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{ جاللة الملك لدى ا�ستقبال عدد من اأهالي محافظة المحرق.

الملك المفدى ي�ستقبل عددا من اأهالي محافظة المحرق

جاللته يعرب عن اعتزازه بدور اأبناء البحرين في اإر�صاء دعائم النه�صة ال�صاملة
اأ�ساد بجهود ولي العهد رئي�س الوزراء وفريق البحرين ..وبتجاوب المجتمع مع القرارات االحترازية

اأه����ال����ي ال���م���ح���رق ي����ق����درون م���ا ت�����ص��ه��ده ال��م��ح��اف��ظ��ة من
م�����ص��اري��ع وخ����دم����ات ب��ف�����ص��ل ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ت��ه ال�����ص��ام��ي��ة
استقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى أمس في قصر الصخير عددا من أهالي محافظة
المحرق ،وذلك في إطار اللقاءات التي يحرص جاللته على عقدها مع
المواطنين الكرام من مختلف مناطق المملكة.
وت ـشــرف أهــالــي محافظة الـمـحــرق بــالـســالم عـلــى جــاللــة الملك
المفدى ،وأعربوا عن عميق شكرهم وامتنانهم لجاللته على ما تشهده
محافظة المحرق من مشاريع إسكانية وصــروح تعليمية ومؤسسات
صحية وخدمات متطورة بفضل توجيهات جاللته السامية.
وفــي بــدايــة االستقبال رحــب حـضــرة صــاحــب الـجــاللــة بالجميع،
مشير ًا إلــى أن مملكة البحرين مــرت عبر تاريخها الوطني بمواقف
عديدة استطاعت تجاوزها بحمد اهلل وبتكاتف أبنائها جميعاً ،وأشاد
بجهود صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد رئيس مجلس ال ــوزراء وقيادته فريق البحرين ،منوه ًا جاللته
بـجـهــود األط ـقــم والـ ـك ــوادر الـطـبـيــة وحـمــاسـهــم فــي عملهم ال ــذي هو
محل تقدير الجميع ،مقدر ًا جاللته تجاوب المواطنين والمقيمين

مع الـقــرارات االحترازية والوقائية للفريق الوطني الطبي للتصدي
لفيروس كورونا ،ما يعكس التكاتف والترابط والتكافل األخــوي بين
أبناء البحرين الذي حققنا من خالله نجاحا مميزا.
وأعــرب جاللته عن اعتزازه بــدور أبناء البحرين في إرســاء دعائم
النهضة الشاملة وإسهاماتهم المشهود لها بكل اعـتــزاز وتقدير في
تاريخ مسيرة العمل الوطني وحــرص الجميع على المشاركة ،رجــا ًال
والنساء ،تأكيد ًا لحبهم ووالئهم لوطنهم ،وأضــاف جاللته أن مملكة
ً
البحرين انطالق ًا من حرصها على مساعدة األشقاء في أفغانستان،
فإنها تــواصــل إرس ــال شحنات ومـســاعــدات إنسانية إغــاثـيــة لمساعدة
الشعب األفـغــانــي ،مــؤكــدا جاللته تقديره لهذه الجهود التي يبذلها
الجميع فــي هــذا الـمـجــال ،وأن البحرين تـحــرص دائ ـم ـ ًا وتسعى إلى
الخير والمحبة بين شعوب العالم.
وأكد جاللته أن عقد مثل هذه اللقاءات الخيرة مع أبناء البحرين
ال ـك ــرام يــأتــي انـسـجــامــا مــع الـ ـع ــادات الـعــربـيــة الـعــريـقــة وق ـيــم ال ـتــراث
البحريني األصـيـلــة ،الـتــي تــؤكــد أهمية الـتــواصــل والـحـفــاظ على ما

يجمع أهل البحرين من ترابط وتكاتف وسعي لخدمة الوطن والعمل
على تعزيز تطوره ونمائه.
وقــد ألـقــت الـشــاعــرة فتحية عـجــالن قصيدة أم ــام جــاللــة الملك
المفدى بهذه المناسبة.
وأعــرب جاللته عن شكره وتقديره للشاعرة فتحية عجالن على
هذه القصيدة والقصائد األخرى التي تلقيها في مختلف المناسبات
الوطنية ،متمنيا لها دوام التوفيق.
ون ـقــل مـحــافــظ مـحــافـظــة ال ـم ـحــرق إل ــى جــاللــة الـمـلــك الـمـفــدى
تحيات ووالء ومحبة جميع أهل المحرق.
كما رفــع أهــالــي محافظة الـمـحــرق بــالــغ التقدير والـعــرفــان الى
حضرة صاحب الجاللة ،مؤكدين أنهم ماضون في نهج اآلباء واألجداد
في الــوالء للوطن وقيادته ،ضارعين إلــى الـبــاري عز وجــل أن يحفظ
العاهل المفدى وأن يديم على جاللته موفور الصحة والعافية وأن
يحقق للمملكة في عهده الزاهر ما تتطلع إليه من تطور ورفعة ورقي.

م���ح���اف���ظ ال����م����ح����رق :ل����ق����اء ج����الل����ة ال���م���ل���ك ت�������ص���ري���ف لأه�����ال�����ي ال ��م ��ح ��رق
رفع السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي
مـحــافــظ مـحــافـظــة الـمـحــرق بــاسـمــه وبــاســم جميع
أه ــال ــي م ـحــاف ـظــة ال ـم ـح ــرق ب ـكــافــة مــدن ـهــا وق ــراه ــا
خالص الشكر وعظيم االمتنان والتقدير إلى المقام
السامي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى على تفضل
جاللته بلقاء أهــالــي محافظة المحرق ،مــؤكــدا أن
هــذا اللقاء يعتبر تشريفا ألهــالــي المحرق ،ويأتي

تأكيدا وترسيخا لمكانة أهل البحرين لدى القيادة
الحكيمة.
وأكــد المحافظ أن األهالي رفعوا خــالل اللقاء
عظيم شكرهم وخالص تقديرهم لمكارم وتوجيهات
جــاللــة ال ـم ـلــك ال ـم ـفــدى ل ـكــل م ــا م ــن شــأنــه خــدمــة
المواطنين والمقيمين ،مقدمين الشكر الى صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد رئيس مجلس ال ــوزراء على جهود الحكومة

وق ـيــادة سـمــوه لفريق البحرين والـجـهــود العظيمة
المستمرة في مكافحة هذا الوباء ،حيث القت تلك
الجهود والقرارات اإلشادات العالمية.
وأضـ ـ ـ ــاف م ـح ــاف ــظ الـ ـمـ ـح ــرق أن هـ ـ ــذا ال ـل ـق ــاء
وال ـت ـشــريــف الـ ــذي حـظــي ب ــه أه ــال ــي ال ـم ـحــرق كــافــة
يـعـكــس مــا يـمـيــز مجتمعنا الـبـحــريـنــي مــن تــواصــل
مباشر ودائم بين القيادة والمواطنين ،ويؤكد مدى
ال ـتــالحــم ب ـيــن ال ـق ـيــادة وال ـش ـعــب الـ ــذي ت ـ ــوارث هــذا

الحب وال ــوالء جيال بعد جيل .واختتم المحافظ
تصريحه بنقل مشاعر المواطنين بكافة مدن وقرى
المحافظة الذين أكدوا بأن أهالي المحرق يحملون
البيعة األبدية والحب الدائم لجاللة الملك المفدى
وصــاحــب السمو الملكي ولــي العهد رئيس مجلس
ال ــوزراء والمحرق لن تكون إال كما عاهدت القيادة
الحكيمة ،أســرة واح ــدة وقلبا واح ــدا محبة للوطن
ووالئها لمليكها وقيادتها.

{ جاللة الملك المفدى يستقبل القس جوني مور.

جاللة الملك المفدى ي�ستقبل الق�س جوني مور ويوؤكد:

الجمي��ع يعي���ش ف��ي البحري��ن كاأ�ص��رة واح��دة متحاب��ة ومنفتح��ة عل��ى العال��م
استقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة ،عاهل البالد المفدى ،أمس في
قصر الصخير ،القس جوني مــور ,بمناسبة زيارته
للمملكة.
ورحب جاللة الملك المفدى بالقس جوني مور،
واستعرض معه عدد ًا من القضايا التي تسهم في نشر
ثقافة الحوار والتسامح الديني والتزام نهج الوسطية

واالعتدال ونبذ التطرف ،مشيد ًا بجهود القس جوني
م ــور الطيبة فــي الـمـجــاالت اإلنـســانـيــة وتـعــزيــز قيم
الخير والمحبة والسالم.
وأعـ ـ ــرب جــالل ـتــه ع ــن اعـ ـت ــزاز مـمـلـكــة الـبـحــريــن
بتاريخها العريق في التآخي والتسامح والتعايش
وهي تحتضن على أرضها مختلف الديانات والثقافات
ويوجد فيها العديد من دور العبادات المختلفة منذ

عـقــود طويلة ويعيش الجميع فــي البحرين كأسرة
واحدة متحابة مترابطة ومنفتحة على العالم ،ضمن
مجتمع قــائــم عـلــى األخـ ــوة وال ـتــالحــم بـفـضــل وعــي
شعبها وإيمانه وتمسكه بالمبادئ اإلنسانية النبيلة
للسالم والمحبة ،والقائمة على احترام كافة الشعوب
والــديــانــات ،وأن الـبـحــريــن تــوفــر مختلف الـخــدمــات
والرعاية للمواطنين والمقيمين على السواء.

ومن جانبه؛ أعرب القس جوني مور عن تقديره
لجاللة الملك المفدى على مبادرات جاللته الرائدة
وجهوده الخيرة في نشر قيم الخير والسالم والمحبة
بـيــن مختلف الــديــانــات وال ـمــذاهــب ،مـشـيــد ًا بجهود
مــركــز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في
إظ ـه ــار الـ ـص ــورة ال ـح ـضــاريــة لـمـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن في
التسامح والتعايش بين الجميع.

{ فتحية عجالن تلقي قصيدة امام جاللة امللك.

اإل�ى قائ�د الوط�ن والم�ح��بة �صي��دي �ص��احب
الجالل�ة المل�ك حم�د ب�ن عي�ص�ى اهلل يحفظ�ه
سيدي يا تاج هذا الوطن
ينحني لك كل ما قلت السالم
ويبتدي وياك صبح ًا ما ينام
منهو علم هالوطن كل المحبه غيرك انت يا حمد
يا حامي الدار بامان
منهو علمنا وقال الحب وقفه
يا حمد يا مشيد الفرحه لنا
في كل دار
سجلت اليام عنك كل لفته
يوم انا ناديت وترجيت يا كل االنام
انت اول من فزع ومد ايده
وطمنيت
القلب هالخايف ونام
ودخر للوطن
اسناد
انت
ٍ
ٍ
وانت شمعة دار تضوي اي ظالم
وانت انت
الوطن كله من بحوره وبره
يا رفاع العز يا اغلى مكان
انت صوت الناس في كل المحرق
غنوا وقالو نحبك
يا حمدنا يا ملكنا يا وطنا
انت لى ناديت انلبي نداك
تفزع بقوة بطل
واحنا معاك
نادتك لمحرق بشوق وفرح
وانشرت اعالمها في كل دار
كلما ناديت يفزع لك وطن
كل شاعر وكل جندي وكل أحد هو فداك
علمت الناس
حب االرض
اهو كل اساس
علمت الناس اشمعنى الوطن هو سند عن كل ضياع
هذا انت يا حمد سد وذرى تحمي ناسك كل حين
يا حمد يا نقش في وسط العمر انتغنا بك ونهتف كل حين
نحبك واهلل نحبك
وما يجادلنا في حبك اي كبير او صغير
وهذا قائدنا البطل سلمان
لين اشتد موقف
هون الموقف والن
وخطط لفكرة محارب
وحاصر الموقف ونفذ كل قرارته بحكمه واتزان
يابو عيسى
الدول تحجي عن الحكمه معاك
ذلليت كل الصعاب
وانكتب اسمك على صفحة وطن عاش سلمان البطل
عاش الوطن
عاش قائدنا حمد
عاش من حب الوطن بال عدد
وانا قلبي محرقي وروحي تطرد في الرفاع
وانا والبحرين في حزة فرح لي تغنينا باسمك عاش من حب
الوطن
عاش قائدنا حمد
عاش قائدنا حمد

الداعيه لكم بطول العمر
فتحية بنت عبداهلل بن عجالن
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«متحف كانو» ..التاريخ التجاري والوطني
محميد احملميد

malmahmeed7@gmail.com
أول السطر:
نبارك لألخ محمد يوسف البنفالح الرئيس
عضوا
التنفيذي لشركة مطار البحرين ،تعيينه
ً
فــي مجلس إدارة المجلس الــدولــي للمطارات
ولجنة التدقيق الدول ّية ،وباعتباره أول بحريني
يتبوأ هذا المنصب الدولي ،إلى جانب المنصب
اآلس ـ ـيـ ــوي الـ ـس ــاب ــق ..ون ـت ـم ـنــى أن ي ـع ــود ذل ــك
بالخير واالستثمار لمجال الطيران في مملكة
البحرين.

{ وزير التربية يتفقد عددا من المدارس التي أعيد افتتاحها.

بكلفة  131مليون دينار ..وزير التربية:

«متحف كانو» ..التاريخ التجاري الوطني:

خ���ط���ة لإن���������ش����اء  18م����در�����س����ة ج�����دي�����دة و23
م��ب��ن��ى ب���م���دار����س ق���ائ���م���ة وت���ط���وي���ر  65م��در���س��ة
أعادت وزارة التربية والتعليم
افـتـتــاح عــدد مــن ال ـمــدارس التي
تم إخالؤها سابق ًا تنفيذ ًا لقرار
مجلس الوزراء الستكمال عملية
ص ـيــان ـت ـهــا ،وذلـ ــك ب ـعــد تأهيلها
بالصورة المطلوبة.
وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،أكـ ــد
الدكتور ماجد بن علي النعيمي
وزير التربية والتعليم أنه تأكيد ًا
ل ـل ــدع ــم الـ ـ ــذي ت ـج ــده ال ـم ـس ـيــرة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة م ـ ــن قـ ـ ـي ـ ــادة ب ـلــدنــا
ال ـ ـعـ ــزيـ ــز ،وفـ ـ ــي إط ـ ـ ــار ال ـخ ـطــط
االستراتيجية المتصلة بمشروع
تطوير الهيكل المؤسسي للوزارة،
جار على تنفيذ خطة
فإن العمل ٍ
إن ـشــائ ـيــة شــام ـلــة ع ـلــى م ــدى 10

س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،تـ ـ ــراعـ ـ ــي احـ ـتـ ـي ــاج ــات
م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ،وتـلـبــي
متطلبات المشروعات التعليمية
ال ـت ـط ــوي ــري ــة ،م ـت ـض ـم ـنــةً إن ـش ــاء
 18م ــدرس ــة ج ــدي ــدة ،و 23مبنى
أكاديمي ًا جديد ًا بمدارس قائمة،
م ــع تـطــويــر مـنـشــآت  65مــدرســة
قــائ ـمــة ب ــإم ـك ــان ــات تـعـيـنـهــا على
االرت ـقــاء بخدماتها التعليمية،
وذلــك بكلفة قــدرهــا  131مليون
دينار.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر أن هـ ــذه
ال ـخ ـطــة اإلن ـشــائ ـيــة ال ـت ــي تمتد
إل ـ ـ ــى  ،2030تـ ــأتـ ــي ف ـ ــي س ـي ــاق
اهتمام مملكة البحرين بتوفير
المقعد الدراسي للجميع ،وزيادة

الطاقة االستيعابية للمؤسسات
الـمــدرسـيــة ،واالرت ـق ــاء المستمر
بالخدمات التعليمية المقدمة
في مختلف المناطق ،بما يواكب
ال ـم ـس ـت ـج ــدات وال ـ ـت ـ ـطـ ــورات فــي
الحقل التربوي.
جاء ذلك على هامش زيارات
ميدانية قام بها الوزير لمدرستي
باربار االبتدائية للبنين ،والحورة
الثانوية للبنات ،حيث ّ
اطلع على
منشآت المدرستين ومرافقهما،
ومـ ــا تـتـضـمـنــانــه م ــن إم ـكــان ـيــات
وتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات ل ـت ـق ــدي ــم ال ـخــدمــة
التعليمية في أفضل صــورة ،بما
في ذلــك الصفوف والمختبرات
العلمية المصممة وفــق معايير

حديثة.
ث ـ ـ ــم زار الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر مـ ــدرسـ ــة
الـ ـمـ ـح ــرق االبـ ـت ــدائـ ـي ــة ل ـل ـب ـنــات،
لالطالع على مبناها األكاديمي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،الـ ـ ـ ــذي أض ـ ـيـ ــف إل ــى
م ـ ـن ـ ـشـ ــآت ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرسـ ـ ــة ل ـت ـع ــزي ــز
ق ــدراتـ ـه ــا ،م ـت ـض ـم ـن ـ ًا ت ـج ـه ـيــزات
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ع ـ ـ ــال ،ل ــالرت ـق ــاء
بــال ـخــدمــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،وتـخـلــل
ذل ــك مـشــاركــة ال ــوزي ــر فــي حصة
افتراضية هنأ خاللها الطالبات
بالعام الدراسي الجديد ،متمني ًا
التوفيق والنجاح للجميع.
وأشار الوزير خالل الزيارات
إلى أن الوزارة تسعى بشكل دائم
ل ـتــوف ـيــر الـ ـخ ــدم ــات الـتـعـلـيـمـيــة

ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،مـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل ب ـن ـيــة
تحتية متطورة وآمنة للمدارس،
تـلـبــي االح ـت ـي ــاج ــات التعليمية
ال ـح ــدي ـث ــة ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة
ال ـم ــال ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ــوط ـن ــي
ووزارة األشغال وشؤون البلديات
والـتـخـطـيــط ال ـع ـمــرانــي ،مبين ًا
أنـ ــه ض ـمــن اسـ ـتـ ـع ــدادات الـ ـ ــوزارة
الس ـت ـق ـب ــال ال ـط ـل ـب ــة وال ـه ـي ـئ ــات
اإلداري ــة والتعليمية هــذا العام،
فقد تم تنفيذ برنامج الصيانة
الشاملة الذي يشمل  40مدرسة
بمختلف الـمـحــافـظــات ،إضــافــةً
إلى استكمال الصيانة الجزئية
ب ـح ـســب اح ـت ـي ــاج ــات الـ ـم ــدارس
األخرى.

جامع�ة البحري�ن تهي�ئ الطلب�ة الم�س�تجدين عب�ر الف�س�اء الإلكتروني
ت ــاب ــع ال ـط ـل ـبــة الـمـسـتـجــدون
بـجــامـعــة الـبـحــريــن بــرنــامــج يــوم
التهيئة ،هــذا ال ـعــام ،عبر منصة
الـيــوتـيــوب ،حـيــث أك ــد فـيــه رئيس
جامعة البحرين األستاذ الدكتور
ريــاض يوسف حمزة على أهمية
«أن يستشعر الطلبة المستجدون
ف ـ ــرص ـ ــة ق ـ ـبـ ــولـ ـه ــم فـ ـ ــي ج ــام ـع ــة
البحرين ،ألنها الجامعة الوطنية
األعـ ـ ــرق واألكـ ـث ــر خ ـب ــرة وك ـف ــاءة،
وألن غالبية برامجها الدراسية
معتمدة عالمياً».
وحث أ.د .حمزة الطلبة خالل
َّ
كلمة موجهة للطلبة «على الجد
وال ـم ـثــابــرة ،وع ــدم تـفــويــت فرصة
ق ـبــول ـهــم ف ــي جــام ـعــة ال ـب ـحــريــن،
وق ــال« :احــرصــوا على أال تفوتوا
ه ــذه ال ـفــرصــة ،وال ت ـهــدروهــا ،بل
ت ـم ـس ـك ــوا ب ـه ــا مـ ــن خ ـ ــالل ال ـجــد
واالج ـ ـت ـ ـهـ ــاد ،وال ـ ـم ـ ـثـ ــابـ ــرة ،ف ـهــذا
وقتكم ،وهذه فرصتكم ،وهذا هو
هدفكم الــذي تسعون إليه حالي ًا
ل ـت ـن ـط ـل ـقــوا ت ــال ـي ـ ًا إلـ ــى م ـج ــاالت
ال ـح ـي ــاة ال ــرح ـب ــة ،وأنـ ـت ــم تـقـفــون
ع ـلــى أرضـ ـي ــة ص ـل ـبــة م ــن ال ـع ـلــوم

والمعارف والمهارات».
وخــاطــب أ.د .حمزة الطلبة،
ع ـبــر ب ــث مـسـجــل ع ـلــى يــوت ـيــوب،
بقوله« :إن حصولكم على القبول
للدراسة في جامعة البحرين ،هي
فــرصــة؛ ألنها الجامعة الوطنية
ال ـتــي ت ـت ـشــرف أن ي ـكــون رئيسها
األعـلــى حـضــرة صــاحــب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
عــاهــل ال ـبــالد ال ـم ـفــدى ،وتحظى
بــرعــايــة جــالل ـتــه ،ودعـ ــم صــاحــب
السمو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة ،ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء».
وقال في كلمة له عبر الفضاء
اإللكتروني« :إن جامعة البحرين
تقدم لكم أرقى وأحدث ما ينتجه
العلم فــي جميع الـمـجــاالت ،فال
تـتــردوا فــي الـســؤال والبحث ،ألن
السؤال الجيد والواعي هو نصف
الـمـعــرفــة ،وال تنتظروا معلومة،
فــالـمـعـلــومــات ال ـي ــوم م ـتــاحــة في
ال ـم ـص ــادر وال ـم ــراج ــع الــرصـيـنــة،
ويـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إلـ ـيـ ـه ــا ع ـبــر
ال ـخــدمــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة لمكتبة

ج ــام ـع ــة ال ـب ـح ــري ــن وع ـ ــن طــريــق
أساتذتكم الكرام».
وبارك رئيس جامعة البحرين
للطلبة جدَّ هم واجتهادهم الذي
أوصـلـهــم لــالنـتـســاب إل ــى جامعة
البحرين ،وأثنى على دور أولياء
أمــور الطلبة «الــذيــن كــانــوا جــزء ًا
من هذا الكيان التعليمي الرائد».
رح ـب ــت عميدة
م ــن جــانـبـهــاَّ ،
شؤون الطلبة في جامعة البحرين
الدكتورة فاطمة محمد المالكي
بالطلبة الـمـسـتـجــديــن ،وقــدمــت
خالل كلمة لها صورة شاملة عن
الـخــدمــات الـتــي تقدِّ مها جامعة
البحرين لطلبتها ،موضحة أن
«عـ ـم ــادة ش ـ ــؤون الـطـلـبــة تـحــرص
على تنظيم فعالية يــوم التهيئة
ب ـش ـكــل سـ ـن ــوي ،إلط ـ ــالع الـطـلـبــة
عـلــى كــل مــا يحتاجونه إلـيــه في
مسيرتهم األكاديمية والعملية».
وع ـ ـ ـ َّبـ ـ ــرت د .الـ ـم ــالـ ـك ــي عــن
سـعــادتـهــا لـمـشــاركــة أول ـي ــاء أم ــور
ال ـط ـل ـب ــة فـ ــي ب ــرن ــام ــج ال ـت ـه ـي ـئــة
وقـ ـ ــالـ ـ ــت« :أهـ ـنـ ـئـ ـك ــم عـ ـل ــى ث ـم ــرة
جهدكم التي بذلتموها إليصال

اأولياء اأمورهم يثمنون اال�ستعدادات

ذوو ال��ع�����زي��م�����ة ي�����ع�����اودون ت��ط��ب��ي��ق
برامجه���م ال�درا�س�ي����ة بال�ح�س����ور ال�ف����علي
{ د .رياض حمزة.
فلذات أكبادكم إلى هذه المرحلة،
بعد جهد وجد وتعب في المراحل
الدراسية السابقة».
وت ـض ـم ــن ب ــرن ــام ــج ال ـت ـه ـي ـئــة
الـطــالبـيــة ل ـهــذا ال ـعــام عـ ــدد ًا من
الفقرات ،التي تهدف إلى تعريف
ال ـ ـطـ ــالـ ــب بـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـبـ ـح ــري ــن،
وب ـ ــالـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـق ــدم ـه ــا
ل ـل ـط ـل ـبــة ،وب ــاألن ـظ ـم ــة وال ـل ــوائ ــح
ال ـج ــام ـع ـي ــة الـ ـت ــي ي ـن ـب ـغ ــي عـلــى
الـطــالــب معرفتها قبل االنتظام

{ د .فاطمة المالكي.
في الدراسة الجامعية ،باإلضافة
إلى التعريف باألنشطة والبرامج
التي توفرها عمادة شؤون الطلبة
لـلـطـلـبــة ،بـحـيــث ت ـســاعــدهــم في
صـ ـق ــل شـ ـخـ ـصـ ـي ــاتـ ـه ــم ،وت ـن ـم ـي ــة
مـهــاراتـهــم وق ــدرات ـه ــم ،وتهيئتهم
للحياة العملية.
ي ــذك ــر أن جــام ـعــة الـبـحــريــن
كــانــت قــد أعـلـنــت قـبــول أكـثــر من
 10آالف ط ــال ــب وط ــال ـب ــة لـلـعــام
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قبل أكثر من عشر سنوات ،تشرفت بزيارة
مقر مجموعة يــوســف بــن أحـمــد كــانــو فــي باب
الـبـحــريــن بــالـمـنــامــة ،والـتـقـيــت بــالـعــم عـبــداهلل
كانو رحمه اهلل ..وبعدها بسنوات التقيت هناك
بالعم عبدالرحمن كانو رحمه اهلل ،ورأيت حجم
الـتــاريــخ الـتـجــاري فــي ذلــك المبنى ،وكيف أنه
يوثق لسيرة ومسيرة تجار مملكة البحرين.
أذكــر كذلك أنــي زرت رجــل األعـمــال يوسف
صالح الدين في مكتبه الكائن بشارع المعارض،
وكذلك مكتب رجل األعمال المصرفي عدنان
عبدالملك ،وكــذلــك زرت مكتب رجــل األعـمــال
عارف جمشير مرات عديدة بالعدلية ،وقد بعث
لــي فــي إح ــدى الـمــرات ص ــورا مــن مـشــروع «بيت
جمشير التاريخي فــي الـمـحــرق» ،وزرت كذلك
مكتب رجــل ال ـع ـقــارات حسن كـمــال فــي الــزنــج،
ومكتب شركة محمد يوسف جــالل بالمنطقة
الــدب ـلــومــاس ـيــة ،فـضــال ع ــن مـكـتــب ال ـعــم حسن
الـخــاجــة ،ومكتب العم حسين يتيم ،والتقيت
بــال ـعــم ع ـلــي األمـ ـي ــن ب ــال ـم ـح ــرق ،رح ـم ـهــم اهلل
جميعا ،وغيرهم من رجــال األعـمــال األفاضل،
الذين كنت أحرص على زياراتهم واللقاء بهم،
كلما أردت معرفة بعض المعلومات التجارية،
وقراءة الوضع االقتصادي ومستقبله وتطوراته
ف ــي الـ ـب ــالد وال ـم ـن ـط ـقــة ،وك ـن ــت أجـ ــد ال ـفــائــدة
القصوى في الحديث مع هؤالء الرجال.
الـمـثـيــر ف ــي األمـ ــر أن ــه ك ــان يـجـمــع ه ــؤالء
جـمـيـعــا ،حــرص ـهــم ع ـلــى وجـ ــود ص ــور تــاريـخـيــة
م ـع ـل ـقــة ع ـل ــى ج ـ ـ ــدران م ـك ــات ـب ـه ــم ،وف ـ ــي أروق ـ ــة
ال ـم ـبــانــي ،تـلـخــص ح ـي ــاة ال ـك ـفــاح وال ـتــأس ـيــس،

وال ـع ـمــل واالن ـ ـجـ ــاز ،والـ ـ ــدور ال ـح ـيــوي ف ــي بـنــاء
النهضة التجارية واالقتصادية ،بجانب صورهم
مع شخصيات اقتصادية عالمية ،تؤكد عراقة
هــذا الوطن وتاريخه المجيد ،وتاريخ رجاالته
الكرام.
وم ـنــذ ف ـتــرة ســألــت رئ ـيــس غــرفــة ال ـت ـجــارة
السيد سمير بن عبداهلل ناس في مبنى الغرفة
بمنطقة الـسـيــف ،عــن مصير المبنى القديم
للغرفة؟ فــأجــاب :بأنه منذ أن تولى مسئولية
رئ ــاس ــة ال ـغ ــرف ــة ،ف ـقــد اك ـت ـشــف ك ـمــا ك ـب ـيــرا من
األوراق والوثائق والصور التاريخية التي توثق
سيرة التجارة البحرينية ومسيرة التجار ورجال
األع ـمــال ،خــاصــة وأن تأسيس الـغــرفــة كــان في
عام  ،1939وهناك تاريخ زاخر محفوظ ،نتمنى
أن يظهر ذات يوم ،وهو ما وعدني السيد سمير
ناس بتحقيقه في الفترة القادمة القريبة.
مـشــروع «متحف كــانــو» ،الـكــائــن خلف باب
البحرين في ســوق المنامة ،وكما أنــه سيصبح
وجهة سياحية مهمة ل ــزوار الـســوق ،مــن خالل
اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض مـ ـحـ ـط ــات مـ ـش ــرق ــة مـ ــن الـ ـت ــاري ــخ
التجاري بمنطقة الخليج العربي ،فكذلك هي
الصور والوثائق التاريخية لدى تجار البحرين،
التي ينبغي أن يتم اقتناؤها واستثمارها لبيان
التاريخ التجاري الوطني في أي مشروع متحفي
قادم ،سواء من خالل متحف البحرين الوطني،
أو أي مـشــروع آخــر ،فهذا جــزء مــن رد الجميل
لهؤالء الرجال الكرام ،وجــزء من حق األجيال
القادمة علينا جميعا.
آخر السطر:
خ ـســارة فــريــق ن ــادي الـمـحــرق فــي مـبــاراتــه
أمــام نــادي الرفاع الشرقي أمس األول ،لم تكن
بسبب أخ ـطــاء تحكيمية فــادحــة فـقــط ،ولكن
بسبب أخطاء فنية لــدى الـمــدرب كذلك ،وألن
الشرقاوية كــانــوا األفـضــل ويستحقون الـفــوز..
فهل ستتحرك إدارة المحرق من اآلن لتصحيح
المسار ،التحكيمي والفني ،قبل فوات األوان..
وحـتــى ال نـقــول ذات ي ــوم :لـقــد أض ــاع المحرق
الـ ـ ـ ــدوري م ـن ــذ أن ص ـم ــت ب ـع ــد م ـ ـبـ ــاراة ال ــرف ــاع
الشرقي!!..

تحت رعــايــة ال ـلــواء الــركــن بـحــري عــالء عـبــداهلل سـيــادي قــائــد خفر
السواحل ،افتتح العميد جاسم محمد الغتم نائب قائد خفر السواحل
ص ـبــاح ام ــس دورة الـلـغــة اإلنـجـلـيــزيــة األولـ ـ ــى ،ودورة مـشـغـلــي الـ ـ ــرادار،
المنعقدتين بجناح التدريب البحري ،بمشاركة عدد من ضباط قيادة
خفر السواحل.
وفي مستهل حفل االفتتاح ألقى نائب قائد خفر السواحل كلمة اشار
فيها الى أهــداف الــدورات التي تعتبر ضمن المسار التأهيلي المعتمد
للضباط لــرفــع كفاءتهم  ،حيث تعقد دورة اللغة اإلنجليزية لـمــدة 4
أسابيع بالتعاون مع األكاديمية الملكية للشرطة ،وتشمل التدريب على
المهارات األساسية في اللغة اإلنجليزية ،أما دورة مشغلي الرادار فتمتد
 4أسابيع وتنقسم إلى مرحلتين األولى نظرية لمدة أسبوعين ،وتشمل
المبادئ األساسية والمتقدمة لنظام الــرادار ومنظومة السياج األمني،
فيما تمتد المرحلة العملية الى أسبوعين وتتضمن التطبيق العملي
على منظومة السياج األمني بمركز العمليات البحرية.
حضر االفتتاح رؤساء فروع جناح التدريب البحري.

عاد الطلبة من ذوي العزيمة
ل ـت ـط ـب ـيــق ب ــرام ـج ـه ــم وخـطـطـهــم
الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ب ــالـ ـحـ ـض ــور ال ـف ـع ـلــي
ف ــي م ـ ــدارس ال ــدم ــج الـحـكــومـيــة،
مــع بــدء الـعــام الــدراســي الجديد
ـاء ع ـلــى رغ ـبــات
 ،2022-2021بـ ـن ـ ً
أولـ ـ ـي ـ ــاء أمـ ـ ــورهـ ـ ــم ،وذل ـ ـ ــك وس ــط
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات دقـ ـيـ ـق ــة وش ــامـ ـل ــة مــن
قـبــل المختصين بـ ــوزارة التربية
والتعليم ،لضمان تقديم أفضل
ال ـخــدمــات الـتــربــويــة والتعليمية
المالئمة ل ـقــدرات ه ــؤالء األبـنــاء
وظ ـ ــروف ـ ـه ـ ــم ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ،فـ ـض ـ ًـال
ع ــن تــوف ـيــر ال ـب ــرام ــج الـتـعـلـيـمـيــة
التفاعلية المباشرة عبر المنصات
االفتراضية.
وقـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ــرص ال ـم ـخ ـت ـص ــون
ب ــال ـت ــرب ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـم ــدارس
على اتباع التعليمات واإلرشــادات
الواردة في دليل العودة المدرسية
ال ــذي أص ــدرت ــه الـ ـ ــوزارة ،المتسق
م ــع تــوج ـي ـهــات ال ـف ــري ــق الــوط ـنــي
ل ـم ـكــاف ـحــة فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،بما
ف ـي ـه ــا ت ـن ـظ ـي ــم وتـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـب ـي ـئ ــة
الـصـفـيــة وف ــق الـمـعـيــار المعتمد
لـلـتـبــاعــد االج ـت ـم ــاع ــي ،وتـجـهـيــز
دورس رق ـم ـيــة م ـت ـنــوعــة لـلـطـلـبــة
الــراغ ـب ـيــن ف ــي الـتـعـلــم ع ــن ُب ـعــد،
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
السلوكية والنفسية واألكاديمية
المتخصصة بالوسائل والمنصات
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،والـ ـعـ ـن ــاي ــة ال ـفــائ ـقــة
ب ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـصـ ـح ــة وسـ ــالمـ ــة
الطلبة .وفــي هــذا السياق ،قالت
األسـ ـ ـت ـ ــاذة مـ ـن ــال رب ـي ـع ــة مـعـلـمــة
ص ــف ال ـتــوحــد فــي م ــدرس ــة عقبة
بــن نــافــع االبـتــدائـيــة للبنين إنها
بدأت باستقبال طلبتها في صف
(أبطال التحدي) ،مشير ًة إلى أنه

{ الحضور الفعلي لطلبة التوحد.
ضمن استعدادات المدرسة قامت
هـ ــي وزم ـي ــالت ـه ــا مـ ــن ال ـم ـع ـل ـمــات
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــات ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــداد جـ ـ ــدول
دراسـ ــي ل ـهــذه الـفـئــة مــن الطلبة،
يتناسب مع األوضاع االستثنائية
الحالية ،مــع وضــع مجموعة من
ال ـخ ـط ــط ال ـب ــدي ـل ــة الس ـت ـم ــراري ــة
التعليم فــي ح ــال تغير األوض ــاع
وفق آلية اإلشارة الضوئية ،وذلك
بــالـتـنـسـيــق وال ـت ــواص ــل الـمـبــاشــر
المستمر مــع أول ـيــاء األم ــور قبل
بـ ــدء الـ ـع ــام ال ـ ــدراس ـ ــي ،لـتـحــديــد
رغـ ـ ـب ـ ــات واح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات أب ـن ــائ ـه ــم
التربوية والتعليمية ،الذين عبروا
عن امتنانهم وثنائهم على جهود
الوزارة في استدامة تعليم أبنائهم
في ظل هذه الظروف.

م������ح������اف������ظ ال�����������س�����م�����ال�����ي�����ة ي�����ف�����ت�����ت�����ح م������رك������زا
ل���ت���ق���دي���م ال�����رع�����اي�����ة ال�������س���ح���ي���ة لأط������ف������ال ال���ت���وح���د
اف ـت ـتــح ع ـلــي ب ــن ال ـش ـيــخ عـبــدالـحـسـيــن الـعـصـفــور
محافظ المحافظة الشمالية الـفــرع الـثــانــي لمركز
ريتش للسلوك والتنمية ،الذي يقدم الرعاية الصحية
وتقويم مهارات السلوك والنطق لألطفال المصابين
بــاضـطــراب طـيــف الـتــوحــد وتـعــزيــز استقالليتهم في
ال ـم ـه ــارات االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـح ـيــات ـيــة لـتـحـسـيــن ج ــودة
حياتهم ،وذل ــك بحضور زكــريــا هــاشــم رئـيــس جمعية
التوحديين البحرينية.
وأش ــاد محافظ المحافظة الشمالية بالبرامج
الـتــدريـبـيــة والـتــأهـيـلـيــة ال ـتــي يـقــدمـهــا ال ـمــركــز الــذي

ت ـش ــرف عـلـيــه م ـنــى ت ــدي ــن ،ال ـحــاصــل ع ـلــى االع ـت ـمــاد
ال ــدول ــي ،مــا ي ـعــزز ثـقــة أول ـي ــاء األمـ ــور كــونــه يتماشى
مــع المعايير الــدولـيــة فــي تطبيق أفضل الممارسات
العالجية لتقويم قدراتهم وصقل مواهبهم في العديد
من المجاالت.
من جانبها قدمت منى تدين رئيسة المركز الشكر
للمحافظ لحرصه على رعاية افتتاح المركز وتشجيعه
على إقامة مثل هــذه المشاريع الصحية واإلنسانية
التي تخدم شريحة مهمة فــي المجتمع البحريني،
مبينة أن برامج مركز ريتش للسلوك والتنمية تعمل

عـلــى تـعــزيــز استقاللية الـطـفــل الـتــي تشمل مـهــارات
الـتــواصــل االجتماعية وال ـم ـهــارات الحياتية ألطفال
هذه الفئة.
تجدر اإلشارة إلى أن المحافظة الشمالية تتعاون
مع جمعية التوحديين البحرينية إلشراك مجموعة
من المصابين بطيف التوحد في النسخة الخامسة
مــن مسابقة الــرابــح األكـبــر فــي صيف البحرين هذا
ال ـعــام ،كما سبق أن قــامــت فــي السنتين الماضيتين
بإشراك  30مصابا بطيف التوحد مع أولياء أمورهم
ومتطوعين في المعسكر الشبابي الصيفي.

{ خالل افتتاح المركز.

ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن مملكة
البحرين تتميز باحتضان تجربة
رائـ ــدة فــي دم ــج الـطـلـبــة مــن ذوي
العزيمة في المدارس الحكومية،
ال ــذي ــن تـشـمــل فـئــاتـهــم اض ـطــراب
ال ـ ـتـ ــوحـ ــد واإلعـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــة ال ــذهـ ـنـ ـي ــة
ومتالزمة داون واإلعاقات البصرية
وال ـس ـم ـع ـيــة وال ـج ـس ــدي ــة وال ـص ــم
وغيرها ،مع توفير الكوادر المؤهلة
والـبـنـيــة األســاس ـيــة الـشــامـلــة من
صفوف خاصة وغيرها ،والبرامج
ال ــدراس ـي ــة ال ـم ـت ـطــورة والمتصلة
باحتياجات كل فئة ،بما أسهم في
تصنيف المملكة من قبل منظمة
الـيــونـسـكــو ضـمــن الـ ــدول الــرائــدة
وال ـم ـت ـقــدمــة ف ــي تــوف ـيــر التعليم
الجيد والمنصف للجميع.
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اللجنة ال�طنية لتق�يم الم�ؤهالت العلمية:

معادل���ة  54م�ؤهال علمي���ا والرد على  23طلب ا�صت�ص���ارة م�ؤ�ص�ص���ية
عقدت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية اجتماعها
ال ــدوري بــرئــاســة الــدكـتــور محمد مـبــارك بــن أحـمــد الـمــديــر العام
لشؤون المدارس ،بحضور جميع أعضاء اللجنة وممثلي الجهات
ذات العالقة وأمــانــة الـســر ،حيث استهل رئيس اللجنة االجتماع
بتقديم الشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجنة على ما يبذلونه
من جهود في عملية التحقق من استيفاء المؤهالت العلمية بكل
ما يتطلبه ذلك من إجراءات.
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد جـ ـ ـ ــدول
األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال والـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدي ـ ــق ع ـلــى
مـ ـحـ ـض ــر االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع الـ ـس ــاب ــق
تـ ـ ـ ــدارسـ ـ ـ ــت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة طـ ـلـ ـب ــات
ال ـم ـعــادلــة الـعـلـمـيــة الـمــرفــوعــة
إليها في مختلف التخصصات
ال ـع ـل ـم ـيــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،وع ـلــى
مـسـتــوى ب ــرام ــج الـبـكــالــوريــوس
والـ ـم ــاجـ ـسـ ـتـ ـي ــر والـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــوراه،
واس ـت ـع ــرض ــت ق ـ ـ ــرارات ال ـل ـجــان

الـ ـف ــرعـ ـي ــة بـ ـش ــأنـ ـه ــا ،وات ـ ـخـ ــذت
الـ ـ ـق ـ ــرارات الـ ــالزمـ ــة بــاسـتـيـفــاء
ومعادلة  54مــؤهـ ً
علميا ،في
ال
ً
حين لــم تتخذ اللجنة قــرارات
بعدم استيفاء أي من المؤهالت
ال ـم ـطــروحــة ل ـل ـم ـعــادلــة ،وإن ـمــا
أرجـ ـ ـ ــأت الـ ـب ــت فـ ــي ع ـ ــدد مـنـهــا
لمزيد من الدراسة.
كـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـ ــدارسـ ـ ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
عـ ـ ــدد ًا م ــن ط ـل ـبــات االس ـت ـش ــارة

المؤسسية بـشــأن الــدراســة في
ع ـ ــدد مـ ــن م ــؤسـ ـس ــات الـتـعـلـيــم
الـ ـع ــال ــي الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وأوص ـ ــت
ب ــالـ ـم ــوافـ ـق ــة عـ ـل ــى إدراج 23
مؤسسة تعليم عال ضمن قوائم
المؤسسات الموصى بالدراسة
فـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا وف ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات
ال ـم ـع ـت ـم ــدة مـ ــن ق ـب ــل ال ـل ـجــان
الفرعية للجنة.
ون ـ ــاق ـ ــش أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـل ـج ـنــة
عددً ا من المقترحات المقدمة
ل ـت ـطــويــر ال ـمــزيــد م ــن اآلل ـي ــات
الـمـعـمــول بـهــا ضـمــن إجـ ــراءات
ال ـت ـق ـي ـي ــم وال ـ ـم ـ ـعـ ــادلـ ــة ،حـيــث
تمت الموافقة بــاإلجـمــاع على
ه ــذه الـمـقـتــرحــات ،وت ــم تكليف
س ـكــرتــاريــة الـلـجـنــة بــات ـخــاذ ما
يلزم لوضعها حيز التنفيذ.

{ اجتماع اللجنة الوطنية للمؤهالت.

خالل اجتماعها مع ال�سفير الهندي

الجمعي���ة البحريني���ة الهندي���ة تك�ص���ف ع���ن برنام���ج لالحتف���ال بم���رور
 50عام���ا عل���ى العالق���ات الدبل�ما�ص���ية بي���ن البلدي���ن اأكت�ب���ر المقب���ل
اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــع مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس إدارة
الـجـمـعـيــة الـبـحــريـنـيــة الـهـنــديــة
ب ـ ـ ـيـ ـ ــوش شـ ــري ـ ـفـ ــاس ـ ـتـ ــاف س ـف ـي ــر
ج ـم ـه ــوري ــة ال ـه ـن ــد ل ـ ــدى مـمـلـكــة
ال ـب ـح ــري ــن ،ب ـح ـض ــور ع ـبــدال ـن ـبــي
الـ ـشـ ـعـ ـل ــة ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـم ــؤس ــس
للجمعية الـبـحــريـنـيــة الـهـنــديــة،
وركـ ـ ـ ـ ـ ــز عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن ج ـم ـع ــة
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ادارة الـجـمـعـيــة
الـبـحــريـنـيــة ال ـه ـنــديــة ع ـلــى عــدة
مبادرات المختلفة التي اتخذتها
الجمعية لتحقق أهدافها ،ومنها
ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـس ـف ــارة الـهـنــديــة
لتوثيق الـعــالقــات فــي المجاالت
االقتصادية ،الثقافية ،الرياضية،
والـعـلـمـيــة بـيــن الـبـلــديــن ،تطوير
ال ـع ــالق ــات ب ـيــن ات ـح ــاد الـصـنــاعــة
الـهـنــديــة وات ـح ــاد غ ــرف الـتـجــارة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة الـ ـهـ ـن ــدي ــة وم ـع ـه ــد
المحاسبين القانونيين في الهند
وال ـم ـن ـظ ـمــات الــوط ـن ـيــة األخـ ــرى
فــي الـهـنــد وال ـتــي يمكن أن تــروج
للتجارة والـتـبــادل الـتـجــاري بين
البحرين والهند.
وأشـ ــار إل ــى تــوثـيــق الـعــالقــات
مــع الـكـيــانــات األخ ــرى فــي الهند

حول الفرص التجارية المتاحة
ف ــي ال ـه ـنــد وال ـت ــي يـمـكــن نـشــرهــا
لمجتمع األعـمــال في البحرين،
وت ـس ـل ـي ــط ال ـ ـضـ ــوء عـ ـل ــى ف ــوائ ــد
إنشاء شركات هندية في البحرين
لــالسـتـفــادة مــن اتفاقية التجارة
ال ـح ــرة ب ـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
والبحرين.
وت ـط ــرق إل ــى إق ــام ــة مـعــرض
تـ ـج ــاري ب ـي ــن ال ـب ـح ــري ــن وال ـه ـنــد
ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــق م ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــارة
الـ ـهـ ـن ــدي ــة لـ ـقـ ـط ــاع ــات مـ ـح ــددة
م ـث ــل ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا والـتـصـنـيــع
وال ـس ـيــاحــة وب ـح ـضــور مـشــاركـيــن
مــن كــال الـبـلــديــن ،وإن ـشــاء مكتب
بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـس ـفــارة الـهـنــديــة
لـ ـمـ ـس ــاع ــدة ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن مــن
كـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــديـ ـ ــن الس ـ ـت ـ ـك ـ ـشـ ــاف
فـ ــرص االس ـت ـث ـمــار ومـســاعــدتـهــم
ل ــالس ـت ـث ـم ــار فـ ــي كـ ــال ال ـب ـل ــدي ــن،
ونشر كتيب بالشراكة مع السفارة
ال ـه ـنــديــة ح ــول م ـع ـلــومــات عــامــة
عــن الـبـلــديــن ومـمــارســة األعـمــال
التجارية والهياكل القانونية في
الـهـنــد والـبـحــريــن وال ـتــي ستكون
كمرجع مفيد للمستثمرين في

{ لقاء الجمعية البحرينية الهندية مع السفير الهندي بالبحرين.
كال البلدين.
وك ـشــف ع ــن ال ـس ـعــي لتوقيع
اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي
بين البحرين والهند ،وسلم رئيس
الـجـمـعـيــة إل ــى الـسـفـيــر الـهـنــدي
رس ـ ــال ـ ــة م ــوجـ ـه ــة إل ـ ـ ــى نـ ـي ــرم ــاال
سـي ـثــارامــان ،وزي ــرة الـمــالـيــة لــدى
جمهورية الهند  ،تناولت مبررات
لـعـقــد مـثــل ه ــذه االت ـفــاق ـيــة بين
البحرين والهند وطلب دعمها.

وك ـ ـشـ ــف ع ـ ــن أن ال ـج ـم ـع ـيــة
ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة ال ـه ـن ــدي ــة تـخـطــط
لتنظيم بــرنــامــج فــي أكـتــوبــر من
هــذا ال ـعــام ،لالحتفال بـمــرور 50
عاما على العالقات الدبلوماسية
ً
بين الهند والـبـحــريــن باإلضافة
إلى عيد استقالل الهند الخامس
والسبعين ،وسيركز هــذا الحدث
على الثقافة والطعام.
م ــن ج ــان ـب ــه أع ـ ــرب الـسـفـيــر

الـ ـهـ ـن ــدي ع ــن ارتـ ـي ــاح ــه لـتـنـمـيــة
ال ـت ـعــاون ال ـت ـجــاري واالق ـت ـصــادي
ب ـيــن ج ـم ـهــوريــة ال ـه ـنــد ومـمـلـكــة
الـبـحــريــن ،والـحــاجــة الــى تعميق
الـتـعــاون الـتـجــاري واالسـتـثـمــاري
وال ـت ـع ـل ـي ـمــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي بـيــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن .ورك ـ ـ ــز ال ـس ـف ـي ــر عـلــى
بـ ـع ــض الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـم ـح ـت ـم ـلــة
والتي تشمل الطاقة المتجددة،
اإلن ـتــاج الـصـيــدالنــي ،تكنولوجيا

ال ـم ـع ـلــومــات  -م ــرك ــز ال ـب ـيــانــات،
الـمـعــالـجــة ال ــزراع ـي ــة ،الـخــدمــات
الـلــوجـسـتـيــة ،الـسـيــاحــة ،والبنية
الـتـحـتـيــة .كـمــا أك ــد عـلــى أهمية
ع ـ ـمـ ــل الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة
ال ـه ـن ــدي ــة ع ــن ك ـث ــب م ــع مـجـلــس
ال ـت ـن ـم ـي ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،غ ــرف ــة
تجارة وصناعة البحرين ،ووزارة
ال ـص ـنــاعــة والـ ـتـ ـج ــارة وال ـس ـيــاحــة
وغيرها.

رئ���ي�������س ال���ب���ع���ث���ة الأث������ري������ة ال���ف���رن�������ص���ي���ة ي������ؤك�����د اأه����م����ي����ة م ���ق ��ع
اأب�������� ���ص��ي��ب��ع ف����ي ف���ه���م ت����اري����خ ح�������ص���ارة ت���اي���ل��������س ف����ي ال��ب��ح��ري��ن
قــال الــدكـتــور بيير لــومـبــارد رئـيــس البعثة األثــريــة الفرنسية
لــدى مملكة البحرين إن حـضــارة «تــايـلــوس» شـهــدت فــي القرنين
الثاني والثالث قبل الميالد ازدهارا استثنائي ًا على أرض المملكة
مشكلة بذلك مركز ًا حضاري ًا هام ًا في المنطقة وامتداد ًا للحضارة
الدلمونية السابقة ،جاء ذلك خالل تقديمه المحاضرة الثقافة
من سلسلة محاضرات متحف البحرين الوطني الخاصة بجهود
التنقيب فــي مملكة الـبـحــريــن ،وال ـتــي نظمتها هـيـئــة البحرين
للثقافة واآلثار األسبوع الماضي ،والتي تناولت االكتشافات األثرية
األخـيــرة في مقبرة تايلوس في منطقة أبــو صيبع ما بين عامي
2017م و2021م.
وأشار د .بيير لومبارد إلى أن
حـضــارة تــايـلــوس يمكن التع ّرف
ع ـل ـي ـه ــا ب ـش ـك ــل عـ ـ ــام مـ ــن خ ــالل
الـمــدافــن ،موضح ًا أن المشروع
الـبـحـثــي فــي تــل أب ــو صيبع رقــم
 1شمال المملكة يكشف جوانب
ه ــام ــة م ــن ت ــاري ــخ وح ـكــايــة تلك
الـ ـحـ ـض ــارة .ونـ ـ ـ ـ ّوه إلـ ــى أن ال ـتــل
يظهر على شكل تل دائري صغير
يـبـلــغ ق ـطــره األق ـص ــى  70م ـتـ ًـرا،
وارتفاعه الحالي يـتــراوح بين 4
أمتار و  4.5أمتار.
كما وتناول د .بيير تفاصيل
أخرى حول المشروع ،حيث أشار
على أنه تم بالفعل تحديد قرابة

 70قـبــر ًا مبني ًا فــي الموقع ،وتم
قبرا منها
التنقيب عن نحو ً 40
بشكل كــامــل ودراس ـت ـهــا مــن قبل
ً
فريق يضم عالم ًا متخصصا في
اآلثار البيولوجية ،وقد ُو ِجد فوق
العديد من هذه القبور تل رملي
مغطى بالحجارة المسطحة -
وه ــي عــالمــة تـقـلـيــديــة للمكانة
االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـعــال ـيــة – األم ــر
الذي يدل على أهمية األشخاص
المدفونين في الموقع.
وق ـ ـ ـ ـ ــال د .ب ـ ـي ـ ـيـ ــر إن ه ـ ــذه
ال ـق ـب ــور ت ـعــرضــت ل ـع ـم ـيــات نهب
مـتـكــررة ولـكــن ليست ممنهجة،
إال أن قــراب ـيــن ال ــدف ــن (األوان ـ ــي

والــزجــاج والـمـجــوهــرات والحلي
ال ـت ــي ُت ـس ـت ـخــدم ف ــي ال ـط ـقــوس)
التي بقيت سليمة تشير إلى أن
تــاريــخ الموقع يـعــود إلــى الفترة
بين القرنين األول قبل الميالد
والـقــرن األول الـمـيــالدي ،وتؤكد
خـ ـص ــوصـ ـي ــة ع ـ ـ ـ ـ ــادات وط ـ ـقـ ــوس
الــدفــن خــالل الفترة الهلنستية
فــي الـبـحــريــن .واس ـت ــدرك قــائـ ً
ال
إن وج ــود ع ــدد كبير مــن شظايا
فـ ـخ ــار ال ـع ـص ــر ال ـ ـبـ ــرونـ ــزي بـيــن
القبور يعتبر أمــر ًا محيراً ،ومن
الـمـحـتـمــل أن ي ـكــون إش ـ ــارة إلــى
وجــود مقبرة أو مستوطنة أكثر
ِقدَم ًا تحت الموقع يعود تاريخها
إلى أواخر عصر دلمون.
وتستمر سلسلة المحاضرات
ح ـ ـتـ ــى ن ـ ـهـ ــايـ ــة ش ـ ـهـ ــر س ـب ـت ـم ـبــر
الـجــاري حيث تستضيف خبراء
وم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن مـ ـ ــن ال ـب ـع ـث ــات
الـتـنـقـيــب ال ـعــال ـم ـيــة والـمـحـلـيــة
وه ــي الـبــريـطــانـيــة والــدنـمــاركـيــة
وال ـ ـ ـفـ ـ ــرن ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـ ـيـ ـ ــابـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة
والـبـحــريـنـيــة .ويـمـكــن للجمهور
الـتـسـجـيــل لـحـضــور الـمـحــاضــرة
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل مـ ـ ـ ــلء االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــارة
على الموقع اإللـكـتــرونــي لهيئة

ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن لـ ـلـ ـثـ ـق ــاف ــة واآلث ـ ـ ـ ــار
.www.culture.gov.bh
ف ـ ـيـ ــوم  15س ـب ـت ـم ـب ــر ي ـق ــدم
ال ـب ــروف ـي ـس ــور روبـ ـ ــرت ك ــارت ــر من
ال ـب ـع ـث ــة األث ـ ــري ـ ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
محاضرة حول اآلثــار التاريخية

ب����ل����دي����ة ال�����م�����ح�����رق :اإزال�������������ة ���� 82ص���ن���دوق���ا
م����خ����ال����ف����ا ل����ج����م����ع ال����م����الب���������س ال���م�������ص���ت���ع���م���ل���ة
فــي إط ــار حــرصـهــا الـمـسـتـمــر فــي تطبيق
ال ـق ــوان ـي ــن والـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـت ــي ت ـح ـفــظ ســالمــة
المواطنين والمقيمين والمنظر العام ،أكدت
بلدية المحرق أنها قامت بإزالة  82صندوق ًا
لجمع المالبس المستعملة غير مرخصة على
مستوى محافظة المحرق.
وقــالــت بـلــديــة الـمـحــرق بــأنـهــا لــن تتوانى
فــي تطبيق الـقــوانـيــن والـ ـق ــرارات الـتــي تسهم
في الحفاظ على السالمة المرورية والمنظر
العام ،فقد قامت بإزالة هــذه الصناديق بعدد
من المواقع والشوارع التي من شأنها أن تكون

عائقا في سالمة الطريق ،كما أنها تم وضعها
من دون أي ترخيص من قبل الجهات المعنية.
وأشارت البلدية إلى أنها قامت بإزالة هذه
الصناديق استناد ًا لقانون رقم  2لسنه 1996م
بشأن اشغال الطريق العام والئحته التنفيذية،
منوهة بأنها ستستمر في إزالة هذه الصناديق
المخالفة لألنظمة المعمول بها بالمملكة.
ودعــت بلدية المحرق جميع المواطنين
والـمـقـيـمـيــن إل ــى ضـ ــرورة االلـ ـت ــزام بــاألنـظـمــة
وال ـقــوان ـيــن واالشـ ـت ــراط ــات الـبـلــديــة الـخــاصــة
بإشغاالت الطريق العام والتقدم إلى البلدية

إلزال ـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات إن وج ـ ـ ــدت وت ـص ـح ـيــح
أوضاعهم وفق ًا ألحكام هذا القانون في أسرع
وقــت ممكن ،وذلــك تالفي ًا التـخــاذ اإلج ــراءات
اإلداريـ ـ ــة وال ـقــانــون ـيــة بـحــق الـمـخــالـفـيــن بعد
انتهاء المهلة الـمـحــددة بــاإلنــذار الـمـحــرر ،أو
التواصل مع البلدية لإلبالغ عن المخالفات
الـبـلــديــة عــن طــريــق ال ـهــاتــف رق ــم 17984027
أو ع ــن طــريــق ح ـســابــات ال ـب ـلــديــة ف ــي وســائــل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي أو اإلب ــالغ عبر النظام
الوطني للشكاوى واالقتراحات «تواصل» على
هاتف رقم .80008001

عبداهلل جمعة في مقابة .وختام
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــرات ي ـ ـكـ ــون ي ـ ـ ــوم 29
سبتمبر م ــع الــدك ـتــور مــاســاشــي
آبي من البعثة األثرية اليابانية،
حيث يتحدث حول مشروع وادي
السيل األثري.

ب������دء ر�����ص����ف ال�����ط�����رق ال���ت���راب���ي���ة
ب�����م�����ج�����م�����ع  733ف�����ي ال�����ن��ا���ص�����ف�����ة
بدأت وزارة األشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني
بـتـنـفـيــذ أع ـم ــال م ـش ــروع رصــف
الطريق الترابي  3330والطرق
ال ـم ـح ـي ـط ــة ب ـم ـج ـم ــع  733فــي
م ـن ـط ـقــة ال ـن ــاص ـف ــة بـمـحــافـظــة
العاصمة .وسيشتمل المشروع
ع ـل ــى أعـ ـم ــال ال ــرص ــف وإنـ ـش ــاء
الـطــرق الممتدة بـطــول حوالي
 2كيلومتر وسيخدم  134وحدة
س ـك ـن ـي ــة ،ك ـم ــا س ـي ـش ـمــل إن ـش ــاء
شـبـكــة لـتـصــريــف م ـيــاه االم ـطــار

تشير األس ـطــورة اليونانية «بيجماليون» إلــى قصة خرافية
لنحات وملك يوناني اسمه بيجماليون ( ،)Pygmalionالذي
نحت تمثا ًال المرأة من نسج خياله ،فائقة الجمال أسماها غاالتيا
( ،)Galateaفوقع فــي حبها وغــرامـهــا إلــى درجــة الجنون حتى
أشـفـقــت عليه إلـهــة الـحــب والـجـمــال أف ــرودي ــت (،)Aphrodite
فوهبت محبوبته الحجرية الحياة ،ليتزوجها ويعيش حياة هنيئة
معها .تأثر عالم االجتماع المعروف روبرت ميرتون (Robert K.
 )Mertonبهذه األسطورة الخيالية وأنشأ مصطلحه المشهور
النبوءة المتحققة ذاتي ًا ( ،)Self-fulfilling Prophecyالذي
يشير إلى أن التنبؤات والرغبات تتحقق عندما يؤمن بها الناس
ويجعلونها واقـعـ ًا حقيقياً .واستغل العالمان التربويان روزنتال
وجاكوبسن ( )Rosental & Jackobsenشهرة هذا المصطلح
فــي بناء نظرية تربوية ،عرفت فــي مجال التعليم وعلم النفس
التربوي باسم تأثير بيجماليون.
يشير تــأثـيــر بيجماليون ( )Pygmalion Effectإل ــى أن
الـتــوقـعــات الـعــالـيــة ت ــؤدي إل ــى أداء أفـضــل بينما ت ــؤدي التوقعات
المنخفضة إلى أداء أسوأ ،وكالهما يؤدي إلى نبوءة تحقق ذاتها.
وبكلمات أخرى ،فإن التوقعات التي يرسمها المعلمون حول المسار
الدراسي لطالبهم تعتبر مؤثرة جداً ،وغالب ًا ما يتم ترجمتها إلى
واقــع مدرسي حقيقي .ويعزو بعض التربويين تأثير بيجماليون
إلى أسباب نفسية لدى الطالب ،حيث إن التوقعات واالنطباعات
اإليجابية لــدى المعلمين تعطي الطالب الرغبة والحافز لبذل
المزيد مــن الجهد لتحقيق نتائج أفـضــل .فالمعلم الــذي يقدر
قدرات طالبه يهيئ لهم جو ًا من النجاح ،في حين أن المعلم الذي
يحبط طالبه يهيئ لهم جو ًا من الفشل.
وبناء على تأثير بيجماليون ،يقدم التربويون مجموعة من
النصائح للمعلمين؛ مــن أهمها عــدم التنبؤ بفشل الـطــالب في
الـصــف ال ــدراس ــي ،ف ــإذا اعـتـقــد الـمـعـلــم أن االخ ـت ـبــار ،عـلــى سبيل
المثال ،سيكون صعباً ،فإن عليه أن يشجع طالبه على التحضير
الجيد لــه ،ويــؤكــد لهم أنـهــم سيحققون نتائج جـيــدة ،وأنـهــم لن
يـفـشـلــوا ف ـيــه .وم ــن الـنـصــائــح أي ـض ـ ًا إن ـشــاء تــوق ـعــات عــالـيــة حــول
أداء ال ـطــالب ،ألن ذلــك سينعكس إيـجــابـ ًا على تحقيقهم نتائج
أفضل .وينصح التربويون أيض ًا بضرورة أن يخبر المعلم طالبه
أن بـمـقــدورهــم الـقـيــام بــالــواجـبــات والـمـهـمــات مهما بلغت درجــة
صعوبتها ،ضمن المعقول وبــدون مبالغة .ومن النصائح المهمة
حول تأثير بيجماليون أنه إذا تيقن المعلم أن طالبه ال يستطيعون
القيام بهمة ما فإن عليه تأجيلها وإعادة تدريس المادة التعليمية
المتعلقة بها إذا لزم األمر.
وفي الختام ،فإن تأثير بيجماليون يكشف عن خطورة تكوين
ن ـظــرات ومـعـتـقــدات سلبية مسبقة عــن ال ـطــالب نتيجة التحيز
ضدهم بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الطبقة االجتماعية
أو غيرها .فالمساواة أساس مهنة التعليم ورسالتها ،وحب الجميع
وتوقع الخير منهم وتوفير بيئة تعليمية محفزة الكتساب المعرفة
والعلم هي أسمى ما يضمره المعلم في قلبه .وفــي هــذا الصدد،
يقول الفيلسوف اإليــرلـنــدي المشهور جــورج بــرنــارد شــو« :ليست
الفضيلة في أن نجتنب الرذيلة ،بل في أال نشتهيها».

«ال���ع���م���ل» :اإن���ه���اء اإ�����ص����راب ل��ع��م��ال
اإح���������دى ال���������ص����رك����ات ال���خ���ا����ص���ة
تعقيب ًا على مــا تــم تــداولــه بـشــأن قـيــام عـمــال إح ــدى الشركات
الخاصة مؤخر ًا بإضراب عمالي في موقع الشركة ،أوضحت وزارة
العمل والتنمية االجتماعية أن عدد ًا من مسؤوليها ،قاموا فور تلقي
بــالغ بالواقعة ،بزيارة الموقع والتواصل مع ممثلي العمال وإدارة
الشركة المعنية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود التي تمت بالتعاون والتنسيق
مع وزارت ــي الداخلية والصحة ،والمجلس األعلى للبيئة ،أسفرت
عــن تشكيل لـجـنــة مـشـتــركــة مــن ال ـشــركــة ووزارة الـعـمــل والتنمية
االجتماعية والـجـهــات ذات الصلة ،وذل ــك بـهــدف احـتــواء الموقف
ومعالجة السلبيات وتلبية النواقص والخدمات التي يطالب بها
العمال.
وأشــارت الــوزارة إلى أن الشركة باشرت بالفعل ،تصحيح أوضاع
ال ـع ـمــال وتـحـقـيــق الـمـطــالــب ال ـتــي ت ـقــدمــوا ب ـهــا ،ومـنـهــا الـخــدمــات
المقدمة في السكن التابع للشركة ،منوهة إلى االتفاق على إنهاء
بدءا من يوم أمس األحد
اإلضراب وعودة العمال إلى مزاولة عملهم ً
وضــرورة التزام الشركة باألنظمة والتشريعات العمالية في مملكة
البحرين ،والتقيد بــاالشـتــراطــات والـمــواصـفــات المالئمة للسكن
وبـيـئــة الـعـمــل الــالئـقــة والـصـحـيــة .وخـتـمــت وزارة الـعـمــل والتنمية
االجتماعية بالتأكيد على أن األوضــاع قد عادت إلى طبيعتها بين
الشركة والعمال.

{ اكتشافات موقع أبو صيبع.
فــي مــوقــع مـســار الـلــؤلــؤ بمدينة
ال ـم ـح ـ ّرق .أم ــا ي ــوم  22سبتمبر
فيقدّ م الباحث مصطفى سلمان
م ـ ــن فـ ــريـ ــق اآلث ـ ـ ـ ــار ال ـب ـح ــري ـن ــي
محاضرة حول نتائج التنقيبات
األثرية في التل األثري بمزرعة

تاأثير بيجماليون
وتطبيقاته في التعليم

وتــوف ـيــر أع ـم ــدة االنـ ـ ــارة وإن ـشــاء
القنوات األرضـيــة الستخدامها
مــن قـبــل ال ـخــدمــات ،إل ــى جانب
إن ـ ـش ـ ــاء م ــرتـ ـفـ ـع ــات ل ـت ـخ ـف ـيــف
الـ ـ ـس ـ ــرع ـ ــة ووض ـ ـ ـ ـ ــع اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
والعالمات المرورية التنظيمية
والـتـحــذيــريــة ال ــالزم ــة لتحقيق
الـ ـ ـس ـ ــالم ـ ــة ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة ،ك ـم ــا
س ـي ـت ـض ـم ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع إنـ ـش ــاء
رصـ ـي ــف ل ـل ـم ـشــاة ع ـل ــى امـ ـت ــداد
ط ــري ــق  3325لـتـسـهـيــل ريــاضــة
المشي لألهالي.
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«ال�������ش���ح���ة» :م����ا ن�����ش��ر م����ن م ��ع ��ل ��وم ��ات ب�������ش���اأن ال���و����ش���ع ال�����ش��ح��ي
ل��ن��زي��ل��ي��ن ف����ي اأح������د م����راك����ز االإ������ش�����لح وال���ت���اأه���ي���ل غ ��ي ��ر دق��ي��ق
تــاب ـعــت وزارة ال ـص ـحــة م ــا ت ــم نـشــره
مــن مـعـلــومــات غـيــر دقـيـقــة بـشــأن الــوضــع
الصحي لنزيلين في أحد مراكز اإلصالح
والتأهيل وهما حسن مشيمع وعبدالجليل
السنكيس ،معربة عن األسف الشديد لما
تــم تــداولــه مــن تقارير مغلوطة ،ومــؤكــدة
أن النزيلين الـمــذكــوريــن يتلقيان رعاية
صحية متكاملة وذات جــودة عالية خارج
مركز اإلص ــالح والتأهيل ،وتحت إشــراف

وزارة الصحة في أحد المراكز العالجية
المتخصصة ,ووفـ ــق تــوص ـيــات األط ـب ــاء
المختصين بعالج الحالتين ،مثلهما مثل
بقية الـمــواطـنـيــن ،كـمــا يتلقى الـنــزيــالن
اتصاالت وزيــارات من ذويهما ،وذلــك وفق
األنظمة واللوائح المعمول بها.
وذك ــرت ال ــوزارة أن النزيلين يتلقيان
التأهيل والعالج الطبيعي آلالم المفاصل
تحت إشراف طبي ومتابعة المختصين.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي للنزيل
حـســن عـلــي مشيمع ( 73ع ــام ــا) ،وال ــذي
يتم متابعة حالته بانتظام ،فقد أجريت
لــه العديد مــن المراجعات والفحوصات
ال ـط ـب ـيــة ،وأث ـب ـتــت األش ـع ــة ال ـت ــي أجــريــت
لــه مــؤخــر ًا اسـتـقــرار حالته الصحية بما
ي ـخ ـتــص ب ــال ـم ــرض ال ـع ـض ــال الـ ـ ــذي ك ــان
يعاني منه ،وعدم وجود أدلة على معاودة
المرض.

ك ـمــا أث ـب ـتــت ال ـف ـحــوصــات أن جميع
األجـ ـه ــزة واألع ـ ـضـ ــاء ال ــداخ ـل ـي ــة لـلـنــزيــل
بـحــالــة طبيعية وأن ال ـعــالمــات الحيوية
والحالة الصحية مستقرة.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل؛ وف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
بــالــوضــع ال ـص ـحــي لـلـنــزيــل عـبــدالـجـلـيــل
عبداهلل السنكيس ( 59عاماً) ،يتم متابعة
حــال ـتــه الـصـحـيــة وال ـت ــأك ــد م ــن مـعــدالتــه
ال ـح ـيــويــة بـشـكــل ي ــوم ــي ،وي ــؤك ــد تـقــريــره

الطبي أن حالة الوعي وعالماته الحيوية
ف ــي م ـعــدالت ـهــا ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،وأن ال ـحــالــة
الصحية للنزيل مستقرة.
وتؤكد وزارة الصحة أنها تضع صحة
الـمــواطــن فــي مـقــدمــة أولــويــات ـهــا ،مهيبة
ب ــال ـج ـم ـي ــع ضـ ـ ـ ــرورة عـ ـ ــدم نـ ـش ــر وت ـ ـ ــداول
ال ـم ـع ـلــومــات غ ـيــر الـصـحـيـحــة واس ـت ـقــاء
المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم
ترديد الشائعات المغرضة.

ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��ق��وب��ات ال��ب��دي��ل��ة ع��ل��ى ��� 30ش��خ�����ش��ا م���ن ال��م��ح��ك��وم عليهم
ف ــي إط ـ ــار ال ـن ـهــج اإلص ــالح ــي ل ـح ـضــرة صــاحــب
الـجــاللــة الـمـلــك حـمــد بــن عـيـســى آل خليفة عاهل
ال ـبــالد ال ـم ـفــدى ،ال ــذي يتضمن تــأكـيــد تـعــزيــز أرك ــان
دولة القانون والمؤسسات وحماية قيم ومبادئ حقوق
اإلنسان ،وما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء مــن إجـ ــراءات لتعزيز صيانة
الحقوق وسيادة القانون ،واستنادا إلى ما نص عليه

المرسوم الملكي السامي رقم ( )24لسنة  2021الصادر
ع ــن ل ــدن جــاللــة الـمـلــك ال ـم ـفــدى ،ب ـشــأن الـعـقــوبــات
والتدابير البديلة ،الذي يجيز للجهة المعنية بوزارة
الــداخـلـيــة «أنْ تطلب مــن قــاضــي تنفيذ الـعـقــاب أنْ
يستبدل بالعقوبة األصلية المحكوم بها قبل البدء
فــي تنفيذها عقوبة بديلة أو أكـثــر ،بشرط أال يكون
في ذلك خطر على األمن العام ،وأن يكون المحكوم
عليه قد أدى االلتزامات المالية المحكوم بها عليه

مــن المحكمة الجنائية مــا لــم يكن مــن المستحيل
عليه الــوفــاء ب ـه ــا ،»...تــم تطبيق الـعـقــوبــات البديلة
على  30شخصا من المحكوم عليهم ،بعد استيفاء
دراسة تلك الحاالت من مختلف النواحي االجتماعية
واالقتصادية واألمنية وذلك وفق القائمة التي أعدتها
إدارة تنفيذ األحكام بوزارة الداخلية.
وقد تم عرض األمــر على قاضي تنفيذ العقاب،
الــذي أصــدر ق ــراره بــإبــدال العقوبة السالبة للحرية

على المحكوم عليهم وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات
البديلة التي تتناسب مع ظروفهم.
وأشارت إدارة تنفيذ األحكام بوزارة الداخلية إلى
أن الـمــرســوم الملكي الـســامــي يفتح مـجــاالت كثيرة
للتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير
البديلة الصادر عام  2017باعتبارها خطوة أساسية
في منظومة تأهيل المحكوم عليهم وإعــادة دمجهم
في المجتمع.

بتنظيم من الجامعة االأهلية ويتناول «ع�صر االقت�صاد الرقمي»

موؤتم�ر الث�ورات االقت�شادي�ة يجت�ذب م�ش�اركين م�ن  120ج�امع��ة و 40دول�ة
تحت رعاية الرئيس المؤسس
رئ ـي ــس مـجـلــس أم ـن ــاء الـجــامـعــة
األهـ ـلـ ـي ــة ،تـنـطـلــق يـ ــوم األربـ ـع ــاء
القادم فعاليات المؤتمر الدولي
ل ـ ـل ـ ـثـ ــورات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة (ع ـص ــر
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ــرقـ ـم ــي (ICGER
 ،)2021حيث يستقطب المؤتمر
عـ ـلـ ـم ــاء وخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء اق ـت ـص ــادي ـي ــن
وأكاديميين وباحثين ومختصين
مــن نـحــو  120جــامـعــة ومــؤسـســة
علمية أو بحثية مــوزع ـيــن على
أكثر من  40دولة حول العالم.
وق ـ ـ ـ ــد أوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت م ـ ـسـ ــاعـ ــدة
ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس لـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــالم
وال ـت ـس ــوي ــق والـ ـع ــالق ــات ال ـعــامــة
ال ــدكـ ـت ــورة ث ــائ ــرة الـ ـشـ ـي ــراوي أن
ال ـس ـع ــة الـ ـت ــي ح ـق ـق ـهــا ال ـمــؤت ـمــر
ف ــي جــاذب ـي ـتــه واه ـت ـم ــام شــريـحــة
واس ـعــة مــن الـعـلـمــاء والمفكرين
وال ـم ـخ ـت ـص ـيــن ب ــال ـم ـش ــارك ــة فـيــه
تؤكد المكانة العلمية المتميزة

وال ـم ـت ـنــام ـيــة لـمـمـلـكــة الـبـحــريــن
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــويـ ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ــي
والـعــالـمــي ،حيث تمثل المملكة
اليوم بفضل حكمة قيادتها مركزا
ج ــاذب ــا ل ـل ـمــؤت ـمــرات والـفـعــالـيــات
العالمية ،كما يعبر هــذا النجاح
ع ـ ــن ت ـم ـي ــز الـ ـج ــامـ ـع ــة األه ـل ـي ــة
وسمعتها الطيبة داخ ــل مملكة
الـبـحــريــن وخ ــارج ـه ــا ،وخـصــوصــا
أن لــدى الجامعة عالقات وثيقة
مع العديد من الجامعات الرائدة
وال ـم ـت ـم ـيــزة ف ــي أمــري ـكــا وأوروب ـ ــا
وشـ ــرق آس ـيــا ف ـضــال ع ــن منطقة
الخليج والوطن العربي.
ون ــوه ــت الـ ـشـ ـي ــراوي إلـ ــى أن
ال ـجــام ـعــة ت ـن ـظــم هـ ــذا الـمــؤتـمــر
ال ـم ـهــم وال ـح ـيــوي بــال ـشــراكــة مع
الـعــديــد مــن الـجـهــات األكاديمية
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
كالجامعة األردنـيــة فــي المملكة
األردنـ ـ ـي ـ ــة ال ـه ــاش ـم ـي ــة ،وجـمـعـيــة

{ د .عبدالمطلب السرطاوي.
ال ـم ـح ــاس ـب ـي ــن ال ـم ـع ـت ـم ــدي ــن فــي
ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـح ــدة ()ACCA
وم ـج ـم ــوع ــة ال ـب ــرك ــة الـمـصــرفـيــة
وجمعية االقتصاديين البحرينية
وكــاله ـمــا م ــن مـمـلـكــة الـبـحــريــن،
الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن ال ـم ــؤت ـم ــر يـعـقــد
ف ــي نـسـخـتــه األولـ ـ ــى هـ ــذا ال ـعــام
مسلطا الـضــوء على دور الــذكــاء

{ د .ثائرة الشيراوي.
االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي (Artificial
 )ineleganceفـ ـ ــي ع ـصــر
االقـتـصــاد الــرقـمــي عـلــى تحقيق
أه ــداف االسـتــدامــة المالية ،وهو
الموضوع الــذي يحظى باهتمام
واس ـ ــع م ــن ال ـمــؤس ـســات الـمــالـيــة
واألكاديمية التي انتدبت العديد
م ـن ـه ــا م ـم ـث ـل ـيــن ع ـن ـه ــا ل ـح ـضــور

فـعــالـيــات الـمــؤتـمــر عـبــر الـفـضــاء
اإللـكـتــرونــي التفاعلي نـظــرا إلى
ظروف جائحة «كوفيد.»19-
م ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه أك ـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس
اللجنة العليا للمؤتمر الدكتور
عبدالمطلب السرطاوي مالحظة
تصاعد مطرد في أعداد الباحثين
والـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن الـ ـمـ ـهـ ـتـ ـمـ ـي ــن
بالمشاركة فــي المؤتمر وحضور
فـعــالـيــاتــه ،حـيــث ي ـشــارك أســاتــذة
وبــاح ـثــون مــن نـحــو  120جامعة
ومؤسسة بحثية من أكثر من 40
دولة حول العالم ،فيما تم اعتماد
 50ورقــة علمية محكمة من قبل
لـجـنــة الـتـحـكـيــم الـمـخـتـصــة من
بين أكثر من  200ورقة علمية تم
ترشيحها للمشاركة في فعاليات
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ،وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد م ــراح ــل
مــن التدقيق العلمي والتحكيم
األكاديمي ،حيث تقدم أكاديميون
م ــن جــام ـعــات نـشـيـطــة ومـتـمـيــزة

ب ــأوراق علمية للمشاركة بها في
المؤتمر.
يــذكــر أن ال ـجــام ـعــة األهـلـيــة
ت ـ ـعـ ــد م ـ ـ ــن أوائ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات
ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـع ــى إل ــى
إدماج مخرجات الذكاء الصناعي
واالقتصاد الرقمي في مناهجها
الــدراسـيــة بما يتسق مــع أهــداف
الــرؤيــة االقـتـصــاديــة  ،2030وبما
ينسجم مــع جهود وزارة التربية
والتعليم ومجلس التعليم العالي
في مملكة البحرين الرامية إلى
إدراج مفهومي االقتصاد الرقمي
وال ــذك ــاء الـصـنــاعــي فــي مختلف
ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ،حـيــث
تطمح الجامعة إلى رفد المجتمع
الـمـحـلــي واإلقـلـيـمــي بنخبة من
الخريجين القادرين على مواكبة
التطورات االقتصادية العالمية،
بما ينسجم مــع أه ــداف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة.

الجمال في زمن كورونا
halakamal99@hotmail.com

هالة كمال الدين

تشكو الكثير مــن الـقـطــاعــات الـكـســاد بسبب كوفيد  ،19ورغــم
المخاوف من الفيروس والقيود المفروضة ،فإن جراحة التجميل
انتعشت بصورة الفتة ،إذ تؤكد عيادات التجميل في أنحاء متفرقة
من العالم أنها شهدت زيادة في عدد المقبلين على خدماتها خالل
الجائحة ،إذ أصبح بمقدور من يجري هذه العمليات إخفاء آثارها
بارتداء الكمامات أو بالعمل من المنزل.
ه ــذا مــا أك ــده بــالـفـعــل وك ـيــل وزارة الـصـحــة ووق ــاي ــة المجتمع
المساعد للسياسات الصحية والتراخيص بدولة االمــارات ،إذ أشار
إلى أن النمو العالمي في مجال االستثمار في مجال طب التجميل
يتراوح بين  %7.5و ،%9بينما يصل في منطقتنا إلى  ،%15وذلك
بسبب ان مجتمعاتنا تصنف على أنها مجتمعات شابة ،والمعروف
أن الشباب هم أكثر اهتماما بمظهرهم.
وتشير اإلح ـص ــاءات إلــى أن القيمة السوقية لطب التجميل
عالميا بلغت  57.2مليار دوالر فــي الـعــام الماضي ،ومــن المتوقع
أن تصل إلى  114مليار دوالر في عام  ،2070وذلك في ظل االقبال
الشديد على عمليات التجميل في الفترة األخيرة.
في الحقيقة هذا كالم جميل عن عالم التجميل ،ولكن الشيء
القبيح هو انتشار ظاهرة ما يسمى «سماسرة طب التجميل» ،والتي
نتج عنها معاناة شديدة من الممارسات الخطرة التي تحدث في
هذا المجال ،فهناك عمليات تجرى في أماكن غير مرخصة ،وعلى
أيدى متطفلين على المهنة غير اختصاصين ،وخاصة أثناء فترات
اإلغالق األمر الذي أساء كثيرا إلى هذا القطاع.
مؤخرا أمرت النيابة العامة في المملكة بحبس شخص أجنبي
الجنسية وسـيــدة وذلــك لممارسة مهنة الطب والصيدلة مــن دون
ترخيص ،باالشتراك مع متهمة أخرى ،تمهيدا لمحاكمتهم ،إذ قاموا
بتحويل شقة سكنية مستأجرة إلى عيادة ومؤسسة صحية ومزاولة
مهنة الطب البشري وتقديم خدمات طبية تجميلية.
وبسبب أم ـثــال ه ــؤالء الــدخــالء على المهنة تحولت عمليات
التجميل فــي كثير مــن األحـيــان إلــى تشوهات وقبح لــدى البعض،
والمؤسف هو انزالق الشباب بصفة خاصة نحو شتى أنواعها بصورة
مفزعة ،االمر الذي ينبئ بتداعيات خطرة على الصحة العامة لهم
من جراء الهوس بالجمال والموضة والصيحات العالمية ،ويشترك
في ذلك الجنسان على حد سواء.
فمن جانب المعنيين بــاألمــر نؤكد هنا أن األمــر بــات يتطلب
تحديث القوانين المتعلقة بطب التجميل ،ومراجعتها ،للتصدي
لالستغالل غير القانوني للمرضى ،ولتقنين المسألة لحماية هذه
المهنة من المتطفلين عليها ،الذين أساؤوا لها بشدة ،وهو ما نراه
واضحا على وجوه البعض وخاصة من المشاهير من جراء الفوضى
السائدة اليوم في هذا القطاع ،والتي تهدف في األساس إلى التربح
وتحقيق الكسب المادي من قبل غير االختصاصيين.
من الجانب اآلخــر علينا أن ندعو إلى العمل بمقولة الدكتور
العالمة مصطفى محمود:
«السعادة ليست في الجمال ،وال في الغنى ،وال في الحب ،وال
في القوة ،وال في الصحة ،السعادة في استخدامنا العاقل لكل هذه
األشياء»!!.
نعم المسألة باتت بحاجة إلى نوع من العقل ،وإلى درجة من
التعقل.
وفــي النهاية يبقي الـجـمــال أو القبح تجسيدا لما فــي داخــل
اإلنسان!!

بدء محاكمة اآ�شيويتين اأجبرتا فتاة على الدعارة

تقدمي :إسـالم مـحفوظ

eslammahfoouz@hotmail.com

اإل���زام موؤ�ش�ش���ة تنمي���ة زراعي���ة دف���ع  64األ���ف دين���ار للأ�ش���غال
ألزمت المحكمة الكبرى اإلدارية إحدى
مــؤسـســات التنمية الــزراع ـيــة دف ــع  64ألــف
دينار لوزارة االشغال قيمة متأخرات إيجار
قاربت سبع سنوات حيث استأجر صاحب
المؤسسة الفردية األرض بنية استصالحها
وزراعتها إال أنه ادعى عدم انتفاعه باألرض
نتيجة إلخالل الوزارة بالتزاماتها بتوصيل
المرافق ،إال أن المحكمة أكــدت أن التزام
الوزارة بحسب العقد هو التزام ببذل عناية
يـتـمـثــل ف ــي تـسـهـيــل االجـ ـ ـ ــراءات لـلـمــدعــى
عليها مــن اج ــل الـحـصــول عـلــى مــوافـقــات
ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة لتنفيذ ال ـم ـشــروع وهــو
تطوير تلك االرض واستغاللها لزراعتها
بالخضراوات بنظام الزراعة بدون تربة.
وكــانــت ال ـ ــوزارة قــد طـلـبــت فــي دعــواهــا
الحكم بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إليها
مبلغا ق ــدره  64000ديـنــار وأش ــارت إلــى أنه
بـمــوجــب عـقــد انـتـفــاع اس ـتــأجــرت الـمــدعــى
عليها قطعة ارض مساحتها عشرون ألف
متر مــربــع مقابل بــدل انـتـفــاع ق ــدره 6000

دينار سنويا تــزداد بنسبة  %10كل خمس
س ـنــوات ،وقــد امتنعت الـمــدعــى عليها عن
س ــداد مـقــابــل االنـتـفــاع المتفق عليه مــدة
قــاربــت سـبــع س ـنــوات ،مــا تــرصــد فــي ذمتها
المبلغ المطالب به وذلك على الرغم من
ح ـث ـهــا ع ـلــى ذلـ ــك م ــن خـ ــالل ال ـم ـح ــاوالت
الودية المتكررة وإشعارها كتابيا بذلك.
فيما دفع وكيل الشركة المدعى عليها
بعدم قبول الــدعــوى لرفعها على غير ذي
صـفــة الن ال ـمــالــك لــم ينتفع مــن األرض
المؤجرة وتم بيع المؤسسة آلخر مما تكون
حقوق والـتــزامــات الشركة قــد انتقلت الى
المؤسسة االخرى باعتبارها خلفا لها ،إال
أن المحكمة أك ــدت أن «الـمـحــل الـتـجــاري»
ليس لــه شخصية اعـتـبــاريــة أو ذمــة مالية
مستقلة عن شخصية أو ذمة صاحبه سواء
ك ــان شـخـصــا طبيعيا «مــؤسـســة ف ــردي ــة» أو
شـخـصــا مـعـنــويــا ال يـغـيــر م ــن ه ــذا الــواقــع
القانوني معامالت صاحب المتجر باسمه
التجاري ،فإن ما يترتب عليها من حقوق

أو التزامات تنصب في ذمته المالية وفيما
ينشأ عليها من خصومات قضائية يختصم
صاحب المتجر باسمه الشخصي أو باسمه
ال ـت ـج ــاري ف ـهــو الـمـعـنــي بــالـخـصــومــة وهــو
صاحب الصفة في الخصومة وله أن يطعن
في األحكام الصادرة فيها.
وأضــافــت أن االش ـغــال شخص معنوي
عام ،أبرمت مع المدعى عليها عقد انتفاع
بقطعة االرض مدة  25سنة لغرض تطويرها
واستغاللها لزراعتها بالخضراوات بنظام
الزراعة بدون تربة ،على أن يلتزم المدعى
عـلـيــه ب ـس ــداد مـقــابــل االن ـت ـف ــاع ،وإذ أخـلــت
الـشــركــة ببنود العقد بعد أن تخلفت عن
س ـ ــداد م ـقــابــل االن ـت ـف ــاع الـمـسـتـحــق عليه
م ــدة  7س ـن ــوات م ــا تــرصــد مـعــه ف ــي ذمتها
مبلغ قدره  64ألف دينار ولم تنكر الشركة
الـمــدعــى عليها مديونيتها بـهــذا المبلغ،
األمــر الــذي يتعين معه القضاء بإلزامها
أن تؤدي إلى المدعية مبلغا قدره  64ألف
دينار.

وأشـ ــارت إل ــى أن ــه ال يـنــال مــن ذل ــك ما
دفـ ــع ب ــه وك ـي ــل ال ـم ــدع ــى ع ـل ـي ـهــا م ــن ع ــدم
ان ـت ـف ــاع ــه ب ـ ـ ــاألرض ع ـي ــن الـ ـت ــداع ــي ل ـعــدم
توصيل تمديدات المياه والكهرباء نتيجة
إلخـ ــالل ال ـ ـ ــوزارة بــال ـتــزامــات ـهــا وخ ــاص ــة أن
التزامها هو التزام ببذل عناية يتمثل في
تسهيل االجراءات للمدعى عليها من اجل
الحصول على موافقات الجهات المعنية
لتنفيذ المشروع وهــو تطوير تلك االرض
واستغاللها لزراعتها بالخضراوات بنظام
الــزراعــة بــدون تربة ،باإلضافة الــى تزويده
بشهادة المسح الخاصة ب ــاألرض ،كما أنه
وافـ ــق ع ـلــى االن ـت ـف ــاع ب ـهــا طـبـقــا لحالتها
ووضعها الراهن وال يحق له الرجوع على
الوازرة.
فلهذه األسباب حكمت المحكمة بإلزام
المدعى عليه (مالك المؤسسة الفردية)
أن يــؤدي إلــى المدعية مبلغا قــدره 64000
دينار (اربـعــة وستين ألــف دينار بحريني)،
مع إلزامها برسوم الدعوى.

ال�حك����م ع����لى اآ�شيويي����ن زورا ت����قارير ط�بي����ة ال�خمي�����س ال����مقبل
ح ـجــزت الـمـحـكـمــة ال ـك ـبــرى الـجـنــائـيــة قـضـيــة آس ـيــوي
استخرج شهادة طبية تفيد بأنه ال يعاني أي أمــراض رغما
عن كونه مريضا بالكبد الوبائي بطريق االحتيال إلى جلسة
 16سبتمبر للحكم.
وكــان المتهم وهــو آسيوي ( 37سنة) يريد نقل كفالته
إلى هيئة تنظيم سوق العمل فتوجه إلى احد المستشفيات
المعنية إلجراء الفحوصات الطبية الالزمة وبإجراء تحليل
ال ــدم تبين إصــابـتــه بـمــرض الـتـهــاب الـكـبــد الــوبــائــي فطلب
منه الطبيب المعني اجــراء التحاليل مجددا لالطمئنان
والتأكد من النتيجة إال أن المتهم راوده الشيطان في ارسال
صديقه إلجــراء التحليل مستغال الشبه بينهما ،وبالفعل
توجه صديقه المتهم الثاني  29سنة ببطاقة هوية المتهم
األول منتحال شخصيته وأجرى تحليل الدم وكانت نتيجته
سليمة.
وبـنــاء على ذلــك تــوجــه المتهم األول لتسلم النتيجة
ظنا منه أن حيلته مرت على إدارة المستشفى إال أنه خالل
تسلم النتيجة فوجئ بطلب إع ــادة التحليل مـجــددا لكون
النتائج متناقضة والطبيب المتابع للحالة يريد التأكد إال

أنه ارتبك مدعيا أنه ال يستطع اجراء التحليل مجددا كونه
صائم وطلب المغادرة والـعــودة ،فعاد إلى منزله مرة أخرى
وطلب من صديقه (المتهم الثاني) التوجه إلى المستشفى
بـنـيــة اج ـ ــراء الـتـحـلـيــل م ـج ــددا إال أن ــه ع ـقــب تــوج ـهــه إلــى
المستشفى وجد الشرطة في انتظاره بعدما تبين انتحاله
شخصية المتهم األول.
وخالل التحقيقات أنكر المتهم الواقعة وأشــار إلى أنه
أجرى الفحص أول مرة بالفعل وطلب من صديقه التوجه
لجلب النتيجة إال أن إدارة المستشفى طلبت من صديقه
اجراء تحليل فأجرى التحليل كما طلبت إدارة المستشفى
وتـ ــم أخـ ــذ ع ـي ـنــة م ــن دمـ ــه م ــن دون اتـ ـف ــاق بـيـنـهـمــا إال أن
التحقيقات كشفت أن صديقه انتحل شخصيته عبر تقديم
بطاقة هويته باالتفاق بينهما.
فــأسـنــدت النيابة إلــى المتهمين أنهما فــي  2و 5مايو
 2021بدائرة أمن المحافظة الجنوبية األول استعمل بسوء
نية هــويــة المتهم الـثــانــي وقــدمـهــا لموظف استقبال احد
المستشفيات عـلــى الـنـحــو المبين بـ ـ ــاألوراق ،كـمــا اشـتــرك
مــع مــوظــف حـســن الـنـيــة فــي ادخ ــال وتغيير بـيــانــات تقنية

ال ـم ـع ـلــومــات ب ــإح ــدى ال ـم ـصــالــح ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـخ ــاص ــة هو
المستشفى على نحو من شأنه اظهار بيانات غير صحيحة
على أنها صحيحة بنية استعمالها بأن قام بتقديم بطاقة
هوية المتهم الثاني وانتحل شخصيته وقــام بإجراء فصح
الدم بدال منه لتظهر النتيجة أنه ال يعاني من مرض الكبد
الوبائي على النحو المبين بــاألوراق ،كما ارتكب تزويرا في
المحررات الخاصة هى شهادة الفحص الخاصة بالمتهم
الـثــانــي مــن خ ــالل انـتـحــال شخصيته بــالـطــريـقــة المبينة
باألوراق.
كـمــا أس ـن ــدت إل ــى الـمـتـهــم ال ـثــانــي أن ــه اش ـت ــرك بطريق
االتفاق والمساعدة في استعمال بطاقة هويته مع المتهم
األول بأن اتفق معه وسلمه البطاقة الستخراج تقرير طبي
فتمت الجريمة بناء على ذلك االتفاق وتلك المساعدة ،كما
اشـتــرك بطريق االتـفــاق والمساعدة مــع المتهم األول في
تزوير المحررات الخاصة هي نتائج الفحوصات الصادرة من
المستشفى بأن اتفق مع المتهم األول وسلمه بطاقة هويته
من أجل استخراج تقرير طبي له فتمت الجريمة بناء على
ذلك االتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين باألوراق.

ب ـ ــدأت الـمـحـكـمــة ال ـك ـبــرى ال ـج ـنــائ ـيــة أمــس
محاكمة آسيويتين متهمتين فــي واقـعــة اتجار
بـفـتــاة حـيــث قـ ــررت الـمـحـكـمــة تــأجـيــل الجلسة
القادمة للرد واالطالع.
وت ـعــود تـفــاصـيــل الــواق ـعــة إل ــى ورود اتـصــال
هاتفي من مديرية شرطة مطار البحرين الدولي
م ـفــاده وج ــود المجني عليها حــافـيــة القدمين
تـطـلــب ال ـم ـســاعــدة ،وتـبـيــن أن ــه تــم إيـهــامـهــا من
قبل المتهمة وأخــرى مجهولة بالعمل كمدلكة
في مملكة البحرين وعند حضورها تم إجبارها
على ممارسة الدعارة بواسطة اإلكراه والتهديد
وتخييرها بدفع مبالغ مالية مقابل حصولها
عـلــى حريتها وم ــن ثــم تــم بيعها إل ــى المتهمة

األخ ـ ــرى بـمـبـلــغ مــالــي وب ــدوره ــا أج ـبــرت ـهــا على
العمل في الــدعــارة وذلــك للحصول على مبالغ
ريع الدعارة.
وب ــاش ــرت ال ـن ـيــابــة ال ـت ـح ـق ـيــق فـ ــور إبــالغ ـهــا
بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها
وأمرت بعرضها على الطب الشرعي وإيداعها دار
األمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة االتجار
ب ــاألش ـخ ــاص ،واس ـت ـجــوبــت الـمـتـهـمـتـيــن وأم ــرت
بحبسهما احتياطي ًا على ذمة التحقيق وطلبت
تحريات الشرطة حــول الواقعة ،واستمعت إلى
شهود الــواقـعــة ،وأم ــرت بإحالة المتهمتين إلى
المحاكمة الجنائية.

ب���ل���دي���ة ال��م��ن��ط��ق��ة ال ��ج ��ن ��وب ��ي ��ة ت��زي��ل
ن���ح���و 940ط��ن��ا م���ن االأث������اث الم�شتعمل
ق ــام ــت ب ـل ــدي ــة الـمـنـطـقــة
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون مــع
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي وش ــرك ــة
أورب ـي ــزر للنظافة ب ــإزال ــة نحو
 940طنا من األثاث المستعمل،
ضمن مبادرة «اتصل ألثاثك»،
من خالل زيــارة ما يقارب 316
منز ًال منذ بدء تنفيذ المبادرة
فـ ــي ي ــون ـي ــو  2020وحـ ـت ــى 31
أغسطس .2021
وت ـ ـهـ ــدف هـ ـ ــذه ال ـخ ــدم ــة
إل ـ ــى الـ ـح ــد مـ ــن رم ـ ــي األث ـ ــاث
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ف ـ ـ ــي األمـ ـ ــاكـ ـ ــن
الـ ـمـ ـفـ ـت ــوح ــة وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع
وبالقرب من حاويات القمامة،
وقد قامت البلدية بتخصيص

{ نقل األثاث المستعمل.
خط ساخن لالتصال من قبل
ال ـمــواط ـن ـيــن لـطـلــب الـخــدمــة
طوال أيام األسبوع على هاتف
رقـ ــم ،)80070000( :حـيــث أن
ه ــذه ال ـخــدمــة مــوجـهــة حاليا

لفئات محددة مثل كبار السن
وذوي الهمم والحاالت الخاصة
على مدى يومين في األسبوع
(األح ــد والـخـمـيــس) لتفكيك
ونقل األثاث المستخدم».

اإ�شابة بحريني تدهورت دراجته النارية في حادث مروري
كتب عبداألمير السالطنة:
تـعــرض ش ــاب بحريني إلصــابــات متفرقة
عـنــدمــا ت ــده ــورت دراج ـت ــه ال ـنــاريــة عـلــى شــارع
الشيخ خليفة بن سلمان مساء أمس (األحد).
وكــان شــاب بحريني يقود دراجـتــه النارية
فــي الـســاعــة التاسعة مــن مـســاء أمــس وفجأة
فقد السيطرة على عجلة الـقـيــادة مــا تسبب
في سقوطه من فوقها ،نتج عن ذلك إصابته
بإصابات متفرقة تم نقله على أثرها بواسطة
اإلسـ ـع ــاف الــوط ـنــي إل ــى الـمـسـتـشـفــى لتلقي
العالج الالزم ،فيما تضررت الدراجة بتلفيات
كبيرة.
وق ـ ــد ح ـض ــر ف ـ ــور وقـ ـ ــوع ال ـ ـحـ ــادث شــرطــة
النجدة وقــام أفرادها بتسهيل سير المركبات

{ جانب من الحادث.
لحين وصــول شرطة الـمــرور ،حيث تــم إزاحــة
الــدراجــة من الـشــارع ،وبعدها فتحت الجهات
الرسمية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
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ا�صتقبل عددًا من اأهايل املحرق واأكد اأهمية التوا�صل ..امللك:

البحرين جتاوزت جميع املواقف عرب التاريخ بتكاتف اأبنائها جميعً ا
ا� �ص �ت �ج��اب��ة امل ��واط� �ن ��ن ل �ل �ف��ري��ق ال ��وط� �ن ��ي ت �ع �ك ����س ت��ك��ات��ف امل �ج �ت �م��ع وت ��راب� �ط ��ه الأخ� � ��وي
اإ� � �ص � �ه� ��ام� ��ات م� ��� �ص� �ه ��ودة ل� ��رج� ��ال ال� �ب� �ح ��ري ��ن ون� ��� �ص ��ائ� �ه ��ا يف م� ��� �ص ��رة ال� �ع� �م ��ل ال��وط��ن��ي

ا�صتقبل ح�صرة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى ،يوم اأم�س يف ق�صر
ال�صخري ،عددًا من اأهايل حمافظة
املحرق ،وذلك يف اإطار اللقاءات
التي يحر�س جاللته على عقدها مع
املواطنني الكرام من خمتلف مناطق
اململكة.
وت�ص ّرف اأهايل حمافظة املحرق
بال�صالم على جاللة امللك املفدى،
واأعربوا عن عميق �صكرهم
وامتنانهم جلاللته على ما ت�صهده
حمافظة املحرق من م�صاريع اإ�صكانية
و�صروح تعليمية وموؤ�ص�صات �صحية
وخدمات متطورة ،بف�صل توجيهات
جاللته ال�صامية.
رحب ح�صرة �صاحب اجلاللة
ويف بداية اال�صتقبالّ ،
باجلميع ،م�صريًا اإىل اأن مملكة البحرين م ّرت عرب تاريخها
الوطني مبواقف عديدة ا�صتطاعت جتاوزها بحمد اهلل
وبتكاتف اأبنائها جميعً ا ،واأ�صاد بجهود �صاحب ال�صمو
امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س
جمل�س الوزراء وقيادته لفريق البحرين ،منوهً ا جاللته
بجهود االأطقم والكوادر الطبية وحما�صهم يف عملهم
الذي هو حم ّل تقدير اجلميع ،مق ّد ًرا جاللته جتاوب
املواطنني واملقيمني مع القرارات االحرتازية والوقائية
للفريق الوطني الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا ،ما
يعك�س التكاتف والرتابط والتكافل االأخوي بني اأبناء

البحرين ،والذي حققنا من خالله جناحً ا ممي ًزا.
واأعرب جاللته عن اعتزازه بدور اأبناء البحرين يف
اإر�صاء دعائم النه�صة ال�صاملة واإ�صهاماتهم امل�صهود لها
بكل اعتزاز وتقدير يف تاريخ م�صرية العمل الوطني
وحر�س اجلميع على امل�صاركة ،رجاالً ون�صاءً ،تاأكيدًا
حلبّهم ووالئهم لوطنهم ،واأ�صاف جاللته اأن مملكة
البحرين انطال ًقا من حر�صها على م�صاعدة االأ�صقاء يف
اأفغان�صتان ،فاإنها توا�صل اإر�صال �صحنات وم�صاعدات
اإن�صانية اإغاثية مل�صاعدة ال�صعب االأفغاين ،موؤكدًا جاللته
تقديره لهذه اجلهود التي يبذلها اجلميع يف هذا املجال،
واأن البحرين حتر�س دائمًا وت�صعى اإىل اخلري واملحبة

بني �صعوب العامل.
اخلرية مع
واأكد جاللته اأن عقد مثل هذه اللقاءات
ّ
اأبناء البحرين الكرام ياأتي ان�صجامًا مع العادات العربية
العريقة وقيم الرتاث البحريني االأ�صيلة ،التي توؤكد
اأهمية التوا�صل واحلفاظ على ما يجمع اأهل البحرين
من ترابط وتكاتف و�صعي خلدمة الوطن ،والعمل على
تعزيز تطوره ومنائه.
وقد األقت ال�صاعرة فتحية عجالن ق�صيدة اأمام
جاللة امللك املفدى بهذه املنا�صبة.
واأعرب جاللته عن �صكره وتقديره لل�صاعرة فتحية
عجالن على هذه الق�صيدة والق�صائد االأخرى التي

تُلقيها يف خمتلف املنا�صبات الوطنية ،متمنيًا لها دوام
التوفيق.
ونقل حمافظ حمافظة املحرق اإىل جاللة امللك املفدى
حتيّات ووالء وحمبة جميع اأهل املحرق.
كما رفع اأهايل حمافظة املحرق بالغ التقدير
والعرفان اإىل ح�صرة �صاحب اجلاللة ،موؤكدين اأنهم
ما�صون يف نهج االآباء واالأجداد يف الوالء للوطن
وقيادته� ،صارعني اإىل الباري عز وجل باأن يحفظ
العاهل املفدى واأن يدمي على جاللته موفور ال�صحة
والعافية ،واأن يحقق للمملكة يف عهده الزاهر ما تتطلع
اإليه من تطور ورفعة ورقي.
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وزير «ال�شباب والريا�شة» يبحث
تعزيز التعاون ال�شبابي مع قرب�س

لدى لقائه الرئي�س التنفيذي لبنك �شتاندرد ت�شارترد ..وزير املالية:

توفري بيئة داعمة للقطاع البنكي وحمفزة للفر�س اال�شتثمارية
اأكد ال�صيخ �صلمان بن خليفة اآل خليفة وزير املالية والقت�صاد
الوطني على الدور البارز واحليوي الذي يلعبه القطاع املايل وامل�صريف
كاأحد القطاعات احليوية الهامة امل�صاهمة يف دعم النمو القت�صادي،
والدفع بعجلة التنمية القت�صادية من خالل خلق املزيد من الفر�ص
ال�صتثمارية الواعدة واإ�صهاماتها يف العديد من امل�صاريع والربامج
التنموية ،منوهًا مبا يحظى به هذا القطاع من اهتمام عرب توفري البيئة
املنا�صبة والداعمة له .جاء ذلك لدى اجتماع اأم�ص عن بُعد مع الدكتور
بطر�ص كلنك الرئي�ص التنفيذي لبنك �صتاندرد ت�صارترد ال�صرق الأو�صط
والبحرين ،حيث رحب معاليه بالدكتور بطر�ص ،م�صيدًا باإ�صهامات
املوؤ�ص�صات املالية وامل�صرفية ودورها الفاعل يف دعم كافة القطاعات
التي من �صاأنها رفد التنمية القت�صادية ،منو ًها بحر�ص اململكة على
ا�صتمرار تعزيز دور هذه املوؤ�ص�صات مبا يحقق الأهداف املرجوة.
كمــا جرى خــالل الجتماع ا�صتعرا�ص عدد من الق�صايا ذات
الهتمام امل�صــرتك ،ومناق�صة اآخر التطورات وامل�صتجدات على �صعيد
القت�صاد العاملي.

البحرين ترتاأ�س االجتماع الثاين والع�شرين على م�شتوى الوكالء

دواوين الرقابة اخلليجية تبحث الربامج التدريبية امل�شرتكة
تراأ�ص وكيل ديوان الرقابة
املالية والإدارية للرقابة الإدارية،
ال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة،
الجتماع الثاين والع�صرين لوكالء
دواوين املراقبة واملحا�صبة بدول
جمل�ص التعاون لدول اخلليج
العربية ،والذي عقد عرب الت�صال
املرئي ،وركز على اخلطط
والربامج التدريبية امل�صرتكة.
وم ّثل الديوان بالجتماع
اإ�صافة لل�صيخ عبداهلل ،مدير اإدارة
العالقات العامة والتعاون الدويل
حممد حليوة ،ومدير اإدارة املوارد
الب�صرية واملالية عائ�صة اآدم.
واعتمد املجتمعون خطة
التدريب لالأعوام (–2021
 ،)2022على اأن ترفع اإىل روؤ�صاء
الدواوين والأجهزة الرقابية
اخلليجية ،واأو�صوا باعتمادها.
وت�صمنت اخلطة  3برامج
تدريبية ،اثنان ينظمهما ديوان

الرقابة املالية والإدارية يف
مملكة البحرين حول الرقابة على
الدين العام ،واآخر يتعلق باإطار
املعايري املهنية للمنظمة الدولية
لالأجهزة العليا للرقابة املالية
العامة واملحا�صبة (النتو�صاي-
 )INTOSAIوامل�صتجدات ذات
العالقة ،وبرناجمً ا بخ�صو�ص
الرقابة على امل�صرتيات احلكومية
يعده جهاز الرقابة املالية
والإدارية يف �صلطنة عمان.

واعتمد الوكالء تو�صيات
ومقرتحات الجتماع التا�صع
والع�صرين للجنة التدريب
والتطوير للعاملني بدواوين
املراقبة واملحا�صبة الذي عقد يف
�صهر اأغ�صط�ص املا�صي برئا�صة
ديوان الرقابة املالية والإدارية يف
مملكة البحرين.
وكانت اللجنة قد اأو�صت
ب�صرورة التو�صع يف جمال
التدريب الإلكرتوين ل�صمان

ا�صتمرارية التدريب والتطوير
يف ظل جائحة فريو�ص كورونا،
واأن تقوم الأمانة العامة ملجل�ص
التعاون اخلليجي بتقييم الربامج
التدريبية املقبلة عن طريق
ال�صتمارة الإلكرتونية.
واأو�صت كذلك ،بناء على
مبادرة ديوان الرقابة املالية
والإدارية يف مملكة البحرين،
اإعداد خطة ا�صرتاتيجية للتدريب
ملدة � 3صنوات تت�صمن امل�صاريع
التي مل يتم حتقيقها يف اخلطة
ال�صابقة
(،)2020–2016
وامل�صاريع اجلديدة التي حتقق
املتطلبات والتطلعات املاأمولة
لل�صنوات (.)2024–2022
واطلع املجتمعون كذلك على
مقرتح الأمانة العامة جلدول
اأعمال الجتماع الثامن ع�صر
لروؤ�صاء الدواوين اخلليجية الذي
�صيعقد يف �صهر اأكتوبر املقبل.

�شمن خطة اإن�شائية متتد للعام  2030بكلفة  131مليون دينار

اإن�شــاء  18مدر�ش ــة جدي ــدة وتطوي ــر  65مدر�ش ــة
اأعادت وزارة الرتبية والتعليم
افتتاح عدد من املدار�ص التي مت
اإخالوؤها �صاب ًقا تنفي ًذا لقرار جمل�ص
الوزراء ،ل�صتكمال عملية �صيانتها،
وذلك بعد تاأهيلها بال�صورة
املطلوبة.
وبهذه املنا�صبة ،قال وزير
الرتبية والتعليم ماجد بن علي
النعيمي اأنه تاأكيدًا للدعم الذي جتده
امل�صرية التعليمية من قيادة جاللة
امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ،ويف
اإطار اخلطط ال�صرتاتيجية املت�صلة
مب�صروع تطوير الهيكل املوؤ�ص�صي
للوزارة ،فاإن العمل جا ٍر على تنفيذ
خطة اإن�صائية �صاملة على مدى 10
�صنوات ،تراعي احتياجات خمتلف
املحافظات ،وتلبي متطلبات
امل�صروعات التعليمية التطويرية،
مت�صمن ًة اإن�صاء  18مدر�صة
جديدة ،و 23مبنى اأكادمييًا جديدًا
مبدار�ص قائمة ،مع تطوير من�صاآت
 65مدر�صة قائمة باإمكانات تعينها
على الرتقاء بخدماتها التعليمية،

وذلك بكلفة قدرها  131مليون
دينار.
واأو�صح الوزير اأن هذه
اخلطة الإن�صائية التي متتد اإىل
 ،2030تاأتي يف �صياق اهتمام
مملكة البحرين بتوفري املقعد
الدرا�صي للجميع ،وزيادة الطاقة
ال�صتيعابية للموؤ�ص�صات املدر�صية،
والرتقاء امل�صتمر باخلدمات
التعليمية املقدمة يف خمتلف
املناطق ،مبا يواكب امل�صتجدات
والتطورات يف احلقل الرتبوي.
جاء ذلك على هام�ص زيارات
ميدانية قام بها الوزير اإىل مدر�صتي

باربار البتدائية للبنني ،واحلورة
الثانوية للبنات ،حيث اطلع على
من�صاآت املدر�صتني ومرافقهما ،وما
تت�صمنانه من اإمكانيات وجتهيزات
لتقدمي اخلدمة التعليمية يف اأف�صل
�صورة ،مبا يف ذلك ال�صفوف
واملختربات العلمية امل�صممة وفق
معايري حديثة.
ثم زار الوزير مدر�صة املحرق
البتدائية للبنات ،لالطالع على
مبناها الأكادميي اجلديد ،الذي
اأ�صيف اإىل من�صاآت املدر�صة لتعزيز
قدراتها ،مت�صم ًنا جتهيزات على
م�صتوى عال ،لالرتقاء باخلدمة

التعليمية ،وتخلل ذلك م�صاركة
الوزير يف ح�صة افرتا�صية ه ّناأ
خاللها الطالبات بالعام الدرا�صي
اجلديد ،متمنيًا التوفيق والنجاح
للجميع.
واأكد الوزير خالل الزيارات
على اأن الوزارة ت�صعى ب�صكل
دائم لتوفري اخلدمات التعليمية
املنا�صبة ،من خالل بنية حتتية
متطورة واآمنة للمدار�ص ،تلبي
الحتياجات التعليمية احلديثة،
بالتعاون مع وزارة املالية
والقت�صاد الوطني ووزارة
البلديات
و�صوؤون
الأ�صغال
والتخطيط العمراين ،مبي ًنا اأنه
و�صمن ا�صتعدادات الوزارة
والهيئات
الطلبة
ل�صتقبال
الإدارية والتعليمية هذا العام،
فقد مت تنفيذ برنامج ال�صيانة
ال�صاملة الذي ي�صمل  40مدر�صة
مبختلف املحافظات ،اإ�صاف ًة اإىل
ا�صتكمال ال�صيانة اجلزئية بح�صب
احتياجات املدار�ص الأخرى.

اجتمع اأمين بن توفيق املوؤيد ،وزير �صوؤون ال�صباب والريا�صة ،مع برودرومو�ص
برودرومو ،وزير التعليم والثقافة وال�صباب والريا�صة بجمهورية قرب�ص ،عرب تقنية
الت�صال املرئي عن بعد ،بح�صور �صارة اإ�صحاق ،القائم باأعمال وكيل وزارة �صوؤون
ال�صباب والريا�صة ،وفاطمة اخلان ،من مكتب الوزير.
وخالل اللقاء اأكد وزير �صوؤون ال�صباب والريا�صة على عمق العالقات بني مملكة
البحرين وجمهورية قرب�ص ال�صديقة يف خمتلف املجالت ،م�صريًا اإىل اأن مملكة البحرين
حري�صة على تنمية اأوا�صر التعاون املثمر مع قرب�ص يف ظل ما يجمع بني البلدين
وال�صعبني ال�صديقني من احرتام متبادل.
ومن جانبه اأعرب وزير التعليم والثقافة وال�صباب والريا�صة القرب�صي عن بالغ
اعتزازه مبا ت�صهده العالقات الثنائية بني البلدين من مناء يف �صتى القطاعات ،م�صيدًا
بالتطور الذي ت�صهده مملكة البحرين يف خمتلف املجالت مبا فيها اجلانب ال�صبابي
والريا�صي .وا�صتعر�ص اأمين بن توفيق املوؤيد جتربة مملكة البحرين يف رعاية القطاع
ال�صبابي واأهم املبادرات التي تقدّمها البحرين من اأجل ال�صتثمار يف الأفكار ال�صبابية
وزراعة الأمل يف نفو�صهم ،ف�صالً عن مبادرات مملكة البحرين الدولية يف القطاع
ال�صبابي واأهم الإجنازات التي حققها �صباب و�صابات البحرين على خمتلف الأ�صعدة،
كما قدّم نظريه القرب�صي ملحة عن ا�صرتاتيجية قرب�ص يف رعاية القطاع ال�صبابي واأهم
الربامج التي تقدمها لتمكني ال�صباب.
وخالل اللقاء ّ
متت مناق�صة تاأطري العمل ال�صبابي بني البلدين وال�صتفادة من اخلربات
والتجارب الناجحة مبا ي�صهم يف تطوير التجربة ال�صبابية يف كال البلدين ال�صديقني.

مقدمً ا ال�شكر للعاهل ّ
لتف�شله بلقاء اأبناء املحافظة ..بن هندي:

اأهايل املحرق يحملون البيعة واحلب االأبديني جلاللة امللك
رفع �صلمان بن عي�صى بن هندي املناعي حمافظ املحرق با�صمه وبا�صم جميع اأهايل
حمافظة املحرق بكافة مدنها وقراها خال�ص ال�صكر وعظيم المتنان والتقدير اإىل املقام
ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى على
ً
ت�صريفا لأهايل
تف�صل جاللته بلقاء اأهايل حمافظة املحرق ،موؤكدًا باأن هذا اللقاء يعترب
ً
وتر�صيخا ملكانة اأهل البحرين لدى القيادة احلكيمة.
املحرق ،وياأتي تاأكيدًا
واأكد املحافظ اأن الأهايل رفعوا خالل اللقاء عظيم �صكرهم وخال�ص تقديرهم ملكارم
وتوجيهات جاللة امللك املفدى لكل ما من �صاأنه خدمة املواطنني واملقيمني ،مقدمني ال�صكر
اإىل �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص
الوزراء على جهود احلكومة املوقرة وقيادة �صموه لفريق البحرين واجلهود العظيمة
امل�صتمرة يف مكافحة هذا الوباء ،حيث لقت تلك اجلهود والقرارات الإ�صادات العاملية.
واأ�صاف حمافظ املحرق اأن هذا اللقاء والت�صريف الذي حظي به اأهايل املحرق كافة
يعك�ص ما مييز جمتمعنا البحريني من توا�صل مبا�صر ودائم بني القيادة واملواطنني،
ويوؤكد مدى التالحم بني القيادة وال�صعب الذي توارث هذا احلب والولء جيالً بعد جيل.
واختتم املحافظ ت�صريحه بنقل م�صاعر املواطنني بكافة مدن وقرى املحافظة اللذين
اأكدوا باأن اأهايل املحرق يحملون البيعة الأبدية واحلب الدائم جلاللة امللك املفدى و�صاحب
ال�صمو امللكي ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء واملحرق لن تكون اإل كما عاهدت القيادة
احلكيمة ،اأ�صرة واحدة وقلبًا واحدًا حمبة للوطن وولئها ملليكها وقيادتها.

تثمن تخ�شي�س جائزة
«االأطباء» ّ
عي�شى بن علي لكوادر ال�شفوف االأمامية
ثمّنت جمعية الأطباء البحرينية
تخ�صي�ص جائزة �صمو ال�صيخ عي�صى بن
علي اآل خليفة للعمل التطوعي؛ وللعام
الثاين على التوايل؛ للكوادر البحرينية
بال�صفوف الأمامية يف مواجهة جائحة
كورونا ،يف تقدير جديد لعطاءات العاملني
يف ال�صفوف الأمامية من اأطباء وممر�صني
وفنيني ومتطوعني ،واإخال�صهم يف عملهم،
وتفانيهم يف خدمة �صكان مملكة البحرين
من مواطنني ومقيمني.

ونوّهت رئي�صة اجلمعية الدكتورة
غادة القا�صم بتخ�صي�ص هذه اجلائزة
مرة اأخرى هذا العام لتكرمي هذه الكوادر
والحتفاء مبا تقدّمه من عطاءات
وت�صحيات ،معربة عن �صكرها ل�صمو
ال�صيخ عي�صى بن علي بن خليفة اآل خليفة،
على رعايته الكرمية املتوا�صلة للجائزة،
وح�صن التخطيط والروؤية احلكيمة،
التي كان لها الأثر البالغ يف جناحها منذ
انطالقتها الأوىل يف عام .2011

«االأ�شغال» :بدء العمل مب�شروع

الدرازي ا�شتقبل املن�شق املقيم الأن�شطة املنظمة الدولية

ر�شف الطرق الرتابية مبجمع  733يف النا�شفة

«حقوق االإن�شان» تبحث التعاون مع منظومة االأمم املتحدة

بداأت وزارة الأ�صغال
البلديات
و�صوؤون
العمراين
والتخطيط
بتنفيذ اأعمال م�صروع
ر�صف الطريق الرتابي
 3330والطرق املحيطة
مبجمع  733يف منطقة
مبحافظة
النا�صفة
العا�صمة.
وذكرت الوزارة اأن
امل�صروع مدرج �صمن
برنامج ر�صف الطرق
الرتابية الذي يهدف
اإىل ت�صهيل ان�صيابية

احلركة املرورية و�صهولة
تنقل القاطنني من واإىل
م�صاكنهم من خالل خلق
�صبكة طرق اآمنة يف
املنطقة.
و�صي�صتمل امل�صروع

على اأعمال الر�صف
واإن�صاء الطرق املمتدة
بطول حوايل  2كيلومرت
و�صيخدم  134وحدة
�صكنية ،كما �صي�صمل اإن�صاء
�صبكة لت�صريف مياه

المطار وتوفري اأعمدة
النارة واإن�صاء القنوات
الأر�صية ل�صتخدامها من
قبل اخلدمات ،اإىل جانب
اإن�صاء مرتفعات لتخفيف
ال�صرعة وو�صع الإ�صارات
املرورية
والعالمات
التنظيمية والتحذيرية
الالزمة لتحقيق ال�صالمة
املطلوبة ،كما �صيت�صمن
امل�صروع اإن�صاء ر�صيف
للم�صاة على امتداد طريق
 3325لت�صهيل ريا�صة
امل�صي لالأهايل.

ا�صتقبل املهند�ص علي اأحمد
الدرازي رئي�ص املوؤ�ص�صة الوطنية
حلقوق الإن�صان ،مبقر املوؤ�ص�صة ،حممد
الزرقاين املن�صق املقيم لأن�صطة الأمم
املتحدة بالإنابة لدى مملكة البحرين،
وبحث معه عددًا من املوا�صيع ذات
الهتمام امل�صرتك ،واآلية تعزيز اأوجه
التعاون بني املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق
الإن�صان ومنظومة الأمم املتحدة،
وزيادة م�صتوى التن�صيق خالل
املرحلة املقبلة فيما يتعلق بامل�صاريع
التقنية والربامج التدريبية املتعلقة
بحقوق الإن�صان.
واأ�صاد الدرازي خالل اللقاء
باجلهود احلثيثة التي تبذلها هيئات

الأمم املتحدة ومكتب املفو�صية
ال�صامية حلقوق الإن�صان يف دعم
التطلعات امل�صرتكة حلماية وتعزيز
حقوق الإن�صان على كل امل�صتويات،
واأكد ترحيب املوؤ�ص�صة الدائم
بالتعاون مع الآليات الأمم املتحدة
والوكالت التابعة لها مبا يخدم
التطلعات يف �صبيل قيام املوؤ�ص�صة

بتحقيق اأهدافها واخت�صا�صاتها بكل
احرتافية.
من جانبه ،ه ّناأ الزرقاين،
الدرازي على انتخابه رئي�صً ا ملجل�ص
مفو�صي املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق
الإن�صان ،مثم ًنا جهود املوؤ�ص�صة يف
تعزيز وحماية حقوق الإن�صان يف
مملكة البحرين.
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خالل لقائه مع املهند�سني احلا�سلني على املاج�ستري ..خلف:

التنمية الب�سرية مرتكز رئي�س لتطوير العمل احلكومي

وزير التجارة ّ
ي�سدد على اأهمية
تكاتف اجلهات احلكومية مع املجل�س النيابي
ا�صتقبل وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة زايد بن را�صد الزياين ،مبكتبه ي�م اأم�س،
النائب اإبراهيم خالد النفيعي ع�ص� جمل�س الن�اب ،اإذ مت خالل اللقاء بحث العديد من
الق�صايا واالأم�ر املتعلقة بال�صاأن العام واأوجه التعاون والتن�صيق والعمل امل�صرتك بني
ال�زارة وجمل�س الن�اب ،واالآليات التي تعزز هذا اجلانب.
اأ�صاد ال�زير بجه�د النائب اإبراهيم النفيعي الربملانية لكل ما من �صاأنه تعزيز م�صرية
التقدم والتنمية وحتقيق تطلعات امل�اطنني واالرتقاء مبكانة مملكة البحرين ،م�ؤكدًا حر�س
ال�زارة الدائم على التعاون والعمل امل�صرتك مع ال�صلطة الت�صريعية تعزيزا للمكت�صبات
ومنجزات ال�طن يف كل املجاالت من اجل رفعة ال�طن وامل�اطنني
من جانبه ،تقدم النائب بال�صكر والتقدير اإىل وزير ال�صناعة التجارة وال�صياحة على
تعاونه الدائم بني ال�زارة وجمل�س الن�اب واهتمامه بتط�ير القطاع االقت�صادي والتجاري
وال�صياحي ،مبا ي�صهم يف تعزيز مكانة مملكة البحرين حمليا ودوليا.

«ال�سحة» :م�سيمع وال�سنكي�س يتلقيان
م�ستقرة
الرعاية ال�سحية وحالتهما
ّ
قالت وزارة ال�صحة اإنها تابعت ما ُن�صر
من معل�مات غري دقيقة ب�صاأن ال��صع
ال�صحي لنزيلني يف اأحد مراكز االإ�صالح
والتاأهيل ،وهما ح�صن م�صيمع وعبداجلليل
ال�صنكي�س ،معربة عن االأ�صف ال�صديد ملا
مت تداوله من تقارير مغل�طة ،م�ؤكدة
اأن النزيلني املذك�رين يتلقيان رعاية
�صحية متكاملة وذات ج�دة عالية خارج
مركز االإ�صالح والتاأهيل ،وحتت اإ�صراف
وزارة ال�صحة يف اأحد املراكز العالجية
املتخ�ص�صة.
ووفق ت��صيات االأطباء املخت�صني
بعالج احلالتني ،مثلهما مثل بقية امل�اطنني،
كما يتلقى النزيالن ات�صاالت وزيارات
من ذويهم ،وذلك وفق االأنظمة والل�ائح
املعم�ل بها.
وذكرت ال�زارة اأن النزيلني يتلقيان
التاأهيل والعالج الطبيعي الآالم املفا�صل
حتت اإ�صراف طبي ومتابعة املخت�صني.
وفيما يتعلق بال��صع ال�صحي للنزيل
ح�صن علي م�صيمع ( 73عامًا) الذي تتم
متابعة حالته بانتظام ،فقد اأجريت له

العديد من املراجعات والفح��صات الطبية،
واأثبتت االأ�صعة التي اأجريت له م�ؤخ ًرا
ا�صتقرار حالته ال�صحية مبا يخت�س
باملر�س الع�صال الذي كان يعاين منه،
وعدم وج�د اأدلة على معاودة املر�س.
كما اأثبت الفح��صات اأن جميع االأجهزة
واالأع�صاء الداخلية للنزيل بحالة طبيعية،
واأن العالمات احلي�ية واحلالة ال�صحية
م�صتقرة.
يف �صياق مت�صل ،وفيما يتعلق
بال��صع ال�صحي للنزيل عبداجلليل عبداهلل
ال�صنكي�س ( 59عامًا) ،يتم متابعة حالته
ال�صحية والتاأكد من معدالته احلي�ية
ب�صكل ي�مي ،وي�ؤكد تقريره الطبي اأن حالة
ال�عي وعالماته احلي�ية يف معدالتها
الطبيعية ،واأن احلالة ال�صحية للنزيل
م�صتقرة.
وت�ؤكد وزارة ال�صحة اأنها ت�صع �صحة
امل�اطن يف مقدمة اأول�ياتها ،مهيبة باجلميع
�صرورة عدم ن�صر وتداول املعل�مات غري
ال�صحيحة وا�صتقاء املعل�مات من م�صادر
الر�صمية وعدم ترديد ال�صائعات املغر�صة.

اأ�صاد املهند�س ع�صام بن عبداهلل خلف وزير
اال�صغال و�ص�ؤون البلديات والتخطيط العمراين
بالكفاءات الب�صرية من املهند�صني يف «البلديات»
و�صعيهم لتط�ير اإمكاناتهم ،مبا يخدم واقع
العمل البلدي يف مملكة البحرين.
واأكد خلف اأن «التنمية الب�صرية ت�صكل
مرتك ًزا رئي�صً ا �صمن جه�د احلك�مة لتحقيق
التنمية امل�صتدامة ،واالرتقاء مب�صت�يات اجل�دة
للخدمات املقدمة يف القطاعات االإنتاجية كافة،
عرب م�اكبة م�صتجدات الع�صر ودعم االبتكار
واالإبداع نح� مزيد من التط�ير».
واأو�صح خلف اأن ال�زارة تدعم العن�صر
الب�صري والكفاءات من م�ظفيها باعتبارهم
راأ�س املال احلقيقي ،ومن خاللهم ميكن حتقيق
اأعلى درجات التقدم والنم� وتط�ير املنظ�مة
اخلدماتية التي تقدمها ال�زارة ،م�ؤكدًا يف ال�قت
ذاته �صرورة تنا�صب الدرا�صات االأكادميية لدى
م�ظفي ال�زارة مع متطلبات العمل اخلدماتي.
جاء ذلك خالل لقائه مع كل من املهند�س
عمار يا�صر عبدالكرمي القائم باأعمال اإدارة
الرثوة ال�صمكية رئي�س الرقابة والتفتي�س
يف امانة العا�صمة ،واملهند�صة �صحى حممد
املدح�ب مهند�س اأول ت�صغيل و�صيانة ق�صم
املنتزهات واحلدائق بالبلدية ال�صمالية ،وذلك
مبنا�صبة ح�ص�لهما على درجة املاج�صتري يف
االإدارة العامة من جامعة اإك�س مار�صليا يف

فرن�صا.
ح�صر اللقاء وكيل ال�زارة ل�ص�ؤون البلديات
املهند�س ال�صيخ حممد بن اأحمد اآل خليفة ،ومدير
عام اأمانة العا�صمة املهند�س حممد ال�صهلي،
ومدير عام بلدية املنطقة ال�صمالية املهند�صة
ملياء الف�صالة.
وقدم املهند�س عمار يا�صر عبدالكرمي نبذة
خمت�صرة عن ر�صالة املاج�صتري التي تناولت
اثر تغيري دور احلك�مة من مقدم للخدمة اإىل
منظم للخدمة على ر�صا العمالء ،ومت اخذ
نظام (بنايات) لرخ�س البناء حالة درا�صة،
وه� النظام الذي اأحدث نقلة ن�عية وانطالقة
ق�ية منذ تد�صينه عام  2018يف القطاع
العقاري بالبحرين ،وه� النظام املعني باإ�صدار
تراخي�س البناء ملختلف اأن�اع امل�صاريع.
واأ�صاف خلف« :وف ًقا لهذا النظام ،ي�صمح
للمكاتب الهند�صية املرخ�صة بتقدمي طلبات
رخ�س البناء ،واال�صتعالم عن حالة الطلبات،
واحل�ص�ل على خدمات ا�صت�صارية ودفع
الر�ص�م واال�صتعالم عن الت�صريعات وغريها
من اخلدمات» ،م�صريا اىل مع تقلي�س مدد
اإ�صدار الرتاخي�س تقل�صت من اأ�صهر اىل اأقل
من ثالثة ايام .كما �صمل النظام اإ�صدار دليل
م�حد ال�صرتاطات تراخي�س البناء الأول مرة
يف البحرين .وميثل الدليل مرجعية م�حدة
ال�صرتاطات جميع اجلهات املعنية.

وتابع خلف «من اجل�انب املهمة التي
اأ�صافها النظام ه� انه جعل القطاع اخلا�س
�صري ًكا اأ�صا�صيًا يف عملية اإ�صدار تراخي�س
البناء ،عرب نظام اإلكرتوين متكامل ،اإذ ت�صند
مهمة طلبات رخ�س البناء اإىل املكاتب الهند�صية
املرخ�صة للمراجعة والتدقيق».
واأكد خلف اأن مثل هذه الدرا�صات التي
يعمل عليها م�ظف� ال�زارة تاأتي �صمن هذا
ال�صياق الذي يرتقي باخلدمة املقدمة وفق اأحدث
املعايري واملقايي�س املهنية والعلمية.
من جهتها ،قدمت املهند�صة �صحى حممد
املدح�ب نبذة عن ر�صالتها التي تتمح�ر ح�ل
ممار�صات االإدارة اال�صرتاتيجية يف بلديات
مملكة البحرين (ال�صلطات املحلية) درا�صة
ن�عية ح�ل حتديات �صياغة وتنفيذ اخلطط
اال�صرتاتيجية ،و ُتعد اأول درا�صة ن�عية يف
جمال التخطيط اال�صرتاتيجي للبلديات على
م�صت�ى ال�طن العربي.
وقد اأثنى ال�زير خلف على جه�د كل من
املهــند�س عمار عبد الكرمي واملهند�صة �صحى
املدح�ب يف نيلهم هذه الدرجة العلمية امل�صرفة،
كما اأ�صاد مبا ت�صمنته اطروحتهم يف املاج�صتري
ومــن درا�صات علمية ذات عالقة مبا�صرة ب�اقع
العمل ،مــ�صريًا اإىل اأن ال�زارة ت�صجع مثل هذه
الدرا�صات العلميــة التي ت�صيف الكثري يف
تط�ير العمل.

لأكرث من  120متدربًا يف الطاقة ال�سم�سية

هيئة الطاقة امل�ستدامة تبداأ تدري ًبا جمان ًيا عن بُعد
د�صنت هيئة الطاقة امل�صتدامة بدعم من
برنامج االأمم املتحدة االإمنائي ،بتعاون من هيئة
الكهرباء واملاء ،الدفعة ال�صابعة من الربنامج
التدريبي لتاأهيل مركبي اأنظمة الطاقة ال�صم�صية
واملقاولني واال�صت�صاريني ،والذي يطلق الأول
مرة اإلكرتونيا با�صتخدام و�صائل االت�صال املرئي
عن بعد ،وذلك خالل فعالية افتتاح افرتا�صية
اأعلن من خاللها الدكت�ر عبداحل�صني بن علي
مريزا رئي�س هيئة الطاقة امل�صتدامة االنطالقة
الر�صمية للدفعة ال�صابعة ،وكان ذلك بح�ص�ر
�صتيفان� بيتينات� املمثل املقيم لربنامج االأمم
املتحدة االإمنائي يف مملكة البحرين وعدد من
اأع�صاء االإدارة التنفيذية ل�صركتي J Lanka
 Technologies Internationalو�صركة
 CESIاالإيطالية املقدمتني للربنامج التدريبي،
ومب�صاركة اأكرث من  120ملتحقا يف الدفعة
االأكرب من دفعات الربنامج التدريبي منذ انطالقه
الأول مرة يف يناير  ،2018وذلك يف اإطار جه�د
ومبادرات هيئة الطاقة امل�صتدامة لبناء القدرات
و�صد الفج�ات ومتكني ال�صركات البحرينية ذات
االخت�صا�س من احل�ص�ل على الرتاخي�س الالزمة
وامل�افقات ملزاولة ن�صاطات تركيب اأنظمة الطاقة

ال�صم�صية و�صيانتها وتقدمي اخلدمات اال�صت�صارية
والهند�صية املتعلقة بها ،ومتكينها من مناف�صة
نظائرها يف هذا القطاع احلي�ي ال�صاعد خا�صة،
يف حني اأن القطاع ي�صهد حركة متنامية يف
اال�صتثمارات يف م�صاريع الطاقة ال�صم�صية على
وجه اخل�ص��س وجذب روؤو�س االأم�ال االأجنبية
يف هذه املجاالت.
واألقى الدكت�ر مريزا يف االفتتاح كلمة وجهها
للح�ص�ر وامل�صاركني ،من�ها من خاللها باأهمية
االنتظام يف ال�صف�ف االفرتا�صية واحلر�س على
اال�صتفادة من املعل�مات التي يقدمها املدربني
و�صرورة اال�صتفادة من خرباتهم وخربات زمالئهم
من امللتحقني ،اإذ اإن هذه ال�صف�ف ال تقت�صر على

تلقي املعل�مات فقط ،بل متتد اإىل تبادل املعل�مات
وبناء العالقات وال�صراكات املهمة.
كما �صرح رئي�س هيئة الطاقة امل�صتدامة:
«اإن هيئة الطاقة امل�صتدامة حري�صة كل احلر�س
البحث عن الطرق االإبداعية واملبتكرة التي متكننا
من م�ا�صلة م�صرية االإجنازات وحتدي العقبات
التي فر�صتها اجلائحة ،ومن هذا املنطلق فاإن
منهج الدفعة ال�صابعة من برنامج تدريب مركبي
اأنظمة الطاقة ال�صم�صية واملقاولني واال�صت�صاريني
يتكــ�ن من جزء اأكادميي يح�صره امللتحق�ن
عرب ال�صف�ف االفرتا�صية ،وجزء عملي يتلقاه
امللتحقني ح�صـ�ريا بتطبيق االإجراءات والتدابري
االحرتازية كافة».

تزام ًنا مع اليوم الدويل للدميقراطية« ..التنمية ال�سيا�سية»:

اإطالق «نهج» لت�سليط ال�سوء حول ميثاق العمل الوطني
اأعلن معهد البحرين للتنمية ال�صيا�صية
فتح باب الت�صجيل للربنامج «نهج» ،والذي
يتناول عرب جمم�عة من احللقات النقا�صية
املركزة النهج االإ�صالحي حل�صرة �صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ،عاهل
البالد املفدى ،حفظه اهلل ورعاه ،من خمتلف
الن�احي ،اإذ ميكن للجمه�ر الذين تت�افر
لديهم الرغبة وال�صروط اخلا�صة بالربنامج
الت�صجيل عرب م�قع املعهد االإلكرتوين
( ،)bipd.orgوذلك مبنا�صبة الي�م الدويل
للدميقراطية الذي ي�صادف � 15صبتمرب.
وبهذه املنا�صبة� ،صرحت اإميان جناحي
املدير التنفيذي ملعهد البحرين للتنمية
ال�صيا�صية اأن برنامج «نهج»- ،الذي �صتبداأ
اأوىل فعالياته يف التا�صع ع�صر من �صبتمرب
اجلاري -يُعد برناجمً ا متمي ًزا وفريدًا واالأول
من ن�عه ،ك�نه برناجمً ا تعليميًا وحتليليًا
يتناول ،عرب جل�صات نقا�صية متخ�ص�صة،
النهج االإ�صالحي جلاللة امللك املفدى ،حفظه
اهلل ورعاه ،واأبعاده ال�صيا�صية والقان�نية
واالجتماعية واالقت�صادية ودوره يف التح�ل
الدميقراطي والتحديث ال�صيا�صي ململكة
البحرين.
واأ�صافت اأن الربنامج يهدف اإىل تزويد

�إميان جناحي

امل�صاركني باملعل�مات واملبادئ التي اعتمدها
النهج االإ�صالحي جلاللة امللك املفدى يف
خمتلف املجاالت ،وتاأهيل امل�صاركني يف
مهارات التحليل ال�صيا�صي وا�صت�صراف
امل�صتقبل ال�صيا�صي ،وتك�ين ك�ادر وطنية
قادرة على اإثراء العمل ال�صيا�صي البحريني،
واأخريًا دعم امل�صاركني باالأدوات واملهارات
الالزمة يف التعامل االإيجابي مع العمل
ال�صيا�صي.
واأو�صحت اإميان في�صل جناحي املدير
التنفيذي للمعهد بع�س ال�صروط ال�اجب

ت�افرها للراغبني بالت�صجيل يف الربنامج،
وهي اأن يك�ن بحريني اجلن�صية وحا�صالً
على �صهادة جامعية ،واأال يقل عمره عن 30
عامًا ،واأن يلتزم باحل�ص�ر يف الربنامج مبا
ال يقل عن  %75الجتياز الربنامج ،اإ�صافة
لتقدمي امل�صارك بح ًثا علميًا يف نهاية الربنامج.
وعن املخرجات املت�قعة للربنامج ،ذكرت
االأ�صتاذة جناحي اأن امل�صاركني يف الربنامج
�صيكت�صب�ن خلفية �صيا�صية واجتماعية
واقت�صادية عن النهج االإ�صالحي جاللة
امللك املفدى ،اإىل جانب خلق ك�ادر وطنية
م�ؤهلة يف اجل�انب ال�صيا�صية والقان�نية
واالجتماعية ،والرتكيز على ميثاق العمل
ال�طني كنهج م�صتمر يف التحديث ال�صيا�صي
والقان�ين يف مملكة البحرين.
واأ�صارت جناحي اإىل اأن الربنامج ي�صمل 6
حماور رئي�صة يقدمها نخبة من االأكادمييني،
املح�ر االأول ح�ل تاريخ مملكة البحرين
احلديث ،بينما �صيت�صمن املح�ر الثاين
«ميثاق العمل ال�طني ..خط�ة يف طريق
التحديث ال�طني ال�صامل» و«اأثر م�صاركة
املراأة يف عمليــة التحـ�ل الدميقراطي»،
واملح�ر الثالث �صيك�ن ح�ل «البعد
االجتماعي للم�صروع االإ�صالحي».

@ZaidHamdany
�أ�سعب حت ٍّد معريف نو�جهه يف هذ� �لزمان �ل�سخ �لهائل
يف �ملعلومات و�لكتابات و�لآر�ء ،ق�سائد تنهمر علينا و�بالً
من كل مكان ،رو�يات ل تُعد ول حت�سى ،مقالت بالأكو�م،
نحتاج نخالً ثقافيًا ُم َك ًما يك�سح �لطالح من �لكتابات ،لنفوز
بال�سالح منها� ..لأعمار ق�سرية ،و�لأوقات ثمينة ،و�للبيب من يحتاط لذلك!
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إلى قائد الوطن
الداعية لكم بطول العمر
فتحية بنت عبدالـله بن عجالن

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي
بلغ عددها  18793يف ي�م � 12شبتمرب ،2021
اأظهرت ت�شجيل  121حالة قائمة جديدة منها 64
حالة لعمالة وافدة ،و 41حالة ملخالطني حلالت
قائمة ،و 16حالة قادمة من اخلارج ،كما تعافت
 75حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت
املتعافية اإل .271377

�شيدي يا تاج هذا ال�طن
ينحني لك كل ما قلت ال�شالم
ويبتدي وياك �شبحً ا ما ينام
منه� علم هال�طن كل املحبة غريك انت يا حمد
يا حامي الدار باأمان
منه� علمنا وقال احلب وقفه
يا حمد يا م�شيد الفرحة لنا
يف كل دار
�شجلت لأيام عنك كل لفته
ي�م اأنا ناديت وترجيت يا كل الأنام
انت اأول من فزع ومد ايده
وطمنيت
القلب هاخلايف ونام
انت اإ�شنا ٍد ودخ ٍر لل�طن
وانت �شمعة دار ت�ش�ي اأي ظالم
واأنت اأنت
ال�طن كله من بح�ره وبره
يا رفاع العز يا اأغلى مكان
انت �ش�ت النا�ص يف كل املحرق
غ ّن�ا وقال�ا نحبك
يا حمدنا يا ملكنا يا وطنا
انت يل ناديت انلبّي نداك
تفزع بق�ة بطل
واحنا معاك
نادتك ملحرق ب�ش�ق وفرح
وان�شرت اأعالمها يف كل دار

نحن على بعد ثالثة اأيام فقط
من م�عد مع الف�شاء ،حيث �شتطلق
�شركة �شبي�ص اإك�ص رحلة تاريخية
اإل مدار الأر�ص ،لن ي�شرتك فيها
اأي رائد ف�شاء حمرتف ،بل فقط عدة
اأ�شخا�ص عاديني ،تلق�ا تدريبات
خمت�شرة على ال�شالمة.
�شيك�ن ط�ل الرحلة ،على منت
مركبة «التنني» ثالثة اأيام ،و�شيك�ن
ا�شمها «.»Inspiration4
هذه هي الرحلة الرابعة
ل�شبي�ص اإك�ص ،ويتك�ن الطاقم
من ،كري�ص �شيمربو�شكي� ،شيان
بروكت�ر ،جاريد اإيزاكمان ،وهايلي
اأر�شينك��ص.
�شملت جميع رحالت ال�شياحة
الف�شائية املدارية ال�شابقة رائد
ف�شاء حمرتفا واحدا على الأقل
لت�جيه الركاب خالل اأوقات الإطالق
واجلاذبية ال�شغرى والهب�ط،
لكن هذا لن يك�ن م�ج�دا يف هذه
الرحلة.
قائد البعثة ه� جاريد اإيزاكمان،
وه� ملياردير وقطب اأعمال ،ومعه

(الدرون) املزوّد ب�شتة اأقرا�ص دوّارة بتجارب
الطريان يف قاعدة ال�شركة بالقرب من منطقة
بيغ �ش�ر اجلبلية يف كاليف�رنيا.
اإنها دورة التجارب الأول على هذا الن�ع
من الطائرات ،ومتلك «نا�شا» خطط اختبارات
�شارمة مبا يت�شمن ذلك من جمع لبيانات
ح�ل حركة املركبة وم�شت�ى ال�شجيج
والت�شالت عرب خمتلف اأ�شكال الطريان.
وقام الباحث�ن بغية جمع بع�ص البيانات
بتط�ير ن�ع من املركز ال�شمعي املتنقل
لتعقب املركبة الطائرة بـ 50مذياعًا ،وجمع
البيانات ح�ل ال�شجيج الذي ت�شدره.

أيام» للن�شر.
مؤسسةؤ�ش�شة
ت�شدرعنعن م�
«األيام»«الللنرش.
تصدر
الت�شجيل GAYM 100
للن�شر -
مبطابع «ا
التسجيلرقمGAYM 100
أيام» -رقم
«األيام»لللنرش
طبعتمبطابع
طبعت

@alayam
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�شتك�ن م�شاعدة الطبيب ،هايلي
اآر�شينك��ص ،م�ش�ؤولة الرحلة
الطبية ،والناجية من اإ�شابتها
بال�شرطان الذي ت�شبب با�شتئ�شال
عظام �شاقها.
واأي�شا هناك� ،شيان بروكت�ر،
الذي �شيك�ن مالح الرحلة ،وه�
اأ�شتاذ عل�م الأر�ص يف كلية �شاوث
ماوننت يف اأريزونا ،عمل والد
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كلما ناديت يفزع لك وطن
كل �شاعر وكل جندي وكل اأحد ه� فداك
علميت النا�ص
حب الأر�ص
اه� كل اأ�شا�ص
علميت النا�ص ا�شمعنى ال�طن ه� �شند عن كل �شياع
هذا انت يا حمد �شد وذرى حتمي نا�شك كل حني
يا حمد يا نق�ص يف و�شط العمر انتغ ّنا بك ونهتف كل حني
نحبك واهلل نحبك
وما يجادلنا يف حبك اأي كبري اأو �شغري
وهذا قائدنا البطل �شلمان
لني ا�شتد م�قف
ه�ن امل�قف ولن
ّ
وخطط لفكرة حمارب
وحا�شر امل�قف ونفذ كل قرارته بحكمه واتزان
يا ب�عي�شى
الدول حتچي عن احلكمة معاك
ذلليت كل ال�شعاب
وانكتب ا�شمك على �شفحة وطن عا�ص �شلمان البطل
عا�ص ال�طن
عا�شت قائدنا حمد
عا�ص من حب ال�طن بال عدد
واأنا قلبي حم ّرقي وروحي تطرد يف الرفاع
واأنا والبحرين يف حزة فرح يل تغنينا با�شمك عا�ص من حب ال�طن
عا�ص قائدنا حمد
عا�ص قائدنا حمد

«�سبي�س اإك�س» تطلق رحلة تاريخية للف�ساء

«نا�سا» جُتري التجارب على التاك�سي الطائر
نفذت الإدارة ال�طنية للمالحة اجل�ية
والف�شاء «نا�شا»� ،شمن اأحدث حمالت النقل
اجل�ي املتط�ر لختبار تكن�ل�جيا الدرونات
الذاتية ،اختبا ًرا على مروحية الإقالع
والهب�ط الراأ�شي امل�شممة لتك�ن التاك�شي
الطائر امل�شتقبلي.
واأ�شار م�قع «اإنفر�ص» اإل اأن الختبار
على طائرة -مل تطلق عليها اأي ت�شمية
بعد -مت يف قاعدة الطريان الكهربائي ل�شركة
«ج�بي» التي تعمل على تط�ير التكن�ل�جيا
مع «نا�شا» منذ ع�شر �شن�ات .و�شتق�م
الطائرة التي ت�شبه ن�شخة م�شخمة من

38880565
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�إىل قائد �لوطن و�ملحبة� ،سيدي �ساحب �جلاللة
�مللك حمد بن عي�سى حفظه �هلل..

ال�سحة 121 :حالة
م�سابة بكورونا ول وفيات

�ملر�سوم �مللكي بتعديل �أحكام قانون تنظيم �سوق
�لعمل يجعل �خلطة �لوطنية للتوظيف خطة حيوية فاعلة،
�إذ تخ�سع �خلطة للمر�جعة ك ّل �أربع �سنو�ت ،ومتتلك
�أدو�ت نافذة لتقييد ت�ساريح �لعمل للعمالة �لأجنبية.

بروكت�ر يف وكالة نا�شا يف حمطة
تتبع يف غ�ام خالل مهمة اأب�ل� 11
التي اأنزلت اأول الب�شر على �شطح
القمر.
اأما امل�شرتك الرابع ،كري�ص
�شيمربو�شكي ،فه� من قدامى
املحاربني يف �شالح اجل� ويعمل
يف �شركة ل�كهيد مارتن العمالقة
ل�شناعة الطريان.

 - 1882هزمية اأحمد عرابي يف معركة
التل الكبري وبداية الحتالل الإجنليزي مل�شر.
 - 1936اندلع معارك كربى يف القد�ص
اإثر احتالل اجلي�ص الربيطاين ملخفر الرباق يف
املدينة.
 - 1940الق�ات الإيطالية تغزو م�شر يف
اأثناء احلرب العاملية الثانية.
 - 1943تن�شيب �شياجن كاي �شيك رئي�شً ا
لتاي�ان.
 - 1970بداية ال�شدام امل�شلح بني اجلي�ص
الأردين ومنظمة التحرير الفل�شطينية فيما
يعرف با�شم اأحداث اأيل�ل الأ�ش�د.
 - 1988امللك فهد بن عبدالعزيز ي�شع
حجر الأ�شا�ص لت��شعة امل�شجد احلرام يف مكة.
 - 1993يا�شر عرفات واإ�شحاق رابني
ي�افقان على اتفاقية اأو�شل� القا�شية مبنح
الفل�شطينيني احلكم الذاتي على اأرا�شي ال�شلطة
الفل�شطينية.
 - 2015ال�شحفية الفرن�شية امل�شه�رة
كالر �شازال تنهي م�شريتها يف تقدمي الأخبار يف
قناة «تي اأف ،»1وحتقق رقمًا قيا�شيًا يف اآخر
ن�شرة تقدمها بـ 10.2ملي�ن م�شاهد.
 - 2017ف�ز حليمة يعق�ب برئا�شة
ّ
املر�شح ال�حيد امل�ؤهّ ل
�شنغاف�رة بعد اعتبارها
ّ
تت�ل
لهذا املن�شب ،لت�شبح بذلك اأول امراأة
رئا�شة دولتها.

اأكرب م�سابقة لتح�سري القهوة تعود اإىل الإمارات يف � 18سبتمرب
تع�د اأكرب م�شابقة لتح�شري القه�ة اإل الإمارات بتاريخ � 18شبتمرب اجلاري ،اإذ من املت�قع
اأن يت�شابق الفائزون يف امل�شابقة لح ًقا يف بط�لة «اأيروبري�ص العاملية» لتح�شري القه�ة لعام
 2021التي �شتجرى يف ملب�رن باأ�شرتاليا يف اخلام�ص من مار�ص .2022
ولل�شنة اخلام�شة ،تنطلق امل�شابقة مع بط�لة املناطق ال�شمالية يف � 16شبتمرب وبط�لت
املناطق اجلن�بية يف � 17شبتمرب ،على اأن يلي ذلك بط�لة الإمارات ال�طنية يف  18منه .وكل
تلك املنا�شبات �ش�ف جترى يف مركز القه�ة التابع ملركز دبي لل�شلع املتعددة يف املنطقة احلرة.
وقال اأحمد بن �شليم ،الرئي�ص التنفيذي الأول واملدير التنفيذي ملركز دبي لل�شلع املتعددة ،يف
بيان �شحايف« :نحن �شعداء ل�شت�شافتنا بط�لة اأيروبري�ص ال�طنية الإماراتية مرة اأخرى يف
مركز القه�ة التابع ملركز دبي لل�شلع املتعددة احلديث .فالقه�ة جتمع النا�ص معًا ،وهي جزء
حقيقي من الثقافة يف الإمارات .وبنا ًء على ذلك ،من امل�شجع جدًا اأن نرى م�شهد القه�ة يف دبي
يتط�ر ب�شرعة كبري ،ويزداد معه عدد متزايد من املتحم�شني للقه�ة واملهنيني يف املجال».
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فاك�ص17617111 :
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إعالنات:هاتف:
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يرجىإجازات
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هاتف:
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التوزيع:
فاك�ص17617744 :
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هاتف:هاتف:
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.17617744
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جاللته يستقبل عددًا من أهالي محافظة المحرق..الملك:

إسهامات مشهودة ألبناء البحرين
في النهضة الشاملة ومسيرة العمل الوطني

اس��تقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة ،عاه��ل البالد المفدى
حفظ��ه اهلل ورعاه ،في قص��ر الصخير امس،
عدداً م��ن أهال��ي محافظة المح��رق ،وذلك
ف��ي إطار اللقاءات الت��ي يحرص جاللته على
عقده��ا م��ع المواطنين الكرام م��ن مختلف
مناطق المملكة.
وتش��رف أهال��ي محافظة المحرق بالس��الم
عل��ى جاللة المل��ك المف��دى ،وأعرب��وا عن
عمي��ق ش��كرهم وامتنانه��م لجاللت��ه على
ما تش��هده محافظ��ة المحرق من مش��اريع
إسكانية وصروح تعليمية ومؤسسات صحية
وخدمات متطورة بفض��ل توجيهات جاللته
السامية.
وف��ي بداية االس��تقبال؛ رحب حضرة صاحب
ً
الجالل��ة بالجمي��ع ،مش��يرا إل��ى أن مملك��ة
البحرين مرت عب��ر تاريخها الوطني بمواقف
عدي��دة اس��تطاعت تجاوزه��ا بحم��د اهلل
وبتكات��ف أبنائه��ا جميع�� ًا ،وأش��اد بجهود

البحرين تسعى دائمًا إلى الخير والمحبة بين شعوب العالم
مواصلة إرسال شحنات ومساعدات إنسانية للشعب األفغاني
أهالي المحرق :ماضون في نهج اآلباء واألجداد في الوالء للوطن وقيادته
جهود األطقم والكوادر الطبية وحماسهم محل تقدير الجميع
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ،ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء
وقيادت��ه لفري��ق البحري��ن ،منوه�� ًا جاللته
بجهود األطقم والكوادر الطبية وحماس��هم
ف��ي عملهم الذي ه��و محل تقدي��ر الجميع،
مقدراً جاللته تجاوب المواطنين والمقيمين
م��ع الق��رارات االحترازية والوقائي��ة للفريق
الوطني الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا،
مم��ا يعكس التكات��ف والتراب��ط والتكافل
األخوي بين أبناء البحري��ن والذي حققنا من

خالله نجاح ًا مميزاً.
وأع��رب جاللت��ه ع��ن اعت��زازه ب��دور أبن��اء
البحرين في إرس��اء دعائم النهضة الشاملة
وإس��هاماتهم المش��هود له��ا ب��كل اعتزاز
وتقدي��ر في تاريخ مس��يرة العم��ل الوطني
وح��رص الجمي��ع عل��ى المش��اركة ،رج��ا ًال
ونس��ا ًء ،تأكي��داً لحبهم ووالئه��م لوطنهم،
وأضاف جاللت��ه أن مملكة البحرين وانطالق ًا
م��ن حرصه��ا عل��ى مس��اعدة األش��قاء في
أفغانس��تان ،فإنها تواصل إرس��ال ش��حنات

ومس��اعدات إنس��انية إغاثي��ة لمس��اعدة
الش��عب األفغان��ي ،مؤكداً جاللت��ه تقديره
له��ذه الجهود التي يبذله��ا الجميع في هذا
المجال ،وأن البحرين تحرص دائم ًا وتسعى
إلى الخير والمحبة بين شعوب العالم.
وأك��د جاللت��ه أن عقد مث��ل ه��ذه اللقاءات
الخي��رة م��ع أبن��اء البحري��ن الك��رام يأت��ي
انس��جام ًا مع العادات العربية العريقة وقيم
الت��راث البحريني األصيل��ة ،التي تؤكد على
أهمية التواصل والحفاظ على ما يجمع أهل

البحرين من ترابط وتكاتف وس��عي لخدمة
الوطن والعمل على تعزيز تطوره ونمائه.
وق��د ألقت الش��اعرة فتحية عج��الن قصيدة
أمام جاللة الملك المفدى بهذه المناسبة.
وأعرب جاللته عن ش��كره وتقديره للشاعرة
فتحي��ة عجالن على هذه القصيدة والقصائد
األخ��رى التي تلقيها في مختلف المناس��بات
الوطنية ،متمني ًا لها دوام التوفيق.
ونقل محاف��ظ محافظة المح��رق إلى جاللة
المل��ك المف��دى تحي��ات ووالء ومحبة جميع
أهل المحرق.
كما رفع أهالي محافظة المحرق بالغ التقدير
والعرف��ان إل��ى حض��رة صاح��ب الجالل��ة،
مؤكدي��ن أنه��م ماض��ون ف��ي نه��ج اآلباء
واألجداد في الوالء للوطن وقيادته ،ضارعين
إل��ى الب��اري ع��ز وجل ب��أن يحف��ظ العاهل
المفدى وأن يديم على جاللته موفور الصحة
والعافي��ة وأن يحق��ق للمملك��ة ف��ي عهده
الزاهر ما تتطلع إليه من تطور ورفعة ورقي.
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وزير التربية :جهود كبيرة
بذلتها البحرين في تأمين
حقوق الطفل في التعليم
عب��ر وزير التربي��ة والتعليم الدكتور ماجد ب��ن علي النعيمي
ع��ن اعت��زاز ال��وزارة بكاف��ة منتس��بيها بالجه��ود الحثيث��ة
لتطوير التش��ريعات في المملكة لمواكبة متطلبات التنمية
المس��تدامة لصالح المواطنين ،في ش��تى المج��االت ،تنفيذاً
للتوجيه الملكي الس��امي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه،
حيث أقر مجلس الوزراء برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء
حفظه اهلل حزمة من التشريعات ذات األولوية لتعزيز صيانة
الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية في وطننا
العزيز ،بعد أن وجه سموه بدراستها.
واكد د .النعيمي بمناس��بة صدور المرسوم بقانون رقم ()23
لس��نة  2021بتعدي��ل بعض أح��كام قانون الطف��ل الصادر
بالقان��ون رق��م ( )37لس��نة 2012م ،ب��أن البحري��ن في ظل
القي��ادة الحكيم��ة لجاللة المل��ك المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه،
تسعى باستمرار إلى تطوير التشريعات لمواكبة حركة تطور
المجتم��ع ونمائه على كاف��ة األصعدة ،والعم��ل على تعزيز
الش��راكة بين القطاعي��ن الحكومي والخاص بما يس��هم في
تحقيق تكامل األهداف المرجوة من الجهتين.
وأش��ار إلى الجهود الكبيرة التي بذلته��ا المملكة في تأمين
حق��وق الطف��ل في التعلي��م بوجه خ��اص ،من خ��الل جعله
إلزامي ًا ومجاني ًا ،وخصصت وزارة التربية والتعليم وحدة إللزام
التعلي��م لمتابع��ة تأمين الحق في التعلي��م لألطفال وإرجاع
المتسربين ألس��باب مختلفة ،إضافة إلى إنشاء مركز لإلرشاد
النفس��ي واالجتماع��ي لإلحاط��ة بالطلب��ة ومتابعته��م في
المدرسة بالشراكة مع األسرة والجهات المختصة ،إضافة إلى
ما تحظى به الطفولة المبكرة حالي ًا من اهتمام خاص ضمن
الهيكلة الجديدة لوزارة التربي��ة والتعليم ،وكل هذه الجهود
تؤكد م��ا يحظى به الطفل في المملكة م��ن عناية واهتمام
لتأمين حقوقه كاملة في حياة أفضل.

العلوي :مرحلة جديدة
من العمل المتكامل وفق
متطلبات التنمية المستدامة
ثم��ن الرئي��س التنفي��ذي
لهيئة تنظيم س��وق العمل
جمال عب��د العزي��ز العلوي
صدور المرسوم بقانون رقم
( )21لسنة  2021عن حضرة
صاح��ب الجاللة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة عاهل
الب��الد المف��دى حفظه اهلل
ورعاه ،بشأن تعديل بعض
أح��كام القانون رق��م ()19
لسنة  2006بش��أن تنظيم
جمال العلوي
س��وق العم��ل ،والمتعل��ق
بالخط��ة الوطنية لس��وق العمل والتي تتضمن االس��تراتيجية
والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية واألجنبية.
وأش��ار الرئي��س التنفي��ذي إل��ى أن التعدي��ل القانون��ي يأتي
تنفي��ذاً للتوجيه الملكي الس��امي لحضرة صاحب الجاللة عاهل
البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه بتطوير التش��ريعات لمواكبة
متطلب��ات التنمية المس��تدامة لصالح المواطني��ن .كما يأتي
ضمن حزمة من التش��ريعات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي
العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل بما يس��هم في تعزيز
صيانة الحقوق وس��يادة القان��ون ومواكبة متطلب��ات التنمية
المستدامة.
وتاب��ع العلوي :يدش��ن المرس��وم الملكي مرحل��ة جديدة من
العمل المتكامل بين وزارة العمل والتنمية االجتماعية وهيئة
تنظيم سوق العمل في صياغة الخطة الوطنية لسوق العمل بما
يراعي متطلبات المرحلة بشأن سوق العمل والخطط التنموية
واالقتصادية ،ويس��هم في زيادة تحفي��ز االقتصاد الوطني من
أجل خلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين ،ال س��يما
مع ما يش��هده س��وق العمل من تحوالت كبيرة خالل الس��نوات
الماضي��ة نتيجة التط��ورات والمس��تجدات المتعلقة بطبيعة
احتياج��ات الس��وق واألعم��ال ،وما نت��ج عنها من نقل��ة نوعية
متس��ارعة في طبيع��ة الوظائف والمهن ف��ي مختلف قطاعاته
اإلنتاجية ،وهو ما يستدعي تظافر كافة الجهود لتطوير هيكلة
سوق العمل وفق ًا للمتغيرات.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم س��وق العمل على حرص
الهيئ��ة في دعم التعاون القائم مع مختلف الجهات ذات الصلة
بس��وق العمل ،وتنفيذ دورها المساند الس��تقرار وتوازن سوق
العمل ،وإيج��اد الحلول الملبي��ة الحتياجات االقتص��اد الوطني
ومنحه المرونة التي تعزز تنافس��يته وقدرت��ه على التأقلم مع
مختلف الظروف.
وبين أنه ترسيخ ًا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص
حرص��ت البحري��ن على تنفيذ كاف��ة المبادرات الخاصة بس��وق
العمل مما أسهم في إيجاد بيئة جاذبة لالستثمار.

«التربية» تستبدل
الواجبات المنزلية بالتطبيقات
العملية خالل الحصص

»

ياسمينا صالح

أصدرت وزارة التربية والتعليم إلدارات المدارس تعميم ًا بشأن
االس��تعاضة عن تكليف طلبة المدارس الحكومية بالواجبات
المنزلية بالتطبيقات العملية خالل الحصة الدراسية.
وطبق�� ًا للتعمي��م فإنه يتوجب عل��ى اإلدارات مراع��اة مرونة
كاف للطلب��ة إلنج��از
التعل��م عب��ر اإلنترن��ت وإعط��اء وق��ت ٍ
التطبيقات «مثل ع��دم تكليف الطلبة ب��أداء التطبيقات يوم
الخميس واشتراط التسليم قبل يوم األحد ،باإلضافة إلى عدم
تكلي��ف الطلبة بأداء تطبيقات خارج أوقات الدوام المدرس��ي،
وذلك بما يتوافق مع متطلبات التعميم».
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«الداخلية» :تطبيق العقوبات البديلة على  30محكومًا
أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق العقوبات البديلة
على  30شخص ًا من المحكوم عليهم ،بعد استيفاء
دراسة تلك الحاالت من مختلف النواحي االجتماعية
واالقتصادي��ة واألمني��ة وذلك وف��ق القائمة التي
أعدتها إدارة تنفيذ األحكام بوزارة الداخلية.
وبينت الوزارة أن هذا جاء في إطار النهج اإلصالحي
لحض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليف��ة عاهل الب��الد المفدى ،حفظ��ه اهلل ورعاه،
وال��ذي يتضمن التأكي��د على تعزي��ز أركان دولة
القانون والمؤسس��ات وحماية قيم ومبادئ حقوق
اإلنس��ان ،وم��ا تولي��ه الحكومة برئاس��ة صاحب
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء ،حفظه اهلل ،من
إج��راءات لتعزيز صيانة الحقوق وس��يادة القانون،
واس��تناداً إل��ى م��ا نص علي��ه المرس��وم الملكي
الس��امي رقم ( )24لس��نة  2021الص��ادر من لدن
جالل��ة الملك المف��دى ،حفظه اهلل ورعاه ،بش��أن
العقوب��ات والتدابير البديلة ،وال��ذي يجيز للجهة
المعني��ة ب��وزارة الداخلية ْ
«أن تطل��ب من قاضي
تنفي��ذ العق��اب ْ
أن يس��تبدل بالعقوب��ة األصلية
المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة
أو أكثر ،بش��رط أال يكون في ذلك خطر على األمن
العام ،وأن يكون المحكوم عليه قد أدى االلتزامات
المالي��ة المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية

ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
وأوضحت ال��وزارة أنه تم ع��رض األمر على قاضي
تنفي��ذ العقاب ،والذي أصدر قراره بإبدال العقوبة
الس��البة للحري��ة على المحكوم عليه��م وإلزامهم
ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناس��ب مع
ظروفهم.
وأش��ارت إدارة تنفي��ذ األح��كام ب��وزارة الداخلي��ة
إلى أن المرس��وم الملكي الس��امي ،يفتح مجاالت
كثيرة للتوس��ع في تطبيق أحكام قانون العقوبات
والتدابي��ر البديلة الص��ادر ع��ام  2017باعتبارها
خطوة أساس��ية ف��ي منظوم��ة تأهي��ل المحكوم
عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

«التربية» :إنشاء 18مدرسة و 23مبنى وتطوير 65
كش��ف وزي��ر التربي��ة والتعلي��م الدكت��ور ماجد
جار على تنفيذ خطة إنشائية
النعيمي ،أن العمل ٍ
ش��املة على مدى  10س��نوات ،تراع��ي احتياجات
مختلف المحافظات ،وتلبي متطلبات المشروعات
ً
متضمن��ة إنش��اء 18
التعليمي��ة التطويري��ة،
مدرس��ة جدي��دة ،و 23مبن��ى أكاديمي�� ًا جدي��داً
بمدارس قائمة ،مع تطوير منش��آت  65مدرس��ة
قائمة بإمكانات تعينها عل��ى االرتقاء بخدماتها
التعليمية ،بكلفة قدرها  131مليون دينار.
وأكد ،أن ال��وزارة أعادت افتتاح عدد من المدارس
الت��ي ت��م إخالؤها س��ابق ًا تنفي��ذاً لق��رار مجلس
ال��وزراء ،الس��تكمال عملية صيانته��ا ،وذلك بعد
تأهيلها بالصورة المطلوبة.
وق��ال إن «ذلك يأت��ي تأكيداً للدع��م الذي تجده
المس��يرة التعليمي��ة م��ن قيادة حض��رة صاحب
الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل
البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه ،وفي إطار الخطط
االس��تراتيجية المتصلة بمش��روع تطوير الهيكل
المؤسسي للوزارة».
وأوضح أن الخطة اإلنشائية التي تمتد إلى ،2030
تأتي في س��ياق اهتمام البحري��ن بتوفير المقعد
الدراس��ي للجمي��ع ،وزي��ادة الطاقة االس��تيعابية
للمؤسس��ات المدرس��ية ،واالرتق��اء المس��تمر
بالخدم��ات التعليمي��ة المقدم��ة ف��ي مختل��ف
المناطق ،بما يواكب المس��تجدات والتطورات في
الحقل التربوي.

ج��اء ذلك عل��ى هامش زي��ارات ميداني��ة قام بها
الوزي��ر إلى مدرس��تي بارب��ار االبتدائي��ة للبنين،
والحورة الثانوية للبناتّ ،
اطلع خاللها على منشآت
المدرس��تين ومرافقهم��ا ،وم��ا تتضمنان��ه من
إمكانيات وتجهيزات لتقديم الخدمة التعليمية في
أفضل صورة ،بما في ذل��ك الصفوف والمختبرات
العلمية المصممة وفق معايير حديثة.
كما زار الوزير مدرس��ة المحرق االبتدائية للبنات،
لالط��الع عل��ى مبناه��ا األكاديمي الجدي��د ،الذي
أضي��ف إلى منش��آت المدرس��ة لتعزي��ز قدراتها،

متضمن�� ًا تجهيزات على مس��توى ع��ال ،لالرتقاء
بالخدمة التعليمية ،وتخلل ذلك مش��اركة الوزير
في حصة افتراضية هنأ خالله��ا الطالبات بالعام
الدراسي الجديد ،متمني ًا التوفيق والنجاح للجميع.
وبين أنه وضمن اس��تعدادات الوزارة الس��تقبال
الطلبة والهيئ��ات اإلدارية والتعليمية هذا العام،
فق��د تم تنفي��ذ برنام��ج الصيانة الش��املة الذي
ً
إضافة
يش��مل  40مدرس��ة بمختلف المحافظات،
إلى اس��تكمال الصيانة الجزئية بحسب احتياجات
المدارس األخرى.

«العمل» :إنهاء إضراب عمال شركة خاصة
قال��ت وزارة العمل والتنمية االجتماعية إن عدداً
من مسؤوليها ،قاموا وفور تلقي بالغ قيام عمال
إحدى الش��ركات الخاصة مؤخ��راً بإضراب عمالي
في موقع الش��ركة ،بزيارة الموق��ع والتواصل مع
ممثلي العمال وإدارة الشركة المعنية.
وأوضح��ت ال��وزارة أن هذه الجه��ود والتي تمت
بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة،
والمجل��س األعلى للبيئة ،أس��فرت عن تش��كيل

لجن��ة مش��تركة م��ن الش��ركة ووزارة العم��ل
والتنمية االجتماعية والجهات ذات الصلة ،وذلك
بهدف احتواء الموقف ومعالجة السلبيات وتلبية
النواقص والخدمات التي يطالب بها العمال.
وأشارت الوزارة إلى أن الش��ركة باشرت بالفعل،
تصحي��ح أوضاع العمال وتحقي��ق المطالب التي
تقدم��وا به��ا ،ومنه��ا الخدم��ات المقدم��ة في
السكن التابع للش��ركة ،منوهة إلى االتفاق على

إنهاء اإلضراب وعودة العمال إلى مزاولة عملهم
ب��دءاً م��ن الي��وم  12س��بتمبر  2021وض��رورة
التزام الش��ركة باألنظمة والتشريعات العمالية
ف��ي مملك��ة البحري��ن ،والتقي��د باالش��تراطات
والمواصف��ات المالئمة للس��كن وبيئ��ة العمل
الالئقة والصحية .وختمت وزارة العمل والتنمية
االجتماعي��ة بالتأكيد عل��ى أن األوضاع قد عادت
إلى طبيعتها بين الشركة والعمال.

عبرت عن أسفها الشديد لما يتداول من معلومات مغلوطة

«الصحة» :النزيالن مشيمع
والسنكيس يتلقيان رعاية صحية متكاملة
قال��ت وزارة الصح��ة إنها تابعت ما تم نش��ره من
معلومات غير دقيقة بش��أن الوضع الصحي لنزيلين
ف��ي أح��د مراك��ز اإلص��الح والتأهيل وهما؛ حس��ن
مشيمع وعبدالجليل الس��نكيس ،معربة عن األسف
الشديد لما تم تداوله من تقارير مغلوطة.
وأك��دت أن النزيلي��ن المذكوري��ن يتلقي��ان رعاية
صحي��ة متكامل��ة وذات ج��ودة عالي��ة خ��ارج مركز
اإلص��الح والتأهيل ،وتحت إش��راف وزارة الصحة في
أحد المراكز العالجية المتخصصة.
ووفق توصيات األطباء المختصين بعالج الحالتين،
مثلهما مثل بقي��ة المواطنين ،كما يتلقى النزيالن
اتصاالت وزيارات من ذويه��م ،وذلك وفق األنظمة

واللوائح المعمول بها.
وذك��رت ال��وزارة ب��أن النزي��الن يتلقي��ا التأهي��ل
والعالج الطبيعي آلالم المفاصل تحت إش��راف طبي
ومتابعة المختصين .وفيما يتعلق بالوضع الصحي
للنزيل حس��ن علي مش��يمع ( 73عام�� ًا) ،والذي يتم
متابع��ة حالته بانتظام ،فقد أجريت له العديد من
المراجع��ات والفحوصات الطبية ،وأثبتت األش��عة
التي أجريت له مؤخراً اس��تقرار حالته الصحية بما
يخت��ص بالم��رض العضال ال��ذي كان يعاني منه،
وعدم وجود أدلة على معاودة المرض.
كما أثب��ت الفحوصات أن جمي��ع األجهزة واألعضاء
الداخلي��ة للنزي��ل بحال��ة طبيعي��ة وأن العالم��ات

الحيوية والحالة الصحية مستقرة.
في س��ياق متص��ل؛ وفيما يتعل��ق بالوضع الصحي
للنزي��ل عبدالجليل عب��داهلل الس��نكيس ( 59عام ًا)،
يت��م متابعة حالته الصحي��ة والتأكد من معدالته
الحيوية بشكل يومي ،ويؤكد تقريره الطبي أن حالة
الوعي وعالماته الحيوي��ة في معدالتها الطبيعية،
وأن الحالة الصحية للنزيل مستقرة.
وأك��دت وزارة الصح��ة أنه��ا تضع صح��ة المواطن
ف��ي مقدمة أولوياتها ،مهيبة بالجميع ضرورة عدم
نش��ر وتداول المعلوم��ات غير الصحيحة واس��تقاء
المعلوم��ات من مص��ادر الرس��مية وع��دم ترديد
الشائعات المغرضة.

المبارك« :البوليتكنك» تستقبل طلبتها
بعد عام ونصف من تطبيق التعلم عن ُبعد
ق��ال رئيس مجلس أمن��اء بوليتكنك
البحري��ن وائ��ل المب��ارك إن الع��ام
الدراسي المقبل يشكل محطة مهمة
تستعد لها الكلية ،إذ استقبلت فيه
طلبته��ا فعلي�� ًا بعد أكث��ر من عام
ونصف م��ن نظام التعل��م عن ُبعد
بسبب ظروف جائحة كورونا (كوفيد
 )19لذل��ك تح��رص البوليتكني��ك
كل الح��رص عل��ى س��ير العملي��ة
التعليمي��ة ف��ي بيئة آمن��ة تضمن
س��المة الطلب��ة وجمي��ع منتس��بي
الكلية .ج��اء ذلك خالل قيامه برفقة
القائ��م بأعمال الرئي��س التنفيذي
لكلي��ة البحرين التقني��ة (بوليتكنك
البحرين) الدكتورة ري��م البوعينين،
بزي��ارة تفقدية لعدد م��ن الفصول
الدراس��ية والمراف��ق الرئيس��ة في
ح��رم البوليتكن��ك ،للوق��وف عل��ى
االس��تعدادات الس��تقبال الع��ام
األكاديم��ي الجدي��د 2022-2021
وعودة الطلبة للحرم األكاديمي.

وخ��الل الزيارة ،اطمأن رئيس مجلس
األمناء على م��دى االلتزام باإلجراءات
االحترازي��ة الت��ي وضعته��ا الكلي��ة
ضم��ن خطته��ا االس��تراتيجية لبدء
العام الدراسي ،كما التقى بعدد من
الطلب��ة الذين عبروا عن س��عادتهم
بعودتهم للحرم الجامعي واستئناف

الحياة الجامعية داخل الحرم الجامعي
بعد انقطاع ،متقدم ًا بجزيل الش��كر
والتقدي��ر إل��ى اإلدارة التنفيذي��ة
وجميع العاملين من الكوادر اإلدارية
واألكاديمي��ة والتقنية على جهودهم
العظيم��ة ودعمه��م وتعاونه��م
كفري��ق عم��ل واح��د ومس��اندتهم

إلدارة الكلية والطلب��ة لضمان نجاح
العملية الدراسية في البوليتكنك.من
جانبها ،قالت القائم بأعمال الرئيس
التنفي��ذي لبوليتكن��ك البحري��ن ريم
البوعيني��ن إن��ه تم��ت إتاح��ة الخيار
للطلب��ة للفص��ل األول م��ن الع��ام
األكاديم��ي المقبل للحض��ور الفعلي
في الفصول الدراسية أو الدراسة عن
طريق التعليم االفتراضي ،باس��تثناء
بع��ض المق��ررات الدراس��ية ذات
الجانب العملي والمشاريع التعليمية
التطبيقية التي تتطلب تواجد الطلبة
في حرم الكلية الستخدام المختبرات
العملي��ة واألجهزة التعليمية التي ال
يمك��ن توافرها في المنزل ،مش��ير ًة
إل��ى أن ه��ذا الق��رار ج��اء بن��ا ًء على
النج��اح الذي حققت��ه البوليتكنك في
تطبي��ق نظ��ام التعلي��م االفتراضي
في جمي��ع المقررات الدراس��ية التي
كانت مطروح��ة في العام األكاديمي
الماضي .2021-2020
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جاللة الملك يشيد بجهود سمو ولي العهد رئيــــــــــــــــــس
جاللته ينوه بدور األطقم والكوادر الطبية وحماسهم في عملهم وهو محل تقدير الجميع

جاللة الملك يستقبل عددا من أهالي محافظة المحرق
المنامة  -بنا

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،أمس في قصر الصخير ،عددًا من أهالي محافظة
المحرق ،في إطار اللقاءات التي يحرص جاللته على عقدها مع المواطنين الكرام من مختلف مناطق المملكة.
وتشرف أهالي محافظة المحرق بالسالم على جاللة الملك ،وأعربوا عن عميق شكرهم وامتنانهم لجاللته على ما تشهده
محافظــة المحــرق من مشــروعات إســكانية وصــروح تعليمية ومؤسســات صحيــة وخدمات متطورة بفضــل توجيهات
جاللته السامية.

وفـــي بدايـــة االســـتقبال ،رحـــب

المشـــهود لها بكل اعتـــزاز وتقدير

والعمل على تعزيز تطوره ونمائه.

صاحـــب الجاللة بالجميع ،مشـــيرً ا

في تاريخ مســـيرة العمل الوطني

وألقـــت الشـــاعرة فتحيـــة عجالن

إلـــى أن مملكـــة البحرين مرت عبر

وحـــرص الجميـــع على المشـــاركة،
ً
رجـــاال ونســـاء ،تأكيـــدًا لحبهـــم

قصيـــدة أمـــام جاللة الملـــك بهذه
المناسبة.

اســـتطاعت تجاوزهـــا بحمـــد هللا

ووالئهم لوطنهم.

وأعـــرب جاللتـــه عـــن شـــكره

وبتكاتـــف أبنائهـــا جميعً ـــا ،وأشـــاد

وأضـــاف جاللتـــه
ً
البحريـــن
وانطالقـــا مـــن حرصهـــا

علـــى هـــذه القصيـــدة والقصائـــد

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

علـــى مســـاعدة األشـــقاء فـــي

األخـــرى التي تلقيها فـــي مختلف

األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة
وقيادتـــه لفريـــق البحريـــن ،منوهً ا

أفغانســـتان ،فإنها تواصل إرســـال
شـــحنات ومســـاعدات إنســـانية

متمنيـــا لهـــا
المناســـبات الوطنيـــة،
ً

دوام التوفيق.

جاللته بجهـــود األطقـــم والكوادر

إغاثية لمساعدة الشعب األفغاني،

ونقـــل محافظ محافظـــة المحرق
إلـــى جاللـــة الملك تحيـــات ووالء

تاريخها الوطنـــي بمواقف عديدة

بجهـــود ولي العهـــد رئيس مجلس

أن

مملكـــة

وتقديره للشـــاعرة فتحية عجالن

الطبيـــة وحماســـهم فـــي عملهـــم

مؤكـــدًا جاللتـــه تقديـــره لهـــذه

الـــذي هـــو محـــل تقديـــر الجميـــع،

الجهـــود التـــي يبذلهـــا الجميع في

ومحبة جميع أهل المحرق.

مقـــدرً ا جاللته تجاوب المواطنين

هذا المجال ،وأن البحرين تحرص

كمـــا رفع أهالـــي محافظة المحرق

القـــرارات

دائمً ا وتســـعى إلى الخير والمحبة

بالغ التقدير والعرفان إلى صاحب

االحترازيـــة والوقائيـــة للفريـــق

بين شعوب العالم.

الجاللـــة ،مؤكديـــن أنهـــم ماضون

الوطنـــي الطبي للتصدي لفيروس

وأكـــد جاللتـــه أن عقـــد مثـــل هذه

فـــي نهـــج اآلبـــاء واألجـــداد فـــي

كورونـــا ،مـــا يعكـــس التكاتـــف

اللقاءات الخيرة مع أبناء البحرين

الـــوالء للوطن وقيادتـــه ،ضارعين

والترابـــط والتكافـــل األخوي بين

الكرام يأتي انســـجامً ا مع العادات

إلـــى الباري عـــز وجل بـــأن يحفظ

أبنـــاء البحريـــن والـــذي حققنا من
ً
ً
مميزا.
نجاحا
خالله

العربيـــة العريقـــة وقيـــم التـــراث

العاهـــل وأن يديـــم علـــى جاللتـــه

البحرينـــي األصيلـــة ،التـــي تؤكـــد

موفـــور الصحـــة والعافيـــة وأن

وأعرب جاللته عـــن اعتزازه بدور

أهميـــة التواصـــل والحفـــاظ علـــى

يحقـــق للمملكـــة في عهـــده الزاهر

أبنـــاء البحرين في إرســـاء دعائم

ما يجمع أهـــل البحرين من ترابط

مـــا تتطلع إليـــه من تطـــور ورفعة

النهضـــة الشـــاملة وإســـهاماتهم

وتكاتـــف وســـعي لخدمـــة الوطـــن

ورقي.

نعتز بدور أبناء
البحرين في
إرساء دعائم
النهضة الشاملة
وإسهاماتهم
المشهود لها

حريصون على
مساعدة األشقاء
بأفغانستان
ومواصلة إرسال
شحنات ومساعدات
إنسانية إغاثية

والمقيميـــن

مـــع

اللقاءات الخيرة
مع أبناء البحرين
انسجام مع
العادات العربية
العريقة وقيم
التراث األصيل

نق
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يــــــــــــــــــس مجلــس الــوزراء وقيـادتــه لـفريــق البحـريــن

ر الجميع

نقدر تجاوب المواطنين والمقيمين مع القرارات االحترازية والوقائية للفريق الوطني
إلى قائد الوطن والمحبة سيدي صاحب الجاللة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة (حفظه اهلل ورعاه)
سيدي يا تاج هذا الوطن
ينحني لك كل ما قلت السالم
صبحا ما ينام
ويبتدي وياك
ً

منهو علم هالوطن كل المحبه غيرك انت يا حمد
يا حامي الدار بأمان
منهو علمنا وقال الحب وقفه
يا حمد يا مشيد الفرحه لنا
في كل دار
سجلت اليام عنك كل لفته
يوم أنا ناديت وترجيت يا كل األنام
انت أول من فزع ومد ايده
وطمنيت

دًا من أهالي محافظة

اطق المملكة.

جاللته على ما تشهده

ورة بفضــل توجيهات

القلب هالخايف ونام

ٍ
اسناد ودخ ٍر للوطن
انت
وانت شمعة دار تضوي أي ظالم
وانت انت

عزيز تطوره ونمائه.

الوطن كله من بحوره وبره

عرة فتحيـــة عجالن

يا رفاع العز يا أغلى مكان

م جاللة الملـــك بهذه

اللتـــه عـــن شـــكره

اعرة فتحية عجالن

قصيـــدة والقصائـــد
تلقيها فـــي مختلف

متمنيـــا لهـــا
وطنيـــة،
ً

.

ظ محافظـــة المحرق

ملك تحيـــات ووالء
أهل المحرق.

انت صوت الناس في كل المحرق
غنوا وقالوا نحبك
يا حمدنا يا ملكنا يا وطنا
انت لى ناديت انلبي نداك
تفزع بقوة بطل
واحنا معاك
نادتك لمحرق بشوق وفرح

ي محافظة المحرق

وانشرت أعالمها في كل دار

العرفان إلى صاحب

كلما ناديت يفزع لك وطن

بـــاء واألجـــداد فـــي

كل شاعر وكل جندي وكل أحد هو فداك

ديـــن أنهـــم ماضون
وقيادتـــه ،ضارعين

علميت الناس

ديـــم علـــى جاللتـــه

حب األرض

ـز وجل بـــأن يحفظ

حـــة والعافيـــة وأن

ــة في عهـــده الزاهر

ه من تطـــور ورفعة

ت الخيرة
ء البحرين
م مع
ت العربية
ة وقيم
األصيل

اهو كل أساسش
علميت الناس اشمعنى الوطن هو سند عن كل ضياع
هذا انت يا حمد سد وذرى تحمي ناسك كل حين
يا حمد يا نقش في وسط العمر انتغ ّنا بك ونهتف كل حين
نحبك واهلل نحبك
وما يجادلنا في حبك أي كبير أو صغير
وهذا قائدنا البطل سلمان
لين اشتد موقف
هون الموقف والن
وخطط لفكرة محارب
وحاصر الموقف ونفذ كل قرارته بحكمه واتزان
يا بو عيسى
الدول تحچي عن الحكمه معاك
ذلليت كل الصعاب
وانكتب اسمك على صفحة وطن عاش سلمان البطل
عاش الوطن
عاشت قائدنا حمد
عاش من حب الوطن بال عدد
وانا قلبي محرقي وروحي تطرد في الرفاع
وانا والبحرين في حزة فرح لي تغنينا باسمك عاش من حب
الوطن
عاش قائدنا حمد
عاش قائدنا حمد
الداعية لكم بطول العمر

فتحيه بنت عبداهلل بن عجالن
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وضع خطة وطنية لسوق العمل كل  4سنوات

مرســوم ملكــي يجيــز وضــع حد أقصــى للعــدد اإلجمالــي لتصاريــح العمل
والسياســـة العامـــة بشـــأن تشـــغيل العمالة

المنامة  -بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة

الملك حمد بن عيســـى آل خليفة مرســـوم
بقانـــون رقـــم ( )21لســـنة  2021بتعديـــل

بعض أحكام القانون رقم ( )19لسنة 2006

بشأن تنظيم سوق العمل ،جاء فيه:

المادة األولى:
يُ ســـتبدل بنص البند ( )1مـــن الفقرة (أ) من
المـــادة ( )4مـــن القانـــون رقـــم ( )19لســـنة

 2006بشـــأن تنظيـــم ســـوق العمـــل ،النص

اآلتي:

 .1تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة بشـــأن ســـوق

العمـــل والتـــي تتضمـــن االســـتراتيجية

الوطنية واألجنبية.

وتضـــع الوزارة المعنية بشـــؤون العمل في
القطاع األهلي ،بالتنســـيق مع الهيئة وبعد

المادة الثانية:

وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية.

القانون رقم ( )19لسنة  2006بشأن تنظيم

بمراعـــاة توجه الدولة بشـــأن ســـوق العمل
ويجـــب عليهـــا وضع هذه الخطـــة كل أربع

سوق العمل.

الرسمية.

ويجـــوز أن تتضمن تلـــك الخطة وضع حد
أقصـــى للعـــدد اإلجمالـــي لتصاريـــح العمل
التـــي تصدرهـــا الهيئـــة فـــي فتـــرة زمنيـــة

المنامة  -بنا

مرســـوم بقانـــون رقم ( )23لســـنة 2021

والبند ( )8من الفقرة (أ) من المادة ( )12من

لفترات أقصر ،وتنشر الخطة في الجريدة

تعديل بعض أحكام قـانـون الطفـل

معينة ســـواء في كافـــة قطاعات العمل أو
ً
وفقا لكل مهنة أو نشاط اقتصادي”.

موافقة مجلس الوزراء تلك الخطة وذلك

ســـنوات ،ويجوز عنـــد االقتضـــاء إعدادها
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صـــدر عن عاهل البـــالد صاحب الجاللة

يُ لغـــى البند ( )1من الفقرة (أ) من المادة ()7

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة
بتعديـــل بعـــض أحـــكام قانـــون الطفـــل

الصادر بالقانون رقم ( )37لســـنة ،2012
جاء فيه:

المادة األولى:
تحـــل عبـــارة “وزارة التربيـــة والتعليـــم”

المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ٌّ -
كل
فيما يخصـــه  -تنفيذ أحكام هـــذا القانون،
ويُ عمـــل به مـــن اليوم التالي لتاريخ نشـــره

في الجريدة الرسمية.
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الصادر بالقانون رقم ( )37لسنة .2012
وتحـــل عبارة “وزيـــر التربيـــة والتعليم”
محـــل عبـــارة “وزيـــر حقـــوق اإلنســـان
والتنميـــة االجتماعيـــة” وعبـــارة “لوزير
التربيـــة والتعليـــم” محـــل عبـــارة “لوزير
حقوق اإلنســـان والتنميـــة االجتماعية”
أينمـــا وردت في الفصل األول من الباب
الثالث من ذات القانون.

محـــل عبـــارة “وزارة حقـــوق اإلنســـان

المادة الثانية:

التربيـــة والتعليم” محل عبـــارة “بوزارة

علـــى رئيس مجلـــس الـــوزراء والوزراء
 ٌكل فيمـــا يخصـــه  -تنفيذ أحـــكام هذا

والتنميـــة االجتماعية” وعبـــارة “بوزارة
حقوق اإلنســـان والتنميـــة االجتماعية”
أينمـــا وردت في الفصل األول من الباب
الثالـــث والمـــادة ( )63من قانـــون الطفل

القانـــون ،ويُ عمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالي
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي وضعت البحرين بصدارة العمل اإلنساني

“األطبــاء” تشــكر ســموه :الصفــوف األماميــة ســتواصل بــذل الغالــي والنفيــس

الجفير  -جمعية األطباء

ثمنت جمعية األطباء تخصيص جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة

لفرق التطوع في مختلف األجهزة

والمواقـــع

للعمــل التطوعــي ،وللعــام الثاني على التوالــي ،للكــوادر البحرينية بالصفوف

الرســـمية

واألهليـــة

والتجاريـــة ،ومـــا بذلـــوه ويبذلونه

األمامية في مواجهة جائحة كورونا ،في تقدير جديد لعطاءات العاملين في

مـــن جهـــود داعمً ـــا لعمـــل الكـــوادر

الصفوف األمامية من أطباء وممرضين وفنيين ومتطوعين ،وإخالصهم في

األماميـــة ،ومســـاعدة فـــي ضمـــان

عملهم ،وتفانيهم في خدمة سكان مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين.

تنفيذ اإلجـــراءات واالشـــتراطات

ونوهـــت رئيســـة الجمعيـــة غـــادة

والتدابيـــر االحترازيـــة التـــي يتـــم

مـــرة أخرى هذا العـــام لتكريم هذه

أهميـــة هـــذه الجائـــزة فـــي غـــرس

من عطـــاءات وتضحيـــات ،معربة

الشـــباب والناشـــئة وتشـــجيعهم

القاســـم بتخصيـــص هـــذه الجائزة

تطبيقها لمكافحة الجائحة ،مؤكدة

الكـــوادر واالحتفـــاء بمـــا تقدمـــه

قيـــم العمـــل التطوعي فـــي نفوس

عن شـــكرها لســـمو الشـــيخ عيسى

سمو الشيخ عيسى بن علي

بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة،

علـــى رعايتـــه الكريمـــة المتواصلة
للجائـــزة،

وحســـن

البحريني.

والرؤيـــة الحكيمـــة ،التـــي كان
لهـــا األثـــر البالغ فـــي نجاحهـــا منذ

األماميـــة مـــن شـــأنه شـــحذ هممها

وطاقاتهـــا لمواصلـــة تقديـــم أروع

األمثلـــة فـــي التفانـــي واإلخـــالص
للقيـــادة والوطـــن ،ومواصلـــة أداء
مهمتهـــا اإلنســـانية التـــي كان لهـــا

أثرهـــا الواضـــح فـــي تقليل نســـب

اإلصابات والوفيات ،والتوسع في
تقديم العـــالج واللقاحـــات ،لتتبوأ
مملكـــة البحريـــن صـــدارة التقارير

الدوليـــة ذات الصلـــة ،ولتصبـــح
ً
نموذجـــا في ُحســـن إدارة األزمات

والطوارئ.

وأكدت أن استمرارية هذه الجائزة

غادة القاسم

انطالقتها األولى في العام .2011

بالكـــوادر الوطنيـــة فـــي الصفوف

وأخالقيـــا
دينيـــا
مطلبـــا
باعتبـــاره
ً
ً
ً

أعمـــال تطوعيـــة تخـــدم المجتمع

التخطيـــط

وقالـــت القاســـم إن االحتفـــاء

علـــى خـــوض هـــذا المضمـــار،

رغـــم رغـــم التحديـــات والظـــروف

وإنســـانيا تقوم عليه أعمدة نهضة
ً

المجتمعات وتطورها.

وقالـــت إن جمعيـــة األطباء معنية

تقديـــر وشـــكر نعتـــز بهـــا ،وتدفعنا

القيام بدورهم الوطني المسؤول،

التطوعـــي فـــي نمـــاء المجتمـــع

فـــي تقليـــل التداعيـــات الســـلبية

مملكـــة البحريـــن فـــي صـــدارة

الخطـــط

ً
احتياجا،
المجتمع ،الســـيما األكثر

والتطوعـــي،

ضمـــن

والتوعيـــة لنشـــر ثقافـــة التطـــوع؛

عـــن قيـــم التضامـــن االجتماعـــي

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ومترابـــط،

الشـــباب

شـــمولية الجائـــزة التـــي تتـــوزع

المتميزة للمبادرات البحرينية.

خـــالل أعمـــال تطوعيـــة تســـاهم

والفـــرق التطوعية ،والمقيمين من

خصوصا بشباب وشابات البحرين

وأضافـــت أن هذا التكريم “رســـالة

مـــدى إصـــرار القائميـــن عليها على

نشـــر الوعـــي بأهميـــة وأثـــر العمل

واإلســـهام

خصوصـــا أن الجائـــزة وضعـــت

وطنيـــة،

للجائحـــة على العديد مـــن الفئات

خارطـــة وقائمـــة العمل اإلنســـاني

االستراتيجية والبرامج اإلعالمية

وأن نكـــون المثـــال األكثر وضوحا

المبادرات الرفيعة ،المســـاهمة في

مـــن أجـــل بنـــاء مجتمـــع متحـــاب

فـــي مملكتنـــا العزيـــزة” ،الفتة إلى

لألمـــم المتحدة ،وتلـــك من األمور

علـــى تقديـــم حلـــول مبتكـــرة مـــن

علـــى فئـــات األفـــراد والجمعيـــات

ونوهـــت رئيســـة جمعيـــة األطباء

في مواجهـــة التحديات واألزمات

جميـــع الجنســـيات القائميـــن على

الذيـــن لم يتـــرددوا فـــي االنضمام

العمل التطوعي ونشر ثقافته.

وأضحـــت

وصـــل إلى البـــالد ،رئيس جمهورية قبـــرص نيكوس أناستاســـيادس ،أمس
فـــي زيارة يلتقـــي فيها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى
آل خليفة.

وكان فـــي اســـتقباله لـــدى وصوله مطار البحريـــن الدولي ،وزيـــر الخارجية

عبداللطيف الزياني ،ووزير شـــؤون الشـــباب والرياضة رئيس بعثة الشرف
أيمن المؤيد ومحافظ المحرق سلمان بن هندي ،وعدد من المستقبلين.

خلق مزيد من الفرص االستثمارية الواعدة

ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي

آل خليفـــة للعمـــل التطوعـــي فـــي

لمواصلـــة

المنامة  -بنا

بدعـــم التوجهـــات العامـــة لجائـــزة

التي فرضتها جائحة كورونا تؤكد

العطـــاء

رئيـس قبـرص يصـل إلى البـالد

وتطـــوره
ووضـــع

كمســـؤولية

مزيـــد

مـــن

وتشـــجيع

وتفعيـــل دور الشـــباب فـــي مجال

المنامة  -بنا

أكـــد وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة
الـــدور البـــارز والحيـــوي الـــذي يلعبـــه القطـــاع المالـــي والمصرفـــي كأحـــد

القطاعـــات الحيويـــة المهمة المســـاهمة في دعم النمو االقتصـــادي ،والدفع

بعجلـــة التنمية االقتصاديـــة من خالل خلق مزيد من الفرص االســـتثمارية
الواعدة وإســـهاماتها في العديد من المشروعات والبرامج التنموية ،منوهًا

بما يحظى به هذا القطاع من اهتمام عبر توفير البيئة المناســـبة والداعمة
لـــه .جاء ذلك لدى اجتماع الوزير أمس عـــن بُعد مع الرئيس التنفيذي لبنك

البحـريــن أول دولـة عربيـة تصـل قنـدهــار

وصــــول الــشــحــنــة الـــرابـــعـــة مـــن الــمــســاعــدات إلــــى أفــغــانــســتــان
ضاحية السيف  -المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

اســـتمرارًا لتنفيـــذ توجيهـــات عاهـــل البـــالد صاحـــب
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة بتقديم
مســـاعدات إنســـانية إغاثية عاجلة إلى أفغانســـتان،

وبمتابعـــة من ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل

خليفة ،أعلن األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال
اإلنســـانية مصطفـــى الســـيد عـــن وصـــول الشـــحنة

الرابعة من المســـاعدات اإلنسانية إلى مطار قندهار،
وهـــي أول شـــحنة إغاثيـــة عربيـــة تصـــل إلـــى مطار

قندهار.

وتوجـــه بخالـــص الشـــكر والتقدير إلى جاللـــة الملك
على توجيهاته الســـامية بدعم الشـــعب األفغاني في
هـــذه الفتـــرة التي يمـــرون بهـــا ،مثمنًا الدعـــم الكريم

الذي تحظى به المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية
من قبل الحكومة الرشـــيدة بقيادة ولي العهد األمين

رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،مشـــيدًا بجهـــود ســـمو

الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل خليفـــة في قيـــادة العمل
اإلنســـاني الذي تقـــوم به المؤسســـة الملكية لألعمال

اإلنسانية.

وأضـــاف الســـيد أن المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال
اإلنســـانية أرسلت  4شحنات إغاثية احتوت جميعها
علـــى المواد الطبية والغذائيـــة واإلغاثية الضرورية،

ضمن مســـاعي الخير لمملكة البحرين ومد يد العون

للمحتاجين في مختلف دول العالم.

» وأشار إلى أن الشحنة الرابعة تحتوي على المواد
الطبية واإلغاثية والغذائية الضرورية التي هم في
أمس الحاجة لها للتخفيف من المعاناة التي يمر بها
الشعب األفغاني الشقيق في الفترة الراهنة.

ســـتاندرد تشـــارترد الشـــرق األوســـط والبحرين بطرس كلنك ،حيث أشـــاد

بإســـهامات المؤسســـات المالية والمصرفية ودورها الفاعل في دعم جميع
القطاعات التي من شـــأنها رفد التنمية االقتصادية ،منوها بحرص المملكة

على استمرار تعزيز دور هذه المؤسسات بما يحقق األهداف المرجوة .كما
جرى خالل االجتماع اســـتعراض عدد من القضايا ذات االهتمام المشـــترك،

ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على صعيد االقتصاد العالمي.
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الحواج ألولياء األمور :ال تسلكوا الطريق السهل وأبناؤكم لهم حق الحصول على التعليم المتميز
حوراء مرهون

تبــوأت الجامعــة األهليــة موقعــا متقدمــا بيــن جامعــات العالم بحســب التصنيف

الســنوي الذي تنشــره مؤسســة (التايمز) العالمية؛ لتكون الجامعة األهلية األولى
محليــا والثالثــة عشــرة عالميــا فــي مؤشــر جــودة التعليــم اســتنادا إلــى أهــداف

التنمية المستدامة.

جـــاء ذلـــك في حديث أدلى بـــه الرئيس

إنشاء  18مدرسة جديدة في غضون  10سنوات

المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة
األهليـــة عبـــدهللا الحـــواج لــــ “البـــالد”

بمناســـبة العودة للدراســـة ،أكـــد فيه أن

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

أعـــادت وزارة التربية والتعليم افتتاح
عـــدد مـــن المـــدارس التي تـــم إخالؤها
ً
ً
تنفيـــذا لقـــرار مجلس الـــوزراء،
ســـابقا

الســـتكمال عملية صيانتهـــا ،وذلك بعد
تأهيلها بالصورة المطلوبة

للجميـــع ،وزيـــادة الطاقة االســـتيعابية
للمؤسســـات المدرســـية ،واالرتقـــاء

المســـتمر بالخدمات التعليمية المقدمة
فـــي مختلـــف المناطـــق ،بمـــا يواكـــب

المســـتجدات والتطـــورات فـــي الحقل

وقـــال وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد

التربوي.

تجـــده المســـيرة التعليميـــة مـــن قيادة

ميدانيـــة قام بها الوزير إلى مدرســـتي

النعيمـــي ،إنـــه تأكيـــدًا للدعـــم الـــذي
جاللـــة الملـــك ،وفـــي إطـــار الخطـــط

االســـتراتيجية المتصلـــة بمشـــروع

تطوير الهيكل المؤسســـي للوزارة ،فإن
جار علـــى تنفيذ خطة إنشـــائية
العمـــل
ٍ
شـــاملة علـــى مدى  10ســـنوات ،تراعي
احتياجـــات مختلـــف المحافظـــات،

جـــاء ذلـــك علـــى هامـــش زيـــارات

باربـــار االبتدائيـــة للبنيـــن ،والحـــورة
الثانويـــة للبنات ،إذ ّ
اطلع على منشـــآت

المدرســـتين ومرافقهما ،وما تتضمنانه
مـــن إمكانـــات وتجهيـــزات لتقديـــم

الخدمـــة التعليميـــة في أفضـــل صورة،
بمـــا فـــي ذلـــك الصفـــوف والمختبـــرات

وتلبي متطلبات المشروعات التعليمية
ً
متضمنة إنشاء  18مدرسة
التطويرية،

ثـــم زار الوزيـــر مدرســـة المحـــرق

بمدارس قائمة ،مع تطوير منشـــآت 65

األكاديمـــي الجديـــد ،الـــذي أضيف إلى

أكاديميـــا جديـــدًا
جديـــدة ،و 23مبنـــى
ً
مدرســـة قائمـــة بإمكانـــات تعينها على

االرتقـــاء بخدماتهـــا التعليميـــة ،وذلـــك

بكلفة قدرها  131مليون دينار.

العلمية المصممة وفق معايير حديثة.

االبتدائية للبنات ،لالطالع على مبناها
منشـــآت المدرســـة لتعزيـــز قدراتهـــا،

وقـــال ”بمناســـبة بـــدء العـــام الدراســـي

الجديد وعودة الطلبة للجامعات ،أتقدم
بالتهنئـــة لكل الطلبة الذين ُقبلوا في أي

ورقـــم  ١محليـــا وعربيـــا فـــي جـــودة

الجامعة األهليـــة ،وأود التأكيد للجميع،

األخرى ،فتقع الجامعة األهلية في أعلى

مـــن الجامعـــات ،وأخـــص بالذكـــر طلبـــة

أن الجامعـــة األهليـــة منـــذ التأســـيس
حتـــى اآلن تؤمـــن إيمانـــا تامـــا بضرورة

جـــودة التعليـــم ،وهـــذا مـــا يميزهـــا ،كما

تهتـــم الجامعة بـــأن تكـــون كل برامجها

ملبية الحتياجات ســـوق العمل وعملية
التنمية عموما”.

وأضـــاف ”أود التأكيـــد أننـــا فـــي العـــام

 ٢٠٢١وحســـب تصنيـــف مجلة (التايمز)

للتعليم العالي ،فيما يســـمى باالستدامة
وتأثير الجامعات في مجتمعها ،حققت
الجامعـــة األهليـــة موقعا مهمـــا ومتميزا
جـــدا ،نحـــن رقـــم  ١٣علـــى المســـتوى

تأتـــي فـــي ســـياق اهتمـــام مملكـــة

متمنيـــا التوفيـــق
الدراســـي الجديـــد،
ً

عبدالله الحواج

العالمـــي بيـــن أكثـــر مـــن  ١٥٠٠جامعـــة،
التعليـــم ،أما على مســـتوى المؤسســـات
 % 3مـــن المؤسســـات علـــى المســـتوى

العربي ،وهذا ما نفخر ونعتز به”.

طلبة بالجامعة

وكانت الجامعة قد حصلت مسبقا على

كل االعتمادات المحلية والعالمية.

البحرين تحصد هذا التقدير”.

بكـــم فـــي جامعتكـــم الجامعـــة األهليـــة

وأكـــد الحـــواج ”حصلنـــا علـــى اعتمـــاد

مجلـــس التعليـــم العالـــي المؤسســـي،

وتقـــدم الجامعة األهلية منحا دراســـية

واعتمـــاد هيئة جودة التعليم والتدريب

جزئيـــة للمتفوقيـــن وأصحـــاب الهمـــم،

فـــي البحريـــن لـــكل برامجنا الدراســـية،

إضافة لكونهـــا جامعة صديقـــة لليتيم،

الحاصلة على أعلى معايير التصنيف”.
وشـــدد علـــى أن الجامعة ال تعـــ ّد الطلبة

وداعمـــة ألفـــكار وإنجـــازات المبدعين،

العمـــل ،لذلـــك ال ينتهـــي دورهـــا عنـــد

لوظائف مندثرة أو ســـتندثر من ســـوق

وحصلت برامـــج كلية تقنية المعلومات

وتؤكـــد الجامعـــة األهليـــة حرصها على

البكالوريوس والماجســـتير والدكتوراه،

العمـــل ،مواكبيـــن للمســـتجدات المهنية

التعليـــم والتدريب ،وهي أول

كمـــا وجـــه الحـــواج رســـالة ألوليـــاء

الجامعة األهلية من التعليم المباشر إلى

والبســـيط للحصـــول على الشـــهادة ،بل

عن طريـــق البنى التحتية التكنولوجية

أخيـــرا ،فـــي مســـتوياتها الثالثـــة

تخريـــج منافســـين أقويـــاء فـــي ســـوق

على تقدير جدير بالثقة من هيئة جودة

والتقنية.

جامعـــة

عـــال ،لالرتقـــاء بالخدمـــة التعليميـــة،

وأوضـــح الوزيـــر أن هـــذه الخطـــة

البحريـــن بتوفيـــر المقعـــد الدراســـي

أبنائها وبناتها الطلبة.

متضمنًـــا تجهيـــزات علـــى مســـتوى
وتخلل ذلك مشـــاركة الوزير في حصة

اإلنشـــائية التـــي تمتـــد إلـــى ،2030

الجامعـــة أتمت اســـتعداداتها الحتضان

“األهلية” األولى
محليا والـ  13عالميا
في جودة التعليم

فـــي

األمور قائال ”ال تســـلكوا الطريق السهل
ليكـــن طريقكـــم الحصول علـــى التعليم

افتراضيـــة هنأ خاللهـــا الطالبات بالعام

الجيد والمتميـــز ألبنائكم وليس الورقة
فقط ،وإذا أردتم أن تتأكدوا من

والنجاح للجميع.

التعليم الجيـــد والمتميز
نحـــن

نرحـــب

تخرجهـــم وإنمـــا تالحقهـــم وتعاضدهم

في ســـوق العمل ،مستدال بالتحول إلى
التعليـــم االفتراضـــي التفاعلي الســـريع
فـــي بـــدء جائحـــة كورونـــا ،إذ انتقلـــت

التعليم االفتراضي في ســـاعات قالئل،

الفائقة التي تتمتع بها الجامعة األهلية،

وكانت من أولى الجامعات عالميا التي
حققـــت هـــذا النجـــاح في هـــذا المجال،

داعيا أولياء األمور لالســـتثمار األسمى

في أبنائهم وهو التعليم العالي المتميز.

ذوو العزيمة يعاودون تطبيق برامجهم الدراسية بالحضور الفعلي
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

عـــاد الطلبـــة مـــن ذوي العزيمـــة

تنفيذ البرامج السلوكية والنفسية

الدراســـية بالحضـــور الفعلـــي في

بالوســـائل والمنصـــات المناســـبة،

لتطبيـــق برامجهـــم وخططهـــم

مـــدارس الدمـــج الحكوميـــة ،مـــع
بـــدء العـــام الدراســـي الجديـــد

بنـــاء علـــى رغبات
ً
،2022 - 2021
أوليـــاء أمورهم ،وســـط إجراءات
دقيقـــة وشـــاملة مـــن المختصيـــن

بـــوزارة التربية والتعليـــم ،لضمان
تقديـــم أفضل الخدمـــات التربوية

والتعليميـــة المالئمـــة لقـــدرات
هؤالء األبناء وظروفهم الصحية،
فضـــالً عـــن توفيـــر البرامـــج

التعليمية التفاعلية المباشـــرة عبر
المنصات االفتراضية.

واألكاديميـــة

المتخصصـــة

والعنايـــة الفائقة بما يتعلق بصحة
وفـــي هـــذا الســـياق ،قالـــت معلمة

صف التوحد في مدرسة عقبة بن
نافع االبتدائية للبنين منال ربيعة

أنه من ضمن استعدادات المدرسة

الـــذي أصدرته الوزارة ،والمتســـق
مـــع توجيهـــات الفريـــق الوطنـــي

لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا ،بمـــا

فيها تنظيم وتهيئة البيئة الصفية
وفـــق المعيـــار المعتمـــد للتباعـــد

االجتماعـــي ،وتجهيـــز دروس
رقميـــة متنوعـــة للطلبـــة الراغبين

فـــي التعلـــم عـــن بُعـــد ،واســـتمرار

دور الـــذكاء االصطناعـــي (Artificial inel-

مجلـــس أمنـــاء الجامعـــة األهليـــة ،تنطلق

لهـــذه الفئـــة مـــن الطلبة ،يتناســـب

 )eganceفي عصر االقتصاد الرقمي على

صبـــاح األربعـــاء المقبل فعاليـــات المؤتمر

مع األوضاع االســـتثنائية الحالية،

التعليمـــات واإلرشـــادات الـــواردة

األولـــى هـــذا العـــام مســـلطا الضـــوء علـــى

تحـــت رعايـــة الرئيـــس المؤســـس رئيـــس

المختصات بإعداد جدول دراسي

فـــي حـــال تغيـــر األوضـــاع وفـــق

الفتـــة إلـــى أن المؤتمـــر يعقد في نســـخته

المنامة  -الجامعة األهلية

قامت هي وزميالتها من المعلمات

وحـــرص المختصـــون بالتربيـــة

فـــي دليـــل العـــودة المدرســـية

تنظمـــــــه “األهليـــــــة” ...واعتمـــــــاد  50ورقــــــة علميــــــة محكمــــــة

إنهـــا بـــدأت باســـتقبال طلبتها في
ً
مشيرة إلى
صف (أبطال التحدي)،

مـــع وضـــع مجموعـــة مـــن الخطط

الخاصـــة بالمـــدارس علـــى اتبـــاع

مؤتمر “الثورات” يجتذب مشاركين من  120جامعة و 40دولة

وسالمة الطلبة.

تحقيـــق أهـــداف االســـتدامة المالية ،وهو

الدولـــي للثـــورات للثـــورات االقتصاديـــة

الموضوع الذي يحظى باهتمام واسع من

(عصر االقتصـــاد الرقمي (،)ICGER 2021

البديلـــة الســـتمرارية التعليـــم

المؤسسات المالية واألكاديمية.

إذ يســـتقطب المؤتمـــر علمـــاء وخبـــراء

اقتصادييـــن

آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة ،وذلـــك

وأكاديمييـــن

وأكـــد رئيـــس اللجنـــة العليـــا للمؤتمـــر

وباحثيـــن

عبدالمطلـــب الســـرطاوي مالحظة تصاعد

ومختصين من نحو  120جامعة ومؤسسة

بالتنســـيق والتواصـــل المباشـــر
المســـتمر مـــع أوليـــاء األمـــور قبل

علميـــة أو بحثيـــة موزعين علـــى أكثر من

ثائرة الشيراوي

عبدالمطلب السرطاوي

الرئيـــس لشـــؤون اإلعـــالم والتســـويق

والعالمـــي ،إذ تمثـــل المملكـــة اليوم بفضل

مـــع العديـــد مـــن الجهـــات األكاديميـــة

والفعاليـــات العالمية ،كما يعبر النجاح عن

األردنية فـــي المملكة األردنية الهاشـــمية،

 40دولـــة فـــي العالم.وأوضحت مســـاعدة

بـــدء العـــام الدراســـي ،لتحديـــد

رغبـــات واحتياجـــات أبنائهـــم

والعالقـــات العامـــة ثائـــرة الشـــيراوي أن

التربويـــة والتعليميـــة ،والذيـــن

الســـمعة التي حققها المؤتمر في جاذبيته

عبروا عن امتنانهـــم وثنائهم على

واهتمـــام شـــريحة واســـعة مـــن العلمـــاء

جهود الوزارة في استدامة تعليم

والمفكريـــن والمختصين بالمشـــاركة فيه،

أبنائهم في ظل هذه الظروف.

تؤكد المكانة العلمية المتميزة والمتنامية
لمملكة البحرين على المستويين اإلقليمي

حكمـــة قيادتهـــا مركـــزا جاذبـــا للمؤتمرات
تميـــز الجامعـــة األهليـــة وســـمعتها الطيبة

داخل مملكة البحرين وخارجها.

وأشـــارت الشـــيراوي إلـــى أن الجامعـــة

تنظـــم المؤتمـــر المهم والحيوي بالشـــراكة

واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة ،كالجامعـــة
وجمعيـــة المحاســـبين المعتمديـــن فـــي

المملكـــة المتحـــدة ( )ACCAومجموعـــة

(البركـــة) المصرفية وجمعية االقتصاديين
البحرينيـــة ،وكالهما من مملكـــة البحرين،

مطـــرد في أعـــداد الباحثيـــن والمختصين

المهتمين بالمشـــاركة في المؤتمر وحضور
فعالياته ،إذ يشـــارك أساتذة وباحثون من
نحو  120جامعة مؤسسة بحثية من أكثر
مـــن  40دولـــة حـــول العالـــم ،فيمـــا تم عن

اعتماد  50ورقـــة علمية محكمة من لجنة

التحكيـــم المختصة من بين أكثر من 200
ورقـــة علمية تم ترشـــيحها للمشـــاركة في
فعاليات المؤتمر.

“التنميـــة السيــاسيـــة” يطلـــق “نهـــج”
أم الحصم  -معهد البحرين للتنمية السياسية

أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن فتح باب التسجيل للبرنامج “نهج” ،الذي
يتناول عبر مجموعة من الحلقات النقاشية المركزة النهج اإلصالحي لعاهل البالد

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من مختلف النواحي ،حيث يمكن
للجمهــور الذيــن تتوافــر لديهم الرغبة والشــروط الخاصة بالبرنامج التســجيل عبر
موقــع المعهــد اإللكترونــي ( ،)bipd.orgوذلك بمناســبة اليوم الدولــي للديمقراطية
الذي يصادف  15سبتمبر.

وبهذه المناسبة صرحت المدير التنفيذي
لمعهـــد البحريـــن للتنميـــة السياســـية

إيمـــان جناحي بأن برنامـــج “نهج” ،الذي
ســـتبدأ أولـــى فعالياتـــه في  19ســـبتمبر
ً
برنامجا متميـــ ًزا وفريدًا
الجـــاري ،يعتبـــر

ً
تعليميا
برنامجا
واألول من نوعـــه ،كونه
ً

وتحليليا يتناول ،عبر جلســـات نقاشـــية
ً
متخصصـــة ،النهـــج اإلصالحـــي لجاللـــة

الملـــك ،وأبعـــاده السياســـية والقانونيـــة

واالجتماعيـــة

واالقتصاديـــة

ودوره

فـــي التحـــول الديمقراطـــي والتحديـــث

السياسي لمملكة البحرين.

بالحضـــور فـــي البرنامـــج بمـــا ال يقل عن

تسليط الضوء على
“الميثاق” وأبعاده

 % 75الجتيـــاز البرنامج ،إضافة لتقديم
علميا في نهاية البرنامج.
المشارك بح ًثا
ً

التحـــول الديمقراطـــي” ،والمحور الثالث

ذكـــرت جناحـــي أن المشـــاركين فـــي

اإلصالحي”.

وعـــن المخرجـــات المتوقعـــة للبرنامـــج،

السياسية والقانونية

البرنامـــج سيكتســـبون خلفية سياســـية

واالقتصادية

واجتماعيـــة واقتصاديـــة عـــن النهـــج
اإلصالحـــي لجاللـــة الملـــك ،إلـــى جانـــب

خلق كـــوادر وطنية مؤهلة في الجوانب

وأضافـــت أن البرنامج يهدف إلى تزويد

المشـــاركين بالمعلومـــات والمبـــادئ التي
اعتمدهـــا النهـــج اإلصالحـــي لجاللـــة

الملـــك في مختلـــف المجـــاالت ،وتأهيل

المشـــاركين فـــي مهـــارات التحليـــل

السياســـي

واستشـــراف

المســـتقبل

السياســـي ،وتكوين كوادر وطنية قادرة
علـــى إثراء العمـــل السياســـي البحريني،

وأخيـــرًا دعـــم المشـــاركين بـــاألدوات

والمهارات الالزمة في التعامل اإليجابي

السياســـية والقانونيـــة واالجتماعيـــة،

إيمان جناحي

مع العمل السياسي.

خطـــوة فـــي طريـــق التحديـــث الوطني

والتركيـــز علـــى ميثـــاق العمـــل الوطنـــي
كنهج مســـتمر فـــي التحديث السياســـي

والقانوني في مملكة البحرين.

الشامل” و “أثر مشاركة المرأة في عملية
ســـيكون عن “البعد االجتماعي للمشروع
وأضافـــت أن المحور الرابع من البرنامج
ســـيتناول “البعـــد االقتصادي للمشـــروع
اإلصالحـــي” ،أمـــا المحـــور الخامـــس

فســـيتناول “الســـياق القانوني للمشروع
اإلصالحي”.

واختتمـــت المديـــر التنفيـــذي لمعهـــد

البحرين للتنمية السياسة بتأكيد تواصل
الدور الذي يقوم بـــه المعهد ،وبما يحقق

وأوضحـــت جناحـــي بعـــض الشـــروط

وأشـــارت إلـــى أن البرنامـــج يشـــمل 6

الرؤية الســـديدة لجاللة الملك في تعزيز

في البرنامـــج ،وهي :أن يكـــون بحريني
ً
وحاصال على شهادة جامعية،
الجنســـية

األكاديمييـــن ،المحور األول حول تاريخ

ضمـــن األطر والثوابت الوطنية ،وتأهيل

الواجـــب توافرهـــا للراغبين بالتســـجيل

وأال يقـــل عمره عن  30عامً ـــا ،وأن يلتزم

محـــاور رئيســـة ،يقدمهـــا نخبـــة مـــن

مملكة البحرين الحديث ،فيما سيتضمن
المحـــور الثاني “ميثاق العمـــل الوطني..

العمـــل السياســـي فـــي مملكـــة البحريـــن

الكوادر الوطنية الشابة ،وبما يتوافق مع
دستور مملكة البحرين وقوانينها.
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