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المؤيد  توفيق  بــن  أيمن  السيد  تــرأس 
وزير شؤون الشباب والرياضة اجتماع فريق 
والمبادرات  المشاريع  لدعم  األمل  صندوق 
طاقات  دعــم  إلــى  يــهــدف  والـــذي  الشبابية، 
البحريني  الــشــبــاب  وابــتــكــارات  وطــمــوحــات 
إلنشاء وتملك األعمال والشركات، ولخدمة 

المجتمع ودعم الفرص الواعدة.
الباجه  فجر  السيدة  االجتماع  حضر 
وأحمد  األمــل،  لصندوق  العام  المدير  جي 
الــرقــمــي  الــتــســويــق  أول  مـــديـــر  الــكــوهــجــي 
والتواصل، ومحمد العرادي مدير العمليات، 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  مــــديــــر  ــــس  ريــ آل  وخــــالــــد 
التواصل  والبرامج، وأمينة بوجيري مديرة 
في  أول  مساعد  مشكور  وأمـــل  والــشــراكــات، 
الــتــســويــق الــرقــمــي واالتــــصــــاالت، ومــحــمــد 
ــق الـــرقـــمـــي  ــويــ ــســ ــتــ ــد الــ ــاعــ ــســ الــــقــــصــــاب مــ
المكتب،  مدير  البنعلي  ونوف  واالتصاالت، 
التواصل  مسؤول  مساعد  صويلح  ولطيفة 

والشراكات. 
ــر شـــؤون  وفـــي بـــدايـــة الــلــقــاء رحـــب وزيــ
الــشــبــاب والــريــاضــة بــفــريــق صــنــدوق األمــل 

تحقيق  في  والنجاح  التوفيق  لهم  متمنيا 
ناصر  الشيخ  سمو  وضعها  الــتــي  األهـــداف 
الملك  جــالــة  ممثل  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب والرامية 
وتنشئة  الوطنية  بالكفاءات  النهوض  إلــى 

جـــيـــل بــحــريــنــي واعــــــد مـــدعـــم بـــالـــمـــهـــارات 
والـــخـــبـــرات الــعــالــيــة والــــــروح الـــريـــاديـــة في 

جميع قطاعات العمل.
وأكــــد وزيــــر شــــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة 
بتطبيق  األمــل  صــنــدوق  فريق  قيام  أهمية 

ــتـــي تــســهــم فــــي االســـتـــثـــمـــار فــي  األفــــكــــار الـ
ــى  ــبــــاب الـــبـــحـــريـــنـــي الـــــــذي يـــطـــمـــح إلـ الــــشــ
الخاصة  مشاريعه  وإطـــاق  أفــكــاره  تطوير 
والتعليم وصقل  الــتــدريــب  دعــم  مــن خــال 
وتــطــويــر  لتنمية  فـــرص  وإيـــجـــاد  الــمــواهــب 

الــشــركــات الــنــاشــئــة الــبــحــريــنــيــة، بــاإلضــافــة 
الشبابية  الــمــبــادرات  وتــطــويــر  تأسيس  إلــى 
الحكومية  األجهزة  مختلف  مع  والتنسيق 
في  والــمــشــاريــع  الــبــرامــج  بتنفيذ  المكلفة 

هذا المجال. 
المؤيد  توفيق  بــن  أيــمــن  السيد  وبــيــن 
ركائز  ثاثة  على  يرتكز  األمــل  صــنــدوق  أن 
المعرفة،  إلى  الطريق  تمهيد  أساسية هي: 
ــفــــرص، والـــتـــمـــويـــل. ويــعــمــل الــصــنــدوق  والــ
ــبـــادراتـــه الـــتـــي تــهــدف  ــــى مـ ــــاق أولـ عــلــى إطـ
الـــى مــســانــدة قــطــاع الــشــركــات الــنــاشــئــة في 
المملكة، وتوفير التمويل والخبرات الازمة 
لــلــشــبــاب الــبــحــريــنــي لــلــصــعــود بــأفــكــارهــم 

وأعمالهم الناشئة.
ونــــوه وزيــــر شــــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة 
يمتلكها  التي  الكبيرة  والطاقات  بالخبرات 
العالية  أعضاء فريق صندوق األمل وثقته 
وتطبيقها  الــخــبــرات  تــلــك  بتسخير  فــيــهــم 
االستراتيجيات  لتنفيذ  الــواقــع  أرض  على 
والمبادرات التي توصل إلى تحقيق تطلعات 

الشباب البحريني. 

وزير ال�شباب يلتقي فريق �شندوق االأمل وي�ؤكد اأهمية اال�شتثمار في ال�شباب البحريني

} وزير الشباب خال االجتماع مع فريق صندوق األمل.

االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  أكد 
جميل بن محمد علي حميدان أنه بفضل 
والجهات  الــــوزارة  بين  المشترك  الــتــعــاون 
الــمــعــنــيــة ذات الــعــاقــة بـــإصـــدار تــراخــيــص 
المدني  المجتمع  لمنظمات  المال  جمع 
ــراءات  إجــ تــم تيسير  والــجــمــعــيــات األهــلــيــة 
إصــــــدار هــــذه الـــتـــراخـــيـــص بــمــا يــتــفــق مع 
الجوانب التنظيمية واألمنية، األمر الذي 
مستوى  على  الخيرية  الجمعيات  لمسته 
للمجتمع،  تقدمها  التي  الــخــدمــات  جــودة 
األهلية  المنظمات  زيــادة عدد  مع  وخاصة 
بداية  منذ  التراخيص  على  حصلت  التي 
تراخيص   107 بلغت  والتي  الــجــاري،  العام 

حتى تاريخه.
الخيري  الــعــمــل  أن  حــمــيــدان  ــح  وأوضــ

في مملكة البحرين شهد تسهيات عديدة 
االستثنائية،  أو  العادية  الظروف  في  سواء 
وذلك بفضل توجيهات الحكومة في تقديم 
في  تــم  حيث  الخيري،  للعمل  التسهيات 
هذا الخصوص تعزيز التعاون مع الجهات 
المختصة ذات العاقة لتقديم التسهيات 
المختلفة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة طلبات 
التراخيص المقبولة الى 94% من إجمالي 
ــى أن هــنــاك  الــطــلــبــات الــمــقــدمــة، الفـــتـــًا إلـ
عوامل إضافية أسهمت في تيسير اإلجراءات 
تدريب  مــن خــال  الجمعيات  كــفــاءة  كــرفــع 
المالية،  اإلدارة  لديها في مجال  العاملين 
بالتعاون  حيث تم تدريب كوادر الجمعيات 
مع معهد اإلدارة العامة لمنح المحاسبين 
واألمناء الماليين لدى المنظمات األهلية 

الــمــالــيــة  اإلدارة  فـــي  مــتــخــصــصــة  ــادات  ــهـ شـ
المنظمات  ــاد  إرشــ عــن  فــضــًا  للجمعيات، 
بقوانين  وااللتزام  التقيد  لمراعاة  األهلية 
إلـــى تقليل  الــمــال، مــا أدى  وأنــظــمــة جــمــع 
عدد الطلبات غير المستوفاة االشتراطات 

المطلوبة.
ــد قــامــت  ــقـ ــل، فـ ــتـــصـ ــلــــى صـــعـــيـــد مـ وعــ
المستجدات  بمواكبة  األهلية  المنظمات 
ــور تــقــنــيــات الــــدفــــع اإللـــكـــتـــرونـــي،  ــهـ مــــع ظـ
 )Benefit Pay( حيث تم التنسيق مع شركة
بعد  اإللــكــتــرونــي،  الــدفــع  عمليات  لتنظيم 
الموافقة وتحديد الشركات المرخصة من 
مصرف البحرين المركزي لجمع التبرعات 
ولتوزيعها على المستفيدين، حيث تم في 
البحرين  مع مصرف  التنسيق  الشأن  هذا 

ــات الــمــعــنــيــة بــالــدفــع  ــركــ ــشــ الــــمــــركــــزي والــ
المصرف  قبل  من  والمرخصة  اإللكتروني 
نفسه، مثل )سداد( وشركة )كريدي مكس(، 
األهلية  المنظمات  أجل حماية  من  وذلك 
مــن االســتــغــال فــي مــجــال غــســل األمــــوال 

وتمويل اإلرهاب.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــتــســهــيــات تــراخــيــص 
جــمــع الــمــال الــتــي تــمــت فــي شــهــر رمــضــان 
الوزارة قدمت دعمًا وتسهيات  الكريم فإن 
التبرعات  توزيع  وتنظيم  الترخيص  بمنح 
في  خاصة  تراخيص  وإصـــدار  الرمضانية، 
الجهات  مــن  بدعم  وذلــك  الفضيل  الشهر 
المختصة، إلى جانب تنظيم عملية التبرع 
مواجهة  ظــروف  خــال  وخاصة  إلكترونيا، 

انتشار جائحة كورونا.

العم�ل ت�ش�در 107 تراخي�ص جمع الم�ال للمنظمات االأهلية خالل الن�شف االأول

} وزير العمل.

الـــبـــلـــديـــات  وشــــــــؤون  ــال  ــ ــغـ ــ األشـ وزارة  ذكــــــرت 
تـــم طــــرح مناقصة  أنــــه  الــعــمــرانــي  والــتــخــطــيــط 
مجلس  قبل  مــن  الجنبية  شـــارع  توسعة  مــشــروع 
يــتــم فتح  أن  عــلــى  والــــمــــزايــــدات،  الــمــنــاقــصــات 
من  االنتهاء  بعد  للمشروع  المقدمة  العطاءات 

اإلجراءات الازمة.
تشتمل  المشروع  أعمال  أن  الــوزارة  وأضافت 
في  مــســارات   3 إلــى  الجنبية  شـــارع  توسعة  على 
كــل اتــجــاه بــطــول 4 كــيــلــومــتــرات تــقــريــبــًا بــمــا في 
ذلك أعمال نقل وحماية الخدمات على الشارع، 
متضمنة  للشارع  التحتية  البنية  إنشاء  وإعـــادة 

إنشاء شبكة لتصريف مياه األمطار وإنشاء طرق 
خــدمــة ومــواقــف ســيــارات فــي األمــاكــن المتاحة، 
عـــاوة عــلــى إنــشــاء حــواجــز الــســامــة الــمــروريــة، 
ووضع العامات المرورية للطرق، وبعض أعمال 

التجميل على الشارع.
الـــمـــشـــروع ســيــســهــم في  الــــــــوزارة أن  وذكــــــرت 
مباشر  منفذ  توفير  عبر  الرحلة  زمــن  تخفيض 
سريع وسهل الوصول، كما سيسهم با شك في 
خال  مــن  الــمــروريــة  الــحــركــة  انسيابية  تسهيل 
تنقل المواطنين والقاطنين من وإلى مساكنهم، 
وخلق  االستيعابية  الطاقة  زيــادة  إلى  باإلضافة 

بيئة آمنة لمستخدمي هذا الشارع.
ــوزارة قــد أنــشــأت الـــشـــارع الــمــؤدي  ــ وكــانــت الــ
ـــ8 مـــســـارات فــي كــل اتــجــاه  إلـــى مــديــنــة ســلــمــان بـ
المدخل  المشروع  يمثل  حيث  كلم،   1.2 بطول 
األول والرئيسي لمدينة سلمان من جهة الغرب، 
ويعد مشروعًا حيويًا كونه يربط مدينة سلمان 

بتقاطع شارعي البديع والجنبية.
من جانبه ذكر رئيس مجلس بلدي الشمالية 
أحمد الكوهجي أن مشروع توسعة شارع الجنبية 
من المشاريع المهمة في المحافظة الشمالية، 
االزدحــامــات  وسيخفف  األهــالــي  سيخدم  حيث 

التزايد  الشوارع األخــرى في ظل  المرورية على 
التنقل  سيسهل  كما  المحافظة،  في  العمراني 
بشكل  الشارع  ومستخدمي  المواطنين  ووصــول 
الازمة  الــمــروريــة  السامة  يوفر  وســوف  أفضل 

لمستخدمي الشارع.
وتقدم الكوهجي بالشكر الجزيل إلى القيادة 
البنى  لتطوير  المستمر  دعمهم  على  الحكيمة 
وزيــر  ــى  وإلـ الشمالية  المحافظة  فــي  التحتية 
الحثيثة  المتابعات  العمل على  األشغال وفريق 
مع المجلس البلدي لتنفيذ عدد من المشاريع 
التي اقترحها المجلس بناء على طلب األهالي. 

اتج�اه ل�كل  م�ش�ارات   3 اإل�ى  الج�ن�بي��ة  �ش���ارع  ت���ش�ع��ة  م�ن�اق��ش��ة  ط���رح 

مشروع  على  العمل  استمرارية  الطبي  السلمانية  مجمع  إدارة  أكــدت 
استراتيجية التسيير الذاتي وأعمال مشروع توسعة قسم الطوارئ والحوادث 
الشاملة  الصحية  الخدمات  تقديم  على  حرصها  إلــى  مشيرة  بالمجمع، 
والمتطورة والسعي لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وتوفير خدمات صحية 
ذات جودة عالية ومستدامة في متناول جميع المواطنين والمقيمين على 

حد سواء.
اســتــمــراريــة تقديم  لــضــمــان  الــطــبــي  الــطــاقــم  بــجــهــود  اإلدارة  ــادت  ــ وأشـ
السلمانية  مجمع  فــي  الــمــرضــى  لجميع  والــعــاجــيــة  الصحية  الــخــدمــات 
الطبي خال جائحة كورونا )كوفيد-19( وعدم توقفها، مشيرة إلى حرصها 
على استدامة عمل العديد من األقسام والعيادات والمرافق الحيوية التي 
تسهم في تقديم الخدمات الصحية والطبية الازمة لمرتادي السلمانية 

وبما يسهم في توفير خدمة العاج المناسب.
وأوضحت اإلدارة أنه فيما يتعلق بأبرز األقسام التي تم الحرص على 
وقسم  األشــعــة،  قسم  هــي  المرضى  عــدد  تقليص  دون  مــن  عملها  استمرار 
استقبل  المجمع، حيث  أقسام  أهم  أحد  يعتبر  والــذي  والطوارئ  الحوادث 
394, 363 مراجعا منذ عام 2020 وحتى شهر مايو 2021، الفتة إلى االلتزام 
المتواصل باستمرارية إجراء العمليات الجراحية من دون تأخير، وبخاصة 
الطارئة، والتي يجب إجراؤها بشكل عاجل مثل عمليات األورام أو الكسور.

في  استمرت  السلمانية  بمجمع  الخارجية  العيادات  أن  اإلدارة  وبينت 
للفيروس،  العالمي  االنتشار  مع  المستجدة  للظروف  وفقا  خدماتها  أداء 
وذلــك  الخارجية،  الــعــيــادات  لمواعيد  االتــصــال  مركز  خدمة  دشنت  حيث 
وإعطاء  المراجعين،  فاتت  التي  المواعيد  جدولة  خدمات  تقديم  بهدف 

مواعيد في العيادات لتجديد وصفات األدوية، إلى جانب اإلجابة عن جميع 
االستفسارات المتعلقة بالمواعيد وتقديم االستشارات الطبية.

إدارة مجمع السلمانية إلى استمرار عمل عيادة األنف واألذن  ونوهت 
والحنجرة، وعيادة أمراض النساء في معاينة ومراجعة الحوامل لما قبل 
الوالدة إلى جانب إجراء عمليات الوالدة القيصرية والطبيعية، مشيرة إلى 
والمقيم،  للمواطن  أداء خدماتها  في  استمرت  التي  المهمة  المرافق  أبرز 
وعلى رأسها الصيدلية التي استحدثت خدمة توصيل األدوية للمرضى إلى 
عينات  مثل سحب  اختصاصاتها  أداء  واصلت  التي  والمختبرات  منازلهم، 

الدم وتسلم العينات من المرضى وإجراء التحاليل الروتينية المختلفة. 

ا�شتمرارية تقديم الخدمات العالجية وال�شحية في مجمع ال�شلمانية خالل جائحة ك�رونا

منغ�ليا  رئ��ي�����ص  ي��ه��ن��ئ  ال��م��ل��ك 

ب����ذك����رى ال����ي�����م ال����ط���ن���ي
بعث حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عــاهــل الـــبـــاد الــمــفــدى بــرقــيــة تــهــنــئــة إلـــى فــخــامــة الــرئــيــس أوخــنــا 
اليوم  ذكــرى  بمناسبة  وذلــك  منغوليا،  جمهورية  رئيس  خوريلسوخ 
الوطني لباده، أعرب جالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته 

له موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

محاف�ظ العا�شم�ة ي�ش�يد بتع�اون الجهات

ف�ي برنام�ج الم�ن�ام��ة م�دين��ة �ش�ح��ية
هنأ الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة 
العليا لبرنامج المدن الصحية بمناسبة  العاصمة أعضاء اللجنة 
كــأول  صحية  مــديــنــًة  المنامة  العالمية  الصحة  منظمة  اعــتــمــاد 
عاصمة في إقليم شرق المتوسط، مشيدًا بالشراكة الحقيقية التي 
الجهات  الشركاء من  وكافة  ووزارة الصحة  المحافظة  بين  جمعت 
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص واألهالي، 
تستهدف  ومبادرة  مشروعًا   70 من  أكثر  تنفيذ  في  تعاونوا  والذين 
اإلنسان وبيئته للوصول إلى المعايير التي حددتها منظمة الصحة 
لكافة  وتقدير  شــكــره  بــالــغ  عــن  معربًا  الصحية،  للمدن  العالمية 

الجهات التي ساهمت في تحقيق اإلنجاز.
الــمــرئــي للجنة  تـــرؤس المحافظ االجــتــمــاع  جــاء ذلــك خــال 
بحث  حيث  العاصمة،  بمحافظة  الصحية  المدن  لبرنامج  العليا 
ومناطق  المدن  كافة  على  البرنامج  تعميم  إمكانية  األعضاء  مع 
الــمــحــافــظــة، وذلــــك بــعــد الــنــجــاح الــــذي حققته الــمــنــامــة مــؤخــرًا 
باعتمادها مدينًة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا 
أن تحقيق هذا اإلنجاز سيعطي الدافع لكافة الجهات ذات العاقة 
لارتقاء  الرامية  الجهود  تعزيز  نحو  التشاركي  العمل  لمواصلة 

بالمجال الصحي والبيئي واالجتماعي في المحافظة.
الجهود  أبــرز  استعرض  فيلم قصير  االجــتــمــاع  خــال  وُعـــرض 
الــتــي بــذلــتــهــا مــحــافــظــة الــعــاصــمــة بــالــتــعــاون مـــع شــركــائــهــا لنيل 
البرامج والمشاريع  الدولي، ووثق أهم  اللقب  المنامة هذا  اعتماد 
الصحية  التنمية  استهدفت  والتي  تنفيذها  تم  التي  والــمــبــادرات 

واالجتماعية واالقتصادية والبيئية والشراكة المجتمعية.

اتفاقي�ة  ت�ق�ع  المح�رق  محافظ�ة 

تع�اون م�ع كلي�ة البحري�ن الجامعي�ة
المناعي محافظ  بن هندي  بن عيسى  السيد سلمان  أشاد 
مــحــافــظــة الــمــحــرق بــالــرغــبــة الــصــادقــة لـــدى فــئــة الــشــبــاب من 
العليا  الـــدراســـات  ومــواصــلــة  العلمي  التحصيل  فــي  الجنسين 
العام  القطاعين  فــي  الــوطــن  تــخــدم  الــتــي  التخصصات  كــل  فــي 
العلمي  والتحصيل  العلم  تدعم  المملكة  أن  مؤكدا  والــخــاص، 
سوق  رغبات  تلبي  التي  المتخصصة  والجامعات  المعاهد  عبر 

العمل.
جاء ذلك خال استقبال المحافظ بحضور العميد عبداهلل 
بن  خالد  الشيخ  للدكتور  المحافظ  نائب  الجيران  خليفة  بن 
محمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء كلية البحرين الجامعية، 
حيث اطلع المحافظ على التخصصات التي تقدمها الجامعة 
في  الــدراســة  ونــظــام  والماجستير،  البكالوريوس  برنامجي  فــي 

الجامعة وبرامجها األكاديمية.
أهالي  تعاون تقضي بمنح  اتفاقية  توقيع  اللقاء  وتم خال 
محافظة المحرق خصومات دراسية في كل البرامج األكاديمية، 
باإلضافة إلى تقديم الجامعة من خال كوادرها لدورات تدريبية 
مشتركة،  وطنية  فعاليات  وإقــامــة  المحافظة،  لمنتسبي  عامة 
مــشــيــدا بــجــهــود الــدكــتــور الــشــيــخ خــالــد بـــن مــحــمــد آل خليفة 
رئيس مجلس أمناء كلية البحرين الجامعية وأعضاء الهيئتين 

اإلدارية والتعليمية بالجامعة.
ودعا المحافظ األهالي ومنتسبي المحافظة إلى االستفادة 
من بنود هذه االتفاقية، متمنيا التوفيق الدائم لكل الطلبة في 

نيل أعلى الدرجات العلمية.

} محافظ العا�صمة يلتقي اللجنة العليا لبرنامج المدن الصحية.

} جانب من توقيع االتفاقية.

رئي�ش�ة خدمات ال�ش��رى: بحث ا�ش�تراتيجية وخطة عمل المر�شد العربي لحق�ق االإن�ش�ان
شاركت الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل رئيس 
ــي أعــمــال  لــجــنــة الـــخـــدمـــات بــمــجــلــس الــــشــــورى فـ
أمـــنـــاء  لــمــجــلــس  األول  الــتــحــضــيــري  االجـــتـــمـــاع 
العربي لحقوق اإلنسان، بصفتها عضوًا  المرصد 
البحرين،  مملكة  عن  ممثلًة  األمــنــاء  مجلس  في 
الذي ُعقد برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي 
رئـــيـــس الــبــرلــمــان الــعــربــي رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 

القاهرة بجمهورية مصر  )الجمعة( في  المرصد، 
العربية.

العربي  المرصد  أن  الفاضل  الدكتورة  وأكــدت 
لــحــقــوق اإلنــــســــان يــعــكــس الــــرؤيــــة االســتــشــرافــيــة 
مرحلته  فــي  الــعــربــي  للبرلمان  الــمــدى  والــبــعــيــدة 
الـــجـــديـــدة، والـــتـــي تــتــواكــب مـــع الــتــحــديــات الــتــي 
الجهات  بعض  وتستغلها  العربية  األمــة  تواجهها 

دعــاوى حقوق  مــآرب غير مشروعة تحت  لتحقيق 
المرصد سُيشكل حائط  أن  إلــى  اإلنــســان، مشيرة 
تسييس ملف حقوق  مــحــاوالت  مواجهة  فــي  صــد 
التعاطي  من خال  العربية،  البلدان  في  اإلنسان 
الــمــّتــبــعــة عــلــى المستوى  الــمــهــنــي ووفــــق اآللـــيـــات 
الدولي، وتقديم واقع حقوق اإلنسان بكل شفافية 

وموضوعية.

ونوهت الفاضل إلى أن االجتماع التحضيري 
بــحــث وضـــع إســتــراتــيــجــيــة عــربــيــة لــتــعــزيــز حقوق 
اإلنــســان فــي الــعــالــم الــعــربــي، تــوازيــهــا خطة عمل 
مــتــكــامــلــة لــتــعــزيــز ثــقــافــة حــقــوق اإلنـــســـان أيــضــًا، 
باإلضافة إلى إنشاء شبكة برلمانية عربية مؤلفة 
في  اإلنــســان  بحقوق  المعنية  اللجان  رؤســـاء  مــن 

} د. جهاد الفاضل.البرلمانات العربية.

الشيخ  أول  الــفــريــق  استقبل 
وزير  آل خليفة  بن عبداهلل  راشــد 
ــور  الـــداخـــلـــيـــة، امــــــس، الـــســـيـــد أنــ
حبيب اهلل سفير جمهورية الصين 
البحرين،  مملكة  لــدى  الشعبية 
بن  طــارق  الفريق  بحضور  وذلــك 
حسن الحسن رئيس األمن العام. 
استعراض  اللقاء  خــال  وتــم 
بين  الــقــائــمــة  الثنائية  الــعــاقــات 
عدد  وبحث  الصديقين،  البلدين 
ذات االهــتــمــام  الــمــوضــوعــات  مـــن 

المشترك.

وزير الداخلية يبحث مع ال�شفير ال�شيني عددا من الم��ش�عات ذات االهتمام الم�شترك

} جانب من اللقاء.
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وقفات عن مملكتنا

* توقع معهد اليونسكو لإلحصاء في دراسة نشرها مؤخرا أن 
يبقى األداء التعليمي العام لمملكة البحرين في عام 2021 األفضل 
على  المملكة  تحافظ  أن  المتوقع  مــن  وأنــه  العربية،  الـــدول  بين 
الوتيرة  التحسن على  استمر نسق  ما  إذا  المجال  ريادتها في هذا 
نفسها في السنوات المقبلة، حيث أشارت الدراسة إلى أن المملكة 
حققت نتائج جيدة في فترة ما قبل جائحة كورونا بحصولها على 
المرتبة األولى على مستوى الدول العربية بحسب متوسط نتائج 
الطلبة في االختبارات الدولية )تيمس 2015( منوهة إلى محدودية 
تأثر النظام التعليمي في البحرين باالضطرابات التي تسبب فيها 

تفشي فيروس كورونا.
الوقت  المتميز في  التعليمي  البحرين هذا االنجاز  أن تحقق 
الذي أصيبت فيه الكثير من األنظمة التعليمية في دول أخرى في 
مقتل من جراء جائحة كورونا فهذا يحسب لرصيد تعاملها الرصين 

والصحيح مع األزمات وكيفية إدارتها على مختلف األصعدة.
والثاني  عربيا  األول  المركز  على  البحرين  مملكة  حصلت   *
لتقرير  وفقا  وذلــك  العالمي،  العطاء  في   2021 لعام  عالميا  عشر 

مؤسسة كاف العالمية بالمملكة المتحدة.
في الواقع عطاء وكرم المملكة ليس عالميا فقط بل ومحليا، 
وهذا ما لمسناه جليا خالل التعامل مع األزمة والشعب والمقيمين 
ــواء حــيــث كــانــت ســبــاقــة فـــي دعـــم إدارة مــلــف فــيــروس  عــلــى حـــد ســ
كورونا، والجهود الجبارة لمحاولة تخفيف الضغوط المادية ومن 
الملك  جاللة  لممثل  فهنيئا  أراضيها،  قاطني  على  المعنوية  ثم 
الــذي  خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  اإلنسانية  لألعمال 
مــــارس دوره عــلــى أكــمــل وجــــه، وذلــــك بــدعــم عــاهــل الــبــالد صاحب 
اإلنسانية  لألعمال  الملكية  للمؤسسة  الفخري  الرئيس  الجاللة 
ولكافة القائمين عليها على هذا االنجاز الكبير الذي يعكس مهنية 

عالية في إدارة أعمالها داخل وخارج المملكة.
* أكدت األستاذة هالة األنصاري األمين العام للمجلس األعلى 
العاهل  قرينة  الملكي  السمو  صاحبة  برئاسة  المجلس  أن  للمرأة 
المفدى قدم خالل الظروف الحرجة التي فرضتها جائحة كورونا 
التداعيات  من  الــطــارئ  لمعالجة  التأثير  آنية  الحلول  من  جملة 
عــلــى الــمــرأة بــمــا فــي ذلـــك شــريــحــة رائــــدات األعــمــال البحرينيات 
ــار مــا يتحمله مــن مــســؤولــيــات مــنــاطــة بــه كمؤسسة  وذلـــك فــي إطـ
استشارية ومرجعية وطنية لكل ما من شأنه أن يدفع بمسيرة تقدم 
مشاركتها  خــالل  وذلـــك  مستوياتها،  أعــلــى  إلــى  البحرينية  الــمــرأة 
في المنتدى الدولي حول ريادة األعمال النسائية، وتمكين المرأة 
والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمي  العالم  منظمة  أقامته  الــذي 

)إيسيسكو(, نيابة عن صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة.
للمرأة منذ إطالقه،  األعلى  المجلس  اعتدناه من  ما  هذا هو 
أن يقف جنبا إلى جنب المرأة البحرينية خالل أي ظروف طارئة 
أو صعبة تمر بها حتى تتمكن من عبورها بسالم وبأقل الخسائر، 
فشكرا لهذا الكيان وللقائمين عليه على تلك الجهود الال محدودة.
* أعلن الصندوق العالمي لآلثار والتراث ومقره مدينة نيويورك 
األمريكية انتخاب الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار باإلجماع لعضوية مجلس أمناء الصندوق 
ذلـــك يمثل  أن  الــمــنــصــب، معلنا  هـــذا  تــنــال  عــربــيــة  كـــأول شخصية 
إضافة نوعية لجهوده في توفير الحماية والصون للمواقع الثقافية 

الفريدة حول العالم، وللمجتمعات التي تحيط بها.
في الواقع هذه المرأة تستحق أكثر من ذلك بكثير، فهي دوما 
المحلي  الصعيد  على  ليس  البحرين  نساء  نحن  به  نفخر  مثال 
الــذي  المنصب  هــذا  لها  فهنيئا  العالمي  الصعيد  على  بــل  فقط 

ستضيف له.
* استقطبت البحرين مليار دوالر استثمارات مباشرة في 2020 
مؤتمر  عــن  الــصــادر   2021 العالمي  االستثمار  لتقرير  وفقا  وذلــك 

األمم المتحدة للتجارة  والتنمية االونكتاد.
الكثير من المصاعب  الوقت الذي نشهد فيه  يحدث ذلك في 
والتحديات التي أحدثتها جائحة كورونا في شتى أنحاء العالم، وإن 
دل على شيء فإنما يدل على ما تتمتع به البحرين من عوامل هامة 

ومميزة الستقطاب وجذب االستثمارات الخارجية.

halakamal99@hotmail.comمحميد احملميدهالة كمال الدين

أول السطر:
إبراهيم  فخرية  الفاضلة  السيدة  اهلل  رحــم 
ــّراب الــصــحــافــة الــبــحــريــنــيــة،  ــ ــلـــة عــ أحـــمـــدي، أرمـ
ومـــؤســـس »أخـــبـــار الــخــلــيــج« الـــمـــرحـــوم »مــحــمــود 
ــاذ مـــؤنـــس، رائـــــد، روال،  ــتـ ــردي«، ووالــــــدة األسـ ــمــ الــ
وسيرة  دور  توثيق  أتمنى  مــواهــب..  والــمــرحــومــة 
فــقــد  ــمــــدي رحـــمـــهـــا اهلل،  أحــ فـــخـــريـــة  الـــفـــاضـــلـــة 
عــاصــرت مــســيــرة الــصــحــافــة الــبــحــريــنــيــة، وكــانــت 
خالص  مع  صحفية..  وطنية  مرحلة  من  قريبة 

التعازي والمواساة لعائلتها الكريمة. 
للعلم فقط:

يــتــمــنــى عـــدد مـــن الــمــواطــنــيــن قــيــام الــدولــة 
والقطاع الخاص، بتقديم  العام  القطاع  بتوجيه 
صرف رواتب شهر يوليو، ألنه سيتزامن مع عيد 
األضــحــى، خــاصــة وأن الــحــكــومــة الــمــوقــرة قــررت 
إجازة  اللحوم قبيل  الدعم عن  رفع  صرف عــالوة 

عيد األضحى المبارك. 
ملاذا عبوات املياه الصغيرة فقط؟:

وبديهية، عديدة  تساؤالت مشروعة، طبيعية 
بمنع  قــرار  أن صــدر  بعد  الــنــاس  تداولها  وكثيرة، 
الــمــيــاه  عـــبـــوات  تــــــداول  أو  ــراد  ــيـ ــتـ اسـ أو  تــصــنــيــع 
البالستيكية المعبأة، ذات األحجام التي تقل عن 
200 ملليمتر، ولماذا هذا الحجم تحديدا؟ ولماذا 
في  ومنعه  للخارج،  التصدير  على  الموافقة  يتم 
الداخل؟ وما السبب في بدء تنفيذ القرار بعد 6 

أشهر من اآلن، أي في يناير القادم..؟؟
البعض يرى أنه إذا كان القرار بهدف تقليل 
استهالك البالستيك، فاألولى هي العبوات كبيرة 
تحلل  بــعــدم  متعلقا  ــر  األمــ كـــان  وإذا  الــحــجــم.. 
الكبيرة،  الــعــبــوات  عــن  فــمــاذا  الصغيرة،  الــعــبــوات 
ــادة الــبــالســتــيــكــيــة؟  ــمـ فــهــمــا يــصــنــعــان مـــن ذات الـ
لكثرة  البيئة  بحماية  متعلقا  األمــر  كــان  إذا  ثــم 
اســـتـــخـــدام الـــعـــبـــوات الــصــغــيــرة ورمـــيـــهـــا، فــلــمــاذا 
مسألة  البيئة  حماية  أن  ذلك  بتصديرها؟  نقوم 
تستخدم  الــنــاس  مــن  الكثير  أن  كما  عــالــمــيــة..!! 
على  الصغار  أبناءها  وتشجع  الصغيرة،  العبوات 
اســتــخــدامــهــا وشـــرب الــمــيــاه، وهـــي األكــثــر تـــداوال 
والمساجد،  والقاعات  والحفالت،  المناسبات  في 
ــواب الــمــتــوفــيــن، وألنــهــا أسهل  والــتــبــرع بــهــا فــي ثـ
الكبيرة  العبوات  أن  كما  أرخـــص..  وربــمــا  وأســـرع، 
أغلى وال يتم شربها بالكامل، والكثير ال يستسيغ 
أن يــشــرب مــنــهــا بــعــد اســتــخــدامــهــا مـــن آخــريــن، 
المطاعم،  في  الناس  يالحظه  ما  بالتمام  وهــذا 

يتم  ما  ونــادرا  الكبيرة،  العبوات  تنزيل  يتم  حيث 
استخدامها بالكامل، ويتم رميها، ويكون المطعم 

هو المستفيد من ثمنها وبيعها.
ــلــــك الــــتــــســــاؤالت  بـــالـــطـــبـــع إجــــــابــــــات كـــــل تــ
ــذلـــك، مـــوجـــودة  ــر مــنــهــا كـ ــثـ واالســـتـــفـــســـارات، وأكـ
وجــاهــزة لـــدى وزارة الــتــجــارة والــمــجــلــس األعــلــى 
الجهات  تلك  تعمل  أن  وأتمنى  وغيرها،  للبيئة، 
األمر  ألن  الناس،  وتوعية  األسباب  توضيح  على 
بقوانين  دولــي  والــتــزام  والصحة،  بالبيئة  متعلق 
ــو بــالــتــمــام مــا أشــــارت لــه »أخــبــار  وتــشــريــعــات، وهـ
الى  اإلشـــارة  بشأن  بــاألمــس  فــي خبرها  الخليج« 
والمقاييس،  المواصفات  قانون  من   )14( المادة 
العام  يوليو  منذ  بــدأت  قد  البحرين  مملكة  وأن 
القرار  من  الثانية  المرحلة  تطبيق  في  الماضي 
الوزاري رقم )19( الخاص بإصدار الالئحة الفنية 
»السفرة  ضمنها  ومــن  البالستيكية،  للمنتجات 
البالستيكية« للحد من التلوث وتداعياته البيئية.

ربــمــا مــن الــمــنــاســب كــذلــك أن نشير إلـــى أن 
البيئة  حــمــايــة  مـــبـــادرة  اتــبــعــت  الــبــحــريــن  مملكة 
الــخــاصــة بـــاألمـــم الــمــتــحــدة، وقــــد انــضــمــت إلــى 
 ،2018 عام  منذ  نظيفة«  »بحار  العالمية  الحملة 
وتم إصدار قوانين بشأن حظر استيراد المخلفات 
البالستيكية، وبشأن تحديد مواصفات ومقاييس 

األكياس البالستيكية.
الــرأي  بتوعية  المعنية  الــجــهــات  تــبــادر  فهل 
العام، وتذكيره بالقرارات السابقة وحتى الالحقة، 
وفق إرشادات وإعالنات إعالمية، وتصاميم وصور 
الشراكة  لتعزيز  وبسيطة،  سهلة  )انفوجرافيك( 
يتصور  ال  وحتى  البيئة،  حماية  في  المجتمعية 
البعض أن القرار جاء فجأة، وتطرح معه العديد 

من التساؤالت وعالمات االستفهام.
مالحظة واجبة:

 )4125 )طــــريــــق  الـــجـــفـــيـــر  مــنــطــقــة  أهــــالــــي 
ــاج مــســتــمــر، وأصــــــوات عــالــيــة،  ــ يــشــتــكــون مـــن إزعــ
أو  حفلة  كــل  انتهاء  بعد  للسيارات،  واســتــعــراض 
فاعلية، بسبب قيام ناد رياضي بالمنطقة بتأجير 
الصالة للمناسبات.. ومنا إلى من يعنيهم األمر.

آخر السطر:
المنشآت  مــن  الــعــديــد  فتح  مــن  الــرغــم  على 
وعـــودة الــخــدمــات، إال أن خــدمــة تــوزيــع األكــيــاس 
متوقفة في جميع فروع أمانة العاصمة.. والناس 

هناك يطالبون بعودة الخدمة.

malmahmeed7@gmail.com

لماذا عبوات المياه ال�صغيرة فقط..؟؟

قـــال وكــيــل شــــؤون الــبــلــديــات 
البلديات  بوزارة األشغال وشؤون 
والتخطيط العمراني المهندس 
ــد  ــمــ الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد بــــــــن أحــ
إجـــمـــالـــي  عــــــدد  إن  خـــلـــيـــفـــة  آل 
المخالفات المرصودة بمختلف 
مـــنـــاطـــق الـــمـــمـــلـــكـــة الــمــتــعــلــقــة 
والمعروضة  الــســكــراب  بــســيــارات 
للبيع بلغت 2246 مخالفة خالل 
الفترة من يناير إلى مايو 2021. 
وأوضــــح وكــيــل الــبــلــديــات أن 
عدد مخالفات سيارات السكراب 
إلى  1323 مخالفة، مشيرا  بلغ  
ــه »تــــــم  الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا وفـــق  ــ أنـ
القانون، فيما بلغ عدد مخالفات 
 923 للبيع  المعروضة  السيارات 
تــجــاوب )903( مــالك  مــخــالــفــة  
بإزالتها  مــع اإلخــطــارات وقــامــوا 
من  بإزالة  البلديات  قامت  فيما 

لم يتجاوب«.
وأشــــــــار الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
أحــمــد إلـــى أنـــه تــم الــتــعــامــل من 
والبلديات  العاصمة  أمــانــة  قبل 
ــســـب  ــحـ مـــــــــع كـــــــــل مـــــخـــــالـــــفـــــة بـ
اإلجراءات المبينة في قانون رقم 
النظافة  )10( لسنة 2019 بشأن 

العامة والئحته التنفيذية. 
ــات  ــفـ ــالـ ــخـ ــمـ الـ أن  وأوضــــــــــح 
الـــمـــرصـــودة لــســيــارات الــســكــراب 
ــيـــع بـــأمـــانـــة  ــبـ ــلـ ــة لـ ــ ــروضـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
فيما   ،)566( بــلــغــت  الــعــاصــمــة 
بــلــغــت الــمــخــالــفــات الـــمـــرصـــودة 
وفــي   ،)367( الـــمـــحـــرق  بــبــلــديــة 
بلدية المنطقة الشمالية )834(، 
الجنوبية  المنطقة  بــلــديــة  أمـــا 

فقد بلغت )479(. 

ــيــــل الـــبـــلـــديـــات أن  وأكـــــــد وكــ
تقوم  التي  التفتيشية  الحمالت 
بــهــا أمــانــة الــعــاصــمــة والــبــلــديــات 
ــرة عــــلــــى مــــــــــدار الــــعــــام  ــمــ ــتــ ــســ مــ
ــة الــمــخــالــفــات  ــ وتـــهـــدف إلـــى إزالـ
قـــانـــون  ـــن  مــ  )7( ــادة  ــ ــمــ ــ الــ وفــــــق 
بــشــأن   2019 لــســنــة   )10( رقـــــم 
الـــفـــقـــرة )1(  الـــعـــامـــة  الـــنـــظـــافـــة 
»يــحــظــر عــلــى مــــالك الــمــركــبــات 
الــخــردة  أنــــواع  وجــمــيــع  المهملة 
في  تركها  أو  وضعها  والــســكــراب 
األرصــفــة، وفي  أو على  الــشــوارع 
ــن الــعــامــة  ــاديـ ــيـ ــمـ الـــســـاحـــات والـ
والـــشـــواطـــئ، وعـــلـــى الــبــلــديــة أو 
مالك  إنـــذار  المختصة  األمــانــة 
هذه المركبات المتروكة والخردة 
برفعها ونقلها إلى األماكن التي 
األمـــانـــة  أو  الـــبـــلـــديـــة  تـــحـــددهـــا 
ســـاعـــة،   48 خــــــالل  الـــمـــخـــتـــصـــة 
ــكــــون اإلنــــــــذار بـــوضـــع عــالمــة  ويــ
المدة  سريان  ببدء  تفيد  عليها 
ــورة واإلجـــــــراء الــمــتــخــذة  ــمـــذكـ الـ
فـــي هــــذا الـــشـــأن بــالــتــنــســيــق مع 

الجهات المختصة«. 
الـــــحـــــمـــــالت  أن  وأوضـــــــــــــــــح 
ــة الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــه  ــيـ ــيـــشـ ــتـ ــفـ ــتـ الـ
الـــبـــلـــديـــات مـــن أجــــل الـــحـــد من 
والــطــابــع  الــعــام  المظهر  تــشــويــه 
للمناطق  والــجــمــالــي  الــعــمــرانــي 
تقوم  حيث  السكنية،  واألحــيــاء 
ــة الـــعـــاصـــمـــة والـــبـــلـــديـــات  ــ ــانـ ــ أمـ
مخالفات  لضبط  ــة  دوريـ بصفة 
ــتــــي تــتــســبــب فــي  اإلشـــــغـــــاالت الــ
ــع  ــابــ ــطــ اإلضـــــــــــــرار بـــالـــبـــيـــئـــة والــ
للمناطق،  والجمالي  العمراني 
للمناطق،  العام  المظهر  وتشوه 

المواطنين  شــكــاوى  مــن  وللحد 
ــود هـــذه الـــســـيـــارات على  مـــن وجــ
ــام، مــمــا  ــــعـــ أطــــــــراف الـــطـــريـــق الـ
أثناء  تنقلهم  حركة  من  يصعب 
ــــالوة عـــلـــى حــجــزهــا  ــيــــادة، عــ الــــقــ
ــارع واألمــــاكــــن  ــ ــشـ ــ أجــــــــزاء مــــن الـ
للطريق  وإشــغــالــهــا  الــمــفــتــوحــة 

العام.
ــا وكــيــل الــــــوزارة لــشــؤون  ودعــ
ــتـــزام  الـــبـــلـــديـــات الـــجـــمـــيـــع لـــاللـ
ــائـــال »لــتــطــبــيــق أي  بـــالـــقـــانـــون قـ
قــــــانــــــون نــــحــــتــــاج إلــــــــى شــــراكــــة 
مــجــتــمــعــيــة حــقــيــقــيــة، وقـــانـــون 
الــنــظــافــة الـــعـــامـــة بــحــاجــة إلــى 
شـــــراكـــــة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة تــــبــــدأ مــن 
المواطن وبما أن النظافة العامة 
شكل  على  ســـواء  الجميع  تعني 
أو  مجتمعية  مؤسسات  أو  أفــراد 
عامة،  قطاعات  حتى  أو  تجارية 
فإننا نؤكد ضرورة تحمل جميع 
القطاعات واألفراد مسؤولياتهم 

تجاه هذا القانون«.

حزمة  التطبيقية  العلوم  جامعة  أقرت 
جدية من المساعدات ضمن جهودها التي 
تــبــذلــهــا لــمــســاعــدة طــلــبــتــهــا عــبــر صــنــدوق 
المنح  الــجــامــعــة  تــعــتــبــر  إذ  الــطــالــب،  دعـــم 
الصندوق  خــالل  من  للطلبة  تقدمها  التي 
الــشــبــاب مــن خالل  اســتــثــمــارا فــي مستقبل 
الجامعية  دراستهم  استكمال  من  تمكينهم 
ومـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى تــحــســيــن تــحــصــيــلــهــم 

الدراسي.
ــم مــن  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــده الـ ــهــ ــشــ وفــــــــي ظــــــل مــــــا يــ
كورونا  جائحة  فرضتها  استثنائية  ظــروف 
الــجــامــعــة مجموعة  اتـــخـــذت  ــيـــد-19(  )كـــوفـ
المتضررين  الطلبة  لــدعــم  اإلجــــراءات  مــن 
اقـــتـــصـــاديـــًا، ومـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى مــواصــلــة 
اللجنة  توجيهات  مــع  انسجامًا  تعليمهم، 
ــا  ــورونــ ــــروس كــ ــيـ ــ ــة فـ ــهـ ــواجـ ــمـ الــتــنــســيــقــيــة لـ
الــمــســتــجــد )كـــوفـــيـــد-19( بــرئــاســة صــاحــب 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في 
على  التعليمية  العملية  ــراءات  إجــ تسهيل 

الطلبة.
وبــلــغ عـــدد الــطــلــبــة الــمــســتــفــيــديــن من 
خــدمــات الــصــنــدوق خــالل الــعــام األكــاديــمــي 

وعشرين  وسبعة  مائتين  2020-2021م 
مستفيدا  و150  وطــالــبــة  طــالــبــًا   )227(
والثاني،  األول  الفصلين  بين  ما  توزعوا 
خالل  المستفيدين  عــدد  بلغ  حين  فــي 
الــفــصــل الــــدراســــي الــصــيــفــي 77 طــالــبــا 
وطالبة. وخالل اجتماع افتراضي للجنة 
صندوق دعم الطالب الذي أقيم برئاسة 
األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اللجنة 
الجامعة  رئيس  أوضــح  الجامعة  ورئيس 
للطلبة  فرصة  يشكل  بــات  الصندوق  أن 
أن  إلى  وماديًا، مشيرًا  علميًا  لالستفادة 
الذين قاموا برفع معدلهم  الطلبة  عدد 
بلغ  الــصــنــدوق  مــن  الــدراســي لالستفادة 
99 طــالــب وطــالــبــة، مــا يــعــزز مــن رســالــة 
الجامعة التي تحرص على تخريج طلبة 
ــادريـــن عــلــى الــمــنــافــســة في  مــتــمــيــزيــن قـ

رئيس  ونوه  وطنهم.  وخدمة  العمل  سوق 
الجامعة إلى أن الصندوق قدم المساعدة 
استكمال  من  تمكنوا  وطالبة  طالبا  لـــ23 

بذلك  الجامعة  لتكون  التخرج،  متطلبات 
قد حققت واحــدًا من أهداف الصندوق هو 
دراستهم  استكمال  على  الطلبة  مــســاعــدة 
سوق  في  لينطلقوا  الجامعة  في  والتخرج 

العمل ويكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع.
ختامًا؛ أكد األستاذ الدكتور غسان عواد أن 
الجامعة فخورة بدعم طلبتها ومساعدتهم 
انسجامًا مع مسؤولية الجامعة المجتمعية 
يشهده  الذي  للواقع  واستشعارًا  والوطنية، 

من  العديد  على  االقتصادي  وأثــره  العالم، 
الجامعة  تحرص  حيث  المجتمع،  شــرائــح 
بحق  منها  إيــمــانــًا  طلبتها،  مــســاعــدة  عــلــى 
الطالب في التعليم بالرغم من كل الظروف 

والتحديات.

بــحــريــنــي شبابي  إنـــجـــاز  فـــي 
مستحق، فازت جمعية الخالدية 
فــي  األول  بـــالـــمـــركـــز  الـــشـــبـــابـــيـــة 
العربي  الــشــبــاب  مجلس  جــائــزة 
لــلــتــنــمــيــة الــمــتــكــامــلــة لــلــشــبــاب 
نسختها  فـــي  الــمــتــمــيــز  الــعــربــي 
العمل  مجال  عن  عشرة  الثانية 

المؤسسي.
ــائــــزة  ــتــــم تـــســـلـــيـــم الــــجــ ــيــ وســ
خالل الحفل الختامي لفعاليات 
باليوم  العربي  الشباب  احتفال 
بالقاهرة   2021 للشباب  العالمي 
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أغسطس القادم.
رئيس  رفع  المناسبة،  وبهذه 
جــمــعــيــة الـــخـــالـــديـــة الــشــبــابــيــة 

ــم أســمــى  ــايـ ــنـ ــيــــم راشــــــد الـ إبــــراهــ
لمقام  والتبريكات  التهاني  آيــات 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــــى صــاحــب  ــبـــالد الـــمـــفـــدى، وإلـ الـ
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
ــى الــمــشــيــر  ــ ــيـــس الــــــــــوزراء، وإلــ رئـ
أحمد  بــن  خليفة  الشيخ  الــركــن 
الــقــائــد  بـــن ســلــمــان آل خــلــيــفــة 

العام لقوة دفاع البحرين.
فــــوز  أن  الـــــنـــــايـــــم  واعـــــتـــــبـــــر 
جــمــعــيــة الـــخـــالـــديـــة الــشــبــابــيــة 
هو  مــا  المتميزة  الــجــائــزة  بــهــذه 
إال نتاج الدعم الالمحدود الذي 
في  الشبابي  القطاع  بــه  يحظى 

مملكة البحرين من لدن القيادة 
الــرشــيــدة، مــؤكــدا مــا تــحــظــى به 

الــجــمــعــيــات األهـــلـــيـــة وبــخــاصــة 
الشبابي  الــمــجــال  فــي  الــنــاشــطــة 
ــام ودعــــــم مــكــنــهــا مــن  ــمـ ــتـ مــــن اهـ
بدورها  والــقــيــام  مهامها  مــزاولــة 
في خدمة المجتمع بكل سهولة 

وأريحية.
مجلس  إلــى  بالشكر  وتــقــدم 
الـــــشـــــبـــــاب الـــــعـــــربـــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
الــمــتــكــامــلــة لــرعــايــتــه ومــتــابــعــتــه 
ــراك الـــشـــبـــابـــي  ــحــ ــلــ الـــحـــثـــيـــثـــة لــ
فــي الــوطــن الــعــربــي، مــعــربــا عن 
ســـعـــادتـــه بـــالـــثـــقـــة الــــتــــي أوالهـــــا 
الــمــجــلــس لــجــمــعــيــة الــخــالــديــة 
األول  بالمركز  للفوز  واختيارها 
في مجال العمل المؤسسي على 

صعيد الوطن العربي بأكمله.

ــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن  ــ مــ
العربي  الــشــبــاب  مجلس  جــائــزة 
لــلــتــنــمــيــة الــمــتــكــامــلــة لــلــشــبــاب 
جائزة  أول  هي  المتميز  العربي 
حيث  الــعــربــي،  بــالــوطــن  شبابية 
رعاية  تحت   2006 عــام  انطلقت 
واستمر  العربية  الـــدول  جامعة 
بالتعاون  تنظيمها  على  العمل 
والتنظيم المشترك بين جامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة قـــطـــاع الــشــئــون 
مــنــظــمــات  إدارة  ــة  ــيـ ــمـــاعـ االجـــتـ
الشباب  وإدارة  المدني  المجتمع 
ــة ومـــجـــلـــس الـــشـــبـــاب  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ
الـــعـــربـــي لــلــتــنــمــيــة الــمــتــكــامــلــة 
تنظيمها  عــلــى  الــعــمــل  ويــســتــمــر 

كل عام.

2246 مخـالفــة ل�صيارات ال�صكراب خالل خم�صة اأ�صهر 

} وكيل البلديات 

الخالديــة ال�صــبابية تفــوز بالمركــز الأول فــي جائــزة ال�صــباب العربــي المتميــز

} إبراهيم النايم.

ــة اأبـــــــرزت اإبـــــــداع الـــمـــدار�ـــس  ــح ــائ ــج ال

ــم الــمــ�ــصــابــقــات الــرقــمــيــة  ــي ــظ ــن ــي ت ــ ف
كان العام الدراسي المنتهي حافاًل بالمبادرات 
المدرسية اإلبداعية الهادفة إلى استمرار جميع 
الــخــدمــات عــن بعد رغــم الــجــائــحــة، الــتــي عــززت 
المعلمين  لــدى  التعليم  فــي  الــرقــمــي  التمكين 
والطلبة. وفي هذا السياق نظمت مدرسة صفية 
مسابقة  للبنات  االبــتــدائــيــة  عبدالمطلب  بــنــت 
»أبـــدع معنا واألمـــن الــتــكــنــولــوجــي«، بــهــدف نشر 
ــدارس االبـــــتــدائــيــة حــول  ــمـ الـــوعـــي بــيــن طــلــبــة الـ
االستخدام األمثل للتكنولوجيا، من خالل إنتاج 
تنميًة  لــه،  وعرضهم  المحتوى  أنفسهم  الطلبة 
لمهاراتهم الشخصية.  واحتوت المسابقة على 4 
فئات يمكن للطالب المشاركة فيها حول موضوع 
االســـتـــعـــمـــال اآلمـــــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا هــــي: إنــتــاج 
بوستر  وتصميم  رقمية،  قصة  أو  توعوي  فيديو 
ثالثي  عالم  وتصميم  فنية،  لوحة  ورســم  رقمي، 
الــمــايــنــكــرافــت، ليتم بعد  بــرنــامــج  األبـــعـــاد عــلــى 
المخصصة  البادلت  على صفحة  تحميله  ذلك 
بعد  إال  المشاركات  تظهر  ال  بحيث  للمسابقة، 

انتهاء فترة تسليمها.
بأعمال  الطلبة  مــن  مجموعة  شــاركــت  وقــد 

بنت  حسان  منها  مختلفة  مـــدارس  مــن  متميزة 
ثابت االبتدائية للبنين وسترة االبتدائية للبنات 
وجدحفص االبتدائية للبنين وصفية االبتدائية 
وشهركان  للبنات  االبــتــدائــيــة  وغــرنــاطــة  للبنات 
االبتدائية  الشرقي  والــرفــاع  للبنات  االبتدائية 
للبنين ورابعة العدوية االبتدائية للبنات والوادي 

االبتدائية للبنين.

}  جانب من مسابقات المدارس.
لـ227 من طـلـبــتـها درا�صيـة  ومــنـحـا  م�صاعدات  التطبيقية« تقدم  »العلوم   

} خالل اجتماع افتراضي للجنة صندوق دعم الطالب .

ــــدس مـــحـــمـــد  ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ أكـــــــــد الـ
الــعــاصــمــة  ــة  ــانــ أمــ أن  الـــَســـهـــلـــي 
بــائــع جائل  أصــــدرت 43 رخــصــة 
فـــي مــحــافــظــة الـــعـــاصـــمـــة  الــــ6 
شهور من عام 2021م، مشيرًا إلى 
الذين  المتقدمين  مــن   %86 أن 
حــصــلــوا عــلــى رخــصــهــم تــتــركــز 
ــاك  ــمـ أنــشــطــتــهــم فــــي بـــيـــع األسـ
والــفــواكــه والــخــضــراوات، ويعمل 
قطاعات  فــي  ــرون  آخـ متقدمون 
والمالبس  والهدايا  العطور  بيع 
والمكسرات  والنباتات  والتحف 
واألطــعــمــة الــمــعــلــبــة والــجــاهــزة 

لألكل.
أن  ــي  ــلــ ــهــ ــَســ الــ م.  وأوضـــــــــــح 
الـــلـــوائـــح الـــجـــديـــدة تـــهـــدف إلــى 
والمقيمين  المواطنين  تمكين 
في البحرين من الحصول على 
خدمات أفضل يحكمها القانون، 
أنه سُيسمح لمن حصلوا  مبينا 
ــلــــى تـــصـــاريـــحـــهـــم بـــمـــمـــارســـة  عــ
 2 فـــي مــســاحــة 3 ×  أنــشــطــتــهــم 

متر. 
وقال إن  »هدفنا هو تحسين 
للجمهور  الــمــقــدمــة  الــخــدمــات 
وتــنــظــيــم الــبــيــع الــمــتــجــول من 
أولـــويـــاتـــنـــا، وقــــد بـــدأنـــا بــإصــدار 
رخــــص لــلــبــائــع الــمــتــجــول منذ 

رغبتنا  مـــع  تــمــاشــيــًا   2019 عـــام 
بــــتــــصــــحــــيــــح وضــــــــــــع الـــــبـــــاعـــــة 
أعمالهم«،  وترخيص  البحرينية 
الجائلين  الــبــاعــة  جميع  داعــيــًا 
المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم.
 وفـــي مــعــرض حــديــثــه عما 
الباعة  قــبــل  مــن  بيعه  يمكن  ال 
»ستغطي  أضـــاف:  المتجولين، 
التصاريح عدة مناطق، باستثناء 
واألطعمة  الــنــاريــة  األلــعــاب  بيع 
المشروبات.  وحتى  المطبوخة 
لــمــن حــصــلــوا على  ُيــســمــح  وال 
ــواق  تــصــاريــحــهــم بــاســتــخــدام أبــ

بالقرب  الــجــلــوس  أو  الــســيــارات 
والمباني  السريعة  الــطــرق  مــن 

العامة أو السفارات«.
الــعــاصــمــة  أمـــانـــة  أن  ــيـــن  وبـ
تــنــظــم حـــمـــالت تــفــتــيــشــيــة على 
مدار العام إلزالة تعديات الباعة 
العاصمة  محيط  في  الجائلين 
ــي إطــــــار االلـــــتـــــزام فــي  وذلــــــك فــ
ــيــــن الــمــنــضــويــة  ــاذ الــــقــــوانــ ــ ــفـ ــ إنـ
تــحــت اخــتــصــاصــاتــهــا والــهــادفــة 
ــى تـــعـــزيـــز الـــشـــكـــل الــجــمــالــي  ــ إلـ
ولضمان  للمنطقة  والحضاري 
ــة الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ ــالمــ ــ راحـــــــــة وســ

وللصالح العام.
عــلــى  أن  الــســهــلــي  وأضـــــــاف 
الـــراغـــبـــيـــن فـــي الـــحـــصـــول على 
ــتــــجــــول يــجــب  رخــــصــــة بــــائــــع مــ
مــواطــنــيــن  ــوا  ــونـ ــكـ يـ أن  عــلــيــهــم 
في  موظفين  ليسوا  بحرينيين 
وال  والــخــاص  الــعــام  القطاعين 

يمتلكون سجاًل تجاريًا.
كما يجب على مقدم الطلب 
تــــقــــديــــم ثــــــــالث صــــــــور حـــديـــثـــة 
ــراءة بــطــاقــتــه  ــ ــى قــ بـــاإلضـــافـــة إلــ

الشخصية.

اأمانة العا�صمة ت�صدر 43 رخ�صة بائع جائل خالل 6 �صهور

} محمد الَسهلي.



النفس  عــالــم  أجــــرى   1969 عـــام  فــي 
زمــبــاردو  فيليب  اإلنــجــلــيــزي  واالجــتــمــاع 
بترك  الــعــالــم  قـــام  فــقــد  تــجــربــة بسيطة، 
أرقام  ولوحات  مفتوحٍة  بأبواٍب  سيارتين 
ــي مــنــطــقــتــيــن مــخــتــلــفــتــيــن،  ــودة فــ ــقـ ــفـ مـ
إحداها في حٍي فقير واألخرى كانت في 

حٍي غني ولمدة سنة كاملة.
بسرقة  الفقير  الحي  في  المارة  بــدأ 
وتــخــريــب الــســيــارة فــي بضع دقــائــق، وتم 
تدميرها بالكامل في غضون ثالثة أيام. 
ولكن تطلب األمر وقًتا أطول للمارة في 
المنطقة الغنية لبدء تدمير السيارة مما 
إحدى  بكسر  التدخل  على  زمباردو  أرغم 
نوافذ السيارة، فبدأ الناس بكسر المزيد 
مــن الــنــوافــذ وســرقــة الــســيــارة واســتــغــرق 
األمر وقًتا مشابًها للحي الفقير لتحويل 
الــســيــارة بــالــكــامــل إلـــى خــــردة فــي بضعة 

أيام.
آخــران  تابع عالمان  عــام 1982،  وفــي 
عن  ومالحظاته  زمــبــاردو  الباحث  دراســة 
دراســات مماثلٍة على مباٍن  إجــراء  طريق 
ومــمــتــلــكــات أخـــرى فــي مــنــاطــق مختلفة 
)نظرية  عليها  أطلقا  نظرية  واستحدثا 
اقتباسها  تم  والتي  المكسورة(،  النافذة 
ــتــــب عــلــم  فــــي الـــعـــديـــد مــــن دراســـــــــات وكــ

االجتماع.
وتـــتـــلـــخـــص الـــنـــظـــريـــة بــــــأن إهـــمـــال 
– بغض  ما  بيئٍة  أي مشكلة في  معالجة 
النظر عن صغر حجمها – سيؤثر حتًما 
عــلــى مــواقــف الــنــاس وتــصــرفــاتــهــم تجاه 
إلى  يــؤدي  مما  بشكٍل سلبي  البيئة  تلك 
ــبــــر، والـــعـــكـــس صحيح  مــشــاكــل أكـــثـــر وأكــ
في  الصغيرة  المشاكل  فمعالجة  أيــًضــا، 
ــــى بـــيـــئـــٍة أفــضــل  ــــت ســـريـــع ســــيــــؤدي إلـ وقـ

وسلوٍك أحسن.
مما يثير االهتمام في هذه الدراسات 
بالتخريب  قــامــوا  الــذيــن  األشــخــاص  أن 
يكونوا  لم  والمباني  للسيارات  المتعمد 
مـــجـــرمـــيـــن، وكــــــان مــعــظــمــهــم مــــن عــامــة 
الناس والمواطنين الملتزمين بالقانون، 
ــإن الـــنـــافـــذة الــمــكــســورة في  ومــــع ذلــــك فــ
بأنه  توحي  خفيًة  رسالًة  أرسلت  السيارة 
ــح ال توجد  يــهــتــم، وعــلــى األرجــ »ال أحـــد 

عواقب إلتالف ما تم كسره أصاًل«.
وبعد ذلك تحولت النظرية الصغيرة 
يمكن  أنــه  إلــى  المكسورة(  )النافذة  تلك 
الحياة،  مناحي  الكثير من  في  تطبيقها 

فمثاًل:
القمامة  بــعــض  أحــدهــم  تـــرك  إن   {
ــة تلك  ــ فـــي حــديــقــة عـــامـــة، ولـــم تــتــم إزالـ
القمامة في وقت معقول، ولم تطبق أي 
عقوبات على من رماها، فإن ذلك سيؤدي 
بنفس  آخرين  أشخاص  قيام  إلــى  حتًما 
غيرها،  وفــي  ذاتــهــا  الحديقة  فــي  الفعل 
قمامة  مكبات  إلــى  الــحــدائــق  وستتحول 
ينفر الزوار منها كما هو الحال اليوم في 

بعض المنتزهات العامة.
الــطــالب  ــد  مــعــلــٌم ألحـ وإذا ســمــح   {
بــالــغــش فــي امــتــحــان مـــادة مـــا، فسيكون 
ــرى  ــانـــات أخــ ــتـــحـ ــي امـ ــواًل فــ ــبـ ــقـ الـــغـــش مـ
آخرين في جميع مستويات  ومــن طــالب 

التعليم.
تــســريــًبــا صــغــيــًرا  ُتــصــلــح  لـــم  وإن   {

إلى  ذلــك  فسيؤدي  ســيــارتــك،  فــي  للزيت 
تعطل المحرك بالكامل ذات يوم. 

تغسل  ال  كــنــت  إن  الــمــنــزل،  وفـــي   {
األطباق بعد األكل مباشرًة فسيؤدي ذلك 
صحية  مشاكل  إلــى  وربــمــا  تراكمها  الــى 

كبيرة في المستقبل.
ــإن خـــالفـــا صــغــيــرا مع  } وكـــذلـــك فــ

شريك حياتك سيؤدي الحًقا إلى مشاكل 
والتفكك  بــاالنــفــصــال  تنتهي  ربــمــا  أكــبــر 
األسري الذي قد يستمر تأثيره إلى عدة 

أجيال.
ــة )الـــــنـــــافـــــذة  ــ ــريـ ــ ــظـ ــ لــــــذلــــــك فـــــــــإن نـ
المكسورة( تشير إلى أن تجاهل المشاكل 
اليوم سيؤدي حتًما في يوم ما  الصغيرة 
إلى مشاكل أكبر بكثير. ولقد شاهدنا في 
الـــواقـــع، الــعــديــد مــن الــقــضــايــا الصحية 
التي نواجهها في  والبيئية واالجتماعية 
ألفعال  تــراكــمــات  نتاج  كانت  هــذا،  يومنا 
ــروف خــاطــئــة صــغــيــرة تم  وســلــوكــيــات وظــ

تجاهلها وعدم معالجتها في الماضي.
ــا لــهــذه الــنــظــريــة، وعـــــودة إلــى  ــًقـ ووفـ
مــوضــوع الــتــعــلــم والــتــدريــب اإللــكــتــرونــي 
إجباًرا  فيها  ولجنا  التي  المنظومة  تلك 
خــيــاًرا،  ولــيــس   2020 عـــام  منتصف  مــنــذ 
تــدريــبــيــة  دورة   100 حـــوالـــي  خــــالل  ومــــن 
قــمــنــا بــتــنــفــيــذهــا وحـــوالـــي 25 مــحــاضــرة 
العربي،  الوطن  ونــدوة شاركنا فيها حول 
وجــدنــا أنــنــا فــي الــعــالــم الــعــربــي نفتقد 
المنظومة  لهذه  التحتية  للبنية  تماًما 
العربية  دولنا  من  فالعديد  اإللكترونية، 
انـــقـــطـــاع  مـــشـــكـــلـــة  ــن  ــ مـ يـــعـــانـــي  زال  ــا  ــ مـ
شبكة  مشكلة  وكذلك  الكهربائي،  التيار 
ــان ذلـــك واضــًحــا أثــنــاء كل  اإلنــتــرنــت، وكـ
أو  بـــالـــدورة  نــبــدأ  إن  فــمــا  األنشطة,  تــلــك 
الندوة حتى يختفي فالن من الناس عن 
نص  بعد  ثــم  تواصله،  وينقطع  الشاشة 
ســاعــة وربـــمـــا أكــثــر يــعــود لــيــعــتــذر بسبب 
مــشــاكــل فـــي شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت أو الــتــيــار 

الكهربائي.
األخوة  من  الكثير  أن  أيًضا  ووجدنا 
واألخــــــوات الــمــدربــيــن واالخــتــصــاصــيــيــن 
استخدام  يتقنون  الشهادات ال  وأصحاب 
الــبــريــد اإللــكــتــرونــي،  اإلنــتــرنــت وال حتى 
أعطيت  التدريبية  الــــدورات  إحــدى  ففي 
المتدربين واجبا، فسألني أحدهم: »كيف 
فقلت:  ــواجـــب؟«،  الـ لــك  نــرســل  أن  يمكن 
اإللكتروني«، فاستغرب األخ  البريد  »عبر 
»تصور  قــال:  معه،  قصيرة  مناقشة  وبعد 
الجامعة  فــي  الــدكــاتــرة  بــعــض  هــنــاك  أن 
التي ندرس فيها، ما زال يرفض استخدام 
الــبــريــد اإللــكــتــرونــي ألنـــه ال يــعــرف كيف 

يستخدمه!«.
وبطريقة أو بأخرى فقد سمعت هذه 
الــجــمــلــة تــتــكــرر عــنــد الــعــديــد مــن طــالب 
الــدول  شتى  فــي  والمتدربين  الجامعات 
إن   – – بكل بساطة  العربية. وهــذا يعني 
هؤالء المختصين الذين من المفترض 
أن يــكــونــوا قــــدوة لــلــطــالب والــمــتــدربــيــن 
فــي قضايا  وأمــيــة  الــنــاس جهاًل  أكثر  هــم 
ندعوهم  ال  هــنــا  كــنــا  وإن  الــتــكــنــولــوجــيــا، 
كـــل شـــؤون  فـــي  بــعــمــق  والــتــبــحــر  للتعمق 
األمــور  بعض  هناك  أن  إال  التكنولوجيا 
ــرور  ــع مـ ـــادة تــتــغــيــر مـ الــبــســيــطــة الـــتـــي عــ

الوقت نجد أنه من المفترض أن يحاول 
هؤالء االلتحاق بركبه حتى يسايروا هذا 

التطور.
لــم تعتمد  دواًل  أن هناك  ثــم وجــدنــا 
هــــذه الــمــنــظــومــة لــلــمــنــاهــج الــتــعــلــيــمــيــة 
تنفيذها  أهملت  لذلك  بها،  تعترف  ولــم 
الــتــعــامــل مــعــهــا، ولــكــن عندما  وأهــمــلــت 
أمرين  وأمــام أحد  وجــدت نفسها مرغمة 
وإمــا تفشي  الــمــدارس والتعليم  إمــا غلق 
العودة  فاختارت  الطالب،  بين  الجائحة 
إلى التعلم اإللكتروني، ولكنها – لألسف 
– بدأت تتخبط وتحاول أو تلمس طريقها 

في الظالم ومن غير مصباح ليرشدها.
عــمــوًمــا، ال نــريــد اإلطـــالـــة فــي شــرح 
يتضح  ولكن  المشاكل،  تلك  من  الكثير 
لنا ونحن نتحدث فقط في هذه الجزئية 
مــن الــقــضــايــا الــتــي يــعــانــي منها الــوطــن 
تتلخص  أن  يمكن  المشكلة  أن  العربي؛ 
في ثالثة أمور، وهي: أن العديد من الدول 
الوطن،  لتطوير  التحتية  البنية  أهملت 
غدت  اإلنترنت  وشبكة  الكهرباء  فقضايا 
الــتــي ال يتحدث عنها  الــيــوم مــن األمـــور 
ــدول الــمــتــطــورة، فــعــنــدمــا نتحدث  فــي الــ
الكهربائي  التيار  وانقطاع  الكهرباء  عن 
األنــواع  منها  البدائل  من  الكثير  فهناك 
فلماذا  البديلة،  الطاقات  من  المختلفة 
ال نشاهد كل تلك المشاريع الجبارة في 
العربية؟ واألمر نفسه  الدول  الكثير من 
اليوم  أصبحت  التي  اإلنترنت  شبكة  مع 
من البديهيات والمسلمات التي يجب أن 

تتوفر وبأرخص األثمان؟
ــي: أصـــــبـــــح الـــتـــعـــلـــم  ــ ــانــ ــ ــثــ ــ األمــــــــــر الــ
المعتمدة  المنظومات  مــن  اإللــكــتــرونــي 
فلماذا  المتطورة،  الــدول  العديد من  في 
نعتمد هذه  العربي ال  الوطن  في  عندنا 
نحن  فهل  جــزئــًيــا،  ولــو  حتى  المنظومة 
أكثر تطورا من تلك الدول التي اعتمدت 
في  شــك  لدينا  كــان  إن  المنظومة؟  هــذه 
إلى  ومــا  واالخــتــبــارات  التعليم  منهجية 
ذلك فلنضع معايير وضوابط ثم ننطلق، 
تماًما عن  الــطــرف  ونــغــض  نهمل  أن  أمــا 
هـــذه الــمــنــظــومــة فــإنــي اعــتــقــد أن األمــر 

يحتاج إلى إعادة نظر.
بالهيئة  يتعلق  مــا  الــثــالــث:  واألمــــر 
الــتــعــلــيــمــيــة وخــــاصــــة الــــذيــــن يــهــمــلــون 
يــحــاولــون االلــتــحــاق بركب  أنــفــســهــم وال 
تتعامل  أن  يجب  هـــؤالء  فــإن  الــحــضــارة، 

أمرين:  بأحد  التعليمية  الجهات  معهم 
بعدد  االلتحاق  من خالل  يتطور  أن  إما 
وإمــا  اإلجــبــاريــة،  التدريبية  الــــدورات  مــن 
ــادر بـــســـالم لــيــحــل مــكــانــه مـــن هو  ــغـ أن يـ
فال  التعليمية،  المنظومة  بهذه  يعتقد 

يتم تطوير التعليم بمثل هؤالء.
من  العديد  وربما  المشاكل  هــذه  كل 
بسبب  بدأت  العربي  الوطن  في  مشاكلنا 
بسبب  أو  والتطوير  التغير  مــن  الــخــوف 
فالجهل جميل،  التغير،  في  الرغبة  عدم 
يسبب  أن  يمكن  المجهول  من  والــخــوف 
وال  نتقدم  ال  لذلك  والرهبة،  الرعب  لنا 
حولنا  مــن  يسير  والــعــالــم  أماكننا  نــبــرح 
ويتقدم ونحن كالنعامة التي تضع رأسها 
العالم  أن  نكتشف  ال  حــتــى  الــجــحــر  فــي 

يتغير.
ــر ولــكــنــنــا ال  ــا هـــنـــاك ســبــب آخــ وربـــمـ
نــريــد أن نــعــتــرف بـــه، وهـــو اعــتــقــادنــا أننا 
أفضل البشر ونمتلك أفضل العقول، ولنا 
األفضلية فــي كــل شــيء وكــل أمـــر، وهــذه 
في  تفكير  ــادة  إعـ إلــى  منا  تحتاج  قضية 

أوضاعنا وحياتنا وكل أمورنا.
ــم جـــــاءت الــجــائــحــة، وكــشــفــت لنا  ثـ
من  نعاني  كنا  وإنــنــا  األفــضــل،  لسنا  أننا 
مشكالت صغيرة ذات يوم من أيام التاريخ، 
ولكن اعتقدنا أنه لو تركنا تلك المشاكل 
وتذوب  بنفسها  نفسها  تحل  فإنها سوف 
وتنتهي مع األيام، وذلك على غرار أغنية 
المرحوم العندليب األسمر »في يوم، في 
ولكن  وتنام«  الجراح  تهدأ  في سنة  شهر، 
النافذة  كانت   – – لألسف  المشاكل  تلك 
المكسورة في العالم العربي، تلك النافذة 
مكسورة  تركت  النوافذ  تلك  باألحرى  أو 
لسنوات، فأتى آخرون فهشموا ما وجدوا 
نــوافــذ، فطال األمــر وكبر، ومــع ذلك  من 
لم يحاول أحد أن يقوم بعمليات إصالح 
ــيـــاجـــات الــبــشــر،  ــتـ الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الحـ
فوسعت الُشقة والجزئية المكسورة حتى 
تم تهشيم السيارة كلها والبيت والشوارع 
وكــــل شــــيء، وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك كنا 
المهشمة  الـــنـــوافـــذ  تــلــك  كـــل  أن  نــعــتــقــد 
لــن ُتكشف، ألنــه ال يــوجــد أحــد يــريــد أن 
صغيرا  مخلوقا  ولكن  المستور،  يكشف 
لنا كل  جــًدا لم يكن في الحسبان كشف 
النوافذ المهشمة وكل المستور في  تلك 

العالم العربي.
هــــذا الـــــذي تــحــدثــنــا عــنــه )الــتــعــلــم 
والتدريب اإللكتروني( ما هو إال موضوع 
لم  كنا  وإن  الجائحة،  لنا  كشفته  واحــد 
ذكرناه  مــا  وإنــمــا  معمقة  بــصــورة  ندرسها 
هـــنـــا مـــجـــرد بـــعـــض االنـــطـــبـــاعـــات الــتــي 
وصــلــنــا إلــيــهــا مـــن خـــالل هـــذه الــتــجــربــة 
الــتــي عــشــنــاهــا خـــالل هـــذه الــفــتــرة، تــرى 
كم نعاني من مشاكل في البنية التحتية 
ــم مــــن مــشــاكــل  ــن الـــعـــربـــي؟ كــ ــوطــ ــي الــ فــ
ولكننا  أنها مشاكل  كانت صغيرة وعرفنا 
وتختفي،  تنتهي  حتى  بإهمالنا  تركناها 
انتهت وال اختفت، وإنما تغولت  فال هي 

وأصبحت اليوم تهدد بالكثير والكثير.
كـــل الـــــذي نـــرجـــوه مـــحـــاولـــة إصـــالح 
النوافذ المحطمة في حياتنا وفي دولنا 
القادمة  واألجيال  أطفالنا  حتى يحظى 

بمستقبل أفضل. 
Zkhunji@hotmail.com

نـــوه  كـــريـــمـــة  مـــبـــاركـــة  أداة  ــلـــم  الـــقـ
الــحــق ســبــحــانــه وتــعــالــى بــهــا، وذكــرهــا 
فــي الــقــرآن الــكــريــم فــي مــواطــن كثيرة 
أداة  وهــو  والتقدير،  التكريم  مقام  فــي 
إلى  توجهها  أن  الممكن  مــن  مــحــايــدة 
تستطيع  وأيــًضــا  الــعــام،  والنفع  الخير 
ــر والــمــعــونــة  الـــشـ لــنــشــر  تــســخــرهــا  أن 
ومهمة  جليلة،  وظيفة  وللقلم  عليه. 
عظيمة، وهي التسطير، ولجالل قدره، 
به  الــحــق سبحانه  أقــســم  أثـــره  وعظيم 
كأداة وكوظيفة، فقال سبحانه وتعالى: 
 .)1 )القلم:  يسطرون«  ومــا  والقلم  »ن 
للقلم،  جليلة  مهمة  فالتسطير  إذن، 
وهذه  شريفة،  لغاية  وسيلة  والتسطير 
الغاية هي نشر العلم النافع، والتحذير 
من العلم الفاسد، والقلم وسيلة لتلقي 
العلوم والمعارف وإعادة نشرها للناس، 
إلــهــي جامع:  بــيــان  أول  فــي  تعالى  قــال 
الــذي خلق )1( خلق  ربــك  »اقـــرأ باسم 
اإلنسان من علق )2( اقرأ وربك األكرم 
)3( الذي علم بالقلم )4( علم اإلنسان 

ما لم يعلم )5(« سورة العلق.
فيها  الجليالت حشد  اآليـــات  هــذه 
الحق سبحانه وتعالى قضايا عظيمة، 
سبحانه  الــحــق  وأكـــد  جليلة،  ومــهــمــات 
فــيــهــا أن مــن مــهــمــات الــقــلــم ووظــائــفــه 
هذا  يكون  أن  ويجب  والتعليم،  التعلم 
التعليم وذاك التعلم محكومين بمنهج 
إلــهــي، هــو أن يكون كــل ذلــك باسم اهلل 
الــــذي يــريــد الخير  تــعــالــى، فــاإلنــســان 
التزود  على  يقبل  وألمته حين  لنفسه 
تعالى  اهلل  يــكــون  أن  بـــد  ال  بــالــمــعــرفــة 
يــنــعــزل عنه  وأال  ووجــــدانــــه،  بـــالـــه  فـــي 
اإلنسان  ينوي  أن  ويستحيل  سبحانه، 
بعلمه الشر، ثم يتجرأ، فيستفتح ذلك 
تعالى  اهلل  فذكر  إذن،  تعالى،  اهلل  بذكر 

وذكــره سبحانه عند  العلوم،  تلقي  عند 
نــشــر هـــذه الــعــلــوم يــعــصــمــه مـــن الــزلــل 
وإرادة الشر بعلمه للناس ألنه يعلم أن 
اهلل تعالى رقيب عليه، محاسب له على 
وأفــعــالــه، ومــا يكسبه مــن علم،  أقــوالــه 
فأنت أيها المسلم حين تقرأ، بل حتى 
قبل أن تقرأ، فأنت تختار ما تقرأ ليكون 
ما تقرأ في النفع العام لك ولمن والك 
اهلل تعالى أمرهم، ثم بعد ذلك ألمتك، 

بل للبشرية جمعاء.
مــواله  حــراســة  فــي  فالمسلم  إذن، 
قبل  بــل  واجــتــهــاده،  فــي سعيه  سبحانه 

ذلك كله في نيته.
والــقــلــم حــيــن تــتــوافــر لـــه كـــل هــذه 
أمــا  لـــإصـــالح،  أداة  يــكــون  الــضــمــانــات 
الغايات  وتضيع  النوايا،  تنحرف  حين 
الشريفة، ووسائلها القويمة، فإن القلم 
عــنــدهــا يــكــون مـــصـــدًرا لــلــشــر، ومــرتــًعــا 
عالم  دخل  واالستبداد.  للظلم  وخيًما 

فــطــلــب منه  الــخــلــفــاء،  أحـــد  ورع عــلــى 
فلم  الــحــبــر،  دواة  يــنــاولــه  أن  الخليفة 
ذلــك،  مــنــه  الخليفة  فاستنكر  يــفــعــل، 
العالم  فقال  تفعل؟  لــم  لــمــاذا  وســألــه: 
بــهــا مظلمة،  تــكــتــب  أن  أخــشــى  الـــــورع: 
ــون شــريــًكــا لـــك فــيــهــا، فــأكــبــر منه  ــ وأكــ

الخليفة ذلك!
قلمك  تــصــون  أن  أردت  فــــإذا  إذن، 
ــاويــــة  وتــــنــــزهــــه عـــــن الــــســــقــــوط فـــــي هــ
الـــــشـــــهـــــوات، والــــبــــحــــث عـــــن الـــمـــنـــافـــع 
الدنيوية، فعليك أن تتذكر أنك تمسك 
ــأداة ســـوف تــكــون شــهــيــدة عــلــيــك يــوم  ــ بـ
الدنيا  فــي  القلم  أن  صحيح  القيامة، 
يـــنـــفـــعـــل لــــــك، ويـــســـتـــجـــيـــب لــســعــيــك، 
يرد  اآلخــرة  لكنه في  نــوايــاك،  ويترجم 
أو  لــك  فيشهد  ــه،  إرادتــ إلــيــه  تعالى  اهلل 
عليك، فيكون إما وسيلة نجاتك، وإما 

هالكك.
قل  أو  المسلم،  أيها  عليك  ويجب 
أيها اإلنسان أن تكون في كامل وعيك، 
وِفي تمام إدراكك بما سوف تالقيه من 
الحساب يوم القيامة إن أنت لم تحسن 
واعــلــم  الــمــبــاركــة،  األداة  هـــذه  تــوظــيــف 
ــا لـــم تكن  أن الــقــلــم مـــبـــادئ وقـــيـــم، ومــ
ثــمــار هـــذا الــقــلــم مــبــادئ قــويــمــة، وقيم 
وتتحسر  بالندم،  تشعر  فسوف  نبيلة، 
على أيام خلت كنت فيها قادًرا بقلمك 
ــع مــضــرة، فلم  ودفـ عــلــى جــلــب منفعة، 
العنان يخوض  لقلمك  وأطلقت  تفعل 
الفاحشة  ويشيع  الــنــاس،  أعـــراض  فــي 
فــي الــذيــن آمــنــوا، وأنــت تظن أنــه عمل 

بسيط وهو عند اهلل عظيم.
لقد أقسم اهلل تعالى بالقلم كأداة، 
وذاك في  وأقسم بوظيفته، وجعل هذا 
رعاية األخالق، فقال تعالى: »ن والقلم 
ربك  بنعمة  أنــت  مــا   )1( ومــا يسطرون 

بمجنون )2( وإن لك ألجًرا غير ممنون 
)3( وإنك لعلى خلق عظيم )4(« سورة 

القلم.
إن القلم وما يؤديه من خير لنعمة 
جليلة تستحق الحمد والشكر لواهبها 
فيها  والمثوبة  واألجر  تعالى،  سبحانه 

مضمونة وغير مظنونة.
إذن، فالقلم مبادئ ال بد أن ُتْرعى.. 
وهو  بها،  ُيعَتنى  أن  بــد  ال  قيم  والقلم 
يــدعــو إلـــى الــمــبــادئ الــســامــيــة، والقيم 
النبيلة، وعليك أيها المسلم أن تجعله 
في خدمة عقيدتك، والدفاع عن الحق، 
الــحــقــوق... اجعله  وإنـــصـــاف أصــحــاب 
إلــى الفضيلة ومــكــارم األخــالق،  داعــًيــا 
مؤيًدا للحق أينما كان، وزاهًقا للباطل 

في أي زمان.
ــبـــادئ تــســيــل قـــطـــرات مع  الــقــلــم مـ
كيد  وتــرد  المظلومين،  تحمي  الــمــداد 
الضعفاء  عن  الشر  وتدفع  الظالمين، 
والمحرومين.. القلم مبادئ حين يأبى 
ووســيــلــة  الــظــلــم،  أداة إلقــــرار  يــكــون  أن 

إلعاقة الحق.
الــقــلــم.. مــبــادئ وقــيــم حــيــن يسيل 
لعابه نوًرا يضيء ظالم الجهل، ويهدي 

بأنواره الحيارى والتائهين.
ــم لـــيـــس  ــ ــيــ ــ الــــــقــــــلــــــم.. مـــــــبـــــــادئ وقــ
لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن فــــقــــط، بـــــل حــــتــــى لــغــيــر 
بغيتهم،  فــيــه  فــســيــجــدون  الــمــؤمــنــيــن، 
وذلــــــك فــــي فـــجـــره الـــــصـــــادق، وشــمــس 
معارفه الساطعة، وسوف يتهادى قارب 
الــمــعــرفــة الــربــانــيــة فـــي نــبــعــه الــصــافــي 

ويروي العطاشى من مائه الزالل.
العام  والنفع  للخير.  أداة  القلم.. 
ليس للمسلمين وحدهم، بل لكل عاقل 
الحق  إلــى  ويسعى  اليقين  عــن  يبحث 

في مظانه.

ال����ق����ل����م.. م����ب����ادئ وق���ي���م!

بقلم: 
عبدالرحمن علي البنفالح

ال��م��ك�����س��ورة؟ ال��ن��واف��ذ  ل��ن��ا  ك��ورون��ا  ك�سفت  ه��ل 

بقلم:
 د. زكريا خنجي

مــمــلــكــة  إن  ـــول  ــ ــقـ ـــ الـ ــة  ــلــ ــافــ نــ ــــن  مــ
البحرين من الدول التي حققت نتائج 
ــيـــروس كـــورونـــا  مــمــتــازة فـــي مــحــاربــة فـ
آثـــاره المهلكة وتـــزداد هذه  والــحــد مــن 
القناعة يوما بعد يوم عندما نرى حال 
العديد من الدول في العالم من حولنا 
والتي فشلت على الرغم من أن بعضها 
دول متقدمة وغنية في السيطرة على 
أن  ويمكن  بشكل ملموس،  الــوبــاء  هــذا 
المتحدة  الواليات  نذكر هنا دوال مثل 
األمريكية والهند والبرازيل وبريطانيا 
ــا وألـــمـــانـــيـــا وتــركــيــا  الــعــظــمــى وفـــرنـــسـ
وغــيــرهــا مـــن الـــــدول الـــتـــي تــعــانــي من 
تــفــشــي هــــذا الـــفـــيـــروس الــقــاتــل بشكل 

يوميا  المصابين  أعــداد  إن  حيث  كبير، 
الــمــوتــى  وأعـــــــداد  اآلالف  بــمــئــات  تـــقـــدر 
أعـــداد كبيرة تبين حجم  بــاأللــوف وهــي 
من  بالرغم  بالعالم  حلت  التي  الكارثة 

كــل الــجــهــود الــتــي بــذلــت مــن أجـــل الــســيــطــرة عــلــى هــذا 
الوباء.

النسبي في السيطرة  البحرين  أن نجاح  والحقيقة 
على هذا الوباء الخطير يرجع إلى ثالثة عوامل:

الــســيــاســيــة  والــــرؤيــــة  الـــقـــيـــادة  إدارة  حــســن  األول: 
من  للموضوع  وخططت  الــرؤيــة  وضعت  التي  الحكيمة 
جميع جوانبه والذي يمكن اختصاره في فريق البحرين 
الوطني الذي يقوده صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة نائب القائد األعلى ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء بتوجيهات من جالل الملك المفدى أيده 
اهلل، ويضم نخبة من أبناء البحرين المخلصين في كل 
المجاالت العلمية والصحية واالجتماعية واالقتصادية 
والثقافية وغيرها هذا الفريق أكد جدارته ونجاحه في 
الوباء والحد من تأثيراته الصحية  السيطرة على هذا 
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة وغــيــر ذلـــك مــن الــجــوانــب 
األخرى، حيث لم تتوقف الحياة في البحرين ولم يشعر 
أو  الــدواء  أو  الغذاء  بأي نقص في  المقيم  أو  المواطن 
الخدمات فقد استمرت بشكل مرن ومن دون أي ارتباك 
أو طوابير مثلما نرى ذلك في دول كبيرة متقدمة، والتي 
الحياة  فــإن  تماما،  بالعكس  بل  آنفا  بعضها  إلــى  أشرنا 
في البحرين استمرت بشكل شبه عادي مع الحكمة في 
والتعامل  الفتح واإلغالق  بين  إيقاعها وتطورها  ضبط 
مع الوضع بحسب ما يقتضيه من تحوالت وتطورات بما 
على  والحفاظ  طبيعي  بشكل  الحياة  استمرار  يضمن 
والحد  ثانية  ناحية  من  والمقيمين  المواطنين  صحة 

من األضرار قدر اإلمكان من ناحية أخرى.
ــة عــلــى أعـــلـــى الــمــســتــويــات  ــانـــي: حــــرص الــــدولــ ــثـ الـ

عــلــى تــوفــيــر كـــل مــســتــلــزمــات مــحــاربــة 
ــذا الـــفـــيـــروس مـــن خــــالل تــوفــيــر كل  هــ
للجميع  رمـــزيـــة  وبـــأســـعـــار  الــكــمــامــات 
وتوفير اللقاحات بسرعة كبيرة وخالل 
المواد  تلك  كل  أصبحت  قصيرة  فترة 
متوافرة على نطاق واسع، وهذا في حد 
المرض  على  السيطرة  في  أسهم  ذاتــه 
وعـــلـــى مــســتــوى انـــتـــشـــاره بــيــن الــنــاس 
ــدوا هــذه األشــيــاء التي  ألن الــنــاس وجـ

تحميهم من الوباء بنسبة كبيرة.
الــدولــة على توفير  كــذلــك حــرص 
اللقاحات بالمجان للجميع مواطنين 
ــواع مــتــعــددة مـــع عمل  ــأنـ ومــقــيــمــيــن وبـ
جــــــــدول مــــــرن وســــهــــل يـــســـهـــل عــمــلــيــة 
الـــتـــلـــقـــيـــح بـــشـــكـــل مـــنـــظـــم مــــع حــمــالت 
من  التلقيح  هــذا  رافــقــت  التي  التوعية 
االستفادة  على  الجميع  تشجيع  خــالل 
العدد  تلقيح  يجري  مــا  بقدر  ألنــه  منه 
والعكس  المخاطر  تقل  ما  بقدر  المواطنين  األكبر من 
بالعكس وهذا بالضرورة سوف ينعكس على عودة الدورة 

االقتصادية واالجتماعية إلى الدوران بشكل طبيعي.
القوانين  بين  الجمع  على  الــدولــة  حــرص  الثالث: 
الوقت  فــي  الراسخة  والتعليمات  الــرادعــة  والتشريعات 
نفسه، مما أسهم في السيطرة على تفشي المرض من 
الصحي  بالجانب  المتعلقة  اإلرشــاديــة  الــقــواعــد  ذلــك 
تحديدا سواء في الفضاءات العامة أو في أماكن العمل 
أو المراكز أو في وسائل النقل، بحيث جمعت الدولة بين 
اإلرشاد والردع للمخالفين فقد رأينا كيف أصبح الجميع 
تقريبا يلتزمون بلبس الكمامات ليس بفضل اإلرشادات 
التوعوية فقط، بل بفضل القوانين التشريعية الرادعة 
الداخلية  بــوزارة  التي يسهر على تطبيقها رجال األمن 
فــي كــل مــكــان، فــقــد انــعــكــس ذلـــك بشكل مــلــحــوظ على 
الكمامات  ولبس  االجتماعي  التباعد  بقواعد  االلــتــزام 

والتعقيم وغير ذلك من متطلبات الوقاية.
في  فعال  وفــقــت  الــتــي  الـــدول  مــن  تعد  البحرين  إن 
ــى أفـــضـــل الــســبــل لــلــســيــطــرة عــلــى فــيــروس  الــتــوصــل إلــ
كورونا بفضل ما ذكرناه والدليل على ذلك تراجع أعداد 
اإلصــابــات بشكل كبير خــالل األيــام األخــيــرة، فضال عن 
الــمــؤشــرات تبين أن  الــوفــيــات، وذلـــك أن  ــداد  تــراجــع أعــ
هذا  تــداعــيــات  مــن  التعافي  إلــى  طريقها  فــي  البحرين 
الفيروس الخطير، ولذلك نتمنى أن يلتزم الجميع من 
خالل التقيد بالتعليمات االحترازية وأخذ اللقاح حتى 
تتقلص المخاطر ويعود االقتصاد البحريني إلى وضعه 
وعيشهم  أرزاقــهــم  مصادر  الناس  يفقد  ال  كي  الطبيعي 

مثلما حدث في بعض البلدان األخرى.

كورونا؟ محاربة  في  البحرين  نجحت  لماذا 

بقلم:
د. نبيل العسومي

إن ظـــاهـــرة تــأثــيــر الـــجـــزر الــحــراريــة 
الحضرية المقصود منها مالحظة ارتفاع 
فقد  بضواحيها؛  مقارنة  المدينة  وســط 
بين  الحرارة  درجة  فارق في  تم مالحظة 
وضواحيها  حــرارة(  )أكثر  المدينة  وســط 
ــرارة( بــحــوالــي 4 إلـــى 5 درجـــات  ــ )أقــــل حــ
)أحيانا أقل من ذلك أو أكثر( ويكون ذلك 
فكيف  الــصــيــف،  فصل  فــي  أكــثــر  ملموسا 

تحدث؟
أسباب ظاهرة اجلزر احلرارية

تمتص السقوف والشوارع واألرصفة 
في المناطق الحضرية )المدن( الحرارة 
في  غالبا  إشعاعها  ــادة  وإعـ النهار،  خــالل 

فــصــول الــشــتــاء والــخــريــف والــربــيــع، وفــي 
النهار  مــن  والــمــتــأخــرة  المبكرة  الــســاعــات 
وفي الليل، بحيث تستمر الحرارة وتتراكم.

من  تقلل  ــراج  واألبـ العالية  فالمباني 
هبوب الرياح على  المباني المنخفضة أو 

حتى األراضــي الزراعية - رغم إنها مفيدة خالل المواسم 
بداخل  البيوت  فتدفأ  الهبوب  تأثيرات  تمنع  ألنها  الباردة 
المدينة - ولكنها، في نفس الوقت، تحبس الهواء الساخن 
في »األخادير« الحضرية، وتزيد من المشكلة دفء المنطقة 
صيفا، خصوصا وإن جدارها اإلسمنتي أو الزجاجي سيشع 
الحرارة )يكون كالجسم األسود(، وكذلك تطلق كل الحرارة 
أجهزة  ناهيك عن حــرارة  إلى خارجها،  المباني  داخــل  من 
أو  الــجــزر  حـــرارة  فتزيد  بها؛  الخاصة  والــمــولــدات  التبريد 
الـــمـــدن صــيــفــا، خــصــوصــا إذا كــانــت الــمــنــطــقــة خــالــيــة من 
الغطاء األخضر، والتربة الزراعية، وعندها يمكن أن يكون 
الناس  على  السلبية  اآلثــار  من  العديد  لها  المباني  لتلك 

والبيئة. 
ــذا بـــات مــلــمــوســا فـــي دول الــخــلــيــج الــعــربــي خــالل  وهــ
وألوان  المباني  تأثير  الحر في يونيو ويوليو بسبب  موجة 
حــرارة  من  والسيارات  الباصات  من  نفثه  يتم  ومــا  الطرق، 
ومن  ظــهــرا،  حـــرارة  مــن  أجسامها  تمتصه  ومــمــا  مكائنها، 

عوادم السيارات. 
طرق قياس اجلزر احلرارية 

الــجــزر  لــقــيــاس  وجـــود طريقتين  إلـــى  الــمــراجــع  تشير 
الحرارة من خالل محطات  درجة  قياس  أولهما  الحرارية، 
المدينة، فمعظم محطات األرصاد  األرصاد الجوية داخل 
يوجد  كـان  وإذا  وسطها،  فــي  أو  أطــرافــهــا  تكون  الــمــدن  فــي 
أكثر من محطة لرصد درجات الحرارة فتكون غير موزعة 
بطريقة تسمح بقياس درجات الحرارة في األحياء جميعها 
أو بطريقة عادلة تمثل كل المناطق. وثانيهما قياس درجة 
الحرارة عن طريق األقمار الصـناعية من خالل اسـتخدام 
مــرئــيــات الــالنــدســات فــي الــمــســح الـــحـــراري لــألشــعــة تحت 
تـنعكس من سطح األرض، وقياس  التي  الطويلة  الحمراء 
درجات اإلشعاع الحراري على ارتفاعات مختلفة يمكن مـن 

خالله حساب درجات الحرارة عند هذه االرتفاعات.
تأثير ظاهرة اجلزر احلرارية على اإلنسان

درجــات  ــادة  زيـ فــإن  البيئة،  وكــالــة حماية  لموقع  وفــقــا 
الـــحـــرارة أثــنــاء الــنــهــار، وانــخــفــاض الــتــبــريــد لــيــال، وارتــفــاع 
الحضرية  الحرارة  بجزر  المرتبطة  الهواء  تلوث  مستويات 
المساهمة  خــالل  مــن  اإلنــســان  على صحة  تؤثر  أن  يمكن 
التنفسي، وتشنجات  الجهاز  العام، وصعوبات  في االنزعاج 
ــرارة  واإلرهـــــــاق، والــســكــتــة الــدمــاغــيــة الـــحـــراريـــة غير  الــــحــ
المميتة، والوفيات المرتبطة بالحرارة،  باختصار، كل هذه 
الحرارة أكثر من غير مريحة وإنها خطيرة، وربما ما حدث 
مؤخرا من وفيات في كندا - بسبب القبة الحرارية - مثال 

على ذلك.
حلول للتقليل من ظاهرة اجلزر احلرارية

قــد يـــؤدي تغير الــمــنــاخ إلـــى صــيــف أكــثــر ســخــونــة في 
من  للحد  إلــحــاحــا  يضيف  مما  الــعــربــي،  الخليج  منطقة 
تأثير الجزر الحرارية على المنطقة؛ فبدال من استخدام 
الطاقة في  التبريد، تكون الخيارات األكثر حساسية للمناخ 
محصورة في  تقليل كمية الحرارة التي يتم امتصاصها في 

المقام األول.  

أنحاء  جميع  في  الخبراء  ويضغط 
مثل  مبتكرة  حــلــول  أجــل  مــن  المنطقة 
ــاردة« الــتــي تــعــكــس أشــعــة  ــبــ »الــســقــوف الــ
الشمس وتشع الحرارة بكفاءة، و»السقوف 
ومواقف  بالنباتات،  المزروعة  الخضراء« 
الــســيــارات الــتــي تتميز بــطــالء عــاكــس أو 
الــكــثــيــر مــن الــظــل، وتــشــجــيــع اســتــخــدام 
عندما  الظل  وأشجار  العاكس،   الطالء 
يــتــم بـــنـــاء مـــواقـــف الـــســـيـــارات أو إعــــادة 
البناء  قوانين  نــمــاذج  وتطوير  ظهورها، 
ألســـقـــف بــــــــاردة. لـــذلـــك أصـــبـــحـــت ســـان 
فرانسيسكو أول مدينة أمريكية، اعتبارا 
 %30 إلــى   15 تتطلب   ،2017 يناير   1 مــن 
من مساحة السقف للحصول على ألواح 
معظم  فــي  نــبــاتــي  غــطــاء  أو  و/  شمسية 

المباني الجديدة.
ــي أجـــــــزاء مــــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج  ــ وفـ
العربي يمكن العثور على أسطح خضراء 
عــلــى الــمــبــانــي الـــتـــي يــتــم بـــنـــاؤهـــا وفــقــا 
لتوليد  تصميمها  تــم  أو   LEED البيئية  الشهادة  لمعايير 

أكبر قدر من الطاقة التي تستخدمها.
رمـــوز  األمـــريـــكـــي    CalGreen نـــظـــام   يــتــضــمــن  كـــذلـــك 
الـــوصـــول الــطــوعــيــة لــكــل مـــن الــمــشــاريــع الــســكــنــيــة وغــيــر 
تأثير  مــن  للحد  األرصــفــة  خــيــارات  تــحــدد  الــتــي  السكنية 
الجزيرة الحرارية لألرصفة، والباحات، والممرات، ومواقف 
الــســيــارات، بــاإلضــافــة إلـــى  نــفــاذيــة الــرصــيــف الـــذي يسمح 

للمياه بالمرور أو تتبخر ببطء من جيوب داخلية.
ــارد اســتــخــدام الــمــواد  ــبـ ــارات الــرصــيــف الـ ــيـ وتــشــمــل خـ
للنباتات  تسمح  التي  الشبكة  وأرضيات  والطالء،  العاكسة 
لتنمو من خالل المساحات، والرصيف المظلل باألشجار 
أو الهياكل الخشبية أكثر من المعدنية إال إذا كانت معادن 
وهذه  وتشعها،  الــحــرارة  تمتص  ال  بحيث  مصنعة  الهياكل 

مكلفة.
في  األشــجــار  زراعــة  المناخية  العمل  خطط  وتتطلب 
التدابير للحد من الجزر  المناطق الحضرية وغيرها من 
الحدائق  تساعد  أن  يمكن  الحي  مستوى  وعلى  الحرارية. 
أيــضــا فــي تعويض تأثير  الــخــضــراء األخـــرى  والــمــســاحــات 
للمدن  ويمكن  الــحــرارة،  تمتص  التي  واألرصــفــة  السقوف 
أن تصمم أفضل الممارسات للحد من الحرارة، كما فعلت 
مينلو بارك من خالل إضافة أسطح باردة إلى بعض مباني 

المدينة.
أهم التوصيات لتفادي تأثير اجلزر احلرارية 

ــة في  ــة بــعــنــوان »الــجــزيــرة الــحــراريــة دراســ تشير دراســ
الجامعة  اآلداب،  كلية  الجعرافيا،  قسم  مــن  المناخ«  علم 

اإلسالمية بفلسطين ، إلى التالي:
هـــــواء  لــضــمــان حــركــة  المفتوحة  الــمــســاحــات  نــشــر   -1
معتدلة داخـل المدن مـن خالل تشكيل قنوات للرياح حيث 
الشوارع خاصة عندما  تيارات هوائية قوية في هذه  تتولد 

تكون موازية التجاه حركتها. 
أكثر  فــي  معتدلة  الــهــواء  حــركــة  جعل  على  العمل   -2
األوقـــات مــن خــالل الــحــرص على مــســاواة وتنسيق ارتــفــاع 
بالنسبة  بعضها  ومــواقــع  واتــجــاهــاتــهــا  وأشــكــالــهــا  الــمــبــانــي 

للبعض االخر.
3- ضرورة  التخطيط العملي الرشيد عند إنشاء أي 
والتضاريس،  المناخ  االعتبار  بعين  يؤخذ  بحيث  صناعة 
وعدم السماح ببناء منشآت صناعية في المدن أو بالقرب 

منها. 
الخضراء  والمسطحات  األشجار  بزراعة  االهتمام   -4
في أرجاء المدن، وخاصة الكبيرة منها، باإلضافة إلى زرع 

األشجار في جزر وجوانب الشوارع العريضة.
الــهــواء مــن خــالل وضــع تشريعات  5- الحد مــن تلوث 
يسمح  الــذي  للملوثات  القصوى  بالتراكيز  خاصة  لــوائــح 
بــوجــودهــا فـــي الـــهـــواء، واســتــعــمــال الــبــدائــل الــمــمــكــنــة في 
عمليات النقل والمواصالت داخل المدن واالستعاضة بها 

عن تلك الوسائل التي تسبب التلوث.
} أستاذ المباني ,العمارة المشارك 
كلية الهندسة، قسم العمارة والتصميم الداخلي، 
جامعة البحرين.

الح�سرية الحرارية  الجزر  ت�اأثير  ظاهرة 

بقلم: 
د. ناصر وهيب الناصر }
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أفضل المبادئ.. وأسوأ األوضاع؟

مثاليات فكرنا والواقع 
المسكوت عنه )4-4(

»في العدد«
بالتعاون مع دارة األنصاري 

للفكر والثقافة

05

32.7 مليون دينار �أرباح 
ال ز�لت »من�صية« يف »�لبور�صة«

عبا�س ر�ضي:

اأرباح  وجود  عن  مالية  بيانات  ك�ضفت 

مل�ضاهمني  بها  مطالب  غري  »من�ضية«  نقدية 

البحرين،  بور�ضة  يف  مدرجة  �ضركات  يف 

دينار  مليون   32.7 لنحو  قيمتها  وت�ضل 

حتى نهاية العام 2020.

لبور�ضة  املالية  البيانات  وت�ضري 

دي�ضمرب   31 يف  املنتهية  لل�ضنة  البحرين 

الأرباح  توزيعات  اإجمايل  اأن  اإىل   2020

مب�ضاهمني  تتعلق  بها  املطالب  غري  النقدية 

تزيد  ملدة  املدرجة  ال�ضركات  من  خمتلفني 

الأرباح  توزيعات  اإعالن  من  اأ�ضهر   6 على 

ال�ضنوية ويتم اإيداع هذه املبالغ يف ح�ضابات 

بنكية منف�ضلة.

البور�ضة،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وكان 

ت�ضريح  يف  ك�ضف  قد  بوجريي،  عبدالكرمي 

�ضابق عن وجود 54 مليون دينار كم�ضتحقات 

اأرباح من�ضية مل�ضتثمرين يف �ضركات مدرجة مل 

يت�ضلموا اأرباحهم النقدية منذ �ضنوات.

هجوم �صيرب�ين ت�صبب يف فو�صى بالقطار�ت

مو�قع وز�رة �لنقل �الإير�نية تخرج عن �خلدمة

طهران - وكالت:

 اأفادت وزارة الطرق الإيرانية، اأم�س ال�ضبت، بـ»خلل فني يف اأنظمة 

احلوا�ضيب و�ضبكة الإنرتنت بالوزارة«، موؤكدة اأن »التحقيق جاٍر ملعرفة 

الطرق  بوزارة  �ضيرباين  عطل  يف  التحقيق  »يجري  وقالت:  الأ�ضباب«. 

الإيرانية«. جتدر الإ�ضارة اإىل اأن ذلك ياأتي ذلك بعد يوم من تعطل اأنظمة 

احلا�ضوب يف موؤ�ض�ضة القطارات الإيرانية، اإذ حتدثت م�ضادر يف املوؤ�ض�ضة 

عن تعر�ضها لهجوم �ضيرباين وت�ضبب يف فو�ضى بحركة القطارات.

�لدولة �صتتحمل فارق �لزيادة

�ل�������ص���ع���ودي���ة ت���ث���ب���ت �أ�����ص����ع����ار �ل���ب���ن���زي���ن
الريا�س - وكالت:

ين�س  ملكًيا  توجيًها  ال�ضعودية  ال�ضلطات  اأ�ضدرت 

على تثبيت �ضقف اأ�ضعار البنزين ابتداًء من اأم�س ال�ضبت، 

م�ضرية اإىل اأن الدولة �ضتتحّمل فارق زيادة اأ�ضعار البنزين 

عند زيادتها عن �ضهر يونيو املا�ضي.

التوجيه  ب�ضدور  ال�ضعودية  الأنباء  وكالة  واأفادت 

اأن  باعتماد  للبنزين،  املحلي  ال�ضعر  �ضقف  بتثبيت  الكرمي 

تكون اأ�ضعار البنزين ل�ضهر يونيو 2021، بنزين )اأوكتان 

91 /    2.18 ريال(، وبنزين )اأوكتان 95 /    2.33 ريال(، 

وهي �ضقف ال�ضعر املحلي للبنزين اعتباًرا من 10 يوليو 

.»2021

اأ�ضعار  على  يزيد  قد  ما  تتحمل  »الدولة  اأن  واأ�ضافت 

لالأ�ضعار«،  ال�ضهرية  الدورية  املراجعة  عند  يونيو  �ضهر 

م�ضرية اإىل اأنه »وفًقا للتوجيه الكرمي، فاإن اأ�ضعار البنزين 

بنزين  بلغت  زيــادة  �ضهدت  التي   2021 يوليو  ل�ضهر 

    /  95 )اأوكتان  وبنزين  ريال(،   2.28     /  91 )اأوكتان 

2.44 ريال( �ضيطبق عليها ال�ضقف املعتمد«.

5 �أيام تف�صلنا عن »�الأخ�صر« �إذ� ��صتمر �النخفا�ض الأقل من 2 %

�إ�صابات »كورونا« عند �أدنى م�صتوى
حمرر ال�ضوؤون املحلية:

انخفا�س  حتقيق  البحرين  وا�ضلت 

يف   2021 اجلــاري  العام  منذ  م�ضبوق  غري 

كورونا  بفريو�س  اجلديدة  اليومية  الإ�ضابات 

املا�ضي )يف  الأ�ضبوع  اإذ �ضجل  »كوفيد-19«، 

حوايل  اجلــاري(  يوليو   9 اإىل   3 من  الفرتة 

1447 اإ�ضابة جديدة فقط.

وا�ضتقرت حالت الإ�ضابة اليومية اجلديدة 

خالل الأ�ضبوع املا�ضي اإىل ما دون 200 �ضخ�س 

يوميا، وبن�ضبة مل تتجاوز 2%، بل و�ضلت اإىل 

اأقل من 1%، وهو الأمر الذي ينبئ عن احتمالية 

يوم  »الأخ�ضر«  امل�ضتوى  اإىل  لالنتقال  كبرية 

اأيام فقط، يف حال  اأي بعد 5  القادم،  اجلمعة 

حافظت اململكة على ذات املعدلت من الإ�ضابة 

مقارنة بعدد الفحو�ضات اليومية.

مل�ضتوى  ال�ضوئية  الإ�ضارة  اآلية  وت�ضرتط 

انت�ضار فريو�س كورونا بلوغ م�ضتوى احلالت 

القائمة اأقل من 2% ملدة 14 يوما متوا�ضال دون 

انقطاع لالنتقال للم�ضتوى الأخ�ضر. 0807

04

 الفريق الوطني يوا�شل حملته للحد من انت�شار كورونا 

رًد� على منرب قطر �لتحري�صي.. »�لد�خلية«: 

�لنو�ب �لربيطانيون مل يتو��صلو� مع �جلهات �ملخت�صة

تو�ضيح  على  الداخلية  وزارة  حر�س  من  انطالًقا 

الذين  الأربعة،  الربيطانيني  النواب  على  والرد  احلقائق 

اجلزيرة  قناة  اإليهم  ن�ضبته  ما  وفق  عري�ضة،  وقعوا 

�ضراح  باإطالق  ومطالبتهم  التحري�ضي(،  قطر  )منرب 

قبل  املو�ضوع  لهذا  واإثارتهم  عبدالنبي  فواز  النزيل 

القادم،  الإثنني  جل�ضة حمكمة ال�ضتئناف املقررة له يوم 

التالية:  الداخلية، تو�ضح احلقائق  فاإن وزارة 

اأولً: النزيل فواز عبدالنبي حبيب )35 عاًما( يق�ضي 

ومتورط  اإرهابية،  ق�ضية  يف  عاًما   15 بال�ضجن  عقوبة 

تعطيل  غر�ضها  جلماعة  بالن�ضمام  تتعلق  ق�ضايا  يف 

الأ�ضلحة وغريها .  ا�ضتعمال  القانون والتدريب على 

حتري  الربيطانيني،  بالنواب  الأجــدر  كان  ثانًيا: 

قبل  املخت�ضة،  الر�ضمية  اجلهة  مع  والتوا�ضل  الدقة 

الإ�ضالح  اإدارة  واأن  خا�ضة  اخلطوة،  هذه  على  الإقدام 

املوؤ�ض�ضات  دولة  منظومة  �ضمن  تعمل  والتي  والتاأهيل، 

اأي �ضكوى اأو مالحظة  اأن تلقت  والقانون، مل ي�ضبق لها 

مبركز  اإيداعه  منذ  جهة،  اأي  من  املذكور اأو  النزيل  من 

والتاأهيل. الإ�ضالح 
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مرحبة بجميع املقرتحات وال�سكاوى واال�ستف�سارات عرب النظام.. هيئة »التخطيط«:

 100% ن�سبة اال�ستجابة يف الرد على البالغات الواردة عرب »توا�سل«

منذ  )توا�صل(  لنظام  ان�صمت  الهيئة  اأن  اإىل  نوف جم�صري  واأ�صارت 

مايو 2020 متا�صًيا مع توجيهات �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، ب�صرورة فتح قنوات  حمد 

بغية  واملقيمني  واملواطنني  احلكومية  الأجهزة  بني  املبا�صرة  التوا�صل 

�صمان كفاءة اخلدمات وجودة الأداء احلكومي.

يف  مهًما  دوًرا  يلعب  )توا�صل(  نظام  اأن  التنفيذي  الرئي�س  وبينت 

بني  املبا�صر  التوا�صل  قنوات  فتح  خالل  من  احلكومي،  العمل  تطوير 

على  القدرة  رفع  يف  وي�صهم  احلكومية،  اجلهات  وم�صوؤويل  املواطنني 

فرتة  يف  ال�صكاوى  اأو  املقرتحات  اأو  لال�صتف�صارات  بفعالية  ال�صتجابة 

زمنية حمددة، كما يخلق النظام نوًعا من الروح التناف�صية الإيجابية بني 

اجلهات احلكومية بغية الو�صول مل�صتوى عاٍل من التميز يف ما تقدمه من 

خدمات، الأمر الذي ينعك�س ب�صكل اإيجابي لزيادة ر�صا املواطنني. موؤكدة 

حر�س الهيئة على معرفة جميع مقرتحات واآراء املتعاملني معها، وعلى 

ال�صتجابة ال�صريعة لكل ما يرد اإليها من �صكاوى.

املقرتحات  بجميع  العمراين  والتطوير  التخطيط  هيئة  ورحبت 

وال�صكاوى  للمقرتحات  الوطني  النظام  عرب  وال�صتف�صارات  وال�صكاوى 

من  اأو   tawasul /bahrain.bh الوطنية  البوابة  املوجود يف  )توا�صل( 

bahrain. خالل تطبيق )توا�صل( لالأجهزة الذكية الذي ميكن حتميله عرب

apps /bh، اأو عن طريق الت�صال الهاتفي مبركز ات�صال خدمات احلكومة 
الإلكرتونية 80008001.

اأف�دت الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين نوف عبدالرحمن جم�شري ب�أن الهيئة تلقت 310 

بالغ�ت عرب النظ�م الوطني للمقرتح�ت وال�شك�وى )توا�شل( خالل الن�شف الأول من الع�م 2021، وقد مت الرد 

عليه� جميًع� واتخ�ذ الإجراءات الالزمة، بن�شبة ا�شتج�بة و�شلت اإىل 100%.

واأو�شحت الرئي�س التنفيذي اأن الن�شيب الأكرب من البالغ�ت الواردة عرب نظ�م )توا�شل( ك�ن لل�شك�وى التي 

 11 التي بلغ عدده�  ا�شتف�ش�ًرا، واأخريًا املقرتح�ت   96 التي بلغت  203 �شك�وى، ثم ال�شتف�ش�رات  بلغ عدده� 

مقرتًح�.

اجتمع بفريق �سندوق االأمل ودعاهم للعمل اجلاد لتحقيق اأهدافه.. املوؤيد:

تاأ�سي�س املبادرات ال�سبابية بالتن�سيق مع خمتلف االأجهزة احلكومية
وزير  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  تراأ�س 

فريق  اجتماع  والريا�صة  ال�صباب  �صوؤون 

واملبادرات  امل�صاريع  لدعم  الأمل  �صندوق 

طاقات  دعم  اإىل  يهدف  والذي  ال�صبابية، 

البحريني  ال�صباب  وابتكارات  وطموحات 

وال�صركات،  الأعمال  ومتلك  لإن�صاء 

وخلدمة املجتمع ودعم الفر�س الواعدة.

الباجه  فجر  الجتماع   وح�صر 

الأمل،  ل�صندوق  العام  املدير  جي 

الت�صويق  اأول  مدير  الكوهجي  واأحمد 

العرادي  وحممد  والتوا�صل،  الرقمي 

مدير  ري�س  ال  وخالد  العمليات،  مدير 

ال�صرتاتيجية والربامج، واأمينة بوجريي 

واأمل  وال�صراكات،  التوا�صل  مديرة 

الرقمي  الت�صويق  اأول يف  م�صاعد  م�صكور 

م�صاعد  الق�صاب  وحممد  والت�صالت، 

ونوف  والت�صالت،  الرقمي  الت�صويق 

�صويلح  ولطيفة  املكتب،  مدير  البنعلي 

م�صاعد م�صوؤول التوا�صل وال�صراكات.

�صوؤون  وزير  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

الأمل  �صندوق  بفريق  والريا�صة  ال�صباب 

حتقيق  يف  والنجاح  التوفيق  لهم  متمنيا 

الأهداف التي و�صعها �صمو ال�صيخ نا�صر 

بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال 

اإىل  والرامية  ال�صباب  و�صوؤون  الإن�صانية 

النهو�س بالكفاءات الوطنية وتن�صئة جيل 

واخلربات  باملهارات  مدعم  واعد  بحريني 

جميع  يف  الريادية  والروح  العالية 

قطاعات العمل.

واأكد وزير �صوؤون ال�صباب والريا�صة 

الأمل  �صندوق  فريق  قيام  اأهمية  على 

بتطبيق الأفكار التي ت�صاهم يف ال�صتثمار 

اإىل  يطمح  الذي  البحريني  ال�صباب  يف 

تطوير اأفكاره واإطالق م�صاريعه اخلا�صة 

و�صقل  والتعليم  التدريب  دعم  خالل  من 

وتطوير  لتنمية  فر�س  واإيجاد  املواهب 

بالإ�صافة  البحرينية  النا�صئة  ال�صركات 

ال�صبابية  املبادرات  وتطوير  تاأ�صي�س  اىل 

والتن�صيق مع خمتلف الأجهزة احلكومية 

هذا  يف  وامل�صاريع  الربامج  بتنفيذ  املكلفة 

املجال.

وبنينّ اأمين بن توفيق املوؤيد اأن �صندوق 

الأمل يرتكز على ثالث ركائز اأ�صا�صية هي: 

والفر�س،  املعرفة،  اإىل  الطريق  متهيد 

اإطالق  على  ال�صندوق  ويعمل  والتمويل. 

قطاع  مل�صاندة  تهدف  التي  مبادراته  اأوىل 

وتوفري  اململكة،  يف  النا�صئة  ال�صركات 

لل�صباب  الالزمة  واخلربات  التمويل 

واأعمالهم  باأفكارهم  لل�صعود  البحريني 

ال�صباب  �صوؤون  وزير  ونوه  النا�صئة. 

الكبرية  والطاقات  باخلربات  والريا�صة 

التي ميتلكها اأع�صاء فريق �صندوق الأمل 

وثقته العالية فيهم بت�صخري تلك اخلربات 

لتنفيذ  الواقع  اأر�س  على  وتطبيقها 

ال�صرتاتيجيات واملبادرات التي تو�صل اإىل 

حتقيق تطلعات ال�صباب البحريني.

»االأعلى للمراأة« ي�سارك يف اجلل�سة اخلتامية ملنتدى جيل امل�ساواة

اإطالق ميثاق خا�س ب�ساأن املراأة وال�سالم واالأمن والعمل االإن�ساين
�صاركت الأمانة العامة للمجل�س الأعلى 

جيل  ملنتدى  اخلتامية  اجلل�صة  يف  للمراأة 

امل�صاواة، عرب تقنية الت�صال املرئي، وذلك 

للمجل�س  العام  الأمني  م�صاعد  بح�صور 

اآل  را�صد  بنت  دينا  ال�صيخة  للمراأة  الأعلى 

خليفة، وعدد من املخت�صني بق�صم التعاون 

الدويل بالأمانة العامة للمجل�س. 

للمنتدى  اخلتامية  اجلل�صة  و�صهدت 

املراأة وال�صالم  اإطالق ميثاق خا�س ب�صاأن 

والأمن والعمل الإن�صاين، كما مت الإعالن عن 

بني  والتوازن  للم�صاواة  جديدة  مبادرات 

والريا�صة،  ال�صحة،  على  تركز  اجلن�صني 

والثقافة والتعليم. 

التاريخي  املنتدى  هذا  واختتم 

بالتزامات  اجلن�صني  بني  للم�صاواة 

احلكومات  من  وبرامج طموحة  ملمو�صة، 

واملجتمع املدين وغريها، للم�صاعدة يف دعم 

خطة عمل عاملية جديدة، لت�صريع امل�صاواة 

من  ت�صميمها  مت  اجلن�صني  بني  والتوازن 

حددت  و�صراكات  حتالفات  �صت  قبل 

لتحقيق  املطلوبة  اأهمية  الأكرث  الإجراءات 

امل�صاواة بني اجلن�صني ملدة خم�س �صنوات 

بدًءا من العنف �صد املراأة، والتكنولوجيا، 

و�صولً اإىل العدالة القت�صادية واملناخية، 

بهدف العمل على ت�صريع التكافوؤ احلقيقي 

بني اجلن�صني بحلول عام 2026.

وكانت من اأهم خمرجات املنتدى اإقامة 

�صراكات عابرة لالأجيال ومتعددة الأطراف 

اجلهود  تكثيف  اإىل  تهدف  وم�صتدامة 

املبذولة وتقدمي التعهدات واإقامة الأن�صطة 

املتعلقة  الرئي�صة  الق�صايا  ب�صاأن  العاملية 

اجلن�صني،  بني  والتوازن  امل�صاواة  بتحقيق 

مع  الراهن  الو�صع  �صياق  يف  �صيما  ل 

وتداعياتها.  )كوفيد-19(  جائحة  انت�صار 

التن�صيق  على  العمل  اإىل  بالإ�صافة 

الن�صاء  �صد  العنف  على  للق�صاء  الفعال 

يف  ملمو�صة  اإجراءات  واتخاذ  والفتيات 

اإىل  املخاطر.  للتخفيف من  املنا�صب  الوقت 

وامل�صاركة  والدعم  امل�صاءلة  تعزيز  جانب 

للمنظمات الن�صائية واملنظمات ذات ال�صاأن 

ظاهرة  على  والق�صاء  امل�صتقلة.  الن�صائية 

اجلن�صني  من  والق�صر  الأطفال  زواج 

الوقاية  جهود  تكثيف  خالل  من  وذلك 

وال�صتجابة، واإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز 

ال�صحة الإجنابية.

كما مت الإعالن عن خطة عمل تنفيذية 

البالغة  لال�صتثمارات  �صنوات  خم�س  ملدة 

40 مليار دولر التي مت �صخها يف ميزانية 

جميع  من  للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة 

منذ  عاملًيا  التنموية  واجلهات  القطاعات 

ُتعد خطوة كبرية يف  والتي  عام 2010، 

توفري املوارد حلقوق الن�صاء والفتيات.

خفر ال�سواحل ت�سدد على اتباع

اإر�سادات ال�سالمة البحرية خالل ال�سيف

الإدارة  الذي تعده وتقدمه  »الأمن«  برنامج  ا�صت�صاف 

اإذاعة  مع  بالتعاون  الأمنية  والثقافة  لالإعالم  العامة 

الرتخي�س  فرع  رئي�س  الذوادي  اأحمد  الرائد  البحرين، 

بقيادة خفر ال�صواحل الذي اأكد على اأهمية اتباع اإر�صادات 

اأهمها عدم ترك  البحر، ومن  ارتياد  البحرية عند  ال�صالمة 

الدراجات  عن  وابعادهم  لهم،  الأهل  مراقبة  دون  الأطفال 

املائية ف�صالً عن اإلزامهم بارتداء �صرتات النجاة، منوهاً اإىل 

ال�صواطئ  اإىل  بالذهاب  البحر  مرتادي  جميع  تقيد  اأهمية 

املخ�ص�صة لل�صباحة.

اإىل  واملحرتفني  الهواة  من  البحر  مرتادي  لفت  كما 

مبا  تتعلق  التي  تلك  خا�صة  ال�صالمة،  ا�صرتاطات  مراعاة 

املراد  بالوجهة  اأ�صرهم  ابالغ  راأ�صها  وعلى  الإبحار،  قبل 

والطعام  املاء  من  منا�صبة  بكمية  والتزود  اإليها،  الإبحار 

الر�صمية  الثبوتية  الأوراق  حمل  اإىل  بالإ�صافة  والوقود، 

توفر  يجب  كما  �صالحيته،  من  والتاأكد  بالقارب  اخلا�صة 

التعرف  وجهاز  املالحة  اأجهزة  بجانب  ال�صالمة  معدات 

الوتوماتيكي، وفيما يتعلق بالقوارب املنفوخة، فقد �صدد 

اأن يتاأكدوا من �صالحيتها واأن  اأن م�صتخدميها يجب  على 

يكونوا على دراية تامة باأنها خم�ص�صة للم�صافات الق�صرية 

وعدم الإبحار بها ليالً.

خا�صة  �صالمة  اإر�صادات  هناك  اأن  كذلك  واأو�صح 

�صرتة  لب�س  اأبرزها  ومن  املائية،  الدراجات  مب�صتخدمي 

النجاة، والتقيد بال�صن القانوين امل�صموح له با�صتخدامها، 

اإىل جانب و�صع املفتاح مبع�صم اليد، و�صرورة ا�صتخدام 

املناطق املخ�ص�صة لها وعدم القرتاب من ال�صواطئ.

مركز  ا�صتجابة  ب�صرعة  الذوادي  اأحمد  الرائد  واأ�صار 

حيث  اإليه،  ترد  التي  البالغات  البحرية جلميع  العمليات 

ب�صرعة  ملبا�صرته  احلادث  ملوقع  دورية  اأقرب  توجيه  يتم 

ودقة عاليتني، بهدف حماية الأرواح واملمتلكات وال�صالمة 

مدار  تقوم على  ال�صواحل  قيادة خفر  اأن  العامة، مو�صحاً 

العام بتنفيذ قوانني الأمن وال�صالمة جلميع مرتادي البحر، 

وحتر�س على ن�صر الثقافة الأمنية عن طريق برامج الإعالم 

والتوا�صل الجتماعي يف �صبيل حتقيق الغاية املرجوة.

ا�ستمرار تقدمي اخلدمات ال�سحية والعالجية خالل اجلائحة.. »ال�سلمانية الطبي«:

ا�ستقبال نحو 500 األف مراجع بق�سم احلوادث والطوارئ يف 17 �سهًرا

الطبي  ال�صلمانية  جممع  اإدارة  اأكدت 

ا�صتمرارية العمل على م�صروع ا�صرتاتيجية 

تو�صعة  م�صروع  واأعمال  الذاتي  الت�صيري 

ق�صم الطوارئ واحلوادث باملجمع، م�صريًة 

اإىل حر�صها على تقدمي اخلدمات ال�صحية 

ال�صاملة واملتطورة وال�صعي لتعزيز �صحة 

�صحية  خدمات  وتوفري  واملجتمع،  الفرد 

متناول  يف  وم�صتدامة  عالية  جودة  ذات 

جميع املواطنني واملقيمني على حد �صواء.

واأ�صادت الإدارة بجهود الطاقم الطبي 

ل�صمان ا�صتمرارية تقدمي اخلدمات ال�صحية 

جممع  يف  املر�صى  جلميع  والعالجية 

كورونا  جائحة  خالل  الطبي  ال�صلمانية 

اإىل  م�صريًة  توقفها،  وعدم  )كوفيد-19( 

من  العديد  عمل  ا�صتدامة  على  حر�صها 

الأق�صام والعيادات واملرافق احليوية التي 

ت�صهم يف تقدمي اخلدمات ال�صحية والطبية 

الالزمة ملرتادي ال�صلمانية ومبا ي�صهم يف 

توفري خدمة العالج املنا�صب.

يتعلق  فيما  اأنه  الإدارة  واأو�صحت 

على  احلر�س  مت  التي  الأق�صام  باأبرز 

ا�صتمرار عملها دون تقلي�س عدد املر�صى 

احلوادث  وق�صم  الأ�صعة،  ق�صم  هي 

اأق�صام  اأهم  اأحد  ُيعد  الذي  والطوارئ 

مراجًعا   363  ،394 ا�صتقبل  اإذ  املجمع، 

منذ عام 2020 وحتى �صهر مايو 2021، 

با�صتمرارية  املتوا�صل  اللتزام  اإىل  لفتًة 

تاأخري،  دون  اجلراحية  العمليات  اإجراء 

اإجراوؤها  ب  يتوجنّ التي  الطارئة  خا�صة 

اأو  الأورام  عمليات  مثل  عاجل،  ب�صكل 

الك�صور.

وبينّنت الإدارة اأن العيادات اخلارجية 

اأداء  يف  ا�صتمرت  ال�صلمانية  مبجمع 

مع  امل�صتجدة  للظروف  وفًقا  خدماتها 

د�صنت  اإذ  للفريو�س،  العاملي  النت�صار 

العيادات  ملواعيد  الت�صال  مركز  خدمة 

خدمات  تقدمي  بهدف  وذلك  اخلارجية؛ 

املراجعني،  فاتت  التي  املواعيد  جدولة 

لتجديد  العيادات  يف  مواعيد  واإعطاء 

عن  الإجابة  جانب  اإىل  الأدوية،  و�صفات 

باملواعيد  املتعلقة  ال�صتف�صارات  جميع 

وتقدمي ال�صت�صارات الطبية.

ال�صلمانية  جممع  اإدارة  واأ�صارت 

والأذن  الأنف  عيادة  عمل  ا�صتمرار  اإىل 

الن�صاء  اأمرا�س  وعيادة  واحلنجرة، 

قبل  ملا  احلوامل  ومراجعة  معاينة  يف 

الولدة  عمليات  اإجراء  اإىل جانب  الولدة 

اأبرز  اإىل  م�صريًة  والطبيعية،  القي�صرية 

اأداء  يف  ا�صتمرت  التي  املهمة  املرافق 

راأ�صها  وعلى  واملقيم،  للمواطن  خدماتها 

تو�صيل  خدمة  ا�صتحدثت  التي  ال�صيدلية 

الأدوية للمر�صى اإىل منازلهم، واملختربات 

مثل  اخت�صا�صاتها  اأداء  وا�صلت  التي 

العينات  وا�صتالم  الدم  عينات  �صحب 

الروتينية  التحاليل  واإجراء  املر�صى  من 

املختلفة.

»الداخلية«: �سنوا�سل العمل على 

�سمان االلتزام بالتدابري الوقائية

والإدارات  باملحافظات  ال�صرطة  مديريات  توا�صل 

العامة  ال�صالمة  لتحقيق  املبذولة  املعنية جهودها  الأمنية 

جائحة  لتداعيات  للت�صدي  الوطنية  اجلهود  اطار  يف 

املواطنني  كافة  اأمن و�صالمة  والعمل على حتقيق  كورونا 

واملقيمني، م�صددة على اأهمية ال�صتمرار بالتقيد بتعليمات 

لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  وتو�صيات 

مواجهة  يف  البحرين  مملكة  جهود  واإجناح  كورونا، 

ي�صهم  مبا  الفريو�س  انت�صار  م�صتوى  خلف�س  اجلائحة 

اأن  موؤكدة  واملقيمني،  املواطنني  و�صالمة  �صحة  حفظ  يف 

الواجب الوطني يحتم على كل فرد يف املجتمع اأن ي�صطلع 

بدوره وم�صئوليته من خالل اللتزام بالإجراءات والتدابري 

ما  على  والبناء  املرجوة،  النتائج  اإىل  للو�صول  الوقائية 

حتقق من جناح يف التعاطي مع حتدي فريو�س كورونا.

ودعت املديريات والإدارات الأمنية املواطنني واملقيمني 

الكرام اإىل عدم الرتاخي باللتزام يف الإجراءات الحرتازية 

يف ظل فتح القطاعات اأمام اجلمهور، واملوا�صلة يف تطبيق 

الإجراءات الحرتازية و�صولً للهدف املن�صود وهو الق�صاء 

كامل،  ب�صكل  الطبيعية  للحياة  والعودة  الفريو�س  على 

�صتوا�صل  بها،  املنوطة  واملهام  دورها  ظل  يف  اأنه  موؤكدة 

اللتزام  �صمان  على  العمل  الأمنية  والإدارات  املديريات 

حيال  القانونية  الإجراءات  واتخاذ  الوقائية  بالتدابري 

املخالفني.

والإدارات  املديريات  قامت  فقد  الإطار،  هذا  ويف 

يوليو اجلاري  تاريخ 7  بدء اجلائحة وحتى  منذ  الأمنية 

عدم  خمالفة  حيال 95787  القانونية  الإجراءات  باتخاذ 

 11567 واتخاذ  العامة،  الأماكن  يف  الوجه  كمامة  لب�س 

والقيام  الجتماعي،  التباعد  معايري  على  للحفاظ  اإجراًء 

الإ�صعاف  مركز  تلقى  كما  توعوية.  حملة  بـ13397 

ا بجائحة  بدء اجلائحة 17270 بالًغا خا�صً الوطني منذ 

كورونا، حيث با�صره واتخذ الإجراءات الالزمة عن طريق 

فيما  احلالت،  هذه  مع  للتعامل  وموؤهل  متخ�ص�س  فريق 

نقل  بـ39075 حركة مت خاللها  النقل  اإدارة  اآليات  قامت 

104681 حالة منذ بدء اجلائحة.
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يتقدم

رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير

واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحر التعازي و�صادق املوا�صاة اإىل الزميل

علي �أحمدي

عمته

 فخرية بنت �إبر�هيم  �أحمدي

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعـــاىل

�صائلني اهلل تعاىل اأن يتغمد الفقيدة بوا�صع رحمته

وي�صكنها ف�صيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�صرب وال�صلوان
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رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير

واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحر التعازي و�صادق املوا�صاة اإىل الزميلني

ر�ئد وم�ؤن�س �ملردي

و�لدتهما

فخرية بنت �إبر�هيم �أحمدي

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعـــاىل

�صائلني اهلل تعاىل اأن يتغمد الفقيدة بوا�صع رحمته

وي�صكنها ف�صيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

�ل�سفارة �لربيطانية: نتابع عن كثب 

�لتقدم �ملحرز للبحرين يف �لت�سدي لـ»ك�رونا«

لدى  املتحدة  اململكة  �سفارة  اأكدت 

التقدم  كثب  عن  تتابع  اأنها  على  البحرين 

املحرز يف الت�سدي جلائحة »كوفيد-19« 

ال�سلطات  تزويد  يتم  حيث  البحرين،  يف 

ال�سحية يف لندن بالتطورات حيال ذلك. 

اأن  اإىل  لها  بيان  يف  ال�سفارة  ولفتت 

ال�سلطات ال�سحية يف اململكة املتحدة تقوم 

اإىل  بال�سفر  املتعلقة  ال�سوابط  مبراجعة 

اململكة املتحدة ب�سكل دوري، واأي قرارات 

الإعالن  يتم  ال�سفر  �سوابط  حيال  تتخذ 

عنها يف وقتها. 

اأي  باأن  الربيطانية  ال�سفارة  ونوهت 

جمرد  هي  ذلك،  حول  ا�ستباقية  اأخبار 

تكهنات ل ترتبط بنتائج املراجعة الدورية.

رئي�س �لأمن �لعام يرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لعلمي لأكادميية �ل�سرطة

مناق�سة �لعملية �لتعليمية و�لتدريبية ونتائج خريجي �لدر��سات �لعليا

الفريق طارق بن ح�سن احل�سن  تراأ�س 

العلمي  املجل�س  رئي�س  العام  الأمن  رئي�س 

لالأكادميية امللكية لل�سرطة اجتماع املجل�س 

لل�سرطة  امللكية  الأكادميية  اآمر  بح�سور 

واأع�ساء املجل�س.

رئي�س  اأعــرب  الجتماع،  بداية  ويف 

الأمن العام عن �سكره وتقديره للفريق اأول 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ 

الأكادميية  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الداخلية 

للمجل�س  املتوا�سل  لدعمه  لل�سرطة  امللكية 

الربامج  لتحديث  ال�سديدة  وتوجيهاته 

املتغريات  ملواكبة  والتدريبية  العلمية 

والتحديات الأمنية مع متابعة هذه الربامج 

ب�سكل م�ستمر بهدف تقوميها وتطويرها.

من  عــدًدا  العلمي  املجل�س  بحث  وقد 

الأعمال،  جدول  على  املدرجة  املو�سوعات 

التعليمية  العملية  �سري  مناق�سة  ومنها 

لل�سرطة،  امللكية  الكلية  يف  والتدريبية 

النهائية  النتائج  ا�ستعرا�س  اإىل  بالإ�سافة 

العليا  ــات  ــس ــدرا� ال ــج  ــرام ب خلريجي 

اجلامعية  الدرا�سات  وبرامج  )املاج�ستري( 

باعتمادها  املجل�س  اأو�سى  )الدبلوم( حيث 

ومنح اخلريجني الدرجة العلمية امل�ستحقة.

كما مت خالل الجتماع عر�س املقررات 

الدرا�سات  لربامج  امل�ستحدثة  الدرا�سية 

الدرا�سي  للعام  تنفيذها  املزمع  العليا 

املقبل، اإذ اأكد رئي�س الأمن العام على اأهمية 

ا�ستقطاب املتخ�س�سني واخلرباء يف جمال 

اإىل  بالإ�سافة  العلمية  الربامج  هذه  تقدمي 

بالربامج  للنهو�س  وذلك  الريا�سي،  الطب 

العلمية والريا�سية للتالميذ الع�سكريني.

ويف ختام الجتماع، وجه رئي�س الأمن 

العام رئي�س املجل�س العلمي ال�سكر لأع�ساء 

والتدريبية  الإداريـــة  والهيئة  املجل�س 

التوفيق  للجميع  متمنًيا  الأكادميية،  يف 

والنجاح.

تط�يره �إىل 3 م�سار�ت لكل �جتاه.. »�لأ�سغال«:

ـــة تــــ��ــــســــعــــة �ــــــســــــارع �جلـــنـــبـــيـــة ـــاقـــ�ـــس طـــــــرح مـــن
ذكرت وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين اأنه مت 

طرح مناق�سة م�سروع تو�سعة �سارع اجلنبية من قبل جمل�س املناق�سات 

واملزايدات، على اأن يتم فتح العطاءات املقدمة للم�سروع بعد النتهاء من 

الإجراءات الالزمة.

�سارع  تو�سعة  على  ت�ستمل  امل�سروع  اأعمال  اأن  الوزارة  واأ�سافت 

اإىل 3 م�سارات يف كل اجتاه بطول 4 كيلومرتات تقريًبا، مبا  اجلنبية 

يف ذلك اأعمال نقل وحماية اخلدمات على ال�سارع، واإعادة اإن�ساء البنية 

التحتية لل�سارع مت�سمنة اإن�ساء �سبكة لت�سريف مياه الأمطار، واإن�ساء 

اإن�ساء  على  عالوة  املتاحة،  الأماكن  يف  �سيارات  ومواقف  خدمة  طرق 

املرورية للطرق، وبع�س  العالمات  املرورية، وو�سع  ال�سالمة  حواجز 

اأعمال التجميل على ال�سارع.

وذكرت الوزارة اأن امل�سروع �سي�سهم يف تخفي�س زمن الرحلة عرب 

يف  �سك  بال  �سي�ساهم  كما  الو�سول،  و�سهل  �سريع  مبا�سر  منفذ  توفري 

املواطنني والقاطنني  تنقل  املرورية من خالل  ان�سيابية احلركة  ت�سهيل 

من واإىل م�ساكنهم، بالإ�سافة اإىل زيادة الطاقة ال�ستيعابية وخلق بيئة 

اآمنة مل�ستخدمي هذا ال�سارع.

27 % تر�جع �لإ�سابات �جلديدة يف �أ�سب�ع فقط.. و18 حالة وفاة

�أيام تف�سلنا عن »�لأخ�سر« عند ��ستمر�ر �نخفا�س �لإ�سابات لأقل من 2 %  5
حمرر ال�سوؤون املحلية:

انخفا�س  حتقيق  البحرين  وا�سلت 

يف   2021 اجلــاري  العام  منذ  م�سبوق  غري 

كورونا  بفريو�س  اجلديدة  اليومية  الإ�سابات 

)يف  املا�سي  الأ�سبوع  �سجل  اإذ  »كوفيد-19«، 

حوايل  اجلــاري(  يوليو   9 اإىل   3 من  الفرتة 

1447 اإ�سابة جديدة فقط، يف حني اأن الأ�سبوع 

 2 اإىل  يونيو   26 من  الفرتة  )يف  �سبقه  الذي 

يوليو( كان قد �سجل 1057، اأما الأ�سبوع الذي 

يونيو(   25 اإىل   19 من  الفرتة  )يف  �سبقهما 

ف�سجل 2705 حالت.

وا�ستقرت حالت الإ�سابة اليومية اجلديدة 

خالل الأ�سبوع املا�سي اإىل ما دون 200 �سخ�س 

يوميا، وبن�سبة مل تتجاوز 2%، بل و�سلت اإىل 

اأقل من 1%، وهو الأمر الذي ينبئ عن احتمالية 

يوم  »الأخ�سر«  امل�ستوى  اإىل  لالنتقال  كبرية 

فقط، يف حال  اأيام   5 بعد  اأي  القادم،  اجلمعة 

حافظت اململكة على ذات املعدلت من الإ�سابة 

مقارنة بعدد الفحو�سات اليومية.

مل�ستوى  ال�سوئية  الإ�سارة  اآلية  وت�سرتط 

انت�سار فريو�س كورونا بلوغ م�ستوى احلالت 

القائمة اأقل من 2% ملدة 14 يوما متوا�سال دون 

انقطاع، وهي الآلية التي بداأ تنفيذها يف الثاين 

من يوليو اجلاري، حيث انتقلت فيه اململكة اإىل 

امل�ستوى »الأ�سفر«.

»الأخ�سر«  امل�ستوى  اإىل  النتقال  ويعني 

فتح اأغلب القطاعات التجارية للمتطعمني وغري 

كورونا،  لفريو�س  امل�ساد  باللقاح  املتطعمني 

واملجمعات  واملقاهي  املطاعم  ذلــك  يف  مبا 

واملحال التجارية وال�سالت الريا�سية وحمال 

احلالقة والألعاب الرتفيهية وقاعات املنا�سبات 

واملوؤمترات.

يف ال�سياق ذاته، تظهر الأرقام ت�سجيل 18 

الأ�سبوع املا�سي، مقارنة بـ21  حالة وفاة يف 

حني  يف  �سبقه،  الذي  الأ�سبوع  يف  وفاة  حالة 

وفاة،  حالة  �سبقهما 49  الذي  الأ�سبوع  �سجل 

مبا يوؤكد تراجع حالت الوفاة ب�سكل كبري خالل 

فرتة اأقل من �سهر.

العناية  يف  الإ�سابة  حــالت  وتراجعت 

اإذ  اأ�سبوع،  فرتة  خالل   %40 بن�سبة  املركزة 

كانت يف نهاية الأ�سبوع قبل املا�سي 82 حالة، 

الأول  اأم�س  املا�سي  الأ�سبوع  نهاية  وتراجعت 

اإىل 49 حالة فقط.

الإ�سابات  معدل  انخفا�س  ا�ستمر  فيما 

اليومية مقارنة بعدد الفحو�سات، حيث ا�ستمر 

ال�سهر  من  والع�سرين  الثامن  من   %2 دون  ملا 

املا�سي، اإل اأن تطبيق اآلية الإ�سارة ال�سوئية مت 

منذ الثاين من يوليو اجلاري.

اجلرعة  على  ح�سلوا  الذين  عدد  وبلغ 

الأوىل من اللقاح امل�ساد لفريو�س كورونا خالل 

�سخ�سا،   21،581 حوايل  املا�سي  الأ�سبوع 

الثانية  اجلرعة  على  ح�سلوا  الذين  وعــدد 

23،469 �سخ�سا، وذلك خالل الفرتة من 3 اإىل 

9 يوليو اجلاري، فيما بلغ عدد احلا�سلني على 

اجلرعة املن�سطة يف الفرتة ذاتها حوايل 1411 

�سخ�سا.

الوكيل  الهاجري،  مرمي  الدكتورة  واأفادت 

ال�سحة ع�سو  بوزارة  العامة  لل�سحة  امل�ساعد 

لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق 

بــوزارة  التطعيمات  جلنة  رئي�سة  كورونا، 

البحرين  مملكة  باأن  �سابق،  وقت  يف  ال�سحة، 

ال�سكان  اإجمايل  من   %80 تطعيم  �سجلت 

املوؤهلني يف مملكة البحرين ممن اأكملوا جرعتني 

من التطعيم، م�سددة على الأهمية البالغة لأخذ 

الفئة  يف  الأبناء  وت�سجيل  املن�سطة  اجلرعة 

العمرية من 12 اإىل 17 عاما لأخذ التطعيمات 

للتطعيم  الوطنية  احلملة  حتقيق  اأجــل  من 

اأهدافه والو�سول للتح�سني املن�سود.

التطعيمات  اأهمية  على  الهاجري  واأكدت 

الفرد  حت�سني  يف  كورونا  لفريو�س  امل�سادة 

واملتحورات  كورونا  فريو�س  �سد  واملجتمع 

كبار  مبادرة  �سرورة  اإىل  داعية  عام،  ب�سكل 

هذه  متثله  ملا  املن�سطة  اجلرعة  لأخذ  ال�سن 

من  فعال  وحت�سني  لهم  تاأمني  من  اجلرعة 

اأعرا�سها  من  والتقليل  واملتحورات،  الفريو�س 

يف حال اإ�سابتهم بها اأو الدخول للعناية املركزة 

والوفاة.
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يتقدم 

 معالي الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 

رئيس مجلس إدارة مركز المغفور له 

عبداهلل بن خالد آل خليفة لرعاية الوالدين
 إلى سعادة األستاذ جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية االجتماعية 

 وإدارة الرعاية االجتماعية بخالص الشكر والتقدير واالمتنان على جهودهم المخلصة 
والدؤوبة إلصدار الترخيص الرسمي لتشغيل مركز رعاية الوالدين العتيد

 متمنين مزيدًا من العمل العصري والتنموي في مجال رعاية الوالدين 
وتطوير العمل االجتماعي المشترك وفقًا لرؤية مملكة البحرين 2030

المضحكي: البحرين نجحت 
في محاذاة اإلطار الوطني 
للمؤهالت مع اإلسكتلندي

قال��ت الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة ج��ودة التعلي��م والتدريب، 
ت بنج��اح محاذاة  الدكت��ورة جواه��ر المضحك��ي، إّن الهيئة أتمَّ
اإلطار الوطني البحريني للمؤهالت مع اإلطار اإلس��كتلندي، حيث 
إنه أول إطار وطني للمؤهالت في الوطن العربي يتم محاذاته مع 
اإلطار اإلس��كتلندي، وثاني إطار يتمُّ اعتماده لدولة خارج االتحاد 
األوروبي.جاء ذلك خالل مشاركتها في اجتماع مجلس إدارة ضمان 
الجودة واالعتماد -الخامس عشر- للجامعات العربية، الخميس 
الماضي، برئاسة األمين العام التحاد الجامعات العربية األستاذ 
الدكت��ور عمرو س��المة، حيث تمت مناقش��ة بع��ض التعديالت 
المقترح��ة لتحديث دلي��ل ضمان جودة البرام��ج األكاديمية في 
كلي��ات الجامع��ات العربي��ة، إلى جانب مناقش��ة مقت��رح لعقد 
سلس��لة من الندوات االفتراضية على التج��ارب الرائدة لهيئات 
االعتماد وضمان الجودة في عدد من الدول العربية؛ لالستفادة 
منه��ا وتعميمها، إضافة إلى مناقش��ة مقترحات أعضاء مجلس 
ضمان الجودة واالعتم��اد، حيث تهدف المقترحات المقدمة إلى 
تحقيق رؤية متوافقة للنهوض بجودة التعليم العالي في الوطن 
العربي، والسعي؛ لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم العالي 

في الجامعات العربية مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
وخالل مش��اركتها في االجتماع، تحدثت المضحكي عن الجهود 
التي تبذله��ا البحرين لتطوي��ر التعليم والتدري��ب، والتطورات 
الكبيرة والمتجددة في قطاع التعليم العالي، من خالل المبادرات 
��نْت على مدى السنوات الس��ابقة، وما زالت المراجعات  التي ُدشِّ
لخطط التطوير مس��تمرة؛ للحفاظ على المكتس��بات، ومواكبة 
المس��تجدات حول العالم. وتأتي مشاركة الرئيس التنفيذي في 
اجتماع المجلس بوصفها عضوًا في مجلس إدارة ضمان الجودة 
واالعتماد ف��ي اتحاد الجامعات العربية منذ العام 2014، والذي 
تأس��س في العام 1964، بوصفه منظم��ًة غير ربحية تعمل في 
إطار جامع��ة الدول العربية؛ بهدف دع��م تواصل الجامعات في 
العالم العرب��ي ببعضها البعض، وتعزيز التع��اون فيما بينها، 
حي��ث يتخ��ذ االتحاد من المملك��ة األردنية الهاش��مية مقّرًا له، 

ويشارك في عضويته 21 دولة عربية بما فيها البحرين.

زيادة الطلبات المقبولة إلى 94٪ من اإلجمالي

حميدان: إصدار 107 تراخيص جمع المال 
للمنظمات األهلية بالنصف األول

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
جميل حميدان، أنه بفضل التعاون 
المش��ترك بي��ن ال��وزارة والجه��ات 
المعني��ة بإص��دار تراخي��ص جم��ع 
الم��ال لمنظمات المجتم��ع المدني 
والجمعي��ات األهلي��ة، ت��م تيس��ير 
إج��راءات إص��دار ه��ذه التراخي��ص 
بما يتف��ق مع الجوان��ب التنظيمية 
واألمني��ة، حيث زاد ع��دد المنظمات 
األهلية التي حصلت على التراخيص 
منذ بداي��ة العام الجاري، لتصل إلى 

107 تراخيص حتى اآلن.
وأوضح أن العمل الخيري في البحرين، 
ش��هد تس��هيالت عديدة س��واء في 
الظ��روف العادي��ة أو االس��تثنائية، 
بفض��ل توجيه��ات الحكوم��ة ف��ي 
تقديم التس��هيالت للعمل الخيري، 
حي��ث تم في ه��ذا الخصوص تعزيز 
التع��اون م��ع الجه��ات المختص��ة 
ذات العالق��ة لتقدي��م التس��هيالت 

المختلفة، ما أدى إلى ارتفاع نس��بة 
إلى  المقبول��ة  التراخي��ص  طلب��ات 
94% من إجمالي الطلبات المقدمة.

ولفت إلى أن هن��اك عوامل إضافية 
أسهمت في تيس��ير اإلجراءات كرفع 
كف��اءة الجمعيات م��ن خالل تدريب 

العاملي��ن لديه��ا في مج��ال اإلدارة 
المالي��ة، حي��ث ت��م تدري��ب كوادر 
الجمعي��ات بالتع��اون م��ع معه��د 
المحاس��بين  العام��ة لمن��ح  اإلدارة 
المنظمات  ل��دى  الماليين  واألمن��اء 
األهلي��ة ش��هادات متخصص��ة في 
اإلدارة المالي��ة للجمعي��ات، فض��اًل 
األهلي��ة  المنظم��ات  إرش��اد  ع��ن 
لمراع��اة التقيد وااللت��زام بقوانين 
وأنظمة جم��ع المال، مم��ا أدى إلى 
تقليل عدد الطلبات غير المستوفية 

لالشتراطات المطلوبة.
األهلي��ة  المنظم��ات  وقام��ت 
بمواكب��ة المس��تجدات م��ع ظه��ور 
تقني��ات الدف��ع اإللكترون��ي، حي��ث 
 Benefit« ت��م التنس��يق مع ش��ركة
الدف��ع  عملي��ات  لتنظي��م   »Pay
اإللكتروني، بع��د الموافقة وتحديد 
م��ن مصرف  المرخص��ة  الش��ركات 
البحري��ن المركزي لجم��ع التبرعات 

المستفيدين، حيث  ولتوزيعها على 
تم التنس��يق م��ع مص��رف البحرين 
المركزي والشركات المعنية بالدفع 
قبل  م��ن  والمرخص��ة  اإللكترون��ي 
المصرف نفس��ه، مثل سداد وشركة 
كري��دي مك��س، م��ن أج��ل حماية 
المنظم��ات األهلية من االس��تغالل 
ف��ي مجال غس��يل األم��وال وتمويل 

اإلرهاب.
وفي ما يتعلق بتسهيالت تراخيص 
جم��ع الم��ال التي تمت خالل ش��هر 
رمضان الكريم، ف��إن الوزارة قدمت 
دعمًا وتس��هيالت بمن��ح الترخيص 
وتنظيم توزيع التبرعات الرمضانية، 
ف��ي  خاص��ة  تراخي��ص  وإص��دار 
الش��هر الفضيل بدع��م من الجهات 
المختص��ة، إلى جانب تنظيم عملية 
التبرع إلكترونيًا، خاصة خالل ظروف 
مواجه��ة انتش��ار جائح��ة كورون��ا 

)كوفيد�19(.

وزير العمل

تدشين خدمة االتصال للعيادات الخارجية وتوصيل األدوية للمنازل

  394.3 ألف ُمراِجع لطوارئ 
»السلمانية« في 17 شهرًا

أكدت إدارة مجمع الس��لمانية الطبي استقبال قسم الطوارئ 394,363 مراجعًا 
منذ عام 2020 حتى شهر مايو 2021، الفتًة إلى االلتزام المتواصل باستمرارية 
إج��راء العمليات الجراحي��ة دون تأخير، وبخاصة الطارئ��ة، والتي يجب إجراؤها 
بش��كل عاجل مثل عمليات األورام أو الكس��ور، الفتًة إلى استمرارية العمل على 
مش��روع إس��تراتيجية التس��يير الذاتي وأعمال مشروع توس��عة قسم الطوارئ 
والحوادث بالمجمع، مش��يرًة إلى حرصها على تقديم الخدمات الصحية الشاملة 
والمتطّورة والس��عي لتعزيز صحة الف��رد والمجتمع وتوفير خدمات صحية ذات 
جودة عالية ومستدامة في متناول جميع المواطنين والمقيمين على حّد سواء.

وأش��ادت اإلدارة بجه��ود الطاقم الطبي لضم��ان اس��تمرارية تقديم الخدمات 
الصحي��ة والعالجية لجمي��ع المرضى في مجّمع الس��لمانية الطبي خالل جائحة 
كورون��ا وع��دم توقُّفها، مش��يرًة إلى حرصها على اس��تدامة عم��ل العديد من 
األقس��ام والعيادات والمرافق الحيوية التي تسهم في تقديم الخدمات الصحية 
والطبي��ة الالزم��ة لمرتادي الس��لمانية بما يس��هم ف��ي توفير خدم��ة العالج 
المناسب، موضحًة أنه فيما يتعلَّق بأبرز األقسام التي تمَّ الحرص على استمرار 

عملها دون تقليص عدد المرضى هي قس��م األشعة، وقسم الحوادث والطوارئ 
ع. الذي يعد أحد أهم أقسام الُمجمَّ

وبيَّن��ت أن العيادات الخارجية بمجمع الس��لمانية اس��تمرَّت ف��ي أداء خدماتها 
��نت خدمة  ِوْفقًا للظروف المس��تجدة مع االنتش��ار العالمي للفيروس، حيث دشَّ
مرك��ز االتصال لمواعيد العيادات الخارجية، وذلك بهدف تقديم خدمات جدولة 
المواعي��د التي فاتت المراجعين، وإعطاء مواعيد في العيادات لتجديد وصفات 
األدوية، إلى جانب اإلجابة عن جميع االستفسارات الُمتعّلقة بالمواعيد وتقديم 
االستش��ارات الطبية. ونّوهت إدارة مجّمع الس��لمانية إلى اس��تمرار عمل عيادة 
األنف واألذن والحنجرة، وعيادة أمراض النساء في معاينة ومراجعة الحوامل لما 
قبل الوالدة إلى جانب إجراء عمليات الوالدة القيصرية والطبيعية، مش��يرًة إلى 
أبرز المرافق الُمهّمة التي اس��تمرَّت في أداء خدماتها للمواطن والمقيم، وعلى 
رأس��ها الصيدلية التي استحدثت خدمة توصيل األدوية للمرضى إلى منازلهم، 
والمختبرات التي واصلت أداء اختصاصاتها، مثل س��حب عينات الدم واس��تالم 

العينات من المرضى وإجراء التحاليل الروتينية المختلفة.



 »العلوم التطبيقية« تقدم 
مساعداٍت ومنحًا دراسية لـ227 من طلبتها

أقرت جامع��ة العل��وم التطبيقي��ة، حزمة 
جدي��دة من المس��اعدات ضم��ن جهودها 
التي تبذلها لمساعدة طلبتها عبر صندوق 
دع��م الطالب، حيث تعتب��ر الجامعة المنح 
الت��ي تقدمها للطلبة من خ��ال الصندوق 
كاس��تثمار في مستقبل الش��باب من خال 
تمكينهم من استكمال دراستهم الجامعية 
ومس��اعدتهم عل��ى تحس��ين تحصيله��م 

الدراسي.
وف��ي ظل م��ا يش��هده العالم م��ن ظروف 
كورون��ا  جائح��ة  فرضته��ا  اس��تثنائية 
)كوفي��د�19(، اتخ��ذت الجامع��ة مجموعة 
م��ن اإلج��راءات لدعم الطلب��ة المتضررين 
اقتصادي��ًا، ومس��اعدتهم عل��ى مواصل��ة 
تعليمهم، انس��جامًا مع توجيه��ات اللجنة 
كورون��ا  في��روس  لمواجه��ة  التنس��يقية 
)كوفي��د�19( المس��تجد برئاس��ة صاح��ب 

الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة  ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
في تس��هيل إج��راءات العملي��ة التعليمية 

على الطلبة.
م��ن  المس��تفيدين  الطلب��ة  ع��دد  وبل��غ 
خدمات الصن��دوق خال الع��ام األكاديمي 
2021/2020، حوال��ي 227 طالب��ًا وطالبة  
150 مس��تفيدًا توزع��وا ما بي��ن الفصلين 
األول والثاني في حين بلغ عدد المستفيدين 
خال الفصل الدراس��ي الصيف��ي 77 طالبًا 

وطالبة.
وخال اجتماع افتراضي للجنة صندوق دعم 
الطالب ال��ذي أقيم برئاس��ة رئيس اللجنة 
ورئيس الجامعة الدكتور غسان عواد أوضح 
أن الصن��دوق بات يش��كل فرص��ة للطلبة 

لاستفادة علميًا وماديًا.
وأشار إلى أن عدد الطلبة الذين قاموا برفع 

معدلهم الدراسي لاستفادة من الصندوق 
بل��غ 99 طالبًا وطالبة، ما يعزز من رس��الة 

الجامع��ة الت��ي تحرص عل��ى تخريج طلبة 
متميزين قادرين على المنافس��ة في سوق 

العمل وخدمة وطنهم.
ون��وه رئي��س الجامع��ة إل��ى أن الصندوق 
قدم المس��اعدة ل�23 طالبًا وطالبة تمكنوا 
م��ن اس��تكمال متطلبات التخ��رج، لتكون 
الجامع��ة بذل��ك حققت واحدًا م��ن أهداف 
الصن��دوق وه��و مس��اعدة الطلب��ة عل��ى 
استكمال دراس��تهم والتخرج من الجامعة 
لينطلقوا في س��وق العم��ل ويكونوا أفرادًا 
فاعلي��ن في المجتم��ع. وأك��د أن الجامعة 
ومس��اعدتهم   طلبته��ا  بدع��م  فخ��ورة 
انسجامًا مع مسؤولية الجامعة المجتمعية 
والوطنية، واستش��عارًا للواقع الذي يشهده 
العالم، وأثره االقتص��ادي على العديد من 
ش��رائح المجتم��ع، حيث تح��رص الجامعة 
عل��ى مس��اعدة طلبتها، إيمان��ًا منها بحق 
الطالب في التعليم بالرغم من كل الظروف 

والتحديات.

 »البحرينية الكويتية« تتبنى 32 مقياسًا 
خاصًا بقضايا البيئة واالستدامة والحوكمة

قامت الش��ركة البحرينية الكويتية للتأمين بتضمين 
32 مقياسًا ومؤشرًا خاصًا بقضايا البيئة واالستدامة 
والحوكم��ة »ESG«، ودمجها ف��ي أعمالها التجارية، 
باإلضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية حول أداء الشركة 
فيم��ا يخص مواضيع االس��تدامة المهم��ة من خال 
إعداد التقارير الس��نوية المتعلق��ة بالقضايا البيئية 

واالجتماعية والحوكمة.
وتهدف تلك المبادرة إلى خلق قيمة مش��تركة ونمو 
ش��امل، والتقليل من المخاطر البيئي��ة، كالتغير في 
المن��اخ، وتقلي��ص انبعاث��ات الكرب��ون، والح��د من 
إنت��اج النفايات، إلى جانب المس��اهمة ف��ي التنمية 
المستدامة للمجتمعات، وتعزيز مبدأ الشفافية حول 
أداء الشركة فيما يخص القضايا البيئية واالجتماعية 

والحوكمة.
وتع��د أه��داف األمم المتح��دة للتنمية المس��تدامة 
»SDGs«، من أهم األس��س الت��ي تبنى عليها برامج 
عمل المؤسس��ات والمجتمعات، حي��ث تطالب هذه 
المجتمع��ات بتذلي��ل جمي��ع الم��وارد االقتصادي��ة 
العالمية بش��كل فع��ال لحماية البيئ��ة وخلق تنمية 
مس��تدامة. كم��ا أن القضاي��ا البيئي��ة واالجتماعية 
والحوكمة تحظى بقدر كبير من االهتمام للمساعدة 

في تعزيز وبناء االستدامة في المجتمعات.
 2030 البحري��ن االقتصادي��ة  وتماش��يًا م��ع رؤي��ة 

وأهداف األمم المتحدة للتنمية المس��تدامة بش��أن 
حماي��ة كوكب األرض ورفاهية الش��عوب في العالم، 
أخ��ذت الش��ركة عل��ى عاتقه��ا االلت��زام بذل��ك من 
خال المس��اهمة اإلس��تراتيجية الوطنية واإلقليمية 
والعالمي��ة للتنمية المس��تدامة لتحقي��ق مزيد من 

النجاح والنمو. 
وق��ال الرئي��س التنفيذي للش��ركة الدكت��ور عبداهلل 
س��لطان: »إن اعتم��اد  إطار عمل لتطبيق سياس��ات 
الحوكم��ة البيئي��ة واالجتماعية وحوكمة الش��ركات 
أصبح أمرًا ذا أولوية قصوى بالنسبة إلى الشركة إذا ما 
أخذنا بعين االعتبار التطلعات المستقبلية للمملكة 

لتنفيذ الرؤية االقتصادية 2030«.

وأض��اف أن الش��ركة من��ذ تأسيس��ها قام��ت بأخ��ذ 
المب��ادرات لمعالج��ة القضايا البيئي��ة واالجتماعية 
والحوكم��ة، حي��ث كان��ت دائم��ًا حاضرة ف��ي ثقافة 
الشركة وإستراتيجيتها. ومع ذلك، فإن هذه المبادرة 
المتمثل��ة في إعداد أول إطار عمل تطبيق سياس��ات 
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الش��ركات في 
الشركة، والذي يمكن تقييمه كميًا ونوعيًا، سيعطي 
شكًا ملموسًا بعد الممارسة الفعلية. وقامت الشركة 
بتعيي��ن ش��ركةAJMS Global Consulting، وهي 
شركة استشارية رائدة في تطبيق سياسات الحوكمة 
البيئي��ة واالجتماعية وحوكمة الش��ركات في منطقة 
الخلي��ج، إلعداد إطار عمل ش��امل لتطبيق سياس��ات 

الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الش��ركات في 
الشركة.

كما أعلنت الش��ركة عن تش��كيل لجنة إدارية معنية 
بتطبي��ق سياس��ات الحوكم��ة البيئي��ة واالجتماعية 
وحوكمة الشركات برئاس��ة أحمد بوجيري، وعضوية 
كل م��ن علي ف��ردان، وعائش��ة المحمي��د، وفاطمة 

كاظم، وزهرة جاسم وأحمد الناصر.
م��ن جانبه، قال بوجيري: »نس��عى لنصب��ح روادًا في 
مجال الخدمات التأمينية المس��تدامة من خال خلق 
بيئ��ة عمل إيجابية ومحفزة، ما يعزز مبدأ الش��فافية 
في أعمالنا، وذلك التزامًا بأفضل الممارسات الدولية 

تجاه القضايا البيئية واالجتماعية والحوكمة«.

أحمد الناصر عائشة المحميدفاطمة كاظم  زهراء جاسمعلي فردانأحمد بوجيري

 »البركة اإلسالمي« ُيطلق خدمة 
اإلصدار الفوري لبطاقات الخصم

أعل��ن بن��ك البركة اإلس��امي عن 
تدش��ين خدم��ة اإلص��دار الف��وري 
لبطاقات الخصم ف��ي جميع فروعه 

المنتشرة في البحرين.
وتس��اهم هذه الخدمة، في تمكين 
زبائ��ن البن��ك من تس��لم بطاقات 
الخصم الا تامس��ية الخاصة بهم 
بشكل فوري في أي من فروع البنك، 
وكذل��ك يوف��ر البن��ك لزبائنه خيار 
توصيل البطاقة إلى المنزل بأقرب 
وق��ت يفضلون��ه. وتتي��ح الخدمة 
البطاق��ات  تجدي��د  أو  اس��تبدال 
المنتهي��ة صاحيتها ب��كل أريحية 

وبشكل آمن للغاية.
وق��ال مدي��ر أول - رئي��س قس��م 
البطاق��ات والخدم��ات اإللكترونية 
في البنك إياد العباس��ي: »يس��رنا 
الخدم��ة  ه��ذه  وتوفي��ر  تدش��ين 
للزبائن، وهي تأتي ضمن مبادراتنا 

وجهودن��ا المس��تمرة لتزويده��م 
بأفضل الخدمات المريحة والملبية 
الحتياجاتهم المصرفية المتنوعة. 
وستس��هم ه��ذه الخدم��ة بتقليل 
وق��ت االنتظ��ار إلص��دار بطاق��ات 

الخص��م الخاص��ة بالزبائ��ن، حيث 
باستطاعتهم استخدام بطاقاتهم 
يت��م  حالم��ا  مباش��رة  الجدي��دة 

إصدارها«.
ومن��ذ تأسيس��ه ع��ام 1984 ف��ي 
البحري��ن، نجح »البركة اإلس��امي 
البحري��ن«، بتحقي��ق س��جل حافل 
في مج��ال االبت��كار وتحقيق نتائج 
متميزة ف��ي عمليات��ه، فهو يحتل 
مركًزا متقدم��ا بين البنوك الرائدة 
وخدم��ات  منتج��ات  تق��دم  الت��ي 
مصرفي��ة إس��امية لع��دد متن��ام 
م��ن العم��اء العالميي��ن، ويرك��ز 
بوج��ه خاص على تطوي��ر وتقديم 
الحلول الفريدة لاس��تثمار بما هو 
موافق ألحكام الشريعة اإلسامية. 
ويس��تفيد بنك البركة البحرين من 
الدعم القوي الذي يوفره له المركز 

المالي القوي والمتين.

إياد العباسي

 »مديريات الشرطة«:95787 مخالفة 
»عدم ارتداء كمام« منذ بدء الجائحة

أك��دت مديري��ات الش��رطة بالمحافظ��ات 
واإلدارات األمني��ة، أنه��ا قام��ت من��ذ بدء 
الجائح��ة وحت��ى 7 يولي��و الج��اري باتخاذ 
اإلجراءات القانوني��ة حيال 95787 مخالفة 
ع��دم لب��س كمام��ة الوج��ه ف��ي األماكن 
العام��ة، واتخ��اذ 11567 إج��راًء للحف��اظ 
على معايي��ر التباعد االجتماع��ي، والقيام 
ب����13397 حمل��ة توعوية، مش��ددة على 
بتعليم��ات  بالتقي��د  االس��تمرار  أهمي��ة 
وتوصيات الفري��ق الوطني الطبي للتصدي 
لفي��روس كورونا، وإنجاح جه��ود المملكة  
ف��ي مواجه��ة الجائح��ة لخفض مس��توى 
انتشار الفيروس بما يسهم في حفظ صحة 
وس��امة المواطنين والمقيمي��ن، مؤكدة 
أن الواجب الوطني يحت��م على كل فرد في 
المجتمع أن يضطلع بدوره ومسؤوليته من 
خال االلتزام باإلجراءات والتدابير الوقائية 
للوصول إلى النتائ��ج المرجوة، والبناء على 
ما تحقق من نج��اح في التعاطي مع تحدي 

فيروس كورونا.
وف��ي نفس اإلط��ار، تلقى مركز اإلس��عاف 

الوطن��ي منذ ب��دء الجائح��ة 17270 باغًا 
خاص��ًا بجائح��ة كورون��ا، حي��ث باش��رها 

واتخ��ذ اإلجراءات الازمة ع��ن طريق فريق 
متخص��ص ومؤه��ل للتعام��ل م��ع ه��ذه 
الح��االت، فيم��ا قامت آلي��ات إدارة النقل ب� 
39075 حرك��ة ت��م خالها نق��ل 104681 

حالة منذ بدء الجائحة.
األمني��ة  واإلدارات  المديري��ات  ودع��ت 
المواطني��ن والمقيمي��ن الك��رام إلى عدم 
التراخي بااللت��زام في اإلجراءات االحترازية 
ف��ي ظل فت��ح  القطاع��ات أم��ام الجمهور، 
والمواصلة في تطبيق اإلجراءات االحترازية 
وصواًل للهدف المنش��ود وه��و القضاء على 
الفيروس والعودة للحياة الطبيعية بشكل 
كام��ل ، مؤكدًة أنه في ظل دورها والمهام 
المديري��ات  س��تواصل   ، به��ا  المنوط��ة 
ضم��ان  عل��ى  العم��ل  األمني��ة  واإلدارات 
االلتزام بالتدابير الوقائية واتخاذ اإلجراءات 

القانونية حيال المخالفين.
وف��ي ذات الس��ياق، تتاب��ع اإلدارة العامة 
للدف��اع المدن��ي دوره��ا ف��ي الح��د م��ن 

انتش��ار الفي��روس، حي��ث قامت من��ذ بدء 
الجائحة بتنفي��ذ 352472 عمليات تطهير 
والمنش��آت  للمبان��ي  مختلف��ة  وتعقي��م 
الحكومي��ة والش��وارع والطرق��ات وغيرها، 
مع مواصل��ة عقد ال��دورات التدريبية حول 
الطرق الصحيح��ة لتنفيذ عمليات التطهير 
والتعقيم االحترازي في المباني والمنشآت 
الحكومي��ة وأماك��ن العم��ل، وبل��غ ع��دد 
المشاركين في الدورات التي نظمها الدفاع 
المدني 2271 من المؤسس��ات والشركات 
الخاصة ومختلف الجه��ات الحكومية، فيما 
بلغ عدد المتطوعين منذ شهر مارس العام 
الماض��ي 6134 متطوع��ًا، باإلضاف��ة إلى 
اإلشراف على 2507 عملية تطهير وتعقيم 
ش��ارك فيها المتطوعون، كم��ا تم تدريب 
1230 ش��خصًا م��ن الك��وادر والمتطوعين 
107 عمليات  لتعقيم المس��اجد، وتنفي��ذ 
تطهي��ر وتعقي��م بالتع��اون مع ش��ركات 

التنظيف.

 »الكلمة الطيبة« تتكفل باستكمال بناء 
مسجد بإحدى قرى الدقهلية في مصر

أعل��ن رئي��س االتح��اد العربي 
إدارة  للتط��وع رئيس مجل��س 
جمعي��ة الكلمة الطيبة حس��ن 
بوه��زاع، عن تكف��ل الجمعية 
بتكمل��ة بناء مس��جد الس��يدة 
عائش��ة رضي اهلل عنها بقرية 
لمدين��ة  التابع��ة  الدانبي��ق 
الدقهلية  بمحافظة  المنصورة 

في جمهورية مصر العربية.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار ما 
يربط بين البلدين الش��قيقين 
وثيق��ة  أخوي��ة  رواب��ط  م��ن 

وعاق��ات تاريخية متميزة.وأوضح خ��ال حضوره الجمعة 
افتتاح المس��جد في محافظة الدقهلية، أن عملية التكفل 
باس��تكمال إنش��اء المس��جد جاءت بفضل تبرع��ات أبناء 
الشعب البحريني الذين ال يتأخرون في الجود والسخاء من 
أجل إعمار بيوت اهلل سواء في البحرين أو خارجها، كما يأتي 
في إط��ار أهداف الجمعية ورس��التها النبيلة داخل مملكة 
البحرين وخارجها.وأشار إلى أن مساحة المسجد 290 مترا 

مربعًا ويتس��ع لنحو 200 مصل، وبلغت تكلفة اس��تكمال 
البناء حوالي 7185 دينارًا تبرع بها فاعلو خير في البحرين.

وقال: »إن مب��ادرة أهالي البحرين للتط��وع واإلقدام على 
عمل الخير ليست بغريبة وإنما تشكل ملمحًا أصيًا يتسم 
به اإلنس��ان البحرين��ي على مدى تاريخه العريق، مش��يدًا 
بما يقدمه ش��عب البحرين من نموذج للتكافل والتعاضد 
الذي يرتكز على القيم اإلس��امية النبيل��ة التي تدعو إلى 

التعاضد بين الجميع«.
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نصائح مهمة لتجنب حرائق السيارات في الصيف
م��ع حلول فصل الصي��ف وارتفاع درج��ات الحرارة، تزيد 
احتماالت نشوب حرائق السيارات، سواء في أثناء سيرها 
أو توقفها، ألسباب عديدة، من بينها وجود أدوات قابلة 
لالنفجار أو االش��تعال تحت ظروف الح��رارة المرتفعة، 
مثل زجاج��ات العط��ور أو »الوالعات«، وكذلك بس��بب 

التشغيل الدائم ألجهزة التكييف بطريقة خاطئة.
وش��رح مدي��ر إدارة الحماية المدنية بالقاهرة س��ابقًا، 
اللواء ممدوح عبدالقادر، في تصريحات لموقع »س��كاي 
نيوز عربية« اإلجراءات التي من ش��أنها المساعدة على 
الوقاي��ة أو تجن��ب حدوث أي اش��تعال داخل الس��يارة، 
وخاصة في فصل الصيف، موضحًا أن عامل الخطورة في 

األمر يتمثل في الوقود والدارات الكهربائية.
ونصح عبدالقادر بعدم ملء خزان الوقود بشكل كامل، 
الفت��ًا إلى ض��رورة أن تتم تعبئة الس��يارة بالوقود في 

فترتي الصباح أو المس��اء، للحد من أس��باب االشتعال، 
نظرًا إلى ارتفاع درجات الحرارة في فترة الظهيرة.

وأض��اف أنه في حال ش��م رائحة بنزين داخل الس��يارة، 
ف��ال بد من التوقف ف��ي الحال والتأكد م��ن عدم وجود 
تسريب، وفتح نوافذ الس��يارة إلزالة رائحة البنزين من 

المركبة.
كما نصح الخبير األمني بعدم التدخين داخل الس��يارة، 
ففض��ال عل��ى األض��رار الصحي��ة لذل��ك، فقد يتس��بب 
التدخين أيضًا في نش��وب حريق داخل الس��يارة بسبب 

الطقس الحار.
وبّين أيضًا أهمية فحص دورة التبريد باس��تمرار وملء 
الماء الالزم لتجنب ارتفاع مؤشر الحرارة، وفحص زيوت 
السيارة، كذلك الحرص على كفاءة بطارية السيارة؛ ألن 

ارتفاع الحرارة يؤدي إلى تبخر السائل فيها.

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في مصر
حالة م��ن الحزن خيمت على رواد مواقع التواصل االجتماعي في 
مص��ر بعد تداول صور م��ن جنازة فتاة بمدين��ة ههيا، التابعة 
لمحافظة الش��رقية، ش��مالي مصر، توفيت بعد تعرضها ألزمة 

صحية، قبل زفافها بأيام.
وروت س��يدة من القرية تدعى سلوى تفاصيل ما حدث قائلة إن 
العروس المتوفاة خلود أحمد غياتي كانت تستعد لحفل الزفاف 
خ��الل أيام، وت��م نقل األثاث إلى ش��قة العريس، وس��ط فرحة 

عارمة من العروس وأسرتها وأهالي القرية.
وأضافت سلوى في حديثها لموقع »سكاي نيوز عربية« أن الفتاة 
المتوف��اة توجهت لحضور حفل زفاف إح��دى صديقاتها وكانت 
تشعر بسعادة غامرة، وفجأة سقطت على األرض مغشيًا عليها، 

وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.
وتبّي��ن في المستش��فى أنها تعاني من »أنيمي��ا«، وتم حجزها 
لتلقي العالج الالزم، وبعد مرور 6 أيام لفظت أنفاسها األخيرة.

وأش��ارت سلوى إلى أن الحزن خّيم على القرية فور تلقي سكانها 
خب��ر وف��اة غياتي الت��ي كانت تتمتع بحس��ن الخلق والس��معة 

الطيبة.
وعن مش��هد الجنازة المؤثر أشارت س��لوى إلى أن جنازة الفتاة 
أبك��ت جميع أهالي القرية، حيث اصط��ف المعزون أمام منزلها، 
وحمل��وا جثم��ان العروس الش��ابة، ووضعوا ال��ورود و»طرحة« 

الزفاف على النعش في مشهد مؤثر، أدمى قلوب الجميع.
ولفت��ت إلى أن الجن��ازة كانت مهيبة؛ إذ ش��ارك فيه��ا الصغير 

والكبير، فضاًل على عدد من أهالي القرى المجاورة.
وعقب انتهاء مراس��م الجنازة تحولت صفح��ات مواقع التواصل 
االجتماعي في محافظة الش��رقية إلى س��رادق ع��زاء كبير لنعي 

المتوفاة، وسط دعوات لها بالرحمة والمغفرة.

 خوارزمية جديدة في »تيك توك« 
تحذف مقاطع العنف بصورة آلية

كش��فت تقارير صحفي��ة عالمية ع��ن أن تطبيق 
»تي��ك ت��وك« أطل��ق خوارزمي��ة جدي��دة تحذف 
مقاطع العنف والعري بصورة آلية.وس��تعمل تلك 
التقني��ة، بحس��ب ما نش��ره موق��ع »إنغادجيت« 
التقن��ي المتخصص، على إزال��ة أي مقاطع فيديو 

تنتهك سياس��اتها بصورة آلية؛ لتصبح متوافقة 
مع السياس��ات والقوانين في الوالي��ات المتحدة 
وكندا.وم��ن المق��رر أن تعمل تل��ك الخوارزميات 
بصورة مباش��رة ف��ي الوالي��ات المتح��دة وكندا 
خالل أس��ابيع، لتبحث عن أي مقاطع فيديو تهدد 

سالمة القاصرين وتنشر محتوى مرتبطًا بالعنف 
أو الع��ري والجن��س واألنش��طة غي��ر القانوني��ة.
وتأمل منصة تيك توك تحس��ين مس��تويات دقة 
الخوارزمي��ات، وع��دم حذفها أي مقاط��ع فيديو ال 

يوجد فيها المحتوى غير القانوني.

 »الصحة العالمية«: »كورونا« 
ال يتباطأ ومن المبكر الحديث عن نهايته

قال��ت كبي��رة العلم��اء ف��ي منظم��ة الصحة 
العالمية س��مية س��واميناثان: »م��ن الُمبكر 
الحدي��ث ع��ن انته��اء جائح��ة كورون��ا«، في 
ظل ارتفاع نس��ب اإلصابات المس��جلة عالميًا 
بمتح��ور »دلت��ا«، داعي��ة إل��ى رف��ع معدالت 
التطعيم والتنازل عن أحكام الملكية الفكرية 
فيما يتعلق باللقاحات.وأضافت في مقابلة مع 

»بلومبيرغ« مع انتش��ار متح��ور دلتا، ارتفعت 
اإلصابات المسجلة في معظم مناطق العالم، 
واصفة ذل��ك بأنه دليل واضح عل��ى أن الوباء 
لم يتباطأ بعد.وتابعت: »في الس��اعات ال�24 
الماضية، تم اإلبالغ عم��ا يقرب من 500 ألف 
حالة جديدة وحوالي 9 آالف و300 حالة وفاة«، 
مش��يرة إلى أن خمس��ة م��ن أقالي��م منظمة 

الصح��ة ال�6 ش��هدت زيادة في ع��دد الحاالت 
المبل��غ عنه��ا، كم��ا أن الوفي��ات ف��ي إفريقيا 
ارتفع��ت بنس��بة تراوح��ت بي��ن 30% و40%.
وأش��ارت إل��ى أن معظ��م دول العال��م تواجه 
نقصًا في أنابيب األوكس��جين الطبي، في حين 
تعاني المستش��فيات نقصًا في األسّرة، بينما 

قّلت مستويات التطعيم في بعض البلدان.

 القهوة تقلل 
اإلصابة بـ»كورونا«

أظهرت دراس��ة حديثة أن كوبًا واح��دًا من القهوة يوميًا يقلل 
من خطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد بحوالي الُعشر.

وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة نورث وسترن األمريكية، 
بع��د أن قام خبراء بالتحقيق في العديد من األطعمة التي قد 
تحمي من عدوى »كوفيد-19« الش��ديدة، أن شرب كوب من 
 19-COVID القهوة يوميًا يقي من مخاطر اإلصابة بفيروس

بنسبة الُعشر، وفقًا لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وفي الدراس��ة الجديدة، حلل الفريق البحثي س��جالت 40 ألف 
بالغ بريطاني في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، بفحص 
العوامل األساس��ية للنظام الغذائي بما في ذلك االس��تهالك 
اليومي للقهوة والش��اي واألسماك الزيتية واللحوم المصنعة 

والحمراء والفاكهة والخضروات.
وأنتجت الدراس��ة، أدلة تشير إلى أن اس��تهالك القهوة يوفر 
الحماي��ة ضد الفي��روس التاج��ي، وحتى بين بع��ض األفراد 
الذي��ن ُعرف أنهم أصيبوا ب��ه، ويعتقد الباحث��ون أن القهوة 
تحتوي على مواد كيميائية نباتية معززة للصحة قد تزيد من 

قوة جهاز المناعة.
 Nutrients وأضافت الدراسة - التي ُنشرت نتائجها في مجلة
العلمي��ة - أن الحصة اليومية من تناول الخضروات لها تأثير 

مماثل في الوقاية من الفيروس التاجي.
ووجد الخبراء أن الش��اي والفاكهة لم يك��ن لهما تأثير كبير، 
ف��ي حين أن اتباع نظام غذائي غن��ي باللحوم المصنعة، مثل 
النقان��ق واللحم المق��دد، يزيد من ف��رص اإلصابة بأمراض 

خطيرة، منها خطر اإلصابة بعدوى »كوفيد-19« الشديدة.

 زلزال بقوة 6.1 درجات 
 يضرب المناطق الشرقية 

من إندونيسيا

قالت هيئة المس��ح الجيولوجي األمريكية أمس: »إن زلزااًل بلغت 
قوته 6.1 درجات ضرب ساحل جزيرة سوالويزي اإلندونيسية«.

وبحسب الهيئة وقع الزلزال القوي على بعد 258 كيلومترًا شمال 
شرقي مدينة مانادو في ش��مال سوالويزي. ولم يصدر أي تحذير 
من ح��دوث موجات مد عاتي��ة ولم ترد تقاري��ر فورية عن وقوع 

أضرار.
وغالبًا ما تشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا بسبب موقعها 
عل��ى »حزام الن��ار« في المحيط الهادئ حي��ث تصطدم الطبقات 
التكتوني��ة. وف��ي عام 2018 أدت هزة بلغ��ت قوتها 7.5 درجات 
عل��ى مقي��اس ريختر في بالو »جزيرة سواليس��ي« إل��ى مقتل أو 
فقدان 4300 ش��خص. وكانت هذه واحدة من الكوارث الطبيعية 

التي سقط فيها أكبر عدد من الضحايا في تاريخ إندونيسيا.



تواصـــل مديريات الشـــرطة بالمحافظـــات واإلدارات 
األمنيـــة المعنيـــة جهودها المبذولة لتحقيق الســـامة 
العامـــة؛ في إطار الجهود الوطنية للتصدي لتداعيات 
جائحـــة كورونـــا والعمـــل علـــى تحقيق أمن وســـامة 
المواطنيـــن والمقيميـــن كافـــة، مشـــددة علـــى أهميـــة 
الفريـــق  وتوصيـــات  بتعليمـــات  بالتقيـــد  االســـتمرار 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيروس كورونـــا، وإنجاح 
جهـــود مملكة البحرين فـــي مواجهة الجائحة لخفض 
مستوى انتشـــار الفيروس بما يسهم في حفظ صحة 
وســـامة المواطنيـــن والمقيمين، مؤكـــدة أن الواجب 
الوطنـــي يحتم علـــى كل فرد في المجتمع أن يضطلع 
بـــدوره ومســـؤوليته من خـــال االلتـــزام باإلجراءات 
والتدابيـــر الوقائيـــة للوصول إلـــى النتائـــج المرجوة، 
والبنـــاء علـــى ما تحقـــق من نجـــاح فـــي التعاطي مع 

تحدي فيروس كورونا.
المواطنيـــن  األمنيـــة  واإلدارات  المديريـــات  ودعـــت 
والمقيميـــن الكـــرام إلـــى عـــدم التراخي بااللتـــزام في 
اإلجـــراءات االحترازيـــة فـــي ظـــل فتـــح القطاعـــات 
أمـــام الجمهـــور، والمواصلـــة فـــي تطبيـــق اإلجراءات 
االحترازية وصوالً للهدف المنشـــود وهو القضاء على 
الفيـــروس والعـــودة للحيـــاة الطبيعيـــة بشـــكل كامل، 

مؤكـــدًة أنـــه فـــي ظـــل دورهـــا والمهـــام المنوطـــة بها، 
ســـتواصل المديريـــات واإلدارات األمنيـــة العمل على 
ضمان االلتـــزام بالتدابير الوقائية واتخاذ اإلجراءات 

القانونية حيال المخالفين.
واإلدارات  المديريـــات  قامـــت  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
األمنيـــة منـــذ بـــدء الجائحـــة وحتـــى تاريـــخ 7 يوليو 
الجـــاري باتخاذ اإلجـــراءات القانونية حيـــال 95787 
مخالفـــة عدم لبس كمامة الوجه فـــي األماكن العامة، 
واتخـــاذ 11567 إجـــراًء للحفاظ علـــى معايير التباعد 

االجتماعي، والقيام بــ 13397 حملة توعوية.
كمـــا تلقى مركز اإلســـعاف الوطني منـــذ بدء الجائحة 

17270 باغـــا خاصـــا بجائحة كورونا، حيث باشـــرها 
واتخذ اإلجراءات الازمة عن طريق فريق متخصص 
ومؤهـــل للتعامل مع هذه الحـــاالت، فيما قامت آليات 
إدارة النقـــل بـ 39075 حركـــة تم خالها نقل 104681 

حالة منذ بدء الجائحة.
وفي ذات السياق، تتابع اإلدارة العامة للدفاع المدني 
دورها في الحد من انتشـــار الفيـــروس، إذ قامت منذ 
بدء الجائحة بتنفيـــذ 352472 عملية تطهير وتعقيم 
مختلفـــة للمبانـــي والمنشـــآت الحكوميـــة والشـــوارع 
الـــدورات  عقـــد  مواصلـــة  مـــع  وغيرهـــا،  والطرقـــات 
التدريبيـــة بشـــأن الطـــرق الصحيحة لتنفيـــذ عمليات 
التطهيـــر والتعقيم االحترازي في المباني والمنشـــآت 
الحكوميـــة وأماكـــن العمـــل، وبلـــغ عـــدد المشـــاركين 
فـــي الـــدورات التي نظمهـــا الدفاع المدنـــي 2271 من 
المؤسســـات والشـــركات الخاصـــة ومختلـــف الجهات 
الحكومية، فيما بلغ عدد المتطوعين منذ شهر مارس 
العـــام الماضـــي 6134 متطوعا، إضافة إلى اإلشـــراف 
2507 عمليـــات تطهيـــر وتعقيـــم شـــارك فيهـــا  علـــى 
المتطوعون، كما تم تدريب 1230 شخصا من الكوادر 
والمتطوعين لتعقيم المســـاجد، وتنفيذ 107 عمليات 

تطهير وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف.
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“العلوم التطبيقية” تقدم مساعدات ومنحا دراسية لـ 227 من طلبتها

مناقشة سير العملية التعليمي في الكلية الملكية للشرطة

الصيفي في  و77  والثاني  األول  الفصلين  بين  توزعوا  مستفيدا   150

ــنــهــائــيــة لــخــريــجــي الــدبــلــوم والــمــاجــســتــيــر ــج ال ــائ ــت ــن ــاد ال ــم ــت اع

التطبيقيـــة  العلـــوم  جامعـــة  أقـــرت 
حزمـــة جديـــة مـــن المســـاعدات ضمـــن 
جهودهـــا التي تبذلها لمســـاعدة طلبتها 
عبـــر صنـــدوق دعـــم الطالـــب، إذ تعتبـــر 
الجامعـــة المنـــح التـــي تقدمهـــا للطلبـــة 
فـــي  اســـتثمارا  الصنـــدوق  خـــال  مـــن 
مســـتقبل الشـــباب مـــن خـــال تمكينهم 
الجامعيـــة  دراســـتهم  اســـتكمال  مـــن 
ومســـاعدتهم على تحســـين تحصيلهم 

الدراسي.

وفـــي ظل ما يشـــهده العالم من ظروف 
كورونـــا  جائحـــة  فرضتهـــا  اســـتثنائية 
)كوفيـــد (، اتخـــذت الجامعـــة مجموعة 
من اإلجراءات لدعم الطلبة المتضررين 
اقتصادًيا، ومســـاعدتهم علـــى مواصلة 
تعليمهم، انسجاما مع توجيهات اللجنة 
التنســـيقية لمواجهـــة فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة في 
تســـهيل إجـــراءات العمليـــة التعليميـــة 

على الطلبة.
مـــن  المســـتفيدين  الطلبـــة  عـــدد  وبلـــغ 
خدمـــات الصندوق في العام األكاديمي 
 150 طالبـــا،   227  ،2021  -  2020
مســـتفيدا توزعـــوا بيـــن الفصلين األول 
والثاني في حين بلغ عدد المســـتفيدين 
في الفصل الدراسي الصيفي 77 طالبا.
وفـــي اجتماع افتراضي للجنة صندوق 
دعـــم الطالب الذي أقيم برئاســـة رئيس 
اللجنـــة ورئيـــس الجامعة غســـان عواد، 
أوضـــح رئيـــس الجامعـــة أن الصنـــدوق 

بـــات يشـــكل فرصـــة للطلبة لاســـتفادة 
عـــدد  أن  إلـــى  مشـــيرا  وماديـــا،  علميـــا 
معدلهـــم  برفـــع  قامـــوا  الذيـــن  الطلبـــة 
الدراســـي لاســـتفادة من الصندوق بلغ 
99 طالبـــا وطالبـــة، مـــا يعزز من رســـالة 
الجامعـــة التـــي تحـــرص علـــى تخريـــج 
طلبـــة متميزين قادرين على المنافســـة 

في سوق العمل وخدمة وطنهم.
ونوه رئيـــس الجامعة إلى أن الصندوق 
قدم المساعدة لـ 23 طالبا وطالبة تمكنوا 
من استكمال متطلبات التخرج، لتكون 

الجامعـــة بذلـــك قـــد حققت واحـــدا من 
أهداف الصندوق وهو مســـاعدة الطلبة 
على اســـتكمال دراســـتهم والتخرج من 
الجامعـــة لينطلقوا في العمـــل ويكونوا 
وأكـــد  المجتمـــع.  فـــي  فاعليـــن  أفـــرادا 
عـــواد أن الجامعة فخورة بدعم طلبتها 
ومســـاعدتهم انســـجاما مـــع مســـؤولية 

والوطنيـــة،  المجتمعيـــة  الجامعـــة 
واستشـــعارا للواقع الذي يشهده العالم، 
مـــن  العديـــد  وأثـــره االقتصـــادي علـــى 
شـــرائح المجتمـــع، إذ تحـــرص الجامعة 
على مســـاعدة طلبتها؛ إيمانا منها بحق 
الطالـــب فـــي التعليـــم بالرغـــم مـــن كل 

الظروف والتحديات.

رئيـــس  العـــام  األمـــن  رئيـــس  تـــرأس 
المجلـــس العلمـــي لألكاديميـــة الملكيـــة 
للشـــرطة الفريق طارق الحسن اجتماع 
األكاديميـــة  آمـــر  بحضـــور  المجلـــس 

الملكية للشرطة وأعضاء المجلس.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، أعـــرب رئيـــس 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  العـــام  األمـــن 
لوزيـــر الداخليـــة رئيـــس مجلـــس أمناء 
الشـــيخ  للشـــرطة  الملكيـــة  األكاديميـــة 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة؛ لدعمـــه 
وتوجيهاتـــه  للمجلـــس  المتواصـــل 
العلميـــة  البرامـــج  لتحديـــث  الســـديدة 
المتغيـــرات  لمواكبـــة  والتدريبيـــة 

والتحديـــات األمنيـــة مـــع متابعـــة هذه 
البرامج بشكل مســـتمر؛ بهدف تقويمها 

وتطويرها.
مـــن  عـــدًدا  العلمـــي  المجلـــس  وبحـــث 
جـــدول  علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات 
األعمـــال، ومنها مناقشـــة ســـير العملية 

التعليمية والتدريبية في الكلية الملكية 
للشرطة، إضافة إلى استعراض النتائج 
النهائيـــة لخريجـــي برامـــج الدراســـات 
العليا )الماجســـتير(، وبرامج الدراســـات 
الجامعيـــة )الدبلوم(، إذ أوصى المجلس 
باعتمادهـــا ومنـــح الخريجيـــن الدرجـــة 

العلمية المستحقة.
كما تم خال االجتماع عرض المقررات 
الدراسية المستحدثة لبرامج الدراسات 
العليـــا المزمـــع تنفيذها للعام الدراســـي 
المقبل، إذ أكد رئيس األمن العام أهمية 
اســـتقطاب المتخصصين والخبراء في 
مجـــال تقديـــم هـــذه البرامـــج العلميـــة 
إضافـــة إلى الطـــب الرياضـــي؛ للنهوض 
بالبرامـــج العلمية والرياضيـــة للتاميذ 
االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي  العســـكريين. 
وّجه رئيس األمن العام رئيس المجلس 
العلمي الشكر ألعضاء المجلس والهيئة 
اإلداريـــة والتدريبيـــة فـــي األكاديميـــة، 

متمنًيا للجميع التوفيق والنجاح.

العكر - جامعة العلوم التطبيقية

المنامة - وزارة الداخلية

صـورة وصحافـة عقـدين مــن الزمــن
Û  فريق البحرين”.. منهج أسسه ولي العهد رئيس“

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ليشــرع ألبنــاء البحرين جميًعا، 
بــل وللمقيميــن فيهــا، أبــواب المســتقبل.. قيمــة 
عاليــة يحملهــا هذا المنهج، جمعــت أفكارها في 
إصــدار شــهر يوليــو مــن “أضــواء البــاد” لنقــدم 

للقارئ مضموًنا عميق المعاني.
Û  مــن يوًمــا   20 يتعــدَّ  لــم  قياســي،  وقــت  فــي 

اإلعــداد والتحريــر والتصميــم والطباعة، كانت 
التســاؤالت كثيــرة والعمــل بديناميكيــة نشــطة 
رئيــس  توجيهــات  أمامنــا  المحتــوى..  لنصنــع 
عبــدهللا  عبدالنبــي  األســتاذ  اإلدارة  مجلــس 
الشــعلة.. متابعة وتشــاور مــع الرئيس التنفيذي 
األســتاذ أحمــد البحــر.. صــدر رحــب مــن رئيس 
التحرير األستاذ مؤنس المردي في التعامل مع 
بعــض المواقــف وترجمتها إلى إنجــاز.. تواصل 
والماحــق  المبيعــات  أول  مديــر  مــع  مكوكــي 
أرنــاؤوط..  دليلــة  األســتاذة  واالشــتراكات 
مختبر بحث مع رئيس قســم الشــؤون المحلية 
والمحتــوى اإللكتروني األســتاذ راشــد الغائب.. 

أفــكار تتاقــى من أجل أن يكــون ملحق “فريق 
راقيــة..  قيمــة وطنيــة حضاريــة  ذا  البحريــن” 

أليس هذا دور الصحافة؟
Û  نعــم هــو كذلك.. في لقاء الفائزين بجائزة ســمو

رئيس الوزراء للصحافة في نســختها الخامسة 
الجــاري،  يوليــو  مــن  الثامــن  الخميــس  يــوم 
تطــرق صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد حفظــه هللا، إلــى أن ما يتمّيز بــه أبناء 
الوطــن مــن إرادة اإلنجاز فــي مواجهة مختلف 
التحديــات والمتغيــرات ســيكون دائًمــا منطلًقــا 
للتمّيــز والبنــاء على ما تحقق مــن ريادٍة لمملكة 
ومواكبــة  واإلعــام  الصحافــة  فــي  البحريــن 
التطور والمستجدات، وإسهامات الصحافة في 
مســيرة الوطن وحجم نتاجهــا ومخرجاتها عبر 
محطــات التاريــخ المختلفــة الذي يؤكــد دورها 
كشــريٍك فــي مســاعي التطوير المســتمرة وفق 
رؤى وأهداف المســيرة التنموية الشاملة لعاهل 
البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، واســتذكار اهتمــام صاحــب الســمو 
آل خليفــة  ســلمان  بــن  األميــر خليفــة  الملكــي 

)رحمه هللا( بالصحافة والصحافيين والذي كان 
أساًســا النطــاق جائــزة رئيس مجلــس الوزراء 
للصحافة تقديًرا لدور الصحافة في رفد العديد 

من المنجزات الوطنية.
Û  الجوهــري الجانــب  أمــا  محــوري،  جانــب  هــذا 

نائــب رئيــس مجلــس  اآلخــر، فهــو مــا طرحــه 
الوزراء ســمو الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة 
حفظــه هللا فــي كلمتــه بحفــل إعــان الفائزيــن، 
من أن الصحافة الوطنية المســؤولة بما يميزها 
إبداعيــة  وطاقــات  صادقــة  حــرة  أقــام  مــن 
متميــزة داعــم أســاس لبرنامج عمــل الحكومة، 
وشــريك فــي مســيرة التنميــة المســتدامة مــن 
خــال التزامها الواعي بالمحافظة على الوحدة 
العربيــة  الثقافيــة  الهويــة  وترســيخ  الوطنيــة 

وقيم التسامح والوسطية واالعتدال.
Û  ختاًمــا، مــا حكايــة الصــورة التــي تجمعنــي مــع

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد 
رعــاه هللا؟ بشــكل موجــز، تعــود تلــك الصــورة 
إلــى العــام 1999 مع تشــكيل أول مجلس إدارة 
لجمعيــة الصحافييــن البحرينيــة، وأتذكــر كام 

ســموه حينهــا فــي اعتــزازه وتقديــره وإيمانــه 
بــدور الصحافة.. اســتحضرت تلك الصورة بعد 
لقــاء الفائزين بســموه، حيث تشــرفت بالتطرق 
إلى أن ملحق “فريق البحرين” لشهر يوليو صدر 

فــي يــوم إعــان الجائــزة، صدفــة هــي خير من 
ألــف ميعــاد، ليزهــو محتواه بصفحات مشــرقة، 
ترفعنــا مقاًمــا وشــرًفا وانتماًء لمملكــة البحرين 

الغالية، ولفريق البحرين.. إشراقة المستقبل.

saeed.mohamed@albiladpress.com
سعيد محمد

المنامة - وزارة الداخلية

“الداخلية” تؤكد استمرار التقيد بتعليمات وتوصيات الفريق الوطني

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
خليفـــة، أمـــس، ســـفير جمهوريـــة 
مملكـــة  لـــدى  الشـــعبية  الصيـــن 
البحرين أنور حبيب هللا، بحضور 
رئيـــس األمن العـــام الفريق طارق 

الحسن.
اســـتعراض  اللقـــاء  فـــي  وتـــم 
بيـــن  القائمـــة  الثنائيـــة  العاقـــات 
البلديـــن الصديقيـــن، وبحث عدد 
مـــن الموضوعـــات ذات االهتمـــام 

المشترك.

وزير الداخلية يبحث مع السفير الصيني عددا 
من الموضوعات ذات االهتمام المشترك



الســـلمانية  مجمـــع  إدارة  أكـــدت 
الطبـــي اســـتمرار العمل على مشـــروع 
استراتيجية التســـيير الذاتي وأعمال 
الطـــوارئ  قســـم  توســـعة  مشـــروع 
إلـــى  مشـــيرة  بالمجمـــع،  والحـــوادث 
الخدمـــات  تقديـــم  علـــى  حرصهـــا 
الصحية الشاملة والمتطورة والسعي 
والمجتمـــع  الفـــرد  صحـــة  لتعزيـــز 
وتوفيـــر خدمات صحيـــة ذات جودة 
عالية ومســـتدامة في متنـــاول جميع 
المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأشادت اإلدارة بجهود الطاقم الطبي 
الخدمـــات  تقديـــم  اســـتمرار  لضمـــان 
الصحيـــة والعالجية لجميـــع المرضى 
فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي خالل 
جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19( وعـــدم 
توقفهـــا، مشـــيرة إلـــى حرصهـــا علـــى 
اســـتدامة عمـــل العديـــد من األقســـام 
والعيـــادات والمرافـــق الحيويـــة التي 
تســـهم في تقديم الخدمـــات الصحية 
والطبيـــة الالزمـــة لمرتادي الســـلمانية 

وبما يســـهم في توفيـــر خدمة العالج 
المناسب.

وأوضحـــت اإلدارة أنـــه فيمـــا يتعلـــق 
بأبرز األقســـام التي تـــم الحرص على 
عـــدد  تقليـــص  دون  عملهـــا  اســـتمرار 
المرضـــى هي قســـم األشـــعة، وقســـم 
يعتبـــر  الـــذي  والطـــوارئ  الحـــوادث 
أحـــد أهم أقســـام المجمع، إذ اســـتقبل 
394,363 مراجعـــا منـــذ العـــام 2020 
وحتـــى شـــهر مايـــو 2021، الفتـــة إلى 
نت اســـتمرارية  توجيه االدارة التي أمَّ

العمليات الطارئة
والتي يتوجب إجراؤها بشكل عاجل 

مثل عمليات األورام أو الكسور.
وبينت اإلدارة أن العيادات الخارجية 
بمجمع الســـلمانية اســـتمرت في أداء 
خدماتهـــا وفقـــا للظروف المســـتجدة 
مـــع االنتشـــار العالمـــي للفيـــروس، إذ 
دشـــنت خدمة مركز االتصال لمواعيد 
العيـــادات الخارجيـــة؛ بهـــدف تقديـــم 
خدمات جدولـــة المواعيد التي فاتت 

فـــي  مواعيـــد  وإعطـــاء  المراجعيـــن، 
العيـــادات لتجديـــد وصفـــات األدوية، 
جميـــع  عـــن  اإلجابـــة  جانـــب  إلـــى 
بالمواعيـــد  المتعلقـــة  االستفســـارات 

وتقديم االستشارات الطبية.
ونوهـــت إدارة مجمـــع الســـلمانية إلى 
اســـتمرار عمـــل عيـــادة األنـــف واألذن 
والحنجـــرة، وعيـــادة أمراض النســـاء 
الحوامـــل  ومراجعـــة  معاينـــة  فـــي 
لمـــا قبـــل الـــوالدة إلـــى جانـــب إجراء 
عمليات الوالدة القيصرية والطبيعية، 
مشـــيرة إلى أبرز المرافق المهمة التي 
اســـتمرت فـــي أداء خدماتها للمواطن 
والمقيم، وعلى رأســـها الصيدلية التي 
اســـتحدثت خدمـــة توصيـــل األدوية 
للمرضـــى إلـــى منازلهـــم، والمختبرات 
التي واصلـــت أداء اختصاصاتها مثل 
ســـحب عينات الدم واستالم العينات 
التحاليـــل  وإجـــراء  المرضـــى  مـــن 

الروتينية المختلفة.

المنامة - بنا

استمرار تقديم الخدمات الصحية في “السلمانية” أثناء الجائحة
2021 مـــايـــو  ــى  ــت ح  2020 ــذ  ــن م ــع  ــراجـ مـ ــف  ــ أل  394 يــســتــقــبــل  ــوارئ”  ــ ــطـ ــ “الـ
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هند بنت سلمان: رعاية قرينة العاهل تأكيد للثقة بدور المرأة البحرينية
فـــي إطـــار اســـتعدادات تنظيـــم مؤتمـــر “جائـــزة تحـــدي ريـــادة األعمـــال 2021”

أكـــدت عضو مجلـــس إدارة غرفـــة تجارة 
بنـــت  الشـــيخة هنـــد  البحريـــن  وصناعـــة 
ســـلمان آل خليفـــة أن اختيـــار المؤسســـة 
الدوليـــة لتحـــدي ريـــادة األعمـــال مملكـــة 
النســـخة  البحريـــن الســـتضافة فعاليـــات 
الخامســـة عشـــرة مـــن المؤتمـــر الســـنوي 
البحريـــن  تســـتضيفه  الـــذي  للمؤسســـة 
افتراضيـــا عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي 
يومـــي 9 و10 نوفمبر 2021 تحت عنوان 
“ربط مؤسسات ســـيدات األعمال عالمًيا: 
مـــن التعافي إلى االزدهار”، عكس المكانة 
المتميـــزة التـــي باتـــت تتمتـــع بهـــا مملكة 
البحريـــن علـــى خارطـــة ريـــادة األعمـــال 
ونجاحهـــا فـــي تنميـــة وتطويـــر اقتصـــاد 
مـــرن ومتنوع، يحقـــق مزيًدا مـــن التقدم 

واالزدهار خالل المرحلة المقبلة.
وأضافـــت الشـــيخة هنـــد أن المؤتمر الذي 
يحظـــى برعايـــة كريمـــة مـــن لـــدن قرينة 
األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  البـــالد  عاهـــل 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، للمـــرة 
األولى في منطقة الشرق األوسط، يهدف 
إلى صناعة آليات جديدة لمفهوم االبتكار 
والتطويـــر فـــي مجـــاالت ريـــادة األعمـــال 
لدفع النمو االقتصادي وتوســـيع الرفاهية 
البشـــرية، مشـــيرة إلـــى أن رعاية ســـموها 
للمؤتمـــر تأتـــي تأكيدا لثقتها بـــدور المرأة 
البحرينيـــة فـــي كل مـــا مـــن شـــأنه تعزيـــز 

ريادة األعمال ذات األولوية التنموية. 
وأشارت إلى الدور المهم الذي تلعبه غرفة 

تجـــارة وصناعـــة البحرين كداعـــم لتنمية 
المعرفـــة،  القائمـــة علـــى  ريـــادة األعمـــال 
واالبتكار؛ لما لها من دور محوري في دعم 
العمليـــة اإلنتاجية والتنافســـية لالقتصاد 
الوطنـــي خصوًصا في مواجهـــة تأثيرات 
جائحـــة “كورونـــا”، معتبـــرًة أن االقتصـــاد 
العالمي في الوقت الراهن يشهد تحديات 
كبيرة تحتـــاج إلى تضافـــر الجهود لوضع 
خارطـــة طريـــق موحدة تضمـــن النهوض 
شـــريكا  ليكـــون  األعمـــال  ريـــادة  بقطـــاع 

أساسيا في التنمية االقتصادية. 
ولفتت إلى أن استضافة جائزة المؤسسة 
لهذا العام سوف تعزز من الجهود الوطنية 
المبذولـــة لتمكيـــن المـــرأة البحرينية على 
جميع المســـتويات من خالل تنظيم مثل 
تلك المؤتمرات التي من شـــأنها اســـتثمار 
البحرينيـــة  المـــرأة  وطاقـــات  قـــدرات 
وتعزيز مشـــاركتهن فـــي قطاعات التنمية 
وتمكينهـــن مـــن الوصـــول إلـــى المناصـــب 
إلـــى  إضافـــة  وعالمًيـــا،  محلًيـــا  القياديـــة 
دور ســـيدات األعمـــال البحرينيـــات فـــي 
نشـــر أفضل الممارســـات التجارية، ونشـــر 
قصـــص نجاحهـــن فـــي جميـــع المجـــاالت 
والمياديـــن؛ مـــن أجـــل تحقيـــق منجـــزات 

التنمية المستدامة.
وقالـــت إن المرأة تشـــارك بـــدور كبير في 
مجـــاالت النشـــاط االقتصـــادي المتنوعـــة 
بالمملكة، مشيرة إلى الدور التنموي الذي 
تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
المملوكـــة لرائـــدات اأَلعمـــال البحرينيات، 

البحريـــن  رؤيـــة  أهـــدف  دعـــم  فـــي 
االقتصاديـــة 2030، منوهـــًة بأهميـــة دعم 
المشـــروعات الصغيـــرة؛ باعتبارهـــا جوهر 
فكـــر ريـــادة األعمـــال والمحـــرك لمختلـــف 
القطاعات االقتصادية، السيما أنها تسهم 
فـــي خلـــق العديـــد من فـــرص العمـــل في 
مختلـــف المجـــاالت ذات العالقة بالمجال 

االقتصادي في المملكة. 
وشـــددت الشـــيخة هند على أهمية تعزيز 
الجهـــود الرامية إلى ترســـيخ ثقافة ريادة 
األعمـــال في مملكة البحريـــن بما ينعكس 
على دعم االقتصاد المعرفي والمســـاهمة 
فـــي نمو االقتصاد الوطنـــي، الفتًة إلى أن 
ريـــادة األعمال تعد أحد المجاالت الرائدة 
التي اســـتطاعت المـــرأة البحرينية إثبات 
نفســـها من خاللهـــا لما لديها مـــن إمكانات 
إبداعية أهلتها لتكون عنصرا أساســـا في 
صناعـــة الخارطـــة االقتصاديـــة الحديثـــة 

لتنمية االقتصاد الوطني. 

ودعـــت صاحبـــات ورائـــدات األعمال في 
نظيراتهـــن  لمنافســـة  البحريـــن  مملكـــة 
مـــن دول العالـــم لنيـــل جائـــزة المؤسســـة 
الدوليـــة لتحـــدي ريـــادة األعمـــال، مؤكدًة 
فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  بجـــدارة  ثقتهـــا 
مختلـــف الميادين، ما يؤهلها الســـتحقاق 
هـــذه الجائزة، مشـــيرًة إلـــى أن آخر موعد 
للتقديـــم للمشـــاركة فـــي الجائـــزة هـــو 25 
مـــع  التواصـــل  2021، وباإلمـــكان  يوليـــو 
IWEC@( :الغرفة عبر البريـــد اإللكتروني

علـــى  للحصـــول   )bahrainchamber.bh
مزيـــد مـــن المعلومـــات ولمـــلء اســـتمارة 

طلب المشاركة.
يذكـــر أن الشـــيخة هنـــد بنت ســـلمان آل 
خليفـــة فـــازت بالجائزة فـــي العام 2019 
إلى جانـــب سوســـن أبوالحســـن، وخلود 
القطـــان، وأحالم جناحـــي، ولمياء أحمد، 
النســـخ  فـــي  للفائـــزات  باإلضافـــة  هـــذا 
مـــن:  كل  وهـــن  الجائـــزة،  مـــن  الســـابقة 
سونيا جناحي، وأفنان الزياني، وابتسام 
الـــدالل، وفريـــال عبـــدهللا نـــاس، وهـــدى 
جناحي، كما أن اختيار دولة من الشـــرق 
األوســـط الســـتضافة هذا المؤتمـــر يأتي 
للمـــرة األولـــى، وقد حصلت على شـــرف 
االســـتضافة مملكـــة البحريـــن، حيث تم 
اســـتضافة النســـخ الســـابقة مـــن المؤتمر 
فـــي كل مـــن المـــدن التاليـــة: برشـــلونة، 
نيويـــورك، نيوديلهـــي، كيب تـــاون، ليما، 
ستوكهولم، إسطنبول، بروكسل، سياتل، 

وشانغهاي.

الشيخة هند بنت سلمان

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

الـــذي  اســـتضاف برنامـــج “األمـــن”، 
تعده وتقدمه اإلدارة العامة لإلعالم 
والثقافة األمنية بالتعاون مع إذاعة 
البحريـــن، رئيـــس فـــرع الترخيـــص 
بقيـــادة خفر الســـواحل الرائد أحمد 
الـــذوادي، الـــذي أكـــد أهميـــة اتبـــاع 
البحريـــة عنـــد  الســـالمة  إرشـــادات 
ارتيـــاد البحر، ومـــن أهمها عدم ترك 
األطفـــال دون مراقبـــة األهـــل لهـــم، 
وإبعادهـــم عـــن الدراجـــات المائيـــة 
فضـــالً عن إلزامهم بارتداء ســـترات 
النجـــاة، مشـــيرا إلـــى أهميـــة تقيـــد 
جميع مرتـــادي البحـــر بالذهاب إلى 

الشواطئ المخصصة للسباحة.
كمـــا لفت مرتـــادي البحر مـــن الهواة 
والمحترفين إلى مراعاة اشتراطات 
الســـالمة، خصوصا تلك التي تتعلق 
بما قبل اإلبحار، وعلى رأســـها إبالغ 
اإلبحـــار  المـــراد  بالوجهـــة  أســـرهم 
إليهـــا، والتـــزود بكميـــة مناســـبة من 
الماء والطعـــام والوقـــود، باإلضافة 
إلى حمل األوراق الثبوتية الرسمية 
مـــن  والتأكـــد  بالقـــارب  الخاصـــة 
صالحيتـــه، كما يجب توافر معدات 
الســـالمة بجانـــب أجهـــزة المالحـــة 
األوتوماتيكـــي.  التعـــرف  وجهـــاز 
وفيما يتعلـــق بالقـــوارب المنفوخة، 
شدد على أن مستخدميها يجب أن 
يتأكـــدوا من صالحيتها وأن يكونوا 
علـــى درايـــة تامـــة بأنهـــا مخصصـــة 
للمســـافات القصيرة وعـــدم اإلبحار 

بها ليال.

وأوضـــح كذلـــك أن هناك إرشـــادات 
بمســـتخدمي  خاصـــة  ســـالمة 
أبرزهـــا  ومـــن  المائيـــة،  الدراجـــات 
لبس ســـترة النجاة، والتقيد بالســـن 
القانوني المســـموح له باستخدامها، 
إلـــى جانب وضـــع المفتـــاح بمعصم 
اليد، وضـــرورة اســـتخدام المناطق 
المخصصة لها وعـــدم االقتراب من 

الشواطئ.
وأشـــار الرائد أحمد الذوادي بسرعة 
اســـتجابة مركـــز العمليـــات البحرية 
لجميـــع البالغـــات التـــي تـــرد إليـــه، 
حيـــث يتـــم توجيـــه أقـــرب دوريـــة 
لموقـــع الحـــادث لمباشـــرته بســـرعة 
حمايـــة  بهـــدف  عاليتيـــن؛  ودقـــة 
والســـالمة  والممتلـــكات  األرواح 
خفـــر  قيـــادة  أن  موضحـــا  العامـــة، 
الســـواحل تقـــوم علـــى مـــدار العـــام 
والســـالمة  األمـــن  قوانيـــن  بتنفيـــذ 
البحـــر، وتحـــرص  لجميـــع مرتـــادي 
عـــن  األمنيـــة  الثقافـــة  نشـــر  علـــى 
طريـــق برامـــج اإلعـــالم والتواصـــل 
تحقيـــق  ســـبيل  فـــي  االجتماعـــي 

الغاية المرجوة.
عـــدد  تقديـــم  البرنامـــج  وتضمـــن 
الفقـــرات األمنيـــة والتوعويـــة  مـــن 
واالجتماعية، إذ تم تســـليط الضوء 
بفقرة “األمن في أســـبوع” على أبرز 
البالغـــات التـــي تـــم التعامـــل معهـــا 
من خـــالل االتصال المباشـــر بغرفة 
العمليات الرئيســـة وغرفة العمليات 

والمراقبة المرورية.

“خفر السواحل: تقيدوا بإرشادات 
السالمة البحرية في الصيف

البسيتين - محافظة المحرق

أشـــاد محافـــظ المحـــرق ســـلمان بـــن 
الصادقـــة  بالرغبـــة  المناعـــي  هنـــدي 
الجنســـين  مـــن  الشـــباب  فئـــة  لـــدى 
ومواصلـــة  العلمـــي  التحصيـــل  فـــي 
مختلـــف  فـــي  العليـــا  الدراســـات 
التخصصات التـــي تخدم الوطن في 
العـــام والخـــاص، مؤكـــدا  القطاعيـــن 
أن المملكـــة تدعـــم العلـــم والتحصيل 
والجامعـــات  المعاهـــد  عبـــر  العلمـــي 
المتخصصة، التي تلبي رغبات سوق 

العمل.
جـــاء ذلك خالل اســـتقبال المحافظ، 
العميـــد  المحافـــظ  نائـــب  بحضـــور 
عبـــدهللا بن خليفـــة الجيـــران، رئيس 
مجلس أمناء كلية البحرين الجامعية 
الشـــيخ خالد بن محمد آل خليفة، إذ 
اطلـــع المحافـــظ علـــى التخصصـــات 
التـــي تقدمها الجامعة فـــي برنامجي 
البكالوريـــوس والماجســـتير، ونظـــام 

وبرامجهـــا  الجامعـــة  فـــي  الدراســـة 
األكاديمية.

وتـــم خـــالل اللقـــاء توقيـــع اتفاقيـــة 
تعـــاون تقضي بمنـــح أهالي محافظة 
فـــي  دراســـية  خصومـــات  المحـــرق 
جميع البرامج األكاديمية، إضافة إلى 
تقديـــم الجامعـــة من خـــالل كوادرها 
لمنتســـبي  عامـــة  تدريبيـــة  دورات 
المحافظـــة، وإقامة فعاليـــات وطنية 

مشـــتركة، مشـــيدا المحافـــظ بجهود 
رئيـــس مجلـــس أمناء كليـــة البحرين 
الجامعية وأعضاء الهيئتين اإلدارية 

والتعليمية بالجامعة.
ودعـــا المحافـــظ األهالـــي ومنتســـبي 
المحافظـــة الى االســـتفادة مـــن بنود 
التوفيـــق  متمنيـــا  االتفاقيـــة،  هـــذه 
الدائـــم لجميـــع الطلبة فـــي نيل أعلى 

الدرجات العلمية.

بــن هندي يشــيد برغبة الشــباب في التحصيــل العلمي
“المحرق” توقع اتفاقية تعاون مع “البحرين الجامعية”

المنامة - وزارة الداخلية

هنـــأ محافظ العاصمة الشـــيخ هشـــام بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة، أعضـــاء اللجنـــة 
العليـــا لبرنامـــج المدن الصحية بمناســـبة 
اعتمـــاد منظمـــة الصحة العالميـــة المنامة 
مدينـــًة صحيـــة كأول عاصمة فـــي إقليم 
بالشـــراكة  مشـــيًدا  المتوســـط،  شـــرق 
الحقيقيـــة التـــي جمعـــت بيـــن المحافظة 
مـــن  الشـــركاء  وجميـــع  الصحـــة  ووزارة 
الجهات الحكومية ومؤسســـات المجتمع 
واألهالـــي،  الخـــاص  والقطـــاع  المدنـــي 
الذيـــن تعاونـــوا فـــي تنفيـــذ أكثـــر من 70 
اإلنســـان  تســـتهدف  ومبـــادرة  مشـــروًعا 
التـــي  المعاييـــر  إلـــى  للوصـــول  وبيئتـــه؛ 
حددتهـــا منظمـــة الصحة العالميـــة للمدن 
الصحيـــة، معرًبا عـــن بالغ شـــكره وتقدير 
لجميع الجهات التي ساهمت في تحقيق 
اإلنجاز.  جاء ذلك خالل ترؤس المحافظ 
االجتمـــاع المرئـــي للجنـــة العليـــا لبرنامج 
المـــدن الصحيـــة بمحافظـــة العاصمـــة، إذ 

بحث مع األعضاء إمكان تعميم البرنامج 
علـــى جميـــع مـــدن ومناطـــق المحافظـــة 
بعـــد النجاح الـــذي حققته المنامـــة أخيرا 
باعتمادهـــا مدينًة صحية من قبل منظمة 
الصحـــة العالمية، مؤكـــًدا أن تحقيق هذا 
اإلنجـــاز ســـيعطي الدافع لجميـــع الجهات 
ذات العالقـــة لمواصلـــة العمل التشـــاركي 
الراميـــة لالرتقـــاء  نحـــو تعزيـــز الجهـــود 
بالمجـــال الصحـــي والبيئـــي واالجتماعي 

في المحافظة.
وُعرض باالجتماع فيلم قصير استعرض 
محافظـــة  بذلتهـــا  التـــي  الجهـــود  أبـــرز 
لنيـــل  شـــركائها  مـــع  بالتعـــاون  العاصمـــة 
اعتماد المنامـــة هذا اللقب الدولي، ووثق 
أهـــم البرامـــج والمشـــروعات والمبادرات 
التـــي تـــم تنفيذهـــا واســـتهدفت التنميـــة 
واالقتصاديـــة  واالجتماعيـــة  الصحيـــة 

والبيئية والشراكة المجتمعية.

تعميم المشــروع علــى جميع المــدن ومناطــق المحافظة
محافظ العاصمة يشيد بتعاون الجهات بـ “المنامة مدينة صحية”
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