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بـــعـــدهـــا أعــــــرب الــمــجــلــس عــــن أصــــــدق تــعــازيــه 
لــجــمــهــوريــة الـــعـــراق الــشــقــيــقــة حــكــومــًة وشــعــبــًا في 
ضــحــايــا حـــادث الــحــريــق الـــذي نــشــب فــي مستشفى 
أن  الــمــولــى  داعــيــا  بــغــداد،  مدينة  فــي  الخطيب  ابــن 
يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته، وأن يمّن على 

المصابين بالشفاء العاجل.
ثم أعرب مجلس الوزراء عن التعازي لجمهورية 
إنــدونــيــســيــا الــصــديــقــة فــي ضــحــايــا حـــادث الــغــواصــة 
داعيًا  بالي،  سواحل  قبالة  غرقت  التي  اإلندونيسية 

المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.
البحرين  مملكة  دعــم  المجلس  أكــد  ذلــك  بعد 
لفيروس  التصدي  فــي  الصديقة  الهند  لجمهورية 
عن  المجلس  معربا  وتداعياته،  (كوفيد-١٩)  كورونا 
الجائحة،  ضحايا  في  وشعبًا  حكومًة  للهند  تعازيه 
المجلس  وقــرر  الــشــفــاء،  سرعة  للمصابين  متمنيا 
إرسال معدات طبية وأكسجين إلى الهند لدعمها في 

مواجهة الظرف الصحي الحالي وتجاوزه.
الــمــدرجــة  الــمــوضــوعــات  فــي  المجلس  نــظــر  ثــم 

على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أوًال: الموافقة على المذكرات التالية:

التعليم  لتطوير  األعــلــى  المجلس  مــذكــرة   -١
التعليم  تــطــويــر  مـــبـــادرات  حــزمــة  بــشــأن  والـــتـــدريـــب 
الــمــدرســي ومـــا بــعــد الــمــدرســي، والــتــي تــرتــكــز على 
المدرسي  بعد  ما  للتعلم  مرنة  مــســارات  استحداث 

بمؤهالته  واالعـــتـــراف  اإللــكــتــرونــي  التعلم  وتنظيم 
مهنية  معايير  ووضـــع  واألنــظــمــة،  لــإلجــراءات  وفــقــًا 
التعليمي  النظام  وتطوير  عملية،  مهنة   ٣٥ لمزاولة 

والبنية التحتية للمدارس.
والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة  وزيـــر  مــذكــرة   -٢
الشركات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  تعديل  بشأن 
التجارية، بما ُيسهم في تسهيل اإلجراءات ومواكبة 
الـــتـــطـــورات فـــي الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري وتـــعـــزيـــز مــكــانــة 

البحرين الدولية في هذا الجانب.
٣- اآللية المقترحة لنشر قوائم اإلرهاب وقائمة 
الجريدة  في  األمــن  مجلس  عن  الــصــادرة  الــجــزاءات 
مملكة  الــتــزام  تفعيل  إلــى  تــهــدف  والــتــي  الــرســمــيــة، 
إنفاذ  لسرعة  والتنسيق  الجانب  هــذا  في  البحرين 

اإلجراءات الخاصة بالتعامل مع هذه القوائم.
القانونية  للشؤون  الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   -٤
والتشريعية بشأن ردود الحكومة على ١٠ اقتراحات 
برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب.

ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:
مـــــذكـــــرة وزيــــــــر األشــــــغــــــال وشــــــــــؤون الـــبـــلـــديـــات 
والـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي بـــشـــأن قــــــــرارات وطــلــبــات 
وجــه  حــيــث   ،٢٠٢٠ عـــام  خـــالل  الــبــلــديــة  الــمــجــالــس 
وتوجيه  البلدية  المجالس  قــدرات  بدعم  المجلس 
طلباتها وتوصياتها نحو مسارها الفعال في تحقيق 

التنمية المستدامة.
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رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  رأس 
مجلس الوزراء االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.
في مستهل الجلسة وبمناسبة اليوم العالمي للسالمة والصحة في مكان العمل أكد 
اتباعها  خالل  من  العمل  مقرات  في  المهنية  والصحة  السالمة  أهمية  الــوزراء  مجلس 
ومواقفهم  باإلنتاج  العالقة  ذات  األطــراف  كافة  بتعاون  المجلس  مشيدا  وقائًيا،  نهًجا 

الداعمة للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا حمايًة للعمال والمجتمع.
إلى ذلك فقد أشاد المجلس بمستوى التعاون والتنسيق مع مجلسي النواب والشورى 
مؤكدا  السلطتان،  حولها  تلتقي  التي  السامية  األهـــداف  لبلوغ  المختلفة  ولجانهما 
كل  لها  وتكن  التشريعية،  السلطة  مع  العمل  تكاملية  على  دائما  تحرص  الحكومة  أن 

االحترام والتقدير.
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صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء قرار رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢١ بتعيين ممثلين عن حكومة مملكة البحرين 

في مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، جاء فيه:
المادة األولى

ن ممثلين عن حكومة مملكة البحرين في مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر  ُيعيَّ
الملك فهد:

١- الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة
رئيس الجمارك بوزارة الداخليـة

نائبا للرئيس
٢- السيد سامي عبداهللا بوهزاع

وكيل وزارة المواصالت واالتصاالت للنقل البري والبريد
عضوا

٣- السيد خالد محمد نجيبي
النائب األول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

عضوا
٤- السيد محمد رشيد المعراج
الرئيس التنفيذي لبنك إلى

عضوا
وتكون مدة عضويتهم في المجلس المذكور ثالث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثانية
على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر 

في الجريدة الرسمية.
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أكـــدت فــوزيــة بــنــت عــبــد اهللا زيــنــل رئيسة 
الفاعل  الــتــعــاون  مسيرة  أن  الــنــواب،  مجلس 
والـــمـــثـــمـــر مــــع الـــحـــكـــومـــة، لـــخـــدمـــة الـــوطـــن 
والــمــواطــنــيــن ومــســتــقــبــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الـــــزاهـــــر، تــمــضــي قـــدمـــا بـــخـــطـــوات حــكــيــمــة، 
ومنهجية متطورة، تنفيذا لتوجيهات حضرة 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
العمل  وأن  الــمــفــدى،  الـــبـــالد  عــاهــل  خــلــيــفــة 
والسلطة  التشريعية  السلطة  بين  الوطني 
والــتــعــاون  الــتــكــامــل  عــلــى  الــقــائــم  التنفيذية، 
والتنسيق وفقا للدستور، يمثل قاعدة راسخة 

في دولة القانون والمؤسسات.
بالغ  عــن  الــنــواب  مجلس  رئيسة  ومعربة 
الموقرة  الحكومة  بجهود  واالعــتــزاز  الفخر 
بـــرئـــاســـة صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـــيـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، في دعم كل مسارات التعاون 
إشادة  ومثمنة  النواب.  مجلس  مع  والتكامل 
مــجــلــس الــــــوزراء فـــي جــلــســتــه أمـــس اإلثــنــيــن 
مجلسي  مـــع  والــتــنــســيــق  الـــتـــعـــاون  بــمــســتــوى 
الــــنــــواب والـــــشـــــورى ولــجــانــهــمــا الــمــخــتــلــفــة، 
حولها  تلتقي  التي  السامية  األهــداف  لبلوغ 
السلطتان، مؤكدا أن الحكومة تحرص دائما 

على تكاملية العمل مع السلطة التشريعية.
الــتــنــمــويــة  وأضــــافــــت زيـــنـــل أن الــمــســيــرة 

الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  الــشــامــلــة لــحــضــرة 
المفدى، حققت وال تزال منجزات ومكتسبات 
حــضــاريــة رائــــدة لــلــوطــن والــمــواطــنــيــن، وفقا 
للرؤية والرعاية الملكية السامية، وبمنهجية 
عـــمـــل ثــنــائــيــة مـــتـــطـــورة، ومـــتـــابـــعـــة حــثــيــثــة، 
وتوجيهات كريمة مستمرة، من صاحب السمو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى التعاون 
اإليــجــابــي والــمــثــمــر مــن الــحــكــومــة الــمــوقــرة 
تطوير  فــي  يسهم  وبــمــا  الــنــواب،  مجلس  مــع 
والتجاوب  والرقابية،  التشريعية  المنظومة 
الــــمــــتــــواصــــل مـــــع مـــقـــتـــرحـــات واجـــتـــمـــاعـــات 
الــمــجــلــس ولــجــانــه وأعـــضـــائـــه، والــعــمــل معا 
لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين، وتجاوز 
جميع التحديات وخلق الفرص النوعية، عبر 

مضاعفة اإلنجازات.
في  البرلماني  العمل  أن  زينل  وأوضحت 
أبرز  أحد  اليوم  يمثل  أصبح  البحرين  مملكة 
ثمار النهج الديمقراطي الرائد على مستوى 
حكيمة،  رؤيــــة  وفـــق  يــســيــر  الــــذي  الــمــنــطــقــة، 
ويـــســـعـــى إلـــــى تــلــبــيــة طـــمـــوحـــات وتــطــلــعــات 
في  المجتمعية  الشراكة  ودعــم  المواطنين، 
صــنــاعــة الـــقـــرار الـــوطـــنـــي، وتــحــقــيــق الــتــقــدم 
واالزدهار لمملكة البحرين محليا ودوليا في 

مختلف المجاالت والقطاعات.

وأكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس 
الشورى، أن التعاون الّبناء مع الحكومة يعتبر 
بتنفيذ  االلــــتــــزام  تــعــكــس  وطــنــيــة  مــســؤولــيــة 
الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  حــضــرة  تــوجــيــهــات 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الــبــالد 
المفدى، ودعم ومساندة المشروع اإلصالحي 
الكبير لجاللته، مبيًنا أن التنسيق المستمر 
والــــتــــكــــامــــل بـــيـــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن الــتــشــريــعــيــة 
والتنفيذية يمثل أحد أوجه استدامة االزدهار 

والنماء في مملكة البحرين.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن عظيم 
الفخر واالعتزاز باالهتمام المشهود من لدن 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد 
للعمل  المتواصلة  سمّوه  وتوجهيات  الــوزراء، 
الدستور  مــبــادئ  تجسيد  فــي  الــجــهــود  وبـــذل 
إلنجاز األهداف الوطنية، مقّدًرا عالًيا إشادة 
االعتيادي  االجتماع  خــالل  الـــوزراء،  مجلس 
األســــبــــوعــــي الـــــــذي عـــقـــد أمـــــس (اإلثـــنـــيـــن) 
بــرئــاســة صــاحــب الــســمــو ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس الوزراء، وثنائه على مستوى التعاون 
والــتــنــســيــق مـــع مــجــلــســي الـــشـــورى والـــنـــواب 
ولجانهما المختلفة لبلوغ األهداف السامية 
التشريعية  السلطتان  حــولــهــا  تلتقي  الــتــي 

والتنفيذية.

وأشـــــار رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى إلــــى أنَّ 
الــعــمــل الــتــشــريــعــي يــشــهــد تـــقـــدًمـــا وتـــطـــوًرا 
بفضل دعم ومساندة جاللة الملك المفدى، 
والحرص الذي توليه الحكومة على استمرار 
التعاون وفتح آفاق واسعة من العمل الوطني 

المشترك.
تشهده  بما  الشورى  مجلس  رئيس  ونــّوه 
المختلفة  ولجانه  الشورى  مجلس  جلسات 
مـــن حــضــور مـــشـــّرف لــــلــــوزراء، والــمــســؤولــيــن 
وهو  الحكومية،  الــجــهــات  مختلف  وممثلي 
العملية  فــي  مهًما  جـــزًءا  يعتبر  الــذي  األمــر 
الــتــشــريــعــيــة، مــبــيــًنــا أن االســتــمــاع لــوجــهــات 
الــتــي  الـــمـــوضـــوعـــات  حـــــول  واآلراء  الـــنـــظـــر 
تناقشها اللجان ُيسهم في الوصول إلى صيٍغ 
توافقية ُتمهد لتنفيذ التشريعات بما يحقق 
األهداف والغايات من التقدم بها واقتراحها.

وذكر رئيس مجلس الشورى أن اللقاءات 
الـــمـــشـــتـــركـــة، واالجـــتـــمـــاعـــات الــثــنــائــيــة بــيــن 
تمثل  والــتــنــفــيــذيــة  الــتــشــريــعــيــة  الــســلــطــتــيــن 
إحدى سمات المسيرة الديمقراطية بمملكة 
بين  والتكامل  التعاون  أنَّ  مــؤكــًدا  البحرين، 
السلطتين سيبقى الركيزة األساسية لتحقيق 
الـــمـــنـــجـــزات الــتــشــريــعــيــة الـــداعـــمـــة لــلــتــقــدم 
في  البحرين  مملكة  تشهده  الــذي  والتطور 

ظل العهد الزاهر لجاللة الملك المفدى.
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ابريل   ٢٥ األحـــد  يــوم  السياسية،  للتنمية  البحرين  معهد  اســتــضــاف 
الجاري، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور الشيخ عبداهللا بن 
البحرينية»،  الخارجية  «السياسة  بعنوان:  عمل  ورشة  في  خليفة،  آل  أحمد 

وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من برنامج مهارات سياسية.
وخــــالل الــــورشــــة، الــتــي شــــارك فــيــهــا مــجــمــوعــة مـــن مــوظــفــي الـــــوزارت 
وكيل  تناول  ُبعد،  عن  االتصال  طريق  عن  وأقيمت  الحكومية،  والمؤسسات 
وزارة الخارجية للشؤون السياسية عدًدا من المحاور الرئيسة المتمثلة في 
جميع  على  البحرينية  الخارجية  السياسة  ومرتكزات  بمنهجية  التعريف 
األصعدة، وأهداف وإنجازات السياسة الخارجية البحرينية، ودور المؤسسات 

الحكومية في دعم العالقات الدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية.
إلى  الورشة  خالل  خليفة  آل  أحمد  بن  عبداهللا  الشيخ  الدكتور  وتطرق 
وما  عــاًمــا،  خمسين  إلــى  الممتد  البحرين  مملكة  فــي  الدبلوماسية  تــاريــخ 
حققته  وما  إنجازات  من  مسيرتها  خالل  البحرينية  الدبلوماسية  حققته 

من نجاحات في مختلف المحطات المهمة التي عاشتها.
شهدته  مــا  السياسية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  اســتــعــرض  كــمــا 
الدبلوماسية البحرينية من تطورات منذ انطالق المسيرة التنموية الشاملة 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة 
البالد المفدى، تتمثل في زيادة التفاعل مع مختلف القضايا الدولية، وهو 
ما حقق حضوًرا عالمًيا للبحرين في مختلف المحافل، وساهم في تعريف 
العالم بالرؤية الحضارية لمملكة البحرين، وما تتميز به من مستوى رفيع 

من الديمقراطية وحقوق اإلنسان واحترام القيم اإلنسانية.
طرح  تم  إذ  والمشاركين،  المحاضر  بين  كبيًرا  تفاعًال  الورشة  وشهدت 
فتح  تم  كما  الورشة،  بمحاور  المتعلقة  واالستفسارات  األسئلة  من  العديد 

باب النقاش في العديد من النقاط.
النسخة الثانية من برنامج مهارات سياسية انطلقت  بالذكر أن  جدير 
الفنية  الــقــدرات  تنمية  إلــى  وتــهــدف  الــجــاري،  أبــريــل  شهر  مــن  الــســابــع  فــي 
والبحثية في المجال السياسي والدستوري للمشاركين، إضافة إلى تطوير 
مهاراتهم بما يواكب التطورات المحلية والعربية والدولية، إلى جانب تعزيز 
العمل  يدعم  بما  السياسي  واالتــصــال  والتفاوض،  التحليل،  في  مهاراتهم 

السياسي والديمقراطي في مملكة البحرين. 
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خليفة  الشيخ  الركن  المشير  استقبل 
بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع 
البحرين في القيادة العامة المقدم بحري 
 PAUL A WINDSOR ويــــــنــــــدســــــور بـــــــاول 
الـــمـــلـــحـــق الـــعـــســـكـــري بــــســــفــــارة الــمــمــلــكــة 
البحرين  مملكة  فــي  الصديقة  المتحدة 

صباح  وذلــك  عمله،  فترة  انتهاء  بمناسبة 
بحضور  ٢٠٢١م،  أبــريــل   ٢٦ اإلثــنــيــن  أمـــس 
النعيمي  حسن  بن  عبداهللا  الركن  الفريق 
وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن 

صقر النعيمي رئيس هيئة األركان.
وخــــــالل الـــلـــقـــاء شـــكـــر الـــقـــائـــد الـــعـــام 

لــقــوة دفــــاع الــبــحــريــن الــمــلــحــق الــعــســكــري 
الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى جــــهــــوده الــطــيــبــة الــتــي 
للملحق  متمنًيا  عمله،  فترة  خــالل  بذلها 
الــعــســكــري الــبــريــطــانــي الــتــوفــيــق والــســداد 
بعالقات  مشيًدا  الجديدة،  مهامه  أداء  في 
تربط  التي  المتميزة  التاريخية  الصداقة 

مملكة البحرين والمملكة المتحدة. 
حـــضـــر الـــلـــقـــاء الــــلــــواء الــــركــــن حــســن 
العامة،  القيادة  ديـــوان  مدير  سعد  محمد 
والـــلـــواء الــركــن بــحــري يــوســف أحــمــد مــال 
لــإلمــداد  األركــــان  هيئة  رئــيــس  مساعد  اهللا 

والتموين.
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الــشــيــخ  أول  الــــفــــريــــق  كـــــــّرم 
راشد بن عبداهللا آل خليفة وزير 
وبحضور  امس  صباح  الداخلية، 
رئـــيـــس األمــــــن الـــــعـــــام، الــعــريــف 
فـــاضـــل عــبــداألمــيــر ســلــمــان من 
منتسبي شرطة خدمة المجتمع 
بـــمـــديـــريـــة شــــرطــــة الــمــحــافــظــة 
الــشــمــالــيــة، والـــــذي اســتــطــاع أن 
من  بالقرب  صغيرا،  طفال  ينقذ 
االطــالق  لحظة  اإلفــطــار  مــدفــع 

مساء أمس.
وقــــد أشـــــاد وزيـــــر الــداخــلــيــة 
بـــيـــقـــظـــة الــــشــــرطــــي ومــــــا أبــــــداه 
مـــن شــجــاعــة وســـرعـــة اســتــجــابــة 

وجـــــاهـــــزيـــــة فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
الحوادث الطارئة، بمهنية عالية، 
مـــــشـــــددا عــــلــــى ضــــــــــرورة تـــأمـــيـــن 
بالشكل  اإلفــطــار  مــدفــع  منطقة 
الكافي، بما يحفظ أمن وسالمة 
ذاتــه  الــوقــت  فــي  داعــيــا  الجميع، 
كـــافـــة الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
السالمة  بــإجــراءات  االلتزام  إلى 
الـــعـــامـــة والـــعـــمـــل عـــلـــى حــمــايــة 
أبــنــائــهــم، وااللـــتـــزام بـــاإلرشـــادات 

المعمول بها في هذا الشأن.
حـــضـــر الــــلــــقــــاء مــــديــــر عـــام 
مــــديــــريــــة شــــرطــــة الـــمـــحـــافـــظـــة 

الشمالية. 
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التقى وزير العمل والتنمية 
االجتماعية رئيس مجلس إدارة 
هيئة تنظيم سوق العمل السيد 
جميل بن محمد علي حميدان، 
عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب الــســيــد 
أحمد صباح السلوم، في مكتبه 

بالوزارة.
وخالل اللقاء تم استعراض 
أوجــــــــــه الـــــعـــــالقـــــة الـــتـــكـــامـــلـــيـــة 
بـــيـــن الــســلــطــتــيــن الــتــنــفــيــذيــة 
يتعلق  مــا  خــاصــة  والتشريعية، 
التي  الـــمـــبـــادرات  بتنفيذ  مــنــهــا 
تخدم مجاالت التنمية البشرية 
فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وعــلــى 
رأسها تأهيل وإدماج المواطنين 
في سوق العمل، حيث تم تناول 
آخـــــــر مــــســــتــــجــــدات الـــبـــرنـــامـــج 
نسخته  في  للتوظيف  الوطني 

الـــثـــانـــيـــة، فـــضـــًال عــــن خـــدمـــات 
تقدمها  الــتــي  الــعــديــدة  الـــــوزارة 
فــــي مــــجــــاالت تـــعـــزيـــز الـــرعـــايـــة 

االجتماعية.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق أكــــد 

حــــمــــيــــدان مــــواصــــلــــة الـــجـــهـــود 
الحثيثة لزيادة وتيرة التوظيف 
فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، مــشــيــًرا 
الــمــحــفــزة  الــــمــــبــــادرات  أن  إلـــــى 
والــمــشــجــعــة ألصـــحـــاب الــعــمــل 

ولـــلـــمـــتـــوظـــفـــيـــن ســــاهــــمــــت فــي 
اســتــقــطــاب الــمــنــشــآت لــلــكــوادر 
مختلف  فــي  المؤهلة  الوطنية 
مشيًدا  االنــتــاجــيــة،  الــقــطــاعــات 
بـــالـــتـــعـــاون الـــبـــنـــاء الـــقـــائـــم بين 

الــــــــــــــــــوزارة ومـــــجـــــلـــــس الــــــنــــــواب 
عــلــى صــعــيــد الــعــمــل والــتــنــمــيــة 

االجتماعية.
ــــــــدوره، أكـــــد الـــســـلـــوم دعـــم  ب
مجلس النواب لمشاريع الوزارة 
الــمــخــتــلــفــة، الفـــًتـــا إلــــى أهــمــيــة 
الـــتـــعـــاون الـــمـــشـــتـــرك مــــع كــافــة 
أجــل  مـــن  الــصــلــة  ذات  الــجــهــات 
عن  الباحثين  تــوظــيــف  تــســريــع 
عمل لدى الشركات والمؤسسات 
الخاصة، مشيًدا في ذات الوقت 
بــالــحــوافــز الــمــقــدمــة ألصــحــاب 
األعــــمــــال مـــن أجــــل اســتــقــطــاب 
وتأهيلها  البحرينية  الــكــفــاءات 
المسؤولية  مــن  انطالًقا  مهنًيا 
بما  منوًها  المشتركة،  الوطنية 
يتمتع به البحريني من اخالص 

والتزام وتميز في العمل.
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تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــفــدى 
الحرمين  خــادم  أخيه  من  جوابية  شكر  برقية 
الــشــريــفــيــن الــمــلــك ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز 
السعودية  العربية  المملكة  عــاهــل  ســعــود  آل 

الــتــعــزيــة  بــرقــيــة  عــلــى  ردا  وذلـــــك  الــشــقــيــقــة، 
والــمــواســاة الــتــي بــعــث بــهــا جــاللــتــه إلـــى أخيه 
صاحب  وفـــاة  فــي  الشريفين  الــحــرمــيــن  خـــادم 
الــســمــو األمــيــر بــنــدر بــن فيصل بــن ســعــود بن 

عبدالرحمن آل سعود رحمه اهللا.

تــــلــــقــــى حــــــضــــــرة صــــاحــــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى 

برقية شكر جوابية من فخامة 
الــــرئــــيــــس مــــاكــــي ســــــال رئـــيـــس 
رًدا  وذلــك  السنغال،  جمهورية 

بعث  التي  التهنئة  برقية  على 
بها جاللته إليه بمناسبة ذكرى 

استقالل جمهورية السنغال.

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن 
بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــــى فــخــامــة الـــســـيـــدة ســامــيــة 
حــســن رئــيــســة جــمــهــوريــة تــنــزانــيــا الــمــتــحــدة 

أعرب  لبالدها،  الوطني  العيد  بمناسبة  وذلك 
جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته 
المناسبة  بهذه  والسعادة  الصحة  موفور  لها 

الوطنية.

تـــلـــقـــى صــــاحــــب الــســمــو 
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
برقية  الوزراء  مجلس  رئيس 
شــــكــــر جـــــوابـــــيـــــة مــــــن خــــــادم 
الملك  الشريفين  الحرمين 
ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــدالــــعــــزيــــز 
الــمــمــلــكــة  عـــاهـــل  ســـعـــود  آل 
الشقيقة،  السعودية  العربية 

وذلك ردًا على برقية التعزية 
والــــمــــواســــاة الـــتـــي بــعــث بها 
الحرمين  خــــادم  إلـــى  ســمــوه 
صاحب  وفــاة  فــي  الشريفين 
السمو األمير بندر بن فيصل 
بن سعود بن عبدالرحمن آل 

سعود رحمه اهللا.
كــــــمــــــا تـــــلـــــقـــــى صــــاحــــب 
العهد  ولـــي  الملكي  الــســمــو 

رئيس مجلس الوزراء برقية 
شــكــر جـــوابـــيـــة مــمــاثــلــة من 
أخيه صاحب السمو الملكي 
األمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ســعــود  آل  عـــبـــدالـــعـــزيـــز  بــــن 
ولــــــي الـــعـــهـــد نــــائــــب رئـــيـــس 
الدفاع  وزيــر  الــوزراء  مجلس 
بالمملكة العربية السعودية 

الشقيقة.

بـــعـــث حــــضــــرة صــاحــب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى 
الــــــبــــــالد الــــمــــفــــدى بـــرقـــيـــة 
ـــــعـــــزيـــــة ومــــــــــواســــــــــاة إلـــــى  ت
فــــخــــامــــة الــــرئــــيــــس جـــوكـــو 
ويـــــــدودو رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
إندونيسيا الصديقة، وذلك 
التي  الغواصة  ضحايا  فــي 
غرقت قبالة سواحل جزيرة 

بالي.
أعــــــــــــرب جـــــاللـــــتـــــه فـــي 
تعازيه  خالص  عن  البرقية 
لفخامته  مواساته  وصــادق 
وألســـــر الــضــحــايــا ولــشــعــب 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة إنــــدونــــيــــســــيــــا 
الــصــديــق فــي هـــذا الــحــادث 

األلــــــيــــــم، راجـــــيـــــا الـــمـــولـــى 
القدير أن يتغمد الضحايا 
بواسع رحمته ومغفرته وأن 
يلهم أهلهم وذويهم الصبر 
يــحــفــظ  وأن  والــــــســــــلــــــوان 
الــجــمــهــوريــة اإلنــدونــيــســيــة 
وشــعــبــهــا الــصــديــق مـــن كل 

مكروه.
كما بعث صاحب السمو 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
حمد آل خليفة ولي العهد 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
إلى  ومــواســاة  تعزية  برقية 
فــــخــــامــــة الــــرئــــيــــس جـــوكـــو 
ويـــــــدودو رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
إندونيسيا الصديقة، وذلك 
التي  الغواصة  ضحايا  فــي 

غرقت قبالة سواحل جزيرة 
بالي.

السمو  صــاحــب  وأعـــرب 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي 
مجلس الوزراء في البرقية 
عـــن بـــالـــغ تـــعـــازيـــه وصــــادق 
وألســر  لفخامته  مــواســاتــه 
الضحايا ولشعب جمهورية 
إنـــدونـــيـــســـيـــا الـــصـــديـــق فــي 
سائًال  األليم،  الحادث  هذا 
يتغمد  أن  الــقــديــر  الــمــولــى 
الــضــحــايــا بـــواســـع رحــمــتــه 
أهلهم  يلهم  وأن  ومغفرته 
وذويــهــم الــصــبــر والــســلــوان، 
الــجــمــهــوريــة  يــحــفــظ  وأن 
اإلنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــة وشـــعـــبـــهـــا 

الصديق من كل مكروه.
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بن  خليفة  بــن  محمد  الــشــيــخ  الــدكــتــور  قـــدم 
غاز  لشركة  التنفيذي  الرئيس  خليفة،  آل  دعيج 
التهاني  آيــات  أسمى  «بناغاز»  الوطنية  البحرين 
بن  ناصر  الشيخ  السمو  صاحب  إلى  والتبريكات 
لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  خليفة،  آل  حمد 
اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني 
األمـــيـــن الـــعـــام لــمــجــلــس الــــدفــــاع األعـــلـــى وذلـــك 
رقم  الــســامــي  الملكي  الــمــرســوم  صـــدور  بمناسبة 
صــاحــب  حــضــرة  عـــن  الـــصـــادر   ٢٠٢١ لــســنــة   (٥٤)
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
لمجلس  رئــيــســًا  ســمــوه  بتعيين  الــمــفــدى،  الــبــالد 

إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز.

آل  خليفة  بــن  محمد  الشيخ  الــدكــتــور  وأكـــد 
إن  قــائــًال:  المناسبة  بــهــذه  لــه  تعليق  فــي  خليفة 
صــــدور الــثــقــة الــمــلــكــيــة الــســامــيــة بــتــعــيــيــن سمو 
يعكس  المنصب  هــذا  في  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
مــا يتمتع بــه ســمــوه مــن صــفــات قــيــاديــة وكــفــاءة 
الكبير  الوطني  الدور  يعكس  كما  عالية،  وخبرات 
في  الجليلة  واسهاماته  سموه  به  يضطلع  الــذي 
سبحانه  اهللا  داعــيــن  شــأنــه،  ورفــعــة  الــوطــن  خدمة 
الجديدة  مسؤولياته  في  سموه  يوفق  أن  وتعالى 
الملك  الجاللة  صاحب  وتطلعات  رؤى  لتحقيق 
المفدى لتطوير استثمارات مملكة البحرين في 

قطاع النفط والغاز. 

|  د. الشيخ محمد بن خليفة.
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تضامن  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أكــدت 
الصديقة  الهند  لجمهورية  التام  ودعمها  المملكة 
فيروس  لجائحة  التصدي  فــي  بجانبها  ووقــوفــهــا 
كورونا (كوفيد–١٩) وتداعياتها، وذلك إثر الظروف 
الحالية التي تمر بها جمهورية الهند، معربة عن 
هذه  تجاوز  على  الهند  جمهورية  قــدرة  في  ثقتها 

األزمة الطارئة بأقل األضرار. 
وتعرب وزارة خارجية مملكة البحرين عن بالغ 
الضحايا  وذوي  ألهالي  المواساة  وصــادق  التعازي 
في  الصديقة  الهند  جمهورية  وشــعــب  ولحكومة 
ضــحــايــا الــجــائــحــة، وتــمــنــيــاتــهــا الــشــفــاء الــعــاجــل 

للمصابين. 
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الـــــــعـــــــدل  وزارة  دشـــــــــنـــــــــت 
والــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة واألوقـــــاف 
وهــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة خــــدمــــة الــــســــداد 
الــــمــــوحــــد لـــلـــخـــدمـــات الــعــدلــيــة 
الــــــمــــــتــــــوفــــــرة ضـــــمـــــن الــــحــــزمــــة 
المحاكم  لــخــدمــات  اإللكترونية 
 ،bahrain.bh عـــبـــر  والـــقـــضـــايـــا 
وتــــتــــيــــح ألصـــــحـــــاب الـــــشـــــأن مــن 
المحامين واألطراف ذوي الصلة 
المبالغ  دفــع  إمكانية  بــالــدعــاوى 
لمعامالتهم  المستحقة  المالية 
األمــانــات  مــن  الــعــدل  وزارة  لـــدى 
الخاصة  الــرســوم  أو  المستحقة 
والطلبات  القضائية  بــالــدعــاوى 
ذات الصلة، بطريقة سهلة وفعالة 
عـــبـــر عــــــرض كـــــل الــمــســتــحــقــات 
الــمــطــلــوبــة مـــع تــوفــيــر إمــكــانــيــة 
في  المستحقات  لكامل  الــســداد 

معاملة واحدة. 
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة أكــــد وزيـــر 
الـــــعـــــدل والـــــــشـــــــؤون اإلســــالمــــيــــة 
علي  بــن  خــالــد  الشيخ  واألوقــــاف 
الـــســـداد  خـــدمـــة  أن  خــلــيــفــة  آل 
الــمــوحــد ُتــعــد إضــافــة مــهــمــة في 
في  اإللــكــتــرونــي  الــتــحــول  عملية 

شأنها  من  والتي  العدالة،  قطاع 
المبالغ  ســـداد  إجــــراءات  تسهيل 
الــعــدل  وزارة  لــــدى  الــمــســتــحــقــة 
والــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة واألوقـــــاف 
بـــصـــورة ســهــلــة ومـــيـــســـرة، فــضــًال 
عـــــــن الــــمــــحــــافــــظــــة عـــــلـــــى وقـــــت 
وتقليص  الــمــســتــفــيــديــن  وجــهــد 
الــتــعــامــالت الــنــقــديــة، وذلـــك من 
خـــالل تــوفــيــر مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة 

لدفع كل المبالغ المطلوبة.
وقـــــــــال الـــــــوزيـــــــر الــــــعــــــدل إن 
الــــســــداد الـــمـــوحـــد يــعــد تــطــويــرًا 
كبيًرا لخدمات الدفع اإللكتروني 
في  يسهم  ما  واألمــانــات،  للرسوم 
تعزيز التحول اإللكتروني الكامل 
الــدعــاوى  إجــــراءات  فــي  الحاصل 
الــمــدنــيــة والــتــجــاريــة مــنــذ أبــريــل 
٢٠٢٠، معرًبا عن الشكر والتقدير 
لــلــجــهــود الــكــبــيــرة الـــتـــي بــذلــتــهــا 
هــيــئــة الـــمـــعـــلـــومـــات والـــحـــكـــومـــة 
تنفيذ  فــي  تــزال  وال  اإللكترونية 
مــشــروعــات الــتــحــول اإللــكــتــرونــي 
في القطاع العدلي، منها تدشين 

خدمة السداد الموحد.
مـــــن جـــانـــبـــه قــــــال الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة الــمــعــلــومــات 

محمد  اإللــكــتــرونــيــة  والــحــكــومــة 
خــدمــة  تـــوفـــيـــر  إن  الـــقـــائـــد  عـــلـــي 
الــــــــــســــــــــداد الـــــــمـــــــوحـــــــد لــــــرســــــوم 
الــــخــــدمــــات الـــعـــدلـــيـــة مـــــن قــبــل 
هــيــئــة الـــمـــعـــلـــومـــات والـــحـــكـــومـــة 
اإللــكــتــرونــيــة يــأتــي انــطــالقــًا من 
مــســؤولــيــاتــهــا والـــتـــزامـــهـــا بــدعــم 
لكل  اإللكتروني  التحول  عملية 
الخدمية  الحكومية  القطاعات 

لخطة  وفــقــًا  تنفيذها  ومــتــابــعــة 
التحول الرقمي الوطنية. 

اعــتــمــاد  أن  الــقــائــد  وأضـــــاف 
آلـــــــيـــــــات الـــــــدفـــــــع اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي 
لــــلــــخــــدمــــات الـــحـــكـــومـــيـــة يـــأتـــي 
المدفوعات  نحو  للتوجه  مواكبا 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي ظــــل الـــوتـــيـــرة 
الــســريــعــة لــلــتــحــول اإللــكــتــرونــي 
الجائحة،  فرضتها  التي  الشامل 

التعامالت  أسلوب  مع  ويتماشى 
الـــــيـــــومـــــيـــــة، الفــــــتــــــًا إلــــــــى األثــــــر 
اإليــــجــــابــــي لــــهــــذه الـــخـــطـــوة فــي 
والقضائي  العدلي  القطاع  تطور 
التعامالت  أن  مــؤكــدا  بالمملكة، 
تسهم  أن  شأنها  من  اإللكترونية 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــخــصــوصــيــة 

ضمن بيئة إلكترونية آمنة.
وحـــــــول الــــخــــدمــــة أوضـــحـــت 
للمستخدمين  يمكن  أنه  الهيئة 
زيارة  منها  باالستفادة  الراغبين 
bahrain. الـــوطـــنـــيـــة  الــــبــــوابــــة 

عــلــى  الـــــــدخـــــــول  ثــــــم  ومــــــــن   bh
حزمة  ضمن  المتوافرة  الخدمة 
اإللكترونية  العدلية  الــخــدمــات 
المفتاح  خاصية  اســتــخــدام  عبر 
حيث  لــلــمــســتــخــدم،  اإللــكــتــرونــي 
الخدمة  عبر  للمستخدم  يمكن 
اإللــكــتــرونــيــة االطــــــالع عــلــى كل 
الـــــرســـــوم الــمــســتــحــقــة واخـــتـــيـــار 
الــــمــــعــــامــــالت الــــتــــي يــــرغــــب فــي 
سدادها ومن ثم استكمال عملية 
السداد عبر إدراج بيانات البطاقة 
الخدمة  تــعــرض  حــيــث  البنكية، 
لـــلـــمـــســـتـــخـــدم رصـــــيـــــد الـــــســـــداد 

اإللكتروني.

نـــــاقـــــشـــــت لــــجــــنــــة الــــــشــــــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــــدفـــــــاع واألمـــــــن 
الـــوطـــنـــي بــمــجــلــس الــــشــــورى في 
اجتماعها المنعقد عن بُعد أمس، 
أحمد  بن  يوسف  العضو  برئاسة 
الغتم، المرسوم بقانون رقم (٢٩) 
أحكام  بعض  بتعديل   ٢٠٢٠ لسنة 
لسنة  رقــم (٤)  بــقــانــون  الــمــرســوم 
ومــكــافــحــة  حـــظـــر  بـــشـــأن   ،٢٠٠١
غسل األمــــوال وتــمــويــل اإلرهـــاب، 
والذي يهدف إلى مواكبة الجهود 
الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر 
وتمويل  األمــوال،  غسل  ومكافحة 
اإلرهـــــاب، والــنــقــل غــيــر الــمــشــروع 
لــــألمــــوال عـــبـــر الـــــحـــــدود، ووقــــف 

انــتــشــار أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل 
وتمويلها.

ونـــاقـــش االجـــتـــمـــاع مــرئــيــات 
الــعــدل  ووزارة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
والــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة واألوقــــــاف 
بخصوص المرسوم بقانون، ونظر 
االســتــفــســارات  مــن  مجموعة  فــي 
أعضاء  من  الــواردة  والمالحظات 
الــــلــــجــــنــــة بــــخــــصــــوص مـــضـــمـــون 
الــمــرســوم بــقــانــون الــمــاثــل، الــذي 
مملكة  تصنيف  رفـــع  إلـــى  يسعى 
الـــبـــحـــريـــن مــــن خــــــالل مـــراجـــعـــة 
المستوى  على  المخاطر  تقييم 
الــوطــنــي فـــي جــمــيــع الــمــجــاالت، 
لمواجهة  التشريعي  الفراغ  وسد 

انــتــشــار عــمــلــيــات غــســل األمـــــوال 
وتــــمــــويــــل اإلرهــــــــــاب والـــــحـــــد مــن 
انــتــشــار أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل 
وتــمــويــلــهــا، وتــطــبــيــق الــتــوصــيــات 
األربعين لمجموعة العمل المالي 
غسل  مكافحة  بشأن  (مينافاتف) 
األمــــــــوال الـــتـــي تــــم إقـــــرارهـــــا فــي 

(يونيو ٢٠١٨م).
وبـــعـــد االنـــتـــهـــاء مــــن تـــــداول 
الــمــرســوم بــقــانــون، وفـــي ضـــوء ما 
من  ومـــالحـــظـــات  آراء  مـــن  أبــــدي 
الــــســــادة أعـــضـــاء الــلــجــنــة، وبـــنـــاًء 
على مرئيات المستشار القانوني، 
خلصت اللجنة إلى إعداد تقريرها 
الـــنـــهـــائـــي بـــخـــصـــوص الـــمـــرســـوم 

لعرضه  تــمــهــيــدًا  الــمــاثــل  بــقــانــون 
عـــلـــى مــكــتــب مــجــلــس الــــشــــورى. 
ممثلو  أكــــد  االجـــتـــمـــاع،  وخـــــالل 
اإلسالمية  والــشــؤون  العدل  وزارة 
واألوقــــاف أن الــتــعــديــالت الـــواردة 
ضــمــن الـــمـــرســـوم بـــقـــانـــون، تــؤكــد 
اســـتـــمـــرار مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
الدولية  الجهود  بمواكبة  االلتزام 
الــــرامــــيــــة إلـــــى حـــظـــر ومــكــافــحــة 
غــســل األمـــــوال وتــمــويــل اإلرهــــاب 
ووقــــــف انـــتـــشـــار أســـلـــحـــة الـــدمـــار 
معالجة  عبر  وتمويلها،  الشامل 
التشريعي  والفراغ  القصور  أوجه 
والـــــقـــــانـــــونـــــي لـــــهـــــذه الــــظــــاهــــرة 
االجــرامــيــة الــمــســتــحــدثــة، والــتــي 

تتطلب المواجهة الصارمة.
ممثلو  أوضــــح  جــانــبــهــم،  مــن 
تـــعـــديـــالت  أن  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
الـــمـــرســـوم بـــقـــانـــون تــســتــنــد إلـــى 
آخـــــر الـــتـــحـــديـــثـــات الـــتـــي طــــرأت 
في  المتحدة  األمــم  قوانين  على 
مملكة  حّثت  والتي  الجانب،  هذا 
القوانين  تعديل  على  البحرين 
والحد  األمـــوال  بغسل  المتعلقة 
مــــــن انـــــتـــــشـــــار أســــلــــحــــة الـــــدمـــــار 
الــداخــلــيــة  وزارة  ودعـــت  الــشــامــل، 
الــخــارجــيــة  وزارة  مـــع  وبــالــتــعــاون 
صياغة  إلـــى  المعنية  والـــــــوزارات 
لمواكبة  الماثل  بقانون  المرسوم 

المتطلبات الدولية.
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انـــطـــالقـــًا مـــن مـــبـــدأ تــعــزيــز 
الــــشــــراكــــة الــمــجــتــمــعــيــة وحـــث 
الـــــطـــــلـــــبـــــة واألســـــــــــاتـــــــــــذة عـــلـــى 
الـــــمـــــســـــاهـــــمـــــة فــــــــي األعـــــــمـــــــال 
وتماشيًا  والتطوعية،  الخيرية 
تعميق  فـــي  الــجــامــعــة  دور  مـــع 
للطلبة  الــتــطــوعــي  الــعــمــل  روح 
مـــــن اجــــــل تـــطـــويـــر الــمــجــتــمــع 
الشخصية  مــهــاراتــهــم  وتــنــمــيــة 
وتــــشــــجــــيــــعــــهــــم عــــــلــــــى تـــحـــمـــل 
الــــمــــســــؤولــــيــــة واالنــــــــدمــــــــاج فــي 
مع  والتفاعل  المجتمع  قضايا 
ترسيخ  على  عــالوة  احتياجاته، 
ثقافة العمل التطوعي وأهميته 
الجامعة  وموظفي  الطلبة  لدى 
وربـــــط الــجــامــعــة ومــخــرجــاتــهــا 
وتنمية  الــمــجــتــمــع  بــمــتــطــلــبــات 
الحس االجتماعي والتفاعل مع 
المواطنة  روح  وتعميق  اآلخرين 
الــصــالــحــة، إضـــافـــة الــــى تــوفــيــر 
الــــفــــرص والــــمــــبــــادرات لــلــطــلــبــة 
لالنخراط في األعمال الخيرية 
مجلس  أقــــام  والــتــطــوعــيــة فــقــد 
مع  بالتعاون  بالجامعة  الطلبة 
فعالية  سلماباد  اسكان  جمعية 

افـــتـــراضـــيـــة خـــيـــريـــة بــمــشــاركــة 
والطلبة  الجامعة  كليات  جميع 
وأعــــضــــاء الــهــيــئــات األكــاديــمــيــة 
واإلدارية والفنية، اشتملت على 
الدكتور  قدمها  ترحيبية  كلمة 
أمـــيـــن الــمــلــيــجــي عــمــيــد شـــؤون 
فيها  رحـــب  بــالــجــامــعــة  الــطــلــبــة 
بالمشاركين وحثهم على التبرع 
لـــمـــســـاعـــدة األســـــــر الــمــتــعــفــفــة 
فــــي مــنــطــقــة ســـلـــمـــابـــاد وذلــــك 
وجريًا  الكريم  الشهر  بمناسبة 
عـــلـــى عـــــــادة الـــجـــامـــعـــة بـــإقـــامـــة 
مـــثـــل هـــــذه الــفــعــالــيــة كــــل عــــام، 
كــمــا تــحــدث الــســيــد جــابــر راشــد 
سلماباد  اســكــان  جمعية  رئــيــس 
مــنــوهــًا بــمــثــل هــــذه الــفــعــالــيــات 
فـــــي تـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــة الـــتـــواصـــل 
المجتمع،  افــراد  بين  والترابط 
وخـــــصـــــوصـــــًا فـــــي هـــــــذا الـــشـــهـــر 
الـــفـــضـــيـــل واهـــمـــيـــة الـــصـــدقـــات 
ونيل  المحتاجين  مساعدة  في 
رئيس  وبين  لمقدميها،  الجزاء 
تلعبه  الـــــذي  الــــــدور  الــجــمــعــيــة 
الــجــمــعــيــة فـــي تــقــديــم عـــدد من 
الـــــمـــــبـــــادرات الــمــتــعــلــقــة بــدعــم 

المنطقة،  في  المحتاجة  األسر 
شاكرًا جامعة AMA على قيامها 
بــتــنــظــيــم مــثــل هـــذه الــفــعــالــيــات 
الــتــي ال شـــك ســــوف تــســهــم في 
دعـــم أعـــمـــال الــجــمــعــيــة واألســـر 
المتعففة في المنطقة، آمًال أن 
بين  الــتــعــاون  هـــذا  مــثــل  يستمر 
الجمعية والجامعة في مجاالت 
اخـــــرى مـــتـــعـــددة، كــمــا اشــتــمــلــت 
تتعلق  مسابقة  عــلــى  الــفــعــالــيــة 
بــالــعــمــل الـــخـــيـــري والــتــطــوعــي 
واألســاتــذة.  الطلبة  فيها  شــارك 
الــجــامــعــة  أن  بــالــذكــر  والــجــديــر 
انــطــالقــًا مــن دورهــــا فــي خدمة 
أهـــــالـــــي ســـلـــمـــابـــاد فـــهـــي تــقــيــم 
الخيري  للطبق  سنوية  فعالية 
األسر  لصالح  إيراداته  تخصص 
وذلــك  المنطقة  فــي  المتعففة 
الماضية،  الــســنــوات  مـــدى  عــلــى 
كــوفــيــد  لـــظـــروف  نـــظـــرًا  أنــــه  إال 
والـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي وعــــدم 
حضور الطلبة للجامعة فقد تم 
الفعالية  بهذه  عنه  االستعاضة 
االفـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي ســـعـــت الـــى 

تحقيق نفس الهدف النبيل. 
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عــــقــــدت لـــجـــنـــة الـــخـــدمـــات 
بــمــجــلــس الـــــنـــــواب اجــتــمــاعــهــا 
برئاسة النائب أحمد األنصاري 
النواب  بحضور  وذلــك  بعد،  عن 

أعضاء اللجنة.
اجتماعها  الــلــجــنــة  وبـــــدأت 
بتعديل  قانون  مشروع  بمناقشة 
بــعــض أحــكــام الــقــانــون رقـــم ١٣ 
لسنة ١٩٧٥ بشأن تنظيم معاشات 
ومـــكـــافـــآت الــتــقــاعــد لــمــوظــفــي 
الــحــكــومــة، الــمــرافــق لــلــمــرســوم 
رقم ٤ لسنة ٢٠٢١م، واستعرضت 
لــجــنــة  رأي  بــــشــــأنــــه  الــــلــــجــــنــــة 
والقانونية،  التشريعية  الشؤون 
الــمــالــيــة  الـــــشـــــؤون  لـــجـــنـــة  رأي 
الهيئة  مــرئــيــات  واالقــتــصــاديــة، 
الــعــامــة لــلــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي، 
مرئيات جهاز الخدمة المدنية، 
لــلــتــأمــيــن  الــــعــــامــــة  الـــهـــيـــئـــة  رد 
لــجــنــة  رأي  عـــلـــى  االجـــتـــمـــاعـــي 
والقانونية،  التشريعية  الشؤون 
لــلــتــأمــيــن  الــــعــــامــــة  الـــهـــيـــئـــة  رد 
االجــتــمــاعــي عــلــى اســتــفــســارات 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  رد  الـــلـــجـــنـــة، 
ثم  ومــن  االجــتــمــاعــي،  للتأمين 
قررت اللجنة استمرار المناقشة 
حـــولـــه مــــع مــخــاطــبــة الــجــهــات 
ومن  معها.  االجــتــمــاع  المعنية 
اللجنة  اجتمعت  متصل،  جانب 
في ذات االجتماع بممثلي وزارة 
وهيئة  واالتصاالت،  المواصالت 
تـــنـــظـــيـــم ســـــــوق الــــعــــمــــل وذلـــــك 
بتعديل  قانون  مشروع  لمناقشة 
بــعــض أحــكــام الــقــانــون رقـــم ٥٧ 
صـــنـــدوق  بـــإنـــشـــاء   ٢٠٠٦ لــســنــة 
العمل المعد بناء على االقتراح 
بــــقــــانــــون بـــصـــيـــغـــتـــه الـــمـــعـــدلـــة 
الـــمـــقـــدم مــــن مــجــلــس الـــنـــواب 
رد  اللجنة  واستعرضت  الموقر، 
صــنــدوق الــعــمــل «تــمــكــيــن» على 
وزارة  رد  الــلــجــنــة،  اســتــفــســارات 
والسياحة  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة 
عــلــى اســـتـــفـــســـارات الــلــجــنــة، رد 
البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة 
ردود  اللجنة،  استفسارات  على 
االتحادين العام والحر لنقابات 
عمال البحرين على استفسارات 
اللجنة  قــررت  ثــم  ومــن  اللجنة، 
اســتــمــرار الــمــنــاقــشــة حــولــه مع 
مـــخـــاطـــبـــة الــــجــــهــــات الــمــعــنــيــة 

االجتماع معها.

كـــمـــا نـــاقـــشـــت الـــلـــجـــنـــة فــي 
بقانون  االقتراح  االجتماع،  ذات 
بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام الــقــانــون 
بـــشـــأن   ٢٠٠٦ لـــســـنـــة   ١٨ رقـــــــم 

الضمان االجتماعي، مستعرضة 
لجنة  ومــقــتــرحــات  آراء  بــشــأنــه 
والقانونية،  التشريعية  الشؤون 
الــمــالــيــة  الــــشــــؤون  لــجــنــة  ورأي 

وزارة  ومـــرئـــيـــات  واالقـــتـــصـــاديـــة، 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
مخاطبة  بشأنه  اللجنة  وارتـــأت 

وزارة العمل. 
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لتكريم  اسـتثنائية  مــبــادرة  للبنات  االبتدائية  سـبأ  مــدرســة  أطلقت 
على  الــحــاصــالت  والـتعليمية  اإلداريـــــــة  الـهيئة  أعــضــاء  مــن  منتسباتها 
اللقاح المضاد لـفيروس كـورونا كوفـيد ١٩، وذلـك تشجيًعا لهن على أخذ 

التطعيم، ودعًما لجهود مملكة البحرين والفريق الوطني الطبي.
هـذه  أن  المـري  جـوزة  األسـتاذة  المدرسـة  مديـرة  ذكــرت  جانبها،  من 
الــمــبــادرة جـــاءت مـــــواكــبــة لــلــوضــع الـــذي يستدعي تــالحــًمــا وطــنــًيــا دعــًمــا 
الـذي  بـالـتفاعـل  مشيدًة  الغالية،  مملكتنا  قبل  مــن  المبذولة  للجهود 
خـلفته،  الـذي  واألثـر  المدرسة  منتسـبات  قـبل  مـن  المبادرة  هـذه  لـقيته 
جــاءت  الــمــبــادرة  هـذه  أن  مبينًة  بـالمسؤولـية،  إحـساسـهن  عـن  ينم  مما 
ضمن مبادرات عـديدة وجهود حثيثة طوال العام الدراسي لتعزيز جانب 

الصحة والسالمة. 
وبـينت األسـتاذة نهى جالل المديرة المساعـدة أهـمية هـذه المبادرة 
الوطنية  الــجــهــود  مــســانــدة  تسـتدعـي  الــتــي  الحالـية  الــظــروف  ظـــــل  فــي 
وتـشجيع الجميع عـلى المـبادرة بـأخـذ اللقاح لـضمان سالمتهم وسالمة 
جميع  حصول  إلى  تتطلع  المدرسة  أن  إلى  مشيرًة  ووطـنهم،  مجتمعهم 

منتسباتها على اللقاح عبر التشجيع والتوعية.
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وجـــــــدت دراســـــــــة عـــلـــمـــيـــة فــي 
الــصــحــافــة  أن  الــبــحــريــن  جــامــعــة 
الــبــحــريــنــيــة تــتــنــاول غــالــبــا الـــدور 
مجلسي  فـــي  لـــلـــمـــرأة  اإليـــجـــابـــي 
تتعرض  وقلما  والــنــواب،  الــشــورى 
لالتجاه السلبي في تغطية الدور 

المتعلق بعضوات المجلسين. 
وأظـــــهـــــرت الــــــدراســــــة -الـــتـــي 
بـــرنـــامـــج  فـــــي  أعدتها الطالبة 
وفــــاء محمد  مــاجــســتــيــر اإلعــــالم 
الذوادي- اهتماما لدى الصحافة 
الــتــي  البحرينية بالموضوعات 
والرقابي،  التشريعي  دورها  تظهر 
داعــيــة الــصــحــف فــي الــوقــت ذاتــه 
إلــــى إيـــجـــاد ســـيـــاســـات تــحــريــريــة 
المرأة  أداء  إبـــراز  تضمن  مــحــددة 
في المجلسين، وقصص نجاحها 
عــــبــــر الــــتــــنــــويــــع فــــــي األشـــــكـــــال 
الصحفية التي تتناول هذا الدور، 

وإبرازها في الصفحات األولى. 
وجاءت األطروحة الموسومة 
بـــــعـــــنـــــوان «تـــــأطـــــيـــــر الـــصـــحـــافـــة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة لــــــــدور الــــــمــــــرأة فــي 
خالل  والــنــواب  الــشــورى  مجلسي 
-٢٠١٤ الرابع  التشريعي  الفصل 
٢٠١٨ - دراسة تحليلية» استكماال 
درجــة  على  الحصول  لمتطلبات 

الماجستير في اإلعالم. 
«إن  الــذوادي:  الباحثة  وقالت 
مــدى  إلى بيان  هــدفــت  الـــدراســـة 
في  البحرينية  الصحافة  إســهــام 
إبـــــــراز الـــــــدور الــــــذي تــضــطــلــع بــه 
المرأة البحرينية في صنع القرار 
مجلسي  في  عضويتها  خالل  من 

الــــــشــــــورى والـــــــنـــــــواب، والــــتــــرويــــج 
في  الــمــرأة  تحققه  الــذي  للتقدم 

هذا المجال». 
وكـــــانـــــت لـــجـــنـــة عـــلـــمـــيـــة قــد 
أطروحتها  فــي  الــبــاحــثــة  نــاقــشــت 
مـــــــؤخـــــــرا، تــــألــــفــــت مــــــــن: أســــتــــاذ 
اإلعــالم  بقسم  المساعد  اإلعـــالم 
والفنون بجامعة  والــــســــيــــاحــــة 
الـــــبـــــحـــــريـــــن الـــــدكـــــتـــــور عـــــدنـــــان 
مشرفا، وأستاذ  بومطيع  جــاســم 
الصحافة واإلعالم بالقسم نفسه 
األســتــاذ الــدكــتــور أشـــرف محمود 
وأســتــاذ  داخــلــيــا،  ممتحنا  صــالــح 
الكويت الدكتور  بجامعة  اإلعــالم 
مناور الراجحي ممتحنا خارجيا. 

وأشـــارت الـــذوادي إلــى أهمية 
مــــــوضــــــوع األطـــــــروحـــــــة فــــــي ظــل 
االهـــتـــمـــام الـــــذي تــولــيــه الــقــيــادة 
الــحــكــيــمــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
للمرأة  السياسية  المشاركة  تجاه 
الوطني  واالهــتــمــام  الــبــحــريــنــيــة، 
األعلى  المجلس  عنه  عبر  الــذي 
السمو  صــاحــبــة  بــرئــاســة  لــلــمــرأة 

الـــمـــلـــكـــي األمـــــيـــــرة ســبــيــكــة بــنــت 
عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
الــــبــــالد الــــمــــفــــدى، وذلــــــك ضــمــن 
المرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة 
 ،(٢٠٢٢  –  ٢٠١٣) الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
أهمية  على  تأكيدا  تضمنت  التي 
على  التأثير  فــي  اإلعـــالم  وســائــل 
للقضايا  وإدراكـــه  المجتمع  وعــي 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــــتـــــي تـــحـــيـــط بــه 
ومــــن بــيــنــهــا الــتــمــكــيــن الــســيــاســي 
الجهود  استثمار  وأهمية  للمرأة، 
اإلعـــــالمـــــيـــــة فــــــي رفـــــــع مـــســـتـــوى 
القناعة المجتمعية بجدوى وأثر 
مشاركة المرأة كعضو في السلطة 
الخطاب  واســتــدامــة  التشريعية، 
اإلعالمي المؤيد والداعم للمرأة. 
ودعــــــــــت األطــــــــروحــــــــة ضــمــن 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن مـــقـــتـــرحـــاتـــهـــا 
وتوصياتها، إلى تكثيف الدراسات 
البحثية المتخصصة التي تظهر 
الــمــرأة  دور  إبـــراز  فــي  اإلعـــالم  دور 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة صــنــع 
توصيات  مع  ينسجم  بما  القرار، 

المرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة 
البحرينية التي يتبناها المجلس 
األعلى للمرأة، واستدامة الدورات 
المتخصصة التي  الـــتـــدريـــبـــيـــة 
تواكب التطور الحاصل في مجال 
إلى  البرلماني، الموجهة  اإلعالم 
مجلسي  وأعــــضــــاء  اإلعـــالمـــيـــيـــن 
الـــــــشـــــــورى والــــــــنــــــــواب عــــلــــى حــد 
ســــواء، مــــع تــركــيــز هــــذه الــــــدورات 
عـــلـــى الــــتــــنــــاول اإلعـــــالمـــــي لــــدور 
الـــــمـــــرأة فـــــي مـــجـــلـــســـي الــــشــــورى 
عملية  فــي  ومــشــاركــتــهــا  والـــنـــواب، 
عدد  إلــى  القرار، باإلضافة  صنع 

من التوصيات األخرى. 
واعـــتـــمـــدت الـــــدراســـــة -الـــتـــي 
الرابع  التشريعي  الفصل  بحثت 
 ٢٠١٤ مــن  البرلمانية  الـــدورة  مــن 
تحليل  أداة  عــلــى  ٢٠١٨م-  إلــــى 
الــمــضــمــون لـــلـــمـــواد الــتــحــريــريــة 
الـــمـــنـــشـــورة فــــي الـــصـــحـــف مــحــل 
الـــــــدراســـــــة عــــلــــى مــــــــدار الـــفـــصـــل 
الــــتــــشــــريــــعــــي مــــحــــل الـــــــدراســـــــة، 
وفــــق عــيــنــة عــشــوائــيــة مــنــتــظــمــة، 
المضمون  خصائص  وذلك لبيان 
لدور  الصحف  تناول  في  والشكل 
وأدوات  الــمــجــلــســيــن،  فـــي  الـــمـــرأة 
الــتــشــكــيــل الــعــقــلــيــة والــعــاطــفــيــة 
الـــتـــي وظـــفـــتـــهـــا هـــــذه الــصــحــف، 
واستخدامها لألشكال الصحفية، 
المعالجة  واتجاهات  والــمــصــادر، 
التغطية  وحجم  انتهجتها،  التي 

وموقعها. 
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لــقــد طــالــت رفــقــة فــيــروس كـــورونـــا لــنــا، ومـــن المتوقع 
تستطيع  الوقت  مر  وكلما  الــوقــت.  لبعض  معنا  يستمر  ان 
الفيروسات أن تتحور إلنتاج سالالت جديدة مختلفة وتكمن 
خطورة تلك التحورات في احتمالين، األول تمكن الفيروس 
اللقاحات،  مقاومة  الثاني  واالحتمال  المناعي  الجهاز  من 

والحمد هللا لم يحدث بعد.
ينتشر  الــفــيــروس  يـــزال  فــال  بالقلق  مــنــذر  األمـــر  ولــكــن 
بشكل سريع فاألعداد في تزايد على الرغم من اإلقبال على 
الضروري  من  ولكن  الناس  من  الشديد  والحرص  التطعيم 
 ١٧ مــن  ألكــثــر  تــحــور  بعضها  السابقة  الــســالالت  ان  معرفة 
غير  امــر  وهـــذا  العلماء  قلق  وأثـــار ذلــك  واحـــدة  طــفــرة مــرة 

مسبوق.
الخبر الجيد أن كوفيد-١٩ ليس مقاوما للقاحات بعد، 

كما اكدت منظمة الصحة العالمية. 
ويــتــابــع الــعــالــم بــعــيــون حـــذرة جــهــود الــعــلــمــاء الحثيثة 
وتعكف  كورونا  لفيروس  الجيني  التركيب  تحور  متابعة  في 
لقاحات  جرعات  انتاج  على  حاليا  اللقاحات  إنتاج  شركات 
وحتى  المتحولة.  السالالت  ضد  الحماية  لتحسين  معززة 
ذلـــك الــوقــت اســتــمــر بــاتــبــاع االحــتــيــاطــات الــالزمــة لتجنب 

اإلصابة بفيروس كوفيد-١٩.
نسأل اهللا تعالى أن يحفظنا وإياكم من هذا البالء وأن 

يجنبنا شره.

 QƒëJ »a ¢Shô«ØdG
 Qƒ£J »a ìÉ≤∏dGh

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نصيحة االسبوع

نصيحة ا�سبوع من مستشفى الكندي
الخليج  قــراء  والسكر  الباطنية  األمــراض  استشاري  السيد  أشــرف  الدكتور  نصح 

الطبي  قائال:
المعدل  فــوق  الـــدم  فــي  السكر  مستوى  ارتــفــاع  نتيجة  ينشأ  مــرض  هــو  الــســكــري 
اإلفطار  بعد  أو  ١٢٥ملجم،  من  أكثر  بالدم (صائم)  السكر  مستوى  وصل  اذا  الطبيعي 

بساعتين أكثر من ٢٠٠ ملجم. 
وقد يشعر المريض بالتعب والخمول وبعض أعراض السكري مثل جفاف الفم، 

كثرة التعرق، التبول، وربما ال تحدث أعراض. 
وهناك بعض النصائح لمرضى السكري  من النوع الثاني في رمضان يجب مراعاة 

األتي أثناء الصيام:
حسب  عنه  االمتناع  أو  الصيام  قــرار  اتخاذ  أجل  من  المعالج  للطبيب  الرجوع   -

الحالة الصحية. 
-اتباع نظام جديد في الحمية والجرعة الدوائية من وصف الطبيب يتناسب مع 

شهر رمضان المبارك 

- متابعة قياس نسبة السكر في الدم وخاصة في االيام األولى من شهر رمضان، 
وأثناء األفطار وابالغ الطبيب بها.

-الخضوع لفحص السكر اذا شعر المريض بأعراض هبوط السكر خالل الصيام 
دوخة،  وصــداع،  شديد  جوع  بالرؤية،  صعوبة  الوجه،  شحوب  بالرجفة،  الشعور   : مثل 

عرق شديد، إرهاق وخمول.
- االمتناع عن العصائر والحلويات عند اإلفطار .

- تأخير وجبة السحور إلى قبل األذان مباشرة، مع - مراعاة شرب كميات كبيرة من 
الماء ما بين اإلفطار والسحور مع أخذ وجبة خفيفة بين األفطار والسحور.

- ممارسة الرياضة بعد استشارة الطبيب.
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الـــظـــهـــر  آالم  أســـــــبـــــــاب 
مـــتـــعـــددة وســــــواء كــــان األلـــم 
أو  دائـــمـــا  شـــديـــدا  أو  خــفــيــفــا 
عــــابــــرا فــــإنــــه يــــأتــــي بــمــثــابــة 
هناك  أن  إلــى  يشير  تحذير 
مشكلة قد تحدث في الظهر 
مشاكل  عــلــى  نــتــعــرف  ولــكــي 
حــاور  مفصل  بشكل  الــظــهــر 
«الــخــلــيــج الــطــبــي» الــدكــتــور 
فــــــاروق بـــن عـــامـــر الــحــمــدان 
اســـتـــشـــاري أمــــــراض الــظــهــر 
وجــــراحــــة الـــعـــمـــود الــفــقــري 
الـــظـــهـــر  آالم  مــــركــــز  مــــديــــر 
وجــــراحــــة الـــعـــمـــود الــفــقــري 
بــــمــــســــتــــشــــفــــى الـــــبـــــحـــــريـــــن 

التخصصي:
-بــشــكــل عــــام مـــا أســبــاب 

آالم الظهر؟
شـــائـــعـــة  الـــــظـــــهـــــر  آالم 
ويــــعــــانــــي نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــن 
من   ٪٨٠ حوالي  تبلغ  الناس 
آالم في الظهر أو الرقبة في 

مرحلة ما في حياتهم.
تــتــعــدد أســبــاب اإلصــابــة، 
مــنــهــا األســـــبـــــاب الــمــتــعــلــقــة 
فــإذا  كالعمل  الــحــيــاة  بنمط 
كان الشخص عمله يستدعي 
على  طويلة  لفترة  الجلوس 
يتطلب  عمله  أن  أو  المكتب 
مــــجــــهــــودا بـــدنـــيـــا وعــضــلــيــا 
من  يعتبر  ذلـــك  فـــإن  معينا 

أسباب آالم الظهر.
التدخين،  أيضا  وهــنــاك 
فــالــمــدخــنــون تـــزيـــد لــديــهــم 
الرقبة  بــآالم  اإلصــابــة  نسبة 
والـــظـــهـــر، والـــجـــديـــر بــالــذكــر 
سواء  العالجية  نتائجهم  ان 
الجراحية  غير  أو  الجراحية 
تــــكــــون اقـــــــل مـــــن الـــمـــريـــض 
الــعــادي، وعــامــل زيـــادة الــوزن 
ألنه يزيد من التحميل على 

مفاصل الجسم.
وعــــــدم الـــمـــواظـــبـــة عــلــى 
تـــمـــريـــنـــات تـــقـــويـــة عــضــالت 
الـــــظـــــهـــــر، وأيــــــضــــــا الـــعـــامـــل 
فالذين  كبير  دور  له  الوراثي 

لديهم تاريخ عائلي هم أكثر 
عرضة لتأكل الغضاريف.
-ما هو ديسك الظهر؟

هو ما يسمى الغضروف، 
يــشــبــه فـــي الــشــكــل الــقــرص، 
وهــــو عـــبـــارة عـــن مــــادة رخـــوة 
سواء  الفقرات  بين  موجودة 

في الرقبة أو الظهر. 
-هـــل هــنــاك عــالقــة بين 

ديسك الرقبة والظهر؟
الرقبة  غضاريف  تتشابه 
التركيبة  ناحية  من  والظهر 
ناحية  مـــن  قــلــيــال  وتــخــتــلــف 
الـــــشـــــكـــــل، ويــــــوجــــــد بــيــنــهــم 

عــالقــة فــفــي أغــلــب الــحــاالت 
يـــــتـــــواجـــــدان ســـــويـــــا، فــيــأتــي 
الـــمـــريـــض بـــألـــم فـــي الــرقــبــة 
وعند تشخيصه يتضح وجود 
من  أيضا  الظهر  في  ديسك 

دون أن يعلم والعكس.
-إذن ما هي األعراض؟

الــــــــــعــــــــــرض األســــــــاســــــــي 
هـــو األلــــم الــــذي يــشــكــو منه 
الظهر  فــي  ويــتــركــز  الجميع 
ويــظــهــر فـــي مــنــاطــق أخـــرى 

مثل الكتف والرجل.
أعـــراضـــا  هـــنـــاك  أن  كــمــا 
أخـــــرى تــــدل عــلــى أن هــنــاك 

مـــشـــكـــلـــة فـــــي الـــظـــهـــر مــنــهــا 
أو  الــــتــــنــــمــــيــــل  أو  الـــــــخـــــــدر 
ضـــعـــف فــــي األطـــــــــراف، وقـــد 
تـــأتـــي االعـــــــراض فـــــــراداى أو 
فإن  ظهورها  فعند  مجتمعة 
مشكلة  هناك  ان  يعني  ذلك 
ويجب استشارة الطبيب

-كيف يكون التشخيص؟
يـــــــــبـــــــــدأ الـــــتـــــشـــــخـــــيـــــص 
والــســؤال  المرضي  بالتاريخ 
األعـــراض  بــدايــة  كيفية  عــن 
ومكانها وشدة األلم وتكراره.

السريري  الفحص  ثانيا 
ويـــــــتـــــــم فــــــحــــــص الـــــحـــــركـــــة 
واألعــصــاب واإلحــســاس ومن 
ثم تأتي فحوصات اإلشاعات 
أو  مــقــطــعــيــة  أو  عـــاديـــة  إمــــا 

بالرنين المغناطيسي.
-هــــــــــــــل هـــــــــنـــــــــاك طـــــــرق 

للوقاية؟
عوامل  إلى  بالنظر  نعم، 
الـــــخـــــطـــــورة كـــــل عــــلــــى حــــدة 
للجلوس  بالنسبة  وتجنبها، 
الـــمـــنـــزل  أو  الــــمــــكــــتــــب  فــــــي 

لـــســـاعـــات طــويــلــة عــلــيــنــا ان 
صحيحة  بــطــريــقــة  نــجــلــس 

مريحة.
تغيير  جـــدا  الــمــهــم  ومـــن 
نــــمــــط الــــحــــيــــاة إلـــــــى نــمــط 
صــــــحــــــي بـــــــاالمـــــــتـــــــنـــــــاع عـــن 
الــتــدخــيــن وتــخــفــيــف الــــوزن 
بانتظام  الرياضة  وممارسة 
تمارين  عــلــى  الــمــواظــبــة  مــع 
تـــــقـــــويـــــة عــــــضــــــالت الــــرقــــبــــة 

والظهر والبطن.
كــــــمــــــا يـــــنـــــصـــــح لــــفــــئــــات 
سن  بعد  النساء  مثل  معينة 
الــخــمــســيــن وتـــوقـــف الـــــدورة 
الــشــهــريــة بــأخــذ الــمــكــمــالت 
الـــغـــذائـــيـــة مــثــل الــكــالــســيــوم 
يقلل  حــيــث  (د)  وفــيــتــامــيــن 
بهشاشة  اإلصــابــة  خطر  مــن 

العظام.
-ما هي طرق العالج؟

أغلب آالم الظهر عالجها 
بــســيــط وغــيــر جـــراحـــي، ٩٠٪ 
راحــة  تتطلب  الـــحـــاالت  مــن 
لتخفيف  عالجات  مع  تامة 

اآلالم وبعدها يشعر المريض 
بتحسن ويبدأ تمارين العالج 

الطبيعي.
نفرق  أن  الـــضـــروري  مــن 
بين ألم الظهر الذي يحتاج 
إلـــــى تــــدخــــل جــــراحــــي وألــــم 
الـــظـــهـــر الـــبـــســـيـــط وهــــــو مــا 
يـــوضـــحـــه الـــفـــحـــص، لــذلــك 

ينصح بمراجعة الطبيب. 
بــالــنــســبــة ألحـــــدث طــرق 
عـــالج الــديــســك أو االنــــزالق 
الــــغــــضــــروفــــي هـــــو الـــتـــدخـــل 
بفتحة  الــدقــيــق  الـــجـــراحـــي 
والتخدير  بالمنظار  صغيرة 
الموضعي والعودة إلى البيت 

في نفس اليوم.
وهـــنـــاك بــعــض الــحــاالت 
الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلــــــى تـــدخـــل 
جـــراحـــي كـــحـــاالت انـــحـــراف 
العمود الفقري ونحتاج فيها 
إجــراء  ثــم  شامل  تقييم  إلــى 
جــــــراحــــــة حــــتــــى يــســتــطــيــع 
المريض ان يمشي ويتحرك 

بالشكل الطبيعي. 
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غير  تقويميا  عــالجــا   (Invisalign) االنــفــزاليــن  نــظــام  يعد 
مرئي تقريبا، ويعمل على تقويم األسنان لجميع األعمار.

أدوات  مــن  تجعل  الــتــي  واألســبــاب  التقويم  عــالج  فــوائــد  حــول 
التقويم الشفاف خيارا أفضل ألسلوب حياتك، حاور الخليج الطبي 
الطبيب الحاصل على المرتبة الماسية لتقويم االنفزالين الدكتور 
العام  والــمــديــر  والفكين  األســنــان  تقويم  أخــصــائــي  سلعس  فـــراس 

لعيادات شام الطبية: 
-هل هناك عمر معين للتقويم بشكل عام؟

ويفضل  الــحــاجــة،  بحسب  فهو  للتقويم  معين  عمر  يــوجــد  ال 
عندما  سنة   ١٣ أو   ١٢ عمر  بعد  المعدني  الــعــادي  التقويم  تركيب 
نتأكد أن الطفل بدل أسنانه اللبنية بأسنانه الدائمة عندها يكون 

مستعدا للتقويم.
ولكن دائما ما أنصح مرضاي بضرورة المتابعة الدورية ألسنان 
األطفال بدءا من سن ٧ سنوات فقط لالطمئنان على بزوغ األسنان 
بالشكل الصحيح وأال يكون هناك أي مشكلة في النمو العظمي في 
التقويم،  تركيب  وتستدعي  بعد  فيما  المشاكل  تسبب  التي  الفكين 
وأيضا الكشف الدوري عن التسوسات في الضروس حتى ال نضطر 
فيما  تقويمية  مشاكل  إلى  فيؤدي  اللبنية  لألسنان  مبكر  خلع  إلى 

بعد.
-ما هو االنفيزالين؟ وما هي الحاالت التي تحتاج إليه؟

االنفيزالين هو تقنية حديثة لتقويم األسنان عبارة عن قوالب 
شفافة توضع لعدد ساعات معينة في اليوم ويتم ازالتها عند األكل 
لتحريك  مخصصة  معينة  بآلية  تعمل  الحاجة،  عند  أو  والــشــرب 
اســتــبــدال  يــتــم  بــلــطــف،  لتقويمها  وشـــديـــدة  عــالــيــة  بــدقــة  األســـنـــان 
القوالب الشفافة كل أسبوع أو عشرة أيام ومع نهاية كل قالب تحرك 

األسنان بمقدار معين حتى نصل إلى الوضع المطلوب.
ففي  االنــفــيــزاليــن  تقويم  إلــى  تحتاج  الــتــي  للحاالت  بالنسبة 
الــبــدايــة كـــان يــســتــخــدم مــع الـــحـــاالت الــبــســيــطــة أمـــا االن فأصبح 

يستخدم مع معظم الحاالت بنسبة قد تصل إلى ٩٠٪.
ويتم الكشف على الحالة وتقييمها ووضع الخطة العالجية لها 
وأثناء وضع التقويم الشفاف يتم تعديل الخطة العالجية مع كل 

تغيير في التقويم إلى أن نصل إلى النتيجة المطلوبة.
-ما الذي يميزه عن التقويم العادي؟ وما الفرق بينهما؟

الفرق بينهما كبير في آلية العمل وفي الشكل، التقويم العادي 
على  بوضوح  ويظهر  تربطه  رفيعة  معدنية  أســالك  وهناك  معدني 
األسنان أما االنفيزالين فهي قوالب شفافة تجميلية غير محرجة 
أمام الناس، فبعض الناس أعمالهم تتطلب منهم عدم الظهور مثل 
يفضلون  ولــذلــك  األعــمــال  ورجـــال  والمشاهير  الــطــيــران  مضيفات 
استخدام االنفيزالين وأهم ما يميزه أنه أسرع من التقويم العادي 

وصحي وبه نمارس حياتنا اليومية بشكل طبيعي.

وهناك بعض الحاالت التي يفضل عالجها بتقويم االنفيزالين 
أو  اللثة  فــي  تــراجــع  هــنــاك  كــان  إذا  المعدني  الــعــادي  التقويم  عــن 
تــراجــع فــي الــعــظــم فــهــي تــكــون الــخــيــار األنــســب والــســبــب فــي ذلــك 
أنها أكثر دقة فالحركة محسوبة ودقيقة جدا ويمكن التحكم فيها 
على  المطبقة  القوة  فيها  تكون  أحيانا  المعدني  التقويم  بعكس 
تسبب  أن  الممكن  ومن  محسوبة  وغير  فيها  متحكم  غير  األسنان 
في  وأيضا  االنفيزالين  استخدام  يفضل  لذلك  العظم  في  تراجعا 
فيكون  األســنــان  بين  الــفــراغــات  وحـــاالت  المفتوحة  العضة  حــاالت 

إنهاء التقويم أسرع.
الشكل  أو  النتيجة  على  للحصول  المتوقعة  الــمــدة  هــي  -مــا 

النهائي؟
تقويم  في  يتم  عــام  بشكل  الحالة،  حسب  على  المدة  تختلف 
االنفيزالين إنهاء الحاالت اسرع بمقدار ٣٠٪ من التقويم العادي. 

ولكن في النهاية المدة تعتمد على الحالة.
-هل اصبح اآلن من السهل الحصول على االبتسامة المثالية؟ 

وكيف لنا ذلك؟
نعم مع التطور العلمي والتقنيات الحديثة لم تعد االبتسامة 
المثالية الجذابة صعبة، بل بالعكس، أصبحت في متناول الجميع 
وأسهل من ذي قبل وأصبح هناك مواد تستخدم جديدة، فمثال مواد 
يتم  التي  الخزفية  والقشور  فاعلية  اكثر  اصبحت  االسنان  تبييض 

تركيبها على األسنان أصبحت اآلن أكثر رقة وأقل سماكة.  
في السابق كان المريض يحتاج ألكثر من عام للعالج بالتقويم 
ثم برد األسنان ووضع العدسات ولكن اآلن الوضع اختلف فلم يعد 
ولم  سريع  فالتقويم  البداية  من  األسنان  معالجة  في  عناء  هناك 

نعد نحتاج إلى برد االسنان عند تركيب العدسات التجميلية. 
وفي  اســبــوع  ممكن  بكثير،  اقــل  اصبحت  ايضا  الزمنية  الــمــدة 
جذابة  ابتسامة  على  تحصلين  واحـــدة  جلسة  فــي  الــحــاالت  بعض 

وساحرة.
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أعــلــنــت الــفــنــانــة الــكــويــتــيــة فــاطــمــة الصفي 
إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) 
اندهاشها  عن  معبرة  شهر،  خالل  الثانية  للمرة 

من حدوث ذلك في تلك الفترة الوجيزة. 
الـــ٢٩  في  أعلنت  قد  الصفي  الفنانة  وكانت 
بكورونا،  أصيبت  أنها  الماضي  مــارس  شهر  من 
على الرغم من تأكيدها أنها تلقت جرعتين من 

لقاح «فايزر» المضاد للفيروس حينها. 
وقالت الفنانة في مقطع فيديو عبر حسابها 
في  الحال  هذه  «شنو  شــات»:  «سناب  تطبيق  في 
قاموس الدكاترة قولولي كلكم قبل شهر قلتولي 
ما يصير النتيجة تطلع غلط.. طيب هل يصير 

يطلع عندي كورونا للمرة الثانية؟». 
وعـــقـــبـــت الــــصــــفــــي، الــــتــــي ظــــهــــرت وبـــعـــض 
األعـــــراض واضـــحـــة عــلــيــهــا، قــائــلــة: «اشــرحــولــي 
عــشــان أعـــرف أنـــا مــو دكــتــورة شــنــو هـــذه الحالة 
خلونا  إيجابي  اليوم  انــي  بما  كلنا  نفهم  عشان 

نعرف ايش الحالة اللي أنا فيها».
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ألــف  مــن  أكــثــر  تنفيذه  بــعــد 
طويلة  عقود  خالل  إعــدام  حكم 
في تاريخ مصر، رحل عن دنيانا 
الشهير  الــفــقــي  حسين  مــؤخــرا 
أحكام  منفذ  أشهر  بـ«عشماوي» 
السجون  مصلحة  بقطاع  إعدام 

«سابقا».
حسين  اســتــضــافــة  وخـــــالل 
عـــشـــمـــاوي، مــــن قـــبـــل فــــي لــقــاء 
ســــابــــق مـــــع اإلعــــالمــــيــــة إيـــمـــان 

الحصري في برنامج «مساء dmc»، كشف عن أكثر الضحايا الذين 
قضية  في  متهمة  سيدة،  الضحية  وكانت  إعدامهم،  خالل  فيه  أثروا 
قتل زوجها بمساعدة عشيقها. وأوضح «عشماوي»، أنه بطبيعة عمله 
على  عمله  إتــمــام  عليه  يجب  ألنــه  بضحاياه،  التأثر  عليه  يجب  ال 
جنب  على  واألحاسيس  المشاعر  «بنخلي  قائال:  ممكن،  وجه  أكمل 
ألن علية القوم بيبقوا حولي، وبالتالي شغلي الزم يبقى على أكمل 

وجه، لكني تأثرت بقضية برنسيسة منيا القمح».
سيدة  كانت  إنها  قال  القمح،  منيا  برنسيسة  قصة  عن  وبسؤاله 
على عالقة بزميل دراسة لها، ومن ثم اصطحبته للعمل لدى زوجها 
الثري، ثم اتفقا على التخلص منه، «نيموه بمنوم في عصير مانجا، 
وبعدين  كيس  في  وحطوه  قطعوه  مــرة،   ١٠٠ اإلعــدام  تستاهل  كانت 
مكان  فــي  ونقلوها  القناطر  فــي  عليها  واتحكم  كرتونة،  فــي  حطوه 

تاني للتنفيذ».
وجهها  عن  الكشف  بعدم  طالبت  المتهمة  إن  «عشماوي»،  وتابع 
اإلعــدام  حكم  تنفيذ  مكان  إلــى  القناطر  سجن  من  ترحيلها  خــالل 
بها، «اشترطت إنها تدخل مكان اإلعدام وهي منقبة عشان محدش 
يشوفها وال تصعب على حد، كانت طويلة وطولها يبلغ حوالي ١٩٠ 
مرضتش  اإلعــدام  غرفة  دخلت  ولما  نحيفة،  أو  بدينة  تكن  ولم  سم 
تكشف وجهها، لكني كشفت وشها عشان أكمل شغلي وبصيت لقيتها 
بالصالة على النبي كانت جميلة جًدا، وسألوني اتلخبطت ليه، كانت 
جميلة جدا جدا وهي ضحكت والموقف قلب تهريج من كتر الهزار».
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للسائحين  تسمح  أولــيــة  تــرتــيــبــات  تــأجــيــل  مــن  أشــهــر  بــعــد 
بــالــســفــر بــيــن الــمــديــنــتــيــن مــن دون الــحــاجــة لــلــخــضــوع لحجر 
صــحــي، تــعــتــزم هــونــج كــونــج وســنــغــافــورة إطــــالق «فــقــاعــة سفر 
الجوية  الرحالت  تبدأ  أن  المقرر  ومن  المقبل.  مايو  في  جوي» 
للحجر  الخضوع  إلــى  الـــزوار  يضطر  لــن  مــايــو.   ٢٦ مــن  اعتبارا 
الــصــحــي طــالــمــا أنــهــم يــســتــوفــون شـــروط الــســفــر ضــمــن فقاعة 

السفر الجوي. 
كانت هونج كونج وسنغافورة قد أعلنتا سابقا إطالق فقاعة 
سفر جوي في نوفمبر من العام الماضي، لكنهما أوقفتا الخطة 
قبل أيام من بدئها بعد أن شهدت هونج كونج ارتفاًعا في عدد 
اإلصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا. وتــأتــي فــقــاعــة الــســفــر الــجــوي في 
الوقت الذي تسعى فيه سنغافورة وهونج كونج لتعزيز السياحة 
البلدان  من  العديد  إغــالق  إلى  أدى  الــذي  الوباء،  تفشي  وسط 

للحدود وتراجع حركة النقل الجوي.

عبداملنعم إبراهيم
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كل يوم يقف أمام المستشفيات في المدن الهندية طوابير من أشخاص 
ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.. وقد وصل عدد الوفيات إلى ٢٦٢٤ شخصًا 
وحصيلة  مليونًا،   ١٦٫٥ الى  اإلصابات  عدد  وارتفع  فقط..  ساعة   ٢٤ خالل 
الوفيات الى قرابة ١٩٠ ألفًا منذ بدء الوباء في الهند، وخصوصًا مع ظهور 
بقية  إلى  حاليا  وتنتقل  الهند..  في  الفيروس  من  جديدة  متحورة  ساللة 
بقاع العالم.. والخبراء يعزون ذلك إلى إحياء مناسبات جماعية على غرار 

مهرجان (كومبه ميال) الديني الذي أحياه الماليين في الهند مؤخرًا.
هــذه الــطــفــرات الجينية فــي فــيــروس كـــورونـــا.. وزيــــادة عــدد اإلصــابــات 
تعامل  كيفية  موضوع  الواجهة  إلى  تعيد  العالم..  مستوى  على  والوفيات 
الحكومات واألنظمة السياسية مع اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار 
فهناك  الــمــتــشــددة..  الدينية  العقلية  مــع  تصطدم  حين  كــورونــا  فــيــروس 
سرعة  مــع  تتعامل  لــم  -لــألســف-  إســالمــيــة  غير  وأخـــرى  إســالمــيــة  أنظمة 
وقد  احترازية..  طبية  وقائية  وبإجراءات  كاف  باهتمام  كورونا  وباء  انتشار 
كانت إيران -وخصوصًا في بداية انتشار الوباء في فبراير ٢٠٢٠- من بين 
هذه النماذج السيئة والخاطئة، إذ سمحت للمواطنين والزوار بالتجمعات 
الدينية  المناسبات  وإقامة  العبادة  أماكن  داخل  متراصة  كبيرة  حشود  في 
هناك بدون قيود احترازية، ما تسبب في انتشار واسع جدًا لفيروس كورونا 
بعض  شارك  التي  الخليج  دول  بقية  إلى  انتقاله  ثم  إيــران  في  البشر  بين 
(نظام  وعقلية  اإليرانية..  بالمدن  الدينية  التجمعات  هذه  في  مواطنيها 

الماللي) تقدم ممارسة الشعائر الدينية على صحة وحياة البشر.
هـــذه الــعــقــلــيــة لــيــســت مــحــصــورة فــي إيــــران فــقــط، بــل كــانــت مــوجــودة 
الهند  في  أيضًا  وموجودة  آسيا..  في  اإلسالمية  الــدول  من  عدد  في  أيضًا 
إقامة  تمنع  ولم  الهندوس،  الدين  رجال  لضغوط  الحكومة  رضخت  حيث 
الشعائر الدينية والتجمعات والتزاحم البشري الذي يقدر بالماليين من 
السكان في الشوارع واألنهار، وذلك ألسباب براجماتية انتخابية لألحزاب 
هذا  نتيجة  وكانت  بالهند!..  السياسية  العملية  في  المتنافسة  السياسية 
التهور السياسي انتشارا قاتال لفيروس كورونا بين السكان، وظهور نسخة 

متحورة هندية جديدة لكورونا.
إلى  بالنسبة  أيضًا  «دين»  بمثابة  الليبرالية  تعتبر  حيث  الغرب..  وفي 

في  المتنافسة  السياسية  األحـــزاب  من  كثير 
االنتخابات.. تعامل بعضها بانتهازية سياسية 
كانت  الــذي  الوقت  ففي  كــورونــا..  فيروس  مع 

معظم حكومات دول (االتحاد األوروبي) وبريطانيا تتخذ إجراءات االغالق 
ومنع التحول، وااللتزام بالتباعد االجتماعي ولبس الكمامات.. كان هناك 
بتحريض  تقوم  اشتراكية  وأخـــرى  يسارية  ليبرالية  أحـــزاب  المقابل  فــي 
الناس على الخروج في مظاهرات بالشوارع لرفض اإلجراءات الحكومية 
والتنديد بها ألسباب انتخابية انتهازية!.. حدث ذلك في فرنسا وألمانيا 
فالليبرالية  كثيرة..  أوروبية  ودول  وبلجيكا  وإسبانيا  وإيطاليا  وبريطانيا 
بالنسبة إلــيــهــم هــنــاك «ديـــــن»! وهـــم يــركــبــون مــوجــة (الـــديـــن الــلــيــبــرالــي) 
و(فيروس كورونا) ألسباب انتهازية انتخابية.. تمامًا مثلما حدث في إيران 

والهند!
ويقال إن من بين أسباب خسارة ترامب لالنتخابات في أمريكا مؤخرًا 
انتشار  ضد  واحترازية  وقائية  إجراءات  واتخاذ  حازم  بشكل  اهتمامه  عدم 
فيروس كورونا في المدن األمريكية، وخصوصًا في بداية انتشار الوباء في 

مارس ٢٠٢٠، واستخفاف ترامب بلبس الكمامات.
سجلت  والليبرالي  والديني  السياسي  الضجيج  هــذا  كــل  ركــام  وبين 
نموذجًا  العربية  الدول  بعض  وكذلك  الخليج  ودول  والبحرين  السعودية 
إذ  المنطقة..  في  الــوبــاء  انتشار  من  والحد  كــورونــا  مواجهة  في  ايجابيًا 
الفرائض  أإداء  أثناء  حتى  وقصوى  كبرى  أهمية  ذات  البشر  حياة  جعلت 
انتشار  بداية  في  رحالكم)  في  دعوة (صلوا  رفعت  إذ  الدينية..  والواجبات 
تدريجي  بشكل  المساجد  فتح  أعيد  ثم  هناك،  الناس  بها  والتزم  الوباء، 
مع االلتزام باإلجراءات االحترازية والتباعد االجتماعي ولبس الكمامات 

أثناء الصالة في المساجد.
الـــــدول والــحــكــومــات الــتــي تــضــع فـــي أولــويــتــهــا «حـــيـــاة اإلنـــســـان» هي 
الناجحة في مواجهة كورونا.. أما الدول والحكومات التي تخضع البتزاز 
«رجال الدين» المسيسين، او البتزاز أصوات انتخابية ليبرالية أو يسارية 
المتحورة  النسخ  ظهور  فــي  السبب  هــي  تكن  لــم  إن  فاشلة..  تكون  فإنها 

الجديدة.

طفلة اخلليفة tea.kh@aakgroup.net
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كـــأنـــه لــــم تــكــفــنــا هـــجـــمـــات الـــفـــيـــروســـات 
العادية والمتحورة وفتكها بالبشر في مختلف 
البلدان حتى يأتينا حزب اهللا بمخدراته التي 

تكفي إلغراق العالم العربي بأكمله.
إجمالي  أن  السعودي  السفير  أعلن  وقــد 
ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات 
العقلية التي مصدرها لبنان من قبل مهربي 
حبة  مــلــيــون   ٦٠٠ مـــن  أكــثــر  بــلــغ  الـــمـــخـــدرات 
الحشيش  من  جرامات  الكيلو  ومئات  مخدرة 

خالل السنوات الست الماضية.
الكبتاجون  معامل  إدخال  أن  تقرير  وذكر 
الـــى شــمــال شـــرق لــبــنــان فـــي عـــام ٢٠١١ وهــو 
األمني  واالنفالت  السورية  الثورة  اندالع  عام 
إذ  الــســوريــة،  اللبنانية  الــحــدود  شهدته  الــذي 
خارجة  أماكن  في  التصنيع  عمليات  نشطت 
عن سيطرة الدولة، هذه المناطق هي القصير 
ستين  من  أكثر  إحصاء  تم  وقد  دمشق  وريــف 
مــصــنــعــا بـــيـــن كــبــيــر وصـــغـــيـــر إلنــــتــــاج حــبــوب 

الكبتاجون.
الغريب أن حزب اهللا كان يتحدث في تلك 
ألســبــاب  القصير  مــديــنــة  حــمــايــة  عــن  الــفــتــرة 
يريد  كــان  مــاذا  اآلن  وواضــح  ومذهبية،  دينية 
عليها.  السيطرة  اختار  التي  القصير  بمدينة 
وهــي  الــبــقــاع  منطقة  فــي  أيــضــا  ينتجها  كــمــا 
تـــصـــدر بــشــكــل خـــــاص إلـــــى الـــســـعـــوديـــة ربــمــا 
إلغراق السعودية بهدف تدمير شبابها وربما 
للمرور منها إلى دول أخرى يراد تدميرها من 
الخليج إلى دول أخرى خارج الوطن العربي، 
هذه  كــل  على  هـــؤالء  عــقــاب  مــن  العالم  فــأيــن 

الجرائم التي يرتكبونها منذ سنين.
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تـــــرش طــــائــــرات هــلــيــكــوبــتــر 
تابعة للجيش األراضي الزراعية 
في شمال شرق لبنان لمساعدة 
المزارعين على مكافحة أسراب 
فيما  البالد  دخــل  الــذي  الــجــراد 
وصـــفـــتـــه وكــــالــــة تـــابـــعـــة لــألمــم 
الــــمــــتــــحــــدة بــــأنــــه حـــــــدث «نـــــــادر 
للغاية» سببه تغير اتجاه الريح. 
التي  الـــزراعـــة  وزارة  وقــالــت 
استنفرت أجهزتها أمس االثنين 
من  كبيرة  أعـــداد  تدمير  تــم  انــه 

الجراد. 
وقـــال عــبــاس مــرتــضــى وزيــر 
الــــزراعــــة الــلــبــنــانــي فـــي حــكــومــة 
تصريف االعمال لرويترز انه لم 
تحدث خسائر كبيرة في الزراعة 
حــتــى االن لــكــن هــنــاك مــخــاوف 
مــــن وصــــــول مـــزيـــد مــــن أســـــراب 

الجراد الى جنوب لبنان.
 وأضــــــــــاف مــــرتــــضــــى أنـــهـــم 
تـــمـــكـــنـــوا فــــي وقــــــت قـــصـــيـــر مــن 
تدمير أعداد ضخمة لكن بعض 

الــــجــــراد أفـــلـــت ومــــازالــــت هــنــاك 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـــنـــه، مــعــظــمــهــا 
بمنطقة  مــرجــحــيــن  ســهــل  فـــي 

الهرمل. 

وقـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة االمـــــــم 
الـــمـــتـــحـــدة لـــألغـــذيـــة والــــزراعــــة 
«الفاو» ان وصول أسراب الجراد 
أمــــر غــيــر مــعــتــاد بــالــنــســبــة إلــى 

اتجاه  في  تغيرا  لكن  المنطقة، 
الــريــح أدى الــى انــتــقــال الــجــراد 
ومن  األردن  الــى  السعودية  مــن 

ثم الى سوريا ولبنان.
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م رئيس وزراء تايالند أمس االثنين لعدم وضعه كمامة بعدما  ُغرِّ
دخلت قيود جدية لمكافحة وباء كوفيد-١٩ حيز التنفيذ في محاولة 
الكمامة  وضــع  وأصبح  الــبــالد.  في  المتسارع  المرض  تفشي  لوقف 
اآلن أمرا إلزاميا في األماكن العامة في ٤٩ مقاطعة وفي العاصمة 
المناطق  إحدى  في  للفيروس  بؤرة  أحدث  تحديد  تم  حيث  بانكوك 
تفرض  المناطق،  بعض  وفي  الصاخبة.  الليلية  بالحياة  المعروفة 
وبعد  دوالرا).   ٦٤٠) بــات  ألــف   ٢٠ مقدارها  المخالفين  على  غرامة 
كمامة  دون  من  تشان-أو-تشا  برايوت  الـــوزراء  لرئيس  صــورة  انتشار 
وهو يحضر اجتماعا على وسائل التواصل االجتماعي أمس االثنين، 
قال حاكم بانكوك إنه تم تغريم رئيس الوزراء ٦٠٠٠ بات (١٩٠ دوالرا). 
وكتب حاكم بانكوك أسوين كوانموانغ على فيسبوك: «بصفتي حاكم 

بانكوك، قدمت شكوى ضد رئيس الوزراء الذي قبل دفع الغرامة». 
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إلى  اإلمــــارات  فــي  األزواج  بين  الــمــتــبــادل  الــضــرب  عقوبة  تصل 
جناية  أو  جنحة  يمثل  الفعل  كان  إذا  ما  بحسب  والحبس،  الغرامة 
وبحسب مدة عالج اإلصابة وما إذا كانت اإلصابة أسفرت عن عاهة 
الذي  الشريف،  يوسف  القانوني  المستشار  بذلك  أفاد  عدمها.  من 
والتعنيف  الــضــرب  ضحية  الــرجــال  فيها  كــان  حــاالت  هناك  أن  ذكــر 
الزوجية  الحياة  تستقيم  أن  يمكن  ال  أنه  على  مشددا  زوجاتهم،  من 
في ظل مشاحنات تصل إلى حد التعدي بالضرب. وقال إن من حق 
الزوج المضروب طلب الطالق، وفي مثل هذه الحاالت، يكون الزوج 
مضرورا من الطالق، لذا يجوز له رفع دعوى تطليق، لعدم استحقاق 
وإيقاع  الطالق،  في  السبب  هي  لكونها  الشرعية،  الحقوق  الزوجة 
الثالثة  الحلقة  في  جــاء  ما  على  تعليقا  ذلــك  جــاء  بــالــزوج.  الضرر 
عشرة من برنامج «في حياتنا قصة»، الذي تقدمه صحيفة «اإلمارات 
من  متكررة  بصفة  عليه  التعدي  يشكو  عربي  زوج  قصة  في  الــيــوم»، 
من  لها  حبه  يمنعه  إذ  ريــاضــيــة،  تربية  مــدرســة  تعمل  الــتــي  زوجــتــه 
بطوالت  في  عــدة  مشاركات  لها  زوجته  أن  الــزوج  وأوضــح  تطليقها. 
حال  مشكلة  بيننا  تــحــدث  و«عــنــدمــا  الــكــاراتــيــه،  مــجــال  فــي  ريــاضــيــة 
زوجتي  أن  المشكلة  لكن  بــالــحــوار،  حلها  نــحــاول  البيوت،  مــن  كثير 
على  «بوكس»  بضربه  تقوم  أنها  مضيفا  قوله،  بحسب  جــدا»  عنيدة 
وجهه، وأصبح هذا األمر عادة عندها. وأضاف الزوج: «كلما نختلف 
تضربني، لكن من جانبي أمتنع عن ضربها وال أريد أن أطلقها بسبب 

حبي لها، وال أريد أن يترّبى ابني بعيدا عني».

 á∏£Y Ωƒj ¢ü«°üîJ
 …ÉH’CG  ÜÓμd  áeÉY
¿É``à°ùfÉªcôJ  »``a
أعلنت تركمانستان يوم األحد عطلة رسمية 
أقيم  التي  أالباي،  كالب  من  الوطنية  لساللتها 
قربان  الرئيس  من  بتوصية  تذكاري  نصب  لها 
بردي محمدوف الذي نظم لها شخصيا قصيدة 

تمجدها. 
وتـــقـــررت الــعــطــلــة الــجــديــدة فــي نــفــس يــوم 
االحـــتـــفـــال بــســاللــة خـــيـــول أخـــــال تــيــكــي الــتــي 
تراثها  مــن  جـــزءا  أيــضــا  تركمانستان  تعتبرها 

الوطني. 
األولــى  الــجــائــزة  محمدوف  الرئيس  ومنح 
لــلــشــجــاعــة لــكــلــب يــعــمــل فـــي حــــرس الـــحـــدود. 
وأقـــامـــت الــحــكــومــة فــي الــعــام الــمــاضــي تمثاال 
التي  آبـــاد  عشق  العاصمة  فــي  لــأللــبــاي  مذهبا 
يوجد بها أيضا تمثال مطلي بالذهب للرئيس 

بيردي محمدوف نفسه ممتطيا حصانا.

انـــــطـــــالقـــــا مــــــن حـــــــرص الـــمـــحـــافـــظـــة 
والتقاليد  الــعــادات  إحياء  على  الجنوبية 
الجنوبية  المحافظة  أحــيــت  البحرينية 

بتوجيهات من سمو الشيخ خليفة بن علي 
الجنوبية  محافظ  خليفة  آل  خليفة  بــن 
لــيــلــة الـــقـــرقـــاعـــون افـــتـــراضـــيـــا بــمــشــاركــة 

مــئــات األطـــفـــال والــعــائــالت والــمــواطــنــيــن 
مرة  ألول  الــكــرام،  والــضــيــوف  والمقيمين 

عن بعد.
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توجيه طلبات املجال�س البلدية نحو م�سارها الفعال يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.. جمل�س الوزراء: 

تنظيم التعليم االإلكرتوين واالعرتاف مبوؤهلته وفًقا للأنظمة

ت���ع���دي���ل ال���لئ���ح���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���ق���ان���ون ال�������س���رك���ات ال���ت���ج���اري���ة ل��ت��ع��زي��ز م���ك���ان���ة ال���ب���ح���ري���ن ال���دول���ي���ة

الأمري  امللكي  ال�ضمو  راأ�س �ضاحب 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

الجتماع  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

الوزراء  ملجل�س  الأ�ضبوعي  العتيادي 

الذي عقد اأم�س عن ُبعد.

ومبنا�ضبة  اجلل�ضة  م�ضتهل  يف 

وال�ضحة  لل�ضالمة  العاملي  اليوم 

الوزراء  جمل�س  اأكد  العمل  مكان  يف 

املهنية  وال�ضحة  ال�ضالمة  اأهمية  على 

اتباعها  خالل  من  العمل  مقرات  يف 

بتعاون  املجل�س  م�ضيًدا  وقائًيا،  نهًجا 

بالإنتاج  العالقة  ذات  الأطراف  كل 

الوطنية  للجهود  الداعمة  ومواقفهم 

حمايًة  كورونا  لفريو�س  للت�ضدي 

للعمال واملجتمع.

املجل�س  اأ�ضاد  فقد  ذلك،  اإىل 

مع  والتن�ضيق  التعاون  مب�ضتوى 

وجلانهما  وال�ضورى  النواب  جمل�ضي 

التي  ال�ضامية  الأهداف  لبلوغ  املختلفة 

اأن  موؤكًدا  ال�ضلطتني،  حولها  تلتقي 

تكاملية  على  دوًما  حتر�س  احلكومة 

وتكن  الت�ضريعية،  ال�ضلطة  مع  العمل 

لها كل الحرتام والتقدير.

اأ�ضدق  عن  املجل�س  اأعرب  بعدها 

ال�ضقيقة  العراق  جلمهورية  تعازيه 

حادث  �ضحايا  يف  و�ضعًبا  حكومًة 

ابن  م�ضت�ضفى  ن�ضب يف  الذي  احلريق 

اخلطيب يف مدينة بغداد، داعًيا املوىل 

بوا�ضع  احلادث  �ضحايا  يتغّمد  اأن 

امل�ضابني  على  ميّن  واأن  رحمته، 

بال�ضفاء العاجل.

عن  الوزراء  جمل�س  اأعرب  ثم 

اإندوني�ضيا  جلمهورية  التعازي 

الغوا�ضة  حادث  �ضحايا  ال�ضديقة يف 

الإندوني�ضية التي غرقت قبالة �ضواحل 

بايل، داعًيا املوىل عز وجل اأن يتغّمدهم 

بوا�ضع رحمته.

مملكة  دعم  املجل�س  اأكد  ذلك  بعد 

البحرين جلمهورية الهند ال�ضديقة يف 

الت�ضدي لفريو�س كورونا وتداعياته، 

للهند  تعازيه  عن  املجل�س  معرًبا 

اجلائحة،  �ضحايا  يف  و�ضعًبا  حكومًة 

ال�ضفاء،  �ضرعة  للم�ضابني  متمنًيا 

طبية  معدات  اإر�ضال  املجل�س  وقرر 

مواجهة  يف  لدعمها  للهند  واأوك�ضجني 

الظرف ال�ضحي احلايل وجتاوزه.

املو�ضوعات  يف  املجل�س  نظر  ثم 

ما  وقرر  اأعماله  جدول  على  املدرجة 

يلي:

اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

1. مذكرة املجل�س الأعلى لتطوير 

حزمة  ب�ضاأن  والتدريب  التعليم 

املدر�ضي  التعليم  تطوير  مبادرات 

على  ترتكز  والتي  املدر�ضي،  بعد  وما 

ا�ضتحداث م�ضارات مرنة للتعلم ما بعد 

الإلكرتوين  التعلم  وتنظيم  املدر�ضي 

لالإجراءات  وفًقا  مبوؤهالته  والعرتاف 

مهنية  معايري  وو�ضع  والأنظمة، 

وتطوير  عملية،  مهنة   35 ملزاولة 

التحتية  والبنية  التعليمي  النظام 

للمدار�س.

ال�ضناعة  وزير  مذكرة   .2

تعديل  ب�ضاأن  وال�ضياحة  والتجارة 

ال�ضركات  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

ت�ضهيل  يف  ُي�ضهم  مبا  التجارية، 

يف  التطورات  ومواكبة  الإجراءات 

مكانة  وتعزيز  التجاري  القطاع 

البحرين الدولية يف هذا اجلانب.

قوائم  لن�ضر  املقرتحة  الآلية   .3

ال�ضادرة  اجلزاءات  وقائمة  الإرهاب 

عن جمل�س الأمن يف اجلريدة الر�ضمية، 

مملكة  التزام  تفعيل  تهدف  والتي 

والتن�ضيق  اجلانب  هذا  يف  البحرين 

اخلا�ضة  الإجراءات  اإنفاذ  ل�ضرعة 

بالتعامل مع هذه القوائم.

الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4

لل�ضوؤون القانونية والت�ضريعية ب�ضاأن 

اقرتاحات   10 على  احلكومة  ردود 

من  مقدمة  بقانون  واقرتاحني  برغبة 

جمل�س النواب.

املو�ضوع  املجل�س  ا�ضتعر�س  ثم 

التايل:

1. مذكرة وزير الأ�ضغال و�ضوؤون 

ب�ضاأن  العمراين،  والتخطيط  البلديات 

قرارات وطلبات املجال�س البلدية خالل 

املجل�س  وّجه  حيث   ،2020 العام 

بدعم قدرات املجال�س البلدية وتوجيه 

م�ضارها  نحو  وتو�ضياتها  طلباتها 

الفّعال يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة.
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بالتعاون مع جميعة اإ�شكان �شلماباد اخلريية

»AMA« تقيم فعالية افرتا�شية خريية رم�شانية

وحث  املجتمعية  ال�ضراكة  تعزيز  مبداأ  من  انطالقاً 

اخلريية  الأعمال  يف  امل�ضاهمة  على  والأ�ضاتذة  الطلبة 

روح  تعميق  يف  اجلامعة  دور  مع  ومتا�ضياً  والتطوعية، 

وتنمية  املجتمع  تطوير  اجل  من  للطلبة  التطوعي  العمل 

امل�ضوؤولية  حتمل  على  وت�ضجيعهم  ال�ضخ�ضية  مهاراتهم 

احتياجاته،  مع  والتفاعل  املجتمع  ق�ضايا  يف  والإندماج 

لدى  واأهميته  التطوعي  العمل  ثقافة  تر�ضيخ  على  عالوة 

وخمرجاتها  اجلامعة  وربط  اجلامعة  وموظفي  الطلبة 

والتفاعل  الجتماعي  احل�س  وتنمية  املجتمع  مبتطلبات 

اإ�ضافة اىل  مع الآخرين وتعميق روح املواطنة ال�ضاحلة، 

الأعمال  يف  لالإنخراط  للطلبة  واملبادرات  الفر�س  توفري 

باجلامعة  الطلبة  جمل�س  اأقام  فقد  والتطوعية،  اخلريية 

افرتا�ضية  فعالية  �ضلماباد  ا�ضكان  جمعية  مع  بالتعاون 

خريية مب�ضاركة جميع كليات اجلامعة والطلبة واأع�ضاء 

الهيئات الأكادميية والإدارية والفنية.

اأمني  الدكتور  قدمها  ترحيبية  كلمة  على  وا�ضتملت   

فيها  رحب  باجلامعة  الطلبة  �ضوؤون  عميد  املليجي 

بامل�ضاركني وحثهم على التربع مل�ضاعدة الأ�ضر املتعففة يف 

منطقة �ضلماباد وذلك مبنا�ضبة ال�ضهر الكرمي وجرياً على 

عادة اجلامعة باإقامة مثل هذه الفعالية كل عام، كما حتدث 

جابر را�ضد رئي�س جمعية ا�ضكان �ضلماباد منوهاً مبثل هذه 

بني  والرتابط  التوا�ضل  اأهمية  على  التاأكيد  يف  الفعاليات 

واهمية  الف�ضيل  ال�ضهر  هذا  يف  خ�ضو�ضاً  املجتمع  افراد 

ملقدميها،  اجلزاء  ونيل  املحتاجني  م�ضاعدة  يف  ال�ضدقات 

يف  اجلمعية  تلعبه  الذي  الدور  اجلمعية  رئي�س  وبني 

تقدمي عدد من املبادرات املتعلقة بدعم الأ�ضر املحتاجة يف 

مثل  بتنظيم  قيامها  على   AMA جامعة  املنطقة.و�ضكر 

اأعمال  دعم  يف  ت�ضهم  �ضوف  �ضك  ل  التي  الفعاليات  هذه 

اأن ي�ضتمر مثل  اجلمعية والأ�ضر املتعففة يف املنطقة، اآمالً 

اخرى  جمالت  يف  واجلامعة  اجلمعية  بني  التعاون  هذا 

تتعلق  م�ضابقة  على  الفعالية  ا�ضتملت  كما  متعددة، 

بالعمل اخلريي والتطوعي �ضارك فيها الطلبة وال�ضاتذة.

للحد من التاأثريات طويلة املدى للوباء على الأبناء 

مركز »خطوات« يقدم حلولً �شحية �شاملة

املركز  »خطوات«،  مركز  اأ�ضاد 

لتاأهيل  البحرين  يف  الرائد  ال�ضحي 

العظيمة  باجلهود  الأطفال،  ورعاية 

ملواجهة  اململكة  بها  قامت  التي 

تف�ضيه،  من  واحلد  كورونا  فريو�س 

من خالل اتخاذ جمموعة من التدابري 

الوقائية ال�ضتباقية الالزمة، مبا يف 

الإلكرتوين.  التعلم  اإىل  التحول  ذلك 

املركز  ك�ضف  فقد  ذلك  من  وبالرغم 

عن زيادة كبرية يف عدد الأطفال يف 

�ضعوبات  يواجهون  الذين  البحرين 

وعاطفية  تعليمية  ــات  ــدي وحت

ب�ضكٍل  اأ�ضبابها  تعود  قد  وج�ضدية، 

فر�ضته  الــذي  احلظر  اإىل  مبا�ضر 

جائحة كورونا والفتقار اإىل التفاعل 

الب�ضري خالل التعلم الإلكرتوين.

علقت  ـــك،  ذل على  وتعقيباً 

جيلونيك-ترك،  األك�ضندرا  الدكتورة 

الإكلينيكي  النف�س  علم  اأخ�ضائية 

واملتخ�ض�ضة  »خطوات«،  مركز  يف 

الأكــادميــي  التقييم  يف  الوحيدة 

والنف�ضي لالأطفال يف اململكة، قائلة: 

عظيمة  جهوداً  اململكة  بذلت  »لقد 

واحلفاظ  الوباء  تف�ضي  من  للحد 

يلتزم  وبدوره  ال�ضكان؛  �ضالمة  على 

التدابري  مركز »خطوات« بدعم كافة 

املتخذة. بْيد اأننا فقد لحظنا ارتفاعاً 

�ضن  يف  الأطفال  عدد  يف  ملحوظاً 

القلق  من  يعانون  ممن  املدر�ضة 

الكالم  وتــاأخــر  الــقــراءة  وم�ضاكل 

ــي،  ــادمي الأك التح�ضيل  و�ضعف 

ال�ضلوكية  امل�ضاكل  اإىل  بالإ�ضافة 

اآلم  ذلك  اجل�ضدية مبا يف  وامل�ضاكل 

الظهر والرقبة والراأ�س، نظراً لق�ضاء 

خالل  ال�ضا�ضة  ــام  اأم طويل  وقــت 

يف  نعمل  لذلك،  الإلكرتوين.  التعلم 

حلوٍل  تقدمي  على  »خطوات«  مركز 

تاأثريات  اأي  �ضحية �ضاملة للحد من 

اأبنائنا  على  للوباء  املــدى  طويلة 

وعائالتنا ب�ضكل عام.«

الدكتورة ترك: يتوجه  واأ�ضافت 

العديد من الطالب اإىل املركز، اإما مع 

باإحالة  اأو  مبا�ضرة،  اأمورهم  اأولياء 

من املدر�ضة اأو طبيب الأطفال، طالبني 

اأكادميية  وحلول  تقييمات  اإجــراء 

يف  مبا  ال�ضكاوى،  ملختلف  ونف�ضية 

الدرا�ضي  الطفل  تدهور م�ضتوى  ذلك 

نتيجة  الأكـــادميـــي  وحت�ضيله 

للتعلم  املعتادة  الطريقة  لختالف 

بعد التوجه للتعلم الإلكرتوين

ا�شتمتع بتذوق النكهة التقليدية مع اللحوم ال�شرتالية املمتازة

والأبقار  احلمالن  حلوم  ُتعد 

من  للعديد  عنها  غنى  ل  مكونات 

وعندما  املف�ضلة.  التقليدية  الأطباق 

يتكون هذا اجلزء املهم من الوجبة من 

حلوم اأ�ضرتالية، فاأنت اإذاً اأمام جتربة 

خارجة عن املاألوف يف تناول الطعام. 

وجودتها  ال�ضتثنائي  تنوعها  فمع 

اللذيذة، متثل حلوم  العالية ونكهتها 

خياراً  الأ�ضرتالية  والأبقار  احلمالن 

ممتازاً يف �ضهر رم�ضان لإعداد الأطباق 

املحلية والغربية على ال�ضواء.

اللحوم  على  احل�ضول  يتم 

احلمراء الأ�ضرتالية من ما�ضية واأغنام 

املكونات  اأف�ضل  على  تربيتها  مت 

واأكرثها  البيئات  اأنظف  الطبيعية يف 

خ�ضرة يف العامل. كما ت�ضمن ظروف 

الرعي ال�ضتثنائية هذه اأن احليوانات 

من  يجعل  ما  حالة،  اأف�ضل  يف  تكون 

عاليتني  ونكهة  جودة  ذات  حلومها 

وتعي�س  اأقل.  ودهون  اأف�ضل  وقوام 

حياة  الأ�ضرتالية  والأغنام  املا�ضية 

هذه  يف  الإجهاد  من  وخالية  �ضحية 

تعني  بدورها  التي  املغذية  البيئة 

ومغذية  واأبقار �ضحية  حلوم حمالن 

للجميع.

جيل  �ضام  قال  معه  مقابلة  ويف 

املدير الإقليمي لهيئة اللحوم واملا�ضية 

و�ضمال  الأو�ضط  لل�ضرق  الأ�ضرتالية 

املن�ضاأ  بلد  اأ�ضبح  »لقد  قائالً:  اأفريقيا 

يف�ضل  حيث  ما  حد  اإىل  مهماً  اعتباراَ 

دول  يف  امل�ضتهلكني  من   ٪50 نحو 

اللحوم  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

بالفعل  به  موثوق  كمورد  الأ�ضرتالية 

مبوردي  مقارنة  احلمراء  للحوم 

اللحوم الآخرين. وغني عن القول، اإن 

اجلمع بني بيئة غري ملوثة ومفتوحة 

ما  هو  باجلودة  القوي  اللتزام  مع 

يجعل منتجنا متميزاً للغاية«..

اخليار املف�شل

الطهاة  م�ضاهري  اأن  يف  غرو  ل 

طارق  �ضيف  املا�ضرت  مثل  العامل،  يف 

احلمالن  حلوم  يف�ضلون  اإبراهيم، 

اإعداد  عند  الأ�ضرتالية  والأبقار 

اأطباقهم املحلية، حيث يقول: »اللحوم 

نكهة  ت�ضفي  املمتازة  الأ�ضرتالية 

تقليدية على مائدتي من حيث اجلودة 

اأنها  امل�ضتهلكون  و�ضيجد  وامللم�س، 

لذيذة متاماً مثل، اأو رمبا اأكرث بكثري، 

اللحوم  من  امل�ضنوعة  الأطباق  من 

املحلية.«

�سام جيل

تعود على حامليها بالعديد من املكافاآت

 »لولو - كريدي مك�س« تقدمان »دانات« الئتمانية 

تقدم كريدي مك�س بال�ضراكة مع لولو هايرب ماركت 

على  تعود  حيث  امل�ضرتكة  الإئتمانية  »دانات«  بطاقة 

ت�ضميم  مت  حيث  القيمة.  املكافاآت  من  بالعديد  حامليها 

ال�ضرائية حيث يقدم  اإحتياجات زبائننا  البطاقة  لتلبية 

العام  اللولو هايرب ماركت عرو�س ترويجية على مدار 

ح�ضرية حلاملي البطاقة. 

املالية. حيث  اأ�ضلوب حياة العميل وتوقعاته  لتالئم 

عرو�س  على  للح�ضول  يتطلعوا  اأن  للمت�ضوقني  ميكن 

ح�ضرية وخدمات ذات اأولوية وجمموعة من المتيازات 

الأخرى التي تاأتي مع بطاقة دانات.

مزايا  من  مميزة  جمموعة  للعمالء  البطاقة  �ضتمنح 

اللولو مثل ا�ضرتداد نقدي بقيمة 2٪ يف اللولو كلما دفعوا 

ببطاقة »دانات«، وكذلك عرو�س لولو الرتويجية املثرية 

وخ�ضومات  دانات،  بطاقات  حلاملي  ح�ضرًيا  امل�ضممة 

العام  مدار  وعلى  رم�ضان،  �ضهر  واملكافاآت خالل  نقدية 

اأي�ضاً.

اللولو  جمموعة  مدير  قال  اخلدمة،  على  وتعليًقا 

من  جزًءا  دانات  بطاقة  »تاأتي  روباوال:  جوزر  ال�ضيد 

جهودنا جلعل الت�ضوق مريًحا وباأ�ضعار معقولة وممتًعا 

للبطاقة  العديدة  املزايا  من  ت�ضتفيد  اأنها  كما  لعمالئنا. 

تدرك  عاملية،  جتارية  كعالمة   - البحرين  مملكة  خارج 

اإنفاق اآمنة وماأمونة ت�ضاعد  اأداة  لولو متاًما احلاجة اإىل 

اأينما  معهم  اللولو  ميزة  من  ال�ضتفادة  على  املت�ضوقني 

ذهبوا«.

التنفيذي  الرئي�س  �ضيادي،  عبدالرحمن  اأحمد  وقال 

التزامنا  التعاون  هذا  »يعك�س  مك�س:  كريدي  ل�ضركة 

ال�ضوقية  ح�ضتنا  لزيادة  جهودنا  على  وي�ضدد  املتبادل 

يف قطاع التجزئة مبملكة البحرين حيث تهدف �ضراكتنا 

عالية  واملنتجات  اخلدمات  توفري  اإىل  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 

اجلودة لعمالئنا الأوفياء«

بنك البحرين الوطني يعلن عن الفائزين

بجوائز برنامج »ادخار الوطني« ل�شهر مار�س 2021

اأعلن بنك البحرين الوطني )NBB( عن اأ�ضماء خم�ضة فائزين بجوائز برنامج »ادخار 

باملقر  افرتا�ضي  ب�ضكل  اجلوائز  ال�ضحب على  اإجراء  مار�س 2021. ومت  ل�ضهر  الوطني« 

الرئي�ضي للبنك، وذلك بح�ضور ممثلني عن وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة، بالإ�ضافة 

اإىل مدققي احل�ضابات اخلارجية.

وكانت جوائز �ضهر مار�س من ن�ضيب كل من اأحمد عبداهلل قرقور، ومها حممد التاجر، 

وعلي فائق املنديل، وفتحية حممد علي، حيث فاز كٌل منهم بجائزة نقدية بقيمة 25،000 

دولر اأمريكي. وحاز عبداحل�ضني جعفر حممد على جائزة نقدية بقيمة 50،000 دولر 

اأمريكي مدفوعة كراتب �ضهري على مدى 12 �ضهر. ويف اأثناء تلقيهم الأنباء ال�ضارة، عربرّ 

الفائزون عن مدى �ضعادتهم بجوائز برنامج »ادخار الوطني«، واأ�ضادوا بدورها الإيجابي 

يف تعزيز منط حياتهم.

مدر�شة اأثينا اخلا�شة حتتفل بليلة القرقاعون

مبنا�ضبة  اخلا�ضة  اأثينا  مدر�ضة  احتفلت 

توزيع  مت  حيث  واملوظفني.  الأطفال  مع  القرقاعون 

القرقاعون وارتد الأطفال املالب�س ال�ضعبية.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.
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اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.
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االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.
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ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.
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كماليًا  اإجراء  لي�س  للمخالطني  ال�صحي  العزل 

واختيارًيا، بل هو جزء من منظومة حماية املجتمع، فال 

على  املرتددين  لالأ�صخا�س  ال�صيما  فيه  التهاون  ينبغي 

االأماكن العامة مثل االأ�صواق وامل�صاجد.

االأخطاء،  من  تخُل  مل  والتقدم  التطوير  عملية 

العربية  اخلليج  دول  يف  االقت�صاد  تغيريات  تعتمد 

على جناح التعليم والتدريب.
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على  امرباط�رة  فيكت�ريا  امللكة  اإعالن   -  1876

الهند.

1897 - افتتاح مكتبة الربملان الياباين ال�طنية.

1946 - بداية عمل اأول �شرطية اأنثى يف اليابان.

ال�شفة  ب�شم  تعرتف  املتحدة  اململكة   -  1950

الغربية لالأردن.

1962 - العراق يرف�ص منح الأكراد احلكم الذاتي 

يف ال�شمال.

الكمبي�تر  فاأرة  تطرح  زيروك�ص  �شركة   -  1981

لأول مرة.

1986 - تن�شيب البطريرك املاروين املنتخب ن�شر 

اهلل بطر�ص �شفري بطريرًكا على كر�شي اأنطاكية و�شائر 

امل�شرق.

لُكَرة  الزامبي  1993 - مقتل جميع لعبي منتخب 

القدم اأثناء طريانهم من الغاب�ن اإىل ال�شنغال.

2005 - طائرة الركاب العمالقة اإيربا�ص اإيه 380 

تق�م باأول جتربة طريان.

2006 - بدء العمل ر�شمًيا يف بناء برج احلرية يف 

مدينة ني�ي�رك ليحل مكان برجي مركز التجارة العاملي 

الذي دمر باأحداث 11 �شبتمرب 2001.

2018 - اتفاق بني زعيمي الك�ريتني على ال�شعي 

اإىل نزع ال�شالح الن�وي واإعالن نهاية احلرب خالل قمة 

الك�ريتني 2018.

تاألقت املمثلة لورا 

ديرن باإطاللة 

حملت توقيع دار 

 Oscar de La
Renta، يف حفل 

توزيع جوائز 

االأو�صكار للعام 

2021 الذي ك�صر 
قيود كورونا، رغم 

تاأجيله ملدة �صهرين 

عن موعده الر�صمي. 

وقد اأقيم بن�صخته 

الـ93 م�صاَء االأحد 

يف مدينة لو�س 

اأجنلو�س، حيث 

متيز ثوبها بب�صاطة 

ق�صمه العلوي الذي 

تلون باالأ�صود 

و�صّكل تناق�ًصا مع 

التنورة البي�صاء 

امل�صنوعة بالكامل 

من الري�س.

تغرمي رئي�س الوزراء 

التايلندي لعدم و�ضعه كمامة

ُغرِّم رئي�ص وزراء تايالند الإثنني لعدم و�شعه كمامة 

)ك�فيد-19(  وباء  ملكافحة  جدية  قي�د  دخلت  بعدما 

املت�شارع  املر�ص  تف�ّشي  ل�قف  التنفيذ يف حماولة  حيز 

يف البالد.

الأماكن  اإلزامًيا يف  اأمًرا  الآن  الكمامة  واأ�شبح و�شع 

العامة يف 49 مقاطعة ويف العا�شمة بانك�ك حيث مت 

حتديد اأحدث ب�ؤرة للفريو�ص يف اإحدى املناطق املعروفة 

باحلياة الليلية ال�شاخبة.

املخالفني  على  غرامة  تفر�ص  املناطق،  بع�ص  ويف 

مقدارها 20 األف بات )640 دولًرا(.

وبعد انت�شار �ش�رة لرئي�ص ال�زراء براي�ت ت�شان 

اأو ت�شا من دون كمامة وه� يح�شر اجتماًعا على و�شائل 

مت  اإنه  بانك�ك  حاكم  قال  الإثنني،  الجتماعي  الت�ا�شل 

تغرمي رئي�ص ال�زراء 6000 بات )190 دولًرا(.

على  ك�امن�انغ  اأ�ش�ين  بانك�ك  حاكم  وكتب 

�شد  �شك�ى  قدمت  بانك�ك،  حاكم  »ب�شفتي  في�شب�ك: 

رئي�ص ال�زراء الذي قبل دفع الغرامة«.

و�شجلت البالد ح�ايل 2048 اإ�شابة جديدة الإثنني. 

ويف الي�م ال�شابق، �شجلت تايالند اأعلى ح�شيلة وفيات 

ا. يف ي�م واحد بال�باء بلغت 11 �شخ�شً

اأغلقت  الكمامة،  و�شع  اإلزامية  اإىل  وبالإ�شافة 

الأماكن مبا  العا�شمة جمم�عة كبرية من  ال�شلطات يف 

الريا�شية  وال�شالت  واملتنزهات  ال�شينما  دور  فيها 

وامل�شابح واملنتجعات ال�شحية ودور احل�شانة.

اإ�ضماعيل يا�ضني يو�ضل مبحمد رم�ضان للنائب العامفيلما »نومادالند« و�ضول يفوزان بجائزة اأو�ضكار

»رود  بني  هجني  ن�ع  وه�  »ن�مادلند«  فيلم  فاز 

م�يف« والدراما الجتماعية وال�ثائقي يتتبع جمم�عة من 

الأمريكيني امل�شنني يعي�ش�ن حياة ترحال بعدما خ�شروا كل 

اأو�شكار  بجائزة  الأحد،  العقاري،  الرهن  اأزمة  �شيء خالل 

اأف�شل فيلم اأعرق املكافاآت اله�لي�ودية.

اأف�شل  بجائزة  فازت  التي  ت�شاو،  كل�ي  فيلم  وكان 

حيث  ه�لي�ود،  يف  اأ�شهر  منذ  حًظا  الأوفر  ا،  اأي�شً خمرج 

�شبق اأن ح�شد الكثري من املكافاآت بعدما برز يف مهرجانات 

»ميناري«  على  الفئة  هذه  يف  وتقّدم  اخلارج.  يف  عريقة 

ميتال« و»ذي  اأو  ي�نغ وومان« و»�شاوند  و»برومي�شينغ 

و»ذي  و»مانك«  مي�شايا«  بالك  ذي  اآند  و»ج�دا�ص  فاذر« 

ترايل اأوف ذي �شيكاغ� �شفن«.

وكذلك فاز »�ش�ل« بجائزة اأو�شكار اأف�شل فيلم ر�ش�م 

ا�شتدي�هات  اإنتاج  من  �شاعري  �شريط  وه�  متحركة، 

ُيك�شبه طرحه يف خ�شم  »بيك�شار« يتناول معنى احلياة، 

اجلائحة اأهمية اإ�شافية.

الفنان  على  الأزمات  تنهال  الأخرى،  تل�  واحدة 

امل�شري حممد رم�شان، فقد تقدم حمام م�شري �شباح 

بتعّمد  فيه  اتهمه  �شده  العام  للنائب  ببالغ  الإثنني، 

الإ�شاءة للفنان الراحل اإ�شماعيل يا�شني.

وك�شف املحامي �شمري �شربي مقدم البالغ تفا�شيله 

اأن الفنان حممد رم�شان تعمد  لـ»العربية.نت« معترًبا 

وباأ�شل�ب فج اإهانة اجلميع. واأ�شاف �شربي اأن رم�شان 

ر�شالة.كما  الفن  اأن  ويتنا�شى  الأول  الفنان  اأنه  يعتقد 

ذكر اأن ظه�ر �شخ�شية الفنان الراحل اإ�شماعيل يا�شني 

�شمن اأحداث احللقة 12 من م�شل�شل »م��شى« وبال�شكل 

الذي �شخر منه رم�شان ي�ؤكد �ش�ء النية ووج�د الدافع 

لدى الأخري بالت�شهري بالفنان الراحل، م�شيًفا اأن امل�شهد 

بها  اأدىل  كان  �شابقة  �شلبية  ت�شريحات  للذاكرة  اأعاد 

رم�شان قبل 4 �شن�ات، اأعلن فيها عن عدم حبه لأفالم 

وو�شفها  اجلندي،  �شخ�شية  فيها  ج�شد  والتي  الراحل 

باأنها ت�شيء اإىل اجلي�ص امل�شري.

اأول ممثــــــل م�ضلــــم يرت�ضــــح جلائـــــزة »اأو�ضكـــــار«
جائزة  اإىل  اأحمد،  ريز  باك�شتانية،  اأ�ش�ل  من  امل�شلم  الربيطاين  املمثل  تر�ّشح 

»اأو�شكار« عن فئة »اأف�شل ممثل«، مل�شاركته بفيلم »�ش�ت امليتال«، ليك�ن بذلك اأول 

م�شلم يرت�شح لهذه اجلائزة عن هذه الفئة.

»�ش�ت  فيلم  دوره يف  ر�شح عن  بعدما  �شي«،  بي  »بي  �شبكة  مع  لقائه  ويف 

امليتال«، قال ريز اأحمد اإن »تر�شيح م�شلم لهذه اجلائزة اأمر اإيجابي و�شي�شاعد على 

ت��شيع نطاق فكرتنا عن ه�يتنا«، م�شرًيا اإىل اأن »الأهم ه� اأن يفيد الرت�شيح اآخرين 

عن طريق اإ�شعارهم بالحتفال والندماج«، حيث اأن الفيلم، ي�شرد ق�شة »روبن«، 

عازف »الدرامز« )الطب�ل( واملدمن املتعايف، الذي اأ�شبحت حياته متده�رة حينما 

فقد ال�شمع.

ومتت اإقامة احلفل مبحطة »ي�ني�ن التاريخية« يف ل��ص اأجنل��ص الأمريكية، 

وهي حمطة �شكة حديد تاريخية، اإ�شافة اإىل عدد من الأن�شطة على م�شرح دولبي 

يف ه�لي�ود، الذي كانت تقام عليه كل الفعاليات قبل جائحة ك�رونا.

ا. جتدر الإ�شارة اإىل اأن ريز اأحمد قد تر�شح اإىل جائزة »الإميي« هذا العام اأي�شً

ال�ضحة: 1206 حاالت 

كورونا وتعايف 1402

اأن  ال�صحة  اأعلنت  وزارة 

 16305 بلغ عددها  التي  الفحو�صات 

اأظهرت   ،2021 اأبريل   26 يوم  يف 

جديدة  قائمة  حاالت   1206 ت�صجيل 

وافدة،  لعمالة  حالة   482 منها 

قائمة،  ملخالطني حلاالت  حالة  و686 

كما  اخلارج،  من  قادمة  حالة  و38 

لي�صل  اإ�صافية  حالة   1402 تعافت 

اإىل  املتعافية  للحاالت  االإجمايل  العدد 

.161491



تعديل الالئحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية لتسهيل اإلجراءات

 مجلس الوزراء: إرسال معدات طبية 
وأكسجين للهند لدعمها في مواجهة »كورونا«

أك��د مجلس ال��وزراء، دعم مملك��ة البحرين 
لجمهوري��ة الهن��د الصديقة ف��ي التصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د19( وتداعياته، 
معرب��ًا عن تعازي��ه للهند حكومًة وش��عبًا 
ف��ي ضحاي��ا الجائح��ة، متمني��ًا للمصابين 
سرعة الشفاء، وقرر المجلس إرسال معدات 
طبية وأكسجين للهند لدعمها في مواجهة 

الظرف الصحي الحالي وتجاوزه.
جاء ذلك، خالل االجتماع االعتيادي األسبوعي 
لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس عن 
ُبعد، برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وف��ي مس��تهل الجلس��ة وبمناس��بة اليوم 
العالمي للسالمة والصحة في مكان العمل، 
أك��د مجل��س الوزراء عل��ى أهمية الس��المة 
والصحة المهنية في مقرات العمل من خالل 
اتباعها نهجًا وقائيًا، مش��يدًا بتعاون كافة 
األط��راف ذات العالقة باإلنت��اج ومواقفهم 

الداعمة للجهود الوطنية للتصدي لفيروس 
كورونا حمايًة للعمال والمجتمع.

إل��ى ذل��ك فق��د أش��اد المجلس بمس��توى 
التع��اون والتنس��يق م��ع مجلس��ي الن��واب 
والشورى ولجانهما المختلفة لبلوغ األهداف 
الس��امية التي تلتق��ي حولها الس��لطتين، 
مؤك��دا أن الحكوم��ة تح��رص دوم��ا عل��ى 
تكاملي��ة العمل مع الس��لطة التش��ريعية، 

وتكن لها كل االحترام والتقدير.
بعدها أع��رب المجلس عن أص��دق تعازيه 
لجمهورية العراق الش��قيقة حكومًة وشعبًا 
في ضحاي��ا ح��ادث الحريق الذي نش��ب في 
مستش��فى ابن الخطيب ف��ي مدينة بغداد، 
داعي��ًا المول��ى أن يتغم��د ضحاي��ا الحادث 
بواس��ع رحمت��ه، وأن يمن عل��ى المصابين 

بالشفاء العاجل.
ث��م أع��رب مجل��س ال��وزراء ع��ن التع��ازي 
لجمهورية إندونيس��يا الصديقة في ضحايا 
ح��ادث الغواص��ة اإلندونيس��ية التي غرقت 

قبالة سواحل بالي، داعيًا المولى عز وجل أن 
يتغمدهم بواسع رحمته.

ثم نظ��ر المجلس في الموضوعات المدرجة 
على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة المجل��س األعلى لتطوير التعليم 
والتدري��ب بش��أن حزم��ة مب��ادرات تطوير 
التعلي��م المدرس��ي وم��ا بع��د المدرس��ي، 
والتي ترتكز على اس��تحداث مس��ارات مرنة 
للتعلم م��ا بعد المدرس��ي وتنظيم التعلم 
اإللكترون��ي واالعت��راف بمؤهالت��ه وفق��ًا 
لإلجراءات واألنظم��ة، ووضع معايير مهنية 
لمزاول��ة 35 مهنة عملي��ة، وتطوير النظام 

التعليمي والبنية التحتية للمدارس.
2. مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
بش��أن تعديل الالئحة التنفيذية لقانون 
الشركات التجارية، بما ُيسهم في تسهيل 
اإلجراءات ومواكبة التط��ورات في القطاع 
التج��اري وتعزيز مكان��ة البحرين الدولية 

في هذا الجانب.
3. اآللي��ة المقترحة لنش��ر قوائ��م اإلرهاب 
وقائم��ة الج��زاءات الص��ادرة ع��ن مجل��س 
األم��ن في الجريدة الرس��مية، والتي تهدف 
إلى تفعيل التزام مملك��ة البحرين في هذا 
الجانب والتنس��يق لس��رعة إنفاذ اإلجراءات 

الخاصة بالتعامل مع هذه القوائم.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشريعية بش��أن ردود الحكومة على 10 

اقتراح��ات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة 
من مجلس النواب.

ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:
1. مذكرة وزير األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، بشأن قرارات وطلبات 
المجالس البلدية خ��الل العام 2020، حيث 
وجه المجلس بدعم قدرات المجالس البلدية 
وتوجي��ه طلباتها وتوصياتها نحو مس��ارها 

الفعال في تحقيق التنمية المستدامة.

استحداث مسارات مرنة للتعلم ما بعد المدرسي وتنظيم التعلم اإللكتروني 

المجلس يعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب 

وضع معايير لمزاولة 35 مهنة عملية.. وتطوير البنية التحتية للمدارس

الحكومة تحرص دومًا على تكاملية العمل مع السلطة التشريعية

المجلس يعزي إندونيسيا في ضحايا غرق الغواصة قبالة سواحل بالي
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ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين 
ممثلين عن الحكومة في مجلس إدارة »الجسر«

ص��در عن صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء قرار رقم )22( لس��نة 2021 بتعيين ممثلين 
عن حكومة مملكة البحرين في مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك 

فهد، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعيَّ��ن ممثلين ع��ن حكومة مملك��ة البحرين في مجلس إدارة المؤسس��ة 
العامة لجسر الملك فهد:

1- الش��يخ أحمد بن حم��د آل خليفة رئيس الجمارك ب��وزارة الداخلي�ة نائبًا 
للرئيس

2- السيد س��امي عبداهلل بوهزاع وكيل وزارة المواصالت واالتصاالت للنقل 
البري والبريد عضو

3- الس��يد خال��د محمد نجيبي النائ��ب األول لرئيس غرفة تج��ارة وصناعة 
البحرين عضو

4- السيد محمد رشيد المعراج الرئيس التنفيذي لبنك إلى عضو
وتكون مدة عضويتهم في المجلس المذكور ثالث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثانية
عل��ى ال��وزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ ه��ذا القرار، وُيعم��ل به من تاريخ 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

 البحرين تعرب عن قلقها
  البالغ من خطورة المواجهات 

في القدس الشرقية
أعربت وزارة الخارجية عن قلقها البالغ من خطورة المواجهات 
والصدام��ات الت��ي ج��رت خالل األي��ام الماضية ف��ي القدس 
الش��رقية، ج��راء االس��تفزازات والمالحق��ات الت��ي يقوم بها 
المس��توطنون والجماع��ات اليميني��ة المتطرف��ة ض��د أبناء 

القدس، مما أدى الى إصابة العشرات من المدنيين بجروح.
وأكدت ال��وزارة رفضها لخط��اب الكراهي��ة والتحريض الذي 
يتع��ارض م��ع القي��م والمب��ادئ والتعاليم الديني��ة، وتدعو 
الحكومة اإلس��رائيلية إلى العمل على خفض حدة التوتر في 
الق��دس الش��رقية وغيرها م��ن المدن الفلس��طينية لتجنيب 

المنطقة مما يهدد أمنها واستقرارها.

 ناصر بن حمد يتلقى 
مزيدًا من برقيات التهاني

تلقى س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وشؤون الش��باب، مزيد من برقيات التهنئة  
بمناسبة صدور المرسوم الملكي من لدن حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، بتعيين 

سموه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز.
وتلقى س��موه تهنئة من المستشار السابق في اللجنة األولمبية 
عبدالجليل أسد بمناسبة صدور مرسوم عن حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى بتعيين 

سموه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز.
وأوضح أس��د أن تعيين س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة 
ف��ي هذا المنصب يعكس الدور الوطن��ي الكبير الذي يضطلع به 
سموه وإسهاماته في خدمة الوطن، متمنيًا لسموه كل التوفيق 
والس��داد ف��ي مواصل��ة تطوير قط��اع النف��ط والغ��از وتحقيق 

التطلعات الملكية السامية في نهضته وتقدمه.
وهنأ عضو مجلس الش��ورى الدكتور محمد علي الخزاعي س��موه  
وأكد أن تعيين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بهذا الموقع 
اله��ام يبي��ن حرص قي��ادة جاللة المل��ك المفدى عل��ى تمكين 
الش��باب والدفع به��م لتحمل المس��ؤولية، منوهًا بم��ا يمتلكه 
سموه من إمكانيات وقدرات وما حققه من إنجازات للمملكة من 
خالل المس��ؤوليات التي توالها، س��ائاًل المولى العلي القدير أن 
يوفقه لما فيه الخير والس��داد، لتحقيق المزيد من اإلنجازات في 

ظل المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.

منتسبو برنامج رئيس الوزراء لتنمية 
الكوادر الحكومية يلتقون عددًا من القيادات

التق��ى منتس��بو الدفع��ة السادس��ة 
م��ن برنام��ج رئي��س مجلس ال��وزراء 
لتنمية الكوادر الحكومية في سلسلة 
من الجلس��ات النقاش��ية مع عدد من 
القي��ادات وصناع القرار المس��ؤولين 
الحكومية،  والهيئ��ات  الجه��ات  ف��ي 
والتي اطلعوا م��ن خاللها على آليات 
العم��ل ف��ي مختل��ف ه��ذه الجهات 
التطويرية  المشاريع  الحكومية وأهم 
يخ��دم  بم��ا  تنفيذه��ا  يت��م  الت��ي 
التوجهات الرامية إلى تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة. 
وتأتي هذه الجلس��ات النقاش��ية في 
إط��ار تحقيق أه��داف برنام��ج رئيس 
الك��وادر  لتنمي��ة  ال��وزراء  مجل��س 
الحكومية الساعية إلى تطوير الكوادر 
الوطني��ة وصقل مهاراته��م القيادية 
وتحفيزه��م على اإلبداع واالبتكار بما 
يس��هم في تنمية العم��ل الحكومي، 
تنفي��ذا لرؤى صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس ال��وزراء. وخالل 
الدفعة  اس��تمع منتس��بو  الجلس��ات 
السادس��ة من برنامج رئيس مجلس 

ال��وزراء لتنمي��ة الك��وادر الحكومية، 
إلى ش��رح مفصل ح��ول طبيعة عمل 
كل جه��ة حكومية وآلية صن��ع القرار 
تكام��ل  أس��س  جان��ب  إل��ى  فيه��ا، 
العمل الحكومي بي��ن الجهات كافة، 

باإلضافة إلى أبرز الخطط التطويرية 
والمس��تقبلية التي يتم العمل عليها 

بما يلبي التطلعات المنشودة. 
م��ن جانبهم، تقدم منتس��بو برنامج 
رئيس مجلس ال��وزراء لتنمية الكوادر 

للقيادات وصناع  بالش��كر  الحكومية، 
الجه��ات  ف��ي  المس��ؤولين  الق��رار 
والهيئ��ات الحكومية عل��ى ما قدموه 
من ش��رح مفصل وتوجيهاتهم التي 

تصب في صالح الوطن والمواطن.



أكد نواب وش��وريون ومسؤولون في برنامج 
الميدان��ي  الوض��ع  أن  خ��اص  تلفزيون��ي 
ف��ي مرك��ز اإلص��اح والتأهيل واإلج��راءات 
والبروتوكوالت المطبقة على مس��توى عال 
وتف��وق الكثير م��ن ال��دول وأن المنظومة 
الحقوقية والقانونية في البحرين، متكاملة 
ومتفردة، الفتين إلى أن ما تردد من أقاويل 
ح��ول تقصي��ر »اإلص��اح والتأهي��ل« غي��ر 
مقبول، فالرعاية الصحي��ة المقدمة للنزالء 
تعتبر جدًا عالية ووفق معايير دولية لحقوق 
السجناء، منوهين إلى أن قناة الجزيرة تغض 
الط��رف عم��ا يحصل ف��ي قطر وعل��ى وجه 
الخصوص في س��جن قطر المرك��زي، وهذا 
تجني على الحقائق التي أوضحتها منظمات 

حقوق اإلنسان.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
واألمن الوطن��ي في مجلس الن��واب النائب 
محم��د السيس��ي البوعينين، رفض��ه التام 
للمعلوم��ات المغلوطة التي انتش��رت عن 
الوض��ع الع��ام لمرك��ز اإلص��اح والتأهي��ل 
وروج��ت لها جه��ات خارجي��ة مؤدلجة، في 
اس��تهداف واض��ح للمملكة، مش��يرًا إلى أن 
الزيارة التي قام بها النواب كشفت عن حجم 
الجهود الكبي��رة المبذولة والتي س��اهمت 
بشكل جاد في معالجة الوضع الصحي الناتج 
ع��ن في��روس كورونا، حيث تمت الس��يطرة 
عليه من خ��ال تدابير صحية وبروتوكوالت 
طبية على مس��توى عال ألجل حماية النزالء، 
ول��م تعد هن��اك حاليًا بين الن��زالء أي حالة 

قائمة بفيروس كورونا.
وأشار إلى أن هذا االهتمام يأتي بتوجيهات 
م��ن حضرة صاحب الجال��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك الباد المفدى بملف 
حقوق اإلنس��ان بش��كل عام وحقوق النزالء 
بشكل خاص مع الدعم المستمر من صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ول��ي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
وبمتابع��ة من وزي��ر الداخلي��ة الفريق أول 

الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة.
وق��ال »تأكدنا م��ن الوض��ع الميداني بعد 
الزي��ارة عل��ى س��امة المرك��ز واإلج��راءات 
المطبق��ة والبروتوكوالت وس��امتها حيث 
كانت على مس��توى عال وتف��وق الكثير من 
ال��دول، وأن المنظومة الحقوقية والقانونية 
ف��ي البحري��ن، متكامل��ة ومتف��ردة، مم��ا 
يجعلها محل فخر واعتزاز في كافة المحافل 
المملك��ة  فيه��ا  تحظ��ى  والت��ي  الدولي��ة 
باإلش��ادة نتيجة للجهود االس��تباقية التي 
عمل��ت عل��ى تحقيقها المملك��ة على أرض 
الواقع، ناهيك عن تطوي��ر المنظومة وهذا 
م��ا تم ف��ي الجان��ب الحقوقي، فق��د عملت 
البحرين باس��تمرار على تعزي��ز القدرة على 
االس��تجابة الفورية ألي شكوى، عبر العديد 
م��ن الهيئ��ات الوطني��ة في تعزي��ز حماية 
حقوق اإلنس��ان بش��كل مس��تقل، كاألمانة 
العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء 
باإلضافة إل��ى المؤسس��ة الوطنية لحقوق 

االنسان«.
وقال البوعينين »إن الحمات مس��تمرة من 
قن��اة الجزي��رة القطري��ة تحدي��دًا، ونرى ما 
تعرض ل��ه البحارة البحرينيون في س��جون 
قطر من س��وء معاملة وانعدام اإلنس��انية 
ف��ي  حقوقه��م  أبس��ط  م��ن  وحرمانه��م 
المعيشة والنظافة باإلضافة إلى تعذيبهم 
وس��جنهم لفت��رات طويل��ة دون محاكم��ة 
عادل��ة، وهذه هي سياس��ة الكيل بمكيالين 
ف��ي هذه القن��اة، والتي واصل��ت دورها في 
التحريض والتآمر عل��ى دول المنطقة وبث 
سمومها ورس��ائلها المتعمدة والممنهجة 
المكش��وفة بمعلومات وبيانات خاطئة عن 

أوضاع حقوق اإلنسان في البحرين«.
وتاب��ع »ه��ذا ال يعتب��ر فق��ط تحريض بل 
تآمر على دول الخلي��ج، ومن جانب آخر فإن 
قناة الجزيرة تغض الطرف عما يحصل على 
أراضيه��ا وعل��ى وجه الخصوص في س��جن 
قط��ر المركزي، وه��ذا تجني عل��ى الحقائق 
الت��ي أوضحته��ا منظمات حقوق اإلنس��ان 
الدولي��ة، وج��اء فيه��ا أن »عل��ى س��لطات 
الس��جون القطري��ة اتخ��اذ إج��راءات عاجلة 
بتوفير حماية أفضل للس��جناء ضد تفش��ي 
في��روس كورونا ف��ي الس��جن المركزي في 
الدوحة وأن تخفف من عدد السجناء والقيام 
بالتباعد االجتماع��ي وضمان الحصول على 
المعلوم��ات وعل��ى الرعاي��ة الطبية ووضع 

بروتوكوالت للنظافة الشخصية««.

في س��ياق متص��ل، أك��دت النائ��ب الثاني 
لرئي��س مجل��س الش��ورى جميلة س��لمان 
أن م��ا ارتكبه نزالء من أعم��ال فوضى، أمر 
غي��ر مقبول ومس��تنكر ألنه يعتب��ر جريمة 
والتحري��ض خل��ق فك��رة الجريم��ة وخل��ق 
التصمي��م عليها في نف��س الجاني، وينص 
قانون العقوب��ات البحريني أن »االش��تراك 
في الجريم��ة يعتبر مثل ارت��كاب الجريمة، 
والم��ادة )44( م��ن القان��ون نص��ت: )يعد 
شريك في الجريمة من حرض على ارتكابها 
ووقع��ت بناء عل��ى هذا التحري��ض..( يعني 
عقوبة المحرض بوصفه ش��ريك بالجريمة 
تك��ون نف��س العقوب��ة المق��ررة للفاع��ل 
األصلي »الجان��ي«، منوهة إلى أن مثل هذه 
الجرائ��م قد تكون أحيانًا ش��ديدة الخطورة، 
فجريم��ة التحري��ض م��ن الجرائ��م التي ال 
يمكن االس��تهانة فيه��ا ألن أثارها غالبًا ما 

تكون مدمرة.
وأش��ارت إلى أن م��ا تردد م��ن أقاويل حول 
تقصي��ر »اإلص��اح والتأهيل« غي��ر مقبول، 
فالرعاية الصحي��ة المقدمة للن��زالء تعتبر 
ج��دًا عالي��ة وف��ق معايي��ر دولي��ة لحقوق 
السجناء، حيث تقدم اإلدارة العامة لإلصاح 
والتأهي��ل رعاية صحية عالي��ة جدًا، ولديها 
عي��ادة طبي��ة تعم��ل 24 س��اعة وهدفه��ا 
المحافظ��ة على صح��ة الن��زالء وأيضًا حتى 
موضوع الغ��ذاء دائمًا يكون وفق��ًا لمعايير 
صحي��ة، مضيف��ة أن أي نزي��ل أو محب��وس 
يدخل إلى الحبس االحتياطي أو إلى مؤسسة 
اإلصاح والتأهيل قبل إيداعه يخضع لفحص 
طبي جدًا دقيق، س��واء للتأكد من خلوه من 
األم��راض المعدية واألمراض المزمنة التي 
ق��د تحتاج إل��ى رعاي��ة طبية وأيض��ًا هناك 
متابعة حتى لألنشطة والتمارين الرياضية 
من أجل تحفيز صحة النزيل، كل هذي تكون 

وفقًا للمعايير.
وأوضح��ت أن الدليل على أن هذه إش��اعات 
وهدفها النيل من جهود اإلصاح والتأهيل، 
ه��و حصولها عل��ى إش��ادة دولي��ة وجوائز 
عالمي��ة كثي��رة ومنها جائزة أول مؤسس��ة 
إصاحي��ة في الش��رق األوس��ط ف��ي مجال 
الصح��ة  لبرتوك��والت  التنفي��ذ واالمتث��ال 
والس��امة والنظاف��ة الدولية ض��د فيروس 
كورونا وهذه طبعًا جائزة ال تمنح إال ألفضل 
االحترازي��ة  اإلج��راءات  تطب��ق  مؤسس��ات 
حس��ب المعايي��ر الطبي��ة العالمي��ة وهذا 
فع��ًا م��ا ينطب��ق عل��ى مؤسس��ة اإلصاح 
والتأهي��ل، مؤكدة أنن��ا نعلم من خلف هذه 
الهجمات واإلشاعات والتحريض حيث أنهم 
بمجرد رؤية إنجازات أو مكتس��بات حققتها 
البحرين، فهذا يثيرهم ويسبب لديهم نوعًا 
م��ن الغض��ب والقه��ر ألن ه��ذه النجاحات 

تس��تثيرهم، لذلك بمجرد أن نحقق نجاحات 
تنش��ط هذه العمليات وتنش��ط المنصات 
الت��ي تبث األخب��ار وخصوص��ًا وأن البحرين 
تنج��ز ه��ذه النجاح��ات ع��ن طري��ق العمل 

الدؤوب والنزيه وسن التشريعات.
وفي ذات الس��ياق، أكدت رئيسة المؤسسة 
الوطني��ة لحق��وق اإلنس��ان ماريا خ��وري أن 
المؤسس��ة توجه��ت إل��ى مرك��ز اإلص��اح 
والتأهي��ل ف��ي »ج��و« انطاقًا م��ن دورها 
الحقوقي والرقابي المس��تقل حسب ما أكد 
علي��ه قان��ون إنش��ائها والتق��ت بعدد من 
النزالء تم اختيارهم عش��وائيًا باإلضافة إلى 
االلتق��اء بطبي��ب المرك��ز حي��ث تحدث عن 
الوضع الصحي بش��كل عام للن��زالء، مؤكدة 
أن الوضع الحقوقي والصحي الذي شاهدناه 
عل��ى أرض الواق��ع ف��ي مباني الن��زالء كان 
بش��كل عام مطمئنًا وما أثير من تعرضهم 
للض��رب المب��رح وغي��ره غير صحي��ح، إذ إن 
جميع النزالء كان��وا متواجدين في المباني، 
وهو ما اطلعنا عليه فعليًا، وكانت االدعاءات 
تهدف في النهاية إل��ى إثارة حالة من عدم 

االطمئنان لدى األهالي.
وحث��ت خ��وري الن��زالء على االس��تفادة من 
جميع اآلليات الوطنية الموجودة في الدولة 
ومنها المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان 
وف��ي حال وجود أي طلبات تتعلق بحقوقهم 
س��واء رعاية صحي��ة أو أي حقوق معيش��ية 
فإننا سنواصل التزامنا المسؤول في حماية 
تعزيز حقوق اإلنسان، مؤكدة أن المؤسسة 
جهاز مس��تقل ودورنا مهني وشفاف ونرحب 
بالتع��اون والتواصل مع جمي��ع المنظمات 
داخل وخارج البحرين بما في ذلك المنظمات 
الدولية، ألن دورها واض��ح وفعال من خال 
تلق��ي الش��كاوى والرصد ف��ي أوضاع حقوق 
اإلنس��ان، بم��ا يهدف إل��ى حماي��ة وتعزيز 
حقوق اإلنس��ان وإصدار البيان��ات والتقارير 
التي تلي الزيارات المعلنة والغير معلنة ألي 
مكان يش��تبه فيه أن يكون هن��اك انتهاك 
لحقوق اإلنسان، حيث نبادر بإرسال التقارير 
والمعلومات كافة إل��ى هذه المنظمات من 
المنطلق الحقوقي المبني على أرض الواقع.

وأكدت أن للمؤسسة دور كبير وال يمكن أن 
تعمل بمعزل ع��ن المنظمات، لكل منا دور 
يضطلع فيه، ومهمة إنس��انية صادقة قبل 
أي شيء، والتنسيق مستمر والتعاون يصبح 
فعااًل عندم��ا يكون عملي��ًا ومائمًا لغرض 
حماي��ة حقوق اإلنس��ان، ألن االحت��رام بين 
التواصل  أس��اس  المنظمات والمؤسس��ات 
وفي نهاية المط��اف يجب أن يعمل كل منا 
مع��ًا ليتم النج��اح في تنفيذ مب��ادئ حقوق 

اإلنسان.
م��ن جهت��ه أش��ار رئي��س مرك��ز اإلص��اح 

والتأهي��ل الرائ��د هش��ام إبراهي��م، إلى أن 
اإلدارة تعتب��ر جمي��ع الن��زالء أمان��ة ل��دى 
المرك��ز، ونعم��ل كإدارة جاهدي��ن للحفاظ 
عل��ى ه��ذه األمان��ة فنح��ن جه��ة تنفيذية 
تعمل عل��ى إنفاذ القانون بح��ق النزالء من 
خال تطبي��ق العقوبة المنص��وص عليها، 
وملتزم��ون بتطبي��ق الخدمات ال��واردة في 
قانون مؤسس��ة اإلصاح والتأهيل والئحته 
التنفيذي��ة، وف��ي مقدم��ة ه��ذه الخدمات 
والمعيش��ية  والصحي��ة  الطبي��ة  الرعاي��ة 
المتكامل��ة، وتوفي��ر س��بل التواص��ل بين 
النزالء وأهاليهم، كذلك ترتيب الزيارات وفق 
إجراءات معينة، مضيفًا أن ما قام به بعض 
النزالء بمخالفتهم التعليمات الصادرة، أدى 
إلى تعطي��ل الخدم��ات المقدم��ة من قبل 
اإلدارة، المتمثل��ة في االتص��االت والرعاية 

الصحية والخدمية والمعيشية للنزالء.
وأضاف أن التعامل مع مخالفات عدد محدود 
م��ن الن��زالء وتعطيلهم للخدم��ات تم بعد 

بالقان��ون  لالت��زام  ودعوته��م  إنذاره��م 
ألكثر من مّرة، ولكن لألس��ف لم يس��تجيبوا 
لذلك، األمر الذي اس��تدعى اتخاذ اإلجراءات 
األمنية والقانونية الازم��ة بحقهم وإخطار 
النياب��ة العامة واألمان��ة العامة للتظلمات 

والمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وأض��اف أن مركز اإلص��اح وتأهي��ل النزالء 
يق��دم العدي��د من الخدم��ات ف��ي الجانب 
الطب��ي والمعيش��ي والرياض��ي والترفيهي 
والدين��ي والتربوي وال��ورش المهنية، وعند 
ظه��ور جائحة كورون��ا قام��ت إدارة المركز 
باتخ��اذ كافة التدابير الوقائي��ة واإلجراءات 
االحترازي��ة، وتوفي��ر اللقاح بش��كل مجاني 
واختي��اري للجمي��ع، وتطعيم جمي��ع النزالء 
الذين تقدموا للتطعيم بنس��بة 100%، كما 
تم ف��ي بداية ش��هر أبريل الحال��ي تفعيل 
الزي��ارات ألهال��ي الن��زالء بش��رط أن يكون 
النزيل والزائر قد تلقوا التطعيم، باإلضافة 

إلى إجراء الفحص السريع قبل الزيارة.
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في برنامج تلفزيوني خاص.. نواب وشوريون ومسؤولون:

 اإلجراءات المطبقة في مركز 
اإلصالح والتأهيل تضاهي المعايير الدولية

البوعينين: معلومات مغلوطة روجت لها جهات خارجية مؤدلجة تستهدف البحرين

»الجزيرة« تغض الطرف عما يحصل في سجن قطر المركزي

جميلة سلمان: الرعاية الصحية المقدمة للنزالء عالية وفق معايير دولية

خوري: الوضع الحقوقي والصحي في مباني النزالء بشكل عام مطمئن
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كفتة اللحم المفروم
كفتة اللحللم المفروم، من المقبللات اللذيذة اللي 
الزم تجربونهللا على الفطور، مكوناتها سللهلة وما 

تاخذ وقت في التحضير..
نحتللاج لخلطللة اللحم المفللروم جاهللزه، بطاطس 

مسلوقة، ملح، فلفل أسود، طحين، بيض.
بعد ما نسلللق البطاطس نهرسللها ونضيف عليها 
الملللح والفلفل األسللود إلللى حد ما تتكللون عندنا 
عجينة وإذا احتاجنا ممكن نزيد شوي طحين للعجينة 
عشان تتماسك، نشكلها على شكل كرات ونحشيها 
بخلطة اللحم المفروم وندحرجها في الطحين ومن 
ثم في خليط البيض وندخلها الفريزر نصف سللاعة 
عشان تتماسك، وبعدها نقليها في زيت غزير وحار 

وتقدم ساخنة، بالعافية عليكم.

عبدالحامد: تعودت على 
البحرين وال أشعر بالغربة

أحمد خالد «

الجنسللية  المقيميللن مللن  أحللد  أكللد عبدالحامللد محمللد، 
البنغاديشية، أنه ال يشعر بالغربة في البحرين، عازيًا ذلك إلى 
أنه اعتاد على البحرين، مبينًا أن »من عادات البنغاديشلليين 

في رمضان قراءة القرآن واإلكثار من العبادات«.
األكات  »أفضللل  قللال:  لديلله،  المفضلللة  األكات  وعللن 
البنغاديشللية مثل البوالو والتشاوك، ومن األكات البحرينية 

فإنه يفضل الصالونة والبرياني«.
وأضاف: »مللن عادات البنغاديش في رمضللان قراءة القرآن، 
ومن جانب النسللاء فإنهن يقمن بإعداد الطعام، وفي المساء 
الخروج إلى األسواق وااللتقاء باألصدقاء وتأدية صاة التراويح 

بالمساجد ولبس »القحفية« على الرأس«.
وعن غربته في البحرين قال: »عند قدومي إلى البحرين شعرت 
بالغربة ولكن بعللد اختاطي بالجالية البنغالية تعودت على 
البحريللن من خالهللم فالبحرين جميلة، ويوجللد بها مطاعم 

بنغاديشية وأيضًا إفطار صائم«.

طبق البوالو

 »كورونا« يقلص الطلب 
على العباءات النسائية في رمضان 

أكد عدد مللن أصحاب محات العباءات النسللائية، 
انخفاض اإلقبال على شللراء العبايات قبل رمضان 
وفي األسللبوعين األولين منه بنسللبة 80 الى %85  

مقارنة باألعوام السابقة.
وأشاروا إلى أن جائحة كورونا كان لها التأثير األكبر 
على االنخفاض، ومن ثم اكتفاء السللوق ومنصات 
البيع اإللكتروني بمحللات العبايات، موضحين أن 
محات العبايات تشللهد أيام العيد ازدحامًا لشراء 

المويدالت الجديدة من العباءات.
وقالللت المصممللة وصاحبللة »جوانللا« للعبايات 
ريحانة المقهوي: إن »اإلقبال على شللراء العبايات 
هذا العام أقل من المتوسللط، خصوصًا وأن شهر 
رمضللان وعيللد الفطللر المباركيللن يعتبللران من 

المواسللم التي ينتعش فيها الطلب على العبايات 
النسللائية، وهمللا موسللمان لبائعللي العبايللات 
والخياطين، حيث تشهد أسواقها تهافتًا كبيرًا على 
الشراء قياسًا باأليام األخرى من العام، وهذا العام 
جاء مغايرًا لما هو الحال عليه حيث شهد انخفاضًا 
بنسللبة 80% مقابللل األيللام العاديللة والسللنوات 

الماضية«.
صاحبة محل »فيفان« للعبايات زينب جواد، أكدت 
أن »اإلقبال على شراء العبايات في موسم رمضان 
هللذا العام أقل مما كان عليه في الفترة المماثلة 
مللن األعللوام الماضيللة بنسللبة 85%، عازية ذلك 
إلللى االنخفاض في اإلقبللال على المتاجللر عمومًا 
في األسللواق جراء اإلجللرءات االحترازية المصاحبة 

لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا )كوفيد19( 
وما لها من تأثير على تقليل االجتماعات واللقاءات 

العائلية، إذ أثر الفيروس على جميع النشاطات«.
وأكدت أن »هناك طلبات لشللراء العبايات، إال أنها 
أقل مما كانت عليه في األعوام الماضية في موسم 

رمضان وعيد الفطر بسبب جائحة كورونا«.
فيما أوضح عبدالخالق منصور -عامل في أحد محال 
العبايات- أن »اإلقبال خال رمضان على العبايات 
منخفللض جدًا مقارنة بالسللنوات السللابقة، األمر 
الذي أدى لغلق عدد كبير من المحات المجاورة له 
بسللبب عدم القدرة على سداد االلتزامات المالية، 
نتيجة لتداعيات كورونا، مشيرًا إلى لجوء عدد كبير 
للطلب عبر تطبيقات الهاتف بداًل من التفصيل«.

آدم يسرد ذكريات الصيام: كنت آكل بالخفاء

وجدان عيسى «

أكد عيسى آدم أن رحلته مع الصوم كانت صعبة عندما 
كان عمللره 10 سللنوات في الصف الخامللس االبتدائي، 
حيث كان يصوم وإذا أحس بالجوع أكل بالخفاء من دون 

أن يدري أحد. 
وقال: »عندمللا كنُت صغيرًا أركض وألعب مع أصدقائي 
وأتعب في اللعب من كثر الصيام، أجوع وأعطش، كنُت 

بل»الخش« أذهب إلى كولر الماء وأشللرب الماء من دون 
علمهم«. 

اليتامللى  نتذكللر  أن  أهلنللا  مللن  »تعلمنللا  وأضللاف: 
والمسللاكين وكيف يتحملللون الجللوع والعطش، حيث 
ليللس لديهم طعام وال شللراب وأن نحللس بهم. كانت 
تجربتللي فللي الطفولة مع الصوم صعبة جللدًا، إال أنني 
عرفللت اآلن األجللر الكبير الللذي كسللبته لتحملي عناء 

الصوم في الصغر«.

من كالمنا

 »الِدْعِله«.. من ال يفهم
وال يحسن التصرف

جواب العدد السابق

سؤال العدد

إيش معنى 
»عكوس«؟

صحتك في رمضان

               متى تمنع الحامل من صيام رمضان؟
وليد صبري «

كشفت استشارية أمراض النساء والوالدة والعقم د. فرح النعيمي 
عن أن هناك مجموعة من األمراض تمنع المرأة الحامل من صيام 
شهر رمضان، أبرزها إذا كانت المرأة الحامل مصابة بداء السكري 
غيللر المنتظللم، أو إذا كانللت مصابللة بالتهابات بولية ونسللائية 

مزمنة.
وقالللت في تصريحللات لل»الوطن« أن »المللرأة الحامل تمر بثاث 
فتللرات مهمة خللال الحمل، الفترة األولى، هي أول ثاثة أشللهر، 
ثم منتصف الحمل، ثم األشللهر الثاثة األخيرة، وكل فترة متفردة 
بخصائصهللا، حيللث تعانللي المرأة الحامللل في أول ثاثة أشللهر 
مللن أعراض الوحللم، وبعض السلليدات يكون لديهللن وحم قوي، 
ومعظمهللن قد يتعرضن للجفاف، وبالتالي الصيام في أول ثاثة 
أشهر غير مسللتحب، ألنه يعرض الحامل إلى الجفاف بدرجة أكبر، 
وتكون المعدة فارغة لساعات أطول، األمر الذي يتسبب في تهيج 

جدار المعدة، ويتسبب في تعرضها للقيء بدرجة أكبر«.
وأوضحللت النعيمي أن »هذه الفترة تكون مهمة جدًا فيما يتعلق 
بتكللون الجنين بصورة عامللة، وعليه نحن نحللاول أن نمد المرأة 
الحامل باألغذية المناسللبة من بروتينات ومعادن وسوائل ولذلك 

ال ننصح بصيام المرأة الحامل في أول ثاثة أشهر من الحمل«.
وذكللرت أن »فتللرة منتصف الحمللل، تعد فترة جيللدة للصيام إذا 
كانللت السلليدة الحامل ال تعانللي من أية أمراض أخللرى«، منوهة 
إلللى »ضرورة االنتباه إلى أنلله إذا كانت المللرأة الحامل غير قادرة 
على أخللذ كفايتها من السللوائل أثناء فترة اإلفطار إلى السللحور، 
فهللذا يعرضها إلى التهابات المجللاري البولية، وتقلصات الوالدة 
المبكللرة، وفي حللال كانت تعاني من هذه األعللراض يفضل عدم 

الصيام«.
وفيما يتعلق بالثاثة أشللهر األخيرة مللن الحمل، أفادت النعيمي 
بأنها »فترة مناسللبة للصيام، خاصة عند الحوامل الاتي يعانين 
من زيادة الوزن، لكن علينا االنتباه إلى ضرورة شرب المياه والراحة 
وتنللاول األغذية التي تحتوي على الطاقة العالية والبروتينات من 
بعد اإلفطار حتى قبل اإلمسللاك وذلك في حال عدم وجود أمراض 

أخرى مع الحمل في هذه الفترة«.
وتطرقللت النعيمي إلللى األمراض التي تمنع الصيللام، وأبرزها إذا 
كانللت المللرأة الحامل مصابة بداء السللكري غير المنتظللم، أو إذا 
كانللت مصابة بالتهابات بولية ونسللائية مزمنة، وإذا كان لديها 

قلليء مسللتمر أو التهاب في المعللدة واألمعللاء، أو إذا كان لديها 
بودار خمول أو جفاف وعدم قابلية ألداء مهامها اليومية، وإذا كان 
لديها فقر دم مزمن أو فقر دم حاد أو إذا كانت مصابة باإلسللهال 
أو إذا كانللت مصابللة باإلمسللاك وال تتناول أدويللة معينة، وأيضا 
هناك أمراض تتسبب في ترسب العصارة الصفراء في الجلد وهي 
أمراض لها عاقة بالكبللد والمرارة وتزيد أثناء الحمل ولذلك على 
المرأة الحامل أن تتجنب اإلصابة بالجفاف لذلك ال ينصح بالصيام 

في مثل تلك الحاالت«.
وفي رد على سللؤال حول الصيام مع الرضاعة، أوضحت أن »عملية 
الرضاعة مهمة للطفل الوليد ألنها المصدر الذي يحصل من خاله 
الوليللد على المعللادن والفيتامينات والطاقة واألجسللام المناعية 
وفللي الحاالت كللون األم تقلللل كمية الطعللام التللي تتناولها أو 
كمية السللوائل التي تتناولها فهذا يؤثر بشكل مباشر على كمية 
الحليللب المتدفق من األم للرضيع، فإذا اسللتطاعت األم أن توازن 
بين كميات الطعام التي تتناولها من فترة اإلفطار إلى اإلمسللاك 
بحيث تكون كميللات الطعام المتناولة كافيللة وتزودها بالطاقة 
وبالكميات الكافية إلنتاج الحليب من سوائل ومعادن وبروتينات، 
في هذه الحالة تسللتطيع األم أن تصوم، أما إذا شعرت بأن كمية 
الحليب المتدفق بدأت تقل فيفضل أنها تصوم وتستعين بالحليب 

الطبيعي مع الحليب الصناعي أو أنها قد تضطر إلى اإلفطار«.

عيسى آدم
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الصليبيون يسلمون قلعة صفد للقائد صالح 
الدين األيوبي عام 584هـ
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وللتسامح والتعايش والسالم.. ملك
عل��ى خلفي��ة لق��اء جالل��ة المل��ك حمد 
حفظ��ه اهلل مؤخرًا بعدد من رجال الدين 
والحديث عن التسامح والتعايش كمنهج 
اختطته مملكة البحرين بقيادته والدور 
المهم ال��ذي يضطلع به رجال الدين في 
تعزيز الوسطية والتعايش في المجتمع، 
أكرر ما س��بق وكتبته في هذه المساحة 
بأن الرجال الذين يسجل اسمهم التاريخ 
بس��بب إحداثه��م نقالت نوعي��ة فارقة، 
ليس��وا رجااًل عاديين، بل حين تبحث في 
ش��خصياتهم تج��د أنهم أصح��اب »فكر 
متقدم«، غالب��ًا ما يعجز عن اس��تيعاب 

فكرهم كثيرون. 
جاللة ملك البحرين الملك حمد من طراز 
ونوعية هؤالء الرج��ال الذين »يصنعون 
الفارق«، من خ��الل تجلياتهم وأفكارهم 
العادي��ة،  غي��ر  »الفارق��ة«  وأفعاله��م 
ومملكتنا تس��طع دائمًا ويطرز اس��مها 

بفضل أفعال ومواقف ملكنا العظيم. 
نع��م، حم��د ب��ن عيس��ى رج��ل عظي��م 
بأفعاله، صنع كثيرًا له��ذه البلد وأهلها 
بش��جاعته، العالم يش��هد ل��ه بالنقالت 
النوعي��ة التي حققها حينم��ا تولى زمام 
الحك��م، وبدأ مش��روعًا إصالحي��ًا جريئًا، 

فتح األب��واب المغلقة، وألغ��ى القوانين 
المقيدة للحريات، بل دعا الجميع للعمل 
ألجل البالد، وأع��اد الحراك الديمقراطي، 
ومنح المرأة وضعًا ب��ات مضرب األمثال 
في العال��م الحديث، وغيرها من إنجازات 
تتوال��ى وتصنع االحترام الدولي لمملكة 
البحرين، باألخ��ص من قبل العقالء، غير 

ذوي األجندات واألهداف المريضة. 
التس��امح والتعاي��ش واحت��رام األديان، 
وإنص��اف األقلي��ات، وتقدي��ر الجالي��ات، 
وانصه��ار المقيمي��ن من بقي��ة أطياف 
المجتم��ع، وأمان التعب��د وحرية اعتناق 
المذاه��ب واأليدلوجيات، كلها ش��عارات 
لها تطبيقات واقعية على أرض البحرين، 
وكله��ا تحققت بفض��ل »عقلية« قائدنا 

الكبير. 
نع��رف الملك حمد من��ذ صغرنا، نعرفه 
حينم��ا كان وليًا للعهد، قائ��دًا للجيش، 
رجل عسكري قوي، وبالتالي كانت هناك 
فترات نفترض فيها أن الرجل العسكري 
الق��وي الصارم فكره وعمله ال يتوازى مع 
األعمال المجتمعي��ة األخرى التي تحتاج 

لمرونة وسعة بال ورحابة صدر. 
لكن��ه »رج��ل اس��تثنائي«، فتعلمنا من 

المل��ك حم��د، كيف يك��ون الجم��ع بين 
صفات القائد العس��كري القوي، والملك 
الحليم العادل، والمسؤول صاحب القلب 
الواسع الذي يشمل به الجميع، واإلنسان 
ذا المش��اعر الطيب��ة المحتض��ن للناس 
الس��اعي له��م بالخي��ر، رأين��ا »تركيب��ة 
فريدة« إلنس��ان يجمع كل صفات القوة 
والح��زم والحل��م والتس��امح والعفو في 
آن واح��د، رأين��ا قائدًا يداف��ع عن مبادئ 
وثوابت أمت��ه ودينه، ف��ي نفس الوقت 
يتمث��ل بأخالقي��ات الدي��ن وم��ا دعا له 
رس��ولنا الكري��م من تعامل إنس��اني مع 
أصح��اب الديان��ات األخ��رى، وإكرامه��م 

وإسباغ نعمة األمان عليهم. 
ملكنا رجل س��الم ومحبة، احتواء الجميع 
غايته، أبناء ش��عبه باخت��الف تالوينهم 
أبن��اءه ال فرق بينه��م، والمقيمين كلهم 
ف��ي ذمت��ه مس��ؤول عنه��م بالحس��نى 

والتعامل الطيب. 
وعلي��ه ف��إن كل منا ف��ي موقع��ه عليه 
مسؤولية ترس��يخ هذا المنهج وأن يثبت 
عب��ر ممارس��اته وأفعال��ه وأقوال��ه بأن 
البحرين هي بالفعل واحة س��الم ومحبة 

وتعايش.

عندما تسقط الصحافة.. هل يكفي االعتذار؟!
ف��ي نهاية الع��ام 2018، ش��هدت إحدى 
أكبر المجالت ف��ي العالم وأكثرها مهنية 
وموضوعي��ة، وه��ي مجل��ة دير ش��بيغل 
األلماني��ة، والت��ي توزع 750 ألف نس��خة 
مطبوعة ش��هريًا، فضيحة كب��رى مدوية 
بعد اكتشاف قيام سوبر الصحافة األلماني 
القص��ص  باخت��الق  ريلوتي��وس  كالس 
الصحافية واخترع شخصياتها في نحو 14 
من أصل 60 مقااًل نش��رت له في نسخات 

المجلة المطبوعة واإللكترونية.
باخت��الق  أق��ر  ريلوتي��وس  الصحاف��ي 
القصص والشخصيات، ونقل عنه إنه ندم 
على أفعاله وش��عر بالخجل العميق وأنه 
يحتاج للمس��اعدة، حيث فس��ر ريلوتيس 
فعلت��ه بالق��ول إن ما حدث ل��م يكن له 
عالقة بالتفكير في االختراقات الصحفية 

الكبرى، وإنما بسبب الخوف من الفشل.
التحقيقات التي قامت بها المجلة توصلت 
إل��ى قي��ام ريلوتيوس أيض��ًا بالطلب من 
الق��راء تقديم التبرعات بزعم أنها لصالح 
األطفال السوريين، مستغاًل قصة مفبركة 
عن طفلتين سوريتين الجئتين، حيث تم 

مقاضاته بتهمة اختالس تبرعات.
كما ت��م س��حب الجوائز التي ح��از عليها 

ومن صمنه��ا جائ��زة »صحاف��ي العام« 
التي تمنحها »سي إن إن«، وكذلك جائزة 
»مراسل العام« والتي فاز بها بعد كتابته 
تحقيقًا حول طفل س��وري، والتي تبين أن 
كل مص��ادر هذا التحقي��ق كانت على أقل 
تقدير مبهمة، وأن معظم ما كتبه كالس 

كان مختَلقًا.
تذك��رت كل تل��ك التفاصي��ل واإلجراءات 
الت��ي قامت به��ا مجلة دير ش��بيغل ضد 
الصحاف��ي ريلوتي��وس، وأن��ا أرى ومع��ي 
كل المتابعين وبش��كل يومي السقطات 
التي تقع فيها قن��اة »الجزيرة« القطرية، 
والتي ورغم ش��عارات المهنية والحيادية 
الت��ي ترفعه��ا، ال تزال تص��ر على ترويج 
اإلشاعات القصص المختلقة، مستهدفة 
أمن واس��تقرار البحري��ن، ومحاولة النيل 
من كل ما حققته المملكة من مكتسبات 

ونجاحات على مدار العقود الماضية.
قن��اة »الجزيرة« القطري��ة ال تزال مصرة 
على توتير األجواء، واللجوء إلى وسائل أقل 
م��ا يمكن أن يقال عنها إنه��ا غير مهنية 
وغير حيادية على اإلطالق، بل وصل األمر 
إلى اختالق قصص واس��تضافت أشخاص 
بأجن��دات خارجية وبنظرة »عوراء« تنفيذًا 

مش��غليها  م��ن  وتوجيه��ات  الجن��دات 
ومموليها.

»للجزي��رة« وم��ن يق��ف خلفه��ا نق��ول، 
ستبقى البحرين عزيزة شامخة بإنجازاتها 
وبقيادتها التاريخية وشعبها الوفي، ولن 

تؤثر فيها كل تلك المحاوالت العبثية.
دير ش��بيغل األلمانية اعت��ذرت وحاكمت 
رئي��س  وأوقف��ت  »الم��زور«  الصحاف��ي 
التحري��ر ومدي��ر التحري��ر.. فه��ل ل��دى 
»الجزي��رة« الجرأة لالعت��راف بما اقترفت 
طوال السنوات الماضية؟!.. هذا ماستبينه 

األيام..
* إضاءة:

أس��مى آيات التهاني والتبريكات نرفعها 
إلى سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
عل��ى الثق��ة الملكي��ة الس��امية بتعيينه 
رئيس��ًا لمجل��س إدارة الش��ركة القابضة 

للنفط والغاز.
مكانة مس��تحقة لسمو الش��يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بم��ا يحمله من طموحات 
وأف��كار خالق��ة، وفرص��ة واعدة لش��باب 
البحري��ن أن تكون لهم مس��اهمة فعلية 

في بناء الوطن وصياغة مستقبله..

 الفرق شاسع 
والترويج هو المطلوب

قبل عدة أيام اس��تخدم النظام اإليراني أسلوبًا في قمة اإلذالل 
واالمته��ان للنفس البش��رية، وذلك عندما ُاجب��ر أكثر من 30 
س��جينًا على الطواف في ش��وارع مدينة »مشهد« وهم مكبلون 
باألصف��اد، في نه��ار رمضان، وهو مش��هد عقاب��ي يعود إلى 
العصور الوس��طى كم��ا وصفته إحدى الصح��ف اإليرانية وهي 
»همش��ري« التي قالت إن مش��هد طواف الس��جناء في ش��وارع 

المدينة »مثير لالشمئزاز«.
مثل هذه األس��اليب القمعية التي يستخدمها النظام اإليراني 
مع السجناء التي لن نرى مثلها ربما في كل دول العالم، تؤكد 
حقًا وحش��ية هذا النظام، وإصراره على انتهاكاته المس��تمرة 
لحقوق اإلنس��ان، والتي يتغافل عنها المجتمع الدولي من دول 
ومنظمات وإعالم، كتلك القنوات الفضائية التي تدعي دفاعها 
عن الحقوق والحريات وتس��تخدم ش��عارات رنانة وهي أول من 
يخالفه��ا وال يطبقه��ا مثل »ال��رأي والرأي اآلخ��ر«، ولعل قناة 

الجزيرة القطرية هي »كبيرتهم« في ذلك.
وبما أن الحديث عن حقوق اإلنس��ان، فأود أن أشيد بما عرضه 
تلفزي��ون البحرين من برنام��ج حول أوضاع الن��زالء في مراكز 
اإلصالح والتأهيل، وإجرائه لق��اءات مع بعضهم والذين أكدوا 
عل��ى تمتعه��م بكافة حقوقهم اإلنس��انية في تل��ك المراكز، 
وأقت��رح أن تترجم هذه النوعية من البرامج إلى لغات مختلفة، 
فالخط��اب اإلعالمي موجه هن��ا للجمهور الخارج��ي الذي ربما 
لديه رواي��ة واحدة مصدرها عناصر التأزيم ف��ي الخارج، والتي 
نجحت ربما في مخاطبة تلك الجماهير بألس��نتهم واستخدمت 
لغتهم، وبالتالي كس��بت تعاطفهم على حساب الحقيقة التي 

بينها هذا البرنامج.
أعتقد أن من المهم ترجمة هذه البرامج إلى لغات مختلفة، أو 
حتى تصويرها بلغات أخرى ثم ترجمتها إلى العربية، ونشرها 
بالتعاون والتنسيق مع س��فارات المملكة في الخارج التي هي 
مطالبة في اعتقادي بالبحث عن ش��خصيات مؤثرة في دولها، 
وحبذا لو يكونوا من الذين س��بق لهم زيارة البحرين أو عاش��وا 
فيها وقربوا أكثر منها ومن ش��عبها، فهؤالء ش��هاداتهم عن 

البحرين مهمة ومؤثرة في مجتمعهم.
صحي��ح أن هن��اك منظم��ات حقوقي��ة ووس��ائل إع��الم تعلم 
الحقائ��ق وتتجاهله��ا، ألنها م��ن اآلخر جه��ات مرتزقة، ومن 
مصلحته��ا إبق��اء التوت��ر قائم ف��ي البحري��ن والمنطقة حتى 
تس��تمر في تلقي الدعم من دول تريد إشعال المنطقة، ولكن 
م��ا أعنيه هنا هو اس��تهداف الجمهور المحلي ف��ي تلك الدول، 
مع ضرورة أن ُيكش��ف لهم التال��ي: أن مراكز اإلصالح والتأهيل 
في البحرين ليس��ت كتلك التي في إي��ران، وأن النزالء في تلك 
المراكز محفوظ��ة حقوقهم ومصانة كرامتهم، وال يطاف بهم 
في الش��وارع مكبلين مثل ما يفعله النظ��ام اإليراني، وأن من 
يروج لإلس��اءة إلى البحرين هم أنفس��هم الذين يوالون النظام 
اإليراني بسياس��ته القائمة على انتهاك حقوق اإلنسان، لنبين 
ونؤكد على الفرق الشاسع بين البلدين، وأن ما نحتاجه حقًا هو 

تعزيز الترويج الدولي إلنجازاتنا الحقوقية.

خطوات إيجابية في الهواء
يعم��د أولئك الذي��ن يعتب��رون أنفس��هم »معارضة« إلى 
الترويج لفكرة أنهم »سيقابلون أي خطوة إيجابية تخطوها 
الحكوم��ة بخط��وات أكث��ر إيجابي��ة«، مضيفي��ن بذلك إلى 
أخطائه��م الكثيرة خط��أ جدي��دًا، ذلك أن الصحي��ح هو أن 
الحكوم��ة هي من يمكنه��ا أن تقابل خطواته��م اإليجابية 
بخطوات أكث��ر إيجابية وليس العكس. ه��ذا لو أنهم كانوا 
يري��دون فعاًل إغالق الملفات التي فتحوها وتضميد الجروح 
التي تس��ببوا فيها، فما حصل قبل عش��ر س��نوات كانوا هم 
س��ببه وليس��ت الحكومة التي كان من الطبيع��ي أن تقوم 
بواجبه��ا لحماي��ة النظام ال��ذي تمثله. وهذا هو س��لك أي 
حكومة في كل بلد تشهد مثل ما شهدته البحرين في ذلك 

العام.
أن ينتظروا قيام الحكومة باتخاذ خطوات يعتبرونها إيجابية 
يعن��ي أحد أمري��ن، إما أنه��م دخالء على العمل السياس��ي 
ويعان��ون من صعوب��ة في اتخاذ الق��رار أو أن لهم مصلحة 
في بقاء الحال عل��ى ما هو عليه، ذلك أن الصحيح في أحوال 
كهذه ه��و أن يقوموا هم بتلك الخط��وات وتقوم الحكومة 
بدراس��تها وتقييمها والرد عليها بإيجابي��ة لو وجدت أنها 

مفيدة.
مش��كلة أولئ��ك أنهم دون الق��درة على اس��تغالل أي حدث 
أو تط��ور يطرأ في الس��احة، ولع��ل المثال األب��رز على هذا 
موقفه��م المتناقض من خطوة العقوب��ات البديلة وإقدام 
الحكوم��ة على دراس��ة مش��روع الس��جون المفتوحة وهي 
خط��وة إيجابية ومهم��ة، ففي الوقت ال��ذي رحب بعضهم 
بها واستبش��ر بها خيرًا ارتأى بعض آخر أهمية رفضها من 
دون أي اعتبار لظروف المعنيين بينما عمد بعض ثالث إلى 
رمي الكرة ف��ي ملعب أهالي المس��تفيدين من ذلك بحجة 
ت��رك الحرية لهم وألبنائهم ليقبلوا أو يرفضوا. من دون أن 
ينتبهوا إلى أن مواقف وقرارات كهذه تعني أنهم ليسوا هم 
من يمثل »المعارضة«، وهذا يضعفهم ويضعفها، ويعني 

أن الحكومة ال تجد في الساحة من يمكنها التواصل معه.
الواقع يؤكد أنهم س��يظلون دون القدرة على القيام بعمل 

يفيد الناس الذين تسببوا عليهم.

may.abdulaziz@hotmail.com

مي عبدالعزيز

على بالي

»ال ضرر وال ضرار«.. قاعدة فقهية لكل األزمان
إلى حين نش��ر ه��ذا المقال فأنا ال أضمن عدد المس��اجد التي 
س��تقوم بإغالقها وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف 
بسبب االس��تهتار وانعدام الرقابة الذاتية وأيضًا مخالفة هذه 
المساجد للتعليمات واإلجراءات االحترازية الصادرة من الوزارة 

والفريق الوطني الطبي فيما يتعلق بفتح المساجد؟
وكل م��ا حاولنا التف��اؤل بأننا نقترب من نهاي��ة الجائحة وأن 
الحياة س��تعود إلى مجراها الطبيع��ي. وإذ بأعداد اإلصابات ال 
تتوانى في الزيادة من في��روس خفي يبطش بالجميع غير آبه 
لشيخ جليل أو طفل رضيع وبمساعدة المخالفين المستهترين، 
ف��ي الوقت الذي تبذل فيه الحكوم��ة الموقرة والفريق الوطني 
الطب��ي جهود جب��ارة في التص��دي والحد من انتش��ار فيروس 

كورونا.
مجموعة من األس��ئلة طرحتها ولم أجد له��ا إجابة: ما العبرة 
من الذهاب إلى المس��جد وأنت مصاب أو تشك بأمرك أنه بك 
عالم��ات من هذا الفي��روس الخبيث أو مخال��ط لمصاب، فهل 

تعتبر مسلمًا أكثر ممن قرر الصالة في بيته؟! 
ولو أن الضرر س��يكون فرديًا لكّنا غضضنا النظر.. ولكن!! فهل 
نظر أحدكم عدد الش��ركات التي أغلقت أبوابه��ا؟ وكم موظفًا 
أصبح عاطاًل عن العمل؟ وكم أسرة فقدت عائلها؟ وكم شخصًا 

فارق من يحب أو من كان به يراعي ويهتم، وكم ممرضًا وطبيبًا 
انحرموا جمعة أهلهم في فرح أو كرب!!

م��ن أكثر القصص التي آلم��ت قلبي إصاب��ة أم وأب وابنتهما 
باس��تثناء ش��ابين كانا خارج البالد، األب لألس��ف لم ينفذ من 
هذا الفي��روس الخبيث وتوفى، وعند عودة االبنين من الس��فر 
لم تتمكن األم من ض��م ولملمة جراح عائلتها جميعًا، فكانوا 
يواس��ون بعضهم من خ��الل المكالمات الهاتفي��ة والمرئية 
وأكيد يوجد من القصص المماثلة أو األقسى منها بكثير التي 

يفطر لها القلب حرقًا وألمًا ودمعًا. 
حقيقة، إن الحرب النفسية التي نتعرض لها بسبب استهتاركم 
يا مستهترون تفوق أي التزامات مادية. ارحمونا وارحموا البالد 
م��ن كل هذا العناء فهذا هو الظلم الحقيقي الذي نواجهه هذه 

األيام. 
من المهم أن نعظم ش��عائر اهلل في هذا الش��هر الفضيل فما 
هي إال أي��ام معدودات ولكن اهلل عز وج��ل حضنا على أال نلقي 
بأنفس��نا إل��ى التهلك��ة ورس��ولنا الكريم أوجب علين��ا تطبيق 
مب��دأ فقهي إنس��اني عظي��م أن نمنع عن أنفس��نا الضرر وعن 
اآلخرين حتى وإن كلفنا هذا األمر الصالة وحدنا من دون جموع 

المصلين.



s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer
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البحرين رغم تحديات »كورونا« ترســل مســاعدات طبية 
للهنــد لمواجهــة مــا تمــر بــه مــن أزمــة... دومــًا كبيــرة 

يالبحرين. 
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 تكريم الطالبة رغد 
»المعلمة الرقمية«

اس��تحقت الطالب��ة رغد أحمد من مدرس��ة س��افرة االبتدائية 
اإلعدادي��ة للبنات، التكريم على تميزه��ا الملفت في التدريب 
على اس��تخدام التكنولوجيا في التعلي��م، حتى تم إطالق لقب 

»المعلمة الرقمية« عليها، رغم صغر سنها.
وتق��ول رغد: »أق��دم العديد من الورش وال��دورات ليس فقط 
لزميالت��ي ب��ل حت��ى لمعلم��ات المدرس��ة، وذلك ف��ي مجال 
اس��تخدام بعض البرامج الرقمية الت��ي نحتاجها في حياتنا«. 
وأضاف��ت: »بداي��ة انطالقتي في مجال التدري��ب كانت عندما 
ُطلب مني أن أقدم مش��روعًا لمادة العلوم وكانت هذه فرصة 
كبي��رة لي ف��ي أن أطلق مخيلت��ي وأن أبدع في اختي��ار القالب 
الذي أصنف عليه مش��روعي والذي قم��ت بتصويره ومونتاجه 

باستخدام عدة برامج«.

80 ثانية رحلة مروحية ناسا الطويلة الثالثة

نفذت مروحية »إنجينويتي« التابعة لناسا بنجاح رحلتها الثالثة الطويلة فوق 
س��طح المريخ أمس األول األحد، حيث اس��تغرقت الرحل��ة بأكملها حوالي 80 
ثانية. وأنجزت المروحية رحلة تحليق تاريخية االثنين عندما أقلعت وارتفعت 
3.05 مت��ر فوق س��طح الكوكب األحمر. ولم يس��بق أن قامت مركبة فضائية 

برحلة يمكن التحكم بها على كوكب آخر.
ث��م حّلقت »إنجينويتي« الخميس على ارتفاع أعلى -5 أمتار- وتحركت جانبيًا 

ألول مرة. وكانت رحلة يوم األحد هي األكثر جرأة ل�»إنجينويتي« حتى اآلن.
وأقلع��ت المروحي��ة في الس��اعة 1:31 بالتوقيت الش��رقي، أو 12:33 مس��اء 

بالتوقيت المحلي للمريخ، وفقًا لوكالة ناسا.
ووصل��ت »إنجينويتي« إلى أقصى س��رعة جوية 2 متر ف��ي الثانية - حوالي 7 
كيلومترات في الس��اعة. )وصلت الرحلة األخيرة فقط إلى س��رعة طيران 0.5 
متر في الثانية(. ثم قطعت المروحية مس��افة 50 مترًا شمااًل - ما يقرب من 

نصف طول ملعب كرة القدم، وهي أبعد مسافة لها حتى اآلن.
وق��ال ديفيد الفيري، المدي��ر التنفيذي لبرنامج المش��روع، في بيان صحفي: 
»كان��ت رحلة الي��وم هي ما خططنا ل��ه، ومع ذلك كانت مذهل��ة. ومن خالل 
هذه الرحلة، نظهر القدرات الحاس��مة التي ستمكن من إضافة ُبعد جوي إلى 

بعثات المريخ المستقبلية«.

أوسخ من يحاربنا
إيران تبذل الغالي والنفيس وتفعل المستحيل لقطع أي صلة ألي دولة عربية 
بالمملك��ة العربية الس��عودية، تجند صحفًا وقن��وات تلفزيونية وتأمر رجال 
الدين وتنشر مقاطع ألفراد على وسائل التواصل االجتماعي. أموال تضخ من 
أجل هذه المهمة التي من الواضح أنها ممنهجة وليس��ت عشوائية، كل هذه 
الش��تيمة هي ضمن حملة لها قي��ادة مركزية تقوده��ا، ألن إيران تعرف أن 
كل صل��ة ألي دولة عربية بالمملكة العربية الس��عودية تعني ابتعادها عن 
المحور اإليراني، وتعن��ي ازدهارها ونموها وتعني وظائف وتعني حياة، وهذا 
عك��س ما تريده إيران ألي دولة عربية تحتلها. إيران ال تريد دولة في العراق 

أو لبنان أو سوريا أو اليمن، إيران تريد حطامًا محروقًا.
أما الهدف الثاني الذي تسعى له إيران من هذه الحملة الموجهة والممنهجة 
فه��و عزل المملكة عربي��ًا، وهو هدف إيراني بامتياز، ومع األس��ف هناك دول 
عربي��ة أخرى تس��عى مع إي��ران لهذا الهدف وتفرح لكل س��ب أو ش��تم على 
الس��عودية، بل تنقله على قنواتها على أس��اس أن ذل��ك »حرية رأي« كقناة 

الجزيرة القطرية.  
فكل ما ترونه من صحف لبنانية مس��عورة خرجت لتسب السعودية على قرار 
وقف استيراد الفواكه والخضروات فقد فعلت ذلك بمال إيراني، كل فلسطيني 
نكرة أو معروف »وبيعرف حاله« خرج يس��ب السعودية على وسائل التواصل 
االجتماع��ي، مدفوع��ًا بمال إيراني، كل هذا الزيت ال��ذي يصب في نار الفتنة 

اللبنانية الفلسطينية من جهة والسعودية من جهة أخرى هو بمال إيراني.
الس��يطرة اإليرانية التامة على ما تبقى من لبنان وعلى أي بقعة فلس��طينية 
-له��ا صوت- س��واء كان هذا الصوت في اللجنة المركزية أو كان في مس��جد 
أو أصوات��اًً لنك��رات كلها تعم��ل على حفر الخن��ادق بين الش��عبين اللبناني 
والفلس��طيني من جهة وبين الش��عب الس��عودي من جهة أخرى، حتى تمنع 
التواص��ل، ومن يج��رؤ على مخالفة هذه الس��يطرة يقتل بال ت��ردد بدءًا من 

الحريري امتدادًا للقمان، عشرات ذهبوا ضحية تمسكهم بعروبتهم.
أم��ا ماليين اللبنانيين والفلس��طينيين الذين يعيش��ون في ال��دول الخليجية 
ومعه��م ماليين م��ن عوائلهم في لبنان والضف��ة واألردن وقطاع غزة الذين 
ينتظرون تحويالت أقاربه��م الذين يعملون في الخليج، جميع هؤالء يعرفون 

أنه لوال السعودية ودول الخليج لما استطاعوا إكمال يومهم.
ماليي��ن ال��دوالرات ه��ي تحوي��الت اللبنانيي��ن والفلس��طينيين -أي��ًا كانت 
جنس��ياتهم- ش��هريًا، وماليين مثلها من المس��اعدات اإلغاثي��ة من الدول 
الخليجية هي ما يجعل هذين الش��عبين يس��تمران في الحياة، تلك الحس��بة 
ال نذكرها من باب المنة أبدًا، بل نذكرها كحقائق يعرفها ويقرها الش��عبان 

اللبناني والفلسطيني العاجز عن إسكات األبواق اإليرانية.
إنم��ا من المؤس��ف أن إي��ران ال تحاربنا بجيش��ها ب��ل تحاربن��ا بالخونة منا، 
الذي��ن باعوا كرامتهم وش��رفهم من أجل المال، فإي��ران أجبن من أن تواجه 
أعداءه��ا وجه��ًا لوجه، حتى في حربها م��ع العراق اس��تعانت بأمثال الخائن 
ه��ادي العامري »العراقي« الذي أصبح بعد س��قوط العراق قائدًا في الجيش 

»العراقي« يا لسخرية القدر!
إيران تحارب عروبة العراق بأمثال المالكي والعامري، وعروبة لبنان بالخائن 
حس��ن نصر اهلل، وتحارب عروبة اليمن بالحوثي، لكن الخائن اإليراني تقتله 
الحكوم��ة اإليراني��ة في الحال ويعلق عل��ى الرافعات في الش��وارع، أما عندنا 
فخون��ة الع��رب أصبحوا أعض��اء في حكوم��ات عربية وأعضاء في مجالس��هم 

النيابية ورؤساء تحرير وأصحاب أقالم ومقدمي برامج.
عرب وخليجيون يدخلون عواصمنا ويس��لمون على قياداتنا ويحبون الخش��وم 
ويدعون الحب وينادون بالوحدة العربية والخليجية وعلى أيديهم بقايا الدماء 

هم أنجس من فيروس كورونا وأخطر منه.
فما أوسخ من إيران إال من وضع يده في يدها وعدها شريفة!!

 الصين تخفف من أعباء 
الواجبات المنزلية عن الطلبة

أص��درت وزارة التربي��ة والتعلي��م الصيني��ة تعليمات، 
قضت بتخفيف الواجبات المنزلية عن تالميذ المدارس 

االبتدائية واإلعدادية.
وذك��رت أن طالب المدارس االبتدائي��ة واإلعدادية في 
الصي��ن لم يع��ودوا مثقلي��ن بالواجب��ات المنزلية من 

المعلمين أو مؤسسات التدريب بعد المدرسة.
ونقل��ت وكالة األنباء الرس��مية عن منش��ور صادر عن 
وزارة التربي��ة والتعلي��م الصيني��ة تش��ديده عل��ى أن 
المدارس االبتدائية يجب عليها »التأكد من أن الطالب 
في الصفين األول والثاني ليست لديهم واجبات منزلية 
مكتوبة، وأن الطالب في الصفوف العليا يحصلون على 

واجبات يمكنهم إكمالها في غضون ساعة واحدة«.

وأوضح المنشور أن طالب المدارس اإلعدادية سيقضون 
س��اعة ونصف الس��اعة كحد أقصى ف��ي أداء واجباتهم 
المدرس��ية المكتوبة كل يوم، داعيًا إلى ما وصف بأنه 
قدر مناس��ب م��ن الواجبات المنزلية حت��ى في عطالت 

نهاية األسبوع والعطلتين الصيفية والشتوية.
ولفتت الوزارة الصينية في منشورها إلى أنه يحظر على 
مؤسس��ات التدريب بع��د المدارس إعط��اء أي واجبات 

منزلية لطالب المدارس االبتدائية واإلعدادية.
وإلى جان��ب تخفيف عبء الواجب��ات المنزلية ُطلب من 
المدارس تعديل شكل ومحتوى الواجبات المنزلية وفقًا 
لسمات مراحل وموضوعات التعليم المختلفة، وكذلك 

احتياجات الطالب وقدراتهم.

دعمًا لجهود الفريق الوطني الطبي

 ابتدائية سبأ للبنات تكرم 
منتسباتها الحاصالت على لقاح »كورونا«

أطلق��ت مدرس��ة س���بأ االبتدائية للبن��ات مبادرة 
اس��تثنائية لتكريم منتسباتها من أع�ضاء ال�هيئة 
اإلدارية وال�تعليمية الحاصالت على اللقاح المضاد 
لفيروس كورونا )كوفيد19(، وذلك تش��جيعًا لهن 
على أخذ التطعي��م، ودعمًا لجهود مملكة البحرين 
والفري��ق الوطني الطبي. من جانبها، ذكرت مديرة 
المدرس��ة ج��وزة الم��ري أن ه��ذه المب��ادرة جاءت 

مواكبة للوضع الذي يس��تدعي تالحمًا وطنيًا دعمًا 
للجه��ود المبذول��ة م��ن قب��ل المملكة، مش��يدًة 
بالتفاع���ل ال��ذي لقيته ه��ذه المب��ادرة م�ن قبل 
منتسبات المدرسة واألثر الذي خلفته مما ينم ع�ن 
إحساسهن بالمس��ؤول�ية، مبينًة أن هذه المبادرة 
جاءت ضمن مب��ادرات ع�ديدة وجهود حثيثة طوال 

العام الدراسي لتعزيز جانب الصحة والسالمة.

فيم��ا بينت المديرة المس��اع�دة نهى جالل أهمية 
ه��ذه المب��ادرة ف��ي ظ��ل الظ��روف الحالي��ة التي 
تستدعي مساندة الجهود الوطنية وتشجيع الجميع 
عل��ى المب��ادرة بأخ��ذ اللق��اح لضمان س��المتهم 
وس��المة مجتمعه��م ووطنه��م، مش��يرًة إل��ى أن 
المدرس��ة تتطل��ع لحصول جميع منتس��باتها على 

اللقاح عبر التشجيع والتوعية.



علـــي  الشـــورى،  مجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
الصالح، أن التعاون الّبناء مع الحكومة 
يعتبر مسؤولية وطنية تعكس االلتزام 
بتنفيذ توجيهـــات عاهل البالد صاحب 
بـــن عيســـى آل  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
المشـــروع  ومســـاندة  ودعـــم  خليفـــة، 
مبيًنـــا  لجاللتـــه،  الكبيـــر  اإلصالحـــي 
أن التنســـيق المســـتمر والتكامـــل بيـــن 
السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل 
أحد أوجه اســـتدامة االزدهـــار والنماء 

في مملكة البحرين.
وأعـــرب عـــن عظيـــم الفخـــر واالعتـــزاز 
باالهتمام المشـــهود من لدن ولي العهد 
رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

آل خليفـــة،  بـــن حمـــد  األميـــر ســـلمان 
وتوجهيـــات ســـمّوه المتواصلـــة للعمـــل 
مبـــادئ  تجســـيد  فـــي  الجهـــود  وبـــذل 
الدســـتور إلنجـــاز األهـــداف الوطنيـــة، 
مقـــّدًرا عالًيـــا إشـــادة مجلس الـــوزراء، 
فـــي االجتمـــاع االعتيـــادي األســـبوعي 
ولـــي  الســـمو  برئاســـة صاحـــب  أمـــس 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء، وثنائه 
علـــى مســـتوى التعـــاون والتنســـيق مع 
مجلســـي الشـــورى والنـــواب ولجانهمـــا 
المختلفة لبلوغ األهداف السامية التي 
التشـــريعية  تلتقـــي حولهـــا الســـلطتان 

والتنفيذية.
وأشـــار إلى أنَّ العمل التشـــريعي يشهد 
تقدًمـــا وتطـــوًرا بفضل دعم ومســـاندة 

جاللـــة الملـــك، والحـــرص الـــذي توليـــه 
التعـــاون  اســـتمرار  علـــى  الحكومـــة 
وفتح آفاق واســـعة من العمل الوطني 

المشترك.

مجلـــس  جلســـات  تشـــهده  بمـــا  ونـــّوه 
الشـــورى ولجانه المختلفـــة من حضور 
مشـــّرف للوزراء، والمسؤولين وممثلي 
األمـــر  الحكوميـــة،  الجهـــات  مختلـــف 
الـــذي يعتبـــر جـــزًءا مهًمـــا فـــي العملية 
اللقـــاءات  أن  وذكـــر  التشـــريعية. 
المشـــتركة، واالجتماعـــات الثنائية بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية تمثل 
إحـــدى ســـمات المســـيرة الديمقراطية 
بمملكـــة البحريـــن، مؤكـــًدا أنَّ التعـــاون 
ســـيبقى  الســـلطتين  بيـــن  والتكامـــل 
الركيزة األساســـية لتحقيـــق المنجزات 
التشـــريعية الداعمـــة للتقـــدم والتطـــور 
الذي تشـــهده مملكـــة البحرين في ظل 

العهد الزاهر لجاللة الملك.

أكـــدت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة 
الفاعـــل  التعـــاون  مســـيرة  أن  زينـــل، 
والمثمـــر مـــع الحكومـــة، لخدمـــة الوطن 
والمواطنيـــن ومســـتقبل مملكة البحرين 
الزاهـــر، تمضي قدما بخطـــوات حكيمة، 
ومنهجيـــة متطـــورة، تنفيـــذا لتوجيهات 
عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وأن العمل الوطني 
والســـلطة  التشـــريعية  الســـلطة  بيـــن 
التنفيذية، القائم على التكامل والتعاون 
والتنســـيق وفقا للدســـتور، يمثل قاعدة 

راسخة في دولة القانون والمؤسسات.
وأعربت عن بالغ الفخر واالعتزاز بجهود 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة 

مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، في 
دعم كل مســـارات التعاون والتكامل مع 
مجلـــس النـــواب، مثمنـــة إشـــادة مجلس 
بمســـتوى  أمـــس  فـــي جلســـته  الـــوزراء 
التعاون والتنســـيق مع مجلســـي النواب 
لبلـــوغ  المختلفـــة،  والشـــورى ولجانهمـــا 
األهـــداف الســـامية التـــي تلتقـــي حولها 
الســـلطتين، مؤكدا أن الحكومة تحرص 
دومـــا علـــى تكامليـــة العمل مع الســـلطة 

التشريعية.
وأضافت أن المســـيرة التنموية الشاملة 
وال  حققـــت  الملـــك،  الجاللـــة  لصاحـــب 
ومكتســـبات حضاريـــة  منجـــزات  تـــزال 
رائـــدة للوطن والمواطنيـــن، وفقا للرؤية 

والرعايـــة الملكيـــة الســـامية، وبمنهجية 
عمـــل ثنائيـــة متطورة، ومتابعـــة حثيثة، 
وتوجيهات كريمة مستمرة، من صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء. وأشـــارت إلى التعاون اإليجابي 
والمثمر من الحكومة مع مجلس النواب، 
المنظومـــة  تطويـــر  فـــي  يســـهم  وبمـــا 
والتجـــاوب  والرقابيـــة،  التشـــريعية 
المتواصـــل مـــع مقترحـــات واجتماعـــات 
المجلـــس ولجانه وأعضائـــه، والعمل معا 
لتحقيـــق تطلعـــات الوطـــن والمواطنين، 
وتجـــاوز كل التحديـــات وخلـــق الفـــرص 
اإلنجـــازات.  مضاعفـــة  عبـــر  النوعيـــة، 
فـــي  البرلمانـــي  العمـــل  أن  وأوضحـــت 
مملكـــة البحرين أصبـــح يمثل اليوم أحد 
الرائـــد  الديمقراطـــي  النهـــج  ثمـــار  أبـــرز 
على مســـتوى المنطقة، الذي يسير وفق 
رؤية حكيمة، ويســـعى لتلبية طموحات 

وتطلعات المواطنين.

تـــرأس ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
االجتمـــاع االعتيادي األســـبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد اليوم عن ُبعد.
فـــي مســـتهل الجلســـة وبمناســـبة اليـــوم العالمـــي 
للســـالمة والصحـــة في مـــكان العمل أكـــد مجلس 
الـــوزراء أهميـــة الســـالمة والصحـــة المهنيـــة فـــي 
مقـــرات العمـــل مـــن خـــالل اتباعهـــا نهًجـــا وقائًيا، 
ذات  األطـــراف  كل  بتعـــاون  المجلـــس  مشـــيدا 
للجهـــود  الداعمـــة  ومواقفهـــم  باإلنتـــاج  العالقـــة 
الوطنية للتصدي لفيـــروس كورونا حمايًة للعمال 

والمجتمع.
 إلـــى ذلك فقـــد أشـــاد المجلس بمســـتوى التعاون 
والتنسيق مع مجلسي النواب والشورى ولجانهما 
المختلفـــة لبلـــوغ األهداف الســـامية التـــي تلتقي 
حولهـــا الســـلطتان، مؤكـــدا أن الحكومـــة تحـــرص 
دوما على تكاملية العمل مع الســـلطة التشريعية، 

وتكن لها كل االحترام والتقدير.
تعازيـــه  أصـــدق  عـــن  المجلـــس  أعـــرب  بعدهـــا 
لجمهوريـــة العـــراق الشـــقيقة حكومًة وشـــعبًا في 

ضحايا حادث الحريق الذي نشـــب في مستشفى 
ابـــن الخطيب في مدينة بغـــداد، داعيا المولى أن 
يتغمـــد ضحايا الحادث بواســـع رحمتـــه، وأن يمن 

على المصابين بالشفاء العاجل.
ثـــم أعرب مجلس الـــوزراء عن التعازي لجمهورية 
إندونيســـيا الصديقة فـــي ضحايا حادث الغواصة 
اإلندونيســـية التـــي غرقـــت قبالـــة ســـواحل بالي، 
المولـــى عـــز وجـــل أن يتغمدهـــم بواســـع  داعيـــا 

رحمته.
بعـــد ذلـــك أكـــد المجلـــس دعـــم مملكـــة البحريـــن 
لجمهوريـــة الهند الصديقة فـــي التصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( وتداعياته، معربـــا المجلس 
عـــن تعازيـــه للهنـــد حكومـــًة وشـــعبًا فـــي ضحايـــا 
الجائحة، متمنيا للمصابين ســـرعة الشـــفاء، وقرر 
المجلس إرســـال معـــدات طبية وأكســـجين للهند 
لدعمهـــا فـــي مواجهـــة الظـــرف الصحـــي الحالـــي 
وتجـــاوزه. ثـــم نظـــر المجلـــس فـــي الموضوعـــات 

المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أوال: الموافقة على المذكرات التالية:

التعليـــم  لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  مذكـــرة   .1
والتدريـــب بشـــأن حزمة مبـــادرات تطوير التعليم 

المدرســـي وما بعد المدرســـي، والتـــي ترتكز على 
اســـتحداث مسارات مرنة للتعلم ما بعد المدرسي 
وتنظيم التعلم اإللكترونـــي واالعتراف بمؤهالته 
وفقا لإلجـــراءات واألنظمة، ووضع معايير مهنية 
لمزاولة 35 مهنة عملية، وتطوير النظام التعليمي 

والبنية التحتية للمدارس.
2. مذكـــرة وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
بشـــأن تعديل الالئحة التنفيذية لقانون الشركات 
التجاريـــة، بمـــا ُيســـهم فـــي تســـهيل اإلجـــراءات 
ومواكبـــة التطورات في القطـــاع التجاري وتعزيز 

مكانة البحرين الدولية في هذا الجانب.
3. اآلليـــة المقترحة لنشـــر قوائـــم اإلرهاب وقائمة 
الجزاءات الصادرة عن مجلس األمن في الجريدة 
الرســـمية، والتـــي تهـــدف تفعيـــل التـــزام مملكـــة 
البحرين في هذا الجانب والتنســـيق لسرعة إنفاذ 

اإلجراءات الخاصة بالتعامل مع هذه القوائم.
4. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
 10 علـــى  الحكومـــة  ردود  بشـــأن  والتشـــريعية 
اقتراحـــات برغبة واقتراحيـــن بقانون مقدمة من 

مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  مذكـــرة   .1
والتخطيـــط العمرانـــي، بشـــأن قـــرارات وطلبـــات 
المجالـــس البلديـــة فـــي العـــام 2020، حيـــث وجه 

المجلـــس بدعم قدرات المجالس البلدية وتوجيه 
طلباتهـــا وتوصياتهـــا نحـــو مســـارها الفعـــال فـــي 

تحقيق التنمية المستدامة.

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

المنامة - بنا

معايير لمزاولة 35 مهنة وتطوير نظام التعليم والبنية التحتية للمدارس
مجلـــس الـــوزراء: تكامليـــة العمـــل مـــع الســـلطة التشـــريعية التـــي لهـــا كل االحتـــرام والتقديـــر

فوزية زينل
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قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 26 أبريل 2021:

حزمة مبادرات لتطوير التعليم 
المدرسي ومابعد المدرسي، 

منها تنظيم التعلم اإللكتروني 
واالعتراف بمؤهالته وتطوير 

النظام التعليمي والبنية التحتية 
للمدارس.

تعديل الالئحة التنفيذية 
لقانون الشركات التجارية بما 

ُيسهم في تسهيل اإلجراءات 
ومواكبة التطورات.

اآللية المقترحة لنشر قوائم 
اإلرهاب وقائمة الجزاءات 

الصادرة عن مجلس األمن في 
الجريدة الرسمية.

ردود الحكومة على 10 
اقتراحات برغبة واقتراحين 

بقانون مقدمة من مجلس 
النواب.

مذكرة وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني بشأن قرارات وطلبات 

المجالس البلدية خالل العام 2020.

اإلشادة بتعاون كافة األطراف 
ذات العالقة باإلنتاج في دعم 

الجهود الوطنية للتصدي 
لفيروس كورونا حماية للعمال 

والمجتمع.

اإلشادة بمستوى التعاون 
والتنسيق مع مجلسي 

النواب والشورى ولجانهما 
المختلفة.

تعزية جمهورية العراق حكومًة 
وشعبًا في ضحايا حادث 

الحريق الذي نشب في 
مستشفى ابن الخطيب.

تعزية جمهورية إندونيسيا 
في ضحايا حادث تحطم 
الغواصة اإلندونيسية .

إرسال معدات طبية 
وأكسجين للهند لدعمها في 

مواجهة فيروس كورونا 
وتداعياته.

تعديل الالئحة التنفيذية 
لقانون الشركات لتسهيل 

اإلجراءات 

آلية لنشر قوائم اإلرهاب 
وجزاءات مجلس األمن في 

الجريدة الرسمية

إرسال معدات طبية 
وأكسجين للهند لدعمها 

في مواجهة الظرف الصحي

دعم المجالس البلدية وتوجيه 
توصياتها نحو مسارها في 

تحقيق التنمية المستدامة

زينل: الرعاية الملكية والتعاون مع الحكومة قاعدة لمضاعفة اإلنجازات

الصالح: التعاون مع الحكومة مسؤولية وطنية

المنامة - بنا
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