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مــحــمــد  الـــشـــيـــخ  ســـمـــو  رأس 
نـــائـــب  خـــلـــيـــفـــة  آل  مـــــبـــــارك  بـــــن 
االجتماع  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
لمجلس  األســبــوعــي  االعــتــيــادي 
الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.

أشــاد  االجــتــمــاع  فــي مستهل 
مجلس الوزراء بما يوليه حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عــيــســى 
ــزاز بــالــجــهــود  ــتــ الـــمـــفـــدى مـــن اعــ
الصفوف  في  للعاملين  الوطنية 
نجاح  فــي  وإسهاماتهم  األمامية 
كافة مسارات التعامل مع فيروس 
كورونا، منوهًا المجلس بالتقدير 
الــــــذي اســتــحــقــه الـــعـــامـــلـــون فــي 
الصفوف األمامية وفقًا لالعتزاز 
بتوجيه صاحب  السامي  الملكي 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء بــمــنــح رتــبــتــيــن 
المدنية  الخدمة  في  استثنائية 

أو ما يعادلها لهم.
وفي هذا الصدد، نوه مجلس 
الــــــوزراء بــجــهــود الــقــائــمــيــن على 
منذ  للتطعيم  الوطنية  الحملة 
وعملها  الـــيـــوم  وحــتــى  تــدشــيــنــهــا 
بوتيرة عالية مكنتها من الوصول 
إلى مليوني جرعة في ستة أشهر 
وإتمام تطعيم  منذ بدء الحملة، 
69.4% من عدد السكان بجرعة 
واحــدة على األقــل، وهو ما يدلل 
عــلــى ســيــر الــحــمــلــة فـــي االتــجــاه 
الــصــحــيــح وفـــق مــا تــم مــن زيـــادة 
الطاقة  ورفع  التطعيمات  لوتيرة 
االستيعابية، منوهًا بما يتمتع به 
المواطنون والمقيمون من حٍس 
الــمــبــادرة  بأهمية  ووعـــٍي  مــســؤول 
ــة  ــرعـ ــجـ ألخــــــذ الـــتـــطـــعـــيـــمـــات والـ
بااللتزام  واالستمرار  المنشطة، 
باإلجراءات االحترازية، من أجل 
الوصول إلى التحصين المنشود 
والوقاية من كافة المتحورات بما 

فيها المتحور »دلتا«.
بعدها أشاد المجلس بنتائج 
زيارة صاحب السمو الملكي ولي 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  الـــعـــهـــد رئـ
مــــــؤخــــــرًا لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة 
المملكة  ولــي عهد  ولــقــاء ســمــوه 
ــز، ورئـــيـــس  ــلــ الـــمـــتـــحـــدة أمـــيـــر ويــ
الخارجية  ووزير  بريطانيا،  وزراء 
الــبــريــطــانــي، مــنــوهــًا بــإســهــامــات 
هـــذه الـــزيـــارة فــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــافــــة األصــــعــــدة  ــلـــى كــ ــائـــي عـ ــنـ ــثـ الـ
ــع فـــي مــســار  وفــتــح مـــجـــاالت أوســ
الــعــالقــات الــمــتــمــيــزة بــمــا يــخــدم 
المصالح المشتركة بين البلدين 

الصديقين.
ذلك هنأ مجلس  إلى جانب 
ــة والـــطـــالـــبـــات  ــبـ ــلـ ــطـ الــــــــــــوزراء الـ
والذين  والناجحين  المتفوقين 
جـــــاءت نــتــائــجــهــم مــتــمــيــزة رغــم 
الظروف االستثنائية والتحديات 
 ،)19  – )كـــوفـــيـــد  عــــن  الـــنـــاجـــمـــة 
ألولياء  الشكر  المجلس  مقدمًا 
األكاديمية  الهيئات  وإلــى  األمــور 
واإلدارية بوزارة التربية والتعليم 
وإخــالص  جد  بكل  عملوا  الذين 

مــن أجــل النجاح فــي إكــمــال هذا 
ــل  ــراحـ ــمـ الــــعــــام فــــي مــخــتــلــف الـ
بـــأن تستمر  مــوجــهــًا  الـــدراســـيـــة. 
وبــرامــجــهــا  فــي خططها  الـــــوزارة 
فيه خير وصالح  لما  التطويرية 

الطلبة ودعم مسيرة التنمية.
بعد ذلك نوه مجلس الوزراء 
بــالــحــرص عــلــى مــواصــلــة تنفيذ 
مشاريع البنية التحتية والطاقة 
لمتطلبات  االستجابة  يعزز  بما 
التنمية المستدامة وتطوير كافة 
التطلعات  يحقق  بما  مساراتها 
ــى أهــمــيــة  الـــمـــنـــشـــودة، مــشــيــرًا إلــ
ــع فــي  ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــرار فــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ االســ
التحتية  البنية  مــشــاريــع  تنفيذ 
وتبني  العالمية،  المعايير  وفــق 
المبادرات التي تستهدف اإلسراع 
بــوتــيــرة هـــذه الــمــشــاريــع، مــشــيــرًا  
المجلس إلى ما تشهده المملكة 
للعديد من  وتطوير  من تحديث 
مشاريع البنية التحتية بما يرفد 
المنشودة,  الــتــنــمــويــة  ألهــــــداف 
مــشــيــرًا فــي هـــذا الــصــدد إلـــى ما 
إلنتاج   2 الـــدور  محطة  ستشكله 
الـــتـــي تفضل  ــاء  ــمــ والــ الـــكـــهـــربـــاء 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
بافتتاحها  الوزراء  رئيس مجلس 
إيذاًنا ببدء عملياتها التشغيلية، 
من رافد حيوي لتحقيق المزيد 
القطاع، وتأمين  أهــداف هذا  من 
المشاريع  أمــام  والــمــاء  الكهرباء 

المتنامية  والتنموية  اإلسكانية 
في المملكة.

ــــرض الـــمـــجـــلـــس  ــعـ ــ ــتـ ــ ثــــــم اسـ
مستجدات  مــن  تحقيقه  تــم  مــا 
تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
ــول تــقــاريــر الــتــدقــيــق  الـــــــوزراء حــ
ديــوان  أعدها  التي  االستقصائي 
الـــرقـــابـــة الــمــالــيــة واإلداريــــــــة عن 
الــتــربــيــة  وزارات  ــال  ــمــ أعــ بـــعـــض 
ــؤون  ــ ــال وشــ ــ ــغــ ــ ــيـــم، واألشــ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
العمراني،  والتخطيط  البلديات 
والــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
ــة  ــالـ ــلـــى إثــــرهــــا إحـ والــــتــــي تــــم عـ
المخالفات المرصودة إلى النيابة 
لمكافحة  العامة  واإلدارة  العامة 
ــادي  ــصــ ــتــ ــاد واألمـــــــــن االقــ ــســ ــفــ الــ
واإللــكــتــرونــي، والــلــجــنــة الــوزاريــة 
والتشريعية,  القانونية  للشؤون 
الجهات  كــافــة  المجلس  مــوجــًهــا 
ــوان  ــ لـــلـــتـــعـــاون الــمــســتــمــر مــــع ديـ
المالية واإلدارية وتنفيذ  الرقابة 
تكريسًا  تــقــاريــره  كــافــة  تــوصــيــات 

للنزاهة وصونًا للمال العام.
المجلس  اطــلــع  ذلــــك،  بــعــد 
عــــلــــى تـــــقـــــاريـــــر الــــــــــــــــوزراء حــــول 
اإلسالمية  القمة  فــي  الــمــشــاركــة 
الــثــانــيــة لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
والــمــشــاركــة   ،)2021 يــونــيــو   16(
فــي االجــتــمــاع الــتــشــاوري لـــوزراء 
ــتــــمــــاع  ــة الـــــعـــــرب واجــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ

العربية  الــــدول  جــامــعــة  مــجــلــس 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــــــــــوزاري فــي 
دورتــــه غــيــر الــعــاديــة بــشــأن ملف 
والــــدورة  األثــيــوبــي،  النهضة  ســد 
)148( للمجلس الوزاري لمجلس 
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
ومـــشـــاركـــة   ،)2021 ــيـــو  يـــونـ  16(
أعمال  في  البحرين  مملكة  وفــد 
الــعــمــل  لــمــؤتــمــر   )109( الـــــــدورة 
الدولي )3 -19 يونيو 2021(، إلى 
جــانــب الــمــشــاركــة فـــي االجــتــمــاع 
سالمة  للجنة  الخامس  الـــوزاري 
الــتــعــاون  بـــدول مجلس  األغــذيــة 
لدول الخليج العربية )17 يونيو 

.)2021
بــــعــــدهــــا أعــــــــــرب الـــمـــجـــلـــس 
عــــن تــهــنــئــتــه لــلــســيــد أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــس، األمــيــن الــعــام لألمم 
تعيينه  إعــادة  بمناسبة  المتحدة 
ــًا لـــألمـــم الــمــتــحــدة  ــامــ أمـــيـــنـــًا عــ
متمنيًا  بالتزكية،  ثانية  لــواليــة 
له التوفيق وللمنظمة مزيًدا من 
تحقيق أهدافها بما يرّسخ األمن 

واالستقرار للعالم أجمع.
بــعــدهــا نــظــر الــمــجــلــس في 
ــات الــــمــــدرجــــة عــلــى  ــوعــ ــوضــ ــمــ الــ

جدول أعماله وقرر ما يلي:
الـــمـــوافـــقـــة عــلــى الـــمـــذكـــرات 

التالية:
1. مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
والتشريعية  القانونية  لــلــشــؤون 

وزارة  بين  التفاهم  مذكرة  بشأن 
الـــداخـــلـــيـــة بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــي تــهــدف  ــتـ ومـــديـــنـــة مـــيـــامـــي، والـ
إلـــى تــطــويــر الــتــعــاون فــي مجال 
ومكافحة  المجتمعية  الــشــرطــة 

الجريمة العابرة.
2. مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
والتشريعية  القانونية  لــلــشــؤون 
بشأن مذكرة التفاهم بين جامعة 
الـــبـــحـــريـــن وجـــامـــعـــة هــيــوســتــن، 

التعاون  تعزيز  إلــى  تهدف  والتي 
في البرامج األكاديمية والبحوث 

وتطوير التدريس.
3. مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
والتشريعية  القانونية  لــلــشــؤون 

 5 ــلـــى  عـ الـــحـــكـــومـــة  ردود  بــــشــــأن 
ــتــــراحــــات بـــرغـــبـــة واقـــتـــراحـــيـــن  اقــ
ــون مـــقـــدمـــة مـــــن مــجــلــس  ــانــ ــقــ بــ
النواب، واقتراح بقانون مقدم من 

مجلس الشورى.

في اجتماعه الأ�سبوعي برئا�سة محمد بن مبارك

مجل�س الوزراء ي�صيد بما يوليه الملك من اعتزاز بجهود العاملين في ال�صفوف الأمامية

    اإتمام تطعيم 69,4% من عدد ال�سكان بجرعة واحدة يدلل على �سير الحملة الوطنية في التجاه ال�سحيح

  المجل��س ي�ص�يد بنتائج زيارة ولي العهد رئي��س الوزراء لبريطانيا واإ�صهاماتها في تعزيز التعاون الثنائي

  تهنئ���ة الطلب���ة والطالب���ات المتفوقي���ن والناجحي���ن رغ���م الظ���روف ال�س���تثنائية وتحدي���ات »كورون���ا«

} �سمو ال�سيخ محمد بن مبارك خالل تر�ؤ�سه جل�سة مجل�س الوزراء.

اأهمي���ة ال�ص���تمرار ف���ي التو�ص���ع ف���ي تنفي���ذ م�ص���اريع البني���ة التحتي���ة وف���ق المعايي���ر العالمي���ة

المجل�ض ي�ستعر�ض ما تم تحقيقه من م�ستجدات حول تقارير التدقيق ال�ستق�سائي لديوان الرقابة المالية

عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 
بن راشد الزياني وزير الخارجية، 
يونيو   21 الموافق  االثنين  أمــس 
اإللكتروني  االتــصــال  عبر   ،2021
ــيــــدة دونـــيـــكـــا  ــع الــــســ ــ الــــمــــرئــــي، مـ
قيرفاال نائبة رئيس الوزراء وزيرة 

خارجية جمهورية كوسوفو.
ــتــــمــــاع بــحــث  ــم خـــــالل االجــ تــ
ــاون الــثــنــائــي بين  ــعـ ــتـ عـــالقـــات الـ
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة 
المجاالت  مختلف  فــي  كــوســوفــو 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
ــاريــــة، وســـبـــل تــوســيــع  ــثــــمــ ــتــ واالســ
أوجــــه الــتــعــاون الــمــشــتــرك ودفـــع 
ــيــــدة  ــصـــــداقـــــة الــــوطــ عـــــالقـــــات الـــ
بـــمـــا يــلــبــي طـــمـــوحـــات الــبــلــديــن 
باإلضافة  الصديقين،  والشعبين 
ذات  والقضايا  الــمــوضــوعــات  إلــى 

االهتمام المشترك.

ــتـــور  ــاع الـــدكـ ــمــ ــتــ ــر االجــ حـــضـ
ــمــــد آل  ــيـــخ عــــبــــداهلل بــــن أحــ الـــشـ
ــل الـــــــــوزارة لــلــشــؤون  ــيـ خــلــيــفــة وكـ

السياسية والسيد أحمد إبراهيم 
قــريــنــيــس رئـــيـــس قـــطـــاع الـــشـــؤون 

األوروبية. 

وزي��������ر ال����خ����ارج����ي����ة ي���ج���ت���م���ع ع��ن 

ُب����ع����د م�����ع ن���ظ���ي���رت���ه ال���ك���و����ص���وف���ي���ة
الخارجية  السياسة  أن  الخارجية  وزارة  أكدت 
الجوار  حسن  بمبادئ  ملتزمة  البحرين  لمملكة 
وعـــــدم الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــلــدول 
ــرى، وتــعــزيــز الــعــالقــات ومـــد جــســور الــتــعــاون  األخــ
ــرام الـــمـــتـــبـــادل والــتــفــاهــم  ــ ــتـ ــ ــوار عـــبـــر االحـ ــ ــحـ ــ والـ

المشترك. 

وأوضــحــت الـــوزارة أن ما تم تــداولــه في بعض 
لجنة  تشكيل  بشأن  االجتماعي  التواصل  وسائل 
في جرائم حقوق  للتحقيق  »عدالة«  باسم  دولية 
اإلنــســان فــي الجمهورية اإلســالمــيــة اإليــرانــيــة ال 
يمثل السياسة البحرينية الثابتة الملتزمة بمبدأ 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى.

البحرين توؤكد اللتزام بمبادئ ُح�صن الجوار والحترام المتبادل

} وزير الخارجية خالل اجتماعه مع نظيرته وزيرة خارجية كوسوفو.

هنأت فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب 
مراحل  فــي  والناجحين  المتفوقين  والــطــالــبــات  الطلبة 
التعليم المختلفة، ومعربة عن أطيب التهاني والتبريكات 

لهم وألولياء أمورهم.
الطلبة في استذكار  وبناتنا  أبناؤنا  مشيدة بما بذله 
أولياء  من  وبمتابعة حثيثة  وتميزهم،  وتفوقهم  دروسهم، 
التقدير واالمتنان لجهود  الكرام، معربة عن بالغ  األمور 
التربية  وزارة  فــي  والــمــعــلــمــات  والــمــعــلــمــيــن  الــمــســؤولــيــن 
»الذين  المختلفة  التعليمية  المؤسسات  وفــي  والتعليم 
بمستوى  االرتــقــاء  في  األثــر  بالغ  المخلص  لعملهم  كــان 

الــحــبــيــبــة«،  مملكتنا  فــي  التعلمية  التعليمية  الــعــمــلــيــة 
وما  بعد،  عــن  والتعليم  كــورونــا،  فــي ظــل جائحة  وخــاصــة 
تــحــقــق مــن نــجــاح وتــمــيــز وضــمــان الســتــمــراريــة العملية 

التعليمية التعلمية.
في  والتعليم  التربية  لقطاع  النيابي  الدعم  مؤكدة 
ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجاللة 
المفدى،  البالد  آل خليفة عاهل  الملك حمد بن عيسى 
السمو  برئاسة صاحب  الحكومة  واهتمام  مشيدة بجهود 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء، في تطوير التعليم ومواكبة المستقبل.

رئ��ي�����ص��ة م��ج��ل�����س ال����ن����واب ت��ه��ن��ئ ال��م��ت��ف��وق��ي��ن 

وال����ن����اج����ح����ي����ن واأول��������ي��������اء اأم������وره������م



} �لم�سير خالل ��ستقباله �ل�سيخ �سلمان بن �أحمد.

  تحت رعاية حضرة صاحب الجاللة 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
ــلــــى، ينيب  الـــقـــائـــد األعــ الـــمـــفـــدى  الـــبـــالد 
الــشــيــخ خليفة  الـــركـــن  الــمــشــيــر  جــاللــتــه 
لقوة  الــعــام  الــقــائــد  آل خليفة  أحــمــد  بــن 
دورة  البحرين لحضور حفل تخريج  دفاع 
القيادة واألركــان المشتركة رقم/ 13، وقد 
كلف القائد العام، الفريق الركن ذياب بن 

صقر النعيمي رئيس هيئة األركان.
وأقيم الحفل بالكلية الملكية للقيادة 
واألركــــــان والـــدفـــاع الــوطــنــي صــبــاح أمــس 
بتالوة  واستهل  2021م،  يونيو   21 االثنين 
ــات الـــذكـــر الــحــكــيــم، بعدها  عــطــرة مـــن آيــ
سعيد  عبداهلل  بحري  الركن  الــلــواء  ألقى 
للقيادة  الملكية  الكلية  آمــر  المنصوري 
ــنـــي كــلــمــة قـــال  ــاع الـــوطـ ــ ــدفـ ــ واألركـــــــــان والـ
حضرة  لسيدي  الفذة  بالرؤية  »إنــه  فيها: 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
القائد  الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
وضعت  للمستقبل  ثاقبة  وبنظرة  األعلى 
اللبنة األولــى في بناء قوة عسكرية قادرة 
على الدفاع عن منجزات ومقدرات الوطن، 
الملكي  السمو  صــاحــب  ســيــدي   واستلهم 
ولــي  بــن حــمــد آل خليفة  األمــيــر ســلــمــان 
القائد األعلى رئيس مجلس  العهد نائب 
ليتم  المفدى  الملك  جاللة  رؤى  الـــوزراء 

ــداف، تــخــط على  ــ تــوظــيــفــهــا بــخــطــط وأهــ
الــشــامــل  الـــتـــطـــويـــر  ــار  ــسـ مـ الــــواقــــع  أرض 
ضــمــن اســتــراتــيــجــيــات مــحــددة وواضــحــة، 
القائد  ســيــدي  وتــوجــيــهــات  متابعة   وتــأتــي 
العام لقوة دفاع البحرين رئيس المجلس 
فيما  األثــر  ببالغ  الملكية  للكلية  األعلى 
توازي  أصبحت  حيث  الكلية،  إليه  وصلت 
أحدث الكليات المماثلة لها في المنطقة 
والــبــرامــج  المناهج  أحـــدث  مــن  تنفذ  بما 
ــاتـــت وجـــهـــة لـــطـــالب الــعــلــم  الــعــســكــريــة وبـ
العسكري الحديث ومركًزا متميًزا للبحث 
واالســتــراتــيــجــيــة  العسكرية  الــقــضــايــا  فــي 

وعلى مختلف المستويات«.
بعدها ألقى رئيس هيئة األركان بهذه 
المناسبة كلمة نقل فيها لخريجي الدورة 
الــشــيــخ خليفة  الـــركـــن  الــمــشــيــر  مـــبـــاركـــة 
لقوة  الــعــام  الــقــائــد  آل خليفة  أحــمــد  بــن 
ــاع الــبــحــريــن إلتــمــامــهــم بــنــجــاح كــافــة  ــ دفـ
العلوم  فــي  الماجستير  درجـــة  متطلبات 
العسكرية، وهنأهم على جهودهم الطيبة 
العلمي،  تحصيلهم  أثــنــاء  بــذلــوهــا  الــتــي 
المسلحة  الــقــوات  مــن  الضباط  حّيا  كما 
بالدول الشقيقة الذين يشاركون إخوانهم 
فــي هــذه الـــدورة شــاكــًرا لهم مــا أبـــدوه من 
تــعــاون بــنــاء وخــروجــهــم بــمــبــادرات وأفــكــار 
جديدة تهيئهم ألن يكونوا إضافة متقدمة 

أن  وأوضــح  وأوطانهم،  المسلحة  لقواتهم 
تلقوها  التي  العسكرية  والمعارف  العلوم 
في هذا الصرح العسكري التدريبي الذي 
ــزاز لــكــونــه  ــ ــتـ ــ نــكــن لـــه كـــل الــتــقــديــر واالعـ
أعــلــى صــرح عسكري أكــاديــمــي بــقــوة دفــاع 
من  كريمة  برعاية  تأسس  الــذي  البحرين 
لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
القائد األعلى، وإن اجتيازهم لهذه الدورة 
ــا بــالــبــحــث الــعــلــمــي والــتــحــصــيــل  ــوًجـ ــتـ مـ
واإلداريــــة  القتالية  لــلــمــهــارات  األكــاديــمــي 
كل  أرضــيــة صلبة الســتــيــعــاب  لــهــم  يحقق 
مــا هــو جــديــد وحــديــث فــي مــجــال العلوم 
ُيعد سالحا  فالعلم  المتقدمة،  العسكرية 
لــمــواجــهــة مــتــطــلــبــات وتـــحـــديـــات الــعــصــر 

ومواكبة إيقاعه،
محصلة  ُيـــعـــد  نــجــاحــهــم  أن  ــًدا  ــؤكــ مــ
خالل  مــن  أبــدوهــا  الــتــي  المثمرة  لألفكار 
ــذي عـــزز من  الــنــقــاش والـــحـــوار الــبــنــاء الــ
فرصة تفاعلهم مع منهاج هذه الدورة، وكل 
ذلك بإذن اهلل تعالى سيساهم في فتح آفاق 
أحدث المعارف والعلوم العسكرية، وإثراء 
المشتركة،  للعمليات  القيادية  خبراتهم 
لتعينهم على تحمل المسؤوليات والمهام 
في حياتهم  لهم  التي ستسند  والواجبات 
العسكرية، وتؤهلهم لالنطالق نحو دورات 

أكثر تقدًما في المستقبل.
ــاد بــجــهــود جــمــيــع مـــن أســهــم في  ــ وأشـ
ــر الــكــلــيــة  ــدورة شــــاكــــًرا آمــ ــ ــ ــذه الـ تـــدريـــب هــ
الملكية للقيادة واألركان والدفاع الوطني، 
ــــدورة من  وجــمــيــع الــقــائــمــيــن عــلــى هـــذه الـ
ــيـــن ومـــعـــلـــمـــيـــن عـــلـــى إخـــالصـــهـــم  ــهـ مـــوجـ
وعملهم الجاد المثمر، سائاًل المولى عز 

وجل للجميع دوام التوفيق والنجاح.
ــان بتسليم  األركــ رئــيــس هيئة  قــام  ثــم 
ــة الــمــاجــســتــيــر فـــي الــعــلــوم  ــ شـــهـــادات درجـ
ــتــــي  ــي الـــــــــــدورة والــ ــجـ ــريـ ــخـ الـــعـــســـكـــريـــة لـ
األشــقــاء  الضباط  مــن  عــدد  اشــتــرك فيها 
ودولـــة  الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  المملكة  مــن 
اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، والــمــمــلــكــة 
األردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة، وجـــمـــهـــوريـــة مصر 

العربية، والجمهورية اليمنية.
الــركــن طيار  الــلــواء  حضر االحــتــفــال 
قائد  آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  الشيخ حمد 
والــلــواء  الــبــحــريــنــي،  الملكي  الــجــو  ســـالح 
الـــركـــن الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز بـــن ســعــود آل 
خــلــيــفــة مـــديـــر أركــــــان الـــحـــرس الــوطــنــي، 
والـــلـــواء الـــركـــن غــانــم إبــراهــيــم الــفــضــالــة 
للعمليات،  األركــــان  هيئة  رئــيــس  مــســاعــد 
ــن كـــبـــار الـــضـــبـــاط والــمــســؤولــيــن  وعـــــدد مـ
بالمملكة وعدد من الملحقين العسكريين 

للدول الشقيقة.

الملك ينيب القائد العام لح�شور حفل تخريج دورة القيادة والأركان الم�شتركة

للخريجين الع�شكرية  العلوم  الماج�شتير في  درجة  ي�شلم �شهادات  رئي�س الأركان 

}  رئيس األركان خالل حفل تخريج دورة القيادة واألركان المشتركة.

الـــدولـــيـــة   AMA جـــامـــعـــة  أمـــــس  أعـــلـــنـــت 
الــبــحــريــن تــغــيــيــر اســـم الــجــامــعــة إلـــى جامعة 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا فـــي خـــطـــوة تعكس  الــبــحــريــن 
والتحسينات  مــؤخــرا  المعلنة  استراتيجيتها 
األكاديمية،  برامجها  التي ستشمل  المدروسة 
المقررات الدراسية، القيادة، الحوكمة والبنية 

التحتية.
للتكنولوجيا  البحرين  جامعة  اسم  يأتي 
مؤخرًا،  اإلدارة  مجلس  قبل  من  اعتمد  الــذي 
للمؤسسة  جديدين  وهــدف  رؤيــة  من  انطالقًا 
التي  التحسينات  مــن  مجموعة  مــع  وتماشيا 

يجري تنفيذها حاليًا. 
أنه  في  للجامعة  الجديدة  الرؤية  تتمثل 
»من خالل إرساء أساس متين في التكنولوجيا، 
للتكنولوجيا  الــبــحــريــن  جــامــعــة  تــكــون  ســـوف 
سباقة في اكتشاف وتطبيق التكنولوجيا التي 
مع  والتنمية،  االقتصادي  النمو  في  ستساهم 
مــواصــلــة إلـــهـــام الــطــلــبــة واألجـــيـــال الــجــديــدة 
الــــقــــادمــــة«. كـــمـــا تــعــكــس هـــــذه الــــرؤيــــة هـــدف 
ــيـــدت صــيــاغــتــه  ــذي أعـ ــ الــجــامــعــة الــرئــيــســي الـ
بـــغـــرض »تـــعـــزيـــز الــمــعــرفــة الــبــشــريــة وتــعــلــيــم 
الطلبة في مجاالت العلوم، التكنولوجيا وإدارة 

االعـــمـــال وغــيــرهــا مــن الــمــجــاالت األكــاديــمــيــة 
الذي  الجديد  والعالم  المجتمع  التي ستفيد 

نعيش فيه«.  
الهوية  في حقيقة األمر فقد تم تصميم 
الجديدة للجامعة مع أخذ الطلبة في االعتبار، 
الــتــصــمــيــم الشبابي  الــتــركــيــز عــلــى  مــن خـــالل 
بحروف  مطبوعة  مـــواد  باستخدام  والــحــديــث 
بــالــحــركــة والــحــيــاة. ســـوف يتم  وألــــوان تنبض 
تدشين االسم الجديد عقب الكشف عنه اليوم 

المتعلقة  الجوانب  كافة  على  ينعكس  وســوف 
بهوية الجامعة والتسويق واالتصاالت. 

ــيــــس  ــد هــــــشــــــام الـــــــريـــــــس رئــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ قـــــــــال الـ
للتكنولوجيا  البحرين  جامعة  إدارة  مجلس 
ــم الــجــديــد.   »نــحــن ســعــداء بــاإلعــالن عــن االسـ
تـــجـــســـد جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
األهــــداف والــتــوجــيــهــات الــتــي حــددهــا مجلس 
العلوم  أن  على  تــؤكــد  والــتــي  للجامعة  اإلدارة 
عالمنا  في  النجاح  أســاس  هما  والتكنولوجيا 

الرقمي، المتطور بخطى سريعة والذي يشهد 
إلــى  إلـــى تطلعنا  بــاإلضــافــة  عــالــيــة.  مــنــافــســة 
نؤكد  فإننا  للجامعة،  الجديد  االســم  تدشين 
للتكنولوجيا  الــبــحــريــن  جــامــعــة  الــتــزام  أيــضــا 
وتوفير  التميز  معايير  إرســـاء  تــجــاه  وتفانيها 

تعليم عالمي المستوى«.
وقال الدكتور حسن المال رئيس الجامعة 
حديثة،  واستراتيجية  جديد  اســم  وجــود  »مــع 
الجديدة  الحقبة  لهذه  جدا  متحمسون  فإننا 
الــــتــــي ســـتـــشـــهـــد تـــطـــويـــر جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن 
لصياغة  جهد  بكل  نعمل  إنــنــا  للتكنولوجيا. 
واختيار  ولطالبنا  للجامعة  أفــضــل  مستقبل 
ــا مــــع تــوجــهــاتــنــا  ــامـ اســـــم جــــديــــد يــــتــــالءم تـــمـ
إنــجــازا حقيقيا وخــطــوة  الــجــديــدة، مــمــا يــعــد 
هامة من بين العديد من التغيرات اإليجابية 
والــتــحــســيــنــات الــتــي يــتــم تــنــفــيــذهــا. حــيــث تم 
الجامعة  تصبح  كــي  حاسمة  إجــــراءات  اتــخــاذ 
مـــن كــبــرى الــجــامــعــات اإلقــلــيــمــيــة الــتــي تــقــدم 
مستوى  أعلى  على  ومــقــررات  أكاديمية  برامج 
عالي  أكاديمي  إلــى طاقم  إضافة  الــجــودة،  من 
الــتــأهــيــًل، وحـــرم جــامــعــي ومـــرافـــق عــلــى أعلى 

مستوى من الحداثة والتطور«.       

جامعة AMA الدولية البحرين تتحول اإلى جامعة البحرين للتكنولوجيا

} هشام الريس رئيس مجلس إدارة جامعة البحرين للتكنولوجيا.

خليفة  الشيخ  الــركــن  المشير  استقبل 
بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع 
صباح  العامة  بالقيادة  مكتبه  في  البحرين 
الــشــيــخ  2021م،  يــونــيــو   21 االثـــنـــيـــن  أمــــس 
سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس 
ديـــــوان ســمــو ولــــي الــعــهــد، بــمــنــاســبــة صـــدور 
منصبه  في  بتعيينه  السامي  الملكي  األمــر 

الجديد.
وفـــي بــدايــة الــلــقــاء رحـــب الــقــائــد الــعــام 
لــقــوة دفــــاع الــبــحــريــن بــرئــيــس ديـــــوان سمو 
التهاني  خــالــص  عــن  لــه  معرًبا  العهد،  ولــي 
الملكي  األمـــر  صـــدور  بمناسبة  والتبريكات 
ولي  سمو  لــديــوان  رئيسا  بتعيينه  الــســامــي 

العهد، متمنًيا له دوام التوفيق والسداد. 

القائد العام ي�شتقبل رئي�س ديوان ولي العهد

أصــــــــــــــــــــــــدرت مـــــحـــــافـــــظـــــة 
الــعــاصــمــة تــقــريــرهــا الــســنــوي 
لعام 2020م, الذي رصد مجمل 
المشاريع والبرامج والفعاليات 
التي نظمتها المحافظة خالل 
الــعــام الــمــاضــي، فــي كــتــاب بلغ 
مجموع صفحاته 182 صفحة 
باللغتين العربية واإلنجليزية، 
أبــواب  إلــى سبعة  وتــم تقسيمه 
رئيسة، وهي: جهود المحافظة 
ــيـــروس كـــورونـــا  فـــي مــكــافــحــة فـ
)كــــــــوفــــــــيــــــــد-19(، واإلشــــــــــــراف 
عــلــى الــتــنــمــيــة والـــتـــواصـــل مع 
والمشاريع  والبرامج  األهــالــي، 
ــة، والــــــشــــــراكــــــة  ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ الــ
المجتمعية، األمن المجتمعي، 
واإلنـــــــــجـــــــــازات والـــمـــكـــتـــســـبـــات 
الــمــحــلــيــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة الــتــي 
إضــافــة  الــمــحــافــظــة،  حققتها 
والتحديث  التطوير  بــاب  إلــى 
المحافظة  جــهــود  وثـــق  الــــذي 
وتــحــقــيــقــهــا لــلــرؤيــة والــرســالــة 
الهادفة إلى خدمة المواطنين 

والمقيمين. 
وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة أشــــاد 
عبدالرحمن  بن  هشام  الشيخ 
محافظة  محافظ  خليفة  آل 
الــعــاصــمــة بــجــهــود فــريــق عمل 

إعــــداد الــتــقــريــر الــســنــوي، ومــا 
ــواه مـــن مــعــلــومــات تــوثــق  ــتــ احــ
خالل  المحافظة  عمل  حجم 
العام الماضي في ظل الظروف 
ــتـــي فــرضــتــهــا  االســتــثــنــائــيــة الـ
جــائــحــة كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19(، 
مبينا أن التقرير يعد »مرجعًا 
يمكن للمعنيين واألخصائيين 
والــخــبــراء االســتــفــادة مــنــه في 
إعـــــــداد تـــقـــاريـــرهـــم الــمــتــعــلــقــة 

بالمحافظة«.
الــــمــــحــــافــــظ أن  وأضــــــــــاف 
السنوي  التقرير  هــذا  إصـــدار 
لــلــعــام الـــثـــامـــن عــلــى الــتــوالــي 
يـــــأتـــــي فــــــي ظــــــل اإلنـــــــجـــــــازات 

ــا الــمــحــافــظــة  ــي شـــهـــدتـــهـ ــتــ الــ
ظــــروف  ظــــل  فــــي  2020م  فــــي 
مسيرة  ومــواصــلــة  الــجــائــحــة، 
بدأتها  الــتــي  والتميز  الــعــطــاء 
المحافظة منذ إنشائها، ومما 
واالعـــتـــزاز  الــفــخــر  عــلــى  يبعث 
ــــدي  ــاعــ ــ ــصــ ــ ــتــ ــ الـــــمـــــنـــــحـــــنـــــى الــ
بجودة  االرتقاء  في  الملحوظ 
والبرامج  الخدمات  ومضمون 
ــا الـــمـــحـــافـــظـــة  ــهـ ــقـــدمـ الــــتــــي تـ
وزيادة عددها وتوسع الشريحة 
البرامج،  المستهدفة من تلك 
األمر الذي يعطي المسؤولين 
والــمــوظــفــيــن فـــي الــمــحــافــظــة 

الدافع للتطور واالستمرار.

محافظ�ة العا�شم�ة ت�ش�در تقريرها ال�ش�نوي

كتب وليد دياب:
حددت وزارة العمل والتنمية 
االجــتــمــاعــيــة شـــروط وضــوابــط 
اســــتــــحــــقــــاق الــــــدعــــــم الــــمــــالــــي 
في  البحرينيين  العمال  ألجــور 
الــخــاص خــالل الفترة  الــقــطــاع 
 ،2021 أغسطس  إلــى  يونيو  من 
الـــوزراء  مجلس  قــرار  على  بناء 
بدفع  التكفل  عــلــى  بــالــمــوافــقــة 
رواتــــــب الــبــحــريــنــيــيــن الــمــؤمــن 
ــات الـــقـــطـــاع  ــ ــركـ ــ ــــي شـ عـــلـــيـــهـــم فـ
القطاعات  العاملة في  الخاص 
الــمــتــضــررة مــن خـــالل صــنــدوق 
التأمين ضد التعطل مدة ثالثة 
أشهر بنسبة 100% للشهر األول 
و50% للشهرين الثاني والثالث.

ــف الـــــنـــــائـــــب أحــــمــــد  ــ ــشــ ــ وكــ
لـ»اخبار  تصريحات  في  السلوم 
العمل  وزارة  قـــرار  أن  الــخــلــيــج« 
سيشمل  االجتماعية  والتنمية 
11 قطاعا متضررا من تداعيات 

تــلــك  أن  ــا  ــفـ ــيـ مـــضـ كــــــــورونــــــــا، 
القطاعات تتمثل في قطاعات 
والضيافة  والــطــيــران،  الــســفــر 
والــــــمــــــطــــــاعــــــم، والـــــخـــــدمـــــات 
ــات  ــ ــونـ ــ ــالـ ــ ــصـ ــ الــــشــــخــــصــــيــــة )الـ
وصـــــاالت الـــريـــاضـــة واأللـــعـــاب 
الصناعي  والقطاع  والترفيه(، 
ــا عـــــدا الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى،  مــ

ــدا  ــاع الـــصـــحـــي مــــا عـ ــطــ ــقــ والــ
والــصــيــدلــيــات،  المستشفيات 
وقـــطـــاع الــنــقــل والـــمـــواصـــالت، 
)شاملة  والــتــدريــب  والــتــأهــيــل 
الحضانات ورياض األطفال(، 
ــزئـــة  ــتـــجـ ــالـ وقــــــطــــــاع الــــبــــيــــع بـ
)غــــيــــر الــــــمــــــواد الــــغــــذائــــيــــة(، 
)العالقات  اإلدارية  والخدمات 
ــة واإلعـــــــــــالم وتــنــظــيــم  ــامــ ــعــ الــ
العقارات  وقطاع  الفعاليات(، 
والفنية  الهندسية  والمكاتب 
الصحف  وقطاع  والــمــقــاوالت، 

والمجالت المحلية.
ولفت السلوم إلى أن قرار 
ــور  ــ األجـ ــم  ــدعـ لـ الـــعـــمـــل  وزارة 
قــطــاعــات  أيـــضـــا أي  ســيــشــمــل 
ــرة بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ أخـــــــــرى مـ
الــقــطــاع الــمــالــي، واالتــصــاالت 
والتقنية  العلمية  واألنــشــطــة 
ــلــــيــــم  ــتــــعــ واالحــــــتــــــرافــــــيــــــة والــ

الجامعي والمدارس.

ا�صتثناء القطاع المالي واالت�صاالت والجامعات والمدار�س الخا�صة

»العمل« تحدد 11 قطاعا لدعم اأجور موظفيها البحرينيين
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لتطبي�ق  الطب�ي  ال�ش�امل  بمرك�ز  متخ�ش�ش�ة  عي�ادة  اأول  تد�ش�ين 

البروتوك�ول العالج�ي الجدي�د للح�الت القائم�ة لفيرو��س كورون�ا

دشــنــت األســـتـــاذة فــائــقــة بــنــت ســعــيــد الــصــالــح 
عــيــادة متخصصة  أول  أمــس،  الصحة، ظهر  وزيـــرة 
بمركز الشامل الطبي لتطبيق البروتوكول العالجي 
الجديد للحاالت القائمة لفيروس كورونا )كوفيد-
التي  واألدويــة  »سوتروفيماب«  دواء  باستخدام   )19
النسيلة،  األحادية  المضادة  األجسام  على  تعتمد 
لمملكة  المستمرة  الجهود  تعزيز  إطــار  في  وذلــك 

البحرين للتصدي لفيروس كورونا.
الــذي  التدشين  خــالل  الصحة،  وزيـــرة  وأكـــدت 
لــــدى مملكة  الــمــتــحــدة  الــمــمــلــكــة  حـــضـــره ســفــيــر 
في  المسؤولين  من  وعدد  دروموند  رودي  البحرين 
سميث  جالسكو  شركة  من  ووفــد  الصحي  القطاع 
كالين للصناعات الدوائية »GSK«، سعي الحكومة 
وحــرصــهــا عــلــى تــقــديــم أفــضــل وأحــــدث الــعــالجــات 
الــمــعــتــمــدة لـــلـــحـــاالت الــقــائــمــة لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
وحمايتهم من خطر تداعياته الصحية، منوهة بأن 
مزيًدا  تتطلب  الــفــيــروس  فرضها  التي  التحديات 

من الجهود لمواجهته، وبخاصة ما يتعلق بتعزيز 
األمن الصحي للمجتمعات، مشيرة إلى أن مملكة 
البحرين مستمرة في تبني المبادرات الرائدة وبذل 

كل الجهود للتصدي للفيروس.
في السياق ذاته، بينت وزارة الصحة أن الوفد 
الزائر من الشركة سوف يقوم باالطالع على تجربة 
الــبــحــريــن عـــن قــــرب، إلــــى جــانــب مــهــمــة الــتــدريــب 
المبادئ  حــول  والــصــحــي  الطبي  للطاقم  العملي 
وتنفيذ  لــلــدواء،  المناسب  لالستخدام  التوجيهية 
البروتوكول للدواء الجديد لضمان تحقيق الكفاءة 
واالستفادة القصوى. علًما بأن دواء »سوتروفيماب« 
سيتم صــرفــه لــلــحــاالت الــقــائــمــة لــفــيــروس كــورونــا 
وإدخاله عن طريق المحلول الوريدي تحت إشراف 
يكون  ولــن  فقط،  الحكومية  بالمستشفيات  طبي 
المستشفيات  أو  الــصــيــدلــيــات  فـــي  لــلــبــيــع  مــتــاًحــا 

الخاصة.

} وزيرة �ل�سحة خالل تد�سين �لعيادة.

تـــــنـــــفـــــيـــــذا ألمـــــــــــر صــــاحــــب 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولي  آل خليفة،  بن حمد 
بتقديم  الــــوزراء،  مجلس  رئيس 
ــدار 24 ساعة  الــخــدمــات عــلــى مـ
بمختلف  مـــراكـــز صــحــيــة   9 فـــي 
مـــحـــافـــظـــات الــمــمــلــكــة، أعــلــنــت 
الـــدكـــتـــورة جــلــيــلــة الــســيــد جـــواد 
ــيـــذي لـــمـــراكـــز  ــنـــفـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
ــيـــة عن  الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـ
أمر صاحب  تنفيذ  من  االنتهاء 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 
خدمات  بتوفير  الـــوزراء  مجلس 
أمــام  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن فــي 
بــمــا يسهم  الــمــحــافــظــات  كـــافـــة 
فــي تــطــويــر واســتــدامــة خــدمــات 
كفاءته  وتعزيز  الصحي  القطاع 

تحقيًقا لألهداف المنشودة.
التنفيذي  الــرئــيــس  ورفــعــت 
لمراكز الرعاية الصحية األولية 
وتقديرها لصاحب  بالغ شكرها 
ــكـــي ولــــــي الــعــهــد  ــلـ ــمـ الـــســـمـــو الـ
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وأمــــره 
الــكــريــم الــــذي أســهــم فـــي تــوافــر 
الـــخـــدمـــة الــصــحــيــة أمـــــام كــافــة 
الصحية  بــالــمــراكــز  المواطنين 
ومتابعة  منازلهم،  مــن  القريبة 
ــا من  ســـمـــوه الــمــســتــمــرة لــكــل مـ
شأنه اإلسهام بتطوير الخدمات 
المقدمة للمواطنين، مبينًة بأن 
توجيهات سموه الدائمة لتطوير 
مــــســــتــــوى وجــــــــــــودة الــــخــــدمــــات 
واهتمام  تقدير  محل  الصحية 
بالقطاع  الــعــامــلــيــن  جــمــيــع  مــن 

الصحي بمملكة البحرين ودافعًا 
نحو مضاعفة الجهود المبذولة 
لخدمة جميع المستفيدين من 

الخدمات الصحية. 
ــورة الــســيــد:  ــتــ ــدكــ ــالــــت الــ وقــ
)كان شرفًا عظيما أن نتولى هذه 
المهمة النبيلة، والتي استطعنا 
إنــجــازهــا فـــي أقـــل مـــن شــهــريــن، 
بإتمام  اعتزازنا  نعبر عن  واليوم 
هـــذه الــمــهــمــة عــلــى أكــمــل وجـــه، 
مــدار  الــمــراكــز على  لتعمل هــذه 
ــة لــلــمــواطــنــيــن  ــدمــ ــاعــــة خــ الــــســ
صاحب  ألمر  إنفاذًا  والمقيمين 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل).
وأضـــــــــــــــــافـــــــــــــــــت الــــــــســــــــيــــــــد: 
»فــــريــــق  الـــبـــحـــريـــن بـــرهـــن حــبــه 
ــتــــحــــدي وعــــشــــقــــه لـــإنـــجـــاز  ــلــ لــ
وتحويلها  الــتــحــديــات  وتــطــويــع 
إلـــى نــجــاحــات وإنـــجـــازات، ولعل 
ــثــــل مــــع جــائــحــة  الـــتـــعـــامـــل األمــ
فـــيـــروس كـــورونـــا )كــوفــيــد - 19( 
ــوم بـــــه الـــــكـــــوادر  ــ ــقـ ــ ــكــــس مـــــا تـ عــ
الــوطــنــيــة الــمــتــمــيــزة مـــن جــهــود 
بــهــا  يــفــتــخــر  أن  لـــلـــوطـــن  يـــحـــق 

ويضاهي بها العالم«.
التنفيذي  الــرئــيــس  ــدت  وأكــ
لمراكز الرعاية الصحية األولية 
أنـــــه حـــــال صــــــدور أمـــــر صــاحــب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 
ــوزراء، تم وضــع خطة  الـ مجلس 
العالقة  ذات  الــجــهــات  مــع  عــمــل 
ــز الــصــحــيــة  ــ ــراكـ ــ ــمـ ــ لـــتـــجـــهـــيـــز الـ
الـــمـــشـــمـــولـــة فــــي أمــــــره الــكــريــم 
بما  الــســاعــة  مــــدار  عــلــى  للعمل 

لمباشرة  الطبية  التغطية  يوفر 
المتعلقة  المستعجلة  الحاالت 
ــلـــة، وتـــــم الــتــرتــيــب  ــائـ بـــطـــب الـــعـ
لــجــمــيــع الــمــتــطــلــبــات مـــن قــوى 
عــامــلــة ومـــــوارد، وهلل الــحــمــد تم 
فترة  فــي  المتطلبات  استكمال 

وجيزة.
التنفيذي  الرئيس  وتابعت 
لمراكز الرعاية الصحية األولية 
وتغلبنا  ســامــيــًا  هـــدفـــًا  »حــقــقــنــا 
ــلـــى الـــتـــحـــديـــات الـــمـــفـــروضـــة  عـ
جراء االنتشار العالمي لجائحة 
 ،)19  – فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد 
ــاســــك  ــمــ ــكــــس قــــــــوة وتــ ــعــ مــــمــــا يــ
المملكة  فـــي  الــصــحــي  الــقــطــاع 
وكـــــفـــــاءة مـــنـــتـــســـبـــيـــه، حـــيـــث أن 
ــي مــمــلــكــة  الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــ
الــبــحــريــن مــســتــمــر فـــي تــقــديــم 
والتوسع فيها  خدماته للجميع 
قــاعــدة صلبة  مــن  بــه  يمتاز  لما 
أي  وتــذلــيــل  الــتــطــور  مكنته مــن 

تحد يواجهه«.
ــدد، أعــربــت  وفــــي هــــذا الــــصــ
الــــدكــــتــــورة جــلــيــلــة الـــســـيـــد عــن 
شكرها وتقديرها للحرص الذي 
ــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ  ــفـ أبـــــــداه الـ
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة، 
وفائقة بنت سعيد الصالح وزيرة 
الصحة، ومجلس أمناء الرعاية 
ــع أمـــر  الــصــحــيــة األولــــيــــة لـــوضـ
صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي ولـــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
ــات  مــحــل الــتــنــفــيــذ بــأعــلــى درجــ
الــتــنــســيــق والــتــكــامــل بــمــا يــعــزز 

الصحية  الــخــدمــات  كــفــاءة  مــن 
ويــســهــم فـــي تــحــســيــن جــودتــهــا، 
وجهودهم المبذولة لدعم مراكز 

الرعاية الصحية األولية.
المراكز  أن  بالذكر  الجدير 
الــصــحــيــة الــمــشــمــولــة فــــي أمـــر 
صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي ولـــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
الساعة  مـــدار  عــلــى  تعمل  الــتــي 
المملكة  مــحــافــظــات  بمختلف 
هـــي: مــركــز الــمــحــرق الــشــمــالــي، 

والكويت  البحرين  بنك  ومــركــز 
فــي مــحــافــظــة الــمــحــرق، ومــركــز 
ــز  ــركـ ــو الــــصــــحــــي، ومـ ــانــ ــد كــ ــمـ حـ
وعيادة  الصحي،  انجنير  يوسف 
ــافـــظـــة  جــــــو عـــســـكـــر فــــــي الـــمـــحـ
الجنوبية، ومركز سترة الصحي، 
ومــركــز جــدحــفــص الــصــحــي في 
ــز  ــركـ مـــحـــافـــظـــة الـــعـــاصـــمـــة، ومـ
مــحــمــد جـــاســـم كـــانـــو الــصــحــي، 
ومركز الشيخ جابر الصحي في 

المحافظة الشمالية.

تنفيذا الأمر ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء

النتهاء من فتح 9 مراكز �شحية على مدار 24 �شاعة في مختلف محافظات المملكة

} محافظ �لعا�سمة يحتفي باإ�سد�ر �لتقرير.

} أحمد السلوم.
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كتب: عبداألمير السالطنة
ــاب بــحــريــنــي فــي  ــ ــيـــب شـ أصـ
حــادث مــروري على شــارع الشيخ 
من  األولــى  الساعات  في  سلمان 

صباح أمس االثنين.
وتــشــيــر الــتــفــاصــيــل األولــيــة 
للحادث إلى أن شابا بحرينيا كان 
الثالثة  الساعة  يقود سيارته في 
والنصف من صباح أمس اصطدم 
بحريني،  يقودها  أخــرى  بسيارة 
الــحــادث إصــابــة أحد  نتجت عــن 
الــســائــقــيــن بـــإصـــابـــات مــتــفــرقــة 
ــــى الــمــســتــشــفــى  ــم نــقــلــهــمــا إلـ ــ وتـ
بــواســطــة اإلســعــاف الــوطــنــي في 
حين تضررت السيارتان بتلفيات 

الــحــادث بسبب عدم  جــاء  كبيرة، 
تقيد السائقين بأنظمة المرور.

وقــــــــد حـــــضـــــرت فــــــــور وقــــــوع 
ــادث شــــرطــــة الـــنـــجـــدة وتـــم  ــ ــحـ ــ الـ
تــســهــيــل الـــســـيـــارات الــقــادمــة في 

الــى حين وصــول شرطة  المسار 
المركبتين  إزاحــــة  وتـــم  المرور, 
مـــن الــــشــــارع، وفــتــحــت الــجــهــات 
ــة الـــتـــحـــقـــيـــق لــمــعــرفــة  ــيـ ــمـ الـــرسـ

أسباب الحادث. 

�إ�سابة �سابين في حادث مروري بين �سيارتين

ــة  ــ ألـــزمـــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى اإلداريـ
لخليجي  ديــنــار  ألــف   100 رد  بحرينيين 
ــاال عـــلـــيـــه, وصــــــدر ضـــدهـــمـــا حــكــم  ــتــ احــ
جنائي بالحبس بعد إيهام المجني عليه 
بحقنه  المبلغ  مضاعفة  على  بقدرتهما 
بمواد سائلة, إذ قاما بلف نصف المبلغ 
بــقــطــعــة مـــن الــقــصــديــر وحــقــنــه بــاإلبــر، 
قد  النقود  عليه  المجني  شــاهــد  وفــجــأة 
تفحمت، لكنهما وعداه بجلب مادة أخرى 
النقدية  األوراق  لغسل  التالي  اليوم  في 
تعرضه  ذلك  بعد  له  وتبين  ومضاعفتها 

لالحتيال.
ــع دعــــوى أشــار  ــان الــمــدعــي قــد رفـ وكــ
ــى عــلــيــهــمــا قــامــا  ــدعـ ــمـ الـ إلـــــى أن  فــيــهــا 
ريال  مليون  قــدره  مبلغ  باالستيالء على 
ــرق احــتــيــالــيــة، بــأن  ســعــودي بــواســطــة طـ
مضاعفة  على  بقدرتهما  بإيهامه  قــامــا 
سائلة،  بــمــواد  حقنه  عبر  وذلــك  المبلغ، 

من  بقطعة  المبلغ  نصف  بلف  قاموا  إذ 
الــقــصــديــر وحــقــنــه بــاإلبــر وفــجــأة شاهد 
الــمــدعــي -الــمــجــنــي عــلــيــه- الــنــقــود قد 
اللون األســود )تفحمت( ثم  إلى  تحولت 
قرروا له بأنه في اليوم التالي سيقومون 
بجلب مادة أخرى لغسل األوراق النقدية، 
وفي اليوم التالي حضر المتهمان وقاما 
عليه  للمجني  وتــبــيــن  الــعــمــلــيــة  بــتــكــرار 
أنهما قــد قــامــا بــخــداعــه واســتــولــيــا على 
المبلغ  أوراق ســوداء مكان  أمواله بوضع 

األصلي.
إرجــاع  أنــه عندما فشال فــي  وأضـــاف 
بالتوقيع  أحدهما  قــام  للمدعي،  المبلغ 
على إيصال أمانة بقيمة المبلغ، إال أنه 
إدانتهما  تمت  وقــد  شيئا،  منه  يدفع  لــم 
فـــي واقـــعـــة االحـــتـــيـــال بــالــحــبــس ثـــم تم 
وانتهيا  بديلة  بعقوبة  العقوبة  استبدال 
المحكمة  رفــضــت  بينما  تــنــفــيــذهــا،  مــن 

الموقع  بــإلــزام  دعــوى  المدنية  الصغرى 
الــمــبــلــغ، فرفع  إيــصــال األمـــانـــة رد  عــلــى 
ــزام  ــ ــلــــب إلــ دعـــــــوى أمـــــــام الـــمـــحـــكـــمـــة وطــ
يــؤديــا  أن  بــالــتــضــامــن  عليهما  الــمــدعــى 
إلى  باإلضافة  دينار  ألف   100 مبلغ  إليه 
ومقابل  القضائية  والمصاريف  الــرســوم 
أتـــعـــاب الــمــحــامــاة والـــفـــائـــدة الــقــانــونــيــة 
االستحقاق حتى  تــاريــخ  مــن  بــواقــع %10 

السداد التام.
الحكم  حيثيات  إن  المحكمة  وقالت 
خلصت  الصغرى  المحكمة  عن  الــصــادر 
إلــــى ثـــبـــوت جــريــمــة االحـــتـــيـــال مـــن قبل 
استيالؤهما على  وثبت  المدعى عليهما 
الحكم  الواقعة، وصار هذا  المبلغ محل 
قبل  مــن  تأييده  تــم  أن  بعد  وبــاتــًا  نهائيًا 
المحكمة الكبرى الجنائية-االستئنافية، 
الــمــدعــى عليه  واقــعــة تسلم  كــانــت  ولــمــا 
ــال مـــحـــل جـــريـــمـــة االحــــتــــيــــال هــي  ــ ــمـ ــ الـ

األساس المشترك بين الدعوى الجنائية 
والدعوى المدنية الماثلة فيكون الحكم 
الجنائي قد فصل بقضائه فصاًل الزمًا في 
المشترك  لألساس  المكون  الفعل  وقــوع 
ــيـــن الــجــنــائــيــة والــمــدنــيــة  بـــيـــن الـــدعـــويـ
وصحة الدين المثبت به، ومن ثم يحوز 
معه في شأن هذه الواقعة حجية الشيء 
المدنية  المحكمة  ــام  أمـ فــيــه  الــمــحــكــوم 
فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها 
أن تخالفه أو تعيد بحثه أو تحققه حتى 

ال تخالف الحكم الجنائي.
المحكمة  حــكــمــت  ــاب  ــبـ األسـ ولـــهـــذه 
أن  بــالــتــضــامــن  عليهما  الــمــدعــى  بـــإلـــزام 
يؤديا للمدعي مبلغا قدره 100 ألف دينار 
وألزمتهما  بحريني(،  ديــنــار  ألــف  )مــائــة 
قدره  ومبلغا  الــدعــوى  ومصروفات  رســوم 
100 دينار مقابل أتعاب المحاماة ورفضت 

ما عدا ذلك من طلبات.

خ���ل���ي���ج���ي ي����ق����ع ف�����ي ف�����خ م�������ش���ع���وذي���ن وي����دف����ع 
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االستئنافية  الكبرى  المحكمة  أيدت 
عــقــوبــة حــبــس ثــالثــة شــبــاب 6 أشــهــر مع 
بسكين  آخر  االعتداء على  بتهمة  النفاذ 
وضربه، في مشاجرة حدثت بمدينة حمد 
برامج  أحد  استخدام  على  بسبب خالف 

التواصل االجتماعي.
وكان المجني عليه قد أفاد في بالغه 
بــأنــه كــان يجلس مــع أخــيــه أمـــام المنزل 
بــمــديــنــة حــمــد، وكــــان يــتــحــدث بــالــهــاتــف 
ميديا  السوشيال  برامج  أحد  طريق  عن 
ــام أحـــدهـــم  ــ وتــــواصــــل مــــع 3 أشــــخــــاص قـ
بــالــتــلــفــظ عــلــى الــمــجــنــي عــلــيــه بــألــفــاظ 
السباب وبعدها قام المجني عليه بإنهاء 
الــمــكــالــمــة، وبــعــدهــا بــحــوالــي 10 دقــائــق 
حــضــر إلــــى الــمــجــنــي عــلــيــه األشـــخـــاص 
الذين أجرى معهم المكالمة أمام المنزل 

وتــحــدثــوا مــعــه عــن ســبــب قــيــامــه بسبهم 
بدأوا  بأنهم من  عليه  المجني  فأخبرهم 
األول  المتهم  قــام  ثــم  ومــن  أوال،  بالسب 
ــام بـــضـــرب الــمــجــنــي  ــ بــــإخــــراج ســكــيــن وقــ
ـــى  عــلــيــه بــهــا ضــربــتــيــن, اســـتـــقـــرت األولـ
والثانية  المجني عليه األيسر  على وجه 
على صدره من الجهة اليسرى ثم حدث 
عليه  المجني  بين  ما  بــاأليــادي  اشتباك 
والــمــتــهــمــيــن، وقــــــام الــمــتــهــمــان الــثــانــي 
بواسطة  عليه  المجني  بــضــرب  والــثــالــث 
أيديهم في أنحاء متفرقة إلى أن تم نقله 

إلى المستشفى.
إجــراءات  العامة  النيابة  باشرت  وقد 
الــبــالغ إذ  فـــور ورود  بــالــواقــعــة  الــتــحــقــيــق 
استمعت إلى أقوال المجني عليه وشاهد 
الــــواقــــعــــة، كـــمـــا اســـتـــجـــوبـــت الــمــتــهــمــيــن 

إليهم  نسب  بما  اعترفوا  الــذيــن  الثالثة 
على  احتياطيا  بحبسهم  النيابة  فأمرت 
الشرعي  الطبيب  ونـــدب  التحقيق،  ذمــة 
للكشف على المجني عليه، وأمرت بإحالة 
المتهمين إلى المحكمة المختصة التي 
أصدرت حكمها. وقالت محكمة أول درجة 
والــثــالــث  والـــثـــانـــي  األول  الــمــتــهــمــيــن  إن 
لديهم عذر بموجب المادة 70 من قانون 
الــعــقــوبــات يــعــد مـــن األعــــــذار الــقــانــونــيــة 
إذ  ســنــهــم,  لــحــداثــة  للعقوبة  المخففة 
إنهم لم يتموا الثامنة عشرة عند ارتكاب 
ظرف  أيضا  بحقهم  توافر  وإذ  الجريمة، 
عند  جــان  مــن  أكثر  كــانــوا  لكونهم  مشدد 
ارتــكــاب الــجــريــمــة.. لما كــان ذلــك وكانت 
بينت  قد  العقوبات  قانون  من   77 المادة 
أنه في حال اجتمعت ظروف مشددة مع 

أعذار وظروف مخففة في جريمة واحدة 
كان تطبيقها باألخذ بالظروف المشددة 
ويجوز  المخففة..  األعــذار  ثم  ومــن  أواًل 
والظروف  األعــذار  تفاوتت  إذا  للمحكمة 
أقــواهــا  أن يغلب  أثــرهــا  فــي  الــمــتــعــارضــة 
أنه  المحكمة  وأضافت  للعدالة،  تحقيقًا 
تحقيقا للعدالة والمصلحة العامة فإنها 
ما  مناسبة  وترى  المشدد،  الظرف  تغلب 
قدرته من عقوبة, ولهذه األسباب قضت 
بــحــبــس الــمــتــهــمــيــن 6 أشــهــر مـــع الــنــفــاذ 
يــؤدوا للمدعي  وإلــزام المدعى عليهم أن 
مبلغا قدره مائة دينار بحريني كتعويض 
مدني مؤقت عن األضرار المادية واألدبية 
ــزام الــمــدعــى  ــ الــتــي لــحــقــت بــالــمــدعــي وإلـ
عــلــيــهــم بــالــتــضــامــن مـــصـــاريـــف الـــدعـــوى 

المدنية.
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فـــي إطـــــار تــكــثــيــف الـــحـــمـــالت الــتــفــتــيــشــيــة لــلــتــأكــد 
لفيروس  للتصدي  االحــتــرازيــة  ــراءات  اإلجــ تطبيق  مــن 
كورونا )كوفيد-19(، واصلت إدارة الصحة العامة بوزارة 
المنشآت  الــتــزام  لمتابعة  التفتيشية  زيــاراتــهــا  الصحة 
المنصوص  األخيرة  والــقــرارات  الصحية  باالشتراطات 
عليها، وقد قام مفتشو قسم مراقبة األغذية يوم أمس 
األول، بزيارة تفتيشية شملت 175 مطعًما ومقهى يقدم 
أطعمة ومشروبات تم خاللها مخالفة 51 منها، حيث تم 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة هذه المطاعم للجهات 

القانونية.
وبينت الوزارة أنه نظًرا إلى مخالفة تلك المطاعم 
المنصوص عليها  التنظيمية  لإلجراءات واالشتراطات 
في القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2020 بشأن االشتراطات 
والمقاهي  الــمــطــاعــم  فــي  تطبيقها  الــواجــب  الصحية 
الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19(، ورصد 
تطبيق  تم  الشأن،  بهذا  الــصــادرة  للتعليمات  مخالفات 
القوانين حيال المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة إلى 
أن مأموري الضبط القضائي قاموا بضبط المخالفات 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وقــالــت وزارة الــصــحــة إنـــه خـــالل زيــــارات مــســاء يــوم 
االحترازية  باإلجراءات  التوعية  تكثيف  تم  األول  أمس 
الوطني  الــفــريــق  عــن  الـــصـــادرة  والتعليمات  ــقـــرارات  والـ
الصلة،  ذات  والجهات  كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
ــراءات  والــتــأكــد مــن تطبيق هـــذه الــمــطــاعــم لــكــافــة اإلجــ
ــر الـــوقـــائـــيـــة وخــــــالل الــــزيــــارات  ــيـ ــدابـ ــتـ االحــــتــــرازيــــة والـ

التفتيشية تم تنبيه بعض المحالت ممن لوحظ لديهم 
قصور في آلية تطبيق بعض اإلجراءات والتي هي قابلة 

للتصحيح، فتم تصحيحها في الحال من قبل أصحاب 
تلك المحال.

ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة  ال��ح��م��ات  ���ش��م��ن  م��ط��ع��م��ا   51 م��خ��ال��ف��ة 

} استمرار الحمالت التفتيشية اليومية.

أيـــدت محكمة االســتــئــنــاف عــقــوبــة الــســجــن 5 
ــواد الــمــخــدرة  ــمـ ســـنـــوات آلســـيـــوي أديــــن بــتــرويــج الـ
ديـــنـــار، وحــبــس آخـــريـــن 6 أشــهــر  وتــغــريــمــه 3 آالف 
وتــغــريــم كـــل مــنــهــمــا 100 ديـــنـــار لــلــتــعــاطــي وإبــعــاد 
المتهمين جميعا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة 
األول  المتهم  بحيازة  تفيد  معلومات  الــمــخــدرات 
ــج، وتــــم تكليف  ــرويـ ــتـ الـ الـــمـــخـــدرة بــقــصــد  الــــمــــواد 
أحـــد الــمــصــادر الــســريــة لـــشـــراء بــعــض مـــن حــبــوب 
اتصل  حــيــث  ديـــنـــارا،   180 بقيمة  الــمــخــدرة  الــيــافــا 
بالمتهم األول هاتفًيا تحت  السرية  المصادر  أحد 
بمنطقة  اللقاء  على  معه  واتفق  الشرطي  مسمع 
توبلي، وعلى أثر ذلك انتقل المصدر برفقة شرطي 
المتهم  وقـــام  والتقيا  عليه،  المتفق  الــمــكــان  إلــى 
عليها  المتفق  المخدرة  الــمــواد  المصدر  بتسليم 
إلى  بالتوجه  وقـــام  الــمــصــور،  المبلغ  منه  واســتــلــم 
آخر كان في انتظاره، حيث ثبت معمليا أن المادة 
مداهمة  عملية  فتمت  اليافا  حبوب  هي  المخدرة 

المتهم وكان برفقته المتهم الثاني.
على  الــعــثــور  يتم  لــم  األول  المتهم  وبتفتيش 

شيء معه وعثر على المبلغ المصور برفقة المتهم 
على  يتحصل  وأنه  بالتعاطي  اعترف  الذي  الثاني 
تلك  وفـــي  الثالث,  الــمــتــهــم  مــن  الــمــخــدرة  الـــمـــواد 
المتهم  مــن  اتــصــاال  الــثــانــي  المتهم  تلقى  األثــنــاء 
الثالث يخبره باللقاء في منطقة الحورة الستالم 
إلى  بالتوجه  الثاني  للمتهم  السماح  فتم  المبلغ، 
المكان المتفق عليه للقاء المتهم الثالث والتقيا 
تــحــت بــصــر مــن أفــــراد الــشــرطــة بــالــقــرب مــن أحــد 
والقبض  الــمــوقــع  مــداهــمــة  تمت  حيث  المطاعم, 
على المتهم الثالث أثناء استالمه للمبلغ المصور.
النيابة  تحقيقات  فــي  األول  المتهم  واعــتــرف 
إعــادة  بقصد  المضبوطة  للمادة  بحيازته  العامة 
اعترف  فيما  السري,  للمصدر  باعها  وأنـــه  بيعها 
المخدرة  المواد  بحيازة  والثالث  الثاني  المتهمان 
إلى  العامة  النيابة  أسندت  التعاطي، حيث  بقصد 
بالعاصمة   2020 نوفمبر   16 فــي  أنــهــم  المتهمين 
مـــؤثـــرا عقليا  االتـــجـــار  بــقــصــد  بـــاع  األول  الــمــتــهــم 
ميتافيتامين في غير األحوال المصرح بها قانونا، 
حازا  أنهما  والثالث  الثاني  للمتهمين  أسندت  كما 

المواد المخدرة.

ل��م��روج م��خ��درات  ���ش��ن��وات   5 ال�����ش��ج��ن  ت��اأي��ي��د 

اآ�����ش����ي����وي وح���ب�������س اآخ�����ري�����ن ل��ل��ت��ع��اط��ي 

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل األموال 
واقعة  في  تحقيقاتها  أنجزت  قد  العامة  النيابة  بــأن 
قيام شخصين أحدهما من جنسية عربية باالستيالء 
عــلــى أمــــــوال مــجــمــوعــة أشـــخـــاص بـــطـــرق احــتــيــالــيــة 
يملكهما  شركتين  خــالل  من  لهم  استثمارها  وبقصد 
أحدهما من دون الحصول على ترخيص من الجهات 
المختصة، وأمرت بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.

وكــانــت الــنــيــابــة الــعــامــة قــد تلقت بــالغــا مــن إدارة 
الــتــحــريــات الــمــالــيــة عــمــا أســفــرت عــنــه الــتــحــريــات من 
قيام المتهم األول باالحتيال على عدد من األشخاص 
ومائة  المليون  تجاوزت  التي  أموالهم  واستيالئه على 
ألف دينار بحريني وذلك بعد أن أوهمهم باستثمارها 
باالستثمار،  المرخصة  غير  شــركــاتــه  خــالل  مــن  لهم 
ومـــن ثــم أجــــرى عليها عــمــلــيــات إيـــداعـــات وتــحــويــالت 
ــوال فــي حــســابــاتــه الــخــاصــة  ــ مــالــيــة وتـــدويـــر تــلــك األمـ
في  وخارجها  البحرين  مملكة  في  شركاته  وحسابات 
أنها  وإظــهــار  إخــفــاء مصدرها  أخــرى بقصد  دول  عــدة 

أموال مشروعة.
وبـــنـــاء عــلــيــه بـــاشـــرت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة إجــــــراءات 
على  والتحفظ  بالكشف  قــرارهــا  وأصـــدرت  التحقيق 
شركتاه  ومنها  وممتلكاته  وأمــوالــه  المتهم  حــســابــات 

اللتان استخدمهما في الجريمة التي تأكدت نتيجتها 
بــنــاًء على مــا جــاءت بــه التحريات، ومــا قــرره عــدد من 
الذين أسقطهم ضحايا ألفعاله، ومن  المجني عليهم 
ما  وضبط  مسكنه  وتفتيش  عليه  بالقبض  أمــرت  ثــم 
ارتكاب  أدلة أخرى تكشف عن  أو  يحوزه من مستندات 

الجريمة.
ــذلـــك تــــم الـــقـــبـــض عــلــيــه وبــاســتــجــوابــه  ــاًذا لـ ــ ــفـ ــ ونـ
اعترف  بــاألدلــة  ومواجهته  العامة  النيابة  بتحقيقات 
باستيالئه على أموال المجني عليهم بقصد استثمارها 
بحبسه  وأمــرت  بذلك  ترخيص  على  حصوله  دون  من 
احتياطًيا على ذمة القضية، وعليه استمعت إلى أقوال 
أموالهم  المتهم  اســتــالم  أكـــدوا  الــذيــن  الــواقــعــة  شــهــود 
بغية استثمارها لهم من خالل شركتيه، كما استمعت 
ألقوال مجري التحريات، وبتتبع حركة أموال الجريمة 
تبين قيامه بإرسال جزء كبير من أموال الجريمة إلى 
إخفاء  بغرض  البحرين  مملكة  خــارج  الثاني  المتهم 
وتمويه مصدر تلك األموال وإظهارها على أنها أموال 
نــاتــجــة مــن اســتــثــمــارات حقيقية ومــرخــصــة،  مــشــروعــة 
وبناء عليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى 

المحكمة الجنائية المختصة. 

محتاالن جمعا مليونا ومائة األف دينار من مواطنين بوهم اال�شتثمار

في إطار سرعة االستجابة والفاعلية في األداء، 
نجح مسعفو مركز اإلسعاف الوطني في إجراء عملية 
في  المخاض  فاجأها  أن  بعد  بحرينية  لسيدة  والدة 

المنزل، حيث أنجبت توأما )ولد وبنت(.
وكانت غرفة العمليات الرئيسية قد تلقت بالًغا 
ــواطـــن يفيد  مـ مـــن  أمــــس  الـــســـاعـــة 7:19 صـــبـــاح  فـــي 
بـــأن زوجــتــه فــي حــالــة والدة ويــطــلــب الــمــســاعــدة في 
إرســال سيارة  تم  الفور  وعلى  المستشفى،  إلى  نقلها 

المؤهل  الطبي  بالطاقم  المجهزة  الوطني  اإلسعاف 
والمعدات الالزمة إلى موقع المنزل الكائن بمنطقة 
يمكن  ال  أنــه  تبين  حيث  دقــائــق،   8 خــالل  المعامير 
نقل السيدة إلى المستشفى بسبب وضعها الصحي، 
األمر الذي أدى إلى قيام المسعفين بمساعدتها على 
تــم نقلها بعد  الــمــنــزل وإســعــافــهــا، حيث  الــــوالدة فــي 
ذلك إلى مستشفى السلمانية الطبي لتلقي الرعاية 

الصحية الالزمة.

االإ�شعاف الوطني ينجح في م�شاعدة �شيدة على الوالدة في منزلها

} إصابة شابين في حادث مروري.

مدي�ر اإدارة الثقاف�ة االأمني�ة يتراأ��س االجتم�اع االأول لتقيي�م

الفائزي�ن باالأعم�ال التوعوي�ة في االإع��ام االأم�ن��ي خل�ي��جيا

ــرأس الــعــقــيــد أنــــس هــالل  ــ تـ
الثقافة  إدارة  مــديــر  الــشــايــجــي 
العامة لإلعالم  بــاإلدارة  األمنية 
والثقافة األمنية االجتماع األول 
للفريق الفني لتقييم الفائزين 
باألعمال التوعوية المقدمة في 
ـــدول مجلس  لـ ــــالم األمـــنـــي  اإلعـ
ــــذي عــقــد عـــن ُبــعــد  الــتــعــاون والـ

عبر تقنية االتصال المرئي.
وفــي بــدايــة االجــتــمــاع رحب 
األمــنــيــة  الـــثـــقـــافـــة  إدارة  ــر  مـــديـ
بــمــديــري اإلعـــالم األمــنــي بــدول 
مجلس التعاون، منوها بالتعاون 
والــتــنــســيــق الــقــائــم بــيــن أجــهــزة 
ــذي يــهــدف  ــ ــالم األمـــنـــي والـ ــ اإلعـ
الخليجي  الــتــكــامــل  تــعــزيــز  إلـــى 
ــالم األمــنــي من  فــي مــجــال اإلعــ
اإلمكانيات  كافة  تسخير  خــالل 
للنهوض بالمسؤوليات لمواجهة 
في  مشيًرا  األمــنــيــة،  التحديات 

الــتــوعــيــة  إلــــى دور  الـــصـــدد  هــــذا 
فـــي تــحــقــيــق األمـــــن والــســالمــة 
العامة، ونشر ثقافة الوقاية من 
والــحــوادث  والــجــرائــم  المخاطر 

بين كافة فئات المجتمع.
ــم خـــــالل االجـــتـــمـــاع  وقـــــد تــ
وزراء  قــــــــــرارات  عـــلـــى  االطـــــــــالع 
الــداخــلــيــة بــشــأن جــائــزة أفضل 

ومناقشة  توعوي،  إعالمي  إنتاج 
مــــهــــام واخــــتــــصــــاصــــات الـــفـــريـــق 
ــن  ــزيــ ــائــ ــفــ الــــفــــنــــي لـــتـــقـــيـــيـــم الــ
ــة ورفــعــهــا  ــويـ ــوعـ ــتـ بــــاألعــــمــــال الـ
للجنة اإلعالم األمني، باإلضافة 
إلى التحضير واإلعداد إلطالق 
ــاج إعـــالمـــي  ــتــ ــزة أفـــضـــل إنــ ــائــ جــ

توعوي.

} العقيد أنس الشايجي يترأس االجتماع.

} أحد التوأمين.} �سائق �سيارة الإ�سعاف عبداهلل عدنان.



قـــــانـــــون جــــديــــد تـــــم طــــرحــــه عــلــى 
ــي تــحــت  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ األمـ
عنوان: »منع مركبات ِبي ِإف أي إس في 
 No PFAS in  ( مستحضرات التجميل« 
Cosmetics Act(، وهذا القانون ألهميته 
مـــن الــنــاحــيــة الــصــحــيــة بــشــكــٍل خــاصــة 
للمواطن األمريكي عامة، فقد نال ثقة 
للحزبين  الــمــنــتــمــيــن  األعـــضـــاء  بــعــض 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، حــيــث تم 
الــكــونــجــرس من  إلــى  وتقديمه  ــداده  إعــ
 Susan( قبل عضوين هما سوزان كولينز
من   )Main( َمــيــن  واليـــة  مــن   )Collins
الحزب الجمهوري، وريتشارد بلومنثال 
الــحــزب  مـــن   )Richard Blumenthal(
ــة كــونــيــتــيــكــت.  ــ الــديــمــقــراطــي مـــن واليـ

وعالوة على ذلك فقد تم عرض القانون 
ــنـــواب مـــن الــنــائــبــة  أيـــضـــًا فـــي مــجــلــس الـ
ديبي  والية ميشيجان  من  الديمقراطي 

.)Debbie Dingell( دينجل
وبالرغم من أن هذا القانون سيصدر 

فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، فـــإن لــه عــالقــة بكل 
إنـــســـان، ســــواء يــعــيــش فـــي أمــريــكــا أو خـــارجـــهـــا، كــمــا أن 
على  يعيشون  الذين  البشر  كل  تهم  وفــوائــده  انعكاساته 
سطح األرض بدون استثناء، وبخاصة المرأة، سواء أكانت 
تعيش في البحرين، أو في أية دولة من دول العالم، فقيرة 

كانت أم غنية، ومتقدمة كانت أم نامية.
مجموعة  يتناول  انتظاره  طــال  الــذي  القانون  فهذا 
واسعة من الملوثات الحديثة التي دخلت في كل مكونات 
بــيــئــتــنــا، بـــل وتــحــولــت إلــــى جــــزٍء ال يــتــجــزأ مـــن أعــضــاء 
الصحية،  المشكالت  مــن  الكثير  لنا  فسببت  أجــســادنــا، 
ــــى أن لــهــذه  ــاث  الـ ــ ــحـ ــ حـــيـــث أشـــــــارت مــجــمــوعــة مــــن األبـ
الغدة  وأمـــراض  بــالــســرطــان،  بــاإلصــابــة  عــالقــة  الملوثات 
واضطرابات  الخصوبة،  ونقص  الكلية،  وتلف  الــدرقــيــة، 

في الهرمونات.
آخر  حسب  تتكون،  الملوثات  مــن  المجموعة  فهذه 
أكثر من 9000 مادة كيميائية دخلت منذ  الدراسات، من 
كثيرة  منتجات  فــي  المنصرم  الــقــرن  مــن  الخمسينيات 
منها  ُكــنــا،  أينما  يــومــيــًا  ونستعملها  تحصى  وال  ُتــعــد  ال 
أدوات الطبخ والمعروفة بالِتيَفال، ومنها األثاث المنزلي 
معجون  ومنها  الحريق،  إطــفــاء  مــواد  ومنها  والمكتبي، 
األسنان، إضافة إلى معظم منتجات التبرج والزينة من 
المستعملة  الكريمات  وأنـــواع  والمسكرة،  الشفاه،  أحمر 
لــلــعــنــايــة بــالــجــلــد والــعــيــنــيــن والــــرمــــوش، والـــمـــرِطـــبـــات، 
والعطور، كذلك تدخل هذه الملوثات في أغشية األوراق 

الخاصة والُعلب. 
فخواص هذه المركبات وصفاتها »الفريدة والمميزة« 
جعلت اإلنسان ُيفرط في استخدامها في تطبيقات كثيرة 
مركبات عضوية  عــن  عــبــارة  فهي  متعددة،  مــجــاالت  وفــي 
وُيطلق  الفلورين،  عنصر  من  كبيرة  أعــداٍد  على  تحتوي 
عليها اسم بي إف أي إس )PFAS(، وهذا العنصر عندما 
وال  تتحلل،  ال  جــدًا  قوية  رابطة  ن  ُيكوِّ بالكربون  يرتبط 
تنكسر، ولذلك فهذه المواد عندما تدخل في البيئة لها 
القدرة على الثبات واالستقرار وعدم التحلل، مما يجعلها 
تتراكم وتتضخم مع الوقت في السلسلة الغذائية، ويزيد 
العلماء  أن  حتى  الحية،  الكائنات  أجــســام  فــي  تركيزها 
األبدية  بالكيماويات  المركبات  هــذه  مثل  على  أْطــلــُقــوا 

.)forever chemicals(
وهناك الكثير من الدراسات التي ُأجريت حول وجود 
وفي  برمتها  البيئة  مكونات  في  الجديدة  الملوثات  هذه 
إضافة  الفطرية على حٍد ســواء،  والحياة  اإلنسان  جسم 
إلى بعض المنتجات االستهالكية التي نستخدمها بشكٍل 
ــارت هـــذه األبـــحـــاث إلـــى أن الــتــركــيــز في  ــ يـــومـــي، كــمــا أشـ
ارتــفــاع مطرد مع الــزمــن. ومــن آخــر هــذه الــدراســات تلك 
الــبــيــئــة« في  وتقنية  عــلــوم  »رســائــل  فــي مجلة  الــمــنــشــورة 

العدد الصادر في 15 يونيو 2021 تحت 
عنوان: »مركبات الفلورين في منتجات 
وهذه  الشمالية«،  أمريكا  في  التجميل 
شجعت  الــتــي  هــي  بالتحديد  الــدراســة 
أعضاء الكونجرس األمريكي وأعطتهم 
ــرر الــعــلــمــي والـــصـــحـــي والــبــيــئــي  ــبـ ــمـ الـ
هذه  حظر  حــول  الــقــانــون  تقديم  على 
والــزيــنــة  الــجــمــال  فــي منتجات  الــمــواد 
ــذه الــــدراســــة  ــ ــامـــت هـ ــبــــرج. فـــقـــد قـ ــتــ والــ
أنــواع  من  نوعًا  لـــ231  مخبري  بتحليل 
المساحيق التجميلية والمكياج )َميك 
األمريكية  األســـواق  في  المتوافرة  أَْب( 
ــات الـــشـــركـــات  ــريــ ــبــ ــة ومــــــن كــ ــنــــديــ ــكــ والــ
ــالـــم الــتــجــمــيــل مثل  الـــمـــعـــروفـــة فـــي عـ
 ،)Clinique( وكلينيك ،)L’Oréal( لوريال
 ،)Cover Girl( وَكَفْر َجيْرْل ،)Nars(ونارس
ُلــــوَدر  إْســـتـــي  إلــــى  إضـــافـــة   ،)Mac( َمـــــاْك 

 .)Ulta( وأَلتا ،)Estée Lauder(
ُأجــريــت  الــتــي  التحاليل  أكـــدت  وقـــد 
عــلــى هــــذه الــعــيــنــات أن هــــذه الــمــلــوثــات 
والعناية  تجميل  منتجات  عينات  مــن   %56 فــي  مــوجــودة 
و%47  بــالــشــفــاه،  الــعــنــايــة  منتجات  مــن  و%48  بالعينين، 
والعناية  تجميل  في  المستخدمة  المسكرة  عينات  من 
 10500 إلــى   22 بين  تــراوح  التركيز  بــأن  علمًا  بالرموش، 
نــانــوجــرام مــن مــركــبــات الــفــلــوريــن الــعــضــويــة فــي الــجــرام 

الواحد من المنتج، وبمعدل وصل إلى 264.
ــذه الــمــلــوثــات الـــتـــي تـــدخـــل فـــي تــركــيــب  فــمــشــكــلــة هــ
ــرى  مــنــتــجــات الــزيــنــة والــجــمــال وآالف الــمــنــتــجــات األخـ
تــهــدد صحة اإلنــســان مــن خــالل دخولها  أنــهــا  تكمن فــي 
عــن طريق  مــبــاشــرة  بطريقة  إمــا  أجسامنا،  أعــضــاء  إلــى 
عن  أو  التنفسي،  الجهاز  إلــى  ثــم  والتنفس  االستنشاق 
القنوات  أو عن طريق  الهضمي،  الجهاز  ثم  الفم  طريق 
واالنتقال  الجلدي  االمتصاص  خــالل  مــن  أو  الدمعية، 
إلى الدم والدورة الدموية ومنها إلى كل خلية من خاليا 

أبداننا. 
مباشرة  غير  بطريقة  تنتقل  الملوثات  هــذه  أن  كما 
إلينا من خالل صرفنا لهذه المنتجات إلى مياه المجاري 
أو  المائية  المسطحات  إلــى  المعالجة  بعد  تنتقل  التي 
ومنها  الــزراعــيــة،  التربة  إلــى  الجافة  الحمأة  خــالل  مــن 
إلى الكائنات الحية النباتية والحيوانية في البر والبحر، 

وأخيرًا تصل إلينا.
لإلنسان،  القلق  تسبب  مخيفة  دراســة  هناك  كذلك 
وتــثــبــت تــهــديــد هـــذه الــمــجــمــوعــة مــن الــمــلــوثــات لصحة 
هــذه األجــيــال واألجــيــال الــالحــقــة، حيث ُوجـــدت تراكيز 
المنشورة  الــدراســة  حسب  األم،  حليب  في  منها  مرتفعة 
الــعــام  مــن  مــايــو   13 فــي  البيئة  وتقنية  عــلــوم  مجلة  فــي 
الجاري تحت عنوان: »المركبات العضوية متعددة الفلور 
في حليب األم«. فقد تم تحليل 50 عينة من حليب األم 
غير  المفاجأة  فكانت  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في 
جميع  في  الملوثات  هذه  اكتشاف  هي  والمؤلمة  السارة 
الملوثات في  العينات، وعالوة على ذلك فإن تركيز هذه 
الخاصة  المعايير  تــجــاوز  جــدًا  مرتفعًا  كــان  األم  حليب 
إلى   52 مــن  التركيز  تـــراوح  أي  مـــرة،   2000 بنحو  بــذلــك 
جــزء من  التريليون  فــي  الملوثات  هــذه  مــن  جـــزءًا   1850

حليب األم. 
والمخبرية  الميدانية  العلمية  األبــحــاث  هــذه  فكل 
إلــى العمل على وقــف َمد  ع األمــريــكــي  الــمــَشــرِّ اضــطــرْت 
وتوسع وتغلغل هذه الملوثات في شرايين عناصر بيئتنا 
كليًا  مــن سحبها  كانت  والــبــدايــة  أجسامنا،  أعــضــاء  وفــي 
امرأة،  كل  التي تستخدمها  المنتجات  ومنعها من مئات 
وبعضهن بكميات مفرطة جدًا وغير صحية، فهذا القانون 
يهدف في نهاية المطاف إلى حماية صحتنا جميعًا من 

األمراض المستعصية. 
bncftpw@batelco.com.bh

عن  تنتج  أن  المتوقع  مــن  يكن  لــم 
اختراقات  مــؤخــرا  بوتين   - بــايــدن  قمة 
الــلــقــاء  مــجــرد  لــحــظــيــة، ألن  أو  كــبــيــرة 
الــرئــيــســيــن بــشــكــل ودي يــمــكــن أن  بــيــن 
المستقبلية  النتائج  الكثير من  يحمل 
الــمــأمــولــة. يــأتــي ذلـــك الــلــقــاء بــيــن جو 
ــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــ ــواليـ ــ ــ بـــــايـــــدن رئــــيــــس الـ
في  بوتين  فالديمير  الروسي  والرئيس 
البلدين،  في عالقة  متوترة  أجــواء  ظل 
المستوى  على  أيضًا  الرجلين  وعالقة 
فــي ظل  أيــضــًا  يأتي  أنــه  إال  الشخصي، 
حـــاجـــة الــبــلــديــن إلــــى خـــط تــفــاهــمــات 
الحــتــواء أضـــرار قــد تصبح أشــد وطــأة، 
تــدارك  الصعب  مــن  يصبح  لحظة  فــي 
األيــام  ذات  بايدن  زيــارة  وتأتي  تبعاتها. 
وبــروكــســيــل وجنيف،  لــلــنــدن  الــثــمــانــيــة، 
لـــقـــاءات مــتــتــالــيــة مــع مجموعة  لــعــقــد 
قــادة  مــع  فــرديــة  وأخـــرى  الكبار  السبعة 
االتحاد األوروبــي، ومع القادة الثالثين 
لحلف الناتو، وأخيرًا مع الرئيس بوتين 
ــار الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة  ــسـ لــتــعــكــس مـ
وعلى  القادمة.  السنوات  في  األمريكية 
الرغم من دعوة بايدن لروسيا في قمة 
الناتو للتراجع عن أعمالها االستفزازية 
الـــتـــي وصــفــهــا بــالــخــبــيــثــة، وهــــو أيــضــًا 
من  فإنه  الناتو،  بيان  عليه  اشتمل  مــا 
الواضح أن واشنطن باتت تميل باتجاه 
بــاردًا  كــان سالمًا  وإن  عقد ســالم، حتى 
عدوها  الصين،  لمواجهة  موسكو،  مــع 
بايدن قد  االستراتيجي األســاس. وكان 
بدأ عهده الرئاسي باستعداء روسيا إلى 
توجهات  بذلك  الصين، مخالفًا  جانب 
الــذي  تــرامــب،  دونــالــد  السابق  الرئيس 
شهدت حقبته عالقات جيدة مع روسيا.
بعداء  الرئاسية  حقبته  بايدن  بدأ 
ــا،  ــيــ ــد الـــلـــهـــجـــة ضــــد روســ ــديــ مـــعـــلـــن شــ
اســتــدعــى ردًا مــشــابــهــًا مــن قــبــل روســيــا 
أيضًا. ووجه تقرير صدر عن المخابرات 
للرئيس  الــمــبــاشــر  االتـــهـــام  األمــريــكــيــة 
الروسي بوتين بتورطه في التأثير على 
األخيرة  األمريكية  االنتخابات  نتائج 
لصالح ترامب. ورغم إنكار بوتين ذلك، 
فــإنــه لــم ينكر دعــمــه لــتــرامــب عــمــومــًا. 
كما رفضت موسكو االعتراف باحتاللها 
وتعتبر  للقرم،  وضمها  أوكــرانــيــا  لشرق 

روســيــا مــنــاورات حلف الــنــاتــو فــي شرق 
أوروبــــــا تـــهـــديـــدًا لــهــا ويـــأتـــي بـــدعـــم من 

بايدن.
ــدة،  ــديـ ــوة تــصــعــيــديــة جـ ــطـ ــي خـ ــ وفـ
نــشــرت روســـيـــا مـــؤخـــرًا عـــشـــرات اآلالف 
ــا.  ــيــ ــن جـــنـــودهـــا عـــلـــى حــــــدود أوكــــرانــ مــ
وتـــتـــهـــم الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة والــــــدول 
حمالت  وراء  بــالــوقــوف  روســيــا  الغربية 
القرصنة االلكترونية التي تتعرض لها 
واشنطن وبلدان غربية أخرى منذ العام 
الــمــاضــي. وتــنــكــر روســيــا ذلـــك االتــهــام، 
وتــتــهــم الـــواليـــات الــمــتــحــدة بــالــمــقــابــل 
بمسؤوليتها عن أعمال قرصنة مشابهة 
ــا، وتـــدعـــو لــتــوقــيــع على  وجـــهـــت ضـــدهـ
اتــفــاقــيــة مـــع واشــنــطــن تــحــد مـــن هــذه 

األعمال. 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ كـــمـــا أشـــــــارت الـ
ــدول الــغــربــيــة بــأصــابــع االتـــهـــام إلــى  ــ والـ
روسيا وحملتها المسؤولية عن محاولة 
تــســمــيــم الـــمـــعـــارض الــــروســــي الــيــكــســي 
نــافــالــنــي فــي شــهــر أغــســطــس الــمــاضــي، 
وصــلــت إلــــى حـــد فــــرض عــقــوبــات على 
ــدد مــن الــمــســؤولــيــن الــــروس وكــذلــك  عـ
مـــؤســـســـات تــــدعــــي واشـــنـــطـــن تـــورطـــهـــا 
ــتـــاج مـــواد  ــي إنـ فـــي تــلــك الــمــحــاولــة وفــ
واشــنــطــن ضد  وتــقــف  ســامــة.  كيميائية 
احــتــجــاز مــوســكــو لــلــمــعــارض نــافــالــنــي، 
واحــتــجــاز مــئــات الــمــعــارضــيــن، وتــدعــو 
لــإلفــراج عــنــهــم. وتــرفــض مــوســكــو تلك 
الــتــدخــالت الــغــربــيــة، مــعــتــبــرة أن ذلــك 
يــدخــل فــي صــلــب قــراراتــهــا الــداخــلــيــة. 
وصلت المواجهة بين البلدين حدًا أكد 
بالقاتل  بوتين  وصــف  على  بــايــدن  فيه 
فــي شهر مـــارس الــمــاضــي، األمـــر الــذي 
روســيــا الســتــدعــاء سفيرها من  اضــطــر 
واشــنــطــن لــلــتــشــاور، لــتــبــدأ مــعــهــا فــتــرة 
والتضييق  الــمــتــبــادلــة  الــمــنــاكــفــات  مــن 
وتـــقـــلـــيـــص عـــمـــل الـــدبـــلـــومـــاســـيـــيـــن فــي 

البلدين.
واشـــنـــطـــن  أن  يــــبــــدو  ذلــــــك  ورغــــــــم 
المعادية  حملتها  عن  مؤخرًا  تراجعت 
لروسيا، فقد أعلن البنتاجون والحكومة 
القادمة  إستراتيجيتها  عن  األمريكية 
التحدي  باعتبارها  الصين،  لمواجهة 
المركزي للواليات المتحدة خالل هذا 
القرن. ووافق الكونجرس قبل أيام على 
تخصيص 250 مليار دوالر في ميزانية 
العام المقبل لتطوير تكنولوجيا الذكاء 
االصطناعي والروبوتات وصناعة أشباه 

الــصــيــن. وخــالل  لمجابهة  الــمــوصــالت 
بريطانيا  في  ُعقدت  التي  االجتماعات 
السبع  زعــمــاء مجموعة  مــع  وبــروكــســل 
ــادة حــلــف الــنــاتــو، ظــلــت الــصــيــن في  وقــ
مقدمة اهتمامات بايدن، حيث أكد قادة 
الحلف في بيانهم الختامي على اعتبار 
أن طموح الصين وسلوكها يمثل تحديا 
للنظام الدولي القائم. وأنفقت الواليات 
المتحدة 19 تريليون دوالر على جيشها 
منذ نهاية الحرب الباردة، بما يزيد على 
تريليون  الصين بحوالي 16  أنفقته  ما 
أنفقته بقية دول  دوالر، وبما يعادل ما 
الــفــتــرة،  نــفــس  الــعــالــم مجتمعة خـــالل 
العديد  يعتقد  ذلــك  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
مـــن الــخــبــراء األمــريــكــيــيــن أن بــالدهــم 
الصين،  مــع  وشــك خــســارة حربها  على 
مــؤكــديــن أنـــه فـــي غــضــون ســـت ســنــوات 
على  الصيني  الجيش  سيتفوق  فقط 
تغيير  سيستدعي  ما  األمريكي،  نظيره 
الــراهــن بالقوة فــي شــرق آسيا.  الــوضــع 
ــزداد الــخــطــر تــفــاقــمــًا عــلــى الــواليــات  ويــ
الملحوظ  الــتــطــور  فــي ظــل  الــمــتــحــدة 
ــن، والــتــي  ــيـ فـــي عـــالقـــات روســـيـــا والـــصـ
وصــفــهــا بــوتــيــن مـــؤخـــرًا بــأنــهــا األفــضــل 
عــلــى مــســتــوى تـــاريـــخ عــالقــة الــبــلــديــن. 
مستشار  بريجنسكي  زبجنيو  ووصـــف 
ــن الــقــومــي األمــيــركــي الــســابــق بــأن  األمـ
ــوأ ســيــنــاريــو يــمــكــن أن تــتــعــرض له  ــ أسـ
الــــواليــــات الــمــتــحــدة هـــو تــحــالــف قــوي 
ــيـــا والـــصـــيـــن، فـــي ظـــل إدراك  بــيــن روسـ
لكل  االستراتيجية  لألهمية  البلدين 
منهما تجاه اآلخر في مواجهة سياسة 

الواليات المتحدة المنافسة للبلدين.
عناصر  من  العديد  روسيا  تمتلك 
استطاعت  الــتــي  االستراتيجية  الــقــوة 
ــوات الــقــلــيــلــة  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــالل الـ ــ ــ حــــشــــدهــــا خـ
بــايــدن  إدارة  أجــبــرت  والــتــي  الــمــاضــيــة، 
اآلن إلعادة التفكير في عالقتها معها. 
بالطبع  المتحدة  الــواليــات  تطمح  وال 
إلــــى تــحــويــل حــالــة الـــعـــداء الــتــاريــخــي 
بينها  اآلنـــــي  الــمــســتــشــري  والـــتـــنـــافـــس 
إلـــى حــالــة مــن التحالف  وبــيــن روســيــا 
ــاق، وتــقــبــل فـــي ســبــيــل احـــتـــواء  ــ ــفـ ــ واالتـ
الــخــطــر الــصــيــنــي بـــســـالم بـــــارد مــعــهــا، 
يحقق اختراقات جزئية في العديد من 
الملفات التي تمتلك روسيا مفاتيحها. 
كما تطمح روسيا لتحسين عالقاتها مع 
الواليات المتحدة ورفع العقوبات عنها، 

وهو ما أعلنه الكرملين صراحة.

ويـــبـــدو أن فــريــق بـــايـــدن اخـــتـــار أن 
يـــذهـــب رئــيــســهــم لــلــقــاء بــوتــيــن ضمن 
عــودة  يعكس  مقصود  متسلسل  ترتيب 
ــا  ــات الــمــتــحــدة لــمــمــارســة دورهــ ــواليــ الــ
ــادي وااللــــتــــفــــاف الـــغـــربـــي حـــول  ــيــ ــقــ الــ
عــالقــاتــهــا  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة  توجهاتها, 
النامية بالصين، تمتلك روسيا عالقات 
طيبة متطورة مع إيران، قد تساعد في 
مساعدة الواليات المتحدة في استعادة 

االتفاق النووي معها. 
وفــــــــي ظــــــل تـــــوجـــــهـــــات الــــــواليــــــات 
المتحدة لالنسحاب من أفغانستان، فإن 
التنسيق مع روسيا قد يقلل من فرص 
استعادة طالبان لموقعها وسلطتها في 
البالد. وال يخفى النفوذ الذي حققته 
روسيا في سوريا بدعمها لبقاء الرئيس 
الروسي  الفيتو  بات  األســد، حيث  بشار 
والــصــيــنــي الـــمـــهـــدد بــالــســمــاح بــإبــقــاء 
سوريا  بين  األخــيــر  الــمــســاعــدات  منفذ 
الواليات  لنفوذ  وتركيا مفتوحًا، مهددًا 

المتحدة في سوريا من أساسه.
جاء لقاء بايدن – بوتين لفتح آفاق 
التعاون وليس إلحراز نتائج آنية. إن كل 
في عالقته  بايدن  أن يحققه  يمكن  ما 
مـــع روســـيـــا فـــي الــمــســتــقــبــل الــمــنــظــور 
المستوى  عــلــى  يضمن  بـــارد  ســـالم  هــو 
الدبلوماسية  العالقات  إعادة  المحدود 
بين البلدين وتباداًل محتماًل لمعتقلي 
البلدين. ويمكن على مستوى أعلى أن 
التعاون  من  نوعًا  البارد  السالم  يحقق 
في ملفات أكثر أهمية وأشد حساسية، 
كالحد من خسارة النفوذ األمريكي في 
سوريا، والمساعدة في الوصول الختراق 
وإبــرام  الــنــووي اإليــرانــي،  البرنامج  فــي 
معاهدة ثنائية بين البلدين لتخفيض 
تطوير األسلحة االستراتيجية النووية، 
بمشكلة  يتعلق  فيما  الــتــعــاون  وضــمــان 
ــن الـــحـــروب  ــد مــ ــحــ ــنــــاخ، والــ تــغــيــر الــــمــ
اإللكترونية. إن فكرة السالم البارد هي 
استعارة جيدة من أجل إيصال العالقة 
إلى مكان للتفاهم بين البلدين، وهو ما 
نجحت فيه الواليات المتحدة واالتحاد 
الحرب  خالل  الماضي  في  السوفييتي 
الواليات  محاوالت  تنجح  فهل  الباردة. 
وهــل ستستطيع  الــمــرة،  هــذه  المتحدة 
ــغـــرات فـــي ســيــاســتــهــا  ــثـ ســـد كـــل هــــذه الـ
الــخــارجــيــة؟ األيـــــام وحـــدهـــا يــمــكــن أن 

تجيب.
} كاتبة من فلسطين

لــقــد انــتــهــت فــتــرة الــخــمــس عشرة 
نتنياهو  بنيامين  أمــضــاهــا  الــتــي  ســنــة 
لكن  اإلسرائيلية  الحكومة  رأس  على 
ــزال قــائــمــا. إذا كــانــت هــنــاك  يــ ــه ال  إرثــ
على  اإلرث  ــذا  هــ مــاهــيــة  ــول  حــ أســئــلــة 
نتنياهو لم يخجل  التحديد فإن  وجه 
أبًدا وكان سريًعا في سرد إنجازاته في 

»خطاب الوداع« أمام الكنيست.
نــتــنــيــاهــو طــريــقــة شبيهة  تـــوخـــى   
بـــاألســـلـــوب ذاتــــــه الــــــذي ظــــل يــعــتــمــده 
ــالـــد  الـــرئـــيـــس األمـــريـــكـــي الـــســـابـــق دونـ
أنــــه هو  ويـــقـــول  يــتــفــاخــر  وراح  تـــرامـــب 
ــوة  ــ وحــــــــده الــــــــذي جـــعـــل إســــرائــــيــــل »قـ
األعـــداء  مــواجــهــة  على  قـــادرة  عالمية« 
ــغــــوط الــحــلــفــاء  ــو الـــــــذي قـــــــاوم ضــ ــ وهــ
أنهى  والــذي  المستوطنات  بناء  لوقف 
ــاد االشـــتـــراكـــي« اإلســرائــيــلــي  ــتـــصـ »االقـ
وأكــمــل تحويل الــبــالد إلــى مــالذ وســوق 
العقيدة  تحدى  الــذي  أيضا  وهــو  حــرة 
مقابل  »األرض  في  المتمثلة  القديمة 
الـــســـالم« واســتــبــدلــهــا بــعــقــيــدة »الــســالم 
عــن شبر  الــتــنــازل  دون  الــســالم«  مقابل 
يــهــودي  ــتـــالع  »اقـ أو  األرض  مـــن  واحــــد 
إسرائيل  أعطى  مما  بيته«،  مــن  واحــد 
قدرة عسكرية بال منازع على العمل في 
أي مكان في المنطقة، وهو أيضا الذي 
»حــــول إســرائــيــل إلـــى قـــوة إلــكــتــرونــيــة«، 
ــد تــرامــب  ــالــ ومـــهـــد الـــطـــريـــق أمـــــام دونــ
واالعتراف  اإليرانية«  »الصفقة  إلنهاء 
الــقــدس  عــلــى  اإلســرائــيــلــيــة  بالسيطرة 

بأكملها.
ــار اهــتــمــامــي في  ــ ــا أثـ لــعــل أكـــثـــر مـ
ــو الـــطـــريـــقـــة الــتــي  ــــرض نــتــنــيــاهــو هــ عـ
ــــي عــمــلــه  ــــن مــــــدى تـــبـــنـــيـــه فـ كـــشـــفـــت عـ
طوال  اللعبة  قواعد  لنفس  وسياساته 
أنه  الرغم من  وعلى  المهنية،  مسيرته 
أبــًدا، فقد كان لديه  لن يعترف باألمر 
قواعد  من  قاعدة  كل  كتابة  في  شركاء 

اللعبة وتنفيذها.
ينظر إلى نتنياهو أحياًنا على أنه 
مناور ال هدف له سوى القوة الشخصية. 
كان  لقد  صحيًحا.  ليس  ببساطة  هذا 
أيديولوجًيا من  ًرا  دائًما منِظّ يزال  وال 

المحافظين الجدد.
لنتنياهو  العائلية  الــروابــط  تــعــود 
إلى  األمريكيين  الجدد  بالمحافظين 
دور بن صهيون )والد بنيامين نتنياهو( 
الحركة في  المساعدة على إطالق  في 
أواخر السبعينيات. في كتابات نتنياهو 
ملتزًما  دائــًمــا  كــان  الــعــامــة،  وخطاباته 
المانوية  الــجــدد  المحافظين  بنظرة 
ــاك خــيــر  ــنــ ــالــــم - هــ ــعــ ــة الــ ــايـ ــهـ حــــــول نـ
مطلق  وشر  والغرب(  )إسرائيل  مطلق 
)الباقي(. يجب أن يحارب الخير نوازع 
كما  فيها,  هــوادة  بقوة ساحقة ال  الشر 
أن الضعف أو التسوية أمر غير مقبول 

والنصر في نظره مؤكد ال محالة.
ــــن الـــتـــوقـــيـــع  بـــعـــد وقــــــت قـــصـــيـــر مـ
في   1993 عــــام  أوســـلـــو  اتـــفـــاقـــات  عــلــى 
نتنياهو  أطلق  األبيض  البيت  حديقة 
اإلسرائيليين  زمــالئــه  مــن  قليل  وعـــدد 
ــادرة لـــتـــخـــريـــب تـــلـــك االتـــفـــاقـــيـــات  ــ ــبـ ــ مـ
الــتــي اعــتــبــروهــا عــالمــة عــلــى الضعف 

والمساومة مع الشر.
لـــــقـــــد ضـــــغـــــطـــــوا عـــــلـــــى أعـــــضـــــاء 
الكونجرس الذين أرسلوا رسائل فاكس 
التحرير  منظمة  أن  إلثــبــات  منتظمة 
بها  ــوق  ــوثــ الــ يــمــكــن  الــفــلــســطــيــنــيــة ال 
ــه يــجــب اتـــخـــاذ خـــطـــوات إلجــهــاض  وأنــ
االتفاقية بسبب المخاطر التي تشكلها 

على إسرائيل وأمريكا.
كان نيوت جينجريتش أحد حلفاء 
الكونجرس.  فــي  الرئيسيين  نتنياهو 
عـــنـــدمـــا ســـيـــطـــر الـــجـــمـــهـــوريـــون عــلــى 
ــح جــيــنــجــريــتــش  ــ ــبـ ــ ــونــــجــــرس وأصـ ــكــ الــ
 ،1995 عــام  في  الــنــواب  لمجلس  رئيًسا 
ــبـــح الـــتـــنـــافـــس فــــي واشـــنـــطـــن عــلــى  أصـ
أشــــده مــا بــيــن بــيــل كــلــيــنــتــون وإســحــاق 
رابــيــن الــلــذيــن كــانــا يــدعــمــان اتــفــاقــات 
أوســـلـــو وجــيــنــجــريــتــش ونــتــنــيــاهــو كــانــا 
الــمــعــارضــيــن لــهــا. لــم يــحــدث مــن قبل 
أن قام حزب معارض إسرائيلي بتحدي 
ــي واشــــنــــطــــن. كـــــان رابـــيـــن  حــكــومــتــه فــ

غاضًبا وأدان بغضب هذا السعي.
لـــدى عــودتــه إلـــى إســرائــيــل تعرض 
رابـــيـــن لــلــشــيــطــنــة مـــن قــبــل مــعــارضــي 
أوسلو، لدرجة أنه تم اغتياله في نهاية 
لــمــا وصــمــوه  الــمــطــاف فـــي عــــام 1995 
بـــــالــخــيــانــة، وهـــي جــريــمــة قــالــت أرمــلــة 
رابين دائًما أنها كانت نتيجة تحريض 

نتنياهو ضد زوجها.
عـــنـــدمـــا انـــتـــخـــب نــتــنــيــاهــو رئــيــًســا 
أســــاس  عـــلـــى   1996 ــام  ــ عـ فــــي  ــوزراء  ــ ــلـ ــ لـ
الــســالم،  عملية  بــإنــهــاء  ملتزم  بــرنــامــج 
ــاء كــلــمــة في  ــقـ ــاه جــيــنــجــريــتــش إللـ ــ دعـ
استعداًدا  للكونجرس.  مشتركة  جلسة 
مستشارو  تولى  الخطاب  ذلــك  إللــقــاء 
ــدد األمـــريـــكـــيـــون  ــ ــجـ ــ الـــمـــحـــافـــظـــيـــن الـ
لنتنياهو ورقة يعلن من خاللها النأي 
بنفسه عن نقاط الضعف التي رافقت 
لقد  الــســابــقــة.  اإلســرائــيــلــيــة  الحكومة 
القوة  إظهار  إلــى  الحاجة  على  شــددوا 
لــتــأكــيــد الــتــفــوق األخـــالقـــي إلســرائــيــل 
الضغط  مقاومة  على  والــعــزم  والــغــرب 
من أولئك الذين يسعون إلى التسوية.

ــرورة  ــ ــا عـــلـــى ضـ ــضـ لـــقـــد شـــــــددوا أيـ
ــع  تــــفــــكــــيــــك »عـــــمـــــلـــــيـــــة الــــــــــســــــــــالم« مـ
ــاف مــنــظــمــة  ــ ــعـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــيــن، وإضـ
بــدائــل  وخــلــق  الفلسطينية،  الــتــحــريــر 
فلسطيني  وجود  أي  وعرقلة  لقيادتها، 

رسمي في القدس.
لقد دعوا أيضًا إلى بناء تحالفات 

لمواجهة  الــقــوة  عــلــى  قــائــمــة  إقليمية 
األعــداء – وخصوا سوريا وشــددوا على 
ضرورة إزاحة صدام حسين من السلطة 
ذلــك، دعوا  إلــى  الــعــراق. باإلضافة  في 
إلــــى إلـــغـــاء الـــمـــســـاعـــدات االقــتــصــاديــة 
محتمل  مصدر  أي  لتقليل  األمريكية 
الحفاظ  مع  المستقبل،  في  للضغط 
على المساعدات العسكرية األمريكية، 
ــل مــــن مـــواصـــلـــة  ــيــ ــرائــ ــا يـــمـــكـــن إســ ــمـ مـ

محاربة أعداء الغرب وأعدائها.
كان ذلك في عام 1996. خالل فترة 
الــخــمــس عــشــرة مــن األعــــوام الخمسة 
والــعــشــريــن الــتــالــيــة، نــفــذ نــتــنــيــاهــو ما 
لم  لــكــنــه  بــاهــظــة.  - بكلفة  لــه  خــطــط 
عناصر  لديه  كــان  بمفرده.  ذلــك  يفعل 
الكونجرس  مكنته من ذلــك، ســواء في 
أو في إدارتي جورج دبليو بوش ودونالد 

ترامب.
أواًل وقبل كل شيء كان حلفاؤه من 
يساهمون  الذين  الجدد،  المحافظين 
ــه  ــ ــدونـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــه ويـ ــتــ ــطــ ــر خــ ــ ــويـ ــ ــــطـ ــي تـ ــ ــ فـ
ويحرضونه طيلة هذه الفترة الزمنية. 
أما الديمقراطيون الضعفاء فقد ظلوا 
يلعبون دورا مساعدا في دعم إسرائيل. 
حقيقة   رؤيــة  الديمقراطيون  أبــى  لقد 
الــلــعــبــة الـــتـــي كـــانـــت تـــحـــاك خــيــوطــهــا 
على قــدم وســاق وتـــرددوا في منع ذلك 

والحيلولة دون تنفيذه.
إثـــبـــات أن إســرائــيــل  الــصــعــب  مـــن 
أصــبــحــت قـــويـــة اقـــتـــصـــادًيـــا وعــســكــرًيــا 
بـــمـــفـــردهـــا وأنــــهــــا مــجــتــمــع رأســـمـــالـــي 
ــا تــــقــــدم الـــــواليـــــات  ــنــــدمــ نــــمــــوذجــــي عــ
المتحدة سنوًيا 3.8 مليارات دوالر من 
المشروطة  العسكرية غير  المساعدات 
والـــتـــي يــســتــخــدم بــعــضــهــا فـــي صــنــاعــة 
لها  يسمح  مما  اإلسرائيلية  األسلحة 

بأن تصبح مصدرا رئيسيا للسالح.
ــمـــت  ــاهـ عــــلــــى مــــــــدى ســـــــنـــــــوات، سـ
إضافية  بــمــلــيــارات  المتحدة  الــواليــات 

الفائقة  التكنولوجيا  إنعاش قطاع  في 
بمليارات  وتكفلت  إسرائيل  في  التطور 
ــدوالرات فــي شــكــل ضــمــانــات قــروض  ــ الــ
غير مقيدة, كما أنها سمحت بالتبرعات 
المعفاة من الضرائب من المجموعات 
إلسرائيل،  شيء  كل  لتوفير  األمريكية 
مــن دعـــم الــخــدمــات االجــتــمــاعــيــة إلــى 
شراء األراضي غير القانونية ومشاريع 

التنمية في األراضي المحتلة.
نتنياهو  عــلــى  أيـــًضـــا  الــصــعــب  مـــن 
أن يــدعــي أنــه يقف فــي وجــه الــواليــات 
المتحدة عندما يكون قادًرا على القيام 
بذلك فقط ألن إسرائيل تحظى بدعم 
مــرات  ثــالث  دعــوه  الــذيــن  الجمهوريين 
ــي جـــلـــســـات مــشــتــركــة  ــاء كــلــمــة فــ ــقــ إللــ
ــل »الـــوقـــوف« ضد  لــلــكــونــجــرس مــن أجـ

الرؤساء الديمقراطيين.
لـــو لـــم تــغــض الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
وتفرض  الواقي  الغطاء  وتوفر  الطرف 
لتمت  الــدولــيــة،  الهيئات  ضــد  عقوبات 
مــحــاســبــة إســـرائـــيـــل ومــعــاقــبــتــهــا على 
وبالتالي،  القانونية.  غير  ممارساتها 
هي  قيادته  بــأن  نتنياهو  ــاءات  ادعــ فــإن 
التي جعلت إسرائيل دولة قوية وقادرة 
على مقاومة الضغط أقل ما يقال عنها 

أنها وقاحة.
يزعم  أن  الواضح  الخطأ  لمن  إنــه 
أمنًا  أكثر  والغرب  إسرائيل  أن  نتنياهو 
وأن »قـــوى الــخــيــر« قــد انــتــصــرت بسبب 
ــن الــمــحــافــظــيــن  ــه وحـــلـــفـــائـــه مــ ــادتـ ــيـ قـ
الــــــجــــــدد. تـــتـــخـــبـــط مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
األوسط في حالة من الفوضى وهي ال 
تزال تترنح جراء تداعيات حرب العراق 
حسين،  بصدام  أطاحت  التي  الكارثية 
لكنها أطلقت العنان إليران وشجعتها 
وتسببت في تنامي الحركات المتطرفة 
وانتشارها، مما جعل الواليات المتحدة 
األقـــطـــاب في  مــتــعــددة  تــواجــه منطقة 

حالة اضطراب.
رأيــنــا فــي اآلونـــة األخــيــرة،  ومثلما 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــبــاهــي والــصــلــف، 
العسكرية  قــوتــهــا  ورغـــم  إســرائــيــل  فـــإن 
وبــالــتــأكــيــد ليست  ــا  ــًيـ ــلـ داخـ مــنــقــســمــة 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن، عــلــى  ــــالم ألن  فــــي سـ
يواصلون  القمع،  من  عقود  من  الرغم 
التصدي بقوة لمحاوالت إسرائيل إنكار 

حقوقهم وطمسها.
أن  يمكنه  نــتــنــيــاهــو.  إرث  هــو  هـــذا 
ــكــــن الـــفـــوضـــى  ــاح ولــ ــنـــجـ ــالـ يـــتـــفـــاخـــر بـ
أن األمر  عارمة والهوة سحيقة لدرجة 
من  نتمكن  أن  قبل  عــقــوًدا  سيستغرق 
ــســـالم الــحــقــيــقــي واالســـتـــقـــرار  رؤيـــــة الـ
الــقــائــم عــلــى الــعــدل والــحــقــوق، وليس 

على ادعاءات كاذبة عن القوة. 
} رئيس المعهد العربي األمريكي

فـــي احــتــفــالــيــة افـــتـــراضـــيـــة أعــلــنــت 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة »الــمــنــامــة 
مـــديـــنـــة صـــحـــيـــة« كــــــــأول عـــاصـــمـــة فــي 
إقــلــيــم شـــرق الــمــتــوســط، والــــذي يسهم 
التنمية  أهداف  أهم  إيجابا في تحقيق 
ــة، والـــــــذي يـــؤكـــد الــمــكــانــة  ــتـــدامـ ــمـــسـ الـ
البحرين،  والعالمية لمملكة  المتقدمة 
لمنظمة  التابعة  البرامج  أهم  من  وهو 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة، الـــذي جــعــل مدينة 
لــقــب مــديــنــة صحية،  الــمــنــامــة تــحــقــق 
ــًدا إلـــــى ســجــل  ــ ــديـ ــ ــازا جـ ــ ــجـ ــ لــتــضــيــف إنـ
الصحة  مــجــاالت  فــي  الــدولــي  المملكة 
االجتماعية  التنمية  واستدامة  والبيئة 

والحضرية.
ويــؤكــد هـــذا اإلنـــجـــاز الــكــبــيــر حــرص 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن مــمــثــلــة فـــي قــيــادتــهــا 
ــدة وإرادتــــــهــــــا الـــســـيـــاســـيـــة تــجــاه  ــيــ ــرشــ الــ
الصحية  التحتية  البنية  في  االستثمار 
والــتــنــمــيــة الــحــضــريــة، واالرتـــقـــاء بــجــودة 

الــحــيــاة فــي مختلف الــمــجــاالت الــعــمــرانــيــة واالقــتــصــاديــة 
الــمــجــال البيئي  واالجــتــمــاعــيــة، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص 
بين  والتعاون  الجهود  تكاتف  خــالل  من  وذلــك  والصحي، 
العالقة  ذات  الــدولــة  أجهزة  مختلف  في  ممثلة  الحكومة 
ومستقبل  حاضر  لتحقيق  المدني،  المجتمع  ومنظمات 
أفضل لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، 
وهو األمر الذي حقق الكثير من اإلنجازات على المستوى 
مراكز متقدمة  البحرين  تبوء مملكة  في  وأسهم  العالمي 
المنامة  مدينة  نيل  آخــرهــا  كــان  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 
على مستوى  األولــى  الصحية  للمدينة  لقب  أول  العريقة 

إقليم شرق المتوسط.
ومـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى اســتــمــراريــة هـــذا اإلنـــجـــاز، 
العديد  أن تستحوذ على  هناك متطلبات وتحديات يجب 
من  العديد  على  ينبغي  التي  والمبادرات  الممارسات  من 
أجهزة الدولة المعنية وبالتنسيق مع محافظة العاصمة، 
على  الحفاظ  فــي  التعاون  المدني  المجتمع  ومنظمات 
التي  والصحية  الحضرية  للمؤشرات  المرتفع  المستوى 
االجتماعيـة  الطموحات  وتناغم  تــرابــط  مــدى  فــي  تسهم 
الــمــؤشــرات  تــلــك  بــعــضــا،  ببعضها  والبيئيـة  واالقــتــصــاديــة 
ــة بــتــعــاونــهــا  ــدولــ والــمــعــايــيــر الـــتـــي اســتــطــاعــت أجـــهـــزة الــ
هذا  لنيل  الكاملة  الــدرجــات  تحقيق  من  بينها  والتنسيق 
في  حتميا  ستسـهم  التي  الــمــبــادرات  تلك  الكبير،  اللقب 
المـدن  بإقامـة  المعنـي  الصحي  الــوضــع  تحسـين  جهـود 
المتكاملة، التي تتوافق وأهـداف التنميـة المسـتدامة، تلك 
للجميع  شـاملة  الحضرية  والمناطق  المـدن  تجعـل  التي 
وآمنـة وقـادرة على االستدامة ومنها على سبيل المثال ال 

الحصر: 
 1- تطوير منظومة التنمية العمرانية المرتكزة على 
مبادرات التخطيط والتطوير العمراني وتكامل المؤسسات 
التشريعية كأداة فاعلة لتحقيق التوازن العمراني والبيئي 

والمجتمعي. 

الــعــمــل  بـــمـــنـــظـــومـــة  االرتــــــقــــــاء   -2
اإلداري المحلي والبلدي من خالل منح 
)المحافظات  المحلية  اإلدارة  وكـــاالت 
والــبــلــديــات( الــمــزيــد مـــن الــصــالحــيــات 
السامية  للرغبة  تحقيقا  واالستقاللية 
لتعزيز التنافسية بين مختلف المناطق 

اإلدارية على مستوى المملكة. 
الــصــحــيــة  الــمــنــظــومــة  تـــطـــويـــر   -3
األزمات  لمواجهة  مستوياتها  بمختلف 
ــيـــد-19، والــتــي  ــوفـ ــئــــة كــجــائــحــة كـ واألوبــ
ــراءات  ــ تــطــلــبــت جـــهـــودا اســتــثــنــائــيــة وإجــ

احترازية عاجلة.
نـــظـــافـــة  بـــمـــســـتـــوى  االرتـــــــقـــــــاء   -4
لجمع  متطورة  أنظمة  واتــبــاع  المدينة 
مبتكرة  أساليب  فــي  النفايات  ومعالجة 
بــاعــتــبــارهــا مـــحـــددات اجــتــمــاعــيــة مــعــززة 

للصحة العامة. 
البنية  شــبــكــات  وصــيــانــة  تــطــويــر   -5
الــتــحــتــيــة كـــالـــطـــرق وشـــبـــكـــات الـــصـــرف 
الصحي وخطوط النقل العام وشبكات االتصاالت لتتواكب 
مع  المجتمع  ستواجه  التي  المستقبلية  المتطلبات  مع 

الزيادات المضطردة في التعداد السكاني.
بها  تتميز  والتي  األولية  الصحية  الرعاية  تقديم   -6
مملكة البحرين عن باقي دول اإلقليم بمسافات متقدمة 
اإلدارة  نظم  أو  للمؤسسات  المرتفع  المستوى  مــن  ســواء 
للكوادر  المتقدم  والمستوى  الرعاية  حيث  مــن  الصحية 

البشرية القائمة عليها.
7- تنمية القدرات المجتمعية وعلى وجه الخصوص 
وخاصة  المجتمع  فئات  بين  المجتمعية  الشراكة  تعزيز 
خدمة  فــي  وإبــداعــاتــهــم  تطلعاتهم  لتحقيق  الــشــبــاب  فئة 
الشبابية  المراكز  دور  تطوير  خــالل  من  وذلــك  المجتمع، 

واألندية الرياضية والثقافية والعلمية. 
ــاز الـــدولـــي  ــيـــاق، يــســتــحــق هــــذا اإلنــــجــ وفــــي هــــذا الـــسـ
الجديد اإلشادة والتقدير والذي أضيف إلى سجل مملكة 
الــبــحــريــن، بـــإعـــالن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة عــاصــمــة 
عاصمة  كــأول  صحية«  مدينة  »المنامة  البحرين  مملكة 
فــي إقــلــيــم شـــرق الــمــتــوســط، بفضل الــجــهــود والــمــبــادرات 
الحثيثة بتعاون مختلف القطاعات وعلى وجه الخصوص 
للتوجهات  استجابة  الصحة،  ووزارة  العاصمة  محافظة 
الخريطة  عــلــى  دائــمــا  الــبــحــريــن  لــوضــع مملكة  الــســامــيــة 
الدولية بحضور متميز وفعال، والدعم والمساندة من لدن 
اإلداري  األداء  درجــات  أقصى  بتحقيق  الرشيدة  الحكومة 
الــرامــيــة  الــجــهــود  تكثيف  فــي  ينعكس  والــــذي  الــمــتــفــوق، 
المواطنين  لجميع  أفضل  ومستقبل  حاضر  تحقيق  إلــى 
والــمــقــيــمــيــن فــــي مــــجــــاالت الـــصـــحـــة والـــبـــيـــئـــة والــتــنــمــيــة 
االجتماعية والحضرية، والتركيز على الريادة والتميز في 
وتنمية  صحية  حياة  أجــل  من  والمقيم،  المواطن  خدمة 

مستدامة بمملكة البحرين. 
} الوكيل المساعد األسبق للتخطيط العمراني
- مهندس استشاري

اإرث بنيامي�ن نتنياه�و بع�د 15 �س�نة ف�ي الحك�م

بقلم:
 د. جيمس زغبي }

القمة الأمريكية – الرو�سية وم�ستقبل النظام الدولي

ال����م����ن����ام����ة م����دي����ن����ة ����س���ح���ي���ة..

ال���ط���م���وح وت���ح���دي���ات ال����س���ت���دام���ة

بقلم: 
فائق جمعه املنديل }

اأمريك�ي جدي�د يهت�م ب�سح�ة الم�راأة قان�ون 

بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني

بقلم: سنية احلسيني }
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Vacancies Available
MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  magicshine775@yahoo.com

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(CONTROL CENTRE)
suitably qualified applicants can contact

 17704040  or  recruitment@bapco.net

ATYAB SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  billing@arabasian.com

AL BARAKA FERTILITY HOSPITAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DOCTOR
suitably qualified applicants can contact

 17727888  or  ahmed_barakat@yahoo.com

MANAMA TOWER HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL)
suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@imperialgroupbh.com

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL)
suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  ehab.zainuddin@keypoint.me

2008 FASHIONS TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 39045992  or  m.aldosari82@gmail.com

CORNER CITY CONTRTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
suitably qualified applicants can contact

 39130349  or  eter_aljenan@hotmail.com

RELAX TIME SALON 

has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR
suitably qualified applicants can contact

 36555060  or  smjfalafeltime@gmail.com

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com

ELIKA COMPANY FOR UPVC BUSINESS AND METAL SIGNS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
suitably qualified applicants can contact

 39857656  or  ahmed16852002@hotmail.com

GULF COMPASS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE)
suitably qualified applicants can contact

 33306797  or  riderfemal@hotmail.com

RASHA FLOWER WLL 

has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER
suitably qualified applicants can contact

 17722661  or  rashaiflowersbh@gmail.com

MULTINATIONAL  SCHOOL  CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY
suitably qualified applicants can contact

 17711444  or  hr@mns-bahrain.com

CONSOLIDATED ENGINEERING COMPANY KHATIB AND 

ALAMI FOREIGN BRANCH 

has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER
suitably qualified applicants can contact

 17213177  or  soffyan.zeinuddin@khatibalami.com

SAUD CREATIVE FOR DESIGNS 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER
suitably qualified applicants can contact

 35027260  or  alhibir.belal@gmail.com

KOTTA VILLA CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com

BEES GLOBAL FOR CONSULTANCY - PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact

 35507170  or  aymaan.bahrain@gmail.com

BEES GLOBAL FOR CONSULTANCY - PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  TRAINING OFFICER
suitably qualified applicants can contact

 35507170  or  aymaan.bahrain@gmail.com

DELTA SECURITY SERVICES CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  delta.ss@batelco.com.bh

I DESIGN AND BUILD 

has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR OF INDUSTRIAL AREAS
suitably qualified applicants can contact

 36444500  or  derazi@outlook.com

ASAACO PROMOTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com

NEBRAS CITIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact

 36994577  or  a0504162843@hotmail.com

ABN ALGHONIM SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact

 36656516  or  negm73@hotmail.com

KINGDOM SECURITY PROTECTION SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  rasheed@securicore.bh

HAMADA HUSSAIN ABDULLA HAMADA )TALIB RIZQ (1770 

has a vacancy for the occupation of
  FISHERMEN,HUNTERS & RELATED WORKERS

suitably qualified applicants can contact

 39440778  or  jassimdocuments@gmail.com

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER
suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com

GOLDEN MARSA RESTAURANT WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER
suitably qualified applicants can contact

 17414142  or  jinna1234@gmail.com

AZAL WAHAT CAR ACCESSORIES CO. - 
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 39311900  or  solancarvip@gmail.com

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER
suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  saad.harban@movenpick.com

MULTI LEVEL MANAGEMENT TECHNOLOGY S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH
suitably qualified applicants can contact

 35082787  or  khurramchaudhry999@gmail.com

ALHADDAD CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC
suitably qualified applicants can contact

 17566473  or  darsha@alhaddad-bahrain.com

ALJAZEERA SHIPPING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS)
suitably qualified applicants can contact

 17728837  or  almelaha@ajsco.com

ALMETHALEYA TAILORING & BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR
suitably qualified applicants can contact

 17822095  or  mohdalraee@gmail.com

LATIN PASTRIES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 39661722  or  bentalkhater@gmail.com

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY)
suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

SECURITY SOLUTIONS CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  sbarboza@securitysolutions.me

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17491106  or  unni@gems-bahrain.com

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17491106  or  unni@gems-bahrain.com

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17491106  or  unni@gems-bahrain.com

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN
suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com

AHLI UNITED BANK B.S.C. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF DIVISION
suitably qualified applicants can contact

 17585778  or  girish.menon@ahliunited.com

KPMG ADVISORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ANALYST RESEARCH
suitably qualified applicants can contact

 17224807  or  ebrahimahmed@kpmg.com

ALAA SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER
suitably qualified applicants can contact

 17233717  or  hyaga2006@gmail.com

BLACK FOX GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES)
suitably qualified applicants can contact

 39166611  or  jehad3916@gmail.com

GERMAN QUALITY CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY
suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  germanquality.bh@gmail.com

AL AREEN LEISURE AND TOURISM CO THE LOST PARADISE OF DILMUN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LIFEGUARD
suitably qualified applicants can contact

 17845151  or  adnan.aslam@lpodwaterpark.com

هــنــأ رئـــيـــس جــامــعــة الــعــلــوم 
ــاذ الـــدكـــتـــور  ــ ــتـ ــ الــتــطــبــيــقــيــة األسـ
غسان عواد كل الطلبة الناجحين 
ــة الـــعـــامـــة وذويـــهـــم  ــويـ ــانـ ــثـ فــــي الـ
بــمــنــاســبــة نــجــاحــهــم وتــخــرجــهــم 
ظل  في  اإلنجاز  هذا  وتحقيقهم 
ــروف صــعــبــة عـــاشـــهـــا الــطــلــبــة  ــ ظــ
جائحة  فرضتها  األمـــور  وأولــيــاء 
كــــورونــــا، مــشــيــرًا إلــــى أن جــامــعــة 
بكل  فــخــورة  التطبيقية  الــعــلــوم 
المسؤولية  قــدر  على  كــان  طالب 
مرحلة  وبــدء  النجاح  من  وتمكن 
ــة،  ــيـ ــدراسـ جـــديـــدة مـــن حــيــاتــه الـ
لــبــنــاء مستقبله  وعــزيــمــة  بــثــبــات 

في المرحلة الجامعية.
وأشــــــــــــاد رئـــــيـــــس الـــجـــامـــعـــة 
ــا وزارة  ــهــ ــتــ ــذلــ ــتــــي بــ ــود الــ ــهـ ــجـ ــالـ بـ
ــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم الســـتـــدامـــة  ــتـــربـ الـ
الــتــعــلــيــم والـــتـــعـــلـــم بـــالـــرغـــم مــن 
الــــــظــــــروف االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي 
تعيشها مملكة البحرين والعالم، 
ونــجــاح الـــــوزارة فــي تــخــطــي هــذه 
الطلبة  نتائج  باعتماد  الــظــروف 
الخريجين من المرحلة الثانوية، 
ــر  ــ مـــتـــقـــدمـــا بـــالـــتـــهـــنـــئـــة إلــــــى وزيـ
ماجد  الدكتور  والتعليم  التربية 
منتسبي  وكــل  النعيمي،  علي  بــن 
الـــــوزارة عــلــى هـــذا الــنــجــاح الــذي 
التعامل  على  الـــوزارة  قــدرة  يؤكد 
مـــع مــخــتــلــف الــــظــــروف لــضــمــان 

استمرار العملية التعليمية.
وأوضــــح رئــيــس الــجــامــعــة أن 
الــتــســجــيــل فــــي جـــامـــعـــة الــعــلــوم 
الــتــطــبــيــقــيــة مـــســـتـــمـــر لــلــفــصــل 
 ،2022/2021 األول  الـــــدراســـــي 
ــي تـــخـــصـــصـــات الـــبـــكـــالـــوريـــوس  فــ

األعــــمــــال،  إدارة  ــقــــوق،  الــــحــ فــــي 
ــوم الـــمـــالـــيـــة  ــلــ ــعــ الـــمـــحـــاســـبـــة، الــ
السياسية،  الــعــلــوم  والــمــحــاســبــة، 
نــظــم الــمــعــلــومــات اإلداريــــــة، علم 
الحاسوب، التصميم الجرافيكي، 
وتخصصات  الداخلي،  التصميم 
الماجستير في القانون، والقانون 
التجاري، وإدارة الموارد البشرية، 
والــمــحــاســبــة  األعـــــمـــــال،  وإدارة 
برامج  إلــى  باإلضافة  والتمويل، 
من  يحصل  التي  الهندسة  كلية 
ــلـــى شـــهـــادة  ــا الـــطـــالـــب عـ خـــاللـــهـ
معتمدة  بــريــطــانــيــة  بــكــالــوريــوس 
ــاوث بــانــك  ــ مـــن جــامــعــة لـــنـــدن سـ
والهندسة  المدنية  الهندسة  في 

المعمارية.
ــتــــور  وصــــــــرح األســــــتــــــاذ الــــدكــ
غـــــســـــان عــــــــــواد بــــــــأن الـــجـــامـــعـــة 
تـــقـــدم لــطــلــبــتــهــا مــجــمــوعــة مــن 
الــتــســهــيــالت والــخــصــومــات على 
الرسوم الدراسية التي من شأنها 
استكمال  فــي  الطلبة  تساعد  أن 
كالخصومات  العلمي  تحصيلهم 
الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة بـــــالـــــمـــــتـــــفـــــوقـــــيـــــن 
الدارسين  واألخــوة  والرياضيين، 
بالجامعة، وصندوق دعم الطالب 
الذي يقدم منًحا دراسية للطلبة 
المتعثرين،  والطلبة  المتفوقين 
هــــــذا بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الـــســـمـــاح 
الدراسية  الــرســوم  بدفع  للطلبة 
عــلــى ثــالثــة أقـــســـاط مــيــســرة في 

الفصل الدراسي الواحد. 
ــــس الــــجــــامــــعــــة  ــيــ ــ ــم رئــ ــ ــتــ ــ وخــ
ــه نظرا  ــى أنـ ــارة إلـ ــاإلشـ حــديــثــه بـ
إلــــــــى الـــــــظـــــــروف االســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
البحرين  مملكة  بــهــا  تــمــر  الــتــي 

والـــعـــالـــم، وبـــنـــاء عــلــى تــوصــيــات 
مــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فـــإن 
التسجيل بالجامعة لهذا الفصل 
ســيــكــون إلــكــتــرونــيــا عــبــر الــمــوقــع 
www. لــلــجــامــعــة  اإللــكــتــرونــي 
البريد  عبر  أو   ،asu.edu.bh
admission@ اإللـــكـــتـــرونـــي 

خــالل  مـــن  أو   ،asu.edu.bh
رقم الواتساب 66633770، حفاظا 
وسالمتهم،  الطلبة  صــحــة  عــلــى 
ــارة  ــ ــى زيــ ــ داعـــــيـــــًا كــــل الـــطـــلـــبـــة إلــ
مـــواقـــع الــجــامــعــة الــخــاصــة عبر 
ــل االجــتــمــاعــي  ــواصـ ــتـ شـــبـــكـــات الـ
ــتـــغـــرام والــســنــابــشــات،  فـــي االنـــسـ
على  االتـــصـــال  أو  والــفــيــســبــوك، 
أرقام الخط الساخن 16036395-
 –  16036397  -16036396
16036399 لالطالع   -  16036398
عن  المعلومات  من  المزيد  على 
التسجيل للفصل الدراسي األول 

 .2022/2021

القاهرة - سيد عبدالقادر
تسلم السفير خليل إبراهيم 
المساعد  العام  األمين  الــذوادي 
رئـــيـــس قـــطـــاع الـــشـــؤون الــعــربــيــة 
الــدول  بجامعة  القومي  واألمـــن 
نسخة  مكتبه  في  أمــس  العربية 
من رسالة الدكتوراه التي نالتها 
المرشد  أحمد  لطيفة  الدكتورة 
فـــي شــهــر فـــبـــرايـــر الـــمـــاضـــي من 

جامعة عين شمس المصرية.
»دور  عــنــوان  الرسالة  حملت 
في  التلفزيونية  القنوات  وسائل 
تهيئة الرأي العام نحو المشاركة 
دول  على  بالتطبيق  السياسية 

الخليج العربية«.
لطيفة  الــدكــتــورة  وصــرحــت 
الــمــرشــد لـــ»أخــبــار الــخــلــيــج« في 
الـــقـــاهـــرة بـــأنـــهـــا تــعــتــز بــتــســلــيــم 
ــوراه  ــتـ ــدكـ »نــســخــة مـــن رســـالـــة الـ
الــذوادي  إبراهيم  خليل  للسفير 
ــا روحـــيـــا لــــي، وألنـــه  بــاعــتــبــاره أبــ
لوالدي  وفــي  وصديق  درب  رفيق 
المرشد  أحمد  الكبير  اإلعالمي 

رحمه اهلل«.
لطيفة  الـــدكـــتـــورة  أن  يــذكــر 
ــت  ــالــ أحــــــمــــــد الــــــمــــــرشــــــد قــــــــد نــ
الــــدكــــتــــوراه بــامــتــيــاز مـــع مــرتــبــة 

الشرف األولى.
وقـــد أظــهــرت الـــدراســـة مــدى 
تأثير قنوات التلفزيون والبرامج 
الحوارية التي تقدمها في تشكيل 

المعارف السياسية للجمهور في 
الــمــجــتــمــع الــخــلــيــجــي وتــهــيــئــة 
ســلــوكــيــات الــجــمــهــور نــحــو بعض 
الــقــضــايــا وبـــخـــاصـــة الــمــشــاركــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــشـــكـــل الــــدراســــة 
ــيـــرًا فــي  ــبـ ونــتــائــجــهــا إســـهـــامـــًا كـ
الــمــعــرفــي لقضايا  ــار  ــراز اإلطــ إبــ
الـــــمـــــشـــــاركـــــة الــــســــيــــاســــيــــة فـــي 
المجتمع الخليجي والمتغيرات 
الـــتـــي تـــؤثـــر عـــلـــى الـــــــرأي الـــعـــام 
باعتباره ركيزة أساسية في البناء 

الديمقراطي الحديث.
لطيفة  الدكتورة  أبــرزت  وقد 

في دراستها مدى عمق المشروع 
اإلصـــالحـــي الــــذي دشــنــه جاللة 
الملك المفدى حمد بن عيسى 
بعملية  دفـــع  والــــذي  خليفة  آل 
الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة خــطــوات 
البحريني  المجتمع  فــي  كبيرة 
وبـــخـــاصـــة نــحــو تــمــكــيــن الـــمـــرأة 
ــي الــعــمــلــيــة  ــاع الـــشـــبـــاب فــ ــطــ وقــ
الـــســـيـــاســـيـــة.  حــضــر الــمــنــاقــشــة 
المساعد  الــعــام  واألمــيــن  األهـــل 
لجامعة الدول العربية والملحق 

الثقافي البحريني. 

قامت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا - جامعة البحرين 
فــي مجال  تمت  التي  الــتــطــورات  أهــم  على  الــضــوء  بتسليط  الطبية 
التمريض في البحرين من خالل تنظيم ندوة عبر اإلنترنت بعنوان 
»قرن من تاريخ التمريض في البحرين: 1900-2020« قدمتها األستاذة 

بتول المهندس اختصاصية سياسات وتعليم التمريض. 
والتطوير  الجودة  رئيس قسم  كاثرين ستراكان،  الدكتورة  وقالت 
األكاديمي القائم بأعمال رئيس لكلية التمريض والقبالة في كلمتها 
التمريض  لكلية  السابقة  الرئيسة  »بصفتها  لــلــنــدوة:  االفتتاحية 
التمريض  البحرين الطبية وخبرتها في مجال  والقبالة في جامعة 
بــتــول مساهمة ال تقدر  ـــ50 عــاًمــا، قــدمــت األســـتـــاذة  الــ تــتــعــدى  الــتــي 
بــثــمــن فـــي مــهــنــة الــتــمــريــض فـــي الــبــحــريــن ودول الــخــلــيــج الــعــربــي، 
التي  المساهمات واإلنجازات  أن يفهم طالبنا  ولذلك من الضروري 
الندوة بعرض الخدمات  حققها من سبقوهم«. بدأت األستاذة بتول 
التاسع  القرن  أواخــر  عند  البحرين  في  متاحة  كانت  التي  الصحية 
األمــراض  لعالج  إجــراؤهــا  يتم  كــان  التي  الطبية  والممارسات  عشر 
التمريض  تأسيس مهنة  ومع  األسنان.   وآالم  الصداع  مثل  الشائعة 
في البحرين، قامت األستاذة بتول بإعطاء نبذة عن التطورات التي 
لمهنة  التنظيمية  القوانين  الماضية مثل  عاًما  الخمسين  تمت في 
التمريض التي أصدرتها وزارة الصحة في السبعينيات والثمانينيات، 

والشخصيات البارزة في مجال التمريض.

مبروك للناجحين..

والخطوة القادمة

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
الجهات  بتكريم  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  قامت  باألمس 
تــفــاعــلــت وتــعــاونــت مــعــهــا واســتــجــابــت للمالحظات  الــتــي  والــهــيــئــات 
والشكاوى الواردة إليها من التجار، وهذه مبادرة تشكر عليها الغرفة 
ورئيسها السيد سمير ناس.. وهذه ثقافة حضارية رفيعة، نتمنى أن 

تترسخ في كل مؤسسات الدولة والمجتمع.
للعلم فقط:

دول كثيرة حددت رسوما لتوصيل الطلبات، والبعض هنا استغل 
الوضع وأصبحت الرسوم مبالغ فيها كثيرا، مع استمرار الشكاوى من 
سوء الخدمة، والطلبات الناقصة، وعدم التجاوب والرد مع مراسالت 
الناس، وعدم توفير خدمة الرد عبر الهاتف، وإنما خدمة المراسالت 
الممارسات  تلك  وردع  لضبط  رسمي  تحرك  من  فهل  االلكترونية.. 

واالستغالل..؟؟
مبروك للناجحني.. واخلطوة القادمة:

مبروك للمتفوقين والناجحين.. مبروك ألولياء األمور وخاصة 
تعليميا  أسلوبا  كورونا  جائحة  جميعا  علينا  فرضت  حيث  األمهات، 
ميسرا،  سهال  جعلته  الوطنية  اإلرادة  ولكن  وشــاقــا،  متعبا  جــديــدا، 

وحان اآلن وقت قطف الثمر.
التربية  لــوزارة  واالمتنان  العرفان  وخالص  والتقدير  الشكر  كل 
والتعليم، للوزير د. ماجد بن علي النعيمي، للمدرسين والمدرسات، 
الخاصة،  والــمــدارس  الحكومية  الــمــدارس  فــي  واإلداريـــيـــن  للفنيين 
للوطن  خــدمــات جليلة  وقــدمــوا  األمـــامـــي،  الــصــف  أبــطــال  جميعهم 

وأبنائه، ويستحقون كل التكريم واالحتفاء.
لقد كان عاما دراسيا استثنائيا، تجاوزناه معا بكل نجاح، ومقارنة 
العام كان أفضل بكثير، والجميع تعلم من  الماضي فإن هذا  بالعام 
الناشئة  تعليم  أجل  ما عنده من  أفضل  قدم  والجميع  المالحظات، 
وجيل المستقبل، وكان رهانا كبيرا تجاوزته مملكة البحرين، وضمنت 

استمرارية التعليم والتعلم، وهو الضمان األكبر ألي مجتمع.
الــنــتــائــج، ســنــبــقــى اآلن مـــع دفــعــة خــريــجــي 2021،  وبــعــد إعــــالن 
خارجها،  أو  البحرين  داخــل  ســواء  الجامعي،  التعليم  فــي  ورغبتهم 
وأولياء  الطلبة  وهنا مرحلة جديدة، ومسؤوليات عديدة، سواء على 
أمورهم، أو على الوزارة والجامعات، وأهمية عدم المبالغة في الرسوم 
الجامعية، هذا بجانب إعالن البعثات والمنح، والذي نأمل أن يشهد 

دعما من القطاع الخاص لخطة الوزارة في هذا الخصوص.
بيان  فــي  عــدم االستعجال  هــو  أنها ضــروريــة،  ونــرى  آخــر نقطة، 
طريقة الدراسة في العام المقبل، هل ستكون بالحضور أو عن بعد، 

في ظل إعالن بعض الدول العودة إلى المدارس حضوريا. 
مالحظة واجبة:

ــدد مـــن الـــدول  ــدول الــخــلــيــجــيــة، وعــ ــ فـــي ظـــل إعــــالن عـــدد مـــن الـ
األوروبية بعدم السماح لدخول أراضيها للمتطعمين بغير اللقاحات 
المعتمدة عندها، فإن شريحة كبيرة من المواطنين ال تزال بانتظار 
ارتباط  لديه  البعض  أن  وخاصة  الــدول،  تلك  مع  الرسمي  التنسيق 

تجاري أو وظيفي في تلك الدول، أو حتى رغبة للزيارة. 
آخر السطر:

الشوارع التجارية في المناطق السكنية بحاجة إلى إعادة دراسة، 
في ظل تضخم األمور، وأصبحت الدكاكين في »بطن البيوت«..!! 

»العل�وم التطبيقي�ة« تهن�ئ الناجحي�ن وت�ش�يد 

بجهود وزارة الترب��ية ال�ش�ت�دام��ة ال�ت�ع��ليم

} د.غسان عواد.

ر�ش�الة م�ن  ن���شخة  يت��شل��م  ال�ذوادي  ال��شفي��ر 

الدك��ت��وراه ل��ل��دك��ت��ورة ل��ط�ي�ف�ة ال�م�ر�ش��د 

} السفير خليل الذوادي خالل تسلمه رسالة الدكتوراه .

الفريق  تــوجــيــهــات  إطـــار  فــي 
بــن عــبــداهلل آل  أول الشيخ راشــد 
خــلــيــفــة وزيــــر الــداخــلــيــة بــإســنــاد 
الــفــنــي للقطاع  الــفــحــص  خــدمــة 
رؤية  وتحقيقًا ألهــداف  الخاص، 
عمل  وبـــرنـــامـــج   2030 الــبــحــريــن 
المدير  رعــايــة  وتــحــت  الحكومة، 
ــة لــلــمــرور  ــامـ ــعـ ــام لــــــــإدارة الـ ــعــ الــ
بن  عبدالرحمن  الشيخ  العميد 
افتتحت  خليفة  آل  عــبــدالــوهــاب 
مــركــز  لـــلـــمـــرور،  الـــعـــامـــة  اإلدارة 
»دنسو« للفحص الفني للمركبات 
الخفيفة والتابع لشركة إبراهيم 
خــلــيــل كـــانـــو بــمــنــطــقــة الــرمــلــي 
لــيــكــون الـــمـــركـــز الـــخـــامـــس على 
مستوى البحرين والثالث لشركة 
ــو ضـــمـــن تـــشـــجـــيـــع الـــقـــطـــاع  ــانــ كــ
الــــخــــاص عـــلـــى فـــتـــح مــــزيــــد مــن 
للمركبات  الفني  الفحص  مراكز 
لتوفير الخدمة على أوسع نطاق، 
ســيــارة   450 الــمــركــز  يستوعب  إذ 

يوميًا، و11250 سيارة شهريًا.
ويـــأتـــي افــتــتــاح الــمــركــز بعد 
والمتطلبات  الــشــروط  استيفاء 
ــر الـــفـــنـــيـــة وتـــأهـــيـــل  ــيــ ــايــ ــعــ ــمــ والــ
والعاملين  الفنيين  الفاحصين 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بـــــــدورات 
لــهــم  اإلدارة  تــقــدمــهــا  تـــدريـــبـــيـــة 

ــر لـــلـــحـــفـــاظ  ــاشــ ــبــ وبــــــــإشــــــــراف مــ
الجميع  وحـــقـــوق  مــصــالــح  عــلــى 

مماثلة  خدمات  تقديم  ولضمان 
فـــي جــمــيــع الـــمـــراكـــز مـــن نــاحــيــة 

ــات ومـــتـــانـــتـــهـــا  ــبــ ــركــ ــمــ ســــالمــــة الــ
الفنية  االشتراطات  واستيفائها 

على  الــســالمــة  لتحقيق  تــعــزيــزًا 
الطريق.

تحت رعاية مدير عام المرور

اف��ت��ت��اح ال��م��رك��ز ال��خ��ام�����ص ل��ل��ف��ح�����ص ال��ف��ن��ي ب��ال��رم��ل��ي

جامع�ة البحري�ن الطبي�ة ت�ش�لط ال�ش�وء 

ب�البح��رين ال�ت�مري���ص  ت�اري��خ  عل�ى 

} مركز الفحص الفني بالرملي.



ــا ضــد فــيــروس كــورونــا بعد ان  بــدأنــا فــي تطعيم أوالدنــ
الذين  أطباءنا،  واستشرنا  عقولنا  وحكمنا  اهلل،  استخرنا 

أكدوا وبشدة على ضرورة تطعيم فلذات اكبادنا لنحميهم.
اليوم واوافــق على  أنه سيأتي  فلم اكن اتخيل منذ عام 
تطعيم ابنتي، ولكن بعد ما شاهدته بنفسي خالل الجائحة 
ومــــع تـــزايـــد الــــحــــاالت، وعــــدم الــســمــاح لــهــم بـــالـــذهـــاب الــى 
بالتسجيل  أوائل من قاموا  أنني كنت من  المدرسة، أعتقد 

على تطبيق  مجتمع واعي.
ــي كــبــيــر مـــن الــشــبــاب  والــحــقــيــقــة أن هــنــاك إقـــبـــال ووعــ
الصغير، بأهمية التطعيم, وفي اعتقادي أنهم يدركون أنها 
عودة تدريجية لحياتهم الطبيعية، أو ربما يتشبثون باألمل.

بخصوص  اليونيسف  منظمة  نشرته  مــا  على  اطلعت 
اآلباء  من  الكثير  يفيد  انه سوف  واعتقد  األطفال  تطعيم 
لما يحتويه من مساعدة لتبسيط بعض األمور على األوالد.

ــول الــلــقــاح عــلــيــك ان تكون  فــقــبــل مــحــادثــة طــفــلــك حـ
مخاوفه  عن  يتحدث  تتركه  وأن  المستجدات  على  مطلعا 
ويبوح بها، فلألطفال الحق بمعرفة ما يجري، وينبغي علينا 
الرد على اسئلتهم فهم يستمدون استجابتهم العاطفية من 
البالغين، لذلك حتى لو كنت قلقا على طفلك حاول عدم 

اظهار مخاوفك له.
وعليه فيجب أن يدرك الطفل أن اللقاحات آمنة جدا، 
لتحميهم،  عام  كل  والبالغين  األطفال  ماليين  تلقيح  يتم 
إجابتنا  ولتكن  األمـــراض.  يقاتل  كيف  الجسم  تعلم  وأنها 
ألوالدنا حول اللقاح مثل الدرع الذي يحميك من المرض. 

�حمي �أوالدك باللقاح 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

كيف تحددين مرحلة سن اليأس؟
ولكن  المرأة.  الشهرية لدى  الــدورة  تتوقف خاللها  التي  المرحلة  اليأس هو  سن 

متى تبدأ؟ وما هي التغيرات التي تحدث في الجسم؟
سنة  لمدة  )الحيض(  الشهرية  الـــدورة  تتوقف  عندما  الــيــأس  ســن  الــمــرأة  تدخل 
كاملة، وال تكون المرأة خاللها قادرة على الحمل. ويختلف معدل سن اليأس من دولة 

إلى أخرى، إال أنه عاًدة ما يحدث بين األربعينات والخمسينات من عمر المرأة.
قبل أن تدخل المرأة سن اليأس، ستعاني من مرحلة انتقالية تعرف باسم فترة ما 
قبل انقطاع الحيض والتي تبدأ في منتصف أو أواخر األربعينات من العمر وتمتد من 

عدة أشهر الى بضع سنوات. 
خالل فترة ما قبل انقطاع الحيض تتغير هرموناتك، وتظهر األعراض التالية:

عدم انتظام الدورة الشهرية، دورة شهرية أطول أو أقصر من المعتاد، دورة شهرية 
غزيرة أو خفيفة، هبات الحرارة، التعرق الليلي، مشاكل في النوم، جفاف في المهبل، 
تغيرات في المزاج، زيادة في الوزن، ترقق الشعر، جفاف البشرة، فقدان امتالء الثدي.

بالطبع تختلف األعراض من امرأة ألخرى، فبعضهن ال يشعرن بهذه األعراض، 
والبعض اآلخر قد يحتاج الى عالج للتقليل من هذه األعراض المزعجة.

وهناك ما يعرف بسن اليأس المبكر وهو :
سن اليأس الذي يصيب المرأة بين األربعين والخامسة واألربعين من عمرها.

أن  أمــر طبيعي، كما  وهــو  المبكر  الــيــأس  مــن ســن  الــنــســاء  مــن  تعاني حــوالــي %5 
األعراض التالية من شأنها أن تسبب دخول المرأة في سن اليأس المبكر:

عدم اإلنجاب من قبل: فالحمل يؤخر من عملية دخول المرأة إلى سن اليأس.
التدخين: يساهم في تسريع هذه المرحلة بحوالي سنة أو اثنتين.

تاريخ عائلي لسن اليأس المبكر: فإن كان ذلك شائًعا بعائلتك سوف تكونين أكثر 
عرضة لذلك.

الــعــالج الكيميائي أو اإلشــعــاعــي لــلــحــوض: وذلـــك مــن أجــل عــالج الــســرطــان في 
منطقة الحوض.

استئصال المبايض: يسبب دخولك في سن اليأس على الفور.
استئصال الرحم: من الممكن أن تدخل المرأة سن اليأس المبكر بعد ذلك بسنة 
أو متالزمة  الدرقية  الغدة  أمــراض  األمــراض: مثل  أنــواع  اثنتين.  اإلصابة ببعض  أو 

التعب المزمن.
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ــواع الــتــمــاريــن تــركــز على  ــ الــيــوجــا نـــوع مـــن انـ
قـــوة الــشــخــص ومــرونــتــه وتــنــفــســه لــدعــم عافيته 
تحظى  الــيــوجــا  وأصــبــحــت  والــجــســديــة.  النفسية 
الكثيرون  اصــبــح  اذ  الــعــالــم،  حــول  كبيرة  بشعبية 
يدركون فوائده الصحية وظهرت عدة دراسات تؤيد 
لرياضة  الروماتزمية  األمـــراض  مرضى  ممارسة 

اليوجا.
لذا حاور الخليج الطبي الدكتورة سحر سعد 

استشاري األمراض الروماتيزمية. 
ــر إيــجــابــي على  -هــــل ريـــاضـــة الــيــوجــا لــهــا أثــ

مرضى األمراض الروماتيزمية؟
كلنا نعلم أن الرياضة لها دور هام وأثر إيجابي 
فــي تحسن مــرضــى الــرومــاتــويــد ومــن يــعــانــون من 

خشونة المفاصل.
وبالطبع هناك فوائد عديدة لرياضة اليوجا, 
وهـــذا مــا أكــدتــه الــعــديــد مــن األبــحــاث والــدراســات 
الــعــالــمــيــة، فــقــد وجـــد أن لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي على 
الــتــوازن  ألنــهــا تحسن  الــرومــاتــويــد  نــشــاط  تقليل 
وتـــقـــوي الـــعـــضـــالت، وتـــزيـــد مــرونــتــهــا كــمــا  تعمل 
أكثر  وتجعله  المريض  وترفع طاقة  إطالتها  على 

نشاطا.
 ومن جانب آخر فأن  رياضة اليوجا لها تأثير 
على الصحة النفسية للمريض وذلك ألنها رياضة 
فتعمل  التأمل  ذات طبيعة خاصة، جزء منها هو 
أعراض  وتخفيف  النفسية  الضغوط  تقليل  على 
االكتئاب مما يساعد مرضى الروماتيزم المزمن. 

وهــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن الــــــدراســــــات الـــخـــاصـــة 
اليوجا  المزمنة ورياضة  الروماتيزمية  باألمراض 
ونــتــائــجــهــا إيــجــابــيــة ومــبــشــرة وتــدعــو إلـــى إضــافــة 
بروتوكول عالج مرضى  اليوجا كجزء مساعد فى 
في  األســاســيــة  الطبية  العقاقير  مــع  الــرومــاتــيــزم 

العالج.
وفيه يتم وضع برنامج خاص بتمارين اليوجا 
أو مرضى خشونة  الروماتويد  يالئم قدرة مريض 
المفاصل مما ال يؤذي المفاصل ويقوي العضالت 

ويزيد المرونة والتوازن أثناء الحركة.
الــيــوجــا عــلــى تحسين  - كــيــف تــعــمــل ريـــاضـــة 

الحالة الصحية؟
تعتمد فكرة ممارسة رياضة اليوجا على ثالثة 

أشياء أساسية
هى التنفس والتأمل والتركيز وصفاء الذهن 

الكامل.
ويمكن القول أن رياضة اليوجا تحمل معاني 
رائــع  بــديــل  وهـــى  المتعة  مــن  الكثير  وبــهــا  كــثــيــرة 
للرياضات التقليدية فهي تقلل التوتر والمخاوف 
المشاعر  وتــنــمــي   الــمــفــاصــل   آالم  عــن  الــنــاتــجــة 
الثقة  وتــعــزز  النفسية،  الــراحــة  وتــزيــد  اإليجابية، 

بالنفس
ومن المعروف أن العقدين األخيرين قد شهدا 
تــطــورا مــلــحــوظــا فــى الــعــقــاقــيــر الــخــاصــة بمرض 
الروماتويد ومع ذلك هناك احتياج كبير وأساسي 
األلم، وتجنب  وتقليل  العضالت  لتقوية  للرياضة 

حدوث التشوهات بالمفاصل.
وقد وجد أن دمج استخدام العقارات المناسبة 
اليوجا يعطي نتائج  والعناية الطبية الجيدة مع 

مرضية من حيث أداء الحركة والتنفس.
- مـــا هـــي أفـــضـــل طــريــقــة لــمــمــارســة ريــاضــة 

اليوجا؟
تكون مفيدة فمهم  ولكى  آمنة  رياضة  اليوجا 
جدا ان تكون اول خطوة استشارة الطبيب المعالج 
كــان هــنــاك أي  وان  الــيــوجــا  إمكانية مــمــارســة  عــن 
فى  تؤخذ  ان  يجب  هامة  مالحظات  أو  تحذيرات 

االعتبار وتجنب اوضاع أو حركات معينة.
يجب  طــبــيــبــك  ــن  مـ خـــاصـــة  تـــوصـــيـــات  وأى   -

إبالغها للمدرب؟
ثانيا: يجب تعلم هذه الرياضة على يد مدرب 
ــى هــــذا الـــمـــجـــال ويــمــتــلــك  مـــؤهـــل ومــتــخــصــص فـ

الـــقـــدرة عــلــى تــطــويــر الــتــمــاريــن بــمــا يــتــنــاســب مع 
قدرات كل مريض.

كــمــا يــجــب عــلــى مــريــض الــرومــاتــيــزم مناقشة 
حالته بصورة فردية مع المدرب قبل بدء الدروس، 

لكي يضعها المدرب فى االعتبار.
تفهم  عليك  مختلفة  أنـــواع  لها  اليوجا  وألن 
التمارين  المتاحة وطبيعة  اليوجا  نوعية رياضة  
مدرب  اختيار  يفّضل  أيضا  فيها،  االشــتــراك  قبل 
فــى مــجــال الطب  ومـــؤهـــالت  لــديــه خلفية طــبــيــة 

الطبيعي أو التمريض.
ممارستك  أن  المريض  عزيزي  تذكر  وأخــيــرا 
ــا تــنــعــكــس عـــلـــى طــريــقــتــك فــى  ــوجـ ــيـ ــة الـ ــاضـ ــريـ لـ
ــوى وتــقــلــل آالم  ــ الــتــنــفــس، وتــكــســبــك عـــضـــالت أقـ
والتخلص  االسترخاء  على  وتساعدك  مفاصلك 

من االكتئاب.

بمناسبة اليوم العالمي لرياضة اليوجا 21 يونيو 
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مفيدة لمر�ضى �الأمر��ض �لروماتيزمية؟ 

الوجه،  الحساسة في  المناطق  تعتبر من  العين  منطقة 
ولذلك فهي تحتاج الى اهتمام خاص للحفاظ على نضارتها 
وحيويتها. نقدم لكم بعض النصائح لتفادي بعض المشاكل 
الشائعة مثل ظهور التجاعيد الرفيعة واالنتفاخات والمشاكل 
األخرى. وتواصل الخليج الطبي مع الدكتور هيثم عبدالغفار 
اســتــشــاري طــب وجـــراحـــة الــعــيــون تــخــصــص جــراحــة تجميل 

العيون والقنوات الدمعية ومجرى العين. 
ما هي طرق العناية بمنطقة حول العين؟

اواًل، يجب إتباع روتين يومي للحفاظ على هذه المنطقة 
بمنطقة  للعناية  مخصصة  كــريــمــات  بــاســتــخــدام  الــحــســاســة 
ــراق هــذه  ــتـ الــجــفــون. تــحــتــاج الـــى مــرطــب لــلــجــلــد يــمــكــنــه اخـ

المنطقة وترطيبها. 
ثانيًا، ال تعتمد على مرطب الوجه العادي للحفاظ على 
لمنطقة  خــاص  مــرطــب  باستخدام  عليك  الــجــفــون.  منطقة 
الجفون. بعض أنواع الكريمات المرطبة تحتوي على مواد ال 

تتناسب مع هذه المنطقة مثل مادة الريتينويد.
ثالثًا، اقرأ جيدًا محتويات الكريم المرطب. من األفضل 
البحث عن كريم مرطب لمنطقة الجفون الذي يحتوي على 
مادة الريتينول ومشتقات فيتامين )أ(، ألن الكريمات المرطبة 
الريتينول  مــادة  أقل من  تركيزات  على  تحتوي  عــادًة  للجفون 
مقارنًة بالكريمات المخصصة لمنطقة الوجه لتجنب التهيج 
المخصصة  الكريمات  تحتوي  ذاتـــه،  الــوقــت  وفــي  الجلد.  فــي 
الترطيب  مــواد  بعض  من  أعلى  نسب  على  الجفون  لترطيب 
الترطيب  من  أعلى  نسب  لتوفير  الهيالورونيك  حمض  مثل 

لهذه المنطقة الحساسة.
ما هي أكثر مشاكل الجفون شيوعا وما هي طرق عالجها؟

 أوال الهاالت السوداء
مــع وجـــود ارتــبــاط مــبــاشــر لــظــهــور الــهــاالت الـــســـوداء مع 
ال  قد  الكافي  والــنــوم  الحياة,  نمط  وتغير  والسهر،  النوم  قلة 
يكفي إلزالة الهاالت السوداء لوجود عوامل وراثية تساهم في 
تشمل:  فهي  المتوفرة حاليا  العالج  لطرق  بالنسبة  ظهورها. 
بعض الكريمات التي تحتوي على مادة الكافيين أو فيتامين 
كبيرة،  بدرجة  الهاالت  هــذه  بتقليل  يساهما  قد  اللذين  كــاف 
الخاليا  إلزالــة  بالليزر  الجلد  عالج  البشرة،  تفتيح  وكريمات 
المتضررة، بعض أنواع التقشير، الفيلر وعمليات شد الجفون 

السفلية.
ثانيا: انتفاخات الجفون

من األفضل االهتمام بهذا التغيير مبكرًا لتفادي اللجوء 
الى إجراء جراحي. 

اتباع  يمكن  الجفون  في  االنتفاخات  ظهور  من  للتقليل 

اآلتي: خذ قدرًا كافيا من الراحة، تجنب شرب المواد المنبهة 
مثل الشاي أو القهوة ست ساعات قبل النوم، عالج الحساسية 
شــرب  العينين،  فـــرك  لتجنب  الــعــيــون  منطقة  فــي  بــاألخــص 
كميات كافية من الماء يوميًا، استخدم كريمات الجفون يوميًا.

ثالثا: الخطوط الرفيعة والتجاعيد
استخدم كريمات العين التي تحتوي على مادة الريتينول، 
ألف، وتساعد في  الفيتامين  المادة من مشتقات  تعتبر هذه 
تسريع عملية تجديد الجلد وتحفيز إنتاج مادة الكوالجين. 

من األفضل استخدامها لياًل.
 أمــــا بــالــنــســبــة لــلــصــبــاح، فـــاســـتـــخـــدام كـــريـــم مخصص 
لمنطقة الجفون يحتوي على مشتقات الشاي األخضر فهو 
الخيار األفضل. الحتوائه على الكثير من مضادات األكسدة، 
التي تساعد في تقليل تكسر مادة الكوالجين في الجلد، مما 
يساهم في الوقاية من تكوين الخطوط الرفيعة والتجاعيد 

في منطقة الجفون.
رابعا: اإلحمرار وتهيج الجلد

منطقة  في  للجلد  والحساسة  الرقيقة  للطبيعة  نظرًا 
إذا  للتعافي.  أطـــول  وقــت  الــى  تغييرات  أي  تحتاج  الــجــفــون، 
لديك حساسية ألي مادة كانت مثل العطور، البخور أو بعض 

بزيارة  وعليك  تجنبها.  األفضل   فمن  التجميل،  مــواد  أنــواع 
العالج  فترة  العالج، قد تطول  لبدء  فــورًا  المختص  الطبيب 

عدة أسابيع حتى ترجع األنسجة الى طبيعتها.
إذا ما هو العالج؟

حقن القليل من مادة حمض الهيالورونيك )الفيلر( في 
الــســوداء.  حقن  الهاالت  يخفي  قد  السفلي  الجفن  منطقة 
هذه المادة يغير زاوية انعكاس الضوء في هذه المنطقة، مما 
المرضى األكبر  الكثير من اإلشــراق والجمال.  يضفي عليها 
الوجنتين  الفيلر في منطقة  سنًا، يحتاجون الى حقن مادة 

ايضًا للحصول على نتائج أفضل.
ولالنتفاخات في الجفن السفلي قد تكون الجراحة هي 

الحل األمثل 
مـــع الـــتـــقـــدم فـــي الـــســـن والـــنـــقـــصـــان الـــتـــدريـــجـــي لــمــادة 
بـــروز دهـــون محجر العين من  الــكــوالجــيــن فــي الــجــلــد، يــبــدأ 
خالل الجفون. يمكن لمادة الفيلر في البداية تحسين األمر، 
ولكن تبقى عمليات شد الجفون هي الحل األمثل. أغلب هذه 
العمليات تستغرق حوالي 30 دقيقة، وتقام باستخدام التخدير 
الموضعي. تعتبر هذه العمليات من الحاالت اليومية، يذهب 

المريض إلى المنزل بعد فترة وجيزة من العملية.
ــاالت الـــســـوداء، يــكــون الــعــالج  ــهـ لــلــخــطــوط الــرفــيــعــة والـ

بالليزر
ــن الــتــقــنــيــات الســـتـــخـــدام الــلــيــزر  ــود الـــعـــديـــد مـ ــ ــع وجـ مـ
والموجات الراديو مغناطيسية، جميع هذه التقنيات تساهم 
بعين  األخــذ  يجب  الجلد.  في  الكوالجين  مــادة  تجديد  في 
تتناسب  الليزر ال  أنــواع  المريض، فبعض  نوع جلد  االعتبار 
مع الجميع. باإلضافة لذلك أغلب المرضى يحتاجون الى 

جلسات متعددة للحصول على نتائج مرضية.
تغيير نمط الحياة والتغذية يساهم في تحسين مشاكل 

منطقة الجفون
من العادات السيئة التي يمارسها البعض هي التدخين، 
من األفضل تجنب هذه العادة السيئة التي ُتعجل من ظهور 
عالمات تقدم السن في الوجه، ناهيك عما تسببه من اضرار 
عــامــة فــي جميع أجــــزاء الــجــســم. الــنــوم الــكــافــي ايــضــًا مهم 
تغييرات  تــبــدأ  والــوجــه،  الــبــشــرة  نــضــارة  على  للحفاظ  جـــدًا 
كافية  كميات  شــرب  السهر.  محبي  لــدى  مبكرًا  الظهور  فــي 
من الماء يوميًا يساهم في تجنب جفاف الجلد، مما يؤخر 
األغذية  تناول  تجنب  والتجاعيد.  الرفيعة  الخطوط  ظهور 
التي تحتوي على نسب مرتفعة من مادة الصوديوم، احتباس 
السوائل في الجسم بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم في الجسم 

قد يؤدي إلى ظهور انتفاخات في الجفون السفلية.

} الدكتورة سحر سعد.

نصيحة االسبوع

الدكتور هيثم عبدالغفار لـ»اخلليج الطبي«: 

�لدليل �لمتكامل للعناية بمنطقة �لجفون

} الدكتور هيثم عبدالغفار.
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مذكرة تفاهم بني »الداخلية« ومدينة ميامي لتطوير التعاون ال�شرطي.. جمل�س الوزراء:

التعاون مع ديوان الرقابة وتنفيذ تو�شياته كافة �شوًنا للمال العام

زيارة  بنتائج  املجل�س  اأ�شاد  بعدها 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

املتحدة  اململكة  اإىل  الوزراء موؤخًرا  جمل�س 

ولقاء �شموه بويل عهد اململكة املتحدة اأمري 

ووزير  بريطانيا،  وزراء  ورئي�س  ويلز، 

باإ�شهامات  منوًها  الربيطاين،  اخلارجية 

الثنائي  التعاون  تعزيز  يف  الزيارة  هذه 

على كل االأ�شعدة وفتح جماالت اأو�شع يف 

م�شار العالقات املتميزة مبا يخدم امل�شالح 

امل�شرتكة بني البلدين ال�شديقني.

الطلبة  الوزراء  جمل�س  هناأ  ذلك،  اإىل   

والتي  والناجحني  املتفوقني  والطالبات 

الظروف  رغم  متميزة  نتائجهم  جاءت 

عن  الناجمة  والتحديات  اال�شتثنائية 

ال�شكر  املجل�س  مقدًما  )كوفيد-19(، 

االأكادميية  الهيئات  واإىل  االأمور  الأولياء 

الذين  والتعليم  الرتبية  بوزارة  واالإدارية 

النجاح  اأجل  من  واإخال�س  جد  بكل  عملوا 

املراحل  خمتلف  يف  العام  هذا  اإكمال  يف 

يف  الوزارة  ت�شتمر  باأن  موجًها  الدرا�شية، 

فيه خري  ملا  التطويرية  وبراجمها  خططها 

و�شالح الطلبة ودعم م�شرية التنمية.

بعد ذلك نّوه جمل�س الوزراء باحلر�س 

البنية  م�شاريع  تنفيذ  موا�شلة  على 

اال�شتجابة  يعزز  مبا  والطاقة  التحتية 

كافة  وتطوير  امل�شتدامة  التنمية  ملتطلبات 

املن�شودة،  التطلعات  يحقق  مبا  م�شاراتها 

التو�شع  يف  اال�شتمرار  اأهمية  اإىل  م�شرًيا 

وفق  التحتية  البنية  م�شاريع  تنفيذ  يف 

التي  املبادرات  وتبني  العاملية،  املعايري 

امل�شاريع،  هذه  بوترية  االإ�شراع  ت�شتهدف 

من  اململكة  ت�شهده  ما  اإىل  املجل�س  الفًتا 

م�شاريع  من  للعديد  وتطوير  حتديث 

التنموية  الأهداف  يرفد  التحتية مبا  البنية 

املن�شودة، مبيًنا يف هذا ال�شدد ما �شت�شكله 

حمطة الدور 2 الإنتاج الكهرباء واملاء التي 

العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  تف�شل 

اإيذاًنا  بافتتاحها  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

رافد حيوي  الت�شغيلية، من  ببدء عملياتها 

القطاع،  هذا  اأهداف  من  املزيد  لتحقيق 

امل�شاريع  اأمام  واملاء  الكهرباء  وتاأمني 

االإ�شكانية والتنموية املتنامية يف اململكة.

حتقيقه  مت  ما  املجل�س  ا�شتعر�س  ثم   

�شاحب  لتوجيهات  تنفيًذا  م�شتجدات  من 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو 

الوزراء حول تقارير التدقيق اال�شتق�شائي 

التي اأعدها ديوان الرقابة املالية واالإدارية 

عن بع�س اأعمال وزارات الرتبية والتعليم، 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  واالأ�شغال 

االجتماعية  والتنمية  والعمل  العمراين، 

املخالفات  اإحالة  اإثرها  على  مت  والتي 

واالإدارة  العامة  النيابة  اإىل  املر�شودة 

االقت�شادي  واالأمن  الف�شاد  ملكافحة  العامة 

لل�شوؤون  الوزارية  واللجنة  واالإلكرتوين، 

املجل�س  موجًها  والت�شريعية،  القانونية 

ديوان  مع  امل�شتمر  للتعاون  اجلهات  كل 

تو�شيات  وتنفيذ  واالإدارية  املالية  الرقابة 

و�شوًنا  للنزاهة  تكري�ًشا  كافة  تقاريره 

للمال العام.

تقارير  على  املجل�س  اطلع  ذلك،  بعد 

الوزراء حول امل�شاركة يف القمة االإ�شالمية 

 16( والتكنولوجيا  للعلوم  الثانية 

االجتماع  يف  وامل�شاركة   ،)2021 يونيو 

العرب  اخلارجية  لوزراء  الت�شاوري 

العربية  الدول  جامعة  جمل�س  واجتماع 

غري  دورته  يف  الوزاري  امل�شتوى  على 

االأثيوبي،  النه�شة  العادية ب�شاأن ملف �شد 

الوزاري  للمجل�س   )148( والدورة 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س 

)16 يونيو 2021(، وم�شاركة وفد مملكة 

الدورة )109( ملوؤمتر  اأعمال  البحرين يف 

 ،)2021 يونيو   19-3( الدويل  العمل 

الوزاري  االجتماع  امل�شاركة يف  اإىل جانب 

بدول  االأغذية  �شالمة  للجنة  اخلام�س 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

)17 يونيو 2021(.

تهنئته  عن  املجل�س  اأعرب  بعدها   

لالأمم  العام  االأمني  غوتريي�س،  الأنطونيو 

عاًما  اأميًنا  تعيينه  اإعادة  املتحدة مبنا�شبة 

بالتزكية،  ثانية  لوالية  املتحدة  لالأمم 

مزيًدا  وللمنظمة  التوفيق  له  متمنًيا 

االأمن  ير�ّشخ  مبا  اأهدافها  حتقيق  من 

واال�شتقرار للعامل اأجمع.

املو�شوعات  يف  املجل�س  نظر  بعدها 

املدرجة على جدول اأعماله وقرر ما ياأتي:

املوافقة على املذكرات التالية:

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

مذكرة  ب�شاأن  والت�شريعية  القانونية 

مبملكة  الداخلية  وزارة  بني  التفاهم 

تهدف  والتي  ميامي،  ومدينة  البحرين 

ال�شرطة  جمال  يف  التعاون  تطوير  اإىل 

املجتمعية ومكافحة اجلرمية العابرة.

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

القانونية والت�شريعية ب�شاأن مذكرة التفاهم 

هيو�شنت،  وجامعة  البحرين  جامعة  بني 

والتي تهدف اإىل تعزيز التعاون يف الربامج 

االأكادميية والبحوث وتطوير التدري�س.

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3

ردود  ب�شاأن  والت�شريعية  القانونية 

برغبة  اقرتاحات   5 على  احلكومة 

جمل�س  من  مقدمة  بقانون  واقرتاحني 

مقدم من جمل�س  بقانون  واقرتاح  النواب، 

ال�شورى.

ر�أ�س �سمو �ل�سيخ حممد بن مبارك �آل خليفة نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �لجتماع �لعتيادي �لأ�سبوعي ملجل�س �لوزر�ء �لذي ُعقد �أم�س عن ُبعد.

يف م�ستهل �لجتماع، �أ�ساد جمل�س �لوزر�ء مبا ُيوليه ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى من �عتز�ز باجلهود �لوطنية للعاملني 

يف �ل�سفوف �لأمامية و�إ�سهاماتهم يف جناح كل م�سار�ت �لتعامل مع فريو�س كورونا، منوًها �ملجل�س بالتقدير �لذي ��ستحقه �لعاملون يف �ل�سفوف �لأمامية وفًقا لالعتز�ز 

�مللكي �ل�سامي بتوجيه �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء مبنح رتبتني ��ستثنائية يف �خلدمة �ملدنية �أو ما يعادلها لهم.

ويف هذ� �ل�سدد، نّوه جمل�س �لوزر�ء بجهود �لقائمني على �حلملة �لوطنية للتطعيم منذ تد�سينها وحتى �ليوم وعملها بوترية عالية مّكنتها من �لو�سول �إىل مليوين 

جرعة يف �ستة �أ�سهر منذ بدء �حلملة، و�إمتام تطعيم %69.4 من عدد �ل�سكان بجرعة و�حدة على �لأقل، وهو ما يدلل على �سري �حلملة يف �لجتاه �ل�سحيح وفق ما مت من 

زيادة لوترية �لتطعيمات ورفع �لطاقة �ل�ستيعابية، منوًها مبا يتمتع به �ملو�طنون و�ملقيمون من ح�سٍّ م�سوؤول ووعٍي باأهمية �ملبادرة لأخذ �لتطعيمات و�جلرعة �ملن�سطة، 

و�ل�ستمر�ر باللتز�م بالإجر�ء�ت �لحرت�زية، من �أجل �لو�سول �إىل �لتح�سني �ملن�سود و�لوقاية من كل �ملتحور�ت مبا فيها �ملتحور »دلتا«.

با�شتخدام دواء »�شوتروفيماب« 

»ال�شحة« تد�شن اأول عيادة متخ�ش�شة لتطبيق العالج اجلديد لـ»كورونا«

ال�شحة  وزيرة  د�شنت 

يوم  ال�شالح،  �شعيد  بنت  فائقة 

متخ�ش�شة  عيادة  اأول  اأم�س، 

لتطبيق  الطبي  ال�شامل  مبركز 

اجلديد  العالجي  الربوتوكول 

كورونا  لفريو�س  القائمة  للحاالت 

»�شوتروفيماب«  دواء  با�شتخدام 

واالأدوية التي تعتمد على االأج�شام 

وذلك  الن�شيلة،  اأحادية  امل�شادة 

امل�شتمرة  اجلهود  تعزيز  اإطار  يف 

ململكة البحرين للت�شدي لفريو�س 

كورونا.

خالل  ال�شحة،  وزيرة  واأكدت 

التد�شني الذي ح�شره �شفري اململكة 

املتحدة لدى مملكة البحرين رودي 

يف  امل�شوؤولني  من  وعدد  دروموند 

�شركة  من  ووفد  ال�شحي  القطاع 

لل�شناعات  كالين  �شميث  جال�شكو 

احلكومة  �شعي   ،»GSK« الدوائية 

وحر�شها على تقدمي اأف�شل واأحدث 

العالجات املعتمدة للحاالت القائمة 

من  وحمايتهم  كورونا  لفريو�س 

خطر تداعياته ال�شحية، منوهة باأن 

الفريو�س  فر�شها  التي  التحديات 

تتطلب مزيًدا من اجلهود ملواجهته 

االأمن  بتعزيز  يتعلق  ما  وبخا�شة 

اإىل  م�شرية  للمجتمعات،  ال�شحي 

يف  م�شتمرة  البحرين  مملكة  اأن 

كل  وبذل  الرائدة  املبادرات  تبني 

اجلهود للت�شدي للفريو�س.

وزارة  بينت  ذاته،  ال�شياق  يف 

ال�شحة باأن الوفد الزائر من ال�شركة 

على جتربة  باالطالع  يقوم  �شوف 

جانب  اإىل  قرب،  عن  البحرين 

للطاقم  العملي  التدريب  مهمة 

املبادئ  حول  وال�شحي  الطبي 

املنا�شب  لال�شتخدام  التوجيهية 

للدواء، وتنفيذ الربوتوكول للدواء 

الكفاءة  حتقيق  ل�شمان  اجلديد 

باأن  علًما  الق�شوى،  واال�شتفادة 

دواء »�شوتروفيماب« �شيتم �شرفه 

كورونا  لفريو�س  القائمة  للحاالت 

املحلول  طريق  عن  واإدخاله 

طبي  اإ�شراف  حتت  الوريدي 

بامل�شت�شفيات احلكومية فقط، ولن 

ال�شيدليات  للبيع يف  يكون متاًحا 

اأو امل�شت�شفيات اخلا�شة.

الهيئة  اأن  بالذكر  اجلدير 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

اال�شتخدام  على  وافقت  ال�شحية 

�شمن  اجلديد  للدواء  الطارئ 

للحاالت  العالجي  الربوتوكول 

القائمة بفريو�س كورونا يف مملكة 

اجلاري،  ال�شهر  مطلع  البحرين 

هيئة  وموافقة  ت�شديق  بعد  وذلك 

على  االأمريكية  والدواء  الغذاء 

 ،»FDA« له  الطارئ  اال�شتخدام 

الدواء  ا�شتخدام  اإجازة  وجاءت 

بعد اأن متت درا�شة جميع الوثائق 

ال�شركة والتي �شملت  التي قدمتها 

جودة الت�شنيع ونتائج الدرا�شات 

ال�شريرية.

الزياين يبحث تو�شيع التعاون االقت�شادي 

وال�شيا�شي مع وزيرة خارجية كو�شوفو

عبداللطيف  اخلارجية  وزير  اجتمع 

عرب  االإثنني،  اأم�س  يوم  الزياين،  را�شد  بن 

دونيكا  مع  املرئي،  االإلكرتوين  االت�شال 

وزيرة  الوزراء  رئي�س  نائبة  قريفاال 

خارجية جمهورية كو�شوفو.

عالقات  بحث  االجتماع  خالل  ومت 

البحرين  مملكة  بني  الثنائي  التعاون 

املجاالت  خمتلف  يف  كو�شوفو  وجمهورية 

واال�شتثمارية،  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 

امل�شرتك  التعاون  اأوجه  تو�شيع  و�شبل 

يلبي  الوطيدة مبا  ال�شداقة  عالقات  ودفع 

ال�شديقني،  وال�شعبني  البلدين  طموحات 

ذات  والق�شايا  املو�شوعات  اإىل  باالإ�شافة 

االهتمام امل�شرتك.

ح�شر االجتماع الدكتور ال�شيخ عبداهلل 

بن اأحمد اآل خليفة وكيل الوزارة لل�شوؤون 

ال�شيا�شية، واأحمد اإبراهيم قريني�س رئي�س 

قطاع ال�شوؤون االأوروبية.
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ي�ستوعب 450 �سيارة يومًيا 

 افتتاح املركز اخلام�ص للفح�ص الفني بالرملي

اول  الفريق  توجيهات  اإطار  يف 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ 

الفني  الفح�ص  خدمة  باإ�شناد  الداخلية 

روؤية  لأهداف  وحتقيقاً  اخلا�ص،  للقطاع 

البحرين 2030 وبرنامج عمل احلكومة، 

وحتت رعاية املدير العام لالإدارة العامة 

بن  عبدالرحمن  ال�شيخ  العميد  للمرور 

الإدارة  افتتحت  خليفة  اآل  عبدالوهاب 

للفح�ص  »دن�شو«  مركز  للمرور،  العامة 

ل�شركة  للمركبات اخلفيفة والتابع  الفني 

اإبراهيم خليل كانو مبنطقة الرملي ليكون 

البحرين  م�شتوى  على  اخلام�ص  املركز 

ت�شجيع  �شمن  كانو  ل�شركة  والثالث 

القطاع اخلا�ص على فتح مزيد من مراكز 

اخلدمة  لتوفري  للمركبات  الفني  الفح�ص 

املركز  ي�شتوعب  اإذ  نطاق،  اأو�شع  على 

�شيارة  و11250  يومياً،  �شيارة   450

�شهرياً.

ا�شتيفاء  بعد  املركز  افتتاح  وياأتي 

الفنية  واملعايري  واملتطلبات  ال�شروط 

والعاملني يف  الفنيني  الفاح�شني  وتاأهيل 

تقدمها  تدريبية  بدورات  اخلا�ص  القطاع 

للحفاظ  مبا�شر  وباإ�شراف  لهم  الإدارة 

ول�شمان  اجلميع  وحقوق  م�شالح  على 

املراكز  جميع  يف  مماثلة  خدمات  تقدمي 

ومتانتها  املركبات  �شالمة  ناحية  من 

تعزيًزا  الفنية  لال�شرتاطات  وا�شتيفائها 

لتحقيق ال�شالمة على الطريق.

مدير الثقافة الأمنية يرتاأ�ص اجتماع فريق

تقييم الفائزين بالأعمال التوعوية لدول التعاون

ال�شايجي  هالل  اأن�ص  العقيد  تراأ�ص 

العامة  بالإدارة  الأمنية  الثقافة  اإدارة  مدير 

الأول  الجتماع  الأمنية  والثقافة  لالإعالم 

بالأعمال  الفائزين  لتقييم  الفني  للفريق 

لدول  الأمني  الإعالم  يف  املقدمة  التوعوية 

عرب  ُبعد  عن  عقد  والذي  التعاون  جمل�ص 

تقنية الت�شال املرئي.

اإدارة  ويف بداية الجتماع، رحب مدير 

الأمني  الإعالم  مبديري  الأمنية  الثقافة 

بالتعاون  منوها  التعاون،  جمل�ص  بدول 

والتن�شيق القائم بني اأجهزة الإعالم الأمني 

اخلليجي  التكامل  تعزيز  اإىل  يهدف  والذي 

الأمني من خالل ت�شخري  الإعالم  يف جمال 

بامل�شوؤوليات  للنهو�ص  الإمكانات  كل 

هذا  يف  م�شريا  الأمنية،  التحديات  ملواجهة 

الأمن  حتقيق  يف  التوعية  دور  اإىل  ال�شدد 

وال�شالمة العامة، ون�شر ثقافة الوقاية من 

جميع  بني  واحلوادث  واجلرائم  املخاطر 

الجتماع،  خالل  مت  وقد  املجتمع.  فئات 

الداخلية  وزراء  قرارات  على  الطالع 

ب�شاأن جائزة اأف�شل اإنتاج اإعالمي توعوي، 

الفريق  واخت�شا�شات  مهام  ومناق�شة 

التوعوية  بالأعمال  الفائزين  لتقييم  الفني 

بالإ�شافة  الأمني،  الإعالم  للجنة  ورفعها 

اإىل التح�شري والإعداد لإطالق جائزة اأف�شل 

اإنتاج اإعالمي توعوي.

العقيد اأن�س ال�شايجي

الهيئة الوطنية لعلوم الف�ساء تطرح

حتدًيا جديًد لإعداد »وجبات لرواد الف�ساء«

يف  املتمثل  اأهدافها  اأحد  مع  متا�شًيا 

النا�شئة،  بني  الف�شاء  لعلوم  الرتويج 

الف�شاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  تبحث 

اإبداعية  طرق  عن  با�شتمرار   )NSSA(

املرة  وهذه  بالف�شاء،  اهتمامهم  لإثارة 

توجيه  يف  تتمثل  خمتلفة  فكرة  تطرح 

حتدي لهواة وحمرتيف الطبخ والطموحني 

لرواد  ا�شتخدامها  ميكن  و�شفة  لإعداد 

الف�شاء.

امل�شاركني  واإ�شرار  عزمية  من  لنزيد   

نحن  الف�شاء،  رواد  داعمي  من  ليكونوا 

�شواء  الف�شاء.  مطبخ  جتديد  اإىل  بحاجة 

اأخ�شائي  يكونوا  اأن  امل�شاركني  هدف  كان 

الف�شاء،  لرواد  اأو مطورو و�شفات  تغذية 

فاإن كل مت�شابق مكلف باإجراء بحث حول 

يجب  الف�شاء.  لرواد  الغذائية  املتطلبات 

على املت�شابقني تقدمي النتائج التي تو�شلوا 

اإليها مع و�شفتهم الإبداعية اللذيذة. وعلى 

مدته  فيديو  مقطع  ت�شليم  مت�شابق  كل 

الو�شفة وطريقة  دقائق يحتوي على   10

حت�شري الطبق، والوثائق الداعمة لختيار 

للطبق  مف�شلة  و�شفة   )1( املكونات: 

البيانات   )2( التعبئة  تعليمات  وتت�شمن 

لرواد  الو�شفة  مالءمة  لدعم  العلمية 

الف�شاء. 

متقدمني  ع�شرة  اأف�شل  اختيار  �شيتم 

ت�شم  والتي  التحكيم  جلنة  اإىل  لالنتقال 

حمرتفني،  بحرينيني  طهاة  من  نخبة 

و�شيليه الإعالن عن اأف�شل 3 طهاة من بني 

املتقدمني. 

الأوائل  الثالثة  الفائزون  �شيح�شل 

و�شهادة،  درع،  تت�شمن:  جوائز  عدة  على 

وتذكارات  التعليمية،   STEM وجمموعة 

من الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء جلهودهم 

جميع  و�شيح�شل  الإبداعية.  وم�شاهماتهم 

امل�شاركني على �شهادة اإلكرتونية.

 تقديًرا لل�سراكة بني البحرين والفلبني يف مكافحة الجتار بالأ�سخا�ص

العب�سي يح�سل على اأعلى و�سام مينح لغري املواطنني بالفلبني

الرئي�ص  ح�شل  رفيع،  دويل  اإجناز  يف 

العمل  �شوق  تنظيم  لهيئة  ال�شابق  التنفيذي 

واللجنة الوطنية ملكافحة الجتار بالأ�شخا�ص 

و�شام  اأعلى  على  العب�شي،  عبداهلل  بن  اأ�شامة 

الرئي�ص  اأ�شدر  اإذ  الفلبني،  جمهورية  لدى 

الفلبني  جمهورية  رئي�ص  دوتريتي  رودريغو 

»�شيغاتونا  و�شام  العب�شي  مبنح  مر�شوًما 

غراند كرو�ص«، وهو اأعلى و�شام مينح لغري 

املواطنني يف جمهورية الفلبني.

امل�شتوى  على  الرفيع  الو�شام  هذا  وياأتي 

مملكة  بني  املتميزة  لل�شراكة  تقديًرا  الدويل 

حماية  يف  الفلبينية  واجلمهورية  البحرين 

بالأ�شخا�ص،  الجتار  مكافحة  و  احلقوق 

حيث نفذ العب�شي عدة مبادرات بالتعاون مع 

ا  اجلانب الفلبيني على هذا ال�شعيد وخ�شو�شً

بالأ�شخا�ص  الجتار  ق�شايا  يف  التن�شيق 

وكذلك  ال�شحايا،  وحماية  للحدود  العابرة 

الدولية  املحافل  يف  من�شقه  ملواقف  الو�شول 

حيال ق�شايا الهجرة، وبالأخ�ص العهد الدويل 

للمهاجرين بالأمم املتحدة.

ت�شلم  فقد  اجلائحة  ظروف  وب�شبب 

العب�شي الو�شام من قبل املمثل اخلا�ص لفخامة 

العربي  اخلليج  ملنطقة  الفلبيني   الرئي�ص 

اأم�ص  م�شاء  اأقيم  خا�ص  احتفال  يف  بورجز 

ماريوت  فندق  يف  يونيو   21 املوافق  الإثنني 

وذلك  ال�شعودية،  العربية  باململكة  الريا�ص 

بح�شور القائم باأعمال �شفارة  مملكة البحرين  

اخلارجية  من  ودبلوما�شيني  الريا�ص،  لدى 

وزارة  من  وم�شوؤولني  والفلبينية،  ال�شعودية 

املوارد الب�شرية والتوطني ال�شعودية.

قد  العب�شي  اأ�شامة  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 

اجلاللة  �شاحب  لدن  من  التكرمي  �شرف  نال 

مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

نظري  الكفاءة  و�شام  منحه  حيث  البحرين 

اأ�شهمت يف تعزيز مكانة اململكة  جهوده التي 

الريادية على م�شتوى املنطقة والعامل، ل�شيما 

ومكافحة  العمل  �شوق  باإ�شالحات  املتعلقة 

من  تكرميه  عن  ناهيك  بالأ�شخا�ص،  الجتار 

�شمن   2018 عام  الأمريكية  اخلارجية  قبل 

ع�شر �شخ�شيات عاملية قدموا جهوًدا متميزة 

بالأ�شخا�ص،  الجتار  مكافحة  �شعيد  على 

�شخ�شية  اأول  العب�شي  يعترب  التكرمي  وبهذا 

الدولية  املكانة  بهذه  ر�شمية خليجية حتظى 

يف هذا املجال.

اأكد اأن الفريق الوطني ي�سم عنا�سر متميزة وموهوبة.. العوهلي:

قيادة ويل العهد رئي�ص الوزراء للت�سدي جلائحة كورونا ملهمة
�شرح رئي�ص جامعة اخلليج العربي الدكتور 

خالد بن عبدالرحمن العوهلي اأن اجلهود ال�شخمة 

المري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  والرائدة 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص 

الوزراء حفظه اهلل - رجل ال�شحة الأول يف مملكة 

تتجلى  كورونا  فريو�ص  ملكافحة   - البحرين 

فيها اأعلى �شور املوهبة والرباعة يف اإدارة اأزمة 

جائحة )كوفيد-19(، وكان ل�شموه نظرة ثاقبة 

يف ت�شكيل فريق البحرين الطبي الوطني للت�شدي 

والتي  التنفيذية  الذراع  وهي  كورونا  لفريو�ص 

بالعلم  ت�شلحوا  الوطن  اأبناء  من  خربات  ت�شم 

متوقد،  عميقة، وحما�ص  عالية  الر�شني، وخربة 

كانت  وقد  الواحد.  الفريق  بروح  بتناغم  وتعمل 

العربي،  اخلليج  ملهمة جلامعة  �شموه  اإجنازات 

برامج  لأعداد  املوهوبني  برنامج  يف  وبالتحديد 

تدريبية يف اأعداد جيل من الأطباء موؤهلني للعمل 

يف اإدارة الأزمات.

العبا�شي  اأحمد  الدكتور  قال  جانبه،  ومن 

العليا  الدرا�شات  رئي�ص ق�شم املوهوبني يف كلية 

املوهبة  ملحاكاة  ن�شعى  العربي  اخلليج  بجامعة 

بكفاءة  التعامل  يف  وجتلت  �شموه  ميتلكها  التي 

واقتدار مع اجلائحة، ول �شك، اأن هناك العديد من 

املجالت التي من املمكن اأن يتميز بها الطلبة يف 

كلية الطب كالتدريب اأو الت�شجيل يف املقررات يف 

جامعات دولية عريقة وح�شور املوؤمترات العلمية 

ما  اأهمية  من  الرغم  وعلى  التدريبية،  والدورات 

�شبق، اإل اأنه كانت لدينا روؤية اأخرى يف برنامج 

املوهوبني واملتميزين لطلبة كلية الطب والعلوم 

اإعداد  وهي  األ  العربي،  اخلليج  بجامعة  الطبية 

اأطباء باحثني ميتلكون املعرفة املتقدمة يف جمال 

والذيتكون  الطبية،  العلوم  جمالت  من  اأكرث  اأو 

لديهم حافز قوي ورغبة يف الإجناز واملتمكن من 

قادًرا  يجعله  الذي  الأمر  العلمي  البحث  مهارات 

على ن�شر ما ل يقل عن بحثني كباحث رئي�ص يف 

اإحدى الدوريات العلمية ذات الت�شنيف املتقدم. لذا 

فاإن تعريفنا للطالب املوهوب يف املجالت الطبية 

بجامعة اخلليج العربي باأنه الطالب الذي يظهر 

م�شتويات مرتفعه من الدافعية والذي تكون لديه 

القدرة على تلم�ص الثغرات يف املعرفة والإجابة 

اإعادة  اأو  اختبار  خالل  من  جديدة  اأ�شئلة  على 

اختبار الفر�شيات ال�شابقة، والذي ميتلك معرفة 

العلوم  جمالت  من  اأكرث  اأو  جمال  يف  متقدمة 

الطبية. اإن مثل هذا التعريف متوافق مع عدد من 

نظريات الإبداع كنظرية املكونات لترييزا اأمابيل، 

الأ�شتاذ الفخري يف كلية الأعمال بجامعة هارفرد 

للو�شول  عنا�شر  ثالث  توفر  اأهمية  ترى  والتي 

وهي  والفاعلية  بالأ�شالة  تت�شم  نتاجات  اإىل 

ومهارات  الإبداعي  التفكري  ملهارات  الفرد  امتالك 

اإىل  الذي يبدع فيه،اإ�شافة  متخ�ش�شة يف املجال 

م�شتوى عال من الدافعية الداخلية.

على  بناًء  اأنه  اإىل  العبا�شي  الدكتور  واأ�شار 

املوهوبني  بربنامج  املعني  الفريق  قام  فقد  ذلك 

بجامعة  الطبية  والعلوم  الطب  كلية  لطلبة 

اأ�شاليب حديثة ونوعية  اخلليج العربي بتطوير 

الطلبة لالن�شمام للربنامج. على �شبيل  لختيار 

املثال، يخ�شع جميع املتقدمني للربنامج لختبار 

م�شبوق  غري  اأمر  وهو  الإبداعية  القدرات  يف 

على  الطب  كليات  يف  املتميزين  الطلبة  لختيار 

م�شتوى العامل واأ�شاف اأن طرح اأ�شئلة جديدة اأو 

التفكري يف احتمالت جديدة اأو النظر يف امل�شكالت 

القدمية من زوايا جديدة تتطلب اخليال الإبداعي 

والذي ي�شهم يف التقدم احلقيقي يف العلوم. من 

واإيجادها.  امل�شكالت  حت�ش�ص  اأهمية  تاأتي  هنا 

جلميع  �شرورية  املعرفية  العملية  هذه  مثل  اإن 

الطب  لطلبة  اأهمية  اأكرث  تكون  قد  ولكن  الطلبة، 

ا مع ما يعي�شه العامل حالًيا مع جائحة  خ�شو�شً

كورونا. ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه هو: هل كان 

قبل  )كوفيد-19(  امل�شكلة  ا�شت�شراف  بالإمكان 

ظهورها، وبالتايل تاليف العديد من اخل�شائر يف 

الأخرى  للخ�شائر  اإ�شافة  القت�شاد  الأرواح ويف 

لقد  بالتاأكيد،  اجلائحة؟  هذه  بها  ت�شببت  التي 

هذه  من  الدرو�ص  من  الكثري  باأ�شره  العامل  تعلم 

اأن  املمكن  من  كان  هل  جمدًدا،  ولكن  اجلائحة، 

ن�شتعد قبل �شنتني من الآن على الأقل؟ هذا ال�شوؤال 

ياأخذنا اإىل نوعية التعليم الذي يحتاجه النخبة 

لتح�ش�ص  لإعدادهم  الطب  كليات  يف  طلبتنا  من 

الثغرات والبحث يف مو�شوعات جديدة مل ي�شبق 

واأن تطرق اإليها اأحد من قبل، والتدريب الإبداعي 

حول اإعداد طلبة الطب ملواجهة اجلوائح، كما جاء 

يف  الباحثني  من  عدد  اأجراها  حديثة  درا�شة  يف 

م�شت�شفى ادنربوك يف كامربيدج باململكة املتحدة 

الطب  طلبة  اإعداد  حول  احلايل  العام  ون�شرت 

�شرورة  اإىل  الدرا�شة  اجلوائح، خل�شت  ملواجهة 

واجلوائح،  الكوارث  ملواجهة  الطب  طلبة  اإعداد 

يف  تغطيته  يتم  ل  التدريب  هذا  مثل  اإن  حيث 

اأن  اإىل  الباحثون  خل�ص  كما  الدرا�شية.  املناهج 

اإدارة  يف  حمورًيا  دوًرا  يلعب  املالئم  التدريب 

الذي  للدور  يوؤخذنا  ما  الكوارث واجلوائح وهو 

ي�شطلع به برنامج املوهوبني واملتميزين بجامعة 

اخلليج العربي. لقد بداأت الدفعة الأوىل من طلبة 

علوم  يف  بحثية  مو�شوعات  بدرا�شة  الربنامج 

اجلينات واملوروثات وهم يف مراحل متقدمة من 

نتيجة  جاء  الطلبة  توجيه  اأن  �شك  ول  بحوثهم 

ملو�شوع  اخلا�شة  والأهمية  املتزايد  الهتمام 

اجلينات واملوروثات حيث اإن احلديث الذي يدور 

حالًيا حول اكت�شاف �شاللت جديدة من فريو�ص 

جلينات  حتليل  خالل  من  جاء  »كوفيد-19« 

الفريو�شات املتحورة. وعلى الرغم من اأن بحوث 

الأوىل مل تكن موجهة نحو درا�شة  الدفعة  طلبة 

خ�شعوا  اأنهم  اإل  »كوفيد-19«  فريو�ص  جينات 

لدورة تدريبية خا�شة يف علم اجلينات من قبل 

للطب  اجلوهرة  الأمرية  مركز  يف  متخ�ش�شني 

اجلزيئي، وهو الأمر الذي نركز عليه يف برنامج 

اخلليج  بجامعة  الطب  كلية  لطلبة  املوهوبني 

العربي.

برنامج  يف  به  نقوم  ما  »اإن  قائالً:  وختم 

املوهوبني واملتميزين لطلبة كلية الطب والعلوم 

الطبية يف جامعة اخلليج العربي هو اإعداد �شف 

ثاٍن من الأطباء الباحثني الذين ن�شتطيع اأن نعّول 

عليهم يف امل�شتقبل ليكونوا ح�شًنا يف مواجهة اأي 

جائحة م�شتقبلية ل �شمح اهلل، كما نعول عليهم 

لدرا�شة امل�شكالت واملع�شالت الطبية التي تواجه 

جمتمعات دول اخلليج العربي«.

د. خالد العوهلي

فولذ: البحرين يف طليعة الدول امللتزمة مببادئ حقوق الإن�سان
اأكد الأمني العام جلمعية البحرين ملراقبة حقوق الإن�شان والنا�شط 

الدويل في�شل فولذ، اأن مملكة البحرين، دولة عربية وا�شالمية، م�شاملة 

بحكم طبيعة �شعبها وقيادتها احلكيمة، ولذلك فاإنها يف طليعة الدول 

الدولية وعدم  الإن�شان واحرتام املواثيق  امللتزمة بقيم ومبادئ حقوق 

التدخل يف �شئون الآخرين، وتطالب يف الوقت ذاته التزام الدول الأخرى 

الآخرين،  التدخل يف �شئون  الناأي عن  اأن  املعاملة، م�شددا على  بنف�ص 

ال�شاحة  على  الإن�شان  حقوق  م�شرية  تعزيز  منهجية  اأ�شا�شي يف  مبداأ 

الدولية. 

الدول  اأبناء  من  واإخوانه  البحرين  �شعب  تطلع  عن  فولذ  واأعرب 

اإيران، ت�شب يف �شالح  ال�شقيقة املجاورة اإىل عالقات خري و�شالم مع 

دول و�شعوب املنطقة واملحافظة على ما حققته من مكت�شبات يف جمال 

حقوق الن�شان وتوؤكد على �شرورة اللتزام بعدم التدخل يف ال�شئون 

الداخلية للدول املجاورة. 

واأ�شار فولذ اإىل التزام ن�شطاء حقوق الن�شان مبيثاق الأمم املتحدة 

وال�شعي لإيجاد حلول �شلمية وفق العراف واملواثيق الدولية، مو�شحا 

اللتزام  تعزيز  على  العمل  الدولية،  اللجنة  لهذه  ال�شا�شي  الهدف  اأن 

بحقوق الإن�شان لدى �شعوب املنطقة يف اإطار من التعاون البناء القائم 

على احرتام مبادئ ح�شن اجلوار.



07حمليات www.alayam.com

الثالثاء 12 ذو القعدة  1442 ـ العدد 11763 

Tuesday 22nd  June 2021 - No. 11763

مهرجان �شيف البحرين يعود خالل �شهر يوليو القادم

ال�شيخة مي: ا�شتدامة املوا�شم الثقافية رغم كل العقبات
البحرين  هيئة  عقدت 

�صباح  والآثار  للثقافة 

 21 املوافق  الإثنني  اأم�س 

يونيو 2021م عرب تقنيات 

موؤمترا  املرئي  الت�صال 

عن  لالإعالن  �صحافيا 

�صيف  مهرجان  فعاليات 

البحرين يف ن�صخته الثالثة 

و�صهد  القادم.  يوليو  �صهر  طيلة  ُبعد  عن  يقام  والذي  ع�صرة 

املوؤمتر الذي مت بثه مبا�صرة على قناة هيئة الثقافة على موقع 

يوتيوب، ح�صور ال�صيخة مي بنت حممد اآل خليفة رئي�صة هيئة 

خليفة  اآل  حممد  بنت  هال  وال�صيخة  والآثار،  للثقافة  البحرين 

مدير عام الثقافة والفنون بالهيئة، اإ�صافة اإىل ح�صور عدد من 

الدبلوما�صية  الهيئات  للمملكة وممثلي  ال�صديقة  الدول  �صفراء 

وامل�صاهمني يف املهرجان وال�صحفيني والإعالميني. 

خليفة:  اآل  حممد  بنت  مي  ال�صيخة  قالت  املنا�صبة  وبهذه 

»نعود هذا العام يف مهرجان �صيف البحرين من جديد ونحن 

ظروف  �صنعتها  التي  وامل�صافة  البعد  رغم  جلمهورنا  اأقرب 

الأزمة ال�صحية العاملية، ولكننا عازمون على اإي�صال ر�صالتنا 

باأن موا�صمنا الثقافية م�صتدامة وم�صاريعنا متوا�صلة«. واأردفت: 

»منذ بداية الأزمة ونحن ن�صتثمر يف اأدواتنا التقنية لكي ننتقل 

ات�صال  على  ونبقى  الفرتا�صي  العامل  اإىل  الثقايف  باحلراك 

العامل،  البحرين، بل حول  لي�س فقط يف مملكة  مع اجلمهور، 

وعليه نظمنا مهرجان ال�صيف للمرة الثانية على التوايل عرب 

وي�صعدنا  والزمان،  املكان  حدود  حتده  ل  الذي  الإنرتنت  اأثري 

هو  العام  هذا  با�صتكماله  نحتفل  الذي  اللوؤلوؤ  م�صار  يكون  اأن 

عام،  كل  يف  كما  اأنه  اإىل  واأ�صارت  ال�صيف«.  ملهرجان  الرابط 

ي�صكل مهرجان �صيف البحرين منوذًجا للتعاون ما بني خمتلف 

اجلهات لإجناح العمل الثقايف، وتوجهت بال�صكر اإىل ال�صفارات 

برنامج  اإثراء  يف  اأ�صهمت  التي  واخلا�صة  العامة  واملوؤ�ص�صات 

املهرجان هذه ال�صنة. كما وتوّجهت بال�صكر اإىل داعمي مهرجان 

ال�صيف لعام 2021م ولفريق عمل الثقافة، موؤكدة اأن النجاح 

هو ثمرة العمل اجلماعي. 

من جهتها قالت ال�صيخة هال بنت حممد اآل خليفة اإن هيئة 

الثقايف  العمل  ا�صتمرار  باأهمية  توؤمن  والآثار  للثقافة  البحرين 

اإذ تعد الثقافة اليوم الأمل الذي يحتاجه  بالرغم من الظروف، 

العامل للتعايف من اآثار الأزمة ال�صحية. واأ�صارت اإىل اأن مهرجان 

اأن  ونوهت  اجلهات.  من  العديد  تعاون  ثمرة  البحرين  �صيف 

ات  العام ن�صاطا متنوعا عن طريق من�صّ املهرجان �صيقدم هذا 

الإنرتنت ي�صمل عرو�صا وحفالت من حول  الثقافة على  هيئة 

العامل وور�س عمل يف جمالت اإبداعية متعددة. 

ال�صفارات  من  كبري  عدد  م�صاركة  ال�صحفي  املوؤمتر  و�صهد 

البعثات  وممثلو  ال�صفراء  من  عدد  مثلها  البحرين  مملكة  لدى 

الدبلوما�صية، حيث عربوا عن دعمهم للحراك الثقايف يف مملكة 

�صيف  مهرجان  يف  امل�صتمرة  مل�صاركتهم  و�صعادتهم  البحرين 

البحرين الذي ي�صهم يف تعزيز ج�صور التوا�صل احل�صاري ما 

بني اململكة وخمتلف دول العامل. كذلك قدم جنم نخول ال�صابق 

تركي نواف عر�صا مو�صيقيا. 

وتتزامن ن�صخة 2021م من مهرجان �صيف البحرين مع 

برنامج هيئة الثقافة لهذا العام بعنوان »م�صار اللوؤلوؤ«، ويقام 

للجمهور متابعة ن�صاط  القادم. وميكن  ما بني 1 و31 يوليو 

على  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  قنوات  خالل  من  املهرجان 

العنوان Nakhoolbah@، كما وميكن احل�صول على برنامج 

�صيف البحرين وجميع تفا�صيل الأن�صطة ومواعيد عر�صها على 

عر�س  و�صيتم   .www.culture.gov.bh الإلكرتوين  املوقع 

يوتيوب  على  البحرين  �صيف  مهرجان  قناة  على  الفعاليات 

 .)Bahrain Summer Festival(
البحرين  �صيف  مهرجان  يت�صمن  عام،  كل  يف  وكعادته 

التي  والأن�صطة  الفعاليات  من  ومتنوعا  حافال  ثقافيا  برناجما 

بني  ما  الفعاليات  وتتنوع  والأذواق.  الأعمار  خمتلف  تنا�صب 

ور�س  اإىل  اإ�صافة  والفنية،  واملو�صيقية  امل�صرحية  العرو�س 

العمل وعرو�س الطبخ والرتفيه، وكذلك م�صابقة جنم نّخول. 

وينطلق مهرجان �صيف البحرين يوم 1 يوليو مع عر�س 

م�صرحية »ر�صتو مرمي« من لبنان، والتي �صيتم عر�صها طيلة 

كما  يوتيوب،  على  البحرين  �صيف  مهرجان  قناة  على  ال�صهر 

على  امل�صابقات  من  جمموعة  يف  امل�صاركة  للجمهور  وميكن 

هام�س امل�صرحية كل يوم اثنني وخمي�س، بالإ�صافة اإىل عدد من 

الأن�صطة والألعاب الرتفيهية والتعليمية على املوقع الإلكرتوين 

 .www.culture.gov.bh
وت�صتمر العرو�س الفنية واملو�صيقية مع عر�س للمو�صيقى 

ال�صينية التقليدية يوم 4 يوليو 2021م بالتعاون مع �صفارة 

جمهورية ال�صني ال�صعبية لدى مملكة البحرين، وعر�س »توين 

ميمل وفرقته« بالتعاون مع �صفارة الوليات املتحدة الأمريكية 

يوم 7 يوليو، فيما يقدم املهرجان يوم 18 يوليو عر�صني بعنوان 

»اأولد حارتنا« و»عجائب العلوم« بالتعاون مع �صفارة فل�صطني 

لدى اململكة. اأما يوم 20 يوليو ف�صيكون اجلمهور على موعد مع 

حفل بعنوان »رحاب مطاوع برفقة فرقة البحرين للمو�صيقى« 

مملكة  ومن  العربية.  م�صر  جمهورية  �صفارة  مع  بالتعاون 

فرقة  من  لكل  البحرين حفال  البحرين يعر�س مهرجان �صيف 

قاليل للفنون ال�صعبية يوم 21 يوليو، فرقة حممد بن فار�س يوم 

22 يوليو والفرقة املو�صيقية لل�صرطة يوم 23 يوليو. 

وتتنوع ور�س العمل التي يقّدمها مهرجان �صيف البحرين 

ما بني 3 و6  الق�صرية  الق�صة  كتابة  ما بني ور�س عمل حول 

فيها  احلا�صرين  لالأطفال  نافذة  �صتكون  ور�س  وهي  يوليو 

للم�صاركة يف م�صابقة جنم نخول هذا العام. كما و�صيكون هناك 

املهرجان هذا  املو�صيقى والفنون. ويقدم  ور�س عمل يف جمال 

ال�صيف كذلك ور�س حول الطبخ من عدة دول من حول العامل، 

كونه نافذة للتعرف على ثقافات وح�صارات ال�صعوب الأخرى. 

هذا، وتتوجه هيئة البحرين للثقافة والآثار بجزيل ال�صكر 

والمتنان اإىل امل�صاركني يف مهرجان �صيف البحرين 2021م، 

بداية من وزارة الداخلية التي ت�صارك يف املهرجان عرب كل من 

الهيئة  ت�صكر  كذلك  وطني.  وجملة  لل�صرطة  املو�صيقية  الفرقة 

املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان على م�صاركتها يف املهرجان 

باأن�صطة تعليمية لالأطفال، واملجل�س الأعلى للبيئة. كما ت�صكر 

الهيئة ال�صفارات التي اأ�صهمت يف اإثراء برنامج املهرجان وهي 

فران�صيز،  والأليانز  الفرن�صية  اجلمهورية  من:  كل  �صفارات 

جمهورية  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  الإيطالية،  اجلمهورية 

جمهورية  الرو�صي،  الحتاد  فل�صطني،  دولة  ال�صعبية،  ال�صني 

م�صر العربية، وجمهورية الفلبني. وت�صكر هيئة الثقافة اأي�صا 

كل من اأ�صهم يف اإجناح مهرجان �صيف البحرين هذا العام من 

من  والأن�صطة  العمل  ور�س  ومقدمي  الهيئة  وموظفي  كوادر 

فنانني ومبدعني. 

البحرين  �صيف  مهرجان  حول  املعلومات  من  وللمزيد 

للثقافة  البحرين  هيئة  موقع  زيارة  ميكن  املختلفة  وفعالياته 

من�صات  ت�صفح  اأو   ،culture.gov.bh الإنرتنت  على  والآثار 

الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  البحرين  �صيف  مهرجان 

الثقافة  هيئة  ومن�صات   @NakhoolBah العنوان  على 

.@CultureBah

»الإ�شكان« ترف�ض م�شاواة م�شاحة بيوت احلد

»بلدي املحرق« يدعو حلظر اقتناء احليوانات املفرت�شة

خديجة العرادي:

 رف�س وزير الإ�صكان با�صم يعقوب احلمر 

الطلب الذي تقدم به جمل�س بلدي املحرق حول 

م�صاواة حد املنازل مبنطقة �صرق احلد.

واأفاد احلمر بعدم اإمكانية حتقيق التو�صية 

املذكورة، وذلك ب�صبب طبيعة ت�صميم املخطط 

للفراغات  اأهمية  اأعطى  العام للمدينة، والذي 

الوحدات  بت�صميم  بالهتمام  اأ�صوة  العامة 

الفراغات من جودة  ملا حتققه هذه  ال�صكنية، 

بني  التوازن  طريق  عن  والتخطيط  الت�صميم 

مع  اخل�صراء  وامل�صطحات  العامة  الفراغات 

الوحدات ال�صكنية يف امل�صروع.

على  املحرق  بلدي  جمل�س  اأ�صر  بدوره، 

�صرورة م�صاواة بيوت �صرق احلد، م�صريا اإىل 

لدى  وتعرثه  الطلب  رف�س  من  وبالرغم  اأنه 

وزارة الإ�صكان، اإل اأنهم ومن خالل �صالحياتهم 

�صريفعون الطلب جمددا اإىل جمل�س الوزراء، 

وذلك ب�صبب كرثة ال�صكاوى التي تلقاها املجل�س 

ارتياحهم  وعدم  املواطنني  من  �صريحة  من 

البيوت،  م�صاحات  فرق  نظري  عن  ور�صاهم 

اإعادة نظر وزارة الإ�صكان يف  اأن تتم  متمنني 

املو�صوع. ومرر املجل�س اقرتاحا برغبة ب�صاأن 

منع اقتناء احليوانات املفرت�صة، اإذ يهدف هذا 

القرتاح اإىل تاأمني املجتمع من انت�صار ظاهرة 

معدلت  وتقليل  املفرت�صة  احليوانات  اقتناء 

من  الناجتة  والأمرا�س  والإ�صابات  احلوادث 

املجتمع  اقتناء مثل هذه احليوانات، وتوعية 

لعدم انت�صار مثل هذه الظاهرة.

بالإجماع  املحرق  بلدي  اأقر جمل�س  كذلك 

على  الرقابة  ت�صديد  اإىل  يهدف  اقرتاحا 

الإعالنات يف ال�صوارع العامة ومنع الإعالنات 

املخلة بالآداب العامة واحلياء، علما باأنه �صبق 

للمجل�س البلدي رفع تو�صية بهذا ال�صاأن.

 21 رقم  اجتماعه  البلدي  املجل�س  واأقام 

الت�صريعي  الف�صل  من  الثالث  النعقاد  لدور 

مو�صوع  الجتماع  خالل  وناق�س  اخلام�س، 

جتميد رخ�س البناء موؤقتا لعدد من العقارات 

يف الب�صيتني مبجمع )228( حلني النتهاء من 

م�صروع تنفيذ املداخل واملخارج، حيث �صرح 

والتخطيط  البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزير 

البحث  بعد  اأنه  خلف  ع�صام  العمراين 

والدرا�صة الفنية والتخطيطية التي متت ب�صاأن 

هذه التو�صية، فقد مت التفاق على حل بفتح 

ح�صب  الوزارة  قبل  من  املحددين  املنفذين 

اخلرائط املعتمدة وعدم احلاجة اإىل فتح املنافذ 

الأخرى الواردة يف تو�صية املجل�س.

قامت  الوزارة  باأن  الوزير خلف  نوه  كما 

باإحالة تو�صية جمل�س بلدي املحرق املتعلقة 

اإىل  احلد،  �صرق  ملنطقة  التف�صيلي  باملخطط 

لتخاذ  العمراين  والتطوير  التخطيط  هيئة 

الإجراءات الالزمة لرفع املو�صوع للجنة العليا 

للتخطيط العمراين ح�صب الآلية املتبعة لإعادة 

ت�صنيف العقارات.

اإن�شاء �شوق �شعبي يف هورة عايل و�شلماباد.. بلدي ال�شمالية:

 اعتماد مقربتي البديع وباربار لدفن موتى »كورونا«
ح�صني املرزوق:

املحافظة  بلدي  جمل�س  اأقر 

ال�صمالية خالل جل�صته العتيادية 

املنعقدة يوم اأم�س مقرتحني لعتماد 

مقربتي البديع وباربار لدفن موتى 

»كورونا«.

وخالل اجلل�صة، �صوت اأع�صاء 

لوزير  تو�صية  برفع  املجل�س 

الأ�صغال و�صوؤون البلديات باملوافقة 

حممد  البلدي  الع�صو  مقرتح  على 

مقربة  باعتماد  الدو�صري  �صعد 

اأهايل  من  كورونا  ملوتى  البديع 

البديع، كما اأو�صى املجل�س اجلهات 

ال�صحية واإدارة الأوقاف اجلعفرية 

العالقة  وذات  املخت�صة  واجلهات 

مقرتحا  اعتماد  اإمكانية  بدرا�صة 

تقدم به الع�صو البلدي ال�صيد �صرب 

باربار  مقربة  باعتماد  الوداعي 

جائحة  ملوتى  الغربية  اجلنوبية 

باربار  قرية  لتخدم  كورونا  وباء 

والقرى املجاورة.

مقرتح  على  املجل�س  ووافق 

بفتح مكاتب ومراكز لتقدمي خدمات 

يف  الجتماعية  التنمية  وزارة 

الدائرة الرابعة، وقرر رفع تو�صية 

البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  لوزير 

خدمات  ملراكز  فروع  فتح  مبقرتح 

الدائرة  يف  الجتماعية  التنمية 

الرابعة باملحافظة ال�صمالية، وذلك 

للوزارة  تابع  مبنى  يف  فرع  بفتح 

والواقع على �صارع ال�صيخ عي�صى 

خدمات  توفري  مع  �صلمان  بن 

الفئة  هذه  اإىل  جمانية  املوا�صالت 

والإياب  للذهاب  املواطنني  من 

منظمة  مبواعيد  املركز  يوفرها 

وحمددة.

بعد  طلب  املجل�س  اأقر  كما 

به  تقدم  بالإجماع  عليه  الت�صويت 

القبي�صي  عبداهلل  املجل�س  ع�صو 

ت�صنيف  تغيري  درا�صة  يقت�صي 

منطقة  يف   10032877 عقار 

هذا  اإن  حيث   ،)1018( اللوزي 

الإ�صكان  بنك  با�صم  م�صجل  العقار 

هو  ما  بح�صب  جتارية  كمحال 

ويحيط  امللكية،  وثيقة  يف  مذكور 

امل�صاريع  مناطق  ت�صنيف  بالعقار 

اجلهات،  جميع  من  الإ�صكانية 

به  تقدم  مقرتحا  املجل�س  مرر  كما 

طلب  ويت�صمن  اأي�صا  القبي�صي 

عقارات  وتق�صيم  ت�صنيف  تغيري 

ملنطقة  التف�صيلي  املخطط  �صمن 

الت�صويت  ومت   )457( بوقوة 

بالإجماع على هذا املقرتح، واأي�صا 

املحافظة  بلدي  جمل�س  مرر 

ع�صو  به  تقدم  طلبا  ال�صمالية 

القبي�صي  عبداهلل  البلدي  املجل�س 

يقت�صي تغيري عقار 07026167 

اإن  يف منطقة عايل )738(، حيث 

حكومة  با�صم  م�صجل  العقار  هذا 

وزارة  ل�صالح  البحرين  مملكة 

العمل والتنمية الجتماعية لغر�س 

اإن�صاء دار رعاية الوالدين وم�صروع 

ا�صتثماري مكون من حمال جتارية 

يحيط  كما  امللكية  وثيقة  بح�صب 

بالعقار مناطق ال�صكن املت�صل )ب( 

العقار  ويطل  اجلهات  جميع  من 

على �صارع جتاري معتمد من جهة 

الغر�س  اإذ  عايل(  )�صارع  ال�صمال 

ا�صتخراج  الت�صنيف  تغيري  من 

لرعاية  دار  لإن�صاء  بناء  رخ�صة 

الوالدين، كذلك مرر املجل�س مقرتحا 

البلدي  املجل�س  ع�صو  به  تقدم 

العقار  لتخ�صي�س  الظاعن  حممد 

على  الواقع   10039068 رقم 

 )1214( مبجمع   1432 طريق 

ملواقف عامة لل�صيارات وذلك لعدم 

لل�صيارات  عامة  مواقف  وجود 

اإىل  املنطقة  وحاجة  املنطقة  يف 

مواقف عامة خلدمة الأهايل وتقليل 

يف  ال�صيارات  ووقوف  الزدحام 

اإىل  اإ�صافة   ،1432 رقم  طريق 

كثافة  ذات  اأ�صبحت  املنطقة  اأن 

�صكانية كبرية والأهايل بحاجة اىل 

مواقف عامة، وقد مت رفع تو�صية 

البلديات  و�صئون  الأ�صغال  لوزير 

رقم  العقار  تخ�صي�س  مبقرتح 

10039068 مبنطقة مدينة حمد 

م�صاحته  تبلغ  والتي   )1214(

عامة  ملواقف  مربعا  مرتا   212

لل�صيارات تخدم اأهايل املنطقة.

تخ�شي�ض اأر�ض لإن�شاء حديقة 

مبنطقة الهملة

بلدي  جمل�س  ع�صو  وتقدم 

الدو�صري  �صعد  حممد  ال�صمالية 

منا�صبة  اأر�س  لتوفري  مبقرتح 

وتخ�صي�صها حلديقة مبنطقة الهملة 

)1010( نظرا لعدم توافر حديقة 

مبنطقة الهملة يف هذا املجمع، كما 

للعوائل  ملتقى  ت�صكل  احلدائق  اأن 

وتعترب  الأ�صر  بني  والتقارب 

عن  ف�صال  املنطقة  لأهايل  متنف�صا 

على  وتدريب  ترفيه  اأماكن  كونها 

الأماكن  ال�صحيحة يف  ال�صلوكيات 

من  تو�صية  رفع  ومت  العامة، 

و�صوؤون  الأ�صغال  لوزير  املجل�س 

لالأرا�صي  درا�صة  بطلب  البلديات 

وتوفري  املنطقة  يف  واملخططات 

اأر�س منا�صبة وتخ�صي�صها لإن�صاء 

حديقة تخدم اأهايل منطقة الهملة.

اإن�شاء ملعبني يف مدينة حمد 

البلدي  املجل�س  اأو�صى  كما 

�صوق  لإن�صاء  ال�صمالية  باملحافظة 

و�صلماباد،  عايل  هورة  يف  �صعبي 

املجل�س  ع�صو  تقدم  اأن  بعد  وذلك 

مبقرتح  �صبيب  في�صل  البلدي 

مفتوحة  اأر�س  بتخ�صي�س  يق�صي 

هذا  لعمل  تنظيمها  يتم  اأن  على 

ال�صوق الذي يقام مرة يف الأ�صبوع 

اجلائلني  الباعة  خمتلف  ويجمع 

واأ�صحاب املهن لتوفري الحتياجات 

واخلدمات لأهايل املنطقتني بالدائرة 

مقرتحا  املجل�س  مرر  كما  الرابعة، 

تقدم به ع�صو املجل�س البلدي اأحمد 

املناعي لإن�صاء ملعبني لكرة الطائرة 

قرب جامع �صهيب الرومي مبدينة 

حمد )1216(.



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

الثالثاء 12 ذو القعدة  1442 ـ العدد 11763 
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من  والناجحني  املتفوقني  لكل  مربوك 

اأبنائنا الطلبة والطالبات.. دمتم ذخًرا وجنوًدا 

يف البناء والإعمار والتطوير لبحرين اخلري 

والزدهار.

على  يرتكز  مهني  ومتفاعل  م�سوؤول  اإعالم  مع  نحن 

حرية التعبري والوعي و�سون كرامة الإن�سان دون حتري�ض 

على النظام العام اأو تهديد للتعاي�ض ال�سلمي. وهذا ما دعت 

اإليه وثيقة مبادئ تنظيم البث وال�ستقبال الف�سائي الإذاعي 

والتلفزيوين التي اأقرها جمل�ض وزراء الإعالم العرب.

فاأين التزام قناة اجلزيرة بها؟

Tuesday 22nd  June 2021 - No. 11763 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

ح�سرت املبعوثة اخلا�سة ملفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني اأجنلينا جويل الأحد اإىل خميم غوديبو يف �سمال �سرق بوركينا 

فا�سو لتقدمي الدعم لآلف الالجئني املاليني، الذين فروا من اأعمال العنف الإرهابي، ح�سب ما عاينت وكالة فران�ض بر�ض.

وو�سلت النجمة الأمريكية اإىل املخيم على منت مروحية برفقة وزير خارجية بوركينا فا�سو األفا باري لالحتفال بيوم الالجئ 

العاملي، الذي يتم اإحياوؤه �سنوًيا يف 20 يونيو.

الأزهر  اجلامع  افتتاح   -  971

ج�هر  بداأ  الذي  اجلامع  وه�  لل�شالة، 

ال�شقلي بناءه يف 4 اأبريل 970.

الربتغاليني  طرد  اهلل  فتح   -  1527

الآن(،  )جاكرتا  كيالبا  �ش�ندا  ميناء  من 

اإن�شاء  كذكرى  الآن  به  يحتفل  الذي 

املدينة.

على  الأملاين  الهج�م  بدء   -  1941

م��شك� مب�شاركة 4.5 ملي�ن جندي من 

ق�ات املح�ر.

1973 - كندا تلغي عق�بة الإعدام.

1986 - لعب كرة القدم الأرجنتيني 

باليد  هدًفا  يحرز  مارادونا  دييغ� 

الربع  املباراة  اأثناء  اإجنلرتا  مرمى  يف 

النهائية من كاأ�ص العامل يف املك�شيك.

الك�ري  املختطف  مقتل   -  2004

املدة  انتهاء  بعد  العراق  يف  اجلن�بي 

الق�ات  لن�شحاب  خاطفيه  من  املقرتحة 

الك�رية من العراق.

الثامنة  الدورة  افتتاح   -  2018

ع�شرة من األعاب البحر الأبي�ص املت��شط، 

طراغ�نة  مدينة  ا�شت�شافتها  والتي 

الإ�شبانية.

فا�شلة يف  انقالب  2019 - حماولة 

ب�شمال  اأمهرة  ولية  يف  وقعت  اإثي�بيا 

الأركان  رئي�ص  مقتل  عن  اأ�شفرت  البالد، 

ال�شيطرة  ت�شتعيد  واحلك�مة  الإثي�بي، 

على الأو�شاع.

طاقم الإ�سعاف الوطني ينجح يف توليد �سيدة يف منزلها

الإ�شعاف  مركز  م�شعف�  جنح  الأداء،  يف  والفاعلية  ال�شتجابة  �شرعة  اإطار  يف 

املنزل،  يف  املخا�ص  فاجاأها  اأن  بعد  بحرينية  ل�شيدة  ولدة  عملية  اإجراء  يف  ال�طني 

حيث اأجنبت ت�اأم )ولد وبنت(. 

من  �شباحا   7:19 ال�شاعة  يف  بالغا  تلقت  قد  الرئي�شة  العمليات  غرفة  وكانت 

م�اطن يفيد باأن زوجته يف حالة ولدة ويطلب امل�شاعدة يف نقلها للم�شت�شفى، وعلى 

واملعدات  امل�ؤهل  الطبي  بالطاقم  املجهزة  ال�طني  الإ�شعاف  �شيارة  اإر�شال  مت  الف�ر 

ل  اأنه  تبني  حيث  دقائق،   8 خالل  املعامري  مبنطقة  الكائن  املنزل  م�قع  اإىل  الالزمة 

قيام  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  ال�شحي،  و�شعها  ب�شبب  امل�شت�شفى  اإىل  ال�شيدة  نقل  ميكن 

اإىل  ذلك  بعد  نقلها  مت  حيث  واإ�شعافها،  املنزل  يف  ال�لدة  على  مب�شاعدتها  امل�شعفني 

الالزمة. ال�شحية  الرعاية  لتلقي  الطبي  ال�شلمانية  م�شت�شفى 

ت�سجيل 403 اإ�سابات جديدة بكورونا 

و5 وفيات.. وتعايف 1003 حالت

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 ي�ني�   21 ي�م  يف   13249

لعمالة  حالة   221 منها  جديدة  قائمة  حالت   403

وحالة  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة   181 و  وافدة، 

حالت   1003 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  واحدة 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.254913

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 164 حالة، 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

اأن 6907 حالت و�شعها م�شتقر  134 حالة يف حني 

 7071 بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  من 

حالة قائمة. فيما بلغ عدد حالت ال�فاة امل�شجلة الي�م 

5 حالت.

راهبة تهّرب لجًئا بحقيبة �سفر

حكمت حمكمة منطقة )يافلة( يف ال�ش�يد على راهبة 

ومعلمة بتهريب لجئ اأفغاين من اإحدى مراكز الرتحيل، 

يف حادثة اختفاء غام�شة متت قبل ح�ايل عام.

بال�شتئناف،  و�شتق�مان  احلكم  رف�شتا  ال�شيدتان 

ولكن املحكمة اأ�شدرت حكمها بعد تاأكدها من اأنهما هما 

من قاما بتهريب الالجئ حينها.

الأفغاين  ال�شلطات طلب الالجئ  وكانت قد رف�شت 

باللج�ء واأمرت برتحيله، لتقب�ص عليه اجلهات الأمنية 

الراهبة  قامت  حينها  للرتحيل،  مركز  يف  وت�شعه 

واملعلمة بزيارته يف مركز الرتحيل، وجل�شا معه �ش�ية 

يف غرفة ل�حدهما.

ومل  كبرية،  �شفر  حقيبة  معهما  كانتا  ال�شيدتان 

وبعد  الرتحيل،  مركز  يف  امل�ش�ؤولني  �شك�ك  ذلك  يرث 

الأوىل  الالجئ لفرتة، خرجت  ال�شيدتان مع  اأن جل�شت 

ومعها احلقيبة وغادرت املكان، وبعد ذلك بفرتة خرجت 

ال�شيدة الثانية وقالت لهم اإن الالجئ دخل دورة املياه 

واقتحم�ا  الغرفة  دخل�ا  يخرج،  فرتة ط�يلة ومل  منذ 

احلمام ومل يجدوا اأحًدا، واختفى الالجئ متاًما.

عبد املح�سن النمر: الدراما 

اخلليجية بداأت تناف�س عاملًيا

ين�شغل الفنان ال�شع�دي عبداملح�شن النمر بت�ش�ير 

عمل درامي خليجي تراثي بعن�ان »دار غريب«، حيث 

يف  ين�شاأ  رجل  وه�  »غريب«  �شخ�شية  فيه  يج�شد 

من  »غريب«  �شخ�شية  ومتتلك  �شيقة.  خليجية  بيئة 

غريب  ويرتبط  الكثري،  ال�شيء  والفكري  الذهني  الأفق 

اإىل  الثقافة  هذه  نقل  ويحاول  خارجية  ثقافية  بدوائر 

النمر  واأو�شح  اأحياًنا.  وينجح  حيًنا  فيف�شل  جمتمعه، 

يف حديث مع »العربية نت« اأن هناك عمالً متثيلًيا يف 

حممد  اإخراج  من  »راكان«،  ا�شم  يحمل  امل�نتاج  ط�ر 

خياري ومب�شاركة كل من املمثلتني جي�شي عبدو ودميا 

بياعة واملمثلة ال�شع�دية مرمي الراندي. كما اأو�شح اأنه 

�شيج�شد ه� �شخ�شية راكان، م�شرًيا اإىل اأن العمل يحمل 

الكثري من الت�ش�يق والإثارة والرومان�شية وه� يتاألف 

من 10 حلقات ويعر�ص على اأحد املن�شات.

عمياء ولكنها بطلة يف لعبة ال�سطرجن
الإخباري،   CNN م�قع  ك�شف 

عن بطلة �شطرجن ولكنها عمياء، حيث 

با�شتمرار  وت�شغط  ب�شرعة،  تلعب 

على خ�ش�مها، اإنها تطعن خ�ش�مها، 

وت�شتفيد من عن�شر املفاجاأة، واأثبتت 

ال�شطرجن  لعبة  يف  وتف�قها  كفاءتها 

رغم اإ�شابتها بالعمى.

جناحها  فاز  لقد  امل�قع،  وقال 

يف اللعبة بع�شرات اجل�ائز الكربى، 

ومكاًنا يف فريق البط�لة الذي �شمد 

اأمام اأف�شل لعبي ال�شطرجن يف العامل 

العام املا�شي.

وحتكى CNN ع�شقها لل�شطرجن 

عاًما،   41 ل�زر،  اإىل  بالن�شبة  قائلة، 

كان ال�شطرجن هاج�ًشا وه�اية �شغ�فة 

اإليه  ا�شتندت  لقد  الثاين،  ال�شف  منذ 

طف�لتها  جتاوز  على  مل�شاعدتها 

اإنها حتب اللعبة، ومل تدع  ال�شعبة، 

اإعاقتها تقف يف طريق هذا ال�شغف.

»عندما   :CNN ل�شبكة  وقالت 

اأقرب  ال�شع�ر  ال�شطرجن يك�ن  األعب 

وقت  اأي  يف  بامل�شاواة  ال�شع�ر  اإىل 

بغ�ص  اللعبة،  تبداأ  فعندما  م�شى، 

عن  النظر  بغ�ص  ه�يتك،  عن  النظر 

حالتك البدنية اأو من اأين اأتيت اأو ما 

اإذا كان لديك املال، يبداأ الطرفان بنف�ص 

ال�شيء«.

حياتها  ط�ال  عمياء  ل�زر  كانت 

تقريًبا، ولدت قبل م�عدها بـ4 اأ�شهر، 

وكانت بحاجة اإىل الأك�شجني، مما اأدى 

ت�شمى  حالة  وهي  عينيها،  تلف  اإىل 

ال�شبكية، ب�شبب هذه احلالة،  اعتالل 

تك�ن عني واحدة عمياء متاًما، وهذا 

حمدود  الب�شري  جمالها  اأن  يعني 

اإدراك  من  القليل  لديها  واأن  للغاية 

العمق.
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تبني مبادرات لإلسراع بتنفيذ المشاريع.. مجلس الوزراء:

 الحملة الوطنية للتطعيم تسير 
في االتجاه الصحيح ومواصلة االلتزام للوقاية من »دلتا«

رأس س��مو الش��يخ محمد ب��ن مب��ارك آل خليفة نائب 
رئي��س مجلس ال��وزراء االجتماع االعتيادي األس��بوعي 

لمجلس الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.
 في مس��تهل االجتماع، أشاد مجلس الوزراء بما يوليه 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى من اعت��زاز بالجه��ود الوطنية 
للعاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامية وإس��هاماتهم في 
نجاح كافة مسارات التعامل مع فيروس كورونا، منوهًا 
المجلس بالتقدير الذي استحقه العاملون في الصفوف 
األمامية وفقًا لالعتزاز الملكي السامي بتوجيه صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء بمنح رتبتين اس��تثنائية 

في الخدمة المدنية أو ما يعادلها لهم.
ونوه المجلس بجهود القائمي��ن على الحملة الوطنية 
للتطعيم منذ تدش��ينها وحتى الي��وم وعملها بوتيرة 
عالية مكنتها من الوصول إلى مليوني جرعة في س��تة 
أشهر منذ بدء الحملة، وإتمام تطعيم 69.4% من عدد 
الس��كان بجرعة واح��دة على األقل، وهو م��ا يدلل على 
س��ير الحملة في االتجاه الصحي��ح وفق ما تم من زيادة 
لوتيرة التطعيمات ورفع الطاقة االس��تيعابية، منوهًا 
بما يتمتع به المواطنون والمقيمون من حٍس مسؤول 
ووع��ٍي بأهمي��ة المبادرة ألخ��ذ التطعيم��ات والجرعة 
المنشطة، واالستمرار بااللتزام باإلجراءات االحترازية، 
من أجل الوصول إلى التحصين المنش��ود والوقاية من 

كافة المتحورات بما فيها المتحور »دلتا«.
بعدها أش��اد المجل��س بنتائ��ج زيارة صاحب الس��مو 
الملك��ي ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء مؤخرًا إلى 
المملك��ة المتحدة ولقاء س��موه بولي عه��د المملكة 
المتح��دة أمي��ر ويل��ز، ورئي��س وزراء بريطاني��ا، ووزير 
الخارجي��ة البريطاني، منوهًا بإس��هامات ه��ذه الزيارة 
ف��ي تعزيز التعاون الثنائي عل��ى كافة األصعدة وفتح 
مجاالت أوس��ع في مس��ار العالقات المتميزة بما يخدم 

المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
وهن��أ مجلس ال��وزراء الطلب��ة والطالب��ات المتفوقين 
والناجحي��ن والتي جاءت نتائجهم متميزة رغم الظروف 
االس��تثنائية والتحدي��ات الناجم��ة عن )كوفي��د 19(، 
مقدمًا المجلس الش��كر ألولي��اء األمور وإل��ى الهيئات 
األكاديمي��ة واإلداري��ة بوزارة التربي��ة والتعليم الذين 
عمل��وا بكل ج��د وإخالص م��ن أجل النجاح ف��ي إكمال 
ه��ذا العام في مختلف المراحل الدراس��ية، موجهًا بأن 
تس��تمر الوزارة في خططها وبرامجه��ا التطويرية لما 

فيه خير وصالح الطلبة ودعم مسيرة التنمية.
ون��وه بالحرص عل��ى مواصل��ة تنفيذ مش��اريع البنية 
التحتي��ة والطاق��ة بم��ا يع��زز االس��تجابة لمتطلبات 
التنمية المستدامة وتطوير كافة مساراتها بما يحقق 
التطلعات المنش��ودة، مشيرًا إلى أهمية االستمرار في 
التوسع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق المعايير 
العالمي��ة، وتبني المبادرات التي تس��تهدف اإلس��راع 
بوتيرة هذه المش��اريع، مشيرًا المجلس إلى ما تشهده 
المملك��ة م��ن تحديث وتطوي��ر للعديد من مش��اريع 
البنية التحتية بما يرفد ألهداف التنموية المنش��ودة، 
مش��يرًا إلى ما ستشكله محطة الدور 2 إلنتاج الكهرباء 

والماء التي تفضل صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء بافتتاحه��ا إيذاًنا ببدء عملياتها 
التش��غيلية، من رافد حيوي لتحقيق المزيد من أهداف 
هذا القط��اع، وتأمين الكهرباء والماء أمام المش��اريع 

اإلسكانية والتنموية المتنامية في المملكة.
 ثم اس��تعرض المجلس ما تم تحقيقه من مستجدات 
تنفي��ذًا لتوجيهات صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حول تقارير التدقيق االستقصائي 
الت��ي أعدها ديوان الرقابة المالية واإلدارية عن بعض 
أعم��ال وزارات التربي��ة والتعليم، واألش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي، والعم��ل والتنمية 
االجتماعي��ة والت��ي تم عل��ى إثرها إحال��ة المخالفات 
المرصودة إلى النيابة العامة واإلدارة العامة لمكافحة 
الفس��اد واألم��ن االقتص��ادي واإللكترون��ي، واللجن��ة 
الوزاري��ة للش��ؤون القانوني��ة والتش��ريعية، موجه��ًا 
المجلس كاف��ة الجهات للتعاون المس��تمر مع ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية وتنفيذ توصيات كافة تقاريره 

تكريسًا للنزاهة وصونًا للمال العام.
بع��د ذل��ك، اطلع المجل��س عل��ى تقارير ال��وزراء حول 
المش��اركة ف��ي القم��ة اإلس��المية الثاني��ة للعل��وم 
ف��ي  والمش��اركة   ،)2021 يوني��و   16( والتكنولوجي��ا 
االجتماع التش��اوري ل��وزراء الخارجية الع��رب واجتماع 
مجلس جامع��ة الدول العربية على المس��توى الوزاري 
ف��ي دورت��ه غي��ر العادية بش��أن مل��ف س��د النهضة 
األثيوب��ي، وال��دورة )148( للمجلس ال��وزاري لمجلس 
التع��اون ل��دول الخلي��ج العربي��ة )16 يوني��و 2021(، 
ومشاركة وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة )109( 
لمؤتمر العمل الدولي )3 -19 يونيو 2021(، إلى جانب 
المش��اركة في االجتماع الوزاري الخامس للجنة سالمة 
األغذي��ة بدول مجل��س التعاون ل��دول الخليج العربية 

)17 يونيو 2021(. 
بعدها أعرب المجلس عن تهنئته لألمين العام لألمم 
المتحدة أنطوني��و غوتيريس بمناس��بة إعادة تعيينه 
أمين��ًا عام��ًا لألم��م المتحدة لوالي��ة ثاني��ة بالتزكية، 
متمني��ًا ل��ه التوفي��ق وللمنظم��ة مزيدًا م��ن تحقيق 

أهدافها بما يرّسخ األمن واالستقرار للعالم أجمع.
بعدها نظ��ر المجلس في الموضوع��ات المدرجة على 

جدول أعماله وقرر ما يلي:
الموافقة على المذكرات التالية:

القانوني��ة  للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .1
والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية 
بمملك��ة البحري��ن ومدين��ة ميام��ي، والت��ي ته��دف 
إلى تطوي��ر التعاون ف��ي مجال الش��رطة المجتمعية 

ومكافحة الجريمة العابرة.
القانوني��ة  للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .2
والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين جامعة البحرين 
وجامعة هيوستن، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في 

البرامج األكاديمية والبحوث وتطوير التدريس.
القانوني��ة  للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .3
والتش��ريعية بش��أن ردود الحكومة عل��ى 5 اقتراحات 
برغب��ة واقتراحين بقانون مقدم��ة من مجلس النواب، 

واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.

التوسع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق المعايير العالمية

استمرار التعاون مع ديوان الرقابة المالية تكريسًا للنزاهة وصونًا للمال العام

 »شؤون األشغال«: ترسية 4 مزايدات
 وطرح 10مناقصات خالل مايو الماضي

قال وكيل ش��ؤون األشغال أحمد الخياط 
»إن مجلس المناقصات والمزايدات قام 
خالل ش��هر ماي��و بترس��ية 4 مناقصات 
لمشاريع شؤون األشغال بكلفة إجمالية 
684,589 دين��ار وط��رح 10 مناقص��ات 

بكلفة 7,205,763 دينار«.
ف��ي  ماضي��ة  ال��وزارة  أن  إل��ى  وأش��ار 
تنفيذ مش��اريع البن��ى التحتية في كافة 
المحافظات، حيث تأتي هذه المش��اريع 
التنموي��ة لتلبية احتياج��ات المواطنين 
والمقيمي��ن بالدرج��ة األول��ى ومواكبة 
التوسع العمراني الذي تشهده البحرين، 
بم��ا يتماش��ى م��ع األولوي��ات الوطنية 

وتحقيق االستدامة وتش��جيع االستثمار 
من أجل النهضة االقتصادية.

وذك��ر الخياط بأن المش��اريع التي تمت 
ترس��يتها من قبل مجل��س المناقصات 
والمزاي��دات لش��هر ماي��و ف��ي جمي��ع 
الص��رف  )الط��رق،  ال��وزارة  قطاع��ات 
الصح��ي، المبان��ي( وكان أبرزها إنش��اء 
مواق��ف للس��يارات في جامع��ة البحرين 
-المرحلة األولى، حيث تش��تمل األعمال 
على الرصف باإلس��فلت وإنش��اء أرصفة 
ووض��ع  الرص��ف،  طاب��وق  باس��تخدام 
العالم��ات المروري��ة وتخطيط المواقف 
بتكلف��ة إجمالية تبل��غ 373,632 دينار، 

وأيضًا مش��روع أعمال الصيانة الشاملة 
لمدرستي النبيه صالح االبتدائية للبنين 
ومدرس��ة الجزي��رة االبتدائي��ة للبن��ات 
والتي ته��دف إلى الحفاظ على س��المة 
هيكل المباني وتحسين البيئة الداخ�لية 
فيها وإطال��ة عمرها االفتراضي وضمان 
اس��تدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها بما 
يدعم االحتياجات التعليمية مع الحفاظ 
المراف��ق ومحتوياته��ا وس��المة  عل��ى 
تبل��غ  وبتكلف��ة  المبان��ي  مس��تخدمي 

98,820 دينار. 
وح��ول أهم المش��اريع التي ت��م طرحها 
ف��ي مناقصات عام��ة خالل ش��هر مايو 

كان  مناقص��ات،   10 عدده��ا  والبال��غ 
للتصميم  االستش��ارية  الخدمات  أبرزها 
واإلش��راف على مشروع اس��تكمال شارع 
جنوب البحرين الدائري، ومش��روع إعادة 
ط��رح - فت��ح طرق جدي��دة بمجمع 111 
في الحد )طري��ق 1117 و1120 والطرق 
المحيطة(، ومشروع تطوير تقاطع شارع 
الحد مع ش��ارع 46 وتطوير طريق 4338 
– بمجمع 243 في عراد، ومناقصة إنشاء 
مبنى أكاديمي إضافي في مدرسة البديع 
االبتدائي��ة اإلعدادي��ة للبنات، وإنش��اء 
مبنى أكاديمي إضافي في مدرسة الرفاع 

الشرقي االبتدائية للبنات.
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 تخريج دورة القيادة 
واألركان المشتركة رقم / 13

تح��ت رعاية حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد 
األعل��ى، ينيب جاللت��ه القائد الع��ام لقوة دفاع 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة لحضور حفل تخريج دورة القيادة واألركان 
المش��تركة رق��م / 13، وق��د كل��ف رئيس هيئة 

األركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.
وأقيم الحفل بالكلي��ة الملكية للقيادة واألركان 
والدف��اع الوطني أمس االثنين واس��تهل بتالوة 
عطرة من آيات الذكر الحكيم، بعدها ألقى اللواء 
الركن بحري عبداهلل سعيد المنصوري آمر الكلية 
الملكية للقيادة واألركان والدفاع الوطني كلمة 
ق��ال فيه��ا: »إن بالرؤية الفذة لس��يدي حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى القائد األعل��ى وبنظرة 
ثاقبة للمس��تقبل وضعت اللبنة األولى في بناء 
قوة عس��كرية قادرة عل��ى الدفاع ع��ن منجزات 
ومق��درات الوط��ن،  واس��تلهم س��يدي صاح��ب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد نائب القائد األعل��ى رئيس مجلس 
الوزراء رؤى جاللة الملك المفدى ليتم توظيفها 
بخطط وأه��داف، تخط على أرض الواقع مس��ار 
التطوي��ر الش��امل ضمن اس��تراتيجيات محددة 
وواضح��ة،  وتأت��ي متابع��ة وتوجيهات س��يدي 
القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس المجلس 
األعل��ى للكلية الملكية ببالغ األث��ر فيما وصلت 
اليه الكلية، حيث أصبح��ت توازي أحدث الكليات 
المماثلة لها ف��ي المنطقة بما تنفذ من أحدث 
المناه��ج والبرام��ج العس��كرية وبات��ت وجهة 
لطالب العلم العس��كري الحديث ومركزًا متميزًا 
للبحث في القضايا العس��كرية واالس��تراتيجية 

وعلى مختلف المستويات«.
بعدها ألقى رئيس هيئة األركان بهذه المناسبة 
كلم��ة نقل فيها لخريجي ال��دورة مباركة القائد 
العام لقوة دفاع البحرين المش��ير الركن الشيخ 
خليف��ة بن أحم��د آل خليف��ة إلتمامه��م بنجاح 
كاف��ة متطلبات درجة الماجس��تير ف��ي العلوم 
العس��كرية، وهنأه��م عل��ى جهوده��م الطيبة 
الت��ي بذلوها أثناء تحصيله��م العلمي، كما حّيا 
الضباط م��ن القوات المس��لحة بال��دول الذين 
يش��اركون إخوانهم في هذه الدورة ش��اكرًا لهم 
ما أبدوه م��ن تعاون بناء وخروجه��م بمبادرات 
وأف��كار جدي��دة تهيئه��م ألن يكون��وا إضاف��ة 

متقدمة لقواتهم المسلحة وأوطانهم.
وأوض��ح إن العل��وم والمعارف العس��كرية التي 
تلقوه��ا في ه��ذا الص��رح العس��كري التدريبي 
الذي نكن ل��ه كل التقدير واالعتزاز لكونه أعلى 
صرح عسكري أكاديمي بقوة دفاع البحرين الذي 
تأس��س برعاية كريمة من ل��دن حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى القائ��د األعل��ى، وإن اجتيازهم 
لهذه الدورة متوج��ًا بالبحث العلمي والتحصيل 

األكاديم��ي للمهارات القتالي��ة واإلدارية يحقق 
لهم أرضية صلبة الس��تيعاب كل م��ا هو جديد 
وحديث في مجال العلوم العس��كرية المتقدمة، 
فالعلم ُيعد سالحًا لمواجهة متطلبات وتحديات 

العصر ومواكبة إيقاعه.
وأكد أن نجاحهم ُيع��د محصلة لألفكار المثمرة 
التي أبدوه��ا من خ��الل النقاش والح��وار البناء 
الذي عزز م��ن فرصة تفاعلهم م��ع منهاج هذه 
الدورة، وكل ذلك بإذن اهلل تعالى سيس��اهم في 
فتح آفاق أح��دث المعارف والعلوم العس��كرية، 
وإثراء خبراتهم القيادية للعمليات المش��تركة، 
لتعينه��م عل��ى تحم��ل المس��ؤوليات والمهام 
والواجب��ات الت��ي ستس��ند له��م ف��ي حياتهم 
العسكرية، وتؤهلهم لالنطالق نحو دورات أكثر 

تقدمًا في المستقبل.
وأش��اد بجه��ود جمي��ع من س��اهم ف��ي تدريب 
هذه الدورة ش��اكرًا آمر الكلي��ة الملكية للقيادة 
واألركان والدف��اع الوطن��ي، وجمي��ع القائمي��ن 

على هذه ال��دورة من موجهي��ن ومعلمين على 
إخالصهم وعملهم الجاد المثمر، س��ائاًل المولى 

عز وجل للجميع دوام التوفيق والنجاح.
ثم قام رئيس هيئة األركان بتس��ليم ش��هادات 
العس��كرية  العل��وم  ف��ي  الماجس��تير  درج��ة 
عل��ى خريج��ي ال��دورة والتي اش��ترك فيها عدد 
من الضب��اط األش��قاء م��ن المملك��ة العربية 
الس��عودية، ودولة اإلمارات العربي��ة المتحدة، 
والمملكة األردنية الهاش��مية، وجمهورية مصر 

العربية، والجمهورية اليمنية.
حضر االحتفال قائد سالح الجو الملكي البحريني 
الل��واء الركن طيار الش��يخ حمد ب��ن عبد اهلل آل 
خليفة، ومدير أركان الحرس الوطني اللواء الركن 
الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة، ومساعد 
رئي��س هيئ��ة األركان للعملي��ات الل��واء الركن 
غان��م إبراهيم الفضالة، وعدد من كبار الضباط 
والمس��ؤولين بالمملك��ة وعدد م��ن الملحقين 

العسكريين للدول.

 القائد العام يستقبل رئيس 
ديوان ولي العهد بمناسبة تعيينه

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المش��ير 
الركن الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبه 
بالقيادة العام��ة صباح أمس، رئيس ديوان س��مو 
ول��ي العهد الش��يخ س��لمان بن أحمد بن س��لمان 
آل خليف��ة، بمناس��بة صدور األمر الملكي الس��امي 

بتعيينه في منصبه الجديد.
وف��ي بداية اللق��اء رح��ب القائد العام لق��وة دفاع 
البحري��ن برئيس ديوان س��مو ولي العه��د، معربًا 
له عن خالص التهاني والتبريكات بمناس��بة صدور 
األمر الملكي الس��امي بتعيينه رئيسًا لديوان سمو 

ولي العهد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

 »الخارجية«: السياسة 
الخارجية للبحرين ملتزمة 

بمبادئ حسن الجوار
أكدت وزارة الخارجية بأن السياسة الخارجية للبحرين ملتزمة 
بمبادئ حس��ن الج��وار وع��دم التدخل في الش��ؤون الداخلية 
للدول األخرى، وتعزيز العالقات ومد جس��ور التعاون والحوار 

عبر االحترام المتبادل والتفاهم المشترك.
وأوضحت الوزارة أن ما تم تداوله في بعض وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي بش��أن تش��كيل لجن��ة دولي��ة باس��م »عدالة » 
للتحقيق في جرائم حقوق اإلنس��ان في الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية ال يمثل السياس��ة البحرينية الثابتة الملتزمة بمبدأ 

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى.

فيصل فوالذ: البحرين في 
طليعة الدول الملتزمة بعدم 

التدخل في شؤون الدول األخرى
أكد األمين الع��ام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق اإلنس��ان 
والناش��ط الدولي في هذا المجال فيصل ف��والذ، أن البحرين 
دول��ة عربي��ة وإس��المية، مس��المة بحك��م طبيعة ش��عبها 
وقيادتها الحكيم��ة، ولذلك فإنها في طليعة الدول الملتزمة 
بقيم ومبادىء حقوق اإلنسان واحترام المواثيق الدولية وعدم 
التدخل في ش��ؤون اآلخرين، وتطال��ب في الوقت ذاته التزام 
ال��دول األخ��رى بنفس المعاملة، مش��ددًا عل��ى أن النأي عن 
التدخل في ش��ؤون اآلخرين، مبدأ أساسي في منهجية تعزيز 

مسيرة حقوق اإلنسان على الساحة الدولية.  
وأعرب فوالذ عن تطلع شعب البحرين وإخوانه من أبناء الدول 
الش��قيقة المجاورة إلى عالقات خير وس��الم مع إيران، تصب 
في صالح دول وش��عوب المنطقة والمحافظة على ما حققته 
من مكتس��بات في مجال حقوق اإلنس��ان وتؤكد على ضرورة 
االلتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة. 

وأش��ار فوالذ إلى التزام نش��طاء حقوق اإلنسان بميثاق األمم 
المتحدة والسعي إليجاد حلول سلمية وفق األعراف والمواثيق 
الدولي��ة، موضحًا أن الهدف األساس��ي له��ذه اللجنة الدولية، 
العم��ل عل��ى تعزيز االلت��زام بحقوق اإلنس��ان لدى ش��عوب 
المنطق��ة في إطار م��ن التعاون البن��اء القائم عل��ى احترام 

مبادىء حسن الجوار.

 »الصحة«: مخالفة
 51 مطعمًا ومقهى لم 

يلتزموا باإلجراءات االحترازية
أكدت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة مواصلة زياراتها 
باالش��تراطات  المنش��آت  الت��زام  لمتابع��ة  التفتيش��ية 
الصحية والقرارات األخي��رة المنصوص عليها، حيث أعلنت 
عن مخالف��ة 51 مطعمًا ومقهى خالفت إج��راءات كورونا 
االحترازي��ة، وذل��ك خالل زي��ارة قامت بها األح��د الماضي 
ش��ملت 175 مطعم��ًا ومقهى يقدم أطعمة ومش��روبات، 
الفت��ة إلى اتخاذها اإلجراءات الالزمة إلحالة هذه المطاعم 

للجهات القانونية. 
وبينت الوزارة أنه نظ��رًا لمخالفة تلك المطاعم لإلجراءات 
واالش��تراطات التنظيمي��ة المنص��وص عليها ف��ي القرار 
الوزاري رقم 51 لس��نة 2020 بشأن االش��تراطات الصحية 
الواج��ب تطبيقها ف��ي المطاعم والمقاه��ي الحتواء ومنع 
انتش��ار في��روس كورون��ا )كوفي��د 19(، ورص��د مخالفات 
للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، تم تطبيق القوانين حيال 
المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة إلى أن مأموري الضبط 
القضائ��ي قام��وا بضب��ط المخالف��ات واتخ��اذ اإلجراءات 

الالزمة. 
وقالت وزارة الصحة إنه خالل الزيارات التفتيشية تم تكثيف 
التوعي��ة باإلج��راءات االحترازي��ة والق��رارات والتعليمات 
الص��ادرة ع��ن الفريق الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا والجه��ات ذات الصل��ة، والتأكد م��ن تطبيق هذه 
المطاع��م لكافة اإلجراءات االحترازي��ة والتدابير الوقائية، 
كم��ا تم تنبيه بعض المحالت مم��ن لوحظ لديهم قصور 
في آلية تطبيق بعض اإلجراءات والتي هي قابلة للتصحيح، 
فت��م تصحيحها في الح��ال من قبل أصح��اب تلك المحال. 
ودعت الصحة العامة الجميع إلى مواصلة االلتزام والتحلي 
بروح المسؤولية العالية، واإلبالغ الفوري عن أي مخالفات 
أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه الخطوات المهمة 

تأتي لتأمين الصحة العامة وللتحقق من التزام األفراد 
وأصحاب المطاعم والمقاهي وبقية المحالت ذات العالقة 
بالصح��ة العام��ة باإلج��راءات االحترازي��ة واالش��تراطات 
الصحي��ة الواجب تطبيقه��ا، وهو األمر ال��ذي يعد مرتكزًا 
هام��ًا للح��د من انتش��ار في��روس كورونا، حي��ث تتواصل 
الزي��ارات الميداني��ة ويت��م ب��ذل أقص��ى الجه��ود واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لضمان صحة وسالمة الجميع.

 تدشين أول عيادة بـ»الشامل الطبي«
 لتطبيق البروتوكول العالجي الجديد لـ»كورونا«

دش��نت وزيرة الصحة فائق��ة الصالح، أمس، أول 
عيادة متخصصة بمركز الش��امل الطبي لتطبيق 
البروتوكول العالج��ي الجديد للح��االت القائمة 
لفي��روس كورونا )كوفي��د 19( باس��تخدام دواء 
»س��وتروفيماب« واألدوي��ة الت��ي تعتم��د على 
األجس��ام المض��ادة أحادية النس��يلة، ف��ي إطار 
تعزي��ز الجه��ود المس��تمرة للبحري��ن للتصدي 

لفيروس كورونا.
وأك��دت، خ��الل التدش��ين ال��ذي حضره س��فير 
المملك��ة المتحدة ل��دى مملك��ة البحرين رودي 
درومون��د وعدد م��ن المس��ؤولين ف��ي القطاع 
الصحي ووفد من ش��ركة جالسكو سميث كالين 
للصناع��ات الدوائي��ة »GSK«، س��عي الحكومة 
وحرصه��ا عل��ى تقديم أفضل وأح��دث العالجات 
المعتم��دة للح��االت القائمة لفي��روس كورونا 

وحمايتهم من خطر تداعياته الصحية.
ونوهت إل��ى أن التحديات التي فرضها الفيروس 
تتطلب مزيدًا من الجهود لمواجهته وبخاصة ما 
يتعلق بتعزيز األمن الصحي للمجتمعات، مشيرًة 
إل��ى أن البحرين مس��تمرة في تبن��ي المبادرات 

الرائدة وبذل كافة الجهود للتصدي للفيروس.
في الس��ياق ذات��ه، بينت وزارة الصح��ة أن الوفد 
الزائر من الش��ركة س��يطلع على تجربة البحرين 
ع��ن قرب، إل��ى جانب مهم��ة التدري��ب العملي 
للطاقم الطبي والصحي حول المبادئ التوجيهية 

لالستخدام المناسب للدواء، وتنفيذ البروتوكول 
للدواء الجديد لضمان تحقيق الكفاءة واالستفادة 

القصوى. 
علم��ًا أن دواء »س��وتروفيماب« س��يتم صرف��ه 
ع��ن  وإدخال��ه  للفي��روس  القائم��ة  للح��االت 
طري��ق المحل��ول الوري��دي تح��ت إش��راف طبي 
بالمستشفيات الحكومية فقط، ولن يكون متاحًا 

للبيع في الصيدليات أو المستشفيات الخاصة.
المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة  أن  يذك��ر 

والخدم��ات الصحي��ة وافق��ت عل��ى االس��تخدام 
الطارئ للدواء الجديد ضمن البروتوكول العالجي 
للح��االت القائمة بفيروس كورون��ا في البحرين 
مطلع الشهر الجاري، بعد تصديق وموافقة هيئة 
الغذاء والدواء األمريكية على االس��تخدام الطارئ 
له »FDA«، وجاءت إجازة استخدام الدواء بعد أن 
تمت دراسة كافة الوثائق التي قدمتها الشركة 
والتي ش��ملت جودة التصنيع ونتائج الدراس��ات 

السريرية.

 طاقم اإلسعاف الوطني
  ينجح في مساعدة سيدة 

على الوالدة بمنزلها
نجح مس��عفو مرك��ز اإلس��عاف الوطني في إج��راء عملية 
والدة لس��يدة بحريني��ة بع��د أن فاجأه��ا المخ��اض في 
المن��زل، حيث أنجبت توأما »ولدا وبنت��ا«، وذلك في إطار 

سرعة االستجابة والفاعلية في األداء.
وكانت غرفة العمليات الرئيسة قد تلقت بالغًا في الساعة 
7:19 صباح��ًا من مواطن يفيد بأن زوجته في حالة والدة 
ويطلب المساعدة في نقلها للمستشفى، وعلى الفور تم 
إرسال سيارة اإلس��عاف الوطني المجهزة بالطاقم الطبي 
المؤه��ل والمع��دات الالزمة إل��ى موقع المن��زل الكائن 
بمنطق��ة المعامير خالل 8 دقائ��ق، إذ تبين أنه ال يمكن 
نقل الس��يدة إلى المستش��فى بس��بب وضعه��ا الصحي، 
األم��ر الذي أدى إلى قيام المس��عفين بمس��اعدتها على 
الوالدة في المنزل وإس��عافها، حيث ت��م نقلها بعد ذلك 
إلى مستشفى الس��لمانية الطبي لتلقي الرعاية الصحية 

الالزمة.
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»البلدي الشمالي«: مقبرة باربار 
الجنوبية الغربية لموتى »كورونا«

البل��دي  المجل��س  أوص��ى 
الش��مالي الجه��ات الصحية 
الجعفري��ة  األوق��اف  وإدارة 
المختص��ة وذات  والجه��ات 
مقب��رة  باعتم��اد  العالق��ة 
الغربي��ة  الجنوبي��ة  بارب��ار 
لموتى جائحة الوباء كورونا 
تخدم قري��ة بارب��ار والقرى 

المجاورة. 
وقال مق��دم المقترح ممثل 
د.ش��بر  األول��ى  الدائ��رة 

م��ن  المقب��رة  أن  الوداع��ي 
المقاب��ر التاريخية وتعتب��ر أقدم مقبرة ف��ي باربار وتوقف 
الدف��ن فيها منذ فترة تاريخية طويلة ومس��احتها تؤهلها 
ف��ي اس��تيعاب الموتى ويطال��ب أهالي بارب��ار باعتمادها 
لدفن موتى كورونا من أبن��اء باربار والقرى المجاورة.وبين 
الوداعي أن »الخلفية التاريخية للمقبرة وفق ما يبينوه كبار 
الس��ن الذين رحل��وا كانوا يؤكدون عل��ى أن المقبرة يطلق 
عليها اس��م »طوي س��لم« وتعتب��ر من المقاب��ر التاريخية 
وأقدمها في قرية باربار ويؤرخ كبار الس��ن عمرها بما يزيد 
عل��ى 300ع��ام، والمعلومات المتواترة من كبار الس��ن أن 

المقبرة كان يدفن فيها الموتى من قرية باربار ومقابة«.

د.شبر الوداعي

 »بلدي الشمالية«: سوق 
شعبي بهورة عالي وسلماباد 

لدعم البائع البحريني

سماهر سيف  «

رف��ع مجلس بل��دي الش��مالية 
توصية بمقترح تخصيص أرض 
مفتوحة وتنظيمها لعمل سوق 
ش��عبي يقام مرة في األس��بوع 
ويجمع مختلف الباعة الجائلين 
لتوفي��ر  المه��ن  وأصح��اب 
والخدمات ألهالي  االحتياج��ات 
عالي  منطقة س��لماباد وهورة 
في الدائرة الرابعة بالمحافظة 
الشمالية. وأكد مقدم المقترح 

العض��و البل��دي ممثل الدائ��رة الرابعة فيصل ش��بيب، أن فكرة 
المقترح تتمثل في إنش��اء سوق شعبي خاص بالبحرينيين أسوة 
بس��وق المزارعين لتشجيع المواطنين على التس��وق وإحياء مثل 
هذه األس��واق القديمة ومنها س��وق األربع��اء والخميس اللذين 
تباع فيهم��ا الطيور والحيوانات بمختل��ف أنواعها، وتكون قريبة 

من سوق المزارعين. 

شبيب

 »بلدية الشمالية« للقبيسي: 
ال مساس بالبائع الجائل البحريني وبضاعته

سماهر سيف اليزل «

أك��دت مدي��ر ع��ام بلدي��ة المنطقة 
الش��مالية لمياء الفضال��ة أن البائع 
الجائ��ل البحرين��ي ال تت��م مص��ادرة 
بضاعته وال المس��اس به��ا، بل يتم 
إخط��اره في ح��ال وقوفه ف��ي مكان 
خاطئ أو به خطر مروري، مش��يرًة إلى 
أن ما يتم مصادرته من بضائع يكون 

لباعة أجانب ومن جالية معينة. 
وأوضح��ت فيم��ا يخ��ص اآللي��ة التي 
يتبعه��ا الجه��از التنفي��ذي في رصد 
المخالفات ومصادرة المواد واألغذية 
وإش��غاالت الطرق، أن الرصد يتم من 
خالل الكش��ف الذي يق��وم به موظفو 
األقس��ام المختلفة عن طريق الكشف 
المباشر، مبينًة أن البضائع يتم نقلها 
إل��ى البلدية بالتنس��يق م��ع جمعية 
حف��ظ النعمة للتصرف فيها س��ابقًا، 
أما في فترة أزمة كورونا فيتم إتالفها 

وترحيلها إلى مسكن عسكر، موضحًة 
أنه ال يمكن تخصي��ص مخازن لهذه 
بحس��ب  وذل��ك  الغذائي��ة،  الم��واد 
والتوجيه��ات  التنفيذي��ة  الالئح��ة 

الحكومية. 
وأك��دت ف��ي ردها عل��ى بند س��ؤال 

مقدم من العضو عبداهلل القبيسي أن 
البلدية ال تق��وم بمصادرة الحيوانات 
أو الطي��ور أو المزروعات إال في حاالت 
نادرة جدًا ومحددة، وال يمكن حفظها 

أو تخزينها. 
وبينت الفضالة فيما يخص المصادر 

من مخلفات إش��غال الط��رق كأبواب 
الكراجات والكراسي واألعمدة وغيرها، 
أنه يتم إيداعها مخازن البلدية، بينما 
يتم بيع المواد المصادرة أو السيارات 
ف��ي م��زاد علن��ي ينش��ر إعالن��ه في 
الجرائد الرسمية، ويتم إيداع المبالغ 

في حساب البلدية. 
م��ن جهت��ه، ق��ال العض��و البل��دي 
عبداهلل القبيس��ي إن هناك إش��كالية 
ف��ي تطبي��ق القان��ون، حي��ث تقوم 
البلدي��ة بالتصرف في م��ا يتم رصده 
دون وجه حق، مش��يرًا إلى أنه ال يجوز 
إت��الف الم��واد الغذائي��ة المصادرة، 
موضح��ًا أن رد البلدية غي��ر منطقي؛ 
إذ إن ح��ق البلدي��ة ينته��ي بإص��دار 
مخالفات إشغال الطريق فقط، داعيًا 
إلى اجتماع بحضور الداخلية والصحة 
وهيئة تنظيم سوق العمل ومستشار 

البلدية لمناقشة الشق القانوني.

عبداهلل القبيسي لمياء الفضالة

صيانة 10 مبان حكومية خالل 2021 من ضمنها 9 مدارس

 »األشغال«: إنجاز 90٪ من جسر 
البسيتين والمنامة الشمالي بـ94.5 مليون دينار

ياسمينا صالح «

كش��ف وكيل وزارة األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمراني أحمد الخياط، أن نسبة اإلنجاز في مشروع  جسر 
البس��يتين وشارع المنامة الش��مالي واللذين يعتبران من 
أكبر المشاريع بلغت 90% بكلفة إجمالي تبلغ 94.5 مليون 

دينار.
ج��اء ذلك، خالل ع��رض قدمه أمس، خالل جلس��ة مجلس 
بلدي المحرق عبر االتصال المرئي، الس��تعراض مش��اريع 
الط��رق المقترحة ضمن ميزاني��ة العامين 2021- 2022 
في محافظة المحرق، الفتًا إلى إنجاز 8 مشاريع طرق بسنبة 
100% فيما أن هناك 3 مشاريع قيد التنفيذ وتتجاوز نسبة 

إنجازها %70.
ويهدف جسر البسيتين وشارع المنامة الشمالي إلى تعزيز 
ربط جزيرة المحرق بش��مالي جزي��رة المنامة، عن طريق 
إنش��اء جسر بحري من 5 مس��ارات في كل اتجاه يربط بين 
منطقة الس��اية ومرفأ البحرين، ويربط الجس��ر بشارعين 
ب���4 مس��ارات ف��ي كل اتج��اه أحدهم��ا ش��رق أ يمتد من 
الس��اية حتى ديار المحرق، واآلخر غ��رب أ يربط بين مرفأ 
البحرين والواجهة البحرية في منطقة السيف تحت مسمى 

»المرحلة الثانية من جسر شمال المنامة«.
وقال الخياط »يوجد مسارات جديدة لدعم النمو االقتصادي 
المتس��ارع ف��ي البحرين، من خالل تنفيذ مش��روع ش��ارع 
البحرين الشمالي والذي يشكل معبرًا رابعًا يصل محافظة 

المحرق بالعاصمة«.
وأضاف أن نس��بة إنجاز مش��روع جس��ر البس��يتين وشارع 
المنام��ة الش��مالي بلغ��ت 100%، حيث بهدف المش��روع 
إلى توفي��ر أرضية مالئمة إلنش��اء الش��وارع والتقاطعات 
في المراحل التالية للمش��روع، مبينًا أن��ه تم االنتهاء من 
تنفي��ذ الحزمتين األولى والثانية م��ن أعمال الردم البحري 
واس��تصالح األراض��ي للمش��روع تمهيدا إلنش��اء المرحلة 
الثانية من ش��ارع المحرق الدائري والجسر الرابع وسيكون 
المش��روع على مرحلتي��ن المرحلة األولى تتج��اوز كلفتها 

6.9 مليون دينار، والمرحلة الثانية تلفتها 30.8 دينار. 
وذكر أن من أبرز مش��اريع الحزمة األولى، تطوير شارع ريا 
- المرحلة األولى بمد تقاطعه مع شارع عراد إلى تقاطعه 
مع ش��ارع 13 بطول 1.2 كيلومتر، إلى جانب فتح تقاطعه 

مع شارع 38 بطول 140 متر تقريبا.
وتشمل أعمال التطوير، توسعه الشارع إلى شارع مزدوج ذو 
مسارين في كل اتجاه، وإنشاء شبكة لتصريف مياه األمطار، 
وبعض المرتفعات لتخفيف السرعة، ووضع قنوات أرضية 
الستخدامها من قبل الخدمات مستقبال، وتحسين مستوى 

اإلن��ارة وضع اإلش��ارات والعالم��ات المروري��ة التنظيمية 
والتحذيرية الالزمة لتحقيق السالمة المطلوبة. وأوضح أن 
المشروع ضمن مش��اريع الحزمة األولى من مشاريع البنية 
التحتي��ة ذات األولوية وجاٍر التحضير للبدء في العمل على 
الموقع، حي��ث تبلغ كلفة المش��روع 1.7 مليون دنيار وتم 

إنجازه بالكامل. 
وأك��د أن تطوي��ر تقاطع ش��ارع الحد، من ضمن مش��اريع 
الحزم��ة األول��ى ذات األولوية وتم اإلعالن ع��ن المناقصة 
وم��ن المق��رر فت��ح الع��روض ف��ي 24 يونيو، حي��ث تبلغ 
كلفة المش��روع 650 أل��ف دينار، ومش��روع تطوير تقاطع 
ش��ارع الحد مع ش��ارع 46 وتطوير طريق 4338، باإلضافة 
إلى إنش��اء ش��بكة لتصريف مياه األمط��ار، وتوفير أرصفة 
جانبية للمش��اة، وإنش��اء عدد من المواقف الس��يارات في 
المس��احات المتوفرة، وضع قنوات أرضية الستخدامها من 
قبل الخدمات مس��تقبال وتحس��ين مس��توى اإلنارة ووضع 
اإلش��ارات والعالم��ات المروري��ة التنظيمي��ة والتحذيرية 

الالزمة لتحقيق السالمة المطلوبة.
وأشار إلى أن من المشاريع المدرجة ضمن فائض البلديات 
والحزم��ة الثانية، هي مش��روع إنش��اء مدخ��ل على مجمع 
الواحة من ش��ارع 1 مجمع 202. وتش��مل أعمال التطوير 
توفير مس��ار، وإنشاء شبكة لتصريف مياه األمطار، وتوفير 
أرصفة جانبية للمش��اة، وإنش��اء عدد من مواقف السيارات 
في المس��احات المتوفرة، وتحسين مستوى اإلنارة وتوفير 

العالمات المرورية واللوحات اإلرشادية الالزمة.
كم��ا تم إنش��اء منفذين جديدين لمجم��ع 202 األول على 

ش��ارع خليفة الكبير واآلخر على شارع المطار يخدم قاطني 
المجمع ومرتادي حديقة المحرق الكبرى، وتش��مل أعمال 
التطوير، إنش��اء منفذ لطريق 243 من جهة ش��ارع خليفة 
الكبير وكذلك جهة ش��ارع المطار، وش��بكة لتصريف مياه 
األمط��ار، وتوفير أرصفة جانبية للمش��اة وأعم��ال اإلنارة 
األخرى، وتبل��غ التكلف��ة 300,000 دينار، ونس��بة اإلنجاز 

.%100
ومن المش��اريع الت��ي تحتاج إع��ادة تأهي��ل وصيانة هي 
ومشاريع صيانة الطرق الداخلية لمحافظة المحرق وتهدف 
لتطوي��ر ش��ارع الدير والط��رق المحيطة به، وج��ار العمل 
على التصاميم التفصيلية، حيث بلغت نس��بة اإلنجاز %75 

بكلفة إجمالية تبلغ 400 ألف دينار.
وم��ن ضمن المش��اريع أيضا، إعادة تأهي��ل بعض الطرق 
بمجمعي 225 و227 في البس��يتين ومشروع تطوير شارع 
الدي��ر والطرق المحيط��ة به، بكلفة 120 أل��ف دينار حيث 
بلغت نس��بة إنجاز المش��روع 100%، بجانب مشروع إعادة 
تأهيل بعض الطرق بمجمع 207 ويهدف إلى إعادة تأهيل 
بع��ض الط��رق بالمجمع ومعالج��ة المناط��ق المتضررة، 

بكلفة 85 ألف دينار، ونسبة اإلنجاز %100.
وتطرق إلى المش��اريع التي ت��م طرحها في مناقصة عامة 
وس��يتم بدء تنفيذه��ا فور االنته��اء من إجراءات ترس��ية 
المناقص��ة، وه��ي مش��روع رص��ف الطري��ق رق��م 1120 
والط��رق المحيطة بمجم��ع 111، وتش��مل أعمال الرصف 
إنش��اء الطرق وبناء البنية التحتية إنش��اء شبكة لتصريف 
مياه األمط��ار، ووضع قنوات أرضية الس��تخدامها من قبل 

الخدمات مستقبال، وتحسين مستوى اإلنارة، وإنشاء بعض 
المرتفع��ات لتخفيف الس��رعة وضع اإلش��ارات والعالمات 
المرورية التنظيمية والتحذيرية الالزمة لتحقيق الس��المة 
المطلوبة، بكلفة إجمالية 830 ألف دينار، ونس��بة اإلنجاز 

.%100
وق��ال »هناك مش��روع تطوي��ر طرق مجمع 245 وتش��مل 
إنش��اء ش��بكة لتصريف مياه األمطار على ش��ارع 45 و 28 
وطريق 4505 وتوفير أرصفة جانبية للمش��اة وضع قنوات 
أرضية الس��تخدامها من قبل الخدمات مستقبال، وتحسين 
مس��توى اإلن��ارة وتوفي��ر العالم��ات المروري��ة واللوحات 
اإلرش��ادية الالزمة، وضع حواجز السالمة في المناطق التي 

تتطلب ذلك.
واس��تعرض الخياط، مش��روع ش��بكة الصرف الصحي في 
منطق��ة واح��ات المح��رق مجم��ع 255، وس��يتم من خالل 
المش��روع بناء ش��بكة للص��رف الصحي لخدم��ة 50 وحدة 
س��كنية إلى جانب الخطوط الرئيس��ة والفرعية وعدد من 
غ��رف التفتيش ف��ي المنطقة، حيث تبلغ كلفة المش��روع 
1.46 ملي��ون دينار، حيث م��ن المتوقع طرح المناقصة في 
الربع الثالث من العام الحالي وس��يتم البدء بالمشروع في 

الربع الرابع على أن يكتمل خالل 18 شهرًا.
وم��ن ضمن المش��اريع، توصيل جامع المل��ك حمد مجمع 
228 في منطقة البس��يتين بشبكة الصرف الصحي بكلفة 
550 ألف دينار، حيث من المتوقع طرح المناقصة في الربع 
الثال��ث من العام الحالي، ومن المتوقع الش��روع بالتنفيذ 
في الربع الرابع 2021، على أن تس��تغرق عمليات التشييد 

12 شهرًا.
كم��ا اس��تعرض الخي��اط أبرز مش��اريع محافظ��ة المحرق 
والبالغ��ة 11 مش��روعًا، منه��ا 6 مش��اريع قي��د التنفي��ذ 
ومش��روعين ف��ي المناقص��ة، و3 ف��ي مرحل��ة التصمي��م 

وبعضها في مرحلة الصيانة.
وذكر أن من أهم المش��اريع مشروع مركز المحرق للرعاية 
الصحي��ة الخاصة، وهو اآلن ف��ي مرحلة التنفيذ بقيمة 14 
ملي��ون دين��ار، ولمرضى الش��لل واإلعاقة ويحت��اج لرعاية 
خاص��ة وأنه من المتوق��ع أن ينتهي ف��ي أكتوبر المقبل، 
مشيرًا إلى أنه من المرتقب أن يبدأ مشروع مركز التصلب 
الرويحي العم��ل في فبراير المقبل، ويتكون من 7 عيادات 

خارجية، وتقدر ميزانيته بنحو 2.8 مليون دينار.
ولف��ت إلى مش��روع مبنى أكاديمي بمدرس��ة أس��ماء ذات 
النطاقي��ن في الحد، حيث تبلغ مس��احة البن��اء 2.936 متر 
مرب��ع، ويض��م 20 فصاًل دراس��يًا، ويهدف المش��روع لرفع 
الطاقة االس��تيعابية للمدرس��ة والتخلص م��ن الصفوف 

المتنقلة وذلك تلبية الحتياجات أهالي المنطقة.

عبر ندوة إلكترونية نظمتها الكلية بحضور 50 مشاركًا

 »البحرين الطبية« تسلط الضوء 
على تاريخ التمريض بالبحرين

س��لطت الكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن 
في أيرلندا - جامع��ة البحرين الطبية 
ف��ي  التط��ورات  أه��م  عل��ى  الض��وء 
مج��ال التمري��ض ف��ي البحري��ن من 
خ��الل تنظيم ن��دوة »قرن م��ن تاريخ 
-1900 البحري��ن:  ف��ي  التمري��ض 
2020« قدمتها اختصاصية سياسات 
المهندس،  بت��ول  التمريض  وتعليم 
بحض��ور أكثر م��ن 50 ش��خصًا تحت 
إشراف محاضر أول في كلية التمريض 
والقبالة في جامع��ة البحرين الطبية 
الدكتور حس��ين نصيف.وقالت رئيس 
قس��م الج��ودة والتطوي��ر األكاديمي 
القائم بأعمال رئيس لكلية التمريض 
الدكتورة كاثرين س��تراكان  والقبالة 
الرئيس��ة  ف��ي كلمته��ا: »بصفته��ا 
السابقة لكلية التمريض والقبالة في 
جامعة البحري��ن الطبية وخبرتها في 
مجال التمريض تتع��دى ال�50 عاما، 
المهندس مس��اهمة  بت��ول  قدم��ت 
ال تق��در بثم��ن في مهن��ة التمريض 

ف��ي البحري��ن ودول الخلي��ج العرب��ي 
ولذل��ك من الضروري أن يفهم طالبنا 
المس��اهمات واإلنجازات التي حققها 
م��ن س��بقوهم«. وب��دأت المهندس 
الندوة بعرض الخدمات الصحية التي 
كانت متاحة في البحرين أواخر القرن 
19 والممارسات لتي كان يتم إجراؤها 

لعالج األمراض الشائعة مثل الصداع 
وآالم األس��نان. وباالنتقال إلى القرن 
الش��خصيات  أبرز  العش��رين، عرضت 
التي ساهمت في بناء مجال التمريض 
ف��ي البحري��ن مثل حبيب غي��ث - أول 
ممرض بحرين��ي وفاطم��ة الزياني - 
أول ممرض��ة بحريني��ة وأمي��ة التاجر 

التي أس��س أول كلي��ة للتمريض في 
تأس��يس  1959.ومع  ع��ام  البحري��ن 
مهنة التمريض ف��ي البحرين، قامت 
المهندس بإعطاء نبذة عن التطورات 
عام��ا  الخمس��ين  ف��ي  تم��ت  الت��ي 
الماضي��ة مث��ل القواني��ن التنظيمية 
لمهنة التمريض التي أصدرتها وزارة 
الصحة في السبعينيات والثمانينيات، 
مج��ال  ف��ي  الب��ارزة  والش��خصيات 
الكلية  رئي��س  قال  التمريض،.فيم��ا 
الملكية للجراحين في إيرلندا-جامعة 
البحري��ن الطبية البروفيس��ور س��مير 
العت��وم: »ته��دف جامع��ة البحري��ن 
الطبي��ة إل��ى تعزيز الرعاي��ة الصحية 
البحري��ن من خالل الس��عي واالبتكار 
والتع��اون وإن تس��ليط الض��وء على 
تطور مج��ال التمريض ف��ي البحرين 
أمر بالغ األهمي��ة لطالبنا لفهم كيف 
يمكنهم المس��اهمة في تطوير نظام 
الرعاي��ة الصحي��ة ومجتمعهم كقادة 

للرعاية الصحية المستقبليين«.

بتول المهندسد. كاثرين ستراكان
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 دعم األطفال المصابين 
بالتوحد أثناء تفشي »كورونا«

خ��ال أزمة الفي��روس كورونا، تواجه 
العدي��د م��ن العائ��ات الت��ي لديها 
أطف��ال يعان��ون من اضط��راب طيف 
التوح��د تعليق الخدمات المدرس��ية 
واألساس��ية التي اعتاد أطفالهم على 
تلقيها. باإلضافة إلى ذلك، قد يواجه 
األطف��ال المصابون بالتوحد صعوبة 
في التكيف مع التغييرات في روتينهم 
وبيئته��م. على الرغم من أن الوزارات 
والمؤسس��ات الحكومية والخاصة في 
البحري��ن تتعامل مع ه��ذه المواقف 
بع��دة طرق وأن احتياجات كل أس��رة 
فريدة من نوعها، إال أن هناك بعض 
نقاط البداية الشائعة التي يجب على 
اآلباء أخذها في االعتبار عندما نتكيف 
جميع��ًا م��ع ه��ذا »الوض��ع الطبيعي 

الجديد«.
 فكر في الس��امة أواًل! قد يكون لدى 
العديد من اآلباء بالفعل خطة طوارئ 
وشبكة قوية من الدعم الذي اعتمدوا 
عليه لمس��اعدتهم، ولك��ن مع تغير 
األخبار والحال��ة الصحية واالحتياطات 
يوميًا، م��ن المهم إعادة التقييم كما 

يلي:
• اإلش��راف ومقدم��و الرعاية: مع من 
سيبقى طفلك وأين إذا تم إدخال ولي 
األمر إلى المستش��فى أو كان مريضًا 

جسديًا / وضع في الحجر الصحي؟
• خطة طوارئ: ض��ع خطة طوارئ في 
مكان واضح في المنزل، يجب أن يشمل 
ذلك معلومات االتصال المحدثة في 
حالة اضطر أفراد الطوارئ إلى القدوم 
إلى المنزل والحاج��ة إلى المعلومات 
بسرعة. يمكن أن تحتوي الخطة على 

صور بأسماء األشخاص الذين لديهم 
أرقام هواتف مرتبطة بها ومعلومات 
ذات صلة به��ا. يجب أيضًا مش��اركة 
هذه المعلومات م��ع جهات االتصال 
األقارب والمشتركين في الخطة )مثل 

األهل والجيران الموثوق بهم.
 تطلب التغيي��ر المفاجئ في العمل 
ع��ن ُبع��د والتعل��م االفتراض��ي أن 
يق��وم الكثي��ر من��ا بإج��راء تغييرات 
جذري��ة غير مخطط له��ا على روتيننا 
اليومي:استخدم القصص االجتماعية 
لش��رح التغيي��رات ف��ي الروتي��ن و / 
أو المواق��ف االجتماعي��ة )ق��د يكون 
اس��تخدام الصور أو الدعائم أو الرموز 
مفي��دًا، خص��ص وقت��ًا إضافي��ًا ف��ي 
استخدم  التغييرات.  لمواكبة  جدولك 
الجداول الزمنية والس��اعات والرسوم 
البيانية لش��رح األوقات التي ستحدث 
فيه��ا تغيي��رات الج��دول الزمني، قم 
بإجراء تغيي��رات صغيرة كتغيير أولي 

باإلره��اق، مكافأة  الش��عور  لتجن��ب 
المرون��ة، إنش��اء روتي��ن تهدئ��ة أو 

تخفيف الضغط
 إليكم عينة لم��ا يمكن أن يبدو عليه 
الج��دول الزمن��ي. يمكنك��م إضاف��ة 
األنش��طة والصور الخاصة بكم حسب 
الحاج��ة. وتذكروا أن هذه مجرد فكرة 
واح��دة - م��ن المهم وض��ع توقعات 
واقعي��ة لم��ا يمكنك أن��ت وعائلتك 

إدارته اآلن:
اإلفط��ار  اس��تيقظ:   - 7:30 صباح��ًا 
الماب��س  وارت��داء  واالس��تحمام 

وتنظيف األسنان 
8:30 صباحًا - بداية المدرسة: اجعل 
جدول اليوم الدراسي بناًء على المهام 

في الفصل االفتراضي
10:30 صباح��ًا - اس��تراحة للحركة: 
اس��تراحة للرقص، واليوغا، والمش��ي 

لمسافة قصيرة بالخارج، واإلطالة
12:00 ظهرًا - الغ��داء: حّضر وتناول 

الغداء
 / المدرس��ة  نهاي��ة   - مس��اًء   1:30
اس��تراحة المكافأة: يمكنك االنتقال 

إلى وسائل التواصل
االجتماعي والتحدث مع األصدقاء

3:00 مساًء - تمرين: المشي بالخارج، 
والتماري��ن الرياضي��ة، والذهاب إلى 

الحديقة، واليوغا
4:00 مس��اًء - وق��ت الف��راغ )ب��دون 
شاشات(: القراءة، واأللغاز، واأللعاب، 
والراحة، والرس��م، والح��رف اليدوية، 

والطبخ
7:00 مس��اًء - العش��اء: وقت العشاء 

العائلي

7:30 مس��اًء - وقت الفراغ )الشاشات 
مسموح بها(: التلفاز، ألعاب الفيديو، 

القراءة، الفن، التحدث مع األصدقاء
9:30 مس��اًء - اس��تعد للنوم: روتين 

ليلي
 غالب��ًا ما يواجه األطف��ال المصابون 
بالتوح��د صعوبات ف��ي التعبير عن 
مش��اعرهم بم��ا ف��ي ذل��ك الخ��وف 
تتفاق��م  ق��د  والقل��ق.  واإلحب��اط 
الصعوب��ات ف��ي التواص��ل التعبيري 
التعبي��ري  التواص��ل  تأخ��ر  بس��بب 
ومحدودي��ة المه��ارات اللفظية وغير 
اللفظية وأوج��ه القصور في التواصل 
االجتماع��ي. ق��د ينقل��ون المش��اعر 
المتزاي��دة م��ن خ��ال التغييرات في 
الس��لوك بم��ا ف��ي ذلك الس��لوكيات 
المتكررة المتزايدة، ونوبات الغضب 
وصعوب��ة  الس��لوكية،  واالنفج��ارات 
اتب��اع التوجيه��ات، وانخفاض تحمل 

اإلحباط.
 وف��ر فرص��ًا لطفل��ك لانخ��راط في 
والتهدئ��ة  التأقل��م  اس��تراتيجيات 
التي يجدها مفي��دة. في حالة حدوث 
تغييرات س��لوكية كبي��رة، قد تكون 
هن��اك حاج��ة إل��ى دع��م إضافي من 

معالج سلوكي أو مقدم رعاية طبية.
 اآلن ودائمًا، تذكر أن تشيد بأطفالك 
عل��ى أنهم جي��دون وأن تمدح الكثير 
من الس��لوكيات اإليجابية في المنزل 
وفي األماكن العام��ة. كن لطيفًا مع 

نفسك ومارس الرعاية الذاتية

* مشرف صف - عالية للتدخل 
المبكر

احالم موسى 

أكملت الدراسة ضمن الطلبة المكفوفين لتصبح معلمة 

 أسماء آل محمود: أحرص على غرس حب 
العلم والقيم الحميدة في نفوس الطالب

بإصرارها اس��تطاعت التغل��ب على إعاقته��ا وأثبتت أن 
اإلعاق��ة ليس��ت عائقا ف��ي تحقي��ق النجاح وإنم��ا تصنع 
المعج��زات والنج��اح لي��س لألذكي��اء وإنما ل��كل طموح، 
فقص��ة نجاحها تبعث عل��ى الكثير من األم��ل والتفاؤل، 
ومث��ال يحتذى به من قبل الجميع، إنها المعلمة أس��ماء 
عبد الرزاق آل محمود من المعهد السعودي للمكفوفين 
استطاعت اس��تكمال الدراسة ضمن الطلبة المكفوفين، 
حت��ى تمكنت م��ن الوصول إلى العم��ل كمعلمة للطلبة 

بالمعهد. 
تقول أس��ماء في مرحلة الطفولة وتحديدًا في الس��نوات 
األول��ى م��ن عم��ري كن��ت ضعيفة البص��ر ول��دي إعاقة 
جس��دية في يدي اليس��رى، وكنت أمارس حياتي بش��كل 
عادي كبقية إخوتي ولم أش��عر بصعوبة أو معاناة بسبب 
إعاقتي ألن أفراد أسرتي كانوا دائما بجانبي يساعدونني 
ويس��اندونني، وعندما أصبح عمري تس��ع س��نوات فقدت 
بصري تماما فشعرت أن الحياة صعبة، أغلب وقتي أجلس 
بصم��ت وقليلة الحرك��ة وال أمارس أموري إال بمس��اعدة 

اآلخرين.
وأضاف��ت: »ل��م يس��بق لي أن دخل��ت ري��اض األطفال أو 
مركزا تعليميا فالمعهد السعودي البحريني للمكفوفين 

أول مرحل��ة تعليمي��ة، واعتبره��ا أجمل مرحلة عش��تها 
ف��ي حياتي، فقد تعلمت الكثي��ر وأهمها كيفية االعتماد 
عل��ى النفس والثق��ة دون خوف أو خجل، فلن أنس��ى كل 
معل��م ومعلمة وقفوا مع��ي في كل المراحل الدراس��ية 
وتش��جيعهم الدائم من أجل االستمرار والنجاح والتفوق، 
إل��ى جانب تيس��يرهم لي جمي��ع طرق التعل��م وأصبحت 
أمارس وأواكب الحياة التي نعيشها، حيث إنهم وفروا لي 
الكتب الدراس��ية مطبوعة بلغة برايل ووسائل تعليمية 
تناس��ب الكفيف وتس��اعده في الفهم، عاوة على توفير 
حواسيب مزودة ببرامج ناطقة سهلت لنا التعلم والقراءة 

ولنعتمد اعتماًدا كليا على أنفسنا«.
وأردفت: »لم يكن المعهد حضنا تعليميا وحسب بل كان 
يهت��م بمواهبنا على جميع األصعدة كمجال الموس��يقى 
واألناش��يد الوطنية والفنية والرياضية، ولقد س��نحت لي 
الفرصة بالمش��اركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية، 
وكذل��ك ينظ��م رح��ات إل��ى الم��دارس به��دف اندماج 
المكفوفين في المجتمع وكان��ت وزارة التربية والتعليم 
ش��ديدة الح��رص عل��ى إش��راك المكفوفي��ن ف��ي جميع 

أنشطتها باعتبارهم أفرادا فاعلين في المجتمع«.
وتق��ول: »أكملت الدراس��ة ف��ي المعهد حت��ى المرحلة 

اإلعدادي��ة ثم انتقلت إلى المرحلة الثانوية ضمن تجربة 
الدم��ج وكان��ت تجربتي ف��ي الدم��ج تجربة اس��تثنائية 
غيرت ش��خصيتي كثيًرا وجعلتني أتخلص من خجلي ومن 
مواجه��ة المجتمع وأن أواج��ه نقطة ضعفي وهي الخوف 
م��ن نظرة المجتمع لي، وأكس��بتني عاق��ات جميلة جًدا 
مع الطالبات في المدرس��ة وش��اركتهم جميع األنش��طة 
المدرس��ية ويعد نجاحي ثمرة من ثمار سياسة دمج ذوي 
االحتياجات الخاصة التي تطبقها وزارة التربية والتعليم 

بكل احترافية في المدارس الحكومية«.
وأضاف��ت: »ثم انتقلت فيما بعد إل��ى المرحلة الجامعية 
والتي أسميها مرحلة التحدي واإلصرار، ألنني بذلت فيها 
جل طاقت��ي ومقدرتي من أجل الش��هادة الجامعية التي 
لطالم��ا حلمت به��ا وبالت��وكل عل��ى اهلل تخطيت جميع 

الصعوبات«.
وقالت أس��ماء: »ثم ج��اء الوقت ف��ي أن أرد الجميل لتلك 
األيادي التي احتوتني ألعود إلى المعهد السعودي وأكون 
المعلم��ة الت��ي تترك األث��ر الطيب في نف��وس الطاب 
وتس��اندهم لتغيي��ر أنفس��هم ليكملوا حياته��م بهمة 
وعزيمة ملبي��ة واجبها الوطني ف��ي أن تجعل حب العلم 

أسماء آل محمودفي نفوس الطاب أجمع وغرس القيم الحميدة فيهم«.

الحالة تتحسن فور العالج

 عبدالكريم: مرض فرط الحركة 
واالندفاعية ونقص االنتباه يصيب األطفال والكبار

النش��اط المفرط، واالندفاع وتن��اول الطعام واقفا، 
وع��دم االس��تيعاب، والتح��دث س��ريعا... جميعه��ا 
صف��ات نراها ف��ى كثير م��ن األطف��ال والمراهقين 
وأحيانا البالغين، واعتاد المجتمع وصفها من الصغر 
بأنها »شقاوة، فشل دراسي«، مما أدى إلى تفاقمها 
وعدم اكتش��افها عند آالف األطفال، لعدم معرفتهم 
التش��خيص الصحيح المبكر لها، وه��و »ADHD« أو 
اضطراب فرط الحركة ونق��ص االنتباه، والذى تبناه 

مسلسل مصري بعنوان »خلي بالك من زيزي«.
من خ��ال زيزي الت��ي ظهرت ف��ى أول حلقة تتحرك 
كثيًرا، تتكلم بس��رعة، مندفعة ومتوترة دائما، وفى 
نهاية الحلق��ة قامت بالتعدي عل��ى زوجها، ووقتها 
وصفها الكثير بأنها »مجنونة«، ثم اس��تعرض حياة 
الطفلة »تيتو« والتي تظهر عليها نفس السلوكات، 
وتج��د صعوبة فى التعلم وال تقبل بها أي مدرس��ة، 
كما يتنمر عليها أقرانها، وشخصت حالتها فيما بعد 
بأنها ADHD ثم ظهرت االبنة الصغرى للفنان عمرو 
دياب جان��ا، على مواقع التواص��ل االجتماعي، تعلن 
ع��ن أزمتها مع مدرس��تها بس��بب إصابته��ا بنفس 

العرض وهذا يدق ناقوسا لانتباه لكثير من األسر.
وقال استش��اري الطب النفس��ي بمستشفى سيرين 

الدكتورعبدالكري��م مصطف��ى ل� »الوط��ن« إن فرط 
الحرك��ة ونق��ص االنتباه من األم��راض التى تصيب 
األطفال والكبار وتوجد دون تش��خيص في المجتمع 
على افتراض خاطئ أن أعراضها ناشئة عن ) شطانة 
أطفال( أو أي تفسير آخر، وهذا المرض يتم تشخيصه 
إذا توف��رت ل��دى المريض ثاثية من ف��رط الحركة 

واالندفاعية ونقص االنتباه.

وأش��ار إلى أن فرط الحركة أحيان��ا يجعل المريض ال 
يهدأ ط��وال اليوم ويتحرك ف��ي كل األماكن وال يكل 
وال يم��ل ويحدث كثي��را من المش��اكل، واالندفاعية 
قد تظهر بأن يفعل الطفل ش��يئا أو يقول شيئا قبل 
أن يفكر فيه وهذا يتس��بب في ح��وادث خطيرة مثل 
أن يندفع أمام س��يارة مس��رعة أو يتسبب في حوادث 

أخرى.

وأضاف: »نقص االنتباه قد يتسبب في عدم استيعاب 
الدروس وعدم قدرته على الدراسة أو التركيز، وهذه 
األع��راض كلها معوق��ة للطفل وتؤخ��ره عن أقرانه 
وتدخل��ه ف��ي دائرة مفرغ��ة من المش��اكل التي قد 

تعوق مستقبله«.
وق��ال الدكت��ور مصطفى »رأيت مرضى لم يكتش��ف 
المرض مبك��را عندهم وحرموا من التعليم الجامعي 
بس��بب ه��ذه األع��راض وحينم��ا أعطوا التش��خيص 
وانتظموا عل��ى العاج انصلح حاله��م، الفتًا إلى أنه 
كان العمل صعبا والحياة صعبة وحينما أخذوا العاج 

صارت الحياة سلسة«.
وأردف: »كثيرا ما ياحظ الجانب الوراثي في المرض 
فتج��د أن األب أو األخ أو الع��م أو الج��د لديهم نفس 
الم��رض، واالس��تجابة للعاج تك��ون فورية وتمكن 

المريض من االستقرار في حياته«.
وأوضح الدكت��ور عبدالكريم أنه يحدث التباس أحيانا 
بي��ن تش��خيص ADHD واكتئ��اب وقل��ق الطفول��ة 
والمراهق��ة واالضط��راب الوجدان��ي ثنائ��ي القطب 
والتوح��د، والفص��ام، واقت��رح عمل مس��ح المدارس 
بحثا عن هذا المرض وأنا متأكد أن النتائج س��تكون 

مذهلة.

زيزي من  بالك  خلي  مسلسل  من  د. عبدالكريم مصطفى 

قال��ت رئيس فري��ق »البرق المس��رحي« ل��ذوي اإلعاق��ة التابع 
للمؤسس��ة الوطنية لخدمات المعوقين شريفة عبداهلل المالكي 
إن بداية إنش��اء الفريق التابع للمؤسسة كانت في 2013 كأول 
فريق مس��رحي معنى باألش��خاص ذوي اإلعاقة في البحرين لذا 
أطلق عليه اس��م البي��رق ليكون ه��و الراية التي ترم��ز للحركة 

المسرحية لألشخاص من ذوي اإلعاقة في المملكة.
وتطرقت المالكي إل��ى التعريف بأعضاء الفريق ومجلس اإلدارة 
وهم شريفة المالكي رئيس الفريق، عمر بوهيلة _ نائب رئيس 
الفريق، بس��مة بوردحة – أمين الس��ر، غيداء النعيمي – األمين 
المالي، وليد حسن بشير - العاقات العامة واإلعام، نادر الشيخ 

- التدريب والتطوير.
 وأوضح��ت المالكي أن األهداف التي يس��عى الفريق المس��رحي 
لتحقيقه��ا ه��ي إث��راء الحركة المس��رحية في مملك��ة البحرين 
م��ن خال إدماج األش��خاص ذوي اإلعاقة ف��ي مختلف المجاالت، 
وإبراز مواهب األش��خاص من ذوي اإلعاقة في مختلف المجاالت 
المتعلقة بفنون المسرح باإلضافة إلى اكتشاف الموهوبين من 
األش��خاص ذوي اإلعاقة ورعايتهم وإتاح��ة اإلمكانيات والفرص 
المختلف��ة لتنمي��ة مواهبهم. وح��ول أهم األعمال المس��رحية 
والنشاطات التي قدمها الفريق الجائزة التي حصدها قالت: ومن 
أهم األعمال المسرحية للفريق نصف ساعة حلم، زيارة ميمونة، 
س��ام جابر ومسرحية س��الفة بايق التي شارك فيها الفريق في 

المهرجان المسرحي الخليجي الخامس بدولة الكويت.

 المالكي: 
»البرق المسرحي« رمز لحركة 
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اإلدارية  الكب��رى  المحكم��ة  ألزم��ت 
 100 ب��رد  بالتضام��ن  بحرينيي��ن 
ال��ف دينار إل��ى خليجي احت��اال عليه 
بإيهام��ه بقدرتهما عل��ى مضاعفة 
المبل��غ بحقن��ه بمواد س��ائلة، حيث 
قام��ا بلف نصف المبل��غ بقطعة من 
القصدير وحقنه باألبر، وفجأة شاهد 
المجن��ي علي��ه النقود ق��د تفحمت، 
لكنهما وع��داه بجلب مادة أخرى في 
اليوم التالي لغس��ل األوراق النقدية 
اختفي��ا مع  ومضاعفته��ا، لكنهم��ا 
األم��وال. وأش��ارت أوراق الدعوى إلى 
طل��ب المدعي م��ن المحكم��ة إلزام 
المدع��ى عليهم��ا بالتضام��ن ب��أن 
يؤدي��ا له 100 ألف دين��ار، باإلضافة 
إلى الرس��وم والمصاري��ف القضائية 
ومقاب��ل أتعاب المحام��اة والفائدة 
القانوني��ة بواق��ع 10% م��ن تاري��خ 

االستحقاق حتى السداد التام.
وأش��ار إلى أن المدع��ى عليهما قاما 
باالس��تيالء عل��ى مبلغ ق��دره مليون 
ريال سعودي بواسطة طرق احتيالية، 
بأن قام��ا بإيهام��ه بقدرتهما على 
مضاعف��ة المبل��غ عبر حقن��ه بمواد 
سائلة، حيث قاموا بلف نصف المبلغ 
بقطعة من القصدي��ر وحقنه باألبر 
وفج��أة ش��اهد المدع��ي -المجن��ي 
علي��ه- النقود قد تحول��ت إلى اللون 
األس��ود »تفحم��ت« ث��م ق��رروا ل��ه 
بأنه ف��ي الي��وم التالي س��يقومون 
بجل��ب م��ادة أخ��رى لغس��ل األوراق 
النقدي��ة، وف��ي الي��وم التالي حضر 

المتهم��ان وقام��ا بتك��رار العملية 
وتبين للمجني علي��ه أنهما قد قاما 
بخداعه واس��توليا على أمواله بوضع 
أوراق س��وداء مكان المبل��غ األصلي. 
وعندما فش��ال في إرج��اع المبلغ إلى 
المدعي، ق��ام أحدهما بالتوقيع على 
إيصال أمانة بقيمة المبلغ، إال أنه لم 
يدفع منه ش��يئًا، وقد تمت إدانتهما 
عن واقعة االحتي��ال بالحبس ثم تم 
اس��تبدال العقوب��ة بعقوب��ة بديلة 
وانتهيا من تنفيذه��ا، بينما رفضت 
المحكم��ة الصغ��رى المدنية دعوى 
بإل��زام الموق��ع على إيص��ال األمانة 

برد المبلغ.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم 
إلى الحكم االبتدائي الخاص برفض 
الدع��وى بإلزام المدع��ى عليه بمبلغ 
إيص��ال األمانة بوصفه ب��دد المبلغ 
النقدي المملوك للمدعي والمس��لم 
إلي��ه عل��ى س��بيل األمان��ة القاضي 
ببراءته مما أس��ند إليه تأسيسًا على 
انتفاء أركان جريم��ة خيانة األمانة، 
ذات  ع��ن  التس��ليم  رك��ن  وخاص��ة 

اإليصال.
وقال��ت: »إن مقتض��ى م��ا تقدم أن 
المدعى عليه لم يتسلم من المدعي 
المبلغ النقدي المبين باإليصال، وإذ 
كان هذا هو األس��اس ال��ذي أقيمت 
علي��ه الدع��وى المدنية ف��إن الحكم 
الجنائ��ي يك��ون قد فص��ل بقضائه 
فصاًل الزم��اً في وقوع الفعل المكون 
لألس��اس المش��ترك بين الدعويين 

أن  مؤك��دة  والمدني��ة،  الجنائي��ة 
الحكم المطعون في��ه قد هذا النظر 
وأع��اد بحث مس��ألة تس��لم المدعى 
علي��ه للمبل��غ موض��وع اإليصال من 
المدعي مخالفًا بذل��ك حجية الحكم 
الجنائي الس��ابق علي��ه ومخطئًا في 
تطبيق القانون«. وأضافت المحكمة 
قائل��ة: »إن واقع��ة تس��لم المدعى 
علي��ه المال مح��ل جريم��ة االحتيال 
هي األساس المش��ترك بين الدعوى 
الجنائي��ة والدع��وى المدنية، وبهذا 
يك��ون الحك��م الجنائ��ي ق��د فص��ل 
بقضائه فصاًل الزمًا في وقوع الفعل 
المك��ون لألس��اس المش��ترك بي��ن 

والمدنية وصحة  الجنائية  الدعويين 
الدي��ن المثبت ب��ه، ومن ث��م يحوز 
معه في ش��أن ه��ذه الواقعة حجية 
الش��يء المحكوم فيه أمام المحكمة 
المدنية فتتقيد ب��ه هذه المحكمة، 
ويمتن��ع عليه��ا أن تخالف��ه أو تعيد 
تخال��ف  ال  أو تحقق��ه حت��ى  بحث��ه 
الحكم الجنائ��ي«. وحكمت المحكمة 
بإل��زام المدعى عليهم��ا بالتضامن 
بأن يؤديا للمدع��ي 100 ألف دينار، 
ومصروف��ات  برس��وم  وألزمتهم��ا 
الدع��وى 100 دين��ار مقاب��ل أتعاب 
المحام��اة. ورفضت م��ا عدا ذلك من 

طلبات.
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قانون الصحة خال من نص يعاقب على الوفاة حال نقل العدوى.. عبدالرحمن:

 ناقل »كورونا« المتسبب في الوفاة 
يعاقب بجريمة االعتداء المفضي للموت

كشف المستشار محمد عبدالرحمن، عن خلو 
قانون الصحة العامة من نص خاص يعاقب 
ناقل عدوى فيروس كورونا لش��خص ووفاته 
بس��بب ذلك، لكنه أكد أن القصد االحتمالي 
ف��ي جريمة القتل العمد يعد متوافرًا بقصد 
الجاني التسبب بنقل العدوى وخطر في باله 
أن ذلك قد يؤدي لوفات��ه كنتيجة محتملة، 
ويجع��ل المس��ؤولية الجنائي��ة قائمة على 
أساس جريمة االعتداء المفضي إلى الموت.

ونبه ف��ي محاضرة نظمتها هيئة التش��ريع 
»المس��ؤولية  بعن��وان:  القانون��ي  وال��رأي 
لفي��روس  العم��دي  النق��ل  الجنائي��ة ع��ن 
كورونا«، إلى تس��اؤل يث��ار عن مدى انطباق 
نص��وص جريم��ة االعت��داء المفض��ي إل��ى 
موت، على المتس��بب بنقل عدوى الفيروس، 
والمس��ؤولية الجنائية في حال وفاة المجني 

عليه.
وق��ال: »ق��د تتحق��ق الوف��اة كنتيج��ة عن 
جريمة التس��بب ف��ي نقل في��روس كورونا، 
وهذه الحالة ال تخ��رج عن فرضيتين: األولى 
أن الوف��اة حدث��ت كنتيج��ة متعدية لقصد 
الجان��ي، والثاني��ة، اتج��اه إرادة الجاني إلى 

إحداث الوفاة«.
وأوض��ح أن قان��ون الصحة العام��ة، خال من 
ن��ص خاص يعاق��ب الجاني ف��ي حال تحقق 
نتيجة أجسم من التي قصدها، لكنه نجد في 
المادة 131 منه على أنه »ال ُتِخل العقوبات 
المشار إليها في المواد السابقة، بأية عقوبة 

أش��د ين��ص عليها قان��ون العقوب��ات أو أيِّ 
قانون آخر«، وبالرجوع إلى نص المادة 336 
من قانون العقوبات بأنه »يعاقب بالسجن 
م��دة ال تزيد على 7 س��نوات من اعتدى على 
سالم جس��م غيره بأي وسيلة ولم يقصد من 

ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته«.
وأكد أن االعتداء على س��المة جس��م الغير، 
يش��مل س��لوك التس��بب عن قصد في نقل 

العدوى، وذلك بالنظر إلى السلوك اإلجرامي 
ف��ي جريم��ة االعت��داء المفضي إل��ى موت، 
حيث نص المشرع بأنه »االعتداء على سالم 
جس��م الغير بأي وسيلة« وعلى ذلك فهو كل 
مس��اس بس��المة جس��م الغير مهما كانت 

الوسيلة.
وق��ال »إنه وفق��ًا لهذا النص ف��إن الجريمة 
ذات العقوبة األشد بين الجريمتين موضوع 

النقاش ه��ي جريمة االعت��داء المفضي إلى 
موت إذ إنها تعد من عداد الجنايات في حين 
أن جريم��ة النقل العمدي لفي��روس كورونا 

تأخذ وصف الجنحة«.
وأوض��ح أن الس��لوك اإلجرام��ي ف��ي جريمة 
التس��بب في نقل عدوى في��روس كورونا هو 
ذات الس��لوك في جريم��ة االعتداء المفضي 
إلى م��وت، إال أن النتيجة ق��د اختلفت، ففي 
جريمة التسبب في نقل العدوى تقف النتيجة 

عند حد إصابة المجني عليه بالمرض.
وأش��ار إلى أن المش��رع قصد حماية سالمة 
جس��م المجني علي��ه من المس��اس به عن 
طري��ق نقل الع��دوى إلي��ه، باإلضاف��ة إلى 
حماية المجتمع بوجه عام من تزايد انتشار 

األوبئة.
ولف��ت إل��ى أنه لي��س م��ن بي��ن المصالح 
المحمي��ة بن��ص الم��ادة 121 م��ن قانون 
الصح��ة العامة »الح��ق في الحي��اة«، وقال: 
»لذلك فإن التس��بب في نقل العدوى إذا ما 
أدى إلى الوفاة فإن المساس قد انصب على 
مصلحة أعظم من تلك التي حماها المشرع 
بتجريم التسبب بنقل العدوى وهو الحق في 

الحياة«.
وأضاف، أنه باختالف المصلحة يكون التنازع 
بي��ن النصي��ن من قبي��ل التع��دد المعنوي 
في الجرائ��م ويتعين تطبي��ق الجريمة ذات 
الوصف األش��د، فما دامت المصالح المحمية 
التي قصد المشرع حمايتها بكال الجريمتين 

ق��د اختلف��ت فإن تحق��ق الوفاة ي��ؤدي إلى 
اختالف الجريمة المتحققة يجعل المسؤولية 
الجنائية قائمة على أس��اس جريمة االعتداء 

المفضي إلى موت.
المس��ؤولية  وح��ول م��دى إمكاني��ة قي��ام 
الجنائي��ة عن جريمة القت��ل العمدي أوضح، 
أن الدراسات الطبية أثبتت بأن نسبة تحقق 
الوفاة بس��بب اإلصابة بفيروس كورونا تعد 
ضئيل��ة، ولك��ن تزداد ه��ذه النس��بة عندما 
تتواف��ر عوامل أخ��رى كأن يك��ون المصاب 
بفيروس كورونا مريضًا بأمراض أخرى مثل 
داء الس��كري أو ضع��ف في القل��ب أو مصابًا 
بداء الرب��و وغيرها من األمراض التي تجعل 
من جس��د المص��اب بها عاجز ع��ن مقاومة 

فيروس كورونا.
وق��ال: »م��ن المتص��ور قي��ام المس��ؤولية 
الجنائي��ة ع��ن جريم��ة القت��ل العم��د على 
أس��اس القصد االحتمالي، ف��إذا كان الجاني 
قصد التسبب في نقل عدوى فيروس كورونا 
إلى ش��خص مصاب بأحد األمراض المزمنة 
وخطر في بال��ه أن ذلك قد يؤدي إلى وفاته 
كنتيجة محتمل��ة وممكنة الح��دوث وإن لم 
يقصدها بالدرجة األولى، إال أنه اس��تمر في 
إتيان س��لوكه قابل المخاطر بحدوث الوفاة، 
فإن القص��د االحتمال��ي في جريم��ة القتل 
العمد يعد متوافرًا وعليه تقوم المسؤولية 
الجنائي��ة تج��اه الجاني على أس��اس جريمة 

القتل العمد«.

الماثلة  الجريمة  تقع  أواًل: 
ف��ي نط��اق التجريم بنص 
والت��ي   )371( الم��ادة 
تعاق��ب على إفش��اء س��ر 
مهني وليس جريمة خيانة 
األمانة وق��د نصت المادة 
أن  عل��ى  الذك��ر  س��الفة 
بالحب��س مدة ال  »يعاقب 
تزيد على سنة أو بالغرامة 
الت��ي ال تج��اوز مائة دينار 
من كان بحك��م مهنته أو 
حرفت��ه أو وضع��ه أو فنه 
مستودع س��ر فأفشاه في 

غي��ر األحوال المصرح بها قانونا أو اس��تعمله لمنفعته الخاصة 
أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر 

بإفشائه أو استعماله«.
ثانيًا: ال يعاقب قانون العقوبات على النوايا مهما كانت إجرامية 
دون أن يعب��ر عنه��ا بفعل مادي ملموس ينتج أث��ره في العالم 
الخارج��ي فالجريم��ة هي االعت��داء الذي يصدر م��ن الجاني ضد 
المجني عليه مخلفًا له نتيجة ضارة، وهنا نرى أن صاحب العمل 
اعتمد في ش��كواه على ني��ة العامل بأنه )س��يقوم باإلضرار به 

بنقل معلومات إلى شركة منافسة(.
وبناء عليه ال يمكن إدانة العامل أو حتى مجرد تحريك الش��كوى 
الجنائي��ة في مواجهته بناء على مج��رد ادعاء من صاحب العمل 
بأن نية العامل هي نقل المعلومات وإفشاء سر مهني طالما أن 
تلك النية لم يتم التعبير عنها في فعل مادي ملموس، ذلك من 
ناحي��ة ومن ناحية أخرى وعلى فرض قي��ام العامل حقيقة بنقل 
معلومات يجب أن تمثل تلك المعلومات س��ر مهني حقيقي وال 
يمكن االط��الع عليها إال بحكم مهنته، ولي��س مجرد معلومات 
عام��ة متاحة للجميع ويمكن االطالع عليها من الكافة حتى يقع 

تحت طائلة التجريم لنص المادة )371( من قانون العقوبات.

كن��ت أعمل في ش��ركة لمدة 10 س��نوات وعندما رغبت 
في االنتقال إلى ش��ركة أخرى قام صاحب الش��ركة برفع 
دع��وى ضدي بتهمة خيانة األمانة وادعى أنني س��أقوم 
باإلضرار به بنقل معلومات إلى ش��ركة منافس��ة، فهل 

يمكن إدانتي رغم أنني لم أفعل تلك الجريمة؟

محمد سويلم

 بحريني يوفر لبناته 
من مطلقته سكنًا جديدًا ويرفضن عرضه

ظل بحرين��ي ملتزمًا بدفع نفق��ة بناته األربع من 
مطلقته وتوفير مس��كن لهن، حتى بلغن جميعًا 
سن الرشد، وعندما طلب منهن االنتقال لمسكن 
آخ��ر ألنه لم يع��د يملك مس��كنهم، رفضن، على 
الرغ��م م��ن كونه��ن تج��اوزن مرحل��ة الحضانة، 
فلجأ للمحكمة الش��رعية الت��ي ألتزمتهن بإخالء 
المس��كن واالنتق��ال للجديد وأعف��ت الجميع من 

رسوم الدعوى.
وتتحصل وقائ��ع الدعوى فيما ذكرت��ه المحامية 
نفيس��ة دعبل بأن موكلها طلق زوجته وكانت قد 
أنجبت له البنات األربع، حيث بلغت األولى 27 عامًا 
وتزوج��ت، والثاني��ة 36 عامًا، والثالث��ة 31 عاما، 
وتعمالن ف��ي وظائ��ف مرموقة بروات��ب تتجاوز 
2000 دينار، بينما البنت الرابعة 25 عامًا وتدرس 
في الجامعة، ويوفر لها نفقة 200 دينار ش��هريا، 
ومنذ أن طلق زوجته فقد وفر لهن مس��كن لكون 

مطلقته حاضنة للبنات.
وبعد فترة انتقلت ملكية المس��كن إلى ش��خص 

آخ��ر، فعرض األب عل��ى بناته االنتقال لمس��كن 
آخر يملك��ه في نفس المنطق��ة، إال أنهن رفضن 

ذلك، فرفع دعوى أمام المحكمة الش��رعية يطالب 
بإلزامه��ن بإخ��الء المس��كن الحال��ي واالنتق��ال 
للمس��كن الجديد، وقالت وكيلته إن أعمار البنات 
تجاوزت س��ن الحضانة الجبرية لوالدتهن )طليقة 
أباه��م( وبالتال��ي انع��دام الصل��ة بي��ن ارتباط 
الحضانة مع الس��كن أو بديل��ه بالتبعية، ونوهت 
بن��ص المادة )125( من قانون األس��رة البحريني 
لس��نة 2017 بالق��ول »وفقًا للمذهب الس��ني إذا 
بلغ الذكر خمس عش��رة سنة، أو بلغت األنثى سبع 
عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج، فلكل 
منهم��ا الخي��ار في االنضم��ام إلى من يش��اء من 

أبويه أو ممن له الحق في حضانته«. 
وأش��ارت المحامية دعب��ل إلى أن الوال��د قد طرح 
الخي��ارات أم��ام المدع��ى عليهن، مما ي��دل على 
مرونته وحس��ن تعامل��ه معه��ن - إال أنهن في 
المقاب��ل يدع��ون بأنه من حقهم وه��و ما يعتبر 
تعسفًا في استعمال حقهن باتجاه المدعي، الذي 

أتاح لهن السكن أو بدل سكن بمبلغ 200 دينار.

نفيسة دعبل

 إلزام بحرينيين بدفع 100 ألف دينار 
لخليجي احتاال عليه بزعم مضاعفة أمواله

 حبس 3 شباب اعتدوا على 
آخر نتيجة خالف على و»سائل التواصل«

أي��دت المحكمة الكبرى االس��تئنافية الحكم الصادر بحبس ثالثة ش��باب 6 
أشهر مع النفاذ بتهمة االعتداء على آخر بسكين وضربه، في مشاجرة حدثت 

بمدينة حمد بسبب خالف على استخدام أحد برامج التواصل االجتماعي.
وأشارت تفاصيل الواقعة إلى ورود بالغ من اإلدارة األمنية بحدوث مشاجرة 
بين عدد من األش��خاص ف��ي منطقة مدينة حمد، وق��د ترتب عنها إصابة 
أحده��م والذي أبلغ عن تعرضه لالعتداء بالضرب من قبل ثالثة أش��خاص 
بس��بب خالف نشأ عن اس��تعمالهم برامج التواصل االجتماعي، حيث حضر 

إليه المتهمون الثالثة وبعد أن دار حوار بينهم قام أحدهم بإخراج س��كين 
وضرب��ه بها في وجه��ه وعلى يده، بينما قام المتهم��ان اآلخران باالعتداء 

عليه بالضرب بأيديهما.
وباش��رت النيابة العامة إجراءات التحقيق بالواقعة واستجوبت المتهمين 
الثالث��ة والذي��ن اعترفوا بما نس��ب اليهم فأم��رت بإحالتهم محبوس��ين 
للمحكم��ة الصغ��رى الجنائية التي حكمت بحبس��هم 6 أش��هر م��ع النفاذ، 

فطعنوا على الحكم باالستئن���اف، وأيدت المحكمة العقوبة.
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وجـــه مجلـــس الـــوزراء جميـــع الجهـــات 
الرقابـــة  ديـــوان  مـــع  المســـتمر  للتعـــاون 
المالية واإلداريـــة وتنفيذ توصيات كافة 
تقاريـــره تكريســـًا للنزاهـــة وصونـــًا للمال 

العام.
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  ورأس 
ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
االجتماع االعتيادي األســـبوعي لمجلس 

الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.
ونـــوه مجلس الـــوزراء بجهـــود القائمين 
منـــذ  للتطعيـــم  الوطنيـــة  الحملـــة  علـــى 
تدشـــينها وحتـــى اليـــوم وعملهـــا بوتيرة 
عاليـــة مكنتهـــا من الوصـــول إلى مليوني 
جرعـــة فـــي 6 أشـــهر منـــذ بـــدء الحملـــة، 
وإتمام تطعيم 69.4 % من عدد الســـكان 
بجرعـــة واحدة على األقل، وهو ما يدلل 
على ســـير الحملة في االتجـــاه الصحيح 
وفـــق ما تم من زيادة لوتيرة التطعيمات 

ورفـــع الطاقـــة االســـتيعابية، منوهـــًا بمـــا 
يتمتـــع بـــه المواطنـــون والمقيمـــون مـــن 

حـــٍس مســـؤول ووعـــٍي بأهميـــة المبادرة 
ألخـــذ التطعيمـــات والجرعـــة المنشـــطة، 

باإلجـــراءات  بااللتـــزام  واالســـتمرار 
االحترازية.

توجيه الجهات المعنية للتعاون لتنفيذ توصيات “الرقابة”
مجلس الوزراء: تطعيم 69.4 % من السكان يعكس الحس المسؤول

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

أعلـــن نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
للمشـــاريع  الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة، الشـــيخ 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة عـــن  خالـــد 
صـــدور الموافقة الكريمـــة لولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، على 
مقتـــرح إنشـــاء لجنـــة وطنيـــة لألمن 
الغذائـــي تهـــدف إلـــى متابعـــة تنفيـــذ 
االســـتراتيجية بعد إقرارها، واقتراح 

السياســـات المطلوبـــة لتعزيز التدابير 
المرتبطة باإلنتاج المحلي.

جاء ذلك لدى مشـــاركة في المنتدى 
البحريـــن  لمركـــز  الرابـــع  الســـنوي 
للدراســـات االســـتراتيجية والدولية 
والطاقـــة، والـــذي ُعقد صبـــاح أمس 
عـــن ُبعـــد بواســـطة تقنيـــة االتصـــال 
المرئي تحت عنوان “استراتيجيات 
تحقيـــق األمـــن الغذائـــي: التحديات 

والفرص”.

إنشاء لجنة وطنية لألمن الغذائي
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اعتمـــد وزيـــر التربية والتعليم ماجـــد النعيمي نتائج المراحـــل )الثانوية العامة، 
التعليـــم الفنـــي والمهنـــي، اإلعداديـــة(. وفيمـــا يتعلـــق بنتائـــج الثانويـــة العامـــة 
واإلعداديـــة العامـــة، لهـــذا العـــام الدراســـي 2020 - 2021، أظهـــرت النتائج في 
المســـتوى الثالـــث الثانـــوي أّن نســـبة النجـــاح قـــد بلغـــت )98.5 %(، وبلـــغ عـــدد 
المتفوقيـــن مـــن الطلبـــة الذين حصلوا علـــى تقدير 95 % فأكثر للعام الدراســـي 
الحالي )1520( منهم 470 متفوًقا و1050 متفوقة. كما بلغت نســـبة النجاح في 
التعليم الفني والمهني 94.1 %، وبلغ عدد المتفوقين الذين حصلوا على تقدير 
95 % فأكثر 21 متفوًقا ومتفوقة. أما على مســـتوى المرحلة اإلعدادية العامة، 

فقد بلغت نسبة النجاح العامة 98.95 %.

 اعتماد نتائج المدارس... 
و“اإلعدادي” تتصدر نسبة النجاح

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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“البحرين والكويت” يتيح القروض عبر “BBKPLUS”“ديار المحرق” ُتعلن عن إنجاز “جيوان”
أعلنت ديار المحرق، عن استكمال  «

مشروع جيوان بالكامل، منذ اإلعالن 
عنه في شهر أكتوبر 2018، وذلك في 
أعقاب انتهاء العمل بالمرحلة الثالثة 

واألخيرة التي بدأت منذ شهر ديسمبر 
2019 واستمرت حتى شهر مايو 2021 

حسب الجدول الزمني المحدد.

» BBK�  بعد اإلطالق الناجح لتطبي ق
PLUS في يوليو من العام الماضي 

لتقديم خدمات فتح الحسابات، 
أعلن  بنك البحرين والكويت 

عن إطالق خدمة غير مسبوقة تتيح لعمالء البنك الحاليين 
والمستقبليين التقدم بطلب الحصول على قروض شخصية من 

خالل تطبي ق BBKPLUS، وإنجاز المعاملة في أي وقت.

المنامة - وزارة الداخلية

نجـــح مســـعفو مركـــز اإلســـعاف الوطنـــي فـــي إجـــراء عملية والدة لســـيدة 
بحرينيـــة بعـــد أن فاجأها المخاض في المنزل، حيـــث أنجبت توأمين )ولدا 
وبنتـــا(. وكانـــت غرفة العمليات الرئيســـة قد تلقت بالغا في الســـاعة 7:19 
صباحا من مواطن يفيد بأن زوجته في حالة والدة ويطلب المساعدة في 
نقلها للمستشـــفى، وعلى الفور تم إرسال سيارة اإلسعاف الوطني المجهزة 
بالطاقـــم الطبي المؤهل والمعدات الالزمة إلى موقع المنزل الكائن بمنطقة 
المعاميـــر فـــي 8 دقائـــق، إذ تبين أنه ال يمكن نقل الســـيدة إلى المستشـــفى 
بســـبب وضعهـــا الصحي، األمـــر الذي أدى إلى قيام المســـعفين بمســـاعدتها 
على الوالدة في المنزل وإســـعافها، حيث تم نقلها بعد ذلك إلى مستشـــفى 

السلمانية الطبي لتلقي الرعاية الصحية الالزمة.

“اإلسعاف الوطني” يجري 
عملية والدة لسيدة في منزلها

المنامة - وزارة الخارجية

أن  الخارجيـــة  وزارة  أكـــدت 
لمملكـــة  الخارجيـــة  السياســـة 
بمبـــادئ  ملتزمـــة  البحريـــن 
حســـن الجـــوار وعـــدم التدخـــل 
فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول 
األخـــرى، وتعزيـــز العالقات ومد 
جســـور التعـــاون والحـــوار عبـــر 
والتفاهـــم  المتبـــادل  االحتـــرام 

المشترك.
وأوضحـــت الـــوزارة أن مـــا تـــم 
وســـائل  بعـــض  فـــي  تداولـــه 
بشـــأن  االجتماعـــي  التواصـــل 
باســـم  دوليـــة  لجنـــة  تشـــكيل 
“عدالـــة” للتحقيـــق فـــي جرائـــم 
حقوق اإلنســـان في الجمهورية 
يمثـــل  ال  اإليرانيـــة  اإلســـالمية 
الثابتـــة  البحرينيـــة  السياســـة 
الملتزمـــة بمبـــدأ عـــدم التدخـــل 
فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول 

األخرى.

“الخارجية”: 
البحرين ال تتدخل 

بشؤون الدول
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االستمرار في 
التوسع في تنفيذ 

مشاريع البنية 
التحتية وفق 

المعايير العالمية
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المنامة - بنا

رأس نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة االجتماع 
االعتيادي األســـبوعي لمجلس الوزراء الذي 

عقد أمس عن ُبعد.
في مستهل االجتماع، أشاد مجلس الوزراء 
بمـــا يوليـــه عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة من اعتزاز 
بالجهـــود الوطنيـــة للعامليـــن فـــي الصفوف 
كافـــة  نجـــاح  فـــي  وإســـهاماتهم  األماميـــة 
مسارات التعامل مع فيروس كورونا، منوهًا 
المجلـــس بالتقدير الذي اســـتحقه العاملون 
في الصفوف األمامية وفقًا لالعتزاز الملكي 
الســـامي بتوجيه ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة بمنح رتبتين اســـتثنائية 

في الخدمة المدنية أو ما يعادلها لهم.
 وفـــي هـــذا الصـــدد، نـــوه مجلـــس الـــوزراء 
الوطنيـــة  الحملـــة  علـــى  القائميـــن  بجهـــود 
للتطعيم منذ تدشـــينها وحتى اليوم وعملها 
بوتيـــرة عاليـــة مكنتهـــا مـــن الوصـــول إلـــى 
مليونـــي جرعـــة فـــي ســـتة أشـــهر منـــذ بدء 
الحملـــة، وإتمـــام تطعيـــم 69.4 % مـــن عدد 
الســـكان بجرعة واحـــدة على األقل، وهو ما 
يدلل على سير الحملة في االتجاه الصحيح 
وفـــق ما تم مـــن زيـــادة لوتيـــرة التطعيمات 
ورفع الطاقة االســـتيعابية، منوهًا بما يتمتع 
به المواطنون والمقيمون من حٍس مسؤول 
ووعـــٍي بأهمية المبـــادرة ألخـــذ التطعيمات 
والجرعـــة المنشـــطة، واالســـتمرار بااللتـــزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة، من أجل الوصول 
إلـــى التحصين المنشـــود والوقاية من كافة 

المتحورات بما فيها المتحور “دلتا”.
 بعدها أشـــاد المجلس بنتائج زيارة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
المتحـــدة  المملكـــة  إلـــى  مؤخـــرًا  الـــوزراء 
ولقـــاء ســـموه بولي عهـــد المملكـــة المتحدة 
أميـــر ويلز، ورئيـــس وزراء بريطانيا، ووزير 
بإســـهامات  منوهـــًا  البريطانـــي،  الخارجيـــة 
هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي على 
كافـــة األصعـــدة وفتـــح مجاالت أوســـع في 
مسار العالقات المتميزة بما يخدم المصالح 

المشتركة بين البلدين الصديقين.
الـــوزراء الطلبـــة  إلـــى ذلـــك، هنـــأ مجلـــس   
والطالبـــات المتفوقيـــن والناجحيـــن والتـــي 
الظـــروف  جـــاءت نتائجهـــم متميـــزة رغـــم 
عـــن  الناجمـــة  والتحديـــات  االســـتثنائية 
الشـــكر  المجلـــس  مقدمـــًا   ،)19  – )كوفيـــد 
ألوليـــاء األمـــور وإلـــى الهيئـــات األكاديميـــة 
واإلداريـــة بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم الذين 
عملـــوا بكل جـــد وإخالص من أجـــل النجاح 
فـــي إكمال هـــذا العام في مختلـــف المراحل 
الدراســـية، موجهًا بأن تســـتمر الـــوزارة في 
خططهـــا وبرامجها التطويريـــة لما فيه خير 

وصالح الطلبة ودعم مسيرة التنمية.
 بعـــد ذلـــك نـــوه مجلـــس الـــوزراء بالحرص 
على مواصلة تنفيذ مشـــاريع البنية التحتية 
والطاقـــة بمـــا يعـــزز االســـتجابة لمتطلبـــات 
التنمية المســـتدامة وتطوير كافة مساراتها 
بما يحقق التطلعات المنشـــودة، مشـــيرًا إلى 
أهميـــة االســـتمرار فـــي التوســـع فـــي تنفيذ 
المعاييـــر  وفـــق  التحتيـــة  البنيـــة  مشـــاريع 
العالميـــة، وتبني المبادرات التي تســـتهدف 
اإلســـراع بوتيـــرة هـــذه المشـــاريع، مشـــيرًا 
المجلس إلى ما تشهده المملكة من تحديث 
وتطوير للعديد من مشـــاريع البنية التحتية 
المنشـــودة.  التنمويـــة  ألهـــداف  يرفـــد  بمـــا 
مشـــيرًا فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى ما ستشـــكله 
محطة الدور 2 إلنتاج الكهرباء والماء التي 
تفضـــل صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بافتتاحهـــا إيذاًنـــا 
ببدء عملياتها التشـــغيلية، مـــن رافد حيوي 
لتحقيـــق المزيـــد مـــن أهـــداف هـــذا القطاع، 
وتأميـــن الكهربـــاء والمـــاء أمـــام المشـــاريع 

اإلسكانية والتنموية المتنامية في المملكة.
 ثـــم اســـتعرض المجلس ما تـــم تحقيقه من 
صاحـــب  لتوجيهـــات  تنفيـــذًا  مســـتجدات 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء حول تقارير التدقيق االســـتقصائي 
التـــي أعدها ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
عـــن بعض أعمـــال وزارات التربية والتعليم، 
واألشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  والعمـــل  العمرانـــي، 
والتـــي تـــم علـــى إثرهـــا إحالـــة المخالفـــات 
واإلدارة  العامـــة  النيابـــة  إلـــى  المرصـــودة 
العامة لمكافحة الفســـاد واألمن االقتصادي 
واإللكترونـــي، واللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
المجلـــس  القانونيـــة والتشـــريعية. موجًهـــا 
كافـــة الجهات للتعـــاون المســـتمر مع ديوان 
الرقابـــة المالية واإلداريـــة وتنفيذ توصيات 
كافة تقاريره تكريســـًا للنزاهة وصونًا للمال 

العام.
 بعد ذلك، اطلع المجلس على تقارير الوزراء 
عـــن المشـــاركة في القمة اإلســـالمية الثانية 
 ،)2021 يونيـــو   16( والتكنولوجيـــا  للعلـــوم 
والمشـــاركة في االجتماع التشاوري لوزراء 
الخارجيـــة العرب واجتمـــاع مجلس جامعة 
الـــدول العربيـــة على المســـتوى الوزاري في 
دورته غير العادية بشـــأن ملف ســـد النهضة 
األثيوبي، والـــدورة )148( للمجلس الوزاري 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة 
)16 يونيـــو 2021(، ومشـــاركة وفـــد مملكـــة 
البحريـــن في أعمـــال الـــدورة )109( لمؤتمر 
العمـــل الدولـــي )3 19- يونيـــو 2021(، إلـــى 
جانـــب المشـــاركة فـــي االجتمـــاع الـــوزاري 
بـــدول  األغذيـــة  ســـالمة  للجنـــة  الخامـــس 
مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية )17 

يونيو 2021(.
 بعدهـــا أعـــرب المجلس عن تهنئتـــه لألمين 
العـــام لألمـــم المتحدة أنطونيـــو غوتيريس، 
بمناســـبة إعـــادة تعيينـــه أمينـــًا عامـــًا لألمم 
المتحـــدة لواليـــة ثانيـــة بالتزكيـــة، متمنيـــًا 
لـــه التوفيـــق وللمنظمـــة مزيًدا مـــن تحقيق 
أهدافها بما يرّســـخ األمن واالستقرار للعالم 
أجمع. بعدها نظر المجلس في الموضوعات 

المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي: 

الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشـــريعية بشـــأن مذكـــرة التفاهـــم بيـــن 
وزارة الداخليـــة بمملكـــة البحريـــن ومدينـــة 
ميامـــي، والتي تهـــدف إلى تطويـــر التعاون 
فـــي مجال الشـــرطة المجتمعيـــة ومكافحة 

الجريمة العابرة.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشـــريعية بشـــأن مذكـــرة التفاهـــم بيـــن 
جامعـــة البحرين وجامعة هيوســـتن، والتي 
تهـــدف إلـــى تعزيـــز التعـــاون فـــي البرامـــج 

األكاديمية والبحوث وتطوير التدريس.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشـــريعية بشـــأن ردود الحكومـــة على 5 
اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة 
مـــن مجلس النواب، واقتـــراح بقانون مقدم 

من مجلس الشورى.

مـجـلــس الــوزراء يـوجــه الجـهــات المعنـيــة للتـعــاون لتنفـيـــذ توصـيـــات “الـرقـابـــة”

التحصين ضد “دلتا” يتطلب أخذ اللقاح والجرعة المنشطة

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 21 يونيو 2021

قرارات مجلس الوزراء... الموافقة على:
مذكـــرة التفاهـــم بيـــن وزارة الداخلية 
البحريـــن ومدينـــة ميامي،  بمملكـــة 
والتـــي تهدف إلـــى تطويـــر التعاون 
المجتمعيـــة  الشـــرطة  مجـــال  فـــي 

ومكافحة الجريمة العابرة. 

مذكرة التفاهم بيـــن جامعة البحرين 
وجامعـــة هيوســـتن، والتي تهدف 
إلـــى تعزيـــز التعـــاون فـــي البرامج 
وتطويـــر  والبحـــوث  األكاديميـــة 

التدريس.

ردود الحكومة على 5 اقتراحات برغبة 
مـــن  مقدمـــة  بقانـــون  واقتراحيـــن 
مجلـــس النـــواب، واقتـــراح بقانـــون 

مقدم من مجلس الشورى.

اإلشـــادة بما يوليه جاللة الملك المفدى 
حفظـــه الله ورعـــاه مـــن اعتـــزاز بالجهود 
الصفـــوف  فـــي  للعامليـــن  الوطنيـــة 
األمامية وإســـهاماتهم في نجـــاح كافة 

مسارات التعامل مع الجائحة.

التنويه بالتقدير الذي اســـتحقه العاملون 
في الصفـــوف األمامية بمنحهم رتبتين 
اســـتثنائية فـــي الخدمـــة المدنيـــة أو ما 
يعادلهـــا بنـــاًء علـــى توجيه ســـمو ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

اإلشـــادة بجهود القائمين علـــى الحملة 
الوطنيـــة للتطعيم والعمـــل بوتيرة عالية 
مكنتها مـــن الوصول إلى مليوني جرعة 
في ســـتة أشهر منذ بدء الحملة، وإتمام 
تطعيـــم 69.4% من عدد الســـكان بجرعة 

واحدة على األقل.

ووعـــي  المســـؤول  بالحـــس  التنويـــه 
المواطنيـــن والمقيمين بأهمية المبادرة 
ألخـــذ التطعيمـــات والجرعة المنشـــطة، 
وااللتزام باإلجـــراءات االحترازية للوصول 
للتحصين المنشود والوقاية من المتحور 

"دلتا".

تهنئـــة الطلبـــة والطالبـــات المتفوقيـــن 
والناجحين وتقديم الشـــكر ألولياء األمور 
وإلى الهيئات األكاديمية واإلدارية بوزارة 

التربية والتعليم.

التأكيـــد علـــى أهميـــة االســـتمرار فـــي 
التوسع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية 
وفق المعايير العالمية، وتبني المبادرات 

التي تستهدف اإلسراع بوتيرتها.

التنويـــه بمـــا ستشـــكله محطة الـــدور 2 
إلنتاج الكهرباء والماء التي تفضل سمو 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
بافتتاحهـــا من رافٍد حيوي لتحقيق المزيد 

من أهداف قطاع الكهرباء والماء.

استعراض مستجدات تنفيذ توجيه سمو 
ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء حول 
تقاريـــر التدقيـــق االســـتقصائي لديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة حـــول بعض 
أعمال وزارة التربية والتعليم، واألشغال 
والبلديات، والعمل والتنمية االجتماعية.

تهنئـــة معالي الســـيد أنطونيو غوتيريس األمين العام لألمم المتحدة بمناســـبة إعـــادة تعيينه أمينًا عامًا 
لألمم المتحدة لوالية ثانية بالتزكية.

توجيه كافة الجهات للتعاون المستمر مع 
ديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية وتنفيذ 
توصيـــات كافـــة تقاريره تكريســـًا للنزاهة 

وصونًا للمال العام.

االطـــالع علـــى تقارير أصحـــاب المعالي 
والسعادة الوزراء.

 تطعيم 69.4 %
من السكان 

يعكس الحس 
العالي المسؤول 

للمواطنين 
والمقيمين

العاملون 
في الصفوف 

األمامية 
يستحقون  

الرتبتين في 
“الخدمة”



عاطلون تسلموا “التعطل” منقوصة: “جهات” تحرمنا من مستحقات أقرها جاللة الملك لنا
“هاشــم” يطالــب بالتحقيــق... والتأميـنــات: “نـحــن جـهــة صــرف”... و”العـمــل” إجراءاتنــا قانونـيــة

فــي خطــوة غيــر مســبوقة، فوجئــت شــرائح مــن العاطلين عــن العمــل بما تم 
تخصيصــه مــن “عــاوة التعطل” التي نزلــت )األحد( المنصرم في حســاباتهم 
البنكيــة منقوصــة بنســبة تتــراوح مــا بيــن 80 % و90 % مــن دون مبررات أو 

إيضاحات من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

وأفـــاد عدد من العاطلين لـ “البالد” بالقول: 
فوجئنـــا اليـــوم بصـــرف مبلـــغ التعطل في 
حســـاباتنا منقوصا بنسبة كبيرة، مشيرين 
إلـــى أن العاطلين ممن يمتلكون حســـابات 
في بنك البحرين الوطني هم من استلموا 
العـــالوة يوم األحد وفوجئـــوا باألمر، فيما 
رصدت “البـــالد” وتلقت اتصـــاالت عديدة 
مـــن العاطليـــن تفيـــد باســـتالمهم عـــالوة 
الغالء منقوصة ما بين 11 إلى 80 دينارا.

وأوضحـــوا أن إحدى العاطالت اســـتلمت 
3.5 دينـــار فقط بدال عن التعطل، مع العلم 
أنهـــا تســـتحق 200 دينـــار شـــهرًيا كونهـــا 
عاطلة جامعية، في حين اســـتلمت إحدى 

العاطالت 40 دينارا بدال من 200 دينار.
بجميـــع  ملتزمـــون  أنهـــم  إلـــى  وأشـــاروا 
القـــرارات التـــي تطلبهـــا الـــوزارة من أجل 
بقائهم على كشوفات العاطلين عن العمل 
مـــن أجل اســـتحقاقهم للعـــالوة، ولم يبدر 
منهـــم أي خلـــل قد يؤدي لتأجيـــل أو قطع 

مبلغ من عالوة التعطل.

رد العاطلين 

ا  مـــن جهتهم، أفاد العاطلـــون عن العمل ردًّ
علـــى البيـــان الـــذي أصدرتـــه وزارة العمل 
وهيئة التأميـــن االجتماعي، بأن ما عملت 
عليـــه الـــوزارة والهيئـــة هو جـــور حقيقي، 
وال يتناســـب مـــع ما ينـــص عليـــه القانون، 
وتوجيهـــات عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشـــاروا إلـــى أن الـــوزارة تجـــري عمليـــة 
انقـــالب منـــذ فتـــرة غيـــر بعيدة علـــى قيم 
ومبـــادئ قانـــون التعطـــل، إذ إنهـــا تقـــوم 
باقتطـــاع العالوة بناء على التواريخ التي 
تقـــول بـــأن العاطليـــن ســـجلوا فيهـــا بينما 
الواقـــع يقـــول إن التواريـــخ، وزارة العمـــل 

هـــي من وضعتهـــا وال يتحمـــل العاطل أي 
ذنب في هذه المسألة.

وأردفـــوا بأن وزارة العمـــل تكيل بمكيالين 
فـــي هـــذا الموقـــف إذ من ضمـــن العاطلين 
الذيـــن لـــم يحصلـــوا علـــى العالوة بشـــكل 
كامـــل، عاطلـــون مســـجلون لـــدى الـــوزارة 
منذ ســـنتين، ومن يتحمل عملية تسجيل 

التواريخ هي الوزارة.
وقالـــوا: “علـــى الـــوزارة أن تصلـــح الوضع 
مـــن  بـــدل  للعاطليـــن  الوظائـــف  وتوفيـــر 
تقطيـــع مـــا أراد جاللـــة الملـــك للعاطليـــن 
وســـمو ولـــي العهـــد”، مشـــيرين إلـــى أنهـــم 
ســـيرفعون رســـالة مطلبيـــة إلـــى مجلـــس 
الـــوزراء يشـــرحون فيهـــا كافة األســـاليب 

الملتوية للوزارة”.
المشـــكلة  هـــذه  حـــل  بضـــرورة  وطالبـــوا 
ومتابعـــة كشـــوفات العاطليـــن الذيـــن لـــم 
تنـــزل لهم العالوة بشـــكل كامـــل، مؤكدين 
أنهم مازالوا يبحثون عن العمل ومسجلين 

بشكل رسمي لدى الوزارة.

موقف نيابي

النـــواب  مجلـــس  أكـــد عضـــو  ذلـــك،  إلـــى 
فـــالح هاشـــم أن وزارة العمـــل والتنميـــة 
االجتماعية وهيئـــة التأمينات االجتماعي 
مســـاءلتان عـــن ســـبب عـــدم دفـــع عـــالوة 

الغالء بشكل كامل للعاطلين عن العمل.
واســـتغرب هاشـــم اإلجـــراءات الجديـــدة 
التـــي عمـــدت إليهـــا وزارة العمـــل باتباعها 
أســـلوبا غير منطقي، حيث إن أي ممارسة 
قانونيـــة جديـــدة تحتـــاج إمـــا إلـــى نـــص 
ويجـــب  وزاري،  قـــرار  وأدنـــاه  دســـتوري، 
اإلعـــالن عـــن هـــذه النصـــوص والقـــرارات 
للعلـــن. ولفـــت إلـــى أن الحكومة خصصت 
للعاطلين حقوقـــا منصوص عليها قانونًيا، 
فلمـــاذا تقوم الـــوزارة بقطـــع الطريق على 

العاطلين بأخذ حقوقهم.

الجديـــدة  للمشـــكلة  بتفســـيرات  وطالـــب 
التـــي خرجت للســـطح، منوًهـــا بأنه يجب 
علـــى الوزارة والهيئـــة إصالح ما تقدم من 

مشكلة وحلها في أسرع وقت ممكن.

“التأمينات” اعتمدت  
 كشوف “العمل”

هيئة التأمين االجتماعـــي أكدت لـ “البالد” 
ســـالمة إجراءات صرف العالوة، مشـــيرة 
إلـــى أنها جهـــة صرف فقـــط ويتم الصرف 
بناء على كشوفات ترسل من وزارة العمل 
فـــي  نتدخـــل  والتنميـــة االجتماعيـــة، وال 
طرق وكيفية احتساب العالوة لكل جهة.

وأفـــادت الهيئة األحد المنصرم بأنها تتابع 
مع الـــوزارة من أجل إرســـال رد للصحيفة 

عما أثير حول عالوة التعطل.

وزارة العمل ترد

وفي غضـــون ذلك، أصـــدرت وزارة العمل 
العامـــة  والهيئـــة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
للتأميـــن االجتماعـــي توضيًحـــا لمـــا بثتـــه 
صحيفة “البالد”، عبر منصاتها اإللكترونية 
مساء األحد 20 الماضي، حول مالحظات 
عـــدد من المســـتفيدين من إعانـــة التأمين 
ضـــد التعطـــل، واالستفســـار بشـــأن صرف 
مبالـــغ أقـــل لهـــم مـــن إجمالـــي مخصـــص 
اإلعانـــة وذلـــك عـــن شـــهر مايـــو الماضـــي، 

وجاء في البيان:
وإذ ترحب الوزارة والهيئة بهذه المناســـبة 
بـــدور الصحافة في نشـــر كل مـــا هو مفيد 

للرأي العام، ليسعدها بيان التالي لتوضيح 
اللبس لـــدى بعض المســـتفيدين من مزايا 
نظـــام التأميـــن ضـــد التعطل فيمـــا يتعلق 
باســـتحقاق اإلعانـــة الشـــهرية المقررة لهم 

وفقًا للقانون.
فـــي  والتحقـــق  الدراســـة  بعـــد  إنـــه  أوالً: 
حـــاالت  هنـــاك  أن  اتضـــح  الموضـــوع، 
مـــن  جزئيـــة  مبالـــغ  اســـتلمت  محـــدودة 
إعانـــة التعطـــل لشـــهر مايـــو 2021، وذلك 
وفقـــًا للمـــادة )20( مـــن المرســـوم بقانـــون 
رقم )78( لســـنة 2006 بشـــأن التأمين ضد 
التعطـــل، حيـــث تـــم الصـــرف لهـــؤالء عن 
مدة التعطل التي ضمت جزًءا من الشـــهر 
اعتبـــارًا  لهـــم  المقيـــدة  لأليـــام  )أي  األول 
مـــن اليـــوم الثامـــن مـــن قيـــد طلباتهم في 
ســـجل وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 
حتى تاريخ االســـتحقاق(. وقد اســـتحقوا 
بالفعـــل التعويـــض عـــن المدة المحســـوبة 
على أســـاس يومي بتقســـيم مبلـــغ اإلعانة 
الشـــهري علـــى ثالثيـــن يومـــًا، علمـــًا بأنـــه 

ســـتصرف اإلعانـــة المقررة لهـــم كاملة في 
الشهور المقبلة.

ثانيًا: تطبق نفس المادة المذكورة وشروط 
المطالبـــات  أصحـــاب  علـــى  اســـتحقاقها 
المتكررة، وفيمـــا يخص تعويض التعطل، 
فإنه يحتســـب مـــن اليوم الثامـــن من آخر 
يـــوم عمـــل إذا بـــادر بالتســـجيل بالنظـــام 
خالل الشـــهر األول لتـــرك العمل، ويحق له 
التســـجيل في مدة ال تتجاوز ثالثة أشـــهر 

من تاريخ انقضاء عالقة العمل.
 وعليه، فقد تبين بعد التحقق من الحاالت 
المذكورة أنها مطابقة للقواعد المحاسبية 

والقانونية المعتمدة.
ثالثـــًا: في حال اســـتحق المتعطل معاشـــًا 
ا( يساوي أو يزيد على مقدار  )راتًبا تقاعديًّ
التعويـــض أو اإلعانـــة، فـــي هـــذه الحالـــة 
يســـقط الحـــق فـــي التعويـــض أو اإلعانـــة 
اعتبـــارًا مـــن تاريـــخ اســـتحقاق المتعطـــل 
للمعـــاش، وإن قـــل المعـــاش المســـتلم عن 
المبلغ المستحق لإلعانة، صرف للمستفيد 

الفـــرق بين المعاش الذي يتقاضاه ومقدار 
اإلعانـــة المقـــرر، وذلـــك وفقـــًا لمـــا حددته 
المـــادة رقـــم )24( البنـــد )د( مـــن المرســـوم 
بشـــأن   ،2006 لســـنة   )78( رقـــم  بقانـــون 
التأميـــن ضـــد التعطـــل في ســـقوط الحق 
في التعويض أو اإلعانة. ومثال على ذلك 
أنـــه في حـــال حصـــول الجامعـــي الباحث 
عن عمل علـــى معاش مقداره 150 دينارًا، 
فإنه يصرف لـــه في هذه الحالة 50 دينارًا 
إعانـــة الســـتكمال اإلعانـــة المقـــررة لحملة 
200 دينـــار،  المؤهـــالت الجامعيـــة وهـــي 

وذلك للمدة المقررة لصرف اإلعانة.
وللعلـــم، فإنـــه تتوافـــر علـــى موقـــع وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة اإللكتروني   
)www.mlsd.gov.bh(  خدمة االستفسار 
عمـــل  عـــن  للباحـــث  ويمكـــن  والتظلـــم، 
االســـتفادة منهـــا، كمـــا أن بإمكانه الدخول 
على ســـجل بياناته من خالل الموقع أيًضا 
والتحقـــق من أســـباب القطـــع وغيرها من 

البيانات التي تتوفر بكل يسر وسهولة.

فالح هاشم 

“المرور”: افتتاح المركز الخامس للفحص الفني بالرملي
ــا ــري ــه ش و11250  يـــومـــيـــا  ــارة  ــ ــيـ ــ سـ  450 ــوعـــب  ــتـ ــسـ يـ

في إطار توجيهات وزير الداخلية الشيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة بإسناد خدمة 
الفحـــص الفني للقطاع الخـــاص، وتحقيقا 
ألهـــداف رؤيـــة البحريـــن 2030 وبرنامـــج 
عمـــل الحكومـــة، وتحـــت رعايـــة المديـــر 
العام لإلدارة العامة للمرور العميد الشـــيخ 

بـــن عبدالوهـــاب آل خليفـــة  عبدالرحمـــن 
مركـــز  للمـــرور،  العامـــة  اإلدارة  افتتحـــت 
“دنســـو” للفحص الفني للمركبات الخفيفة 
والتابع لشركة إبراهيم خليل كانو بمنطقة 
علـــى  الخامـــس  المركـــز  ليكـــون  الرملـــي 
مســـتوى البحريـــن والثالـــث لشـــركة كانـــو 
ضمن تشـــجيع القطاع الخـــاص على فتح 

مزيد من مراكـــز الفحص الفني للمركبات؛ 
لتوفيـــر الخدمـــة علـــى أوســـع نطـــاق، إذ 
يوميـــا،  ســـيارة   450 المركـــز  يســـتوعب 

و11250 سيارة شهريا.
اســـتيفاء  بعـــد  المركـــز  افتتـــاح  ويأتـــي 
الشـــروط والمتطلبـــات والمعاييـــر الفنيـــة 
وتأهيل الفاحصين الفنيين والعاملين في 

القطـــاع الخاص بـــدورات تدريبية تقدمها 
لهـــم وبإشـــراف مباشـــر؛ للحفـــاظ  اإلدارة 
علـــى مصالـــح وحقـــوق الجميـــع، ولضمان 
تقديـــم خدمات مماثلة فـــي جميع المراكز 
مـــن ناحيـــة ســـالمة المركبـــات ومتانتهـــا 
واســـتيفائها االشـــتراطات الفنيـــة؛ تعزيزا 

لتحقيق السالمة على الطريق.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطار دعم الحملـــة الوطنية للتطعيم لمكافحة فايـــروس كورونا تحت 
شـــعار “يـــدًا بيد لنهزم جائحـــة كورونا”، وضمن مبادرة المحافظة الشـــمالية 
العتماد عالي مدينة صحية، نظمت المحافظة الشـــمالية محاضرة توعوية 
حـــول أهمية اللقـــاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19- بالتعاون مع إدارة 
تعزيـــز الصحـــة بـــوزارة الصحة وجمعية عالـــي الخيرية و نـــادي بني جمرة 
الثقافـــي و الرياضيـــة. و تناولت المحاضرة التي قدمتهـــا الدكتورة فاطمة 
حبيـــل عبـــر االتصال المرئي بمشـــاركة األهالي معلومات حـــول كيفية عمل 
اللقاحـــات وأهميتهـــا ومـــدى فاعليتهـــا و أمنهـــا، إضافة إلى أهميـــة الجرعة 
التنشـــيطية وتطعيـــم الفئـــة العمريـــة )12 - 17 عـــام( ضمـــن اإلجـــراءات 

المستحدثة من قبل الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا.

“الشمالية” تحاضر عن فعالية وأمان اللقاحات

المنامة - وزارة الصحة

فـــي إطـــار تكثيـــف الحمـــالت التفتيشـــية للتأكـــد مـــن تطبيـــق اإلجـــراءات 
إدارة  واصلـــت  كوفيـــد19-(،   ( كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  االحترازيـــة 
الصحـــة العامة بوزارة الصحة زياراتها التفتيشـــية لمتابعة التزام المنشـــآت 
باالشـــتراطات الصحيـــة والقـــرارات األخيـــرة المنصـــوص عليهـــا، وقـــد قام 
مفتشـــو قســـم مراقبة األغذية يوم األحد المنصرم، بزيارة تفتيشية شملت 
175 مطعًمـــا ومقهى يقدم أطعمة ومشـــروبات تم خاللهـــا مخالفة 51 منها، 
حيث تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.

مخالفة 51 مطعًما ومقهى

”sotrovimab“ عيادة متخصصة في “الشامل” للبدء باستخدام
“كورونا” لمرضى  العالجات  أفضل  لتقديم  الحكومة  سعي  تؤكد  الصالح 

دشـــنت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح 
، ظهـــر امـــس، أول عيـــادة متخصصـــة 
لتطبيـــق  الطبـــي  الشـــامل  بمركـــز 
البروتوكـــول العالجـــي الجديد للحاالت 
 - )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  القائمـــة 
“ســـوتروفيماب”  دواء  باســـتخدام   )19
واألدويـــة التـــي تعتمـــد علـــى األجســـام 
المضـــادة أحاديـــة النســـيلة، وذلـــك في 
إطـــار تعزيز الجهـــود المســـتمرة لمملكة 

البحرين للتصدي لفيروس كورونا.
وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة، في التدشـــين 
الـــذي حضـــره ســـفير المملكـــة المتحدة 
لـــدى مملكـــة البحريـــن رودي درومونـــد 
القطـــاع  فـــي  المســـؤولين  مـــن  وعـــدد 
الصحـــي ووفـــد مـــن شـــركة جالســـكو 

الدوائيـــة  للصناعـــات  كاليـــن  ســـميث 
وحرصهـــا  الحكومـــة  ســـعي   ،”GSK“
علـــى تقديـــم أفضل وأحـــدث العالجات 
لفيـــروس  القائمـــة  للحـــاالت  المعتمـــدة 
كورونـــا وحمايتهـــم من خطـــر تداعياته 
الصحيـــة، منوهة بـــأن التحديـــات التي 

فرضهـــا الفيـــروس تتطلـــب مزيـــًدا مـــن 
الجهـــود لمواجهتـــه وبخاصة مـــا يتعلق 
للمجتمعـــات،  الصحـــي  األمـــن  بتعزيـــز 
مشيرة إلى أن مملكة البحرين مستمرة 
في تبني المبـــادرات الرائدة وبذل كافة 

الجهود للتصدي للفيروس.

فـــي الســـياق ذاته، بينـــت وزارة الصحة 
بـــأن الوفـــد الزائـــر مـــن الشـــركة ســـوف 
يقـــوم باالطـــالع علـــى تجربـــة البحرين 
عن قـــرب، إلـــى جانـــب مهمـــة التدريب 
والصحـــي  الطبـــي  للطاقـــم  العملـــي 
حـــول المبـــادئ التوجيهية لالســـتخدام 
المناســـب للـــدواء، وتنفيـــذ البروتوكول 
للدواء الجديد لضمـــان تحقيق الكفاءة 
واالســـتفادة القصـــوى. علًمـــا بـــأن دواء 
“ســـوتروفيماب” ســـيتم صرفه للحاالت 
القائمـــة لفيـــروس كورونـــا وإدخاله عن 
طريق المحلول الوريدي تحت إشـــراف 
طبـــي بالمستشـــفيات الحكوميـــة فقط، 
ولـــن يكون متاًحا للبيـــع في الصيدليات 

أو المستشفيات الخاصة.

المنامة - وزارة الصحة
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علوي الموسوي

تواريــخ التســجيل تفرضهــا الــوزارة وتتعــذر بهــا القتطــاع العــاوة

ــس الـــــــــــوزراء  ــلـ ــجـ ــمـ الــــعــــاطــــلــــون يــــوجــــهــــون خــــطــــاًبــــا لـ
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الصحافة أحد روافد الوعي المجتمعي
اســـتعرضت فـــي أحد فصول أطروحة رســـالتي للدكتـــوراه التي حملت 
عنـــوان “دور الصحـــف البحرينيـــة في ترتيـــب أولويات الجمهـــور تجاه 
القضايـــا السياســـية”، موضعا يتعلق بتنمية الوعي السياســـي من خالل 
الصحافة ومختلف الوسائل اإلعالمية، وأشرت إلى الدور الكبير والمهم 
الـــذي تلعبـــه الصحافـــة تحديـــدًا فـــي التأثير على الـــرأي العـــام، فالكلمة 
المكتوبة لها تأثير بدرجة كبيرة على القارئ عن تلك المسموعة، وأيضًا 
تتيـــح الفرصـــة الكافيـــة الســـتيعاب معناهـــا ومدلولها، كما تتـــرك حرية 

اختيار الوقت المناسب للرجوع إليها.
وترتبط التنمية السياســـية بالصحافة مباشـــرة لتشـــكل أحد أهم روافد 
الوعـــي المجتمعـــي، إذ تســـاعد فـــي زيـــادة المعرفـــة والوعـــي وتوجيهه 
نحو قضايا مختلفة، إما بشـــكل إيجابي أو ســـلبي، ويظهر الدور المؤثر 
للصحافة ومختلف وســـائل اإلعالم في التنمية السياســـية من خالل ما 
تقدمه من مواد وآراء ذات أثر في المجتمع، وتوفير المعلومة السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والدينية والعلمية ومجاالت أخرى.
كما تستطيع الصحافة أن تمثل دورًا مهمًا في مسيرة التطور السياسي 
فـــي مختلف المجتمعات، فالصحافة لها القـــدرة على تقديم المعلومات 
واألفكار والدراسات والتحليالت الجيدة ونقل الصورة للعالم الخارجي، 
ما يعني أن هذه الوسيلة اإلعالمية تتعامل مع الفئة المستنيرة والمثقفة 
مـــن القراء. وهنا يمكن القول أيضًا إن الصحافة ُتعتبر المدرســـة العامة 
لجميع أفـــراد المجتمع بمختلف أعمارهم والمعلـــم لمجموعة تتبنى رأيا 
أو فكـــرة معينة، من خالل الكـــم الكبير من المعلومات واآلراء ومختلف 
األنباء التي تســـتعرضها الصحافة بشـــكل يومي، ما يجعلها مؤثرة على 

قرار القارئ. 
ونظـــرًا للتطـــورات المجتمعيـــة المتالحقـــة التـــي ألقـــت بظاللهـــا علـــى 
المجتمـــع، فإنـــه مـــن الضـــروري أن تجـــدد الصحافـــة الوطنيـــة خدمتها 
بشكل أوسع ومستمر لتسهم في خدمة االتجاهات المجتمعية الحديثة 
وتقديم استراتيجيات محددة الهدف منها توعية المواطنين من خالل 
تبســـيط بعض المفاهيم السياســـية والثقافية واالجتماعية وغيرها من 
مفاهيم في مجاالت أخرى متنوعة وشرح داللتها على نطاق واسع من 
خالل بثها في إطار وشكل المضامين اإلعالمية المختلفة بشكل مباشر 

أو غير مباشر.

د. خالد زايد

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

للتواصل: 17111483

يا ليتني قدمت لحياتي
لقـــد أعطتنـــا الفتـــرة القليلـــة الماضيـــة )شـــهري مايـــو ويونيو( 
مزيجـــا لغويا ســـحريا من الحزن، كان علينـــا أن نفهمه بطريقة 
جديدة، فقد رأينا األصحاب واألحبة يقفون في طابور الموت 
ويدخلـــون عليـــه بـــال اســـتئذان، فمنهـــم مـــن توفـــي بفيـــروس 
كورونـــا اللعين ومنهم من توفـــي بدونه، لكن الجميع كان يدنو 
مـــن الموت خطوة أخـــرى، وتحولت األيام إلى لون واحد قاتم 
غـــارق فـــي الرتابة، فـــي الشـــهرين الماضيين وضـــع الكثير منا 
على صـــدره الفتة كتب عليها “ذاهب إلى المقبرة” ألدفن أخي 
أو أمـــي أو أبـــي أو أختـــي أو صديقي أو...، وتحولت ســـاحات 
وســـائل التواصـــل االجتماعي إلى بقعة ســـوداء مكتوب عليها 
بريشـــة بيضـــاء مهـــزوزة وبطعـــم األلم فـــي الحلق أســـماء من 

غادرونا بصمت وتركونا لنا التوجع.
يقول المفكر محمد خالد رحمه هللا “الحياة مليئة بالمضايقات، 
والهـــروب مـــن مضايقاتهـــا يســـاوي تمامـــا الهروب من نفســـها، 
ونحـــن ال نـــدري لمـــاذا خلقها هللا هكـــذا، لماذا لـــم يخلقها خيرا 

من غير شـــر، لماذا لم يجعلها ســـعادة خاصة ال شـــقاء فيها وال 
منغصـــات، أجـــل ال ندري لمـــاذا، وجهلنا هذا بعـــض مضايقاتها، 
ومـــن يـــدري فلعلـــه بعـــض مســـراتها، إنهـــا مزيـــج حكيـــم مـــن 
المتناقضـــات، من اللذة، واأللم، من التقوى والفجور، من الفوز 
واإلخفاق، من السعادة والتعاسة، ونحن نصفها وهي على هذا 
الوضـــع، بأنها بضاعة مزجاة ولكنها ترفض هذا الوصف وتعلن 
أنهـــا قوانين محكمة، ال تجزعوا من شـــر الحيـــاة وضرائها، وال 
تجعلـــوا من أنفســـكم وتصرفاتكم مجاال حيويـــا تنمو فيه تلك 

الشرور وتتعاظم”.
هكذا هي الحياة ومن المفترض أن نرحب بالحزن وفقد األحبة 
ونستقبله استقباال رائعا دون اعتراض، فمثلما يدخل الفرح كل 
القلوب يدخل أيضا الحزن، والمقابر التي زرناها جميعا ما هي 
إال نافذة مطلة على العالم الحقيقي اآلخر، وقال هللا تعالى في 
محكـــم كتابه “يا ليتني قدمت لحياتـــي” ولم يقل “في حياتي” 

ألن الحياة الحقيقية هي حياة اآلخرة التي ال موت فيها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بينا في المقالين السابقين أن بدايات التعليم الصناعي النظامي في مملكة البحرين 
ترجـــع إلى )1936 - 1937م( بأربعة فصول فـــي المنامة والمحرق، فصالن للنجارة 
والميكانيكا وفصالن للبرادة والحدادة، وفي العام التالي تأسست مدرسة المنامة 
الصناعية كأول مدرســـة حكومية، بمدرســـين ســـوريين اثنين عن طريق الجامعة 
األميركيـــة ببيـــروت، وبلغ الملتحقون 18، منهم 12 بالمنامـــة و6 بالمحرق، بمكافأة 
شـــهرية قيمتهـــا 15 روبيـــة، لتشـــجيع الطالب علـــى التعليم المهني غيـــر المرغوب 
آنذاك وفًقا للمستشار بلجريف، وقفز العدد إلى 35، أي 94 % في )1940 - 1941م( 
مقارنة بثالث سنوات خلت، ثم نما 86 % بالعام التالي ليبلغ 65. وقد ألقت الحرب 
العالمية الثانية بظاللها فتراجع الملتحقون إلى 55 و46 بالعامين )1943 - 1944م( 

و)1946 - 1947م( على التوالي، ووصل إلى 89، في )1959 - 1960م(.
وواصـــل معـــدل التحـــاق الطلبة صعوده فـــي العقدين التاليين نتيجة التوســـع في 
الطلـــب علـــى أصحـــاب المهـــارات المهنية في ســـوق العمـــل المحلي واالســـتقالل، 
وارتفـــاع أســـعار النفط في األســـواق العالمية، ليســـجل الملتحقـــون في 3 مدارس 
صناعية فيها 32 صفا 815 طالًبا، محقًقا نمًوا قياسيا فاق 9 أضعاف أي بـ 726، في 
)1978 - 1979م(، عاكًســـا تغيـــر نظـــرة المجتمع اإليجابية للتعليـــم المهني عما كان 

سائًدا في سنوات تأسيس التعليم الصناعي.

ونكمـــل اليـــوم مســـار التعليـــم المهنـــي، فـــي العقديـــن القادميـــن )1980 - 1999م( 
راصديـــن ارتفاعـــات متتالية فـــي إجماليات االلتحـــاق بالدراســـة الصناعية والتي 
كانـــت مقتصـــرة على الذكور – مـــع مالحظة ظهور التعليم الفنـــي الذي التحقت به 
اإلناث، وسنذكره مستقباًل – حيث التحق في مدارس الصناعة الثالث 1122 طالًبا 
فـــي )1980 - 1981م( وهـــي المنامة وجدحفص والمحرق موزعيـــن كالتالي: 399 
و395 و328 فـــي المـــدارس الثالث على التوالي، ثم بيـــن لنا عام )1984 - 1985م( 
نمـــًوا 96 % أي 1598، ليكـــون هنـــاك 2413 طالًبـــا، مقارنة ببداية عقـــد الثمانينات 
وفـــي مختلـــف التخصصات، ثم لينمو عددهم بوتيرة بلغت حوالي 40 % أي 952، 
ليصبـــح عددهـــم بعـــد أقل من عقـــد 3365 ملتحقا بالتعليم الصناعـــي في )1992 - 
1993م(، موزعيـــن علـــى مختلف محافظـــات ومناطق مملكة البحريـــن البالغة 11، 
فـــكان مـــن جدحفـــص )664( والمنامـــة )485( والمحـــرق )460( والشـــمالية )361( 
والوســـطى )321( ومدينـــة عيســـى )263( وســـترة )250( والغربيـــة )190( والرفاع 
)168( ومدينـــة حمـــد )160( والحـــد )40(، إال أن عقد التســـعينات )1998 - 1999م( 
أظهـــر تراجًعـــا طفيًفا في أعـــداد الملتحقين بالمدارس الصناعية، بــــ 71 ليقف عند 
3294 طالًبـــا، ربمـــا يعـــزى إلى تغيـــرات في التحـــاق الطلبة في مختلف المســـارات 

التعليمية. وسننهي الموضوع الحًقا.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

الملتحقون بالتعليم الصناعي من البدايات إلى اآلن )3(

المشـــهد األول.. في صورة ال يمكنني نســـيانها، انعكســـت حقيقة وتسربت غوًرا 
مـــع مشـــاعري، خالل رحلة قصيرة قمـــت بها في األيام الماضيـــة للحصول على 
الجرعة المنشـــطة من التطعيـــم المضاد لفيروس كورونـــا “كوفيد ١٩” في مركز 

البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
إنهـــا المـــرة األولى لدخولي هذا المركز منذ بدء الجائحـــة - لله الحمد - ولكم أن 
تتخيلـــوا معـــي حـــال تحرك قدَمي مـــع عيَني في خـــط متبـــادل، وجدتها متزنة 
تماًما، وذلك لحماســـي الشـــديد نحو الجرعة المنشـــطة لوجود خطط مستقبلية 
قادمـــة تتطلـــب مني األخذ بمزيد من االحتـــرازات الوقائية، لكنها لحظات قليلة 
حتـــى وجـــدت مـــن يتابع خطواتـــي الحماســـية تلك، ويرشـــدني نحـــو محطات 
الوصول، وكأنهم يشـــعرون معي الشـــعور ذاته، فتحمســـت أكثـــر، وفي لحظات 
أخـــرى جديدة، اختلفت عيناي قليالً وتحركت كي ترى المكان بأكمله، إعدادات 
متكاملـــة يحركها أبطال الســـاعة والحـــدث، أخفيت الغبطة لحظات كي أمشـــي 
برفقة األبطال فخًرا نحو الهدف، وطالما انتهيت خالل دقائق لم تتجاوز العشر، 
تباطأت في خطوات الخروج كي أســـتطيع التأمل أكثر وإرسال نظرات التقدير 

لـــكل بطـــل في ذاك المـــكان إعجاًبا وفخًرا بمـــا تصنع بالدي من خيـــر، ففي ذلك 
المشهد خليط من أطياف الشعب البحريني، فال فرق وال خالف، الجميع يتلقى 

ذات الخدمة وبنفس األسلوب، “هذي هي البحرين” بلد الحضارة والرقي.
المشـــهد الثانـــي.. طـــوال ذاك الطريـــق وهو خـــط العودة لـــي، ترافقـــُت مع خط 
األفـــق كـــي أصنـــع لوحة تحمل أكبـــر مدى لما أســـتطيع أن أنظر إليـــه من جمال، 
وهـــذا يحصـــل معي عـــادة فـــي حالتين همـــا الســـعادة والتأمل لتعميق الشـــعور 
بالســـعادة ذاتهـــا، وكأنها إرادة الرب حينها بأن تكتمـــل الصورة في تلك اللحظة، 
فقد تواجهُت مع لوحة إرشـــادية جديدة تشـــير لمكان مركـــز فحص كورونا من 
المركبات في المحرق، فأخذت عيناي الخبر متوجهة ناحية السهم لترى مساحة 
تنظيميـــة بكامـــل معداتها، لمركز جديد تم افتتاحه في نفس اليوم، كل ذلك من 
أجل تســـهيل إجراءات الفحـــص على المواطنين، ومن أجـــل خدمات أفضل لنا 

جميًعا، ففي أي عين نحن محفوظون؟
شكًرا لجاللة الملك المفدى لتوجيهاته األبوية السديدة، شكًرا لولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء لقيادته الفذة لفريق األبطال، شكًرا أبطالنا األوفياء.

د. حورية الديري

شكًرا أبطالنا

الشيخ عبداهلل قحطان العمري
أســـتذكر في مقال اليوم، مآثر مدير إدارة شـــؤون القرآن الكريم بوزارة 
العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف الشيخ عبدهللا قحطان العمري، 
والـــذي يمثـــل إضافـــة حقيقية لهيـــكل الـــوزارة والموظفين ومنتســـبي 

المراكز القرآنية من طلبة وعاملين، رجاالً ونساء.
فالشيخ عبدهللا، والذي يتوارى بعمله خلف الكواليس، ويعرف بالعدالة 
الوظيفيـــة وإحقـــاق الحقـــوق للموظفيـــن، ســـاعد بتحقيـــق الكثيـــر من 
قصص النجاح لهذه المراكز، وإبراز الواجهة الحضارية للمملكة في هذا 
الحقـــل المبارك بالداخل والخـــارج، وتمكين إدارات المراكز القرآنية من 

توصيل صوتها ومطالبها للمسؤولين في الوزارة.
وقـــد حدثنـــي العديـــد مـــن معلمي القـــرآن الكريـــم في أحاديث ســـابقة 
ومتعددة، عن تقديرهم الجم لشخصه الكريم، وعن قيامه - بين الحين 
واآلخـــر - بعمـــل زيـــارات ميدانية للمراكـــز والحلقـــات القرآنية للوقوف 
علـــى ســـير العمليـــة التعليميـــة واإلداريـــة والتربويـــة فيهـــا، والنظر في 
حاجاتهـــا اليوميـــة، ويقـــدم العمري المســـاعدة بنفســـه لهـــذه المراكز إن 
دعت الحاجة، خصوصًا فيما يتعلق باألعطال التقنية لوســـائل االتصال 
الحديثة التي اعتمدتها الوزارة لتدريس الطلبة وتعليمهم )عن بعد( بعد 

تفشي الجائحة.
وله أيضًا دور مشكور ومقدر في الترويج بالخارج والداخل لمسابقات 
البحريـــن العالمية لتـــالوة القرآن الكريم عبر اإلنترنـــت )القارئ العالمي( 
وفـــي فتح األبـــواب بين المتســـابقين وذويهم والوزارة نفســـها، كما أنه 
متعـــاون مـــع الصحافـــة المحليـــة ووســـائل اإلعـــالم الوطنيـــة، وهاتفـــه 

مفتوح وقلبه أيضا ألي تساؤل.
أســـتذكر اليوم عرفانًا وتقديرًا الشـــيخ عبدهللا العمري، صاحب الصوت 
القرآنـــي الشـــجي، الـــذي قال لـــي بلقاء ســـابق قبل عدة ســـنوات “إن ما 
يمنحـــك احترام اآلخرين وتقديرهم هو ســـلوكك وتصرفاتك وتعاونك 

معهم، وتفهمهم وما يريدونه”، ودمتم بخير.
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