بالبيئة ومواردها.  من ناحيته، قال حمد 
عــام دائـــرة الــشــؤون اإلســالمــيــة والــعــمــل الــخــيــري فــي دبـــي: »تــلــتــزم دائــرة 
الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي بالحفاظ على البيئة بما يدعم 

�كت�ساف طحالين في بطن فتاة �إمار�تية 
في حالة نادرة الحدوث على مستوى العالم، اكتشف فريق طبي في 
العمر 20 عاما،  تبلغ من  إماراتية  فتاة  ثانيا في جسد  اإلمــارات طحاال 
الجهاز  فــريــق جــراحــة  واكــتــشــف  ــراء عملية جــراحــيــة بسيطة.  إجـ خــالل 
الهضمي بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي بدولة اإلمارات خالل إجراء 
أن  إماراتية،  أنها سرطانية من بطن  جراحة الستئصال كتلة يشتبه في 
الكتلة المراد استئصالها هي طحال ثان غير الرئيسي، بحسب »البيان«. 
التي  المشابهة  بالحاالت  مقارنة  جــدا  كبيرا  الطحال  حجم  ويعد 
في  فعادة  حالة،   30 على  يزيد  ال  بالمجمل  وعددها  العالم،  في  حدثت 
مثل هذه الحاالت حول العالم يكون حجم الطحال الثاني ال يزيد على 5 
سنتيميترات، لكن إضافة إلى ندرة هذه الحالة فإن حجمه كان يزيد على 
10 سنتيميترات، ما جعلها أول حالة على مستوى الدولة وعلى مستوى 

العالم من حيث حجم الطحال الثاني.

�لمقاتلة �ل�سعودية فريدة 

�لي�زي�دي تث�ي�ر �لإعجاب 

�أول ظ�ه�ور م��س�ل��ح ف��ي 

دفعة  أول  إلـــى  تنتمي  ســعــوديــة،  مقاتلة  أثــــارت 
نسائية انضمت إلى وحدات الجيش السعودي برتب 
بزيها  ظــهــرت  بعدما  مواطنيها،  إعــجــاب  مختلفة، 
البندقية، في مشهد غير  القتالي تحمل  العسكري 
مألوف في المملكة. ونشرت وزارة الدفاع السعودية 
صورة للمقاتلة فريدة اليزيدي، في حسابها بموقع 
»تويتر«، تحت تعليق »سعودية.. شامخة أبية«، قبل أن 
تجد صورة الشابة تفاعال الفًتا على مواقع التواصل 
االجتماعي في المملكة. وقالت اإلعالمية السعودية 
خديجة عبداهلل إن صورة اليزيدي للتاريخ، مضيفة: 
»سعيدة بالمستوى العالي الذي وصلت إليه الفتيات 
اليزيدي  وفريدة  بإنجازاتهن«.  فخورة  السعوديات.. 
ــدة مــن دفــعــة مــجــنــدات ســعــوديــات أصبحن أول  واحـ
بعدما  الــســعــوديــة،  المسلحة  الــقــوات  فــي  مــقــاتــالت 
أنهين دورة تدريبية في مركز عسكري نسائي افتتح 

بالرياض، ضمن خطط واسعة لتمكين النساء. 
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ق��ا���س��ر�ت  بينهن  �أف��غ��ان��ي��ات  �أم��ري��ك��ي��ة:  �إع����ام  و���س��ائ��ل 

ت��زوج��ن ف��ي م��ط��ار ك��اب��ول ب��ه��دف �ل���خ���روج م��ن �ل��ب��اد

} الصورة التاريخية.

عبداملنعم إبراهيم

نتمنى �إعفاء �لمو�طنين من ر�سوم فح�ص »كورونا« بالمطار
أخرى  توفير مصادر  التي تحرص على  الخليج  دول  بين  البحرين من 
خليجًيا  للبحرين  والترويج  السياحة  أهمها  القومي،  للدخل  النفط  غير 
األشقاء  واستضافة  السفر،  حركة  وتشجيع  السياح،  الستقطاب  وعالمًيا 
من الدول الخليجية، وتشجيعهم لزيارة البحرين، وخصوًصا في اإلجازات 
األسبوعية واألعياد، وقد حرصت الحكومة مؤخًرا على تقديم الدعم المالي 
جائحة  بسبب  المالية  أزمتهم  لتجاوز  السفر  ومكاتب  السياحة  لشركات 
كورونا الفتاكة التي قيدت حركة السفر، وأدت إلى تراجع أعداد المسافرين 
والسياح بين البحرين وبقية دول العالم. وفي اآلونة األخيرة الحظنا تعافي 
حركة الطيران من األزمة، وعاد مطار البحرين يستقبل المئات، بل اآلالف 

من المسافرين والسياح الخليجيين والعرب واألجانب.
دينارا  كورونا من 24  الخاصة بفيروس  الفحص  زيادة قيمة رسوم  لكن 
البحرين من  إلى  القادمين  المطار للمسافرين  دينارا في  إلى 36  بحرينيا 
الخارج يتعارض مع توجهات الحكومة في إنعاش حركة السفر والسياحة في 
البحرين.. فقط لنتخيل أن عائلة بحرينية أرادت السفر إلى الخارج، سواء 
للعالج أو السياحة أو التعليم والدراسة، أو حتى للعمل في الخارج، فإن هذه 
الرسوم سوف تكون عبًئا مالًيا على العائلة، كما أنها ستكون عاماًل محبًطا 
أو  البحرين  زيــارة  في  يفكر  حين  األجنبي  أو  العربي  أو  الخليجي  للسائح 
ثالثة  )مسحة  إضافة  بعد  وخصوًصا  البحرين،  أرض  في  بالسياحة  القيام 

إجبارية( للمسافر في اليوم الخامس بعد العودة من السفر.
المفدى  الــمــلــك  الــبــحــريــن بتوجيهات مــن جــاللــة  بــذلــت حــكــومــة  لــقــد 
-حفظه اهلل-الكثير من الجهود والمساعدات المالية والعالجية والصحية 
عاشتها  التي  العصيبة  الفترة  طــوال  البحرين  في  والمقيمين  للمواطنين 
البحرين وكل بالد العالم لمواجهة جائحة كورونا، وقدمت الحكومة حزما 
كبيرة من الدعم المالي للمواطنين، وقدمت فحوصات مجانية، كما قدمت 
ونالت  البحرين،  أرض  على  يقيم  من  لكل  أيًضا  ولقاحات مجانية  أمصااًل 
العالم، ومنظمة  كبيًرا من بقية حكومات  تأييًدا وتقديًرا  البحرين  حكومة 

الــصــحــة الــعــالــمــيــة لــجــهــودهــا الــكــريــمــة إلنــقــاذ 
البشرية من عدوى فيروس كورونا.

كورونا  رســوم فحوصات  زيــادة  لكن لألسف 
الخيرة  الــجــهــود  هــذه  لتنسف  جـــاءت  األخــيــرة 

)2020 و2021(،  الماضية خالل عامي  الشهور  الحكومة طوال  بذلتها  التي 
للسياح  »عقاب«  رســوم  أو  السفر،  »عقاب« لمن يفكر في  رســوم  كانت  لو  كما 
الذين ينوون زيارة مملكة البحرين في اإلجازات واألعياد ومواسم السياحة 

والسفر. 
إلى 36 دينارا  الزيادة في رسوم الفحص من 24 دينارا  أثــارت هذه  لقد 
استياًء شعبًيا كبيًرا، ألنهم وجدوا فيها عبًئا مالًيا جديًدا يقع على ظهورهم، 
تؤثر  الــخــارج.. وســوف  إلى  السفر  الطبيعي في  فقط ألنهم مارسوا حقهم 
الخليجيين  والمسافرين  السياح  استقطاب  على  سلًبا  الــرســوم  هــذه  زيــادة 

والعرب واألجانب ممن يفكرون في زيارة مملكة البحرين.
الــرســوم  هــذه  فــي  النظر  ُتعيد  أن  المختصة  الجهات  على  نتمنى  لــذا 
الــســفــر والسياحة  فــيــهــا، والــتــي تعطل وتــضــرب مــكــاتــب  الــمــبــالــغ  الــجــديــدة 
لألجانب  مناسبة  تكون  أن  ونتمنى  كــورونــا..  أزمــة  بعد  انتعاشها  بداية  في 
جعلت  دواًل  هناك  أن  وخصوًصا  للمواطنين،  مجانية  تكون  وان  والسياح، 
هذه الفحوصات الخاصة بكورونا مجانية لمواطنيها في المطارات ومنافذ 
الدخول والخروج برا وبحرا.. وقد عودتنا حكومتنا الرشيدة أنها أكثر رعاية 

واهتماما وكرما إزاء المواطنين من أية دولة أخرى.
)السياحة(،  بينها  من  القومي،  الدخل  مصادر  تنويع  أن  نؤكد  وختاًما 
الرسوم، سواء لفحص  زيــادة  فإن  وبالتالي  الدولة،  قبل  سياسة حكيمة من 
من  تعتبر  الــفــنــدقــة  أو  والــســفــر  بــالــحــركــة  تتعلق  أخــــرى  ــوم  رســ أو  ــا،  ــورونـ كـ
القطاع  وهـــذا  الــبــحــريــن..  مملكة  فــي  السياحة  وانــتــعــاش  لنمو  المعيقات 
المهم يحتاج إلى الدعم والمساندة حتى يقف على قدميه بعد أزمة كورونا 

الفتاكة.

} المسجد الحاصل على التصنيف المتميز.
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

بجد  عملن  الالتي  الرتبويات  من 

والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  ون�شاط 

اأ�شهمت اإ�شهاما فاعال يف الرتقاء بالعملية 

الرتبوية من خالل الوظائف التي تقلدتها 

يف وزارة الرتبية والتعليم، فكانت متميزة 

طالبة  اأكانت  �شواء  اأظفارها  نعومة  منذ 

على مقاعد الدرا�شة يف املدار�س احلكومية 

اأو من خالل متابعتها للتعليم العايل، وقد 

اأدى متيزها اإىل نيلها للعديد من احلوافز 

واجلوائز التكرميية يف العديد من املحافل، 

اإنها الأ�شتاذ نفي�شة حممد اإبراهيم عبيد.

الأ�شتاذة نفي�شة حممد عبيد من مواليد 

املحرق، تعلمت يف مدار�شها وت�شربت من 

عاداتها وتقاليدها وتربت يف اإحدى بيوتها 

والعلمي  والثقايف  الديني  الطابع  ذات 

يف  البتدائية  املرحلة  فكانت  والرتبوي، 

ال�شلمانية  ومدر�شة  الغربية  املدر�شة 

كانت  عندما  ال�شعدية  حليمة  ومدر�شة 

مدير املدر�شة الأ�شتاذة �شمرية حلبي، اأما 

فكانت  والثانوية  الإعدادية  باملرحلتني 

مدر�شة احلورة الإعدادية الثانوية للبنات 

الأ�شتاذة  املدر�شة  مدير  كانت  ما  عند 

وهيبة �شلطاين.

حممد  نفي�شة  الأ�شتاذة  تخرجت  وقد 

عام  للمعلمات  العايل  املعهد  من  عبيد 

1973م، وُعيِّنت مديرا واإداريا يف اإحدى 

املدار�س الثانوية بعد ح�شولها على دبلوم 

عاٍل من املعهد العايل للمعلمات، ويف هذه 

الأثناء اأحلقته بدبلوم اآخر لدرا�شة الرتبية 

الفنية ملدة عام يف بريطانيا، كما انت�شبت 

اإىل جامعة بريوت العربية وح�شلت على 

لي�شان�س يف التاريخ بتفوق عام 1986م 

العربي،  الوطن  يف  الدورات  جميع  على 

جميع  على  الأوىل  املرتبة  على  حازت  اإذ 

)الأردن،  الدورات  جميع  يف  املتقدمني 

م�شقط، الإ�شكندرية، بريوت(، هذا املوؤهل 

اإحدى  يف  م�شاعدا  مديرا  لتكون  قادها 

املدار�س الثانوية عام 1993م حتى عام 

1998م.

نفي�شة  الأ�شتاذة  ح�شول  وبعدها 

دبلوم  يف  الأول  املركز  على  عبيد  حممد 

جامعة  من  الرتبية  يف  العليا  الدرا�شات 

البحرين عام 1992م ُكِرّمت يف عيد العلم 

من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ عي�شى بن 

�شلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه.

الأ�شتاذة  حت  ّ ُر�شِ 1998م  عام  ويف 

نفي�شة حممد عبيد لتكون مديرا للمرحلتني 

2005م،  عام  حتى  والثانوية  الإعدادية 

ويف هذه الأثناء ح�شلت على دبلوم الإدارة 

1994/  1995م،  عام  بامتياز  املدر�شية 

لإحدى  مديرا  ُعيِّنت  2005م  عام  ويف 

املدار�س الثانوية حتى عام 2010م.

حممد  نفي�شة  الأ�شتاذة  التحقت  وقد 

مملكة  يف  الدورات  من  بالعديد  عبيد 

يف  متعددة  موا�شيع  تناولت  البحرين 

وطرائق  والإدارة،  والقيادة،  املناهج، 

املعلمني،  وتقييم  الرتبوي،  التقومي 

1995م،  عام  امل�شتقبلية  الرتبية  ويف 

ودورة  1996م،  عام  الآيل  واحلا�شب 

عام  اأ�شا�شية  تربوية  كوحدة  املدر�شة  يف 

والإر�شاد  التوجيه  يف  ودورة  1997م، 

تنمية  واأخرى  1997م،  عام  الرتبوي 

الدافعية عند املعلمني عام 1998م، ودورة 

وتطوير  2000م،  عام  اجلودة  اإدارة  يف 

كفاءة اجلامعيني داخل املوؤ�ش�شة الرتبوية 

عام  ال�شرتاتيجي  التخطيط  جمال  يف 

لتطوير  املتميز  للمدير  ودورة  2005م، 

معهد  يف  2006م،  عام  الإداري  الأداء 

البحرين للدرا�شات امل�شرفية، واأخرى يف 

جتويد القراآن عام 2004/  2005م.

حممد  نفي�شة  الأ�شتاذة  تراأ�شت  وقد 

جلنة  مثل  من  اللجان  من  العديد  عبيد 

درا�شة وتطوير املجالت العملية للمرحلة 

عام  حتى  2000م  عام  من  الإعدادية 

للمعلمني  ال�شت�شارية  واللجنة  2003م، 

2004م،  عام  حتى  2000م  عام  من 

ت�شنيف  معايري  وو�شع  درا�شة  وجلنة 

2004/  2006م،  عام  الثانوية  املدار�س 

لالمتحانات  ال�شبط  مركز  وجلنة 

من  ال�شمالية  املنطقة  ملدار�س  العدادية 

كما  2005م،  عام  حتى  2003م  عام 

من  اللجان  من  العديد  يف  ع�شوا  كانت 

الحتياجات  درا�شة  جلنة  ع�شوية  مثل 

املدار�س  ومديرات  ملديري  التدريبية 

عام  حتى  1997م  عام  من  الإعدادية 

1999م، وجلنة تطوير املناهج للمرحلة 

من  الوزارية  التظلمات  وجلنة  الثانوية، 

عام 2000م حتى عام 2005م، واللجنة 

ومتثيل  الرتبوية  للموؤمترات  العامة 

البحرين  يف  املدار�س  ومديرات  مديري 

2004م،  عام  حتى  2000م  عام  من 

وجلنة ت�شحيح اأوراق املمتحنني لوظيفة 

عام  حتى  عام 2000م  من  م�شاعد  مدير 

2004م، وجلنة تطوير التعليم البتدائي 

2005م،  عام  حتى  2002م  عام  من 

حمدان  جلائزة  الوطني  الفريق  وجلنة 

اآل مكتوم عام 2004م، وجلنة  بن را�شد 

مدار�س  ومديرات  ملديري  ال�شر  اأمانة 

2007/  2008م،  عام  الثانوي  التعليم 

املعلم  بيوم  لالحتفال  الوزارة  واللجنة 

عام 2008/  2009م، اإ�شافة اإىل ع�شوية 

وفد مملكة البحرين لالجتماع الت�شاوري 

جمل�س  لدول  والتعليم  الرتبية  لوزراء 

فرباير  الكويت  يف  اخلليجي  التعاون 

2007م.

امل�شاركات  يف  واحل�شور  التميز  هذا 

اإىل  عبيد  حممد  نفي�شة  الأ�شتاذة  قاد 

التكرمي من قبل جهات خمتلفة، فقد ُكِرّمت 

عام  العلم  عيد  احتفالت  يف  مرات  ثالث 

الأوىل  املرتبة  على  حل�شولها  1989م 

املعلم  وكذلك  اللي�شان�س،  مرحلة  يف 

عام  ُكِرّمت  كما  1990م،  عام  املتميز 

الأوىل  املرتبة  على  حل�شولها  1992م 

الرتبية،  يف  العليا  الدرا�شات  دبلوم  يف 

املعلم  حافز  على  ح�شولها  اإىل  بالإ�شافة 

عام  اآخر  وحافز  1981م،  عام  املتميز 

مديرا  كانت  عندما  وحافز  1985م، 

اآخر عندما  م�شاعدا عام 1997م، وحافز 

كانت مدير مدر�شة للمرحلة الثانوية عام 

2006/  2007م، كما ُكِرّمت من قبل عدة 

البحرين  نادي  من  اجتماعية  موؤ�ش�شات 

للزهور حل�شولها على اجلائزة الأوىل يف 

ت�شميم الأثاث على م�شتوى الأفراد مقدمة 

اآل  اإبراهيم  من �شمو ال�شيخة �شبيكة بنت 

قرينة �شاحب اجلاللة  اهلل  خليفة حفظها 

حفظه  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

فوز  على  عطفا  عام 2005م،  ورعاه  اهلل 

بجوائز  اأدارتها  التي  املدار�س  جميع 

2003/  2004م  عام  متقدمة  ومراكز 

وعام 2004/  2005م.

عبيد  حممد  نفي�شة  ولالأ�شتاذة 

يف  املوؤمترات  من  العديد  يف  م�شاركات 

عددها  و�شل  خمتلفة  تربوية  موا�شيع 

م�شاركتها  اأكانت  �شواء  م�شاركة،  اإىل 16 

يف  ريادية  م�شاريع  اأو  اأوراق  تقدمي  يف 

موا�شيع خمتلفة اأو بحوث.

الذي  التميز  اإن  القول  ميكن  وعليه 

اأخذ م�شاحة وا�شعة يف التاريخ الرتبوي 

لالأ�شتاذة نفي�شة حممد عبيد العملية جاء 

لوحة  يف  مل�شاته  وا�شًعا  بقوة  لي�شهم 

يف  البحرين  ململكة  الرتبوي  التاريخ 

مئويتها الأوىل.

نفي�سة حممد عبيد

املرور: خطة مرورية للعودة اإىل املدار�س وتاأمني �سالمة الطلبة
تزامناً مع العودة للمدار�س ويف اإطار دورها 

يف تاأمني �شالمة الطلبة والطالبات، اأعدت الإدارة 

العامة للمرور خطة مرورية تهدف لتحقيق �شنة 

اآمنة وان�شياب احلركة املرورية لأولياء  درا�شية 

من  عدد  على  ا�شتملت  حيث  وال�شواق،  اأمورهم 

املرور،  �شرطة  اأداء  بتطوير  الكفيلة  الربامج 

املدار�س وذلك  املجتمع، وحرا�س  و�شرطة خدمة 

التوعوية  املحا�شرات  من  عدد  تقدمي  خالل  من 

ل�شواق حافالت املدار�س.

تعمل  اإنها  للمرور  العامة  الإدارة  واأكدت 

املدار�س  حميط  يف  املروري  التواجد  على 

الوعي  رفع  خطط  وو�شع  التعليمية  واملنطقة 

مما  والطالب  الأمور  واأولياء  ال�شائقني  لدى 

خالل  من  ال�شالمة  معدلت  رفع  يف  ي�شاهم 

البلديات  الأ�شغال و�شوؤون  التعاون مع وزارة 

م�شرتكة  جلنة  يف  ممثلة  العمراين  والتخطيط 

باملدار�س  املحيطة  الطرق  على  بالطالع  تقوم 

للنظر يف م�شتوى ال�شالمة من عالمات مرورية 

اأو حتويل  اإر�شادية  اأر�شية ولوحات  وخطوط 

للمرور.

املرورية وحتقيق  ت�شهيل احلركة  اأجل  ومن 

م�شتخدمي  للمرور  العامة  الدارة  دعت  الأمان 

الطريق اإىل اأهمية اللتزام بالأنظمة والر�شادات 

موؤكدًة  اخلاطئة،  ال�شلوكيات  وجتنب  املرورية 

على �شرورة تعاون ال�شواق واأولياء الأمور مع 

�شرطة املجتمع وحرا�س املدار�س لتنظيم احلركة 

املرورية بالقرب من املدار�س.

ُتعد املوافقة الأوىل عاملًيا.. الفريق الوطني الطبي:

اإتاحة اجلرعة املن�ّسطة من تطعيم »�سبوتنيك«

اأعلن الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19(، بعد 

موافقة جلنة التطعيمات مبملكة البحرين، اإتاحة اجلرعة املن�شطة ملن اأكملوا 6 

اأ�شهر من اأخذ اجلرعة الثانية من تطعيم )�شبوتنيك( للفئة العمرية البالغة 18 

عاًما فما فوق، اإذ ميكن لهذه الفئة اأخذ نف�س نوع تطعيم اجلرعة الأوىل والثانية 

)�شبوتنيك( كجرعة من�شطة، وذلك بناًء على املوؤ�شرات الوطنية، وبعد مراجعة 

الوثائق والبيانات من قبل اجلهات املخت�شة، بالتن�شيق مع مركز غاماليا الوطني 

لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ووزارة ال�شحة بالحتاد الرو�شي.

اجلرعة  اإتاحة  على  املوافقة  هذه  اأن  اإىل  الطبي  الوطني  الفريق  واأ�شار 

العامل،  م�شتوى  على  الأوىل  ُتعد  )�شبوتنيك(  تطعيم  على  للحا�شلني  املن�شطة 

وذلك ا�شتمراًرا للجهود �شمن احلملة الوطنية للتطعيم، موؤكًدا اأن كل القرارات 

املتخذة بخ�شو�س التطعيمات واجلرعات املن�شطة تاأتي وفًقا لآخر امل�شتجدات 

اآخر  جانب  اإىل  التطعيمات  جلنة  يف  املعنيني  قبل  من  تتم  التي  والدرا�شات 

الدرا�شات العاملية يف هذا ال�شاأن.

الفئة ممن تنطبق  للراغبني من هذه  اأنه ميكن  الطبي  الوطني  الفريق  وبنّي 

عليهم ال�شروط املبادرة بالت�شجيل لأخذ اجلرعة املن�شطة من خالل الت�شجيل عرب 

اأو عرب تطبيق   healthalert.gov.bh املوقع الإلكرتوين التابع لوزارة ال�شحة

»جمتمع واعي«، من خالل اختيار »الت�شجيل لأخذ جرعات من�شطة« �شمن خيار 

الت�شجيل لأخذ التطعيم امل�شاد لفريو�س كورونا.

وحدة التحقيق اخلا�سة حققت يف 16 �سكوى خالل العام اجلاري
رئي�س  العام  املحامي  باأعمال  القائم  �شرح 

تلقت  قد  الوحدة  باأن  اخلا�شة  التحقيق  وحدة 

خالل الثلث الثاين من العام اجلاري 16 �شكوى، 

تنوعت الدعاءات فيها ما بني التعذيب واإ�شاءة 

املعاملة من قبل اأع�شاء قوات الأمن العام، وقد 

جميع  التحقيقية يف  اإجراءاتها  الوحدة  با�شرت 

تلك ال�شكاوى.

خالل  الوحدة  اأعمال  اإح�شائية  وب�شاأن 

الفرتة املذكورة، فقد ا�شتمعت الوحدة اإىل اأقوال 

متهًما  ا�شتجوبت 33  فيما  �شاكًيا و�شاهًدا،   22

العام،  الأمن  قوات  اأع�شاء  من  به  وم�شتبًها 

ال�شرعي  الطب  ل�شعبة  ال�شاكني  من   4 واأحالت 

والدعم النف�شي.

خالل  الوحدة  اأجنزته  مبا  يتعلق  وفيما 

حتقيقاتها  الوحدة  ا�شتكملت  فقد  ذاتها،  الفرتة 

العام  الأمن  قوات  اأع�شاء  اأحد  قيام  واقعة  يف 

اأثناء  يف  الغري  ج�شم  �شالمة  على  بالعتداء 

تاأديته لأعمال وظيفته، وانتهت اإىل اإحالة املتهم 

انتفاء  لديها  ثبت  بعدما  اجلنائية؛  للمحاكمة 

لأحكام  وفًقا  البدنية،  القوة  ا�شتعمال  احلق يف 

القوة،  ل�شتخدام  الأ�شا�شية  واملبادئ  القانون 

باإدانة  اجلنائية  ال�شغرى  املحكمة  ق�شت  وقد 

املحكمة  اأمام  ا�شتئنافًيا  احلكم  وتاأييد  املتهم، 

الكربى اجلنائية.

ال�شلطات  اإىل  وا�شتناًدا  ذاته،  ال�شياق  ويف 

املمنوحة للوحدة وفًقا لقرار اإن�شائها وتعليمات 

ثالثة  باإحالة  الوحدة  اأمرت  فقد  اأعمالها، 

املحاكم  لإدارة  العام  الأمن  قوات  اأع�شاء  من 

الإجراءات  لتخاذ  الداخلية  بوزارة  الع�شكرية 

لديها  ثبت  بعدما  جتاههم،  املنا�شبة  القانونية 

وقوع خطاأ قانوين منهم يف اأثناء تاأديتهم لأعمال 

اإ�شاءة  اإحدى �شور  ت�شبب يف وقوع  وظيفتهم، 

املعاملة التي ت�شتوجب امل�شاءلة التاأديبية.

اأخرى، تلقت الوحدة خالل الفرتة  من جهة 

بوزارة  الع�شكرية  املحاكم  اإدارة  من  ذاتها 

ت�شعة  بحق  �شادرة  تاأديبية  جزاءات  الداخلية 

�شبق  ق�شايا  يف  العام  الأمن  قوات  اأع�شاء  من 

املحاكم  لإدارة  باإحالتها  اأمرت  اأن  للوحدة 

الع�شكرية لتوقيع اجلزاء التاأديبي املنا�شب.

واأ�شاف رئي�س الوحدة اأنه يف اإطار حر�س 

ال�شلطات  مع  التوا�شل  على  الدائم  الوحدة 

واملوؤ�ش�شات والأجهزة الوطنية والدولية، بغية 

تبادل الروؤى والأفكار وتعزيز التعاون امل�شرتك؛ 

ل�شمان اللتزام مبعايري وقواعد حقوق الإن�شان 

الوطنية والدولية، فقد نظمت الوحدة بالتعاون 

لقاًء  ال�شورى  ملجل�س  العامة  الأمانة  مع 

واأع�شاء  الوحدة  واأع�شاء  افرتا�شًيا بني رئي�س 

واخت�شا�شات  اإن�شاء  حول  ال�شورى،  جمل�س 

للمعايري  وتطبيقاتها  اخلا�شة  التحقيق  وحدة 

الدولية، اإذ تطرق اللقاء اإىل تاريخ واآلية اإن�شاء 

�شمن  امل�شتقلة  الق�شائية  وطبيعتها  الوحدة 

واخت�شا�شاتها  باململكة،  الق�شائي  النظام 

الفريدة بالتحقيق والت�شرف يف جميع ادعاءات 

مدار  على  وجناحها  املعاملة،  واإ�شاءة  التعذيب 

�شنوات عملها يف التعامل ب�شفافية وحزم مع كل 

ب�شطت  التي  واحلقوقية  القانونية  التجاوزات 

ا ملحوًظا يف ن�شب  يدها عليها، ما اأثمر انخفا�شً

اجلرائم التي تخت�س بها عاًما تلو الآخر، حتى 

الإن�شان  حقوق  ل�شمان  الرئي�شة  الدعامة  باتت 

يف منظومة العدالة اجلنائية.

كما ت�شمن اللقاء �شرًحا مف�شالً جلميع �ُشعب 

الوحدة املتخ�ش�شة، والإجراءات القانونية التي 

تر�شدها،  اأو  اإليها  ترد  التي  ال�شكاوى  تتبع يف 

يف  لديها  املطبقة  الدولية  واملعايري  واملبادئ 

لتق�شي  اإ�شطنبول  بروتوكول  خا�شة  العمل، 

وتوثيق حالت التعذيب واإ�شاءة املعاملة.

على  حر�شهم  املجل�س  اأع�شاء  اأبدى  وقد 

وجه،  اأكمل  على  بدورها  للقيام  الوحدة  دعم 

امل�شرتك  التعاون  تعزيز  على  العمل  موؤكدين 

يف مراجعة وا�شتحداث القوانني التي تدعم دور 

من  احلد  يف  لالإ�شهام  الوحدة  واخت�شا�شات 

جرائم التعذيب واإ�شاءة املعاملة.

اأ�ساد بدور امل�ستوردين والتجار واملخل�سني اجلمركيني.. رئي�س اجلمارك:

خف�س مدة الإفراج عن ال�ساحنات القادمة للبحرين اإىل 52 دقيقة

اآل خليفة رئي�س  اأحمد بن حمد  ال�شيخ  �شرح 

من حتقيق  اجلمارك متكنت  �شوؤون  باأن  اجلمارك 

عن  الإفراج  مدة  خف�س  يف  متثل  جديد  اإجناز 

البحرين  مملكة  اإىل  القادمة  املحملة  ال�شاحنات 

مبتو�شط مدة انتظار 52 دقيقة لل�شاحنة الواحدة 

وذلك يف الن�شف الأول من �شهر اأغ�شط�س يف العام 

احلايل مقارنة بـ757 دقيقة يف العوام ال�شابقة، 

وجاء ذلك بناًء على موؤ�شر الأداء جل�شر امللك فهد.

باأن  خليفة  اآل  بن حمد  اأحمد  ال�شيخ  واأو�شح 

املا�شية  ال�شنوات  خالل  قامت  اجلمارك  �شوؤون 

اإ�شدار  يف  املتمثلة  الإجراءات  من  العديد  باتخاذ 

اجلهات  مع  التفاقيات  توقيع  ومنها  القرارات 

امل�شاهمة  النتائج  اأف�شل  حتقيق  بهدف  الرقابية 

يف انخفا�س متو�شط انتظار ال�شاحنات يف ج�شر 

التدريجي ملتو�شط  النزول  اإىل  اأدى  امللك فهد، مما 

زمن الفراج وذلك منذ عام 2014 ولغاية 2021 

و�شولً اإىل الهدف املرجو وهو 52 دقيقة.

ما  الإجناز  هذا  باأن  اجلمارك  رئي�س  واختتم 

اجلمارك  �شوؤون  لإجنازات  جديده  اإ�شافة  اإل  هو 

كافة  جهود  ت�شافر  لول  ليتحقق  كان  وما 

امل�شتوردين  بدور  م�شيدا  العالقة،  ذات  اجلهات 

مع  وتعاونهم  اجلمركيني  واملخل�شني  والتجار 

امل�شتوى من  للمحافظة على هذا  �شوؤون اجلمارك 

الر�شوم  وت�شديد  البيانات  باإعداد  اللتزام  خالل 

ان�شيابية  ل�شمان  ال�شحنة  و�شول  قبل  اجلمركية 

حركة ال�شحنات.  �ل�شيخ �أحمد بن حمد
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خالل جمل�س حمافظة ال�شمالية: الوعي

املجتمعي دعامة اأ�شا�شية للحد من جائحة كورونا

عبداحل�سني  ال�سيخ  بن  علي  ال�سمالية  حمافظ  اأ�ساد 

اجلاللة  �ساحب  ال�سامية حل�سرة  بالتوجيهات  الع�سفور 

املفدى حفظه  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�سى  امللك حمد 

اهلل ورعاه، واجلهود الوطنية بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

اإليه مملكة  ما و�سلت  اإىل  اأفظت  التي  اهلل،  الوزراء حفظه 

البحرين من م�ستوى عاٍل يف احلد من اجلائحة. 

اأقامته  الــذي  الفرتا�سي  املجل�س  خالل  ذلك  جاء   

جمال�س  اأع�ساء  من  عدد  بح�سور  ال�سمالية  املحافظة 

املجتمع  موؤ�س�سات  وممثلي  والبلدي  وال�سورى  النواب 

ومناطق  قرى  يف  والوجهاء  الأعيان  اإىل  بالإ�سافة  املدين 

هو  املجتمعي  الوعي  اأن  احل�سور  اأكد  حيث  املحافظة، 

الإجــراءات  واإن  اجلائحة،  من  للحد  الأ�سا�سية  الدعامة 

واحلزم القت�سادية واملالية التي اأقرها جاللة امللك املفدى 

كان لها الدور البارز يف الت�سهيل على كافة املواطنني خالل 

اجلائحة.

كافة  على  الوطنية  اجلهود  تظافر  اأن  اجلميع  وبني   

امل�ستويات والوعي املجتمعي للمواطن يف مملكة البحرين 

والنقلة النوعية يف تطبيق اآلية الإ�سارة ال�سوئية مل�ستوى 

انت�سار فريو�س كورونا التي اأقرها الفريق الوطني الطبي 

الدور  لها  كان  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

الأبرز يف مكافحة اجلائحة.

اللحوم املتوافرة اأ�شعارها عالية.. اأ�شحاب مالحم:

بوادر اأزمة حلوم.. واأ�شعار »الكيني« ترتفع اإىل 3.3 دينار
م�سطفى ال�ساخوري:

بيع  حمــال  اأ�سحاب  من  عــدد  قــال 

يف  الكينية  اللحوم  اأ�سعار  اإن  اللحوم 

الكيلوغرام  �سعر  واإن  متزايد،  ارتفاع 

كان  اأن  بعد  دينار،   3.3 جتاوز  الواحد 

دينارين  اإىل  دينارين  بني  يرتاوح  �سعره 

و200 فل�س ودينارين ون�سف قبل اأيام.

ال�سحنة  و�سول  مع  ذلــك  وتزامن 

الأول  اأم�س  الكينية  اللحوم  من  الأخرية 

قرار  بعد  وذلك  البحرين،  اإىل  »اجلمعة« 

بوقف  احليوانية  والرثوة  الزراعة  وكالة 

تف�سي  ب�سبب  الكينية  اللحوم  ا�سترياد 

مر�ٍس يف املوا�سي بجمهورية كينيا.

لـ»الأيام«  املالحم  اأ�سحاب  واأبــدى 

للحوم،  حمتملة  اأزمـــة  مــن  خماوفهم 

ا�سترياد  وقف  ــالن  اإع اأن  اإىل  م�سريين 

اللحوم  اأن  يعني  كينيا  من  املوا�سي 

ت�ستطيع  �سحيحة ول  �ست�سبح  الأفريقية 

اأن حمالهم  كما  ال�سوق،  تلّبي حاجات  اأن 

اللحوم  من  النوع  هذا  على  تعتمد  التي 

اأزمة حمتملة ب�سبب  باتت على مقربة من 

توافر  لعدم  وذلك  مبيعاتها؛  انخفا�س 

اللحوم خالل الأيام القليلة املا�سية.

ال�سوق،  يف  املتوافرة  البدائل  وحول 

ملحمة  �ساحب  علي  ها�سم  �سيد  اأ�سار 

يعد  مل  الإثيوبي  اللحم  اأن  اإىل  الكفيل 

ال�سوداين  اللحم  اأمــا  حالًيا،  ي�ستورد 

فاأ�سعاره عالية جًدا تقارب اللحم املحلي، 

وكمياته قليلة.

بتوريد  املالحم  اأ�سحاب  وطالب 

بديلة  اإ�سالمية  بلدان  من  حلوم  كميات 

للحم الكيني، كتلك التي كانت ت�ستورد من 

اإثيوبيا، اأو ا�سترياد حلوم من تنزانيا لأنه 

اإثيوبيا،  يف  املر�س  يطول  اأن  املتوّقع  من 

اأ�سا�سًيا يف  واإن اللحم الكيني بات منتًجا 

ب�سبب  كبرًيا  اإقبالً  وي�سهد  اللحوم  �سوق 

دخل  مع  تتنا�سب  التي  املعقولة  اأ�سعاره 

الكثري من الأ�سر البحرينية.

احليوانية  الــرثوة  وكالة  وكانت 

وقف  فيه  اأعلنت  تعميًما،  اأ�سدرت  قد 

ا  حر�سً وذلك  الكينية  اللحوم  ا�سترياد 

تف�سي  على  وبناًء  العامة  امل�سلحة  على 

حمى الوادي املت�سّدع يف جمهورية كينيا، 

وطالبت جميع املوّردين ب�سرورة اللتزام 

التام بالقرار.

و�سّرح خالد علي الأمني رئي�س جلنة 

وجتارة  �سناعة  بغرفة  الغذائية  الرثوة 

باأن  لـ»الأيام«،  �سابق  وقت  يف  البحرين، 

اأمر مرفو�س وغري  اأ�سعار اللحوم  ارتفاع 

مربر، اإذ اإن املخزون يف مملكة البحرين من 

لتلبية  يكفي  وامل�ستوردة  املحلية  اللحوم 

احتياجات ال�سوق، دون اأي تاأثر يذكر من 

قرار منع ا�سترياد اللحوم الكينية.

ارتفاع اأ�شعار الالبتوبات والأجهزة اللوحية 30%.. مع انطالق العام الدرا�شي:

اإقبال كبري على »القرطا�شيات« و�شراء احلقائب املدر�شية

فاطمة �سلمان:

والقرطا�سية  املدر�سية  الأدوات  بيع  حمال  �سهدت 

واحلوا�سيب  الذكية  الأجهزة  بيع  وحمال  واحلقائب 

خالل  كبرًيا  اإقبالً  واحلوا�سيب  )الالبتوب(  املحمولة 

املدار�س  عودة  مع  بالتزامن  وذلك  املن�سرمة،  الأيام 

واختيار عدد كبري من الطلبة خليار التعلّم احل�سوري 

املدار�س احلكومية،  األف طالب يف  اأكرث من 79  بواقع 

بالإ�سافة اإىل اآلف الطلبة يف املدار�س اخلا�سة.

اإىل  احلياة  عادت  الركود،  من  ون�سف  �سنة  وبعد 

لهذا  ا�ستعداداتها  تفاوتت  التي  واملكتبات  القرطا�سيات 

النتعا�س والإقبال الكبري على ال�سراء.

غري  اإقبالً  �سهدت  التي  الذكية  الأجهزة  اأ�سواق  اأما 

م�سبوق العام املا�سي اإثر اجتاه اأغلب اأولياء الأمور اإىل 

تراجًعا حمدوًدا هذا  �سهدت  فقد  ُبعد،  التعلّم عن  خيار 

ال�سابق،  بالعام  مقارنًة   %40 اإىل  ت�سل  بن�سبة  العام 

الأجهزة  تلك  بيع  حمال  اأ�سحاب  قال  ما  بح�سب 

لـ»الأيام«، اإل اأنه ل يزال ي�سهد اإقبالً.

احلا�سوب  واأجهزة  الذكية  الأجهزة  �سهدت  كما 

واأرجع   ،%30 اإىل  ي�سل  الأ�سعار  يف  ارتفاًعا  املحمول 

كلفة  زيادة  اإىل  الأ�سعار  ارتفاع  املحال  تلك  اأ�سحاب 

ال�سحن بن�سبة ت�سل اإىل %100.

)قرطا�سية  عبدالرحمن  �سعد  قال  جانبه،  من 

جميع  لتوفري  ا�ستعداداتها  القرطا�سية  »بداأت  املنار(: 

ومنها  املا�سي،  ال�سهر  منذ  املدر�سية  امل�ستلزمات 

احلقائب والأقالم والدفاتر والألوان وجميع القرطا�سية 

ريا�س  من  بدًءا  املراحل  وجلميع  للطالب،  الالزمة 

الطفال وحتى املرحلة اجلامعية«، مفيًدا اأن هذه الفرتة 

بني  كبرية  مناف�سة  هناك  الدرا�سي  العام  اقرتاب  مع 

ذروتها  و�ستبلغ  الأخرى،  التجارية  واملحال  املكتبات 

خالل الأ�سبوع الأول من العام الدرا�سي.

وعن الأ�سعار اأفاد باأن الأ�سعار يف متناول اجلميع 

وخمف�سة  خا�سة  اأ�سعار  هناك  كما  جًدا،  ومنا�سبة 

للطالب عرب بطاقة خا�سة حتت م�سمى بطاقة الطالب.

من جانبه، اأرجع علي عي�سى )قرطا�سية النورين( 

�سبب انتعا�س �سوق القرطا�سية واملكتبات اإىل القرارت 

الأخرية لوزارة الرتبية بال�سماح للطالب باحل�سور اىل 

اإىل جانب عودة املعلمني ملمار�سة التعليم يف  املدار�س، 

املدار�س وكذلك فتح املعاهد ودور التعليم اأمام الطالب 

هذه  خالل  القرطا�سية  اأن  مو�سًحا  ا،  اأي�سً للح�سور 

بدًءا من احلقائب  الفرتة عمدت اىل تنوع معرو�ساتها، 

والأقالم والدفاتر والأدوات املدر�سية الأخرى.

بداأوا  الدرا�سي  العام  اقرتاب  »مع  الطالب  اأن  واأكد 

يف  تدب  بداأت  واحلركة  لفت،  ب�سكل  ال�سراء  يف  فعالً 

املا�سية،  الفرتة  ركود  بعد  خا�سة  جمدًدا،  الأ�سواق 

بني  املناف�سة  بدء  والدليل  و�سحي،  جيد  اأمر  وهذا 

القرطا�سيات واملحال الكربى يف بدء عرو�سها املدر�سية 

جذب  �سبيل  يف  املدر�سية  الحتياجات  اأجمل  وتوفري 

الطالب واأولياء اأمورهم مًعا لل�سراء«.

للكمبيوتر(  )الو�سط  يو�سف  علي  حتدث  كما 

اأجهزة  ل�سراء  الأمور  واأولياء  الطالب  من  اإقبال  عن 

التي  »الك�س�سوارات«  الأخرى  وامللحقات  احلا�سوب 

الالبتوب  اأجهزة  ومنها  ُبعد،  عن  التعليم  على  تعينهم 

والتاب والطابعات والأحبار وال�سماعات وغريها، لفًتا 

وزيادة  الأجهزة  �سيانة  على  كبري  اإقبال  وجود  اإىل 

�سرعتها، واإن كان الإقبال ل ي�ساهي فرتة بدء الإعالن 

عن التعليم عن ُبعد، لكن يظل اإقبالً جيًدا اىل حد ما.

)اإليكرتونك�س  عبا�س  اأحمد  الراأي  ويوافقه 

بن�سبة  كان  واإن  جيد  الإقبال  اأن  اأكد  الذي  للكمبيوتر( 

ُبعد،  عن  التعلم  وبدء  املا�سي  العام  عن   %40 اأقل 

اأجهزة  على  ت�سب  ال�سراء  طلبات  غالبية  اأن  مو�سًحا 

احلا�سوب املحمول )الالبتوب(، اىل جانب التاب، وذلك 

ب�سكل  املراحل  وبقية  خا�سة  البتدائية  املرحلة  لطالب 

اأقل.

واأ�سار اىل ارتفاع الأ�سعار من 15 اىل 30%، مرجًعا 

بدورها  زادت  التي  ال�سحن  عمليات  ارتفاع  اىل  ال�سبب 

من 100 اىل 150%، اإىل جانب ارتفاع عمليات الت�سنيع 

ا  اأي�سً اأ�سهم  وغريها  امل�سنعية  يف  م�ساكل  ووجود 

دون  يحل  ذلك مل  اأن  اإل  موؤخًرا،  الأ�سعار  ت�ساعف  يف 

مثالًيا  خياًرا  بات  ُبعد  عن  التعليم  اأن  خا�سة  ال�سراء 

للكثريين، كما اأن املدار�س �ستكون ب�سكل ح�سوري اىل 

جانب التعليم عن ُبعد الذي ي�ستوجب �سراء متطلباته.

و�سف  فقد  للكمبيوتر(  )كروم  عبداجلليل  علي  اأما 

مقارنة  وجه  ل  اإنه  اإذ  باملتو�سطة،  ال�سرائية  احلركه 

اأن  الأم�س واليوم، خا�سة  ال�سراء بني  الإقبال على  بني 

منذ  م�سبًقا  حا�سوب  اأجهزة  ميتلكون  الطالب  غالبية 

اأن يكون لطالب  اأما  لل�سراء  املا�سي، ومن يتقدم  العام 

م�ستجد اأو ملن تلف جهازه.

اقرتح تطوير قنوات لالأمطار وم�شامري للم�شي ب�شارع عي�شى بن �شلمان

�شبيب يدعو اإىل ال�شتفادة من مياه الأمطار باإن�شاء بحريات طبيعية

حممد بحر:

الرابعة  الدائرة  ع�سو  اأكد 

في�سل  ال�سمايل  البلدي  باملجل�س 

�سرايا  مناطق  حاجة  �سبيب 

واأ�سبيلية  و�سلماباد  واأبوقوة 

ب�سبب  العاجل،  التطوير  اإىل 

ال�سرف  مل�ساريع  افتقارها 

البنية  من  وخلوها  ال�سحي 

التحتية لت�سريف مياه الأمطار.

ــرتاح  اق يف  �سبيب  وقـــال 

املخت�سة  اجلهة  اإىل  به  تقّدم 

من�سوب  بها  املعنية  املناطق  باأن 

وقريب  جًدا  مرتفع  جوفية  مياه 

تتوفر  كما  ــس،  الأر� �سطح  من 

امتداد  على  منا�سبة  م�ساحات 

ال�سيخ عي�سى بن �سلمان،  �سارع 

جتمع  قنوات  لعمل  ومنا�سبة 

للم�سي  وم�سامري  اأمطار  مياه 

ومواقف �سيارات عامة.

املــقــرتح  اأن  اإىل  واأ�ـــســـار 

�سارع  �سفتي  تطوير  ي�ستهدف 

�سلمان  ــن  ب عي�سى  ال�سيخ 

مما  واأبــوقــوة،  �سرايا  ومنطقة 

مب�ستوى  الرتقاء  يف  �سي�سهم 

وم�ساريع  التنموية  امل�ساريع 

اأهداف  وحتقيق  التحتية  البنية 

مملكة  يف  امل�ستدامة  التنمية 

املنطقة  تطوير  وكذلك  البحرين، 

و�سعها  وحت�سني  وجتميلها 

البيئي، كما �سي�سهم امل�سروع يف 

الأمطار،  مياه  م�سكلة جتمع  حّل 

وتقليل املياه اجلوفية والرطوبة 

وتهيئة  ال�سكنية،  املناطق  من 

الريا�سات  ملمار�سة  املناطق 

الهوائية.

الرابعة  الدائرة  ع�سو  وذكر 

باأنه  ال�سمايل،  البلدي  باملجل�س 

ميكن ال�ستفادة من مياه الأمطار 

ل�سم  طبيعية  بحريات  باإن�ساء 

واحل�سائ�س  الفطرية  احلياة 

يف  املزروعات  ورّي  والطيور، 

املياه  وتغذية  العامة،  ال�سوارع 

اجلوفية ل�سمان ا�ستدامتها.

متنف�س لالأهايل لتخفيف �شغوط الوباء.. البلدي جناحي:

اإعادة فتح املتنزهات واحلدائق �شرورة مع النتقال اإىل »الأخ�شر«

ح�سني املروزق:

البلدي  املجل�س  ع�سو  دعا 

الــدائــرة  ممثل  جناحي  خــالــد 

اجلنوبية  باملنطقة  ال�ساد�سة 

لإعادة تقييم قرار اغالق احلدائق 

مع  تزامنا  وذلــك  واملنتزهات، 

للم�ستوى  البحرين  دخـــول 

ــارات  ــس الإ� نظام  يف  الأخ�سر 

قيود  تدابري  وتخفيف  ال�سوئية 

ن�سبة  انخفا�س  مــع  الغـــالق 

تعد  التي  اليومية  الإ�سابات 

الأدنى منذ بداية اجلائحة وارتفاع 

من  اإجمايل  من  املطعمني  ن�سبة 

تنطبق عليهم ال�سروط.

اأغلب  اأن  جناحي  واأو�سح 

اأخذ  مع  تدريجيا  عادت  اخلدمات 

باأن  مطالبا  الحرتازية،  التدابري 

واملتنزهات  احلدائق  فتح  يتم 

مناخ  من  توفره  ملا  واملما�سي 

مع  مــثــايل،  و�سحي  ترفيهي 

الحرتازية  التدابري  جميع  اأخذ 

الالزمة، ملواجهة انت�سار فريو�س 

ال�سحة  على  للمحافظة  كورونا، 

الدرع  ــراز  اإب خالل  من  العامة، 

الأخ�سر يف التطبيق على الأجهزة 

البالغني،  من  زائر  لكل  املحمولة 

الزائرين  حرارة  درجة  وقيا�س 

الأمــان  م�سافة  على  واملحافظة 

من  والتاأكد  الجتماعي،  والتباعد 

عن  ف�سالً  بالكمامات،  اللتزام 

على  واحلر�س  الأطفال  متابعة 

الألعاب  منطقة  وجتنب  �سالمتهم 

الأ�سطح. ومالم�سة 

واملتنزهات  احلدائق  اأن  واأفاد 

تعترب اأهم متنف�س لالأهايل وت�ساعد 

على تخفيف �سغوط الوباء ب�سكل 

يتنا�سب مع املعطيات احلالية مع 

بها  املعمول  ال�سحية  ال�سرتاطات 

التي  واملناطق  القطاعات  باأغلب 

تقدم اخلدمات والرتفيه للمواطنني 

واملقيمني.

املجل�س  ع�سو  يــوؤكــد  كما 

فتح  اأن  جناحي  خالد  البلدي 

�ستمثل  واحلــدائــق  املتنزهات 

العامة  بال�سحة  اإيجابي  جانب 

مظاهر  بع�س  ــع  رف خــالل  مــن 

خلفتها  التي  وال�سلبية  الكاآبة 

اأولوية  ت�سكل  حيث  اجلائحة 

اجل�سدية  ال�سحة  على  للحفاظ 

للمجتمع. والنف�سية 

خالد جناحي

في�شل �شبيب

ال�شفري ال�شاعاتي يلتقي كاًل من رئي�شي 

جمل�شي النواب وال�شورى يف �شراييفو

والهر�سك  البو�سنة  لدى  البحرين  مملكة  �سفري  التقى 

ال�ساعاتي، مع كل من  اأحمد عبدالرحمن  املقيم يف مو�سكو 

على  كل  ال�سورى،  النواب ورئي�س جمل�س  رئي�س جمل�س 

حدة، مبكتبيهما يف مدينة �سراييفو.

وقد جرى خالل اللقاءين، بحث العالقات الثنائية بني 

مملكة البحرين والبو�سنة والهر�سك يف خمتلف املجالت، 

وما و�سلت اإليه من م�ستوى متميز، والتاأكيد على اهتمام 

البلدين بتطوير التعاون امل�سرتك على �ستى الأ�سعدة، مبا 

يعود باخلري والنفع على البلدين وال�سعبني ال�سديقني.
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يتحمل اأولياء الأم�ر م�ض�ؤولية م�ضاعفة حلماية 

منع  عليهم  فيجب  للمدار�س،  ع�دتهم  مع  الطلبة 

اأبنائهم من الت�جه للمدر�ضة عند اكت�ضاف اأي ع�ار�س 

�ضحية مفاجئة مثل ارتفاع احلرارة وال�ضعال.

ماأزق الإن�ضان املعا�ضر اأنه يظن اأن احلياة جمرد 

هذه  يرتقى يف  ما  ويحدد جناحه مبقدار  وظيفة.. 

ال�ظيفة.. وهذا ماأزق كبري.. لأن احلياة اأكرب من ذلك 

وجتارب،  وم�اقف،  وعالقات،  م�ضاعر،  احلياة  بكثري.. 

ومغامرات.. ما اأتع�س الإن�ضان املدف�ن بني ملفات وظيفته!!
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1951 - امللك طالل بن عبداهلل بن احل�شني يت�ىل 

يف  عبداهلل  امللك  والده  اغتيال  بعد  الأردن  يف  العر�ص 

القد�ص يف عملية جنى منها ابنه الأكرب الأمري احل�شني 

باأعج�بة.

1960 - حممد علي كالي يف�ز بامليدالية الذهبية 

تلك  وكانت  روما،  مبدينة  الأوملبية  الألعاب  دورة  يف 

با�شمه  ولكن  اأحرزها،  التي  العاملية  ال�شهرة  بداية 

الأ�شلي اآنذاك كا�شي��ص ولي�ص حممد علي الذي اكت�شبه 

بعد اإ�شهار اإ�شالمه.

1979 - عقد لقاء قمة بني الرئي�ص امل�شري حممد 

اأن�ر ال�شادات ورئي�ص وزراء اإ�شرائيل مناحم بيجن يف 

القاهرة.

1982 - ع�دة مركبة الف�شاء الأمريكية ت�شالنجر 

بعد 6 اأيام من انطالقها اإىل الف�شاء.

لندن يع�د  اأثري يف  العث�ر على م�قع   - 1988

النباتات  من  كمية  بداخله  امليالد  قبل   1500 عام  اإىل 

واحل�شرات والعظام.

1994 - الزعيم الأفريقي نيل�ش�ن مانديال ي�شبح 

اأول رئي�ص من العرق الأ�ش�د جلمه�رية جن�ب اأفريقيا.

يف  بركان  اأكرب  م�شيف،  تام�  اكت�شاف   -  2013

العامل يف �شمال غرب املحيط الهادئ.

ك�ضفت الفنانة اليمنية 

بلقي�س عن رحلة اإ�ضابتها 

بـ»متالزمة الك�خ«، 

ب�ضبب عزلتها خالل فرتة 

انت�ضار فريو�س ك�رونا، 

قائلة اإنها كانت ترغب يف 

معرفة احلالة التي كانت 

تعي�س فيها خالل هذه 

الفرتة.

واأ�ضافت الفنانة اأنها كانت 

متيل للعزلة والكتئاب: 

»بعد ك�رونا النا�س 

فتحت وخرجت ب�س اأنا 

خمرجت�س ومعرفت�س 

وبقيت حبي�ضة الغرفة 

والبيت ومعرفت�س اندمج 

مع املجتمع اخلارجي«.

�صينية مل تذق طعم النوم منذ 40 عاًما

اأخرًيا  ال�شينية  الإعالم  و�شائل  تناقلتها  غريبة  حالة 

عن امراأة تزعم اأنها مل تنم منذ نح� اأربعة عق�د، ومع ذلك 

مل ت�شعر بالتعب اأو النعا�ص اأبًدا.

حتى  وجريانها،  زوجها  اأكدها  الغريبة  احلالة  وهذه 

وبقيت  قبلها  فغف�ا  الختبار،  حتت  و�شعها  بع�شهم  اإن 

م�شتيقظة.

اأخرًيا، اأفاد م�قع »اأوديتي �شنرتال« اأن مركًزا طبًيا يف 

بكني حل اللغز وراء عدم ن�مها طيلة تلك الفرتة.

الأطباء،  من  عدة  مرات  امل�شاعدة  املراأة  طلبت  كما 

لكنهم مل يعرثوا على اأي �شيء مريب، ح�شبما اأفاد م�قع 

»با�شتيل ب��شت« يف ه�نغ ك�نغ.

ببكني،  الطبي  املركز  يف  حالتها  مراقبة  بعد  واأخرًيا، 

ا�شت�شعار  اأجهزة  با�شتخدام  الأطباء،  فريق  اكت�شف 

لي�ص  لكن  الفح�ص،  نائمة خالل  املراأة كانت  اأن  متط�رة، 

بالطريقة التي ينام بها معظمنا.

واأظهرت بيانات مراقبة امل�جات الدماغية، على مدى 

48 �شاعة، اأن املراأة ح�شلت على ن�م خفيف ومعتدل مثل 

ال�شرير  على  ال�شتلقاء  اأثناء  يف  لي�ص  العاديني،  النا�ص 

وعينيها مغلقتني فقط، ولكن يف اأثناء التحدث مع زوجها.

عند  بـ»الن�م  الظاهرة  تلك  الأطباء  وو�شف 

الن�م،  اأثناء  يف  للم�شي  م�شابهة  حالة  وهي  ال�شتيقاظ«، 

ن�شيطة يف  اأع�شائها  مع  املراأة  اأع�شاب  بع�ص  تزال  ل  اإذ 

اأثناء الن�م.

كانت  فعندما  يخدعها،  دماغها  اإن  الأطباء  وقال 

ت�شرتيح، كان جزء من ج�شدها قد دخل بالفعل يف حالة 

�شك�ن، لكنها مل تكن م�شطرة اإىل اإغالق عينيها.

يف بث مبا�صر.. 

»كوبرا« تقتل مدربها يف ع�صري

ربى  الذي  علي  من�ش�ر  ال�ش�داين  ال�شاب  يعلم  مل 

اأنها �شتغدره منهية حياته يف  اأفعى »ك�برا« ل�شن�ات 

بث مبا�شر على في�شب�ك.

حياة  اخلمي�ص،  فجر  ال�شامة  الك�برا  اأنهت  فقد 

ال�شاب الثالثيني، بعد 11 عاًما من العرو�ص املتن�عة 

امل�شرتكة يف حديقة مبنطقة ع�شري.

عمله  انتهاء  بعد  من�ش�ر  ق�شى  التفا�شيل،  ويف 

فاأراد  اأ�شدقائه،  مع  ليلة  اجلمه�ر  اأمام  وعرو�شه 

يف  اخلا�شة  غرفته  من  الك�برا  مع  عر�شه  ا�شتكمال 

املنزل عرب بث مبا�شر على في�شب�ك.

اأمام  وا�شتعرا�شه  لالأفعى  مداعبته  اأثناء  يف  لكن 

ب�شكل  ال�شامة  لدغتها  تلقى  املبا�شر،  البث  يف  متابعيه 

غري مت�قع، اإذ دفعه ذلك اإىل ال�شتعانة باأ�شدقائه بعد 

اإىل م�شت�شفى  نقله  فتم  ال�شم يف كل ج�شده،  انت�شر  اأن 

ع�شري اإل اأنه ت�يف على الف�ر.

حريق بكني�صة يلتهم اآلة مو�صيقية بـ1.5 مليون يورو

يف  كاث�ليكية  كني�شة  يف  اندلع  حريق  ت�شبب 

مادية  خ�شائر  اإحداث  يف  كييف  الأوكرانية  العا�شمة 

كبرية.

اأوليك�شندر  الأوكراين،  الثقافة  وزير  وكتب 

اأن  الي�م،  الإخبارية،  »تليغرام«  قناة  يف  تكات�شينك�، 

اأورغن فريدة من ن�عها«،  »اآلة  على  اأي�شاً  اأتى  احلريق 

وذكرت تقارير اإعالمية اأن قيمة هذه الآلة ت�شل اإىل 1.5 

ملي�ن ي�رو.

اأم�ص،  م�شاء  احلريق،  اندلع  بعد  �ش�ر  واأظهرت 

�شع�د عم�د دخان كبري ف�ق كني�شة القدي�ص نيك�ل�ص. 

كما  الكني�شة،  يف  الداخلية  القاعة  من  اأجزاء  وتفحمت 

�شقطت اإحدى الرثيات على الأر�ص.

كهربائي  ما�ص  احلريق  �شبب  اأن  ال�شلطات  وترّجح 

يف اآلة الأورغن.

حفالت  �شالة  ا�شتخدامها  يجري  الكني�شة  اأن  ُيذكر 

وطنية مل��شيقى الأورغن، اإ�شافة اإىل اخلدمات الكن�شية.

دبي تد�صن اأول م�صجد يف العامل بت�صنيف بيئي متميز

د�شنت هيئة كهرباء ومياه دبي يف منطقة حتا، ي�م اأم�ص ال�شبت، اأول م�شجد يف العامل يح�شل على 

الت�شنيف البالتيني اخلا�ص باملباين اخل�شراء، من املجل�ص الأمريكي لالأبنية اخل�شراء، حمققا 83 نقطة.

وبح�شب وكالة الأنباء الإماراتية »وام«، فقد ح�شل امل�شجد الذي جرى تد�شينه، على الريادة يف الطاقة 

.)LEED v4 /  /والت�شميم البيئي )الإ�شدار الرابع

واأن�شاأت الهيئة امل�شجد الذي ي�شت�عب اأكرث من 600 م�شٍل على م�شاحة 1050 مرتاً مربعاً وفق اأعلى 

معايري ال�شتدامة البيئية.

وقال �شعيد حممد الطاير، الع�ش� املنتدب الرئي�ص التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي »نحر�ص يف جميع 

م�شروعاتنا ومبادراتنا على اللتزام باأعلى معايري ال�شتدامة والكفاءة ان�شجاماً مع»خطة دبي احل�شرية 

2040« التي اأطلقها ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال�زراء حاكم دبي. 

البالتيني اخلا�ص باملباين  الت�شنيف  العامل يح�شل على  اأول م�شجد يف  الطاير»ياأتي تد�شني  واأ�شاف 

اخل�شراء – الريادة يف الطاقة والت�شميم البيئي يف منطقة حتا �شمن جه�د هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم 

اخلطة التنم�ية ال�شاملة وامل�شتدامة يف حتا وتلبية احتياجات التنمية الجتماعية والقت�شادية والبيئية 

يف املنطقة.

ت�صجيل 109 اإ�صابات جديدة

بكورونا وتعايف 117 حالة

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

اأظهرت   ،2021 �شبتمرب   4 ي�م  يف   20000 عددها 

حالة   50 منها  جديدة  قائمة  حالت   109 ت�شجيل 

و  قائمة،  ملخالطني حلالت  حالة   35 و  وافدة،  لعمالة 

حالة   117 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالة   24

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.270576

حالة  العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت  واحدة، 

و�شعها  حالة   951 اأن  حني  يف  واحدة،  حالة  العالج 

بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  من  م�شتقر 

قائمة. حالة   952
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 البحرين أول دولة تقر جرعة منشطة 
لمن أكمل 6 أشهر من تطعيم »سبوتنيك«

الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق  أعل��ن 
كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي 
)كوفي��د19(، بع��د موافق��ة لجن��ة 
البحري��ن  بمملك��ة  التطعيم��ات 
ع��ن إتاحة الجرعة المنش��طة لمن 
أكمل��وا 6 أش��هر من أخ��ذ الجرعة 
الثانية م��ن تطعيم »س��بوتنيك« 
للفئ��ة العمري��ة البالغ��ة 18 عامًا 

فما فوق.
ويمك��ن لهذه الفئة أخذ نفس نوع 
تطعي��م الجرع��ة األول��ى والثانية 
»س��بوتنيك« كجرعة منشطة، بناًء 
عل��ى المؤش��رات الوطني��ة، وبعد 
مراجع��ة الوثائ��ق والبيان��ات من 
قبل الجهات المختصة، بالتنس��يق 
م��ع مرك��ز غاماليا الوطن��ي لبحوث 
األوبئ��ة واألحي��اء الدقيق��ة ووزارة 

الصحة باالتحاد الروسي.
وأشار الفريق الوطني الطبي إلى أن 
هذه الموافقة عل��ى إتاحة الجرعة 
المنش��طة للحاصلين على تطعيم 

عل��ى  األول��ى  تع��د  »س��بوتنيك« 
مس��توى العال��م، وذلك اس��تمرارًا 
للجه��ود ضم��ن الحمل��ة الوطنية 
للتطعي��م، مؤك��دًا أن كل القرارات 
المتخ��ذة بخص��وص التطعيم��ات 
والجرع��ات المنش��طة تأت��ي وفقًا 
والدراس��ات  المس��تجدات  آلخ��ر 
التي تتم م��ن قب��ل المعنيين في 
لجن��ة التطعيم��ات إل��ى جانب آخر 
الدراسات العالمية في هذا الشأن.

وبين الفري��ق الوطن��ي الطبي أنه 
يمك��ن للراغبي��ن من ه��ذه الفئة 
الش��روط  عليه��م  تنطب��ق  مم��ن 
المبادرة بالتس��جيل ألخ��ذ الجرعة 
المنش��طة من خالل التس��جيل عبر 
لوزارة  التاب��ع  اإللكتروني  الموق��ع 
أو   healthalert.gov.bh الصح��ة 
عب��ر تطبي��ق »مجتم��ع واعي« من 
خالل اختيار »التسجيل ألخذ جرعات 
منشطة« ضمن خيار التسجيل ألخذ 
التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

 بن دينه يبحث مع »حقوق
 اإلنسان« التعاون في مجال البيئة

بح��ث المبعوث الخ��اص لش��ؤون المناخ الرئي��س التنفيذي 
للمجل��س األعل��ى للبيئ��ة الدكت��ور محم��د بن دين��ه، خالل 
اس��تقباله رئيس المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان علي 
الدرازي، وع��ددًا من أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسس��ة، 
المواضيع ذات االهتمام المشترك، إضافة إلى الدعم وتعزيز 
التعاون بي��ن المجلس األعل��ى للبيئة والمؤسس��ة الوطنية 
لحقوق اإلنس��ان في كافة القضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ 
والتنمي��ة المس��تدامة، بم��ا يحقق الت��وازن بي��ن متطلبات 
التنمي��ة والنواح��ي االجتماعية واالقتصادي��ة وتعزيز ثقافة 
المجتمع وذلك من خالل الدراس��ات والبرامج واألنشطة التي 

يقدمها المجلس في هذا المجال.
وخالل اللقاء، هّنأ بن دينه رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنس��ان على الثقة الملكية الس��امية بتعيين أعضاء 
مجل��س المفوضي��ن بالمؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان، 
متمني��ًا لهم التوفيق والنجاح ف��ي مهامهم الوطنية الموكلة 

إليهم.
من جانبه، أش��اد الدرازي والوفد المرافق بما قدمه المجلس 
من مبادرات وبرامج تصب في تعزيز ثقافة حقوق اإلنس��ان، 
وما تحقق من أدوار وإنج��ازات طيبة وثقته بالتقارير الدورية 

التي تصدر في هذا الشأن.

بحرينية تتهم زوجها بسبها 
لطلبه فسخ عقد النكاح

ياسمينا صالح  «

برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة بحرينيًا من تهمة سب 
زوجته وقذفها علن��ًا، معللة حكمها بأن هذه العبارات جاءت في 

حدود الحق الذي منحه القانون.
وكانت الزوجة قدمت بالغًا ضد زوجها تتهمه فيه بس��بها علنًا، 
وأحالت��ه النياب��ة العامة للمحكمة بتهمة رميه��ا علنًا باأللفاظ 
التي تخدش من ش��رفها واعتبارها دون أن يتضمن ذلك إس��ناد 

واقعة معينة.
وبين��ت المحكمة أن المتهم ذكر تلك األلفاظ ضمن دعواه التي 
أقامها أمام المحكمة الشرعية مطالبًا بفسخ عقد الزواج، إذ ذكر 
في دعواه أن تصرفاتها غير س��وية وغير طبيعية وال تتناسب مع 

عمرها العقلي وأنها ال تعتني بنظافتها الشخصية.
وذكرت المحكمة الجنائية في حيثيات حكمها أنه ال توجد جريمة 
فيما يتضمنه دفاع الخصوم الش��فوي والكتابي أمام المحاكم أو 
جهات التحقيق من قذف أو س��ب في ح��دود حق الدفاع، كما جاء 
على لس��ان المجن��ي عليها من أن المتهم ذكر العبارات س��الفة 
البيان محل الواقعة بدع��واه المرفوعة أمام المحاكم المختصة 
بنظر طلب فس��خ عقد الزواج، وكان الثابت من أن العبارات التي 
ذك��رت جاءت في حدود الحق الذي منحه القانون وهو حق الدفاع 
والتي كانت عبارة عن أس��باب يبني فيه��ا المتهم دعواه بطلب 
فس��خ عقد ال��زواج. وخلصت المحكمة إلى أن الجريمة المس��ندة 
للمته��م لم تتحقق على نحو ما تقدم لوج��ود نص قانوني أباح 
له إتيانه، وال يمكن للقض��اء بإدانته على هذه الجريمة وتوقيع 

عقوبة عليه، مما يتعين ببراءة المتهم مما أسند إليه غيابيًا.

 وحدة التحقيق الخاصة: 
التحقيق في 16 شكوى خالل العام الجاري

ق��ال القائم بأعمال المحام��ي العام رئيس وحدة 
التحقي��ق الخاص��ة إن الوح��دة ق��د تلق��ت خالل 
الثلث الثاني من العام الجاري 16 ش��كوى تنوعت 
االدعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة 
من قب��ل أعضاء قوات األمن العام، حيث باش��رت 
الوح��دة إجراءاته��ا التحقيقي��ة ف��ي جمي��ع تلك 
الش��كاوى، الفتًا إل��ى أنه بش��أن إحصائية أعمال 
الوحدة خ��الل الفت��رة المذكورة، فقد اس��تمعت 
الوح��دة إل��ى أق��وال 22 ش��اكيًا وش��اهدًا، فيم��ا 
اس��تجوبت 33 متهمًا ومش��تبهًا به م��ن أعضاء 
قوات األمن العام، وأحالت 4 من الشاكين لشعبة 

الطب الشرعي والدعم النفسي.
وأضاف أنه فيما يتعل��ق بما أنجزته الوحدة خالل 
ذات الفترة؛ فقد استكملت تحقيقاتها في واقعة 
قيام أح��د أعضاء قوات األمن العام باالعتداء على 
سالمة جس��م الغير أثناء تأديته ألعمال وظيفته، 
وانتهت إل��ى إحالة المته��م للمحاكمة الجنائية؛ 
بعدما ثبت لديها انتفاء الحق في استعمال القوة 
البدنية، وفقًا ألحكام القانون والمبادئ األساسية 
الس��تخدام القوة، وقد قض��ت المحكمة الصغرى 
الجنائية بإدانة المتهم، وتأييد الحكم اس��تئنافيًا 

أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وذكر أنه في ذات الس��ياق واستنادًا إلى السلطات 

الممنوحة للوحدة وفقًا لقرار إنش��ائها وتعليمات 
أعماله��ا؛ فق��د أم��رت الوح��دة بإحال��ة ثالث��ة 
م��ن أعضاء ق��وات األم��ن الع��ام إلدارة المحاكم 
العس��كرية ب��وزارة الداخلي��ة التخ��اذ اإلج��راءات 
القانونية المناس��بة تجاههم، بعدما ثبت لديها 
وقوع خط��أ قانوني منهم أثن��اء تأديتهم ألعمال 
وظيفتهم، تس��بب في وق��وع إحدى صور إس��اءة 

المعاملة التي تستوجب المساءلة التأديبية.
ومن جه��ة أخرى؛ أفاد ب��أن الوح��دة تلقت خالل 
ذات الفت��رة من إدارة المحاكم العس��كرية بوزارة 
الداخلية جزاءات تأديبية صادرة بحق تس��عة من 
أعضاء قوات األمن العام في قضايا س��بق للوحدة 
وأن أم��رت بإحالته��ا إلدارة المحاكم العس��كرية 

لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب.
وأضاف رئيس الوحدة أنه وفي إطار حرص الوحدة 
الدائم على التواصل مع الس��لطات والمؤسس��ات 
واألجهزة الوطني��ة والدولية، بغي��ة تبادل الرؤى 
واألف��كار وتعزي��ز التع��اون المش��ترك؛ لضمان 
االلتزام بمعايير وقواعد حقوق اإلنس��ان الوطنية 
والدولي��ة، فق��د نظم��ت الوح��دة بالتع��اون مع 
األمانة العامة لمجلس الشورى لقاًء افتراضيا بين 
رئي��س وأعضاء الوحدة وأعضاء مجلس الش��ورى، 
حول إنش��اء واختصاصات وحدة التحقيق الخاصة 

وتطبيقاته��ا للمعايير الدولية، حيث تطرق اللقاء 
إلى تاريخ وآلية إنشاء الوحدة وطبيعتها القضائية 
المس��تقلة ضمن النظ��ام القضائ��ي بالمملكة، 
واختصاصاته��ا الفريدة بالتحقي��ق والتصرف في 
كافة ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، ونجاحها 
عل��ى مدار س��نوات عملها في التعامل بش��فافية 
وح��زم مع كافة التج��اوزات القانوني��ة والحقوقية 
التي بس��طت يدها عليها، مما أثمر عن انخفاض 
ملحوظ في نس��ب الجرائم التي تختص بها عامًا 
تلوا اآلخر، حتى باتت الدعامة الرئيس��ية لضمان 

حقوق اإلنسان في منظومة العدالة الجنائية.
كما تضم��ن اللقاء ش��رحًا مفصاًل لجميع ُش��عب 
الوح��دة المتخصصة، واإلج��راءات القانونية التي 
تتبع في الش��كاوى الت��ي ترد إليه��ا أو ترصدها، 
والمب��ادئ والمعايي��ر الدولي��ة المطبق��ة لديها 
في العم��ل، خاصة بروتوكول إس��طنبول لتقصي 

وتوثيق حاالت التعذيب وإساءة المعاملة.
وأبدى أعضاء المجلس حرصهم على دعم الوحدة 
للقي��ام بدورها على أكمل وج��ه، مؤكدين العمل 
عل��ى تعزي��ز التع��اون المش��ترك ف��ي مراجع��ة 
واستحداث القوانين التي تدعم دور واختصاصات 
الوحدة للمس��اهمة في الحد من جرائم التعذيب 

وإساءة المعاملة.

»الدولية لمكافحة العنف«: 
دعم تطوير المناهج والبرامج 

التدريبية في »معًا«

أكد رئيس جامعة ش��مال كارولينا بالواليات المتحدة األمريكية 
الدكت��ور ديفيد وايريك، دعم المنظم��ة الدولية لمكافحة العنف 
واإلدم��ان »DARE« وبالتع��اون م��ع الجامعة برنام��ج مكافحة 
العن��ف واإلدمان »معًا«، وتقديم المس��اندة الالزمة فيما يخص 

تطوير المناهج والبرامج التدريبية وآليات التقييم وقياس األثر.
جاء ذلك، أثناء اس��تقبال محافظ العاصمة، رئيس »معًا« الشيخ 
هش��ام ب��ن عبدالرحمن آل خليف��ة، وفدًا من الجامعة برئاس��ة 
 »DARE« وايري��ك، وعضوي��ة مدي��ر المناه��ج والتدري��ب ف��ي

الدكتورة أشلي ماري فرايزر، بحضور مدير »معًا« علي أميني.
واس��تعرض المحاف��ظ، أب��رز إنج��ازات برنامج »مع��ًا« ومراحل 
تط��وره منذ تأسيس��ه ف��ي الع��ام 2011، وما تحقق في س��بيل 
تعزيز البرنامج للبيئة األمنية الس��ليمة للطالب داخل المدرسة، 
واإلسهامات التي حققت الحد من السلوكيات السلبية والخاطئة 
والق��درة على التأثي��ر اإليجابي على ش��خصية الطال��ب وإلزامه 
للتوجيه��ات واإلرش��ادات المقدم��ة ل��ه م��ن الش��رطي المنفذ 
للبرنامج عبر الت��زود بمهارات المنهج التوع��وي والدروس التي 

تزود الطالب بالمهارات الحياتية الالزمة.
وأع��رب رئي��س الوف��د، ع��ن ش��كره للمحاف��ظ والقائمين على 
البرنامج، عل��ى إتاحتهم الفرصة لزي��ارة المملكة واالطالع على 
إنج��ازات البرنامج ف��ي وقاية النشء والطلبة م��ن مخاطر العنف 
واإلدم��ان، مش��يدًا باإلنج��ازات والمس��توى الرفيع ال��ذي حققه 

البرنامج خالل السنوات الماضية.

 »الصحة«: 1382 زيارة تفتيشية 
للصالونات ومحالت األغذية خالل أغسطس

أكدت رئيس قس��م صح��ة البيئة ب��إدارة الصحة 
العامة في وزارة الصحة رجاء الس��لوم، أنه قد تم 
تنفي��ذ حملة تفتيش��ية وتوعوية عل��ى صالونات 
الحالقة والمساج شملت جميع محافظات المملكة 
حي��ث ق��ام األخصائي��ون الصحي��ون بمجموع��ة 
صح��ة المي��اه والمؤسس��ات بتنظيم زي��ارة 430 
صالونًا رجاليًا ونس��ائيًا ومحاًل للمس��اج منذ األول 
من أغس��طس، إذ ت��م خاللها التأكد من س��المة 
العاملين في المحالت وس��ريان مفعول ش��هادة 
الفح��ص الطب��ي الخاصة به��م وش��رح آلية حجز 
المواعي��د من خ��الل موقع الحكوم��ة اإللكترونية 
Bahrain.bh. وذل��ك ف��ي إط��ار تكثي��ف الزيارات 
التفتيش��ية والتي ته��دف إلى التأك��د من التزام 
المؤسس��ات بق��رار وزي��ر الصحة رقم 15 لس��نة 
2020 بشأن إلزامية إجراء الفحص الطبي الدوري 
للعاملي��ن في المح��ال التجاري��ة والصناعية ذات 

العالقة بالصحة العامة.
من جهته، أكد رئيس قسم مراقبة األغذية فيصل 
الساري أن القسم قام بتنفيذ 952 زيارة تفتيشية 
خالل شهر أغس��طس لمحالت بيع وإعداد وتداول 

األغذية وذلك في إطار التأكد من تطبيق المنشآت 
ذات العالق��ة بالصحة العام��ة والتي تمثل قطاع 

األغذي��ة بتطبيق كاف��ة اإلش��تراطات واإلجراءات 
المعم��ول به��ا المحدثة والمعمول به��ا مع بدء 
تطبيق وس��ريان هذا القرار ال��ذي يهدف بالدرجة 
األولى إل��ى الحفاظ على الصح��ة العامة وضمان 
حماية وس��المة كٍل م��ن العاملي��ن والمرتادين 

لهذه المنشآت من مخاطر األمراض السارية.
وف��ي ه��ذا الس��ياق، دع��ت وزارة الصح��ة جمي��ع 
أصحاب المحالت الواردة في قرار وزير الصحة رقم 
14 لس��نة 2020 بش��أن تحديد المح��ال التجارية 
والصناعي��ة ذات العالقة بالصحة العامة والمهن 
الت��ي تمارس بها، إلى ض��رورة التأكد من تجديد 
ش��هادات الفحص الطبي للعاملي��ن في موعدها 
كل س��نتين وع��دم تش��غيل اي عمال��ة انته��ت 
صالحية ش��هادة الفحص الطب��ي الخاصة بها اال 
بع��د حصولها على ش��هادة جدي��دة تثبت خلوها 
م��ن االمراض الس��ارية. كما أك��دت إدارة الصحة 
العامة على مس��توى التج��اوب والتعاون المقدم 
من أصحاب األعمال والمنش��آت مع س��رعة تنفيذ 
ه��ذه اإلجراءات الصحية وتحقي��ق أهدافها لصالح 

صحة وسالمة أفراد المجتمع البحريني.

»بلدية الجنوبية«: 3 استراحات لألهالي في جري الشيخ
وج��ه مدير عام بلدية المنطق��ة الجنوبية عاصم 
 3 عبداللطي��ف بس��رعة إنج��از مش��روع إنش��اء 
اس��تراحات لألهالي في منطقة جري الشيخ وفق 
الج��دول الزمني المح��دد، ووفق خط��ة التي تم 

وضعها مسبقًا. 
ج��اء ذلك، خالل قيامه بجول��ة تفقدية لعدد من 
المش��اريع التي تنفذها البلدية في منطقة جري 
الش��يخ، بحض��ور عضو مجل��س بل��دي الجنوبية 
ممثل الدائرة الس��ابعة عبداهلل بوبشيت ومحمد 

النعيمي من المحافظة الجنوبية.
ووج��ه بوبش��يت الش��كر إل��ى مدير ع��ام بلدية 
المنطقة الجنوبي��ة، الهتمامه بمالحظات أهالي 
المنطق��ة واحتياجاتهم من المراف��ق الخدمية، 
الت��ي تعد االس��تراحات ف��ي المناطق الس��كنية 
واح��دة منه��ا، حيث يقض��ي األطفال أج��واًء من 
التس��لية والم��رح وس��ط ألع��اب الترفي��ه التي 

تتناسب مع مختلف فئاتهم العمرية. 
كما أثنى على تعاون البلدية مع المجلس البلدي 
في تنفيذ مختلف المش��اريع على صعيد التجميل 

والتش��جير وتوس��يع الرقع��ة الخضراء، وإنش��اء 
المراف��ق التي تخدم المواطني��ن والمقيمين في 
المنطقة. يذكر أن االستراحات التي يتم تنفيذها 
م��ن قب��ل بلدي��ة المنطق��ة الجنوبي��ة تتفاوت 
مس��احاتها ما بين 130 مت��رًا مربعًا وتصل إلى 

1192 مت��رًا مربع��ًا، وتتوافر فيه��ا ممرات من 
الحجر وكراس��ي ومس��احات خضراء من العش��ب 
الطبيع��ي، باإلضافة إلى األش��جار والش��جيرات، 
ومظالت لالس��تراحة ومناطق مخصصة لأللعاب 

على أرضيات مطاطية.
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قراءة في مؤتمر بغداد
عقـــدت الحكومة العراقية مؤخرا مؤتمرا للتعاون والشـــراكة مع العراق، ودعت 
إليـــه مجموعـــة من الـــدول المجـــاورة للعـــراق ودول اإلقليم وفرنســـا، باإلضافة 
إلـــى الكيانـــات اإلقليمية كمجلـــس التعاون ومنظمـــة التعاون اإلســـامي، وعقد 
االجتمـــاع لمـــدة يوم واحـــد، حيث ألقـــى المشـــاركون كلمات تتـــراوح بين دعم 

العراق مرورا بعدم التدخل بشؤونه وانتهاء برفض اإلرهاب إقليميا ودوليا.
واختصارا لوقت القارئ يمكن تبســـيط فحوى هذا المؤتمر بالنقاط التالية: أوال 
تحدثت إيران على لســـان وزير خارجيتها، وكان في عالم آخر غير عالم مؤتمر 
بغـــداد، فالمؤتمر أقيم من أجل دعم العراق ومســـاندته ورفض اإلرهاب ورفض 
التدخـــل في شـــؤونه، لكن عبداللهيان تحـــدث عما وصفه باالحتـــال األميركي 
للعراق، وأنه ســـبب مشـــاكل اإلرهاب الذي فيه، وتطرق أيضـــا لمقتل المقبورين 
قاســـم ســـليماني والمهندس، اللذين قتلتهما القوات األميركية بأمر من ترامب، 
وهنـــا نـــرى أن الذي يحتل العراق ويدعم ميليشـــياته الطائفية اإلرهابية العاملة 
تحت إمرة الولي الفقيه الخامنئي، يتهم واشنطن التي سهلت له احتال العراق 
عندما غزته عام 2003. والمضحك أن وزير الخارجية يدعو لطرد أية قوات أو 
ميليشـــيات إرهابية، بينما يصف ميليشـــيات الحرس الثوري بالسواعد الوطنية 

المدافعة عن العراق واستقاليته.
أيضـــا وزير خارجيـــة تركيا دعا لمســـاندة العراق وضمان اســـتقاله، بينما يعمل 
العثمانيون لخنق العراق عبر تجفيف األنهر، وينتهكون حرمة أراضيه واستقاله 

عبر احتال الشمال العراقي وبناء القواعد والنقاط وقصف القرى.
العرب من جهتهم، خصوصا الدول الكبرى مصر واألردن والسعودية واإلمارات، 
شـــاركوا بالمؤتمر إلرســـال رســـالة واضحـــة للشـــعوبيين العنصريين فـــي إيران، 
مفادها أنهم لن يتركوا العراق وحيدا من اآلن، وسيدعمونه سياسيا واقتصاديا، 
وتجلـــى ذلـــك في كلماتهم التي يمكن أن أؤكد أنهـــا موجهة لاحتالين اإليراني 
والعثماني، بأن الوضع سيتغير من اآلن لصالح استقال العراق وعودته للحضن 

العربي.
الخاصة أنهم اســـتلموا الرسالة العربية من الدول األربع العربية، وخاصتها أن 
العرب يقومون اآلن بالثورة العربية الثانية للتصدي للتحالف اإليراني العثماني 
اإلخوانـــي، بعـــد الثورة العربية األولى بقيادة الشـــريف حســـين ضـــد العثمانيين 

الغزاة.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي.. رافد من روافد حضارتنا
تلقيـــت دعـــوة كريمة لحضور حفل جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علـــي آل خليفـــة للعمل التطوعي في نســـختها الحادية عشـــرة، يوم 
األربعاء 15 سبتمبر الجاري، والتي تم تخصيصها للعام الثاني على 
التوالـــي لتكريـــم الكـــوادر الطبية بالصفـــوف األمامية فـــي التصدي 
لفيروس كورونا، وكذلك عدد من الجهات الرسمية ذات اإلسهامات 

البارزة في التخفيف من تبعات الجائحة.
إن النجـــاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في التصدي لجائحة 
كورونـــا عبـــر سلســـلة متصلـــة الحلقات، أعطـــى صـــورة دقيقة على 
مقـــدرة الكوادر البحرينية في التميـــز والنجاح في القطاعات كافة، 
بفضـــل توجيهـــات ســـيدي جالة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــاد المفدى حفظـــه هللا ورعـــاه، والمتابعة المســـتمرة لكل 
صغيرة وكبيرة من ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، 
قائـــد الدراســـة المتكاملـــة واإلعداد الســـليم، وال شـــك أن تخصيص 
جائزة ســـمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي للعام 

الثانـــي علـــى التوالي لتكريـــم الكـــوادر الطبية بالصفـــوف األمامية، 
يعطـــي أهميـــة كبرى للـــدور العظيم الذي قام به أولئـــك األبطال في 
المجتمـــع وســـمعتهم الطيبـــة التي ضربـــت في اآلفـــاق، حيث قاموا 
بتأديـــة واجبهـــم الوطني المقـــدس ونهضوا بهـــذه المهمة بأعلى حد 
من العطاء واالحترافية بغية الوصول إلى الهدف األخير المنشود.

طـــوال فتـــرة جائحـــة كورونـــا لـــم نلحـــظ قلقـــا عامـــا فـــي المجتمع 
البحرينـــي رغم أن الجائحة تعتبر مـــن األزمات الكبرى التي تصيب 
الـــدول، وهذا يعود إلى طبيعة الدور الذي يلعبه المواطن البحريني 
في المجتمع، واســـتعداداته وقدراته وتطلعاته، فااللتزام والتكاتف 
دب فـــي الصـــدور والعقول، واإلتقـــان الصحيح للعمـــل كان العنوان 

األبرز.
بقـــي أن نقول.. إن جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة 
للعمل التطوعي، ستظل رافدا دفاقا من روافد حضارة وتاريخ هذا 
البلد العظيم، ورســـالة للعالم بأهمية ثمرة وإســـهام العمل التطوعي 

في المجتمع.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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أبطال قطاع التعليم ورد الجميل
لقـــاء جميل وشـــفاف، وواضح، ذاك الـــذي جمع وزير التربيـــة والتعليم الدكتور 
ماجد بن علي النعيمي مع الصحافة المحلية وممثلي وســـائل اإلعام األســـبوع 
الماضـــي، وتشـــرفت بأن أكـــون منهم، بحديـــث متواصل عن العودة المدرســـية 

واإلنجازات واالستعدادات.
ولوهلـــة مـــن األمر، وبعد لحظـــات قليلة من اســـتعراض الوزير النعيمي بشـــكل 
مركز، ما قدمه قطاع التعليم في فترة الجائحة، وما سيقدمه اآلن، استحضرت 
الذاكرة الظروف الصعبة التي تشاطرها الجميع بتلك الفترة، ابتداء من األسرة 
ومرورًا بالمدرســـة، ووصوالً للتعليم عن بعد. هـــذه الظروف التي ركعت الكثير 
مـــن الدول المتحضـــرة، ودفعتها لضـــرب األخماس باألســـداس، كانت البحرين 
علـــى موعد مع قصص نجاح كبيرة، فرســـانها أبطـــال الصفوف األمامية بقطاع 
التربية والتعليم، والذين قدموا للعالم دروســـًا مســـتفادة، بالنبل والوفاء وأداء 
الواجب. 70 مليون زيارة للبوابة التعليمية، 726 ألف نشاط بالمحتوى الرقمي 
الـــذي أنشـــأه المعلمـــون، 418 حلقة نقاشـــية، 20 ألـــف اختبار، 14 قنـــاة تعليمية 

باليوتيوب.
واســـتمرارا للجهـــود التعليمية فـــي التدريب والتمهين، تعلن الـــوزارة أخيرا عن 
149 برنامجـــا تدريبيـــا للعام الدراســـي الجديد، 17 برنامجـــا تدريبيا تم تنفيذه 
مـــن خال المركـــز اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومـــات واالتصال خال الفترة من 
ســـبتمبر 2020 إلـــى أغســـطس 2021. ولم تغفـــل الوزارة عن تأســـيس مفاهيم 
آمنة، تكرس اإلجراءات االحترازية للفصل الدراســـي الجديد، واالســـتمرار في 
دمـــج الطلبـــة ذوي االحتياجات الخاصـــة بالمدارس الحكوميـــة، والتي وصلت 

للمرحلة اإلعدادية، مع استمرار الطموح المرتفع بذلك.
أبطال الصفوف األمامية بقطاع التربية والتعليم، لهم الفضل بعد هللا عز وجل 
فـــي العبور للمســـتقبل لنا وألبنائنـــا، بالرغم من الظروف الصعبـــة التي أوجدتها 
الجائحـــة، والتـــي فرملـــت عمل الكثيـــر من القطاعـــات، وجعلت مـــن عملها في 
نطـــاق “الـــا ممكـــن”. من القلـــب نقولها، شـــكرا للدكتور ماجد بن علـــي النعيمي، 
وللدكتور محمد مبارك، ولكل الوكاء والمستشارين ومهندسي قصص النجاح، 
على رأســـهم األســـتاذ كمال الذيب، والدكتور فواز الشـــروقي، والشكر موصول 
لـــكل الفنييـــن، واإلدارييـــن، والمعلمين األوفيـــاء، وغيرهم ممـــن يعملون بتفان 
وإخاص في المكاتب المغلقة، وفي الســـاحات، والذين ندين لهم برد الجميل، 

وأي جميل.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

قـــررت جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية أن تمنـــع ظهـــور مثليـــي الجنـــس علـــى 
شاشـــاتها، وكانـــت أيضـــا قد أصدرت قـــرارا منذ أشـــهر بتعليم مـــواد لتنمية 
الذكورة وآداب الخلق بين طابها من الذكور، ويبدو أن الصين مهتمة تماما 
وحريصة على أال تتبع الموجة العالمية الحالية التي تعطي األحقية لألفراد 
فـــي اختيار هويتهم الجنســـية، وهـــو توجه بات مؤرقـــا للكثيرين، خصوصا 
ممـــن يتمتعـــون بفطـــرة ســـليمة، فقـــد أصبـــح الموضـــوع فجأة متقبـــا لدى 
كثيـــر مـــن المجتمعـــات خصوصا الغربية، بـــل إن فكرة التحول الجنســـي أو 
المثلية باتت في كل مكان من أفام ودراما، ولم تســـلم منها مواد الكارتون 
وبرامـــج األطفال، وتحكي لي صديقة في إحدى الدول الغربية أنها باتت ال 
تخشى شيئا أكثر من ذلك الموضوع، خصوصا أن بعض الدول تتعمد وضع 
صـــور فـــي المدارس ألســـر مكونة مـــن ذكرين وطفل، أو مـــن أنثتين وطفل، 
باإلضافـــة إلـــى صور األســـر الطبيعية، وهو أمر كما أســـلفت بات متقبا لدى 

الكثير من المجتمعات، بل إنه يتغلغل حاليا لينقض على مجتمعاتنا العربية 
واإلسامية، خصوصا مع ظهور هذه الفئة بكل أريحية في وسائل التواصل 
االجتماعـــي، واألهـــم أنها تلقى رواجا ومتابعة من قبل فئة الشـــباب وصغار 
الســـن، وقـــد تفاجأت بإعان إلحـــدى المطربات العالميات الشـــهيرات تطلب 
فيـــه أن يلقبهـــا المعجبون بنحن، كونها اختارت أن تكون ذكرا وأنثى في آن 

واحد، ولله األمر من قبل ومن بعد.
طرحـــي هنا أدق به ناقوس الخطـــر، خصوصا لآلباء واألمهات الذين أهملوا 
أبناءهم وبناتهم ووقعوا فريســـة لإلنترنت ومـــا يقدمه لهم من مواد وأغان 
وقصص جميعها تحمل إيحاءات ودالالت على مشروعية التحول الجنسي، 
وهو ما يزرع تلك األفكار منذ الصغر في العقل الباطن للطفل الصغير، وهو 
أكبر خطورة من أي داء، فهو داء ال يميز بين غني وفقير، ويهدف باألساس 

الفتراس طفولة فلذات أكبادنا حفظهم هللا من كل مكروه.

سمر األبيوكي

الصين تنقذ أطفالها

“كانـــوا كخليـــة نحل مـــن أجلنـــا، وأبهرتنا عطاءاتهـــم، فقد اســـتطعنا بفضل 
معلمينـــا وإداريينا ومـــن خلفهم الكوادر العاملة فـــي وزارة التربية والتعليم 
بنـــاء شـــخصياتنا وزيـــادة خبراتنـــا االجتماعيـــة والعلميـــة رغـــم الظـــروف 
االســـتثنائية”.. لقـــد تركت تلك الكلمات التي نشـــرت مؤخـــرا وكانت إلحدى 
خريجات مدرسة خولة الثانوية للبنات أثرا عميقا جدا لدى الكوادر التربوية 
المخلصة التي عملت بكل جهدها وطاقتها خال الفترة االستثنائية ووسط 
اشـــتداد جائحة كورونا بكل تأثيراتها وانعكاســـاتها، فهـــذه الكلمات المعبرة 
الخارجـــة من قلب طلبتنا أســـعدت العاملين في الميـــدان التعليمي وزادتهم 
إصـــرارا علـــى المضي في بذل المزيد من الجهود ســـواء بالتعليم الحضوري 

المباشر أو التعليم عن بعد.
وإذ تستقبل المملكة العام الدراسي الجديد باستعداد تام، وفي ظل االلتزام 
بالتعليمـــات الصـــادرة عن الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
وذلـــك تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنســـيقية برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء حفظه 
هللا ورعـــاه، مثل “دليل العودة إلى المدارس وجميع المؤسســـات التعليمية” 
فـــي نســـخته المحدثـــة الصـــادرة مؤخـــرا عـــن “التربيـــة”، خارطـــة طريـــق 
للمؤسسات التعليمية للوفاء بالمتطلبات االحترازية لتسيير اليوم الدراسي 

وبما يتماشـــى مع آلية اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى انتشـــار فيروس كورونا، 
حيـــث تطرق فـــي “31” صفحـــة للقواعـــد اإلرشـــادية واإلجـــراءات اإلدارية 
والتنظيمية والصحية كالفحص وكشـــف الحاالت وخطة الطوارئ وتشكيل 
الفـــرق المعنية بالشـــأن الصحـــي وغيرها، ومن هنا ومع بدايـــة العام الجديد 

نتمنى ألبنائنا الطلبة عاما دراسيا آمنا مليئا باإلنجازات واإلبداعات.

نقطة أخيرة

لقد شـــكلت البعثات التي يقدمها وقف عيســـى بن سلمان التعليمي الخيري 
رافـــدا عظيما لســـوق العمل فـــي مملكتنـــا الحبيبة، حيث كانت أداة رئيســـة 
النخراط الشباب في مختلف المجاالت المعرفية التي تخدم الوطن ونهضته، 
ومن هنا كان تأكيد ســـمو الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن حمد آل خليفة لدى 
فتح باب الترشـــيح للبعثات للعام األكاديمي 2021 - 2022 بأن “االســـتثمار 
في الشباب البحريني هو االستثمار الناجح، كونهم الثروة الحقيقية للوطن 
واألســـاس الذي يتـــم االعتماد عليه في بنائه ونمائـــه وتحقيق األهداف في 
ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى”.

في رحاب “العودة اآلمنة” و ”بعثات وقف عيسى بن سلمان”

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي
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المنامة - وزارة الخارجية

لدى  البحرين  مملكة  سفير  اجتمع 
ــمــتــحــدة الــشــيــخ فـــواز  الــمــمــلــكــة ال
النائب  مــع  خــلــيــفــة   آل  محمد  بــن 
الدفاع  إلوود رئيس لجنة  توبياس 
على  الــبــريــطــانــي  الــعــمــوم  بمجلس 
من  عشرة  الثالثة  النسخة  هامش 
الجوي  للعرض  السنوي  المهرجان 
الساحلية  بــورنــمــوث  مــديــنــة  فـــي 

.2021 سبتمبر   5  -  2 في  والمقام 
جاء ذلك في إطار تعزيز العالقات 
القائمة  الوطيدة  والشراكة  الوثيقة 
بين البلدين الصديقين والتي يأتي 
الدفاعية  الــعــالقــات  مقدمتها  فــي 
ُتمثل  الــتــي  والمتنامية  الــراســخــة 
ــن  ــز األمــ ــ ــائ ــن ركــ ــزة مــهــمــة مــ ــ ــي ركــ

اإلقليمي والعالمي.

فواز بن محمد يجتمع برئيس لجنة الدفاع بـ “العموم البريطاني”

المنامة - وزارة الداخلية

لجنة  رئيس  العاصمة  محافظ  استقبل 
الشيخ  )مــعــًا(  واإلدمـــان  العنف  مكافحة 
وفــدًا  خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن  هشام 
مــن جــامــعــة شــمــال كــارولــيــنــا بــالــواليــات 
ــمــتــحــدة األمــيــركــيــة بـــرئـــاســـة ديــفــيــد  ال
وايــريــك وعــضــويــة اشــلــي مـــاري فــرايــزر 
المنظمة  فــي  والــتــدريــب  المناهج  مدير 
ــعــنــف واإلدمــــــان  الـــدولـــيـــة لــمــكــافــحــة ال
مــديــر  أمــيــنــي  عــلــي  بــحــضــور   )DARE(

برنامج مكافحة العنف واإلدمان )معًا(.
ورحـــب الــمــحــافــظ بــالــوفــد، واســتــعــرض 
ومراحل  البرنامج  إنــجــازات  أبــرز  معهم 
وما   ،2011 الــعــام  تأسيسه  منذ  تــطــوره 
للبيئة  البرنامج  تعزيز  سبيل  في  تحقق 
األمنية السليمة للطالب داخل المدرسة، 
واإلســـهـــامـــات الـــتـــي حــقــقــت الـــحـــد من 
والقدرة  والخاطئة  السلبية  السلوكيات 
عــلــى الــتــأثــيــر اإليــجــابــي عــلــى شخصية 

للتوجيهات واإلرشادات  الطالب وإلزامه 
المقدمة له من الشرطي المنفذ للبرنامج 
التوعوي  المنهج  بــمــهــارات  الــتــزود  عبر 
بالمهارات  الطالب  تزود  التي  والــدروس 

الحياتية الالزمة.
ــرب رئــيــس الــوفــد ديفيد  مــن جــهــتــه، أعـ
والقائمين  للمحافظ  شكره  عن  وايريك 
على برنامج “معًا” على إتاحتهم الفرصة 
إنجازات  على  واالطــالع  المملكة  لزيارة 

ــنــشء والطلبة  ال فــي وقــايــة  الــبــرنــامــج 
الــعــنــف واإلدمــــــان، مشيدًا  مــن مــخــاطــر 
باإلنجازات والمستوى الرفيع الذي حققه 
مؤكدًا  الماضية،  السنوات  في  البرنامج 
وبالتعاون   DARE الدولية  المنظمة  دعم 
للبرنامج  كــارولــيــنــا  شــمــال  جــامــعــة  مـــع 
الالزمة  المساندة  وتقديم  البحرين  في 
والبرامج  المناهج  تطوير  يخص  فيما 

التدريبية وآليات التقييم وقياس األثر.

 محافظ العاصمة رئيس لجنة “معًا” يطلع وفدا أميركيا على جهود المملكة لحماية النشء والشباب

تقديم المساندة لتطوير المناهج والبرامج التدريبية وآليات التقييم
وفــد أميــركي يشيد بإنجـــازات “معًا”

المنامة - وزارة الداخلية

الــدور  المناعي  هندي  بــن  سلمان  المحرق  محافظ  أكــد 
المهم للقطاع الخاص ودوره في دعم المشاريع الوطنية 
واالجتماعية، مقدما الشكر لشركة هواوي البحرين على 
دعمها السخي للكثير من المشاريع، ومنها تحويل ممشى 

دوحة عراد إلى ممشى طبي.
التطور  تحاكي  الــتــي  بـــاإلصـــدارات  المحافظ  أشـــاد  كما 
آفاق  وتفتح  والتكنولوجي  العلمي  المجال  في  والتقدم 

المستقبل لشباب الوطن من الجنسين.
التنفيذي لشركة  المدير  المحافظ  جاء ذك لدى استقبال 
المجموعة  لــي هــيــون، ورئــيــس  إيــريــك  البحرين  هـــواوي 
قدم  الــذي  حاجي  جاسم  االصطناعي  للذكاء  العالمية 
والتحول  االصطناعي  )الــذكــاء  عنوان  حمل  الــذي  كتابه 
الرقمي، ضرورة حتمية بعد كورونا(، وتناول المؤلف من 
في  ودوره  االصطناعي  للذكاء  اإليجابية  اآلثــار  خالله 
مجال التنمية البشرية والفرص الكبيرة المتاحة في هذا 

المجال.
وبين المحافظ أهمية ما احتواه الكتاب من دراسة وتقييم 
االستفادة  وكيفية  كورونا،  جائحة  عن  الناجمة  للنتائج 

التي  الرقمي  التحول  العلم والتكنولوجيا في عملية  من 
شهدها العالم أجمع، مؤكدا على أهمية حث الشباب على 
مواصلة الدراسات العليا في مثل هذه التخصصات التي 

باتت تمثل المستقبل العلمي في جميع القطاعات.

محافظ المحرق: دعم سخي من “هواوي البحرين” للكثير من المشاريع
دور مهم لـ “الخاص” بدعم المشاريع الوطنية

محافظ المحرق مستقبال المدير التنفيذي لشركة هواوي البحرين 
ورئيس المجموعة العالمية للذكاء االصطناعي

إنجــاز جــديــد للجمــارك البحــرينيــة
خفض مدة اإلفراج عن الشاحنات بالجسر إلى 52 دقيقة مقارنة بـ 757

صرح رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة بأن شؤون الجمارك تمكنت من تحقيق إنجاز جديد تمثل في خفض مدة اإلفراج عن الشاحنات 
المحملة القادمة إلى مملكة البحرين بمتوسط مدة انتظار 52 دقيقة للشاحنة الواحدة وذلك في النصف األول من أغسطس في العام الجاري مقارنة 

بـ 757 دقيقه في األعوام السابقة، وجاء ذلك بناًء على مؤشر األداء لجسر الملك فهد.

ــح الــشــيــخ أحــمــد بن  وأوضــ
بأن شؤون  خليفة  آل  حمد 
الــــجــــمــــارك قــــامــــت خـــالل 
باتخاذ  الماضية  الــســنــوات 
ــن اإلجــــــــراءات  ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
ــي إصـــــــدار  ــ ــ ــة ف ــلـ ــثـ ــمـ ــتـ ــمـ الـ
الـــــقـــــرارات ومـــنـــهـــا تــوقــيــع 
االتـــفـــاقـــيـــات مـــع الــجــهــات 
تحقيق  بــهــدف  الــرقــابــيــة؛ 
المساهمة  الــنــتــائــج  أفــضــل 
ــفــــاض مــتــوســط  ــخــ ــ ــي ان ــ فـ

انتظار الشاحنات في جسر 
الــمــلــك فــهــد، مــمــا أدى إلــى 
لمتوسط  التدريجي  النزول 
ــك منذ  ــ ــن االفــــــراج وذلـ زمــ
 2021 ولغاية   2014 الــعــام 
المرجو  الهدف  إلى  وصــوالً 

وهو 52 دقيقة.
ــيــس الــجــمــارك  واخــتــتــم رئ
ــأن اإلنـــــجـــــاز مــــا هــــو إال  ــ ــ ب
إضــافــة جــديــده إلنــجــازات 
شـــؤون الــجــمــارك ومـــا كــان 

جهود  تضافر  لــوال  ليتحقق 
العالقة،  ذات  الجهات  كافة 
المستوردين  بــدور  مشيدا 
والــــتــــجــــار والــمــخــلــصــيــن 
مع  وتــعــاونــهــم  الجمركيين 
للمحافظة  الجمارك  شــؤون 
على هذا المستوى من خالل 
ــزام بـــإعـــداد الــبــيــانــات  ــتـ االلـ
الجمركية  الرسوم  وتسديد 
قبل وصول الشحنة لضمان 

انسيابية حركة الشحنات.

المنامة - وزارة الداخلية

رئيس الجمارك
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المنامة - بنا

ــادرة  ــمــب ــل ــام ل ــعــ ــ ــيــــن ال أشـــــــادت األمــ
الــزراعــي  الــقــطــاع  لتنمية  الــوطــنــيــة 
الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، 
البالد  لعاهل  السامي  الملكي  باألمر 
ــمــلــك حــمــد بن  صـــاحـــب الــجــاللــة ال
شركة  بتأسيس  خليفة،  آل  عيسى 
)شركة  الــزراعــي  للتطوير  البحرين 
بحرينية مساهمة مقفلة(، مؤكدة أن 
اللفتة الملكية السامية جاءت لتؤكد 
مــا يــولــيــه جــاللــتــه مــن اهــتــمــام بالغ 
االستثمار  وأهمية  الزراعي  بالقطاع 
دعائم  أحــد  ليكون  المجال  هــذا  في 

االقتصاد الوطني البحريني.
بانعكاسات  مــرام  الشيخة  وأشــادت 
ــســامــيــة على  ــايـــة الــمــلــكــيــة ال الـــرعـ
ــقــطــاع الـــزراعـــي وتــســارع  نــهــضــة ال
لتكريس  الــوطــنــيــة  الــجــهــود  وتــيــرة 

ثــقــافــة نــشــر الــمــســاحــات الــخــضــراء 
البحرين كسمة حضارية  في مملكة 
شركة  إنشاء  أن  مؤكدة  وإنسانية، 
يعزز  أن  الزراعي من شأنه  للتطوير 
من أهداف المبادرة الوطنية القائمة 
من  مناسبة  مستويات  تحقيق  على 

مساهمة  مــن  وتــزيــد  الغذائي  األمــن 
المحلي  الناتج  فــي  الــزراعــة  قــطــاع 
اإلجمالي، والتي تحظى بكل رعاية 
ــم واهــتــمــام مــن قــريــنــة عاهل  ودعــ
االستشاري  المجلس  رئيسة  الــبــالد 
الملكي  الــســمــو  صــاحــبــة  ــمــبــادرة  ــل ل
آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة  األمـــيـــرة 

خليفة.
ــي خـــتـــام تــصــريــحــهــا، اعــتــبــرت  وفــ
الــشــيــخــة مــــرام أن تــحــقــيــق األمـــن 
ــبــحــريــن يمثل  ال لــمــمــلــكــة  الـــغـــذائـــي 
مسيرتنا  فـــي  إلــيــه  نــرتــكــز  أســـاســـا 
التنموية الشاملة، وأن الدعم وتنويع 
في  الزراعي  القطاع  في  االستثمار 
أولــويــات  سلم  على  يــأتــي  البحرين 
لنهج  اســتــمــرارا  الحكيمة  ــقــيــادة  ال

حكام آل خليفة الكرام.

مرام بنت عيسى: جاللة الملك يولي اهتماما بالغا بالقطاع
شركة التطوير الزراعي تعزز أهداف المبادرة الوطنية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

البحرية  ــروة  ــثـ والـ ــة  ــزراعـ الـ وكــيــل  ــد  أكـ
البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة  فــي 
والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح على 
الحديثة  التكنولوجيا  أفــضــل  توظيف 
فــي مــجــال األمـــن الــغــذائــي. وأشـــار إلى 
إستراتيجية  وضمن  البحرين  مملكة  أن 
بنية  إنــشــاء  على  تعمل  الــغــذائــي  األمـــن 
الــغــذائــي  األمــــن  لــصــنــاعــة  قــويــة  تحتية 
الحديثة  التقنيات  توظيف  على  ترتكز 
ــيــه الــعــلــم الــحــديــث  ــر مـــا تــوصــل إل وآخــ
واالســتــزراع  المائية  الــزراعــة  مجال  في 
ــوزارة  ال أن  أبوالفتح  وأوضــح  السمكي. 
لتحقيق  طـــريـــق  خــريــطــة  ــق  وفــ تــســيــر 
ــن الــغــذائــي،  ــ أهـــدافـــهـــا فـــي مـــجـــال األمـ
مؤكدا توجيهات وزير األشغال وشؤون 
عصام  العمراني  والتخطيط  البلديات 
العلم  إليه  توصل  مما  لالستفادة  خلف 
هذا  في  العالمية  والتكنولوجيا  الحديث 

الصدد، والتغلب على العقبات والمعوقات 
من خالل العلم الحديث. 

جاء ذلك خالل لقائه عبر االتصال المرئي 
لدى  الصديقة  مع سفير جمهورية كوريا 
مملكة البحرين هاي كوان تشونغ لبحث 
الجانبين  بين  المشترك  التعاون  مجاالت 
والثروة  الــزراعــة  مجاالت  في  خصوصا 
السفير  مع  الوكيل  السمكية. واستعرض 
في  المشترك  التعاون  مــجــاالت  الــكــوري 
مجاالت الزراعة وتطوير الثروة السمكية 
واالســتــفــادة مــن الــخــبــرات الــكــوريــة في 

لزيادة  إلى تطلعه  القطاعات منوها  هذه 
التعاون مع جمهورية كوريا الصديقة بما 

يخدم البلدين الصديقين. 
بالتقدم  الكوري  السفير  أشاد  جهته،  من 
المطرد الذي تشهده مملكة البحرين في 
تعزيز  إلـــى  متطلعات  الــمــجــاالت  شــتــى 
الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة ومـــجـــاالت الــعــمــل 
المشترك، مؤكدًا على استعداد جمهورية 
ــا الــصــديــقــة لــتــقــديــم خــبــراتــهــا في  كــوري
تطوير قطاعات الزراعة والثروة البحرية 

في مملكة البحرين.

أبو الفتح يبحث مع السفير الكوري التعاون في الزراعة والثروة السمكية
توظيف التكنولوجيا الحديثة في األمن الغذائي

الفريق الوطني الطبي للتصدي  أعلن 
لــفــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد19-(، بعد 
بمملكة  التطعيمات  لجنة  مــوافــقــة 
البحرين، عن إتاحة الجرعة المنشطة 
الجرعة  أخذ  من  أشهر   6 أكملوا  لمن 
للفئة  )سبوتنيك(  تطعيم  من  الثانية 
فــوق،  فما  عــامــًا   18 البالغة  العمرية 
الــفــئــة أخـــذ نفس  لــهــذه  حــيــث يمكن 
والثانية  األولــى  الجرعة  تطعيم  نوع 

)سبوتنيك( كجرعة منشطة، بناء على 
مراجعة  وبعد  الوطنية،  الــمــؤشــرات 
الجهات  قبل  من  والبيانات  الوثائق 
المختصة، بالتنسيق مع مركز غاماليا 
الــوطــنــي لــبــحــوث األوبــئــة واألحــيــاء 
بــاالتــحــاد  الــصــحــة  ووزارة  الــدقــيــقــة 

الروسي.
ــار الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي بــأن  وأشــ
الجرعة  إتــاحــة  على  الــمــوافــقــة  هــذه 
تطعيم  عــلــى  للحاصلين  الــمــنــشــطــة 

)سبوتنيك( تعتبر األولى على مستوى 
ــلــجــهــود ضمن  ل ــراًرا  ــمــ ــتــ ــالـــم، اســ ــعـ الـ
مــؤكــدًا  للتطعيم،  الــوطــنــيــة  الــحــمــلــة 
بخصوص  المتخذة  الــقــرارات  كل  أن 
التطعيمات والجرعات المنشطة تأتي 
والــدراســات  المستجدات  آلخــر  وفقًا 
التي تتم من قبل المعنيين في لجنة 
التطعيمات إلى جانب آخر الدراسات 

العالمية في هذا الشأن.
وبــيــن الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي بأنه 

ممن  الفئة  هــذه  مــن  للراغبين  يمكن 
ــادرة  ــب ــم تــنــطــبــق عــلــيــهــم الـــشـــروط ال
المنشطة  الــجــرعــة  ألخــذ  بالتسجيل 
ــالل الــتــســجــيــل عــبــر الــمــوقــع  ــن خــ مـ
الصحة  لـــــوزارة  الــتــابــع  اإللــكــتــرونــي 
تطبيق  عبر  أو   healthalert.gov.bh
“مــجــتــمــع واعــــي” مــن خـــالل اخــتــيــار 
منشطة”  جــرعــات  ألخـــذ  “التسجيل 
التطعيم  ألخذ  التسجيل  خيار  ضمن 

المضاد لفيروس كورونا.

المنامة - بنا

الفريق الوطني: إتاحة “المنشطة” 
لمتطعمي “سبوتنيك”

لمن أكمل 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية للبالغين 18 عاًما فما فوق

الشيخة مرام بنت عيسى

https://alwatannews.net/article/868946
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