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ــور مــحــمــد  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــتــــمــــع الـ اجــ
ــام  ــر عـ ــديــ ــد مــ ــمــ مــــبــــارك بــــن أحــ
اللجنة  رئــيــس  الـــمـــدارس  شــئــون 
الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة لــــمــــشــــروع تــطــويــر 
الهيكل المؤسسي لوزارة التربية 
إدارات  ــديــــري  مــ ــع  مــ والـــتـــعـــلـــيـــم 
ــنـــاطـــق الــتــعــلــيــمــيــة ومـــديـــر  ــمـ الـ
التعليم  ومتابعة  تراخيص  إدارة 
صــدور  بمناسبة  وذلـــك  الــمــبــكــر، 
هنأهم  حــيــث  تعيينهم،  ــرارات  ــ قـ
الــمــديــر الــعــام لــشــئــون الــمــدارس 
بــحــصــولــهــم عـــلـــى ثـــقـــة صــاحــب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الــوزراء، وما يمثله ذلك  مجلس 
من مسؤولية كبيرة تحتم العمل 
الرؤى  لتحقيق  والعطاء  والبذل 
واألهداف والتطلعات الحكومية 
أكمل  عــلــى  بالتعليم  الــمــتــصــلــة 
وجــــه، مــتــمــنــًيــا لــهــم جــمــيــًعــا كل 
فــي مهامهم  والــنــجــاح  الــتــوفــيــق 

الوطنية.
ــاع، تــمــت  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وخـــــــــال االجــ
مناقشة خطة وآلية االنتقال إلى 
ومــا  التعليمية  الــمــنــاطــق  نــظــام 
يتطلبه ذلك من تنسيق متكامل 

بــيــن جــمــيــع مـــديـــري الــمــنــاطــق 
اإلدارات  ــة  ــيــ ــقــ وبــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
أجل ضمان  من  وذلــك  الداعمة، 
انتقال سلس وميسر إلى النظام 
ــد، وضـــــــرورة االســـتـــعـــداد  ــديـ ــجـ الـ
لتنفيذ الخطة اإلعامية وخطة 
ــة الــمــجــتــمــعــيــة بــعــد أن  ــراكـ ــشـ الـ
يــتــم إقـــرارهـــا مــن قــبــل المجلس 
ــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ األعـــــــلـــــــى لــــتــــطــــويــــر الـ
بــرئــاســة ســمــو الشيخ  والــتــدريــب 
ــبــــارك آل خــلــيــفــة  مــ بــــن  مــحــمــد 
نائب رئيس مجلس الوزراء. كما 
المرحلية  الخطة  مناقشة  تمت 
للتعليم  الموحد  اإلطــار  لتنفيذ 
ــوء مـــخـــرجـــات  ــ ــر فـــــي ضـــ ــكـ ــبـ ــمـ الـ
مشروع تطوير الهيكل المؤسسي 
والــتــي  والتعليم  الــتــربــيــة  لــــوزارة 
الحضانات  قــطــاع  بنقل  تقضي 
التربية  وزارة  ليكون تحت مظلة 

والتعليم. 
وتطرق االجتماع إلى خطط 
التعليم  ــدارس  مــ ومــتــابــعــة  إدارة 
الــفــنــي والــمــهــنــي فـــي الــمــرحــلــة 
مركزية  إلــى  باإلضافة  المقبلة، 
ــيـــم الــمــســتــمــر  ــلـ ــعـ ــتـ خـــــدمـــــات الـ
قطاع  ضمن  والخاصة  والتربية 

شئون المدارس.
مبارك  محمد  الدكتور  بين 
ومن  الجديد،  الدراسي  العام  أن 
خال التنسيق مع جهاز الخدمة 
تثبيت  يــشــهــد  ســــوف  الـــمـــدنـــيـــة، 
جــمــيــع الـــمـــديـــريـــن والــمــديــريــن 

ــيــــن  ــفــ ــلــ ــكــ ــمــ الــــــمــــــســــــاعــــــديــــــن الــ
والمنتدبين في جميع المدارس 
الــحــكــومــيــة، والـــذيـــن أبـــلـــوا بـــاًء 
حسًنا في إدارة المدارس وتسيير 
شئونها من بعد برنامج التقاعد 
االختياري وخال جائحة كورونا 

»كـــــوفـــــيـــــد-19« بـــمـــا شــكــلــتــه مــن 
المدرسية  للمؤسسات  تحديات 
ــا  ــاوزهــ ــجــ ــن تــ ــ ــنـــت مــ ــكـ ــمـ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
الحكومة  بدعم  مهامها  وإنــجــاز 
الفريق  مــع  المباشر  والتنسيق 
الوطني الطبي وتكاتف الجميع.

حــضــر االجـــتـــمـــاع األســـتـــاذة 
نــــــوال إبـــراهـــيـــم الـــخـــاطـــر وكــيــل 
ــات  ــيــ ــجــ ــراتــ ــتــ ــات واالســ ــاســ ــيــ ــســ الــ
واألداء، والوكاء المساعدون في 
قطاع شئون المدارس، ومستشار 

التعليم الفني والمهني. 

} جانب من اجتماع مدير عام شئون المدارس مع مديري إدارات المناطق التعليمية.
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بــتــوجــيــهــات مـــن الــفــريــق 
الـــشـــيـــخ  ــو  ــمــ ســ ــن  ــ ــركــ ــ الــ أول 
خليفة  آل  عيسى  بن  محمد 
تبدأ  الوطني،  الحرس  رئيس 
ــــرس الـــوطـــنـــي  ــحـ ــ وحـــــــــدات الـ
 3 الــعــز/  رايــة  تمرين  بتنفيذ 
صــبــاح غــد االثــنــيــن الــمــوافــق 
21 يونيو مــدة يــوم واحــد في 

القاطع الشمالي للمملكة.
وأكد سمو رئيس الحرس 
يعقد  الـــحـــرس  أن  الـــوطـــنـــي 
بـــشـــكـــل مــــتــــواصــــل الـــعـــديـــد 
ــن الــــتــــمــــاريــــن الـــتـــعـــبـــويـــة  ــ مــ
والـــقـــيـــاديـــة لـــرفـــع مــســتــويــات 

التأهب والجاهزية لدى منتسبيه لتلبية النداء الوطني في جميع 
الظروف، وأن عقد وإجراء مثل هذه التمارين يعّدان بمثابة تجربة 
أنظمة  اختبار  خال  من  الوطني  الحرس  لقدرات  واختبار  تقييم 
العمليات  جميع  في  الداخلي،  األمن  وعمليات  والسيطرة  القيادة 

الدفاعية التي تخدم الخطط الُمعدة لها.
ونــــوه ســمــو رئــيــس الــحــرس الــوطــنــي إلـــى أن إجــــراء مــثــل هــذه 
ــار دعــم  الــتــمــاريــن يــعــكــس جــهــود رئـــاســـة الـــحـــرس الــوطــنــي فـــي إطــ
وحماية  الوطن  استقرار  لحفظ  المملكة،  في  األمنية  المؤسسات 
الجالة  صاحب  لحضرة  الزاهر  العهد  ظل  في  وازدهـــاره،  نهضته 
القائد  الــمــفــدى  الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 

األعلى. 
 كما أشاد اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة 
بــالــتــحــضــيــرات العملية والــنــظــريــة  الــوطــنــي  الــحــرس  ــان  أركــ مــديــر 
التمرين من خال  التي تسبق مراحل إجراء  التقدمية  والخطط 
ــدات وكــتــائــب الــحــرس  قــيــادات الــتــمــريــن والــمــشــاركــيــن فــيــه مــن وحــ
الوطني، مؤكدًا أنها تعزز من مستويات الجاهزية والكفاءة العالية 
فــي أداء الــواجــب الــوطــنــي، ورفـــع مــســتــويــات الــدعــم والــتــكــامــل مع 

المؤسسات األمنية في المملكة. 

ــاد الــبــاحــث الــفــلــكــي  ــ أفـ
بأن  العصفور  رضــا  محمد 
ستشهد  الــبــحــريــن  مملكة 
فصل  ــول  دخــ اهلل  بمشيئة 
الصيف فلكًيا أو ما يسمى 
ــــاب الـــصـــيـــفـــي« فــي  ــقـ ــ »االنـ
صباح  مــن   06:32 الــســاعــة 
غـــد االثـــنـــيـــن الـــمـــوافـــق 21 
يعتبر  والـــذي   2021 يونيو 
ــول الـــســـنـــة فــي  ــول فـــصـ ــ أطــ
الــنــصــف الــشــمــالــي لــلــكــرة 
 93 مـــدة  ويستمر  األرضــيــة 
يوما و15 ساعة و49 دقيقة. 
وأوضــــــح الــعــصــفــور أن 
الــشــمــس ســتــشــرق فـــي أول 
أيــــــــام فــــصــــل الــــصــــيــــف فــي 

أقصى  مــن  صباحا   04:45 الساعة  تــمــام  فــي  البحرين  مملكة 
جهة من شمال الشرق وتغرب في تمام الساعة 06:32 مساء في 
أقصى جهة من شمال الغرب مسجا بذلك أطول فترة نهار في 

هذا العام مدة 13 ساعة و46 دقيقة و59 ثانية.
ــّيـــن الــعــصــفــور أن الــشــمــس ســتــكــون فـــي يــــوم االنــقــاب  وبـ
الصيفي في أعلى نقطة لها في السماء وتكون أشعتها عمودية 
ميان  وبسبب  الــســرطــان،  مـــدار  على  الــواقــعــة  المناطق  على 
تكون أشعة الشمس مائلة على المناطق   ْ محور األرض 23.5 
الواقعة على مدار الجدي، لذلك يبدأ فصل الشتاء في النصف 

الجنوبي للكرة األرضية.
وأضاف العصفور أن أول يوم من فصل الصيف في النصف 
فترة  وأقصر  نهار  فترة  بأطول  يتميز  األرضية  للكرة  الشمالي 
يحصل  بينما  تدريجيا،  بالتناقص  النهار  ساعات  وتبدأ  ليل 
العكس في النصف الجنوبي للكرة األرضية, إذ يكون أول يوم 
نهار  فترة  وأقصر  ليل  فترة  بأطول  ويتميز  الشتاء  فصل  من 

ويبدأ تناقص ساعات الليل تدريجيا.

بتوجيه من رئي�س الحر�س الوطني..

الوطني  ال��ح��ر���س  وح���دات 

تنفذ تمرين »راية العز« غدا

دخ�ول  موع�د  غ�دا  فلك�ي:  باح�ث 

البحري�ن مملك�ة  ف�ي  ال�سي�ف  ف�س�ل 

} رئيس الحرس الوطني.

  في إطار الجهود المشتركة 
الــتــحــول  أجـــل تفعيل خــطــة  مــن 
الرقمي لوزارة اإلسكان وبالتعاون 
والحكومة  المعلومات  هيئة  مع 
ــــن الـــوكـــيـــل  ــلـ ــ اإللــــكــــتــــرونــــيــــة، أعـ
والخدمات  للسياسات  المساعد 
ــان د.  ــكــ اإلســـكـــانـــيـــة بــــــــوزارة اإلســ
قامت  الـــوزارة  أن  الحيدان  خالد 
بـــتـــحـــويـــل خــــدمــــة »إقـــــــــرار أفـــــراد 
إلى  االئتمانية«  للتقارير  األســرة 
خدمة إلكترونية، موضًحا أن هذه 
تقديم  للمواطن  تتيح  الخدمة 
باالستغناء  لــلــوزارة  يسمح  إقـــرار 
في  االئتماني  التقرير  طلب  عن 

المعامات اإلسكانية المختلفة، 
أو تحديث  كتقديم طلب جديد، 
وغيرها  تخصيصها  أو  الطلبات، 
ــى أن  ــات، مـــشـــيـــًرا إلــ مـــن الـــخـــدمـ
ــو تــســهــيــل  ــ ــــن ذلــــــك هـ ــــدف مـ ــهـ ــ الـ
وتقليص  اإلسكانية،  المراجعات 

الوقت والجهد للمراجعين. 
ــيـــل الــمــســاعــد  وأوضـــــــح الـــوكـ
اإلسكانية  والخدمات  للسياسات 
أن المستفيدين من هذه الخدمة 
اإلسكانية  الطلبات  أصحاب  هم 
ــرهــــم األســـاســـيـــة مــن  وأفــــــــراد أســ
الــفــئــة األولـــــى »صـــاحـــب الــطــلــب 
الــزوجــات«،  أو  الـــزوج   + اإلسكاني 

الطلب  »صــاحــب  الثانية  والــفــئــة 
اإلســكــانــي + الــــزوج األجــنــبــي إن 
ــد«، والــفــئــة الــثــالــثــة »صــاحــب  وجــ
الــطــلــب اإلســكــانــي + أحـــد اآلبـــاء 
أو كاهما المشموالن في الطلب 

اإلسكاني«.
بـــــدوره أشــــاد الـــدكـــتـــور زكــريــا 
أحـــمـــد الـــخـــاجـــة نـــائـــب الــرئــيــس 
اإللــكــتــرونــي  للتحول  التنفيذي 
بــهــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 
وزارة  بـــــحـــــرص  ــة  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
اإلســـــكـــــان عـــلـــى تـــعـــزيـــز عــمــلــيــة 
ــمــــي لــخــدمــاتــهــا  ــرقــ ــتــــحــــول الــ الــ
للمواطنين  المقدمة  اإلسكانية 
بما يسهم بتوفيرها بطرق سهلة 

وميسرة.
تدشين  أن  الخاجة  وأوضــح 
هــــذه الـــخـــدمـــة يـــأتـــي اســتــكــمــااًل 
لــحــزمــة الــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة 
بالتعاون  الــــوزارة  أطلقتها  الــتــي 
الجاري،  العام  مطلع  الهيئة  مع 
6 خدمات  مــن  أكثر  بلغت  والــتــي 
البوابة  عبر  متكاملة  إلكترونية 
اإللكترونية  للحكومة  الوطنية 

.bahrain.bh
عملت  الهيئة  أن  إلــى  ــار  وأشـ
ــيـــق  ــنـــسـ ــتـ ومـــــــــن خـــــــــال فـــــــــرق الـ
ــادة هــنــدســة  ــ الــمــشــتــركــة عــلــى إعــ
المرتبطة  والعمليات  اإلجــراءات 
ــيـــة بــحــيــث  بـــالـــخـــدمـــات اإلســـكـــانـ
تــقــدم الــخــدمــات بــأعــلــى مستوى 
ــبـــر  مـــــن الــــــجــــــودة واألمــــــــــــــان، وعـ
ــن طـــريـــق الــمــفــتــاح  ــول عــ ــ ــــدخـ الـ
ــا نـــتـــج عــنــه  ــو مــ ــ ــي وهـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
توفير خدمات إلكترونية متطورة 
وآمنة يسهل االستفادة منها من 

قبل المواطنين. 
ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ أن  وأضــــــــــــــــاف 
ــة الـــمـــقـــدمـــة تــعــمــل  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
على تقليل الوثائق والمستندات 
بالطريقة  الــمــقــدمــة  الحكومية 
ــن طــــريــــق  ــ ــ الــــــيــــــدويــــــة وذلـــــــــــك عـ
الجهات  بين  اإللكتروني  الربط 
للوصول  العاقة  ذات  الحكومية 
إلــــــى هــــــدف الـــتـــكـــامـــل الـــرقـــمـــي 
ــداول الــــورقــــي بــيــن  ــ ــتـ ــ وتــقــلــيــل الـ
الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة، مــؤكــدا 
دعــــم  فـــــي  ــة  ــيــ مــــاضــ الـــهـــيـــئـــة  أن 
لتوجيهات  تنفيًذا  الــتــوجــه  هــذا 

الحكومة.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل أعـــلـــن 

الحيدان عن إطاق خدمة أخرى 
جديدة تخص »حق التصرف في 
أن  اإلســكــانــيــة«، مبيًنا  الــخــدمــات 
أصــبــحــت متاحة  الــخــدمــة  تــلــك 
إلـــكـــتـــرونـــًيـــا مـــن خــــال الــمــنــصــة 
ــان،  ــكــ اإللـــكـــتـــرونـــيـــة لــــــــوزارة اإلســ
التقدم  المواطن من  تمّكن  وهي 

بــطــلــب حـــق تــصــرف فـــي خدمته 
دون الحاجة للحضور الشخصي، 
ــًرا إلــــــى أنــــــه بـــعـــد تــقــديــم  ــيــ ــشــ مــ
الطلب عبر المنصة يباشر قسم 
الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة بـــاإلجـــراءات 
تقليص  في  يسهم  بما  المتبعة، 
الــــوقــــت والـــجـــهـــد لــلــمــتــقــدم مــن 

اإلجـــراءات  وتــيــرة  جــهــة، وتسريع 
الــمــتــخــذة مـــن قــبــل الـــــــوزارة من 

جهة أخرى.
الــخــدمــات  ــذه  أن هــ ــح  ــ وأوضــ
ــيــــة مــع  ــتــــمــــاشــ تـــــأتـــــي كـــــذلـــــك مــ
الـــــــظـــــــروف الـــــراهـــــنـــــة لــتــطــبــيــق 
والوقاية  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات 
ــا مـــن خــال  ــورونــ مـــن فـــيـــروس كــ
وتقليص  االجــتــمــاعــي،  الــتــبــاعــد 
االزدحـــــــــــــام فـــــي مــــركــــز خــــدمــــات 

الزبائن بنسبة %75.
ــال الــوكــيــل الــمــســاعــد إن  ــ وقـ
تأتي  اإللكترونية  الخدمات  هذه 
مواكبة  في  الـــوزارة  لرؤية  مكملة 
والتحول  التقنية  المستجدات 
ــادة  ــ إعـ بـــعـــد  الـــرقـــمـــي وال ســيــمــا 
تــدشــيــن مــنــصــتــهــا اإللــكــتــرونــيــة 
فـــي حــلــتــهــا الـــجـــديـــدة، وتــمــاشــًيــا 
والــتــزاًمــا  الحكومة  توجهات  مــع 
تسهيل  بشأن  الحكومة  ببرنامج 
ــيـــن، حــيــث  ــنـ ــمـــواطـ مــــراجــــعــــات الـ
تسعى الوزارة إلى تقديم خدمات 
زيــــــــارة  خــــــــال  مــــــن  جـــــــــودة  ذات 
توفر  التي  اإللكترونية،  المنصة 
خــدمــات عـــدة مــن شــأنــهــا تقديم 
ــة لــجــمــيــع  ــرنــ خـــدمـــة مـــمـــيـــزة ومــ

المنتفعين.
وأشـــــــــار الــــحــــيــــدان إلــــــى أنـــه 
اإللكترونية  الــخــدمــات  بتدشين 
للتقارير  األســــرة  أفــــراد  لــــ»إقـــرار 
االئـــتـــمـــانـــيـــة«، و»حــــــق الــتــصــرف 
ــة«، تــكــون  ــيـ ــانـ ــكـ بـــالـــخـــدمـــات اإلسـ
ــلــــت خــطــطــهــا  الـــــــــــــوزارة قـــــد أكــــمــ
ــات الــرئــيــســيــة  ــدمـ ــخـ لــتــحــويــل الـ
للمراجعين  الوزارة  تقدمها  التي 
إلى خدمات رقمية، منوًها إلى أن 
البدء  ستشهد  المقبلة  المرحلة 
تطبيق  لبرنامج  التخطيط  فــي 
الذكاء االصطناعي على خدمات 

الوزارة.
ــرز  ــ أبـ أن  ــر  ــذكــ ــالــ بــ ــر  ــديــ ــجــ الــ
المنصة  تضمها  التي  الخدمات 
ــلـــوزارة  اإللــكــتــرونــيــة الـــجـــديـــدة لـ
جديد،  طلب  تقديم  خــدمــة  هــي 
ــبــــات  ــلــ ــث الــــطــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وخـــــــدمـــــــة تـ
الــقــائــمــة، وخـــدمـــة تــقــديــم طلب 
ــة لـــلـــمـــنـــتـــفـــعـــيـــن مـــن  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ الـ
باإلضافة  اإلســكــانــيــة،  المشاريع 
ــيـــر الـــمـــوقـــع لـــخـــرائـــط  إلـــــى تـــوفـ
ــقــــق الــســكــنــيــة  ــشــ الــــــوحــــــدات والــ

وغيرها.

االإ�س���كان تطل���ق خدم���ة اإق���رار التقاري���ر االئتماني���ة اإلكتروني���ا

} خالد الحيدان. } د. زكريا أحمد الخاجة.

} محمد رضا العصفور.



أظــــــــــــهــــــــــــرت الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات 
واإلحــــــــصــــــــاءات الــــــصــــــادرة عــن 
األمانة العامة لمجلس الشورى 
الـــعـــادي  ــاد  ــقــ ــعــ االنــ دور  خـــــال 
التشريعي  الفصل  مــن  الثالث 
وافـــق  الــمــجــلــس  أن  الـــخـــامـــس 
قــانــون، وتمت  عــلــى 20 مــشــروع 
الحكومة،  إلــى  غالبيتها  إحالة 
ــد عــــــدد مـــنـــهـــا إلـــى  ــ ــيـ ــ فـــيـــمـــا ُأعـ
ــواب بــعــد مــوافــقــة  ــنــ مــجــلــس الــ
للنظر  وذلــك  عليها،  المجلس 
يترقب  الـــذي  الــوقــت  فــي  فيها، 
ــة وبـــحـــث  ــشــ ــاقــ ــنــ ــلــــس مــ ــجــ ــمــ الــ
دور  خــــال  قـــانـــون  مـــشـــروع   16
االنعقاد العادي الرابع، منها 9 
مشروعات أعدت بشأنها تقارير 
ولم تعرض على المجلس، فيما 
تواصل لجان المجلس مناقشة 

7 مشروعات قوانين.
وبــــّيــــنــــت اإلحـــــــصـــــــاءات أن 
التي  القوانين  مشروعات  عــدد 
ــى الــمــجــلــس خـــال  ــ أحـــيـــلـــت إلـ
 32 بــلــغ  الـــثـــالـــث  االنـــعـــقـــاد  دور 
محالة  مشروًعا  و29  مــشــروًعــا، 
من أدوار االنعقاد السابقة، من 
لم  قــوانــيــن  مــشــروعــات   9 بينها 
تحَظ بموافقة مجلسي الشورى 
والــنــواب، موضحة اإلحــصــاءات 
أن عدًدا من مشروعات القوانين 
اقتراحات  وفــق  صياغتها  تمت 
بقوانين قدمها عدد من أعضاء 

مجلس الشورى.
ومــــــــــن أبــــــــــــرز مـــــشـــــروعـــــات 
ــيـــن الـــتـــي وافــــــق عــلــيــهــا  الـــقـــوانـ
الـــــمـــــجـــــلـــــس، وُأحـــــــيـــــــلـــــــت إلـــــى 
ــة: مــــــشــــــروع قــــانــــون  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
ــيـــة الـــعـــامـــة  ــيـــزانـ ــتـــمـــاد الـــمـ بـــاعـ
لـــلـــدولـــة لــلــســنــتــيــن الــمــالــيــتــيــن 
2021 و2022، المرافق للمرسوم 
2020م،  لــــســــنــــة   )70( رقـــــــــم 
ومــشــروع قــانــون بــإصــدار قانون 
لألطفال  اإلصــاحــيــة  الــعــدالــة 
المعاملة،  ســوء  من  وحمايتهم 
رقــــم )20(  لــلــمــرســوم  الـــمـــرافـــق 
قــانــون  ومـــشـــروع  2019م،  لــســنــة 
بــــشــــأن االحــــــتــــــراف الـــريـــاضـــي 
ــراح  ــ ــتـ ــ ــــي ضــــــوء االقـ ــعــــد فـ ــمــ )الــ
بـــقـــانـــون الـــمـــقـــدم مــــن مــجــلــس 

الشورى(.
وأوضـــحـــت الــمــعــلــومــات أن 
الـــمـــجـــلـــس وافـــــــق كــــذلــــك عــلــى 
ــات قــــوانــــيــــن تـــرتـــبـــط  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ مـ
بــالــمــجــاالت الــبــيــئــيــة والــبــلــديــة 
قانون  مشروع  وهــي:  والبحرية، 
بشأن حماية األصناف النباتية 
الـــجـــديـــدة، الــمــرافــق لــلــمــرســوم 
قــانــون  ــروع  ــشـ ومـ 2018م،   )36(
بــتــعــديــل بــعــض أحـــكـــام قــانــون 
الــبــلــديــات الــــصــــادر بــالــمــرســوم 
2001م  لسنة   )35( رقــم  بقانون 

ــراح  ــ ــتـ ــ ــــي ضــــــوء االقـ ــعــــد فـ ــمــ )الــ
بـــقـــانـــون الـــمـــقـــدم مــــن مــجــلــس 
النواب(، ومشروع قانون بتعديل 
المادة )20( من قانون البلديات 
رقم  بقانون  بالمرسوم  الــصــادر 
في  الــمــعــد   2001 لــســنــة   )35(
المقدم  بقانون  االقــتــراح  ضــوء 
من مجلس الشورى، إضافة إلى 
القانون  بإصدار  قانون  مشروع 
البحري المرافق للمرسوم رقم 
ومـــشـــروع  2018م،  لــســنــة   )29(
قــانــون بــشــأن الــبــيــئــة، الــمــرافــق 
لــســنــة   )65( رقـــــــم  ــلــــمــــرســــوم  لــ

2019م.
وأشــــــارت الــبــيــانــات إلــــى أن 
مـــن بــيــن مــشــروعــات الــقــوانــيــن 
مــشــروع  أيــًضــا  عليها  الـــُمـــواَفـــق 
)د(  ــد  ــنــ ــبــ الــ بـــتـــعـــديـــل  قـــــانـــــون 
قـــانـــون  ــن  مــ  )23( ــادة  ــ ــمـ ــ الـ ــن  مــ
الــــــخــــــطــــــابــــــات والـــــمـــــعـــــامـــــات 
بالمرسوم  الــصــادر  اإللكترونية 
2018م  لسنة   )54( رقــم  بقانون 
ــراح  ــ ــتـ ــ ــــي ضــــــوء االقـ ــعــــد فـ ــمــ )الــ
بـــقـــانـــون الـــمـــقـــدم مــــن مــجــلــس 
ــانــــون  الــــــــشــــــــورى(، ومــــــشــــــروع قــ
بإضافة مادة جديدة برقم )261 
مــــكــــرًرا( إلــــى قـــانـــون الــعــقــوبــات 
رقم  بقانون  بالمرسوم  الــصــادر 
في  )الــمــعــد   1976 لــســنــة   )15(
المقدم  بقانون  االقــتــراح  ضــوء 
الـــنـــواب(، ومــشــروع  مــن مجلس 
قـــانـــون بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام 
المدني  الطيران  تنظيم  قانون 
 )14( ــم  ــ رقـ بـــالـــقـــانـــون  الــــصــــادر 
للمرسوم  المرافق  لسنة 2013م 

رقم )11( 2020م.
أن  الــــــبــــــيــــــانــــــات  وذكــــــــــــــــرت 
الـــمـــجـــلـــس بـــحـــث ووافــــــــق عــلــى 
الــمــادة  بتعديل  قــانــون  مــشــروع 
)1( من قانون )نظام( العامات 
التجارية لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، الموافق 
لسنة   )6( رقـــم  بــالــقــانــون  عليه 
رقم  للمرسوم  الــمــرافــق  2014م 
ومـــشـــروع  2020م،  لــســنــة   )13(
النظام  على  بالتصديق  قــانــون 
األساسي لمركز العمل لمنظمة 

ــي، الــمــرافــق  الـــتـــعـــاون اإلســــامــ
لــســنــة   )17( رقـــــــم  ــلــــمــــرســــوم  لــ

2020م.
وبـــــخـــــصـــــوص مــــشــــروعــــات 
بالتصديق  المرتبطة  القوانين 
ــدات  ــاهــ ــعــ ــات ومــ ــيــ ــاقــ ــفــ عــــلــــى اتــ
ودول  الـــبـــحـــريـــن  مــمــلــكــة  بـــيـــن 
أخــــــرى، أشــــــارت الـــبـــيـــانـــات إلــى 
على  وافـــق  الــشــورى  أن مجلس 
على  بالتصديق  قانون  مشـروع 
اتفاقية بشأن الخدمات الجوية 
البحرين  مملكة  حــكــومــة  بــيــن 
المالديف  جــمــهــوريــة  وحــكــومــة 
إقــلــيــمــيــهــمــا،  وراء  وفــيــمــا  بــيــن 
ومشروع قانون بالتصديق على 
مملكة  حكومة  بين  االتــفــاقــيــة 
الفيدرالي  واالتــحــاد  البحرين 
الــــــســــــويــــــســــــري بــــــشــــــأن إزالــــــــــة 
يتعلق  فيما  الضريبي  االزدواج 
بــالــضــرائــب عــلــى الــدخــل ورأس 
والتجنب  التهرب  ومنع  الــمــال 
المرفق  والبروتوكول  الضريبي 

بها.
خال  المجلس  وافـــق  كما 
عــلــى  الــــثــــالــــث  ــاد  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ االنـ دور 
على  بالموافقة  قــانــون  مــشــروع 
إلــى  الــبــحــريــن  انــضــمــام مملكة 
االتــفــاقــيــة الــمــتــعــددة األطـــراف 
ــات الـــمـــخـــتـــصـــة  ــطــ ــلــ ــســ ــن الــ ــيــ بــ
ــاريــــر بــيــن  ــتــــقــ ــادل الــ ــ ــبـ ــ ــأن تـ ــشــ بــ
ومـــشـــروع  الـــصـــلـــة،  ذات  الــــــدول 
اتفاقية  على  بالتصديق  قانون 
حكومة  بين  الجوية  الخدمات 
ــة  ــكـــومـ ــبــــحــــريــــن وحـ مـــمـــلـــكـــة الــ
الجمهورية اإليطالية، ومشروع 
انضمام  على  بالموافقة  قانون 
معاهدة  إلـــى  الــبــحــريــن  مملكة 
ــى األنـــــــــــواع  ــ ــلـ ــ الــــمــــحــــافــــظــــة عـ
ــيــــوانــــات  الــــمــــهــــاجــــرة مـــــن الــــحــ
الـــفـــطـــريـــة.. ذلـــــك إلـــــى جــانــب 
على  بالموافقة  قــانــون  مــشــروع 
إلــى  الــبــحــريــن  انــضــمــام مملكة 
الزئبق،  اتفاقية ميناماتا بشأن 
ــون بـــالـــمـــوافـــقـــة  ــ ــانـ ــ ومـــــشـــــروع قـ
البحرين  مملكة  انضمام  على 
األجــســام  تسجيل  اتفاقية  إلــى 
المطلقة في الفضاء الخارجي. 
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العمل  وزارة  بـــاشـــرت  وقـــد 
بتنفيذ  االجتماعية  والتنمية 
ــتــــهــــدفــــت  ــة اســ ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــة تـ ــلــ ــمــ حــ
العمل والعمال لبيان  أصحاب 
أهمية االلتزام بالقرار، تمثلت 
فــــي تــــزويــــد أصــــحــــاب الــعــمــل 
بــنــشــرات إرشـــاديـــة، إضــافــة إلى 
إعداد مطويات وإعانات بلغات 
ــددة تـــتـــضـــمـــن إرشـــــــــادات  ــعــ ــتــ مــ
ومــعــلــومــات عــن تــأثــيــر درجـــات 
صحة  على  المرتفعة  الحرارة 
مزاولة  أثــنــاء  العمال  وســامــة 
عن  فــضــًا  الوظيفية،  الــمــهــام 

افــتــراضــيــة  تــقــديــم ورش عــمــل 
لــمــشــرفــي الـــســـامـــة الــمــهــنــيــة 
الــخــاص،  الــقــطــاع  فــي منشآت 
الطـــاعـــهـــم عـــلـــى مــســتــجــدات 
ــات  ــ ــراطــ ــ ــتــ ــ ــات االشــ ــبــ ــلــ ــطــ ــتــ ومــ
الـــازمـــة لــلــوقــايــة مــن أمـــراض 

الصيف والحوادث المهنية.
ــهـــذه  ــه بـ ــ ــح لــ ــريــ ــصــ وفـــــــي تــ
الــمــنــاســبــة، أكــــد وزيـــــر الــعــمــل 
والــــتــــنــــمــــيــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
علي  محمد  بن  جميل  السيد 
مملكة  حــــرص  أن  ــدان،  ــيـ ــمـ حـ
الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تــطــبــيــق هـــذا 

ــًا مــنــهــا  ــزامــ ــتــ ــرار يـــأتـــي الــ ــ ــقـ ــ الـ
ــادئ حـــــقـــــوق اإلنــــــســــــان،  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ بـ
وخاصة حق العمال في توفير 
والصحية،  اآلمنة  العمل  بيئة 
الــمــمــلــكــة تعد  أن  إلـــى  مــشــيــرًا 
في مجال  السباقة  الــدول  من 
ــادئ واشـــتـــراطـــات  ــبــ تــطــبــيــق مــ
ــة الـــمـــهـــنـــيـــة تـــعـــزيـــزًا  ــســــامــ الــ
المنتجة واآلمنة  العمل  لبيئة 
والـــــخـــــالـــــيـــــة مـــــــن الـــــــحـــــــوادث 
المهنية، مؤكدًا أن تطبيق قرار 
حــظــر الــعــمــل وقــــت الــظــهــيــرة 

خال السنوات الماضية ساهم 
في الحد من مخاطر إصابات 
الــوزارة  بحرص  منوهًا  العمل، 
ــأثـــر ســـيـــر الــعــمــل  ــــدم تـ عـــلـــى عـ
بــالــمــشــروعــات الــقــائــمــة الــتــي 
والشركات  المؤسسات  تنفذها 
وانجازها في األوقات المحددة 
الــقــرار يشكل  أن  وخــاصــة  لها، 
حـــــــافـــــــزًا عــــلــــى الـــــمـــــزيـــــد مــن 
اإلنــتــاجــيــة عــبــر إعـــــادة تــوزيــع 
الــجــهــد الــبــشــري واالســـتـــفـــادة 
من إعادة جدولة ساعات العمل 

خال اليوم.
أهمية  إلى  ولفت حميدان 
قيام المنشآت بتعزيز جهودها 
في توعية العمال حول أمراض 
وبيان  منها  والــوقــايــة  الصيف 
المخاطر الناتجة من اإلجهاد 
ــبـــب تــعــرضــهــم  الــــــحــــــراري بـــسـ
في  المباشرة  الشمس  ألشــعــة 
توفير  إلــى  إضافة  الفترة  هــذه 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة 
ــات األولـــيـــة وإيــجــاد  ــافـ ــعـ واإلسـ
الـــحـــلـــول الـــفـــنـــيـــة الــمــنــاســبــة 
نسبة  تقليل  شــأنــهــا  مــن  الــتــي 

درجـــــــة الــــــجــــــرارة والــــرطــــوبــــة، 
مشيدًا في هذا السياق بالتزام 
منشآت القطاع الخاص خال 
السنوات الماضية بهذه القرار، 
مشددًا في الوقت ذاته على أن 
ــوزارة لـــن تــتــهــاون فـــي رصــد  ــ ــ الـ
ــاذ  ــتـــم اتـــخـ ــيـ ــفـــات وسـ ــالـ الـــمـــخـ
اإلجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة بــحــق 

المخالفين.
ــنــــص الـــــقـــــرار الـــــــــوزاري  ويــ
بـــــشـــــأن حــــظــــر الــــعــــمــــل وقــــت 
من  كــل  »يعاقب  بأنه  الظهيرة 
ــام هـــــذا الـــقـــرار  ــكــ يـــخـــالـــف أحــ
عليها  المنصوص  بالعقوبات 
قــانــون  مـــن   )192( الـــمـــادة  فـــي 
العمل األهلي الصادر بالقانون 
والتي   ،2012 لسنة   )36( رقــم 
من  كــل  يعاقب  أنــه  على  تنص 
يــخــالــف أيـــًا مــن أحــكــام الــبــاب 
)15( والقرارات الصادرة تنفيذًا 
تزيد على  بالحبس مدة ال  له 
ثاثة أشهر وبالغرامة التي ال 
تزيد  وال  ديــنــار،   500 عــن  تقل 
عن ألف دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين«.

تطبي�ق قرار حظر العمل وق�ت الظهيرة مطلع يوليو المقبل
وال�سليمة الآم��ن��ة  ال��ع��م��ل  بيئة  ���س��م��ان  ع��ل��ى  حري�سة  ال��ب��ح��ري��ن  ح��م��ي��دان: 

} وزير العمل.

استعداداتها  كافة  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  أنهت 
الــوزاري رقم )3( لسنة 2013، بشأن  لإلشراف على تطبيق القرار 
حظر العمل تحت أشعة الشمس واألماكن المكشوفة خال فترة 
من  عصرًا  الرابعة  الساعة  وحتى  ظهرًا   12 الساعة  من  الظهيرة 
شهري يوليو وأغسطس، والذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين 
سامتهم من أخطار اإلجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف 
الفترة  المهنية، خال هذه  الحوادث  أمراض الصيف والحد من 
من العام والتي تشهد ارتفاعا في معدالت درجات الحرارة ونسب 

الرطوبة في مملكة البحرين.

ــراف  ــ ــد عــبــدالــعــزيــز األشـ أكــ
ــاعــــد لـــلـــرقـــابـــة  الــــوكــــيــــل الــــمــــســ
والــــــــمــــــــوارد بــــــــــــوزارة الـــصـــنـــاعـــة 
إدارة  أن  والــســيــاحــة  والـــتـــجـــارة 
في  مستمرة  بــالــوزارة  التفتيش 
الحمات التفتيشية والتوعوية، 
لـــلـــتـــأكـــد مــــن الـــــتـــــزام الـــمـــحـــال 
الصناعية والتجارية بقرار وزير 
والسياحة  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة 
بــغــْلــق   2021 لــســنــة   )68( ــم  ــ رقـ
والتجارية  الصناعية  الــمــحــال 
انتشار  ومنع  الحتواء  احترازيًا 
ــروس كــــــورونــــــا الـــمـــســـتـــجـــد  ــ ــيــ ــ فــ
إلى  باإلضافة   ،)19-COVID(
التحقق من التطبيق الصحيح 
الصحية  والتدابير  لــإلجــراءات 
ــة  ــاريــ ــجــ ــتــ فــــــي الـــــقـــــطـــــاعـــــات الــ

استثناؤها  تــم  الــتــي  األســاســيــة 
ــرار  ــقــ ــــن اإلغـــــــــاق بـــحـــســـب الــ مـ

المذكور.
وأضــاف أنــه خــال الزيارات 
ــيــــة الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا  ــيــــدانــ الــــمــ
مأمورو الضبط القضائي بإدارة 
في  تستهدف  والــتــي  التفتيش 
ــاد  ــ وإرشــ تـــوعـــيـــة  األول  الـــمـــقـــام 
أصــــحــــاب الـــمـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة 
بــتــطــبــيــق الـــــــقـــــــرارات بــالــشــكــل 
السليم، فقد تم تصحيح أوضاع 
العديد من المخالفات التي تم 
رصدها، على سبيل المثال قيام 
بعض المحات التجارية بوضع 
في  معدودة  غذائية  وسلع  مــواد 
محاتهم ليتمكنوا من استقبال 
العماء، وهذه المحال ال تعتبر 

هــايــبــرمــاركــت  أو  ــاركـــت  ســـوبـــرمـ
ليتم استثناءها من الغلق، ومع 
ذلك تم وبالتعاون والتنسيق مع 
أصــحــاب هـــذه الــمــحــات إغــاق 
األقسام غير الضرورية واإلبقاء 
الغذائية  المواد  بيع  قسم  على 
والــمــنــظــفــات فــقــط، مــمــا يتيح 
لــهــم اســتــقــبــال الــعــمــاء، ويــأتــي 
لجوهر  تطبيقا  اإلجـــــراء  هـــذا 
األساسية  المحال  بفتح  القرار 
وتقليل الخروج واالختاط لما 

دون الضرورة.
وبــّيــن األشــــراف بــأنــه خــال 
أكثر  تنفيذ  تم  الفائت  األسبوع 
بكافة  ميدانية،  زيــارة   2000 من 
المملكة،  ومــحــافــظــات  مــنــاطــق 
ــواء  ــ ــاعــــات سـ ــلـــف الــــقــــطــ ــتـ ومـــخـ

ــرار الــغــلــق أو  الــمــســتــثــنــاة مـــن قــ
أنشطتها  تــزاول  التي  المحات 
الخارجية  الطلبات  طريق  عــن 

من  التحقق  بهدف  والتوصيل 
الــواردة  تطبيق كافة اإلجـــراءات 
فــــي الـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة كـــٌل 
تم  حيث  لــه،  المسموح  بحسب 
رصد مخالفات بسيطة بدًءا من 
صدور القرار حتى تاريخه، وتم 
التصحيحية  اإلجـــراءات  اتخاذ 

الفورية بخصوصها.
ودعــا األشـــراف إلــى ضــرورة 
مواصلة التزام جميع المحات 
ــع  ــيـ ــبـ الـــــتـــــجـــــاريـــــة ومـــــنـــــافـــــذ الـ
بــكــافــة الــــقــــرارات والــتــعــلــيــمــات 
الـــــصـــــادرة بـــمـــا يــحــفــظ صــحــة 
أن  إلــى  الفتا  الجميع،  وسامة 
والرقابية  الميدانية  الـــزيـــارات 
ــتــــمــــرة بـــحـــســـب الـــخـــطـــط  مــــســ
ــدة لـــذلـــك  ــعــ ــمــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الــ

ــي كـــافـــة مـــحـــافـــظـــات مــمــلــكــة  فــ
ــه ســيــتــم تطبيق  وأنــ الــبــحــريــن، 
ــافــــة اإلجــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة  كــ
واإلدارية المقررة ضد المحات 
إلجــراء  تصل  والتي  المخالفة 
ــأة  ــنـــشـ ــمـ ــلـ لـ اإلداري  ــق  ــ ــلـ ــ ــغـ ــ الـ
ــتــــحــــويــــل لـــلـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة  والــ
وذلك وفقًا للقوانين والقرارات 
الــصــادرة فــي هــذا الــشــأن، وهــذا 

ما ال تتمنى الوزارة حدوثه.
بتوجيه  األشــــراف  واخــتــتــم 
الــــشــــكــــر الـــــجـــــزيـــــل ألصــــحــــاب 
ــة عــلــى  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــحـــــات الـ
الــــوزارة  مــع  المستمر  تــعــاونــهــم 
لما  الوطنية  للجهود  ودعمهم 
ــيـــر ومـــصـــلـــحـــة لــمــمــلــكــة  هــــو خـ

البحرين.

»ال�صناع�ة«: اأكث�ر م�ن 2000 زي�ارة ميداني�ة لالت�زام بق�رارات الإغ�اق الجزئ�ي

} عبدالعزيز األشراف.

الثالث الدور  في  قانون  م�صروع   20 اأقر  »ال�صورى« 

ويترقب مناق�صة 16 ت�صريعا خال دور النعقاد القادم

الــــصــــحــــة  وزارة  دعــــــــــــت 
ــيـــن  ــمـ ــيـ ــقـ ــمـ الــــمــــواطــــنــــيــــن والـ
عاًما   50 العمر  مــن  البالغين 
فما فوق والذين أكملوا 3 أشهر 
الثانية من  الــجــرعــة  أخــذ  مــن 
تطعيم »سينوفارم« إلى ضرورة 
ــادرة والـــتـــســـجـــيـــل ألخـــذ  ــبــ ــمــ الــ
تطعيم  المنشطة من  الجرعة 

»فايزر بيونتيك«.
الـــصـــحـــة  وزارة  ونــــــوهــــــت 
ــأن تــطــبــيــق »مــجــتــمــع واعــــي«  بــ
ســـيـــقـــوم بــشــكــل تـــلـــقـــائـــي بــعــد 
مرور 3 أشهر من تلقي الجرعة 
الثانية من تطعيم »سينوفارم« 
باللون األصفر  الشعار  بإظهار 

الجرعة  أخــذ  لــضــرورة  تنبيًها 
الــمــنــشــطــة، وســـيـــعـــود الــشــعــار 
للظهور باللون األخضر مجدًدا 

بعد أخذ الجرعة المنشطة.
وأكدت الوزارة على مأمونية 
فاعليتها  ونسبة  التطعيمات 
الكبيرة، وإسهامها في تخفيف 
األعـــــــــراض الـــمـــصـــاحـــبـــة عــنــد 
موضحة  بالفيروس،  اإلصــابــة 
مـــن نسبة  يــقــلــل  الــتــطــعــيــم  أن 
نقل الفيروس لآلخرين مقارنة 
والفاعلية  المتطعمين  بغير 
المناعة  وتكوين  الحماية  فــي 

المجتمعية.
البحرين  مملكة  أن  يذكر 

ــيـــف جـــهـــودهـــا  ــثـ ــكـ تــــــواصــــــل تـ
الوطنية  الــحــمــلــة  خـــال  مــن 
لــلــتــطــعــيــم، بـــهـــدف الــحــفــاظ 
الجميع،  وسامة  صحة  على 
ــا تــســتــمــر فــــي الـــحـــمـــات  ــمـ كـ
الــتــوعــويــة الــهــادفــة إلـــى زيـــادة 
ــرورة  ــ ــ ــذر وضـ ــ ــحـ ــ الـــحـــيـــطـــة والـ
باإلجراءات  االلتزام  مواصلة 
االحترازية والتدابير الوقائية 
والــــــــــقــــــــــرارات الــــــــصــــــــادرة عــن 
الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة حــفــاظــا 
ــع مــن  ــيـ ــمـ عـــلـــى ســــامــــة الـــجـ
الفيروس  على  الــقــضــاء  أجــل 
في  الطبيعية  للحياة  والعودة 

أسرع وقت.

50 عاما »ال�صحة« تدعو البالغين من العمر 

المن�صطة الجرعة  لأخ��ذ  الت�ص�ج�ي�ل  اإل�ى 

الصحفي  الــوســط  فــقــد 
الــزمــيــل هــشــام عــــدوان الــذي 
تعالى  اهلل  رحــمــة  إلــى  انتقل 
أمس بعد صراع مع المرض.

وكان عدوان قد عمل في 
المحلية  الــصــحــف  مــن  عـــدد 
الــخــلــيــج«،  »أخـــبـــار  بينها  مــن 
العمل  إلى  ذلك  بعد  وانتقل 
في هيئة تنظيم سوق العمل.

ــى عـــــــــــدد مـــن  ــ ــعــ ــ وقـــــــــــد نــ
ــيـــن والــصــحــفــيــيــن  ــيـ اإلعـــامـ
التواصل  الراحل عبر وسائل 
االجــــتــــمــــاعــــي مـــســـتـــذكـــريـــن 
مـــنـــاقـــبـــه وســــيــــرتــــه الــحــســنــة 
في  ودوره  بــمــآثــره  مــشــيــديــن 
خدمة الصحافة البحرينية.

العبسي  أسامة  نعاه  كما 
الرئيس السابق لهيئة تنظيم 
ســوق العمل قــائــا: رحــم اهلل 
ــوق الــــوفــــي  ــ ــلـ ــ ــخـ ــ ــل الـ ــ ــيـ ــ ــزمـ ــ الـ
ــن الــمــربــي  هـــشـــام عــــــدوان، ابــ

الـــــفـــــاضـــــل األســـــــتـــــــاذ عــــــادل 
بواسع  اهلل  عــدوان.. رحمهما 
جنانه  في  وجمعهما  رحمته 
ــه ســمــيــع مـــجـــيـــب، عـــزائـــي  ــ انـ
الصادق لعائلته ومحبيه، إنا 

هلل وإنا إليه راجعون.

وف���اة ال�زم��ي��ل ال��ص�ح�في

ه�����������ص�����ام ع����������دوان

} هشام عدوان.

والــتــدريــب  للتأهيل  نــاصــر  مــركــز  عقد 
مجموعة  مــع  تنسيقيا  اجــتــمــاًعــا  المهني 
مــن الــشــركــات والــمــؤســســات الــوطــنــيــة يــوم 
الخميس الماضي برئاسة الدكتور عبداهلل 
بـــن نـــاصـــر الــنــعــيــمــي الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
والتعاون  التنسيق  لبحث  وذلـــك  للمركز، 
لتأسيس مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث 

والتطوير في الذكاء االصطناعي.
بـــدأ االجــتــمــاع بــخــطــاب تــرحــيــبــي من 
مــديــر الــمــركــز حــمــل فــيــه خــالــص الــشــكــر 
والــتــقــديــر لــســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حمد 
لألعمال  الملك  جــالــة  ممثل  خليفة  آل 
مجلس  رئــيــس  الــشــبــاب  ــؤون  وشـ اإلنسانية 
أمـــنـــاء مـــركـــز نـــاصـــر لــلــتــأهــيــل والـــتـــدريـــب 
محدود  والـــا  الــدائــم  دعــمــه  على  المهني 
أيضا  مــوصــول  والتقدير  والشكر  للمركز، 
لــلــدكــتــور مــصــطــفــى الــســيــد نـــائـــب رئــيــس 
ــنــــاء الـــمـــركـــز عـــلـــى تــوجــيــهــاتــه  مــجــلــس أمــ

واهتمامه بعمل المركز.
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ دور  ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ أكـــــــــد  ــا  ــ ــمـ ــ كـ
ــع حــجــر  ــ ــات الـــوطـــنـــيـــة فــــي وضـ ــمـــؤســـسـ والـ
األساس لمركز علمي متخصص في واحد 

مؤكدا  المستقبلية،  التخصصات  أهم  من 
التي  الجهات  اختيار  في  والمهنية  الدقة 
ــال الــلــجــنــة  ــمـ يــنــتــمــون إلــيــهــا مــتــمــنــيــا ألعـ

التوفيق والنجاح.
العرادي  روضة  السيدة  تشرفت  بعدها 
مركز  أمــنــاء  مجلس  أعــضــاء  عــن  بالنيابة 
بإلقاء  المهني  والــتــدريــب  للتأهيل  نــاصــر 
وبــعــدهــا  الــمــنــاســبــة،  بــهــذه  ترحيبية  كــلــمــة 
توحيد  التركيزعلى  إمكانية  مناقشة  تمت 
كل الجهود من أجل تطوير االبتكارات في 
المملكة  فــي  الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي  مــجــال 
مملكة  لجعل  األسمى  الهدف  الى  وصــواًل 
البحرين مركزًا إقليمًيا للذكاء االصطناعي 
من جهة، والسعي الحثيث إلى إيجاد فرص 
عمل متميزة للبحرينيين والبحرينيات في 

هذا المجال من جهة أخرى.
ــاع األهــــــــــداف  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ كــــمــــا نـــــاقـــــش االجــ
الـــمـــرجـــوة مـــن الــمــركــز واالســتــراتــيــجــيــات 
في  االســتــثــمــار  يــخــص  فيما  المستقبلية 
الصناعة  الذكاء االصطناعي في قطاعات 
بشكل عام وبشكل خاص مجاالت: )النفط، 
الغاز، األلمونيوم، البتروكيماويات، الشحن 

والصحة( . 
فــي  ــاش  ــقــ ــنــ الــ دار  اخــــــــرى  جــــهــــة  مـــــن 
االجتماع حول أهمية وإيجابيات استخدام 
ــاء االصــطــنــاعــي فـــي تــطــويــر الــبــيــئــة،  الـــذكـ
ورفــع  التكاليف،  وتقليل  التنبؤات،  وعــلــوم 

اإلنتاجية، وجودة الخدمات.

ــرب الــدكــتــور  وفـــي خــتــام االجــتــمــاع أعــ
النعيمي عن تقديره للمشاركين وشركاتهم 
ــهـــم  ــاتـ ــامـ ــهـ ــيــــة إلسـ ــنــ ــهــــم الــــوطــ ــاتــ ومــــؤســــســ
ــي الــــنــــهــــوض بـــاالقـــتـــصـــاد  ــ ــيــــزة فــ ــتــــمــ الــــمــ
البحريني، وأعرب عن سروره لدعمهم الا 

محدود لهذا المشروع الوطني المهم.

لتاأ�سي�س مركز �سمو ال�سيخ نا�سر للبحوث والتطوير في الذكاء ال�سطناعي

م����رك����ز ن���ا����ص���ر ل���ل���ت���اأه���ي���ل وال�����ت�����دري�����ب ال��م��ه��ن��ي 

ي��ج��ت��م��ع م����ع م��ج��م��وع��ة م����ن ال���م���وؤ����ص�������ص���ات ال��وط��ن��ي��ة

} خالل اجتماع مركز نا�شر للتاأهيل وعدد من ال�شركات.
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�أهكذ� نرد للمر�أة جميلها؟!!

لــهــا نــجــد أن أجمل  عــنــدمــا نبحث عــن كــلــمــات شــكــر وتــقــديــر 
نطقت  فمهما  سطورنا،  وتنهي  حروفنا،  تسبق  أن  بد  ال  العبارات 
أمــام  مقصرين  نظل  بوصفها  األيـــدي  وخطت  بأفضالها  األلــســن 

روعة عطائها، وعلو همتها!
ــا، فــأســريــا ومهنيا  إنــهــا الـــمـــرأة فـــي مــواجــهــة جــائــحــة كــــورونــ
واجتماعيا ثبت أن النساء قائدات مثاليات في تلك األزمة، وأنهن 
أو  االقدر على مجابهة التحديات الصحية، سواء أكانت ربة بيت، 
الحفاظ  في  حاسما  دورا  تلعب  أن  استطاعت  حيث  وزراء،  رئيسة 

على الصحة العامة، وفي التصدي لتداعيات هذا الفيروس.
ــادت رئـــيـــس مـــركـــز »شــمــســهــا« فـــي تــصــريــح نــشــرتــه  ــ ــرا أفــ مـــؤخـ
الصحافة المحلية بأن معدالت العنف ضد المرأة شهدت ارتفاعا 
في جميع دول العالم بسبب جائحة كورونا، وأن المركز رصد زيادة 
في المكالمات التي وردت على الخط الساخن بنسبة 41%، إذ بلغ 
عدد النساء اللواتي قدم لهن المركز الدعم حوالي ألف امرأة من 

بينهن 22% بحرينيات.
من  وقياديات  المتحدة  األمــم  منظمات  في  مــســؤوالت  وكانت 
مناطق مختلفة من العالم قد أكدن أمام مجلس حقوق االنسان أن 
الحجر الصحي وإغالق المدارس والقيود األخرى المفروضة على 
الحركة للحد من انتشار فيروس كورونا قد ساهمت في زيادة حادة 
في العنف القائم على نوع الجنس وخاصة العنف المنزلي وعنف 
الشريك الحميم، وذلك بسبب زيادة مستويات التوتر في التعايش 
وتعطيل  االقــتــصــاديــة،  والضغوط  تجنبه،  يمكن  ال  الــذي  الوثيق 

الشبكات االجتماعية والحماية.
تؤكد الدراسات والبحوث والتجارب العالمية أن المرأة أثبتت 
أنــهــا عــامــل مــؤثــر فــي وجــه األزمــــات، وفــي االســتــجــابــة للمشكالت 
الطارئة، حيث أثبتت مكانتها المحورية وبجدارة خالل الجائحة 
مع  التعامل  على  قدرتها  جانب  إلــى  الــيــوم،  العالم  بها  يمر  التي 

تداعياتها بكل مهارة.
ويبقي السؤال: 

أهكذا يكون رد الجميل للنساء؟
أهكذا نكافئهن على دورهن الرائع والبارع خالل أزمة كورونا؟

لقد أصدر المجلس األعلى للمرأة تقريرا سلط الضوء على 
مساهمة المرأة البحرينية في سياق جهود مملكة البحرين التي 
تبذلها في مواجهة فيروس كورونا، والتي تحظى بإشراف مباشر، 
ومتابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
مهامها  في حمل  واصلت  الــمــرأة  أن  إلــى  مشيًرا  آل خليفة،  حمد 
الوطنية وأداء واجبها العام، وأنها استطاعت ومنذ اللحظات االولى 
ان تستجيب وتتفاعل من خالل مواقع عملها، وأدوارهــا المتعددة 
بصورة أسهمت في تشكيل وتطوير النموذج البحريني للتعامل مع 

الجائحة، والسيطرة على تبعاتها االجتماعية واالقتصادية.
وأضاف التقرير أن األزمة الراهنة استقطبت أكثر من ثالثين 
التعليمية  والــمــســتــويــات  األعـــمـــار  مــخــتــلــف  مـــن  مــتــطــوعــة  ألــــف 
لالستجابة  األمامية  الخطوط  تصدرت  النساء  وأن  والوظيفية، 
لجائحة فيروس كورونا، وأنه كان لهن دور رئيسي في اتمام العمل 

المتعلق بالخدمات األساسية.
ألمت  الــتــي  كــورونــا  تــحــديــات جمة لجائحة  أمـــام  الــيــوم  نحن 
بالعالم بأكمله، ومازال المشوار طويال، وإذا كانت المرأة تمثل بحق 
محورا رئيسا من محاور مواجهة هذا المرض، فأليس األجدر بنا 
أن نخفف عن كاهلها، وأن ندعمها، ونقدر لها دورها وذلك بدال من 

أن نصدم بتزايد العنف ضدها؟
أهكذا يكون رد الجميل؟!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

عن توطين �لوظائف 

في »�لخا�ص«

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
بعض الدول قررت منع أي شخص حمل لقبا فلكيا دون صفة 
مهنية ورسمية، ونشر توقعاته لألرصاد الجوية وتنبؤاته بشأن هالل 
رمضان والعيد وموسم الصيف وغيره.. وذلك منعا ألي تضارب مع 

المعلومات الرسمية. 
عن توطني الوظائف يف »اخلاص«:

الشباب  توظيف  دعم  في  واضــح  واجتهاد  طيبة  تجربة  لدينا 
عديدة،  ومبادرات  مشاريع  ولدينا  الخاص،  القطاع  في  البحريني 
وبرامج ومعارض كثيرة، جميعها تهدف إلى توظيف الباحثين عن 
تستقطب  التي  المشجعة  المزايا  وتوفير  المواطنين،  من  العمل 

الكوادر البحرينية للعمل في القطاع الخاص.
وفي المقابل هناك تجارب وسياسات واستراتيجيات تقوم بها 
القطاع  الوظائف في  الخليجية من أجل توطين  الــدول  عدد من 
أو  المتوسطة  أو  الــدنــيــا  الــوظــائــف  مستوى  على  ســـواء  الــخــاص، 
العليا والقيادات، أو النوعية في مجاالت محددة ومعينة في أقسام 

وإدارات مؤسسات القطاع الخاص.  
العربية السعودية  التجارب هي تجربة المملكة  أبرز هذه  من 
وفي  الوظائف،  توطين  في  رفيعة  معدالت  حققت  التي  الشقيقة 
تــشــجــيــع الــشــبــاب عــلــى الــعــمــل فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص والــمــشــاريــع 
أن مسألة توطين  السعودية  الخاصة.. والمميز كذلك في تجربة 
الوظائف ليست من مسئولية وزارة العمل وحدها، ولكن بالتعاون 

مع وزارات وجهات حكومية ورسمية عديدة.   
بــاألمــس تــابــعــت تــصــريــح الــوكــيــل الــمــســاعــد لــســيــاســات العمل 
بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية السعودية »إن الوزارة 
حكومية  جــهــات  مــع  بالتعاون  القيادية  الــوظــائــف  توطين  تـــدرس 
القيادية  الوظائف  سعودة  عملية  في  الــتــوازن  مــراعــاة  مع  أخــرى، 

بالشركات«.
إلى  الرامي  وكشف المسئول السعودي عن برنامج »نطاقات«، 
خالل  الجنسين  من  السعودي  للشباب  وظيفة  ألــف   380 توطين 
السنوات الثالث القادمة، حيث سيتم تحديد نسبة التوطين في كل 
منشأة مع التحفيز والمكافأة، بجانب تطبيق البرنامج مع الرقابة 
والمتابعة لعدم التالعب أو التجاوز، مع حماية الموظف السعودي 
من إمكانية التالعب وسوء استخدام النظام من بعض المنشآت، 
ألن البعض يقوم بتوظيف الشباب للحصول على نسب التوطين 
وبعدها يتم االستغناء عنهم.. ويبدو أن هذه المشكلة موجودة في 

دولنا الخليجية.
السعودية،  التجربة  مــن  نستفيد  أن  ونــرجــوه  نتمناه  مــا  كــل 
عــنــدنــا مع  أن نطبقها  ونـــحـــاول  اإليــجــابــيــة،  األمــــور  مــن  ونــتــعــلــم 
تخصيص  وتــم  للتوظيف،  وطني  برنامج  لدينا  فنحن  التطوير، 
أن  ونــأمــل  الــمــوقــرة،  الحكومة  مــن  بــالــدعــم  ويحظى  لــه،  ميزانية 
بعد  ننتظر  ال  كي  والتقويم،  والمتابعة  الـــدوري  للتقييم  يخضع 
المدة الزمنية المحددة والمعلنة ثم نجد أنفسنا لم نصل للعدد 
الــمــعــلــن مــن وظــائــف الــتــوطــيــن، وأن هــنــاك طـــابـــورا مــتــزايــدا من 

الخريجين والباحثين عن العمل كل عام.
آخر السطر:

من المتوقع أن تشهد نهاية األسبوع الجاري مؤتمرا صحفيا 
للفريق الــوطــنــي الــطــبــي، والــنــاس تــتــرقــب قــــرارات جــديــدة لــعــودة 
وفقا  اإلصــابــات  أرقــام  انخفاض  في ظل  القطاعات،  وفتح  الحياة 
والسالمة  بالصحة  التمنيات  الرسمية.. مع خالص  لإلحصائيات 

للجميع.

أكــــــــــد الـــــشـــــيـــــخ هـــــــشـــــــام بـــن 
محافظ  خليفة  آل  عبدالرحمن 
لجنة  رئيس  العاصمة  محافظة 
)مًعا(  ــان  واإلدمـ العنف  مكافحة 
أهمية استثمار اإلجازة الصيفية 
من خالل توفير برامج ومبادرات 
ــات هــــادفــــة  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــة ومـ ــ ــويـ ــ ــوعـ ــ تـ
مًعا  بــرنــامــج  مــنــهــج  عــلــى  مبنية 
ــالل الــتــنــســيــق مع  وذلـــــك مـــن خــ
لتوفير  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة 
وإطــالق  للفائزين  عينية  جــوائــز 
الــمــســابــقــات بــالــلــغــتــيــن الــعــربــيــة 
فتح  في  يسهم  مما  واإلنجليزية 
الــمــدارس  الــمــشــاركــة لطلبة  بــاب 
الخاصة باإلضافة إلى مسابقات 
تحفيزية لتشجيع المنافسة بين 
يهدف  حيث  للمشاركة  المدارس 
ذلك إلى استدامة أهداف برنامج 
مًعا وتحقيق الرؤية األمنية التي 
الــنــشء  تحصين  فــي  لــهــا  يسعى 
وتــعــزيــز الــســلــوكــيــات اإليــجــابــيــة 

لديهم.
ــه  ــرؤســ جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل تــ
 2021 لـــســـنـــة  األول  ــاع  ــمــ ــتــ االجــ
عبر  عــقــد  والــــذي  )مـــًعـــا(  للجنة 
بمشاركة  المرئي  االتصال  تقنية 
ــه إلــى  أعــضــاء الــلــجــنــة حــيــث وجـ
ــة الـــفـــحـــص الــطــبــي  ــيـ اعـــتـــمـــاد آلـ
)مــًعــا(  بــرنــامــج  مــنــفــذي  لجميع 
ــي الــــمــــدارس بــشــكــل أســبــوعــي،  فـ
يــتــوافــق مــع اآللــيــة المتبعة  بــمــا 
سالمة  لضمان  التربية  وزارة  في 

جميع مرتادي المدرسة.
عرًضا  اللجنة  أعضاء  وتابع 
قدمه مدير برنامج )مًعا( السيد 
عـــلـــي أحـــمـــد أمـــيـــنـــي بــخــصــوص 
لبرنامج  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات 

ــا فـــي الـــمـــدارس خـــالل الــعــام  مــًع
وجــمــيــع   2021-2020 الــــدراســــي 
الـــــــدروس الــمــتــلــفــزة والـــمـــصـــورة 
البالغ عددها 39 درسا والكراسات 
وعرضها خالل  إعدادها  تم  التي 
التربية  لــوزارة  التعليمية  البوابة 
والــتــعــلــيــم بــاإلضــافــة إلـــى عــرض 
مًعا  لبرنامج  اإللكتروني  الموقع 
تمهيًدا العتماده وتدشينه خالل 

العام الجاري.
وفي ذات السياق وجه رئيس 
إنــشــاء  إلـــى  مــًعــا  بــرنــامــج  اللجنة 
مــعــرض افــتــراضــي أمــنــي متطور 
يتضمن مجموعة من السلوكيات 
والظواهر التي من شأنها التأثير 
على حــيــاة الــنــشء والــشــبــاب وأن 
إلى  االفتراضي  المعرض  يهدف 
تعزيز الحس األمني لدى النشء 
وأولــيــاء األمـــور حــول اإلجــــراءات 
األمــنــيــة الــســلــيــمــة لــلــوقــايــة من 
ــبـــل الــحــمــايــة من  الــجــريــمــة وسـ
اللجنة  واستعرضت  مخاطرها. 
ــدات مـــنـــهـــج الـــتـــطـــرف  ــجــ ــتــ ــســ مــ
ــايـــش الـــســـلـــمـــي الــــــذي تــم  ــعـ ــتـ والـ
في  المختصين  قبل  من  إعـــداده 
بــرنــامــج مــًعــا واعــتــمــاده مــن قبل 
ــيــــة لــمــكــافــحــة  الــمــنــظــمــة الــــدولــ
 D.A.R.E واإلدمــــــــــــان  الـــعـــنـــف 
والــتــنــســيــق مــع جــامــعــة كــارولــيــنــا 
الــشــمــالــيــة بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة 
فاعلية  مــدى  لتقييم  األمريكية 
ــج وفــــــــق جــــــــــدول زمـــنـــي  ــهــ ــنــ ــمــ الــ
يتوافق مع التقويم الدراسي في 
ناقش  وبعدها  البحرين.  مملكة 
الـــمـــحـــافـــظ رئـــيـــس الــلــجــنــة مــع 
األعضاء الدراسة المسحية التي 
تمت بشأن السجائر اإللكترونية 

ــائــــمــــون عــلــى  ــقــ ــا الــ ــ ــدهـ ــ ــي أعـ ــتــ الــ
بـــرنـــامـــج مـــًعـــا وســـبـــل الــتــنــســيــق 
والــتــعــاون مع  الــصــحــة  وزارة  مــع 

شؤون الجمارك للحد من انتشار 
هـــذه الــظــاهــرة ووضـــع الــضــوابــط 

لتداولها في المجتمع.  

ا�صتثمار الإجازة ال�صيفية لبرامج توعوية

رئي�ص لجنة »معا« يوجه باإن�ضاء معر�ص �أمني �فتر��ضي متطور

} اجتماع لجنة »معا«.

�ض���حنة   55 تزي���ل  �لعا�ضم���ة  �أمان���ة 

�لزر�عي���ة و�لمخلف���ات  �لرم���ال  م���ن 
تــــواصــــل امــــانــــة الــعــاصــمــة 
الناتجة  الــرمــال  ازالـــة  عمليات 
عن الرياح الرملية التي شهدتها 
ــرة في  ــيـ الـــبـــالد فـــي االيـــــام االخـ
الـــــشـــــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة والـــطـــرق 

الفرعية والمناطق السكنية. 
وبينت أمانة العاصمة بأنها 
يتولى  لــلــطــوارئ  فــريــقــا  شكلت 
ــذه الــعــمــلــيــة بـــمـــشـــاركـــة عـــدد  ــ هـ
الطرق  فتح  بهدف  االلــيــات  من 
للوصول  المركبات  أمام سائقي 
ــاتــــهــــم بــــكــــل ســـهـــولـــة  الـــــــى وجــــهــ
عــلــى سالمتهم  وحـــرصـــا  ويــســر 
وعــــلــــى مــســتــخــدمــي الـــطـــريـــق. 
انها  العاصمة  أمــانــة  واوضــحــت 
ازالت منذ بدء موجة الغبار في 

35 شحنة  االسبوع  تتجاوز  مدة 
مــن  شـــحـــنـــة  و20  الـــــرمـــــال  مــــن 
و12 شحنة  الزراعية  المخلفات 
بسرعة  المتأثرة  االعالنات  من 
ــى اســتــمــرار  ــاح، مــشــيــرة الــ ــريــ الــ
وتــكــثــيــف الــعــمــل مـــن أجــــل رفــع 
ــة مـــن جــمــيــع الــمــنــاطــق  ــربــ االتــ
بالمحافظة تفاديا لالنعكاسات 
ــة لــتــلــك  ــبـ ــاحـ ــمـــصـ الـــســـلـــبـــيـــة الـ
الرمال وتراكمها. ودعت البلدية 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن الــى 
والحذر  الحيطة  توخي  ضــرورة 
من تلك الرمال, والتعاون معها 
البالغات  تستقبل  انها  مبينة   ،
الـــتـــي تــتــعــلــق بـــالـــنـــظـــافـــة عــلــى 

الخط الساخن 80001855.

رم���ال  ���ض��ح��ن��ة   42 ت��زي��ل  �ل��ج��ن��وب��ي��ة  ب��ل��دي��ة 

و�إع�����ان�����ات �����ض����و�رع �أ���ض��ق��ط��ت��ه��ا �ل���ري���اح

ــلــــديــــة الــمــنــطــقــة  ــفـــت بــ ــثـ كـ
الــجــنــوبــيــة جـــهـــودهـــا لــلــتــعــامــل 
مــــع تــقــلــبــات الـــطـــقـــس ومـــوجـــة 
المملكة  شــهــدتــهــا  الــتــي  الــغــبــار 
ــــالل األيـــــــام الـــمـــاضـــيـــة، فــقــد  خـ
لمتابعة  فــريــق  بتشكيل  قــامــت 
الــــرمــــال فــــي الـــــشـــــوارع، وفـــريـــق 
لــمــتــابــعــة اإلعــــالنــــات الــســاقــطــة 
لمتابعة  وفـــريـــق  ــوارع؛  ــشــ الــ فـــي 
مع  الــفــوري  والتعامل  األشــجــار 
هذه  مثل  في  الحاالت  مختلف 
الــظــروف الــجــويــة، حــيــث يعمل 

والفترة  العطل  فــي  الفريق  هــذا 
المسائية بعد الدوام الرسمي.

وقـــامـــت الــبــلــديــة مـــن خــالل 
شحنة   42 ــة  ــإزالــ بــ الـــفـــريـــق  هــــذا 
مـــن الـــرمـــال وتــثــبــيــت 14 شــجــرة 
أشــجــار متأثرة   7 ــة  ــ وإزالـ مــتــأثــرة 
وإزالة 13 إعالنا. كما  الرياح،  من 
عــمــل فــريــق الـــطـــوارئ عــلــى كنس 
 5 بــاســتــخــدام  الرئيسية  الــشــوارع 
سيارات للكنس اآللي واثنين من 
وشاحنتين  الــصــغــيــرة  الــجــرافــات 
الكنس  إلــى  بــاإلضــافــة  سكسويل 

ــبـــل عـــمـــال شــركــة  ــدوي مــــن ِقـ ــيــ الــ
النظافة. وذكرت البلدية في ختام 
مبكًرا  اســتــعــدت  أنــهــا  تصريحها 
لــلــتــعــامــل مـــع تــقــلــبــات الــطــقــس، 
وقامت بتجهيز المعدات واآلليات 
لــلــتــعــامــل فــي أســــرع وقـــت مــع أي 
حاالت طارئة كتساقط اإلعالنات 
ومـــــيـــــالن األشــــــجــــــار وتـــجـــمـــعـــات 
الــرمــال فــي الــشــوارع الــعــامــة، وال 
مستمرة  التنظيف  أعــمــال  ــزال  تـ
ــن مــخــتــلــف  ــ ــى االنـــــتـــــهـــــاء مــ ــتــ حــ

المواقع. 

ف���ري���ق ط�������و�رئ ف����ي ب���ل���دي���ة �ل�����ض��م��ال��ي��ة ي��زي��ل 

�ل����ري����اح ب�������ض���ب���ب  �ل������رم������ال  م�����ن  ����ض���ح���ن���ة   35
أكــــــدت مـــديـــر عـــــام بــلــديــة 
الــمــنــطــقــة الـــشـــمـــالـــيـــة لــمــيــاء 
فريق  عمل  اســتــمــرار  الفضالة 
المنطقة  بــلــديــة  فــي  الـــطـــوارئ 
الــشــمــالــيــة لــتــنــظــيــف الـــشـــوارع 
والميادين من مخلفات موجة 
ــاح الــقــويــة الــتــي  ــريــ الــغــبــار والــ

اجتاحت مملكة البحرين.
إزالـــــــــــــة 35  تـــــــم  وقــــــــالــــــــت: 
ــال،  ــرمـ ــة والـ ــربـ شــحــنــة مـــن األتـ
إزالــــــة 20 شــحــنــة من  تـــم  كــمــا 
المخلفات الزراعية و45 إعالنا 
من اإلعالنات المتضررة جراء 

موجات الرياح والغبار.
وأوضـــحـــت الــفــضــالــة بــنــاًء 
ــر األشــغــال  عــلــى تــوجــيــهــات وزيـ
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون 
بن  عصام  المهندس  العمراني 
عـــبـــداهلل خــلــف ووكـــيـــل الـــــوزارة 

لــــشــــؤون الـــبـــلـــديـــات الــمــهــنــدس 
ــمــــد آل  ــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن أحــ الـــشـ
بتشكيل  البلدية  قــامــت  خليفة 
ــوارئ لــمــواجــهــة مــوجــة  ــ فــريــق طـ
الغبار، حيث بدأت الفرق العمل 
مــع بــدايــة مــوجــة الــغــبــار ومـــازال 
الـــعـــمـــل مـــســـتـــمـــرا.  وقــــالــــت: تــم 
االســتــعــداد بــاســتــخــدام عــدد من 
بعدد  الكنس  أعمال  في  اآلليات 
سيارة   13 وعـــدد  آلــيــة  مكانس   6
سكسويل و3 بوبكت و2 جي سي 

بي موزعة في مناطق الشمالية، 
باإلضافة إلى 150 عامال للكنس 
السكنية  الــمــنــاطــق  فــي  الــيــدوي 
تتحرك بحسب األولويات وخطة 
العمل لشوارع والميادين العامة. 
الــطــوارئ  فريق  أن  كما  وتــابــعــت: 
مــازال مستمرا في عمله بصورة 
من  االنتهاء  يتم  أن  إلــى  يومية 
وإزالة  والتنظيف  الكنس  أعمال 
على  الرمال المتجمعة  كميات 
بــصــورة نهائية.   الــشــوارع  أطـــرف 
وأشارت إلى أنه تم فتح الشوارع 

ومباشرة  والــطــرقــات،  الرئيسية 
ــاء األكـــثـــر ضــــررا وعــرضــة  ــيـ األحـ
ــال واألتــــربــــة على  ــرمـ لــتــجــمــع الـ
الحيوية  والــمــواقــع  الــطــرق  كــل 

لتسهيل حركة المرور.
الــبــلــديــة وضــعــت  ــــدت أن  وأكـ
ــات  ــ ــالغـ ــ ــبـ ــ ــقــــي الـ ــلــ ــتــ خــــــطــــــوط لــ
فـــــي حـــــــال الـــــــطـــــــوارئ مـــــن قــبــل 
المواطنين والمقيمين، حيث تم 
الطوارئ  تعميم خطوط هواتف 
ونـــشـــرهـــا فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 

االجتماعي.

�لخارجية تدين �إطاق �لحوثيين طائرة مفخخة تجاه �ل�ضعودية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة 
المدعومة من  الحوثي اإلرهابية  قيام مليشيا 
تجاه  )مفخخة(  مسيرة  طائرة  بإطالق  إيــران 
العربية  المملكة  فــي  مشيط  خميس  مــديــنــة 
متواصل  اســتــهــداف  فــي  الشقيقة،  الــســعــوديــة 
ومتعمد ألمن وسالمة المواطنين والمقيمين.

ويقظة  بــكــفــاءة  الــخــارجــيــة  وزارة  وأشــــادت 
تمكنت  الــتــي  اليمن  فــي  التحالف  دعــم  قـــوات 
ــائــــرة وتـــدمـــيـــرهـــا، وتـــؤكـــد  ــــراض الــــطــ ــتـ ــ ــن اعـ مــ
ــد إلــى  وقــــوف مملكة الــبــحــريــن فــي صــف واحــ
الشقيقة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  جــانــب 

ضــد كــل مــا يــهــدد أمــنــهــا واســتــقــرارهــا وســالمــة 
أراضيها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه 
االعتداءات اإلرهابية اآلثمة التي تشكل خطًرا 

جسيًما على سالمة وأمن المدنيين األبرياء.
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  خـــارجـــيـــة  وزارة  أدانــــــت 
واســـتـــنـــكـــرت بـــشـــدة إطـــــالق مــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
ــددا مــن  ــ ــيــــة الـــمـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران عــ ــابــ اإلرهــ
الطائرات المسيرة )مفخخة( باتجاه المنطقة 
الــجــنــوبــيــة فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
دعم  تحالف  قـــوات  بيقظة  مشيدة  الشقيقة، 
الشرعية في اليمن والتي تمكنت من اعتراض 

الطائرات وتدميرها. وأكدت وزارة الخارجية أن 
مواصلة مليشيا الحوثي اعتداءاتها الممنهجة 
المملكة  أمــن  اعــتــداء ســافــًرا على  تعّد  اآلثــمــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة واســـتـــقـــرارهـــا 
أراضــيــهــا، مــشــددة على موقف مملكة  وســالمــة 
ــقـــوة لــلــمــمــلــكــة  ــم بـ ــ ــداعـ ــ الـــبـــحـــريـــن الـــثـــابـــت والـ
العربية السعودية، وتضامنها التام مع المملكة 
في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة 
هذه األعمال اإلرهابية الجبانة التي تستهدف 
وتنتهك  اآلمنين،  والمدنيين  المدنية  األعيان 

القانون الدولي اإلنساني.

} لمياء الف�ضالة

} جانب من عملية التنظيف.

فريق�ا  ت�ض�كل  �ل�ض�نية  �لأوق�اف 

فني�ا لفح��ص �لكبائ�ن �لتابع�ة له�ا

راشــــــد  د.  الــــشــــيــــخ  وجــــــــه 
ــري رئــيــس  ــاجـ ــهـ بـــن مــحــمــد الـ
ــلــــس األوقـــــــــــــاف الـــســـنـــيـــة  مــــجــ
فــريــق فــنــي لفحص  بــتــشــكــيــل 
ــــإلدارة  كـــل الــكــبــائــن الــتــابــعــة لـ
مملكة  مــحــافــظــات  بــمــخــتــلــف 
أدوات  كـــل  وتــوفــيــر  الــبــحــريــن، 
الـــســـالمـــة بـــهـــا والـــعـــمـــل عــلــى 
استكمال االحتياجات واللوازم 

األمنية بها.
كما وضع مجلس األوقاف 
ــه ســرعــة  ــاتـ ــويـ ــن أولـ الــســنــيــة مـ
المؤقتة  الــكــبــائــن  كــل  تــحــويــل 
لــلــصــالة إلـــى مــســاجــد فـــي كل 
مــحــافــظــات مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ســـواء فــي الــمــدن الــحــديــثــة أو 
رغبات  بحسب  وذلك  الحالية، 
ــيـــن  ــبـــرعـ ــتـ ــمـ ــيـــن والـ ــنـ ــمـــحـــسـ الـ
الــمــســاجــد فــي مختلف  لــبــنــاء 

المحافظات بالمملكة.
وقــــــــــد تـــــعـــــرضـــــت إحــــــــدى 
الــــــمــــــصــــــلــــــيــــــات الــــخــــشــــبــــيــــة 
ــة حــمــد  ــنـ ــديـ ــمـ ــة( بـ ــنــ ــيــ ــابــ ــكــ )الــ
ــوم  يــ  17 دوار  ــن  ــ مــ بــــالــــقــــرب 
تــلــفــيــات بسبب  ــى  إلــ الــجــمــعــة 
اشـــتـــعـــال حـــريـــق بـــهـــا، تــســبــب 
فــي تــلــف مــرافــق فــي المصلى 
إضـــــافـــــة إلـــــــى ســــكــــن الــــمــــؤذن 
ــرت  ــاشـ الــــمــــالصــــق لــــــه، وقــــــد بـ

مشكورة  المدني  الــدفــاع  إدارة 
بــإخــمــاد الــحــريــق واتـــخـــاذ كل 
اإلجراءات الالزمة، وفور تلقي 
والذي لم  الحادث  اإلدارة بالغ 
يــنــتــج عــنــه أي أضــــرار بــشــريــة، 
الجهات  مــع  بالتنسيق  ــادرت  بـ
الــمــعــنــيــة الــرســمــيــة واألهــلــيــة 
وتم مباشرة العمل على توفير 
سكن مالئم للمؤذن وتوفير كل 
التي  االحــتــيــاجــات األســاســيــة 

تضررت بسبب الحريق.
الجدير بالذكر أن مسجدا 
يــتــم بـــنـــاؤه حــالــيــا عــلــى نفقة 
الـــمـــحـــســـن إبــــراهــــيــــم مــحــمــد 
الكبينة  أرض  فـــي  زيــنــل  عــلــي 
الـــمـــذكـــورة وهــــو فـــي الــمــراحــل 
النهائية، حيث إنه من المؤمل 
أربعة  خــالل  الــبــنــاء  ينتهي  أن 

أشهر بإذن اهلل.
الــســنــيــة  األوقــــــــاف  وإدارة 
لــــتــــؤكــــد أنـــــهـــــا تــــضــــع خـــدمـــة 
ورعــايــة وســالمــة بــيــوت اهلل عز 
والمساجد  الجوامع  من  وجل 
أولــويــات  والــمــرافــق عــلــى رأس 
أعمالها، بما في ذلك صيانتها 
والمستمر  المباشر  واإلشــراف 
احتياجاتها،  كل  لتلبية  عليها 
في  الــصــالة  لــتــأديــة  وتهيئتها 

أفضل األجواء. 

} خالل حمالت تنظيف ال�شوارع.
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} األمير الراحل خليفة بن سلمان يستقبل عيسى الجودر.} جاللة الملك يزور أحد معارض عيسى الجودر.} األمير الراحل عيسى بن سلمان يستقبل عيسى الجودر.

رحــــــــل عــــــن عـــالـــمـــنـــا 
الباحث والمصور عيسى 
قاسم الجودر الذي وافته 
المنية أمس، تاركا خلفه 
تــاريــخــا حــافــال وأرشــيــفــا 
مــــــمــــــيــــــزا مـــــــــن الــــــصــــــور 
ــتـــب  ــكـ واإلصــــــــــــــــدارات والـ
التي تؤرخ وتوثق بالصور 
أحداثا وطنية خالدة في 
ومسيرة  المملكة،  تاريخ 
التنمية والعطاء للقيادة 
ولجاللة الملك المفدى.
ــراحـــل عيسى  الـ ولـــد 
ــاســــم مـــحـــمـــد الــــجــــودر  قــ
ــمــــحــــرق  فــــــي مــــديــــنــــة الــ
على  وحصل   ،1948 سنة 
ــد مـــــن الــــجــــوائــــز  ــديــ ــعــ الــ
وشــــهــــادات الــتــقــديــر من 

البحرين  فــي معرض  مــرة  واشــتــرك ألول  وخــارجــهــا،  البحرين 
اإلسالم الذي أقامته وزارة العدل الشؤون اإلسالمية عام 1980، 
وكان هذا المعرض هو البداية إلقامة المعارض في البحرين، 
حــيــث أقـــام الــعــديــد مــن الــمــعــارض الــخــاصــة بــه فــي البحرين 
كما  الغربي،  الرفاع  بنادي   1983 عام  في  كان  وأولها  وخارجها 
أقام في عام 1992 معرضا عن دول مجلس التعاون الخليجي 

بالنادي األهلي بدبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 ،1983 عام  األندية  الغربي في مهرجان  الرفاع  نادي  ومثل 
وله إسهامات متنوعة في تزويد الصحافة المحلية بنشر الصور 
الخليج«  »أخــبــار  جريدة  في  ثابتة  زاويــة  له  وكانت  التاريخية، 

المساهمات  العديد من  له  تاريخ« كما كانت  لها  بعنوان »صور 
في إعداد البرامج التلفزيونية واإلذاعية.

وشـــــــارك الــفــقــيــد الــــراحــــل فــــي الـــعـــديـــد مــــن الــمــنــافــســات 
التاريخية فكان يقيم بشكل سنوي معرضا  والمعارض للصور 
باإلضافة  المجيد،  الوطني  بالعيد  ابتهاجا  التاريخية  للصور 
وإصــداره  المختلفة،  المعارض  العديد من  في  إلى مساهماته 
الــعــديــد مــن الــكــتــب عــن الــبــحــريــن وعـــن دول مجلس الــتــعــاون 

الخليجي.
وكان يؤكد دائما أنه من أجل الحصول على صورة مميزة 
يجب أن يبذل الجهد والمال الكثير، كما كان يعتبر أن عمله 
تاريخ« هو  لها  »صور  زاويته  عبر  الخليج«  »أخبار  في صحيفة 

سبب شهرته بين الناس، كما قام أيضا بإصدار كتاب له تحت 
االسم نفسه »صور لها تاريخ« في عام 1988، وأصدر أيضا كتابا 
المفدى  الملك  خــاص عن جاللة  كتاب  وهــو  »حــمــد«،  بعنوان 
»والقلوب  صدر في عام 1992، كما أصدر كتابا مصورا بعنوان 
مجتمعة«، وهو كتاب موثق بالصور التاريخية يوضح العالقة 
العربية  والمملكة  البحرين  مملكة  بين  المميزة  التاريخية 

السعودية.
البحرين  داخــل  من  النادرة  الصور  بجمع  الفقيد  واشتهر 
ــة لــبــعــض  ــيـ ــراثـ ــور تـــاريـــخـــيـــة وتـ ــ وخــــارجــــهــــا، واهــــتــــم بــجــمــع صـ
للمباني  وصور  البحرين  مملكة  بها  اشتهرت  التي  الصناعات 

والبيوت والزخارف الجميلة التي تتزين بها تلك البيوت. 

رح���ي���ل ال���ب���اح���ث وال���ك���ات���ب ع��ي�����س��ى ال���ج���ودر 

} الراحل عيسى الجودر.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يستقبل عيسى الجودر.

} وزير الداخلية يستقبل عيسى الجودر.

eslammahfoouz@hotmail.comتقديم:إسـالم مـحفوظ

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل 
األموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها 
متَهَمين  قيام  واقــعــة  فــي  والمكثفة،  الموسعة 
المتحصلة من  بارتكاب جريمة غسل لألموال 
جــريــمــة إنــشــاء تــوقــيــعــات إلــكــتــرونــيــة )بــطــاقــات 
لوظيفتهما  استغالال  آخــريــن  بأسماء  بنكية( 
واستعمالها لغرض احتيالي واختالس المبالغ 
الوكالة  سبيل  على  إليهما  المسلمة  النقدية 
وستة  وأربعمائة  )مليونا  قيمتها  بلغت  والتي 
وأربــعــيــن ألــفــا ومــائــتــي وتــســعــة وســتــيــن ديــنــارا 
وأربعمائة وثمانية وتسعين فلسا(، مع علمهما 

بعدم مشروعيته ومصدره وعلى نحو من شأنه 
إظهار مشروعيته.

الــعــامــة  الــنــيــابــة  تحقيقات  كــشــفــت  حــيــث 
مالية  عمليات  بــارتــكــاب  المتهمين  قــيــام  عــن 
عــلــى األمـــــوال الــتــي تــحــصــال عــلــيــهــا مـــن تلك 
الــجــرائــم األولـــيـــة والــتــي ســبــق إدانــتــهــمــا بها، 
وعليه طلبت إجراء التحريات وأذنت بالكشف 
عـــن حــســابــات ومــمــتــلــكــات الــمــتــهــمــيــن وتــتــبــع 
والــتــي  وتــحــركــاتــهــا،  وعملياتهما  تعامالتهما 
الــمــالــيــة  الـــتـــحـــريـــات  إدارة  تـــحـــريـــات  أســـفـــرت 
الكشف  نــتــاج  بــشــأن  الــمــالــي  التحليل  وتــقــريــر 

العمليات  من  بعدد  قيامهما  عن  األمــوال  عن 
تــمــثــلــت فـــي ســحــوبــات نــقــديــة وبــنــكــيــة وشـــراء 
يخت ومنقوالت أخرى ومقتنيات ومتاجرتهما 
بالسيارات، والتي تمت من خالل استخدامهما 
البطاقات البنكية التي أنشأوها بأسماء آخرين 
القسم  فــي  وصالحيتهما  عملهما  مستغلين 
البنوك  أحــد  فــي  البنكية  بالبطاقات  المعني 
ــــذي كـــانـــا يــعــمــالن بـــه ومــــن ثـــم اســتــعــمــالــهــا  الـ
واســـتـــخـــدامـــهـــا أمـــــــوال الـــبـــنـــك وأجــــريــــا تــلــك 
من  كان  والتي  المالية  والمعامالت  العمليات 
كما  مــشــروعــة،  األمــــوال  تلك  أن  إظــهــار  شأنها 

مطابقتها  خــالل  من  المعلومات  تلك  تأكدت 
المنتدب  المحاسبي  الخبير  تقرير  أثبته  لما 
ــوال  فــي الــدعــوى األولــيــة مــن بــيــان قيمة األمـ
المختلسة من قبل كل منهما وعدد البطاقات 
التي تم إنشاؤها وتفعيلها واستخدامها وأوجه 

الصرف بتلك األموال المختلسة. 
ومن ثم استكملت النيابة العامة إجراءاتها 
فيها  التحريات  مجري  الواقعة  شاهد  بسؤال 
بــاألدلــة  ومواجهتهما  المتهمين  واســتــجــواب 
الثابتة ضدهما، وإحالة القضية إلى المحكمة 

الكبرى الجنائية لنظرها.

موظفان باأحد البنوك غ�سال 1.4 مليون دينار تح�سال عليها بطرق غير م�سروعة

تواصل مديريات الشرطة بالمحافظات 
واإلدارات األمنية جهودها في تعزيز االلتزام 
انتشار  مــن  للحد  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــاإلجـ بـ
ــدؤوب  فـــيـــروس كـــورونـــا مـــن خـــالل عــمــلــهــا الــ
لتعزيز تطبيق اإلجراءات االحترازية، مؤكدة 
ضرورة مواصلة االلتزام بتطبيق اإلجراءات 
والتدابير الوقائية المقررة لمكافحة فيروس 
ــة االشـــتـــراطـــات  ــافـ ــــك بـــاتـــبـــاع كـ كــــورونــــا وذلــ

والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
ــات  ــريـ ــديـ ــامــــت مـ ــذا اإلطــــــــــار، قــ ــ ــي هــ ــ وفــ
األمــنــيــة  واإلدارات  بــالــمــحــافــظــات  الــشــرطــة 
يونيو   16 تاريخ  وحتى  الجائحة  بــدء  ومنذ 
حيال  القانونية  اإلجــراءات  باتخاذ  الجاري 
الــوجــه  كـــمـــام  لــبــس  عــــدم  مــخــالــفــة   88440
فــي األمــاكــن الــعــامــة، واتــخــاذ 10360 إجـــراًء 
االجتماعي،  التباعد  معايير  على  للحفاظ 

والقيام بــ12056 حملة توعوية.
منذ  الوطني  اإلسعاف  مركز  تلقى  كما 
بجائحة  خــاص  بــالغ   16927 الجائحة  بــدء 
كــــورونــــا، حــيــث بــاشــرهــا واتـــخـــذ اإلجــــــراءات 
الالزمة عن طريق فريق متخصص ومؤهل 
للتعامل مع هذه الحاالت، فيما قامت آليات 
نقل  تم خاللها  38260 حركة  بـ  النقل  إدارة 

103009 حاالت منذ بدء الجائحة.
العامة  اإلدارة  تتابع  ذاتـــه،  السياق  فــي 
انتشار  من  الحد  في  دورهــا  المدني  للدفاع 

الجائحة  بــدء  منذ  قــامــت  الــفــيــروس، حيث 
وتعقيم  تطهير  عــمــلــيــات   330510 بتنفيذ 
مــخــتــلــفــة لــلــمــبــانــي والــمــنــشــآت الــحــكــومــيــة 
والــشــوارع والــطــرقــات وغــيــرهــا، مــع مواصلة 
عـــقـــد الــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة حـــــول الـــطـــرق 
الـــصـــحـــيـــحـــة لــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات الــتــطــهــيــر 
والتعقيم االحترازي في المباني والمنشآت 
ــدد  ــغ عـ ــلــ الـــحـــكـــومـــيـــة وأمـــــاكـــــن الــــعــــمــــل، وبــ

الدفاع  التي نظمها  الدورات  المشاركين في 
والــشــركــات  الــمــؤســســات  الــمــدنــي 2238 مـــن 
الـــخـــاصـــة ومــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، 
فيما بلغ عدد المتطوعين منذ شهر مارس 
العام الماضي 6134 متطوعًا، باإلضافة إلى 
وتعقيم  تطهير  عملية   2355 على  اإلشــراف 
شارك فيها المتطوعون، كما تم تدريب 1230 
لتعقيم  والمتطوعين  الــكــوادر  مــن  شخصًا 

تطهير  عــمــلــيــات   107 وتــنــفــيــذ  الــمــســاجــد، 
وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف.

ــة  ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ وبـــــــــــاشـــــــــــرت مـــــــــديـــــــــريـــــــــات الــ
بالمحافظات وإدارة العمليات برئاسة األمن 
إجراءاتها  المعنية،  األمنية  واإلدارات  العام 
األمنية  الدوريات  نشر  الميدانية من خالل 
)الــراكــبــة والــراجــلــة( فــي األســـواق والمواقع 
اللجنة  قــرارات  تنفيذ  من  للتأكد  التجارية 
الــتــنــســيــقــيــة بـــشـــأن إغــــــالق كـــافـــة الــمــحــال 
أو  سلعا  تــقــدم  الــتــي  والــتــجــاريــة  الصناعية 
خدمات مباشرة للجمهور، حيث تهدف هذه 
الصحة  تأمين  إلى  أساسي  بشكل  الــقــرارات 
ــد مــــن تـــداعـــيـــات  ــة والــــحــ ــامـ ــعـ والـــســـالمـــة الـ

جائحة كورونا.
ــو الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن إلــى  ــدعـ وتـ
ــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  ــدمــ االســــتــــفــــادة مــــن الــــخــ
الحكومية  والهيئات  الـــوزارات  توفرها  التي 
والخاصة دون الحاجة للحضور الشخصي، 
ــور يــتــم  ــحــــضــ وفــــــي حــــــال تـــطـــلـــب األمــــــــر الــ
حــجــز مــواعــيــد مــســبــقــة لــتــحــقــيــق الــتــبــاعــد 
االجتماعي ومنع االزدحام، كما أنه تم قصر 
ــول الــمــراجــعــيــن لــمــراكــز الــخــدمــة على  دخــ
لفيروس  المضاد  التطعيم  الحاصلين على 
كورونا وأتموا 14 يومًا بعد الجرعة الثانية، 
باإلضافة إلى المتعافين من الفيروس، ومن 

هم فوق 18 عامًا فقط. 

ال��ع��ام��ة ف���ي الأم���اك���ن  ل��ب�����س ك��م��ام  م��خ��ال��ف��ة ع���دم  األ����ف   88

�أل�����ف ب����اغ خ���ا����ص ب��ك��ورون��ا  17 �ل���وط���ن���ي ي��ب��ا���ش��ر م���ا ي���ق���رب م���ن  �لإ����ش���ع���اف 

أول  ــريــــق  ــفــ الــ ــرار  ــ ــقـ ــ لـ ــًا  ــ ــقـ ــ وفـ
الـــشـــيـــخ راشــــــــد بـــــن عـــــبـــــداهلل آل 
بتنظيم  الــداخــلــيــة،  وزيـــر  خليفة 
التأمين  عقد  بنود  تنفيذ  إعــهــاد 
المتصالح  الــتــلــفــيــات  وقــائــع  فــي 
عليها إلى ممثلي شركات التأمين 
يــبــدأ  أن  ــرر  ــقــ ــمــ والــ الـــمـــخـــتـــصـــة، 
 ،2021 يــولــيــو   21 بــتــاريــخ  تنفيذه 
صرح العميد الشيخ عبدالرحمن 
مدير  آل خليفة  عــبــدالــوهــاب  بــن 
بــأن  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  عـــام 
ــرار فــــي إطــــار  ــ ــقـ ــ الـــعـــمـــل بــــهــــذا الـ
تسهيل إجراءات مباشرة الحوادث 
ومتطلباتها  البسيطة  الــمــروريــة 
ــات الـــتـــأمـــيـــن »بــخــطــوة  ــركــ مــــع شــ
واحــــدة« وذلـــك مــن خــالل اإلقـــرار 
بين  التصالح  بــشــرط  إلكترونيا 
الــطــرفــيــن والــتــوجــه مــبــاشــرة إلــى 
تصليح المركبات من دون الرجوع 
والتي  الــمــرور  العامة  اإلدارة  إلــى 
للحفاظ  إشــرافــيــة  جهة  ستمثل 
عــلــى مــصــالــح وحـــقـــوق الــجــمــيــع، 

عدم  حــاالت  القرار  من  ويستثنى 
الصلح أو وجود إصابات أو حادث 

نتيجة مخالفة مرورية جسيمة.
وأكــــــــــــــد الـــــعـــــمـــــيـــــد الــــشــــيــــخ 
عــبــدالــرحــمــن بــن عــبــدالــوهــاب آل 
العامة  اإلدارة  عــام  مدير  خليفة 

لـــلـــمـــرور، حــــرص وزيــــر الــداخــلــيــة 
والمبادرات  المشاريع  تبني  على 
التي تسهم في الحفاظ على أمن 
الطريق،  مستخدمي  كل  وسالمة 
بــمــا يــحــقــق الـــســـالمـــة الـــمـــروريـــة 
المطلوبة للجميع، ويعزز التعاون 
ــاص لــتــطــويــر  ــخــ ــع الـــقـــطـــاع الــ مــ
الخدمات وتسهيلها على الجمهور 
وتــوفــرهــا عــلــى مـــدار الــســاعــة من 
خـــــالل الـــمـــنـــصـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
رؤية  مع  يتماشى  بما  المختلفة 
عمل  وبـــرنـــامـــج   2030 الــبــحــريــن 
الرقمي،  التحول  نحو  الحكومة 
البحرين  جمعية  تــعــاون  مــثــمــنــًا 
تــم مــن اســتــعــدادات  للتأمين ومــا 
لــتــنــفــيــذ الـــقـــرار لــتــقــديــم خــدمــة 
للجمهور  وسهلة  وسريعة  نوعية 
و»بــخــطــوة واحــــدة« فــقــط، مــؤكــدا 
كل  مع  التعاون  في  اإلدارة  مضي 
يتوافق  بما  العالقة  ذات  الجهات 
مع التوجيهات الرامية إلى تعزيز 

التعاون مع القطاع الخاص.

في �إطار ت�شهيل �لإجر�ء�ت..

الب�سيط  ال��ح��ادث  معاملة  اإن��ج��از  ال��م��رور: 

ف��ي ���س��رك��ات ال��ت��اأم��ي��ن »ب��خ��ط��وة واح���دة«

} مدير عام المرور.

للتأكد  التفتيشية  الــحــمــالت  تكثيف  إطــــار  فــي 
لفيروس  للتصدي  االحترازية  اإلجــراءات  تطبيق  من 
كورونا )كوفيد-19(، واصلت إدارة الصحة العامة بوزارة 
المنشآت  التزام  لمتابعة  التفتيشية  زياراتها  الصحة 
باالشتراطات الصحية والقرارات األخيرة المنصوص 
عليها، وقد قام مفتشو قسم مراقبة األغذية يوم أمس 
تفتيشية شملت 253  بزيارة  يونيو 2021،   19 الموافق 
خاللها  تــم  ومــشــروبــات  أطعمة  يقدم  ومقهى  مطعًما 
مخالفة 101 منها، وإغالق مطعم غلقا احترازيا لمدة 
أسبوع واحد، حيث تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة 

هذه المطاعم إلى الجهات القانونية.
وبينت الوزارة أنه نظًرا إلى مخالفة تلك المطاعم 
ــات الــتــنــظــيــمــيــة الــمــنــصــوص  ــراطـ ــتـ ــراءات واالشـ لــــإجــ
بشأن   2020 لسنة   51 رقــم  ــوزاري  الــ الــقــرار  فــي  عليها 
االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم 
ــيـــروس كـــورونـــا  والــمــقــاهــي الحـــتـــواء ومـــنـــع انــتــشــار فـ
الــصــادرة  للتعليمات  مخالفات  ورصـــد  )كــوفــيــد-19(، 
المطاعم  حــيــال  الــقــوانــيــن  تطبيق  تــم  الـــشـــأن،  بــهــذا 
الضبط  مــأمــوري  أن  إلــى  الــــوزارة  ولفتت  المخالفة، 
القضائي قاموا بضبط المخالفات واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة.
زيــــــارات مــســاء  ــه خــــالل  إنــ الــصــحــة  وقـــالـــت وزارة 
أمـــس تـــم تــكــثــيــف الــتــوعــيــة بــــاإلجــــراءات االحــتــرازيــة 
الوطني  الفريق  عن  الــصــادرة  والتعليمات  والــقــرارات 

الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات ذات الصلة، 
اإلجـــراءات  لكافة  المطاعم  هــذه  تطبيق  من  والتأكد 
ــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة، وخــــالل الـــزيـــارات  ــرازيـ ــتـ االحـ
لوحظ  مــمــن  الــمــحــالت  بــعــض  تنبيه  تــم  التفتيشية 
لديهم قصور في آلية تطبيق بعض اإلجــراءات والتي 
الحال من  في  فتم تصحيحها  للتصحيح،  قابلة  هي 

قبل أصحاب تلك المحال.

حمالت �سمن  اآخرى   101 ومخالفة  مطعم  غلق 

مطعما  253 �سملت  التي  التفتي�سية  ال�سحة 

} اإحدى الزيارات التفتي�شية.

}  كتاب )صور لها تاريخ(. 1988م.
كــان وليا  الملك عندما  كــتــاب )حــمــد( عــن جــاللــة    {

للعهد. 1993م.
الحميمة  العالقات  عن  )والقلوب مجتمعة(  كتاب    {
العربية السعودية. سنة  البحرين وشقيقتها المملكة  بين 

1994م.
الشيخ  المغفور له سمو  الوائلي( عن  )ألبوم  }  كتاب 

محمد بن عيسى آل خليفة طيب اهلل ثراه.
الــحــاضــر( عـــام 2000م عن  الــغــائــب  }  كــتــاب )عــيــســى 
آل خليفة طيب اهلل  الشيخ عيسى بن سلمان  له  المغفور 

ثراه.
له  المغفور  الماضي والحاضر( عن  }  كتاب )سلمان 
آل خليفة حاكم  بن حمد  الشيخ سلمان  العظمة  صاحب 

البحرين األسبق طيب اهلل ثراه. عام 2005م.
له  المغفور  عــن  الــمــرجــلــة(  حليف  )خليفة  كــتــاب    {
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

طيب اهلل ثراه. عام 2009م.
}  كتاب )محافظة المحرق مجد وتاريخ(. عام 2006م.

}  كتاب )المحرق في عيون أهلها(. عام 2010م.
}  كتاب )المحرق المدرسة الوطنية(. عام 2011م.

موؤلفات الفقيد الراحل

} ا�شتمرار الحمالت التفتي�شية لمديريات ال�شرطة.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل عيسى الجودر.



ــة  ــوريــ تـــمـــكـــنـــت الــــاجــــئــــة الــــســ
مــايــا غـــزال )22 عــامــا( مــن تحقيق 
من  طــيــارة  أول  تصبح  بــأن  حلمها 
بــيــن الــاجــئــات الــســوريــات. وتــقــول 
ــا، ســـفـــيـــرة األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــايـ ــ مـ
سوريا  »أطفال  إن  الحسنة،  للنوايا 
الموت قريب  ينضجون بسرعة ألن 

منهم«. 
لها مــع مجلة فوغ  فــي حــديــث 
الــنــســائــيــة )الــنــســخــة الــبــريــطــانــيــة( 
الذي  العالمي«  الاجئ  »يوم  عشية 
يصادف اليوم األحد، تستذكر مايا 
غـــزال آخـــر أيــامــهــا فــي دمــشــق قبل 
مع  وتــبــدأ  بريطانيا  إلــى  تهاجر  أن 
أهــلــهــا حــيــاة غــامــضــة نــجــحــت هي 
سورية  طيارة  أول  تصبح  بــأن  فيها 
الحسنة  الــنــوايــا  وسفيرة  مــهــاجــرة، 

لألمم المتحدة. 
تقول مايا: »عندما بدأ الصراع 
كــــان عــمــري  فـــي ســـوريـــا عــــام 2011 
العاصمة  في  كنا  عاما.   12 حوالي 
ــر فــي  ــأثــ ــتــ دمـــــشـــــق، ولـــــذلـــــك لـــــم نــ
والــداي  كان  مباشر.  بشكل  البداية 
حريصين على أن أكمل أنا وشقيقي 
ــررت إلـــــى تــغــيــيــر  ــ ــطـ ــ تــعــلــيــمــنــا. اضـ
الـــمـــدارس حــوالــي ثـــاث مـــرات ألن 
القصف  من  أمانا  األكثر  المناطق 
تتغير باستمرار. كلما غادر الوالدان 
إلى العمل )كان أبي يمتلك متجرا 
وأمـــي مـــصـــورة(، كــنــا نــتــبــادل تحية 
بعضنا  رؤيــــة  لــعــدم  تحسبا  ــوداع  ــ الـ
بريطانيا، حيث  وفــي  أخـــرى«.  مــرة 
اســتــقــرت مــع والــديــهــا، تــــروي مايا 
لتطوير مهاراتها  كيف عملت بجد 
مع  بــاالرتــبــاط  اإلنجليزية،  باللغة 
لــدراســة  بطلب  التقدم  فــي  رغبتها 

هندسة الطيران في جامعة برونيل، 
لدراسة  قبولها  وتــم  نجحت  وكيف 
ــانــــت غـــــــزال، الــتــي  الـــتـــخـــصـــص. وكــ
البريطانية  الجنسية  على  حصلت 
السورية،  جنسيتها  عن  تتخل  ولــم 
قد اختيرت سفيرة للنوايا الحسنة 

من قبل المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الاجئين. 

بالدفاع  الناشطة  غزال،  ودعت 
ــدول إلــى  عــن حــقــوق الــاجــئــيــن، الــ
ومنحهم  الاجئين  فــي  االستثمار 
بــمــا يشمل  األســـاســـيـــة،  حــقــوقــهــم 

النظيفة  والمياه  الصحية  الرعاية 
والتعليم. 

وقالت إنها ترغب في الحصول 
عــلــى رخــصــة تــجــاريــة، مــع حــلــم أن 
تتمكن يوما ما من الهبوط بطائرة 

في سوريا.

قطعت  قارورة  داخل  ر�سالة  على  العثور 

م�سافة 2400 ميل عبر المحيط الأطل�سي

عثر شاب برتغالي على رسالة داخل قارورة قطعت مسافة 2400 
ميل على األقل كتبها مراهق من والية »فيرمونت«. وذكرت صحيفة 
»بوسطن جلوب« األمريكية أن كريستيان سانتوس، البالغ من العمر 
قنينة  وجــد  عندما  »األزور«  جــزر  في  بالرمح  يصطاد  كــان  عاما،   17
عام  آيــانــد  رود  مــن  بالقرب  البحر  فــي  ألقيت  مجعدة  باستيكية 

 .2018
ونــشــرت والـــدة ســانــتــوس، مــولــي ســانــتــوس، صـــورة للرسالة على 
عبرها  اآلخــريــن  من  »فيسبوك« تطلب  االجتماعي  التواصل  موقع 

مشاركة المنشور على أمل العثور على الكاتب. 
الطاقة  الموجودة داخل قارورة مشروب  وتمت كتابة الماحظة 
المرسل:  يقول من خالها  برتقالي على بطاقة نصية  ماركر  بقلم 
»إنه عيد الشكر أبلغ من العمر 13 عاما وأزور عائلتي في رود آياند.. 

أنا من والية فيرمونت«. 
كما تضمنت الرسالة القصيرة عنوانا الكترونيا رغبة في التفاعل 
إلى  إلكترونيا  بريدا  أرسلت  إنها  سانتو  مولي  وقالت  الحقا.  معها 
العنوان المسجل على الورقة، لكنها لم تتلق أي رد الى حد اللحظة.

هـجـوم �سـد مـحـمـد رمـ�سـان بـعـد 

ا�ستـعـرا�ض �سعبيته في �سالة الجمعة
أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل من جديد بعد استعراض 
وتعمد محمد  الجمعة.  مــن صــاة  االنــتــهــاء  عقب  الــشــارع،  فــي  شعبيته 
رمــضــان التقاط العديد مــن الــصــور الــتــذكــاريــة مــع عــدد مــن الــمــارة في 
على  الــرســمــي،  حسابه  عبر  ونــشــرهــا  الجمعة،  صــاة  أداء  عقب  الــشــارع 
نغمات أحدث أغانيه. وانهالت التعليقات واالنتقادات ضد محمد رمضان، 

مؤكدين أن صاة الجمعة ال يمكن استغالها إلظهار النجومية.
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تزوج بامراأة ثانية.. خليجية ترف�ض تعوي�سا بمليون درهم من زوجها

أصبحت العبة كرة القدم البريطانية، لي نيكول، واحدة من 4 فتيات رفعن دعاوى 
قضائية على موقع إباحي، قرصن مقاطع حميمية لهن دون موافقتهن. 

وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، أن نيكول )26 عاما( وتلعب في صفوف 
نادي كريستال باالس اللندني، احتفظت بمقاطع فيديو وصور حميمية عندما كانت 
في سن الـ18. واحتفظت نيكول بهذه المواد البصرية الخاصة »آي كاود«، األمر الذي 
عرضها للسرقة، فقد استولى عليها قراصنة قدموها لموقع إباحي شهير. ورغم أنه 
تمت إزالة هذه اللقطات من الموقع بعد موجة هائلة من الرسائل اإللكترونية، إال أن 
لم  اإلزالــة  أن  لكون  ويأتي ذلك  القانونية.  الماحقة  البريطانية ماضية في  الاعبة 
لاعبة  بالغة  بأضرار  تسبب  مما  اإلنترنت،  على  الفيديو  انتشر  فقد  المشكلة  تحل 
كما تقول. وتوضح نيكول في الدعوى القضائية المؤلفة من 179 صفحة والمقدمة 
لمحكمة في والية كاليفورنيا بأنها توقفت عن ممارسة الرياضة مدة عام بسبب محنة 
الفيديو. وال تزال الفتاة البريطانية تعاني من ضرر نفسي كبير، بما في ذلك الخوف 

واألفكار االنتحارية، وهناك 3 بريطانيات أخريات يشاركن في الدعوى القضائية. 
انتشار ظاهرة االستياء على فيديوهات ونشرها  القصة عن مدى  وتكشف هذه 
على مواقع إباحية، فهناك 34 امرأة تقدمن بدعاوى قضائية في هذا السياق، منهن 

14 دون السن القانونية. 
وتــقــول هـــؤالء الــفــتــيــات إن الــفــيــديــوهــات نــشــرت دون مــوافــقــتــهــن. واعــتــرف أحــد 
المتهمين في القضية بأنه تم جمع فيديوهات وصور تتعلق بنحو 2000 شخص حول 

العالم، وكان من بين الضحايا إناث وذكور وحتى أطفال.

ــعــــت زوجـــــــة خــلــيــجــيــة دعــــوى  رفــ
أنـــه تــزوج  طـــاق عــلــى زوجــهــا بتهمة 
عليها من امرأة ثانية، لكنها فوجئت 
بــرفــض مــحــكــمــة الــفــجــيــرة فـــي دولـــة 
الدعوى،  المتحدة  العربية  اإلمــارات 

فغادرت المنزل رافضة العودة إليه. 
ــســـب صـــحـــيـــفـــة »اإلمــــــــــارات  ــحـ وبـ
على  الـــزوج  عــرض  المحلية،  الــيــوم« 
ــم  ــه مــبــلــغــا قــــــدره مـــلـــيـــون درهــ ــتــ زوجــ
إلـــى الــمــنــزل إال أنها  الــعــودة  مــقــابــل 

رفضت ورفعت عليه دعوى خلع. 
وقالت الزوجة إن زواج زوجها من 
دون سبب حقيقي  مــن  أخـــرى  امـــرأة 

ــرارا،  يــدعــوه إلـــى ذلـــك ســبــب لــهــا أضــ
مشيرة إلى أنها صبرت على ذلك أكثر 
تتعايش مع  من ثاث سنوات وظلت 
الواقع الذي فرضه الزوج عليها، ومع 
مرور األيام بدأت المشكات األسرية 
حياتها  كانت  أن  بعد  وتحتد،  تظهر 
مستقرة وتسودها الطمأنينة والحب. 
وقــــــالــــــت إنـــــهـــــا حــــافــــظــــت عــلــى 
أسرتها طوال السنوات الفائتة وعلى 
احتياجاتهم  وتــلــبــيــة  أبــنــائــهــا  تــربــيــة 
زادت  الــمــشــكــات  أن  إال  ومــراعــاتــهــم، 
من  الرغم  على  األخــيــرة،  الفترة  في 
محاوالتها السيطرة عليها بالتفاهم 

والنقاش مع زوجها الذي لم يستجب 
أضــرار نفسية  لها في  لها، ما تسبب 
الــطــاق  إلــــى طــلــبــهــا  أدت  ومــعــنــويــة 

للضرر. 
من جانبه، قال الزوج أمام هيئة 
أركـــان  وهــــدم  »الـــطـــاق  إن  المحكمة 
األســـــرة األســـاســـيـــة، الــــذي قـــد يــكــون 
سببًا في منعه من العيش مع أبنائه 
واحــد، ليس حــًا لوقف  تحت سقف 
المشكات الزوجية التي تواجهها أي 
في  واردة  األســريــة  فالخافات  أســرة، 
عن  البحث  أن  إال  منزل مستقر،  كل 
الحلول الجذرية هو الذي يعمل على 

إنهائها«. 
وأضـــاف أن الـــزواج بــامــرأة أخــرى 
أمـــر ال يــخــالــف الــديــن اإلســامــي أو 
لتقديم  مستعد  أنــه  مــؤكــدًا  الــعــرف، 
مقابل  درهـــم  مليون  بقيمة  ــوة«  »رضــ
على  وبقائها  قــرارهــا  الــزوجــة  تغيير 

ذمته من أجل استقرار األسرة.
وحـــكـــمـــت الــمــحــكــمــة الــشــرعــيــة 
الزوجة  وإلــزام  برفض دعوى الطاق 
ــة الـــــــزوج بــمــنــزل  ــاعـ الــــدخــــول فــــي طـ
الــضــرر عليها  إثــبــات  الــزوجــيــة، لعدم 

بأدلة واضحة.

} كريستيان سانتوس يعرض القارورة.

} محمد رمضان وسط معجبيه عقب الصاة

مايـا غـزال.. اأول لجئـة �سـورية تحقـق حلمهـا بالطيـران

خنزير بري �سغير ا�ستقل قطار 

الأنفاق في هونج كونج مرتين 

تابع سكان هونج كونج يوم الجمعة مغامرة 
طريفة لخنزير بري صغير استقل مترو األنفاق 
الزراعة  إلدارة  تابعون  عناصر  كان  فيما  مرتين 
الحيوان  وتسلل  المدينة.  ميناء  عبر  يطاردونه 
مــن تــحــت حــواجــز مــراقــبــة الــتــذاكــر فــي محطة 
»كواري باي« للمترو بعد ظهر الجمعة ثم تمكن 

من الصعود إلى أحد القطارات. 
وأظــهــر مقطع فــيــديــو الــخــنــزيــر الــبــري في 
مذهولين  بــركــاب  محاطًا  ممتلئ،  نصف  قطار 
يــحــاول عــبــثــًا اإلمـــســـاك به  ــان مــوظــف  كـ بينما 

بقطعة قماش زرقاء.
ــــزل مــن  ــيـــوان نـ ــحـ ــأن الـ ــ ــاد مـــســـؤولـــون بـ ــ ــ وأفـ
إلى قطار  انتقل  القطار بعد بضع محطات ثم 
مترو ثــاٍن. وُحــّول مسار هذا القطار إلى مخزن 
للقطارات حيث تمكن عناصر من إدارة الزراعة 

من أسره ثم أعادوا إطاقه في البرية.
وتـــشـــتـــهـــر هـــونـــج كـــونـــج بـــكـــثـــافـــة نــاطــحــات 
السحاب فيها، وتضم أيضًا جباال وحدائق شبه 
البرية األوراسية.  استوائية تكثر فيها الخنازير 
ــرًا بــيــن الــســكــان وهـــذه  ــيـ ــد االحــتــكــاك أخـ ــزايـ وتـ

الحيوانات. 
وتـــــداول ســكــان هــونــج كــونــج مــــرارا مقاطع 
فيديو لخنازير برية تجري بالقرب من السيارات 
الــمــزدحــمــة أو  الــشــواطــئ  الــطــرق، أو تعبر  عــلــى 
أحدها  إن  الــدولــي، حتى  المطار  مــدرج  تقتحم 
سقط من سقف متجر لبيع مابس األطفال. 

»مكافاأة مالية« كبيرة لمن 

يـعـثـر على »نقاب« �سائع
االجتماعي  التواصل  مواقع  نجمة  أعلنت 
الناصر  أمــيــرة  السعودية  العربية  المملكة  فــي 
مكافأة مالية لمن يعثر لها على »نقابها«، الذي 
أضاعته أثناء وجودها وزوجها وطفلها في أحد 

المراكز التجارية.
وقالت عبر مقطع فيديو وثقته عبر حسابها 
ــات«، أثـــنـــاء وجـــودهـــا فـــي الــمــركــز  ــ فـــي »ســـنـــاب شـ
ــي تــمــســك حــجــابــهــا عــلــى وجهها  الــتــجــاري، وهـ
لتغطيته، إنها تعرض مبلغ 5 آالف ريال )1350 
يحصل  »الــلــي  نقابها:  إليها  يعيد  لمن  دوالرا( 
غطوتي أم فراشة.. أحد خدها من عربة مشهور 

بالردسي مول له خمسة آالف ريال«. 
مقابل  المبلغ  هــذا  عــرض  زوجها  واستنكر 
الــنــقــاب ال يتجاوز  »ســعــر  إن  لها  وقـــال  الــنــقــاب، 
لتخرج في مقطع  »الناصر«  وعــادت  ريـــاالت«.   3
تفاصيل  لتروي  نقابا  ترتدي  وهي  آخــر،  فيديو 
مطعم  في  تجلس  »كانت  إنها  قالت  إذ  الواقعة، 
ــاء أطــفــال يــرغــبــون في  )مـــاكـــدونـــالـــدز( حــيــن جـ
نقابها  وضعت  قد  وكانت  معها،  الصور  التقاط 
في عربة ابنها، وحين انتهت من طعامها وأرادت 

ارتداء النقاب لم تعثر عليه«.
وكانت نجمة مواقع التواصل أميرة الناصر 
قد اتخذت قرارا، قبل مدة، بارتداء النقاب، وقد 
نشرت مقطع فيديو آنذاك، وقالت فيه: »جاءني 
أخـــي رحــمــه اهلل فـــي الــمــنــام، وكــنــت أســيــر معه 
النقاب  ارتـــداء  قــررت  وأنــا أغطي وجــهــي، لذلك 
النقاب  تخلع  »لــن  أنها  على  مــشــددة  وأتــغــطــى«، 

أبدا، ولن تتخلى عنه«.

} الخنزير البري يأخذ مقعده في المترو.

} أميرة الناصر.

} الاعبة لي نيكول.

زوجـان مـن اأوكرانيـا يقطعان 

�سل�سـلة الحـب لبيعهـا فـي مزاد
قطع الزوجان من مدينة خاركوف األوكرانية، الكسندر كودالي 
وفيكتوريا بوستوفيتوفا، سلسلة ربطت يديهما في عيد الحب )عيد 
فاالنتين(. وقد سجل الزوجان رقما قياسيا، لكنهما أكدا بعد ذلك 

قرارهما بقطع العاقات مع كسر السلسلة. 
وأقيمت مراسم التحرير من القيود في المكان نفسه من مدينة 
عــاديــة،  غير  تجربة  فــي  السابقان  العاشقان  فيها  بــدأ  الــتــي  كييف 
واعترفا أنه لوال السلسلة الفترقا قبل ذلك بكثير, وأمضى ألكسندر 
وفيكتوريا 123 يوما مقيدْين بالسلسلة مع بعضهما. والحظ ممثلو 
مثيل  ال  إنجازهما  أن  القياسية  لألرقام  األوكــرانــي  »جينيس«  كتاب 
قّيدت  التي  السلسلة  بيع  والشابة  الشاب  اآلن  وقــرر  العالم.  في  له 

الزوجين، في مزاد مقابل 3 مايين دوالر. 
 14 وفــي  مشاعرهما.  اختبار  قــررا  وفيكتوريا  ألكسندر  أن  يذكر 
فبراير الماضي قاما بتقييد يديهما ليعيشا هكذا مدة ثاثة أشهر. 
بعد مرور 3 أشهر أعلن الزوجان أنهما لن يقطعا السلسلة، ألنهما 
يريدان بيعها في مزاد. وقد خططا »لانفصال« في مكتب تسجيل 

األحوال المدنية.

} قطع سلسلة الحب.

} مايا في قمرة القيادة.

عبداملنعم إبراهيم

احذروا من اأ�سباب ظهور »متحور دلتا« في فيرو�ض كورونا
هـــل حــقــًا الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي كـــل أفـــــراده يــنــتــمــون إلـــى فــئــة »الــوعــي 
ــواء كــانــوا مــواطــنــيــن أو  الـــصـــحـــي«؟.. طــبــعــًا ال.. فــهــنــاك أفــــراد كــثــيــرون، ســ
ولبس  االجتماعي  والتباعد  االحترازية  بــاإلجــراءات  يلتزمون  ال  مقيمين، 
انتشار  في  االستهتار سببًا  هذا  وكان  كورونا،  فترة جائحة  الكمامات خال 
كــان رهــان الدولة  بــأعــداد هائلة في اآلونــة األخــيــرة بالبحرين، وقــد  الــوبــاء 
على )وعي المجتمع( والتعويل عليه غير كاف في مواجهة فيروس كورونا، 
األفــراد  إللــزام  أكثر صرامة  إجــراءات  الطبي  الوطني  الفريق  اتخذ  ولذلك 
بينها  الصحية، من  باإلجراءات  بالتقيد  المفتوحة  االجتماعية  والمنشآت 
الرابع، وجاءت نتائج هذه  التي تدخل هذه األيام أسبوعها  »حالة اإلغــاق« 
اإلجراءات الوقائية ايجابية جدًا، فقد نشرت »أخبار الخليج« باألمس تقريرًا 
حــاالت  عــدد  قفز  إذ  »اإلغــــاق«  بعد  االيجابية  النتائج  هــذه  حــول  بــاألرقــام 
متوسط  وتراجع  متعاف،  مليون  ربــع  من  أكثر  إلــى  كوفيد-19  من  التعافي 
ليبلغ 862 حالة فقط خال  كبيرة  الجديدة بصورة  اليومية  الحاالت  عدد 
األسبوع الماضي مقابل 1465 حالة في األسبوع الذي سبقه، وتم رصد 32 
وبلغ  محليًا..  حالة   6002 تسجيل  مقابل  الخارج  من  قادمة  مصابة  حالة 
عدد الحاالت المخالطة 2381 إصابة، وأظهرت مؤشرات منحنى اإلصابات 
اإلقليمي  المكتب   - العالمية  الصحة  منظمة  قبل  من  المرصودة  اليومية 
لــشــرق الــمــتــوســط عــــودة انــخــفــاض المنحنى فــي الــبــحــريــن خـــال الــفــتــرة 

الماضية.
كــان  الــطــبــي  الــوطــنــي  الــفــريــق  أن  بــاخــتــصــار  ــــك؟.. يعني  ذلـ مـــاذا يعني 
كانوا  الذين  األفـــراد  بعض  من  الكارثي  الوبائي  للخطر  وإدراكـــًا  وعيًا  أكثر 
االجتماعية  المخالطة  فــي  اآلخــريــن  البشر  وأرواح  بــأرواحــهــم  يستهترون 
الــبــيــوت وأمـــاكـــن الــعــمــل واألســـــواق والــمــنــاســبــات االجتماعية  الــيــومــيــة فــي 
مغردون  تفاعل  وقد  الدينية..  المناسبات  في  وكذلك  والتعازي،  كاألعراس 
ونــشــطــاء فــي الــبــحــريــن مــع الــتــحــســن الــمــلــحــوظ فــي مــواجــهــة كـــورونـــا في 
ــرورة مــواصــلــة االلـــتـــزام بـــاإلجـــراءات  ــرًا.. مــشــدديــن عــلــى ضــ الــبــحــريــن مـــؤخـ
والتعليميات التي يتخذها الفريق الوطني الطبي، داعين إلى عدم التراخي 

أو التهاون، وخاصة مع قرب المناسبات الدينية 
كعيد األضحى المبارك ومناسبة عاشوراء.

ونحن هنا نضم صوتنا إلى أصوات هؤالء 
االجتماعي،  والتباعد  االحترارزية  بــاإلجــراءات  االلتزام  بضرورة  المغردين 
وعدم المخالطة بين الناس وخصوصا في المناسبات الدينية واالجتماعية، 
وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية يوم أمس )أن الفيروس المتحور »دلتا« 
المكتشف مؤخرا في الهند في طريقه ليصبح السالة السائدة في العالم 
إذ تشكل سالة »دلتا« اآلن 91 بالمائة من الحاالت  بسبب سرعة انتشاره.. 

في العالم(.
الحجم  بهذا  قد ظهرت  الهند  في  المكتشفة  »دلتا«  أن سالة  وتذكروا 
الهائل والقاتل إلى العالم بعد أن تراخت اإلجراءات االحترازية للحكومة في 
الهند وسمحت للناس بممارسة شعائرهم الدينية بشكل جماعي ومخالطة 
في  السباحة  وطقوس  الدينية  واالحــتــفــاالت  المعابد  في  البعض  بعضهم 
األنهار بشكل متزاحم وكثيف جدًا إذ قدرت أعدادهم بالمايين من البشر، 
وذلك إرضاء ورضوخًا من الحكومة الهندية للزعامات الدينية، كما سمحت 
السياسية  لألحزاب  الخطابية  والمهرجانات  االحتفاالت  بإجراء  السلطات 
كسب  فــي  الهندية  الحكومة  مــن  رغــبــة  البرلمانية،  لانتخابات  اســتــعــدادا 

أصوات األحزاب الهندوسية في تلك االنتخابات.
لما  مشابهة  عقليات  أيضًا  لدينا  البحرين  في  بأننا  نعترف  أن  وعلينا 
حدث في الهند، وهناك متهورون، وإن كانوا قلة، خرجوا مؤخرًا في الشوارع 
وهــؤالء  كــالــعــادة،  والتخريب  العنف  نحو  جنحت  احتجاجية  تجمعات  فــي 
سوف يتسببون في زيادة اإلصابات بفيروس كورونا بين الناس.. لذا نتمنى 
أكثر  تكون  أن  األمنية  وأجهزتها  الدولة  وعلى  الطبي  الوطني  الفريق  على 
صرامة في مواجهة كل أشكال االستهتار بانتشار الفيروس، وخصوصا أننا 
مقبولون على مناسبة عيد األضحى ومناسبة عاشوراء، وذلك حفاظًا على 

أرواح البشر.

»ف�سيحة فيديو« تالحق لعبة كرة قدم بريطانية.. وموقع �سهير اأمام الق�ساء
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البحرين تدين اإطالق احلوثي 

طائرات م�سرية باجتاه ال�سعودية

»ال�سحة« تدعو البالغني من العمر 50 

عاًما فما فوق لأخذ اجلرعة املن�سطة

اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين وت�شتنكر ب�شدة 

اإطالق ميلي�شيا احلوثي الإرهابية املدعومة من اإيران عددا 

املنطقة اجلنوبية  امل�شرية )مفخخة( باجتاه  الطائرات  من 

يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، م�شيدة بيقظة قوات 

اليمن التي متكنت من اعرتا�ض  ال�شرعية يف  حتالف دعم 

الطائرات وتدمريها.

واأكدت وزارة اخلارجية اأن موا�شلة ميلي�شيا احلوثي 

اعتداءاتها املمنهجة الآثمة يعد اعتداء �شافًرا على اأمن اململكة 

العربية ال�شعودية ال�شقيقة وا�شتقرارها و�شالمة اأرا�شيها، 

بقوة  والداعم  الثابت  البحرين  مملكة  موقف  على  م�شددة 

للمملكة العربية ال�شعودية، وت�شامنها التام مع اململكة يف 

الأعمال  هذه  ملواجهة  واإجراءات  تدابري  من  تتخذه  ما  كل 

الإرهابية اجلبانة التي ت�شتهدف الأعيان املدنية واملدنيني 

الآمنني، وتنتهك القانون الدويل الإن�شاين.

البالغني  واملقيمني  املواطنني  ال�شحة  وزارة  دعت 

من  اأ�شهر   3 اأكملوا  والذين  فوق  فما  عاًما   50 العمر  من 

اإىل �شرورة  الثانية من تطعيم »�شينوفارم«  اأخذ اجلرعة 

تطعيم  من  املن�شطة  اجلرعة  لأخذ  والت�شجيل  املبادرة 

»فايزر-بيونتيك«.

واعي«  »جمتمع  تطبيق  باأن  ال�شحة  وزارة  ونوهت 

�شيقوم ب�شكل تلقائي بعد مرور 3 اأ�شهر من تلقي اجلرعة 

باللون  ال�شعار  باإظهار  »�شينوفارم«  تطعيم  من  الثانية 

و�شيعود  املن�شطة،  اجلرعة  اأخذ  ل�شرورة  تنبيًها  الأ�شفر 

اجلرعة  اأخذ  بعد  الأخ�شر جمدًدا  باللون  للظهور  ال�شعار 

املن�شطة.

ون�شبة  التطعيمات  ماأمونية  على  الوزارة  واأكدت 

فاعليتها الكبرية، واإ�شهامها يف تخفيف الأعرا�ض امل�شاحبة 

من  يقلل  التطعيم  باأن  مو�شحة  بالفريو�ض،  الإ�شابة  عند 

املتطعمني  بغري  مقارنة  لالآخرين  الفريو�ض  نقل  ن�شبة 

والفاعلية يف احلماية وتكوين املناعة املجتمعية. 

من  جهودها  تكثيف  توا�شل  البحرين  مملكة  اأن  يذكر 

خالل احلملة الوطنية للتطعيم، بهدف احلفاظ على �شحة 

و�شالمة اجلميع، كما ت�شتمر يف احلمالت التوعوية الهادفة 

اللتزام  موا�شلة  و�شرورة  واحلذر  احليطة  زيادة  اإىل 

والقرارات  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  بالإجراءات 

ال�شادرة عن اجلهات املعنية، حفاًظا على �شالمة اجلميع 

من اأجل الق�شاء على الفريو�ض والعودة للحياة الطبيعية 

يف اأ�شرع وقت.

بتوجيه من رئي�س احلر�س الوطني 

وحـــدات الــحــــــر�س تـنـــفــــذ تــمـــريـــــن »رايــــــة الـــعـــــز 3«

»اجلمارك العاملية« تبحث التجارة الإلكرتونية واإن�ساء من�سة عاملية 

ثّمنوا التوجيهات امللكية باإطالق حزمة مالية للتعامل مع تداعيات كورونا.. مرتادو جمل�س »العا�سمة«: 

ا�ستحقاق املنامة لقب املدينة ال�سّحية دللة على املكانة املرموقة للبحرين

الربوفي�سور احلواج: دعم القيادة احلكيمة �سر متيز وجناح »الأهلية«

»الأهلية« تت�سدر اجلامعات اخلا�سة وحتتل املرتبة 21 عربًيا يف قاعدة »�سكوب�س«

بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  الركن  اأول  الفريق  من  بتوجيهات 

عي�شى اآل خليفة رئي�ض احلر�ض الوطني، تبداأ وحدات احلر�ض 

الوطني بتنفيذ مترين »راية العز 3« �شباح الإثنني املوافق 21 

يونيو وملدة يوم واحد يف القاطع ال�شمايل للمملكة. 

يعقد  احلر�ض  اأن  الوطني،  احلر�ض  رئي�ض  �شمو  واأكد 

والقيادية  التعبوية  التمارين  من  العديد  متوا�شل  وب�شكل 

لرفع م�شتويات التاأهب واجلاهزية لدى منت�شبيه لتلبية النداء 

الوطني يف جميع الظروف، واأن عقد واإجراء مثل هذه التمارين 

يعد مبثابة جتربة تقييم واختبار لقدرات احلر�ض الوطني من 

خالل اختبار اأنظمة القيادة وال�شيطرة وعمليات الأمن الداخلي، 

يف جميع العمليات الدفاعية التي تخدم اخلطط املعدة لها. 

هذه  مثل  اإجراء  باأن  الوطني  احلر�ض  رئي�ض  �شمو  ونوه 

دعم  اإطار  الوطني يف  احلر�ض  رئا�شة  تعك�ض جهود  التمارين 

الوطن وحماية  ا�شتقرار  اململكة، حلفظ  الأمنية يف  املوؤ�ش�شات 

�شاحب  حل�شرة  الزاهر  العهد  ظل  يف  وازدهاره،  نه�شته 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد 

الأعلى حفظه اهلل ورعاه. 

اآل  �شعود  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  الركن  اللواء  اأ�شاد  كما 

العملية  بالتح�شريات  الوطني  احلر�ض  اأركان  مدير  خليفة 

والنظرية واخلطط التقدمية التي ت�شبق مراحل اإجراء التمرين 

من خالل قيادات التمرين وامل�شاركني فيه من وحدات وكتائب 

اجلاهزية  م�شتويات  من  تعزز  اأنها  موؤكًدا  الوطني،  احلر�ض 

م�شتويات  ورفع  الوطني،  الواجب  اأداء  يف  العالية  والكفاءة 

الدعم والتكامل مع املوؤ�ش�شات الأمنية يف اململكة.

رئي�ض  خليفة  اآل  حمد  بن  اأحمد  ال�شيخ  يرتاأ�ض 

الإثنني،  غدا  �شباح  العاملية  اجلمارك  منظمة  جمل�ض 

ت�شمل  التي  املنظمة  اجتماعات  اأيام  �شتة  مدى  وعلى 

ال�شيا�شات  للجنة  الرابعة والثمانني  اجتماع اجلل�شة 

العامة يف الفرتة من 21 حتى 23 يونيو 2021.

الفنية  اللجان  تقارير  الأعمال  جدول  و�شيناق�ض 

من  املنظمة،  جمل�ض  اإىل  لرفعها  متهيًدا  والإدارية 

تقرير  ومناق�شة   83 اجلل�شة  تقرير  اعتماد  اأهمها 

املا�شية  املرحلة  يف  الأعمال  ب�شاأن  املنظمة  عام  اأمني 

ذلك  يف  مبا  التطورات،  اأحدث  على  اللجنة  واطالع 

اخلطة  لتنفيذ  الأمانة  بها  ا�شطلعت  التي  الأن�شطة 

التوجيه  وتقدمي   ،2021-2020 يف  ال�شرتاتيجية 

ب�شاأن تنفيذ خطة عمل مواجهة فريو�ض )كوفيد-19( 

اجلمارك  ملنظمة  التوجيهية  املبادئ  م�شودة  وفح�ض 

�شل�شلة  وا�شتمرارية  الكوارث  اإدارة  ب�شاأن  العاملية 

التنفيذية  اعتماد م�شروع اخلطة  �شيتم  كما  التوريد، 

 ،2022-2021 للفرتة  العاملية  اجلمارك  ملنظمة 

والت�شديق على الإ�شدار الثاين من جمموعة درا�شات 

اإىل  بالإ�شافة  الإلكرتونية،  التجارة  حول  احلالة 

اجلمارك  ملنظمة  البيئي  امل�شح  مقرتح  على  الطالع 

الأ�شا�ض  يوفر  والذي   ،2024-2021 العاملية 

لتطوير اخلطة ال�شرتاتيجية 2025-2022.

رئي�ض  م�شروع  مناق�شة  �شتتم  اأخرى،  جهة  من 

جمل�ض املنظمة لدرا�شة اإيجاد م�شادر التمويل البديلة 

تديرها  عاملية  جتارة  من�شة  اإن�شاء  جدوى  ودرا�شة 

املعلومات  تبادل  لتمكني  العاملية،  اجلمارك  منظمة 

عملية  لكل  رمزية  ر�شوم  مقابل  اجلمارك  اإدارات  بني 

تبادل.

ه�شام  ال�شيخ  العا�شمة  حمافظ  ثّمن 

التوجيهات  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن 

�شاحب  ح�شرة  لدن  من  ال�شامية  امللكية 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

باإطالق حزمة مالية  املفدى،  البالد  عاهل 

جائحة  تداعيات  مع  للتعامل  جديدة 

املت�شررة  القطاعات  لدعم  كورونا 

دخلهم  م�شادر  تاأثرت  الذين  واملواطنني 

ذاته  الوقت  يف  م�شيدا  اجلائحة،  جراء 

ال�شحية  املدينة  لقب  املنامة  با�شتحقاق 

ململكة  املرموقة  املكانة  على  دللة  يف 

البحرين، موؤكدا اأن اعتماد منظمة ال�شحة 

-اأول  �شحية«  مدينة  »املنامة  العاملية 

ياأتي  املتو�شط-  �شرق  اإقليم  يف  عا�شمة 

لدن  من  الرعاية  و  الدعم  على  تاأكيدا 

بن  حمد  امللك  اجلالل  �شاحب  ح�شرة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

والهتمام الكبري من �شاحب ال�شمو امللكي 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

�شبيل  يف  الوزراء،  جمل�ض  رئي�ض  العهد 

الرتقاء بجودة احلياة وحتقيق م�شتقبل 

يف  واملقيمني  املواطنني  جلميع  اأف�شل 

نف�شه  الوقت  م�شيدا يف  البحرين،  مملكة 

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  بتوجيهات 

باأهمية  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

الفعالة  املجتمعية  ال�شراكة  مبداً  تر�شيخ 

يف  املدين،  املجتمع  موؤ�ش�شات  جميع  مع 

�شبيل رفعة و تطور مملكة البحرين.

جاء ذلك خالل لقاء ال�شيخ ه�شام بن 

العا�شمة  حمافظ  خليفة  اآل  عبدالرحمن 

بوجهاء ونواب واأهايل حمافظة العا�شمة، 

يف جمل�ض املحافظة الأ�شبوعي عن طريق 

تقنية الت�شال املرئي.

واأو�شح حمافظ العا�شمة اأن حتقيق 

ياأتي ترجمة جلهود متوا�شلة  اللقب  هذا 

جدارة  عن  العا�شمة  حمافظة  قادتها 

ال�شحة  منظمة  اأعلنت  اإذ  وا�شتحقاق، 

العاملية حتقيق املنامة 100% من املعايري 

وال�شروط املطلوبة لنيل هذا اللقب.

القيادة  احل�شور  هناأ  جانبهم،  من 

�شاحب  ح�شرة  يف  متمثلة  الر�شيدة 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ال�شمو  و�شاحب  املفدى،  البالد  عاهل 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

الوزراء،  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل 

وحمافظة العا�شمة، بح�شول املنامة على 

لقب املدينة ال�شحية بو�شفها اأول مدينة 

على م�شتوى �شرق املتو�شط، موؤكدين اأن 

والعتزاز  للفخر  مبعث  هو  الجناز  هذا 

الأر�ض،  هذه  على  ومقيم  مواطن  لكل 

اليه  و�شلت  ما  على  وا�شحة  ودللة 

مدينة املنامة ومملكة البحرين عموما من 

تعزيز  جمال  يف  ورائدة  مرموقة  مكانة 

�شحة الإن�شان وحت�شني العوامل البيئية 

والجتماعية والقت�شادية يف اململكة.

التوجيهات  املجل�ض  مرتادو  ثّمن  كما 

امللكية ال�شامية حل�شرة �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

التي  املبادرات  من  عدد  بتمديد  املفدى، 

والقت�شادية،  املالية  احلزمة  ت�شمنتها 

البحرينيني  برواتب  التكفل  ومنها 

 3 ملدة  اخلا�ض  القطاع  عليهم يف  املوؤمن 

الآثار  تقليل  يف  ي�شهم  الذي  الأمر  اأ�شهر، 

القت�شادية علي القطاعات املت�شررة من 

التنمية  جهود  على  واحلفاظ  اجلائحة، 

امل�شتدامة.

اإجنازات  ر�شيد  من  يرفع  جديد  اإجناز  يف 

حتقيق  من  اجلامعة  متكنت  الأهلية،  اجلامعة 

�شكوب�ض  بيانات  قاعدة  يف  كبري  بحثي  تقدم 

SCOUPS عرب ن�شر اأ�شاتذة اجلامعة وباحثيها 
خاللها  من  ت�شدرت  ر�شينا  علميا  بحثا   111

يعزز  ما  اخلا�شة،  البحرينية  اجلامعات  جميع 

البحث  جمال  يف  الأهلية  اجلامعة  دور  من 

العلمي على ال�شعيدين الوطني والعاملي.

املوؤ�ش�ض  الرئي�ض  اأكد  املنا�شبة  وبهذه   

الأمناء  جمل�ض  رئي�ض  الأهلية  للجامعة 

اجلامعة  �شكر  احلواج  عبداهلل  الربوفي�شور 

وتقديرها لأ�شاتذتها وباحثيها على هذا الجناز 

والمتنان  والتقدير  ال�شكر  كل  موجها  الكبري، 

بقيادة  املوقرة  واحلكومة  احلكيمة  للقيادة 

حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

حفظه  الوزراء-  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل 

برئا�شة  العايل  التعليم  وملجل�ض   - ورعاه  اهلل 

علي  بن  ماجد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير 

التي  وامل�شاندة  الدعم  اأن  على  م�شددا  النعيمي، 

حتظى بها اجلامعة الأهلية وخمتلف اجلامعات 

القيادة احلكيمة هو �شر متيزها  البحرينية من 

وجناحها.

النمو  باأن  احلواج  الربوفي�شور  وقال   

الأهلية  باجلامعة  العلمي  الن�شر  يف  املت�شاعد 

جمل�ض  ا�شرتاتيجيات  لنجاح  حقيقيا  انعكا�شا 

جمال  يف  الأهلية  واجلامعة  العايل  التعليم 

يف  اجلامعة  ا�شتمرار  موؤكدا  العلمي،  البحث 

الدعم وامل�شاندة لأ�شاتذتها  تقدمي خمتلف �شور 

جمال  يف  والإبداع  التميز  اأجل  من  وباحثيها 

العاملية  الدوريات  وا�شتهداف  العلمي  البحث 

الهلية  اجلامعة  �شورة  من  يعزز  مبا  املحكمة 

البحث  خريطة  يف  البحرين  مملكة  ومكانة 

العاملية ب�شكل عام وهو ما ين�شجم مع  العلمي 

روؤية البحرين القت�شادية 2030.

الأهلية  اجلامعة  رئي�ض  اأكد  جانبه  ومن   

الربوفي�شور من�شور العايل باأن حتقيق اجلامعة 

اخلا�شة  اجلامعات  بني  الأوىل  املرتبة  الهلية 

 )SCIMAGO( طبقا ملقررات ت�شنيف �شيماكو

مهما  اجنازا  ي�شكل  الأو�شط  ال�شرق  جلامعات 

الت�شنيف  واأن هذا  الأهلية، خ�شو�شا  للجامعة 

جامعة  كل  لدى  اأ�شا�شية  حماور   3 اإىل  ي�شتند 

تاأثريه وجودته،  وهي البحث العلمي من حيث 

اخلا�شة  الخرتاع  براءات  حيث  من  والبتكار 

ال�شت�شهادات  اأعداد  اإىل  بال�شافة  جامعة،  بكل 

باأبحاث اجلامعة.

اجلامعة  اأن  العايل  الربوفي�شور  وذكر   

 40 واملرتبة  عربيا،   21 املرتبة  حققت  الأهلية 

يف  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  دول  بني 

موؤكدا  واملالية،  القت�شادية  الدرا�شات  جمال 

اأ�شاتذة وطلبة وخريجي ومنت�شبي  تهنئته لكل 

من  الإجناز  هذا  و�شركائها يف  الأهلية  اجلامعة 

هيئات حكومية وموؤ�ش�شات و�شركات.

�سمو ال�سيخ حممد بن عي�سى

ال�سيخ اأحمد بن حمد

الربوفي�سور عبداهلل احلواج
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م�ؤمتر »النا�سئة والأجيال« ي�ستعر�ض 

اخلطـط الــ�زاريــة لــرعــايـــة النا�سئــة

خمالفة نح� 40% من املطاعم

 والـمقـاهــي خــالل زيــارات تفـتي�سيـة

رئي�سة جمل�س  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  رعاية  حتت 

النواب يقام يوم الأربعاء القادم موؤمتر »النا�سئة والأجيال 

حلماية  العاملية  املنظمة  قبل  من  بتنظيم  وطن«  م�ستقبل 

الطفل.

واملهتمني  املخت�سني  من  نخبة  املوؤمتر  يف  و�سي�سارك 

بهذا املجال، حيث �سيكون للنائب اأحمد العامر رئي�س جلنة 

عمل  ورقتا  الذوادي  عبداهلل  والنائب  والريا�سة  ال�سباب 

تتناولن اأطروحات ترتبط بالنا�سئة، واجلهود الت�سريعية 

جانب  اإىل  املجتمع،  من  الهامة  الفئة  هذه  لرعاية  الرامية 

العديد من اأوراق العمل املطروحة، والتي �سيتم من خاللها 

الطالع على اخلطط امل�ستقبلية لوزارات الدولة وهيئاتها 

لرعاية النا�سئة والأجيال القادمة من منطلق روؤية 2030 

وم�ستجداتها.

الإلكرتونية،  املن�سات  عرب  افرتا�سيا  املوؤمتر  و�سيقام 

مع وجود ترجمة فورية ومبا�سرة بلغة الإ�سارة، مما يتيح 

الفر�سة لذوي العزمية كافة، ولفئة ال�سم والبكم خا�سة 

من ح�سور املوؤمتر وامل�ساركة بجميع الفقرات واملناق�سات 

املطروحة للجمهور امل�سارك.

من  للتاأكد  التفتي�سية  احلمالت  تكثيف  اإطار  يف 

كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الحرتازية  الإجراءات  تطبيق 

)كوفيد-19(، وا�سلت اإدارة ال�سحة العامة بوزارة ال�سحة 

بال�سرتاطات  املن�ساآت  التزام  ملتابعة  التفتي�سية  زياراتها 

قام  وقد  عليها،  املن�سو�س  الأخرية  والقرارات  ال�سحية 

بزيارة  ال�سبت،  اأم�س  يوم  الأغذية  مراقبة  ق�سم  مفت�سو 

تفتي�سية �سملت 253 مطعًما ومقهى يقدم اأطعمة وم�سروبات 

مت خاللها خمالفة 101 منها، واإغالق مطعم غلًقا احرتازًيا 

ملدة اأ�سبوع واحد، حيث مت اتخاذ الإجراءات الالزمة لإحالة 

هذه املطاعم للجهات القانونية.

وبينت الوزارة اأنه نظًرا ملخالفة تلك املطاعم لالإجراءات 

وال�سرتاطات التنظيمية املن�سو�س عليها يف القرار الوزاري 

رقم 51 ل�سنة 2020 ب�ساأن ال�سرتاطات ال�سحية الواجب 

تطبيقها يف املطاعم واملقاهي لحتواء ومنع انت�سار فريو�س 

كورونا )كوفيد-19(، ور�سد خمالفات للتعليمات ال�سادرة 

املخالفة،  املطاعم  حيال  القوانني  تطبيق  مت  ال�ساأن،  بهذا 

قاموا  الق�سائي  ال�سبط  ماأموري  اأن  اإىل  الوزارة  ولفتت 

ب�سبط املخالفات واتخاذ الإجراءات الالزمة.

يوم  م�ساء  زيارات  خالل  اإنه  ال�سحة  وزارة  وقالت 

اأم�س مت تكثيف التوعية بالإجراءات الحرتازية والقرارات 

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  ال�سادرة عن  والتعليمات 

لفريو�س كورونا واجلهات ذات ال�سلة، والتاأكد من تطبيق 

هذه املطاعم لكافة الإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية.

املحالت  بع�س  تنبيه  مت  التفتي�سية  الزيارات  وخالل 

ممن لوحظ لديهم ق�سور يف اآلية تطبيق بع�س الإجراءات 

والتي هي قابلة للت�سحيح، فتم ت�سحيحها يف احلال من قبل 

اأ�سحاب تلك املحال.

فوزية زينل

فتح املجال اأمام ال�سركات للت�سجيل للدعم قريًبا.. ال�سل�م لـ»الأيام«:

ت��سيع نطاق الدعم يف احلزمة اجلديدة لقطاعات جتارية اأكرب

فاطمة �سلمان:

املالية  ال�سوؤون  جلنة  ع�سو  ك�سف 

النائب  النواب  مبجل�س  والقت�سادية 

اأحمد ال�سلوم اأن حزمة الدعم القت�سادية 

احلكومة  عنها  اأعلنت  التي  اجلديدة 

ت�سم  اأن  املزمع  من  املا�سي  الأ�سبوع 

مل  جديدة،  جتارية  وقطاعات  �سرائح 

تكن م�سمولة يف حزمة الدعم الأخرية.

اإن  لـ»الأيام«  ت�سريح  يف  وقال 

اأن  املزمع  من  اجلديدة  الدعم  حزمة 

ب�سبب  املت�سّررة  القطاعات  جميع  ت�سم 

»كوفيد-19«،  كورونا  جائحة  تداعيات 

ال�سابقة �سمت  الدعم  اأن حزمة  يف حني 

القطاعات »الأكرث �سرًرا فقط«، اإذ تقلّ�س 

فيها الدعم اإىل القطاعات املغلقة بالكامل، 

يف حني اأن احلزمة اجلديدة من املزمع اأن 

التي  الثانية  الدعم  تكون �سبيهة بحزمة 

اأطلقها احلكومة يف �سهر يونيو من العام 

املا�سي 2020، مع وجود تقنني ي�سمن 

توجيه الدعم لل�سركات املت�سّررة فعلًيا.

القادمة �ست�سهد فتح  الأيام  اإن  وقال 

يف  الراغبة  التجارية  لل�سركات  الباب 

والذي  احلكومي،  الدعم  على  احل�سول 

اإىل  ت�سل  بن�سب  الرواتب  دعم  �سي�سمل 

100% بح�سب نوع القطاعات التجارية، 

حجم  على  بناًء  الدعم  �سيتفاوت  اإذ 

ال�سرر لكل قطاع ولكل ن�ساط جتاري.

واأكد اأن التوّجهات اجلديدة يف �سوء 

درا�سة  تقت�سي  اجلديدة  الدعم  حزمة 

خمتلف  يف  ال�سركات  طلبات  جميع 

على  والوقوف  التجارية،  القطاعات 

تكبدتها  التي  احلقيقية  الأ�سرار  حجم 

وبالتايل  اخل�سائر،  ومقدار  الأزمة  جّراء 

�سوء  يف  ومقداره  الدعم  حجم  حتديد 

نتائج تلك الدرا�سة للحالت.

املغلقة  القطاعات  اأن  اإىل  م�سرًيا 

بالكامل التي ل متلك خدمات تو�سيل اأو 

اأن خدماتها ل تقّدم اإل من خالل الوجود 

يف املكان ذاته، كقطاع ال�سينما والألعاب 

وال�سالت  وال�سالونات  الرتفيهية 

�ستح�سل  ال�سي�سة،  ومقاهي  الريا�سية 

على اأكرب دعم مقارنة بالأن�سطة الأخرى 

ممار�سة  خيار  وجود  مع  اأغلقت  التي 

العمل يف داخل املكان وتو�سيل خدماتها 

اإىل العمالء.

حجم  �سيختلف  »كما  واأ�ساف: 

املغلقة  للقطاعات  املوّجه  الدعم 

بالقطاعات  مقارنًة  جزئًيا،  اأو  بالكامل 

اإىل  بالنظر  مت�سّررة  ولكنها  املفتوحة 

بع�سها  مع  التجارية  القطاعات  تداخل 

خمتلف  على  ال�سرر  واحتمالية  ا  بع�سً

�سيحّتم  الذي  الأمر  وهو  القطاعات، 

ون�ساط  قطاع  كل  درا�سة  اإىل  اللجوء 

جتاري على حدة لتحديد مقدار الدعم«.

النواب  جمل�س  اأن  ال�سلوم  واأكد 

واحلزمة  احلكومة  توّجهات  يدعم 

لتتنا�سب  جاءت  التي  اجلديدة  املالية 

املتغرّيات  وطبيعة  ال�سوق  و�سع  مع 

فيه وا�ستفادت من التجارب ال�سابقة يف 

الدعم  نطاق  تو�سيع  نحو  لتتجه  الدعم، 

ح�سول  ت�سمن  ا�سرتاطات  و�سع  مع 

الذي يغّطي حجم  الدعم  كل �سركة على 

اأ�سرارها.

للجهود  بال�سكر  ال�سلوم  وتقّدم 

واجلّدية  احلكومة  تبذلها  التي  اجلّبارة 

على  املحافظة  يف  تبديها  التي  الكبرية 

الدعم  خالل  من  القت�سادي  الو�سع 

موؤكًدا  ال�سعبة،  الظروف  رغم  ال�سخي 

تكلفتها  ت�سل  التي  اجلديدة  احلزمة  اأن 

اإىل 485 مليون دينار متّثل مبلًغا كبرًيا 

على  املحافظة  يف  �سّك  بال  �سي�سهم  جًدا 

ا�ستقرار الو�سع القت�سادي.

ويل  �سمو  قيادة  اإن  ال�سلوم  وقال 

لفريق  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

البحرين والنجاحات التي حتققت طيلة 

والعتزاز؛  للفخر  تدعو  املا�سية  الفرتة 

وتعامله  ل�سموه  احلكيمة  الإدارة  بف�سل 

من  العديد  وو�سع  اجلائحة،  ملف  مع 

احللول الداعمة للقطاع القت�سادي على 

وجه التحديد؛ على اعتبار اأن املوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة حتتل ن�سبة كبرية 

من جمموع املوؤ�س�سات يف البحرين، وان 

هذه  ودعم  القت�سادية  التنمية  ا�ستمرار 

اإيجابي على  القطاعات �سينعك�س ب�سكل 

ب�سكل  التجاري  والقطاع  التعايف  خطة 

اأكرب، ما ي�سهم يف امل�سي قدًما نحو خطة 

طموحة للحد من التاأثريات ال�سلبية.

قبل  من  املبذولة  اجلهود  اأن  واأكد 

ملواجهة  الأمامية  ال�سفوف  يف  العاملني 

الفارقة،  العالمة  كانت  اجلائحة 

واأوقاتهم  امل�ستمرة  بت�سحياتهم 

وامل�ستمر  الدوؤوب  وعملهم  املتوا�سلة 

املتميزة،  ال�سحية  الرعاية  تقدمي  نحو 

قبل  من  املجتمعي  الوعي  اىل  بالإ�سافة 

اإذ  �سواء،  حد  على  واملقيمني  املواطنني 

يف  املا�سية  الفرتة  غ�سون  يف  اأ�سهم 

ما  بالفريو�س،  ال�سابات  اأعداد  تقليل 

اتخاذها  مت  التي  الإجراءات  من  ي�سرع 

والعودة  املن�ساآت،  من  العديد  باإغالق 

التي  الطبيعية  للحياة  التدريجية 

نن�سدها بف�سل تعاون اجلميع، مبا يعود 

القطاعات  ت�سّرر  عدم  على  اأكرب  ب�سكل 

والقت�سادية. التجارية 

اأحمد ال�سلوم

مديريات ال�سرطة ت�ا�سل متابعة تطبيق الإجراءات والتدابري ال�قائية 
باملحافظات  ال�سرطة  مديريات  توا�سل 

تعزيز  يف  جهودها  الأمنية  والإدارات 

للحد  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام 

خالل  من  كورونا  فريو�س  انت�سار  من 

الإجراءات  تطبيق  لتعزيز  الدوؤوب  عملها 

موا�سلة  �سرورة  على  موؤكدة  الحرتازية، 

والتدابري  الإجراءات  بتطبيق  اللتزام 

كورونا،  فريو�س  ملكافحة  املقررة  الوقائية 

والتعليمات  ال�سرتاطات  كل  باتباع  وذلك 

ال�سادرة يف هذا ال�ساأن.

ويف هذا الإطار، قامت مديريات ال�سرطة 

بدء  ومنذ  الأمنية  والإدارات  باملحافظات 

اجلاري  يونيو  تاريخ 16  اجلائحة وحتى 

باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 88440 

خمالفة عدم لب�س كمامة الوجه يف الأماكن 

للحفاظ  اإجراء   10360 واتخاذ  العامة، 

والقيام  الجتماعي،  التباعد  معايري  على 

بـ12056 حملة توعوية.

منذ  الوطني  الإ�سعاف  مركز  تلقى  كما 

بدء اجلائحة 16927 بالغا خا�سا بجائحة 

الإجراءات  واتخذ  با�سرها  حيث  كورونا، 

الالزمة عن طريق فريق متخ�س�س وموؤهل 

للتعامل مع هذه احلالت، فيما قامت اآليات 

اإدارة النقل بـ38260 حركة مت خاللها نقل 

103009 حالت منذ بدء اجلائحة.

العامة  الإدارة  تتابع  ذاته،  ال�سياق  يف 

انت�سار  من  احلد  يف  دورها  املدين  للدفاع 

اجلائحة  بدء  منذ  قامت  حيث  الفريو�س، 

وتعقيم  تطهري  عمليات   330510 بتنفيذ 

احلكومية  واملن�ساآت  للمباين  خمتلفة 

وال�سوارع والطرقات وغريها، مع موا�سلة 

الطرق  حول  التدريبية  الدورات  عقد 

ال�سحيحة لتنفيذ عمليات التطهري والتعقيم 

احلكومية  واملن�ساآت  املباين  يف  الحرتازي 

يف  امل�ساركني  عدد  وبلغ  العمل،  واأماكن 

 2238 املدين  الدفاع  نظمها  التي  الدورات 

من املوؤ�س�سات وال�سركات اخلا�سة وخمتلف 

اجلهات احلكومية، فيما بلغ عدد املتطوعني 

 6134 املا�سي  العام  مار�س  �سهر  منذ 

على  الإ�سراف  اإىل  بالإ�سافة  متطوعا، 

فيها  �سارك  وتعقيم  تطهري  عملية   2355

�سخ�سا  تدريب 1230  مت  كما  املتطوعون، 

امل�ساجد،  لتعقيم  واملتطوعني  الكوادر  من 

وتعقيم  تطهري  عمليات   107 وتنفيذ 

بالتعاون مع �سركات التنظيف.

وبا�سرت مديريات ال�سرطة باملحافظات 

العام  الأمن  برئا�سة  العمليات  واإدارة 

اإجراءاتها  املعنية،  الأمنية  والإدارات 

الأمنية  الدوريات  ن�سر  خالل  من  امليدانية 

واملواقع  الأ�سواق  يف  والراجلة(  )الراكبة 

اللجنة  قرارات  تنفيذ  من  للتاأكد  التجارية 

املحال  كل  اإغالق  ب�ساأن  التن�سيقية 

اأو  �سلعا  تقدم  التي  والتجارية  ال�سناعية 

خدمات مبا�سرة للجمهور، حيث تهدف هذه 

ال�سحة  تاأمني  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  القرارات 

وال�سالمة العامة واحلد من تداعيات جائحة 

كورونا.

وتدعو املواطنني واملقيمني اإىل ال�ستفادة 

توفرها  التي  الإلكرتونية  اخلدمات  من 

واخلا�سة  احلكومية  والهيئات  الوزارات 

ويف  ال�سخ�سي،  للح�سور  احلاجة  دون 

حال تطلب الأمر احل�سور يتم حجز مواعيد 

ومنع  الجتماعي  التباعد  لتحقيق  م�سبقة 

الزدحام، كما اأنه مت ق�سر دخول املراجعني 

ملراكز اخلدمة على احلا�سلني على التطعيم 

يوما   14 واأمتوا  كورونا  لفريو�س  امل�ساد 

للمتعافني  بالإ�سافة  الثانية،  اجلرعة  بعد 

من الفريو�س، ومن هم فوق 18 عاما فقط.

حميدان يدع� املنظمات لت�عية العمال ب�ساأن اأمرا�ض ال�سيف وال�قاية منها

تطبيق قــرار حــظـر العمــل وقـــت الظهرية مطلع يــ�ليــ� 

والتنمية  العمل  وزارة  ــت  ــه اأن

لالإ�سراف  ا�ستعداداتها  كافة  الجتماعية 

 )3( رقم  ــوزاري  ال القرار  تطبيق  على 

حتت  العمل  حظر  ب�ساأن   ،2013 ل�سنة 

خالل  املك�سوفة  والأماكن  ال�سم�س  ا�سعة 

ظهًرا   12 ال�ساعة  من  الظهرية  فــرتة 

الرابعة ع�سًرا من �سهري  ال�ساعة  وحتى 

اإىل  يهدف  ــذي  وال واأغ�سط�س،  يوليو 

حماية العمال وتاأمني �سالمتهم من اأخطار 

ال�سم�س  و�سربات  ــراري  احل الإجــهــاد 

من  واحلــد  ال�سيف  اأمــرا�ــس  وخمتلف 

من  الفرتة  هذه  خالل  املهنية،  احلوادث 

معدلت  يف  ارتفاعا  ت�سهد  والتي  العام 

يف  الرطوبة  ون�سب  ــرارة  احل ــات  درج

مملكة البحرين.

والتنمية  العمل  وزارة  با�سرت  وقد 

الجتماعية بتنفيذ حملة توعية ا�ستهدفت 

اأهمية  لبيان  والعمال  العمل  اأ�سحاب 

تزويد  يف  متثلت  بــالــقــرار،  ــزام  ــت الل

اأ�سحاب العمل بن�سرات اإر�سادية، اإ�سافة 

بلغات  واعــالنــات  مطويات  ــداد  اإع اإىل 

ومعلومات  اإر�سادات  تت�سمن  متعددة 

على  املرتفعة  احلرارة  درجات  تاأثري  عن 

مزاولة  اأثناء  العمال  و�سالمة  �سحة 

ور�س  تقدمي  عن  ف�سالً  الوظيفية،  املهام 

املهنية  ال�سالمة  مل�سريف  افرتا�سية  عمل 

لإطالعهم  اخلا�س،  القطاع  من�ساآت  يف 

ال�سرتاطات  ومتطلبات  م�ستجدات  على 

ال�سيف  اأمرا�س  من  للوقاية  الالزمة 

واحلوادث املهنية.

اأكد  املنا�سبة،  بهذه  له  ت�سريح  ويف 

الجتماعية، جميل  والتنمية  العمل  وزير 

اأن حر�س مملكة  بن حممد علي حميدان، 

ياأتي  القرار  هذا  تطبيق  على  البحرين 

الن�سان،  حقوق  مببادئ  منها  التزاماً 

بيئة  توفري  يف  العمال  حــق  خا�سة 

اأن  اإىل  م�سرياً  وال�سحية،  الآمنة  العمل 

جمال  يف  ال�سباقة  الدول  من  تعد  اململكة 

ال�سالمة  وا�سرتاطات  مبادئ  تطبيق 

املنتجة  العمل  لبيئة  تعزيًزا  املهنية 

املهنية،  احلوادث  من  واخلالية  والآمنة 

وقت  العمل  حظر  قرار  تطبيق  اأن  موؤكداً 

�ساهم  املا�سية  ال�سنوات  خالل  الظهرية 

العمل،  اإ�سابات  خماطر  من  احلــد  يف 

تاأثر  عدم  على  الــوزارة  بحر�س  منوهاً 

التي  القائمة  بامل�سروعات  العمل  �سري 

واجنازها  وال�سركات  املوؤ�س�سات  تنفذها 

يف الأوقات املحددة لها، خا�سة اأن القرار 

ي�سكل حافًزا على املزيد من النتاجية عرب 

وال�ستفادة  الب�سري  اجلهد  توزيع  اإعادة 

خالل  العمل  �ساعات  جدولة  اإعــادة  من 

اليوم.

ولفت حميدان اإىل اأهمية قيام املن�ساآت 

حول  العمال  توعية  يف  جهودها  بتعزيز 

وبيان  منها  والوقاية  ال�سيف  اأمرا�س 

احلراري  الإجهاد  من  الناجتة  املخاطر 

ب�سبب تعر�سهم لأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة 

يف هذه الفرتة، اإ�سافة اىل توفري الرعاية 

الأولية  وال�سعافات  ال�ساملة  ال�سحية 

التي  املنا�سبة  الفنية  احللول  واإيجاد 

احلرارة  درجة  ن�سبة  تقليل  �ساأنها  من 

والرطوبة، م�سيداً يف هذا ال�سياق بالتزام 

ال�سنوات  خالل  اخلا�س  القطاع  من�ساآت 

الوقت  يف  م�سدداً  القرار،  بهذه  املا�سية 

يف  تتهاون  لن  الـــوزارة  اأن  على  ذاتــه 

الجراءات  اتخاذ  و�سيتم  املخالفات  ر�سد 

القانونية بحق املخالفني.

حظر  ب�ساأن  الوزاري  القرار  وين�س 

كل  »يعاقب  باأنه  الظهرية  وقت  العمل 

بالعقوبات  القرار  هذا  اأحكام  يخالف  من 

من   )192( املادة  يف  عليها  املن�سو�س 

بالقانون  ال�سادر  الأهلي  العمل  قانون 

تن�س  والتي   ،2012 ل�سنة   )36( رقم 

من  اأًيا  يخالف  من  كل  يعاقب  اأنه  على 

ال�سادرة  والقرارات   )15( الباب  اأحكام 

تنفيًذا له باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة 

 500 عن  تقل  ل  التي  وبالغرامة  اأ�سهر 

دينار، ول تزيد عن األف دينار اأو باأحدى 

هاتني العقوبتني«.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
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�صفحة الأمن من اإعداد اإدارة الثقافة الأمنية بالإدارة العامة لالإعالم والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية

وزارة  مع  بالتعاون  العا�صمة  حمافظة  اأن  واأو�صح   

 ،2017 مار�س  يف  ال�صحية  املدن  برنامج  د�صنت  ال�صحة 

و�صكلت على اإثر ذلك جلنة معنية بو�صع اآلية تنفيذ الربامج 

واخلطط التي ت�صهم يف حتقيق امل�صروع، وعملت اللجنة على 

التن�صيق مع خمتلف اجلهات ذات العالقة لت�صخري كل اجلهود 

يف �صبيل تنفيذ املبادرة، قبل اأن يتم توقيع خطاب التعاون 

 ،2018 فرباير  يف  العاملية  ال�صحة  ومنظمة  املحافظة  بني 

العديد  اليوم، ومت عقد  ذلك  منذ  امل�صرتكة  اإذ كثفت اجلهود 

تعزيز  بغر�س  امليدانية  والزيارات  التدريبية  الور�س  من 

الوعي لدى املواطنني واملقيمني باأهمية الربنامج وانعكا�صاته 

الإيجابية على املجتمع.

 

حتقيق النج�ح ك�أول منطقة �صحية يف البحرين 

واأ�صاف حمافظ العا�صمة، اأنه بعد جناح اأم احل�صم يف 

نيل اعتماد منظمة ال�صحة العاملية كاأول منطقة �صحية يف 

مملكة البحرين، وجه الفريق اأول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل 

خليفة وزير الداخلية بتعميم الربنامج على حمافظات اململكة 

وتطبيقه على خمتلف مدنها، وتنفيًذا لتلك التوجيهات با�صرت 

اخلطط  و�صع  يف   2019 عام  مطلع  العا�صمة  حمافظة 

خطتها  على  بناًء  الربنامج  تطبيق  نطاق  لتو�صعة  الالزمة 

ال�صرتاتيجية املعتمدة لتكون املنامة مدينة �صحية.

[ ما هو مفهوم املدن ال�صحية؟

لقد اأطلقت منظمة ال�صحة العاملية برنامج املدن ال�صحية 

ال�صحية  احلالة  لتح�صني  يهدف  والذي   ،1986 عام  يف 

لل�صكان يف العامل من خالل ت�صافر اجلهود املجتمعية لتحقيق 

تنمية اجتماعية واقت�صادية متكاملة، اإ�صافة اإىل رفع م�صتوى 

خدمات �صحة البيئة وظروف املعي�صة لنوعية حياة اأف�صل 

ال�صحية  املدينة  لقب  نيل  ي�صرتط  حيث  م�صتدامة،  وتنمية 

حتقيق اأكرث من 80% من املعايري املطلوبة الواجب توافرها 

يف املدن ال�صحية.

النطاق  وا�صع  بقبول  ال�صحية  املدن  مفهوم  ويتمتع    

عاملًيا، وقد مت تر�صيخه يف كل الأقاليم ال�صتة ملنظمة ال�صحة 

العاملية. وقد تبنى اإقليم �صرق املتو�صط ملنظمة ال�صحة العاملية 

الربنامج يف عام 1990، ومل يكن هناك اأ�صلوب منظم لطرح 

الربنامج، وظلت البلدان تطبق اأن�صطته وفًقا لفهمها اخلا�س 

لالإجراءات الت�صغيلية وطرق تنفيذ الربنامج وبالتايل كانت 

هناك حاجة لتوحيد عملية تطبيق الربنامج ولتدريب اأولئك 

امل�صوؤولني عن تنفيذه.

 [ ما هي اأهمية حتويل املدن اإىل مدن �صحية؟

ي�صهم تبني حمافظة العا�صمة ووزارة ال�صحة لربنامج 

املنامة مدينة �صحية يف تقوية الروابط الجتماعية وتر�صيخ 

�صديقة  حتتية  بنية  واإقامة  والتعاي�س،  التعاون  مفاهيم 

م�صتدام  تنموي  برنامج  خالل  من  لل�صحة  ومعززة  للبيئة 

مبادرة  تعد  حيث  ال�صحية،  للمدن  الدولية  املعايري  يعتمد 

املدن ال�صحية التزاًما من �صكان املدينة بتح�صني �صحتهم من 

خالل التنمية احل�صرية امل�صمونة ال�صتمرار. 

يف  يتمثل  ال�صحية  املدن  برنامج  هدف  اأن  واأ�صاف   

ال�صتمرارية،  وم�صمونة  نظيفة  ببيئة  املدن  متتع  �صمان 

وذلك  للجميع،  وعالجية  وقائية  �صحية  خدمات  وتوفري 

عمل  برنامج  اأولويات  قائمة  يف  ال�صحة  و�صع  خالل  من 

جميع القطاعات، وزيادة الوعي بالق�صايا ال�صحية والبيئية 

املجتمعية  ال�صراكة  مبداأ  تفعيل  اإىل  بالإ�صافة  والجتماعي، 

لتحقيق اأهداف ال�صحة العامة.

على  املحافظة  تعمل  التي  املدن  عدد  يبلغ  كم   ]  

حتويلها اإىل مدن �صحية؟ واإىل اأي مرحلة و�صل تنفيذ 

هذا امل�صروع؟

 لقد ح�صلت مدينة اأم احل�صم على لقب املدينة ال�صحية 

البحرين  املدن يف مملكة  اأوىل  كانت  عام 2018، حيث  يف 

الدويل، ومل يتوقف عمل  التي حت�صل على هذا ال�صتحقاق 

املحافظة عند هذا احلد، بل توا�صلت اجلهود لتو�صعة امل�صروع 

لي�صمل مدينة املنامة التي ح�صلت على لقب املدينة ال�صحية 

خالل �صهر يونيو اجلاري، لتت�صلم حمافظة العا�صمة �صهادة 

ا�صتحقاق املنامة لقب املدينة ال�صحية من فائقة بنت �صعيد 

املحافظة  لتنجح  املا�صي،  الأ�صبوع  ال�صحة  وزيرة  ال�صالح 

وبالتعاون مع وزارة ال�صحة من حتقيق مدينتني يف العا�صمة 

اللقب خالل 4 �صنوات منذ انطالق الربنامج.

[ ما هو دور منظمة ال�صحة العاملية يف اعتماد املدن 

ال�صحية؟ وهل هناك ا�صرتاطات يجب اأن تتوافر يف هذه 

املدن لنيلها االعتماد الدويل؟

زار مملكة البحرين خرباء منظمة ال�صحة العاملية لتقييم 

معايري ا�صتحقاق اأم احل�صم واملنامة على لقب مدينة �صحية 

تعاونت  مكثفة  زمنية  وفق خطة  وذلك  الواقع،  اأر�س  على 

فريق  �صكلنا  حيث  واأهلية،  وخا�صة  حكومية  جهات  فيها 

عمل متكامل �صهد تكاتف وتعاون اجلميع فيها، بدًءا من الفرد 

املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  الدولة  وزارات  والأ�صرة وجميع 

والقطاع اخلا�س من اأجل تنال هذه املنطقة هذا اللقب الدويل، 

حيث ين�صب دور منظمة ال�صحة العاملية كجهة ر�صمية تقييم 

املعايري الواجب توافرها يف املدن لتحويلها اإىل مدن �صحية، 

حيث يبلغ عددها 80 معياًرا موزًعا على 9 حماور، حيث 

املدينة  لقب  ل�صتحقاق  ال�صرتاطات  من   %80 تنفيذ  يجب 

ال�صحية.

 [ ما هي جماالت التعاون مع وزارة ال�صحة يف 

تنفيذ برنامج املدن ال�صحية؟

لقد كانت وزارة ال�صحة ال�صريك ال�صرتاتيجي يف تنفيذ 

برنامج املدن ال�صحية، وذلك بو�صع اللبنات الأوىل لإطالق 

منظمة  مع  التفاقية  توقيع  بعد  البداية  منذ  الربنامج  هذا 

ال�صحة العاملية، اإحلاًقا بالزيارة التقييمية من قبل املنظمة، 

حيث متت ال�صتفادة من الربامج التي تقدمها وزارة ال�صحة 

بال�صرتاطات  واملتعلقة  امل�صروع  اإجناح  يف  ت�صب  والتي 

واملحاور، اإذ لعبت وزارة ال�صحة دوًرا حمورًيا كحلقة و�صل 

بني حمافظة العا�صمة ومنظمة ال�صحية العاملية.

من منطلق حت�صني نوعية حياة ال�صكان من خالل حتقيق متطلبات التنمية االأ�صا�صية، وو�صع ال�صحة على قائمة اأولويات برامج عمل خمتلف القطاعات، فقد قامت 

حمافظة العا�صمة بالتعاون مع وزارة ال�صحة باإطالق برنامج املدن ال�صحية، اإمياًنا منها باإيجاد بيئة داعمة لل�صحة والأمناط احلياة ال�صحية، وزيادة الوعي بالق�صايا 

التنمية  لتحقيق  وذلك  واالقت�صادية،  واالجتماعية  والبيئية  ال�صحية  امل�صاكل  معاجلة  امل�صاركة يف  على  املحلي  املجتمع  ت�صجيع  اإىل  باالإ�صافة  املهمة،  والبيئية  ال�صحية 

االجتماعية واالقت�صادية امل�صتدامة من خالل امل�صاركة الفعالة للمجتمعات املحلية بالتعاون والتن�صيق مع خمتلف القطاعات.

 ومبنا�صبة ح�صول حمافظة العا�صمة على اعتماد منظمة ال�صحة العاملية »املنامة مدينة �صحية« كاأول عا�صمة يف اإقليم �صرق املتو�صط، كان ل�صفحة االأمن هذا اللقاء 

مع ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن اآل خليفة حمافظة حمافظة العا�صمة، الذي اأ�صار اإىل اأن فكرة اإطالق برنامج املدن ال�صحية بالتعاون مع وزارة ال�صحة، جاءت اإمياًنا من 

حمافظة العا�صمة باأهمية رعاية البيئة وتنميتها وتعزيز ال�صحة العامة يف العا�صمة، مبا يت�صق مع ر�صالتها وروؤيتها يف اأن تكون حمافظة رائدة ومتميزة يف خدمة املواطنني 

واملقيمني من اأجل حياة اأف�صل وتنمية م�صتدامة، والعتماد امل�صروع ب�صكل اأ�صا�صي على العمل الت�صاركي اجلماعي وا�صتهدافه ب�صكل مبا�صر اأفراد جمتمع العا�صمة وبيئتهم، 

وذلك هو حمور عمل املحافظة.

حم�فظ الع��صمة: اإطالق برن�مج املدن ال�صحية ب�لتع�ون مع وزارة ال�صحة ي�أتي 

اإمي�ًن� ب�إيج�د بيئة داعمة لل�صحة وزي�دة الوعي ب�لق�ص�ي� ال�صحية والبيئية املهمة

مدير اإدارة تعزيز ال�صحة: 

وزارة ال�صحة �صريك رئي�س للمح�فظة يف برن�مج املدن ال�صحية

اإعداد/ �ص�رة حممد

حمافظ حمافظة العا�صمة

د. وفاء ال�صربتي

ت�صجيع املجتمع املحلي على امل�ص�ركة يف مع�جلة 

امل�ص�كل ال�صحية والبيئية والجتم�عية والقت�ص�دية

تبني حم�فظة الع��صمة ووزارة ال�صحة لربن�مج املن�مة مدينة �صحية 

لتقوية الروابط الجتم�عية وتر�صيخ مف�هيم التع�ون والتع�ي�س

»ال�صحة الع�ملية« ت�صع 80 معي�ًرا موزًع� على 9 حم�ور.. 

وتنفيذ 80 % من ال�صرتاط�ت ل�صتحق�ق لقب املدينة ال�صحية

 [ هل لك اأن حتدثينا عن جهود وزارة ال�صحة يف 

امل�صاركة يف حتقيق هذا االإجناز؟

يف  للمحافظة  الرئي�س  ال�صريك  ال�صحة  وزارة  تعترب 

ال�صحة  تعزيز  اإدارة  تقوم  حيث  ال�صحية،  املدن  برنامج 

مبتابعة تنفيذ الربنامج وتقوم بالتوا�صل مع خرباء منظمة 

ال�صحة العاملية للتن�صيق ومتابعة خطوات التنفيذ، كما تعد 

ال�صحية،  املدن  برنامج  حماور  اأهم  اأحد  ال�صحية  التنمية 

ال�صحة  وزارة  تقدمها  التي  والربامج  للخدمات  فاإن  ولذلك 

دوًرا كبرًيا يف ح�صول املنامة على هذا العتماد ومنها خدمات 

موزعة  �صحية  مراكز  من خالل  تقدم  التي  الأولية  الرعاية 

بحيث ي�صهل جلميع ال�صكان الو�صول لها، بالإ�صافة لتوفري 

الأدوية واللقاحات والربامج التي تهدف اإىل تعزيز ال�صحة 

ال�صحي وبرنامج  املول  ال�صحي مثل برنامج  الوعي  ون�صر 

الأغذية  �صالمة  برامج  كذلك  لل�صحة،  معززة  عمل  اأماكن 

وال�صحة املدر�صية و�صحة البيئة وال�صحة النف�صية والربامج 

من  واملعدية وغريها  املزمنة  الأمرا�س  ملكافحة  تهدف  التي 

الربامج.

 [ ما هي الربامج والفعاليات امل�صاحبة لهذا احلدث؟

مت اإعالن اعتماد املنامة مدينة �صحية يف حفل افرتا�صي 

ال�صحة  وزيرة  بح�صور  العاملية  ال�صحة  منظمة  اأقامته 

بن  ه�صام  وال�صيخ  ال�صالح،  �صعيد  بنت  فائقة  الأ�صتاذة 

اآل خليفة حمافظ حمافظة العا�صمة، والدكتور  عبدالرحمن 

اأحمد املنظري املدير الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية ل�صرق 

املتو�صط، وعدد من كبار امل�صوؤولني من خمتلف اجلهات، حيث 

تزامن مع هذا الإعالن خطة اإعالمية تهدف لتعريف املجتمع 

البحريني بهذا الإجناز الإقليمي ال�صخم. كما مت ن�صر العديد 

الإعالمية حول معايري الربامج وزيارات اخلرباء  املواد  من 

وامل�صاريع التي مت تنفيذها �صمن الربنامج.

ولالطالع على دور وزارة ال�صحة يف حتقيق هذا االإجناز، كان ل�صفحة االأمن هذا اللقاء مع الدكتورة وفاء اإبراهيم ال�صربتي، مدير اإدارة تعزيز ال�صحة بوزارة ال�صحة، 

التي ثمنت عاليًا جهود حمافظة العا�صمة بقيادة ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن اآل خليفة حمافظ حمافظة العا�صمة يف حتقيق هذا االإجناز، حيث اإن املنامة هي اأول عا�صمة يف 

اإقليم �صرق املتو�صط حت�صل على االعتماد كمدينة �صحية، كما اأن احل�صول على االعتماد يتطلب ا�صتيفاء 80 معيار تتبع ت�صع حماور رئي�صة، وهي تنظيم املجتمع وتعبئته 

من اأجل ال�صحة والتنمية والتعاون، وال�صراكة والدعوة بني القطاعات، باالإ�صافة اإىل توفري مركز املعلومات املجتمعي حول املياه وال�صرف ال�صحي و�صالمة الغذاء وتلوث 

الهواء والتنمية ال�صحية واال�صتعداد للطوارئ واال�صتجابة لها والتعليم وحمو االأمية وتنمية املهارات، والتدريب املهني وبناء القدرات واأن�صطة القرو�ض ال�صغري. ولقد 

جنحت املحافظة بف�صل من اهلل ثم تعاون اجلميع يف ا�صتيفاء هذه املعايري والتي تتطلب قدًرا كبريًا من التن�صيق والتنظيم والتخطيط اال�صرتاتيجي ال�صليم وك�صب تعاون 

املجتمع املحلي وال�صراكات متعددة القطاعات، كما اأطلقت املحافظة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة العديد من املبادرات والربامج وامل�صاريع التي تهدف اإىل حت�صني العوامل 

ال�صحية والتعليمية والبيئية واالجتماعية واالقت�صادية املوؤثرة ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر يف �صحة االأفراد.

�صور اأر�صيفية لفعاليات برنامج املدن ال�صحية
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للرقابة  امل�ساعد  الوكيل  ــد  اأك

والتجارة  ال�سناعة  بوزارة  واملوارد 

باأن  الأ�سراف  العزيز  عبد  وال�سياحة، 

م�ستمرة  بالوزارة  التفتي�ش  اإدارة 

والتوعوية،  التفتي�سية  احلمالت  يف 

ال�سناعية  املحال  التزام  من  للتاأكد 

وزيــر  �سعادة  بــقــرار  والتجارية 

رقم  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة 

املحال  بغلق   2021 ل�سنة   )68(

انت�سار  ومنع  لحتواء  احرتازًيا  والتجارية  ال�سناعية 

بالإ�سافة   ،)19-COVID( امل�ستجد  كورونا  فريو�ش 

اإىل التحقق من التطبيق ال�سحيح لالإجراءات والتدابري 

مت  التي  الأ�سا�سية  التجارية  القطاعات  يف  ال�سحية 

ا�ستثنائها من الإغالق بح�سب القرار املذكور.

يقوم  التي  امليدانية  الزيارات  خالل  باأنه  م�سيًفا 

والتي  التفتي�ش  باإدارة  الق�سائي  ال�سبط  ماأمورو  بها 

ت�ستهدف يف املقام الأول توعية واإر�ساد اأ�سحاب املحال 

مت  فقد  ال�سليم،  بال�سكل  القرارات  بتطبيق  التجارية 

ت�سحيح اأو�ساع العديد من املخالفات التي مت ر�سدها، 

بو�سع  التجارية  املحال  بع�ش  قيام  املثال  �سبيل  على 

من  ليتمكنوا  حمالهم  يف  معدودة  غذائية  و�سلع  مواد 

�سوبرماركت  تعترب  ل  املحال  وهذه  العمالء،  ا�ستقبال 

مت  ذلك  ومع  الغلق،  من  لت�ستثنى  هايربماركت  اأو 

اإغالق  املحال  هذه  اأ�سحاب  مع  والتن�سيق  وبالتعاون 

املواد  بيع  ق�سم  على  والإبقاء  ال�سرورية  غري  الأق�سام 

الغذائية واملنظفات فقط، مما يتيح لهم 

ا�ستقبال العمالء، اإذ ياأتي هذا الإجراء 

املحال  بفتح  القرار  جلوهر  تطبيًقا 

الأ�سا�سية وتقليل اخلروج والختالط 

ملا دون ال�سرورة. 

وبني الأ�سراف باأنه خالل الأ�سبوع 

الفائت مت تنفيذ اأكرث من 2000 زيارة 

اململكة  وحمافظات  مبناطق  ميدانية، 

�سواء  القطاعات  وخمتلف  كافة، 

امل�ستثناة من قرار الغلق اأو املحال التي تزاول اأن�سطتها 

عن طريق الطلبات اخلارجية والتو�سيل بهدف التحقق 

القرارات  يف  ــواردة  ال الإجـــراءات  جميع  تطبيق  من 

ر�سد  مت  حيث  له،  امل�سموح  بح�سب  كٌل  احلكومية 

تاريخه،  القرار حتى  من �سدور  بدًءا  ب�سيطة  خمالفات 

ومت اتخاذ الإجراءات الت�سحيحية الفورية بخ�سو�سها.

جميع  التزام  موا�سلة  �سرورة  اإىل  الأ�سراف  ودعا 

املحال التجارية ومنافذ البيع بكل القرارات والتعليمات 

ال�سادرة مبا يحفظ �سحة و�سالمة اجلميع، لفًتا اإىل اأن 

اخلطط  بح�سب  م�ستمرة  والرقابية  امليدانية  الزيارات 

البحرين  مملكة  حمافظات  يف  لذلك  املعدة  التنظيمية 

القانونية  الإجــراءات  جميع  تطبيق  �سيتم  واأنه  كافة، 

والإدارية املقررة �سد املحال املخالفة والتي ت�سل لإجراء 

الغلق الإداري للمن�ساأة والتحويل للنيابة العامة، وذلك 

وفًقا للقوانني والقرارات ال�سادرة يف هذا ال�ساأن، وهذا 

ما ل تتمنى الوزارة حدوثه.

الوطني  البحرين  بنك  اأعلن 

�سداد  فــرتة  متديد  عن   )NBB(

العقارية من 25  القرو�ش  اأق�ساط 

خلدمة  وذلك  �سنة،   30 اإىل  �سنة 

وحدة  ب�سراء  الراغبني  العمالء 

�سكنية �سمن كل من برنامج مزايا 

لل�سكن الجتماعي وبرنامج متويل 

الرهن العقاري امل�سرتك.

جهود  من  كجزء  هذا  وياأتي 

امل�ستمرة  الوطني  البحرين  بنك 

من  عمالئه  احتياجات  لتلبية 

مرنة،  متويلية  حلول  طرح  خالل 

من  بع�ش  تخفيف  يف  ت�ساهم 

املالية خا�سة يف ظل هذه  اأعبائهم 

الظروف القت�سادية ال�سعبة التي 

اأجمع،  والعامل  اململكة  بها  متر 

املندرجون  العمالء  �سيتمكن  حيث 

مزايا  برنامج  من  كل  مظلة  حتت 

امل�سرتك،  العقاري  الرهن  وبرنامج 

على  للح�سول  بطلب  التقدم  من 

ت�سل  �سداد  بفرتة  عقاري  متويل 

اإىل 30 عاًما، مما يعزز من �سهولة 

مل�سكن  امتالكهم  عملية  و�سرعة 

جديد.

وتعليًقا حول هذه املبادرة، قال 

�سباح عبداللطيف الزياين الرئي�ش 

امل�سرفية  للخدمات  التنفيذي 

الوطني:  البحرين  بنك  يف  لالأفراد 

»ي�سعدنا يف بنك البحرين الوطني 

املبادرة  هذه  اإطالق  من  نتمكن  اأن 

متديد  اإمكانية  على  تن�ش  التي 

فرتة �سداد القرو�ش العقارية حتى 

30 عاًما، خلدمة العمالء املنتفعني 

الرهن  وبرنامج  مزايا  برنامج  من 

العقاري امل�سرتك. وياأتي ذلك �سعًيا 

اأكرث  منا لتزويدهم بخيارات �سداد 

املالية،  التزاماتهم  ومراعاة  مرونة 

مل�سكن  امتالكهم  عملية  وتي�سري 

مما  املمكنة،  التكاليف  باأقل  العمر 

الوعد  بتنفيذ  التزامنا  على  يوؤكد 

الذي قطعناه بالبقاء اأقرب لهم«.

الفاعل  دوره  منطلق  ــن  وم

للم�ساهمة يف دعم القطاع العقاري 

الإ�سكاين  القطاع  اأخ�ش  وب�سكل 

البحرين  بنك  يقدم  اململكة،  يف 

من  امل�ستفيدين  للعمالء  الوطني 

العديد  العقاري،  التمويل  خدمات 

التناف�سية واملميزات  العرو�ش  من 

موافقة  ت�سمل  والتي  احل�سرية، 

تناف�سية،  فائدة  اأ�سعار  مع  فورية 

ر�سوم  مــن  املنتفعني  ــاء  ــف واإع

تقدمي  جانب  اإىل  العقاري،  التثمني 

تقدمي  خالل  من  القيمة  من  املزيد 

على  التاأمني  ر�سوم  تق�سيط  خدمة 

الت�سجيل  ر�سوم  تق�سيط  و  احلياة 

بدون  القر�ش  مدة  على  العقاري 

فوائد و بدون ر�سوم، بالإ�سافة اإىل 

التاأمني  بتوفري  البنك  يتكفل  ذلك، 

املجاين �سد احلريق.

عقد �سندوق العمل »متكني« اجتماًعا عرب 

البحرين  جمعية  مع  املرئي  الت�سال  تقنية 

ا�ستعرا�ش  خالله  جرى  التدريب،  ملعاهد 

اأبرز التوجهات ال�سرتاتيجية التي تنتهجها 

دعم  لتطوير  احلالية  الفرتة  يف  متكني 

يف  البحرينية  للكوادر  والتاأهيل  التدريب 

القطاع اخلا�ش، ودور املعاهد التدريبية يف 

اململكة يف تقدمي الربامج والدورات التدريبية 

وت�ساهم  التوجهات  هذه  مع  تتما�سى  التي 

يف بناء قدرات البحرينيني و�سقل معارفهم 

�سوق  احتياجات  مع  يتالءم  مبا  ومهاراتهم 

العمل احلالية وامل�ستقبلية.

وقال الرئي�ش التنفيذي لـ»متكني« ح�سني 

حممد رجب اإن هذا اللقاء ياأتي يف اإطار حر�ش 

»متكني« الدائم على الت�ساور مع ال�سركاء يف 

خمتلف القطاعات، وال�ستماع اإىل مرئياتهم، 

�سعيد  على  »متكني«  بتوجهات  وتعريفهم 

تطوير براجمها وخدماتها يف جمال النهو�ش 

بالكوادر الوطنية تاأهيالً وتدريًبا، اإ�سافة اإىل 

القطاع  موؤ�س�سات  اأداء  تطوير  يف  امل�ساعدة 

املحلي  الناجت  يف  م�ساهمتها  ورفع  اخلا�ش 

الإجمايل.

»متكني«  اهتمام  اأن  اللقاء  خالل  واأكد 

ياأتي  البحرين  يف  التدريب  قطاع  بتطوير 

انطالًقا من دورها الأ�سا�سي يف دعم تدريب 

مع  التوا�سل  على  واحلر�ش  البحرينيني 

جمعية  مع  والتن�سيق  املعنيني  ال�سركاء 

تعزيز  بهدف  التدريب،  ملعاهد  البحرين 

التي  التحديات  وجتاوز  امل�سرتك  التعاون 

تواجهها املعاهد خالل الظروف ال�ستثنائية 

اأف�سل  على  التعرف  اإىل  اإ�سافة  الراهنة، 

التي ميكن تطبيقها يف  احللول واملمار�سات 

هذا الإطار، وذلك بناء على ال�سراكة املثمرة 

اإىل تطوير قطاع  ترمي  والتي  بني اجلانبني 

التدريب ككل يف مملكة البحرين.

اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  اأعرب  جانبه،  من 

جمعية البحرين ملعاهد التدريب نواف حممد 

وجميع  اجلمعية  وتقدير  �سكر  عن  اجل�سي 

ل�سندوق  مظلتها  حتت  املن�سوية  املعاهد 

العمل »متكني« ممثالً برئي�ش جمل�ش اإدارته 

اآل خليفة ورئي�سه  ال�سيخ حممد بن عي�سى 

التنفيذي ح�سني بن رجب على ما يقومون به 

من جهود لدعم قطاع التدريب، وذلك انطالًقا 

الذي تنه�ش به »متكني«  الدور احلا�سم  من 

يف �سمان ا�ستدامة عمل وتطور هذا القطاع 

لتحقيق  تنفيذية  كــاأداة  مهمته  وموا�سلة 

الكوادر  تدريب  يف  املوقرة  احلكومة  اأهداف 

البحرينية �سمن روؤية 2030.

طرح  اللقاء  خالل  مت  اإنه  اجل�سي  وقال 

»اأفكار وروؤى تنم عن روؤية نا�سجة وت�سور 

قدما يف تطوير  امل�سي  كيفية  ب�ساأن  وا�سح 

قطاع التدريب، وهذا يدفعنا بكل تاأكيد ملزيد 

من العمل امل�سرتك، وللتفاوؤل ب�ساأن م�ستقبل 

القطاع رغم التحديات«، منوًها بحر�ش متكني 

على تطوير برامج واآليات دعم التدريب مبا 

ي�سب يف جودة وا�ستدامة خدمات التدريب.

التدريب،  معاهد  جمعية  اأن  اإىل  واأ�سار 

الر�سمي  املمثل  كونها  حقيقة  من  وانطالًقا 

املعتمد جلميع معاهد التدريب يف البحرين 

ومظلة جلميع املعاهد، حتر�ش على اأن تكون 

قناة فاعلة دائمة بني متكني من جهة وجميع 

مبا  وذلك  اأخرى،  جهة  من  التدريب  معاهد 

يحقق الأهداف التي ين�سدها اجلميع باأق�سى 

فاعلية ممكنة.

عن  لقاء  البحرين  م�سارف  جمعية  عقدت 

القت�سادية  الهيئات  من  عدد  ممثلي  مع  بعد 

بحث  الرتكية، جرى خاللها  وامل�سرفية  واملالية 

تعزيز التعاون وال�ستثمارات املتبادلة يف قطاع 

اإ�سافة  وتركيا،  البحرين  بني  والتمويل  البنوك 

النا�سئة  القت�سادية  الفر�ش  ا�ستك�ساف  اإىل 

خالل وبعد جائحة )كوفيد-19(، وطرق توفري 

التمويل امل�ستدام، وتفعيل دور البنوك يف تعزيز 

التعاون القت�سادي بني البلدين.

جمل�ش  رئي�ش  يو�سف،  اأحمد  عدنان  واأكد 

اللقاء  خالل  البحرين،  م�سارف  جمعية  اإدارة 

بني  ال�ستثمارات  تبادل  ت�سجيع  اأهمية  على 

البلدين، والبناء على ما حتقق حتى الآن على هذا 

ال�سعيد، خا�سة بعد اأن و�سلت تدفقات ال�ستثمار 

العام  يف  للبحرين  تركيا  من  املبا�سر  الأجنبي 

2018 اإىل 297 مليون دولر اأمريكي مما جعل 

املبا�سر  الأجنبي  الثالث لال�ستثمار  تركيا امل�سدر 

بنوك  لت�سع  موطن  البحرين  اأن  كما  للمملكة، 

ت�سنيع  �سركات   5 حالًيا  وتوجد  بارزة،  تركية 

حجم  وبلغ  البحرين،  يف  تعمل  رئي�سة  تركية 

اأمريكي يف  التجاري 500 مليون دولر  التبادل 

لبليبي،  اأوميت  اأكد  اللقاء  وخالل   .2019 عام 

ع�سو جمل�ش اإدارة جمل�ش العالقات القت�سادية 

اخلارجية يف تركيا حر�ش املجل�ش على ت�سجيع 

القطاع  يف  املتبادلة  ال�ستثمارات  يف  التعاون 

امل�سريف واملايل بني تركيا والبحرين، وك�سف اأن 

موؤ�س�سة  الذي ي�سم يف ع�سويته 146  املجل�ش 

اأعمال كربى واأكرث من 2000 من رجال ورواد 

جمموعة  بتاأ�سي�ش  موؤخًرا  قام  الأتراك  الأعمال 

اخلا�ش  القطاع  مل�ساعدة  ومالية  م�سرفية  عمل 

الرتكي يف احل�سول على التمويل من خالل بنوك 

حملية واإقليمية وعاملية.

واأ�ساف لبليبي اأن هذا التوجه يوفر اأر�سية 

البحرينية  البنوك  خمتلف  مع  للنقا�ش  منا�سبة 

من خالل جمعية م�سارف البحرين، وال�ستفادة 

من الفر�ش الكثرية امل�سرتكة، اإ�سافة اإىل تطوير 

ال�سناعة امل�سرفية ككل.

املحدودة،  كابيتال  اإت�ش  اإف  جي  �سركة  اأعلنت 

ال�سركة التابعة اململوكة بالكامل ملجموعة جي اإف اإت�ش 

املالية »املجموعة«، اأنها وقعت اتفاقيات للتخارج من 

حمفظتها ال�سناعية بالوليات املتحدة الأمريكية 1 و2 

عام  كابيتال يف  اإت�ش  اإف  عليها جي  ا�ستحوذت  التي 

 .2016

تتكون املحفظة من 26 اأ�سالً، مب�ساحة تزيد على 

2.7 مليون قدم مربع. تقع هذه الأ�سول عرب منطقة 

و�سط غرب الوليات املتحدة، وهي موزعة بالت�ساوي 

ما بني من�ساآت مل�ستاأجرين فرديني واأخرى مل�ستاأجرين 

وم�ستودعات  للتوزيع  كمواقع  وتخدم  متعددين، 

وقد  الأخرى.  ال�ستخدامات  من  وغريها  التخزين 

املحفظة خالل فرتة  تعزيز  من  اإت�ش  اإف  متكنت جي 

وتنمية  الإ�سغال  معدلت  رفع  طريق  عن  ال�ستثمار، 

اأداء  ا�ستفاد  فقد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  الإيجار.   دخل 

املحفظة من الطفرة التي حدثت يف التجارة الإلكرتونية 

اإىل  اأدى  ما  التوريدات،  �سال�سل  على  ال�سغط  وزيادة 

اأكرب.  ب�سكل  ال�سناعية  امل�ساحات  على  الطلب  ارتفاع 

من   %40 يعادل  ما  التخارج  يحقق  اأن  املتوقع  ومن 

العوائد للم�ستثمرين على مدى فرتة ال�ستثمار.

امل�سارك  ال�ستثمار  رئي�ش  م�سطفى،  نائل  وقال 

�سعداء  »نحن  املعاملة:  على  معلًقا  اإت�ش،  اإف  يف جي 

بالإعالن عن هذا التخارج الناجح لال�ستفادة من معدل 

ال�سناعية  امل�ساحات  على  ال�سوق  يف  املرتفع  الطلب 

وفخورون  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  املميزة 

بالأداء اجليد لهذا ال�ستثمار«.

�ضمن مبادرة لتخفيف الأعباء املالية على العمالء

»البحرين الوطني« ميدد فرتة �ضداد القرو�ض الإ�ضكانية لـ30 عاًما

ا�ضتمرار حمالت الرقابة والتوعية للتحقق من الحرتازات.. »التجارة«: 

حمالت تفتي�ضية �ضملت 2000 حمل جتاري يف اأ�ضبوع 

»متكني« تبحث مع

»معاهد التدريب« تطوير برامج القطاع

خالل لقاء عن ُبعد مع هيئات مالية واقت�ضادية تركية

جمعية امل�ضارف تبحث تطوير ال�ضناعة امل�ضرفية مع تركيا

40% عوائد امل�ضتثمرين من ال�ضفقة

»جي اإف اإت�ض« تتخارج من حمفظة �ضناعية يف الوليات املتحدة

�صباح الزياين

نائل م�صطفى



عن  �أم�س  �لإمار�ت  طري�ن  �أعلنت 

�إحدى  هو�وي،  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع 

�أكرب �لعالمات �لتجارية �لتقنية يف �لعامل، 

يتيح  و�سوف  �لقائمة.  �سر�كتهما  لتو�سيع 

�لتعاون �ملو�سع لكلتا �لعالمتني �لتجاريتني 

تعزيز �لوعي بخدماتهما لدى جمهور �أكرب 

يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط وخارجها.

معر�س  يف  �لتفاقية  على  ووقع   

 )2021 )�مللتقى  �لعربي  �ل�سفر  �سوق 

�أورهان عبا�س، نائب رئي�س �أول �لعمليات 

�لتجارية ملنطقة �ل�سرق �لأق�سى يف طري�ن 

�سركة  رئي�س  نائب  جينج،  ولو  �لإمار�ت، 

يف  و�لتنمية  �لعاملية  لل�سر�كات  هو�وي 

�ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا.

�لرتويجية  �لعرو�س  �إىل   وبالإ�سافة 

�مل�سرتكة �مل�سممة لزيادة �لوعي بالعالمة 

�لتجارية لكل من طري�ن �لإمار�ت وهو�وي 

�ل�سر�كة  �ست�سمل  �لأخرى،  �لأ�سو�ق  يف 

�لعمالء،  �إطالق مبادر�ت تركز على  �أي�ساً 

وجذ�بة  معززة  جتارب  ذلك  يف  مبا 

هو�وي  من  �لذكية  �لهو�تف  مل�ستخدمي 

�ل�سفر  خطط  وو�سع  �لتذ�كر  حجز  �أثناء 

على  �ملتوفر  �لإمار�ت  تطبيق طري�ن  على 

�لر�سمية  �لتوزيع  من�سة   ،AppGallery
لهو�وي. وتعد هذه �ملن�سة و�حدًة من �أكرب 

�لعامل  يف  عاملية  تطبيقات  �أ�سو�ق  ثالث 

وت�ستقطب �أكرث من 530 مليون م�ستخدم 

�لتعاون  �سي�سهد  كما  �سهرياً.  ن�سط 

�لدعم  �لإمار�ت  طري�ن  تقدمي  �مل�سرتك 

Petal Search على  ملحرك بحث هو�وي 

�لأجهزة �لذكية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 

و�أفريقيا.

»طريان الإمارات« 

توقع مذكرة تفاهم مع هواوي

بور�سة  يف  )�ملدرجة  »فيز�«  �أعلنت 

تعيني  عن  �م�س   )V بالرمز  نيويورك 

�إقليمية  مديرًة  جعفر  �سعيدة  �لدكتورة 

للمجموعة ونائب �لرئي�س �لأول لعملياتها 

�خلليجي.  �لتعاون  جمل�س  منطقة  يف 

�سركة  �إىل  جعفر  �لدكتورة  وتن�سم 

على  لالإ�سر�ف  �لعاملية  �لرقمية  �ملدفوعات 

�ل�ست �نطالقاً  �لدول �خلليجية  �أعمالها يف 

من دبي.

جمال  يف  و��سعة  خربة  جعفر  متتلك 

�خلدمات و�ملدفوعات �ملالية. و�سغلت خالل 

�ملديرة  من�سب  �ملا�سية  �خلم�س  �ل�سنو�ت 

�آند  »�ألفاريز  �سركة  مكتب  ورئي�سة  �لعامة 

مار�سال« يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط،

�ملنا�سبة:  �لدكتورة جعفر بهذه  وقالت 

يف  هائالً  تغيري�ً  �ملا�سي  �لعام  »�أحدث 

�لأو�سط  �ل�سرق  مبنطقة  �لتجاري  �مل�سهد 

�إىل  �سريعاً  و�لتجار  �مل�ستهلكني  حتول  مع 

�لرقمية. وبينما مي�سي  تبني �لتكنولوجيا 

باتت  �لتعايف،  نحو  طريقه  يف  �لقطاع 

يف م�ساعدة �لأفر�د و�ل�سركات  مهمة ’فيز�‘ 

�أهمية  �أكرث  �لزدهار  على  و�لقت�ساد�ت 

حكومات  تركيز  ومع  م�سى.  وقت  �أي  من 

م�ساعدة  �إىل  �أتطلع  �لرقمنة،  على  �ملنطقة 

مف�سل  ك�سريك  مكانتها  تر�سيخ  يف  ’فيز�‘ 
و�ل�سركاء  للعمالء  �لنمو  فر�س  توفري  مع 

�حلاليني و�ملحتملني عرب جميع دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي«.

د. �سعيدة جعفر مديرًة اإقليمية للمجموعة ونائب 

الرئي�س الأول لعمليات »فيزا« يف منطقة جمل�س التعاون 

�عتز�زه  عن  �لإ�سالمي  �لربكة  بنك  �أعرب 

بت�سليم �أول وحدة �سكنية من م�سروع “د�نات 

�لربكة” �لكائن مبنطقة جنو�سان، وقد جاء ذلك 

بعد �إعالنه موؤخًر� عن عر�سه �لتمويلي �خلا�س 

مظلة  ذلك حتت  ياأتي  »مز�يا«، حيث  لربنامج 

تعاون �لبنك مع وز�رة �لإ�سكان وبنك �لإ�سكان 

لتوفري حلول �سكنية تلبي �حتياجات �ملو�طنني 

�لكر�م.

�لعلوي  فاطمة  �سرحت  �ملنا�سبة،  وبهذه 

يف  لالأفر�د  �مل�سرفية  �خلدمات  �إد�رة  رئي�س 

من  نتمكن  �أن  ي�سعدنا  �لإ�سالمي:  �لربكة  بنك 

�ملو�طن  �حتياجات  تلبية  يف  بدورنا  �مل�ساهمة 

نكون  و�أن  �ل�سكانية  �خلدمات  من  �لبحريني 

جزًء� من هذه �لعملية �لتنموية، من خالل طرح 

جزًء�  ب�سفته  وذلك  متكاملة  �سكنية  م�ساريع 

�ل�سكاين  �مللف  بنود  لدعم  �لد�ئمة  من م�ساعينا 

�مل�سمولة يف روؤية �ململكة لعام 2030، ونوؤمن 

�أن هذ� �لهدف �ل�سامي هو ما ي�سيف قيمة لكل 

و�أ�سافت:  و�لتمويلية.  �ل�سكنية  م�ساريعنا 

»بف�سل �هلل ثم �سرعة وكفاءة �إجر�ء�ت �لتمويل 

يف بنك �لربكة �لإ�سالمي، متكنا من ت�سليم �أول 

وحدة �سكنية يف م�سروع “د�نات �لربكة” خالل 

وقت قيا�سي، حيث يعود �لف�سل بعد �هلل تعاىل 

�لعمل  يف  وتفانيهم  منت�سبينا  جلهود  هذ�  يف 

�لدوؤوب،

و�إخو�نه  بهبهاين  �أعلنت 

جمال  يف  �لر�ئدة  �ل�سركة  ذ.م.م، 

عن  �ليوم  �ل�سيار�ت،  جتارة 

خدمات  �سر�كة  �تفاقية  توقيعها 

بوغاتي  �سركة  مع  ��سرت�تيجية 

�ملتخ�س�سة  �لفرن�سية   Bugatti
�لريا�سية  �ل�سيار�ت  يف  ح�سرياً 

�ملتفوقة.

�خلدمة  �سركاء  �سبكة  وت�سم 

»�سركاء  من  كالً  بوغاتي  يف 

خدمة  و«�سركاء  بوغاتي«  خدمة 

�لتميز يف بوغاتي«، وهما تقدمان 

متطلبات  من  متكاملة  جمموعة 

�أن  غري  و�ل�سيانة،  �خلدمة 

تتوىل  �لتميز«  خدمة  »�سركاء 

�ملعقدة  �ل�سيانة  باأعمال  �لهتمام 

�ملتخ�س�سة.  و�لت�سليحات 

باملر  �أنتوين  �ل�سيد  و�سيتوىل 

�لبحرين،  �سركاء  �سبكة  �إد�رة 

وموؤهل  متمر�س  فني  خبري  وهو 

ويتمتع  بوغاتي  يف  عالياً  تاأهيالً 

�سنو�ت   8 عن  تزيد  بخربة 

بوغاتي،  �سيار�ت  خدمة  يف 

�خلدمات  جمال  يف  عاما  و30 

�أي  و�سيتمكن  لل�سيار�ت.  �لفنية 

بوغاتي،  �سيارة  ميتلك  �سخ�س 

خارجها،  �أو  �لبحرين  يف  �سو�ء 

من  خدماتنا  على  �حل�سول  من 

بوغاتي ويف �أي وقت.

�لر�سمية  �لتفاقية  ووقع 

�ستيفن هيل، �ملدير �لعام ملجموعة 

وكري�ستيان  و�إخو�نه،  بهبهاين 

�ملبيعات  جمل�س  ع�سو  ما�سرتو، 

يف  �لعمالء  وخدمة  و�لت�سويق 

بوغاتي يوم 31 مار�س 2021. 

�أ�سبح  �لتفاقية  هذه  ومبوجب 

بوغاتي  عمالء  جميع  باإمكان 

و�لو�سول  �لبال  بر�حة  �لتنعم 

�خلرب�ء  من  فريق  �إىل  ب�سهولة 

بعد  ما  خدمات  يف  �ملتخ�س�سني 

خدمات جمموعة  مركز  �لبيع يف 

بهبهاين �لو�قع يف �سرتة �لبحرين.

�لإعالن،  هذ�  على  وتعليقاً 

��سم  »بوغاتي  هيل:  �ل�سيد  قال 

ل  �لذي  �لفاخر  لالأد�ء  مر�دف 

�لعامل،  �آخر يف  �أد�ء  �أي  ي�ساهيه 

هذه  باإ�سافة  جد�ً  �سعد�ء  ونحن 

مظلة  �إىل  �لتجارية  �لعالمة 

كثري�ً  نت�سرف  بهبهاين.  �سركات 

ب�سم �سركة بوغاتي �إىل جمموعة 

خدماتنا

بعد الإعالن عن عر�سه التمويلي اخلا�س لربنامج مزايا

بنك الربكة ي�سلم اأول وحدة يف م�سروعه »دانات الربكة«

�سراكة بني »بهبهاين واإخوانه« و«بوغاتي« خلدمات ما بعد البيع

حتت رعاية �لدكتور وليد خليفة �ملانع 

بتد�سني  �لوز�رة  قامت  �ل�سحة  وكيل وز�رة 

�لدورة �لتدريبية عن بعد بعنو�ن » تدريب 

�لعالجية  �لإ�سرت�تيجيات  على  مدربني 

�لإدمانية  �ل�سلوكيات  بالتعامل مع  �خلا�سة 

�ليافعني  لفئة  �لتاأهيل  و�إعادة  و�لعالج 

و�ل�سباب« و�لتي نظمها ق�سم �ل�سحة �ملدر�سية 

�لهاجري  �إبر�هيم  مرمي  �لدكتورة  بح�سور 

�لوكيل �مل�ساعد لل�سحة �لعامة و�أع�ساء من 

�أندية  نادي روتاري  مازن �لعمر�ن حمافظ 

رئي�س  مد�ر�  مرجان  و�لدكتورة  روتاري 

نادي روتاري �ملنامة و�لدكتورة �ميان �أحمد 

حاجي رئي�س ق�سم �ل�سحة �ملدر�سية و�لقائم 

بت�سريف �أعمال �مل�ست�سفيات �حلكومية غري 

�خلا�سعة لل�سمان �ل�سحي .

�ألقى وكيل وز�رة  �لتد�سني  ويف م�ستهل 

�ل�سحة كلمة رحب خاللها بامل�ساركني وتقدم 

�ملنامه  روتاري  لنادي  �ل�سكر  بجزيل  فيها 

�ل�سحية يف  �مل�ستمر للرب�مج  وذلك لدعمهم 

مملكة �لبحرين، موؤكد�ً باأن هذ� �للقاء يج�سد 

 ، �لر�سيدة  حكومتنا  ورغبة  مملكتنا  روؤية 

ويحقق روؤية وز�رة �ل�سحة �ىل تبني ��س�س 

ململكة  م�سرق  غد  لبناء  �مل�ستد�مة  �لتنمية 

�لبحرين .

دول  �إن  �إىل  �ملانع  وليد  �لدكتور  و�أكد 

�لبحرين  مملكة  فيها  مبا  �لعربي  �خلليج 

و�ل�ستثمار  �لتنمية  رو�فد  �أحد  �ن  موؤمنة 

بالفئات  و�لهتمام  �لرتكيز  هو  للم�ستقبل 

 18-6( �ملدر�سي  بالعمر  �ملدرجة  �لعمرية 

�سنة( وفئة �ليافعني و�ل�سباب حيث �ن هذه 

�لفئة �لعمرية ت�سكل حو�يل 32% من �جمايل 

�ل�سكان. منوهاً �إىل �أن هذ� �لربنامج يعد من 

من  �لول  �سيكون  و�لذي  �لعاملية  �لرب�مج 

نوعه يف منطقة �خلليج �لعربي ،حيث يهدف 

هذ� �لربنامج �إىل تدريب جمموعة من �لطباء 

�لجتماعيني  و�لخ�سائيني  و�ملمر�سني 

و�لخ�سائيني �لنف�سيني على �ل�سرت�تيجيات 

�ل�سلوكيات  مع  �لتعامل  ب�ساأن  �خلا�سة 

�ليافعني  لفئة  و�لتاأهيل  و�لعالج  �لإدمانية 

و�ل�سباب 

ومن جهتها �ألقت �لدكتورة مرمي �إبر�هيم 

�لهاجري كلمة تقدمت فيها بال�سكر ل�سعادة 

و�مل�ساندة  للدعم  �ل�سحة  وز�رة  وكيل 

�خلدمات  وتاأهيل  تطوير  لرب�مج  �مل�ستمرة 

�ل�سحية �لنف�سية، كما �سكرت مازن �لعمر�ن 

�لروتاري، و�لدكتورة مرجان  �أندية  حمافظ 

روتاري  نادي  رئي�س  مد�ر�  �لر�سول  عبد 

و��سهاماتهم  �لد�ئم  تعاونهم  على  �ملنامة 

تخدم  �لتي  �ل�سحية  للم�ساريع  �ملتو��سلة 

مملكة �لبحرين ومو�طنيها.

وزارة ال�سحة تنظم وبدعم من

نادي روتاري املنامه دورة تدريبية

د. �سعيدة جعفر

د. وليد املانع
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 �ستيفن هيل

اجلامعة امللكية للبنات تنظم فعالية »اإعادة بناء

 م�ستقبل املو�سة« بالتعاون مع جامعة وي�ست فريجينيا الأمريكية

للبنات  �مللكية  �جلامعة  نظمت 

�لدويل  �سريكها  مع  بالتعاون 

وي�ست  جامعة  �ل�سرت�تيجي، 

�ملتحدة،  �لوليات  يف  فريجينيا 

بعنو�ن  �لأزياء  لت�سميم  فعالية 

�ملو�سة« حتت  م�ستقبل  بناء  »�إعادة 

جامعة  يف  �لأوىل  �ل�سيدة  رعاية 

لوري  �لأمريكية،  فريجينيا  وي�ست 

�إريك�سون.

ت�سليط  �إىل  �لفعالية  وهدفت 

ي�سهده  �لذي  �لتحول  على  �ل�سوء 

�لع�سر  يف  �لأزياء  ت�سميم  جمال 

عر�س  تد�سني  خالل  من  �لرقمي، 

كافة  فيه  عر�ست  رقمي  �أزياء 

عملن  �لتي  �لأزياء  ت�سميم  م�ساريع 

�جلامعتني  كال  يف  �لطالبات  عليها 

من ق�سمي �ملو�سة و�لأزياء. 

و�سرحت �إريك�سون �أنها حظيت 

�مللكية  زيارة حرم �جلامعة  بفر�سة 

للبنات يف مملكة �لبحرين عدة مر�ت 

حيث �طلعت على م�ساريع �لطالبات 

وو�سفت  و�لبد�عات   �جلذ�بة 

بامل�ساريع  �مل�ساريع  هذه  �إريك�سون 

بعدها  لت�ستلهم  باحلياة«  »�لناب�سة 

بني  �مل�سرتك  �لتعاون  م�سروع  فكرة 

�جلامعتني عرب تنظيم فعالية »�إعادة 

بناء م�ستقبل �ملو�سة« من �أجل �إتاحة 

�لفر�سة للطالبات لعر�س �لبد�عات 

من  �لأزياء  مب�ساهدة  و�ل�ستمتاع 

ثقافات خمتلفة.  كما �أعربت خريجة 

�جلامعة �مللكية للبنات و�لتي تعمل 

للكلية،  �لت�سال  كم�سوؤولة  حالياً 

�لآن�سة يار� �خلان، عن بالغ �سعادتها 

و�لتي  �لفعالية  هذه  يف  للم�ساركة 

عر�ست فيها ت�ساميمها. كما �سلطت 

در��سة  يف  رحلتها  على  �ل�سوء 

عر�ست  مقابلة  يف  �لأزياء  ت�سميم 

�ثناء �لفعالية.



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.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

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

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

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.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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واملقاهي  املطاعم  من   40% لدى  خمالفات  ر�صد 

اأم�س  التفتي�صية  ال�صحة  وزارة  حمالت  �صملتها  التي 

ال�صبت ن�صبة عالية جًدا، خالًفا ملا هو ماأمول من خمتلف 

احل�صا�س من عملية مكافحة  املنعطف  هذا  القطاعات يف 

فريو�س كورونا.

كفاءتك تغنيك عن األف وا�صطة يف �صعيك للح�صول 

اأن تبقى بال  على وظيفة، هذا هو املنطق، غري املنطقي 

عمل واأنت مبلف غني يتمناه اجلميع، وغري الطبيعي اأن 

ارتكب  ذلك  يفعل  من  هذه،  بفر�صتك  كفاءة  الأقل  يحظى 

اإثمني، اأعطى من ل ي�صتحق وحرم من هو اأحق.
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اململكة  يف  اأوك�شف�رد  جامعة  تاأ�شي�ص   -  1214

املتحدة.

الأزهر  الفرن�شية تغلق اجلامع  ال�شلطات   - 1800

�شليمان  يد  على  كليرب  اجلرنال  اغتيال  عقب  وذلك 

احللبي، وظل امل�شجد مغلًقا حتى خروج الفرن�شيني من 

م�شر.

1837 - امللكة فيكت�ريا تت�ىل حكم اململكة املتحدة.

�شبكة  اأول  ينجز  بيل  غراهام  األك�شندر   -  1877

هاتفية يف العامل يف مدينة هاميلت�ن بكندا.

1960 - الإعالن عن ا�شتقالل مايل وال�شنغال.

1963 - ربط ال�ليات املتحدة والحتاد ال�ش�فيتي 

بخط هاتف �شاخن خالل احلرب الباردة.

امل�حدة،  لأملانيا  عا�شمة  برلني  اختيار   -  1991

نتيجته م�افقة 336  كانت  برملاين  بعد ت�ش�يت  وذلك 

ا. مقابل 321 �ش�ًتا معار�شً

2001 - انتخاب برفيز م�شرف رئي�ًشا لباك�شتان.

2003 - تاأ�شي�ص م�ؤ�ش�شة ويكيميديا.

تبطل  الك�يت  يف  الد�شت�رية  املحكمة   -  2012

انتخابات جمل�ص الأمة، وتلغي قرار حل جمل�ص 2009 

الذي حل يف دي�شمرب املا�شي وتعيد له �شلطاته.

من  برقية  األف   60 تن�شر  ويكيليك�ص   -  2015

الربقيات الدبل�ما�شية ال�شع�دية.

ال�صحة: ت�صجيل 439 ا�صابة 

جديدة بفريو�س كورونا

التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

ت�شجيل  اأظهرت  اأم�ص،  ي�م   12355 عددها  بلغ 

439 حالة قائمة جديدة منها 233 حالة لعمالة 

وافدة، و205 حالت ملخالطني حلالت قائمة، كما 

تعافت 1063 حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل 

للحالت املتعافية اإىل 252848.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 190 

ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت  حالة، 

تلقي العالج 155 حالة يف حني اأن 8092 حالة 

و�شعها م�شتقر من العدد الإجمايل للحالت القائمة 

الذي بلغ 8282 حالة قائمة.

»خور امللح« يف �صلطنة ُعمان.. موقع اأ�صبه بـ»علبة مكياج«

امل�شهد  هذا  اإىل  والنظر  التدقيق  الأوىل من  لل�هلة 

ب�شف�ف من احلفر املربعة فى �شلطنة ُعمان، قد يعتقد 

املتابع اأنه اأمام ل�ح األ�ان عمالق، لكن يف ال�اقع اإنها 

منطقة ُتعرف با�شم »خ�ر امللح« وتقع ب�لية قريات 

يف حمافظة م�شقط، واأطلق �شكان ولية قريات و�شف 

الناجت من املالحات نظًرا  امللح  الأبي�ص« على  »الذهب 

لال�شتخدامات الكثرية له ولقيمته القت�شادية املرتفعة.

للملح  امل�شدرة  ال�ليات  اإحدى  قريات  ولية  تعد 

منذ القدم، وا�شتهر خ�ر امللح بال�لية با�شتخراج امللح 

عرب اأح�ا�ص التجفيف، وعمل �شكان ولية قريات يف 

الطلب  امللح منذ �شن�ات ط�يلة، حيث كان  ا�شتخراج 

يتزايد �ش�اء لأغرا�ص الطبخ اأو ل�شركات التنقيب عن 

النفط، وذلك وفقا ملا ن�شرته �شبكة »CNN« بالعربية.

تناقلتها  مت�ارثة  �شناعة  امللح  ا�شتخراج  ويعد 

الأجيال عرب ال�شنني يف �شلطنة ُعمان، ويتم تخ�شي�ص 

عملية  اإىل  املياه  تخ�شع  حيث  البحر،  ملياه  اأح�ا�ص 

بعدها  ليتم  ال�شم�ص،  اأ�شعة  خالل  من  طبيعية  تبخر 

ثم  ومن  وتنقيته،  املتبقية  املياه  من  امللح  جتفيف 

تخزينه، وت�شتغرق عملية الت�شنيع من اأ�شب�ع اإىل 10 

امللح،  ل�شناعة  الأمثل  امل��شم  ه�  ال�شيف  وُيعد  اأيام. 

اإذ ارتفاع درجات احلرارة التي ت�شهم ب�شدة يف عملية 

امل�ش�ر  ي�ثق  ال�شدد،  هذا  ويف  الطبيعية.  التبخري 

العماين حممد الرزيقي م�شاهد ج�ية رائعة لأح�ا�ص 

حديثه  يف  الرزيقي  ويق�ل  ال�لية،  يف  امللح  جتفيف 

مع م�قع »CNN« اإن �شلطنة ُعمان تزخر بالعديد من 

امل�ارد الطبيعية، واأنه قرر ت�ثيق خ�ر امللح حيث يتم 

اإنتاج امللح باأيدي وطنية.

»ف�صيحة الفيديو«

 تالحق العبة كرة قدم

نيك�ل،  يل  الربيطانية،  القدم  كرة  لعبة  اأ�شبحت 

م�قع  على  ق�شائية  دعاوى  رفعن  فتيات   4 من  واحدة 

اإباحي، قر�شن مقاطع حميمية لهن دون م�افقتهن.

وذكرت �شحيفة »ديلي ميل« الربيطانية، اأن نيك�ل 

بال�ص  كري�شتال  نادي  �شف�ف  يف  وتلعب  عاًما«   26«

اللندين، احتفظت مبقاطع فيدي� و�ش�ر حميمية عندما 

امل�اد  بهذه  نيك�ل  واحتفظت  الـ18.  �شن  يف  كانت 

عر�شها  الذي  الأمر  كالود«،  »اآي  اخلا�شة  الب�شرية 

لل�شرقة، فقد ا�شت�ىل عليها قرا�شنة قدم�ها مل�قع اإباحي 

�شهري. ورغم اأنه متت اإزالة هذه اللقطات من امل�قع بعد 

الالعبة  اأن  اإل  الإلكرتونية،  الر�شائل  من  هائلة  م�جة 

الربيطانية ما�شية يف املالحقة القان�نية.

فقد  امل�شكلة  حتل  مل  الإزالة  اأن  لك�ن  ذلك  وياأتي 

انت�شر الفيدي� على الإنرتنت، مما ت�شبب باأ�شرار بالغة 

لالعبة كما تق�ل. وت��شح نيك�ل يف الدع�ى الق�شائية 

ولية  يف  ملحكمة  واملقدمة  �شفحة   179 من  امل�ؤلفة 

عام  ملدة  الريا�شة  عن ممار�شة  ت�قفت  اإنها  كاليف�رنيا 

ب�شبب حمنة الفيدي�.

نف�شي  �شرر  من  تعاين  الربيطانية  الفتاة  تزال  ول 

النتحارية، وهناك  والأفكار  ذلك اخل�ف  كبري، مبا يف 

3 بريطانيات اأخريات ي�شاركن يف الدع�ى الق�شائية.

وفاة الفــــنان امل�صـــــري �صيــــــد م�صـــطفىاإطالق 20 وعاًل جبلًيا مهدًدا باالنقرا�س يف ال�صعودية

غيب امل�ت الفنان امل�شري �شيد م�شطفى �شباح ال�شبت عن عمر يناهز الـ66 

التمثيلية  املهن  نقابة  اأعلنت  ما  ح�شب  لها،  تعر�ص  مفاجئة  �شحية  اأزمة  بعد 

مب�شر. ومت ت�شييع جثمان الفنان الراحل بعد اأداء �شالة الظهر مب�شجد ال�شيدة 

و�شط  عائ�شة  ال�شيدة  العائلة مبنطقة  اجلثمان مبقابر  ودفن  بالقاهرة،  عائ�شة 

العا�شمة امل�شرية القاهرة. ولد الفنان الراحل يف اأكت�بر عام 1955، و�شارك 

يف العديد من الأعمال ال�شينمائية والدرامية التي جعلت منه وجها ماأل�فا، حتى 

اإنه ترك من خلفه ما يزيد على 450 عمالً فنًيا �شارك يف بط�لته.

وم�شل�شل  اأع�ام،   3 قبل  الذي عر�ص  الدم«  »�شل�شال  م�شل�شلي  اآخرها  كان 

اإىل  بالإ�شافة  املا�شي،  العام  يف  عر�ص  الذي  �شربي  ليا�شمني  تانية«  »فر�شة 

ر�شيد كبري من الأفالم.

وحا�شرت الفنان الراحل العديد من ال�شائعات خالل الأ�شهر املا�شية، حينما 

اأزمات �شحية  من  معاناته  العالج يف ظل  تلقي  اأجل  من  املال  يجد  ل  اإنه  قيل 

خمتلفة.

اأم�ص  ال�شع�دية، �شباح  الفطرية يف  احلياة  لتنمية  ال�طني  املركز  اأطلق 

ال�شبت، 20 وعالً جبلًيا مهدًدا بالنقرا�ص باملتنزه ال�طني يف حمافظة بلجر�شي 

الباحة.  منطقة  ن�عها يف  من  الأوىل  هي  ال�شع�دية، يف خط�ة  غرب  جن�ب 

واأكد اأمري منطقة الباحة الأمري الدكت�ر ح�شام بن �شع�د بن عبدالعزيز، الذي 

تاأهيلها  واإعادة  الفطرية،  احلياة  على  املحافظة  �شرورة  على  املنا�شبة،  رعى 

يف املنطقة تنفيًذا لت�جيهات القيادة للحفاظ على البيئة ومك�ناتها الطبيعية، 

ومتا�شًيا مع خطط املركز ال�طني لتنمية احلياة الفطرية وبالتن�شيق مع فرع 

لتنمية  ال�طني  املركز  تعاون  اإىل  بالإ�شافة  والزراعة،  واملياه  البيئة  وزارة 

الغطاء النباتي ومكافحة الت�شحر. ي�شار اإىل اأن ال�عل ه� حي�ان جبلي ي�شبه 

اإىل  اإىل اخللف ي�شل ط�لهما  املاعز يف مظهره العام وميتاز بقرنني معك�فني 

45 �شم تقريًبا، ولديه خ�شلة �شعرية حتت الذقن ت�شبه اللحية. وللذك�ر من 

هذه احلي�انات عرف من ال�شعر على منت�شف الظهر، ول�ن �شعرها بني داكن. 

وتتميز هذه ال�ع�ل باأطرافها الق�ية والق�شرية.

 Dior اختارت دار

تقدمي جمموعتها 

اخلا�صة برحالت 

2022 يف العا�صمة 
اليونانية اأثينا، 

وحتديًدا يف اأحد 

مالعبها الريا�صية 

الأ�صطورية، وذلك 

بح�صور حوايل 

400 �صيف من 
حول العامل �صهدوا 

على براعة هذه الدار 

العريقة يف اإحياء 

املا�صي وفق قواعد 

احلا�صر وخطط 

امل�صتقبل.

اعتماد اأثينا كوجهة 

لهذا العر�س جاء 

باعتبارها »مهد 

احل�صارة الغربية 

والفنون الأوروبية« 

بح�صب بيان 

 ،Dior اأ�صدرته دار

اأما تقدميه يف 

ملعب »باناتينايك« 

الأ�صطوري فيعود 

ملا يج�صده هذا املكان 

من �صلة و�صل 

بني العهد القدمي 

وال�صباب املعا�صر.



دعــت وزارة الصحــة المواطنيــن والمقيميــن البالغين من العمر 50 عاما فما فوق والذين أكملوا 3 أشــهر من أخذ 
الجرعــة الثانيــة مــن تطعيــم “ســينوفارم” إلى ضــرورة المبادرة والتســجيل ألخــذ الجرعة المنشــطة من تطعيم 

“فايزر بيونتيك”.

بـــأن تطبيـــق  الصحـــة  ولفتـــت وزارة 
“مجتمع واعي” سيقوم بشكل تلقائي 
بعـــد مرور 3 أشـــهر من تلقـــي الجرعة 
الثانية من تطعيم “سينوفارم” بإظهار 
الشـــعار باللون األصفر تنبيًها لضرورة 
وســـيعود  المنشـــطة،  الجرعـــة  أخـــذ 

الشعار للظهور باللون األخضر مجدًدا 
بعد أخذ الجرعة المنشطة.

وأكـــدت الوزارة مأمونيـــة التطعيمات 
ونســـبة فاعليتهـــا الكبيرة، وإســـهامها 
المصاحبـــة  األعـــراض  تخفيـــف  فـــي 
عند اإلصابـــة بالفيروس، موضحة أن 

التطعيم يقلل من نسبة نقل الفيروس 
المتطعميـــن  بغيـــر  مقارنـــة  لآلخريـــن 
وتكويـــن  الحمايـــة  فـــي  والفاعليـــة 

المناعة المجتمعية.
تواصـــل  البحريـــن  مملكـــة  أن  يذكـــر 
تكثيـــف جهودهـــا مـــن خـــال الحملة 

الوطنية للتطعيم، بهدف الحفاظ على 
صحة وسامة الجميع، كما تستمر في 
الحمات التوعوية الهادفة إلى زيادة 
الحيطـــة والحـــذر وضـــرورة مواصلة 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
والتدابير الوقائية والقرارات الصادرة 
عـــن الجهـــات المعنيـــة حفاظـــا علـــى 
ســـامة الجميع من أجل القضاء على 
الفيـــروس والعـــودة للحيـــاة الطبيعية 

في أسرع وقت.

المنامة - بنا

دعوة البالغين 50 عاما فما فوق للتسجيل لـ “المنشطة”
“الصحة”: “مجتمع واعي” يظهر بعد 3 أشهر تنبيها يحمل شعار اللون األصفر
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غــًدا أول أيــام فصــل الصيــف فــي البحريــن
أفاد الباحث الفلكي محمد العصفور 
أن مملكة البحرين ستشهد بمشيئة 
هللا دخـــول فصل الصيـــف فلكًيا أو 
مـــا يســـمى بــــ “االنقـــاب الصيفـــي” 
فـــي تمام الســـاعة 06:32 من صباح 
يـــوم غد اإلثنيـــن الموافق 21 يونيو 
الجاري، والذي يعتبر أطول فصول 
الســـنة في النصـــف الشـــمالي للكرة 
األرضيـــة ويســـتمر لمـــدة 93 يومـــا 

و15 ساعة و49 دقيقة. 
الشـــمس  أن  العصفـــور  وأضـــاف 
ستشرق في أول أيام فصل الصيف 
في مملكة البحرين في تمام الساعة 
جهـــة  أقصـــى  مـــن  صباحـــا   04:45
من شـــمال الشـــرق وتغرب في تمام 
الســـاعة 06:32 مســـاء فـــي أقصـــى 
جهة من شمال الغرب مسجا بذلك 

أطول فترة نهار في هذا العام لمدة 
13 ساعة و46 دقيقة و59 ثانية.

وأوضـــح أن الشـــمس ســـتكون فـــي 
يـــوم االنقـــاب الصيفـــي فـــي أعلى 
نقطة لها في السماء وتكون أشعتها 
عمودية على المناطق الواقعة على 
ميـــان  وبســـبب  الســـرطان،  مـــدار 

محـــور األرض 23.5 ْ تكـــون أشـــعة 
الشمس مائلة على المناطق الواقعة 
على مدار الجـــدي، لذلك يبدأ فصل 
الشـــتاء في النصـــف الجنوبي للكرة 

األرضية.
واختتـــم العصفـــور أن أول يوم من 
فصل الصيف في النصف الشـــمالي 
بأطـــول  يتميـــز  األرضيـــة  للكـــرة 

فتـــرة نهـــار وأقصر فترة ليـــل وتبدأ 
ســـاعات النهار بالتناقـــص تدريجيا، 
بينمـــا يحصـــل العكس فـــي النصف 
حيـــث  األرضيـــة،  للكـــرة  الجنوبـــي 

يكـــون أول يـــوم من فصل الشـــتاء 
ويتميـــز بأطـــول فتـــرة ليـــل وأقصر 
فتـــرة نهـــار وتبـــدأ تناقص ســـاعات 

الليل تدريجيا.

محرر الشؤون المحلية

حظــر العمــل وقــت الظهيــرة اعتبــاًرا مــن أول يوليــو
ــة ــي ــن ــه ــم ــة ال ــ ــام ــ ــس ــ حــــمــــيــــدان: الـــبـــحـــريـــن ســـبـــاقـــة بــتــطــبــيــق اشــــتــــرطــــات ال

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أنهـــت 
اســـتعداداتها  كافـــة  االجتماعيـــة 
لإلشـــراف على تطبيق القرار الوزاري 
بشـــأن حظـــر   ،2013 لســـنة   )3( رقـــم 
العمل تحت اشـــعة الشـــمس واألماكن 
المكشـــوفة فـــي فتـــرة الظهيـــرة مـــن 
الســـاعة  وحتـــى  ظهـــرا   12 الســـاعة 
يوليـــو  شـــهري  مـــن  عصـــرا  الرابعـــة 
وأغســـطس، والذي يهدف إلى حماية 
العمـــال وتأمين ســـامتهم من أخطار 
اإلجهـــاد الحـــراري وضربات الشـــمس 
ومختلـــف أمراض الصيـــف والحد من 
الحـــوادث المهنية، خـــال هذه الفترة 
مـــن العـــام والتـــي تشـــهد ارتفاعا في 
ونســـب  الحـــرارة  درجـــات  معـــدالت 

الرطوبة في مملكة البحرين.

وقـــد باشـــرت وزارة العمـــل والتنميـــة 
توعيـــة  حملـــة  بتنفيـــذ  االجتماعيـــة 
اســـتهدفت أصحـــاب العمـــل والعمـــال 
لبيـــان أهميـــة االلتزام بالقـــرار، تمثلت 
فـــي تزويـــد أصحـــاب العمل بنشـــرات 
إرشـــادية، إضافة إلى إعداد مطويات 
تتضمـــن  متعـــددة  بلغـــات  وإعانـــات 
تأثيـــر  عـــن  ومعلومـــات  إرشـــادات 
درجـــات الحرارة المرتفعة على صحة 
وســـامة العمـــال أثناء مزاولـــة المهام 
الوظيفيـــة، فضـــا عـــن تقديـــم ورش 
عمـــل افتراضيـــة لمشـــرفي الســـامة 
المهنيـــة في منشـــآت القطاع الخاص؛ 
إلطاعهم على مستجدات ومتطلبات 
مـــن  للوقايـــة  الازمـــة؛  االشـــتراطات 

أمراض الصيف والحوادث المهنية.

وفـــي تصريـــح له بهذه المناســـبة، أكد 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر 
جميـــل حميـــدان، أن حـــرص مملكـــة 
البحريـــن على تطبيق هذا القرار يأتي 
التزاما منهـــا بمبادئ حقوق اإلنســـان، 
خصوصا حق العمـــال في توفير بيئة 
العمـــل اآلمنـــة والصحية، مشـــيرا إلى 
أن المملكـــة تعـــد مـــن الدول الســـباقة 
في مجال تطبيق مبادئ واشتراطات 
الســـامة المهنيـــة تعزيـــزا لبيئة العمل 
مـــن  والخاليـــة  واآلمنـــة  المنتجـــة 
الحـــوادث المهنية، مؤكـــدا أن تطبيق 
قرار حظر العمل وقت الظهيرة خال 
السنوات الماضية ساهم في الحد من 
مخاطر إصابات العمل، منوها بحرص 
الـــوزارة علـــى عـــدم تأثـــر ســـير العمل 

التـــي تنفذهـــا  القائمـــة  بالمشـــروعات 
المؤسسات والشـــركات وإنجازها في 
األوقـــات المحـــددة لهـــا، خصوصـــا أن 
القـــرار يشـــكل حافزا علـــى المزيد من 
اإلنتاجيـــة عبـــر إعـــادة توزيـــع الجهد 

البشري واالستفادة من إعادة جدولة 
ساعات العمل خال اليوم.

قيـــام  أهميـــة  إلـــى  حميـــدان  ولفـــت 
المنشـــآت بتعزيـــز جهودها في توعية 
العمال حول أمراض الصيف والوقاية 
منهـــا وبيـــان المخاطـــر الناتجـــة مـــن 
تعرضهـــم  بســـبب  الحـــراري  اإلجهـــاد 
ألشـــعة الشـــمس المباشـــرة فـــي هـــذه 
الفتـــرة إضافـــة الـــى توفيـــر الرعايـــة 
الصحية الشاملة واإلسعافات األولية 
وإيجاد الحلول الفنية المناســـبة التي 
من شـــأنها تقليل نسبة درجة الجرارة 
والرطوبـــة، مشـــيدا فـــي هذا الســـياق 
بالتزام منشآت القطاع الخاص خال 
السنوات الماضية بهذه القرار، مشددا 
فـــي الوقت ذاتـــه على أن الـــوزارة لن 

تتهاون في رصد المخالفات، وســـيتم 
بحـــق  القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 

المخالفين.
وينـــص القـــرار الـــوزاري بشـــأن حظـــر 
العمـــل وقـــت الظهيـــرة بأنـــه “يعاقـــب 
كل مـــن يخالـــف أحـــكام هـــذا القـــرار 
فـــي  عليهـــا  المنصـــوص  بالعقوبـــات 
المـــادة )192( من قانون العمل األهلي 
لســـنة   )36( رقـــم  بالقانـــون  الصـــادر 
2012، والتـــي تنـــص على أنـــه يعاقب 
ا من أحـــكام الباب  كل مـــن يخالـــف أيًّ
)15( والقـــرارات الصـــادرة تنفيـــًذا لـــه 
بالحبس مدة ال تزيد على ثاثة أشهر 
وبالغرامة التي ال تقل عن 500 دينار، 
وال تزيـــد عـــن ألـــف دينـــار أو بأحـــدي 

هاتين العقوبتين”.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جميل حميدان

“تمكين” يجتمع بـ “معاهد التدريب” ويبحث تحديات القطاع
ــة مــــــع مـــــؤســـــســـــات الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص ــ ــ ــراك ــ ــ ــش ــ ــ ــًزا لــــمــــبــــدأ ال ــ ــ ــزي ــ ــ ــع ــ ــ ت

عقد صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” اجتماعا 
عبـــر تقنيـــة االتصال المرئي مـــع جمعية 
البحريـــن لمعاهد التدريـــب، جرى خاله 
استعراض أبرز التوجهات اإلستراتيجية 
الفتـــرة  فـــي  “تمكيـــن”  ينتهجهـــا  التـــي 
الحالية لتطوير دعم التدريب والتأهيل 
للكوادر البحرينية فـــي القطاع الخاص، 
ودور المعاهـــد التدريبيـــة فـــي المملكـــة 
فـــي تقديم البرامج والدورات التدريبية 
التوجهـــات  هـــذه  مـــع  تتماشـــى  التـــي 
وتســـاهم في بنـــاء قـــدرات البحرينيين 
وصقل معارفهـــم ومهاراتهم بما يتاءم 
مـــع احتياجـــات ســـوق العمـــل الحاليـــة 

والمستقبلية.
“تمكيـــن”،  لــــ  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
حســـين محمـــد رجـــب، إن هـــذا اللقـــاء 

يأتي فـــي إطار حـــرص “تمكيـــن” الدائم 
علـــى التشـــاور مع الشـــركاء في مختلف 
القطاعـــات، واالســـتماع إلـــى مرئياتهـــم، 
علـــى  “تمكيـــن”  بتوجهـــات  وتعريفهـــم 
صعيـــد تطويـــر برامجهـــا وخدماتها في 
مجال النهوض بالكوادر الوطنية تأهيا 
فـــي  المســـاعدة  إلـــى  إضافـــة  وتدريبـــا 
تطويـــر أداء مؤسســـات القطاع الخاص 
ورفـــع مســـاهمتها فـــي الناتـــج المحلـــي 

اإلجمالي.
وأكد رجب أن اهتمـــام “تمكين” بتطوير 
يأتـــي  البحريـــن  فـــي  التدريـــب  قطـــاع 
فـــي  األساســـي  دورهـــا  مـــن  انطاقـــا 
والحـــرص  البحرينييـــن  تدريـــب  دعـــم 
علـــى التواصـــل مـــع الشـــركاء المعنييـــن 
والتنســـيق مـــع جمعية البحريـــن لمعاهد 

التدريب؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك 
تواجههـــا  التـــي  التحديـــات  وتجـــاوز 
االســـتثنائية  الظـــروف  المعاهـــد خـــال 
علـــى  التعـــرف  إلـــى  إضافـــة  الراهنـــة، 
أفضل الحلول والممارســـات التي يمكن 
تطبيقها في هذا اإلطار، وذلك بناًء على 
الشـــراكة المثمـــرة بيـــن الجانبيـــن والتي 
ترمي إلـــى تطوير قطـــاع التدريب ككل 

في مملكة البحرين.
مـــن جانبه، أعـــرب رئيس مجلـــس إدارة 
جمعيـــة البحرين لمعاهد التدريب نواف 
الجمعيـــة  وتقديـــر  شـــكر  عـــن  الجشـــي 
وجميع المعاهد المنضوية تحت مظلتها 
لصنـــدوق العمل “تمكيـــن” ممثا برئيس 
مجلس إدارته الشـــيخ محمد بن عيسى 
آل خليفة ورئيســـه التنفيذي حســـين بن 

رجـــب علـــى مـــا يقومـــون به مـــن جهود 
لدعم قطاع التدريب، وذلك انطاقا من 
الدور الحاســـم الذي تنهض بـــه “تمكين” 
في ضمـــان اســـتدامة عمل وتطـــور هذا 
القطاع ومواصلـــة مهمته كأداة تنفيذية 

لتحقيـــق أهداف الحكومـــة الموقرة في 
تدريـــب الكـــوادر البحرينيـــة ضمن رؤية 
تـــم خـــال  إنـــه  الجشـــي  2030. وقـــال 
اللقـــاء طرح “أفـــكار ورؤى تنم عن رؤية 
ناضجـــة وتصـــور واضـــح بشـــأن كيفيـــة 

المضي قدما في تطوير قطاع التدريب، 
وهذا يدفعنا بكل تأكيد لمزيد من العمل 
مســـتقبل  بشـــأن  وللتفـــاؤل  المشـــترك، 
القطاع رغـــم التحديات”، منوها بحرص 
تمكيـــن على تطويـــر برامج وآليات دعم 
التدريب بما يصب في جودة واستدامة 

خدمات التدريب.
وأشـــار إلى أن جمعية معاهـــد التدريب، 
الممثـــل  كونهـــا  حقيقـــة  مـــن  وانطاقـــا 
الرسمي المعتمد لجميع معاهد التدريب 
فـــي البحريـــن ومظلـــة لجميـــع المعاهد، 
تحـــرص على أن تكون قناة فاعلة دائمة 
بيـــن تمكيـــن مـــن جهـــة وجميـــع معاهـــد 
التدريـــب مـــن جهـــة أخـــرى، وذلـــك بمـــا 
يحقـــق األهداف التـــي ينشـــدها الجميع 

بأقصى فاعلية ممكنة.

المنامة - البحرين لمعاهد التدريب

لقاء “تمكين” بجمعية معاهد التدريب

محمد العصفور
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بلـــدي  مجلـــس  عضـــو  طالـــب 
الشمالية عبدهللا القبيسي بإيقاف 
اإلجـــراءات المتخـــذة بحـــق عدد 
مـــن مخالفـــات البنـــاء فـــي المدن 
اإلســـكانية القديمة والحديثة في 
تـــم  الشـــمالية والتـــي  المحافظـــة 

رفعها للنيابة العامة.
إن  “البـــاد”  لــــ  القبيســـي  وقـــال   
بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية قامـــت 
برفع عدد من المخالفات الصادرة 
بحـــق مواطنين إلـــى القضاء، في 
الوقـــت الـــذي ينتظـــر المواطنـــون 
المبانـــي  تنظيـــم  قانـــون  صـــدور 
الجديـــد والـــذي تم االتفـــاق عليه 
وأمانـــة  البلديـــة  المجالـــس  بيـــن 
العاصمة ووزارة البلديات ووزارة 
أن  القبيســـي  وأكـــد  اإلســـكان. 
الحاليـــة  المخالفـــات  مـــن   %  90

ســـيتم إســـقاطها عـــن المواطنين 
وفقـــا للقانـــون الجديد، مســـتغربا 
مـــن اإلجـــراء الـــذي أقدمـــت عليه 
البلدية المنطقة الشمالية دونا عن 
البلديات األخرى بحق المواطنين 
الذين تعـــود بعض مخالفاتهم إلى 
15 ســـنة ويزيـــد، فضا عـــن كون 
هـــذه البيـــوت هـــي ضمـــن قوائـــم 

وطالـــب  البلديـــة.  لـــدى  الترميـــم 
علـــى  بالموافقـــة  البلـــدي  العضـــو 
إنشـــاء  بشـــأن  المجلـــس  اقتـــراح 
لجنة فض المنازعات في األحياء 
الســـكنية، والتي من شأنها الفصل 
والمنازعـــات  المخالفـــات  فـــي 
وســـط األحيـــاء الســـكنية بصورة 
وديـــة بهـــدف حمايـــة المواطنيـــن 
قبـــل تحويلهـــا للقضـــاء. واختتـــم 
القبيســـي بالقـــول “إن اســـتعجال 
البلدية برفـــع المخالفـــات للقضاء 
أن  خصوصـــا  محلـــه  غيـــر  فـــي 
الجديـــد  المبانـــي  تنظيـــم  قانـــون 
في اإلجـــراءات النهائية لصدوره، 
والذي يســـقط المخالفـــات القائمة 
عن المواطنين فضا عن الظروف 
يعيشـــها  التـــي  الصعبـــة  الماديـــة 
معظم المواطنين في ظل جائحة 

كورونا واألوضاع الحالية”.

مؤكدا أن 90 % من المخالفات تسقط وفًقا للقانون الجديد
القبيسي يطالب بوقف اإلجراءات بحق مخالفات البناء في “الشمالية”

2000 زيارة ميدانية الدارة التفتيش بـ “التجارة”
ــح مــخــالــفــات ــي ــح ــص ــرة وت ــم ــت ــس ــابـــة والــتــوعــيــة م حـــمـــات الـــرقـ

أكـــد الوكيل المســـاعد للرقابـــة والموارد بـــوزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة عبـــد العزيـــز األشـــراف بـــأن إدارة 
التفتيـــش بالـــوزارة مســـتمرة فـــي الحمـــات التفتيشـــية 
والتوعوية؛ للتأكد من التزام المحال الصناعية والتجارية 
 )68( رقـــم  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  بقـــرار 
لســـنة 2021 بغْلق المحال الصناعيـــة والتجارية احترازيا 
CO� (الحتـــواء ومنع انتشـــار فيـــروس كورونا المســـتجد 
VID�19(، باإلضافـــة إلـــى التحقق مـــن التطبيق الصحيح 
لإلجـــراءات والتدابيـــر الصحية في القطاعـــات التجارية 
األساســـية التي تم اســـتثناؤها من اإلغاق بحسب القرار 

المذكور.
وأضـــاف أنـــه خـــال الزيـــارات الميدانيـــة التي يقـــوم بها 
مأمورو الضبط القضائي بإدارة التفتيش والتي تستهدف 
في المقام األول توعية وإرشاد أصحاب المحال التجارية 
بتطبيق القرارات بالشكل السليم، فقد تم تصحيح أوضاع 
العديد من المخالفات التي تم رصدها، على سبيل المثال 
قيام بعض المحات التجارية بوضع مواد وســـلع غذائية 
معـــدودة في محاتهـــم؛ ليتمكنـــوا من اســـتقبال العماء، 
وهذه المحال ال تعتبر ســـوبرماركت أو هايبرماركت ليتم 
اســـتثناؤها مـــن الغلق، ومع ذلك تم وبالتعاون والتنســـيق 
مع أصحاب هذه المحات إغاق األقســـام غير الضرورية 
واإلبقاء على قســـم بيع المواد الغذائية والمنظفات فقط، 

ممـــا يتيـــح لهـــم اســـتقبال العمـــاء، ويأتـــي هـــذا اإلجراء 
تطبيقـــا لجوهـــر القـــرار بفتح المحـــال األساســـية وتقليل 

الخروج واالختاط لما دون الضرورة. 
وبّين األشـــراف أنه خال األسبوع الماضي تم تنفيذ أكثر 
مـــن 2000 زيـــارة ميدانيـــة، بكافـــة مناطـــق ومحافظـــات 
المملكـــة، ومختلف القطاعات ســـواء المســـتثناة من قرار 
الغلق أو المحات التي تزاول أنشطتها عن طريق الطلبات 
الخارجيـــة والتوصيـــل؛ بهـــدف التحقق مـــن تطبيق كافة 
اإلجـــراءات الـــواردة في القرارات الحكومية كٌل بحســـب 
المســـموح لـــه، حيـــث تـــم رصـــد مخالفـــات بســـيطة بدًءا 
مـــن صدور القـــرار حتى تاريخـــه، وتم اتخـــاذ اإلجراءات 

التصحيحة الفورية بخصوصها.

المنامة - بنا

مخالفة 101 مطعم ومقهى
فـــي إطـــار تكثيـــف الحمـــات التفتيشـــية للتأكـــد مـــن تطبيـــق 
اإلجـــراءات االحترازيـــة للتصدي لفيروس كورونـــا )كوفيد19�(، 
واصلت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة زياراتها التفتيشـــية 
المنشـــآت باالشـــتراطات الصحيـــة والقـــرارات  التـــزام  لمتابعـــة 
األخيرة المنصوص عليها، وقد قام مفتشو قسم مراقبة األغذية 
يوم أمس الســـبت، بزيارة تفتيشية شـــملت 253 مطعًما ومقهى 
يقدم أطعمة ومشـــروبات تم خالها مخالفـــة 101 منها، وإغاق 
مطعـــم غلقـــا احترازيـــا لمـــدة أســـبوع واحـــد، حيـــث تـــم اتخـــاذ 

اإلجراءات الازمة إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.

المنامة - وزارة الصحة

االستعانة بعلوم الفضاء لتنفيذ 40 % من أهداف التنمية المستدامة
المعمقـــة  والدراســـات  البحـــوث  مازالـــت 
لعالم الفضـــاء الخارجي، تثبـــت الكثير من 
االكتشافات التي يمكن االستفادة منها في 
مشـــروعات ُتستثمر ألغراض سلمية تصب 
فـــي تحقيـــق مزيد مـــن التطـــور واالزدهار 
واألمـــن واالســـتقرار لســـكان المعمـــورة، إذ 
يعتبـــر ذلك مـــن ضمن أولويـــات عمل كثير 
من الدول لتحســـين جودة الحياة وحماية 
اســـتخدام  ويتفـــاوت  األرض.  كوكـــب 
تكنولوجيات اســـتثمار الفضاء واالستفادة 
منـــه بين مختلـــف البلدان؛ وذلـــك لتحقيق 
أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، 
إذ بينت الدراسات األممية المنشورة أن 40 
% من أهداف التنمية المســـتدامة الســـبعة 
عشـــر ال يمكن تحقيقها من دون االستعانة 

الفضـــاء والتقنيـــات ذات  بعلـــوم  مباشـــرة 
الصلـــة، وهو ما يعكس أهميـــة هذا القطاع 

الواعد بالتحدي واإلنجاز. 
كمـــا أن بقيـــة أهـــداف التنمية المســـتدامة 
تتطلب االستعانة بتقنيات الفضاء بصورة 

غير مباشرة لغرض تحقيقها.
علـــوم  أهميـــة  البحريـــن  وأدركـــت مملكـــة 
وطنيـــة  هيئـــة  تأســـيس  عبـــر  الفضـــاء 
متخصصة بذلك فـــي العام 2014، وعملت 
الوعـــي  نشـــر  علـــى  البدايـــة  فـــي  الهيئـــة 
المجتمعي بأهمية علوم الفضاء ثم انتقلت 
التثقيـــف بأهـــداف  لمرحلـــة جديـــدة عبـــر 
ومشـــروعات الهيئة وتعزيز الوعي بأهمية 
علوم الفضاء في تحقيق التنمية الشـــاملة 
والمستدامة، فضاً عن تحفيز المستثمرين 
ورواد األعمال على التفكير في االســـتثمار 

بمجـــاالت علـــوم الفضـــاء وإبـــراز قصـــص 
نجـــاح الكـــوادر البحرينية التـــي تعمل في 

مجال الفضاء.
وحظيـــت مملكـــة البحريـــن ُممثلـــة بالهيئة 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء التي تضـــم كوادر 
وطنيـــة مؤهلة ومدربـــة، بتمثيٍل في أعرق 
هيئة معنية بشـــؤون الفضاء، وهي مكتب 
األمم المتحدة لشـــؤون الفضـــاء الخارجي 
والذي تم تُأسيسه بالعام 1958، كما حازت 
الهيئـــة على عضويـــة اللجـــان المنبثقة عن 

هذا المكتب العريق.
ووضعـــت الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ضمـــن خطـــة 
عملهـــا، وذلـــك لاســـتفادة مـــن تطبيقـــات 
علوم الفضاء بما يسهم في تحسين جودة 
والمعلومـــات  االســـتقرار  وتوفيـــر  الحيـــاة 

المفيـــدة، ومن أبـــرز التطبيقـــات الميدانية 
لتقنيـــات  توظيـــف  مـــن  جـــرى  مـــا  لذلـــك 
الذكاء الصناعي في الرصد اآللي ألشـــجار 
النخيل القائمة على أرض البحرين وحصر 
الرقعـــة الخضـــراء ومتابعـــة تغيرها، حيث 
قاعـــدة  أول  إنشـــاء  الهيئـــة  اســـتطاعت 
معلومـــات جغرافيـــة زراعيـــة متخصصـــة 
في أشـــجار النخيل، وتم االســـتعانة بصور 
األقمـــار الصناعيـــة فائقة الدقة فـــي تمييز 
هـــذا النوع مـــن األشـــجار، وحســـاب تعداد 
توزيعهـــا  وتحديـــد  الجغرافـــي  النخيـــل 
الجغرافـــي والتأكـــد من صحتهـــا، وذلك ما 
يســـهم في تمكين الباحثين والمســـتثمرين 
من تنفيذ مشـــروعات ترتبط بمجال األمن 
الغذائـــي عـــن األشـــجار والنخيـــل، ويصب 
بشـــكٍل كبيـــر فـــي االرتبـــاط بمجـــال األمن 

الموضوعـــات  مـــن  يعتبـــر  الـــذي  الغذائـــي 
بأهـــداف  المرتبطـــة  والجوهريـــة  المهمـــة 

التنمية المستدامة.
ومـــن التحديـــات العالميـــة الماثلـــة حاليـــًا 
موضـــوع التغُير المناخـــي، حيث يمكن من 
خال اســـتخدام تقنيات الفضاء الحصول 
علـــى معلومـــات أكبـــر وأكثـــر دقـــة لمراقبة 
حاالت التغُير المناخـــي ومواجهة األخطار 
المحدقة، وقد أنجزت الهيئة مجموعة من 
الدراسات في هذا الجانب منها على سبيل 
المثـــال دراســـة تغيـــرات درجـــات حـــرارة 

سطح األرض والبحر في مملكة البحرين.
كما تســـهم التقنيات الحديثة في تحســـين 
كفاءة استخدام الموارد المائية والزراعية، 
ورفع كفـــاءة القدرات التعليمية بالمجاالت 
الجديـــدة الواعـــدة التـــي تخضـــع للبحـــث 

العلمي باالستفادة من التطبيقات الحديثة، 
حيـــث تتيح تقنيات االتصال عن ُبعد التي 
ُتوفرهـــا األقمـــار الصناعيـــة فـــرص عديدة 
افتراضيـــة،  دروس  إقامـــة  عبـــر  للمعرفـــة 
بغـــض النظر عن موقـــع الطلبـــة والباحثين 

والدارسين والراغبين في تلقي المعرفة.
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك فـــإن االســـتفادة من 
بشـــكٍل  تســـهم  الفضـــاء  علـــوم  تطبيقـــات 
كبيـــر في إدارة الكوارث بشـــكٍل ُيقلص من 
األضرار والخســـائر ويحد من فقدان مزيد 
مـــن األرواح والممتلـــكات وهـــدر األمـــوال، 
إذ تســـهم التقنيـــات الحديثـــة فـــي تقديـــم 
إنـــذارات ُمبكـــرة بالكـــوارث، وهـــذا موجـــز 
بســـيط بشـــأن علـــوم الفضـــاء وتطبيقاتهـــا 
التـــي باتـــت حديث العصر ومحـــط اهتمام 

الدول الساعية للنمو والتطور.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

الجائحة ومكارم األخالق
Û  هــي المكرمــة، وهــو الواجــب، هــي المســئولية، وهــي األخاق الحميــدة، تلك

التــي تحلــى بهــا الوطــن خــال األســابيع القليلــة الماضيــة، الكتــف الــذي هــو 
بالكتــف، واليــد التــي هــي فــي اليد، والــروح المفعمــة باإليمــان والتوافق، هو 
الــذي ســاعد البحريــن مــرة أخرى علــى رأب أصداع الجائحــة، كل ذلك وأكثر 
منــه أدى إلــى لجــم اإلصابات مــن أكثر من ثاثة آالف، إلــى أقل من 700، هو 

ذاته الذي فرمل الوفيات ومن هم في “العناية المركزة”.
Û  هي اللجنة التنســيقية برئاســة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو الدور

الــذي لعبــه الفريــق الوطنــي بمنتهى الكياســة والهــدوء والكفــاءة، وقبل هذا 
أو ذاك هــي التوجيهــات الســامية الكريمــة لحضــرة صاحــب الجالــة الملــك 
حفظه هللا ورعاه بأن يتم وفوًرا تحجيم الجائحة، والبحث عن أرقى آليات 

االحتراز والتجنب، ووضع كل األمور في نصابها الصحيح.
Û  وبالفعل وخال أقل من أسبوعين مما يسمى بـ “نصف الغلق” تراجعت أعداد

اإلصابــات ممــا يقــارب مــن األربعــة آالف إصابــة يومًيــا إلــى أكثر من ســتمئة 
إصابــة بقليــل، وأعــداد الوفيات إلى أقل من عشــرة في بعــض األيام وننتظر 

تراجعها رغم تأرجحها في أيام أخرى.
Û  ورغــم أكثــر مــن نصف اإلغاق “70 %” تقريًبا، إال أن وتيرة االقتصاد أبت إال

أن تكــون تحــت الســيطرة، وإال أن تكون في الحــدود التي ال تصيب النمو أو 
النشاط باألذى، فصدرت األوامر من ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد حفظه هللا ورعاه بتدشين حزمة دعم جديدة 
مــن اآلن ولمــدة ثاثــة أشــهر قادمة بقيمــة 485 مليون دينار، يعنــي أكثر من 
مليــار و250 مليــون دوالر لدعــم القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة المتأثرة 

بنصف الغلق، وتلك التي أصابها الضيم بفعل تمدد وتحور جائحة كورونا.
Û  والمعــروف أن الحكومــة كانــت قــد أصــدرت فــي بدء التفشــي حزمــة داعمة

بقيمــة أربعــة مليــارات و300 مليون دينــار بحريني، تم صرفهــا بالكامل على 
للفيــروس  االستكشــافية  والمســحات  واللقاحــات  االحترازيــة  اإلجــراءات 
اللعيــن، باإلضافــة إلى تحمل رواتب البحرينيين في المؤسســات التي تعاني 

األمرين من أثر الجائحة الفادح ومن تداعياتها المتراكمة.
Û  وهــا نحــن اليــوم نقــف أمــام مكرمــة جديدة، أمــام حزمــة داعمة فاعلــة بإذن

هللا، صحيح أن حصر القطاعات واألنشــطة االقتصادية المتأثرة وتلك التي 
تعانــي مــازال يحتــاج إلى إعــادة نظر وأهمهــا الجامعات الخاصــة والمدارس 
ربمــا، حيــث إن تقنيــة “األون اليــن” مازالت ال تغــري “البعــض” باالنضمام إلى 
المنظومــة التعليميــة اعتقــاًدا بــأن التعليــم وجًهــا لوجــه أكثر نجاعــة وفائدة 
ومــردودا؛ وربمــا ألن هــذه التقنيــة مازالــت خاضعــة لمــن يتقنونهــا وحدهــم، 
أمــا الذيــن يتحفظون عليها، فمازال أمامهم مشــوار من الممارســة والتعاطي 
والتراكــم؛ حتــى يســتطيعوا التعامــل بــل والتفاعــل مــع “األون اليــن” وكأنهــا 

الحقيقة الكاملة والوجود المتكامل الحي.
Û  علــى أيــة حال، بادنــا مازالت بخير، والتوجــه والتجلي واالقتحــام المبرمج

لفيــروس كورونــا وتحوراتــه ومســتجداته ربمــا يكــون له أكبر األثــر في كبح 
جماح التفشي، وربما يكون هو الطريق الطويل الذي سوف يقودنا إلى صفر 
إصابــات وصفــر وفيــات؛ ألن هللا ال يضيع أجر من أحســن عمًا، “وقل اعملوا 

فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون”، وهللا الموفق والمستعان.

د. عبد اهلل الحواج

عبدالله القبيسي

ليلى مال اهلل

تشكيل فريق فني لفحص الكبائن التابعة لـ “السنية”
دعـــا رئيـــس مجلـــس األوقـــاف الســـنية الشـــيخ راشـــد 
الهاجـــري إلـــى تشـــكيل فريـــق فنـــي لفحـــص الكبائـــن 
التابعـــة لإلدارة بمختلـــف محافظات مملكـــة البحرين، 
وتوفير أدوات السامة بها كافة والعمل على استكمال 

االحتياجات واللوازم األمنية بها.
ووضـــع مجلـــس األوقاف الســـنية من أولوياته ســـرعة 
تحويـــل الكبائـــن المؤقتـــة للصـــاة كافـــة إلى مســـاجد 
فـــي محافظـــات مملكة البحرين كلها ســـواء في المدن 
المحســـنين  رغبـــات  بحســـب  الحاليـــة،  أو  الحديثـــة 
والمتبرعيـــن لبناء المســـاجد في مختلـــف المحافظات 

بالمملكة.
وتعرضت إحدى المصليات الخشبية )الكابينة( بمدينة 
حمـــد بالقـــرب مـــن دوار 17 أمـــس األول إلـــى تلفيـــات 
بســـبب اشـــتعال حريـــق بهـــا، تســـبب في تلـــف مرافق 
فـــي المصلـــى إضافـــة إلى ســـكن المـــؤذن الماصق له، 
وقـــد باشـــرت إدارة الدفـــاع المدنـــي مشـــكورة بإخماد 
الحريـــق واتخاذ كافة اإلجـــراءات الازمة، وفور تلقي 
اإلدارة البـــاغ عـــن الحـــادث والـــذي لم ينتـــج عنه أية 
أضرار بشـــرية ولله الحمد بادرت بالتنسيق مع الجهات 
المعنية الرســـمية واألهلية وجرى مباشـــرة العمل على 
توفير ســـكن مائم للمؤذن وتوفيـــر كافة االحتياجات 

األساسية التي تضررت بسبب الحريق.
يذكـــر أن مســـجدا يتم بناؤه حاليا على نفقة المحســـن 
إبراهيـــم محمد علي زينل فـــي أرض الكبينة المذكورة 
وهـــو فـــي المراحـــل النهائية حيـــث أنه مـــن المؤمل أن 

ينتهي البناء في 4 أشهر بإذن هللا تعالى.
وأكدت إدارة األوقاف السنية أنها تضع خدمة ورعاية 
وســـامة بيوت هللا عـــز وجل من الجوامع والمســـاجد 
والمرافـــق علـــى رأس أولوليـــات أعمالهـــا، بمـــا في ذلك 
صيانتها واإلشـــراف المباشـــر والمســـتمر عليهـــا لتلبية 
كل احتياجاتهـــا، وتهيئتهـــا لتأديـــة الصـــاة في أفضل 

األجواء.

المنامة - بنا

توفـــى الصحافي القدير هشـــام عدوان بعد 
صـــراع مع المـــرض. وكانت آخـــر المحطات 
المهنيـــة للفقيـــد بهيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
قبـــل تقاعـــده. ويعتبـــر الفقيد أحـــد األقام 
وتتلمـــذ  المحليـــة  بالصحافـــة  المعروفـــة 
علـــى يديـــه كثيـــر مـــن العناصـــر الصحافية 
زمـــاء  ونعـــى  الماضيـــة.  الســـنوات  طيلـــة 
المهنـــة وأصدقاء الفقيد عبر نشـــر تدوينات 
بحســـاباتهم بوســـائل التواصل االجتماعي. 
المحليـــة  الشـــؤون  قســـم  رئيـــس  وكتـــب 
والمحتـــوى اإللكترونـــي بصحيفـــة “البـــاد” 
الزميل راشد الغائب: “رحم هللا أستاذي في 
الصحافـــة، فقـــد تتلمذت على يديـــه عندما 
التحقت بصحيفة األيام، وكان صاحب قلم 
رهيف ومبادئ صلبة ومرجعا مهنيا”. وأشار 
الرئيـــس التنفيـــذي الســـابق لهيئـــة تنظيـــم 
سوق العمل أسامة العبسي إلى أن المرحوم 
كان زميا خلوقا وفيا وابن المربي الفاضل 

عادل عدوان. وغرد اإلعامي علي حســـين 
متذكـــرا الراحـــل الـــذي عمـــل معه فـــي أكثر 
مـــن برنامج تلفزيونـــي كان آخرهـــا برنامج 
“بعـــد رفـــع الجلســـة” حيـــث كان المرحـــوم 
معـــدا للبرنامج. وكتـــب “كنت أقول له دائما 

الصحافة تليق بك.. وليس الوظيفة”.
وذكـــر اإلعامـــي خالـــد محمـــد الخيـــاط انه 
علم البارحة بمرض المرحوم وأنه في حالة 

حرجـــة. وعبـــر عن خالص العـــزاء للصحافة 
البحرينية وعائلـــة عدوان. وغرد الصحافي 
حســـن محفـــوظ بـــأن البحرين فقـــدت أحد 
أبـــرز الصحافييـــن الذيـــن كان لهـــم دور في 
وتدريـــب  الصحافـــي  المحتـــوى  تطويـــر 
الصحافيين وقـــد كان من أكثر الصحافيين 
التزامـــا بالموضوعيـــة والمهنية وأخاقيات 
مهنـــة الصحافة. وكتب عضو لجنة الخبراء 
القانونييـــن بمنظمـــة العمـــل العربيـــة علـــي 
وأخـــا  صديقـــا  كان  عـــدوان  أن  الصديقـــي 
ومعلمـــا وصحافيـــا قديـــرا، وكان يدخل مع 
الراحـــل فـــي مســـاجات ومناقشـــات بيـــن 
الفينـــة واألخرى. وكتبت اإلعامية ميســـاء 
الكوهجـــي أن الصحافـــي القديـــر المرحـــوم 

هشام عدوان كان مربيا فاضا.
أمـــا اإلعامـــي ســـعد راشـــد فقـــد تذكـــر بأن 
المرحـــوم كان أول مـــن مـــزق أوراق أخباره 
ألنهـــا كانـــت ركيكـــة الصياغـــة إلـــى أن تعلم 
علـــى يديـــه الكثيـــر مـــن خطـــوات صياغـــة 

األخبار الصحافية.

وفاة الصحافي القدير هشام عدوان
محرر الشؤون المحلية

هشام عدوان

https://alwatannews.net/article/868946
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