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نـا�صـر بـن حـمــد يـتـوج الفائزين 

بـجـائـزة الإبداع ال�صبابي العالمية 
الملك  آل خليفة ممثل جاللة  ناصر بن حمد  الشيخ  أكد سمو 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب أن جائزة ناصر بن حمد العالمية 
في  والــريــاضــة  الــشــبــاب  شـــؤون  وزارة  نظمتها  الــتــي  الشبابي  لــإبــداع 
الجاللة  صاحب  حضرة  توجيهات  لتؤكد  جــاءت  الــســادســة  نسختها 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى بضرورة قيام 
بدعم  المملكة  واهتمام  الدولي  المجتمع  نحو  بواجباتها  المملكة 
شباب  لجميع  المناسبة  األرضية  وتوفير  العالمية  الشبابية  الحركة 

العالم المبدع إلبراز مشاريعهم الرائدة في مجاالت الجائزة.
ــار ســمــوه خــالل حفل تــوزيــع الــجــائــزة أمــس إلــى أن الجائزة  وأشـ
بينت للجميع القدرات الهائلة التي يمتلكها الشباب العالمي وإصراره 
وبرهنت  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي  وإبــداعــاتــه  طموحاته  تحقيق  على 
البناء  االعتماد عليهم في عمليات  يمكن  الشباب  أن  العالم  لجميع 

والتحديث. 
وبّين أن المشاركات الكبيرة من قبل الشباب العالمي المبدع في 
قصص  من  الشباب  يمتلكه  ما  للجميع  لتؤكد  جــاءت  الجائزة  هــذه 
الطابع  يغلفه  منظم  إطـــار  فــي  للجميع  إلبــرازهــا  والتميز  ــداع  اإلبــ
لتحتضن  وجــدت  الجائزة  أن  إلــى  مشيرا  بينهم،  الشريف  التنافسي 
الشباب العالمي وتوفير المساحة المواتية وخلق المناخات المناسبة 
لهم إلظهار مشاريعهم التي يعتبرونها جزءا ال يتجزأ من إبداعاتهم 

ومسؤولياتهم تجاه أنفسهم ومجتمعهم. 
وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تهانيه لجميع 
الفائزين في المسابقات، مؤكدا أن الشباب العالمي هو الرابح األكبر 
جـــراء الــمــشــاركــة فــي الــجــائــزة، مثمنا فــي الــوقــت ذاتـــه جــهــود لجنة 
واستخالص  األعــمــال  تقييم  فــي  كبيرا  جــهــدا  بــذلــت  الــتــي  التحكيم 
اتخذتها  التي  التنظيمية  اإلجـــراءات  على  سموه  أثنى  كما  النتائج، 

وزارة شؤون الشباب والرياضة والتي أسهمت في نجاح الجائزة. 

كتب إسالم محفوظ:

في  المدنية  الكبرى  المحكمة  ألزمت 
بحرينيا  مــســتــشــفــى  مــنــفــصــلــيــن  حــكــمــيــن 
دفـــع  وشـــريـــكـــتـــه  اإلدارة  مــجــلــس  ــيــــس  ورئــ
أكــثــر مــن مــلــيــون ديــنــار بــحــريــنــي لــحــوالــي 
ــاء ومــوظــفــيــن  ــبـ ــا بــيــن أطـ ـــردا مـ أربـــعـــيـــن فــ
فــــي الــمــســتــشــفــى لــــم يـــتـــقـــاضـــوا رواتـــبـــهـــم 
ومستحقاتهم العمالية مدة زمنية طويلة، 
ــوا دعـــــاوى عــمــالــيــة مــخــتــصــمــيــن من  ــعـ ورفـ
على  وتحصلوا  المستشفى  شركة  خاللها 
المستشفى  بإلزام  نهائية  قضائية  أحكام 

بسداد تلك المبالغ.
وأكـــــــدت حــيــثــيــات الـــحـــكـــم أنـــــه طــبــقــا 
لقانون الشركات التجارية فإن المؤسس أو 

مالك رأس المال أو مدير الشركة أو العضو 
المساهمة  الشركة  في  اإلدارة  مجلس  في 
سواء المقفلة أو ذات المسؤولية المحدودة 
فـــي جميع  مـــســـؤول  الـــواحـــد  الــشــخــص  أو 
أمواله الخاصة عن أي ضرر يصيب الشركة 
في حالة تسببه في التزامات على الشركة 
قــادرة  غير  الشركة  أن  اليقيني  علمه  رغــم 
على أداء تلك االلتزامات وقت استحقاقها 

أو كان بسبب إهماله أو خطئه الجسيم.
المستشفى  عجز  بثبوت  أنه  وأضافت 
المدعى عليها وهي ذات مسؤولية محدودة 
عن أداء التزاماتها بقيمة األجر المستحق 
ــادر بــشــأنــه حــكــم نــهــائــي  فـــي ذمــتــهــا والــــصــ
أوضاعها  ســاءت  أن  بعد  المدعين  لصالح 
بحد  كفاية  فهو  إليه  آلــت  مــا  إلــى  وانتهت 

ما  عليهما،  الــمــدعــى  أداء  ســوء  على  ذاتـــه 
يــكــونــان مــســؤولــيــن عــنــه بــالــتــضــامــن فيما 
يطالب  ما  على  المستشفى  وبين  بينهما 
أنــهــم يعملون في  ولــمــا ثبت  الــمــدعــون  بــه 
المستشفى في فترات عمل سابقة وتركوا 
لهم  وصـــدرت  رواتبهم  دفــع  لعدم  أعمالهم 
ــام عــمــالــيــة تــقــضــي بــأحــقــيــتــهــم فــي  ــكــ أحــ
الــمــبــالــغ الــمــطــالــب بــهــا بــيــنــمــا تـــم إيــقــاع 
ــى الــمــســتــشــفــى  ــلـ ــز الـــتـــحـــفـــظـــي عـ ــجـ ــحـ الـ
وحساباته، األمر الذي يكون معه المدعى 
المبالغ  في  وشريكين  مساهمين  عليهما 

المستحقة على المستشفى.

الديمقراطية  قمة  إن  األمريكية  إنترست«  »ناشيونال  مجلة  قالت 
التي عقدها الرئيس جو بايدن في اليومين الماضيين كانت قمة »نفاق«.
وأشارت المجلة في تقرير إلى أن لعب ورقة الديمقراطية لم يؤد إال 
إلى تفاقم التوترات الخطيرة بالفعل بين إدارة بايدن وروسيا والصين، 
الــدول  لتجنيد  محاولة  أنها  على  القمة  تفسران  الدولتين  أن  معتبرة 

األخرى في سياسة احتواء موجهة ضدهما.
النفاق  هــو  القمة  يميز  مــا  أســوأ  فــإن  ذلــك،  »ومــع  المجلة:  وكتبت 
أن  الحقيقة  الديمقراطية..  بشأن  المتحدة  الــواليــات  لسياسة  الوقح 
الخارجية«.  واشنطن  لسياسة  األمــد  طويلة  محرجة  سمة  كانت  هــذه 
وأضـــافـــت: »الـــواقـــع أن قــائــمــة الـــدعـــوة لــحــضــور قــمــة بــايــدن أظــهــرت أن 
المعايير المزدوجة للواليات المتحدة بشأن الديمقراطية مازالت حية 

وبصحة جيدة«.
إلى  الدعوة  قائمة  الحكومات في  نوعان من  أنه يوجد  إلى  ولفتت 
تشمل  األولــى  الفئة  أن  إلى  مشيرة  بالديمقراطية،  يتعلق  فيما  القمة 
»الالعبين الجيوسياسيين المهمين« الذين تتوددهم واشنطن لتحقيق 
أهداف استراتيجية، وأن »هذه الفئة هي السبب في عدم وجود أي فرصة 
أو البرازيل«. ورأت أن الفئة الثانية تشمل بعض  تقريًبا لتجاهل الهند 
البلدان األصغر ذات المؤهالت الديمقراطية المشكوك فيها والتي تتبع 

القيادة األمريكية في القضايا الدولية المهمة بطاعة.
وضوحا  أكثر  كــان  واشنطن  »نــفــاق  إن  تقريرها  فــي  المجلة  وقــالــت 
في دعوة أوكرانيا إلى القمة، علما بأن هذه الدولة كانت أكثر حزما من 
المجر في إسكات المنافذ اإلعالمية المعارضة وارتكاب انتهاكات أخرى 

للحريات المدنية«.
الصارخة  المزدوجة  المعايير  هذه  »مثل  بقولها:  المجلة  وختمت 
التزام  أن  الديمقراطية  قمة  أظهرت  لقد  بايدن.  إدارة  تحرج  أن  يجب 
واشــنــطــن الــمــزعــوم بــالــحــريــة والــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة كــمــيــزة أســاســيــة 
كان  كما  ومنافق  متسق  غير  المتحدة  لــلــواليــات  الخارجية  للسياسة 
ازدراء  أي  بعدالة،  يستحقون،  ومستشاريه  بايدن  أن  والحقيقة  دائــًمــا، 

يتلقونه«.
ووصفت الصين الديمقراطية األمريكية بأنها »سالح دمار شامل«، 
بايدن  األمريكي جو  الرئيس  مؤخرا  نظمها  افتراضية  قمة  بعد  وذلك 

من أجل الديمقراطية.
نشرته  بيان  -فــي  الصينية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وقــال 
الوزارة عبر موقعها االلكتروني اليوم السبت- إن »الديمقراطية أصبحت 
ــار شــامــل تــســتــخــدمــه الـــواليـــات الــمــتــحــدة  مــنــذ فــتــرة طــويــلــة ســـالح دمــ
للتدخل في الدول األخرى«، متهما أيضا واشنطن بـ»إثارة ثورات ملونة 
لرسم  أيضا  ُنظمت  »القمة  الصيني:  المتحدث  وأضـــاف  الــخــارج«.  فــي 
والمواجهة«.  االنقسام  على  والتحريض  إيديولوجية..  كراهية  خطوط 
الزائفة  الديمقراطية  أنــواع  كل  بـ»مقاومة  جهتها  من  الصين  وتعهدت 

ومعارضتها بحزم«. 
االفتراضية  الديمقراطية«  »قمة  من  اسُتبعدت  قد  الصين  وكانت 
التي استمرت يومين، إلى جانب دول أخرى مثل روسيا والمجر، واتهمت 
الرئيس األمريكي صراحة بتأجيج االنقسامات اإليديولوجية الموروثة 

من الحرب الباردة.
لتكريس  العالم  دول  مــع  للعمل  الصين  استعداد  المتحدث  وأكــد 
والــعــدالــة  والــتــنــمــيــة  الــســلــم  فــي  المتمثلة  للبشرية  الــمــشــتــركــة  الــقــيــم 
والــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة وبــــذل جــهــود حــثــيــثــة لــلــدفــع بــديــمــقــراطــيــة 
بدال  والديمقراطية،  والحوار  التضامن  وراء  والسعي  الدولية  العالقات 
الديمقراطية  ومعارضة  ومقاطعة  والهيمنة،  والمواجهة  االنقسام  من 

المزيفة بكافة أشكالها بحزم.

رصد  الصحة  وزارة  أعلنت 
حـــالـــة قــائــمــة لــشــخــص مــصــاب 
ــكــــرون  ــيــ ــيــــروس كـــــورونـــــا أومــ ــفــ بــ
الــنــســخــة الــمــتــحــّورة الــجــديــدة 
مـــــن )كــــــوفــــــيــــــد-19( قــــــــادم مــن 
مؤكدة  البحرين،  مملكة  خــارج 
البروتوكول  بتطبيق  قامت  أنها 
الــمــتــبــع لــلــحــاالت الــقــائــمــة من 
عــزل صحي واتــخــاذ اإلجـــراءات 

الصحية الالزمة.

وأكدت الوزارة أنه بعد القيام 
المخالطين  أثــر  تتبع  بعملية 
تبين عدم وجود مخالطين لهذه 
الحالة بداخل مملكة البحرين، 
ــراءات  ــ كــمــا تــم اتــبــاع كــافــة اإلجـ
الــمــعــتــمــدة لــلــعــزل والــمــتــابــعــة، 
المعنية  الجهات  جميع  وتقوم 
-تـــنـــفـــيـــذا لــتــوجــيــهــات مــجــلــس 
التنسيقية-  والــلــجــنــة  الــــــوزراء 
بــمــتــابــعــة الـــتـــطـــورات الــعــالــمــيــة 

كــورونــا )كوفيد- فــيــروس  بــشــأن 
تتوانى في  ولــن  وتــحــوراتــه،   )19
ــراءات الــالزمــة على  اتــخــاذ اإلجــ
أبناء  المحلي لحماية  الصعيد 
الــــوطــــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن بــحــســب 

مقتضيات المرحلة.
وشددت الوزارة على ضرورة 
ــتـــزام بـــاإلجـــراءات  مــواصــلــة االلـ
االحترازية والتعليمات الصادرة 
عــــن الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي 

ــا  ــ ــورونـ ــ لـــلـــتـــصـــدي لــــفــــيــــروس كـ
والــجــهــات الــمــعــنــيــة، داعــيــة في 
بأخذ  المبادرة  إلــى  ذاتــه  الوقت 
الــتــطــعــيــم الـــمـــضـــاد لـــفـــيـــروس 
ــة الــمــنــشــطــة  ــرعــ ــا والــــجــ ــ ــورونـ ــ كـ
الــتــطــعــيــمــات  تـــســـاهـــم  إذ  ــنـــه  مـ
االستجابة  رفــع  فــي  عــام  بشكل 
الــمــنــاعــيــة وتــخــفــيــف األعــــراض 
اإلصابة  والمضاعفات في حال 

بالفيروس.

واشنطن - الوكاالت: لقي 50 شخصا على األقل حتفهم في كنتاكي 
بــعــدمــا اجــتــاحــت أعــاصــيــر الــواليــة الــواقــعــة فــي جــنــوب شـــرق الــواليــات 
المتحدة وتسببت بتدمير جزء من مدينة، حسبما أعلن حاكم الوالية 
واسعة  للصحفيين، في وقت عاثت عواصف أخرى دمارا في مساحات 
تشكل  األعاصير  أن  بــايــدن  جــو  األمريكي  الرئيس  واعتبر  الــبــالد.  مــن 

»مأساة تفوق التصور«. 
ولحقت أضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي جراء اإلعصار األقوى 
على اإلطالق، والرياح المرافقة له التي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر. 
وقـــال حــاكــم الــواليــة آنـــدي بيشير: »أخــشــى أن يــكــون قــد قتل أكــثــر من 
مــرّوع«، مضيفا  األمــر  بين 70 و100،  ربما ما  كنتاكي...  50 شخصا في 

قتل شخص  أركنساو  وفــي  كنتاكي«.  تاريخ  في  »األشــد  هو  اإلعــصــار  أن 
للمسنين،  مانور  مونيت  دار  إعصار  اجتاح  بعدما  آخــرون   20 وحوصر 
حسبما أفادت وسائل إعالم أمريكية، مضيفة أن شخصا آخر لقي حتفه 

في مكان آخر في الوالية.
وفي والية تينيسي لقي شخصان على األقل مصرعهما في حوادث 
مرتبطة بالعاصفة، حسبما نقلت وسائل إعالم محلية عن مسؤول في 
وأركنساو  ميزوري  هي  واليــات  أربــع  أعاصير  واجتاحت  الــطــوارئ.  إدارة 

وكنتاكي وتينيسي، فيما صدرت تحذيرات متعلقة بإيلينوي.

دف��ع   م�����ش��ت�����ش��ف��ى  اإدارة  م��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  اإل�������زام 

م��ل��ي��ون وم���ائ���ة األ����ف دي���ن���ار ل���أط��ب��اء وال��م��وظ��ف��ي��ن

تقري�ر اأمريك�ي: قم�ة بايدن الديمقراطي�ة نفاق وقح

ال��خ��ارج م��ن  ل��ق��ادم  ل������»اأوم��ي��ك��رون«  ح��ال��ة  اأول  ر���ش��د 

ع�����ش��رات ال��ق��ت��ل��ى ف���ي ع��وا���ش��ف ت�����ش��رب اأم��ري��ك��ا

�ل�����ش��ي��ن: »دي��م��ق��ر�ط��ي��ة« �أم���ري���ك���ا ����ش���اح دم�����ار ���ش��ام��ل

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خالل تكريم الفائزين.

ص2 أخبار البحرينص3 أخبار البحرين
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قضايا وحوادث

عربية ودولية

مبلغ  دي��ن��ار  مليون   80 م��ن  اأك��ث��ر 

الإ�شكاني ل�»مزايا«  الحكومي  الدعم 
ــدات اإلســكــانــيــة  ــوحــ ــم الــحــكــومــي لــجــمــيــع الــ ــدعـ ــاوز مــبــلــغ الـ ــجـ تـ
للمستفيدين من برنامج »مزايا اإلسكاني« 80.8 مليون دينار للفترة 
من  المستفيدين  عــدد  بلغ  حين  فــي   2021 نوفمبر  وحتى   2014 مــن 
هذا البرنامج خالل الفترة نفسها 9629 منتفعا، بزيادة مطردة بلغت 
ثقة  بــزيــادة  البرنامج  نــجــاح  يعكس  الـــذي  األمـــر   .2020 عــام  عــن   %50
المنتفعين.  ذكرت ذلك وزارة اإلسكان وأشــارت في آخر إحصائية لها 
تبلغ  بنسبة  السكنية  الوحدات  شــراء  إلى  المستفيدين  توجه  أن  إلى 
أجريت  دراســة  ضمن  وذلــك  السكنية  الشقق  لشراء   %30 بمقابل   %70
واهتمام  تنافسية  إلى وجود  الفترة من 2018 -2021.  مضيفة  خالل 
كبيرين من قبل المصارف التجارية بمملكة البحرين لتمويل برنامج 
»مزايا« من خالل تقديم العروض الحصرية للراغبين بشراء الوحدات 
أو الشقق السكنية، إذ أسهمت البنوك بتقديم تمويالت تصل إجمالي 
نوفمبر  وحتى  »مزايا«  برنامج  انطالقة  منذ  مليار   1.07 إلى  قيمتها 

 .2021

} جو بايدن.

} دمار هائل خلفته األعاصير التي اجتاحت والية كنتاكي.       »رويترز«
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محميد احملميد

الجميع يشهد بالتطور البرامجي اإليجابي 
الحاصل في اإلذاعة والتلفزيون، وحجم الجهد 
واإلبداع، والتنوع والتميز الواقع، مما ال يمكن 
إنكاره، وخاصة في البرامج التي تسهم في إبراز 
التنموية  والمسيرة  البحرين  مملكة  منجزات 
يتعلق  المواكبة ألي حدث  والتغطية  الشاملة، 

باإلنجازات والمشاريع والبرامج الوطنية.
-ولــن  تقلص  يشهد  كــذلــك،  الــواقــع  أن  إال 
ــاب- حـــجـــم الــــبــــرامــــج والـــمـــســـاحـــة  ــ ــيـ ــ ــول غـ ــقــ نــ
المواطنين  هموم  نقل  في  وجودها  المفترض 
واحــتــيــاجــاتــهــم، ورغــبــاتــهــم وحــيــاتــهــم الــيــومــيــة، 
وقصص النجاح والتجاوب الحكومي معها، إلى 
ما  كــل  التلفزيون  فــي  نــرى  أصبحنا  أننا  درجــة 
هو إيجابي فقط ال غير، ولو بشكل مبالغ فيه 

أحيانا.
المجتمعية  الــحــواريــة  الــبــرامــج  فــي  حــتــى 
أصبح المشاهد للتلفزيون يرى تكرار استضافة 
شخصيات بعينها، مرة في نشرة األخبار، ومرة 
في برنامج »وطني«، ومرات عديدة في البرامج 
و»شمس  »التاسعة«  بــرامــج  فــي  حتى  الــخــاصــة، 
الــبــحــريــن« وغـــيـــرهـــا، كــدنــا نــفــتــقــد الــتــنــوع في 

استضافة الشخصيات على الشاشة.
ربما اإلذاعة وحدها التي ال تزال متمسكة 
ببرنامج صباح الخير، والظهيرة، وبرنامج »عماد 
وسيما« وغيرها، مما نجد فيها مساحة لحديث 
الــنــاس وقــضــايــاهــم، ومــعــانــاتــهــم ومــنــاشــداتــهــم، 
الرسمي  الــتــجــاوب  مــع  وهــمــومــهــم،  ومشاكلهم 
وسقف  تقال،  التي  المجتمعية  األمــور  لبعض 

الطرح المرتفع نسبيا في اإلذاعة.
وفـــــــي الــــمــــقــــابــــل تــــكــــاد بـــــرامـــــج تـــلـــفـــزيـــون 
المجتمعية،  البرامج  مثل  من  تخلو  البحرين 
الــتــي تــعــرض صـــوت الــمــواطــن بشكل مــســؤول، 
أن  الــرغــم مــن  الــرســمــي معها، على  والــتــجــاوب 
هـــذه الــمــمــارســة تــؤكــد الــتــفــاعــل الــرســمــي، كما 
أصال  الموجودة  المسؤولة  الحرية  تبين حجم 

في البالد، وال داعي وال مبرر لغيابها.

مــن  الــــرســــمــــي  ــزيــــون  ــفــ ــلــ ــتــ الــ أن  ــح  ــيـ ــحـ صـ
والمضيئة  المشرقة  الصور  يبرز  أن  مسؤوليته 
للوطن، من دون أن تتحول برامجه إلى )هايد 
بارك(، يقال فيه ما ال يصح أن يقال في العلن، 
أن  إال  وأكبر،  أكثر  والمشاهدين  المتابعين  ألن 
الصحيح كذلك أن عدم عرض برامج مجتمعية 
تــعــبــر عـــن صـــوت الـــمـــواطـــن، أو بـــرامـــج حــواريــة 
وليست  مــســجــلــة  كــانــت  وإن  مــحــلــيــة،  ســيــاســيــة 

مباشرة، غير سليم بتاتا.
هناك مثال واضح في برامج التلفزيون، أن 
أكثر  يكون  يكاد  الــحــواري«  الرياضي  »البرنامج 
متابعة وتفاعال من المشاهدين من أي برنامج 
تــلــفــزيــونــي آخــــر، بـــل وأكـــثـــر تــنــاقــال فـــي مــواقــع 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي وفــــي أحـــاديـــث الـــنـــاس، 
وقضاياهم  اهتماماتهم  ومن  منهم،  قريب  ألنه 
ذات  نكتشف  أن  نريد  وال  الساخنة..  الرياضية 
سقفا  أعلى  أمست  الرياضية  برامجنا  أن  يــوم 

من برامجنا التلفزيونية المجتمعية..!!
أتــصــور فــي ظــل الــبــرامــج الــحــاصــلــة الــيــوم 
فـــي اإلذاعـــــة والــتــلــفــزيــون أن عــالقــة الــمــواطــن 
والمشاهد والمستمع غدت متفاوتة كثيرا، وأن 
مشاهدي  مــن  أكثر  أصبحوا  اإلذاعـــة  مستمعي 
الــتــلــفــزيــون، ألن اإلذاعــــــة أصــبــحــت أقــــرب إلــى 
بحاجة  مسألة  وهــذه  التلفزيون،  من  المواطن 
إلى قيام مسؤولي وزارة اإلعالم بإعادة التقييم 

والتقويم للموضوع.
ســنــوات سابقة،  فــي  تــجــارب  أن هناك  أدرك 
لبعض برامج تلفزيونية مجتمعية تنقل صوت 
الـــمـــواطـــن، لـــم تــكــن نــاجــحــة بــشــكــل مـــســـؤول، 
وخرجت عن المسار المحدد لها، إال أن تغييبها 
يعكس حجم  ال  اليوم  نشهده  كما  الشكل  بهذا 
الحرية المسؤولة في وطننا، كما أنها ال تساعد 
الــجــهــات الــرســمــيــة لــبــيــان قــربــهــا مــن الــمــواطــن 
قــضــايــاه،  مــع  وتــجــاوبــهــا  وتفاعلها  والــمــجــتــمــع، 
وفي هذا األمر إضاعة حقيقية لفرصة سانحة 

يمكن استثمارها.. واهلل من وراء القصد. 

malmahmeed7@gmail.com

المواطن.. 

وبرامج الإذاعة والتلفزيون
وقفات

الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس  د.  * أعلن 
والطاقة  والدولية  االستراتيجية  للدراسات  البحرين  مركز  أمناء 
»دراسات« إطالق القمة العالمية لمراكز الفكر، وهي شبكة عالمية 
فكرية تضم 500 امرأة باحثة وأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، 
بمشاركة باحثات بحرينيات، وهي مبادرة نوعية ترفع نسبة مشاركة 
مراكز  في  النساء  نسبة  تتجاوز  ال  إذ  البحث،  مجاالت  في  المرأة 

الفكر 30% على المستوى العالمي.
الفكرية  العالمية  الشبكة  فــي  البحرينية  الــمــرأة  مشاركة  إن 
إنما هي إنجاز جديد ومبهر يضاف إلى رصيد النساء البحرينيات 
الــحــافــل بــالــعــطــاءات عــلــى مختلف األصـــعـــدة، وهـــو تــعــكــس مــدى 
عمليات  في  للمساهمة  أهلتها  وقـــدرات  مــهــارات  من  به  تتمتع  ما 
النهضة التنموية والعلمية، ليس فقط على مستوى وطنها فقط، 

بل عالميا أيضا. 
العالمي  التحالف  بجوائز  بحرينية  مؤسسات  أربـــع  فـــازت   *
التقنية،  مــجــال  فــي  للتميز  والــخــدمــات  المعلومات  لتكنولوجيا 
المعلومات  وهو يعد مكسبا عالميا جديدا تضيفه صناعة تقنية 
الصناعة  هــذه  فــي  بــاإلنــجــازات  الــزاخــر  رصــيــدهــا  إلــى  البحرينية 

الرائدة.
هذا الفوز إنما يؤكد القدرة التنافسية التي تتمتع بها منتجات 
ــقـــدرة عــلــى مــواكــبــة الــمــســتــجــدات  هـــذه الــصــنــاعــة الــبــحــريــنــيــة، والـ
العالمية، وهو توجه انتهجته البحرين منذ سنوات طوال وسبقت 
في  عالميا  صيتها  ذاع  حتى  اإلبـــداع،  حتى  وتميزت  العصر،  فيه 

مجال التقنية الحديثة.
أحدث  أن  الصالح  سعيد  بنت  فائقة  الصحة  وزيــرة  أعلنت   *
واألوعية  القلب  أمــراض  أن  الصحة أظهرت  وزارة  اإلحصاءات عن 
الدموية هي أكثر األمراض المزمنة المنتشرة بين سكان البحرين، 
ألف فرد، مشيرة  أكثر من 158  إلى  بها  المرضى  حيث يصل عدد 
والتدخين  والسكري  الــدم  ارتفاع ضغط  ذلــك  أسباب  أهــم  أن  إلــى 
الــصــحــيــة، مــثــل قلة  الــحــيــاة غــيــر  أنــمــاط  والــســمــنــة نتيجة تفشي 

النشاط البدني والعادات الغذائية غير السليمة.
ما أعلنته سعادة الوزيرة يتطلب هبة وصحوة صحية توعوية 
الصحية  وليست  المعنية  الجهات  جميع  فيها  تــشــارك  أن  يجب 
شبحا  باتت  التي  القلب  أمــراض  النتشار  التصدي  بهدف  فقط، 
التي  والتعليم  التربية  وزارة  مرعبا يهدد مستقبلنا، في مقدمتها 
الجيل  أبــنــاء  بــيــن  مكانتها  الــريــاضــيــة  للحصص  تعيد  أن  يــجــب 

الجديد، ولتكن هذه هي نقطة البداية واالنطالقة.
الــوزراء على مشروع قانون بتعديل  وافــق مجلس  * في مصر 
العقوبات  بتغليظ  التعديل  وجـــاء  التعليم،  قــانــون  أحــكــام  بعض 
الــمــالــيــة الــمــقــررة عــلــى والـــد الــطــفــل أو الــمــتــولــي أمـــره إذا تخلف 
المدرسة  إلى  أو انقطع من دون عذر مقبول عن الحضور  الطفل 

خالل أسبوع من إنذاره بكتاب، لتصبح ما بين 500 و1000 جنيه.
على  أثني  الــذي  الخبر  هــذا  على  اطلعت  حين  الحقيقة  في 

مضمونه بشدة خطر على بالي سؤال مهم هو:
العقوبة على  بــاألحــرى  أو  الــغــرامــة  هــذه  لــمــاذا ال تطبق مثل 
السادة النواب الذين يتغيبون عن جلسات البرلمان أيضا من دون 

عذر أو سبب مقبول؟! 
أليس األجدر بالكبار أن يكونوا قدوة للصغار؟!!

كــورونــا  فــيــروس  مــن  للتعافي  الياباني  نيكاي  مــؤشــر  كشف   *
األول  المركز  البحرين  مملكة  تبوء  عــن  الماضي  نوفمبر  لشهر 
عالميا في مستوي مؤشر التعافي من الفيروس من حيث انخفاض 
معدل الحاالت القائمة، وتضاعف معدالت تلقي التطعيم المضاد 

لفيروس كورونا، وااللتزام باإلجراءات االحترازية.
كــورونــا  جائحة  معركة  فــي  المبهر  البحريني  االنــتــصــار  هــذا 
إنما يؤكد أن مملكتنا باتت بالفعل نموذجا ملهما يحتذى به في 
فريق  وهناك  ال  ولــم  التعافي،  إلــى  التصدي  مرحلة  من  االنتقال 
وطني مقاتل لم يبخل بكل األسلحة المادية واإلنسانية لتحقيق 
ــراع الــبــقــاء بــقــيــادة صــاحــب الــســمــو الملكي األمــيــر  الــنــصــر فــي صـ

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

تنظم الجامعة الخليجية مساء اليوم احتفالية 
بمناسبة األعياد الوطنية المجيدة لمملكة البحرين، 
التي تتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس الجامعة، 
دعيج  بن  بنت عيسى  رنــا  الشيخة  د.  وذلــك بحضور 
العالمي  التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة  آل 
رئيس مجلس  الزياني  راشــد  منى  الدكتور  واألســتــاذ 

أمناء وإدارة الجامعة الخليجية.

الدكتور  األســتــاذ  مــن  استعراضا  الحفل  ويشهد 
ألهم  الخليجية  الجامعة  رئيس  المشهداني  مهند 
ــوال الــســنــوات الــمــاضــيــة، كما  ــازات الــجــامــعــة طــ إنـــجـ
يــكــشــف عـــن مــجــمــوعــة مـــن الـــخـــطـــوات الــتــطــويــريــة 
المؤسسات  مع  والتعاون  الجامعة  ببرامج  المتعلقة 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــدولـــيـــة، كــمــا يــشــهــد الــحــفــل عــــدد من 

المسؤولين واألكاديميين.

ال�����ج�����ام�����ع�����ة ال����خ����ل����ي����ج����ي����ة ت���ق���ي���م 

اح���ت���ف���ال ب����الأع����ي����اد ال���وط���ن���ي���ة ال���ي���وم

ــبــــحــــريــــن  ــة الــ ــئــ ــيــ ــتــــتــــح هــ تــــفــ
ــوم مــعــرض  ــيـ ــار الـ ــ ــ لــلــثــقــافــة واآلثـ
ــاء مــســابــقــة  ــمــ »الـــحـــيـــاة تـــحـــت الــ
ــاع فـــيـــوز الـــدولـــيـــة  ــ ــرفـ ــ ــة الـ ــدرســ مــ
مركز  فــي  وذلـــك   ،»2021 للفنون 

الفنون. 
ويــأتــي هـــذا الــمــعــرض ضمن 
ــاء  ــفـ ــتـ ــئــــة لـــالحـ ــيــ ــات الــــهــ ــيــ ــالــ ــعــ فــ
حتى  ويستمر  الوطنية  باألعياد 

18 ديسمبر الجاري.
ــال  ــمـ ويــــقــــّدم الـــمـــعـــرض األعـ
الــــــتــــــي شـــــــاركـــــــت فـــــــي مـــســـابـــقـــة 
ــاع فـــيـــوز الـــدولـــيـــة  ــ ــرفـ ــ ــة الـ ــدرســ مــ
عنوان  جــاء  حيث   ،2021 للفنون 
الــمــاء«،  تحت  »الحياة  المسابقة 

ــداف  ــ ــهــــدف الــــــــ14 مــــن أهـ ــو الــ ــ وهـ
التنمية المستدامة. وتعتمد هذه 
دائما  السنوية  الفنية  المسابقة 
على قضية تهم مملكة البحرين، 
حول  العام  هذا  موضوع  وتمحور 
المحافظة  بكيفية  الــوعــي  نــشــر 
على نظافة البحر، وإنقاذ الحياة 

البحرية والحفاظ عليها.
ــعــــرض مــا  ــمــ ــعـــكـــس الــ كـــمـــا يـ
اتـــخـــذتـــه مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مــن 
ــوات كـــبـــيـــرة نـــحـــو تــحــقــيــق  ــ ــطـ ــ خـ
التي  المستدامة  التنمية  أهداف 
لألمم  العامة  الجمعية  حددتها 
ــتـــحـــدة، ومـــــواءمـــــة لــبــرنــامــج  ــمـ الـ
الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة وفـــقـــا لــرؤيــة 

المملكة 2030.
ذكـــره أن هيئة  الــجــديــر  ومـــن 
تــقــّدم  واآلثــــار  للثقافة  الــبــحــريــن 
على  الــوطــنــيــة  األعــيــاد  بمناسبة 
ــر ديـــســـمـــبـــر فــعــالــيــات  ــهـ مـــــــدار شـ
ثـــقـــافـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن مـــعـــارض 
وورش عمل وعروض فنية تخاطب 
مختلف شرائح وفئات الجمهور. 

ــلـــمـــزيـــد مــــن الــمــعــلــومــات  ولـ
حــــول بــرنــامــج فــعــالــيــات األعــيــاد 
الــوطــنــيــة يــمــكــن زيـــــارة صــفــحــات 
واآلثـــار  للثقافة  الــبــحــريــن  هيئة 
التواصل االجتماعي  على مواقع 
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} األمين العام للتعليم العالي تستقبل سفير المغرب.

اأم�����ي�����ن ع������ام ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ال����ي ت�����س��ي��د 

ب����م����ت����ان����ة ال������ع������اق������ات م�������ع ال����م����غ����رب
استقبلت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
العالي  التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة  آل 
العالي  التعليم  أمناء مجلس  رئيس مجلس  نائب 
المملكة  سفير  بنخيي  مصطفى  السيد  بمكتبها 

المغربية لدى مملكة البحرين.
وفــــي مــســتــهــل الــلــقــاء رحـــبـــت د. الــشــيــخــة رنــا 
المغربي  بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بالسفير 
التي  والتاريخية  األخوية  العالقات  بعمق  مشيدة 
تــجــمــع بــيــن الـــبـــلـــديـــن، ومــــؤكــــدًة مـــا تــشــهــده هــذه 

الــعــالقــات الــثــنــائــيــة مــن تــمــيــز وتــطــور مــتــنــام على 
مختلف األصعدة. 

بمستوى  الــمــغــربــي  السفير  أشـــاد  جــانــبــه  ومـــن 
العالقات األخوية الثنائية التي تجمع بين البلدين، 
بــالــروابــط المشتركة  الــعــمــيــق  اعـــتـــزازه  مــعــرًبــا عــن 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــجــمــع بــيــن الــمــمــلــكــة الــمــغــربــيــة 
تطوير  إلــى  الــرامــيــة  ولجهودها  البحرين  ومملكة 
التواصل والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي في 
البلدين الشقيقين بما يعزز مصالحهما المشتركة. 

يتمثل دور إدارة مكافحة الفساد في العمل 
الوطنية  الحمالت  عبر  النزاهة  تعزيز  على 
للموظفين  الــدوريــة  التوعوية  والمحاضرات 
والمدارس، وذلك من أجل  الجامعات  وطلبة 
أي  من  والوقاية  النزاهة  تسودها  بيئة  خلق 
التدابير  مظاهر للفساد، حيث تتخذ جميع 
الالزمة للكشف عن جرائم الفساد وما يتصل 
المتخصصة  والتحري  البحث  فرق  عبر  بها 
عــن طريق  الجمهور  مــن  الــبــالغــات  واســتــالم 
عدة قنوات، من بينها الخط الوطني الساخن 

لمكافحة الفساد 992.
وأنـــواع جــرائــم الفساد عــديــدة، وقــد تقع 
ــأن فــي  ــشــ ــو الــ ــاع الــــخــــاص كـــمـــا هــ ــقـــطـ ــي الـ فــ
الــقــطــاع الـــعـــام، وتــتــمــثــل هــــذه الـــجـــرائـــم في 
ــتــــالس فـــي الــقــطــاعــيــن الــعــام  الـــرشـــوة واالخــ
والخاص وجريمة استغالل الوظيفة والنفوذ 
واالستيالء على المال العام وإخالل الموظف 
بـــواجـــبـــات وظــيــفــتــه، حــيــث تــصــل الــعــقــوبــات 
الـــمـــقـــررة فـــي جـــرائـــم الـــفـــســـاد إلــــى الــســجــن 

والحبس مدة 10 سنوات.
الفساد  جرائم  مكافحة  إدارة  تلقي  وفــور 
للبالغ يتم التأكد عبر فريق البحث والتحري 
الــمــتــخــصــص مــن مــصــداقــيــة هـــذه الــبــالغــات 
ــة والــمــســتــنــدات الـــالزمـــة، ويتم  وتــجــمــع األدلــ
والمشتبه  والمبلغين  الشهود  أقوال  استيفاء 
فيهم ويتم إحالة البالغ بعد االنتهاء من هذه 

اإلجراءات إلى النيابة العامة.
التامة  السرية  البالغات  جميع  وتحكم 

سواء عبر اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة أو 
هوية مقدم البالغ، وهو ما كفلته التشريعات 

من حماية تامة للمبلغين والشهود.
الــفــســاد  ــرائـــم  جـ مــكــافــحــة  إدارة  وتــعــمــل 
الوطني  الخط  عبر  البالغات  استقبال  على 
ــة 992«  ــزاهــ »نــ الـــفـــســـاد  الـــســـاخـــن لــمــكــافــحــة 
الجمهور  مــع  مــبــاشــر  وصـــل  حلقة  بــاعــتــبــاره 
لإلدالء بأي معلومات بها شبهة في ممارسات 
التواصل  يمكن  كما  المجال،  هــذا  في  تصب 
مع اإلدارة العامة عبر الحضور الشخصي إلى 
اإلبــالغ من خالل  أو عن طريق  اإلدارة،  مقر 
جــرائــم  مكافحة  إلدارة  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع 

الفساد.
الــــفــــســــاد  مــــكــــافــــحــــة  إدارة  ووضـــــــعـــــــت 
الــفــســاد،  لمكافحة  الــوطــنــيــة  االســتــراتــيــجــيــة 
اإلدارة  وتـــطـــلـــعـــات  رؤى  ــن  عــ لــتــعــبــر  وذلــــــك 
ــلـــى مــكــتــســبــات  الــــعــــامــــة فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة عـ
الـــدولـــة ومــقــدراتــهــا وخــلــق بــيــئــة أكــثــر أمــانــًا 
على  االستراتيجية  اشتملت  إذ  لالستثمار، 
أسس اإلدارة الرشيدة التي تقوم على العدالة 
والـــمـــســـاواة وســــيــــادة الـــقـــانـــون وعـــلـــى أهــمــيــة 
األمــن  تحقيق  إن  إذ  المجتمعية،  الــشــراكــة 
ــراد  بــــات مــســؤولــيــًة مــشــتــركــًة بــيــن جــمــيــع أفــ
المجتمع. ولم تغفل االستراتيجية عن وضع 
التدابير الوقائية لتضمن المنهجية الفاعلة 
المنسقة لمكافحة الفساد والدور التشريعي 
الــخــاص لمكافحة  الــقــانــون  ــرورة وجــــود  ــ وضـ

الفساد.

الثقافة الأمنية 

م��ع��ا ل��م��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد وال��م��ح��اف��ظ��ة 

ع��ل��ى م��ك��ت�����س��ب��ات ال��م��م��ل��ك��ة وم��ق��درات��ه��ا

في  المدنية  الكبرى  المحكمة  ألزمت 
حــكــمــيــن مــنــفــصــلــيــن مــســتــشــفــى بــحــريــنــيــا 
أكثر  دفــع  وشريكته  اإلدارة  مجلس  ورئيس 
ما  فـــردا  أربعين  لحوالي  ديــنــار  مليون  مــن 
لم  المستشفى  فــي  وموظفين  أطــبــاء  بين 
العمالية  ومستحقاتهم  رواتبهم  يتقاضوا 
عمالية  دعــاوى  ورفــعــوا  زمنية طويلة،  مــدة 
المستشفى  شركة  خاللها  من  مختصمين 
وتحصلوا على أحكام قضائية نهائية بإلزام 

المستشفى بسداد تلك المبالغ.
عبدالعزيز  شــيــمــاء  المحامية  وقــالــت 
وكيلة المدعين إن إدارة المستشفى توقفت 
ورواتبهم  المالية  مستحقاتهم  ســـداد  عــن 
في  أحكام  لهم  كبيرة وصــدرت  زمنية  مــددا 
المبالغ  تــلــك  باستحقاق  عمالية  قــضــايــا 
تــنــفــذ األحــكــام  لـــم  الــمــدعــى عــلــيــهــا  إال أن 
إليقاع الحجز التحفظي على المستشفى، 

ــى الــمــحــكــمــة الــمــدنــيــة  فــلــجــأ مــوكــلــوهــا إلــ
التعميم  طالبين  منفصلتين  دعويين  في 
البنكية الخاصة بالمدعى  على الحسابات 
شركة  إدارة  رئيس مجلس  وهو  األول  عليه 
الــمــســتــشــفــى ووضــــــع إشــــــــارة الـــقـــيـــد عــلــى 
المبلغ  حـــدود  فــي  لــه  المملوكة  الــعــقــارات 
المقضي له، كونه متضامنا مع المستشفى 
ومــســاهــمــا فــي رأس مـــال الــشــركــة ومــخــوال 
الثانية  عليها  الــمــدعــى  أن  كما  بالتوقيع، 
شريكته مساهمة في رأس المال، ويمتلكان 
وقــامــوا   %100 بــنــســبــة  الــشــركــة  مـــال  رأس 
بتحميل التزامات على عاتق الشركة تجاه 
مادية  أضــرار  في  تسبب  ما  فيها  العاملين 
المدعى  إدارة  إهمال وسوء  ناتجة عن  لهم 

عليهم.
من ناحية أخرى دفع المدعى عليهما 
في الدعويين بعدم اختصاص المحكمة كون 

المحكمة العمالية سبق وأصدرت احكامها، 
إال  للتقادم،  الدعوى  بعدم سماع  دفعا  كما 
حكميها  حــيــثــيــات  فـــي  ردت  الــمــحــكــمــة  أن 
العمالية  بالحقوق  متعلق  عير  النزاع  بأن 
في  الــصــادرة  األحــكــام  بتنفيذ  يتعلق  وإنما 
المدعى عليهما  العمالية، وخطأ  الدعاوى 
شــركــاء  بــاعــتــبــارهــمــا  المستشفى  إدارة  فــي 
مسؤولين  يــكــونــون  مــا  بالتوقيع  مخولين 
الــمــقــضــي به  الــمــبــلــغ  أداء  فــي  بــالــتــضــامــن 
ــر الـــذي  كــونــهــمــا شـــركـــاء ومــســاهــمــيــن، األمــ
الــمــدنــيــة مختصة  الــمــحــكــمــة  فــيــه  تـــكـــون 
بنظر الدعوى. وعن الدفع بالتقادم أشارت 
يتم  لم  عليهما  المدعى  أن  إلــى  المحكمة 
مطالبتهما شخصيا بالمبالغ المقضي بها 
فــي األحــكــام الــعــمــالــيــة، ومـــن ثــم ال يسري 
يسرى  وإنما  الثالثي  التقادم  الواقعة  على 
الحقوق  لــدعــاوى  الــمــقــرر  الــتــقــادم  عليهم 
ومدته  المدني  للقانون  طبقا  الشخصية 
العمالية  األحــكــام  وأن  سنة،  عشرة  خمس 
صادرة في الفترة ما بين 2017 و2018 ومن 
التقادم  فــي  الحق  الــدفــع بسقوط  فــإن  ثــم 

على سند غير صحيح.
ــوع الــــدعــــوى فـــإنـــه طبقا  ــول مـــوضـ ــ وحـ

لقانون الشركات التجارية فإن المؤسس أو 
مالك رأس المال أو مدير الشركة أو العضو 
المساهمة  الشركة  فــي  اإلدارة  مجلس  فــي 
سواء المقفلة أو ذات المسؤولية المحدودة 
فـــي جميع  مـــســـؤول  الـــواحـــد  الــشــخــص  أو 
أمواله الخاصة عن أي ضرر يصيب الشركة 
الشركة  التزامات على  في حالة تسببه في 
قــادرة  غير  الشركة  أن  اليقيني  علمه  رغــم 
على أداء تلك االلتزامات وقت استحقاقها 

أو كان بسبب إهماله أو خطئه الجسيم.
المستشفى  عجز  بثبوت  أنــه  وأضــافــت 
المدعى عليها وهي ذات مسؤولية محدودة 
عن أداء التزاماتها بقيمة األجر المستحق 
ــادر بــشــأنــه حــكــم نــهــائــي  ــصــ ــي ذمــتــهــا والــ فـ
أوضاعها  ســاءت  أن  بعد  المدعيين  لصالح 
وانتهت إلى ما آلت إليه هو كفاية بحد ذاته 
أداء المدعى عليهما، ما يكونان  على سوء 
مسؤولين عنه بالتضامن فيما بينهما وبين 
المدعيان  بــه  يطالب  مــا  على  المستشفى 
ولما ثبت أنهم يعملون في المستشفى في 
لعدم  أعمالهم  وتــركــوا  سابقة  عمل  فــتــرات 
رواتــبــهــم وصـــدرت لهم أحــكــام عمالية  دفــع 
المطالب  الــمــبــالــغ  فــي  بأحقيتهم  تقضي 
بها بينما تم إيقاع الحجز التحفظي على 
يكون  الـــذي  ــر  األمـ وحــســابــاتــه  المستشفى 
وشــركــاء  مساهمين  عليهما  الــمــدعــى  معه 

في المبالغ المستحقة على المستشفى.
ولهذه األسباب قضت المحكمة بإلزام 
إلى  يـــؤدوا  بــأن  بالتضامن  عليهم  المدعى 
 600 مــن  أكــثــر  األول  الحكم  فــي  المدعين 
وألزمهما  القانونية،  والــفــائــدة  ديــنــار  ألــف 
الــحــكــم الــثــانــي بــســداد أكــثــر مــن 500 ألــف 
ديـــنـــار، بــإجــمــالــي مــبــالــغ تــصــل إلـــى مليون 
ــــف ديــــنــــار، كـــمـــا أمــــرت  ــة ألـ ــائـ ــثــــر مــــن مـ وأكــ
بالتعميم على  المحكمة بصفة مستعجلة 
الحسابات البنكية الخاصة بالمدعى عليه 
إشــارة  البحرين ووضــع  داخــل مملكة  األول 
القيد على العقارات المملوكة له في حدود 

المبلغ المقضي به.

المحكمة اأكدت م�ش�ؤوليته ال�شخ�شية وت�شامنه عن التزامات الم�شت�شفى..

اإلزام رئي�ض مجل�ض اإدارة م�ست�سفى دفع مليون ومائة األف لاأطباء والموظفين

مــن إخماد  الــمــدنــي  الــدفــاع  قـــوات  تمكنت 
ــورش  ــ ــدد مــــن الـ ــ ــق شــــب فــــي مــبــنــى بــــه عـ ــريـ حـ
الصناعية وسكن للعمال بمنطقة سلماباد من 

دون وقوع إصابات.
عبر  المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  وقالت 
موقع التواصل االجتماعي »تويتر« إنها دفعت 
آلــيــات كــي تتمكن من  ـــ26 ضــابــطــًا وفــــردًا و7  بـ

اندلع في مبنى يحتوي  الذي  الحريق  إخماد 
على عدد من الورش الصناعية وسكن للعمال 
ــات،  ــابـ ــن دون وقـــــوع إصـ بــمــنــطــقــة ســلــمــابــاد مـ
بالمبنى  القاطنين  إخــالء  عملية  تمت  حيث 
المختصة  الــجــهــات  أن  ــافـــت  وأضـ احـــتـــرازيـــًا. 
تباشر إجراءاتها بحثا في معرفة سبب اندالع 

الحريق. 

لإخ���م���اد  وف�����ردا  ���س��اب��ط��ا   26 ب����  ال���دف���ع 

ح��ري��ق ب���ور����ض و���س��ك��ن ع��م��ال ب�����س��ل��م��اب��اد

} قوات الدفاع المدني خالل محاولة اخماد الحريق. أيدت محكمة االستئناف السجن 3 سنوات لثالثيني مروج للمواد المخدرة )الشبو( مع 
تغريمه 3 آالف دينار، فيما أعفت المحكمة آخر من عقوبة تقديم بمقابل مادة الحشيش 
وتعود  ديــنــار.   ألــف  المحكمة  وغــرمــتــه  التعاطي  عــن  مــدة سنة  بحبسه  واكــتــفــت  الــمــخــدر 
االول  المتهم  تفيد بحيازة  المخدرات معلومات  إدارة مكافحة  تلقي  إلى  الواقعة  تفاصيل 
مادة  لشراء بعض من  السرية  المصادر  أحد  تكليف  وتم  الترويج،  المخدرة بقصد  للمواد 
الشبو المخدر، وما لبث أن اتصل بالمتهم االول هاتفيًا تحت مسمع الشرطي واتفق معه 
المكان  إلى  رفقة شرطي  المصدر  انتقل  ذلك  أثر  وعلى  دينارا،   150 قيمته  ما  شــراء  على 
المتفق عليه، والتقيا وقام المتهم بتسليم المصدر قطعة لمادة داكنة اللون ثبت معمليا 
األول  المتهم  واعترف  والقبض عليه.  المتهم  المخدرة وتمت عملية مداهمة  للمادة  انها 
في تحقيقات النيابة العامة بحيازته للمادة المضبوطة بقصد إعادة بيعها بواسطة المتهم 
الثاني وآخر لزيادة دخله وأنه يوم الواقعة اتفق مع المصدر أن يبيعه مادة الشبو المخدر 
بما قيمته مائة وخمسون دينارا، وفي الموعد المحدد سلمه المادة المخدرة التي تحصل 
عليها من المتهم الثاني الذي كان يرافقه في سيارته.  أسندت النيابة العامة إلى المتهمين 
أنهما قدما بمقابل مادة مخدرة للتعاطي في غير االحوال المرخص بها قانونًا، ثانياَ: حازا 
وأحرزا مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي، وذلك في غير االحوال المصرح بها قانونًا.

المخدر  ال�سبو  يرّوج  ل�ساب  �سنوات   3 ال�سجن 

} المحامية شيماء عبدالعزيز.
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 قادمة من اخلارج وال خمالطني.. »ال�شحة«:

 ر�شد اأول اإ�شابة مبتحور »اأوميكرون«
اأعلنت وزارة ال�صحة عن ر�صد حالة قائمة بفريو�س 

من  اجلديدة  املتحورة  الن�صخة   - »اأوميكرون«  كورونا 

)كوفيد-19( - ل�صخ�س قادم من خارج البحرين، مبينة 

اأنها قامت بتطبيق الربوتوكول املتبع للحالت القائمة من 

واأكدت  الالزمة.  ال�صحية  الإجراءات  واتخاذ  �صحي  عزل 

اأثر املخالطي تبينّ عدم  اأنه بعد القيام بعملية تتبع  على 

وجود خمالطي لهذه احلالة داخل البحرين.

كّرم الفائزين بجائزة �شموه لالإبداع ال�شبابي.. نا�شر بن حمد:

جائزة االإبداع تدعم احلركة ال�شبابية العاملية

اأكد �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�صانية و�صوؤون 

ال�صباب، اأن جائزة نا�صر بن حمد العاملية لالإبداع ال�صبابي جاءت لتوؤكد توجيهات عاهل 

البالد املفدى على �صرورة قيام اململكة بواجباتها نحو املجتمع الدويل واهتمام اململكة 

املبدع  العامل  �صباب  املنا�صبة جلميع  الأر�صية  وتوفري  العاملية  ال�صبابية  احلركة  بدعم 

لإبراز م�صاريعهم الرائدة. وكان �صموه رعى حفل توزيع جائزة نا�صر بن حمد العاملية 

لالإبداع ال�صبابي يف ن�صختها ال�صاد�صة. وكرنّم �صموه الفائزين باجلائزة.

�سمو 

ال�سيخ 

نا�سر بن 

حمد يكّرم 

اإحدى 

الفائزات

اأطلقنا مبادرات ل�شمان ان�شيابية اال�شترياد.. الوكيل امل�شاعد للتجارة:

خمالفات الغ�ض التجاري ب�شيطة وال�شوق البحريني نزيه
متام اأبو�صايف:

اأكد الوكيل امل�صاعد للتجارة املحلية واخلارجية بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة ال�صيخ حمد بن 

�صلمان اآل خليفة نزاهة ال�صوق البحريني الذي يتمتع باملناف�صة العادلة وجودة وتنوع ال�صلع واخلدمات 

التي يقدمها، م�صدًدا على اأن غالبية املخالفات هي خمالفات ب�صيطة يتم التعامل معها يف حينها.

وقال ال�صيخ حمد بن �صلمان، يف مقابلة مع »الأيام«، اإن اأي خمالفات تتعلق بحماية امل�صتهلك اأو الغ�س 

اجل�صيمة  املخالفات  اأن  اإىل  م�صرًيا  حينها،  معها يف  التعامل  يتم  ب�صيطة  غالًبا خمالفات  تكون  التجاري 

ت�صكل حالة ا�صتثنائية بالنظر لنزاهة ال�صوق البحريني، ويتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الالزمة 

ب�صاأنها. 

�صمان  بهدف  والت�صهيالت؛  املبادرات  من  حزمة  اأطلقت  قد  واملقايي�س  الفح�س  اإدارة  اأن  اإىل  واأ�صار 

ان�صيابية حركة ا�صترياد املنتجات ال�صرورية والأ�صا�صية يف ظل الظروف ال�صتثنائية التي مير بها العامل 

ب�صبب جائحة كورونا. ال�سيخ حمد بن �سلمان

 متحور »اأوميكرون« وزير الإعالم يفتتح مهرجان الأعياد الوطنية يف القرية الرتاثية
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افتتح مهرجان العيد الوطني يف القرية الرتاثية.. وزير االإعالم: 

اأعياد الوطن منا�شبة ال�شتذكار اإجنازات البحرين التنموية
لذكرى  اإحياًء  الوطنية  باأعيادها  البحرين  مملكة  احتفالت  اإطار  يف 

قيام الدولة البحرينية يف عهد املوؤ�ص�س اأحمد الفاحت كدولة عربية م�صلمة 

افتتح وزير  ملقاليد احلكم،  املفدى  امللك  عام 1783، وذكرى تويل جاللة 

الإعالم علي بن حممد الرميحي ع�صر اأم�س، مهرجان وزارة �صوؤون الإعالم 

القرية الرتاثية مبنطقة راأ�س حيان  الأعياد الوطنية املجيدة يف  مبنا�صبة 

يف املحافظة اجلنوبية. 

اأعياد الوطن املجيدة منا�صبة ن�صتذكر خاللها  وقال وزير الإعالم باأن 

بكل  يقودها  تنموية  البحرين مب�صرية  التي حتققت يف مملكة  الإجنازات 

اقتدار ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى والتي جعلت من مملكة البحرين 

منوذًجا يحتذى يف خمتلف القطاعات، واأن تتبواأ مكانتها التي ت�صتحقها، 

ومت�صكها  والدويل،  الإقليمي  امل�صتوى  على  املهم  دورها  على  وموؤكدة 

مببادئها بهوية وطنية را�صخة. 
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

اأحمد عبداللـه اجلا�سم

والتعليم  الرتبية  وزارة  كوادر  اأحد 

التعليمية  اجلوانب  يف  املتميزين 

الأن�شطة  متعدد  والإدارية،  والرتبوية 

يف  مّثل  التعليم،  على  عطًفا  واملواهب 

اإذاعة البحرين حني افتتاحها مع الأ�شتاذ 

والأ�شتاذ  عبدالرزاق  �شالح  حممد 

اإن�شانية  مواقف  له  كانو،  اإبراهيم 

ال�شرح  يف  م�شاهًما  ُيعترب  اإذ  جّمة، 

التي  خدماته  جهة  من  للتعليم  املئوي 

مثل  للتعليم  م�شاحبة  كاأن�شطة  قدمها 

من  مع  األفناه  قد  كنا  ما  وهذا  امل�شرح، 

امتهن وظيفة �شكرتري املدر�شة، اإذ كانت 

بالقيام  ل�شاحبها  ت�شمح  الوظيفة  هذه 

والتمثيل  امل�شرحي  والتاأليف  بالتدري�س 

والإخراج، بالإ�شافة اإىل جتهيز املدر�شة 

وقيادة  النواحي  جميع  من  ومتابعتها 

مّر  التي  املدار�س  يف  الك�شفية  الفرق 

التي  ال�شلمانية  مدر�شتي  وحتديًدا  بها 

وتكوينه  فيها،  الك�شفية  الفرقة  قاد 

عي�شى  مدينة  مبدر�شة  الأ�شبال  لفرقة 

للبنني. البتدائية 

موا�شيعنا  ُيكمل  املو�شوع  هذا  اإن 

الأ�شتاذ  اأخويه  عن  طرحناها  التي 

حممد  والأ�شتاذ  اجلا�شم  عبداهلل  �شلمان 

اإذ  التعليم،  خدما  اللذان  اجلا�شم  عبداهلل 

ال�شخ�شيات  من  ال�شخ�شية  هذه  تعترب 

والثقافة  العلم  بيت  من  خرجت  التي 

اأحمد  الأ�شتاذ  اإنه  والتعليم،  والرتبية 

اجلا�شم. �شلمان  عبداهلل 

اجلا�شم  عبداهلل  اأحمد  الأ�شتاذ  ولد 

يف فريق بو�شرة باملنامة عام 1935م، 

هذا الفريق الذي يعج باملثقفني والعلماء 

عند  تعليمه  بداية  وكانت  والتجار، 

ال�شنو، حيث  عبدالرحمن  ال�شيخ  املطوع 

والده  اأدخله  بعدها  الكرمي،  القراآن  ختم 

للأوقاف  التابعة  الدينية  املدر�شة  يف 

اإذ كان موقعها قريب من  اآنذاك،  ال�شنية 

باملنامة،  دارجيلنج  مقر  وحتديًدا  �شكنه 

حيث در�س مواد اللغة العربية والقراآن 

انتقل  بعدها  احل�شاب،  ومبادئ  الكرمي 

اإىل املدار�س احلكومية، اإذ كانت املدر�شة 

الغربية هي املحطة الأوىل، بعدها در�س 

من  تخرجه  وبعد  الثانوية،  املدر�شة  يف 

قبل  من  مقابلته  مّتت  الثانوية  املرحلة 

التعليم  مدير  العمران  اأحمد  الأ�شتاذ 

معلًما  بتعيينه  قراًرا  اأ�شدر  الذي  �شابًقا 

اللغة  در�س  ال�شرقية، حيث  املدر�شة  يف 

كان  عندما  البدنية  والرتبية  العربية 

جا�شم  اأحمد  الأ�شتاذ  املدر�شة  مدير 

ال�شلمانية  افتتاح مدر�شة  حممود، وعند 

ُنِقَل الأ�شتاذ اأحمد عبداهلل اجلا�شم  للبنني 

عندما  املدر�شة  لهذه  �شكرترًيا  لُيعنينَّ 

املهزع،  اأحمد  الأ�شتاذ  املدر�شة  كان مدير 

العديد  اإليها  ُنِقَل  حديثة  املدر�شة  وكون 

الأعداد  هذه  تت�شع  مل  التي  الطلبة  من 

اأدى اإىل نقل عدد من الطلب  الأمر الذي 

للبنات،  ال�شلمانية  مبدر�شة  �شفوف  يف 

اإىل  ال�شفوف  هذه  على  الإ�شراف  واأُ�شند 

الأ�شتاذ حممد قراطة.

ونظًرا لإخل�س الأ�شتاذ اأحمد عبداهلل 

الرتبية  تدري�س  يف  وحتديًدا  اجلا�شم 

�شيف  الأ�شتاذ  تفقد  واأثناء  الريا�شية 

باملدر�شة  اآنذاك  الرتبية  مراقب  امل�شلم 

عبداهلل  اأحمد  الأ�شتاذ  بتدري�س  اأُعجب 

كلفه  حيث  الريا�شية،  للرتبية  اجلا�شم 

يح�شرها  منوذجية  حل�شة  بالتح�شري 

الريا�شية. الرتبية  معلمو 

امل�شاعد  املدير  وظيفة  غياب  ويف 

اإىل  يوكل  اإذ  احلكومية  باملدار�س 

وح�شور  غياب  متابعة  ال�شكرتري 

الطلبة  اأحد  تابع  اإنه  الطلب، وقد حدث 

املتغيبني من خلل زيارته لبيت الطالب 

اإىل املدر�شة  ابنه  واإقناع ويل الأمر بدفع 

بعد ا�شرتاط توفري القرطا�شية والوجبة 

تخرج  وبعد  الطالب،  لهذا  املق�شف  من 

قيادية  مراتب  اإىل  و�شل  الطالب  هذا 

عليا.

عبداهلل  اأحمد  الأ�شتاذ  حلب  ونظًرا 

فقد  العربية،  اللغة  لتدري�س  اجلا�شم 

يف  املر�شى  الطلبة  اأحد  زار  اأن  حدث 

جمانية  درو�س  له  وقدم  امل�شت�شفى 

من  خرج  حتى  العلج  يف  مكوثه  فرتة 

مدر�شة  بافتتاح  قام  انه  كما  املدر�شة، 

املنامة  يف  الكائن  بيتهم  يف  �شيفية 

مب�شاركة الأ�شتاذ حم�شن العلويات، وقد 

املدر�شة  بتزويد  اآنذاك  املعارف  قامت 

بالإ�شافة  للعلم،  ت�شجيًعا  بالكرا�شي 

�شيفية  درا�شية  ل�شفوف  افتتاحه  اإىل 

العرّي�س  من�شور  احلاج  بيت  اأخرى يف 

العرّي�س  �شالح  الأ�شتاذ  مع  بال�شرتاك 

بتدري�س �شفوف يف  قام  اهلل، كما  رحمه 

كان  عندما  للمعارف  تابعة  الأمية  حمو 

الأ�شتاذ ح�شني حممد ح�شني م�شوؤولً عن 

الكبار. تعليم 

عبداهلل  اأحمد  الأ�شتاذ  جاب  لقد 

ُنِقَل بعد  اإذ  اجلا�شم العديد من املدار�س، 

العلء  مدر�شة  اإىل  ال�شلمانية  مدر�شة 

عهد  يف  للبنني  البتدائية  احل�شرمي 

املهزع ومدر�شة  اإبراهيم  الأ�شتاذ  مديرها 

كان  عندما  للبنني  البتدائية  الر�شيد 

عبدال�شاحب  الأ�شتاذ  املدر�شة  مدير 

ال�شهابي، ثم اإىل مدر�شة حطني البتدائية 

الأ�شتاذ  املدر�شة  مدير  كان  للبنني عندما 

الأ�شتاذ  تله  والذي  ال�شهابي  �شعيد 

الأ�شتاذ  ثم  ومن  الكوهجي  �شالح  حممد 

مدر�شة  ثم  ومن   ، علي  عبداهلل  خليفة 

مديرها  عهد  للبنني يف  البتدائية  النعيم 

من  وبطلب  املو�شوي،  ر�شي  الأ�شتاذ 

اإىل  ُنِقَل  اجلا�شم  عبداهلل  اأحمد  الأ�شتاذ 

للبنني  البتدائية  عي�شى  مدينة  مدر�شة 

العلوي  �شعيد  الأ�شتاذ  مديرها  عهد  يف 

الن�شابة. اأحمد  الأ�شتاذ  ثم 

اجلا�شم  عبداهلل  اأحمد  وللأ�شتاذ 

اإعداًدا  مدر�شية  م�شرحية  م�شاركات 

ومتثيلً واإخراًجا، حيث كان الهدف منها 

اجلمهور  مواجهة  على  الطلبة  تعويد 

�شبيل  على  نذكر  اللغوية،  والطلقة 

املثال ل احل�شر م�شرحية تاجر البندقية 

اهلل  �شيف  الوليد  بن  خالد  وم�شرحية 

وم�شرحية  قري�س  �شقر  وم�شرحية 

بنت  خولة  وم�شرحية  زياد  بن  طارق 

الأندية  م�شارح  قدمت على  الأزور حيث 

يف  اأما  الأهلي،  النادي  م�شرح  مثل 

كوميدية  متثيليات  فله  العروبة  نادي 

التمثيل  هذا  يف  زامله  اإذ  واجتماعية، 

الّدلل. �شلمان  الأ�شتاذ 

ثورة  مع  البحرين  مملكة  وبتفاعل 

اجلزائر يف �شتينيات القرن املا�شي، كان 

مهم  دور  اجلا�شم  عبداهلل  اأحمد  للأ�شتاذ 

اإخراج م�شرحية جميلة بوحريد. يف 

عبداهلل  اأحمد  الأ�شتاذ  لكون  ونظًرا 

ُطلب  الك�شفية،  الفرقة  يف  قائًدا  اجلا�شم 

منه اأن يقدم م�شرحية هزلية ق�شرية يف 

�شلمان  ال�شيخ  العظمة  �شاحب  ح�شور 

اآل خليفة ملخيم �شافرة. بن حمد 

تكرمي  اإىل  اأدت  الإجنازات  هذه 

قبل  من  اجلا�شم  عبداهلل  اأحمد  الأ�شتاذ 

�شلمان  بن  عي�شى  ال�شيخ  الراحل  الأمري 

اآل خليفة طيب اهلل ثراه يف اأحد اأعياد عيد 

َم مع جمموعة من املعلمني  العلم، كما ُكِرّ

من قبل اأحد طلبة نظام الف�شل )الدكتور 

مدينة عي�شى  مدر�شة  ال�شيخ( يف  ه�شام 

الطالب  اأقامه  حفل  يف  للبنني  البتدائية 

بعد اأن تخرج من كلية الطب، حيث وزع 

الدروع على جميع من در�شوه، كما قام 

اأحد  مع  اجلا�شم  عبداهلل  اأحمد  الأ�شتاذ 

جمال  الرئي�س  فخامة  مبخاطبة  الزملء 

العربية  اجلمهورية  رئي�س  عبدالنا�شر 

املتحدة الأ�شبق بطلب الدرا�شة يف م�شر، 

ال�شوي�س  اأن حرب  اإل  املواقفة  وقد مّتت 

حالت دون ذلك.

اأحمد  الأ�شتاذ  اأن  بالذكر  واجلدير 

عبداهلل اجلا�شم اأول رئي�س لنادي اللوؤلوؤ 

جلمعية  موؤ�ش�س  وع�شو  املنامة،  يف 

ومراقًبا  التعاونية  عي�شى  مدينة 

امل�شرح  عطًفا  هواياته  ومن  لها،  مالًيا 

ما  ح�شب  اإذ  الرحلت،  تاأتي  والتمثيل 

اأ�شار بع�س املعلمني اأن الرحلت ت�شري 

يف عروقه وخا�شة الرحلت املدر�شية.

عبداهلل  اأحمد  الأ�شتاذ  يكون  وبهذا 

املئوي  البناء  موؤ�ش�شي  اجلا�شم مب�شاف 

له  متمنًيا  البحرين،  مملكة  يف  للتعليم 

والعافية. ال�شحة 

اأحمد عبداهلل اجلا�سم

توظيف 7681 عاطاًل من خالل معر�ض التوظيف الإلكرتوين.. حميدان للذوادي:

17 األف عاطل.. وفرق ت�سويق لزيادة تدفق ال�سواغر الوظيفية

لدعم م�ساركة املراأة القت�سادية وا�ستقرارها الأ�سري

»الأعلى للمراأة« و»�ستاندرد ت�سارترد« يعززان تعاونهما

 قادمة من خارج البحرين ول وجود ملخالطني داخل اململكة

الـ�سـحــة: ر�ســد حـالـة قـائـمـة بالـمـتـحــور »اأومـيـكـرون«

�شلمان: فاطمة 

ك�شف وزير العمل والتنمية الجتماعية 

اأن اإجمايل عدد العاطلني عن  جميل حميدان 

العمل بلغ 17،431 باحًثا عن عمل، م�شرًيا 

اإىل ت�شجيل 13 األف باحث جديد منذ مطلع 

العام اجلاري وحتى نهاية اأكتوبر املا�شي.

»اأنه  على  بالتاأكيد  حميدان  وا�شتدرك 

الباحثني  من  امل�شجلني  اأعداد  ارتفاع  ورغم 

يف  بدء  العاطلني  معدل  اأن  اإل  عمل،  عن 

التوظيف  عمليات  ن�شاط  مع  التناق�س 

خلل العام اجلاري«.

�شوؤال  على  الوزير  رد  يف  ذلك  جاء 

حول  الذوادي  عبداهلل  الدكتور  النائب 

العمل  وزارة  يف  امل�شجلني  العاطلني  عدد 

ال�شمالية  املحافظة  من  الثامنة  والدائرة 

الوزارة ملواءمة  التي قامت بها  والإجراءات 

الوظائف املعرو�شة يف املعر�س الإلكرتوين 

مع موؤهلت الباحثني عن عمل.

باأن فرق ت�شويق وترويج  وقال الوزير 

لزيادة  يومي  ب�شكل  تعمل  الوزارة  يف 

التوا�شل  عرب  الوظيفية  ال�شواغر  تدفق 

للربنامج  والت�شويق  العمل  اأ�شحاب  مع 

مبزايا  والتعريف   )2( للتوظيف  الوطني 

بغر�س  العمل،  اأ�شحاب  لدى  الربنامج 

توظيف  وت�شجيع  ال�شواغر  تدفق  زيادة 

اخلا�س،  القطاع  من�شاآت  يف  البحرينيني 

عمل  عن  الباحثني  ا�شتقطاب  وزيادة 

عر�س  جمال  يف  الربنامج  من  لل�شتفادة 

التدريب. العمل وفر�س  فر�س 

واأ�شاف: »مت ت�شكيل عدة فرق ت�شويقية 

من اإدارة التوظيف واإدارة التدريب وتطوير 

مع  اليومي  التوا�شل  تتوىل  العاملة  القوى 

اأ�شحاب العمل والرتويج للربنامج، وتقوم 

الفرق بالزيارات امليدانية للمن�شاآت بغر�س 

لفر�س  اأو  للتوظيف  �شواغر  على  احل�شول 

التدريب«.

يف  جنحت  الوزارة  اإن  حميدان  وقال 

متوظًفا من خلل معر�س   7،681 توظيف 

املتوظفني  بقية  فيما  الإلكرتوين،  التوظيف 

العمل  اأ�شحاب  قبل  من  اختيارهم  مت 

اإىل  التوظيف  طلب  اإحالة  ومت  اأنف�شهم 

التوظيف. اإجراءات  الوزارة ل�شتكمال 

الوزير  اأ�شار  التوظيف،  برامج  وعن 

والذي  الإلكرتوين  التوظيف  معر�س  اإىل 

العمل  لأ�شحاب  يتيح  اآيل  نظام  هو 

عمل  عن  الباحثني  على  �شواغرهم  عر�س 

عمل  عن  الباحث  وباإمكان  املواطنني،  من 

من  ينا�شبهم  ما  اختيار  العمل  و�شاحب 

النظام  خلل  من  املر�شحني  اأو  الوظائف 

الإلكرتوين.

بنف�شه  يقوم  العمل  �شاحب  باأن  وذكر 

ال�شواغر  باإدخال  اخلا�س  ح�شابه  عرب 

راأ�س  على  التدريب  فر�س  اأو  الوظيفية 

واملوؤهلت  الأجور  بتحديد  ويقوم  العمل، 

العمل،  و�شاعات  املطلوبة  والتخ�ش�شات 

املخت�شني  قبل  من  عليها  التدقيق  وبعد 

عن  للباحثني  عر�شها  يتم  التوظيف  باإدارة 

مع  تتطابق  التي  للوظيفة  بالرت�شح  عمل 

املوؤهل  حيث  من  العمل  �شاحب  يطلبه  ما 

والتخ�ش�س.

العمل  �شاحب  يقوم  »كما  واأ�شاف: 

الذاتية  و�شريهم  املر�شحني  على  بالطلع 

ما  واختيار  ومقابلتهم  معهم  والتوا�شل 

الرت�شيحات  نتائج  وو�شع  منهم  ينا�شبه 

عملية  ل�شتكمال  الإلكرتوين  النظام  يف 

التوظيف«.

وعن اأبرز برامج التاأهيل والتدريب، اأكد 

واإعادة  تدريب  يجري  اأنه  حميدان  الوزير 

مع  بالتن�شيق  عمل  عن  الباحثني  تاأهيل 

�شندوق  مع  بالتن�شيق  التدريبية،  املعاهد 

تدريبًيا  معهًدا   91 خلل  من  متكني  العمل 

اأنظمة  اإىل  ويخ�شع  الوزارة  من  مرخ�س 

والرقابة. اجلودة 

»فر�س«،  برنامج  تد�شني  اإىل  اأ�شار  كما 

والذي اأطلقه �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل 

الإن�شانية  للأعمال  امللك  خليفة ممثل جللة 

بتدريب  يعنى  والذي  ال�شباب،  و�شوؤون 

الباحثني عن عمل على راأ�س العمل.

باأمينه  ممثلً  للمراأة  الأعلى  املجل�س  وقع 

بنك  مع  تعاون  مذكرة  الأن�شاري،  هالة  العام، 

التنفيذي،  برئي�شه  ممثلً  ت�شارترد  �شتاندرد 

خللها  من  يعزز  كلنك،  بطر�س  الدكتور 

تقدم  دعم  الوثيق يف جمال  تعاونهما  الطرفان 

الأ�شري  ا�شتقرارها  وحتقيق  البحرينية  املراأة 

وم�شاركتها القت�شادية.

واأكدت الأن�شاري حر�س املجل�س الدائم على 

تفعيل مبادئ ال�شراكة مع خمتلف القطاعات مبا 

يدعم تعزيز الثوابت الأ�شا�شية للدولة واملجتمع، 

من  امل�شتدامة  للتنمية  الداعمة  البيئة  وتاأمني 

التي  واملبادرات  ال�شيا�شات  خلل جمموعة من 

واملعرفة  الإبداع  مهارات  تنمية  يف  ت�شاهم 

والبتكار وتعزيز دور القطاع اخلا�س كمحرك 

مع  يتوافق  ومبا  القت�شادي،  للنمو  اأ�شا�شي 

التوجهات الوطنية احلالية ومنها خطة التعايف 

القت�شادي.

كما اأ�شارت الأمني العام اإىل اأن هذا التعاون 

التوازن  »مبادرة  تفعيل  يدعم  �شوف  امل�شرتك 

كاأداة  امل�شتقبل«  علوم  جمال  يف  اجلن�شني  بني 

التوازن  حتقيق  ت�شريع  على  تعمل  تنظيمية 

بني اجلن�شني يف جمالت علوم امل�شتقبل بجهود 

ت�شاركية مع  خمتلف القطاعات ذات العلقة، من 

خلل تو�شيع اخليارات والفر�س املتاحة للمراأة 

لتعزيز قدرتها التناف�شية مبا يتنا�شب مع فر�س 

العمل الواعدة، والتي تاأتي ا�شتجابة مل�شتجدات 

املتطلبات  ولتلبية  الرابعة  ال�شناعية  الثورة 

للقت�شاد  التحول  يف  الوطنية  والأولويات 

الرقمي، وهو ما يوؤكد على التزام مملكة البحرين 

يف ممار�شة امل�شار التنموي العاملي.

وبينت الأمني العام اأن هذا التعاون امل�شرتك 

ا�شت�شارية  خدمات  ا�شتحداث  يف  �شي�شاهم 

بتقدمي  متعلقة  املراأة  دعم  مركز  لدى  جديدة 

الن�شائح املالية/ القت�شادية مبا يعزز مهارات 

اإدارة موازنة الأ�شرة، حيث �شيتيح هذا التعاون 

عدد  ا�شت�شارات  من  البحرينية  املراأة  ا�شتفادة 

من اخلربات يف املجال وب�شكل تطوعي لتطوير 

وقت  البحرينية، ويف  املراأة  دعم  مركز   اأعمال 

ي�شتوجب رفع كفاءة التعامل مع الأزمات املالية 

م�شتوى  ورفع  الطارئة  القت�شادية  والظروف 

ثقافة ا�شتخدام املال وا�شتثماره.

بالتجربة  كلنك  الدكتور  اأ�شاد  جانبه  من 

وقال:  املراأة،  دعم  جمال  يف  الرائدة  البحرينية 

تاريخ  يف  بارزة  خطوة  املذكرة  هذه  »تعد 

بالبنك يف  املجل�س  يجمع  الذي  املثمر  التعاون 

اإطار ا�شرتاتيجية بنك �شتاندرد ت�شارترد الهادفة 

و�شنوا�شل  واأ�شرتها،  العاملة  املراأة  دعم  اإىل 

جهودنا و�شنبني على تعاوننا الناجح وامل�شتمر 

مع املجل�س من خلل برنامج �شتاندرد ت�شارترد 

لإطلق  ن�شتعد  والذي  والتكنولوجيا،  للمراأة 

الن�شخة الثالثة منه خلل العام القادم«.

للمراأة  الرقمي  التمكني  »ميثل  واأ�شاف: 

البحرينية اأحد اأهم املجالت التي نهتم بالعمل 

خلل  من  وذلك  املذكرة،  هذه  خلل  من  عليها 

تقدمي ا�شت�شارات نوعية ت�شهم يف اإدخال املزيد 

وتوعيتهم  الرقمية  ال�شناعات  يف  الن�شاء  من 

الرقمي،  الع�شر  اأدوات  مع  التعامل  كيفية  يف 

املراأة  اإىل اهتمامنا با�شتدامة م�شروعات  اإ�شافة 

البحرينية ورفع انتاجيتها وفعاليتها، وتعريفها 

الأخ�شر«،  »التمويل  خا�شة  التمويل  مب�شادر 

وغري ذلك من امل�شائل احليوية يف عامل الأعمال 

واحلياة العامة.

اأعلنت وزارة ال�شحة ر�شد حالة قائمة بفريو�س كورونا 

)كوفيد-19(  من  اجلديدة  املتحورة  الن�شخة  )اأوميكرون( 

ل�شخ�س قادم من خارج مملكة البحرين، موؤكدة اأنها قامت 

بتطبيق الربوتوكول املتبع للحالت القائمة من عزل �شحي 

واتخاذ الإجراءات ال�شحية اللزمة.

واأكدت الوزارة اأنه بعد القيام بعملية تتبع اأثر املخالطني 

مملكة  بداخل  احلالة  لهذه  خمالطني  وجود  عدم  تبني 

للعزل  املعتمدة  الإجراءات  جميع  اتباع  مت  كما  البحرين، 

واملتابعة، وتقوم جميع اجلهات املعنية تنفيًذا لتوجيهات جمل�س الوزراء 

كورونا  فريو�س  ب�شاأن  العاملية  التطورات  مبتابعة  التن�شيقية  واللجنة 

الإجراءات  اتخاذ  تتوانى يف  ولن  )كوفيد-19( وحتوراته، 

اأبناء الوطن واملقيمني  اللزمة على ال�شعيد املحلي حلماية 

بح�شب مقت�شيات املرحلة.

اللتزام  موا�شلة  �شرورة  على  الوزارة  و�شددت 

الفريق  من  ال�شادرة  والتعليمات  الحرتازية  بالإجراءات 

الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا واجلهات املعنية، 

امل�شاد  التطعيم  باأخذ  املبادرة  اإىل  ذاته  الوقت  يف  داعية 

لفريو�س كورونا واجلرعة املن�شطة منه، اإذ ت�شهم التطعيمات 

ب�شكل عام يف رفع ال�شتجابة املناعية وتخفيف الأعرا�س وامل�شاعفات يف 

حال الإ�شابة بالفريو�س.

د. عبداهلل الذوادي العمل وزير 



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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خدمة زيارة كبار ال�سن يف هيئة الكهرباء واملاء فكرة 

تتفاجاأ  اأن  والأجمل  الإ�سادة،  وت�ستحق  رائعة  من  اأكرث 

يقدم  تقدمي اخلدمة  النتهاء من  بعد  البحريني  باملوظف 

الفئة  لهذه  وامتناًنا  وتقديًرا  احرتاًما  رمزية  هدية  لهم 

ول�سمان اإ�سعادها.

البحرين  ململكة  #ويل_العهد  �سيدي  �سمو   زيارة 

خليفه  ال  عي�سى  بن  حمد  امللك  جاللة  ولقاء  ال�سقيقة 

توؤكد و�سائج الأخوة والرتابط والتعاون ووحدة امل�سري، 

اهلل  حفظهما  القيادتني  بني  امل�سرتك  البيان  اأكده  ما  وذلك 

وحر�سهما على م�ستقبل م�سرق وم�ستقر وحمفوف بالأمن والأمان لكال 

ال�سعبني ال�سقيقني.
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تتزين �سوارع اململكة ا�ستعداًدا لحتفالت الأعياد الوطنية اإحياًء لذكرى قيام الدولة البحرينية يف عهد املوؤ�س�س اأحمد الفاحت كدولة عربية م�سلمة عام 1783، 

وذكرى تويل جاللة امللك املفدى مقاليد احلكم. 

ت�سوير: ح�سن قربان

اأ�سالة: »هنعي�ش وقت لن نن�ساه« يف حفل العيد الوطني للبحرين
حتيي الفنانة اأ�شالة ن�شرى حفالً غنائًيا، ي�م الأربعاء املقبل امل�افق 15 دي�شمرب، 

على م�شرح الدانة يف البحرين، احتفالً بالي�م ال�طني ململكة البحرين الذي ي�شادف 16 

دي�شمرب من كل عام.

ون�شرت اأ�شالة عرب ح�شابها على م�قع »اإن�شتغرام«، فيدي� ت�ش�يًقا حلفلها املنتظر 

البحرين  مملكة  احلبيب  ووطني  عام  »كل  عليه:  وعلقت  املهند�ص،  ماجد  الفنان  رفقة 

الغالية باألف خري.. مبنا�شبة العيد ال�طني رح األتقيكم لنعي�ص �ش�ا وقت اأكيد ما راح 

نن�شاه.. �شهرة رح جتمعني بالغايل الراقي املبدع ماجد املهند�ص، وتخيل�ا كيف حتك�ن 

وق�ل�يل اأنا بتخيل حتك�ن ليله من األف ليلة وليلة«.

يذكر اأن الفنانة اأ�شاله حتمل 3 جن�شيات عربية، وهي اجلن�شية ال�ش�رية من وطنها 

الفل�شطينية حيث  اجلن�شية  اإىل  بالإ�شافة  بها،  كرمت  التي  البحرينية  واجلن�شية  الأم، 

كانت هدية غالية من اأهايل فل�شطني، وفًقا ل��شفها.

»زارا«.. اأ�سغر امراأة تطري مبفردها حول العامل ثاين اأعلى مبنى يف العامل يقرتب من االكتمال

رذرف�رد،  زارا  ال�شابة،  هبطت 

ال�شبت  اأم�ص  �شي�ؤول  يف  بطائرتها 

حمطة  اأول  يف  رو�شيا  من  قادمة 

من  تهدف  التي  رحلتها  يف  اآ�شي�ية 

امراأة  اأ�شغر  ت�شبح  اأن  اإىل  خاللها 

تطري مبفردها ح�ل العامل.

بريطانية  وهي  زارا،  وبداأت 

عاًما،   19 العمر  من  تبلغ  بلجيكية 

مطار  من  اأغ�شط�ص  يف  رحلتها 

بلجيكا،  غرب  يف  فيفلخم  ك�رتريك 

األف   51 م�شافة  لقطع  وت�شعى 

بلًدا،  و52  قارات   5 ت�شمل  كيل�مرت 

وغرينالند  املتحدة  ال�ليات  منها 

ورو�شيا وك�ل�مبيا.

وقالت لل�شحافيني عند و�ش�لها 

ك�ريا  يف  الدويل  جيمب�  مطار  اإىل 

طراز  من  وهي  بطائرتها،  اجلن�بية 

اأ�شرع  وُتعد  ال�زن،  خفيفة  »�شارك« 

»الأمر  العامل،  يف  �شراعية  طائرة 

ينط�ي على حتٍد«.

ملدة  تعطلت  »لقد  واأ�شافت: 

�شهر يف األ�شكا ب�شبب عقبات تتعلق 

يف  وتاأخرت  والطق�ص،  بالتاأ�شرية 

رو�شيا ل�شهر ب�شبب العقبات نف�شها. 

بحل�ل  رحلتي  اأ�شتكمل  اأن  اآمل  كنت 

لن  هذا  اأن  اعتقد  لكن  امليالد،  عيد 

يحدث، لكنها مغامرة«.

وتابعت اأنها �شتغادر اإىل تاي�ان 

تت�قع  اأنها  اإىل  م�شرية  الثنني،  ي�م 

منت�شف  بحل�ل  رحلتها  ا�شتكمال 

يناير.

اقرتبت  العمل،  من  �شن�ات  بعد 

اأعمال بناء ثاين اأعلى مبنى يف العامل 

العا�شمة  يف  وذلك  النتهاء،  على 

و�شي�شبح  ك�الملب�ر.  املاليزية 

»مريديكا 118« ثاين اأط�ل مبنى يف 

يف  نهائي  ب�شكل  اكتماله  عند  العامل 

قدًما )ما  املقبل، بط�ل 2227  العام 

اأنه  علًما  تقريًبا(،  مرًتا  يعادل 679 

برج  وُيعد  طابًقا.   118 من  يتاألف 

حالًيا  الأعلى  املبنى  دبي  يف  خليفة 

يف العامل، بارتفاعه الذي يبلغ 828 

مرًتا. وو�شف رئي�ص ال�زراء املاليزي 

اإ�شماعيل �شربي يعق�ب، يف احتفال 

اخلارجية  الأعمال  اكتمال  مبنا�شبة 

امل�شروع   ،»118 »مريكديكا  لربج 

باأنه »برج اأيق�ين للم�شتقبل«.

»لي�ص  الربج  اأن  يعق�ب  واعترب 

فقط اإجناًزا كبرًيا يف جمال الهند�شة، 

ماليزيا  مكانة  ا  اأي�شً يعزز  واإمنا 

ح�شبما  متط�رة«،  حديثة  كدولة 

الإخبارية  اإن«  اإن  »�شي  �شبكة  نقلت 

يتم  اأن  املت�قع  من  وكان  الأمريكية. 

اجلاري،  العام  خالل  الربج  افتتاح 

رافقة  التي  الإغالق  اإجراءات  اأن  اإل 

البالد  يف  ك�رونا  فريو�ص  تف�شي 

�شنة 2020 اأّخرت م�عد الفتتاح.

املباين  جمل�ص  تقرير  وي�شري 

اإىل  احل�شرية،  وامل�شاكن  ال�شاهقة 

حتتل  باتت  املاليزية  العا�شمة  اأن 

اأبنيتها  ارتفاع  حيث  من   13 املرتبة 

يف العامل.

رحيل ال�ساعر ال�سيخ 

دعيج اخلليفة ال�سباح

الك�يتي  ال�شاعر  ال�شبت،  اأم�ص  �شباح  ت�يف 

يناهز  عمر  عن  ال�شباح،  اخلليفة  دعيج  ال�شيخ 

الـ50 عاًما. ووري جثمانه الرثى اأم�ص بعد �شالة 

الع�شر. ونعى الدي�ان الأمريي يف الك�يت املغف�ر 

له ال�شيخ دعيج خليفة العبداهلل اخلليفة ال�شباح.

وجاء يف نعي الدي�ان الأمريي ما ياأتي: »ينعى 

خليفة  دعيج  ال�شيخ  له  املغف�ر  الأمريي  الدي�ان 

العبداهلل اخلليفة ال�شباح، عن عمر يناهز 50 عاًما«.

 ولد الراحل يف 1971، وه� اأحد اأحفاد الأمري 

هي  والدته  اإن  حيث  الأحمد،  جابر  ال�شيخ  الراحل 

ال�شيخ  ه�  ووالده  الأحمد،  جابر  ل�ل�ه  ال�شيخة 

خليفة العبداهلل اخلليفة بن عبداهلل ال�شباح.

وقالت م�شادر اإن ال�شيخ دعيج ت�يف اإثر اأزمة 

قبل  له  تغريده  اآخر  كانت  حيث  مفاجئة  قلبية 

على  الر�شمي  ح�شابه  عرب  وفاته  من  فقط  �شاعات 

م�قع الت�ا�شل الجتماعي ت�يرت.

ال�سحة: ت�سجيل 40 اإ�سابة 

جديدة بفريو�ش كورونا

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

عددها 18580 يف ي�م 11 دي�شمرب 2021، اأظهرت 

ت�شجيل 40 حالة قائمة جديدة منها 12 حالة لعمالة 

وافدة، و21 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و7 حالت 

قادمة من اخلارج، كما تعافت 29 حالة اإ�شافية لي�شل 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 276321.



ق��ال رئيس ال��وزراء العراق��ي مصطفى الكاظم��ي، أمس إن الع��راق بدأ 
يس��تعيد عافيته ويعود لوضعه الطبيعي، مش��يرًا إلى أن قوات التحالف 

ستغادر العراق خالل أيام.
وأض��اف: »بعد أيام سنش��هد انس��حاب جمي��ع القوات القتالي��ة للتحالف 
الدولي من العراق في نطاق االتفاقية اإلستراتيجية مع الجانب األمريكي، 
وسيكون دورها في مجاالت االستشارة كداللة على قدرة القوات العراقية 
بكل صنوفها على حفظ أمن العراق واس��تقرار شعبه وتطورها المستمر 

في هذا المجال«.

أيمن شكل «

جامع��ة  رئيس��ة  كش��فت 
جواهر  الدكت��ورة  البحرين 
انتق��ال  ع��ن  المضحك��ي 
المبان��ي  جمي��ع  تبعي��ة 
ف��ي  بالجامع��ة  الخاص��ة 
مدين��ة عيس��ى إل��ى كلية 
أبرزها  ومن  البوليتكني��ك، 
مبنى كلية الهندسة، وذلك 
بع��د االنته��اء من إنش��اء 
الجديد في  الهندسة  مبنى 

مقر الجامعة بالصخير.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 16 صفحة 1 0
»شاملة الضريبة«

 أمين عام االتحاد البرلماني
 الدولي يزور البحرين غدًا
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لشخص قادم من الخارج.. »الصحة«:

رصد أول حالة »أوميكرون« بالبحرين.. وال مخالطين
أعلن��ت وزارة الصحة عن رصد حالة قائمة بفيروس 
كورون��ا »أوميكرون« النس��خة المتح��ّورة الجديدة 
من )كوفيد19( لش��خص قادم من خ��ارج البحرين، 
مؤك��دة أنه��ا قامت بتطبي��ق البروتوك��ول المتبع 
للح��االت القائمة من عزل صح��ي واتخاذ اإلجراءات 

الصحية الالزمة.
وأك��دت ال��وزارة أنه بع��د القيام بعملي��ة تتبع أثر 
المخالطي��ن تبي��ن ع��دم وج��ود مخالطي��ن لهذه 

الحال��ة داخل البحرين، كما تم اتباع كافة اإلجراءات 
المعتمدة للعزل والمتابع��ة وتقوم جميع الجهات 
المعني��ة تنفيذًا لتوجيهات مجل��س الوزراء واللجنة 
التنس��يقية بمتابع��ة التط��ورات العالمية بش��أن 

فيروس كورونا وتحوراته.

ودعت الوزارة، إلى المبادرة بأخذ التطعيم المضاد 
لفي��روس كورونا )كوفي��د19( والجرعة المنش��طة 
منه، حيث تس��اهم التطعيمات بشكل عام في رفع 
االستجابة المناعية وتخفيف األعراض والمضاعفات 

في حال اإلصابة بالفيروس.

المبادرة بأخذ التطعيم المضاد والمنشطة لرفع المناعة

تتويج الفائزين من بين 8003 مشاركين بالجائزة من 127 دولة.. ناصر بن حمد: 

البحرين تدعم الحركة الشبابية
 العالمية وتوفر األرضية المناسبة للمبدعين

قال س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة 
ممث��ل جالل��ة المل��ك لألعم��ال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب، إن جائزة س��موه لإلبداع 
الش��بابي جاءت لتؤكد على توجيهات حضرة 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل 
ورعاه على ضرورة قي��ام المملكة بواجباتها 
نحو المجتمع الدولي واهتمام المملكة بدعم 
الحركة الش��بابية العالمي��ة وتوفير األرضية 
المناسبة لجميع ش��باب العالم المبدع إلبراز 

مشاريعهم الرائدة في مجاالت الجائزة.
وأكد س��موه، خالل رعاية حف��ل توزيع جائزة 
ناصر ب��ن حم��د العالمية لإلبداع الش��بابي 
التي نظمتها وزارة شؤون الشباب والرياضة 
في نسختها السادس��ة بالجامعة األمريكية،  
أن الجائ��زة بين��ت للجميع الق��درات الهائلة 
الت��ي يمتلكه��ا الش��باب العالم��ي وإصراره 
عل��ى تحقيق طموحاته وإبداعاته في مختلف 
المجاالت وبرهنت لجميع العالم بأن الشباب 
يمك��ن االعتماد عليه��م في عملي��ات البناء 

والتحديث.

 »األشغال«: 1039مخالفة 
لقانون النظافة شهريًا

مريم بوجيري «

األش��غال  وزي��ر  كش��ف 
البلدي��ات  وش��ؤون 
العمران��ي  والتخطي��ط 
ع��دد  أن  خل��ف  عص��ام 
المخالف��ات التي رصدتها 
النظافة  لقان��ون  ال��وزارة 
بلغت نحو 24947 مخالفة 
في الفترة من يناير 2020 
وحتى سبتمبر الماضي أي 

بواقع 1039 شهريًا.
ولف��ت إلى أن عدد المخالف��ات خالل العام الج��اري بلغ نحو 
19541 مخالفة بنسبة 22%، بينما سجلت محافظة العاصمة 

أعلى نسبة مخالفات بواقع 22561 مخالفة.
وأك��د الوزير في رده على س��ؤال لرئيس��ة مجل��س النواب، 
حول إج��راءات الوزارة لوضع قانون النظاف��ة العامة الصادر 
ف��ي ع��ام 2019 موضع التنفي��ذ، أن عدد البالغ��ات الواردة 
ح��ول مخالفات القانون في عام 2020، بلغت 1869، مقابل 
1566 بالغا خالل العام الجاري بنس��بة 16% باجمالي 3435 

بالغا.

وزير األشغال

 الشاعر لـ                 : 
االنتهاء من »مراسي جاليريا« 

مطلع 2022
عباس المغني «

المنت��دب  العض��و  أك��د 
لش��ركة إيج��ل هيل��ز ديار 
أنه  الش��اعر  الدكتور ماهر 
س��يتم االنتهاء من إنش��اء 
جاليري��ا  مراس��ي  مجم��ع 
الع��ام  بداي��ة  بالكام��ل 
المق��رر  وم��ن  الجدي��د، 

افتتاحه في أكتوبر.
ل�»الوطن«  الشاعر  وأضاف 
أن��ه س��يتم افتت��اح فندق 

»فيدا مراس��ي البحرين« خالل الش��هر الجاري، في حين سيتم 
افتتاح فندق »العنوان مراس��ي البحرين« خالل عيد الفطر من 

العام المقبل.

د. ماهر الشاعر

د. جواهر المضحكي

 المضحكي لـ                 : 
 تحويل مبنى »الهندسة 

القديم« إلى »البوليتكنيك«

البنوك قدمت تمويالت بـ 1.07 مليار دينار

»اإلسكان«: 9629 منتفعًا 
من »مزايا«.. و30٪ يتجهون لشراء الشقق

كش��فت وزارة اإلسكان عن أن عدد المس��تفيدين من برنامج »مزايا« في 
الفترة م��ن 2014 إلى نوفمبر الماضي، بل��غ 9629 منتفعًا، بزيادة %50 
ع��ن عام 2020، م��ا يعكس نجاح البرنامج بزيادة ثق��ة المنتفعين، فيما 
وصل الدع��م الحكومي لجميع الوحدات أكثر م��ن 80.8 مليون دينار خالل 

نفس الفترة.
وتش��ير إحصائية الوزارة إلى توجه المستفيدين لشراء الوحدات السكنية 
بنس��بة تبلغ 70% مقابل 30% لشراء الشقق السكنية، ضمن دراسة أجريت 

خالل الفترة من 2021-2018.
وأش��ارت إلى وجود تنافسية واهتمام كبير من قبل المصارف التجارية في 
البحري��ن لتمويل البرنامج من خالل تقديم الع��روض الحصرية للراغبين 
في ش��راء الوحدات أو الش��قق السكنية، حيث س��اهمت البنوك في تقديم 
تمويالت يصل إجمالي قيمتها إلى 1.07 مليار منذ انطالقة البرنامج حتى 
نوفمبر الماضي. وبينت أن نس��بة شراء الوحدات السكنية مقارنة بالشقق 
في المحافظة الجنوبية تبلغ 59% مقارنة ب�41% لش��قق التمليك، وشكلت 
محافظة المحرق ما نس��بته 75% للفلل مقابل 25% للش��قق، فيما كانت 
نس��بة ش��راء البيوت في محافظة العاصمة 97%، والمحافظة الش��مالية 

79% للفلل مقابل21% للشقق.

 الكاظمي: »قوات التحالف« 
تغادر العراق خالل أيام

إسرائيل تعرض على واشنطن موعدًا لضرب طهران 

»النواب« األمريكي يحاصر مسّيرات إيران
م��ررت لجنة الش��ؤون الخارجية ف��ي مجلس النواب 

األمريكي، قانون وقف المسيرات اإليرانية.
وقال رئيس اللجنة، غريغ��وري ميكس، إن عدوانية 
إي��ران والميليش��يات المتحالف��ة معه��ا تزاي��دت 
بهجم��ات الطائرات دون طيار في األش��هر األخيرة. 
وأض��اف أن »الميليش��يات المتحالف��ة م��ع طهران 
تس��تهدف الق��وات األمريكي��ة والس��فن التجارية 
وش��ركاءنا«، مؤكدًا أن الكونغرس لن يتس��امح مع 

هجمات هذه الميليشيات.
من جانبه ق��ال كبير الجمهوريين في اللجنة مايكل 
ماك��ول إن »انتش��ار المس��يرات اإليراني��ة تهديد 
مس��تمر لنا ولحلفائنا في الشرق األوسط«، مشددًا 
على أن »الهجمات التي تشنها إيران وميليشياتها، 

بما فيها ميليشيات الحوثي، ال تطاق«.
إلى ذلك، أبلغ وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس، 
األمريكيي��ن أن��ه حدد موع��دًا نهائي��ًا للوقت الذي 
س��يحتاج فيه الجي��ش اإلس��رائيلي إلى اس��تكمال 
االس��تعدادات لش��ن هجوم على إيران. بينما أضاف 
مصدر دبلوماسي رفيع أن األمريكيين لم يعبروا عن 
معارضتهم لالستعدادات اإلسرائيلية عندما قدمها 
غانتس. وبالتزامن مع استمرار المحادثات النووية 

في فيين��ا، اجتمع وزير الخارجي��ة األمريكي، أنتوني 
بلينكن، في ليفربول مع نظرائه من ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا. وأعلن متحدث باسم الخارجية بحسب ما 
نقلت رويت��رز، أن بلينكن عقد اجتماعًا »مثمرا« مع 

نظرائه األوروبيين، بحث االتفاق النووي اإليراني.
فيما قال��ت أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا إنه 
ال يل��وح في األف��ق أي بارقة تقدم ف��ي المحادثات 

النووية مع إيران. 

بلينكن يبحث مع األوروبيين الخطوات المقبلة حيال طهران

ألمانيا: أهدرنا 6 أشهر وال تقدم في محادثات إيران النووية

افتتاح مهرجان 
العيد الوطني 

في القرية 
التراثية
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كش��فت وزارة اإلسكان عن عدد المستفيدين 
م��ن برنامج »مزايا« خ��ال الفترة من 2014 
إلى نوفمبر 2021، والذي بلغ 9629 منتفعًا، 
بزيادة بلغت 50% عن عام 2020، ما يعكس 
نجاح البرنامج بزي��ادة ثقة المنتفعين، فيما 
بلغ الدعم الحكومي لجميع الوحدات أكثر من 

80.8 مليون دينار خال نفس الفترة.
وم��ن المأم��ول أن يتزايد ع��دد المنتفعين 
بالبرنام��ج مع نهاية الع��ام 2021 نظرًا إلى 
التس��هيات وس��رعة اإلنج��از الت��ي يبديها 
موظفو ال��وزارة ضمن ك��وادر مؤهلة تعمل 
في فري��ق البحري��ن لتحقيق أقص��ى درجات 
الج��ودة وااللتزام بمعايير »مزاي��ا«، وتوفير 
الدع��م اإلس��كاني لهم بالتعاون المش��ترك 
م��ع المطوري��ن والبنوك المعتمدة. وتش��ير 
إحصائي��ة الوزارة إل��ى توجه المس��تفيدين 
لش��راء الوحدات الس��كنية بنس��بة تبلغ %70 
بمقابل 30% لشراء الش��قق السكنية، ضمن 
دراسة أجريت خال الفترة من 2018 -2021. 
وأش��ارت الوزارة إلى وجود تنافسية واهتمام 
كبير من قبل المصارف التجارية في البحرين 
لتمويل البرنامج م��ن خال تقديم العروض 
الحصري��ة للراغبي��ن في ش��راء الوح��دات أو 
الش��قق الس��كنية، حي��ث س��اهمت البن��وك 

بتقديم تمويات يص��ل إجمالي قيمتها إلى 
1.07 مليار منذ انطاقة برنامج »مزايا« حتى 
نوفمبر 2021. وأوضحت اإلسكان أن برنامج 
مزاي��ا حق��ق أث��ره االقتصادي برف��د العجلة 
التنموي��ة للمملكة عبر الش��راكة المتميزة 
مع القط��اع الخاص، حيث ف��اق حجم تأثيره 

االقتصادي على صعيد تنمية السوق العقاري، 
وه��و م��ا انعك��س عل��ى القطاع��ات األخرى 
كقط��اع اإلنش��اءات والمق��اوالت والعقارات 
وقطاع التجزئة والحرك��ة المصرفية. وبينت 
أن نس��بة ش��راء الوح��دات الس��كنية مقارنة 
بالش��قق في المحافظ��ة الجنوبية تبلغ %59 
مقارن��ة بم��ا نس��بته 41% لش��قق التمليك 
ب��ذات المحافظة، وش��كلت محافظة المحرق 
ما نس��بته 75% للفلل مقابل 25% للش��قق، 
فيما كانت نس��بة ش��راء البيوت في محافظة 
العاصمة 97%، والمحافظة الش��مالية %79 
للفل��ل مقاب��ل21% للش��قق. وبالمقارنة مع 
العام الماضي، فإن نس��بة المستفيدين من 
البرنام��ج بلغت ضع��ف الع��ام 2021، حيث 
بلغ مجموع المس��تفيدين حينها1691، فيما 
بلغ عدد المس��تفيدين في أح��دث إحصائية 
للوزارة 3118 عن ذات الشهر نوفمبر. ويأتي 
»مزايا« ضم��ن مبادرات الوزارة لتلبية قوائم 
المس��تحقين، حي��ث بل��غ ع��دد المنتفعين 
ألصح��اب الطلبات اإلس��كانية 2013-2009 
أكث��ر م��ن 1012 طلبًا إس��كانيًا ت��م تحويل 
طلباته��م إلى خدمة »مزاي��ا«، وخال الفترة 
من 2004-2008 ت��م تحويل أكثر من 435 
طلبًا إل��ى ذات البرنام��ج، وبالتالي يتبين أن 
البرنامج س��اهم في تقليص قوائم االنتظار 

ضمن الخدمات اإلسكانية األخرى بالوزارة.
يذك��ر أنه باإلمكان التق��دم لبرنامج »مزايا« 
بشكل فوري عبر الخدمات اإللكترونية لوزارة 
اإلس��كان المتواف��رة ضم��ن باق��ة الخدمات 
األخ��رى عب��ر الموق��ع اإللكترون��ي وتطبي��ق 
الهات��ف النقال، وكذلك عب��ر البوابة الوطنية 
لمملكة البحري��ن، كما تتواف��ر عبرها جميع 
االشتراطات ومتطلبات التقديم والمعلومات.
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 جامعة البحرين: مبنى الهندسة 
القديم من نصيب »البوليتكنيك«

أيمن شكل «

كش��فت رئيس��ة جامع��ة البحري��ن 
الدكت��ورة جواه��ر المضحك��ي ع��ن 
انتقال تبعية جميع المباني الخاصة 
بالجامعة في مدينة عيسى إلى كلية 
البوليتكنيك، ومن أبرزها مبنى كلية 
الهندس��ة، وذلك بع��د االنتهاء من 
إنش��اء مبن��ى الهندس��ة الجديد في 
مقر الجامع��ة بالصخير المعلن عنه 

ضمن المشروعات التنموية.
وأوضحت في تصريح ل�»الوطن« أنه 

تم االنتهاء من الرسومات الهندسية الخاصة بالمبنى الجديد لكلية 
الهندس��ة، فيما أعربت ع��ن تطلعاتها إلى ب��دء العمل الفعلي في 

المشروع بداية العام القادم.
وقال��ت المضحكي: »يجري حاليًا التباحث مع وزارة األش��غال بش��أن 
جميع إجراءات البناء، ومن ثم يتم طرح المناقصات وتحديد الميزانية 

الخاصة بالمشروع«.
وأشارت رئيسة الجامعة إلى وجود اتفاقية بين الجامعة وبوليتكنيك 
بش��أن المبنى القديم لكلية الهندس��ة وتتضم��ن االتفاقية انتقال 
كاف��ة المبان��ي الخاصة بجامع��ة البحرين ف��ي مدينة عيس��ى إلى 

البوليتكنيك.

1للتواصل والمالحظات 7 4 9 6 6 3 2

رد من وزارة التربية والتعليم
باإلش��ارة إلى الماحظة المنش��ورة في جريدتكم الغراء تحت عنوان: )ولي 
أمر طالب يناشد وزير التربية بحل موضوع ترفيع ابنه(، نفيدكم علمًا بأنه 

وبعد التواصل مع اإلدارة المختصة تبين باآلتي:
أواًل: أن الطال��ب أنه��ى الص��ف األول اإلع��دادي فقط في العام الدراس��ي 
الماض��ي 2020-2021، وال يمكن معادلة ش��هادة التقيي��م األول للعام 
الدراس��ي 2021-2022 ال��ذي بدأ في ش��هر أبريل 2021 )بحس��ب نظام 
الم��دارس المطبقة للنظام الهندي( على أنها ش��هادة عام دراس��ي كامل 

وهذا كان طلب ولي األمر.
ثاني��ًا: تؤكد اإلدارة المختص��ة أن ولي األمر على علم ودراية بأنه ال يوجد 

ترفيع للصف الثالث اإلعدادي حيث تم إباغه بذلك عدة مرات.
ثالثًا: لم يتم ترفيع أي طالب بعد دراس��ته لفصل دراسي واحد في النظام 
الهندي حيث يبدأ العام الدراس��ي في النظام الهندي في شهر أبريل وهذا 
ال يعن��ي ب��أن الطلبة يرفعون إلى ص��ف أعلى عند انتقاله��م إلى مدارس 
يبدأ عامها الدراس��ي في شهر س��بتمبر 2021، وعليه فإن طلب ولي األمر 

مرفوض. وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام،،،

إدارة االتصال وزارة التربية والتعليم

 »الصحة«: رصد أول حالة »أوميكرون« 
لشخص قادم من الخارج وال مخالطين

أعلن��ت وزارة الصح��ة عن رص��د حالة قائمة 
النس��خة  »أوميك��رون«  كورون��ا  بفي��روس 
المتحّورة الجديدة من )كوفيد19( لش��خص 
قادم من خ��ارج البحرين، مؤكدة أنها قامت 
بتطبيق البروتوكول المتبع للحاالت القائمة 
من ع��زل صحي واتخ��اذ اإلج��راءات الصحية 

الازمة.
وأك��دت ال��وزارة أن��ه بع��د القي��ام بعملية 
تتب��ع أث��ر المخالطي��ن، تبي��ن ع��دم وجود 

مخالطين لهذه الحالة داخ��ل البحرين، كما 
تم اتب��اع كافة اإلج��راءات المعتمدة للعزل 
والمتابعة وتق��وم جميع الجه��ات المعنية 
تنفي��ذًا لتوجيه��ات مجلس ال��وزراء واللجنة 
التنس��يقية بمتابع��ة التط��ورات العالمية 
بشأن فيروس كورونا وتحوراته، ولن تتوانى 
ف��ي اتخاذ اإلج��راءات الازمة عل��ى الصعيد 
المحل��ي لحماية أبن��اء الوط��ن والمقيمين 
بحس��ب مقتضيات المرحلة. وشددت الوزارة 

على ض��رورة مواصل��ة االلت��زام باإلجراءات 
االحترازي��ة والتعليمات الصادرة عن الفريق 
الوطن��ي الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا 
والجهات المعنية، داعية في الوقت ذاته إلى 
المب��ادرة بأخذ التطعيم المض��اد لفيروس 
كورونا والجرعة المنشطة منه، حيث تساهم 
التطعيمات بش��كل عام في رفع االس��تجابة 
المناعي��ة وتخفيف األع��راض والمضاعفات 

في حال اإلصابة بالفيروس.

الحواج: خريجونا حاصلون على أعلى درجات الكفاءة

 مسرح الدانة يحتضن تخريج 
700 من طلبة »األهلية« اليوم

يحتضن مسرح الدانة مساء اليوم 
حف��ل تخري��ج الفوجي��ن الخامس 
عش��ر والس��ادس عش��ر من طلبة 
الجامع��ة األهلي��ة برعاية رئيس 
ف��اروق  الجامع��ة  إدارة  مجل��س 
المؤي��د. وبهذه المناس��بة، قدم 
الح��واج  عب��داهلل  البروفيس��ور 
خالص تهانيه وتبريكاته للطلبة 
الخريجين وأسرهم، منوها بالنجاح 
الذي حققته الجامعة بفضل حس 
أساتذتها  لدى  الكبير  المسؤولية 
وروح االلت��زام الت��ي اتص��ف بها 

طلبتها طوال فترة الجائحة.
وأض��اف: »يس��عدنا ويش��رفنا أن 
الفوجين  تخري��ج  يتزام��ن حف��ل 
الخامس عش��ر والس��ادس عش��ر 
م��ن طلب��ة الجامع��ة األهلية مع 
الوطني��ة  بأعيادن��ا  االحتف��االت 
الوط��ن  تج��اوز  بع��د  المجي��دة، 
لجائحة كورونا )كوفيد�19( بفضل 
الجه��ود الكبيرة للفري��ق الوطني 
بقي��ادة صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العه��د نائب القائ��د األعلى 
رئيس ال��وزراء«. وق��ال الحواج إن 

الحفل ومن وحي توجيهات القيادة 
الحكيم��ة يعب��ر ع��ن روح المحبة 
واأللفة واالنتماء التي تتمتع بها 
األهلية، مش��ددًا  الجامعة  أج��واء 
عل��ى عناي��ة إدارة الجامعة بجعل 
حف��ل التخرج ه��ذا الع��ام مميزا 
وبحلة جديدة ليكون عرس��ا وطنيا 
بامتياز ويرس��م البسمة والفرحة 
على وج��وه الخريجين وعائاتهم. 
وذك��ر أن إدارة الجامع��ة األهلية 
وتقدي��را منها لخريجيه��ا وأولياء 

أموره��م اخت��ارت أن تقي��م حفل 
تخريج الفوجين 15 و16 في مسرح 
الدانة بوصفه صرحا وطنيا مميزا 
يمكن من خال��ه المحافظة على 
جمي��ع اإلج��راءات االحترازية للحد 
من انتش��ار في��روس »كوفيد19« 
بم��ا ال يقيد البهجة والفرحة التي 
يتص��ف بها حف��ل التخ��رج، حيث 
يتي��ح المس��رح إقام��ة الحفل في 
األج��واء الطبيعي��ة المفتوحة في 
قلب المس��رح الذي يستوعب نحو 

10 آالف مشارك. 
وأض��اف: »نس��تعد لتخري��ج 700 
الخام��س  الفوجي��ن  م��ن طلب��ة 
والسادس عش��ر متضمنين  عشر 
البكالوريوس  بدرجت��ي  خريجي��ن 
والماجس��تير من 5 كليات علمية، 
هي: كلية تكنولوجيا المعلومات، 
كلي��ة العل��وم اإلداري��ة والمالية، 
وكلي��ة  والعل��وم،  اآلداب  وكلي��ة 
الهندس��ة، وكلية الدراسات العليا 
والبحوث. إذ تحرص الجامعة منذ 
نش��أتها إل��ى تقديم نم��وذج راق 
من التعلي��م ذو الج��ودة العالية 
ف��ي إط��ار تعزي��ز ال��دور الريادي 
مج��ال  ف��ي  البحري��ن  لمملك��ة 
التعلي��م العال��ي«. ويأت��ي حفل 
تخري��ج الفوجي��ن الخامس عش��ر 
والسادس عشر بعد 14 فوجًا من 
الطلبة الذي��ن خرجتهم الجامعة 
ف��ي الس��نوات الماضي��ة، الذي��ن 
أثب��ت جلهم كف��اءة مهنية عالية 
في سوق العمل، وتبوأ عدد واسع 
منهم مواقع متقدمة في الوزارات 
الت��ي  والش��ركات  والمؤسس��ات 

التحقوا بها.

البروفيسور عبداهلل الحواج فاروق المؤيد

 إطالق المنصة اإللكترونية
 للترشيح في المبادرة »من أجلكم«

والتنمي��ة  العم��ل  وزارة  أطلق��ت 
اإللكتروني��ة  المنص��ة  االجتماعي��ة، 
الخاصة بترش��يح المواطني��ن العاملين 
ف��ي المه��ن ومج��االت العم��ل عالي��ة 
الخط��ورة ف��ي القط��اع الخ��اص تحت 
عن��وان »م��ن أجلك��م«، لتكريمهم في 
حفل خاص بهذه المناس��بة، وذلك في 
إط��ار تنفي��ذ الخط��ة الوطني��ة لتعزيز 
االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة 

»بحريننا«.
وتس��لط المب��ادرة الضوء عل��ى جهود 
وتضحيات الس��واعد الوطنية المخلصة 

العاملة في المه��ن ومجاالت العمل عالية الخطورة ف��ي القطاع الخاص، 
إيمانًا بالدور البارز للمواطنين وعطاءاتهم المس��تمرة في ميادين العمل 

واإلنتاج بالرغم من الخطورة العالية المصاحبة ألداء تلك األعمال.
وأوض��ح مدير إدارة التفتيش والس��امة المهنية بال��وزارة، رئيس الفريق 
التنفي��ذي للمبادرة »من أجلكم«، مصطفى الش��يخ، أن��ه بإمكان أصحاب 
العمل ف��ي القطاع الخاص ترش��يح المواطنين العاملي��ن لديهم والذين 
تنطب��ق عليهم اش��تراطات المب��ادرة عب��ر المنصة اإللكتروني��ة التي تم 
www.mlsd. :تطويره��ا لهذا الغرض في الموقع اإللكتروني للوزارة، وهو
.https://jobs.mlsd.gov.bh/main/superheroes عبر الرابط gov.bh

وذكر أن المبادرة جعلت من تعريف المنش��آت عالية الخطورة الوارد نصًا 
في القرار رقم 8 لس��نة 2013 بشأن تنظيم السامة والصحة المهنية في 
المنش��آت، معيارًا لقبول الترشيح، حيث سيتم اختيار مجموعة محددة من 
العاملي��ن المرش��حين من قبل أصح��اب العمل، ودعوته��م لحضور حفل 
التكريم الذي س��يتم اإلعان عن تفاصيله الحقًا، تقديرًا لجهود وعطاءات 
ه��ذه الكوكبة من أبناء الوطن الكرام العاملين في المجال المذكور، علمًا 
أن 31 ديس��مبر الحالي س��يكون آخر موعد الس��تام الترشيحات من قبل 

أصحاب العمل عبر المنصة اإللكترونية.

مصطفى الشيخ

جواهر المضحكي

30٪ من المستفيدين يتجهون لشراء الشقق

 »اإلسكان«: 9629 منتفعًا 
من »مزايا« بـ80 مليون دينار حتى نوفمبر
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كلمة أخيرة

المحافظة الجنوبية تطلق أولى فعاليات وبرامج االحتفاالت باألعياد الوطنية في منطقة الرفاع بالساحة المحاذية لقلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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جائــزة ناصــر بن حمــد العالمية لإلبــداع الشــبابي دعوة 
سامية من مملكة البحرين إلى العالم بضرورة االهتمام 

بابتكارات الحركة الشبابية.
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مازالت الكهرباء مقطوعة
بالرغم م��ن كل اإليضاحات التي تقدمت بها الدولة للمجلس النيابي ونقلتها 
الصحاف��ة فإن الصورة مازالت مبهمة للمواطن فيما يتعلق بالقيمة المضافة 
على س��بيل المثال ال الحصر، وتس��تطيع أن تصل إلى هذا االستنتاج من خالل 
التعليقات التي يكتبها الناس في وسائل التواصل االجتماعي، سواء تلك التي 
يشنون بها الهجوم على النواب الذين صوتوا بنعم للقانون، أو تلك التعليقات 
الت��ي ينتقدون به��ا الدولة وقراراتها مباش��رة في الحس��ابات التي تنقل خبر 

الموافقة على تمرير القانون.
وتعتقد الدولة أن إيضاحاتها للنواب كانت كافية لتصل إلى المواطن، وتعتقد 
أن م��ا تنقله الصحاف��ة بطريقته��ا الخاصة لألخب��ار في الصفح��ات الداخلية 
بعناوين تختارها الصحيفة لتصريحاتهم هو اآلخر كاف لوصول المعلومة إلى 

الناس.
ث��م ُتفاجأ بأن الناس مازالوا على رأيهم وكأنهم لم يس��معوها، وهي تش��رح 

وتقدم معلومات إضافية.
ه��ذه الحالة م��ن الجدل العقيم مس��تمرة، وهذا الجدار بي��ن المجتمع وصوت 
الدول��ة م��ازال موجودًا و ل��م يهدم، وإن ما تش��رحه الدول��ة للمجلس النيابي 
وبالتحدي��د للجان أو لهيئة المكتب ال يص��ل إلى الجمهور، وذلك طبيعي؛ فلن 
يتب��رع نائ��ب واحد للحديث نيابة ع��ن الدولة حتى وإن كان مقتنعًا بش��رحها 

فهذه ليست وظيفته.
وإن ما تقوم بشرحه باالتصال المباشر للصحافة غير كاف هو اآلخر، فلن يتبرع 
أح��د بالحديث عنك، لذلك ُتفاج��أ بتصريحات النواب في الجلس��ات المفتوحة 
التي تتخذ عادة ميدانًا للمزايدات وتصفية الحس��ابات والدعاية االنتخابية في 
دور االنعقاد األخير، وبعد هذه العوائق كلها التي حالت بين ش��رحها ووصول 
المعلوم��ة إل��ى الناس ُتفاج��أ الدولة برد فع��ل الناس الذي م��ازال على حالة 

التذمر!!
م��ن قرأ على س��بيل المثال ال الحص��ر أو تابع أو وصلت��ه معلومة أن 89% من 
عوائد القيمة المضافة هي من الشركات والوافدين؟ وأن ذوي الدخل المحدود 
ال تزيد مس��اهمتهم ف��ي تلك العوائد ع��ن 2% فقط؟ ه��ذه معلومة كتبتها 

الصحافة داخل عدد يوم الجمعة ولم تتناقلها وسائل التواصل االجتماعي.
من قرأ أن رفع القيمة من 5% إلى 10% لن يزيد بالضغط على ميزانية األسرة 
ذات الدخل المحدود عن 1% فقط، ألن غالبية مشترياتها معفاة من الضريبة؟ 

أيضًا معلومة وردت في الصحافة يوم الجمعة وال أحد تابعها.
وهن��اك معلوم��ات أخ��رى عدي��دة تقول إن م��ا أقر م��ن زيادات ف��ي الضمان 
االجتماعي مض��اف إليه قيم الدعومات األخرى التي يحص��ل عليها ذوو الدخل 
المح��دود تغطي هذه 1% التي س��يدفعها وتزيد، أي أن الح��ال لن يتغير على 
األس��ر ذات الدخل المحدود قبل وبعد إق��رار 10% )هذه المعلومات وفقًا لكالم 

الدولة الذي نشر يوم الجمعة(.
كل تل��ك المعلوم��ات ضاعت بس��بب ع��دم االهتم��ام بنش��رها وإيصالها في 
التوقيت والطريقة المناس��بين؛ لذلك لم يس��تمع لها أحد وكلها لم تصل إلى 
المواط��ن، ذل��ك الذي م��ازال يتذمر ويتحلطم عل��ى الدولة والن��واب الذين ال 
يشعرون بمعاناته -على حد تعبيره- وال بما يقاسيه وال يفكرون إال بأنفسهم 

وبجيوبهم وبالضغط على الفقير.
حتى اللحظة.. حتى اللحظة ل��م أجد جهدًا يبرئ الدولة، ويؤكد أنها قامت بما 
يج��ب أن تقوم ب��ه من محاوالت لتصل تل��ك المعلومات إلى الناس بالش��كل 
الصحي��ح، حتى اللحظة م��ازال التقصير كبيرًا جدًا ويكبد الدولة خس��ائر كبيرة 

على حساب العالقة االجتماعية والسياسية بينها وبين الناس.
اعتمادها على أطراف أخرى كي توضح نيابة عنها حقيقة موقفها خطأ جسيم، 
اكتفاؤه��ا بمخاطب��ة الن��واب ال يكفي، وحت��ى اكتفاؤها بما تنقل��ه الصحافة 
ال يكف��ي، والكتاب مهما ش��رحوا فل��ن يغنوا عن الحديث المباش��ر من الدولة 
للمواط��ن، و إن تحدث��ت الدول��ة للتلفزيون ف��إن الدولة تحت��اج أن تتأكد أن 
كالمها كان واضحًا ومبس��طًا، وأنه انتش��ر بين الناس بجميع الوسائل، حينها 

يمكن أن نقول إّن الدولة قامت بما عليها وهناك من ال يريد أن يفهم.
المصيب��ة -إن ص��ح التعبي��ر- أنه حتى األخب��ار الحلوة التي تص��ب في خدمة 
المواط��ن وجيبه وصالحه ه��ي األخرى تعامل بنفس الطريق��ة فال تنصف وال 
تأخذ حقها، فإن س��ألت أي مواطن عنها جاءك الرد )وينها؟ احنا ش��ايفين خبر 

زين؟(.
مهم��ا قل��ت إن البحريني دائم التذم��ر، وإن هناك من ال يري��د أن يفهم، وإن 
هن��اك من يصطاد في المياه العكرة، إال أن ذلك ال يعفي الدولة من تقصيرها 

ومازالت الكهرباء مقطوعة بينهما.

طالبات ثانوي ُيصدرن كتابًا صوتيًا بـ7 لغات
أص��درت طالب��ات مبدعات م��ن مدرس��ة غازي 
القصيب��ي الثانوي��ة للبنات كتابًا صوتيًا بس��بع 
لغ��ات، وه��ي: العربي��ة واإلنجليزي��ة والكورية 

واليابانية والروسية واإلندونيسية والتركية. 
ويحتوي اإلصدار على تلخيص ل�8 كتب متنوعة 
بمضامين هادف��ة وداعمة للعملية التعليمية، 
ف��ي إنجاز ُيض��اف إلى إنج��ازات طلب��ة البحرين 
المبدعي��ن والموهوبي��ن، وف��ي إطار اس��تثمار 
ممي��زات الكتاب الصوت��ي الذي يس��لك طريقًا 
س��ريعًا لالنتش��ار، ويلق��ى آذانًا صاغية لنش��ره 
وتوزيعه وقراءته، وخاصًة أنه يواكب متطلبات 

العصر التكنولوجية. 
وتوزع��ت األدوار بين الطالبات المش��اركات في 
التنفي��ذ ضم��ن فري��ق »ترجمان غ��ازي«، حيث 
قامت كل طالبة باختيار كتاب وتلخيصه بشكل 
مبس��ط، وترجمت��ه باللغة التي ه��ي متمكنة 
منها، وتس��جيله صوتي��ًا، مع إرف��اق التلخيص 
باللغ��ة العربية لم��ن ال يجيد اللغ��ة المترجم 
إليه��ا، فكان العمل ممتعًا جدًا بتكاتف الجميع، 

لتحقيق هذا اإلنجاز، حيث كانت كل طالبة تسرد 
محتوى الكتاب بأسلوب مشوق وحماسي، وتقرأ 
النصوص قراءة معبرة تدفع إلى االنتباه إلى كل 

كلمة تقولها. 
ويأت��ي ذل��ك ضم��ن الدع��م المقدم م��ن قبل 

لجن��ة رعاي��ة الموهب��ة بالمدرس��ة للطالب��ات 
الموهوبات، للمساهمة في تطورهن الشخصي، 
في س��ياق إس��تراتيجية وزارة التربية والتعليم 
لدعم المواهب الطالبية، باعتبارها ثروة وطنية 

قيمة.

شوكوالتة من القبطان محمود المحمود رئيس تحرير »ديلي تربيون« اإلنجليزية 

باقة سفير دولة فلسطين طه محمد عبدالقادر باقة الشيخ الدكتور عبداهلل بن أحمد آل خليفة 
رئيس مجلس األمناء بمركز »دراسات« 

باقة الكاتبة نورا الفيحاني 

تتلقى التهاني 
بمناسبة 

 الذكرى الـ16
للتأسيس

 الشاعر الكويتي الشيخ 
دعيج الخليفة الصباح في ذمة اهلل

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الش��اعر الشيخ دعيج الخليفة 
الصباح، والذي وافته المنية فجر »السبت« عن عمر يناهز 

50 عاما.
ونع��ى الديوان األميري ف��ي الكويت المغفور له الش��يخ 
دعي��ج خليفة العبداهلل الخليفة الصباح عن عمر يناهز 50 

عاما. 
وولد الراحل في1971 ويعود نسب الشيخ دعيج الخليفة، 
والذي اش��تهر بلقب »الجئ عاطفي« ألعماله الش��عرية 
العاطفي��ة، إلى الش��يخ جابر األحمد الصب��اح، رحمه اهلل، 
فه��و أحد أحفاده، أم��ا والدته فهي الش��يخة لولوة جابر 
األحمد الصباح ووالده الشيخ خليفة العبداهلل الخليفة بن 

الشيخ دعيج الخليفة الصباحعبداهلل الصباح.
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تحـــدث رئيس نيابة الجرائم المالية وغســـل األموال المحامي العام األول المستشـــار 
نايـــف يوســـف محمـــود عـــن ورود 154 قضية فـــي العاميـــن 2020 و2021، واتخذت 
النيابـــة بشـــأنها إجراءات التحقيـــق وانتهت إلى إحالة 101 قضيـــة للمحاكم الجنائية 

وحفظ 33 قضية، فيما مازالت التحقيقات جارية في 20 قضية.
وقال في حوار مع صحيفة البالد من مكتبه بمقر النيابة 

إن ديـــوان الرقابة المالية واإلدارية قام بتحويل 
9 قضايا للنيابة؛ لمباشرة إجراءات التحقيق 
فيهـــا، وارتكزت فـــي مجملها علـــى مخالفات 
أثارت شـــبهات فســـاد مالي، وصـــدرت أحكام 

بإدانـــة المتهميـــن فيها بعقوبات تصل للســـجن 
10 سنوات فضاًل عن الغرامات.

وبشأن قضايا إدارة األوقاف الجعفرية، لفت إلى 
أن نيابة الجرائم المالية وغسل األموال باشرت 

10 قضايـــا ضد إدارة األوقـــاف الجعفرية، إذ 
تـــم إحالـــة 4 قضايا للمحكمـــة وحفظ قضية 
واحـــدة النتفـــاء أركان الجريمة منهـــا، وجار 

التحقيق في 5 قضايا.

9 قضايا فساد من “الرقابة” وسجن المتهمين 10 سنوات
محمود لـ “^”: 154 قضية في عامين و66 % للمحاكم الجنائية

 رئيس نيابة الجرائم 
المالية وغسل األموال 

متحدثا لـ “البالد”

كشفت وزارة اإلسكان عن عدد المستفيدين من برنامج »مزايا« في الفترة 
من 2014 إلى نوفمبر 2021 بلغ 9629 منتفعا، بزيادة مطردة بلغت 50 % 
عـــن العام 2020، األمر الذي يعكس نجاح البرنامج بزيادة ثقة المنتفعين. 
فيما بلغ الدعم الحكومي لجميع تلك الوحدات بمبلغ يتجاوز 80.8 مليون 

دينار للفترة من 2014 حتى نوفمبر 2021.

“اإلسكان”: دعم الحكومة لـ 
“مزايا” تخطى 80 مليون دينار

المنامة - وزارة اإلسكان
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قادمة من خارج البحرين وال وجود لمخالطين داخل المملكة

“الصحة”: رصد حالة قائمة بالمتحور “أوميكرون”
المنامة - بنا

أعلنت وزارة الصحة عن رصد حالة قائمة بفيروس كورونا )أوميكرون( النسخة المتحّورة الجديدة 
مــن )كوفيــد 19( لشــخص قــادم مــن خــارج مملكــة البحريــن، مؤكــدة أنهــا طبقــت البروتوكــول المتبع 

للحاالت القائمة من عزل صحي واتخاذ اإلجراءات الصحية الالزمة.

وأكـــدت الـــوزارة أنه بعـــد القيـــام بعمليـــة تتبع أثر 
المخالطيـــن تبيـــن عـــدم وجـــود مخالطيـــن للحالة 
كافـــة  اتبـــاع  تـــم  كمـــا  البحريـــن،  بداخـــل مملكـــة 
اإلجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة وتقوم جميع 
الجهات المعنية تنفيًذا لتوجيهات مجلس الوزراء 

واللجنـــة التنســـيقية بمتابعـــة التطـــورات العالمية 
بشأن فيروس كورونا )كوفيد 19( وتحوراته، ولن 
تتوانى في اتخاذ اإلجراءات الالزمة على الصعيد 
المحلـــي لحماية أبنـــاء الوطن والمقيمين بحســـب 

مقتضيات المرحلة.

وشـــددت الـــوزارة على ضـــرورة مواصلـــة االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازية والتعليمـــات الصادرة من 
الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
والجهـــات المعنيـــة، داعيـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه إلى 
المبـــادرة بأخـــذ التطعيم المضاد لفيـــروس كورونا 
والجرعة المنشـــطة منه حيث تســـاهم التطعيمات 
عمومـــا فـــي رفـــع االســـتجابة المناعيـــة وتخفيف 
اإلصابـــة  حـــال  فـــي  والمضاعفـــات  األعـــراض 

بالفيروس.

قـــال ســـفير جمهوريـــة بنغالديش 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  المعتمـــد 
محمد نذر اإلسالم في تصريحات 
لـ “البالد” إن 160 ألف بنغالديشـــي 
البحريـــن،  أرض  علـــى  يعيشـــون 
ويشـــكلون أكثر الجاليـــات تعدادا 
بعـــد الجاليـــة الهنديـــة، وأكثرهـــم 

المقـــاوالت،  قطـــاع  فـــي  يعمـــل 
إضافـــة إلى عدد مـــن األكاديميين 
واألطبـــاء والمختصين، مردفا أن 
هنـــاك 4 آالف غـــادروا البالد خالل 
و1000  كورونـــا،  جائحـــة  أزمـــة 
ويرغـــب  يأمـــل  منهـــم  مواطـــن 

بالعودة للبحرين.

160 ألف بنغالي بالبحرين.. و4 
آالف غادروا خالل الجائحة
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المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تتضامن مع 
أميركا جراء اإلعصار

تعاطف  عــن  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــربــت 
حكومة  مع  وتضامنها  البحرين  مملكة 
األميركية  المتحدة  الــواليــات  وشــعــب 
ــراء اإلعــصــار الـــذي ضــرب  الــصــديــقــة جـ
كنتاكي  بينها  مــن  الـــواليـــات  مــن  ــدًدا  عــ
في  تسبب  والذي  وإلينوي،  وأركنساس 
وفــــاة وإصـــابـــة الــعــشــرات مــن الــســكــان 
خالص  عن  معربة  الممتلكات،  وتدمير 
التعازي والمواساة ألسر وذوي الضحايا 
وللحكومة والشعب األميركي الصديق، 

وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ناصر بن حمد توج الفائزين من مختلف دول العالم بحضور خالد بن حمد

جائزة اإلبداع تجسد توجيهات جاللة الملك في االهتمام بدعم الحركة الشبابية العالمية
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  رعايـــة  تحـــت 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
لرئيـــس  األول  النائـــب  وبحضـــور 
رئيـــس  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة 
الشـــيخ  ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، أقيم حفل 
توزيـــع جائـــزة ناصر بن حمـــد العالمية 
لإلبداع الشـــبابي والتـــي نظمتها وزارة 
شـــؤون الشباب والرياضة في نسختها 

السادسة.
وشـــهد الحفل الذي أقيـــم في الجامعة 
األميركيـــة حضـــور عـــدد مـــن أصحاب 
الســـمو والمعالـــي والســـعادة وأعضـــاء 
مجلســـي النـــواب والشـــورى وأعضـــاء 
لجنـــة  وممثلـــي  الدبلوماســـي  الســـلك 

التحكيم والفائزين بفئات الجائزة.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة أن الجائزة 
جـــاءت لتؤكـــد علـــى توجيهـــات عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة بضـــرورة قيام 
المجتمـــع  نحـــو  بواجباتهـــا  المملكـــة 
الدولي واهتمام المملكة بدعم الحركة 
الشـــبابية العالميـــة وتوفيـــر األرضيـــة 
المناســـبة لجميع شـــباب العالم المبدع 
إلبراز مشـــاريعهم الرائدة في مجاالت 
الجائزة، مشـــيرا سموه إلى أن الجائزة 
بينـــت للجميـــع القـــدرات الهائلـــة التي 
وإصـــراره  العالمـــي  الشـــباب  يمتلكهـــا 
على تحقيـــق طموحاته وإبداعاته في 
مختلـــف المجـــاالت وبرهنـــت لجميـــع 
العالـــم بـــأن الشـــباب يمكـــن االعتمـــاد 

عليهم في عمليات البناء والتحديث.
وبين ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
مـــن  الكبيـــرة  المشـــاركات  أن  خليفـــة 
قبل الشـــباب العالمـــي المبدع في هذه 
مـــا  للجميـــع  لتؤكـــد  جـــاءت  الجائـــزة 
يمتلكـــه الشـــباب مـــن قصـــص اإلبداع 
والتميـــز إلبرازهـــا للجميـــع فـــي إطـــار 
منظم يغلفه الطابع التنافسي الشريف 
بينهم، مشـــيًرا إلـــى أن الجائزة وجدت 
وتوفيـــر  العالمـــي  الشـــباب  لتحتضـــن 
المســـاحة المواتيـــة وخلـــق المناخـــات 
مشـــاريعهم  إلظهـــار  لهـــم  المناســـبة 
التـــي يعتبرونهـــا جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن 
إبداعاتهم ومسئولياتهم تجاه أنفسهم 

ومجتمعهم.
وأعرب ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة عن تهانيه إلـــى جميع الفائزين 
الشـــباب  أن  مؤكـــدا  المســـابقات  فـــي 
العالمـــي هـــو الرابـــح األكبـــر مـــن جراء 
المشـــاركة في الجائزة، مثمنا في ذات 
الوقـــت علـــى جهـــود لجنـــة التحكيـــم 
التـــي بذلـــت جهـــدا كبيـــرا فـــي تقييـــم 
األعمال واستخالص النتائج كما أثنى 
التنظيميـــة  اإلجـــراءات  علـــى  ســـموه 
التـــي اتخذتها وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة والتي ســـاهمت فـــي نجاح 

الجائزة.
وقـــام ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة بتكريم الفائزين في المســـابقة، 
وكان الحفـــل قد بـــدأ بالســـالم الملكي 
ثـــم تالوة آيـــات قرآنية، ثـــم تم عرض 
فيديـــو يحكـــي قصص نجـــاح الجائزة 
ومشاركات الشباب، ثم تم عرض كلمة 
وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة أيمن 
المؤيـــد وقـــال فيهـــا “نعتز فـــي مملكة 

البحريـــن بتنظيـــم الجائـــزة لمـــا تحمله 
مـــن تطلعات وآمـــال نتشـــارك فيها مع 
المجتمـــع الدولـــي لبلـــوغ األهداف في 
رعاية األفكار والمشـــروعات الشبابية، 
لقـــد أطلقـــت المملكـــة جائـــزة ناصر بن 
حمـــد العالميـــة لإلبـــداع الشـــبابي فـــي 
العـــام 2011، وذلـــك تجســـيًدا لرؤيـــة 
صاحـــب الجاللـــة الملك والتـــي تهدف 
لمختلـــف  زاهـــر  مســـتقباًل  بنـــاء  إلـــى 
دول العالـــم مـــن خـــالل زراعـــة األمـــل 
فـــي نفـــوس الشـــباب، كمـــا أن الجائزة 
والعمل الذي يشرف عليه سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة فـــي مقدمة 
التطورات العالمية في مجال الشـــباب 
الذي يســـهم في تمكين الشـــباب وضع 
بصمـــة في عملية النمو العالمي وإثراء 

التنمية المستدامة”.
وأضـــاف “ســـعت الجائزة في نســـختها 
األولـــى إلطـــالق شـــرارة اإلبـــداع بيـــن 
الشـــباب محلًيا أما اليوم في النســـخة 
بالعالميـــة،  معكـــم  نحتفـــل  السادســـة 
ونفخـــر بـــأن هذه النســـخة قـــد حققت 
زيـــادة واضحة في األعمـــال حيث بلغ 
عدد المشـــاركات 8003 أعمال شبابية، 
كما سجلت المشاركات زيادة في عدد 

الدول التي بلغ عددها 127 دولة ”.
وتابـــع “لقـــد جـــاء هـــذا اإلنجـــاز علـــى 
الرغـــم مـــن التحديـــات التـــي فرضتها 
جائحـــة كورونـــا على العالـــم أجمع، إال 
أن اســـتمرار الجائـــزة بالشـــكل المثالي 
منـــذ بداية االنطالقـــة وصـــواًل ليومنا، 
يعتبر بمثابة تأكيد واضح على حرص 
البحريـــن علـــى القيام بدورهـــا العالمي 

في االستثمار في الشباب”.
ثم تـــم عرض كلمة يوســـف البســـتكي 
نيابة عن لجنـــة التحكيم وقال “أتقدم 
بالشـــكر لســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
للجائـــزة، والـــذي  آل خليفـــة لرعايتـــه 
إن دل علـــى شـــيء فإنـــه يـــدل علـــى 
جهود ســـموه الواضحة لدعم الشباب، 
لقـــد تشـــرفت بكوني عضـــًوا في لجنة 
التحكيـــم بالجائـــزة منـــذ انطالقها في 
نســـخ،   6 مـــدار  وعلـــى   ،2011 العـــام 

شـــهدنا تطـــورات الجائـــزة نســـخة بعد 
نســـخة، والنجـــاح الـــذي يليـــه النجاح، 
إن النســـخة السادســـة شهدت مشاركة 
نخبـــة مـــن المحكمين الذين يشـــار لهم 
باالحترافيـــة في عملهم والنزاهة ومن 
والعمليـــة  العلميـــة  الخبـــرة  أصحـــاب 
جنســـياتهم  تنـــوع  مـــع  واألكاديميـــة 
وخلفياتهـــم، األمـــر الـــذي ســـاهم فـــي 
ظهـــور الجائـــزة بشـــكل مثالـــي بوجود 
بيئة تنافسية عادلة مفتوحة، كما أعبر 
لكم عن مدى فخري بعدد المشـــاركات 
في هـــذه النســـخة والمســـتوى المقدم 
على الرغم من التحديات وهذا شـــاهد 
ودورهـــا  الجائـــزة  أهميـــة  علـــى  حـــي 
اإليجابـــي في اكتشـــاف وصقل وإبراز 

المبتكرين”.
ثـــم تم تقديم عرض فني “عندي أمل”، 
الذي يحكي قصة شـــباب طموح يحلم 
ولكنـــه  وحلمـــه،  ابتكاراتـــه  بتحقيـــق 
يصـــادف العديـــد مـــن العقبـــات ومـــن 
بينهـــم المحبطيـــن لـــه، ولكـــن إصـــراره 
جعله يواصل في مشـــواره وتجاوزهم 
بالفـــوز  حلمـــه  تحقيـــق  إلـــى  وصـــوال 

بجائزة ناصر بن حمد.

نتائج الجائزة:

مسابقة الرسم

14 - 17 ســـنة: األول  العمريـــة  الفئـــة 
شامودري أوماشي )سيريالنكا(، الثاني 
لي هوي )ماليزيا(، الثالث آديل رزيسي 
) هونـــج كونج(، الفئة العمرية 18 - 24 
ســـنة: األول حاجـــر ميهـــوب )الجزائر(، 
)البحريـــن(،  ابراهيـــم  هشـــام  الثانـــي 
)البحريـــن(،  الحوتـــي  حنيـــن  الثالـــث 
الفئة العمرية من 25 - 35 ســـنة: األول 
عيسى حسن )البحرين(، الثاني محمد 
قنديل )مصر(، الثالث سوســـن يوســـف 

)البحرين(.

الهندسة المعمارية

24 - 18 ســـنة: األول  العمريـــة  الفئـــة 
ايمـــان الكيالنـــي )مصر(،الثانـــي احمـــد 

عبدالجبار )البحرين( الثالث مي محمد 
)البحريـــن(، الفئـــة العمرية من 25 - 35 
الـــرؤوف  عبـــد  محمـــود  األول  ســـنة: 
)مصـــر( الثاني زهرة محمـــد )البحرين( 

الثالث جواهر الحجري )عمان(.

التصميم الجرافيكي

14 - 17 ســـنة: األول  العمريـــة  الفئـــة 
هارفـــا ال كـــروز )الفلبيـــن(، الثاني عالء 
الثالـــث عمـــر متولـــي  الســـيد )مصـــر(، 
)مصـــر(، الفئـــة العمرية 18 - 24 ســـنة: 
األول محمـــد نصـــري )ماليزيـــا(، الثاني 
الثالـــث  )اندونيســـيا(،  شـــليحين  ألـــف 
الفئـــة  )الســـعودية(،  األحيميـــد  منـــار 
العمرية من 25 - 35 سنة: األول أميرة 
معصومـــة  الثانـــي  )مصـــر(،  العنتانـــي 
جعفر )البحرين(، الثالث سارة بوبشيت 

)البحرين(.

صناعة األفالم

14 - 17 ســـنة: األول  العمريـــة  الفئـــة 
طالل فاروق )لبنان(، الثاني آريا أميت 
)الهنـــد(، الثالـــث جنـــة محمـــد ) مصـــر(، 
18 - 24 ســـنة: األول  العمريـــة  الفئـــة 
الثانـــي  )باكســـتان(،  منصـــور  مجتبـــى 
الثالـــث  )الجزائـــر(،  بوغـــرف  عبـــدهللا 
برايان أليكسيس )بيرو(، الفئة العمرية 
ريهمـــان  األول  ســـنة:   35  -  25 مـــن 
أحمـــد  الثانـــي  )باكســـتان(،  محبـــوب 
أكبـــر )البحريـــن(، الثالث شـــاروخ خان 

)باكستان(.

التصوير الفوتوغرافي

14 - 17 ســـنة: األول  العمريـــة  الفئـــة 
رجاء خالـــد )باكســـتان(، الثاني ديفني 
سويارســـالن )تركيا(، الثالث فيكتوريا 
نوموفـــا ) روســـيا(، الفئـــة العمرية 18 - 
24 سنة: األول محمد الشعيلي )عمان(، 
الثانـــي جيـــرو نيكـــوالس )كولومبيـــا(، 
الثالـــث إلولـــي فـــاال )موريتانيـــا(، الفئة 
األول  ســـنة:   35  -  25 مـــن  العمريـــة 
هشام الحميد )السعودية(، الثاني علي 
الغفـــري )عمان(، الثالث جانـــا جيمينيز 

)الفلبين(.

اإلبداع العلمي

الفئة العمرية 14 - 17 ســـنة: األول نور 
خالد )االمارات(، الثاني ليلى الخطيب 
شـــريدة  ســـعيد  الثالـــث  )فلســـطين(، 
)البحرين(، الفئة العمرية 18 - 24 سنة: 
األول جياجـــون هـــو )الصيـــن(، الثانـــي 
زيـــاد أحمـــد )الســـعودية(، الثالث حمد 
المرزوقـــي )االمـــارات(، الفئـــة العمريـــة 
من 25 - 35 سنة: األول محمود حميد 
)البحريـــن(، الثاني خديجة الحوســـني 
)الكويـــت(، الثالث جانـــا محمد عبدهللا 

)البحرين(.

المنامة- وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحرين وتستنكر بشدة الهجومين 
اإلرهابييـــن علـــى مســـجد وحافلـــة 
االتحاديـــة  نيجيريـــا  بجمهوريـــة 
مقتـــل  إلـــى  أدى  مـــا  الصديقـــة، 
وإصابة عشـــرات األشخاص جراء 
هذيـــن العمليـــن اإلرهابييـــن اللذين 
يتعارضان مع كافة القيم والمبادئ 

األخالقية واإلنسانية والدينية.
عـــن  الخارجيـــة  وزارة  وأعربـــت 

خالـــص التعازي وصادق المواســـاة 
ألهالـــي وذوي الضحايا وللحكومة 
الصديـــق،  النيجيـــري  والشـــعب 
وتمنياتهـــا بالشـــفاء العاجل لجميع 
المصابيـــن، مؤكدة تضامـــن مملكة 
البحريـــن مـــع جمهوريـــة نيجيريـــا 
االتحاديـــة الصديقـــة فيمـــا تتخذه 
رادعـــة  وتدابيـــر  إجـــراءات  مـــن 
اإلرهابيـــة  التنظيمـــات  لمكافحـــة 

حفاًظا على أمنها واستقرارها.

البحرين تدين الهجومين على مسجد وحافلة بنيجيريا

رغم الجائحة.. مشاعل النور تتواصل
لم تعلن منظمة دولية، أو دولة نافذة، انتهاء جائحة كورونا، 
رغــم ذلــك ورغــم أن الجائحة أصبحت تحت الســيطرة في 
بالدنــا، إال أن مشــاعل النــور فــي مملكتنــا الحبيبــة البحرين 
متواصلة، وفعاليات االحتفاء بالعيد الوطني المجيد وعيد 
جلــوس عاهــل البالد المفدى حضرة صاحــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه تمأل كل مكان، 
وتنتشــر كما الشــوق في القلوب حاملة معها أعالم البحرين 
وأحالمهــا لترفرف فوق المدى واألبراج والصواري والقرى، 
هــا هــي بالدنــا تنعــم بالخيــر والمحبــة والتســامح، وهــا هو 
مؤشــر “نيكاي” الياباني يعلنها للعالم أجمع: البحرين األولى 

عالمًيا في التعافي من كورونا.
وها نحن اليوم نحتفي بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس 
جاللــة العاهــل ويحدونــا األمــل فــي أن تكــون 2022 ســنة 
رفــاه وإجــادة، عــام للعطاء وتعويــض ما فات، عــام للغرس 
والحصــاد وفتــح آفــاق جديدة أمام شــبابنا الطالــع وعقولنا 
المتألقــة وأحالمنــا المتأللئة، عام نشــهد فيه انطالقة فارقة 
للتعليــم العالــي، تقــارب مبرمــج علــى أســس مــن االحتــراز 
واالكتنــاز للخبرات والتجارب، وعام نثبت فيه للعالم أجمع 
أننــا حظينــا بالمرتبــة األولى فــي مكافحة الجائحــة اللعينة 

عن جدارة واستحقاق.
ونحمد هللا ونشــكر فضله أننا فــي الجامعة األهلية وتزامًنا 
مع احتفاالتنا بقدوم أيامنا المباركة تمكنا من إقامة مؤتمر 
تكافؤ الفرص بالتعاون مع جامعة برونيل البريطانية بنجاح 
وحضور فاق جميع التوقعات، تماًما مثلما حرصنا أن تعود 
احتفاالتنــا بتخريــج األفواج التي ُحرمت مــن االحتفاء بها 
خالل الفترة القريبة الماضية بسبب تفشي جائحة كورونا، 
لكننا هذه السنة وتزامًنا مع هذه األيام السعيدة حرصنا أن 
يعــود التقليــد، وقررنا أن تتواصل مســيرة النور لنضيء بها 
كل بقاع هذه المملكة الطيبة، فمن االحتفاء بالعيد الوطني 
المجيــد وعيــد الجلــوس إلــى تخريــج الفوجيــن الخامــس 
عشر والسادس عشر، إلى مؤتمر تكافؤ الفرص، إلى.. إلى.. 
فعاليــات يوميــة عديــدة أعادتنا مــرة ثانية إلــى قلب دائرة 
الضــوء، وإلى مركز صناعــة البهجة، وإلى ضرورة التواصل 
مــع مناســباتنا الســعيدة أعادهــا هللا علــى مملكتنــا الحبيبــة 
الرشــيدة  وحكومتنــا  الحكيمــة  قيادتنــا  وعلــى  البحريــن 

وشعب البحرين الوفي بالخير واليمن والبركة.
إننا في هذه المناسبة الوطنية المجيدة ال يسعنا إال أن نِعد 
فنصدق الوعد، ونعاهد فنوفي بالعهد، ونقرر فيكون الحزم 
في التنفيذ هو الديدن والصيرورة تحقيًقا ووصواًل للهدف 

المنشود بإذن هللا عز وجل.
وكان وعدنــا أن نســعى لكي نقــدم األفضل واألرقى واألكثر 
تميــًزا في العلــوم والفنون واآلداب، تماًمــا مثلما كان عهدنا 
أن نأخــذ بيــد كل طالــب علم، وكل عازم علــى التفوق، وكل 
قــادم إلى محراب الدراســة الجامعية، نقدم له الحداثة في 
المعرفــة، والعلم المواكب لحاجات المرحلة، والمناهج التي 
تتوافــق مــع التقــدم التكنولوجــي الهائــل والثــورة الرقميــة 

الفارقة.
إنــه وعــد نضع مــن خالله أيدينا في أيــدي قادتنا، ونصطف 
بنوره مع زمالء التنوير من أجل خدمة مجتمع واٍع، متعلم، 
وإنــه لعهــد نبــذل مــن أجلــه الغالــي والنفيــس في ســبيل أن 
تكــون بالدنــا أجمــل ومســتقبلنا أفضــل وشــعبنا أقــدر، وكل 

عام وبالدنا الغالية بألف خير.

د. عبد اهلل الحواج
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انتخاب الكاظم رئيًسا للمنظمة الدولية لجمعيات الخلية المنجلية
قال رئيس جمعية البحرين لرعاية 
مرضى الســـكلر زكريـــا الكاظم بأنه 
تم انتخابه مؤخرًا لرئاسة المنظمة 
الدوليـــة لجمعيات الخلية المنجلية 

ومقرها أستراليا.
وأوضـــح الكاظـــم فـــي تصريحـــه لـ 
“البالد” بأن” تسميتي لهذه المنظمة 
الدولية المهمة، هو نظير ما حققته 
مملكة البحرين من تميز في رعاية 
مريض الخليـــة المنجلية، بدءا مما 
قبل الوالدة، مرورًا بمرحلة الطفولة 
والمراهقة، وتجويد حياه المريض، 
ورفع متوســـط العمر إلى 65 ســـنة، 

وخفض نسبة الوفيات”.
وأضـــاف الكاظـــم “كما أن مشـــاركة 
الرعايـــة  تطويـــر  فـــي  المريـــض 
بـــوأت  البحريـــن،  فـــي  الصحيـــة 
المملكة لتقود شأن الخلية المنجلية 
الجمعيـــات  وقيـــادة  العالـــم،  فـــي 
الدولية نحو وتحقيق المساواة في 
فهم تقديـــم الرعايـــة بجميع أنحاء 

العالم”.

وزاد “لـــدى زكريـــا الكاظـــم تحـــدي 
مـــع الـــدول قليلـــة المـــوارد، تواجه 
خطـــر مـــوت أطفالها بنســـبة 75 % 
مـــن مرضـــى الســـكلر قبـــل بلوغهم 
منظمـــة  لتقاريـــر  وفقـــا  الخامســـة 
تســـاؤل  العالميـــة، وســـط  الصحـــة 
كيف نسابق الزمن؟ وكيف يتوجب 
مســـاعدة هـــذه الـــدول والتـــي منها 

دول وسط إفريقيا كنيجيريا؟”.
ويكمل الكاظم “يكمن الحل بزيادة 

الوعي بالمرض بين جمهور مختلف 
الثقافـــات والمعرفـــة والتعلـــم، مـــع 
وجود دول ال ترعى الدواء، وتعاني 

شح الموارد الطبية والمالية”.
ويكمـــل “وعليـــه فـــإن مـــن الواجب 
بأن نقنع تلـــك الحكومات بأن ترفع 
مـــن كفاءة نظـــم الوقايـــة والرعاية 
الصحية، وإصدار تشـــريعات تمكن 
المريض من ممارسة حياته بتكافؤ 
مـــع األصحـــاء، والوقاية مـــن زيادة 

أعـــداد المواليـــد الجدد عبر تشـــريع 
الفحص”.

تخصيـــص  “وكذلـــك  ويتابـــع 
الميزانيـــات لذلك، وتدريب الكوادر 
وزيـــادة  والتمريضيـــة،  الطبيـــة 
مســـاهمتها في التجارب السريرية، 
لينعم أطفـــال تلك الـــدول بالحياة، 

أسوة بأطفال دول العالم”.
ويزيـــد الكاظـــم “تجربـــة البحريـــن 
محـــل فخـــر واعتـــزاز فـــي المنطقة 

اإلقليميـــة، فضـــال عـــن دول العالم، 
حيث غدت البحرين تمنح المشورة 
في هذا الشـــأن بعد أن كانت تتلقى 
عامـــًا،  عشـــر  أحـــد  قبـــل  المشـــورة 

ومـــا تلـــك إال إحـــدى بـــوادر العهـــد 
اإلصالحي لصاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة فـــي 

رعاية اإلنسان وصناعة العافية”.

تجربة البحرين محل 
فخر واعتزاز في 

المنطقة اإلقليمية

ثمن ســفير جمهورية بنغالديش المعتمد لدى مملكة البحرين محمد نذر اإلســالم جهود مملكة البحرين بقيادة عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
والحكومــة فــي التصــدي لجائحة كورونا، مؤكدا أن مملكة البحرين رغم التداعيات الســلبية على االقتصاد بســبب أزمة “كورونا”، 
إال أن الحكومة منحت اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ لحمايتهم وســالمتهم من اإلصابة بالفيروس، مبينا أن هذه هي ســمة 
البحريــن وقيادتهــا وأهلهــا في حبها لجميع من يقيم على أرضها، وحبها لنشــر الحب والســالم وتقبــل اآلخر، وهو معروف عنها منذ 

تاريخها القديم.

ورفع سفير بنغالديش جل شكره وتقديره 
للتعامل اإلنســـاني الرائع الـــذي تعاملت به 
مملكة البحرين والفريق الوطني للتصدي 
لجائحـــة كورونـــا بقيـــادة صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
مع كل الجاليات المقيمة بمملكة البحرين، 
ومنهـــا الجاليـــة البنغالدشـــية، حيـــث تـــم 
تطعيم كل أفراد الجالية المقيمة باإلضافة 
إلـــى التعـــاون التام في ســـفر العديد منهم 
خـــالل أزمـــة كورونـــا “كوفيـــد 19”، مؤكدا 
أن تعامـــل مملكـــة البحرين مع ملف جائح 

كورونـــا “ كوفيـــد 19 “ هـــو األفضـــل علـــى 
مستوى العالم.

شروط محددة

ودعـــا الســـفير البنغالـــي فـــي تصريحـــات 
خاصـــة لــــ “ لبالد” علـــى هامش مشـــاركته 
للبنـــات  الملكيـــة  الجامعـــة  باحتفـــال 
المســـؤولين فـــي مملكـــة البحريـــن إلعادة 
استئناف السماح للعمالة البنغالية بالقدوم 
إلـــى البحريـــن وضمـــن شـــروط محـــددة، 
خصوصا ممن مازالت لديهم تأشـــيرات أو 

بطاقات شـــخصية صالحـــة، مبينا أن قرار 
المنـــع والذي مازال متوقًفا تنتظره العديد 
مـــن األســـر التـــي كان “معيلهـــا” يعمل في 
البحرين، ولســـنين طويلة، مشددا على أن 
البحريـــن بلد الديمقراطيـــة ضمت الجميع 
علـــى أرضهـــا الطيبة من مختلـــف األعراق 

واألجناس والطوائف.

عدد الجالية

وأوضح ســـفير بنغالديش في تصريحات 
بنغالديشـــي  ألـــف   160 أن  “البـــالد”  لــــ 

يعيشـــون على أرض البحرين، ويشـــكلون 
أكثر الجاليات تعدادا بعد الجالية الهندية، 
المقـــاوالت  فـــي قطـــاع  وأكثرهـــم يعمـــل 
األكاديمييـــن  مـــن  عـــدد  إلـــى  باإلضافـــة 

 4 واألطبـــاء والمختصيـــن، مردفـــا هنـــاك 
آالف غـــادروا البـــالد خـــالل أزمـــة جائحة 
يأمـــل  منهـــم  مواطـــن  و1000  كورونـــا، 
ويرغب بالعودة للبحرين، وهم موجودون 

خـــارج البـــالد ولـــم يتمكنـــوا مـــن العـــودة 
إلـــى أعمالهم أو تصفية مســـائل أجورهم؛ 
وذلك بســـبب تعليق حركة الســـفر بســـبب 
الجائحة، مشيرا إلى أن السفارة تعمل مع 
المســـؤولين علـــى هذا الملـــف خصوصا ما 
يخص العمالـــة المخالفة للقانون والتي لم 
تصحـــح أوضاعها، مؤكدا أنـــه تم صحيح 
وضـــع العدد األكبـــر منها آمال مـــن الجانب 
لهـــؤالء  العطـــف  بعيـــن  النظـــر  البحرينـــي 
مـــن أجل عودتهـــم للبحرين التـــي أحبوها 

وقضوا فيها سنين طويلة.
وأكد ســـفير جمهورية بنغالديش المعتمد 
لدى مملكـــة البحرين في ختـــام تصريحه 
أنـــه يثمـــن كل التعاون الـــذي حظى به من 
كافة المســـؤولين في الحكومـــة والوزراء 
ووزارة الداخلية، وأصحاب الشـــركات لما 
وجـــده من تعـــاون راق مـــن الجميع خالل 
عمـــل الســـفارة في ملـــف تصحيح أوضاع 

المخالفين من الجالية البنغالية.

160 ألف بنغالي بالبحرين.. و4 آالف غادروا خالل الجائحة
داعًيا الستئناف السماح لمواطنيه بالقدوم إلى المنامة ضمن شروط محددة... سفير بنغالديش لـ “^”:

أعلنــت جمعيــة نهضــة فتــاة البحرين عن إطالق مكتب دعم المرأة المعيلة بالجمعية وبالتعاون مع الجهات الشــريكة لحملة تهدف 
إلى توســعة المظلة التأمينية للنســاء من ذوي المشــاريع الصغيرة، وذلك خالل مؤتمر صحافي في مقر الجمعية، بحضور فاطمة 
أبو إدريس من االتحاد النســائي البحريني، ويوســف الغانم ممثال عن االتحاد العام لنقابات العمال، ونادية المســقطي عن مكتب 

دعم المرأة بجمعية نهضة فتاة البحرين.

جمعيـــة  فـــي  الســـر  أمينـــة  وأوضحـــت 
نهضـــة فتـــاة البحريـــن ناديـــة المســـقطي 
أن االقتصـــاد غيـــر المنظم بات يســـتوعب 
عـــن  والباحثيـــن  العاطليـــن  مـــن  العديـــد 
عمـــل، خصوصـــا مع تباطؤ النمـــو وارتفاع 
مســـتويات البطالة خالل فترة جائحة، ما 
ســـيؤدي إلى زيادة عدد العمالة الهشة من 
دون حمايـــة اجتماعيـــة أو مظلة تأمينية، 
مردفـــًة وعليـــه، فقـــد عمـــل مكتـــب دعـــم 
المرأة المعيلة بالجمعية على تقديم الدعم 
إلى العديد من النســـاء في فترة الجائحة 
أال أنهـــا  تبقـــى  حلول جزئيـــة ومحدودة، 
البـــد  الدعـــم  فـــي  االســـتدامة  ولتحقيـــق 
مـــن وجود حلـــول أخرى، وألجلـــه تولدت 
لدينـــا قناعـــة توســـيع المظلـــة التأمينيـــة 
باالقتصـــاد  العامـــالت  النســـاء  لتشـــمل 
غيـــر المنظـــم بعـــد تلمـــس معاناة النســـاء 
المســـجالت بمكتب المـــرأة المعيلـــة أثناء 
جائحة كورونا، وتوقف أعمالهن الخاصة، 

وبالتالي خسارة مصدر دخلهن.

غياب التأمين

الحملـــة  هـــذه  أن  المســـقطي  وأوضحـــت 
لـــم تكـــن الخطـــوة األولـــى بالجمعيـــة، بل 
ســـبقها المنتدى الحـــواري فـــي يوليو هذا 

العـــام، والذي أشـــار فيه حســـن العالي إلى 
أن العامالت لحســـابهن وصل إلى 13666 
بحرينيـــة غالبيتهـــن ضمن االقتصـــاد غير 
االجتماعـــي  التأميـــن  لغيـــاب  المنظـــم؛ 
وابتعادهن عن التأمين االختياري بســـبب 
الرســـوم التي تقـــارب 15 % مـــن دخلهن، 
التأمينـــات  فـــي  المســـجلين  عـــدد  وأن 
االجتماعيـــة واللواتـــي يعملـــن لحســـابهن 
الخاص بلغ 540 شخصا فقط من مجموع 
24241، وبنســـبة تصـــل إلـــى 2,2 % فقط 
مـــن جميع النســـاء البالـــغ عددهن 13666، 
واللواتي يشـــكلن جزًءا من االقتصاد غير 
المنظـــم، وهـــو العـــدد الرســـمي فـــي حين 
يعتقـــد أن الرقـــم الحقيقـــي أكبـــر من ذلك 

بكثير.
وأشارت المســـقطي إلى اعتراف المجتمع 
االجتماعيـــة  الحمايـــة  بأهميـــة  الدولـــي 
كضرورة اجتماعيه واقتصادية وسياسية، 
التنميـــة  أهـــداف  مكانـــة ضمـــن  ومنحهـــا 
المســـتدامة 2030، وألجلـــه أرتـــأى مكتب 
دعم المـــرأة أطـــالق الحملة بالشـــراكة مع 
االتحاد النســـائي واالتحاد العـــام لنقابات؛ 
بهدف توســـعة المظلـــة التأمينية، وإدماج 
غيـــر  االقتصـــاد  فـــي  العامـــالت  النســـاء 
المنظـــم، وزيـــادة الوعـــي بأهميـــة ضرورة 

توفيـــر المظلة التأمينية للنســـاء العامالت 
في أعمالهن الخاصة.

وأوضحـــت أن الحملـــة ســـتبدأ باســـتبانة 
الظـــروف  علـــى  التعـــرف  إلـــى  يهـــدف 
للعامـــالت  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
لحســـابهن الخـــاص، وقيـــاس مـــدى توفـــر 
الحمايـــة  وضـــرورة  بأهميـــة  الوعـــي 
بيانـــات  قاعـــدة  وتأســـيس  االجتماعيـــة، 
القتـــراح  الخـــاص  لحســـابهن  للعامـــالت 
السياســـات والخطـــط المناســـبة لتعديـــل 
وتطويـــر تشـــريعات الحمايـــة االجتماعية 

على الصعيد الوطني.

برامج للمرأة 

من جانبها، أكدت ابتســـام علي في كلمتها 
الـــذي  الدعـــم  مكتـــب  أن  الجمعيـــة  عـــن 
تأســـس العـــام 2009 على يـــد المغفور لها 
وداد المســـقطي؛ لصياغـــة برامـــج إنمائية 
للمـــرأة ســـعى من خـــالل خطته وتماشـــيا 
مـــع أهداف التنمية المســـتدامة إلى تنفيذ 
عدة برامـــج بيئية وتنموية لتمكين المرأة 
وزيادة دخلها وتدريـــب وتأهيل الراغبات 
مـــن النســـاء لممارســـة عمـــل ما لتحســـين 
قدرتهـــن اإلنتاجية بما يكفـــل لهن تحقيق 
مـــن  الكريـــم  العيـــش  لهـــن  يتيـــح  دخـــل 

خـــالل إشـــراكهن فـــي مجموعـــة مشـــاريع 
وبرامـــج تضمنـــت المحـــاور االقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة والقانونيـــة، إضافـــة لمحور 
المشـــاريع  خـــالل  مـــن  والبيئـــة  المـــرأة 
التنموية التي يتابعها المكتب مع النســـاء 
المعيـــالت، مضيفـــة، لقـــد حقـــق المكتـــب 
تقدمـــا فـــي تحقيـــق “الهـــدف الرابـــع” مـــن 
أهدافـــه والذي يتوافق مـــع الهدف الثامن 

من أهداف التنمية المستدامة.
وأضحـــت، لقـــد أنجـــز المكتـــب العديد من 
المشـــاريع بالتعاون مع العديد من الجهات 
الحكومية واألهلية ومنها مشـــروع إعادة 
والبالســـتيك  الـــورق  منتجـــات  تدويـــر 
واأللمنيـــوم واألجهزة المنزلية، ومشـــروع 
المنزليـــة  األطعمـــة  بقايـــا  تدويـــر  إعـــادة 
ومشـــروع  عضـــوي،  لســـماد  وتحويلهـــا 

والحقائـــب  واألحذيـــة  المالبـــس  جمـــع 
قـــام  المكتـــب  أن  مشـــيرة  المســـتخدمة، 

بتوزيع مساعدات لـ 165 أسرة بحرينية.

خطة التنمية 

بدورهـــا، أكـــدت فاطمة أبـــو أدريس، على 
التعاون بيـــن االتحاد النســـائي والمجلس 
األعلـــى للمـــرأة فـــي العديد مـــن الجوانب 
التـــي تخص المـــرأة البحرينية، مؤكدة أن 
المجلس أبدى اســـتعداده لدعم المشـــروع 
ونشـــر االســـتبانة علـــى قاعـــدة البيانـــات 
الخاصة بالمجلـــس، ونأمل بتعاون المزيد 
من المؤسســـات الحكوميـــة واألهلية وبما 
يصـــب فـــي مصلحـــة المـــرأة مـــن خـــالل 
حصولنـــا على المؤشـــرات التـــي وضع من 
االتحـــاد  أن  موضحـــة  االســـتبانة،  أجلهـــا 

النســـائي  يعلـــن دومـــا في مرئياتـــه دعمه 
لمشـــاريع الجمعيـــات النســـائية، خصوصا 
تلـــك المتعلقة بالمرأة ســـواء اقتصاديا أو 
اجتماعيا أو سياسيا، مؤكدة أن هذا يأتي 
أيمانـــا بأن التمكين االقتصـــادي للمرأة هو 

حق إنساني.
نعلـــن  نســـائي  كاتحـــاد  ونحـــن  وقالـــت 
تضامننـــا ودعمنا لما تقـــوده جمعية نهضة 
فتاة البحرين؛ ألنـــه يندرج ضمن التمكين 
رفـــع  علـــى  والعمـــل  للمـــرأة  االقتصـــادي 
إمكانـــات األســـر المعيلـــة وجعلهـــا منتجة 
بدال من كونها متلقيا للرعاية االجتماعية، 
مؤكدة أن المشروع يأتي في إطار التنمية 
الشـــاملة التي تشـــمل االبعـــاد االجتماعية 
واالقتصاديـــة والبيئيـــة وبما يتماشـــى مع 

خطة التنمية المستدامة للعام 2030.

غير مسجلين بالتأمينات

 مـــن جانبـــه، أشـــار يوســـف الغانـــم إلى أن 
العديـــد مـــن البحرينيـــات يعملـــن بعقـــود 
مؤقتـــه ليـــس في القطـــاع الخـــاص فقط، 
وإنمـــا أيضا بالقطاع العـــام، مردفا أن هذه 
الظاهـــرة أصبحت تزداد بســـبب األوضاع 
االقتصادية، مشـــيرا إلى أن عدد العاطلين 
عن العمل حســـب االســـتبانة الـــذي أجراه 
االتحـــاد بلـــغ  14700 ، أي مـــا نســـبته 10 
% مـــن القوى العاملـــة الوطنية، وأن هناك 
800 من العامالت في رياض األطفال غير 

مسجالت في التأمينات االجتماعية.

حملة مدنية لتغطية عامالت لحسابهن الخاص بـ “التأمينات”
عددهن يصل إلى أكثر من 13 ألف.. و2 % منهن فقط مسجالت بالهيئة

فاطمة أبو ادريس وابتسام علي

سفير جمهورية بنغالديش متحدثا لـ “البالد”
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