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بــمــنــاســبــة االحــتــفــال بــالــيــوم الــعــالــمــي لمحو 
الــثــامــن مــن سبتمبر من  يــصــادف  الــــذي  األمـــيـــة، 
كل عام، أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 
هذا  العالم  نشارك  ونحن  أننا  والتعليم،  التربية 
االحتفال السنوي نستذكر ما تحقق من إنجازات 
كــبــيــرة عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، بــفــضــل الـــدعـــم الـــذي 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  من  الـــوزارة  تلقاه 
المفدى،  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
ومساندة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
حيث أثمرت جهود مملكة البحرين ممثلًة في وزارة 
التربية والتعليم تقليص نسبة األمية إلى أقل من 
2.4%، بحسب التقرير السنوي الصادر عن منظمة 
الذي  للجميع(،  )التعليم  عنوان  تحت  اليونسكو 
أظهر صورًة إيجابيًة للبحرين في محاوره الستة، 

من ضمنها محور القضاء على األمية.
االهتمام  هــذا  مــن مظاهر  أن  الــوزيــر  وأضـــاف 
العديد  توفير  النتائج  إلى تحقيق هذه  أدى  الذي 

مــن مــراكــز الــتــعــلــيــم الــمــســائــي لــلــرجــال والــنــســاء، 
تمنح  الــتــي  المحافظات،  مختلف  على  الــمــوزعــة 
شهادة التعليم األساسي المعادل والتعليم الثانوي 
تجاوز  بصدد  البحرين  مملكة  أن  مؤكدًا  الموازي، 
موضوع القضاء على األمية األبجدية إلى العمل 
مـــن أجــــل مــحــو األمـــيـــة الــرقــمــيــة، الــتــي أصــبــحــت 
الــمــســتــدامــة،  التنمية  ــداف  أهــ أســاســيــًا مــن  هــدفــًا 
وشرطًا من شروط امتالك مهارات القرن الحادي 
ما  وهـــذا  الــفــئــات،  جميع  إلــى  بالنسبة  والعشرين 

نجحت الوزارة إلى حد اآلن في تحقيقه مع األبناء 
الطلبة من مختلف المراحل الدراسية ومعلميهم، 
مــن خــالل مــا وفــرتــه مــن بــرامــج ودروس ومــقــررات 
تكنولوجيا  اكــتــســاب  مــن  الجميع  بتمكين  تتصل 
فاعليتها  أظـــهـــرت  الــتــي  ــال،  واالتــــصــ الــمــعــلــومــات 
الكبرى خالل فترة الجائحة، من خالل استخدام 
الوسائل االتصالية والرقمية بكل أشكالها، إضافًة 
إلى الوسائل األخرى التي ضمنت استدامة التعليم 

في ظل هذه الجائحة. 

بمنا�سبة اليوم العالمي لمحو الأمية.. وزير التربية:

التوج��ه نح��و مح��و الأمي��ة الرقمي��ة تحقيق��ا لأه��داف التنمي��ة الم�س��تدامة

أشــاد أولــيــاء أمــور بسالسة 
العودة الطالبية إلى المدارس 
ــة مـــــع بــــــدء الـــعـــام  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
الدراسي الجديد 2022/2021، 
واستعداد  دقيق  تنظيم  وســط 
واضح من قبل الهيئات اإلدارية 
مباشر  بــإشــراف  والتعليمية، 
والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة  وزارة  مـــن 
مــعــربــيــن عـــن ارتـــيـــاحـــهـــم لما 
شــــــهــــــدوه أثــــــنــــــاء اصــــطــــحــــاب 
أبنائهم، وخاصًة ما تم اتخاذه 
الحضور  لطلبة  ترتيبات  مــن 
دراسيًا  عامًا  متمنين  الفعلي، 

مكلاًل بالنجاح.
ــر الــطــالــبــة  ــ ــي أمـ ــ وقــــــال ولـ
حــفــصــة مــحــمــد مــــن مـــدرســـة 
ــة  ــ ــداديـ ــ ــاع الـــشـــرقـــي اإلعـ ــ ــرفـ ــ الـ
للبنات: »ما شاهدته بأم عيني 
إلى  ابنتي  بتوصيل  أقــوم  وأنــا 
الجهد  حجم  يؤكد  المدرسة، 
الــجــبــار واالســـتـــعـــداد الــطــويــل 
المسبق، من أجل تهيئة عودة 
مدرسية ناجحة، وأشيد بجهود 
المدرسية  واإلدارة  المعلمات 
في تنظيم سير اليوم الدراسي 
انطباع  كان  وقد  البداية،  منذ 
ابنتي إيجابيًا بعد عودتها إلى 
الــمــنــزل، وعــبــرت عــن سعادتها 
ــة الــحــضــوريــة  ــ ــدراسـ ــ ــعــــودة الـ بــ

بشكل مريح وسلس«.
مـــن جــانــبــهــا أشـــــارت ولــيــة 
األمــــر صــفــاء صــالــح جــنــاحــي 
ــا اخـــــتـــــارت لــبــنــاتــهــا  ــهــ إلــــــى أنــ
الــــدراســــة بــالــحــضــور الــفــعــلــي 
داخل الصفوف، لالستفادة من 
المباشر  والــتــواصــل  الــتــفــاعــل 
ــلـــمـــات وزمـــيـــالتـــهـــن  ــع الـــمـــعـ ــ مـ
بـــالـــمـــدرســـة، ومــــا لـــهـــذا األمـــر 
استقرار  فــي  الكبير  األثــر  مــن 
ــة الــجــانــب  ــويـ ــقـ نــفــســيــتــهــن وتـ
االجــتــمــاعــي لـــديـــهـــن، مـــؤكـــدًة 
انبهارها بما لمسته من حسن 
استقبال  فــي  ومـــرونـــة  تنظيم 
ــبــــات، مـــوجـــهـــًة الــشــكــر  ــالــ الــــطــ

إلدارة المدرسة ومعلماتها.
ــامــــة  أمـــــــا ولـــــــي األمـــــــــر أســ
ســعــيــد، فــقــد قـــــال: »إنـــــه لمن 
دواعــــــــي فــــخــــري وســـــــــروري أن 
أكــون واحــدًا من أولياء األمــور 
التعليمية  المنظومة  في هذه 
ــاب  ــجــ ــى إعــ ــلــ ــي حـــــــــازت عــ ــ ــتـ ــ الـ
وتــقــديــر الــجــمــيــع لــمــا بــذلــتــه 
وأود  جبارة،  جهود  من  وتبذله 
ــم فــي  ــهــ ــــن أســ ــر جـــمـــيـــع مـ ــكـ شـ
الــدراســة يــوم الثالثاء 7  عــودة 
سبتمبر 2021 في بيئة مريحة 

متميزة وجاذبة«. 
وقـــــــال ولــــــي األمـــــــر عـــمـــرو 
جــــالل، وابــنــه طــالــب بــمــدرســة 
القضيبية االبتدائية اإلعدادية 
الــطــلــبــة  عــــــــودة  إن  لـــلـــبـــنـــيـــن، 
من  تعد  جــزئــيــًا  ولــو  للحضور 
أهـــــم الـــمـــســـاعـــي واإلنـــــجـــــازات 
الــتــربــيــة  وزارة  حققتها  الــتــي 
والـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي ظـــــل ظـــــروف 
حيث  كورونا،  فيروس  مواجهة 
الجو  إلــى  وبناتنا  أبــنــاؤنــا  عــاد 

المباشر  لالحتكاك  اإليجابي 
مــع زمــالئــهــم وأســاتــذتــهــم، مع 
أن تجربة التعلم عن بعد كانت 
نــاجــحــة إلـــى حــد كــبــيــر، ولكن 
لـــم ولــــن تــغــنــي عـــن الــحــضــور 

للمؤسسة المدرسية.
وأخــيــرًا أوضـــح ولــي األمــر 
الـــدكـــتـــور مـــــروان الــطــيــب بــأن 
توفره  الــذي  المدمج  التعليم 
هو  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة 
ــيـــن الــتــعــلــيــم  نـــمـــط يـــجـــمـــع بـ
الــمــتــزامــن وغـــيـــر الــمــتــزامــن، 
ــد مـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــســـكـــو  ــ ــؤكـ ــ وتـ
والمتخصصين في التربية أن 
هــــذا الــنــمــط يــعــد مـــن أفــضــل 
بين  لمزجه  التعليم،  أساليب 
الــتــعــلــيــم داخــــــل الــمــؤســســات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة مــــــع الـــتـــعـــلـــيـــم 
إن  الــقــول  ويمكنني  الــرقــمــي، 
الوزارة قد أبلت بالًء حسنًا في 
هذا المجال، وما شهدته منذ 
بدء الجائحة وحتى يوم عودة 

الطلبة هذا العام يؤكد ذلك.

اأولي���اء اأم���ور ي�س���يدون ب�سال�س���ة الع���ودة الطالبي���ة ودق���ة التنظي���م

} سالسة في عودة الطالب إلى المدارس.

عبداللطيف  الــدكــتــور  عــقــد 
الخارجية  وزير  الزياني  راشد  بن 
مؤتمرا صحفيا مشتركا مع لويد 
ـــر الـــدفـــاع األمــريــكــي،  أوســـتـــن وزيـ
عــلــى هــامــش زيـــــارة وزيــــر الــدفــاع 
األمــــريــــكــــي الـــرســـمـــيـــة لــمــمــلــكــة 

البحرين.
في بداية المؤتمر أعرب وزير 
بالترحيب  ســروره  عن  الخارجية 
ــي لــويــد  ــكـ ــريـ ــاع األمـ ــدفــ بــــوزيــــر الــ
ــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  ــن فــ ــتــ أوســ
والذي عقد اجتماعات مع حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــالد 
الملكي  السمو  وصاحب  المفدى 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ــيـــة إنـــه  وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـ
خــــالل االجــتــمــاعــات الــتــي جــرت 
»نــاقــش الــجــانــبــان الــتــطــورات في 
التأثير  إلــى  وأشـــاروا  أفغانستان، 
البلد على األمن  لهذا  المحتمل 
ــدا أنـــه ال  ــ اإلقــلــيــمــي األوســـــع، وأكـ
يــنــبــغــي أن يــصــبــح مـــصـــدرًا لــعــدم 

ــر  ــوزيـ ــرب الـ ــ ــد أعــ ــ ــرار، وقـ ــقــ ــتــ االســ
تقدير  عــن  أيــضــًا  أوســتــن خاللها 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
لدور مملكة البحرين في الجهود 
اإلنـــســـانـــيـــة إلجـــــالء األفـــــــراد من 
المملكة  عبروا  الذين  أفغانستان 
ــه إلــــــــى الــــــواليــــــات  ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ قــــبــــل الـ
المتحدة في رحالت جوية، ضمن 
ــــح  ــــرت بـــشـــكـــل واضـ ــهـ ــ عـــمـــلـــيـــة أظـ
وعملي قيمة التعاون الثنائي بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن فـــي أوقـــات 

الحاجة«.
ــار  ــ ــاق أوســـــــــع، أشـ ــطــ ــى نــ ــلــ وعــ
ــه »شـــدد  ــى أنــ ــر الــخــارجــيــة إلــ ــ وزيـ
الدائمة  األهمية  على  الجانبان 
واالســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــتـــعـــاونـــهـــمـــا 
المجاالت  في  وال سيما  الثنائي، 
الــدفــاعــيــة واألمــنــيــة واإلنــســانــيــة، 
للتعاون  الرئيسي  بــالــدور  ونــوهــا 
البحريني األمريكي في الحفاظ 
على الــســالم واألمـــن واالســتــقــرار 
فــــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج والــــشــــرق 
األوســــــــــط، كـــمـــا أكــــــد الـــجـــانـــبـــان 
للتغلب  مًعا  العمل  على  عزمهم 

على أي تحديات أو تهديدات«.
قائاًل:  الخارجية  وزيــر  وتابع 
»هنأ الوزير أوستن جاللة الملك 
ــيــــات  ــيــــع اتــــفــــاقــ ــتــــوقــ ــــدى بــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
وأبرز  الماضي،  العام  إبراهيم في 
ــســـالم  أهـــمـــيـــتـــهـــا فــــي تــحــقــيــق الـ
ــرار فـــي الــمــنــطــقــة، كما  ــقـ ــتـ واالسـ
نـــاقـــش الــجــانــبــان كــيــفــيــة الــبــنــاء 
ــلـــى هــــــذه االتــــفــــاقــــات لــتــعــزيــز  عـ
في  والــتــرابــط  والتعايش  الــحــوار 
المنطقة، مع التأكيد على أهمية 
واالستقرار في  السالم  ما يشكله 
ــــط لــأمــن الــدولــي  الـــشـــرق األوسـ

األوسع«.
ــيـــة:  ــارجـ وأضــــــــاف وزيـــــــر الـــخـ
البحرين  مملكة  مــن  كــل  ــدت  »أكــ
والــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
ــاب  ــ الـــتـــزامـــهـــمـــا بــمــكــافــحــة اإلرهــ
أن  مبينًا  يسهله«,  ومن  ومرتكبيه 
التي  القيمة  »تــؤكــد  الــوزيــر  زيـــارة 
يوليها كال الجانبين لشراكتهما، 
وتــــوضــــح بــشــكــل جـــلـــي الــتــزامــنــا 
السالم  على  للحفاظ  المشترك 

واألمن اإلقليميين والدوليين«.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع 
ــكــــي عــــن شــــكــــره لــحــضــرة  ــريــ األمــ
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
مملكة  مــلــك  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى 
ــــب الـــســـمـــو  ــاحـ ــ ــــصـ ــن ولـ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
الــوزراء على دعم مملكة  مجلس 
تسهيل  في  االستثنائي  البحرين 
الذين  لأشخاص  اآلمـــن  العبور 

تم إجالؤهم من أفغانستان.
كما أكد وزير الدفاع األمريكي 
ــات  ــواليــ مـــتـــانـــة الـــعـــالقـــة بـــيـــن الــ
ــة ومــمــلــكــة  ــيـ ــكـ ــريـ الـــمـــتـــحـــدة األمـ
ــا عـــــن هـــدفـــه  ــن، مــــعــــربــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ــي تــعــمــيــق الـــشـــراكـــة الــدفــاعــيــة  فـ

ــلــــديــــن، مـــــكـــــررًا الــشــكــر  ــبــ ــن الــ ــيـ بـ
االلتزام  على  البحرينية  للقيادة 
في  األمريكية  القوات  باستضافة 

البحرين.
األمريكي  الدفاع  وزيــر  وأشــار 
ــر الــــركــــن  ــيــ ــشــ ــمــ إلــــــــى لــــقــــائــــه الــ
ــد آل  ــمــ ــن أحــ ــ الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـ
لــقــوة دفــاع  الــعــام  الــقــائــد  خليفة 
على  شكره  عــن  معربًا  البحرين، 
الــدعــم الــــذي حــظــيــت بــه عملية 
وتــأكــيــده   ،)ALLIES REFUGE(
التزامه بالنهوض بشراكة الدفاع 

األمريكية البحرينية. 
ــاع  ــ ــدفــ ــ ــا أشـــــــــــار وزيـــــــــــر الــ ــ ــمـ ــ كـ
األمريكي إلى لقائه أعضاء فرقة 
الــعــمــل 58، الــتــي كــانــت مــســؤولــة 

عن العمل مع قوة دفاع البحرين 
لــأفــراد  اآلمـــن  اإلجـــالء  لتسهيل 
ــبــــر مــمــلــكــة  ــتــــان عــ ــانــــســ ــغــ مـــــن أفــ

البحرين.
ــرب  ــديـــثـــه، أعــ وفـــــي خـــتـــام حـ
ــن امـــتـــنـــانـــه ألعـــضـــاء  ــ الـــــوزيـــــر عـ
الـــخـــدمـــة األمـــريـــكـــيـــة ومــوظــفــي 
األمـــريـــكـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
والـــمـــوظـــفـــيـــن الــمــشــتــركــيــن بــيــن 
الـــوكـــاالت األمــريــكــيــة لــجــهــودهــم 
ومــــســــاهــــمــــاتــــهــــم، كــــمــــا أتـــيـــحـــت 
الفرصة للوزير أوستن للقاء عدد 
البحرين,  دفــاع  قــوة  منتسبي  من 
ــلـــى شــراكــتــهــم  حـــيـــث شـــكـــرهـــم عـ
اإلجــالء  عمليات  خــالل  ودعمهم 

التاريخية. 

وزير الخارجية خالل موؤتمر �سحفي مع وزير الدفاع الأمريكي:

بحثن��ا التاأثي��ر المحتم��ل لأفغان�س��تان عل��ى الأم��ن الإقليم��ي الأو�س��ع

ت���اأك���ي���د الأه����م����ي����ة ال����س���ت���رات���ي���ج���ي���ة ل���ل���ت���ع���اون دف���اع���ي���ا واأم����ن����ي����ا واإن�������س���ان���ي���ا

الوزي��ر الأمريك��ي: البحري��ن اأك��دت قيم��ة التع��اون بي��ن البلدي��ن وق��ت الحاج��ة

ن�����س��ك��ر ج���ه���ود ال���ب���ح���ري���ن ال��ع�����س��ك��ري��ة.. 

وم��ل��ت��زم��ون ب��ال��ن��ه��و���ض ب�����س��راك��ت��ن��ا ال��دف��اع��ي��ة

} وزير الخارجية خالل لقاء وزير الدفاع األمريكي.

وزي������ر �����س����وؤون ال����دف����اع ي����ودع 

وزي�������ر ال�����دف�����اع الأم����ري����ك����ي
كان الفريق الركن عبداهلل 
بن حسن النعيمي وزير شؤون 
الـــدفـــاع فـــي مــقــدمــة مــودعــي 
ــر  ــن وزيــ ــتــ ــويــــد أوســ ــد لــ ــيـ ــسـ الـ
المتحدة  بــالــواليــات  الـــدفـــاع 
األمــريــكــيــة الــصــديــقــة أمــس 
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البحرين  لدى مغادرته مطار 
الــــدولــــي بـــعـــد زيـــــــارة رســمــيــة 

} وزير شؤون الدفاع.لمملكة البحرين.

الجتماع  في  ي�سارك  الخارجية  وزير 

اأفغان�ستان ب�ساأن  التن�سيقي  الوزاري  
في  الخارجية  وزيــر  الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف  الدكتور  شــارك 
أمس  عقد  الــذي  أفغانستان،  بشأن  التنسيقي  الـــوزاري  االجتماع 
أنتوني  مــن  بــرئــاســة مشتركة  الــمــرئــي،  االلــكــتــرونــي  االتــصــال  عبر 
ماس  وهايكو  األمريكية،  المتحدة  الــواليــات  خارجية  وزيــر  بلنكن 
وزير خارجية جمهورية ألمانيا االتحادية، بحضور الدول المعنية 
ــاع فــي أفــغــانــســتــان؛ لمناقشة الــتــعــاون فــي األمــن  بــتــطــورات األوضــ
الدبلوماسية  ومكافحة اإلرهاب والدعم اإلنساني وبعض القضايا 

األخرى.

العملي��ة  �س��ير  ي���تفقد  ال�تربي���ة  وزي��ر 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ع��دد م���ن ال��م��دار���ض
ضمن جوالته الصباحية قام الدكتور ماجد بن علي النعيمي 
وزير التربية والتعليم بزيارات لعدد من المدارس، اطمأن خاللها 
على سير الدراسة فيها، والتقى عددًا من أعضاء الهيئات اإلدارية 
والتعليمية والطلبة، إذ أعرب عن ارتياحه لنسبة الحضور الطالبي، 
والتي وصلت يوم الثالثاء الموافق 7 سبتمبر الجاري إلى )81%( من 
الطلبة الذين أبدوا رغبتهم في الحضور للمدارس حسب الجدول 
والخطة الدراسية التي وضعتها الوزارة، والتي تراعي وجود الطلبة 
الحفاظ  مــع  الضوئية،  اإلشـــارة  نظام  مــع  يتناسب  الــذي  بالشكل 
الخدمات  على تطبيق اإلجــراءات االحترازية، مع استمرار تقديم 
التعليمية بكافة الوسائل التي أعدتها الوزارة لغيرهم من الطلبة، 
الذي  وبالتعاون  والــمــدارس،  الـــوزارة  في  العاملين  بجميع  مشيدًا 

أبداه أولياء األمور والطلبة والطالبات.
وأوضح الوزير بأن الوزارة حريصة أيضًا على توفير التعلم عن 
التعلم،  ووسائل  أشكال  وتنويع  ذلــك،  اخــتــاروا  الذين  للطلبة  بعد 
سواء من خالل التطبيقات الرقمية أو البوابة التعليمية أو الدروس 
المتلفزة، بحيث يحصل جميع الطلبة على فرص التعليم، سواء 

في المدرسة أو في المنزل بمختلف فئاتهم ومراحلهم الدراسية.

} وزير التربية يتفقد عددا من المدارس.
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} رئي�سة مجل�س الن�اب خالل م�ساركتها في م�ؤتمر ر�ؤ�ساء البرلمانات.

ــل رئــيــســة  ــنـ ــبــــداهلل زيـ ــة بـــنـــت عــ ــاركــــت فــــوزيــ شــ
مجلس النواب في الحملة العالمية التي أطلقها 
االتــحــاد الــبــرلــمــانــي الــدولــي بــعــنــوان: »أقــــول نعم 
تفاهم  مــذكــرة  ــعــت  وقَّ إذ  الــبــرلــمــان«،  فــي  للشباب 
مع مجموعة من الشباب القائمين على الحملة، 
وذلك على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية في 
المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في 

العاصمة النمساوية »فيينا«.
مملكة  أنَّ  ــواب  ــنــ الــ مــجــلــس  رئــيــســة  وأكــــــدت 
الداعمة  األولــى  العربية  الــدولــة  تعتبر  البحرين 
للحملة، التي تم إطالقها بالتزامن مع االحتفال 
بــالــيــوم الـــدولـــي لــلــعــمــل الــبــرلــمــانــي نــهــايــة شهر 
يــونــيــو الــمــاضــي، مــشــيــدة بــمــا يــقــوم بـــه االتــحــاد 
لترسيخ  مستمرة  جــهــود  مــن  الــدولــي  البرلماني 
الدور المحوري للبرلمانات في استدامة التنمية 

واالزدهار للدول.

من  ينطلق  الــدولــيــة  الحملة  دعــم  أن  وبّينت 
به  الذي يضطلع  المهم  للدور  الحقيقي  اإلدراك 
الشباب في تحقيق التنمية واالزدهار، مشيرة إلى 
أنَّ تحفيزهم على المشاركة في الحياة السياسية 
والديمقراطية، والدخول إلى البرلمانات لإلسهام 
يعتبر  التشريعات،  منظومة  وتحديث  تطوير  في 

مسؤولية وطنية ودولية.
بالشباب  تفخر  البحرين  مملكة  أّن  وذكـــرت 
وحس  وثقافة،  وعــي  مــن  يمتلكه  ومــا  البحريني، 
وطني كبيٍر للمشاركة بصورة إيجابية وفاعلة في 

تعزيز نهضة ونماء المملكة.
وذكــــــرت أن جــلــســة الـــمـــحـــاكـــاة الـــتـــي عــقــدهــا 
مبادرة  تشكل  الشباب«  لـ»برلمان  الــنــواب  مجلس 
قيم  وتعزيز  الشباب،  تشجيع  مــبــادرات  من  مهمة 
النموذجية  المشاركة  وتحفيز  واالنــتــمــاء،  الــوالء 

بمختلف مجاالت الحياة. 

ال��ح��م��ل��ة ت���دع���م  ع��رب��ي��ة  دول�����ة  اأول  ال��ب��ح��ري��ن 

ال��دول��ي��ة »اأق������ول ن��ع��م ل��ل�����ش��ب��اب ف���ي ال��ب��رل��م��ان«

أشـــــــــــادت لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون 
بمجلس  واالقتصادية  المالية 
ــالـــمـــرســـوم الــمــلــكــي  الــــشــــورى بـ
ــن حـــضـــرة صــاحــب  ــادر عــ ــ ــــصـ الـ
ــد بــن  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ الــــجــــاللــــة الــ
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
المفدى بإعادة تشكيل مجلس 
ــال الــقــادمــة،  ــيـ احــتــيــاطــي األجـ
للكفاءات  تهنئتها  عــن  معربة 
ــي انـــضـــمـــت إلـــى  ــتـ الـــوطـــنـــيـــة الـ
تمنياتها  وخـــالـــص  الــمــجــلــس، 
لهم بالتوفيق والنجاح والعمل 
ــنـــدوق  ــلـــى تــنــمــيــة مــــــــوارد صـ عـ

احتياطي األجيال القادمة.
يــــأتــــي ذلـــــك فـــيـــمـــا انــتــهــت 
ــا  ــهـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة خــــــــالل اجـ ــنــ ــلــــجــ الــ
بعد  عــن  أمــس  صباح  المنعقد 
برئاسة خالد حسين المسقطي 
من بحث مسودة تقريرها بشأن 

مــادة  بإضافة  بقانون  االقــتــراح 
جـــديـــدة بــرقــم )9 مـــكـــرًرا( إلــى 
 )78( ــم  ــ رقـ بـــقـــانـــون  الـــمـــرســـوم 
لسنة 2006 بشأن التأمين ضد 
التعطل، والمقدم من األعضاء: 
درويــــش أحــمــد الــمــنــاعــي، رضــا 
عــبــداهلل فـــرج، الــدكــتــور محمد 
ــم  ــاســ جــ دالل  حــــــســــــن،  ــي  ــ ــلـ ــ عـ
الدكتور منصور محمد  الزايد، 
ــان، واالقــــــتــــــراح بــقــانــون  ــ ــرحـ ــ سـ
 6( برقم  جــديــدة  مــادة  بإضافة 
مـــكـــرًرا( إلـــى الــقــانــون رقـــم )3( 
لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة 
والمقدم  االجتماعي،  للتأمين 
ــاء: درويـــــش أحــمــد  مـــن األعــــضــ
ــا عـــبـــداهلل فـــرج،  الــمــنــاعــي، رضــ
ــتـــور مــحــمــد عــلــي حــســن،  الـــدكـ
الــدكــتــور  الـــزايـــد،  دالل جــاســم 
مــــنــــصــــور مــــحــــمــــد ســــــرحــــــان.. 

ــاع  ــمــ ــتــ ــث تــــــم خــــــــالل االجــ ــيــ حــ
مراجعة كافة المالحظات التي 
ســبــق أن تـــقـــدم بــهــا األعـــضـــاء، 
ــانـــب مـــرئـــيـــات مــقــدمــي  ــــى جـ إلـ
بقانون، فضاًل عن  االقتراحين 
الــقــانــونــي  الــمــســتــشــاريــن  رأي 
واالقـــتـــصـــادي لــلــجــنــة، قــبــل أن 
تقرر اعتماد توصيتها النهائية 
بــشــأنــهــمــا واخـــتـــيـــار الــمــقــرريــن 
األصليين والمقرر االحتياطي.
ــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ واخـــــــتـــــــتـــــــمـــــــت الـ
مراجعتها  بمواصلة  اجتماعها 
ــانـــون الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة  ــقـ لـ
رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر 
وتــعــديــالتــه،   2001 لــســنــة   )21(
وذلك في إطار مساعي اللجنة 
والقوانين  التشريعات  لتطوير 
الــمــتــعــلــقــة بــالــشــأنــيــن الــمــالــي 

واالقتصادي.

»م���ال���ي���ة ال�������ش���ورى« ت�����ش��ي��د ب��م��ر���ش��وم ب���اإع���ادة

ت�����ش��ك��ي��ل م��ج��ل�����س اح��ت��ي��اط��ي الأج����ي����ال ال��ق��ادم��ة

} الشيخة مي خالل لقاء مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية.

اســتــقــبــلــت الــشــيــخــة مـــي بــنــت مــحــمــد آل 
خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
أمس الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مستشار 
جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية، حيث تم 
هوية  تعكس  التي  الثقافية  المواضيع  بحث 
البحرين ومكتسباتها التاريخية والحضارية.

وتــوجــهــت الــشــيــخــة مـــي بــنــت مــحــمــد آل 
خليفة بالشكر إلى الشيخ خالد بن أحمد آل 
خليفة على جهوده المستمرة في دعم العمل 
المهم  الـــدور  مــؤكــدة  الــبــحــريــن،  فــي  الثقافي 

الذي يقوم به العمل الدبلوماسي في الترويج 
إنسانية  مــقــومــات  مــن  المملكة  تمتلكه  لــمــا 

وحضارية.
من جانبه أشاد الشيخ خالد بن أحمد آل 
خليفة بجهود هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
في تحقيق المنجزات الثقافية، مؤكدا وقوفه 
الــرامــيــة  إلـــى جــانــب مــشــاريــع وبــرامــج الهيئة 
إلى االرتقاء بالحراك الثقافي المحلي وإبراز 
ــتـــاج حـــضـــاري على  ــم الــمــمــلــكــة كــمــركــز إنـ اســ

المستويات اإلقليمية والعالمية.

بجه�ود ي�ش�يد  الدبلوما�ش�ية  لل�ش�وؤون  المل�ك  م�شت�ش�ار 

الثقافي��ة المنج��زات  تحقي��ق  ف��ي  الثقاف��ة  هيئ��ة 

} �زير الخارجية خالل لقاء رئي�س مركز االت�سال ال�طني.

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل الــــــــدكــــــــتــــــــور 
الزياني،  راشد  بن  عبداللطيف 
أمــــس بمقر  الـــخـــارجـــيـــة،  ــر  ــ وزيـ
يوسف  السيد  الخارجية،  وزارة 
الرئيس  البنخليل،  محمد  بن 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــركـــز االتــــصــــال 
الوطني.

ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وجـــــــــــــرى خــــــــــالل الـ
اســـتـــعـــراض عــــالقــــات الـــتـــعـــاون 
وزارة  بــيــن  الــمــشــتــرك  الــثــنــائــي 

الـــخـــارجـــيـــة ومــــركــــز االتــــصــــال 
الــوطــنــي فـــي كـــل مـــا مـــن شــأنــه 
االرتـــــقـــــاء بـــالـــعـــمـــل الــســيــاســي 
اإلعالمي وتعزيز مكانة مملكة 
البحرين في مختلف المحافل.

وزي�������ر ال����خ����ارج����ي����ة ورئ����ي���������س »الت���������ش����ال 

ال���وط���ن���ي« ي�����ش��ت��ع��ر���ش��ان ع����اق����ات ال���ت���ع���اون

ــي بــــــــن صــــالــــح  ــ ــلــ ــ أعـــــــــــــرب عــ
الــشــورى  الــصــالــح رئــيــس مجلس 
عن الفخر واالعتزاز بما تحققه 
ــن مــكــانــة  ــ مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن مـ
ــدة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــدولـــي  ــ ــ رائـ
باتخاذها أعلى المعايير الدولية 
ــيــــر الــــخــــدمــــات  فـــــي مــــجــــال تــــوفــ
ــا بــتــوجــيــهــات  ــزامـ ــتـ الــصــحــيــة، الـ
ــرة صــــاحــــب  ــ ــضــ ــ ــن حــ ــ ــ ــة مـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ كـ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  البالد  آل خليفة، عاهل 
وفق  بالتعامل  ورعــاه  اهلل  حفظه 
قــيــم اإلنـــســـانـــيـــة لــضــمــان صحة 
والمقيمين  المواطنين  وسالمة 
الجهود  ظــل  وفـــي  المملكة،  فــي 
الـــمـــشـــهـــودة والـــمـــتـــواصـــلـــة الــتــي 
يقوم بها فريق البحرين الوطني 
للتصدي لفيروس كورونا ، بقيادة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــالل كـــلـــمـــة 
مسجلة له ضمن أعمال المؤتمر 
ــاء  ــ ــرؤسـ ــ ــي الــــخــــامــــس لـ ــمــ ــالــ ــعــ الــ

البرلمانات، الذي يقيمه االتحاد 
الــبــرلــمــانــي الــــدولــــي فـــي فــيــيــنــا، 
بـــمـــشـــاركـــة واســـــعـــــة مـــــن رؤســــــاء 
وأعضاء البرلمانات على مستوى 
السلطة  أن  بــيــن  حــيــث  الـــعـــالـــم، 
الــتــشــريــعــيــة بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
للتصدي  بـــدورهـــا  لــلــقــيــام  تعمل 
لجائحة فيروس كورونا بما يعزز 
حفظ األمــن واالســتــقــرار، ويوفر 
الــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة الــمــنــاســبــة 
ســلــبــيــة،  تـــأثـــيـــرات  أي  الحــــتــــواء 
الفـــتـــا إلـــــى  الــمــســتــجــدات الــتــي 
الجائحة  بسبب  العالم  يعيشها 
آثـــارهـــا مختلف  والـــتـــي المــســت 
أهمية  توضح  والــتــي  الــمــجــاالت، 
التشريعية  المجالس  دور  تعزيز 
فــــي إطــــــار الــمــنــظــومــة الـــدولـــيـــة 
ــات الـــتـــي  ــديــ ــحــ ــتــ لـــمـــعـــالـــجـــة  الــ
يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــعـــالـــم، والــعــمــل 
لبناء منظومة اقتصادية عالمية 
المناخ  تغير  مكافحة  إلى  تهدف 
وتــبــعــاتــه الــســلــبــيــة عــلــى الــعــالــم 
أجــمــع وبــمــا يــحــقــق االلــتــزامــات 
المتصلة  واإلنــمــائــيــة  المناخية 

باتفاقية باريس للتغير المناخي 
ذات  الــــدولــــيــــة  والـــــبـــــرتـــــوكـــــوالت 

الصلة.
كــــمــــا لــــفــــت رئــــيــــس مــجــلــس 
الشورى إلى أن  مملكة البحرين 
تدعم كل جهود المجتمع الدولي 
فــــي جــمــيــع الـــمـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة 
الــمــتــصــلــة بــمــكــافــحــة اإلرهـــــــاب، 
وهــــو مـــا تــمــثــل بــتــرســيــخ خــطــاب 
االعــــتــــدال والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي 
ــي اســتــراتــيــجــيــات  الـــمـــشـــتـــرك فــ
الــعــمــل الــوطــنــي الــبــحــريــنــي في 
جميع  وعلى  المجاالت  مختلف 
األصعدة، حيث تعد دعوة جاللة 
ــلـــك الــــمــــفــــدى،  لــلــمــجــتــمــع  الـــمـ
ــي إلقــــــرار اتــفــاقــيــة تــجــرم  ــدولــ الــ
خــطــابــات الـــكـــراهـــيـــة، مـــؤمـــاًل أن 
تسهم توصيات المؤتمر العالمي 
الـــخـــامـــس لــــرؤســــاء الــبــرلــمــانــات 
إلى  الــدولــي  المجتمع  قيادة  في 
التعاون والتعايش  ترسيخ ثقافة 
المشترك ونبذ خطاب الكراهية.

كــــمــــا دعـــــــا فـــــي كـــلـــمـــتـــه إلــــى 
ضـــــــــرورة بـــحـــث مـــيـــثـــاق عــالــمــي 

الجنسين  بين  للمساواة  جــديــد 
بمعالجة  يضطلع  المؤتمر،  فــي 
الــمــســاواة  قضية  أبــعــاد  مختلف 
بين الجنسين من منظور عالمي 
مــتــكــامــل، مــبــيــنــا الــمــكــانــة الــتــي 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة  ــمــ تــحــظــى بــــه الــ
نــتــيــجــة لـــلـــرؤيـــة االســتــراتــيــجــيــة 
ــلــــة الـــتـــي  ــامــ ــكــ ــتــ الــــوطــــنــــيــــة الــــمــ
تــــــــســــــــتــــــــشــــــــرف الـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل 
صميم  من  النابعة  واحتياجاته، 

الـــمـــشـــروع اإلصــــالحــــي الــشــامــل 
ــفـــدى، الـــذي  ــمـ لــعــاهــل الـــبـــالد الـ
الــمــرأة في  دعــائــم تمكين  أرســـى 
لكل  ونيلها  الــمــجــاالت  مختلف 
الــــذي أدى إلــى  حــقــوقــهــا، األمــــر 
البحرينية،  الـــمـــرأة  مــكــانــة  دعـــم 
في مختلف  إسهاماتها  رفع  وفي 
الميادين مشاركة الرجل يدا بيد، 
فـــي بــنــاء الــنــهــضــة الــحــديــثــة في 

مملكة البحرين. 

خالل كلمة م�شجلة �شمن الموؤتمر العالمي الخام�س لر�ؤ�شاء البرلمانات.. رئي�س ال�شورى:

حقق��ت  للجمي��ع  ال�شحي��ة  الخدم��ات  بتوفي��ر  العاه��ل  توجيه��ات 

كورون��ا جائح��ة  مكافح��ة  ف��ي  دولي��ا  رائ��دة  مكان��ة  للمملك��ة 

} رئي�س مجل�س ال�س�رى.

البرلمانية  الشعبة  وفــد  أكــد 
الـــوعـــي  أن  ــبـــحـــريـــن  الـ لــمــمــلــكــة 
لدى شعوب  والمجتمعي  الدولي 
ــم بـــمـــفـــهـــوم الـــــتـــــوازن بــيــن  ــالـ ــعـ الـ
الــجــنــســيــن، يــتــطــلــب وضــــع رؤى 
وآليات دولية، ُتسهم في معالجة 
ــوازن بين  ــتــ تـــحـــديـــات تــحــقــيــق الــ
مملكة  أّن  إلى  الجنسين، مشيًرا 
متميزة  تجربة  تمتلك  البحرين 
استراتيجيات  وتنفيذ  تبني  فــي 
ــرأة،  ــمــ ــرّســــخ حـــقـــوق الــ وطـــنـــيـــة تــ

وتؤكد مبدأ تكافؤ الفرص.
ــالل مـــشـــاركـــة  ــ ــــك خــ ــاء ذلــ ــ جــ
زيــنــل رئيسة  فــوزيــة بنت عــبــداهلل 
ــيــــســــة وفــــد  ــلـــس الــــــنــــــواب رئــ ــجـ مـ
الــشــعــبــة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة، والـــنـــائـــب 
األول  الــنــائــب  سلمان  عبدالنبي 
ــواب، فــي  ــ ــنــ ــ لـــرئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــ
ضمن  تفاعلية  عــامــة  مــنــاقــشــات 
أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء 

البرلمانات في فيينا.
ــــت رئـــيـــســـة مــجــلــس  ــحـ ــ وأوضـ
الـــنـــواب أن الــنــهــج الــديــمــقــراطــي 
الشامل لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل الــبــالد الــمــفــدى، رّســخ من 
ــثــــاق الـــعـــمـــل  ــيــ خـــــــالل مـــــبـــــادئ مــ
مملكة  دستور  ونصوص  الوطني 
البحرين، عملية المساواة وتكافؤ 
الفرص بين الجنسين، الفتة إلى 
أّن مملكة البحرين حرصت على 
ــادرة فــــي الـــمـــصـــادقـــة عــلــى  ــبــ ــمــ الــ
واالنضمام  الدولية،  المعاهدات 

المرتبطة  الــدولــيــة  لــالتــفــاقــيــات 
بحقوق المرأة.

الــمــجــلــس  أن  إلـــــى  ــــت  ــّوهـ ــ ونـ
بــرئــاســة صاحبة  لــلــمــرأة  األعــلــى 
الــمــلــكــي األمـــيـــرة سبيكة  الــســمــو 
قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت 
ــاهـــل الــــبــــالد الـــمـــفـــدى، مــــارس  عـ
ــوري فــي  ــحــ ــمــ الـــــــدور الـــكـــبـــيـــر والــ
سبيل إقرار القوانين والتشريعات 
وخلق الوعي المجتمعي بحقوق 

المرأة.
ــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة أكــــــد وفـــد  مـ

الـــشـــعـــبـــة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة لــمــمــلــكــة 
الــبــحــريــن  أن مــمــلــكــة  الــبــحــريــن 
جعلت من التحول الرقمي هدًفا 
أولـــويـــة، وذلـــك بفضل  ذا  وطــنــًيــا 
توجيهات حضرة صاحب الجاللة 
ــبــــالد الـــمـــفـــدى، والـــتـــي  ــاهـــل الــ عـ
دعـــــت إلـــــى وضـــــع خـــطـــة وطــنــيــة 
الكامل  االســتــعــداد  تؤمن  شاملة 
االقتصاد  مع متطلبات  للتعامل 
الرقمي، من خالل وضع األنظمة 
الــــــــالزمــــــــة، واســــتــــكــــمــــال الـــبـــنـــى 
االستثمارات  وتشجيع  التقنية، 

الـــنـــوعـــيـــة، لـــضـــمـــان االســـتـــفـــادة 
ــردود ذلـــك على  ــ الــقــصــوى مـــن مـ
الوفد  مبيًنا  الوطني،  االقتصاد 
أن مملكة البحرين تتميز بوجود 
منظومة واضحة لحوكمة األمن 
اإللكتروني؛  األمن  أو  السيبراني 
متمثلة باإلدارة العامة لمكافحة 
ــادي  ــصــ ــتــ ــاد واألمـــــــــن االقــ ــســ ــفــ الــ
واإللـــكـــتـــرونـــي والــمــركــز الــوطــنــي 
لـــأمـــن اإللـــكـــتـــرونـــي الــتــابــعــيــن 

لوزارة الداخلية.
ــالل مـــشـــاركـــة  ــ ــــك خــ ــاء ذلــ ــ جــ

ممثال  الــبــرلــمــانــيــة  الشعبة  وفـــد 
النائب  فــخــرو  فــي جــمــال محمد 
الــشــورى،  مجلس  لــرئــيــس  األول 
وجــمــيــلــة عـــلـــي ســـلـــمـــان الــنــائــب 
الشورى،  مجلس  لرئيس  الثاني 
انفتاح  حــول  نقاش  حلقة  ضمن 
وإمكانية  وشفافيتها  البرلمانات 
الوصول إليها مقابل األمن وكيف 
ــوازن، وذلـــك  ــ ــتـ ــ يــمــكــن تــحــقــيــق الـ
العالمي  االجتماع  أعمال  ضمن 
ــامــــس لـــــرؤســـــاء بـــرلـــمـــانـــات  الــــخــ
العالم المنعقد حاليا في فيينا. 
مملكة  أن  الـــوفـــد  ــاء  أعـــضـ ــد  ــ وأكـ
متقدمة  مرتبة  البحرين حققت 
األمن  جاهزية  نضوج  مؤشر  في 
االتحاد  تقرير  حسب  السيبراني 
احتلت  إذ  لـــالتـــصـــاالت،  الـــدولـــي 
مراتب متقدمة عربًيا في مؤشر 
تــنــمــيــة االتـــصـــاالت وتــكــنــولــوجــيــا 
ــر الـــبـــنـــيـــة  ــ ــؤشــ ــ ــات ومــ ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ الــ
ــاالت بــحــســب  ــالتــــصــ الـــتـــحـــتـــيـــة لــ
ــتـــحـــدة حـــول  تـــقـــريـــر األمـــــــم الـــمـ

جاهزية الحكومة اإللكترونية.
ــد أن  ــ ــوفــ ــ ــاء الــ ــ ــضــ ــ ــن أعــ ــ ــ ــّي ــ ــ وب
المملكة بذلت بجميع قطاعاتها 
ــوًدا بــــــارزة فـــي تــحــقــيــق هــذا  ــهــ جــ
ــاز، بــقــيــامــهــا بــالــعــديــد من  اإلنـــجـ
ــادرات الــمــهــمــة بــهــدف رفــع  ــبـ ــمـ الـ
مــســتــوى االســتــعــداد والــجــاهــزيــة 
فــــي مــــجــــال األمـــــــن الــســيــبــرانــي 
لـــقـــطـــاع االتـــــــصـــــــاالت، وتــنــســيــق 
الجهود وفًقا ألفضل الممارسات 

المحلية والعالمية.

�فد ال�شعبة البرلمانية خالل موؤتمر ر�ؤ�شاء البرلمانات:

ال��ب��ح��ري��ن ت��ب��ن��ت ا���ش��ت��رات��ي��ج��ي��ات وط��ن��ي��ة ت��ر���ش��خ ح��ق��وق ال��م��راأة

ال�ش��يبراني الأم��ن  لحوكم��ة  وا�شح��ة  منظوم��ة  بوج��ود  تتمي��ز  المملك��ة 

} رئي�سة مجل�س الن�اب خالل الم�ؤتمر.

أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن دعم 
ومساندة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
التشريعية،  للسلطة  الــمــفــدى،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
أسهم في تبوئها مكانة برلمانية مرموقة، وحضوًرا فاعاًل 
على المستويين اإلقليمي والدولي، ومشاركة إيجابية في 
بحث ومناقشة مختلف القضايا في المحافل البرلمانية 

الخارجية.
حيث أشار جمال فخرو النائب األول لرئيس مجلس 
الــعــالــم  دول  تــشــارك  الــبــحــريــن  مملكة  أنَّ  إلـــى  الـــشـــورى 
االهتمام بتطوير آليات الدبلوماسية البرلمانية الدولية، 
وتوثيق العالقات البرلمانية الدولية بين مختلف الدول 
الكبير  الـــدور  مــن  انــطــالًقــا  وذلـــك  الــدولــيــة،  والمنظمات 
والرعاية المستمرة التي يقدمها جاللة الملك المفدى، 
لــمــســيــرة الــعــمــل الــدبــلــومــاســي والــبــرلــمــانــي فـــي مملكة 
وحضورها  والفاعلة،  النشطة  ودبلوماسيتها  البحرين، 
الـــدولـــي الــمــؤثــر فــي تفعيل الــعــمــل الــبــرلــمــانــي الــدولــي 

المشترك.
النائب  سلمان  عبدالنبي  الــنــائــب  أشـــار  جــانــبــه،  مــن 
والتعاون  التفاعل  أن  إلى  النواب،  لرئيسة مجلس  األول 
ــاد الــبــرلــمــانــي  ــم الــمــتــحــدة واالتــــحــ ــ الــمــتــزايــد بــيــن األمـ
فالبرلمانات  وتدعمه،  البرلمانات  تشجعه  أمــر  الــدولــي، 
إطــار  فــي  وفــعــالــة  شاملة  بــصــورة  وظائفها  تـــؤدي  عندما 
ثقة شعوب  يعزز  ذلك  فإن  المتحدة،  األمــم  مع  التعاون 
معرفة  فــي  مــســاعــدتــهــا  فــي  وُيــســهــم  بالمنظمة،  الــعــالــم 
وفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم بصورة أوضح، وذلك على 
تعزيز  يمكنها  التي  الوسيط  الحلقة  البرلمانات  اعتبار 

االتساق بين البرامج الوطنية والدولية.
كــمــا بــيــن أعــضــاء الــوفــد أن الــبــرلــمــانــات هــي الجهة 
االلــتــزامــات  تجعل  الــتــي  التشريعات  إقـــرار  على  الــقــادرة 
الــدولــيــة ســاريــة الــمــفــعــول، مــقــدًرا الــــدور الـــذي يــقــوم به 
أدوار  تعزيز  سبل  بحث  فــي  الــدولــي  البرلماني  االتــحــاد 

الدولية،  الــقــرارات  صنع  منظومة  إطــار  فــي  البرلمانات 
متطلًعا إلى التوصل من خالل مؤتمر رؤساء البرلمانات 
الـــعـــالقـــة بين  تــعــزيــز  فـــي ســبــيــل  ــدة  ــديـ ــات ورؤى جـ ــيـ آللـ
الــبــرلــمــانــات ومــنــظــمــة األمــــم الــمــتــحــدة بــمــا يــســهــم في 

تأسيس واقع أفضل لشعوب العالم كافة. 

�شمن حلقة نقا�س حول البرلمانات �الحوكمة العالمية 

فخرو: دعم الملك لل�شلطة الت�شريعية اأ�شهم في تبوئها مكانة مرموقة دوليا

�شلمان: علينا كبرلمانيين دعم التعا�ن بين االأمم المتحدة �االتحاد البرلماني الد�لي

} �فد ال�سعبة البرلمانية خالل م�ساركته في م�ؤتمر ر�ؤ�ساء البرلمانات.
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بتطليق  الــمــدنــيــة  الـــكـــبـــرى  حــكــمــت 
آســـيـــوي مـــن زوجـــتـــه بــعــد أن هــجــرتــه 10 
سنوات دون أن يستدل على مكانها، حيث 
ــون الـــــزواج  ــانـ اســـتـــنـــدت الــمــحــكــمــة إلــــى قـ
التطليق,  دعـــــوى  فـــي  لــلــفــصــل  الـــهـــنـــدي 
ــدت الــمــحــكــمــة أنـــه مـــن الــمــقــرر وفــقــا  ــ وأكـ
لــنــص الـــمـــادة 21 مـــن قـــانـــون الــمــرافــعــات 
تــفــصــل الــمــحــكــمــة الـــكـــبـــرى فــــي مــســائــل 
األحـــــــوال الــشــخــصــيــة لــغــيــر الــمــســلــمــيــن 
الــدولــة  قــانــون  يــســري  الــتــالــيــة:  بالكيفية 
ــت انــعــقــاد  ــزوج وقــ ــ الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا الــ
الزواج على اآلثار التي يرتبها عقد الزواج 
أما  للمال،  بالنسبة  أثر  من  ذلك  في  بما 
التي  الدولة  قانون  عليه  فيسري  الطالق 
ويسري  الطالق  وقــت  الــزوج  إليها  ينتمي 
الدولة  قــانــون  واالنــفــصــال  التطليق  على 
التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

قد  الجنسية  آســيــوي  الــمــدعــي  وكـــان 
بإجراء  الحكم لصالحه  دعــواه طلب  رفع 
مراسم الطالق بينه وبين زوجته وإلزامها 
بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة, وذكر 
شــرحــا لـــدعـــواه أنـــه مــرتــبــط بــهــا بموجب 
وثيقة زواج منذ 1997، إال أنها في غضون 
ــره  أثـ وعـــلـــى  بــيــنــهــمــا  نــشــب خــــالف   2009
بنص  دفــاعــه  ودفــع  األول،  بهجران  قامت 
الــمــادة 27 مــن الــقــانــون الــخــاص بــالــزواج 
والتي نصت على أنه يجوز تقديم التماس 
بالطالق إلى المحكمة ألسباب منها ترك 

مقدم طلب االلتماس فترة متصلة ال تقل 
عن سنتين قبل تقديم االلتماس مباشرة، 
لما  هجرته  قد  عليها  المدعى  إن  وحيث 
يزيد على عشر سنوات، األمر ينطبق على 
الدعوى وقدم عددا من الشهود أكدوا على 
أن المدعى عليها غير مقيمة معه لوجود 
بهجره  قامت  األخير  وأن  بينهما  مشاكل 
منذ عشر سنوات، وال توجد عالقة بينهما 

بعد أن هجرته.
الثابت  كــان  لما  إنــه  المحكمة  وقالت 
أنه  بالمدعي  الخاصة  الهوية  بطاقة  من 

الــذي  األمــر  الهندية،  الجنسية  يحمل 
يــكــون مــعــه قـــانـــون الـــــزواج الــهــنــدي هو 
الواجب التطبيق على موضوع النزاع - 
االنفصال- باعتباره قانون الدولة التي 
الــدعــوى،  رفــع  وقــت  الـــزوج  إليها  ينتمي 
الــزواج  قانون  من   13 المادة  كانت  ولما 
الــهــنــدوســي تــنــص عــلــى انـــه )الـــطـــالق( 
بطالنه  يــتــم  أن  مــوثــق  زواج  يــجــوز ألي 
ســــواء قــبــل أو بــعــد بــــدء نــفــاذ الــقــانــون 
بموجب االلتماس المقدم من الزوج أو 
الزوجة بشأن الطرف اآلخر بعد إضفاء 

الصفة الرسمية على الزواج ليكون عقد 
زواج جنسي طوعي مع أي شخص آخر 
أو مــعــامــلــة مقدم  غــيــر زوجــتــه/زوجــهــا، 
تخلى  أو  الـــزواج  بعد  بقسوة  االلتماس 
عــن مــقــدم االلــتــمــاس لــمــدة ال تقل عن 

سنتين قبل تقديم االلتماس مباشرة.
الموضوع  أن لمحكمة  المقرر  وكان 
التامة في تقدير األدلة ومنها  السلطة 
شهادة الشهود وعناصر الضرر الموجب 
للتطليق إذ هي ال تقضي إال على أساس 
ما تطمئن إليه وتثق به وال رقيب عليها 
واقعة  على  تعتمد  لــم  طالما  ذلــك  فــي 
الثابت  وكــان  كــان ذلــك  بغير سند، ولما 
بــأقــوال شــاهــدي الــمــدعــي بــأن المدعى 
على  يــزيــد  لما  الــمــدعــي  هــجــرت  عليها 
تسع سنوات وكان قانون الطالق الهندي 
أنـــه يجوز  الــطــالق  بــأســبــاب طــلــب  أورد 
المحكمة  إلى  بالطالق  التماس  تقديم 
الزوجة  أو  الــزوج  قبل  إمــا من  المحلية 
على أساس أن المدعى عليه ترك مقدم 
ــمـــاس فـــتـــرة مــتــصــلــة ال تــقــل عن  ــتـ االلـ
مباشرة,  االلتماس  تقديم  قبل  سنتين 
وهو ما تستخلص معه المحكمة توافر 
ذلك الشرط المتطلب لتطليق المدعي 
مـــن الــمــدعــى عــلــيــهــا، فــلــهــذه األســـبـــاب 
حــكــمــت الــمــحــكــمــة بــتــطــلــيــق الــمــدعــي 
مـــن الــمــدعــى عــلــيــهــا وألـــزمـــت الــمــدعــي 

بالمصاريف. 

ا�ستنادا اإلى قانون الزواج الهندي

�لمحكم�ة ت�أم�ر بتطلي�ق �آ�س�يوي من زوجته بع�د �أن هجرته 10 �س�نوات

عــاقــبــت الــمــحــكــمــة الـــكـــبـــرى الــجــنــائــيــة شــابــيــن 
ديـــنـــار عن  وتــغــريــمــهــمــا 3 آالف  5 ســـنـــوات  بــالــســجــن 
تهمتي االتجار وتعاطي المواد المخدرة، فيما عاقبت 
صديقتهما األوروبية بالحبس مدة 6 أشهر وإبعادها 
أثناء  أحدهما  رفقة  ضبطها  بعد  الــبــالد  عــن  نهائيا 

تعاطي المخدرات بأحد الفنادق.
كانت معلومات سرية قد وردت إلى إدارة مكافحة 
ــيـــوي الـــمـــواد  الـــمـــخـــدرات تــفــيــد بــتــرويــج شــخــص آسـ
المخدرة مستخدما طريقة البريد الميت في ترويج 
وتسلم  بنقل  األشــخــاص  بعض  وتكليف  الــمــخــدرات 
األمــــــــوال، حــيــث تـــواصـــل مــعــه مـــصـــدر ســــري وطــلــب 
منه  فطلب  ديــنــارا   70 بقيمة  الشبو  مــادة  شــراء  منه 
األماكن  بأحد  بــجــوار شجرة  المبلغ  وضــع  اآلســيــوي 
العامة بمنطقة المحرق، حيث توجه المصدر السري 
بالفعل إلى المكان المتفق عليه ووضع المبلغ وظل 
مراقبا للمكان إلى أن حضرت سيارة نزل منها شخص 

ووضع علبة سجائر وأخذ األموال وغادر.
وتفتيشه  إلى هويته  التوصل  تم  المتهم  وبتتبع 
أكياس من  إلى  باإلضافة  المصور  المبلغ  وعثر على 
المخدرة  المادة  اعترف بنقل  المخدرة، حيث  المادة 
الثاني  المتهم  واعترف على صديقه  لصالح آسيوي 
الــــذي كـــان بــرفــقــتــه فـــي الــســيــارة أثـــنـــاء نــقــل الــمــادة 

لمقر  أمنية  قوة  فتوجهت  األمــوال،  وتسلم  المخدرة 
المتهم الثاني بأحد الفنادق حيث طرقت قوات األمن 
غرفة المتهم الثاني ففتحت صديقته األوروبية التي 
الــمــخــدرات  الــغــرفــة لتعاطي  بــوجــودهــا فــي  اعــتــرفــت 
رفقة المتهم الثاني الذي تم ضبطه الحقا واعترف 

المتهمان بترويج المادة المخدرة وتعاطيها.
وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في 13 يناير 
والثاني  األول  المحرق  محافظة  أمــن  بــدائــرة   2021
حازا وأحرزا مادة مخدرة ميتامفيتامين بقصد البيع 
في غير األحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت إلى 
المؤثر  وأحـــرزا  حــازا  أنهما  والثالثة  الثاني  المتهم 
المصرح  األحـــوال  غير  فــي  التعاطي  بقصد  العقلي 
عائدا  كونه  حال  الثاني  إلى  أسندت  كما  قانونا،  بها 
حاز وأحرز بقصد التعاطي المادة المخدرة وحاز مادة 

إباحية في وسيلة تقنية المعلومات.
وحــكــمــت الــمــحــكــمــة بــمــعــاقــبــة الــمــتــهــمــيــن األول 
آالف   3 وتغريمهما  سنوات   5 مــدة  بالسجن  والثاني 
فــيــمــا قضت  والــتــعــاطــي،  االتـــجـــار  ديــنــار عــن تهمتي 
عن  أشهر   6 مدة  بالحبس  الثالثة  المتهمة  بمعاقبة 
نهائيا  وإبعادها  دينار   100 وتغريمها  التعاطي  تهمة 
الــبــالد عــقــب تنفيذ الــعــقــوبــة وأمــــرت بــمــصــادرة  عــن 

المضبوطات. 

�ل�سجن 5 �سنو�ت ل�س�بين لترويج �ل�سبو وحب�س �سديقتهم� �لأوروبية 6 اأ�سهر

األســتــاذ  البحرين  جامعة  رئــيــس  أصـــدر 
بتشكيل  قــرارًا  يوسف حمزة  ريــاض  الدكتور 
الــمــســؤول عــن حــســابــات  لــجــنــة تحقيق مــع 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي لــجــامــعــة  ــواصــ ــتــ مــــواقــــع الــ
ــه عـــن الــعــمــل الــــى حين  ــافـ ــقـ الــبــحــريــن وإيـ

وذلك  التحقيق،  لجنة  أعمال  من  االنتهاء 
أبداه من تعليقات غير مسؤولة على  إثر ما 
حسابات مواقع التواصل االجتماعي التابعة 
ــام الـــدراســـي  ــعـ ــول إجـــــــراءات الـ لــلــجــامــعــة حــ

الجديد بالجامعة.

�إي����ق�����ف م�������س���وؤول م���و�ق���ع �ل��ت��و����س��ل 

�لج����ت����م�����ع����ي ب���ج����م���ع���ة �ل���ب���ح���ري���ن

قاد خالف على 700 دينار بين آسيوي وصديقه 
نهائيا عن  وإبــعــاده  ســنــوات   3 بسجنه  الحكم  إلــى 
البالد، حيث لجأ إلى خطف المجني عليه وحجز 
أن  الهملة قبل  حريته في إحدى الشقق بمنطقة 

يتمكن األخير من الفرار وإبالغ الشرطة.
وكان المجني عليه قد أبلغ أن أحد المتهمين 
إلى  التوجه  منه  وطلب  آخــريــن  رفقة  إليه  حضر 
من  كــان  فما  رفــض  أنــه  إال  الهملة  بمنطقة  شقة 
وأجبره على  بالضرب  عليه  اعتدى  أن  إال  المتهم 
بحيازته، حيث  كــان  بسكين  وهـــدده  ســيــارة  دخـــول 
الهملة  بمنطقة  الــشــقــق  إحـــدى  إلـــى  بــه  تــوجــهــوا 
للضرب  تــعــرض  أن  بــعــد  يــومــيــن محتجزا  ومــكــث 
إلى أن تمكن من الهرب عن طريق إحدى النوافذ 
وتوجه إلى أحد الكراجات طالبا مساعدة العامل، 
ــة شــرطــة بــالــصــدفــة  ــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــرت دوريـ

وتوجه إليها وسرد لهم الواقعة.
وتمكنت القوات األمنية من ضبط المتهمين 
حــيــث اعـــتـــرف الــمــتــهــم األول بــأنــه عــلــى خــالفــات 
األخير  استولى  حيث  عليه،  المجني  مــع  سابقة 
المبلغ فخطفه  بــإرجــاع  يقم  ولــم  دينار   700 على 
إلى الشقة رفقة آخر وقاما بأخذ هاتفه ومبلغ 100 

دينار كان بحوزة المجني عليه وكان غرض حصوله 
آخر  اعترف  المجني عليه، فيما  المبلغ من  على 

بالواقعة وأنكر الثالث االشتراك معهم.
فــأســنــدت الــنــيــابــة إلـــى الــمــتــهــمــيــن أنــهــم في 
المجني  مــجــهــول  وآخـــر  خــطــفــوا   2021 مـــارس   5
كونهما  وحـــال  الــقــوة،  استعمال  طــريــق  عــن  عليه 
شخصين فأكثر حجزا حرية المجني عليه بغير 
وجه حق قانوني وسرقا المال المنقول المملوك 

للمجني عليه وكان ذلك من مسكنهم.
وقـــالـــت الــمــحــكــمــة إنـــهـــا اســتــعــرضــت وقــائــع 
ــام الــمــتــهــم  ــهــ ــي اتــ الــــدعــــوى وأحـــاطـــهـــا الـــشـــك فــ
الثالث الذي تمسك بإنكار االشتراك في الواقعة 
باإلضافة إلى ما أقر به المجني عليه بأن المتهم 
الثالث لم يقم باالعتداء عليه ولم يشترك فيما 
قـــام بـــه الــمــتــهــمــان اآلخـــــران مـــن أفـــعـــال ومـــن ثم 
الجرائم  ثبوت  المحكمة في  الشك وجــدان  ساور 
الــتــي اتــهــم الــمــتــهــم بــارتــكــابــهــا، ولـــهـــذه األســبــاب 
قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين األول والثاني 
البالد  عــن  بإبعادهما  وأمـــرت  ســنــوات   3 بالسجن 
مما  الثالث  المتهم  وبــراءة  العقوبة  تنفيذ  عقب 

نسب إليه من اتهام.

�آ�سيوي يخطف �سديقه مدة يومين ب�سبب 700 دين�ر

بتل����في�ت  �س�ي��رت����ين  ت�س���رر 

�لحم�ر�ء �لإ�س��رة  تج��وز  ب�س�بب 

كتب عبد األمير السالطنة:

أمــس )األربــعــاء(  إثــر حــادث مــروري وقــع صباح  تضررت مركبتان بتلفيات 
نتيجة تجاوز اإلشارة الحمراء.

كان يقود سيارته على  أن بحرينيا  إلى  األولية للحادث  التفاصيل  وتشير 
إلى  وأثناء وصوله  أمس  الحادية عشرة من صباح  الساعة  في  الجنبية  شــارع 
اإلشارة الضوئية لمدخل البديع اصطدم بسيارة أخرى يقودها بحريني آخر، 
نتج عن ذلك تضرر المركبتين بتلفيات إحداهما كبيرة من دون وقوع إصابات، 

وجاء الحادث بسبب تجاوز أحد السائقين اإلشارة الحمراء.
ــة المركبتين،  وقـــد حــضــر فـــور وقـــوع الـــحـــادث شــرطــة الـــمـــرور وتــمــت إزاحــ
وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة السائق الذي تجاوز اإلشارة 

} تضرر سيارتين في حادث مروري.الحمراء.

آل  الشيخة مي بنت محمد  استقبلت معالي 
خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار أمس 
آل خليفة سفير مملكة  بن عبداهلل  الشيخ خالد 
المتحدة،  العربية  اإلمـــارات  دولــة  لــدى  البحرين 
ولذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي ما بين 

البلدين الشقيقين.
خليفة  آل  محمد  بــنــت  مــي  الشيخة  وأكــــدت 
في  البحرين  لسفراء  الدبلوماسي  العمل  أهمية 
تعزيز العالقات ما بين المملكة وبقية دول العالم، 
ــاء بــالــعــالقــات  ــقــ ــدور الــســفــيــر فـــي االرتــ ــ مــشــيــدة بـ

وأطلعت  ــارات.  ــ واإلمــ الــبــحــريــن  بــيــن  مــا  الثقافية 
الــشــيــخ خــالــد بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة عــلــى آخــر 
الــوطــنــي البحريني  الــجــنــاح  الــعــمــل فــي  تــطــورات 
في إكسبو 2020 دبي واستعدادات الهيئة لالفتتاح 

مطلع أكتوبر القادم.
للشيخة  شكره  عــن  السفير  أعــرب  مــن جهته 
مـــي بــنــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة عــلــى جـــهـــودهـــا في 
الــتــرويــج لــلــصــورة الــثــقــافــيــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
مؤكدا دعمه المستمر لمشاريع الهيئة وبرامجها 

ولمشاركة البحرين في إكسبو 2020 دبي.

�أهمية �لعمل �لدبلوم��سي رئي�س هيئة �لثق�فة توؤكد 

ل�س�فر�ء �لبحري�ن ف�ي تعزي�ز �لعالق��ت م�ع �لع�ل�م

} رئيسة هيئة الثقافة خالل لقاء سفير البحرين لدى اإلمارات.

ــور مــحــمــد مـــبـــارك بن  ــتـ ــدكـ اجــتــمــع الـ
أحمد المدير العام لشؤون المدارس رئيس 
للمعلمين  الــبــحــريــن  كــلــيــة  إدارة  مــجــلــس 
النتائج  أعــلــى  حــقــقــوا  الــذيــن  بالمعلمين 
التي  المسابقة  ضمن  التقييم  عملية  في 
طرحتها الكلية بالتنسيق مع وزارة التربية 
والتعليم وجهاز الخدمة المدنية لالنتقال 
بكلية  وتــدريــس  بحث  مساعد  وظيفة  إلــى 
عميد  بحضور  وذلــك  للمعلمين،  البحرين 
تيد  الــدكــتــور  التقييم  لجنة  رئيس  الكلية 

بورينتون. 
الكلية  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  بـــدأ  وقـــد 
المستحقين  المعلمين  بتهنئة  االجتماع 
ــيــــة  ــاديــــمــ ــيــــفــــة األكــ ــتــــقــــال إلـــــــى الــــوظــ لــــالنــ
بــالــكــلــيــة، مــشــيــًدا بــمــا قــدمــوه مــن مستوى 
الــتــفــوق على  مـــن  مــكــنــهــم  األداء  فـــي  عـــال 
العشرة  الــشــواغــر  فــي  المتنافسين  جميع 
ــبــــل الـــكـــلـــيـــة رغـــــم قـــوة  ــ الـــمـــطـــروحـــة مــــن ِق
مستويات أغلب المتقدمين، مشيًرا إلى أن 
ذلك يأتي كخطوة غير مسبوقة منذ تأسيس 
التوسع  خطة  تنفيذ  نحو  وســعــًيــا  الكلية، 
ــداف الــحــكــومــيــة الــمــدرجــة في  ــ ضــمــن األهـ
مبادرات اإلطار الموحد للبرامج الحكومية 
لالستثمار  ا  فعلّيً وتطبيًقا  األولــويــة،  ذات 
الــمــؤهــل لتطوير  الــبــحــريــنــي  الــعــنــصــر  فــي 
مخرجات التعليم، وفق توجيهات المجلس 

برئاسة  والتدريب  التعليم  لتطوير  األعلى 
خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو 

نائب رئيس مجلس الوزراء. 
ــارك بن  ــبـ ــرق الـــدكـــتـــور مــحــمــد مـ ــطـ وتـ
أحمد إلى التنسيق الذي يجري مع جهاز 
الخدمة المدنية الستكمال متطلبات نقل 
مساعد  وظيفة  إلى  المتأهلين  المعلمين 
للمعلمين  البحرين  بكلية  وتدريس  بحث 
خالل الفترة المقبلة، متمنًيا لهم جميًعا 

الجديدة،  األكاديمية  التوفيق في مهامهم 
وفــــي االســـتـــفـــادة مــمــا تــقــدمــه الــكــلــيــة من 
يسهم  وتــدريــب  وبحثية  أكــاديــمــيــة  خــبــرات 
العليا  دراســاتــهــم  الستكمال  إعــدادهــم  فــي 
في المستقبل، معبًرا في الوقت نفسه عن 
التي  التقييم  لجنة  أعضاء  لجميع  شكره 
عملية  على  وشفافية  مهنية  بكل  أشــرفــت 
لالنتقال  الــمــتــقــدمــيــن  المعلمين  تقييم 
أقصى  تحقيق  من  وتمكنت  الوظيفة،  إلى 

درجــــــــات الــــدقــــة فــــي تـــحـــديـــد الــمــعــلــمــيــن 
المتأهلين. 

بورينتون  تيد  الدكتور  عبر  جانبه  من 
رئــيــس  للمعلمين  الــبــحــريــن  كــلــيــة  عــمــيــد 
بهذه  البالغة  ســعــادتــه  عــن  التقييم  لجنة 
عمل  تطوير  طريق  على  المهمة  الخطوة 
الــكــلــيــة، وعــــن ثــقــتــه فـــي قـــــدرة مــســاعــدي 
اإلسهام  في  المرتقبين  والتدريس  البحث 
فــي دفـــع مــســيــرة الــكــلــيــة نــحــو الــمــزيــد من 
التطوير، مقدًما شكره إلى رئيس وأعضاء 
مجلس إدارة الكلية على كل ما تلقاه الكلية 

من دعم ومساندة وتوجيه. 
جدير بالذكر أن المعلمين المتأهلين 
بكلية  وتـــدريـــس  بــحــث  كــمــســاعــدي  للعمل 
محمد  األســتــاذ  هــم:  للمعلمين  البحرين 
ــاذة مــديــحــة مسعد  ــتــ جــعــفــر حــســن، واألســ
الحمادي،  خليفة  أحمد  واألســتــاذ  أحــمــد، 
مهدي،  مصطفى  سيد  فاطمة  واألســتــاذة 
واألستاذة زهرة عبدالعظيم أحمد يوسف، 
واألستاذة  الجزاف،  غانم  أسماء  واألستاذة 
ــادي، واألســــتــــاذة زيــنــب  إنـــجـــود خـــالـــد الــــحــ
إبراهيم، واألستاذة صديقة محمد  محمد 
خميس،  علي  محمد  واألستاذ  النامليتي، 
وجــمــيــعــهــم مـــن خــريــجــي كــلــيــة الــبــحــريــن 
لــلــمــعــلــمــيــن الــعــامــلــيــن حــالــًيــا بــالــمــدارس 

الحكومية. 

بعد انتهاء عملية التقييم

رئي�س مجل�س �إد�رة كلية �لبحرين للمعلمين يجتمع ب�لمت�أهلين لالنتق�ل �إلى �لكلية 

اأ�سا�س��ي ف��ي عملي��ة تطوي��ر الكلي��ة  اال�س��تثمار ف��ي العن�س��ر البحرين��ي الموؤه��ل ج��زء 

} جانب من اجتماع مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين.

�س�بق  ن��زي��ل  وف����ة  �دع������ء�ت  �ل�����س��ح��ة: 

�سحيح�ة غي�ر  مفبرك�ة  و�لت�أهي�ل  ب�لإ�س�الح 
الــصــحــة  وزارة  تـــابـــعـــت 
بـــاهـــتـــمـــام بـــالـــغ االدعـــــــــاءات 
المغلوطة بشأن وفاة شخص 
ــاس«،  يــدعــى »مــحــمــد عــلــي نـ
وتود الوزارة أن تؤكد أن هذه 
صحيحة  غــيــر  الــمــعــلــومــات 

جملة وتفصيال.
بالغ  عن  الـــوزارة  وعبرت 
ــتــــم تــــداولــــه  ــا يــ ــا لــــمــ ــهــ أســــفــ

ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــى وســـــــائـــــــل الـ ــ ــلـ ــ عـ
ــدة أنــهــا  ــؤكــ االجـــتـــمـــاعـــي، مــ
الى  لإلساءة  يائسة  محاولة 
مـــلـــف حـــقـــوق اإلنــــســــان فــي 

مملكة البحرين.
الــصــحــة  وزارة  وأشـــــــارت 
الـــقـــطـــاع  ــجــــالت  ســ أن  الــــــى 
الـــصـــحـــي لــــم تــســجــل حــالــة 
وفاة بهذا االسم، األمر الذي 

الــوفــاة  واقــعــة  ان  الـــى  يشير 
تــلــك مــفــبــركــة وال صــلــة لها 
بأرض الواقع. إلى ذلك دعت 
مستخدمي  الــصــحــة  وزارة 
وسائل التواصل االجتماعي 
من  المعلومات  استقاء  الى 
مــصــادرهــا الــرســمــيــة، وعـــدم 
نــــشــــر وتـــــــــــــداول مــــثــــل هــــذه 

االدعاءات الباطلة.
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محميد احملميد

أول السطر:
مطلوب من مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الجديد.. 
البحرينية، وتحديد هدف  بالكرة  للنهوض  يعلن عن خطة عمل  أن 
محدد لتحقيقه، كإعداد فريق وطني شاب، مع االهتمام بالناشئة.. 

فال تزال الجماهير بانتظار بطولة جديدة بعد كأس الخليج.     
للعلم فقط:

مطلع الشهر الجاري »سبتمبر« بدأت مملكة البحرين في تطبيق 
الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مــن »نــظــام حــمــايــة األجــــور« الــخــاص للمؤسسات 
بيان  العمل  ســوق  تنظيم  نتمنى من هيئة  499 عامال..  إلــى   50 ذات 
التزام المؤسسات بالنظام، علما بأنه في يناير المقبل ستبدأ  مدى 
المرحلة الثالثة لتطبيق النظام على المؤسسات ذات 1 إلى 49 عامال.

الصحافة الوطنية.. وماذا بعد..؟؟:
أخبار  تحرير  رئيس  عبدالرحمن..  »أنــور  األستاذ  كشف  أن  منذ 
الخليج« عن معاناة الصحافة البحرينية، وحاجتها للدعم ومعالجة 
األوضــاع، من أجل ديمومة واستمرارية عمل الصحافة الوطنية، في 
كورونا،  جائحة  مع  تضاعفت  عديدة،  وتحديات  كثيرة،  معوقات  ظل 
بالصحافة،  والعاملين  الصحفيين  أرزاق  على  للمحافظة  وحرصا 
البحرينية  الــصــحــفــيــة  اإلدارات  كــل  أن  يــبــدو  تــســريــحــهــم..  وتــجــنــب 
المعنية، وخاصة  أجمعت على األمــر.. وبانتظار تحرك من الجهات 

وزارة شؤون اإلعالم.
جمعية الصحفيين البحرينية، بمجلس إدارتها الجديدة عليها 
الحالية معالجة  دورتها  أنجزت في  ولو  مسؤوليات وواجبات وطنية، 
فإنها  الجديد،  الصحافة  قانون  إقــرار  دعــم  مع  الصحفية،  المعاناة 
وفــي ظل  ذلـــك،  وبـــدون  الــقــادمــة،  لــلــدورة  الثقة  تجديد  لها  ستكتب 
الفعاليات  إقــامــة  مــن  والــتــطــلــعــات،  األهــــداف  هــوامــش  على  التركيز 
والدورات والبرامج، فإن الجمعية لن تحقق آمال وطموحات الجسم 

الصحفي وما يعانيه حاليا. 
ربما من األولى كذلك اليوم، أن تجتمع الجمعية مع وزارة شؤون 
اإلعالم، ومع اللجنة الوزارية المعنية بشؤون اإلعالم، وأن تنتقل من 
مرحلة االجتماعات واللقاءات، وكشف الحال واألوضاع والتشخيص، 
منهجية  وضع  يتم  وأن  والمعالجات،  والحلول  التنفيذ  مرحلة  إلى 
وندب  »مكلمة«  إلــى  الجمعية  اجتماعات  تحولت  وإال  ملزمة..  عمل 

الحال والشكوى، دون حل، وصوال إلى وضع غير مرغوب فيه.
لقد قرع األستاذ »أنور عبدالرحمن« جرس اإلنذار.. وتبعه جميع 
أم  الجمعية  هــل  سيستجيب؟  مــن  ولــكــن  بــالــصــحــف..  الــمــســؤولــيــن 
يده  رفــع  المتضرر  وعلى  عليه،  هو  كما  الحال  سيبقى  أم  الــــوزارة..؟ 

إلى السماء..؟؟
مالحظة واجبة:

الفاضل  األعمال  رجل  أطلقها  التي  تلك  وذكية،  جميلة  مبادرة 
تكريم  في  للسيارات«،  »مونتريال  مؤسسة  صاحب  الشيخ«  »إبراهيم 
تقديرا  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي  والناشطين  اإلعــالمــيــيــن 
لـــدورهـــم الــوطــنــي والــمــجــتــمــعــي.. نتمنى الــمــزيــد مــن هـــذه األفــكــار 

الحضارية والمجتمعية.
آخر السطر:

مــراســل قــنــاة الــجــزيــرة الــقــطــريــة يــقــول: ))إن قــــدرة قــطــر على 
استضافة الالجئين األفغان داللة على قدرتها في استضافة وتنظيم 
للبهرجة  محال  اإلنساني  العمل  يصبح  حينما  الــعــالــم..!!((..  كــأس 
الــقــطــريــة.. ألنــهــا تنطبق  الــجــزيــرة  لــالزدواجــيــة، فتش عــن  ومقياسا 
ليسوا  اإلنسانية..  عن  الكثير  يعلمون  الذين  »أولــئــك  عــبــارة:  عليها 

دائما بشرا«.. من كتاب )ننظر في السكون( للكاتب دونالد هيكس. 

malmahmeed7@gmail.com

ال�صحافة الوطنية.. 

وماذا بعد..؟؟

وفي مستهل اللقاء رحب 
ســمــو الــمــحــافــظ بــالــحــضــور، 
ــــرص الــمــحــافــظــة  مــــؤكــــدًا حـ
ــتــــواصــــل مــع  عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــ
وتلبية  والمواطنين  األهالي 
وذلك  التنموية  احتياجاتهم 
ضــــمــــن الـــــــرؤيـــــــة الــــســــديــــدة 
لـــحـــضـــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، 
ودعم صاحب السمو الملكي 
األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة ولـــــي الـــعـــهـــد رئــيــس 
ــلــــس الــــــــــــــــــوزراء، وذلــــــك  مــــجــ
لمواكبة التطلعات الرائدة في 
األمنية  الــمــجــاالت  مختلف 

والخدمية واالجتماعية.
وأكد سموه أن المحافظة 
ــج الـــــتـــــواصـــــل مــع  ــهــ ــع نــ تــــضــ
أولــويــات  األهـــالـــي عــلــى رأس 
عــمــلــهــا مـــن خـــالل اســتــقــبــال 
الــواردة  واحتياجاتهم  آرائهم 
ــلــــف الـــــقـــــنـــــوات  ــتــ ــخــ عـــــبـــــر مــ
ــة والـــمـــنـــصـــات  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ االلــ
الـــــــذكـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــي وفـــــرتـــــهـــــا 
إطــار  فــي  وذلـــك  المحافظة، 
االستمرار في تحقيق المزيد 
من التطلعات التي تعزز من 

المجتمعية  الــشــراكــة  مــبــدأ 
من  سلسلة  تبني  خـــالل  مــن 
الهادفة  والبرامج  المبادرات 
مع مختلف الجهات األمنية.
كــمــا أكــــد ســمــو مــحــافــظ 
ــة  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ ــة الــ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
تــــحــــرص  الــــمــــحــــافــــظــــة  أن 
بــشــكــل مــســتــمــر عــلــى تــعــزيــز 
ــل الـــمـــيـــدانـــي الــــذي  ــواصـ ــتـ الـ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ يــــعــــد ركــــــيــــــزة أسـ
خالل  مــن  المحافظة،  عمل 
الميدانية  الــزيــارات  مواصلة 
والجوالت التفقدية لالطالع 
المواطنين  احتياجات  على 
ومـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة مـــــســـــتـــــجـــــدات 
حــزمــة الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة 

والمستدامة للمحافظة.
ــو  ــمــ كـــــــمـــــــا اســـــــتـــــــمـــــــع ســ
ــافــــظ إلـــــــى عـــــــدد مــن  ــمــــحــ الــ
الـــمـــالحـــظـــات والــمــقــتــرحــات 
األمـــــــــنـــــــــيـــــــــة والـــــــخـــــــدمـــــــيـــــــة 
واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة مـــــــن قـــبـــل 
ــدًا الــمــتــابــعــة  ــؤكــ األهــــالــــي، مــ
الــحــثــيــثــة لــكــل الــمــالحــظــات 
التنسيق  خـــالل  مــن  الـــــواردة 
والــــمــــتــــابــــعــــة مــــــع الـــجـــهـــات 
ــي تــســهــم فــي  ــتـ الـــخـــدمـــيـــة الـ
الــحــضــاريــة  الـــصـــورة  تحقيق 

ــــف مـــــنـــــاطـــــق  ــلــ ــ ــتــ ــ ــخــ ــ فـــــــــــي مــ
وفــي  الــجــنــوبــيــة.  المحافظة 
االفــتــراضــي  المجلس  خــتــام 

عــبــر الـــحـــضـــور عـــن شــكــرهــم 
الدائم  للتواصل  وتقديرهم 
الــــذي يــولــيــه ســمــو مــحــافــظ 

ــة  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ ــة الــ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
المجلس  لألهالي من خالل 
االفــــــــتــــــــراضــــــــي والــــــقــــــنــــــوات 

االلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة 
احتياجاتهم  على  والــوقــوف 

وتحقيق تطلعاتهم.

محافظ الجنوبية: التوا�سل نهج  را�سخ لمتابعة احتياجات الأهالي

} محافظ الجنوبية خالل االجتماع.

التقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ 
المحافظة الجنوبية، عن بعد عبر تقنية االتصال المرئي من خالل 
مختلف  من  والمواطنين  األهالي  من  عددا  االفتراضي،  المجلس 
الدوسري  ثامر  عيسى  العميد  بحضور  وذلــك  المحافظة،  مناطق 

نائب المحافظ وعدد من الضباط والمسؤولين بالمحافظة.

الملك  مستشفى  أطلق 
ــي تــطــبــيــقــه  ــعـ ــامـ ــجـ ــد الـ ــمـ حـ
ــه الــمــجــانــي عبر  الـــخـــاص بـ
لتحسين  الــذكــيــة  األجـــهـــزة 
ــودة الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة  ــ جـ
ــى والــــــــزائــــــــريــــــــن؛  ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
اإلداريــة  لــإجــراءات  تسهياًل 
ولضمان  المتخذة  والطبية 
ــة  ــســــالمــ تـــطـــبـــيـــق أســــــــس الــ
ــيـــق مــفــهــوم  ــة وتـــحـــقـ ــامــ ــعــ الــ
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي الــذي 
مـــن شــأنــه الــمــحــافــظــة على 
المستشفى  مراجعي  صحة 
وسالمته. صرح بذلك اللواء 
طــبــيــب الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــن 
قائد  خليفة  آل  اهلل  عــطــيــة 
ــلــــك حــمــد  ــمــ مـــســـتـــشـــفـــى الــ

الجامعي.
في حين قال المدير العام للشؤون الطبية العقيد بروفيسور هشام 
حسن إن اإلدارة حرصت على إنشاء تطبيقها الخاص بها وذلك سعيا 
عام  بشكل  المجتمع  لخدمة  وتسخيرها  والتحديث  التطور  لمواكبة 
الصحية  والــرعــايــة  الطبية  الخدمة  لتقديم  خــاص  بشكل  والــمــرضــى 

المتكاملة لكل المراجعين.
الــمــعــلــومــات الصحية  الــدكــتــور محمد هـــالل مــديــر نــظــم  وأضــــاف 
التنبيه  أهمها  عديدة  مميزات  على  يحتوي  التطبيق  أن  بالمستشفى 
إلى  يــؤدي  ما  التطبيق،  طريق  عن  فقط  المرضى  بمواعيد  والتذكير 
إمكانية  إلــى  باإلضافة  الهاتف،  عبر  النصية  الرسائل  عــن  االستغناء 
البحث بين أكثر من 70 طبيبا في كل التخصصات، والتعرف على آخر 
الباقات والعروض التي يقدمها المستشفى ومختلف األخبار والنصائح 

الطبية التي يقدمها االستشاريون.
ــار الــدكــتــور هـــالل إلـــى أنـــه يــجــب عــلــى الــمــراجــعــيــن والــمــرضــى  وأشــ
التأكد من بياناتهم الخاصة والتأكد من مطابقة رقم الهاتف المتوافر 
في السجالت الطبية الخاصة بالمريض عند تحميل التطبيق؛ وذلك 

للتأكد من هويته ضمانا لخصوصية المعلومات وسريتها.
وتحديث  تطوير  على  جــار  العمل  أن  المستشفى  إدارة  ذكــرت  كما 
الــتــطــبــيــق حــيــث إنــــه ســيــشــمــل قــريــبــا خــصــائــص أخــــرى ســتــضــاف إلــى 
وإعــــادة جدولتها  إلــكــتــرونــيــا  الــمــواعــيــد  وإلــغــاء  أهــمــهــا حــجــز  التطبيق 
الوصفات  المختصة واالطــالع على  للعيادات  المرضى  زيــارات  ومعرفة 
الطبية واألدوية المصروفة للمريض، والحصول على التقارير الطبية 
سهولة،  بكل  للمريض  الطبي  الملف  وتصفح  مــريــض  بكل  الــخــاصــة 

باإلضافة إلى نتائج الفحوصات المخبرية والتراسل الفوري.
المتوافرة  الخصائص  جميع  مــن  الــقــصــوى  االســتــفــادة  ولــضــمــان 
مجانا  بالمستشفى  الخاص  التطبيق  تحميل  اآلن  يمكنك  بالتطبيق 
 King إدخـــــال  عــبــر   Apple store/ google play خــــالل  مـــن 
مسح  خــالل  من  أو   ،KHUH أو   Hamad University Hospital

.QR رمز
الجدير بالذكر أن تطبيق مستشفى الملك حمد الجامعي يعتبر 
المراجعين والمرضى للحصول على الخدمات  منصة صحية لخدمة 
تحسين مستوى جودة خدمات  بهدف  ومتكاملة  ومرنة  بطريقة سهلة 

الرعاية الصحية المقدمة لهم.

تطبيق يطلق  الجامعي«  »حمد 

التذكي�ر بم�واع��يد الم��ر�سى

في إنجاز كبير على صعيد العمل النقابي والعمالي لمملكة البحرين 
ولالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين فاز يعقوب يوسف محمد رئيس 
منظمة  إدارة  مجلس  بعضوية  البحرين  عمال  لنقابات  الحر  االتــحــاد 

العمل العربية للدورة 2023-2021.
وفي تصريحه له عقب الفوز، رفع رئيس االتحاد الحر لنقابات عمال 
حضرة  إلى  التبريكات  وأخلص  التهاني  أطيب  يوسف  يعقوب  البحرين 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
الكبير والغالي والذي تحقق لمملكة  الفوز  الــوزراء بمناسبة هذا  رئيس 
بصفة  البحرين  عمال  لنقابات  الحر  ولالتحاد  عامة  بصفة  البحرين 

خاصة.
وقال يعقوب: »إن هذا الفوز الذي تحقق اليوم هو بفضل توجيهات 
القيادة الحكيمة التي أتاحت للعمال في مملكة البحرين حريات نقابية 
الكثير  تسبق  وحقوقا  مكتسبات  العمال  ومنحت  مسبوقة  غير  وعمالية 
من دول المنطقة وهو ما ساهم في تعزيز التعاون والتنسيق مع أعضاء 
منظمة العمل العربية الذين منحوا ثقتهم اليوم لممثل مملكة البحرين 

في المنظمة«.
وأضاف أن هذا الفوز لم يأت من فراغ بل هو ثمرة جهد كبير وعمل 
البحرين  عمال  لنقابات  الحر  لالتحاد  التنفيذي  المجلس  بذله  دؤوب 
منذ تأسيسه حتى اآلن في سبيل تعزيز التعاون بين ممثلي العمال في 
مختلف الدول العربية في كل ما من شأنه خدمة العمال والشأن النقابي 

وخدمة الوطن وقضاياه العادلة.
العربية  منظمة  أعضاء  جميع  إلــى  والتقدير  الشكر  يعقوب  ووجــه 
أنه  مــؤكــدًا  العريقة،  المنظمة  هــذه  إدارة  بمجلس  عــضــوًا  اختياره  على 
من  مزيد  ببذل  الثقة  هــذه  تعزيز  على  المقبلة  الفترة  خــالل  سيعمل 
الجهد مع باقي أعضاء مجلس إدارة المنظمة لمزيد تطويرها بالشكل 
الذي يرضي طموحات جموع العمال العرب ويلبي تطلعاتهم ويستجيب 

لطموحاتهم.
ومنظمة العمل العربية هي إحدى المنظمات المتخصصة العاملة 
تعنى  متخصصة  عربية  منظمة  أول  العربية،  الــدول  جامعة  نطاق  في 

بشؤون العمل والعمال على الصعيد القومي.

مجل���س بع�سوي��ة  البحري��ن  ف��وز 

العربي���ة  العم���ل  منظم���ة  اإدارة 

وجــــــــه الـــــدكـــــتـــــور ســعــيــد 
التنفيذي  الرئيس  السماك 
له  الــمــغــفــور  مــركــز  لمؤسسة 
آل خليفة  بــن خالد  عــبــداهلل 
ــبـــرامـــج  لــجــنــة األنـــشـــطـــة والـ
الــــعــــامــــة بــــرئــــاســــة األســــتــــاذ 
ســعــد ســلــطــان الــعــلــي وذلـــك 
ــامـــل الفــتــتــاح  لــــإعــــداد الـــشـ
مــركــز الــمــغــفــور لــه بــــإذن اهلل 
آل خليفة  بــن خالد  عــبــداهلل 
لـــرعـــايـــة الـــوالـــديـــن الــمــزمــع 
كبار  لعموم  رسميًا  افتتاحه 
الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي الــمــمــلــكــة، 
ــي مــن  ــتــ هــــــذه الـــمـــؤســـســـة الــ
بـــرامـــج  تـــنـــفـــذ  أن  ــل  ــؤمــ ــمــ الــ
عصرية وحديثة لمنتسبيها، 
قدراتهم  تنمية  ما يسهم في 
ــادة  وطــاقــاتــهــم الــخــالقــة وإعــ
تأهيل خبراتهم وبناء المسن 
ــتـــدر إلعـــــادة  ــقـ ــمـ الـــنـــشـــط والـ
إسهاماته في مختلف أشكال 
الــتــنــمــيــة الــمــجــتــمــعــيــة مــن 

منطلق خبراته التراكمية.
افــتــتــاح  بــرنــامــج  أن  كــمــا 
الــــــمــــــركــــــز ســـــيـــــتـــــزامـــــن مـــع 
اســـتـــذكـــار إســـهـــامـــات ومـــآثـــر 
المستوى  عــلــى  لــه  الــمــغــفــور 
والــــــــوطــــــــنــــــــي والــــخــــلــــيــــجــــي 
والـــــعـــــربـــــي فــــــي الــــمــــجــــاالت 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ اإلســــالمــــيــــة واالجـ
واإلنسانية والسياسية، حيث 

ســيــتــم إصــــــدار كـــتـــاب خــاص 
ــوانـــب مـــن حــيــاتــه  يـــتـــنـــاول جـ
وعــدد  والعملية،  الشخصية 
ــيـــز،  ــتـــمـ إعـــــالمـــــي خـــــــاص ومـ
المغفور  لشخصية  وتقديرًا 
والمميزة  الفذة  اهلل  بــإذن  له 
ــي  ــنــ ــوطــ ــى الــــصــــعــــيــــد الــ ــ ــلـ ــ عـ
غالبية  اتــفــق  فــقــد  والــعــربــي 

التنظيمية  الــلــجــنــة  أعــضــاء 
ــذا االحـــتـــفـــال  ــ ــع هـ ــ عـــلـــى وضـ
ــايـــة إحـــدى  الــكــبــيــر تــحــت رعـ
الــــشــــخــــصــــيــــات الـــرئـــيـــســـيـــة 
ــدور  ــي الــمــمــلــكــة تـــقـــديـــرًا لـ فـ
الــمــغــفــور لـــه والـــــد الــجــمــيــع 
آل خليفة،  بن خالد  عبداهلل 
دعــــوة شخصيات  كــمــا ســتــتــم 

الــمــمــلــكــة ودول  رئــيــســيــة فـــي 
ــة  ــاصـ مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون وخـ
التي ارتبطت بحياة المغفور 
لـــه عــمــلــيــًا وشــخــصــيــا، ومــن 
يــتــوافــق مــوعــد  الــمــتــوقــع أن 
افتتاح مؤسسة مركز عبداهلل 
بنهاية  خليفة  آل  خــالــد  بــن 

أكتوبر القادم بإذن اهلل.

اف���ت���ت���اح م��وؤ���س�����س��ة م���رك���ز ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 

ق��ري��ب��ا ال���وال���دي���ن  ل���رع���اي���ة  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  خ���ال���د 

} اجتماع موؤ�ش�شة ال�شيخ عبدالله بن خالد.

ــز الــخــدمــة  ــراكــ عـــقـــدت لــجــنــة تــقــيــيــم مــ
الحكومية اجتماعها األول في الدورة الثالثة 
برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي 
اإللــكــتــرونــيــة،  والــحــكــومــة  الــمــعــلــومــات  لهيئة 
التقييم  لعملية  استعداداتها  مناقشة  بهدف 
الـــقـــادمـــة، فـــي ظـــل عــــودة جــمــيــع الــمــوظــفــيــن 
 ،%100 بنسبة  عملهم  مواقع  إلى  الحكوميين 
الستقبال  الحكومية  الــخــدمــة  مــراكــز  وفــتــح 

المراجعين.
ورحب القائد بأعضاء اللجنة، وأشاد بما 
بــذلــوه مــن جــهــود مــنــذ تــأســيــس الــلــجــنــة عــام 
مراكز  تقييم  برنامج  تأسيس  بغرض  2017م 
الخدمة الحكومية الذي يسهم في رفع كفاءة 
وتحفيز  التنافسية،  روح  وبــث  الــمــراكــز،  عمل 
واالبــتــكــار  اإلبــــداع  أجــل  مــن  عليها  القائمين 
في مجال خدمة العمالء في مملكة البحرين 
للمملكة  الرؤية االقتصادية  بما يتماشى مع 

وأهداف التنمية المستدامة.
بــعــد ذلـــك، اســتــعــرض الــقــائــد واألعــضــاء 
جدول  على  المدرجة  الموضوعات  من  عــددا 
تضمين  ضـــرورة  تأكيد  تــم  إذ  اللجنة،  أعــمــال 
 2021 لــعــام  الــثــالــثــة  لــلــدورة  التقييم  معايير 
فيروس  لمكافحة  الوطنية  الحملة  إرشـــادات 
كـــورونـــا، لــمــا لــهــذه اإلرشـــــادات مــن أهــمــيــة في 
المراجعين  وحــمــايــة  وضــمــان ســالمــة  تــعــزيــز 
والــمــوظــفــيــن الــعــامــلــيــن فـــي مـــراكـــز تــقــديــم 
الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة، وخـــصـــوصـــا فـــي ظل 

التواصل المباشر بين مقدم الخدمة والعميل 
ــارة  ــتـــوى األخــــضــــر لــــإشــ الـــمـــتـــاح فــــي الـــمـــسـ
الــضــوئــيــة، وهـــو مـــا يــســتــوجــب تــأكــيــد ارتــــداء 
لضمان  البالستيكية  الحواجز  ووضع  الكمام 
عدم انتقال العدوى، ويحتم أيضا أهمية ضم 
معيار جودة التواصل ضمن معايير التقييم. 

خطة  اجتماعها  خــالل  اللجنة  ناقشت 
تــنــفــيــذ الــتــقــيــيــم الــمــقــبــل لـــمـــراكـــز الــخــدمــة 
الــحــكــومــيــة والــبــرنــامــج الــزمــنــي الــــذي سيتم 
اللجنة  وراجــعــت  الخطة،  هــذه  تنفيذ  خالله 
الــمــعــايــيــر الــحــالــيــة لــلــتــقــيــيــم الـــمـــدرجـــة في 
الحكومية،  المراكز  اإلرشــادي لتقييم  الدليل 
وخصوصا  الـــقـــادم،  التقييم  تــحــديــث  بــهــدف 
فــي ظــل الــحــاجــة الســتــحــداث مــجــمــوعــة من 
من  المستجد  الــوضــع  مــع  تتمشى  المعايير 

بعد جائحة كورونا.
كـــمـــا أشـــــــادت الــلــجــنــة بـــجـــهـــود مــخــتــلــف 
الجائحة  المبذولة خالل  الحكومية  الجهات 
ــر الــــعــــديــــد مــن  ــيـ ــوفـ ــلـــى صـــعـــيـــد تـ ــا عـ ــمـ ــيـ السـ
ــدة قـــنـــوات، مع  خــدمــاتــهــا إلــكــتــرونــيــا عــبــر عــ
العالية  االستجابة  تحقيق  على  محافظتها 
لمختلف مالحظات واستفسارات ومقترحات 
الــعــمــالء، وهــو مــا أســهــم فــي ضــمــان استمرار 
طبيعية  بصورة  الحكومية  الخدمات  تقديم 
ودون أي تأثير، كما عزز من رضا واستحسان 
وذلك  خدمات  من  إليهم  يقدم  عما  العمالء 
مــن مالحظات  اللجنة  رصــدتــه  مــا  إطـــار  فــي 

التواصل  قنوات  عبر  والمقيمين  المواطنين 
االجتماعي، والتقارير التي جرى رفعها خالل 

الجائحة.
ــرقــــت الـــلـــجـــنـــة خــــــالل اجــتــمــاعــهــا  وتــــطــ
مراكز  تقييم  مــن  الحالية  ــدورة  الــ فــي  األول 
إلـــى إمــكــانــيــة انخفاض  الــخــدمــة الــحــكــومــيــة 
أن تخضع لعملية  التي يمكن  المراكز  أعــداد 

ارتفاع  إلــى  نظرا  الـــدورة  هــذه  التقييم خــالل 
نسبة التحول اإللكتروني في خدمات العديد 
من مراكز الخدمة الحكومية واعتمادها على 
القنوات اإللكترونية البديلة التي قلصت من 
إال في  الخدمة  العمالء الرتياد مراكز  حاجة 

بعض الحاالت االستثنائية.
وأعــــربــــت الــلــجــنــة فـــي خـــتـــام اجــتــمــاعــهــا 

الــحــكــومــيــة،  الــجــهــات  لــتــعــاون  تطلعاتها  عــن 
والتزامها بمعايير التقييم لرفع أعداد مراكز 
الــخــدمــة الــحــكــومــيــة الــحــاصــلــة عــلــى الــــدروع 
الــذهــبــيــة خــــالل الــــــدورة الـــقـــادمـــة نـــظـــرًا إلــى 
في  التقييم  بمعايير  الوعي  مستويات  ارتفاع 
ظل مرور أربع سنوات على إصدار دليل تقييم 

مراكز الخدمة الحكومية.

ل���ج���ن���ة ت��ق��ي��ي��م م����راك����ز ال���خ���دم���ة ال���ح���ك���وم���ي���ة ت��ب��ح��ث 

م��ع��اي��ي��ر اإر������س�����ادات ال��ح��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��م��ك��اف��ح��ة ك���ورون���ا 

} اجتماع لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية.
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لدى لقائه الرئي�س التنفيذي ل�سوق اأبوظبي.. وزير املالية:

خلق م�سارات جديدة للتعاون مع خمتلف املوؤ�س�سات املالية

اآل  خليفة  بن  �صلمان  ال�صيخ  اأكــد 

الوطني  واالقت�صاد  املالية  وزير  خليفة 

ودولة  البحرين  مملكة  يربط  ما  على 

من  ال�صقيقة  املتحدة  العربية  االإمــارات 

اأثمرت  مميزة،  تاريخية  اأخوية  عالقات 

واالقت�صادي  املايل  التعاون  و�صول  عن 

اإىل م�صتويات متقدمة، مبا يلبي تطلعات 

ال�صقيقني. موؤكًدا على  البلدين وال�صعبني 

اململكة من مقومات متعددة  به  ما تتمتع 

وبيئة جاذبة لال�صتثمارات وبنى تنموية 

بتنمية  واهتمامها  لالقت�صاد،  داعمة 

عرب  وحتفيزها  اال�صتثمارية  بيئتها 

�صعيها الدائم خللق م�صارات متجددة من 

املالية  املوؤ�ص�صات  خمتلف  مع  التعاون 

�صالح  يف  ي�صب  مبا  واال�صتثمارية، 

الوطني. االقت�صاد 

بح�صور  اأم�س،  لقائه  لدى  ذلك  جاء 

ال�صناعة  وزير  الزياين  را�صد  بن  زايد 

عبيد  حمد  �صعيد  وال�صياحة،  والتجارة 

ل�صوق  التنفيذي  الرئي�س  الظاهري 

االمارات  بدولة  املالية  لالأوراق  اأبوظبي 

رحب  اإذ  ال�صقيقة،  املتحدة  العربية 

ب�صعيد الظاهري، منوًها بالدور احليوي 

الدفع  يف  املالية  املوؤ�ص�صات  تلعبه  الذي 

التنمية االقت�صادية. بعجلة 

عدد  مناق�صة  جرى  اللقاء  وخــالل 

امل�صرتك،  االهتمام  ذات  املو�صوعات  من 

املالية  االأ�صواق  باأو�صاع  يتعلق  وما 

االإقليمية والعاملية، كما مت بحث الفر�س 

البلدين  بــني  ــواعــدة  ال اال�صتثمارية 

ال�صقيقني.

ال�سيخة مي تبحث املوا�سيع

الثقافية مع امل�ست�سار خالد بن اأحمد

ال�سيخة مي تبحث تعزيز التعاون

الثقايف مع الإمارات يف لقائها �سفري البحرين

 ا�صتقبلت ال�صيخة مي بنت حممد اآل خليفة رئي�صة هيئة 

البحرين للثقافة واالآثار يف مكتبها اأم�س االأربعاء املوافق 8 

نوفمرب 2021م، ال�صيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة م�صت�صار 

جاللة امللك لل�صوؤون الدبلوما�صية، حيث مت بحث املوا�صيع 

الثقافية التي تعك�س هوية البحرين ومكت�صباتها التاريخية 

واحل�صارية.

بال�صكر  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�صيخة   وتوّجهت 

لل�صيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة على جهوده امل�صتمرة يف 

املهم  الدور  على  موؤكدة  البحرين،  يف  الثقايف  العمل  دعم 

متتلكه  ملا  الرتويج  يف  الدبلوما�صي  العمل  به  يقوم  الذي 

اململكة من مقومات اإن�صانية وح�صارية.

 من جانبه اأ�صاد ال�صيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة بجهود 

هيئة البحرين للثقافة واالآثار يف حتقيق املنجزات الثقافية، 

موؤكًدا وقوفه اإىل جانب م�صاريع وبرامج الهيئة الرامية اإىل 

االرتقاء باحلراك الثقايف املحلي واإبراز ا�صم اململكة كمركز 

اإنتاج ح�صاري على امل�صتويات االإقليمية والعاملية.

رئي�صة  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�صيخة  ا�صتقبلت 

هيئة البحرين للثقافة واالآثار يف مقر الهيئة اأم�س االأربعاء 

اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�صيخ  2021م  �صبتمرب   8 املوافق 

العربية  االإمارات  دولة  لدى  البحرين  �صفري مملكة  خليفة 

املتحدة؛ ولذلك لبحث �صبل تعزيز التعاون الثقايف ما بني 

البلدين ال�صقيقني.

اأهمية  على  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�صيخة  واأكدت 

العالقات  تعزيز  يف  البحرين  ل�صفراء  الدبلوما�صي  العمل 

ما بني اململكة وبقية دول العامل، م�صيدة بدور ال�صفري يف 

واالإمارات.  البحرين  بني  ما  الثقافية  بالعالقات  االرتقاء 

واأطلعت ال�صيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة على اآخر تطورات 

العمل يف اجلناح الوطني البحريني يف اإك�صبو 2020 دبي 

وا�صتعدادات الهيئة لالفتتاح مطلع اأكتوبر القادم.

بنت  مي  لل�صيخة  �صكره  عن  ال�صفري  اأعرب  جهته  من 

حممد اآل خليفة على جهودها يف الرتويج لل�صورة الثقافية 

الهيئة  مل�صاريع  امل�صتمر  دعمه  موؤكًدا  البحرين،  ململكة 

وبراجمها ومل�صاركة البحرين يف اإك�صبو 2020 دبي.

جلنة تقييم مراكز اخلدمة احلكومية تعقد اجتماعها الأول يف الدورة احلالية

رفع عدد مراكز اخلدمة احلكومية ذات الدروع الذهبية بالدورة القادمة

اخلدمة  مراكز  تقييم  جلنة  عقدت 

الدورة  يف  االأول  اجتماعها  احلكومية 

الثالثة برئا�صة حممد علي القائد الرئي�س 

واحلكومة  املعلومات  لهيئة  التنفيذي 

ا�صتعداداتها  مناق�صة  بهدف  االإلكرتونية، 

عودة  ظل  يف  القادمة،  التقييم  لعملية 

مواقع  اإىل  احلكوميني  املوظفني  جميع 

مراكز  وفتح   ،%100 بن�صبة  عملهم 

اخلدمة احلكومية ال�صتقبال املراجعني.

يف م�صتهل اللقاء، رحب القائد، باملمثل 

ال�صيخ  املدنية  اخلدمة  جهاز  عن  اجلديد 

ان�صم  الذي  خليفة،  اآل  دعيج  بن  معاذ 

حديثا للجنة بعد تعيني جمال عبدالعزيز 

تنظيم  لهيئة  تنفيذيا  رئي�صا  العلوي 

�صوق العمل، م�صيًدا يف الوقت نف�صه بكل 

فرتة  طوال  العلوي  بذلها  التي  اجلهود 

ت�صيري  الفاعلة يف  وم�صاهمته  ع�صويته، 

عملية التقييم خالل الدورات ال�صابقة.

اللجنة،  باأع�صاء  القائد  رحب  كما 

تاأ�صي�س  واأ�صاد مبا بذلوه من جهود منذ 

تاأ�صي�س  بغر�س   2017 عام  يف  اللجنة 

احلكومية  اخلدمة  مراكز  تقييم  برنامج 

املراكز،  عمل  كفاءة  رفع  يف  ي�صهم  الذي 

القائمني  وحتفيز  التناف�صية،  روح  وبث 

عليها من اأجل االإبداع واالبتكار يف جمال 

مبا  البحرين  مملكة  يف  العمالء  خدمة 

للمملكة  االقت�صادية  الروؤية  مع  يتما�صى 

واأهداف التنمية امل�صتدامة.

بعد ذلك، ا�صتعر�س القائد واالأع�صاء 

عدًدا من املو�صوعات املدرجة على جدول 

اأعمال اللجنة، اإذ مت التاأكيد على �صرورة 

الثالثة  للدورة  التقييم  معايري  ت�صمني 

الوطنية  احلملة  اإر�صادات   2021 للعام 

لهذه  ملــا  ــا،  ــورون ك فــريو�ــس  ملكافحة 

تعزيز و�صمان  اأهمية يف  من  االإر�صادات 

واملوظفني  املراجعني  وحماية  �صالمة 

اخلدمات  تقدمي  مــراكــز  يف  العاملني 

التوا�صل  ظل  يف  ا  خ�صو�صً احلكومية، 

املبا�صر بني مقدم اخلدمة والعميل املتاح 

ال�صوئية،  االأخ�صر لالإ�صارة  امل�صتوى  يف 

الكمامة  ارتداء  تاأكيد  ي�صتوجب  ما  وهو 

ل�صمان  البال�صتيكية  احلواجز  وو�صع 

عدم انتقال العدوى، ويحتم اأي�صا اأهمية 

�صم معيار جودة التوا�صل �صمن معايري 

التقييم.

اجتماعها  خالل  اللجنة  وناق�صت 

اخلدمة  ملراكز  املقبل  التقييم  تنفيذ  خطة 

احلكومية والربنامج الزمني الذي �صيتم 

وراجعت  اخلطة.  هــذه  تنفيذ  خالله 

املدرجة  للتقييم  احلالية  املعايري  اللجنة 

املراكز  لتقييم  ــادي  ــص االإر� الدليل  يف 

احلكومية، بهدف حتديث التقييم القادم، 

ال�صتحداث  احلاجة  ظل  يف  ا  خ�صو�صً

جمموعة من املعايري تتم�صى مع الو�صع 

امل�صتجد من بعد جائحة كورونا.

خمتلف  بجهود  اللجنة  اأ�صادت  كما 

خالل  املــبــذولــة  احلكومية  اجلــهــات 

اجلائحة ال�صيما على �صعيد توفري العديد 

قنوات،  عدة  عرب  اإلكرتونًيا  خدماتها  من 

اال�صتجابة  حتقيق  على  حمافظتها  مع 

وا�صتف�صارات  مالحظات  ملختلف  العالية 

يف  اأ�صهم  ما  وهو  العمالء،  ومقرتحات 

�صمان ا�صتمرار تقدمي اخلدمات احلكومية 

كما  تاأثري،  اأي  ودون  طبيعية  ب�صورة 

العمالء  وا�صتح�صان  ر�صا  من  عــزز 

يف  وذلــك  خدمات  من  اإليهم  يقدم  عما 

مالحظات  من  اللجنة  ر�صدته  ما  اإطار 

التوا�صل  قنوات  واملقيمني عرب  املواطنني 

رفعها  جرى  التي  والتقارير  االجتماعي، 

خالل اجلائحة.

وتطرقت اللجنة اإىل اإمكانية انخفا�س 

اأعداد املراكز التي ميكن اأن تخ�صع لعملية 

الرتفاع  نظرا  الدورة  هذه  خالل  التقييم 

خدمات  يف  االإلكرتوين  التحول  ن�صبة 

احلكومية  اخلدمة  مراكز  من  العديد 

االإلكرتونية  القنوات  على  واعتمادها 

العمالء  حاجة  من  قل�صت  التي  البديلة 

بع�س  يف  اإال  اخلدمة  مراكز  الرتــيــاد 

احلاالت اال�صتثنائية.

اجتماعها  ختام  يف  اللجنة  واأعربت 

عن تطلعاتها لتعاون اجلهات احلكومية، 

اأعداد  لرفع  التقييم  مبعايري  والتزامها 

على  احلا�صلة  احلكومية  اخلدمة  مراكز 

القادمة  الــدورة  خالل  الذهبية  الــدروع 

مبعايري  الوعي  م�صتويات  الرتفاع  نظًرا 

�صنوات  اأربــع  ــرور  م ظل  يف  التقييم 

اخلدمة  مراكز  تقييم  دليل  اإ�صدار  على 

احلكومية.

الرتبية: تقلي�س ن�سبة الأمية

يف البحرين اإىل اأقل من 2.4 %

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اأكد 

ن�صبة  تقلي�س  ا�صتطاعت  البحرين  مملكة  اأن  والتعليم، 

االأمية اإىل اأقل من 2.4%، بح�صب التقرير ال�صنوي ال�صادر 

للجميع(،  )التعليم  عنوان  حتت  اليون�صكو  منظمة  عن 

اإيجابيًة للبحرين يف حماوره ال�صتة،  اأظهر �صورًة  والذي 

ومن �صمنها حمور الق�صاء على االأمية.

وقال الوزير النعيمي يف ت�صريح مبنا�صبة االحتفال باليوم 

العاملي ملحو االأمية، الذي ي�صادف الثامن من �صبتمرب من كل 

عام: »اإننا ونحن ن�صارك العامل هذا االحتفال ال�صنوي، ن�صتذكر 

الدعم  ال�صعيد، بف�صل  اإجنازات كبرية على هذا  ما حتقق من 

امللك حمد بن  الوزارة من ح�صرة �صاحب اجلاللة  تلقاه  الذي 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، وم�صاندة 

�صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

مملكة  جهود  اأثمرت  حيث  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

البحرين ممثلًة يف وزارة الرتبية والتعليم، تقلي�س ن�صبة االأمية 

اإىل اأقل من 2.4%، بح�صب التقرير ال�صنوي ال�صادر عن منظمة 

اليون�صكو حتت عنوان )التعليم للجميع(، والذي اأظهر �صورًة 

اإيجابيًة للبحرين يف حماوره ال�صتة، ومن �صمنها حمور الق�صاء 

على االأمية«.

اإىل  اأدى  اأن من مظاهر هذا االهتمام الذي  واأ�صاف الوزير 

حتقيق هذه النتائج، توفري العديد من مراكز التعليم امل�صائي 

للرجال والن�صاء، واملوزعة على خمتلف املحافظات، والتي متنح 

�صهادة التعليم االأ�صا�صي املعادل والتعليم الثانوي املوازي.

واأكد اأن مملكة البحرين ب�صدد جتاوز مو�صوع الق�صاء على 

االأمية االأبجدية اإىل العمل من اأجل حمو االأمية الرقمية، والتي 

و�صرًطا  امل�صتدامة،  التنمية  اأهداف  من  اأ�صا�صًيا  هدًفا  اأ�صبحت 

من �صروط امتالك مهارات القرن احلادي والع�صرين بالن�صبة 

جلميع الفئات، وهذا ما جنحت الوزارة اإىل حد االآن يف حتقيقه 

مع االأبناء الطلبة من خمتلف املراحل الدرا�صية ومعلميهم، من 

بتمكني  تت�صل  ومقررات  ودرو�س  برامج  من  وفرته  ما  خالل 

والتي  واالت�صال،  املعلومات  تكنولوجيا  اكت�صاب  من  اجلميع 

اأظهرت فاعليتها الكربى خالل فرتة اجلائحة، من خالل ا�صتخدام 

الو�صائل االت�صالية والرقمية بكافة اأ�صكالها، اإ�صافًة اإىل الو�صائل 

االأخرى التي �صمنت ا�صتدامة التعليم يف ظل هذه اجلائحة.

م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي يطلق تطبيقه اخلا�س عرب

الأجهزة الذكية لتح�سني جودة اخلدمات املقدمة للمر�سى والزائرين

اآل  اهلل  عطية  بن  �صلمان  ال�صيخ  طبيب  اللواء  �صرح 

خليفة قائد م�صت�صفى امللك حمد اجلامعي اأن امل�صت�صفى اأطلق 

لتح�صني  الذكية  االأجهزة  عرب  املجاين  به  اخلا�س  تطبيقه 

جودة اخلدمات املقدمة للمر�صى والزائرين، م�صرًيا اإىل اأن 

والطبية  االإدارية  لالإجراءات  ت�صهيالً  جاء  التطبيق  اإن�صاء 

وحتقيق  العامة  ال�صالمة  اأ�ص�س  تطبيق  ول�صمان  املتخذة 

على  املحافظة  �صاأنه  من  الذي  االجتماعي  التباعد  مفهوم 

�صحة مراجعي امل�صت�صفى و�صالمتهم. 

يف حني قال العقيد بروفي�صور ه�صام ح�صن املدير العام 

اإن�صاء  على  حر�صت  امل�صت�صفى  اإدارة  اإن  الطبية  لل�صوؤون 

تطبيقها اخلا�س بها، وذلك �صعًيا ملواكبة التطور والتحديث 

ب�صكل  واملر�صى  عام  ب�صكل  املجتمع  خلدمة  وت�صخريها 

املتكاملة  ال�صحية  والرعاية  الطبية  اخلدمة  لتقدمي  خا�س 

لكل املراجعني.

املعلومات  نظم  مدير  هالل  حممد  الدكتور  واأ�صاف 

مميزات  على  يحتوي  التطبيق  اأن  بامل�صت�صفى  ال�صحية 

عن  فقط  املر�صى  ملواعيد  والتذكري  التنبيه  اأهمها  عديدة 

الر�صائل  عن  اال�صتغناء  اإىل  يوؤدي  مما  التطبيق  طريق 

الن�صية عرب الهاتف، باالإ�صافة اإىل اإمكانية البحث بني اأكرث 

على  والتعرف  التخ�ص�صات،  خمتلف  يف  طبيًبا   70 من 

امل�صت�صفى، وخمتلف  التي يقدمها  الباقات والعرو�س  اآخر 

االأخبار والن�صائح الطبية التي يقدمها اال�صت�صاريون.

املراجعني  على  يجب  اأنه  اإىل  هالل  الدكتور  واأ�صار 

مطابقة  من  والتاأكد  اخلا�صة  بيانتهم  من  التاأكد  واملر�صى 

رقم الهاتف املتوافر يف ال�صجالت الطبية اخلا�صة باملري�س 

�صماًنا  هويته  من  للتاأكد  وذلــك  الطبيق،  حتميل  عند 

خل�صو�صية املعلومات و�صريتها.

كما ذكرت اإدارة امل�صت�صفى اأن العمل يجري على تطوير 

اأخرى  خ�صائ�س  قريًبا  �صي�صمل  اإنه  اإذ  التطبيق  وحتديث 

اإلكرتونًيا  املواعيد  واإلغاء  حجز  اأهمها  للتطبيق  �صت�صاف 

للعيادات  املر�صى  ــارات  زي ومعرفة  جدولتها  ــادة  واإع

ــة  واالأدوي الطبية  الو�صفات  على  ــالع  واالط املخت�صة 

الطبية  التقارير  على  واحل�صول  للمري�س  امل�صروفة 

بكل  للمري�س  الطبي  امللف  وت�صفح  مري�س  بكل  اخلا�صة 

�صهولة، باالإ�صافة اإىل نتائج الفحو�صات املخربية والرتا�صل 

الفوري.

اخل�صائ�س  جميع  من  الق�صوى  اال�صتفادة  ول�صمان 

اخلا�س  التطبيق  حتميل  ميكنك  االآن  بالتطبيق،  املتوفرة 

 google play  /Apple store بامل�صت�صفى جماًنا من خالل

اأو   King Hamad University Hospital اإدخال  عرب 

 .QR اأو من خالل م�صح رمز من خالل م�صح رمز ،KHUH
اجلامعي  حمد  امللك  م�صت�صفى  تطبيق  اأن  بالذكر  وجدير 

يعترب من�صة �صحية خلدمة املراجعني واملر�صى للح�صول 

على اخلدمات بطريقة �صهلة ومرنة ومتكاملة بهدف حت�صني 

م�صتوى جودة خدمات الرعاية ال�صحية املقدمة لهم.

الأمانة العامة للتظلمات ت�ستقبل وفًدا من موظفي جمل�سي النواب وال�سيوخ الأمريكي

وال�صيوخ  النواب  جمل�صي  موظفي  من  وفد  قام 

االأمانة  مقر  اإىل  بزيارة  االأمريكية،  املتحدة  بالواليات 

حميد  غادة  ا�صتقباله  يف  كان  حيث  للتظلمات،  العامة 

للتظلمات. العام  االأمني  نائب  حبيب 

هذه  مثل  اأهمية  اللقاء،  خالل  حبيب  غادة  واأكدت 

العامة  باالأمانة  للتعريف  الفر�صة  تتيح  اللقاءات كونها 

للتظلمات والدور الذي تقوم به وذلك من خالل التفاعل 

االإيجابي واالجابة على جميع الت�صاوؤالت واال�صتف�صارات 

موجز حول  عر�س  تقدمي  بعد  الوفد  قبل  من  املطروحة 

تقدمها  التي  واخلدمات  التظلمات  اأمانة  اإجنازات  اأهم 

البحرين  ت�صهدها مملكة  التي  التنموية  النه�صة  ظل  يف 

واأثرها االإيجابي يف ق�صايا حقوق االإن�صان.

جهود  اأهم  حبيب،  حميد  غادة  ا�صتعر�صت  كما 

املا�صية  الفرتة  ــوال  ط العامة  االأمــانــة  واأن�صطة 

االحرتازية  ــراءات  االإج مع  التعامل  يف  واإجراءاتها 

جمال  يف  وال�صيما  )كوفيد-19(،  مبكافحة  املتعلقة 

اإلكرتونًيا،  التظلمات  تقدمي  و�صائل  من  مزيد  اإتاحة 

التي  والفعالية  الكفاءة  بنف�س  اجلمهور  خلدمة  وذلك 

املعتادة  بالطرق  التظلمات  هذه  مثل  تلقي  عند  تتم 

ال�صخ�صي. احل�صور  واأهمها  االأخرى 

اآل خليفة مدير  ال�صيخ حممد بن علي  اللقاء  ح�صر 

اإدارة التعاون الدويل والتطوير، ومرمي اأحمد عبدالنور 

واملتابعة. التن�صيق  رئي�س 
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�سيعملون م�ساعدي بحث وتدري�س.. وي�ستكملون درا�ساتهم العليا يف مرحلة الحقة

رئي�س جمل�س اإدارة كلية املعلمني يجتمع باملعلمني املتاأهلني لالنتقال للكلية

العام  املدير  اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور  اجتمع 

البحرين  كلية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املدار�س  ل�صوؤون 

اأعلى النتائج يف عملية  للمعلمني باملعلمني الذين حققوا 

التقييم �صمن امل�صابقة التي طرحتها الكلية بالتن�صيق مع 

وزارة الرتبية والتعليم وجهاز اخلدمة املدنية لالنتقال 

البحرين  بكلية  وتدري�س  بحث  م�صاعد  وظيفة  اإىل 

جلنة  رئي�س  الكلية  عميد  بح�صور  وذلك  للمعلمني، 

التقييم الدكتور تيد بورينتون.

وقد بداأ رئي�س جمل�س اإدارة الكلية االجتماع بتهنئة 

االأكادميية  الوظيفة  اإىل  لالنتقال  امل�صتحقني  املعلمني 

االأداء  يف  عاٍل  م�صتوى  من  قدموه  مبا  م�صيدا  بالكلية، 

ال�صواغر  على  املتناف�صني  جميع  على  التفوق  من  مكنهم 

م�صتويات  قوة  رغم  الكلية  قبل  من  املطروحة  الع�صرة 

غري  كخطوة  ياأتي  ذلك  اأن  اإىل  م�صريا  املتقدمني،  اأغلب 

خطة  تنفيذ  نحو  و�صعيا  الكلية،  تاأ�صي�س  منذ  م�صبوقة 

مبادرات  يف  املدرجة  احلكومية  االأهداف  �صمن  التو�صع 

االإطار املوحد للربامج احلكومية ذات االأولوية، وتطبيقا 

لتطوير  املوؤهل  البحريني  العن�صر  يف  لال�صتثمار  فعليا 

خمرجات التعليم، وفق توجيهات املجل�س االأعلى لتطوير 

التعليم والتدريب برئا�صة �صمو ال�صيخ حممد بن مبارك 

اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء.

وتطرق الدكتور حممد مبارك بن اأحمد اإىل التن�صيق 

الذي يجري مع جهاز اخلدمة املدنية ال�صتكمال متطلبات 

نقل املعلمني املتاأهلني اإىل وظيفة م�صاعد بحث وتدري�س 

بكلية البحرين للمعلمني خالل الفرتة املقبلة، متمنيا لهم 

ويف  اجلديدة،  االأكادميية  مهامهم  يف  التوفيق  جميعا 

اال�صتفادة مما تقدمه الكلية من خربات اأكادميية وبحثية 

العليا  درا�صاتهم  ال�صتكمال  اإعدادهم  يف  ي�صهم  وتدريب 

جلميع  �صكره  عن  نف�صه  الوقت  يف  معربا  امل�صتقبل،  يف 

و�صفافية  مهنية  بكل  اأ�صرفت  التي  التقييم  اأع�صاء جلنة 

على عملية تقييم املعلمني املتقدمني لالنتقال اإىل الوظيفة، 

حتديد  يف  الدقة  درجات  اأق�صى  حتقيق  من  ومتكنت 

املعلمني املتاأهلني.

كلية  عميد  بورينتون  تيد  الدكتور  عرب  جانبه،  من 

�صعادته  عن  التقييم  جلنة  رئي�س  للمعلمني  البحرين 

عمل  تطوير  طريق  على  املهمة  اخلطوة  بهذه  البالغة 

والتدري�س  البحث  م�صاعدي  قدرة  ثقته يف  الكلية، وعن 

املرتقبني يف االإ�صهام يف دفع م�صرية الكلية نحو املزيد من 

اإدارة  اإىل رئي�س واأع�صاء جمل�س  التطوير، مقدما �صكره 

الكلية على كل ما تلقاه الكلية من دعم وم�صاندة وتوجيه.

م�صاعدي  للعمل  املتاأهلني  املعلمني  اأن  بالذكر  جدير 

بحث وتدري�س بكلية البحرين للمعلمني هم حممد جعفر 

احلمادي،  خليفة  واأحمد  اأحمد،  م�صعد  ومديحة  ح�صن، 

اأحمد  عبدالعظيم  وزهرة  مهدي،  م�صطفى  �صيد  وفاطمة 

احلادي،  خالد  واإجنود  اجلزاف،  غامن  واأ�صماء  يو�صف، 

وزينب حممد اإبراهيم، و�صديقة حممد النامليتي، وحممد 

البحرين  كلية  خريجي  من  وجميعهم  خمي�س،  علي 

للمعلمني العاملني حاليا باملدار�س احلكومية.

الرميحي يت�سلم ن�سخة من ر�سالة 

الدكتوراه للباحثة لطيفة املر�سد

رئي�س  االإعالم  الرميحي وزير  بن حممد  ا�صتقبل علي 

جمل�س اأمناء معهد البحرين للتنمية ال�صيا�صية، يف مكتبه 

ن�صخة  اأهدته  التي  املر�صد  اأحمد  لطيفة  الباحثة  اأم�س، 

القنوات  و�صائل  »دور  بعنوان  الدكتوراه  ر�صالة  من 

التلفزيونية يف تهيئة الراأي العام نحو امل�صاركة ال�صيا�صية 

جامعة  من  التعاون«  جمل�س  دول  على  تطبيقية  بدرا�صة 

عني �صم�س بالقاهرة.

مبنا�صبة  الباحثة  االإعالم  وزير  هناأ  اللقاء  وخالل 

عن  معرًبا  الدكتوراه،  درجة  على  وح�صولها  تخرجها 

رفع  يف  ال�صابة  الوطنية  الكوادر  بجهود  واعتزازه  فخره 

العليا،  ال�صهادات  على  واحل�صول  العلمية  موؤهالتهم 

لها  متمنًيا  العلمي،  البحث  البارزة يف جمال  واإ�صهاماتهم 

التوفيق يف حياتها العلمية واملهنية.

الكاتب الدو�سري يهدي

اإ�سداراته االأخرية لوزير االإعالم

يف  االإعالم،  وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  ا�صتقبل 

اأهداه  الذي  الدو�صري  را�صد  اإبراهيم  الكاتب  اأم�س،  مكتبه 

ن�صًخا من اإ�صداراته االأخرية.

اإبراهيم  الكاتب  بجهود  الوزير  اأ�صاد  اللقاء،  وخالل 

املوؤلفات  من  املتميزة  املجموعة  هذه  اإ�صدار  يف  الدو�صري 

له  متمنًيا  املبذولة،  جهوده  مثمًنا  والروائية،  التاريخية 

دوام التوفيق والنجاح.

االحتاد احلر يفوز بع�سوية جمل�س اإدارة منظمة العمل العربية

والعمايل  النقابي  العمل  على �صعيد  كبري  اإجناز  يف 

ململكة البحرين ولالحتاد احلر لنقابات عمال البحرين، فاز 

يعقوب يو�صف حممد رئي�س االحتاد احلر لنقابات عمال 

العربية  العمل  منظمة  اإدارة  جمل�س  بع�صوية  البحرين 

للدورة 2023-2021.

االحتاد  رئي�س  رفع  الفوز،  عقب  له  ت�صريحه  ويف 

احلر لنقابات عمال البحرين يعقوب يو�صف اأطيب التهاين 

واأخل�س التربيكات اإىل ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

�صاحب  واإىل  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

الذي  الكبري والغايل  الفوز  الوزراء، مبنا�صبة هذا  رئي�س 

حتقق ململكة البحرين ب�صفة عامة، ولالحتاد احلر لنقابات 

عمال البحرين ب�صفة خا�صة.

هو  اليوم  حتقق  الذي  الفوز  هذا  »اإن  يعقوب:  وقال 

بف�صل توجيهات القيادة احلكيمة التي اأتاحت للعمال يف 

م�صبوقة،  غري  وعمالية  نقابية  حريات  البحرين  مملكة 

ومنحت العمال مكت�صبات وحقوقا ت�صبق الكثري من دول 

مع  والتن�صيق  التعاون  تعزيز  اأ�صهم يف  ما  املنطقة وهو 

اليوم  ثقتهم  منحوا  الذين  العربية  العمل  منظمة  اأع�صاء 

ملمثل مملكة البحرين يف املنظمة«.

اأن هذا الفوز مل ياأِت من فراغ، بل هو ثمرة  واأ�صاف 

لالحتاد  التنفيذي  املجل�س  بذله  دوؤوب  وعمل  كبري  جهد 

احلر لنقابات عمال البحرين منذ تاأ�صي�صه وحتى االآن يف 

�صبيل تعزيز التعاون بني ممثلني العمال يف خمتلف الدول 

العربية يف كل ما من �صاأنه خدمة العمال وال�صاأن النقابي 

وخدمة الوطن وق�صاياه العادلة.

ووجه يعقوب اإىل جميع اأع�صاء منظمة العربية على 

اختياره ع�صًوا مبجل�س اإدارة هذه املنظمة العريقة، موؤكًدا 

اأنه �صيعمل خالل الفرتة املقبلة على تعزيز هذه الثقة ببذل 

املنظمة  اإدارة  جمل�س  اأع�صاء  باقي  مع  اجلهد  من  املزيد 

ملزيد من تطويرها بال�صكل الذي ير�صي طموحات جموع 

العمال العرب، وبالطريقة التي تلبي تطلعاتهم وت�صتجيب 

لطموحاتهم. ومنظمة العمل العربية هي اإحدى املنظمات 

املتخ�ص�صة العاملة يف نطاق جامعة الدول العربية، واأول 

والعمال  العمل  ب�صئون  تعنى  متخ�ص�صة  عربية  منظمة 

على ال�صعيد القومي.

ديوان الرقابة يعقد برناجًما تدريبًيا حول التدقيق املايل لدبلوما�سيي اخلارجية
واالإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  عقد 

الدبلوما�صيني  من  لعدد  تدريبًيا  برناجًما 

املايل  التدقيق  حول  اخلارجية  وزارة  يف 

واالإداري، بالتعاون مع اأكادميية حممد بن 

مبارك اآل خليفة للدرا�صات الدبلوما�صية.

طريق  عن  ُعقد  الذي  الربنامج  وقّدم   

املدربان  يومني،  وا�صتمر  املرئي،  االت�صال 

مدير  بطي  حممد  اأحمد  الرقابة  ديوان  يف 

ومي  النظامية،  الرقابة  باإدارة  تدقيق 

الرقابة  باإدارة  تدقيق  مدير  اخلليف  علي 

النظامية، ويو�صف خليفة اجلودر م�صرف 

وح�صره  االإدارية،  الرقابة  باإدارة  تدقيق 

15 دبلوما�صًيا يف وزارة اخلارجية.

التدقيق  تعريف  الربنامج  وت�صمن   

املايل واأهدافه ومراحله كالتخطيط وتقييم 

م�صوؤولية  التدقيق،  مهمة  تنفيذ  املخاطر، 

عملية  جتاه  املوؤ�ص�صة    / باجلهة  االإدارة 

التدقيق  عملية  وخمرجات  التدقيق، 

واأهدافها  االإدارية  الرقابة  وتعريف  املايل، 

كالتخطيط  اأعمالها  ومراحل  ونطاقها، 

والتنفيذ واإعداد واإ�صدار التقارير ومتابعة 

تنفيذ التو�صيات.

املحا�صرون نبذة عن ديوان   وعر�س 

ن�صاأته  ت�صمنت  واالإدارية  املالية  الرقابة 

لديه  املعتمدة  الرقابة  ومعايري  وقانونه 

واأنواع  الرقابي،  عمله  حتكم  والتي 

التقارير  واأنواع  ميار�صها،  التي  الرقابة 

الرقابية التي ي�صدرها، واملنظمات الدولية 

اخلربات  اإىل  اإ�صافة  اإليها،  ينتمي  التي 

واالإمكانات التي يتمتع بها موظفوه.

اإيقاف امل�سوؤول عن ح�سابات مواقع التوا�سل 

االجتماعي جلامعة البحرين واإحالته للتحقيق

قراًرا  حمزة  يو�صف  ريا�س  الدكتور  االأ�صتاذ  البحرين  جامعة  رئي�س  اأ�صدر 

بت�صكيل جلنة حتقيق مع امل�صوؤول عن ح�صابات مواقع التوا�صل االجتماعي جلامعة 

البحرين، واإيقافه عن العمل حلني االنتهاء من اأعمال جلنة التحقيق، وذلك اإثر ما اأبداه 

من تعليقات غري م�صوؤولة على ح�صابات مواقع التوا�صل االجتماعي التابعة للجامعة 

حول اإجراءات العام الدرا�صي اجلديد باجلامعة.

»ال�سحة«: �سجالت القطاع ال�سحي مل 

ت�سجل حالة وفاة با�سم »حممد علي نا�س«

تابعت وزارة ال�صحة باهتمام بالغ االدعاءات 

علي  »حممد  يدعى  �صخ�س  وفاة  ب�صاأن  املغلوطة 

املعلومات  هذه  اأن  توؤكد  اأن  الوزارة  وتود  نا�س«، 

غري �صحيحة جملة وتف�صيالً.

وعربت الوزارة عن بالغ اأ�صفها ملا يتم تداوله 

على و�صائل التوا�صل االجتماعي، موؤكدة على اأنها 

االإن�صان  حقوق  ملف  اإىل  لالإ�صاءة  يائ�صة  حماولة 

يف مملكة البحرين.

واأ�صارت وزارة ال�صحة اإىل اأن �صجالت القطاع 

االأمر  اال�صم،  بهذا  وفاة  حالة  ت�صجل  مل  ال�صحي 

وال  مفربكة  تلك  الوفاة  واقعة  اأن  اإىل  ي�صري  الذي 

�صلة لها باأر�س الواقع.

اإىل ذلك دعت وزارة ال�صحة م�صتخدمي و�صائل 

من  املعلومات  ا�صتقاء  اإىل  االجتماعي  التوا�صل 

هذه  مثل  وتداول  ن�صر  وعدم  الر�صمية،  م�صادرها 

االدعاءات الباطلة.
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مــــداد 

االكتفاء الذاتي مهمة وطنية

عند مواجهة نق�س ما يف اأي �صلعة، اأو عند زيادة �صعر 

تتفتح  غذائية،  �صلعة  كانت  اإذا  وخ�صو�صا  معينة  �صلعة 

بتوفري  املطالبات  اأ�صوات  وترتفع  الغذائي،  الأمن  ملفات 

البدائل، من هنا تربز اأهمية حتقيق الأمن الغذائي امل�صتدام 

بو�صفه حتديا عامليا، ف�صح الأرا�صي القابلة للزراعة، وندرة 

اأ�صباب اأخرى كثرية،  املياه، والتغريات البيئية، اإىل جانب 

�صكلت يف جمملها عوامل اأ�صهمت يف اإيجاد جماعات لأكرث 

من مليار اإن�صان حول العامل.

عن  ال�صادر  العاملي  الغذائي  الأمن  موؤ�صر  وُيعرف 

Economist Intelligence Unit »الأمن الغذائي« بقدرة 
البلد على تلبية احتياجاته من الغذاء الأ�صا�صي اأو ا�صترياده 

وهذا  عامليا،  �صعره  ارتفاع  كان  ومهما  ظرف  اأي  حتت 

التعريف يعك�س يف مفرداته مقيا�صا حقيقيا لقيا�س الأمن 

الغذائي، ويحدد خريطة الطريق لتطبيقه على اأر�س الواقع.

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�صئون  الأ�صغال  وزير 

املهند�س ع�صام بن عبداهلل خلف يوؤكد اهتمام الوزارة الدائم 

مبلف الأمن الغذائي، والذي ياأتي انطالقا من التوجيه امللكي 

اآل  بن عي�صى  امللك حمد  ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلاللة 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، اإذ وجه يف وقت 

�صابق مل�صروع ا�صرتاتيجي لالإنتاج الوطني للغذاء يف نظرة 

من  كجزء  اململكة  يف  القطاع  هذا  مل�صتقبل  ومتقدمة  ثاقبة 

النه�صة التنموية ال�صاملة.

ومن �صواهد التطوير الكبري يف هذا امللف تنفيذ روؤية 

�صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية �صبيكة بنت ابراهيم اآل خليفة 

القطاع  لنه�صة  ورعاها،  اهلل  حفظها  البالد  عاهل  قرينة 

القطاع  لتنمية  الوطنية  )املبادرة  اإطالق  مت  اإذ  الزراعي 

الزراعي( لتت�صارك فيها جميع اجلهات املعنية يف اململكة، 

ولتت�صافر كل اجلهود لإعادة ازدهار القطاع، اإىل جانب قرار 

اإن�صاء �صركة البحرين للتطوير الزراعي وغريها. 

وتطوير  الغذائي  لالأمن  قوية  حتتية  بنية  اإن�صاء  اإن 

وتوفري  الغذائية،  ال�صناعات  جمال  يف  الوطنية  القدرات 

الكفاءة  ورفع  الت�صهيالت  وتقدمي  ال�صتثمارية  الفر�س 

والإنتاج، كلها خطوات ت�صهم يف النهو�س بالقطاع الزراعي 

بع�س  وح�صب  الغذائي.  المن  حتقيق  ثم  ومن  وال�صمكي 

الدرا�صات ثمة اأربعة معايري لقيا�س الأثر، وهي القدرة على 

حتمل تكاليف الغذاء، وتوافره، وجودته و�صالمته، وتطوير 

تغري  لآثار  البلد  تعر�س  مدى  وقيا�س  الطبيعية،  املوارد 

املناخ، وخماطر املوارد الطبيعية، ومن ثم هناك 22 موؤ�صرا 

تعترب حمركات لالأمن الغذائي، والعمل على كل منها هو �صر 

التغيري ومكمنه.

اجلهود  خالل  من  يت�صح  اإيجابي  ا�صرتاتيجي  ُبعد 

�صبيل  يف  احلكومية  اجلهات  خمتلف  تبذلها  التي  املمّيزة 

الكثري  هناك  اأن  كما  الغذائي.  الأمن  مبجال  العمل  تطوير 

من املبادرات الزراعية والبحرية لزيادة ا�صتخدام الأ�صاليب 

والتطوير،  البتكار  وتعزيز  ال�صتثمار  وت�صجيع  احلديثة، 

م�صوؤولية  ثمة  امللف  هذا  تطوير  يف  دور  للحكومة  وكما 

وعدم  الوطني،  املنتج  دعم  يف  الأفراد  اأمام  اأي�صا  وطنية 

ا�صتبداله باآخر، فال�صلعة الوطنية اإ�صافة اإىل كونها مفخرة 

البلد  اأهل  احتياجات  يوؤمن  اأمان  �صمام  اأي�صا  هي  وطنية 

اجلميلة  اجلزيرة  لهذه  الأخ�صر  اللون  باإعادة  المل  ليظل 

التي كانت مليئة باملزارع والب�صاتني والنخيل عرب تاريخها.

ا�ست�ساري اأملاين باأمرا�ض الوالدة يجري 8 عمليات معقدة تكللت بالنجاح

م�ست�سفى ال�سالم يطلق برنامج »الطبيب الزائر« لت�سجيع ال�سياحة العالجية

خديجة العرادي:

م�صت�صفى  اإدارة  جمل�س  رئي�س  باأعمال  القائم  اأكد 

اأن  العو�صي،  عبداملجيد  الدكتور  التخ�صي�صي  ال�صالم 

ال�صياحة  املدى ل�صتقطاب  البحرين متتلك روؤية بعيدة 

الذي  امللحوظ  الطبي  التطور  مع  خ�صو�صا  العالجية، 

ت�صهده مملكة البحرين.

برنامج  اأم�س  امل�صت�صفى  تد�صني  خالل  ذلك،  جاء 

ال�صياحة  لتعزيز  خطته  اإطار  يف  الزائر«  »الطبيب 

العالجية، وا�صت�صاف خالله الربوف�صور توما�س رومر، 

الن�صاء والولدة بجامعة كولونيا -  اأمرا�س  ا�صت�صاري 

اأجرى الطبيب الزائر 8 عمليات ولدة معقدة  اإذ  اأملانيا، 

جمل�س  ودول  البحرين  من  ملر�صى  فقط  اأيام   3 خالل 

التعاون اخلليجي تكللت جميعها بالنجاح، حيث يعترب 

الت�صاقات  عالج  يف  متخ�ص�س  خبري  رومر  الدكتور 

الرحم  تنظري  املناظر  وجراحة  املهاجرة  الرحم  بطانة 

والأورام اخلبيثة.

على   - لل�صحافيني  ت�صريح  العو�صي يف  واأو�صح 

هام�س الفعالية التي اأقيمت برعاية رئي�س املجل�س الأعلى 

لل�صحة الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبد اهلل اآل خليفة 

اأم�س - اأن الربنامج �صيح�صر من خالله اأطباء من اأملانيا 

ودول اأخرى من خمتلف اأنحاء العامل لتعزيز ال�صياحة 

العالجية يف البحرين.

واأ�صاف العو�صي، اأن رعاية رئي�س املجل�س الأعلى 

لل�صحة ملوؤمتر ال�صياحة العالجية، توؤكد الدعم املتوا�صل 

الوقت  م�صريا يف  الطبي،  للقطاع  احلكومة  توليه  الذي 

نف�صه اإىل دعم وزيرة ال�صحة فائقة ال�صالح، والرئي�س 

التنفيذي للهيئة الطبية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية 

الدكتورة مرمي اجلالهمة يف تطوير القطاع ال�صحي يف 

اململكة.

وقال اإن م�صت�صفى ال�صالم - باعتباره اأكرب م�صت�صفى 

خا�س يف البحرين - يعمل ب�صكل متوا�صل على ت�صجيع 

وترويج ال�صياحة العالجية يف البحرين، حيث ا�صتثمر 

مبالغ �صخة لتطوير بنية حتتية اأ�صا�صية متطورة تلبي 

الحتياجات العالجية لدول جمل�س التعاون اخلليجي، 

غري  عالجات  توفري  على  يعمل  امل�صت�صفى  اأن  مو�صحا 

زيارة  املنطقة  اأبناء  يف�صل  املنطقة، بحيث  موجودة يف 

البحرين للعالج بدل من ال�صفر لأماكن بعيدة.

ولفت العو�صي، اإىل اأن ا�صت�صافة الربف�صور توما�س 

رومر خالل الفرتة من 5 حتى 9 �صبتمرب اجلاري، دفع 

الكثري من املر�صى اخلليجيني واملقيمني يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي، لزيارة البحرين بهدف احل�صول على 

اأهمية تقدمي عالج  العالج، ما يعد موؤ�صرا وا�صحا على 

غري متوفر يف املنطقة، لتكون البحرين حمور ال�صياحة 

العالجية.

اجلالهمة: خطة لت�سجيع ال�سياحة

العالجية بالتعاون مع »اجلوازات« و»ال�سياحة«

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأكدت  بدورها، 

مرمي  الدكتورة  ال�صحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

لت�صجيع  خطة  و�صع  ب�صدد  الهيئة  اأن  اجلالهمة، 

ال�صياحة العالجية بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة 

ب�صوؤون اجلن�صية واجلوازات والإقامة، وهبية البحرين 

ل�صتقطاب  اخلا�س  والقطاع  واملعار�س  لل�صياحة 

ال�صياحة العالجية.

واأ�صافت يف ت�صريحات لل�صحافيني – على هام�س 

الأطباء  زيارة  برنامج  اأم�س  ال�صالم  م�صت�صفى  تد�صني 

الدويل – اأن الهيئة ت�صعى خالل املرحلة املقبلة اإىل اإعادة 

الأمور اإىل ن�صابها خ�صو�صا مع انح�صار جائحة كورونا 

)كوفيد-19(، اإذا ما نظرنا بالعتبار اأن مملكة البحرين 

تعترب وجهة �صياحية لدول جمل�س التعاون اخلليجي.

املجل�س  اأن  للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س  واأو�صحت 

ال�صيخ حممد بن  الفريق طبيب  الأعلى لل�صحة برئا�صة 

عبداهلل اآل خليفة، و�صع هدفا ا�صرتاتيجيا مهما يتمثل يف 

و�صع خطة لل�صياحة العالجية، وذلك بعد اأن مت تكليف 

اللجنة العليا للتدريب والتخطيط ال�صرتاتيجي ال�صحية، 

من اأجل جعل البحرين وجهة جاذبة لل�صياحة العالجية.

يف  اخلا�صة  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  اإىل  وتطرقت 

جتاوز  عددها  اأن  اإىل  ال�صدد  هذا  يف  م�صرية  البحرين، 

وطنية  كوادر  وت�صم  حيث  الآن،  حتى  موؤ�ص�صة   800

موؤهلة تفتخر بها اململكة، الأمر الذي يتطلب العمل على 

با�صتمرار على ت�صجيع مثل هذا النوع من ال�صياحة.

ولفتت اجلالهمة، اإىل اأن منوذج م�صت�صفى ال�صالم – 

البحرين، يعد اأحد الأمثلة التي تعك�س حجم التعاون مع 

ا�صتقطاب  اأجل  من  باخلارج  العالجية  اخلدمات  مقدمي 

اخلدمات  تي�صري  وبالتايل  اململكة،  اإىل  الزائرين  الأطباء 

املقدمة اأمام املواطنني واملقيمني بدل من ال�صفر اإىل اخلارج 

وخ�صو�صا يف هذه املرحلة.

»بلدي اجلنوبية« ي�ستعر�ض ردود وزير االأ�سغال بجل�سته االفتتاحية

كما ت�صمنت ردود وزير الأ�صغال و�صوؤون البلديات 

والتخطيط العمراين ع�صام عبداهلل خلف رًدا على تغيري 

مبجمع  احلجيات  اإ�صكان  حديقة  من  جزء  تخ�صي�س 

اأن  الرد  يف  وجاء  �صيارات،  ملوقف  وحتويلها   939

ي�صلح  ول  قائم  ملعب  عن  عبارة  اإليه  امل�صار  العقار 

لإن�صاء مواقف لل�صيارات، كما اأنه مت عر�س هذا العقار 

لتخ�صي�صه  والريا�صة  ال�صباب  �صوؤون  وزارة  على 

كملعب، وذلك �صمن مبادرة �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد 

يتعذر  لذلك  الفرجان،  لبناء 100 ملعب يف  اآل خليفة 

املوافقة على تو�صية املجل�س بهذا ال�صاأن.

وطلب وزير الأ�صغال و�صوؤون البلديات والتخطيط 

بخرائط  تزويده  اجلنوبية  بلدي  جمل�س  من  العمراين 

املحالت  على  �صكنية  �صقق  م�صروع  لإن�صاء  هند�صية 

التجارية يف العقار الكائن قرب م�صجد �صيخان الفار�صي 

املجل�س  تو�صية  وبخ�صو�س  اجلنوبية،  باملحافظة 

اإبراهيم  ال�صيخ  �صارع  على  اخلدمية  الأن�صطة  لإيقاف 

الأن�صطة من  ال�صرقي وما ت�صببه هذه  بن علي بالرفاع 

احل�صاري،  املنظر  وت�صويه  العامة  لل�صكينة  اإغالق 

تقوم  ل  اجلنوبية  املنطقة  بلدية  اأن  الوزير  رد  وجاء 

ب�صرف تراخي�س خدمية على ال�صارع امل�صار اإليه، واأن 

بالأثاث  املتعلقة  وبالأخ�س  حالًيا  املوجودة  الأن�صطة 

والتجارة  ال�صناعة  وزارة  قبل  من  لها  الرتخي�س  يتم 

وبيع  لعر�س  الإلكرتوين  النظام  وال�صياحة عن طريق 

الأثاث داخل املحال وهي لي�صت ور�س خدمية، حيث اإنه 

مت دمج اأن�صطة ال�صجالت التجارية املتعلقة ببيع الأثاث 

بجميع اأنواعها يف ن�صاط واحد، بالإ�صافة اإىل اأنه توجد 

عدد من املحالت القائمة لبع�س الأن�صطة اخلدمية اإل اأن 

�صجالتها التجارية تعترب قدمية جًدا وقد مت الرتخي�س 

لها �صابقا، كما اأن البلدية تقوم بحمالت دورية للحد من 

الفنية  املخالفات  من  الطريق وغريها  اإ�صغال  خمالفات 

واإنها على ا�صتعداد دائم للتعاون والتن�صيق مع املجل�س 

يف هذا ال�صاأن.

والتخطيط  والبلديات  الأ�صغال  وزير  رد  وجاء 

لدفع  اختيارية  جديدة  خدمة  اإ�صافة  حول  العمراين 

ر�صوم  لت�صديد  الثابتة  الفاتورة  واملاء  الكهرباء  ر�صوم 

ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  املطبقة  واملاء  الكهرباء 

اإىل هيئة  اإحالة تو�صية جمل�س بلدي اجلنوبية  اأنه مت 

كما  اخل�صو�س،  بهذا  مرئياتهم  لإبداء  واملاء  الكهرباء 

املحلية  ال�صركات  حّث  على  تعليًقا  ردود  ت�صمنت 

والأجنبية على و�صع اأجهزة لتجميع املواد البال�صتيكية 

التي متنح حوافز ت�صجيعية وقال: »متت اإحالة تو�صية 

البلدية  للخدمات  امل�صاعدة  الوكالة  من  لكل  املجل�س 

بهذا  مرئياتهم  لإبداء  للبيئة  الأعلى  واملجل�س  امل�صرتكة 

اخل�صو�س«.

ح�صني املرزوق:

الرابع  للدور  االفتتاحي  اجتماعه  اجلنوبية  بلدي  جمل�س  اأقام 

وزير  ردود  جل�سته  خالل  وناق�س  اخلام�س  الت�سريعي  للف�سل 

عبداهلل  بن  ع�سام  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  االأ�سغال 

اإيقاف اإ�سدار تراخي�س احلاويات اخلا�سة  خلف، وجاء يف الردود 

القائمة  ال�سحية  لالأو�ساع  نظًرا  املالب�س واملقتنيات والكتب  بجميع 

مناطق  بجميع  احلاويات  اإزالة  �سيتم  وعليه  كورونا  جائحة  ب�سبب 

اململكة.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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قدم  الييغييارميين«  »اأ�سهم  م�سروع 

التكافل  تعزيز  يف  رائييًعييا  منييوذًجييا 

االجتماعي.

حينما ُن�سدم بفعٍل �سيئ ل�سخ�ص ظننّاه يف 

يوٍم ما منوذًجا لل�سخ�سية املثالية ، فاملاُلم هنا 

لي�ص هو، بل نحن الذين ظننّا اأن الب�سر من املمكن 

اأن يرتقوا ل�سفات الكمال.
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وا�شنطن  ج�رج  الرئي�ص  ا�شم  اإطالق  ـ   1791

ر�شمًيا على العا�شمة الأمريكية.

الأهرام  جريدة  من  الأول  العدد  �شدور   -  1876

�شحيفة ي�مية.

1953 - �شدور قان�ن الإ�شالح الزراعي يف م�شر 

واأ�شبح يحتفل به بعيد الفالحني.

مع  الدبل�ما�شية  عالقاتها  تقطع  ك�با   -  1973

اإ�شرائيل.

عن  طاجيك�شتان  ا�شتقالل  عن  الإعالن   -  1991

الحتاد ال�ش�فيتي.

يف  الأفريقي  الحتاد  قيام  عن  الإعالن   -  1999

مدينة �شرت الليبية.

2008 - اآ�شف علي زرداري ي�ؤدي اليمني رئي�ًشا 

لباك�شتان.

ال�شيخ حممد بن را�شد  اإمارة دبي  2009 - حاكم 

اآل مكت�م يفتتح مرتو دبي اأول مرتو يف منطقة اخلليج 

العربي.

ل�حة  اأن  اأخرًيا  ي�ؤكد  غ�خ  فان  متحف   -  2013

ال�شم�ص يف  امل�شماة غروب  فان غ�خ  فين�شنت  الر�شام 

م�مناج�ر اأ�شلية.

2015 - امللكة اإليزابيث الثانية حتطم رقًما قيا�شًيا 

يف اعتالء عر�ص بريطانيا وذلك ملدة 63 �شنة و7 اأ�شهر 

و3 اأيام.

2016 - ك�ريا ال�شمالية جتري جتربتها الن�وية 

اخلام�شة التي اعتربت الأكرب حتى هذا التاريخ.

»الداخلية«: �ضبط خمزن للم�اد الغذائية يف مكان غري م�ؤهل
يف اإطار تنفيذ النظام والقان�ن، قامت اإدارة املباحث اجلنائية بالإدارة العامة للمباحث 

والأدلة اجلنائية بالتعاون مع وزارة ال�شحة باتخاذ الإجراءات القان�نية حيال �شاحب 

مطعم، اإثر قيامه مبخالفة الأنظمة، وذلك بتخزين م�اد غذائية يف مكان غري م�ؤهل.

اإثر تاأكيد املعل�مات ال�اردة بهذا ال�شاأن، مت مبا�شرة اجله�د  اأنه  واأو�شحت الإدارة، 

من خالل اإجراء اأعمال البحث والتحري والتي اأ�شفرت عن حتديد م�قع التخزين، حيث 

مت �شبط الأطعمة والتن�شيق مع وزارة ال�شحة لتخاذ الإجراءات الالزمة بخ�ش��ص ذلك.

كلب يقتحم ا�ضت�دي�

 ن�ضرة ج�ية ويقاطع املذيع

يف  �ص  املتخ�شّ فارنيل،  اأنت�ين  املذيع  تعّر�ص 

 Global News بقناة  الن�شرة اجل�ية اخلا�شة  تقدمي 

وُيدعى  كلبه،  اقتحم  عندما  طريف  مل�قف   ،Toronto
»�شت�رم«، اله�اء خالل تقدمي الن�شرة اجل�ية، وخطف 

الكلب الأ�ش�اء من �شديقه خالل البث املبا�شر بالتجّ�ل 

اأمام �شا�شة عر�ص احلالة اجل�ية.

يف  اجل�ية  الأر�شاد  خرباء  كبري  فارنيل  اأنت�ين 

جل�بال ني�ز كان من�شغالً على اله�اء وي�شف ت�قعات 

الطق�ص يف نهاية الأ�شب�ع ملناطق يف كندا، وظهر الكلب 

اأمام  ثم يلعب  فيه  الذي يقف  املحيط  وه� يتجّ�ل يف 

�شا�شة عر�ص درجات احلرارة يف كندا.

ميل  ديلي  �شحيفة  ن�شرته  الذي  الفيدي�  واأظهر 

لكن  كلبه،  اإبعاد  فارنيل  اأنت�ين  حماولة  الربيطانية 

اجلرو ال�شغري ا�شتدار وقفز بحما�ص، بينما بذل اأنت�ين 

امل�شاهدين  اإىل  ويتحّدث  حمرتًفا  ليظل  جهده  ق�شارى 

من خالل ر�ش�ماته.

ب�ا�شطة  املرحة  اللحظة  هذه  م�شاركة  ومتت 

طريقها  و�شقت  )ي�تي�ب(  على   Global News
من  اأكرث  م�شاهدتها  متت  اإذ  »ت�يرت«،  على  لالنت�شار 

حركات  غرام  يف  امل�شاهدون  وقع  فقد  مرة،  ملي�ين 

الكلب ال�شغري.

ي�شحك  ل  حتى  نف�شه  مي�شك  اأن  اأنت�ين  وحاول 

عندما بداأ الكلب يف النبح والدوران على اله�اء يف اأثناء 

املقطع  نهاية  يف  ذلك،  ومع  اجل�ية،  الت�قعات  قراءة 

قال املقدم مازًحا اإن الكلب �شت�رم »تق�ل مرحًبا«، واإن 

و�شيتناول  خفيفة«،  وجبات  عن  »يبحث  كان  الكلب 

ع�شاءه قريًبا.

الك�يت تتخل�ص من اأكرب مقربة للإطارات يف العامل
اأعلنت الهيئة العامة للبيئة الك�يتية م�ؤخرا عن انتهاء اأزمة الإطارات يف م�قع )رحية(، واإخالئها متاما 

منها متهيدا لت�شليمها اإىل امل�ؤ�ش�شة العامة للرعاية ال�شكنية يف غ�ش�ن اأيام لت�زيعها على امل�اطنني ومنطقة 

�شاحلة لل�شكن يف جن�ب �شعد العبداهلل.

وقال رئي�ص جمل�ص الإدارة واملدير العام للهيئة العامة للبيئة ال�شيخ عبداهلل اأحمد احلم�د ال�شباح يف 

ت�شريح �شحايف اإن الهيئة تخل�شت من هذه الإطارات ب�شكل كامل ويف فرتة قيا�شية، حيث مت نقل ما يقارب 

42 ملي�نا و650 األف اإطار اإىل منطقة ال�شاملي يف غ�ش�ن �شتة اأ�شهر بالتعاون مع �شت �شركات من القطاع 

اخلا�ص.

ويف ال�شياق، قال ع�ش� املجل�ص البلدي حم�د العنزي يف ت�شريح �شحايف اإن اأكرب حتد متت م�اجهته 

خالل ال�شن�ات املا�شية ه� )رحية( واإزالة اأكرب مقربة اإطارات يف العامل.

�شعد  جن�ب  يف  املرتقب  الإ�شكاين  امل�شروع  بتنفيذ  للبدء  م�شتعدة  الي�م  املنطقة  اأن  اإىل  العنزي  ولفت 

العبداهلل، مبينا اأن هناك حل�ل م�شتدامة يف م�شاألة نقل الإطارات اإىل ال�شاملي ب�ج�د م�شانع العادة التدوير.

تخ�شي�ص  بالإطارات، حيث مت  منها خا�شة  اأربعة  بيئية،  قرارات  �شتة  اتخذ  البلدي  املجل�ص  اأن  وذكر 

اأرا�ص للم�شانع، مت�قعا اإن�شاء اأكرث م�شنع يف املرحلة املقبلة ل�شتيعاب اأكرب كمية ممكنة يف الإطارات.

»اململكة القاب�ضة« تبيع ح�ضة يف »ف�ر�ضيزونز« بـ8.3 مليار ريال

الأربعاء،  اأم�ص  القاب�شة،  اململكة  �شركة  اأعلنت 

بيع  اتفاقية  بت�قيع  التابعة  �شركاتها  اإحدى  قيام  عن 

مبا  القاب�شة  ف�ر�شيزونز  �شركة  يف  ح�شتها  ن�شف 

مليار   8.29 تبلغ  اإجمالية  بقيمة   %23.75 يعادل 

�شركة  ملكية  من   %23.75 بن�شبة  واحتفاظها  ريال 

القاب�شة. ف�ر�شيزونز 

»تداول  على  بيان  يف  القاب�شة  اململكة  وقالت 

على  باحل�ش�ل  مره�ن  ال�شفقة  تنفيذ  اإن  ال�شع�دية«، 

اإجراءات البيع. امل�افقات النظامية واكتمال 

تابعة  الآخر لل�شفقة هي �شركة  الطرف  اأن  واأ�شافت 
الدفرتية  القيمة  اأن  وذكرت  اإنف�شمنت«.  لـ»كا�شكيد 

لالأ�شل تبلغ 2.25 مليار ريال.

التابعة  �شركتها  اأن  اإىل  القاب�شة  اململكة  واأ�شارت 

واملنتجعات  الفنادق  يف  وال�شتثمار  اإدارة  يف  تعمل 

اأنحاء  جميع  عالمات جتارية يف  ذات  �شكنية  وم�شاريع 

العامل. واأ�شافت اأن الأثر املايل لل�شفقة على �شركة اململكة 

مليار   8.29 مببلغ  نقدية  تدفقات  يف  يتمثل  وعملياتها 

وت�قعت  ريال.  مليار   5.9 مببلغ  مكا�شب  واأي�شا  ريال، 

ا�شتكمال ال�شفقة خالل �شهر يناير من عام 2022.

ت�شتخدم  �ش�ف  اإنها  القاب�شة  اململكة  وقالت 

امل�شتقبلية  ال�شتثمارات  يف  البيع  عملية  من  املتح�شالت 

لل�شركة و�شداد جزء من القرو�ص القائمة.

ك�سفت الفنانة يا�سمن 

�سربي، عن العودة 

لن�ساطاتها الفنية بعد 

فرتة غياب، حيث ن�سرت 

عرب خا�سية �ستوري 

على �سفحتها اخلا�سة 

على موقع تبادل ال�سور 

اإن�ستجرام، �سورة وهي 

تقراأ �سيناريو جديد ويف 

ال�سورة ظهر �سيناريو 

العمل ب�سعار �سركة 

�سيرنجي.

ت�ضجيل 114 اإ�ضابة جديدة

بفريو�ص »ك�رونا«.. وتعايف 102

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

18006 يف ي�م 8 �شبتمرب 2021، اأظهرت ت�شجيل 114 

حالة قائمة جديدة منها 66 حالة لعمالة وافدة، و36 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و12 حالة قادمة من اخلارج، كما 

تعافت 102 حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت 

املتعافية اإىل 270999.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية حالة واحدة، 

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

اأن 978 حالة و�شعها م�شتقر من العدد  حالت، يف حني 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 979 حالة قائمة.
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أكد وفد الشعبة البرلمانية للمملكة أن الوعي الدولي والمجتمعي 
لدى ش��عوب العالم بمفهوم التوازن بين الجنسين، يتطلب وضع 
رؤى وآلي��ات دولية، ُتس��هم في معالجة تحدي��ات تحقيق التوازن 
بين الجنس��ين، مش��يرًا إلى أّن البحرين تمتلك تجربة متميزة في 
تبني وتنفيذ استراتيجيات وطنية ترّسخ حقوق المرأة، وتؤكد على 

مبدأ تكافؤ الفرص.
ج��اء ذلك خالل مناقش��ات عام��ة تفاعلية ضمن أعم��ال المؤتمر 
الخامس لرؤس��اء البرلمانات في فيينا، بمش��اركة رئيسة مجلس 
النواب رئيسة وفد الش��عبة البرلمانية فوزية زينل، والنائب األول 

لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان.
وأوضح��ت زين��ل أن النه��ج الديمقراطي الش��امل لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه، رّس��خ من خالل مب��ادى ميثاق العمل الوطني ونصوص 
دس��تور المملكة، عملية المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، 
الفتة إل��ى أّن المملكة حرصت على المب��ادرة في المصادقة على 
المعاهدات الدولي��ة، واالنضمام لالتفاقي��ات الدولية المرتبطة 
بحق��وق الم��رأة، منوهة إل��ى أن المجلس األعلى للمرأة برئاس��ة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
عاهل البالد المفدى، مارس الدور الكبير والمحوري في سبيل إقرار 

القوانين والتشريعات وخلق الوعي المجتمعي بحقوق المرأة.
وضم��ن مداخلتها، حث��ت زينل البرلمان��ات العالمية على ضرورة 
االنتق��ال م��ن مرحلة رص��د المش��كالِت والمالحظ��ات المرتبطة 
بالملفاِت والقضايا المهمة، كملف المساواة بين الجنسين، وملف 
تغير المناخ، والتوجه نحو اتخاذ خطوات فعالٍة، وتدابير ملموسة، 
تكفل إيجاد معالجات ناجعة، تترك أثرها على الدول والش��عوب، 
داعي��ة البرلمانات المش��اركة، لوض��ع رؤى مش��تركة، واالنطالق 
من قاعدة جامعٍة، تقوم على تب��ادل التجارب والخبرات والنماذج 

المتميزة بين الدول ، للوصول إلى الغايات المرجوة.

رئيس الشورى: البحرين اتخذت أعلى المعايير 
الدولية في توفير الخدمات الصحية

أعرب رئيس مجلس الشورى علي الصالح عن الفخر واالعتزاز بما تحققه البحرين 
م��ن مكانة رائدة على المس��توى الدولي باتخاذها أعل��ى المعايير الدولية في 
مج��ال توفير الخدم��ات الصحية، التزامًا بتوجيهات كريم��ة من حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
بالتعام��ل وفق قيم اإلنس��انية لضمان صحة وس��المة المواطنين والمقيمين 
ف��ي المملكة، وفي ظل الجهود المش��هودة والمتواصل��ة التي يقوم بها فريق 
البحرين الوطني للتصدي لفيروس كورونا، بقيادة صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خالل كلمة مسجلة له ضمن أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء 
البرلمانات، الذي يقيمه االتحاد البرلماني الدولي في فيينا، بمش��اركة واسعة 
من رؤس��اء وأعض��اء البرلمان��ات على مس��توى العالم، حيث بين أن الس��لطة 
التش��ريعية بالمملكة تعمل للقيام بدورها للتص��دي لجائحة فيروس كورونا 
بما يعزز حفظ األمن واالس��تقرار، ويوفر البيئة التش��ريعية المناس��بة الحتواء 
أية تأثيرات س��لبية، الفتًا إلى المستجدات التي يعيشها العالم بسبب الجائحة 
والتي المست آثارها مختلف المجاالت، والتي توضح أهمية تعزيز دور المجالس 
التش��ريعية في إطار المنظومة الدولية لمعالج��ة التحديات التي يتعرض لها 
العال��م، والعمل لبن��اء منظومة اقتصادي��ة عالمية تهدف إل��ى مكافحة تغير 
المن��اخ وتبعاته الس��لبية على العالم أجم��ع وبما يحقق االلتزام��ات المناخية 
واإلنمائية المتصلة باتفاقية باري��س للتغير المناخي والبروتوكوالت الدولية 

ذات الصلة.
ولف��ت الصالح إلى أن البحرين تدع��م كافة جهود المجتم��ع الدولي في جميع 
المحاف��ل الدولية المتصل��ة بمكافحة اإلرهاب، وهو ما تمثل بترس��يخ خطاب 
االعت��دال والتعاي��ش الس��لمي المش��ترك في اس��تراتيجيات العم��ل الوطني 
البحرين��ي في مختلف المج��االت وعلى جميع األصعدة، حي��ث تعد دعوة جاللة 

الملك المفدى، للمجتمع الدولي إلقرار اتفاقية تجرم خطابات الكراهية، مؤماًل 
أن تس��اهم توصيات المؤتمر العالمي الخامس لرؤس��اء البرلمانات في قيادة 
المجتمع الدولي إلى ترس��يخ ثقافة التعاون والتعايش المش��ترك ونبذ خطاب 
الكراهية، داعيًا إلى ضرورة بحث ميثاق عالمي جديد للمس��اواة بين الجنس��ين 
في المؤتمر، يضطلع بمعالجة مختلف أبعاد قضية المساواة بين الجنسين من 
منظ��ور عالمي متكامل، مبينًا المكانة الت��ي تحظى به المرأة البحرينية نتيجة 
للرؤية االستراتيجية الوطنية المتكاملة التي تستشرف المستقبل واحتياجاته، 
النابعة من صميم المش��روع اإلصالحي الش��امل لعاهل الب��الد المفدى، الذي 
أرس��ى دعائم تمكين المرأة في مختلف المج��االت ونيلها لكافة حقوقها، األمر 
ال��ذي أدى إلى دعم مكانة الم��رأة البحرينية، وفي رفع إس��هاماتها في مختلف 

الميادين مشاركة الرجل يدًا بيد، في بناء النهضة الحديثة في المملكة.

البحرين أول دولة عربية تدعم الحملة الدولية 
»أقول نعم للشباب في البرلمان«

شاركت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبداهلل زينل، في الحملة العالمية التي 
أطلقه��ا االتحاد البرلماني الدولي بعنوان: »أقول نعم للش��باب في البرلمان«، 
حي��ث وقَّع��ت مذكرة تفاهم مع مجموعة من الش��باب القائمي��ن على الحملة، 
وذلك على هامش مش��اركة الش��عبة البرلمانية في المؤتمر العالمي الخامس 

لرؤساء البرلمانات في العاصمة النمساوية »فيينا«.
وأكدت رئيس��ة مجلس النواب أنَّ البحرين تعتبر الدولة العربية األولى الداعمة 
للحمل��ة، والت��ي تم إطالقه��ا بالتزامن م��ع االحتف��ال باليوم الدول��ي للعمل 
البرلماني نهاية ش��هر يونيو الماضي، مش��يدة بما يقوم به االتحاد البرلماني 
الدولي من جهود مس��تمرة لترس��يخ الدور المحوري للبرلمانات في اس��تدامة 

التنمية واالزدهار للدول.
وبّين��ت أن دعم الحملة الدولية ينطلق م��ن اإلدراك الحقيقي للدور المهم الذي 
يضطلع به الش��باب في تحقيق التنمية واالزدهار، مشيرة إلى أنَّ تحفيزهم على 
المشاركة في الحياة السياسية والديمقراطية، والدخول إلى البرلمانات لإلسهام 

في تطوير وتحديث منظومة التشريعات يعتبر مسؤولية وطنية ودولية.
وذك��رت أّن البحرين تفخر بالش��باب البحريني، وما يمتلكه م��ن وعي وثقافة، 

وح��ٍس وطني كبيٍر للمش��اركة بصورة إيجابية وفاعلة ف��ي تعزيز نهضة ونماء 
المملك��ة. وقالت إن جلس��ة المحاكاة الت��ي عقدها مجلس الن��واب ل� »برلمان 
الش��باب«، تشكل مبادرة مهمة من مبادرات تشجيع الشباب، وتعزيز قيم الوالء 

واالنتماء، وتحفيز المشاركة النموذجية بمختلف مجاالت الحياة.

 زينل: وضع رؤى وآليات دولية 
 ُتسهم في تحقيق التوازن 

بين الجنسين
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»NBB« يستضيف اجتماع 
المستثمرين الفصلي

استضاف بنك البحرين الوطني »NBB« اجتماع المستثمرين 
الفصلي الذي تم خالله اس��تعراض إنج��ازات المجموعة على 
م��دى النصف األول م��ن العام الجاري، وذلك في س��ياق اتباع 
البنك لمبدأ الشفافية في عملياته ومن منطلق تعزيز عالقاته 
مع المس��تثمرين، بحضور الرئيس التنفيذي، رئيس تنفيذي 
للمجموع��ة – الش��ؤون المالية، ورئيس تنفي��ذي للمجموعة 
– الموارد البشرية واالستدامة، ورئيس تنفيذي للمجموعة – 
االس��تراتيجية، ورئيس تنفيذي للمجموع��ة – إدارة المخاطر، 

والمراقب المالي للمجموعة.
كما تم خالل االجتماع مناقش��ة النتائ��ج المالية للمجموعة، 
باإلضاف��ة إل��ى تس��ليط الضوء عل��ى الجه��ود المبذولة من 
قب��ل البنك في مجال تعزيز االس��تدامة والمب��ادرات التي تم 

تطبيقها طوال الستة أشهر الماضية. 
واختتمت الجلسة باإلجابة على أسئلة المستثمرين والتركيز 
على الجوانب التي أس��همت ف��ي األداء اإليجابي لهذه الفترة. 
ويأتي اجتماع المس��تثمرين ضمن إطار جهود البنك لتعزيز 
الش��فافية عبر جمي��ع القنوات، حيث تم مؤخ��رًا إصدار مقطع 
فيدي��و ُمفصل إلنجازات بن��ك البحرين الوطن��ي المالية وغير 
المالية وذلك اعتبارًا من ش��هر يناير وحتى اليوم. لمش��اهدة 

الفيديو كاماًل.

»الصحة«: ال صحة لوفاة شخص 
يدعى محمد علي ناس

أك��دت وزارة الصحة أن اإلدعاءات بش��أن وفاة ش��خص يدعى 
محم��د علي ن��اس مغلوطة وغي��ر صحيحة جمل��ة وتفصيال، 
معبرة عن بالغ أس��فها لما يتم تداوله على وسائل التواصل 
االجتماعي، مؤكدة على أنها محاولة يائسة لإلساءة إلى ملف 

حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.
وأشارت الوزارة إلى أن سجالت القطاع الصحي لم تسجل حالة 
وفاة بهذا االس��م، األمر الذي يش��ير إلى أن واقعة الوفاة تلك 

مفبركة وال صلة لها بأرض الواقع.
إل��ى ذلك دع��ت وزارة الصحة مس��تخدمي وس��ائل التواصل 
االجتماعي إلى اس��تقاء المعلومات من مصادرها الرس��مية، 

وعدم نشر وتداول مثل هذه اإلدعاءات الباطلة.

 إلغاء حجر »كورونا« من »مستشفى آريف« 
والمسنون اليزالون بالفنادق!

محرر الشؤون المحلية  «

أك��د مصدر مطلع في وزارة الصحة ل�»الوطن« أنه تم إلغاء الحجر االحترازي للمصابين 
بفيروس كورونا )كوفيد�19( بمستشفى المحرق للوالدة ورعاية المسنين »آريف«. فيما 
كش��فت مصادر أخرى أن المركز حاليًا خال من أي اس��تخدام، مستغربة بقاء المسنين 

بالفنادق على نفقة الدولة، على الرغم من جاهزية المركز الستقبالهم.
وكان المرك��ز في الس��ابق - ال��ذي يعد من أكبر دورالمس��نين - يضم ع��ددًا من كبار 
الس��ن، وقد تم إخالؤه من أكثر من 100 مس��ن في فبراير 2020، وإس��كانهم في دور 
الرعاية الصحية األخرى والفنادق خالل العام الماضي بعد تخصيصه لحاالت المصابين 

بالفيروس نظرًا لقربه من مطار البحرين الدولي.
يذك��ر أن مستش��فى المحرق لل��والدة ورعاية المس��نين يعد المستش��فى الوحيد في 
المملك��ة الذي يختص برعاية وعالج كبار الس��ن، وافتتح في العام 1973 ويس��توعب 
107 مرض��ى ومريضات، ووحدة للع��الج الطبيعي والتأهيلي للنس��اء والرجال، وعيادة 

خاصة باألسنان لكبار السن.
ويعنى المستش��فى بتوفير تسهيالت ش��املة للخدمات الطبية وإعادة التأهيل البدني 
واالجتماعي والصحي للمسنين، ويوفر المتابعة الطبية والتمريضية، والعالج الطبيعي 
وإع��ادة التأهي��ل، والخدم��ة االجتماعي��ة، وتثقيف األس��رة، وتوفير البيئة المناس��بة 

لمساعدة النزالء وأسرهم على التكيف مع األوضاع الجديدة.

وزير التربية: تقليص األمية إلى ٪2.4
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، 
»بأننا ونحن نشارك العالم هذا االحتفال السنوي، نستذكر 
م��ا تحقق من إنج��ازات كبيرة على ه��ذا الصعيد، بفضل 
الدعم الذي تلقاه الوزارة من حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظه 
اهلل ورع��اه، حيث أثمرت جهود مملكة البحرين ممثلًة في 
وزارة التربي��ة والتعليم، تقليص نس��بة األمي��ة إلى أقل 
من 2.4%، بحس��ب التقرير الس��نوي الص��ادر عن منظمة 
اليونس��كو تحت عن��وان )التعليم للجمي��ع(، والذي أظهر 
صورًة إيجابيًة للبحرين في محاوره الس��تة، ومن ضمنها 

محور القضاء على األمية.
وأضاف بمناس��بة االحتفال بالي��وم العالمي لمحو األمية، 
ال��ذي يص��ادف الثامن من س��بتمبر من كل ع��ام، أن من 
مظاهر هذا االهتمام ال��ذي أدى إلى تحقيق هذه النتائج، 

توفي��ر العدي��د م��ن مراك��ز التعلي��م المس��ائي للرجال 
والنس��اء، والموزعة على مختلف المحافظات، والتي تمنح 
ش��هادة التعليم األساس��ي المع��ادل والتعلي��م الثانوي 
الموازي، مؤكدًا بأن البحرين بصدد تجاوز موضوع القضاء 
عل��ى األمي��ة األبجدي��ة إلى العم��ل من أجل مح��و األمية 
الرقمية، والتي أصبحت هدفًا أساس��يًا من أهداف التنمية 
المس��تدامة، وش��رطًا من ش��روط امتالك مهارات القرن 
الحادي والعشرين بالنسبة لجميع الفئات، وهذا ما نجحت 
ال��وزارة إلى ح��د اآلن في تحقيق��ه مع األبن��اء الطلبة من 
مختلف المراحل الدراسية ومعلميهم، من خالل ما وفرته 
م��ن برامج ودروس ومقررات تتص��ل بتمكين الجميع من 
اكتس��اب تكنولوجيا المعلومات واالتصال، والتي أظهرت 
فاعليتها الكبرى خالل فترة الجائحة، من خالل اس��تخدام 
الوس��ائل االتصالية والرقمية بكافة أشكالها، إضافًة إلى 
الوس��ائل األخرى التي ضمنت اس��تدامة التعليم في ظل 

هذه الجائحة.

 وزير التربية:
81٪ الحضور الطالبي بأول يوم دراسي

ق��ام وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي 
بزي��ارات إلى عدد م��ن المدارس، اطمأن خاللها على س��ير 
الدراس��ة فيها، والتق��ى عددًا من أعض��اء الهيئات اإلدارية 
والتعليمي��ة والطلب��ة. وأعرب عن ارتياحه لنس��بة الحضور 
الطالبي، والتي وصلت أم��س األول الثالثاء إلى )81%( من 
الطلبة الذي��ن أبدوا رغبتهم في الحضور للمدارس حس��ب 
الجدول والخطة الدراس��ية الت��ي وضعتها ال��وزارة، والتي 
تراعي وجود الطلبة بالشكل الذي يتناسب مع نظام اإلشارة 
الضوئية، مع الحفاظ على تطبيق اإلجراءات االحترازية، مع 

استمرار تقديم الخدمات التعليمية بكافة الوسائل.
وأوضح الوزير بأن ال��وزارة حريصة أيضًا على توفير التعلم 
عن ُبعد للطلبة الذين اختاروا ذلك، وتنويع أشكال ووسائل 
التعل��م، س��واًء من خ��الل التطبيق��ات الرقمي��ة أو البوابة 

التعليمية أو الدروس المتلفزة.

 المضحكي: تطوير عمليات المراجعات 
الستمرار تقييم أداء البرامج األكاديمية

ياسمينا صالح  «

دت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة  أكَّ
التعليم والتدري��ب الدكتورة جواهر 
المضحكي، تطوير إجراءات وعمليات 
المراجع��ات، بهدف اس��تمرار تقييم 
أداء البرامج األكاديمية خالل األوضاع 
الصحية االس��تثنائية التي تشهدها 

البحرين.
وأوضح��ت أن الهيئ��ة مس��تمرة في 
التركيز على تطوير قطاعي التعليم 
والتدري��ب، واالهتمام بكافة أطراف، 
التعليمي��ة  العملي��ة  ومكون��ات 
التعلمية، بدءًا من الطالب، والمعلم، 
بالبيئة  وانتهاًء  الدراسية،  والمناهج 
التعليمي��ة  التعليمي��ة، والوس��ائل 
المعرف��ة  ووس��ائل  المناس��بة، 
العام��ة  اأُلط��ر  َوْف��َق  المس��اندة، 
لرؤي��ة البحري��ن االقتصادية 2030 
الت��ي وضعت إس��تراتيجية ش��املة 
لتطوير قطاع��ي التعليم والتدريب، 
والممارس��ات  المعايير  أح��دث  َوْفَق 
الدولية، م��ن خالل األدوات، واآلليات 
الت��ي تقي��س أداء عناص��ر العملية 

التوصي��ات  ووض��ع  التعليمي��ة، 
باس��تمرار،  لتقويمه��ا  المناس��بة 
به��دف رف��ع معايير ج��ودة التعليم 
والتدريب، واالرتقاء بأداء المخرجات 
التعليمية، وربطه��ا بتحقيق أهداف 

التنمية الُمستدامة.
اإلعالم��ي  اإليج��از  وأضاف��ت خ��الل 
مه مركز االتصال  الحكومي الذي نظَّ
الوطن��ي بالتع��اون م��ع الهيئ��ة أن 
جائح��ة كورون��ا أحدث��ت تغيي��رات 
التعلي��م  منهجي��ة  ف��ي  جذري��ة 
والتدريب على مستوى العالم، حيث 
كان لتبعات الجائحة األثر البالغ على 
مؤسسات هذا القطاع، إال أنَّ البحرين 
أثبتت قدرته��ا الفائقة في مواجهة 
تل��ك التحديات بفض��ل التوجيهات 
الملكي��ة الس��امية لحض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الب��الد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه، والجهود الوطنية بقيادة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل.
 وشددْت على أنَّ الهيئَة جهة معنية 

بتطوير قطاع��ي التعليم والتدريب، 
أداء  وج��ودة  مخرجات��ه  وتقيي��م 
مؤسساته، حيث حرصت على تقديم 
ع��دد م��ن المب��ادرات الت��ي تخ��دم 
العمليتي��ن التدريبي��ة والتعليمية، 
مس��تمر؛  بش��كل  وتطويرهم��ا 
لمواجه��ة أي تغي��رات، أو تحدي��ات 

للنظم التعليمية والتدريبية.
وشرعت الهيئة منذ اللحظات األولى 
النتش��ار الجائح��ة عل��ى المس��توى 

العالمي، وب��كل طاقتها في تطوير 
التعليم��ي  األداء  لتقيي��م  أطره��ا 
والتدريب��ي ف��ي جميع المؤسس��ات 
التعليمي��ة والتدريبي��ة، وه��و األمر 
الذي تبلور وانعكس في إصدار »إطار 
تقييم جودة الممارس��ات المدرسية 
ف��ي األوضاع االس��تثنائية للمدارس 
الحكومي��ة والخاص��ة، وإط��ار تقييم 
ممارس��ات التعلي��م والتدري��ب في 
األوض��اع االس��تثنائية لمؤسس��ات 

التعليم والتدريب المهني«.
اأُلط��ر  تطوي��ر  إل��ى  وتطرق��ت 
وعمليات المراجع��ات خالل األوضاع 
االس��تثنائية، وأهّم التغي��رات التي 
نتج��ت ع��ن تأثي��ر الجائح��ة، ف��ي 
منهجي��ة التعلي��م والتدريب، وبيان 
كيفي��ة تعام��ل فري��ق البحرين مع 
تداعياته��ا وتأثيراته��ا، وخاصة في 

مجال جودة التعليم والتدريب.
ونوه��ت المضحك��ي إلى م��ا قامت 
به الهيئ��ة من تطوير ف��ي إجراءات 
ليس��تمر  المراجع��ات  وعملي��ات 
تقيي��م أداء البرام��ج األكاديمية في 
مؤسس��ات التعلي��م العال��ي خ��الل 

األوضاع االستثنائية للفيروس.
 وأش��ارت إلى أنَّ الهدَف م��ن إصداِر 
تلَك األطِر يتمثُل في توثيِق الجهوِد، 
والوق��وِف عل��ى ج��ودِة الممارس��اِت 
مِة في مجاِل التعليِم والتدريِب  المقدَّ
عن ُبعد لدى المؤسسات التعليمية 
والتدريبية في المملكة خالل األوضاع 
أّنه  للفيروس، وذكرت  االس��تثنائية 
منذ بدء االنتش��ار العالمي للجائحة، 
تمت دراسة وضع المؤسسات بإجراء 
التعليمي��ة  اإلدارات  آلراء  اس��تطالع 
المدرس��ية،  والقي��ادات  واإلداري��ة، 
والمعلمين، وأولياء األمور، والطلبة، 
وال��ذي نتج عن��ه تحديث إج��راءات، 
بم��ا  التقيي��م  وأدوات  وعملي��ات، 
يتناس��ب مع متطلباته في ظّل هذه 
األوضاع، إضافة إلى استحداث منّصة 
إلكتروني��ة »Online Hub« تابع��ة 
التواصل  للهيئ��ة؛ لتس��يير عملي��ة 
م��ع المؤسس��ات، وتحمي��ل األدل��ة 

المطلوبة لعملية التقييم.  
وشددت على أنَّ الهيئَة مستمرٌة في 
تقييِم المدارِس الحكومية والخاصة، 
والتدري��ب  التعلي��ِم  ومؤسس��ات 

المهني َوْفَق اإلطار االستثنائي، على 
أْن يتمَّ الرجوُع لإلطار االعتيادي وفق 

مقتضيات المرحلة.  
وأوضح��ت أن التدريب والتوعية على 
كثي��ر م��ن اللق��اءات مع مؤسس��ات 
التعلي��م والتدري��ب وتدريبهم على 
ه��ذا التط��ور االس��تثنائي والتقييم 
الذات��ي، إذ يوج��د تواص��ل مع هذه 
المؤسس��ات للتأكد م��ن معرفتهم 
على العمل بهذا اإلطار االستنثائي، 
األوض��اع  مراع��اة  إل��ى  باإلضاف��ة 
االس��تثنائية والعديد من األمور تم 
تصحيحها وتم التواصل مع الجهات 

المعنية لتلبية االحتياجات.
ونوهت ب��أن البحرين دائمًا حريصة 
عل��ى حص��ول الطف��ل عل��ى حقوقه 
وخصوص��ًا ف��ي التعلي��م حت��ى في 
وجود الصعوب��ات واألزمات، ما يبين 
مدى ح��رص حضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المفدى عل��ى أبنائه، 
وتمت دراس��ة الوضع بشكل مفصل 
ألخذ اآلراء وطرق األبواب التي يمكن 

طرقها.

د. جواهر المضحكي

 إيقاف مسؤول حسابات مواقع التواصل 
بجامعة البحرين وإحالته للتحقيق

أصدر رئي��س جامعة البحرين األس��تاذ الدكتور 
رياض يوس��ف حمزة قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق 
م��ع المس��ؤول ع��ن حس��ابات مواق��ع التواصل 

االجتماع��ي لجامعة البحرين وإيقافه عن العمل 
لحي��ن االنتهاء من أعمال لجن��ة التحقيق، وذلك 
إث��ر ما أب��داه من تعليق��ات غير مس��ؤولة على 

حس��ابات مواقع التواص��ل االجتماع��ي التابعة 
للجامع��ة حول إج��راءات العام الدراس��ي الجديد 

بالجامعة.

 »التربية«: استكمال نقل المتأهلين 
إلى وظيفة مساعد بحث بكلية المعلمين قريبًا

أك��د المدي��ر العام لش��ؤون الم��دارس رئيس مجل��س إدارة كلي��ة البحرين 
للمعلمين الدكتور محمد مبارك أن هناك تنس��يقًا مع جهاز الخدمة المدنية 
الس��تكمال متطلب��ات نقل المعلمي��ن المتأهلين إلى وظيفة مس��اعد بحث 

وتدريس بالكلية خالل الفترة المقبلة.
ج��اء ذلك في أثناء اجتماعه بالمعلمين الذين حققوا أعلى النتائج في عملية 
التقييم ضمن المس��ابقة التي طرحتها الكلية بالتنس��يق م��ع وزارة التربية 
والتعليم وجهاز الخدمة المدنية لالنتقال إلى وظيفة مس��اعد بحث وتدريس 
بكلي��ة البحرين للمعلمين، بحضور عميد الكلية رئيس لجنة التقييم الدكتور 
تي��د بورينتون. وهنأ مبارك المعلمين المس��تحقين لالنتق��ال إلى الوظيفة 
األكاديمية بالكلية، مش��يدًا بما قدموه من مس��توى عاٍل ف��ي األداء مكنهم 
من التفوق على جميع المتنافسين على الشواغر العشرة المطروحة من قبل 

الكلية رغم قوة مستويات أغلب المتقدمين.
وأش��ار إلى أن ذلك يأتي كخطوة غير مس��بوقة منذ تأس��يس الكلية، وسعيًا 
نح��و تنفيذ خطة التوس��ع ضمن األه��داف الحكومية المدرجة ف��ي مبادرات 

اإلطار الموحد للبرامج الحكومية ذات األولوية، وتطبيقًا فعليًا لالس��تثمار في 
العنصر البحريني المؤهل لتطوير مخرجات التعليم، وفق توجيهات المجلس 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاس��ة س��مو الش��يخ محمد بن مبارك آل 

خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وتمنى مب��ارك للمعلمين التوفي��ق في مهامهم األكاديمي��ة الجديدة، وفي 
االس��تفادة مما تقدمه الكلية من خبرات أكاديمية وبحثية وتدريب يس��هم 
في إعدادهم الس��تكمال دراس��اتهم العليا في المس��تقبل، معبرًا عن شكره 
لجمي��ع أعضاء لجنة التقييم التي أش��رفت بكل مهنية وش��فافية على عملية 
تقيي��م المعلمين المتقدمي��ن لالنتقال إلى الوظيف��ة، وتمكنت من تحقيق 

أقصى درجات الدقة في تحديد المعلمين المتأهلين.
م��ن جانبه عب��ر بورينتون ع��ن ثقته بق��درة مس��اعدي البح��ث والتدريس 
المرتقبين في اإلسهام في دفع مسيرة الكلية نحو مزيد من التطوير، مقدمًا 
ش��كره إلى رئيس وأعض��اء مجلس إدارة الكلية على كل م��ا تلقاه الكلية من 

دعم ومساندة وتوجيه.



تصيب 3 من بين 10 آالف حالة 

 سالمة: متالزمة »التهاب األجهزة المتعددة«
 تظهر بعد إصابة الطفل بـ»كورونا«
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إشراف: وليــد صبــري
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الداء البطني: »الداء الزالقي« هو اضطراب التهابي متوسط مناعيًا يصيب األمعاء الدقيقة ويحدث عند األشخاص المستعدين جينيًا لإلصابة به، ويسبب هذا الداء سوء امتصاص ويستجيب للحمية الخالية من الغلوتين. وتزداد نسبة حدوث 
المرض إذا كان الشخص ُيعاني من »متالزمة تيرنر«، »Turner syndrome«، ومتالزمة ويليام »William syndrome«، والتهاب الغدة الدرقية »thyroiditis«، وتحدث في 2-5% من األقارب من الدرجة األولى ممن لديهم داء بطني.

فوائد طبية

معلومة في كبسولة

وليد صبري «

كشف استشاري طب األطفال وحديثي 
أن  ال��والدة د. هش��ام س��المة ع��ن 
»متالزم��ة التهاب األجهزة المتعددة 
عن��د األطف��ال »MIS-C« ال تح��دث 
أثناء عدوى فيروس كورونا النش��طة، 
ب��ل تظهر ف��ي أغل��ب األح��وال بعد 
»بضعة أس��ابيع« م��ن إصابة الطفل 
بفيروس كورونا والذي قد ال يصاحبه 
أعراض واضحة مما يزيد من صعوبة 
أن  المتالزم��ة«، مضيف��ًا  تش��خيص 
خطي��رة  لكنه��ا  ن��ادرة  »المتالزم��ة 
وتصيب 3 حاالت من بين كل 10 آالف 

حالة كورونا«.
وأوضح د. سالمة في لقاء مع »الوطن« 
ى الش��ديدة ل�24 س��اعة أو  أن »الُحمَّ
أكثر والقيء واإلس��هال وآالم المعدة 
األع��راض«،  أب��رز  الجل��دي  والطف��ح 
مشيرًا إلى أن »عدم قدرة الجسم على 
كبح نش��اط جهاز المناعة ألسباب غير 

معروفة«.
وذكر أن »تفاقم حالة بعض األطفال 
المصابي��ن بالمتالزم��ة ق��د ته��دد 
حياتهم عند تأخر التشخيص«، منوهًا 
إل��ى أن »المضاعفات ق��د تؤثر علي 
القل��ب والرئتي��ن والجه��از الهضمي 

والكلى والمخ«.
المصابي��ن  »األطف��ال  إن  وق��ال 
بالمتالزم��ة يحتاج��ون لتلقي العالج 
المستش��فى«، الفتًا  »المبك��ر« ف��ي 
إل��ى أن »هن��اك بروتوك��ول عالج��ي 

خ��اص بالمتالزم��ة لع��الج األطف��ال 
المصابين«.

وتحدث عن »االختالف بين المتالزمة 
وم��رض »كاواس��اكي« ن��ادر الحدوث 
رغم تشابه األعراض«، مشددًا على أن 
»الوقاية من »كورونا« تعني الوقاية 
من المتالزمة باإلج��راءات االحترازية 
والتباع��د االجتماع��ي وتطوير برامج 

تطعيم األطفال«. وإلى نص اللقاء:
األجه��زة  الته��اب  متالزم��ة  ماه��ي 
المتع��ددة المرتبط��ة بكورون��ا عند 

األطفال MIS-C؟
- تزايدت خالل الشهور األخيرة حاالت 
إصاب��ات األطف��ال والش��باب بعدوى 
في��روس كورون��ا، خاصًة بع��د ظهور 
المختلفة وأهمها  الفي��روس  طفرات 
المعروف��ة ب��� »متح��ور دلتا« س��ريع 
االنتش��ار، األمر الذي يستوجب زيادة 

الوعي بأع��راض ومضاعفات المرض 
عن��د األطف��ال، والمع��روف حتى اآلن 
أن معظ��م األطف��ال الذي��ن يصابون 
بفي��روس )كوفي��د 19(، ومتحورات��ه 
ال تظهر لديهم أي��ة أعراض واضحة، 
األع��راض  بع��ض  م��ن  يعان��ون  أو 
الطبية التي تس��تمر لع��دة أيام أثناء 
الع��دوى النش��طة، وه��ي فت��رة غزو 
الفيروس للجس��م وتكاثره بأعضائه 
المختلفة، كالحمى المتفاوتة الشدة 
و»القش��عريرة«، والس��عال، وانسداد 
وفق��د  التنف��س،  وصعوب��ة  األن��ف، 
حاستي الشم والتذوق، والتعب وآالم 
العضالت، وفقد الش��هية واإلس��هال 

وآالم البطن.
أواًل، كلم��ة »متالزم��ة« تعن��ي تالزم 
مجموعة م��ن األعراض والمضاعفات 
التي قد تظهر عند األطفال المصابين 
بكورون��ا، وتعني كذل��ك عدم توصل 
األطب��اء والعلماء للتفاصي��ل الطبية 
التي قد تفس��ر مرضًا بعين��ه، ثانيًا، 
متالزم��ة التهاب األجه��زة المتعددة 
عن��د األطفال ال تح��دث أثن��اء عدوى 
فيروس كورونا النشطة، بل تظهر في 
أغل��ب األحوال بعد »بضعة أس��ابيع« 
من إصاب��ة الطفل بفي��روس كورونا 
والذي قد ال يصاحب��ه أعراض واضحة 
مم��ا يزي��د م��ن صعوب��ة تش��خيص 
المتالزم��ة، وس��بب حدوثه��ا على ما 
يبدو من المعلومات الطبية المتاحة، 
هو عدم قدرة الجسم على كبح نشاط 

جهاز المناعة ألسباب غير معروفة.
ما هي نسبة حدوثها؟

- ه��ذه المتالزم��ة »ن��ادرة«، نس��بة 
حدوثها حوالي 3 حاالت لكل عشرة اآلف 
حالة من األطفال المصابين بكورونا، 
لكنها خطيرة، حي��ث قد تتفاقم حالة 
بعض األطفال المصابين بها لدرجة 
قد ته��دد حياتهم عند ع��دم االنتباه 
لألع��راض الت��ي تصاحبها س��واء من 
أهالي هؤالء األطفال أو األطباء، وتقل 
كثيرًا خطورتها كلما كان تش��خيصها 

وعالجها مبكرًا.
م��ا ه��ي الفئ��ة العمري��ة لإلصاب��ة 

بالمتالزمة بين األطفال؟
المتالزم��ة  ه��ذه  تصي��ب  ع��ادًة،   -
األطف��ال م��ن عم��ر 5 إل��ى 14 عامًا 
»MIS-C«، ون��ادرًا م��ا تح��دث عن��د 
البالغي��ن »MIS-A«، وينتج عن هذه 
المتالزم��ة الته��اب بع��ض أعض��اء 
وأنس��جة الجس��م وأهمه��ا: القل��ب، 
الرئت��ان، األوعي��ة الدموي��ة، الجهاز 
الهضمي، الم��خ، الجلد، الكلى، الجلد، 

والعينان.
ما هي أعراضها؟

ى الش��ديدة  - أعراضها تش��مل، الُحمَّ
المس��تمرة لمدة 24 س��اعة أو أكثر، 
المع��دة  وآالم  واإلس��هال،  والق��يء، 
الح��ادة، والطف��ح الجل��دي، وتس��ارع 
ضرب��ات القل��ب والتنف��س، واحمرار 

أو ت��ورم اليدين والقدمي��ن، واحمرار 
شديد بالعينين مع عدم وجود إفرازات 
مصاحب��ة، واحم��رار أو تورم اللس��ان 
باإلره��اق  واإلحس��اس  والش��فتين، 
الطف��ل،  ع��ادة  غي��ر  الش��ديد عل��ى 
والص��داع، وقد يعقبها أعراض أش��د 
المضاعف��ات عل��ى  خط��ورة نتيج��ة 
أعض��اء الجس��م، كالقل��ب والرئتي��ن 

والجهاز الهضمي والكلى والمخ.
كي��ف يتم ع��الج األطف��ال المصابين 

بالمتالزمة؟
المصابي��ن  األطف��ال  كل  يحت��اج   -
المستش��فى  لدخ��ول  بالمتالزم��ة 
لتلق��ي الع��الج »المبك��ر« بواس��طة 
فري��ق م��ن األطب��اء المتخصصي��ن، 
وبناًء على »بروتوك��ول عالجي خاص 
بالمتالزم��ة« ت��م االجته��اد وإعداده 
في زمن قياس��ي لعالج هذه الحاالت، 
نعم كلفته المالية عالية، لكن نتيجة 
الع��الج المبك��ر رائعة حيث تتحس��ن 
حال��ة معظ��م األطف��ال المصابي��ن 
بالمتالزمة، بينما تزداد حالة البعض 
منه��م س��وءا بس��رعة حي��ث يحت��اج 
ه��ؤالء األطف��ال إل��ى دخ��ول »وحدة 
الرعاية المركزة« للعالج المكثف من 
المضاعفات التي تشمل فشل وظائف 

أعضاء الجسم المختلفة.
مع تزامن ظهور المتالزمة مع جائحة 
كورون��ا، يت��ردد كثي��رًا بي��ن األطباء 
مصطل��ح م��رض »كاواس��اكي«، فما 

طبيعة هذا المرض؟ وما العالقة بينه 
وبين المتالزمة؟

- رغم تش��ابه األعراض بينهما، هذه 
المتالزم��ة ليس��ت نفس��ها »م��رض 
كاواس��اكي« المع��روف وال��ذي ظهر 
ألول م��رة ف��ي الياب��ان ع��ام 1967، 
وهو م��رض ن��ادر الح��دوث، ويصيب 
األطف��ال ف��ي عمر ع��ام ونص��ف إلي 
عامين في أغل��ب األحوال، وهو مرض 
غير معروف الس��بب، لكن له عوارض 
للتش��خيص  طبي��ًا  راس��خة  ودالالت 
المبك��ر وبروتوك��ول طب��ي معتم��د 
للعالج والمتابع��ة، وأتوقع أن تؤدي 
الدراس��ات الطبي��ة بعد ظه��ور هذه 
المتالزمة مع جائحة كورونا إلى فهم 
أفض��ل للمتالزم��ة وكذل��ك لم��رض 

كاواساكي »القديم« وأسبابه.
وقاية أطفالنا خير من العالج، وتشمل، 
»تطبي��ق اإلج��راءات االحترازية بدقة 
وح��زم، والتباع��د االجتماعي، وكذلك 
التطوي��ر المرتقب م��ن وزارة الصحة 
ال  بالمملك��ة لبرنام��ج التطعيم الَفعَّ
واآلم��ن ضد فيروس كورونا، ليش��مل 
كل األطفال من عمر 3 إلي 11 عامًا«، 
وهي األس��س القوي��ة للتغل��ب على 
هذا الوباء وعودة أطفالنا لمدارس��هم 
اهلل  وحف��ظ  الطبيعي��ة،  وحياته��م 

البحرين وأهلها الطيبين.

د. هشام سالمة

     أطعمة
ال يجب تناولها

في وجبة 
ا	فطار

9 حبوب 
ا	فطار

المعجنات

الفطائر

الدونتس

الكيك

خبز التوست 
مع السمن

الروب «الزبادي» 
المحلى

اللحوم 
المصنعة

المقليات

وجبة ا	فطار
أهم وجبة

على مدار اليوم

 تمنح الجسم
طاقة وتساعد

على الشبع

 ال يجب تخطيها
أو التخلي عنها

إعداد: وليد صبري
تصميم: محمد بوعباس

- تقويم األسنان الشفاف يناسب األشخاص الذين 
يعانون من مشكالت بس��يطة بالفم مثل تباعد 
خفيف بين األسنان أو تكدس بسيط لألسنان أما 
األش��خاص الذين يعانون من مش��كالت شديدة 

فال يمكنهم تركيب هذا النوع.

- كش��فت دراس��ة جديدة ش��املة عن أثر ممتاز 
لزيادة نسبة »فيتامين د« في الحصص الغذائية، 
حي��ث أثب��ت قدرت��ه عل��ى تقليل خط��ر اإلصابة 
القولون والمس��تقيم حيث يعتبر من المكمالت 

الغذائية المهمة لتقوية مناعة الجسم.

- اإلحصائيات الطبية العالمية المعتمدة تش��ير 
إل��ى أن قراب��ة 1.3 مليار ش��خص على مس��توى 
العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم المس��مى 
علميًا ب� »القاتل الصامت« حيث يزيد من مخاطر 

اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

- تتك��ون الق��دم م��ن 26 عظم��ة، و30 مفصاًل 
باإلضاف��ة إل��ى األربطة، ويس��اعد كل عنصر من 
العناص��ر التش��ريحية من أصابع الق��دم إلى وتر 
العرقوب على الوقوف بش��كل مستقيم ومتوازن 
وفي القدم الس��ليمة تعمل العظ��ام والمفاصل 

واألوتار معًا المتصاص الضغط من الخطوات.
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لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى والزائرين

»حمد الجامعي« يطلق تطبيقه الخاص عبر األجهزة الذكية
قال قائد مستش��فى الملك حمد الجامعي 
 اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطية اهلل
آل خليف��ة، إن المستش��فى أطلق تطبيقه 
الخاص ب��ه المجاني عبر األجه��زة الذكية 
لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى 
والزائرين، مش��يرًا إلى أن إنش��اء التطبيق 
جاء تس��هياًل لإلج��راءات اإلداري��ة والطبية 
المتخذة لضمان تطبيق أس��س الس��المة 
العامة وتحقيق مفهوم التباعد االجتماعي 
ال��ذي م��ن ش��أنه المحافظ��ة عل��ى صحة 

مراجعي المستشفى وسالمتهم.
الطبي��ة  للش��ؤون  الع��ام  المدي��ر  وق��ال 
العقيد بروفيس��ور هشام حس��ن، إن إدارة 
المستش��فى حرصت على إنش��اء تطبيقها 
الخاص، س��عيًا لمواكبة التطور والتحديث 

وتس��خيره لخدم��ة المجتم��ع بش��كل عام 
والمرض��ى بش��كل خاص لتقدي��م الخدمة 
الطبية والرعاية الصحية المتكاملة لكافة 

المراجعين.
وأض��اف مدير نظ��م المعلوم��ات الصحية 
بالمستش��فى الدكت��ور محم��د ه��الل، إن 
التطبي��ق يحت��وي عل��ى ممي��زات عدي��دة 
أهمها التنبي��ه والتذكير لمواعيد المرضى 
فقط عن طري��ق التطبيق مم��ا يؤدي إلى 
االستغناء عن الرسائل النصية عبر الهاتف، 
باإلضاف��ة إلى إمكانية البحث بين أكثر من 
70 طبيب��ًا في كافة التخصص��ات، التعرف 
على آخ��ر الباقات والع��روض التي يقدمها 
المستش��فى  ومختل��ف األخب��ار والنصائح 
الطبية التي يقدمها االستش��اريون، مشيرًا 

إل��ى أنه يج��ب على المراجعي��ن والمرضى 
التأك��د م��ن بياناته��م الخاص��ة والتأكد 
م��ن مطابق��ة رق��م الهات��ف المتوفر في 
الس��جالت الطبية الخاص��ة بالمريض عند 
تحميل التطبيق، للتأكد من هويته ضمانًا 

لخصوصية المعلومات وسريتها.
كم��ا ذك��رت إدارة المستش��فى أن العمل 
ج��اٍر على تطوي��ر وتحدي��ث التطبيق حيث 
إنه سيش��تمل قريبًا عل��ى خصائص أخرى، 
أهمها حج��ز وإلغ��اء المواعي��د إلكترونيًا، 
وإعادة جدولته��ا، ومعرفة زيارات المرضى 
عل��ى  واالط��الع  المتخصص��ة  للعي��ادات 
الوصف��ات الطبي��ة واألدوي��ة المصروف��ة 
للمريض، الحص��ول على التقاري��ر الطبية 
الخاصة بكل مريض وتصفح الملف الطبي 

للمريض بكل سهولة، باإلضافة إلى نتائج 
الفحوصات المخبرية والتراسل الفوري.

ولضم��ان االس��تفادة القصوى م��ن جميع 
الخصائ��ص المتوف��رة بالتطبي��ق، يمكن 
تحمي��ل التطبي��ق الخ��اص بالمستش��فى 
 Apple store/ google مجان��ًا م��ن خ��الل
 King Hamad University عبر إدخال play
Hospital  أو  KHUH، أو م��ن خالل مس��ح 

.QR رمز من خالل مسح رمز
ويعتب��ر تطبي��ق مستش��فى المل��ك حمد 
الجامعي منص��ة صحية لخدمة المراجعين 
والمرضى للحص��ول على الخدمات بطريقة 
س��هلة ومرن��ة ومتكاملة بهدف تحس��ين 
مس��توى جودة خدم��ات الرعاي��ة الصحية 

المقدمة لهم.
قائد مستشفى الملك حمد الجامعي
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عهدية السيد

ذاكرة 11 سبتمبر أو تصادم األصوليات

تتص��ادف ذك��رى اعتداءات 11 س��بتمبر ه��ذا العام 
مع الخ��روج األمريكي والغربي من أفغانس��تان، بعد 
عش��رين س��نة من االحتالل، لتعود األمور مجددًا إلى 
لحظة السؤال الذي طرح مباشرة بعيد تلك االعتداءات 
اللعين��ة حول تص��ادم األصوليتين: اإلس��المية التي 
قادت إلى تلك االعتداءات، واألمريكية التي قادت إلى 
االعتداء على أفغانس��تان وعلى الع��راق واحتاللهما، 

وفشلت في الحالتين فشاًل ذريعًا.
إن أي تحلي��ل موضوع��ي لماهي��ة ما ح��دث، البد أن 
ينطل��ق م��ن تلك الخطاب��ات الصادرة ف��ي حينه من 
أفواه الغاضبي��ن واألصوليي��ن الراديكاليين: كلمات 
عدواني��ة جذرية تعبر عن الكراهي��ة، حيث لم يتورع 
البع��ض حت��ى عن اس��تحضار ش��عارات م��ن تاريخ 
الح��روب الصليبية، فتحدث بوض��وح عن خوض حرب 
صليبية ضد المتطرفين اإلس��الميين، ووجهت أصابع 
االته��ام إل��ى العرب واإلس��الم والمس��لمين في كل 
مكان. وف��ي الجانب المقابل تح��دث األصوليون عن 
فسطاطين وعن نزال تاريخي بين الحق والباطل. فيما 

عمل المعتدلون والرس��ميون على تهدئة النفوس، 
ورسم التباين بين اإلرهاب والتطرف من جهة، وبين 

اإلسالم وقضايا العرب العادلة من جهة ثانية.
واليوم، وبعد 20 س��نة م��ن تلك األح��داث المريرة، 
هل انتهت تلك األفكار المتطرفة في المعس��كرين، 
بع��د أن تبين بأن النزعات الراديكالية ال تقود إال إلى 

الموت والدمار والخراب المقيم؟
من الواضح- رغم ذلك- أن ذات األفكار ما تزال تهيمن 
عل��ى الن��اس وعلى أجه��زة اإلعالم وعل��ى الخطابات 
اليومي��ة، فالكلم��ات ما تزال تعني أش��ياء متناقضة 
للطرفين: اإلرهاب والشرعية الدولية وحقوق اإلنسان 
في ظ��ل المفارقات الغربية الغريبة، يبس��ط الغطاء 
لتجنيد اإلرهابيين وتوظيفهم في الصراعات الدولية، 
وتوفير المالجئ لهم، مما يجعل تفكيك عناصر هذه 

المفارقة بين الفعل والممارسة عملية معقدة.
كم��ا أن التعميم ال يؤدي إال إل��ى تغذية األصوليات 
بأنواعه��ا.. فالح��رب ض��د اإلرهاب ال يمك��ن أبدًا أن 
تنطلق من ش��عارات ديني��ة، وإال انقلبت إلى نوع من 

الصليبية الجديدة.. وملف نش��ر الديمقراطية ال يجب 
طرح��ه كعقوبة، وكفصل جدي��د من فصول التأديب 
لل��دول والش��عوب، الت��ي ل��م تق��َو بعد على حس��م 

خياراتها، فبقيت رهينة لدى األصوليات المتعددة.
إن أحداث 11 سبتمبر مظهر دراماتيكي ألزمات خطيرة 
ومزمنة عانى منها الوضع الدولي وما زال في العديد 
من المس��تويات السياسية واالقتصادية والعسكرية 
وحت��ى الثقافي��ة، فنهاية الحرب الب��اردة بالرغم من 
كونها أدت إلى س��قوط االتحاد السوفيتي، لم تفِض 
إلى تشّكل نظام دولي عادل ومتوازن يحترم الشرعية 
الدولي��ة خاص��ة ف��ي ظل مقول��ة الص��راع الحضاري 
واصط��دام الثقاف��ات وفي ظ��ل  الخط��اب الليبرالي 
المنك��ر لمب��ادئ الليبرالية عل��ى الصعيدين الثقافي 
والسياسي، جعل خطاب تعميم الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان مجّرد أدوات لممارسة التدّخل االنتقائي في 
ش��ؤون البلدان، ف��ي ظل عجز مده��ش وغير أخالقي 
على حل أزمات طال أمدها وتحولت إلى بؤر للمآس��ي 

الدائمة في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها.

»تيك توك« و»يوتيوب«.. »مثليون« و»جنس«!
نعم ولس��ت أبالغ، فما ُأنتج منذ س��نوات ضمن ثورة 
اإللكتروني��ة«  و»التطبيق��ات  الرقم��ي«  »اإلع��الم 
المتاحة مجانًا على الهوات��ف واأللواح الذكية بهدف 
نش��ر الثقافة والمعلومات والترفيه، أصبح اليوم من 
أكثر الوس��ائل خطورة على األطف��ال والنشء الواعد 
بالنظ��ر للمحتوى الذي يعرض وال��ذي قد يقفز فجأة 

دون سابق إنذار أمام عيونهم. 
وألنن��ا مجتمع��ات تعي��ش حال��ة غريبة م��ن إنكار 
»تهمة التخلف والرجعية« وهي التهمة التي تلصق 
بكل ش��خص لدي��ه نظرة متحفظة أو متوجس��ة من 
»االنفالت« الجديد باتج��اه المصطلحات والمفاهيم 
الجدي��دة التي تدع��و للتحرر بال ح��دود أو قيود، فإن 
البع��ض يظ��ن أن المحت��وى الموج��ود عل��ى بعض 
التطبيقات يعبر عن »واقع عادي جدًا« ال مناَص منه، 
وأن م��ن يتنصل منه وكأنه يري��د العيش في عصور 

ظالمية تحرم كل ما فيها. 
يمضي البعض للقتال لبيان  »نس��بية« الجزم بصحة 
أو خطأ ما يثار عن محتوى وسائل التواصل وتطبيقات 
الترفيه المرئي، ب��ل وللدفاع عن المحتوى حتى وإن 
كان غي��ر مقب��ول أخالقيًا بحس��ب ع��ادات وموروثات 
المجتمع وحتى الضوابط الدينية، إال أن هذا البعض 
ق��د يغير مواقعه من الهجوم إلى الدفاع حينما يكون 

الضحية أو المتأثر أحد أبنائه، وهنا بيت القصيد. 

بحسب الدراسات التي أجريت بشأن وسائل التواصل 
االجتماعي والتطبيق��ات المتاحة مجانًا مثل  »التيك 
ت��وك« و“االنس��تغرام«  وحتى منص��ات »اليوتيوب« 
و»النتفليكس«، فإن اس��تهداف فئة األطفال وصغار 
الس��ن أحد أهم األهداف لكثير من منتجي المحتوى، 
إذ بحس��ب الدراس��ات ف��إن الطف��ل الذي يس��تخدم 
التطبيق��ات عب��ر أي جه��از كان يمك��ن أن يتعرض 
لمش��اهدة ٤ آالف محت��وى إعالن��ي ودعائي س��نويًا، 
بع��ض منها يحت��وي عل��ى مضم��ون ال يصلح حتى 
للكب��ار، لما يتضمنه من كلمات ومش��اهد مخلة، بل 
وحتى دعوات لالنحراف والش��ذوذ واالنتحار، وكل هذا 
المضم��ون قد يتعرض له الطفل لوحده دون رقابة، 
خاصة مع الموضة الجديدة المتفش��ية في أوس��اطنا 
المجتمعية بمنح األطفال وصغار السن أجهزة هاتف 
أو ألواحًا ذكية دون وجود رقابة مباشرة عليها، أو دون 
حتى تفعيل ضوابط الس��ن ورقابة المحتوى، وحتى 
األخيرة هذه ليس��ت رادعًا أبدًا ألن مصممي المحتوى 

لديهم آالف الطرق للوصول إلى ما يراه طفلك. 
يحصل هذا في ظل تصاعد لعمليات تغذية المحتوى 
وما يعرض على منصات وتطبيقات بمفاهيم جديدة 
يراد تس��ويقها بش��كل متعمد، ويراد ترس��يخها في 
أذه��ان األطفال خاصة، على رأس��ها الترويج لظاهرة  
»المثليين« واعتبارها اختيارًا إنسانيًا عاديًا ال ظاهرة  

»ش��اذة« تخال��ف األع��راف المجتمعي��ة والتعالي��م 
الدينية.

تخي��ل ابن��ك أو ابنتك يأتيانك ليس��أال ع��ن العالقة 
الجنس��ية التي ترب��ط رجل برج��ل أو ام��رأة بامرأة، 
وذلك بناء على م��ا رأياه من محتوى أو إعالن قفز في 
وجههما مباش��رة في اليوتيوب أو التيك توك أو حتى 
بع��ض التطبيق��ات أو األلعاب في هاتفهم��ا! بماذا 

ستجيبهما؟! 
ه��ذا المضم��ون يص��ل ألطفالن��ا حت��ى ف��ي بعض 
المسلس��الت الكارتونية أو الحلق��ات الكوميدية التي 
يوض��ع لها تصني��ف »مناس��ب لصغار الس��ن« حتى 
»كيدز يوتيوب« ستجدون فيه مواَد مخلة، في مقابل 
ذلك وج��ود آالف الم��واد التي يركز عليه��ا المحتوى 
بش��أن تسويق »الجنس« باعتباره مفهومًا عاديًا من 
حي��ث وصوله للطفل، وهنا نأتي للحديث عن »التيك 
توك«. هذا التطبيق الخطر جدًا على األطفال، ويعرف 
الكبار تمامًا ما أتحدث عنه، إذ العري والدعوة للجنس 
والتقليد والتواصل مع الغرباء هي األسس التي يقوم 
عليه��ا. تطبي��ق يدخ��ل للطف��ل من منطل��ق عرض 
فيديوهات��ه، ومن ثم يتم اس��تمالك ذهنه وتحويله 
له��دف لمحت��وى مخ��ل أو اس��تهداف يص��ل للتنمر 
واالبتزاز واالس��تغالل. الحديث يطول، لكن الس��ؤال 

األهم هو: »كيف سنحمي أطفالنا من كل هذا؟«.

عشم »المعارضة« في التفاوض
م��ن الحقائق التي ينبغي أن يدركها أولئك الذين يدعون بين الحين 
والحين إل��ى الحوار والتفاوض بين »المعارض��ة« والحكومة أن هذا 
األمر ال يمكن تحققه طالم��ا أن »المعارضة« تتحرك من خالل دول 
أجنبية ومنظمات ومؤسس��ات من طبيعتها االنحي��از إليها وإلى كل 
م��ن يتخذ م��ن الحكومة موقفًا، ذل��ك أنه في ه��ذه الحالة ال يصير 
الح��وار بين الحكوم��ة و»المعارضة« التي يفت��رض أنها تريد الخير 
للبالد وإنما بين الحكومة والنظام اإليراني والمنظمات والمؤسسات 
التي يس��يطر عليها أو يؤثر فيها، وهذا أمر ال يمكن القبول به أبدًا. 
عدا أن األمر هنا ال يس��تدعي ح��وارًا وتفاوضًا بالمعنى المطروح عبر 
تلك البيانات الت��ي ازدادت أخيرًا وازداد المروج��ون لها ويعتبرونها 

أساسًا صالحًا للبناء عليه.
احت��واء النظ��ام اإليراني ل� »المعارض��ة« ودعمها معنوي��ًا وإعالميًا 
ومادي��ًا ال يمكن أن يكون ف��ي صالحها، لهذا ال تج��د تلك الدعوات 
االس��تجابة التي تتوقعها من الحكومة وال من شعب البحرين الذي 
توفرت له خالل الس��نين العش��ر األخيرة ما يكفي من أمثلة على أن 
الغاية من تحرك تلك المجموع��ة تختلف عن الذي تطرحه وترفعه 
كشعارات وأن عالقتها بالنظام اإليراني ليست عالقة عابرة وعاطفية 

ألنه هو الذي يتحكم فيها ويوجهها.
ل��و أن »المعارض��ة« تريد التوصل إلى حل يغلق ه��ذا الملف نهائيًا 
ف��إن عليها أن تعلم بأن البيانات ليس��ت هي الطريق وإنما المبادرة 
بالقي��ام بعمل تقدره الحكومة وتتأكد م��ن خالله من صدق النوايا 
وم��ن التحرر من هيمنة النظام اإليران��ي. الطريق العملي هو اتخاذ 
الش��خصيات البحرينية المش��هود له��ا بالعقالنية - وه��ي متوفرة 
بكثرة - وسيلة للتواصل مع الحكومة التي ال يمكنها أن ترد مثل هذا 
الوس��يط ألنها تثق فيه وهو بمثابة الضمانة اللتزام كل المعنيين 

بما يتم االتفاق عليه.
االس��تمرار في السير في الطريق ذاته الذي لم يوصل إلى نتيجة من 
قب��ل ال يمك��ن أن يوصل إليها من بعد، واالس��تمرار في الركون إلى 

النظام اإليراني من شأنه أن يخرب كل تحرك.

تركيا ودول االعتدال ..تصفير الملفات..!
مع المتغيرات الجديدة ف��ي المنطقة تحاول تركيا تصفير 
الملفات الجيوسياس��ية، خصوصًا وأن االنتخابات الرئاسية 
التركي��ة قادم��ة، وتش��كل تحدي��ًا كبي��رًا لح��زب العدالة 

والتنمية الحاكم.
ح��زب أردوغ��ان أدرك أنه م��ن الصعوبة االس��تمرار بذات 
السياس��ة الراهن��ة، وأن تح��دَي دول كب��رى ف��ي المنطقة 
ومعاداته��ا أمر ال طائل منه، خصوص��ًا دول االعتدال التي 

تمتلك مفاتيح المنطقة.
 ول��و تحدثنا اقتصاديًا، نرى أن اقتصاد تركيا يعاني موخرًا 
من ظروف قاهرة، منها على سبيل المثال ال الحصر، انهيار 
اللي��رة، وم��ا زاد الضغ��ط االقتص��ادي هو ظ��روف جائحة 
كورونا، ولذا فإن الحزب وبنظرة براغماتية يس��عى إلعادة 

إنعاش االقتصاد، وعدم انهيار حكمه في الداخل.
ه��ذه التحركات، دفعت بأنق��رة، للتخلي عن دعم األخوان، 

وتضيي��ق نش��اطاتهم اإلعالمية والسياس��ية، بل والقضاء 
عليه��ا، وتقلي��م أظافر تل��ك القنوات التي تب��ث من داخل 

أراضيها، واحتضنتها لفترة طويلة.
ومؤخ��رًا، ش��هدنا تحركات بي��ن تركيا من جان��ب، ومصر 
واإلم��ارات م��ن جانب آخر، وهو ما س��يؤدي لتن��ازل تركي 
وتسليم مطلوبين لدولهم، وتخٍل عن دعم مخططات كانت 
تحاك ضد المنطقة، مقابل انفتاح وتبادل اقتصادي واسع، 

قد يتحول لتكتل اقتصادي كبير، وربما سياسي أيضًا.
وهن��ا، نج��د أن دول االعتدال وه��ي الس��عودية واإلمارات 
ومصر والبحرين، قد نجحت سياستها، في عدم جر المنطقة 
إلى المزيد من الويالت، وأن تظافر الجهود سيقود للتنمية 
والرخ��اء، وأن الجمي��ع س��يضطر لرك��وب قطاره��م نح��و 

المستقبل.
ومن هنا، أقول إن دول االعتدال العربي، هي صمام األمان 
للمنطق��ة، ونجحت ف��ي درء التدخ��الت الخارجية، وحصدت 
مكتس��بات كبي��رة وضخم��ة، ومنه��ا الدف��اع ع��ن قضايا 

األم��ة، ووحدتها، وركزت على ش��عوبها ودولها، وكل تلك 
المعادل��ة، ج��رت في ظل ظروف صعبة وحساس��ة جدًا من 

تاريخ الشرق األوسط.
كما شاهدنا كيف أنه وخالل جائحة كورونا، استطاعت دول 
االعت��دال العرب��ي أن تحافظ على ش��عوبها، واقتصادها، 
وسياستها، وتقدم لهم األفضل، وتبعد عنهم شبح تبعات 

الجائحة، في حين فشلت دول عظمى بذلك.
وفي المقابل، فإن األنظمة واألحزاب السياسية التي تحاول 
زعزعة األمن واالس��تقرار، ستكون في وضع صعب، وتحاول 
إنقاذ نفسها من االنهيار، وأنها بيت العنكبوت، مزعزع من 

الداخل.
وخالص��ة الق��ول، أرى أن تركيا تحاول فت��ح صفحة جديدة 
م��ع المنطقة، وم��ع دول االعتدال تحديدًا، وس��قطت كافة 
المش��اريع األخرى الحزبية والتي اتخذت من الدين تحديدًا 
غط��اء لها، وهنا، يجب أن نتعامل وفق مصالحنا فقط، وما 

يعود بالنفع على دولنا.

البحرين تتعافى صحيًا واقتصاديًا..
ها قد بدأت البحرين تعود وتتعافى صحيًا من جائحة فيروس كورونا في 
ظل تراجع أعداد اإلصابات وعدم تس��جيل حاالت وفاة مؤخرًا، واقتصاديًا 
أيضًا بدأت بالدنا في التعافي وهي بوادر س��تكون واقعًا جمياًل يعيشه 
الجميع كما قال جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه خالل لقائه أهالي 
محافظ��ة العاصمة، فكلمات التطمين م��ن جاللته أيده اهلل هي صمام 
األم��ان لهذا البل��د وكل أبنائه الذي��ن بعزمهم وروحه��م التي وصفها 
جاللته بأنها الروح الوثابة الجامعة التي تأتي من العزم األصيل ألهالي 
البحرين، فهذا العزم وتلك الروح هي التي بإذن اهلل تعالى سوف تتجاوز 
معه البحري��ن أية تحديات وهذا ما أثبته التاري��خ على مختلف مراحله، 
فهذا الوطن س��يظل قويًا شامخًا بكل صالبة بفضل تكاتف شعبه الذي 
يتمي��ز بالكرم والطيبة الت��ي توارثوها من األجداد وهذه هي الس��مات 

التي تميز أبناء البحرين عن غيرهم وال تجدها عند باقي الشعوب.
لو تحدثنا على المس��توى الصح��ي في مكافحة انتش��ار فيروس كورونا 
س��نجد أن البحرين وقيادتها آثروا كل شيء وبذلوا الغالي والنفيس من 
أجل صحة وس��المة المواطنين والمقيمين واتخذت الكثير من الخطوات 
واإلجراءات التي كانت كفيلة بأن تكون معها البحرين في مراتب عالمية 
تقدمت فيها عن الدول المتقدمة في الخدمات الصحية وما إشادة مدير 
منظمة الصح��ة العالمية خالل زيارته للبحري��ن إال خير دليل على ذلك، 
كل م��ا بذله فري��ق البحرين بكوادره الوطني��ة وبصفوفه األمامية الذي 
 يقوده بكل حنكة واقتدار صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل كان سببًا في تراجع 
نس��ب وحاالت اإلصابات وهو ما جعل البالد تدخل في المستوى األخضر 
التي تبش��ر بعودة الحياة لطبيعتها وها نحن هذا األسبوع شهدنا عودة 
الموظفين ألعمالهم وكذلك الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية مع االلتزام 
بكاف��ة االحت��رازات واالش��تراطات الصحية، ه��ذا يبعث فين��ا األمل بأن 

البحرين تسير إلى بر األمان صحيًا.
واقتصادي��ًا فإن البحرين مهي��أة ل+لعودة تدريجي��ًا للنمو االقتصادي 
وهذا ما الحظه المراقبون بأن بوادر التعافي االقتصادي بدأت مع حلول 
هذا الع��ام، األمر ال��ذي يدعم أه��داف وتطلعات المملك��ة التي تصب 
ف��ي بوتق��ة االقتص��اد الوطني، فما قامت به الحكومة برئاس��ة س��مو 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة من جه��ود حثيثة في مواجهة جائحة 
كورونا وتداعياتها على القط��اع االقتصادية وما قدمته من حزم مالية 
واقتصادية للتعامل مع انعكاس��ات الجائحة كان سببًا في هذا التعافي 
م��ن التداعيات االقتصادية وهذا يؤكد الطريق الذي تس��ير نحوه البالد 
بخطى ثابتة حتى الوصول إلى التعافي االقتصادي التام والذي سيصب 

في نهضة الوطن والعبور به نحو التنمية والبناء.

همسة: 
ستظل راية عالية البحرين في ظل قيادة جاللة الملك المفدى حفظه اهلل 
ورعاه الذي أكد بأن ما يتطلبه المس��تقبل القريب من تعافي اقتصادي 

بعد جائحة كورونا سيكون ممكنًا وواقعًا جمياًل يعيشه الجميع.

أبناؤنا الطلبة وكوادرنا التعليمية.. انضباط ومسؤولية وطنية
شكلت الكلمة الملكية السامية لجاللة الملك المفدى 
ف��ي أول أي��ام العام الدراس��ي الجديد؛ رس��الة أبوية 
حملت ف��ي مضامينها م��ا يكنه جاللته من مش��اعر 
االعت��زاز والتقدي��ر ألبنائه، طلبة ومدرس��ين وكوادر 
إداري��ة، والذين يمضون حاملين مش��اعل العلم من 

أجل رفعة هذا الوطن ومستقبل األجيال القادمة.
وعكس إيم��ان جاللة الملك المف��دى بقدرات أبنائه 
على الس��ير على طري��ق النجاح والتمي��ز، الثقة التي 
يوليه��ا جاللته له��م، كونهم رصيد الوط��ن وعماد 
تط��وره وازدهاره والث��روة الحقيقية الت��ي نعتز بها 

جميعًا.
الثقة الملكية الس��امية انعكس��ت بشكل واضح يوم 
الثالث��اء الماض��ي، مع بداي��ة الي��وم األول من العام 
الدراس��ي الجديد، حيث تأهبت كل الجهات المعنية، 
وعل��ى رأس��ها وزارة التربي��ة والتعلي��م، ف��ي تهيئة 
األج��واء العامة وتوفير كل المتطلبات الالزمة إلنجاح 
العام الدراسي، مع الحفاظ على صحة الطلبة والهيئة 
التدريس��ية، وبما يتواف��ق مع اإلج��راءات االحترازية 

التي أقرها الفريق الطبي.
البحرين من خالل التجربة التي عايش��تها منذ بداية 

جائح��ة كورونا، اس��تطاعت أن تح��ول كل التحديات 
إلى فرص تطويرية وتحقيق االس��تفادة الكاملة من 
اإلمكاني��ات التكنولوجي��ة الحديث��ة، فكان��ت تجربة 
البحرين في التعليم عن ُبعد، خالل الجائحة، أحد أهم 
التج��ارب في المنطق��ة وأكثرها تمي��زًا وطموحًا، بل 

وأصبحت نموذجًا استرشاديًا لكثير من دول العالم.
جه��ود وزارة التربي��ة والتعلي��م ف��ي إنج��اح الع��ام 
الدراس��ي الجدي��د، تتوازى بش��كل كامل م��ع جهود 
مختل��ف مؤسس��ات الدول��ة المعنية، وعلى رأس��ها 
وزارة الداخلي��ة، ممثلة بإدارة المرور وش��رطة خدمة 
المجتم��ع، والت��ي كان له��ا حض��ور ب��ارز ف��ي اليوم 
الدراس��ي األول من خالل تس��هيل الحرك��ة المرورية 
والحف��اظ عل��ى انس��يابية الطرقات، خصوص��ًا حول 

المباني المدرسية.
ولكن يبقى الدور األكبر واألهم لموس��م دراس��ي آمن 
وصحي، هو األسرة، الركن األساس في المجتمع، من 
خالل مساهمتها في رفع الوعي الصحي والوطني لدى 
األبن��اء، وتحفيزهم على ممارس��ة الع��ادات الصحية 
وتطبي��ق اإلجراءات االحترازي��ة، حفاظًا على صحتهم 
والصح��ة العام��ة، وليواصل أبناء البحري��ن إبداعهم 

وريادتهم من خالل اكتس��اب العلم النافع والمهارات 
العصري��ة، فاألوط��ان ال تبن��ى إال بس��واعد أبنائه��ا 

المخلصين. 
وأخيرًا.. أتمنى عامًا دراس��ًا مثمرًا لكل أبنائنا الطلبة، 
مع التأكيد أن الصحة والس��المة هي األولوية األولى، 
فأبناؤنا وكما قال جالل��ة الملك المفدى هم »رصيد 
الوط��ن وعماد تط��وره وازدهاره، والث��روة الحقيقية 

التي يعتز بها«.

إضاءة..
عسكت المش��اركة البرلمانية البحرينية في المؤتمر 
العالمي الخامس لرؤس��اء البرلمانات، في العاصمة 
النمس��اوية فيين��ا، برئاس��ة معالي الس��يدة فوزية 
بنت عبداهلل زينل، رئيس��ة مجل��س النواب، ما تتمتع 
ب��ه البحرين من قدرات وإمكانيات رفيعة المس��توى 
ق��ادرة على الترويج لإلنجازات التنموية الوطنية التي 
تحقق��ت خالل العه��د الزاهر لجالل��ة الملك المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، وعلى وجه الخص��وص ما تتمتع 
به الم��رأة البحرينية من قدرات مذهلة وتميز وإبداع 

أبهر العالم.

fareedbinesa@gmail.com

@fareedbinesa

فريد أحمد حسن

قطرة وقت



s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

هالل صفر 1443هـ في سماء مملكة البحرين من جامع الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة بالرفاع مساء األربعاء »تصوير : محمد رضا العصفور«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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األجهزة الذكية لتســهيل الخدمات والتذكير بالمواعيد 

مبادرة تستحق التطبيق في  بقية المرافق الصحية.
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لنتصدى للفقر
ه��ل نحن مقبلون على زيادة رقعة الطبقة الفقيرة؟ فإن كان ذلك صحيحًا 
م��اذا أعددنا للفترة القادمة في ظل مزيد من ق��رارات رفع الدعم، ومزيد 
م��ن قرارات الضرائب، ومزيد من قرارات االقتصاد المنفتح، الذي ال يقدم 

الدعم للمواطن المحلي بل يتركه )يعافر( وحده من أجل المنافسة!
وم��ع خ��روج العديد من المش��اريع من الس��وق من بعد جائح��ة كورونا، 
وزيادة ع��دد المتقاعدين من غير المش��مولين بالتأمين��ات االجتماعية 
من الحرفيين، والتضخم في األس��عار، ورفع الدعم عن العديد من الس��لع 
والخدم��ات، ومزاحمة األجانب للبحريني في العدي��د من المهن والحرف، 
أضف لها تلك الشريحة التي أرهقت نفسها بالقروض الشخصية وتراكمت 

عليها الديون، فإننا أمام زيادة في تلك الشريحة ال محالة.
هناك جهود رس��مية عديدة لمس��اعدة هذه الش��ريحة من خالل ميزانية 
الدعم االجتماعي، وهناك جهود ش��به رسمية تساعد كذلك كالمؤسسة 
الخيري��ة الملكية وصندوق الزكاة )ال ندري ع��ن جهود جمع وصرف أموال 
الخمس فلها حسبة ش��رعية مختلفة(، يضاف لها الجهود األهلية ممثلة 
ف��ي الجمعيات والصنادي��ق الخيرية، ثم مؤخرًا منح��ت تراخيص لبعض 
األف��راد م��ن أجل جمع األم��وال، وهذه خط��وة ممتازة بث��ت الحيوية في 
ميدان العمل الخيري ونظمته بشكل أكبر، إنما جميع تلك الجهات تعمل 

منفردة بدون أدنى درجات التنسيق.
قد ال ترغب الجهات الجامعة ألموال الخمس تدخل الدولة في خصوصيتها 
المذهبية، إنما ألس��باب عديدة بعضها محل��ي وبعضها دولي،  البد من 
تدخل الدولة لصرف تلك األموال في الداخل، فالمس��تحقون لتلك األموال 
ف��ي الداخل أولى، وه��ي معضلة حقيقي��ة يعاني منه��ا المحتاجون من 
الطائفة ال في البحرين فحس��ب بل حتى في الدول المجاورة، إذ يش��كون 
م��ن عدم توجيه تلك األموال للمحتاجين من أهل البلد، وس��تزيد الحاجة 
ف��ي المرحل��ة القادمة نظرًا لزي��ادة حاجات الن��اس ) وهن��ا ال يفوتنا أن 
نش��كر صندوق الزكاة على مبادرته »س��هم الغارمين« التي دفعت ديونًا 
لمعس��رين بلغت ثالث��ة ماليين دين��ار و 500 ألف لع��دد يزيد عن 350 

منهم(
قد ال ترغب الجهود األهلية المرخصة لجمع المال بجميع أنواعها الدينية 
وغير الدينية، في وقوعها تحت س��يطرة األجهزة الحكومية البيروقراطية 
والتي تجعل من الرقابة المس��بقة قيدًا يؤخر ويعقد أوجه الصرف، وهي 

محقة، فالمحتاج ال يتحمل التأخير.
وق��د ال يرغب »األفراد« من أصحاب الرخص في االنضواء تحت أي جمعية 
أهلي��ة من الجمعيات ألنها تحولت هي األخرى إل��ى وزارات بها موظفون 
وتنتظر انعقاد مجالس اإلدارة لتقر أوجه الصرف، ووو، في حين أن حركة 
أصحاب الرخص س��ريعة وحيوية في معالج��ة الحاالت، فهي تجمع المال 
وتنفذ المش��روع ف��ي ذات الوق��ت، إن كان ترميم جزء م��ن البيت أو دفع 
دين للكهرباء أو ش��راء معدات طبية أو ش��راء كوبونات للمواد الغذائية، 
يؤخذ قرار الجمع وينفذه نفس الشخص وأحيانًا له فريق من المتطوعين 
يعمل��ون معه، كل ذلك ال توف��ره الجمعيات اآلن، بوج��ود جهاز وظيفي 

متضخم يزيد عن الحاجة، وبدورة قرارات بطيئة ال ترحم المحتاج.
إنم��ا في نهاية المطاف العملية تحتاج إلى تنظيم وإلى تنس��يق وتعاون 
بي��ن جمي��ع تل��ك الجهات فذل��ك س��يزيد م��ن فعاليته��ا وقدرتها على 
تغطية عدد أكبر م��ن المحتاجين داخل البحرين، لو أن هناك جهة تجمع 
»الرسمي« و»األهلي« من هذه الجهات، تعمل على تذليل الصعاب التي 
تواجههم، تساعدها دون أن تعيقها، على األقل في قاعدة البيانات منعًا 
لالزدواجي��ة، على األقل في تبادل الخدمات، على األقل في توفير مدققين 
ومحاس��بين، على األقل في توفير جهود البحث واالس��تقصاء، وعلى األقل 
في المساهمة في وضع تطبيقات إلكترونية مثاًل تساعدهم في عملهم، 
وأخيرًا بالحث على مشاريع »الوقف« عند التجار فإنها من الحلول الناجعة.
من الضروري جدًا تعزيز وتنس��يق »منظومة الدعم االجتماعي« الرسمي 
منه��ا مع األهلي ف��ي المرحلة القادم��ة’ فالبحرين بلد فيه��ا خير وأهلها 
فيهم إنس��انية ورحمة ونستطيع أن نغطي احتياجات الداخل ومنع تدهور 

األوضاع.... اللهم آمين.

»األرصاد«: أغسطس األشد حرًا منذ 1902
ذكرت إدارة األرصاد الجوية بوزارة المواصالت 
واالتصاالت أن أغسطس 2021 كان أحر أشهر 

أغسطس في تاريخ البحرين منذ عام 1902.
وبل��غ المتوس��ط الش��هري لدرج��ات الحرارة 
36.8°م وذل��ك بزيادة قدرها 1.7°م قياس��ًا 
بالمعدل العام لش��هر أغسطس. ويعتبر هذا 
أعلى معدل لدرجات الحرارة لش��هر أغسطس 
منذ ع��ام 1902. وكان الرقم الس��ابق ألعلى 
مع��دل لدرج��ات الح��رارة لش��هر أغس��طس 

36.6°م المسجل في أغسطس 2017.
كما بلغ المتوسط الش��هري لدرجات الحرارة 
قدره��ا  بزي��ادة  وذل��ك  41.8°م  العظم��ى 
2.2°م قياس��ًا بالمعدل الع��ام. ويعتبر هذا 
أعل��ى معدل لدرجات الحرارة العظمى لش��هر 
أغسطس منذ عام 1946. وكان الرقم السابق 
ألعلى معدل لدرجات الحرارة العظمى لش��هر 
أغس��طس 41.4°م المس��جل في أغس��طس 

.2017
وبلغت درجة الحرارة العظمى أكثر من 40°م 
خ��الل 26 يوم من ش��هر أغس��طس. ويعتبر 
هذا أعل��ى عدد أيام تكون فيه��ا درجة حرارة 
العظم��ى أكثر من 40°م لش��هر أغس��طس 
منذ عام 1946. وكان الرقم الس��ابق 24 يوم 
المس��جل في أغس��طس 2017. فيم��ا بلغت 

أعل��ى درج��ة ح��رارة 45.5°م والتي س��جلت 
بتاريخ 2 أغسطس في مطار البحرين الدولي. 
وتعتبر ه��ذه ثالث أعلى درجة حرارة ألش��هر 
أغس��طس منذ عام 1946 ف��ي مطار البحرين 
الدولي. وكانت األرقام القياسية المسجلة في 
الس��ابق ألعلى درجة حرارة لش��هر أغسطس 
45.7°م المس��جلة في 9 أغس��طس 1993 و 

45.6°م المسجلة في 15 أغسطس 2016.
كما بلغت أعلى درجة حرارة في حلبة البحرين 
الدولية 48.7°م بتاريخ 2 أغس��طس 2021، 
أما ف��ي درة البحرين فبلغ��ت 47.7°م والتي 

سجلت في نفس اليوم.
أم��ا المتوس��ط الش��هري لدرج��ات الح��رارة 
الصغ��رى فق��د كان 33.4°م وذل��ك بزي��ادة 
قدرها 1.9°م قياس��ًا بالمعدل العام. ويعتبر 
هذا أعل��ى مع��دل لدرجات الح��رارة الصغرى 
لشهر أغس��طس منذ عام 1946. وكان الرقم 
السابق ألعلى معدل لدرجات الحرارة الصغرى 
ف��ي  المس��جل  33.2°م  أغس��طس  لش��هر 

أغسطس 2017.
وبلغ��ت أدنى درجة حرارة لش��هر أغس��طس 
17 أغس��طس ف��ي مط��ار  31.9°م بتاري��خ 
البحري��ن الدولي ولكن تم تس��جيل 28.6°م 

في نفس الليلة بدرة البحرين.

 تشغيل أكبر معمل في العالم 
الستخالص الكربون من الهواء

بدأ أمس تش��غيل أكبر معمل في العالم الستخالص ثاني أكسيد الكربون 
من الهواء مباشرة وتخزينه في باطن األرض.

ذكرت ذلك ش��ركة كاليمويركس ايه.جي السويس��رية الناش��ئة التي تقف 
وراء ه��ذه التكنولوجيا الجديدة والتي دخلت ش��راكة مع ش��ركة كربفيكس 
األيس��لندية لتطوير المعمل الذي سيس��تخلص أربع��ة آالف طن من ثاني 

أكسيد الكربون سنويًا.
ويعادل ذلك حجم االنبعاثات السنوية لنحو 790 سيارة. وفي العام الماضي 
بلغ إجمالي االنبعاثات العالمية من ثاني أكس��يد الكربون 31.5 مليار طن 

وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.
ويعد االستخالص المباشر من الهواء من التكنولوجيات القليلة الستخالص 
ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي ويعتبره العلماء أمرا حيويا للحد من 
ارتفاع درج��ة حرارة كوكب األرض الذي يقال إنه الس��بب في زيادة موجات 
الحر الشديد وحرائق الغابات والفيضانات وارتفاع مستوى المياه في البحار.
ويتأل��ف معمل أوركا، نس��بة للكلمة األيس��لندية التي تعن��ي الطاقة، من 
ثمان��ي حاويات ضخمة تش��به الحاويات المس��تخدمة في صناعة الش��حن 
البحري وتستخدم مرشحات تعمل بتكنولوجيا متطورة ومراوح الستخالص 

ثاني أكسيد الكربون.
وبعد ذلك يتم خلط الكربون بالماء وضخه على عمق كبير في باطن األرض 
حي��ث يتحول ببطء إلى صخ��ور. وتعمل التكنولوجي��ا الجديدة بمصدر من 
مص��ادر الطاقة المتج��ددة من محطة قريبة تنتج الكهرب��اء بفعل الحرارة 

األرضية.

والت��زال هذه التكنولوجيا ف��ي بداياتها وباهظة الكلفة غي��ر أن مطوريها 
يأملون خفض التكلفة بالتوسع في تطبيقها.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إنه يوجد حاليا 15 معمال الستخالص الكربون 
من الهواء في مختلف أنحاء العالم تستخلص أكثر من تسعة آالف طن من 

ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وتعم��ل ش��ركة أوكس��يدنتال األمريكية للنف��ط حاليا على إقامة منش��أة 
يمكنها اس��تخالص مليون طن س��نويا من ثاني أكسيد الكربون من الهواء 

قرب بعض حقولها النفطية في تكساس.

 استخراج هاتف من معدة 
سجين في كوسوفو

كشف طبيب في كوسوفو أنه استخرج هاتفًا محمواًل 
م��ن مع��دة س��جين أجريت ل��ه عملي��ة ف��ي عيادة 

ببريشتينا.
وكان المريض الذي لم ُتكش��ف هويته يشتكي منذ 
أيام من آالم في المعدة وقد ُنقل األس��بوع الماضي 
إلى القس��م المخّص��ص لطّب الجه��از الهضمي في 
المركز الجامعي الس��ريري في العاصمة. واكتش��ف 
األطب��اء هاتف��ًا م��ن عالم��ة »نوكي��ا« التجارية في 

معدته.
وأخبر إس��كندر تيالكو الطبيب المسؤول عن الطاقم 
الطب��ي الذي أج��رى العملي��ة »كان الس��جين البالغ 
م��ن العمر 33 عامًا قد ابتل��ع هاتف نوكيا نجحنا في 

استخراجه، من دون شّق المعدة استنادًا إلى التنظير 
الداخلي الذي سمح بتجزئة الهاتف إلى 3 أجزاء«.

وقال المريض لألطباء إن الهاتف موجود في معدته 
منذ 4 أّيام.

واس��تغرقت عملي��ة اس��تخراجه أكثر من س��اعتين 
وج��رت »م��ن دون مش��كالت ُتذك��ر« على ح��ّد قول 
الطبي��ب تيالك��و. وبع��د انته��اء العملي��ة، اقتادت 

الشرطة المريض إلى السجن.
وليس من المعلوم بعد كيف وصل الهاتف إلى معدة 
السجين، لكن الطاقم الطبي يرّجح أن يكون الغرض 

من ذلك التواصل مع الخارج.
ولم تدِل الشرطة بأي تعليق على الحادث.

»المباحث«: ضبط مخزن للمواد 
الغذائية بمكان غير مؤهل

قام��ت إدارة المباح��ث الجنائي��ة ب��اإلدارة العام��ة 
للمباح��ث واألدل��ة الجنائي��ة بالتع��اون م��ع وزارة 
الصحة، باتخ��اذ اإلجراءات القانوني��ة حيال صاحب 
مطعم، إثر قيام��ه بمخالفة األنظمة بتخزين مواد 
غذائية في م��كان غير مؤهل، وذلك في إطار تنفيذ 

النظام والقانون.
وأوضحت اإلدارة أنه إثر تأكي��د المعلومات الواردة 
بهذا الش��أن، تم مباش��رة الجهود م��ن خالل إجراء 
أعم��ال البحث والتح��ري والتي أس��فرت عن تحديد 
موقع التخزين، حيث تم ضبط األطعمة والتنس��يق 
مع وزارة الصحة التخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوص 

ذلك.
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المنامة - بنا

قـــام وفد من موظفي مجلســـي 
بالواليـــات  والنـــواب  الشـــيوخ 
أمـــس،  األميركيـــة،  المتحـــدة 
بزيـــارة إلى المتحف العســـكري 

لقوة دفاع البحرين.
الوفـــد  اطلـــع  الزيـــارة،  وأثنـــاء 
بحضور مدير اإلعالم والتوجيه 
المعنوي اللواء محمد الكبيسي، 
علـــى مختلـــف قاعات وأقســـام 

المتحـــف، والتي تضم تشـــكيلة 
التاريخيـــة  المقتنيـــات  مـــن 
العســـكرية  الفنيـــة  واللوحـــات 
أرشـــيًفا  تعـــد  التـــي  والنمـــاذج 
العســـكري  للتاريـــخ  توثيقًيـــا 
البحرينـــي في العصـــر الحديث 
والمعاصر، كما تم تقديم شـــرح 

مفصل عنها.

تحسين الخدمات الشرطية للحد من الجريمة“الشيوخ” ضيًفا على المتحف العسكري
الجنائيـــة واألدلـــة  للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  يـــزور  العـــام  المفتـــش 

قـــام المفتش العـــام بـــوزارة الداخلية 
اللـــواء الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل 
إلـــى اإلدارة  خليفـــة بزيـــارة تفقديـــة 
العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة، 
حيـــث كان فـــي اســـتقباله مديـــر عام 
واألدلـــة  للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة 

الجنائية وعدد من ضباط اإلدارة.
وتأتي هذه الزيارة، في إطار الزيارات 
الداخليـــة  وزارة  وإدارات  لمديريـــات 
لتقديـــم أفضـــل الخدمـــات الشـــرطية 
للمواطنيـــن والمقيميـــن والعمـــل وفق 
التعـــاون  مـــن  متكاملـــة  منظومـــة 
والتنســـيق األمني؛ لتحســـين مستوى 
مـــن  الحـــد  فـــي  يســـاهم  بمـــا  األداء 
الجريمة ومكافحتها، وتعزيز الشراكة 
المجتمعية واالنتماء الوطني وضمان 

حفظ األمن وحماية السالمة العامة.

وخالل الزيارة، اســـتمع المفتش العام 
إليجاز حول الجاهزية األمنية، تضمن 
المهـــام التي تضطلع بها اإلدارة العامة 
للمباحث واألدلـــة الجنائية واإلدارات 
التابعـــة لهـــا للمحافظـــة علـــى النظـــام 
واألمـــن العـــام، إضافـــة إلـــى الجهـــود 

األداء  مســـتوى  لتحســـين  المبذولـــة 
بمـــا يســـاهم فـــي الحـــد مـــن الجريمة 

ومكافحتها.
وفـــي ختـــام الزيـــارة أعـــرب المفتش 
لكافـــة  وتقديـــره  شـــكره  عـــن  العـــام 
للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  منتســـبي 

واألدلـــة الجنائيـــة لمـــا يقدمونـــه مـــن 
عمـــل متواصـــل وجهـــد دءوب لحفظ 
أمن الوطن، منوها في هذا الشأن إلى 
دورهـــم المهنـــي المتميز فـــي تحقيق 
النظـــام واألمن فـــي مختلف الظروف 

وعلى مدار الساعة.

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار تأديتهـــا لرســـالتها اإلعالميـــة 
“البـــالد”  صحيفـــة  أعلنـــت  والوطنيـــة، 
اطالق مشروع “نادي الخمسين” كخدمة 
للترويج والتسويق للشركات التي مضى 
علـــى تأسيســـها 50 عامـــا فأكثـــر، بهـــدف 
تعزيـــز التواصل فيما بينها، وزيادة حجم 

مساهماتها في االقتصاد الوطني.
مشـــروع  إطـــالق  الصحيفـــة  وتعتـــزم 

إعالمـــي يهدف إلى إصدار تقرير ســـنوي 
شـــركة   100 أفضـــل  بتصنيـــف  يعنـــى 
بيـــن  المنافســـة  الســـتنهاض  بحرينيـــة، 
فـــي  الحيويـــة  االقتصاديـــة  القطاعـــات 

المملكة.
ويقـــوم المشـــروع بإطـــالق تقرير ألفضل 
100 شـــركة بحرينية على معايير مهنية، 
يتـــم مـــن خالله تصنيـــف تلك الشـــركات، 
بحيث تشمل المبيعات، القيمة السوقية، 
األرباح، األصول، المسئولية االجتماعية، 

الحوكمـــة،  البحرنـــة،  الرقمـــي،  التحـــول 
الشفافية، وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

كمـــا تهتـــم “البـــالد” بـــأن تخضـــع المعايير 
آنفة الذكر، لدراســـة، وتقييـــم، من خبراء 
ومحاســـبين  ومالييـــن،  اقتصادييـــن، 
مشـــروع  يخـــرج  وبحيـــث  قانونييـــن، 
التقريـــر علميـــا محايـــدا، لكي يســـهم في 
االقتصاديـــة  الوطنيـــة  األهـــداف  دعـــم 

المرجوة.
واســـتكماالً لجهـــود الصحيفـــة لالرتقـــاء 

بـــاألداء اإلعالمـــي إلى مرحلـــة المنصات 
المقبـــل  فـــي األســـبوع  الرقميـــة، ســـيتم 
أرقـــام”  فـــي  “البحريـــن  برنامـــج  إطـــالق 
كبرنامج أســـبوعي، ســـيبث مباشرة على 
المنصات الرقمية، بما في ذلك اليوتيوب 
واالنســـتغرام، وســـتكون مـــدة البرنامـــج 
نصف ســـاعة، تحتوي الفقـــرة األولى منه 
عـــن أداء بورصـــة البحرين في األســـبوع 
المنصـــرم، بمـــا في ذلـــك حجم التـــداول، 
واستعراض مختلف الشركات، وتوقعات 

األسبوع الجاري.
وســـيبث البرنامـــج مســـاء كل يـــوم أحد، 
بتمام الســـاعة الثامنة مســـاء، من تقديم 
حســـين  االقتصـــادي  الخبيـــر  وإعـــداد 
المهدي، بمســـاندة باحثيـــن متخصصين، 
وبإشـــراف الصحافي إبراهيم النهام، كما 
يتولـــى رئيس قســـم التصويـــر وصحافة 
الفيديـــو بالصحيفة أحمد كريـــم الناحية 
الفنيـــة، بمســـاندة اختصاصـــي اإلضـــاءة 

والتصوير.

“^” ستطلق قائمة أفضل 100 شركة بحرينية
المشـــروع يقـــوم علـــى معاييـــر مهنيـــة.. تصنيـــف الشـــركات يشـــمل التحـــول الرقمـــي والبحرنـــة

حسين المهدي

المنامة - وزارة الخارجية

أعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
القنصلية واإلدارية توفيق المنصور 
أن وزارة الخارجيـــة ســـوف تتوقف 
عـــن اســـتالم المبالـــغ النقديـــة نظير 
القنصليـــة  الرســـوم  أو  المعامـــالت 
اعتباًرا من ١٥ سبتمبر ٢٠٢١، مشيًرا 
إلـــى أنَّ الـــوزارة ســـتقوم بتحصيـــل 
رســـوم التصديقـــات القنصليـــة عـــن 

طريق الدفع اإللكتروني.
وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
القنصلية واإلدارية إن “إلغاء عملية 
الدفـــع النقدي للمعامـــالت القنصلية 
وتحويلهـــا إلـــى خدمـــة عـــن طريـــق 
باســـتخدام  اإللكترونـــي  الدفـــع 
بطاقـــات الدفـــع االلكترونيـــة يأتـــي 
ه الحكومـــة إلى تحويل  ضمـــن توجُّ
المعامـــالت الحكومية إلى معامالت 
إلكترونيـــة بما ُيســـّهل عملية إجراء 

المعامـــالت”، مشـــيًرا إلـــى أنَّ العديد 
من المؤسسات الحكومية بدأت في 

اتخاذ مثل هذه الخطوات.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
إصـــدار  بـــأن  واإلداريـــة  القنصليـــة 
إحـــدى  يعـــد  اإللكترونيـــة  الفواتيـــر 
التحـــول  مشـــروع  تطبيـــق  نتائـــج 
اإللكترونـــي للمدفوعـــات الحكومية 

الذي صدر قـــرار تطبيقه من مجلس 
الوزراء أواخر ديسمبر الماضي.

وأضاف الســـفير توفيق أحمد خليل 
المنصـــور بـــأن من أهم أهـــداف هذا 
المشـــروع هـــو تقليـــل الحاجـــة إلـــى 
حمـــل المبالـــغ النقديـــة فـــي مراكـــز 
خدمـــات العمـــالء الخاصـــة بمكاتب 
أن  كمـــا  القنصليـــة،  التصديقـــات 
هـــذه الخطـــوة مـــن شـــأنها أن توّفر 
للعميـــل ميـــزة إثبـــات عمليـــة الدفع 
تدعـــم  خطـــوة  وهـــي  إلكترونًيـــا، 
تحويـــل المعامـــالت الحكوميـــة إلى 
معامـــالت إلكترونيـــة والتـــي تتميز 
بالســـهولة واليسر للمســـتفيدين من 
وزارة  فـــي  القنصليـــة  التصديقـــات 
إلـــى مكتـــب  الخارجيـــة، باإلضافـــة 
التصديقات بمقر هيئة تنظيم سوق 

العمل.

ـــي ـــول اإللكترون ـــج التح ـــن نتائ ـــة م ـــر اإللكتروني ـــدار الفواتي إص
اقتصار تحصيل مبالغ الرسوم القنصلية على الدفع اإللكتروني

توفيق المنصور 

المنامة- الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

احتفــت الهيئــة الوطنيــة لعلوم الفضاء أخيرا بتخرج عضو فريــق البحرين للفضاء علي عدنان آل محمود 
بعــد إتمامــه البرنامــج التعليمــي والتدريبي بتفــوق ونيله درجة الماجســتير في النظم واإلدارة الهندســية 
بتخصــص علــوم وتقنيــات الفضــاء من جامعــة خليفة بدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة الشــقيقة. وأتاح 
البرنامــج التدريبــي للمهنــدس الفرصــة للعمــل علــى بنــاء، وتصميــم وفحص أقمــار صناعية عدة مــن بينها 
القمر صناعي “ظبي سات” الذي تم إطالقه إلى الفضاء في فبراير 2021، إضافة للقمر الصناعي البحريني 

المشترك الذي سينطلق للفضاء خالل الفترة المقبلة. 

محمـــود  آل  مشـــاركة  وجـــاءت 
في العمـــل على جوانـــب عدة من 
تصميـــم األنظمة مـــن أهمها العمل 
ابتـــداء  البرمجيـــات  نظـــام  علـــى 
المعلومـــات  مـــن تصميـــم هيكلـــة 
إلى إجراء تحليالت لحصر ســـعة 
البيانـــات ووضـــع خطـــة تفصيلية 
مـــن  الصناعـــي  بالقمـــر  للتحكـــم 

المحطة األرضية. 
وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع تخرجه، 
فقـــد نفـــذ آل محمـــود بحثـــا حول 

محدودية ســـعة البيانات المحملة 
التـــي تعد من أبرز التحديات التي 
تواجـــه مطوري األقمار الصناعية، 
فهذه المحدودية تشكل عائًقا في 
التطبيقات الفضائية، إذ إنها تعتبر 
قيًدا للبيانات الموّلدة من الحمولة. 
وتركـــزت الحلـــول التقليدية على 
زيادة ســـعة البيانـــات بزيادة عدد 
محطات االتصال بالقمر الصناعي، 
إلى جانب تطوير أجهزة االتصال 
المستخدمة في األقمار الصناعية. 

فالحلـــول التقليديـــة لطالما كانت 
حمـــال لتكلفتها الباهظة من ناحية 
تشـــكل  مـــا  والتشـــغيل،  التطويـــر 
عائًقـــا على المشـــروعات الصغيرة 
ذات الميزانيـــة المحدودة. وتمكن 
علـــي آل محمـــود من تجـــاوز هذا 
التحدي عبر تطويره خوارزميات 
تزيـــد ســـعة البيانـــات المحملة من 
الحاجـــة  دون  الصناعـــي  القمـــر 
الســـتخدام موارد إضافية بعكس 

الحلول التقليدية.

الصناعي القمر  المحملة من  البيانات  تزيد سعة  طّور خوارزميات 
آل محمود أول بحريني يتخصص في نقل البيانات الفضائية

 

للمـــرور  العامـــة  عـــام اإلدارة  أكـــد مديـــر 
العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب 
آل خليفـــة أن للتطبيـــق الميدانـــي لقـــرار 
البســـيطة  المروريـــة  الحـــوادث  إســـناد 
خدمـــة  واســـتخدام  التأميـــن  لشـــركات 
 eTraffic اإلبالغ اإللكتروني عبـــر تطبيق
انعكاسات إيجابية على مستوى السالمة 
مســـتخدمي  وعـــي  بفضـــل  المروريـــة، 
الطريق بدور الشراكة المجتمعية البناءة 
في تعزيز السالمة العامة، مثمنا ما يبديه 
ســـائقو المركبـــات مـــن تجـــاوب والتـــزام 
باإلجـــراءات المطلوبـــة، بمـــا يعكـــس دور 
المشـــروع في تحقيق الســـالمة المرورية 
وتقليـــل االزدحام وتوفير الوقت والجهد 

الالزمين.
وأشـــار مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للمرور 
إلى االســـتعانة بشرطة المرور التي كانت 
مخصصـــة لمباشـــرة الحوادث البســـيطة، 

فـــي تعزيـــز دوريـــات المراقبـــة المروريـــة 
وزيادة انتشـــارها في الشوارع؛ للحد من 
الحـــوادث والمخالفـــات المرورية، مضيفا 
أن زيـــادة نســـبة التعامـــل عبـــر الخدمـــة 
أهميـــة  يؤكـــد  الجديـــدة،  اإللكترونيـــة 
مواصلـــة عمليـــة التوعيـــة لـــدى ســـائقي 
المركبـــات باإلجـــراءات الجديـــدة الـــالزم 
اتباعهـــا عنـــد وقـــوع الحـــوادث المرورية 

البســـيطة والوصـــول إلـــى جميع شـــرائح 
المجتمع.

وأكد دور زيادة كاميرات مراقبة السرعة 
وتطويـــر الخدمات اإللكترونيـــة المقدمة 
للجمهـــور في تعزيـــز الســـالمة المرورية، 
ومـــا تتطلبه مـــن التزام وتعـــاون من قبل 
مســـتخدمي الطريق، الفتا إلى أن تراجع 
 2020 العـــام  خـــالل  الوفيـــات  حـــوادث 
مقارنـــة بالعـــام الســـابق لـــه، يؤكـــد مـــدى 
التـــزام ســـائقي المركبات بقانـــون المرور 
والئحتـــه التنفيذية وتجنـــب المخالفات، 
خصوصا تلك التي يترتب عليها حوادث 

مرورية.
وشـــدد مدير عـــام اإلدارة العامـــة للمرور، 
على المضي قدما في تبني المشـــروعات 
حمايـــة  فـــي  تســـهم  التـــي  والمبـــادرات 
األرواح والممتلكات وبما يحقق السالمة 

المرورية المطلوبة للجميع.

والــمــمــتــلــكــات األرواح  ــة  ــاي ــم ح مـــشـــروعـــات  تــبــنــي  فـــي  ــون  ــاضـ مـ ــرور:  ــ ــم ــ ال مــديــر 
انعكاسات إيجابية على السالمة بعد إسناد الحوادث البسيطة إلى “التأمين”

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  اجتمـــع 
العصفـــور صبـــاح أمـــس بمنتســـبي 
المحافظـــة. وأكد أهمية االســـتمرار 
في التقيـــد باإلجراءات االحترازية 
والوقائيـــة التي يوصـــي بها الفريق 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا، والتي تتمثل فـــي االلتزام 
بتطبيـــق الضوابـــط المحـــددة وفقًا 
أجـــل  مـــن  األخضـــر؛  للمســـتوى 
الحفاظ على سالمة الجميع، داعيا 
منتســـبي المحافظـــة لدعـــم حملـــة 
التطعيـــم للفئـــات العمريـــة مـــن 12 
لغايـــة 17 ســـنة؛ لتحقيـــق المناعـــة 
الجماعيـــة بيـــن أفراد األســـرة للحد 
مـــن تفشـــى فيـــروس كورونا.وفي 
الشـــمالية  محافـــظ  وجـــه  الختـــام 
الشـــكر لنائب المحافظ، والمديرين 
ورؤســـاء األقســـام علـــى جهودهـــم 

فـــي المرحلـــة الماضيـــة فـــي تنفيذ 
خطة المحافظـــة لمواجهة فيروس 
كورونا، مشـــيدًا بالدور الذي قامت 
البشـــرية  المـــوارد  إدارة  بـــه مديـــر 
والماليـــة نجـــاة األنصـــاري، ورئيس 
المـــوارد البشـــرية عائشـــة يوســـف، 

موظفيـــن  شـــؤون  واختصاصـــي 
الميدانـــي  الفريـــق  )رئيـــس  أول 
بالمحافظة( مهـــدي تاج في متابعة 
تنفيـــذ حملـــة التطعيـــم والفحـــص 
بالمحافظـــة  والتعقيـــم  الـــدوري 

الشمالية.

االلتزام بتطبيق الضوابط المحددة وفقا للمستوى األخضر
الستمرار التقيد باإلجراءات االحترازية

محافظ الشمالية لدى اجتماعه بمنتسبي المحافظة

محرر الشئون المحلية
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