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وخــــــــال الــــلــــقــــاء، أكــــــد ســمــو 
خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ 
أهمية العمل الجاد والمخلص من 
األمل  أركان صندوق  قبل مختلف 
وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق 
من  وجـــد  الــتــي  النبيلة  ــداف  ــ األهـ
والتي تتوافق مع توجيهات  أجلها 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
إلــى دعم  الــرامــيــة  المفدى  الــبــاد 
الشبابية  والمشروعات  المبادرات 

الواعدة في مختلف المجاالت.
وقــــال ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
فــريــق  »يـــضـــم  آل خـــلـــيـــفـــة:  حـــمـــد 
الشباب  مــن  نخبة  األمــل  مشاريع 
الــبــحــريــنــي الــــذي يــمــتــلــك قـــدرات 
ومهارات عالية وخبرات كبيرة قادر 
الــوصــول  أجــل  مــن  توظيفها  على 
إلى تحقيق أهداف صندوق األمل، 

ــلـــع إلــــــى تـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود  ونـــتـــطـ
مـــن أجـــل االســتــثــمــار فـــي الــشــبــاب 
ــه  ــاتـ ــداعـ ــه وإبـ ــاتـ ــاقـ الــبــحــريــنــي وطـ
وتبني مشروعاته واألخذ بيده من 
بما  فعلية  بــصــورة  تطبيقها  أجــل 
يسهم في االرتقاء بعملية التنمية 
التي تشهدها المملكة في مختلف 
يعتبر صــنــدوق  حــيــث  الــمــجــاالت، 
ــابـــة األمــــــــل لــلــشــبــاب  ــثـ األمــــــــل بـــمـ
الــبــحــريــنــي لــتــحــقــيــق حــلــمــه فــي 
تطبيق أفكاره ومبادراته الشبابية«.
ــؤكــــد دائـــمـــا  ــوه: »نــ ــمــ ــابــــع ســ وتــ
والكفاءات  الــمــهــارات  رصــد  أهمية 
ــار الــشــبــاب  ــكــ الـــوطـــنـــيـــة لـــدعـــم أفــ
ومــهــاراتــهــم وتــمــكــيــن الــشــبــاب من 
ــة  ــراريـ ــمـ ــتـ تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح واالسـ
الــبــحــريــنــي  الــشــبــاب  دور  وتــفــعــيــل 
ــي الــتــنــمــيــة  ــ ــه فـ ــامــ ــهــ ــز إســ ــزيــ ــعــ وتــ
ــاد  ــتـــصـ ــالــــم االقـ والـــــدخـــــول فــــي عــ

ــم مـــشـــاريـــع الــشــبــاب  ــ ــــاق ودعـ وإطــ
العالمية وتسليط  البحريني نحو 
الضوء على اإلنجازات والمنجزين 
وتحفيزهم  الشبابي  المجال  فــي 
لــمــواصــلــة جــهــودهــم لــلــعــمــل على 
تنمية مهاراتهم للوصول إلى تلك 

األهداف«.
بن  نــاصــر  الشيخ  سمو  ووجـــه 

حــمــد آل خــلــيــفــة فـــريـــق مــشــاريــع 
ــد مــن  ــديـ ــعـ األمــــــل إلـــــى تـــقـــديـــم الـ
الــــــمــــــبــــــادرات الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــى 
ــاءات الــشــبــابــيــة  ــفـ ــكـ ــالـ ــنـــهـــوض بـ الـ
الوطنية وتعزيز مهاراتهم وروحهم 
الــريــاديــة والــتــي تــرتــكــز عــلــى بناء 
ــار وتــيــســيــر  ــمــ ــثــ ــتــ ــعـــرفـــة واالســ ــمـ الـ
الــفــرص لــلــشــبــاب، مــتــمــنــيــًا سموه 

لــلــفــريــق الـــتـــوفـــيـــق والـــنـــجـــاح مــن 
الشبابي في  الــقــطــاع  أجــل خــدمــة 

المملكة.
وخــــال الــلــقــاء اســتــمــع سمو 
خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ 
فــريــق مشاريع  إلــى شــرح مــن قبل 
التي ستنطلق  األمل عن مبادراته 
بـــحـــلـــول شـــهـــر ســبــتــمــبــر الــمــقــبــل 
وهـــي عــبــارة عــن سلسلة أولـــى من 
الـــــمـــــبـــــادرات الـــمـــخـــصـــصـــة لـــدعـــم 
المشاريع الريادية الواعدة والبارزة 
رواد األعــمــال  بــقــيــادة  نــمــوهــا  فـــي 
المحليين وذلك من خال تنفيذ 

برامج وفعاليات ومبادرات نوعية.
مــن جانبه أعـــرب وزيـــر شــؤون 
ونيابة  باسمه  والــريــاضــة  الــشــبــاب 
عن فريق مشاريع األمل عن شكره 
نــاصــر بن  الــشــيــخ  وتــقــديــره لسمو 
سموه  دعــم  على  خليفة  آل  حمد 
تحقيق  نحو  مسيرته  في  للفريق 
واالستثمار  للشباب  واعـــدة  فــرص 
ومشاريعهم،  مبادراتهم  وفي  فيهم 
ــل  ــدا أن فـــريـــق مـــشـــاريـــع األمـ ــؤكـ مـ
الــمــبــادرات  مــن  جملة  عــلــى  يعمل 
الشبابي  الــقــطــاع  تستهدف  الــتــي 
ــاب فــي  ــبــ ــشــ وتـــســـتـــنـــهـــض هـــمـــم الــ

مختلف المجاالت. 
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} سمو الشيخ ناصر بن حمد خال لقاء فريق مشاريع األمل.

خالل ا�صتقباله فريق م�صاريع الأمل.. نا�صر بن حمد:

تقديم مبادرات تعتمد على بناء المعرفة واال�شتثمار وتي�شير الفر�ص لل�شباب

القادم ال�صهر  الواعدة  الريادية  الم�صاريع  لدعم  المخ�ص�صة  المبادرات  من  �صل�صلة  اأول  انطالق 

} سمو الشيخ ناصر بن حمد.

استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جالة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، أيمن بن توفيق المؤيد 
إدارة صندوق األمل  رئيس مجلس  والرياضة  الشباب  وزير شؤون 
لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية، الذي قدم إلى سموه فريق 

مشاريع األمل الذراع االستثمارية لصندوق األمل.

اســتــقــبــل الــمــســتــشــار عــبــداهلل 
رئيس  نــائــب  البوعينين  حسن  بــن 
الــمــجــلــس األعــلــى لــلــقــضــاء رئيس 
األمــيــن  بــحــضــور  التمييز  محكمة 
للقضاء  األعـــلـــى  للمجلس  الـــعـــام 
ــي عـــلـــي أحــــمــــد الـــكـــعـــبـــي،  ــاضــ ــقــ الــ
الـــمـــهـــنـــدس عـــلـــي أحـــمـــد الـــــــدرازي 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس 
اإلنــــســــان، وذلــــك لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق الـــمـــشـــتـــرك لــتــحــقــيــق 
بحقوق  واالرتقاء  الناجزة  العدالة 

اإلنسان. 
عبداهلل  المستشار  رحــب  وقــد 
ــنــــيــــن بــــرئــــيــــس وأعـــــضـــــاء  ــيــ ــبــــوعــ الــ
المؤسسة معربا عن تهانيه بمناسبة 
ــلـــكـــي الـــســـامـــي  صــــــــدور األمــــــــر الـــمـ
بتعيين أعضاء في مجلس مفوضي 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
الـــدرازي  علي  المهندس  وانــتــخــاب 

رئيسا لمجلس مفوضي المؤسسة، 
والنجاح  التوفيق  دوام  متمنيا لهم 
فـــي مــهــامــهــم الــوطــنــيــة وجــهــودهــم 
اإلنسانية في تعزيز حقوق اإلنسان 

وحمايتها.

مـــن جــانــبــه، أعــــرب الــمــهــنــدس 
ــدرازي عـــن شــكــره لــحــفــاوة  ــ ــ عــلــي الـ
االستقبال وتقديره للتعاون القائم 
ــلــــى لــلــقــضــاء  بـــيـــن الــمــجــلــس األعــ
ــة لـــحـــقـــوق  ــيــ ــنــ والــــمــــؤســــســــة الــــوطــ

لتعزيز  المجلس  ولدعم  اإلنــســان، 
مملكة  فــي  اإلنــســان  حــقــوق  مكانة 

البحرين.
ــن جــــانــــب  ــ ــ ــر الـــــلـــــقـــــاء مـ ــ ــــضـ حـ
عبدالعزيز  خالد  السيد  المؤسسة 

الــشــاعــر نــائــب الــرئــيــس، والــدكــتــور 
دينا  والمحامية  عــادل  محمد  بــدر 
عبدالرحمن اللظي أعضاء مجلس 
ــة  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــســ ــؤســ ــمــ ــي الــ ــوضــ ــفــ مــ

لحقوق اإلنسان.

نائب رئي�ص االأعلى للق�شاء يبحث تعزيز التعاون مع الوطنية لحقوق االإن�شان

} المستشار عبداهلل البوعينين يلتقي أعضاء الوطنية لحقوق اإلنسان.

الملكية  الكلية  رئيس  أشــاد 
جامعة  بــايــرلــنــدا -  لــلــجــراحــيــن 
الــبــحــريــن الــطــبــيــة الــبــروفــيــســور 
ــر الــمــلــكــي  ــاألمــ ســـمـــيـــرالـــعـــتـــوم بــ
السامي لحضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل الباد المفدى باستحداث 
ــيـــر ســلــمــان بـــن حمد  ــام األمـ ــ وسـ
لاستحقاق الطبي، منوها بأنها 
خطوة تدل على الرعاية الملكية 
على  والــحــرص  الطبية  لــلــكــوادر 

تحفيزهم وتقديرهم.
ــد جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن  ــ ــؤكـ ــ وتـ
الطبية المستوى الطبي المتقدم 
الذي حققه األطباء البحرينيون 
االستثنائية  الـــظـــروف  هـــذه  فــي 
الطبية  الــكــوادر  فيها  قــدم  الــتــي 
السمو  والصحية بقيادة صاحب 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ ولـ آل خــلــيــفــة 
مجلس الوزراء مثاال يحتذى به 
مع  والــشــامــل  السريع  بالتعامل 
ــادة  جــائــحــة كــورونــا وقـــد تــم اإلشـ
به دوليا من قبل منظمة الصحة 

العالمية.
تــفــتــخــر جـــامـــعـــة الــبــحــريــن 
الطبية منذ افتتاحها بالبحرين 
ــاءات  ــفــ ــكــ ــالــ ــريــــن بــ ــبــــحــ ــد الــ ــ ــرفـ ــ بـ
ــتــــي  ــزة الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
اســـتـــطـــاعـــت االلـــتـــحـــاق بــبــرامــج 
ــيـــقـــة فــــي مـــراكـــز  تــخــصــصــيــة دقـ

وأسهمت  متقدمة  دولــيــة  طبية 
ــادر الــطــبــي في  ــكــ فـــي تــطــويــر الــ
االفتخار  دواعــي  ومــن  البحرين. 
مـــا نــــراه مـــن تــقــاريــر مــن خــبــراء 
طبيين دوليين كلها تشيد بقدرة 
ــريـــج والــطــبــيــب  وانـــــجـــــازات الـــخـ
مملكة  جعلت  والــتــي  البحريني 
الــــبــــحــــريــــن مــــــن الــــــــــــدول الـــتـــي 
كمقصد  متقدمة  مــواقــع  تحتل 

للسياحة العاجية.
السمعة  هـــذه  ســاهــمــت  كــمــا 
ــي وضـــع  ــ ــيـــة لـــلـــبـــحـــريـــن فـ ــبـ الـــطـ
الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــــدول 
لــدراســة  الــطــاب  الــتــي يقصدها 
الطب من مختلف أنحاء العالم, 
حــيــث تــعــتــبــر مـــن أهــــم االســبــاب 

تستقطب  الجامعة  جعلت  التي 
أكــثــر مــن 40 جنسية  طــابــا مــن 
الطب  ودراســة  للبحرين  للقدوم 
فـــيـــهـــا والــــــــعــــــــودة إلــــــــى بــــادهــــم 
الــرعــايــة  تــقــديــم  فــي  للمساهمة 
ســـفـــراء  يـــكـــونـــوا  وأن  الـــصـــحـــيـــة 
عن  ونــتــج  دولــهــم.  فــي  للبحرين 
ــا مـــوافـــقـــة الــمــجــلــس  ذلــــك أيـــضـ
 General Medical( العام  الطبي 
المملكة  فــي    )Council-GMC
المتحدة للسماح لخريجي كلية 
الطبية  البحرين  الطب بجامعة 
بــالــتــقــدم لــلــتــســجــيــل لــمــمــارســة 
المتحدة  الــمــمــلــكــة  فــي  الــمــهــنــة 
الـــتـــقـــديـــم  إلـــــــى  الــــحــــاجــــة  دون 
المتحانات المعادلة البريطانية  
 Professional and Linguistic(
  )Assessments Board -PLAB
والتي يقوم بها المجلس للتأكد 
من كفاءة األطباء الذين حصلوا 
عـــلـــى مــــؤهــــات مــــن الــــخــــارج أن 
ــارات الــمــطــلــوبــة  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــم الـ ــهـ ــديـ لـ
لــمــمــارســة الـــطـــب فـــي الــمــمــلــكــة 
القرار  هــذا  وسيسهل  المتحدة. 
الــتــقــديــم إلــــى فــــرص الــتــدريــب 
والـــــــــدراســـــــــات الـــعـــلـــيـــا لــجــمــيــع 
جامعة  من  الطب  كلية  خريجي 
المملكة  فــي  الــطــبــيــة  الــبــحــريــن 
الــــمــــتــــحــــدة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 

جنسيتهم.

و�ش�ام  ا�ش�تحداث  باأهمي�ة  تن�وه  الطبي�ة«  »البحري�ن 

الطب��ي لال�ش��تحقاق  حم��د  ب��ن  �ش��لمان  االأمي��ر 

} البروفيسور سميرالعتوم.

أول  ــق  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ ــبــــل  ــقــ ــتــ اســ
الــشــيــخ راشــــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
أمس،  الداخلية،  وزيــر  خليفة 
علي  بــن  الــشــيــخ خليفة  ســمــو 
آل خليفة محافظ المحافظة 

الجنوبية.
وفي بداية اللقاء قدم سمو 
الــمــحــافــظ لـــوزيـــر الــداخــلــيــة 
للمحافظة  الــســنــوي  التقرير 
تــضــمــن  والــــــــذي   ،2020 لـــعـــام 
الـــمـــشـــاريـــع والـــخـــدمـــات الــتــي 
مدار  على  المحافظة  نفذتها 

الــعــام، مــن خـــال الــعــمــل على 
المواطنين  احتياجات  دراســة 
ومــطــالــبــهــم والــمــســاهــمــة في 
والتنسيق  بالتعاون  تنفيذها 
مـــــــع الــــــجــــــهــــــات الــــخــــدمــــيــــة، 
وترسيخ العاقة التكاملية في 
هذا الشأن، وذلك استنادا إلى 
منظومة الشراكة المجتمعية. 
كما تم خال اللقاء بحث عدد 
مــن الــمــوضــوعــات الــتــي تتعلق 
الجنوبية  المحافظة  بشئون 
تنفيذها  يــتــم  الــتــي  والــبــرامــج 

لخدمة المواطنين.
وأعــــــــــــــــــرب الـــــــــــوزيـــــــــــر عـــن 
شــكــره وتــقــديــره لــجــهــود سمو 
العاملين  وجــمــيــع  الــمــحــافــظ 
ــار تعزيز  إطــ فــي  بــالــمــحــافــظــة 
ــواصــــل مــــع الـــمـــواطـــنـــيـــن،  ــتــ الــ
مــنــوهــا إلــــى أهــمــيــة مــواصــلــة 
على  للتعرف  الهادفة  الجهود 
بهدف  المواطنين  احتياجات 
المقدمة،  بالخدمات  االرتقاء 
مــتــمــنــيــا لــلــجــمــيــع الــتــوفــيــق 

والسداد.

وزي�ر الداخلي�ة ي�ش�تقبل محاف�ظ الجنوبي�ة

للمح���افظة ال�ش��نوي  ال�ت���قرير  وي�ت�شل���م 

رئ��ي�����ص االأرك��������ان ي�����ش��ت��ق��ب��ل ق��ائ��د 

ال���ق���ي���ادة ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال���م���وح���دة

} وزير الداخلية يتسلم تقرير محافظ الجنوبية.

ــن ذيــــــاب بــــن صــقــر  ــركــ ــريـــق الــ ــفـ اســتــقــبــل الـ
النعيمي رئيس هيئة األركان في مكتبه بالقيادة 
العامة صباح أمس الثاثاء 10 أغسطس 2021م، 
ــواض الــشــلــوي قــائــد  الــفــريــق الـــركـــن عــيــد بـــن عــ

القيادة العسكرية الموحدة.
وخــــال الــلــقــاء رحـــب رئــيــس هــيــئــة األركــــان 
بــقــائــد الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الـــمـــوحـــدة، مــشــيــدًا 
العسكرية  القيادة  تبذلها  التي  الطيبة  بالجهود 
العسكري  الــتــعــاون  وتقوية  تعزيز  فــي  الــمــوحــدة 
ــدة الــهــدف  ــ الــخــلــيــجــي الــمــشــتــرك وتــرســيــخ وحـ

والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية.

بن  علي  الشيخ  الــركــن  الــلــواء  اللقاء  حضر 
ــان  األركــ هــيــئــة  رئــيــس  مــســاعــد  آل خليفة  ــد  راشــ
لــلــقــوى الــبــشــريــة، والـــلـــواء الـــركـــن طــيــار الشيخ 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان آل خــلــيــفــة مـــديـــر الــتــعــاون 

العسكري.
األركـــان  هيئة  رئــيــس  ــام  أقـ المناسبة  وبــهــذه 
الــقــيــادة العسكرية  لــقــائــد  تــكــريــمــًا  مــأدبــة غـــداء 

الموحدة بنادي ضباط قوة دفاع البحرين. 

} رئيس هيئة األركان خال لقاء قائد القيادة العسكرية الموحدة.

بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  بعث 
عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى برقية تهنئة 
إلى فخامة الرئيـس غيير مو السو رئيــس جمهورية 

اإلكوادور، وذلك بمناسبة ذكرى استقال باده، أعرب 
له  وتمنياته  تهانيه  أطيب  عن  البرقية  في  جالته 
بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.    

المل��ك يهن��ئ رئي���ص االإك��وادور بذك��رى اال�ش��تقالل

ال���ل���ج���ن���ة االأم����ن����ي����ة ب��ال��������ش�����م�����ال�����ي�����ة ت�������وؤك���د اأه���م���ي���ة

ت��ط��ب��ي��ق ال����ب����روت����وك����ول ال�������ش���ح���ي خ���������الل ع�������ا����ش���وراء
ــيـــخ  أبــــــــــدى عــــلــــي بــــــن الـــشـ
ــن الــــعــــصــــفــــور  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
الشمالية  المحافظة  محافظ 
بتطبيق  األهالي  بوعي  تفاؤله 
الـــصـــادر عــن وزارة  الــبــروتــوكــول 
ــدل والـــــشـــــؤون اإلســـامـــيـــة  ــعــ الــ
واألوقـــــــــــــــــاف إلحـــــــيـــــــاء مــــوســــم 
اإلشارة،  نظام  بحسب  عاشوراء 
ــآتـــم  ــمـ الـ رؤســــــــــاء  دور  مــــــؤكــــــدًا 
ــزاء فـــي االلـــتـــزام  ــعــ ــواكــــب الــ ومــ
وإشرافهم  اإلجـــراءات،  بتطبيق 
على إلزام مرتادي المآتم بعدم 
الــتــنــقــل بــيــن أكـــثـــر مـــن مــوقــع، 
وضـــمـــان الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي 
خال إقامة الشعائر الحسينية 
ــاء ذلــك  فـــي فــتــرة عــــاشــــوراء، جـ
للجنة  الدوري  خال االجتماع 
الشمالية  بالمحافظة  األمنية 
والذي عقد عبر تقنية االتصال 
خالد  العميد  بحضور  المرئي 
ــري نــائــب  ــدوســ ربــيــعــة ســـنـــان الــ
الشمالية،  المحافظة  محافظ 
وزارة  وأقـــســـام  إدارات  ومــمــثــلــي 
الداخلية وعدد من المسئولين 

بالمحافظة.
المحافظة  محافظ  وأشــار 
إلــــى أن اإلجــــــراءات  الــشــمــالــيــة 

وزارة  جــــانــــب  مـــــن  الــــمــــتــــخــــذة 
ــئــــون اإلســـامـــيـــة  ــدل والــــشــ ــعــ الــ
الفريق  أقرها  والتي  ــاف  واألوقـ
على  ركــزت  قــد  الطبي  الوطني 
ــفــــر  ــيـــن األخــــضــــر واألصــ ــونـ ــلـ الـ
ــقــــدرة عــلــى  ــالــ بـــتـــفـــاؤل كـــبـــيـــر بــ
المرحلة  إلـــى  الــوصــول  تــفــادي 
لمسناه  لما  وخاصة  الحمراء، 
ــــن وعــــــي الـــمـــواطـــن  مـــــؤخـــــرًا مـ
الـــبـــحـــريـــنـــي والـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــي 
االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات  تطبيق 
ــات بــفــيــروس  ــ ــابـ ــ ــتـــفـــادي اإلصـ لـ

ــراءات  ــ إجــ أن  ــا، مــضــيــفــًا  ــورونــ كــ
ــر  ــفــ ــيـــن األخــــضــــر واألصــ ــونـ ــلـ الـ
تــســمــح بـــخـــروج مـــواكـــب الــعــزاء 
فــقــط، مع  الــمــأتــم  فــي محيط 
وتطبيق  الكمام  بلبس  االلتزام 
التباعد، وفتح المآتم النسائية، 
نفسها  ــروط  ــشــ الــ تــطــبــيــق  مـــع 
واإلجراءات المتبعة مع المآتم 
الرجالية، مؤكدًا أن المحافظة 
فــي تــواصــل مستمر مــع رؤســاء 
تطبيق  أجل ضمان  المآتم من 

البروتوكول الصحي.

} محافظ الشمالية خال اإلجتماع .
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ــلـــقـــاء ثــمــن  ــي مــســتــهــل الـ ــ وفـ
رئيس األوقاف الجعفرية يوسف 
بــن صــالــح الــصــالــح الــتــوجــيــهــات 
الدائمة لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى، وصاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
رئيس مجلس الوزراء، باالهتمام 
برعاية الشعائر الدينية، ال سيما 
ــوراء، والــتــســهــيــالت  ــ ــاشـ ــ مـــوســـم عـ
المستويات  كافة  على  المقدمة 
إلحــيــاء هـــذه الــمــنــاســبــة الــعــزيــزة 
النحو  على  الجميع  قلوب  على 

األفضل.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس األوقــــــــــــــاف 
الوطني  »الفريق  إّن:  الجعفرية 
الرسمية  الجهات  وكــافــة  الطبي 
حــريــصــون عــلــى تــوفــيــر األجــــواء 
الـــمـــنـــاســـبـــة إلحـــــيـــــاء الـــشـــعـــائـــر 
على  والنساء  للرجال  الحسينية 
حـــد ســـــواء، وبــعــد دراســـــة دقــيــقــة 
وشاملة وافقت الجهات الرسمية 
ــاح الــمــآتــم  ــتـ ــتـ ــورة عـــلـــى افـ ــكـ ــشـ مـ
الـــنـــســـائـــيـــة الــــتــــي يـــصـــل عـــددهـــا 
الــضــوابــط  ــق  وفــ مـــأتـــم  إلــــى 300 
االحترازية، والدولة تراهن دائمًا 
على وعي المجتمع، ونقدر عاليًا 
في  البحرينية  الــمــرأة  إســهــامــات 
الــمــجــاالت ال سيما دورهـــا  شــتــى 
الصفوف  في  والفاعل  البطولي 
األمــامــيــة وتــواجــدهــا الــمــؤثــر في 
مــخــتــلــف مـــراكـــز الـــعـــزل والــعــالج 
للفحص  الــوطــنــيــة  والـــحـــمـــالت 

والتطعيم«.
وشـــدد الــصــالــح عــلــى حــرص 
ووعي كافة المآتم بأهمية تطبيق 

المعلنة  االحــتــرازيــة  اإلجـــــراءات 
من الفريق الوطني الطبي ووزارة 
والــشــؤون  الــعــدل  ووزارة  الــصــحــة 
ــي  ــتـ ــة واألوقــــــــــــاف، والـ ــيــ ــالمــ اإلســ
تــتــمــثــل فــــي االلـــــتـــــزام بــتــطــبــيــق 
الــضــوابــط الــمــحــددة وفــقــًا آللية 
اإلشارة الضوئية، كما تم تحديد 
الخاصة  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات 
بالمآتم المسجلة بما يسهم في 
دعم كافة الجهود الوطنية للحد 
مـــن انــتــشــار الــفــيــروس وحــفــاظــًا 
عــلــى صــحــة وســـالمـــة الــجــمــيــع، 
وهـــي كــالــتــالــي: الــســمــاح بــدخــول 
الطاقة  من   %30 بنسبة  المأتم 
االستيعابية للمأتم للمتطعمين 
ــن خـــالل  والـــمـــتـــعـــافـــيـــن فـــقـــط مــ
إبــــــراز الـــشـــعـــار بـــالـــلـــون األخــضــر 
مع  ــي«،  واعـ »مجتمع  تطبيق  فــي 
ــور مــع  ــات الـــحـــضـ ــانـ ــيـ تــســجــيــل بـ
طــوال  الكمامات  بلبس  االلــتــزام 
التباعد  معايير  ومــراعــاة  الــوقــت 

االجتماعي.
ــوه الــصــالــح الـــى أنـــه وفــقــًا  ونـ
الــضــروريــة  الصحية  لـــإجـــراءات 
بما يتناسب مع الظروف الراهنة 
فــإنــه كــمــا ســبــق اإلشــــارة إلــيــه لن 
المأكوالت  بتقديم  السماح  يتم 
تجمعات  أيــة  لمنع  والمشروبات 
ــًا مــــن الـــفـــئـــات خــــارج  وخــــصــــوصــ
الــســمــاح بحضور  الــمــأتــم، وعـــدم 
تـــرك مسافة  وأهــمــيــة  ــال،  ــفـ األطـ
ــن كــل  ــيــ ــى األقـــــــــل بــ ــلــ ــن عــ ــريــ ــتــ مــ
شخص واآلخر وتوفير المعقمات 
طوال  الكمامات  بلبس  وااللتزام 
الــمــرافــق الصحية  الــوقــت وغــلــق 
تــنــقــل  وعــــــدم  ــاه(،  ــيــ ــمــ الــ )دورات 
لتقليل  المآتم  بين  المستمعين 

فـــــــرص أيـــــــة إصـــــــابـــــــات، وتـــجـــنـــب 
وبعد  قبل  الــمــآتــم  عند  التجمع 
الــقــراءة، وعــدم اســتــخــدام الكتب 
الــورقــيــة واالكــتــفــاء بــالــقــراءة من 

األجهزة الشخصية.
وأضـــاف الــصــالــح: »إّنـــه بقدر 
الــــــتــــــزام الـــجـــمـــيـــع بـــالـــضـــوابـــط 
واإلجراءات االحترازية الضرورية 
الــصــادرة فــإن األمـــور ستسير في 
االتـــجـــاه الــصــحــيــح، ونــحــن على 
ثقة بأن الجميع يسعى ألن تقام 
هذه الشعائر على الوجه األكمل 
الحفاظ  فــي  جميعًا  نسهم  وأن 
عــلــى مـــا حــقــقــتــه الــمــمــلــكــة من 
ــــي مـــواجـــهـــة  إنــــــجــــــازات كـــبـــيـــرة فـ
عزيزًا  نفقد  أن  نريد  وال  الــوبــاء، 
علينا بسبب أي تهاون أو تقصير، 
الشرعية  المسؤولية  فــإّن  لذلك 
كبيرة وتقع على عاتق  والوطنية 
ــــن تــكــاتــف  ــد مـ ــ ــــال بـ ــع، فـ ــيـ ــمـ ــجـ الـ
للحفاظ  ســويــًا  والعمل  الجهود 
عــلــى صــحــة وســـالمـــة الــجــمــيــع، 
حــثــيــث  بـــشـــكـــل  تـــعـــمـــل  واإلدارة 
وشــكــلــت فـــرق عــمــل ووفــــرت خطا 
المجتمع  مــع  للتواصل  ســاخــنــًا 
كما  الــمــآتــم،  إدارات  وخــصــوصــًا 
الصحية  اإلرشــادات  توزيع  سيتم 
ــآتـــم فــــي مــمــلــكــة  ــة الـــمـ ــافـ عـــلـــى كـ

البحرين«.
رئيسات  أعربت  جانبهن  من 
وممثالت المآتم والحسينيات في 

كافة محافظات مملكة البحرين 
ــتـــزامـــهـــن بــكــافــة  عـــن ثــقــتــهــن والـ
اإلجــــــــــراءات الــصــحــيــة الـــمـــقـــررة 
ــنــــي الــطــبــي  ــفــــريــــق الــــوطــ ــــن الــ مـ
ــاء  ــيـ ــات الـــمـــخـــتـــصـــة إلحـ ــهــ ــجــ والــ
ــان،  ــوراء بــصــحــة وأمــ ــاشـ مــوســم عـ
ــيـــث تــــهــــدف هـــــذه اإلجـــــــــراءات  حـ
والـــضـــوابـــط إلـــى تــحــقــيــق حفظ 

وسالمة الجميع.
وفــي هــذا اإلطـــار استعرضت 
ممثلة  الماجد  خديجة  السيدة 
مأتم أم البنين في منطقة دمستان 
من  والعديد  المأتم  إدارة  جهود 
فرق  تشكيل  فــي  األخـــرى  المآتم 
لــلــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف والــتــنــظــيــم 
بأن  منوهة  اإلجــــراءات،  وتطبيق 
عاٍل  قدر  على  البحرينية  المرأة 
ــأدوار  مــن الــمــســؤولــيــة وتــنــهــض بــ
وخصوصًا  المجتمع  في  رئيسية 
التي  وهــي  والتعليم  الصحة  في 
ــراءات  ــ اإلجـ تطبيق  عــلــى  تــشــرف 
الــمــدارس وقطاع  مــن  الكثير  فــي 
أّن  مؤكدة  والمؤسسات،  األعمال 
المرأة  إليه  وصلت  الــذي  الــوعــي 
الــمــجــاالت  كــافــة  فــي  البحرينية 
االلتزام  يكون مستوى  بأن  كفيل 
النسائية  المآتم  في  بالضوابط 
ــتــــوى الــــمــــنــــشــــود أســــــوة  ــســ ــمــ ــالــ بــ
بالمآتم الرجالية. واختتم اللقاء 
ــالــــرد عـــلـــى االســـتـــفـــســـارات مــن  بــ
رئــيــســات ومــمــثــالت الــمــآتــم حيث 

إلحياء  استعدادهم  الجميع  أكد 
الــحــســيــن )ع(  في  ذكــــرى اإلمــــام 
بالضوابط  الكامل  االلــتــزام  ظل 
وسالمة  صحة  لتحقيق  الهادفة 
بينهم  المجتمع ومن  أفراد  كافة 
الــمــشــاركــون فـــي هـــذه الــمــنــاســبــة 

العزيزة.

الأوقاف الجعفرية تعقد اللقاء التن�سيقي مع اإدارات الماآتم الن�سائية في مختلف المحافظات 

رئي�س��ات وممث��ات الماآت��م الن�س��ائية: ن�س��كر الحكوم��ة عل��ى اإعادة افتت��اح الماآتم الن�س��ائية 

وم��ل��ت��زم��ون ب�����الإج�����راءات ال�����س��ح��ي��ة ال���م���ق���ررة م���ن ال���ف���ري���ق ال��وط��ن��ي
عقدت إدارة األوقاف الجعفرية صباح أمس اللقاء التنسيقي 
البحرين  مملكة  لمحافظات  النسائية  والحسينيات  المآتم  مــع 
رئيسات  من  واسعة  وبمشاركة  المرئي،  االتصال  تقنية  عبر  وذلــك 
المستمر  والتنسيق  اإلدارة  استعدادات  إطــار  في  المآتم  وممثلي 

إلحياء موسم عاشوراء.

} اللقاء التنسيقي بين األوقاف الجعفرية والمآتم النسائية.

كتب: محمد القصاص 
ــثــــل الــــــدائــــــرة  ــمــ كــــشــــف مــ
ــلــــدي  ــلــــس بــ ــمــــجــ ــة بــ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
الشمالية محمد الدوسري أن 
المطلة  لـــأرض  مساحة  ثمة 
وتتبع  البحرية  الواجهة  على 
نادي البديع قد تم تخصيصها 

لعربات الفود ترك.
تــم  ــتــــرح  ــقــ ــمــ الــ إن  وقـــــــــال 
إثره  وعلى  فترة  منذ  تقديمه 
تم االجتماع لمخاطبة الجهة 
ــتـــي وافــــقــــت عــلــى  الــمــعــنــيــة الـ

العمل بهذا المقترح.
اآلخـــر  الـــجـــزء  أن  وأردف 
تــخــصــيــصــه  تـــــم  األرض  فـــــي 
لـــلـــدراجـــات الــنــاريــة لــأطــفــال 
استثمارها  ريــع  يكون  أن  على 

لنادي البديع.
اآلن  جـــاٍر  العمل  أن  وبــّيــن 
ــي  ــتـ الـ األرض  ــة  ــئـ ــيـ ــهـ تـ عــــلــــى 
تشتمل على مرافق دورة المياه 
إلى تعيين  ومصلى, باإلضافة 

حــــارس أمـــن فــي مــوقــعــهــا بعد 
تــســويــر حــدودهــا ووضـــع بــوابــة 

للدخول والخروج.
وأوضح أن مساحة األرض 
ــع  ــديـ ــبـ ــأ الـ ــة لــــمــــرفــ ــاذيــ ــحــ ــمــ الــ

البحر  مياه  واجهة  على  تطل 
ــل مــديــنــة  ــاحـ ــسـ الـــمـــرتـــبـــطـــة بـ
سلمان وجسر الملك فهد ومن 
الــعــمــل  يــســتــغــرق  أن  الـــمـــؤمـــل 

فيها حوالي خمسة أيام.

تخ�سي�ص م�ساحة لل�»فود تراك« على الواجهة البحرية بالبديع
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ــة  ــيــ ــارجــ قــــــــام وزيــــــــــر الــــخــ
والـــوفـــد الــمــرافــق بــجــولــة في 
أرجاء البعثة، وتفقد مختلف 
مــرافــقــهــا وأقــســامــهــا، واطــلــع 
على سير العمل فيها، والتقى 
الدبلوماسيين  بالموظفين 
الــعــامــلــيــن فـــي الــبــعــثــة، كما 

اســــتــــمــــع إلــــــــى إيــــــضــــــاح مــن 
عبداللطيف  عبداهلل  السفير 
لتوطيد  البعثة  جــهــود  حــول 
عــاقــات الــصــداقــة والــتــعــاون 
القائمة بين مملكة البحرين 
االتحادية  ألمانيا  وجمهورية 

الصديقة. 

وأشــــــــــــــــــــــــــاد الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
ــف بـــــــن راشـــــــد  ــيــ ــطــ ــلــ ــدالــ ــبــ عــ
ــود  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــالـ ــ ــ الـــــــــــزيـــــــــــانـــــــــــي بـ
تضطلع  الــتــي  الدبلوماسية 
بــهــا بــعــثــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــي بــرلــيــن بـــقـــيـــادة الــســفــيــر  فـ
عبداهلل عبداللطيف عبداهلل 
الثنائية  العاقات  تعزيز  في 
الــــتــــي تـــجـــمـــع بـــيـــن مــمــلــكــة 
ألمانيا  وجمهورية  البحرين 
االتحادية، والمضي بها قدًما 
نــحــو آفـــــاق أشـــمـــل تــحــقــيــًقــا 
آلمــــــال وتـــطـــلـــعـــات الــبــلــديــن 
ــيــــن الـــصـــديـــقـــيـــن،  ــبــ ــعــ والــــشــ
والمصالح  لألهداف  وخدمًة 
دوام  لهم  متمنًيا  المشتركة، 

التوفيق والنجاح.

استقبل غانم بن فضل البوعينين وزير 
بمكتبه  والــنــواب  الــشــورى  مجلسي  شـــؤون 
ــورة تــســنــيــم غـــالـــب عــطــاطــرة  ــتـ ــدكـ أمــــس الـ
بمملكة  العالمية  الصحة  منظمة  ممثلة 
البحرين، بمناسبة تعيينها ممثًا لمكتب 

المنظمة بالمملكة.
ــاء هــــنــــأ وزيــــــــــر شــــــؤون  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وخــــــــــال الـ
ــورة تــســنــيــم عــطــاطــرة  ــتـ ــدكـ الــمــجــلــســيــن الـ
الجديد  المنصب  مــهــام  توليها  بمناسبة 
وأشــاد  والــتــوفــيــق،  الــنــجــاح  كــل  لها  متمنًيا 
بـــالـــدور الــفــعــال والــمــتــواصــل الـــذي تبذله 
مــواجــهــة  فــي  الــعــالــمــيــة  الــصــحــيــة  منظمة 

جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(.
مــمــثــلــة منظمة  أشــــــادت  مـــن جــانــبــهــا 
ــيـــة بـــــــإجـــــــراءات مــمــلــكــة  ــالـــمـ الـــصـــحـــة الـــعـ
البحرين في مواجهة الجائحة والحد من 
الوطنية  للجهود  نتيجًة  وذلــك  انتشارها 

ــا )كـــوفـــيـــد-19(  ــورونـ لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـ
بـــقـــيـــادة صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 

ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد 
رئيس مجلس الوزراء.

الـــضـــبـــط  مــــــــأمــــــــوري  مـــــــن  عـــــــــدد  أدى 
القضائي القسم القانوني أمام وزير العمل 
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة جــمــيــل بــن محمد 
وذلــك  ــالـــوزارة،  بـ فــي مكتبه  علي حــمــيــدان، 
القضائية  الضبطية  عــلــى  حصولهم  بــعــد 
مؤخرًا بحسب اإلجــراءات المتبعة في هذا 
أخصائي  من  كل  القسم  أدى  الــشــأن، حيث 
تفتيش عمالي السيدة وديعة السيد حميد 
مصطفى، وأخصائي تفتيش عمالي السيد 
مهنية  سامة  ومهندس  سلمان،  رضــا  علي 

المهندسة زينب عبدالنبي بو حميد، للبدء 
المتعلقة  الوظيفية  مهامهم  ممارسة  فــي 
ــبـــط الـــقـــضـــائـــي بــــــــــإدارة الــتــفــتــيــش  ــالـــضـ بـ

والسامة المهنية. 
وخـــــال الـــلـــقـــاء أكــــد حـــمـــيـــدان أهــمــيــة 
التفتيش  موظفو  بــه  الــذي يضطلع  الـــدور 
بأعلى  الــقــانــون  تطبيق  على  اإلشــــراف  فــي 
مستويات األمانة والدقة والمهنية، وتعزيز 
الــرقــابــي بما يحفظ حــقــوق أطــراف  ــدور  الـ
ــر واألحـــكـــام  ــ اإلنـــتـــاج الـــثـــاثـــة، ضــمــن األطـ

التي حددها القانون رقم )36( لسنة 2012 
األهلي،  القطاع  فــي  العمل  قــانــون  بــإصــدار 
ــه لــضــمــان االلــــتــــزام بــــه، ومــراقــبــة  ــ ــراراتـ ــ وقـ
فيه،  ــواردة  ــ الـ العمالية  الــتــشــريــعــات  تنفيذ 
الصحة  معايير  تطبيق  متابعة  عــن  فضًا 
داعيًا  العمل،  مواقع  في  المهنية  والسامة 
واإلخــاص  واألمــانــة  بالقيم  التمسك  إلــى 
ومستجدات  الــقــرارات  آخــر  على  واالطــــاع 
لتعزيز  الـــذاتـــي  والــتــطــويــر  الــعــمــل  قـــانـــون 

الكفاءة المهنية.

أشـــــــــادت الـــــدكـــــتـــــورة تــســنــيــم 
غــــالــــب عـــطـــاطـــرة مـــمـــثـــل مــكــتــب 
منظمة الصحة العالمية بمملكة 
المتميزة  بــاإلنــجــازات  الــبــحــريــن 
لـــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم فــي 
تقديم خدمة التعليم ذات الجودة 
العالية، وتأكيد التعليم للجميع، 
التي امتد تقديمها خال جائحة 
استمرت  كوفيد-19، حيث  كورونا 
الــوزارة في تقديم خدمات نوعية 
ــرًة إلـــى  ــيـ ــشـ لــجــمــيــع الــــطــــاب، مـ
واإلنــجــازات  المستفادة  الــــدروس 
الـــرائـــعـــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
هــــــذا الــــمــــجــــال، وخــــصــــوصــــًا مــا 
والتعاون  الــدروس  بتنفيذ  يتعلق 
الــتــربــيــة  وزارة  بـــيـــن  والــتــنــســيــق 
والعمل  الصحة،  ووزارة  والتعليم 
الـــــــدؤوب بــيــن الـــوزارتـــيـــن لــتــكــون 

المدرسة بيئة صحية متكاملة.
لقائها مع  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 
وزيـــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، الـــذي 
قـــّدم لــهــا شــرحــًا حـــول الــخــدمــات 
الــصــحــيــة الــتــي تــقــدمــهــا الـــــوزارة 
ــل فــئــاتــهــم  ــكـ ــايــــة الـــطـــلـــبـــة بـ لــــرعــ
وما  التعليمية،  المراحل  بجميع 
نــفــذتــه مـــن إجـــــــراءات احـــتـــرازيـــة 
وخدمات تعليمية عن ُبعد خال 

فترة الجائحة، حرصًا منها على 
اســـتـــدامـــة الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
والبوابة  المركزية،  الــدروس  مثل 
المتلفزة  والـــــدروس  التعليمية، 
الــتــي تــم تــصــويــرهــا فــي اســتــوديــو 
مــــخــــصــــص لـــــهـــــذا الــــــغــــــرض فــي 
والــــدروس  الــســيــل،  وادي  مــدرســة 
ــوات الــيــوتــيــوب وعـــددهـــا  ــنـ عــبــر قـ
ــاة لــــذوي  ــنـ ــاة بـــمـــا فــيــهــا قـ ــنـ 14 قـ
االحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، مــشــيــرًا 
لــلــبــوابــة  ــارات  ــ ــزيـ ــ الـ إلــــى أن عــــدد 
الــدراســي  الــعــام  خــال  التعليمية 
المنصرم قد جاوز 68 مليون زيارة 

لاستفادة من خدماتها.
كــــمــــا قــــــــدم الـــــــوزيـــــــر شــــرحــــًا 
حــــــول اإلجـــــــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة 
العام  بداية  مع  اتخاذها  المزمع 
وذلــك بحسب  الجديد،  الــدراســي 
الــمــعــطــيــات والـــمـــســـتـــجـــدات فــي 
مع  بالتنسيق  الــصــحــي،  الــوضــع 
الوطني الطبي للتصدي  الفريق 
بعد  كــوفــيــد-19،  كــورونــا  لفيروس 

موافقة اللجنة التنسيقية.
تــجــربــة  أن  الــــوزيــــر  وأضـــــــاف 
الــتــي نفذتها  بــعــد  عـــن  الــتــعــلــيــم 
الــــــــــــوزارة قـــــد القــــــت اســـتـــحـــســـان 
العديد من المنظمات اإلقليمية 
الــمــخــتــصــة، مــن بينها  والــدولــيــة 

ــاون االقـــتـــصـــادي  ــعــ ــتــ مــنــظــمــة الــ
جانب  إلــى   ،)OECD( والتنمية 
الــنــتــائــج الــمــتــمــيــزة فــي الــدراســة 
ــا مــعــهــد الــيــونــســكــو  ــي أعــــدهــ ــتـ الـ

لـــــإحـــــصـــــاء حــــــــول مــــــــدى تـــأثـــر 
بجائحة  الــعــالــم  حــــول  الــتــعــلــيــم 
كورونا كوفيد-19، التي أشارت إلى 
التعليمي  النظام  تأثر  محدودية 

في البحرين بالجائحة. 
مريم  الدكتورة  اللقاء  حضر 
ــري الــــوكــــيــــل الـــمـــســـاعـــد  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ الـ
الصحة،  بــــوزارة  الــعــامــة  للصحة 

الوكيل  العنزور  كفاية  واألســتــاذة 
التعليمية،  للخدمات  المساعد 
ــن الـــمـــســـؤولـــيـــن بــــــوزارة  وعــــــدد مــ

التربية والتعليم ووزارة الصحة.

»ب�صيطة ومت�صالحين«.. 

توعية �أكثر و�أ�شمل

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
بريد  إلرســـال  العدلية  بــريــد  مكتب  إلــى  ذهــب  بحريني  مــواطــن 
بأنه  فــوجــئ  حيث  الــظــرف،  على  للصقها  الــطــوابــع  تسلم  مــســجــل.. 
يجب عليه غمس إصبعه في إسفنجة صغيرة بها ماء للصق الطابع، 
بها  ربما  التي  اإلسفنجة  هــذه  في  يــده  كم شخص غمس  ويتساءل: 
فيروسات وأمراض؟!! أال يوجد طريقة أخرى للطوابع البريدية يكون 

بها الصق عادي مثل الملصقات؟
للعلم فقط:

اقتربنا من عام 2022 وال يزال بعض الناس والمقيمين ينشرون 
ثيابهم على الحبال خارج المنازل في الطرقات، أو في البلكونات في 
مواجهة الشوارع العامة، في مظهر غير حضاري وال قانوني.. نتمنى 
تصوير  وخدمة  ساخن  خط  تدشين  المحافظات  في  البلديات  من 
المخالفات من دون التعدي على الخصوصيات وإرسالها بشكل خاص 

إلدارة البلديات التخاذ الازم.     
»بسيطة ومتصاحلني«.. توعية أكثر وأشمل:

للمرور  العامة  اإلدارة  أقامتها  التي  تلك  وإيجابية  رائعة  خطوة 
في تدشين الحملة التوعوية »بسيطة ومتصالحين« إلسناد الحوادث 
البسيطة المتصالح عليها إلى شركات التأمين، عبر تنظيم مجموعة 
من  أكــثــر  واستهدفت  الــلــغــات،  بمختلف  التوعوية  الــمــحــاضــرات  مــن 
الطلبات،  توصيل  وشــركــات  الــنــقــل،  لمؤسسات  تابعين  ســائــق   3800
خصيصا  هــؤالء  تذكير  يتم  أن  ونتمنى  الــســيــارات..  تأجير  وشــركــات 
باإلرشادات المرورية تجنبا للوقوع في الحوادث أو التسبب فيها، من 

خال سلوكيات غير سليمة. 
الحملة  في  تتوسع  أن  للمرور  العامة  اإلدارة  من  كذلك  نتمنى 
والعرب  البحرينيين  والموظفات  الموظفين  إلــى  وتصل  التوعوية، 
الخاص،  والــقــطــاع  الــعــام  القطاع  فــي  أعمالهم،  مقر  فــي  واألجــانــب، 
ولمدة  المرئي،  االتصال  العمل عبر  من خال محاضرات في موقع 
ساعة واحدة فقط، وبذلك تتحقق الفائدة الكبرى للحملة وأهداف 
المشروع، من دون أن يترك الموظفون أعمالهم، أو تتعطل المصالح.

وكما قال الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد اهلل آل خليفة 
أهـــداف  أفــــراده  »ان وعـــي وتــعــاون المجتمع وتــفــهــم  الــداخــلــيــة:  ــر  وزيـ

ومتطلبات المشروع، يعد أهم أسباب نجاحه«.
 مالحظة واجبة:

الخاصة  والــمــشــاريــع  والــبــنــايــات  الــعــمــارات  بــعــض  أن  نتفهم  قــد 
قــد تــأثــرت بسبب جــائــحــة كـــورونـــا، وتــركــهــا الــمــســتــأجــريــن، ولـــم يجد 
استثمارات  بعض  تبقى  أن  ولكن  ومــخــرج..  حيلة  أي  المستثمرون 
بدون  واإلهمال،  الغبار  يعلوها  مهجورة،  والبلديات  للدولة  وعقارات 
وال  مقبول  غير  أمــر  فهذا  كــورونــا،  بحجة جائحة  انتفاع،  وال  تأجير 
معقول.. بل يجب أن يتم تأجيرها ولو بنصف السعر، أو بأسعار رمزية 
مثا،  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  وأصحاب  للشباب  وتشجيعية 
بدال من تركها هكذا.. عن بعض مباني لمحات ومطاعم في دوحة 

عراد بالمحرق مثا، تركت مهجورة.. أتحدث..!!
آخر السطر:

كل الشكر والتقدير إلدارة مطار البحرين الدولي على تجاوبهم 
الشكوى  الــمــواطــنــة صاحبة  مــع  والــتــواصــل  األمـــس،  لمقال  الــكــريــم 

بخصوص حقيبة السفر المفقودة.

وزير �لخارجية ي�شيد بدور �شفارة �لمملكة لدى برلين في تعزيز �لعالقات

} وزير الخارجية يزور سفارة المملكة لدى ألمانيا.

} وزير التربية لدى استقبال ممثلة الصحة العالمية.

ممثل��ة »�ل�شح��ة �لعالمي��ة« تطل��ع عل��ى تجرب��ة �لمملك��ة �لتعليمي��ة خ��الل �لجائح��ة

ــد الـــزيـــانـــي، وزيـــر  ــ ــام الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشـ قــ
الــخــارجــيــة، والــوفــد الــمــرافــق لـــه، أمـــس الــثــاثــاء الــمــوافــق 
البحرين  مملكة  بعثة  لمقر  بــزيــارة  2021م،  أغسطس   10
الزيارة  بمناسبة  وذلــك  االتحادية،  ألمانيا  جمهورية  لــدى 
استقباله  فــي  كــان  حيث  لبرلين،  بها  يقوم  التي  الرسمية 
السيد عبداهلل عبداللطيف عبداهلل، سفير مملكة البحرين 
مملكة  بعثة  وأعــضــاء  االتــحــاديــة،  ألمانيا  جمهورية  لــدى 

البحرين الدبلوماسية.

وزي���������ر �ل����ع����م����ل ي�����ن�����وه ب����اأه����م����ي����ة م������اأم������وري 

�ل�������ش���ب���ط �ل���ق�������ش���ائ���ي ف�����ي ت���ط���ب���ي���ق �ل���ق���ان���ون

} وزيرالعمل يستقبل مأموري الضبط القضائي.

وزي������ر م��ج��ل�����ش��ي �ل�������ش���ورى و�ل�����ن�����و�ب ي�����ش��ي��د ب���ال���دور

ك��ورون��ا م��و�ج��ه��ة  ف��ي  �ل��ع��ال��م��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة  لمنظمة  �ل��ف��ع��ال 

} وزير مجلسي الشورى والنواب يستقبل ممثلة الصحة العالمية في البحرين.
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تت�شمن 3 حماور رئي�شة اأولها جائزة اأف�شل م�شروع زراعي

جائزة امللك حمد للتنمية الزراعية تنطلق يف دورتها الرابعة

الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  من  كرمية  مببادرة 

البحرين  ملك مملكة  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة 

لتنمية  الوطنية  للمبادرة  ال�ست�ساري  املجل�س  رئي�سة 

امللك  جائزة  اإطالق  عن  املبادرة  اأعلنت  الزراعي،  القطاع 

حمد للتنمية الزراعية يف دورتها الرابعة، بهدف خلق بيئة 

تناف�سية اإيجابية بني اأ�سحاب امل�ساريع الزراعية واملزارعني 

والباحثني يف املجال الزراعي مبا ي�سهم يف احلفاظ على هذا 

القطاع، وتطويره و�سمان ا�ستدامته.

لتحقق  الزراعية  للتنمية  حمد  امللك  جائزة  وجاءت 

البيئية  النظم  على  احلفاظ  منها  مهمة  ا�سرتاتيجية  اأهداف 

يف  م�ساهمته  ورفع  الزراعي  الناجت  وزيادة  الزراعية، 

مع  ن�سبي  غذائي  اأمن  وحتقيق  الإجمايل،  املحلي  الناجت 

مراعاة الأمان الغذائي يف املنتج، وتعزيز البتكار وتوطني 

قطاع  ال�ستثمار يف  وت�سجيع  احلديثة،  الزراعية  التقنيات 

الزراعة وريادة الأعمال يف امل�سروعات الزراعية ال�سغرية 

تناف�سية  بيئة  وخلق  املزارعني  وحتفيز  واملتو�سطة، 

عن  ف�سالً  املوؤهلة،  البحرينية  والعمالة  ال�سباب  ت�ستقطب 

يف  ي�سهم  مبا  الزراعي  املجال  يف  العلمي  البحث  ت�سجيع 

القت�سادية  الأبعاد  ومراعاة  وا�ستدامته،  القطاع  تطوير 

والجتماعية والبيئية املرتابطة للنظم الزراعية والغذائية.

جائزة  اأولها  رئي�سة  حماور  ثالثة  اجلائزة  وتت�سمن 

اأف�سل م�سروع زراعي والتي تنق�سم اإىل ق�سمني: الأول جائزة 

اأف�سل م�سروع منِتج ملحا�سيل زراعية متميزة غذائية كانت 

والأمن  الوطني  القت�ساد  دعم  يف  وي�ساهم  جتميلية،  اأم 

الغذائي. خا�سة تلك التي ت�ستخدم وتوطن تقنيات واأ�ساليب 

لت�سويق  وذكية  فعالة  و�سائل  وتتبع  حديثة،  زراعية 

وت�ستقطب  والبيئة،  ال�سحة  بحماية  وتلتزم  منتجاتها، 

ن�سبة  وتعزز  قدراتها  رفع  على  وتعمل  البحرينية  الكوادر 

الثاين من اجلائزة يف  الق�سم  الزراعة.  م�ساركتها يف قطاع 

الزراعي،  هذا املحور مينح لأف�سل م�سروع م�ساند لالإنتاج 

من  يعزز  مبا  امل�ساريع،  تلك  وا�ستدامة  دعم  يف  وي�سهم 

ويعمل  الوطني  القت�ساد  يف  الزراعي  القطاع  م�ساهمة 

ال�ست�سارات  ومنها  فيه،  العاملني  وعدد  تنوع  زيادة  على 

واملياه،  الري  نظم  وتنفيذ  وت�سميم  والزراعية،  الهند�سية، 

والأ�سمدة  البذور،  وتخزين  واإنتاج  املحمية،  والبيوت 

الطاقة  وتطبيقات  الزراعية  الآفات  ومكافحة  واملغذيات، 

م�ساريع  اىل  بالإ�سافة  املتجددة، 

ال�سناعات التحويلية املعتمدة على 

الإنتاج املحلي.

للجائزة  الثاين  املحور  اأما 

حيث  البحريني،  باملزارع  فيتعلق 

مزارع  لأف�سل  اجلائزة  نح  تمُ

وتقديراً  لتميزه  ف�سالً  بحريني 

تنمية  يف  واإ�سهاماته  جلهوده 

القطاع الزراعي يف مملكة البحرين. 

مزارع  اأف�سل  جائزة  تهدف  اإذ 

بحريني اإىل زيادة عدد املزارعني البحرينيني املحرتفني من 

خمتلف الفئات العمرية، وت�سجيعهم على البتكار وتوطني 

التقنيات احلديثة، والتناف�س لإنتاج الأف�سل. كما تهدف اإىل 

رفع م�ستوى املزارع البحريني املعريف والتقني وال�ستفادة 

من خرباته ومهاراته يف زيادة الإنتاج املحلي ورفع العائد 

الإنتاج  ل�ستدامة  و�سولً  الزراعي  للقطاع  القت�سادي 

زيادة  عن  ف�سالً  الغذائي،  الأمن  يف  وامل�ساهمة  الزراعي 

والبيئة  الزراعي  املوروث  على  احلفاظ  ب�سرورة  الوعي 

املحلية.

للتنمية  حمد  امللك  جلائزة  الثالث  املحور  �س  وخ�سّ

وذلك  الزراعية،  والبحوث  الدرا�سات  لأف�سل  الزراعية 

بهدف دعم الباحثني وحتفيزهم على رفع م�ستوى البحوث 

على  الرتكيز  مع  الزراعية  التنمية  جمالت  يف  العلمية 

يف  الغذائي  والأمن  الزراعية  التنمية  ا�ستدامة  ق�سايا 

باأن  علًما  حتديًدا.  اجلزرية  والدول  عامة  اجلافة  املناطق 

والبحوث  الدرا�سات  لأ�سحاب  مفتوحة  املحور  هذا  جائزة 

عدة  اقرتاح  وقد مت  هذا  العامل.  دول  من خمتلف  الزراعية 

النخيل،  اأ�سجار  اأبحاث  منها  والبحوث  للدرا�سات  جمالت 

وال�ستخدام الآمن للمياه املعاجلة يف الإنتاج الزراعي و�سبل 

املناطق  يف  الزراعية  لالأرا�سي  اليكولوجية  ال�ستعادة 

واأبحاث  الزراعية،  التقنيات  جمال  يف  والبتكار  اجلافة، 

وتغري  بالزراعة  املتعلقة  الأبحاث  كذلك  املحا�سيل،  وقاية 

املناخ يف املناطق اجلافة، ومعامالت ما بعد احل�ساد واإدارة 

املخلفات الزراعية. هذا و�سيتم املفا�سلة بني البحوث وفق 

معايري اأهمها قابلية التطبيق يف مملكة البحرين، وم�ساهمة 

البحث يف التغلب على التحديات املرتبطة بالإنتاج الزراعي 

يف املناطق اجلافة والدول اجلزرية ال�سغرية، 

املوارد  على  واحلفاظ  الغذائي  الأمن  وحتقيق 

املناخ  تغري  حتديات  ومواجهة  الطبيعية، 

وا�ستعادة النظم البيئية الزراعية.

امللك حمد  القيمة الجمالية جلائزة  وتبلغ 

للتنمية الزراعية 40 األف دينار بحريني، حيث 

�سيتم تكرمي فائزين اثنني من الفئتني املتفرعتني 

زراعي  م�سروع  اأف�سل  جائزة  حمور  من 

)ع�سرة  دينار   10000 قدرها  نقدية  بجائزة 

اثنني من  اآلف دينار بحريني(، و�سيتم تكرمي 

املزارعني بجائزة اأف�سل مزارع بحريني ويح�سل كل منهما 

على جائزة نقدية قدرها 5000 دينار )خم�سة اآلف دينار 

بحريني(. ويف حمور اأف�سل الدرا�سات والبحوث الزراعية 

جائزة  على  منهما  كل  ويح�سل  اثنني  باحثني  تكرمي  �سيتم 

دينار  اآلف  )خم�سة  بحريني  دينار  قدرهــا 5000  نقدية 

بحريني(.

ودعت املبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي جميع 

والباحثني  واملزارعني  الزراعية  امل�ساريع  يف  امل�ستثمرين 

على  الت�سجيل  عرب  اجلائزة  هذه  يف  للم�ساركة  العلميني 

املوقع اللكرتوين للمبادرة.

ا�ستقبل الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

خليفة حمافظ  اآل  علي  بن  خليفة  ال�سيخ  �سمو  اأم�س،  الداخلية، 

املحافظة اجلنوبية.

ويف بداية اللقاء، قّدم �سمو املحافظ لوزير الداخلية التقرير 

امل�ساريع  ت�سمن  والذي   ،2020 للعام  للمحافظة  ال�سنوي 

واخلدمات التي نفذتها املحافظة على مدار العام، من خالل العمل 

على درا�سة احتياجات املواطنني ومطالبهم وامل�ساهمة يف تنفيذها 

العالقة  وتر�سيخ  اخلدمية،  اجلهات  مع  والتن�سيق  بالتعاون 

ال�سراكة  منظومة  اإىل  ا�ستناًدا  وذلك  ال�ساأن،  هذا  يف  التكاملية 

التي  املو�سوعات  من  عدد  بحث  اللقاء  كما مت خالل  املجتمعية. 

تنفيذها  يتم  التي  والربامج  اجلنوبية  املحافظة  ب�سوؤون  تتعلق 

خلدمة املواطنني.

املحافظ  �سمو  جلهود  وتقديره  �سكره  عن  الوزير  واأعرب 

مع  التوا�سل  تعزيز  اإطار  يف  باملحافظة  العاملني  وجميع 

اإىل  الهادفة للتعرف  اأهمية موا�سلة اجلهود  اإىل  املواطنني، لفتا 

متمنيا  املقدمة،  باخلدمات  الرتقاء  بهدف  املواطنني  احتياجات 

للجميع التوفيق وال�سداد.

وزير الداخلية يدعو لتعزيز التوا�شل 

مع املوطنني واالرتقاء باخلدمات

البوعينني ي�شتقبل ممثلة منظمة 

ال�شحة العاملية مبملكة البحرين

جمل�سي  �سوؤون  وزير  البوعينني  ف�سل  بن  غامن  ا�ستقبل 

ال�سورى والنواب مبكتبه اأم�س، الدكتورة ت�سنيم غالب عطاطرة 

ممثلة منظمة ال�سحة العاملية مبملكة البحرين، مبنا�سبة تعيينها 

ممثالً ملكتب املنظمة باململكة.

ت�سنيم  الدكتورة  املجل�سني  �سوؤون  وزير  هّناأ  اللقاء  وخالل 

كل  لها  متمنًيا  اجلديد،  املن�سب  مهام  توليها  عطاطرة مبنا�سبة 

النجاح والتوفيق، واأ�ساد بالدور الفعال واملتوا�سل الذي تبذله 

كورونا  فريو�س  جائحة  مواجهة  يف  العاملية  ال�سحية  منظمة 

)كوفيد-19(.

من جانبها اأ�سادت ممثلة منظمة ال�سحة العاملية باإجراءات 

مملكة البحرين يف مواجهة اجلائحة واحلد من انت�سارها، وذلك 

نتيجة اجلهود الوطنية للت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19( 

بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

النعيمي ي�شتقبل قائد القيادة 

الع�شكرية املوحدة لدول »التعاون«

ا�ستقبل الفريق الركن ذياب بن �سقر النعيمي رئي�س 

هيئة الأركان يف القيادة العامة، اأم�س، الفريق الركن عيد 

بن عوا�س ال�سلوي قائد القيادة الع�سكرية املوحدة لدول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

 وخالل اللقاء رحب رئي�س هيئة الأركان بقائد القيادة 

تبذلها  التي  الطيبة  باجلهود  م�سيًدا  املوحدة،  الع�سكرية 

التعاون  وتقوية  تعزيز  يف  املوحدة  الع�سكرية  القيادة 

الهدف  وحدة  وتر�سيخ  امل�سرتك  اخلليجي  الع�سكري 

التعاون لدول اخلليج  الذي يربط دول جمل�س  وامل�سري 

العربية.

را�سد  بن  علي  ال�سيخ  الركن  اللواء  اللقاء  وح�سر   

الب�سرية،  للقوى  الأركان  هيئة  رئي�س  م�ساعد  خليفة  اآل 

خليفة  اآل  �سلمان  بن  حممد  ال�سيخ  طيار  الركن  واللواء 

رئي�س  اأقام  املنا�سبة  وبهذه  الع�سكري.   التعاون  مدير 

هيئة الأركان ماأدبة غداء تكرمًيا لقائد القيادة الع�سكرية 

املوحدة بنادي �سباط قوة دفاع البحرين.

اأّدى عدد من ماأموري ال�سبط الق�سائي 

علي  حممد  بن  جميل  اأمام  القانوين  الَق�َسم 

حميدان وزير العمل والتنمية الجتماعية، 

ح�سولهم  بعد  وذلك  بالوزارة،  مكتبه  يف 

بح�سب  موؤخًرا  الق�سائية  ال�سبطية  على 

حيث  ال�ساأن،  هذا  يف  املتبعة  الإجراءات 

اأّدى الَق�َسم كل من اأخ�سائي تفتي�س عمايل، 

واأخ�سائي  م�سطفى،  حميد  ال�سيد  وديعة 

تفتي�س عمايل، علي ر�سا �سلمان، ومهند�س 

عبدالنبي  زينب  املهند�سة،  مهنية  �سالمة 

مهامهم  ممار�سة  يف  للبدء  بوحميد، 

الوظيفية املتعلقة بال�سبط الق�سائي باإدارة 

التفتي�س وال�سالمة املهنية.

اأهمية  على  حميدان  اأكد  اللقاء  وخالل 

التفتي�س  موظفو  به  ي�سطلع  الذي  الدور 

باأعلى  القانون  تطبيق  على  الإ�سراف  يف 

م�ستويات الأمانة والدقة واملهنية، وتعزيز 

اأطراف  حقوق  يحفظ  مبا  الرقابي  الدور 

الإنتاج الثالثة، �سمن الأطر والأحكام التي 

 2012 ل�سنة   )36( رقم  القانون  حددها 

الأهلي،  القطاع  يف  العمل  قانون  باإ�سدار 

وقراراته ل�سمان اللتزام به، ومراقبة تنفيذ 

الت�سريعات العمالية الواردة فيه ف�سالً عن 

وال�سالمة  ال�سحة  معايري  تطبيق  متابعة 

اإىل التم�سك  املهنية يف مواقع العمل، داعًيا 

على  والطالع  والإخال�س  والأمانة  بالقيم 

العمل  قانون  وم�ستجدات  القرارات  اآخر 

والتطوير الذاتي لتعزيز الكفاءة املهنية.

حميدان: دور مهم ملاأموري ال�شبط يف حفظ حقوق اأطراف االإنتاج

امل�شت�شار البوعينني ي�شتقبل اأع�شاء 

جمل�س مفّو�شي املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق االإن�شان

ح�سن  بن  عبداهلل  امل�ست�سار  ا�ستقبل 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب  البوعينني 

بح�سور  التمييز  رئي�س حمكمة  للق�ساء 

للق�ساء  الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني 

القا�سي علي اأحمد الكعبي، املهند�س علي 

الوطنية  املوؤ�س�سة  رئي�س  الدرازي  اأحمد 

التعاون  الإن�سان؛ وذلك لتعزيز  حلقوق 

العدالة  لتحقيق  امل�سرتك  والتن�سيق 

الناجزة والرتقاء بحقوق الإن�سان. 

عبداهلل  امل�ست�سار  رّحب  وقد 

املوؤ�س�سة،  واأع�ساء  برئي�س  البوعينني 

الأمر  معرًبا عن تهانيه مبنا�سبة �سدور 

امللكي ال�سامي بتعيني اأع�ساء يف جمل�س 

حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  مفو�سي 

الإن�سان وانتخاب املهند�س علي الدرازي 

رئي�ًسا ملجل�س مفو�سي املوؤ�س�سة، متمنًيا 

مهامهم  يف  والنجاح  التوفيق  دوام  لهم 

الوطنية وجهودهم الإن�سانية يف تعزيز 

حقوق الإن�سان وحمايتها.

علي  املهند�س  اأعرب  جانبه،  من 

ال�ستقبال  حلفاوة  �سكره  عن  الدرازي 

املجل�س  بني  القائم  للتعاون  وتقديره 

الوطنية  واملوؤ�س�سة  للق�ساء  الأعلى 

حلقوق الإن�سان، ولدعم املجل�س لتعزيز 

مكانة حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين.

املوؤ�س�سة  جانب  من  اللقاء  وح�سر 

خالــد عبدالعزيز ال�ساعر نائب الرئي�س، 

واملحامية  عادل  حممد  بدر  والدكتور 

اأع�ساء  اللظي  عبــدالرحمن  دينــا 

الوطنية  املوؤ�س�سة  مفّو�سي  جمل�س 

حلقوق الإن�سان.

الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم

جاللة امللك يهنئ رئي�س

 جمهورية االأكوادور بذكرى اال�شتقالل

بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

تهنئة  برقية  اهلل ورعاه  املفدى حفظه  البالد  عاهل  خليفة 

اإىل الرئيـ�س غيري مو ل�سو رئيــ�س جمهورية الأكوادور، 

يف  جاللته  اأعرب  بالده،  ا�ستقالل  ذكرى  مبنا�سبة  وذلك 

ال�سحة  مبوفور  له  وتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  الربقية 

وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.
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 حمافط �ل�شمالية: �أهمية تطبيق 

�لربوتوكول �ل�شحي خالل مو�شم عا�شور�ء

اأبدى حمافظ املحافظة ال�شمالية علي 

تفا�ؤله  الع�شفور  عبداحل�شني  ال�شيخ  بن 

الإجراءات  بتطبيق  الأهايل  �عي  يف 

العدل  �زارة  من  املعلنة  الحرتازية 

على  بناًء  �الأ�قاف  الإ�شالمية  �ال�شوؤ�ن 

تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي 

�التي  )كوفيد-19(،  كور�نا  لفري��س 

ال�شوابط  بتطبيق  اللتزام  يف  تتمثل 

اأ�  الربتقايل  للم�شتوى  �فًقا  املحددة 

د�ر  على  موؤكًدا  الأخ�شر،  اأ�  الأ�شفر 

اللتزام  العزاء يف  �مواكب  املاآمت  ر�ؤ�شاء 

بتطبيق الإجراءات الحرتازية، �اإ�شرافهم 

التنقل بني  املاآمت بعدم  اإلزام مرتادي  على 

اأكرث من موقع، ��شمان التباعد الجتماعي 

خالل  ذلك  جاء  عا�شوراء،  مو�شم  خالل 

الجتماع الد�ري للجنة الأمنية باملحافظة 

الت�شال  تقنية  عرب  ُعقد  �الذي  ال�شمالية 

ربيعة  خالد  العميد  بح�شور  املرئي 

املحافظة  حمافظ  نائب  الد��شري  �شنان 

�زارة  �اأق�شام  اإدارات  ال�شمالية، �ممثلي 

الداخلية �عدد من امل�شئولني باملحافظة.

�اأ�شار حمافظ املحافظة ال�شمالية اإىل 

باملاآمت  اخلا�شة  الحرتازية  الإجراءات  اأن 

امل�شجلة من قبل اإدارة الأ�قاف اجلعفرية 

للم�شتويات  عا�شوراء  مو�شم  خالل 

يف  ت�شهم  �الربتقايل  �الأ�شفر  الأخ�شر 

من  للحد  الوطنية  اجلهود  كافة  دعم 

الإجراءات  باأن  م�شيًفا  الفري��س،  انت�شار 

تطبيق  مع  الن�شائية،  املاآمت  بفتح  ت�شمح 

مع  املتبعة  �الإجراءات  ال�شر�ط  نف�س 

يف  املحافظة  باأن  موؤكًدا  الرجالية،  املاآمت 

اأجل  املاآمت من  توا�شل م�شتمر مع ر�ؤ�شاء 

اأن يحفظ  �شاأنه  ما من  �شمان تطبيق كل 

�شحة ��شالمة اجلميع.

وفد من مركز »در��شات« يزور جامعة تل �أبيب

بحث �لتعاون يف جماالت �لدر��شات و�لبحوث �لعلمية
قام الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن 

جمل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  اأحمد 

للدرا�شات  البحرين  مركز  اأمناء 

�الطاقة  �الد�لية  ال�شرتاتيجية 

»درا�شات«، بزيارة اإىل جامعة تل 

راأ�س  على  اإ�شرائيل  بد�لة  اأبيب 

�ذلك  »درا�شات«،  مركز  من  �فد 

التقى مبجموعٍة  اأم�س، حيث  يوم 

اجلامعة يف  �طلبة  اأكادمييي  من 

لدرا�شات  ديان  مو�شيه  مركز  مقر 

ال�شرق الأ��شط �اإفريقيا.

�قد رحبت الأ�شتاذة الدكتورة 

رئي�س  نائب  �شامري،  ميليت 

جمل�س  برئي�س  اأبيب،  تل  جامعة 

مبديًة  »درا�شات«،  مركز  اأمناء 

مع  للتعا�ن  اجلامعة  تطلع 

التي  املجالت  خمتلف  يف  املركز 

بني  العلمي  البحث  تطوير  تخدم 

اجلانبني.

الدكتور  الأ�شتاذ  اأكد  فيما 

مركز  عام  مدير  رابي،  عوزي 

ال�شرق  لدرا�شات  ديان  مو�شيه 

اأهمية  على  �اإفريقيا،  الأ��شط 

التعا�ن البناء يف املجالت البحثية 

»درا�شات«  مركز  مع  خ�شو�شاً 

الذي يتمتع ب�شمعة د�لية، م�شرياً 

يعكف  ديان  مو�شيه  مركز  اأن  اإىل 

البحرين  مملكة  تاريخ  اإبراز  على 

اجلامعة  �طالبات  لطلبة  العريق 

من  جمموعٍة  ترجمة  خالل  من 

بهذا  املت�شلة  �الدرا�شات  الأبحاث 

املو�شوع اإىل اللغة العربية.

الدكتور  جانبه  من  قام  �قد 

اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ 

مركز  اأمناء  رئي�س جمل�س  خليفة، 

عن  حما�شرة  بتقدمي  »درا�شات«، 

الإ�شرائيلية،  البحرينية  العالقات 

من  العديد  على  �اأجاب 

ال�شتف�شارات التي قدمها اأكادمييو 

التي  �التحديات  اجلامعة  �طلبة 

رئي�س  اأهدى  كما  املنطقة،  تواجه 

ملدير  تذكارياً  درعاً  الأمناء  جمل�س 

العام مركز مو�شيه ديان، بالإ�شافة 

الإ�شدارات  من  جمموعة  اإىل 

اخلا�شة مبركز »درا�شات«.

حمد  الدكتور  �ا�شتعر�س 

التنفيذي  املدير  العبداهلل،  اإبراهيم 

التعا�ن  اأ�جه  »درا�شات«،  ملركز 

الأكادميية  �املوؤ�ش�شات  املركز  بني 

التي تهدف  الإ�شرائيلية،  �البحثية 

املعرفة  يف  التكامل  حتقيق  اإىل 

�تبادل اخلربات.

ت�شلم ن�شخة من كتابه �جلديد »جمال �لكلمة جمال«

م�شت�شار �مللك ل�شوؤون �الإعالم ي�شيد باإ�شهامات �لياقوت

ا�شتقبل نبيل بن يعقوب احلمر م�شت�شار 

بق�شر  الإعالم يف مكتبه  ل�شوؤ�ن  امللك  جاللة 

بن  جمال  ال�شحفي  الكاتب  اأم�س  الق�شيبية 

الياقوت مدير مكتب �شحيفة اجلزيرة  حممد 

اأهداه  حيث  البحرين،  مملكة  يف  ال�شعودية 

ن�شخة من كتابه اجلديد »جمال الكلمة جمال«.

 �قد اأ�شاد احلمر مبا احتواه هذا الكتاب 

جمال  ال�شحفي  الكاتب  �باإ�شهامات  القيم 

�الإعالمية  ال�شحفية  املجالت  يف  الياقوت 

�يف اإثراء ال�شاحة الأدبية، �ما يبذله من جهود 

م�شرية  يف  امل�شيئة  املحطات  اإبراز  يف  طيبة 

العالقات الأخوية التاريخية الوثيقة �املتميزة 

��شقيقتها  البحرين  مملكة  بني  جتمع  التي 

من  ت�شهده  �ما  ال�شعودية  العربية  اململكة 

تطور �ازدهار يف جميع املجالت، �شاكًرا له 

التوفيق  د�ام  له  �متمنًيا  الإهداء،  هذا  على 

�ال�شداد.

 �اأعرب الكاتب ال�شحفي جمال الياقوت 

احلمر  نبيل  للم�شت�شار  �تقديره  �شكره  عن 

ال�شحفيني  لإ�شدارات  �ت�شجيعه  دعمه  على 

امل�شرية  يخدم  مبا  �موؤلفاتهم  �الإعالميني 

ال�شحفية �الإعالمية.

وزير �خلارجية يزور مقر بعثة �لبحرين يف برلني
را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  قام 

املرافق  �الوفد  اخلارجية،  �زير  الزياين 

مملكة  بعثة  ملقر  بزيارة  الثالثاء،  اأم�س  له، 

الحتادية،  اأملانيا  جمهورية  لدى  البحرين 

يقوم  التي  الر�شمية  الزيارة  �ذلك مبنا�شبة 

عبداهلل  ا�شتقباله  يف  كان  حيث  لربلني،  بها 

البحرين  مملكة  �شفري  عبداهلل  عبداللطيف 

�اأع�شاء  الحتادية،  اأملانيا  جمهورية  لدى 

بعثة مملكة البحرين الدبلوما�شية.

�قد قام �زير اخلارجية �الوفد املرافق 

خمتلف  �تفقد  البعثة،  اأرجاء  يف  بجولة 

العمل  �شري  على  �اطلع  �اأق�شامها،  مرافقها 

الدبلوما�شيني  باملوظفني  �التقى  فيها، 

اإي�شاح  اإىل  ا�شتمع  كما  البعثة،  العاملني يف 

جهود  حول  عبداللطيف  عبداهلل  ال�شفري  من 

�التعا�ن  ال�شداقة  عالقات  لتوطيد  البعثة 

القائمة بني مملكة البحرين �جمهورية اأملانيا 

الحتادية ال�شديقة.

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اأ�شاد  كما 

التي ت�شطلع  الدبلوما�شية  الزياين باجلهود 

بقيادة  برلني  يف  البحرين  مملكة  بعثة  بها 

ال�شفري عبداهلل عبداللطيف عبداهلل يف تعزيز 

مملكة  بني  جتمع  التي  الثنائية  العالقات 

الحتادية،  اأملانيا  �جمهورية  البحرين 

حتقيًقا  اأ�شمل  اآفاق  نحو  قدًما  بها  �امل�شي 

لآمال �تطلعات البلدين �ال�شعبني ال�شديقني، 

�خدمًة لالأهداف �امل�شالح امل�شرتكة، متمنًيا 

لهم د�ام التوفيق �النجاح.

�لبحرين تعزي �جلز�ئر يف �شحايا حر�ئق �لغابات

��شعب  حلكومة  �موا�شاتها  البحرين  مملكة  تعازي  عن  اخلارجية  �زارة  اأعرب 

اجتاحت  التي  الغابات  حرائق  �شحايا  يف  ال�شعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 

�ا�شعة  اأ�شرار  مع  اآخرين  �اإ�شابة  الأ�شخا�س،  ع�شرات  بحياة  �اأ�دت  املناطق،  من  عدًدا 

يف املمتلكات. �اأكدت �زارة اخلارجية تعاطف مملكة البحرين مع اجلمهورية اجلزائرية 

الدميقراطية ال�شعبية ال�شقيقة ��قوفها التام معها يف هذه الكارثة املدمرة، �دعمها جلميع 

اجلهود املبذ�لة للحد من اخل�شائر يف الأر�اح �املمتلكات، داعني املوىل عز �جل اأن يتغمد 

املتوفني بوا�شع رحمته، �اأن مين على امل�شابني بال�شفاء العاجل.

الأمني  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  ا�شتقبل 

الإن�شانية،  لالأعمال  امللكية  للموؤ�ش�شة  العام 

اإذ  ال�شيخ،  عبدالرحمن  الطالب  اخلري  �شفري 

له  متمنًيا  للموؤ�ش�شة  �شفرًيا  تعيينه  له  بارك 

النجاح �التوفيق يف مهامه اجلديدة.

�تقدم الطالب عبدالرحمن ال�شيخ بجزيل 

بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اإىل  �التقدير  ال�شكر 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد 

الثقة  هذه  على  ال�شباب؛  ��شوؤ�ن  الإن�شانية 

الغالية بتعيينه �شفرًيا للخري، معاهًدا �شموه 

بذل كل جهده لتمثيل املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال 

الإن�شانية �ال�شباب البحريني خري متثيل يف 

�نقل  �ال�شبابية،  الطالبية  املحافل  خمتلف 

املوؤ�ش�شة  لأبناء  احلقيقية  الإيجابية  ال�شورة 

الأبوية  امللكية  بالرعاية  ينعمون  الذين 

احلانية من قبل جاللة امللك املفدى حفظه اهلل 

�رعاه.

ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  جهود  �ثمن 

لالأعمال  امللكية  باملوؤ�ش�شة  العاملني  �جميع 

�عطاء يف  من جهد  يبذلونه  �ما  الإن�شانية، 

�شبيل دعم اأبناء املوؤ�ش�شة ��شمان م�شتقبلهم 

الد�ر  موؤكًدا  لهم،  ال�شاملة  الرعاية  �تقدمي 

الكبري الذي تقوم به املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال 

هذه  اأبناء  �شخ�شيات  تطوير  يف  الإن�شانية 

�اكت�شب  بها  ترعرع  التي  املباركة  املوؤ�ش�شة 

فيها العديد من املهارات �املعرفة التي �شقلت 

هذا  على  بح�شوله  �اأ�شهمت  �شخ�شيته، 

اللقب.

مع  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  ناق�س  كما 

ال�شيخ  عبدالرحمن  الطالب  اخلري  �شفري 

براجمه اخلريية خالل الفرتة املقبلة، مقدًما له 

يكون  لكي  �التوجيه  �الإر�شادات  الن�شائح 

مبدًعا يف مهامه، متمنًيا له التوفيق �النجاح 

يف جميع ما �شيقوم به من جهد �ن�شاط.

�أمني عام �ملوؤ�ش�شة �مللكية لالأعمال 

�الإن�شانية ي�شتقبل عبد�لرحمن �ل�شيخ
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جمل�س ال�سفراء يف لندن يعينّ ال�سفري جاويد مالك رئي�ًسا لآ�سيا وال�سرق الأو�سط

انعقاد م�ؤمتر اأ�سدقاء البحرين الدويل يف مطلع العام القادم

متام اأبو�صايف:

نطاق  تو�صيع  ال�صفراء  جمل�س  اأعلن 

عملياته، لت�صمل ال�صرق الأو�صط وجنوب 

اآ�صيا للم�صاركة ب�صكل اأوثق مع احلكومة 

والقطاع اخلا�س يف هذه املنطقة.

 CVO وات  جيم�س  ال�صفري  وقال 

الربيطاين  ال�صفري  من�صب  �صغل  الذي 

اإن  والأردن  ولبنان  م�صر  من  كل  يف 

متميزة  جلنة  -وهي  ال�صفراء  »�صراكة 

ودبلوما�صًيا  �صفرًيا   50 من  موؤلفة 

واأمريكا  واأوروبا  املتحدة  اململكة  من 

الأو�صط  ال�صرق  منطقة  تعترب  واآ�صيا- 

لنا،  بالن�صبة  مهمة  منطقة  اآ�صيا  وجنوب 

العمل ب�صكل وثيق مع  اإىل  ونحن نتطلع 

احلكومات والقطاع اخلا�س، ل�صتك�صاف 

القت�صادي  التعاون  تعزز  التي  ال�صبل 

الإقليمي ودبلوما�صية ال�صركات وت�صوية 

ال�صفري  تعيني  وي�صعدنا  املنازعات، 

يف  عمل  لنا  اإقليمًيا  مديًرا  مالك  جاويد 

ال�صرق الأو�صط لعدة �صنوات«.

فريدة  منظمة  ال�صفراء  جمل�س  وُيعد 

 10 من  اأكرث  منذ  تاأ�ص�صت  اإذ  ومتميزة، 

�صنوات من قبل �صفراء رفيعي امل�صتوى، 

واأكرث  املتحدة  اململكة  من  خربة  وذوي 

�صركاء  خدم  خمتلفة.  دولة   14 من 

الدبلوما�صيني  اأعلى  عرب  ال�صفراء  جمل�س 

من  اأكرث  يف  ووزراء  ك�صفراء  العامل  يف 

موؤثرة  ُيعد جلنة  اإذ  دولة خمتلفة،  مائة 

للغاية، وعاملية، ولها و�صول وات�صالت 

القطاعني  يف  املهمني  القرار  �صانعي  مع 

احلكومي واخلا�س.

بتقدمي  ال�صفراء  جمل�س  ويقوم 

والقطاع  للحكومات  وامل�صاعدة  امل�صورة 

القت�صادية  الدبلوما�صية  يف  اخلا�س 

التجاري،  الفعالة، والتو�صع  واملوؤ�ص�صية 

يوفر  كما  النزاعات.  وحل  وال�صتثمار، 

للدبلوما�صيني  القيادة  على  التدريب 

احلكومية  ال�صركات  يف  والقادة 

يف  البارزة  الأ�صماء  ت�صمل  واخلا�صة. 

ال�صري   ،Ambassador Partnership

كوليكوت  بيرت   ،OBE اإلدون  �صتيوارت 

 ،KCVO براون  �صتيفن  ال�صري   ،CMG
جي،  اإم  �صي  كيه  باتي  ويليام  ال�صري 

�صي.اأ.  وات  جيم�س  �صيفر،  ريت�صارد 

وغريهم   ،Rubens Barbosaو  CMG
الكثري.

ملجل�س  الإقليمي  الرئي�س  عمل  وقد 

�صفرًيا  مالك  جاويد  ال�صفري  ال�صفراء 

ومبعوًثا  البحرين  لدى مملكة  لباك�صتان 

ا لباك�صتان يف منطقة اخلليج لعدة  خا�صً

ا رئي�س نادي الأعمال  �صنوات، وهو اأي�صً

الدبلوما�صي، وهي �صبكة عاملية من قادة 

اإىل تعزيز  الأعمال والدبلوما�صيني تهدف 

القت�صادية. الدبلوما�صية 

من جانبه، ك�صف ال�صفري جافيد مالك 

يف  م�صوؤولني  مع  جترى  مباحثات  عن 

للتح�صري  واخلا�س  احلكومي  القطاعني 

لعقد موؤمتر »ا�صدقاء البحرين الدوليني« 

يف مطلع العام القادم 2022. 

ال�صفري جافيد مالك: »ي�صرفني  وقال 

املرموقة  ال�صفراء  �صراكة  اأمثل  اأن 

من  العديد  ت�صم  التي  واملتميزة 

وامل�صوؤولني  وال�صفراء  الدبلوما�صيني 

اإدارتها.  البارزين يف جمل�س  احلكوميني 

ال�صرق  يف  الإقليمي  وجودها  خالل  من 

�صراكة  ت�صتعد  اآ�صيا،  وجنوب  الأو�صط 

القطاعني  مع  وثيق  ب�صكل  للعمل  ال�صفري 

العام واخلا�س ل�صتك�صاف اأوجه التاآزر 

القت�صادي  الن�صاط  التي تعزز  امل�صرتكة 

وت�صهل التجارة وال�صتثمار يف املنطقة«. 

وتابع »نحن جنري بالفعل مناق�صات 

املوؤمترات  لتنظيم  حمتملني  �صركاء  مع 

التي  الإقليمية  والقمم  والندوات  الدولية 

من  القت�صادي،  النتعا�س  على  تركز 

خالل مناذج الأعمال املبتكرة وامل�صتدامة 

يف عامل ما بعد كوفيد«.

كما عرب ال�صفري جواد مالك عن تقديره 

واحرتامه جلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة، وويل العهد �صاحب ال�صمو امللكي 

على  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

الإيجابية  و�صيا�صاتهم  وروؤيتهم  قيادتهم 

عاملًيا  مركًزا  البحرين  من  جعلت  التي 

لال�صتثمار والتجارة، والأحداث الدولية.

�صيعقد  ال�صفراء  جمل�س  اإن  وقال 

يف  الكربى  الدولية  موؤمتراته  من  ا  بع�صً

�صخ�صيات  �صتح�صر  اإذ  البحرين،  مملكة 

ووفود عاملية اإىل البحرين واملنطقة. وقال 

اإنه جترى بالفعل مناق�صات مع احلكومة 

وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�س يف البحرين، 

واإن  معهم،  كثب  عن  العمل  اإىل  ويتطلع 

كان  الدوليني  البحرين  اأ�صدقاء  موؤمتر 

العام، ولكن نظًرا حلالة  له هذا  خمطًطا 

اأن ي�صمح الو�صع  كوفيد، �صُيعقد مبجرد 

بذلك يف اأوائل عام 2022.

دعت لال�ستمرار يف الر�ساعة لأط�ل فرتة حتى عمر �سنتي.. عجالن لـ»الأيام«:

ارتفاع ن�سبة الر�ساعة الطبيعية يف البحرين لأكثـر من 35 %
خديجة العرادي:

باإدارة  التغذية  ق�صم  رئي�س  اأفادت 

الدكتورة  ال�صحة  وزارة  العامة  ال�صحة 

بثينة عجالن باأن اآخر الح�صاءات الر�صمية 

ممار�صة  ن�صبة  يف  ملحوظاً  ارتفاعاً  تظهر 

الر�صاعة الطبيعية احل�صرية يف البحرين، 

يف   ،%35.3 ن�صبة  متثل  اأنها  اإىل  م�صرية 

الأغذية  مع  الطبيعية  الر�صاعة  ت�صكل  حني 

بعدما   %  46.3 اأ�صهر   6 لنحو  التكميلية 

كانت  تتجاوز  ل   2010 العام  يف  كانت 

.%7.2

وقالت عجالن: »اإن النمو املطرد ل�صوق 

منتجات بدائل لنب الأم )احلليب ال�صناعي( 

وطرق الرتويج والت�صويق امل�صللة ت�صببت 

يف  الطبيعية  الر�صاعة  ن�صبة  هبوط  يف 

احلثيثة  اجلهود  اأن  غري   ،2010 العام 

مع  بالتعاون  انطلقت  التي  ال�صحة  لوزارة 

الر�صاعه  لدعم  العاملية  ال�صحة  منظمة 

ال�صيا�صات  الطبيعية عرب حتديث وحت�صني 

ال�صحية الوطنية«.

التحديثات  تلك  اأبرز  »من  واأ�صافت 

بتنظيم   2018 ل�صنة  رقم7  قرار  �صدور 

ا�صتعمال  على  الرقابة  و�صوابط  اإجراءات 

والأغذية  الأم  لنب  بدائل  وترويج  وت�صويق 

التكميلية وقرار اعادة ت�صكيل جلنة الوطنية 

لدعم الر�صاعه والذي ت�صمن عدة مبادرات 

الر�صد  اآلية  وتنفيذ  و�صع  اأبرزها  وجهود 

والرقابة على منافذ ال�صترياد ونقاط البيع 

املخالفات  من  خلوها  ل�صمان  والت�صويق 

لقرار دعم الر�صاعة الطبيعية، والرقابة على 

الرتويج والت�صويق لبدائل لنب الم واغذية 

والرتويج  امل�صللة  الدعاءات  ملنع  الأطفال 

غري املالئم، والت�صجيع على تطبيق مبادرة 

امل�صت�صفيات ال�صديقة لالأطفال يف املوؤ�ص�صات 

الأم  وتثقيف  توعية  على  والعمل  ال�صحية 

ورفع وعيها باأهمية الر�صاعة بالإ�صافة اإىل 

الدعم املجتمعي، كل ذلك �صجع على  توفري 

الجتاه للر�صاعة الطبيعية«.

وذكرت انه مت ت�صجيل ما يزيد عن 300 

منتج لبدائل لغذية الطفال منذ 2018 مل 

ي�صبق لها الت�صجيل مطلقاً ل�صمان �صالمتهم 

والدعاءات  املنا�صب  غري  الرتويج  ومنع 

انخفا�س  ذلك  عن  نتج  كما  لالم،  امل�صللة 

كبري يف املخالفات املر�صودة يف املوؤ�ص�صات 

ال�صحية وال�صواق ت�صل اىل اقل من %10، 

لغذية  منتجات  اي  مترير  عدم  جانب  اىل 

الدرا�صة  بعد  ال  عنها  العالن  او  الطفال 

بوزارة  التغذية  ق�صم  قبل  من  والرتخي�س 

ال�صحة.

الحتفال  مبنا�صبة  كلمة  يف  وقالت 

الر�صاعة  »اإن  العاملي:  الر�صاعة  باأ�صبوع 

اإن  حيث  والأمان  احل�صن  هي  الطبيعية 

حمدد  هي  الطفولة  مرحلة  يف  التغذية 

امل�صتقبل، لذلك مت  الفرد يف  رئي�صي ل�صحة 

اإطالق اأ�صبوع الر�صاعة الطبيعية والذي يتم 

اأغ�صط�س  من  الأول  يف  �صنوياً  به  الحتفال 

اأجل تعزيز  اأغ�صط�س، من  ال�صابع من  حتى 

ون�صر  الطبيعية  الر�صاعة  ودعم  وحماية 

الوعي باأهمية الر�صاعة الطبيعية«.

الأ�صبوع  اهداف  بني  من  اأن  واأو�صحت 

الر�صاعة  قرار  تر�صيخ  للر�صاعة  العاملي 

ال�صحية  التنمية  حت�صني  الطبيعية، 

وتاأ�صي�س  والقت�صادية،  والجتماعية 

جمتمع داعم للر�صاعة الطبيعية.

غذاء  الأم  حليب  اإن  العجالن  وذكرت 

اهلل  فميزه  مثيل  له  لي�س  ومميز  فريد 

برتكيبته املثلى فهو غني بالأج�صام امل�صادة 

الغذائية وم�صادات الك�صدة ول  والعنا�صر 

ميكن تعوي�صه �صناعيا ول يقارن باأي بديل 

اآخر، حليب الأم معقم اإلهياً ول داعي للقلق 

ومتوافر  والتعقيم، جماين  التح�صري  ب�صاأن 

ب�صكل دائم وم�صتمر، درجة حرارته طبيعيا 

منا�صبة للطفل كما وتتغري خوا�صه.

يف  ال�صتمرار  �صرورة  على  و�صددت 

الر�صاعة الطبيعية لأطول فرتة ممكنة حتى 

تتغري  الم  حليب  ان  حيث  ال�صنتني  عمر 

حيث  الطفل،  احتياجات  بح�صب  خوا�صه 

والوحيد  ال�صامل  الغذاء  الم  حليب  يكون 

للر�صيع ول يحتاج اىل اي غذاء اخر خالل 

وي�صتمر  عمره  من  الوىل  ال�صهور  ال�صتة 

الطفل  احتياجات  ن�صف  نحو  تغطية  يف 

التغذوية اأو اأكرث من ذلك خالل ال�صطر الثاين 

من العام الأّول، ونحو ثلث تلك الحتياجات 

خالل العام الثاين من حياته.

فوائد  ابرز  عن  العجالن  وحتدثت 

الر�صاعة الطبيعية للطفل والم، مبينة انها 

بالن�صبة للطفل تعزز من مناعة الطفل وتقي 

ال�صكري  ومر�س  باللتهابات  الإ�صابة  من 

القلب  اأمرا�س  التنف�س،  اجلهاز  واأمرا�س 

املفاجئ  الر�صيع  موت  ومتالزمة  وال�صمنة 

احلليب  بح�صا�صية  الإ�صابة  من  تقلل  كما 

الأكزميا،  وح�صا�صية  وال�صهال  واملغ�س 

وترفع من معدل الذكاء IQ ب�صكل ملحوظ، 

حليب الأم يحتوي على كمية عالية من املاء، 

الأ�صهر  خالل  املاء  طفلك  لإعطاء  داعي  ول 

ال�صتة لتجنب الإ�صابة بت�صمم املاء.

الر�صاعة  فوائد  �صيما  ل  وتابعت 

من  كالوقاية  الم  �صحة  على  الطبيعية 

وداء  واملبي�س  الثدي  ب�صرطان  الإ�صابة 

القلب وكما  الثاين واأمرا�س  النوع  ال�صكري 

اثناء  املكت�صب  الوزن  فقدان  على  ت�صاعد 

احلرارية  ال�صعرات  من حرق  وتزيد  احلمل 

اجل�صدي  والتقارب  الرتابط  اإىل  بالإ�صافة 

الرتباط  يعزز  الذي  الب�صري  والتوا�صل 

ال�صحة  ويحفظ  والطفل  الأم  بني  العاطفي 

الإ�صابة  وتقليل  لالأم  املتوازنة  النف�صية 

باكتئاب ما بعد الولدة، الر�صاعه الطبيعية 

حجمه  اإىل  الرحم  عودة  يف  كثريا  ت�صاعد 

الطبيعي بعد الولدة والتباعد بني الولدات 

وجتنب احلمل ال�صريع.

د. بثينة عجالن

زايد: تعزيز ال�سياحة العالجية وبناء 

م�ست�سفيي يف اجلن�بية وال�سمالية

اأكد النائب الثاين لرئي�س جمل�س النواب علي زايد 

حمد  امللك  مل�صت�صفى  الناجحة  التجربة  تكرار  اأهمية 

بعد  وال�صمالية،  اجلنوبية  حمافظتي  يف  اجلامعي 

العالج  تقدمي  يف  تفوقها  امل�صت�صفى  اإدارة  اأثبتت  اأن 

وجناح  والدقيقة،  املتقدمة  الطبية  الأجهزة  وجلب 

اإجراء عمليات جراحية نوعية يف  الطواقم الطبية يف 

املنطقة، ما و�صعها يف م�صتوى ريادي على كثري من 

امل�صت�صفيات خليجًيا وعربًيا؛ نظًرا ملا يتم توفريه من 

اإمكانات �صحية عالية.

وا�صتقطاب  العالجية  ال�صياحة  اأن  اإىل  واأ�صار 

ال�صحية  واملراكز  امل�صت�صفيات  لبناء  الأموال  روؤو�س 

النوعية واملتخ�ص�صة �صوف ت�صهم يف جعل البحرين 

وجهة �صياحية للعالج، وال�صتفادة من جتارب بع�س 

اأجل  من  لها  العامل  �صعوب  ت�صتقطب  التي  الدول 

ثقة  من  تكت�صبه  وما  املنا�صب،  العالج  على  احل�صول 

يف نوعية العالج وم�صتوى تقدمي اخلدمات ال�صحية.

وقال اإن بناء امل�صت�صفيات من �صاأنه توفري وظائف 

والتقنية  الطبية  املجالت  جميع  الوطنية يف  للكوادر 

ال�صباب  من  ممكن  عدد  اأكرب  لي�صتوعب  والإدارية، 

الوظائف  �صح  ظل  يف  العمل  عن  الباحث  البحريني 

الوظائف  توفري  اأهمية  اإىل  م�صرًيا  وعاملًيا،  حملًيا 

وا�صتغالل الطاقات ال�صبابية وما ميلكونه من علم من 

معرفة يف بناء الوطن يف خمتلف القطاعات.

واأعرب النائب علي زايد عن تطلعه لنتائج اخلطة 

الوطنية لل�صحة يف مملكة البحرين لالأعوام 2016-

اإذ  اإحدى املبادرات الوطنية املهمة،  2025 التي متثل 

على  املهمة  املبادرات  اإحدى  العالجية  ال�صياحة  تعد 

امل�صت�صفيات  من  عدد  ح�صول  مع  خا�صة  اأجندتها، 

واملحلية  الدولية  العتماد  �صهادات  على  اخلا�صة 

التقنيات  وتوافر  اجلودة،  �صمان  برامج  وتطبيق 

الطبية احلديثة.

علي زايد

ارتفعت اإىل 143 ملي�ن دينار مبقدار 1500 % يف عام واحد فقط

طفرة يف تداول العمالت الرقمية يف البحرين يف العام اجلاري
حمرر ال�صوؤون املحلية:

حجم  اأن  حكومية  بيانات  تظهر 

مملكة  يف  الرقمية  والعمالت  التداول 

العام  الأول من  الربع  ارتفع يف  البحرين 

اجلاري لي�صل اإىل 143 مليون دينار، بعد 

الربع  يف  فقط  دينار  ماليني   9 كانت  اأن 

بزيادة  وذلك  املا�صي،  العام  من  الأول 

واحد  عام  من 1500% يف  اأكرث  مقدارها 

التداول  اأرقام  فقط، مبا يعك�س طفرًة يف 

بهذه العمالت.

مذكرة  -وفق  البيانات  وت�صري 

حكومية للنواب- اإىل اأن م�صرف البحرين 

خمت�صة  وحدة  اإن�صاء  اإىل  عمد  املركزي 

ت�صمى  املالية  التكنولوجيا  جمال  يف 

والبتكار«؛  املالية  التكنولوجيا  »وحدة 

البتكارات  حول  ال�صوق  اأبحاث  لإجراء 

وو�صع  املايل،  القطاع  يف  حتدث  التي 

ا�صرتاتيجيات لال�صتفادة من التكنولوجيا 

النا�صئة.

كما تفيد املذكرة باأن امل�صرف رّخ�س 

خدمات  ملزاولة  الآن  حتى  فقط  ل�صركتني 

العمالت الرقمية، الأوىل ُمنحت الرتخي�س 

مار�س  يف  والأخرى   ،2019 يوليو  يف 

املا�صي.

اإطار عمل  اأ�صدر  امل�صرف  اأن  وذكرت 

يتيح  الذي  التجريبية  الرقابية  البيئة 

خدمات  مزّودو  فيهم  مبن  للمنت�صبني، 

خدماتهم  جتربة  الرقمية،  العمالت 

بالتعاون  حمدود  مدى  على  واأنظمتهم 

طلب  قبل  املالية  التكنولوجيا  وحدة  مع 

الرتخي�س ملزاولة الن�صاط.

واأكدت احلكومة اأن م�صرف البحرين 

املركزي يويل اأهمية كربى حلماية حقوق 

الأطر  بت�صكيل  قام  واأنه  امل�صتثمرين، 

التنظيمية على هذا الأ�صا�س.

�صخ�س  لأي  ميكن  ل  اإنه  وقالت 

هذه  اأحد  مزاولة  اعتباري  اأو  طبيعي 

احل�صول  دون  البحرين  يف  الأن�صطة 

امل�صرف  قبل  من  الالزم  الرتخي�س  على 

املن�صو�س  املتطلبات  جميع  وا�صتيفاء 

عليها يف قوانني وقواعد ال�صرف، م�صيفة 

خدمات  ملزّودي  الرتخي�س  فئات  اأن 

فئات  اأربع  اإىل  تنق�صم  امل�صفرة  الأ�صول 

وفًقا لالأن�صطة املرّخ�صة من قبل امل�صرف 

مزاولة  لهم  للمرّخ�س  وميكن  فئة،  لكل 

ن�صاط اأو اأكرث من اأن�صطة الأ�صول امل�صفرة 

»امل�صرف  اإن  احلكومة  وقالت  املنظمة. 

�صكاوى  مع  فوري  ب�صكل  ي�صتجيب 

العمالء املقدمة �صد اأي من املرّخ�س لهم، 

�صمان  حني  اإىل  التتبع  على  ويحر�س 

التو�صل اإىل حل مر�س، كما يقوم الرقابة 

لهم عن  املرّخ�س  املكتبية وامليدانية على 

اأو  الدورية  التفتي�صية  الزيارات  طريق 

املفاجئة اإذا ما تطلب الأمر«.

واأ�صافت: »يجب على مزّودي خدمات 

امل�صرف  موافقة  طلب  امل�صفرة  الأ�صول 

م�صفر  اأ�صل  اأي  عر�س  قبل  املركزي 

يتبعها  التي  للمعايري  وفًقا  للتداول، 

امل�صرف لتقييم الطلب«.

القب�س على �سخ�س قام ب�سرقة 

م�س�غات ذهبية من اأحد املحال

متكنت مديرية �صرطة املحافظة اجلنوبية من القب�س 

على �صخ�س )38 عاما( قام ب�صرقة م�صوغات ذهبية من 

اأحد املحالت باملحافظة.

بالواقعة،  بالغاً  تلقي  فور  اأنه  املديرية  واأو�صحت 

با�صرت على الفور عمليات البحث والتحري والتي اأ�صفرت 

باأنه  تبني  عليه، حيث  والقب�س  املذكور  هوية  عن حتديد 

من  لعدد  ومطلوب  الأخرى  الق�صايا  من  بعدد  متورط 

الإجراءات  اتخاذ  جار  اأنه  اإىل  م�صريًة  الأمنية،  املديريات 

القانونية الالزمة متهيداً لإحالة املقبو�س عليه اإىل النيابة 

العامة.

املراحل  مبختلف  وطالبة  طالًبا   131 دخل 

الوا�صع  ال�صطناعي  الذكاء  عامل  باملدار�س  التعليمية 

واملمتع، �صمن برنامج وزارة الرتبية والتعليم ال�صيفي 

الفرتا�صي.

حمطات   4 يف  وا�صح  بتفاعل  الطلبة  و�صارك 

تعليمية يف هذا املجال، اإذ ا�صتملت املحطة الأوىل على 

اإليه،  مفهوم الذكاء ال�صطناعي، والتطور الذي و�صل 

تعلم  فقد  الثانية  املحطة  يف  اأما  بالإن�صان،  وعالقته 

الروبوت لإنقاذ املحيطات والبحار  امل�صاركون برجمة 

برجمة  على  تعرفوا  الثالثة  املحطة  ويف  التلوث،  من 

يعتمد  والذي  للموبايل،  البارع«  »املتحدث  تطبيق 

ونطقها،  الكلمات  حتليل  يف  ال�صطناعي  الذكاء  على 

فيما تعلموا يف املحطة الرابعة برجمة تطبيق »معامل 

بالدي« للموبايل، الذي يعتمد على الذكاء ال�صطناعي 

يف التعريف مبملكتنا الغالية واأهم الأماكن الرتفيهية 

وال�صياحية فيها.

الأ�صتاذ  الك�صفي  القائد  الن�صاط  تنفيذ  توىل  وقد 

�صالح اأحمد بوعنق، معلم الر�صم التقني مبعهد ال�صيخ 

يف  املعتمد  واملدرب  للتكنولوجيا،  �صلمان  بن  خليفة 

املهارات احلياتية والذكاء ال�صطناعي.

131 طالًبا يتدرب�ن على
 برامج الذكاء ال�سطناعي

ال�سفري جافيد مالك
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اإنها  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  قالت 

عقدت �سباح اأم�س اللقاء التن�سيقي مع املاآمت 

مملكة  ملحافظات  الن�سائية  واحل�سينيات 

املرئي  الت�سال  تقنية  عرب  وذلك  البحرين، 

وممثلي  رئي�سات  من  وا�سعة  ومب�ساركة 

املاآمت يف اإطار ا�ستعدادات الإدارة والتن�سيق 

امل�ستمر لإحياء مو�سم عا�سوراء.

ويف م�ستهل اللقاء، ثّمن رئي�س الأوقاف 

التوجيهات  ال�سالح  يو�سف  اجلعفرية 

الدائمة حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�سى  بن 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن 

برعاية  الهتمام  ب�ساأن  الوزراء،  جمل�س 

ال�سعائر الدينية، ل �سيما مو�سم عا�سوراء، 

امل�ستويات  كل  على  املقدمة  والت�سهيالت 

قلوب  على  العزيزة  املنا�سبة  هذه  لإحياء 

اجلميع على النحو الأف�سل.

»اإن  اجلعفرية:  الأوقاف  رئي�س  وقال 

اجلهات  وجميع  الطبي  الوطني  الفريق 

الأجواء  توفري  على  حري�سون  الر�سمية 

املنا�سبة لإحياء ال�سعائر احل�سينية للرجال 

والن�ساء على حد �سواء، وبعد درا�سة دقيقة 

م�سكورة  الر�سمية  اجلهات  وافقت  و�ساملة 

على افتتاح املاآمت الن�سائية التي ي�سل عددها 

الحرتازية،  ال�سوابط  وفق  ماأمت  اإىل 300 

املجتمع،  وعي  على  دائًما  تراهن  والدولة 

البحرينية  املراأة  اإ�سهامات  عالًيا  ونقدر 

البطويل  دورها  �سيما  ل  املجالت  �ستى  يف 

وتواجدها  الأمامية  ال�سفوف  يف  والفاعل 

والعالج  العزل  مراكز  خمتلف  يف  املوؤثر 

واحلمالت الوطنية للفح�س والتطعيم«.

و�سّدد ال�سالح على وعي وحر�س املاآمت 

الحرتازية  الإجراءات  تطبيق  على  كافة 

ووزارة  الطبي  الوطني  الفريق  من  املعلنة 

ال�سحة ووزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية 

اللتزام  يف  تتمثل  والتي  والأوقاف، 

لآلية  وفًقا  املحددة  ال�سوابط  بتطبيق 

الإ�سارة ال�سوئية، كما مت حتديد الإجراءات 

مبا  امل�سجلة  باملاآمت  اخلا�سة  الحرتازية 

من  للحد  الوطنية  اجلهود  دعم  يف  ي�سهم 

�سحة  على  وحفاًظا  الفريو�س  انت�سار 

ال�سماح  كالآتي:  وهي  اجلميع،  و�سالمة 

الطاقة  من   %30 بن�سبة  املاأمت  بدخول 

واملتعافني  للمتطعمني  للماأمت  ال�ستيعابية 

فقط من خالل اإبراز ال�سعار باللون الأخ�سر 

ت�سجيل  مع  واعي«،  »جمتمع  تطبيق  يف 

الكمامات  بيانات احل�سور واللتزام بلب�س 

التباعد  معايري  ومراعاة  الوقت  طوال 

الجتماعي.

لالإجراءات  وفًقا  اأنه  ال�سالح  ونّوه 

مع  يتنا�سب  مبا  ال�سرورية  ال�سحية 

الإ�سارة  �سبق  كما  فاإنه  الراهنة  الظروف 

املاأكولت  بتقدمي  ال�سماح  يتم  لن  اإليه 

ا  وخ�سو�سً جتمعات  اأية  ملنع  وامل�سروبات 

ال�سماح  وعدم  املاأمت،  خارج  الفئات  من 

م�سافة  ترك  واأهمية  الأطفال،  بح�سور 

والآخر،  �سخ�س  كل  بني  الأقل  على  مرتين 

وتوفري املعقمات واللتزام بلب�س الكمامات 

ال�سحية  املرافق  وغلق  الوقت  طوال 

امل�ستمعني بني  تنقل  املياه(، وعدم  )دورات 

�سمح  ل  اإ�سابات  اأية  فر�س  لتقليل  املاآمت 

وبعد  قبل  املاآمت  عند  التجمع  وجتنب  اهلل، 

الورقية  الكتب  ا�ستخدام  وعدم  القراءة، 

والكتفاء بالقراءة من الأجهزة ال�سخ�سية.

التزام  »بقدر  ال�سالح،  واأ�ساف 

الحرتازية  والإجراءات  بال�سوابط  اجلميع 

�ست�سري  الأمور  فاإن  ال�سادرة  ال�سرورية 

باأن  ثقة  على  ونحن  ال�سحيح،  الجتاه  يف 

اجلميع ي�سعى لأن تقام هذه ال�سعائر على 

الوجه الأكمل واأن ن�سهم جميًعا يف احلفاظ 

كبرية  اإجنازات  من  اململكة  حققته  ما  على 

يف مواجهة الوباء، ول نريد اأن نفقد عزيًزا 

علينا ب�سبب اأي تهاون اأو تق�سري، لذلك فاإن 

امل�سوؤولية ال�سرعية والوطنية كبرية وتقع 

على عاتق اجلميع، فال مبن تكاتف اجلهود 

والعمل �سوًيا للحفاظ على �سحة و�سالمة 

حثيث  ب�سكل  تعمل  والإدارة  اجلميع، 

�ساخًنا  خًطا  ووفرت  عمل  فرق  و�سكلت 

اإدارات  ا  وخ�سو�سً املجتمع  مع  للتوا�سل 

املاآمت، كما �سيتم توزيع الإر�سادات ال�سحية 

على جميع املاآمت يف مملكة البحرين«.

ومن جانبهن، اأعربت رئي�سات وممثالت 

مملكة  حمافظات  يف  واحل�سينيات  املاآمت 

بكل  والتزامهن  ثقتهن  عن  كافة  البحرين 

الفريق  من  املقررة  ال�سحية  الإجراءات 

لإحياء  املخت�سة  واجلهات  الطبي  الوطني 

مو�سم عا�سوراء ب�سحة واأمان، حيث تهدف 

هذه الإجراءات وال�سوابط اإىل حتقيق حفظ 

و�سالمة اجلميع.

خديجة  ا�ستعر�ست  الإطار،  هذا  ويف 

منطقة  يف  البنني  اأم  ماأمت  ممثلة  املاجد 

من  والعديد  املاأمت  اإدارة  جهود  دم�ستان 

للتوعية  فرق  ت�سكيل  يف  الأخرى  املاآمت 

الإجراءات،  وتطبيق  والتنظيم  والتثقيف 

عاٍل  قدر  على  البحرينية  املراأة  باأن  منوهة 

رئي�سية يف  باأدوار  امل�سوؤولية وتنه�س  من 

والتعليم  ال�سحة  يف  ا  وخ�سو�سً املجتمع 

الإجراءات  تطبيق  على  ت�سرف  التي  وهي 

الأعمال  وقطاع  املدار�س  من  الكثري  يف 

واملوؤ�س�سات، موؤكدة اأن الوعي الذي و�سلت 

اإليه املراأة البحرينية يف كل املجالت كفيل 

يف  بال�سوابط  اللتزام  م�ستوى  يكون  باأن 

اأ�سوة  املن�سود  بامل�ستوى  الن�سائية  املاآمت 

باملاآمت الرجالية.

ال�ستف�سارات  على  بالرد  اللقاء  وختم 

اأكد  حيث  املاآمت  وممثالت  رئي�سات  من 

الإمام  ذكرى  لإحياء  ا�ستعدادهم  اجلميع 

الكامل  اللتزام  ظل  يف  )ع(  احل�سني 

الهادفة لتحقيق �سحة و�سالمة  بال�سوابط 

امل�ساركون  بينهم  ومن  كافة  املجتمع  اأفراد 

يف هذه املنا�سبة العزيزة.

الأوقاف اجلعفرية تعقد اللقاء التن�صيقي مع اإدارات املاآمت الن�صائية.. ال�صالح:

فتـح 300 ماأتـم ن�صائـي م�صـّجل ونراهـن علـى اللتـزام بالحتـرازات

خالل لقائه مبنت�صبي برنامج »هايبو« القيادي.. الع�صفور:

البحرين ت�صع ثقتها يف ال�صباب لتحقيق تطلعاتها الوطنية

الع�سفور  اأحمد  اأ�سامة  امل�ست�سار  قال 

مملكة  اإن  ال�سورى  ملجل�س  العام  الأمني 

الكوادر  يف  ثقتها  ت�سع  ما  دائًما  البحرين 

الدوام قدرتها على  اأثبتت على  التي  ال�سابة 

اإدارة التحّديات املختلفة ودفع عجلة البتكار 

ال�سباب  موا�سلة  اأهمية  موؤكًدا  والتطوير، 

الإدارية،  اخلربات  اكت�ساب  يف  جلهودهم 

ودجمها مع خربات علمية وتدريبية من اأجل 

الوطنية،  واملبادرات  باملخرجات  الرتقاء 

اأو  احلكومي  العمل  جمال  يف  كانت  �سواء 

حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  اخلا�س،  القطاع 

واإدارة  منهم  املتوقعة  الوطنية  التطلّعات 

عملية التنمية يف اململكة. 

الدفعة  مبنت�سبي  لقائه  لدى  ذلك  جاء 

 »HIPO Youth« برنامج  من  الثالثة 

الت�سال  تقنية  عرب  ال�سبابية  للقيادات 

اأغ�سط�س   1 بني  ما  يعقد  والذي  املرئي، 

معهد  بني  ما  بتعاون  �سبتمرب 2021،  و8 

ال�سباب  �سوؤون  ووزارة  العامة  الإدارة 

البحرين  اإجناز  اإىل  بالإ�سافة  والريا�سة 

للدرا�سات  البحرين  ومعهد  وجافكون 

امل�سرفية واملالية. 

ال�سورى  ملجل�س  لعام  الأمني  واأ�ساف 

يف  املتمّثلة  الوطنية،  امل�سوؤولية  اأن 

من  م�ستوى  اأعلى  تقدمي  على  احلر�س 

والقادة  امل�سوؤولني  جميع  يحملها  الأداء، 

م�سرًيا  واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  يف 

نقل  عليهم  حتّتم  امل�سوؤولية  هذه  اأن  اإىل 

الناجح  الأداء  الإدارية وممار�سات  خرباتهم 

مع �سرورة  ال�سباب،  اإىل  بها  يعملون  التي 

احلر�س على تاأهيلهم ليتمّكنوا من الرتقاء 

باملخرجات الوطنية وتطوير عجلة التنمية 

والإبداع  البتكار  توظيف  اإغفال  دون  من 

ملواكبة الطموحات والروؤى الوطنية. 

بن  حممد  رائد  الدكتور  اأكد  جهته،  من 

العامة  الإدارة  ملعهد  العام  املدير  �سم�س 

 »HIPO Youth« برنامج  اأن  »بيبا« 

يهدف  اإدارية،  خربة  بيت  اليوم  اأ�سحى 

تاأهيل  اإىل  خالله  من  و�سركاوؤه  املعهد 

مهاراتها  وتطوير  ال�سابة  الوطنية  الكوادر 

الإداري  العمل  اأجل تويّل زمام منظومة  من 

الإدارية  واخلربات  املمار�سات  لأف�سل  وفًقا 

الربنامج  اأن  مو�سًحا  العلمية،  واملنهجيات 

ي�سهم يف �سناعة جيل واٍع وقادر على و�سع 

ا�ست�سرافية  اإدارية  ا�سرتاتيجيات  وتنفيذ 

تواكب التطلعات التنموية ململكة البحرين.

واأ�ساف د. بن �سم�س اأن برنامج هايبو 

لن يكتفي بتطوير وتاأهيل ال�سباب باخلربات 

�سيجعلهم  بل  فقط،  والأكادميية  املهنية 

�سبابية  مبادرات  ابتكار  جتربة  يخو�سون 

مملكة  يف  ال�سبابي  القطاع  تخدم  فعلية 

امل�ساريع  من  جمموعة  خالل  من  البحرين، 

منهم  ت�ستلزم  والتي  منهم  �ستطلب  التي 

توظيف اخلربات والتجارب التي اكت�سبوها.

موؤكًدا اأن احلل النهائي يتمثل يف اإعادة تخطيط املنطقة بالكامل

الدوي: هدم عقارات لتوفري مواقف �صيارات يف »ثانية املحرق«

نائب  الدوي  ح�سن  قال 

رئي�س جمل�س املحرق البلدي 

اإن  الثانية  الدائرة  ممثل 

ال�سيارات  مواقف  م�سكلة 

هي م�سكلة قدمية يف املحرق 

بع�س  اإىل  م�سريًا  القدمية، 

اأر�س  على  املطبّقة  احللول 

الواقع.

اجلهود  اإن  وتابع: 

جمل�س  بني  ما  امل�سرتكة 

واجلهاز  البلدي  املحرق 

الأ�سغال  ووزارة  التنفيذي 

و�سوؤون البلديات والتخطيط 

البحرين  وهيئة  العمراين 

عن  اأ�سفرت  والآثار  للثقافة 

متمثلًة  احللول  من  عدد 

�ساحات  من  عدد  اإيجاد  يف 

املفتوحة  ال�سيارات  مواقف 

داخل الفرجان.

ال�ساحات  هذه  اآخر  بالقول:  وزاد 

الذي   209 جممع  يف  �ساحة  هي  امل�ستخدمة 

ُيعد من املجمعات القدمية والذي يتحّمل نحو 

25 مركبة، م�سرًيا اأنه ي�سعى لإزالة عقار اآخر 

جناح  حال  يف  وي�سع  ال�ساحة  لهذه  مال�سق 

 50 جمموعه  مبا  اأخرى،  مركبة   25 العمل 

مركبة.

عقارات   3 هدم  على  املوافقة  مّتت  كما 

القادمة تقع يف جممعات 203  الأ�سهر  خالل 

ا�ستيعابها حوايل  و205 و206، يبلغ حجم 

100 مركبة، ومن املتوقع اأن يكون هذا العمل 

مبثابة تغيري جذري يف طبيعة املنطقة.

بح�سب   - موؤخًرا  املنفذة  احللول  ومن 

الدوي - توفري 150 موقًفا تخدم جممع 205 

و206 من خالل فتح مواقف حديقة الكازينو 

باأ�سعار  املجمعني  لقاطني  البلدية  وكراج 

رمزية يهدف حت�سيلها اإىل التنظيم واحل�سر 

�سيخ�سع  البلدية  كراج  اأن  علًما  والرقابة. 

مل�سروع تطوير يخدم املنطقة ويت�سمن كذلك 

املوافقة  ومتت  لالأهايل.  �سيارات  مواقف 

الكازينو  حديقة  ر�سيف  من  جزء  قطع  على 

نحو  لوقوف  كافية  م�ساحة  �سي�سيف  مما 

جانبي  اأحد  على  وذلك  اإ�سافية،  مركبة   30

احلديقة.

العقارات  هذه  هدم  اإن  الدوي:  وقال 

اإ�سافة  واحدة  دفعًة  الأهداف  من  عدًدا  يحقق 

من  الأهايل  يعاين  حيث  املواقف،  توفري  اإىل 

هذه العقارات كونها بوؤرة لتلويث البيئة من 

خالل القوار�س واحل�سرات، ناهيك عن اخلطر 

الجتماعي والأمني والأخالقي من خالل دخول 

�سعاف النفو�س، اإ�سافًة اإىل ت�ساقط اأجزاء من 

هذه املنازل لت�سكل خطًرا على �سالمة القاطنني 

حول هذه املنازل واملارة.

ورغم كل هذه اجلهود اإل اأن اأزمة مواقف 

عدد  الدوي  مقدًرا  موجودة،  تظل  ال�سيارات 

باآلف  نهائًيا  امل�سكلة  حلل  الكافية  املواقف 

كونها  للمواقف  البيوت  لفتقار  نظًرا  املواقف 

ا  من الطراز القدمي الذي ل ي�سمل موقًفا خا�سً

)كراج( ويف كل منزل ما ل يقل عن �سيارتني 

متال�سقة  البيوت  اأن  كما  �سيارات،  اأربع  اإىل 

ومكتظة، وال�سوارع �سيقة.

اإعادة  يف  يكمن  النهائي  احلل  موا�سالً: 

م�سروع  خالل  من  بالكامل  املنطقة  تخطيط 

وذلك  القدمي،  املحرقي  الطراز  على  اإ�سكاين 

�سيفيد  مما  الأثرية،  املنازل  على  احلفاظ  مع 

وتلبية  املنطقة  خ�سو�سية  على  احلفاظ  يف 

قدمت  حيث  الإ�سكانية،  الطلبات  من  العديد 

من خالل  درا�سته  وتتم  املجل�س  اإىل  امل�سروع 

اللجان املخت�سة.

النعيمي ي�صتعر�ض الإجراءات 

الحرتازية املزمع اتخاذها يف العام اجلديد

مبملكة  العاملية  ال�سحة  منظمة  مكتب  ممثل  اأ�سادت 

بالإجنازات  عطاطرة  غالب  ت�سنيم  الدكتورة  البحرين 

التعليم  املتميزة لوزارة الرتبية والتعليم يف تقدمي خدمة 

للجميع،  التعليم  على  والتاأكيد  العالية،  اجلودة  ذات 

)كوفيد-19(،  كورونا  جائحة  خالل  تقدميها  امتد  والتي 

جلميع  نوعية  خدمات  تقدمي  يف  الوزارة  ا�ستمرت  اإذ 

الطالب، م�سريًة اإىل الدرو�س امل�ستفادة والإجنازات الرائعة 

ا ما يتعلق بتنفيذ  ململكة البحرين يف هذا املجال، خ�سو�سً

الدرو�س والتعاون والتن�سيق بني وزارة الرتبية والتعليم 

لتكون  الوزارتني  بني  الدوؤوب  والعمل  ال�سحة،  ووزارة 

املدر�سة بيئة �سحية متكاملة.

جاء ذلك خالل لقائها مع الدكتور ماجد بن علي النعيمي 

وزير الرتبية والتعليم الذي قدم اإليها �سرًحا حول اخلدمات 

بفئاتهم  الطلبة  لرعاية  الوزارة  تقدمها  التي  ال�سحية 

اإجراءات  من  نفذته  وما  التعليمية،  املراحل  بجميع  كافة 

احرتازية وخدمات تعليمية عن ُبعد خالل فرتة اجلائحة، 

ا منها على ا�ستدامة العملية التعليمية، مثل الدرو�س  حر�سً

مت  التي  املتلفزة  والدرو�س  التعليمية،  والبوابة  املركزية، 

ت�سويرها يف ا�ستوديو خم�س�س لهذا الغر�س يف مدر�سة 

وادي ال�سيل، والدرو�س عرب قنوات اليوتيوب وعددها 14 

قناة مبا فيها قناة لذوي الحتياجات اخلا�سة، م�سرًيا اإىل 

الدرا�سي  العام  التعليمية خالل  للبوابة  الزيارات  عدد  اأن 

املن�سرم قد جاوز 68 مليون زيارة لال�ستفادة من خدماتها.

الحرتازية  الإجراءات  حول  �سرًحا  الوزير  قّدم  كما 

وذلك  اجلديد،  الدرا�سي  العام  بداية  مع  اتخاذها  املزمع 

ال�سحي،  الو�سع  يف  وامل�ستجدات  املعطيات  ح�سب 

لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  مع  بالتن�سيق 

كورونا )كوفيد-19(، بعد موافقة اللجنة التن�سيقية.

امل�ساعد  الوكيل  الهاجري  الدكتورة مرمي  اللقاء  ح�سر 

لل�سحة العامة بوزارة ال�سحة، والأ�ستاذة كفاية العنزور 

امل�سوؤولني  من  وعدد  التعليمية،  للخدمات  امل�ساعد  الوكيل 

بوزارة الرتبية والتعليم ووزارة ال�سحة.

ا�ستقبل الدكتور عبداحل�سني بن علي مريزا رئي�س هيئة 

الباحثة  املايل  البحرين  مرفاأ  امل�ستدامة مبكتبه يف  الطاقة 

الدكتوراه  ر�سالة  من  ن�سخة  اأهدته  والتي  املر�سد  لطيفة 

التي نالتها موؤخًرا من جامعة عني �سم�س بالقاهرة، والتي 

حملت عنوان »دور و�سائل القنوات التلفزيونية يف تهيئة 

تطبيقية  بدرا�سة  ال�سيا�سية«  امل�ساركة  نحو  العام  الراأي 

على دول جمل�س التعاون.

املر�سد  بجهود  مريزا  الدكتور  اأ�ساد  املنا�سبة  وبهذه 

وارتقاء  ي�سهم يف مناء  واأهميتها مبا  الر�سالة  ومب�سمون 

اأحد  الدكتوراه يف  �سهادة  على  العلمي وح�سولها  البحث 

وتتنامى  الراهن  الوقت  يف  املحورية  الأكادميية  املجالت 

يف الأهمية بتنامي اأثر الإعالم على دعم امل�سرية التنموية 

ال�ساملة وحتديد مالمح النه�سة القادمة، كما اأثنى الدكتور 

مريزا على التوجه املتزايد وامللمو�س لطلبة الدرا�سات العليا 

يف هذه املجالت الهامة التي تعزز دور ال�سباب يف حتقيق 

الطاقة  هيئة  التزام  موؤكًدا  للمملكة،  الإجنازات  من  املزيد 

الر�سيدة  القيادة  و�سعتها  التي  الروؤى  بتفعيل  امل�ستدامة 

لدمج ال�سباب يف حتقيق اخلطط التنموية للمملكة، معرًبا 

عن فخره واعتزازه مبا يقّدمه ويحققه ال�سباب البحريني 

والإقليمية  الوطنية  الأ�سعدة  كافة وعلى كل  املجالت  يف 

والعاملية.

د. مريزا يت�صلم ن�صخة من

 اأطروحة دكتوراه للباحثة املر�صد

»املرور« تنّظم حما�صرات توعوية

 حـــول اإجراءات احلـــوادث الب�صيطــة

لإ�سناد  ومت�ساحلني«  »ب�سيطة  التوعوية  احلملة  �سمن 

اأقامت  التاأمني،  ل�سركات  عليها  املت�سالح  الب�سيطة  احلوادث 

الإدارة العامة للمرور متمثلة باإدارة الثقافة املرورية عدًدا من 

اأكرث  ا�ستهدفت  اللغات والتي  التوعوية مبختلف  املحا�سرات 

من 3800 �سائق تابعني ملوؤ�س�سات النقل، و�سركات تو�سيل 

الطلبات، و�سركات تاأجري ال�سيارات.

اجلديدة  لالإجراءات  �سرًحا  املحا�سرات  ت�سّمنت  وقد 

الإبالغ  الب�سيطة، وطرق  احلوادث  وقوع  عند  اتباعها  الالزم 

عنها �سواء بالتوجه مبا�سرة اإىل �سركات التاأمني، اأو بالتبليغ 

الإلكرتوين عرب تطبيق املرور »eTraffic« من خالل خدمات 

احلوادث املرورية.

ودعت الإدارة العامة للمرور اإىل اأهمية اللتزام بالأنظمة 

التجارية  امل�ساريع  اأ�سحاب  على  والتاأكيد  املروية،  والقواعد 

ب�سرورة التاأكد من ا�ستيفاء املركبات واحلافالت والدراجات 

النارية من ا�سرتاطات الأمن وال�سالمة.
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د. علي البخيت

»الهندرة«... خمرجات جوهرية

ظل  يف  وتعمل  متغرية،  ظروفا  املنظمات  تواجه    

جتعل  وحتديات  معوقات  وتعرت�شها  متقلبة،  اأو�شاع 

حتقيق الأهداف التي قامت من اأجلها اأمرا غري موؤكد، ومن 

واإمكانات وقدرات منظمات  اأو�شاع  اأخرى تختلف  ناحية 

تخ�شع  وما  موارد،  من  لديها  يتوافر  وما  الذاتية  الأعمال 

له من �شغوط نابعة من ظروفها الداخلية، وهذا كله يقلل 

من احتمالت مقدرة املنظمات على حتقيق اأهدافها بتطبيق 

ما اعتادت عليه من ممار�شات تقليدية، ما مل حتدث تغيريا 

احللول  هند�شة  اإعادة  والآليات مبفهوم  لالأ�شاليب  جذريا 

الت�شميم  واإعادة  الأ�شا�شي،  التفكري  اإعادة  وهو:  الإدارية 

جوهرية  حت�شينات  لتحقيق  الإدارية،  للعمليات  اجلذري 

يف معايري قيا�س الأداء احلا�شمة، مثل: التكلفة، واجلودة، 

واخلدمة، وال�شرعة. 

تطرح  )الهندرة(  الإدارية  العمليات  هند�شة  اإعادة  اإن 

الإدارية  والأ�شاليب  الطرق  فقط  ت�شمل  ل  اأ�شا�شية  اأ�شئلة 

امل�شتخدمة، بل تتجاوزها اإىل الأعمال نف�شها، والفر�شيات 

بالأعمال  نقوم  ملاذا  مثل:  الأعمال،  تلك  عليها  تقوم  التي 

العمل؟ مثل  الأ�شلوب يف  التي نقوم بها؟ وملاذا نتبع هذا 

التي تقوم عليها  الفر�شيات  الأ�شا�شية ت�شع  الأ�شئلة  هذه 

الأعمال حمل ت�شاوؤل، وتدفع العاملني اإىل اإعادة النظر يف 

هذه الفر�شيات.

العمليات  هند�شة  اإعادة  املطلوب يف  يكون  اأن  ويجب 

ولي�س  وقيمة،  معنى  وله  جذريا  )الهندرة(،  الإدارية 

تغيرًيا �شطحًيا يتمثل يف حت�شني وتطوير ما هو موجود 

يعني  اجلذري  التغيري  اإن  احلايل(.  الو�شع  ترميم  )اأي 

اقتالع ما هو موجود من جذوره واإعادة بنائه مبا يتنا�شب 

مع املتطلبات احلالية واأهداف )الهندرة(.

حتقيق  اإىل  الإدارية  العمليات  هند�شة  اإعادة  وتتطلع 

التح�شني  على  تقت�شر  ل  اأي  و�شخمة،  جوهرية  نتائج 

ما  غالًبا  والذي  الأداء،  يف  وال�شكلي  الن�شبي  والتطوير 

يكون تدريجًيا.

حتليل  على  الإدارية  العمليات  هند�شة  اإعادة  وتركز 

الهياكل  على  ولي�س  الإدارية،  العمليات  بناء  واإعادة 

والوظيفية.  امل�شئوليات  اأو  الإدارات  ومهام  التنظيمية 

والبحث،  الرتكيز  حمور  هي  نف�شها  الإدارية  فالعمليات 

ولي�س الأ�شخا�س والإدارات.

ويعتمد على ال�شتثمار يف تقنية املعلومات وا�شتخدام 

للتغيري  توظيفها  يتم  بحيث  ال،  فعَّ ب�شكل  التقنية  هذه 

واأ�شاليب  طرق  يف  اإبداعيا  اأ�شلوبا  يخلق  الذي  اجلذري 

تنفيذ العمل، ولي�س للميكنة التي تهدف لتوفري الوقت.

عن  البحث  يف  واملتمثل  ال�شتقراء  على  ويعتمد 

فر�س التطوير والتغيري قبل بروز م�شاكل تدعو للتغيري 

يف  واملتمثل  ال�شتنتاجي  التفكري  ورف�س  والتطوير، 

النتظار حتى بروز امل�شكلة ثم العمل على حتليلها والبحث 

عن حلول منا�شبة لها.

وتهدف اإىل حتقيق تغيري جذري يف الأداء ويتمثل ذلك 

يف تغيري اأ�شلوب واأدوات العمل والنتائج، من خالل متكني 

احتياجات  وفق  به  والقيام  العمل  ت�شميم  من  العاملني 

اإىل  املنظمة  توجيه  اإىل  وتهدف  املنظمة  واأهداف  العمالء 

الرتكيز على العمالء من خالل حتديد احتياجاتهم والعمل 

العمليات  بناء  اإعادة  يتم  بحيث  رغباتهم،  حتقيق  على 

لتحقيق هذا الغر�س.

باأعمالها ب�شرعة  القيام  املنظمة من  اإىل متكني  وتهدف 

عالية من خالل توفري املعلومات املطلوبة لتخاذ القرارات 

جودة  حت�شني  واإىل  عليها،  احل�شول  عملية  وت�شهيل 

احتياجات  للتنا�شب  تقدمها  التي  واملنتجات  اخلدمات 

ورغبات العمالء.

اإىل تخفي�س  الإدارية  العمليات  اإعادة هند�شة  وتهدف 

التكلفة من خالل اإلغاء العمليات غري ال�شرورية والرتكيز 

على العمليات ذات القيمة امل�شافة.

ر�شا الإبراهيم

عبور

ا�شتنها�ض الهمم

لتحقيق امل�شاواة
 

اجلاللة  �شاحب  بها  تف�شل  التي  ال�شامية  التوجيهات 

ملك البالد املفدى يف الأ�شبوع املا�شي، متثل عمود احلراك 

ت�شتهدي  واأن  لبد  الذي  الوطني  العمل  وبو�شلة  الوطني 

به الفعاليات ال�شيا�شية والدينية والقت�شادية وغريها من 

األوان و�شرائح الن�شيج الجتماعي يف البحرين.

 وفيما يبداأ العمل بالتقومي الهجري اجلديد والذي اعتمد 

منهجية روزنامة الزبارة والبحرين مع مطلع العام الهجري 

علماء  بني  التوافقات  يف  جديدة  مبرحلة  ليوؤذن  اجلديد، 

البحرين وامل�شايخ. اأجد يف التحول تعزيزا ملنهج ا�شتنها�س 

وتعزيز القيم املجتمعية التي تربت عليها الأجيال ومنها قيم 

واأراه  والتطور،  التجديد  يف  والرغبة  والت�شامح  امل�شاواة 

خطوة مب�شرة يف �شبيل توحيد الروؤى والتطلعات على املدى 

البعيد من خالل ن�شج قاعدة للتوافق والنقا�س بني خمتلف 

الأطراف والأطياف.

ويف احلديث عن تعزيز قيم امل�شاواة، لبد من الإ�شارة 

العمل  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  بقانون  املر�شوم  اإىل 

التمييز  )حظر  على  توؤكد  فقرة  باإ�شافة  الأهلي  القطاع  يف 

القيمة  ذي  العمل  يف  والعامالت  العمال  بني  الأجور  يف 

بني  كبري  برتحيب  قوبل  الذي  املر�شوم  هذا  املت�شاوية(، 

الذي  للمراأة  الأعلى  املجل�س  راأ�شها  املعنية وعلى  الأو�شاط 

التمكني  املا�شيني يف تر�شيخ مفاهيم  العقدين  �شاهم خالل 

املجتمع،  تطور  اأعمدة  اأحد  وجعلها  باملراأة  والنهو�س 

باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز التنمية امل�شتدامة بح�شب 

املعايري الدولية.

يخفى  ل  واليوم  العدل،  اأ�شا�س  احلقوق  يف  امل�شاواة 

على اأحد ال�شورة التي اأظهرتها املراأة البحرينية وم�شاهمتها 

البيوت  من  الكثري  هناك  اأن  كما  املجتمع.  بناء  الفعالة يف 

قهرية  لأ�شباب  الرجل  دور  لغياب  املراأة،  كتف  على  ت�شيد 

وخارجة عن الإرادة. ولعل هذا احلديث يف�شي اإىل �شرورة 

تو�شيع نطاق بع�س الن�شو�س الت�شريعية التي قد حتتاج 

اإىل املراجعة بعني )الواقع احلا�شر(.

احلركة الن�شائية يف البحرين لها تاريخ طويل، وتبلورت 

ووجوه  املا�شي،  القرن  خم�شينيات  منذ  موؤ�ش�شي  ب�شكل 

املربيات الفا�شالت الالتي حفرن يف الذاكرة �شورا من اأجمل 

�شور عمل املراأة والعطاء والت�شحية من اأجل الآخرين كلها 

مناذج توؤكد على دور املراأة املحوري يف املجتمع ويف �شناعة 

الأجيال القادمة والن�سء. وكل اجلهود التي يبذلها املجل�س 

الأعلى يف هذا ال�شاأن هي حمل تقدير واعتزاز.

منط  تغيري  هو  حقيقة،  يواجهنا  الذي  الأكرب  التحدي 

التفكري. اأن نكافئ اجلهد والفعل نف�شه ولي�شت املالب�س التي 

يرتديها �شاحب اجلهد، اأن يتم قبول اخلربة والعلم والكفاءة 

اأو  الوظيفة رجل  املتقدم ل�شغل  اإذا كان  دون متييز بني ما 

امراأة، خا�شة اإذا كانت املتطلبات الوظيفية هي ذاتها.

القاعدة  وهياأت  يلزم،  مبا  املعنية  اجلهات  قامت  لقد 

املتينة للتمكني والنهو�س باملراأة وبالتايل الرتقاء باملجتمع 

ككل من خالل م�شاواة دفتيه وجناحيه. ولكن يبقى املو�شوع 

الأهم متغلغال يف روؤو�س البع�س، الذين ليزالون يظنون 

اأن متكني املراأة كان عنوان مرحلة معينة. لأولئك نقول: اأن 

متكني املراأة هو متكني لأ�شرتك ولكيانك املجتمعي و�شمام 

الرياح  من  واملجتمع  الأ�شرة  توازن  على  للحفاظ  الأمان 

العا�شفة يف وقت اجلوائح.

 

هم�شة:

�لعدل هو �إعطاء كل ذي حق حقه...

باإ�شراف: ح�شني املرزوق

اأبنائي كربوا واأمهم ل تزال اأجنبية

بلغارية  امراأة  من  مار�س 2004  تزوجت واحلمد هلل يف  اأنا مواطن بحريني 

اجلن�شية ومت الزواج يف البحرين ح�شب ال�شريعة الإ�شالمية، وكان وقتها القانون 

ي�شتدعي لكت�شاب الزوجة اجلن�شية البحرينية اأن يتم الزواج ما مدته 5 �شنوات 

من اأجل طلب اجلن�شية للزوجة الأجنبية، اإل اأن وبعد مرور اأكرث من 3 �شنوات من 

الطلب تفاجاأت بتغيري القانون وذلك باأن يتم الطلب يف اأي وقت وبعدها �شوف تتم 

املراجعة فيه، وبالتايل قمت بتقدمي طلب اإعالن رغبة اكت�شاب اجلن�شية البحرينية 

اأكتوبر  يف  للطلب  املراجعة  تاريخ  يكون  اأن  على   ،2007 اأكتوبر  يف  لزوجتي 

2012، ول يخفى عليكم باأنني قد اتبعت جميع الإجراءات الالزمة وقمت باإرفاق 

كل الأوراق الثبوتية املطلوبة.

بعد مراجعات عديدة عقب انتهاء فرتة النتظار )خم�س �شنوات( اأي بعد عام 

2012 حتديدا مت ا�شتدعائي وزوجتي للمقابلة ال�شخ�شية من قبل الإدارة العامة 

اأنه ومنذ  اإل  بنجاح  املقابلة  واأنهينا  والإقامة، وقد ح�شرنا  للجن�شية واجلوازات 

ذلك احلني مل يتم منح اجلن�شية لها حتى تاريخ هذه الر�شالة، ول يخفى عليكم 

اأن التاأخري طوال تلك الفرتة لغاية اليوم كان له وقع �شلبي علي وعلى عائلتي، 

فاأبنائي كربوا بحيث اأ�شبح عمر ابني 17 عاما وابنتي 13 عاما ووالدتهم لزالت 

اأجنبية ول ت�شتطيع العمل على اأ�شا�س اأنها بحرينية اأو اأي�شا النتفاع من النظام 

التقاعدي يف الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي ب�شبب اأنها اأجنبية اجلن�شية، ناهيك 

عن اجلانب النف�شي يل �شخ�شيا ولها وكذلك لالأ�شرة حيث اأقوم بتجديد اإقامتها كل 

عامني، اإىل جانب جتديد جواز �شفرها الأجنبي كل 5 �شنوات عرب ال�شفر اإىل اخلارج 

وحتمل م�شاريف ال�شفر لعدم وجود �شفارة بلغارية هنا يف مملكة البحرين.

البيانات لدى املحرر

واجهت عدة عقبات ب�شبب 

عدم ح�شويل على اجلن�شية والإقامة 

اأنا مقيمة يف البحرين منذ العام 1993 وتزوجت 

من بحريني يف العام 1995 وبقيت على ذمته حتى 

العام 2018، وبعد وفاته قام اأبناوؤه بعمل الفري�شة 

ال�شرعية ومل يذكروين فيها، فخاطبتهم ليتم و�شعي 

يف الفري�شة فقاموا بجلب ق�شيمة طالق يل مع العلم 

ذمته، مع  اهلل كنت على  اأنه عند وفاة زوجي رحمه 

باإرجاعي  قام  ولكن  م�شبقا  بتطليقي  قام  اإنه  العلم 

يف  م�شجلة  اإنني  كما  ذمته،  على  كنت  تويف  وحني 

املحكمة باأنني زوجته، وقمت برفع ق�شية يف النيابة 

واأخذوا كل الأوراق املتعلقة بامل�شاألة هذه، ولكن كوين 

للح�شول  املعنيني  امل�شوؤولني  اأنا�شد  بحريني  اأرملة 

قد  عليها  ح�شويل  فعدم  البحرينية  اجلن�شية  على 

وت�شجيل  ال�شياقة  رخ�شة  كتجديد  اأمور  عدة  عطل 

ال�شيارة يف املرور ول اأمتكن من الذهاب للم�شت�شفى 

لالإقامة  امتالكي  ب�شبب عدم  العالج  واحل�شول على 

ول اجلن�شية وهذه امل�شاألة عطلت حياتي، علما اإنني 

بع�س  على  احل�شول  اإىل  واأحتاج  ال�شن  يف  كبرية 

اإىل  زوجي  تقدم  وقد  ال�شحية  املراكز  من  الأدوية 

على  احل�شول  من  لأمتكن  واجلوازات  الهجرة  اإدارة 

املقابلة  اإىل  معه حينها  وذهبت  البحرينية  اجلن�شية 

اإدارة  وحاليا  بها،  ت�شريفي  يتم  مل  الآن  حلد  ولكن 

الفري�شة  على  احل�شول  من  لبد  تقول  اجلوازات 

ال�شرعية لأح�شل على اجلن�شية البحرينية.

البيانات لدى املحرر

بحرينية تنا�شد اأ�شحاب الأيادي البي�شاء

 ابنتكم البحرينية املري�شة تنا�شدكم يا اأهل الأيادي البي�شاء مل�شاعدتي، حيث اأرهقتني الديون ولدي من 

الأبناء واأحدهم مري�س قلب وقد اأجريت له عدة عمليات، وكما تعلمون باحتياجات الأطفال واحتياجات احلياة 

امل�شتمرة وزوجي غارق بالديون، فاأملي باهلل ثم بكم مل�شاعدتي ل�شداد الديون التي على عاتقي من اأجل اإ�شعاد 

اأبنائي، اإذ اإنه ل ميكننا �شراء اأب�شط الأمور لهم واإ�شعادهم.

البيانات لدى املحرر

ا�شرتاتيجيات تطويرية م�شتمرة يف اخلدمات الطبية بامل�شت�شفى الع�شكري

بالرفاع  الع�شكري  امل�شت�شفى  يتمتع 

تطوير  يف  م�شتمرة  با�شرتاتيجيات 

بتوظيف  والتمتع  الع�شكري  امل�شت�شفى 

اإذ ترى من خالل  طاقات واعدة بحرينية، 

الطاقات  للم�شت�شفى،  العالجية  الزيارات 

املهارات  متتلك  التي  الواعدة  ال�شبابية 

العالية، وهذا ت�شكر عليه اإدارة امل�شت�شفى 

الع�شكري متمثلة يف قائد اخلدمات الطبية 

بن  خالد  ال�شيخ  بروفي�شور  اللواء  امللكية 

علي اآل خليفة، اإذ اإن هذا الطاقم املتميز جاء 

لهذا  العليا  الإدارة  و�شعتها  ل�شرتاتيجية 

امل�شت�شفى.

يف  ال�شكر  عيادة  اأن  بالذكر  واجلدير 

امل�شت�شفى متتلك اأطباء متميزين يف العالج 

اخلدمات،  تقدمي  يف  متميزا  طبيا  وطاقما 

الأخري  الزيارة  اأثناء  يف  لوحظ  حيث 

هذه  على  �شديدا  �شغطا  هناك  اأن  للعيادة 

املهمة  العيادات  من  تعترب  والتي  العيادة 

من  ن�شيبها  تنال  اأن  ناأمل  امل�شت�شفى.  يف 

اأهمية  واإعطائها  العيادة  تو�شعة  خالل 

اأكرب وزيادة عدد الأطباء واملمر�شني، حيث 

لوحظ ازدياد عدد املر�شى ال�شكر يف هذه 

مر�س  يعترب  عليكم،  يخفى  ول  العيادة. 

ال�شكر من الأمرا�س ال�شائعة واملزمنة التي 

يعاين منها الكبري وال�شغري.

لالإدارة  املقرتح  هذه  نرفع  وعليه 

العليا باأن يتم تو�شعة هذه العيادة بحيث 

ت�شتوعب مر�شى ال�شكر وكذلك زيادة عدد 

الأطباء واملمر�شني املتميزين يف العيادة.

�شاكرين ومقدرين اجلهود الكبرية التي 

اإذ  يقوم بها امل�شت�شفى الع�شكري بالرفاع، 

الذي  الالحمدود  الدعم  بف�شل  ذلك  ياأتي 

القيادة  امللكية من  الطبية  تتلقاه اخلدمات 

البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ومن 

اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري 

خليفة.

�شلمان عبدالوهاب ال�شيخ

�شارعوا لتحقيق الهدف

 طالبنا نحن اأهايل الرفاع ال�شرقي باإن�شاء ج�شر للم�شاة حلماية املواطنني، من احلوادث املميتة يف هذا 

ال�شارع احليوي، وقد مت اإن�شاوؤه وهلل احلمد واملنة، وقد طالبنا ب�شرعة فتحه، وهاهم قد فتحوه ولكن لالأ�شف 

اإنه من  التي بداخل اجل�شر، حيث  اليوم نطالبكم ب�شرعة تعديل امل�شاعد  ال�شديد لأيام معدودات، وها نحن 

وبالتايل  ا�شتخدامه،  ال�شن  كبار  البليغ، مما ي�شعب على  بدون م�شاعد، وذلك لرتفاعه  ا�شتخدامه  ال�شعب 

بت�شليح  بامل�شارعة  املعنية  اجلهات  اإىل  فنداوؤنا  القدمية،  عادتها  اإىل  حليمة  وعادت  كعدمه،  اأ�شبح وجوده 

امل�شاعد لكي يت�شنى للمواطنني ا�شتخدامه، واأي�شا للحد من احلوادث املميتة التي حت�شل يف هذا املوقع جراء 

الي�شار  ال�شارع من جهة  اأنا�شا يقطعون  اإننا نرى  اإن موقعه احلايل غري منا�شب، حيث  ال�شارع. وكما  قطع 

باجتاه خمرجهم املوجود هناك، واأي�شا ل�شمان �شالمة امل�شاعد لبد من و�شع حار�س يخدم هذا اجل�شر من 

التالعب والتلف، وللت�شهيل على ق�شاء النا�س حلوائجهم. 

مرمي عبدالرحيم عبدالرحمن
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من  الب�سيطة  املرورية  احلوادث  عن  الإبالغ 

خالل �سرك�ت الت�أمني، م�سروع رائد ي�سهم يف منع 

الزدح�م�ت املروية وحفظ وقت املواطنني واملقيمني.

ب�شبب  ق�شائية  اأحكام  من  الأطباء  له  يتعّر�ص  ما 

اأو  عالجًيا  اأو  ت�شخي�شًيا  خًطاأ  كان  اإن  الطبية  الأخطاء 

اإهماًل مق�ش�ًدا وهذا يحدث عاملًيا، يتطلب من امل�ؤ�ش�شات 

ال�شحية التاأمي على الأطباء يف حالة حدوث اخلطاأ البّي، 

وتقدمي  ذلك  على  العمل  والربملان  الأطباء  جمعية  على  ويقع 

امل�شروع، وهذا معم�ل به عاملًيا.
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ق�لت الفن�نة لطيفة التون�سية عن اأنه� قررت طرح عمله� املنفرد اجلديد »الأ�ست�ذ«، خالل اليومني الق�دمني عرب قن�ته� الر�سمية يف 

يوتيوب.. بعد اأن ك�نت قد قررت طرحه� للجمهور العربي خالل اأي�م �سهر يوليو امل��سي. واأو�سحت اأنه� �سعيدة ب�لتع�ون لأول 

مرة مع الثن�ئي ال�س�عر ت�مر ح�سني، وامللحن عزيز ال�س�فعي.

قراًرا  يتخذ  الأردين  الأمة  جمل�س   -  1952
ب�إنه�ء ولية امللك طالل ومن�داة ويل عهده الأمري 

ح�سني ملًك� د�ستورًي� على الأردن.

1960 - ا�ستقالل جمهورية ت�س�د عن فرن�س�.
الكويتي  الق�د�سية  ن�دي  اإ�سه�ر   -  1963

ر�سميً�.

القمر  يطلق  ال�سوفيتي  الحت�د   -  1970
حول  يدور  الذي   »356 »كوزمو�س  ال�سن�عي 

الأر�س دورة ك�ملة كل 92 دقيقة.

يف  �ُسوهد  لل�سم�س  كلي  ك�سوف   -  1999
من�طق كثرية من اأوروب� واآ�سي� الو�سطى.

يقوم  الث�ين  عبداهلل  الأردن  ملك   -  2008
بزي�رة اإىل الع��سمة العراقية بغداد، ليكون بذلك 

بنظ�م  الإط�حة  منذ  يزوره�  عربي  زعيم  اأول 

�سدام ح�سني.

 6 على  القب�س  اإلق�ء  تعلن  الكويت   -  2009
اأ�سخ��س   6 اإره�بية مكونة من  اأع�س�ء يف خلية 

ذات �سلة بتنظيم الق�عدة ك�نوا يخططون للهجوم 

على ق�عدة ع�سكرية اأمريكية على اأرا�سي الكويت 

وعلى مبنى اأمن الدولة واأم�كن ح�س��سة اأخرى.

الإ�سب�ين  بر�سلونة  ن�دي  تتويج   -  2015
يف  اخل�م�سة  للمَرّة  الأوروبية  ال�سوبر  بك�أ�س 

ت�ريخه.

لعدم ارتدائهما احلجاب.. 

�سائق يده�س امراأتني يف اإيران

الإثني  اأم�ص  يف  خطرة  بجروح  امراأتان  اأ�شيبت 

ارتدائهما  عدم  ب�شبب  ب�شيارته  رجل  ده�شهما  اأن  بعد 

احلجاب، وفًقا لتقرير اإعالمي حملي.

وخالل احلادث، الذي وقع يف اأورميا ب�شمال غربي 

اإيران، احتج ال�شائق ب�ش�ت عاٍل على خيارات امللب�ص 

للمراأتي، قائالً اإن زيهما غري اإ�شالمي، وفًقا ل�كالة اأنباء 

»اإيلنا«. واأّدى ذلك اإىل نزاع ثم �شدم املراأتي ب�شيارته 

وده�شهما. وتعّر�شت املراأتان لإ�شابات خطرة ولكن مل 

تعدا يف حالة تهدد حياتهما، وفًقا ملا ذكرته اإيلنا.

اأن ال�شائق حاول الفرار من مكان احلادث،  وترّدد 

ولكن مت اإلقاء القب�ص عليه يف وقت لحق.

واأدان امل�ش�ؤول�ن الق�شائي�ن الهج�م، وقال�ا اإنهم 

لن يتغا�ش�ا عن العدالة.

وو�شفت مع�ش�مة ابتكار، نائبة الرئي�ص ل�ش�ؤون 

وطالبت  قتل  حماولة  باأنه  الهج�م  اإيران،  يف  املراأة 

بعق�بة قا�شية.

علماء يكت�سفون زهرة اآكلة للحوم لأول مرة

اكت�شف باحث�ن بجامعة ولية ك�ل�مبيا الربيطانية بكندا اأن اأحد اأن�اع الزه�ر البي�شاء ال�شغرية التي تنم� 

بالقرب من املراكز احل�شرية يف �شمال غرب املحيط الهادئ قاتلة اأو مفرت�شة فعالً، ك�نها اأحد الأن�اع الآكل للح�م، 

وه� اأمر كان يجهله العلماء من قبل.

با�شم  امل�شتنقعات  يف  يعي�ص  الذي  الكاذب  النبات  ذلك  و�شف  مت  فقد  الإخباري،  اآر«  بي  »اإن  م�قع  بح�شب 

»Triantha occidentalis«، وقد ظهر ال�شم لأول مرة يف الأدبيات العلمية عام 1879. ولكن حتى الي�م، مل 

يدرك اأحد اأن ذلك النبات ذو املظهر اجلميل ي�شتخدم �شاقه اللزجة للتقاط احل�شرات وه�شمها، وفًقا للباحثي الذين 

لحظ�ا يف درا�شة ن�شرت ي�م الإثني اأنها اأول نبتة لحمة جديدة يتم اكت�شافها منذ ح�ايل 20 عاًما.

 يق�ل �ش�ن غراهام، عامل النبات بجامعة ك�ل�مبيا الربيطانية بكندا: »مل تكن لدينا اأي فكرة عن اأنها كانت 

نبتة اآكلة للح�م«. م�شيًفا اأن الكت�شاف وب�شكل عجيب مل يتم يف اأحد امل�اقع ال�شت�ائية الغريبة، بل يف فانك�فر 

الكندية فعالً.

ي�شّنف اأقل من األف ن�ع من النباتات كاآكلة للح�م، ومتيُل تلك النباتات للعي�ص يف اأماكن تزخر باأ�شعة ال�شم�ص 

واملياه، ولكن تك�ن الرتبة فقرية باملغذيات.

مت�ساح »كروكوديلو�س بالو�سرتي�س« يظهر جمدًدا يف بنجالدي�س

اأن قرويي  الثالثاء،  اأعلنت بنجالدي�ص، 

»كروك�ديل��ص  ن�ع  من  بتم�شاح  اأم�شك�ا 

البالد،  يف  اأثره  اندثر  الذي  بال��شرتي�ص«، 

وذلك على اإحدى �شّفتي الغاجن يف البلد.

ط�له  البالغ  الذكر  التم�شاح  وُر�شد 

2.3 مرت، وعمره ما بي 10 �شن�ات و12 

�شنة يف منطقة فاريدب�ر و�شط بنجالدي�ص، 

نهاية �شهر ي�لي� املا�شي.

املياه،  من  اإخراجه  ال�شلطات  وحاولت 

لكنها مل تفلح اإىل اأن اأم�شكه قروّي�ن، وفق 

امل�ش�ؤول  ب�ل،  ك�مار  نريمال  ك�شف  ما 

»تبّي  ب�ل:  واأ�شاف  الغابات..  عن  املحلي 

عن  بحًثا  بادما  نهر  قناة  يف  دخل  اأنه  لنا 

به  الإم�شاك  حاولنا  فيه.  مت�افرة  اأ�شماك 

ب�شباك، لكنه اأفلت مّنا. ثّم متّكن قروي�ن من 

على  يتنّقل  كان  عندما  الإثني،  به  الإم�شاك 

ال�شّفة«.

نح�  القناة  التم�شاح يف  وج�د  وجذب 

15 األف �شخ�ص منذ اأواخر ي�لي� املا�شي، 

رغم حتذيرات ال�شلطات التي ما انفّكت تذّكر 

ب�شرورة  ال�ش�ت  مكرّبات  عرب  الف�ش�ليي 

اللتزام باحلجر ال�شحي. وُنقل التم�شاح اإىل 

مركز للحي�انات الرّبية قرب �ش�نداربان�ص.

من  و�شل  التم�شاح  يك�ن  اأن  وُيرّجح 

الهند اإىل بنجالدي�ص عرب نهر الغاجن املمتّد 

على 2400 كيل�مرت.

»�سم�س«.. ممر�سة اآلية 

يف م�سر تدخل اأول امتحان

�شهد د. حمم�د املتيني، رئي�ص جامعة عي �شم�ص 

مب�شر اختبار اأول ممر�شة اآلية، من تنفيذ فريق بحثي، 

من كلية احلا�شبات واملعل�مات، وحتمل ا�شم »�شم�ص«.

الروب�ت  فكرة  »اإن  بيان:  يف  اجلامعة،  وقالت 

»ك�رونا«  جائحة  فر�شتها  التي  الظروف  من  نبعت 

حر�ص  لذا  ال�قاية،  اإجراءات  اتباع  �شرورة  ب�شاأن 

طالب كلية احلا�شبات واملعل�مات على تنفيذ م�شروع 

ال�شحي  القطاع  م�شلحة  يف  وي�شب  املري�ص،  يخدم 

بالدرجة الأوىل«.

واأكد د. املتيني، اأن اجلامعة تبّنت م�شروع الطالب، 

و�شّخرت له كل الإمكانات، حتى خرج بال�شكل الأمثل، 

الت�جيه  مت  كما  وا�شع،  نطاق  على  تعميمه  وميكن 

واملعل�مات،  احلا�شبات  كلية  فريق  بي  بالت�ا�شل 

وكلية الطب، وكلية التمري�ص، حتى يتم تقدمي م�شروع 

متكامل يفي بالأغرا�ص التي خ�ش�ص لها.

»ال�سحة«: ت�سجيل 129 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 98 حالة

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

قائمة  حالة   129 ت�شجيل  اأظهرت  اأم�ص،  ي�م   14755

جديدة منها 42 حالة لعمالة وافدة، و83 حالة ملخالطي 

تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالت  و4  قائمة،  حلالت 

98 حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية 

اإىل 267870.

حالت،   5 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج حالتي 

يف حي اأن 1031 حالة و�شعها م�شتقر من العدد الإجمايل 

للحالت القائمة الذي بلغ 1036 حالة قائمة.
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بمبادرة من األميرة سبيكة.. 
 إطالق جائزة الملك 

حمد للتنمية الزراعية
الوطنية  المب��ادرة  أعلن��ت 
لتنمي��ة القط��اع الزراع��ي 
الملك  جائ��زة  إط��اق  عن 
حمد للتنمي��ة الزراعية في 
وذل��ك  الرابع��ة،  دورته��ا 
بمبادرة كريمة من صاحبة 
األمي��رة  الملك��ي  الس��مو 
إبراهي��م بن��ت   س��بيكة 

عاه��ل  قرين��ة  خليف��ة  آل 
رئيس��ة  المف��دى  الب��اد 
االستش��اري  المجل��س 

للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. 
وتهدف الجائزة إلى خلق بيئة تنافس��ية إيجابية بين أصحاب 
المش��اريع الزراعية والمزارعين والباحثين في المجال الزراعي 
بما يس��هم في الحفاظ على هذا القط��اع، وتطويره وضمان 

استدامته.
وتتضمن الجائزة 3 محاور رئيس��ة أولها جائزة أفضل مشروع 
زراع��ي، فيما تتعلق الثانية بالم��زارع البحريني، فيما خصص 
المحور الثالث ألفضل الدراس��ات والبحوث الزراعية، حيث تبلغ 

القيمة اإلجمالية للجائزة 40 ألف دينار.

التعايش اعتراف باآلخر وحوار دون تحقير 

 رئيس األعلى اإلسالمي لـ                 : 
إعمار 17 جامعًا ومشاريع إلعادة بناء 5 مساجد

حسن الستري «

أكد رئيس المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��امية الش��يخ عبدالرحمن بن محمد آل 
خليفة أن التعايش يقوم على االعتراف باآلخر بغض الطرف عن ديانته، والتعامل 
م��ع أصحاب الديان��ات األخرى بالبر واإلحس��ان والمعاملة الطيب��ة، واالبتعاد عن 
التعصب واإلكراه في الدين، واتباع أس��لوب الحوار بالتي هي أحس��ن دون تحقير 

اآلخر ومعتقداته.
وبّي��ن في حوار مع »الوط��ن« أن المجلس تبنى على مدى عقدين من الزمن إعمار 
17 جامعًا من مختلف محافظات المملكة، مش��يرًا إلى أن هناك 5 مشروعات مزمع 
تنفيذها، هي: جامع الشيخ قاس��م المهزع بسوق المنامة، وجامع كرزكان، وجامع 
المعامير، وجامع بن حويل بالرفاع الشرقي، وجامع وصالة مناسبات بحالة النعيم. 
ولفت الش��يخ عبدالرحمن ب��ن محمد إلى أن المجلس حق��ق 13 كتابًا من أمهات 
الكت��ب، وكان آخرها كتاب الوفا بفضائل المصطفى البن الجوزي في 5 مجلدات، 
كما يجري العمل على تحقيق 5 كتب أخرى اآلن؛ وسيتم اإلعان عنها بعد االنتهاء 
م مرئياته من الناحية الش��رعية في  من مراح��ل التحقيق. وأوضح أن المجلس قدَّ
عدد من الموضوعات ذات العاقة، ومن أهمها أحكام العبادات الجماعية في زمن 

انتشار فيروس كورونا.  الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة

قرينة عاهل البالد المفدى

 إطالق أولى مبادرات 
صندوق األمل سبتمبر المقبل

اطلع س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حم��د آل خليفة ممث��ل جالة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب خال استقباله 
رئيس مجلس إدارة صندوق األمل لدعم المشاريع والمبادرات 
الش��بابي أيم��ن المؤيد عل��ى مش��اريع صندوق األم��ل التي 
ستنطلق س��بتمبر المقبل وتضم سلسلة أولى من المبادرات 
المخصص��ة لدعم المش��اريع الريادي��ة الواع��دة والبارزة في 
نموها بقيادة رواد األعم��ال المحليين، وذلك من خال تنفيذ 

برامج وفعاليات ومبادرات نوعية.

البحرين تستورد هواتف 
بـ124 مليون دوالر خالل 6 أشهر

أحمد خالد «

أظهرت بيانات إدارة الجمارك استيراد البحرين خال النصف 
األول م��ن 2021 أجهزة هواتف للش��بكات الخلوية وغيرها 
من الش��بكات الاسلكية بقيمة تتجاوز 124.5 مليون دوالر 

بزيادة 16% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. 
وفي يناير اس��توردت البحرين هوات��ف بقيمة 21.3 مليون 
دوالر، لترتف��ع في فبراي��ر إلى 27.4 ملي��ون دوالر، أما في 
م��ارس فاس��توردت البحري��ن هواتف بقيم��ة 23.2 مليون 

دوالر.

السجن والغرامة للمتهمين 
بـ»حادث قارب خفر السواحل«

أكد رئيس نيابة محافظة المح��رق أن المحكمة الكبرى الجنائية 
الثالثة أصدرت حكمها أمس، بواقعة اصطدام قارب صيد بقارب 
خاص بقوات خفر الس��واحل الذي أدى إل��ى وفاة أحد أفراد القوة، 
بتأيي��د الحك��م المس��تأنف. وقض��ت محكم��ة أول درجة بحبس 
المته��م األول م��دة 4 س��نوات مع النف��اذ، فيما قض��ت بحبس 
المتهمي��ن الثاني والثالث والرابع مدة ش��هر مع النفاذ وتغريم 
كل منهم 1000 دينار، كم��ا قضت بأبعادهم نهائيًا بعد تنفيذ 
العقوب��ة، وقضت بحبس المتهم الخامس مدة س��نة مع النفاذ، 

وأمرت بمصادرة القارب.

 حمالت: ارتفاع األسعار
يخفض اإلقبال على عمرة محرم

أحمد خالد «

أك��د أصح��اب حم��ات أن اإلقب��ال عل��ى عم��رة محرم 
بالمتوس��ط، بعد أن تراج��ع إلى ما بي��ن 65% و%70 
مقارن��ة م��ع ع��ام 2019، عازي��ن ذلك إل��ى اإلجراءات 

االحترازية وارتفاع أسعار تذاكر الطيران. 
وق��ال صاح��ب حملة تب��وك للعم��رة والح��ج إبراهيم 
المرش��د: »إن اإلقب��ال ه��ذا الع��ام على عم��رة محرم 
ضعي��ف، وخصوصًا على الباصات، أما الطائرات فهناك 
إقبال ال بأس به«، مشيرًا إلى أن المشكلة حاليًا تكمن 
في االش��تراطات االحترازية؛ إذ ال يستطيع الشخص أن 
يصطحب مع��ه عائلته وأبناءه كما كان عليه األمر في 

السابق وهو ما حد من اإلقبال«. 

 مطار البحرين
 يستقبل رحالت »ويز إير 
 أبوظبي« سبتمبر المقبل

أعلنت »وي��ز إير أبوظبي« أحدث ش��ركات 
الطي��ران الوطني��ة ف��ي دول��ة اإلم��ارات 
العربية المتح��دة عن إضافة المنامة إلى 
قائم��ة وجهاته��ا، بمعدل ث��اث رحات 
أس��بوعيًا أي��ام األحد والثاث��اء والخميس  
ابت��داًء من 10 س��بتمبر المقبل، وفقًا لما 

نقله مباشر.
وبإضافة المنامة تكون الشركة اإلماراتية 
قد رفعت ع��دد الوجهات التي تصل إليها 
طائ��رات الش��ركة إلى 32 وجه��ة. ويضم 
أس��طول طائ��رات »وي��ز إي��ر أبوظبي« 4 
 A321neo طائ��رات من ط��راز إيرب��اص

الجديدة كليًا. 
ويعمل مطار البحرين بعد افتتاح المبنى 
الجدي��د الع��ام الج��اري على زي��ادة عدد 

شركات الطيران العاملة في البحرين.

 64.4٪ حصلوا على المنشطة من أصل 254 ألف 

 81.720 جرعة لقاح 
إلنهاء تطعيم فئة الـ40 عامًا فما فوق 

أنس األغبش «

بل��غ ع��دد المؤهلي��ن الذي��ن تلق��وا الجرعة 
المنش��طة للبالغين من العم��ر 40 عامًا فما 
فوق وأصحاب األمراض المزمنة، ممن تنطبق 
عليهم شروط الحصول عليها 164.150 شخصًا 
حتى أمس من أصل 254.870 مس��تهدفين، 
بنس��بة 64.4%، أي أنه تبق��ى حوالي 81.720 

شخصًا إلنجاز تطعيم الفئة العمرية فما فوق 
وأصحاب األمراض المزمنة.

يذكر أنه ت��م رفع الطاقة االس��تيعابية لعدد 
الجرع��ات اليومية في مراكز التطعيم المضاد 
لفيروس كورونا بمختلف مناطق البحرين منذ 

مايو الماضي إلى 31,000 جرعة في اليوم.
وبلغ عدد الحاصلين عل��ى الجرعة األولى حتى 
أم��س 1120943 ش��خصًا، في حي��ن بلغ عدد 

الحاصلي��ن على الجرع��ة الثاني��ة 1066070 
شخصًا، أما عدد الذين تلقوا الجرعة المنشطة 
فق��د وصل إل��ى 201076، أي أن إجمالي عدد 
من تلقى الجرعتين األولى والثانية والمنشطة 
بلغ 2.187.013 ش��خصًا. من جانب آخر تجاوز 
 5.599.901 إجمالي ع��دد فحوصات كورون��ا 
فحص، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 

267870 حتى أمس، بحسب وزارة الصحة.

 »البنتاغون«: قادرون عسكريًا على 
إيران..و»حزب اهلل« يعرض لبنان للخطر

أمريكا: الهجوم على »ميرسر ستريت« 
انطلق من اليمن بـ»درون إيرانية«

 »الدفاع األمريكية«: اإلمارات واحدة 
من أكثر حلفاء واشنطن قوة بالمنطقة

 غانتس: إيران الخطر األكبر 
على االستقرار اإلقليمي والعالمي
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(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

(الجرعة المنشطة)

(%64.4)

254,870

الفئة العمرية 40 عاما فما فوق
وأصحاب األمراض المزمنة

إجمالي هذه الفئة
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 الدوي: توفير مواقف
 سيارات في ثانية المحرق

قال نائب رئيس مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الثانية 
حسن الدوي إن مشكلة مواقف السيارات هي مشكلة أزلية في 
المحرق القديمة، مشيرًا إلى بعض الحلول المطبقة على أرض 
الواقع.وأض��اف أن الجهود المش��تركة ما بين مجلس المحرق 
البلدي والجهاز التنفيذي ووزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطيط العمراني وهيئة البحرين للثقافة واآلثار أس��فرت 
عن عدد من الحلول متمثلًة في إيجاد عدد من ساحات مواقف 
الس��يارات المفتوحة داخ��ل الفرجان، الفتًا إل��ى أن آخر هذه 
الساحات المس��تخدمة هي س��احة في مجمع 209 الذي يعد 
من المجمعات القديمة والذي يتحمل نحو 25 مركبة، منوهًا 
إلى أنه يسعى إلزالة عقار آخر مالصق لهذه الساحة ويسع في 

حال نجاح العمل 25 مركبة أخرى، بما مجموعه 50 مركبة.
وذك��ر أنه تم��ت الموافقة على هدم 3 عقارات خالل األش��هر 
القادم��ة تق��ع ف��ي مجمع��ات 203 و205 و206، يبل��غ حجم 
اس��تيعابها حوالي 100 مركبة، وم��ن المتوقع أن يكون هذا 
العم��ل بمثابة تغيير جذري في طبيعة المنطقة.وتابع: »من 
الحلول المنف��ذة مؤخرًا، توفير 150 موقفًا تخدم مجمع 205 
و206 م��ن خالل فت��ح مواقف حديقة الكازين��و وكراج البلدية 
لقاطن��ي المجمعي��ن بأس��عار رمزي��ة يه��دف تحصيلها إلى 

التنظيم والحصر والرقابة«. 

 مستندات تكشف.. رئيس جمعية 
منتخب حديثًا عليه قضايا احتيال

أيمن شكل «

كش��فت مس��تندات حصلت عليه��ا »الوطن« أن 
رئيس إحدى الجمعيات الذي تم انتخابه مؤخرًا، 
قد أدين في مجموعة كبي��رة من القضايا بتهم 
االحتي��ال وإص��دار ش��يكات ب��دون رصي��د بزعم 
اس��تثمار أم��وال مواطنين في العق��ارات، وبينت 
األوراق أن الرئيس المنتخب استولى على حوالي 
نصف ملي��ون دينار من 13 ضحية فقط بينما لم 

يتم التوصل لباقي الضحايا.

وف��ي التفاصي��ل، أوضح أح��د الضحاي��ا ال�13 أن 
رئي��س الجمعي��ة يمتل��ك ش��ركة ويدع��ي أنه 
يس��تثمر األموال في العقارات، وقد تحصل على 
مبال��غ إجماليه��ا 421 أل��ف دينار م��ن موكليه، 
باإلضافة إلى فوائد التأخي��ر، وصدر عليه أحكام 
باإلدان��ة بتهمة االحتيال وإصدار ش��يكات بدون 
رصي��د، وبالحبس م��دد تتراوح ما بي��ن 3 إلى 6 

أشهر في كل قضية وتم منعه من السفر.
م��ن جانبه أش��ار المحامي زكري��ا الحبيب، وكيل 
الضحي��ة إل��ى أن رئي��س الجمعي��ة الم��دان قد 

صدرت تعميم��ات على حس��اباته البنكية وحجز 
على ممتلكاته س��واء العقارية أو السيارات، لكن 
ل��دى مخاطبة الجه��ات المختص��ة بالحجز تبين 
أن��ه ال يمتلك س��يارة باس��مه وال أي عقار، حتى 
أن حس��اباته البنكي��ة خاوية م��ن أي مبالغ، فتم 
اس��تصدار أوامر بالقبض ض��ده، لكنه لجأ لحيلة 
التصالح ووعد بس��داد المبالغ المستولى عليها، 
إال أن��ه يأت��ي في كل م��رة ويقوم بس��داد مبالغ 
بس��يطة ليت��م إلغاء أم��ر القب��ض ويختفي مرة 

أخرى.

300 مأتم نسائي حريص على التقيد بالضوابط االحترازية

 »الجعفرية«: فرق عمل للتواصل 
مع إدارات المآتم إلنجاح »عاشوراء«

أك��د رئي��س إدارة األوق��اف الجعفري��ة يوس��ف 
الصالح، أن اإلدارة شكلت فرق عمل ووفرت خطًا 
س��اخنًا للتواصل مع المجتم��ع وخصوصًا إدارات 
المآتم، من أجل إنجاح موسم عاشوراء والحفاظ 

على صحة وسالمة الجميع.
جاء ذلك، خالل لقاء تنسيقي عقدته اإلدارة أمس 
مع المآت��م والحس��ينيات النس��ائية لمحافظات 
البحرين عبر تقنية االتصال المرئي، وبمشاركة 
واس��عة من رئيس��ات وممثلي المآت��م في إطار 
اس��تعدادات اإلدارة والتنس��يق المستمر إلحياء 

موسم عاشوراء.
وثم��ن الصال��ح التوجيه��ات الدائم��ة لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه، وصاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل، 
باالهتم��ام برعاية الش��عائر الدينية، ال س��يما 
موس��م عاش��وراء، والتس��هيالت المقدم��ة على 
كافة المس��تويات إلحياء هذه المناسبة العزيزة 

على قلوب الجميع على النحو األفضل.
وقال إّن: »الفريق الوطني الطبي وكافة الجهات 
الرس��مية حريصون على توفير األجواء المناسبة 
إلحياء الش��عائر الحس��ينية للرجال والنساء على 
حد س��واء، وبعد دراسة دقيقة وش��املة وافقت 
الجهات الرس��مية على افتتاح المآتم النس��ائية 
التي يصل عددها إلى 300 مأتم وفق الضوابط 

االحترازية«.
وأكد أن الدولة تراهن دائمًا على وعي المجتمع، 
ونقدر عاليًا إسهامات المرأة البحرينية في شتى 
المجاالت ال س��يما دورها البطول��ي والفاعل في 
الصف��وف األمامية وتواجدها المؤثر في مختلف 
مراكز العزل والعالج والحمالت الوطنية للفحص 

والتطعيم«.
وش��دد على وعي وحرص كاف��ة المآتم بأهمية 
تطبيق اإلجراءات االحترازية المعلنة من الفريق 
الوطن��ي الطب��ي ووزارة الصح��ة ووزارة الع��دل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف، والتي تتمثل في 
االلتزام بتطبيق الضواب��ط المحددة وفقًا آللية 

اإلشارة الضوئية.
كما ت��م تحديد اإلج��راءات االحترازي��ة الخاصة 
بالمآت��م المس��جلة بما يس��هم في دع��م كافة 
الجه��ود الوطني��ة للحد م��ن انتش��ار الفيروس 
وحفاظ��ًا عل��ى صح��ة وس��المة الجمي��ع، وهي 
الس��ماح بدخول المأتم بنسبة 30% من الطاقة 

للمأتم للمتطعمين والمتعافين  االس��تيعابية 
فق��ط من خالل إب��راز الش��عار بالل��ون األخضر 
في تطبيق »مجتمع واعي«، مع تس��جيل بيانات 
الحض��ور مع االلت��زام بلب��س الكمام��ات طوال 

الوقت ومراعاة معايير التباعد االجتماعي.
ون��وه الصال��ح أن��ه وفق��ًا لإلج��راءات الصحي��ة 
الضرورية بما يتناسب مع الظروف الراهنة فإنه 
كما سبق اإلش��ارة إليه، لن يتم السماح بتقديم 
المأك��والت والمش��روبات لمن��ع أي��ة تجمعات 
وخصوص��ًا م��ن الفئ��ات خ��ارج المأت��م، وعدم 
الس��ماح بحضور األطفال، وأهمية ترك مس��افة 
مترين على األقل بين كل شخص واآلخر وتوفير 
المعقم��ات وااللت��زام بلب��س الكمام��ات طوال 
الوقت وغل��ق المرافق الصحي��ة )دورات المياه(، 
وع��دم تنقل المس��تمعين بين المآت��م لتقليل 
ف��رص أية إصابات ال س��مح اهلل، وتجنب التجمع 
عن��د المآتم قبل وبعد القراءة، وعدم اس��تخدام 
الكت��ب الورقية واالكتفاء بالق��راءة من األجهزة 

الشخصية.
الجمي��ع  الت��زام  بق��در  أن��ه  الصال��ح،  وأض��اف 
بالضواب��ط واإلج��راءات االحترازي��ة الضروري��ة 
الصادرة فإن األمور ستسير في االتجاه الصحيح، 
ونحن على ثقة بأن الجميع يسعى ألن تقام هذه 
الش��عائر على الوجه األكمل وأن نس��هم جميعًا 
في الحفاظ على ما حققته المملكة من إنجازات 
كبيرة في مواجهة الوباء، وال نريد أن نفقد عزيزًا 

علينا بسبب أي تهاون أو تقصير.
الش��رعية  المس��ؤولية  أن  الصال��ح،  وأوض��ح 

والوطني��ة كبيرة وتق��ع على عات��ق الجميع، فال 
بمن تكاتف الجهود والعمل س��ويًا للحفاظ على 

صحة وسالمة الجميع.
المآت��م  وممث��الت  رئيس��ات  أعرب��ت  فيم��ا 
والحس��ينيات ف��ي كافة محافظ��ات البحرين عن 
ثقته��ن والتزامه��ن بكافة اإلج��راءات الصحية 
المق��ررة من الفري��ق الوطني الطب��ي والجهات 
المختصة إلحياء موسم عاش��وراء بصحة وأمان، 
حيث ته��دف ه��ذه اإلج��راءات والضواب��ط إلى 

تحقيق حفظ وسالمة الجميع.
واس��تعرضت ممثلة مأتم أم البنين في منطقة 
دمس��تان خديجة الماج��د، جه��ود إدارة المأتم 
والعدي��د من المآت��م األخرى في تش��كيل فرق 

للتوعية والتثقيف والتنظيم وتطبيق اإلجراءات.
ونوهت بأن المرأة البحريني��ة على قدر عاٍل من 
المسؤولية وتنهض بأدوار رئيسة في المجتمع 
وخصوصًا في الصحة والتعليم وهي التي تشرف 
عل��ى تطبيق اإلجراءات ف��ي الكثير من المدارس 
وقطاع األعمال والمؤسس��ات، مؤكدة أّن الوعي 
ال��ذي وصلت إلي��ه الم��رأة البحرينية ف��ي كافة 
المج��االت كفي��ل بأن يك��ون مس��توى االلتزام 
بالضواب��ط ف��ي المآتم النس��ائية بالمس��توى 

المنشود أسوة بالمآتم الرجالية.
وأك��د الجميع اس��تعدادهم إلحي��اء ذكرى اإلمام 
الحس��ين )ع( في ظل االلتزام الكامل بالضوابط 
الهادف��ة لتحقي��ق صحة وس��المة كاف��ة أفراد 
المجتم��ع وم��ن بينه��م المش��اركين ف��ي هذه 

المناسبة العزيزة.

 محافظ الشمالية: التأكيد 
على تطبيق اإلجراءات االحترازية 

المعلنة خالل عاشوراء
أبدى محافظ الش��مالية علي العصف��ور تفاؤله في وعي األهالي 
بتطبيق اإلجراءات االحترازية المعلنة من وزارة العدل والشؤون 
اإلس��المية واألوقاف بناًء عل��ى توصيات الفري��ق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19(، والتي تتمثل في االلتزام 
بتطبيق الضوابط المحددة وفقًا للمس��توى البرتقالي أو األصفر 
أو األخضر، مؤكدًا دور رؤس��اء المآتم ومواكب العزاء في االلتزام 
بتطبي��ق اإلج��راءات االحترازية، وإش��رافهم على إل��زام مرتادي 
المآت��م بع��دم التنق��ل بي��ن أكثر من موق��ع، وضم��ان التباعد 

االجتماعي خالل موسم عاشوراء.
ج��اء ذل��ك خالل االجتم��اع ال��دوري للجن��ة األمني��ة بالمحافظة 
الذي عق��د عبر تقنية االتصال المرئي بحض��ور نائب المحافظة 
الش��مالية العميد خالد الدوس��ري، وممثلي إدارات وأقسام وزارة 

الداخلية وعدد من المسؤولين بالمحافظة.
وأش��ار المحافظ إلى أن اإلج��راءات االحترازي��ة الخاصة بالمآتم 
المس��جلة من قبل إدارة األوقاف الجعفرية خالل موسم عاشوراء 
للمس��تويات األخضر واألصفر والبرتقالي تس��هم في دعم كافة 

الجهود الوطنية للحد من انتشار الفيروس.
وأضاف أن اإلجراءات تس��مح بفتح المآتم النس��ائية، مع تطبيق 
نفس الش��روط واإلجراءات المتبعة مع المآتم الرجالية، مؤكدًا 
أن المحافظ��ة في تواصل مس��تمر مع رؤس��اء المآت��م من أجل 
ضمان تطبيق كل ما من شأنه أن يحفظ صحة وسالمة الجميع.

 تأييد السجن
  والغرامة للمتهمين في

 حادث قارب خفر السواحل
ص��رح رئي��س نياب��ة محافظ��ة المحرق ب��أن المحكم��ة الكبرى 
الجنائي��ة الثالثة أصدرت حكمها أم��س، بواقعة اصطدام قارب 
صي��د بقارب خاص بقوات خفر الس��واحل الذي أدى إلى وفاة أحد 
أف��راد القوة الذي كان على متنه، بقبول االس��تئناف ش��كاًل وفي 

الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.
وكان��ت محكم��ة أول درجة قضت بحبس المته��م األول لمدة 4 
س��نوات مع النفاذ، فيما قضت بحبس المتهمين الثاني والثالث 
والرابع لمدة ش��هر مع النفاذ وتغري��م كل منهم ألف دينار، كما 
قض��ت بأبعادهم نهائيًا بع��د تنفيذ العقوب��ة، وقضت بحبس 

المتهم الخامس مدة سنة مع النفاذ، وأمرت بمصادرة القارب.
وتعود التفاصيل إلى ورود بالغ من إدارة خفر الس��واحل، مفاده 
اصطدام قارب صيد يس��تقله بقارب خاص بقوات خفر السواحل 
نشأ عنه وفاة أحد أفراد القوة. وأشار رئيس النيابة إلى أن النيابة 
العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البالغ، حيث انتقلت إلجراء 
المعاينة على جثة الشرطي المتوفى والقوارب وطلبت التحريات 
حول الواقعة وصواًل إلى مرتكبي الواقعة، حيث أسفرت التحريات 
عن أن المتهمين من الجنس��ية اآلس��يوية وقد أبح��روا بناًء على 
تعليمات مال��ك القارب لصيد الربيان بالمخالف��ة للقرار الوزاري 
وباس��تعمال أدوات صي��د ممنوعة في منطق��ة محظورة. وعليه 
تم اس��تجوابهم وأمرت بحبس��هم احتياطيًا كما انتدبت الطبيب 
الشرعي إليقاع الكشف الطبي على جثة المتوفى والمصابين من 
الشرطة والمتهمين، وقد اس��تجوبت النيابة العامة المتهمين 

وواجهتهم باألدلة وأحالتهم إلى المحكمة المختصة.

 القبض على شخص سرق 
مصوغات ذهبية من محل بالجنوبية

تمكن��ت مديرية ش��رطة المحافظ��ة الجنوبية م��ن القبض على 
ش��خص )38 عامًا( قام بسرقة مصوغات ذهبية من أحد المحالت 
بالمحافظة. وأوضحت أنه فور تلقي بالغًا بالواقعة، باشرت على 
الف��ور عمليات البحث والتحري والتي أس��فرت ع��ن تحديد هوية 
المذك��ور والقب��ض علي��ه، حيث تبي��ن بأنه مت��ورط بعدد من 
القضاي��ا األخرى ومطلوب لعدد من المديريات األمنية، مش��يرًة 
إلى أنه ج��ار اتخاذ اإلج��راءات القانونية الالزم��ة تمهيدًا إلحالة 

المقبوض عليه إلى النيابة العامة.

وفد من »دراسات« يزور جامعة تل أبيب
ق��ام رئي��س مجل��س أمن��اء مركز 
البحرين للدراس��ات اإلس��تراتيجية 
»دراس��ات«  والطاق��ة  والدولي��ة 
الدكتور الش��يخ عب��داهلل بن أحمد 
آل خليفة بزي��ارة لجامعة تل أبيب 
بدولة إس��رائيل على رأس وفد من 
مركز »دراسات«، أمس األول، حيث 
التق��ى بمجموع��ٍة م��ن أكاديميي 
الجامع��ة وطلبتها ف��ي مقر مركز 
موش��يه دي��ان لدراس��ات الش��رق 

األوسط وإفريقيا.
الجامع��ة  ورحب��ت نائ��ب رئي��س 
برئيس  ميليت ش��امير  الدكت��ورة 
أمن��اء مركز »دراس��ات«،  مجل��س 
مبديًة تطلع الجامعة إلى التعاون 
مع المرك��ز في مختل��ف المجاالت 
التي تخدم تطوي��ر البحث العلمي 

بين الجانبين.
فيم��ا أكد مدير عام مركز موش��يه 
ديان لدراس��ات الش��رق األوس��ط 
راب��ي  ع��وزي  الدكت��ور  وإفريقي��ا 
أهمية التعاون البناء في المجاالت 
مرك��ز  م��ع  وخصوص��ًا  البحثي��ة، 
بس��معة  يتمتع  الذي  »دراس��ات« 
دولية، مشيرًا إلى أن مركز موشيه 
دي��ان يعك��ف عل��ى إب��راز تاري��خ 
البحري��ن العريق لطلب��ة الجامعة 
ترجم��ة  خ��الل  م��ن  وطالباته��ا 
مجموع��ٍة من األبحاث والدراس��ات 
المتصلة بهذا الموضوع إلى اللغة 

العبرية.
وق��ام رئي��س مجلس أمن��اء مركز 
»دراس��ات« بتقدي��م محاضرة عن 
العالق��ات البحرينية اإلس��رائيلية، 
وأجاب عن العديد من االستفسارات 

الت��ي قدمه��ا أكاديمي��ون وطلبة 
الجامع��ة والتحدي��ات التي تواجه 
المنطقة، كما أهدى رئيس مجلس 
األمن��اء درع��ًا تذكاري��ًا لمدير عام 
مركز موش��يه ديان، باإلضافة إلى 
مجموع��ة من اإلص��دارات الخاصة 

بمركز »دراسات«.
التنفي��ذي  المدي��ر  واس��تعرض 
لمرك��ز »دراس��ات« الدكت��ور حمد 
بي��ن  التع��اون  أوج��ه  العب��داهلل 
المرك��ز والمؤسس��ات األكاديمية 
والبحثية اإلس��رائيلية، التي تهدف 
إلى تحقيق التكام��ل في المعرفة 

وتبادل الخبرات.



40 ألف دينار قيمة جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية
بمبـــادرة كريمة من قرينة العاهل رئيســـة 
المجلـــس االستشـــاري للمبـــادرة الوطنية 
لتنميـــة القطـــاع الزراعي، صاحبة الســـمو 
بنـــت إبراهيـــم  الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
آل خليفـــة، أعلنـــت المبـــادرة عـــن إطالق 
جائـــزة الملك حمـــد للتنميـــة الزراعية في 
دورتها الرابعة؛ بهدف خلق بيئة تنافسية 
إيجابية بين أصحاب المشـــاريع الزراعية 
المجـــال  فـــي  والباحثيـــن  والمزارعيـــن 
الزراعي بما يســـهم فـــي الحفاظ على هذا 

القطاع، وتطويره وضمان استدامته.
للتنميـــة  حمـــد  الملـــك  جائـــزة  وجـــاءت 
الزراعيـــة لتحقـــق أهـــداف إســـتراتيجية 
مهمـــة منهـــا الحفاظ علـــى النظـــم البيئية 
الزراعيـــة، وزيـــادة الناتـــج الزراعي ورفع 
مســـاهمته فـــي الناتج المحلـــي اإلجمالي، 
وتحقيـــق أمـــن غذائي نســـبي مـــع مراعاة 
وتعزيـــز  المنتـــج،  فـــي  الغذائـــي  األمـــان 
الزراعيـــة  التقنيـــات  وتوطيـــن  االبتـــكار 
الحديثة، وتشـــجيع االســـتثمار في قطاع 
الزراعة وريادة األعمال في المشـــروعات 
الزراعيـــة الصغيرة والمتوســـطة، وتحفيز 
المزارعين وخلق بيئة تنافسية تستقطب 

المؤهلـــة،  البحرينيـــة  والعمالـــة  الشـــباب 
فضـــالً عـــن تشـــجيع البحـــث العلمـــي في 
المجـــال الزراعـــي بما يســـهم فـــي تطوير 
األبعـــاد  ومراعـــاة  واســـتدامته،  القطـــاع 
والبيئيـــة  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 

المترابطة للنظم الزراعية والغذائية.
وتتضمـــن الجائـــزة ثـــالث محاور رئيســـة 
أولها جائزة أفضل مشـــروع زراعي والتي 
تنقســـم إلى قســـمين: األول جائزة أفضل 
مشـــروع منِتج لمحاصيل زراعية متميزة 
غذائية كانـــت أم تجميلية، ويســـاهم في 
دعـــم االقتصاد الوطني واألمـــن الغذائي. 
وتوطـــن  تســـتخدم  التـــي  تلـــك  خاصـــة 
تقنيات وأســـاليب زراعيـــة حديثة، وتتبع 
وســـائل فعالة وذكية لتســـويق منتجاتها، 
والبيئـــة،  الصحـــة  بحمايـــة  وتلتـــزم 
وتســـتقطب الكـــوادر البحرينيـــة وتعمـــل 
على رفع قدراتها وتعزز نســـبة مشـــاركتها 
فـــي قطـــاع الزراعـــة. القســـم الثانـــي مـــن 
الجائـــزة فـــي هـــذا المحور يمنـــح ألفضل 
مشروع مســـاند لإلنتاج الزراعي، ويسهم 
فـــي دعم واســـتدامة تلـــك المشـــاريع، بما 
يعـــزز مـــن مســـاهمة القطـــاع الزراعي في 

االقتصاد الوطني ويعمل على زيادة تنوع 
وعـــدد العاملين فيه، ومنها االستشـــارات 
الهندســـية، والزراعيـــة، وتصميـــم وتنفيذ 
نظـــم الـــري والميـــاه، والبيـــوت المحميـــة، 
واألســـمدة  البـــذور،  وتخزيـــن  وإنتـــاج 
والمغذيـــات، ومكافحـــة اآلفـــات الزراعية 
وتطبيقـــات الطاقـــة المتجـــددة باإلضافة 
التحويليـــة  الصناعـــات  مشـــاريع  الـــى 

المعتمدة على اإلنتاج المحلي.
فيتعلـــق  للجائـــزة،  الثانـــي  المحـــور  أمـــا 
بالمـــزارع البحريني، حيـــث ُتمنح الجائزة 
ألفضـــل مـــزارع بحرينـــي فضـــالً لتميـــزه 
وتقديـــرًا لجهوده وإســـهاماته فـــي تنمية 
القطـــاع الزراعـــي فـــي مملكـــة البحريـــن. 
إذ تهـــدف جائـــزة أفضل مـــزارع بحريني 
إلـــى زيـــادة عـــدد المزارعيـــن البحرينيين 
المحترفيـــن من مختلف الفئـــات العمرية، 
وتوطيـــن  االبتـــكار  علـــى  وتشـــجيعهم 
إلنتـــاج  والتنافـــس  الحديثـــة،  التقنيـــات 
األفضـــل. كمـــا تهـــدف إلـــى رفع مســـتوى 
والتقنـــي  المعرفـــي  البحرينـــي  المـــزارع 
واالســـتفادة مـــن خبراتـــه ومهاراتـــه فـــي 
العائـــد  ورفـــع  المحلـــي  اإلنتـــاج  زيـــادة 

وصـــوال  الزراعـــي  للقطـــاع  االقتصـــادي 
الســـتدامة اإلنتـــاج الزراعـــي والمســـاهمة 
فـــي األمـــن الغذائـــي، فضـــال عـــن زيـــادة 
الوعـــي بضـــرورة الحفاظ علـــى الموروث 

الزراعي والبيئة المحلية.
وخصـــص المحـــور الثالـــث لجائـــزة الملك 
حمد للتنمية الزراعية ألفضل الدراســـات 
والبحوث الزراعية؛ بهدف دعم الباحثين 
وتحفيزهـــم علـــى رفـــع مســـتوى البحوث 
العلميـــة فـــي مجـــاالت التنميـــة الزراعيـــة 
مـــع التركيز على قضايا اســـتدامة التنمية 
الزراعيـــة واألمـــن الغذائـــي فـــي المناطق 

الجافـــة عامـــة والدول الجزريـــة تحديدًا. 
علمـــًا بـــأن جائـــزة هـــذا المحـــور مفتوحة 
ألصحاب الدراســـات والبحـــوث الزراعية 
مـــن مختلف دول العالم. وقـــد تم اقتراح 
عـــدة مجاالت للدراســـات والبحـــوث منها 
واالســـتخدام  النخيـــل،  أشـــجار  أبحـــاث 
اإلنتـــاج  فـــي  المعالجـــة  للميـــاه  اآلمـــن 
الزراعي وســـبل االســـتعادة االيكولوجية 
لألراضـــي الزراعية في المناطـــق الجافة، 
واالبتكار فـــي مجال التقنيـــات الزراعية، 
كذلـــك  المحاصيـــل،  وقايـــة  وأبحـــاث 
األبحـــاث المتعلقة بالزراعـــة وتغير المناخ 
فـــي المناطـــق الجافة، ومعامـــالت ما بعد 
الزراعيـــة.  المخلفـــات  وإدارة  الحصـــاد 
البحـــوث وفـــق  بيـــن  المفاضلـــة  وســـيتم 
معاييـــر أهمها قابليـــة التطبيق في مملكة 
البحريـــن، ومســـاهمة البحث فـــي التغلب 
باإلنتـــاج  المرتبطـــة  التحديـــات  علـــى 
الزراعـــي فـــي المناطـــق الجافـــة والـــدول 
األمـــن  وتحقيـــق  الصغيـــرة،  الجزريـــة 

الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية، 
ومواجهة تحديات تغير المناخ واستعادة 

النظم البيئية الزراعية.
وتبلغ القيمة االجمالية لجائزة الملك حمد 
للتنميـــة الزراعيـــة 40 ألـــف دينـــار، حيـــث 
ســـيتم تكريم فائزيـــن اثنين مـــن الفئتين 
المتفرعتيـــن مـــن محـــور جائـــزة أفضـــل 
مشـــروع زراعـــي بجائـــزة نقديـــة قدرهـــا 
10,000 دينار، وســـيتم تكريـــم اثنين من 
المزارعين بجائـــزة أفضل مزارع بحريني 
ويحصـــل كل منهمـــا علـــى جائـــزة نقديـــة 
قدرهـــا 5,000 دينـــار، وفـــي محور أفضل 
ســـيتم  الزراعيـــة  والبحـــوث  الدراســـات 
تكريـــم باحثين اثنيـــن ويحصل كل منهما 

على جائزة نقدية قدرها 5,000 دينار.
ودعت المبـــادرة الوطنيـــة لتنمية القطاع 
الزراعي جميع المستثمرين في المشاريع 
الزراعية والمزارعين والباحثين العلميين 
للمشـــاركة في هذه الجائزة عبر التسجيل 

على الموقع االلكتروني للمبادرة.

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

المنامة - بنا
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لمنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
البحريـــن  مملكـــة  تعـــازي  عـــن 
وشـــعب  لحكومـــة  ومواســـاتها 
الجزائريـــة  الجمهوريـــة 
فـــي  الشـــعبية  الديمقراطيـــة 
ضحايـــا حرائـــق الغابـــات التـــي 
اجتاحـــت عـــددا مـــن المناطـــق، 
عشـــرات  بحيـــاة  وأودت 
األشـــخاص، وإصابة آخرين مع 

أضرار واسعة في الممتلكات.
وأكدت وزارة الخارجية تعاطف 

مملكة البحرين مـــع الجمهورية 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة 
الشعبية الشقيقة ووقوفها التام 
معها في هـــذه الكارثة المدمرة، 
ودعمهـــا لكافة الجهود المبذولة 
للحـــد من الخســـائر في األرواح 
المولـــى  داعيـــن  والممتلـــكات، 
عـــز وجـــل أن يتغمـــد المتوفين 
بواســـع رحمتـــه وغفرانـــه، وأن 
يمـــن علـــى المصابيـــن بالشـــفاء 

العاجل.

البحرين تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
محكمـــة  رئيـــس  للقضـــاء  األعلـــى 
التمييز المستشار عبدهللا البوعينين 
بحضور األمين العام للمجلس األعلى 
للقضاء القاضي علي الكعبي، رئيس 
المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
علي الدرازي، وذلـــك لتعزيز التعاون 
والتنسيق المشـــترك لتحقيق العدالة 

الناجزة واالرتقاء بحقوق اإلنسان. 
البوعينيـــن  المستشـــار  رحـــب  وقـــد 
برئيس وأعضاء المؤسسة معربا عن 
تهانيه بمناســـبة صدور األمر الملكي 
الســـامي بتعيين أعضاء في مجلس 
مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق 
الـــدرازي  علـــي  وانتخـــاب  اإلنســـان 
رئيســـا لمجلس مفوضي المؤسســـة، 
متمنيـــا لهم دوام التوفيـــق والنجاح 
الوطنيـــة وجهودهـــم  فـــي مهامهـــم 

اإلنســـانية في تعزيز حقوق اإلنسان 
وحمايتها.

عـــن  الـــدرازي  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
شـــكره لحفاوة االســـتقبال وتقديره 
للتعاون القائـــم بين المجلس األعلى 
للقضاء والمؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان، ولدعـــم المجلـــس لتعزيـــز 

مكانـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي مملكة 
البحرين.

حضـــر اللقـــاء مـــن جانب المؤسســـة 
الشـــاعر،  خالـــد   الرئيـــس  نائـــب 
وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة 
الوطنيـــة لحقوق االنســـان بدر عادل 

والمحامية دينا اللظي.

اإلنســان بحقــوق  واالرتقــاء  الناجــزة  العدالــة  تحقيــق 
تنسيق التعاون بين “األعلى للقضاء” و“المؤسسة الوطنية”

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

اســـتقبل األمين العام للمؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد، سفير 
الخير الطالب عبدالرحمن الشـــيخ، حيث 
بارك له تعيينه ســـفيرًا للمؤسسة، متمنيًا 
له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.
مـــن جانبه، تقدم الشـــيخ بجزيل الشـــكر 
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  إلـــى   والتقديـــر 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، على 
هذه الثقة الغالية بتعيينه ســـفيرا للخير، 
معاهـــدا ســـموه بـــذل كل جهـــده لتمثيـــل 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية  المؤسســـة 
والشـــباب البحرينـــي خيـــر تمثيـــل فـــي 
مختلـــف المحافـــل الطالبيـــة والشـــبابية 
الحقيقيـــة  اإليجابيـــة  الصـــورة  ونقـــل 
ألبناء المؤسســـة الذين ينعمون بالرعاية 
الملكيـــة األبويـــة الحانية مـــن قبل جاللة 

الملك.
كما ثمن جهود الســـيد، وجميـــع العاملين 
بالمؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية، 

وما يبذلونه من جهد وعطاء في ســـبيل 
دعم أبناء المؤسســـة وضمان مستقبلهم 

وتقديم الرعاية الشاملة لهم.
وأكد الشـــيخ “الدور الكبير الذي تقوم به 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية في 
تطوير شـــخصيات أبنائها هذه المؤسسة 
المباركـــة التي ترعرع بها واكتســـب فيها 
العديـــد مـــن المهـــارات والمعرفـــة التـــي 

صقلـــت شـــخصيته وســـاهمت بحصولـــه 
على هذا اللقب”.

كمـــا ناقـــش مصطفى الســـيد مع الســـفير 
الخيريـــة  برامجـــه  الشـــيخ  عبدالرحمـــن 
فـــي الفتـــرة المقبلـــة، مقدمًا لـــه النصائح 
واإلرشادات والتوجيه لكي يكون مبدعًا 
فـــي مهامه، متمنيًا لـــه التوفيق والنجاح 
في جميع ما سيقوم به من جهد ونشاط.

سفير الخير: جهود المؤسسة الملكية وراء نيل اللقب

إلزام مرتادي المآتم بعدم التنقل بين أكثر من موقع
أبـــدى محافـــظ  الشـــمالية علـــي 
وعـــي  فـــي  تفاؤلـــه  العصفـــور  
اإلجـــراءات  بتطبيـــق  األهالـــي 
وزارة  مـــن  المعلنـــة  االحترازيـــة 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل 
واألوقـــاف بنـــاًء علـــى توصيـــات 
الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
)كوفيـــد19-(،  كورونـــا  لفيـــروس 
االلتـــزام  فـــي  تتمثـــل  والتـــي 
بتطبيـــق الضوابط المحددة وفقًا 
للمســـتوى البرتقالـــي أو األصفـــر 
دور  علـــى  مؤكـــدًا  األخضـــر،  أو 
رؤســـاء المآتـــم ومواكـــب العزاء 
في االلتزام بتطبيـــق اإلجراءات 
علـــى  وإشـــرافهم  االحترازيـــة، 
إلزام مرتادي المآتم بعدم التنقل 
بيـــن أكثـــر مـــن موقـــع، وضمـــان 

التباعد االجتماعي خالل موســـم 
خـــالل  ذلـــك  جـــاء  عاشـــوراء، 
االجتمـــاع الـــدوري للجنة األمنية 
والـــذي  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
عقـــد عبر تقنية االتصـــال المرئي 
بحضور  نائب محافظ  الشمالية 
العميد خالد  الدوســـري، وممثلي 
إدارات وأقســـام وزارة الداخليـــة 
وعدد من المسئولين بالمحافظة.
المحافظـــة  محافـــظ  وأشـــار 

االجـــراءات  أن  إلـــى  الشـــمالية 
بالمآتـــم  الخاصـــة  االحترازيـــة 
المســـجلة من قبل إدارة األوقاف 
الجعفرية خالل موسم عاشوراء 

واألصفـــر  األخضـــر  للمســـتويات 
والبرتقالي تســـهم في دعم كافة 
الجهود الوطنية للحد من انتشار 
الفيروس، مضيفًا بأن اإلجراءات 

تســـمح بفتـــح المآتـــم النســـائية، 
الشـــروط  نفـــس  تطبيـــق  مـــع 
واالجـــراءات المتبعـــة مـــع المآتم 
الرجاليـــة، مؤكدًا بـــأن المحافظة 

فـــي تواصل مســـتمر مع رؤســـاء 
المآتـــم مـــن أجـــل ضمـــان تطبيق 
كل ما من شـــأنه أن يحفظ صحة 

وسالمة الجميع.

المنامة - وزارة الداخلية

العصفور: تطبيق 
نفس اإلجراءات 

المعلنة على 
المآتم النسائية
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تقوية المصالح المشتركة مع ألمانيا
زار وزيـــر الخارجية عبداللطيـــف الزياني، 
والوفـــد المرافـــق لـــه، أمـــس، بزيـــارة لمقر 
جمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  بعثـــة 
ألمانيـــا االتحادية، وذلك بمناســـبة الزيارة 
الرســـمية التـــي يقـــوم بهـــا لبرليـــن، حيـــث 
كان في اســـتقباله ســـفير مملكـــة البحرين 
لدى جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية عبدهللا 
مملكـــة  بعثـــة  وأعضـــاء  عبداللطيـــف، 

البحرين الدبلوماسية. 
وقـــام وزيـــر الخارجيـــة والوفـــد المرافـــق 
بجولـــة في أرجاء البعثـــة، وتفقد مختلف 
مرافقها وأقسامها، واطلع على سير العمل 

فيهـــا، والتقـــى الموظفيـــن الدبلوماســـيين 
العامليـــن فـــي البعثـــة، كمـــا اســـتمع إلـــى 

إيضاح مـــن الســـفير عبـــدهللا عبداللطيف 
عالقـــات  لتوطيـــد  البعثـــة  جهـــود  حـــول 

الصداقـــة والتعـــاون القائمـــة بيـــن مملكـــة 
االتحاديـــة  ألمانيـــا  البحريـــن وجمهوريـــة 

الصديقة.
 كمـــا أشـــاد الزياني بالجهود الدبلوماســـية 
التـــي تضطلـــع بهـــا بعثـــة مملكـــة البحرين 
فـــي برلين بقيـــادة عبداللطيـــف في تعزيز 
العالقـــات الثنائية التي تجمـــع بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة، 
والمضي بها قدًما نحو آفاق أشمل تحقيًقا 
والشـــعبين  البلديـــن  وتطلعـــات  آلمـــال 
الصديقيـــن، وخدمًة لألهـــداف والمصالح 
التوفيـــق  دوام  لهـــم  متمنًيـــا  المشـــتركة، 

والنجاح.

المنامة - وزارة الخارجية

بمبادرة من سمو األميرة سبيكة ولرفع 
مساهمة القطاع في الناتج المحلي



المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  تمكنـــت 
الجنوبيـــة من القبض على شـــخص )38 
عامـــا( قام بســـرقة مصوغات ذهبية من 

أحد المحالت بالمحافظة.
وأوضحـــت المديرية أنه فور تلقي بالغ 
بالواقعـــة، باشـــرت علـــى الفـــور عمليات 
البحـــث والتحـــري والتـــي أســـفرت عـــن 

تحديـــد هويـــة المذكور والقبـــض عليه، 
مـــن  بعـــدد  متـــورط  أنـــه  تبيـــن  حيـــث 
القضايـــا األخـــرى ومطلـــوب لعـــدد مـــن 
المديريات األمنية، مشـــيرًة إلى أنه جار 
الالزمـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
إلـــى  عليـــه  المقبـــوض  تمهيـــدًا إلحالـــة 

النيابة العامة.

اســـتقبل وزير شـــؤون مجلسي الشورى 
والنواب غانـــم البوعينين بمكتبه أمس، 
رئيسة قسم اإلعالم والتواصل بمجلس 
بمناســـبة  الـــذوادي،  وفـــاء  الشـــورى 
حصولهـــا علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي 
اإلعـــالم مـــن جامعـــة البحريـــن. وأثناء 
اللقـــاء، تســـلم وزيـــر شـــؤون مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب نســـخة مـــن رســـالة 
الماجســـتير بعنـــوان “تأطيـــر الصحافـــة 
البحرينيـــة لـــدور المـــرأة فـــي مجلســـي 

الشـــورى والنواب في الفصل التشريعي 
الرابع 2014 - 2018”، مشيًدا البوعينين 
هـــذه  إعـــداد  فـــي  الباحثـــة  بجهـــود 
األطروحـــة التي تدعم وتســـلط الضوء 
علـــى دور المـــرأة في مختلـــف الميادين 
وخاصـــة في مجـــال العمل التشـــريعي. 
وأعربت الذوادي عن شـــكرها وتقديرها 
لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب 
علـــى دعمـــه المســـتمر ورعايتـــه الدائمة 

للباحثين في مختلف المجاالت.

القبض على سارق المصوغات الذهبية

البوعينين يتسلم نسخة من ماجستير الذوادي
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محرر الشؤون المحلية

نائب رئيس مأتم شهداء الطف لـ “^”: أقيموا الشعائر وفق التدابير
الـــوراء إلـــى  للعـــودة  نقطـــة  “عاشـــوراء”  إحيـــاء  يكـــون  أن  نريـــد  ال 

أشــاد نائــب رئيس مأتم شــهداء الطف بقرية المصلى ميرزا الفــردان بجهود المملكة 
فــي ســبيل مواجهــة جائحة كورونا )كوفيد19( والنتائــج اإليجابية التي تم تحقيقها 
على أرض الواقع، مقدما شكره وتقديره لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، وولــي العهــد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 

بن حمد آل خليفة، على كل التسهيالت والرعاية لمراسم إحياء موسم عاشوراء.

وقـــال الفـــردان لــــ “البـــالد” إن الـــدور التي 
تقوم الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  ووزارة 
واألوقـــاف ووزارة الصحـــة والمحافظات 
وإدارة األوقـــاف الجعفريـــة وكل الجهود 
فـــي تقديم الخدمات الالزمـــة للمواطنين 
والمقيميـــن فـــي البحريـــن جـــاءت حرصا 
على إحياء موســـم عاشوراء في ظروف 

آمنة وحماية كافة المشاركين فيها.

ودعـــا نائـــب رئيـــس مأتـــم شـــهداء الطف 
كافـــة المشـــاركين فـــي إحيـــاء المراســـم 
العاشـــورائية بااللتـــزام بتعليمـــات الفريق 
كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة  الطبـــي 
كوفيـــد 10، مشـــددا علـــى ضـــرورة األخذ 
واالحتـــرازات  الصحيـــة  باالشـــتراطات 
المقـــررة بالمآتـــم بحســـب نظـــام اإلشـــارة 
موســـم  شـــعائر  إحيـــاء  فـــي  الضوئيـــة 
المآتـــم  رؤســـاء  قبـــل  مـــن  عاشـــوراء 

المعزيـــن  علـــى  وتطبيقهـــا  واإلدارييـــن 
والمشاركين في إحياء هذه المناسبة من 

النساء والرجال.
وأكد ضرورة التحلي بالصبر حتى تنتهي 
جائحـــة كورونا التي هي فـــي نهايتها وال 
يكـــون إحياء الموســـم نقطة للعـــودة إلى 

الوراء خاصة وأنه الشـــعب أثبت بالتزامه 
خالل الفتـــرات الماضية من الجائحة بأن 
االلتـــزام بالتعليمـــات الصحيـــة مـــن قبـــل 
الفريق الوطني الطبي لمكافحة الفيروس 

هو السبيل اآلمن لتقليل اإلصابات.
الصحيـــة  اإلجـــراءات  أن  إلـــى  ولفـــت 
والتعليمات الصـــادرة من الفريق الوطني 
يكـــون  أساســـها  علـــى  والتـــي  الطبـــي 
التعامـــل فـــي التـــي تصـــب فـــي مصلحـــة 
النـــاس أوال وحتى يعود إحياء المراســـم 
العاشـــورائية كمـــا اعتـــاد عليهـــا األهالـــي 
كمـــا فـــي الســـنوات الماضية خالفـــا لهذه 
هـــذه الظروف الصحية االســـتثنائية التي 
تتطلـــب من الجميـــع أن يكونوا على  قدر 
من المســـؤولية الوطنية؛ من أجل سالمة 

المجتمع.

ميزرا الفردان

المنامة -بنا

القضيبية - مجلس الشورى

زار رئيس مجلـــس أمناء مركز البحرين 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقة “دراســـات” الشـــيخ عبدهللا بن 
أحمد آل خليفة، جامعة تل أبيب بدولة 
مـــن مركـــز   إســـرائيل علـــى رأس وفـــد 
“دراسات”، وذلك يوم أمس األول، حيث 
التقـــى مجموعـــة من أكاديميـــي وطلبة 
الجامعـــة فـــي مقـــر مركز موشـــيه ديان 

لدراسات الشرق األوسط وإفريقيا.
وقـــد رحبـــت نائـــب رئيـــس جامعـــة تل 
أبيـــب ميليـــت شـــامير، برئيـــس مجلس 
أمنـــاء مركـــز “دراســـات”، مبديـــًة تطلـــع 
الجامعة للتعاون مع المركز في مختلف 
المجـــاالت التـــي تخـــدم تطويـــر البحث 

العلمي بين الجانبين.
فيمـــا أكد مدير عام مركز موشـــيه ديان 
وإفريقيـــا  األوســـط  الشـــرق  لدراســـات 
عـــوزي رابي أهميـــة التعـــاون البناء في 
المجـــاالت البحثيـــة خصوصـــًا مع مركز 
“دراســـات” الـــذي يتمتع  بســـمعة دولية، 
ديـــان  موشـــيه  مركـــز  أن  إلـــى  مشـــيرًا 

يعكف على إبراز تاريخ مملكة البحرين 
العريـــق لطلبـــة وطالبـــات الجامعـــة من 
خـــالل ترجمـــة مجموعـــٍة مـــن األبحاث 
والدراسات المتصلة بهذا الموضوع إلى 

اللغة العبرية.
وقـــدم مـــن جانبـــه الشـــيخ عبـــدهللا بن 
أحمد محاضرة عن العالقات البحرينية 
اإلســـرائيلية، وأجـــاب علـــى العديـــد من 
االستفســـارات التـــي قدمهـــا أكاديميون 
التـــي  والتحديـــات  الجامعـــة  وطلبـــة 
رئيـــس  أهـــدى  كمـــا  المنطقـــة،  تواجـــه 
مجلـــس األمنـــاء درعـــًا تذكاريـــًا لمديـــر 
العام مركز موشـــيه ديان، باإلضافة إلى 
مجموعة من اإلصدارات الخاصة بمركز 

“دراسات”.
لمركـــز  التنفيـــذي  المديـــر  واســـتعرض 
“دراسات” حمد  العبدهللا أوجه التعاون 
بيـــن المركـــز والمؤسســـات األكاديميـــة 
والبحثية اإلســـرائيلية، التي تهدف إلى 
تحقيـــق التكامـــل فـــي المعرفـــة وتبادل 

الخبرات.

قـــال األمين العام لمجلس الشـــورى 
أســـامة العصفور إن مملكة البحرين 
دائًمـــا مـــا تضـــع ثقتهـــا فـــي الكوادر 
الشـــابة التـــي أثبتـــت علـــى الـــدوام 
التحّديـــات  إدارة  علـــى  قدرتهـــا 
االبتـــكار  عجلـــة  ودفـــع  المختلفـــة 
والتطويـــر، مؤكـــًدا أهميـــة مواصلة 
اكتســـاب  فـــي  لجهودهـــم  الشـــباب 
مـــع  ودمجهـــا  اإلداريـــة،  الخبـــرات 

خبرات علمية وتدريبية. 
جاء ذلك لدى لقائه منتسبي الدفعة 
 ”HIPO Youth“ الثالثة من برنامـــج
تقنيـــة  عبـــر  الشـــبابية  للقيـــادات 

االتصال المرئي. 
الوطنيـــة  المســـؤولية  أن  وأضـــاف 
المتمّثلـــة فـــي الحرص علـــى تقديم 
أعلـــى مســـتوى مـــن األداء، يحملها 
فـــي  والقـــادة  المســـؤولين  جميـــع 

والخـــاص،  الحكومـــي  القطاعيـــن 
المســـؤولية  هـــذه  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
تحّتـــم عليهم نقل خبراتهم اإلدارية 
التـــي  الناجـــح  األداء  وممارســـات 
يعملون بها إلى الشباب، مع ضرورة 
ليتمّكنـــوا  تأهيلهـــم  علـــى  الحـــرص 
من االرتقـــاء بالمخرجـــات الوطنية 

وتطوير عجلة التنمية. 
مـــن جهتـــه، أكد المدير العـــام لمعهد 
اإلدارة العامـــة )بيبـــا( رائـــد شـــمس 
أن برنامـــج “HIPO Youth” أضحى 
اليـــوم بيـــت خبـــرة إداريـــا، يهـــدف 
المعهـــد وشـــركاؤه مـــن خاللـــه إلـــى 
الشـــابة  الوطنيـــة  الكـــوادر  تأهيـــل 
وتطويـــر مهاراتهـــا مـــن أجـــل توّلي 
زمـــام منظومة العمـــل اإلداري وفًقا 
والخبـــرات  الممارســـات  لفضلـــى 

اإلدارية والمنهجيات العلمية.

إدراج بحوث عن تاريخ البحرين في جامعة تل أبيب

العصفور: البحرين تضع ثقتها بالكوادر الشابة 

300 عدد المآتم النسائية المسجلة في البحرين
الصالـــح: ال نريـــد فقـــدان أحـــد جراء اإلهمـــال... وخديجة الماجد: ســـنكون أســـوة بمآتـــم الرجال

عقدت إدارة األوقـــاف الجعفرية صباح 
المآتـــم  مـــع  التنســـيقي  اللقـــاء  أمـــس 
لمحافظـــات  النســـائية  والحســـينيات 
مملكـــة البحريـــن عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
المرئي، وبمشـــاركة واسعة من رئيسات 
وممثـــالت المآتم في إطار اســـتعدادات 
إلحيـــاء  المســـتمر  والتنســـيق  اإلدارة 

موسم عاشوراء.
رئيـــس  نـــوه  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
الصالـــح  يوســـف  الجعفريـــة  األوقـــاف 
البـــالد  لعاهـــل  الدائمـــة  بالتوجيهـــات 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، باالهتمام 
برعاية الشـــعائر الدينية، الســـيما موسم 
عاشـــوراء، والتســـهيالت المقدمـــة على 
كل المســـتويات إلحيـــاء هذه المناســـبة 
العزيـــزة على قلـــوب الجميع على النحو 

األفضل.
إّن  الجعفريـــة  األوقـــاف  رئيـــس  وقـــال 
“الفريق الوطني الطبي وجميع الجهات 
الرسمية حريصون على توفير األجواء 
المناســـبة إلحيـــاء الشـــعائر الحســـينية 
للرجال والنســـاء على حد ســـواء، وبعد 
دراسة دقيقة وشـــاملة وافقت الجهات 
الرســـمية مشـــكورة على افتتـــاح المآتم 
النســـائية التـــي يصـــل عددهـــا إلى 300 
االحترازيـــة،  الضوابـــط  وفـــق  مأتـــم 
وعـــي  علـــى  دائًمـــا  تراهـــن  والدولـــة 
المجتمـــع، ونقدر عالًيا إســـهامات المرأة 
البحرينية في شـــتى المجاالت ال ســـيما 
دورهـــا البطولي والفاعـــل في الصفوف 
األمامية ووجودهـــا المؤثر في مختلف 
والحمـــالت  والعـــالج  العـــزل  مراكـــز 

الوطنية للفحص والتطعيم”.
وحـــرص  وعـــي  علـــى  الصالـــح  وشـــدد 

كل المآتـــم بأهميـــة تطبيـــق اإلجراءات 
االحترازية المعلنة مـــن الفريق الوطني 
الطبـــي ووزارة الصحـــة ووزارة العـــدل 
والشؤون اإلســـالمية واألوقاف، والتي 
تتمثـــل في االلتـــزام بتطبيـــق الضوابط 
المحـــددة وفًقا آللية اإلشـــارة الضوئية، 
كما تـــم تحديد اإلجـــراءات االحترازية 
الخاصـــة بالمآتـــم المســـجلة بمـــا يســـهم 
فـــي دعم جميـــع الجهـــود الوطنية للحد 
مـــن انتشـــار الفيـــروس وحفاًظـــا علـــى 
صحة وســـالمة الجميع، وهـــي كالتالي: 
السماح بدخول المأتم بنسبة 30 % من 
الطاقة االســـتيعابية للمأتـــم للمتطعمين 
والمتعافين فقط من خالل إبراز الشعار 
باللـــون األخضـــر فـــي تطبيـــق “مجتمـــع 
واعي”، مع تســـجيل بيانات الحضور مع 
االلتـــزام بلبس الكمامـــات طوال الوقت 

ومراعاة معايير التباعد االجتماعي.
لإلجـــرءات  وفًقـــا  أنـــه  الصالـــح  ونـــوه 
يتناســـب  بمـــا  الضروريـــة  الصحيـــة 
مـــع الظـــروف الراهنـــة فإنـــه كمـــا ســـبق 
اإلشـــارة إليـــه لن يتـــم الســـماح بتقديم 
أيـــة  لمنـــع  والمشـــروبات  المأكـــوالت 
تجمعـــات وخصوًصا مـــن الفئات خارج 
المأتم، وعدم السماح بحضور األطفال، 
علـــى  متريـــن  مســـافة  تـــرك  وأهميـــة 
األقل بين كل شـــخص واآلخـــر وتوفير 
المعقمـــات وااللتـــزام بلبـــس الكمامـــات 
طـــوال الوقـــت وغلق المرافـــق الصحية 

)دورات المياه(، وعدم تنقل المستمعين 
بيـــن المآتم لتقليل فرص أية إصابات ال 
ســـمح هللا، وتجنب التجمـــع عند المآتم 
قبـــل وبعـــد القـــراءة، وعـــدم اســـتخدام 
الكتـــب الورقية واالكتفـــاء بالقراءة من 

األجهزة الشخصية.
وأضاف الصالح “إّنه بقدر التزام الجميع 
االحترازيـــة  واإلجـــراءات  بالضوابـــط 
الضروريـــة الصـــادرة عـــن فـــإن األمـــور 
ستســـير في االتجـــاه الصحيـــح، ونحن 
علـــى ثقة بـــأن الجميع يســـعى ألن تقام 
هـــذه الشـــعائر علـــى الوجـــه األكمل وأن 
نســـهم جميًعـــا فـــي الحفـــاظ علـــى مـــا 
حققته المملكـــة من إنجازات كبيرة في 
مواجهـــة الوباء، وال نريد أن نفقد عزيًزا 
علينا بســـبب أي تهاون أو تقصير، لذلك 
والوطنيـــة  الشـــرعية  المســـؤولية  فـــإّن 
كبيـــرة وتقع على عاتق الجميع، فال بمن 
تكاتـــف الجهـــود والعمل ســـوًيا للحفاظ 
علـــى صحة وســـالمة الجميـــع، واإلدارة 
فـــرق  وشـــكلت  حثيـــث  بشـــكل  تعمـــل 
عمل ووفرت خًطا ســـاخًنا للتواصل مع 
المجتمـــع خصوًصـــا إدارات المآتـــم، كما 
ســـيتم توزيع اإلرشـــادات الصحية على 

جميع المآتم في مملكة البحرين”.
من جانبهن، أعربت رئيســـات وممثالت 
المآتـــم والحســـينيات فـــي المحافظات 
باإلجـــراءات  والتزامهـــن  ثقتهـــن  عـــن 
الصحيـــة المقـــررة مـــن الفريـــق الوطني 

إلحيـــاء  المختصـــة  والجهـــات  الطبـــي 
إذ  وأمـــان،  بصحـــة  عاشـــوراء  موســـم 
تهـــدف هذه اإلجـــراءات والضوابط إلى 

تحقيق حفظ وسالمة الجميع.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، اســـتعرضت ممثلـــة 
مأتـــم أم البنيـــن فـــي منطقـــة دمســـتان 
المأتـــم  إدارة  جهـــود  الماجـــد  خديجـــة 
والعديد من المآتم األخرى في تشـــكيل 
والتنظيـــم  والتثقيـــف  للتوعيـــة  فـــرق 
وتطبيق اإلجـــراءات، منوهة بأن المرأة 
البحرينية على قدر عاٍل من المسؤولية 
وتنهـــض بـــأدوار رئيســـة فـــي المجتمـــع 
خصوًصـــا في الصحـــة والتعليـــم، وهي 
التـــي تشـــرف علـــى تطبيق اإلجـــراءات 
وقطـــاع  المـــدارس  مـــن  الكثيـــر  فـــي 
األعمال والمؤسسات، مؤكدة أّن الوعي 
الـــذي وصلـــت إليـــه المـــرأة البحرينيـــة 
فـــي جميـــع المجـــاالت كفيل بـــأن يكون 
مســـتوى االلتزام بالضوابـــط في المآتم 
أســـوة  المنشـــود  بالمســـتوى  النســـائية 

بالمآتم الرجالية.
واختتم اللقاء بالرد على االستفســـارات 
مـــن رئيســـات وممثـــالت المآتـــم، إذ أكد 
ذكـــرى  إلحيـــاء  اســـتعدادهم  الجميـــع 
اإلمـــام الحســـين )ع( فـــي ظـــل االلتزام 
لتحقيـــق  الهادفـــة  بالضوابـــط  الكامـــل 
صحـــة وســـالمة جميـــع أفـــراد المجتمع 
هـــذه  فـــي  المشـــاركات  بينهـــم  ومـــن 

المناسبة العزيزة.
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البلدية الشمالية تدشن المبادرة البيئية “عاشوراء نرتقي 12”
ـــي ـــيج االجتماع ـــة بالنس ـــامح والتعددي ـــم التس ـــس قي ـــم يعك ـــة: الموس الفضال

دشـــنت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية 
لمياء الفضالة المبادرة البيئية )عاشـــوراء 
نرتقـــي( فـــي نســـختها الثانية عشـــرة عبر 
الفضـــاء اإللكتروني بالتعاون مع المجلس 
البلـــدي واألوقـــاف الجعفرية تحت شـــعار 

)التدوير قيمة إسالمية(.
وحضـــر التدشـــين عبـــر االتصـــال المرئـــي 
نائـــب رئيس المجلـــس للمنطقة الشـــمالية 
إدارة  مجلـــس  وعضـــو  زينـــل  ياســـين 
األوقـــاف الجعفريـــة عبدالمجيـــد الشـــيخ 
منصـــور الســـتري وأعضـــاء مجلـــس بلدي 
المنطقة الشـــمالية ورؤساء إدارات المآتم 
الرجالية والنســـائية. وأعلنـــت البلدية عن 
الفائزيـــن فـــي مســـابقة )عاشـــوراء نرتقي 
11(، حيـــث حصـــدت إدارة مأتـــم اإلمـــام 
الصـــادق المركـــز األول كأفضل إدارة مأتم 
للممارســـات البيئية، وحصول مأتم األمام 
الحســـن في دمســـتان المركز الثاني، فيما 
حصـــل مأتم اإلمـــام الباقر المركـــز الثالث، 
كمـــا حصلـــت إدارة مأتـــم كرزكان للنســـاء 

على المركز األول لمآتم النساء.
وقالت مدير عام بلدية المنطقة الشـــمالية 
لمياء الفضالة إن موسم عاشوراء هو أحد 

المواســـم الدينية التي تمتلـــك ُبعًدا ثقافًيا 
وحضارًيا، يعكس قيم التسامح والتالحم 
االجتماعـــي  النســـيج  فـــي  والتعدديـــة 
البحريني، والذي ترعاه القيادة السياسية 
فـــي مملكـــة البحريـــن تحت ظـــل صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
الســـمو  المفـــدى وصاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
 وأشـــارت الفضالـــة إلـــى توجيهـــات وزيـــر 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 

لتقديـــم أفضـــل  العمرانـــي عصـــام خلـــف 
الخدمـــات البلدية للمواطنيـــن والمقيمين، 
ومـــن أهمهـــا خدمـــات النظافـــة وتوعيـــة 
المجتمـــع، كما لفتت إلـــى اهتمام وتوجيه 
وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون البلديات الشـــيخ 
محمـــد بن أحمـــد آل خليفة بخلق شـــراكة 

فاعلة مع المجتمع.
وأوضحت أن عاشـــوراء نرتقي هذا العام 
ينطلـــق تحـــت شـــعار )تدويـــر المخلفـــات 
- قيمـــة إســـالمية(، فقـــد اعتنـــى اإلســـالم 
عليهـــا  والمحافظـــة  الطبيعيـــة  بالمـــوارد 

واعتنـــى أيًضا بالمخلفات، فهناك إشـــارات 
إلـــى كل ما مـــن شـــأنه أن يعظـــم االنتفاع 
االســـتمرار  علـــى  موكـــدة  بالمخلفـــات، 
فـــي تحقيـــق أهـــم أهـــداف الموســـم، وهو 
زيـــادة الوعي المجتمعـــي وتقويم وغرس 
القيـــم والثقافـــة المجتمعيـــة نحـــو الطرق 
الصحيحـــة للتخلص مـــن المخلفات وذلك 

عبر فرزها بالصورة الصحيحة.
ولفتـــت إلى مواصلـــة العمل بالتـــوازي مع 
شعارنا في العام السابق )نواصل االلتزام( 
تماشـــًيا مـــع الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 
فيـــروس كورونا، وجهـــود الفريق الوطني 
المســـتمرة الحتواء ومنع انتشار فيروس 

كورونا.
خـــالل  مـــن  بالمآتـــم  الفضالـــة  وأشـــادت 
المشـــاركة فـــي المبـــادارات التـــي تطرحها 
البلدية والمعززة للقيم اإلنسانية والبيئية، 
ودورهـــم الفاعـــل لزيـــادة الوعـــي البيئـــي 
كالمشـــاركة  البرنامـــج  أهـــداف  وتحقيـــق 
فـــي التوعيـــة بإعادة التدويـــر وتخصيص 
عـــن  ناهيـــك  قبلكـــم،  مـــن  لهـــا  األماكـــن 
المشاركة مع البلدية في تحسين مستوى 

النظافة خالل الموسم.

بلدية المنطقة الشمالية



“السوشال ميديا” أدخلت من “هب ودب” بدهاليز السياسة
ــة والــتــجــارة ــاي ــدع ــل ــم ل ــه ــات ــاب ــس ــواب ســابــقــون يــحــولــون ح ــ ــ ــون ومـــحـــامـــون ون ــي ــاف ــح ص

االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  ســـاعدت 
الجديـــدة علـــى تغييـــر كثيـــر مـــن المفاهيم 
السياســـية واالجتماعية واالقتصادية حول 
العالـــم، فيكفـــي اليـــوم بـــأن توجـــه كاميـــرا 
هاتفـــك النقال إلى حدث مـــا، أو تصريح، أو 
موقـــف، حتى تنقلب األمور كلها رأًســـا على 

عقب، ولتصبح “ترند” حديث الساعة.
كما أضحى، بالمقابل، عامل شـــهرة، ومعرفة 
لـــدى النـــاس، فـــان هـــو المصـــدر، هـــو الذي 
أخبرنـــا بمـــا يحـــدث، وعليـــه فلقـــد أضحـــى 
التوثيـــق بالكاميـــرا، مـــن األمـــور المتفرعـــة 

النتائـــج واألضرار والمنافع، ارتكاًزا على من 
يمســـك الهاتف، وماذا يريـــد أن يفعل، أو ما 

هي طبيعة الرسالة التي يرغب بتوصيلها.
البحريـــن  فـــي  خـــرج  ذلـــك،  علـــى  وعرًجـــا 
باألعـــوام الخمســـة األخيرة، عدد واســـع من 
نشـــطاء “السوشـــال ميديـــا” ليتحدثـــوا بكل 
شيء تقريبا، ومكن ســـقف التعبير المرتفع، 
كثيرين منهم بأن يســـاعدوا لخدمة الصالح 
العـــام، بل والدولة نفســـها، متى ما كان ذلك 
بحـــدود القوانيـــن النظاميـــة المعمـــول بـــه، 
والتي تحمي المجتمع، وتحول دون تحوله 

الى غابة، كًا يفترس بها اآلخر.
الحســـابات  أصحـــاب  بعـــض  وانتهـــج 

ونشـــطاء  صحافييـــن،  مـــن  الشـــخصية، 
ســـابقين،  وبلدييـــن  ونـــواب  اجتماعييـــن، 
علـــى  النهـــج،  هـــذا  وغيرهـــم،  ومحاميـــن، 
جوانـــب عدة، البعض منها ألســـباب دعائية، 
وأخـــرى نفعية، وتجارية، وسياســـية، ومنها 
مـــا هو موجه بشـــكل مباشـــر للصالـــح العام، 

وللمواطن تحديًدا.
هـــذه الجـــرأة، وهـــذا الوضـــوح، والحديـــث 
الصريـــح، وضـــع اليـــد علـــى موضـــع الجرح، 
وبغـــض النظر عـــن األســـباب الكامنـــة خلف 
ذلك، كما أوجد حالة من الحذر في المجتمع، 
وإعادة الحسابات والتوازنات لدى كثيرين.

وحش “السوشال ميديا” ال يرحم عند وقوع 

األخطـــاء، وال يـــذر، خصوًصـــا مـــع األوضاع 
االقتصادية الراهنة والتي تتســـبب بارتفاع 
مســـتوى الضغط بشكل سريع عند أي بادرة 

استفزاز تذكر.
“كاميرا” الهاتف الصغيرة، بعدســـاتها الثاث 
أو األربـــع، أو حتى الواحـــدة، باتت الفيصل 

وحجـــر الزاويـــة فـــي تغيير 
كثيـــر مـــن المفاهيـــم التـــي 
والهـــراوة  اليـــوم،  نعيشـــها 
عنـــد  بقـــوة  تضـــرب  التـــي 
أو  األخطـــاء،  وقـــوع 
الـــذي يصدح  الميكروفـــون 

بصوت الحقيقية.

لكنها وفي المقابل، قد توجه لما هو بخاف 
ذلـــك جملـــة وتفصيـــًا، خصوصـــا مـــع تزايد 
ظاهـــرة “الرويبضـــة” والتـــي مكنـــت كل من 
“هـــب ودب” ألن يكون فهيما وعارًفا بخفايا 
األمور وبدهاليز السياسة، وهو ال يقرب من 

ذلك قيد شعرة.

مكاتب حمالت 
العمرة تقّدم 

عروضا تنافسية

إبراهيم النهام

اكتشاف مدينة البندقية في خليج توبلي
سياحيا معلما  لــيــكــون  تــؤهــلــه  بــالــمــيــاه  المحيطة  ــرم  ــق ال ــار  ــج أش

في منظر يذّكر كل من يشـــاهد الصور 
الملتقطة بمدينـــة البندقية اإليطالية، 
نشـــر عدد من النشـــطاء االجتماعيين 
منصـــات  عبـــر  العكـــر  قريـــة  وأهالـــي 
التواصـــل االجتماعـــي مقطـــع فيديـــو 
يتضمـــن تجديـــف عـــدد مـــن الشـــباب 
البحريني بقـــوارب صغيرة في خليج 
توبلـــي؛ إلبـــراز معالم مملكـــة البحرين 
الطبيعيـــة، واألماكـــن التـــي يســـتطيع 
الرواد من مواطنين ومقيمين وسواح 

زيارتها.
الفنـــر  نشـــرة  تحريـــر  رئيـــس  وقـــال 
الثقافيـــة اإللكترونيـــة التفاعلية خالد 
بو مطيع بأنهم “ســـعداء جـــدًا بفعالية 
التجديـــف هذه بخليج توبلي، وســـط 
أشـــجار القرم، وهي فعاليـــة يقوم بها 
مجموعة من الشباب بقرية العكر، مع 
مجموعة كبيرة من الشباب البحريني 

من شتى المناطق”.
وأضـــاف “لدينـــا فـــي البحريـــن هـــذه 
الطبيعـــة الجميلـــة جدًا، والتـــي تخلو 
منهـــا الكثيـــر مـــن دول العالـــم، وهـــي 
طبيعـــة تـــم المحافظـــة علـــى أجـــزاء 

كبيرة منها من قبل الهيئات الحكومية 
في البحرين”.

وتابـــع بـــو مطيـــع “نأمـــل أن يزيد هذا 
االهتمام؛ للحفاظ على هذه الموروث 
يخـــدم  والـــذي  الجميـــل  الطبيعـــي 
البحرين ويخدم الرياضة والسياحة”.
الشـــباب  مـــن  “مجموعـــة  ويقـــول 
البحريني من شتى المناطق، جمعتهم 
هواية التجديـــف، وهم يقومون بهذه 
الســـامة  درجـــات  بأعلـــى  الهوايـــة 
فنحـــن  وعليـــه  العالميـــة،  والحرفيـــة 
االليكترونيـــة  الثقافيـــة  الفنـــر  بنشـــر 
التغطيـــة  بهـــذه  ســـعداء  التفاعليـــة، 
وســـط هـــذه الطبيعـــة الجميلـــة التـــي 

تفخر بها مملكة البحرين”.
وعلـــق مهـــدي عبدالحســـين وهو أحد 
المشـــاركين قائاً “نحـــن من مجموعة 
هـــواة )الكايك( فـــي مملكـــة البحرين، 
شـــخصا،  خمســـين  بحـــدود  وعددنـــا 
أســـبوعي  “طلعـــه”  برنامـــج  ولدينـــا 
عشـــرين  الـــى  عشـــرة  مـــن  وبحـــدود 
شـــخصا، نهتـــم بالمشـــاركة وصناعـــة 

األثر”.

العالجات التقليدية تفشل في تحسين حالة المرضى النفسيين
النفسي” ــب  ــط “ال ـــ  ب ــراض  ــ األغ مــتــعــددة  افــتــتــاح صــالــة  ــي:  ــاج ح

أعمـــال  بتصريـــف  القائـــم  قالـــت 
المستشـــفيات غيـــر الخاضعـــة للضمـــان 
الصحـــي إيمـــان حاجـــي إنه تـــم افتتاح 
بمستشـــفى  األغـــراض  متعـــددة  صالـــة 
الطب النفســـي، الفتا بأنها ستحقق نقلة 
نوعية على مســـتوى الخدمات المقدمة 

لمرضى الطب النفسي.
وعن فكرة هذا المشـــروع، قالت حاجي 
خـــال اســـتضافتها فـــي برنامـــج “بكـــم 
نعود” الذي يبثـــه تلفزيون البحرين إنها 
“انبثقـــت مـــن قبـــل عـــدة أعـــوام، وهـــي 
مطلب وحاجة، خصوصا أن مستشـــفى 

المستشـــفيات  مـــن  النفســـي  الطـــب 
القديمـــة والعريقـــة، والعلم واألســـاليب 

تطـــورت، األمـــر الـــذي اســـتدعى وجود 
خدمات عاجية متطورة”.

وتزيد “ستساعد هذه الصالة على تنفيذ 
عاجـــات التأهيـــل الوظيفيـــة، الترفيـــه 
النفســـي، الخدمات الرياضية، األنشطة 
التوعويـــة والتدريبيـــة للمرضـــى، وكلها 
مطلـــب للعاج، حيث لـــم تعد العاجات 
النفســـية العاديـــة كافية، بـــل هي حزمة 
من األســـاليب واألنشـــطة والتي تهدف 

لتحسين حالة المرضى”.
مـــن  وأردفـــت حاجـــي “هنالـــك مســـاٍع 
قبـــل وزارة الصحـــة وأصحـــاب األيادي 
البيضاء الداعمين لهذا المشروع، والتي 
مكنتنا من بدء اإلنشاء فيه العام 2017 
ومن ثم افتتاحه في 4 أغسطس 2021 

برعاية من الوزيرة فائقة الصالح”.

إيمان حاجي

بعــد أكثــر مــن عام من تعطل عمــل مكاتب الحــج والعمرة، عادت 
أخيــرًا للعمــل بتســابق فيمــا بينهــا، بعــد التخفيــف الــذي قامت به 
االحترازيــة  لإلجــراءات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  حكومــة 
والوقائيــة لمواجهــة فيــروس كورونا، والتي القت منــذ البدايات 
األولى إشادات عربية وإسالمية ودولية لضمان صحة زوار بين 

هللا الحرام.

وليس مســـتغربًا هذا األمر على 
الشـــريفين،  الحرميـــن  أرض 
والتي تهتم بشكل عالمي وكبير 
فـــي إضفاء الخدمـــات الجديدة 
والمتطورة لألراضي المقدســـة، 
والمعتمريـــن،  للحـــاج  خدمـــة 
والتـــي تخطت 100 مليار دوالر 
التحتيـــة  البنـــى  تطويـــر  فـــي 
والمرافـــق الخدميـــة والســـكنية 
خـــال العقد األخيـــر، ومع توقع 
ألن تصـــل إلـــى 500 مليار دوالر 
خال السنوات القريبة المقبلة.

وعلى أثر ذلك، تتســـابق مكاتب 
فـــي  والعمـــرة  الحـــج  حمـــات 
تقديم خدمات عروض تنافسية 
مـــع  خصوصـــًا  األيـــام،  هـــذه 
اقتراب إجازة عاشـــوراء والتي 
تعتبر من المواسم المفضلة لدى 
كثيريـــن، خصوصـــا مـــع التضرر 
االقتصـــادي الـــذي تعرضـــت لـــه 

خال الفترة الماضية.
شـــرطًا  المكاتـــب  ووضعـــت 
أساســـيا للراغبيـــن فـــي العمـــرة، 
وزارة  توجيهـــات  علـــى  بنـــاء 
أنـــه  وهـــي  الســـعودية  الصحـــة 
يكون التطعيم مـــن التطعيمات 
المســـموح بهـــا فـــي الســـعودية، 
ويشترط أخذ الجرعة المنشطة 
للتطعيم الصيني، ومســـحة “بي 
ســـي آر” تكون ســـارية المفعول 
قدمـــت  كمـــا  ســـاعة،   72 لمـــدة 
أغلـــب هذه المكاتب ميزة الدفع 

عن طريقة خدمة “بنفت بي”.
وفي مسح سريع أجرته “الباد” 
علـــى أســـعار الحمـــات، اختلف 
الحـــال كما هو معروف برحات 
الطيران عن رحات النقل البري 
بنســـبة تصل إلى نصـــف الكلفة، 
وأكثـــر منهـــا بقليـــل لـــدى بعض 

الحمات األخرى.
وتقـــدم أغلب المكاتـــب عروضا 
تتشارك في الخدمات األساسية 
“ســـابتكو”  باصـــات  مثـــل  بهـــا، 
اإلجـــراءات  تطبيـــق  الحديثـــة، 
االحترازيـــة، الفحـــص المجانـــي 
واإلقامـــة  كورونـــا،  لفيـــروس 
مـــع  اإلفطـــار  لوجبـــة  الشـــاملة 
البوفيه. وتتفاوت أسعار الغرف 
قياســـا بعـــدد األيـــام، فبالنســـبة 
أغســـطس   16 بيـــن  مـــا  للفتـــرة 
وحتـــى 21 أغســـطس قدم كثير 
من المكاتب اســـعارا تتفاوت ما 
بيـــن، 85 دينارا إلى 130 للغرفة 
الثنائيـــة، و80 دينـــارا إلـــى 125 
و75  الثاثيـــة،  للغرفـــة  دينـــارا 
دينـــارا إلـــى 110 دنانيـــر للغرفة 
الثنائية وذلـــك للرحات البرية، 
وتعتمـــد كلها على نـــوع الفندق 
والخدمـــات التكميلية، كوجبات 

الطعام.
أمـــا الرحـــات الجوية، فتشـــمل 
الثنائيـــة،  للغرفـــة  دنانيـــر   310
و290 دينـــارا للغرفـــة الثاثيـــة، 
و280 دينـــارا للغرفـــة الرباعيـــة، 
وترتبـــط األســـعار أيضـــا بقـــرب 
أو  الحـــرم،  مـــن  الســـكن  مـــكان 
العكس، وطبيعة الخدمات التي 

يرغب بها المعتمر.
وأشـــار كثيـــر مـــن المكاتـــب إلى 
خدمـــة الغـــرف الخاصـــة، لكنهـــا 
محدودة وفـــق أغلب اإلعانات 

التي رصدتها “الباد”.

أسعار عمرة محرم من 80 إلى 310 دنانير
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تحدي أكل الفلفل الحار.. الجني يكسب 7500 دينار
مشاهدة مليون  من  أكثر  يحقق  “سيد”  البحريني  اليوتيوب  ملك  فيديو 

عرض اليوتيوبر بقناة شبكة ألعاب العرب 
علـــى موقع اليوتيـــوب، والمعروف بملك 
اليوتيوب، البحريني “سيد” فيديو عبارة 
عـــن تحـــدي الخطـــوات الثمينـــة يتخللها 
مجموعـــة من األوامـــر والتحديات للفوز 
بمبلـــغ 20 ألف دوالر )قرابة 7500 دينار(، 
ويكـــون تحديـــد الخطـــوات مـــع الجنـــي 
بطريقة األرقام إلى جانب شـــعار يلزمك 
بأمـــر يجب تنفيـــذه، حيث حـــدد منطقة 
لتحديد األوامر والتحديات، ويتم البدء 

بواسطة األرقام.
وتعـــرض “الباد” بعض مراحـــل التحدي 

والـــذي انتهـــى بفـــوز الجنـــي، فقـــد بـــدأ 
التحـــدي بين الجني وســـيد، حيث حقق 
الفيديـــو أكثر مـــن 1.2 مليون مشـــاهدة، 
والطريف أنه خال التحدي اضطر سيد 
ألكل الفلفل األخضر الحار من أجل الفوز 
بالعشـــرين ألفـــا، وفي نهايـــة التحدي فاز 
الجني بمبلغ العشـــرين ألفا، وخرج ســـيد 
مـــن التحدي بالخســـارة، قائـــا إنه أهدى 

الفوز للجني.
وحصـــل الفيديـــو علـــى عـــدة تفاعـــات، 
حيث علقـــت المتابعة نجـــوى بالقول: يا 
ســـيد وهللا أنت أســـطورة األساطير إلي 
نعرفهم وان شاء هللا تحمل مقاطع زيها.

فيمـــا علـــق آخـــر بالقـــول: تحيـــة لـــك يـــا 

أســـطورة يســـتاهل الجني 20000، بينما 
قالت ريان: ما شاء هللا سيد بيتكم حلو 
وحلـــو المقطـــع نفســـي أســـوي التحـــدي 
اســـتمر يـــا بطـــل، فيمـــا كتب لـــؤي قائا: 
خســـرت أم كســـبت أنـــت ســـتبقى ملـــك 
اليوتيوب متابعك من 2015 من الجزائر 
أحلـــى تحيـــة لمتابعي ســـيد أنتـــم كلكم 

عسل وسيد أيضا عقبال 100 مليون.
كما علق يوســـف الدوسكي على الفيديو 
قائا: أحلى تحدي أســـطوري ورائع جدًا 
هللا يوفقـــك وتوصـــل ألكثـــر مـــن مليـــار 
مشـــترك وأنـــا كثيـــر أحبـــك وأتمنـــى لـــك 
الســـعادة طـــول الحياة، بينمـــا علق منذر 
بتعليق طريف قائا: سيد ليش ما تهدي 

الجني شـــيء هـــو تعب معـــاك كل هاذي 
الفتـــرة اســـتمر يـــا أســـطورة اليوتيـــوب 

أحبك من القلب وهللا.
وكذلـــك  البحريـــن  فـــي  يعـــرف  والـــكل 
متابعـــوه أن ســـيد يقـــوم بصنـــع أفـــام 
تتعلق باأللعاب والتحدي بشـــكل محبب 
لـــدى األطفـــال والشـــباب، حيـــث يتميـــز 
تحـــدي  عـــرض  عنـــد  بأســـلوب مشـــوق 
األلعاب بأســـلوب مبتكـــر وجذاب، حيث 
وصـــل عـــدد التعليقـــات للحظـــة كتابـــة 
الموضـــوع إلـــى 4881 ألـــف تعليـــق منها 
تعليقات شـــكر وثناء وتعليقات فكاهية 
وتشـــجيع علـــى المضـــي بمواصلـــة مثل 

تلك الفيديوهات.

بدور المالكي

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام
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البحرين ومصر... عالقة تاريخية خاصة تفوق الوصف
مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، عالقة تاريخية متينة 
ال يمكن وصفها بالمعنى المحدد المعروف، ألنها من أقوى وأروع صلب 
الشـــخصية المتميـــزة لألمـــة العربية بـــكل تفرعاتها وتشـــعباتها، وتأتي 
الرســـالة الخطية التي بعثها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى أخيه سيدي جاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه والتي تضمنت 
دعوة جاللته لزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة، وترحيب جاللته 
رعـــاه هللا بهـــذه الدعـــوة الكريمـــة، دليل علـــى عمق العالقـــات األخوية 
الفريـــدة بيـــن البلدين الشـــقيقين والتكامـــل والتوافق التـــام بما يحقق 
مصالح البلدين وكل دول وشعوب األمة العربية، فمصر العروبة العمق 
االســـتراتيجي وبيـــت العرب وقوتـــه ولها كلمة عليا وتأثيرات مباشـــرة 
على االســـتراتيجيات األمنية ليس على المستوى العربي فحسب، إنما 
علـــى الصعيـــد العالمي، كمـــا لها قيادة رائـــدة في مســـيرة العمل العربي 

المشترك.
ســـيدي جاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى 

حفظه هللا ورعاه أكد خالل اســـتقباله معالي السيد سامح شكري وزير 
خارجية جمهورية مصر العربية “اعتزازه بالعالقات األخوية التاريخية 
الراســـخة التي تجمع بين البلدين الشـــقيقين، معربا جاللته عن تطلعه 
الدائـــم إلـــى الدفـــع بهـــا نحو آفـــاق أرحـــب بما يلبـــي تطلعات شـــعبيهما 
الشـــقيقين، منوهًا جاللته بأهمية مثل هذه الزيارات التي تدعم مســـار 
التعاون والتشـــاور والتنســـيق المشـــترك إزاء مختلف القضايا في ظل 
مـــا تمـــر به المنطقة مـــن تحديات وأزمـــات تهدد أمن واســـتقرار الدول 
العربية الشقيقة، مشيدا جاللته بما تشهده مصر بقيادة فخامة الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي من نهضة تنموية شـــاملة هي محل فخر واعتزاز 

لكل الشعوب العربية”.

إن مملكة البحرين بقيادة سيدي جاللة الملك المفدى، وجمهورية مصر  «
العربية الشقيقة بقيادة أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلعبان 

وبعالقتهما االستراتيجية التاريخية الخاصة دورا رئيسا ومهما في دفع 
التكامل بين الدول العربية الشقيقة بما يحقق مصالح الجميع على 

مختلف المستويات واألصعدة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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صـــدر عـــن عاهـــل البالد جاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة مرســـوم 
بقانـــون رقـــم )16( لســـنة 2021م بتعديل بعـــض أحكام قانـــون العمل في 
القطـــاع األهلـــي بتعديل لنص المـــادة )39(، وتمت إضافة فقـــرة ثانية إلى 
المـــادة )39( وهي )ويحظر التمييز فـــي األجور بين العمال والعامالت في 

العمل ذي القيمة المتساوية(.
وُيعـــزز هذا التعديل المقومات األساســـية للمجتمـــع البحريني الذي يؤكد 
علـــى تحقيق المســـاواة فـــي الحقـــوق والواجبـــات العامة من غيـــر تمييز 
بســـبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وقد سلكت مملكة 
البحريـــن نهًجـــا ناهضـــت فيه جميع أشـــكال التمييـــز ضد المرأة سياســـًيا 
واقتصادًيـــا واجتماعًيا وحقوقًيـــا ومهنًيا، فتكافأت بذلك فرصها وحققت 
التـــوازن مع الرجـــل على الصعيدين التشـــريعي والعملـــي دون تمييز بين 

أحٍد منهما.
المـــرأة فـــرد مـــن أفراد المجتمـــع وال يمكن ألي مجتمـــع أن يتطور ويتقدم 
بـــدون نيل المـــرأة كل حقوقها، وحق األجر والحقـــوق األخرى هي حقوق 
شرعية للمرأة بموجب جميع الشرائع السماوية واألرضية وال يمكن منعها 

عنهـــا، والمجتمـــع العـــادل هو المجتمع الـــذي ُيحقق المســـاواة بين أفراده، 
وتســـاوي األجـــور بيـــن العامليـــن والعامـــالت ُيعزز حـــق المرأة فـــي العمل 

وحقها في األجر العادل.
لقد أنصف وبحق هذا التعديل المرأة التي تقوم بدورين مًعا في المجتمع، 
الـــدور األســـري والـــدور المجتمعـــي، بينما يقـــوم الرجل بـــدوٍر واحد وهو 
الدور المجتمعي، وبذلك فهي تســـتحق االهتمـــام والرعاية أكثر منه وفًقا 
لحجـــم عطائها، ودور المرأة ال يختلف عن الرجل، فأداؤها يتميز باإلتقان 
والمهارة، ما جعلها تتفوق على الرجل في الكثير من المجاالت بالرغم من 

ما يحف العمل من مخاطر وصعوبات.

لقد لجم هذا التعديل العادل أي تمييز بين الرجل والمرأة، وَفعَل المساواة  «
بينهما، وضمن شروط عمل صالحة وعادلة في مقدمتها )الحق في األجر 

العادل دون تمييز(، وهذا ما يحفظ للمرأة العاملة حقوقها وكرامتها وُيشجعها 
على االستمرار في العمل والمساهمة في دفع عجلة التنمية االقتصادية، وهو 
يتوافق مع الكثير من التشريعات الدينية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة 

بالمرأة.

عبدعلي الغسرة

حظر التمييز في األجور

دون التطـــرق إلى تفاصيـــل كثيرة وكالم معاد ومكرر، علينـــا أن نتنبه جيًدا 
إلـــى أن جائحـــة كورونا لم تنتِه بعـــد! وبالرغم من توافر عـــدد من اللقاحات 
المضـــادة لفيـــروس )كوفيـــد – 19( وانتشـــار اســـتخدامها عبر العالـــم، إال أن 
ا، وتؤكد مصادر صحية عالمية  الجائحة ال تزال تهدد البشـــرية تهديًدا جديًّ
أنـــه من المحتمـــل أن تضرب المنطقة العربية موجـــة رابعة من الجائحة مع 
نهايـــة فصـــل الخريـــف وبداية فصـــل الشـــتاء القادمين! والبد من اســـتمرار 
العمـــل باإلجراءات االحترازية خصوصا مع تحذيـــر خبراء الصحة العالمية 

بأنه ال توجد نهاية منظورة للجائحة على المدى القريب!
فـــي الحقيقة تكمن مشـــكلة جائحـــة كورونا في أنها فاجـــأت العالم وأخذته 
علـــى حين غـــرة، وكانت بمثابة اختبـــار قاٍس لكثير من الـــدول والحكومات 
ومدى اهتمامها بالمجال الصحي تحديًدا، وقد شـــهدنا انهيار أنظمة صحية 
كبرى في بداية الجائحة في إيطاليا وإسبانيا، وتضرر النظام الصحي بشدة 
في كلٍّ من بريطانيا وأميركا وألمانيا، وإذا كان هذا قد حدث في دول العالم 

األول المتقدم فما بالنا بالوضع الصحي في البلدان األخرى؟!

لقـــد أصيـــب بوبـــاء كورونا حتـــى اآلن أكثـــر مـــن 200 مليون إنســـان، وراح 
ضحيتـــه نحـــو أربعة مالييـــن وثالثمائة ألف قتيل حول العالـــم، ولم تقتصر 
األضـــرار على الجانب الصحي وحســـب، بل تضرر االقتصاد العالمي بشـــكل 
كبير وأصابته حالة من الركود والتراجع تذكرنا بالكســـاد الكبير الذي ضرب 

العالم في ثالثينيات القرن العشرين!
وحتـــى ال تتفاقـــم المشـــكلة مع اســـتمرار الجائحة البد من اتخـــاذ إجراءات 
عالمية حازمة تتعايش معها، وتنظم حركة السفر والسياحة، وتضبط تدفق 
المســـافرين في المطارات الدولية عبر العالم، ومن ذلك اســـتخدام )جوازات 
السفر الصحية( رغم وجود اعتراض عليها بذريعة أن فيها نوًعا من التمييز 
وعدم المساواة بين من تتوافر لهم مستويات عادلة من الخدمات الصحية 
ومـــن ال يحظـــون بمثـــل ذلـــك، الســـيما في الـــدول الفقيـــرة، لكن عـــن طريق 
التعـــاون الدولي الجاد يمكن التغلب على مثل هذه الثغرات لوضع منظومة 
ســـفر حديثة ومرنة تمكِّن الجهود الدولية من الســـيطرة على الجائحة التي 

طال أمدها وزادت معاناة البشرية بسببها.

Osailanim 
@yahoo.com

د. غسان عسيالن

موجة رابعة من جائحة كورونا!

ديمقراطية الثورات!
بالنظـــر لألوضاع السياســـية التي تلت الثـــورات العربية المطالبة 
بالديمقراطيـــة وبعـــد أكثر مـــن عقد، بدى واضحًا ومؤكـــدًا أنها لم 
تحقـــق أية مكتســـبات تصنـــف في خانـــة الديمقراطيـــة، بل على 
العكـــس مـــن ذلـــك، فقد فضحـــت هـــذه الثـــورات الفهـــم الخاطئ 

لمفهوم الديمقراطية والناتج عن شبه انعدام للوعي السياسي.
فعلـــى الرغم مـــن أن هذه الثـــورات قد صنفت كثورات سياســـية 
هدفت في أغلبها الســـتبدال الطبقات الحاكمة، إال أن في مجملها 
والمعيشـــية،  االقتصاديـــة  األوضـــاع  مـــن  وتملمـــل  تظاهـــر  كان 
فالمواطـــن العربـــي الذي خـــرج للتظاهر ضـــد األنظمـــة القائمة لم 
يخـــرج ضـــد النظام السياســـي بحـــد ذاته، بـــل تظاهر ضـــد طبقة 
اســـتترت بنظام سياسي معين ترجمت مخرجاته في أغلب هذه 

الدول لفساد تسبب في فقر مدقع.
وفـــي اســـتغالل خبيـــث مـــن قبـــل التيـــارات األخرى علـــى الضفة 
المقابلـــة لألنظمـــة القائمـــة آنـــذاك، قدمـــت الكثيـــر منهـــا الســـيما 
األحـــزاب ذات الصبغـــة اإلســـالمية نفســـها علـــى أنهـــا المرشـــحة 
المنقـــذة، ملوحًة بعبارات رنانة كالديمقراطية وحرية االنتخابات 
ومكافحة الفســـاد، ذلك أنها ال تنضوي تحت راية النظام الســـابق 
وتختلف عنه اختالفا تاما في السياســـات والقيم، شعارات اقتنع 
بها المواطن العربي بعد أن نجحت تلك المجموعات في الترويج 

عن نفسها كبديل يقدم حياة أفضل للمواطنين. 
مـــا حصـــل خـــالل الســـنوات الماضيـــة أن جميـــع تلـــك الجماعات 
التـــي وصلت لســـدة الرئاســـة بعد ســـقوط األنظمة الســـابقة تبين 
أنهـــا ال تختلـــف عن ســـابقتها، فهي فقط حلت مكانها في الفســـاد 
واحتكـــرت المغانـــم من مناصـــب وخيـــرات على محيطهـــا، واقع 
ال يمكـــن تفســـيره إال بضعـــف الوعي السياســـي للشـــعوب العربية 
التـــي اختـــارت هذه المرة بنفســـها من يربط الحبـــل على أعناقها، 
فإذا كانت في الســـابق تعاني من تردي األوضاع المعيشـــية فهي 
اليوم باتت تعاني من ســـوء المعيشة، إضافة لنقص األمن وعدم 

االستقرار بعد أن استبيحت أراضيها.

التريث وتحكيم العقل والمنطق يبقى عاماًل أساسيًا في أية عملية اختيار  «
وتغيير كما أن التدرج يبقى من أهم المنطلقات التي تساعد في البناء 

واالستقرار، فالمملكة المتحدة احتاجت أكثر من 700 عام من وضع أعراف 
المغنا كارتا إلى أن تم االعتراف بحقوق المرأة السياسية لكي تقوم ببناء 

منظومة ديمقراطية تعد األقوى في العالم اليوم.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

التدخل بالشأن التونسي
عندما مارس الرئيس التونســـي قيس ســـعيد صالحياته الدســـتورية، 
وهـــو المحنـــك والضليع بالقانون الدســـتوري، رأينا كيف أن هناك طرفا 
تباكى ولطم وشق الثياب، وطرفا آخر تمادى في رفضه ودعا الجهات 
الخارجيـــة للتدخـــل، أي اســـتقوى بالخـــارج للوقـــوف ضـــد صالحيات 
الرئيس قيس ســـعيد، وكوننا من أكبر المنظمات المدنية المدافعة عن 
الوحـــدة والهويـــة العربيـــة، وأقصد مجلـــس العالقات العربيـــة الدولية 
“كارنتـــر” أكدنـــا جليـــا أن مـــا يحـــدث فـــي تونس مـــن قرارات رئاســـية 
شـــأن تونســـي خالص، وأنه ليس من حق أي كيان التدخل في الشـــأن 

التونسي.
وما يجب أن يعلمه الجميع هو أن ما يحدث في تونس أمر خاص يهم 
ويعني الشعب التونسي فقط، وهو الوحيد الذي له الحق في التعاطي 
معـــه بما يحفظ له أمنه واســـتقراره وصون كرامتـــه بعيدا عن الجهات 

التي قد تحاول اللجوء لألجندات األجنبية.
لهـــذا فنحـــن في “كارنتر”، ويجـــب أيضا على كل كيان وإنســـان وطني 
عربـــي أيضـــا، العمل على عدم التدخل الخارجي في الشـــأن التونســـي 
من أية دولة أو كيان أو منظمة، ومحاولة استغالل الوضع في تحقيق 
أهـــداف ال تتفق مع رؤية وحق الشـــعب التونســـي فـــي تقرير مصالحه 
المشـــروعة، والتصدي لكل من يحاول االســـتقواء بالخارج ضد الشأن 

التونسي.

وبالنسبة للمؤسسات اإلعالمية العربية، فيجب عليها االبتعاد عن  «
التأويالت واستخدام اإلعالم ألهداف بعيدة عن المصلحة العامة، 

والتحريض غير المباشر، وضرورة نقل ما يجري بروح مهنية تحافظ 
على وحدة وأمن وتماسك التونسيين، وهذا هو واجب الصحافة واإلعالم 

العربي.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان
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