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تـــشـــارك مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
العالمي  باليوم  االحتفال  في 
ــافـــحـــة نــــقــــص الـــمـــنـــاعـــة  ــكـ لـــمـ
ــذي  ــ الـــمـــكـــتـــســـب )اإليــــــــــــدز( الـ
ديــســمــبــر  مـــن  األول  يـــصـــادف 
مــن كــل عـــام، وهــو الــيــوم الــذي 
ــوء  ــضــ ــيـــط الــ ــلـ ــسـ ــه تـ ــيــ ــم فــ ــتــ يــ
عــلــى الــجــهــود الــوطــنــيــة الــتــي 
في  الــصــحــة  وزارة  بــهــا  تـــقـــوم 
في  الوعي  وتعزيز  نشر  مجال 
اإليــدز  المجتمع حــول مــرض 
وســـبـــل الـــوقـــايـــة مــنــه وحــقــوق 
الـــمـــتـــعـــايـــشـــيـــن مـــــع الــــمــــرض 
وذويـــهـــم والــمــتــأثــريــن بـــه، إلــى 
جانب استعراض ومواكبة آخر 
على  الــمــرض  هــذا  مستجدات 
الصعيدين المحلي والعالمي.
إن تشكيل اللجنة الوطنية 
لــمــكــافــحــة مـــتـــازمـــة الــنــقــص 
الــمــنــاعــي الــمــكــتــســب »اإليــــدز« 
بـــرئـــاســـة وزيــــــرة الــصــحــة إنــمــا 
يــجــســد ويــعــكــس مـــدى حــرص 

ــام مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــمــ ــتــ واهــ
باتفاقية األمم المتحدة بشأن 
مكافحة مرض نقص المناعة 
المكتسب وبالتزامها السياسي 
الرفيع المستوى بتعزيز سبل 
الــوقــايــة الــمــمــكــنــة مــنــه وذلــك 
ــيـــذ  ــفـ ــنـ مـــــــن خـــــــــال وضـــــــــع وتـ
الـــخـــطـــط واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
وتبني المبادرات الهادفة وذلك 
ــدد مــن  ــ ــة مــمــثــلــي عــ ــاركـ ــشـ ــمـ بـ
الحكومية  والهيئات  الـــوزارات 
المدني  المجتمع  ومؤسسات 

والقطاع الخاص.
البحرين  مملكة  وحققت 
عــلــى صعيد  رائــــــدة  إنــــجــــازات 
تـــنـــفـــيـــذ الــــخــــطــــط الـــوطـــنـــيـــة 
لمكافحة مرض نقص المناعة 
الــمــكــتــســب »اإليــــــــدز«، وتــعــتــبــر 
السباقة  الــــدول  مــن  المملكة 
في تطبيق وتنفيذ العديد من 
األنــظــمــة والــتــشــريــعــات الــتــي 
تتواءم وتتماشى مع المبادرات 

العالمية.
الصعيد  تم على هذا  وقد 
االلـــــــــتـــــــــزام بـــتـــفـــعـــيـــل جــــهــــود 
الــمــكــافــحــة الـــتـــي تــمــتــد على 

مختلف المستويات سواء من 
بالرعاية  الــوقــايــة  نــشــر  خـــال 
األولــيــة وتــقــديــم ســبــل الــعــاج 
جهود  وهــي  الثانوية  بالرعاية 
لتحقيق  ومتواصلة  مستمرة 
األهــــداف الــمــنــشــودة والــرامــيــة 
ــال الــــعــــدوى  ــقــ ــتــ إلــــــى مـــنـــع انــ
ــج  ــرامــ ــبــ ــر الــ ــبــ بــــالــــفــــيــــروس عــ
المبكر  والتشخيص  الوقائية 
ومـــنـــع الــمــضــاعــفــات، وتــوفــيــر 
مــجــمــل الـــخـــدمـــات الــعــاجــيــة 
ــاء عــلــى  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــب الـ ــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ضد  التمييز  أشــكــال  مختلف 

المتعايشين مع المرض.
ــت الــمــمــلــكــة  ــزمــ ــتــ كــــمــــا الــ
بـــتـــحـــقـــيـــق األهــــــــــــــداف الـــتـــي 
ــة  ــحـ تــــضــــعــــهــــا مــــنــــظــــمــــة الـــصـ
العالمية لتحقيق هدف الحد 
من انتشار المرض والتخلص 
من تداعياته وذلك عن طريق 
الـــمـــشـــاركـــة فــــي االجـــتـــمـــاعـــات 
العلمية  والجلسات  اإلقليمية 

واالجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات الـــــدولـــــيـــــة 
ــل الــــبــــرامــــج  ــيـ ــعـ ــفـ ــذ وتـ ــيـ ــفـ ــنـ وتـ
لتحقيق  المختلفة  والخطط 
ــاعـــي  ــسـ ــمـ هــــــذه األهـــــــــــداف والـ

المشتركة.
وطبقًا لما جاء في القرار 
يتمتع   2017 لــســنــة   )1( رقــــم 
الــمــتــعــايــشــون مــــع الـــفـــيـــروس 
بــمــمــارســة كـــل الــحــقــوق الــتــي 
واالتفاقيات  الدستور  يكفلها 
ــادق عــلــيــهــا،  ــمــــصــ ــة الــ ــيــ الــــدولــ
ــد حـــظـــر كــــل فــعــل  ــؤكـ ــتــــي تـ والــ
ضد  تمميزًا  يشكل  امتناع  أو 
المرض على  المتعايشين مع 
وأعمارهم.  أجناسهم  اختاف 
كما أنه وبحسب ما ورد ضمن 
مع  للمتعايشين  بــأن  القانون 
كل  تلقي  فــي  الحق  الــفــيــروس 
والعاج  الطبية  العناية  أنــواع 
الــمــنــتــظــم فـــي الــمــســتــشــفــيــات 
الــعــامــة والـــمـــراكـــز الــحــكــومــيــة 

المتخصصة.

ال���ب���ح���ري���ن ح���ق���ق���ت اإن�������ج�������ازات رائ���������دة ف��ي 

ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة م��ك��اف��ح��ة م���ر����ص ن��ق�����ص ال��م��ن��اع��ة

} وزيرة ال�صحة.

} هالة األنصاري خال لقاء رئيسة جمهورية كرواتيا السابقة.

رفع علي بن صالح الصالح 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى أجــمــل 
إلى  التبريكات  وأطــيــب  التهاني 
السامي لحضرة صاحب  المقام 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
البحرين  مملكة  تبّوء  بمناسبة 
مؤشر  في  عالمًيا  األول  المركز 
من  للتعافي  الــيــابــانــي  »نــيــكــاي« 
ــد-19(  ــيــ ــوفــ ــا )كــ ــ ــورونـ ــ ــروس كـ ــيــ فــ
مـــؤكـــًدا  2021م،  نــوفــمــبــر  لــشــهــر 
التعافي  في  المملكة  صــدارة  أن 
تــأتــي نــتــاًجــا لــتــوجــيــهــات جالة 
الملك المفدى المتعلقة بتعزيز 
ــذي ُجــبــلــت  ــ الــنــهــج اإلنـــســـانـــي الـ
وتقديم  البحرين،  مملكة  عليه 

ــن الـــعـــاج  مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــ
والـــرعـــايـــة لــجــمــيــع الــمــواطــنــيــن 
والــمــقــيــمــيــن، بــمــا »حـــقـــق أمــًنــا 
القيم  عــكــس  وإنــســانــًيــا  صــحــًيــا 
النبيلة والمبادئ اإلنسانية التي 

تتمتعون بها جالتكم«.
ــلـــس  وأشــــــــــــــــاد رئـــــــيـــــــس مـــجـ
ــورى بــالــجــهــود الــمــتــواصــلــة  ــشـ الـ
برئاسة  الــحــكــومــة  تبذلها  الــتــي 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  آل خليفه  بن حمد  سلمان 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وما 
بقيادة  البحرين  فريق  بــه  يقوم 
ســمــّوه مــن عــطــاء وطــنــي، وتــفــاٍن 
فــي التصدي  وإخــــاص مــشــهــود 
ذلك  أَنّ  مبيًنا  كــورونــا،  لجائحة 

جـــعـــل الـــمـــمـــلـــكـــة مـــحـــل إشــــــادة 
وتقدير دولي، نظًرا إلى ما تقوم 
بـــارزة فــي مواجهة  بــه مــن جهود 
الـــجـــائـــحـــة، وتـــوفـــيـــر الــلــقــاحــات 
ــا لـــجـــمـــيـــع الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ ــاًن مــــجــ

والمقيمين.
ــزَّ وجــــل أن  ــا الــمــولــى عــ ــ ودعـ
المفدى  الملك  جــالــة  يحفظ 
ــاه، ويــــديــــم عـــلـــى جــالــتــه  ــ ــرعـ ــ ويـ
مــــــوفــــــور الــــصــــحــــة والـــــســـــعـــــادة، 
ــًدا لــلــوطــن  ــنــ ويــبــقــيــه ذخــــــًرا وســ

والمواطنين.
وهّنأ رئيس مجلس الشورى 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
آل خــلــيــفــة  حـــمـــد  ــــن  بـ ســـلـــمـــان 
ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــــيـــــس مــجــلــس 

البحرين  مملكة  بــتــبــّوء  ــوزراء  الــ
مؤشر  في  عالميًا  األول  المركز 
من  للتعافي  الــيــابــانــي  »نــيــكــاي« 
ــا )كــوفــيــد - 19(  ــورونـ كـ فـــيـــروس 
وثــّمــن  2021م.   نــوفــمــبــر  لــشــهــر 
الــجــهــود الــكــبــيــرة والــمــتــواصــلــة 
يــبــذلــهــا ســمــو ولـــي العهد  الــتــي 
رئيس مجلس الوزراء، مما جعل 
مـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن نــمــوذًجــا 
مرحلة  من  االنتقال  في  ملهًما 
التصدي للفيروس إلى التعافي 
اإلجــراءات  استمرار  مع  عالمًيا، 
االحـــتـــرازيـــة والــخــطــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــطــعــيــم، وتـــوفـــيـــر الــلــقــاحــات 
ــا لـــجـــمـــيـــع الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ ــاًن مــــجــ
عّز  الــمــولــى  ســائــا  والمقيمين، 

وجـــل أن يــحــفــظ ســمــّوه ويــســدد 
على طريق الخير خطاه.

م��ن التعاف��ي  ف��ي  عالمي��ا  البحري��ن  �ص��دارة  ال�ص��ورى:  رئي���ص 

»كورون�ا« نت�اٌج لتوجيه�ات جالل�ة المل�ك المف�دى وجه�ود ول�ي العهد

} رئيس مجلس الشورى.

أكد جمال عبدالعزيز العلوي الرئيس 
أن  العمل  ســوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي 
حماية  نــظــام  تطبيق  عــلــى  تعمل  الهيئة 
الثاث بما يسهم في  األجــور في مراحله 
والعمالة،  العمل  اصــحــاب  حــقــوق  حفظ 
مشيًرا إلى أن عملية تطبيق نظام حماية 
األجور تنقسم إلى ثاثة مراحل وانطلقت 
والتي  الماضي  مايو  في  األولــى  المرحلة 
أكثر  لديهم  ممن  العمل  أصــحــاب  تشمل 
المرحلة  تطبيق  تم  فيما  عامل،   500 من 
الماضي  سبتمبر  مــن  األول  فــي  الــثــانــيــة 
لديهم  العمل ممن  والتي تشمل أصحاب 
499 عامًا، وسيتم إطاق المرحلة   –  50
وتــشــمــل  يــنــايــر 2022  شــهــر  فـــي  الــثــالــثــة 
 49  – الـــذيـــن لــديــهــم 1  الــعــمــل  ــاب  أصـــحـ

عامًا.
وأوضح العلوي أن نظام حماية األجور 
لدى  المستحدثة  األنظمة  أبرز  أحد  يعد 
تتميز  والــتــي  الــعــمــل  ســـوق  تنظيم  هــيــئــة 
بــالــربــط اإللــكــتــرونــي الـــذي تــتــشــارك فيه 
الــمــركــزي مع  الــبــحــريــن  ومــصــرف  الهيئة 
والمصرفية  المالية  المؤسسات  مختلف 
فـــي الــمــمــلــكــة، حــيــث يـــهـــدف إلــــى ضــمــان 
ــــى حــســابــاتــهــم  ــور الـــعـــمـــال إلـ ــ تـــحـــويـــل أجــ
مواعيدها  وفي  منتظم  بشكل  المصرفية 
ــررة بــمــا يـــعـــزز الــشــفــافــيــة وعــمــلــيــة  ــقـ ــمـ الـ

العمالية  النزاعات  تسوية  ويدعم  الرقابة 
باإلضافة  وجـــدت،  إن  بــاألجــور  المتعلقة 

إلى المساهمة في تنظيم سوق العمل.
المستهدفة  المؤسسات  أن  إلى  وأشار 
ــى مـــن نـــظـــام حــمــايــة  ــ فـــي الــمــرحــلــة األولــ
األجور قد أتمت انضمامها للنظام بنسبة 
الــتــزامــهــا  نــســبــة  تــــجــــاوزت  فــيــمــا   ،%100
بــتــحــويــل رواتـــــــب الــعــامــلــيــن لـــديـــهـــا عــبــر 
النظام اإللكتروني 80%، وذلك من خال 
والمصرفية  المالية  المؤسسات  مختلف 
ومزودي الخدمة المعتمدين من مصرف 
الــبــحــريــن الـــمـــركـــزي، حــيــث أعــلــنــت هيئة 
المرحلة  تطبيق  عن  العمل  ســوق  تنظيم 
األولــى من نظام حماية األجــور في مايو 
الــمــاضــي، وذلـــك بــنــاًء عــلــى قـــرار مجلس 
الوزراء بشأن تطبيق نظام حماية األجور، 
وإلـــحـــاقـــًا بـــقـــرار وزيـــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة 
بشأن   2021 لسنة   )22( رقــم  االجتماعية 
مراحل تطبيق النظام للعّمال في منشآت 

القطاع الخاص.
لهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  أشـــاد  كــمــا 
تنظيم سوق العمل بانضمام أكثر من %87 
من المؤسسات والشركات المستهدفة في 
الــثــانــيــة حــتــى اآلن مـــن نــظــام  الــمــرحــلــة 
حماية األجور والذي أطلقت في سبتمبر 
ــتـــزام  الـــمـــاضـــي، حــيــث ســجــلــت نــســبــة االلـ

بدفع األجور عبر النظام ما يقارب %61، 
التواصل مع  الهيئة على  موضحًا حرص 
ومستمرة  مباشرة  بصورة  العمل  أصحاب 
لــلــتــأكــد مـــن االلـــتـــزام الـــتـــام بـــســـداد أجـــور 
أي  وتــذلــيــل  لــديــهــم،  المسجلين  الــعــّمــال 
الــتــســجــيــل في  تــحــول دون  قـــد  صــعــوبــات 
ــدد  ــررة. وجـ ــقـ ــمـ الـــنـــظـــام خــــال الـــفـــتـــرة الـ
التأكيد على الحرص على الحفاظ على 

حــقــوق الــعــمــالــة وأصـــحـــاب الــعــمــل وفــقــًا 
وصــون  الــدولــيــة،  والــمــواثــيــق  للتشريعات 
الــحــقــوق الــمــالــيــة والـــتـــي يــحــكــمــهــا عقد 
العمل وذلك من خال ما يتيحه النظام 
ُتــســهــم فـــي تعزيز  مـــن صــيــغــة إلــكــتــرونــيــة 
عملية الرقابة والتأكد من إيفاء أصحاب 

العمل بالتزاماتهم تجاه العمال.
ــد حــــرصــــت  ــ ــقــ ــ وقـــــــــــــال الـــــــعـــــــلـــــــوي: لــ
ــلـــى إطـــــــاق مــــشــــروع نــظــام  ــة عـ ــكـــومـ الـــحـ
حــمــايــة األجــــور عــلــى مــراحــل عـــدة وذلــك 
ــًا عــلــى تــســهــيــل عــمــلــيــة االنــضــمــام  ــرصـ حـ
نــزاعــات  أي  تسوية  على  والــعــمــل  للنظام 
أو قــضــايــا عــمــالــيــة. حــيــث يــوفــر الــنــظــام 
الــدعــم الـــازم ألصــحــاب األعــمــال ويبدي 
النمو  استدامة  لضمان  الكافية  المرونة 
االقـــتـــصـــادي وتــعــزيــز اإلنــتــاجــيــة وضــمــان 
حـــقـــوق جــمــيــع أطــــــراف اإلنــــتــــاج. وأثــنــى 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي عــلــى تــعــاون مصرف 
تسهيل  على  وحرصه  المركزي  البحرين 
للنظام،  باالنضمام  المتعلقة  اإلجـــراءات 
فــتــح حــســابــات مصرفية  فـــي  والــمــتــمــثــلــة 
المنشأة  فــي  المسجلين  الــعــمــال  لــكــافــة 
)مــواطــنــيــن ومــقــيــمــيــن( فــي أحـــد البنوك 
التجارية أو المؤسسات المالية المرخصة 
زيــارة  إلــى  الحاجة  دون  وذلــك  والمعتمدة 

مكاتب الهيئة.

ان�صم���ام ن�ص���بة   %100 العم���ل:  �ص���وق  رئي����ص هيئ���ة تنظي���م 

الأج��ور حماي��ة  نظ��ام  م��ن  الأول��ى  المرحل��ة  ف��ي  الموؤ�ص�ص��ات 

} جمال عبدالعزيز العلوي.

األميرة سبيكة  الملكي  السمو  تلقت صاحبة 
ــيـــم آل خــلــيــفــة قــريــنــة عـــاهـــل الــبــاد  ــراهـ بــنــت إبـ
برقية  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  رئيسة  الــمــفــدى 
بن  ســلــمــان  بــنــت  مــريــم  الشيخة  ســمــو  مــن  تهنئة 
التهاني  فيها عن أصدق  أعربت  آل خليفة،  حمد 
وأطيب التبريكات بمناسبة يوم المرأة البحرينية 
حضرة  تفضل  على  عامًا   20 مــرور  مع  المتزامن 
بتأسيس  المفدى  الباد  عاهل  الجالة  صاحب 

المجلس األعلى للمرأة.
ــرأة  ــمــ الــ أن  ــم  ــريــ مــ ــيـــخـــة  الـــشـ وأكـــــــــدت ســـمـــو 
المفدى،  الملك  جــالــة  دعــم  بفضل  البحرينية 
وإيمان قرينة العاهل الباد بقدراتها وإمكانياتها 
والذي تمت ترجمته إلى برامج ومبادرات تمكينية 
المجلس  تنفيذها  على  ويشرف  سموها  ترعاها 
فاعلة  الــيــوم مساهمة  أصــبــحــت  لــلــمــرأة،  األعــلــى 
فــي جــهــود الــبــنــاء والــتــطــور الــرامــيــة إلـــى تحقيق 
شتى  فــي  والــمــنــشــودة  الشاملة  الوطنية  التنمية 
البحرينية  المرأة  بما حققته  مشيدة  المجاالت، 
ــازات وطــنــيــة مـــشـــهـــودة، ســائــلــة الــمــولــى  مـــن إنــــجــ
الباد  عاهل  قرينة  على  يديم  أن  القدير  العلي 
المرأة  لتواصل  والعافية  الصحة  موفور  المفدى 

العزيز  لوطننا  يحقق  مــا  كــل  تقديم  البحرينية 
الرفعة والتقدم في ظل دعم سموها واهتمامها.

قرينة العاهل تتلقى التهاني من �صمو ال�صيخة مريم بنت

�صلمان بن حمد اآل خليفة بمنا�صبة يوم المراأة البحرينية

} �صمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

بشدة  البحرين  مملكة  خــارجــيــة  وزارة  أدانـــت 
التفجير اإلرهابي الذي وقع بالقرب من استشارية 
ــرة الــتــعــلــيــمــي(  ــبــــصــ مــســتــشــفــى الـــجـــمـــهـــوري )الــ
مقتل  إلــــى  وأدى  الــشــقــيــقــة،  الـــعـــراق  بــجــمــهــوريــة 
ــدد مـــن الــمــدنــيــيــن، فـــي عــمــل إرهـــابـــي  وإصــــابــــة عــ
والقيم األخاقية  المبادئ  كافة  يتنافى مع  جبان 

والدينية واإلنسانية.
وتؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين 
مع جمهورية العراق الشقيقة وتضامنها معها في 
موقف  على  التأكيد  اإلرهــاب، مجددة  حربها ضد 
مملكة البحرين الثابت الرافض للعنف والتطرف 
واإلرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه.

البحرين تعزي اإندوني�صيا في �صحايا البركان
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعــــربــــت 
عـــن تــعــاطــف مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مـــع حــكــومــة وشــعــب جــمــهــوريــة 
ــراء ثــــوران بــركــان  إنــدونــيــســيــا جـ
سيميرو في إقليم جاوه الشرقية، 

وإصابة  أسفر عن مقتل  والذي 
عن  معربة  األشــخــاص،  عشرات 
ــتــــعــــازي والــــمــــواســــاة  خـــالـــص الــ
ألسر وذوي الضحايا وللحكومة 
الصديق،  اإلندونيسي  والشعب 

وتــمــنــيــاتــهــا بــالــشــفــاء الــعــاجــل 
ثقتها  على  مؤكدة  للمصابين، 
إندونيسيا  جمهورية  قـــدرة  فــي 
ــة بــأقــل  ــ عــلــى تـــجـــاوز هـــذه األزمـ

األضرار والخسائر الممكنة. 

البحري�ن تدي�ن التفجي�ر الإرهاب�ي بالب�صرة

لجهود  جــديــدة  سابقة  فــي 
ــار والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ االبـ
العربي  الخليج  جامعة  أكملت 
لتسجيل  ــة  الـــازمـ اإلجـــــــراءات 
الملكية الفكرية بشأن اكتشاف 
ــة لـــفـــيـــروس  ــ ــيـ ــ ــوراثـ ــ ــفــــرة الـ الــــشــ
كورونا وتطوير لقاح جديد ضد 

الفيروس.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس جــــامــــعــــة 
خالد  الدكتور  العربي  الخليج 
بـــن عــبــدالــرحــمــن الــعــوهــلــى أن 
هـــذا االكــتــشــاف تــحــقــق بفضل 
فـــريـــق  بــــجــــهــــود  ثــــــم  اهلل  مــــــن 
ــتـــخـــصـــص  ــي مـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــي عـ ــ ــثـ ــ ــحـ ــ بـ
محمد  الدكتور  األستاذ  بقيادة 
أســـتـــاذ  اهلل  فـــتـــح  ــانــــى  ــمــ الــــدهــ
للتقنيات  فــهــد  الــمــلــك  كــرســي 
ــة بــجــامــعــة  ــيـ ــبـ الـــحـــيـــويـــة الـــطـ
والمتخصص  العربي  الخليج 
الجزيئية  البيولوجيا  في علوم 
والتقنيات  الــوراثــيــة  والهندسة 
الحيوية الطبية ومشاركة فريق 
بحثي بقسم علوم الحياة بكلية 

الدراسات العليا. 
ــاء هـــذا االكــتــشــاف عبر  وجـ
ــروع بــحــث وتـــطـــويـــر بــدعــم  ــشـ مـ
وتــمــويــل مـــن الــجــامــعــة تـــم من 
خاله فك شفرة المناعة التي 
ضد  الطبيعية  الــوقــايــة  تــمــنــح 
وذلــــك بتحديد  كــورنــا  فــيــروس 
السطحية  الزاللية  مــن  أجـــزاء 
ــي يــســتــعــمــلــهــا الـــفـــيـــروس  ــتــ الــ
القــتــحــام الــخــايــا والــتــي تــؤدي 
ــادة  إلـــــــى إنـــــتـــــاج أجـــــســـــام مــــضــ

عند  المرض  من  تحمي  فعالة 
المصابين  مــن   %80 مــن  أكــثــر 

بفيروس كورونا. 
ــل الـــفـــريـــق الــبــحــثــي  وتـــوصـ
إلـــى هـــذا االكــتــشــاف الــمــحــوري 
مـــــن خـــــــال دراســــــــــة الـــمـــنـــاعـــة 
 500 لــدى  تكونت  التي  الذاتية 
ــاب بـــالـــفـــيـــروس بــمــمــلــكــة  مــــصــ
ــن، وقــــــــد فــــتــــح هــــذا  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
االكـــتـــشـــاف الـــمـــجـــال لــتــطــويــر 
الــجــيــل الــجــديــد مـــن لــقــاحــات 
 29 ــخ  ــاريــ تــ يــعــتــبــر  إذ  كـــــورونـــــا، 
تــاريــخ   2021 نوفمبر  شــهــر  مــن 
لــدى  ــراع  ــتـ االخـ بــــراءة  تسجيل 
للملكية  األمــريــكــيــة  المنظمة 
للقاح  األولــويــة  تــاريــخ  الفكرية 
جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي ضد 

مرض كورونا.
إلى  الجامعة  رئيس  وأشــار 
لــجــائــحــة  الـــهـــائـــل  الـــحـــجـــم  أن 
االقــتــصــاديــة  وتبعياتها  كــورونــا 

أدى  الــعــمــيــقــة  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
العالمية  الــجــهــود  تــســابــق  إلـــى 
ــة فـــي  ــ ــفـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الــــحــــثــــيــــثــــة والـ
المرموقة  العالمية  الجامعات 
ــة  ــيــ ــدولــ ومــــــراكــــــز األبــــــحــــــاث الــ
ــة وفــــــــــي شـــــركـــــات  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الــعــقــاقــيــر الــعــمــاقــة الكــتــشــاف 
خــــــصــــــاص فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
وتــطــويــر الــلــقــاحــات الــمــضــادة 
للفيروس، وقد انضمت جامعة 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي إلـــــــى هــــذه 
مــنــهــا بحاجة  إيــمــانــًا  الــجــهــود 
الكتشاف  العربي  الخليج  دول 
ــا  ــ ــورونـ ــ ــروس كـ ــ ــيــ ــ ــد فــ ــ ــاح ضــ ــ ــقـ ــ لـ
يـــتـــنـــاســـب وطـــبـــيـــعـــة مــجــتــمــع 
وإلــــى  الـــعـــربـــيـــة،  الــخــلــيــج  دول 
استشعار الجامعة بمسئوليتها 
المجتمعية اإلقليمية والدولية 
الجهود  تضافر  في  للمساهمة 

لمكافحة فيروس كورونا.

ج���ام���ع���ة ال���خ���ل���ي���ج ت�����ص��ج��ل ب�����راءة 

اخ���ت���راع ع��ال��م��ي��ة ح���ول ل��ق��اح ك��ورون��ا

} د. محمد الدهمانى فتح اهلل. } د. خالد بن عبدالرحمن.

العام  األمين  األنصاري  األستاذة هالة  استقبلت 
الرفاع  في  المجلس  بمقر  للمرأة  األعلى  للمجلس 
السيدة كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية 
استعراض  لــقــاء جــرى خــالــه  فــي  السابقة،  كــرواتــيــا 
الــتــجــارب والــبــرامــج والـــمـــبـــادرات المحلية  عـــدد مــن 
في  الــمــرأة  بدعم  الصلة  ذات  والعالمية  واإلقليمية 
فــي صناعة  ــا  دورهـ وتــعــزيــز  الــعــالــم،  مناطق  مختلف 

السام.
ــدت األنـــصـــاري خـــال الــلــقــاء حـــرص مملكة  وأكــ
العالمية  الجهود  في  الفاعل  اإلسهام  البحرين على 
ــا فــي الــســام  الـــمـــرأة وتــعــزيــز دورهــ الــرامــيــة لتمكين 
واالستقرار والتنمية، وذلك انطاقا من الدور الكبير 
والحاسم الذي يمكن أن تنهض بهذه المرأة في هذا 
المجال من جهة، وبناء على الخبرات المتراكمة لدى 
مملكة البحرين والمجلس األعلى للمرأة كبيت خبرة 

في مختلف قضايا المرأة.
وأشارت إلى وجود قنوات فاعلة تعمل من خال 
مملكة البحرين على تحقيق تلك اإلسهامات، الفتة 
في السياق ذاته إلى نجاح المملكة في تبني وتطبيق 
يراعي  بما  لكن  الــمــرأة  لدعم  العالمية  المنهجيات 

احتياجات وخصوصية المجتمع البحريني، بما في 
الجنسين،  بين  والــتــوازن  الــفــرص  تكافؤ  مــبــدأ  ذلــك 

وهي تجربة يمكن للدول االستئناس بها.
بــالــدور  عــلــى صعيد ذي صــلــة نــوهــت األنـــصـــاري 
الذي تلعبه فخامة السيدة كيتاروفيتش على صعيد 
ــســـام الــعــالــمــي، وذلــــك مـــن خــال  تــعــزيــز األمــــن والـ
طيلة  بها  اضطلعت  الــتــي  المهمة  القيادية  األدوار 
األمــيــن  كمساعد  منصبها  ذلـــك  فــي  بــمــا  مــســيــرتــهــا، 
امرأة  كأول  العامة  للدبلوماسية  الناتو  لحلف  العام 
تــصــل لــهــذا المنصب فــي تــاريــخ الــنــاتــو، إضــافــة إلــى 
عملها على األرض في أفغانستان مع قوة المساعدة 
كرئيسة فخرية  وايــضــا  )إيـــســـاف(،  الــدولــيــة  األمــنــيــة 
لمجلس القيادات النسائية العالمية، وغير ذلك من 

األدوار المهمة.
من جانبها أعربت فخامة السيدة كوليندا غرابار 
الذي  المؤسسي  بالعمل  إعجابها  عن  كيتاروفيتش 
بــرئــاســة صاحبة  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  بــه  يــقــوم 
البحرين،  مملكة  ملك  جالة  قرينة  الملكي  السمو 
مــنــوهــة بـــامـــتـــاك الــبــحــريــن خــطــة وطــنــيــة شــامــلــة 
لجميع  األســاس  تشكل  البحرينيات  النساء  لنهوض 

اإلطار  هذا  في  مشيرة  المرأة،  دعم  ومبادرات  برامج 
إلـــى أن لـــدى جــمــهــوريــة كــرواتــيــا خــطــة عــمــل وطنية 
ومؤكدة   ،2023-2019 للفترة  واألمــن  والسام  للمرأة 

المجلس  مع  التعاون  لمواصلة  الكامل  استعدادها 
العالمية لتمكين  األعلى للمرأة بهدف دعم الجهود 

المرأة.

الأن�صاري تبحث مع الرئي�صة الكرواتية ال�صابقة دعم الجهود العالمية لتعزيز دور المراأة
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قرينة العاهل تتلقى التهاين من ال�شيخة 

مرمي بنت �شلمان مبنا�شبة يوم املراأة البحرينية

الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  تلقت 

قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة 

عاهل البالد املفدى رئي�سة املجل�س الأعلى 

للمراأة، حفظها اهلل، برقية تهنئة من �سمو 

اآل  حمد  بن  �سلمان  بنت  مرمي  ال�سيخة 

التهاين  اأ�سدق  عن  فيها  اأعربت  خليفة، 

املراأة  يوم  مبنا�سبة  التربيكات  واأطيب 

عاًما   20 مرور  مع  املتزامن  البحرينية، 

على تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة عاهل 

البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، بتاأ�سي�س 

املجل�س الأعلى للمراأة.

املراأة  اأن  مرمي  ال�سيخة  �سمو  واأكدت 

البحرينية بف�سل دعم جاللة امللك املفدى، 

العاهل  قرينة  واإميان  ورعاه،  اهلل  حفظه 

متت  والذي  واإمكاناتها،  بقدراتها  البالد 

متكينية  ومبادرات  برامج  اإىل  ترجمته 

تنفيذها  على  وي�سرف  �سموها  ترعاها 

اليوم  اأ�سبحت  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

والتطور  البناء  جهود  يف  فاعلة  م�سهمة 

الوطنية  التنمية  حتقيق  اإىل  الرامية 

املجالت،  �ستى  يف  واملن�سودة  ال�ساملة 

من  البحرينية  املراأة  حققته  مبا  م�سيدة 

املوىل  �سائلة  م�سهودة،  وطنية  اإجنازات 

عاهل  قرينة  على  يدمي  اأن  القدير  العلي 

والعافية  ال�سحة  موفور  املفدى  البالد 

ما  كل  تقدمي  البحرينية  املراأة  لتوا�سل 

الرفعة والتقدم يف  العزيز  يحقق لوطننا 

ظل دعم �سموها واهتمامها حفظها اهلل.

خلف: امل�شروع يح�شن عمليات املعاجلة ويقلل من الروائح املنبعثة

 بدء تاأهيل م�شنع جتفيف »احلماأة« مبحطة توبلي بكلفة 4.5 مليون دينار

�شموه يتلقى برقية �شكر من وزير الداخلية

زيارة ويل العهد رئي�س الوزراء لوزارة الداخلية زادت عزمية رجال ال�شرطة

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

برقية �سكر من الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل 

اآل خليفة وزير الداخلية.

ال�سكر  اآيات  اأجل  الداخلية  وزير  رفع  وقد 

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإىل  المتنان  وعظيم 

به  تف�سل  ما  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

بقلعة  الداخلية  لوزارة  كرمية  زيارة  من  �سموه 

الزيارة من معاٍن  ال�سرطة، م�سيداً مبا حتمله هذه 

جليلة زادت من عزمية رجال ال�سرطة ملوا�سلة اأداء 

التي  الأمانة  م�سوؤولية  حمل  يف  الوطني  واجبهم 

الت�سحيات  كانت  مهما  باأدائها  بالنهو�س  ت�سرفوا 

توؤكد  الكرمية  �سموه  اإ�سادة  اأن  موؤكداً  والتحديات، 

اأبناء  خمتلف  مع  بالتوا�سل  والهتمام  احلر�س 

البحرين املخل�سني ومع من وثق بهم �سموه حلمل 

م�سوؤولية الأمن واحلفاظ على النظام.

واأعرب وزير الداخلية عن فخر واعتزاز �سرطة 

البحرين بزيارة �سموه، واأنهم على العهد دوماً باأن 

ير�سي  مبا  و�سعبها  البحرين  على  اأمناء  يكونوا 

ومهنيتهم  ومهاراتهم  حفظوه،  الذي  الق�سم  �سرف 

ليت�ساعف  اتقنوه،  الذي  واجبهم  اأداء  يف  العالية 

اخلري يف بلد العطاء يف جو ي�سوده الأمن وال�سكينة 

والطمئنان، معاهداً �سموه اأن يظل رجال الداخلية 

ظن  ح�سن  وعند  الوطن  اأمن  على  للحفاظ  اأوفياء 

�سموه للنهو�س بالوطن نحو املجد والرفعة بقيادة 

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

خليفة عاهل البالد املفدى.

و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  اأكد 

البلديات والتخطيط العمراين املهند�س 

الوزارة  باأن  خلف  عبداهلل  بن  ع�سام 

تاأهيل  اإعادة  م�سروع  باأعمال  بداأت 

جتفيف  م�سنع  و�سيانة  وت�سغيل 

مياه  ملعاجلة  توبلي  مركز  يف  احلماأة 

هذا  اأن  اإىل  لفتاً  ال�سحي،  ال�سرف 

من  عدد  من  جزء  يعترب  امل�سروع 

من  الوزارة  اتخذتها  التي  املبادرات 

اأجل حت�سني عمليات املعاجلة التي من 

خلليج  البيئي  الو�سع  حت�سني  �ساأنها 

الروائح  م�سكلة  وتخفيف  توبلي 

املنبعثة من مركز توبلي ملعاجلة املياه.

التاأهيل  اإعادة  اأعمال  اأن  وذكر 

متزامن  ب�سكل  �ست�سري  امل�سروع  يف 

رفع  �سيتم  حيث  الإنتاج،  عمليات  مع 

حتى  تدريجي  ب�سكل  امل�سنع  اإنتاج 

الإنتاجية املرجوة خالل  ي�سل للطاقة 

م�سيفاُ  امل�سروع،  بدء  من  اأ�سهر   9

اإنتاج  على  قادراً  �سيكون  امل�سنع  باأن 

احلماأة  من  اليوم  يف  طًنا   45 حوايل 

عمليات  تتح�سن  و�سوف  اجلافة، 

توبلي  مركز  يف  كبري  ب�سكل  املعاجلة 

مما  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ملعاجلة 

�سينتج عنه مياه معاجلة ذات موا�سفة 

يف  القيا�سية  املوا�سفات  مع  تتواءم 

املقايي�س  حيث  من  الأحيان  اأغلب 

اأن  الفيزيائية والكيميائية. واأكد خلف 

الوزارة حتر�س على معاجلة الو�سع 

و�سعت  حيث  عليه،  واحلفاظ  البيئي 

امل�ساريع  �سمن  امل�سروع  هذا  الوزارة 

تعمل  التي  الرئي�سية  ال�سرتاتيجية 

عليها، حيث �سي�سهم يف حت�سني جودة 

و�سيتمكن  للمياه  احليوية  املعاجلة 

امل�سغلون من التحكم يف كميات احلماة 

مما  احليوية  للمعاجلة  املخ�س�سة 

العمليات  هذه  كفاءة  على  ينعك�س 

الناجتة  ثنائياً  املعاجلة  املياه  وجودة 

تراكيز  اخل�سو�س  وجه  وعلى  منها 

املواد الع�سوية والأمونيا فيها. واأ�سار 

على  متتد  امل�سروع  تنفيذ  مدة  اأن  اإىل 

حال  ويف  انه  حيث  �سنوات   3 مدى 

والتي   – التاأهيل  اإعادة  عمليات  اإمتام 

يتوقع النتهاء منها خالل 9 اأ�سهر من 

ال�سغيل  اأعمال  يف  والبدء  العقد-  بدء 

عمليات  تتح�سن  �سوف  وال�سيانة 

املعاجلة يف املركز.

امل�سروع  تكلفة  اأن  بالذكر  اجلدير 

)اأربعة  دينار   4،534،551 تبلغ 

وثالثون  واأربعة  وخم�سمائة  ماليني 

وخم�سون  وواحد  وخم�سمائة  األفاً 

قبل جمل�س  من  تر�سيته  بعد  ديناراً(، 

)�سركة  على  واملزايدات  املناق�سات 

�سلمك ذ.م.م(.

الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم

اأ�شادت باجلهود الوطنية الرفيعة.. رئي�س النواب: 

جناح البحرين يف مواجهة »كورونا«  بف�شل توجيهات امللك

م�شيًدا بجهود ويل العهد رئي�س الوزراء.. رئي�س ال�شورى: 

�شدارة البحرين عاملًيا يف التعايف من »كورونا« نتاٌج لتوجيهات امللك

النواب  جمل�س  رئي�س  اأكدت 

اأن  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 

العاملية  والت�سنيفات  النجاحات 

املرموقة التي حققتها مملكة البحرين 

يف مواجهة جائحة فريو�س كورونا 

منظمات  ب�سهادة  )كوفيد-19(، 

مو�سوعية،  دولية  وموؤ�س�سات 

معدل  انخفا�س  يف  املتمثلة  خا�سة 

معدلت  وت�ساعف  القائمة  احلالت 

للفريو�س  امل�ساد  التطعيم  تلقي 

الحرتازية،  بالإجراءات  واللتزام 

بف�سل  ثم  اهلل،  من  بت�سديد  جاءت 

لدن  من  ال�سامية  التوجيهات 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

وبف�سل  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

املتميزة  والدارة  الرفيعة  اجلهود 

ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

وثمنت  اهلل.  حفظه  الوزراء  جمل�س 

رئي�س جمل�س النواب ما ك�سف عنه 

للتعايف  الياباين  »نيكاي«  موؤ�سر 

)كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  من 

تبوء  عن   ،2021 نوفمرب  ل�سهر 

عاملًيا  الأول  املركز  البحرين  مملكة 

من  التعايف  موؤ�سر  م�ستوى  يف 

اأن  يوؤكد  الذي  الأمر  الفريو�س، 

مملكة البحرين متثل منوذًجا ملهًما 

الت�سدي  مرحلة  من  النتقال  يف 

للفريو�س اإىل التعايف عامليا.

 واأ�سادت رئي�س جمل�س النواب 

بتكاتف وجهود اجلميع، خا�سة بعد 

 3 اإعطاء  البحرين  مملكة  جتاوز 

ماليني جرعة من التطعيم بني جرعة 

اأوىل وثانية ومن�سطة، وهو ما جعل 

اململكة تاأتي يف مرتبة متقّدمة �سمن 

املوؤ�سر  تقييم  ي�سملها  دولة   122

واإطالق  العدوى  اإدارة  حيث  من 

الجتماعي،  والتنقل  التطعيمات 

وحيث ي�سنف املوؤ�سر بلًدا اأو منطقة 

معينة بت�سنيف »اأقرب اإىل التعايف« 

يف ظل حتقيق معدلت تطعيم اأف�سل، 

واتباع اإجراءات تباعد اجتماعي اأقل 

اأعداد  انخفا�س  اإىل  اإ�سافة  �سرامة، 

حالت الإ�سابة املوؤكدة. 

باجلهود  اإ�سادتها  عن  واعربت   

يف  اأ�سهمت  التي  الرفيعة  الوطنية 

هذا  على  البحرين  مملكة  ح�سول 

الت�سنيف العاملي املرموق، يف قيا�س 

تداعيات  ملواجهة  الدول  م�ساعي 

اأخطر اأزمة تواجه العامل يف الع�سر 

موفور  للجميع  متمنية  احلديث، 

البحرين  وململكة  والعافية،  ال�سحة 

والزدهار  والرقي  التقدم  من  املزيد 

يف ظل قيادته احلكيمة.

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  رفع 

اأجمل  ال�سالح  �سالح  بن  علي 

اإىل  التربيكات  واأطيب  التهاين 

�ساحب  حل�سرة  ال�سامي  املقام 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

مملكة  تبوء  مبنا�سبة  ورعاه،  اهلل 

يف  عاملًيا  الأول  املركز  البحرين 

للتعايف  الياباين  »نيكاي«  موؤ�سر 

)كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  من 

اأن  موؤكًدا   ،2021 نوفمرب  ل�سهر 

تاأتي  التعايف  يف  اململكة  �سدارة 

امللك  جاللة  لتوجيهات  نتاًجا 

بتعزيز  املتعلقة  اهلل،  املفدى، حفظه 

عليه  ُجبلت  الذي  الإن�ساين  النهج 

م�ستويات  وتقدمي  البحرين،  مملكة 

والرعاية جلميع  العالج  من  عالية 

اأمًنا  حقق  مبا  واملقيمني،  املواطنني 

�سحًيا واإن�سانًيا عك�س القيم النبيلة 

امللك  جلاللة  الإن�سانية  واملبادئ 

املفدى حفظه اهلل ورعاه.

ال�سورى  رئي�س جمل�س  واأ�ساد 

تبذلها  التي  املتوا�سلة  باجلهود 

�ساحب  برئا�سة  املوقرة  احلكومة 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفه ويل العهد رئي�س جمل�س 

به  يقوم  وما  اهلل،  حفظه  الوزراء 

من  �سموه  بقيادة  البحرين  فريق 

واإخال�س  وتفاٍن  وطني،  عطاء 

جلائحة  الت�سدي  يف  م�سهود 

كورونا، مبيًنا اأن ذلك جعل اململكة 

ملا  نظًرا  دويل،  وتقدير  اإ�سادة  حمل 

تقوم به من جهود بارزة يف مواجهة 

جماًنا  اللقاحات  وتوفري  اجلائحة 

ودعا  واملقيمني.  املواطنني  جلميع 

املوىل عز وجل اأن يحفظ جاللة امللك 

جاللته  على  ويدمي  ويرعاه  املفدى 

ويبقيه  وال�سعادة،  ال�سحة  موفور 

واملواطنني.  للوطن  و�سنًدا  ذخًرا 

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  وهناأ 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

بتبوء  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س 

عاملًيا  الأول  املركز  البحرين  مملكة 

يف موؤ�سر »نيكاي« الياباين للتعايف 

)كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  من 

ل�سهر نوفمرب 2021.

فوزية زينل

رئي�س جمل�س ال�سورى 

هال بنت حممد: املراأة البحرينية

 م�شدر اإلهام على م�شتوى املنطقة
اآل خليفة املدير العام للثقافة والفنون بهيئة البحرين  رفعت ال�سيخة هال بنت حممد 

�سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأطيب  والآثار  للثقافة 

بنت ابراهيم اآل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة، حفظها اهلل، 

مبنا�سبة يوم املراأة البحرينية، موؤكدة اأن هذه املنا�سبة الوطنية املتميزة جاءت تقديرا لن�ساء 

البحرين ودورهن املوؤثر يف الرتقاء بالوطن.

وقالت ال�سيخة هال بنت حممد اإن الدور الرائد واملتميز الذي تقوم به املراأة البحرينية يف 

امل�سهد الوطني هو نتاج طبيعي ملا وفره املجل�س الأعلى للمراأة برئا�سة قرينة العاهل املفدى 

اأن املراأة البحرينية تعدت مراحل الإبداع  من مناخ منا�سب يلهمها للعمل والعطاء، موؤكدة 

والإتقان يف العمل، لتكون م�سدر اإلهام على م�ستوى املنطقة.

وزير التجارة ي�شتعر�س 

اآفاق التعاون مع نظريته امل�شرية

على هام�س اجتماعات املكتب التنفيذي 

للمجل�س الوزاري العربي لل�سياحة الدورة 

 )24( العادية  والدورة   )29( العادية 

الذي  لل�سياحة  العربي  الوزاري  للمجل�س 

يقام يف جمهورية م�سر العربية ال�سديقة، 

اجتمع وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 

التجارة  بوزيرة  الزياين  را�سد  بن  زايد 

العربية  م�سر  بجمهورية  وال�سناعة 

بعا�سمة  وذلك  جامع،  نيفني  الأ�ستاذة 

جمهورية م�سر العربية بالقاهرة، بح�سور 

التنفيذي  الرئي�س  قائدي  نا�سر  الدكتور 

لهيئة البحرين لل�سياحة واملعار�س، وعدد 

من امل�سوؤولني يف كال اجلانبني.

جرى خالل اللقاء بحث العالقات الودية 

وا�ستعرا�س  ال�سقيقني  البلدين  تربط  التي 

اأكد  كما  امل�سرتك،  والعمل  التعاون  اآفاق 

اأهمية  ال�سناعة والتجارة وال�سياحة  وزير 

ال�ستفادة من اخلربات يف املجال ال�سناعي 

العربية،  م�سر  بجمهورية  والتجاري 

بني  الثنائي  التعاون  تطوير  على  والعمل 

ا�ستعرا�س  كما  اجلانب،  هذا  يف  البلدين 

توليه  الذي  الكبري  الدور  اأي�سا  �سعادته 

وتطوير  دعم  يف  املوقرة  البحرين  حكومة 

واخلطوات  والتجاري  ال�سناعي  القطاع 

والقطاع  احلكومة  تنفيذها  التي  والربامج 

واأكد  ومنوه.  القطاع  هذا  لدعم  اخلا�س 

الوزير زايد الزياين عمق العالقات الثنائية 

التي تربط مملكة البحرين بجمهورية م�سر 

العربية، واأهمية اللقاءات الأخوية والودية 

القطاعات  اإثراء  يف  الأثر  عظيم  لها  التي 

وتبادل  البحرين  مبملكة  القت�سادية 

الأ�سقاء يف  التجارب واخلربات بينها وبني 

العظيمة  ملكانتها  العربية،  م�سر  جمهورية 

وعمقها ال�سرتاتيجي للوطن العربي.

وكيل الرتبية: ح�شور قوي وفعال

 للمراأة البحرينية يف بناء الوطن

التهاين  اآيات  اأ�سمى  اخلاطر  اأحمد  ابراهيم  نوال  والتعليم  الرتبية  وزارة  رفعت وكيل 

اآل خليفة قرينة عاهل  ابراهيم  الأمرية �سبيكة بنت  امللكي  ال�سمو  اإىل �ساحبة  والتربيكات 

البالد املفدى رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة، حفظها اهلل، مبنا�سبة يوم املراأة البحرينية الذي 

حتتفل به مملكة البحرين هذا العام حتت عنوان »املراأة البحرينية يف التنمية الوطنية«.

بح�سورها  البحرينية  املراأة  حققته  مبا  واعتزازها  فخرها  بالغ  عن  اخلاطر  واأعربت 

القوي والفعال وعطائها املتميز يف بناء وتنمية الوطن، معربة عن جزيل ال�سكر والمتنان 

تبواأت  حتى  البحرينية  للمراأة  الداعمة  الطيبة  �سموها  جهود  على  املفدى  العاهل  لقرينة 

خمتلف املنا�سب القيادية، متمنية للمجل�س الأعلى للمراأة كل التوفيق وال�سداد بالإ�سهام يف 

حتقيق م�سرية العطاء والزدهار يف مملكة البحرين.

وزير الأ�سغال



05حمليات www.alayam.com

الأربعاء 4 جمادى الأوىل 1443 ـ العدد 11932

Wednesday 8th December 2021 - No. 11932

فريق بحثي يفّك �ضفرة املناعة التي متنح الوقاية الطبيعية �ضد الفريو�س

جامعة اخلليج العربي ت�ضّجل براءة اخرتاع للقاح �ضد كورونا 

جلهود  جديدة  �سابقة  يف 

العلمي،  والبحث  البتكار 

العربي  اخلليج  جامعة  اأكملت 

لت�سجيل  الالزمة  الإجراءات 

اكت�ساف  ب�ساأن  الفكرية  امللكية 

لفريو�س  الوراثية  ال�سفرة 

جديد  لقاح  وتطوير  كورونا 

�سد الفريو�س.

جامعة  رئي�س  وقال 

خالد  الدكتور  العربي  اخلليج 

اإن  العوهلي  عبدالرحمن  بن 

بف�سل  حتقق  الكت�ساف  هذا 

بحثي  فريق  بجهود  ثم  اهلل  من 

علمي متخ�س�س بقيادة الأ�ستاذ 

الدكتور حممد الدهماين فتح اهلل 

اأ�ستاذ كر�سي امللك فهد للتقنيات 

بجامعة  الطبية  احليوية 

واملتخ�س�س  العربي،  اخلليج 

اجلزيئية  البيولوجيا  علوم  يف 

والتقنيات  الوراثية  والهند�سة 

وم�ساركة  الطبية،  احليوية 

فريق بحثي بق�سم علوم احلياة 

بكلية الدرا�سات العليا. 

عرب  الكت�ساف  هذا  وجاء 

بدعم  وتطوير  بحث  م�سروع 

من  مت  اجلامعة  من  ومتويل 

التي  املناعة  �سفرة  فك  خالله 

�سد  الطبيعية  الوقاية  متنح 

بتحديد  وذلك  كورنا،  فريو�س 

ال�سطحية  الزللية  من  اأجزاء 

الفريو�س  ي�ستعملها  التي 

توؤدي  والتي  اخلاليا،  لقتحام 

اإىل اإنتاج اأج�سام م�سادة فعالة 

اأكرث من  املر�س عند  حتمي من 

بفريو�س  امل�سابني  من   %80

كورنا.

البحثي  الفريق  وتو�سل 

املحوري من  الكت�ساف  اإىل هذا 

الذاتية  املناعة  درا�سة  خالل 

التي تكونت لدى 500 م�ساب 

البحرين،  مبملكة  بالفريو�س 

املجال  الكت�ساف  هذا  فتح  وقد 

من  اجلديد  اجليل  لتطوير 

اإذ ُيعد تاريخ  لقاحات كورونا، 
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الخرتاع  براءة  ت�سجيل  تاريخ 

للملكية  الأمريكية  املنظمة  لدى 

للقاح  الأولوية  تاريخ  الفكرية 

�سد  العربي  اخلليج  جامعة 

مر�س كورونا.

اجلامعة  رئي�س  واأ�سار 

جلائحة  الهائل  احلجم  اأن  اإىل 

القت�سادية  وتبعياتها  كورونا 

اإىل  اأدى  العميقة  والجتماعية 

ت�سابق اجلهود العاملية احلثيثة 

العاملية  اجلامعات  يف  واملكثفة 

الأبحاث  ومراكز  املرموقة 

و�سركات  املتقدمة  الدولية 

لكت�ساف  العمالقة  العقاقري 

كورونا  فريو�س  خ�سا�س 

امل�سادة  اللقاحات  وتطوير 

للفريو�س، وقد ان�سمت جامعة 

اخلليج العربي اإىل هذه اجلهود 

اإمياًنا منها بحاجة دول اخلليج 

�سد  لقاح  لكت�ساف  العربي 

يتنا�سب  كورونا  فريو�س 

اخلليج  دول  جمتمع  وطبيعة 

اجلامعة  ول�ست�سعار  العربية، 

املجتمعية  مب�سوؤوليتها 

لالإ�سهام يف  الإقليمية والدولية 

ت�سافر اجلهود ملكافحة فريو�س 

كورونا.

الدكتور  اأو�سح  جانه،  من 

العمل  هذا  اأن  الدهماين  حممد 

�سد  جديد  لقاح  بتطوير  توج 

اختبار  وكذلك  كرونا  مر�س 

الواقية  املناعة  لدرا�سة  معملي 

اأن  ليتبني  امل�سابني،  عند 

�سد  بالفاعلية  يتميز  اللقاح 

كورونا  فريو�س  متحورات  كل 

وميكن اإنتاجه با�ستعمال اأحدث 

منها  خا�سة  املتاحة،  التقنيات 

 RNA( اأي  ن«،  ر  اأ   - »تقنية 

 .)technology
هذا  اجناز  »اإن  وقال: 

كان  وجيز  وقت  يف  امل�سروع 

بتوفيق من اهلل ثم بدعم الإدارة 

منحت  التي  للجامعة  العليا 

البحثي  الفريق  و�ساندت  ثقتها 

والأفكار والقدرات العلمية التي 

تبخل  امل�سروع، ومل  بنى عليها 

لتاأمني  واملعنوي  املادي  بالدعم 

اأهمية  موؤكًدا  النجاح«،  طريق 

اأُر�سيت  التي  البتكار  ثقافة 

يف  العربي  اخلليج  جامعة  يف 

متثل  والتي  املا�سية،  الع�سرية 

الطريق الأمثل للتميز الأكادميي 

اإىل  باجلامعة  وال�سراع 

م�ستوى جامعات القرن الواحد 

والع�سرين املرموقة. 

معرًبا عن اأمله يف اأن ترتجم 

�سجلتها  التي  الخرتاع  براءة 

اقت�سادي  اإىل م�سروع  اجلامعة 

واجتماعي يتم من خالله اإنتاج 

ال�سامل  وا�ستعماله  اللقاح 

كورونا،  جائحة  من  للتخل�س 

لفًتا اإىل اأن الدخول يف املناف�سة 

جمال  يف  ال�سعبة  العاملية 

الأكادميية  احليوية  التقنيات 

اجلامعة  اإ�سهام  من  ميثل جزًءا 

التي  ال�سرتاتيجيات  لإجناح 

جمل�س  دول  و�ســعتها 

العربي  للخــليج  التعاون 

القتـ�سادي  النمــو  لتحقيق 

املطلوب  الإقليمي  والجتماعي 

يف الألفية الثالثة.

د. حممد الدهمايند. خالد العوهلي

العاملي  املُلتقى  اأعمال  يف  املُ�ساركون  وّجه 

ملراكز الفكر الذي ُيقام يف مملكة البحرين، حتت 

العاملية  واملُتغريات  الفكرية  »املراكز  عنوان 

مراكز  من  نخبٍة  مُب�ساركة  الأزمات«،  ع�سر  يف 

اإىل  والتقدير  ال�سكر  العاملية،  والبحث  الفكر 

للدرا�سات  البحرين  ومركز  البحرين  مملكة 

ال�سرتاتيجية والدولية والطاقة »درا�سات«، على 

املُلتقى، والعمل كج�سٍر  با�ست�سافة هذا  ُمبادرتِه 

فكرٍي للتوا�سل بني مراكز الفكر يف العامل. 

اختتم  الذي  املُلتقى  يف  املُ�ساركون  واأكد 

الفكر خالل  اأن دور مراكز  الثالثاء  اأم�س  اأعماله 

مرحلة  بعد  حتى  حمورياً  يظل  اجلائحة،  فرتة 

التي  ال�سريعة  التحولت  مع  للتعامل  اجلائحة 

روؤًى  �سياغة  اإىل  معها  يحتاج  مما  اأوجدتها، 

ال�سبكة  تاأ�سي�س  مُببادرة  ُم�سيدين  ُمتكاملة، 

اأُعلن  التي  الفكر،  مراكز  يف  للمراأة  العاملية 

يعك�س  الذي  الأمر  البحرين؛  مملكة  يف  عنها 

باملراأة  النهو�س  البحرين يف جمال  متّيز مملكة 

وق�ساياها املُختلفة.

خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  واأكد 

الكلمة  خالل  الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير 

اجلهود  كافة  توحيد  اأهمية  على  األقاها  التي 

املبذولة والعمل على تعزيز روح العمل اجلماعي 

جتاوز  يف  النجاح  اأ�سا�س  ُيعد  الذي  املُ�سرتك، 

القت�سادية  التحديات  ومنها  التحديات  ُمتلف 

جائحة  �سببتها  التي  العاملية  والجتماعية 

فريو�س كورونا »كوفيد-19«.

و�سّدد على اأن فريق البحرين بقيادة �ساحب 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

بت�سميم  قام  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

احلملة  واإطالق  للجائحة  للت�سدي  منهجيٍة 

البحرين  تبوء  اإىل  ُم�سرًيا  للتطعيم،  الوطنية 

الفريو�س  من  التعايف  يف  عاملياً  الأوىل  املرتبة 

بح�سب موؤ�سر نيكاي الياباين.

الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  ونّوه 

يف  واملُفكرين  اخلرباء  من  كبرٍي  عدٍد  مُب�ساركة 

البحرين،  اأُقيم يف مملكة  الذي  املُلتقى،  فعاليات 

املخاطر  لتحديد  املُ�سرتك  التعاون  اأهمية  موؤكًدا 

على  اجلائحة  فر�ستها  التي  اجليوا�سرتاتيجية، 

املُ�ستوى الدويل.

اأحمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  الدكتور  اأعلن  وقد 

البحرين  مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

والطاقة  والدولية  ال�سرتاتيجية  للدرا�سات 

»درا�سات«، عن ُمبادرٍة جديدٍة يف املُلتقى تتثمل 

مراكز  للمراأة يف  العاملية  »ال�سبكة  عن  بالإعالن 

الفكر«، هدفها خلق الفر�س واإعداد الن�ساء ل�سغل 

كُمديرات  الأبحاث  مراكز  يف  قيادية  منا�سب 

املهني  التطوير  خالل  من  وباحثات  تنفيذيات 

والتوجيه والتوا�سل. 

للمراأة يف  التي حتققت  الإجنازات  اإن  وقال 

املا�سية  عاًما   22 مدار  على  البحرين  مملكة 

بدعم  والتنمية  البناء  عملية  دورها يف  وتعزيز 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  قبل  من  متوا�سل 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

وانعك�ست  »درا�سات«  مركز  تبّناها  ر�سالة  هي 

على حجم ُم�ساهمة املراأة يف كوادره ون�ساطاته 

البحثية.

�سمن  عمٍل  جمموعات  ت�سكيل  مت  اأنه  واأكد 

ُيركز  البحث  مراكز  يف  العاملة  املراأة  �سبكة 

بو�سع  ُمتخ�س�س  الأول  حماور،  اأربعة  على 

والثاين  املُتاحة،  واملوارد  الفكر  مراكز  يف  املراأة 

بال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات، والثالث بالربامج 

مراكز  يف  وا�ستدامتها  ودعمها  باملراأة  للنهو�س 

الفكر مبا يف ذلك تطوير املراأة القيادية، والرابع 

يتوىل اإعداد ا�سرتاتيجيات لإن�ساء تفوي�س عاملي 

واخلا�س  العام  القطاعني  من  املانحني  لدعم 

وبعد  اأنه  اإىل  ُم�سرًيا  الفكر،  مراكز  يف  للمراأة 

2021م،  اأكتوبر  يف  للُمبادرة  املبدئي  الطرح 

مُيثلن  الفكر،  مراكز  باحثًة من  اأبدى نحو 559 

رغبتهن  لغة  و42  دولة  و85  موؤ�س�سة   336

باملُ�ساركة يف املُبادرة.

واأكدت املُ�ساركات يف جل�سة »املراأة ومراكز 

تغيري  اأهمية  ال�سيا�سية«،  وامل�سورة  الفكر 

ال�سورة النمطية عن دور املراأة يف مراكز البحث، 

عرب العمل على تغيري طريقة التفكري يف اإي�سال 

�سوت املراأة على املُ�ستوى الدويل، ُم�سدداٍت على 

اإبداعيٍة وابتكاريٍة توؤهلها  ُقدراٍت  املراأة متلك  اأن 

للُم�ساركة يف �سناعة القرار.

املُ�ساواة  عدم  من  املراأة  ُمعاناة  اإىل  واأ�سرن 

الأجور،  ُم�ستوى  على  العامل  دول  من  عدٍد  يف 

يف  املراأة  دور  لقت�سار  انتقادهن  عن  ُمعربات 

الإدارة  من  بدلً  الدعم  الفكر على وظائف  مراكز 

النوع  اأ�سا�س  التنوع على  اأن  اإىل  الُعليا، لفتاٍت 

مُيثل اإ�سافًة نوعيًة لعمل مراكز البحث.

بنت  جواهر  الدكتورة  اأكدت  جانبها  من 

اأن  البحرين  جامعة  رئي�سة  امل�سحكي،  �ساهني 

دعم  يف  رائدة  خطوات  حققت  البحرين  مملكة 

دعم  بف�سل  البحرينية  املراأة  وتقدم  ومتكني 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

املفدى حفظه اهلل ورعاه،  البالد  اآل خليفة عاهل 

ال�سمو  �ساحبة  تبذلها  التي  احلثيثة  واجلهود 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي 

قرينة عاهل البالد املفدى رئي�سة املجل�س الأعلى 

للمراأة حفظها اهلل، حيث توفرت للمراأة البحرينية 

ا ُمت�ساويًة مع الرجل للُم�ساهمة يف التنمية  فر�سً

الوطنية، ُم�سددًة على اأن البحرين ُتعترب منوذًجا 

ُيحتذى به يف متكني املراأة.

اأنه ل يوجد فجوات  اإىل  واأ�سارت امل�سحكي 

يف الأجور بني الرجل واملراأة يف البحرين بعك�س 

دوٍل اأخرى، كما اأن احلكومة والوزارات املُختلفة 

مبا  فخرها  عن  ُمعربًة  املراأة،  دعم  على  تعمل 

املراأة  اأن  ال�ساأن، وك�سفت  اململكة يف هذا  ت�سهده 

يف  الُعليا  الإدارية  الوظائف  من   %58 ُت�سكل 

بن�سبة  ارتفاعاً  ُهناك  اأن  كما  البحرين،  جامعة 

يف  العلمي  البحث  يف  املراأة  ُم�ساهمة  يف   %46

جامعة البحرين.

اجلل�سة  يف  املُ�ساركات  ا�ستعر�ست  بينما 

التي  التحديات  اأبرز  الثاين  اليوم  من  الأوىل 

العلمي،  والبحث  الفكر  مراكز  يف  املراأة  تواجه 

واحلاجة املا�سة اإىل اإبراز تطلعاتهن واهتماماتهن 

خلق  عالوًة  كافة،  والبحث  الفكر  جمالت  يف 

يف  القرار  نع  �سُ عملية  يف  املُ�ساركة  و  الفر�س 

العمل املوؤ�س�سي بني ذوات اخلربات املُختلفة.

اأما اجلل�سة الثانية فقد �سلطت ال�سوء على 

ناع القرار واملُجتمع  بناء ج�سور التوا�سل بني �سُ

ب�سكٍل عام، كما نوه املُ�ساركون يف هذه اجلل�سة 

اأهمية ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي  اإىل 

املُجتمع،  من  مُمكنٍة  �سريحٍة  اأكرب  اإىل  للو�سول 

بحرفيٍة  والرتكيز  كافة،  املُتغريات  مع  والتاأقلم 

ومهنيٍة على املُحتوى وحتديد اجلمهور. 

ختامًيا  بياًنا  املُلتقى  املُ�ساركون يف  واأ�سدر 

خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  الدكتور  تاله 

على  »درا�سات«،  مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

النحو الآتي:

دي�سمرب   7 اإىل   5 من  الفرتة  »خالل 

للدرا�سات  البحرين  مركز  ا�ست�ساف  2021م، 

»درا�سات«  والطاقة  والدولية  ال�سرتاتيجية 

مع  بالتعاون  الفكر،  ملراكز  العاملي  املُلتقى 

التابع  املدين،  واملُجتمع  الفكر  مراكز  برنامج 

الوليات  يف  بن�سلفانيا  بجامعة  لودر  ملعهد 

املُتحدِة الأمريكية، و�سارك فيه ممثلو عدة مراكز 

درا�سات وعدٍد من اخُلرباء والباحثني من ُمتلف 

توافق  العامل، وعلى مدى خم�س جل�سات،  دول 

م�ساٍر جديٍد من  انتهاج  املُ�ساركون على وجوب 

الفكر يف عامل ما بعد حتدي جائحة  قبل مراكز 

الأول:   - ُمنطلقات  ثالثة  يتاأ�س�س على  كورونا، 

اإعادة التفكري، والثاين: اإعادة التوازن، والثالث: 

اإعادة التفاعل والت�سال.

وقد اأو�سى املُ�ساركون مبا ياأتي: 

1- �سرورة الهتمام مب�ساألة اإدارة الأزمات، 

التي تتطلب ح�سد املوارد الالزمة للتعامل معها، 

فح�سب،  اأمكن  اإن  وقوعها  دون  للحيلولة  لي�س 

ا للتعامل معها مبا يحد من اآثارها، عرب  بل اأي�سً

خطٍط تت�سمن توزيًعا لالأدوار.

ال�سامل  املفهوم  عك�ست  اجلائحة  اأن   -2

الأزمات  تنح�سر يف جمالت  تعد  فلم  لالأزمات، 

الأمنية اأو ال�سيا�سية اأو القت�سادية، بل ت�سمنت 

وهي  والبيئية،  وال�سحية  الجتماعية  الأزمات 

الفكر  مراكز  توليها  اأن  يجب  جديدة  جمالت 

اأهميًة بالغة. 

3- مع اأهمية الدور الذي لعبته مراكز الفكر 

حمورًيا  املراكز  تلك  دور  يظل  اجلائحة،  خالل 

مع  التعامل  يف  اجلائحة  بعد  ما  مرحلة  خالل 

اإىل  اأوجدتها، وحتتاج  التي  ال�سريعة  التحولت 

�سياغة روؤًى ُمتكاملًة للتعامِل معها.

الفكرية  املوؤ�س�سات  اأهمية  تنامي  مع   -4

دعم  م�ساألة  تبقى  اجلائحة،  بعد  ما  فرتة  خالل 

هذه املوؤ�س�سات ُمتطلًبا اأ�سا�سًيا عند احلديث عن 

الدور املنوط بتلك املراكز، التي تراوحت ما بني 

الدول وثباته من  الدعم من جانب بع�س  زيادة 

كل  وظروف  يتنا�سب  مبا  اأخرى،  دوٍل  جانب 

دولة

5- اأكدت اجلائحة مبا ل يدُع جمالً لل�سك اأن 

ال�سراكات بني الدول تظل ذات اأهميٍة ا�سرتاتيجيٍة 

قدرة  تفوق  التي  النوع،  اأزماٍت من هذا  ملواجهِة 

�سعيد  على  �سواًء  مواجهتها،  على  دولة  اأي 

التي  الفكرية،  املراكز  اأو  ال�سيا�سية  العالقات 

يتعنّي عليها جتاوز احلواجز املُختلفة لبناء اأُُطٍر 

من  حتديات  ملواجهِة  الأطراف  ومتعددة  ثنائيٍة 

هذا النوع ُم�ستقبالً.

اأكرب �سمن  ب�سكٍل  املراأة  6- �سرورة متكني 

على  ينعك�س  الذي  الأمر  الفكر،  مراكز  عمل 

املُ�ساركون  واأ�ساد  بق�ساياها،  الهتمام  من  مزيٍد 

العاملية  ال�سبكة  تاأ�سي�س  ُمبادرة  عن  بالإعالن 

للمراأة يف مراكز الفكر.

بدورها  الفكر  مراكز  نهو�س  اأهمية   -7

من  واملُجتمعات،  القرار  �سانعي  بني  كو�سيٍط 

خالل درا�سة ق�سايا املُجتمع والتعبري عنها، مبا 

تت�سمنه من حتدياٍت وفر�س.

باملُتطلبات  الفكر  مراكز  دعم  اأهمية   -8

اإيجاد  خالل  من  �سواًء  لعملها،  الالزمة 

فيه  ُي�سهم  الذي  املايل  الدعم  اأو  الت�سريعات، 

ف�سالً  احلكومي،  الدعم  بجانب  اخلا�س  القطاع 

عن �سرورة الهتمام با�ستقطاب الكوادر البحثية 

التحديات  اأبرز  حتديد  على  القادرة  املُتميزة، 

التي تواجه جُمتمعاتها، ودعم دورها يف �سياغة 

ُمبتكرة،  باأ�ساليٍب  لها  الالزمة  البحثية  اخلطط 

والأهم اإي�سال النتائج اإىل فئات املُجتمع كافة.

ووجه امل�ساركون ال�سكر اإىل مملكة البحرين 

ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  البحرين  ومركز 

ُمبادرتِه  على  »درا�سات«  والطاقة  والدولية 

فكرٍي  كج�سٍر  والعمل  املُلتقى،  هذا  با�ست�سافة 

حيث  العامل،  يف  الفكر  مراكز  بني  للتوا�سل 

املراكز  هذه  دور  وحمورية  اأهمــية  تتعاظـــم 

واآليات  الوطني  الأمن  ُمهــّددات  حتــديد  يف 

الت�سدي لها«.

امُللتقى العاملي ملراكز الفكر يختتم اأعماله.. وزير املالية:

فريق البحرين بقيادة ويل العهد رئي�س الوزراء قام بت�ضميم منهجيٍة للت�ضدي للجائحة
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دوم نحتل ال�سدارة

ــــــدارة ــــــش ــــــ� ال نــــحــــتــــل  دوم 

ــــارة. ـــــوا اأر�ـــــــــس احلــــ�ــــش ـــــاأل ـــــش ا�

ـــي ونــــفــــخــــر...  ـــش ـــ� بــــالــــعــــزم من

ــــدارة ــــ�ــــش ــــل ــــــن ل ــــــل ــــــا اأه ــــــن واح

 

ــــــداره  ــــــش ــــــ� ال نــــحــــتــــل  دوم 

ـــاره ـــع ـــش ـــ� ب ـــو  ـــم ـــش ـــ� ي هــــالــــبــــلــــد   

تــــزخــــر ــــم  ــــل ــــع ب ـــــــــــواء  ح دام 

ــــــدارة  ــــــج ــــــال ب ــــــع ـــــي ون ـــــق ـــــرت ن

ـــــداره ـــــ�ـــــش ـــــوطـــــن جــــــــاب ال هـــــال

ـــــخ بــــافــــتــــخــــاره  ـــــام ـــــش ـــــــم � جن

ـــــــالدي ـــــــا ب ــــر ا�ـــــشـــــمـــــك ي ــــف ــــح ن

ـــــاره ـــــم ـــــعـــــطـــــي ث والــــــعــــــلــــــم ُي

ـــــداره؟  ـــــ�ـــــش كــــيــــف مـــــا جنــــيــــب ال

ــة(  ــك ــي ــب ــش ـــخـــة � ـــي ـــ�ـــش ا�ــــشــــاألــــوا )ال

واإداره تــــدفــــعــــنــــا  ـــة  ـــك ـــن ـــح ب

ــــا ــــن ــــدف ـــــني حــــقــــقــــنــــا ه ـــــي ـــــي ل

ــــاره ــــش ــــ� ــــا م ــــن ــــي واتــــــ�ــــــشــــــح ل

تـــدفـــع ـــه  ـــخ ـــي ـــش ـــ� وال نــــعــــم،  اأي 

ــــــاره...  ــــــ�ــــــش ــــــت ــــدي وان ــــح ــــت ــــل ل

 زهرة رحيمي

اأوميكرون.. احلذر ثم احلذر ثم احلذر!

العاملية  ال�شحة  منظمة  �شرحت 

كورونا  فايرو�س  متحور  اإن  الثنني  يوم 

اجلديد »اأوميكرون« من املرجح اأن ينت�شر 

خطرا  ي�شكل  مما  العامل  م�شتوى  على 

املنظمة  للغاية«. وحذرت  »مرتفعاً  عامليا 

لزيادة  يكون  اأن  من  فنية،  تو�شية  يف 

حالت كورونا »عواقب وخيمة يف بع�س 

املناطق من دول العامل«.

بها  الأع�شاء  الدول  املنظمة  وحثت 

وعددها 194 على الإ�شراع بتطعيم الفئات 

من  و»التاأكد  كورونا،  �شد  الأولوية  ذات 

للحفاظ  الأزمات«  لتخفيف  خطط  و�شع 

على اخلدمات ال�شحية الأ�شا�شية.

عدد  به  »اأوميكرون  املنظمة:  وقالت 

التحورات،  زيادة  من  مثيل  له  ي�شبق  مل 

لالأثر  بالن�شبة  القلق  يثري  وبع�شها 

واأ�شافت:  اجلائحة«  م�شار  على  املحتمل 

املتعلق  العاملي  اخلطر  جممل  »تقييم 

باأوميكرون مرتفع للغاية«.

وتابعت املنظمة اإن هناك حاجة ملزيد 

اأف�شل  فهم  اإىل  للو�شول  الأبحاث  من 

لحتمال تغلب »اأوميكرون« على اللقاحات 

واملناعة املكت�شبة بعد الإ�شابة، مو�شحة 

اأنه »من املتوقع احل�شول على املزيد من 

البيانات خالل الأ�شابيع املقبلة« وذكرت: 

املطعمني  الأ�شخا�س  اإ�شابة  املتوقع  »من 

واإن  اجلديد،  باملتحور  كورونا  بلقاحات 

كان بن�شبة حمدودة«.

�شوؤون  اأعلنت  مت�شل  �شياق  ويف 

البحرين يوم اجلمعة  الطريان يف مملكة 

الدول  قائمة  نظام  تفعيل  اإعادة  املا�شي 

على  دول   6 اإدراج  خالل  من  احلمراء، 

ال�شحية  اجلهود  اإطار  يف  القائمة، 

وبح�شب  »كوفيد-19«  جائحة  لحتواء 

الدول  فاإن  »بنا«  البحرين  اأنباء  وكالة 

جنوب  هي  اإدراجها  جرى  التي  ال�شت 

وزميبابوي  وبوت�شوانا  وناميبيا  اإفريقيا 

ولي�شوتو واإ�شواتيني.

باأنه  املدين  الطريان  �شوؤون  ونّوهت 

القادمني  امل�شافرين  دخول  تعليق  �شيتم 

احلمراء  القائمة  على  املدرجة  الدول  من 

فيهم  مبا  اجلوية،  الرحالت  جميع  على 

القادمون من هذه الدول الذين �شيدخلون 

وي�شتثنى  موؤقت  ب�شكل  البحرين  مملكة 

واأ�شحاب  املواطنني  التعليق،  هذا  من 

تاأ�شريات الإقامة ال�شارية يف اململكة، وذلك 

وفًقا لالإجراءات املقررة لهذه احلالت.

على  الإبقاء  �شيتم  ذلك،  غ�شون  يف 

جميع الإجراءات الأخرى التي مت الإعالن 

غري  الدول  من  للقادمني  م�شبًقا  عنها 

علينا  لذا  احلمراء  القائمة  على  املدرجة 

احلذر ثم احلذر ثم احلذر والتقيد بجميع 

بالإجراءات الحرتازية التي اتخذناها منذ 

بداية العام املا�شي مع اجلائحة الأم التي 

يبدو على ما اأرى باأنها �شتخلف املزيد من 

الفايرو�شات املتحورة.

حفظ اهلل مملكة البحرين و�شعبها من 

كل مكــروه...

�سلم�ن اإبراهيم احلوطي

ب�حث اأك�دميي

التوّحد واالنتك��سة يف زمن الكورون�

يف  اخلا�شة  الرتبية  معلمي  من  كبري  عدد  لحظ 

الطلبة  انتكا�س  اخلا�شة  املراكز  اأو  احلكومية  املدار�س 

كورونا  جلائحة  الحرتازية  الفرتة  من  عودتهم  بعد 

وان�شمامهم جمدًدا اإىل مقاعد الدرا�شة.

الأكادميي  امل�شتوى  تراجع  بالنتكا�شة  ونق�شد 

وال�شلوكي للطالب عما كان عليه يف ال�شابق مما يوؤدي 

اإىل  خماوف واإحباطات من الوالدين وقلق من املعلمني.

وهذا يقودنا اإىل ال�شوؤال التايل:

هل ما يحدث للطالب طبيعي؟ 

تقع  التي  الأ�شباب  على  الوقوف  يجب  البداية  يف 

الأكادميي  امل�شتوى  يف  والرتاجع  النتكا�شة  هذه  خلف 

وال�شلوكي للطالب. 

ونود اأن ن�شتذكر اأن العديد من الدول فر�شت نظام 

التجول على فرتات معينة وحر�شت على تطبيق  حظر 

التباعد الإجتماعي، كما قامت باإغالق املجمعات التجارية 

به  لي�شتهان  متنف�س  كانت  التي  واملتنزهات  واحلدائق 

كانت  الجراءات  وهذه  التوحد،  طيف  ا�شطراب  لذوي 

وجتنب  الوباء  هذا  على  ال�شيطرة  �شبيل  يف  احرتازية 

يحاولون  فئاته  بكافة  املجتمع  اأفراد  كان  حيث  تف�ّشيه، 

على  واحلفاظ  اجلديد  املعي�شي  الواقع  هذا  مع  التاأقلم 

�شحتهم النف�شية واجل�شدية. 

ومن اأكرث الفئات ت�شرًرا بالظروف املعي�شية اجلديدة 

عدد  التوحد. حيث لحظ  طيف  ا�شطراب  ذوي  فئة  هم 

يف  وتراجع  الطلبة  �شلوك  يف  تغريات  املعلمني  من 

م�شتواهم الأكادميي بعد عوتهم ملقاعد الدرا�شة مبا ي�شمى 

النتكا�شة، والتي من اأبرز اأ�شبابها:

- تغري الروتني اليومي للطالب.

- البعد عن لقاءات املخت�شني والتدريبات املبا�شرة.

الهوايات  وممار�شة  اللعب  و�شائل  حمدودية   -

الداخلية واخلارجية على غري ال�شابق.

- البتعاد عن تلقي املعلومات والتوجيه املبا�شر من 

املعلم.

- جتّنب لقاءات الأهل والأ�شدقاء كال�شابق.

- التاأثريات النف�شية الناجتة وامل�شاحبة للجائحة.

من  اأنه  نرى  الأ�شباب  هذه  على  الوقوف  وبعد 

اجلائحة  اآثار  ب�شبب  الطالب  يرتاجع  اأن  جًدا  الطبيعي 

وتغري روتني يومه عن ال�شابق.

اإًذا ما هو احلل بالن�شبة للمعلمني واأولياء الأمور؟

يجب على اأولياء الأمور الهدوء ثم الهدوء وعدم القلق 

بل واإعطاء الطالب واملعلم الفر�شة الكافية التي متكنهم 

الزمنية  املدة  تطول  اأن  املمكن  ومن  الأهداف،  اإجناز  من 

الأهداف  حتقيق  ولكن  ال�شابق  بعك�س  الهدف  لتحقيق 

الب�شيطة هي بداية الإجنازات الكبرية باإذن اهلل.

كما نحث الأهل على عدم ال�شغط على الطالب وعمل 

النوم،  الأكل،  ال�شرتخاء،  )للدرا�شة،  ثابت  يومي  روتني 

ال�شتحمام،... وغريه(.

ملمار�شة  الطالب  ت�شجيع  �شرورة  على  ونوؤكد   

هوايته املف�شلة اأو ت�شجيله يف اأحد الأندية الريا�شية اأو 

اإقامة اأن�شطة عائلية جماعية متنوعة تركز على التوا�شل 

والتاآزر الب�شري احلركي.

ويجب  كبري  اأمام حتدي  فهم  للمعلمني  بالن�شبة  اأما 

عليهم ال�شرب وعمل خطة دعم اأكادميية وخطة �شلوكية 

لدى  وال�شعف  القوى  جوانب  على  للوقوف  حمكمة 

املن�شودة،  الأهداف  حتقيق  من  جمدداً  لتمكينهم  الطالب 

ال�شفية  التعليمية  الو�شائل  تنويع  على  واحلر�س 

الأهل  مع  احلثيث  التعاون  اإىل  بالإ�شافة  والال�شفية، 

لتوحيد اجلهود.

ن�س�مي املقهوي

م�ج�ستري تربية خ��سة -

 ا�سطراب�ت �سلوكية وانفع�لية

م�سرية ارتق�ء يف وطن معط�ء

�شباحنا يبتدي فيِك يا عز الأوطان 

�شباح القلب ويا نب�شه واأنا الولهان 

 �شباح دي�شمرب وهوى دي�شمرب

 وجمال دي�شمرب 

ورحلة نبتدي فيها يف كنا وكان..

ن�شائنا،  بفخر  �شماءنا  يعتلي  دي�شمرب  �شوء 

من  دي�شمرب  من  الأول  ي�شادف  البحرينية  املراأة  يوم 

�شغريتها  البحرين  ن�شاء  به  حتتفي  يوم  عام،  كل 

العطاء  يوم  لن�شائنا،  وفخٍر  جمٍد  يوم  كبريتها،  قبل 

املمزوج بروائح الإجنازات، يا لفخرنا بِك.

لأنِك بحرينية فاأنِت ملهمة، ولأنِك بحرينية فاأنت 

األ  يلهمنا  الناب�س  عطاوؤك  احل�شارات،  واأنِت  قدوة 

نتوقف واأن ن�شكن القمم ول ننحدر.

كوين  فاأنت�شي  بفخر  اأرت�شفه  دي�شمرب  يوم  �شباح 

ن�شاءنا  باأن  فخورة  نعم  لفخري،  ويا  بحرينية  امراأة 

اأ�شا�س  فنجدها  املجالت،  كل  يف  عماد  هم  اليوم 

كل  باإجنازاتها  وفر�شت  واملعرفة،  العلم  من�شات 

التقدير والعتزاز مبا تقّدمه اليوم.

وعطاء  خري  يف  بحرينية  امراأة  وكل  عام  كل 

م�شتمر، كل عام ون�شاوؤنا فخر ململكتنا الغالية.

اأ. مه� الفردان

املدير امل�س�عد ملدر�سة ن�سيبة بنت كعب

حفل تفّوق اأخي

ها قد جاء اليوم الذي انتظرناه طويالً، اإنه اليوم املوعود 

الذي �شهر اأخي حامد لأجله الليايل وتعب ليح�شد ثمار تعبه، 

انه يوم جناحه يف درا�شته اجلامعية وتتويجه خريًجا، ولي�س 

اأي جناح انه جناح متوج بالتفوق، فقد ح�شد املركز الأول على 

دفعته اجلامعية.

بهذه املنا�شبة اأقامت اأ�شرتي حفالً بهيًجا احتفاًء بتخرجه، 

فقد اأعدت اأ�شرتي له حفالً ي�شوده الفرح والأمنيات، فقد كانت 

م�شاعرنا خمتلطة ما بني الفرح الكبري الذي كنا ننتظره بفارغ 

ال�شرب، وما بني الفخر الذي نراه بعيون اأخي، وما بني �شعور 

ا�ش�شتطاع جتاوز  لأنه  اأعماقنا  نلم�شه يف  الذي  الكبري  الثقة 

ب�شهادة  والدي  لقد حقق حلم  يريد،  ما  اإىل  كل �شيء وو�شل 

التخرج بنجاح وعزمية واقتدار، ل ميكن لأي كلمات اأن ت�شف 

فرحة والدتي التي ُت�شعل القلوب بالبهجة وال�شعادة، وكذلك 

الأهل والأ�شدقاء املزينني بثياب جميلة وبهدايا مزرك�شه وانيقة 

و�شحكاتهم العالية التي بلغت عنان ال�شماء، حتى غدت احلفلة 

اأ�شبه بخلية نحل ناب�شة باحلياة.

ل ميكن و�شف فرحتنا و�شعادتنا باأجواء احلفلة اجلميلة، 

اأخي كفرا�شات ملونة،  اأ�شرتي ينت�شرون حول  اأفراد  فقد كان 

فهذا ينظر لأخي بحّب واحرتام، وذاك ينتظر دوره لأخذ �شور 

زاهية  وهدية  معطرة  ورد  باقة  يحمل  واآخر  معه،  تذكارية 

بدى  الذي  املكان  الزينة متالأ  واوراق  البالونات  له،  ليمنحها 

اأ�شبه بحديقة غناء مبنتهى اجلمال، وكانت املو�شيقى تتعاىل 

وال�شعادة  الفرح  من  مبزيد  متدنا  وكاأنها  النغمات  باأحلى 

حب  كحمائم  والأقرباء  الأهل  مع  ونتمايل  نرق�س  وجتعلنا 

و�شالم، ول ميكنني ان ان�شى الكعكه ال�شهية الزكية الرائحة 

ا  املزينة بحبات اللوز والف�شتق والتي اأعدتها والدتي خ�شي�شً

لهذا احلفل.

الأوقات،  واأحلى  اأجمل  يق�شي  كان  احلفل  يف  اجلميع 

وكانت ال�شاعات متر دون ان ن�شعر بها ونحن يف اأعقاب هذا 

قليلة، حتى نف�ّس احلفل  اإل �شاعات  البهيج، وما هي  احلفل 

اأ�شتاره الوردية وخّيم ال�شكون على املكان، لكنني كنت الأفر 

حظا يف احلفل فلم اأفارق اأخي وظللت ا�شتمع اىل كلماته الرباقه 

وم�شاعره اجليا�شه وكلي فخر واعتزاز مبا حققه و�شعادة مبا 

و�شل اإليه من خطوات نحو م�شتقبله القادم وكاأنه طائر ي�شابق 

النجوم، وهكذا انتهى هذا اليوم الذي طبع يف ذاكرتنا، يا له 

من حفل بهيج وتخرج �شعيد اأنار حياتنا كم�شباح متالألئ، كل 

الأمنيات لأخي مب�شتقبل رائع وح�شوله على وظيفة امل�شتقبل.

ف�طمة خليل

�سلمان اإبراهيم احلوطي
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يح�سب  وطني  موقف  امل�سافة  القيمة  اإقرار 

القوة  �سيحفظ  كونه  بغرفتيها  الت�سريعية  لل�سلطة 

ال�سرائية للطبقتني املتو�سطة واملحدودة.

كثي من الأ�سياء تتغّي للأف�سل مبجرد اأن تتوّقف 

عن  وتكّف  قراراتك  م�سوؤولية  الآخرين  حتميل  عن 

اتهامهم بامل�سورة اخلاطئة اأو ممار�سة ال�سغط النف�سي اأو 

دفعك نحو هذا القرار دفعاً وتتحّمل لوحدك كامل امل�سوؤولية 

مبنتهى ال�سجاعة.

Wednesday 8th December 2021 - No. 11932 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

العاملية  احلرب  تدخل  املتحدة  ال�ليات   -  1941

الثانية اإىل جانب ق�ات احللفاء بعد الهج�م على بريل 

هاربر.

لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  تاأ�شي�ص   -  1949

وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني »الأونروا«.

1958 - �شدور العدد الأول من جملة العربي يف 

الك�يت التي يراأ�ص حتريرها الدكت�ر اأحمد زكي.

ال�ش�فيتي  والحتاد  املتحدة  ال�ليات   -  1966

يف  الن�وية  الأ�شلحة  جتارب  حظر  معاهدة  ي�قعان 

الف�شاء اخلارجي.

نفط  �شركة  ممتلكات  ت�شادر  �ش�ريا   -  1969

العراق.

لين�ن  ج�ن  الإجنليزي  املغني  اغتيال   -  1980

يف ني�ي�رك على يد �شخ�ص خمتل عقلًيا يدعى »مارك 

�شامبان«.

م�صر تنتج �أول »موقف ذكي«

اإحدى  جناح  عن  الثالثاء،  اأم�ص  م�شر،  اأعلنت 

من  عينة  اأول  اإنتاج  يف  احلربي«  »الإنتاج  �شركات 

النم�ذج  )بنظام  الدوارة  الذكية  ال�شيارات  م�اقف 

الراأ�شي الدوار(، وذلك بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.

فاإن  احلربي،  لالإنتاج  الدولة  وزارة  وبح�شب 

فريق �شركة حل�ان لل�شناعات الهند�شية )م�شنع 99 

من  عينة  اأول  وجتريب  اإنتاج  من  متكن  قد  احلربي( 

بن�شبة   )Rotary smart park( الدوار  الذكي  امل�قف 

ت�شنيع حملي ت�شل اإىل 55 باملئة، وذلك يف اإطار حر�ص 

القاهرة على تعزيز التعاون مع ال�شركات العاملية لنقل 

خطة  مع  متا�شيا  امل�شتحدثة،  التكن�ل�جيات  وت�طني 

الدولة للتنمية امل�شتدامة 2030. وامل�قف الذكي الدوار 

نقل  تكن�ل�جيا  بنظام  يعمل  معدين  هيكل  عن  عبارة 

حركة ذكية، يتم تركيبه على م�شاحة 35 مرًتا مربًعا، 

الطلب،  ح�شب  �شيارة   20 حتى   8 من  وي�شت�عب 

ويتم تركيبه على قاعدة خر�شانية، وميكن فكه ونقله 

ا ت�شغيله يدوًيا يف  وتركيبه يف مكان اآخر، وميكن اأي�شً

حال انقطاع التيار الكهربائي.

عــــودة »لــــوح جلجامــــ�ش«، �لتاريخــــي �إىل �لعــــر�ق هولند� حتتفل بعيد ميالد �الأمرية �أماليا وبلوغها والية �لعهد ر�صمًيا

»ل�ح  ع�دة  الثالثاء،  اأم�ص  العراقية  ال�شلطات  اأعلنت 

عام  بـ3500  عمره  يقدر  الذي  التاريخي  جلجام�ص«، 

و�شفته  الذي  الأمر  املتحدة،  ال�ليات  البالد مب�شاعدة  اإىل 

بـ»النت�شار« على �شراق »تاأريخ وح�شارة« البالد.

م�شرتك  �شحفي  م�ؤمتر  خالل  الل�ح  ت�شليم  وجرى 

ل�زيري اخلارجية ف�ؤاد ح�شني والثقافة وال�شياحة والأثار 

ح�شن ناظم. وقال وزير الثقافة والأثار خالل امل�ؤمتر »اإن 

الن�ش��ص  اأقدم  من  لأنه  كبرية؛  اأهمية  له  غلغام�ص  ل�ح 

من  م�شن�ع  الأثري  واللّ�ح  العراق«.  تاأريخ  يف  الأدبية 

حلم  »ل�ح  من  جزء  بامل�شمارية  عليه  ومكت�ب  الطني 

للب�شرية  الأدبية  الأعمال  اأقدم  اأحد  ُيعترب  الذي  غلغام�ص« 

ويروي مغامرات اأحد املل�ك الأق�ياء لبالد ما بني النهرين 

يف �شعيه اإىل اخلل�د. وقال رئي�ص هيئة الأثار والرتاث يف 

الل�ح  »اإن  بر�ص  فران�ص  ل�كالة  ليث جميد  الثقافة  وزارة 

�شرق خالل اأعمال نب�ص يف م�قع اأثري عام 1991« فيما 

واأعترب وزير  الأوىل.  العراق غارًقا يف حرب اخلليج  كان 

الثقافة اأن ا�شتعادة الل�ح »ر�شالة لكل الذين هرب�ا اأثارهم 

املاآل  بان  العاملية،  املزادات  يف  وباع�ها  فيها  وتالعب�ا 

الأخري �شيك�ن اأ�شرتدادها«. واأو�شح وزير اخلارجية »اأن 

العراق متكن من ا�شتعادة ح�اىل 17916 قطعة اأثرية من 

دول عدة هي ال�ليات املتحدة وبريطانيا واليابان وه�لندا 

واإيطاليا«، على مدى عام واحد. وراأى يف ت�شلّم هذه القطعة 

حتاول  التي  اليائ�شة  املحاولت  على  »انت�شاًرا  الأثرية 

�شرقة تاريخنا العظيم وح�شاراتنا العريقة ور�شالة اإىل كل 

من ي�شعى اإىل ت�ش�يه ه�ية عراق ما بني النهرين«.

الأمرية  ميالد  بعيد  اله�لندي،  امللكي  الق�شر  احتفل 

األك�شاندر  فيليم  اله�لندي  للملك  الكربى  البنة  اأماليا، 

اإنها  وامللكة ماك�شيما، التي اأمتت الي�م 18 عاًما، حيث 

م�اليد 7 دي�شمرب من عام 2003، وهي الأوىل يف خط 

عهد  ولية  واأ�شبحت  اله�لندي،  العر�ص  على  اخلالفة 

البالد ر�شمًيا.

اإن�شتجرام،  على  ح�شابه  عرب  امللكي،  الق�شر  ون�شر 

�ش�ًرا جديدًة ل�لية العهد الأمرية اأماليا، التقطت خالل 

»احتفلت  بتعليق:  �شحبها   ،2021 العام  هذا  خريف 

ميالدها  بعيد  اأم�ص  ي�م  امللكي  البيت  اأماليا يف  الأمرية 

اأنه مت ن�شر التقاط هذه ال�ش�ر  الثامن ع�شر«، م��شًحا 

يف الق�شر امللكي »ه�ي�ص تن ب��ص«، الذي يقع يف مدينة 

لهاي يف ه�لندا، وه� واحد من اأ�شل ثالثة اأماكن اإقامة 

اله�لندية، بعد ق�شر ن�رتاينده  امللكية  للعائلة  ر�شمية 

يف لهاي والق�شر امللكي يف العا�شمة اأم�شرتدام.

�شن  يف  ه�لندا  عر�ص  وريثة  اأماليا،  واأ�شبحت 

التا�شعة من عمرها، بعد تنازل جدتها امللكة بياتريك�ص 

األك�شندر،  فيليم  امللك  اأماليا،  والد  لبنها  العر�ص  عن 

�شاحب الـ54 عاًما.

اله�لندي،  العر�ص  وريثة  اأماليا،  الأمرية  وكانت 

التي  ت�شريحاتها  بعد  بالذه�ل،  بالدها  �شعب  اأ�شابت 

قالت فيها اإنه ل يعنيها �شيًئا اإلغاء امللكية يف البالد اإذا 

قرر ال�شعب ذلك، وجاءت هذه الت�شريحات قبل اأيام من 

الحتفال بعيد ميالدها الثامن ع�شر وبل�غها �شن الر�شد.

�إيلون ما�صك يبد�أ يف زرع رقاقات يف �أدمغة �لب�صر �لعام �ملقبل

اأعلن امللياردير ورجل الأعمال، اإيل�ن ما�شك، اأن �شركته التكن�ل�جية »ني�رالينك« تاأمل يف اأن تبداأ زرع الرقاقات داخل اأدمغة 

الب�شر العام املقبل 2022. 

جاء ذلك خالل مقابلة مت بثها مبا�شرة يف قمة جمل�ص الروؤ�شاء التنفيذيني يف �شحيفة »وول �شرتيت ج�رنال« الأمريكية، 

الإثنني.

وعندما �ُشئل ما�شك عن خطط �شركة »ني�رالينك« خالل 2022، اأجاب: »تعمل ال�شركة ب�شكل جيد مع القرود، ونحن يف ال�اقع 

جنري الكثري من الختبارات، ونحن ن�ؤكد فقط اأنها اآمنة وم�ث�قة للغاية، وميكن اإزالة الرقاقة من الدماغ باأمان«.

وتابع: »نحن ناأمل اأن نطبق هذا لدى اأوائل الب�شر لدينا خالل العام املقبل، والذين �شيك�ن�ن من الأ�شخا�ص الذين يعان�ن من 

اإ�شابات �شديدة يف النخاع ال�ش�كي، مثل ال�شلل الرباعي، ونحن بانتظار م�افقة اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية«.

واأردف م�ؤكًدا اأن »معايري زرع الرقاقة لدى �شركته »ني�رالينك« اأعلى بكثري من متطلبات اإدارة الغذاء والدواء«.

وتعمل �شركة »ني�رالينك« التي اأ�ش�شها اإيل�ن ما�شك يف عام 2016 على تط�ير �شريحة يتم زرعها يف اأدمغة الب�شر، بغر�ص 

ت�شجيل وحتفيز ن�شاط الدماغ يف وقت واحد، والهدف منها ه� اأن يك�ن لها تطبيقات طبية مثل عالج اإ�شابات احلبل ال�ش�كي 

اخلطرية وال�شطرابات الع�شبية.

تاألقت الإعلمية 

الإماراتيّة مهية 

عبدالعزيز 

بت�سميم مبتكر 

باللون الربتقايل 

حمل توقيع 

 Tony Ward«

 ،»Couture
ترافق مع غطاء 

للراأ�س تزّين 

بالتطريز، 

على الب�ساط 

الأحمر حلفل 

افتتاح مهرجان 

البحر الأحمر 

ال�سينمائي 

الدويل.

»�ل�صحة«: ت�صجيل 38 �إ�صابة جديدة 

بفريو�ش »كورونا«.. وتعايف 17 حالة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 دي�شمرب   7 ي�م  يف   17257

وافدة،  لعمالة  حالت   7 منها  جديدة  قائمة  حالة   38

و 23 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 8 حالت قادمة 

العدد  اإ�شافية لي�شل  من اخلارج، كما تعافت 17 حالة 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 276165.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية حالة واحدة، 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

حالتان، يف حني اأن 334 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 335 حالة قائمة. 
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يشهد انطالقة أشواط بطولة البحرين الدولية األولى الجمعة 

 انطالق سباق الخيل التاسع 
على كؤوس خالد بن حمد ونجليه والعيد الوطني

ينظم نادي راش��د للفروسية وس��باق الخيل 
ي��وم بعد غد الجمعة الس��باق التاس��ع لهذا 
الموس��م والذي س��يقام على كؤوس س��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 
لرئي��س المجلس األعلى للش��باب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية وكأس نجلي سموه سمو 
الش��يخ فيصل ب��ن خالد بن حم��د آل خليفة 
وس��مو الش��يخ عبداهلل بن خالد بن حمد آل 
خليف��ة، باإلضافة إل��ى كأس العيد الوطني 

المقدم من وزارة شؤون اإلعالم. 
كما سيشهد السباق التاسع انطالقة سلسلة 
أش��واط س��باقات بطولة البحري��ن الدولية 
األولى لس��باق الخي��ل والت��ي ينظمها نادي 
راشد للمرة األولى وبمشاركة مالك ومدربين 
وجي��اد م��ن مختل��ف اإلس��طبالت العالمية 

بجانب مجموعة اإلسطبالت البحرينية.
وتأتي فكرة تنظيم بطولة البحرين الدولية 
لس��باق الخي��ل على إث��ر النجاح��ات الباهرة 
والمكاس��ب وردود األفعال الدولية اإليجابية 
والثق��ة والس��معة الدولي��ة الطيب��ة الت��ي 
تحقق��ت من خ��الل تنظي��م النس��خ الثالث 
األولى لس��باق البحرين الدولي للخيل 2019 
كبي��رًا  دافع��ًا  ش��كل  مم��ا   2021 و2020، 
لتنظيم أول بطولة دولية لسباق الخيل على 
أرض البحرين بما يس��اهم في تعزيز مكانة 
مملك��ة البحرين ف��ي عالم رياضة س��باقات 
الخي��ل، وستش��كل نقلة نوعية في مس��يرة 
سباقات الخيل البحرينية من خالل استقطاب 
مجموعة م��ن جي��اد اإلس��طبالت العالمية 
ذات التصنيف��ات العالي��ة وبحضور مدربين 
وفرس��ان عالميين، وإن تنظي��م هذا الحدث 
الدولي على مضمار البحرين سيشكل إضافة 
ودعمًا للس��باقات الموس��مية التي ينظمها 

نادي راشد وأبرزها سباق كأس جاللة الملك 
وسباق كأس سمو ولي العهد.

وستش��تمل بطولة البحري��ن الدولية األولى 
عل��ى 10 أش��واط س��تقام بص��ورة متفرقة 
خالل سباقات الموسم الجاري، حيث ستكون 
مخصص��ة للخي��ل المصنف��ة م��ن »85 إلى 
100« عالميًا، وتبلغ إجمالي جوائزها المالية 
550 ألف جنيه أسترليني بواقع 50 ألف جنيه 
لكل شوط بحيث سينال الفائز بالمركز األول 
مبل��غ 30 أل��ف جني��ه، فيما س��ينال كل من 
المضم��ر والحصان األكثر نقاط��ًا في نهاية 
أش��واط البطولة عل��ى جائزة مالي��ة قدرها 

»25 ألف جنيه أسترليني«.
وق��د أعلن��ت قائمة الجي��اد المش��اركة في 
الس��باق والتي ضمت 64 جوادا في األشواط 

الثمانية للسباق النحو التالي:
الش��وط األول يقام على كأس س��مو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة لجياد جميع الدرجات 

والمبتدئ��ات م��ن خي��ل البحري��ن العربية 
مت��ر   1600 لمس��افة  »الواه��و«  األصيل��ة 
والجائ��زة 3000 دين��ار وبمش��اركة 4 جياد 
ه��ي: »كحي��الن عاف��ص 1695 – كحي��الن 
عافص 1708 – طويسان 1762 – الصقالوي 

.»1772
 الش��وط الثاني يقام على كأس سمو الشيخ 
عب��داهلل بن خال��د بن حم��د آل خليفة لجياد 
جميع الدرج��ات والمبتدئ��ات »نتاج محلي« 
مس��افة 1200 مت��ر والجائ��زة 3000 دينار 
وبمشاركة 5 جياد هي: »بريث تيكنج – هايل 

– رماني – شامخ – أفنان«.
الشوط الثالث يقام على كأس المنامة لجياد 
س��باق التوازن »مس��تورد« مس��افة 1400 
متر وبمش��اركة 16 جوادًا ه��ي »كينكس – 
مايستار – ميشن بوي – سونيا هيني – بريث 
أوف إير – هابي كراف – مبادل – الفجر مقبل 
– تيم��ر لين – وندر إل��زام – إن فيغل – كنغز 

نايت – ناتشورال باث – يوسيني – ال ماكوينا 
– زيزنيا«.

الشوط الرابع: يقام على كأس المحرق لجياد 
سباق التوازن مسافة 2000 متر وبمشاركة 
15 جوادًا هي »دوام – كالسيكل ويف – هاوزر 
بالك – مكاك – ماجيكل ويش – بوندس بوي 
– دارك ليون – فور بدن الند – ايس روشتين 
– أركوب – جوس��تينو – مارس الندنغ – ويت 

فور إفر – براينز – ذي إمبرور وذان«.
الش��وط الخام��س يق��ام عل��ى كأس س��مو 
الش��يخ فيصل ب��ن خالد بن حم��د آل خليفة 
لجي��اد الفئ��ة الثالث��ة مس��افة 2200 مت��ر 
والجائزة 4000 دينار وبمشاركة 5 جياد هي: 
»أصالن – ليفنغ آرت – نيوز بريكر – ش��داد – 

كامبولينا«.
الشوط السادس يقام على كأس سمو الشيخ 
خالد بن حم��د آل خليفة لجياد الفئة الثانية 
»مس��تورد« مس��افة 1200 مت��ر مس��تقيم 

والجائ��زة 10000 دينار وبمش��اركة 6 جياد 
هي »بفر زون – دارك ش��ادو – رومان ريفر – 

أليكو – غرافيت ستورم – ابن عربي«.
الشوط الس��ابع يقام على كأس سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليف��ة لجياد الفئة األولى 
»مس��تورد« مس��افة 1600 مت��ر والجائ��زة 
ه��ي  جي��اد   6 وبمش��اركة  دين��ار   10000
»بالس��ترا – بيوتش��امب بيجنال – باي الين 
– ك��وال فورس��ت – لجن��دري النتش – ش��بل 

الجزيرة«.
الش��وط الثام��ن يق��ام عل��ى كأس العي��د 
ش��ؤون  وزارة  »برعاي��ة  المجي��د  الوطن��ي 
األع��الم« والمخصص لجي��اد الدرجة األولى 
»مس��تورد« مس��افة 2400 مت��ر والجائ��زة 
10000 دينار وبمشاركة 7 جياد هي: »هارد 
تاسكماس��تر – هول��د س��واي – كنغ أوف ذي 
ثرون – ميدال وينر – بورت دوغالس – وات أ 

ولكم – ريكفري ران«.

وزير االعالم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

 النجمة يواجه االتحاد والمحرق
 أمام سماهيج بزين السالوي

عمر البلوشي «

تتواصل اليوم منافس��ات الجولة العاشرة لدوري زين لكرة السلة 
للموس��م الرياض��ي 2022/2021 بمواجهتي��ن تجمع األولى كل 
من فريقي النجمة واالتحاد عند الخامس��ة والنصف مس��اًء، ومن 
ثم يلتقي كل من فريقي المحرق وس��ماهيج عند تمام الس��اعة 
الس��ابعة والنصف مساًء، وذلك على صالة االتحاد البحريني لكرة 
الس��لة ب��أم الحصم. وفي اللق��اء األول، يخوض النجم��ة المباراة 
مع ضمانه لمقعده في الدور السداس��ي م��ن الدوري، حيث يركز 
الفري��ق على تحقي��ق االنتصار على الرغم من ذلك، وذلك س��عيًا 
نحو حسم المركز الثالث لصالحه، وخاصة أن تصريحات مسؤولي 
الفريق األخير تش��ير إلى رغبته��م بالفوز وع��دم إعطاء الفرصة 

لالتحاد لتحقيق االنتصار الذي سيبعد الحالة عن التأهل.
من جانبه، فإن االتحاد أم��ام فرصة كبيرة للتقدم وخطف مقعد 
بين فرق السداس��ي، حيث يتطلب على الفريق الفوز في مباراتيه 
القادمتي��ن لتحقي��ق ذلك مع امتالك��ه ألفضلي��ة االنتصار على 

الحالة في الدور التمهيدي في حال تساويهما بالنقاط.
وف��ي اللق��اء الثاني، يلتقي المح��رق نظيره س��ماهيج في مباراة 
يس��عى من خالله��ا الذيب إلى حس��م مقعده لل��دور الثاني من 
ال��دوري، في ظ��ل امت��الك الفريق فرص��ة كبي��رة لتحقيق ذلك 
وخاص��ة أمام منافس��ه الذي يقبع في المركز م��ا قبل األخير على 

سلم الترتيب العام للدوري.

انتصار تاريخي للبحرين على 
المنامة واألهلي يكتسح 
المدينة في زين السالوي

عمر البلوشي «

حقق نادي البحرين انتص��ارًا تاريخيًا على نظيره المنامة بنتيجة 
75 مقابل 72 في اللقاء الذي جمع كال الطرفين في افتتاح الجولة 
العاش��رة م��ن دوري زي��ن للدرجة األولى لكرة الس��لة للموس��م 
الرياضي 2022/2021، وذلك على صالة االتحاد البحريني للعبة 

بأم الحصم.
وشهدت المباراة تنافس��ًا بين الفريقين مع تقدم بسيط لصالح 
المنام��ة في الربع األول من اللقاء، ليخوض البحرين الربع الثاني 
بمس��توى أفضل ويتمكن من التعادل بنتيجة 32 مقابل 32 مع 

نهاية الشوط األول.
وش��هدت المب��اراة مس��توى قويًا بي��ن كال الفريقين ف��ي الربع 
الثال��ث مع تقارب النتيج��ة، لينجح البحرين ف��ي الربع األخير من 
قل��ب الطاولة لمصلحته قبل دقيقتين م��ن نهاية اللقاء، ليحقق 
البحري��ن نقطتي��ن مهمتين عززتا من موقفه ف��ي الحفاظ على 

موقعه في الدور السداسي.
وحص��ل محت��رف البحري��ن إبراهيم��ا توماس عل��ى أفضل العب 
ف��ي المب��اراة بتس��جيله 29 نقطة واس��تعادته الك��رة 14 مرة 
وصناعته فرصتين مس��جلتين. وفي اللقاء الثاني، اكتسح األهلي 
نظيره مدينة عيس��ى بنتيجة 140 مقابل 76، ليعزز النس��ور من 
صدارتهم لل��دوري بهذا االنتصار الس��احق، فيما واصل المدينة 
تذيل��ه الترتيب العام للدوري. وحصل العب األهلي أحمد حس��ن 
عل��ى أفضل العب في المباراة بتس��جيله 40 نقطة واس��تعادته 

الكرة 4 مرات وصناعته 3 فرص مسجلة.
وبه��ذا الف��وز انفرد األهلي بص��دارة الترتيب الع��ام برصيد 18 
نقط��ة، فيما ج��اء خلف��ه المنامة بمجم��وع 17 نقط��ة، وصعد 
البحرين إلى المركز الراب��ع مؤقتًا برصيد 15 نقطة، فيما واصل 

المدينة تذيله الترتيب العام برصيد 9 نقاط.

المنتخب الوطني لكرة القدم يودع كأس العرب مبكرًا

سوزا يرجع الخسارة أمام عمان لظروف المباراة
وّدع منتخبن��ا الوطن��ي األول لكرة الق��دم بطولة 
كأس العرب مبكًرا من الدور األول وبصورة مخيبة 
لآلمال والتوقعات بعد خس��ارته القاسية بثالثية 
نظيفة أم��ام عمان ف��ي خت��ام دور المجموعات، 
لتكت��ب نهاية مش��اركة متواضع��ة لألحمر الذي 
مكتفيا بنقطة وحيدة بتعادله السلبي مع العراق 
وخس��ارتين أم��ام قطر وعمان دون أن يس��جل أي 

هدف في البطولة.
ولم يتوق��ع الكثيرون أن تنتهي مش��اركة األحمر 
بهذه الصورة المتواضع��ة التي ال تعكس الحالة 
التي عاش��ها المنتخب ف��ي الفت��رة األخيرة التي 
ت��وج خاللها ببطولت��ي الخليج وغرب آس��يا، لكن 
المنتخ��ب فاجأ الجمي��ع بظه��وره المتواضع على 
جميع المستويات ورسم عالمات استفهام تحتاج 

إلى عملية تصحيح المسار في المرحلة القادمة.
وافتقد األحم��ر العديد من المقومات واألس��لحة 
الت��ي تميز به��ا ف��ي الفت��رة الماضي��ة وأبرزها 
افتقاد المنتخب لهويت��ه الفنية وكذلك العزيمة 
وال��روح القتالي��ة المعه��ودة عن��ه والت��ي كانت 
غائبة خصوصا في لق��اء عمان الذي لم يكن أكثر 
المتش��ائمين يتوقع هذا السيناريو المرير بعدما 
كان س��قف التوقع��ات والطموح��ات مرتفعا نحو 
تحقي��ق نتيجة إيجابية والتأهل إل��ى ربع النهائي 

لكن جرت األمور عكس االتجاه.
كما ظه��رت األخطاء والثغرات الفنية س��واء على 
صعيد المس��توى الجماعي للمنتخب وغياب عامل 
االنس��جام وترابط الخطوط أو المس��توى الفردي 
لالعبي��ن الذين ظه��روا بعيدا عن مس��توياتهم 
المعروفة، وتعددت األخطاء في الناحية الدفاعية 
والس��لبية الهجومية خالل المباريات الثالث والتي 
راوح فيه��ا األداء م��ن البداية الجيدة نس��بيا أمام 
قط��ر في االفتتاح قبل التراجع في مباراتي العراق 
وعمان مما جعل المنتخب عاجًزا عن تس��جيل أي 

هدف.
وعلق مدرب منتخبنا الوطني البرتغالي سوزا على 
خسارة األحمر أمام عمان وخروجه من الدور األول 
بأن المنتخب لم يظهر بالشكل المطلوب وسارت 
مجري��ات وظ��روف المب��اراة في غي��ر صالحنا على 

عكس الفريق العماني األكثر تنظيما وتركيًزا.
وقال س��وزا: »دخلنا المباراة برغب��ة الفوز وحاولنا 
فرض أس��لوبنا في البداية لكنن��ا واجهنا صعوبة 
من جانب الفريق العماني والذي استطاع التقدم 
بهدف، وفي الش��وط الثاني حاولن��ا الدخول بقوة 
لك��ن فوجئنا بهدف عماني مبك��ر فصعبت األمور 
عل��ى منتخبن��ا وحاولنا إج��راء تبديالت لتنش��يط 
الفري��ق وتقليص فارق النتيج��ة لكن دون جدوى 

حيث استمرت األفضلية للفريق العماني«.
وطال��ب س��وزا ب��أال تك��ون كأس الع��رب نهاية 
للفريق بل يمكن االس��تفادة منها ضمن مسيرة 
العمل المتواص��ل في تطوير الفري��ق والالعبين 
واكتس��اب خبرة المباريات من أجل االستحقاقات 
القادم��ة للمنتخ��ب. وأك��د محم��د جعف��ر، قائد 
منتخبنا الوطني لكرة القدم، أن المنتخب لم يظهر 
بالمستوى المطلوب في مباراة عمان وهو ما أدى 

لخسارته بثالثية نظيفة، ليودع كأس العرب.
وقال سيد جعفر إن منتخبنا كان بعيًدا عن مستواه 
ف��ي ه��ذه المب��اراة وعجز ع��ن صناع��ة الخطورة 
والف��رص حتى الكرات التي س��نحت لالعبينا خالل 
الش��وط األول لم تس��تثمر على عك��س المنتخب 

العمان��ي ال��ذي كان الط��رف األفضل واس��تثمر 
الفرص التي س��نحت إليه وترجمه��ا لفوز بثالثة 
أهداف«. وأضاف: »لم نظهر بالمستوى المطلوب 
ف��ي المب��اراة، كنا ن��درك أن المواجهة س��تكون 
صعبة وقوية، خاصة أن المنتخب العماني يمتلك 
إمكان��ات جيدة«. وق��ال: »ال توجد أس��باب لعدم 
ظهور المنتخب بمس��تواه أو تحقي��ق االنتصارات 
لكن هذه كرة القدم أحيانا ال يحالفك التوفيق في 

بعض البطوالت«.
وأعرب مهاجم منتخبنا الوطني محمد الرميحي عن 
الحزن بس��بب الخروج المبكر لمنتخبنا من بطولة 
كأس الع��رب، مقدما االعتذار للجماهير البحرينية 
وأنه ال توجد مبررات لهذه الخسارة وعدم التوفيق 
في هذه البطول��ة التي كانت طموح��ات منتخبنا 
فيها كبيرة في المنافس��ة. وقال الرميحي »دخلنا 
مباراة عمان بطموح الف��وز والتأهل للدور الثاني 
وحاولنا وحصلنا على عدة هجمات لم نس��تثمرها، 
لك��ن األم��ور ف��ي بداية الش��وط الثان��ي باغتتنا 
ولخبطت الحس��ابات بعد دخ��ول الهدف العماني 
الثاني في بداية الش��وط مم��ا صعب مهمتنا في 
العودة للمب��اراة وأصابنا باالرتب��اك والتراجع في 

األداء«.
ووص��ف العب منتخبنا الوطني لكرة القدم جاس��م 
الش��يخ الخس��ارة القاس��ية لمنتخبنا أم��ام عمان 
بثالثية وخروج��ه من الدور األول ل��كأس العرب، 
بأن��ه ش��كل خيبة أم��ل لجمي��ع العب��ي المنتخب 

وجماهيره.

وقال جاس��م الش��يخ »نش��عر كالعبين بخيبة أمل 
لدينا بسبب النتائج المتواضعة وكذلك المستوى 
ال��ذي ظهرن��ا عليه وال��ذي ال يعكس المس��توى 
الحقيقي وإمكانيات منتخبنا، فنحن لدينا مستوى 
أفضل لكن ظروف مباراة عمان لم تس��اعدنا على 
تقدي��م األفضل خصوص��ا أن المنتخ��ب العماني 
فريق جي��د واس��تحق الفوز ألنه اس��تغل الفرص 

التي سنحت له خالل المباراة«.
وأض��اف: »نح��ن نتحم��ل كالعبي��ن المس��ؤولية 
في ه��ذه النتائ��ج المتواضعة، ونق��دم اعتذارنا 
نس��عى  ب��أن  ونعده��م  البحريني��ة  للجماهي��ر 
للتعوي��ض ومس��ح الص��ورة خالل االس��تحقاقات 

المقبلة للمنتخب«.
انك��و  ب��ر  العمان��ي  المنتخ��ب  م��درب  وعب��ر 
إيفانكوفيتش عن س��عادته بالفوز على البحرين 
والتأهل إلى الدور ربع النهائي بجدارة بعدما قدم 
العبو الفريق مب��اراة كبيرة وأثبتوا اس��تحقاقهم 

الفوز والتأهل.
وق��ال برانكو ف��ي المؤتمر الصحف��ي الذي أعقب 
المباراة: »س��عداء جدا لفوزنا اليوم على البحرين، 
والتأه��ل، وس��عيد لم��ا قدم��ه الالعب��ون طوال 
المب��اراة، لق��د خلقوا الكثير من الف��رص، رغم أن 
المنتخ��ب البحرين��ي كان ن��دا قوي��ا، ولكن أثبت 
العبون��ا اليوم قدراته��م وإمكاناتهم واس��تحقوا 
الف��وز«. وأض��اف: »قدمن��ا أداء كبي��را ف��ي ه��ذه 
المب��اراة، وعندما تقدمنا ف��ي النتيجة، لم نتراجع 
وحاولن��ا تعزيز تقدمنا بأه��داف أخرى فنجحنا في 
تحقيق ذلك، كما أن بعض الالعبين شاركوا للمرة 
األولى وقدموا مستوى جيدا«. وعن مباراة تونس 
في ال��دور ربع النهائي قال: »نحن سنس��تعد لها 
جيدا ونعرف قوة المنتخب التونسي، ونحن نحترم 
كل المنتخبات، وسندخل المباراة بعزيمة الفوز«.

وأك��د منتخب عمان تفوقه على منتخبنا البحريني 
في العش��ر س��نوات األخيرة فس��جل ف��وزا جديًدا 
خ��الل كأس الع��رب ليرفع رصيد ع��دد انتصاراته 
إلى 5 انتص��ارات و7 تعادالت في آخ��ر 12 مباراة 
جمعتهما فيما يعود آخر فوز لمنتخبنا على عمان 
بهدفي��ن لالش��يء في بطول��ة اتحاد غرب آس��يا 

.2010
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  الطالب علي نجم المسرح
 المدرسي والكشافة رغم التوحد

التعلي��م  ف��ي  الدم��ج  فت��ح 
الحكومي أوس��ع أب��واب النجاح 
والتأل��ق أم��ام الطال��ب عل��ي 
التغّلب  عيس��ى، فتمّكن م��ن 
على اضط��راب التوحد، وبرزت 
والتفاع��ل  للتعّل��م  دافعيت��ه 
االجتماعي م��ع أقرانه، ورغبته 
وانضباط��ه  التط��ور،  ف��ي 
ف��ي الحض��ور، وحرص��ه عل��ى 
حت��ى  الصفي��ة،  مهام��ه  أداء 
أصب��ح نجمًا في دراس��ته وفي 
مث��ل  الطالبي��ة  األنش��طة 
وفري��ق  المدرس��ي  المس��رح 

الكشافة وطابور الصباح. 
وانطلقت قصة علي مع التحدي 

والتميز في برنامج الدمج بمدرسة سعد ابن أبي وقاص االبتدائية للبنين، 
والتي بدأت بدمجه جزئيًا في الصفوف العادية، وتنفيذ بقية الدروس في 
الص��ف الخاص بطلبة التوحد، مع قي��ام معلماته برصد المالحظات على 

أدائه بجوانب القوة والضعف، للعمل على تطويرها.
 وبعد أن تم العمل بشكل مكثف على تقوية قدراته األكاديمية والسلوكية 
الت��ي يتطل��ب توافرها في التلميذ ف��ي الصف العادي، ت��م االنتقال إلى 
دمجه كليًا ف��ي الصف الثاني االبتدائي، حيث ي��درس اآلن بصورة كاملة 
برفقة زمالئه في أحد الصفوف العادي��ة، منضبطًا وملتزمًا بأداء مهامه 
المدرسية واألنشطة الموكلة إليه، ومعتمدًا على نفسه بشكل كامل منذ 
قرع جرس البداية وحتى االنصراف. يأتي ذلك ضمن نجاحات وزارة التربية 
والتعليم في تطبيق سياس��ة دمج ذوي العزيمة في المدارس الحكومية، 
تحقيق��ًا لمبدأ التعلي��م الجميع، عبر ضمان خدم��ات تعليمية ذات جودة 
لجميع فئات الطلبة، بإشراف كوادر ذات كفاءة عالية، ووفق مناهج وبرامج 

تربوية متخصصة، وفي ظل وجود بنية تحتية متكاملة.

علي معاذ

»الخليج العربي« تسّجل براءة اختراع عالمية 
الكتشاف لقاح من الجيل الثاني ضد »كورونا«

العرب��ي  الخلي��ج  جامع��ة  أكمل��ت 
اإلج��راءات الالزمة لتس��جيل الملكية 
الفكري��ة بش��أن اكتش��اف الش��فرة 
الوراثي��ة لفي��روس كورون��ا وتطوير 
لقاح جديد ض��د الفيروس، وذلك في 
سابقة جديدة لجهود االبتكار والبحث 
العلمي. وقال رئي��س جامعة الخليج 
العربي الدكتور خالد العوهلي إن هذا 
االكتش��اف تحقق بفضل من اهلل ثم 
بجهود فري��ق بحثي علمي متخصص 
بقي��ادة أس��تاذ كرس��ي المل��ك فهد 
للتقني��ات الحيوي��ة الطبي��ة بجامعة 
الخلي��ج العرب��ي والمتخص��ص ف��ي 
علوم البيولوجيا الجزيئية والهندس��ة 
الوراثي��ة والتقني��ات الحيوية الطبية 

األس��تاذ الدكت��ور محم��د فت��ح اهلل، 
ومش��اركة فريق بحثي بقس��م علوم 

الحياة بكلية الدراسات العليا. 
وجاء هذا االكتشاف عبر مشروع بحث 

وتطوير بدع��م وتمويل من الجامعة 
تم من خالله فك شفرة المناعة التي 
تمنح الوقاي��ة الطبيعية ضد فيروس 
كورون��ا، وذل��ك بتحدي��د أج��زاء من 
الزاللية الس��طحية التي يس��تعملها 
الفي��روس القتح��ام الخالي��ا والت��ي 
تؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة فعالة 
تحمى من المرض عند أكثر من %80 

من المصابين بفيروس كورونا. 
وتوص��ل الفري��ق البحث��ي إل��ى هذا 
االكتش��اف المحوري من خالل دراسة 
المناع��ة الذاتي��ة الت��ي تكونت لدى 
500 مص��اب بالفي��روس بالمملكة، 
وق��د فت��ح ه��ذا االكتش��اف المج��ال 
لتطوي��ر الجي��ل الجديد م��ن لقاحات 

كورونا، إذ يعتبر تاريخ 29 من ش��هر 
نوفمب��ر 2021 تاريخ تس��جيل براءة 
االخت��راع ل��دى المنظم��ة األمريكية 
للملكي��ة الفكري��ة تاري��خ األولوي��ة 
للق��اح جامع��ة الخلي��ج العرب��ي ضد 
مرض كورونا. وأش��ار رئيس الجامعة 
إل��ى أن الحجم الهائل لجائحة كورونا 
واالجتماعية  االقتصادي��ة  وتبعاتها 
العميق��ة أدى إل��ى تس��ابق الجهود 
العالمي��ة الحثيث��ة والمكثف��ة ف��ي 
الجامعات العالمية المرموقة ومراكز 
األبح��اث الدولي��ة المتقدم��ة وف��ي 
العمالقة الكتشاف  العقاقير  شركات 
خصائ��ص في��روس كورون��ا وتطوير 

اللقاحات المضادة للفيروس.

د. خالد العوهلي

السبت واألحد عطلة أسبوعية 
باإلمارات.. والجمعة نصف دوام

ق��ال وزير الموارد البش��رية والتوطين اإلماراتي عب��د الرحمن العور: »إن 
القط��اع الخاص س��يكون لديه مرونة ف��ي اختيار عطلة نهاية األس��بوع 
للموظفي��ن لديه«، موضحًا أن س��اعات العمل س��تعزز اندم��اج القطاع 

المصرفي اإلماراتي مع المجتمع المصرفي العالمي.
وأوض��ح الوزير ف��ي تصريح��ات للصحافيي��ن، أن البنك المركزي س��يغير 
س��اعات العمل لالمتثال لعطلة نهاية األسبوع الجديدة، حسب ما نقلته 
وكالة رويترز. وذكر أن البنك المركزي سيتناول التغيير في ساعات العمل 
مع البنوك في الوقت المناس��ب بتفاصيل يرون أنها ضرورية للتواصل مع 

البنوك.
وتابع: »التغيير سيسمح لبورصتي اإلمارات ألن تكونا أكثر توافقا وتكامال 
مع األسواق األخرى حول العالم«. وأعلنت حكومة اإلمارات، النظام الجديد 
للعمل األس��بوعي للقط��اع الحكومي االتح��ادي بالدولة، لتك��ون 4 أيام 
ونص��ف يوم عمل، وذلك من ي��وم االثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل 

في يوم الجمعة.
وذكرت الحكومة أن العطلة األس��بوعية س��تكون يومي الس��بت واألحد، 
وذل��ك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022، عل��ى أن يكون األحد 2 يناير إجازة 

رسمية.
وستكون ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة 7.30 صباًحا إلى 12:00 
ظهرًا )4 س��اعات ونصف(، وس��يتم اإلعالن الحقًا عن س��اعات الدوام في 

المدارس الحكومية في الدولة.

 شاب شجاع ينقذ فتاة فيتنامية 
في اللحظات األخيرة من االنتحار

تداولت وس��ائل اإلعالم العالمية، فيديو يحبس األنفاس لش��اب ش��جاع 
أنق��ذ فتاة فيتنامية ف��ي اللحظات األخيرة من االنتح��ار بدفعها بطريقة 
ال تصدق داخل ش��رفة المن��زل التي هددت بالقفز من��ه. ويظهر الفيديو 
الفتاة في وضع االس��تعداد للقفز قبل أن يتس��لل الشاب بجوارها دون أن 

تشعر قبل أن يفاجئها ودفعها داخل الشرفة.

 طائرة تسقط 
عموديًا في معرض سيارات

انتش��ر على مواق��ع التواصل االجتماع��ي مقطع مصور لطائ��رة صغيرة 
تس��قط عموديًا بس��رعة رهيبة فوق معرض لبيع الس��يارات بالقرب من 
مطار بوالية أوريغون األمريكية. وأدى الحادث إلى انفجار الطائرة ومقتل 
قائدها والتس��بب في حريق ضخم أتى على قرابة 25 سيارة. وقال رئيس 
اإلطف��اء جون كارنز ف��ي تصريحات لإلعالم بالمط��ار: »إن الطائرة كانت 

تزودت بالوقود قبل إقالعها، وكان على متنها شخص واحد«.
وس��قطت بعد إقالعه��ا بدقائق فوق معرض وكيل ش��يفروليه الذي يقع 

على بعد نصف ميل جنوب مطار روج فالي الدولي ميدفورد.

نجم الراب درايك 
يطلب سحب ترشيحه لجوائز »غرامي«

طلب نجم الراب الكندي درايك من منظمي جوائز »غرامي« 
س��حب ترش��يحيه في فئتين منها، فاس��تجابت أكاديمية 
صناعة الموس��يقى األمريكية لرغبته، عل��ى ما أفادت به 
أمس مصادر قريبة من المعنيين لوكالة »فرانس برس«.
ومع أن درايك اختير الش��هر الفائت بين المتنافسين على 
الجوائز في فئتين خاصتين بموس��يقى الراب، فإن ألبومه 
»س��يرتيفايد الفر بوي« الذي حقق نجاحًا كبيرًا لم ينل أي 

ترشيح في الفئات العامة األكثر استقطابًا لالهتمام.
وس��بق لدراي��ك أن انتق��د األكاديمية مرارًا متهم��ًا إياها 

بأنها تتجاهله.
ويواج��ه المغن��ي م��ن جه��ة أخ��رى ع��ددًا م��ن الدعاوى 
القضائية رفعها ضده متضررون من تدافع أدى إلى مقتل 
عشرة أشخاص خالل حفلة موس��يقية في تكساس شارك 

في قسم منها إلى جانب مغني الراب ترافيس سكوت.
ول��م يصدر عن أوس��اط درايك أي توضيح بش��أن خلفيات 

طلبه سحب ترشيحيه.
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مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  دانـــت 
البحرين استمرار ميليشيا الحوثي 
اإلرهابية في اســـتهداف المنشـــآت 
واألعيان المدنيـــة بالمملكة العربية 
السعودية الشقيقة، وتستنكر بشدة 
قيامهـــا بإطـــاق صاروخ باليســـتي 
تجـــاه مدينـــة خميس مشـــيط، في 
اعتداء ســـافر على ســـيادة المملكة 
وأمنها واســـتقرارها وتهديد خطير 

ألمن وسامة المدنيين اآلمنين.
وأشـــادت وزارة الخارجيـــة بكفاءة 
ويقظـــة قـــوات الدفاعـــات الجويـــة 
مـــن  تمكنـــت  التـــي  الســـعودية 
وتدميـــره،  الصـــاروخ  اعتـــراض 
مؤكدة وقـــوف مملكة البحرين في 
صـــف واحـــد إلـــى جانب شـــقيقتها 
ضـــد  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
كل ما يســـتهدف أمنها واستقرارها 

وسامة أراضيها.

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عن تعاطف مملكة البحرين مع حكومة وشـــعب 
جمهوريـــة إندونيســـيا جـــراء ثـــوران بـــركان ســـيميرو فـــي إقليـــم جـــاوه 
الشـــرقية، الذي أســـفر عن مقتل وإصابة عشـــرات األشـــخاص، معربة عن 
خالـــص التعـــازي والمواســـاة ألســـر وذوي الضحايـــا وللحكومـــة والشـــعب 
اإلندونيســـي الصديق، وتمنياتها بالشـــفاء العاجـــل للمصابين، مؤكدة على 
ثقتها في قدرة جمهورية إندونيسيا على تجاوز هذه األزمة بأقل األضرار 

والخسائر الممكنة.

دانـــت وزارة خارجية مملكة البحرين بشـــدة التفجيـــر اإلرهابي الذي وقع 
بالقرب من استشـــارية مستشفى الجمهوري )البصرة التعليمي( بجمهورية 
العـــراق الشـــقيقة، وأدى إلـــى مقتـــل وإصابة عـــدد من المدنييـــن، في عمل 
إرهابـــي جبـــان يتنافـــى مـــع كافـــة المبـــادئ والقيـــم األخاقيـــة والدينيـــة 

واإلنسانية.
وأكـــدت الـــوزارة وقـــوف مملكة البحريـــن مع جمهوريـــة العراق الشـــقيقة 
وتضامنهـــا معهـــا فـــي حربهـــا ضد اإلرهـــاب، مجـــددة التأكيد علـــى موقف 
مملكـــة البحرين الثابت الرافض للعنف والتطرف واإلرهاب بكافة أشـــكاله 

وصوره ومهما كانت دوافعه.

صف واحد مع السعودية 
ضد ميلشيا الحوثي

تعاطف بحريني مع إندونيسيا جراء ضحايا بركان

“الخارجية”: تفجير البصرة عمل إرهابي جبان

7000 ارتادوا حديقة المحرق الكبرى في 4 أيام
مزودة بـ 23 جهاًزا للتمارين الرياضية

أكـــدت بلديـــة المحـــرق أنها مســـتمرة في 
تطوير وتهيئة المنتزهات والحدائق وفق 
أعلـــى المعاييـــر التـــي تضمن اســـتدامتها 
وتلبي متطلبات التطور العمراني لمملكة 
حديقـــة  افتتـــاح  أن  منوهـــة  البحريـــن، 
المحـــرق الكبـــرى المقامـــة علـــى مســـاحة 
90,692 متـــر مربـــع جـــاء تنفيذهـــا ضمن 
خطط وزارة شئون البلديات والتخطيط 
العمراني وبلدية المحرق لجعلها نموذجًا 
لمـــا تحويـــه مـــن مكونـــات تحافـــظ على 
البيئـــة وتحقـــق رؤيـــة الوزارة فـــي زيادة 

مساحة الرقعة الخضراء.
وفـــي هذا الصدد، قالـــت البلدية في بيان 
صحفـــي إن عـــدد الذيـــن ارتـــادوا حديقة 
يـــوم  افتتاحهـــا  منـــذ  الكبـــرى  المحـــرق 
الخميس الماضي إلـــى يوم األحد قد بلغ 
7000 شـــخص أي بمعدل 1750 شـــخصا 
يوميًا، منوهة بأن البلدية عملت وبشـــكل 
دؤوب فـــي توفيـــر االحتياجـــات الازمة 
للمرتاديـــن من خدمات عامة وحراســـات 

وأعمال النظافة المستمرة.
وأشـــارت إلـــى أن تنفيذ مشـــروع تطوير 
ضمـــن  جـــاء  الكبـــرى  المحـــرق  حديقـــة 

برنامج عمل الحكومة برئاسة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
وضمن رؤية مملكة البحرين االقتصادية 
اســـتدامة  علـــى  تقـــوم  التـــي   ،2030
المشـــاريع الحيوية، حيث تعتبر الحديقة 
معلمًا مهمًا وتاريخيًا على مســـتوى الباد 

وبالتحديد محافظة المحرق.
وقالـــت بلديـــة المحـــرق إن عنـــد تنفيـــذ 
جميـــع  مراعـــاة  تـــم  المشـــروع  مراحـــل 
الحديقـــة  فـــي  األهالـــي  احتياجـــات 
بالتنســـيق مـــع المجلـــس البلـــدي لبلديـــة 

المحـــرق، حيـــث أنشـــئت منطقتـــا ألعاب 
مظللتـــان لألطفال تحتـــوى على مختلف 
االلعـــاب التي تـــم توزيعها وفقا لشـــروط 
السامة العالمية”. ويشار في هذا السياق 
أنـــه روعـــي فـــي تصميـــم وتنفيـــذ أعمال 
التطوير الحديقة دمج ألعاب ذوي الهمم 
انطاقـــًا مـــن خال مراعـــاة حقوقهم في 
الدمج مجتمعيًا، إذ تبلغ مســـاحة منطقة 
األلعـــاب حوالي 2000 متـــر مربع، مغطاة 
المواصفـــات  بأرضيـــة مطاطيـــة حســـب 
العالميـــة تضمـــن علـــى ســـامة األطفـــال 
اثنـــاء اســـتخدامهم لأللعاب، كمـــا تحوي 

الحديقـــة تحتـــوي علـــى مـــا يقـــارب 23 
جهـــازا للتمارين الرياضيـــة، موضحة من 
أنه “تم وضع مجموعة منها تحت منطقة 
كبيرة ومظللة بينما توزعت األخرى على 
امتـــداد الممشـــى لتعطي للجميـــع فرصة 

االحماء قبل ممارسة الرياضة”.

كما روعي في عملية التخضير والتشجير 
فـــي الحديقـــة زراعة أنواع من األشـــجار 
التي تتاءم مع المنـــاخ البحريني بهدف 
درجـــات  وتخفيـــض  المنـــاخ  تحســـين 
الحـــرارة كزراعـــة نخيل التمر واالشـــجار 
البحرينية المثمرة وأشجار الظل والزينة.

البسيتين- بلدية المحرق

أكــد الرئيــس التنفيــذي لهيئــة تنظيــم ســوق العمل جمال العلوي أن الهيئة تعمــل على تطبيق نظام حماية األجور في مراحله الثالث بما يســهم في 
حفظ حقوق اصحاب العمل والعمالة، مشيًرا إلى أن عملية تطبيق نظام حماية األجور تنقسم إلى ثالث مراحل وانطلقت المرحلة األولى في مايو 
الماضي والتي تشــمل أصحاب العمل ممن لديهم أكثر من 500 عامل، فيما تم تطبيق المرحلة الثانية في األول من ســبتمبر الماضي والتي تشــمل 
أصحاب العمل ممن لديهم 50 – 499 عاماًل، وسيتم إطالق المرحلة الثالثة في شهر يناير 2022 وتشمل أصحاب العمل الذين لديهم 1 – 49 عامالً.

وأوضـــح العلـــوي أن نظام حمايـــة األجور 
يعـــد أحـــد أبـــرز األنظمة المســـتحدثة لدى 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل والتـــي تتميز 
بالربـــط اإللكترونـــي الـــذي تتشـــارك فيـــه 
الهيئـــة ومصـــرف البحريـــن المركـــزي مـــع 
مختلـــف المؤسســـات الماليـــة والمصرفية 
فـــي المملكـــة، حيـــث يهـــدف إلـــى ضمـــان 
حســـاباتهم  إلـــى  العمـــال  أجـــور  تحويـــل 
المصرفية بشـــكل منتظم وفي مواعيدها 
المقررة بما يعزز الشفافية وعملية الرقابة 
ويدعم تسوية النزاعات العمالية المتعلقة 
إلـــى  باإلضافـــة  وجـــدت،  إن  باألجـــور 

المساهمة في تنظيم سوق العمل.
إلـــى أن المؤسســـات المســـتهدفة  وأشـــار 
فـــي المرحلـــة األولـــى مـــن نظـــام حمايـــة 
األجـــور قد أتمت انضمامها للنظام بنســـبة 
100 %، فيمـــا تجـــاوزت نســـبة التزامهـــا 
عبـــر  لديهـــا  العامليـــن  رواتـــب  بتحويـــل 
النظام اإللكتروني 80 %، وذلك من خال 
مختلـــف المؤسســـات الماليـــة والمصرفية 
ومـــزودي الخدمـــة المعتمدين من مصرف 
البحريـــن المركـــزي، حيـــث أعلنـــت هيئـــة 
تنظيـــم ســـوق العمل عن تطبيـــق المرحلة 
األولـــى من نظام حمايـــة األجور في مايو 

الماضـــي، وذلـــك بنـــاًء علـــى قـــرار مجلس 
الوزراء بشأن تطبيق نظام حماية األجور، 
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  بقـــرار  وإلحاقـــًا 
االجتماعيـــة رقم )22( لســـنة 2021 بشـــأن 
مراحل تطبيق النظام للعّمال في منشـــآت 

القطاع الخاص.
كما أشـــاد الرئيس التنفيـــذي لهيئة تنظيم 
ســـوق العمـــل بانضمـــام أكثـــر مـــن 87 % 
مـــن المؤسســـات والشـــركات المســـتهدفة 
فـــي المرحلـــة الثانية حتـــى اآلن من نظام 
حماية األجور والذي أطلقت في ســـبتمبر 
الماضـــي، حيـــث ســـجلت نســـبة االلتـــزام 

بدفـــع األجور عبر النظام ما يقارب 61 %، 
موضحـــًا حرص الهيئة علـــى التواصل مع 
أصحاب العمل بصورة مباشـــرة ومستمرة 
للتأكـــد مـــن االلتـــزام التـــام بســـداد أجـــور 
أي  وتذليـــل  لديهـــم،  المســـجلين  العّمـــال 

صعوبـــات قد تحـــول دون التســـجيل في 
النظام خال الفترة المقررة.

وجـــدد التأكيد على الحرص على الحفاظ 
علـــى حقوق العمالة وأصحاب العمل وفقًا 
للتشـــريعات والمواثيـــق الدوليـــة، وصون 
الحقوق المالية والتي يحكمها عقد العمل 
وذلـــك مـــن خـــال مـــا يتيحـــه النظـــام من 
صيغـــة إلكترونية ُتســـهم في تعزيز عملية 
الرقابـــة والتأكد من إيفـــاء أصحاب العمل 

بالتزاماتهم تجاه العمال.
وقال العلـــوي: لقد حرصت الحكومة على 

إطاق مشـــروع نظام حماية األجور على 
مراحـــل عـــدة وذلـــك حرصًا على تســـهيل 
علـــى  والعمـــل  للنظـــام  االنضمـــام  عمليـــة 
عماليـــة.  قضايـــا  أو  نزاعـــات  أي  تســـوية 
حيـــث يوفر النظام الدعم الازم ألصحاب 
األعمـــال ويبـــدي المرونة الكافيـــة لضمان 
وتعزيـــز  االقتصـــادي  النمـــو  اســـتدامة 
اإلنتاجيـــة وضمـــان حقوق جميـــع أطراف 

اإلنتاج.
تعـــاون  التنفيـــذي علـــى  الرئيـــس  وأثنـــى 
مصـــرف البحرين المركـــزي وحرصه على 
تســـهيل اإلجـــراءات المتعلقـــة باالنضمـــام 
فـــي فتـــح حســـابات  للنظـــام، والمتمثلـــة 
مصرفيـــة لكافـــة العمـــال المســـجلين فـــي 
المنشـــأة )مواطنيـــن ومقيميـــن( فـــي أحد 
البنـــوك التجاريـــة أو المؤسســـات الماليـــة 
المرخصـــة والمعتمـــدة وذلك دون الحاجة 

إلى زيارة مكاتب الهيئة.

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

80 % التزام المؤسسات بتحويل الرواتب عبر البنوك
“سوق العمل”: إطالق ثالث مراحل “حماية األجور” يناير المقبل

ــة ــال ــم ــع ــوق ال ــقـ ــال عـــلـــى حـــفـــظ حـ ــ ــم ــ ــاب األع ــ ــح ــ ــرص أص ــحـ ــد بـ ــي ــش ــوي ي ــلـ ــعـ الـ

سعادة السيد جمال عبد العزيز العلوي

شـــاركت مملكـــة البحريـــن فـــي االحتفـــال 
باليـــوم العالمـــي لمكافحـــة نقـــص المناعة 
المكتســـب )اإليدز( والذي يصـــادف األول 
من ديســـمبر من كل عام وهـــو اليوم الذي 
يتـــم فيـــه تســـليط الضـــوء علـــى الجهـــود 
الوطنيـــة التي تقوم بها وزارة الصحة في 
مجال نشـــر وتعزيـــز الوعي فـــي المجتمع 
حـــول مـــرض اإليـــدز وســـبل الوقايـــة منه 
وحقوق المتعايشـــين مـــع المرض وذويهم 
والمتأثريـــن بـــه، إلـــى جانـــب اســـتعراض 
ومواكبة آخر مستجدات هذا المرض على 

الصعيدين المحلي والعالمي.
وحققت مملكـــة البحرين إنجـــازات رائدة 
الوطنيـــة  الخطـــط  تنفيـــذ  صعيـــد  علـــى 
لمكافحـــة مرض نقص المناعة المكتســـب 
“اإليدز” وتعتبر المملكة من الدول السباقة 
فـــي تطبيـــق وتنفيـــذ العديد مـــن األنظمة 

والتشـــريعات التـــي تتوائم وتتماشـــى مع 
المبادرات العالمية.

جهـــود  بتفعيـــل  المملكـــة  وقامـــت  كمـــا 
مكافحـــة مـــرض نقص المناعة المكتســـب 
والتـــي تمتـــد علـــى مختلـــف المســـتويات 
ســـواء مـــن خـــال نشـــر الوقايـــة بالرعاية 
األوليـــة وتقديـــم ســـبل العـــاج بالرعايـــة 
الثانوية وهي جهود مســـتمرة ومتواصلة 
والراميـــة  المنشـــودة  األهـــداف  لتحقيـــق 
إلـــى منـــع انتقال العـــدوى بالفيـــروس عبر 
البرامج الوقائية والتشخيص المبكر ومنع 
المضاعفـــات، وتوفيـــر مجمـــل الخدمـــات 
العاجية إلى جانب القضاء على مختلف 
مـــع  المتعايشـــين  ضـــد  التمييـــز  أشـــكال 

المرض.
كمـــا والتزمـــت المملكة بتحقيـــق األهداف 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  التـــي تضعهـــا 
لتحقيـــق هدف الحـــد من انتشـــار المرض 

والتخلـــص من تداعياته، وذلك عن طريق 
اإلقليميـــة  االجتماعـــات  فـــي  المشـــاركة 
والجلســـات العلمية واالجتماعات الدولية 
والخطـــط  البرامـــج  وتفعيـــل  وتنفيـــذ 
األهـــداف  هـــذه  لتحقيـــق  المختلفـــة 

والمساعي المشتركة.
وطبقـــًا لمـــا جاء فـــي القرار رقم )1( لســـنة 
2017 يتمتـــع المتعايشـــون مـــع الفيروس 
يكفلهـــا  التـــي  الحقـــوق  كافـــة  بممارســـة 
الدســـتور واالتفاقيـــات الدوليـــة المصادق 
عليهـــا، والتـــي تؤكـــد حظـــر كل فعـــل أو 
امتنـــاع يشـــكل تمييـــزًا ضد المتعايشـــين 
أجناســـهم  اختـــاف  علـــى  المـــرض  مـــع 
وأعمارهم. كما أنه وبحســـب ما ورد ضمن 
القانـــون بـــأن للمتعايشـــين مـــع الفيـــروس 
الحق في تلقي كافة أنواع العناية الطبية 
والعاج المنتظم في المستشفيات العامة 

والمراكز الحكومية المتخصصة.

البحرين ملتزمة بأهداف “الصحة العالمية” في الحد من انتشاره

جهود لمكافحة اإليدز وتجريم التمييز ضد المتعايشين

المنامة - هيئة الكهرباء و الماء

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  مـــن  ســـعًيا 
لتحقيق الشـــراكة المجتمعيـــة الفاعلة، 
ونقـــل الخبرات مع مختلـــف القطاعات 
الحكوميـــة  التعليميـــة  والمؤسســـات 
الكهربـــاء  هيئـــة  نظمـــت  والخاصـــة، 
ترشـــيد  إدارة  فـــي  المتمثلـــة  والمـــاء 
الكهربـــاء والمـــاء زيـــارة ميدانيـــة إلـــى 
مدرسة اإليمان وذلك من أجل االطاع 
علـــى مشـــروع الطالبات حـــول المباني 
المشـــروع  ضمـــن  الذكيـــة  المســـتدامة 
الطالبـــات  وقامـــت   .steam القائـــم 
باستعراض المشـــروع على المختصين 

بالهيئـــة وهـــم المهنـــدس ســـيد حيـــدر 
علوي ســـلمان، والمهندســـة درة العلوي 
الذيـــن بدورهم قدموا المشـــورة الفنية 
والمعلومـــات للطالبات وذلـــك من أجل 

تطوير وتحسين مشروعهم.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك قـــام المختصيـــن 
والمـــاء  الكهربـــاء  ترشـــيد  بـــإدارة 
بالمشـــاركة فـــي معرض مصغر اشـــتمل 
المطبوعـــات  مـــن  مجموعـــة  علـــى 
والنشرات التوعوية بهدف نشر وتعزيز 
ثقافة الوعي لترشـــيد استهاك الطاقة 

الكهربائية والموارد المائية.

فـــي إطار تنفيـــذ القانـــون ومكافحة 
إدارة  شـــرطة  تمكنـــت  الجريمـــة، 
مكافحـــة المخدرات بـــاإلدارة العامة 
مـــن  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
القبـــض علـــى 3 آســـيويين )رجـــان 
وامـــرأة تتـــراوح أعمارهـــم بين -36
45 عامـــًا(؛ لقيامهم ببيع مادة الشـــبو 

المخدرة.
تلقـــي  فـــور  أنـــه  اإلدارة  وأوضحـــت 

معلومـــات بهـــذا الشـــأن، تـــم إجـــراء 
وجمـــع  والتحـــري  البحـــث  عمليـــات 
المعلومات واألدلة والتي أسفرت عن 
تحديـــد هويـــة المذكوريـــن والقبض 
عليهـــم وبحوزتهـــم المـــادة المخدرة 
باإلضافة إلى مبالغ مالية يعتقد بأنها 
حصيلـــة البيع، حيث تـــم اتخاذ كافة 
اإلجـــراءات القانونية الازمة تمهيدًا 

إلحالة القضية للنيابة العامة.

تمكنـــت مديرية شـــرطة المحافظة 
الجنوبيـــة من القبض على شـــخص 
بســـرقة  قيامـــه  إثـــر  عامـــًا(   37(
الرفـــاع  منطقـــة  فـــي  ســـيارتين 

الشرقي.
وأشـــارت المديريـــة إلـــى أنـــه فـــور 
تلقـــي الباغيـــن، باشـــرت الشـــرطة 

عمليـــات البحث والتحري، ومتابعة 
الكاميـــرات األمنيـــة التـــي أدت إلى 
والقبـــض  المذكـــور  تحديـــد هويـــة 
اتخـــاذ  تـــم  بأنـــه  مضيفـــًة  عليـــه، 
الازمـــة،  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
للنيابـــة  القضيـــة  إلحالـــة  تمهيـــدًا 

العامة.

“الكهرباء” تتفقد المباني المستدامة  بـ “اإليمان”

القبض على 3 آسيويين يروجون الشبو

القبض على سارق سيارتين

المنامة - بنا
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