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الخا�ص بكورونا  تد�شين عالج »ريجن-كوف2« 

كتبت: فاطمة علي
»كوفيد- كــورونــا  لفيروس  للتصدي  الوطني  الطبي  الفريق  بــدأ 

شركتي  إنتاج  من   )REGN-COV2( »ريجن-كوف2«  بــدواء  العالج   »19
المعتدلة  إلــى  الخفيفة  األعـــراض  على  للسيطرة  وروش،  ريجينون 
ــيـــد-19(. وقـــد جــهــز مــبــنــى رقـــم 7  ــوفـ لــلــحــاالت الــقــائــمــة لــفــيــروس )كـ
ـــزال الـــعـــالج بـــدواء  فـــي مــركــز الــشــامــل الــطــبــي لــتــقــديــمــه، فــيــمــا ال يـ
»ســوتــروفــيــمــاب« يــقــدم فــي مبنى رقــم 6 بنفس الــمــركــز، الـــذي أكــدت 
نتائج  تحقيقه  شهرين  نحو  قبل  تدشينه  منذ  الطبية  الــمــؤشــرات 
مراكز  فــي  التنويم  إلــى  والــحــاجــة  الــمــرض  شــدة  تقليل  فــي  إيجابية 

العالج، كما لم تسجل وفيات بين من تلقوا هذا النوع من العالج.
ــة الــتــي أجــازتــهــا مملكة  ــ ــدواء إلـــى قــائــمــة األدويـ ــ ويــضــاف هـــذا الـ
الــبــحــريــن لــلــعــالج بــاســتــخــدام تقنية األجـــســـام الــمــضــادة، ولــحــرص 
الــمــمــلــكــة عــلــى تــوفــيــر أحــــدث األدويـــــة إلدخــالــهــا ضــمــن الــبــروتــوكــول 
مضاعفات  من  التقليل  شأنها  من  التي  البحرين،  لمملكة  العالجي 
الفيروس لدى الحاالت القائمة ومن ثمَّ الحد من الحاجة إلى دخول 

العناية المركزة.
الوطني  الــفــريــق  عضو  القحطاني  مــنــاف  طبيب  الــمــقــدم  وقـــال 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19(، إن دواء »ريجن-كوف2« 
ويعطى  النسيلة  أحــاديــة  الــمــضــادة  األجــســام  مــن  كوكتيل  عــن  عــبــارة 
المرض؛  مضاعفات  من  للحد  بالفيروس  والمصابين  للمخالطين 
ما يمنع أو يقلل من أعراض المرض بحسب البروتوكول الطبي، وهو 
مرخص من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في 

البحرين، وهيئة الغذاء والدواء األمريكية.

Akhbar Alkhaleej - Mon 16 Aug 2021 - No. )15851( العدد )15851( - السنة السادسة واألربعون - اإلثنين 8 محرم 1443هـ - 16 أغسطس 2021م }

لرئيس  األول  النائب  أعلن خالد محمد نجيبي 
مجلس  عن  بالنيابة  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة 
خــالل  ــرر  قــ الــغــرفــة  إدارة  مــجــلــس  أن  الــغــرفــة  إدارة 
عبداهلل  التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  تكليف  اجتماعه 
للغرفة،  التنفيذي  الرئيس  بأعمال  بالقيام  الــســادة 
ــه الــشــكــر والــتــقــديــر إلـــى شــاكــر إبــراهــيــم الشتر  ووجــ
اإلدارة  رأس  على  بإخالص  قضاها  التي  الفترة  عن 
التنفيذية للغرفة، مضيفا أن الشتر قدم طوال فترة 
عمله الكثير للغرفة وخدمة مجتمع األعمال وكانت 
الصدد،  هــذا  في  مخلصة  وجهود  نوعية  بصمات  له 

متمنيا له كامل التوفيق في حياته القادمة.
بكل  يسعى  الــغــرفــة  إدارة  مجلس  أن  إلــى  وأشـــار 

ــل تــطــويــر بــيــئــة األعـــمـــال فــي المملكة  جــهــد مــن أجـ
تكريم  أن  إلى  منوها  المستويات،  كل  على  وتنميتها 
تنتهجها  الــتــي  السياسة  مــن  الــعــطــاء جــزء  أصــحــاب 
وعرفاًنا  بإخالص  عملوا  الذين  تكريم  نحو  الغرفة 
بعطائهم  واعترافا  بالمملكة  األعمال  قطاع  لخدمة 
وتـــحـــفـــيـــًزا لــخــلــفــائــهــم لــلــتــفــانــي فــــي الـــعـــمـــل وبــــذل 
المزيد من الجهد، مشيًدا بالجهد المبذول للمدير 
التنفيذي السابق خالل فترة عمله وخاصة في ظل 
له  متمنًيا  كورونا،  فيروس  جائحة  وتداعيات  ظروف 

دوام التوفيق والسداد.

االنتقال اإلى الم�شتوى البرتقالي خالل عطلة ذكرى عا�شوراء
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ص8 عربية ودولية

ص7 مال وأعمال

ص5 أخبار البحرين

أعـــلـــن الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي لــلــتــصــدي لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
)كوفيد-19( أنه وفقًا لما يقتضيه الحفاظ على صحة المواطنين 
عــدم خضوع  بــشــأن  إعــالنــه مسبقا  تــم  مــا  على  وبــنــاًء  والمقيمين، 
بعض المناسبات لمعطيات »آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 
الــتــجــمــع فيها مــن خــطــٍر عــلــى صحة  لــمــا يشكل  كـــورونـــا«  فــيــروس 
وسالمة الجميع، فإنه تقرر االنتقال إلى المستوى البرتقالي وفق 
عطلة  فــي  كــورونــا  فــيــروس  انتشار  لمستوى  الضوئية  ــارة  اإلشـ آلية 
 18 الموافقين  والخميس  األربــعــاء  يــومــي  1443هــــ  عــاشــوراء  ذكـــرى 
و19 أغسطس 2021، الذي يندرج تحته عدد من اإلجراءات التي تم 

إعالنها عند اعتماد اآللية.
وأشــــار الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي إلـــى أنـــه ســيــتــم االنــتــقــال يــوم 

الجمعة الموافق 20 أغسطس الجاري إلى المستوى األصفر.وشّدد 
على ضرورة التزام الجميع بإجراءات المستوى البرتقالي التي تم 
إعالنها مسبقا، منوها إلى أن كل فرد في المجتمع مسؤول بوعيه 

والتزامه عن خفض معدالت االنتشار. 
واألوقـــاف  اإلسالمية  والــشــؤون  الــعــدل  وزارة  قــررت  مــن جانبها 
ــة لــلــمــســتــوى الــبــرتــقــالــي الــخــاصــة  ــرازيـ ــتـ تــطــبــيــق اإلجــــــــراءات االحـ
لما يقتضيه  وفقًا  ذكرى عاشوراء  والمآتم خالل عطلة  بالمساجد 

الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

ــابـــول - الــــوكــــاالت: دخــل  كـ
مقاتلو حركة طالبان العاصمة 
األفــغــانــيــة كـــابـــول بــيــنــمــا غـــادر 
ــيـــس أشــــــرف غـــنـــي الـــبـــالد  ــرئـ الـ
ــــس لـــتـــقـــتـــرب الــــحــــركــــة مــن  أمــ
ــــالد بــعــد  ــبـ ــ ــى الـ ــلـ ــرة عـ ــطـ ــيـ ــسـ الـ
عــقــديــن مــن اإلطـــاحـــة بــهــا في 

غزو قادته الواليات المتحدة.
وقال مسؤول كبير في وزارة 
مقاتلي  إن  لــرويــتــرز  الداخلية 
»من  كابول  إلى  طالبان وصلوا 
بعض  ووردت  الجهات«،  جميع 
التقارير عن إطالق نار متقطع 

في أنحاء المدينة.
ــاء قـــالـــت  ــمــــســ ــلــــول الــ وبــــحــ
طـــالـــبـــان إنـــهـــا ســـيـــطـــرت عــلــى 
مــعــظــم الـــمـــنـــاطـــق الــمــحــيــطــة 

بضواحي العاصمة.
في  مسؤولين  ثــالثــة  وأكـــد 
الــحــركــة لــوكــالــة فـــرانـــس بــرس 
ســيــطــروا على  الــمــتــمــرديــن  أن 

القصر الرئاسي. 

وقال عبد الستار ميرزاكوال 
الداخلية  وزيــر  بأعمال  القائم 
إلى  ستسلم  السلطة  إن  أمــس 
عــلــى  وكـــتـــب  انـــتـــقـــالـــيـــة.  إدارة 
هجوم  هناك  يكون  »لن  تويتر: 
عــلــى الــمــديــنــة وجـــرى االتــفــاق 
على أن يكون التسليم سلميا«.

لــكــن اثــنــيــن مـــن مــســؤولــي 
طــالــبــان قـــاال لــرويــتــرز إنـــه لن 
انتقالية.  حكومة  هناك  تكون 
فــي وقــت سابق  وقــالــت طالبان 
حكومة  اســتــســالم  تنتظر  إنــهــا 
الغرب من  المدعومة من  غني 

دون قتال.
ولـــم يــتــم الــتــأكــد بــعــد من 
كبيرا  لكن مسؤوال  غني  وجهة 
إنــه  قــــال  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فـــي 
بينما  طاجيكستان،  إلــى  غــادر 
الخارجية  بـــوزارة  قــال مــســؤول 
وقالت  مــعــروف  غير  موقعه  إن 
طالبان إنها تتحقق من مكانه.
ــلـــن غــنــي أمــــس األحـــد  وأعـ

أنه فر من بالده لتفادي »إراقة 
الدماء«، مع إقراره بأن »طالبان 
ــدى غــنــي ثقته  ــ انـــتـــصـــرت«. وأبـ
بأن »عددا كبيرا من المواطنين 
كانوا سيقتلون وأن كابول كانت 
ستدمر« لو بقي في أفغانستان. 
وكان نائب الرئيس السابق 
عــبــداهلل عــبــداهلل قــد اتهم غني 
»عــن  بالتخلي  وقـــت ســابــق  فــي 

الناس في هذا الوضع«. 
المتحدة  الواليات  وأعلنت 
األمريكية عمليات إجالء أفراد 
ــيـــة مــن  ــاسـ ــلـــومـ أطـــقـــمـــهـــا الـــدبـ

سفاراتها في كابول.
الدبلوماسيين  نقل  وجرى 
ــن ســـفـــارتـــهـــم  ــ األمـــريـــكـــيـــيـــن مـ
هليكوبتر  طــائــرات  باستخدام 
ــاء  ــفـ ــتـ وذلــــــــك فـــــي أعـــــقـــــاب اخـ
قـــــوات األمـــــن األفــغــانــيــة الــتــي 
تلقت تدريبا وعتادا من جانب 
الواليات المتحدة ودول أخرى 
بكلفة بلغت مليارات الدوالرات.

وتــــــــحــــــــدثــــــــت الـــــــســـــــفـــــــارة 
تـــقـــاريـــر تفيد  ــن  عـ األمــريــكــيــة 
كــابــول إلطــالق  بتعرض مــطــار 
نـــار وهـــو الــمــطــار الــــذي تــدفــق 
إلــيــه دبــلــومــاســيــون ومــســؤولــون 
ــم مــــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ

األفغان.
ــي مــن  ــنــ ــر أمــ ــذيـ ــحـ وذكـــــــر تـ
»الوضع  أن  األمريكية  السفارة 
األمني في كابول يتغير بسرعة 
ــي ذلـــــك عـــنـــد الـــمـــطـــار.  بـــمـــا فــ
ــأن  ــ ــد بـ ــيــ ــفــ ــاك تـــــقـــــاريـــــر تــ ــ ــنــ ــ هــ
الــمــطــار يــتــعــرض إلطــــالق نــار 
المواطنين  نأمر  نحن  ولذلك 
ــاء فــي  ــبـ ــتـ ــاالخـ األمـــريـــكـــيـــيـــن بـ

أماكنهم«.

ص3 أخبار البحرين

عا�شوراء عطلة  والخمي�س  االأربعاء 
ــدر عـــــن صـــاحـــب  ــ ــ  صـ
الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـــيـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة 
العهد رئيس مجلس  ولي 
الوزراء تعميم بشأن عطلة 

ذكرى عاشوراء 1443هـ.
وجاء في التعميم أنه 
عــاشــوراء  ذكـــرى  بمناسبة 
ُــعــطــل  لــــعــــام 1443هــــــــــــــ، تـــ
وإداراتــهــا  المملكة  وزارات 
وهـــيـــئـــاتـــهـــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
ــاء  ــعــ ــة يـــومـــي األربــ ــامـ ــعـ الـ
والـــخـــمـــيـــس الــمــوافــقــيــن 
ــتـــاســـع  الـــثـــامـــن عـــشـــر والـ
عــشــر مــن شــهــر أغسطس 

} �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء.2021م.

} عنا�سر من طالبان في مكتب الرئي�س في ق�سر الرئا�سة بكابول.

} عبداهلل السادة.

ص9 أخبار البحرين

ح�ش�د مرجعي�ة النج�ف ينتف��س �ش�د عم�الء اإي�ران

ق���ائ���د ب��ال��ح�����ض��د: م���ن ي���وال���ي غ��ي��ر ال���ع���راق خ��ائ��ن
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فـــرص  إّن  اإلدارة  ــالــــت  وقــ
تـــحـــســـيـــن تــــقــــديــــم الــــرعــــايــــة 
منها  مختلفة  أقــســامــا  شملت 
العالج  وقسم  الصيدلية،  قسم 
الــطــبــيــعــي، وقـــســـم الــمــخــتــبــر، 
ــرًة إلـــى  ــيـ ــشـ وقـــســـم األشــــعــــة، مـ
ــمَّ  ــة تـ ــدلـ ــيـ ــم الـــصـ ــسـ أنــــــه فــــي قـ
المرضى  انتظار  ُمــّدة  تقليص 
وتــمَّ  تقريبًا،  ســاعــة  نصف  إلــى 
تــعــزيــز الــتــواصــل مـــع الــمــراكــز 
ــة لـــتـــســـهـــيـــل اســــتــــالم  ــيـ ــحـ الـــصـ
الــــــمــــــرضــــــى لــــــــــأدويــــــــــة، مـــمـــا 
ســاهــم فــي ارتـــفـــاع مــعــّدل رضــا 
الـــمـــراجـــعـــيـــن، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
الــتــنــســيــق مـــع مــكــتــب عــالقــات 
المالحظات  لتجاوز  المرضى 
الطبية،  بالوصفات  المتعلقة 
اإللكتروني  التسجيل  واعتماد 
والخاضعة  الــُمــخــّدرة  لــأدويــة 
ــيـــص مـــكـــان  لــــلــــرقــــابــــة وتـــخـــصـ
منفصل لصرفها، والذي ساهم 
فــي إحــكــام عملية صـــرف هــذه 

األدوية.
وأضــــافــــت: كــمــا تــــمَّ تــوفــيــر 
خدمة توصيل األدوية للمنازل 
وتــعــريــف الــمــرضــى عــلــى آلــيــة 
الــوزارة، وتفعيل  الطلب بموقع 
ــن لـــلـــتـــواصـــل  ــاخــ ــســ الــــخــــط الــ
مــــــع الـــــمـــــرضـــــى والــــــــــــرد عــلــى 
ــاراتــــهــــم، إلــــــى جـــانـــب  ــتــــفــــســ اســ
مــتــابــعــة الــمــرضــى الــداخــلــيــيــن 
للكبار  الــُمــرّكــزة  العناية  لقسم 

ومــرضــى كـــورونـــا )كــوفــيــد-19( 
ــة الــمــوصــوفــة  ــ ومــراجــعــة األدويـ
لـــهـــم والــــتــــداخــــالت الـــدوائـــيـــة 
ووضــــــــع الـــخـــطـــط الـــعـــالجـــيـــة 
بــــــــاإلضــــــــافــــــــة إلــــــــــــى تـــشـــكـــيـــل 
ــة األدويـــــــــــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــمـ ــ فــــــريــــــق لـ
والذي بدوره يقوم  البيولوجية 
العالجية  الــخــطــط  بــمــراجــعــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدوائـ ــ والــــــبــــــروتــــــوكــــــوالت الـ
والــتــأكــد مــن حــصــول المرضى 
ــى األدويـــــــة  ــلـ الــمــســتــحــقــيــن عـ
ــعـــد إتــمــامــهــم  الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة بـ
ــة وذلــــك  ــ ــــالزمـ ــات الـ ــوصـ ــحـ ــفـ الـ
عن  فضاًل  أجــل سالمتهم،  من 
األدويــة  قائمة  وتجديد  إعـــداد 

غير المتوفرة بشكل منتظم.
ــّمـــع  مـــجـ إدارة  وأشــــــــــــــارت 
الــســلــمــانــيــة إلـــى أنـــه فـــي قسم 
ــرى  ــ ــــي جــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الــــــــعــــــــالج الـ
ــر أجـــــهـــــزة ُمـــتـــخـــّصـــصـــة  ــيــ ــوفــ تــ
لــحــركــة الـــمـــرضـــى الــُمــنــّومــيــن 
ــنــــحــــة ومــــــن ضــمــنــهــا  ــــي األجــ فـ
ــزة، وهـــو جــهــاز  ــرّكـ ــُمـ الــعــنــايــة الـ
لـــتـــحـــريـــك   »Motomed«
األطــــــــراف الــــــذي ســـاعـــد عــلــى 
ــى  ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ ــل الـ ــ ــيــ ــ ــأهــ ــ ســـــــرعـــــــة تــ
من  خروجهم  بعد  ومتابعتهم 
المستشفى في وحدات العالج 
على  كــل  المختلفة  الطبيعي 
حـــســـب تــخــصــصــه، بـــاإلضـــافـــة 
ــــالج  ــعـ ــ الـ مــــســــاهــــمــــة  أن  إلـــــــــى 
العيادات متعددة  الطبيعي مع 

التليف  كــعــيــادة  الــتــخــصــصــات 
الــــرئــــوي فــــي تــحــســيــن نــوعــيــة 
ومساهمة  الفئة،  لهذه  العالج 
في  الطبيعي  العالج  أخصائي 
الفريق  ضمن  السكلر  عــيــادات 
الطبي لتحسين جودة الخدمة 
الــمــقــدمــة لــهــذه الــفــئــة، فضاًل 
أهل  تثقيف  إضافة خدمة  عن 
ــال الـــخـــدج بــالــتــمــاريــن  ــفــ األطــ
العالجية، وذلك لتفادى تأخير 

توفير الخدمة العالجية.
ــــى جــانــب  ــه إلـ ــأنـ وتـــابـــعـــت بـ
ذلـــــــك فــــقــــد ُأضــــيــــفــــت خـــدمـــة 
ــن طــريــق  ــن ُبـــعـــد عــ ــعــــالج عــ الــ
وبرامج  إرشادية  كتيبات  إرسال 
عالجية  وفــيــديــوهــات  مـــصـــورة 
قسم  على  المترددين  لجميع 
العالج الطبيعي خالل جائحة 
ــانــــب تــقــديــم  كــــــورونــــــا، إلــــــى جــ
خدمة العالج المهني للمرضى 
في  لــإســراع  وذلــك  المنّومين، 
عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.
ـــق بــتــحــســيــن  وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلَّ
ــة  ــّدمـ ــقـ ــُمـ ــات الـ ــدمــ ــخــ جـــــــودة الــ
اإلدارة  ذكــرت  المختبر،  بقسم 
التشغيل  إلــى  ه  التوجُّ تــمَّ  بأنه 
ــيــــدويــــة  اآللــــــــي لـــلـــتـــحـــالـــيـــل الــ
الفترة  تقليل  فــي  ســاهــم  مــمــا 
وزيادة  النتائج  الزمنية إلظهار 
للتحاليل  االستيعابية  الطاقة 
جديد  مختبر  وإنشاء  الطبية، 
ــروس )كـــوفـــيـــد- ــيــ لــتــحــالــيــل فــ
ومــوظــفــي  مــرضــى  يــخــدم   )19
بــاإلضــافــة  السلمانية،  مجمع 
إلــــى إدخــــــال تــحــالــيــل جــديــدة 
ــام مــخــتــلــفــة تـــخـــدم  ــ ــسـ ــ ــي أقـ ــ فـ
فـــي تــقــيــيــم ومــعــالــجــة حـــاالت 
وتغيير  )كـــوفـــيـــد-19(،  فــيــروس 
الوراثة  العمل في مختبر  آلية 

انتظار  مدة  لتقليل  والجينات 
ــى، وفـــتـــح  ــ ــرضــ ــ ــمــ ــ مـــــواعـــــيـــــد الــ
بــــاب الـــمـــواعـــيـــد بــشــكــٍل يــومــي 
الستيعاب أكبر عدد من مرضى 
ــة الــــمــــعــــدة، وإدخــــــــال  ــومــ ــرثــ جــ
ــدة لــلــمــخــتــبــر  ــ ــديـ ــ ــيـــل جـ ــالـ تـــحـ
مما  للخارج  إرسالها  من  بــداًل 
انتظار  ساهم في تقليص مدة 

النتيجة وتقليل التكاليف.
وأوضــحــت أنــه تــمَّ تحسين 
الــخــدمــة فــي قسم األشــعــة من 
ــة الــــمــــعــــّدات والــتــعــلــيــم  ــيـ نـــاحـ
يجري  حيث  المرضى،  ورعاية 
الـــحـــرص عــلــى مـــراقـــبـــة حــالــة 
الـــمـــعـــدات بــشــكــٍل ُمــســتــمــر من 
خـــالل مــتــابــعــة جــــودة الــصــورة، 
والصيانة الدورية و المجدولة، 
والمعايرة اليومية، ووضع خطة 
تــحــديــث واســـتـــبـــدال لــمــعــدات 
األشـــعـــة، بــاإلضــافــة إلـــى طلب 
على  للحفاظ  أساليب جديدة 
الــخــدمــة بـــأحـــدث االبـــتـــكـــارات، 
ــر  ــويـ ــطـ ــتـ ــر أنــــشــــطــــة الـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ وتـ
الــمــهــنــي الــمــســتــمــر، وتــحــديــث 
شــــهــــادات الــتــصــويــر الــشــعــاعــي 
 )BSC( إلى  الزمالة  درجة  من 
برنامج التجسير، ووضع خطة 
تدريب عملية لمصوري األشعة 
في جميع األشكال، فضاًل عن 
واستالمه  برنامج جديد  طلب 
كــــتــــبــــرع مــــــن شـــــركـــــة جــــنــــرال 
يراقب  حيث   ،)GE( إلكتريك 
باستمرار جرعة  البرنامج  هذا 
اإلشعاع وبروتوكوالت التصوير 
لتحسين  الـــبـــيـــانـــات  وتــحــلــيــل 
الــمــعــدات، كما تــم وضــع حلول 
تــقــنــيــة لــتــحــســيــن ســيــر الــعــمــل 
أسرع  خدمات  وتقديم  اليومي 

وعالية الجودة.

الحكومة  حــرص  الطبي  السلمانية  مجّمع  إدارة  أّكـــدت 
عــلــى تــوفــيــر أفــضــل ســبــل الــرعــايــة الــطــبــّيــة بــمــا يــتــوافــق مع 
أهداف مشروع التسيير الذاتي لتسجيل أعلى معدالت األداء 
بالخدمات  الرضا من خالل االرتقاء  وتحقيق أقصى درجات 

الصحية ِوْفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة.

بهدف تعزيز جودة الخدمات ال�سحية الحكومية.. مجمع ال�سلمانية الطبي:

تمديد خدمات الرعاية اليومية وتخ�شي�ض م�شت�شفيات لبع�ض الأمرا�ض

المخدرة  الأدوية  �سرف  واإحكام  بال�سيدلية..  النتظار  مدة  تقلي�ص 

االنتقال اإلى الم�شتوى البرتقالي خالل عطلة ذكرى عا�شوراء
الفريق الوطني الطبي: �سرورة اللتزام حفاظا على �سحة الجميع

الــطــبــي للتصدي  الــوطــنــي  الــفــريــق  أعــلــن 
ــه وفــقــًا لما  لــفــيــروس كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19( أنـ
يــقــتــضــيــه الــحــفــاظ عــلــى صــحــة الــمــواطــنــيــن 
مسبقا  إعالنه  تم  ما  على  وبــنــاًء  والمقيمين، 
بشأن عدم خضوع بعض المناسبات لمعطيات 
»آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
كورونا« لما يشكل التجمع فيها من خطٍر على 
االنتقال  تــقــرر  فــإنــه  الجميع،  وســالمــة  صحة 
إلـــى الــمــســتــوى الــبــرتــقــالــي وفـــق آلــيــة اإلشــــارة 
في  كــورونــا  فيروس  انتشار  لمستوى  الضوئية 
ـــ يومي األربــعــاء  عطلة ذكــرى عــاشــوراء 1443هـ

والخميس الموافقين 18 و19 أغسطس 2021، 
الذي يندرج تحته عدد من اإلجراءات التي تم 

إعالنها عند اعتماد اآللية.
وأشـــــار الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي إلـــى أنــه 
ــقـــال يــــوم الــجــمــعــة الـــمـــوافـــق 20  ــتـ ســيــتــم االنـ
إلى المستوى األصفر وفًقا  أغسطس الجاري 
آللية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
كورونا، موضًحا أن المستوى األصفر هو الحد 
االنتهاء  الضوئية، حتى  اإلشــارة  األدنــى آللية 
العمرية  الفئة  من   %80 نسبته  ما  تطعيم  من 
المنشطة  بالجرعة  فوق  فما  عاًما   40 البالغة 

من التطعيم المضاد للفيروس للذين تنطبق 
عليهم شروط الجرعة المنشطة.

وشّدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة 
البرتقالي  المستوى  بإجراءات  الجميع  التزام 
الــتــي تــم إعــالنــهــا مــســبــقــا، مــنــوهــا إلـــى أن كل 
ــرد فــي الــمــجــتــمــع مــســؤول بــوعــيــه والــتــزامــه  فـ
ــار، مـــشـــيـــًرا إلــى  ــتـــشـ ــعـــدالت االنـ عـــن خــفــض مـ
أن مــواصــلــة االلــتــزام بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة 
ــادرة أســــاس نــجــاح مختلف  والــتــعــلــيــمــات الـــصـ
الجهود، ويسهم في تحقيق األهداف المرجوة 

من كل مسارات التعامل مع الفيروس. 

أعلنت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف أنه بناًء على قرار 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا باالنتقال إلى المستوى 
البرتقالي وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا في 
 18 الموافقين  والخميس  األربعاء  يومي  1443هـــ  عاشوراء  ذكــرى  عطلة 
و19 أغسطس 2021، فقد تقرر تطبيق اإلجراءات االحترازية للمستوى 
البرتقالي الخاصة بالمساجد والمآتم خالل عطلة ذكرى عاشوراء وفقًا 

لما يقتضيه الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.
ــّدد الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي عــلــى أهــمــيــة االلـــتـــزام بـــإجـــراءات  ــ وشـ
المستوى البرتقالي التي تم إعالنها مسبقًا وفق آلية اإلشارة الضوئية 
لمستوى انتشار فيروس كورونا إلى جانب االلتزام باإلجراءات االحترازية 
الخاصة بالمساجد والمآتم للمستوى البرتقالي بما يسهم في دعم كل 
الجهود الوطنية للحد من انتشار الفيروس وحفاظًا على صحة وسالمة 

الجميع، وهي كاآلتي:
أواًل: اإلجراءات الخاصة بالمساجد:

الداخلية  الساحات  في  بالصالة  ويسمح  المساجد  جميع  •تفتح   
فقط بطاقة استيعابية ال تتجاوز الـ30 مصليا مع مراعاة تطبيق معايير 

التباعد االجتماعي.
 •يسمح للمتطعمين والمتعافين فقط بالصالة في داخل المسجد 

من خالل إبراز الشعار باللون األخضر في تطبيق »مجتمع واعي«
وتحدد اإلجراءات االحترازية أيضًا، فيما يتعلق بالمساجد ما يأتي: 

 •أن يقوم كل مصٍل بتوفير سجادة الصالة الخاصة به.
 •أهمية ترك مسافة مترين على األقل بين كل مصٍل واآلخر وصف 

بين كل صفين.
 •أن يوفر المسجد معقمات لليد عند األبواب.

 •ال يسمح للمصلين بالمكوث في المسجد ويكون الدخول للمسجد 
للصالة فقط ويغلق المسجد مباشرة بعد االنتهاء من الصالة.

يسمح  وال  الــوقــت  طـــوال  الــكــمــام  بلبس  المصلين  كــل  يــلــتــزم  أن   •
بدخول المسجد بدون الكمام.

 •ال يسمح بحضور األطفال.
• ال يسمح بفتح دورات المياه.

• ُيمنع توفير المصاحف أو الكتب المطبوعة في المساجد، على أن 
يتم االكتفاء بالقراءة من األجهزة الشخصية.

ثانيًا: اإلجراءات الخاصة بالمآتم:
األوقــــاف  إدارة  مــع  بالتنسيق  مــحــددة  أوقــــات  فــي  الــمــأتــم  ُيــفــتــح   -

الجعفرية.
30 شخصا  على  يزيد  ال  بما  المأتم  إدارة  على  الحضور  -يقتصر   
األخضر  باللون  الشعار  إبراز  والمتعافين فقط من خالل  للمتطعمين 
في تطبيق »مجتمع واعي«، مع تسجيل بيانات الحضور، على أن يكون 

البث إلكترونيًا.
الساحات  فــي  بالجلوس  فقط  والمتعافين  للمتطعمين  -ُيسمح   
باللون األخضر في تطبيق »مجتمع  الشعار  إبــراز  الخارجية من خالل 
واعي«، مع االلتزام بلبس الكمامات طوال الوقت ومراعاة معايير التباعد 

االجتماعي.
- ال ُيسمح بتقديم المأكوالت والمشروبات.

- يسمح بإقامة مواكب عزاء محدودة في محيط المأتم وبإشراف 
الفريق  باشتراطات  وااللــتــزام  واألوقـــات  األيــام  تحديد  مع  المأتم  إدارة 

الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، على أن يقتصر الحضور على 
المتطعمين والمتعافين فقط من خالل إبراز الشعار باللون األخضر في 

تطبيق »مجتمع واعي«.
 - يسمح بذبح المواشي في المسالخ المعتمدة فقط.

وتحدد اإلجراءات االحترازية أيضًا فيما يتعلق بالمآتم ما يأتي:
  -ال يسمح بحضور األطفال.

 - أهمية ترك مسافة مترين على األقل بين كل شخص واآلخر.
  -توفير المعقمات وااللتزام بلبس الكمامات طوال الوقت.

  -ال يسمح بفتح دورات المياه.
  -عدم تنقل رواد المآتم بين المآتم، وااللتزام بالحضور في نفس 

المأتم فقط.
  -تجنب التجمع عند المآتم قبل وبعد القراءة أو الخطبة.

 - عدم انتقال المعزين من منطقة إلى أخرى.
  -ال يسمح بالمكوث في المأتم خارج الفترة المحددة.

أن  المآتم، على  المطبوعة في  الكتب  أو  المصاحف  توفير  -ُيمنع   
يتم االكتفاء بالقراءة من األجهزة الشخصية.

وزارة العدل: تطبيق اإجراءات الم�شتوى البرتقالي الخا�شة  بالم�شاجد والماآتم خالل عطلة عا�شوراء 



5العدد )15851( - السنة السادسة واألربعون - اإلثنين 8 محرم 1443هـ - 16 أغسطس 2021م

تخ�شي�ص مبنى »7« بالمركز ال�شامل لتقديمه..

ت���د����ش���ي���ن ع�����اج »ري����ج����ن-ك����وف2« 

ل��ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى اأع���را����ض »ك���ورون���ا«

تــتــوســع  أن  يـــســـعـــدنـــا 
الوطنية  ناقلتنا  نشاطات 
وتــمــتــد خطوط  الــوحــيــدة 
اســـطـــولـــهـــا الـــــجـــــوي إلـــى 
مــخــتــلــف قــــــــارات الـــعـــالـــم 
ــدن وال  ــ ــمـ ــ والــــعــــواصــــم والـ
ســيــمــا مـــع افــتــتــاح الــمــقــر 
البحرين  لمطار  الجديد 
ــه  ــدتــ الــــــدولــــــي الـــــــــذي وجــ
دول  مــــــطــــــارات  ــي  ــاهــ يــــضــ
ــلــــى مـــســـتـــوى  الـــخـــلـــيـــج عــ
السعة والتنظيم والتهيئة 
ــــف الــــــمــــــرافــــــق  ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ لـ

والخدمات.
وقــد حــدث أن سافرت 
بعد تحسن األوضاع قليال 
بالسفر  الـــظـــروف  ــذان  ــ وإيـ
انخفاض حــاالت  فــي ظــل 

اإلصـــابـــات بــفــيــروس كــورونــا عــالــمــيــا، ولـــن اتــحــدث عــن تجربة 
شخصية في هذا المقال بقدر ما سوف اتحدث عن وضع عام 
الوطنية  الناقلة  رآه كل من سافر مثلي على  رأيته بعيني كما 

وتحديدا رحالت شارتر فاليت!
ــا قـــارئـــي فـــأنـــا مــثــلــك لـــم أكــــن اعـــرف  ولـــكـــي تــفــهــم مــعــي يـ
الــرحــالت ســوى انني استوضحت أن  الــنــوع مــن  شيئا عــن هــذا 
مكاتب  إلحـــدى  طائرتها  بتأجير  قــامــت  قــد  الوطنية  الناقلة 
السفر وجعلت منه المتحكم والمتفرد ببيع التذاكر للوجهات 
انتعاش لالقتصاد  االمر  وربما في  إليها،  الرحالت  التي يسير 
الركود، لكن ما يضر هو تخلي  السفر بعد فترة من  ولمكاتب 
التي  والــضــمــانــات  واالشــتــراطــات  دورهـــا  عــن  الوطنية  الناقلة 
مضاعفة  اضعافا  يدفع  أن  بعد  وخصوصا  المسافر،  ينشدها 
الــتــذكــرة بسبب ذلـــك االحــتــكــار، فــالــشــركــة تتخلى  عــلــى ســعــر 
السفر  نقاط  إضافة  مثل  للمسافر  االمتيازات  كل  تقديم  عن 
لحامل بطاقة العضوية أو ترقية درجة السفر والوزن، والطامة 
مراعاة  دون  من  المقاعد  كل  يبيع  المكتب  ذلك  ترك  الكبرى 

الشتراطات السالمة والتباعد في ظل هذه الجائحة.
لقد كانت رحلتي على درجة رجال االعمال ورأيت كم كانت 
الدرجة  مقاعد  على  يجلسون  من  بال  فما  ممتلئة،  المقاعد 
االقتصادية، كانت الطائرة ممتلئة عن بكرة ابيها وسط هياج 
المرافق الصحية، فيما عدد  التردد على  األطفال فيها وكثرة 
التعقيم  مسألة  يتابع  منهم  أيــا  أر  لــم  جــدا  قليل  المضيفين 

والنظافة واإلرشاد بقدر أدائهم العمل الروتيني.
الوطنية  الشركة  بين  التعاون  فكرة  لست ضد  أنا  حقيقة 
وبــقــيــة مــكــاتــب الــســفــر، لــكــن يــجــب أن تــكــون الــرقــابــة حــاضــرة 
قطاع  وتحديدا  المواصالت  وزارة  إلــى  ومنا  أيضا..  والتنظيم 
السياحي  بالقطاع  المعنية  التجارة  ووزارة  المدني  الطيران 
فقط  المسألة  ارجــوكــم  الوطنية،  ناقلتنا  إدارة  مجلس  وإلــى 
تحت  ولكن  الــطــائــرات  تأجير  فليكن  نظر،  إعـــادة  إلــى  بحاجة 
ال  وإال  عليها،  المسافرين  امــتــيــازات  وبنفس  ناقلتنا  ــراف  اشـ
حاجة إلى شارتر في ظل جائحة مضارها اكثر من إيجابياتها.

�شارتر فايت!

بقلم:
د. وجدان فهد

أكدت األستاذة دانة عبداهلل 
البعثات  قسم  رئيسة  بوعسلي 
والمنح بوزارة التربية والتعليم 
ــبــــحــــريــــن  الــ ــــط  ــفـ ــ نـ ــة  ــ ــركــ ــ شــ أن 
عــددًا  للتنافس  تــطــرح  )بــابــكــو( 
للطلبة  الــدراســيــة  البعثات  مــن 
خريجي العام الدراسي الحالي 
مــــــن الــــــــمــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة 
والــــخــــاصــــة الـــحـــاصـــلـــيـــن عــلــى 
فــأكــثــر،   %90 تـــراكـــمـــي  ــعـــدل  مـ

وذلك
ــة داخــــــــل مــمــلــكــة  ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ لـ
على  وذلك  وخارجها،  البحرين 

النحو اآلتي:
الـــدراســـيـــة  الـــبـــعـــثـــات  أوال: 

داخل مملكة البحرين:
الهندسة الكيميائية )5(

الهندسة الميكانيكية )4(
الهندسة الكهربائية )1(

الدقيقة  األجــهــزة  هــنــدســة 
والتحكم )2(

ثــانــيــا: الــبــعــثــات الــدراســيــة 
خارج مملكة البحرين:

الهندسة الكيميائية )6(
الهندسة الميكانيكية )4(

الهندسة الكهربائية )1(
الدقيقة  األجــهــزة  هــنــدســة 

والتحكم )1(
ــا عـــن مــعــايــيــر الــتــقــديــم  أمــ
أنها  إلــى  بوعسلي  اشـــارت  فقد 

على النحو اآلتي:
الــــطــــالــــب  يــــــكــــــون  أن   -1
خريج  ومن  الجنسية،  بحريني 
والخاصة  الحكومية  الــمــدارس 

للعام الدراسي 2021-2020.
طـــــالـــــب  يــــــــكــــــــون  أن   -2
الـــــمـــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة خــريــج 
ــارات )الـــعـــلـــوم  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ تـــوحـــيـــد الـ
الفني  المسار  أو  والرياضيات(، 
والــمــهــنــي الـــمـــطـــور الــصــنــاعــي، 

للتأهيل  نــاصــر  مــركــز  أو خــريــج 
المسار  مــن  المهني  والــتــدريــب 

التقني.
الطالب  لـــدى  يــكــون  أن   -3
اللغة  فــي  المطلوب  المستوى 
اإلنجليزية لاللتحاق بالبعثات 

الخارجية.
البعثات  ودعت رئيسة قسم 
والــمــنــح الــطــلــبــة الــراغــبــيــن في 
ــدم لــلــتــنــافــس عـــلـــى هـــذه  ــقـ ــتـ الـ
ــى الــتــســجــيــل على  الــبــعــثــات إلــ
ــي لـــــــوزارة  ــرونــ ــتــ ــكــ الــــمــــوقــــع االلــ
www. والـــتـــعـــلـــيـــم:  الـــتـــربـــيـــة 

وذلـــــــك   ،moe.gov.bh
ــوم االثـــنـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــــن الـ ــارًا مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
الموافق 2021/8/16م حتى يوم 
الموافق 2021/8/17م.  الثالثاء 
ولــالســتــفــســار يــرجــى االتــصــال 

على األرقام اآلتية:
 17873280 أو   17873302
17896890 من  أو   17875177 أو 
الــســاعــة الــثــامــنــة صــبــاحــًا حتى 

الواحدة ظهرا.
كـــمـــا يـــجـــب عـــلـــى الــطــالــب 
تـــــســـــجـــــيـــــل عــــــــــنــــــــــوان بـــــــريـــــــده 
ــك  االلـــكـــتـــرونـــي الـــمـــفـــعـــل، وذلــ

لتسلم اختبار القدرات.

البحرين  مــركــز  نشرها  بحثية  ورقـــة  أظــهــرت 
لـــلـــدراســـات االســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة والــطــاقــة 
في  البيئة  على  كوفيد-19  »تأثير  حــول  »دراســـات« 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن«، أن انــخــفــاض الــنــقــل الــجــوي 
والبري في ظل تحدي جائحة كورونا  كان له تأثيٌر 
تلوثه  نسبة  وانخفاض  الهواء  إيجابيٌّ على جودة 
ُتفيد  بــروز مــؤشــرات  إلــى  بــاإلضــافــِة  فــي المملكة، 
الكربونية  والبصمة  الضوضائي  التلوث  بتراجع 

في البحرين.
فيما كشفت الورقة البحثية التي تم إعدادها 
فــي إطـــار الــشــراكــة بين »دراســــات« وبــرنــامــج األمــم 
االجتماعي  التأثير  لــدراســة  اإلنــمــائــي،  الُمتحدِة 
واالقتصادي لفيروس كوفيد-19 في البحرين، أن 
ُهــنــاك مــؤشــرات على تحسٍن عــابــٍر ومــتــواضــٍع في 
الــدراســة  رصـــدت  كما  محليًا،  البيولوجي  الــتــنــوع 
الطبية  وغير  الطبية  النفايات  في  نسبيًا  ارتفاعًا 
 )PPE( الشخصية  الحماية  بــُمــعــدات  الُمتعلقِة 
البحرين،  الــواحــد فــي  والــمــواد ذات االســتــخــدام   ،
وأن ذلك يثير مخاوفًا بشأن التأثير طويل المدى 
لزيادة النفايات على التنوع البيولوجي، وبالتالي 

على صحة اإلنسان.

زيــادة في  أن هناك  البحثية  الورقة  أكدت  كما 
استهالك الطاقة في البحرين، مما يتطلب زيادة 
طفيفة في إنتاج واستهالك الغاز الطبيعي، وترافق 
ذلــك مــع زيـــادة جــاذبــيــة الــطــاقــة الــُمــتــجــددة حيث 

انخفضت تكلفتها ُمقارنًة بالوقود األحفوري.
وبحسب ما جاء في الورقة البحثية فإن هناك 
البحرين،  في  البيئي  الوعي  زيـــادِة  على  مــؤشــرات 
إلى  السلوك األخضر،  كبير على  تأثير  دون  ولكن 
جانب انخفاض في إعادة التدوير وفصل النفايات 
بسبب التحديات اللوجستية التي ُيشكلها الوباء.

اعتمدت عليها  الــتــي  الــدراســة  أن  إلــى  ويــشــار 
ــداد مــجــمــوعــٍة من  ــ الـــورقـــة الــبــحــثــيــة هـــي مـــن إعــ
الــبــاحــثــيــن فـــي مــركــز »دراســــــــات« وبـــرنـــامـــج األمـــم 
الُمتحدِة اإلنمائي وُهم: غادة عبداهلل، وعبدالعزيز 
الدوسري، وديما المؤيد، والدكتور ُعمر العبيدلي، 
مــن خـــالل اســتــخــالص الــــرؤى بــاســتــخــدام بيانات 
نوعية تم الحصول عليها عن طريق مجموعٍة من 
فــي مجال  أربــعــة عشر خبيرًا  الــُمــقــابــالت، شملت 
البيئة، يعملون في القطاعين الحكومي والخاص، 
وأكاديميين وعاملين في الُمنظمات غير الربحية.

اتفاقية  والــريــاضــة  الــشــبــاب  شـــؤون  وزارة  وقــعــت 
للتأمين على  الــوطــنــيــة  الــبــحــريــن  تــعــاون مــع شــركــة 
 »BNL Fit for Life« الحياة وذلك إلطالق برنامج 
التعاون المجتمعي بين  الى خلق روح  والذي يهدف 
الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل تنفيذ 
بــرامــج شبابية وريــاضــيــة تــســاهــم فــي تــطــويــر قـــدرات 

ومهارات الشباب البحريني.
الشباب  شـــؤون  وزارة  جــانــب  مــن  االتفاقية  ووقـــع 
والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب 
ــن جـــانـــب شـــركـــة الــبــحــريــن الــوطــنــيــة  ــة ومــ ــاضـ ــريـ والـ
لــلــتــأمــيــن عــلــى الــحــيــاة عــبــدالــرحــمــن مــحــمــد جمعة 
على  للتأمين  الــبــحــريــن  شــركــة  إدارة  مجلس  رئــيــس 

الحياة.
 BNL Fit« وتنص االتفاقية على إطالق برنامج
معتمد  احترافي  برنامج  عن  عبارة  وهــو   »for Life
العمل في  لــدخــول ســوق  الــشــبــاب  إعـــداد  فــي  يساهم 
مجال الصحة والرياضة ويشجعهم على اتباع أسلوب 
حياة صحية والعمل على وضع خطة تدريبية نظرية 
الــريــاضــي الشخصي  الــتــدريــب  وعــمــلــيــة فـــي مــجــال 
في  دولــيــا  معتمد  احــتــرافــي  تــدريــبــي  منهج  وتطبيق 
العمرية  الفئة  ويستهدف  والرياضة،  الصحة  مجال 

من 20 -35 سنة من الجنسين وسيحصل المشاركون 
بصورة  البرنامج  متطلبات  إتمام  بعد  البرنامج  في 
من  تمكنهم  معتمدة  احــتــرافــيــة  شــهــادة  عــلــى  كــامــلــة 

احتراف الرياضة كمهنة في المستقبل.
وبهذه المناسبة قال وزير شؤون الشباب والرياضة 
»نعتز بالدخول في شراكة مع شركة البحرين الوطنية 
للتأمين على الحياة وذلك في خطوة متقدمة تصب 
في مصلحة الشباب البحريني كما أن هذه االتفاقية 
تتوافق مع استراتيجية وزارة شؤون الشباب والرياضة 
في بناء شراكة مجتمعية مع القطاع الخاص لتنفيذ 
الــتــي تساهم فــي تنمية مــهــارات  الــبــرامــج  حــزمــة مــن 
وتمهد  األمــل  نفوسهم  فــي  وتـــزرع  وقــدراتــهــم  الشباب 

لهم الطريق لقيادة مستقبل المملكة«.
إدارة شــركــة  رئـــيـــس مــجــلــس  أشـــــار  ومــــن جــانــبــه 
البحرين للتأمين على الحياة الى »أن االتفاقية مع 
وزارة شؤون الشباب والرياضة تأتي تأكيدًا لما توليه 
الشركة من اهتمام خاص لدعم القطاع الشبابي في 
المملكة في ظل سياسة الشركة والتزامها بالمسؤولية 
االتفاقية  أن تسهم  البحريني متمنين  الشباب  تجاه 
في تحفيز شباب المملكة على التمّيز والعمل الجاد 

نحو تحقيق طموحاتهم وآمالهم المستقبلية«.

والتنمية  العمل  وزير  التقى 
محمد  بــن  جميل  االجــتــمــاعــيــة 
عــلــى حــمــيــدان، بــمــكــتــبــه، رئيس 
المكاتب  جمعية  إدارة  مجلس 
ــنــــدس مـــــازن  ــهــ الـــهـــنـــدســـيـــة الــــمــ
ــران، وعـــــــــددا مــن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ أحــــمــــد الـ
حيث  اإلدارة،  مــجــلــس  ــاء  أعـــضـ
التعاون  بحث معهم سبل تعزيز 
ــال تــوفــيــر  ــجــ ــــي مــ ــرك فـ ــتـ ــشـ ــمـ الـ
الــــتــــدريــــب الـــمـــهـــنـــي الـــمـــنـــاســـب 
لــخــريــجــي الـــهـــنـــدســـة، وتــســهــيــل 
وتـــســـريـــع عــمــلــيــة إدمـــاجـــهـــم في 

منشآت القطاع الخاص. 
وخالل اللقاء تم استعراض 
والبرامج  الجمعية  أنشطة  أهــم 
والــــــمــــــبــــــادرات الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
ــة  ــيــ ــرامــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق أهـ
ــاع الـــمـــكـــاتـــب  ــطــ إلــــــى تـــطـــويـــر قــ
الـــهـــنـــدســـيـــة مــــن خـــــالل تــقــديــم 

والمساهمة  لــهــا،  الــفــنــي  الــدعــم 
فـــي تــطــويــر الــتــعــلــيــم والــتــدريــب 
التخصصات  بمختلف  المهني 
تعزيز  بــهــدف  وذلـــك  الهندسية، 
كمركز  الــبــحــريــن  مملكة  مــوقــع 
لــــــالســــــتــــــشــــــارات الــــهــــنــــدســــيــــة، 
ومــــــــا يــــــوفــــــره ذلــــــــك مــــــن جــــذب 
ــارات وتـــولـــيـــد الــمــزيــد  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
مـــــن فـــــــرص الــــعــــمــــل لــمــخــتــلــف 

التخصصات الهندسية. 
ــد  ــ وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق أكـ
الـــمـــهـــارات  تـــعـــزيـــز  أن  حـــمـــيـــدان 
والقدرات التدريبية للمهندسين 
يسهم في تعزيز افضلية العنصر 
البحريني عند التوظيف، مثنيًا 
المبذولة  الجمعية  جــهــود  على 
فــي هـــذا الــجــانــب، الفــتــًا إلـــى أن 
الوزارة تستهدف المواطنين من 
خــريــجــي الــهــنــدســة إلدمــاجــهــم 

فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي ظــل 
ــتـــزايـــدة مـــن قبل  الــطــلــبــات الـــمـ
وخاصة  والــشــركــات،  المؤسسات 
ــي قـــطـــاع الـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد،  فــ
الهندسة  قــطــاعــات  الـــى  إضــافــة 
االلكترونية والكهربائية وغيرها 

من فروع الهندسة. 
ــد الـــعـــمـــران  ــ ــه، أكـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
العمل  وزارة  مــع  التعاون  أهمية 
لتسريع  االجتماعية  والتنمية 
ــنـــدســـة  ــهـ ــي الـ ــريــــجــ ــيــــف خــ ــوظــ تــ
وتــوفــيــر  تــخــصــصــاتــهــا  بمختلف 
ــب الـــمـــهـــنـــي لــجــعــلــهــم  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
التوظيف  عند  األفــضــل  الخيار 
لدى المنشآت الهندسية، منوها 
ــه الــمــهــنــدس  ــا يــتــمــتــع بــ إلـــــى مــ
الـــبـــحـــريـــنـــي مــــن ابــــــــداع وتـــفـــوق 
وإخــــــالص فـــي خـــدمـــة بـــلـــده في 

مختلف مواقع العمل واإلنتاج.

رحب  االجتماع  مستهل  وفي 
سمو المحافظ بالحضور، مشيدًا 
بتوجيهات ورعاية حضرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة 
ــد آل  ــمــ ــن حــ ــ ــان بــ ــمــ ــلــ ــر ســ ــ ــيــ ــ األمــ
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
القطاع الخدمي  الــوزراء لتطوير 
ــوه إلـــى  ــمـ ــًا سـ ــنـــوهـ ــوي، مـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
نحو  الــــدؤوب  المحافظة  حــرص 
مــتــابــعــة تــنــفــيــذ وتــحــســيــن جـــودة 
الــــخــــدمــــات الـــمـــقـــدمـــة لــأهــالــي 
بــالــتــعــاون مـــع مــخــتــلــف الــجــهــات 
يــخــدم الخطط  بــمــا  الــمــخــتــصــة 

التنموية والبرامج التطويرية.
دور  على  سموه  اطلع  بعدها 
اإلجــــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة وســبــل 
وسالمة  صحة  لضمان  تعزيزها 
ــلـــة  ـــالل مـــواصـ ــ ــع مـــــن خــ ــيـ ــمـ ــجـ الـ
ــاون مـــع مــخــتــلــف الــجــهــات  ــعـ ــتـ الـ

ــر الـــــوعـــــي الـــصـــحـــي  ــــدف نــــشــ ــهـ ــ بـ
والــمــجــتــمــعــي لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
فيروس كورونا، مبينًا سموه أهمية 
نشر احتياطات السالمة وتطبيق 
اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة الــالزمــة 
تنفيذًا لتوصيات الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا.
ــع ســـمـــو الــمــحــافــظ  ــابـ كـــمـــا تـ
الصحية  المشاريع  مــراحــل  أبـــرز 
ــيــــث بــحــث  ــة، حــ ــافــــظــ فـــــي الــــمــــحــ
ــتـــكـــمـــال  الـــمـــجـــلـــس مـــــراحـــــل اسـ
مــركــز الــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن خــالــد 
ومركز  الكلى  لمرضى  خليفة  آل 
ــد آل  ــالــ ــــن خــ ــــداهلل بـ ــبـ ــ الـــشـــيـــخ عـ
خــلــيــفــة الـــصـــحـــي لـــدورهـــمـــا فــي 
وما  الصحية  المتطلبات  توفير 
ســـيـــقـــدمـــانـــه مــــن مــــرافــــق طــبــيــة 
شاملة في منطقة الرفاع، مشددًا 
ســــمــــوه عـــلـــى ضــــــــرورة اســتــكــمــال 
ــز مــديــنــة  ــروع »مـــركـ ــشـ وتــســلــيــم مـ
أهــم  مــن  كــونــه  الــصــحــي«  خليفة 

الـــمـــشـــاريـــع الــــرائــــدة الـــتـــي تــقــدم 
ــات الـــطـــبـــيـــة والــصــحــيــة  الــــخــــدمــ
المحافظة،  واالجتماعية ألهالي 
والتنسيق  التعاون  سموه  مثمنًا 
وشئون  األشغال  وزارة  مع  الدائم 
العمراني،  والتخطيط  البلديات 
تــنــفــيــذ  فــــــي  ــة،  ــ ــحـ ــ ــصـ ــ الـ ووزارة 
ــذه الــمــشــاريــع الــخــدمــيــة  مــثــل هــ
احتياجات  تلبي  التي  المتطورة 
مناطق  مختلف  فــي  المواطنين 

المحافظة الجنوبية.
وفــــي شــــأن آخـــــر، تـــابـــع سمو 
الــــمــــحــــافــــظ رئـــــيـــــس الـــمـــجـــلـــس 

التنسيقي عرضا مرئيا استعرضه 
الــمــهــنــدس عــاصــم عــبــدالــلــطــيــف 
عبداهلل مدير عام بلدية المنطقة 
ــول إعـــــــادة تــنــظــيــم  ــ الــجــنــوبــيــة حـ
ــراب، حـــيـــث نـــوه  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ مـــنـــطـــقـــة الـ
سموه بدور جهود الفريق المعني 
بمتابعة منطقة السكراب، مؤكدًا 
حــــرص الــمــحــافــظــة عــلــى تــعــزيــز 
اشــتــراطــات األمــن والــســالمــة إلى 
جانب إعادة تنظيم المنطقة بما 
واشتراطات  معايير  مع  يتماشى 
ــن والـــســـالمـــة، وذلــــك إيــمــانــًا  األمــ
لتعزيز  الــرامــي  المحافظة  بــدور 

ــيـــة  ــتـــمـــعـ الـــمـــجـ الــــــشــــــراكــــــة  دور 
الجهات  مختلف  مــع  والتنسيق 

المعنية.
على  المجلس  اطــلــع  بعدها 
جــــهــــود الـــمـــحـــافـــظـــة الــمــســتــمــرة 
فــي مــتــابــعــة احــتــيــاجــات األهــالــي 
الــخــدمــيــة والــتــنــمــويــة، حــيــث تم 
مناقشة نتائج الزيارات الميدانية 
المختلفة  والمشاريع  للمناطق 
ــة ورصــــف  ــانـ ــيـ والــــتــــي شـــمـــلـــت صـ
وصباغة األرصفة في العديد من 
المحافظة  في  الرئيسية  الطرق 
وشــارع  الــرفــاع،  كــشــارع  الجنوبية 

مشتان، وشارع ولي العهد، منوهًا 
على  الــضــوء  تسليط  بـــأن  ســمــوه 
واقع الخدمات المقدمة لأهالي 
ــل الـــمـــحـــافـــظـــة  ــمــ ــر عــ ــ ــوهـ ــ ــو جـ ــ هــ
النعكاس ذلك إيجابًا على الوجه 

العمراني للمحافظة.
ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ كـــــــمـــــــا بـــــــحـــــــث الـ
ــاء عــدد  الــتــنــســيــقــي خــطــط إنـــشـ
من المرافق الخدمية في نطاق 
والتي تشمل مقترح  المحافظة، 
الــرفــاع  إنــشــاء ســـوق فــي منطقة 
لرعاية  اجتماعي  ومركز  الغربي 
الــمــســنــيــن إلـــــى جــــانــــب مــمــشــى 
حــــديــــث لــــمــــمــــارســــة الــــريــــاضــــة، 
ومــقــتــرحــات  آراء  لتنفيذ  وذلـــك 
ــي وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم  ــالــ األهــ
فـــــــي هـــــــــذا الـــــــشـــــــأن بــــالــــتــــعــــاون 
الجهات  مختلف  مــع  والتنسيق 
ــيــــث أكـــــــد ســمــو  الـــمـــخـــتـــصـــة، حــ
محافظ المحافظة الجنوبية أن 
نوقشت  التي  األهالي  مقترحات 
ــــالل االجـــتـــمـــاع تــتــمــاشــى مــع  خـ
نهج المحافظة الرامي لمواصلة 
المستدامة  والتنمية  الــتــطــويــر 
الخطط  كافة  متابعة  من خالل 
المستدام  الطابع  ذات  التنموية 
لــــخــــدمــــة عـــــمـــــوم الـــمـــواطـــنـــيـــن 

والمقيمين.

تن�سيقي الجنوبية يبحث مراحل الم�ساريع التنموية واحتياجات الأهالي في المجال التنموي

ــرأس ســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل خليفة  تــ
محافظ المحافظة الجنوبية رئيس المجلس التنسيقي اجتماع 
للعام 2021، وذلك عبر تقنية  الثالثة  دورتــه  الثامن في  المجلس 
نائب  الــدوســري  ثــامــر  عيسى  العميد  بحضور  الــمــرئــي،  االتــصــال 
الحكومية  الــجــهــات  مــن ممثلي  األعـــضـــاء  مــن  وعـــدد  الــمــحــافــظ 

المختلفة.

} وزير العمل خالل ا�ستقباله رئيس مجلس إدارة جمعية المكاتب الهندسية.

} عقب توقيع االتفاقية.

وزي�����ر ال��ع��م��ل ي��ب��ح��ث م���ع »ال��م��ه��ن��د���س��ي��ن« 

ال��ت��ع��اون ال��م�����س��ت��رك ف���ي م��ج��ال ال��ت��دري��ب

�س��بابية اتفاقي��ة  ت���وقع  وال�ريا�س���ة«  »ال��س�ب���اب 

الحي��اة« عل��ى  للتاأمي��ن  الوطني��ة  »البحري��ن  م��ع 

تداعيات  ح�ول  علميًة  ورقًة  ين�سر  »درا�سات«  مركز 

البحري�ن ف�ي  البيئ�ة  عل�ى  كورون�ا  جائح�ة  تح�دي 

بعثات  من  الم�ستفيدين  دعوة  التربية: 
بالموقع الإلكتروني  الت�سجيل  اإلى  بابكو 

} دانة بوعسلي.

كتبت فاطمة علي:
ــبــــي  بــــــــــدأ الــــــفــــــريــــــق الــــطــ
الـــوطـــنـــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
كورونا »كوفيد19« العالج بدواء 
REGN-( »ريــــــجــــــن-كــــــوف2« 
شــركــتــي  ــاج  ــتــ إنــ مــــن   )COV2
لــلــســيــطــرة  وروش،  ريـــجـــيـــنـــون 
إلى  الخفيفة  األعــــراض  على 
الــمــعــتــدلــة لــلــحــاالت الــقــائــمــة 
ــد-19(، وقــد  ــيــ ــوفــ لـــفـــيـــروس )كــ
جهز مبنى 7 في مركز الشامل 
الطبي لتقديمه، فيما ال يزال 
الــعــالج بـــدواء »ســوتــروفــيــمــاب« 
رقــم 6 بنفس  فــي مبنى  يــقــدم 
المؤشرات  أكــدت  وقــد  المركز، 
ــنـــذ تـــدشـــيـــنـــه قــبــل  الـــطـــبـــيـــة مـ
نتائج  تحقيقه  شــهــريــن  نــحــو 
ــدة  ــيـــل شــ ــلـ ــقـ ــي تـ ــ ــة فــ ــيــ ــابــ ــجــ ايــ
المرض والحاجة إلى التنويم 
ــا لــم  ــالج، كـــمـ ــ ــعـ ــ فــــي مــــراكــــز الـ
تلقوا  مــن  بــيــن  وفــيــات  تسجل 

هذا النوع من العالج.
ــذا الـــــدواء إلــى  ويـــضـــاف هـ
قــائــمــة األدويـــــة الــتــي أجــازتــهــا 
ــة الــــبــــحــــريــــن لـــلـــعـــالج  ــكـ ــلـ ــمـ مـ
ــام  ــسـ بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة األجـ
ــادة، لـــحـــرص الــمــمــلــكــة  ــمـــضـ الـ
ــة  ــ ــ ــدث األدويـ ــ ــ عـــلـــى تـــوفـــيـــر أحـ
إلدخــالــهــا ضــمــن الــبــروتــوكــول 
الـــعـــالجـــي لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
من  التقليل  شأنها  من  والتي 
ــروس لـــدى  ــيــ ــفــ ــات الــ ــفـ ــاعـ مـــضـ
الــــحــــاالت الــقــائــمــة وبــالــتــالــي 
الحد من الحاجة إلى الدخول 

للعناية المركزة.
وقال المقدم طبيب مناف 
القحطاني استشاري األمراض 
ــة بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــى  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
ــريــــق  ــفــ الــــعــــســــكــــري عــــضــــو الــ
ــي الـــطـــبـــي لــلــتــصــدي  ــنــ ــوطــ الــ
)كــوفــيــد-19(،  كــورونــا  لفيروس 
ــر صــفــحــتــه فــــي الــمــنــصــة  ــبـ عـ
دواء  إن  »تــويــتــر«  االجــتــمــاعــيــة 
ــارة عــن  ــ ــبـ ــ »ريــــــجــــــن-كــــــوف2« عـ

المضادة  كوكتيل من األجسام 
ــة ويـــعـــطـــى  ــلـ ــيـ ــسـ ــنـ أحــــــاديــــــة الـ
ــيـــن  ــابـ لـــلـــمـــخـــالـــطـــيـــن والـــمـــصـ
ــد مــــن  ــ ــحــ ــ ــلــ ــ بـــــــالـــــــفـــــــيـــــــروس لــ
مــضــاعــفــات الــمــرض مــا يمنع 
المرض  أعـــراض  مــن  يقلل  أو 
حسب البروتوكول الطبي، وهو 
الوطنية  الهيئة  مــن  مــرخــص 
لــتــنــظــيــم الــمــهــن والـــخـــدمـــات 
وهيئة  البحرين،  في  الصحية 

الغذاء والدواء األمريكية.
وأوضـــــــح الــقــحــطــانــي فــي 
تــغــريــداتــه الــفــرق بــيــن الــلــقــاح 
ــادة  ــمــــضــ الــ األجــــــســــــام  ودواء 
يــعــتــمــد  إذ  الــنــســيــلــة  أحــــاديــــة 
الــلــقــاح عــلــى مــنــاعــة اإلنــســان 
فعالة  مــضــادة  أجــســام  لتكوين 
يــومــا   14 ــى  ــ إلـ  10 ــرور  ــ مــ بـــعـــد 
ــر  ــة، امـــــا اآلخــ ــرعــ ــن آخـــــر جــ مــ
فهو عــبــارة عــن أجــســام مضادة 
المختبر  فــي  مصنعة  جــاهــزة 
ضد المرض تقدم لأشخاص 
الذين لديهم مناعة ضعيفة او 
أجسام مضادة ضعيفة، مشيرا 
اللقاح وعالج األجسام  ان  الى 
لبعضهما  مــكــمــالن  الــمــضــادة 
في تقليل مضاعفات الفيروس 
وخــاصــة لفئة مــن األشــخــاص 
بمشاكل  لإلصابة  المعرضين 

وأحيانا  اإلصــابــة،  بعد  صحية 
ــنــــع اإلصـــــابـــــة  ــمــ ــدم لــ ــخــ ــتــ ــســ يــ
بالفيروس والمشاكل الصحية 

المترتبة عليها.
وأفــــــــــاد الـــقـــحـــطـــانـــي بــــأن 
األجسام  ودواء  وقــايــة،  اللقاح 
ــة الــنــســيــلــة  ــ ــاديـ ــ ــادة أحـ ــمــــضــ الــ
الجاهزة عالج لتقليل مخاطر 
الــفــيــروس بــســرعــة ومــنــعــه من 
االنــتــشــار فــي الــجــســم، مشيرا 
فــريــق مختص في  الـــى وجـــود 
مـــركـــز الـــشـــامـــل الــطــبــي يــقــوم 
اإليجابية  الــحــاالت  بتصنيف 
المخالطين  وكــذلــك  المؤكدة 
ــبـــاشـــرة  والـــــتـــــواصـــــل مـــعـــهـــم مـ

لتقيم الوضع الصحي. 
البحرين  مملكة  أن  وأكـــد 
ــعـــدت لـــمـــواجـــهـــة جــائــحــة  ــتـ اسـ
كورونا بتوفير اللقاح للحماية، 
كما أمنت األدوية للتقليل من 
بعد  المرض  وشدة  مضاعفات 
اإلصابة وانتشار الفيروس في 
الجسم والعالج الدوائي الواقي 
والمكمل لعمل اللقاحات قبل 
انــتــشــار الــفــيــروس فــي الجسم 
بمراكز عالج متخصصة وعزل 
وفـــحـــوصـــات وفــــريــــق مــخــتــص 

بالجائحة. 

} سمو محافظ الجنوبية يترأس المجلس التنسيقي للمحافظة.
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�صقوط العا�صمة الأفغانية دون مقاومة وفرار الرئي�س غني

»طالبان« يف الق�صر الرئا�صي وتعلن الإمارة الإ�صالمية

عوا�صم - وكاالت:

االأفغانية  العا�صمة  طالبان  حركة  مقاتلو  دخل 

كابول دون اأي مقاومة، بينما غادر الرئي�س اأ�صرف غني 

البالد.  ال�صيطرة على  اأم�س، لتقرتب احلركة من  البالد 

وبحلول امل�صاء، قالت طالبان اإنها �صيطرت على معظم 

املناطق املحيطة ب�صواحي العا�صمة. وقال م�صوؤول يف 

وزارة الداخلية اإن الرئي�س غني غادر اإىل طاجيك�صتان. 

قريًبا  �صتعلن  اجلماعة  اإن  طالبان  يف  م�صوؤول  وقال 

اإمارة اأفغان�صتان االإ�صالمية من الق�صر الرئا�صي. وتدفق 

دبلوما�صيون وم�صوؤولون وغريهم من املواطنني االأفغان 

على مطار كابول. وجرى نقل الدبلوما�صيني االأمريكيني 

يف  وذلك  هليكوبرت،  طائرات  با�صتخدام  �صفارتهم  من 

اأعقاب اختفاء قوات االأمن االأفغانية التي مل ت�صتبك مع 

قوات طالبان. 

اإن  كابول  يف  طالبان  قادة  كبار  من  اثنان  وقال 

م�صلحني دخلوا الق�صر الرئا�صي و�صيطروا عليه. 

اأنتوين  االأمريكي  اخلارجية  وزير  اأعلن  جهته،  من 

من  الرئي�س  الهدف  حققت  املتحدة  الواليات  اأن  بلينكن 

�صوؤال  على  ورًدا  اأفغان�صتان.  يف  الع�صكري  وجودها 

الهليكوبرت وهي جتلي  الطائرات  لقطات  كانت  اإذا  عّما 

اأمريكيني تعيد للذاكرة الرحيل االأمريكي عن فيتنام يف 

1975، قال بلينكن: »دعونا نتاأمل االأمر. هذا لي�س مثل 

�صايغون بكل و�صوح«.

اأن حركة طالبان  ك�صفت م�صادر  ثانية،  ناحية  من 

ت�صتعد الختيار زعيمها، املال هبة اهلل اأخوند زاده، لتوّل 

زمام ال�صلطة يف اأفغان�صتان.

بريوت - وكاالت:

عليها  ي�صيطر  مناطق  غا�صبة يف  نّددت جمموعات 

حزب اهلل االإرهابي باأداء ال�صيا�صيني التابعني للحزب، يف 

ظل تدهور االأو�صاع االقت�صادية وارتفاع جنوين ب�صعر 

�صرف الدوالر مقابل اللرية اللبنانية.

احتجاجات  اجلنوب  مناطق  من  العديد  و�صهدت 

مواقع  على  متداولة  فيديوهات  واأظهرت  وا�صعة، 

النائب  منزل  اأمام  االأر�س  افرتا�س  االجتماعي  التوا�صل 

اأدائه  على  ا  اعرتا�صً جمعة،  اأنور  اهلل  حزب  كتلة  يف 

ا  خ�صو�صً بلدته،  جتاه  بواجباته  بالقيام  وتق�صريه 

باأزمتي الكهرباء واملحروقات االأخريتني.

ا على االأقل واأ�صيب  من ناحية ثانية، ُقتل 28 �صخ�صً

انفجار خزان وقود  اآخرين بجروح؛ جراء  ثمانني  نحو 

يف �صمال لبنان يف اأثناء جتّمع الع�صرات حوله للح�صول 

على القليل من البنزين، يف بلد ي�صهد اأزمة نق�س حاد يف 

املحروقات.

يعاين  بلد  على  حلّت  التي  اجلديدة،  الكارثة  واأدت 

ا�صتداد  اإىل  مت�صارع،  اقت�صادي  انهيار  من  عامني  منذ 

ال�صغط على امل�صت�صفيات املرهقة اأ�صا�ًصا.

خالد بن حمد: فخورون باإجناز 

العداءة كالكيدان باأوملبياد طوكيو

النائب  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 

رئي�س  والريا�صة  لل�صباب  االأعلى  املجل�س  لرئي�س  االأول 

الهيئة العامة للريا�صة، رئي�س اللجنة االأوملبية البحرينية، 

�صمو ال�صيخ عي�صى بن علي اآل خليفة نائب رئي�س اللجنة 

يف  امل�صاركة  البحرين  بعثة  رئي�س  البحرينية  االأوملبية 

رئي�س  نائب  االوملبية  اللجنة  عام  واأمني  اأوملبياد طوكيو، 

الألعاب  الوطني  املنتخب  وعداءة  الن�صف،  حممد  البعثة 

وذلك  جيزاهيجن،  كالكيدان  االأوملبية  البطلة  القوى 

مبنا�صبة فوز العداءة كالكيدان بامليدالية الف�صية يف نهائي 

�صباق جري مل�صابقة 10 اآالف مرت.

واأعرب �صموه عن فخره باالإجناز الذي حققته البطلة 

كالكيدان، م�صيًفا �صموه اأن هذا االإجناز ياأتي تاأكيًدا على ما 

ت�صهده الريا�صة البحرينية من تطّور وتقّدم.

دة ت�صتعد لختيار زعيمها املال هبة الـله لتوليّ زمام ال�صلطة احلركة املت�صديّ

الأربعاء واخلمي�س عطلة عا�صوراء

�صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  عن  �صدر 

بن حمد اآل خليفة ول العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

تعميم ب�صاأن عطلة ذكرى عا�صوراء 1443هـ.

اأنه مبنا�صبة ذكرى عا�صوراء  التعميم  وجاء يف 

واإداراتها  اململكة  وزارات  ُتعّطل  1443هـ،  لعام 

االأربعاء  يومي  العامة  وموؤ�ص�صاتها  وهيئاتها 

واخلمي�س، املوافقني للثامن ع�صر والتا�صع ع�صر من 

�صهر اأغ�صط�س 2021.

مروحية حتلق فوق ال�سفارة الأمريكية يف كابول ويف الإطار الرئي�س الأفغاين غني ورئي�س حركة طالبان املال هبة اهلل اأخوند زاده

النتقال للم�صتوى الأ�صفر يوم اجلمعة.. الفريق الوطني: 

النتقال للم�صتوى الربتقال خالل عطلة عا�صوراء
اأنه  الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن 

�صحة  على  احلفاظ  يقت�صيه  ملا  وفًقا 

مت  ما  على  وبناًء  واملقيمني،  املواطنني 

خ�صوع  عدم  ب�صاأن  م�صبًقا  عنه  االإعالن 

بع�س املنا�صبات ملعطيات »اآلية االإ�صارة 

فريو�س  انت�صار  مل�صتوى  ال�صوئية 

من  فيها  التجّمع  ي�صّكل  ملا  كورونا«؛ 

فاإنه  اجلميع،  و�صالمة  على �صحة  خطر 

تقّرر االنتقال اإىل امل�صتوى الربتقال وفق 

انت�صار  مل�صتوى  ال�صوئية  االإ�صارة  اآلية 

فريو�س كورونا يف عطلة ذكرى عا�صوراء 

واخلمي�س  االأربعاء  يومي  1443هـ، 

 ،2021 اأغ�صط�س  و19   18 املوافقني 

االإجراءات  من  عدد  حتته  يندرج  والذي 

التي مت االإعالن عنها عند اعتماد االآلية.

واأ�صار الفريق الوطني الطبي اإىل اأنه 

 20 املوافق  اجلمعة  يوم  االنتقال  �صيتم 

االأ�صفر،  امل�صتوى  اإىل  اجلاري  اأغ�صط�س 

مل�صتوى  ال�صوئية  االإ�صارة  الآلية  وفًقا 

انت�صار فريو�س كورونا.

تزايد النقمة على حزب الـله ومقتل 

28 يف انفجار �صهريج يف لبنان  مدير املدار�س:

تقلي�س الفارق 

العلمي بني 

الإناث والذكور

تكليف ال�صادة 

بالقيام باأعمال 

املدير التنفيذي 

لغرفة التجارة

يف  ث  التلويّ م�صتوى  انخفا�س 

حركة  تراجع  ب�صبب  البحرين 

النقل الربي واجلوي
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متابعة احتياجات الأهايل اخلدمية والتنموية

»تن�صيقي اجلنوبية« يطّلع على العمل بـ3 مراكز �صحّية جديدة
تراأ�س �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة 

املجل�س  رئي�س  اجلنوبية  حمافظ  خليفة  اآل 

دورته  يف  الثامن  املجل�س  اجتماع  التن�شيقي 

الثالثة للعام 2021، وذلك عرب تقنية االت�شال 

الدو�شري  ثامر  عي�شى  العميد  بح�شور  املرئي، 

ممثلي  من  االأع�شاء  من  وعدد  املحافظ  نائب 

اجلهات احلكومية املختلفة.

املحافظ  �شمو  االجتماع رحب  م�شتهل  ويف 

ح�شرة  ورعاية  بتوجيهات  م�شيداً  باحل�شور، 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  ومتابعة  البالد  عاهل 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمــر 

رئي�س جمل�س الوزراء لتطوير القطاع اخلدمي 

والتنموي، منوهاً اإىل حر�س املحافظة الدوؤوب 

اخلدمات  جودة  وحت�شني  تنفيذ  متابعة  نحو 

اجلهات  خمتلف  مع  بالتعاون  لالأهايل  املقدمة 

املخت�شة مبا يخدم اخلطط التنموية والربامج 

التطويرية.

االإجراءات  دور  على  املحافظ  اطلع  بعدها 

�شحة  ل�شمان  تعزيزها  و�شبل  االحرتازية 

التعاون  موا�شلة  خالل  من  اجلميع  و�شالمة 

مع خمتلف اجلهات بهدف ن�شر الوعي ال�شحي 

كورونا،  فرو�س  انت�شار  من  للحد  واملجتمعي 

وتطبيق  ال�شالمة  احتياطات  ن�شر  اأهمية  مبيناً 

االإجراءات االحرتازية الالزمة تنفيذاً لتو�شيات 

لفرو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

كورونا.

كما تابع برز مراحل امل�شاريع ال�شحية يف 

ا�شتكمال  املجل�س مراحل  املحافظة، حيث بحث 

مركز ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة ملر�شى 

الكلى ومركز ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة 

ال�شحي لدورهما يف توفر املتطلبات ال�شحية 

وما �شيقدمانه من مرافق طبية �شاملة يف منطقة 

وت�شليم  ا�شتكمال  على �شرورة  م�شدداً  الرفاع، 

م�شروع »مركز مدينة خليفة ال�شحي« كونه من 

اأهم امل�شاريع الرائدة التي تقدم اخلدمات الطبية 

وال�شحية واالجتماعية الأهايل املحافظة، مثمناً 

وزارة  مع  الدائم  والتن�شيق  التعاون  �شموه 

االأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

امل�شاريع  هذه  مثل  تنفيذ  يف  ال�شحة،  ووزارة 

احتياجات  تلبي  التي  املتطورة  اخلدمية 

املواطنني يف خمتلف مناطق املحافظة اجلنوبية.

رئي�س  املحافظ  �شمو  تابع  اآخر،  �شاأن  ويف 

ا�شتعر�شه  مرئي  عر�س  التن�شيقي  املجل�س 

عام  مدير  عبداهلل  عبداللطيف  عا�شم  املهند�س 

تنظيم  اإعــادة  حول  اجلنوبية  املنطقة  بلدية 

منطقة ال�شكراب، حيث نوه �شموه بدور جهود 

الفريق املعني مبتابعة منطقة ال�شكراب، موؤكداً 

االأمن  ا�شرتاطات  تعزيز  على  املحافظة  حر�س 

املنطقة  تنظيم  ــادة  اإع جانب  اإىل  وال�شالمة 

االأمن  وا�شرتاطات  معاير  مع  يتما�شى  مبا 

الرامي  املحافظة  بدور  اإمياناً  وذلك  وال�شالمة، 

ال�شراكة املجتمعية والتن�شيق مع  لتعزيز دور 

خمتلف اجلهات املعنية.

املحافظة  جهود  على  املجل�س  اطلع  بعدها 

امل�شتمرة يف متابعة احتياجات االأهايل اخلدمية 

الزيارات  نتائج  مناق�شة  مت  حيث  والتنموية، 

والتي  املختلفة  وامل�شاريع  للمناطق  امليدانية 

�شملت على �شيانة ور�شف و�شباغة االأر�شفة 

املحافظة  يف  الرئي�شية  الطرق  من  العديد  يف 

م�شتان،  و�شارع  الرفاع،  ك�شارع  اجلنوبية 

باأن  �شموه  منوهاً  العهد،  ويل  �شمو  و�شارع 

املقدمة  اخلدمات  واقع  على  ال�شوء  ت�شليط 

لالأهايل هو جوهر عمل املحافظة النعكا�س ذلك 

اإيجاباً على الوجه العمراين للمحافظة.

خالل ا�صتقبالها رئي�س مركز الت�صال الوطني.. امل�صحكي:

توحيد اجلهود الإعالمية وفق روؤية �صاملة

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ا�شتقبلت 

جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر 

البنخليل  يو�شف  امل�شحكي،  �شاهني 

الرئي�س التنفيذي ملركز االت�شال الوطني، 

ب�شاحية  الهيئة  مقر  يف  مبكتبها  وذلك 

 15 املوافق  االأحــد  اأم�س  يوم  ال�شيف، 

اأغ�شط�س 2021.

اأكدت  للبنخليل،  ا�شتقبالها  وخالل 

اجلهود  توحيد  اأهمية  على  امل�شحكي 

�شاملة  روؤيــة  وفق  واإدارتــهــا  االإعالمية 

ووا�شحة، ليتكامل عطاوؤها مع االإجنازات 

يحقق  ومبــا  احلكومية،  وامل�شروعات 

احلكومية  املوؤ�ش�شات  وتفاعل  توا�شل 

وغرها مع جميع و�شائل االإعالم من جهة، 

اأخرى،  ومع اجلمهور بكل فئاته من جهة 

احلكومي،  العمل  منظومة  يخدم  ومبا 

ويعزز من كفاءتها.

امل�شحكي  اأو�شحت  حديثها،  وخالل 

التعليم  جودة  هيئة  توليها  التي  االأهمية 

املختلفة،  االإعــالم  لو�شائل  والتدريب 

كونهم  اجلمهور،  مع  التوا�شل  ولو�شائل 

دائــرة  يف  يتمركزون  رئي�شني  �شركاء 

واأهداف عمل الهيئة، م�شيدة بعطاء مركز 

االت�شال الوطني، ودعمه جميع املوؤ�ش�شات 

االإعالمية  بــاأدوارهــا  لتقوم  احلكومية، 

بال�شورة املطلوبة.

التنفيذي  الرئي�س  اأو�شح  جانبه،  من 

اأن مركز االت�شال  ملركز االت�شال الوطني، 

الوطني ي�شر وفق منهجية وخطة ثابتة 

املوؤ�ش�شات  بني  ناجحا  و�شيطا  ليكون 

ــالم،  االإع وو�شائل  املختلفة  احلكومية 

مبا  االإعالمية  اجلهات  جميع  لتزويد 

حتتاجه من معلومات واأرقام حول العمل 

الذي  بالعمل  م�شيدا  احلكومي،  واالإجناز 

والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  به  تقوم 

يف االرتقاء بالتعليم والتدريب يف اململكة 

لتحقيق  واملرتكزات،  املعاير  اأف�شل  وفق 

ما ت�شبو اإليه مملكتنا من رفعة وتطور يف 

مواطن  بكل  واملرتبط  امليدان احليوي  هذا 

ومقيم على هذه االأر�س الطيبة.

هذا، وقد مت خالل االجتماع ا�شتعرا�س 

حققتها  التي  واالإجنـــازات  امل�شروعات 

خالل  والتدريب  التعليم  جــودة  هيئة 

اأوجه  بحث  مت  كما  املا�شية،  ال�شنوات 

ومبا  املوؤ�ش�شتني،  بني  امل�شرتك  التعاون 

من   ،2030 االقت�شادية  الروؤية  يحقق 

والتي  امل�شتدامة،  التنمية  تعزيز  اأجــل 

قوامها التعليم والتدريب، وذراعها و�شائل 

وجمهورها  املختلفة،  الوطنية  االإعــالم 

واملعاهد،  واجلامعات،  املدار�س،  طلبة 

مملكة  مناطق  خمتلف  يف  االأمور  واأولياء 

البحرين.

احلب�س �صهر واحد وغرامة األف دينار للمخالفني

حظر �صيد الكنعد 3 اأ�صهر حتى منت�صف اأكتوبر القادم

حمرر ال�شوؤون املحلية:

اأم�س  الكنعد«  �شيد  »حظر  قرار  دخل 

االأحد حمّل التطبيق، وذلك لفرتة متتد لـ3 

اخلام�س  حتى  املنع  ي�شتمر  حيث  اأ�شهر، 

وبدت  الــقــادم،  اأكتوبر  �شهر  من  ع�شر 

االأ�شواق خالية من اأ�شماك الكنعد املحلّي.

الكنعد  اأ�شماك  �شيد  القرار  ويحظر 

بهدف  وذلــك  وبيعه،  وتداوله  بال�شباك 

زيادة خمزون اأ�شماك الكنعد �شمن املخزون 

عملية  وتنظيم  اململكة  يف  الكلي  ال�شمكي 

اأ�شماك  م�شائد  ا�شتنزاف  وجتنب  ال�شيد، 

االحياء  داخل  التوازن  يحقق  مبا  الكنعد 

البحرية.

اأ�شماك  وتــداول  عر�س  القرار  وحظر 

يف  احلظر  �شريان  فــرتة  خــالل  الكنعد 

االأماكن العامة لغر�س الت�شويق اأو البيع، 

هذا  اأحكام  يخالف  من  كل  يعاقب  حيث 

يف  عليها  املن�شو�س  بالعقوبات  القرار 

 2002 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  املر�شوم 

وحماية  وا�شتغالل  �شيد  تنظيم  ب�شاأن 

الرثوة البحرية.

وبح�شب القانون ُيعاقب املخالف للقرار 

وبغرامة  �شهر  على  تزيد  ال  مدة  باحلب�س 

األف  وال جتاوز  دينار  ثالثمائة  عن  تقل  ال 

دينار.

وكانت وكالة الزراعة والرثوة البحرية 

قد اأعلنت يف وقٍت �شابق اأن حظر ال�شيد يف 

اف�شل  من  يعترب  لالأ�شماك  التكاثر  مو�شم 

العلمية للمحافظة على املخزون  اال�شاليب 

ا�شتمرارية  على  احلفاظ  و�شمان  ال�شمكي 

االأحياء البحرية، ونا�شدت كافة ال�شيادين 

هذا  لتنفيذ  املخت�شة  االإدارة  مع  التعاون 

القرار حفاظا على الرثوة البحرية.

وياأتي القرار تنفيذا لقرار جلنة التعاون 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  بدول  الزراعي 

يف اجتماعها الـ23 الذي عقد مبقر االأمانة 

والذي  بالريا�س،  التعاون  ملجل�س  العامة 

يف  االأع�شاء  ــدول  ال تقوم  اأن  على  ن�س 

اأ�شماك  حلماية  اإجــراءات  باتخاذ  املجل�س 

القانوين  الطول  ــادة  زي ت�شمل  الكنعد 

فتحة  وزيادة  ب�شيدها،  امل�شموح  لالأ�شماك 

حظر  مو�شم  وحتديد  ال�شباك،  يف  العني 

�شيد هذه االأ�شماك بال�شباك.

تتوافق مع �صوق العمل وت�صتجيب ملتطلباته 

»هند�صة« جامعة البحرين تطرح 14 برناجًما يف املاج�صتري والدكتوراه
البحرين  بجامعة  الهند�شة  كلية  تطرح 

اجلامعي  العام  من  االأول  الدرا�شي  الف�شل  يف 

مرحلة  يف  متنوعة  برامج   2022-2021

املاج�شتر  درجــتــي  يف  العليا  ــات  ــش ــدرا� ال

والدكتوراه. 

اجلامعة  يف  الهند�شة  كلية  عميد  واأو�شح 

برامج  اأن  االأنــ�ــشــاري،  حممد  ــوؤاد  ف الدكتور 

مميزة  نقلة  ت�شهد  الكلية  يف  العليا  الدرا�شات 

الطلبة  واختيار  الطرح  يف  التنوع  ب�شبب 

متطلبات  مع  تتوافق  التي  االأطروحات  ملوا�شيع 

اأن  اإىل  م�شرا  احلديثة،  الهند�شة  علوم  وتطور 

جديدة  عليا  درجات  منح  على  حر�شت  الكلية 

بعلوم  ارتباط  ذات  وتخ�ش�شات  جمــاالت  يف 

امل�شتحدثة.  الهند�شة 

ويبلغ عدد برامج الدرا�شات العليا املطروحة يف 

الكلية 14 برناجما بواقع ت�شعة برامج للماج�شتر 

الهند�شة  املاج�شتر يف  للدكتوراه، وهي:  وخم�شة 

املدنية،  الهند�شة  يف  واملاج�شتر  الكيميائية، 

واملاج�شتر  امليكانيكية،  الهند�شة  يف  واملاج�شتر 

الهند�شة  يف  واملاج�شتر  الهند�شية،  االإدارة  يف 

يف  العلوم  وماج�شتر  واالإلكرتونية،  الكهربائية 

يف  العلوم  وماج�شتر  اال�شطناعي،  الذكاء  نظم 

العلوم  وماج�شتر  وال�شبكات،  االت�شاالت  هند�شة 

اأما  العمارة.  يف  واملاج�شتر  املتجددة،  الطاقة  يف 

الدكتوراه فقد �شملت دكتوراه الفل�شفة يف الهند�شة 

الكيميائية، ودكتوراه الفل�شفة يف الهند�شة املدنية، 

امليكانيكية،  الهند�شة  يف  الفل�شفة  ودكتوراه 

ودكتوراه الفل�شفة يف االإدارة الهند�شية، ودكتوراه 

الهند�شة الكهربائية واالإلكرتونية. 

مع  تتوافق  الربامج  اأن  اإىل  العميد  واأ�شار 

متطلبات �شوق العمل املحلية واالإقليمية والعاملية، 

مبينا  الهند�شية،  الوظائف  ملتطلبات  وت�شتجيب 

من  العديد  اإقامة  الدرا�شية  االأن�شطة  بني  من  اأن 

للطلبة،  املوجهة  والندوات  واللقاءات  املحا�شرات 

وذلك من خالل ا�شت�شافة حما�شرين متميزين من 

داخل اململكة وخارجها.  د. ف�ؤاد الأن�صاري

د. عالء عزمي

يف حما�صرة نّظمها الحتاد احلر العّمايل.. عزمي:

450 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع احلرارة خالل 15 عاًما
عودة  عزمي  عالء  د.  اأكد 

طبيب طوارئ مب�شت�شفى البحرين 

مكافحة  مركز  اأن  التخ�ش�شي 

يف  ن�شر  منها  والوقاية  االأمرا�س 

ملدة  ا�شتمرت  درا�شة   2008 عام 

اأكرث من 450 حالة  15 عاًما عن 

وفاة مرتبطة بارتفاع احلرارة.

درا�شة  ويف  اأنه  واأ�شاف 

كاليفورنيا  �شمال  مركز  اأجراها 

على  2010م  عام  يف  لالأبحاث 

االأمريكية  املزارع  يف  عامل   300

اأكدت الدرا�شة اأن 94% يعملون يف 

درجات حرارة �شديدة و40% منهم 

املتعلقة  االأمرا�س  اأحد  اختربوا 

بارتفاع دراجات احلرارة.

التي  واأ�شاف خالل املحا�شرة 

واالأن�شطة  امل�شاريع  جلنة  نظمتها 

عمال  لنقابات  احلر  باالحتاد 

»اأمرا�س  عنوان  حتت  البحرين 

ال�شيف والوقاية منها« اأن االأطفال 

معّر�شون  االأعمار  جميع  يف 

املتعلقة  باالأمرا�س  لالإ�شابة 

وب�شكل  احلرارة  درجات  بارتفاع 

خا�س ما ي�شمى باالإنهاك احلراري، 

 4 حتت  واالأطفال  الر�شع  واأن 

باأنهم  ي�شّنفون  العمر  من  اأعوام 

باحتمالية  اخلطورة  عالية  فئة 

االأطفال والر�شع  اأن  االإ�شابة، كما 

وينتجون  اأقّل  بن�شبة  يعرقون 

االأطفال  اأج�شام  واأن  اأكرث  حرارة 

درجات  مع  اأبطاأ  ب�شكل  تتكيف 

احلرارة.

كبار  اأن  اإىل  عالء  د.  واأ�شار 

ال�شن كما االأطفال يتعّرقون ب�شكل 

االأ�شخا�س  اأو  ال�شباب  من  اأقل 

متو�شطي العمر، كما اأن كبار ال�شن 

معّر�شون لالإ�شابة بارتفاع �شغط 

على  القلب  قدرة  وانخفا�س  الدم 

�شخ الدم ومرونة االأوعية الدموية 

هم  عر�شة  االأكرث  االأ�شخا�س  واأن 

يكون  قد  امليدان، حيث  العمال يف 

م�شافة  بعد  على  امليدانيني  العمال 

طويلة من االأماكن املظللة واإمدادات 

حاجًزا  العمال  يواجه  وقد  املياه، 

العمال  بع�س  يخ�شى  وقد  لغوًيا 

من االإبالغ عن االأعرا�س خوًفا من 

فقدان الوظيفة، كما قد يكون لدى 

طبي  تاريخ  �شجل  العمال  بع�س 

غر معروف اأو غر مقيد.

واأو�شح اأن �شربة ال�شم�س هي 

خطر يهدد احلياة وهي واحدة من 

ال�شم�س  و�شربة  االأمرا�س،  اأخطر 

اجلهاز  يف  ف�شل  عن  عبارة  هي 

اجل�شم  وفقدان  املركزي  الع�شبي 

احلرارة  درجة  تنظيم  على  القدرة 

وفقدان القدرة على التعرق.

اإطالق برنامج »BNL Fit for Life« لإعداد ال�صباب يف جمال ال�صحة والريا�صة

»ال�صباب والريا�صة« توقع اتفاقية مع »البحرين الوطنية للتاأمني«
ال�شباب  �شوؤون  وزارة  وقعت 

مع  تعاون  اتفاقية  والريا�شة 

للتاأمني  الوطنية  البحرين  �شركة 

على احلياة وذلك الإطالق برنامج 

والذي   »BNL Fit for Life«

التعاون  روح  خلق  اإىل  يهدف 

احلكومية  اجلهات  بني  املجتمعي 

تنفيذ  اأجل  من  اخلا�س  والقطاع 

ت�شاهم  وريا�شية  �شبابية  برامج 

ومهارات  قدرات  تطوير  يف 

ال�شباب البحريني.

جانب  من  االتفاقية  ووقع 

والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزارة 

اأمين بن توفيق املوؤيد وزير �شوؤون 

جانب  ومن  والريا�شة  ال�شباب 

للتاأمني  الوطنية  البحرين  �شركة 

حممد  الرحمن  عبد  احلياة  على 

جمعة رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 

البحرين للتاأمني على احلياة.

وزير  قال  املنا�شبة  وبهذه 

والريا�شة:  ال�شباب  �شوؤون 

مع  �شراكة  يف  بالدخول  »نعتز 

للتاأمني  الوطنية  البحرين  �شركة 

خطوة  يف  وذلك  احلياة،  على 

متقدمة ت�شب يف م�شلحة ال�شباب 

االتفاقية  هذه  اأن  كما  البحريني. 

وزارة  ا�شرتاتيجية  مع  تتوافق 

يف  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون 

القطاع  �شراكة جمتمعية مع  بناء 

اخلا�س لتنفيذ حزمة من الربامج 

مهارات  تنمية  يف  ت�شاهم  التي 

يف  وتزرع  وقدراتهم  ال�شباب 

نفو�شهم االأمل ومتهد لهم الطريق 

لقيادة م�شتقبل اململكة«.
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اإطالق م�صابقة الإمام احل�صني للت�صوير 

الفوتوغرايف للعام الثامن على التوايل

اأعلن مهرجان االإمام احل�شني »ع« الفني الثاين والع�شرين 

م�شابقة  انطالق  اجلعفرية  االوقاف  اإدارة  مع  وبالتعاون 

مو�شم  خالل  الفوتوغرايف  للت�شوير  )ع(  احل�شني  االإمام 

املواهب  ت�شجيع  اإطار  يف  هجرية،   1443 للعام  عا�شوراء 

الذي  املهرجان  اأن�شطة  اإطار  �شمن  وذلك  الفنية،  والطاقات 

يت�شمن العديد من الربامج والفعاليات.

اإطالق  الع�شفور: مت  امل�شابقة حممد  امل�شرف على  وقال 

اإبراز  اإىل  وتهدف  التوايل،  على  الثامن  للعام  امل�شابقة  هذه 

ظل  يف  البحرين  مملكة  يف  عا�شوراء  مو�شم  اإحياء  مظاهر 

اأعمال  بخم�شة  امل�شاركة  وميكن  اال�شتثنائي.  الظروف 

االإلكرتوين  الربيد  عرب  اإر�شالها  خالل  من  اأق�شى  كحد 

�شبتمرب   5 حتديد  ومت   ،(Muharrambh@live.com(

الفائزين  عن  االإعالن  و�شيتم  للم�شاركة.  موعد  اآخر   2021

يف امل�شابقة وتكرميهم يف احتفال خا�ص.

زيادة حجم النفايات ب�صبب اجلائحة.. ورقة بحثية:

ال���ب���ح���ري���ن ال����ت����ل����ّوث يف  ان���خ���ف���ا����ض م�������ص���ت���وى 

كذلك اأظهرت نتائج الورقة البحثية 

للزيادة  مبا�شرة  غري  موؤ�شرات  وجود 

ب�شبب  الطبية  النفايات  يف  الكبرية 

والتحول  ال�شخ�شية،  احلماية  اأدوات 

اال�شتخدام  ذات  املواد  نحو  الكبري 

بيانات  هناك  تكن  مل  واإن  الفردي، 

اأنه مل  اإال  ر�شمية تدعم هذا اال�شتنتاج، 

يكن لدى البحرين نظام لف�شل النفايات 

قبل اجلائحة، ومل يتم تطويره خاللها، 

اإذ اإن اإجراءات التباعد االجتماعي التي 

فر�شتها اجلائحة �شكلت عائًقا لتحقيق 

هذا النظام.

فقد  البيئي،  بالتنوع  يتعلق  وفيما 

اأدلة على  البحثية وجود  الورقة  اأكدت 

حدوث حت�شن موؤقت يف التنوع البيئي؛ 

ب�شبب قلة االأن�شطة الب�شرية يف بع�ص 

القطاعات.

اإمكانية ا�شتمرار  ولفتت الورقة اإىل 

بع�ص النتائج االإيجابية للجائحة على 

البيئة على املدى الطويل ب�شبب االنتقال 

اإىل �شياغة العمل والتعلم، فيما اإذا كان 

التي حتققت  املكا�شب  بني  توازن  هناك 

للبيئة وبني الزيادة الوا�شحة يف اإنتاج 

النفايات.

ال�شحة  على  البيئي  التاأثري  وحول 

البحثية  الورقة  حذرت  فقد  العامة، 

الب�شري  الن�شاط  يف  الزيادة  اأن  من 

البيولوجي،  التنوع  على  �شلًبا  توؤثر 

املتعلقة  املخاطر  تزداد معه  الذي  االأمر 

يف  الزيادة  ومنها  العامة،  بال�شحة 

فر�ص انت�شار االأوبئة، دون اأن تقلل من 

النفايات  م�شتوى  يف  الكبرية  الزيادة 

املخاطر  مع  توازن  يقابلها  مل  التي 

املتعلقة بال�شحة العامة.

يف  حت�شن  عن  الورقة  وك�شفت 

كان  اإذ  العامة،  لدى  البيئي  الوعي 

اجلائحة،  قبل  ا  منخف�شً البيئي  الوعي 

الالمباالة  �شلوك  عليه  دلل  ما  وهو 

امل�شتلزمات  خملفات  مع  بالتعامل 

ا�شتخدامها. ال�شخ�شية بعد 

اجلهود  »رغم  الدرا�شة:  وقالت 

اإال  ال�شدد،  هذا  يف  الكبرية  احلكومية 

املنخف�ص  البيئي  الوعي  مظاهر  اأن 

امل�شتلزمات  نفايات  يف  زيادة  اإىل  اأدت 

ال�شلوك  اتباع  ال�شخ�شية، نتيجة لعدم 

ال�شحيح بالتعامل مع هذه املخلفات«.

التحديات  اأن  الورقة  واعتربت 

قد  الوباء  فر�شها  التي  اللوجي�شتية 

باتباع �شيا�شات  التقدم  تقلل من فر�ص 

من  اخلوف  ومنها  النفايات،  تدوير 

الروا�شب، وكذلك  التعامل مع حاويات 

العاملة لتنظيم عملية  القوى  انخفا�ص 

جمع النفايات لتدويرها.

على  بالتاأثري  يتعلق  وفيما 

فقد  للبيئة،  احلكومية  اال�شرتاتيجية 

امل�شارات  اأن  البحثية  الورقة  اأو�شحت 

التي تقوم عليها ال�شيا�شات واالأولويات 

احلكومية اإزاء البيئة ما زال يتم العمل 

ال�شلطات  موقع  تعزيز  رغم  عليها، 

التحديات  فاإن  املقابل،  يف  البيئية. 

الوباء جعلت  التي فر�شها  االقت�شادية 

خمتلف املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة 

تخفي�ص  فوائد  مع  وتفاعالً  تقبالً  اأكرث 

اإىل  واالجتاه  الطاقة،  ا�شتخدام  تكاليف 

الطاقة املتجددة.

الورقة  اأو�شت  ذاته،  ال�شياق  يف 

العمل  نحو  االجتاه  باأهمية  البحثية 

البحرين،  البيئية يف  للبيانات  املنهجي 

اأمام اجلمهور، وذلك لت�شهيل  واإتاحتها 

املدين  واملجتمع  املخت�شني  م�شاركة 

ملعاجلة  اجلديدة  االأفكار  �شياغة  يف 

التي  االأفكار  �شيما  ال  البيئية،  امل�شاكل 

تتنا�شب مع الظروف البيئية للبحرين.

من  اال�شتفادة  اإىل  الدار�شة  ودعت 

ق�ش�ص النجاح التي حتققت عرب الن�شرات 

املتعلقة باتباع االحرتازات خالل اجلائحة، 

التوعوية  يف  الن�شرات  ا�شتخدام  عرب 

ا�شتخدام  مثل  النفايات،  بتدوير  املتعلقة 

نحو  واالجتاه  ال�شفافة،  احلاويات 

االجتاه  وكذلك  املن�شاأت،  على  تعميمها 

وحتفيز  للتدوير،  القابلة  االأدوات  نحو 

النا�ص على ا�شتخدامها.

كما دعت الورقة البحثية اإىل اإيجاد 

تطوًرا،  اأكرث  النفايات  الإدارة  نظام 

ي�شتفيد ب�شكل كامل من الفر�ص املتاحة 

التدوير،  واإعادة  النفايات  ف�شل  يف 

ال�شلة،  ذات  والنفايات  والت�شميد 

تعزيز  املحليني يف  املتخت�شني  واإ�شراك 

ا�شتن�شاخ  ولي�ص  ال�شيا�شات،  هذه 

جتارب دول اأخرى قد ال تكون منا�شبة 

متاًما للبحرين.

اأهمية  البحثية  الورقة  وراأت 

فر�شتها  التي  الظروف  من  اال�شتفادة 

ليكون  ُبعد  عن  العمل  ومنها  اجلائحة، 

البحريني يف  العمل  �شمة دائمة ل�شوق 

الفوائد  ب�شبب  وذلك  حمددة؛  وظائف 

انخفا�ص  واأبرزها  التي حتققت،  البيئة 

املرتبطة  الكربونية  الب�شمة  م�شتوى 

بحركة النقل، والتي ميكن اأن ت�شهم يف 

البحوث املتعلقة بال�شيا�شة اخل�شراء.

الدول  تعامل  اأن  الورقة  واعتربت 

الإعادة  فر�شة  �شكل  قد  الوباء  مع 

ت�شكيل االقت�شاد بطريقة اأكرث ا�شتدامة، 

واالجتاه نحو الطاقة املتجددة، اإذ دعت 

وطنية  ا�شرتاتيجية  تطوير  اإىل  الورقة 

عليها  يعمل  ال�شياق  هذا  يف  منا�شبة 

لت�شكل  واخلا�ص،  العام  القطاعان 

الطاقة املتجددة خياًرا واقعًيا.

الغرفة ت�صكر »ال�صرت« وتكّلف ال�صادة 

مبن�صب القائم باأعمال الرئي�ض التنفيذي

غرفة  لرئي�ص  االأول  النائب  جنيبي  حممد  خالد  وّجه 

اإدارة  جمل�ص  عن  بالنيابة  البحرين،  و�شناعة  جتارة 

الغرفة، خال�ص ال�شكر والتقدير ل�شاكر اإبراهيم ال�شرت، عن 

التنفيذية  االإدارة  راأ�ص  باإخال�ص على  التي ق�شاها  الفرتة 

الكثري  عمله  فرتة  طوال  قّدم  ال�شرت  اأن  م�شيًفا  للغرفة، 

للغرفة وخدمة جمتمع االأعمال وكانت له ب�شمات نوعية 

وجهود خمل�شه يف هذا ال�شدد، متمنًيا له كامل التوفيق يف 

حياته القادمة.

جهد  بكل  ي�شعى  الغرفة  اإدارة  جمل�ص  اأن  اإىل  واأ�شار 

على  وتنميتها  اململكة  يف  االأعمال  بيئة  تطوير  اأجل  من 

العطاء جزٌء  اأ�شحاب  اأن تكرمي  امل�شتويات كافة، مو�شًحا 

من ال�شيا�شة التي تنتهجها الغرفة نحو تكرمي الذين عملوا 

باإخال�ص وعرفان خلدمة قطاع االأعمال باململكة واعرتاف 

املزيد  العمل وبذل  للتفاين يف  بعطائهم وحتفيز خللفائهم 

من اجلهد، م�شيًدا باجلهد املبذول للمدير التنفيذي ال�شابق 

خالل فرتة عمله، خا�شة يف ظل ظروف وتداعيات جائحة 

فريو�ص كورونا، متمنًيا له دوام التوفيق وال�شداد. 

يف ال�شياق ذاته، اأعلن جنيبي اأن جمل�ص اإدارة الغرفة 

قّرر خالل اجتماعه تكليف نائب الرئي�ص التنفيذي عبداهلل 

ال�شادة بالقيام باأعمال الرئي�ص التنفيذي للغرفة، متمنًيا له 

خال�ص التوفيق والنجاح يف مهامه اجلديدة نحو االرتقاء 

الكرام،  الأع�شائها  الغرفة  تقّدمها  التي  اخلدمات  مب�شتوى 

وملجتمع االأعمال يف مملكة البحرين.

متام اأبو�شايف:

ك�سفت نتائج ورقة بحثية بيئية عن انخفا�ض م�ستوى التلوث يف اململكة، ما اأثر اإيجاًبا على جودة الهواء، وذلك نتيجة لرتاجع عمليات 

النقل اجلوي والربي يف ظل جائحة كوفيد19-. 

واأظهرت الورقة البحثية التي اأجراها مركز البحرين للدرا�سات ال�سرتاتيجية والدولية والطاقة »درا�سات« بالتعاون مع برنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي، حول تاأثري جائحة كوفيد19-، اأن هناك حت�سنًا طفيًفا يف جودة الهواء ب�سبب انخفا�ض حركة النقل الربي واجلوي، 

مع اأن هذا التح�سن لي�ض بذات امل�ستوى الذي حتقق يف دول اأخرى.

واأو�سحت نتائج الورقة البحثية -التي اعتمدت على الروؤى النوعية خلرباء بيئيني ب�سبب افتقار البيانات املتقدمة- حول ما يتعلق 

ا يف التلوث ال�سو�سائي والب�سمة الكربونية ب�سكل عابر. يف املقابل، ك�سفت  بتاأثري اجلائحة على النظم البيئية واملناخية اأن هناك انخفا�سً

الورقة عن زيادة طفيفة يف ا�ستهالك الطاقة يف البحرين، ما يتطلب زيادة طفيفة يف اإنتاج الغاز الطبيعي.

عبداهلل ال�سادة

اأداء تنظيمي وتوعوي يف اإطار منظومة اأمنية متكاملة لإجناح مو�صم عا�صوراء

الداخلية،  بوزارة  املعنية  االأمنية  االإدارات  توا�شل 

متكاملة  منظومة  اإطار  يف  والتوعوي  التنظيمي  دورها 

الإجناح  بتقدميها  تلتزم  التي  اخلدمات  وتقدمي  االأداء  من 

االحرتازية  باالإجراءات  التقيد  ظل  يف  عا�شوراء،  مو�شم 

املعلنة بناًء على تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي 

بدور  ال�شرطة  مديريات  تقوم  كما  كورونا،  لفريو�ص 

التدابري،  بهذه  االلتزام  على  املاآمت  مرتادي  حلّث  توعوي 

والتي تتمثل يف االلتزام بال�شوابط املحددة.

ال�شرطة  ملديريات  العاّمون  املدراء  اأعرب  وقد 

املاآمت  لروؤ�شاء  وتقديرهم  �شكرهم  عن  االأربع  باملحافظات 

والقائمني عليها، ملا يبدونه من م�شتوى متميز من التعاون 

والتن�شيق وفق منظومة من ال�شراكة املجتمعية تقوم على 

تن�شيق اجلهود، مبا يعك�ص املظهر احل�شاري الذي تتمتع 

به مملكة البحرين وما توّفره من خدمات لكافة املواطنني.

 وقد عقدت عّدة اجتماعات تن�شيقية يف وقت �شابق، 

ورف�ص  العام  والنظام  االأمن  على  املحافظة  ي�شمن  مبا 

و�شالمة  اأمن  على  خطورة  ي�شكل  اأن  �شاأنه  من  ما  كل 

املجتمعية  ال�شراكة  مبداأ  حتقيق  على  تاأكيًدا  امل�شاركني، 

االإر�شاد  مثل  املاآمت  ملرتادي  االجتماعية  اخلدمات  وتقدمي 

االلتزام  على  والتاأكيد  ال�شحي  الوعي  ون�شر  والتوجيه 

بال�شوابط ال�شحية املعلنة ل�شمان �شالمة اجلميع، خالل 

مو�شم عا�شوراء.
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بتعاون بني »الداخلية« وال�سفارة الأمريكية..

تخريج 22 �سابًطا من دورة »التحقيق يف احلوادث الإرهابية«

ح�سن  فواز  العميد  رعاية  حتت  اأقيم 

عي�سى احل�سن اآمر االكادميية امللكية لل�سرطة، 

باأعمال  القائم  االأمني  امللحق  نائب  وبح�سور 

�سابط االأمن االإقليمي ب�سفارة الواليات املتحدة 

االأمريكية مبملكة البحرين، حفل تخريج دورة 

»التحقيق يف احلوادث االرهابية« التي عقدت 

اأغ�سط�س  خالل الفرتة من 25 يوليو حتى 5 

خمتلف  من  �سابًطا   22 مب�ساركة  اجلاري، 

اإدارات وزارة الداخلية، وذلك بتنظيم من اإدارة 

االرهاب،  ملكافحة  امل�سرتك  واملركز  التدريب، 

مبملكة  االأمريكية  املتحدة  الواليات  و�سفارة 

البحرين.

وبهذه املنا�سبة، اأكد اآمر االكادميية امللكية 

�سمن  ياأتي  الدورة  هذه  تنظيم  اأن  لل�سرطة 

التي يتبناها  التطوير والتحديث  ا�سرتاتيجية 

من  م�ستمرة  متابعة  وتلقى  الداخلية،  وزير 

رئي�س االأمن العام بهدف االرتقاء باأداء منت�سبي 

الوزارة، موؤكًدا اأهمية تنظيم مثل هذه الدورات 

يف  ت�سهم  ايجابية  وغايات  اأهداف  من  لها  ملا 

اأداء املهام والواجبات بكفاءة.

واأ�ساد بالتعاون القائم مع �سفارة الواليات 

املتحدة االأمريكية يف مملكة البحرين ودورها 

يف تعزيز الروابط، االأمر الذي يهيئ الظروف 

لتبادل اخلربات واملعرفة، م�سرًيا اإىل اأن الدورة 

اخلربات  وتبادل  املهارات  تطوير  اإىل  تهدف 

م�ستويات  الأعلى  للو�سول  �سعًيا  االأمنية، 

الب�سرية،  الكوادر  لتطوير  والكفاءة  اجلودة 

�سفارة  ملمثلي  وتقديره  �سكره  عن  معرًبا 

على  والقائمني  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 

و�سعيهم  اهتمامهم  على  الدورة  هذه  تنظيم 

لتطوير القدرات ورفع الكفاءات مبا ي�سهم يف 

فاعلية االأداء ملن�سوبي االأجهزة االأمنية.

من  وموا�سيع  برامج  الدورة  وت�سّمنت 

�ساأنها �سقل مهارات ال�سباط واإك�سابهم قدرات 

جديدة توؤهلهم خلو�س جتارب واقع العمل.

وفق اآلية الإ�سارة ال�سوئية مل�ستوى انت�سار فريو�س كورونا

النتقال للم�ستوى الربتقايل خالل عطلة عا�سوراء فقط
الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن 

كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

)كوفيد-19( اأنه وفًقا ملا يقت�سيه 

املواطنني  �سحة  على  احلفاظ 

مت  ما  على  وبناًء  واملقيمني، 

عدم  ب�ساأن  م�سبًقا  عنه  االإعالن 

خ�سوع بع�س املنا�سبات ملعطيات 

مل�ستوى  ال�سوئية  االإ�سارة  »اآلية 

ملا  كورونا«  فريو�س  انت�سار 

ي�سكل التجمع فيها من خطٍر على 

�سحة و�سالمة اجلميع، فاإنه تقرر 

وفق  الربتقايل  للم�ستوى  االنتقال 

مل�ستوى  ال�سوئية  االإ�سارة  اآلية 

انت�سار فريو�س كورونا يف عطلة 

يومي  1443هـ  عا�سوراء  ذكرى 

 18 املوافقني  واخلمي�س  االأربعاء 

والذي   ،2021 اأغ�سط�س  و19 

االإجراءات  من  عدد  حتته  يندرج 

اعتماد  عند  عنها  االإعالن  مت  التي 

االآلية.

الطبي  الوطني  الفريق  واأ�سار 

اإىل اأنه �سيتم االنتقال يوم اجلمعة 

اجلاري  اأغ�سط�س   20 املوافق 

الآلية  وفًقا  االأ�سفر  امل�ستوى  اإىل 

االإ�سارة ال�سوئية مل�ستوى انت�سار 

اأن  مو�سًحا  كورونا،  فريو�س 

االأدنى  احلد  هو  االأ�سفر  امل�ستوى 

حتى  ال�سوئية،  االإ�سارة  الآلية 

االنتهاء من تطعيم ما ن�سبته %80 

من الفئة العمرية البالغة 40 عاًما 

من  املن�سطة  باجلرعة  فوق  فما 

للذين  للفريو�س  امل�ساد  التطعيم 

اجلرعة  �سروط  عليهم  تنطبق 

املن�سطة.

الطبي  الوطني  الفريق  و�سّدد 

اجلميع  التزام  �سرورة  على 

باإجراءات امل�ستوى الربتقايل والتي 

اأن  مت االإعالن عنها م�سبًقا، منوًها 

كل فرد يف املجتمع م�سوؤول بوعيه 

معدالت  خف�س  عن  والتزامه 

موا�سلة  اأن  اإىل  م�سرًيا  االنت�سار، 

االحرتازية  باالإجراءات  االلتزام 

اأ�سا�س  ال�سادرة  والتعليمات 

جناح خمتلف اجلهود وي�سهم يف 

املرجوة من كافة  االأهداف  حتقيق 

م�سارات التعامل مع الفريو�س.

روتاري املنامة

ي�ست�سيف ال�سفري الهندي

�سريفا�ستافا  بيو�س  املنامة  روتاري  نادي  ا�ست�ساف 

�سفري الهند يف مملكة البحرين، وذلك يف اجتماعه االأ�سبوعي 

األقى ال�سفري  الذي عقده يف فندق اخلليج. وخالل املنا�سبة، 

اللقاء  يف  ال�ست�سافته  النادي  خاللها  �سكر  كلمة،  الهندي 

املبا�سر االأول لنادي روتاري املنامة للعام الروتاري اجلديد 

العالقات  وهي  موا�سيع،   3 ا  م�ستعر�سً  ،2021-2022

الثنائية ما بني البحرين والهند، باالإ�سافة لو�سع الهند فيما 

الثنائي يف هذا  يتعلق بجائحة فريو�س كورونا، والتعاون 

املجال، كما تعّر�س للفر�س املتوافرة حالًيا لزيادة اال�ستثمار 

والتجارة بني البلدين.

فارقة  عالمة  �سكل   2021 عام  اأن  اإىل  ال�سفري  واأ�سار 

بالن�سبة للهند، حيث اإنها حتتفل يف هذا العام بعيد ا�ستقاللها 

ما  الدبلوما�سية  العالقات  الإن�ساء  الذهبي  الـ75، وباليوبيل 

بني الهند والبحرين. 

فوزهما  على  والهند  البحرين  مملكة  من  كالً  وهّناأ 

بامليداليات الذهبية والف�سية يف اأولومبياد طوكيو 2021، 

رحلة  يف  فارقة  عالمة  �ستكون  �سنة 2021  اأن  اإىل  م�سرًيا 

متثل  لكونها  باالإ�سافة  وذلك  الدولتني،  بني  ما  العالقات 

اليوبيل الذهبي الإن�ساء العالقات الدبلوما�سية ما بني البلدين.

وذكر باأن الدولتني تعاونتا مع بع�سهما البع�س ب�سكل 

اأكان ذلك عن طريق  ممتاز خالل جائحة كوفيد-19، �سواء 

الدعم الطبي اأو حتى �سبل الدعم االأخرى التي قدمتها حكومة 

البحرين للمجتمع الهندي، باالإ�سافة لت�سهيل عودة املواطنني 

 »Vande Bharat Mission« برنامج  من  كجزء  الهنود 

وهو برنامج »الفقاعة الهوائية« الذي مت التن�سيق له ما بني 

الدولتني، وذلك لت�سهيل التنقل ملواطني الدولتني، ف�سالً عن 

توفري االأك�سجني، واالأدوية واللقاحات، وتي�سري تنقل االأطباء 

والطواقم الطبية من الهند للمملكة.

العدل: تطبيق امل�ستوى

الربتقايل بامل�ساجد واملاآمت بعا�سوراء

وال�سوؤون  العدل  وزارة  اأعلنت 

على  بناًء  اأنه  واالأوقاف  االإ�سالمية 

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  قرار 

لفريو�س كورونا باالنتقال اإىل امل�ستوى 

ال�سوئية  االإ�سارة  اآلية  وفق  الربتقايل، 

كورونا،  فريو�س  انت�سار  مل�ستوى 

1443هـ  عا�سوراء  ذكرى  عطلة  يف 

املوافقني  واخلمي�س  االأربعاء  يومي 

تقرر  فقد   ،2021 اأغ�سط�س  و19   18

تطبيق االإجراءات االحرتازية للم�ستوى 

واملاآمت  بامل�ساجد  اخلا�سة  الربتقايل 

ملا  وفًقا  عا�سوراء  ذكرى  عطلة  خالل 

و�سالمة  �سحة  على  احلفاظ  يقت�سيه 

اجلميع.

على  الطبي  الوطني  الفريق  و�سّدد 

امل�ستوى  باإجراءات  االلتزام  اأهمية 

عنها  االإعالن  مت  والتي  الربتقايل 

ال�سوئية  االإ�سارة  اآلية  وفق  م�سبًقا 

اإىل  كورونا،  فريو�س  انت�سار  مل�ستوى 

االحرتازية  باالإجراءات  االلتزام  جانب 

للم�ستوى  واملاآمت  بامل�ساجد  اخلا�سة 

جميع  دعم  يف  ي�سهم  مبا  الربتقايل، 

انت�سار  من  للحد  الوطنية  اجلهود 

و�سالمة  �سحة  على  وحفاًظا  الفريو�س 

اجلميع، وهي االآتي:

اأوالً: االإجراءات اخلا�سة بامل�ساجد:

وي�سمح  امل�ساجد  جميع  تفتح   

فقط،  الداخلية  ال�ساحات  يف  بال�سالة 

 30 تتجاوز  ال  ا�ستيعابية  بطاقة 

معايري  تطبيق  مراعاة  مع  م�سلًيا، 

االجتماعي. التباعد 

فقط  واملتعافني  للمتطعمني  وي�سمح 

خالل  من  امل�سجد،  داخل  يف  بال�سالة 

اإبراز ال�سعار باللون االأخ�سر يف تطبيق 

»جمتمع واعي«.

ا،  وحتدد االإجراءات االحرتازية اأي�سً

فيما يتعلق بامل�ساجد ما يلي:

�سجادة  بتوفري  م�سلٍّ  كل  يقوم  اأن   

ال�سالة اخلا�سة به.

على  مرتين  م�سافة  ترك  اأهمية   

بني  و�سف  واآخر،  م�سٍل  كل  بني  االأقل 

كل �سفني.

عند  لليد  امل�سجد معقمات  يوفر  اأن   

االأبواب.

يف  باملكوث  للم�سلني  ي�سمح  ال   

للم�سجد  الدخول  ويكون  امل�سجد، 

مبا�سرة  امل�سجد  يغلق  و  فقط  لل�سالة 

بعد االنتهاء من ال�سالة.

بلب�س  كافة  امل�سلون  يلتزم  اأن   

الكمام طوال الوقت، وال ي�سمح بدخول 

امل�سجد دون الكمام.

 ال ي�سمح بح�سور االأطفال.

 ال ي�سمح بفتح دورات املياه.

الكتب  اأو  امل�ساحف  توفري  نع  ميمُ  

اأن  على  امل�ساجد،  يف  املطبوعة 

االأجهزة  من  بالقراءة  االكتفاء  يتم 

ال�سخ�سية.

ثانًيا: االإجراءات اخلا�سة باملاآمت:

حمددة  اأوقات  يف  املاأمت  يمُفتح   -

بالتن�سيق مع اإدارة االأوقاف اجلعفرية.

- يمُقت�سر احل�سور على اإدارة املاأمت 

ا للمتطعمني  مبا ال يزيد على 30 �سخ�سً

واملتعافني فقط، من خالل اإبراز ال�سعار 

»جمتمع  تطبيق  يف  االأخ�سر  باللون 

احل�سور،  بيانات  ت�سجيل  مع  واعي«، 

على اأن يكون البث اإلكرتونًيا.

- يمُ�سمح للمتطعمني واملتعافني فقط 

من  اخلارجية  ال�ساحات  يف  باجللو�س 

االأخ�سر يف  باللون  ال�سعار  اإبراز  خالل 

االلتزام  مع  واعي«،  »جمتمع  تطبيق 

ومراعاة  الوقت  طوال  الكمامات  بلب�س 

معايري التباعد االجتماعي.

املاأكوالت  بتقدمي  يمُ�سمح  ال   -

وامل�سروبات.

عزاء  مواكب  باإقامة  ي�سمح   -

وباإ�سراف  املاأمت  حميط  يف  حمدودة 

اإدارة املاأمت، مع حتديد االأيام واالأوقات، 

الوطني  الفريق  با�سرتاطات  وااللتزام 

الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا، على 

املتطعمني  على  احل�سور  يقت�سر  اأن 

ال�سعار  اإبراز  واملتعافني فقط من خالل 

»جمتمع  تطبيق  يف  االأخ�سر  باللون 

واعي«.

امل�سالخ  املوا�سي يف  بذبح  ي�سمح   -

املعتمدة فقط.

ا  اأي�سً االإجراءات االحرتازية  وحتدد 

فيما يتعلق باملاآمت ما يلي:

- ال ي�سمح بح�سور االأطفال.

على  مرتين  م�سافة  ترك  اأهمية   -

االأقل بني كل �سخ�س واالآخر.

بلب�س  وااللتزام  املعقمات  توفري   -

الكمامات طوال الوقت.

- ال ي�سمح بفتح دورات املياه.

بينها،  املاآمت  رّواد  تنقل  عدم   -

وااللتزام باحل�سور يف نف�س املاأمت فقط.

قبل  املاآمت  عند  التجمع  جتنب   -

وبعد القراءة اأو اخلطبة.

منطقة  من  املعزين  انتقال  عدم   -

الأخرى.

- ال ي�سمح باملكوث يف املاأمت خارج 

الفرتة املحددة.

الكتب  اأو  امل�ساحف  توفري  نع  ميمُ  -

املطبوعة يف املاآمت، على اأن يتم االكتفاء 

بالقراءة من االأجهزة ال�سخ�سية.
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عن  االأهايل  بع�ض  حتّدث  اجلولة،  وخالل 

احللول  جتد  مل  التي  اخلدمية  امل�شاكل  اأبرز 

حتّدثوا  كما  طويلة،  �شنوات  منذ  لها  اجلذرية 

العامة  باملرافق  يتعلق  فيما  مطالبهم  اأهم  عن 

تطوير  يف  توفريها  �شي�شهم  التي  واخلدمات 

اأو�شاعهم.

اخلدمية  املطالب  اأبرز  من  اأن  االأهايل  واأّكد 

اجلهات  يف  امل�شوؤولني  اإىل  رفعوها  لطاملا  التي 

اإن�شاء مركز �شّحي  املعنية، متثلّت يف �شرورة 

من  عدًدا  تت�شمن  والتي  املنطقة  يخدم  حكومي 

التو�شع  يف  االآخذة  اجلديدة  واملناطق  القرى 

اإىل  باالإ�شافة  فيها،  ال�شكانية  الكثافة  وازدياد 

اإن�شاء مدر�شة اإعدادية للبنات، ومدر�شة ثانوية 

ال�شوارع  �شيانة  ب�شرورة  طالبوا  كما  للبنني، 

واإعادة �شفلتتها وت�شجريها.

الطلبة معاناة 

عن حال القرية وواقعها يحّدثنا عبدالغني 

قائالً:  اخلريية  اأبوقوة  جمعية  رئي�ض  حبيب 

اأكرث  رفعناها  التي  الطلبات  من  العديد  »لدينا 

راأ�شها  وعلى  املعنية،  اجلهات  اإىل  مره  من 

للدائرة  �شحي  مركز  بناء  اإىل  امللّحة  احلاجة 

الرابعة يخدم القرية والقرى املجاورة ك�شرايا 

وال�شهلة، بدالً من التوّجه اإىل مراكز اأخرى هي 

وتكّبد  وبعيدة  قراها،  وتخدم  مكتظة  اأ�شالً 

اإليها«. الو�شول  االأهايل عناء 

وتابع قائالً: »لنا مطالبات وما زالت بف�شل 

مدر�شة  يف  االإعدادية  عن  االبتدائية  املدر�شة 

يف  اإ�شافية  طوابق  ببناء  ولو  للبنني،  ال�شهلة 

االأهايل من  املدر�شة، خا�شة مع تكرار �شكاوى 

تعاين  اإذ  تنّمر و�شرب وغريها،  وجود حاالت 

جًدا  �شديد  اكتظاظ  من  اأ�شالً  املدر�شة  هذه 

بالطلبة لوجود اأكرث من 800 طالب فيها«. 

من  ــزاء  اأج تظليل  �شرورة  اإىل  واأ�ــشــار 

اأبوقوة؛  وقرية  ال�شهلة  مدر�شة  بني  الطريق 

الأن الطلبة مي�شون م�شافة كيلومرت اأو اأكرث يف 

ال�شم�ض، وباخل�شو�ض يف  اأ�شعة  العراء حتت 

االأيام احلارة اأو املمطرة.

كما اأو�شح احلاجة اإىل بناء مدر�شة اإعدادية 

ثانوية  واأخــرى  الرابعة  الدائرة  يف  للبنات 

على  للبنني  الثانوية  املدار�ض  النعدام  للبنني؛ 

جدحف�ض  مدر�شة  �شوى  باأكمله  البديع  �شارع 

اإىل  الطالب  يلجاأ  اإذ  اأ�شالً،  املكتظة  ال�شناعية 

اأو  النعيم  مدر�شة  ومنها  الكثري،  تبعد  مدار�ض 

الطالب  يعود  حيث  الثانوية،  احلورة  مدر�شة 

لُبعدها،  ع�شًرا  الرابعة  ال�شاعة  بحلول  منها 

الطالب  طاقة  ي�شتنزف  طويل  وقت  وهــذا 

وجمهود ويل االأمر مًعا، ويكبدهم مبالغ مالية 

املدار�ض واإليها. للموا�شالت من تلك  عالية 

ال�شوارع  بت�شجري  كذلك  »ناأمل  وتابع: 

ال�شهلة  يف  واملــدار�ــض  اأبــوقــوة  بني  املمتدة 

جنوًبا(؛  وامتداده  و47  و56   33 )ال�شوارع 

من  واالأهايل  والطالبات  للطلبة  حمايًة  وذلك 

حملية  اأ�شجار  زراعــة  عرب  وذلــك  ال�شم�ض، 

الليمون،  البمرب،  اللوز،  قبيل  من  ومثمرة 

الرتجن،  ال�شبار،  ال�شدر،  التوث،  البامبو، 

حتتاج  وال  اخل�شرة  دائمة  هي  التي  وغريها 

اأمر  هو  النهاية  ويف  الري،  �شوى  �شيانة  اإىل 

البحرين  اأ�شجار  على  نحافظ  اأن  على  يعيننا 

االأ�شلية«.

للقرية ومم�شى  منافذ 

من جانبه، اأكد ح�شن مال اهلل نائب رئي�ض 

قرار  تنفيذ  �شرورة  اخلريية  اأبوقوة  جمعية 

بفتح   2011 ل�شنة   121 رقم  البلديات  وزير 

�شلمان،  بن  خليفة  ال�شيخ  �شارع  على  منفذ 

وال�شاخورة،  اأبوقوة  بني  يربط  ج�شر  واإن�شاء 

 2012 ل�شنة   54 رقم  القرار  تنفيذ  وكذلك 

بن  عي�شى  ال�شيخ  �شارع  على  ج�شر  باإن�شاء 

و�شلماباد. املنطقة  بني  �شلمان 

القرية  اأهــايل  مطالب  اإىل  كذلك  واأ�شار 

باإن�شاء مم�شى ملمار�شة الريا�شة، حماٍذ ل�شارع 

 ،55 �شارع  وحتى   31 �شارع  بني  وممتد   47

املهملة  ال�شغرية  احلديقة  ا�شتخدام  وميكن 

لهذا  حالً   455 مبجمع  القرية  داخل  الواقعة 

املطلب.

القرية،  تطال  اأخرى  م�شكلة  اإىل  واأ�شار 

ال  العام  النقل  با�شات  خدمات  اأن  وهــي 

يوّد  ملن  موقف  اأقرب  اإن  اإذ  القرية،  اإىل  ت�شل 

يبعد  موقف  هو  اخلدمات  هذه  من  اال�شتفادة 

وال  م�شم�ض  طريق  ويف  كيلومرت،   2 قرابة 

القرية. اأهايل  اأحًدا من  يخدم 

جمعية  حاجة  اإىل  اأ�شار  اآخر،  �شياق  يف 

اأر�ــض  توفري  اإىل  نف�شها  اخلريية  بوقوة 

يكون  ا�شتثمارًيا  ومبنى  مقًرا  ال�شتخدامها 

جانب  اإىل  اجلمعية،  ــرادات  الإي دائًما  رافــًدا 

املعقدة  املال  جمع  تراخي�ض  اإجراءات  ت�شهيل 

ترخي�ض  اإعطاء  مقرتًحا  حالًيا،  والبطيئة 

للجمعية؛  دورة  كل  بدء  مع  تلقائًيا  املال  جمع 

هو  اخلريية  اجلمعيات  تكوين  اأ�شا�ض  الأن 

اأعمال اخلري. املال وا�شتخدامه يف  جمع 

نادرة �شات  بتخ�شّ عاطلون 

من  اأ�شهم  ب�شراء  العمل  وزارة  طالب  كما 

البحرين  يف  والعاملة  الناجحة  ال�شركات 

كل  اأ�شمهم  من   %3 )مثالً  فقط  واحــدة  ملرة 

اخلريي،  للعمل  اأرباحها  وتخ�شي�ض  �شركة(، 

اجلمعيات  على  بالتنا�شب  االأرباح  توزع  واأن 

يخف  وبذلك  عــام،  كل  بداية  عند  اخلريية 

كما  للدولة،  العامة  امليزانية  على  ال�شغط 

طالب بالرتخي�ض لبناء جمعية تعاونية تخدم 

بجانب  وظائف،  والأبنائهم  لهم  وتوفر  االأهايل 

الكثري  اأن  التعاونية، خا�شة  خدمات اجلمعية 

العمل، ومنهم من  القرية عاطل عن  من �شباب 

نادرة،  �شات  وتخ�شّ بل  ُعليا،  �شهادات  ميتلك 

اآمالً توظيفهم يف وظائف الئقة.

للقرية اإ�شكاين  م�شروع 

اأن  علي  ح�شن  اإبراهيم  اأكد  جانبه،  من 

طلباتهم  تلبية  هي  القرية  اأهايل  مطالب  جّل 

التي  القدمية  الطلبات  خا�شة  االإ�شكانية، 

طلبات  منها  اإ�شكانًيا،  طلًبا   250 تتجاوز 

بيوت  وهناك   ،2000 للعام  تعود  قدمية 

الواحد،  البيت  يف  عوائل   6 من  باأكرث  ت�شّج 

االإ�شكانية  امل�شاريع  يف  طلباتها  تلبية  اآمالً 

اإ�شكاين الأهايل  اأو عرب توفري م�شروع  املختلفة 

يف  اأنه  مو�شًحا  املجاورة،  والقرى  اأبوقوة 

العام 2011-2012 ُوعدت القرية مب�شروع 

دون  امل�شروع  هذا  اإلغاء  مت  اأنه  اإال  اإ�شكاين 

وبذلك  املعنية،  اجلهات  قبل  من  االأ�شباب  ذكر 

م�شروع  دون  من  الوحيدة  القرية  نكون 

بها. خا�ض  اإ�شكاين 

حل�شر  �شخ�شًيا  تطّوع  اأنــه  واأو�ــشــح 

اململوكة  ــي  واالأرا�ــش االإ�شكانية  الطلبات 

النائب  اإىل  رفعها  اأجل  من  القرية؛  يف  للدولة 

اإ�شكاين، وقد زار �شخ�شًيا  واملطالبة مب�شروع 

وعد  والــذي  النائب،  برفقه  االإ�شكان  وكيل 

دون  االآن  اإىل  لكن  لها،  حلول  باإيجاد  االأخري 

ُتذكر. جدوى 

»ال  قائالً:  القرية،  �شوارع  حال  اإىل  ولفت 

ميكن اأن يطلق عليها �شوارع، فهي اإما �شوارع 

�شوارع  اأو  ب�شببها،  �شياراتنا  تتلف  حمفورة 

احلال  ت�شّور  ولكم  اأر�شفة،  دون  ومن  �شّيقة 

ال�شوارع  اإذ متتلئ احلفر يف  املطر،  يف مو�شم 

مرجًعا  م�شتنقعات«،  اإىل  وحتّولها  باملاء 

وجود  عدم  اأو  ال�شاحنات  مرور  اإىل  ال�شبب 

من  فاقم  ما  االأمطار،  ومياه  لل�شرف  قنوات 

عدد  زيارة  رغم  اأنه  م�شيًفا  ال�شوارع،  حال 

حال  لتفقد  االأ�شغال  وزارة  من  املهند�شني  من 

ال�شوارع  حال  اأن  اإال  ووعودهم،  ال�شوارع 

هي. كما  باقية 

لل�شقوط اآيلة  وبيوت  ملّوثة  مياه 

ــالً: »الــقــريــة حمــرومــة من  ــائ وتــابــع ق

من  لتلبيتها  نلجاأ  اإذ  اخلــدمــات،  اأب�شط 

االآيلة  البيوت  عن  ناهيكم  املجاورة،  القرى 

وحتى  ترميم،  اإىل  بحاجة  واأخرى  لل�شقوط، 

بحاجة  القرية  حدود  على  هي  التي  املقربة 

بعدد  مقارنة  جًدا  كونها �شغرية  تو�شعة؛  اإىل 

القرية«. �شكان 

اإىل  ت�شل  التي  املياه  باأن  حديثه  وختم 

اأن مت تفعيل اخلزانات باتت ت�شل  القرية بعد 

من  الكثري  ي�شوبها  لكن  للمنازل،  اأقوى  ب�شكل 

العديد  الرمال واالأتربة، وقد لوحظ ذلك لدى 

ت�شغيل  منذ  اأي  ــوام،  اأع  4 منذ  االأهــايل  من 

ي�شتدعي  الذي  االأمر  الرئي�شة،  املياه  خزانات 

دائم؛  ب�شكل  )الفالتر(  املياه  م�شفيات  تغيري 

كميات  تراكم  ب�شبب  تتلف  ما  �شرعان  الأنها 

من الرمال واالأتربة بها، اإىل جانب اللجوء اإىل 

للخزانات. الدوري  التنظيف 

قريتنا بال منفذ.. با�شات النقل العام ل ت�شل اإىل القرية.. »الأيام« ب�شحبة اأهايل »اأبوقوة«:

اأبرز مطالبنا.. مركز �شّحي ومدر�شة.. �شيانة ال�شوارع.. وت�شجري املنطقة

فاطمة �شلمان:

قرية »�أبوقوة«.. ورغم �أنها تقع يف 

بها  يحيط  حيث  ��سرت�تيجية،  منطقة 

�سارع  هما  كبري�ن  رئي�سيان  �سارعان 

عي�سى،  �ل�سيخ  و�سارع  خليفة  �ل�سيخ 

�إلاّ �أنها بال منفذ على �أي �سارع رئي�سي، 

�لعام«..  »�لنقل  با�سات  ت�سلها  ول 

يف  »�لأيام«  �إىل  �لأهايل  حتداّث  هكذ� 

�جلولة �لتي قامت بها �ل�سحيفة مبعياّة 

�آل رحمة، و�لذي حر�ص  �لنائب غازي 

على مر�فقتنا يف �جلولة و�لتن�سيق مع 

م�سكالتهم  من  بع�ٍص  لإبر�ز  �لأهايل 

ومعاناتهم.
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البحرين على ريادتها، وذلك من  حافظت مملكة 

خالل متيّزها يف اتخاذ االإجراءات االحرتازية خالل 

املنخف�ضة  الن�ضبة  على  واملحافظة  عا�ضوراء،  مو�ضم 

يف عدد االإ�ضابات بكورونا.

وا�شنطن  م�شداقية  الأيام.  �شتحلّه  اأفغان�شتان  لغز 

عن  والإعالن  دميقراطيات  لفر�ص  وتدّخلها  املحك  على 

دعم حق�ق الإن�شان ثم ت�شليم دولة كاملة جلماعة طالبان 

املتطّرفة م�شرحية هزلية. اتفاق الدوحة بني اأمريكا وجماعة 

الطالبان ت�شمن عدم العتداء على م�شالح ال�ليات املتحدة، لكنه 

مل ي�شمن �شالمة الأفغان!.

Monday 16th August 2021 - No. 11818 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

1896 - املكت�شف ج�رج كارماك يكت�شف الذهب يف 

نهر كل�نديك يف ي�ك�ن عندما كان ي�شطاد ال�شمك.

1952 - املحكمة الع�شكرية العليا يف م�شر تعقد اأوىل 

جل�شاتها بالقاهرة منذ قيام الث�رة مل�ا�شلة النظر يف 

ق�شية حريق القاهرة.

اململكة  عن  قرب�ص  ا�شتقالل  عن  الإعالن   -  1960

املتحدة.

1962 - ان�شمام اجلزائر اإىل جامعة الدول العربية.

1972 - ملك املغرب احل�شن الثاين ينج� من حماولة 

ي�شتقلها  التي  طائرته  تعّر�شت  عندما  وذلك  اغتيال، 

جانب  من  نار  اإطالق  اإىل  الرباط  اإىل  ع�دته  اأثناء 

الق�ات اجل�ية امللكية املغربية خالل عملية ب�راق اإف 

اإىل بداية ما ُعرف با�شم  5، وت�شببت عملية الغتيال 

�شن�ات الر�شا�ص.

على  الأمريكية  الق�شف  عمليات  ت�قف   -  1973

كمب�ديا.

2001 - ت�جيه التهام اإىل ب�ل ب�ريل خادم الأمرية 

ديانا ب�شرقة بع�ص حمت�يات م�شكنها اخلا�ص.

اجل�َيّة  للخدمات  تريجانا  طائرة  م  حتُطّ  -  2015

يف  راكًبا   54 متنها  وعلى   257 رقم  الرحلة 

اإندوني�شيا.

اأمريكية تدخل مو�سوعة جيني�س كاأكرب رافعة اأثقال يف العامل بعمر 100 عام
ترينا  م�رواي  اإديث  الأمريكية  املعمرة  حّطمت 

لقب  لتح�شد  جيني�ص  مل��ش�عة  القيا�شية  الأرقام 

اأثقال تناف�شية يف العامل، بعد احتفالها  اأكرب رافعة 

�شجلت  الـ100، حيث  ميالدها  بعيد  املا�شي  الأحد 

رافعة  لأكرب  القيا�شي  الرقم   2019 �شبتمرب  يف 

اأثقال بحملها ما يزيد عن 150 رطالً وهي يف عمر 

98 عاًما.

م�رواي  لإديث  امللهم  الإجناز  ت�شجيل  ومت 

ني�ي�رك  مبدينة  برونك�ص  حي  يف  م�ل�دة  ترينا 

الأمريكية يف الإ�شدار الـ2022 من كتاب »جيني�ص 

املقبل،  ال�شهر  �شي�شدر  الذي  القيا�شية«،  لالأرقام 

الأمريكية. وفًقا ل�شحيفة »ني�ي�رك ب��شت« 

عنها:  بيان  يف  »جيني�ص«  م��ش�عة  وقالت 

رطالً،   150 اإىل   40 من  لأعلى  الأثقال  رفعها  »مع 

وتبهر  التناف�شية،  الأثقال  رفع  دائرة  اإديث  حتّطم 

برفعاتها  �ش�اء  حّد  على  والق�شاة  امل�شاهدين 

الر�شيقة.

الأثقال  رفع  عن  ترينا  م�رواي  اإديث  وت�ّقفت 

اأنها  اإل  امل�شتجد،  فريو�ص»ك�رونا«  وباء  ب�شبب 

مرات   3 الريا�شية  الألعاب  �شالة  اإىل  الآن  عادت 

م�شابقة  وت�شتعد خل��ص  مدربها،  مع  الأ�شب�ع  يف 

اأخرى يف �شهر ن�فمرب املقبل.

ر�سد حوت نادر وب�سكل غريب يف كاليفورنيا

ال�شكل،  ر�شد علماء، م�ؤخًرا، �شمكة ح�ت غريبة 

لل�ليات  الغربي  ال�شاحل  على  كاليف�رنيا،  قبالة 

املتحدة الأمريكية.

البحار،  اأعماق  غ��شهم يف  اأثناء  العلماء  و�شاهد 

�شمكة ح�ت برتقالية براقة، وهي تنزلق يف املاء على 

عمق ح�ايل 6660 قدًما حتت م�شت�ى �شطح البحر.

بخليج  املائية  الأحياء  اأبحاث  معهد  ون�شر 

تعليق  جانب  اإىل  النادر،  للح�ت  �ش�رة  م�نتريي، 

البحار،  اأعماق  يف  غ��ص  عملية  كل  »مع  فيه:  جاء 

نكت�شف املزيد من الألغاز املرتبطة بهذه الأ�شماك«.

فيه  تعي�ص  الذي  العمق  اأن  العلماء  وي�ؤكد 

احليتان، يح�ل دون و�ش�ل ال�ش�ء اإليها، الأمر الذي 

هذا  مبثل  الأ�شماك  هذه  تلّ�ن  تف�شري  عليهم  ي�شّعب 

ح�شبما  مرئية،  غري  جعلها  يف  ي�شاعد  والذي  الل�ن 

نقلت �شحيفة »ديلي �شتار« الربيطانية.

م�شافة  على  البحار  اأعماق  يف  احليتان  وتعي�ص 

ترتاوح بني 4920 و6560 قدًما حتت �شطح البحر، 

اإل اأن بع�ص التقارير العلمية ت�شري اإىل اإمكانية عي�شها 

يف عمق 11500 قدم.

ت�شل  مل�شافة  تهاجر  احليتان  اأن  العلماء  ويعتقد 

اإىل األفي قدم حتت �شطح البحر، لتتغذى م�شتفيدة من 

�ش�ء النج�م، وترتاجع اإىل الأعماق مع اقرتاب النهار.

اأو�ضحت الفنانة ب�ضرى اأنها تعاين من اأعرا�س فريو�س كورونا. وك�ضفت عن اأنها حاليًا تخ�ضع لربوتوكول عالج وزارة 

ال�ضحة يف منزلها. وقالت: »حالتي م�ضتقرة، ولكن االأعرا�س تزيد كل يوم«، وطالبت اجلمهور بالدعاء لها بال�ضفاء العاجل.

اأب يحتجز ابنته ل�سنوات حتت الأر�س!
اأقدَم رجل �ش�ري يف دم�شق على احتجاز ابنته داخل غرفة منعزلة ل�شن�ات.

وذكرت وزارة الداخلية ال�ش�رية، اأن ق�شم �شرطة جديدة عرط�ز يف ريف 

دم�شق تلقى بالًغا عن اإقدام »عدنان« باحتجاز ابنته »ن�ر« يف غرفة معزولة 

بجانب منزله، ن�شفها حتت الأر�ص.

ووفق ال�زارة، ت�جهت دورية من �شرطة ناحية جديدة عرط�ز اإىل املكان، 

وبتحّريه  وجدت فيه فتاة يف العقد الثالث من العمر، حمتجزة داخل املكان، 

وتبدو عليها عالمات ال�شح�ب والتعب النف�شي واجل�شدي.

اأقرب نقطة طبية  وعلى الف�ر، مت حترير الفتاة، واإخراجها واإ�شعافها اإىل 

لإعطائها العالج الالزم، ومت اإلقاء القب�ص على والدها.

وبالتحقيق مع الأب، اعرتف باإقدامه على احتجاز ابنته لعدة �شن�ات بحجة 

اأنها مري�شة.

ومت تنظيم ال�شبط الالزم بحق الأب، واإحالته اإىل الق�شاء املخت�ص، علًما اأن 

الفتاة ما زالت تتلقى العالج يف م�شفى قطنا ال�طني، بريف دم�شق.

فتاة تكت�سف اأن قلبها لي�س يف مكانه

جتري  وهي  اأمريكية  �شابة  ف�جئت 

لي�ص  قلبها  اأن  ال�شينية  بالأ�شعة  فح�شاً 

مبكانه. وعانت كلري ماك؛ البالغة من العمر 

املتحدة،  بال�ليات  �شيكاغ�  من  عاًما   19

ون�شف،  �شهرين  ملدة  م�شتمر  �شعال  من 

با�شتعمال  نف�شها  عالج  حاولت  لكنها 

بع�ص الأدوية. وبعد مرور �شهر، ا�شطرت 

الفتاة اإىل الذهاب اإىل امل�شت�شفى للح�ش�ل 

على عالج؛ لأنها اأ�شابت نف�شها عن طريق 

يف  قررت  ثم  ال�شائكة،  بالأ�شالك  اخلطاأ 

ال�قت نف�شه فح�ص �شعالها.

اأنها  الأمريكية  املراأة  الطبيب  واأخرب 

العدوى  من  بن�ع  م�شابة  الأرجح  على 

�شينية  اأ�شعة  لإجراء  واأر�شلها  الرئ�ية، 

غري  الفح�ص  نتائج  وكانت  ال�شدر.  على 

اأن قلبها  مت�قعة متاًما، حيث علمت كلري 

الأ�شخا�ص  الي�شار، مثل معظم  لي�ص على 

الآخرين، ولكن على اليمني.

ت�سجيل 103 اإ�سابات جديدة 

بكورونا وتعايف 123 حالة 

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 اأغ�شط�ص   15 ي�م  يف   16731

وافدة،  لعمالة  منها 36 حالة  قائمة جديدة  103 حالت 

قادمة  حالة  و11  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة  و56 

العدد  اإ�شافية لي�شل  من اخلارج، كما تعافت 123 حالة 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 268422

حالت،   6 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

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

م�شتقر  و�شعها  حالت   1107 اأن  حني  يف  فقط،  حالت 

من العدد الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 1113 حالة 

قائمة.



العودة للمستوى األصفر الجمعة

 »الفريق الوطني«: االنتقال للمستوى 
البرتقالي خالل عطلة ذكرى عاشوراء

أعل��ن الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا 
)كوفي��د19( أنه وفق��ًا لما يقتضيه الحف��اظ على صحة 
المواطني��ن والمقيمي��ن، وبناًء على ما ت��م اإلعالن عنه 
مسبقًا بش��أن عدم خضوع بعض المناسبات لمعطيات 
»آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا« 
لما يش��كل التجم��ع فيها من خطٍر على صحة وس��المة 
الجميع، فإنه تق��رر االنتقال للمس��توى البرتقالي وفق 

آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتشار فيروس كورونا 
)كوفي��د19( في عطل��ة ذكرى عاش��وراء 1443ه� يومي 
األربع��اء والخمي��س 18 و19 أغس��طس 2021، وال��ذي 
يندرج تحته ع��دد من اإلجراءات التي ت��م اإلعالن عنها 

عند اعتماد اآللية.
وأشار الفريق الوطني الطبي إلى أنه سيتم االنتقال يوم 
الجمعة 20 أغسطس الجاري إلى المستوى األصفر وفقا 

آللية اإلش��ارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا 
)كوفي��د19(، موضح��ا أن المس��توى األصف��ر ه��و الحد 
األدنى آللية اإلشارة الضوئية، حتى االنتهاء من تطعيم 
ما نس��بته 80% من الفئة العمرية البالغة 40 عاما فما 
فوق بالجرعة المنشطة من التطعيم المضاد للفيروس 

للذين تنطبق عليهم شروط الجرعة المنشطة.
وش��ّدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة التزام الجميع 

بإجراءات المس��توى البرتقالي والتي ت��م اإلعالن عنها 
مس��بقًا، منوهًا أن كل فرد في المجتمع مس��ؤول بوعيه 
والتزام��ه عن خفض معدالت االنتش��ار، مش��يًرا إلى أن 
مواصل��ة االلت��زام باإلج��راءات االحترازي��ة والتعليمات 
الص��ادرة أس��اس نج��اح مختل��ف الجهود ويس��هم في 
تحقيق األهداف المرجوة من كافة مس��ارات التعامل مع 

الفيروس.

 »العدل«: تطبيق إجراءات المستوى البرتقالي 
الخاصة بالمساجد والمآتم خالل عطلة عاشوراء

أعلنت وزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف أنه 
بناًء على قرار الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد19( باالنتقال إلى المستوى البرتقالي 
وفق آلية اإلش��ارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
كورونا )كوفيد19( في عطلة ذكرى عاشوراء 1443ه� 
يوم��ي األربعاء والخميس 18 و19 أغس��طس 2021، 
فق��د تقرر تطبي��ق اإلج��راءات االحترازية للمس��توى 
البرتقال��ي الخاصة بالمس��اجد والمآت��م خالل عطلة 
ذكرى عاش��وراء وفقًا لما يقتضيه الحفاظ على صحة 

وسالمة الجميع.
وش��ّدد الفريق الوطن��ي الطبي على أهمي��ة االلتزام 
بإج��راءات المس��توى البرتقال��ي والتي ت��م اإلعالن 
عنها مس��بقًا وفق آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى 
انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد19( إلى جانب االلتزام 
باإلج��راءات االحترازي��ة الخاصة بالمس��اجد والمآتم 
للمستوى البرتقالي بما يسهم في دعم كافة الجهود 
الوطنية للحد من انتشار الفيروس وحفاظًا على صحة 

وسالمة الجميع، وهي كالتالي:
أواًل: اإلجراءات الخاصة بالمساجد:

تفت��ح جميع المس��اجد ويس��مح بالصالة في الس��احات 
الداخلية فقط بطاقة استيعابية ال تتجاوز ال� 30 مصليا 

مع مراعاة تطبيق معايير التباعد االجتماعي.
يس��مح للمتطعمي��ن والمتعافي��ن فق��ط بالصالة في 
داخل المس��جد من خالل إبراز الشعار باللون األخضر في 

تطبيق »مجتمع واعي«.
وتحدد اإلجراءات االحترازية أيضًا، فيما يتعلق بالمساجد 

ما يلي:
أن يقوم كل مصّل بتوفير سجادة الصالة الخاصة به

أهمي��ة ترك مس��افة مترين على األقل بي��ن كل مصّل 
واآلخر وصف بين كل صفين

أن يوفر المسجد معقمات لليد عند األبواب
ال يسمح للمصلين بالمكوث في المسجد ويكون الدخول 
للمس��جد للص��الة فقط ويغلق المس��جد مباش��رة بعد 

االنتهاء من الصالة
أن يلت��زم كافة المصلين بلبس الكمام طوال الوقت وال 

يسمح بدخول المسجد دون الكمام.
ال يسمح بحضور األطفال

ال يسمح بفتح دورات المياه
ُيمنع توفير المصاحف أو الكتب المطبوعة في المساجد، 

على أن يتم االكتفاء بالقراءة من األجهزة الشخصية.
ثانيًا: اإلجراءات الخاصة بالمآتم:

- ُيفت��ح المأتم في أوق��ات محددة بالتنس��يق مع إدارة 
األوقاف الجعفرية.

- يقتصر الحضور عل��ى إدارة المأتم بما ال يزيد عن 30 

ش��خصا للمتطعمين والمتعافين فق��ط من خالل إبراز 
الش��عار باللون األخضر في تطبيق »مجتمع واعي«، مع 

تسجيل بيانات الحضور، على أن يكون البث إلكترونيًا.
- ُيس��مح للمتطعمين والمتعافين فقط بالجلوس في 
الساحات الخارجية من خالل إبراز الشعار باللون األخضر 
في تطبيق »مجتمع واعي«، مع االلتزام بلبس الكمامات 

طوال الوقت ومراعاة معايير التباعد االجتماعي.
- ال ُيسمح بتقديم المأكوالت والمشروبات.

- يس��مح بإقام��ة مواك��ب ع��زاء مح��دودة ف��ي محيط 
المأتم وبإشراف إدارة المأتم مع تحديد األيام واألوقات 

وااللتزام باش��تراطات الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفي��روس كورونا )كوفيد�19(، عل��ى أن يقتصر الحضور 
عل��ى المتطعمي��ن والمتعافي��ن فقط من خ��الل إبراز 

الشعار باللون األخضر في تطبيق »مجتمع واعي«.
- يسمح بذبح المواشي في المسالخ المعتمدة فقط.

وتحدد اإلجراءات االحترازية أيض��اً فيما يتعلق بالمآتم 
ما يلي:

- ال يسمح بحضور األطفال.
- أهمية ترك مس��افة مترين على األقل بين كل شخص 

واآلخر.

- توفي��ر المعقمات وااللت��زام بلب��س الكمامات طوال 
الوقت.

- ال يسمح بفتح دورات المياه.
- عدم تنقل رواد المآتم بين المآتم، وااللتزام بالحضور 

في نفس المأتم فقط.
- تجنب التجمع عند المآتم قبل وبعد القراءة أو الخطبة.

- عدم انتقال المعزين من منطقة ألخرى.
- ال يسمح بالمكوث في المأتم خارج الفترة المحددة.

- ُيمنع توفير المصاحف أو الكتب المطبوعة في المآتم، 
على أن يتم االكتفاء بالقراءة من األجهزة الشخصية.
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االلتزام بأدلة العودة المدرسية والتعلم عبر اإلنترنت

 »التربية«: تقليص الفارق في التحصيل
 العلمي بين اإلناث والذكور أولوية قصوى

أك��د المدي��ر العام لش��ؤون الم��دارس الدكتور 
محم��د مب��ارك، أهمي��ة تنفيذ الخط��ط الخاصة 
باالرتق��اء بالتحصي��ل العلم��ي وتقليص نس��بة 
الف��رق ف��ي المس��توى بي��ن اإلن��اث والذك��ور، 
وخصوص��ًا ف��ي الم��واد العلمية األساس��ية على 

مستوى كل مدرسة.
ج��اء ذلك، خالل لقائه عددًا م��ن مدراء المدارس 
الحكومية بالمنطقة التعليمية األولى، استكمااًل 
لالجتماع��ات المجدولة مع جميع مدراء المدارس 
الحكومي��ة، ف��ي ضوء االس��تعدادات الس��تقبال 
الع��ام الدراس��ي الجدي��د، بحضور وكي��ل الوزارة 
للسياسات واالس��تراتيجيات واألداء نوال الخاطر، 
وعدد من الوكالء المس��اعدين وم��دراء اإلدارات 

والمستشارين.
وتم خالل االجتماع، التط��رق إلى أهم العمليات 
التعليمي��ة واإلدارية الس��تقبال العام الدراس��ي 
الجدي��د، وف��ي مقدمته��ا اإلج��راءات االحترازية 
الطلب��ة  الس��تقبال  المطلوب��ة  والوقائي��ة 
والموظفين، باإلضافة إلى إنجاز عمليات التعليم 
والتعلم ومتابعة إتق��ان الطلبة للمواد العلمية 
والمعرفية من خالل التغذية الراجعة وأس��اليب 
التقويم، وكذلك إنجاز عمليات التعلم اإللكتروني 
عل��ى أكمل وج��ه، ودقة توزيع األنصب��ة واألعباء 

التعليمية واإلدارية.
وتطرق إلى االلتزام باإلجراءات المنصوص عليها 

إلنج��از تقاري��ر األداء الوظيفي لجميع منس��وبي 
المؤسس��ات المدرس��ية، مؤكدًا على بناء البيئة 
والش��راكة المجتمعي��ة لكل مدرس��ة مع الطلبة 

وأولياء األمور وشركاء المجتمع المدرسي.
فيم��ا أكدت ن��وال الخاط��ر، أهمية اتخ��اذ جميع 
اإلجراءات الالزمة لبدء العام الدراس��ي، وااللتزام 
بالتعليمات الواردة ف��ي دليل العودة للمدارس، 
وكذلك دليل التعلم عبر اإلنترنت أثناء الجائحة.

وبين��ت أهمية اس��تكمال إدخال بيان��ات الطلبة 
في نظ��ام اإلدارة المدرس��ية وخصوص��ًا الطلبة 

المستجدين والمحولين للمدارس حديثًا، وإعداد 
الج��داول الدراس��ية حت��ى يتمك��ن الطلب��ة من 
اس��تخدام جميع الخدم��ات اإللكترونية المتوفرة 

لهم.
واس��تمع مدراء المدارس الحكومية إلى عدد من 
الشروحات والعروض التي قدمها كل من، الوكيل 
المس��اعد للتعليم لطيف��ة البونوظ��ة، والقائم 
بأعم��ال الوكيل المس��اعد للخدمات المس��اندة 
خالد الغريب، ومدي��ر إدارة العمليات التعليمية 

للمنطقة األولى الدكتور علي زهير.

 »التربية«: طرح التسجيل 
لالستفادة من بعثات »بابكو« اليوم

أكدت رئيس��ة قسم البعثات والمنح 
بوزارة التربية والتعليم دانة عبداهلل 
بوعسلي، بأن شركة نفط البحرين 
»بابكو« تط��رح للتنافس عددًا من 
البعث��ات الدراس��ية للطلبة خريجي 
العام الدراسي الحالي من المدارس 
الحكومي��ة والخاصة الحاصلين على 
معدل تراكم��ي 90% فأكثر، وذلك 
للدراس��ة داخل المملك��ة وخارجها، 

وذلك على النحو اآلتي:
داخ��ل  الدراس��ية  البعث��ات  أواًل: 
الكيميائي��ة  الهندس��ة  المملك��ة: 
 ،)4( الميكانيكي��ة  الهندس��ة   ،)5(
الهندس��ة الكهربائية )1(، هندسة 

األجهزة الدقيقة والتحكم )2(.
خ��ارج  الدراس��ية  البعث��ات  ثاني��ًا: 

الكيميائي��ة  الهندس��ة  المملك��ة، 
 ،)4( الميكانيكي��ة  الهندس��ة   ،)6(

الهندس��ة الكهربائية )1(، هندسة 
األجهزة الدقيقة والتحكم )1(.

أم��ا ع��ن معايي��ر التقدي��م، فق��د 
أشارت بوعسلي إلى أنها على النحو 
التال��ي: أن يكون الطال��ب بحريني 
الجنس��ية، وم��ن خري��ج الم��دارس 
الحكومية والخاصة للعام الدراس��ي 
طال��ب  يك��ون  أن   ،2021/2020
الم��دارس الحكومية خري��ج توحيد 
والرياضيات(،  )العل��وم  المس��ارات 
أو المس��ار الفن��ي والمهني المطور 
الصناع��ي، أو خري��ج مرك��ز ناص��ر 
المهن��ي من  والتدري��ب  للتأهي��ل 
ل��دى  أن يك��ون  التقن��ي،  المس��ار 
الطال��ب المس��توى المطل��وب في 
اللغة اإلنجليزية لاللتحاق بالبعثات 

الخارجية.
البعث��ات  قس��م  رئيس��ة  ودع��ت 
والمن��ح الطلبة الراغبين في التقدم 
للتناف��س عل��ى هذه البعث��ات إلى 
التس��جيل على الموق��ع اإللكتروني 
www. والتعلي��م  التربي��ة  ل��وزارة 
moe.gov.bh، وذل��ك اعتب��ارًا من 
الي��وم االثني��ن ولغاي��ة ي��وم غ��د 
الثالثاء ولالستفسار يرجى االتصال 
على األرق��ام التالي��ة: 17873302 
أو   17875177 أو   17873280 أو 
17896890 م��ن الس��اعة الثامنة 
صباحًا وحت��ى الواحدة مس��اًء، كما 
يجب عل��ى الطالب تس��جيل عنوان 
بري��ده اإللكترون��ي المفعل، وذلك 

الستالم اختبار القدرات.

دانة بوعسلي

 »التنمية السياسية« يطلق 
»سفراء الوطن 5« للطلبة الدارسين بالخارج

للتنمي��ة  البحري��ن  معه��د  أعل��ن 
السياس��ية، عن فتح باب التس��جيل 
للمشاركة في النسخة الخامسة من 
الموجه  الوط��ن«  برنامج »س��فراء 
للطلبة الدارسين في الخارج، والذي 
سيبدأ في 22 أغسطس الجاري، عبر 
تقنية االتصال المرئي، بمش��اركة 
عدد م��ن المختصي��ن، حيث يمكن 
الدراس��ة  ف��ي  الراغبي��ن  للطلب��ة 
بالخارج التسجيل في البرنامج مجانًا 

.bipd.org عبر موقع المعهد
وأك��دت المدير التنفي��ذي للمعهد 
إيمان جناح��ي، الحرص على تثقيف 
الدارس��ين  البحرينيي��ن  الطلب��ة 
والمع��ارف  بالمه��ارات  بالخ��ارج 
األساس��ية ليكونوا سفراء لوطنهم، 
انطالقًا من الرؤية السامية لحضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د بن 
عيس��ى آل خليف��ة، عاه��ل الب��الد 
المف��دى حفظه اهلل ورع��اه، والتي 

تؤكد على أهمية العناية بالشباب 
البحرين��ي وتمكينه��م ف��ي كاف��ة 
المجاالت باعتبارهم محرك التنمية 

وهدفها األول. 
وأوضح��ت أن البرنامج في نس��خته 
م��ن  ع��ددًا  سيش��مل  الخامس��ة، 

المحاور التي تهم الطالب المبتعث 
وهي؛ المحور القانوني والسياس��ي 
المش��روع  ع��ن  نب��ذة  ويتضم��ن؛ 
السياسي  والنظام  الشامل  التنموي 
البحرين��ي وقانون مباش��رة الحقوق 
السياس��ية، والمحور اإلعالمي الذي 
يش��مل مهارات التواص��ل والتأثير 

على الرأي العام.
أم��ا المح��ور الثالث فس��يركز على 
حق��وق وواجبات الطلب��ة في الخارج 
ومهارات تكوين منظمات المجتمع 
األزم��ات  وإدارة  بالخ��ارج  المدن��ي 
االجتماعية، فيما يركز المحور الرابع 
واألخير عل��ى الجانب الدبلوماس��ي 
ويتضمن دور الس��فارات البحرينية 
ف��ي الخ��ارج وأهم المعوق��ات التي 

تواجه الطالب المبتعث. 
وس��يختتم البرنامج بجلس��ة خاصة 
تحت عنوان »لقاءات شبابية«، حيث 
سيلتقي مجموعة من الطلبة الذين 

س��بق لهم الدراس��ة في الخارج مع 
المبتعثي��ن الجدد لنق��ل تجاربهم 

اليومية في بلدان االغتراب.
وأوضح��ت جناح��ي أن الدراس��ة في 
الخارج تمث��ل فرصة ثمينة للطالب 
المبتعثي��ن لالطالع عل��ى ثقافات 
إل��ى  األخ��رى،  والش��عوب  ال��دول 
الحياتية  جانب اكتس��اب المهارات 
المتنوع��ة والمعرف��ة والعل��م في 
ش��تى المج��االت، ما سيس��هم في 
للبحرين  التنموي  المش��روع  تعزيز 

ونهضتها. 
ونوهت إلى أن البرنامج سيس��اهم 
أيض��ًا في ترس��يخ ثقاف��ة االنتماء 
وال��والء الوطني وتوعية المبتعثين 
بواجباته��م الوطني��ة ف��ي الخارج، 
ونقل الص��ورة الحقيقية واإليجابية 
وش��عبها،  البحري��ن  ثقاف��ة  ع��ن 
والتعري��ف بإنجازاته��ا الحضاري��ة 

والديمقراطية.

إيمان جناحي

 أولياء أمور: »التربية« بذلت جهودًا 
الستدامة التعليم في الظروف االستثنائية

احتف��ت البحرين بمتفوق��ي المرحلة الثانوية 
الذين أثبتوا للعام الثاني على التوالي قدرتهم 
على مواكبة مس��تجدات المس��يرة التعليمية 
عبر تحول الدراس��ة إلى المنصات المتاحة عن 
بع��د، ضمن جهود وزارة التربية والتعليم منذ 
بدء الجائحة، في وق��ت ثمن أولياء أمور جهود 
استدامة التعليم في ظل الظروف االستثنائية 

الحالية.
وكانت البحري��ن من أول الدول التي س��ارعت 
إلى تحوي��ل الدروس إلى التفاعلية عبر البوابة 
واالنتقال  االفتراضية،  والفص��ول  اإللكترونية 
إلى التعّلم عن بعد بسالس��ة ومرونة، استنادًا 
إل��ى البني��ة األساس��ية الصلب��ة المتمثلة في 
مشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل 
المنفذ من��ذ 2005، وبرنامج التمكين الرقمي 

في التعليم الذي انطلق في 2015.

وق��ال الطالب خالد إس��حاق حمدان من معهد 
الش��يخ خليفة ب��ن س��لمان للتكنولوجيا وهو 
حاص��ل عل��ى نس��بة 95.8% تخص��ص تقنية 
حاسوب: »س��عيد بتفوقي ونجاحي لهذا العام 
خط��وة أولى نح��و الحلم الذي أتمن��ى تحقيقه 
وهو تخصص علم الحاس��وب وس��بب اختياري 
لهذا التخصص هو أنه يش��كل جزءًا من حياتنا 
كما ش��اهدنا من خ��الل الجائح��ة حتى أصبح 
كل ش��يء تقريبًا عن بعد، وفي المستقبل مع 
التطور الذي نش��هده س��يعتبر هذا التخصص 

هو األساس«.
وأض��اف: »ذللت وزارة التربي��ة والتعليم جميع 
الصعوب��ات التي تواجه الطال��ب في تحصيله 
العلمي ولم أواجه أي صعوبات تذكر ذلك ألن 
ط��الب البحرين جي��ل تقني ورقم��ي مهيأ منذ 

أعوام للدراسة عن بعد«.

فيما أشاد ولي أمره بجهود الوزارة في استدامة 
التعليم بالوس��ائل المراعية للظروف الصحية 
االس��تثنائية، مثني��ًا على ما ت��م تقديمه من 

عطاء تحفظه سجالت التاريخ.
وأكد الطالب صالح ضيف حس��ن من مدرس��ة 
مدين��ة حمد الثانوية للبني��ن تخصص تجاري 
حاص��ل عل��ى نس��بة 98.9%، أنه عل��ى الرغم 
م��ن صعوبة األوض��اع ف��ي فت��رة كورونا إال 
أنني احتجت فقط القليل م��ن الوقت للتأقلم 
ونح��ن نعيش حالي��ًا عصر الس��رعة لذلك لم 
يكن الوقت من صالح��ي وخصوصًا إني طالب 

متفوق«.
وأثنى ولي أمره على العمل الدؤوب والمتواصل 
ليل نهار م��ن الكوادر التربوي��ة في المدارس 
وال��وزارة، لتأمي��ن وصول الخدم��ة التعليمية 

بالشكل المناسب، في ظل ظروف الجائحة.

النعيمي: استضافة برامج 
أكاديمية أمريكية لجامعة 

عيسى الكبير- الهداية الخليفية

اس��تقبل وزير التربي��ة والتعليم رئيس مجل��س أمناء مجلس 
التعلي��م العال��ي  الدكت��ور ماج��د النعيمي، القائ��م بأعمال 
س��فارة الواليات المتحدة األمريكية المعتم��دة لدى مملكة 
البحري��ن مارغريت ناردي، حيث تم اس��تعراض أوجه التعاون 
بين البلدين في مجال التعليم والتعليم العالي، وخصوصًا ما 
يتعلق بإمكانية اس��تضافة عدد من البرامج األكاديمية التي 
تنس��جم مع ما س��ُيطرح من برامج في جامعة عيسى الكبير- 
الهداية الخليفية، كما أطلعها الوزير على الخدمات التعليمية 

التي تقدمها الوزارة ومشاريعها التطويرية.

»اإلصالح« تنظم النشاط الصيفي 
»أندية المعالي الصيفية«

نظ��م المعال��ي بجمعي��ة اإلص��الح نش��اطه الصيف��ي لعام 
2021م/1442ه��� »أندية المعالي الصيفي��ة« عن بعد وعبر 
برام��ج التواص��ل االجتماعي، التزام��ًا باإلج��راءات االحترازية 
للح��د من انتش��ار كورونا واس��تثمارًا ألوقات الف��راغ بما هو 
نافع ومفيد، حيث ش��ارك بالنش��اط 130 طالب��ًا بالمرحلتين 

اإلعدادية والثانوية في أربعة أندية متنوعة.
وتضم��ن النش��اط الصيف��ي ن��ادي البرمجة لعب��داهلل قائد، 
ون��اٍد ألساس��يات برنام��ج »Microsoft office« قدمها أحمد 
العواض��ي، كم��ا قدم خال��د عل��ي ن��ادي اإلدارة المالية، كما 
تضم��ن البرنام��ج دورة إعداد وتأهيل في ف��ن اإللقاء قدمها 
عبدالرحم��ن المجذوب وأتبعها ب� 3 جوالت تنافس��ية في فن 

اإللقاء للجمهور على وسائل التواصل االجتماعي. 
والقى البرنامج إعجابًا كبيرًا من المشاركين حيث قال المشارك 
عبدالرحمن تلفت »اس��تفدت من ه��ذه التجربة، ومنها نادي 
البرمجة«، مشيدًا بنادي اإلدارة المالية موضحًا أن النادي كان 

مفيد جدًا.
 Microsoft« فيما أوضح أحمد العواضي المدرب بنادي برنامج
office« أن طالبنا اليوم بحاجة ماس��ة لما هو أكثر من تعّلم 
برامج األوفيس، وما ه��ذه إال البوابة األولى نحو تعّلم المزيد 
من برامج التقنية الحديثة والتي س��تعينهم وتس��هل عليهم 

حياتهم الجامعية والمهنّية الحقًا.

بتول: اهتمام التربية بمرضى 
السرطان ساعدهم على 

مواصلة الدراسة الجامعية

»اهتم��ام وزي��ر التربي��ة والتعلي��م الدكتور ماج��د النعيمي 
بمرض��ى الس��رطان، وحرص��ه عل��ى لقائهم والح��وار معهم 
وتش��جيعهم ودعمهم، سبب رئيس لما وصلوا إليه من نجاح 
في اس��تكمال الدراس��ة الثانوية، وعدم االكتفاء بذلك فقط، 

بل مواصلة الدراسة الجامعية أيضًا«.
تتلك كانت كلمات محاربة الس��رطان المتألقة بتول الس��يد 
شبر، المتخرجة مؤخرًا من الجامعة الملكية للبنات بتخصص 
الموارد البش��رية وبتقدير امتياز بمعدل 3.7، والتي أكدت أن 
ما وصلت إليه من مس��توى عال في الدراس��ة هو نتاج الدعم 
الذي تلقته في م��دارس وزارة التربية والتعليم منذ المرحلة 
االبتدائي��ة، إذ يحظ��ى المصاب��ون باألمراض المس��تعصية 
باهتمام خ��اص يراعي ظروفهم الصحية، جنب��ًا إلى جنب مع 
الطلبة من ذوي العزيمة، كما يتم تخصيص بعثات دراس��ية 
تش��جيعية لهم على مواصلة الدراس��ة الجامعية، وهي كانت 

من ضمن المستفيدين من ذلك«.
وقال��ت بتول »ف��ي ال��وزارة يتم احتض��ان الطلب��ة المرضى 
ومراعاته��م ودعمه��م نفس��يًا وأكاديميًا، واألخ��ذ بأيديهم 
نحو تحقيق طموحاتهم، فالش��كر مرة أخرى للوزارة ووزيرها، 
ولمدرس��ة الوف��اء الثانوية للبن��ات، التي قدم��ت لها كل ما 
يعينه��ا على التميز الدراس��ي، حت��ى تخرجت منه��ا بمعدل 

تراكمي بلغ %89.8.
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اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 

البحرين وعاشوراء
أيام وينتهي موسم عاشوراء ويبدو أن السواد األعظم ممن يشارك في 
هذا الموس��م الت��زم التزامًا جيدًا حت��ى اآلن بالتعليمات التي تحافظ 
على الصح��ة العامة في ظل الوباء. وإن دل ذلك على ش��يء إنما يدل 
على ارتفاع الوعي لدى الناس ورغبتهم في أن تمضي هذه األيام  دون 

إصابات قد تؤدي ال سمح اهلل إلى فقدان األعزاء. 
من جانب آخر و ردًا على كثير من أصوات النشاز الخارجية التي تزعجنا 
بي��ن فت��رة وأخرى وتح��اول أن تكذب حول مس��احة الحري��ة المتاحة 
لممارسة الشعائر الدينية، فأهل البحرين في هذا الموسم ردوا عليهم 
وأس��كتوهم من خالل إحياء ذكرى عاش��وراء في الشوارع واألحياء وفي 
اله��واء الطلق وب��كل حرية وكما جرت العادة منذ مئات الس��نين. فال 
توجد قيود تذكر على من يريد ممارسة شعائره طالما التزم بقوانين 
البالد التي تضمن سالمة وأمن المواطن والمقيم )وحاليًا طالما التزم 

باالحترازات الصحية(. 
ونذك��ر أن البحرين ه��ي الدولة الوحيدة في العال��م التي تمنح إجازة 

رسمية خالل التاسع والعاشر من محرم تقديرًا للمناسبة الدينية. 
كم��ا أن البحرين تعد م��ن أكثر بلدان العالم كثاف��ة بالمآتم مقارنة 
بعدد س��كانها ومس��احتها والذي يصل عددها إلى م��ا يفوق ١٥٠٠ 

مأتم. 
وقد حرصت قي��ادة البحرين ومنذ القدم عل��ى المحافظة على المآتم 

وإعطاء التراخيص لفتح المزيد منها في كل فترة وحسب الحاجة. 
وموس��م عاش��وراء في البحرين ليس للبحرينيين فقط للعلم، فالكثير 
من أبناء الخليج يزورونها إلحياء المناسبة الدينية. ويعود ذلك للتميز 
ال��ذي تعرف عنه البحرين في إحياء المناس��بة مقارنة بدول المنطقة، 
فالم��دن الكبيرة كالمنامة والمحرق ال تنامان خالل الليالي األولى من 
محرم وكذلك هو الحال في الكثير من القرى. هذا باإلضافة إلى مرونة 
تس��يير مواكب العزاء في الخارج وال��ذي تتكفل الدولة منذ زمن بعيد 

بتوفير كل اإلمكانيات األمنية والصحية لها لتسير بسالم. 
في الختام، نحيي رؤوس��اء المآتم ومن في حكمهم والمش��اركين في 
ذكرى عاشوراء على حرصهم على االلتزام باالحترازات الصحية ونتمنى 

أن يختتم الموسم بدون صعوبات صحية وبدون )تسييس(.

هل نبكي الحسين؟

ذه��ب أهل الغدر بغدرهم، وانتهت س��يرة الفاس��قين بما صنعوا 
وانكش��ف معدن أهل النفاق وحفظت سيرتهم العفنة عبر التاريخ، 

وبقي الحسين خالدًا بذكره وسيرته العطرة حتى قيام الساعة.
هل نبكي الحسين ؟ نعم نبكي.. من قال فيه وفي أخيه الحسن خير 
البش��ر محمد صلى اهلل عليه وس��لم »َمْن َأَحبَُّهَما َفَقْد َأَحبَِّني، َوَمْن 
َأْبَغَضُهَم��ا َفَقْد َأْبَغَضِني«  )حديث حس��نه محققو المس��ند(. فحب 
الحسن والحسين صفة من صفات اإليمان، واستذكار سيرة سيدي 
شباب أهل الجنة تجديد لمحبتهم وإبقاء لذكرهم على مر العصور.

لما ال نحزن في من كانوا أحَب الناس إلى رس��ول اهلل، ولو ش��هدنا 
حزن رسول اهلل عبر السيرة النبوية العطرة لوجدناها مواقف مبكية 
يقف عندها المرء ب��كل تأمل وألم، فلم ال نحزن؟ والموقف لم يكن 
مجرد موت والس��الم، بل غدر وخيانة وظلم، فحين توفي ابن رسول 
اهلل إبراهيم قال فيه الرسول صلى اهلل عليه وسلم  )إن العين تدمع، 
والقل��ب يحزن، وال نقول إال ما يرضى ربن��ا، وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون(، وعم الحزن المدينة وقلب رس��ول اهلل يومها، حتى قال 

الناس أن كسف الشمس كان لموت إبراهيم.
وال أتكلم من باب الفقه والفتوى، فأنا لست من أهلها، بل من باب 
التفكر والتدبر بالعقل والوجدان. فش��هر محرم يحمل للمسلمين 
عامة عدة معاٍن وعبر، منها يوم أنجى فيه اهلل موس��ى من فرعون، 
وحادثة استش��هاد الحس��ين رضي اهلل عنه. تاري��خ ال يمكن إنكاره 
وليس هناك من يقول خالَفُه، ألن يزيد بن معاوية المس��ؤول عن 
مقتل الحس��ين، وبالرجوع أله��ل العلم نس��تخلص أن موقف أهل 
السنة فيه هو أنه ال ُيسب وال ُيحب )قول ابن تيمية(، كما أن اإلمام 
ِ َواْلَيْوِم  أحمد ابن حنب��ل قال فيه )َوَهْل ُيِحبهّ َيِزيَد َأَح��ٌد ُيْؤِمُن ِبَاهللهَّ
اآْلِخِر(، وهذا هو موقف أهل الس��نة من قتلة الحسين، نبغضهم وال 
نحبهم وال نحس��بهم من الصالحين، إال أننا نترك أمرهم هلل يحكم 

فيهم.
والواق��ع واألص��ل أن ذكرى استش��هاد الحس��ين تعني كل مس��لم 
ومحب لرس��ول اهلل، وليست ذكرى سنية أو ش��يعية، بل هي ذكرى 
إسالمية خالصة، وأن هذا اليوم هو يوم يجتمع فيه السنة والشيعة 
في محبة الحسين واس��تذكار سيرته العطرة، واستحضار شجاعته 
وأخالقه. فال الغدر من شيم الحسين وال جده الكريم، وال سوء الخلق 

من صفاتهما.

»عاشوراء« التزام
إن م��ن أفض��ل مظاهر إحي��اء ذكرى عاش��وراء، هو 
االلت��زام التام بمب��ادئ اإلمام الحس��ين)ع( في كل 
تفاصيل الحياة. فااللتزام بالنظام والفضيلة والقيم 
األخالقي��ة واحت��رام اإلنس��ان والتس��امح والمحبة 
وحف��ظ القانون، هو االلتزام بخط اإلمام الحس��ين 
ونهجه. فال ش��عارات تعلو في ذكرى عاش��وراء على 
التمس��ك وااللتزام بنه��ج صاحب الذك��رى بصورة 
عملية، وذل��ك بعيدًا ع��ن الش��عارات البراقة التي 
ل الحس��ين إلى قيمة س��طحية رنانة  تحاول أن تحوِّ

في عالم مشحون بالنفاق والشهرة.
من يحب اإلمام الحس��ين، فعلي��ه أْن يثبت للعالم 
مدى تمس��كه بأهدافه وقيم��ه ومبادئه. أْن يؤمن 
بش��عارات الحس��ين ال بش��عاراته ه��و. وم��ن أهمِّ 
شعارات الحسين، هو تجسيد ُمثل وقيم النُّبل والخير 

واإلصالح والصالح داخل النفس والمجتمع أيضًا.

وفي عصرنا الراهن، فااللتزام بالحسين، هو االلتزام 
بالشجاعة والنظام والنظافة وتطبيق القانون وعدم 
مخالفة ما من ش��أنه أن يض��ر بالمصلحة العامة. 
فمن ال يقب��ل بالعمل بهذه القيم األولية، فهو عن 

اتباع الحسين في بقية مبادئه الكبرى، أعجز.
في البحرين وفي ظل هذه الظروف الصحية الصعبة، 
وألجل االلتزام بنهضة الحس��ين وقيم��ه المخفيَّة، 
عل��ى الجمي��ع أن يحافظ��وا على الهوية الحس��ينية 
بتطبيق االحترازات الطبية الخاصة بجائحة كورونا، 
وأن يلتزم��وا حرفي��ًا وأكث��ر بمراع��اة كل اإلجراءات 
الطبي��ة، كالتباع��د االجتماعي، ولب��س الكمامات، 
واالبتع��اد ع��ن التجمعات الخطرة، والس��عي ألخذ 
اللقاحات الخاصة ب�)كوفيد 19(، وعدم توزيع األكل 
والش��رب في ظل هذه الظروف الصحية الحساس��ة. 
هذا النوع من االلتزام اإلنس��اني في أيام عاش��وراء، 

يعتبر من أش��رف وأهم االلتزام��ات كلها خالل هذا 
الموسم االستثنائي.

إن االلت��زام بكل هذه التعليمات، ه��و التزام بخط 
الحس��ين ونهج الحس��ين وقي��م الحس��ين. كما أن 
المحافظ��ة عل��ى النظاف��ة العام��ة، وع��دم رم��ي 
المخلف��ات وس��ط الش��وارع، وااللتزام ب��كل ما هو 
��ق سيعطي للجميع انطباعًا مهمًا جدًا،  نظيف ومنسَّ
وه��و أن صاح��ب الذكرى، ه��و ذلك اإلنس��ان الذي 
يتح��رك فينا وفي كل تفاصيل مظاهر حياتنا، وذلك 
حي��ن تنعكس نهضته وثورته اإلنس��انية على كل 
جان��ب من جوان��ب وجودنا، فنكون دعاة للحس��ين 
رنا  بغي��ر ألس��نتنا، ب��ل بأعمالن��ا وثقافتن��ا وتحضهّ
والتزامن��ا، وهذا أهم ما يمكن ال��كالم عنه في ظل 
عال��م بات��ت فيه الش��عارات أق��وى م��ن كل القيم 

اإلنسانية.

فرص عمل واعدة
أعلن وزير العمل السيد جميل حميدان قبل أيام أن 
إجمالي عدد من تم توظيفهم في 2021 وصل إلى 
8322 حيث تم توظيف الثلث منهم تقريبًا من قبل 
الوزارة، وأكد أن حركة قوة االقتصاد وقدرة أصحاب 

العمل أصبحت تعود إلى معدالتها الطبيعية.
ونتمنى أن تس��تمر وتيرة التوظيف وترتفع، لكنها 
أيض��ًا تحت��اج لمزيد م��ن األف��كار اإلبداعية وخلق 
فرص عمل أخرى الس��تيعاب األع��داد الكبيرة من 
الخريجين س��نويًا خاص��ة وأن الرق��م الحقيقي غير 
معروف بالتحديد، وم��ن المؤكد أنه كبير بحيث ال 
يمكن لس��وق العمل أن يس��توعبه، ويزداد سنويًا 

بمعدل ال يتوافق مع عدد الوظائف المتاحة.
ولق��د كان لري��ادة األعمال دور كبي��ر في تخفيض 
ع��دد العاطلي��ن ع��ن العم��ل، وهن��ا ن��ود توجيه 
الش��كر لكافة المؤسسات الداعمة لبرامج التدريب 
الصغي��رة  المؤسس��ات  م��ن  األعم��ال  ألصح��اب 
والمتوس��طة. والعمل االفتراضي أصبح اليوم أحد 

سمات عصر كورونا الذي نعيشه، فلن تعود الحياة 
بعد )كوفيد 19( كما كانت عليه، وس��يكون العمل 
والتعلي��م والتدريب وأمور أخرى ع��ن ُبعد هو أبرز 
مخرج��ات هذه الجائحة، ولذل��ك يجب أن نفكر في 
دعم المشاريع ذات المواقع االفتراضية والتي باتت 

اليوم أمرًا واقعًا ال يمكن إنكاره.
ويمك��ن الي��وم تمكين الش��باب من الت��درب على 
تخلي��ص معام��الت إلكترونية في جمي��ع الجهات 
ومن خ��الل بوابة الحكوم��ة اإللكتروني��ة، وإيجاد 
منص��ات موثوق��ة يديرها ش��باب بحرين��ي، تقدم 
خدمات س��ريعة وب��أداء عاٍل وال تحت��اج من طالب 
الخدم��ة أن يتوجه إل��ى مكتب، بل يت��م تخليص 

معاملته إلكترونيًا عن طريق تلك المنصات.
ه��ذه المب��ادرة س��وف تس��هم بش��كل كبي��ر في 
تخفيض أعداد العاطلين عن العمل، وتس��اعد في 
كف��اءة إنجاز األعم��ال في المؤسس��ات الحكومية، 
وتخلي��ص معامالت المواطني��ن الذين ال يعرفون 

التعامل معها، وكذلك س��تخفض نس��ب الحضور 
للمواطني��ن، وتؤث��ر إيجابًا على تقلي��ص الحركة 
المرورية، ولق��د حذرت الحكوم��ة اإللكترونية من 
رس��ائل هاكر تس��تهدف فئ��ة غي��ر القادرين على 
التعام��ل م��ع موقعها، وهو ما يؤك��د أهمية هذه 

المبادرة وحاجة السوق إليها.
ولكي تفع��ل تلك المبادرة، يجب تدريب الش��باب 
البحرين��ي العاط��ل ع��ن العم��ل بحرفي��ة عالي��ة 
للتعام��ل مع المس��تندات الحكومية ويش��ترط أن 
يحصل على ش��هادة تدريب يقدمها أحد المعاهد 
المحلية بدعم من وزارة العمل وتمكين، ويتم منح 
الترخيص من وزارة التجارة على أن يكون برس��وم 
رمزية لتش��جيع الش��باب في إطالق مؤسس��اتهم 

الخاصة من البيت.

 القبطان، رئيس تحرير جريدة الديلي 
تربيون اإلنجليزية

في رثاء والدتي الحبيبة
توقظن��ي صباح��ًا للذه��اب إلى المدرس��ة وتعد 
الطعام للفسحة وتوصلني ألول يوم دراسي حتى 
أنني بكيت في ذلك اليوم إال وأجدها بعد س��اعة 
تواس��يني لكي أرجع لمنزلن��ا المتواضع بالمحرق 
والمك��ون من صال��ة وغرفة ن��وم واحدة ومطبخ 
و»دورة مي��اه« أعزك��م اهلل، حي��ث كانت تضفي 
له��ذا مكان جن��ة بوجودها بجان��ب أبنائها رغم 
صغر المس��احة إال أنه بأعيننا قص��ٌر، حتى كبرنا 
وكبرت معنا مهامنا الشاقة، فهي لم تغفل يومًا 
ع��ن كل ما يخص دراس��تنا إل��ى أن تخرجت من 

المدرسة وكانت فرحتها ال توصف حينها.
ل��م أجد أكثر دعم��ًا من والدتي ف��ي حياتي بعد 
المدرس��ة، فكان��ت مهمت��ي أن أعطيه��ا جدول 
الجامعة لكي توقظني لحض��ور المحاضرات ولم 
أكلف على نفسي بأن أستخدم المنبة في هاتفي 
النقال بأن يكون كفياًل بهذه المهمة، وفي هذه 
اللحظات كانت سعادتي ال توصف عندما أخرج من 
المن��زل ألجد هذه الدعوة الت��ي قد أدمنت عليها 
بقوله��ا »اهلل يوفقك ويحفظك« حتى أن تخرجت 
من الجامعة بشهادة البكالوريوس في الصحافة، 
ألكم��ل طريقي المهني بالصحاف��ة إلى أن قررت 

ألتحق بالدراس��ات العليا بجامعة البحرين، وفي 
آخ��ر لحظة كانت بجانبي، فبعد أن أكل جس��دها 
»مرض السكري« وتسبب لها بسد مجرى شريان 
رجلها اليمنى، مما اضطرها للدخول للمستشفى 
العس��كري حينها إلجراء القس��طرة، وكان صدفة 
بأن تكون مناقش��ة رس��التي للماجس��تير قبلها 
بيوم قبل دخولها للمستش��فى بخمس ساعات، 
إال أنه��ا أصرت عل��ى حضورها للمناقش��ة وكان 
حضوره��ا ل��م يك��ن عادي��ًا، ج��اءت مدافعة عن 
أطروحتي في لجنة المناقش��ة حتى حصدُت على 

االمتياز بالماجستير.
إل��ى أن تمكن منه��ا المرض لتخض��ع بعد ذلك 
لبتر ج��زء من رجله��ا اليمن��ى إلصابتها بمرض 
»الغرغرينا« ليهدم حلمها في أن تقوم بالمشي 
على رجله��ا للقي��ام بواجباتها عل��ى أكمل وجه 
حت��ى ق��در اهلل بع��د ذلك ب��أن تص��اب بمرض 
الفش��ل الكلوي، لتواجهه بشراسة ولم تستسلم 
فه��ي صارع��ت وحزم��ت نفس��ها وأص��رت رغم 
عدم تحركه��ا مكانها بأن تديرالمن��زل بحرفية 
عالي��ة وهي مقعدة في صال��ة منزلنا لتكون هي 
مح��ور حياتنا بدخولنا وخروجن��ا، ولم أنَس بأنها 

تتاب��ع جميع م��ا أكتبه أو ما يبث م��ن مقابالتي 
في القن��وات اإلخباري��ة أو في وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي وأذكر دعوتها حينه��ا »اهلل يحفظك 
منهم«، فهذه الدعوة كانت هي من تدفعني بأن 
أقدم المزي��د لقول الحق ألنها تقف وتس��اندني 

بتلك الدعوات.
هذا جزء بسيط من تضحيات والدتي التي رحلت 
مس��اء يوم األربع��اء الماضي، لتفارقن��ي وقلبي 
يمتلئ حزنًا، فهي علمتني معنى الوطنية بأحلى 
صورها فهي لم تدع مش��اركة في ميثاق العمل 
الوطن��ي واالنتخاب��ات البلدي��ة والنيابي��ة إال أن 
تك��ون جزءًا منه��ا للوقوف بجان��ب وطنها، فهي 
من غرس��ت فينا حب قيادتنا منذ نعومة أطفارنا 
ولم أس��مع منها قط بس��ب طائف��ة أو ديانة أو 
اس��تنقاص من أي ش��خص، فهي كانت مدرسة 
للتعاي��ش فهي تعاملت م��ع الجميع بتواضعها 
وحس��ها ال��ذي ال يمكن نس��يانه مع أي ش��خص 
يتعام��ل معها، .. أمي وداعًا لجنات الخلد، رحلتي 
عنا ولكن لم ترحلي عن قلوبنا، فأنت مدرسة لن 
تتك��رر بحجم التضحيات الت��ي قدمتيها ألبنائك 

ووطنك.

Bunoor7@gmail .com

@bunsr7
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أين مركز رعاية الموهوبين؟

إن رعاي��ة تمي��ز إمكانات األطف��ال منذ الصغر يع��د أمرًا 
ضروريًا يتحتم عليه تنمية مجتمعات بل أوطان ومن خالل 
هؤالء األطفال تزدهر صناعات وثقافات بس��بب مواهبهم 

الخارقة. 
اليوم أصبحت نظرة أولياء األمور الكتش��اف وصقل مواهب 
أبنائه��م أكثر وأكبر وأش��مل، واإليمان بأن كل طفل لديه 
مج��ال معي��ن يتميز في��ه هو أم��ر حقيقي ينم��و ويتطور 
باالكتش��اف المبكر والصقل والتدري��ب ليصبح في نهاية 

األمر طفاًل موهوبًا خارقًا. 

نعم تعتبر عملية الكشف عن الموهوبين المدخل الصحيح 
لرعايتهم وصقلهم في مراحلهم العمرية المبكرة لتكون 
مواهبه��م اس��تثمارًا اجتماعيًا واقتصادي��ًا ووطنيًا، ولكن 
كيف تكون عملية االكتش��اف؟ وكي��ف تكون آلية صقلهم؟ 

وأين؟ 
عندما دعا الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه اهلل ورعاه 
الطفل الموهوب آدم في شهر مارس الماضي وسمع شرحًا 
مفصاًل عن ش��غفه بعلم الفضاء وبأن حلمه أن يكون أحد 
رواد الفضاء وكيف كان رد س��مو الش��يخ ناصر بأنه سيقف 

بجانب��ه حت��ى يتحقق حلمه ل��م يكن كالمًا عاب��رًا بل هي 
رس��الة عظيمة الكتش��اف الموهوبين وصقلهم والوقوف 
بجانبه��م، حق��ًا إن ه��ذا الطفل مش��روع وطن��ي وكم من 

أطفال آخرون ينتظرون أدوارهم لتحقيق أحالمهم.
هن��اك مراك��ز عديدة تهت��م بإبداعات ومواه��ب األطفال 
والشباب في مملكة البحرين منها مركز رعاية الموهوبين، 
ومركز اإلبداع، ومركز سلمان الثقافي، وغيرها من المراكز 
األهلية والخاصة ولكن فلنتوقف قلياًل وبالتحديد عند مركز 

رعاية الموهوبين التابع لوزارة التربية والتعليم.
لقد أنش��ئ مركز رعاية الموهوبين التابع ل��وزارة التربية 
والتعلي��م ف��ي 11 ديس��مبر 2007، وهو عب��ارة عن مبنى 
يق��ع بالمح��رق، تعتبر اس��تعداداته من الخارج بس��يطة 
ج��دًا كمبنى مس��ؤول عن صق��ل مواهب أطف��ال البحرين 
ع��ن طريق المدارس، ومن وجهة نظري البس��يطة أرى أن 
ما يمي��زه كمبنى فقط بأنه يقع بالقرب من أول مدرس��ة 
نظامية وهي الهداية الخليفية لربما كي نتذكر أن البحرين 
دائمًا سباقة بالتعليم والتطوير ولكن هو باألحرى يقع في 
حي س��كني محيط بالبي��وت وال يوجد حول��ه حتى مواقف 
للس��يارات، وال تتوفر فيه الش��روط اللوجستية الالزمة أما 

بالنسبة للمرافق الداخلية له فأذكر خالل زيارتي له بأنها 
محدودة وغير مجهزة لكافة أنواع المواهب واإلبداعات.

ولك��ن الس��ؤال األهم هل آلي��ة البرامج الت��ي يقوم عليها 
المرك��ز كافي��ة الكتش��اف جمي��ع المواه��ب ف��ي مدارس 
البحرين وبالتالي تبنيها وصقلها؟ وهل البرامج المطروحة 
ش��املة أم محددة عل��ى جوانب معينة؟ وكي��ف يتم إعداد 
الخط��ط االس��تراتيجية لتنمية تلك المواه��ب؟ وهل يتم 
فعاًل ربط الطلبة الموهوبين في سنوات دراستهم األخيرة 
بالجامعات حتى تدرك تلك الجامعات بأن الطالب الملتحق 
بها موهوب؟ وهل يتم مساعدتهم في اختيار التخصصات 
الت��ي تتزامن م��ع مواهبهم؟ وهل يتم بع��د ذلك ربطهم 
بس��وق العمل؟ وس��ؤال أخير وأعلم بأن أسئلتي حول هذا 
الموضوع كثيرة؛ كم طالب��ًا أصبح المعًا محليًا ودوليًا بعد 

أن درب في هذا المركز!؟ 
ع��ذرًا ي��ا وزارة التربية والتعليم ولكن علين��ا أن نعلم أين 
ه��و مرك��ز رعاي��ة الموهوبين الي��وم على خارط��ة الرؤية 
االقتصادي��ة 2030 والتي أطلقها حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى 

حفظه اهلل ورعاه.

Safa_alalawi@hotmail.com

DrSafaAlalawi@

د. صفاء إبراهيم العلوي

حروف
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االنتقال للمستوى البرتقالي بعطلة عاشوراء
ــل ــبـ ــقـ ــمـ ــر يـــــــــوم الــــجــــمــــعــــة الـ ــ ــفـ ــ ــأصـ ــ الــــــــعــــــــودة لـ

أعلـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( أنـــه وفًقـــا لمـــا يقتضيـــه الحفـــاظ علـــى صحـــة 
المواطنيـــن والمقيميـــن، وبنـــاًء علـــى مـــا تـــم اإلعـــان عنـــه 
مسبًقا بشـــأن عدم خضوع بعض المناسبات لمعطيات “آلية 
اإلشـــارة الضوئيـــة لمســـتوى انتشـــار فيـــروس كورونـــا” لما 
يشـــكل التجمع فيها من خطٍر على صحة وســـامة الجميع، 
فإنـــه تقـــرر االنتقال للمســـتوى البرتقالي وفق آلية اإلشـــارة 
الضوئية لمســـتوى انتشـــار فيروس كورونا في عطلة ذكرى 
عاشـــوراء 1443هــــ يومـــي األربعـــاء والخميـــس الموافقين 
18 و19 أغســـطس الجـــاري، والـــذي ينـــدرج تحتـــه عدد من 

اإلجراءات التي تم اإلعان عنها عند اعتماد اآللية.
وأشـــار الفريق الوطنـــي الطبي إلى أنه ســـيتم االنتقال يوم 
الجمعة الموافق 20 أغسطس الجاري إلى المستوى األصفر 
وفًقـــا آلليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة لمســـتوى انتشـــار فيـــروس 
كورونا، موضًحا أن المســـتوى األصفر هو الحد األدنى آللية 
اإلشـــارة الضوئية، حتـــى االنتهاء من تطعيم ما نســـبته 80 
% مـــن الفئـــة العمريـــة البالغـــة 40 عاًمـــا فما فـــوق بالجرعة 
المنشـــطة مـــن التطعيـــم المضـــاد للفيـــروس للذيـــن تنطبـــق 

عليهم شروط الجرعة المنشطة.
وشـــّدد الفريق الوطنـــي الطبي على ضـــرورة التزام الجميع 
بإجراءات المستوى البرتقالي والتي تم اإلعان عنها مسبًقا، 
مؤكدا أن كل فرد في المجتمع مسؤول بوعيه والتزامه عن 
خفـــض معدالت االنتشـــار، مشـــيًرا إلى أن مواصلـــة االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازية والتعليمات الصادرة أســـاس نجاح 
مختلف الجهود ويســـهم فـــي تحقيق األهداف المرجوة من 

جميع مسارات التعامل مع الفيروس.

السنابس - وزارة الصحة

السنابس - غرفة البحرين

وّجه النائب األول لرئيس غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحرين خالد 
نجيبـــي، بالنيابـــة عـــن مجلـــس 
الشـــكر  خالـــص  الغرفـــة  إدارة 
عـــن  الشـــتر،  لشـــاكر  والتقديـــر 
الفتـــرة التـــي قضاهـــا بإخـــاص 
التنفيذيـــة  اإلدارة  رأس  علـــى 
للغرفـــة، مضيفـــا أن الشـــتر قدم 
طـــوال فترة عمله الكثير للغرفة 
وخدمـــة مجتمع األعمـــال وكان 
وجهـــود  نوعيـــة  بصمـــات  لـــه 
مخلصه في هـــذا الصدد متمنًيا 
لـــه كامـــل التوفيـــق فـــي حياته 
المقبلة. وأشـــار إلـــى أن مجلس 
إدارة الغرفـــة يســـعى بـــكل جهد 
مـــن أجل تطويـــر بيئـــة األعمال 
علـــى  وتنميتهـــا  المملكـــة  فـــي 
جميـــع المســـتويات، منوًهـــا بأن 
تكريـــم أصحـــاب العطـــاء جـــزء 
تنتهجهـــا  التـــي  السياســـة  مـــن 
الغرفـــة نحو تكريم الذين عملوا 
بإخاص وعرفاًنا لخدمة قطاع 
واعترافـــا  بالمملكـــة  األعمـــال 
لخلفائهـــم  وتحفيـــًزا  بعطائهـــم 
للتفانـــي في العمل وبـــذل مزيد 
بالجهـــد  مشـــيًدا  الجهـــد،  مـــن 

المبذول للمدير التنفيذي السابق 
خـــال فترة عملـــه خصوصا في 
ظل ظـــروف وتداعيات جائحة 
لـــه  متمنًيـــا  كورونـــا،  فيـــروس 
دوام التوفيـــق والســـداد.  وفي 
ذات الســـياق، أعلـــن نجيبـــي أن 
مجلـــس إدارة الغرفة قرر خال 
اجتماعـــه تكليف نائـــب الرئيس 
التنفيذي عبدهللا السادة بالقيام 
التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال 
خالـــص  لـــه  متمنًيـــا  للغرفـــة، 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي مهامـــه 
الجديدة نحو االرتقاء بمستوى 
الخدمـــات التي تقدمهـــا الغرفة 
ألعضائها، ولمجتمع األعمال في 

مملكة البحرين.

السادة قائًما بأعمال الرئيس 
التنفيذي لـ “الغرفة”

المنامة - وزارة الداخلية

ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  تـــرأس 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفـــة رئيس المجلس التنســـيقي 
اجتماع المجلس الثامن في دورته 
تقنيـــة  عبـــر   2021 للعـــام  الثالثـــة 
االتصـــال المرئـــي، بحضـــور نائـــب 
المحافظ العميد عيســـى الدوسري 
وعـــدد مـــن األعضـــاء مـــن ممثلـــي 

الجهات الحكومية المختلفة.
رحـــب  االجتمـــاع  مســـتهل  وفـــي 
ســـمو المحافظ بالحضور، مشـــيًدا 
بتوجيهـــات ورعايـــة عاهـــل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ومتابعـــة ولي 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، لتطويـــر القطاع 
الخدمي والتنموي، مشـــيرا ســـموه 
إلـــى حـــرص المحافظـــة الـــدؤوب 
وتحســـين  تنفيـــذ  متابعـــة  نحـــو 
جودة الخدمـــات المقدمة لألهالي 
الجهـــات  مختلـــف  مـــع  بالتعـــاون 
الخطـــط  يخـــدم  بمـــا  المختصـــة 

التنموية والبرامج التطويرية.
دور  علـــى  ســـموه  اطلـــع  بعدهـــا، 
وســـبل  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
تعزيزهـــا لضمـــان صحـــة وســـامة 
الجميع من خال مواصلة التعاون 
مـــع مختلـــف الجهات؛ بهدف نشـــر 
الوعي الصحـــي والمجتمعي للحد 
من انتشـــار فيروس كورونا، مبيًنا 
احتياطـــات  نشـــر  أهميـــة  ســـموه 
اإلجـــراءات  وتطبيـــق  الســـامة 
تنفيـــًذا  الازمـــة  االحترازيـــة 
لتوصيـــات الفريـــق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا.
أبـــرز  المحافـــظ  ســـمو  تابـــع  كمـــا 
مراحـــل المشـــروعات الصحية في 

المجلـــس  بحـــث  إذ  المحافظـــة، 
الشـــيخ  مركـــز  اســـتكمال  مراحـــل 
عبدهللا بن خالد آل خليفة لمرضى 
الكلـــى ومركز الشـــيخ عبـــدهللا بن 
خالد آل خليفـــة الصحي؛ لدورهما 
فـــي توفيـــر المتطلبـــات الصحيـــة 
ومـــا ســـيقدمانه من مرافـــق طبية 
شـــاملة في منطقة الرفاع، مشدًدا 
اســـتكمال  ضـــرورة  علـــى  ســـموه 

مدينـــة  “مركـــز  وتســـليم مشـــروع 
خليفـــة الصحـــي”؛ كونـــه مـــن أهم 
المشـــروعات الرائـــدة التـــي تقـــدم 
والصحيـــة  الطبيـــة  الخدمـــات 
واالجتماعيـــة ألهالـــي المحافظـــة، 
مثمًنـــا ســـموه التعـــاون والتنســـيق 
الدائم مع وزارة األشـــغال وشؤون 
العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 
ووزارة الصحـــة، فـــي تنفيـــذ مثـــل 

الخدميـــة  المشـــروعات  هـــذه 
المتطـــورة التـــي تلبـــي احتياجات 
المواطنيـــن فـــي مختلـــف مناطـــق 

المحافظة الجنوبية.
وفي شأن آخر، تابع سمو المحافظ 
رئيـــس المجلس التنســـيقي عرضا 
العـــام  المديـــر  اســـتعرضه  مرئيـــا 
لبلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة عاصم 
عبدهللا عـــن إعادة تنظيـــم منطقة 

بـــدور  ســـموه  نـــوه  إذ  الســـكراب، 
بمتابعـــة  المعنـــي  الفريـــق  جهـــود 
منطقـــة الســـكراب، مؤكـــًدا حرص 
المحافظة على تعزيز اشـــتراطات 
األمن والســـامة إلـــى جانب إعادة 
يتماشـــى  بمـــا  المنطقـــة  تنظيـــم 
األمـــن  واشـــتراطات  معاييـــر  مـــع 
والســـامة؛ إيماًنا بـــدور المحافظة 
الشـــراكة  دور  لتعزيـــز  الرامـــي 

المجتمعية والتنســـيق مع مختلف 
الجهات المعنية.

بعدها اطلـــع المجلـــس على جهود 
المحافظـــة المســـتمرة فـــي متابعة 
الخدميـــة  األهالـــي  احتياجـــات 
والتنمويـــة، إذ تـــم مناقشـــة نتائج 
للمناطـــق  الميدانيـــة  الزيـــارات 
التـــي  المختلفـــة،  والمشـــروعات 
ورصـــف  صيانـــة  علـــى  شـــملت 
وصباغـــة األرصفة فـــي العديد من 
المحافظـــة  فـــي  الرئيســـة  الطـــرق 
الجنوبية كشـــارع الرفاع، وشـــارع 
العهـــد،  ولـــي  وشـــارع  مشـــتان، 
منوًهـــا ســـموه بأن تســـليط الضوء 
المقدمـــة  الخدمـــات  واقـــع  علـــى 
لألهالي هو جوهر عمل المحافظة 
النعـــكاس ذلك إيجاًبـــا على الوجه 

العمراني للمحافظة.
كما بحث المجلس التنسيقي خطط 
إنشـــاء عدد من المرافـــق الخدمية 
في نطاق المحافظة، والتي تشمل 
مقتـــرح إنشـــاء ســـوق فـــي منطقة 
الرفـــاع الغربـــي ومركـــز اجتماعي 
لرعاية المسنين إلى جانب ممشى 
حديـــث لممارســـة الرياضـــة؛ وذلك 
لتنفيـــذ آراء ومقترحـــات األهالـــي 
هـــذا  فـــي  احتياجاتهـــم  وتلبيـــة 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  الشـــأن 
إذ  المختصـــة،  الجهـــات  مختلـــف 
أكـــد ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة أن 
مقترحـــات األهالـــي التي نوقشـــت 
مـــع  تتماشـــى  االجتمـــاع  خـــال 
نهـــج المحافظـــة الرامـــي لمواصلة 
المســـتدامة  والتنميـــة  التطويـــر 
مـــن خـــال متابعة جميـــع الخطط 
المســـتدام  الطابـــع  ذات  التنمويـــة 
المواطنيـــن  عمـــوم  لخدمـــة 

والمقيمين.

الصحــي” خليفــة  مدينــة  “مركــز  بتنفيــذ  التســريع  علــي:  بــن  خليفــة  الشــيخ  ســمو 

“تنسيقي الجنوبية” يبحث مراحل المشروعات التنموية

تدارس خطط إنشاء عدد من المرافق الخدمية في نطاق المحافظة

نشر احتياطات السالمة وتطبيق اإلجراءات االحترازية الالزمة

إعادة تنظيم منطقة السكراب بما يتماشى مع اشتراطات األمن

عبدالله السادة
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االنتهاء من تجهيز مقر محاكم العدالة اإلصالحية
بعد” عــن  “الــحــضــور  بنظام  وتــزويــدهــا  النيابة  مــع  ــط  رب ــدل”:  ــع “ال

أعلن الوكيل المســـاعد لشؤون المحاكم 
والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة  والتوثيـــق 
اإلســـامية واألوقاف محمـــد بوجيري، 
االنتهاء مـــن تجهيز مقر محاكم العدالة 
اإلصاحية لألطفال؛ استعداًدا لتطبيق 
لألطفـــال  اإلصاحيـــة  العدالـــة  قانـــون 
وحمايتهـــم مـــن ســـوء المعاملـــة، حيث 
ســـيدخل القانون حيز النفاذ في ١٨ من 

شهر أغسطس الجاري.
لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  وأعـــرب 
المحاكم والتوثيق عن الشـــكر والتقدير 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  لـــوزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي فـــي إنجـــاز هذا 
معاييـــر  فـــي  روعـــي  الـــذي  المشـــروع 
التـــي  الخصوصيـــة  توفيـــر  تصميمـــه 

يتطلبها هذا النوع من القضايا لتتناسب 
الجوانـــب  وأهمهـــا  الطفـــل  وضـــع  مـــع 
أفضـــل  وفـــق  واالجتماعيـــة،  النفســـية 
يتناســـب  بمـــا  الهندســـية  المواصفـــات 
القضائيـــة  الدعـــاوى  لســـير  والظـــروف 
المرتبطـــة بالطفل، منوها بـــدور كل من 

المجلس األعلى للقضاء والنيابة العامة 
في إنجاز هذا المشروع.

ولفت بوجيري إلى فصل محاكم العدالة 
المحاكـــم  عـــن  لألطفـــال  اإلصاحيـــة 
األخـــرى لمنحهـــا خصوصية أكثـــر أثناء 
أداء مهامهـــا وحضور األطفال وذويهم، 

كما تـــم تزويدها بنظام االتصال المرئي 
عـــن بعـــد وجميـــع التجهيـــزات التقنيـــة 
الازمـــة وإتمـــام الربـــط اإللكتروني بين 
محاكـــم العدالـــة اإلصاحيـــة لألطفـــال 
والنيابـــة العامـــة والجهـــات ذات الصلـــة 

األخرى.
وأكـــد أهمية قانـــون العدالة اإلصاحية 
لألطفـــال وحمايتهم من ســـوء المعاملة 
الذي يعد إحدى ثمـــار النهج اإلصاحي 
إلـــى  نوعيـــة  وإضافـــة  الملـــك،  لجالـــة 
التـــي  الحديثـــة  الجنائيـــة  التشـــريعات 
أقرتهـــا مملكـــة البحريـــن، وبمـــا يتوافق 
ذات  الدوليـــة  والمعاييـــر  المبـــادئ  مـــع 
الصلة، خصوصا اتفاقية األمم المتحدة 

لحقوق الطفل.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

“كورونــا” تحســن جـــودة الهــواء فــي البحريـــن
أظهــرت ورقــة بحثيــة نشــرها مركــز البحريــن للدراســات االســتراتيجية 
والدوليــة والطاقــة “دراســات” بشــأن “تأثيــر كوفيــد 19 علــى البيئــة فــي 
مملكــة البحريــن”، أن انخفاض النقل الجوي والبري في ظل تحدي جائحة 
كورونــا كان لــه تأثيــر إيجابــي علــى جــودة الهــواء وانخفاض نســبة تلوثه 
فــي المملكــة، إضافة إلى بروز مؤشــرات تفيد بتراجــع التلوث الضوضائي 

والبصمة الكربونية في البحرين.

فيما كشـــفت الورقـــة البحثية التي 
الشـــراكة  إطـــار  فـــي  إعدادهـــا  تـــم 
األمـــم  وبرنامـــج  “دراســـات”  بيـــن 
المتحـــدة اإلنمائي، لدراســـة التأثير 
االجتماعـــي واالقتصـــادي لفيروس 
أن  البحريـــن،  فـــي   ”19 “كوفيـــد 
هنـــاك مؤشـــرات على تحســـن عابر 
ومتواضـــع فـــي التنـــوع البيولوجي 
محليا، كما رصدت الدراسة ارتفاعا 
نســـبيا فـــي النفايـــات الطبيـــة وغير 

الطبيـــة المتعلقـــة بمعـــدات الحماية 
ذات  والمـــواد   ،)PPE( الشـــخصية 
االســـتخدام الواحـــد فـــي البحرين، 
وأن ذلك يثير مخاوفا بشأن التأثير 
طويـــل المدى لزيـــادة النفايات على 
التنـــوع البيولوجـــي، وبالتالـــي على 

صحة اإلنسان.
كما أكدت الورقـــة البحثية أن هناك 
زيـــادة فـــي اســـتهاك الطاقـــة فـــي 
البحريـــن، ما يتطلب زيـــادة طفيفة 

في إنتاج واستهاك الغاز الطبيعي، 
وترافـــق ذلـــك مـــع زيـــادة جاذبيـــة 
انخفضـــت  إذ  المتجـــددة،  الطاقـــة 

تكلفتها مقارنة بالوقود األحفوري.
الورقـــة  فـــي  جـــاء  مـــا  وبحســـب 
البحثيـــة فـــإن هناك مؤشـــرات على 
زيـــادة الوعي البيئي فـــي البحرين، 
ولكن دون تأثير كبير على الســـلوك 
األخضـــر، إلـــى جانـــب انخفاض في 
النفايـــات  وفصـــل  التدويـــر  إعـــادة 

بســـبب التحديات اللوجستية التي 
يشكلها الوباء.

التـــي  الدراســـة  أن  إلـــى  ويشـــار 
اعتمـــدت عليها الورقة البحثية هي 
مـــن إعـــداد مجموعة مـــن الباحثين 
وبرنامـــج  “دراســـات”  مركـــز  فـــي 
األمـــم المتحدة اإلنمائي وهم: غادة 
عبـــدهللا، وعبـــد العزيـــز الدوســـري، 
وديمـــا المؤيد، وعمـــر العبيدلي، من 
خال استخاص الرؤى باستخدام 
بيانـــات نوعيـــة تم الحصـــول عليها 
عـــن طريق مجموعة من المقابات، 
شملت أربعة عشر خبيرا في مجال 
القطاعيـــن  فـــي  يعملـــون  البيئـــة، 
الحكومـــي والخـــاص، وأكاديمييـــن 
غيـــر  المنظمـــات  فـــي  وعامليـــن 

الربحية.

الرفاع - مركز دراسات

تراجع التلوث 
الضوضائي 

وانخفاض بانبعاثات 
الكربون

القضيبية - مجلس النواب

اســـتقبلت رئيســـة مجلـــس النواب 
وزيـــر  بمكتبهـــا،  زينـــل،  فوزيـــة 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
اللقـــاء  وخـــال  حميـــدان.  جميـــل 
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  أكـــدت 
الدعـــم النيابـــي للبرنامـــج الوطنـــي 
المشـــروعات  وجميـــع  للتوظيـــف، 
إلـــى  تســـعى  التـــي  والمبـــادرات، 
تسريع وتيرة التوظيف للمواطنين 
الباحثيـــن عـــن عمل، ومشـــيرة إلى 
التعاون الفاعل بين مجلس النواب 
المســـتمر  والســـعي  والحكومـــة، 
التشـــريعية  المنظومـــة  لتطويـــر 
ظـــل  فـــي  والتوظيفيـــة،  العماليـــة 
المســـيرة التنموية الشـــاملة لعاهل 

البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
وأشـــدت  خليفـــة.  آل  عيســـى  بـــن 
زينـــل بالخطـــط واالســـتراتيجيات 
والمبـــادرات  والمشـــروعات 
والبرامـــج، التي تقدمهـــا الحكومة، 
الملكيـــة  للتوجيهـــات  تنفيـــذا 
الســـامية، برئاسة ولي العهد رئيس 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، والجهود البـــارزة في دعم 
األجور في القطاع الخاص، وتوفير 
عـــن  للباحثيـــن  المهنـــي  التدريـــب 
عمل، والدعم المتواصل، خصوصا 
في ظل الظروف االستثنائية التي 

يمر بها العالم.

دعم األجور في القطاع الخاص

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اســـتقبل وزير الصناعة والتجارة 
والســـياحة زايد الزيانـــي، النائب 
زينـــب عبداألمير، حيث تم خال 
اللقـــاء بحـــث ومناقشـــة عدد من 
الشـــأن  والموضوعـــات  قضايـــا 
العام، خصوصا المتعلقة بالشـــأن 
إلـــى  والتنمـــوي،  االقتصـــادي 
جانب اســـتعراض أوجه التعاون 
المشـــترك  والعمـــل  والتنســـيق 

التشـــريعية  الســـلطتين  بيـــن 
والتنفيذيـــة.   وفـــي هـــذا الصدد 
أعـــرب الوزيـــر زايـــد الزيانـــي عن 
استعداد وزارة الصناعة والتجارة 
كل  لتقديـــم  دائمـــًا  والســـياحة 
أوجـــه التعاون والعمل المشـــترك 
للمجلـــس النيابي وجميع الجهات 
األخرى المعنية دون استثناء في 

مملكة البحرين.

الزياني وعبداألمير يناقشان موضوعات تنموية

المنامة - بنا

اســـتقبل رئيـــس مجلـــس الشـــورى 
األحـــد،  أمـــس  الصالـــح  علـــي 
المستشـــار علي العرادي؛ بمناســـبة 
انتهـــاء فتـــرة عملـــه كعضـــو بهيئـــة 
الشـــورى،  بمجلـــس  المستشـــارين 
منوهـــا بالجهـــود التـــي بذلهـــا فـــي 
األمانـــة العامـــة لمجلـــس الشـــورى، 

والتـــي عكســـت مـــا يتمتـــع بـــه من 
كفـــاءة فـــي المجـــال القانونـــي، بما 
ســـاهم في دعم ومســـاندة الجهود 
المجلـــس،  ألعضـــاء  التشـــريعية 
متمنيا لـــه دوام التوفيـــق والنجاح 
في حياته العملية لمواصلة مسيرة 

عطائه في خدمة الوطن.

الصالح يكرم المستشار العرادي 

تدريب 22 ضابطا على التحقيق في الحوادث اإلرهاربية
ــركــيــة ــن “الـــداخـــلـــيـــة” و الـــســـفـــارة األمــي ــي ــرك ب ــت ــش بــتــنــظــيــم م

أقيـــم تحـــت رعايـــة آمـــر االكاديميـــة 
الملكية للشـــرطة العميد فواز الحسن، 
األمنـــي  الملحـــق  نائـــب  وبحضـــور 
القائـــم بأعمال ضابـــط األمن اإلقليمي 
بســـفارة الواليات المتحدة األمريكية 
بمملكـــة البحرين، حفـــل تخريج دورة 
“التحقيـــق فـــي الحـــوادث االرهابيـــة” 
والتـــي عقـــدت خـــال الفتـــرة من 25 
الجـــاري،  اغســـطس   5 حتـــى  يوليـــو 
مختلـــف  مـــن  ضابطـــا   22 بمشـــاركة 
إدارات وزارة الداخلية، وذلك بتنظيم 
من إدارة التدريب، والمركز المشـــترك 
لمكافحـــة االرهاب، وســـفارة الواليات 

المتحدة األمريكية بمملكة البحرين.
وبهذه المناســـبة، أكد آمـــر االكاديمية 
هـــذه  تنظيـــم  أن  للشـــرطة  الملكيـــة 
اســـتراتيجية  ضمـــن  يأتـــي  الـــدورة 

التطوير والتحديث التي يتبناها وزير 
الداخلية، وتلقى متابعة مســـتمرة من 
رئيـــس األمـــن العـــام بهـــدف االرتقـــاء 
بأداء منتســـبي الوزارة ، مؤكدًا أهمية 
تنظيـــم مثل هذه الـــدورات لما لها من 

أهـــداف وغايـــات ايجابية تســـهم في 
أداء المهام والواجبات بكفاءة.

وأشـــاد بالتعـــاون القائـــم مـــع ســـفارة 
فـــي  األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
مملكـــة البحريـــن ودورهـــا فـــي تعزيز 

الروابـــط، األمـــر الذي ُيهيـــئ الظروف 
لتبادل الخبرات والمعرفة، مشيرًا إلى 
أن الدورة تهدف إلى تطوير المهارات 
ســـعيًا  األمنيـــة،  الخبـــرات  وتبـــادل 
للوصـــول ألعلـــى مســـتويات الجـــودة 
والكفـــاءة لتطويـــر الكوادر البشـــرية، 
معربـــًا عـــن شـــكره وتقديـــره لممثلـــي 
ســـفارة الواليات المتحـــدة األمريكية، 
والقائميـــن علـــى تنظيـــم هـــذه الدورة 
لتطويـــر  وســـعيهم  اهتمامهـــم  علـــى 
القـــدرات ورفـــع الكفـــاءات بما يســـهم 
فـــي فاعلية األداء لمنســـوبي األجهزة 

األمنية.
وتضمنـــت الـــدورة برامـــج ومواضيع 
مـــن شـــأنها صقـــل مهـــارات الضبـــاط 
وإكســـابهم قـــدرات جديـــدة تؤهلهـــم 

لخوض تجارب واقع العمل.

المنامة - بنا

“الفضاء”: تحديد 500 نقطة تحكم بمختلف المحافظات
ضبـــط البيانـــات الفضائيـــة بدقـــة تبلـــغ أقـــل مـــن 10 ســـنتميترات

حرصـــا من الهيئة الوطنيـــة لعلوم الفضاء 
الجهـــات  جميـــع  متطلبـــات  تلبيـــة  علـــى 
الوطنية من خال االستفادة من البيانات 
علـــوم  تطبيقـــات  واســـتغال  الفضائيـــة 
بتطبيقـــات  الفضـــاء ومـــا يختـــص منهـــا 
العاليـــة،  الدقـــة  ذات  المكانيـــة  الهندســـة 
نفذت الهيئة مشـــروعها األول المخصص 
لزيادة دقـــة قواعد المعلومـــات الفضائية 
المتوفـــرة لديهـــا مـــن مختلـــف المصـــادر 
العالميـــة وذلك من خال ربطها بالشـــبكة 

الوطنية لإلحداثيات المكانية. 
انطلـــق المشـــروع فـــي مطلع شـــهر أبريل 
2021 وانتهـــى أخيرا، حيـــث تمكن فريق 
عمل المشـــروع مـــن تحديد ما يفوق 500 
نقطـــة تحكـــم فـــي مختلـــف محافظـــات 
مملكـــة البحرين، كان الغـــرض منها ضبط 
البيانـــات الفضائية مكانًيـــا بدقة تبلغ أقل 

مـــن 10 ســـنتميترات، بمـــا يضمـــن تقديم 
وتنفيـــذ  التحليليـــة  للخدمـــات  الهيئـــة 
الدراســـات بدقـــة عالية وبشـــكل متكامل 
مع جميـــع البيانات المكانيـــة في مختلف 

الجهات الحكومية.
اللبنـــة األســـاس  الخطـــوة هـــي  إن هـــذه 
فـــي تأســـيس أي مختبر خـــاص بالبيانات 
الفضائيـــة  المصـــادر  مـــن  المســـتخلصة 
المتنوعـــة. وسيســـهم هـــذا المشـــروع في 
تحســـين عمليـــة رفـــع البيانـــات األرضيـــة 
ومقارنتهـــا بالبيانـــات الفضائيـــة، ما يزيد 
من مستوى الثقة بها، وبما يلبي متطلبات 
الدراسات البحثية المتنوعة التي تشرف 

الهيئة على تنفيذها.
إبراهيـــم  صـــرح  المشـــروع  هـــذا  وعـــن 
البورشـــيد، أخصائـــي أول تحليـــل بيانات 
فضائيـــة بالهيئة الوطنية لعلـــوم الفضاء، 

قائا: إن الهيئـــة ملتزمة بتنفيذ مجموعة 
واســـعة من الدراســـات الفضائية وقدمت 
فاقـــت  والتـــي  الخدمـــات  مـــن  العديـــد 
30 خدمـــًة ودراســـة ألكثـــر مـــن 25 جهـــة 
حكومية وخاصة، من أهمها تقدير الطاقة 
الكهربائية المنتجة من األلواح الشمســـية 
االنســـكابات  عـــن  الكشـــف  ومشـــروع 
النفطية، إضافة لمشـــروعات كثيرة مقبلة 
متخصصـــة فـــي االستكشـــافات النفطية 

سوف يتم االنتهاء منها عما قريب. 
بتقديـــم  تصريحـــه  البورشـــيد  واختتـــم 
الهيئـــة  إدارة  لمجلـــس  الشـــكر  خالـــص 
ولـــإلدارة  الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة 
التنفيذيـــة لدعمهـــم المتواصـــل وثقتهـــم 
بالكفـــاءات الوطنيـــة الشـــابة التـــي تمثل 
البنية األساســـية للهيئـــة، وتذليلهم جميع 
طريقهـــا  فـــي  الهيئـــة  لتمضـــي  العوائـــق 

الصحيح بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها. 
البيانـــات  مـــن جانبهـــا، صرحـــت محللـــة 
الفضائيـــة شـــيماء الميـــر قائلـــة “هذه أول 
تجربـــة للفريـــق لقيامهـــم بعمـــل ميدانـــي 
مـــن هـــذا النـــوع وكانـــت تجربـــة مفيـــدة 
العديـــد  وأكســـبتنا  بالمعلومـــات  ومليئـــة 
مـــن المهـــارات. إن أعضـــاء الفريـــق قـــام 
بهـــذا النوع من العمـــل الميداني في دول 
مختلفـــة خـــال دوراتهـــم التدريبية ومع 
أجهـــزة متنوعة، إال أن تنفيذ هذا التمرين 
ومتميـــزا؛  مختلفـــا  كان  البحريـــن  فـــي 
بسبب اســـتخدامنا ألجهزة متطورة جدا. 
ومـــن خـــال المهـــارات التـــي اكتســـبناها، 
تـــم اســـتكمل مشـــروع زيادة دقـــة قواعد 
المعلومـــات الفضائية بنجاح مما يســـاهم 
لخدمـــة  جديـــدة  مشـــاريع  تنفيـــذ  فـــي 

المملكة”.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء



محافظ الشمالية يشيد بالتزام المآتم بتطبيق اإلجراءات االحترازية
علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  أشـــاد 
المآتـــم  إدارات  بالتـــزام  العصفـــور 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بتطبيـــق 
مـــن  المعلنـــة  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
توصيـــات  علـــى  بنـــاًء  واألوقـــاف 
الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
يخـــص  فيمـــا  كورونـــا  لفيـــروس 

موسم عاشوراء.
جـــاء ذلك خـــال الزيـــارة التفقدية 
لعـــدد  المحافـــظ  أجراهـــا  التـــي 
مـــن المآتـــم ورافقـــه خالهـــا نائـــب 
ربيعـــة  خالـــد  العميـــد  المحافـــظ 

لمديريـــة  العـــام  والمديـــر  ســـنان، 
شـــرطة المحافظة الشمالية العميد 
عيسى القطان، والتي اطلع خالها 
إدارات  اســـتعدادات  مـــدى  علـــى 
المآتـــم لموســـم عاشـــوراء والتأكد 
مـــن تطبيق االشـــتراطات الصحية 
المعلـــن  باإلجـــراءات  وااللتـــزام 
عنها؛ بهـــدف الحفاظ على ســـامة 
مرتـــادي المآتـــم والحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا، مؤكـــدا ضـــرورة 
التـــزام الجميـــع بهـــذه اإلجـــراءات، 
والحث على االستفادة من التقنية 
الحديثـــة لنقل مجالـــس العزاء عبر 

االتصال المرئي.
مـــن جانبهـــم، أشـــاد رؤســـاء المآتم 
بالتعاون والتنســـيق مع المحافظة 
الشـــرطة  ومديريـــة  الشـــمالية 
الجعفريـــة،  األوقـــاف  وممثلـــي 

وحرصهم على توفير االحتياجات 
اإلجـــراءات  لتطبيـــق  الازمـــة 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية، ما 
يســـهم في توفير جو آمن للحفاظ 

على صحة وسامة الجميع.
حضر الزيارة رئيس شـــعبة شرطة 
خدمـــة المجتمـــع بمديرية شـــرطة 
المحافظـــة الشـــمالية الرائد محمد 
العلوي، ورئيس وحدة األمن الرائد 
سلمان الزرقاوي، ورئيس العاقات 
الغســـرة،  مالـــك  واإلعـــام  العامـــة 
ورئيس متابعة الخدمات والبحوث 

بالمحافظة شريف عبدهللا.

المنامة - وزارة الداخلية
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أصحــاب اإلمــام الحسيــن كانــوا مــن أديــان وأعــراق مختلفــة
ــن ــري ــح ــب ــال ــم مـــتـــأصـــلـــة ب ــيـ ــح والـــتـــعـــايـــش قـ ــامـ ــسـ ــتـ ــم بــــــــوري: الـ ــأتـ ــمـ ــي بـ ــ ــان ــ ــس ه ــ ــق ــ ال

قــال خــادم الكنيســة اإلنجيليــة الوطنيــة رئيــس جمعية “البيــارق البيضاء” القســيس 
هانــي عزيــز، فــي تصريح لـ “البــاد” إن مملكة البحرين موطن يحتضــن جميع األديان 
تحت مظلة قبول اآلخر، وإن التسامح والتعايش السلمي قيم متأصلة في المملكة.

وأضـــاف، عن مشـــاركته في مأتـــم اإلمام 
الســـبت  بـــوري  قريـــة  فـــي  )ع(  الباقـــر 
يتعايشـــون  البحرينييـــن  أن  المنصـــرم، 
منذ مئات الســـنين بســـام ومحبة بجميع 
أطيافهم وشـــرائحهم، ويعـــود الفضل في 
ذلـــك لقيـــادة آل خليفة الكـــرام، وقد جاء 
عهـــد عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ليعـــزز نهج 
اآلبـــاء واألجداد ولتمســـي البحرين منارة 
تشـــع حضارة وساما، لكل القاطنين على 

أرضها ولكل العالم.
وكان القســـيس هانـــي قد أكد فـــي كلمته 
التي ألقاها خال إحياء مراسم عاشوراء، 
حيـــث حل ضيفـــا على مأتم اإلمـــام الباقر 
)ع( في قرية بوري “لنا كل الفخر أن ندرك 
أن مليكنـــا المحبـــوب عاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
هـــو داعـــم للتســـامح والتعايـــش الســـلمي 

ورجل ملهم للسام”.
وأضاف أن “دســـتور مملكة البحرين كفل 
22 حريـــة الضميـــر مطلقـــة،  فـــي مادتـــه 
حيـــث إن الدولة تكفل حرمة دور العبادة، 

وحرية القيام بشـــعائر األديـــان والمواكب 
للعـــادات  طبقـــا  الدينيـــة  واالحتفـــاالت 
المرعيـــة فـــي البلـــد”، الفتـــا إلـــى مصادقة 
جالـــة الملك على مشـــروع قانوني جديد 
الكراهيـــة  خطـــاب  لمكافحـــة  وشـــامل 
والطائفيـــة  األديـــان  وازدراء  والتطـــرف 

والعنصرية بجميع صورها وأشكالها.
وفي ســـياق متصـــل قال القســـيس هاني 
“نتذكـــر أصحـــاب اإلمـــام الحســـين الذين 
كانـــوا مـــن أديان وأعـــراق مختلفـــة وهذا 
للصداقـــة  الدولـــي  اليـــوم  مـــع  يتماشـــى 
الـــذي حددتة األمـــم المتحـــدة بتاريخ 30 
يوليـــو من كل ســـنة”، مبينـــا أن “الصداقة 
فيهـــا اختيـــار حـــر مـــن الفـــرد لألصحـــاب 
وهـــي ترجمة لقبول اآلخـــر مهما كان هذا 
اآلخر ومهمـــا كان مختلفا معي في الدين 

والجنس واللون”.
وقال خادم الكنيســـة اإلنجيليـــة الوطنية 
فـــي كلمته التـــي ألقاهـــا أمام المشـــاركين 
“جاء في خاطري ســـؤال، ماذا لو لم يمت 
اإلمـــام الحســـين؟ مـــاذا ســـيكون رد فعله 
مـــع الذيـــن حاولـــوا أن يقتلـــوه؟ لإلجابـــة 

علـــى هـــذا الســـؤال يجـــب أن نعـــرف أين 
تربـــى ونشـــأ اإلمـــام الحســـين، ومـــن هـــم 
أســـرته، وعندما نعرف أن جده هو رسول 
اإلســـام محمـــد بـــن عبـــدهللا وأبـــوه هـــو 
اإلمـــام علي بن أبـــي طالب وأمه الســـيده 
فاطمـــة الزهـــراء، هـــذا يعنـــي أنـــه تربـــى 
علـــى التســـامح والتعايش وقبـــول اآلخر، 
فإجابتـــي هي أنـــه كان سيســـامح كل من 
آذوه، وهـــذه هـــي ســـمات وصفات شـــعب 
البحريـــن، التســـامح والتعايـــش الســـلمي 
وقبـــول اآلخـــر والتعاطـــف، فهـــذه القيـــم 
توارثناهـــا من اآلبـــاء وانتقلت إلى األبناء 

ومنهم إلى األحفاد”.
وأشـــاد القســـيس هانـــي بمـــا لمســـه مـــن 
نظـــام واتباع لكل اإلجـــراءات االحترازية 
والتباعـــد االجتماعي منـــذ لحظة وصوله 
أنـــه قـــد  التأكـــد مـــن  تـــم  للمأتـــم، حيـــث 

تلقـــى اللقـــاح، معربـــا عن شـــكره وتقديره 
ولـــكل  التنســـيقية  وللجنـــة  للمنظميـــن، 
العامليـــن فـــي فريـــق البحريـــن لمكافحـــة 
جائحـــة كورونـــا الذين يعّرضون أنفســـهم 
كل يـــوم للمخاطـــر ألجـــل الحفـــاظ علـــى 

صحـــة شـــعبنا الكريـــم، مردفا “وال ننســـى 
أبدا الدور الفعال واإلجراءات المدروســـة 
من قبل ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة”.
وعلـــى صلـــة، أكـــد القســـيس هانـــي “نحن 
فـــي البحريـــن ال نحتـــاج لَخلـــق التســـامح 
والتعايش بل إن دور كل فرد وكل مواطن 
صالح أن يفّعـــل ويحافظ على هذه القيم 
النبيلة، والتســـامح يعني البعد عن العنف 
ونبـــذ روح االنتقام”، مضيفا “فلنخلع ثوب 
الكراهيـــة والعنف ونلبس ثوب التســـامح 
مـــع أنفســـنا ومع بعضنا بعضـــا لكي نعيش 
معا في ســـام ألن هللا غفـــور رحيم، وكما 
علمنا ســـيدنا المسيح عندما جاء الرومان 
واليهـــود ليقبضـــوا عليـــه، صلـــى ألجلهـــم 
واختلـــق لهـــم العذر ألنهـــم ال يعلمون ماذا 

يفعلون وسامحهم”.
الســـيد  ذكرنـــا  “لقـــد  بالقـــول  واختتـــم 
علـــى  شمســـه  يشـــرق  هللا  أن  المســـيح 
األشـــرار والصالحين، ويمطـــر على األبرار 
علـــى  يوزعهـــا  هللا  فبـــركات  والظالميـــن، 
جميـــع البشـــر حتـــى الذيـــن يكفـــرون بـــه، 
إذا كان هـــذا قصـــد هللا فمـــن أنـــا حتـــى ال 

أتسامح وأغفر كما يغفر لنا هللا؟”.
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استفيدوا من 
التقنية الحديثة 

لنقل مجالس 
العزاء

اكد رئيس مجلس االدارة مآتم مدينة عيسى 
محمـــد عبـــاس الحـــداد لــــ “البـــاد”: أن جهود 
الفريـــق الوطني للتصـــدي للوباء نجحت منذ 
الوهلـــة األولـــى النتشـــار وباء كورونـــا بقيادة 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 

الجهـــود  بفضـــل  انتشـــاره  ومنـــع  باحتوائـــه 
الجبـــارة التـــي وضعـــت، ومـــع حلول موســـم 
عاشـــوراء تمكـــن الفريـــق الوطنـــي مـــن ســـن 
بعض اإلجراءات والشروط الواجب إتخاذها 
إلحياء هذا الموســـم لمنع إنتشـــار هذا الوباء 
مشـــتركا  يكـــون  أن  يجـــب  العمـــل  أن  وبمـــا 
بيـــن جميـــع أفـــراد المجتمع وفريـــق البحرين 
الوطني فإننا نشـــد على أيديهم  ونؤيد جميع 

هذه اإلجراءات المعمول بها لمنع انتشار هذا 
الوباء .

ودعـــا الحـــداد جميـــع المشـــاركين والقائميـــن 
علـــى إحيـــاء موســـم عاشـــوراء الـــى اإللتزام 
التـــام بهذه اإلجـــراءات كاملـــة دون التراخي 
ألي مـــن هـــذه الشـــروط المعمـــول بها،وذلـــك 
حماية للجهود التي تم التوصل اليها الحتواء 

الوباء.

وأردف: منـــذ قرابـــة الســـنتين ومأتـــم مدينة 
عيســـى ملتـــزم بتوجيهـــات فريـــق البحريـــن 
الوطني وإرشادات إدارة األوقاف الجعفرية، 
حيـــث ُجهـــزت صـــاالت المأتم بشـــكل يحفظ 
فيهـــا التباعـــد االجتماعي كمـــا ُزودت بأدوات 
التعقيـــم وأجهـــزة قيـــاس الحرارة وتســـجيل 
جميع الحضور في كل مجلس، وفقا للشروط 

المسندة لنا من قبل هذا الفريق الوطني.

الـــحـــرارة قــيــاس  وأدوات  مــعــقــمــات  ــر  ــي ــوف وت جــســدي  ــد  ــاع ــب ت

رئيس مأتم “المدينة” لـ “^”: ملتزمون بتوجيهات “فريق البحرين”

محمد الحداد 

مروة خميس

القسيس هاني عزيز

دخول 30 شخًصا للمآتم والمتطعمين فقط يصلون داخل المسجد ... وإقامة مواكب عزاء محدودة
أعلنت وزارة العدل والشـــؤون اإلسامية 
واألوقـــاف أنـــه بنـــاًء علـــى قـــرار الفريـــق 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
باالنتقال إلى المستوى البرتقالي وفق آلية 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
كورونا في عطلة ذكرى عاشوراء 1443هـ 
يومـــي األربعاء والخميـــس الموافقين 18 
و19 أغســـطس 2021، فقـــد تقـــرر تطبيق 
اإلجراءات االحترازية للمستوى البرتقالي 
الخاصـــة بالمســـاجد والمآتم خـــال عطلة 
ذكرى عاشوراء وفقا لما يقتضيه الحفاظ 

على صحة وسامة الجميع.
وشـــّدد الفريق الوطني الطبي على أهمية 
االلتـــزام بإجـــراءات المســـتوى البرتقالـــي 
والتـــي تـــم اإلعان عنها مســـبقا وفق آلية 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 

كورونـــا إلـــى جانـــب االلتـــزام باإلجراءات 
االحترازيـــة الخاصـــة بالمســـاجد والمآتـــم 
للمســـتوى البرتقالـــي بمـــا يســـهم في دعم 
كافـــة الجهـــود الوطنيـــة للحد من انتشـــار 
الفيـــروس وحفاظـــًا على صحة وســـامة 

الجميع، وهي كالتالي:
أوالً: اإلجراءات الخاصة بالمساجد:

  تفتح جميع المســـاجد ويســـمح بالصاة 
بطاقـــة  فقـــط  الداخليـــة  الســـاحات  فـــي 
اســـتيعابية ال تتجـــاوز الــــ 30 مصليـــا مـــع 
مراعاة تطبيق معايير التباعد االجتماعي.

  يســـمح للمتطعميـــن والمتعافيـــن فقـــط 
بالصـــاة فـــي داخـــل المســـجد مـــن خال 
إبـــراز الشـــعار باللون األخضر فـــي تطبيق 

“مجتمع واعي
وتحدد اإلجراءات االحترازية أيضا، فيما 

يتعلق بالمساجد ما يلي:
ســـجادة  بتوفيـــر  مصـــٍل  كل  يقـــوم  أن    

الصاة الخاصة به
  أهمية ترك مسافة مترين على األقل بين 

كل مصٍل واآلخر وصف بين كل صفين
  أن يوفـــر المســـجد معقمـــات لليـــد عنـــد 

األبواب
  ال يسمح للمصلين بالمكوث في المسجد 
ويكـــون الدخـــول للمســـجد للصـــاة فقط 
ويغلق المســـجد مباشـــرة بعد االنتهاء من 

الصاة
  أن يلتـــزم كافـــة المصليـــن بلبـــس الكمام 

طوال الوقت وال يســـمح بدخول المسجد 
بدون الكمام.

  ال يسمح بحضور األطفال
  ال يسمح بفتح دورات المياه

الكتـــب  أو  المصاحـــف  توفيـــر  ُيمنـــع    
المطبوعـــة فـــي المســـاجد، علـــى أن يتـــم 
االكتفاء بالقراءة من األجهزة الشخصية.

ثانيًا: اإلجراءات الخاصة بالمآتم:
محـــددة  أوقـــات  فـــي  المأتـــم  ُيفتـــح   -   

بالتنسيق مع إدارة األوقاف الجعفرية.
  - يقتصـــر الحضـــور علـــى إدارة المأتـــم 
بمـــا ال يزيـــد عـــن 30 شـــخصا للمتطعمين 
والمتعافيـــن فقط من خال إبراز الشـــعار 
“مجتمـــع  تطبيـــق  فـــي  األخضـــر  باللـــون 
واعي”، مع تسجيل بيانات الحضور، على 

أن يكون البث إلكترونيًا.
  - ُيســـمح للمتطعميـــن والمتعافيـــن فقط 
بالجلـــوس فـــي الســـاحات الخارجيـــة من 

خـــال إبـــراز الشـــعار باللـــون األخضر في 
تطبيـــق “مجتمع واعي”، مع االلتزام بلبس 
الكمامـــات طوال الوقـــت ومراعاة معايير 

التباعد االجتماعي.
المأكـــوالت  بتقديـــم  ُيســـمح  ال   -   

والمشروبات.
  - يســـمح بإقامة مواكـــب عزاء محدودة 
في محيط المأتم وبإشـــراف إدارة المأتم 
مـــع تحديـــد األيـــام واألوقـــات وااللتـــزام 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  باشـــتراطات 
للتصدي لفيروس كورونا، على أن يقتصر 
الحضـــور علـــى المتطعميـــن والمتعافيـــن 
باللـــون  الشـــعار  إبـــراز  خـــال  مـــن  فقـــط 

األخضر في تطبيق “مجتمع واعي”.
  - يســـمح بذبـــح المواشـــي في المســـالخ 

المعتمدة فقط.
وتحـــدد اإلجراءات االحترازية أيضًا فيما 

يتعلق بالمآتم ما يلي:

  - ال يسمح بحضور األطفال.
  - أهميـــة ترك مســـافة متريـــن على األقل 

بين كل شخص واآلخر.
بلبـــس  وااللتـــزام  المعقمـــات  توفيـــر   -   

الكمامات طوال الوقت.
  - ال يسمح بفتح دورات المياه.

  - عـــد تنقـــل رواد المآتـــم بيـــن المآتـــم، 
وااللتزام بالحضور في نفس المأتم فقط.
  - تجنـــب التجمـــع عنـــد المآتـــم قبل وبعد 

القراءة أو الخطبة.
   - عـــدم انتقـــال المعزيـــن مـــن منطقـــة 

ألخرى.
  - ال يســـمح بالمكـــوث فـــي المأتـــم خارج 

الفترة المحددة.
الكتـــب  أو  المصاحـــف  توفيـــر  ُيمنـــع   -
يتـــم  أن  علـــى  المآتـــم،  فـــي  المطبوعـــة 
االكتفاء بالقراءة من األجهزة الشخصية.

المنامة - بنا

“العدل” تعلن 
عن القرارات 

المعتمدة خالل 
عطلة عاشوراء
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قالت استشاري صحة عامة وطب العائلة عبير الصوير لبرنامج “بكم نعود” والذي 
يبثه تلفزيون البحرين بأن السمنة لها أبعاد كثيرة، منها ابعاد ايضية تؤثر على سرعة 
الجسم  الجسم، مؤثرة على  السموم في  تراكم  األوكسجين والجولوكوز، وتسبب 
بنواحي عدة”. وأضافت” أصحاب السمنة المفرطة األكثر تأثرا، مع قلة المناعة في 

الجسم، والقابلية األكبر لإلصابة، بالمضاعفات الناجمة عن فيروس كورونا”.

الصوير: أصحاب السمنة المفرطة 
األكثر عرضة لمضاعفات “كورونا”

ال تمويل لطلبات الترميم لمن تجاوز راتبه 1200 دينار
ــار ــن العقـ ــاع مـ ــى االنتفـ ــنوات علـ ــي 10 سـ ــترط مضـ ــكان” تشـ “االسـ

اإلسكان عبر حسابها  وزارة  نشرت 
الــرســمــي بــتــطــبــيــق “االنـــســـتـــغـــرام” 
شروط قبول طلبات تمويل الترميم 
وربا  بحرينيا  يكون  أن  ويتصدرها 

ألسرة.
ــي جــمــلــة  وأوضــــحــــت الـــــــــوزارة فــ
عند  ســنــة  يــقــل  “أال  االشـــتـــراطـــات 
تــقــديــم الــطــلــب عـــن 21 ســنــة، وال 
دخله  يقل  وأال  سنة،   60 عن  يزيد 
وعند  الطلب  تقديم  عند  الشهري 
وال  ديـــنـــارا،   120 عــن  التخصيص 
يمتلك  وأن  دينار   1200 عن  يزيد 
أسرته  أفــراد  أحــد  أو  الطلب  مقدم 
المسكن  فـــي  األقـــــل، حــصــة  عــلــى 

المسكن  باعتباره  ترميمه؛  الــمــراد 
وأال  األســـرة،  تمتلكه  الــذي  الوحيد 
أفــراد  أحــد  هــو  لعقار  مالكا  يــكــون 
ـــ 3  أســرتــه عــنــد تــقــديــم الــطــلــب ولـ

سنوات سابقة على ذلك وإلى حين 
حكم  فــي  يعتبر  كما  التخصيص، 
المالك من انتفع بمسكن عن طريق 
إحدى صيغ التمويل اإلسالمي وفي 

حالة سبق انتفاعه بخدمة إسكانية 
من الوزارة، يتوجب عليه أن يكون 
منتظما في سداد األقساط المترتبة 
مديونية  عليه  تــكــون  وأال  عــلــيــه، 
تزيد  البنك  على  األداء  مستحقة 
3 أشــهــر، وأن تــكــون أســرتــه  عــلــى 

مقيمة إقامة دائمة في البحرين”.
ــات  ــراطـ ــتـ وخــتــمــت الــــــــوزارة االشـ
بــالــتــأكــيــد عــلــى مــقــدم الــطــلــب أن 
10 ســنــوات من  “تــكــون قــد مضت 
وقت انتفاعه أو أي من أفراد أسرته 
تملك  لــغــرض  اسكانية  خــدمــة  بــأي 
أي  أو  الحكومة  من  مقدمة  مسكن 
ــرى، وأال يــكــون قــد سبق  جــهــة أخــ
ــه الــحــصــول عــلــى تــمــويــل ترميم  ل

مسكن”.
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Vacancies Available
Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com

 Al-Hokail Specialist medical academic clinics company w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (HOSPITALS) 

 suitably qualified applicants can contact

17224466  or  mohamed.alomari@alhokail.com.sa 

C.P.S ARABIA LIFITING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

39608841  or  YASSIN@CPSARABIA.COM.SA 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

East Plum Services Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact

33701007  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM 

BAYADA INTERNATIONAL FOR ADVERTISING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

38868476  or  BAYADA11389@GMAIL.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  ASSOCIATE PROFESSOR 

 suitably qualified applicants can contact

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

TOLY WOOD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

66349666  or  TOLY-TOLY@HOTMAIL.COM 

FAISAL AL RAYASH GOLDSMITH 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

34444129  or  GGSBAHRAIN@GMAIL.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

SUPER STAR SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
39847709  or  HS-303-KD@HOTMAIL.COM 

REHAB CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33244441  or  YOUNIS-DMS@HOTMAIL.COM 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17468522  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

BAHRAIN NEON 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

36044055  or  GET@AL-ALAWI.COM 

ONYX GATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36877709  or  NADIATRADINGADV@GMAIL.COM 

PHOENICIA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

BLACKSMITH SPEED GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

39262592  or  BLACKSMITH.S.G@OUTLOOK.COM 

Arabian Pearl Gulf School 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

39445332  or  MALAALI@BATELCO.COM.BH 

NELOVA TRADING  COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

33118577  or  MOHDOSMAN69@GMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

QUEST FOR COLLECTION AND BUSINESS SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COLLECTOR(DEBTS) 
 suitably qualified applicants can contact

39476133  or  nageh_72@yahoo.com 

NELOVA TRADING  COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
33118577  or  MOHDOSMAN69@GMAIL.COM 

PROFIT SPORT SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

33465887  or  ASHOURASSEM@YAHOO.COM  

يــعــتــزم عـــدد مــن قـــادة “الــســوشــيــال 
ميديا” المؤثرين الترشح لالنتخابات 

النيابية المقبلة نهاية العام ٢٠٢٢.
وتتفاوت أعمال المذكورين من رجال 
في  وموظفين  ومتقاعدين  أعــمــال 
العام والخاص، وناشطين  القطاعين 
ــن، ومـــشـــرفـــيـــن عــلــى  ــيـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ

تــطــبــيــق “قــروبــات” شهيرة في 
“الـــــواتـــــســـــاب” 

أن  عــــــلــــــمــــــا 
الــــــــبــــــــعــــــــض 

مـــنـــهـــم ســبــق 
ــرشـــح فــي  ــتـ ــه الـ ــ ل

ــم يحالفهم  ول األخــيــرة  االنــتــخــابــات 
اللحظة،  الــحــظ.  ويــبــدو حتى هــذه 
لالنتخابات  بــالــتــرشــح  نيتهم  عـــدم 
وباهتمام  أنظارهم  تتجه  إذ  البلدية، 
والــذي  المقبل،  التشريعي  للمجلس 
الوجوه  من  كثيًرا  يشهد  بأن  يتوقع 
ميديا”  “السوشال  ولقادة  الجديدة.  

قـــبـــول مــجــتــمــعــي لـــــدى الــمــجــتــمــع 
البحريني، مع الطرح الهادف للبعض 
المواطن  لقضايا  ومالمستهم  منهم، 
يتخطى  بشكل  واليومية  المعيشية 

النواب في بعض األحيان. 
لتسخير  مــنــهــم  الــبــعــض  يــهــتــم  كــمــا 
ــمــنــصــات اإلعـــالمـــيـــة  ــال حـــســـابـــاتـــه ب
أي  دون  ــمــواطــن  ــل ل صـــوتـــا  ــتــكــون  ل

بمعظم  الفاعلة  والمشاركة  مقابل، 
والمجتمعية  األهــلــيــة  المجموعات 
على  للوقوف  “الــواتــســاب”  بتطبيق 
يخاطب  مــن  ومنهم  ــنــاس،  ال أخــبــار 
مباشر  بشكل  والمسؤولين  الـــوزراء 
عبر حساباته اإلعالمية لنقل مطالب 

المواطنين.

قادة “سوشيال ميديا” يعتزمون الترشح لالنتخابات

بعــد االنتشــار الواســع النطــاق الذي حققه “الرســيفر المشــفر” وهــو جهاز غير قانونــي يعمل باالنترنت، يســاعد على 
فتح الباقات التلفزيونية المشــفرة والتي يتم االشــتراك بها بنظام الدفع الشــهري، مثل “شــو تايم” و”شاهد”، لم يعد 

لتجارة الصحون الالقطة أو “الدشات” سوًقا مرغوبة كما بالسابق، بل إنها أخذت في االنحسار بشكل كبير.

أحد  وهو  المشفر”،  “الرسيفر  ويعتبر 
األجهزة التي تقرصن مواقع األفالم 
خياًرا  المغلقة،  التلفزية  والمنصات 
للبعض، خصوًصا مع انخفاض  أمثل 
ديــنــارا،   15 تتخطى  ال  الــتــي  كلفته 
وباشتراك سنوي ال يتجاوز 8 دنانير 

بأسوأ األحوال.
بالسنوات  المشفر”  “الرسيفر  وتطور 
ونقاء  الحجم،  حيث  مــن  األخــيــرة، 
بـــات صغيًرا  إذ  والـــصـــوت،  ــصــورة  ال
جًدا، وباإلمكان إخفاؤه خلف شاشة 
لكنه   ،”10K“ وبــوضــوح  التلفزيون، 

يحتاج بالغالب لباقات “نت” قوية.
ــقـــدم بــعــض الــمــحــالت واألفـــــراد  وتـ

عروضا أخرى للزبائن تتمثل بإدخال 
ــرا”،  ــوبـ كــــود فـــي تــطــبــيــق يــســمــى “كـ
تــنــزلــيــه بسهولة  يــتــم  تــطــبــيــق  ــو  وهـ
بكود  ويفتح  الذكي،  التلفزيون  على 
خاص، يمّكن المستخدم من مشاهدة 
جميع الباقات المغلقة مجاًنا، وبكلفة 

ال تزيد عن خمسة دنانير.
ــذه الــتــقــنــيــات  ــ ــي هـ ــأتـ ــك، تـ ــ ــ ــى ذل ــ إلـ
ــة بعض  الــجــديــدة فـــي ظـــل مــحــاول
هذه  مقاومة  “الــســاتــاليــت”  مــحــالت 
الموجة الكبيرة والتي تهدد تجارتهم 
العقد  في  التطور  يشوبها  لم  والتي 
األخير قيد أنملة وعالوة على شغل 
الصحن الالقط لمساحة من السطح 

الــجــدار، فإنه  الــحــوش أو جــانــب  أو 
التسلكيات  أن  كــمــا  الــمــنــظــر،  يــشــوه 
ــمــمــدودة مــنــه الـــى داخـــل الــمــنــزل،  ال
ومساحة،  أيًضا،  مشوًها  جانبا  تأخذ 
ــتـــاج لـــتـــوصـــيـــالت، وفــتــحــات  وتـــحـ

بالجدار ببعض األحيان.
المشفر”  “الرسيفر  تــجــارة  ونشطت 
بقاء  مع  الكورونا  بفترة  كبير  بشكل 
الخدمة  بيوتهم، ورخص  الناس في 
ــواء، وتــنــوع  ــ والــجــهــاز عــلــى حـــد سـ
التي تقدمها والتي تشمل  الخدمات 
المفتوحة  الفضائية  الــبــاقــات  أيــضــا 
ومكتبة  والبلدان،  اللغات  شتى  من 

ضخمة لألفالم.

سنويا دنانير   8 وباشتراك  دينارا   15 تتخطى  ال  كلفته 
الرسيفر المشفر ينهي تجارة “الدشات”

اختصاصية  العائلة  طــب  استشارية  قــالــت 
السكري أمل الغانم “أكدنا منذ بداية الجائحة 
بتعليمات  االلــتــزام  أهمية  السكري  لمرضى 
وزارة الصحة والتي منها التباعد االجتماعي، 
ولبس الكمام، وغسل اليدين، وأخذ التطعيم، 

وأيضا الجرعة المنشطة لتعزيز مناعتهم ضد فيروس كورونا”.
الذي  نــعــود”،  “بكم  لبرنامج  سكايب  عبر  لها  مداخلة  في  الغانم  وأكــدت 
للوقوف  للطبيب،  السكري  البحرين ضرورة متابعة مرضى  يبثه تلفزيون 
اليها، والمعرفة  على وضع السكر لديهم، وجرعة األدوية التي يحتاجون 

المستمرة للكميات الالزمة منها.

الغانم: نوصي مرضى السكري 
بأخذ الجرعة المنشطة

الزعاق  قال خبير االرصاد الجوية خالد 
أن شهر محرم الحالي لهذا العام سيكون 
األجــواء  أن  موضحا  القيظ،  شهور  آخر 
لن تتحسن ليالً إال في األيام األخيرة من 
لهذه  محرم  شهر  أن  إلى  مشيًرا  الشهر، 

السنة من شهور الرطوبة.
الجوية  االرصــاد  حول  نت”  “العربية  لـ  تصريحات  في  الزعاق  واستكمل 
تؤدي  الرطبة  الجنوبية  الرياح  إن   ، القادمة  الفترة  خالل  المناخ  وتغيير 
أكبر عالمة  وذلــك  اللبن،  ــإدرار  ب المواشي  تبدأ  كما  األشــجــار،  إلــى خضرة 
على دخول موسم سهيل وانكسار حدة الحرارة والذي سيدخل علينا يوم 

الجمعة المقبل 20 أغسطس الجاري.

الزعاق: محرم آخر شهور “القيظ”

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

أداء تنظيمي وتوعوي في إطار منظومة أمنية متكاملة
اإلدارات المعنيـــة بـــوزارة الداخليـــة تواصـــل دورهـــا فـــي إنجـــاح موســـم عاشـــوراء

تواصل اإلدارات األمنية المعنية بوزارة 
الداخلية ، دورها التنظيمي والتوعوي 
في إطار منظومة متكاملة من األداء 
وتقديم الخدمات التي تلتزم بتقديمها 
إلنــجــاح مــوســم عـــاشـــوراء ، فــي ظل 
التقيد باإلجراءات االحترازية المعلنة 
الوطني  الفريق  توصيات  على  بــنــاًء 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا ، كما 
الشرطة بدور توعوي  تقوم مديريات 
لحث مرتادي المآتم على االلتزام بهذه 
االلــتــزام  فــي  تتمثل  والــتــي   ، التدابير 

بالضوابط المحددة .
وقد أعرب المدراء العامون لمديريات 
ــع عن  ــ ــ الــشــرطــة بــالــمــحــافــظــات األرب
المآتم  ــرؤســاء  ل وتــقــديــرهــم  شــكــرهــم 
والــقــائــمــيــن عــلــيــهــا ، لــمــا يــبــدونــه من 
مستوى متميز من التعاون والتنسيق 

وفق منظومة من الشراكة المجتمعية 
تقوم على تنسيق الجهود، بما يعكس 
المظهر الحضاري الذي تتمتع به مملكة 
البحرين وما توفره من خدمات لكافة 

المواطنين .
تنسيقية  اجتماعات  عدة  عقدت  وقد 
في وقت سابق ، بما يضمن المحافظة 
العام ورفــض كل  على األمــن والنظام 
أن يشكل خــطــورة على  مــن شأنه  مــا 
أمـــن وســـالمـــة الــمــشــاركــيــن ، تــأكــيــدا 
على تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية 
ــات االجــتــمــاعــيــة  ــدمــ ــخــ ــ وتـــقـــديـــم ال
لمرتادي المآتم مثل اإلرشاد والتوجيه 
على  والتأكيد  الصحي  الــوعــي  ونشر 
المعلنة  الصحية  بالضوابط  االلــتــزام 
، خالل موسم  الجميع  لضمان سالمة 

عاشوراء.

المنامة-وزارة الداخلية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

عودة طالبان... عودة الظالم
بعـــد ســـنوات طويلة مـــن الهـــدوء والحرية ونشـــاط المؤسســـات اإلعالمية 
والتربويـــة والثقافيـــة فـــي أفغانســـتان، تعـــود حركـــة طالبـــان بنشـــر الرهبة 
والرعـــب بيـــن قطـــاع واســـع مـــن النـــاس بهجماتهـــا المســـلحة علـــى المـــدن 
وســـيطرتها على ثلثـــي البلد بعد اســـتكمال القوات األجنبية انســـحابها بعد 
الحرب المســـتمرة منذ 20 عاما، ما جعل مجلس األمن يندد بهذه الهجمات 
التي أســـفرت ســـقوط أعداد كبيرة مـــن القتلى والجرحـــى المدنيين، وعجز 
القوات الحكومية التي تسيطر على عدد محدود من المناطق عن المقاومة، 

وقيام الواليات المتحدة وبريطانيا بإجالء رعاياهما بسرعة.
كل المؤشـــرات تـــدل علـــى أن عودة طالبـــان إلى الحكم تعنـــي عودة تنظيم 
القاعدة الذي يلهث وراء العلنية، وكذلك إعدام الناس على أرصفة الشوارع 
ودخـــول جميـــع النســـاء في جحيـــم الرعب بعـــد أن تعاظمـــت أهميتهن في 
مختلـــف المجـــاالت الثقافيـــة واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة طـــوال 20 عاما، 
وعرفـــن التقدم الحقيقـــي والحرية الكاملة وكن أشـــبه بالخلية النابضة في 
الحيـــاة األفغانية والمجتمـــع، لكن مع جماعة طالبان ســـيكون األمر مختلفا 
تماما، حيث ستســـلب المرأة األفغانية إنســـانيتها وروح اإلبداع، وستتعطل 

طاقتهـــا الفكرية وســـتفرض عليهـــا القيـــود المتخلفة كما في عهـــود الظالم 
واالستبداد.

مع عودة جماعة طالبان سيتم دفع المثقفين والفنانين أمام فوهة البنادق، 
وســـتدفن كل مبتكـــرات العلـــم والتكنولوجيـــا ونظريـــة الحيـــاة العصريـــة، 
فطالبـــان معروفـــة بالقســـوة والعنف الوحشـــي وأعمال القتـــل التي تصيب 
المثقفيـــن والشـــخصيات التـــي تدعـــم حرية الفكـــر والتعبير، ألنهـــا حركة ال 
تؤمـــن أصال بأن الحياة تســـتلزم التعامل بصيغ ووســـائل وأفـــكار متطورة، 
وتقوم كما شـــاهدنا فـــي الكثير من األفالم الوثائقية بتصرفات اســـتفزازية 

ضد اإلبداع والثقافة.

وربما من المشاكل الرئيسية التي تجعل هذا البلد ال يتطور وطوفان  «
الحروب األهلية تغرس براثنها في روحه، هو أن بعض األفغان يشعرون 

بوالئهم الكبير لمجموعاتهم العرقية أو القبلية أكثر من والئهم لبالدهم، 
وقد فعل المجتمع الدولي ما فعله من أجل هذا البلد وأمنه واستقراره 
وعودته للحياة والمستقبل، لكن يبدو أن قدره يبقى هكذا نافذة صامتة 

ومظلمة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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سبط الرسول )ص( اإلمام الُحسين بن علي )ع(، الُملقب بأبي األحرار الذي ُولد عشية 
يوم الخميس ليلة الجمعة في الخامس من شـــهر شـــعبان من السنة الرابعة الهجرية 
بالمدينـــة المنـــورة، واسُتشـــهد فـــي الســـنة الحادية والســـتين بكربالء؛ ارتبط اســـمه 
باللحظة الحاسمة من حياته الشريفة في ملحمة “الّطف” الخالدة التي شكّلت تعبيرًا 
متكامالً عن قيم السماء وأعراف األرض ومنازل األنبياء ومراتب الُمرسلين وُنخب 
األولياء وســـيادة األصفيـــاء، فضالً عن وراثة الشـــهداء والصديقين والصالحين في 
ظهر يوم “عاشـــوراء” الفجيع الذي فاض بالتضحيات الجســـام والمواقف األبية من 
لـــدن هذا الســـبط الطاهر ومعـــه الصفوة الوفية من أهل بيتـــه وأصحابه الذين آمنوا 

بربهم واسترخصوا أرواحهم.
يتبوأ الســـبط الُحســـين )ع( مكانة رفيعة عند عامة المســـلمين، وسيرته تعكس سمو 
نفســـه وتربيتـــه فـــي حجـــر جـــّده محّمـــد )ص( وتجســـيده القـــرآن الكريم فـــي عمله 
وأخالقـــه حتـــى تمثّلت خصالـــه الكريمة وســـجاياه الســـامية في مختلـــف الميادين 
ومتعدد المواقف التي برزت فيها ســـمات نهضته “الحســـينية” وأشـــبعت قواميســـها 
بخصال اإليثار وامتألت معاجمها بنعوت الفداء، وشـــاعت فيها الشـــجاعة واإلقدام 
عنـــد منازلـــة الخصـــوم واقتحـــام الخطـــوب في ســـوح الوغـــى. فيما بدت الشـــهامة 
والمروءة معلمًا أخالقيًا ونفسيًا بارزًا فيها، بل وكانت بمجملها درسًا عمليًا في العّزة 
والكرامة ورفض الّذل لحجور طابت وأنوف حّمية ونفوس أبية في ثباتها وصبرها 
في ســـبيل العقيـــدة وتحّمل الصعاب عنـــد المصيبة – للرجال والنســـاء – التي يفنى 

فيها سّكان السماوات ويموت بسببها أهل األرض وجميع البرّية ُيهَلكون.
هـــذه النهضـــة لم تنحصر في مذهب أو طائفة أو ديانـــة أو عقيدة، بل بدت “عالمية” 
الطابـــع حيـــث قال فيـــه الزعيـــم “غاندي” تعلمـــت من الحســـين كيف أكـــون مظلومًا 
فأنتصر، فيما يقول المستشـــرق األلماني “ماربين” إّن الحســـين كان يبث روح الثورة 
أينمـــا حـــّل، وأّمـــا الكاتـــب “انطوان بـــارا” فيقـــول إّنها أول ثورة ســـّجلت فـــي تاريخ 
اإلسالم واألديان السماوية األخرى، بينما يقول المستشرق األميركي “غوستاف” إّن 
وقعة كربالء ذات أهمية كونية أثر فيها مقتله تأثيرًا لم تبلغه أية شـــخصية مســـلمة 
أخرى، وأّما الهندوســـي “تامالس” فيقول إّن هذه التضحيات الكبرى رفعت مستوى 
الفكر البشـــري. إّن مأســـاة الحسين تنطوي على أســـمى معاني االستشهاد في سبيل 

العدل االجتماعي على حّد قول الباحث اإلنجليزي “جون آشر”.
نافلة:  «

يحظى موســـم عاشـــوراء الحســـين )ع( في البحرين منذ مئات الســـنين بخصوصية 
دينيـــة وثقافيـــة واجتماعيـــة وخيريـــة انفـــردت بها عـــن باقـــي دول العالـــم؛ تخليدًا 
لهـــذه الذكـــرى األليمة التـــي يتكامل فيها الّدعـــم الحكومي مع الجهـــود األهلية وفق 
أعلـــى المســـتويات من خالل توفير التســـهيالت الالزمة والخدمـــات المقدمة للمآتم 
والحســـينيات ومواكب العزاء واللطم وأكشـــاك المضائف والتوزيعات التي تتشـــارك 
فيهـــا مختلـــف فئـــات المواطنيـــن وتواظـــب علـــى حضورهـــا متنوع الجنســـيات من 

الجاليات العربية واألجنبية المقيمة في مختلف القرى والمدن البحرينية.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

الُحسين بلغات العالم

هي فكرة للمناقشـــة والتفكير إلحداث نوع من العدالة بين الناس داخل كل دولة، 
وإن كانـــت قـــد طرحـــت في إطـــار عالمي، إذ نشـــرت صحيفـــة “الغارديـــان” تحليال 
لمنظمة “أوكســـفام”، وتحالف مكافحة عدم المســـاواة، ومعهد دراســـات السياســـة 
والمليونيرات الوطنيين، قالت فيه إنه يمكن لكل شخص بالغ في العالم الحصول 
على لقاح كوفيد - 19، إذا تم فرض ضريبة على أصحاب المليارات على أرباحهم 

التي تضاعفت خالل الجائحة بنسبة 99 % لمرة واحدة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الضريبة التي ُتدفع مرة واحدة على أصحاب المليارات 
البالغ عددهم 2690 شـــخصا، يمكن أن تغطـــي أيضا 20000 دوالر نقدا، يتم دفعها 

لجميع العمال العاطلين.
وقبـــل أن يصـــاب األثريـــاء بالهلـــع والخـــوف من هذا االقتـــراح، أوضـــح التقرير أن 
أصحاب المليارات سيظل لديهم 55 مليار دوالر أكثر مما كان لديهم قبل الجائحة 
بعـــد تلـــك الضريبة، مبيًنـــا أن المليارديـــرات زادوا ثرواتهم بمقـــدار 5.5 تريليونات 
دوالر مـــن 18 مـــارس 2020 إلـــى 31 يوليو 2021، وُتقدر تكلفـــة كل جرعة لقاح 7 
دوالرات، وهـــذا يعنـــي أن جرعتيـــن لـ 5 مليارات شـــخص بالغ، ســـتكلفان 70 مليار 

دوالر.
ومـــن الواضـــح أن هـــذا األســـلوب كان متبًعـــا خـــالل األزمـــات والكـــوارث الكبـــرى 
لمســـاعدة الدول على العودة واإلفاقة، حيث قـــال موريس بيرل، رئيس مجموعة 
المليونيـــرات الوطنيـــة، وهي مجموعة من األثريـــاء الذين يدعمون فرض ضرائب 
أعلى على األثرياء؛ إن الحكومات استخدمت ضرائب الثروة تاريخيا بعد األزمات 
لمســـاعدة المجتمعـــات فـــي إعادة البنـــاء، فخالل الحـــرب العالميـــة األولى، رفعت 
أميركا معدل الضريبة على األشخاص ذوي الدخل األعلى إلى 67 %، وفي الحرب 
العالميـــة الثانية، حاول الرئيس فرانكلين روزفلت وضع حد أقصى للدخل الفردي 
عند 25 ألف دوالر، كما فرضت األرجنتين في ديسمبر 2020م، ضريبة لمرة واحدة 
على األشـــخاص الذين لديهم أكثر من 2.5 مليون دوالر، وجمعت 2.4 مليار دوالر 

حتى مايو.
وكما قلنا في البداية، يمكن التفكير في تنفيذ هذا االقتراح على المستويات  «

الوطنية بالطريقة التي تناسب كل دولة وبحيث تحقق قدرًا أكبر من العدالة 
االجتماعية واالقتصادية والصحية.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

أثرياء كورونا والضرائب

وزارة الخارجية وأدوارها المشهودة

مـــا ذكره وزيـــر الخارجية الدكتـــور عبداللطيف الزياني، فـــي المؤتمر الصحافي 
الذي أجراه مع نظيره األلماني خالل زيارته جمهورية ألمانيا األســـبوع الماضي 
فيمـــا يتعلق تحديدًا بملف حقوق اإلنســـان في المملكـــة، حينما قال إن البحرين 
ليس لديها ما تخفيه في مجال حقوق اإلنسان، يؤكد للجميع أن المملكة تتعامل 
فـــي هذا الملف بكل شـــفافية وصراحة ووضوح، مـــا يفند االدعاءات والحمالت 
المتعمـــدة والمقصـــودة التـــي يحيكهـــا الحاقدون ضـــد البحريـــن، وجميعنا يعلم 
ومؤمـــن بأن المشـــروع اإلصالحي الذي أطلقه جاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهل البالد المفـــدى حفظه هللا ورعاه، أكد وال يزال يؤكد أن أهم وأبرز 
قيم نهج المملكة في هذا الملف احترام حقوق اإلنسان وتعزيز دولة المؤسسات 

والقانون والثوابت الوطنية الراسخة التي أصبحت من مسلمات الدولة.
إن مملكـــة البحريـــن بحكمة وتوجيهات القيادة الرشـــيدة وانســـجامها مع كل ما 
يتعلق بمفاهيم الدولة المرتبطة بحقوق اإلنسان، حققت الكثير من مبادئ وقيم 
العدالـــة االجتماعيـــة علـــى أرضهـــا، وجعلت مـــن التعايش والتســـامح واالنفتاح 
وقبـــول اآلخـــر والتناغم بيـــن األديان نموذجًا وركنًا أساســـيًا فـــي مجتمعنا، كما 
أحـــرزت تقدمـــًا فـــي اإلعـــداد العملـــي والمشـــاركة الفعلية فـــي الخطـــة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان على مســـتوى المنطقة، األمر الذي يعزز مكانتنا على المســـتوى 

الدولي.
ودائمـــا ما يؤكـــد الدكتـــور عبداللطيف الزياني وزيـــر الخارجية، فـــي الكثير من 
المناســـبات الدبلوماســـية المحلية أو الدولية التي يشـــارك فيها، أن ملف حقوق 
اإلنســـان في المملكة يلقى اهتمامًا كبيرًا من لدن حكومتنا الرشـــيدة على جميع 
المجـــاالت واألصعـــدة، كمـــا أنـــه يتطرق باســـتمرار في تلـــك المناســـبات إلى أن 
البحريـــن انضمـــت للعديد من االتفاقيـــات والبروتوكوالت فـــي مختلف الملفات 
المهمة في هذا الخصوص، ما يعني أن المملكة ترتكز على قيم ومبادئ الســـالم 

وحماية حقوق اإلنسان وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة.
ليس أمرا غريبا على وزير الخارجية وقيادات الوزارة ومنتسبيها أن يقوموا  «

بمثل هذه الخطوات والمبادرات اإليجابية والدفاع عن المملكة في 
هذا الجانب، وإبراز قدرتهم العالية على التعامل مع مثل هذه الملفات 
المتعلقة بحقوق اإلنسان وغيرها من الملفات المهمة على المستوى 

الداخلي والخارجي، وما تحققه البحرين اليوم وبتوجيهات القيادة الرشيدة 
من خطوات متقدمة ومبادرات إيجابية تصب في مصلحة ملف حقوق 
اإلنسان يجعلها من طالئع الدول التي تحقق المعايير الدولية في هذا 

المجال.

د. خالد زايد

“عاشوراء نلتقي 12”
تحت شعار “التدوير قيمة إسالمية” دشنت بلدية المنطقة الشمالية عبر الفضاء 
اإللكتروني بالتعاون مع إدارة األوقاف الجعفرية برنامج “عاشـــوراء نلتقي 12” 
الذي يعكس قيم التســـامح اإلنســـاني والتالحم الوطني والتعددية االجتماعية 
فـــي نســـيج البحرين االجتماعـــي، كما أنه يهدف إلى العيش المشـــترك والوحدة 
الوطنيـــة والتعالـــي على التفرقـــة، وهو برنامج يحتوي مجموعـــة من الخدمات 
االجتماعيـــة واإلنســـانية والصحية تشـــارك بتقديمها مجموعة مـــن المتطوعين 
في مختلف المجاالت، ومنها، خدمات النظافة وتوعية المجتمع بأهمية العناية 
بالمكان أثناء االحتفاء بموسم عاشوراء، بجانب الخدمات الصحية والتوعوية 
المتعلقـــة بكورونـــا، وخدمات أخـــرى تلقى الشـــراكة الفاعلة من أفـــراد المجتمع 

بمختلف فئاته وأجناسه في جميع محافظات مملكة البحرين.
فـــي كل عـــام نلتقـــي مع هذا البرنامج الذي ُتجســـد أهدافه معانـــي نهضة اإلمام 
الحســـين “عليه الســـالم”، مستلهمين من هذه المناســـبة الجليلة وسمو انطالقها 
وعظمـــة أهدافها وجـــالل معانيها لرفع قيمنا الوطنية واإلنســـانية، وإلحداث ما 
نهدف إليه من تغيير في حياتنا وتطوير مجتمعنا نحو األحســـن، ويتحقق ذلك 
بتغيير ذاتنا ونهجنا، وبتحصين أنفسنا من تدخالت اآلخرين في شؤوننا، وبشدَّ 

أزرنا بصدق العزيمة وثبات اإليمان.
إن أجمـــل مـــا ُيحتفى به في هذه المناســـبة هو تقديم مـــا يحتاجه المجتمع من 
خدمـــات نوعيـــة وتطويرها، والتي ترفع من شـــأنه وتصب فـــي صالحه وصالح 
أفـــراده، وفـــي 2021م يرفـــع البرنامج شـــعار “تدوير المخلفات قيمة إســـالمية” 
بســـبب عناية الدين اإلســـالمي بالموارد الطبيعية والمحافظة عليها واالستفادة 
منها حتى بعد استعمالها، وهو هدف مجتمعي وثقافي وتنموي يقوم بالتخلص 
الســـليم والهـــادف مـــن جميع أنـــواع المخلفات بعـــد فرزها بالصـــورة الصحيحة، 
ويســـير مع هذا االتجاه اســـتمرار الناس بتعاونهم مع الحملة الوطنية لمكافحة 

فيروس كورونا، وجهود الفريق الوطني الطبي المستمرة الحتواء الفيروس. 
إن ما تقدمه المآتم الحسينية في البحرين من مبادرات اجتماعية وثقافية  «

وإنسانية هي مبادرات نوعية تعزز قيم عاشوراء، وتسمو بدور المآتم 
الفاعل لزيادة وعي أفراد المجتمع، وتحسين مستوى خدمات المجتمع 

من بلدية وصحية وتوعوية هادفة، ومع كل عاشوراء نسمو بأهدافه وجليل 
خدماته ونوعية مبادراته المتميزة الهادفة.

عبدعلي الغسرة
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