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ــؤون البلديات   قــال وزيـــر األشــغــال وشـ
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي الــمــهــنــدس عصام 
ــوق الـــمـــزارعـــيـــن  ــ ــبــــداهلل خـــلـــف إن سـ بــــن عــ
البحرينيين يحتفل في هذا العام بالنظم 
الــغــذائــيــة الــصــحــيــة كــمــصــدر لــاســتــدامــة، 
ومن هذا المنطلق جاء شعار السوق لهذا 

العام »غذاؤنا.. صحتنا«.
جاء ذلك خال افتتاح الوزير بحضور 
وكــيــل الــــــوزارة لــلــزراعــة والـــثـــروة الــبــحــريــة 
العام  واألمين  الحواج،  إبراهيم  المهندس 
الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية  للمبادرة 
الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة وعدد 
من المسرولين، النسخة التاسعة من سوق 
المزارعين البحرينيين التي تقام بحديقة 
و4  مـــزارعـــًا   37 بــمــشــاركــة  النباتية  الــبــديــع 

شركات زراعية. 
ــر خـــلـــف أن شــــعــــار ســـوق  ــ ــوزيـ ــ الـ ــر  ــ ــ وذكـ
ــلـــق مــمــا  ــيــــن الــبــحــريــنــيــيــن انـــطـ الــــمــــزارعــ
المتحدة لألغذية  األمم  اعتمدته منظمة 
والـــزراعـــة »الـــفـــاو«، ضــمــن احــتــفــالــهــا بيوم 
 ،2020 أكــتــوبــر   16 فـــي  الــعــالــمــي  األغـــذيـــة 
بعنوان »معًا. ننمو، ونتغذى، ونحافظ على 

االستدامة.. أفعالنا هي مستقبلنا«.
متسقًا  يأتي  الشعار  أن  كما  وأضـــاف: 
»السنة  »الــفــاو« عــنــوان  مــع إطــاق منظمة 
 ،2021 عام  في  والخضر«  للفاكهة  الدولية 
بـــغـــرض الــتــوعــيــة وتـــوجـــيـــه الــعــنــايــة على 
الغذائية  الفوائد  إلــى  السياسات  مستوى 
والصحية الستهاك الفاكهة والخضراوات، 
وهــــو مـــا يــبــرز أهــمــيــة اتـــبـــاع نــمــط غــذائــي 
الفاقد  من  والحد  وصحي  ومــتــوازن  منوع 
والـــمـــهـــدر مــنــهــا، مـــن خــــال تـــبـــادل أفــضــل 
واإلنتاج  لاستهاك  بالترويج  الممارسات 
تحقيقه  على  ستعمل  مــا  وهــو  المستدام، 
البحرية من خال  والــثــروة  الــزراعــة  وكالة 

الــذي سيعمل بشكل  الزراعي  اإلرشــاد  ركن 
أسبوعي على تعزيز الثقافة الزراعية.

البحرين  أن مملكة  الوزير خلف  وذكر 
من  »الــفــاو«،  منظمة  إليه  ذهبت  مــا  تدعم 
إلى  أدى  كــورونــا  فيروس  جائحة  تفشي  أن 
على  للمحافظة  الحاسمة  األهمية  إبـــراز 
أداء ساسل إمداد المواد الغذائية القابلة 
والــخــضــراوات  الــفــاكــهــة  غـــرار  عــلــى  للتلف 
على  وللمنتجين  للمستهلكين  الــطــازجــة 
حـــد ســـــواء، كــمــا أبـــــرزت الــجــائــحــة أهــمــيــة 
الغذائية  األنــمــاط  بــيــن  الــقــائــمــة  الــعــاقــة 
يلعب  حيث  الــمــعــززة،  واألنــظــمــة  الصحية 
دورًا  والــــخــــضــــراوات  الـــفـــاكـــهـــة  ــتـــهـــاك  اسـ

أساسيًا.
على صعيد متصل، جدد الوزير التزام 
الملكية  التوجيهات  من  -انطاقًا  الـــوزارة 
الــســامــيــة والــمــتــابــعــة الــمــســتــمــرة مــن سمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- بتقديم 
البحرينيين  للمزارعين  الدعم  أنــواع  كافة 
ــهـــودهـــم إلدخـــــــال الــتــقــنــيــات  ومـــســـانـــدة جـ
الــزراعــيــة الــحــديــثــة فــي عــمــلــيــات اإلنــتــاج، 
منتجاتهم،  تسويق  في  دعمهم  على  عاوة 
البحرينيين  المزارعين  أن سوق  إلى  الفتًا 
ــّد مـــنـــصـــة مـــهـــمـــة لـــتـــســـويـــق مــنــتــجــات  ــعــ يــ

المزارعين البحرينيين. 
الــزراعــة والــثــروة  أكــد وكيل  مــن جهته، 
البلديات  وشــؤون  األشغال  بــوزارة  البحرية 
إبراهيم  المهندس  العمراني  والتخطيط 
ــواج الـــــحـــــرص عـــلـــى تـــســـخـــيـــر كـــافـــة  ــ ــحــ ــ الــ
دعمًا  الــســوق  إلنــجــاح  المتاحة  اإلمــكــانــات 
وذلك  الحيوي،  القطاع  هذا  في  للعاملين 
انطاقًا من توجيهات وزير األشغال وشؤون 
مشيدًا  الــعــمــرانــي،  والتخطيط  الــبــلــديــات 
القطاع  لتنمية  الوطنية  الــمــبــادرة  بــدعــم 
الزراعي، وشراكتها في إنجاح هذه الفعالية 

الوطنية. 
وذكر أن سوق المزارعين لهذا العام يعّد 

االستثنائية  الــظــروف  ظــل  فــي  استثنائيًا 
التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، الفتًا 
حريصة  للسوق  المنظمة  اللجنة  أن  إلــى 
التي  الصحية  االشــتــراطــات  تطبيق  على 
وضعها الفريق الوطني للتصدي لفيروس 

كورونا حفاظًا على سامة الجميع. 
»غــــذاؤنــــا.. صحتنا«  أن  الـــحـــواج  وذكــــر 
ــذي تـــقـــرر أن يـــكـــون شـــعـــارًا لــلــســوق في  ــ الـ
نسخته التاسعة يأتي ليواكب الوضع الذي 
مع  كــورونــا،  تفشي  ظــل  فــي  العالم  يعيشه 
بــضــرورة  والمقيمين  للمواطنين  ــوات  دعــ
الــــحــــرص عـــلـــى اتــــبــــاع الـــنـــظـــم الـــغـــذائـــيـــة 
مناعة  لرفع  مصدرًا  تشكل  التي  الصحية 

اإلنسان ضد األمراض.
ــام  ــعـ ــبــــرت األمــــيــــن الـ ــا، عــ ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية  للمبادرة 
عن  خليفة  آل  عيسى  بنت  مـــرام  الشيخة 
المزارعين  ســوق  لــعــودة  البالغة  سعادتها 
المحلية،  الـــزراعـــيـــة  الــمــنــتــجــات  لــتــســويــق 
أجل  من  البحريني  للمزارع  حافزا  ليكون 
تشجيعه على زيادة اإلنتاج المحلي وتنوعه 
ولــيــتــمــكــن مـــن مــنــافــســة الــمــنــتــج الـــزراعـــي 

المستورد.
ــرام بــنــت عيسى  ــ وأشــــــادت الــشــيــخــة مـ
وزارة  تــبــذلــهــا  الــتــي  بــالــجــهــود  خــلــيــفــة  آل 
والتخطيط  الــبــلــديــات  ــؤون  ــ وشـ األشـــغـــال 
الكبير  الـــحـــرص  تــعــكــس  الــتــي  الــعــمــرانــي 
وتوفير  البحرينيين،  المزارعين  دعم  على 
منتجاتهم،  تــســويــق  مـــن  تمكنهم  مــنــافــذ 
وضــمــان نــمــو واســتــمــرار ســـوق الــمــزارعــيــن 
البحرينيين بعد النجاح المشهود والافت 
الذي تحقق خال النسخ الماضية، بفضل 
تــضــافــر الــجــهــود الــوطــنــيــة مـــن أجـــل دعــم 

المزارع البحريني.
ويـــعـــود الـــســـوق بــعــد انـــقـــطـــاع اســتــمــر 
كل  الــزوار صباح  أمــام  أبوابه  ليفتح  عاما، 
يـــوم ســبــت مــن الــســاعــة الــــ7 صــبــاحــا حتى 

الفترة  في  وذلــك  ظهرا،  الــواحــدة  الساعة 
مارس   27 2021 حتى  ديسمبر   25 بين  ما 
للمزارعين  مــثــلــى  فــرصــة  لــيــكــون  2022م، 
في  الزراعي  إنتاجهم  لعرض  البحرينيين 
حــاضــنــة زراعـــيـــة جــذابــة وبــشــكــل حــضــاري 
ــى الــنــهــوض  يـــخـــدم األهـــــــداف الـــرامـــيـــة إلــ
الغذائي  األمــن  وتعزيز  الــزراعــي  بالقطاع 

في مملكة البحرين.
عــدة  عــلــى  الــمــزارعــيــن  ويشتمل ســـوق 
ــام، مــنــهــا قــســم خــــاص بــالــمــزارعــيــن  ــســ أقــ
باإلضافة  الــزراعــيــة  والــشــركــات  والمشاتل 
وركــن  المنتجة،  بــاألســر  قــســم خـــاص  إلـــى 

للتمور وآخر للعسل.
تخليد  على  المنظمين  مــن  وحــرصــا 
الضارب  العريق  البحريني  الزراعي  اإلرث 
بــجــذوره فــي عــمــق الــتــاريــخ كـــأرض مثمرة 
ــاءة وواحــــــــة خــــضــــراء كــــانــــت تــــزرع  ــعــــطــ ومــ
ــيـــة، تــم  وتـــحـــصـــد بــــــــأدوات زراعــــيــــة تـــاريـــخـ
ــرة فـــي ســــوق الـــمـــزارعـــيـــن تــدشــيــن  ألول مــ
البحريني  الــزراعــي  بــاإلرث  معرض خــاص 
كــانــت  الــــتــــي  الــــزراعــــيــــة  اآلالت  يــتــضــمــن 
والغرس  والحرث  للزراعة  تستخدم قديما 
والــحــصــاد، بــاإلضــافــة إلـــى مــعــرض خــاص 
بــالــزراعــة،  المتعلقة  الــتــاريــخــيــة  بــالــصــور 
ــك تـــقـــديـــرا وتـــخـــلـــيـــدا لــلــمــســاهــمــات  ــ ــ وذلـ
الــزراعــيــة الــتــاريــخــيــة لــكــل مــن ســاهــم في 
جعل المملكة جنة خضراء وبلد المليون 
نــخــلــة، األمــــر الــــذي يــعــد إضـــافـــة جــديــدة 
وذلك  للسوق،  الماضية  النسخ  تتميز عن 
انطاقا من الحرص على تطوير وإضافة 
تــنــوع فــي فــعــالــيــات الــســوق، لــتــكــون جــاذبــة 
البحريني  اإلنتاج  بدعم  المهتمين  للزوار 
الصحية  األوضــاع  ولخصوصية  المحلي. 
الـــعـــام سيتم  الــعــالــمــيــة والــمــحــلــيــة هــــذا 
ــراءات االحـــتـــرازيـــة الــمــقــررة  ــ ــ تــطــبــيــق اإلجـ
من قبل الفريق الوطني لمكافحة فيروس 

كورونا. 

} وزير األشغال وشؤون البلديات خال افتتاح سوق المزارعين.
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القراء األعزاء..
سبحانه  اهلل  خــلــق  عــنــدمــا 
واستخلفه  آدم  سيدنا  وتــعــالــى 
ولم  وحــيــدًا،  خلقه  األرض  فــي 
يــكــن لــيــؤنــس وحــدتــه ووحــشــتــه 
ــّمــــل  ســــــــــوى خـــــلـــــق جـــــنـــــس مــــكــ
لتكون  حــواء  فُخلقت  لــوجــوده، 
له زوجــًا وأنسا، ومن هنا نشأت 
بـــّث منهما  ــى ثـــم  ــ ــرة األولـ ــ األسـ
ــرًا  ــيـ ــثـ كـ رجــــــــــااًل  ســـبـــحـــانـــه  اهلل 
)َوِمْن  تعالى:  قوله  وفي  ونساًء، 
أَنُفِسُكْم  ْن  مِّ َلُكم  َخَلَق  أَْن  آَياِتِه 
ــَتــْســُكــُنــوا ِإَلــْيــَهــا َوَجــَعــَل  أَْزَواجـــــًا لِّ
ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك  َودَّ َبْيَنُكم مَّ
ـــُروَن( اآليــة  ــْوٍم َيـــَتـــَفـــكَّ ــَقـ ـ آَلَيـــــاٍت لِّ
21 من ســورة الــروم، داللــة على 
ــرة ودورهــــا  ــ أهــمــيــة تــكــويــن األسـ

واألمــن  واالســتــقــرار،  والسكينة،  السكن،  ُتشّكل  إذ 
واألمان، فاألسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية 
الــمــجــتــمــع، وقـــد حــظــيــت بعناية  واألســـاســـيـــة فـــي 
أكّدت  التي  الوطنية  والدساتير  الدولية  المواثيق 
بحماية  التمتع  فــي  أفــرادهــا  وجميع  األســـرة  حــق 

المجتمع والدولة.
قـــد يقع  الــطــغــيــان  أن  ــع  ــواقــ الــ ُيــثــبــت  ولـــكـــن 
فــي مــحــيــط األســــرة وعــلــى أفـــرادهـــا، مــمــا يتسبب 
الضعيفة منهم وال  المراكز  بضرٍر يطول أصحاب 
تتمتع  ــرة  األســ إن  وحــيــث  والــطــفــل،  الــمــرأة  سيما 
المواثيق  وتؤكدها  طبيعتها  تكفلها  بخصوصية 
الدولية والدساتير الوطنية، فإن ما يمكن أن يقع 
من عنف داخل نطاق األسرة قد يبقى مصدر ضرر 
العنف األســري، ما لم يتم  دائــم لضحية  أو  وقتي 
يضع  فاعل  بقانون  وإجرائيا  موضوعيا  مواجهته 
على  للضحية  الازمة  الحماية  ويوفر  الضمانات 

جميع األصعدة.
ولم تخل تشريعات مملكة البحرين من قانون 
ينظم الــحــمــايــة مــن الــعــنــف األســــري، حــيــث صــدر 
من  الحماية  بشأن   2015 لسنة   )17( رقم  القانون 
والــذي   ،2015 أغسطس   5 بتاريخ  األســـري  العنف 
ُنّظمت أحكامه في خمسة أبواب، تناول الباب األول 
األســري  بالعنف  التعريف  أهمها  تعريفات،  منها 
الــقــانــون حمايتها،  يــتــغــّيــا  الــتــي  ــرة  ــ األسـ وبـــأفـــراد 
اإلداريـــة  اآللــيــة  الثاني منه تحديد  الــبــاب  وتــنــاول 
على  النص  عبر  األســـري  العنف  ضحايا  لحماية 
الــبــاب الثالث  إنــشــاء )إدارة اإلرشـــاد األســـري(، أمــا 
فقد تطرق إلى تدابير الحماية من العنف األسري، 
وقـــرر الــبــاب الـــرابـــع الــعــقــوبــات فيما تــنــاول الــبــاب 

الخامس بعض األحكام الختامية.
إلى  العنف األسري  القانون جرائم  قّسم  وقد 
أربــــع جـــرائـــم، تتمثل فــي فــعــل اإليـــــذاء الــجــســدي 
النفسي  اإليــذاء  وفعل  وغيرها،  والحرق  كالضرب 
كالسب والقذف والتاعب بمشاعر المعتدى عليه، 
ســـواء ألغـــراض شخصية  الجنسي  اإليــــذاء  وفــعــل 

بالمعتدى  المتاجرة  بقصد  أو 
عـــلـــيـــه لـــلـــغـــيـــر، وفــــعــــل اإليـــــــذاء 
شيوعًا  األكثر  وهــو  االقتصادي 
مـــن صــــور الــعــنــف األســـــري في 
سيما  وال  المعاصرة،  المرحلة 
ــن فـــــي مــحــيــط  ــ ــيـ ــ ــزوجـ ــ ــيــــن الـ بــ
األســــــــرة ويــــطــــول مـــــال الـــمـــرأة 
بــشــكــل كــبــيــر، ويــتــعــلــق الــعــنــف 
المعتدى  بحرمان  االقتصادي 
ــن حـــقـــه وحـــريـــتـــه فــي  عــلــيــه مــ
أو  وأماكه  أمواله  التصرف في 
من  عليه  والــتــحــايــل  استغاله 
خال التصرف فيها نيابة عنه 
بتوكيل رسمي بشكل يضر به، أو 
االستياء على األجر أو اإللزام 
لصالح  قــروض  على  بالحصول 
الــمــعــتــدي، والــقــصــص مــن هــذه 
الشاكلة كثيرة جدا وتضج ببعضها أروقة المحاكم 
عن  الساكتات  صــدور  اآلخــر  بالبعض  تضّج  بينما 

حقوقهن.
نــبــيــلــة جـــدا  ــانــــون  الــــقــ والـــصـــحـــيـــح أن فـــكـــرة 
المرجّوة  الحماية  تنطو على  لم  ولكنها  وحمائية 
منها، ذلك أنه قد أوجد آلية إدارية لتوفير الحماية 
عاما  ردعــا  ُتحقق  جنائية  آلية  يوجد  أن  دون  مــن 
وخاصا للمعتدي، واّتخذ طابعًا إجرائيًا، فالقانون 
قد حدد جرائم العنف األسري ولكنه لم ينص على 
عقوبات لهذه الجرائم، وبالتالي فإن جرائم العنف 
األسري ُتعرض أمام المحاكم كجرائم عادية وقعت 
بين األفراد، على الرغم من خصوصيتها وأثر مركز 
الفرد في األسرة في وقوعها.. فعلى سبيل المثال 
ما كان للرجل أن يعتدي على المرأة بأي صورة من 
لم  لو  القانون  التي حددها  األســري  العنف  صــور 
خصوصية  هناك  إذًا  الزوجية..  رابطة  هناك  تكن 
لمثل هذه الجرائم أغفلها المشرع ولم ُيحقق لها 
وبذلك  المائمة،  الجنائية  التشريعية  المواجهة 
لم ُيحقق القانون الغاية المرجوة منه بشكل تام، 
األمــــر الــــذي يــســتــوجــب إعــــادة مــراجــعــتــه مــراجــعــة 
شــامــلــة وإضـــافـــة الــتــعــديــات الــتــي ُتــعــزز مــن دوره 
كقانون مهّم ُوجد لحماية األسرة، على هدي نص 
ــى مــن الـــمـــادة الــخــامــســة مــن دســتــور  الــفــقــرة األولــ
أســاس  ــرة  ــ )األسـ  2002 الــمــعــدل  الــبــحــريــن  مملكة 
الوطن،  وحب  واألخــاق  الدين  قوامها  المجتمع، 
أواصرها  ويقوي  الشرعي،  كيانـها  القانون  يحفظ 
وقــيــمــهــا، ويــحــمــي فــي ظــلــهــا األمـــومـــة والــطــفــولــة، 
ويقيه  االســتــغــال،  مــن  ويحميه  الــنــشء،  ويــرعــى 
ُتعنى  كما  والــروحــي.  والجسماني  األدبــي  اإلهمال 
الـــدولـــة خــاصــة بــنــمــو الــشــبــاب الــبــدنــي والــخــلــقــي 

والعقلي(.
الموضوع  هــذا  حــول  المعلومات  من  والمزيد 
تفصيًا  أكثر  قانوني  بحث  في  قريبًا  ُتنشر  ســوف 

في القريب العاجل بإذن اهلل تعالى.
Hanadi_aljowder@hotmail.com

ال����ع����ن����ف الأ�������س������ري! 

وه�������ل م�����ن ح���م���اي���ة؟ 

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

بـــرعـــايـــة الـــدكـــتـــورة الــشــيــخــة 
ــن دعــــيــــج آل  ــ رنــــــا بـــنـــت عـــيـــســـى بـ
ــيــــن الــــعــــام لــمــجــلــس  خــلــيــفــة األمــ
ــب رئـــيـــس  ــائــ ــالــــي نــ ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
ــاء مــجــلــس الــتــعــلــيــم  ــنـ مــجــلــس أمـ
البحرين  مــؤتــمــر  انــطــلــق  الــعــالــي، 
للذكاء  األول  االفتراضي  الــدولــي 
االصـــــطـــــنـــــاعـــــي الـــــــــــذي تـــنـــظـــمـــه 
الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــالـــمـــيـــة لـــلـــذكـــاء 
مركز  مــع  بالشراكة  االصطناعي، 
والتطوير  للبحوث  نــاصــر  الشيخ 
فـــي الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي الــتــابــع 
والــتــدريــب  للتأهيل  نــاصــر  لمركز 

المهني. 
وقــــــــــــد أعـــــــــربـــــــــت الــــشــــيــــخــــة 
ــن دعــــيــــج آل  ــ رنــــــا بـــنـــت عـــيـــســـى بـ
ــن شـــكـــرهـــا لــمــنــظــمــي  ــ خـــلـــيـــفـــة عـ
هــــذا الــمــؤتــمــر الـــــذي يــبــحــث في 
ومستقبل  لــحــاضــر  مــهــمــة  قــضــيــة 
ــدول والــمــجــتــمــعــات هــي الــذكــاء  الــ
ــلــــيــــم  االصــــــطــــــنــــــاعــــــي فــــــــي الــــتــــعــ
ــي األولــــى  ــادرة هـ ــبــ ــي مــ الـــعـــالـــي، فـ
بـــالـــشـــرق األوســــــــط فــــي مــنــاقــشــة 
ــال نــخــبــة  ــ ــذه الــقــضــيــة مــــن خـ ــ هـ
الدوليين  المتحدثين  خــيــرة  مــن 

والمتخصصين. 
واستعرضت األمين العام في 
التي  والمكاسب  الــفــوائــد  كلمتها 
يــحــقــقــهــا الـــــذكـــــاء االصـــطـــنـــاعـــي 
ــات الــتــعــلــيــم الــعــالــي  فــــي مـــؤســـسـ
ــات نـــــظـــــام الــــتــــدريــــس  ــقــ ــيــ ــبــ ــطــ وتــ
وال  وغيرها،  الذكية  والمحاضرات 
فيروس  جائحة  ظــروف  مع  سيما 
»كـــوفـــيـــد-19« ومـــا فرضته  كـــورونـــا 
والتعليم  احــتــرازيــة  ــراءات  إجــ مــن 
ــاء  ــذكــ الــ أن  ــة  مـــوضـــحـ ــد،  ــعــ بــ عــــن 
االصطناعي أصبح جزءًا ال يتجزأ 
سيما  وال  الجامعية،  الدراسة  من 
والتفاعل  الــبــحــوث،  مــجــاالت  فــي 
الــســمــعــي لــلــتــعــرف عــلــى الـــكـــام، 
وخصوصية البيانات، واالستجابة 
ــم  ــــاب، ودعــ ــــطـ ــة ألســـئـــلـــة الـ ــيــ اآللــ
الـــــطـــــاب الخــــتــــيــــار الـــــــدراســـــــات، 

وكذلك المساعدة اإلدارية.
وأشـــــــــــــــارت إلـــــــــى أنـــــــــه يـــمـــكـــن 
ــات تــطــبــيــق  ــعــ ــامــ ــجــ لـــلـــكـــلـــيـــات والــ
الذكاء االصطناعي في التدريس، 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي  أنــظــمــة  وأن 
تتيح التقاط مجموعة واسعة من 
يستطيع  مما  أكبر  بدقة  البيانات 
أنها تمكن من تحليل  البشر، كما 
الـــعـــديـــد والـــعـــديـــد مــــن الـــطـــاب، 
سواء كان هؤالء الطاب في فصل 
أو في  أو في هيئة طابية  دراســي 
مجموعة من المتقدمين، كما أن 

تقدم  االصطناعي  الذكاء  أنظمة 
مــاحــظــات واســتــنــتــاجــات مــمــتــازة 
بــســرعــة كــبــيــرة وبـــأقـــل كــلــفــة، وهــو 
ما يسهم في تعليم وتعلم وقرارات 

مؤسسية وإرشادات أكثر فاعلية.
ــي الــخــتــام عـــبـــرت األمــيــن  وفــ
المؤتمر  العام عن تمنياتها نجاح 
مهمة  ونتائج  بتوصيات  والخروج 
تــــســــهــــم فــــــي تـــمـــكـــيـــن مــــؤســــســــات 
التعليم من التوسع في تطبيقات 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي بــمــا يــدعــم 
الــمــســيــرة الــتــعــلــيــمــيــة والــنــهــوض 

بمخرجات التعليم.
ــور  ــتـ ــدكـ ــبــــه، قــــــدم الـ ــانــ ــــن جــ مـ
جـــاســـم حـــاجـــي رئـــيـــس الــمــؤتــمــر 
رئيس المجموعة العالمية للذكاء 
االصطناعي الشكر واالمتنان إلى 
عيسى  بنت  رنا  الشيخة  الدكتورة 
العام  األمين  آل خليفة  دعيج  بن 
لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي نــائــب 
ــاء مــجــلــس  ــ ــنـ ــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس أمـ
التعليم العالي، لرعايتها الكريمة 
للمؤتمر الذي تناول جوانب مهمة 
الذكاء االصطناعي  من تطبيقات 

في العملية التعليمية. 
ــاف أن أعـــمـــال الــمــؤتــمــر  ــ وأضـ
ركزت على تبادل التجارب وعرض 
ــات مـــن الـــــدول الــمــتــمــيــزة  ــدراســ الــ

ــقـــات الــــذكــــاء  ــيـ ــبـ فـــــي مــــجــــال تـــطـ
االصــطــنــاعــي وكــيــفــيــة االســتــفــادة 
ــيــــن  ــيــ ــمــ ــاديــ مـــنـــهـــا مــــــن قــــبــــل األكــ
واإلداريـــيـــن والــطــلــبــة، مــشــيــرًا إلى 
ــي ضــمــن  ــأتــ يــ الـــمـــؤتـــمـــر  هــــــذا  أن 
ــدأت بــمــؤتــمــر  ــ ســلــســلــة فــعــالــيــات بـ
الرياضة  في  االصطناعي  الــذكــاء 
تــحــت رعـــايـــة ســمــو الــشــيــخ خــالــد 
األول  النائب  خليفة  آل  حمد  بن 
للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس 
والــريــاضــة رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
األولمبية  اللجنة  رئيس  للرياضة 
االصطناعي  والــذكــاء  البحرينية، 
مجلس  رعاية  تحت  المحاكم  في 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
ــي، مـــؤكـــًدا أن هــذه  ــ فـــي إكــســبــو دبـ
الــســلــســلــة ســتــســتــمــر خـــال الــعــام 

القادم 2022.
أن  إلـــــــى  ــي  ــ ــاجـ ــ حـ د.  وأشــــــــــار 
المؤتمر عقد ثاث جلسات، حيث 
تناولت التجارب الدولية واألدوات 
تطبيقات  فــي  الــدولــيــة  والــحــلــول 
الذكاء االصطناعي في الجامعات، 
فــي  االصـــطـــنـــاعـــي  الـــــذكـــــاء  ودور 
الــخــدمــات الــحــكــومــيــة والــتــعــلــيــم، 
الــذكــاء  فــي  الــبــيــانــات  وخصوصية 
االصطناعي وأهميتها في التعليم 

العالي.

اأمي�ن ع�ام الت�عل�ي��م ال�ع��الي ترع�ى م�ؤتم�ر

ال�ب�ح�ري���ن الأول للذك���اء ال�س�طن�اع����ي

اســتــقــبــل الــشــيــخ هـــشـــام بن 
عــبــدالــرحــمــن آل خــلــيــفــة رئــيــس 
واإلدمـــان  العنف  مكافحة  لجنة 
بن محمد  الشيخ سلمان  )معًا(، 
الــرئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 
التنفيذي للمركز الوطني لألمن 
السيبراني وذلك في إطار تفعيل 
ــة الــمــجــتــمــعــيــة وتــوعــيــة  ــراكـ ــشـ الـ
ــور عــلــي  ــحـــضـ الـــــنـــــشء، وذلـــــــك بـ
معًا  برنامج  مدير  أميني  أحمد 
بــن حــاجــي مدير  أحــمــد  وعائشة 
إدارة المتابعة والتثقيف بالمركز 

الوطني لألمن السيبراني.
ــاء رحـــب  ــقــ ــلــ ــة الــ ــ ــدايـ ــ وفــــــي بـ
ــًا( بــالــرئــيــس  ــعــ ــيـــس لــجــنــة )مــ رئـ
التنفيذي للمركز الوطني لألمن 
المركز  بــدور  مشيدًا  السيبراني، 
في تقدم مملكة البحرين عالميًا 
األمــن  جــاهــزيــة  نــضــوج  وتحقيق 
السيبراني بحسب تقرير االتحاد 
 ،)ITU( ــــاالت  ــــصـ ــــاتـ لـ الــــــدولــــــي 

وتكنولوجيا  االتــصــاالت  وتنمية 
الــمــعــلــومــات والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

لاتصاالت.
كـــــمـــــا تـــــــم خـــــــــال الـــــلـــــقـــــاء، 
ذات  المواضيع  من  مناقشة عدد 
في  تمثلت  الــمــشــتــرك  االهــتــمــام 
اســتــعــراض مــنــهــج )مـــعـــًا( لألمن 
ــرانـــي الـــــــذي تــــم إعـــــــداده  ــبـ ــيـ الـــسـ
ــبــل فــريــق عــمــل مــكــون من  مـــن ِق
برنامج  فــي  المناهج  أخصائيي 
)معًا( والمعنيين بإدارة المتابعة 
ــز الـــوطـــنـــي  ــالـــمـــركـ والـــتـــثـــقـــيـــف بـ
لألمن السيبراني، حيث يعد هذا 
على  نوعه  من  األول  هو  المنهج 
وسيتم  البحرين  مملكة  مستوى 
ــة تــطــبــيــق  ــيــ اعــــتــــمــــاده ضـــمـــن آلــ
مــنــهــج بــرنــامــج )مـــعـــًا( الــتــوعــوي 
ــي مـــــــدارس مــمــلــكــة الــبــحــريــن  فــ
لــيــتــنــاســب مــــع طــلــبــة الــمــرحــلــة 

االبتدائية.
ويــــــــهــــــــدف الـــــمـــــنـــــهـــــج، إلـــــى 

األمــن  بمفاهيم  الطلبة  تعريف 
الـــســـيـــبـــرانـــي ومــــخــــاطــــره ومــــدى 
وقراراتهم  سلوكياتهم  في  تأثيره 
المخاطر  مــن  األطـــفـــال  ووقـــايـــة 
ــد يــتــعــرضــون لــهــا خــال  الـــتـــي قـ

الرقمية  األجـــهـــزة  اســتــخــدامــهــم 
واأللـــعـــاب اإللــكــتــرونــيــة ووســائــل 
االتـــــصـــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، كــمــا 
أولـــيـــاء  دور  تــفــعــيــل  ــي  فــ يــســهــم 
األمور في المتابعة والرقابة على 

لإلنترنت  األطــفــال  استخدامات 
ــاط الـــعـــائـــلـــي  ــشــ ــنــ مـــــن خــــــال الــ
الــمــرفــق بــــالــــدروس، حــيــث تــقــرر 
اعتبارا  الجديد  المنهج  تطبيق 

من الفصل الدراسي القادم.

الأول من نوعه على م�صتوى البحرين..

 اعتماد منهج )معا( لتعريف طلبة المدار�س بمفاهيم الأمن ال�سيبراني

} رئيس لجنة »معا« يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لألمن السيبراني.

في إطار تكثيف الحمات التفتيشية أعلنت 
في  ــًا  إداريــ غلًقا  مطعمين  إغـــاق  الصحة  وزارة 
محافظة العاصمة مساء يوم الجمعة الماضي، 
لمخالفتهما اإلجراءات االحترازية واالشتراطات 
)كوفيد-19(،  كورونا  لفيروس  للتصدي  المعلنة 
الــمــدرجــة تــحــت الــمــســتــوى األصــفــر ضــمــن آلية 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، 
حيث تم اتخاذ اإلجراءات الازمة إلحالة هذين 

المطعمين إلى الجهات القانونية.
التي  التفتيشية  الــزيــارات  ذلــك خــال  جــاء 
الــداخــلــيــة،  وزارة  مــع  والتنسيق  بــالــتــعــاون  تــمــت 
وهيئة  والــســيــاحــة،  والـــتـــجـــارة  الــصــنــاعــة  ووزارة 
تكثيف  إطار  والمعارض، في  للسياحة  البحرين 
الــتــأكــد  إلـــى  تــهــدف  الــتــي  التفتيشية  الـــزيـــارات 
بـــاالشـــتـــراطـــات الصحية  الــمــنــشــآت  ــزام  ــتـ الـ مـــن 

األصفر  المستوى  ضمن  المدرجة  واإلجــــراءات 
ــارة الــضــوئــيــة لــمــســتــوى انــتــشــار  ــ وفـــق آلــيــة اإلشــ

فيروس كورونا.
وقد قام مفتشو الجهات المعنية برصد عدد 
من المخالفات خال الزيارات التفتيشية، حيث 
والمقاهي  المطاعم  من  منشأة   193 زيــارة  تمت 
وتم مخالفة 17 منها لعدم االلتزام باإلجراءات 
االحترازية، وتم اتخاذ اإلجراءات الازمة إلحالة 

المخالف منها إلى الجهات القانونية.
الجميع  الصحة  وزارة  إلى جانب ذلك دعت 
إلـــى مــواصــلــة االلـــتـــزام والــتــحــلــي بــالــمــســؤولــيــة 
أو  الــفــوري عــن أي مخالفات  واإلبــــاغ  الــعــالــيــة، 
تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه الخطوات 
من  للحد  العامة  الصحة  لتأمين  تأتي  المهمة 
انتشار الفيروس وضمان صحة وسامة الجميع.

لمخالفة اإجراءات الم�صتوى الأ�صفر

اإغ�اق مطعمي�ن واإحال�ة 17 مطعم�ا ومقه�ى اإل�ى الجه�ات القان�ني�ة
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ما بعد م�ؤتمر »خطاب �آمن.. 

فكر معتدل«

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

في مملكة البحرين، وصلنا وهلل الحمد إلى مرحلة النجاح 
أوجه  أو  المالحظات،  بعض  وإن شابها  كثيرة،  أمــور  في  والتميز 
قــصــور بــســيــطــة، إال أنــهــا ال تــلــغــي الــنــجــاح الــجــمــيــل، والــجــهــود 
إعــدادا  األمــر،  مسؤولية  به  أنيطت  من  بها  قــام  التي  المخلصة 

وتنظيما، وعمال وتنفيذا.
دورهــم  ومنصات،  أشــخــاص  بعض  هناك  أن  نــدرك  أن  علينا 
وتقزيم  »التحلطم«،  وتــرويــج  الــمــالحــظــات«  »تضخيم  فــي  فقط 
ــان نــوعــه، وتــســلــيــط الــضــوء والــنــقــد عــلــى مسألة  ــا كـ اإلنـــجـــاز أيـ

هامشية، ألسباب عديدة باتت معروفة. 
أمـــثـــال تــلــك الــمــنــصــات لـــن تــنــتــهــي أســالــيــبــهــا، ولـــن تتوقف 
المؤسسة  على  مسبقة،  مــواقــف  ألصحابها  مـــادام  مــمــارســاتــهــا، 
عدم  عليهم  رد  أفــضــل  أن  ونـــرى  فيها،  شخصيات  أو  المنظمة، 
الذي  »التحلطم«  من  والــوعــي  الــخــارج«،  »نقدهم  في  مسايرتهم 
يــقــومــون بـــه، تــحــت غــطــاء وســتــار الــنــقــد الــمــســؤول والمصلحة 

العامة. 
من هنا، ومن هذا المنطلق، فإن نجاح مؤتمر »خطاب آمن.. 
اإلســالمــيــة  والـــشـــؤون  الــعــدل  وزارة  الــــذي نظمته  مــعــتــدل«  فــكــر 
واألوقاف يجب أن يتبعه منهجية ما بعد المؤتمر، بتشكيل لجان 
متابعة وتقييم وتقويم.. ذلك أن ما بعد المؤتمر ليس مسؤولية 

الوزارة وحدها، ولكنها مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.
آل  علي  بن  الشيخ خالد  وأكــده  إليه  أشــار  ما  بالتمام  وهــذا 
على  المبني  الرشيد  الديني  الخطاب  »إن  الــعــدل:  وزيــر  خليفة 
الوعي الفكري المعتدل يعد من أهم دعائم المجتمع واستقراره 
من  العقول  في حفظ  ُيسهم  الفكري  األمــن  تعزيز  وإن  وأمــنــه.. 
االنفالت الفكري، والتطرف الديني، وُتحمى المكتسبات، وتزدهر 
الــمــجــتــمــعــات.. كــصــمــام أمـــان أمـــام الــفــكــر الــمــنــحــرف والــســلــوك 
الطريق  وقطع  التنمية  لتعطيل مسيرة  يسعى  الذي  المتطرف 
والتنمية  التقدم  مزيد من  أجل  والفاعلين من  المنجزين  على 

لمجتمعاتهم وأوطانهم وأمتهم«.
ربما من المفيد هنا أن نشير في السياق ذاته إلى الحديث 
حــــول تــهــنــئــة اإلخـــــوة الــمــســيــحــيــيــن بــأعــيــادهــم، فـــي وطــــن يــعــزز 
التسامح والتعايش، ويؤمن بالوسيطة، واحترام اآلخر، من دون 
التخلي عن الثوابت الوطنية والدينية واإلنسانية، وهو ما أشار 
إليه األستاذ »أنور عبدالرحمن« رئيس تحرير أخبار الخليج في 

مقاله السنوي في هذه المناسبة.
في األيام الماضية شهدنا بعض خطابات، سواء كان بعضها 
أو منصات أخــرى، تتحدث بفكر متشدد حول  في منبر الجمعة 
تهنئة اإلخوة المسيحيين بعيدهم، وربما تقول ما يخالف نهج 
المجتمع، ويخرج عن الخطاب الذي يعلي من الهمة اإلنسانية 
للعمل والعطاء واإلنتاج والتطوير والتنمية.. خطاب يقوم على 
والتطرف،  الغلو  فكر  ويــواجــه  والتسامح،  واالعــتــدال  الوسطية 

ويعزز ثقافة الحوار.. كما ذكر وزير العدل.
المتعلقة  كتلك  المؤتمر،  في  جــاءت  وحيوية  عديدة  نقاط 
وإرشـــادهـــم،  الــشــبــاب  وتــوعــيــة  وفـــي اإلعــــالم  والــتــربــيــة،  بالتعليم 
العالقة،  ذات  الـــوزارات  بين  بالتعاون  األســريــة  التوعية  وتكثيف 

ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق االستقرار األسري. 
الــمــؤتــمــر،  تنظيم  مــســؤولــيــة  فــي  الــعــدل  وزارة  نجحت  لــقــد 
ويبقى اآلن دور الجميع فيما هو ما بعد المؤتمر.. وذات المسألة 
تتعلق بكل المشاريع الناجحة التي تنجزها مملكة البحرين في 
تشويه  على  دأبــت  منصات وشخصيات  بعض  ولكن  أي مؤسسة، 
إنــجــاز، ومــمــارســة اإلرهــــاب اإلعــالمــي عــلــى جــهــود العاملين  أي 
المخلصين.. وهنا يجب أن نعي ونحذر من ممارساتهم، فهؤالء 

ال يمارسون خطابا آمنا، وال يؤمنون بفكر معتدل.

اإلدارة  عــــــــام  مـــــديـــــر  أكــــــــد 
ــل  ــيـ ــأهـ ــتـ ــة لـــــإصـــــالح والـ ــامــ ــعــ الــ
كــافــة  بــاتــخــاذ  قــامــت  اإلدارة  أن 
تــضــمــن تهيئة  الــتــي  اإلجــــــراءات 
الــــظــــروف وتـــقـــديـــم الــتــســهــيــالت 
ــن أجــــــل تــمــكــيــن  ــ ــة مـ ــوبـ ــلـ ــطـ ــمـ الـ
النزالء المسجلين في  مختلف 
اداء  مـــن  ــيــــة،  الــــدراســ الـــمـــراحـــل 
للفصل  الــنــهــائــيــة  االمــتــحــانــات 
بالتعاون  األول  وذلــك  الــدراســي 
المعنية  اإلدارة  مــع  والــتــنــســيــق 

بوزارة التربية والتعليم. 
اإلدارة  ــام  ــ عــ ــر  مــــديــ وأشــــــــار 
إلى  والتأهيل  لــإصــالح  العامة 

تــذلــيــل  عــلــى  عــمــلــت  اإلدارة  أن 
تيسير  أجــل  من  المعوقات  كافة 
إجراءات التسجيل وتوفير الكتب 
االمتحانات،  وتقديم  الــدراســيــة 
فـــي إطـــــار تــوفــيــر حـــق الــتــعــلــيــم 
لجميع النزالء ومواصلة مشوار 
التحصيل العلمي والسماح لهم 
والمشاركة  االمــتــحــانــات  بــتــأديــة 
فيها وفقًا لألنظمة المتبعة بما 
يسهم في صقل وتنمية مواهبهم 
بما  العلمي  مستواهم  وتحسين 
انتهاء  بعد  بالنفع  عليهم  يعود 
مدة محكوميتهم تمهيدا إلعادة 

دمجهم في المجتمع.

اســتــقــبــلــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــنـــة والــــخــــدمــــات 
الصحية وفدًا رسميًا من جمهورية 
قــيــرغــيــزســتــان يـــضـــم مــســتــشــاري 
ــيـــس جـــمـــهـــوريـــة قــيــرغــيــزســتــان  رئـ
ــم  ــهـ ــارتـ الـــصـــديـــقـــة، بـــمـــنـــاســـبـــة زيـ
إطار  وذلك في  البحرين،  لمملكة 
المملكة في  االطــالع على تجربة 
لتتبع  االلكتروني  النظام  تطبيق 

وتعقب سلسلة توريد األدوية.
الــصــدد استعرضت  وفــي هــذا 
ــيــــذي لــلــهــيــئــة  ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الجالهمة  عذبي  مريم  الــدكــتــورة 
ــع كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاري الـــتـــحـــول  ــ مـ
االقتصادية  واإلصالحات  الرقمي 
ــــك  ــيـ ــ ــربـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الـــــــبـــــــروفـــــــيـــــــســـــــور سـ
للرعاية  ومستشار  دجومابيكوف 
ــة رئــــــيــــــس مـــســـتـــشـــفـــى  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ
المركزي  قيرغيزستان  جمهورية 
أخـــصـــائـــي جـــراحـــة الـــعـــظـــام وزيـــر 
ــيـــات تسجيل  آلـ ــبـــق  األسـ الــصــحــة 
األدوية وتطبيق نظام تتبع الدواء 

الذي تطبقه الهيئة.
وأوضحت الدكتورة الجالهمة 
النظام  تطبيق  فــي  الــعــمــل  مــســار 
توريد  لتتبع  الشامل  االلكتروني 
فــي المصنع  إنــتــاجــه  الـــــدواء مــن 
حــتــى وصـــولـــه إلـــى الــمــريــض بما 
يــضــمــن عـــدم دخــــول أدويــــة مـــزورة 
ــبـــحـــريـــن وكـــذلـــك  إلـــــى مــمــلــكــة الـ
لـــضـــمـــان صـــــرف الـــــــــدواء بــحــســب 
بــمــا فيها  الــمــطــلــوبــة  اإلجـــــــراءات 
حيث  للرقابة،  الخاضعة  األدويـــة 
لتنفيذ   »MVC« شركة  اختيار  تم 

المشروع. 
ــريـــم  ــورة مـ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ وأشــــــــــــادت الــ
الجالهمة بقرار المجلس األعلى 
لــلــصــحــة تــنــفــيــذ مــثــل هــــذا الــحــل 
 MVC شــــركــــة  وكــــــــون  الـــمـــتـــطـــور 
ــيـــة، حـــيـــث يــمــكــن  ــنـ ــة بـــحـــريـ ــركــ شــ
لــلــمــنــظــمــيــن الــتــحــقــق مـــن صحة 

الــمــنــتــجــات لــمــنــع الـــتـــزويـــر، كما 
البيع بالتجزئة  يمكن لصيدليات 
المنتجات  مــســح  والمستشفيات 
من  للتحقق  صرفها  قبل  ضوئيًا 
قاعدة البيانات التي ستعمل على 
ــة الــــمــــرضــــى مــن  تــحــســيــن ســــالمــ
ــاء الــطــبــيــة  خــــالل تــقــلــيــل األخــــطــ

وتحسين دقة عمليات الصيدلة.
وقـــــد أعـــــــرب وفـــــد جــمــهــوريــة 
وتقديره  شــكــره  عــن  قيرغيزستان 
دور  مثمنين  االســتــقــبــال؛  لحسن 
الــهــيــئــة فـــي نــشــر ضـــمـــان ســالمــة 
األدويـــــة فـــي إطــــار حـــرص مملكة 
ــفــــظ صــحــة  ــى حــ ــلــ ــن عــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ

ــع مــــــن خــــالل  ــيــ ــمــ وســــــالمــــــة الــــجــ
تطبيق أفضل الممارسات الدولية 
واالســتــفــادة  الصحي  المجال  فــي 
تقدمه  وما  المعلومات  تقنية  من 
ــــول مــتــقــدمــة  ــلـ ــ ــــن خـــــيـــــارات وحـ مـ
ــة الـــقـــطـــاع  وتـــســـخـــيـــرهـــا لــــخــــدمــ

الصحي.

إطــالق  بــشــدة  وتستنكر  البحرين  مملكة  خــارجــيــة  وزارة  أدانـــت 
المليشيا الحوثية اإلرهابية مقذوفات تجاه مدينتي نجران وجازان 
من  اثنين  وفــاة  إلــى  أدى  ما  الشقيقة،  السعودية  العربية  بالمملكة 
المدنيين سعودي ويمني في مدينة جازان وإصابة آخرين، معربة عن 
الضحايا ولحكومتي  وذوي  البحرين ومواساتها ألسر  تعازي مملكة 
الشفاء  متمنية  اليمنية،  والجمهورية  السعودية  العربية  المملكة 

العاجل للمصابين.
شقيقتها  مــع  البحرين  مملكة  تضامن  الخارجية  وزارة  وتــؤكــد 
إجـــراءات  مــن  تتخذه  مــا  لكل  ودعــمــهــا  الــســعــوديــة  العربية  المملكة 
المجتمع  داعية  أراضيها،  وسالمة  واستقرارها  أمنها  على  للحفاظ 
الــدولــي إلــى إدانـــة هــذه االعــتــداءات اإلرهــابــيــة اآلثــمــة التي ترتكبها 
للقانون  صــارخ  انتهاك  في  وممنهج  متعمد  بشكل  الحوثي  مليشيا 

الدولي اإلنساني.

وكـــــــــــــان الــــــبــــــرنــــــامــــــج قـــد 
ــلــــق فـــــي الــــثــــامــــن عــشــر  انــــطــ
ــاضـــي، عبر  ــمـ مـــن نــوفــمــبــر الـ
االتـــــــصـــــــال الـــــمـــــرئـــــي، حــيــث 
استضاف على مدى 5 لقاءات 
المؤلفين  مــن  نخبة  مباشرة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن الســـتـــعـــراض 
وتسليط  الفكرية،  إنتاجاتهم 
ــم الـــمـــحـــاور  ــ الــــضــــوء عـــلـــى أهـ
ــتـــي تــضــمــنــتــهــا مــؤلــفــاتــهــم  الـ
بشكل  لــلــجــمــهــور  وتــقــديــمــهــا 
مــبــاشــر ومــخــتــصــر، مــا يسهم 
فـــي تــعــزيــز الـــوعـــي الــســيــاســي 
لــلــجــمــهــور الـــمـــســـتـــهـــدف مــن 

كافة فئات المجتمع.
الديري  الــدكــتــورة  وأكـــدت 
فـــي لــقــائــهــا أن كــتــابــهــا ســّلــط 
الــــضــــوء عـــلـــى الــــصــــورة الــتــي 
ظهرت بها المرأة في اإلعالم 
يعكس  بما  تطورها،  ومراحل 
الهيئة الحقيقية لدور المرأة 
البحرينية الحضاري، ويدعم 
مــســيــرتــهــا فـــي الــمــشــاركــة في 

بناء المجتمع.
الدكتورة  استعرضت  كما 
الـــديـــري مــحــتــويــات الــكــتــاب، 
ــنـــه مـــــن مـــبـــاحـــث  ومـــــــا تـــضـــمـ
تــتــحــدث عــن مسيرة  وفــصــول 
العقود  في  البحرينية  المرأة 
الـــمـــاضـــيـــة، ومــــا حــقــقــتــه من 
إنجازات ونجاحات استثنائية 
ــام  ــمـ ــتـ جــعــلــتــهــا مــــوضــــع االهـ
ــلـــف  ــتـ والــــــعــــــنــــــايــــــة مــــــــن مـــخـ
وســـــائـــــل اإلعـــــــــالم الــمــحــلــيــة 
والــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، وهـــو ما 
ــورة الــحــضــاريــة  ــصــ يــعــكــس الــ
تقوم  ومـــا  الــبــحــريــن  لمملكة 
المستوى  عــلــى  بــه مــن جــهــد 
الــرســمــي والــتــشــريــعــي لــدعــم 
مختلف  في  وتمكينها  المرأة 

المجاالت.
وكـــان بــرنــامــج »قــــراءة في 
كتاب« قد استضاف في لقائه 
خالد  الــشــيــخ  الــدكــتــور  األول 
بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة عــبــر 
في  االنتخابات  »مئوية  كتابه 
الدكتور  كان  فيما  البحرين«، 
اللقاء  ضيف  الصديقي  علي 

ــي مــــــن خــــــــالل كـــتـــابـــه  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــام الـــقـــانـــونـــي  ــنــــظــ »تـــــاريـــــخ الــ
فـــي الـــبـــحـــريـــن«، وفــــي الــلــقــاء 
الــثــالــث اســتــضــاف الــبــرنــامــج 
الباحث األستاذ علي العرادي 
)تفويض  كتابه  عن  للحديث 
ــي:  ــعـ ــريـ ــشـ ــتـ االخـــــتـــــصـــــاص الـ
في  تحليلية  تأصيلية  دراســة 
الدستور البحريني والدساتير 

المقارنة(.
أمـــــــــــا األســـــــــــتـــــــــــاذة مـــنـــى 
الـــزايـــد فــاســتــعــرضــت كــتــابــهــا 
والمراسم  البروتوكول  )دليل 
للبرلمانيين والدبلوماسيين( 
في اللقاء الرابع، وفي اللقاء 
ــــس واألخـــــــيـــــــر حــلــت  ــامـ ــ ــخـ ــ الـ
ــري  ــديــ ــة الــ ــ ــوريـ ــ ــورة حـ ــ ــتـ ــ ــــدكـ الـ
ــى الـــــبـــــرنـــــامـــــج  ــ ــلــ ــ ــة عــ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ضـ
)الــمــرأة  كتابها  عــن  للحديث 
اإلعـــالم(.  أيقونة  البحرينية 
تعزيز  إلــى  البرنامج  ويــهــدف 
ــراء  ــ الـــثـــقـــافـــة الــســيــاســيــة وإثــ
الــمــجــتــمــع بــالــمــعــلــومــات من 
خــــالل الـــمـــؤلـــفـــات الــوطــنــيــة، 
والكتاب  المؤلفين  وتشجيع 
ـــرار بــالــبــحــوث  ــمـ ــتــ عـــلـــى االســ
المتعلقة  العلمية  والدراسات 
وتوعية  والــقــانــون،  بالسياسة 
الــــــمــــــشــــــاركــــــيــــــن بـــمـــخـــتـــلـــف 
الــــــــجــــــــوانــــــــب الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة 
والوطنية في مسيرة المملكة 
الــديــمــقــراطــيــة والــحــضــاريــة، 
ــواء حــواريــة هــادفــة  وخــلــق أجــ
لـــتـــنـــمـــيـــة الــــفــــكــــر الـــســـيـــاســـي 

وتبادل الخبرات واآلراء.
ويأتي هذا البرنامج ضمن 
سلسلة البرامج التوعوية التي 
رفع  بــهــدف  المعهد،  ينفذها 
الــوعــي الــســيــاســي والــمــعــرفــي 
والـــديـــمـــقـــراطـــي والـــمـــشـــاركـــة 
ــة لـــــــــدى مـــخـــتـــلـــف  ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ الــ
بحسب  المستهدفة،  الفئات 
ــاء فــــي مــــرســــوم إنـــشـــاء  ــ ــا جـ مــ
أهــداف  مــع  وتــوافــقــًا  المعهد، 
الشاملة  التنموية  الــمــســيــرة 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــمــمــلــكــة في 
العهد الزاهر لحضرة صاحب 

الجاللة الملك المفدى.

في  »قراءة  يختتم  ال�سيا�سية«  »التنمية 

كتاب« 2 بم�ساركة خم�سة م�ؤلفين بحرينيين

اخــتــتــم مــعــهــد الــبــحــريــن لــلــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة، يــوم 
فــعــالــيــات النسخة  الـــجـــاري، آخـــر  الــخــمــيــس 23 ديــســمــبــر 
الثانية من برنامج »قراءة في كتاب«، حيث استضاف عضو 
مجلس األمناء الدكتورة حورية الديري، لمناقشة كتابها 
»المرأة البحرينية أيقونة اإلعالم«، الصادر عن المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر.

الـــشـــورى خــــالل جلسته  يــنــاقــش مــجــلــس 
الــحــاديــة عــشــرة فــي دور االنــعــقــاد الـــرابـــع من 
الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــخــامــس الــيــوم )األحـــد( 
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطني، بخصوص المرسوم بقانون رقم )24( 
القانون  من   )13( الــمــادة  بتعديل   2021 لسنة 
رقم )18( لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير 

البديلة.
مرسوم  أن  تقريرها  في  اللجنة  وأوضحت 
القانون يهدف إلى منح الجهة المعنية بوزارة 
الداخلية المرونة والقدرة على تقدير ومواءمة 
بالمحكوم عليهم  الخاصة  واألوضاع  الظروف 

كما  الــمــجــتــمــعــيــة،  أو  الــشــخــصــيــة  وظـــروفـــهـــم 
أن الــمــرســوم يــتــمــاشــى مـــع الــتــطــور الــحــديــث 
الحالية  اإلصــالحــيــة  للمنظومة  والــمــســتــمــر 
مــن خـــالل االلـــتـــزام بــمــبــادئ حــقــوق اإلنــســان، 
والعمل  التشتت  مــن  األســــرة  عــلــى  والــحــفــاظ 
على إصالح المحكوم عليه من خالل إدماجه 
فـــي الــمــجــتــمــع مـــرة أخــــرى مـــن دون اإلخـــالل 

باألمن والمصلحة العامة.
ذاتها  الجلسة  المجلس خالل  كما يبحث 
والقانونية،  التشريعية  الــشــؤون  لجنـة  تقرير 
الــمــادة )11( من  قــانــون بتعديل  حــول مــشــروع 
قــانــون الــخــدمــة الــمــدنــيــة الـــصـــادر بــالــمــرســوم 

قانون  ومشروع   ،2010 لسنة   )48( رقم  بقانون 
من   )11( الــمــادة  مــن  الثانية  الــفــقــرة  بتعديل 
قــانــون الــخــدمــة الــمــدنــيــة الـــصـــادر بــالــمــرســوم 
إلى  باإلضافة   ،2010 لسنة   )48( رقــم  بقانون 
االقتراح  الخدمات حول  تقرير لجنة  مناقشة 
بقانون  المرسوم  أحكام  بتعديل بعض  بقانون 
رقم )7( لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب 
المقدم من األعضاء:  األسنان،  البشري وطب 
وعبدالرحمن  العريض،  سالم  أحمد  الدكتور 
مــحــمــد جــمــشــيــر، ودرويــــــش أحـــمـــد الــمــنــاعــي، 
والـــدكـــتـــور مــحــمــد عــلــي حــســن، ومــنــى يــوســف 

المؤيد.

»ال�س�رى« يناق�ش تعديل »العق�بات والتدابير البديلة« الي�م

»االإ�سالح والتاأهيل«:  الت�سهيل للنزالء الم�سجلين  اأداء امتحاناتهم

وف�����د ق���رغ���ي���زي ي��ط��ل��ع ع���ل���ى ت���ج���رب���ة ال���ب���ح���ري���ن ف��ي 

ت��ط��ب��ي��ق ال���ب���رن���ام���ج االإل����ك����ت����رون����ي ل��ت��ت��ب��ع ال������دواء

} د. مريم الجالهمة تستقبل وفدًا رسميًا من جمهورية قيرغيزستان.

الح�ثيي�ن  اإط�الق  تدي�ن  الخارجي�ة 

م���ق���ذوف���ات ت���ج���اه ال�����س��ع���دي��ة

وقفات

* مؤخرا فازت مؤسسة انجاز البحرين بجائزة أفضل شركة 
لعام 2021 على مستوى الوطن العربي، في فئة المدارس الثانوية، 
وذلك في النسخة الخامسة عشر من المسابقة االقليمية لريادة 
عضو  الــعــرب  انــجــاز  مــؤســســة  نظمتها  الــتــي  الشبابية  األعــمــال 
جونيور اتشيفمنت العالمية، هي أكبر منظمة غير ربحية لتعليم 

إدارة األعمال في العالم.
الــهــام،  االنــجــاز  هــذا  على  إنــجــاز  نهنئ  أن  إال  هنا  يسعنا  ال 
بنت  حصة  الشيخة  سمو  المبدعة  قــيــادة  تحت  تحقق  والـــذي 
خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة انجاز البحرين، فهذا الفوز 
إنــمــا يــضــاف إلــى رصــيــد المملكة الــحــافــل بــالــنــجــاحــات، والــذي  

يعكس صورتها المشرفة والمشرقة أمام العالم أجمع.
* حذرت اختصاصية التغذية العالجية نائب رئيس جمعية 
أصدقاء الصحة اريج السعد من مخاطر ارتفاع معدالت اإلصابة 
وباء  انتشار  ظل  في  وتفاقمها  تحديدا،  األطفال  بين  بالسمنة 
كــوفــيــد وتــبــعــاتــه الــســلــبــيــة عــلــى األنــظــمــة الــغــذائــيــة واالقــتــصــاد 
والحياة اليومية، موضحة بأن تقديرات منظمة الصحة العالمية 
أنه في عام 2020 كان هناك 39 مليون طفل دون سن  تشير إلى 

الخامسة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
تحديا  يمثل  إنــمــا  الــعــالــم  أطــفــال  بــيــن  السمنة  انــتــشــار  ان 
كبيرا يضاف إلى التحديات األخرى العديدة التي خلقتها تلك 
ــد لــنــا مــن مــواجــهــتــه مبكرا،  الــجــائــحــة عــلــى الــعــالــم أجــمــع، والبـ
قبل استفحاله بدرجة ال يمكن معها السيطرة عليه، من خالل 
فريسة  وأنفسهم  أبناءهم  تركوا  الذين  اآلبــاء  بين  التوعية  نشر 
الكروش  بروز  نتيجتها  كان  لساعات طوال  االلكترونية  لألجهزة 
وتــفــاقــم فــي أرقـــام الــمــيــزان، وهــو أمــر يمثل خــطــورة كبيرة على 
دور  أن يكون هناك  النفسية، كما يجب  البدنية وكذلك  الصحة 
التربية والتعليم ولوسائل  وزارة  في ذلك لجهات عدة من بينها 

اإلعالم بكافة صورها.
منتسبي  مــن  عطية  السيد  عــبــداهلل  ثــانــي  الــمــالزم  * سجل 
ــوك الــعــالــمــيــة  ــ الـــحـــرس الــمــلــكــي رقــمــا عــالــمــيــا فـــي مـــاراثـــون أدنـ
في  الرقم  وتسجيل  المتحدة  العربية  اإلمــارات  بدولة  بأبوظبي 

موسوعة غينيس لألرقام القياسية.
هنيئا لمملكتنا هذا االنجاز الرياضي العالمي، والذي يمثل 
شرفا كبيرا وحضورا مميزا لها من خالل ما تضمه من طاقات 

بشرية مبدعة.
* تفضل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسي آل 
إلى  جاللته  وتقدير  شكر  بتوجيه  المفدى  البالد  عاهل  خليفة 
ما  على  والتعليم  التربية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 
في  المشارك  المملكة  وفــد  ترؤسه  خــالل  خيرة  من جهود  بذله 
واألربعين  الحادية  دورتــه  في  اليونسكو  لمنظمة  العام  المؤتمر 
والتي تكللت بفوز البحرين بعضوية مكتب التربية الدولي التابع 

لهذه المنظمة.
الــهــام الــذي  الــوزيــر على هــذا االنــجــاز  نــبــارك لسعادة  ونحن 
والتعليم  التربية  قطاع  صعيد  على  البحرين  مكانة  على  يؤكد 
عالميا ويعكس السمعة الطيبة التي تتمتع بها في هذا المجال.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

ال��م��ح��اف��ظ��ة ال��ج��ن���ب��ي��ة ت��خ��ت��ت��م ف��ع��ال��ي��ات 

مجتمعي ح�����س���ر  و���س��ط  ال���ط��ن��ي��ة  االأع����ي����اد 

ــة  ــافــــظــ ــمــــحــ ــــت الــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ اخـ
الجنوبية فعالياتها التي أقيمت 
احــتــفــاالت مملكة  مـــع  تــزامــنــًا 
الــبــحــريــن بــأعــيــادهــا الــوطــنــيــة، 
وذكــــــرى تـــولـــي حـــضـــرة صــاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى 
لمقاليد الحكم، باإلضافة إلى 
الــمــســابــقــة اإلذاعـــيـــة الــوطــنــيــة 
الـــتـــي حــقــقــت نـــجـــاحـــًا بـــاهـــرًا 
بــمــشــاركــة وتــفــاعــل حـــوالـــي 10 
مــع  بــــالــــتــــعــــاون  ــخـــص  شـ آالف 
اإلدارة العامة لإعالم والثقافة 
األمنية بوزارة الداخلية وإذاعة 
منصات  خــالل  ومــن  البحرين، 
التواصل االجتماعي والتطبيق 
الجنوبية،  للمحافظة  الــذكــي 
حــيــث تــضــمــنــت مـــحـــاور أســئــلــة 
ــات  ــبــ ــســ ــتــ ــكــ ــمــ الـــــمـــــســـــابـــــقـــــة الــ
الــتــاريــخــيــة والــحــضــاريــة الــتــي 
تزخر بها المحافظة الجنوبية، 
كــمــا أقــامــت الــمــحــافــظــة حفاًل 
لتوزيع الجوائز على المشاركين 

الفائزين في المسابقات. 
وقـــــــد تـــضـــمـــنـــت فـــعـــالـــيـــات 
تحت  أقيمت  والتي  المحافظة 
بن  خليفة  الشيخ  سمو  رعــايــة 
آل خــلــيــفــة  بــــن خــلــيــفــة  ــي  ــلـ عـ
الجنوبية  المحافظة  محافظ 
فـــي مختلف  بــرنــامــجــًا شـــامـــاًل 
مــــنــــاطــــق الــــمــــحــــافــــظــــة، وفــــي 
المتنقلة  الــعــرضــة  مــقــدمــتــهــا 
الــتــي أقــيــمــت فــي عــــّدة مناطق 
والـــزالق ومدينة  الــرفــاع  شملت 
احتفال  إلى  باإلضافة  خليفة، 
وطــنــي ألهـــالـــي مــديــنــة عيسى 
ــعــــاون بــيــن  ــتــ ــالــ والـــــــــذي جــــــاء بــ
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة ونــــادي 
أهلية  بمشاركة  عيسى،  مدينة 
متميزة عّبرت عن معاني الوالء 
لــقــيــادة جــاللــة الملك  والــحــب 

المفدى الحكيمة والوطن .
ــــت الــمــحــافــظــة  ــامـ ــ كـــمـــا أقـ
بمجمع  الــتــاريــخــي  الــمــعــرض 

وادي السيل والذي اشتمل على 
مجموعة من الصور التاريخية 
لـــمـــديـــنـــة الــــــرفــــــاع والـــمـــعـــالـــم 
ــي الــمــحــافــظــة  ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة فـ
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة والــــمــــقــــتــــنــــيــــات 
ــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــيـــديـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
ــة »فــــــرحــــــة األطــــــفــــــال«  ــيــ ــالــ ــعــ فــ
والتي  الزالق سبرنغز،  بمشروع 
تــضــمــنــت مـــســـابـــقـــات وأنــشــطــة 
ــاب تــرفــيــهــيــة مــخــصــصــة  ــ ــعـ ــ وألـ
لــألطــفــال، إلـــى جــانــب األلــعــاب 

النارية في شارع 16 ديسمبر.
تــــــــــأتــــــــــي إقــــــــــــامــــــــــــة هــــــــذه 
الــمــتــمــيــزة ضمن  الــفــعــالــيــات 

الجنوبية  المحافظة  حــرص 
المجتمعية  الــمــشــاركــة  عــلــى 
والـــوطـــنـــيـــة بـــهـــذه الــمــنــاســبــة، 
ــــك مـــن خــــالل تــعــزيــز دور  وذلـ
وترسيخ  المجتمعية  الشراكة 
الوطني  والوالء  االنتماء  قيم 
ــق مـــــــع مـــخـــتـــلـــف  ــيــ ــســ ــنــ ــتــ ــالــ بــ
والحكومية  األمنية  الجهات 
وعدد من مؤسسات المجتمع 
ــانـــب تــعــاون  ــي، إلــــى جـ ــدنـ ــمـ الـ
ــاع الـــــخـــــاص مــتــمــثــاًل  ــطــ ــقــ الــ
البنك األهلي المتحد، وبنك 
السالم، وفخرو لإلكترونيات، 

وبناغاز، وبابكو.
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يف لقاء برملاين م�شرتك بالقاهرة

تعزيز التعاون بني جمل�س النواب والربملان العربي

فوزية  النواب  جمل�س  رئي�سة  التقت 

بنت عبداهلل زينل، برئي�س الربملان العربي 

�سمن  وذلك  الع�سومي،  عبدالرحمن  عادل 

اإىل  النواب  جمل�س  لوفد  الر�سمية  الزيارة 

جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة.

تعزيز  �سبل  بحث  مت  اللقاء  وخالل 

اجلانبني،  بني  الربملاين  التعاون  عالقات 

ودعم التوا�سل والتن�سيق لتوحيد املواقف 

ذات  الق�سايا،  خمتلف  جتاه  العربية 

اجتماعات  يف  �سيما  ل  امل�سرتك،  الهتمام 

واأن�سطة الحتاد الربملاين الدويل.

واأ�ساد اجلانبان بجهود مملكة البحرين 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

حفظه اهلل ورعاه، يف دعم وتطوير منظومة 

العمل العربي امل�سرتك، على كل امل�ستويات 

باخلري  يعود  ومبا  املجالت  وخمتلف 

والنفع على دول و�سعوب املنطقة.

والربامج  امل�ساريع  ا�ستعرا�س  مت  كما 

امل�ستوى  على  املقبلة  للمرحلة  امل�سرتكة 

العمل  ودعم  العامة،  والأمانة  الربملاين 

الربملاين العربي.

رئي�س جامعة عني �شم�س يف لقاء رئي�شة النواب:

امل�شرية التنموية بقيادة امللك ت�شكل مرحلة نه�شة متطورة

جامعة  رئي�س  املتيني  حممود  د.  اأ.  اأكد 

امللكية  الروؤية  اأن  امل�سرية  �سم�س  عني 

ال�سامية، الثاقبة واحلكيمة، حل�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

ظل  يف  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

مرحلة  ت�سكل  ال�ساملة،  التنموية  امل�سرية 

نه�سة ع�سرية متطورة يف املنطقة، وحلا�سر 

وم�ستقبل مملكة البحرين.

وهناأ اأ. د. حممود املتيني مملكة البحرين 

 ،»1 »�سوء  �سناعي  قمر  اأول  اإطالق  على 

موؤكًدا دعم اجلامعة لتعزيز التعاون يف علوم 

مملكة  جامعات  مع  العلمي  والبحث  الف�ساء 

البحرين والتعليم العايل.

واأعرب املتيني عن عمق العالقات امل�سرية 

بني  جتمع  التي  الخوة  واأوا�سر  البحرينية 

اجلامعة  اهتمام  موؤكًدا  ال�سقيقني،  البلدين 

الوافدين  الطالب  احتياجات  كل  بتلبية 

البحرينيني الدار�سني يف جامعة عني �سم�س.

فوزية  النواب  رئي�سة جمل�س  اأكدت  وقد 

البحرين  مملكة  اأن  على  زينل  عبداهلل  بنت 

اأ�سا�ًسا لنه�ستها وتقدمها  التعليم  اتخذت من 

حل�سرة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  ظل  يف 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه. واأ�سادت 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بجهود 

رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد 

الرائدة  العمل  مبنهجية  اهلل،  حفظه  الوزراء 

»فريق البحرين«، واملتابعة احلثيثة لتطوير 

امل�سار التعليمي يف اململكة، واإعطائه الأولوية 

ع�سرًيا  منوذًجا  اململكة  باتت  حتى  الدائمة، 

ح�سارًيا  ومركًزا  التعليم  جمال  يف  متطوًرا 

متقدًما وعلمًيا.

وثمنت زينل التطور العلمي الكبري الذي 

عني  وجامعة  امل�سرية  اجلامعات  ت�سهده 

التخ�س�سات  من  الكثري  يف  العريقة  �سم�س 

لتعزيز  الربملاين  الدعم  موؤكدة  العلمية، 

التعاون اجلامعي البحريني امل�سري.

نواب �شيقدمون طلًبا ملكتب النواب باإي�شاح احلقائق

�شفر 6 نواب دون م�شاركة ر�شمية تثري اجلدل يف املجل�س 
ال�ساخوري: م�سطفى 

بعد  خليجية  دولة  اإىل  نواب   6 �سفرة  اأثارت 

النواب،  بعد  املا�سي حفيظة  الثالثاء  النواب  جل�سة 

ال�سفرة  حقيقة  باإي�ساح  النواب  بع�س  طالب  اإذ 

وجود  عدم  رغم  املجل�س  ميزانية  من  جاءت  التي 

اأو فعالية برملانية يف الدولة اخلليجية على  موؤمتر 

قولهم. حد 

ا�ستي�ساح  بطلب  �سيتقدمون  اأنهم  نواب  واأفاد 

ال�سفر.  رحلة  بخ�سو�س  النواب  مكتب  هيئة  من 

�سفر  اإن  النفيعي  اإبراهيم  النائب  قال  من جانبه 

النواب الـ6 مبوافقة الرئا�سة ودون وجود مربرات 

ال�سكوك  ي�سع  الذي  الأمر  ال�سفر،  لهذا  اأ�سباب  اأو 

النواب  ملجل�س  العامة  الأمانة  مربرات  اأمام 

قبل  من  تكاليفها  ودفع  ال�سفرة  هذه  على  باملوافقة 

املجل�س، موؤكًدا وجود نية لدى اأع�ساء هيئة املكتب 

املكتب. لهيئة  املو�سوع  هذا  عن  �سوؤال  برفع 

ح�سابه  على  بوعنق  خالد  اأكد  جانبه  من 

الثالثاء  املجل�س  جل�سة  »بعد  تويرت:  يف  اخلا�س 

خليجية  دولة  اإىل  النواب  من  عدد  �سافر  املا�سي 

الزيارة  �سبب  عن  ت�سرت  حتت  املجل�س  نفقة  على 

اجتماعات  يف  تواجدهم  نَر  ومل  اإعالمي،  وغمو�س 

يومية  اأخبار  من  نرى  ما  عك�س  على  موؤمترات،  اأو 

زيارة  عن  اأخبار  اأي  نرى  ول  م�سر،  زيارة  عن 

اخلليجية«. الدولة 

وبع�س  لرئي�س  املتكرر  ال�سفر  »اإن  واأ�ساف: 

اجتماع  انعقاد  عدم  اإىل  اأدى  املجل�س  مكتب  اأع�ساء 

النفراد  عن  اأ�سفر  مما  �سهر،  من  اأكرث  منذ  له 

وتعطيل  احلا�سمة  القرارات  باتخاذ  والتمرير 

اأحكام املواد من 15 اإىل 19 من الالئحة الداخلية«.

»الإ�شالح والتاأهيل« تتخذ اإجراءات وت�شهيالت 

لتمكني النزلء من اأداء امتحاناتهم الدرا�شية

اأن  والتاأهيل  لالإ�سالح  العامة  الإدارة  عام  مدير  اأكد 

تهيئة  ت�سمن  التي  الإجراءات  كل  باتخاذ  قامت  الإدارة 

الظروف وتقدمي الت�سهيالت املطلوبة من اأجل متكني النزلء 

امل�سجلني يف خمتلف املراحل الدرا�سية من اأداء المتحانات 

النهائية للف�سل الدرا�سي الأول، وذلك بالتعاون والتن�سيق 

مع الإدارة املعنية بوزارة الرتبية والتعليم. 

والتاأهيل  لالإ�سالح  العامة  الإدارة  عام  مدير  واأ�سار 

اأجل  من  كافة  املعوقات  تذليل  على  عملت  الإدارة  اأن  اإىل 

تي�سري اإجراءات الت�سجيل وتوفري الكتب الدرا�سية وتقدمي 

النزلء  جلميع  التعليم  حق  توفري  اإطار  يف  المتحانات، 

بتاأدية  لهم  وال�سماح  العلمي  التح�سيل  م�سوار  وموا�سلة 

المتحانات وامل�ساركة فيها وفًقا لالأنظمة املتبعة، مبا ي�سهم 

يف �سقل وتنمية مواهبهم وحت�سني م�ستواهم العلمي، مبا 

متهيًدا  حمكوميتهم  مدة  انتهاء  بعد  بالنفع  عليهم  يعود 

لإعادة دجمهم يف املجتمع.

القائد يثمن منح قيادات الهيئة و�شام الأمري �شلمان لال�شتحقاق الطبي

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ا�ستقبل 

حممد  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 

يف  الهيئة  مبقر  مكتبه  يف  القائد  علي 

ومديري  قيادات  من  عدًدا  عي�سى  مدينة 

مبنا�سبة  ذلك  ياأتي  اإذ  الهيئة،  وموظفي 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  قبل  من  تكرميهم 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

الطبي  لال�ستحقاق  �سلمان  الأمري  بو�سام 

رعاية  حتت  اأقيم  الذي  الحتفال  خالل 

وتف�سل  موؤخًرا،  الق�سيبية  بق�سر  �سموه 

خالله بتكرمي كوكبة امل�سوؤولني والعاملني 

بال�سفوف الأمامية من فريق البحرين من 

الداخلية  وزارة  و  ال�سحة  وزارة  كوادر 

الدفاع واجلهات والفرق احلكومية  وقوة 

للت�سدي  الوطنية  للجهود  امل�ساندة 

جلائحة كورونا.

القائد  حممد  اأعرب  املنا�سبة  وبهذه 

عن بالغ �سكره وتقديره حل�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه على 

منت�سبي  على جميع  الغالية  املكرمة  هذه 

الهيئة، موؤكًدا على ما حتظى به الهيئة من 

قبل لدن جاللته من اهتمام يف ظل جهود 

فريقها وكوادرها الوطنية طوال اجلائحة 

والتي ا�ستمرت دون انقطاع بغية حتقيق 

النتائج  اإىل  والو�سل  املن�سودة  الغايات 

يف  موؤكًدا  التعايف،  ومرحلة  الإيجابية 

الالحمدود  والدعم  احلر�س  ذاته  الإطار 

قبل �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

التقنيات  تطويع  يف  للهيئة  اهلل  حفظه 

احلكومية  باملنظومة  لالرتقاء  احلديثة 

الإلكرتونية،  اخلدمات  من  املزيد  وتقدمي 

من  وامل�ستمرة  احلثيثة  املتابعة  بجانب 

ركن  اأول  الفريق  الداخلية  وزير  قبل 

وحثه  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ 

الإمكانات  لت�سخري  الهيئة  فريق  وتوجيه 

بدعم  ي�سهم  مبا  احلديثة  والتقنيات 

جلائحة  للت�سدي  الوطني  الفريق  جهود 

نقلة  من  حتقق  ما  اإىل  م�سرًيا  كورنا، 

الإلكرتونية  اخلدمات  جمال  يف  نوعية 

الرقمي  التحول  عملية  ودعم  احلكومية 

املبا�سر  اإ�سهامها  لها  كان  والتي  للمملكة 

يف ا�ستمرار عجلة احلياة اليومية وتقدمي 

اخلدمات دون انقطاع اأو تعطيل.

 »املهن ال�شحية« تعر�س جتربة برنامج 

تتبع الدواء على وفد من قريغيز�شتان

واخلدمات  املهنة  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ا�ستقبلت 

ي�سم  قريغيز�ستان  جمهورية  من  ر�سمًيا  وفًدا  ال�سحية 

ال�سديقة  قريغيز�ستان  جمهورية  رئي�س  م�ست�ساري 

مبنا�سبة زيارتهم ململكة البحرين، وذلك يف اإطار الطالع 

لتتبع  الإلكرتوين  النظام  تطبيق  يف  اململكة  جتربة  على 

وتعقب ل�سل�سلة توريد الأدوية.

ويف هذا ال�سدد، ا�ستعر�ست الرئي�س التنفيذي للهيئة 

الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة مع كبري م�ست�ساري التحول 

�سابريبيك  الربوفي�سور  القت�سادية  والإ�سالحات  الرقمي 

دجومابيكوف، م�ست�سار الرعاية ال�سحية، رئي�س م�ست�سفى 

جمهورية قريغيز�ستان املركزي، اأخ�سائي جراحة العظام، 

وتطبيق  الأدوية  ت�سجيل  اآليات  الأ�سبق،  ال�سحة  وزير 

نظام تتبع الدواء الذي تطبقه الهيئة.

يف  العمل  م�سار  اجلالهمة  الدكتورة  واأو�سحت   

الدواء  توريد  لتتبع  ال�سامل  اللكرتوين  النظام  تطبيق 

مبا  للمري�س  و�سوله  حتى  امل�سنع  يف  اإنتاجه  من 

اأدوية مزورة ململكة البحرين، وكذلك  ي�سمن عدم دخول 

ومبا  املطلوبة  الإجراءات  بح�سب  الدواء  �سرف  ل�سمان 

�سركة  اختيار  مت  حيث  للرقابة،  اخلا�سعة  الأدوية  فيها 

»MVC« لتنفيذ امل�سروع.

ملخالفتها اإجراءات امل�شتوى الأ�شفر.. »ال�شحة«:

 اإغالق مطعمني واإحالة 17 مطعًما ومقهى للجهات القانونية
وزارة  اأعلنت  التفتي�سية،  احلمالت  تكثيف  اإطار  يف 

ال�سحة عن اإغالق مطعمني غلًقا اإدارًيا يف حمافظة العا�سمة 

ملخالفتهما   ،2021 دي�سمرب   24 املوافق  اجلمعة  م�ساء 

للت�سدي  عنها  املعلن  وال�سرتاطات  الحرتازية  الإجراءات 

�سمن  الأ�سفر  امل�ستوى  حتت  املدرجة  كورونا،  لفريو�س 

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

للجهات  املطاعم  الالزمة لإحالة هذه  الإجراءات  اتخاذ  اإذ مت 

القانونية.

جاء ذلك خالل الزيارات التفتي�سية التي متت بالتعاون 

والتجارة  ال�سناعة  ووزارة  الداخلية،  وزارة  مع  والتن�سيق 

اإطار  يف  واملعار�س،  لل�سياحة  البحرين  وهيئة  وال�سياحة، 

من  التاأكد  اإىل  تهدف  والتي  التفتي�سية،  الزيارات  تكثيف 

املدرجة  والإجراءات  ال�سحية  بال�سرتاطات  املن�ساآت  التزام 

اآلية الإ�سارة ال�سوئية مل�ستوى  �سمن امل�ستوى الأ�سفر وفق 

املعنية  اجلهات  مفت�سو  قام  وقد  كورونا.  فريو�س  انت�سار 

حيث  التفتي�سية،  الزيارات  خالل  املخالفات  من  عدد  بر�سد 

خمالفة  ومت  واملقاهي  املطاعم  من  من�ساأة   193 زيارة  متت 

اتخاذ  ومت  الحرتازية،  بالإجراءات  اللتزام  لعدم  منها   17

الإجراءات الالزمة لإحالة املخالف منها للجهات القانونية. 

موا�سلة  اإىل  اجلميع  ال�سحة  وزارة  دعت  ذلك  اإىل 

عن  الفوري  والإبالغ  العالية،  بامل�سوؤولية  والتحلي  اللتزام 

هذه  اأن  مو�سحة  ر�سدها،  يتم  جتاوزات  اأو  خمالفات  اأي 

اخلطوات املهمة تاأتي لتاأمني ال�سحة العامة للحد من انت�سار 

الفريو�س و�سمان �سحة و�سالمة اجلميع.

طالبتان مبدر�شة املالكية حترزان املركز الأول يف جائزة لولوة اآل خليفة للق�شة الق�شرية
البقايل  عبدال�سهيد  فاطمة  الطالبتان  فازت 

وزينب علي خليل من مدر�سة املالكية البتدائية 

جائزة  يف  الأول  باملركز  للبنات  الإعدادية 

للق�سة  خليفة  اآل  حممد  بنت  لولوة  ال�سيخة 

الق�سرية لالأطفال، وذلك عن الفئتني العمريتني 

)13-16(، و)12-10(.

البنغدير  وداد  املدر�سة  مدير  وقالت 

الإجناز جاء نتيجة طبيعية  اإن هذا  الدو�سري 

مناهج  من  والتعليم  الرتبية  وزارة  تقدمه  ملا 

الإبداع  على  حمفزة  وم�سروعات  واأن�سطة 

اللغوي، كما ياأتي تتويًجا جلهود الطالبتني يف 

جمال الكتابة الإبداعية، يف ظل دعم وم�ساندة 

م�سروع  اإ�سراكهما يف  من خالل  لهما،  املدر�سة 

الذي ي�سرتكان فيه كقياديتني  »اأ�سا�سي قوي« 

�سغريتني تقدمان من خالله الربامج التاأ�سي�سية 

جانب  اإىل  لزميالتهن،  الأ�سا�سية  للمهارات 

العربي«،  القراءة  ا�سرتاكهما مب�سروع »حتدي 

والذي �سقل معجمهما اللغوي و�ساهم يف متيز 

اإنتاجهما الق�س�سي. 

اأن  مرهون  حنان  امل�ساعد  املدير  واأ�سافت 

امتالك هاتني الطالبتني املتميزتني لهذه املوهبة 

جعل منهما ع�سوتان بارزتان بلجنة املوهوبات، 

موهبتهما  تنمية  على  حر�ست  بدورها  التي 

امل�سابقات  من  مبجموعة  اإ�سراكهما  خالل  من 

الداخلية واملحلية، ومنها هذه امل�سابقة التي اآتت 

اأكلها بهذا احل�ساد اجلميل الذي نفخر به اليوم. 



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
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بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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مواطنني  من  املجتمع  لأفراد  الالفت  الإقبال 

امل�ضاد  لـلقاح  املن�ضطة  اجلرعة  لأخذ  ومقيمني 

لـ»فريو�س كورونا« يعك�س ح�س امل�ضوؤولية ال�ضحية 

للو�ضع الراهن مع ارتفاع عدد ا�ضابات اليومية. 

والعامل  املنطقة  تهدد  البال�شتية  #ايران  �ش�اريخ  

انها  حتى  عق�د  منذ  والغرب  #امريكا  من  مراأى  على 

#احل�ثي  ومنها  املن�شبطة  غري  ملي�شياتها  اىل  متنحها 

يف #اليمن الذي يق�شف املدن #ال�شع�دية باملئات من هذه 

بالعمل  ال�شع�دية  قيام  من  قلق�ن  وهم  با�شتمرار  ال�ش�اريخ 

على انتاج ا�شلحتها بنف�شها حلماية امنها!
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احتفلت الفنانة 

هنا �ضيحة، اأم�س 

ال�ضبت، بعيد 

ميالدها الـ36، اإذ 

اإنها من مواليد 25 

دي�ضمرب 1985. 

وللح�ضول على 

يوم مميز يف 

هذه املنا�ضبة، 

اأعادت هنا �ضيحة 

ذكرياتها مع 

العائلة مبجموعة 

ال�ضور التي 

ن�ضرتها عرب 

ح�ضابها ال�ضخ�ضي 

على موقع 

»اإن�ضتجرام«، 

وتوثق بها اأهم 

اللحظات يف 

حياتها منها وهي 

طفلة يحملها 

والدها ووالدتها، 

واأخرى برفقة 

اأبنائها، كما ظهرت 

يف �ضورة ثالثة 

برفقة �ضقيقاتها، 

اإ�ضافة اإىل �ضورة 

من معر�س والدها 

الفنان اأحمد 

�ضيحة.

1898 - ماري كوري وزوجها بيار 
كوري يكت�ضفان مادة الراديوم امل�ضعة.

اململكة  وزراء  رئي�س   -  1941  

خطاباً  يلقي  ت�ضر�ضل  ون�ضتون  املتحدة 

من  اأقل  بعد  الأمريكي  الكونغر�س  اأمام 

ثالثة اأ�ضابيع من دخول الوليات املتحدة 

يف احلرب العاملية الثانية.

التعاون  موؤمتر  عقد   -  1957  

الأفريقي /  الآ�ضيوي يف القاهرة.

 1991 - اجلبهة الإ�ضالمية لالإنقاذ 

الدورة  يف  تفوز  مدين  عبا�ضي  بزعامة 

التي  الت�ضريعية  النتخابات  من  الأوىل 

اأجريت على اأ�ضا�س التعددية احلزبية يف 

اجلزائر.

ووزير  املالية  وزير   -  1992  

الرو�ضان  نا�ضر  الكويتي  التخطيط 

بعد  الكويت  اأبراج  افتتاح  باإعادة  يقوم 

والدمار  وال�ضلب  للتخريب  تعر�ضت  اأن 

خالل الغزو العراقي للكويت.

الهندي  املحيط  2004 - زلزال يف   

عن  اأ�ضفر  ت�ضونامي،  ن�ضوء  اإىل  يوؤدي 

مقتل ما يقرب من 230000 �ضخ�س يف 

اأحد ع�ضر بلًدا.

القدم  كرة  لعب  انتخاب   -  2017  

جلمهورية  رئي�ًضا  ويا  جورج  ال�ضابق 

الثانية  اجلولة  يف  تفوقه  بعد  ليبرييا 

جوزيف  مناف�ضه  على  النتخابات  من 

بواكاي.

ع�ساء مع �سبح.. افتتاح مطعم رعب يف ال�سعودية

»ب�ليفارد  يف  ن�عها،  من  فريدة  بتجربة  رعب  مطعم  افتتح، 

تعد  كما   .2021 الريا�ص  م��شم  مناطق  اإحدى  �شيتي«،  ريا�ص 

الظاهرة الأوىل من ن�عها يف ال�شع�دية. ويتميز املطعم بطاولت 

ع�شاء يح�شر بجانب كل واحدة منها �شبح، ي�شفي ن�ًعا من الرتفيه 

على الزبائن، بح�شب �شحيفة »املناطق« املحلية.

كما تكمن الفكرة، يف تقدمي الطعام بطريقة طبيعية غري مرعبة، 

ويقت�شر  مرعبة.  جم�شمات  من  الطعام  �شح�ن  تت�شكل  حني  يف 

دور مقدمي الطعام على تقدمي الطعام وح�شب، دون اإخافة الزوار، 

خالًفا لل�شائد يف بع�ص املطاعم التي تعتمد على ا�شتخدام مقدمي 

الطعام يف اإخافة الزوار اأثناء تقدمي الأكل.

وينظم املطعم عرو�ص رعب متقطعة ملجم�عة مك�نة من 24 

بطريقة  يدخل�ن  اإذ  دقيقة،  و12   10 بني  مدتها  ترتاوح  ممثالً، 

مدرو�شة، ويعر�ص يف ال�قت نف�شه فيلم يت�افق مع العرو�ص يف 

ال�شيناري� وامل�شاهد.

�سدفة تعيد �ساحب اأغرب

اأنف يف العامل اإىل �سكله الطبيعي

ك�نرادو  الأمريكي،  امل�اطن  خ�شع 

»الغريب«،  لأنفه  جتميل  لعملية  اإ�شرتادا، 

كمامة  و�شع  عن  بعدها  ا�شتغنى  حيث 

 57( اإ�شرتادا  ك�نرادو  اأنف  ومنا  لإخفائه. 

»ب�شلي«،  ب�شكل  بناء،  عامل  وه�  عاما(، 

يف  �شع�بة  من  يعاين  كان  اأنه  لدرجة 

ي�شع  اأن  على  اعتاد  حيث  والتنف�ص،  الأكل 

كمامة لإخفائه، قبل جائحة ك�رونا، بح�شب 

�شحيفة »ني�ي�رك ب��شت«.

جراح  مع  �شدفة  لقاء  اأن  حني  يف 

مدير  روم�،  ت�ما�ص  الدكت�ر  التجميل 

لل�جه  الرتميمية  التجميلية  اجلراحة  ق�شم 

بداية  كان  هيل«،  »لين�ك�ص  م�شت�شفى  يف 

لع�دة حياة عامل البناء اإىل طبيعتها. وفقا 

لل�شحيفة، عانى ك�نرادو اإ�شرتادا ل�شن�ات 

من اأنف م�ش�ه ب�شبب مر�ص التهاب الأنف، 

هذه  من  يعان�ن  الذين  الأ�شخا�ص  اإن  اإذ 

ومثق�ب  ومب�شر  �شميك  جلد  لديهم  احلالة 

يف طرف الأنف ب�شبب ت�شخم الغدد الدهنية 

)الزيتية(، وه� مر�ص جلدي التهابي، حيث 

�شن�ات  �شت  اأم�شيت  »لقد  اإ�شرتادا:  قال 

ومل  اجللد  واخت�شا�شيي  الأطباء  روؤية  يف 

يتح�شن اأي �شيء.. لقد راآين الطبيب ت�ما�ص 

روم� وعانقني، وقال اإنه �شي�شاعدين«.

عر�ض مفتاح زنزانة �سجن »مانديال« للبيع

على  اأفريقيا  جن�ب  احتجت 

زنزانة  ملفتاح  اإقامته  املزمع  املزاد 

�شجن نيل�ش�ن مانديال، اأول رئي�ص 

اأ�ش�د للجمه�رية ال�اقعة على راأ�ص 

الرجاء ال�شالح.

جن�ب  يف  الثقافة  وزير  واأكد 

بيان  يف  مثيث�ا،  ناثي  اأفريقيا، 

يخ�ص  املفتاح  »هذا  اجلمعة:  ن�شر 

م�اطني جن�ب اأفريقيا«.

على  رًدا  ال�زير  من  ذلك  جاء 

دار  باأن  اأفادت  اإعالمية  تقارير 

مزادات اأمريكية ح�شلت على املفتاح 

مبيًنا  ملانديال،  �شابق  حار�ص  من 

كيف  ت�شرح  اأن  الدار  هذه  على  اأن 

ح�شلت عليه.

ومكث مانديال، الذي فاز بجائزة 

تكري�ص  يف  لعمله  لل�شالم  ن�بل 

بعد  اأفريقيا  جن�ب  يف  امل�شاحلة 

 18 ملدة  العن�شري،  الف�شل  اإلغاء 

قبالة  روبن  �شجن جزيرة  عاًما يف 

اأخرى  فرتة  اإىل  اإ�شافة  تاون،  كيب 

خارج هذا ال�شجن.

يف  اإل  مانديال  �شراح  يطلق  مل 

ق�شاء 27  بعد  فرباير 1990   11

عاًما يف ال�شجن.

الي�م  روبن  جزيرة  وتعترب 

على  اإدراجها  بعد  تراثًيا  م�قًعا 

رمز  وهي  العاملي،  الرتاث  قائمة 

مهم ملحاربة القمع يف ع�شر الف�شل 

الثقافة  وزير  وقال  العن�شري. 

ملحطة التلفزة اجلن�ب اأفريقية »اإي 

اإن �شي اإيه اإن«: اإن »املفتاح الرئي�شي 

ل يزال م�ج�ًدا، لكن ل نعرف ما اإذا 

كان قد مت ن�شخه«.

طالب جمهول يكافئ اأ�ستاذه بـ180 األف دوالر

يف مفاجاأة كبرية، ُعرث على حزمة جمه�لة امل�شدر حتت�ى على تربع بقيمة 180 

األف دولر نقًدا بكلية مدينة ني�ي�رك، يف هارمل، بعد عام من ت�شليمها اإىل غرفة الربيد 

باجلامعة، وه� مبلغ مايل تركه طالب بعد تخرجه اإىل مدر�شه يف مادة الفيزياء. وبعد 

ع�دته اإىل احلرم اجلامعي للتدري�ص خالل هذا الف�شل الدرا�شي، ذهب الدكت�ر فين�د 

مين�ن، اأ�شتاذ الفيزياء، اأخرًيا ليجد عرب ك�مة من الربيد كانت و�شط الغبار يف مكتبه 

خالل العام املا�شي التي مل يتفقدها ط�ال هذه املدة ب�شبب التزامه بالتعليم عن ُبعد يف 

اإطار الإجراءات الحرتازية جلائحة فريو�ص ك�رونا.

االإ�سابات اليومية بفريو�ض كورونا توا�سل االرتفاع 

»ال�سحة« ت�سجل 241 حالة جديدة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 دي�شمرب   25 ي�م  يف   18994

وافدة،  لعمالة  حالة   67 منها  جديدة  قائمة  حالة   241

و 138 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 36 حالة قادمة 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   46 تعافت  كما  اخلارج،  من 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 276808.

 1316 بلغ  القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

اأي  ت�جد  ول   ، م�شتقر  ال�شحي  و�شعها  وجميعها  حالة، 

حالت قائمة حتت العناية.
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قـــال وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف، إن 
يحتفـــل  البحرينييـــن  المزارعيـــن  ســـوق 
فـــي هـــذا العام بالنظـــم الغذائيـــة الصحية 
كمصـــدر لالســـتدامة، ومـــن هـــذا المنطلق 
جاء شـــعار الســـوق لهـــذا العـــام “غذاؤنا... 

صحتنا”.
جـــاء ذلك لـــدى افتتـــاح الوزيـــر وبحضور 
وكيل الـــوزارة للزراعـــة والثـــروة البحرية 
إبراهيم الحـــواج، واألمين العـــام للمبادرة 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشـــيخة 
مـــرام بنـــت عيســـى آل خليفـــة وعـــدد من 
المســـئولين، النســـخة التاســـعة من ســـوق 
المزارعيـــن البحرينيين التي تقام بحديقة 
البديـــع النباتيـــة بمشـــاركة 37 مزارعـــًا و4 

شركات زراعية.
ســـوق  شـــعار  إن  خلـــف،  الوزيـــر  وذكـــر 
ممـــا  انطلـــق  البحرينييـــن  المزارعيـــن 
اعتمدتـــه منظمة األمـــم المتحدة لألغذية 
والزراعـــة “الفـــاو”، ضمـــن احتفالهـــا بيـــوم 
األغذيـــة العالمـــي فـــي 16 أكتوبـــر 2020، 
بعنوان “معًا. ننمو، ونتغذى، ونحافظ على 

االستدامة... أفعالنا هي مستقبلنا”.
يأتـــي متســـقًا  الشـــعار  أن  كمـــا  وأضـــاف، 
مع إطـــالق منظمـــة “الفاو” عنوان “الســـنة 
الدوليـــة للفاكهـــة والخضـــروات” في العام 
2021، بغـــرض التوعيـــة وتوجيـــه العناية 
الفوائـــد  إلـــى  السياســـات  مســـتوى  علـــى 
الفاكهـــة  الســـتهالك  والصحيـــة  الغذائيـــة 
والخضـــروات، وهـــو ما يبرز أهميـــة اتباع 
نمـــط غذائـــي منـــوع ومتـــوازن وصحـــي 
مـــن  منهـــا،  والمهـــدر  الفاقـــد  مـــن  والحـــد 
خـــالل تبادل أفضل الممارســـات بالترويج 
لالســـتهالك واإلنتـــاج المســـتدام، وهـــو ما 
الزراعـــة  وكالـــة  تحقيقـــه  علـــى  ســـتعمل 
والثـــروة البحرية من خالل ركن اإلرشـــاد 
الزراعـــي الذي ســـيعمل بشـــكل أســـبوعي 

على تعزيز الثقافة الزراعية.
وذكـــر الوزيـــر خلـــف، أن مملكـــة البحريـــن 
تدعـــم ما ذهبت له منظمـــة “الفاو”، من أن 
تفشـــي جائحة فيـــروس كورونـــا أدى إلى 
إبـــراز األهميـــة الحاســـمة للمحافظـــة على 
أداء سالسل إمداد المواد الغذائية القابلة 
للتلـــف علـــى غـــرار الفاكهـــة والخضـــروات 
الطازجة للمستهلكين وللمنتجين على حد 
ســـواء، كما أبرزت الجائحة أهمية العالقة 
القائمـــة بيـــن األنمـــاط الغذائيـــة الصحيـــة 
واألنظمـــة المعززة، حيث يلعب اســـتهالك 

الفاكهة والخضروات دورًا أساسيًا.
علـــى صعيـــد متصل، جـــدد الوزيـــر التزام 
الوزارة وانطالقًا مـــن التوجيهات الملكية 

الســـامية والمتابعـــة المســـتمرة من ســـمو 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء حفظه 
هللا ورعـــاه، بتقديـــم كافـــة أنـــواع الدعـــم 
للمزارعين البحرينيين ومساندة جهودهم 
إلدخـــال التقنيـــات الزراعيـــة الحديثة في 
عمليـــات اإلنتـــاج، عالوة علـــى دعمهم في 
تســـويق منتجاتهـــم، الفتـــًا إلـــى أن ســـوق 
المزارعيـــن البحرينييـــن يعـــد منصة مهمة 
لتسويق منتجات المزراعين البحرينيين.

مـــن جهتـــه، أكـــد وكيـــل الزراعـــة والثروة 
البحرية بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي إبراهيـــم الحـــواج، 
الحـــرص علـــى تســـخير كافـــة اإلمكانـــات 
المتاحة إلنجاح السوق دعمًا للعاملين في 
هـــذا القطـــاع الحيـــوي وذلـــك انطالقًا من 
توجيهات ســـعادة وزير األشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، مشـــيدًا 
بدعـــم المبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطاع 
هـــذه  إنجـــاح  فـــي  وشـــراكتها  الزراعـــي، 

الفعالية الوطنية.
وذكر أن ســـوق المزارعين لهـــذا العام يعد 
اســـتثنائيًا فـــي ظل الظروف االســـتثنائية 
التـــي فرضتهـــا جائحـــة فيـــروس كورونا، 
للســـوق  المنظمـــة  اللجنـــة  أن  إلـــى  الفتـــًا 
االشـــتراطات  تطبيـــق  علـــى  حريصـــة 
الصحيـــة التـــي وضعهـــا الفريـــق الوطنـــي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا حفاظـــًا علـــى 

سالمة الجميع.
وذكر الحـــواج أن “غذاؤنا... صحتنا” الذي 
تقرر أن يكون شـــعارًا للســـوق في نسخته 
التاسعة يأتي ليواكب الوضع الذي يعيشه 
العالم في ظل تفشـــي كورونا، مع دعوات 
للمواطنيـــن والمقيمين بضـــرورة الحرص 
على اتبـــاع النظم الغذائيـــة الصحية التي 
تشـــكل مصدرًا لرفـــع مناعة اإلنســـان ضد 
األمراض. ومن جانبها، عبرت األمين العام 
للمبادرة الوطنيـــة لتنمية القطاع الزراعي 
الشـــيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، عن 

ســـعادتها البالغـــة لعودة ســـوق المزارعين 
المحليـــة،  الزراعيـــة  المنتجـــات  لتســـويق 
وليكـــون حافـــزا للمـــزارع البحرينـــي مـــن 
اجل تشـــجيعه على زيادة اإلنتاج المحلي 
وتنوعـــه وليتمكـــن مـــن منافســـة المنتـــج 

الزراعي المستورد.
عيســـى  بنـــت  مـــرام  الشـــيخة  وأشـــادت 
التـــي تبذلهـــا وزارة  بالجهـــود  آل خليفـــة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي التـــي تعكـــس الحـــرص الكبيـــر 
علـــى دعم المزارعين البحرينيين، وتوفير 
منافـــذ تمكنهـــم مـــن تســـويق منتجاتهـــم، 
وضمـــان نمو واســـتمرار ســـوق المزارعين 
البحرينيين بعد النجاح المشهود والالفت 
الذي تحقق خالل النسخ الماضية، بفضل 
تضافـــر الجهـــود الوطنيـــة مـــن أجـــل دعم 

المزارع البحريني.
ويعـــود الســـوق بعـــد انقطاع اســـتمر عام، 
كل  صبـــاح  الـــزوار  أمـــام  أبوابـــه  ليفتـــح 

يوم ســـبت من الســـاعة الــــ7 صباحا حتى 
الســـاعة الواحـــدة ظهرا وذلك فـــي الفترة 
ما بين 25 ديســـمبر 2021 حتى 27 مارس 
2022م، ليكـــون فرصـــة مثلـــى للمزارعين 
البحرينييـــن لعرض انتاجهـــم الزراعي في 
حاضنـــة زراعيـــة جذابة وبشـــكل حضاري 
يخدم األهـــداف الرامية للنهوض بالقطاع 
الزراعي وتعزيز األمن الغذائي في مملكة 

البحرين.
ويشمل سوق المزارعين على عدة أقسام 
منها قســـم خـــاص بالمزارعين والمشـــاتل 
لقســـم  باإلضافـــة  الزراعيـــة  والشـــركات 
خاص باألسر المنتجة، وركن للتمور وأخر 

للعسل.
وحرصـــا من المنظميـــن على تخليد اإلرث 
الضـــارب  العريـــق  البحرينـــي  الزراعـــي 
بجـــذوره في عمق التاريـــخ كأرض مثمرة 
ومعطـــاءة وواحـــة خضـــراء كانـــت تزرع 
وتحصـــد بـــأدوات زراعيـــة تاريخيـــة، تـــم 

تدشـــين وألول مرة في ســـوق المزارعين 
معـــرض خاص بـــاإلرث الزراعي البحريني 
كانـــت  التـــي  الزراعيـــة  اآلالت  يتضمـــن 
تستخدم قديما للزراعة والحرث والغرس 
خـــاص  لمعـــرض  باإلضافـــة  والحصـــاد، 
بالزراعـــة،  المتعلقـــة  التاريخيـــة  بالصـــور 
للمســـاهمات  وتخليـــدا  تقديـــرا  وذلـــك 
الزراعيـــة التاريخيـــة لـــكل من ســـاهم في 
جعـــل المملكة جنة خضـــراء وبلد للمليون 
نخلـــة، األمـــر الـــذي يعـــد إضافـــة جديـــدة 
تتميز عن النســـخ الماضية للســـوق، وذلك 
إنطالقا مـــن الحرص على تطوير واضافة 
تنـــوع في فعاليات الســـوق، لتكون جاذب 
للـــزوار المهتمين بدعم االنتـــاج البحريني 

المحلي.
ولخصوصيـــة األوضاع الصحيـــة العالمية 
تطبيـــق  ســـيتم  العـــام  هـــذا  والمحليـــة 
اإلجراءات اإلحترازية المقررة من الفريق 

الوطني لمكافحة فيروس كورونا.

المنامة - بنا

سـوق المزارعيـن تحتفي بالنظـم الغذائيــة الصحيـة
خلف: الجائحة أدت إلبراز األهمية الحاسمة للمحافظة على أداء سالسل إمداد المواد الغذائية القابلة للتلف

تصوير: خليل إبراهيم
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المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد مدير عام اإلدارة العامة لإلصالح 
باتخـــاذ  قامـــت  اإلدارة  أن  والتأهيـــل 
تضمـــن  التـــي  اإلجـــراءات  كافـــة 
تهيئـــة الظـــروف وتقديم التســـهيالت 
المطلوبـــة؛ مـــن أجـــل تمكيـــن النـــزالء 
المراحـــل  مختلـــف  فـــي  المســـجلين 
الدراسية، االمتحانات النهائية للفصل 
بالتعـــاون  وذلـــك  األول  الدراســـي 
والتنســـيق مـــع اإلدارة المعنية بوزارة 

التربية والتعليم.
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
اإلدارة  أن  إلـــى  والتأهيـــل  لإلصـــالح 

المعوقـــات؛  كل  تذليـــل  علـــى  عملـــت 
من أجل تيســـير إجراءات التســـجيل 
وتقديـــم  الدراســـية  الكتـــب  وتوفيـــر 
االمتحانـــات، فـــي إطـــار توفيـــر حـــق 
ومواصلـــة  النـــزالء  لجميـــع  التعليـــم 
مشـــوار التحصيـــل العلمـــي والســـماح 
لهـــم بتأديـــة االمتحانـــات والمشـــاركة 
فيهـــا وفقًا لألنظمة المتبعة بما يســـهم 
في صقل وتنمية مواهبهم وتحســـين 
مســـتواهم العلمـــي بمـــا يعـــود عليهـــم 
بالنفـــع بعـــد انتهاء مـــدة محكوميتهم 

تمهيدا إلعادة دمجهم في المجتمع.

ذكرت إدارة األرصاد الجوية بوزارة المواصالت واالتصاالت أن ظاهرة “الســـرايات” 
كما تعرف محليا في البحرين ودول مجلس التعاون والتي تمر بها هذه الدول بهذه 
الفتـــرة مـــن الســـنة وحتى حلول فصـــل الصيف في 21 مـــارس المقبل ســـتؤدي الى 

تعرض الطقس لتقلبات جوية مفاجئة في عموم المنطقة. 
وأشـــار تقرير األرصاد إلى ان مملكة البحرين ســـتكون تحت منخفض جوي سيؤدي 
الى هطول أمطار في اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن المملكة ستشهد األحد وحتى 

االثنين زخات مطر خفيفة إلى معتدلة فقط متفرقة في مختلف أنحاء المملكة.
ولفت إلى أن األمطار ستكون رعدية، وأكثر تأثيرا في المناطق الشمالية من المملكة.
وأشـــارت األرصاد إلـــى أن ومن المتوقع أن تتهيأ الفرص مرة أخرى لتســـاقط أمطار 
متفرقة بدءا من يوم األربعاء الموافق 29 ديسمبر2021 وتبلغ ذروتها يومي الجمعة 
والسبت المقبلين، قد يتخللها تكّون الخاليا الرعدية بحسب المعطيات األولية، وقد 

تتغير التوقعات حسب تحديثات خرائط الطقس.
وقالـــت األرصـــاد إن المملكة ســـتتأثر بطقس غير مســـتقر بســـبب تحرك سلســـلة من 
المنخفضـــات الجويـــة البـــاردة فـــي طبقـــات الجـــو العليـــا قادمـــة من البحـــر األبيض 
المتوسط باتجاه شبه الجزيرة العربية والخليج، مما يؤدي الى حالة عدم االستقرار 

وتشكل الغيوم الركامية على المنطقة.
ودعـــت األرصـــاد المواطنيـــن والمقيمين الى متابعـــة آخر التحديثـــات والتحذيرات 

الجوية عبر القنوات الرسمية الصادرة من إدارة األرصاد الجوية.

“اإلصالح”: إجراءات وتسهيالت 
لتمكين النزالء من أداء امتحاناتهم

زخات مطر خفيفة على البحرين حتى االثنين

أكـــد وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
ضمـــن  جـــاٍر  العمـــل  أن  خلـــف  عصـــام  العمرانـــي 
مـــن  عـــدد  تنفيـــذ  علـــى  الـــوزارة  إســـتراتيجية 
بمحافظـــة  والخدميـــة  التطويريـــة  المشـــروعات 
المحـــرق، والتـــي تأتـــي ضمـــن حزمة المشـــروعات 
الداعمة ألهداف المســـيرة التنموية الشاملة لمملكة 
البحريـــن بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ويأتي تنفيذها بناًء على 
موافقـــة مجلس الوزراء برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكد أن المشـــروعات التطويرية بمحافظة المحرق 
تدعم أولويات وبرامـــج خطة التعافي االقتصادي، 
وتأتي ضمن حزمة من المشاريع البلدية ذات الطابع 
الخدمـــي التي وافـــق عليها مجلس الـــوزراء، فضاًل 
عن أنها تســـهم في تحسين جودة الحياة بالمناطق 

الســـكنية؛ حرصـــًا علـــى توفيـــر أفضـــل الخدمـــات 
للمواطنين والمقيمين وتحقيق تطلعاتهم.

المشـــاريع  إلـــى  الوزيـــر  الصـــدد، أشـــار  وفـــي هـــذا 
التطويريـــة قيـــد التنفيـــذ بمحافظة المحـــرق، وهو 
مشـــروع إعـــادة تأهيـــل بعـــض الطـــرق بمجمع 207 
في المحرق، والذي سيســـهم فـــي تلبية احتياجات 
المواطنين ومواكبة التطور العمراني الذي تشـــهده 
مملكـــة البحريـــن مـــن خـــالل إنشـــاء شـــبكة طـــرق 
متكاملـــة؛ لتســـهيل تنقـــل المواطنيـــن والقاطنيـــن 
مـــن وإلى مســـاكنهم بكل يســـر وأمـــان، مضيفًا بأن 
المشـــروع يشـــتمل على إعادة رصـــف وتأهيل عدد 
مـــن الطـــرق منهـــا 711 و714 والـــذي مـــن شـــأنه أن 

يحسن مستوى جودة الشارع ويحافظ عليه.
وأوضح أن المشـــروع فـــي مرحلة تقييم العطاءات 
المناقصـــات  مجلـــس  قبـــل  مـــن  للترســـية  تمهيـــدًا 
والمزايـــدات، حيـــث تم فتح المناقصـــة في نوفمبر 
الماضـــي، ومـــن المتوقـــع أن يتـــم البدء فـــي العمل 

خالل الربع األول من العام المقبل. 

وتابـــع أن الـــوزارة تعمل علـــى تنفيذ مشـــروع آخر، 
وهـــو إنشـــاء 83 موقفا منظم للســـيارات في مجمع 
207 ليخدم األهالـــي بما يلبي الحاجة في المناطق 
الســـكنية، الفتـــًا أنه ســـيتم بـــدء األعمال فـــي يناير 

المقبل.
فـــي  الرابعـــة  الدائـــرة  تقـــدم ممثـــل  ومـــن جانبـــه، 
الكوهجـــي  عيســـى  النائـــب  المحـــرق  محافظـــة 
بالشـــكر الجزيـــل إلـــى صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الوزراء؛ لما يوليه ســـموه من 
اهتمـــام من أجـــل تطويـــر الخدمات والمشـــروعات 
الحكومية السيما المتعلقة بالبنية التحتية والطرق 
تحديدًا، وذلك لما لها من أهمية بالغة تنعكس على 
االستثمار والنمو االقتصادي، مشيدًا بمتابعة سموه 
الحثيثـــة وتوجيهاتـــه لإلســـراع في تنفيـــذ مختلف 

المشروعات.
ونّوه الكوهجي أن المشروعات التي تعمل حكومة 
مملكـــة البحريـــن علـــى تنفيذها بمحافظـــة المحرق 
من شـــأنها أن تخفف االزدحام خصوصا عند ســـوق 

المحـــرق المركزيـــة وتســـّهل الوصول إليـــه، كما أنها 
وزارة  حـــرص  مؤكـــدًا  المنطقـــة،  أهالـــي  ســـتخدم 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 

وبالتعاون المشـــترك مع المجلـــس النيابي على بذل 
المزيد من الجهود؛ من أجل االســـتمرار في تحقيق 

احتياجات المواطنين.

المنامة - وزارة األشغال

تنفيـذ عـدد من مشروعـات البنيـة التحتيـة بالمحـرق
بعد موافقة مجلس الوزراء ودعما ألولويات وبرامج خطة التعافي االقتصادي

اعتماد منهج “معًا” لتعريف طلبة المدارس باألمن السيبراني

“الصحة”: إغالق مطعمين وإحالة 17 للجهات القانونية

األول من نوعه على مستوى البحرين

لمخالفتها إجراءات المستوى األصفر ضمن “آلية اإلشارة الضوئية

مكافحـــة  لجنـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
العنف واإلدمان )معًا( الشـــيخ هشام 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة، الرئيس 
لألمـــن  الوطنـــي  للمركـــز  التنفيـــذي 
الســـيبراني الشيخ سلمان بن محمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة فـــي إطـــار 
تفعيل الشراكة المجتمعية وتوعية 
النـــشء، بحضور مديـــر برنامج معًا 
علـــي أمينـــي ومديـــر إدارة المتابعة 
والتثقيـــف بالمركـــز الوطنـــي لألمن 

السيبراني عائشة حاجي.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء رحـــب رئيـــس 
التنفيـــذي  بالرئيـــس  )معـــًا(  لجنـــة 
للمركـــز الوطنـــي لألمن الســـيبراني، 
مشيدًا بدور المركز في تقدم مملكة 
البحريـــن عالميـــًا وتحقيـــق نضـــوج 
جاهزية األمن الســـيبراني بحســـب 
تقريـــر االتحـــاد الدولـــي لالتصاالت 

االتصـــاالت  وتنميـــة   ،)ITU(
والبنيـــة  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 

التحتية لالتصاالت.
مناقشـــة  اللقـــاء،  خـــالل  تـــم  كمـــا 
عـــدد مـــن المواضيـــع ذات االهتمام 
المشـــترك تمثلـــت فـــي اســـتعراض 
منهـــج )معًا( لألمن الســـيبراني الذي 

تـــم إعـــداده مـــن ِقبـــل فريـــق عمـــل 
مكـــون مـــن أخصائيـــي المناهج في 
بـــإدارة  والمعنييـــن  )معـــًا(  برنامـــج 
المتابعـــة والتثقيف بالمركز الوطني 
لألمـــن الســـيبراني، حيث يعـــد هذا 
المنهـــج هـــو األول مـــن نوعـــه على 
مســـتوى مملكـــة البحريـــن وســـيتم 

اعتمـــاده ضمـــن آلية تطبيـــق منهج 
برنامج )معـــًا( التوعوي في مدارس 
مملكة البحرين ليتناســـب مع طلبة 

المرحلة االبتدائية.
ويهـــدف المنهج، إلى تعريف الطلبة 
بمفاهيم األمن السيبراني ومخاطره 
ســـلوكياتهم  علـــى  تأثيـــره  ومـــدى 
مـــن  وقراراتهـــم ووقايـــة األطفـــال 
المخاطـــر التـــي قـــد يتعرضـــون لها 
خالل استخدامهم لألجهزة الرقمية 
ووســـائل  االلكترونيـــة  واأللعـــاب 
االتصال التكنولوجية، كما يســـاهم 
فـــي تفعيـــل دور أوليـــاء األمور في 
المتابعة والرقابة على استخدامات 
األطفال لإلنترنت من خالل النشاط 
العائلـــي المرفـــق بالـــدروس، حيـــث 
تقرر تطبيق المنهج الجديد اعتبارا 

من الفصل الدراسي القادم.

في إطـــار تكثيف الحمالت التفتيشـــية، أعلنت وزارة 
الصحة عـــن إغالق مطعمين غلًقا إداريًا في محافظة 
العاصمـــة مســـاء أمس األول، لمخالفتهمـــا اإلجراءات 
للتصـــدي  عنهـــا  المعلـــن  واالشـــتراطات  االحترازيـــة 
تحـــت  المدرجـــة  )كوفيـــد19-(،  كورونـــا  لفيـــروس 
المستوى األصفر ضمن آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
انتشـــار فيروس كورونا، حيث تـــم اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.
جـــاء ذلـــك خـــالل الزيـــارات التفتيشـــية التـــي تمـــت 
ووزارة  الداخليـــة،  وزارة  مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون 
البحريـــن  وهيئـــة  والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة 
للســـياحة والمعـــارض، فـــي إطـــار تكثيـــف الزيـــارات 
التفتيشية والتي تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت 
باالشـــتراطات الصحيـــة واإلجـــراءات المدرجة ضمن 

المستوى األصفر وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
انتشار فيروس كورونا.

مـــن  عـــدد  برصـــد  المعنيـــة  الجهـــات  مفتشـــو  وقـــام 
المخالفـــات خالل الزيـــارات التفتيشـــية،. حيث تمت 
زيارة 193 منشأة من المطاعم والمقاهي وتم مخالفة 
17 منهـــا لعـــدم االلتزام باالجـــراءات االحترازية، وتم 
اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة إلحالـــة المخالـــف منهـــا 

للجهات القانونية.
إلـــى ذلـــك، دعـــت وزارة الصحة الجميع إلـــى مواصلة 
االلتزام والتحلي بالمسؤولية العالية، واإلبالغ الفوري 
عـــن أي مخالفات أو تجـــاوزات يتم رصدها، موضحة 
أن هذه الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة 
للحـــد من انتشـــار الفيـــروس وضمان صحة وســـالمة 

الجميع.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

لقـــادة  األول  المنتـــدى  انعقـــاد  بمناســـبة 
مجلـــس  دول  فـــي  اإلنســـاني  العمـــل 
التعـــاون الخليجي، الـــذي تنظمه الجمعية 
النرويجية الدولية للعدالة والسالم تحت 
عنوان “تعزيز العالقة بين العمل اإلنساني 
والتنمـــوي” فـــي دبـــي برعايـــة كريمـــة من 
رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة االمـــارات 
لإلبداع الشـــيخ خالد القاســـمي، تم تكريم 
كل مـــن شـــيخة الزايـــد مـــن الشـــخصيات 
وخلـــود   2020-2021 للعـــام  القياديـــة 
فرحان من الشـــخصيات العامـــة والطالبة 
فاطمة هاشـــم من الجامعة الملكية للبنات 

كسفيرة للطفولة واإلنسانية.
وركـــز المنتـــدى علـــى اإلســـهامات الجليلة 
مـــن أجـــل التصـــدي لآلثـــار الناجمـــة عـــن 
األزمـــات الطارئـــة واألحـــداث والكـــوارث 
علـــى المســـتوى اإلقليمـــي والدولي. وفي 
الختام، تقدم المكرمون بالشـــكر والعرفان 
إلـــى الجهـــة المنظمة وعلى رأســـها االمين 
العـــام للجمعية النروجيـــة الدولية للعدالة 
االميـــن  ونائـــب  عنانـــي  طـــارق  والســـالم 
العـــام هشـــام بنتن على كل مـــا قدموه من 
دعم ورعايـــة واحتضان للوفـــد البحريني 

خصوصا في فترة االستضافة.

منتدى قادة العمل اإلنساني يركز على اإلسهامات بوقت األزمات والكوارث

تكريم كوادر شبابية بحرينية بدبي لدورهم اإلنساني

بدور المالكي
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الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  كشـــف 
والمـــاء وائـــل المبـــارك، أن البنيـــة 
التحتيـــة للكهرباء والماء أصبحت 
تمامـــًا  ومســـتعدة  مهيـــأة  اآلن 
الســـتقبال  المســـتويات  وبأفضـــل 
االســـتثمارية  المشـــروعات  كافـــة 
والتجاريـــة وباألحمـــال والقدرات 

الالزمة.
وأوضـــح وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء 
والمـــاء فـــي تصريحـــات صحفيـــة 
خاصـــة لــــ “البـــالد” ، أن االســـتعداد 
لمثل هذه المشـــاريع يؤكد تحقيق 
االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــط 

تعتمـــد  والتـــي  البحريـــن  لمملكـــة 
علـــى 5 أولويـــات وتســـعى مملكة 
البحريـــن مـــن خاللها الســـتقطاب 
االســـتثمارات األجنبية والمشاريع 
كالنفـــط  متعـــددة  قطاعـــات  فـــي 
واالتصـــاالت  الســـياحة  والغـــاز 
للصناعـــات  منطقـــة  وتأســـيس 
علـــى  تركيزهـــا  مـــع  التحويليـــة 
الســـياحة وتطويرها فـــي المرحلة 

القادمة.
وأشـــار المبـــارك إلـــى أن جاهزيـــة 
البنيـــة التحتيـــة للكهربـــاء والمـــاء 
التعافـــي  خطـــة  مـــع  تتماشـــى 

االقتصادي لمملكة البحرين والتي 
تتضمـــن منـــح األولويـــة لمشـــاريع 
30 مليـــار دوالر،  بــــ  إســـتراتيجية 
وتعزيز االستدامة المالية، وتنفيذ 
مشـــاريع كبـــرى تشـــمل قطاعـــات 

عديدة.
البحريـــن  مملكـــة  أن  وأضـــاف 
مخططـــات  إعـــداد  علـــى  تعمـــل 
مشـــاريع على المدى البعيد وتقوم 
الحكومة بدور المحفز والداعم لها 
عبر تقديم الفرص للقطاع الخاص 
خطـــة  فـــي  بفعاليـــة  للمشـــاركة 
التنمية الشـــاملة التي تعمل عليها 

خطة التعافي.
الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  وأكـــد 
والمـــاء أن الكهرباء والماء وصلت 
إلـــى مراحـــل متقدمـــة فـــي تقديم 
لجميـــع  عاليـــة  بجـــودة  الخدمـــة 
والعمرانيـــة  التنمويـــة  المشـــاريع 
واالسكانية، وأن حكومة البحرين 
البنيـــة  عـــززت ودعمـــت مشـــاريع 
التحتيـــة لهـــذا القطـــاع والمجـــال 
لدعـــم عجلـــة التنميـــة االقتصادية 

وجذب االستثمارات الخارجية.

البنية التحتية للكهرباء جاهزة الستقبال المشاريع االستثمارية
المبارك لـ “البالد”: تقديم الخدمة بجودة عالية للمشاريع التنموية واإلسكانية

وزير شؤون الكهرباء والماء

عبـــر  الرفاعييـــن  مـــن  عـــدد  طالـــب 
االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
القديـــم  الصحـــي  المركـــز  بتحويـــل 
مستشـــفى  إلـــى  الشـــرقي  بالرفـــاع 
للـــوالدة، وذلك بعـــد أن أعلنت وزارة 
الصحة عن نيتها االستفادة منه مقرا 

لمكاتب إدارية تتبع الوزارة.
وكان المركـــز والذي يخدم عشـــرات 
األلـــوف مـــن المواطنيـــن والمقيمين، 
وتجاوز عمره أكثـــر من ثالثة عقود، 
قـــد توقف عـــن ممارســـة أعماله بعد 
افتتاح المركز الصحي الجديد )مركز 

الشـــيخ عبدهللا بن خالـــد ال خليفة( 
بعشـــرات  إال  عنـــه  يبعـــد  ال  والـــذي 

األمتار، ويطل على وداي الحنينية.
وقـــال عضـــو مجلس البلدي الســـابق 
محمد موســـى البلوشي إن “تحويله 
مقـــرا لمكاتـــب إداريـــة يتنافـــى مـــع 
رغبـــات وإرادة أهـــل الرفاع، تماشـــيا 
مـــع توصيـــة المجلـــس البلـــدي العام 

2015 بتحويله لمستشفى للوالدة”.
الصحـــة،  وزارة  “نطالـــب  وأضـــاف 
وكمـــا ورد بالتوصية إلى مستشـــفى 
للـــوالدة؛ وذلـــك لحاجـــة المنطقة له، 

وأن تنـــازل أهـــل الرفـــاع عـــن المركز 
الصحي القديم ســـيؤدي إلى خسارة 
المنطقـــة، ووقوفهـــم  فادحـــة ألهـــل 
للمطالبـــة بـــه، أمـــر البـــد منـــه، ليـــس 
للوقـــت الحاضر فقط، وإنما لألجيال 

القادمة”.
وقـــد رصـــدت “البـــالد” ردود أفعـــال 
الرفاعيـــون على الموضوع بوســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي ،حيـــث  قـــال 
buhumod60 إن “نحن أهالي الرفاع 
نطالـــب وبشـــدة  الشـــرقي والغربـــي 
تحويـــل المركز الصحـــي القديم إلى 

مستشـــفى للـــوالدة، فنحـــن منطقـــة 
كبيرة، ومســـاحتها الجغرافية كبيرة 
وذات كثافـــة ســـكانية عاليـــة، وهـــذا 
مطلـــب قديـــم وليـــس فقـــط توصية 

المجلس البلدي العام 2015”.
أعضـــاء مجلـــس  “لقـــد طالـــب  وزاد 
الشـــيخ  منهـــم  الســـابقون،  النـــواب 
جاســـم الســـعيدي، وحمـــد المهنـــدي، 
نـــدى  الصحـــة  وزيـــرة  آنـــذاك  وكان 
حفـــاظ، حيـــث زارت الوزيرة ووكيل 
عبدالوهـــاب  الوقـــت  ذلـــك  الـــوزارة 
محمـــد الرفـــاع، وكنت أحـــد األهالي 

الممثليـــن عن الرفـــاع، وزارت المبنى 
القديم، والذي كان يعالج به أصحاب 
رحبـــت  حيـــث  الزمنـــة،  األمـــراض 
الوزيرة حفاظ حينها بالفكرة لحاجة 

المنطقة”.
بقولهـــا   umahmed 7012 وعلقـــت 
لـــه،  الخلفيـــة  األرض  ضـــم  “أؤيـــد 
لمستشـــفى  وتحويلـــه  وتوســـعته، 

للوالدة”.
وقـــال sehab.almezn “أهل الرفاع 
بـــال مستشـــفى للـــوالدة، مع أنـــه كان 
فـــي  نفســـه  بالمـــكان  واحـــد  هنالـــك 

الستينات”.
مـــن  “نتمنـــى   m_86.3 وقـــال 
المسؤولين بوزارة الصحة االستماع 
بالمحافظـــة  الســـكان  لمطالـــب 
لمستشـــفى  وتحويلـــه  الجنوبيـــة، 
للـــوالدة؛ ألنه ســـيخفف الضغط على 
)الســـلمانية،  الكبـــرى  المستشـــفيات 
العســـكري، جدحفـــص للـــوالدة( ولن 
التنفيـــذي  الرئيـــس  معنـــا  ـــر  يقصِّ
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 

األنصاري”.

البلوشي: التنازل عنه خسارة فادحة لألجيال

الرفاعيون يطالبون بتحويل المركز الصحي القديم لمستشفى للوالدة

بدور المالكي

إبراهيم النهام
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

األديب والفنان البحريني... الميت الحي
لقـــد حمل األديـــب والفنـــان البحريني المســـؤولية منـــذ أمد بعيد 
بشـــرف وأمانـــة، وتحمل أكثـــر مما يطيـــق وتبوأ مـــكان الصدارة، 
وقـــدم للمجتمـــع زادا فكريـــا ومتعة عظيمة، لكن الـــذي يدعو إلى 
األســـف واأللـــم لفـــه باألرديـــة الســـوداء ورميه في هوة ســـحيقة 
والتعامـــل معـــه علـــى أنه ميت حـــي، وما حصل مع فرقة مســـرح 
جلجامش قصة قديمة وحديثة معروفة لكل مثقف، وشـــاهدناها 
في مناســـبات سابقة، فاألضواء الكاشفة ال تسلط على المبدعين 
مـــن أهل الفن، بل تنهـــار عليهم األحجار، حيـــث اعتادوا الوقوف 
علـــى أعتـــاب الهاويـــة، وهـــم يقفـــون عليهـــا اآلن فعليـــا مبعثرين 

ممزقين بصورة أليمة دامية.
مـــا الـــذي جعلهـــم يخرجـــون رؤوســـهم المتعبـــة المدفونـــة يـــوم 
الخميـــس الماضـــي ســـوى تلـــك الكلمات التـــي تطالـــب بإنصافهم 
وتعيـــد وجودهـــم الواضـــح الصريـــح المتمثل في صورة أحســـن 
وأفضـــل مما هي عليه اآلن وســـابقا، كم مـــن أديب وفنان ومبدع 
بحرينـــي انفرد بمســـاحة كبيرة مـــن التميز في المحافـــل الدولية 

واعتبـــروه ظاهـــرة مختلفة عن اآلخرين، عـــاد بجائزته كـ “حقيبة 
الســـفر” تماما التي تقذف من باب عفش الطائرة إلى الســـيارة ثم 
إلى المنزل مباشـــرة. قصص كثيرة سمعتها تعجز لغة الكتابة عن 
وصفها، هذا يرســـم عالمـــة ظافرة في تاريخ المســـرح البحريني 
والعربـــي ومع ذلك ال أحد يعترف بـــه، وذاك محفورة صورته في 
المخيلـــة العربية بعظيم ذكائه ونشـــاطه وتعـــدد مواهبه وقدراته 
وإصداراتـــه وهـــو غير قابل للتكرار، ومع ذلـــك ال أحد يلتفت إليه 
وكأنـــه نجمة القطب البعيدة، وآخر يلف العالم بأعماله وهنا عليه 

التسجيل للوقوف في الطابور.
أنـــا ال أســـتطيع أن ألـــوم جهة معينة عن هـــذا التقصير، لكنني في 
نفـــس الوقت ألـــوم الجميع الذي ينظـــر إلى األديـــب والفنان مثل 
التفاحة العفنة التي تحمل الموت في كل خالياها، وربما التفكير 
برميـــه من الطوابق العاليـــة والتخلص منه وقطع عالقته بالكون، 
وتركـــه يردد بيت شـــعر ولي الدين يكن “تعبـــت من الكالم فليس 

يجدي.. لبث النصح نظم أو بيان”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ال للمتسلقين
مجالـــس بـــدأت تفتح أبوابهـــا مجددًا بعـــد أن أغلقت لســـنوات عديدة، 
وإن فتحت بشـــكل افتراضي.. غائبون هجروا الناس، وهجروا وصلهم 
والســـؤال عنهـــم، بدأت حســـاباتهم فـــي التواصل االجتماعي تنشـــط بـ 
“بوستات” تتحدث عن مطالب المواطنين واحتياجاتهم.. آخرون بدأوا 

النزول ميدانيا، والمجاهرة بمطالب للناس، فما الذي يحدث؟
عام أو أقل يفصلنا عن االنتخابات، هذه هي الحقيقة المرة، والمؤسفة، 
والمؤلمـــة، والتي حولت البعض في ظـــل الظروف االقتصادية الراهنة، 

لضباع ال ترى وال تشم إال اللحم والدم والعظام.
وألجـــل ذلك، وجـــدت اليوم في المجتمع البحرينـــي، حالة من االهتمام 
“الموســـمي” الـــذي يأتي لســـبب، ويذهب لذات الســـبب، فـــال الناس في 
الحسبان لدى هؤالء “الضباع” وال احتياجاتهم، إنما هي شهوة الكرسي، 

ومزايا الكرسي، والخصائص المالية للكرسي.
منـــذ ســـنين ونحن نرصـــد مثل هذه الحـــاالت المشـــوهة، والتي يحاول 
بهـــا المتســـلقون والمتملقون وأصحـــاب المصالح الفرديـــة والفئوية، أن 
يســـتثمروا أوجـــاع الناس لمصالحهم هم، عبر دعايـــات انتخابية فارغة 
المحتوى والهدف والنتيجة، لكنها وأقولها آسفا، حققت نتائج إيجابية 
ألقرانهـــم بتجـــارب ســـابقة، ولذلـــك فـــإن المحاولـــة لتكرارها مســـتمرة 

ومحمومة.
إن الذيـــن يخدمـــون النـــاس بصـــدق، النـــاس تعرفهم جيـــدًا، تراهم في 
المســـاجد، وفـــي المجالـــس، وفي الصحـــف، وفي المنصـــات اإلعالمية، 
وفـــي كل مكان. حضورهم عفوي، وحديثهـــم كذلك، ومطالبهم لغيرهم 
أيضًا، هؤالء هم أهل الحق، الذين ال يربطون مواقفهم، وإن عال سقفها، 

وارتفع، بمناسبة، أو بشخص، أو بحدث، كاالنتخابات.
قلناهـــا، ونعيدها مرارا وتكرارًا، أن يعـــي المواطن ما له، وما عليه، وأي 
مجلس نيابي يفشـــل بتحقيق اإلرادة الشـــعبية، فـــإن الناخبين هم أول 
مـــن يتحمل مســـؤولية هذا الفشـــل، ألنهم من أوصـــل بأصواتهم هؤالء 
األعضاء، وهم من فتح لهم األبواب المغلقة ليصلوا إلى ما وصلوا إليه 

اآلن.
إن الواقع الحالي، بخيره وشره، ليؤكد ضرورة الوعي واإلدراك لما يجب 
أن يكون مســـتقبالً، مع الحذر كل الحذر من المتلونين، والمتمصلحين، 
أولئك من يحاولون الضحك على ذقون الناس، ألجل منافعهم هم، وما 

أكثرهم.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

تجربة السويد في مجال الذكاء االصطناعي
دول عديدة قطعت شـــوطا كبيرا في مجال الـــذكاء االصطناعي، إال أن 
مـــا يميز دولة الســـويد عن غيرها مـــن الدول أنها طبقـــت عددا من هذه 
المشـــاريع وجعلتها متاحـــة لمن يريد من أفراد الشـــعب، منها فكرة زرع 
الشـــرائح اإللكترونية تحت الجلد لالحتفاظ بسجل المعلومات الصحية 
وأنـــواع التطعيمـــات وغيرهـــا، وهـــو أمـــر منتشـــر هنـــاك، وهو مـــا يفتح 
اآلفـــاق والتطلعـــات لمزيد من المشـــاريع الخاصة بالـــذكاء االصطناعي، 
ومـــن وجهـــة نظـــري المتواضعة أن السياســـة التي تتبعها دولة الســـويد 
في إشـــراك المجتمع في أنماط البحوث والتطبيقات تسارع في تالشي 
الفجوة ما بين العلوم الحديثة والمجتمع، وهو أمر يواجه صعوبات جمة 
لدى الدول التـــي أبقت بحوثها في بوتقة المختبرات وبين األكاديميين 

والمختصين دون إشراك حقيقي للمجتمع في ذلك الشأن.
ولمزيـــد مـــن اإليضاح لمثل تلك التجارب التي تحدث في كل دولة على 
حدة، أود أن أنوه إلى أن كل تجربة جديدة ال تلقى الترحيب، وهو أمر 
مفـــروغ منـــه، ففي علم االبتكار الجديد هو المرفوض من قبل المجتمع، 
والذي يواجه بكثير من التحدي إلى أن تفرض موجة االبتكار الجديدة 
رأيها وبقوة، ويصبح الجميع مؤازرا لها، وفي دول مثل السويد وبسبب 
إشـــراكها المجتمع في عدد من األبحاث والقرارات واألنماط تكون غالبا 
موجات الرفض أو الضغط أبســـط ممـــا نتصور، لذلك فإن وتيرة التطور 

في هذا المجال ال تتوقف أبدا، بل هي من حسن ألحسن على الدوام.

ومضة «

في جامعة الخليج العربي بمجمع السلمانية الطبي يتواجد مركز علمي 
كامـــل يعمل على الربـــط ما بين احتياجات المجتمـــع واألبحاث المقامة 
فـــي هذا الصدد، حتـــى يصبح البحث خادما حقيقيا وملبيا أساســـيا لما 
يـــؤول له المجتمع والفرد، وهي تجربة تســـتحق االلتفات والثناء عليها 

وتطبيقها في كل الجامعات.

سمر األبيوكي

اســـتمعت باهتمام كبير إلـــى مداخلة العضو البرلمانّي محمد العباســـّي 
حـــول مـــا يتعـــرض له المعلمون من ظلـــم ال مثيل لـــه، وآلمني ما يجري 
بحـــق كوادرنا التربوية والتعليمية، فمـــن المفارقات المحيرة أّن المعلم 
الـــذي يمـــارس واجباته بمهنية عالية وتفان ال نظير له وينهض بمهماته 

بإخالص على أكمل وجه ال يكافأ على خدماته ومجهوداته.
لمـــاذا المعلمـــون وحدهـــم من يحرمـــون من حقوقهم؟ فـــي تصوري اّن 
القضية ببســـاطة تعكس نظـــرة القائمين على شـــؤون التربية والتعليم 
لهـــم، والتي تتلخص في كونهم منفذين للقرارات ال شـــركاء في عملية 
التعليـــم، أّمـــا المعضلـــة األكبـــر أّن وزارة التربيـــة والتعليـــم تتجاهـــل 
حقوقهـــم، واألدهـــى أنها تمـــارس الصمت، وهذا بالتحديـــد ما يضاعف 

حزنهم.
هل تعتقدون أّن المعلم ال يشعر بالغبن عندما نحرمه من أبسط حقوقه؟ 
وإالّ لمـــاذا يتـــم التعامـــل معـــه كما لو أنه رجـــٌل آلّي أو روبـــوت بال قلب 
وشـــعور وإحســـاس، أو بوصفه جهـــازا أوتوماتيكيا ال يتطلب تشـــغيله 
سوى ضغطة زر لينفذ األوامر؟ لماذا ندع المربين من معلمين ومعلمات 

يجتـــرون أحزانهـــم آناء الليل والنهـــار دون أن نبث فيهم الطمأنينة بأّن 
جهودهم موضع تقدير واحترام؟

كثيـــرون ممـــن ينتمون لحقـــل التعليم عندمـــا نلتقيهـــم يندبون حظهم 
العاثـــر كونهـــم اختـــاروا التربيـــة والتعليـــم مهنة لهـــم، وكأنهـــم اختاروا 
المكان الخطأ، وغالبا ما تنتابهم هواجس حول مستقبلهم في التعليم، 
وإال هـــل مـــن المنطق والعقـــل أن يطالبوا بعمل إضافـــي وأعباء مرهقة 
وما تتطلبه من مشقة وعناء ثم يجدون أنفسهم على مدى أشهر بدون 

مقابل؟
ما استمعت إليه من النائب المحترم ومن اإلخوة المعلمين األفاضل أكد 
لي بما ال يقبل الشـــك أّن هذا اإلنســـان - المعلم - تمارس بحقه صنوف 
اإلجحـــاف وذلـــك عندما ندعه في حالة انتظار مريرة على مدى أشـــهر 
وربما أكثر لمنحه مســـتحقاته الخاصة بتمديد وقت الدوام المدرســـي، 
وبعد كل هذا اإلجحاف بحق هؤالء المربين هل يحق لنا التساؤل لماذا 
أصبحـــت صـــورة المعلم فـــي أدنى مســـتوياتها، أو باألصح لـــم تعد كما 

كانت موضع تقدير وتبجيل إذا لم نقل موضع تقديس أيضًا؟.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

ما هكذا يكرم المعلمون!

كان التهويل من أسوأ مظاهر التعامل مع جائحة فيروس كورونا “كوفيد 
19” منـــذ بدايتهـــا قبـــل نحو عامين، ومـــا ترتب على ذلك مـــن هلع وذعر 
فـــي أنحـــاء العالم، وإضافة أعباء نفســـية على المرضـــى وغير المرضى، 
فقـــد كانت الســـاحة مفتوحة أمـــام العالم والجاهل ليفتـــي برأيه ويوجه 

نصائحه وتحذيراته، فساد االرتباك والتناقض التعامل مع األزمة.
يبـــدو أن هنـــاك حالـــة مـــن التريـــث بـــدأت تظهر فـــي التعامل مـــع األزمة 
مـــع ظهـــور متحـــور “أوميكرون”، ربما بفعـــل التجارب التي تم اكتســـابها 
طيلـــة الفتـــرة الماضية، أو بعـــد التثبت من خطأ الكثيـــر من اآلراء حول 
الفيروس، أو بدافع الرغبة الشديدة في العودة إلى حياة ما قبل كورونا، 

أو لوصول العديد من الدول لحالة من اإلنهاك الشديد لمواردها.
بعـــد أن كان مـــن النـــادر أن نجـــد بياًنا متفائـــالً لمنظمة الصحـــة العالمية، 
إذ بنـــا أمـــام تصريحـــات معتدلة تحاول أن تشـــد من عزيمـــة الدول في 
المواجهة واالســـتمرارية لتجاوز الجائحة، فقـــد صرحت ممثلة المنظمة 
في روسيا ميليتا فوينوفيتش على سبيل المثال بأن متحور أوميكرون 

قـــد يســـهم في االنتصار علـــى وباء فيروس كورونا فـــي العالم، ليتحول 
إلـــى األمـــراض الوافـــدة مثـــل األنفلونـــزا، وذلك رغـــم قلقها إزاء ســـرعة 
انتشـــار “أوميكرون”، إال أنها أعربت عن أملها بأال تكون الحاالت خطيرة 

مثل اإلصابة بمتحور “دلتا”.
دراســـتان منفصلتـــان أكدتـــا بالفعـــل أن “أوميكـــرون” أقـــل خطـــًرا مـــن 
الســـالالت الســـابقة، وأن المناعـــة نتيجـــة التطعيـــم أو العـــدوى الســـابقة 
تظل فعالة، لدرء المرض مع انتشـــار متغير أوميكرون الجديد. الدراسة 
األولـــى اســـكتلندية لباحثين مـــن جامعة أدنبرة كشـــفت أن خطر دخول 
المستشـــفى بالنســـبة لمرضى كوفيد19- مع متحور أوميكرون، كان أقل 
بنســـبة الثلثين مقارنة مع متغير دلتا، بحســـب الســـجالت الصحية لـ 5.4 
ماليين شـــخص، والثانية لباحثين من المعهد الوطني لألمراض المعدية 
بجنـــوب أفريقيـــا، أكـــدت أن المصابيـــن بمتحـــور أوميكـــرون كانـــوا أقل 
عرضة لدخول المستشفى بنسبة 70 إلى 80 بالمئة من األشخاص الذين 
أصيبوا بالسالالت السابقة، بما فيها دلتا التي كانت أكثر انتشارا وفتكا.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

متحور “أوميكرون” أقل خطًرا



https://alwatannews.net/article/868946

روابط األخبار

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1279466

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1279468

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1279524

https://www.alayam.com/online/local/939832/News.html

https://www.alayam.com/online/local/939847/News.html

https://www.alayam.com/online/local/939884/News.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4821/bahrain/738614.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4821/bahrain/738587.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4821/bahrain/738601.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4821/bahrain/738580.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4821/columns/738617.html



https://alwatannews.net/article/868946


