
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 28 يونيو 2021 

 اليوم :     اإلثنين



3العدد )15802( - السنة السادسة واألربعون - اإلثنين 18 ذوالقعدة 1442هـ - 28 يونيو 2021م

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل 
آل خليفة وزير الداخلية أمس، بحضور الفريق 
الــعــام،   رئــيــس األمـــن  بــن حسن الحسن  طـــارق 
إمبراطورية  سفير  ماسايوكي  مياموتو  السيد 
بمناسبة  وذلــك  البحرين،  مملكة  لــدى  اليابان 

تعيينه سفيرا جديدا لبالده.

وقــــــد رحــــــب الـــــوزيـــــر بـــالـــســـفـــيـــر الـــيـــابـــانـــي 
التي تربط  الجديد، مشيدًا بالعالقات الطيبة 
بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن وبــمــســتــوى الــتــعــاون 
والــتــنــســيــق، وخـــاصـــة فـــي الـــمـــجـــاالت األمــنــيــة، 
مــهــام عمله  فــي  والــنــجــاح  الــتــوفــيــق  لــه  متمنيًا 

الجديد. 

} وزير الداخلية يستقبل السفير الياباني.

وزير الداخلية ي�شيد بالتعاون بين البحرين واليابان

احــتــفــل الــمــجــلــس األعــلــى 
ــن  ــع »زيــ ــة مــ ــراكـ ــشـ ــالـ لـــلـــمـــرأة بـ
بالي«  »كلفر  ومركز  البحرين« 
بحرينية  فــتــاة  ألـــف  بــتــخــريــج 
اكــــمــــلــــن بــــنــــجــــاح مـــســـيـــرتـــهـــن 
ــة فــي  ــيـ ــبـ ــتـــدريـ الــتــعــلــيــمــيــة والـ
التكنولوجيا  »مخيم  بــرنــامــج 
إطالقه  جــرى  الــذي  للفتيات« 
بــالــتــعــاون بــيــن هـــذه األطــــراف 
الــثــالثــة فــي ديــســمــبــر مــن عــام 
الـــمـــرأة  يـــــوم  إطــــــار  ــي  فــ  2019
ــرى تــخــصــيــصــه ذلــك  ــــذي جــ الـ
الــعــام لــلــمــرأة فــي مــجــال علوم 
لــمــبــادرة  وتــنــفــيــذًا  المستقبل، 
ــوازن بـــيـــن الــجــنــســيــن فــي  ــ ــتـ ــ الـ
ــبـــل،  ــتـــقـ مـــــجـــــال عـــــلـــــوم الـــمـــسـ
وتــعــزيــز تـــوجـــه الــفــتــيــات نحو 
في  المستقبل  عــلــوم  مــجــاالت 

سن مبكرة.
الذي  وجاء هذا االحتفال 
ــال  ــصــ ــم عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة االتــ ــيــ أقــ
ــلــــت  أكــــمــ أن  بـــــعـــــد  الــــــمــــــرئــــــي 
ــبــــرنــــامــــج  مـــنـــتـــســـبـــات هــــــــذا الــ
مــتــطــلــبــات اجـــتـــيـــازه بــنــجــاح، 
وحــضــرن عــلــى مـــدى أكــثــر من 
عــــام ونـــصـــف، وعـــلـــى مـــراحـــل، 
وعــمــلــيــة  نـــظـــريـــة  عـــمـــل  ورش 
المهارات  على  خاللها  تــدربــن 
ــال  ــجــ واألســــــــاســــــــيــــــــات فــــــــي مــ
ــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، بــمــا  الـــعـ
الــخــوارزمــي  التفكير  ذلــك  فــي 
والــبــرمــجــة والــتــشــفــيــر واألمـــن 
أساسيات  من  وغيرها  الرقمي 
وقــد  الــمــعــلــومــات.  تكنولوجيا 
انــتــســبــت لــهــذا الــبــرنــامــج منذ 
اإلعــــــــالن عـــنـــه ألـــــف فـــتـــاة فــي 
8-14 سنة، من  العمرية  الفئة 
المدارس الحكومية والخاصة.
ــــالل  ــــف خـ ــشـ ــ ــكـ ــ وجـــــــــــرى الـ

ــزم األطــــراف  االحــتــفــال عــن عـ
الــثــالثــة الــشــركــاء فــي بــرنــامــج 
للفتيات«  التكنولوجيا  »مخيم 
وإقامة  تنفيذه،  في  االستمرار 
ــنـــه كـــتـــدريـــب  ــيـــة مـ ــانـ نـــســـخـــة ثـ
 100 إلــى   50 يستهدف  متقدم 
في  المتميزات  الطالبات  مــن 
الـــنـــســـخـــة األولــــــــى وتـــدريـــبـــهـــن 
عــلــى مـــواضـــيـــع مـــتـــعـــددة مثل 
ــنــــاء وتـــصـــمـــيـــم الــتــطــبــيــقــات  بــ
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة والــــبــــرمــــجــــة 

المتطورة.
وفــــي مـــداخـــلـــة لــهــا خــالل 
ـــأت مــديــرة  حــفــل الــتــخــرج، هـــنَّ
الجنسين  بــيــن  الـــتـــوازن  مــركــز 
فـــي الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
رانــــــــيــــــــا الــــــــجــــــــرف الــــفــــتــــيــــات 
بأنهن  ووصفتهن  الخريجات، 
منوهة  الــمــســتــقــبــل«،  ــدات  ــ »رائــ
ــثــــابــــرة  ــى الــــمــ ــلــ بــــحــــرصــــهــــن عــ
العمل  ورش  بحضور  وااللتزام 

ومــا  الــبــرنــامــج،  تضمنها  الــتــي 
مع  وتميز  تفاعل  من  أظهرنه 
بمستقبل  يبشر  بما  مفرداته، 
مــشــرق لــهــن فــي مــجــال تقنية 
الــمــعــلــومــات، وخــاصــة أن عــدد 
من المشاركات أشرن في نهاية 
سيتوجهن  أنهن  إلى  البرنامج 
فــــــي دارســــــتــــــهــــــن الـــجـــامـــعـــيـــة 
ــا وعـــلـــوم  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ نـــحـــو الـ
الــمــســتــقــبــل. وأعـــربـــت الــجــرف 
ــر الـــمـــجـــلـــس  ــكــ أيـــــضـــــا عــــــن شــ
ــاء أمـــور  ــيـ األعـــلـــى لــلــمــرأة ألولـ
مــنــتــســبــات الــبــرنــامــج، والــذيــن 
حــرصــوا عــلــى دعــمــهــن وتوفير 
لهن  المواتية  الدراسية  البيئة 
فرضتها  التي  التحديات  رغــم 
الظروف الصحية االستثنائية.

نــجــاح  أن  الـــجـــرف  وأكـــــدت 
التكنولوجيا  »مخيم  بــرنــامــج 
للفتيات« في الوصول وتدريب 
هذا العدد الكبير من الفتيات 

كبيرا  دعما  يمثل  البحرينيات 
لــتــوجــهــات الــخــطــة الــوطــنــيــة 
لـــنـــهـــوض الــــمــــرأة الــبــحــريــنــيــة 
الــــرامــــيــــة إلـــــى تـــعـــزيـــز حــضــور 
الـــــــمـــــــرأة فــــــي مـــــجـــــال تــقــنــيــة 
معربة  الــحــيــوي،  الــمــعــلــومــات 
عـــن عــــزم الــمــجــلــس مــواصــلــة 
تنفيذ  في  الشركاء  مع  العمل 
ــج وتــــطــــويــــره  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ هــــــــذا الـ

واالرتقاء بمخرجاته.
ــرب الــشــيــخ  ــ مـــن جــانــبــه أعـ
آل خليفة  خــالــد  بـــن  عـــبـــداهلل 
الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــعــالقــات 
وعــالقــات  المؤسسي  االتــصــال 
الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن فــــــــي »زيــــــــن 
البحرين« عن شكره للمجلس 
ــقـــديـــم كــل  ــلـــمـــرأة وتـ ــلــــى لـ األعــ
ــم الـــــــــالزم لـــنـــجـــاح هـــذا  ــ ــدعـ ــ الـ
البرنامج، وقال إن هذا البرنامج 
يــأتــي انطالقا مــن شــعــور »زيــن 
بــالــمــســؤولــيــة تجاه  الــبــحــريــن« 

تــحــفــيــز الــفــتــيــات وتـــزويـــدهـــن 
ــبـــرات الــــالزمــــة لـــدخـــول  ــالـــخـ بـ
ــد  ــواعـ ــم الــتــكــنــولــوجــيــا الـ ــالـ عـ
والــــــمــــــشــــــوق، ولـــــفـــــت إلــــــــى أن 
الــبــرنــامــج يــنــســجــم مـــع هــدف 
األمم المتحدة الرابع للتنمية 
ــثـــل فــي  ــتـــمـ ــتــــدامــــة الـــمـ الــــمــــســ
ــان الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـــيـــد(،  ــ ــمـ ــ )ضـ
ــدف الـــخـــامـــس  ــ ــهــ ــ ــك الــ ــ ــذلــ ــ وكــ
)الـــمـــســـاواة بــيــن الــجــنــســيــن(، 
ــن )الـــعـــمـــل  ــ ــامـ ــ ــثـ ــ والـــــــهـــــــدف الـ
فيما  االقتصاد(.  ونمو  الالئق 
لشركة  المؤسس  العضو  قالت 
لطيفة  الشيخة  بـــالي«  »كلفر 
إن  خـــلـــيـــفـــة  آل  مـــحـــمـــد  بـــنـــت 
المشاركات في برنامج »مخيم 
تعلمن  للفتيات«  التكنولوجيا 
مــهــارات  الــمــبــادرة  هـــذه  بفضل 
الـــتـــرمـــيـــز وأســـــاســـــيـــــات عـــلـــوم 
إلــى أسس  الــروبــوت، باإلضافة 
المعلومات  تكنولوجيا  قــطــاع 
ــارف  ــ ــعــ ــ ــمــ ــ واالتـــــــــــصـــــــــــاالت، والــ
متصل  لــمــجــتــمــع  الـــضـــروريـــة 
دائما باإلنترنت في المستقبل، 
وجــــرى تــطــويــر مــهــاراتــهــن في 
وحب  النقدي  التفكير  مجال 
والــحــوار، وتشجيعهن  االطــالع 
اإلبــــــداع  أهـــمـــيـــة  إدراك  عـــلـــى 
واالبـــــتـــــكـــــار كــــوســــائــــل فـــاعـــلـــة 
لــتــخــطــي الـــعـــقـــبـــات الــحــالــيــة 
بإتقان  ونــوهــت  والمستقبلية. 
من  كثيرا  المشاركات  الفتيات 
سوق  فــي  المطلوبة  الــمــهــارات 
العمل في المستقبل وذلك في 
بيئة تعاونية وداعمة، وبقدرتهن 
على إنشاء مواقع ويب، وألعابًا 
ذات  ــات  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ومـ بـــرمـــجـــيـــة، 
التعليمات  بــاســتــخــدام  معنى 

البرمجية. 

 1000 ت���دري���ب  م���ن  االن���ت���ه���اء  ل����ل����م����راأة«:  »االأع����ل����ى 

ف���ت���اة ب��ح��ري��ن��ي��ة ع��ل��ى اأ���ش��ا���ش��ي��ات ت��ق��ن��ي��ة ال��م��ع��ل��وم��ات

} تخريج ألف فتاة بحرينية.

هنأ المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة بمناسبة 
»المنامة مدينة صحية«  العالمية  الصحة  اعتماد منظمة 
اللقب،  هذا  تنال  المتوسط  إقليم شرق  في  عاصمة  كــأول 
في إنجاز جديد يضاف إلى سجالت المملكة في المجاالت 
العاصمة  محافظة  بجهود  مــشــيــدًا  والــتــنــمــويــة،  الصحية 
المجتمع  ومــؤســســات  والــخــاصــة  الحكومية  الــجــهــات  وكــل 
الــمــدنــي واألهــــالــــي الـــذيـــن تــكــاتــفــوا جــمــيــعــًا إلنـــجـــاح هــذا 
ــاء ذلـــك خـــالل تــــرؤس الــشــيــخ هــشــام  ــد. جـ ــرائـ الــمــشــروع الـ
العاصمة  محافظة  محافظ  خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن 
العاصمة  لمحافظة  السادس  التنسيقي  المجلس  اجتماع 
الثالثة 2021، والــذي عقد عبر االتصال المرئي  في دورتــه 
بمشاركة األعضاء ممثلي الجهات المختلفة، إذ استعرض 
العامة  األحــوال  للجنة  الميدانية  الزيارة  تقرير  المجلس 
بــالــمــحــافــظــة إلــــى مــنــطــقــة الـــبـــالد الـــقـــديـــم، والـــــذي رصــد 
شارعي  وتجميل  تشجير  في  المتمثلة  األهالي  احتياجات 
إنشاء  إلى  القديم، إضافة  والبالد  الرئيسي  الشيخ سلمان 
مــواقــف لــلــســيــارات بــمــركــز الــبــالد الــقــديــم الــصــحــي، وآخــر 
وصيانة  للبنات،  االبتدائية  القديم  البالد  مدرسة  بجانب 
وترميم  واإلســراع في صيانة  شبكة تصريف مياه األمطار، 
مدرسة المباركة العلوية في منطقة الخميس وجعلها أحد 

المعالم التاريخية.
أهم  تــنــاول  عــرض مرئي  كذلك على  المجلس  واطــلــع 

ومن  الــزنــج،  منطقة  فــي  والبلدية  الخدمية  االحتياجات 
 359 بمجمعي  والــطــرق  األرصــفــة  وصــيــانــة  تطوير  أبــرزهــا 
و360، وإنشاء ممشى على طريق رقم 5909، وتزين الطرق 
بالقرب من حديقة الزنج، إضافة إلى إزالة مخلفات البناء 

المتكدسة في الساحة بالقرب من شارع 60.
ــول آخــر  ــابـــع الــمــجــلــس تـــقـــريـــرًا لــــــوزارة الــصــحــة حــ وتـ
بين  والـــذي  كــورونــا،  فــيــروس  جائحة  مكافحة  مستجدات 

ــي عــــدد اإلصــــابــــات خــــالل الــفــتــرة  انـــخـــفـــاضـــًا مــلــحــوظــًا فـ
ــادة أعـــداد  ــ الــســابــقــة، مــع ارتـــفـــاع فــي عـــدد الــمــتــعــافــيــن، وزيـ
جاء  إذ  والمقيمين،  المواطنين  مــن  اللقاح  تلقوا  الــذيــن 
اللجنة  بــقــرارات  المجتمع  اللــتــزام  مباشرة  كنتيجة  ذلــك 
التنسيقية والفريق الطبي الوطني، كما شدد التقرير على 
والوقائية  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام  مواصلة  أهمية 

لضمان سالمة المجتمع من مخاطر هذا الوباء.

م���ج���ل�������س ت���ن�������ش���ي���ق���ي ال���ع���ا����ش���م���ة ي���ب���ح���ث اح���ت���ي���اج���ات

ال��م��ح��اف��ظ��ة م���ن ال���خ���دم���ات وم�����ش��ت��ج��دات م��ك��اف��ح��ة ك���ورون���ا

} اجتماع المجلس التنسيقي السادس لمحافظة العاصمة.

البحرين  المعلومات في جامعة  أعلنت عميدة كلية تقنية 
ــورة لــمــيــاء مــحــمــد الــجــســمــي، بــدء الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة  ــتـ ــدكـ الـ
ــاء الــمــعــلــومــاتــي  ــذكــ لـــ»الــمــؤتــمــر الـــدولـــي الـــرابـــع لــالبــتــكــار والــ
والحوسبة والتقنيات« استقبال أوراق العمل والدراسات منذ 15 
بالبريد  القبول سوف يرسل  إشعار  أن  الحالي، موضحة  يونيو 
التحضير  ــار  إطـ فــي  وذلـــك  يــولــيــو 2021م.   15 فــي  اإللــكــتــرونــي 
الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر  واالستعداد إلقامة المؤتمر في 

2021م.
وقــالــت د. الــجــســمــي: »يــهــدف الــمــؤتــمــر إلـــى تــوفــيــر منصة 
لــتــبــادل كــل مــا هــو جــديــد في  للباحثين ومــمــارســي الــصــنــاعــة 
المتقدمة  التقنيات  ولمناقشة  والمعلوماتية،  الحوسبة  ساحة 
التوصل  تم  آخــر ما  إلــى عــرض  المبتكرة، باإلضافة  واألبــحــاث 

إليه من نتائج في هذا المجال، واستشراف مستقبل القطاع«.
وســــوف يــبــحــث الــمــشــاركــون فــي الــمــؤتــمــر مــوضــوعــات عــدة 
والحوسبة  المالية،  والتكنولوجيا  االصطناعي،  الذكاء  أهمها: 
الــســحــابــيــة، واألمــــن اإللــكــتــرونــي، وســلــســلــة الــكــتــل، والــبــيــانــات 
والــمــرأة  األشــيــاء،  وإنــتــرنــت  والتقنيات،  واالبــتــكــارات  الضخمة، 
فــي الــتــكــنــولــوجــيــا، والـــمـــدن الــذكــيــة، والــمــعــلــومــاتــيــة، وهــنــدســة 
والروبوتات،  المعلوماتية،  والشبكات  واالتــصــاالت  البرمجيات، 

باإلضافة إلى التعلم اإللكتروني في ظل جائحة كوفيد-19.
الــمــؤتــمــر ســـوف يتم  فــي  المقبولة  األبــحــاث  أن  إلـــى  يــشــار 
ويتم   .)xplore/Scopus )IEEE البيانات  نشرها في قاعدة 
لدعوة  المؤتمر  في  المقدمة  البحثية  األوراق  اختيار عدد من 
مــؤلــفــيــهــا لــتــقــديــم نــســخ مــوســعــة مــن بــحــوثــهــم إلـــى الــمــجــالت 

العلمية ذات السمعة الدولية.
وسيقام بالتعاون مع كل من: جامعة إيدج هيل في المملكة 
المتحدة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة السلطان قابوس، 
دعـــم تقني مــن جمعيتي معهد  إلـــى  بــاإلضــافــة  دبـــي،  وجــامــعــة 
الهندسة  ومعهد   ،)IEEE( واإللكترونيات  الكهرباء  مهندسي 

.)IET( والتكنولوجيا

جامعة البحرين تبداأ ا�شتقبال اأوراق الموؤتمر

المعلومات�ي« وال�ذكاء  »لالبت�كار  الدول�ي 

تكنولوجيا  اختصاصيو  تألق 
التعليم بالمدارس الحكومية في 
تــأديــة دورهــــم الــمــحــوري لــضــمــان 
اســـــتـــــدامـــــة الـــتـــعـــلـــيـــم بــمــمــلــكــة 
وزارة  ــهــــود  جــ ــمـــن  ــريـــن، ضـ ــبـــحـ الـ
التربية والتعليم خالل الجائحة، 
من خالل تسهيل الدراسة عن بعد 
للطالب والمعلم وولي األمر، في 
إطار وقفة كبيرة للكوادر الوطنية، 

خدمًة لهذا الوطن الغالي. 
وفي هذا اإلطار قال األستاذ 
عــلــوي الــســيــد بــاقــر اخــتــصــاصــي 
تــكــنــولــوجــيــا تــعــلــيــم فـــي مــدرســة 
الـــجـــابـــريـــة الـــثـــانـــويـــة الــصــنــاعــيــة 
لــلــبــنــيــن إنــــه فــــور تــفــشــي فــيــروس 
كورونا قام بتدريب جميع معلمي 
األدوات  مختلف  عــلــى  الــمــدرســة 
المهنية  الكفاءة  لرفع  الرقمية، 
فــــي مـــجـــال الــتــمــكــيــن الـــرقـــمـــي، 
وتوعية الطلبة باالستعمال اآلمن 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا عــبــر الــمــســابــقــات 
الــمــتــنــوعــة والـــمـــحـــاضـــرات، إلــى 
ــاءات دوريــــــة مع  ــقــ جـــانـــب عــقــد لــ
أولــــيــــاء األمـــــــور وتـــدريـــبـــهـــم عــلــى 
الــفــصــول االفــتــراضــيــة والــبــوابــة 

التعليمية.
ــاذ يـــاســـر حــســن  ــتــ ــر األســ ــ وذكــ
ــلــــم مـــــن مـــــدرســـــة الـــمـــيـــثـــاق  الــــســ
ــة لــلــبــنــيــن أنــه  ــداديــ الــوطــنــي اإلعــ
تعليم  تكنولوجيا  كــاخــتــصــاصــي 

الــورش  بــإعــداد مجموعة من  قــام 
ــــن بــعــد  ــة لــلــتــعــلــيــم عـ ــيـ ــبـ ــدريـ ــتـ الـ
فتم  التعلم،  مجتمعات  لجميع 
إلكتروني،  تواصل  تصميم منصة 
ومـــنـــشـــورات ومـــطـــويـــات، وإعـــــداد 
استخدام  تسهل  توضيحية  أدلــة 
البرامج وأدوات التمكين الرقمي، 
ــــك لــخــدمــة الــطــلــبــة وأولـــيـــاء  وذلـ
إلـــى مشاركته  بــاإلضــافــة  األمــــور، 
ــاب اإلعـــــــالم مــع  ــتـ فــــي تــصــمــيــم كـ

الجهة المختصة بالوزارة.
ــت  ــدثــ ــحــ ومـــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا تــ
ــاذة رقــــيــــة عـــبـــدالـــرحـــمـــن  ــ ــ ــتـ ــ ــ األسـ
أحــمــد مـــن مـــدرســـة ســكــيــنــة بنت 

عن  للبنات  االبــتــدائــيــة  الحسين 
مشروع المدرسة الذي يهدف إلى 
توظيف  على  المعلمات  تشجيع 
مــخــتــلــف  فــــي  الـــرقـــمـــيـــة  األدوات 
المواقف التعليمية تحت مسمى 
»رائدات تكنو سكينة«، إضافة إلى 
والذي  الرقمية«،  »سكينة  مشروع 
يهدف إلى رفع وعي الطالبات في 
بشكل  الرقمية  األدوات  استخدام 
الــعــديــد  تنفيذ  إلـــى جــانــب  آمــــن، 
ــورش الــتــدريــبــيــة الــخــاصــة  ــ مـــن الـ
ــيـــن الـــرقـــمـــي  ــكـ ــمـ ــتـ ــاريــــع الـ ــمــــشــ بــ
التعليمية  للهيئتين  المختلفة 

واإلدارية.

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  الخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ي  ك��ب��ي��ر  دور 

ف�����ي ا�����ش����ت����دام����ة ال���ت���ع���ل���ي���م ب��ال��م��م��ل��ك��ة

} عمل اختصاصيي التكنولوجيا.

ــق طـــبـــي جـــراحـــي  ــريـ ــام فـ ــ قـ
ــتــــخــــصــــص فـــــــي مـــســـتـــشـــفـــى  مــ
ابـــن الــنــفــيــس بــقــيــادة الــدكــتــور 
عــبــدالــنــبــي الـــعـــرادي اســتــشــاري 
ومــنــاظــيــر  ــامـــة  عـ جــــراحــــة  أول 
طارئة  جراحية  عملية  بإجراء 
ــادرة  ــ ــالــــة نــ ومـــعـــقـــدة لــــعــــالج حــ
ــان يــعــانــي  ــ لـــمـــريـــض ســتــيــنــي كـ
ــاد فـــي الــقــولــون  مـــن الـــتـــواء حــ

السيني. 
ــراحــــي  ــجــ ــم الــــتــــدخــــل الــ ــ تــ
ــــع إلنـــــقـــــاذ حـــيـــاة  ــريـ ــ ــل سـ ــكـ ــشـ بـ
استئصال  تــم  الــمــريــض، حــيــث 
الــجــزء الــمــلــتــوي مــن الــقــولــون 
وإعــــــــــــــــادة تــــوصــــيــــلــــه بـــــأحـــــدث 
التي  العالمية  الطبية  األجهزة 
نقل  تم  النتائج.  أفضل  تضمن 
الــمــريــض بــعــدهــا إلـــى الــجــنــاح 

إلكمال العالج الالزم. 
وعـــّبـــر الـــدكـــتـــور عــبــدالــنــبــي 

لتعافي  ســعــادتــه  عــن  ــرادي  ــعـ الـ
ــاف قــــائــــاًل: إن  ــ الـــمـــريـــض، وأضــ
إلى  الحاالت يحتاج  عالج هذه 
خـــبـــرة جــراحــيــة عــمــلــيــة كــبــيــرة 

طــبــي متكامل من  فــريــق  وإلـــى 
ــاء الــــجــــراحــــة والـــتـــخـــديـــر  ــبــ أطــ
والعناية القصوى مرورا بطاقم 

التمريض المتخصص.

نجاح عملية جراحية طارئة ومعقدة في ابن النفي�س

} عملية استئصال الجزء الملتوي من القولون.

ــة حــديــثــة إلــى  ــ تــوصــلــت دراسـ
ــار الـــعـــقـــارات  ــعــ ــربـــط أســ ــة تـ عـــالقـ
فــي منطقة  الــهــواء  تــلــوث  بنطاق 
الــعــقــار، ووجـــدت أن تــلــوث الــهــواء 
تقريبا  يسهم في تفسير %16.7 

من التباين في أسعار العقارات.
ــان ذلــــك مـــن خــــالل دراســــة  كــ
علمية أعدها الباحث سالم راشد 
»تــقــديــر تكلفة  بــعــنــوان  بــوحــمــود 
تــلــوث الـــهـــواء بــاســتــخــدام أســعــار 
البحرين«،  مملكة  فــي  الــعــقــارات 
الحصول  متطلبات  ضمن  أعــدت 
عــلــى درجــــة الـــدكـــتـــوراه فـــي عــلــوم 
ــوارد الــطــبــيــعــيــة من  ــمــ الــبــيــئــة والــ

جامعة الخليج العربي. 
إلى جانب ذلك، فسر الباحث 
بـــوحـــمـــود هـــــذه الـــنـــتـــائـــج قـــائـــاًل: 
»هـــنـــاك عـــوامـــل عـــديـــدة تــؤثــر في 
الـــعـــقـــارات، منها  أســـعـــار  تــحــديــد 
رغــبــة الــمــشــتــري فـــي الــســكــن في 
بيئة بــعــيــدة عــن مــصــادر الــتــلــوث، 
لــدفــع  مــســتــعــد  الــمــشــتــري  إن  إذ 
المال لشراء عقار  أكبر من  مبلغ 
وهو  أفضل،  هــواء  بنوعية  يتمتع 
تقع في  التي  األراضــي  ما يجعل 
ــرة تــلــوث الـــهـــواء أقـــل ســـعـــرًا«.  ــ دائـ
ــد اســـتـــخـــدم الـــبـــحـــث تــقــنــيــات  ــ وقـ
الرسمية  البيانات  لتحليل  كمية 
مــن الــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة حــول 

ــيــــة،  ــائــــص الــــديــــمــــوغــــرافــ الــــخــــصــ
وأســـعـــار األراضـــــي، وتــلــوث الــهــواء 
وتحديد  الــمــراقــبــة،  محطات  مــن 
الــثــابــتــة لتلوث  الــمــصــادر  مــواقــع 
ــد الــبــاحــث خــريــطــة  ــ ــواء. وأعـ ــهــ الــ
التحليالت  من  والعديد  أساسية 
المتعددة  المتقدمة  اإلحصائية 
الــمــتــغــيــرات لـــلـــوصـــول إلــــى هــذه 
إضافة  البحث  يعتبر  الــنــتــائــج.   
ــال الـــبـــحـــوث  ــ ــجـ ــ ــة إلـــــــى مـ ــيـ ــمـ ــلـ عـ
البيئية، ويمكن تطبيق المنهجية 
دول مجلس  بــاقــي  فـــي  الــمــتــبــعــة 
ــا أن  ــمــ ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، كــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــنــتــائــج مــفــيــدة لــمــتــخــذ الــقــرار 
وتحقيق  الــهــواء  نوعية  لتحسين 
ــة ومـــكـــاســـب  ــاديــ ــتــــصــ وفـــــــــــورات اقــ
اجــتــمــاعــيــة، وقـــدم الــبــاحــث عــددا 

نوعية  لتحسين  المقترحات  من 
ــذلــــك جــــــدول أعـــمـــال  ــواء وكــ ــ ــهـ ــ الـ

لألبحاث المستقبلية.
يشار إلى أن لجنة المناقشة 
تكونت من أ.د. طارق وفيق محمد 
أستاذ إيكولوجيا العمران بجامعة 
ــًا خــــارجــــيــــًا،  ــنـ ــتـــحـ ــمـ ــرة مـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
رئــيــس قسم  الــجــنــيــد  ود. صــبــاح 
الجيومعلوماتية بجامعة الخليج 
الــعــربــي مــمــتــحــنــًا داخـــلـــيـــًا، تحت 
إشراف كل من أ.د. أحمد الخولي 
أستاذ التخطيط الحضري بقسم 
الموارد الطبيعية بجامعة الخليج 
العبيدلي مدير  ود. عمر  العربي، 
إدارة الدراسات والبحوث في مركز 
البحرين للدراسات االستراتيجية 

والدولية والطاقة »دراسات«.

درا�سة في جامعة الخليج العربي:

تلوث الهواء يخف�س اأ�شعار العقار بن�شبة %16.7

} الباحث سالم راشد بوحمود يعرض دراسته.

 اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، 
وزير الخارجية، امس مع يائير البيد، وزير خارجية 
دولة إسرائيل، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها 
وزير الخارجية للجمهورية اإليطالية للمشاركة في 

االجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.
وخـــالل االجــتــمــاع هــنــأ وزيـــر الــخــارجــيــة يائير 
في  الخارجية  وزيــر  منصب  توليه  بمناسبة  البيد 
الثنائي  الــتــعــاون  أوجـــه  مستعرًضا  إســرائــيــل،  دولـــة 
بــيــن البلدين  الــعــالقــات  تــطــويــر  الــمــشــتــرك وســبــل 
ــار إعـــالن  بــمــا يــلــبــي الــتــطــلــعــات الــمــشــتــركــة فـــي إطــ
أهمية  مــؤكــًدا  البلدين،  بين  الموقع  السالم  تأييد 
السالم  إحــالل  إلــى  الــرامــيــة  الجهود  دعــم  مواصلة 
فــي الــمــنــطــقــة، وتــحــقــيــق تــطــلــعــات شــعــوبــهــا لألمن 
واالستقرار واالزدهار، واإلسراع بإطالق المباحثات 
الــدولــتــيــن  حـــل  وفـــق  الفلسطينية  الــقــضــيــة  لــحــل 

وقرارات الشرعية الدولية.
ــد يــائــيــر البـــيـــد أهــمــيــة الــدفــع  مـــن جـــانـــبـــه، أكــ
بالعالقات الثنائية نحو آفاق أرحب لتعزيز العالقات 

للمصالح  خدمة  كافة  األصعدة  على  البلدين  بين 
المشتركة، مشيًرا إلى اهتمام دولة إسرائيل بتنمية 
في  البحرين  مملكة  مع  الثنائي  التعاون  وتطوير 

مختلف المجاالت.
وجرى خالل االجتماع بحث تطورات األوضاع 
السياسية واألمنية في المنطقة إضافة إلى القضايا 
اإلقليمي  الصعيدين  المشترك على  االهتمام  ذات 
ــي  ــ ــــك األوضــــــــاع فــــي األراضــ والـــــدولـــــي، بـــمـــا فــــي ذلـ
الفلسطينية المحتلة، والجهود التي تبذل لتهدئة 
في  الــنــار  إطـــالق  وقــف  على  والمحافظة  ــاع  األوضــ
واالستقرار  األمــن  تعزيز  على  والعمل  غــزة،  قطاع 
وإحالل السالم الدائم والشامل بما يحقق تطلعات 

شعوب المنطقة للنماء واالزدهار. 
حــضــر االجــتــمــاع الــدكــتــور الــشــيــخ عــبــداهلل بن 
للشؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  خليفة،  آل  أحــمــد 
سفير  البلوشي،  محمد  ناصر  والسفير  السياسية، 
مملكة البحرين لدى الجمهورية االيطالية، والوفد 

المرافق لوزير الخارجية. 

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره االإ�شرائيلي في مدينة روما

} جانب من االجتماع.
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يتقدم

رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير

واأع�ساء جمل�س الإدارة وجميع منت�سبي 

�سحيفة

باأحر التعازي و�سادق املوا�ساة اإلى الزميل

ع�سو جمل�س الإدارة

�سائلني �ملولى �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته و�أن 
ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

جليل عمر

اأخــــــيـه

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعـــالى

»تن�سيقي العا�سمة«: متابعة 

احتياجـــات البـــالد القديــــم والزنـــج 

قوة الدفاع تعلن اإجراء

 رماية بالذخرية احلّية يف هري �ستية

ملحافظة  التن�سيقي  املجل�س  هّناأ 

ال�سحة  منظمة  اعتماد  مبنا�سبة  العا�سمة 

كاأول  �سحية«  مدينة  »املنامة  العاملية 

هذا  تنال  املتو�سط  �سرق  اإقليم  يف  عا�سمة 

اللقب، يف اإجناز جديد ي�ساف اإىل �سجالت 

والتنموية،  ال�سحية  املجاالت  يف  اململكة 

وجميع  العا�سمة  حمافظة  بجهود  م�سيًدا 

وموؤ�س�سات  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات 

املجتمع املدين واالأهايل الذين تكاتفوا جميًعا 

الإجناح هذا امل�سروع الرائد.

ه�سام  ال�سيخ  تروؤ�س  خالل  ذلك  جاء 

بن عبدالرحمن اآل خليفة حمافظ العا�سمة 

اجتماع املجل�س التن�سيقي ال�ساد�س ملحافظة 

العا�سمة يف دورته الثالثة 2021، والذي 

ُعقد عرب االت�سال املرئي مب�ساركة االأع�ساء 

ا�ستعر�س  اإذ  املختلفة،  اجلهات  ممثلي 

للجنة  امليدانية  الزيارة  تقرير  املجل�س 

االأحوال العامة باملحافظة اإىل منطقة البالد 

املتمثلة  االأهايل  احتياجات  اإذ ر�سد  القدمي، 

يف ت�سجري وجتميل �سارعي ال�سيخ �سلمان 

اإن�ساء  اإىل  اإ�سافة  القدمي،  والبالد  الرئي�س 

القدمي  البالد  مبركز  لل�سيارات  مواقف 

ال�سحي، واآخر بجانب مدر�سة البالد القدمي 

للبنات، و�سيانة �سبكة ت�سريف  االبتدائية 

مياه االأمطار، واالإ�سراع يف �سيانة وترميم 

مدر�سة املباركة العلوية يف منطقة اخلمي�س 

وجعلها اإحدى املعامل التاريخية.

واطلع املجل�س كذلك على عر�س مرئي 

تناول اأهم االحتياجات اخلدمية والبلدية يف 

اأبرزها تطوير و�سيانة  منطقة الزجن، ومن 

و360،   359 مبجمعي  والطرق  االأر�سفة 

 ،5909 رقم  طريق  على  مم�سى  واإن�ساء 

الزجن،  حديقة  من  بالقرب  الطرق  وتزين 

اإ�سافة اإىل اإزالة خملفات البناء املتكد�سة يف 

ال�ساحة بالقرب من �سارع 60.

ال�سحة  لوزارة  تقريًرا  املجل�س  وتابع 

جائحة  مكافحة  م�ستجدات  اآخر  حول 

ا ملحوًظا  انخفا�سً بنّي  اإذ  فريو�س كورونا، 

يف عدد االإ�سابات خالل الفرتة ال�سابقة، مع 

ارتفاع يف عدد املتعافني.

احلية،  بالذخرية  رماية  �ستجرى  اأنها  البحرين  دفاع  لقوة  العامة  القيادة  اأعلنت 

يوم  ابتداًء من  �ستية(، وذلك  البحريني مبنطقة )هري  امللكي  البحرية  بها �سالح  يقوم 

الثالثاء املوافق 29 يونيو اجلاري من ال�ساعة احلادية ع�سر ظهًرا ولغاية يوم االأربعاء 

30 يونيو ال�ساعة الثالثة م�ساًء.

اإعالنها ال�سادر عن مديرية االإعالم والتوجيه املعنوي،  ولفتت القيادة العامة، يف 

انتباه كل من يهمهم االأمر اإىل االبتعاد عن منطقة الرماية املذكورة؛ حفاًظا على �سالمتهم.

»ال�سمالية« تنظم حملة تطعيم لكبار ال�سن وذوي العزمية يف عايل

املحافظة ال�سمالية ثم »العا�سمة« تت�سّدران قائمة توزيعها.. اإح�سائية:

274 األف مبنى يف البحرين.. 72% منها �سكني

لدعم مبادرة �سمو ويل العهد ال�سعودي لل�سرق الأو�سط الأخ�سر

د. مريزا متحدًثا رئي�ًسا يف منتدى حتالف منظمات املجتمع املدين

الع�سفور  عبداحل�سني  ال�سيخ  بن  علي  رعاية  حتت 

حمافظ ال�سمالية، نظمت املحافظة ال�سمالية، بح�سور العميد 

والدكتورة  املحافظ،  نائب  الدو�سري  �سنان  ربيعة  خالد 

وفاء ال�سربتي ع�سو املجل�س التن�سيقي باملحافظة، وب�سرى 

الهندي من�سق برنامج املدن ال�سحية لدى وزارة ال�سحة، 

حملة تطعيم »يًدا بيد لنهزم جائحة كورونا« التي �سملت 

تطعيم عدد من كبار ال�سن واأ�سحاب العزمية بالتعاون مع 

وزارة ال�سحة وجمعية عايل اخلريية بـ)�سالة خري( يف 

منطقة عايل، وذلك دعًما للحملة الوطنية للتطعيم، ملكافحة 

فريو�س كورونا و�سوالً للمناعة املجتمعية والعتماد عايل 

مدينة �سحية.

حمافظ  الع�سفور  عبداحل�سني  ال�سيخ  بن  علي  وقال 

انطالًقا من حر�س  ياأتي  تنظيم هذه احلملة  اإن  ال�سمالية 

املحافظة يف تعزيز تظافر اجلهود الر�سمية وغري الر�سمية؛ 

ال�سن  كبار  بتطعيم  اجلماعية  املناعة  ا�ستجابة  لت�سهيل 

وذوي العزمية يف املواقع القريبة من �سكنهم.

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  دعم  املحافظ  وثّمن 

لفريو�س كورونا للحملة وت�سهيل اإي�سال اللقاح لكبار ال�سن 

املحافظة  ا�ستمرار  موؤكًدا  لهم،  ال�سحية  الرعاية  وتوفري 

يف تنظيم احلملة يف االأيام القادمة، م�سيًدا مبجل�س اإدارة 

�سمن  ال�سحية  ال�سيا�سات  جلعل  اخلريية  عايل  جمعية 

اأولوياتهم العتماد عايل مدينة �سحية.

من جانبه، اأعرب رئي�س جمعية عايل اخلريية ح�سن 

العايل عن بالغ �سكره للمحافظة ال�سمالية على اإطالق هذه 

املبادرة لتطعيم كبار ال�سن وذوي العزمية الذين بدورهم 

على  اإجراءات ح�سولهم  ت�سهيل  من  ارتياحهم  عن  عرّبوا 

التطعيم يف مناطق �سكنهم.

�سارة جنيب:

ك�سفت اإح�سائية ر�سمية �سادرة 

واحلكومة  املعلومات  هيئة  عن 

االإلكرتونية اأن اإجمايل عدد املباين يف 

مملكة البحرين بلغ 274 األًفا و733 

مبنى، بينها 137 األًفا و284 فيال.

بلغ  فقد  االإح�سائية،  وبح�سب 

و123  األفا   35 العمارات  عدد 

األًفا   12 املباين  وت�سمنت  عمارة، 

و178 بيًتا �سرقًيا، باالإ�سافة اإىل 7 

اآالف و540 بيًتا تقليدًيا.

واأ�سارت االإح�سائية اإىل اأن هناك 

70 األًفا و602 مبنى م�سنف �سمن 

فئة )دكان /   خمزن(، باالإ�سافة اإىل 

و4253  موؤ�س�سة،  مبنى   7753

مبنى م�سنفا �سمن فئة )اأخرى(.

امللكية،  بنوع  يتعلق  وفيما 

 211 اأن  االإح�سائية  اأو�سحت 

الأفراد،  مملوكة  مبنى  و437  األًفا 

للقطاع  ملًكا  و222  األًفا   15 واأن 

مبنى  و953  األًفا  و38  اخلا�س، 

مملوكة للقطاع العام، باالإ�سافة اإىل 

1696 مبنى لقطاع م�سرتك.

وبالن�سبة ال�ستخدام املباين، فقد 

بلغ عدد الوحدات ال�سكنية 199 األًفا 

 %72.6 تبلغ  بن�سبة  مبنى  و594 

بلغ  بينما  املباين،  عدد  اإجمايل  من 

األًفا   75 ال�سكنية  غري  املباين  عدد 

و139 مبنى، بينها 68 األًفا و498 

غري  مبنى  و6641  جتارًيا،  مبنى 

جتاري.

املباين  بتوزيع  يتعلق  وفيما 

بح�سب املحافظات، بّينت االإح�سائية 

اأن عدد املباين يف حمافظة العا�سمة 

ويف  مبنى،  و421  األًفا   84 يبلغ 

مبنى،  و770  األًفا   54 املحرق 

ال�سمالية  املحافظة  وتت�سدر 

االإح�سائية يف عدد املباين التي تبلغ 

يبلغ  بينما  مبنى،  و982  األًفا   84

 50 اجلنوبية  املحافظة  يف  عددها 

األًفا و560 مبنى.

عبداحل�سني  الدكتور  �سارك 

بن علي مريزا رئي�س هيئة الطاقة 

االفتتاحية  اجلل�سة  يف  امل�ستدامة 

املجتمع  منظمات  حتالف  ملنتدى 

ويل  �سمو  مبادرة  لدعم  املدين 

االأو�سط  لل�سرق  ال�سعودي  العهد 

املنتدى  اأعمال  انطلقت  اإذ  االأخ�سر، 

املن�سات  عرب  االأول  اأم�س  �سباح 

االحتاد  من  بتنظيم  االفرتا�سية، 

املجتمعية  للم�سوؤولية  الدويل 

امل�ستدامة،  للتنمية  العاملي  واملركز 

ال�سمو  �ساحب  من  فخرية  برعاية 

الدكتور  اللواء  االأمري  امللكي 

عبدالعزيز بن نا�سر بن عبدالعزيز 

اآل �سعود ال�سفري الدويل للم�سوؤولية 

املجتمعية، ومب�ساركة الربوفي�سور 

املنتدى  رئي�س  عبدالغفار  يو�سف 

رئي�س الهيئة اال�ست�سارية لالحتاد 

املجتمعية،  للم�سوؤولية  الدويل 

من  امل�سوؤولني  كبار  من  وعدد 

ال�سعودية ومملكة  العربية  اململكة 

البحرين، اإذ رفع الدكتور مريزا يف 

ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  م�ساركته  بداية 

برئا�سة  الر�سيدة  للقيادة  والتقدير 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، ودعم 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

الالحمدود  الدعم  على  الوزراء، 

الذي تلقاه الهيئة من قبلهم، والذي 

ينطلق من حر�س القيادة الر�سيدة 

ال�ساملة  التنموية  الروؤى  لتحقيق 

الر�سيدة  القيادة  و�سعتها  التي 

واملواطنني  بالوطن  للنهو�س 

الدول  م�ساف  يف  باململكة  والدفع 

نحو  العاملي  ال�سبق  يف  العاملية 

املهم  بالدور  واإميانهم  اال�ستدامة، 

يف  امل�ستدامة  للطاقة  واملحوري 

اأهمية  يزداد  الذي  ذلك،  حتقيق 

ال�سقيقة ودول  الدول  مع توجهات 

التحول  يف  اأجمع  والعامل  املنطقة 

وااللتفاف  امل�ستدامة  الطاقة  اإىل 

التغري  اآثار  اإىل  الت�سدي  حول 

التي  املبادرات  وتبني  املناخي 

ومناء  دميومة  حتقيق  يف  ت�سهم 

جميع االأ�سعدة املهمة واالأ�سا�سية، 

اإذ اإن اإحدى اأهداف ال�سرق االأو�سط 

الطاقة  اإ�سهام  زيادة  هو  االأخ�سر 

االنبعاثات  وخف�س  النظيفة 

الكربونية.

مريزا  قدم  م�ساركته،  وخالل 

ا مرئًيا �سلط من خالله ال�سوء  عر�سً

مبادرة  واأهداف  مالمح  اأبرز  على 

التي  االأخ�سر  االأو�سط  ال�سرق 

�ساحب  املا�سي  مار�س  يف  اأطلقها 

ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان 

ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن 

الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  العهد 

باململكة العربية ال�سعودية، ملواجهة 

التحديات االقت�سادية واالجتماعية 

املرتبطة بالو�سع البيئي يف املنطقة 

عليها  اأثنى  مبادرة  وهي  والعامل، 

لها  الكامل  وتاأييده  دعمه  واأعلن 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

من جاللته  اإمياًنا  املفدى؛  البحرين 

باالأهمية البالغة للتنمية امل�ستدامة 

اخل�سراء  البيئة  اىل  والتحول 

وتطرق  و�سعوبها.  املنطقة  ل�سالح 

مدى  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  مريزا 

ات�ساق خطط مملكة البحرين للطاقة 

اأهداف  مع  الطاقة  وكفاءة  املتجددة 

امل�ستدامة،  للتنمية  املتحدة  االأمم 

البحرين  اأن  له  ت�سريح  يف  واأكد 

اإىل  جنًبا  بالعمل  التزامها  توؤكد 

جنب مع الدول ال�سقيقة يف جمل�س 

والعامل،  العربية  والدول  التعاون 

والتطلعات  الطموحات  لتحقيق 

الطاقة  جمال  يف  واعد  مل�ستقبل 

والتي  للبيئة،  ال�سديقة  النظيفة 

حتافظ على املوارد الطبيعية.

كما �سلط الدكتور مريزا ال�سوء 

من خالل عر�سه على اأبرز االإجنازات 

يف  البحرين  مملكة  حققتها  التي 

قطاع الطاقة امل�ستدامة، وتطرق اإىل 

تتطلع  التي  والطموحات  اخلطط 

مل�ستقبل  عليها  العمل  اإىل  الهيئة 

مملكة  يف  للطاقة  وم�ستدام  واعد 

اإ�سهام مهم  لذلك من  البحرين، وما 

يف دعم جهود اململكة يف العمل على 

امل�ستدامة  للتنمية  العاملية  االأجندة 

2030، اإذ اإن ال�سيا�سات واملبادرات 

املت�سمنة يف اخلطة الوطنية للطاقة 

خف�س  اإىل  توؤدي  �سوف  املتجددة 

انبعاثات الكربون مبقدار 392 األف 

اإىل  باالإ�سافة  ذلك  ال�سنة،  يف  طن 

االآفاق والعوائد العدة االأخرى التي 

تتيحها اخلطتان ومتكن من خاللها 

اململكة من تنفيذ التزاماتها االإقليمية 

والعاملية يف هذا املجال، مثل اتفاقية 

املناخي  للتغري  للت�سدي  باري�س 

الأهداف  املتحدة  االأمم  واتفاقية 

التنمية امل�ستدامة.

اآخر  عن  مريزا  ك�سف  كما 

م�ساريع الطاقة املتجددة التي تعمل 

على دعمها الهيئة، ويف هذا ال�سياق 

واعتزازه  فخره  عن  مريزا  اأعرب 

يف  حتقيقه  من  اململكة  متكنت  مبا 

اال�ستثمار  اأن  وذكر  ق�سرية،  فرتة 

املتجددة  الطاقة  جماالت  يف 

اإ�سهامها  وزيادة  الطاقة  وكفاءة 

والركب  االقت�سادي  املزيج  يف 

التنموي اأ�سبح اأكرث حتمية يف ظل 

الظروف الراهنة، التي تفر�س على 

الدول اأهمية البحث واال�ستثمار يف 

�سمن  النماء  حتقق  التي  احللول 

اإطار اال�ستدامة على االأ�سعدة كافة، 

والعمل على خف�س االأثر الكربوين 

الظروف  واإن  القطاعات،  ملختلف 

التي فر�ستها اجلائحة عملت على 

اإتاحة منظور فريد ومتميز ملعطيات 

درا�ستها  من  بد  ال  واأ�سا�سية  مهمة 

و�سع  يف  االعتبار  بعني  واأخذها 

لكل  االقت�سادية  اال�سرتاتيجيات 

دول املنطقة ملرحلة ما بعد جائحة 

اخل�سو�س  وجه  وعلى  كورونا، 

االقت�سادية  والتحركات  االأمناط 

اإثر  على  االقت�ساد  مرونة  ومدى 

اجلائحة من خالل ح�سر التجارب 

ذوو  ير�سدها  التي  واملعطيات 

اخلربة واالخت�سا�س.
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تقّل�سها اإىل الن�سف ي�سّعب عملية حفظ املكت�سبات

املرباطي يطالب برفع ميزانية تنمية املدن والقرى

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

املحرق  جمل�س  رئي�س  قال 

اإن  املرباطي  غازي  البلدي 

تنمية  مل�شروع  املعتمدة  امليزانية 

املاليتني  لل�شنتني  والقرى  املدن 

الطلبات  تلبي  ال   2022-2021

اإذ  البلدي،  املجل�س  لدى  املعتمدة 

الن�شف  ح�ايل  اإىل  تقلي�شها  مت 

مقارنة بال�شن�ات التي م�شت.

»وردنا  املرباطي:  ل  وف�شّ

االأ�شغال  وزير  من  خطاب 

والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون 

اعتماد  مت  اأنه  مفيًدا  العمراين، 

مببلغ  املذك�رة  للفرتة  امليزانية 

اإجمايل وقدره ملي�نان و�شتمائة 

األف دينار، ب�اقع ملي�ن واأربعني 

ومبلغ   ،2021 ل�شنة  دينار  األف 

األف  و�شتني  وخم�شمائة  ملي�ن 

و�شيتم   ،2022 ل�شنة  دينار 

جميع  على  املبالغ  تلك  تق�شيم 

املجال�س بالت�شاوي«.

االأع�ام  مبيزانية  وباملقارنة 

املا�شية، فقد اأجنز يف املحرق يف 

عام 2020 نح� 44 طلًبا بكلفة 

األف   440 نح�  بلغت  تقريبية 

دينار، اأي اأن امليزانية املخ�ش�شة 

ما  اإىل  تقل�شت   2021 ل�شنة 

ُيعد  ما  وه�  الن�شف،  يقارب 

االآمال  م�شت�ى  عن  كبرًيا  نزوالً 

والطم�حات.

ت�شمل  امليزانية  اإن هذه  وقال 

ال�شيانة  هي  اخلدمات،  من  عدًدا 

الطارئة،  واحلاالت  والرتميم، 

كل  اأن على  اأي  االأمطار،  وع�ازل 

هذا  وتق�شيم  اأم�ره  تدبر  جمل�س 

املبلغ على هذه اخلدمات جميعها، 

التحقيق  وه� ما ي�شتع�شي على 

املجال�س  اإليه  تطمح  ما  وفق 

البلدية من خدمة امل�اطنني الذين 

حتتاج منازلهم اإىل اإ�شالح يطيل 

�شاحلة  بيئتها  ويجعل  عمرها 

للعي�س ويحميهم من املخاطر.

طلبات  عدد  »يبلغ  م�ا�شالً: 

نح�  املحرق  املقب�لة يف  الرتميم 

ترميمها  تكلفة  تبلغ  طلًبا،   54

نتمّكن  ولكي  دينار،  األف   540

اأن  الطلبات يتعنّي  من تلبية هذه 

اأن  ال  وتتط�ر،  امليزانية  تتعاظم 

تت�شاءل وتقل مع م�شي ال�شن�ات 

نتيجة  الذي ه�  الطلبات  وتراكم 

العمرانية  للزيادة  طبيعية 

على  الزمن  ومرور  وال�شكانية 

املنازل«.

هذا  نعترب  »اإننا  متابًعا: 

امل�شيئة  النقاط  من  امل�شروع 

البحرين  مملكة  �شفحة  يف 

الدخل  ذوي  بدعم  يخت�س  فيما 

مملكة  يف  انطلق  اإذ  املحدود، 

بهدف   2006 عام  البحرين 

حت�شني م�شت�يات املعي�شة لالأ�شر 

املجال�س  وتعمل  الدخل،  حمدد 

على  امل�قرة  وال�زارة  البلدية 

خالل  من  الهدف  هذا  حتقيق 

من  االأ�شر  جلميع  خدمات  تقدمي 

وفًقا  لها  املحتاجني  امل�اطنني 

د�شت�ر  من  )و(  البند   9 للمادة 

 ،2002 عام  البحرين  مملكة 

والتي تن�س على اأن تعمل الدولة 

الدخل  لذوي  ال�شكن  ت�فري  على 

املحدود من امل�اطنني«.

على  احلفاظ  »اإن  وقال: 

اأول�يات  من  يعد  املك�شب  هذا 

يعترب  اإذ  البلدية،  املجال�س 

به  تنفرد  ا  اخت�شا�شً امل�شروع 

للم�اطنني  ميكن  وال  ال�زارة، 

الرتميم  خدمة  على  احل�ش�ل 

طريق  عن  اإال  احلك�مة  قبل  من 

اعتماد  فاإن  وبالتايل  البلديات، 

امل�اطنني علينا كبري«.

غازي املرباطي

ب�سبب التعّلم والعمل عن ُبعد وزيادة اأوقات اجللو�ض اأمام ال�سا�سات.. د. العري�ض:

الأطــفــــال اأ�ســـبحــــوا اأكـــثـــر عـــر�ســـة للبـ�ض النظارات

خديجة العرادي:

العري�س  الدكت�ر ح�شن  قال 

وجراحة  اأمرا�س  ا�شت�شاري 

اأثرت  اإن جائحة ك�رونا  العي�ن 

اإذ  اأب�شارنا،  على  وا�شح  ب�شكل 

ال�شابق  يف  اأبناءنا  نرى  نكن  مل 

اأثناء  يف  النظارات  يرتدون 

يف  الدرا�شية  عمرهم  �شن�ات 

خا�شة  الدرا�شية،  املراحل  جميع 

ما  ونادرا  واالبتدائية،  الرو�شة 

يرتدونها يف �شن�ات اجلامعة.

بعد  اختلف  ال��شع  اأن  واأكد 

الكثري  بداأ  اإذ  ك�رونا،  جائحة 

االبتدائية  املرحلة  الطالب يف  من 

ب�شبب  وذلك  النظارات،  بارتداء 

خا�شة  الب�شيط،  الب�شر  ق�شر 

البحرين  يف  التعليم  اأنظمة  بعد 

املكاتب  يف  العمل  اأنظمة  وتغيري 

وال�زارات وال�شركات، وا�شطرار 

اىل  وكبار  اأطفال  من  اجلميع 

احلا�ش�ب  اأجهزة  ا�شتعمال 

االأب�شار  من  ط�يلة  ل�شاعات 

والتحدث.

العري�س  الدكت�ر  وقال 

لـ»االأيام«:  خا�س  ت�شريح  يف 

اإجهاد  يف  ذلك  �شاعد  �شك  »ال 

والرقبة  العني  وع�شالت  الب�شر 

الرقبة  يف  العملية  والفقرات 

والظهر، وكذلك يف حالة الكفاية 

اأثر  اإذ  اجل�شم،  يف  العملية 

على  ط�يلة  ل�شاعات  اجلل��س 

الكر�شي والطاولة، فله م�شاعفات 

كثرية على املدى البعيد«، م�شريا 

اىل اأن ال�قاية هي اإعطاء االأطفال 

يف  اإطالقهم  عرب  اأكرب  فر�شة 

العني  واإراحة  املفت�حة  االأماكن 

ح�شة  بني  املت�ا�شل  االإجهاد  من 

البعيد  اىل  بالنظر  واأخرى 

ج�شدية،  متارين  وممار�شة 

والنظر  الرقبة،  لع�شالت  خا�شة 

من  والتغيري  البعيد  الف�شاء  اىل 

منط الرتكيز الب�شري املت�ا�شل، 

اأو  كبرية  �شا�شات  وت�فري 

�شا�شات التلفزي�ن للجل��س على 

اأطفال  م�شاركة  اأمكن  واإذا  بعد، 

اأثناء متابعة الدرو�س  اآخرين يف 

كذلك  احلا�ش�ب،  �شا�شات  على 

عند  والعي�ن  الب�شر  فح�س 

النظارات  واإعطاء  للتاأكد  االأطباء 

املنا�شبة والعالج املنا�شب.

م�شاعفات  هناك  اأن  وذكر 

�شا�شات  اأمام  والرتكيز  للجل��س 

عند  ط�يلة  ل�شاعات  احلا�ش�ب 

الع�شالت  اإجهاد  اأبرزها  االأطفال، 

خفيف  و�شداع  بالعني  املحيطة 

لعدم  االأطفال  منه  ي�شتكي  ال  قد 

تركيز  جانب  اىل  لذلك،  انتباههم 

من  يخرج  واالنتباه  الب�شر 

احلركة ال االإرادية من حركة قفل 

العني بني الث�اين، والتي ت�شل ما 

الدقيقة،  اإىل 20 مرة يف  بني 15 

العني  �شطح  يحتاجها  والتي 

والقرنية برتطيب العني، وبالتايل 

وي�شعر  بالعني  عنه جفاف  ينتج 

جفاف  باأعرا�س  والطفل  الطالب 

العني، مثل الثقل واحلكة و�شداع 

خفيف.

وتابع دكت�ر ح�شن العري�س 

من  ط�يلة  �شاعات  ثالث  »اإن 

العني  تده�ر  اىل  ت�ؤدي  الرتكيز 

يف درجة الروؤية، اإذ تتغري اأبعاد 

العمقي  الفطر  العني وميتد  ط�ل 

القرنية  بني  البعد  وه�  للعني، 

ذلك  عن  وينتج  العني،  و�شلب 

فتك�ن  االإب�شار،  حدة  من  فقدان 

اأو  درجة   ½ �شالبة  النتيجة 

درجة اأو اأكرث، وكلما زاد الرتكيز 

و�شاعات  ال�شا�شة  وتقريب 

خا�شة  الطفل  ي�شاب  ط�يلة 

�شديد،  اأو  ب�شيط  النظر  بق�شر 

الب�شر  تركيز  بقاء  �شاعات  والأن 

على �شا�شة احلا�ش�ب ميتد ط�ال 

�شاعات التعليم عن ُبعد، فنتيجة 

ذلك االإ�شابة بق�شر الب�شر.

ع�شالت  تركيز  اأن  واأ�شاف 

يف  واجل�شم  والرقبة  العني 

اجلل��س اأمام ال�شا�شات ينتج عن 

داخل  العني  ع�شلة  ت�شلب  ذلك 

احلدقة، وكذلك خارج كرة العني، 

وتدور  مثقلة  تبقى  الع�شالت  اإذ 

ع�شالت  وجتهد  ن�شبيا  العني 

الرقبة،  ع�شالت  وتتقل�س  اجلفن 

وعلى املدى البعيدة ت�شاب الرقبة 

والعم�د الفقري بتقل�شات واآالم.

ت�سمل تو�سعة �سارع اجلنبية واملحجر البيطري وتاأهيل مالعب دم�ستان.. زينة:

»�سابعة ال�سمالية« على موعد مع 9 م�سروعات لوزارة »الأ�سغال«

ح�شني املرزوق :

والقان�نية  املالية  اللجنة  رئي�س  ذكرت 

الدائرة  وممثل  ال�شمايل  البلدي  باملجل�س 

االأ�شغال  وزارة  اأن  جا�شم  زينة  ال�شابعة 

قد  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون 

اأدرجت على ميزانية 2021-2022 ت�شعة 

ال�شابعة  الدائرة  تنفيذها يف  �شيتم  م�شاريع، 

ال�شمالية. باملحافظة 

امل�شاريع  تلك  اأول  اإن  زينة  وقالت 

من  بدعم  م�ؤخًرا،  مناق�شتها  ُطرحت  الذي 

االقت�شادية  للتنمية  الك�يتي  ال�شندوق 

مداخل  طرق  حت�شني  م�شروع  ه�  العربية، 

اجلنبية،  �شارع  وت��شعة  ال�شمالية  املدينة 

اإىل  اجلنبية  �شارع  ت��شيع  �شي�شمل  اإذ 

لكل  م�شارات   3 من  مك�ن  مزدوج  طريق 

اجتاه بط�ل 4 كيل�مرتات تقريًبا، واأ�شافت 

العام  اأواخر  به  البدء  امل�ؤمل  من  اأن  زينة 

العطاءات  مظاريف  فتح  �شيتم  اإذ  اجلاري، 

يف بداية اأغ�شط�س القادم، وتبلغ تكلفته نح� 

12.790 ملي�ن دينار.

وذكرت زينة اأن من �شمن امل�شاريع التي 

ت��شعة  احلايل  ال�قت  يف  تنفيذها  يجري 

رفع  بغر�س  ب�ري؛  يف  البيطري  املحجر 

الطاقة اال�شتيعابية للمحجر من خالل اإ�شافة 

3 حماجر للم�ا�شي ب�شعة 1000 راأ�س لكل 

من  ي�لي�  يف  منه  االنتهاء  و�شيتم  حمجر، 

العام املقبل بتكلفة مقدارها نح� 556.789 

األف دينار. ويف هذا ال�شدد، بّينت زينة اأنها 

يف  القاطنني  امل�اطنني  بع�س  تخّ�ف  رفعت 

من  املعنية؛  للجهة  امل�شروع  هذا  من  املنطقة 

اأجل تبديد هذه املخاوف.

اأن  اإىل  زينة  اأ�شارت  مت�شل،  �شياق  يف 

اإعادة تاأهيل امللعبني احلاليني ملركز  م�شروع 

النجيل  اإىل  االأر�شية  �شباب دم�شتان وتغيري 

�شيجري  املجاور  امللعب  وت�ش�ير  ال�شناعي 

قريب،  عما  العامة  املناق�شات  يف  طرحها 

املخطط  ومن  دينار،  األف   24.900 بتكلفة 

البدء به يف اأغ�شط�س املقبل واالنتهاء منه مع 

نهاية العام.

من جهة اأخرى، ذكرت زينة اأن امل�شاريع 

التف�شيلية  ت�شاميمها  من  االنتهاء  مت  التي 

العامة  للمناق�شات  لطرحها  االإعداد  ويجري 

هي م�شروع اإن�شاء �شبكة ال�شرف ال�شحي يف 

ال�شمايل  اجلزء   575 اجلنبية جممع  منطقة 

بينما  يقارب 175 وحدة �شكنية،  ما  خلدمة 

اجلن�بي  للجزء  الت�شاميم  ا�شتكمال  يجري 

للمجمع نف�شه، بتكلفة مقدارها 1.200.000 

خالل  به  البدء  املرجح  ومن  دينار،  ملي�ن 

الربع الثالث من هذا العام، على اأن ي�شتغرق 

تنفيذه 12 �شهًرا.

التي  امل�شاريع  تلك  من  اإن  زينة  وقالت 

�شتخدم  والتي  ت�شاميمها،  مرحلة  اكتملت 

�شارع  ت��شعة  م�شروع  مناطق ودوائر،  عدة 

الثانية  واملرحلة  �شلمان  بن  عي�شى  ال�شيخ 

العمل  �شيتم  اإذ  اجل�شرة،  تقاطع  لتط�ير 

من  لل�شارع  اال�شتيعابية  الطاقة  زيادة  على 

خالل ت��شعة ال�شارع اإىل اأربعة م�شارات يف 

�شرًقا  البحرين  تقاطع خريطة  كل اجتاه من 

حتى تقاطع اجل�شرة غرًبا، واأ�شافت زينة اأن 

اإن�شاء  عرب  اجل�شرة  تقاطع  تط�ير  �شي�شمل 

�شارع  من  ي�شاًرا  لالنعطاف  عل�ي  ج�شر 

اجلنبية اإىل �شارع ال�شيخ عي�شى بن �شلمان، 

خط�ط  وحماية  نقل  اأعمال  اإىل  اإ�شافة 

اخلدمات االأر�شية مع تط�ير �شبكة ت�شريف 

مياه االأمطار.

من  م�افقة  اإ�شدار  مت  اأنه  زينة  وذكرت 

الك�يتي  )ال�شندوق  املانحة  اجلهة  قبل 

ت��شعة  م�شروع  طرح  الإعادة  للتنمية( 

وجاٍر  مفت�حة،  مبناق�شة  جمدًدا  ال�شارع 

تعديل  على  اال�شت�شاري  قبل  من  العمل 

ا�شرتاتيجية  مع  لتتنا�شب  املناق�شة  وثائق 

نح�  امل�شروع  و�شيكلف  االأن�شب،  التنفيذ 

22.480.100 ملي�ن دينار.

زينة جا�سم

رئي�س جمل�س النواب

جمل�ض النواب يقيم ندوة حوارية

 مبنا�سبة اليوم العاملي للعمل الربملاين

زينل  عبداهلل  بنت  ف�زية  رعاية  حتت 

مبنا�شبة  واحتفاالً  الن�اب،  جمل�س  رئي�س 

الي�م الدويل للعمل الربملاين، ينظم جمل�س 

�شقر  مب�شاركة  ح�ارية  ندوة  الن�اب 

العربي  الربملاين  االحتاد  رئي�س  غبا�س 

بدولة  االحتادي  ال�طني  املجل�س  رئي�س 

وذلك  ال�شقيقة،  املتحدة  العربية  االمارات 

�شباح ي�م غد.

املنجزات  اأبرز  الندوة  و�شتتناول 

والتعاون  الربملاين  والعمل  الدميقراطية 

والت�شريعية،  التنفيذية  ال�شلطتني  بني 

الربملانية  الدبل�ما�شية  دور  تعزيز  و�شبل 

ال�شاملة حل�شرة  التنم�ية  يف ظل امل�شرية 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة عاهل البالد املفدى.

بن  خالد  ال�شيخ  الندوة  يف  وي�شارك 

وال�ش�ؤون  العدل  وزير  خليفة  اآل  علي 

االإ�شالمية واالأوقاف، والدكت�ر عبداللطيف 

وغامن  اخلارجية،  وزير  الزياين  را�شد  بن 

�ش�ؤون جمل�شي  وزير  الب�عينني  ف�شل  بن 

ال�ش�رى والن�اب.

�شتعقد  -التي  الندوة  �شت�شهد  كما 

جمال  م�شاركة  املرئي-  االت�شال  عرب 

جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  فخرو  حممد 

اأحمد  �شلمان  عبدالنبي  والنائب  ال�ش�رى، 

الن�اب،  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب 

و�شيدير الندوة النائب عمار البناي.

الـــ�سيــخـــة مــــي تــ�ستــقــبـــل الـــرئي�ض

 الــتــنــفيــذي لـمــركــز التــ�ســال الــوطــنـــي

ي�ني�   27 امل�افق  االأحد  اأم�س  مكتبها  يف  واالآثار،  للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�س  ا�شتقبلت 

2021، ي��شف البنخليل الرئي�س التنفيذي ملركز االت�شال ال�طني، اإذ مت التباحث يف �شبل التعاون 

للرتويج االأف�شل للحراك الثقايف حمليا واإقليميا ودوليا.

ورحبت بالرئي�س التنفيذي ملركز االت�شال ال�طني، م�شيدة بالتعاون البناء يف و�شع الن�شاط 

الثقايف على خريطة العمل الدوؤوب للمركز، كما �شددت خالل االجتماع على اأهمية الرتويج حلراك 

اململكة الثقايف الذي مييزها ويعطيها اله�ية االأ�شيلة التي ت�شعها على اخلريطة االإقليمية والدولية. 

انتخابها ع�ش�ا  للثقافة واالآثار على  البحرين  البنخليل، رئي�س هيئة  من جهته، هناأ ي��شف 

للثقافة  البحرين  هيئة  مع  للتعاون  �شعادته  عن  عرّب  كما  وللرتاث،  لالآثار  العاملي  ال�شندوق  يف 

واالآثار وم�شاريعها التي تعمل على الرتويج االأجمل ململكة البحرين، وت�قف عند االإيجاز االإعالمي 

احلك�مي الذي يعمل على االإ�شاءة على اأبرز امل�شاريع واملبادرات واالإجنازات احلك�مية.

د. ح�سن العري�س

وكيل  اخلاطر  اإبراهيم  ن�ال  ا�شتقبلت 

لل�شيا�شات  والتعليم  الرتبية  وزارة 

في�شل  ديانا  واالأداء،  واال�شرتاتيجيات 

املر�ش�م  �شدور  مبنا�شبة  وذلك  �شرحان؛ 

البحرين  ملعهد  عاًما  مديًرا  بتعيينها  امللكي 

التعيني  هذا  اأن  اخلاطر  واأكدت  للتدريب. 

للتدريب،  البحرين  معهد  دعم  يف  �شي�شهم 

ب��شفه  م�شريته  ا�شتكمال  على  ويعينه 

م�ؤ�ش�شة تعليم عاٍل رائدة على م�شت�ى مملكة 

ديانا  االأ�شتاذة  بكفاءة  م�شيدة  البحرين، 

عملها  تط�ير خالل  من  حققته  وما  �شرحان 

�شمن فريق وزارة الرتبية والتعليم يف قطاع 

اخلدمات الطالبية خالل املرحلة املا�شية.

 وقد مت خالل االجتماع بحث �شبل تط�ير 

التعاون بني معهد البحرين للتدريب والقطاع 

يف  دوره  مناق�شة  اإىل  باالإ�شافة  اخلا�س، 

مدخالت  زيادة  ت�قع  مع  املقبلة  املرحلة 

عن  ومالئم  بديل  كم�شار  الطلبة  من  املعهد 

عرّبت  جانبها،  من  االأكادميية.  التخ�ش�شات 

االأ�شتاذة  للتدريب  البحرين  معهد  عام  مدير 

التعيني  بهذا  �شعادتها  عن  �شرحان  ديانا 

فريق  اأن  م�ؤكدة  ال�شامية،  امللكية  وبالثقة 

ويل  امللكي  ال�شم�  �شاحب  برئا�شة  البحرين 

بروح  يعمل  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

جناح  وي�شع  امل�اقع،  جميع  يف  واحدة 

البحرين ن�شب عينيه.

اخلاطر ت�ستقبل �سرحان مبنا�سبة

 تعيينـــها مبعهــــد البحرين للتدريـــب

»ال�سّحة« تعلن تغيري اأوقات

 »الــفــحـــ�ض مــن الـمــركـبـــات« لكـــــورونا

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اأعلنت وزارة ال�شحة، اأم�س، بدء تغيري اأوقات »الفح�س من املركبات« لفريو�س 

ك�رونا »ك�فيد-19«، وذلك بدًءا من اخلمي�س القادم امل�افق 1 ي�لي� 2021 وحتى 

31 اأغ�شط�س 2021.

واأفادت باأن تغيري ال�قت بناًء على قرار حظر العمل يف وقت الظهرية، اإذ �شيتم 

الت�قف عن القيام بالفح��شات خالل الفرتة من ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهًرا وحتى 

الرابعة ع�شًرا.

�شباًحا وحتى  الثامنة  ال�شاعة  من  �شتبداأ  باأنها  اأفادت  اجلديدة،  االأوقات  وعن 

الثانية ع�شرة ظهًرا، ومن الرابعة ع�شًرا وحتى الثانية ع�شرة منت�شف الليل.

واأو�شحت اأن فح��شات الك�رونا »من املركبات« تتم يف ثالثة م�اقع، هي »مركز 

البحرين الدويل للمعار�س، ونادي را�شد للفرو�شية و�شباق اخليل، ومركز الفح�س 

مبحافظة املحرق«.
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اإيران ُتعد امل�صدر الرئي�س لتهريب املخدرات.. الداخلية:

�صبط 3 اأطنان من املواد املخدرة م�صدرها اإيران منذ 2007
واالأدلة  للمباحث  العامة  االإدارة  عام  مدير  اأكد 

ع�شر  اخلم�شة  مدار  على  ت�شكل  اإيران  اأن  اجلنائية 

اإىل  املخدرات  لتهريب  الرئي�س  امل�شدر  االأخرية  عاًما 

بح�شب  النهج،  هذا  يف  م�شتمرة  ومازالت  البحرين، 

ال�شاأن،  هذا  يف  الر�شمية  االإح�شاءات  اإليه  ت�شري  ما 

تهريب  ق�شايا  يف  امل�شبوطات  كمية  جتاوزت  اإذ 

الفرتة  خالل  اإيران،  م�شدرها  والتي  املخدرة،  املواد 

واثنني  اأطنان   3 حوايل   ،2021 وحتى   2007 من 

مبختلف  املخدرة  املواد  من  كيلوجراًما  و�شبعني 

واأبرزها  واالأفيون  الكبتاجون  بينها  اأنواعها، 

احل�شي�س وال�شبو. واأو�شح يف ت�شريح له مبنا�شبة 

القب�س  عمليات  اأن  املخدرات،  ملكافحة  العاملي  اليوم 

عرب  املخدرة،  املواد  وترويج  تهريب  �شبكات  على 

موجودين  اأ�شخا�س  مع  بالتن�شيق  االإقليمية  املياه 

هذه  بارتكاب  املتورطني  من   52 �شملت  اإيران،  يف 

اجلرائم، يف الوقت الذي مت فيه انت�شال املواد املخدرة 

يف معظم الق�شايا من قاع البحر.

واأ�شار مدير عام االإدارة العامة للمباحث واالأدلة 

الق�شايا وتنوعها وزيادة عدد  اأن تعدد  اإىل  اجلنائية 

يف  اأع�شاء  ي�شكلون  والذين  فيها،  عليهم  املقبو�س 

�شبكات التهريب، يعك�س يقظة رجال االأمن وم�شتوى 

للمباحث  العامة  االإدارة  امل�شتوى بني  التن�شيق رفيع 

واالجهزة  ال�شواحل  خفر  وقيادة  اجلنائية  واالأدلة 

االأمنية  اجلاهزية  اأن  اإىل  الفًتا  املعنية،  االأمنية 

الزاوية  حجر  �شيظل  ال�شاعة  مدار  على  واال�شتعداد 

ت�شتهدف  التي  االإجرامية  االأعمال  لهذه  الت�شدي  يف 

تهريب املخدرات للبالد عن طريق البحر.

اآفة  من  البحريني  ال�شباب  حماية  اأن  واأكد 

النواحي  على  املتعددة  وخماطرها  املخدرات 

اأولوية  ُتعد  وال�شحية  واالقت�شادية  االجتماعية 

واحلفاظ  املجتمع  حماية  جهود  �شمن  اأ�شا�شية 

ا  خ�شو�شً ال�شباب  داعًيا  الوطنية،  املكت�شبات  على 

والتجاوب  التكاتف  اإىل  عام  ب�شكل  املجتمع  وفئات 

يف  جدًيا  واالنخراط  املبذولة،  الوطنية  اجلهود  مع 

منظومة ال�شراكة املجتمعية من اأجل حفظ اأمن الوطن 

العامة. و�شالمته 

مبنا�صبة اليوم العاملي للموؤ�ص�صات متناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�صطة

»الأيام« ت�صتعر�س ق�ص�س جناح �صركات نا�صئة لبحرينيني تطمح للو�صول للعاملية

»�صوكول اآند كو« اأكرب

 م�صنع بحريني يف اخلليج

وحتدث يف هذا االإطار رجل االأعمال حازم 

»�شوكوال  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  جناحي 

جمال  يف  عمله  بداية  عن  حدثنا  اإذ  كو«،  اآند 

 1988 العام  منذ  وال�شوكوالته  احللويات 

 2008 العام  معمل  اإن�شاء  فكرة  جاءت  حتى 

من  واخلارجية  املحلية  االحتياجات  لتلبية 

مب�شاحة  العمل  بداأنا  »فعالً  وقال  ال�شوكالته، 

250 مرًتا وبعدد 12 عامالً وفعالً تطور العمل 

وال�شركاء  املال  وراأ�س  االإنتاج  وزاد  �شريًعا 

بعد  م�شنع  اإن�شاء  يف  تو�شعنا  حتى  اجلدد 

احل�شول على ق�شيمة من قبل وزارة ال�شناعة 

والتجارة، واأ�شبح امل�شنع على م�شاحة 1400 

عامالً،  الـ80  اليوم  يتجاوز  عمال  وعدد  مرت 

وبطاقة اإنتاجية ت�شل اإىل 1500 طن يف ال�شنة 

والعامل،  اخلليج  دول  اإىل  ن�شّدر  واأ�شبحنا 

قارات،   5 اإىل  احلمد-  -وهلل  منتجنا  وو�شل 

ويعد امل�شنع اأكرب امل�شانع يف اخلليج«.

اأكرث  اإنتاج  اليوم  ميكنه  امل�شنع  اأن  واأكد 

واأ�شكال  وقوالب  بح�شوات  �شنف  مليون  من 

ومميزة،  فريدة  حملية  وبنكهات  خمتلفة 

العربية  اململكة  ال�شقيقة  هي  االأكرب  و�شوقه 

�شعودية  مدينة   18 اإىل  ي�شّدر  اإذ  ال�شعودية، 

التو�شيل،  ل�شيارات  اأ�شطول  اأكرب  وميتلك 

ون�شبة   ،%30 فيه  البحرينية  العمالة  ون�شبة 

ان  كما  العامل،  الن�شائي  العن�شر  من   %100

اجلودة  �شهادات  جميع  على  حا�شل  امل�شنع 

ولديه  احلالل،  و�شهادات  الغذائية  وال�شالمة 

جميع الرتاخي�س للت�شدير اإىل اململكة العربية 

ال�شعودية. 

امل�شتخدمة  اخلام  املواد  اأن  واأ�شاف 

من  ا�شتريادها  يتم  احللويات  �شناعة  يف 

يتم  الت�شنيع  عمليات  خالل  ومن  بلجيكا، 

املميزة،  اخلليجية  بالنكهة  للخروج  مزجها 

من  متنوعة  بت�شنيع جمموعة  ال�شركة  وتقوم 

الفاخرة  وال�شوي�شرية  البلجيكية  ال�شوكوالته 

املنتج  اأن جودة  ال�شكرية، مو�شًحا  واملنتجات 

اإىل  العمل،  مييزان  ما  هما  الت�شليم  و�شرعة 

من  اخلام  املواد  اأنواع  اأجود  ا�شترياد  جانب 

اخلارج.

التي  املحلية  النكهات  ان  اإىل  واأ�شار 

ومنها  املنتج،  لنجاح  اآخر  �شر  هي  يعتمدها 

 - احللوى   - الره�س   - )الزعفران  نكهة 

الرنقينة - احلم�س - البقالوة(، واأخرى بنكهة 

الكمون والفلفل والزعرت وغريها، موؤكًدا خططه 

حمال  باإن�شاء  اإقليمًيا  التو�شع  يف  امل�شتقبلية 

حقوق  وحتمل  للم�شنع  ملكيتها  توؤول  واأفرع 

دول جمل�س  فرًعا يف  امتياز جتاري عرب 37 

اأخرى  اأ�شواق  خو�س  جانب  اإىل  التعاون، 

عاملية. 

»دكتوري« اأول تطبيق خلدمة املر�صى عن ُبعد

امل�شارك  املوؤ�ش�س  حممود  اأحمد  وحتدث 

اأهداف  عن  لـ»دكتوري«  التنفيذي  والرئي�س 

دكتوري  تطبيق  »يهدف  قائالً:  التطبيق 

-احلائز على جائزة ويل العهد لريادة االأعمال- 

ال�شحة  قطاع  �شمن  �شخم  تغيري  اإحداث  اإىل 

اإىل خدمات  العاملي، من خالل تعزيز الو�شول 

الرعاية ال�شحية عالية اجلودة، وكذلك االإ�شهام 

واملرتبطة  املتوقعة  النفقات  بع�س  تقليل  يف 

بزيارات املر�شى للعيادات، عرب تقدمي خدمات 

اإىل املر�شى تخت�شر وقتهم وجهدهم للح�شول 

وُيعد  مثمرة،  طبية  ولقاءات  ا�شت�شارات  على 

اأول تطبيق مرخ�س من قبل هيئة تنظيم املهن 

اإذ  ُبعد،  عن  التطبيب  خدمات  لتقدمي  الطبية 

خمتلف  من  طبيب   200 من  اأكرث  يت�شمن 

التخ�ش�شات الطبية بواقع 10 اآالف م�شتخدم 

من داخل وخارج اململكة«، موؤكًدا اإمتام 40 األف 

يت�شمن  كما  ُبعد،  عن  طبية  ا�شت�شارات  دقيقة 

اأطباء من اأكرب امل�شت�شفيات باململكة. 

بداأت  -الذي  التطبيق  اأن  حممود  واأكد 

العام  منذ  وتد�شينه   2017 العام  منذ  فكرته 

2020- قد اأنهى جولة ا�شتثمارية بقيمة 500 

األف دوالر؛ من اأجل التو�شع خليجًيا يف كل من 

والهند  عربًيا،  والعراق  وال�شعودية  الكويت 

عاملًيا. 

كما اأ�شار اإىل اخلطط امل�شتقبلية التي تت�شمن 

اإن التو�شع لن  اإذ  �شم اأطباء من دول خمتلفة، 

يقت�شر على منطقة اخلليج العربي، بل �شي�شل 

االأو�شط و�شمال  ال�شرق  اإىل منطقة  النهاية  يف 

وخوا�س  خدمات  �شتعزز  كما  ا،  اأي�شً اأفريقيا 

من  كما  مًعا،  والطبيب  املري�س  ت�شاعد  جديدة 

املوؤمل تد�شني خدمة الو�شفات الطبية وغريها 

مما يخدم املري�س. 

ة رائد« برامج معدة ومناهج متكاملة »من�صّ

م�شروع  و�شريك  موؤ�ش�س  بوجريي  اأمينة 

من�شة رائد للتعلم املرح املوجهة اإىل االأطفال من 

اإىل 12 عاًما، حتدثت عن املن�شة التي  عمر 4 

ا  خ�شي�شً معدة  وعلمية  تعليمية  برامج  تقدم 

باأ�شلوب تفاعلي، خللق جيل اأكرث قدرة وكفاءة 

عرب التعلم باللعب واملرح، ومنها برامج اللغة 

االإجنليزية والعربية، واأخرى ت�شتهدف القراءة 

تعليمية  مهارات  عرب  واال�شتماع  والكتابة 

واللعب،  والتمثيل  امل�شرح  بوا�شطة  جديدة 

وغريها من اال�شرتاتيجيات املختلفة التي تعمل 

على ترغيب وت�شويق االأطفال يف تلقي املعلومة 

مغاير  باأ�شلوب  والعلمية  اللغوية  واملهارات 

وممتع عما هو معتاد عليه، اإذ تاأخذهم يف رحلة 

برامج  عرب  واال�شتك�شاف  املرح  بالتعلم  مليئة 

متنوعة ومرحة كربنامج »حكواتي« و»اأديب«، 

لتزرع فيهم حب املعرفة وت�شاعدهم على بناء 

مهاراتهم االأ�شا�شية عرب جل�شات تفاعلية. 

الربنامج  اأن  رغم  اأنه  بوجريي  واأكدت 

الواحد تطلب منها اإعداده اأكرث من 10 �شهور، 

اأك�شبها املزيد من اخلربة والتجربة  اأن ذلك  اإال 

الإنتاج مزيد من الربامج الهادفة للتعلم، حتى 

حول  الطالب  اليوم  ت�شتقطب  براجمها  باتت 

العامل، بفروع ت�شل اإىل 9 دول. 

وحول خططها امل�شتقبلية، اأفادت بوجريي 

باأنها يف �شدد اإنتاج برامج تقدم بو�شفها منهًجا 

متكامالً للطالب وويل اأمره، عبارة عن �شل�شلة 

اأكرب،  ب�شكل  الطفل  وتخدم  مرتابطة  اأهداف 

والتميز  اجلودة  ي�شع  الذي  عملها  فريق  عرب 

يف الربامج املقدمة ن�شب عينيه، وهذا ما مييز 

امل�شاريع  خريطة  على  وي�شعه  م�شروعها 

االأكرث جناًحا وتناف�شية.

�صركة البقايل

ح�شني  االأعمال  رجل  حتّدث  جانبه،  من 

العامة،  للتجارة  البقايل  �شركة  من  البقايل، 

»ال�شركة  اأن  اإىل  باالإ�شارة  جتربته  عن 

بداأت  فردية  موؤ�ش�شة   1981 العام  تاأ�ش�شت 

اأكرب  اليوم من  اأ�شبحت  بينما  بثالثة موظفني، 

ال�شركات التجارية يف البحرين بعد اأن حتولت 

بيع  يف  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  اإىل 

 50 بواقع  الكهربائية  واالأجهزة  املياه  اأدوات 

املناق�شات  من  العديد  نيل  وا�شتطاعت  عامالً، 

تطوير  ومنها  ال�شركات،  وكربى  لوزارات 

وبابكو وغريها الكثري«.

�شهرتها  لها  اليوم  »ال�شركة  واأو�شح 

هيئة  مع  تعاون  لديها  كما  حملًيا،  وا�شمها 

الربط اخلليجي ا�شتطاعت التميز والتفوق على 

تقوم  التي  املنتجات  جوده  بف�شل  مناف�شيها 

البيع  بعد  ما  خدمة  تقدمي  جانب  اإىل  ببعيها، 

ومنها ال�شيانة وغريها«، 

من  ال�شركه  به  الذي ح�شيت  الدعم  مثمًنا 

»متكني«، خا�شة يف فرتة اجلائحة، اإىل جانب 

ال�شركات االأخرى من اأجل مزيد من اال�شتمرار، 

املقدمة  واملبادرات  االأف�شليات  جانب  اإىل 

التي  ال�شغر  ومتناهية  ال�شغرية  للموؤ�ش�شات 

ُتعد اأف�شل القرارات االقت�شادية الداعمة، والتي 

من  وتو�شيع  املوؤ�ش�شات  ا�شتمرارية  ت�شمن 

فر�س وم�شاحة العمل.

ح�سني �لبقايل�أمينة بوجريي�أحمد حممودحازم جناحي

فاطمة �سلمان:

�حتفل �لعامل �أم�س، �ل�سابع و�لع�سرين من يونيو، باليوم �لعاملي للموؤ�س�سات متناهية �ل�سغر و�ل�سغرية و�ملتو�سطة، وهي �ملوؤ�س�سات �لتي باتت �إحدى 

�أهم �لقطاعات �لتي ترتكز عليها �قت�ساد�ت �لدول يف �لعامل؛ ملا حتظى به من �إمكانات ونو�ٍح �إيجابية �أ�سهمت يف رفع �لناجت 

�ملحلي، وخف�س معدالت �لبطالة ب�سكل كبري.

و�سمن هذ� �ل�سياق، �لتقت »�الأيام« بعدد من �أ�سحاب �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية �لنا�سئة، و��ستعر�ست جتاربهم وق�س�سهم 

�الإبد�عية و�إجناز�تهم �لتي ��ستطاعو� حتقيقها بف�سل �الإر�دة وروح �الإبد�ع و�البتكار، وبف�سل �لدعم �حلكومي �لذي ي�سري 

�لقطاع �حليوي و�ملهم يف  �ملوؤ�س�سات �سمن �خلطة �لوطنية للنهو�س بهذ�  وفق منهجية و��سرت�تيجية و��سحة لتنمية لتلك 

�ململكة.

و�سلّطت »�الأيام« �ل�سوء على �لتو�ّسع و�النطالق نحو �الأ�سو�ق �خلارجية لتلك �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية، و�لتي ميلك �أ�سحابها 

طموحات كبرية ترتجم من خالل عمل جاّد وجهود م�سنية ودعم حكومي م�ستمر.

توّظف اأحدث التقنيات لال�صتفادة من �صبكة اإقليمية وا�صعة من ال�صركاء 

ا�صت�صاريات بحرينيات يطلقن �صركة خلدمات طّب الأ�صعة الت�صالية
بحرينيات  ا�شت�شاريات  اأطلقت 

ال�شركة  ال�شوء«،  »�شندوق  �شركة 

االأ�شعة  طب  جمال  يف  املتخ�ش�شة 

االت�شالية يف مملكة البحرين، من قبل 

كل من الدكتورة مي مطر والدكتورة 

نوال احلمر، وذلك لالرتقاء بخدمات 

اململكة  يف  االت�شالية  االأ�شعة  طب 

الدولية  املعايري  مع  ومواءمتها 

على  ال�شركة  تعتمد  اإذ  املجال،  يف 

ا�شت�شاريي  من  وا�شعة  خربات 

على  اأخذوا  الذين  املعتمدين  االأ�شعة 

ت�شخي�س  خدمات  تقدمي  عاتقهم 

عاملية امل�شتوى للمر�شى وموؤ�ش�شات 

الرعاية ال�شحية.

تاأ�شي�س  عن  االإعالن  ومت 

عام  يف  ال�شوء«  »�شندوق  �شركة 

اأفكار  بنات  من  كانت  وقد   ،2018

ا�شت�شاريات بحرينيات متخ�ش�شات 

مطر  مي  الدكتورة  االأ�شعة  طب  يف 

والدكتورة �شوزان عبا�س والدكتورة 

هدف  جمعهن  الالتي  احلمر،  نوال 

موّحد، متثل يف توفري حلول متجددة 

ومرنة لدعم تكنولوجيا طب االأ�شعة 

االت�شايل، اإذ تتميز تلك احللول بالدقة 

وال�شرعة والفعالية من حيث التكلفة، 

املر�شى  خدمة  �شبيل  يف  وذلك 

وموؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية على حد 

التقنيات  اأحدث  توظيف  عرب  �شواء، 

واال�شتفادة من �شبكة اإقليمية وا�شعة 

من ال�شركاء يف املجال.

على  -احلا�شلة  ال�شركة  وت�شم 

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  االعتماد من 

�شبكة  ال�شحية-  واخلدمات  املهن 

قوية من ا�شت�شاريي االأ�شعة املعروفني 

يف املنطقة، كما تعمل جنًبا اإىل جنب 

مع �شركاء ا�شرتاتيجيني وموؤ�ش�شات 

رعاية �شحية بغر�س تثقيف الفنيني 

خدمات  وحت�شني  اخلربات  وتبادل 

اال�شتخدام  عرب  املقدمة  الت�شخي�س 

االأ�شعة،  ومعدات  الأجهزة  االأمثل 

قراءات  لتقديـم  �شعًيا  ذلك  ياأتي  اإذ 

دقيقة و�شريعة ت�شمن ر�شا املر�شى 

واالأطباء يف الوقت ذاته. 

مي مطر نو�ل �حلمر

»خدمات اجلنوبية« تنهي اجتماعاتها

 بـ57 تو�صيــة ودرا�صـــة 122 مو�صــوًعا

واملرافق  اخلدمات  رئي�س جلنة  اأو�شح 

خالد  اجلنوبية  بلدي  مبجل�س  العامة 

تلك  خالل  ناق�شت  اللجنة  اأن  جناحي 

بالنفع  تعود  مهمة  موا�شيع  االجتماعات 

العام على املحافظة اجلنوبية واململكة عامة، 

اإذ قامت اللجنة بدار�شة عدد من املو�شوعات 

 )122( عددها  يبلغ  التي  واحليوية  املهمة 

مو�شوًعا، ومت رفع )57( تو�شية بها خالل 

دور االنعقاد الثالث، اإذ ُتعد جلنة اخلدمات 

واملرافق العامة اللجنة التي حظيت بالن�شبة 

الكبرية واالأعلى بني جلان املجل�س من حيث 

كمية املوا�شيع ونوعيتها وعدد التو�شيات 

املرفوعة.

در�شت  اللجنة  اأن  جناحي  واأو�شح 

مقرتحات وقدمت موا�شيع نوعية ومميزة، 

للجنة  الدوؤوب  العمل  يعك�س  وذلك 

تلك  تكون  اأن  اللجنة  اإذ حتاول  واأع�شائها، 

لتطلعات  ترجمة  والتو�شيات  املوا�شيع 

التو�شيات  تلك  ومن  اجلنوبية.  اأهايل 

ج�شور  و�شع  ب�شاأن  تو�شية  ُرفعت،  التي 

الهمم  ذوي  تخدم  البحرين  �شواطئ  يف 

اأثناء  تكون على حرفية عالية، تخدمهم يف 

وجودهم بتلك ال�شواطئ، كما رفعت اللجنة 

اإيجاد طريقة  تو�شية مهمة جًدا تعمل على 

الكهرباء، وذلك  �شهلة وعادلة لدفع فاتورة 

تعمل  التي  الثابتة  بالفاتورة  تو�شية  برفع 

اال�شتخدام  متو�شط  وفق  اإ�شدارها  على 

للم�شرتك، وقد مت رفعها اىل الوزارة ملخاطبة 

هيئة الكهرباء واملاء.

اخلدمات  جلنة  اأن  جناحي  بنّي  كما   

واللبنة  االأول  املطبخ  ُتعد  العامة  واملرافقة 

باملجل�س  خا�س  اإجناز  الأي  االأ�شا�شية 

تنّوع  على  اللجنة  حر�شت  لذا  البلدي، 

موا�شيعها وتو�شياتها.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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يحتاج كبار ال�سن اإىل مزيد من االهتمام والرعاية على 

ا يف ظّل عدم  �سعيد املعامالت احلكومية املختلفة، خ�سو�سً

قدرة الكثري منهم على اإجناز معامالتهم من خالل املن�سات 

يف  لهم  خا�سة  مكاتب  يتطلّب  الذي  االأمر  االإلكرتونية.. 

اجلهات احلكومية لت�سريع معامالتهم.

م�سمار امل�سي يجب اأن يتوفر يف تخطيط االأحياء 

�ستوفر  فالدولة  لذلك،  ال�سواحل  وا�ستغالل  واملدن، 

ماليني الدنانري من ريا�سة امل�سي غري املكلفة للتخفيف 

وال�سكر  البدانة  مثل  املزمنة  االأمرا�ض  من  والوقاية 

اأكرث  االأمرا�ض  تلك  العظام، ونفقات  الدم وه�سا�سة  وارتفاع �سغط 

من 250 مليون دينار �سنوًيا )ال�سحة(.
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خ�سعت الفنانة ي�سرا اللوزي، جلل�سة ت�سوير جديدة واأطلت ي�سرا باأكرث

 من اإطاللة خمتلفة ما بني االأناقة واجلمال، وحازت ال�سور على اإعجاب متابعيها متغزلني يف رقتها وجمالها.

تقرر  الربيطانية  احلك�مة   -  1882

ر�شمًيا احتالل م�شر.

الإمرباط�رية  اأمري  اغتيال   -  1914

النم�شاوية املجرية فران�ص فرديناند على 

يد ال�شربي غافريل� برين�شيب، وباغتياله 

مت اإ�شعال فتيل احلرب العاملية الأوىل.

معاهدة  على  الت�قيع   -  1919

املعاهدة  هذه  تعد  اإذ  فرن�شا،  يف  فر�شاي 

النهاية الر�شمية للحرب العاملية الأوىل.

ال�حدة  حك�مة  تك�ين   -  1945

ال�طنية امل�ؤقتة يف ب�لندا.

ك�ريا  عا�شمة  �شق�ط   -  1950

ك�ريا  ق�ات  بيد  �شي�ل  اجلن�بية 

ال�شمالية.

دوايت  الأمريكي  الرئي�ص   -  1957

يف  الإ�شالمي  املركز  يفتتح  اأيزنهاور 

وا�شنطن.

تكرير  م�شايف  ت�ؤمم  ك�با   -  1960

النفط الأمريكية امل�ج�دة على اأرا�شيها.

»اتفاقية  على  الت�قيع   -  1972

لت�ش�ية  وباك�شتان  الهند  بني  �شيمال« 

عام  ن�شبت  التي  بينهما  احلرب  م�شكالت 

.1971

1997 - املالكم مايك تاي�ش�ن يخ�شر 

اأمام غرميه اإيفاندر ه�ليفيلد، وذلك عندما 

�شري  اأثناء  يف  اأذنه  من  جزء  بق�شم  قام 

املباراة.

2016 - وق�ع هج�م مبطار اأتات�رك 

ا واإ�شابة  برتكيا راح �شحيته 41 �شخ�شً

147 اآخرين.

اإجناز كبري.. يف نقل الكهرباء بطله عامل م�صري

فريق  مع  �شاب  جنح عامل م�شري 

الأمريكية،  هارفارد  جامعة  من  بحثي 

التعقيد،  بالغة  علمية  مهمة  اإجناز  يف 

والطاقة  الكهرباء  نقل  ت�شهيل  اأجل  من 

امل�شري  ال�شاب  ومتكن  املتجددة. 

والفريق العلمي يف الت��شل اإىل خ�ا�ص 

م�اد فائقة الت��شيل للطاقة، من خالل 

تلك  على  املرتفع  ال�شغط  اآلية  تطبيق 

يف  كبرية  طفرة  ميثل  ما  وه�  امل�اد، 

الكهرباء  نقل  تكلفة  تخفي�ص  �شبيل 

والطاقة املتجددة.

العلمية  »نيت�شر«  دورية  واحتفت 

حققه  الذي  الإجناز  بنتائج  ال�شهرية 

عبداحلفيظ،  حمم�د  امل�شري،  العامل 

�ش�يف  بني  حمافظة  م�اليد  من  وه� 

الذي  البحث  ون�شرت  م�شر،  ب�شعيد 

علماء  من  اإ�شادات  مع  وفريقه  اأجنزه 

الفيزياء  علم  يف  كبار  وخمت�شني 

بالنتائج التي ت��شل�ا اإليها.

من  عبداحلفيظ  حمم�د  وتخرج 

مدر�ًشا  بها  بالفي�م وعمل  العل�م  كلية 

حما�شرا  اختياره  جرى  ثم  م�شاعًدا، 

هارفارد  بجامعة  الفيزياء  ق�شم  يف 

الأمريكية عام 2018.

»�شكاي  مل�قع  عبداحلفيظ  وقال 

اإن درا�شة خ�ا�ص املادة  ني�ز عربية«، 

العل�م  مقدمة  يف  اأ�شبح  وتطبيقاتها 

العاملية، ويف  العديد من اجلامعات  يف 

»بحثنا املن�ش�ر حديثاً يف دورية نيت�شر 

عائلة  اإىل  ينتمي  مركب  بدرا�شة  قمنا 

�شيغته  و  املُرَكبة  النتقالية  العنا�شر 

درا�شه  ومتت   NbSe2 الكيميائية 

بحثية اأي�شا علي نف�ص املُرَكب«.

بيع  الإنرتنت  على  فني  مزاد  �شي�شهد 

الربيطاين  الروك  م��شيقى  لأيق�نة  ل�حة 

مزاد  يف  الدولرات  باآلف  ب�ي،  ديفيد 

اأحد  ا�شرتاها  اأن  بعد  الإنرتنت  على  فني 

يف  دولرات  ب�شعة  مقابل  الأ�شخا�ص 

مقاطعة  نفايات يف  مكب  تربعات يف  مركز 

عن�ان  الل�حة  وحتمل  الكندية،  اأونتاري� 

من  �شل�شلة  من  جزًءا   ،»DHead XLVI«
بني  ب�ي  ديفيد  اأنامل  من  عمالً   47 ح�ايل 

عامي 1995 و1997، وفًقا لروب كاويل، 

للمزادات   »Cowley Abbott« دار  رئي�ص 

يف ت�رونت�.

جنم  ت�قيع  القما�شية  الل�حة  وحتمل 

ب�ي  ديفيد  الربيطاين  الروك  م��شيقى 

ا�شمه  بطاقة حتمل  جانب  اإىل  ظهرها،  على 

على  لل�حة  وو�شف   ،1997 عام  وتاريخ 

تع�د  ل�شقة  ا  اأي�شً وعليها  نادر،  عمل  اأنها 

ل�شركة تاأطري ل�حات يف لندن، وقال روب 

كاويل، اإنها عملت ل�شالح ب�ي وم��شيقيني 

م�شه�رين اآخرين قبل اأن تت�قف عن العمل.

 Cowley« واأكد لروب كاويل، رئي�ص دار

ل�شبكة  ت�رونت�،  يف  للمزادات   »Abbott
CNN اأن البائع، الذي مل يتم ك�شف ه�يته، 
 4.10 ح�ايل  اأي  كندية،  دولرات   5 دفع 

ال�شيف  الل�حة  مقابل  اأمريكًيا،  دولًرا 

املا�شي يف مركز تربع يف مكب للنفايات يف 

�شاوث ريفر، على ُبعد ح�ايل ثالث �شاعات 

�شمال ت�رونت�.

بعد �صرائها من مكب نفايات.. لوحة نادرة ُتباع باآالف الدوالرات

نظارة طبية تلغي حفل زفاف!

زفافها  الهندية  برادي�ص  اأوتار  ولية  يف  فتاة  األغت 

يرتدي  عري�شها  اأن  اكت�شفت  بعدما  الأخرية  اللحظات  يف 

ي�م  الغريبة  احلادثة  ب�شره. وقعت  ب�شبب �شعف  نظارة 

اجلمعة املا�شي، بعدما ت�شككت العرو�ص اأرت�شانا وعائلتها 

قبل حفل  له  روؤيتهم  بعد  �شيفام  العري�ص  نظر  �شالمة  يف 

الزفاف املدبر كما هي العادة يف الهند، وه� يرتدي النظارة.

اإذ  للعري�ص،  اختبار  اإجراء  العرو�ص  عائلة  وقّررت 

طلبت منه قراءة �شحيفة دون ارتداء النظارة، لكن ات�شح 

فرف�شت  نظارته،  ا�شتخدام  دون  القراءة  ي�شتطيع  ل  اأنه 

عائلة العرو�ص بالإجماع ا�شتكمال حفل الزفاف، اإذ اإنهم مل 

يك�ن�ا على دراية ب�شعف ب�شر العري�ص.

العرو�ص  اأهل  اإذ طالب  الأمر عند هذا احلد،  ينتِه  ومل 

باإعادة املهر الذي دفع�ه للعري�ص مبا يف ذلك دراجة نارية، 

وكذلك امل�شاريف التي حتمل�ها يف تدبري الزواج.

العرو�ص  عائلة  تقدمت  �شيفام،  عائلة  رف�شت  وعندما 

ال�شرطة  وحاولت  املحلي.  ال�شرطة  مركز  اإىل  ب�شك�ى 

التعامل مع الأمر ودًيا، لكنها مل تتمكن من ذلك؛ لأن عائلة 

العري�ص مل ترد الت��شل اإىل اتفاق.

طفلة ت�صبح اأ�صغر اأم يف تاريخ بريطانيا

اأم  اأ�شغر  اأنها  الآن  العمر 11 عاًما طفالً، وُيعتقد  اأجنبت فتاة تبلغ من 

اأن ت�شع م�ل�دها  قبل  العا�شرة  الإطالق، حملت يف �شن  بريطانيا على  يف 

يف وقت �شابق من هذا ال�شهر، وفًقا ل�شحيفة »ذا �شن« الربيطانية، وكانت 

اأ�شغر اأم �شابقة، تري�شا ميدلت�ن، تبلغ من العمر 12 عاًما عندما اأجنبت يف 

عام 2006.

يتمتع الأم والطفل، اللذان مت ولدتهما بعد اأكرث من 30 اأ�شب�ًعا، ب�شحة 

جيدة، واأكد العاملني يف جمال اخلدمات الجتماعية يف بريطانيا، اأن والدي 

الفتاة مل يك�نا يعلمان بحملها، واأن الطفلة وم�ل�دها ب�شحة جيدة الآن.

فيما قالت كارول ك�بر، طبيبة: »هذه هي اأ�شغر اأم �شمعت عنها، مت��شط   

العمر الذي تبداأ فيه الفتاة �شن البل�غ ه� 11 عاًما، على الرغم من اأنه ميكن 

اأن يك�ن يف اأي وقت بني 8 و14 عاًما اأو اأقل، ي�ؤثر ال�زن على العديد من 

البل�غ يحدث يف وقت مبكر هذه  فاإن  اأثقل حالًيا،  الأطفال  الهرم�نات، لأن 

الأيام«، م�شيفة: »حتدث حالة واحدة من كل 2500 حالة ولدة ل�شخ�ص ل 

يعرف اأنها حامل )اأو اأخفتها(«.

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

12493، ي�م اأم�ص 27 ي�ني� 2021، اأظهرت ت�شجيل 

252 حالة قائمة جديدة؛ منها 126 حالة لعمالة وافدة، 

و122 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و4 حالت قادمة 

من اخلارج، كما تعافت 553 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

اأعلنت  كما   .259787 اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل 

وفاة 4 حالت م�شابة بك�رونا.

ال�صّحة: 252 حالة
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مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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 حقوقك تحددها 
واجباتك تجاه الدولة أو األمة

م��ن كان يصدق أنه س��يأتي يوم على الش��باب الذين يطالب��ون فيه أن 
يحددوا موقفهم ويختاروا بين »األمة« وبين »الدولة«؟

هن��اك ص��راع وتمزق لدى ش��بابنا الذي أقص��ى ما كان يتمن��اه أن يكون 
مس��لمًا صالحًا يخ��دم دينه وينصر أمت��ه وبين أن يكون مواطن��ًا صالحًا 
وينص��ر دولته، إذ لطالم��ا اعتقد أنه ال تعارض بينهم��ا، ولن يحتاج في 
يوم من األيام أن يختار أما هذا أو ذاك، وإن اختار أحدهما س��يكون خائنًا 

في نظر الثاني.
معادلة التصالح بين األم��ة والدولة حفظناها نحن ونقلناها ألجيالنا من 
بعدنا حين لم تكن هناك صراعات بين دول عربية عربية ودول مس��لمة 
وأخ��رى، اليوم هذا الص��راع موجود ويهدد أمن ال��دول والبد ألي مواطن 
أن يح��دد موقفه ألننا في زمن ح��رب وزمن زالزل يهدد فيه أمن منطقتنا 
من دول عربية وإس��المية وأحيانًا خليجية، فال يج��وز ألي مواطن أن يقف 
متفرج��ًا أو يعتزل اتخاذ المواقف فما بالك حي��ن ينتصر لدول أخرى ألنه 

يعتقد أن ذلك االنتصار هو خدمة »لألمة«.
هناك صراع اآلن بين دول مس��لمة كإيران وكتركيا على اقتسام وتقسيم 
دولنا، واالنحياز ألي منهما يتعارض ومصالحنا في البحرين وفي المملكة 
العربي��ة الس��عودية، فق��د اختلفت مس��اراتنا مع هاتي��ن الدولتين رغم 
كونهم��ا تع��دان دولتين إس��الميتين، وبالتال��ي اختلفت مس��اراتنا مع 
حلفائهم��ا ومنه��ا قطر ومنها مليش��يات إرهابية كحم��اس وكحزب اهلل، 
االنحي��از ألي من أطراف هذا المحور س��يكون ضد أمن وس��المة البحرين 
فال مجال لمس��ك الرمانتين أب��دًا في يد واحدة، وه��ذا الوضع يحتاج إلى 
أن يك��ون واضحًا لدى ش��بابنا، بأن مفهوم األم��ة ومفهوم الدولة أصبحا 
نقيضي��ن اليوم، فقد تقاطعت الطرق، وبغض النظر عن األس��باب، نحن 

نتكلم عن الواقع الذي يحتاج إلى فهم وتوضيح وشرح من الدولة.
الدول��ة اليوم تحتاج أن تحس��م ه��ذا الجدل ال أمنيًا فق��ط إنما تحتاج أن 
توضح��ه بصراح��ة ومن خالل اس��تراتيجية ش��املة تتج��اوز تصريح من 

مسؤول وكان اهلل غفورًا رحيمًا.
ه��ذا جدل فكري عمي��ق انغرس في عقول أجيال توارثت��ه نقلته مناهجنا 
وخطب مس��اجدنا وندواتنا ومؤتمراتنا ووو في زمن كانت فيه األولويات 
مختلفة، ولم تكن فيه هذه الصراع��ات الخطرة، اليوم الدولة بحاجة إلى 
تأمين س��المتها ومنع اختراقها من الداخل عن طريق ش��بابها وأبنائها، 
الذي��ن أنهم ال يفس��دون حين يناصرون حزب اهلل ألن��ه حزب يخدم األمة 
اإلس��المية أو يناص��رون حم��اس ألنه��م يظن��ون أنهم يناص��رون األمة 
اإلس��المية، ويعتقدون أنه��م لن ي��ؤذوا البحرين بهذا االنحي��از للمحور 

اإليراني.
على الدولة أن تعيد غرس تلك المفاهيم من خالل تصريحات المسؤولين 
أواًل حت��ى تك��ون قد أبلغ من أنذر، ث��م عليها أن توض��ح معنى أن تكون 
مواطن��ًا تتمت��ع بكافة حقوقك التي كفلها لك الدس��تور وم��ن ثم تنحاز 
لجهة أو دولة تهدد أمن من كفل لك حقوقك، من خالل مناهجنا الدراسية 
ومس��اجدنا و ندواتنا وإعالمنا ووسائل تواصلنا، حتى ال نترك فرصة لمن 

يعتقد أنه قادر على أن يناصر أي عدو لنا ويحتفظ بحقوقه معنا.

 أصغر أم في تاريخ
 بريطانيا عمرها 11 عامًا

س��جلت بريطانيا، أمس، حالة والدة ألصغر أم في س��جالتها، 
حي��ث لم تتجاوز ال���11 من العمر، في واقع��ة غريبة ومثيرة 

للقلق.
ووفقًا لصحيفة »الصن« البريطانية، تعرضت الطفلة للحمل 
ف��ي عمر 10 س��نوات فقط، قبل أن تق��وم بالوالدة بعمر 11 

عامًا، في وقت سابق هذا الشهر.
وأكد العاملون في مج��ال الخدمات االجتماعية في بريطانيا، 
أن وال��دي الفت��اة ل��م يكونا يعلم��ان بحمله��ا، وأن الطفلة 

ومولودها بصحة جيدة اآلن.
وأك��د مص��در مقرب من العائل��ة، أن الفت��اة محاطة برعاية 
خاصة من أخصائيي الخدم��ات االجتماعية اآلن، وأن العائلة 

ال تزال تعيش حالة صدمة.
وكان��ت أصغ��ر أم ف��ي بريطانيا، تيريس��ا ميدلت��ون، أنجبت 
طفله��ا بعمر 12 عامًا، ولكن الوالدة الجديدة للفتاة التي لم 

يذكر اسمها، أصبحت األصغر في بريطانيا.

 عروس هندية تفض العرس.. 
وتطلب الطالق

ف��ي لحظات معدودات، حولت ع��روس حفل الزفاف إلى 
حديث كئي��ب للغاية بعدما طلبت الطالق لس��بب بدا 

غريبًا للغاية.
ووقع��ت الحادث��ة الغريبة في الهند، بحس��ب وس��ائل 
إعالم محلية، بعدما فشل العريس في قراءة الصحيفة 

من دون نظارات.
وب��دأت القصة بعدما وصل العري��س إلى حفل الزفاف 
ف��ي 20 يونيو الج��اري، عل��ى ظهر حص��ان، حيث كان 

يرتدي نظارة، وظل يرتديها طوال الحفل.

ول��م يكن ه��ذا األم��ر مريح��ًا للع��روس وال لعائلتها، 
فطلبوا منه أن يخلع النظارة ويقرأ صحيفة هندية، لكنه 

فشل في ذلك.
واستش��اطت الع��روس غضب��ًا فرفض��ت ال��زواج م��ن 

عريسها.
ورفعت عائلة العروس شكوى في مركز قريب للشرطة، 
حيث طالبوا عائلة العريس بإعادة المهر، كما تقتضي 
العادات المحلي��ة، بما في ذلك النق��ود ودراجة نارية، 

لكن عائلة العريس رفضت إعادة ذلك المهر.

 16 ألف دوالر بقشيش
من زبون مطعم أمريكي

ت��رك زبون مطعم ف��ي والية نيو هامش��ر األمريكية، إكرامية س��خية للغاية 
مقداره��ا 16 أل��ف دوالر بعدما طلب ش��طيرتي نقانق ه��وت دوغ مع بطاطا 
مقلي��ة. وفي ب��ادئ األمر، لم يالحظ الن��ادل في مطعم »س��تامبل إن بار أند 
غري��ل« المتواضع في مدينة لندنديري قيمة البقش��يش التي أضافها الزبون 

على حسابه، وفق ما ذكرت قناة »دبليو ام يو ار« التلفزيونية المحلية.
وكان��ت قيم��ة الفات��ورة 37,93 دوالر ف��ي مقابل ش��طيرتي ه��وت دوغ مع 
صلصة حراقة وبطاطا مقلية ومش��روبات. وقد أصبحت قيمتها مع اإلكرامية 
السخية 16037,93 دوالر. وقال رئيس المطعم مايك زاريال، إن الزبون توجه 
للعاملين في المكان مازحًا لدى دفعه قيمة فاتورته بالبطاقة المصرفية »ال 
تنفقوا كل المبلغ دفعة واحدة«. وعلقت الموظفة على الصندوق في المطعم 
ل��دى رؤيتها قيمة اإلكرامية »يا إله��ي، هل أنت جاد في ما تفعله؟«، في بلد 
ج��رت العادة في��ه أن يترك الزبائن م��ا بين 15% و20% م��ن قيمة الفاتورة 
كإكرامي��ة لطاقم الخدمة. وبرر الزبون الذي لم ُتكش��ف هويته هذه الخطوة 
قائ��اًل »أريدكم أن تس��تفيدوا ألنكم تعملون بكد«، بحس��ب زاريال الذي أغلق 

مطعمه أشهرًا عدة خالل الجائحة.

مطعم سوري يطبق الخصم حسب الوزن
ابت��دع أحد مطاع��م الوجب��ات الس��ريعة، في 
العاصمة الس��ورية دمش��ق في »داماس��كبنو 
م��ول« بمنطق��ة كفر سوس��ة، طريق��ة الفتة 
لج��ذب الزبائ��ن ولف��ت انتباههم، وبأس��لوب 

يحض على اللياقة وإنقاص الوزن.
وتقوم الفكرة على وج��ود عدة ممرات محاطة 
بس��ياج معدني، عند مدخ��ل المطعم وفي كل 
مم��ر منه��ا تختلف قيم��ة الخصم ال��ذي يناله 
الزبون من المطعم، في حال عبوره من خالله.

ونس��ب الخصم موزعة كالتال��ي: 10 و15 و20 
و25 و50 وصواًل إلى 100%، حيث كلما ارتفعت 
نس��بة الخصم يضي��ق الممر أكث��ر فأكثر، مما 
يفس��ر الجمل��ة المكتوب��ة في أعل��ى الممرات 
الس��ت، وباللهجة العامية الس��ورية: »لتكسب 

الزم تنحف«.
والقت الفكرة استحس��انًا واس��عًا ف��ي مختلف 
صفحات التواصل االجتماعي الس��ورية، كونها 
تعتمد اإلثارة وتحدي الذات، وكس��ر المألوف، 

والحض على الرشاقة وإنزال الوزن.
ولم تخُل بعض تعليقات المواطنين السوريين 
م��ن التندر بأس��ى، يعكس بؤس واق��ع الحال 
المعيش��ي في الب��الد، نتيجة الح��رب والحصار 
والغالء وانهي��ار العملة الوطنية، فكتبت إحدى 
المعلق��ات مثاًل: »كل الش��عب بيفوز فيها كله 

معه نقص تغذية م��ن هاألوضاع اهلل يفرجها 
يا رب«.

ويق��ول صاحب مطع��م كريس��بي واي، عدنان 
ياس��ين، لس��كاي ني��وز عربي��ة: »فض��اًل ع��ن 

دوافعه��ا التس��ويقية والترويجي��ة لمطعمنا، 
لكننا نهدف م��ن وراء هذه المبادرة عالوة على 
ذل��ك، لمحاربة الس��منة وتوعي��ة الناس حول 

مخاطرها الصحية«.



فـــي إطار جهـــود وزارة التربيـــة والتعليم 
المؤسســـات  جميـــع  الســـتدامة خدمـــات 
التعليمية، وتأمين بيئة صحية آمنة فيها، 
فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا، تمـــت متابعة 
رياض األطفال على قدم وساق، لمواجهة 
التعليـــم  واســـتمرار  كافـــة،  التحديـــات 
بطرق تتناســـب مع أعمـــار األطفال الذين 
هـــم بحاجـــة كبيرة إلـــى رعايـــة واهتمام، 
إلـــى جانـــب تنوع طرائـــق التعليم ســـواء 

بالحضور الشخصي أو عن بعد.

هـــذا وقد قامت الـــوزارة بعقد اجتماعات 
ريـــاض  ومـــاّك  مديـــري  مـــع  افتراضيـــة 
األطفال للبحث عن أفضل السبل والحلول 
التي تناســـب جميع الرياض وتســـهم في 
تخطـــي الصعوبـــات والمعوقـــات، واألخذ 
بعيـــن االعتبار أي مقترحـــات وحلول من 
جانـــب رياض األطفـــال، والتي تصب في 
مصلحة الطفل أوال وأخيرا، حيث تم ترك 
القرار لولـــي األمر الختيار طريقة التعليم 
ســـواء بالحضور الشـــخصي أو عن طريق 
التعلم عن بعد، كما قامت الوزارة بتزويد 
جميـــع إدارات الرياض بنســـخ من الدليل 

االسترشادي الذي أعدته الوزارة متضمنًا 
اإلجـــراءات االحترازيـــة الواجـــب اتباعها 
فـــي الروضـــة، إلى جانـــب تنفيـــذ زيارات 
افتراضيـــة للريـــاض، للتأكـــد مـــن اتباعهـــا 
لكافة االجراءات االحترازية التي أوصى 
بها الجهات الصحية، والتأكد من حصول 
جميع األطفال علـــى الكفايات التي تائم 

مستواهم الدراسي.

عطاء ال محدود

وفـــي تصريحـــات خاصة لـ”البـــاد”، قالت 
العربـــي  الخليـــج  لؤلـــؤة  روضـــة  مديـــرة 

بـــأن مملكـــة البحريـــن  شـــيرين الســـعدي 
قـــد تميزت فـــي تقديم خدمـــات تعليمية 
ألبنـــاء الوطـــن والمقيميـــن واســـتطاعت 
التفوق على الجائحة بعطائها الامحدود 
متحديـــة كل الصعـــاب بدعـــم ومســـاندة 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  مـــن  مســـتمرة 
وفـــرت  حيـــث  المرحلـــة،  هـــذه  لتخطـــي 
فرصـــا تدريبية للكادر التعليمي واإلداري، 
لدعـــم  مســـتمر  تواصـــل  فـــي  وكانـــت 
وتشـــجيع الرياض وتذليل كافة العقبات، 
كمـــا تواصلـــت الروضـــة مـــع طلبتهـــا عـــن 
Google Classroom و  طريـــق تطبيـــق 
برنامج Zoom لبث الحلقات المباشرة مع 
مراعاة ظـــروف أولياء األمـــور المختلفة، 
ووفـــرت الدروس المســـجلة المميزة التي 
يســـتطيع ولـــى أمـــر الطفـــل متابعتها في 
األوقـــات التى تناســـبه. إلـــى جانب تعزيز 
والصحـــة  الحياتيـــة  بالمهـــارات  المنهـــج 
العامة من أجل الدعم النفســـي والمعنوي 

لدى األطفال خال فترة الجائحة.

حلول مبهرة

مـــن جهتها، كشـــفت مديرة روضـــة روان 
مينة الحسن عن أنهم استطاعوا التعامل 
مع األوضـــاع الراهنة بنجـــاح باهر، وذلك 
بجهـــود الـــوزارة التـــي لـــم تبخـــل عليهـــم 
بالدعم والمشاركة في القرارات والحلول 
الناجحـــة، ومن أبرز االحتـــرازات التي تم 
تطبيقها في الروضة، وضع عدد منخفض 
لضمـــان  الواحـــد  الصـــف  فـــي  لألطفـــال 
تحقيـــق التباعد، والتعقيـــم الدوري لكافة 
أرجاء الروضة، إلى جانب وضع ملصقات 
توضـــح  الروضـــة  مرافـــق  جميـــع  فـــي 
لألطفـــال ولجميـــع العامليـــن اإلجـــراءات 
إلـــى جانـــب  هـــذا  الســـليمة،  االحترازيـــة 
التعليمـــي  والمنهـــج  الـــدروس  اســـتمرار 
لتحقيـــق الهدف المنشـــود بتحلـــي الطفل 
فـــي  واســـتمتاعه  المطلوبـــة  بالمهـــارات 
الوقت ذاته، فقد استطاعوا التوفيق بين 
المنهـــج التعليمي وبيـــن المنهج الترفيهي 

مع تطبيق كافة االحترازات. 

قصص معبرة

بدورها، أفـــادت مريم إبراهيم من روضة 
التربيـــة والتعليـــم  بـــأن وزارة  الناصريـــة 
كثفـــت الجهود الســـتمرار التعليـــم وعدم 
توقفه بأســـاليب عصرية حديثة تتناسب 
مع الوضع الراهـــن، فكونها معلمة برياض 
األطفـــال فيقـــع علـــى عاتقهـــا دور كبيـــر 
فـــي تحقيـــق هـــذا الهـــدف، خاصـــة بـــأن 
الطفـــل فـــي هـــذا العمـــر تبـــدأ شـــخصيته 
بالتبلـــور ويتوجـــب على الروضـــة صقلها 
وإشـــباع رغباتـــه فـــي التعليـــم وتحقيـــق 
حيـــث  والحياتيـــة،  المهاريـــة  الكفايـــات 

أطفالهـــا  اســـتقبال  فـــي  الروضـــة  دأبـــت 
ممن يرغبـــون بالتعليم المدمج من خال 
طمأنتهـــم عنـــد دخولهم في بدايـــة اليوم 
الدراســـي وتطبيق كافة االحترازات دون 
تخويـــف الطفل فـــي الصف علـــى أن تتم 
هـــذه العمليـــة بصورة ممتعـــة ومرحة عن 
طريق عـــرض أناشـــيد وقصـــص طفولية 
معبـــرة عـــن التعامـــل الصحيـــح للتباعـــد 
عـــن  ناهيـــك  األطفـــال  بيـــن  االجتماعـــي 
استخدام التكنولوجيا الحديثة والبرامج 
جعلـــت  والتـــي  المتطـــورة  والتطبيقـــات 

التعلم ممتع وشيق.

تجربة “التعلم عن بعد”... ناجحة

إذ  كلمتهـــم،  األمـــور  ألوليـــاء  وكانـــت 
قالـــت وليـــة أمر الطفلـــة ناديـــن عمران 
مـــن روضـــة لؤلـــؤة الخليـــج العربـــي إن 
تجربتهـــم فـــي الروضـــة كانـــت ناجحه 
جدا، حيث اســـتطاعت الروضة التغلب 
علـــى قلقهـــم الختيـــار قـــرار التعلم عن 
بعـــد وطمأنتهم من خال وضع الحلول 
الفورية التي تتناسب معهم. حيث كان 
هنـــاك تواصـــل مســـتمر بيـــن المعلمـــات 

وأولياء األمور من أجل الطفل.
وقالت ولـــي أمر الطفلة دانـــي من روضة 
روان بـــأن الروضـــة اســـتطاعت تحقيـــق 
للطفـــل  المطلوبـــة  والكفايـــات  المهـــارات 
والتي لمســـتها في ابنها ومدى اســـتفادته 
مـــن طرائق التعليـــم المتنوعـــة والمبهجة 

في الوقت ذاته.
وأضافـــت ولية أمـــر الطفل طه درويش 
مـــن روضـــة كي جي كـــدز بأن المشـــاعر 
مختلطـــة بيـــن فرحـــة التخـــرج وحـــزن 
الفـــراق حيـــث أثبتـــت الروضـــة خـــال 
الجائحـــة قـــوة عطائهـــا وحرصهـــا على 
المطلوبـــة  للكفايـــات  أطفالهـــا  اكســـاب 
وتنمية شـــخصياتهم وصقلها وتهيئتهم 
للصف األول، وشـــكرت إدارة المدرســـة 
إخاصهـــم  علـــى  األكاديمـــي  والـــكادر 
بأبهـــى  التعليـــم  تقديـــم  فـــي  ودقتهـــم 

صورة.
وقالـــت وليـــة أمر الطفـــل عيســـى آخوند 
مـــن روضة كي جي كدز بـــأن الروضة قد 
قامـــت بدورهـــا علـــى أكمـــل وجه ســـواء 
بالتعليـــم المتزامـــن أو عـــن بعـــد، ولوحظ 
هـــذا على التطور الذي شـــهدت على ابنها 
وإتقانـــه للكفايـــات التعليميـــة، كما أصبح 
لديه قـــدرة عاليـــة على بنـــاء عاقات مع 
زمائـــه والتواصـــل معهـــم ومـــع معلماته، 
ودافعيتـــه  تعلمـــه  مســـؤولية  وتحمـــل 
الحصـــص  لحضـــور  وحماســـه  الكبيـــرة 

الدراسية.

ــة ــث ــدي ــح ــا ال ــي ــوج ــول ــن ــك ــت ــة ال ــطـ ــواسـ ــة عـــلـــى دروســــهــــم بـ ــع ــت ــم ــاء ال ــ ــف ــ إض

“باألناشيد”... هكذا تعلم أطفالنا “التباعد االجتماعي”

احتفــل المجلــس األعلــى للمرأة بالشــراكة مــع “زين البحرين” ومركز “كلفر بــاي” بتخريج ألف فتاة بحرينية أكملن بنجاح مســيرتهن 
التعليميــة والتدريبيــة فــي برنامــج “مخيــم التكنولوجيا للفتيات” الذي جرى إطاقه بالتعاون بين هذه األطراف الثاثة في ديســمبر 
من العام 2019 في إطار يوم المرأة الذي جرى تخصيصه ذلك العام للمرأة في مجال علوم المستقبل، وتنفيذًا لمبادرة التوازن بين 

الجنسين في مجال علوم المستقبل، وتعزيز توجه الفتيات نحو مجاالت علوم المستقبل في سن مبكرة.

وجاء هذا االحتفال الذي أقيم عبر تقنية 
االتصال المرئي بعد أن أكملت منتســـبات 
هـــذا البرنامج متطلبـــات اجتيازه بنجاح، 
وحضرن على مدى أكثر من عام ونصف، 
وعلى مراحل، ورش عمل نظرية وعملية 
تدربن خالها على المهارات واألساسيات 
فـــي مجـــال العلـــوم والتكنولوجيـــا، بمـــا 
في ذلـــك التفكير الخوارزمـــي والبرمجة 
والتشـــفير واألمـــن الرقمـــي وغيرهـــا من 
أساســـيات تكنولوجيـــا المعلومـــات. وقد 
انتســـبت لهذا البرنامج منـــذ اإلعان عنه 
ألـــف فتاة فـــي في الفئـــة العمريـــة 8-14 
سنة، من المدارس الحكومية والخاصة.

عـــن  االحتفـــال  خـــال  الكشـــف  وجـــرى 
فـــي  الشـــركاء  الثاثـــة  األطـــراف  عـــزم 
برنامـــج “مخيـــم التكنولوجيـــا للفتيـــات” 
االســـتمرار فـــي تنفيـــذه، وإقامة نســـخة 
ثانية منه كتدريب متقدم يســـتهدف 50 
إلـــى 100 مـــن الطالبـــات المتميـــزات في 
النســـخة األولى وتدريبهن على مواضيع 
متعـــددة مثل بنـــاء وتصميـــم التطبيقات 

اإللكترونية والبرمجة المتطورة.
وفـــي مداخلـــة لها خـــال حفـــل التخرج، 
هنَّأت مديرة مركز التوازن بين الجنسين 
في المجلس األعلى للمـــرأة رانيا الجرف 
الفتيـــات الخريجـــات، ووصفتهـــن بأنهـــن 
“رائـــدات المســـتقبل”، منوهـــة بحرصهـــن 
علـــى المثابـــرة وااللتـــزام بحضـــور ورش 
ومـــا  البرنامـــج،  تضمنهـــا  التـــي  العمـــل 
أظهرنـــه مـــن تفاعـــل وتميز مـــع مفرداته، 
بما يبشر بمستقبل مشرق لهن في مجال 
تقنيـــة المعلومـــات، خاصـــة وأن عدد من 
المشاركات أشرن في نهاية البرنامج إلى 
أنهن ســـيتوجهن في دارستهن الجامعية 
المســـتقبل.  وعلـــوم  التكنولوجيـــا  نحـــو 
وأعربت الجرف أيضا عن شـــكر المجلس 
األعلـــى للمـــرأة ألوليـــاء أمـــور منتســـبات 
البرنامـــج، والذيـــن حرصوا علـــى دعمهن 
وتوفيـــر البيئـــة الدراســـية المواتيـــة لهن 
رغـــم التحديـــات التي فرضتهـــا الظروف 

الصحية االستثنائية.
وأكدت الجـــرف أن نجاح برنامج “مخيم 

الوصـــول  فـــي  للفتيـــات”  التكنولوجيـــا 
وتدريـــب هذا العـــدد الكبير مـــن الفتيات 
البحرينيـــات يمثل دعما كبيـــرا لتوجهات 
الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 
الراميـــة إلـــى تعزيـــز حضـــور المـــرأة فـــي 
الحيـــوي،  المعلومـــات  تقنيـــة  مجـــال 
معربـــة عن عزم المجلـــس مواصلة العمل 
مـــع الشـــركاء فـــي تنفيـــذ هـــذا البرنامـــج 

وتطويره واالرتقاء بمخرجاته.
التنفيـــذي  المديـــر  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
لعاقـــات االتصـــال المؤسســـي وعاقات 
المســـتثمرين في “زين البحرين” الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة عن شـــكره 
كل  وتقديـــم  للمـــرأة  األعلـــى  للمجلـــس 
البرنامـــج،  هـــذا  لنجـــاح  الـــازم  الدعـــم 
وقال إن هـــذا البرنامج يأتي انطاقا من 
شـــعور “زين البحريـــن” بالمسؤولية تجاه 
بالخبرات  وتزويدهن  الفتيات  تحفيز 
التكنولوجيا  عالم  لدخول  الازمة 
الواعد والمشوق، ولفـــت إلى أن البرنامج 
الرابع  المتحدة  األمم  هدف  مع  ينسجم 

للتنمية المستدامة المتمثـــل فـــي )ضمان 
الخامس  الهدف  وكذلك  الجيد(،  التعليم 
)المساواة بين الجنسين(، والهدف الثامن 

)العمل الائق ونمو االقتصاد(.
لشـــركة  المؤســـس  العضـــو  قالـــت  فيمـــا 
“كلفـــر باي” الشـــيخة لطيفـــة بنت محمد 
آل خليفـــة إن المشـــاركات فـــي برنامـــج 
تعلمـــن  للفتيـــات”  التكنولوجيـــا  “مخيـــم 

الترميز  مهارات  المبادرة  هذه  بفضل 
باإلضافة  الروبوت،  علوم  وأساسيات 
المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  أسس  إلى 
الضرورية  والمعارف  واالتصاالت، 
في  باالنترنت  دائما  متصل  لمجتمع 
المستقبل، وجـــرى تطويـــر مهاراتهن في 
االطاع  وحب  النقدي  التفكير  مجـــال 
أهمية  إدراك  على  وتشجيعهن  والحوار، 

اإلبداع واالبتكار كوسائل فاعلة لتخطي 
ونوهـــت  والمستقبلية.  الحالية  العقبات 
بإتقـــان الفتيـــات المشـــاركات كثيـــر مـــن 
العمـــل  ســـوق  فـــي  المطلوبـــة  المهـــارات 
فـــي المســـتقبل وذلك فـــي بيئـــة تعاونية 
وداعمـــة، وبقدرتهـــن على إنشـــاء مواقع 
ويب، وألعابًا برمجية، ومشـــروعات ذات 

معنى باستخدام التعليمات البرمجية.

تخريج ألف فتاة بحرينية في برنامج مخيم التكنولوجيا للفتيات

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

1000 فتاة بحرينية يحجزن مقاعدهن في تقنية المعلومات
ــوازن بــيــن الــجــنــســيــن” ــ ــتـ ــ ــادرة “الـ ــ ــب ــ ــذ م ــفــي ــرأة” يـــواصـــل تــن ــمـ ــلـ ــى لـ ــ ــل ــ “األع
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لـــوزارة  التابـــع  الطبـــي  الفريـــق  حســـم 
الصحـــة خالفـــا بيـــن أبنـــاء متوفيتين من 
قريـــة بـــوري، إحداهمـــا توفيـــت بأســـباب 
وفـــاة طبيعيـــة والثانيـــة توفيـــت بســـبب 
مضاعفات فيـــروس كورونـــا )كوفيد 19(، 
وذلك بعـــد أن دار لغط كبير عندما أنكرت 
بنات المتوفاة وفاة طبيعية أنها والدتهما، 
كيف حدث ذلك وما المالبسات والظروف 
التـــي صاحبـــت عملية دفـــن المتوفيتين؟ 

نجدها بين السطور التالية:
لـــم تمـــر دقائق علـــى وصـــول جثمانها إلى 
مقبـــرة قرية بوري، حتى حدث ما لم يكن 
في الحســـبان، حيث اشتبه فريق تغسيل 
الموتـــى النســـائي فـــي المقبـــرة فـــي جثة 
امـــرأة مســـنة توفيـــت وفـــاة طبيعيـــة في 

قريـــة بـــوري نهايـــة األســـبوع الماضي مع 
امرأة ثانية توفيت نفس اليوم في القرية 
بســـبب إصابتها بفيـــروس كورونا )كوفيد 
19( ولكـــن مـــن المقـــرر أن تدفـــن بمقبـــرة 
كـــرزكان فـــي وقت قريـــب من العصـــر، إذ 
يتـــم دفـــن ضحايـــا فيـــروس كورونـــا في 

المنطقة.
وبحسب شهود عيان، فإن فريق التغسيل 
النســـائي المكـــون مـــن 4 نســـاء والمكلـــف 
بتغســـيل جثث النساء في قرية بوري، لم 
يركـــزن على وجـــه المتوفاة بشـــكل جيد، 
واشتبهن بجثة المرأة التي توفيت بسبب 
مضاعفـــات فيـــروس كورونـــا، والتـــي من 
المفتـــرض أن تدفـــن فـــي مقبرة كـــرزكان، 
وقمـــن بإبالغ المعنيين في المقبرة بشـــأن 

هذا االشتباه.
وصـــادف وجـــود اثنين من أهـــل المتوفاة 

المصابـــة بفيـــروس كورونـــا، وهمـــا أحـــد 
أحفادها وابن شـــقيقها، فطلبن من األخير 
أوال أن يدخـــل للمغتســـل ويعايـــن الجثـــة 
إذا كانـــت هي لعمته أم ال، وبعد مشـــاهدة 
وجهها أفاد بأنها جثة عمته فعال، ثم طلب 
مـــن حفيدهـــا المعاينة وأكد نفـــس الكالم، 
وهـــو ما دفـــع الجميع لالعتقـــاد أنه حصل 
تبـــادل بين الجثتين فـــي الوقت الذي كان 
ابـــن المتوفـــاة موجودا فـــي المقبرة ولكن 
لـــم يتـــم الســـماح لـــه بســـبب االشـــتباه أن 
الجثة ليست لوالدته، األمر الذي دفع أهل 
المتوفـــاة لالتصـــال بمشـــرحة مستشـــفى 

السلمانية وإبالغهم باألمر.
وقامـــت إدارة المشـــرحة باالتصال بفريق 
الدفاع المدني، الذي يقوم بدفن المتوفية 
جـــراء فيـــروس كورونـــا بمقبرة كـــرزكان، 
والطلب منهم وقف إجراءات الدفن فوًرا، 

إذ أنهـــى األهالي الصـــالة عليها وبدأ فريق 
الدفـــاع المدني إجـــراءات الدفان، إال أنهم 

توقفوا في اللحظة األخيرة.
وأرســـلت إدارة المشـــرحة ســـيارة إلعـــادة 
جثـــة المرأة المصابة بفيروس كورونا مرة 
أخـــرى مـــن مقبـــرة كـــرزكان إلى مشـــرحة 
كمـــا  هويتهـــا،  مـــن  للتأكـــد  الســـلمانية، 
تواصلـــت إدارة الدفـــاع المدني بالمعنيين 
فـــي مقبـــرة بـــوري وأخبروهـــم بضـــرورة 
إخالء المغتســـل وتـــرك الجثة في الداخل 

فـــورا حتى وصـــول فريق الدفـــاع المدني 
لتعقيمه.

بينما أرسلت إدارة المشرحة فريقا لمقبرة 
بـــوري للمعاينة والتحقيـــق من هوية جثة 
الموجودة فـــي مقبرة بوري والمطابقة مع 
األوراق الرســـمية التي أثبتت عدم وجود 
تبادل، لكن أهل المتوفاة أصروا أنها ليست 
جثة قريبتهم، األمر الذي دفع أفراد فريق 
المشرحة لدعوة بنات المتوفاة للمساعدة 
في التعرف على هويتها، إال أنهن اشتبهن 

أيًضـــا بأنها المتوفاة األخـــرى، وأفدن بأنها 
ليست والدتهن.

فريق المشـــرحة أصر علـــى موقفه وطلب 
كانـــت  شـــخصا  يدخـــل  أن  العائلـــة  مـــن 
المتوفـــاة تســـكن معـــه، والمعنـــي هو أحد 
أبنائها، وبعـــد معاينته لها وعلى الرغم من 
بعض التغيـــرات التي حصلت على وجهها 

إال أنه حسم األمر وأفاد بأنها والدته.
وبعد ساعات من انتظار أهالي المتوفيَتين 
فـــي كل مـــن مقبرة بـــوري وكـــرزكان أخبر 
المعنيـــون فـــي المقبرتين أنه تـــم التحقق 
مـــن هويـــة المتوفيَتيـــن وال يوجـــد تبادل 
للجثتيـــن وإنمـــا حصـــل اشـــتباه وســـيتم 
بفيـــروس  المصابـــة  نقـــل جثمـــان  إعـــادة 
كورونـــا لمقبرة كـــرزكان، وانتهت مراســـم 
التشـــييع والدفان في ساعات متأخرة من 

نفس الليلة.

أهالي بوري يشتبهون في جثتين المرأتين قبل دفنهما
ــة ــي ــع ــي ــب ــة وفــــــــاة ط ــ ــي ــ ــان ــ ــث ــ األولــــــــــى مــــتــــوفــــاة بــــــ “كــــــــورونــــــــا” وال

فريق التغسيل 
النسائي وبناتها 
لم يتعرفن عليها

فريق صحي وصل 
المقبرة ووجه 

بوضع الحلول
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أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

أعلـــن معهـــد البحريـــن للتنميـــة السياســـية عـــن تنظيمـــه نـــدوة 
جماهيريـــة غـــدا الثالثـــاء 29 يونيو الجـــاري بعنـــوان “منظومة 
التشـــريع ومراكـــز صنـــع القـــرار: إضـــاءات مـــن مســـيرة العمـــل 
البرلمانـــي فـــي مملكـــة البحريـــن”، تزامًنـــا مـــع االحتفـــال باليوم 
الدولي للعمل البرلماني؛ يشارك فيها كمتحدثين رئيسة مجلس 
النواب فوزية بنت عبدهللا زينل، ورئيس مجلس الشـــورى علي 
بن صالح الصالح ورئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن 

العسومي.
وبهذه المناســـبة؛ أكدت المدير التنفيذي للمعهد، األستاذة إيمان 
جناحـــي، أهمية مواصلة التعريف بالمســـيرة التنموية الشـــاملة 
التي يقودها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، ومـــا حققتـــه مـــن إنجـــازات ملموســـة فـــي مختلـــف 

المجاالت، السيما في الجانبين الديمقراطي والبرلماني.
وأضافـــت جناحـــي أن هـــذه النـــدوة تأتـــي انطالًقا مـــن أهداف 
ورســـالة المعهد في تعزيز الديمقراطية، وتنمية المجتمع، ونشر 
الوعـــي والمعرفة بدور الســـلطة التشـــريعية، وأهميتها المتمثلة 
بمجلســـي الشـــورى والنـــواب؛ تزامًنا مع الذكرى الســـنوية لليوم 
الدولـــي للعمـــل البرلماني، والذي يأتي تأكيـــًدا على أهمية ودور 
البرلمانـــات فـــي عمليـــة صنع القرار والتشـــريع ومـــا تمثله كأحد 
ركائـــز الديمقراطيـــة وإســـهاماتها فـــي تحقيـــق أهـــداف التنمية 

المستدامة.
وســـيتم خـــالل الندوة اســـتعراض تاريـــخ العمـــل البرلماني وما 
حققتـــه مملكـــة البحريـــن مـــن تقـــدم رفيـــع وتطـــور الفـــت فـــي 
مســـيرة إنجازات العمل الديمقراطي والمؤسسي، والذي أرسى 
قواعده ميثاق العمل الوطني من خالل الممارســـات الحضارية 
والدســـتورية التي رســـخت دولة القانون والمؤسسات في ظل 

المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجاللة الملك.
ونوهت األســـتاذة إيمان جناحي إلى التعاون والتنســـيق القائم 
بيـــن معهـــد البحريـــن للتنمية السياســـية والســـلطة التشـــريعية 
ممثلة في مجلســـي الشـــورى والنواب، مقدمة شـــكرها لرئيسي 
المجلســـين علـــى المشـــاركة الدائمة فـــي فعاليات المعهـــد، وبما 
يحقـــق األهـــداف المشـــتركة التـــي تصـــب فـــي مصلحـــة العمل 
السياســـي في مملكـــة البحرين، كما تقدمت بالشـــكر إلى رئيس 

البرلمان العربي على مشاركته في أعمال الندوة.
ودعـــت المديـــر التنفيـــذي لمعهـــد البحريـــن للتنميـــة السياســـية 
الجمهـــور مـــن مختلف فئات المجتمع إلى المشـــاركة في الندوة 

.bipd.org بالتسجيل عبر الموقع اإللكتروني الرسمي للمعهد

“تنسيقي العاصمة” يهنئ باعتماد المنامة مدينة صحية

“التنمية السياسية” يسلط الضوء على مسيرة العمل البرلماني

ــاد الــقــديــم والـــزنـــج الــخــدمــيــة ــبـ ــة احــتــيــاجــات الـ ــع ــاب ــت م

التشـــريعية الســـلطة  بـــدور  الوعـــي  ونشـــر  الديمقراطيـــة  تعزيـــز 

هنـــأ المجلس التنســـيقي لمحافظة العاصمة بمناســـبة 
مدينـــة  “المنامـــة  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  اعتمـــاد 
صحيـــة” كأول عاصمـــة فـــي إقليـــم شـــرق المتوســـط 
تنال هذا اللقب، في إنجاز جديد يضاف إلى سجالت 
المملكـــة فـــي المجـــاالت الصحيـــة والتنموية، مشـــيًدا 
بجهود محافظـــة العاصمة وجميع الجهات الحكومية 
والخاصـــة ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي واألهالـــي 

الذين تكاتفوا جميًعا إلنجاح هذا المشروع الرائد.
جاء ذلك خالل ترؤس محافظ العاصمة الشيخ هشام 
بن عبدالرحمن آل خليفة اجتماع المجلس التنســـيقي 
الســـادس لمحافظة العاصمة في دورته الثالثة 2021، 
الـــذي عقـــد عبر االتصـــال المرئـــي بمشـــاركة األعضاء 
ممثلي الجهات المختلفة، إذ استعرض المجلس تقرير 
الزيـــارة الميدانيـــة للجنة األحوال العامـــة بالمحافظة 
إلـــى منطقـــة البـــالد القديم، والـــذي رصـــد احتياجات 
األهالي المتمثلة في تشجير وتجميل شارعي الشيخ 
ســـلمان الرئيســـي والبالد القديـــم، إضافة إلى إنشـــاء 
القديـــم الصحـــي،  البـــالد  للســـيارات بمركـــز  مواقـــف 

وآخر بجانب مدرســـة البالد القديم االبتدائية للبنات، 
وصيانة شـــبكة تصريف مياه األمطار، واإلســـراع في 
صيانة وترميم مدرســـة المباركـــة العلوية في منطقة 

الخميس وجعلها أحد المعالم التاريخية.
وأطلـــع المجلـــس كذلك على عرض مرئـــي تناول أهم 
االحتياجـــات الخدميـــة والبلديـــة فـــي منطقـــة الزنج، 
والطـــرق  األرصفـــة  وصيانـــة  تطويـــر  أبرزهـــا  ومـــن 
بمجمعـــي 359 و360، وإنشـــاء ممشـــى علـــى طريـــق 
رقـــم 5909، وتزين الطرق بالقرب مـــن حديقة الزنج، 
إضافـــة إلـــى إزالـــة مخلفـــات البنـــاء المتكدســـة فـــي 

الســـاحة بالقرب من شـــارع 60. وتابع المجلس تقريًرا 
لوزارة الصحة بشأن آخر مستجدات مكافحة جائحة 
فيـــروس كورونـــا، والذي بيـــن انخفاًضـــا ملحوًظا في 
عـــدد اإلصابـــات خالل الفترة الســـابقة، مع ارتفاع في 
عـــدد المتعافين، وزيادة اعـــداد الذين تلقوا اللقاح من 
المواطنيـــن والمقيمين، إذ جاء ذلك كنتيجة مباشـــرة 
إللتـــزام المجتمع بقرارات اللجنة التنســـيقية والفريق 
الطبي الوطني، كما شـــدد التقرير على أهمية مواصلة 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة لضمان 

سالمة المجتمع من مخاطر هذا الوباء.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  رعايـــة  تحـــت 
الشـــمالية  المحافظـــة  نظمـــت  العصفـــور، 
بحضور نائب المحافظ العميد خالد ربيعة 
سنان الدوسري وعضو المجلس التنسيقي 
بالمحافظة وفاء الشربتي ومنسق برنامج 
المـــدن الصحية لدى وزارة الصحة بشـــرى 
الهنـــدي، حملـــة تطعيـــم “يـــدا بيـــد لنهـــزم 
جائحـــة كورونا”، وشـــملت تطعيم عدد من 
كبـــار الســـن وأصحـــاب العزيمـــة بالتعـــاون 
مـــع وزارة الصحة وجمعيـــة عالي الخيرية 
وذلـــك  عالـــي،  منطقـــة  فـــي  خيـــر  بصالـــة 
دعمـــا للحملة الوطنيـــة للتطعيم، لمكافحة 
فيروس كورونا وصوال للمناعة المجتمعية 

والعتماد عالي مدينة صحية.
وقـــال محافـــظ الشـــمالية إن تنظيـــم هذه 
الحملة يأتي انطالًقا من حرص المحافظة 
فـــي تعزيـــز تضافر الجهود الرســـمية وغير 
المناعـــة  اســـتجابة  لتســـهيل  الرســـمية، 

وذوي  الســـن  كبـــار  بتطعيـــم  الجماعيـــة 
العزيمة في المواقع القريبة من سكنهم.

ونـــوه المحافـــظ بدعـــم الفريـــق الوطنـــي 
الطبـــي للتصـــدي لفيروس كورونـــا للحملة 
وتسهيل إيصال اللقاح لكبار السن وتوفير 
الرعايـــة الصحيـــة لهـــم، مؤكـــًدا اســـتمرار 
المحافظـــة في تنظيـــم الحملة فـــي األيام 
القادمـــة ومشـــيًدا بمجلـــس إدارة جمعيـــة 
عالـــي الخيرية لجعل السياســـات الصحية 
ضمـــن أولوياتهـــم العتمـــاد عالـــي مدينـــة 

صحية،
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس جمعيـــة عالـــي 
الخيرية السيد حسن العالي عن بالغ شكره 
الشـــمالية علـــى إطـــالق هـــذه  للمحافظـــة 
المبادرة لتطعيم كبار الســـن وذوي العزيمة 
الذيـــن بدورهـــم عبـــروا عـــن ارتياحهم من 
تســـهيل إجراءات حصولهم على التطعيم 

في مناطق سكنهم.

حملة تطعيم لكبار السن وذوي العزيمة في عالي
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سائق ثقيل / سائق باص

شروط التقدم:
1.   بحريني الجنسية 

2.   حامل للرخصة ) 3 سنوات و اكثر (
3.   شهادة ثانوية أو أدنى 

4.   عاطل - مسجل في وزارة العمل والتنمية االجتماعية

)SECURITY( حارس أمن

شروط التقدم:
1.   بحريني الجنسية

2.   حامل لشهادة الحراسة GTS - Guards Training School )شرط اساسي( 
3.   شهادة ثانوي أو أدنى 

4.   عاطل - مسجل في وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تسلم المستندات المطلوبة بالحضور الشخصي لمقر الشركة: 
• السيرة الذاتية

• نسخة ملونة من البطاقة الذكية
• نسخة ملونة من الجواز 

• نسخة ملونة من رخصة القيادة 
• ارفاق شهادة الحراسة لوظيفة حارس أمن

 HEAVY DRIVER ( BUS DRIVERS( 

مطلوب للتوظيف

شركة ناصر سعيد الهاجري للمقاوالت
 NASSER S ALHAJRI CORPORATION

منطقة المعامير  الطابق األول –  مبنى 2400 – طريق 3366 – مجمع 633

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

محرر الشؤون المحلية



تداول المغردون والنشطاء في قروبات 
تطبيـــق “الواتســـاب” أخبـــارا تبعث على 
الفرح تتعلق برصيد اإلجازات المتعاقبة 
األحيـــان  بعـــض  فـــي  تتكـــدس  التـــي 
خصوصا في يوليو المقبل، مؤكدين أن 
أيام اإلجازات المتكدســـة تشكل مصدر 

فرح للموظف ولربة البيت.
ويأخذنـــا هـــذا المســـار اللطيـــف، لعـــادة 
كثيريـــن بفترة ما قبـــل كورونا، إذ كانوا 
اإلجـــازات  أخبـــار  باهتمـــام  يتبادلـــون 
الســـنوية، وموقـــع تركزهـــا مـــن الفتـــرة 
كانـــوا  ومـــا  العـــام،  طـــوال  الزمنيـــة 
يتداولونـــه بســـعادة عـــن اقتـــراب يـــوم 
الخميس من كل أســـبوع، واصفين إياه 

بـ “الخميس الونيس”.
وعلى الرغم من ظروف الجائحة والتي 
قلبت نمط الحياة االجتماعي رأسًا على 
عقـــب، إال أنهـــا وفـــي المقابـــل، منحـــت 
كثيريـــن في القطاعين العـــام والخاص، 
وكذلك لمنتســـبي القطاعـــات التعليمية 
المختلفـــة وغيرهـــم “إجـــازة إجباريـــة” 

تتمثل في العمل والدراسة عن بعد.
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، يظـــل لإلجازة 
الجميـــل  وطعمهـــا  رونقهـــا  الرســـمية 
والمختلف والخاص جدا، والذي يخول 
الجميع - بال اســـتثناء - صالحية “تكبير 

المخدة” حتى وقت متأخر من الظهر.
ويقودنـــا مسلســـل إجـــازات يوليـــو هذا 
العـــام كالتالي: 19 يوليـــو )يصادف يوم 
االثنين( وقفة عرفة، 20 يوليو )الثالثاء( 
أول أيـــام العيـــد، 21 يوليـــو )األربعـــاء( 
ثانـــي أيام العيـــد، 22 يوليـــو )الخميس( 

ثالـــث أيـــام العيـــد، 23 يوليـــو )الجمعـــة( 
إجازة، 24 يوليو )الســـبت( إجازة، األحد 

25 يوليو )صرف الرواتب(.
والظريـــف فـــي مـــا هـــو متـــداول عن ما 
ســـموه بـ “يوليو الســـعيد”، اإلشـــارة إلى 
أن يوم 15 يوليو )يصادف يوم خميس( 
هـــو موعـــد صـــرف عـــالوة دعـــم اللحم 
وغـــالء المعيشـــة، الجمعـــة التـــي تليهـــا 
وتصـــادف يـــوم 16 يوليو )يـــوم إجازة، 
وأخيـــرا الســـبت 16 يوليـــو يـــوم إجازة 

أيضا(.
وكان مواطنـــون ونـــواب قـــد دعـــوا في 
فترات زمنية ماضية، إلى تعطيل اليوم 
الـــذي يتخلل اإلجـــازات الطويلـــة، الذي 
يعثـــر خطـــط الكثيـــر مـــن العوائـــل فـــي 
الســـفر والترحـــال وفـــي زيـــارة األقارب 
بـــدول الخليـــج العربـــي تحديـــدا، حيث 
وصـــف البعـــض منهـــم هـــذا اليـــوم بالــــ 

“النحيس”.
هـــذا،  النحيـــس”  “اليـــوم  بيـــن  ومـــا 
والقصيـــرة  الطويلـــة  واإلجـــازات 
والمتقطعة والمتكدســـة، يترقب الناس 
ســـبتمبر المقبل، وكيف ســـيكون الفصل 
فـــي ظـــل مزاجيـــة  الجديـــد  الدراســـي 
فيـــروس كورونا فـــي الصعود والهبوط، 
أم  بعـــد،  عـــن  التعليـــم  ســـيكون  وهـــل 

سيعود لسابقه عهده، وهللا أعلم.

المواطنون يترقبون يوليو “السعيد”

سيد علي المحافظة

عقـــد رئيس المجلـــس البلدي الشـــمالي 
أحمد الكوهجي وعضو المجلس البلدي 
رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة 
الوداعـــي  شـــبر  األول  الدائـــرة  ممثـــل 
اجتماعا ثنائيا ناقش في ســـياقه جملة 

من القضايا المهمة للعمل البلدي.
وأثنـــى الكوهجـــي علـــى جهـــود البلدي 
شـــبر الوداعـــي فـــي بنـــاء الشـــراكة مـــع 
مجموعة الحاج حســـن العالـــي بتزويد 
األســـمنتية،  بالكراســـي  باربـــار  ســـاحل 
مشـــيرا إلـــى أن ذلـــك اإلنجـــاز يحســـب 

للبلدي الوداعي.
بالمســـؤولية  الكوهجـــي  وأشـــاد 
االجتماعيـــة لمجموعـــة الحـــاج حســـن 
العالي ودعمهـــا للمشـــاريع االجتماعية، 
اســـتعرض  االجتمـــاع  ســـياق  وفـــي 

لمشـــروع  العمـــل  برنامـــج  الوداعـــي 
جـــرى  الـــذي  باربـــار  ســـاحل  تحســـين 
إعـــداده والتحـــرك بشـــأنه منـــذ بدايـــة 
العـــام 2021.  وبيـــن المحطـــات المهمة 
لالجتماعـــات التنســـيقية التـــي عقدهـــا 
مع بلدية الشـــمالية للتعـــاون في تنفيذ 
المشـــروع وبين المصاعـــب التي حالت 
دون اســـتكمال تنفيذ برنامج المشروع 
بســـبب المصاعب التـــي خلفتها جائحة 

الوباء كورونا.
وأثنى الوداعي على التعاون المسؤول 
البلـــدي  المجلـــس  رئيـــس  أبـــداه  الـــذي 
إنجـــاز  مهمـــة  تيســـير  فـــي  الشـــمالي 
إلـــى  وإرســـالها  الرســـمية  الخطابـــات 
الجهـــات المســـتهدف دعوتهـــا للتعـــاون 
في دعم مشروع تحسين ساحل باربار.

استكمال خطة تحسين ساحل باربار بالشراكة مع “الخاص”
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حميـــدان: 19 مذكـــرة تفاهـــم لتدريـــب 10 آالف حتـــى نهايـــة 2021

قــال وزيــر العمل والتنمية االجتماعيــة جميل حميدان إن صندوق 
العمل”تمكيــن” تمكــن من تدريب 4000 باحــث عن عمل منذ إطالق 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة، البرنامــج الوطنــي للتوظيــف في نســخته الثانية 

في يناير 2021.

جـــاء ذلـــك خـــالل كلمـــة الوزيـــر 
جائحـــة  لملتقـــى  االفتتاحيـــة 
)تحديـــات  كورونـــا  فيـــروس 
وفـــرص( الذي يناقـــش تحديات 
قطـــاع  علـــى  كورونـــا  جائحـــة 
الحلـــول  أبـــرز  مـــع  التدريـــب 

للتصدي لها.
وذكـــر الوزير حميـــدان أن جهود 
الوزارة متواصلة لتحقيق هدف 
تدريـــب 10,000 باحث عن عمل 
حتـــى نهايـــة العـــام، حيـــث يتـــم 
جـــزء مـــن التدريـــب مجانـــا من 
المعاهد والشركات االستشارية، 
مؤكـــدا أنه تم توقيـــع 19 مذكرة 
الهـــدف  هـــذا  لتحقيـــق  تفاهـــم 
واســـتمرار عمليـــة التدريب رغم 
خـــالل  االســـتثنائية  الظـــروف 
جائحة فيـــروس كورونا )كوفيد 

 .)19
  تحديات القطاع 

وفي مداخلته اســـتعرض رئيس 
للمعاهـــد  البحرينيـــة  الجمعيـــة 
نـــواف  الخاصـــة  التدريبيـــة 
الجشـــي في الملتقى التحديات 
التي تواجه قطاع التدريب منذ 
بـــدء جائحة كورونـــا )كوفيد19( 
ومنها توقف األعمال بشـــكل تام 
لألنشـــطة التجاريـــة والـــذي أدى 
إلـــى األضرار بســـير العمـــل وأثر 
على كثير من المشاريع التجارية 
وما صاحبه من تسريح وتوقيف 
الكثيـــر مـــن المســـتخدمين فـــي 
أوقـــف  ممـــا  القطاعـــات،  كافـــة 
عمليـــات التدريـــب بشـــكل كامل 

في هذه الفترة.
توقـــف  إلـــى  الجشـــي  وأشـــار 
العمـــل  عـــن  التدريـــب  معاهـــد 
نهائيـــا حيـــت إنهـــا تعتمـــد علـــى 
تدريـــب البحرينيين المدعومين 
مـــن “تمكيـــن” حيـــث إن الدعـــم 
والتوظيـــف توقف تبعـــه توقف 
العملـــي  وخاصـــة  التدريـــب 
منه،موضحـــا أن الوضع أدى إلى 
منع مؤسسات التدريب من وضع 
التدريبيـــة  والبرامـــج  الخطـــط 
التـــي مـــن شـــأنها المســـاهمة في 
تطوير العنصر البشري البحريني 
كمـــا كان قبـــل الجائحـــة، وذلـــك 
لعـــدم وجـــود رؤيـــة واضحة عن 
فترات اإلغالق والفتح لألنشطة 
التجارية والتي كانت تغلق على 

فترات متفاوتة إضافة إلى تنوع 
األنشطة التي يتم توقيفها.

حلول مبتكرة

 وفي هذا الصدد، اقترح الجشي 
بعض الحلول التي منها مساعدة 
وتقليـــص  التدريـــب،  قطـــاع 
خاصـــة  التشـــغيلية  التكاليـــف 
بمقـــرات التدريـــب التـــي أجبرت 
اإلغـــالق  إلـــى  المعاهـــد  أغلـــب 
الكلـــي، والتوجـــه إلـــى التدريب 
اإللكتروني والذي يمكن تطبيقه 
فـــي كافـــة المجـــاالت التدريبية 
باعتبـــاره المخـــرج الوحيـــد فـــي 
ظل ظروف الجائحة الذي سهل 
علـــى بعـــض المعاهد االســـتمرار 

في مزاولة العمل.
للتدريـــب  التوجـــه  اقتـــرح  كمـــا 
المتخصـــص،  والمهنـــي  الفنـــي 
االندمـــاج  حـــل  إلـــى  واالتجـــاه 
التشـــغيلية  التكلفـــة  لتقليـــل 
الســـوق  تحديـــات  لمواجهـــة 
والقـــدرة على االســـتمرار، داعيا 
إلـــى التوســـع اإلقليمـــي والبحث 
البحريـــن،  خـــارج  أســـواق  عـــن 
وتطويـــر البرامج التي تتناســـب 
مع متطلبات سوق العمل الحالية 
واحتياجـــات الشـــركات ورغبات 
الباحثيـــن عن العمـــل، فضال عن 
االتجـــاه للتركيـــز علـــى التدريب 
التدريـــب  وبرامـــج  العملـــي 
المطلوبـــة حيـــث تمكنـــت بعض 
المعاهد من تعديل وتطوير كثير 
مـــن البرامـــج العمليـــة لتناســـب 
التدريـــب اإللكتروني والتدريب 

عن بعد. 

جاهزية القطاع

خبيـــر  أثـــار  مداخلتـــه،  وفـــي   
إبراهيـــم  المؤسســـي  التقييـــم 
التســـاؤالت  بعـــض  التميمـــي 
للتفكيـــر خـــارج الصنـــدوق فيما 
يخص قطـــاع التدريب والتوجه 
لالقتصـــاد المســـتقبلي والتركيز 
علـــى االبتـــكار في هـــذا القطاع، 
قطـــاع  جاهزيـــة  أن  مؤكـــدا 
التدريب في الخليج للمســـتقبل 
تبلـــغ 36 % فقـــط، فـــي الوقـــت 
لالســـتعداد  العالـــم  بـــدأ  الـــذي 
منـــذ 2008 لمواجهـــة التغيـــرات 
المســـتقبلية االقتصاديـــة حيـــث 

إن أكبـــر 5 قطاعـــات حاليـــا هـــي 
شـــركات التكنولوجيا، وال وجود 

للشركات الطاقة في العالم.

ابتكار األسواق 

 ودعـــا التميمي إلـــى االبتكار في 
األســـواق خـــارج إطـــار المألوف 
فـــي مجال التطـــور التكنولوجي 
والتدريب والتعليم في مجاالت 
االقتصـــادات  ومنهـــا  جديـــدة 
الجديـــدة فـــي مجـــال التقنيـــات 
النوويـــة  والتقنيـــات  الطبيـــة 
والطاقـــة  الســـيبراني  واألمـــن 
الكبريـــت  المنخفضـــة  الوقـــود 
الفضاء،واســـتغالل  وعلـــوم 
لمواكبـــة  المتاحـــة  األدوات 
هـــذه  فـــي  العالميـــة  التطـــورات 
مهـــن  الســـتحداث  المجـــاالت 

جديدة.
يحتـــاج  العالـــم  أن  وتابـــع 
األمـــن  فـــي  متخصصيـــن  إلـــى 
لدينـــا  إن  حيـــث  الســـيبراني، 
وال  الســـيبراني،  لألمـــن  هيئـــة 
وجـــود للتدريب في هذا المجال 
فضـــال عـــن عـــدم ابتـــكار ســـوق 
أن  المجـــال، متوقعـــا  هـــذا  فـــي 
تستبدل المصانع الكبيرة العمال 
“بالربوتـــات”، وأن الحاجـــة إلـــى 
التوجـــه لتدريب للعمال والطلبة 

لبرمجة “الربوتات”.
بـــأن  كالمـــه  التميمـــي  وأنهـــى 
جائحـــة كورونـــا أثبتـــت الحاجة 
واألمـــن  الدوائـــي  األمـــن  إلـــى 
المائـــي واألمـــن الدوائـــي، داعيا 
إلـــى ريـــادة األعمـــال فـــي هـــذه 
المجال والتركيـــز على التدريب 
علـــى لالقتصـــاد المســـتقبل، بدال 
مـــن االقتصـــادات الحاليـــة التي 
لـــن تكـــون موجـــودة فـــي الفترة 

القادمة.

 الرشاقة المؤسسية
الرئيـــس  ركـــز  جهتـــه،  مـــن   

التطويـــر  لشـــركة  التنفيـــذي 
الوظيفي وتميز األعمال وجدي 
أبـــو شـــباب أثنـــاء مداخلته في 
الملتقـــى علـــى قيـــادة االبتـــكار 
القطـــاع  فـــي  المؤسســـي 
الرشـــاقة  الخاص،واعتمـــاد 
المؤسسية التي لها عالقة لنقل 
المؤسسة من مرحلة إلى أخرى 

من خالل األدوات المتاحة. 
وقـــال إن المطلـــوب فـــي هـــذه 
القيـــادي  الســـلوك  هـــو  الفتـــرة 
حيـــث  المؤسســـي،  االبتـــكار  و 
الخـــاص  قطـــاع  دراســـات  إن 
نتائجهـــا  أثبتـــت  العالـــم  حـــول 
أن المشـــكلة لـــدى القيادات في 
فـــي  ليـــس  االبتـــكار  موضـــوع 
المعرفـــة بـــل فـــي الســـلوك، كما 
رأت أن هنـــاك قيـــادات عديـــدة 
مقتنعة أن االبتـــكار على الورق 

ولكنها ال تدعمه في التطبيق. 
أن  ذكـــرت  الدراســـة  أن  وبيـــن 
تحقـــق  لـــن  االبتـــكار  أهـــداف 
مـــن  الحقيقيـــة  المشـــاركة 
القيـــادات الرئيســـية، وأن علـــى 
هـــذه القيـــادات تطويـــر ثقافـــة 
مؤسســـية قائمـــة علـــى االبتكار 
مع تطويـــر عملياتها، كما أثبتت 
أن العديد من القيادات تخشـــى 
بـــل  االبتـــكار  فـــي  المخاطـــرة 
تتجنـــب تحليـــل الوضـــع القائم 

وتصحيح االنحرافات.
التنفيـــذي  الرئيـــس  واختتـــم 
لشركة التطوير الوظيفي وتميز 
عمليـــة  االبتـــكار  أن  األعمـــال 
مستمرة تراكمية وليس فعالية 
أو حـــدث ســـريع لمـــرة واحـــدة، 
وأن المؤسســـات لـــن تبقى على 
قيـــد الحيـــاة أو تحافـــظ علـــى 
ابتـــكار،  مكانتهـــا الحاليـــة دون 
فضـــال أن علـــى المؤسســـات أن 
تبحث علـــى شـــركاء حقيقيين 
النمـــو  فـــي  علـــى  يســـاعدونها 

واالزدهار.

جميل حميدان

ليلى مال اهلل

قالت اختصاصية التغذية العالجية أريج السعد إن للسمنة عالقة بزيادة احتمالية اإلصابة بكورونا واحتمالية اإلصابة باألعراض الشديدة، إذ 
أوضحت آخر الدراسات أن 72 % من مرضى العناية المركزة الذين هم بحاجة لتنفس اصطناعي يعانون من السمنة.

وأرجعت السعد أسباب ذلك، خالل اللقاء المباشر عبر “انستغرام” لجنة الشباب بالمجلس األعلى للمرأة بشأن األنماط الحياتية الصحية الناجحة 
خالل الجائحة، إلى أن زيادة الوزن تؤدي إلى ارتفاع األجسام المحفزة لاللتهاب، والتي تؤدي بدورها إلى خفض كفاءة الجهاز المناعي.

وأكـــدت عدم وجود وصفـــة أو خلطة 
ســـحرية لتجنـــب اإلصابـــة بفيـــروس 
كورونا، وإنمـــا هو اتباع أنماط الحياة 
الصحيـــة التـــي تســـاعد في تحســـين 
كفـــاءة عمـــل الجهاز المناعـــي للتقليل 

من احتمالية اإلصابة.
وأشـــارت إلى أن الحديث عن األنماط 
الصحية في فترة كورونا، هو حديث 
عن وســـائل وطرق لتعزيز وتحســـين 
والعوامـــل  المناعـــي،  الجهـــاز  كفـــاءة 
كفاءتـــه،  تعزيـــز  فـــي  المســـاعدة 
كالتغذية الصحية وممارسة الرياضة 
وتمارين االســـترخاء وشـــرب كميات 
وفيرة مـــن المياه إضافة إلى الحرص 
على أن يحتـــوي نظامنا الغذائي على 
والحفـــاظ  الغذائيـــة  العناصـــر  كامـــل 
علـــى األوزان الصحية إلى جانب أخذ 

قسط مناسب من النوم يوميا.
المناعـــي  الجهـــاز  تعزيـــز  إن  وقالـــت 
يتطلـــب غـــذاء صحيـــا محتويـــا على 
البروتينات، وفيتامين ألف، وفيتامين 

ســـي، وذلـــك عبـــر أخـــذ من مصـــادره 
الطبيعيـــة كالحمضيـــات واالبتعاد عن 
المكمالت الغذائية، نظرا لتعارضه مع 
المصابين بنقص الخميرة، إضافة إلى 

فيتامين إي، والزنك وفيتامين دال.
وأكدت الســـعد أهميـــة تخفيف الوزن 
اتبـــاع خطـــة غذائيـــة متوازنـــة  عبـــر 
وليست عشوائية، مبينة أن السعرات 
معظـــم  لـــدى  الموجـــودة  الحراريـــة 
األشخاص المصابين بالسمنة ال يكون 
مصدرها العناصر الغذائية األساسية، 
وإنمـــا يكـــون مصدرها عناصـــر أخرى 

والســـكريات  المشـــبعة  كالدهـــون 
والحلويـــات والعصائـــر، وهي أســـباب 

مباشرة لزيادة الوزن.
ولفتت إلـــى إمكان تخفيف الوزن عن 
طريق مراقبة النمط الغذائي الصحي 
ومنتجـــات  الســـكريات  عـــن  البعيـــد 
الملـــح  وتقليـــل  األبيـــض،  الطحيـــن 
والدهـــون إلـــى جانـــب تنـــاول نصـــف 
الكميـــة المعتادة، األمر الذي ســـيؤدي 
إلـــى نقصان من نصـــف كيلو إلى كيلو 

أسبوعيا، وهو النزول الصحي.
وقالـــت عن النظـــام الغذائـــي لمصابي 
للشـــخص  المهـــم  مـــن  إن  كورونـــا 
غذائيـــا  نظامـــا  يتنـــاول  أن  المصـــاب 
صحيـــا متكامل العناصـــر لتقليل حدة 
اإلصابة وتقوية جهاز المناعة وسرعة 

االستشفاء.
ولفتـــت إلى إمـــكان تقســـيم الوجبات 
األساسية إلى وجبات أصغر ومتفرقة 
خـــالل اليوم في حال فقدان المصاب 
الشـــهية، وإدخـــال الوجبـــات الخفيفة 

المعززة بين الوجبات الرئيسة لتعزيز 
زيـــادة معـــدل الطاقـــة فـــي الجســـم، 
والتقليل من الدهون والتوابل الحارة 
الشـــعور  مـــن  للتخفيـــف  والمنبهـــات 
بمشـــروبات  واســـتبدالها  بالغثيـــان، 

النعناع والزنجبيل.
وأشـــارت إلـــى أنـــه ونظرا لكـــون أحد 
أعراض اإلصابة فقدان حاسة التذوق 
فإنه من الضروري زيادة كمية التوابل 
والليمـــون إلرجـــاع القدرة علـــى تقبل 
تناول الطعام والشـــعور به، كما يمكن 
تغيير قوام الطعام لتســـهيل بلعه لمن 

يعاني من آالم والتهاب الحلق.
شـــرب  مـــن  اإلكثـــار  أهميـــة  وأكـــدت 

الســـوائل للمصابين لدوره في خفض 
حـــرارة الجســـم، إلـــى جانـــب تنـــاول 
لتعزيـــز  منزليـــا؛  المعـــدة  الشـــوربات 
والتقليـــل  المناعـــي  الجهـــاز  كفـــاءة 
مـــن حـــدة التهابـــات الجهاز التنفســـي 

العلوي.
وقالـــت فيمـــا يتعلـــق بكيفيـــة تجنـــب 
زيـــادة الـــوزن خـــالل فتـــرة اإلغـــالق 
والبقـــاء في المنزل إنه من المهم جدا 
لكل شـــخص معرفـــة دوافع وأســـباب 

اتباع نمط غذائي صحي.
وأكـــدت أهمية التوقف عن الحلويات 
والسكريات لكونها تتسبب في إدخال 
الجهـــاز المناعـــي فـــي غيبوبـــة مـــن 5 

إلـــى 6 ســـاعات، إلى جانب اســـتبدال 
منتجـــات الطحيـــن بمنتجـــات القمـــح 
الكامـــل والخضروات الغنية باأللياف، 
الفتـــة إلـــى أن الســـكريات تـــؤدي إلى 
عمـــل خلـــل يقلـــل مـــن عـــدد البكتريـــا 

النافعة في الجهاز المناعي.
وأشارت إلى أن من المهم عند الشعور 
بالجـــوع بيـــن الوجبات شـــرب المياه؛ 
للعمل على تقليل تناول كمية الطعام، 
إذ يعطي شـــرب كوبين من الماء قبل 
الوجبة الرئيســـة بنصف ساعة أفضل 

شعور للشبع.
الرياضـــة  ممارســـة  أهميـــة  وأكـــدت 
لكونهـــا تســـرع من فقـــدان الســـعرات 
الحراريـــة وبالتالي فقـــدان الوزن، كما 
أنهـــا تعمل علـــى تعزيز كفـــاءة الجهاز 

المناعي.
وبينـــت أنـــه أثنـــاء ممارســـة الرياضة 
مـــا  الجســـم،  حـــرارة  درجـــة  ترتفـــع 
يقتـــل أي نـــوع مـــن أنـــواع البكتريا أو 
الفيروســـات، كمـــا أن التنفـــس أثنـــاء 
الرياضـــة يســـاعد فـــي طـــرد أي نـــوع 
الفيروســـات  أو  البكتريـــا  أنـــواع  مـــن 
التنفســـي  الجهـــاز  فـــي  الموجـــودة 
العلـــوي، إلـــى جانب أنها تســـاعد على 

حركة كريات الدم البيضاء.

ــات ــاع ــس ــة ل ــوب ــب ــي الـــســـعـــد: الـــســـكـــريـــات تـــدخـــل الـــجـــهـــاز الــمــنــاعــي فـــي غ

السمنة تزيد احتمال اإلصابة الشديدة بـ “كورونا”

السعد في اللقاء المباشر عبر انستغرام لجنة الشباب بالمجلس األعلى للمرأة

الرياضة ترفع 
حرارة الجسم 

فتقتل البكتيريا 
والفيروسات

إبراهيم النهام
إجازات وأعياد... 
وصرف عالوات 

اللحوم والمعيشة

محرر الشؤون المحلية
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للتواصل: 17111483

عقول مغيبة من طراز واحد
لقـــد انجرف البعض في مجتمعاتنا إلـــى النظريات الجديدة القادمة من 
الغرب، وحوروها ولعبوا فيها بما يتناســـب مع توجهاتهم ومشـــاريعهم، 
ونظـــروا إليهـــا مـــن زوايـــا معينـــة، خصوصـــا تلـــك المتعلقـــة بالحريـــة، 
هـــؤالء قفـــزوا فوق كل شـــيء وطالبوا بالتحـــرر من الحكومـــات، وتلك 
هـــي الفوضـــى بعينهـــا ولها مبـــدأ وامتداد معـــروف، ويعـــرف أصحابه بـ 
“الفوضويـــون”، وطالبـــوا أيضا بالحرية الكاملة فـــي الكلمة المكتوبة في 
مجلـــة أو صحيفة أو عبر منصات وســـائل التواصل االجتماعي حتى لو 
كانت تثير النعرات الطائفية في المجتمع وتضر بســـامة وأمن الوطن، 
فحينمـــا يقومـــون بالتكســـير والتحطيـــم والخـــروج فـــي مســـيرات غير 

مرخصة يعتبرون ذلك من مطالب الناس وأمر يتماشى مع الحرية.
هؤالء الناس ونعرفهم جيدا يعتبرون أنفسهم الطلقاء الذين يتحركون 
دون قيود وقوانين في المجتمع، وال يريدون أن يلومهم أحد، خصوصا 
أنهـــم يتبعـــون جوقة المنظمات الدولية المشـــبوهة القائمـــة على الجهل 
والعنصرية ومختلف األمراض، وإال ما الذي يجعل شـــخصا عاقا يدرك 
مســـؤولياته وواجباتـــه تجـــاه الوطـــن يخرج في مســـيرة غيـــر مرخصة 

ويطلـــق شـــعارات سياســـية، أو ينشـــئ حســـابا فـــي وســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي ويســـتخدمه للحماقـــات واإلرهـــاب والتحريـــض والعنـــف 
ويعتبـــره قوة مغناطيســـية تجذب أمثاله مـــن المرضى البعيدين عن أي 

هدف وطني.
القوانيـــن ال تنشـــئ فينـــا الرجـــل الصالح، إنما ينشـــئه التعليـــم الصحيح 
والقـــدوة الصالحة، والعجيـــب في أمر هؤالء أنهـــم متعلمون ويجولون 
ويصولـــون فـــي المعـــارف، لكـــن عندما تجادلهم وتناقشـــهم فـــي “حرية 
الفوضـــى” التـــي يتبعونهـــا ولعبهـــم علـــى كل التناقضـــات والتدفـــق غير 
الطبيعي لإلساءة للوطن والجلوس في عربة المنظمات المشبوهة دون 
التحقق من الوجهة، تجدهم يدورون على البلدان إلقناعك بكلمة ولكن 
دون جـــدوى، ألنهـــم ال يخافون شـــيئا كخوفهـــم من الحقيقـــة والنقاش 

المخلص والحقوق والواجبات.
ادعهم لمناظرة ومنافسة علنية ستجد تفكيرهم من القرون البعيدة وبا 
منطق ســـليم، عقـــول مغيبة من طراز واحد، وكأنهـــم خارج المجتمعات 

اإلنسانية القائمة على التنظيم والنظام.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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في أبريل الماضي واقتباســـا من تقرير مفصل نشـــرته “الغارديان” البريطانية، 
أفادت منظمة اليونيســـف أن 800 مليون طفل في جميع أنحاء العالم مازالوا 
محروميـــن مـــن التعليم بعد عام من تفشـــي جائحة كورونـــا، ونقل التقرير عن 
رئيـــس التعليـــم في “األمـــم المتحـــدة” روبرت جينكينـــز أن “عمليـــات اإلغاق 
عطلـــت تعليـــم األطفـــال بشـــكل ال يمكـــن تخيلـــه، حيـــث لـــم أتخيـــل أن األمر 
سيســـتمر لفترة طويلة، وفي كل ســـيناريوهاتنا التي نخطط فيها لاضطراب، 

لم تتم إثارة هذا االحتمال أبًدا”.
اليوم في مملكتنا الغالية البحرين األمر مختلف تماما ولله الحمد، فبدعم غير 
محـــدود من لدن جالة الملـــك عاهل الباد، وبعد جهود حثيثة ومتواصلة، تم 
االنتهاء من عام ناجح آخر من التعليم بنوعيه “المباشر وعن بعد”، والذي أثبتت 
فيه المملكة قدرتها على التكيف مع الظروف الطارئة، والنظرة المستقبلية، مع 
تدشـــين الخطط البديلة في شـــتى المجاالت، ومن هنا كان تأكيد سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
فـــي لقائـــه مع عدد مـــن الطلبة المتفوقيـــن في المـــدارس الحكومية والخاصة 
بـــأن “هـــذه المرحلـــة تعتبـــر جوهرية فـــي المســـيرة التعليميـــة، ونقطـــة بداية 

وليست نهاية، حيث نفتخر بما حققه أبناء وبنات البحرين من تفوق كبير في 
التحصيل العلمي، ونعول عليكم من أجل االرتقاء بمسيرة التنمية في المملكة 

والعمل على تطورها بصورة أكبر في جميع المجاالت”.

نقطة أخيرة

رسالتان أقدمهما من خال هذه الزاوية، األولى ألبنائنا الطلبة، حيث تقع على 
عاتقكـــم مهمـــة أكبر وهي مواصلة التفوق والنجـــاح وتحصيل العلم بما يصب 
فـــي النهاية في البناء والتنمية ونهضة المملكة، والرســـالة األخرى هي رســـالة 
امتنـــان للهيئـــات اإلداريـــة والتعليمية في المـــدارس، للمعلميـــن الذين واصلوا 
البـــذل والعطـــاء بهامات مرفوعة شـــامخة وإخاص، وفي ظروف اســـتثنائية 
وفـــي عاميـــن متتاليين من التواصل مـــع الطلبة وبناء التطبيقـــات االختبارية 
وإعـــداد الـــدروس الرقميـــة والبـــث فـــي الصفـــوف االفتراضيـــة والتلفزيـــون 
والتعليم المباشر وغيرها من الجهود العظيمة التي ال يمكن أن تسعها الكلمات 

والسطور، فكل الشكر واالمتنان لكم.

رسالتان من القلب للطالب والكوادر في الميدان التعليمي

تتوارث األقوال بين آبائنا عن أجدادنا بأّن “النخلة” تلك الشـــجرة الكريمة التي هي 
أفضل الشـــجر وأطيبه وأحســـنه، بعد أْن جعلها الباري تعالى في كتابه الكريم َمَثاً 
لعبـــده المؤمـــن بما تحوزه من فضائل عظيمة وتخّتص به عن ســـائر الشـــجر بكريم 
العطاء ورفيع القدر وتنوع الفضائل، في اليانع من الثمار والمتنوع من الخير الذي 
ينبـــت في َخْصـــِب الُترب بجميـــل المنظر ولذيد الثمـــر وكبير المنفعـــة التي صّيرت 
عاقته وطيدة ضاربة بعمقها في جذور التاريخ مع اإلنســـان أثناء تنقله من مكان 
إلـــى آخر؛ طمعًا في عطائها الوفير حيـــن ذروة العاقة ببداية “الّطلع” المتجدد فيها 

كّل عام.
تجّلى هذا التمازج بين النخلة واإلنســـان البحريني في وثيق العاقة التي تربطهما 
منـــذ القـــدم، إلـــى حيث كان ُيوليهـــا اهتمامه ورعايتـــه فتقابله بكبيـــر عطائها بما لّذ 
وطـــاب مـــن الثمـــار التي ُيْوِدُعَها قوتًا له وألســـرته طوال فصول الســـنة، ويســـتفيد 
مـــن ســـعفها لصنع منتجات حرفيـــة متوارثة بما ُتمثله من مـــردود إضافي له ورافد 
ســـلعي لألســـواق خال رحلة العطاء الســـنوية التي ُتســـتهل بمرحلـــة “التنبيت” أي 
التلقيـــح، وتنتهـــي بمرحلـــة “الَخـــَراْف” أي الجني بهـــدف التخزين أو البيـــع أو األكل 
في موســـم الشـــتاء. هذه الرحلة المتكررة في كل سنة؛ تســـترجع ذكرياتها عند كل 

بحريني إلى “شـــارع النخيل” الشـــهير الـــذي يربط العديد من القـــرى في المحافظة 
الشـــمالية، باعتباره واحدا من الشـــوارع التي اكتسبت شهرة بين القاطنين – سواء 
من المواطنين أو العابرين – بكثافة أشجار النخيل وتّنوع ثمارها بين ضفتيه على 
امتـــداده الكبيـــر الـــذي يبدأ من أطراف غـــرب محافظة العاصمة حتى شـــمال غرب 

المحافظة الشمالية.
هذا الشارع الذي ينال حّظه من التطوير - بين الفنية واألخرى - بعد أْن عكفْت وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني على تنفيذ خدمات الُبَنى التحية 
وإجـــراء التحســـينات على شـــبكات الصـــرف الصحي وزيـــادة طاقتها االســـتيعابية 
مـــن خال إنشـــاء محطتي الضخ وإنشـــاء الخطوط الرئيســـية الناقلـــة وغيرها من 
المشـــروعات التي تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين وتقديم أفضل 
الخدمـــات مـــن جانـــب، إال أّنه من جانب آخر شـــهد تراجعـــًا مطردًا – وفـــق التقارير 
الرســـمية – في حجم المســـطحات التجميلية والمســـاحات الخضراء نتيجة حركة 
الّتقطيع والتوســـع العمراني، فضاً عن زيـــادة ملوحة التربة والمياه العذبة وتراجع 
وتيرة التشـــجير؛ حتى اســـتبدل األهالي تســـميته إلى “شـــارع العمارات” عوضًا عن 

“شارع النخيل”. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“شارُع النخيِل” دون نخيل!

الوطن يحتاجنا جميًعا
يعلـــم الجميـــع أن المرحلة التـــي نمر بها حاليًا هي مرحلة اســـتثنائية، نعاني 
منهـــا فـــي مملكتنا الغاليـــة البحرين ويعانـــي منها العالم أجمـــع وهي مرحلة 
“جائحة كورونا”، فالجميع يعرف ماذا فعلت بنا هذه الجائحة الصحية التي 
تســـللت لمفاصـــل حياتنا كلها، وأبعدتنـــا عن التواصل مـــع أقربائنا وأحبائنا، 
وأبعدتنـــا عن بعض الســـلوكيات المحببة لنا، كمـــا أرهقت الوضع االقتصادي 

واالجتماعي والتعليمي وغيرها من قطاعات.
نعم، إنها جائحة كورونا التي أصبحت حديث الجميع، صغيرًا كان أم كبيرًا، 
إنها كورونا التي أخذت منا أشـــخاصًا أعـــزاء علينا، إنها كورونا التي أخذت 
منـــا أجمـــل تفاصيل ومامـــح حياتنا، إنهـــا كورونا التي منعتنـــا من تحقيق 
آمالنـــا وخططنـــا التي كنا بصدد تنفيذها في وقتنا الحالي، إنها كورونا التي 
منعتنـــا من القيام بأنشـــطتنا الدينيـــة، وغير ذلك من صـــور مختلفة محزنة 

ومؤلمة.
هنا البد أن نقف وقفة تأمل مع أنفسنا وننظر لكل ما يجري حولنا، وأن نفكر 
بشـــكل واقعي، وأن ال نستســـلم بســـهولة ونقف مع وطننا العزيز متكاتفين 
متماســـكين صفـــًا مع جميـــع من يحـــارب هذا الوبـــاء الخطير مـــن العاملين 
بالصفـــوف األمامية مـــن الكوادر الطبيـــة والتمريضية، والجهات المســـاندة 
العســـكرية واألمنية والمدنية وجميـــع المتطوعين من أجل حماية المواطن 

والمقيم.
إن أبناء هذا الوطن عندما يحين وقت الجد يكون شـــعارهم دائمًا أن تبقى 
مصلحـــة المملكة فوق كل شـــيء، فنحـــن أمام مرحلة مبشـــرة للجميع بإذن 
هللا أن نكـــون فـــي طـــور التعافي من هذه الجائحة، وأن نســـتمر في تطبيق 
اإلجراءات والتدابير االحترازية واتباع كل التعليمات وااللتزام بإرشـــادات 

الجهات الرسمية في الدولة. 
دعونا نرســـم األمل والبســـمة في وجوه من يقف أمام هذه الجائحة، فإنهم 
داخل شـــريان هذا الوطن العظيم يشـــكلون خط الدفاع األول في مواجهة 
جائحة كورونا، وإنهم في قلوبنا جميعًا ألنهم كفاءات وطاقات نفخر ونعتز 
بهـــا علـــى أرض مملكتنا الغالية، فلنقف جميعا معهـــم لنكون جزءا من قصة 
نجـــاح وطنيـــة وإنســـانية جديـــدة هدفهـــا المحافظـــة على صحة اإلنســـان، 
أبطالها الجيش األبيض وجميع من يســـاندهم من جهات مختلفة، ورديفهم 

الثاني كل من يحب ويعيش على كامل تراب هذا الوطن العزيز.

د. خالد زايد

رسوم التوصيل... إلى أين؟!
شـــهدت وســـائل التواصـــل االجتماعـــي مؤخـــًرا حمـــات بشـــأن مـــا وصفوه بـ 
“االرتفـــاع الجنوني في أســـعار التوصيـــل”، واعتبروا أن الكثير من الشـــركات 
والمحـــال ومندوبي التوصيل رفعوا أســـعارهم بالتـــوازي مع اإلغاق الجزئي 
الـــذي أعلنت عنـــه الحكومة، وذلك اســـتغاال لألوضاع االســـتثنائية التي تمّر 

بها المملكة.
وأكد عدد من المواطنين أن “رســـوم التوصيل” باتت تشـــّكل عبًئا كبيًرا على 
مشـــترياتهم، الســـّيما في ضـــوء توّجه عدد كبيـــر إلى االلتـــزام بالجلوس في 
المنـــازل وعـــدم الخـــروج إال للضـــرورة، واالعتمـــاد بشـــكل أكبر علـــى خدمات 
التوصيل إلى المنازل، وقال المواطنون إن أســـعار التوصيل كانت ال تتجاوز 
500 فلس في أوقات ســـابقة، ولكن مـــع أزمة كورونا )كوفيد - 19( واضطرار 
كثير من الناس إلى االعتماد عليها بدأت األسعار بالتزايد، حتى وصلت إلى 5 
دنانير في بعض المحال، كما وصل السعر إلى دينارين إليصال وجبة طعام.

نحن بحاجة إلى الرقابة وعدم الســـماح باســـتغال أزمة كورونا لرفع األسعار 
بشـــكل غير مبرر ال يتناســـب مع المســـافات الصغيرة التي تربط بين األماكن 
فـــي البحريـــن، فكّلنا يعلم أن مســـاحة المملكـــة صغيرة، وأغلـــب التوصيات 
للمنازل تكون في حدود بضعة كيلومترات، فلماذا هذه األسعار المبالغ فيها؟! 
اعتمادنـــا علـــى التوصيل أصبـــح أمرًا ضروريـــًا، وما نمر به اليـــوم يحتم على 
الجميـــع التكاتـــف والتعـــاون مـــن أجـــل أن تمر هـــذه األزمة علينا بســـام بدل 
اســـتغال الوضـــع، خصوصا أن توجه النـــاس للتوصيل أصبح أمـــرًا مهمًا في 
هذه األيام، ومن جهة أخرى حاجتنا للتوصيل اليوم جاءت التزامًا بتعليمات 
الفريـــق الوطني الطبي الذي يفضل عدم الخروج إال للضرورة وذلك الحتواء 

الفيروس بشكل أسرع.
نأمـــل أن تكـــون هـــذه الشـــركات داعمـــا للقرارات ال أن تســـتغل حاجـــة الناس 
فـــي ظل هـــذه الظروف االســـتثنائية وذلك مـــن أجل صحة وســـامة الجميع 
وتماشـــيًا مـــع خطـــط الدولة للســـيطرة علـــى هذا المـــرض، وإن لـــم تغير هذه 
الشـــركات سياســـتها، نأمل أن تقوم الجهات المعنية بوضع تسعيرات محددة 
لـــكل منطقة وتحفيز روح المنافســـة لفتح المجال أمام المواطنين لتأســـيس 
شـــركات مماثلة منافســـة بأســـعار أقل، فالوضع ال يحتمل جشع هؤالء التجار 

واستغال حاجة المواطن.
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