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صـــادق حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
وأصــدر  المفدى  الباد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن 
قانونا رقم )14( لسنة 2021 بالموافقة على انضمام 
مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، 

جاء فيه:
المادة األولى:

وُوِفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية 
ميناماتا بشأن الزئبق الموقعة في كوماموتو بتاريخ 

10 أكتوبر 2013، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية:

من   )5( للفقرة  وفًقا   - البحرين  مملكة  تعلن 
المادة )30( من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق - أن 
ال  االتفاقية  هــذه  مرفقات  مــن  أي  على  تعديل  أي 
إيــداعــهــا  لــهــا إال عــنــد  الــنــفــاذ بالنسبة  يــدخــل حــيــز 
أو  ــراره  إقـ أو  قبوله  أو  التعديل  هــذا  تصديق  لصك 

االنضمام إليه.
المادة الثالثة:

على رئيس مجلس الــوزراء والــوزراء - كٌل فيما 
القانون، وُيعمل به من  يخصه - تنفيذ أحكام هذا 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ــاحــــب  صــــــــــــادق حــــــضــــــرة صــ
الجالة الملك حمد بن عيسى 
المفدى  الباد  آل خليفة عاهل 
)13( لسنة  رقــم  القانون  وأصــدر 
انضمام  عــلــى  بــالــمــوافــقــة   2021
مــمــلــكــة الــبــحــريــن إلـــى اتــفــاقــيــة 
في  المطلقة  األجــســام  تسجيل 

الفضاء الخارجي، وجاء فيه:

المادة األولى:
مملكة  انضمام  على  ُووِفـــق 
اتــفــاقــيــة تسجيل  إلـــى  الــبــحــريــن 
الفضاء  فــي  المطلقة  األجــســام 
الـــــخـــــارجـــــي، الــــتــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا 
الجمعية العامة لألمم المتحدة 
)د-29(   3235 ــا  ــرارهـ قـ بــمــوجــب 
ــانـــي/  ــثـ الـ ــن  ــريـ ــشـ تـ  12 الـــــمـــــؤرخ 

لهذا  والــمــرافــقــة   ،1974 نوفمبر 
القانون.

المادة الثانية:
الــوزراء  مجلس  رئيس  على 
والوزراء -كٌل فيما يخصه- تنفيذ 
أحــكــام هــذا الــقــانــون، وُيــعــمــل به 
من اليوم التالي لتاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.

ان�ضمام  ق��ان��ون  ع��ل��ى  ي�����ض��ادق  ال��ع��اه��ل 

الزئبق ب�ضاأن  ميناماتا  اتفاقية  اإلى  البحرين 

اإلى  البحرين  ان�ضمام  قانون  ي�ضدر  الملك 

اتفاقية ت�ضجيل الأج�ضام المطلقة في الف�ضاء

الملكي  السمو  صاحبة  بعثت 
ــيـــم  ــراهـ ــنـــت إبـ األمـــــيـــــرة ســبــيــكــة بـ
الــبــاد  آل خــلــيــفــة قــريــنــة عـــاهـــل 
األعلى  المجلس  رئيسة  المفدى 
صاحبة  إلــى  تهنئة  برقية  للمرأة 
ــة فـــاطـــمـــة بــنــت  ــيـــخـ الـــســـمـــو الـــشـ
النسائي  االتـــحـــاد  رئــيــســة  مــبــارك 
الـــعـــام رئــيــســة الــمــجــلــس األعــلــى 
ــيـــس  ــة الـــرئـ ــولــ ــفــ ــطــ ــة والــ ــومــ ــألمــ لــ
التنمية األسرية  األعلى لمؤسسة 
المتحدة  العربية  اإلمــارات  بدولة 
فيها عن خالص  أعربت  الشقيقة 
»مركز  تدشين  بمناسبة  التهاني 
فاطمة بنت مبارك للمرأة والسام 
العربية  اإلمــــارات  بــدولــة  واألمــــن« 

ضمن  وذلـــك  الشقيقة،  المتحدة 
ــادرات ســمــو الــشــيــخــة فــاطــمــة  ــبــ مــ
الـــمـــتـــعـــددة والـــــرائـــــدة فــــي مــجــال 
ــرأة  ــمـ ــقـــدم وتــمــكــيــن وحـــمـــايـــة الـ تـ
االستعداد  أهبة  على  دوًمــا  لتكون 
ــًرا  ــنــــصــ ــة، وعــ ــيــ ــنــ ــوطــ ــة الــ ــدمـ ــخـ ــلـ لـ
ــرار مــجــتــمــعــاتــنــا  ــقـ ــتـ ــا السـ ــًيـ ــاسـ أسـ
والسام  لألمن  وصــواًل  اإلنسانية 
المنطقة  فــي  لــيــس  الــمــنــشــوديــن، 
ــا عـــلـــى الــصــعــيــد  ــ ــمـ ــ فـــحـــســـب، وإنـ

العالمي.
ــل الـــبـــاد  ــاهـ وبـــيـــنـــت قـــريـــنـــة عـ
المهم  الــتــوجــه  هـــذا  أن  الــمــفــدى 
ــة  ــاهــ ــلــــى وجــ ــبــــرهــــن مــــــجــــــدًدا عــ يــ
تـــوجـــهـــات ســمــو الــشــيــخــة فــاطــمــة 

القضايا  خدمة  في  رؤيتها  وسعة 
النسائية لتكون في صدارة ومقدمة 
األجــــــنــــــدة الـــتـــنـــمـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الخطوة  لهذه  متمنية  والــدولــيــة، 
الرائدة والمشروع القّيم كل توفيق 
ونجاح وسداد، مؤكدة سموها دعم 
لهذه  الــبــحــريــن  مملكة  ومــســانــدة 
الــمــســاعــي الــمــخــلــصــة الــتــي تــأتــي 
في توقيت صائب، وبأهداف نبيلة 
في  إضافية  نوعية  نقلة  لتحقيق 
دعــم مــشــاركــة الــمــرأة فــي مختلف 
عمليات السام، وفتح آفاق جديدة 
لــلــمــرأة بــشــكــل مــتــســاٍو وفــعــال في 
الرحبة  بآفاقه  التنموي  الفضاء 

نحو المزيد من التقدم والرخاء.

تد�ض�ين بمنا�ض�بة  تهنئ�ة  برقي�ة  ت��بعث  الب�اد  عاه�ل  قرين�ة 

»م��ركز فاط�م��ة ب�ن��ت م�ب��ارك لل�م��راأة وال��ض��ام والأم�ن«

} سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم.

أشاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
وزير المالية واالقتصاد الوطني بالتوجيهات 
الجالة  صاحب  لحضرة  السامية  الملكية 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
ــــاق حــــزمــــة مــالــيــة  ــإطـ ــ ــفــــدى بـ ــمــ ــاد الــ ــ ــبـ ــ الـ
جائحة  انعكاسات  مــع  للتعامل  واقتصادية 
التنمية  جهود  على  حفاظًا  كــورونــا  فيروس 
برئاسة  ــوزراء  الــ مجلس  ــرار  وقـ المستدامة، 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
لصندوق  الطلبات  بــاب  فتح  بــإعــادة  الـــوزراء 
الـــســـيـــولـــة مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــمـــؤســـســـات 

الصغيرة والمتوسطة.

الطلبات  بــاب  ــادة فتح  إعـ قـــرار  إن  وقـــال 
لصندوق السيولة يأتي تأكيًدا على ما توليه 
القيادة من حرٍص واهتمام بمواصلة تسخير 
كافة اإلمكانيات للحد من تداعيات جائحة 
ــيـــروس كـــورونـــا عــلــى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات  فـ
تحفيز  في  يسهم  بما  المملكة  في  الحيوية 
بيئة ريادة األعمال وتعزيز النمو االقتصادي 
منوًها  واالزدهـــــار،  الــنــمــاء  مسيرة  ومــواصــلــة 
بــأهــمــيــة مـــواصـــلـــة الـــبـــنـــاء عـــلـــى مــــا تــحــقــق 
بقيادة  الوطنية  الجهود  نتاج  إنــجــازات  مــن 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء والـــتـــي تــصــب فـــي مصلحة 
كافة  وسامة  صحة  على  والحفاظ  الوطن 

المواطنين والمقيمين في المملكة.
ــه مــــع زايــــد  ــاعـ ــمـ ــتـ ــدى اجـ ــ ــك لــ ــ ــاء ذلــ ــ جــ
الــزيــانــي وزيـــر الصناعة والــتــجــارة  بــن راشـــد 
والــســيــاحــة، والــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــيــســى آل 
العمل  صــنــدوق  إدارة  مجلس  رئيس  خليفة 
ــداهلل نـــاس  ــبــ ــن(، والـــســـيـــد ســمــيــر عــ ــيـ ــكـ ــمـ )تـ
ــة الــبــحــريــن،  ــاعـ ــنـ ــارة وصـ رئـــيـــس غـــرفـــة تــــجــ
إدارة  رئــيــس مجلس  الــمــؤيــد  ــاروق  فـ والــســيــد 
علي  مـــراد  والسيد  الــوطــنــي،  البحرين  بنك 
الــبــحــريــن  بــنــك  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  ــراد  ــ مـ
والـــكـــويـــت، والـــدكـــتـــور عــصــام عـــبـــداهلل فــخــرو 
رئيس مجلس إدارة بنك البحرين اإلسامي، 
والسيد خالد عمرو الرميحي رئيس مجلس 

والـــرؤســـاء  لــلــتــنــمــيــة،  الــبــحــريــن  بــنــك  إدارة 
أعــرب  حيث  الوطنية،  للبنوك  التنفيذيين 
عن شكره وتقديره لكافة الجهات على دعمها 
ومواصلتها العمل بروح الفريق الواحد لبلوغ 

األهداف المنشودة في أسرع وقت ممكن.
وبحث  مناقشة  االجتماع  خــال  وجــرى 
بتنفيذ  المتصلة  ــراءات  واإلجــ الموضوعات 
قرار مجلس الوزراء الموقر، ومن المقرر أن 
لاستفادة  للشركات  التقديم  باب  فتح  يتم 
السيولة  يقدمه صندوق  الــذي  التمويل  من 
في األول من يوليو القادم، ما يسهم في دعم 
الــشــركــات وضــمــان اســتــدامــة مشاريعها  هــذه 

تحقيًقا لألهداف المنشودة.

تنفيذا للتوجيهات الملكية ال�سامية وقرار مجل�س الوزراء برئا�سة ولي العهد رئي�س الوزراء

ال�ض�يولة  ل�ضن�دوق  ال�طل��بات  ب��اب  ف��تح  اإع�ادة  المالي�ة:  وزي�ر 

الجائح�ة تداعي�ات  م�ن  للح�د  الإمكاني�ات  كل  ت�ض�خير  وموا�ضل�ة 

} وزير المالية خال االجتماع.

ــم  ــ ــاسـ ــ جـ دالل  شـــــــــاركـــــــــت 
الــــزايــــد رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
التشريعية والقانونية بمجلس 
ــو الــــبــــرلــــمــــان  ــ ــضـ ــ الــــــــشــــــــورى عـ
ــي، فــــي اجـــتـــمـــاع لــجــنــة  ــربــ ــعــ الــ
والقانونية  التشريعية  الشؤون 
الخامس من  اإلنــســان  وحــقــوق 
لــلــفــصــل  األول  االنـــعـــقـــاد  دور 
الذي  أمــس،  الثالث  التشريعي 
ــامــــش الــجــلــســة  ــد عـــلـــى هــ ــقــ ــ ُع
ــة لـــلـــبـــرلـــمـــان الـــعـــربـــي  ــارئــ ــطــ الــ
خال الفترة من 22 - 28 يونيو 
ــرى اخــتــيــار  ـــاري، حــيــث جــ ـــجـ الـ
الــــــزايــــــد عـــــضـــــوًا فـــــي الــلــجــنــة 
بالتنمية  الــمــعــنــيــة  الــمــشــتــركــة 

المستدامة.
اللجنة  إن  الـــزايـــد  وقـــالـــت 
اســتــعــرضــت الــتــقــريــر الــســنــوي 
اإلنــســان  حــقــوق  لحالة  الثالث 
فــي الــعــالــم الــعــربــي لــعــام 2020 
بعنوان »عام مليء بالتحديات«، 
وتقرير االجتماع الثالث للجنة 
الـــفـــرعـــيـــة الـــمـــعـــنـــيـــة بــحــقــوق 
اإلنـــســـان فـــي الـــوطـــن الــعــربــي. 
مـــشـــيـــرًة إلــــى مــنــاقــشــة مــســودة 
العربي  البرلمان  بيان  مــشــروع 
بــشــأن االعـــتـــداءات الــتــي طالت 
المدنية  والمنشآت  المدنيين 
في محافظة مأرب بالجمهورية 
 ،2021 يـــونـــيـــو   6 فــــي  الــيــمــنــيــة 
والــــتــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــات 
المدعومة  االنقابية  الحوثي 
من إيران باستهداف المدنيين 
ــات  ــكــ ــلــ ــتــ ــمــ ــمــ ــآت والــ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ والــ

المدنية.
وأوضحت الزايد أن اللجنة 

بــحــثــت تــقــريــر نــشــاطــهــا خــال 
الفصل  من  األول  االنعقاد  دور 
الــتــشــريــعــي الــثــالــث لــلــبــرلــمــان 
والــذي   ،)2021-2020( الــعــربــي 
تــضــمــن الـــنـــشـــاط الــتــشــريــعــي، 
التشريعات  توحيد  مبادرة  مثل 
العربية التي تهدف إلى تحقيق 
فــي مختلف  الــعــربــي  الــتــكــامــل 
ــانــــون  الـــــمـــــجـــــاالت، وإعــــــــــــداد قــ
ــادي لــتــنــظــيــم أوضـــــاع  ــرشــ ــتــ اســ
العمالة غير المنتظمة وحماية 
حــقــوقــهــا فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
ــة بــرلــمــانــيــة  ــ وأيـــضـــًا إعـــــداد رؤيـ
حول دعم تنفيذ خطة التنمية 
الــعــالــم  فـــي   2030 الــمــســتــدامــة 
العربي من الجانب التشريعي.

تقرير  أن  الــزايــد  وأضــافــت 
نـــشـــاط الــلــجــنــة تــضــمــن خــال 
متابعة  أيـــضـــًا،  الـــجـــاري  ــدور  ــ الـ
لــمــســتــجــدات حـــقـــوق اإلنـــســـان 
حالة  مثل  العربية،  الـــدول  فــي 
حـــــقـــــوق اإلنـــــــســـــــان فــــــي دولــــــة 

فـــلـــســـطـــيـــن والـــجـــمـــهـــوريـــتـــيـــن 
بــاإلضــافــة  والــســوريــة.  اليمنية 
ــعـــربـــي  ــى تــــعــــزيــــز الــــعــــمــــل الـ ــ ــ إلـ
المشترك والتعاون مع اآلليات 
القانوني  الطابع  ذات  العربية 
بحقوق  يتعلق  ومــا  التشريعي 
اإلنسان، ومتابعة التقارير التي 
تصدر عن الهيئات والمنظمات 
المعنية  واإلقــلــيــمــيــة  الــدولــيــة 
والــرد  اإلنــســان  بقضايا حــقــوق 
ــة تــضــمــنــهــا  ــ ــالـ ــ ــا فــــــي حـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
معلومات مغلوطة حول حقوق 
اإلنسان، أو تعليقها على أحكام 

قضائية في الدول العربية.
ــزايــــد مــبــيــنــًة  واخــتــتــمــت الــ
بشأن  مذكرة  بحثت  اللجنة  أن 
تعديل بعض مواد نظام موظفي 
البرلمان العربي، التي تأتي في 
إطـــــار خــطــة تــطــويــر مــنــظــومــة 
والــتــنــظــيــمــي  اإلداري  الـــعـــمـــل 
للبرلمان  العامة  األمانة  داخل 

العربي.

»ت�ضريع�ي�ة« البرل�م�ان ال�عربي تبحث تقرير

اأو�ضاع حقوق الإن�ضان في العالم العربي 2020

} دالل الزايد خال اجتماع البرلمان العربي.

 اســتــقــبــلــت الــشــيــخــة مــــي بـــنـــت مــحــمــد آل 
ــار  واآلثـ للثقافة  الــبــحــريــن  هيئة  رئــيــســة  خليفة 
العالمي  للتراث  العربي  اإلقليمي  المركز  رئيسة 
ــة  ــريـ ــبــــراء تـــوثـــيـــق الـــمـــواقـــع األثـ ــق خــ ــريـ ــــس فـ أمـ
العام  األمين  ريناودو  فولفيو  البروفيسور  بقيادة 
 ،)ICOMOS( والمواقع  لآلثار  الدولي  للمجلس 
خبيرة  فيليكس  ــا  أونــ الـــدكـــتـــورة  مـــع  وبــالــتــعــاون 
حفظ التراث من معهد علم اآلثار بجامعة كلية 
الدولي  بالمجلس  اإلدارة  مجلس  وعضو  لندن 
لآلثار والمواقع )ICOMOS، إضافة إلى عدد من 
الخبراء واألساتذة من جامعة العلوم التطبيقية 

في تورينو بإيطاليا.
ويــأتــي هـــذا الــمــشــروع بــالــتــعــاون مــع المركز 
اإلقليمي العربي للتراث العالمي من أجل توثيق 

الـــقـــاع الــتــاريــخــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وهــي 
موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث 
العالمي لمنظمة اليونسكو، قلعة الشيخ سلمان 
وقلعة  بوماهر  قلعة  بــالــرفــاع،  الفاتح  أحــمــد  بــن 

عراد بالمحّرق.
خليفة  آل  محمد  بنت  مــي  الشيخة  وأكـــدت 
أهــمــيــة تــوثــيــق الــمــواقــع الــتــاريــخــيــة والـــقـــاع في 
ــاريــــخ وثــقــافــة  ــتــــي تــعــكــس غـــنـــى تــ الـــبـــحـــريـــن والــ
ــارات كــانــت  ــضــ ــا مــــر عــلــيــهــا مــــن حــ ــ الــمــمــلــكــة ومـ
مع  التعاون  أن  موضحة  اإلنساني،  للقاء  مراكز 
البروفيسور  بقيادة  األثرية  المواقع  توثيق  فريق 
على  الحفاظ  جهود  تعزيز  في  سيسهم  ريــنــاودو 
المستدامة  للتنمية  روافــدا  لتكون  المواقع  هذه 

واالرتقاء بالمجتمع المحلي.

البحرين في  التاريخية  القاع  لتوثيق  م�ضروع 
المملك�ة  تاري�خ  غن�ى  ي�ع��ك�س  ال�م���سروع  م��ي:  ال�س�يخة 

} الشيخة مي تستقبل فريق خبراء توثيق المواقع األثرية.

} وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن بعد.

ــد بــن عــبــد اهلل آل  تــــرأس الــفــريــق أول الــشــيــخ راشــ
الوطنية  اللجنة  اجتماع  أمــس،  الداخلية  وزيــر  خليفة 
لمكافحة المخدرات، بحضور عدد من الوزراء وممثلي 

المؤسسات الحكومية األعضاء باللجنة.
ــتـــمـــاع، رحــــب الـــوزيـــر بــاألعــضــاء،  ــي بـــدايـــة االجـ وفــ
في  ومتابعة  جهود  مــن  بــه  يقومون  ومــا  دورهـــم  مثمنًا 
مواجهة التحديات لمكافحة المخدرات وحماية النشء 
بين  والتنسيق  للتعاون  تــقــديــره  عــن  معربا  والــشــبــاب، 
كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، ودور اإلدارة 
إدارة  خـــال  مــن  الــجــنــائــيــة  ــة  ــ واألدلـ للمباحث  الــعــامــة 
انفاذ  في  بواجباتها  النهوض  في  المخدرات  مكافحة 

القانون وتقديم التوعية الازمة.
وقد بحثت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة 
على جدول األعمال، ومنها إيجاز حول إعادة تخصيص 
والــدراســة  ــان،  اإلدمـ عــاج  لبناء مستشفى  أرض  قطعة 
التي قدمتها اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
حول أهمية وضع تشريع يجرم تعاطي الحدث للمواد 
الطيارة، نظرًا لخطورتها وأضرارها الصحية وتأثيراتها 

اللجنة  أحــالــت  حيث  للحدث،  السلوكي  المظهر  على 
الوطنية الموضوع الى اللجنة القانونية لدراسته.

للخطة  المرحلية  األهــداف  االجتماع،  واستعرض 
العقلية  والـــمـــؤثـــرات  الـــمـــخـــدرات  لــمــكــافــحــة  الــوطــنــيــة 
أهمية  الداخلية،  وزيــر  أكــد  الثاني، حيث  إصــدارهــا  في 
التي  تسليط الضوء على مبادرات الخطة والنجاحات 
مشيرًا  معها،  الجمهور  تفاعل  نسبة  وقــيــاس  حققتها 
الى أهمية تعميم النتائج التي تم تحقيقها من خال 
إعــداد برامج خاصة ومــواد اعامية في وسائل اإلعام 

المختلفة.
كــمــا اطــلــعــت الــلــجــنــة عــلــى إيـــجـــاز قــدمــه محافظ 
محافظة العاصمة رئيس لجنة برنامج مكافحة العنف 
السجائر  بــيــع  حـــول ضــوابــط عملية  »مــعــا«،  ــان  ــ واالدمـ
وزيرة  أشــارت  الصدد  وفي هذا  ومنتجاتها،  اإللكترونية 
الصحة الى التنسيق القائم مع وزارة الصناعة والتجارة 
والــســيــاحــة لـــوضـــع الـــلـــوائـــح الـــخـــاصـــة بــاالشــتــراطــات 
المنظمة لعملية استيراد وتداول السجائر االلكترونية 
المعرض  إطــاق  الى  »معا«  برنامج  رئيس  تطرق  فيما 

االفتراضي للبرنامج وموقع البرنامج االلكتروني الذي 
يشتمل على المناهج التعليمية المخصصة للطلبة.

إبــراز كل الجهود  ووجــه وزيــر الداخلية إلى ضــرورة 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي مــكــافــحــة الــــمــــخــــدرات عـــلـــى الــمــســتــوى 
المختلفة  اللغات  إلــى  ترجمتها  خــال  مــن  الــخــارجــي 
وتعميمها من قبل وزارة شؤون اإلعام ومركز االتصال 

الوطني وسفارات مملكة البحرين في الخارج.
اإلسامية  والشؤون  العدل  وزير  أوضح  من جانبه، 
ــن أخـــطـــر الــمــشــاكــل  ــدرات تــعــد مـ ــخـ ــمـ واألوقــــــــاف أن الـ
االجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة الــتــي تـــواجـــه الــعــالــم أجــمــع، 
القوانين  تحديث  فــي  االســتــمــرار  يتطلب  الـــذي  االمـــر 

والعقوبات لتتماشى مع تطور الجريمة.
حول  العامة  للنيابة  مقترح  على  اللجنة  واطلعت 
العقلية،  والــمــؤثــرات  الــمــخــدرة  الــمــواد  جـــداول  تعديل 
للنائب  وتقديره  الداخلية عن شكره  وزيــر  أعــرب  حيث 
األنظمة  تحديث  في  البارز  ودوره  اهتمامه  على  العام 
والقضاء  المخدرات  آفة  المتعلقة بمواجهة  والقوانين 

عليها من أجل حماية أبناء الوطن.

ا�ستعرا�س اآخر م�ستجدات تخ�سي�س قطعة اأر�س لبناء م�ست�سفى عالج الإدمان

وزي�ر الداخلي�ة يتراأ��س اجتم�اع اللجن�ة الوطني�ة لمكافح�ة المخ�درات
النياب�ة العام�ة تق�دم مقترح�ا ح�ول تعدي�ل ج�داول الم�واد المخ�درة والموؤث�رات العقلي�ة
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عن اتحاد المالك.. 

عن م�شاكله و»بالويه«..!!

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

ســنــواصــل فــي بــيــان الــحــاجــة الــمــاســة لتعديل اإلجــــراءات 
والــتــشــريــعــات الــخــاصــة بــاتــحــاد الـــمـــاك، نـــظـــرا الــــى حــداثــة 
اليوم،  الواقعة  الثغرات  العديد من  الى وجود  التجربة، ونظرا 
ونظرا الى المشكات و»الباوي« والنزاعات الحاصلة بين سكان 

العمارة الواحدة.
والمحاكم  الشرطة  مــركــز  فــي  جـــاره  يشكو  جـــارا  أن  تخيل 
)والباب في الباب(، فأي حياة وأي استقرار وأي راحة واطمئنان 
يــنــشــدهــا الـــشـــخـــص.. تــخــيــل أنــــك تــســكــن فـــي عـــمـــارة يسكنها 
»عـــوائـــل« ويــأتــي شــخــص ويــبــيــع شقته لشخص آخـــر »عــزوبــي« 
أنك  تخيل  خــاصــة..  ولــقــاءات  ويقيم حفات  أجنبي،  أو  عربي 
تدفع الرسوم المطلوبة التحاد الماك للصيانة والحراسة، ثم 
تكتشف أن العمارة با حارس منذ عامين وأن أموالك ضاعت 
هباء منثورا.. وغيرها من الخافات والشكاوى والوقائع، واألمر 
هنا يشمل الشقق التي تم شراءها من خال الدولة »اإلسكان«، 

أو من خال مشاريع القطاع الخاص.
يــقــول أحـــد الــمــواطــنــيــن مـــن الــمــنــتــفــعــيــن بــشــقــق مــشــروع 
شهر  كل  وأدفــع  الشهري،  بالدفع  الملتزمين  من  أنــا  إسكاني: 
إنني  إال  الــحــارس،  وأجــرة  للصيانة  وذلــك  مقدما عن شهرين، 
وال  أكثر من سنتين،  لدينا حــارس منذ  يوجد  أنــه ال  اكتشفت 
يقوم رئيس اتحاد المّاك الخاص بالعمارة بالصيانة الازمة 
لها، وكل شيء تالف فيها، وإذا كلمته عن مضايقات أحد سكان 

العمارة يطلب مني أن أتقدم بباغ في مركز الشرطة..!!
باإلضافة إلى استغاله غرفة الحارس ألغراضه الشخصية، 
يــقــوم باستغال مواقف  وأيــضــًا  لــلــعــمــارة،  لــعــدم وجـــود حـــارس 
يقوم  كما  أصحابها،  تركها  الــتــي  بالشقق  الخاصة  الــســيــارات 
الفيري  العامة، وذلك بتكليف عمال  النظافة  بمخالفة قانون 
فيزا بغسل العمارة بخرطوم المياه )الهوز( من غرفة الحارس، 
وتــكــّون مستنقعات  الــشــارع،  أمــام  المياه  هــدر  فــي  يتسبب  مما 
ــرب أن احــتــســاب فـــاتـــورة الــمــاء  ــ تــتــكــاثــر فيها الــحــشــرات، واألغـ
العمارة  ســكــان  على  وتـــوزع  ُتحسب  الــحــارس  لغرفة  والــكــهــربــاء 
ضمن فاتورة الكهرباء الخاصة بنا، مما يسبب لنا عبئا ماليا 

إضافيا..!!
ويــضــيــف الــمــواطــن: واألكــثــر غــرابــة ودهــشــة، أنـــي تقدمت 
بباغ لشئون البلديات بمخالفة قانون النظافة، إال ان موظف 
البلدية المكلف بالتحقيق في موضوع الشكوى ولألسف أخبر 
وأنــنــي تقدمت بشكوى ضــده،  لــلــعــمــارة،  الــمــاك  اتــحــاد  رئــيــس 
إنه  له، حيث  إرسالها  يعيد  بالمخالفة  له صــورا  ارسلت  وكلما 
لم يتعامل مع الباغ بسرية، مما تسبب في مشكلة بيني وبينه، 

وتطورت إلى عداوة من ِقبله..!!
وهـــنـــاك الــعــديــد مـــن الــمــواقــف الــحــاصــلــة، بــشــأن تركيب 
وقيامه بقطع  ذلــك،  ورفــضــه  الــســيــارات  مــواقــف  فــي  الكاميرات 
األساك، وقدمت باغا في مركز الشرطة مرفقا معه تسجيل 

الكاميرات األمنية، وما زال الباغ في النيابة العامة. 
هذه حكاية واحدة من حكايات عديدة، ومن طرف شكاوى 
الناس على اتحاد الماك.. ونحن على ثقة بأن هناك شكاوى 
كثيرة كذلك من مجلس إدارة اتحاد الماك على بعض أصحاب 
تتوقف  ولن  والمشاكل مستمرة،  الواحدة..  العمارة  الشقق في 
ولن تعالج إال وفق القانون المفصل والحاسم لكل الممارسات 

الفردية والمزاجية.
لذلك نعيد ونكرر ضرورة االستفادة من قانون اتحاد الماك 
الخليجية..  الــدول  به  أخــذت  والــذي  األمريكي،  أو  األسترالي 
ولدينا في غرفة التجارة والصناعة البحرينية دراسات وتقارير، 
وربــمــا حــتــى قــوانــيــن مــقــارنــة مــشــابــهــة وجـــاهـــزة.. األمــــر فقط 

بحاجة الجتماع وقرار.. وكفى اهلل المؤمنين الخصام.

ــلـــقـــاء، رحــب  وفــــي مــســتــهــل الـ
مؤكدًا  بالحضور،  المحافظ  سمو 
سموه أن تلبية احتياجات األهالي 
ومتابعة احتياجاتهم من أولويات 
يواكب  بما  المحافظة  في  العمل 
تــطــلــعــاتــهــم الــمــســتــقــبــلــيــة الــتــي 
تـــتـــمـــاشـــى مــــع الـــنـــمـــو الـــعـــمـــرانـــي 
ــــذي تــشــهــده  والـــتـــقـــدم والـــنـــمـــاء الـ
الــــمــــحــــافــــظــــة، وذلــــــــــك تـــنـــفـــيـــذًا 
ــدة لــحــضــرة  ــديـ ــسـ لــلــتــوجــيــهــات الـ
بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
مملكة  مــلــك  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى 
ــم من  ــدعـ الــبــحــريــن الـــمـــفـــدى، وبـ
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولــي  آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، 
مـــنـــوهـــًا ســـمـــوه بــــأن مـــبـــدأ خــدمــة 
األهــالــي نهج راســخ ونــبــراس نحو 
ــة الــمــجــتــمــعــيــة  ــراكــ تــحــقــيــق الــــشــ
ــدة. وأشـــــــار ســـمـــو مــحــافــظ  ــ ــرائــ ــ الــ
ــة الــــجــــنــــوبــــيــــة، بــــأن  ــظــ ــافــ ــحــ ــمــ الــ

الــمــحــافــظــة مــســتــمــرة فــــي تــبــنــي 
التوعوية  الــمــبــادرات  مــن  سلسلة 
الهادفة  والمبادرات  والمجتمعية 
وذلــك  األمــنــيــة،  الــشــراكــة  لتفعيل 
مختلف  مــع  والتنسيق  بالتعاون 
لتوعية  الــداخــلــيــة،  وزارة  إدارات 
اإلجــــراءات  اتــبــاع  نــحــو  المجتمع 
ــة والــــتــــدابــــيــــر الــــازمــــة  ــيــ ــائــ ــوقــ الــ
للتصدي لفيروس كورونا وضمان 

سامة المواطنين والمقيمين.
المحافظة  أن  أكد سموه  كما 
مــتــابــعــة مستجدات  فــي  مــســتــمــرة 
والــخــدمــات  الــمــشــاريــع  فــي  العمل 
الــــمــــتــــكــــامــــلــــة الــــــتــــــي تـــشـــهـــدهـــا 
مناطقها  مختلف  في  المحافظة 
المحافظة  مــن  تنسيقية  بجهود 
الحكومية  الجهات  من  وتنفيذية 
ــار الــتــواصــل الــمــيــدانــي،  ضــمــن إطـ
حيث استمع سموه إلى احتياجات 
ــالــــي الــمــتــعــلــقــة  ومـــقـــتـــرحـــات األهــ
ــانـــب الــــخــــدمــــي وتــــحــــديــــدًا  ــجـ ــالـ بـ

بتطوير المرافق العامة والرياضية 
مناطق  مختلف  في  والمنتزهات 
بالدور  سموه  منوهًا  المحافظة، 

ــراضـــي  ــتـ ــل لــلــمــجــلــس االفـ ــاعـ ــفـ الـ
والــمــنــصــات اإللــكــتــرونــيــة وقــنــوات 
الــمــحــافــظــة كــحــلــقــة وصـــــل، ومــد 

الروابط  وتوطيد  التواصل  جسور 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة بـــيـــن الــمــحــافــظــة 
ــي مــــن جـــهـــة واالســـتـــمـــاع  ــ ــالـ ــ واألهـ

إلـــى مــاحــظــاتــهــم واحــتــيــاجــاتــهــم 
ومــتــابــعــة تــلــبــيــتــهــا بــالــتــعــاون مع 

الجهات المعنية من جهة ثانية.

ــون فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـــــطـــــاب الـ
البرنامج هم من جامعة البحرين 
والجامعة  البحرين  وبوليتكنك 
األمريكية في البحرين باإلضافة 
تعليمية  وهــيــئــات  جــامــعــات  إلـــى 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ أخــــــرى فــــي الـ
والمملكة المتحدة ودول مجلس 

التعاون الخليجي.
سيتم تنفيذ البرنامج بشكل 

الطاب  يتلقى  وســوف  افتراضي 
ــدة أربـــعـــة  ــ اإلرشــــــــاد والـــتـــوجـــيـــه مـ
أســابــيــع مـــن مــؤســســي الــشــركــات 
لــتــعــزيــز  الـــخـــبـــرة  ذوي  الـــنـــاشـــئـــة 

مهاراتهم التجارية واإلدارية.
وقـــال صــالــح عــبــاس، المدير 
Flat6Labs لـــــــ  ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ الــ
فــي الــبــحــريــن: »إن مــهــارات ريــادة 
ــدًا  ــ ــبـــر مـــهـــمـــة جــ ــتـ ــعـ األعــــــمــــــال تـ

ــر لــلــطــاب  ــاضـ فــــي عــالــمــنــا الـــحـ
ــدد. وتــفــتــخــر  والــخــريــجــيــن الــــجــ
بــالــتــعــاون   Flat6Labs ــة  شـــركـ

ولي  برنامج  مع جمعية خريجي 
العالمية  الدراسية  للمنح  العهد 
من أجل العمل على تطوير أفكار 
إلــى منتجات  الــطــاب ووصــولــهــا 
مــلــمــوســة ومــســتــدامــة مــن شأنها 
إحـــــــداث تـــأثـــيـــر فــعــلــي فــــي عــالــم 
ــمــــال. وبــصــفــتــنــا قـــادة  ريـــــادة األعــ
إقــلــيــمــيــيــن فــــي الـــنـــظـــام الــبــيــئــي 
للشركات الناشئة، نحن على ثقة 

االبــتــكــار سيوفر  بــرنــامــج  أن  مــن 
ــال  ــمـ ــــس ريـــــــادة األعـ لـــلـــطـــاب أسـ
التفكير  مــهــارات  يــضــّمــن  وســـوف 
المالي  والتخطيط  التصميمي 

والتسويق الرقمي«.
عبداهلل،  قــال محمود  بـــدوره، 
بــرنــامــج  خــريــجــي  رئــيــس جمعية 
ولـــــي الـــعـــهـــد لــلــمــنــح الـــدراســـيـــة 
خريجي  جمعية  »إن  الــعــالــمــيــة: 

ــج ولــــــــي الــــعــــهــــد لــلــمــنــح  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
ــالـــمـــيـــة مــلــتــزمــة  ــة الـــعـ ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ الـ
الشباب  ودعــم  الــمــواهــب  بتطوير 
في البحرين. ومن خال النسخة 
االبتكار  تحدي  لبرنامج  الثانية 
نعمل   ،Flat6Labs مع  باتعاون 
الطموحين  الطاب  تدريب  على 
وإعداد الجيل القادم من مؤسسي 

الشركات الناشئة في البحرين«.

العمومي  اجتماعها  البحرينية  والــســامــة  الصحة  جمعية  عقدت 
اإلعتيادي، حيث تضمن جدول األعمال كلمة لرئيس الجمعية، التقرير 
مجلس  الختيار  التكميلية  االنتخابات  وإجــراء  المالي  التقرير  األدبــي، 
رئيسا  الــســيــد  الــدكــتــور مــصــطــفــى  انــتــخــاب  تـــم  الــجــديــد، حــيــث  اإلدارة 
بالشكر  السيد  مصطفى  الدكتور  تقدم  البدء  وفــي  بالتزكية،  للجمعية 
التي  المبذولة  جهودهم  على  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  األعضاء  للسادة 
في  الغالية  مملكتنا  مساعدة  في  تسهم  بحيث  نشطة  الجمعية  جعلت 
الجهود في التقليل من اآلثار التي خلفتها جائحة كورونا وتقديم الدعم 

الازم لتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على الصحة والسامة.
وتبعه استعراض التقرير األدبي حول أنشطة وبرامج الجمعية ومن 
ثم التقرير المالي، حيث اطمأن األعضاء على الوضع المالي للجمعية 
على  االتــفــاق  تــم  وبــعــده  العامين،  هذين  خــال  الجائحة  تحديات  رغــم 

توزيع المناصب وذلك على النحو التالي:
صالح  مها  حظيت  فيما  للرئيس،  نائبا  العباسي  عبدالرحيم  ياسر 
آل شهاب بمنصب أمين السر، ليكون منصب األمين المالي من نصيب 
نضال سلمان البناء، وشغل حسن عبداهلل العرادي منصب رئيسا للعاقات 
رئيسا  الشاووش  للجنة االعامية، وجمال  رئيسا  وأحمد عباس  العامة، 
للجنة الفنية، وكل من: ناصر العالي ومحمد العيسى عضوا في مجلس 

اإلدارة، وسيتم تشكيل اللجان المساندة في اجتماع الحق.
تقوم  أن  توصيات أبرزها  عــدة  على  االتفاق  االجتماع  خــال  تم  كما 
اللجان العاملة بإعداد تصوراتها حول خططها وبرامجها االستراتيجية 
ومنها التركيز على مواصلة تنفيذ البرنامج مسعف لكل منزل لعرضها 

على المجلس في اجتماعه المقبل لدراستها وإقرارها.

محاف���ظ الجنوبي���ة: خدم���ة الأهال���ي نه���ج را�ش���خ لتحقي���ق ال�ش���راكة المجتمعي���ة

واألهــالــي،  المحافظة  بين  الــدائــم  الــتــواصــل  تعزيز  إطـــار  فــي 
التقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، عــبــر تقنية االتـــصـــال الــمــرئــي مــن خــال 
»المجلس االفتراضي«، بعدد من األهالي، بحضور العميد عيسى 
والمسؤولين  الضباط  من  وعــدد  المحافظ،  نائب  الدوسري  ثامر 

من المحافظة.

} اجتماع محافظ الجنوبية.

} برنامج ولي العهد للمنح .

جمعي��ة خريج��ي برنام��ج ول��ي العه��د وFlat6Labs للمن��ح يطلق��ان تح��دي البت��كار

الدراسية  للمنح  العهد  برنامج ولي  أطلقت »جمعية خريجي 
العالمية« وشركة Flat6Labs، النسخة الثانية من تحدي االبتكار 
الــســنــوي. يــهــدف الــتــحــدي إلـــى الــعــمــل تــمــاشــيــًا مــع رؤيــــة مملكة 
ــداع واالبــتــكــار  ــ الــبــحــريــن لــدعــم رواد األعـــمـــال وتــعــزيــز ثــقــافــة اإلبـ
مدة  يستمر  الــذي  البرنامج  يقوم  األعــمــال.  ريــادة  مجال  وتطوير 
من  مشاركًا  وعشرين  ثاثة  بتزويد  يوليو   13 حتى  أسابيع  أربعة 
الطلبة والخريجين بمهارات عملية يسهل تطبيقها في وظائفهم 

وطموحاتهم في مجال ريادة األعمال في المستقبل.

وال�ش���المة ال�شح���ة  لجمعي���ة  رئي�ش���ا  ال�ش���يد  م�شطف���ى  د.  انتخ���اب 

} د. مصطفى السيد.

ــوزارة  ــ بـ الـــخـــاص  الــتــعــلــيــم  إدارة  دعــــت 
ــيــــاء أمـــــور الــطــلــبــة  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم أولــ
الدارسين حاليًا في المدارس الخاصة في 
الصفوف من الثاني االبتدائي إلى الثالث 
ــي الــتــحــويــل إلــى  ــوي، والـــراغـــبـــيـــن فـ ــانـ ــثـ الـ
لمجمعاتهم  التابعة  الحكومية  الــمــدارس 
السكنية، إلى استكمال المستندات الازمة 

العام  نهاية  قبل  وذلــك  التحويل،  لعملية 
الفترة  إذ سيتم خــال  الــحــالــي،  الــدراســي 
التسجيل  بــاب  فتح  موعد  إعــان  القادمة 

كما هو متبع سنويًا.
والمستندات المطلوبة هي:

البطاقة  قـــارئ  مــن  مـــأخـــوذة  نسخة   -
الذكية للطالب وولي أمره.

- الــشــهــادة الــنــهــائــيــة لــلــعــام الـــدراســـي 
.2021-2020

ــادة بـــإخـــاء طـــرف مـــن الــمــدرســة  ــ - إفـ
الخاصة »رسالة انسحاب«.

- يـــضـــاف إلــيــهــا نــســخــة مـــن تــأشــيــرة 
اإلقامة للطالب وولي أمره سارية المفعول 
أبناء  من  التحويل  في  للراغبين  بالنسبة 

ــي الــقــطــاع  ــاب الـــعـــقـــود الــعــامــلــيــن فـ أصـــحـ
الحكومي، وذلك سيكون محكومًا بالشواغر 
المتوافرة في المدارس المطلوب التحويل 
التحويل  طلبات  قــبــول  سيتم  كما  إلــيــهــا. 
لــلــطــلــبــة الـــذيـــن ســتــصــدر شـــهـــاداتـــهـــم في 
شهري يوليو وأغسطس في وقت الحق يتم 

اإلعان عنه في حينه.

التربية تدعو الراغبين في التحويل من المدار�س الخا�شة اإلى الحكومية اإلى ا�شتكمال الم�شتندات

تـــرأس الــفــريــق طـــارق بــن حسن الحسن رئــيــس األمـــن الــعــام، رئيس 
اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، اجتماع اللجنة والذي عقد عبر تقنية 

االتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية االجتماع، رحب رئيس اللجنة باألعضاء، مثمنا الجهود 
توجيهات  مــن  انطاقا  كــورونــا،  جائحة  لمكافحة  الوطنية  والــمــبــادرات 
الباد  آل خليفة عاهل  الملك حمد بن عيسى  الجالة  حضرة صاحب 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  من  ومتابعة  وبدعم  المفدى، 
الوقت  فــي  مثمنا  ـــوزراء،  الــ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
الصحة  لحماية  المبذولة  التوعوية  والجهود  الطبية  الطواقم  دور  ذاته 

والسامة العامة.
الــكــوارث،  لمواجهة  الوطنية  اللجنة  رئيس  ثمن  السياق،  ذات  وفــي 
توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية 
الوقائية  والتدابير  لإلجراءات  والحازم  الدقيق  بالتطبيق  تقضي  والتي 
ــداء كــمــامــات الـــوجـــه وتــطــبــيــق الــتــبــاعــد  ــ ومـــن بــيــنــهــا الــتــشــديــد عــلــى ارتــ

االجتماعي واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين.
وليد  الدكتور  قدمه  إيــجــاز  على  اللجنة  اطلعت  االجــتــمــاع،  وخــال 
المانع وكيل وزارة الصحة استعرض من خاله التقرير اليومي للفريق 
الــتــي يبذلها في  والــجــهــود  كــورونــا  لــفــيــروس  الــطــبــي للتصدي  الــوطــنــي 

كورونا  بفيروس  اإلصــابــات  معدل  أن  موضحًا  كــورونــا،  فــيــروس  مكافحة 
المواطنين  الفترة نظرًا إلقبال  قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خال هذه 
االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات  بكل  وااللــتــزام  التطعيم  أخــذ  على  والمقيمين 

والتدابير الوقائية التي أقرها الفريق الوطني الطبي.
على  تؤثر  قد  التي  المستجدات  آخــر  متابعة  االجتماع،  خــال  وتــم 
العامة  الجاهزية  من  والتأكد  المحتملة  والتهديدات  العامة  السامة 
والتمارين الوطنية المشتركة بحسب الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث، 
األعلى  المجلس  مــن  أحمد  سامر  المستشار  تطرق  السياق  هــذا  وفــي 
بوشهر  محطة  غلق  أسباب  توقعات  عن  األولــيــة  المعلومات  إلــى  للبيئة 
النووية اإليرانية وما اتخذه المجلس من إجــراءات وقائية وما تقوم به 

الجهات المعنية في هذا الصدد.
الحماية  إدارة  مدير  البنغدير  محمد  الركن  العقيد  استعرض  كما 
اللجنتين  نــتــائــج  الــمــدنــي ملخص  لــلــدفــاع  الــعــامــة  بـــــاإلدارة  والــســامــة 
العام  األمــن  رئيس  قبل  من  تشكيلهما  تم  اللتين  واإلعــامــيــة(  )الفنية 
رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــمــواجــهــة الــــكــــوارث، حــيــث تـــم تــكــلــيــف هاتين 
اللجنتين بإعداد دليل شامل لاشتراطات الفنية واإلعامية باإلضافة 
ومراكز  الخاصة  للماجئ  واللوجستية  الفنية  المواصفات  تحديد  إلى 

اإليواء.

وفي ختام االجتماع، وجه رئيس األمن العام رئيس اللجنة الوطنية 
التوفيق  للجميع  متمنيًا  اللجنة،  ألعــضــاء  الشكر  الــكــوارث  لمواجهة 

والنجاح.

رئي�س الأمن العام يوؤكد اأهمية الجاهزية العامة بح�شب الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث

} رئيس األمن العام.
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عبدالرحمن  الدكتور  وصــرح 
اإلعــام  وزارة  وكــيــل  بحر  محمد 
بأن إدخال هذه العربات الجديدة 
الــخــدمــة اإلعــامــيــة سيعزز  إلـــى 
ــدرة أســطــول عــربــات النقل  مــن قـ
الوزارة  تمتلكها  التي  التلفزيوني 
الــعــمــل عــلــى تحديثها  تــم  والــتــي 
بـــتـــوجـــيـــهـــات دائــــمــــة مــــن الــســيــد 
عــلــي بــن مــحــمــد الــرمــيــحــي وزيــر 
اإلعـــــــــام الــــرامــــيــــة إلــــــى تــطــويــر 
بـــرامـــج ومـــشـــروعـــات الـــــــوزارة بما 
ــدات  ــجــ ــتــ ــســ ــمــ يــــتــــمــــاشــــى مـــــــع الــ
الــمــعــرفــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة، عبر 
اإلذاعـــي  الــبــث  منظومة  تحديث 
ــر أجـــهـــزة  ــويـ والـــتـــلـــفـــزيـــونـــي وتـــطـ
الــتــســجــيــل والــتــصــويــر والـــصـــوت 
واإلضــــاءة واســتــديــوهــات األخــبــار 
وترقية  اإلنتاجية  واالستديوهات 

أجهزة البث اإلذاعي والتلفزيوني.
الدكتور عبدالرحمن  وأوضح 
مرافق  على  اطــاعــه  خــال  بحر 
خالد  عــبــداهلل  يــرافــقــه  العربتين 
ــل الـــمـــســـاعـــد  ــيــ ــوكــ الــــــدوســــــري الــ
ــون بــــــــوزارة  ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ ـــة والــ ــ ـــإذاعـ ــ لـ
اإلعام أن دخول هاتين العربتين 
فــي الــخــدمــة فــي هــذه الــفــتــرة قد 
أكد حرص الوزارة المتنامي على 
المواكبة والتطوير بما يلبي كافة 
المستجدات الفنية التي تتطلبها 
للبث  المستقبلية  االحــتــيــاجــات 

التلفزيوني.
وأبـــــدى وكــيــل الـــــــوزارة فــخــره 
ــوزارة من  الـ تمتلكه  بما  واعــتــزازه 
ــوادر وطـــنـــيـــة مـــؤهـــلـــة لــتــشــغــيــل  ــ ــ كـ
الــمــنــظــومــة اإلعـــامـــيـــة وتــطــويــع 
لخدمة  الحديثة  التقنيات  كافة 

مجال البث اإلذاعي والتلفزيوني.
ــر إن  ــ ــــحـ بـ الــــــدكــــــتــــــور  وقـــــــــــال 
التقنيات التي تم تزويد العربتين 
ــيـــن بـــهـــا جـــــــاءت وفــقــا  الـــجـــديـــدتـ
هندسية  ومواصفات  الشتراطات 
البحريني  الفني  الفريق  حــرص 
عــلــى تـــوافـــرهـــا وإدخـــالـــهـــا ضمن 
مــخــتــلــف مـــراحـــل عــمــلــيــة الــنــقــل 
والتغطية التلفزيونية الخارجية، 
معربا عن تقديره لكافة العاملين 
بــقــطــاع الـــشـــؤون الــفــنــيــة عــلــى ما 
ــامـــوا بـــه مـــن مــتــابــعــة مــســتــمــرة  قـ
إلتمام هذا المشروع حتى وصول 

البحرين  مملكة  إلـــى  الــعــربــتــيــن 
بالرغم  الــخــدمــة  فــي  ودخــولــهــمــا 
من الظروف االستثنائية الناتجة 
عن جائحة كورونا كوفيد 19 وما 

فرضته من تحديات كثيرة.
المهندس  تــوجــه  جــانــبــه  مــن 
الوكيل  الــبــلــوشــي  أحــمــد  عــبــداهلل 
الفنية بالشكر  المساعد للشؤون 
هذا  بــه  حظي  مــا  على  والتقدير 
الـــمـــشـــروع الــتــقــنــي مــــن اهــتــمــام 
محمد  بــن  علي  السيد  مــن  كبير 
ومتابعة  اإلعـــام  وزيـــر  الرميحي 
عبدالرحمن  الدكتور  من  حثيثة 

بحر وكيل الوزارة.
وأشــــــاد بــمــا تــحــقــق فـــي هــذه 
على صعيد  إنــجــازات  مــن  الفترة 
ــات الــتــقــنــيــة  ــومـ ــظـ ــنـ ــمـ إدخــــــــال الـ
اإلذاعي  للبث  المتطورة  الرقمية 
ــي والـــــــــــذي عــكــس  ــونــ ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ والــ
بالتطوير  الــمــتــواصــل  االهــتــمــام 
على  المستجدات  كافة  ومسايرة 
الــمــهــم فـــي عملية  الــقــطــاع  هـــذا 

اإلنتاج اإلعامي.
عــربــتــي  إن  الـــبـــلـــوشـــي  وقــــــال 
الـــنـــقـــل الـــخـــارجـــي الــجــديــدتــيــن 
مزودتان بآالت تصوير عالية الدقة 

وتعمل ضمن أنظمة هيدروليكية 
فضًا  السلكية  وأنظمة  متطورة 
كما  والسامة،  العزل  أنظمة  عن 
ديناميكية  بطريقة  أنها مصممة 
تــــراعــــي احـــتـــيـــاجـــات ومــتــطــلــبــات 
ــاجــــي والـــعـــامـــلـــيـــن  ــل اإلنــــتــ ــمـ ــعـ الـ
ــا يــــتــــاءم مــــع طــبــيــعــة  عـــلـــيـــه بـــمـ
كــافــة  لتغطية  اإلنــتــاجــي  الــعــمــل 
والــمــعــارض  الرسمية  الفعاليات 
الرياضية  واألحــداث  والمؤتمرات 
على  المقامة  والدولية  المحلية 

أرض المملكة.
الــــعــــربــــتــــيــــن  أن  وأوضــــــــــــــــح 

واإلنتاج  للصوت  بغرف  مــزودتــان 
والفيديو ومخزن وإمكانيات فنية 
وهندسية عالية المواصفات، من 
بين  فيما  الــربــط  إمكانية  بينها 
العربتين لنقل االحداث الكبيرة. 
وأشار إلى أن هذه التقنية لم تكن 
متوافرة في العربات المستخدمة 
ــيـــف إلــــى  ســــابــــقــــا، وهـــــــو مـــــا يـــضـ
إمــكــانــات الــنــقــل الــخــارجــي ُبــعــدا 

أوسع.
ــيـــل الــمــســاعــد  وأضـــــــاف الـــوكـ
الفني  الفريق  أن  الفنية  للشؤون 
الــعــامــل عــلــى هـــذا الــمــشــروع قد 

راعى الظروف الجوية في مملكة 
الــبــحــريــن فـــي وضــــع مــواصــفــات 
إنـــه  إذ  الـــجـــديـــدتـــيـــن  الــعــربــتــيــن 
باإلمكان استخدامهما لمجموعة 
كـــبـــيـــرة مــــن الــتــغــطــيــات الــكــبــيــرة 
والمختلفة الداخلية والخارجية، 
ــل إلـــى  ــة تـــصـ ــويــ ــي ظـــــــروف جــ ــ وفــ
تصميم  تـــم  إذ  مــئــويــة  درجــــة   55
األرضـــــيـــــات لـــكـــل مــنــهــمــا بــشــكــل 
يــمــنــع دخـــــول وتـــكـــون الـــرطـــوبـــة، 
كما صممت الجدران بمواصفات 
مائمة لمختلف درجات الحرارة 

السائدة في المنطقة.

} وكيل وزارة اإلعام يدشن العربات الجديدة للنقل الخارجي ويطلع على مواصفاتها العالية. 

وزارة الإع�ام تد�ص�ن عربتي�ن جديدتي�ن للنقل الخارج�ي بموا�صفات عالية
في إطار عملية التحديث لمنظومة البث التلفزيوني المباشر 
المباشر  البث  لخدمات  جديدتين  عربتين  اإلعــام  وزارة  أدخلت 
للتغطيات اإلعامية الداخلية والخارجية مجهزتين بتقنية البث 
التقنيات وفقًا ألفضل  الدقة )HD(، وبأحدث  العالي  التلفزيوني 
الــمــواصــفــات الــدولــيــة ومــواصــفــات األمـــن والــســامــة بــمــا يــتــاءم 
الرسمية  الفعاليات  كــافــة  لتغطية  اإلنــتــاجــي  العمل  طبيعة  مــع 
والدولية  المحلية  الرياضية  واألحـــداث  والمؤتمرات  والمعارض 

التي تقام على أرض المملكة.

أعلنت الجامعة الخليجية فتح باب التسجيل 
للفصل الدراسي الخريفي 2022/2021 لخريجي 
الثانوية العامة والمحولين من جامعات أخرى، 

مع منح دراسية تصل إلى %50.
وبــيــنــت رئـــيـــس وحـــــدة الـــقـــبـــول والــتــســجــيــل 
السامرائي  بــراء  األســتــاذة  الخليجية  بالجامعة 
برامج  كل  في  للطلبة  تقدم  الدراسية  المنح  أن 
الــمــطــروحــة حــالــًيــا فــي الجامعة  الــبــكــالــوريــوس 
ــوع الــتــخــصــص  وتــعــتــمــد نــســبــة الــمــنــحــة عــلــى نــ
ومـــعـــدل الــطــالــب فـــي الــثــانــويــة ومــشــاركــتــه في 
وتشجيع  دعم  بهدف  وذلــك  الطابية،  األنشطة 
الـــطـــلـــبـــة الــمــتــفــوقــيــن عـــلـــى مـــواصـــلـــة الــتــمــيــز 

األكاديمي والطابي.
وأوضحت السامرائي أن الجامعة الخليجية 
تضم عدًدا من التخصصات األكاديمية المعتمدة 
من قبل وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم 
»بكالوريوس  وهــي:  البحرين  مملكة  في  العالي 
الــمــوارد  إدارة  بكالوريوس  والمالية،  المحاسبة 
الــبــشــريــة، بـــكـــالـــوريـــوس اإلعــــــام، وبــكــالــوريــوس 

هندسة التصميم الداخلي«.
وأشارت السامرائي إلى أن تخصص اإلعام 
ــًرا عــلــى االعــتــمــاد الـــدولـــي من  قـــد حــصــل مـــؤخـ
بذلك  ليكون   ،CIPR البريطاني  الملكي  المعهد 
أول برنامج أكاديمي في الشرق األوسط والعالم 

المملكة  خـــارج  مــن  االعــتــمــاد  هــذا  يحصل على 
التصميم  هــنــدســة  بــرنــامــج  أن  كــمــا  الــمــتــحــدة، 
المنطقة  فـــي  نـــوعـــه  مـــن  األول  يــعــد  الـــداخـــلـــي 
لــكــونــه يمنح شــهــادة فــي الــهــنــدســة ولــيــس فقط 
فــي الــتــصــمــيــم، إضــافــة إلـــى ذلـــك فـــإن تخصص 
على  حاصل  الجامعة  فــي  والمالية  المحاسبة 
االعـــتـــمـــاد الــــدولــــي مــــن جــمــعــيــة الــمــحــاســبــيــن 
الــقــانــونــيــيــن الــمــعــتــمــديــن فـــي بــريــطــانــيــا، ويــعــد 
ــوارد الـــبـــشـــريـــة مــــن الــتــخــصــصــات  ــ ــمـ ــ بـــرنـــامـــج الـ
المواكبة  الــمــواد  مــن  باقة  تحمل  التي  المميزة 
للتطورات العالمية في هذا المجال إضافة إلى 
مما  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  يقدم  كونه 
األنسب  الدراسة  لغة  اختيار  من  الطالب  يمكن 

له. 
وأكدت األستاذة براء السامرائي أن الجامعة 
الــخــلــيــجــيــة انــهــت كـــل اســتــعــدادتــهــا الســتــحــداث 
بــرامــج أكــاديــمــيــة جــديــدة بــالــتــعــاون مــع جامعة 
في  وذلــك  المتحدة،  المملكة  في  نورثهامبتون 
وااللكترونية«  الكهربائية  »الهندسة  بكالوريوس 
و»الـــهـــنـــدســـة الــمــيــكــانــيــكــيــة«، حـــيـــث ســيــحــصــل 
الــطــالــب عــلــى شـــهـــادة مـــن جــامــعــة مــرمــوقــة في 
بــريــطــانــيــا إضـــافـــة الــــى نــظــام تــعــلــيــم بــريــطــانــي 
ــذة مــشــتــركــيــن مــن جــامــعــة نــورثــهــامــبــتــون  ــاتـ وأسـ
تعمل  الجامعة  أن  مبينة  الخليجية.  والجامعة 
حــالــًيــا عــلــى اســتــحــداث بــرامــج أكــاديــمــيــة أخــرى 
ســوق  احــتــيــاجــات  عــلــى  مبنية  مــتــطــورة  بمناهج 

العمل. 
الراغبين  الطلبة  بــإمــكــان  أنـــه  الـــى  ونــوهــت 
عبر  طلباتهم  تقديم  بالجامعة  االلــتــحــاق  فــي 
الموجودة  االســتــمــارة  مــلء  طريق  عــن  اإلنترنت 
الواتساب  أو عبر  في موقع الجامعة اإللكتروني 
الــــرســــمــــي الـــــخـــــاص بـــالـــجـــامـــعـــة الــخــلــيــجــيــة 
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ال��ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ت��ف��ت��ح ب��اب 

الخريف��ي للف�ص��ل  وال�ت�صج���يل  القب��ول 

} براء السامرائي.

أقــــام قــســم الــكــيــمــيــاء فــي كــلــيــة الــعــلــوم 
بجامعة البحرين أمس األربعاء )23 يونيو 
2021( وعلى مدى يومين متتالين، فعاليات 
المؤتمر الدولي األول للكيمياء تحت شعار: 
»االتجاهات الحديثة في الكيمياء البيئية«، 
بــمــشــاركــة عــــدد كــبــيــر مـــن أســـاتـــذة جــامــعــة 
من  وأعــضــاء  عالمية،  وجامعات  البحرين، 
المراكز البحثية، ومختصين ومهتمين في 

مجاالت علوم البيئة المختلفة. 
ــذي يـــقـــام تحت  ــ ــهـــدف الــمــؤتــمــر، الـ ويـ
ــاذ الــدكــتــور  ــتـ رعـــايـــة رئــيــس الــجــامــعــة األسـ
ريـــاض يــوســف حــمــزة عــن ُبــعــد عــبــر منصة 
ــاء الـــضـــوء  ــقــ ــى إلــ ــ مـــيـــكـــروســـوفـــت تـــيـــمـــز، إلـ
عــلــى آخــــر الـــتـــطـــورات الــعــلــمــيــة الــنــظــريــة 
والتطبيقية في مجاالت الكيمياء البيئية، 
ــر مـــنـــصـــة مـــتـــعـــددة  ــمـ ــؤتـ ــمـ ــر الـ ــوفـ ــيـ ــا سـ ــمـ كـ
الــتــخــصــصــات لــأكــاديــمــيــيــن والــبــاحــثــيــن 
ــدث  الــصــنــاعــيــيــن لـــتـــقـــديـــم ومـــنـــاقـــشـــة أحــ
الــــتــــطــــورات، واالتــــجــــاهــــات واالهـــتـــمـــامـــات 
بــاإلضــافــة  والــبــيــئــة،  بالكيمياء  المرتبطة 

إلى التحديات والحلول العملية في مجال 
الكيمياء البيئية.

للمؤتمر  العلمية  الــجــلــســات   تــتــنــاول 
مجموعة من المحاضرات المرجعية تشمل 
وتأثيره  البيئي  التلوث  منها:  مــحــاور  عــدة 
مياه  ومعالجة  المياه  وتنقية  الصحة،  في 
تلوث  مكافحة  وطـــرق  الــصــنــاعــي،  الــصــرف 
ــواء، والــبــاســتــيــك الــمــتــحــلــل حــيــويــًا،  ــهــ الــ
وأنظمة مراقبة التآكل البيئي، وتكنولوجيا 

النانو إلنتاج مواد صديقة للبيئة.
العلوم  كلية  مــن  المؤتمر  فــي   يــشــارك 
ــل مــــــن: أســـتـــاذ  ــ ــــي جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن كـ فـ
الدكتور محمد سليم  الفيزيائية  الكيمياء 
الدكتور  التحليلية  الكيمياء  وأستاذ  أختر، 
في  المشارك  واألستاذ  كامل.  حلمي  أيمن 
أحمد محمد  الدكتور  التحليلية  الكيمياء 
الكيمياء  في  المشارك  واألستاذ  حفناوي، 
عبدالفتاح  أحــمــد  الــدكــتــور  العضوية  غير 
مأمون. كما يشارك أستاذ الميكروبيولوجي 
البيئية من جامعة  الحيوية  والتكنولوجيا 

الخليج العربي الدكتور وائل المسلماني.
الدكتور  مــن:  كل  المؤتمر  في  يتحدث 
للرقابة  الــوطــنــي  الــمــركــز  مــن  عــمــار سليم 
العربية  بالمملكة  الــبــيــئــي  ــزام  ــتـ االلـ عــلــى 
التحليلية  الــكــيــمــيــاء  وأســـتـــاذ  الــســعــوديــة، 
السعودية  العربية  بالمملكة  جدة  بجامعة 
الدكتور عمرو ياقوت، وأستاذ العلوم البيئية 
ــلـــوم بــجــامــعــة اإلســـكـــنـــدريـــة  ــعـ فــــي كــلــيــة الـ
إبراهيم  الدكتور  العربية  مصر  بجمهورية 
كلية  مــن  البيئية  الــعــلــوم  وأســـتـــاذة  حــســن، 
بجمهورية  اإلســكــنــدريــة  بــجــامــعــة  الــعــلــوم 
ــنــــال فـــــوزي،  ــيـــة الــــدكــــتــــورة مــ مـــصـــر الـــعـــربـ
الوظائف  ومــديــرة  البيئي  التلوث  وأســتــاذة 
ــن لــــدرجــــة الـــمـــاجـــســـتـــيـــر فــي  ــيـ ــجـ ــريـ ــخـ والـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــبــيــئــيــة - مــركــز الــســيــاســة 
الــبــيــئــيــة - بــالــكــلــيــة اإلمـــبـــريـــالـــيـــة بــلــنــدن 
فــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة الــدكــتــورة ســانــدرا 
في  البيئية  الــصــحــة  عــلــوم  وأســـتـــاذ  ــدرو،  ــ أنـ
مـــركـــز أبـــحـــاث الــصــحــة بـــواليـــة نــيــويــورك 
ــات الـــمـــتـــحـــدة الـــدكـــتـــور حــيــدر  ــ ــواليـ ــ فــــي الـ

المتحللة  المتبلمرات  وأســتــاذ  الــخــواجــة، 
بيئيًا بالمركز القومي للبحوث في إيطاليا 
علوم  وأستاذ  مالينكونيكو،  ماريو  الدكتور 
بجمهورية  اإلسكندرية  جامعة  في  الــمــواد 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة الـــدكـــتـــور شـــريـــف حــســيــن 

ــنـــديـــل، وأســــتــــاذ الــكــيــمــيــاء الــبــيــئــيــة فــي  قـ
جــامــعــة شــنــغــهــاي لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
الكيمياء  وأستاذ  لي،  وي  الدكتور  بالصين 
للتكنولوجيا  هويان  معهد  في  التطبيقية 

بالصين نيسار علي. 
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آل  محمد  بــن  فـــواز  الــشــيــخ  استقبل 
بالمملكة  البحرين  مملكة  خليفة سفير 
النائب  الماضي،  الثاثاء  يــوم  المتحدة 
أحمد صباح السلوم بمكتبه بمقر سفارة 

البحرين بلندن.
ــاء ثـــــمـــــن الـــســـفـــيـــر  ــ ــقــ ــ ــ ــل ــ وخــــــــــــال الــ
لــدن  مــن  الــســامــيــة  الملكية  الــتــوجــيــهــات 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
المفدى  الــبــاد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
بــتــطــعــيــم الــمــواطــنــيــن الـــمـــوجـــوديـــن في 
ــارج، مــبــيــًنــا أن الــســفــارة تــعــمــل على  الـــخـ
تــنــفــيــذ الـــتـــوجـــيـــهـــات الــمــلــكــيــة وتــقــديــم 
الرعاية الصحية لجميع البحرينيين في 

المملكة المتحدة.
يبذلها  التي  بالجهود  السفير  وأشــاد 
ــلـــوم، مـــؤكـــدا أهــمــيــة  الـــنـــائـــب أحـــمـــد الـــسـ
دعم  فــي  المشترك  والــتــواصــل  التنسيق 
مــع مجلس  االقــتــصــادي  الــتــعــاون  عجلة 
ــنــــواب بــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع عــلــيــهــمــا في  الــ
النجاحات  من  المزيد  نحو  قدًما  الدفع 
للبلدين،  االقتصادية  الــعــوائــد  وتحقيق 
مــــؤكــــًدا اهـــمـــيـــة الـــتـــواصـــل بـــيـــن أعـــضـــاء 
الخارج  في  نظرائهم  مع  النواب  مجلس 
بكافة  المشترك  التعاون  وتعزيز  لتفعيل 

المجاالت.
ــا  كــــورونــ فــــيــــروس  ــائـــحـــة  أن جـ وأكـــــــد 

فرضت إجــراءات احترازية من الدول في 
السامة  تحقيق  نحو  المتواصل  سعيها 
الوقت  في  انــه  مبيًنا  للجميع،  والصحة 
ــإن مــرحــلــة الــتــعــافــي واضــحــة من  ــه فـ ذاتــ
خال التطعيمات التي ستحقق با شك 
بالفيروس  اإلصــابــة  حــدة  مــن  التخفيف 
باإلضافة إلى عودة االنتعاش االقتصادي 

مرة أخرى.
ونـــــوه الــســفــيــر بــالــجــهــود الــمــبــذولــة 
الدور  النواب من خال  قبل مجلس  من 
ــــذي يــســهــم في  الــتــشــريــعــي والـــرقـــابـــي والـ
عملية التنمية والمساندة المشتركة مع 
البناء  عملية  نــحــو  التنفيذية  السلطة 

والتقدم.
ــائــــب أحـــمـــد  ــنــ ــه، ثـــمـــن الــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
تقوم  الــتــي  الكبير  الــــدور  الــســلــوم  صــبــاح 
المملكة  فــي  البحرين  مملكة  ســفــارة  بــه 
بن محمد  فواز  السفير  بقيادة  المتحدة 
آل خليفة والعمل الدؤوب والمستمر في 
رعــايــة الــطــلــبــة والــطــالــبــات الــمــوجــوديــن 
وتقديم الدعم الازم لهم، وأشاد بتنسيق 
الـــســـفـــارة لـــدعـــم الـــتـــواصـــل بــيــن أعــضــاء 
في  ونظرائهم  البحريني  النواب  مجلس 
في  اهمية  له من  لما  المتحدة  المملكة 
البلدين  بين  المشترك  الــتــعــاون  تعزيز 

الصديقين.

خالل ا�ستقباله النائب اأحمد ال�سلوم.. �سفير البحرين بلندن:

العمل على تنفيذ التوجيهات الملكية بتطعيم المواطنين بالمملكة المتحدة

} سفير البحرين في لندن يستقبل أحمد السلوم.
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بــن عبد  نــاصــر  الشيخ  أكــد 
وزارة  وكيل  خليفة  آل  الرحمن 
رعـــايـــة  تـــقـــديـــم  أن  الـــداخـــلـــيـــة 
صــحــيــة مــتــكــامــلــة لـــكـــل نــــزالء 
مراكز اإلصالح والتأهيل التزام 
اإلدارة  تعمل  وإنــســانــي  قانوني 
الـــعـــامـــة لــــإصــــالح والـــتـــأهـــيـــل 
الظروف،  كل  في  على تحقيقه 
قانون مؤسسة  يتطلبه  ما  وفق 
اإلصــــــالح والـــتـــأهـــيـــل والئــحــتــه 
الــتــنــفــيــذيــة، مــنــوهــا فــي الــوقــت 
إلـــى الــجــديــة فـــي تطبيق  ــه  ذاتــ
اإلجراءات االحترازية لمواجهة 
ــار  ــ ــ ــي إطـ ــ ــ ــروس كــــــــورونــــــــا فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ فـ
الــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســالمــة 

النزالء.
الداخلية  وزارة  وكيل  وأشار 
الجرعة  تقديم  فــي  الــبــدء  إلــى 
المضاد  الــلــقــاح  مــن  المنشطة 
الذين  للنزالء  كورونا  لفيروس 
التطعيم  مــن  جــرعــتــيــن  تــلــقــوا 
فــــي وقـــــت ســــابــــق، وذلـــــــك وفـــق 

االشـــــتـــــراطـــــات الــــمــــحــــددة مــن 
قــبــل الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي 
الــصــحــة،  وزارة  ــراف  ــ إشـ وتــحــت 
فـــي ظـــل تطبيق  ــه  أنــ مــوضــحــا 
شأنها  من  التي  اإلجـــراءات  كل 
الــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســالمــة 
الــــنــــزالء، تـــم تــوفــيــر كـــل أنــــواع 
لفيروس  المضادة  التطعيمات 

كورونا للنزالء مجاًنا مع حرية 
ــذي  ــ ــارهــــم الـــتـــطـــعـــيـــم الـ ــيــ ــتــ اخــ
النزالء  كــل  وتطعيم  يناسبهم، 
بـــــــــادروا  ــن  ــمــ مــ  %100 ــبـــة  ــنـــسـ بـ

بالتسجيل.
وزارة  وكــــــــيــــــــل  وتـــــــــطـــــــــرق 
الــداخــلــيــة إلــــى عــــدد الـــحـــاالت 
الــقــائــمــة بــفــيــروس كـــورونـــا بين 
هــنــاك  أن  ــا  مـــوضـــحـ الـــــنـــــزالء، 
إلى  نقلهما  تــم  فقط  حالتين 
ــة الـــطـــبـــي  ــيـ ــانـ ــمـ ــلـ ــسـ ــع الـ ــمـ مـــجـ
وتلقيا العالج الالزم وهما اآلن 
في مرحلة التعافي، كما تعافت 
في  قائمة  كانت  التي  الــحــاالت 
وقــت ســابــق. وخــتــم وكــيــل وزارة 
بــاإلشــارة  تصريحه  الــداخــلــيــة، 
ــتــــزام  ــتــــمــــرار فــــي االلــ ــى االســ ــ إلـ
باإلجراءات االحترازية وتقديم 
على  الالزمة  الصحية  الرعاية 
ــوادر  ــدار الـــســـاعـــة مـــن قــبــل كــ ــ مـ
متخصصة وتحت إشراف فريق 
البحرين الطبي ووزارة الصحة.

كورون�ا م�ن  الإ�ص�اح  بمرك�ز  حالتي�ن  تعاف�ي 

ف�ي ظ�ل جدي�ة تطبي�ق االإج�راءات االحترازية

} وكيل وزارة الداخلية.

وزير  بالقبض على  أوامر  التنفيذ  أصدرت محكمة 
أرملة نجله وحفيدته  أموال  سابق المتناعه عن سداد 
منذ أكثر من 12 سنة بلغ مجموعها 156 ألف دينار وهو 
ريع شركة عقارية  وابنتها، قيمة  جزء من ميراثها هي 

وفيال ومحل تجاري.
ــلـــة نــجــل الــمــتــهــم لـــجـــأت الــــى الــقــضــاء  وكـــانـــت أرمـ
القاصر  وابنتها  لها  مبالغ مستحقة  ســداد  رفضه  بعد 
حــفــيــدة، مــن مــيــراث ابــنــه الــمــتــوفــى، حــيــث طــلــبــت في 
الدعوى األولى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 9248 
دينارًا وللحفيدة مبلغ 38844 دينارًا عن ريع فيال ومحل 

بداخلها في مدينة عيسى عن مدة 12 سنة، باإلضافة 
الى مبلغ 27225 دينارًا للمدعية األولى ومبلغ 114345 
دينارًا للمدعية الثانية عن الفيال عن الفترة من يوليو 
2009 حتى نهاية ديسمبر 2020، حيث أشارت في دعاوها 
يمكنها من  وال  عليها  يده  عليه يضع  المدعى  إن  الى 
حقوقها هي وابنتها فحكمت المحكمة بإلزام المدعى 

عليه بأن يؤدي للمدعية وابنتها 48 ألف دينار.
الـــزوجـــة باحتساب  الــثــانــيــة طــالــبــت  الـــدعـــوى  وفـــي 
واختصمت  عــقــاريــة،  شــركــة  أربـــاح  مــن  وابنتها  نصيبها 
الوزير السابق وآخرين حيث قضت المحكمة بإلزامهم 

دينارًا، حيث   108420 مبلغ  لهما  يــؤدوا  بأن  بالتضامن 
الــمــطــالــب بتنفيذه حــتــى اآلن  الـــدعـــاوى  بــلــغ إجــمــالــي 
قــرارات سواء  تخللها عدة  بعد سنوات  دينار،  ألف   156
المركبات  أو  للمتهم  البنكية  الحسابات  على  تحفظ 
بــالــقــبــض عــلــيــه لتنفيذ  إلـــى أن صـــدر أمـــر  والـــعـــقـــارات 

األحكام والسداد.
وتأتي أحكام محكمة التنفيذ بعد أقل من 24 ساعة 
أحكام  على  معارضته  االستئناف  محكمة  رفــض  على 
بحبسه في قضايا شيكات من دون رصيد وتأييد عقوبة 

حبسه عامين ونصف بأحكام واجبة التنفيذ.

المحكمة تن�سف اأرملة نجل وزير �سابق وحفيدته وتاأمر بالقب�ض عليه

الميراث  ف��ي  حقهما  م��ن  ج��زءا  دي��ن��ار  األ��ف   156 ���س��داد  ع��ن  امتنع 

حـــجـــزت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــرابــــعــــة جــلــســة 15 
البنك  قضية  فــي  للحكم  يوليو 
الــمــركــزي اإليــرانــي وآخــريــن عن 
ــدرت بــأكــثــر  ــ تــهــم غــســل أمــــــوال قـ
دوالر  مـــلـــيـــون  و300  مـــلـــيـــار  مــــن 
السيد  النيابة  رئيس  قــدم  حيث 
أحمد القرشي مرافعة دلل فيها 
للوقائع  المتهمين  ارتــكــاب  على 
المسندة إليهم، وبعد االنتهاء من 
الحاضر  المتهم  طلب  المرافعة 
المحكمة  هيئة  من  القضية  في 
الـــدفـــاع عـــن نــفــســه شــفــهــيــا وهــو 
رئيس  له  الــذي استجاب  الطلب 
للمتهم  وســمــح  المحكمة  هيئة 
بــالــرد عــلــى مــا هــو مــنــســوب إليه 
انتهى  ألكثر من 20 دقيقة حتى 

من دفاعه.
وقـــــــال الـــمـــتـــهـــم الـــــــذي كـــان 
الــمــديــريــن فــي بنك  يشغل أحــد 
المستقبل أنه لم يكن على علم 
ذلك  في  ارتكبت  التي  بالجرائم 
كــان  فــقــط  دوره  وأن  الـــتـــوقـــيـــت، 
التحويالت  تقارير  االطــالع على 
الــمــالــيــة الــتــي تــتــم عــبــر الــبــنــك 
ــنــــوك األخـــــــــرى، والــــتــــي لــم  ــبــ والــ
يـــســـاوره الــشــك فــيــهــا كــونــهــا تتم 
اإلدارة  عــــن  ــيـــن  الـــمـــســـؤولـ ــبـــر  عـ
استخدام  أن  ادعــى  كما  البنكية، 
ــد األنـــظـــمـــة الــمــالــيــة  الــبــنــك أحــ
الــبــديــلــة الــخــاصــة بــالــتــحــويــالت 
كان مصرحا به من قبل استخدام 
الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي لــلــتــحــويــالت 
المالية ودفع بعدم موافقته على 
تتم  كانت  التي  التحويالت  تلك 

عبر البنك.
فند  الــنــيــابــة  رئـــيـــس  أن  إال 
مـــــزاعـــــم الـــمـــتـــهـــم وســـــــــرد أمـــــام 
ارتكبها  التي  الوقائع  المحكمة 
باقي  عــن  خـــاص  بشكل  المتهم 

ــار  الــمــتــهــمــيــن الــــــــــ18، حـــيـــث أشــ
الــرئــيــســي  دوره  الــمــتــهــم  أن  إلــــى 
ــو الــــرقــــابــــة عــلــى  ــ ــنـــك هـ ــبـ ــــي الـ فـ
والعمليات  المالية  الــتــحــويــالت 
التي قد يكون بها شبهات مالية 
ــلـــك الــعــمــلــيــات  واإلبـــــــــالغ عــــن تـ
ومــراجــعــتــهــا وهـــو مــا لــم يــقــم به 
الذي  الوقت  أوضح  كما  المتهم، 
ــنــــظــــام الـــحـــالـــي  ــه الــ ــيـ ــد فـ ــمـ ــتـ اعـ
الــعــالــمــي لــلــتــحــويــالت الــمــالــيــة 
ــو تـــوقـــيـــت ســـابـــق لــلــعــمــلــيــات  ــ وهـ
البنك  بها  قــام  الــتــي  المشبوهة 
والتي كانت تتم أمام أعين المتهم 
وتجاهلها بما يؤكد تعمد البنك 
فــي اســتــخــدام طـــرق بــديــلــة غير 
البنك  مــســاعــدة  بــهــدف  قانونية 
ــنـــوك  ــبـ ــي والـ ــ ــرانــ ــ ــزي اإليــ ــركــ ــمــ الــ
اإليـــرانـــيـــة عــلــى الــتــحــايــل على 
الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة عــلــيــهــم، 
شاهدا  كــان  المتهم  أن  موضحا 
على عمليات تحويل مالي بنظم 
مالية مشبوهة تجاوزت الماليين 
من الدوالرات من دون أن يحرك 
ساكنا رغم أن رصده ألية عمليات 

مشبوهة من صلب عمله.
ــيـــس الــنــيــابــة  كـــمـــا تــــنــــاول رئـ
القضية  وقائع  المفصل  بالشرح 
ــل الـــتـــي  ــ ــائــ ــ ــوســ ــ ــــرض الــ ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
مسؤولي  مــن  المتهمون  اتبعها 
ــاب  ــكــ ــي ارتــ ــ بـــنـــك الـــمـــســـتـــقـــبـــل فـ
بإيعاز  إليهم  المسندة  الجرائم 
وبتوجيهات من البنوك اإليرانية 
وقــع من  مــا  أن  وذكــر  ولحسابها، 
المتهمين جاء تنفيذًا لمخطط 
إجــرامــي كــان الــهــدف منه تجاوز 
إيران  على  المفروضة  العقوبات 
ــي مــنــهــا وضـــــع قـــيـــود عــلــى  ــتــ والــ
الــتــعــامــالت الــمــالــيــة بــالــعــمــالت 
بالجهات  العالقة  ذات  األجنبية 
ــة، فـــأجـــل هــــذا اعــتــمــد  ــيـ ــرانـ اإليـ

خطة  اإليــرانــي  المركزي  البنك 
ــراء  ــ مــحــكــمــة ومـــنـــظـــمـــة فــــي إجــ
من  لإفالت  المالية  التحويالت 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة وتــأثــيــراتــهــا، 
ــانـــت اســتــراتــيــجــيــتــه فـــي هــذه  وكـ
الــخــطــة هـــي إنـــشـــاء نــظــام بــديــل 
ــفـــت الــمــتــبــع  ــويـ ــسـ ــام الـ عــــن نــــظــ
للنظام  مــخــالــف  الــبــنــوك،  ــدى  لـ
ــتـــمـــد إلتـــــمـــــام الـــعـــمـــلـــيـــات  الـــمـــعـ
ــب فــي  ــتــــالعــ ــالــ ــيــــة، وبــ الــــمــــصــــرفــ
العمليات  تلك  إتــمــام  مستندات 
بإخفاء مصدر األموال المحولة 
البنوك اإليــرانــيــة، وذلــك  وهــويــة 
جــمــيــعــه بـــغـــرض نـــقـــل األمــــــوال 
ــروع، وبــمــنــأى  ــشــ بــطــريــق غــيــر مــ
عـــن جــهــات الــرقــابــة الــمــصــرفــيــة 

المحلية والدولية.
المخطط  لــذلــك  وتــنــفــيــذًا 
ــم اســتــعــمــال بــنــك الــمــســتــقــبــل  تـ
بـــــالـــــبـــــحـــــريـــــن والـــــصـــــالحـــــيـــــات 
المصرفية المجازة له في إجراء 
عمليات التحويل غير المشروعة، 

البنك مملوك  ذلــك  أن  وخــاصــًة 
لبنكي ملي وصــادرات اإليرانيين 
ويـــخـــضـــع لــســيــطــرتــهــمــا، وبـــنـــاء 
عــلــى الــتــعــلــيــمــات الـــتـــي وجــهــهــا 
ــرانــــي قــام  الــبــنــك الـــمـــركـــزي اإليــ
الــمــتــهــمــون مـــن مـــســـؤولـــي بنك 
الــمــســتــقــبــل بـــتـــمـــريـــر عــمــلــيــات 
ــــالت الـــــــــــدوالر  ــمـ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــيــ ــرفــ ــصــ مــ
والــــــيــــــورو والــــــدرهــــــم اإلمـــــاراتـــــي 
ــي بــاســتــخــدام  ــ ــرانـ ــ ــال اإليـ ــ ــريـ ــ والـ
يقوم  الــذي  البديل  النظام  ذلــك 
المعامالت عن  تلك  على إخفاء 
الــرقــابــة ويــضــمــن تحريك  أعــيــن 
ــة مــن  ــيــ ــرانــ ــنـــوك اإليــ ــبـ أمـــــــوال الـ
مــن  الــتــحــقــق  أو  ضــبــطــهــا  دون 
للضوابط  بالمخالفة  مصدرها 
المالية  الرقابة  لنظم  الحاكمة 
وتمويل  األمــوال  لمكافحة غسل 
اإلرهاب، والمعتمدة وفق النظام 
المصرفي داخل مملكة البحرين 
وخارجها، وقد بلغ عدد عمليات 
التحويل التي تم تمريرها بتلك 

بلغ  فيما  عملية،   166 الوسيلة 
أكثر  المحولة  األمـــوال  إجمالي 
من مليار وثالثمائة مليون دوالر 
العامة  النيابة  وقالت  أمريكي.  
االتــــهــــامــــات  أن  مـــرافـــعـــتـــهـــا  فــــي 
ــيـــن  ــمـ ــهـ ــتـ ــمـ الـــــمـــــســـــنـــــدة إلـــــــــى الـ
تقيم  قــاطــعــة  ــة  أدلـ عــلــى  ابتنيت 
حقهم  في  الجنائية  المسئولية 
ســـــواًء الــمــتــهــمــيــن الــمــصــرفــيــيــن 
الـــذيـــن بـــاشـــروا تــلــك الــعــمــلــيــات 
غــيــر الــمــشــروعــة، أو األشــخــاص 
االعــتــبــاريــة الــمــتــمــثــلــة فـــي بنك 
وصادرات  ملي  وبنكي  المستقبل 
ــاًل عــــن الــبــنــك  ــيـــن فـــضـ ــيـ ــرانـ اإليـ
ــي وعــــــدد مــن  ــ ــرانـ ــ الـــمـــركـــزي اإليـ
ــة الـــضـــالـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــنــــوك اإليـ ــبــ الــ
ناحية  ومــن  الجريمة.  في  معها 
تقديمها  أن  النيابة  أكدت  أخرى 
بناء  المحاكمة  إلـــى  المتهمين 
تحقيقاتها  عنه  كشفت  ما  على 
الــمــكــثــفــة والـــجـــهـــود الــمــضــنــيــة 
الـــتـــي بــذلــهــا مـــصـــرف الــبــحــريــن 
ــات  ــريـ ــحـ ــتـ الـ وإدارة  ــــزي  ــركـ ــ ــمـ ــ الـ
المالية بالمملكة في كشف هذا 
الــمــخــطــط اإلجـــرامـــي الــضــخــم، 
إنما غايته حفظ مقدرات البالد 
المعنية  مؤسساتها  قدرة  وإثبات 
المصرفي  نظامها  حماية  على 
وتــأكــيــد الــثــقــة فــيــه وفــــي مــكــانــة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن كــمــركــز مــالــي 
إقــلــيــمــي، وتــنــفــيــذًا اللــتــزامــاتــهــا 
الدولية في شأن مكافحة جرائم 
من  كل  ومساءلة  األمـــوال،  غسل 
بمقدرات  المساس  على  يجترئ 
ــبــــالد االقـــتـــصـــاديـــة ونــظــامــهــا  الــ
المالي بأي صورة كانت، وطلبت 
النيابة في ختام مرافعتها إنزال 
إزاء  بالمتهمين  العقوبة  أقصى 

جسامة وخطورة جرائمهم. 

حجز ق�سية غ�سل اأموال المركزي الإيراني اإلى 15 يوليو للحكم

رئي�ض النيابة ي�ستعر�ض خطة اإيران المالية لالإفالت من العقوبات الدولية

اإج��راء 166 تحوي��ا مالي��ا لأكث��ر م��ن ملي��ار دولر ت��م ع��ن طري��ق المتهمي��ن

المحكمة ت�سمح للمتهم الحا�سر بالدفاع عن نف�سه بعد تقديم محاميه المرافعة

ــررت الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  ــ قـ
في  للشهود  االســتــمــاع  استكمال 
بأحد  اتــهــام موظف سابق  واقــعــة 
الــــمــــعــــاهــــد الــــتــــدريــــبــــيــــة اســـتـــغـــل 
ســلــطــات الــعــمــل الــمــمــنــوحــة له 
وقام بالدخول إلى نظام التأمين 
االجــتــمــاعــي وغــيــر راتــبــه 3 مــرات 
ــلـــى مــعــاش  ــهــــدف الـــحـــصـــول عـ بــ
تقاعدي مرتفع عند الخروج من 

الخدمة بجلسة 29 يونيو.
اإلدارة  ــى  إلــ ورد  ــالغ  بــ ــــان  وكـ
واألمن  الفساد  لمكافحة  العامة 
االقتصادي من المعهد يفيد بأن 
المعهد  فــي  تعيينه  تــم  الــمــتــهــم 
منذ عام 2008 براتب 1950 شهريا 
بياناته  إدراج  ذلــك  اثــر  على  وتــم 
انه  إال  االجتماعية  بالتأمينات 
الممنوحة  الــصــالحــيــات  اســتــغــل 

وقــام  العمل  لــه مــن قبل صــاحــب 
ــام الــهــيــئــة  ــى نــــظــ ــلـ ــول عـ ــدخــ ــالــ بــ
وزور  االجتماعي  للتأمين  العامة 
عــقــد تــســجــيــلــه إلــكــتــرونــيــا وغــيــر 
وبــعــد  شـــهـــريـــا   2100 ــى  ــ إلـ ــه  ــبــ راتــ
وبعد  دينارا  إلــى 2774  عــام عدله 
دخل  العمل  المتهم من  استبعاد 
مـــجـــددا لــلــنــظــام كـــونـــه احــتــفــظ 
بالرقم السري وعدل راتبه بجعله 
3300 دينار، وأصبح يتقاضى راتبا 
تقاعديا يفوق ما هو مستحق له.

ــات أن  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ الـ ــفــــت  وكــــشــ
إدخــال  كــان مــســؤوال عــن  المتهم 
ــي مــوقــع  ــات الـــمـــوظـــفـــيـــن فــ ــانـ ــيـ بـ
وتحديث  للتأمين  العامة  الهيئة 
ــه قــام  ــ ــرواتــــب فـــي الـــمـــوقـــع، وأنـ الــ
وقام  الصالحيات  تلك  باستغالل 
ــرات على  ــ ــدة مـ ــه عــ ــبـ بــتــعــديــل راتـ

الموقع ورفعه من 1950 إلى 2774 
اإلدارة حتى  علم  دون  من  ديــنــارا 
تــم اســتــبــعــاده مــن الــعــمــل، إال أنه 
السري  بالرقم  احتفاظه  استغل 
للموقع واستطاع الدخول مجددا 
إلـــى الــنــظــام وقـــام بــتــعــديــل راتــبــه 
اكــتــشــاف  تـــم  أن  إلــــى   3300 إلــــى 
العامة  الهيئة  طــريــق  عــن  األمـــر 
المتهم  حــصــول  وتبين  للتأمين 
عــلــى مــعــاش تــقــاعــدي أعــلــى من 

المستحق.
نسب  ما  أنكر  المتهم  أن  إال 
التي  الزيادات  كل  أن  وادعــى  إليه 
حــصــل عــلــيــهــا كـــانـــت عـــن طــريــق 
مرؤوسيه الذين كان يتم تغييرهم 
التي  الــزيــادة  من حين آلخــر وأن 
ــانــــت بــمــوافــقــة  ــل عــلــيــهــا كــ حـــصـ

اإلدارة.

ا���س��ت��ك��م��ال اال���س��ت��م��اع ل�����س��ه��ود واق��ع��ة 

ت����زوي����ر م����وظ����ف ب���ي���ان���ات رات���ب���ه

للتأكد  التفتيشية  الحمالت  تكثيف  إطــار  في 
ــة لــلــتــصــدي  ــرازيــ ــتــ مــــن تــطــبــيــق اإلجــــــــــراءات االحــ
لفيروس كورونا )كوفيد-19(، واصلت إدارة الصحة 
التفتيشية لمتابعة  العامة بوزارة الصحة زياراتها 
والقرارات  الصحية  باالشتراطات  المنشآت  التزام 
قسم  مفتشو  قام  وقد  عليها،  المنصوص  األخيرة 
مراقبة األغذية يوم أمس األول الموافق 22 يونيو 
2021، بزيارة تفتيشية شملت 198 مطعًما ومقهى 
 31 مخالفة  خاللها  تم  ومــشــروبــات،  أطعمة  يقدم 
الــالزمــة إلحالة  اتــخــاذ اإلجــــراءات  تــم  منها، حيث 

هذه المطاعم للجهات القانونية.
وبــيــنــت الــــــوزارة أنـــه نـــظـــًرا إلـــى مــخــالــفــة تلك 
التنظيمية  واالشــتــراطــات  لـــإجـــراءات  الــمــطــاعــم 
المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 51 لسنة 
2020 بشأن االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها 
فــي الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي الحـــتـــواء ومــنــع انــتــشــار 
ــا )كــــوفــــيــــد-19(، ورصــــد مــخــالــفــات  ــورونـ فـــيـــروس كـ
تـــم تطبيق  ــأن،  ــشــ الــ بـــهـــذا  الــــصــــادرة  لــلــتــعــلــيــمــات 
القوانين حيال المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة 
قــامــوا بضبط  القضائي  الضبط  مــأمــوري  أن  إلــى 

المخالفات واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وقالت وزارة الصحة إنه خالل زيارات مساء يوم 

)أمس( تم تكثيف التوعية باإلجراءات االحترازية 
والقرارات والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني 
ذات  والــجــهــات  كــورونــا  لــفــيــروس  للتصدي  الطبي 
لكافة  المطاعم  هــذه  تطبيق  من  والتأكد  الصلة، 

اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية.
وخــــــــالل الـــــــزيـــــــارات الـــتـــفـــتـــيـــشـــيـــة تـــــم تــنــبــيــه 
بــعــض الــمــحــالت مــمــن لــوحــظ لــديــهــم قــصــور في 
قابلة  هــي  والــتــي  اإلجــــــراءات  بــعــض  آلــيــة تطبيق 
قبل  مــن  الــحــال  فــي  تصحيحها  فتم  للتصحيح، 

أصحاب تلك المحال.
مواصلة  إلــى  الجميع  الــعــامــة  الصحة  ودعـــت 
االلتزام والتحلي بروح المسؤولية العالية، واإلبالغ 
الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، 
لتأمين  تأتي  المهمة  الخطوات  هــذه  أن  موضحة 
ــزام األفـــــراد  ــتــ الــصــحــة الـــعـــامـــة ولــلــتــحــقــق مـــن الــ
وأصحاب المطاعم والمقاهي وبقية المحالت ذات 
االحترازية  بــاإلجــراءات  العامة  بالصحة  العالقة 
وهــو  تطبيقها،  الـــواجـــب  الــصــحــيــة  واالشـــتـــراطـــات 
انتشار  مــن  للحد  ا  مهّمً مــرتــكــًزا  يعد  الــذي  األمــر 
الميدانية  الزيارات  تتواصل  حيث  كورونا،  فيروس 
ويتم بذل أقصى الجهود واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لضمان صحة وسالمة الجميع.

 198 ����س���م���ل���ت  ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة  ح����م����الت 

منها  31 م��خ��ال��ف��ة  ت���م  وم��ق��ه��ى  م��ط��ع��م��ا 

} حمالت تفتيشية مستمرة لضبط المخالفين.

تزامنا مع االحتفال باليوم العالمي لمكافحة 
المخدرات يناقش برنامج »األمن« اإلذاعي الذي 
والثقافة  لــإعــالم  العامة  اإلدارة  وتقدمه  تــعــده 
األمــنــيــة بـــــوزارة الــداخــلــيــة بــالــتــعــاون مـــع إذاعـــة 
كل  مباشرة  الــهــواء  على  ويبث  البحرين  مملكة 
خميس في تمام الساعة 1:00 ظهًرا على الموجة 
في  الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة  جــهــود   FF102.3
ــة الـــمـــخـــدرات، حيث  ــن آفــ حــمــايــة الــمــجــتــمــع مـ
اسماعيل  عــبــداهلل  النقيب  البرنامج  يستضيف 
مكافحة  بــــإدارة  العمليات  شعبة  رئــيــس  محمد 

ــاإلدارة الــعــامــة لــلــمــبــاحــث واألدلــــة  ــ الــمــخــدرات بــ
الجنائية.

الفقرات  من  عدد  تقديم  البرنامج  ويتخلل 
والـــمـــحـــاور األمـــنـــيـــة والــتــثــقــيــفــيــة والـــتـــوعـــويـــة، 
إلى تقديم جوائز نقدية للمستمعين  باإلضافة 
ــــالل الـــمـــشـــاركـــة فــــي الــمــســابــقــة  وذلـــــــك مــــن خــ
واالتصال على هاتف 17684888. ويقدم الحلقة 
الزياني،  وشيخة  آدم  عيد  جاسم  الرائد  من  كل 
المعراج،  أول مــروة حمد  الــمــالزم  وفــي اإلخـــراج 

ومساعد مالزم ثاني عبدالرحمن البطي. 

اإدارة  ج���ه���ود  ي��ن��اق�����ض  االإذاع��������ي  »االأم��������ن« 

م��ك��اف��ح��ة ال���م���خ���درات ف���ي م��واج��ه��ة ه���ذه االآف���ة

عيسى  الشيخ  شــارع  شهد 
بن سلمان عصر أمس ازدحاما 
مروريا إثر حادث من دون وقوع 

إصابات.
يــقــود سيارته  كــان آســيــوي 
ــة مــن  ــسـ ــامـ ــخـ ــاعــــة الـ ــــي الــــســ فـ
الشيخ  أمــس على شــارع  عصر 
فقد  وفجأة  سلمان  بن  عيسى 
القيادة  عجلة  على  السيطرة 
الحديدي،  بالسياج  واصطدم 
نتج عن الحادث تضرر السيارة 
بتلفيات من دون ان تسجل أي 

إصابات. 
وقــــــــد حــــضــــر فــــــــور وقــــــوع 
ــدة  ــجــ ــنــ ــة الــ ــ ــرطــ ــ الــــــــحــــــــادث شــ
وقـــــام أفــــرادهــــا بــتــســهــيــل سير 
السيارات لحين وصول شرطة 

المرور حيث تم إزاحة السيارة 
وبـــعـــدهـــا فتحت  ــارع،  ــشــ الــ مـــن 

التحقيق  الــرســمــيــة  الــجــهــات 
لمعرفة أسباب الحادث.

ت�س�رر �س�يارة ا�سط�دم �س�ائقها بال�س�ياج الحدي�دي

} تضرر سيارة اصطدم فائدها بالسياج الحديدي.

كتب: عبداألمير السالطنة
ــيــــوي إلصـــابـــات  تـــعـــرض آســ
مــتــفــرقــة بــعــد تــعــرضــه لــحــادث 
مروري بين شاحنتين على شارع 
الــشــيــخ جــابــر األحــمــد الــصــبــاح 

عصر أمس.
كــــان آســـيـــوي يــقــود شــاحــنــة 
الثانية  الساعة  في  )سكسويل( 
من عصر أمس على شارع الشيخ 
جابر األحمد الصباح واصطدم 
بـــشـــاحـــنـــة كـــبـــيـــرة تــســيــر امـــامـــه 
ــر، نــتــج عن  يــقــودهــا آســيــوي آخــ
السائقين  أحــد  الــحــادث إصــابــة 
على  نقله  تم  متفرقة  بإصابات 
لتلقي  المستشفى  إلـــى  أثــرهــا 
الــــعــــالج الــــــــالزم فـــيـــمـــا تـــضـــررت 
بتلفيات  إحــداهــمــا  الــمــركــبــتــان 
كبيرة، جاء الحادث بسبب تغيير 
الــســائــقــيــن مـــســـاره بشكل  أحــــد 

مفاجئ.
وقد حضر فور وقوع الحادث 
ــام  ــ ــنــــجــــدة وقـ ــة الــ ــرطــ ــارة شــ ــ ــيـ ــ سـ
السيارات  سير  بتسهيل  أفرادها 
القادمة في نفس االتجاه لحين 

وصـــول شــرطــة الـــمـــرور والــدفــاع 
الشاحنتين  إزاحــة  وتــم  المدني 
مــــن مــــوقــــع الـــــحـــــادث، وبـــعـــدهـــا 
ــتــــحــــت الـــــجـــــهـــــات الـــرســـمـــيـــة  فــ

التحقيق لمعرفة أسبابه.

�ساحنتين بين  م���روري  ح���ادث  ف��ي  اآ���س��ي��وي  اإ���س��اب��ة 

} إصابة آسيوي بعد تصادم شاحنتين.
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ــق  ــرافــ ــمــ ــــدت لـــجـــنـــة الــ ــقـ ــ عـ
العامة والبيئة بمجلس النواب 
والثالثين  الــحــادي  اجتماعها 
ــوي  ــنـ ــسـ الـ ــاد  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ االنـ دور  فـــــي 
ــن الــفــصــل  ــالـــث مــ ــثـ الــــعــــادي الـ
الــتــشــريــعــي الــخــامــس بــرئــاســة 
أمس  بــوحــمــود،  محمد  النائب 
االتــصــال  تقنية  عبر  األربـــعـــاء، 
ــضــــور الــــنــــواب  ــــي، وبــــحــ ــرئـ ــ ــمـ ــ الـ

أعضاء اللجنة.
واســـتـــعـــرضـــت الــلــجــنــة فــي 
اجتماعها قرار مجلس الشورى 
ــــون  ــانـ ــ ــروع قـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــوص مـ ــــصـ ــــخـ بـ
بــتــعــديــل بــعــض أحـــكـــام قــانــون 
الــبــلــديــات الـــصـــادر بــالــمــرســوم 
2001م  لسنة   )35( رقــم  بقانون 
)الــــمــــعــــد فــــي ضــــــوء االقــــتــــراح 
مـــن مجلس  الـــمـــقـــدم  بـــقـــانـــون 
النواب(، ومشروع قانون بتعديل 
المادة )20( من قانون البلديات 
رقم  بقانون  بالمرسوم  الــصــادر 
في  )المعد  2001م  لسنة   )35(
المقدم  بقانون  االقــتــراح  ضــوء 
تم  الشورى(، حيث  من مجلس 
االطالع على رأي لجنة الشؤون 
والقانونية، وقررت  التشريعية 
ــرار  ــ ــع قــ ــ ــق مــ ــوافــ ــتــ ــة الــ ــنــ ــجــ ــلــ الــ

مجلس الشورى.
بـــعـــدهـــا نـــاقـــشـــت الــلــجــنــة، 
االقـــــــتـــــــراح بــــقــــانــــون بـــتـــعـــديـــل 
بقانون  المرسوم  أحــكــام  بعض 
شــأن  فــي   1996 لسنة   )1( رقـــم 
ــاء والـــــمـــــاء، والـــمـــقـــدم  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
مــن الــنــائــب عــلــي زايــــد الــنــائــب 
النواب،  الثاني لرئيسة مجلس 
لجنة  رأي  استعراض  تم  حيث 
والقانونية،  التشريعية  الشؤون 
الكهرباء  شــؤون  وزارة  ومرئيات 
تأجيل  اللجنة  والــمــاء، وقــررت 
الــــبــــت فـــــي االقـــــــتـــــــراح لـــمـــزيـــد 
مــــــن الـــــــــدراســـــــــة، ثــــــم نـــاقـــشـــت 
بشأن  بقانون  اللجنة االقتراح 
ــة بــعــض أحــكــام  ــافـ تــعــديــل وإضـ
المرسوم بقانون رقم )1( لسنة 
1996 في شأن الكهرباء والماء، 
والـــمـــقـــدم مـــن الـــنـــائـــب يــوســف 
ــتــــعــــراض  ــث تـــــم اســ ــيــ ــل، حــ ــنــ زيــ
التشريعية  الــشــؤون  لجنة  رأي 
وزارة  ومـــرئـــيـــات  ــة،  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ والـ
والماء، وقررت  الكهرباء  شــؤون 
ــة تــــأجــــيــــل الـــــبـــــت فــي  ــنــ ــجــ ــلــ الــ

االقتراح لمزيد من الدراسة.
إلى  اللجنة  انتقلت  بعدها 
بشأن  برغبة  االقــتــراح  مناقشة 

اإلعالنات  على  الرقابة  تشديد 
ــة ومـــنـــع  ــامــ ــعــ فـــــي الــــــشــــــوارع الــ
ــاآلداب  ــ ــ اإلعـــــالنـــــات الـــمـــخـــلـــة بـ
الــعــامــة والــحــيــاء والــتــي تنافي 
ــلـــوك اإلســـالمـــيـــة واتـــخـــاذ  الـــسـ
اإلجــــــراءات الــقــانــونــيــة ضــدهــا، 
حيث تم االطــالع على مرئيات 
وزارة األشغال وشؤون البلديات 
ــط الـــــعـــــمـــــرانـــــي،  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والـ
ومـــــــرئـــــــيـــــــات مــــجــــلــــس أمـــــانـــــة 
مجلس  ــيـــات  ــرئـ ومـ الـــعـــاصـــمـــة، 
ــرق الــــبــــلــــدي، ومـــرئـــيـــات  ــحـ ــمـ الـ
للمنطقة  الـــبـــلـــدي  الــمــجــلــس 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، وقــــررت الــلــجــنــة 
الموافقة على االقتراح برغبة.

االقــتــراح  اللجنة  ونــاقــشــت 
ــع اقـــتـــنـــاء  ــنــ ــأن مــ ــ ــشـ ــ ــة بـ ــبــ ــرغــ بــ
الحيوانات المفترسة، حيث تم 
مــرئــيــات مجلس  االطـــالع على 
ــعــــاصــــمــــة، ومـــرئـــيـــات  ــة الــ ــ ــانـ ــ أمـ
ــلــــدي،  ــبــ مـــجـــلـــس الــــمــــحــــرق الــ
ــيــــات الــمــجــلــس الــبــلــدي  ومــــرئــ
لــلــمــنــطــقــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، وقـــررت 
اللجنة الموافقة على االقتراح 

برغبة.

ومـــشـــاريـــع  تــخــطــيــط  إدارة  مـــديـــر  ــرح  ــ صـ
ــؤون  ــ الــــصــــرف الـــصـــحـــي بــــــــوزارة األشــــغــــال وشـ
المهندس  الــعــمــرانــي  والــتــخــطــيــط  الــبــلــديــات 
بــأن نسبة اإلنــجــاز في  الــفــارع  فتحي عــبــداهلل 
مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف 
الصحي بلغت 57%، إذ تم االنتهاء من إعادة 
تأهيل 20 محطة، ويتم العمل اآلن على إعادة 
تأهيل محطتين من أصل 32 محطة بمختلف 

محافظات المملكة. 
ومــشــاريــع  تــخــطــيــط  إدارة  مــديــر  ــــح  وأوضـ
الصرف الصحي بأنه قد تم اختيار 32 محطة 

تأهيلها،  إلعــادة  الصحي  الصرف  لمياه  ضخ 
وســيــتــم تــجــهــيــز هــــذه الــمــحــطــات بــمــضــخــات 
جــديــدة وأنــابــيــب داخــلــيــة وصــمــامــات ولــوحــات 
تحكم كهربائية ونظم تحكم وأجهزة استشعار، 
في  المدنية  األعمال  بعض  تنفيذ  سيتم  كما 
بعض المحطات، إذ يهدف المشروع إلى إعادة 
كفاءتها  لــرفــع  وتحسينها  الــمــحــطــات  تــأهــيــل 
من  الحد  إلــى  باإلضافة  استدامتها  وضــمــان 
بعض  تشهدها  الــتــي  والــفــيــضــانــات  األعــطــال 

المناطق.
وذكر المهندس فتحي الفارع أن المشروع 

إعــادة تأهيل 32 محطة ضخ رئيسية  يتضمن 
البحرين  تتوزع على مختلف مناطق  وفرعية 
الــــمــــحــــرق، 19  مـــحـــافـــظـــة  ــــي  فـ ــات  ــطـ ــحـ مـ  3(
7 محطات  الــعــاصــمــة،  مــحــافــظــة  فــي  محطة 
فـــي الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة و3 مــحــطــات في 

المحافظة الجنوبية(. 
قبل  مــن  ترسيته  تمت  المشروع  أن  يذكر 
المناقصات والمزايدات على السادة/  مجلس 
شــركــة مـــقـــاوالت الـــــدور لــلــحــفــريــات والــبــنــاء، 
)سبعمائة  دينار  ألف   759.801 قدرها  بتكلفة 
وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة ودينار واحد(.

للتصدي  للبترول  تطوير  عمال  شركة  نقابة  مــبــادرات  ضمن 
الــنــقــابــة فحًصا  أقــامــت   ،)19  - )كــوفــيــد  كــورونــا  فــيــروس  لجائحة 
عشوائًيا لموظفي الشركة بالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة 
الشركة  بمقر  الشركة  إدارة  مع  وبالتنسيق  كورونا،  فيروس  انتشار 
في  الجائحة  لمكافحة  الوطنية  الحملة  دعــم  بهدف  بالصخير، 

مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة، أوضح رئيس النقابة علي سالمين أن تنظيم 
الفحص لفيروس كورونا، يهدف إلى المساندة والتوعية بالجهود 
كــورونــا،  فــيــروس  انــتــشــار  فــي سبيل مكافحة  الــدولــة  تبذلها  الــتــي 
التي كان لها األثر األكبر في الحفاظ على سير العمل في الدولة 
واستمرارية قيام الحكومة وكل مؤسساتها وجميع شركات القطاع 
والمقيمين،  للمواطنين  الــخــدمــات  وتقديم  بواجباتها  الــخــاص 
وشلت  أثقلت  التي  للفيروس  العديدة  والتحورات  التغيرات  رغــم 
الكثير من الدول، مؤكدا أن اإلسهام في الجهود الوطنية للتصدي 

للجائحة يعتبر مسؤولية على الجميع.
وأضاف سالمين أن الفعالية تقام تحت إشراف ومتابعة دائرة 
والتدابير  بالشركة، وفق اإلجــراءات االحترازية  والسالمة  الصحة 
الوقائية لضمان صحة وسالمة جميع المشاركين ونجاح الفعالية. 
دور  على  والتأكيد  توعية  على  الوطني  الفريق  أفــراد  حــرص  كما 
الفرد في الحملة الوطنية لمكافحة الجائحة بالتقيد باإلجراءات 
الوطني  الفريق  المعتمدة من قبل  الحكومية، وتنفيذ اإلرشــادات 
الصحي،  الوضع  في  التطورات  آخر  ومتابعة  للجائحة  للتصدي 
والمشاركة في حملة التطعيم ضد الفيروس والتنبيه إلى أهمية 
أكفأ  الــذي يعد واحــدا من  التسجيل في تطبيق »مجتمع واعــي«، 
الــتــطــبــيــقــات لــمــا يــحــويــه مــن أخــبــار ومــســتــجــدات بــاإلضــافــة إلــى 

البيانات الشخصية.
في ختام تصريحه، أشاد رئيس النقابة باإلجراءات التي قامت 
المحافظة على سالمة  في سبيل  األزمــة  هــذه  الشركة خــالل  بها 
الموظفين واستمرار أعمال الشركة بشكل طبيعي وخلق بيئة عمل 
مناسبة في ظل هذه الظروف االستثنائية، مبينا أن ذلك هو محل 
تقدير واعتزاز من الموظفين وأدى إلى شعور الجميع بالمسؤولية 
وأهمية دعم هذه اإلجراءات والعمل على زيادة اإلنتاجية في العمل 

للحفاظ على سير العمل في الشركة.

اإنج��از 57% م��ن م�ص��روع اإع��ادة تاأهي��ل محط��ات �ص��خ مي��اه ال�ص��رف ال�صح��ي

} فتحي عبداهلل.

ــفـــــايـــــات  وتـــــــــصـــــــــدرت الـــــنـــ
األســر  مــن  المجمعة  البلدية 
بحجم  الــتــرتــيــب  والــمــنــشــآت 
كان  إذ  ألف طن،  و377  مليون 
ــر األكــبــر  ــ حــجــم نـــفـــايـــات األسـ
ضمن القائمة بنحو 601 ألف، 
يليها نفايات اإلنشاءات بـ 345 
ألــفــا واألنــشــطــة االقــتــصــاديــة 
نفايات  أمـــا  ألـــف طـــن،  بـــ 298 
الـــــزراعـــــة والـــحـــجـــر والـــصـــيـــد 
ألفا   93 إلى  وزنها يصل  فكان 

والتصنيع 39 ألفا.
منها  الطبية  حجم  وبلغ 
أكبر  ارتــفــاعــا  والــتــي سجلت   -
 4909 نــحــو   -  %56.3 بنسبة 
كــــان عــددهــا  ــنــــان، بــعــد أن  أطــ
وكــانــت   .2019 عـــام  فـــي   2145
أيــضــا من  ــام قريبة  أرقـ تــرصــد 
الطبية  للنفايات  الــرقــم  هــذا 
خــــالل األعــــــوام الـــتـــي ســبــقــت، 
إذ  و2016،  و2017   2018 وهـــي 
ســجــلــت األرقـــــام الــتــالــيــة على 

و1791  و2052   2063 الــتــوالــي: 
طنا.

الصناعية  الــنــفــايــات  ــا  أمـ
الـــخـــطـــرة فـــكـــان حــجــمــهــا 83 
بلغت  بارتفاع  طنا،  و878  ألفا 
 ،2019 ســنــة  عــن   %26 نسبته 
ألــفــا و126  والــتــي ســجــلــت 62 
طـــنـــا، فـــي حــيــن أن الــنــفــايــات 
المصدرة من كافة األنواع فبلغ 
عددها 4603 أطنان بانخفاض 
وصلت نسبته إلى 51.9% عن 

السنة التي سبقتها.
ــات  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وتـــــــمـــــــكـــــــنـــــــت الـ
الــمــخــتــصــة مـــن إعـــــادة تــدويــر 
وتحويل  طــنــا،  و520  ألــفــا   27
675 طنا منها إلى سماد، إلى 
جانب حرق 4 آالف و146 طنا 
ألـــفـــا مــنــهــا وأيــضــا  ودفـــــن 24 
الـــتـــخـــلـــص مــــن بــعــضــهــا عــبــر 
وكان  أخــرى،  معالجة  أساليب 
 28 نحو  العمليات  هــذه  حجم 

ألفا و548.

ارت���ف���اع ف���ي ال��ن��ف��اي��ات ال��ط��ب��ي��ة 

بـ 56.3%.. ومليون طن نفايات البلدية

} إعادة تأهيل المحطات.

كتبت: زينب إسماعيل
الـــصـــادرة عـــن المجلس  الــرســمــيــة  ــادت اإلحــصــائــيــات  ــ أفـ
بلغ في عام 2020  الخطرة  النفايات  أن حجم  للبيئة  األعلى 
نحو 538 مليونا و948 ألف طن، بارتفاع عن عام 2019 الذي 

سجل 535 مليون طن.

ن���ق���اب���ة ت���ط���وي���ر ل���ل���ب���ت���رول ت��ن��ظ��م

»كورون���ا« لمكافح���ة  ع�ص���وائيا  فح�ص���ا 

} الفحص العشوائي لموظفي تطوير.

ب���رئ���ا����ص���ة ال���ن���ائ���ب م��ح��م��د ب����وح����م����ود.. م����راف����ق ال����ن����واب ت����واف����ق ع��ل��ى

تعدي�ل بع��ض اأح�كام قان�ون البلدي�ات وت�ص�ديد الرقاب�ة على الإعالن�ات في ال�ص�وارع العامة

} اجتماع لجنة المرافق النيابية.

الحكومي  الدعم  ان  وأضافت 
مــخــصــص الســتــهــالك الــبــحــريــنــي 
واالســـتـــهـــالك  األول  مــســكــنــه  فــــي 
الــمــنــزلــي حــتــى 5000 وحـــدة  غــيــر 
ــم فـــــإن إنـــفـــاذ  لـــلـــكـــهـــربـــاء، ومـــــن ثــ
الــمــذكــور سيخل  بقانون  االقــتــراح 
الــمــالــي ويعيق  ــوازن  ــتـ الـ بــبــرنــامــج 
ــة لـــــرفـــــع كــــفــــاءة  ــئــ ــيــ ــهــ خــــطــــط الــ
أفــضــل  ــات  ــدمــ خــ ــم  ــديـ ــقـ وتـ األداء 
لــلــمــســتــهــلــكــيــن، كــمــا ســـيـــؤدي إلــى 

زيــــادة االســتــهــالك وال يــســاعــد في 
الكهرباء والماء،  ترشيد استهالك 
جهدها  بكل  الهيئة  تعمل  والـــذي 
ميزانية  لــه  وتــخــصــص  لتحقيقه 
زيـــــــادة اســتــهــالك  كـــمـــا ان  كـــبـــيـــرة، 
الــذروة  أوقــات  الكهرباء خاصة في 
ــيـــزيـــد  خــــــــالل فـــــتـــــرة الــــصــــيــــف سـ
ويــزيــد من  الشبكة  عــلــى  الــضــغــط 
احــتــمــاالت حـــدوث انــقــطــاعــات في 
الضغط  ان  كما  الــكــهــربــاء  خــدمــة 

الشبكة  مــكــونــات  عــلــى  الــمــســتــمــر 
المطلوبة  الميزانيات  زيــادة  يعني 

ألعمال الصيانة واإلصالح.
الــــــوزارة ان االقــتــراح  وأشـــــارت 
اختصاص  سحب  تضمن  بقانون 
تــحــديــد تــعــرفــة الــكــهــربــاء والــمــاء 
الــتــنــفــيــذيــة ممثلة  الــســلــطــة  مـــن 
ــي مـــجـــلـــس الــــــــــــــــوزراء، لــتــنــظــم  ــ فــ
بــقــانــون بـــدال مـــن الــــقــــرارات الــتــي 
موافقة  بعد  الــوزيــر  يصدرها  كــان 
مجلس الــوزراء، معتبرة الــوزارة ان 
وال  مناسب  غير  بقانون  االقــتــراح 

يخدم المصلحة العامة.
ضـــــرورة  يـــوجـــد  ال  انـــــه  ورأت 
بــقــانــون،  االقـــتـــراح  لــهــذا  تشريعية 
الضرائب  الدستور بين  حيث فرق 
يــكــون فرضها  ان  الــتــي نــص عــلــى 
وبين  بقانون،  والــغــاؤهــا  وتعديلها 
التي  األخـــرى  والتكاليف  الــرســوم 
ــدود  ــي حــ يـــجـــوز الــتــكــلــيــف بـــهـــا فــ
ــه اســتــقــر  ــى انــ ــون، الفـــتـــة إلــ ــانـ ــقـ الـ
ــرف لـــــدى أغــلــبــيــة الـــــــدول ان  ــعــ الــ
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، بــتــفــويــض 
التي  هي  التشريعية  السلطة  من 
تـــحـــدد مـــقـــاديـــر رســـــوم الــخــدمــات 

تحديد  ان  مضيفة  تقدمها،  التي 
تعرفة الكهرباء والماء ليس رسما 
وإنما هو ثمن  الحقيقي  بالمعنى 
اســتــهــالك الــســلــعــة، والــــذي يترك 
ــيـــات الـــســـوق وبــحــســب الــكــلــفــة  آللـ
هذا  وأن  تقديرها،  على  المترتبة 
زمنية  فــتــرة  مــن  يتغير  قــد  السعر 

إلى أخرى.
الــنــيــابــي  ــرت ان االقـــتـــراح  ــ وذكـ
سيؤدي إلى زيادة استنزاف الموارد 
الطبيعي  الــغــاز  خاصة  الطبيعية 
ــورد  ــ ــمـ ــ ــوب هـــــــذا الـ ــ ــــضـ وتــــســــريــــع نـ

في  يتسبب  كــمــا  الــهــام،  الطبيعي 
ــذي  ــت الــ ــوقــ ــي الــ تـــلـــوث الـــبـــيـــئـــة فــ
تـــولـــي فــيــه الــمــمــلــكــة الــكــثــيــر من 
الهادفة  البرامج  لتنفيذ  االهتمام 

للمحافظة على البيئة.
وكان قد تقدم كل من النواب: 
ــلــــي زايــــــــد وأحـــــمـــــد االنـــــصـــــاري  عــ
ــاب وعـــيـــســـى  ــ ــطـ ــ وعـــــــبـــــــدالـــــــرزاق حـ
باقتراح  النعيمي،  وعلي  الدوسري 
بـــقـــانـــون بــتــعــديــل أســـعـــار وحــــدات 
للمستهلكين  ــاء  ــمــ والــ الـــكـــهـــربـــاء 
فـــلـــوس   3 لـــتـــصـــبـــح  الـــمـــواطـــنـــيـــن 

إلى 3 آالف  لالستهالك من صفر 
وحدة شهريا، و6 فلوس لالستهالك 
و9  ــدة،  وحــ آالف   5 إلـــى   3001 مــن 
مـــن 5 آالف وحـــدة،  فــلــوس ألكــثــر 
البحرينيين  غــيــر  وللمستهلكين 
لــتــصــبــح 13 فــلــســا  فــــي مــســكــنــهــم 
إلى 3 آالف  لالستهالك من صفر 
من  لالستهالك  فلسا  و16  وحــدة، 
3001 إلى 5 آالف وحدة، و19 فلسا 
وتناقش  وحــدة،  آالف   5 من  ألكثر 
لــجــنــة الـــمـــرافـــق الـــعـــامـــة والــبــيــئــة 

االقتراح بقانون حاليا.

الحكومة ترف�ض اقتراحا نيابيا بتعديل اأ�سعار وحدات الكهرباء والماء

التعدي�ل ي�ص�ر ببرنام�ج الت�وازن المال�ي ويحم�ل الميزاني�ة ع�ص�رات الماليي�ن م�ن الدنانير

ر�س���وم الخدم���ات تحدده���ا ال�س���لطة التنفيذي���ة وال �س���رورة ت�س���ريعية لالقت���راح بقان���ون 

كتب وليد دياب:
تعديل  بــشــأن  نيابيا  اقــتــراحــا  والــمــاء  الــكــهــربــاء  وزارة  رفــضــت 
أسعار وحدات الكهرباء والماء، مؤكدة ان هذا االقتراح بقانون يؤثر 
وأنشطتها، وسيكلفها عشرات  والماء  الكهرباء  إيــرادات هيئة  على 
الحكومة بنفس  الدنانير، ويتطلب تقديم دعم من  الماليين من 
ببرنامج  سيخل  مما  لــذلــك،  الــالزمــة  الميزانية  وتــوفــيــر  القيمة 
والماء  الكهرباء  هيئة  كفاءة  زيــادة  يتطلب  والــذي  المالي  التوازن 
الهيئة  تقوم  حيث  ومصروفاتها،  إيــراداتــهــا  بين  الــتــوازن  لتحقيق 
بشراء الكهرباء والماء من القطاع الخاص وهي ملزمة بدفع قيمة 
ما تشتريه خالل مدة أقصاها 42 يوما وال يمكنها سداد ما عليها 

اال من خالل ما تحصله من المشتركين.

اإلكتروني���ا للطلب���ة  ال�ص���هادات معتم���دة  اإر�ص���ال  التوال���ي..  الثان���ي عل���ى  للع���ام 
دعــــمــــًا وتــــأكــــيــــدًا لـــتـــضـــافـــر الـــجـــهـــود 
فيروس  انــتــشــار  ومــنــع  الحــتــواء  الوطنية 
وحفاظًا  »كــوفــيــد-19«،  المستجد  كــورونــا 
على سالمة المواطنين من طلبة وأولياء 
ــور وهــيــئــات إداريــــــة وتــعــلــيــمــيــة، قــامــت  ــ أمـ
مع  وبــالــتــنــســيــق  الــمــعــلــومــات  نــظــم  إدارة 
بــإرســال  الــمــخــتــصــة  التعليمية  اإلدارات 
شهادات طلبة الثالث اإلعدادي والمرحلة 
الثانوية معتمدة عبر بريدهم اإللكتروني 
جانب  إلــى   Mirosoft365 حــســاب  على 
ــرج وإفـــــــــــادة حــســن  ــخــ ــتــ إرســـــــــال إفـــــــــادة الــ
الـــســـيـــرة والـــســـلـــوك لــخــريــجــي الــمــرحــلــة 

الدراسية  النتائج  نشر  تم  كما  الثانوية. 
التعليمية  البوابة  عبر  إلكترونية  بصيغة 
الطلبة  »نــتــائــج  وخــدمــة   edunet.bh
الــمــدارس  لطلبة  تتيح  والــتــي  الــدراســيــة« 
نتائج  على  االطـــالع  إمكانية  الحكومية 

االمتحانات النهائية.
أهمية  والتعليم  التربية  وزارة  وتؤكد 
االســـتـــفـــادة مـــن خــدمــاتــهــا اإللــكــتــرونــيــة 
الــمــتــاحــة عــلــى مـــوقـــع الــــــــوزارة الــرســمــي 
عــلــى  ــودة  ــوجــ ــمــ والــ  )moe.gov.bh(
المعلومات  لهيئة  الوطنية  البوابة  موقع 
 .)Bahrain.bh( والحكومة اإللكترونية

ومن الخدمات التعليمية التي وفرتها 
أسهمت في  والتي  والتعليم  التربية  وزارة 
ــن بـــعـــد، تــوفــيــر بــوابــة  تــطــبــيــق الــتــعــلــم عـ
تعليمية وطنية على الحوسبة السحابية 
ــن والــطــلــبــة  ــ ــيـ ــ تــمــكــن الــمــعــلــمــيــن واإلداريـ
ــاء األمـــــــور مــــن جــمــيــع الـــخـــدمـــات  ــ ــيـ ــ وأولـ
وعبر  رقمية  بــصــورة  والتعليمية  اإلداريـــة 
حسابات  توفير  إلــى  باإلضافة  اإلنترنت، 
تطبيقاتها  بجميع   )365  Microsoft(
البريد  ومنها  السحابية  الحوسبة  على 
ــلــــف تـــخـــزيـــن الــمــلــفــات  االلــــكــــتــــرونــــي ومــ
وزارة  منتسبي  لجميع   )One Drive(

التربية والتعليم ولجميع طلبة المدارس 
والتعلم  العمل  من  لتمكينهم  الحكومية 

في كل مكان وزمان.
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  قــامــت  كــمــا 
بتوفير خدمات إلكترونية للجمهور منها 
خـــدمـــة تــحــويــل الــطــلــبــة بــيــن الـــمـــدارس 
حيث تسمح الخدمة اإللكترونية ألولياء 
ــدارس  ــ األمـــــــور تـــقـــديـــم طـــلـــبـــات تــغــيــيــر مـ
األبناء أو التحويل بين المدارس الخاصة 
والحكومية، باإلضافة إلى االستعالم عن 

حالة المدارس الخاصة.
ــيــــح الــــخــــدمــــة )الــــتــــحــــويــــل مــن  ــتــ وتــ

ــة إلــــــــى الــــــمــــــدارس  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الــــــــمــــــــدارس الـ
إلى  الحكومية  المدارس  ومن  الحكومية 
المدارس الخاصة ومن المدارس الخاصة 
إلـــى الـــمـــدارس الــخــاصــة ومـــن الـــمـــدارس 

الحكومية إلى المدارس الحكومية(.
للطلبة  الــمــقــدمــة  الـــخـــدمـــات  ومــــن 
أيضًا )ومنهم الخريجون( خدمة »إصدار 
ــات لطلبة  ــادات وكــشــف الـــدرجـ ــ نــســخ اإلفــ
الـــمـــدارس« والــتــي تــوفــر لطلبة الــمــدارس 
والخريجين إمكانية طلب نسخ من إفادة 
ــشـــوف الــــدرجــــات وتــوصــيــلــهــا  الـــتـــخـــرج وكـ

بواسطة بريد البحرين. 
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تنفيذا للتوجيهات امللكية.. ومبتابعة من ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء..

»تمكيـن« تعلـن تمــديـد �لـدعـم ثالثــة �أ�ضهــر �إ�ضـافيـة 

فيــرو�س كـورونـا تـد�عيــات  مـن  �لمـتـاأثـرة  للقطـاعـات 
السامية  الملكية  للتوجيهات  تنفيًذا 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
بـــإطـــالق الــحــزمــة الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
لــلــحــد مــــن انـــعـــكـــاســـات جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كـــورونـــا والـــحـــفـــاظ عــلــى جـــهـــود الــتــنــمــيــة 
الــمــســتــدامــة، ولــتــكــلــيــف صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات 
الــحــكــومــيــة بــمــتــابــعــة تــنــفــيــذ الــتــوجــيــهــات 
الملكية السامية ووضع الحلول المناسبة 
ــات الــــمــــتــــضــــررة، أعـــلـــن  ــاعــ ــقــــطــ لــــدعــــم الــ
»تــمــكــيــن« خـــالل اجتماع  الــعــمــل  صــنــدوق 
مجلس إدارته متابعة تمديد برنامج دعم 
المتأثرة  للمؤسسات  األعمال  استمرارية 
من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك 
لمدة ثالثة شهور أخرى اعتبارًا من يونيو 

الجاري حتى أغسطس 2021.
ويــشــمــل الــدعــم الــقــطــاعــات الــتــالــيــة: 
الحضانة  ودور  الترفيهية،  األلعاب  مراكز 
والـــصـــاالت  الــســيــنــمــا،  ودور   ،)Day care(
ــة، والــــصــــالــــونــــات  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ واألنـــــــديـــــــة الـ

والمقاهي  والمطاعم  الصحية،  واألنــديــة 
والــخــدمــات  الــجــلــســات  الــتــي تعتمد عــلــى 
ــي، وقـــــاعـــــات  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــة بــــشــــكــــل رئـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
محالت  إلــى  إضافة  واألفـــراح،  المناسبات 
الغذائية(،  الــمــواد  )غير  بالتجزئة  البيع 
ومكاتب السفر والسياحة، ومكاتب تنظيم 
تشمل  أن  المقرر  من  أنــه  كما  الفعاليات، 
سائقي  رواتــب  دعــم  تمديد  أيضًا  الحزمة 
سيارة األجرة والحافالت ومدربي السياقة 
سيتضمن  كما  إضافية،  شهور  ثالثة  مــدة 
التفاصيل  كافة  اإللكتروني  تمكين  موقع 
الخاصة بالقطاعات التي يشملها الدعم.
بـــاب تقديم  فــتــح  عــلــيــه، سيتم  وبــنــاًء 
الــمــدرجــة  الــمــؤســســات  لجميع  الــطــلــبــات 
ضمن هــذه الــقــطــاعــات، ســـواء الــتــي تقدم 
طلباتها للمرة األولى أو المستفيدة سابقًا 
مــن الــبــرنــامــج، وذلـــك عــبــر مــوقــع الــبــوابــة 
اإللــكــتــرونــيــة لـــ»تــمــكــيــن« اعـــتـــبـــارًا مـــن 27 
تقييم  يوليو 2021، وسيتم  يونيو حتى11 
على  بناًء  الدعم  قيمة  وتحديد  الطلبات 
مدى تأثر المؤسسة من قرار اإلغالق وفي 
التقييم  آللــيــة  المعتمدة  المعايير  إطـــار 

في إطار الميزانية المرصودة والمعتمدة.
وفي هذا السياق أشاد الشيخ محمد 
إدارة  رئيس مجلس  آل خليفة  بن عيسى 
السامية  الملكية  بالتوجيهات  »تمكين« 
السمو  صاحب  من  المستمرة  والمتابعة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  الملكي ولي 
ــه لــلــجــهــود الــوطــنــيــة لــلــحــد من  ــادتـ ــيـ وقـ
وتشجيع  الــجــائــحــة،  عــن  الناجمة  اآلثـــار 
وأداء  أعمالها  مواصلة  على  المؤسسات 
ــا فــي الــنــهــوض بــاالقــتــصــاد الوطني  دورهــ

وتحقيق المزيد من النمو والتطور.
رجب  محمد  حسين  أّكــد  جانبه،  من 
ــدوق الــعــمــل  ــنـ ــصـ ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ ــرئـ الـ
»تمكين« الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق 
التصدي للجائحة، وأهمية  البحرين في 
بــه مختلف مؤسسات  تــقــوم  الـــذي  الـــدور 
مواصلة  فــي  عــام  بشكل  الــخــاص  القطاع 
واســتــدامــة  إبــداعــيــة  أكــثــر  بــطــرق  أعمالها 
وقدرة على التعاطي مع متغيرات السوق 
وتحدياته بكل كفاءة واقتدار، واستجابتها 
وتمكنها من تحويل التحديات إلى فرص 
في  ساهمت  واضحة  إيجابية  نتائج  ذات 

استمرارية أعمالها بأفضل طريقة ممكنة 
في ظل الظروف الراهنة.

مـــن الــجــديــر بــالــذكــر أنــــه تـــم إطـــالق 
ــال في  ــمــ بـــرنـــامـــج دعــــم اســـتـــمـــراريـــة األعــ
الــتــوجــيــهــات  مــــع  تـــمـــاشـــيـــًا   2020 ــارس  ــ مــ
الخاص  القطاع  لدعم  السامية  الملكية 
من خالل إطالق حزمة اقتصادية ومالية 
ــع تـــبـــعـــات جـــائـــحـــة فـــيـــروس  لــلــتــعــامــل مــ
المؤسسات  دعــم  فــي  والمساهمة  كــورونــا 
الــمــتــأثــرة مــن خـــالل تــقــديــم مــنــح مالية 
تحفيزية لدعم نسبة محددة من النفقات 
العديد من  إلى جانب  وذلــك  التشغيلية، 
الـــمـــبـــادرات الــتــي قــدمــتــهــا الــحــكــومــة من 
أجل دعم األفراد والمؤسسات خالل هذه 

الفترة. 
وتم تقديم الدعم ضمن أربع مراحل 
سابقة للقطاعات األكثر تأثرًا من تبعات 
تلك  خــالل  »تمكين«  قدمت  إذ  الجائحة، 
إلى  األعمال  الستمرارية  الدعم  الفترات 
أكـــثـــر مـــن 16 ألــــف مــؤســســة، وبــمــيــزانــيــة 
ــزيـــد عـــلـــى 56 مـــلـــيـــون ديـــنـــار  إجـــمـــالـــيـــة تـ

بحريني.

زيـن تطلـق »م�ضابقـة زين �لكبـرى« �لثالثـة 

 BMW وتعلـن منـح �لفائزيـن 4 �سيـارات

مجل�س �إد�رة موؤ�ض�ضة �لتنظيم �لعقاري يتخذ 

�أمـو�ج  جـزر  م�ضـروع  ب�ضـاأن  مهمـة  قـر�ر�ت 

اإنف�ستكورب ت�ستثمر يف »لينكدكري«

�لمن�ضة �لرقمية �لر�ئدة في �ل�ضين لخدمات طب �لأ�ضنان و�لطب �لتجميلي

تعرف على �لحيلة �لتي ي�ضتخدمها خبر�ء �لت�ضويق لدفعك لإنفاق �لمزيد

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية 
االستثمارات  فــي  المتخصصة  العالمية 
ــمــــرت فــي  ــثــ ــتــ ــا اســ ــ ــهـ ــ الــــبــــديــــلــــة، امـــــــس أنـ
الــرائــد  الــمــزود   ،Linkedcare »لينكدكير« 
في الصين للبرمجيات كخدمة باالستناد 
سلسلة  وإدارة  السحابية  الــحــوســبــة  إلـــى 
والطب  باألسنان  العناية  لقطاع  التوريد 

التجميلي.
بــقــيــادة  »د«  الــتــمــويــل  وكـــانـــت جـــولـــة 
التمويل  جولة  في  ويشارك  إنفستكورب. 
هذه مع إنفستكورب مستثمرون حاليون، 
 Lightspeed تــشــايــنــا«  »اليــســتــبــيــد  مــنــهــم 
 Matrix »و»ماتريكس بارتنرز تشاينا China
Partners China و»سو يونغ إنترناشيونال« 
 Jinding Capital و So-Young International
مع  إلــى جنب  جنًبا   .Sheng Ye Capital و 
تم  التي   C2 السلسلة  التمويل من  جولة 
جمعت  أشــهــر،  بضعة  قبل  عنها  اإلعـــالن 
مــلــيــون دوالر  أكــثــر مــن 100  »لــيــنــكــدكــيــر« 

خالل األشهر الستة الماضية.
ــيــــر« فــي  ــكــــدكــ ــنــ ــيــ ــة  »لــ ــ ــركـ ــ ــت شـ ــ ــســ ــ ُأســ
أكثر  الــيــوم  ولــديــهــا   ،2015 عـــام  شنغهاي 
من 700 موظف، وتخدم أكثر من 30 ألف 
أســنــان وطـــب تجميلي مــن خــالل  عــيــادة 
توفير البرمجيات المبتكرة القائمة على 
المعلومات  إلدارة  الــســحــابــيــة  الــحــوســبــة 
الـــعـــيـــادات  إدارة  بـــالـــمـــرضـــى،  الــمــتــعــلــقــة 
والعالقات مع العمالء والسجالت الطبية 
اإللكترونية،  إدارة سلسلة توريد اإلمدادات 
الطبية، إدارة المخزون والمبيعات، إعداد 
وتصوير  التأمين،  دفع  المالية،  التقارير 
 YouKe SCRM والتسويق الذكي لـ ، PACS
 ،YouShu ، وتحليالت األعمال الذكية من 

وغيرها.
ــال حــــــازم بــن  ــ تــعــلــيــقــًا عـــلـــى ذلــــــك، قـ
ــيـــس الــتــنــفــيــذي الـــمـــشـــارك  ــم، الـــرئـ ــاســ قــ
نـــقـــود هــذه  إلنـــفـــســـتـــكـــورب: »يــســعــدنــا أن 
الـــجـــولـــة الـــجـــديـــدة مــــن االســـتـــثـــمـــار فــي 

على  قوًيا  طلًبا  الصين  تشهد  لينكدكير. 
طـــب األســـنـــان والــتــجــمــيــل وغــيــرهــمــا من 
مدعوًما  االستهالكية،  الطبية  المجاالت 
وتركيبتها  اقتصادها  فــي  الثابت  بالنمو 
الــســكــانــيــة، ونــحــن نــتــطــلــع إلـــى أن نــكــون 
جــــزًءا مــن مــســار الــنــمــّو هــــذا. كــجــزء من 
بجّد  عملنا  االستثمارية،  استراتيجيتنا 
مــدار  على  آســيــا  فــي  وجــودنــا  تعزيز  على 
العام الماضي، وهذا االستثمار يعد عالمة 
فارقة أخرى وصلنا إليها مع مضّينا قدًما 

في رحلة تنويع أعمالنا«.
الـــرئـــيـــس  وو،  جــيــجــيــا  قـــــال  بـــــــــدوره، 
الــمــؤســس لشركة  والــشــريــك  الــتــنــفــيــذي 
نـــرحـــب  أن  »يــــســــعــــدنــــا  »لــــيــــنــــكــــدكــــيــــر«: 
جديد  مؤسسي  كمستثمر  بإنفستكورب 
فـــي مــجــمــوعــة الــمــســاهــمــيــن الــقــيــاديــيــن. 
ونــحــن نــتــطــلــع إلـــى تــطــويــر تـــعـــاون وثــيــق 
إنفستكورب  محفظة  شــركــات  مــع  للغاية 
العالمية  بــاألســنــان  الــعــنــايــة  فــي صــنــاعــة 

لــتــقــديــم مــنــتــجــات مــبــتــكــرة رائــــــدة على 
في  األطباء  لعمالئنا من  العالم  مستوى 

الصين«.
ــــس قــســم  ــيـ ــ ــن زنـــــــــغ، رئـ ــ ــكــ ــ ــق دانــ ــ ــ ــّل ــ وعــ
إنــفــســتــكــورب لــالســتــثــمــار فـــي الــشــركــات 
لينكدكير  »شــركــة  الــصــيــن:  فــي  الــخــاصــة 
هي مجّدد استثنائي لخدمات البرمجيات 
الخاصة بقطاع طب األسنان في الصين، 
وفريقه  وو  السيد  مــع  شراكتنا  وُتشّرفنا 
لينكدكير  مكانة  لتعزيز  الممّيز  اإلداري 
الـــريـــاديـــة مـــن خــــالل تــوفــيــر رأس الــمــال 
واالستفادة من مواردنا العالمية وخبراتنا 
العديد من  نــرى  ونحن  القطاع.  هــذا  في 
ــــرص االســـتـــثـــمـــار الـــجـــذابـــة فــــي قــطــاع  فـ
الرعاية الصحية في الصين حيث يواصل 
الطلب على الخدمات والعالجات الطبية 
أن  ونعتقد  االرتفاع.  العالية  الجودة  ذات 
قيمة معززة لجميع  الفرص ستوفر  هذه 

أصحاب المصلحة لدينا«.

تقرير: فاطمة الماجد 

الــــدراســــات ان هــنــاك  كــشــفــت 
ســعــر  تــــرفــــع  ان  ــا  ــهـ ــأنـ ــشـ بـ حــــيــــال 
الــمــســتــهــلــك  تــجــعــل  أو  الــمــنــتــج 
وأشار  المبالغ،  من  المزيد  يدفع 
الــخــبــراء إلـــى بــعــض هـــذه الحيل 
تستخدم  كلمة  كــل  ان  أكـــدوا  كما 
في التسويق تصنع وقًعا في ذهن 
ان  التجار  على  فيجب  المشتري 
ــذًرا، فــيــا تـــرى ما  ــ يــكــونــوا أكــثــر حـ
هـــذه الــحــيــل؟ ومـــا تــأثــيــرهــا على 

البيع؟ 
ــر بـــــأن احـــد  ــاريـ ــقـ ــتـ أفـــــــادت الـ
اشهر هذه الحيل هي وضع ثالثة 
سعر  مختلفة  بأحجام  منتجات 
الكبير منها مقارب لسعر السلعة 
وبالتالي  والمتوسطة  الصغيرة 
يتأثر المستهلك ويشتري األكبر 
حجًما ويــدفــع مــاال أكــثــر وفــقــا لـ 

.BBC NEWS
ــي  ــة حـــيـــلـــة أخـــــــــرى وهــ ــ ــمـ ــ وثـ
بــالــرقــم )9( في  الــمــنــتــج  تــســعــيــر 
ينظر  الــمــســتــهــلــك  ألن  الــنــهــايــة 
للرقم الثاني وهي خانة العشرات 
في الرقم فلو افترضنا ان السعر 
 80 الخدمة  أو  للمنتج  الحقيقي 
التسويق  خــبــراء  فيرجح  ديــنــارا، 
مــن  ديــــنــــارا   79.9 الـــســـعـــر  ــع  ــ وضـ
اجل اإليحاء بأن سعر المنتج أو 

الخدمة أقل. 
وأشـــار الــخــبــراء إلــى أن اتباع 
سياسة وضع بعض الكلمات التي 
تشير إلى انخفاض سعر السلعة 
مــثــل كــلــمــتــي »عـــــرض خـــــاص« أو 
»فقط« والمزيد من هذه الكلمات 
انتباه  لفت  فــي  تساعد  الشائعة 
المستهلك وتحفيزه على الشراء. 
ــلـــة  وبــــــــاإلضــــــــافــــــــة إلــــــــــى حـــيـ
وهي وضع سعر  تسويقية شهيرة 
المنتج األصلي )بعد( وسعر ثاٍن 
أغلى ليكون )قبل( من أجل إيهام 
أو  السلعة  هـــذه  بـــأن  المستهلك 
الحقيقة  وفي  مخفضة  الخدمة 

هذا هو سعرها الحقيقي.
أكدت أخصائية تسويق  فيما 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــل الــ ــائــ وســ
المحتوى  بــصــنــاعــة  والــمــخــتــصــة 
أحدث  أن  الجد،  دعاء  التسويقي 
هذا  فــي  التسويق  استراتيجيات 
»التسويق بالمحتوى«  العصر هو 
وهــــو يــعــد أحــــد أنــــــواع الــتــســويــق 
ويــتــضــمــن إنــشــاء ومــشــاركــة مــواد 
ــثــــل مـــقـــاطـــع  ــت مــ ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ ــر اإلنـ ــبــ عــ
الــفــيــديــو والــمــدونــات ومــنــشــورات 
على وسائل التواصل االجتماعي. 
يهدف هذا النوع إلى تحفيز 
ــام الـــمـــتـــلـــقـــي بـــالـــســـلـــع أو  ــمــ ــتــ اهــ
الـــخـــدمـــات ويـــحـــرص هــــذا الــنــوع 
الحديث من التسويق على تجنب 

الترويج للعالمة التجارية بشكل 
مباشر وصريح. 

»الــتــســويــق  وتــعــتــبــر دعــــاء ان 
ــن أهـــــــم أنـــــــواع  ــ ــوى« مــ ــتــ ــحــ ــمــ ــالــ بــ
وتصفه  التسويق،  استراتيجيات 
ــيــــات  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ االســ أب-   - انـــــــه 
األخــــرى والــمــحــرك الــفــاعــل لكل 

االستراتيجيات.
وتـــابـــعـــت قــائــلــة »عــــن طــريــق 
ــويــــق بـــالـــمـــحـــتـــوى يــمــكــن  ــتــــســ الــ
بما  الجمهور  يعرف  ان  للمسوق 
لـــديـــه مـــن مــنــتــجــات أو خــدمــات 
دون اإلجــبــار عــلــى الــشــراء وانــمــا 
فـــــي ســـبـــيـــل اإلقــــــنــــــاع بــالــمــنــتــج 
أو  الرغبة لشراء المنتج  وتحفيز 

االشتراك في الخدمة«.
التسويق  فــكــرة  »ان  وأضــافــت 

ــل صــــانــــع  ــ ــعـ ــ ــجـ ــ بـــــالـــــمـــــحـــــتـــــوى تـ
الـــمـــحـــتـــوى مـــتـــمـــيـــزا جـــــدا فــيــمــا 
يقدمه فهو يقوم بإنشاء محتوى 
شغفه  يعكس  مما  متكرر  بشكل 
وحـــبـــه لــعــمــلــه، وهــــو أيـــضـــا دافـــع 
لـــرب الــعــمــل أو الــمــســّوق إلنــتــاج 
الــمــحــتــوى وإظــهــار الــســلــع بشكل 
العالمة  تظهر  فــبــالــتــالــي  أفــضــل 
وينتج  ــورة،  ــ بـــأقـــوى صـ الــتــجــاريــة 
عن ذلك زيــادة في الشراء وطلب 
المنتج أو الخدمة وزيادة في ثقة 

العمالء.
ابــــرز  الــــجــــد، ان مــــن  وقــــالــــت 
ــتــــســــويــــق  االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات الــ
التدوين في وسائل  الحديثة هي 
ويؤدي هذا  االجتماعي  التواصل 
من  الكثير  ثقة  كسب  إلى  الفعل 
عمالء  إلى  وتحويلهم  الجماهير 

وجني األرباح منهم.
وأضافت ان النشر في مواقع 
تسويقية  اســتــراتــيــجــيــة  مــتــعــددة 
ذكية تساعد على نمو عدد الزوار 
لـــلـــمـــوقـــع اإللــــكــــتــــرونــــي الـــخـــاص 

بالمؤسسة.
ــــط  رابـ تـــضـــمـــيـــن  ان  وأكـــــــــدت 
مــنــشــور ســابــق فــي مــنــشــور جديد 
يساعد على زيادة زيارة الموقعين 
اإللكترونين وبالتالي تحقيق زائر 

جديد وعميل محتمل جديد.
عــن  ــويـــق  ــسـ ــتـ الـ ان  ــابــــعــــت  وتــ

طـــــريـــــق الـــــبـــــريـــــد اإللــــكــــتــــرونــــي 
ــرة ووســـائـــل  ــاشـ ــبـ ــمـ ــل الـ ــائــ ـــرســ والـ
التواصل االجتماعي اليوم له دور 
المتابع  تحويل  عملية  فــي  كبير 
ربح،  ومصدر  حقيقي  عميل  إلــى 
ــروري عــمــل  ــ ــــضـ ــن الـ ــ وأضــــافــــت »مـ
ــــدوات والــــــــــدورات عــــن طــريــق  ــنـ ــ الـ
و  zoom ــثـــل  مـ ــج  ــرامــ ــبــ الــ ــهــــل  أســ
Webinars وهي من انجح الوسائل 
عمالء  إلـــى  الــمــتــدربــيــن  لتحويل 

محتملين.
التجار  الــجــد  دعـــاء  وتــنــصــح 
كل  بتجربة  المشاريع  وأصــحــاب 
الحديثة  التسويقية  السياسات 
المشروع،  على  فاعليتها  واختبار 
وتنصح الجد باالستمرار في نشر 
وسلسة  سهلة  بطريقة  المحتوى 

وعدم الخوف من اإلخفاق. 
آخرون  تسويق  خبراء  ويؤكد 
االســتــراتــيــجــيــات  مـــن ضــمــن  ان 
لــلــشــراء  المستهلك  تــدفــع  الــتــي 
هي استراتيجية تقليل الخيارات 
المهتمين  لــزيــادة عــدد  والــبــدائــل 

بالسلعة أو الخدمة. 
ــرورة  ويــــوصــــي الـــخـــبـــراء بـــضـ
ــل الــــتــــواصــــل  ــائــ ــوســ ــام بــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االهـ
االجتماعي والمواقع اإللكترونية 
لــــجــــذب الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن وجـــــذب 
ــعـــمـــالء الــمــرتــقــبــيــن وجــعــلــهــم  الـ

عمالء دائمين. 

} دعاء الجد.

الــتــنــظــيــم  ــة  مـــؤســـسـ إدارة  مـــجـــلـــس  أصـــــــدر 
العقاري قرارات بشأن مشروع جزر أمواج العقاري 
خالل اجتماع مجلس اإلدارة الذي عقد عن بعد 
بــن عــبــداهلل آل خليفة  الــشــيــخ ســلــمــان  بــرئــاســة 
رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري لمناقشة 
مـــوضـــوع جــــزر أمـــــواج واتـــحـــاد الـــمـــالك الــخــاص 
بالمشروع، والذي أتى بعد أن كلف معاليه اإلدارة 
التنفيذية بإعداد تقرير شامل ومفصل وعرضه 
خاص  اجتماع  فــي  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  أمـــام 
القرار  اتخاذ  أجل  ومن  الموضوع  هذا  لمناقشة 
المناسب فيه، جاء ذلك إثر شكوى قد تقدم بها 

العديد من المالك في مشروع جزر أمواج.
وخــــالل االجــتــمــاع شــكــر الــشــيــخ ســلــمــان بن 
العقارية  المشاريع  أصــحــاب  خليفة  آل  عــبــداهلل 
ــى حــلــتــهــا  ــلـ ــن عـ ــريـ ــحـ ــبـ ــــن الـ ــوا مـ ــلـ ــعـ والـــــذيـــــن جـ
ومنهم  اآلن،  عليه  كما هي  المتطورة  الحضارية 
أن  مــؤكــدًا  العقاري،  أمــواج  أصحاب مشروع جــزر 
واإلدارة  إدارتـــهـــا  خـــالل مجلس  ومـــن  الــمــؤســســة 
التنفيذية تعمل بكل شفافية وتقف على مسافة 
واحدة من الجميع مستندة في عملها على مواد 
وتضع  لـــه،  ولـــوائـــح منظمة  وإجــــــراءات  قــانــونــيــة 
نصب عينيها المصلحة العامة للقطاع العقاري 
آمنًا  قــطــاعــًا  يــكــون  أن  على  جميعًا  نعمل  الـــذي 
البحرين  لتكون  الــمــال  لــرأس  وجــاذبــًا  ومستقرًا 
بأن  مضيفًا  للمستثمرين،  مثلى  عقارية  وجهة 
المشاريع  أصحاب  مع  بيد  يــدًا  تعمل  المؤسسة 
الــعــقــاريــيــن فــي البحرين  الــعــقــاريــة والــمــطــوريــن 
ومنها مشروع جزر أمواج الرائد والذي يعتبر من 
الكبيرة  االستثمارية  العقارية  المشاريع  أوائـــل 
ناحية  دون شك طفرة عقارية من  والــذي حقق 
تلك  فــي  والــشــامــلــة  المبتكرة  الــمــشــاريــع  نــوعــيــة 
المرحلة، مؤكدًا أن المؤسسة مستمرة في دعمها 
ــذا الـــمـــشـــروع لــيــســتــمــروا في  لــلــمــطــوريــن فـــي هــ

نجاحهم من خالل العمل على توفيق أوضاعهم 
بما  الصحيح  الطريق  على  ووضعهم  القانونية 
يــتــمــاشــى مـــع األهــــــداف الـــمـــرجـــوة مـــن الــقــطــاع 
والمصلحة  األطـــراف  جميع  مصلحة  وتحقيق 
بــن خليفة  الــشــيــخ محمد  قـــدم  الــعــامــة. وحــيــث 
التنظيم  التنفيذي لمؤسسة  الرئيس  آل خليفة 
العقاري خالل االجتماع عرضًا وتقريرًا مفصاًل 
القانوني منه،  شمل حيثيات المشروع والموقف 
قــرارات  اإلدارة  مجلس  أعضاء  اتخذ  عليه  وبناًء 

جاء من أهمها:
الـــمـــالك  اتــــحــــاد  إدارة  مــجــلــس  تــكــلــيــف   -1
المركزي بالدعوة إلى الجمعية العمومية تتوافق 
مــع قــانــون تنظيم الــقــطــاع الــعــقــاري والـــقـــرارات 

الصادرة تنفيذًا له في أقرب وقت ممكن.
ــمـــالك  الـ اتــــحــــاد  اعــــضــــاء  2ـ دعـــــــوة جـــمـــيـــع 
المركزي كتابيًا عالوة على أية وسيلة أخرى، مع 
إرفاق كافة المستندات الخاصة بجدول األعمال.

ــرح الــنــظــام الــرئــيــســي واألســاســي  3ـ يــعــاد طـ
لالطالع  القادم  العمومية  الجمعية  اجتماع  في 
والــتــصــويــت والــتــعــديــل عليه ويــحــظــر اتــخــاذ اي 
قرار يتعارض مع أحكام القرار رقم 1 لسنة 2020 
اتــحــادات الــمــالك فــي الــعــقــارات  بتنظيم أحــكــام 

المشتركة.
4ـ إعادة عرض الميزانية في اجتماع الجمعية 

العمومية القادم لالطالع والتصويت عليها.
5ـ االلتزام بتعيين ثالثة مراقبين محايدين 
مؤسسة  قبل  مــن  المرشحة  األســمــاء  على  بــنــاًء 

التنظيم العقاري.
بــاإلضــافــة إلـــى قــــرارات أخــــرى، وفـــي الختام 
على  الــتــنــفــيــذيــة  اإلدارة  مــجــلــس  أعـــضـــاء  شــكــر 
تــقــريــر مفصل وشــامــل ومحايد  مــن  قــدمــتــه  مــا 
متابعتها  وعلى  القانونية  الناحية  من  وبخاصة 
من  يعتريها  ومـــا  الــمــشــاريــع  جميع  عــمــل  لسير 

مشكالت وعقبات والعمل على تذليلها.

أعلنت زين البحرين، شركة االتصاالت 
الـــرائـــدة فـــي الــمــمــلــكــة، تــدشــيــن »مــســابــقــة 
في  ترويجية  حملة  وهــي   ،»3 الكبرى  زيــن 
لعمالء  المسابقة  تتيح  الثالثة.  نسختها 
زيــــن الــبــحــريــن فــرصــة الــمــشــاركــة والــفــوز 
ــة وســـيـــارة   ــعــ بـــجـــوائـــز نـــقـــديـــة شـــهـــريـــة رائــ
ثــالثــة  كـــل   )2  218i Series( طــــراز   BMW
أشهر ولغاية 31 مارس 2022. ويأتي إطالق 
الكبرى  المسابقة  لــهــذه  الثالثة  النسخة 
بــعــد الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الـــــذي حــقــقــتــه في 
نسختيها السابقتين، رغبة من الشركة في 
إشراك ومكافأة مجتمع زين البحرين على 
المستمر  والتزامهم  األمــد  طويل  والئهم 
تــجــاه الــشــركــة. كما تــحــرص الــشــركــة على 
تــعــزيــز الـــجـــوائـــز بــشــكــل مــســتــمــر وتــقــديــم 
التجارب التي تشجع المشتركين وتحثهم 

على اللعب والفوز.
الثالثة  الكبرى  زيــن  مسابقة  تتضمن 
أسئلة وأجوبة تقوم على االشتراك بشكل 

العمالء  لجميع  تسمح  وبــطــريــقــة  يــومــي 
أو كمشتركين مميزين.  بالمشاركة مجاًنا 
وســتــقــام كـــل مـــن الــمــســابــقــات الــمــجــانــيــة 
المشاركين  وستمكن  بالتوازي  والمتميزة 
مــن الــلــعــب عــلــى مــــدار الـــيـــوم، وسيحصل 
الــمــشــتــركــون الــذيــن يــلــعــبــون مــجــاًنــا على 
ســـؤال واحـــد يــومــًيــا ويــفــوز مشترك واحــد 

بجائزة نقدية يتم اإلعالن عنها شهرًيا.
كــــمــــا يـــمـــكـــن لـــمـــشـــتـــركـــي الـــمـــســـابـــقـــة 
في  فلًسا   250 مقابل  المشاركة  المتميزة 
باإلضافة  أسئلة  خمسة  وسيتلقون  اليوم 
طلب  ويمكن  يومًيا.  ميجابايت   100 إلــى 
إضافي  فلس   500 مقابل  إضــافــيــة  أسئلة 
لكل ســؤال. وسيتم اإلعــالن عن 5 فائزين 
بجائزة  للفوز  السحب  خــالل  مــن  شهرًيا 
نقدية لكل منهم. وسيتم اإلعالن عن فائز 
ــد بــالــجــائــزة الــكــبــرى كــل ثــالثــة أشهر  واحـ
 )2  218i Series( طــراز   BMW ســيــارة  وهــي 

جديدة كلًيا.

للتدريب في حقل �لإعالم مبادرة  �لبحرين« تطلقان  م�ضتقبل  »ديلي« و»�لتعليم 
أطــلــقــت ديـــلـــي لــلــعــالقــات الــعــامــة 
الــبــحــريــن  مستقبل  الــتــعــلــيــم  ومــنــصــة 
مجال  في  الخريجين  لتدريب  مبادرة 
اإلعـــــالم والـــعـــالقـــات الـــعـــامـــة. وتــهــدف 
الــمــبــادرة إلـــى تــوســيــع نــطــاق الــبــرامــج 
والخريجين  الطلبة  أمـــام  الــتــدريــبــيــة 

وتزويدهم بالمهارات.
الــتــنــفــيــذي لديلي  الــرئــيــس  وعــّبــر 
النشيط عن  العامة محمود  للعالقات 
ســعــادتــه بــإطــالق الــمــبــادرة مــع منصة 
أن  وأكــــد  الــبــحــريــن  مستقبل  التعليم 
ديلي  تقدمها  خدمة  الــمــواهــب  تنمية 
ــي نـــطـــاق مــســؤولــيــتــهــا االجــتــمــاعــيــة  فـ

تجاه الخريجين والطلبة.

ــؤســــس مـــنـــصـــة الــتــعــلــيــم  وقـــــــال مــ
مـــســـتـــقـــبـــل الـــبـــحـــريـــن الــمــتــخــصــصــة 
ــربــــوي  ــتــ ــي اإلعـــــــــالم الـــتـــعـــلـــيـــمـــي والــ ــ فـ
الـــمـــبـــادرة جـــاءت  إن  فــاضــل حــبــيــب  د. 
لتعزيز الجانب المهاري لدى خريجي 
العامة  والعالقات  اإلعــالم  تخصصات 
ــبــــر الــــعــــمــــل الــــمــــيــــدانــــي. وأضــــــــاف:  عــ
»الـــمـــبـــادرة تــهــدف إلـــى تــعــزيــز وتــنــويــع 
المتعلمين  أمـــام  الــتــدريــبــيــة  الــبــرامــج 

والخريجين«.
وأوضـــــح: »ســيــتــولــى قــســم اإلعـــالم 
ــلـــي لــلــعــالقــات الـــعـــامـــة تــدريــب  فـــي ديـ
الطلبة في مجاالت اإلعالم والتصميم 
والــتــســويــق، وســيــحــصــل الــطــلــبــة على 

مــــــهــــــارات صـــحـــفـــيـــة مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
اإلعالم الصحي الذي تعاظم دوره بعد 

تفشي جائحة كورونا«.
المبادرة  بنجاح  تفاؤله  عــن  وعبر 
ــن حــمــاســة الــخــريــجــيــن  لــمــا لــمــســه مـ

الذين استطلع آراءهم. 
األولى  المرحلة  إن  النشيط  وقال 
ستنطلق قريًبا، الفًتا إلى أن البرنامج 
العام  طــوال  يستمر  أن  له  المقرر  من 

بواقع شهرين للدورة التدريبية.
التعليم مستقبل  أن لمنصة  يذكر 
ــلــــي لـــلـــعـــالقـــات الــعــامــة  الـــبـــحـــريـــن وديــ
مبادرات أتاحت فرًصا تدريبية للشباب 

البحريني.

ــري  ــهـ ــضـ ــ�ـ ــة �لإ�ــــــــضــــــــد�ر �لـ ــيـ ــطـ ــغـ تـ

ــة �لــحــكــومــيــة ــ ــز�ن ــ ــخ ــ لأذونـــــــــــات �ل
أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الـــمـــركـــزي أنــه 
 ISIN((  1866 ــم  رقــ ــــدار  اإلصـــ تــغــطــيــة  تــمــت 
الـــخـــزانـــة  أذونــــــــــات  ــن  ــ مـ  BH00054KJ482
مصرف  يصدرها  التي  الشهرية  الحكومية 
نيابة عن حكومة مملكة  المركزي  البحرين 
البحرين. تبلغ قيمة هذا اإلصدار 35 مليون 
دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوًما تبدأ 
ديسمبر   26 في  وتنتهي   2021 يونيو   27 فـي 
2021 كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه 

األذونات 1.59% مقارنة بسعر الفائدة %1.67 
لإلصدار السابق بتاريخ 30 مايو 2021.

وقـــد بــلــغ مــعــدل ســعــر الــخــصــم 99.205 
%وتــــــم قـــبـــول أقـــــل ســـعـــر لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــواقـــع 
99.183% علًما بأنه قد تمت تغطية اإلصدار 

بنسبة %252.
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة 
مع هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار 

بحريني.
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موؤكًدا موا�سلة ت�سخري الإمكانات للحد من تداعيات اجلائحة

وزير »املالية«: اإعادة فتح باب الطلبات ل�سندوق ال�سيولة
وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأ�ساد 

املالية واالقت�ساد الوطني بالتوجيهات امللكية ال�سامية 

حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

واقت�سادية  مالية  حزمة  باإطالق  املفدى،  البالد  عاهل 

للتعامل مع انعكا�سات جائحة فريو�س كورونا حفاًظا 

الوزراء  جمل�س  وقرار  امل�ستدامة،  التنمية  جهود  على 

حمد  بن  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة 

باإعادة  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

فتح باب الطلبات ل�سندوق ال�سيولة مع الرتكيز على 

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

ل�سندوق  الطلبات  باب  فتح  اإعادة  قرار  اإن  وقال 

من  القيادة  توليه  ما  على  تاأكيًدا  ياأتي  ال�سيولة 

االإمكانات  جميع  ت�سخري  مبوا�سلة  واهتمام  حر�س 

على  كورونا  فريو�س  جائحة  تداعيات  من  للحد 

يف  ي�سهم  مبا  اململكة،  يف  احليوية  القطاعات  خمتلف 

االقت�سادي  النمو  وتعزيز  االأعمال  ريادة  بيئة  حتفيز 

باأهمية  منوًها  واالزدهار،  النماء  م�سرية  وموا�سلة 

نتاج  اإجنازات  من  حتقق  ما  على  البناء  موا�سلة 

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  الوطنية  اجلهود 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، والتي ت�سب يف م�سلحة 

املواطنني  كافة  و�سالمة  �سحة  على  واحلفاظ  الوطن 

واملقيمني يف اململكة. 

الزياين  را�سد  بن  زايد  مع  اجتماعه  لدى  ذلك  جاء 

حممد  وال�سيخ  وال�سياحة،  والتجارة  ال�سناعة  وزير 

�سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

غرفة  رئي�س  نا�س  عبداهلل  و�سمري  )متكني(،  العمل 

رئي�س  املوؤيد  وفاروق  البحرين،  و�سناعة  جتارة 

مراد  علي  ومراد  الوطني،  البحرين  بنك  اإدارة  جمل�س 

رئي�س جمل�س اإدارة بنك البحرين والكويت، والدكتور 

ع�سام عبداهلل فخرو رئي�س جمل�س اإدارة بنك البحرين 

اإدارة  االإ�سالمي، وخالد عمرو الرميحي رئي�س جمل�س 

للبنوك  التنفيذيني  والروؤ�ساء  للتنمية،  البحرين  بنك 

كافة  للجهات  وتقديره  �سكره  عن  اأعرب  اإذ  الوطنية، 

الواحد  الفريق  بروح  العمل  وموا�سلتها  دعمها  على 

لبلوغ االأهداف املن�سودة يف اأ�سرع وقت ممكن. 

وجرى خالل االجتماع مناق�سة وبحث املو�سوعات 

واالإجراءات املت�سلة بتنفيذ قرار جمل�س الوزراء. ومن 

املقّرر اأن يتم فتح باب التقدمي لل�سركات لال�ستفادة من 

من  االأول  يف  ال�سيولة  �سندوق  يقدمه  الذي  التمويل 

يوليو القادم، ما ي�سهم يف دعم هذه ال�سركات و�سمان 

ا�ستدامة م�ساريعها حتقيًقا لالأهداف املن�سودة.

»املرور« تنهي تدريب �سركات التاأمني 

للقيام مببا�سرة احلوادث الب�سيطة

نظمتها  تدريبية  دورة  للمرور  العامة  االإدارة  ختمت 

لـ88 موظفا من �سركات التاأمني، وذلك �سمن جهود اإعهاد 

عليها  املت�سالح  التلفيات  وقائع  يف  التاأمني  عقد  بنود 

احلوادث  مببا�سرة  املخت�سة  التاأمني  �سركات  ممثلي  اإىل 

املرورية الب�سيطة ابتداًء من 21 يوليو القادم.

واأكدت االإدارة اأن الدورة التدريبية ركزت على تاأهيل 

توؤهلهم  التي  واخلربات  باملعلومات  واإمدادهم  املوظفني 

التقارير  وحترير  الب�سيطة  احلوادث  اإجراءات  ال�ستكمال 

عقد  بنود  تنفيذ  من  املوظف  ومتكني  والقانونية،  الفنية 

التاأمني ل�سمان جودة وت�سهيل اخلدمات للمراجعني لتويل 

�سركات التاأمني املهام وفًقا ملا نظمه القرار.

»الرتبية« تدعو ل�ستكمال اإجراءات

التحويل من املدار�س اخلا�سة اإىل احلكومية

والتعليم  الرتبية  بوزارة  اخلا�س  التعليم  اإدارة  دعت 

اأولياء اأمور الطلبة الدار�سني حالًيا يف املدار�س اخلا�سة يف 

ال�سفوف من الثاين االبتدائي اإىل الثالث الثانوي، الراغبني 

ملجمعاتهم  التابعة  احلكومية  املدار�س  اإىل  التحويل  يف 

ال�سكنية، اإىل ا�ستكمال امل�ستندات الالزمة لعملية التحويل، 

االإعالن  �سيتم  اإذ  احلايل،  الدرا�سي  العام  نهاية  قبل  وذلك 

خالل الفرتة القادمة عن موعد فتح باب الت�سجيل كما هو 

متبع �سنوًيا.

قارئ  من  ماأخوذة  ن�سخة  هي  املطلوبة  وامل�ستندات 

النهائية  وال�سهادة  اأمره،  وويل  للطالب  الذكية  البطاقة 

باإخالء  اإفادة  وي�ساف   ،2021-2020 الدرا�سي  للعام 

طرف من املدر�سة اخلا�سة »ر�سالة ان�سحاب«.

االإقامة  تاأ�سرية  اإىل �سرورة وجود ن�سخة من  ونّبهت 

يف  للراغبني  بالن�سبة  املفعول  �سارية  اأمره  وويل  للطالب 

القطاع  يف  العاملني  العقود  اأ�سحاب  اأبناء  من  التحويل 

يف  املتوافرة  بال�سواغر  حمكوًما  �سيكون  وذلك  احلكومي، 

املدار�س املطلوب التحويل اإليها.

للطلبة  التحويل  طلبات  قبول  �سيتم  اأنه  اإىل  واأ�سارت 

الذين �ست�سدر �سهاداتهم يف �سهري يوليو واأغ�سط�س يف 

وقت الحق يتم االإعالن عنه يف حينه.

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اعتمد 

الفني  التعليم  العامة،  )الثانوية  املراحل  نتائج  والتعليم 

مركز  طلبة  نتائج  �سمنها  ومن  االإعدادية(،  واملهني، 

قّدم  املنا�سبة،  وبهذه  املهني.  والتدريب  للتاأهيل  نا�سر 

للمركز  العام  املدير  النعيمي  نا�سر  بن  عبداهلل  الدكتور 

جزيل ال�سكر ووافر التقدير واالمتنان اإىل ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

املباركة،  التعليمية  للم�سرية  ال�سامية  جاللته  لرعاية 

بدعم وم�ساندة من �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن 

الوزراء، واأ�ساد  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل  حمد 

بالرعاية واملتابعة املتوا�سلة ل�سوؤون املركز من قبل �سمو 

جلاللة  اخلا�س  املمثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ 

جمل�س  رئي�س  ال�سباب  و�سوؤون  االإن�سانية  لالأعمال  امللك 

اأمناء املركز.

بالتهاين  املركز  مدير  الدكتور  توجه  املنا�سبة،  وبهذه 

ومعلميهم  اأمورهم  واأولياء  الطلبة  لالأبناء  والتربيكات 

من  الكثري  ترافقه  وقت  يف  جاء  الذي  النجاح  بهذا 

كوفيد-19،  كورونا  وباء  تف�ّسي  عن  الناجمة  التحديات 

االأكادميية  الهيئتني  اأع�ساء  بذلها  التي  باجلهود  م�سيًدا 

تقدمي  و  العمل  ا�ستمرار  ملوا�سلة  باملركز  واالإدارية 

الر�سالة التعليمية على اأكمل وجه.

مركز نا�سر للتاأهيل والتدريب املهني 

يدعو خّريجيه ل�ستالم �سهاداتهم اليوم

بقيادة الأمني العام للمجل�س الدويل لالآثار واملواقع

ال�سيخة مي ت�ستقبل فريق توثيق املواقع الأثرية يف البحرين

اآل  حممد  بنت  مي  ال�سيخة  ا�ستقبلت 

املوافق  االأربعاء  اأم�س  مكتبها  يف  خليفة، 

توثيق  خرباء  فريق   ،2021 يونيو   23

االأثرية بقيادة الربوفي�سور فولفيو  املواقع 

االأمني  للمجل�س  العام  االأمني  ريناودو 

واملواقع  لالآثار  الدويل  للمجل�س  العام 

الدكتورة  مع  وبالتعاون   ،)ICOMOS(

من  الرتاث  حفظ  خبرية  ڤيليك�س  اأونا 

لندن  كلية  بجامعة  االآثار  علم  معهد 

الدويل  باملجل�س  االإدارة  جمل�س  وع�سو 

اإ�سافة   ،)ICOMOS( واملواقع  لالآثار 

اإىل عدد من اخلرباء واالأ�ساتذة من جامعة 

باإيطاليا. تورينو  يف  التطبيقية  العلوم 

مع  بالتعاون  امل�سروع  هذا  وياأتي 

من  العاملي  للرتاث  العربي  االإقليمي  املركز 

مملكة  يف  التاريخية  القالع  توثيق  اأجل 

البحرين  قلعة  موقع  وهي  البحرين، 

ملنظمة  العاملي  الرتاث  قائمة  على  امل�سجل 

اأحمد  بن  �سلمان  ال�سيخ  قلعة  اليوني�سكو، 

عراد  وقلعة  بوماهر  قلعة  بالرفاع،  الفاحت 

باملحّرق.

اآل  حممد  بنت  مي  ال�سيخة  واأكدت 

التاريخية  املواقع  توثيق  اأهمية  خليفة 

غنى  تعك�س  التي  البحرين  يف  والقالع 

من  عليها  مر  وما  اململكة  وثقافة  تاريخ 

االإن�ساين،  للقاء  مراكز  كانت  ح�سارات 

توثيق  فريق  مع  التعاون  اأن  مو�سحة 

الربوفي�سور  بقيادة  االأثرية  املواقع 

ريناودو �سي�سهم يف تعزيز جهود احلفاظ 

للتنمية  روافد  لتكون  املواقع  هذه  على 

املحلي. باملجتمع  واالرتقاء  امل�ستدامة 

الدكتور مريزا متحدًثا رئي�ًسا يف الربنامج الإذاعي »نوافذ على امل�ستقبل«.. مريزا:

 ال�ستثمارات يف جمالت الطاقة املتجّددة يف العامل بلغت 820 مليار دولر بحلول 2020
�سارك الدكتور عبداحل�سني بن علي مريزا 

الربنامج  امل�ستدامة يف  الطاقة  رئي�س هيئة 

امل�ستقبل«،  على  »نوافذ  االإذاعي  االأ�سبوعي 

وخالل  ال�سّحي،  �سبيكة  املذيعة  با�ست�سافة 

الدكتور  رفع  رئي�ًسا  متحدًثا  ا�ست�سافته 

مريزا ال�سكر والتقدير للقيادة الر�سيدة على 

االهتمام والدعم الالحمدود الذي تلقاه الهيئة 

من قبلهم، والذي ينطلق من حر�س القيادة 

الر�سيدة لتحقيق اال�ستدامة مل�سرية النه�سة 

بالدور  واإميانهم  البحرين،  ململكة  والتطور 

املهم واملحوري للطاقة امل�ستدامة يف حتقيق 

ذلك. 

اأبرز  اللقاء  خالل  مريزا  ناق�س  كما 

مالمح ا�سرتاتيجيات هيئة الطاقة امل�ستدامة 

وزيادة  امل�ستدامة  الطاقة  بقطاع  للنهو�س 

اإ�سهامه يف تنويع الركائز التنموية وحتقيق 

�سموليتها ودميومتها، واجلهود التي تبذلها 

واجلهات  الوزارات  مع  بالتعاون  الهيئة 

الوطني  العمل  منظومة  لدعم  املعنية 

الوطنية  االلتزامات  حتقيق  يف  واالإ�سهام 

 ،2030 االقت�سادية  الروؤية  جتاه  للمملكة 

وااللتزامات االإقليمية والعاملية مثل اتفاقية 

واتفاقية  املناخي  للتغري  للت�سدي  باري�س 

امل�ستدامة،  التنمية  الأهداف  املتحدة  االأمم 

اإمياناً باأهمية تكامل اجلهود الوطنية ووحدة 

الهدف، وتطرق اىل اخلطط والطموحات التي 

تتطلع الهيئة على العمل عليها مل�ستقبل واعد 

وم�ستدام للطاقة يف مملكة البحرين. 

ومن خالل حماور اللقاء، �سّرح مريزا: 

املتجددة  الطاقة  جماالت  يف  »اال�ستثمار 

وكفاءة الطاقة وزيادة م�ساهمتهما يف املزيج 

اأكرث  اأ�سبح  التنموي  والركب  االقت�سادي 

حتمية يف ظل الظروف الراهنة، حيث بلغت 

مبلغ   2020 عام  يف  العاملية  اال�ستثمارات 

820 مليار دوالر، ومن املتوقع ان ترتفع ايل 

2 تريليون دوالر بحلول 2023«.
د. عبداحل�سني مريزا

�سفراء دول »التعاون« يف الكويت 

يعقدون اجتماعهم التن�سيقي الثاين

لدى  البحرين  �سفري مملكة  املالكي  علي  تراأ�س �سالح 

دول  ل�سفراء  الثاين  التن�سيقي  االجتماع  الكويت  دولة 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املعتمدين لدى دولة 

الكويت ال�سقيقة، وذلك مبقر ال�سفارة يف مدينة الكويت.

اخلليجي  العمل  تعزيز  بحث  االجتماع  خالل  وجرى 

امل�سرتك فيما بني الدول االأ�سقاء، كما ثّمن ال�سفراء التعاون 

دولة  خارجية  وزارة  قبل  من  به  يحظون  الذي  الكبري 

الكويت ال�سقيقة، والذي ي�سهم يف تعزيز العمل امل�سرتك.

وتن�سيق  االآراء  تبادل  اإطار  يف  االجتماع  هذا  وياأتي 

املواقف التي ت�سب يف الق�سايا وامل�سالح امل�سرتكة لهم.

الدكتور مطر  ال�سفري  من  كل  االجتماع  �سارك يف  وقد 

لدى  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  �سفري  النيادي  حامد 

اآل  االأمري �سلطان بن �سعد بن خالد  الكويت، و�سمو  دولة 

�سعود �سفري اململكة العربية ال�سعودية لدى دولة الكويت 

الدكتور  وال�سفري  اخلليجي،  الدبلوما�سي  ال�سلك  وعميد 

�سالح بن عامر بن حارث اخلرو�سي �سفري �سلطنة ُعمان 

لدى دولة الكويت، والوزير املفو�س حممد مطري العنزي 

نائب �سفري دولة قطر لدى دولة الكويت، والوزير املفو�س 

عبداهلل حممد املوعد نائب م�ساعد وزير اخلارجية الكويتية 

ل�سوؤون جمل�س التعاون.

تراأ�س اجتماع اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.. وزير الداخلية:

ت�سليط ال�سوء على مبادرات اخلطة الوطنية ملكافحة املخدرات
تراأ�س الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

املخدرات،  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  اجتماع  اأم�س،  الداخلية، 

احلكومية  املوؤ�س�سات  وممثلي  الوزراء  من  عدد  بح�سور 

االأع�ساء باللجنة.

ويف بداية االجتماع، رحب الوزير باالأع�ساء، مثمنا دورهم 

التحديات  مواجهة  يف  ومتابعة  جهود  من  به  يقومون  وما 

ملكافحة املخدرات وحماية الن�سء وال�سباب، معربا عن تقديره 

املجتمع  وموؤ�س�سات  اجلهات  جميع  بني  والتن�سيق  للتعاون 

من  اجلنائية  واالأدلة  للمباحث  العامة  االإدارة  ودور  املدين، 

خالل اإدارة مكافحة املخدرات يف النهو�س بواجباتها يف انفاذ 

القانون وتقدمي التوعية الالزمة.

وقد بحثت اللجنة عددا من املو�سوعات املدرجة على جدول 

االأعمال، ومنها اإيجاز حول اإعادة تخ�سي�س قطعة اأر�س لبناء 

م�ست�سفى عالج االإدمان، والدرا�سة التي قدمتها االإدارة العامة 

ت�سريع يجرم  اأهمية و�سع  واالأدلة اجلنائية حول  للمباحث 

واأ�سرارها  خلطورتها  نظرا  الطيارة؛  للمواد  احلدث  تعاطي 

اأحالت  اإذ  للحدث،  ال�سلوكي  املظهر  وتاأثرياتها على  ال�سحية 

اللجنة الوطنية املو�سوع اىل اللجنة القانونية لدرا�سته.

الوطنية  للخطة  املرحلية  االأهداف  االجتماع  وا�ستعر�س 

اإذ  الثاين،  اإ�سدارها  يف  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  ملكافحة 

اأكد وزير الداخلية اأهمية ت�سليط ال�سوء على مبادرات اخلطة 

والنجاحات التي حققتها وقيا�س ن�سبة تفاعل اجلمهور معها، 

من خالل  التي مت حتقيقها  النتائج  تعميم  اأهمية  اىل  م�سريا 

اإعداد برامج خا�سة ومواد اإعالمية يف و�سائل االإعالم املختلفة.

حمافظة  حمافظ  قدمه  اإيجاز  على  اللجنة  اطلعت  كما 

العا�سمة رئي�س جلنة برنامج مكافحة العنف واالإدمان »معا«، 

ومنتجاتها.  االإلكرتونية  ال�سجائر  بيع  عملية  �سوابط  حول 

ويف هذا ال�سدد، اأ�سارت وزيرة ال�سحة اىل التن�سيق القائم مع 

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة لو�سع اللوائح اخلا�سة 

ال�سجائر  وتداول  ا�سترياد  لعملية  املنظمة  باال�سرتاطات 

اإطالق  اىل  »معا«  برنامج  رئي�س  تطرق  بينما  االلكرتونية. 

االإلكرتوين  الربنامج  وموقع  للربنامج  االفرتا�سي  املعر�س 

الذي ي�ستمل على املناهج التعليمية املخ�س�سة للطلبة. ووجه 

اإبراز جميع اجلهود الوطنية يف  اإىل �سرورة  الداخلية  وزير 

مكافحة املخدرات على امل�ستوى اخلارجي، من خالل ترجمتها 

اإىل اللغات املختلفة وتعميمها من قبل وزارة �سوؤون االإعالم 

ومركز االت�سال الوطني و�سفارات مملكة البحرين يف اخلارج.

االإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزير  اأو�سح  جانبه،  من 

االجتماعية  امل�ساكل  اأخطر  من  تعد  املخدرات  اأن  واالأوقاف 

يتطلب  الذي  االأمر  اأجمع،  العامل  تواجه  التي  وال�سحية 

اال�ستمرار يف حتديث القوانني والعقوبات لتتما�سى مع تطور 

اجلرمية.

واطلعت اللجنة على مقرتح للنيابة العامة حول تعديل 

وزير  اأعرب  اإذ  العقلية،  واملوؤثرات  املخدرة  املواد  جداول 

الداخلية عن �سكره وتقديره للنائب العام؛ على اهتمامه ودوره 

اآفة  مبواجهة  املتعلقة  والقوانني  االأنظمة  حتديث  يف  البارز 

املخدرات والق�ساء عليها من اأجل حماية اأبناء الوطن.
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منتدى »درا�شات« يدعو لتقدمي ت�شهيالت للقطاع اخلا�ص مب�شروعات الأمن الغذائي

تخ�شي�ص جائزة مالية لأف�شل بحث علمي عن ا�شرتاتيجيات حتقيق الأمن الغذائي

املبادرات  حول  االلتفاف  اإىل  امل�شاركون  ودعا 

ململكة  الغذائي  االأمن  حتقيق  يف  الرائدة  الوطنية 

لتنمية  الوطنية  املبادرة  مقدمتها  ويف  البحرين، 

القطاع الزراعي برعاية �شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية 

البالد  عاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة 

املجل�س  رئي�شة  للمراأة،  االأعلى  املجل�س  رئي�شة  املفدى 

اال�شت�شاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.

خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  وقال 

للدرا�شات  البحرين  مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

»اإن  »درا�شات«:  والطاقة  والدولية  اال�شرتاتيجية 

من  منا�س  ال  هاج�ًشا  ميثل  الغذاء  االأمن  حتدي 

بعد  خا�شًة  العامل،  دول  ملعظم  بالن�شبة  مواجهته 

تركته  الذي  واالأثر  كورونا،  جائحة  حتدي  منعطف 

التوريد،  و�شال�شل  لالأغذية  املنتجة  القطاعات  على 

الر�شيدة، وجت�شد  اململكة وقيادتها  له  وهذا ما تنبهت 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  حكمة  يف  ذلك 

اأبدى  عندما  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

الثالث  االنعقاد  دور  افتتاح  يف  ال�شامية  توجيهاته 

 ،2020 اأكتوبر  يف  اخلام�س  الت�شريعي  الف�شل  من 

باعتبار تاأمني االكتفاء الغذائي اأولويًة ت�شتدعي اأق�شى 

الت�شريعية  ال�شلطتني  والتن�شيق بني  التعاون  درجات 

والتنفيذية«.

بداية  منذ  ال�شامية  امللكية  التوجيهات  »اأن  واأكد 

ال�شمو  �شاحب  وا�شتجابة  كورونا،  جائحة  حتدي 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي 

االكتفاء  ملتطلبات  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

املقتدرة،  االإدارة  يف  يحتذى  مثاالً  ج�شدت  الذاتي 

ل�شل�شلة  وامتداًدا  التزويد،  عمليات  يف  وكفاءة 

حتدي  و�شط  حتّققت  التي  والنجاحات  االإجنازات 

وجود  خالل  من  امل�شوؤولية  درجات  باأعلى  اجلائحة 

االإ�شرتاتيجي  واملخزون  الغذائي  لالأمن  حمكمة  خطط 

برنامج  توفري  يف  ومتيز  االأ�شا�شية،  الغذائية  لل�شلع 

وطني لالأمن الغذائي بكل جاهزية ومرونة«.

االإعالن  اإىل  املبادرة  »درا�شات«  مركز  واأعلن 

عن  علمي  بحث  الأف�شل  مالية  جائزة  تخ�شي�س  عن 

البحرين؛  ململكة  الغذائي  االأمن  حتقيق  ا�شرتاتيجيات 

اإطار  يف  احليوية  الق�شية  بهذه  الوعي  رفع  بهدف 

م�شروع وطني طموح.

وتوافق امل�شاركون يف املنتدى على اأن التوجيهات 

الغذائي  االكتفاء  تاأمني  ب�شاأن  امللكية  الوجيهات 

لبناء  وا�شحة  طريق  خريطة  ر�شمت  وطنية،  اأولوية 

اململكة،  يف  الغذائي  لالأمن  متكاملة  ا�شرتاتيجية 

جائحة  بداية  منذ  البحرين  مملكة  بنجاح  منوهني 

كورونا، يف توفري جميع املواد الغذائية واال�شتهالكية 

دون انقطاع ونق�س اأو زيادة يف االأ�شعار، اإذ كان من 

�شمن التدابري امللمو�شة، تعزيز االأمن الغذائي و�شوالً 

العاملي،  الغذائي  االأمن  موؤ�شر  على   25 املرتبة  اإىل 

بحلول عام 2030.

رئي�ًشا  مرتكًزا  ي�شكل  الغذائي  االأمن  اأن  وراأوا 

اأولويات  واأحد  امل�شتدامة،  التنمية  اأهداف  لتحقيق 

تطوير  فاإن  لذا  الراهن.  الوقت  يف  البحرين  مملكة 

عدة  ت�شافر  يتطلب  الغذائي  لالأمن  ا�شرتاتيجية 

الراهن  الو�شع  تقييم  مقدمتها  يف  ياأتي  مقومات، 

مالئمة،  حتتية  وبنية  املحلي،  الزراعي  لالإنتاج 

وقدرات وكوادر ب�شرية وطنية، وتقنيات تكنولوجية، 

القطاع اخلا�س. وحمفزات وت�شهيالت ال�شتقطاب 

ت�شطلع  الت�شريعية  ال�شلطة  اأن  اإىل  ولفتوا 

مب�شوؤولية وطنية يف اإطار �شن ومراجعة الت�شريعات 

القطاعات  يف  الغذائي  باالأمن  ال�شلة  ذات  واالأنظمة 

ب�شكل  ومراجعتها  وال�شمكية،  واحليوانية  الزراعية 

دوري ل�شمان املواءمة للظروف الراهنة.

وعلى امل�شتوى الوطني، دعا املنتدى يف تو�شياته 

يف  الرائدة  الوطنية  املبادرات  حول  االلتفاف  اإىل 

مقدمتها  ويف  البحرين،  ململكة  الغذائي  االأمن  حتقيق 

برعاية  الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية  املبادرة 

اإبراهيم  بنت  �شبيكة  االأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 

املجل�س  رئي�شة  املفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة  اآل 

للمبادرة  اال�شت�شاري  املجل�س  رئي�شة  للمراأة،  االأعلى 

الزراعي. القطاع  لتنمية  الوطنية 

الالزمة  الت�شريعات  اأهمية �شن  التو�شيات  واأكدت 

يف  ا�شتخداماتها  وتنظيم  املياه،  ا�شتهالك  لرت�شيد 

اإنذار مبكر للحد من  الزراعية، واإن�شاء نظام  املجاالت 

اأنواعه. التلوث بجميع 

باملحا�شيل  االهتمام  اإىل  ا  اأي�شً املنتدى  ودعا 

واملزارع  االأ�شماك،  وم�شائد  اال�شرتاتيجية،  الزراعية 

احليوانية، مع عدم االإ�شرار باملوارد الطبيعية خا�شة 

النظم  تبني  يف  التو�شع  اإىل  باالإ�شافة  املائية،  الرثوة 

الزراعة  ومنها  املختلفة،  باأنواعها  احلديثة  الزراعية 

املكثفة واملعلقة، لزيادة االإنتاج وتوفري املياه والطاقة 

املزروعة. وامل�شاحات 

واقرتح املنتدى اإن�شاء مزيد من ال�شوامع للتو�شع 

يف املخزون اال�شرتاتيجي من ال�شلع االأ�شا�شية، م�شدًدا 

اأهمية العمل على تاأهيل الكوادر الب�شرية، وبناء  على 

القدرات الوطنية يف جماالت االأمن الغذائي، وا�شتثمار 

احليوية،  الزراعية  التقنية  جمال  يف  البحوث 

واال�شتفادة من خمرجات موؤ�ش�شات البحث العلمي. 

اإىل  التو�شيات  دعت  اخلليجي،  امل�شتوى  وعلى 

غذائي  خمزون  لتوفري  خليجية  طريق  خريطة  و�شع 

ا�شرتاتيجي؛ تفادًيا لالأزمات الطارئة، ودرا�شة جدوى 

والغذائي؛  املائي  لالأمن  م�شرتك  �شندوق  اإن�شاء 

فطالب  دولًيا  اأما  الذاتي.  االكتفاء  بن�شب  لالرتقاء 

الدول  وخربات  جتارب  من  باال�شتفادة  املنتدى 

وتطوير  الذاتي،  االكتفاء  تاأمني  جمال  يف  املتقدمة 

الدول  مع  واجلماعية  الثنائية  التجارية  العالقات 

امل�شدرة لالأغذية؛ بهدف تنويع نظم الواردات حت�شًبا 

القيود  فر�س  اأو  التوريد  �شال�شل  تعرث  الحتماالت 

التجارية.

جماالت  يف  الدويل  التعاون  زيادة  اإىل  دعا  كما 

بحوث الغذاء، وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وكذلك 

حماية املياه من التلوث.

�ل�شيخ عبد�هلل بن �أحمد �آل خليفة

�ل�شيخ نا�شر بن عبد�لرحمن

�أو�شى �مل�شاركون يف منتدى »در��شات« �لر�بع بتقدمي ت�شهيالت ��شتثمارية متنوعة للقطاع �خلا�ص، يف �إطار تعاون م�شرتك مع �جلهات 

�حلكومية، للم�شاركة يف م�شروعات �لأمن �لغذ�ئي.

جاء ذلك يف تو�شيات ختام �ملنتدى �ملو�شوم بعنو�ن »��شرت�تيجيات حتقيق �لأمن �لغذ�ئي: �لتحديات و�لفر�ص«، �لذي �أقيم خالل �لأيام 

�لثالثة �ملا�شية عرب �لت�شال �ملرئي يف �لفرتة ما بني 23-21 يونيو 2021، مب�شاركة عدد من �مل�شوؤولني من �ل�شلطتني �لت�شريعية و�لتنفيذية، 

و�ملنظمات �لإقليمية و�لأممية، وعدد من �خلرب�ء و�لباحثني �ملهتمني بالأمن �لغذ�ئي.

و�أكد �ملنتدى �عتماد �لتوجيهات �مللكية �ل�شامية حل�شرة �شاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى، ب�شاأن تاأمني 

�لأمن �لغذ�ئي، كمنهاج عمل وطني، ل�شياغة خطة ��شتعد�د متكاملة من �أجل رفع ن�شبة �لكتفاء �لذ�تي من �ل�شلع �لأ�شا�شية مل�شتويات �آمنة 

وم�شتد�مة، م�شريين �إىل �أن �لتوجيهات �ل�شامية ر�شمت خريطة طريق و��شحة لبناء ��شرت�تيجية متكاملة لالأمن �لغذ�ئي يف مملكة �لبحرين.

و�أ�شاد �مل�شاركون بالنجاح �لذي حققته مملكة �لبحرين منذ بد�ية حتدي جائحة كورونا، يف توفري جميع �ملو�د �لغذ�ئية و�ل�شتهالكية دون 

�نقطاع ونق�ص �أو زيادة يف �لأ�شعار، م�شيدين بالدور �لفعال و�لناجح �لذي �أد�ه �لفريق �لوطني، بقيادة �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �شلمان بن 

حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء، يف �لتعامل مع �جلائحة، وكان من �شمن �لتد�بري �مللمو�شة تعزيز �لأمن �لغذ�ئي و�شولً �إىل 

�ملرتبة 25 على موؤ�شر �لأمن �لغذ�ئي �لعاملي، بحلول عام 2030.

57% ن�شبة الإجناز يف م�شروع اإعادة 
تاأهيل حمطات �شخ مياه ال�شرف

�شرح مدير اإدارة تخطيط وم�شاريع ال�شرف ال�شحي 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  بوزارة 

املهند�س فتحي عبداهلل الفارع اأن ن�شبة االإجناز يف م�شروع 

بلغت  ال�شحي  ال�شرف  مياه  �شخ  حمطات  تاأهيل  اإعادة 

ويتم  حمطة،   20 تاأهيل  اإعادة  من  االنتهاء  مت  اإذ   ،%57

العمل االآن على اإعادة تاأهيل حمطتني من اأ�شل 32 حمطة 

مبختلف حمافظات اململكة.

ال�شرف  وم�شاريع  تخطيط  اإدارة  مدير  واأو�شح 

ال�شرف  ملياه  اختيار 32 حمطة �شخ  قد مت  اأنه  ال�شحي 

املحطات  هذه  جتهيز  و�شيتم  تاأهيلها،  الإعادة  ال�شحي 

ولوحات  و�شمامات  داخلية  واأنابيب  جديدة  مب�شخات 

كما  ا�شت�شعار،  واأجهزة  حتكم  ونظم  كهربائية  حتكم 

اإذ  املحطات،  املدنية يف بع�س  االأعمال  تنفيذ بع�س  �شيتم 

يهدف امل�شروع اإىل اإعادة تاأهيل املحطات وحت�شينها لرفع 

كفاءتها و�شمان ا�شتدامتها، باالإ�شافة اإىل احلد من االأعطال 

والفي�شانات التي ت�شهدها بع�س املناطق.

خالل التقائه بعدد من الأهلي يف املجل�ص الفرتا�شي... حمافظ اجلنوبية: 

 تلبية احتياجات الأهايل ومتابعة احتياجاتهم من اأولويات املحافظة

املحافظة  حمافظ  �شمو  واأ�شار 

يف  م�شتمرة  املحافظة  اأن  اإىل  اجلنوبية 

التوعوية  املبادرات  من  �شل�شلة  تبني 

لتفعيل  الهادفة  واملبادرات  واملجتمعية 

بالتعاون  وذلك  االأمنية،  ال�شراكة 

وزارة  اإدارات  خمتلف  مع  والتن�شيق 

اتباع  نحو  املجتمع  لتوعية  الداخلية، 

الالزمة  والتدابري  الوقائية  االإجراءات 

للت�شدي لفريو�س كورونا و�شمان �شالمة 

املواطنني واملقيمني.

م�شتمرة  املحافظة  اأن  �شموه  اأكد  كما 

امل�شاريع  العمل يف  م�شتجدات  متابعة  يف 

واخلدمات املتكاملة التي ت�شهدها املحافظة 

من  تن�شيقية  بجهود  مناطقها  خمتلف  يف 

احلكومية  اجلهات  من  وتنفيذية  املحافظة 

ا�شتمع  اإذ  امليداين،  التوا�شل  اإطار  �شمن 

االأهايل  ومقرتحات  احتياجات  اإىل  �شموه 

املتعلقة باجلانب اخلدمي، وحتديدا تطوير 

واملنتزهات  والريا�شية  العامة  املرافق 

منوها  املحافظة،  مناطق  خمتلف  يف 

االفرتا�شي  للمجل�س  الفاعل  بالدور  �شموه 

املحافظة  وقنوات  االإلكرتونية  واملن�شات 

التوا�شل  ج�شور  ومد  و�شل،  كحلقة 

املحافظة  بني  املجتمعية  الروابط  وتوطيد 

اإىل  واال�شتماع  جهة،  من  واالأهايل 

مالحظاتهم واحتياجاتهم ومتابعة تلبيتها 

جهة  من  املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون 

ثانية.

عرّب  االفرتا�شي،  املجل�س  ختام  ويف 

االأهايل عن �شكرهم وتقديرهم على التوا�شل 

بن  ال�شيخ خليفة  الذي يوليه �شمو  الدائم 

علي بن خليفة اآل خليفة حمافظ املحافظة 

�شموه  ومتابعة  االأهايل،  مع  اجلنوبية 

واالجتماعية  االأمنية  االأمور  لكل  احلثيثة 

باحتياجات  تتعلق  التي  والتنموية 

ومتطلبات قاطني املحافظة كافة.

»اخلارجية«: اجتماع »�شيكا« يوؤكد 

اأهمية تعزيز قنوات التعاون بقارة اآ�شيا

�شارك الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة وكيل 

كبار  اجتماع  يف  ال�شيا�شية  لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة 

الثقة  بناء  واإجراءات  التفاعل  موؤمتر  لتجمع  امل�شوؤولني 

يف اآ�شيا »�شيكا«، الذي ُعقد اأم�س عرب االت�شال االإلكرتوين 

لوزير  االأول  النائب  نور�شيف  �شهرات  برئا�شة  املرئي، 

خارجية جمهورية كازاخ�شتان.

خليفة،  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  واأعرب 

البناءة  للجهود  البحرين  مملكة  تقدير  عن  كلمته،  يف 

لتجمع  رئا�شتها  كازاخ�شتان خالل  تبذلها جمهورية  التي 

»�شيكا«، مهنًئا جمهورية تركمان�شتان مبنا�شبة ح�شولها 

على �شفة مراقب بالتجمع.

واأ�شار وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون ال�شيا�شية اإىل 

اأن االجتماع يوؤكد اأهمية تعزيز قنوات التن�شيق والتعاون 

والتنمية،  واالأمن  ال�شالم  مبادئ  لرت�شيخ  اآ�شيا،  قارة  يف 

جتمع  اأن  مبيًنا  القائمة،  للتحديات  الت�شدي  عن  ف�شالً 

االأهداف  هذه  لتحقيق  ومتميز  فاعل  بدور  يقوم  »�شيكا« 

النبيلة، باعتباره من�شة للمبادرة امل�شرتكة، وتبادل املنافع 

بني الدول ال�شديقة.

يف ظّل جدية تطبيق الإجراءات الحرتازية.. وكيل »الداخلية«:

تعايف حالتني قائمتني بفريو�ص كورونا يف »الإ�شالح والتاأهيل«

اآل خليفة وكيل وزارة  ال�شيخ نا�شر بن عبدالرحمن  اأكد 

الداخلية اأن تقدمي رعاية �شحية متكاملة جلميع نزالء مراكز 

االإدارة  تعمل  واإن�شاين  قانوين  التزام  والتاأهيل  االإ�شالح 

الظروف،  كل  يف  حتقيقه  على  والتاأهيل  لالإ�شالح  العامة 

والتاأهيل والئحته  االإ�شالح  موؤ�ش�شة  قانون  يتطلبه  ما  وفق 

التنفيذية، منوها يف الوقت ذاته باجلدية يف تطبيق االإجراءات 

على  احلفاظ  اإطار  يف  كورونا  فريو�س  ملواجهة  االحرتازية 

�شحة و�شالمة النزالء.

واأ�شار وكيل وزارة الداخلية اإىل البدء يف تقدمي اجلرعة 

املن�شطة من اللقاح امل�شاد لفريو�س كورونا للنزالء الذين تلقوا 

جرعتني من التطعيم يف وقت �شابق، وذلك وفق اال�شرتاطات 

املحددة من قبل الفريق الوطني الطبي وحتت اإ�شراف وزارة 

التي من  االإجراءات  اأنه يف ظل تطبيق كل  ال�شحة، مو�شًحا 

جميع  توفري  مت  النزالء  و�شالمة  �شحة  على  احلفاظ  �شاأنها 

اأنواع التطعيمات امل�شادة لفريو�س كورونا للنزالء جماًنا، مع 

حرية اختيارهم التطعيم الذي ينا�شبهم، وتطعيم النزالء كافة 

بن�شبة 100% مّمن بادروا بالت�شجيل.

القائمة  احلاالت  عدد  اإىل  الداخلية  وزارة  وكيل  وتطرق 

بفريو�س كورونا بني النزالء، مو�شًحا اأن هناك حالتني فقط 

الالزم  العالج  وتلقيا  الطبي  ال�شلمانية  اإىل جممع  نقلهما  مت 

وهما االآن يف مرحلة التعايف، كما تعافت احلاالت التي كانت 

قائمة يف وقت �شابق. وختم وكيل وزارة الداخلية ت�شريحه 

االحرتازية  باالإجراءات  االلتزام  يف  اال�شتمرار  اإىل  باالإ�شارة 

قبل  من  ال�شاعة  مدار  على  الالزمة  ال�شحية  الرعاية  وتقدمي 

الطبي  البحرين  فريق  اإ�شراف  وحتت  متخ�ش�شة،  كوادر 

ووزارة ال�شحة.

يف �إطار تعزيز �لتو��شل �لد�ئم بني �ملحافظة و�لأهايل، �لتقى �شمو �ل�شيخ خليفة بن علي بن خليفة �آل خليفة حمافظ �ملحافظة �جلنوبية، 

عرب تقنية �لت�شال �ملرئي من خالل »�ملجل�ص �لفرت��شي«، بعدد من �لأهايل، بح�شور �لعميد عي�شى ثامر �لدو�شري نائب �ملحافظ، وعدد 

من �ل�شباط و�مل�شوؤولني من �ملحافظة. ويف م�شتهل �للقاء، رحب �شمو �ملحافظ باحل�شور، موؤكد� �شموه �أن تلبية �حتياجات �لأهايل ومتابعة 

�حتياجاتهم من �أولويات �لعمل يف �ملحافظة مبا يو�كب تطلعاتهم �مل�شتقبلية �لتي تتما�شى مع �لنمو �لعمر�ين و�لتقدم و�لنماء �لذي ت�شهده 

�ملحافظة، وذلك تنفيذ� للتوجيهات �ل�شديدة حل�شرة �شاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين �ملفدى، وبدعم من 

�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء، منوها �شموه باأن مبد�أ خدمة �لأهايل نهج ر��شخ 

ونرب��ص نحو حتقيق �ل�شر�كة �ملجتمعية �لر�ئدة.
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»بلدي اجلنوبية« يقرتح »الفاتورة الثابتة« لت�سديد ر�سوم الكهرباء

املرزوق: ح�سني 

وزارة  على خماطبة  اجلنوبية  بلدي  وافق جمل�س 

مقرتح  ب�ساأن  واملاء  الكهرباء  هيئة  ل�سوؤون  الأ�سغال 

لت�سديد  الثابتة«  »الفاتورة  اختيارية  خدمة  لإ�سافة 

الكهرباء واملاء. ر�سوم 

لدور  رقم 19  اجتماعه  ناق�س خالل  املجل�س  وكان 

مع  اخلام�س،  الت�سريعي  الف�سل  من  الثالث  النعقاد 

خمت�سني من وزارة الأ�سغال والبلديات، اآخر امل�ستجدات 

ناق�س  كما  النع�سان،  اأم  �سارع  تطوير  خطة  مل�سروع 

املجل�س عدة تقارير واردة من اللجان العاملة يف املجل�س، 

واملرافق  اخلدمات  جلنة  تقرير  على  املجل�س  ووافق 

حمطات  جلميع  خارجي  �سور  عمل  لإمكانية  العامة 

تلك  ليحمي  اململكة؛  بجميع حمافظات  الفرعية  الكهرباء 

املحطات من املمار�سات وعمليات التخريب.

اخلدمات  جلنة  تقرير  على  البلدي  املجل�س  ووافق 

املخت�سة،  اجلهات  خماطبة  ب�ساأن  العامة  واملرافق 

البال�ستيكية  النفايات  لتجميع  اأجهزة  و�سع  لإمكانية 

ت�سجيعية.  التي متنح حوافز 

اخلدمات  جلنة  تقرير  على  املجل�س  وافق  كما 

من  الوارد  القرتاح  ممانعة  بعد  العامة  واملرافق 

املخلفات  اإدارة  جلنة  ت�سكيل  ب�ساأن  النواب  جمل�س 

اأو حتويلها اىل طاقة  اأو بيعها  املخلفات  لإعادة تدوير 

متجددة.

على  بالإجماع  اجلنوبية  بلدي  جمل�س  وافق  كذلك 

تقرير اخلدمات ب�ساأن اإيجاد قطعة اأر�س �سمن منطقة 

اجلنوبية؛  املحافظة  يف   1062 مبجمع  عنقا  هورة 

اإن�ساء جامع. لغر�س 

حمافظ  الع�سفور  عبداحل�سني  ال�سيخ  بن  علي  قام 

حمزة  �سلمان  زينب  الطالبة  بتكرمي  ال�سمالية  املحافظة 

اإبراهيم، الأوىل يف م�سار الثانوية العامة )توحيد م�سارات: 

علوم وريا�سيات(، نظري تفوقها وت�سدرها مرتبة ال�سرف 

بتتويجها الأوىل يف اململكة بح�سولها على ن�سبة %99.8، 

�سنان  ربيعة  خالد  العميد  املحافظ  نائب  بح�سور  وذلك 

الدو�سري وويل اأمر الطالبة.

الطالبة  وتفوق  العلمية  بالنتائج  املحافظ  اأ�ساد  وقد 

ظل  يف  �سيما  اململكة،  م�ستوى  على  العلمي  حت�سيلها  يف 

تغري منط الدرا�سة ب�سبب تداعيات تف�ّسي جائحة كورونا، 

معرًبا عن �سكره وتقديره لوزارة الرتبية والتعليم والكادر 

التعليمي نظري اخلدمات التعليمية التي يقدمونها عن ُبعد 

لأبنائنا الطلبة.

واأ�سار املحافظ اإىل اأن تفوق الطالبة زينب جاء نتيجة 

رعاية والديها لها منذ ال�سغر يف بيئة حا�سنة وم�سجعة 

على التح�سيل العلمي وتذليل ال�سعوبات كونهما يعمالن 

لها  والنجاح  التوفيق  دوام  متمنًيا  التعليمي،  ال�سلك  يف 

وجلميع الطلبة املتخرجني يف حياتهم امل�ستقبلية.

حمالت تفتي�سية �سملت 198

مطعًما ومقهًى وخمالفة 31 منها

من  للتاأكد  التفتي�سية  احلمالت  تكثيف  اإطار  يف 

كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الحرتازية  الإجراءات  تطبيق 

)كوفيد-19(، وا�سلت اإدارة ال�سحة العامة بوزارة ال�سحة 

بال�سرتاطات  املن�ساآت  التزام  ملتابعة  التفتي�سية  زياراتها 

قام  وقد  عليها،  املن�سو�س  الأخرية  والقرارات  ال�سحية 

املوافق  الثالثاء  اأم�س  يوم  الأغذية  مراقبة  ق�سم  مفت�سو 

�سملت 198 مطعًما  تفتي�سية  بزيارة  يونيو 2021،   22

ومقهًى يقدمون اأطعمة وم�سروبات، مت خاللها خمالفة 31 

منها، حيث مت اتخاذ الإجراءات الالزمة لإحالة هذه املطاعم 

للجهات القانونية.

وبينت الوزارة اأنه نظًرا ملخالفة تلك املطاعم لالإجراءات 

القرار  يف  عليها  املن�سو�س  التنظيمية  وال�سرتاطات 

الوزاري رقم 51 ل�سنة 2020 ب�ساأن ال�سرتاطات ال�سحية 

الواجب تطبيقها يف املطاعم واملقاهي لحتواء ومنع انت�سار 

فريو�س كورونا )كوفيد-19(، ور�سد خمالفات للتعليمات 

املطاعم  حيال  القوانني  تطبيق  مت  ال�ساأن،  بهذا  ال�سادرة 

املخالفة، ولفتت الوزارة اإىل اأن ماأموري ال�سبط الق�سائي 

قاموا ب�سبط املخالفات واتخاذ الإجراءات الالزمة.

يوم  م�ساء  زيارات  خالل  اإنه  ال�سحة  وزارة  وقالت 

اأم�س مت تكثيف التوعية بالإجراءات الحرتازية والقرارات 

والتعليمات ال�سادرة عن الفريق الوطني الطبي للت�سدي 

لفريو�س كورونا واجلهات ذات ال�سلة، والتاأكد من تطبيق 

هذه املطاعم لكل الإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية.

املحال  بع�س  تنبيه  مت  التفتي�سية  الزيارات  وخالل 

ممن لوحظ لديهم ق�سور يف اآلية تطبيق بع�س الإجراءات 

والتي هي قابلة للت�سحيح، فتم ت�سحيحها يف احلال من 

قبل اأ�سحاب تلك املحال.

�سبط �سيدة تقدم خدمات اللياقة 

البدنية يف املنازل من دون ترخي�ص

والتجارة  ال�سناعة  بوزارة  التفتي�س  اإدارة  �سبطت 

الداخلية  بوزارة  املخت�سني  مع  وبالتن�سيق  وال�سياحة 

وافدة تقوم بتقدمي خدمات تعليم وتدريب اللياقة البدنية 

بتقدمي  تقوم  حيث  ترخي�س  دون  من  واجلمباز  واليوغا 

اخلا�سة  والأماكن  املنازل  يف  والتدريب  التعليم  خدمات 

والتجارة  ال�سناعة  وزير  لقرار  خمالفة  يعد  ما  للعمالء، 

وال�سياحة رقم )54( ل�سنة 2020 بغلق بع�س املن�ساآت 

امل�ستجد   كورونا  فريو�س  انت�سار  ملنع  احرتازًيا  اخلا�سة 

ل�سنة  و)71(   )68( رقم  والقرارين   )19-COVID(

ملنع  احرتازًيا  والتجارية  ال�سناعية  املحال  بغلق   2021

احلكومية  والقرارات  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  انت�سار 

الأخرى ذات ال�سلة.

بهذا  معلومات  تلقيها  فور  التفتي�س  اإدارة  وبا�سرت 

ال�ساأن، بالتحقق من مزاولة ال�سيدة لهذه اخلدمات من دون 

ترخي�س والتي مينع كذلك تقدميها للزبائن يف هذه الفرتة، 

وحني ثبت قيامها بذلك جرى التن�سيق مع اجلهات املعنية، 

ومت �سبطها وهي تقدم خدماتها لإحدى الزبونات. وعليه 

لتحويلها  متهيًدا  الالزمة  القانونية  املحا�سر  اإعداد  جرى 

اإىل النيابة العامة لتخاذ الإجراءات القانونية املقررة بهذا 

اخل�سو�س.

»Voice Arts Awards« اعتماد اأول حكم بحريني يف م�سابقة

اأعلنت  ال�سوتي،  التعليق  عمالقة  من  نخبة  مب�ساركة 

عام  تاأ�س�ست  التي  ال�سوت  وفنون  لعلوم   SOVAS جمعية 

ال�سوتي  واملعلق  املدرب  اعتماد  عن  نيويورك  بولية   2013

البحريني علي عي�سى هالل كحكم ر�سمي معتمد لدى اجلمعية 

يف م�سابقتها للن�سخة الثامنة على م�ستوى العامل التي اأ�سيفت 

اللغة العربية اإليها يف هذا العام 2021.

علي هالل  ال�سوتي  واملعلق  املدرب  يكون  العتماد  وبهذا 

اأول حكم بحريني يعتمد ب�سكل ر�سمي يف هذه امل�سابقة العاملية 

Voice Arts Awards جلمعية SOVAS بولية نيويورك.

ي�ساف هذا الإجناز نحو رفعة ا�سم اململكة والدفع بها اإىل 

م�ساف ال�سبق العاملي يف خمتلف املجالت، واإن ما حتقق يف 

جمال التعليق ال�سوتي يف البحرين يعك�س الأهمية الكربى لهذا 

املجال يف ت�سحيح وتفعيل املفاهيم املتعلقة بالتعليق ال�سوتي.

التقدير  هذا  على  للجمعية  بال�سكر  هالل  علي  توجه  كما 

مهنية  من�سة  توفري  يف  للجمعية  املهم  الدور  مثمًنا  والثقة، 

الإعالم  جمالت  يف  ال�سوتيني  للمعلقني  وفكرية  احرتافية 

ومتكينهم من ال�ستفادة من اخلربات وتبادل الأفكار والتعاون 

يف امل�سرية نحو م�ستقبل اإعالمي زاهر.

حمافظ ال�سمالية يكرم الطالبة زينب 

�سلمان الأوىل على اململكة يف الثانوية

القرار الدويل ياأتي لوقف حتري�سها على التطرف والعنف ون�سر معلومات م�سللة

حجب املواقع الإلكرتونية لو�سائل اإعالم اإيرانية خطوة مهمة يف مواجهة الإرهاب

الدويل يف مواجهة  ال�سعيد  يف خطوة مهمة على 

الإخبارية  الإلكرتونية  واملواقع  الف�سائية  القنوات 

الإدارة  اأعلنت  والإرهاب،  التطرف  على  املحر�سة 

اأوامر  ومبوجب  العدل،  وزارة  يف  متمثلة  الأمريكية 

املواقع  لع�سرات  وم�سادرتها  حجبها  ق�سائية، 

ووكالت  تليفزيونية  لقنوات  الإخبارية  الإلكرتونية 

وامليلي�سيات  الإيرانية  للحكومة  مملوكة  اأنباء 

ب�سبب  املنطقة،  لها يف  التابعة  الإرهابية  والتنظيمات 

معلومات  ون�سر  والعنف  التطرف  على  حتري�سها 

م�سللة.

موقًعا   33 م�سادرة  الأمريكي  القرار  وت�سمن 

والتلفزيونات  الإذاعات  لحتاد  تابًعا  اإلكرتونًيا 

والتنظيمات  الثوري  واحلر�س  الإيراين  الإ�سالمية 

كميلي�سيا  طهران  من  املدعومة  والطائفية  الإرهابية 

اهلل  حزب  بجماعة  ي�سمى  وما  احلوثي  الإرهاب 

و�سمل  الإرهابية،  احلركات  من  وغريها  الإرهابية، 

الناطقة  الإخبارية  الإيرانية  »العامل«  قناة  القرار 

بالإجنليزية  الناطقة  يف«  تي  »بر�س  وقناة  بالعربية 

يف  احلوثيني  مليلي�سيات  التابعة  »امل�سرية«  وقناة 

لالأطفال  الإيرانية  »هدهد«  قناة  اإىل  اإ�سافة  اليمن، 

الإ�سالمي،  للجهاد  التابعة  اليوم«  »فل�سطني  وقناتي 

»الفرات  وكالة  موقع  الأمريكية  احلكومة  اأغلقت  كما 

قناة  وكذلك  العراقي،  احلكمة  لتيار  اململوكة  نيوز« 

»اللوؤلوؤة«  وقناة  اللبنانيتني  يونيوز  ووكالة  »نباأ« 

والرقمية  الإخبارية  املن�سات  من  وغريها  و»الكوثر« 

امل�سوؤول،  الإعالم  لقيم  انت�ساًرا  ميثل  فيما  امل�سللة، 

واإ�سافة قوية اإىل اجلهود الدولية يف حماربة »الإرهاب 

الإعالمي والإلكرتوين«.

القرار الأمريكي بحجب القنوات واملواقع الإيرانية 

ل�سل�سلة  لي�س الأول من نوعه عاملًيا، وياأتي ا�ستكمالً 

الدولية والعربية بحظر قنوات ف�سائية  القرارات  من 

التحري�س  يف  لتورطها  اإخبارية  اإلكرتونية  ومواقع 

اأبرزها:  من  وكان  والتطرف،  والإرهاب  العنف  على 

الأوروبية  ال�سناعية  لالأقمار  »يوتل�سات«  �سركة  قرار 

قناة  باقة  ترددات 19  بث  باإيقاف  اأكتوبر 2012  يف 

الحتاد  الأوروبي  لقرارات  تطبيًقا  اإيرانية،   واإذاعة 

بفر�س عقوبات على اإيران، واإعالن املوؤ�س�سة العربية 

الف�سائية )عرب �سات(  يف يونيو 2012  لالت�سالت 

مواد  من  تبثه  ملا  الإيرانية،  العامل  قناة  بث   اإيقاف 

الطائفية  الفتنة  على  وحمر�سة  م�سيئة  اإعالمية 

 والكراهية وزعزعة الأمن وال�ستقرار يف املنطقة، وقرار 

اجلمهورية الفرن�سية باإيقاف بث قناة املنار التابعة ملا 

ي�سمى بجماعة حزب اهلل الإرهابية يف دي�سمرب 2004 

جمل�س  والعنف،  واإعداد  الكراهية  على  لتحري�سها 

ب�ساأن  قرار  م�سروع  عام 2009  الأمريكي يف  النواب 

»ت�سنيف  م�سغلي الأقمار ال�سناعية كمنظمات اإرهابية 

امل�سنفة  كمنظمات  القنوات  مع  التعاقد  حالة  يف 

اإرهابية«، وغريها من القرارات الدولية.

 بحر: تطويع كافة التقنيات احلديثة خلدمة جمال البث الإذاعي والتلفزيوين

الإعالم« تد�سن عربتني جديتني للنقل اخلارجي مبوا�سفات عالية

التلفزيوين  البث  ملنظومة  التحديث  عملية  اإطار  يف 

املبا�سر اأدخلت وزارة الإعالم عربتني جديدتني خلدمات 

الداخلية واخلارجية  الإعالمية  للتغطيات  املبا�سر  البث 

 ،)HD( الدقة  عايل  التليفزيوين  البث  بتقنية  جمهزتني 

الدولية  املوا�سفات  لأف�سل  وفًقا  التقنيات  وباأحدث 

وموا�سفات الأمن وال�سالمة مبا يتالءم مع طبيعة العمل 

واملعار�س  الر�سمية  الفعاليات  كافة  لتغطية  الإنتاجي 

التي  املحلية والدولية  الريا�سية  واملوؤمترات والأحداث 

تقام على اأر�س اململكة.

حممد  عبدالرحمن  الدكتور  �سرح  املنا�سبة  وبهذه 

العربات  هذه  اإدخال  باأن  الإعالم  وزارة  وكيل  بحر 

اأ�سطول  قدرة  من  �سيعزز  الإعالمية  للخدمة  اجلديدة 

والتي  الوزارة  متتلكها  التي  التلفزيوين  النقل  عربات 

بن  علي  من  دائمة  بتوجيهات  حتديثها  على  العمل  مت 

اإىل تطوير برامج  الرامية  الرميحي وزير الإعالم  حممد 

امل�ستجدات  مع  يتما�سى  مبا  الوزارة  وم�سروعات 

البث  منظومة  حتديث  عرب  والتكنولوجية،  املعرفية 

الت�سجيل  اأجهزة  وتطوير  والتلفزيوين  الإذاعي 

الأخبار  وا�ستديوهات  والإ�ساءة  وال�سوت  والت�سوير 

الإذاعي  البث  اأجهزة  وترقية  الإنتاجية  وال�ستديوهات 

والتليفزيوين.

واأو�سح الدكتور عبدالرحمن بحر خالل اطالعه على 

الوكيل  الدو�سري  خالد  عبداهلل  يرافقه  العربتني  مرافق 

دخول  اأن  العالم  بوزارة  والتلفزيون  لالإذاعة  امل�ساعد 

على  اأكد  قد  الفرتة  هذه  اخلدمة يف  العربتني يف  هاتني 

مبا  والتطوير  املواكبة  على  املتنامي  الوزارة  حر�س 

الفنية التي تتطلبها الحتياجات  يلبي كافة امل�ستجدات 

امل�ستقبلية للبث التلفزيوين.

متتلكه  مبا  واعتزازه  فخره  الوزارة  وكيل  واأبدى 

املنظومة  لت�سغيل  موؤهلة  وطنية  كوادر  من  الوزارة 

الإعالمية وتطويع كافة التقنيات احلديثة خلدمة جمال 

البث الإذاعي والتلفزيوين.

تزويد  مت  التي  التقنيات  اإن  بحر  الدكتور  وقال 

ل�سرتاطات  وفًقا  جاءت  بها  اجلديدتني  العربتني 

البحريني  الفني  الفريق  حر�س  هند�سية  وموا�سفات 

على توافرها واإدخالها �سمن خمتلف مراحل عملية النقل 

تقديره  عن  معرًبا  اخلارجية،  التلفزيونية  والتغطية 

الفنية على ما قاموا به  ال�سوؤون  العاملني بقطاع  لكافة 

من متابعة م�ستمرة لإمتام هذا امل�سروع وحتى و�سول 

البحرين ودخولهما يف اخلدمة بالرغم  العربتني ململكة 

كورونا  جائحة  عن  الناجتة  ال�ستثنائية  الظروف  من 

»كوفيد-19« وما فر�سته من حتديات كثرية.

البلو�سي  اأحمد  عبداهلل  املهند�س  توجه  جانبه  من 

الوكيل امل�ساعد لل�سوؤون الفنية بال�سكر والتقدير على ما 

حظي به هذا امل�سروع التقني من اهتمام كبري من علي 

من  حثيثة  ومتابعة  الإعالم  وزير  الرميحي  حممد  بن 

الدكتور عبدالرحمن بحر وكيل الوزارة.

اإجنازات على  من  الفرتة  واأ�ساد مبا حتقق يف هذه 

�سعيد اإدخال املنظومات التقنية الرقمية املتطورة للبث 

املتوا�سل  الهتمام  عك�س  والذي  والتلفزيوين  الإذاعي 

القطاع  هذا  على  امل�ستجدات  كافة  وم�سايرة  بالتطوير 

املهم يف عملية الإنتاج الإعالمي.

وقال البلو�سي اإن عربتي النقل اخلارجي اجلديدتان 

مزودتان باآلت ت�سوير عالية الدقة وتعمل �سمن اأنظمة 

هيدروليكية متطورة واأنظمة ل�سلكية ف�سالً على اأنظمة 

ديناميكية  بطريقة  م�سممة  اأنها  كما  وال�سالمة،  العزل 

تراعي احتياجات ومتطلبات العمل الإنتاجي والعاملني 

عليه مبا يتالءم مع طبيعة العمل الإنتاجي لتغطية كافة 

والأحداث  واملوؤمترات  واملعار�س  الر�سمية  الفعاليات 

الريا�سية املحلية والدولية املقامة على اأر�س اململكة.
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طبيب غري ملتزم ب�أبجدية

 الأخالق يف التع�مل مع مر�س�ه

اأنا مواطن بحريني تقدمت ب�شكوى اإىل 

الطبي،  ال�شلمانية  ملجمع  التنفيذي  املدير 

اال�شت�شاري  خلق  �شوء  بخ�شو�س  وذلك 

املعالج وعدم التزامه باأبجدية االأخالق يف 

التعامل مع املري�س، ومع التق�شري املتعمد 

من حيث تقدمي اال�شت�شارة والعالج.

اخلمي�س  يوم  يف  بال�شكوى  تقدمت 

عالقات  مكتب  يف   2021   /6   /3 املوافق 

مكتب  مع  بالتوا�شل  قمت  كذلك  املر�شى، 

الذي  املانع  وليد  الدكتور  الوزارة  وكيل 

ن�شحني باأخذ ال�شكوى �شخ�شًيا اإىل مكتب 

يف  البت  ليتم  االأن�شاري  اأحمد  الدكتور 

املدير  ملكتب  فتوجهت  مبا�شرة،  ال�شكوى 

اإحدى  �شكوتي  اإىل  وا�شتمعت  التنفيذي، 

ال�شكوى،  ا�شتمارة  واأخذت  املوظفات 

بعد  اليوم  نف�س  يف  باالت�شال  ووعدتني 

انتهاء االجتماع.

بي،  االت�شال  يتم  مل  اليوم  اإىل  ولكن   

اتخاذ  املعنيني  اأنا�شد  املنرب  هذا  من  واأنا 

االإجراء الالزم لهذا اال�شت�شاري.

البي�ن�ت لدى املحرر

راتبي ل يكفي لتوفري حي�ة كرمية لأ�سرتي

جار  ال�شن،  يف  كبري  بحريني  مواطن  اأنا 

علّي الزمن اإذ اقرت�شت من اأحد البنوك لعالج 

اإحدى  با�شتبدال  وقمت  والدتي،  املرحومة 

لعالج  قر�س  باأخذ  قمت  واأي�شا  كليتيها، 

والدي  بيت  اأعلى  من  �شقطت  التي  زوجتي 

رحمه اهلل، واأي�شا لتلبية احتياجاتي االأ�شرية، 

وب�شبب تقدمي يف ال�شن ا�شطررت للجوء اإىل 

االأق�شاط  علّي  وتراكمت  االختياري،  التقاعد 

اأ�شبح ق�شط البنك 411 دينارا، واالإ�شكان  اإذ 

181 تقريبا، واال�شتبدال 234 دينارا، ويتبقى 

يبلغ  واأ�شرتي  فقط،  دينارا   11 راتبي  من  يل 

اإذ  اأفراد وجميعهم �شغار يف ال�شن،  عددها 5 

اإن اأكربهم يف ال�شف االأول ثانوي.

التقاعد  �شندوق  اإىل  توجهت  وموؤخرا 

العي�س  من  الأمتكن  اال�شتبدال  قر�س  لتجديد 

لالأ�شف  ولكن  الأ�شرتي،  كرمية  حياة  وتوفري 

من  بدال   240 الق�شط  ي�شبح  اأن  مني  طلبوا 

اإ�شافة  234 و�شيقومون مبنحي 600 دينار 

األف   43 املبلغ  اإجمايل  يكون  بحيث  للفوائد، 

دينار! هل هذه فوائد اأو ت�شييق على املواطن؟ 

نحن يف ف�شل ال�شيف واأرغب يف �شراء مكيفات 

وبع�س املفرو�شات الأ�شرتي، واأنا من هذا املنرب 

�شاحب  ومن  العظيم  العلي  اهلل  من  اأطلب 

ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد، حفظه اهلل 

ياأمر مب�شاعدتي الأمتكن من توفري  اأن  ورعاه، 

حياة كرمية الأ�شرتي من خالل اإ�شقاط قرو�شي 

اأو م�شاعدتي يف اإيجاد حل اآخر، واأنا على يقني 

على  م�شكلتي  و�شتحل  كرمية  يد  �شاحب  اأنه 

يديه الكرميتني.

البي�ن�ت لدى املحرر

مل اأح�سل على اللق�ح ول اأمتّكن 

من عالج ابني ب�مل�ست�سفي�ت ب�سبب الإق�مة

اأنا اأحمل اجلن�شية ال�شورية ومتزوجة 

منه  بحريني  طفل  ولدّي  بحريني  من 

تزوجت  ون�شفا،  عاما  العمر  من  يبلغ 

يقوم  وزوجي  حينها  ومنذ  اأعوام   4 قبل 

مبراجعة اجلوازات بهدف احل�شول على 

اأنه ال  االإقامة ولكن من دون جدوى، مع 

احلمد،  وهلل  تذكر  م�شاكل  اأي  لدي  توجد 

التطعيم  اأخذ  اأ�شتطيع  ال  حاليا  اأنني  كما 

اأمتكن  وال  كورونا،  لفريو�س  امل�شاد 

عدم  ب�شبب  للم�شت�شفيات  الذهاب  من 

يعمل  زوجي  اأن  كما  لالإقامة،  امتالكي 

وطفلنا  واأنا  ال�شعودية،  العربية  باململكة 

لنا  اأنه ال معني  اأ�شهر، كما   5 مل نره منذ 

البحرين  اأن مملكة  يقني  واأنا على  �شواه، 

ير�شيهم  م�شلمني ويحبون اخلري وال  بلد 

االإقامة،  العمر ب�شبب  بهذا  اأترك طفلي  اأن 

ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  املنرب  هذا  من  واأنا 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي 

للنظر  الوزراء،  العهد رئي�س جمل�س  ويل 

وتوجيه  االإن�شانية،  بعني  هذا  طلبي  اإىل 

االإقامة  على  باحل�شول  الأت�شرف  املعنيني 

ودمتم  الغالية،  البحرين  مملكة  باأر�س 

الوطن. لهذا  ذخرا 

املحرر لدى  البي�ن�ت 

متق�عد لأ�سب�ب �سّحية

واأمتنى احل�سول على وحدة �سكنية
االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  �شحية،  الأ�شباب  ومتقاعد  متزوج  اأنا 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، مل�شاعدتي 

االإ�شكان. يف احل�شول على وحدة �شكنية من وزارة 

والدي  منزل  يف  اأ�شخا�س   6 من  املكونة  اأ�شرتي  اأفراد  مع  اأ�شكن  اإنني  اإذ   

العام  اإىل  يعود  طلبي  اأن  خ�شو�شا  جميعا،  لنا  تكفي  ال  جدا  �شغرية  مب�شاحة 

مع  ال�شكنية،  وحداتهم  على  ح�شلوا  الذين  االأ�شدقاء  بع�س  اأعرف  واأنا   2006

اأن طلباتهم مت تقدميها يف 2008 و2009. العلم 

اآل خليفة ويل العهد  اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد   كما 

جن�شية  من  اإنها  اإذ  جن�شية،  على  زوجتي  ح�شول  يف  مل�شاعدتي  الوزراء  رئي�س 

عربية واأنا متزوج منها منذ العام 2008، ومن حينها واأنا اأراجع اإدارة الهجرة 

واجلوازات ومل اأح�شل على اأي رد من قبلهم.

املحرر لدى  البي�ن�ت 

زوجة اأخي ع�لقة خ�رج

 البحرين من دون اإق�مة

اجلن�شية  ب�شوؤون  املعنيني  اأنا�شد  بحريني  مواطن  اأنا 

مع  يقيم  كان  اأخي  اإن  اإذ  م�شاعدتي،  واالإقامة  واجلوازات 

العربية  اململكة  البحرين يف  البحرينية خارج  زوجته غري 

ال�شعودية، وكان عليه تعميم واأمر قب�س، وقد مت القب�س عليه 

يف اململكة العربية ال�شعودية وت�شليمه اإىل مملكة البحرين، 

اإال اأن الزوجة بقيت يف اململكة العربية ال�شعودية مع اأبنائها 

االأربعة، والزوج حكم عليه باحلب�س ملدة 15 عاما، وحاليا 

انتهت اإقامة الزوجة وهي غري موجودة يف مملكة البحرين 

واململكة  البحرين  مملكة  بداخل  جتديدها  نحاول  ونحن 

العربية ال�شعودية، ولكن من دون جدوى، واأنا من هذا املنرب 

اأنا�شد املعنيني للتدخل مل�شاعدة زوجة اأخي لتتمكن من العودة 

لوطن زوجها واأبنائها.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأنتظر احل�سول على اجلن�سية

 لزوجتي منذ 18 ع�ًم�

اأنا مواطن بحريني اأنا�شد �شيدي �شاحب ال�شمو امللكي 

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

الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، اأنا�شدكم مل�شاعدتي يف احل�شول 

يا �شيدي متزوج من عربية  فاأنا  لزوجتي على اجلن�شية، 

منذ 18 عاما، ويل منها 5 اأطفال اأكربهم 15 عاما، تقدمت 

بطلب ت�شريفها باحل�شول على اجلن�شية منذ العام 2006، 

كما ا�شتدعتني اجلوزات يف 2011، وبالفعل ذهبنا وقالوا 

ونحن  االآن  اىل   2011 ومنذ  اكتملت،  االإجراءات  اإن  لنا 

ونظرا  االنتظار،  علينا  اأن  ويخربوننا  اجلوازات  نراجع 

ال�شفر  يف  �شعوبة  اأواجه  للجن�شية  زوجتي  امتالك  لعدم 

الكرمي  وطننا  يف  لعي�شها  ونظرا  التاأ�شرية،  ب�شبب  معها 

وزواجها مني واإجنابها الأبنائي البحرينيني اأمتنى اأن يكون 

لها حق يف احل�شول على اجلن�شية البحرينية.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأن��سد اأ�سح�ب الأي�دي البي�س�ء

 لإنق�ذ حي�ة ابني حديث الولدة

اأ�شرتان  ولدّي  ومتزوج  موظف  بحريني  مواطن  اأنا 

احتياجات  لتوفري  يكفي  ال  وراتبي  اأفراد   9 من  مكونتان 

احلياة، خ�شو�شا اأن هناك ديونا مرتاكمة علّي من قبل البنوك، 

كما اأن لي�س لدّي اأي مدخول اآخر �شوى راتبي، ونظرا ملروري 

بظروف خا�شة اأنا�شد اأهل اخلري م�شاعدتي، اإذ اإن لدّي ابنا 

االأنابيب  ل�شفط  اآلة  اىل  يحتاج  بامل�شت�شفى  الوالدة  حديث 

وال�شوائل، اإ�شافة لعدد من املعدات الطبية الأمتكن من اإخراجه 

الطبية  االأجهزة  هذه  �شراء  اأ�شتطيع  ال  واأنا  امل�شت�شفى،  من 

املكلفة نظرا لظرويف املادية ال�شعبة، واأنا من هذا املنرب اأنا�شد 

اإنقاذ حياة  البي�شاء م�شاعدتي الأمتكن من  االأيادي  اأ�شحاب 

ابني حديث الوالدة.

البي�ن�ت لدى املحرر

مملكة البحرين..

 اأمنوذج رائد يف اإدارة الأزم�ت

يف اإدارة االأزمات هناك عنا�شر يف غاية االأهمية يف مقّدمتها كفاءة القيادة 

باقتدار  االأزمات  ملواجهة  واجلاهزية  واال�شتعداد  التخطيط  على  وقدرتها 

مراحلها؛  خمتلف  يف  االأزمات  اإدارة  يف  القادة  دور  يربز  كما  عالية،  وحنكة 

املتاحة،  واملوارد  االإمكانات  وتقدير  املحتملة  املخاطر  على حتليل  يعملون  اإذ 

واإعداد اخلطط املتكاملة ملجابهة االأزمات والتغلب على اآثارها، كما ُتعد مرحلة 

م�شبًقا،  و�شعها  يتم  التي  وللخطط  للقائد  احلقيقي  االختبار  االأزمة  حدوث 

فبقدر اجلهد وح�شن التخطيط الذي ُيبذل من طرف القائد يتحدد جناحه يف 

اإدارة االأزمة. وكما يقول جريي �شكيت�س يف كتابه »كافة املخاطر«: »ال ُتخَترب 

اأية اإدارة اختباًرا جيًدا اإال يف مواقف االأزمات«.

حتّورات  من  كورونا  جائحة  تخلّفه  ما  باأكمله  ي�شهد  العامل  واليوم 

اأّن  اإال  العامل،  دول  من  العديد  يف  اإن�شانية  ماآ�ٍس  من  تثريه  وما  وتداعيات، 

هذه االأزمة تعد اختباًرا حقيقًيا لقيا�س قوة الدول، وموؤ�شًرا لتقييم منظومتها 

وحتقيق  تداعياتها  تخفيف  على  القادرة  احللول  وامتالك  االأزمات  اإدارة  يف 

التعايف ال�شريع وامل�شتدام منها، وقد جنحت مملكة البحرين يف هذا االختبار 

اإدارة  يف  النجاح  مقومات  بتطبيقها  رائًدا  منوذًجا  وقّدمت  بل  عالية؛  بكفاءة 

املتفاعلة مع احلدث  القرارات  من  �شل�شلة  اتخذت  اإذ  احرتايف،  ب�شكل  االأزمات 

والتطورات املتالحقة التي كان لها بالغ االأثر يف التقليل من تداعيات اجلائحة 

ال�شريعة  االإجراءات  االأعمال، ومن �شمنها  املواطنني واملقيمني وقطاعات  على 

واحلا�شمة التي اأجراها �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

ا على  ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، والذي كان �شموه حري�شً

متابعة تنفيذ التوجيهات امللكية ال�شامية حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى بت�شخري كل االإمكانات وتقدمي كل ما من 

�شاأنه دعم احتياجات املواطنني و�شمان �شحة و�شالمة اجلميع وتاأمني العي�س 

الكرمي، باالإ�شافة اإىل ا�شتمرار تقدمي الدعم الالزم لكل الفئات والقطاعات االأكرث 

بث  اأ�شهم يف  الذي  االأمر  كورونا،  جائحة  وتداعيات  اآثار  من  للتقليل  ت�شرًرا 

الثقة والطماأنينة ورفع الروح املعنوية لدى املواطنني واملقيمني على حٍد �شواء.

واأخرًيا، فاإن يف مثل هذه االأزمات تبنّي حنكة القادة، ويتبنّي خوفهم على 

اأبناء �شعبهم، ونحمد اهلل اأن قّي�س لنا من جعلوا �شالمتنا اأولوية لهم؛ في�ّشروا 

التقدم  اّدعت  التي  الدول  اأن  االأعباء، ففي حني  ال�شبل وخّففوا عنا كل  لنا كل 

كانت اأولويتها هي م�شلحة اأموالها، حر�شت مملكة البحرين بجعل االأولوية 

ل�شالمة �شعبها وحماية م�شاحله وتخفيف العبء عنه، كما كانت �شّباقة دوًما 

ت�شهم يف حفظ  التي  املخل�شة  اال�شتثنائية  اجلهود  وت�شجيع  وم�شاندة  لدعم 

مكانة اململكة واإجنازاتها على كافة االأ�شعدة، و�شتبقى باإذن اهلل وكما عهدناها 

دوًما قوية �شاخمة، و�شتتجاوز هذا الظرف اال�شتثنائي بحكمة قيادتها وجهود 

اأبنائها ووعي �شعبها، لت�شتكمل م�شرية النماء والتقدم يف جميع املجاالت.

توفيق حممد ال�سب�عي

ب�حث يف العلوم الإدارية واملوارد الب�سرية

اأن��سد وزير الداخلية لتحقيق حلمي ب�لعمل بوظيفة مدّرب �سي�قة

 اأنا مواطن بحريني اأنا�شد الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 

اآل خليفة وزير الداخلية النظر يف طلبي وحل م�شكلتي التي طالت 

كثرًيا، اإذ ي�شّرفني اأن اأتقدم اإىل وزير الداخلية املوقر لينظر يف طلبي، 

وهو احل�شول على رخ�شة مدرب �شياقة، فاإنني من خالل مراجعتي 

امل�شتمرة يف االإدارة العامة للمرور ومدر�شة تدريب ال�شياقة ِقيل يل 

اإن الطلب بانتظار املوافقة النهائية من الوزير. اإىل جانب ذلك، تقّدمت 

خلدمة »فاعل خري« مل�شاعدتي ل�شداد الديون املرتاكمة، وال اأعلم اإىل اأين 

و�شل طلبي الذي ال يزال قيد االنتظار عند اجلهات املعنية بوزارتكم 

املوقرة. واأنا من هذا املنرب اأنا�شد معاليكم بتحقيق هذا الطلب، فاأنا 

اأُعيل اأ�شرة وو�شعي �شعب جًدا، وبحاجة ما�شة اإىل توفري العي�س 

ا اأنني  الكرمي لهم، واأن اأكون بالدرجة االأوىل خادًما لوطني، خ�شو�شً

يف الوقت احلايل عاطل عن العمل، وذلك بعد خ�شارتي يف التجار،ة 

وهذا ما ت�شّبب برتاكم الديون علّي، ولدّي مطالبات كثرية يف اأروقة 

املحاكم، وبالرغم من ذلك مل اأفقد االأمل باهلل وبحكومتنا الر�شيدة، وما 

زلت اأجاهد للح�شول على م�شدر رزق يل ولعائلتي.

كما ال اأخفي على معاليكم، فاأنا متزوج ولدّي ثالثة من االأبناء، 

وبعد اأن كنت تاجًرا واأمتلك 9 حمال اأ�شبحت عاطالً عن العمل واأنتظر 

عالوة الغالء، خا�شة اأين ال اأح�شل على التاأمني �شد التعطل، وب�شبب 

اأنني  ا، كما  اأي�شً الديون املرتاكمة ال اأح�شل على عالوة بدل ال�شكن 

م�شاب باأمرا�س مزمنة واالأعمال التي تقّدمها وزارة العمل ال تتنا�شب 

مع حالتي ال�شحية.

 البي�ن�ت لدى املحرر
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ما زالت الكثري من عوائل امل�سابني بالتوّحد ت�ستنزف 

الرعاية  لتوفري  لالقرتا�ض  وت�سطر  اأموالها،  من  الكثري 

منظومة  تطوير  اإىل  اأكرب  حاجة  هناك  لأبنائها.  املالئمة 

اخلدمات احلكومية لهذه الفئة، وطاقة ا�ستيعابية اأكرب للمزيد 

من امل�سابني، وحزمة جديدة من اخلدمات ال�سرورية.

ال�سعور بالنق�ض عبارة عن مر�ض من اأهم 

حديثي  فئة  وي�سيب  التباهي،  كرثة  اأعرا�سه 

اإىل  ويوؤدي  والدين،  الأخالق  وفاقدي  النعمة 

ان�سدادات يف �سرايني التوا�سل مع النا�ض.
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يف  الد�ستور  واإعالن  ا�ستقالل   -  1932
تايلند.

حتت  الذاتي  احلكم  تنال  زجنبار   -  1963
الإجنليزية. الو�ساية 

ال�سيخ  ال�سارقة  اإمارة  حاكم  خلع   -  1965
خالد  ال�سيخ  وتوّل  القا�سمي،  �سلطان  بن  �سقر 

بن حممد القا�سمي حكم الإمارة مكانه.

رئي�ًسا  جوليد  ح�سن  انتخاب   -  1977
جلمهورية جيبوتي ليكون اأول رئي�ض لها.

1983 - قطع العالقات بني �سوريا ومنظمة 
الفل�سطينية. التحرير 

تنطلق  دي�سكفري  الف�ساء  مركبة   -  1985
وعلى متنها العربي الأمري �سلطان بن �سلمان.

ل�سالح  ت�سّوت  املتحدة  اململكة   -  2016
خروجها من الحتاد الأوروبي، ورئي�ض الوزراء 

الربيطاين ديفيد كامريون يعلن اأنه �سي�ستقيل من 

من�سبه يف اأكتوبر املقبل.

2017 - الرئي�ض امل�سري عبدالفتاح ال�سي�سي 
البحرية  احلدود  تر�سيم  اتفاقية  على  ي�سادق 

مبقت�ساها  لت�سبح  وال�سعودية،  م�سر  بني 

العربية  جزيرتا تريان و�سنافري تابعتني للمملكة 

ال�سعودية.

ر�سميًا  تعلن  ال�سعودية  ال�سلطات   -  2018
رفع حظر قيادة املراأة ال�سعودية لل�سيارة.

وكورتينا  ميالنو  مدينتي  اختيار   -  2019
الأوملبية  الألعاب  من  كل  ل�ست�سافة  دامبيدزو 

ال�ستوية 2026 والألعاب الباراملبية ال�ستوية.

فريق من الأمن حلرا�سة

اأغلى ماجنو يف العامل!

ال�شّكان  من  عدًدا  دا�ص  فيكا�ص  الهندي  ا�شتاأجر 

املحليني حلرا�شة �شجرة ماجن� من �شنف »ميازاكي«، 

وه� اأغلى �شنف من املاجن� يف العامل.

الرجل،  عن  الرو�شية  »ن�ف��شتي«  وكالة  ونقلت 

وه� من �شكان ولية بيهار الهندية، ق�له اإن »هذا ه� 

ال�شم�ص(،  )بي�ص  وي�شم�نه  العامل،  يف  ماجن�  اأغلى 

وه� ينم� يف مقاطعة ميازاكي اليابانية. وهذه ال�شجرة 

عمرها 25 �شنة، واأهداها اأحدهم لبنة الع�ش� ال�شابق 

يف املجل�ص الت�شريعي لل�لية«.

ال�شّكان  حرا�شة  حتت  ال�شجرة  اأن  اإىل  واأ�شار 

املحليني ومراقبة الكامريات.

بذوق  يتمّيز  املاجن�  من  ال�شنف  هذا  اأن  واأ�شاف 

ورائحة خا�شني، وه� ل يخّطط لبيعه يف ال�ش�ق، بل 

�شينظم مزاًدا لبيعه.

م�شدره  »ميازاكي«  �شنف  من  املاجن�  اأن  ُيذكر 

اليابان، وتزيد كمية ال�شكر يف هذه الفاكهة بن�شبة %15 

تقريًبا على ما ه� يف الأ�شناف الأخرى من املاجن�.

وترتاوح قيمة هذا ال�شنف من املاجن� يف الهند ما 

األف روبية »من 107 اإىل 3600  بني 8 اآلف و270 

دولر« للكيل�غرام.

الرو�س ي�سنعون �سيارة طائرة هجينة ب�ستة مقاعد

كانت امل�ؤ�ش�شة الرو�شية للدرا�شات امل�شتقبلية قد اأعلنت، يف منت�شف اأبريل املا�شي، بدء العمل يف 

Cyclone، ب�شتة مقاعد وحم�لة ت�شل اإىل 600  اإطار م�شروع  �شنع ال�شيارة الطائرة Cyclocar يف 

كلغم. ووفًقا للم�ؤ�ش�شة، �شتك�ن �شرعة طريان هذه ال�شيارة 250 كيل�مرًتا يف ال�شاعة، ومداها الأق�شى 

500 كيل�مرت، وميكنها الهب�ط حتى على �شطح مائل بدرجة 30 درجة عن الأفق، والهب�ط حتى على 

الأ�شطح العم�دية. ومن املنتظر اأن يخترب من�ذج اأوّل بحجم كامل لل�شيارة يف عام 2022، اإذ اخترب 

النم�ذج الأوّل امل�شغر يف عام 2020.

وميكن الدخ�ل اإىل مق�ش�رة الركاب من اجلانبني ومن الأب�اب اخللفية ال�ا�شعة التي ت�شمح ب��شع 

حم�لت �شخمة ومعّدات طبية، وهذا يعني ميكن ا�شتخدامها يف نقل املر�شى وامل�شابني.

ال�شنع، جمّهزة مبحرك  رو�شية  ت�ليد طاقة هجينة  ب�ا�شطة حمطة  الدوري  الدفع  ت�فري  و�شيتم 

كهربائي كامل وم�لد غازي. وقد اجتازت جميع معّدات واأجهزة ال�شيارة الختبارات الأر�شية بنجاح، 

ويف عام 2020 حقق النم�ذج الأوّل امل�شغر لل�شيارة رحلة ج�ية، مت خاللها اختبار جميع الآليات 

الرئي�شة وخ�ارزميات التحكم.

20 دولًرا فقط حتّول �سيدة اإىل مليارديرة!
فل�يدا،  ولية  من  امراأة  ف�جئت  غريبة،  مفاجاأة  يف 

اأثناء �شحب 20 دولًرا فقط من جهاز ال�شراف الآل،  يف 

اأنها اأ�شبحت مليارديرة بعد اأن وجدت يف ح�شابها البنكي 

اإىل  الأم�ال  لإعادة  تكافح  اإنها  الآن  وتق�ل  دولر،  مليار 

مالكها ال�شرعي.

لحظت  الربيطانية،  ميل«  »ديلي  ل�شحيفة  ووفًقا 

التحقق  قّررت  اأن  بعد  الفادح  اخلطاأ  ي�نك�ف�شكي  ج�ليا 

لديها  اأن  لتجد  املا�شي،  ال�شبت  ي�م  ر�شيدها  من 

999،985،855.94 دولر يف ح�شابها اجلاري.

هذا جعلها يف املرتبة 615 من بني اأغنى اأغنياء اأمريكا، 

على الرغم من اأنها تق�ل اإنها ت�شعى ب�شدة اإىل التخلّي عن 

اللقب يف اأقرب وقت ممكن واإرجاع الأم�ال اإىل اأ�شحابها.

ت�ا�شلت ي�نك�ف�شكي مع البنك املحلي، لكن حتى الآن 

مل يرد اأي �شخ�ص على مكاملاتها.

اأن  اأعرف  اأنا  بالرعب!  اأ�شبت  لقد  اإلهي،  »يا  وقالت: 

ولكني  اليان�شيب،  فزت يف  اأنني  يعتقدون  النا�ص  معظم 

عادت  دولًرا،  الـ20  مبلغ  اأدخلت  عندما  بالفزع،  اأ�شعر 

اإننا �شنمنحك 20 دولًرا، لكن هذا �شيت�شّبب  الآلة وقالت 

)اأوه  وقلت  حما�شبتك،  و�شتتم  املك�ش�ف  على  �شحب  يف 

فقط ان�َص الأمر(«.

مت  فقط  الر�شيد  من  التحقق  قّررت  »عندما  وتابعت: 

تنبيهي اإىل جمم�ع الأرقام الت�شعة«.

كولومبيا الدولة �ساحبة اأكرب عدد من الفرا�سات بالعامل

اأن�اع  باملئة من   20 ت�شّكل ك�ل�مبيا م�طًنا لنح� 

الأعلى  الرقم  تالًيا �شاحبة  العامل، وهي  الفرا�شات يف 

بني الدول يف هذا املجال، وفًقا لدرا�شة ن�شرها الثالثاء 

لندن. الطبيعي يف  التاريخ  متحف 

»فرا�شات  عن�ان  حتمل  التي  الدرا�شة  ور�شدت 

علماء  جمم�عة  واأجرتها  مراجعة«،  قائمة  ك�ل�مبيا، 

ن�ًعا  و2085  ن�ًعا   3642 عدة،  جن�شيات  من 

بتنّ�ع  يتمتع  التي  ك�ل�مبيا  يف  الفرا�شات  من  فرعًيا 

العامل. الأغنى يف  بي�ل�جي من 

التاريخ  متحف  يف  الفرا�شات  خبرية  واأو�شحت 

الطبيعي يف لندن بالنكا ه�يرتا�ص اأن »اأكرث من 200 

ن�ع من الفرا�شات ال�اردة يف هذا الإح�شاء تعي�ص يف 

اآخر«. بلد  اأّي  ك�ل�مبيا ح�شًرا، ولي�شت م�ج�دة يف 

وقالت: »بالتال، اإذا فقدنا هذه الأن�اع، فلن يك�ن 

اإىل  النح�  هذا  على  احلال  و�شتبقى  اإنقاذها،  متاًحا 

الطبيعية. بيئتها  حماية  اإىل  داعية  الأبد«، 

ك�ل�مبيا  يف  الفرا�شات  حماية  ت�شهم  »اأن  ومتنت 

يف حماية الغابات والأن�اع الأخرى الأقل جاذبية«.

الذين  العلماء  اأن  اإىل  بيان  يف  املتحف  واأ�شار 

من  الأكرب  »اجلزء  لها  �ش�ا  خ�شّ الدرا�شة  اأجروا 

اأجروها  درا�شية  رحالت  خالل  من  املهنية«،  حياتهم 

اأكرث من 350  اإىل ك�ل�مبيا، وكذلك من خالل حتليل 

ببلي�غرافية  وجمم�عات  ف�ت�غرافية  �ش�رة  األف 

ع�شر. الثامن  القرن  منذ  م�ج�دة 

م�شنفة  باتت  »ك�ل�مبيا  اأن  املتحف  واأ�شاف 

 300 من  املك�نة  القائمة  هذه  بف�شل  ر�شمًيا« 

من  كمية  اأكرب  ي�شم  الذي  »البلد  اأنها  على  �شفحة 

»حائزة  باأنها  مذّكًرا  العامل«،  يف  الفرا�شات  اأن�اع 

واأزهار  بالطي�ر  يتعلق  فيما  نف�شه  الت�شنيف  اأ�شالً 

الأوركيد«.

اأعلن املخرج وكاتب 

ال�سيناريو امل�سري حممد 

�سامي، وزوجته مي عمر، 

عن ح�سولهما على الإقامة 

الذهبية يف الإمارات.

وعرّب الزوجان عن 

�سكرهما ل�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 

مكتوم نائب رئي�ض الدولة 

رئي�ض جمل�ض الوزراء 

حاكم دبي، ولهيئة الثقافة 

والفنون، على دعمها 

الدائم للفنّانني واملبدعني.

»ال�سحة«: ت�سجيل 418 اإ�سابة 

جديدة بفريو�س »كورونا« و4 وفيات

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 ي�ني�   23 ي�م  يف   13264

418 حالة قائمة جديدة منها 187 حالة لعمالة وافدة، 

و 228 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و3 حالت قادمة 

من اخلارج، كما تعافت 870 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

الإجمال للحالت املتعافية اإىل 256933.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 132 حالة، 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

م�شتقر  اأن 5712 حالة و�شعها  104 حالت يف حني 

 5844 بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمال  العدد  من 

حالة قائمة.



لمكافح��ة  الوطني��ة  اللجن��ة  بحث��ت 
أم��س،  اجتماعه��ا  خ��ال  المخ��درات، 
برئاسة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راش��د بن عب��داهلل آل خليف��ة وبحضور 
وزراء وممثلي مؤسسات حكومية أعضاء 
باللجنة، ع��ددًا من الموضوعات، أبرزها 
إع��ادة تخصي��ص قطع��ة أرض لبن��اء 
مستشفى عاج اإلدمان، والدراسة التي 
قدمتها اإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائية حول أهمية وضع تشريع يجرم 
تعاطي الح��دث للمواد الطي��ارة، نظرًا 
لخطورتها وأضرارها الصحية وتأثيراتها 
عل��ى المظهر الس��لوكي للح��دث، حيث 
أحال��ت اللجنة الوطني��ة، الموضوع إلى 

اللجنة القانونية لدراسته.
وثمن وزي��ر الداخلي��ة دور األعضاء وما 
يقوم��ون به م��ن جه��ود ومتابعة في 
مواجه��ة التحديات لمكافحة المخدرات 
وحماي��ة الن��شء والش��باب، معربًا عن 
تقدي��ره للتعاون والتنس��يق بين كافة 
الجهات ومؤسس��ات المجتمع المدني، 
ودور اإلدارة العام��ة للمباح��ث واألدلة 
مكافح��ة  إدارة  خ��ال  م��ن  الجنائي��ة 
المخدرات في النه��وض بواجباتها في 
إنفاذ القانون وتقديم التوعية الازمة.

واستعرض االجتماع األهداف المرحلية 
للخط��ة الوطني��ة لمكافح��ة المخدرات 
والمؤثرات العقلية في إصدارها الثاني، 

حيث أكد وزير الداخلية أهمية تس��ليط 
الضوء على مب��ادرات الخطة والنجاحات 
الت��ي حققته��ا وقي��اس نس��بة تفاعل 
الجمه��ور معه��ا، مش��يرًا إل��ى أهمية 
تعمي��م النتائج التي ت��م تحقيقها من 
خال إعداد برامج خاصة ومواد إعامية 

في وسائل اإلعام المختلفة.
كم��ا اطلعت اللجن��ة على إيج��از قدمه 
محافظ العاصمة رئي��س لجنة برنامج 

مكافح��ة العنف واإلدم��ان »معا«، حول 
ضوابط عملية بيع السجائر اإللكترونية 
ومنتجاتها، حيث أش��ارت وزيرة الصحة 
إلى التنس��يق القائم مع وزارة الصناعة 
اللوائ��ح  لوض��ع  والس��ياحة  والتج��ارة 
الخاصة باالشتراطات المنظمة لعملية 

استيراد وتداول السجائر اإللكترونية. 
فيم��ا تطرق رئيس برنام��ج »معًا« إلى 
إطاق المع��رض االفتراض��ي للبرنامج 

ال��ذي  اإللكترون��ي  البرنام��ج  وموق��ع 
التعليمي��ة  المناه��ج  عل��ى  يش��تمل 
المخصص��ة للطلب��ة، حي��ث وج��ه وزير 
الداخلي��ة إلى ضرورة إبراز كافة الجهود 
الوطني��ة ف��ي مكافحة المخ��درات على 
المس��توى الخارجي من خال ترجمتها 
إلى اللغ��ات المختلف��ة وتعميمها من 
قبل وزارة شؤون اإلعام ومركز االتصال 

الوطني وسفارات البحرين في الخارج.

من جانبه، أوضح وزير العدل والشؤون 
المخ��درات  أن  واألوق��اف،  اإلس��امية 
تعد من أخط��ر المش��اكل االجتماعية 
والصحي��ة الت��ي تواجه العال��م أجمع، 
األمر الذي يتطلب االستمرار في تحديث 
القوانين والعقوبات لتتماشى مع تطور 

الجريمة.
واطلع��ت اللجنة عل��ى مقت��رح للنيابة 
العام��ة ح��ول تعدي��ل ج��داول المواد 
المخ��درة والمؤث��رات العقلي��ة، حي��ث 
أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره 
للنائ��ب الع��ام عل��ى اهتمام��ه ودوره 
البارز ف��ي تحديث األنظم��ة والقوانين 
المتعلق��ة بمواجه��ة آف��ة المخ��درات 
والقض��اء عليه��ا من أجل حماي��ة أبناء 

الوطن.
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وزير العدل: تحديث القوانين والعقوبات لتتماشى مع تطور الجريمة

إبراز الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات خارجيًا بلغات مختلفة

وزيرة الصحة: لوائح الستيراد وتداول السجائر اإللكترونية قريبًا
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 وكيل الداخلية: تعافي حالتي »كورونا« 
بـ»اإلصالح«.. وبدء تقديم الجرعة المنشطة للنزالء

أكد وكيل وزارة الداخلية الش��يخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة 
أن هناك حالتين قائمتين بفيروس كورونا )كوفيد19( بين نزالء 
مراكز اإلصاح والتأهيل فقط، تم نقلهما إلى مجمع السلمانية 
الطبي وتلقيا الع��اج الازم وهما اآلن في مرحلة التعافي، كما 
تعافت الحاالت التي كانت قائمة في وقت سابق، وذلك في ظل 

تطبيق اإلجراءات االحترازية.
وأضاف أن تقدي��م رعاية صحية متكاملة لكاف��ة النزالء، التزام 
قانوني وإنس��اني تعمل اإلدارة العام��ة لإلصاح والتأهيل على 

تحقيق��ه في كاف��ة الظروف، وف��ق ما يتطلبه قانون مؤسس��ة 
اإلصاح والتأهي��ل والئحته التنفيذية، منوه��ًا في الوقت ذاته 
إل��ى الجدية في تطبيق اإلج��راءات االحترازية لمواجهة فيروس 

كورونا )كوفيد19( في إطار الحفاظ على صحة وسامة النزالء.
وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى البدء في تقديم الجرعة المنشطة 
م��ن اللقاح المض��اد لفيروس كورونا )كوفي��د19( للنزالء الذين 
تلقوا جرعتين من التطعيم في وقت س��ابق، وفق االش��تراطات 
المح��ددة من قبل الفري��ق الوطني الطبي وتحت إش��راف وزارة 

الصح��ة. وأوضح أنه في ظ��ل تطبيق كافة اإلج��راءات التي من 
ش��أنها الحفاظ على صحة وسامة النزالء، تم توفير كافة أنواع 
التطعيمات المضادة لفيروس كورونا )كوفيد19( للنزالء مجانًا 
مع حري��ة اختيارهم التطعي��م الذي يناس��بهم، وتطعيم كافة 

النزالء بنسبة 100% ممن بادروا بالتسجيل.
وأشار إلى االس��تمرار في االلتزام باإلجراءات االحترازية وتقديم 
الرعاي��ة الصحي��ة الازم��ة عل��ى مدار الس��اعة من قب��ل كوادر 

الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفةمتخصصة وتحت إشراف فريق البحرين الطبي ووزارة الصحة.

»الوطنية لمكافحة المخدرات« برئاسة وزير الداخلية:

إعادة تخصيص أرض لبناء مستشفى عالج اإلدمان
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أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ 
س��لمان بن خليفة آل خليفة أنه من المقرر 
أن يتم إع��ادة فتح باب التقديم للش��ركات 
لالستفادة من التمويل الذي يقدمه صندوق 
الس��يولة في األول من يولي��و القادم، وذلك 
تنفيذًا للتوجيهات الملكية الس��امية وقرار 
مجلس الوزراء برئاس��ة س��مو ول��ي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، ما يس��هم في دعم 
هذه الش��ركات وضمان استدامة مشاريعها 

تحقيقًا لألهداف المنشودة.
وأشاد بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل الب��الد المفدى، بإطالق حزمة 
مالي��ة واقتصادية للتعامل مع انعكاس��ات 
جائحة في��روس كورونا حفاظ��ًا على جهود 
التنمية المس��تدامة، وقرار مجل��س الوزراء 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء بإعادة فتح ب��اب الطلبات لصندوق 
الس��يولة م��ع التركي��ز عل��ى المؤسس��ات 

الصغيرة والمتوسطة. 
وق��ال الوزي��ر: »إن ق��رار إع��ادة فتح باب 
الطلبات لصندوق الس��يولة، يأتي تأكيدًا 

لم��ا توليه القي��ادة من ح��رٍص واهتمام 
بمواصلة تس��خير كافة اإلمكان��ات للحد 

من تداعيات جائح��ة فيروس كورونا على 
مختل��ف القطاعات الحيوي��ة في المملكة 

بما يس��هم في تحفيز بيئة ريادة األعمال 
وتعزيز النمو االقتصادي ومواصلة مسيرة 

النماء واالزدهار«.
ج��اء ذل��ك ل��دى اجتماع��ه أمس م��ع وزير 
الصناع��ة والتجارة والس��ياحة زايد الزياني، 
العم��ل  صن��دوق  إدارة  مجل��س  ورئي��س 
»تمكين« الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، 
ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير 
ن��اس، ورئي��س مجلس إدارة بن��ك البحرين 
الوطن��ي ف��اروق المؤي��د، ورئي��س مجلس 
إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، 
ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي 
الدكت��ور عص��ام فخ��رو، ورئي��س مجل��س 
إدارة بنك البحرين للتنمي��ة خالد الرميحي، 
والرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية، حيث 
أع��رب عن ش��كره وتقديره لكاف��ة الجهات 
على دعمها ومواصلتها العمل بروح الفريق 
الواحد لبلوغ األهداف المنش��ودة في أس��رع 

وقت ممكن.
ونوه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق 
من إنج��ازات نتاج الجه��ود الوطنية بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء والت��ي تصب ف��ي مصلحة 
الوط��ن والحفاظ على صحة وس��المة كافة 

المواطنين والمقيمين في المملكة.

 مواصلة تسخير كافة اإلمكانات للحد من تداعيات الجائحة

تنفيذًا للتوجيهات الملكية وقرار مجلس الوزراء.. وزير المالية:

إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مطلع يوليو المقبل

خالل مشاركته متحدثًا رئيسًا في البرنامج اإلذاعي »نوافذ على المستقبل«

 ميرزا: 820 مليار دوالر استثمارات العالم 
في مجاالت الطاقة المتجددة بحلول 2020

الطاق��ة  هيئ��ة  رئي��س  ق��ال 
الدكتور عبدالحس��ين  المس��تدامة 
مي��رزا إن االس��تثمار ف��ي مج��االت 
الطاقة  وكف��اءة  المتجددة  الطاقة 
وزي��ادة مس��اهمتهما ف��ي المزيج 
االقتص��ادي والركب التنموي أصبح 
أكث��ر حتمي��ة ف��ي ظ��ل الظ��روف 
الراهن��ة، حيث بلغت االس��تثمارات 
العالمية ف��ي عام 2020 مبلغ 820 
ملي��ار دوالر ومن المتوقع أن ترتفع 
إل��ي 2 تريليون دوالر بحلول 2023، 
التي تف��رض عل��ى ال��دول أهمية 
البحث واالس��تثمار في الحلول التي 
تحقق النماء ضمن إطار االستدامة 
عل��ى كافة األصع��دة، والعمل على 
خف��ض األث��ر الكربون��ي لمختل��ف 
القطاعات، مش��يرًا إل��ى أن الظروف 
عمل��ت  الجائح��ة  فرضته��ا  الت��ي 
عل��ى إتاحة منظ��ور فري��د ومتميز 
لمعطيات هامة وأساس��ية البد من 
دراستها وأخذها بعين االعتبار في 
وض��ع االس��تراتيجيات االقتصادية 
لكاف��ة دول المنطق��ة لمرحل��ة ما 
بع��د جائح��ة كورون��ا، وعل��ى وجه 
والتح��ركات  األنم��اط  الخص��وص 
االقتصادية ومدى مرونة االقتصاد 
عل��ى إث��ر الجائحة من خ��الل حصر 
التي يرصدها  التجارب والمعطيات 

ذوو الخبرة واالختصاص.
وأضاف، خالل مشاركته في البرنامج 

األس��بوعي اإلذاع��ي »نواف��ذ عل��ى 
المس��تقبل« باس��تضافة المذيعة 
سبيكة الش��ّحي، أن هناك اآلن مثاًل 
س��بع دول لديها هدف الوصول إلى 
100% م��ن الطاقة النظيفة وهناك 
دول مثل بريطانيا وهولندا وألمانيا 
وفرنسا ستمنع استعمال الغازولين 
المركبات وتس��تبدل  والديزل ف��ي 
ذلك بالطاق��ة النظيفة في األعوام 
2030-2040 بينم��ا النروي��ج التي 
هي تنتج الطاقة اإلحفورية ستمنع 
اس��تخدام الغازولي��ن والدي��زل في 
المركب��ات بحل��ول 2025 أي بع��د 
اربع س��نوات، الفتًا إلى أن ذلك يدل 
عل��ى أن وتيرة التح��ول إلى الطاقة 
النظيف��ة بدأت تتس��ارع في اآلونة 

األخيرة.

 وخالل اس��تضافته متحدثًا رئيس��ًا 
رفع ميرزا الش��كر والتقدير للقيادة 
الرش��يدة عل��ى االهتم��ام والدعم 
الهيئ��ة  تلق��اه  ال��ذي  الالمح��دود 
م��ن قبله��م، وال��ذي ينطل��ق م��ن 
االس��تدامة  لتحقيق  القيادة  حرص 
والتط��ور  النهض��ة  لمس��يرة 
الهام  للمملك��ة، وإيمانها بال��دور 
المس��تدامة  للطاق��ة  والمح��وري 
ف��ي تحقيق ذلك، حي��ث ناقش أبرز 
مالمح اس��تراتيجيات هيئة الطاقة 
بقط��اع  للنه��وض  المس��تدامة 
الطاقة المستدامة وزيادة إسهامه 
في تنويع الركائز التنموية وتحقيق 
ش��موليتها وديمومته��ا، والجهود 
الت��ي تبذلها الهيئ��ة بالتعاون مع 
ال��وزارات والجه��ات المعنية لدعم 
منظومة العمل الوطني واإلس��هام 
ف��ي تحقي��ق االلتزام��ات الوطني��ة 
للمملكة تجاه الرؤي��ة االقتصادية 
اإلقليمي��ة  وااللتزام��ات   ،2030
والعالمي��ة مث��ل اتفاقي��ة باريس 
للتصدي للتغي��ر المناخي واتفاقية 
األم��م المتح��دة أله��داف التنمية 
المس��تدامة، إيمانًا بأهمية تكامل 
الجه��ود الوطني��ة ووح��دة الهدف، 
وتط��رق إلى الخط��ط والطموحات 
الت��ي تتطل��ع الهيئة عل��ى العمل 
عليه��ا لمس��تقبل واعد ومس��تدام 

للطاقة في المملكة. 

وتط��رق ف��ي النق��اش إل��ى جهود 
العالق��ات  بن��اء  ف��ي  الهيئ��ة 
والعالمي��ة  الدولي��ة  والش��راكات 
الهامة، واكتس��اب الخبرات وجلبها 
وصياغتها بما يتس��ق ويتناسب مع 
المعطيات والتحديات في المملكة، 
واالط����الع على آخ���ر الدراس�����ات 
واالس������تراتيجي���ات  والتقني����ات 
المثب��ت جدواها لالس��تفادة منها، 
مؤكدًا ح��رص الهيئة على بناء دور 
الف��رد ف��ي المجتمع وإش��راكه في 
المسؤولية وتمكينه من االستفادة 
الخط��ط  م��ن  المكتس��بات  م��ن 
واالستراتيجيات والشراكات الهامة، 
ومن أهم هذه المكتس��بات تمكين 
الف��رد م��ن الحصول عل��ى خدمات 
بمعايير عالمية بأقل كلفة ممكنة، 
وخبرات��ه  الف��رد  ق��درات  وتنمي��ة 
لمواكبة التط��ورات المهنية وطرح 
البرام��ج االختصاصية التي تتيح له 
فرصة منافسة الخبرات العالمية في 
ه��ذه المجاالت الهام��ة والمحورية 
لتحقي��ق الش��مولية واالس��تدامة، 
لإلش��ادة  الفرص��ة  منته��زًا 
بالجه��ود التي يبذله��ا اإلعالميون 
والصحفيون ف��ي المملكة في دعم 
جه��ود كاف��ة ال��وزارات والجه��ات 
الحكومي��ة، وزيادة الوعي بما تقوم 
به من جه��ود وتقدمه من خدمات 

بشفافية وموضوعية تامة.

د. عبدالحسين ميرزا

سفير البحرين بلندن: مؤشرات 
إيجابية نحو مرحلة التعافي 

باإلقبال على التطعيمات

أكد س��فير مملكة البحري��ن بالمملكة المتحدة الش��يخ فواز 
ب��ن محمد آل خليف��ة أن مرحلة التعافي م��ن فيروس كورونا 
)كوفيد19( واضح��ة من خالل التطعيمات التي س��تحقق بال 
شك التخفيف من حدة اإلصابة بالفيروس باإلضافة إلى عودة 
االنتع��اش االقتصادي مرة أخ��رى. جاء ذلك خالل اس��تقباله 
الثالثاء النائب أحمد الس��لوم في مقر سفارة البحرين بلندن، 
حيث ثمن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
بتطعيم المواطنين الموجودين في الخارج، مبينا أن السفارة 
تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية وتقديم الرعاية الصحية 
لجميع البحرينين في المملكة المتحدة. وأش��اد بالجهود التي 
يبذلها النائب أحمد السلوم، مؤكدًا أهمية التنسيق والتواصل 
المش��ترك في دع��م عجلة التع��اون االقتص��ادي مع مجلس 
النواب بم��ا يعود بالنفع عليهما في الدف��ع قدما نحو المزيد 
م��ن النجاحات وتحقيق العوائ��د االقتصادية للبلدين، مؤكدا 
أهمي��ة التواصل بين أعضاء مجل��س النواب مع نظرائهم في 
الخ��ارج لتفعيل وتعزيز التعاون المش��ترك بكافة المجاالت. 
وأك��د أن جائحة كورونا )كوفيد�19(، فرضت إجراءات احترازية 
من الدول في سعيها المتواصل نحو تحقيق السالمة والصحة 

للجميع.
ون��وه بالجه��ود المبذولة م��ن قبل مجلس الن��واب من خالل 
الدور التش��ريعي والرقابي والذي يس��هم في عملية التنمية 
والمساندة المشتركة مع السلطة التنفيذية نحو عملية البناء 

والتقدم. 
م��ن جانبه، ثمن الس��لوم الدور الكبير التي تقوم به س��فارة 
مملكة البحرين في المملكة المتحدة بقيادة الش��يخ فواز بن 
محمد آل خليفة والعمل الدؤوب والمس��تمر في رعاية الطلبة 
والطالب��ات الموجودين وتقدي��م الدعم الالزم لهم، مش��يدًا 
بتنس��يق الس��فارة لدعم التواصل بين أعضاء مجلس النواب 
البحرين��ي ونظرائهم في المملكة المتحدة لما له من أهمية 

في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

 البحرين تترأس اجتماعًا 
 خليجيًا بالكويت لتعزيز 

العمل المشترك
بحث االجتماع التنس��يقي الثاني لسفراء دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية المعتمدين لدى دولة الكويت الشقيقة، 
الذي ترأس��ه س��فير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صالح 
عل��ي المالك��ي، تعزيز العم��ل الخليجي المش��ترك فيما بين 
الدول األش��قاء، كما ثمن أصحاب السمو والس��فراء التعاون 
الكبي��ر الذي يحظون به من قب��ل وزارة خارجية دولة الكويت 
الش��قيقة، والذي يس��هم في تعزيز العمل المشترك. ويأتي 
هذا االجتم��اع في إطار تب��ادل اآلراء وتنس��يق المواقف التي 

تصب في القضايا والمصالح المشتركة لهم.
وش��ارك في االجتماع، كل من س��فير دولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة لدى الكويت الدكتور مطر النيادي، وس��فير المملكة 
العربية الس��عودية لدى الكويت وعميد الس��لك الدبلوماسي 
س��مو األمير س��لطان بن س��عد بن خالد آل س��عود، وسفير 
س��لطنة عمان لدى الكويت الدكت��ور صالح الخروصي، ونائب 
س��فير دولة قطر لدى الكويت الوزير المفوض محمد العنزي، 
ونائ��ب مس��اعد وزي��ر الخارجي��ة الكويتية لش��ؤون مجلس 

التعاون الوزير المفوض عبداهلل الموعد.

مصطفى السيد رئيسًا لـ»الصحة والسالمة« بالتزكية
أعلنت جمعي��ة الصحة والس��المة البحرينية، خالل عقدها 
اجتماعها العمومي االعتيادي عبر الفضاء اإللكتروني، عن 
انتخاب الدكتور مصطفى السيد رئيسًا للجمعية بالتزكية، 
حي��ث تضمن ج��دول األعم��ال كلم��ة لرئي��س الجمعية، 
والتقري��ر األدب��ي، والتقري��ر المال��ي وإج��راء االنتخابات 

التكميلية الختيار مجلس اإلدارة الجديد.
 وتقدم الس��يد بالش��كر الجزيل لألعض��اء وأعضاء مجلس 
اإلدارة عل��ى جهوده��م المبذول��ة التي جعل��ت الجمعية 
نش��طة بحيث تس��اهم في مس��اعدة المملكة في الجهود 
ف��ي التقليل من اآلثار التي خلفتها جائحة كورونا وتقديم 
الدعم ال��الزم لتوعية المواطنين بأهمي��ة المحافظة على 
الصحة والس��المة. وتم خالل االجتماع استعراض التقرير 
األدب��ي حول أنش��طة وبرام��ج الجمعية ومن ث��م التقرير 
المالي حيث اطمأن األعض��اء على الوضع المالي للجمعية 

رغ��م تحديات الجائحة خ��الل هذين العامي��ن، وبعده تم 
االتفاق على توزيع المناصب وذلك على النحو اآلتي:

ياسر العباس��ي نائبًا للرئيس، فيما حظيت مها آل شهاب 
بمنص��ب أمين الس��ر، ليك��ون منصب األمي��ن المالي من 
نصيب نضال البناء وش��غل حس��ن العرادي منصب رئيس 
العالق��ات العام��ة، وأحمد عباس رئيس��ًا للجنة اإلعالمية، 
وجمال الش��اووش رئيس��ًا للجن��ة الفني��ة، وكل من ناصر 
العال��ي ومحم��د العيس��ى عضوين ف��ي مجل��س اإلدارة، 
وسيتم تشكيل اللجان المساندة في اجتماع الحق. كما تم 
خ��الل االجتماع االتفاق على عدة توصيات أبرزها أن تقوم 
اللجان العامل��ة بإعداد تصوراتها حول خططها وبرامجها 
اإلس��تراتيجية، ومنها التركيز على مواصلة تنفيذ برنامج 
مس��عف لكل منزل لعرضه��ا على المجلس ف��ي اجتماعه 

د. مصطفى السيدالمقبل لدراستها وإقرارها.

 »الصحة«: حمالت تفتيشية 
شملت 198 مطعمًا ومقهى ومخالفة 31

واصلت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة زياراتها 
التفتيشية لمتابعة التزام المنشآت باالشتراطات 
الصحية والقرارات األخي��رة المنصوص عليها، وقد 
قام مفتشو قسم مراقبة األغذية الثالثاء الماضي، 
بزي��ارة تفتيش��ية ش��ملت 198 مطعم��ًا ومقهى 
يقدم أطعمة ومش��روبات، ت��م خاللها مخالفة 31 
منه��ا، حيث تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة هذه 

المطاعم للجهات القانونية.
وبين��ت الوزارة أنه نظ��رًا لمخالفة تل��ك المطاعم 
لإلج��راءات واالش��تراطات التنظيمي��ة المنصوص 
عليها في القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2020 بشأن 
االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم 
والمقاه��ي الحتواء ومنع انتش��ار في��روس كورونا 

)كوفيد 19(، ورصد مخالف��ات للتعليمات الصادرة 
بهذا الش��أن، تم تطبيق القواني��ن حيال المطاعم 
المخالف��ة، ولفتت الوزارة إل��ى أن مأموري الضبط 
القضائي قاموا بضبط المخالفات واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة. وقالت وزارة الصحة إنه خالل زيارات مساء 
يوم أمس تم تكثيف التوعية باإلجراءات االحترازية 
والقرارات والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفي��روس كورون��ا والجهات ذات 
الصل��ة، والتأكد من تطبيق ه��ذه المطاعم لكافة 

اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية.
وخ��الل الزي��ارات التفتيش��ية ت��م تنبي��ه بع��ض 
المحالت ممن لوحظ لديهم قصور في آلية تطبيق 
بع��ض اإلجراءات والتي هي قابل��ة للتصحيح، فتم 

تصحيحها في الحال من قبل أصحاب تلك المحال.
 ودع��ت الصح��ة العام��ة الجمي��ع إل��ى مواصل��ة 
العالي��ة،  المس��ؤولية  ب��روح  والتحل��ي  االلت��زام 
واإلبالغ الف��وري عن أي مخالف��ات أو تجاوزات يتم 
رصدها، موضحة أن ه��ذه الخطوات المهمة تأتي 
لتأمين الصح��ة العامة وللتحقق من التزام األفراد 
وأصحاب المطاع��م والمقاهي وبقية المحالت ذات 
العالق��ة بالصحة العام��ة باإلج��راءات االحترازية 
واالشتراطات الصحية الواجب تطبيقها، وهو األمر 
ال��ذي يعد مرتك��زًا هامًا للحد من انتش��ار فيروس 
كورونا، حيث تتواصل الزيارات الميدانية ويتم بذل 
أقصى الجه��ود واتخاذ اإلج��راءات الالزمة لضمان 

صحة وسالمة الجميع.



كش��فت رئيس��ة فريق عمل تنفي��ذ خطة مش��روع تحليل 
الجينوم، ومش��رفة مش��روع مركز الجينوم الوطني، ورئيس 
مختب��رات الصحة العام��ة، أمجاد غانم، أن��ه »من الخطط 
االس��تراتيجية للمرك��ز جمع أكبر عدد ممك��ن من العينات 
م��ن المجتمع البحريني وتصنيفها جينيًا، وتحديد الطفرات 
الوراثي��ة التي يحتمل ارتباطها ببع��ض األمراض المزمنة 
والوراثي��ة وتدريب الك��وادر البحرينية من أطب��اء وتقنيين 
للعمل في هذا المشروع«، مضيفة أنه »من المتوقع تجميع 
20 ألف عينة »جينوم بشري« بنهاية العام الجاري«، منوهة 
إلى أنه »تتم حاليا توس��عة مركز الجينوم لعمل الدراسات 
محليًا وعدم االعتماد على الجهات الخارجية، وبالتالي نطور 

الكوادر المحلية لتحليل الجينوم في البحرين قريبًا«.
وأضاف��ت في حوار خّص��ت به »الوطن« أن��ه »تم تحليل 6 
آالف عينة جينوم لفيروس كورونا )كوفيد19(، بينها 4 آالف 
بالداخل بنسبة 60%، وألفين بالخارج بنسبة 40%«، مشيرة 
إلى »توسعة مركز الجينوم الوطني في إدارة الصحة العامة 

بوزارة الصحة«.
وذكرت أن »من أه��داف المركز تحديد األم��راض الوراثية 
المنتشرة والنادرة بين أفراد المجتمع البحريني لدراستها، 
والكش��ف عن التركيبة الوراثية للش��خص لتحس��ين طرق 
العالج، وإنشاء منظومة معلوماتية مرجعية وقاعدة بيانات 
وراثية متكاملة للمجتمع البحريني تسهم في تحديد مدى 
انتش��ار األم��راض الوراثية بي��ن فئات المجتم��ع للحد من 
انتش��ارها في األجيال المقبلة«، مبين��ة أن »مركز الجينوم 

الوطني يعكف على دراسة 16 مرضًا نادرًا في البحرين«.
ث��ت أمج��اد غانم ع��ن »وج��ود تعاون وتنس��يق مع  وتحدَّ
جامعة هارفرد إلعداد دراسة مبدئية عن التغيرات الجينية 
الموج��ودة في المجتم��ع البحرين��ي، ومعرفة المس��ببات 
الجينية لألم��راض الوراثي��ة المختلفة، وتوس��عة الطاقة 
االس��تيعابية لمركز الجينوم الوطني، ذلك من خالل توفير 
أح��دث التقني��ات ذات الج��ودة العالي��ة وتدري��ب الكوادر 
البحرينية من خالل المؤسس��ات العريق��ة في هذا المجال 
وتوفير بنك حي��وي للبحرين«. وفيما يلي تفاصيل أكثر في 

الحوار:
هل من نبذة عن مركز الجينوم الوطني؟

- م��ن منطلق ح��رص الحكوم��ة على رفع ج��ودة الخدمات 
الصحي��ة والوقاية من األم��راض- وبصفة خاصة األمراض 
الوراثية والمس��تعصية والفتاكة- وأخذًا بأحدث األساليب 
العلمي��ة المبتك��رة، ولدت فكرة إنش��اء مرك��ز متخصص 
لتحلي��ل الجينات، حيث قامت وزارة الصحة باتخاذ الخطوات 
واإلج��راءات الالزمة إلنش��اء المركز ويهدف هذا المش��روع 
الوطني إلى توفير فرص حياة صحية أفضل لألجيال القادمة، 
وتحس��ين ف��رص العالج ورف��ع ج��ودة الخدم��ات الصحية 
والوقاية من األمراض لألجيال الحالية، وذلك بتوفير قاعدة 
بيانات للحمض النووي للش��عب البحريني، وتس��هم قراءة 
هذه البيانات وتحليلها بش��كل كبير في تحس��ين تشخيص 
األمراض واالكتشاف المبكر لها، بل ومدى قابلية األشخاص 
لإلصابة بها، كما تسهم في الوقاية من األمراض الوراثية 
وتطوير أدوية فعالة لعالجها، مما يساعد على توفير حياة 
صحي��ة ووقاي��ة من األم��راض لألجيال الحالي��ة والقادمة، 

ويرفع من شأن مملكتنا الغالية.
هل من نبذة عن الجينوم؟

- الجين��وم ه��و مجموعة كامل��ة من المعلوم��ات الوراثية 
الموج��ودة في الحمض الن��ووي ويحتوي عل��ى 20 إلى 25 
أل��ف جين موروث موجود في ن��واة الخلية مرتب على هيئة 
23 زوجًا من الكروموس��ومات. ويحتوي جسم اإلنسان على 
باليي��ن م��ن الخاليا وهي البني��ة األساس��ية لجميع أعضاء 
الجس��م، وكل خلية تحتوي على نواة، في داخل النواة سجل 
كام��ل لجمي��ع الصفات الوراثية المش��فرة لهذا اإلنس��ان، 
هذا الس��جل يطلق عليه علميًا )الجينوم(. ويهدف مش��روع 
الجينوم البحريني لدراس��ة التكوينية الجينية للس��كان في 
البحرين لمعرفة المزي��د عن العوامل الوراثية التي تجعل 
من س��كان البحرين عرضة إلمراض معينة. كما سيساهم 
المش��روع ف��ي ابتكار ط��رق تش��خيصية و أدوية تناس��ب 
التركيب��ة الجيني��ة لكل فرد على حدة فيما يس��مى بالطب 

الشخصي.
هل لنا أن نتطرق إلى الهدف من إنشاء المركز؟

تتمثَّل أهداف إنشاء المركز في التالي:
-تحدي��د األمراض الوراثية المنتش��رة والن��ادرة بين أفراد 

المجتمع البحريني لدراستها.
-تحليل عين��ات المجتم��ع البحريني وفقًا ألعل��ى المعايير 

الدولية في هذا المجال.
-تأهي��ل وتدري��ب الك��وادر الوطني��ة البحري��ة ف��ي مجال 

التصنيف الجيني وتحليل البيانات الوراثية.
-إج��راء التصنيف الجيني للكش��ف عن االس��تعداد الوراثي 

للفرد وعائلته للتعرف على المتغيرات المس��ببة لألمراض 
الوراثية واحتمالية ظهورها.

- الكش��ف عن التركيبة الوراثية للش��خص لتحس��ين طرق 
العالج وتحدي��د االس��تجابة والجرعات العالجي��ة لألدوية 

المختلفة.
- إنشاء منظومة معلوماتية مرجعية وقاعدة بيانات وراثية 
متكاملة للمجتمع البحريني تسهم في تحديد مدى انتشار 
األم��راض الوراثية بين فئات المجتمع للحد من انتش��ارها 

في األجيال المقبلة.
- إعداد ونش��ر البحوث المتعلقة باألنماط الجينية الوراثية 
بمملكة البحرين للمس��اهمة في قاعدة البيانات العالمية 

التي تعنى بتطوير العالجات الوراثية.
م��اذا عن الخطة االس��تراتيجية المرتقبة للمركز في العام 

الجاري؟
- جم��ع أكب��ر ع��دد ممك��ن م��ن العين��ات م��ن المجتمع 
البحرين��ي وتصنيفه��ا جيني��ًا وتحدي��د الطف��رات الوراثية 
التي يحتمل ارتباطه��ا ببعض األمراض المزمنة والوراثية 
وتدريب الك��وادر البحرينية من أطب��اء وتقنيين للعمل في 
هذا المش��روع. وتمت حاليًا توس��عة مرك��ز الجينوم لعمل 
الدراس��ات محلي��ًا وعدم االعتم��اد على الجه��ات الخارجية 
ونطلق عليها نح��ن »in house«، لتقوية القدرات المحلية 
للفحص واالعتماد الذاتي على تحليل العينات في البحرين، 
وبالتالي س��وف نط��ور الك��وادر المحلية لتحلي��ل الجينوم 
ف��ي البحرين، وذلك تزامن��ا وبموازاة مع ذلك، االس��تعانة 
بالخبرات الخارجية التي لها باع طويل في هذا المجال مثل 
جامع��ة هارفرد. والب��د أن نتطرق إلى الدع��م الال محدود 
من الحكومة بش��أن هذا المش��روع حي��ث حصلنا على دعم 
لوجس��تي ومعن��وي وتدري��ب خارج��ي بالرغم م��ن ظروف 
كورونا )كوفيد19(، حيث يخضع فريق العمل للتدريب حتى 

من خالل االتصال المرئي.
مه المركز منذ افتتاحه في عام 2019؟ ما أبرز ما قدَّ

- حت��ى اآلن ت��م تجمي��ع 9 آالف عينة جينوم بش��ري، ومن 
المؤمل تجميع 20 ألف عينة »جينوم بشري« بنهاية العام 
الجاري، كما أنه يجري العمل عل��ى تقوية الكوادر الوطنية 
لتحليل الجينوم البشري محليًا قريبًا. والبد أن نشير أنه في 
البداية تم إنجاز عدد من المهام والمتمثلة في اس��تكمال 
العدد المقرر للمرحلة األولى للمش��روع والبالغ 6000 عينة 

من ضمنها 2000 عينة للمصابين بأمراض نادرة وذويهم، 
و4000 عينة أخرى من المش��اركين اآلخرين. وتم اإلشراف 
على عدة دراس��ات متعلق��ة بجينوم )كوفي��د19(، وجينوم 

المصابين لمعرفة الجينات المتعلقة بشدة اإلصابة.
كم��ا يتم التعاون والتنس��يق م��ع جامعة هارف��رد إلعداد 
دراسة مبدئية عن التغيرات الجينية الموجودة في المجتمع 
البحريني، ومعرفة المس��ببات الجينية لألم��راض الوراثية 
المختلفة، وتوس��عة الطاقة االس��تيعابية لمركز الجينوم 
الوطني، ذلك من خالل توفي��ر أحدث التقنيات ذات الجودة 
العالية وتدري��ب الكوادر البحرينية من خالل المؤسس��ات 

العريقة في هذا المجال وتوفير بنك حيوي للبحرين.
كم عدد العينات التي يطمح المركز لجمعها، سواء بالنسبة 

لتسلسل األمراض النادرة أو لتسلسل عامة السكان؟
- يطمح المركز إلى تجميع 50 ألف عينة جينوم بشري خالل 

5 سنوات بمعدل 10 آالف عينة كل عام.
ما الجديد بش��أن تحليل الجينوم الخ��اص بفيروس كورونا 

)كوفيد19(؟
- تم إنجاز 4 آالف تحليل جينوم لفيروس كورونا )كوفيد19(، 
محلي��ًا، وألفي��ن خارجي��ًا، وبالتالي تم تحلي��ل 6 آالف عينة 

جينوم لفيروس كورونا بالداخل والخارج.
هل لنا أن نتطرق إلى مختبر الجينوم وأقسامه؟

- ينقسم مختبر الجينوم إلى 3 أقسام رئيسة:
1- قسم البنك الحيوي.

2- قسم التصنيف الجيني.
3- قسم التحليل البياني وتحديد الطفرات الوراثية.

ما هو البنك الحيوي؟
- البن��ك الحي��وي هو م��كان مؤهل م��ن الناحي��ة العلمية 
لتخزي��ن العين��ات الحيوي��ة، كالحمض النووي واألنس��جة 
بغرض دراس��تها مس��تقباًل. وبالتالي هو يعد مس��تودعا 
لتخزين عينات من الجس��م سواء كانت عينات من األنسجة، 
نخ��اع عظم��ي أو دم أو غيره��ا، باإلضاف��ة إل��ى معلومات 
ديموجرافية وإكلينيكية. وتم إنشاء البنك الحيوي في مجمع 
الس��لمانية الطبية التابع لوزارة الصحة ليكون مركزا رائدًا 
في المنطق��ة في توفير منص��ة تفاعلية لتوفي��ر العينات 
الالزم��ة إلجراء الدراس��ات والبح��وث. والجدي��ر بالذكر أنه 
تتم حاليًا توس��عة مركز الجين��وم الوطني في إدارة الصحة 

العامة بوزارة الصحة.

ماذا عن قسم التصنيف الجيني؟
- يت��م التصنيف الجيني على حس��ب ما يتم تصنيفه عالميًا 
م��ن خالل برامج متخصصة نتمك��ن من خاللها من معرفة 
الصنف الجيني، وبالتالي هي عملية التسلس��ل الجيني داخل 

األجهزة وهو قسم ومختبر لتحليل الجين وتصنيفه.
وماذا عن قسم التحليل البياني وتحديد الطفرات الوراثية.

- نتمك��ن من خالله م��ن الحصول عل��ى المعلومات والتي 
أنتجته��ا األجه��زة وربما تك��ون مبهمة وغي��ر معروفة أو 
معلومة لدى اإلنسان العادي، وبالتالي هي تسلسالت جينية 
نقوم بوضعها ف��ي برامج متخصص��ة، متصلة بمعلومات 
شاس��عة، م��ن خالل برام��ج التحلي��ل والتصني��ف، ومن ثم 
يت��م التحليل في تلك البرامج ويعط��ي الصنف الجيني، على 
س��بيل المثال، لون العين زرقاء، وكل برنامج يختص بشيء 
معين، فعلى سبيل المثال، يمكننا الكشف عن مرض معين 
ومدى االس��تعداد الجيني لإلصابة به والعالج المناسب له، 
وبالتالي هي عبارة عن برامج متخصصة لتحليل المعلومات 

التي تنتجها األجهزة بعد التصنيف الجيني.
هل تم اس��تكمال جمع ع��دد العينات المطلوبة لمش��روع 

الجينوم البحريني؟
- ت��م البدء بجم��ع العينات المطلوبة، وفي طور اس��تكمال 
بقي��ة العين��ات حس��ب الخط��ة الزمني��ة الموضوع��ة لهذا 

المشروع.
ه��ل المش��روع يتعلق بالمواطني��ن والمقيمي��ن أم يخص 

المواطنين فقط؟
- يخت��ص المش��روع بالمواطني��ن ف��ي مراحل��ه األول��ى، 
وق��د يش��مل المقيمي��ن بما يتناس��ب مع الرؤي��ة والخطة 

االستراتيجية للمشروع.
كيف يمك��ن للراغبين إجراء الفحوص��ات؟ وهل هناك نقاط 

لجمع عينات الدم؟ وفي أي مكان يتم ذلك؟
- من خالل مراكز الفحص المعتمدة، والتي سيحددها فريق 
عم��ل تنفيذ مش��روع الجين��وم قريبًا في المواقع الرس��مية 

ومواقع التواصل االجتماعي.
هل يمكن للمتطوعين المشاركة في المشروع؟

- نع��م، المش��اركة تطوعي��ة في ه��ذا البرنام��ج. وقد تم 
إطالق الحملة التطوعية في المراكز الصحية، حيث تش��مل 
الحمل��ة جميع البحرينيين الذين يرغبون في المش��اركة في 
هذه الدراسة المتعلقة بالجينوم البحريني، وبالتالي العمر 

مفتوح، الستقطاب جميع الفئات.
هل من المقرر إدراج حديثي الوالدة ضمن المشروع؟ وكيف 

سيتم ذلك؟ وكم نسبتهم مقارنة بالعدد الكلي؟
- سيتم البحث في آلية إدراج حديثي الوالدة ضمن المشروع 
خالل مراحله المتقدمة، في حين يس��مح بمشاركة األطفال 
من سن 3 سنوات بالمشاركة في المشروع شريطة موافقة 
ولي األمر بحسب القوانين والتشريعات في مملكة البحرين.

م��ا أبرز مجاالت التعاون واالتفاقيات التي تم توقيعها بين 
المركز والجامعات العالمية؟

- تح��رص المملك��ة عل��ى التع��اون مع المؤسس��ات ذات 
الخب��رات المتقدمة في مجال التش��خيص والعالج الجيني، 
ذلك لتحقيق حي��اه صحية أفضل للمواطني��ن والمقيمين، 
وتم التعاون والتنس��يق مع جامعة هارفرد إلعداد دراس��ة 
مبدئية ع��ن التغي��رات الجيني��ة الموجودة ف��ي المجتمع 
البحرين��ي ومعرفة المس��ببات الجينية لألم��راض الوراثية 

المختلفة.
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توسعة مركز الجينوم الوطني في إدارة الصحة العامة

التعاون مع جامعة »هارفرد« لدراسة التغيرات الجينية بالبحرين

 تحليل 6 آالف عينة جينوم لـ»كورونا« بينها 4 آالف بالداخل بنسبة ٪60

تحليل عينات المجتمع البحريني وفقًا ألعلى المعايير الدولية

إجراء التصنيف الجيني للكشف عن االستعداد الوراثي للفرد وعائلته

»الجينوم الوطني« يدرس 16 مرضًا نادرًا في البحرين

إنشاء منظومة معلوماتية وقاعدة بيانات وراثية متكاملة للبحرينيين

انطالق الحملة الوطنية بالمراكز الصحية الستقطاب جميع البحرينيين

تحليل العينات في البحرين قريبًا وتحديد األمراض الوراثية والنادرة محليًا

 أمجاد غانم لـ                 : تجميع
20 ألف عينة »جينوم بشري« بنهاية العام

مختبر مركز الجينوم الوطني في إدارة الصحة العامة بالوزارة

أمجاد غانم خالل حوارها مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

مشرفة مركز الجينوم الوطني ورئيسة فريق العمل
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المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنت 
محمـــد آل خليفـــة فـــي مكتبها أمس 
توثيـــق  خبـــراء  فريـــق  األربعـــاء 
المواقـــع األثرية بقيادة  األمين العام 
للمجلـــس  العـــام  األميـــن  للمجلـــس 
 )ICOMOS( الدولي لآلثـــار والمواقع
رينـــاودو،  فولفيـــو  البروفيســـور 
وبالتعـــاون مـــع أونـــا ڤيليكس وهي 
خبيـــرة حفظ التراث مـــن معهد علم 
اآلثـــار بجامعـــة كليـــة لنـــدن وعضـــو 
الدولـــي  بالمجلـــس  اإلدارة  مجلـــس 
لآلثار والمواقع )ICOMOS(، إضافة 
إلى عدد من الخبراء واألســـاتذة من 
جامعة العلوم التطبيقية في تورينو 
المشـــروع  هـــذا  ويأتـــي  بإيطاليـــا. 
اإلقليمـــي  المركـــز  مـــع  بالتعـــاون 
العربـــي للتـــراث العالمـــي مـــن أجـــل 

توثيق القـــاع التاريخية في مملكة 
البحرين، وهـــي موقع قلعة البحرين 
المســـجل على قائمة التراث العالمي 
لمنظمـــة اليونيســـكو، قلعـــة الشـــيخ 
ســـلمان بـــن أحمـــد الفاتـــح بالرفـــاع، 

قلعة بوماهر وقلعة عراد بالمحّرق.
وأكـــدت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد 
آل خليفـــة أهميـــة توثيـــق المواقـــع 
البحريـــن  فـــي  والقـــاع  التاريخيـــة 
والتـــي تعكس غنـــى تاريـــخ وثقافة 
المملكـــة وما مـــر عليها من حضارات 
اإلنســـاني،  للقـــاء  مراكـــز  كانـــت 
موضحة أن التعاون مع فريق توثيق 
المواقع األثرية بقيادة البروفيســـور 
ريناودو سيســـاهم فـــي تعزيز جهود 
الحفـــاظ علـــى هـــذه المواقـــع لتكون 
روافد للتنمية المســـتدامة واالرتقاء 

بالمجتمع المحلي.

“الثقافة”: تعاون مع خبراء دوليين لتوثيق القالع

المنامة - وزارة الداخلية

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  تـــرأس 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة،  الشـــيخ راشـــد 
أمس، اجتمـــاع اللجنة الوطنيـــة لمكافحة 
المخـــدرات، بحضـــور عـــدد مـــن الـــوزراء 
وممثلـــي المؤسســـات الحكومية األعضاء 

باللجنة.
الوزيـــر  رحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
باألعضـــاء، مشـــيدا بدورهم ومـــا يقومون 
مواجهـــة  فـــي  ومتابعـــة  جهـــود  مـــن  بـــه 
التحديـــات لمكافحـــة المخـــدرات وحماية 
تقديـــره  عـــن  معربـــا  والشـــباب،  النـــشء 
للتعاون والتنســـيق بين مختلـــف الجهات 
ودور  المدنـــي،  المجتمـــع  ومؤسســـات 
اإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلة الجنائية 
مـــن خـــال إدارة مكافحـــة المخدرات في 

القانـــون  إنفـــاذ  فـــي  النهـــوض بواجباتهـــا 
وتقديم التوعية الازمة.

وبحثـــت اللجنـــة عـــددا مـــن الموضوعات 
المدرجـــة علـــى جـــدول األعمـــال، ومنهـــا 
إيجـــاز عن إعـــادة تخصيـــص قطعة أرض 
لبناء مستشـــفى عاج اإلدمان، والدراسة 
للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  قدمتهـــا  التـــي 
واألدلـــة الجنائية عن أهمية وضع تشـــريع 
يجـــرم تعاطـــي الحـــدث للمـــواد الطيـــارة، 
لخطورتها وأضرارهـــا الصحية وتأثيراتها 
علـــى المظهـــر الســـلوكي للحـــدث، حيـــث 
أحالـــت اللجنـــة الوطنيـــة الموضـــوع إلـــى 

اللجنة القانونية لدراسته.
واســـتعرض االجتماع األهـــداف المرحلية 
المخـــدرات  لمكافحـــة  الوطنيـــة  للخطـــة 
والمؤثرات العقلية في إصدارها الثاني، إذ 

أكـــد وزير الداخلية أهمية تســـليط الضوء 
علـــى مبـــادرات الخطـــة والنجاحـــات التي 
حققتهـــا وقيـــاس نســـبة تفاعـــل الجمهور 
معهـــا، مشـــيرا إلى أهميـــة تعميـــم النتائج 
التـــي تم تحقيقها مـــن خال إعداد برامج 
خاصة ومواد إعامية في وسائل اإلعام 

المختلفة.
كمـــا اطلعـــت اللجنـــة علـــى إيجـــاز قدمـــه 
محافـــظ العاصمـــة رئيـــس لجنـــة برنامـــج 
عـــن  “معـــا”،  واإلدمـــان  العنـــف  مكافحـــة 
ضوابط عمليـــة بيع الســـجائر اإللكترونية 
ومنتجاتهـــا. وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــارت 
وزيـــرة الصحـــة إلـــى التنســـيق القائـــم مع 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
باالشـــتراطات  الخاصـــة  اللوائـــح  لوضـــع 
المنظمة لعملية استيراد وتداول السجائر 

اإللكترونية. 
فيمـــا تطـــرق رئيـــس برنامـــج “معـــا” إلـــى 
للبرنامـــج  االفتراضـــي  المعـــرض  إطـــاق 
وموقع البرنامج اإللكتروني الذي يشـــتمل 
على المناهج التعليمية المخصصة للطلبة. 
ووجـــه وزير الداخليـــة إلى ضـــرورة إبراز 

مكافحـــة  فـــي  الوطنيـــة  الجهـــود  جميـــع 
المخـــدرات علـــى المســـتوى الخارجي من 
المختلفـــة  اللغـــات  إلـــى  ترجمتهـــا  خـــال 
وتعميمهـــا مـــن قبل وزارة شـــؤون اإلعام 
ومركز االتصال الوطني وســـفارات مملكة 

البحرين في الخارج.

من جانبـــه، أوضح وزير العدل والشـــؤون 
المخـــدرات  أن  واألوقـــاف  اإلســـامية 
تعـــد مـــن أخطـــر المشـــكات االجتماعيـــة 
والصحية التي تواجـــه العالم أجمع، األمر 
تحديـــث  فـــي  االســـتمرار  يتطلـــب  الـــذي 
القوانيـــن والعقوبـــات لتتماشـــى مع تطور 

الجريمة.
للنيابـــة  مقتـــرح  علـــى  اللجنـــة  واطلعـــت 
العامة عن تعديل جداول المواد المخدرة 
والمؤثـــرات العقليـــة، حيـــث أعـــرب وزيـــر 
الداخلية عن شـــكره وتقديره للنائب العام 
علـــى اهتمامـــه ودوره البارز فـــي تحديث 
األنظمـــة والقوانين المتعلقة بمواجهة آفة 
المخدرات والقضاء عليها من أجل حماية 

أبناء الوطن.

ــارة ــواد الطيـ ــدث للمـ ــي الحـ ــرم تعاطـ ــريع يجـ ــع تشـ ــث وضـ ــدرات” تبحـ ــة المخـ “مكافحـ

إعادة تخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى عالج اإلدمان

وزير المالية: إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة للحد من تداعيات “كورونا”
أشـــاد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة 
بالتوجيهـــات الملكية الســـامية لعاهل 
الباد صاحـــب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، بإطاق حزمة مالية 
واقتصاديـــة للتعامـــل مـــع انعكاســـات 
جائحـــة فيروس كورونـــا حفاًظا على 
وقـــرار  المســـتدامة،  التنميـــة  جهـــود 
مجلـــس الـــوزراء برئاســـة ولـــي العهد 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
إعـــادة فتـــح بـــاب الطلبـــات لصندوق 
الســـيولة مع التركيز على المؤسســـات 

الصغيرة والمتوسطة.
قـــرار إعـــادة فتـــح  الوزيـــر إن  وقـــال 
الســـيولة  لصنـــدوق  الطلبـــات  بـــاب 
يأتـــي تأكيـــًدا لمـــا توليـــه القيـــادة من 

تســـخير  بمواصلـــة  واهتمـــام  حـــرٍص 
اإلمكانـــات كافـــة للحـــد مـــن تداعيات 
جائحة فيـــروس كورونا على مختلف 
القطاعـــات الحيويـــة فـــي المملكة بما 
يســـهم في تحفيز بيئة ريادة األعمال 
وتعزيـــز النمـــو االقتصـــادي ومواصلة 
منوًهـــا  واالزدهـــار،  النمـــاء  مســـيرة 
بأهمية مواصلـــة البناء على ما تحقق 
من إنجـــازات نتـــاج الجهـــود الوطنية 
بقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، والتي 
تصب فـــي مصلحة الوطـــن والحفاظ 
المواطنيـــن  وســـامة  صحـــة  علـــى 

والمقيمين في المملكة.
جـــاء ذلـــك لـــدى اجتماعـــه أمـــس مـــع 
وزيـــر الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
زايـــد الزيانـــي، ورئيس مجلـــس إدارة 
صندوق العمل )تمكين( الشـــيخ محمد 

بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيس غرفة 
تجارة وصناعة البحرين ســـمير ناس، 
ورئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك البحرين 
ورئيـــس  المؤيـــد،  فـــاروق  الوطنـــي 
مجلس إدارة بنـــك البحرين والكويت 
مراد علي مراد، ورئيس مجلس إدارة 
بنك البحرين اإلسامي عصام فخرو، 
ورئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك البحرين 
للتنميـــة خالـــد الرميحـــي، والرؤســـاء 
التنفيذييـــن للبنـــوك الوطنيـــة، حيـــث 
أعـــرب عـــن شـــكره وتقديـــره لجميـــع 

الجهات على دعمها ومواصلتها العمل 
بـــروح الفريق الواحـــد لبلوغ األهداف 

المنشودة في أسرع وقت ممكن.
مناقشـــة  االجتمـــاع  خـــال  وجـــرى 

واإلجـــراءات  الموضوعـــات  وبحـــث 
المتصلة بتنفيـــذ قرار مجلس الوزراء، 
ومن المقـــرر أن يتم فتح باب التقديم 
للشركات لاستفادة من التمويل الذي 

يقدمه صندوق السيولة في األول من 
يوليـــو المقبل، ما يســـهم في دعم هذه 
الشركات وضمان استدامة مشروعاتها 

تحقيًقا لألهداف المنشودة.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

تنفيًذا لتوجيهات 
جاللة الملك وقرار 
سمو ولي العهد 

رئيس الوزراء
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إدانة إطالق الحوثيين 
“مسيرات” جنوب السعودية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين إطالق 
الــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة اإلرهــابــيــة طــائــرات 
الجنوبية  المنطقة  تــجــاه  )مفخخة(  مسيرة 
في  الشقيقة،  الــســعــوديــة  العربية  بالمملكة 
عمل إرهابي يعكس إصرارها على استهداف 
المملكة  فـــي  الــمــدنــيــة  واألعـــيـــان  الــمــدنــيــيــن 
المنطقة.  فــي  واالســـتـــقـــرار  األمــــن  وزعـــزعـــة 
مع  البحرين  مملكة  تضامن  ــوزارة  الـ وأكــدت 
ودعمها  السعودية  العربية  المملكة  شقيقتها 
التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ 
بكفاءة  أراضيها، مشيدة  أمنها وسالمة  على 
في  الشرعية  لدعم  التحالف  قــوات  ويقظة 
اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات 

وتدميرها.

انضمام البحرين التفاقية تسجيل 
األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي

انضمام البحرين التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

صادق عاهـــل الباد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وأصدر القانـــون رقم )13( 
مملكـــة  انضمـــام  علـــى  بالموافقـــة   2021 لســـنة 
البحرين إلى اتفاقية تســـجيل األجســـام المطلقة 

في الفضاء الخارجي، وجاء فيه:
المادة األولى:

ُووِفق على انضمام مملكـــة البحرين إلى اتفاقية 

تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، 
التـــي اعتمدتها الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة 
بموجب قرارها 3235 )د - 29( المؤرخ 12 تشرين 

الثاني/  نوفمبر 1974، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية:

علـــى رئيس مجلس الوزراء والـــوزراء - كٌل فيما 
يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من 
اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صادق عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة  وأصدر قانون رقم )14( لســـنة 
2021 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى 

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، جاء فيه:
المادة األولى:

وُوِفـــق على انضمام مملكـــة البحرين إلى اتفاقية 

ميناماتـــا بشـــأن الزئبـــق الموقعـــة فـــي كوماموتو 
بتاريخ 10 أكتوبر 2013، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية:
تعلـــن مملكة البحرين - وفقا للفقرة )5( من المادة 
)30( مـــن اتفاقيـــة ميناماتا بشـــأن الزئبق - أن أي 
تعديـــل علـــى أي مـــن مرفقـــات هـــذه االتفاقية ال 
يدخـــل حيـــز النفاذ بالنســـبة لهـــا إال عنـــد إيداعها 

لصك تصديق هذا التعديل أو قبوله أو إقراره أو 
االنضمام إليه.
المادة الثالثة:

علـــى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كٌل فيما 
يخصـــه - تنفيذ أحـــكام هذا القانـــون، وُيعمل به 
مـــن اليـــوم التالـــي لتاريـــخ نشـــره فـــي الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

جاللة الملك

دعم مشاركة المرأة في مختلف عمليات السالم
مبارك بنت  فاطمة  مركز  بتدشين  تهنئ  العاهل  قرينة 

بعثت  قرينة عاهل الباد رئيسة المجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 
برقية تهنئة إلى رئيســـة االتحاد النســـائي 
العـــام رئيســـة المجلـــس األعلـــى لألمومـــة 
والطفولة الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية 
األســـرية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
أعربـــت فيها عن خالص التهاني بمناســـبة 
تدشـــين “مركـــز فاطمة بنت مبـــارك للمرأة 

والســـام واألمن” بدولـــة اإلمارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة، وذلك ضمـــن مبادرات 
ســـمو الشـــيخة فاطمة المتعـــددة والرائدة 
في مجال تقـــدم وتمكيـــن وحماية المرأة 
لتكون دومًا على أهبة االســـتعداد للخدمة 
الســـتقرار  أساســـيًا  وعنصـــرًا  الوطنيـــة، 
لألمـــن  وصـــوالً  اإلنســـانية  مجتمعاتنـــا 
والســـام المنشـــودين، ليس فـــي المنطقة 

وحسب، وإنما على الصعيد العالمي .
وبينـــت قرينة عاهل الباد أن هذا التوجه 
يبرهن مجددا على وجاهة توجهات سمو 

الشيخة فاطمة وســـعة رؤيتها في خدمة 
صـــدارة  فـــي  لتكـــون  النســـائية  القضايـــا 
الوطنيـــة  التنمويـــة  األجنـــدة  ومقدمـــة 
والدوليـــة، متمنيـــة لهذه الخطـــوة الرائدة 
ونجـــاح  توفيـــق  كل  القّيـــم  والمشـــروع 
وسداد. مؤكدة سموها على دعم ومساندة 
مملكـــة البحرين لهذه المســـاعي المخلصة 
التـــي تأتي في توقيت صائـــب، وبأهداف 
نبيلـــة لتحقيـــق نقلـــة نوعيـــة إضافية في 
دعم مشـــاركة المرأة في مختلف عمليات 
الســـام، وفتح آفاق جديدة للمرأة بشكل 

متساِو وفعال في الفضاء التنموي بآفاقه 
الرحبة نحو المزيد من التقدم والرخاء.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم
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المنامة - وزارة الصحة

في إطـــار تكثيف الحمالت التفتيشـــية 
للتأكد من تطبيق اإلجراءات االحترازية 
للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد19-(، 
واصلـــت إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة 
لمتابعـــة  التفتيشـــية  زياراتهـــا  الصحـــة 
التزام المنشـــآت باالشتراطات الصحية 
والقـــرارات األخيـــرة المنصـــوص عليها، 
وقد قام مفتشـــو قســـم مراقبة األغذية 
تفتيشـــية  بزيـــارة  المنصـــرم  الثالثـــاء 
شملت 198 مطعًما ومقهى تقدم أطعمة 
ومشروبات، تم خاللها مخالفة 31 منها، 
حيـــث تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة 
إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.

إلـــى  الجميـــع  العامـــة  الصحـــة  ودعـــت 
بـــروح  والتحلـــي  االلتـــزام  مواصلـــة 
المسؤولية العالية، واإلبالغ الفوري عن 
أي مخالفـــات أو تجاوزات يتم رصدها، 

المهمـــة  الخطـــوات  هـــذه  أن  موضحـــة 
تأتـــي لتأميـــن الصحة العامـــة وللتحقق 
مـــن التزام األفـــراد وأصحـــاب المطاعم 
والمقاهـــي وبقية المحالت ذات العالقة 
بالصحة العامة باإلجراءات االحترازية 
الواجـــب  الصحيـــة  واالشـــتراطات 

تطبيقها.

“الصحة” تخالف 31 مطعًما ومقهى
“الداخلية”: حالتان  في “اإلصالح والتأهيل” تطلبتا العالج وتم تعافيهما
شـــفاء جميـــع المصابيـــن بــــ “كورونـــا” بظـــل تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة

أكـــد وكيـــل وزارة الداخليـــة الشـــيخ 
ناصـــر بن عبدالرحمن آل خليفة  ، أن 
تقديم رعاية صحية متكاملة لجميع 
والتأهيـــل،  اإلصـــالح  مراكـــز  نـــزالء 
التزام قانوني وإنساني تعمل اإلدارة 
علـــى  والتأهيـــل  لإلصـــالح  العامـــة 
تحقيقـــه فـــي كافـــة الظـــروف ، وفق 
مـــا يتطلبه قانون مؤسســـة اإلصالح 
 ، التنفيذيـــة  والئحتـــه  والتأهيـــل 
منوها فـــي الوقت ذاته إلـــى الجدية 
فـــي تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازية 
لمواجهـــة فيروس كورونـــا في إطار 
الحفاظ على صحة وسالمة النزالء.

وأشـــار وكيـــل وزارة الداخليـــة إلـــى 
البـــدء فـــي تقديم الجرعة المنشـــطة 

من اللقـــاح المضاد لفيـــروس كورونا 
للنـــزالء الذيـــن تلقـــوا جرعتيـــن مـــن 
التطعيـــم فـــي وقـــت ســـابق ، وذلـــك 
مـــن  المحـــددة  االشـــتراطات  وفـــق 
قبل الفريـــق الوطنـــي الطبي وتحت 

إشـــراف وزارة الصحـــة ، موضحا أنه 
فـــي ظـــل تطبيـــق كافـــة اإلجـــراءات 
التي من شـــأنها الحفـــاظ على صحة 
وســـالمة النـــزالء ، تـــم توفيـــر كافـــة 
أنواع التطعيمـــات المضادة لفيروس 
حريـــة  مـــع  مجاًنـــا  للنـــزالء  كورونـــا 
اختيارهـــم التطعيـــم الذي يناســـبهم، 
وتطعيم كافة النزالء بنســـبة 100% 

ممن بادروا بالتسجيل.
وتطـــرق وكيـــل وزارة الداخليـــة إلى 
بفيـــروس  القائمـــة  الحـــاالت  عـــدد 
كورونا بين النزالء ، موضحا أن هناك 
حالتيـــن فقط تـــم نقلهما إلـــى مجمع 
السلمانية الطبي وتلقيا العالج الالزم 
وهمـــا اآلن في مرحلـــة التعافي ، كما 
تعافت الحاالت التي كانت قائمة في 

وقت سابق.
 ، الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  وختـــم 
تصريحـــه باالشـــارة إلـــى االســـتمرار 
في االلتزام باالجـــراءات االحترازية 
وتقديـــم الرعايـــة الصحيـــة الالزمـــة 
علـــى مـــدار الســـاعة مـــن قبـــل كوادر 
متخصصـــة وتحـــت إشـــراف فريـــق 

البحرين الطبي ووزارة الصحة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

دعـــت إدارة التعليـــم الخاص بـــوزارة التربية والتعليـــم أولياء أمور 
الطلبـــة الدارســـين حاليا فـــي المـــدارس الخاصة فـــي الصفوف من 
الثانـــي االبتدائي إلـــى الثالث الثانوي، والراغبيـــن في التحويل إلى 
المـــدارس الحكوميـــة التابعـــة لمجمعاتهم الســـكنية، إلى اســـتكمال 
المستندات الالزمة لعملية التحويل، وذلك قبل نهاية العام الدراسي 
الحالي، حيث سيتم اإلعالن في الفترة المقبلة عن موعد فتح باب 

التسجيل كما هو متبع سنويا.
والمستندات المطلوبة هي:

- نسخة مأخوذة من قارئ البطاقة الذكية للطالب وولي أمره.
- الشهادة النهائية للعام الدراسي 2020-2021.

- إفادة بإخالء طرف من المدرسة الخاصة “رسالة انسحاب”.
- ويضاف إليها نسخة من تأشيرة اإلقامة للطالب وولي أمره سارية 
المفعـــول بالنســـبة للراغبين في التحويل من أبنـــاء أصحاب العقود 
العامليـــن في القطاع الحكومي، وذلك ســـيكون محكوما بالشـــواغر 

المتوفرة في المدارس المطلوب التحويل إليها”.
كما ســـيتم قبول طلبات التحويل للطلبة الذين ســـتصدر شهاداتهم 
في شـــهري يوليو وأغســـطس في وقت الحق يتم اإلعالن عنه في 

حينه”.

استكمال مستندات التحويل إلى المدارس الحكومية

محمد الستراوي

إبراهــيم النـــهام

@albiladnews

عمليات تكميم 
المعدة بالبحرين وأسعارها

 انتشرت في البحرين بالفترة األخيرة عالجات لجراحة 
السمنة، وهو التعبير الملطف لعمليات تكميم المعدة، 

والتي تؤدي لخفض الوزن بشكل كبير وواضح.

سلبيات إيجابيات
خسارة

الوزن
الغثيان لمدة 

ثالثة
 شهور

الجفاف 
في

الجسم ب

الشعور 
بالبرد

تساقط الشعر النخفاض
 فيتامين

 (ب 6) 
في 

الجسم

جسم 
رشيق

يخفض نسبة
الكوليسترول

في الدم

التخلص من األمراض 
التي تكون 

السمنة
 سببًا لها 

سعر العملية

مدة العملية

 تتراوح في البحرين
 ما بين 2500 - 4000 دينار 

بحريني كحد أقصى

ترتبط بنوع التقنية المستخدمة 
ومكانة الطبيب ومستوى المركز 

وحالة المريض ودرجة السمنة 
التي يعاني منها

يستغرق التنويم
 في المستشفى

 ليلتين

مدة العملية
 بالمتوسط 
نصف ساعة

ا “التربية” ترسل الشهادات المعتمدة للطلبة إلكترونيًّ
للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي... وحفاظـــاً علـــى ســـامة الطلبـــة وأوليـــاء األمـــور

دعمـــًا وتأكيـــدًا لتظافـــر الجهود الوطنيـــة الحتواء ومنع انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد )covid-19(، وحفاظًا على ســـالمة 
المواطنيـــن من طلبة وأوليـــاء أمور وهيئات إداريـــة وتعليمية، 
قامت إدارة نظم المعلومات وبالتنســـيق مع اإلدارات التعليمية 
المختصة بإرســـال شـــهادات طلبـــة الثالث اإلعـــدادي والمرحلة 
Miro-  الثانويـــة معتمدة عبر بريدهم اإللكتروني على حســـاب
soft365 إلى جانب إرسال إفادة التخرج وإفادة حسن السيرة 
والســـلوك لخريجـــي المرحلـــة الثانويـــة. كمـــا تـــم نشـــر النتائج 
 edunet.bh الدراسية بصيغة إلكترونية عبر البوابة التعليمية
وخدمة “نتائج الطلبة الدراســـية” والتي تتيح لطلبة المدارس 

الحكومية إمكانية االطالع على نتائج االمتحانات النهائية.
وأكـــد الـــوزارة أهميـــة االســـتفادة مـــن خدماتهـــا اإللكترونية 
 )moe.gov.bh( الرســـمي  الـــوزارة  موقـــع  علـــى  المتاحـــة 

والموجـــودة على موقـــع البوابة الوطنيـــة لهيئة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونية )Bahrain.bh(. ومن الخدمات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم 
والتـــي ســـاهمت في تطبيـــق التعلم عن بعد، توفير بوابة تعليمية وطنية على الحوســـبة 
الســـحابية تمكـــن المعلميـــن واإلدارييـــن والطلبـــة وأوليـــاء األمـــور مـــن جميـــع الخدمات 

اإلدارية والتعليمية بصورة رقمية وعبر اإلنترنت. باإلضافة 
إلـــى توفيـــر حســـابات )Microsoft 365( بجميـــع تطبيقاتهـــا 
علـــى الحوســـبة الســـحابية ومنهـــا البريـــد اإللكتروني وملف 
تخزين الملفات )One Drive( لجميع منتســـبي وزارة التربية 
والتعليـــم ولجميـــع طلبة المـــدارس الحكوميـــة لتمكينهم من 

العمل والتعلم في كل مكان وزمان.
كما قامـــت الوزارة بتوفيـــر خدمات إلكترونيـــة للجمهور منها 
خدمـــة تحويـــل الطلبـــة بيـــن المـــدارس حيث تســـمح الخدمة 
اإللكترونية ألولياء األمور تقديم طلبات تغيير مدارس األبناء 
أو التحويـــل بيـــن المـــدارس الخاصـــة والحكوميـــة، باإلضافـــة 
إلى االســـتعالم عـــن حالة المـــدارس الخاصة. وتتيـــح الخدمة 
)التحويل من المـــدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية ومن 
المـــدارس الحكوميـــة إلـــى المـــدارس الخاصـــة ومـــن المدارس 
الخاصـــة إلى المـــدارس الخاصة ومن المـــدارس الحكومية إلى 

المدارس الحكومية(.
ومـــن الخدمات المقدمـــة للطلبة أيضًا )ومنهم الخريجين( خدمة “إصدار نســـخ اإلفادات 
وكشـــف الدرجات لطلبة المدارس” والتي توفر لطلبة المدارس والخريجين إمكان طلب 

نسخ من إفادة التخرج وكشوف الدرجات وتوصيلها بواسطة بريد البحرين.

نـــدوة “عـــن  تنظـــم صحيفـــة “^” 
بعـــد” تناقـــش موضـــوع جهـــود تدوير 
المخلفـــات المنزليـــة بمشـــاركة العديـــد 
من الشـــخصيات من مختلـــف الجهات 
الخميـــس  يـــوم  فـــي  وذلـــك  المعنيـــة، 
 12 الســـاعة  مـــن  24 يونيـــو  الموافـــق 

ظهرا الى 1:30 بعد الظهر.
وســـتبث مناقشات الندوة عبر منصات 
زووم،  وأبرزهـــا:  الرقميـــة،  “البـــالد” 
اليـــف،  واإلنســـتغرام  واليوتيـــوب، 

والتويتر، والموقع اإللكتروني.

عدد اإلخطارات 

وقال منســـق النـــدوة الزميـــل إبراهيم 
النهام إن البحرين أطلقت استراتيجية 
حكوميـــة إلدارة المخلفات، وســـاهمت 
إجمالـــي  مـــن   %  45 معالجـــة  فـــي 
المخلفـــات الـــواردة لمدفن عســـكر من 
إجمالـــي المخلفـــات التـــي تبلـــغ قرابـــة 

مليون و700 ألف طن سنويا.
المنزليـــة  المخلفـــات  تعتبـــر  وأضـــاف: 
األعلى نســـبة مـــن اجمالـــي المخلفات، 
والتحـــدي الماثل في اعـــادة تدويرها، 
خصوًصـــا أن اإلحصـــاءات تشـــير الـــى 
أن متوســـط إنتاج الفرد البحريني من 

المخلفات مرتفع عالميا.

محاور الندوة

- مبـــادرات تدويـــر المخلفـــات المنزلية 
وتقييم أثرها.

- جهـــود خفض متوســـط إنتـــاج الفرد 
البحريني من المخلفات.

والقطـــاع  المدنـــي  المجتمـــع  دور   -
الخـــاص فـــي تشـــجيع خفـــض معـــدل 

المخلفات المنزلية.

المشاركون

1. عضو مجلس الشورى منى المؤيد
2. النائب عبدالرزاق حطاب

3. الوكيل المســـاعد للخدمـــات البلدية 
المشـــتركة بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني شوقية 

حميدان
4. المنســـقة اإلقليميـــة لبرنامـــج النظم 
االيكولوجيـــة الســـلمية ببرنامـــج األمم 

المتحدة للبيئة عطاف شحادة
5. رئيـــس المجلـــس البلـــدي للمنطقـــة 

الجنوبية بدر التميمي
6. مدير إدارة المخلفات بوزارة شؤون 

البلديات لمياء تلفت 
7. مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية 
بالمجلس األعلى للبيئة لمى المحروس
8. رئيـــس قســـم الهندســـة الكيميائيـــة 

بجامعة البحرين مجيد صفر  
9. أســـتاذة الهندســـة البيئية المســـاعد 
بجامعة الخليج العربي  سمية يوسف

10. الفنان عباس الموسوي
11. أخصائي تقني في البيئة والطاقة 
بهيئة الطاقة المستدامة دالل البحارنة
12. مديـــر عـــام مصنع الماجـــد لتدوير 
الـــورق والبالســـتيك والمـــواد الصلبـــة 

حميد الماجد
13. الرئيـــس التنفيـــذي لجمعية حفظ 

النعمة احمد الكويتي

االستفسارات

بمتابعـــة  الراغبيـــن  لجميـــع  ويمكـــن 
مناقشـــات الندوة طلـــب وصلة “زووم” 
أو “اليوتيـــوب” عبـــر “الواتســـاب”. كمـــا 
يمكـــن توجيـــه االستفســـارات عبر هذا 

الرقم: 38400407.

بمشــاركة برلمانييــن ومســؤولين حكومييــن ومنســقة ببرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة

ندوة “^” تناقش أسباب ارتفاع متوسط إنتاج البحريني من المخلفات

المنامة- وزارة الداخلية

وكيل وزارة الداخلية

البدء بإعطاء 
الجرعات المنشطة 
للنزالء المتطعمين 

بوقت سابق

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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باتت اإلشاعات آفة هذا العصر بامتياز، خصوصا ما ينشر منها عبر وسائل 
التواصل االجتماعي لما أتاحه العالم االفتراضي من يســـر وســـهولة، وفي 
الوقـــت الـــذي يبذل فيـــه الفريق الطبـــي جهـــودا اســـتثنائية متواصلة ليال 
ونهـــارا للحـــد مـــن انتشـــار الجائحة وإنقـــاذ المصابيـــن وتحقيـــق نجاحات 
منقطعـــة النظيـــر، ورغم ما يكابـــدون من أخطار محدقة ومتاعب نفســـية 
وجســـدية طـــوال الوقت، إال أّنهم مصرون علـــى أداء مهمتهم دون كلل أو 
ملـــل، نقـــول رغم كل هـــذا التفاني واإلجهاد إال أّن هناك مـــن يحاول إعاقة 
جهودهـــم بترويـــج إشـــاعات تتم صياغتهـــا بإتقان وحرفيـــة دون وعي أو 

إدراك لخطورتها.
لعل النموذج الماثل أمامنا مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مدى 
أيـــام وأثـــار الهلع والذعر لـــدى الكثيرين، هـــو عبارة عن تصريح لمســـؤول 
بإحـــدى الـــدول الغربية عبر خالله عن أن بالده لديها 60 مليون جرعة غير 
مأمونـــة ســـيتم تصديرها للخارج، لكن الحقيقـــة اتضحت عندما تأكد أحد 
األطباء من ترجمة المقطع، وكان مخالفا تماما لما تمت إشـــاعته وهو “أّن 
60 مليـــون جرعـــة نبحـــث فـــي مأمونيتها، وإذا تـــم التصريح بهـــا من قبل 

الجهـــات المختصـــة والموافقة عليها ســـنصدرها”، طبعـــا كان المطلوب هنا 
تحكيم العقل وعدم االنسياق خلف العواطف ونظريات المؤامرة وغيرها.

مؤســـف جـــدا أن يتجـــه البعـــض إلـــى بـــث اإلشـــاعات دون إدراك األضرار 
المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة التـــي ربما تفـــوق ما يخلفـــه الفيـــروس. الناس 
بحاجـــة إلـــى الطمأنينة في نفوســـهم وتخفيـــف حجم التوتـــر، ولعل أفدح 
صور الشـــائعات ما بات حديثا رائجا على نطاق واســـع من التشكيك بعدم 
جـــدوى اللقـــاح، والمأســـاة هنـــا أن من يروجـــون مثل هذا الـــكالم ال عالقة 
لهـــم بالعلـــم أو الطب، والتســـاؤل هو كيف ســـمحوا ألنفســـهم بإطالق هذه 
األكاذيب المنافية للعلم؟ أما المثير للســـخرية أّن هناك من نصبوا أنفســـهم 
خبـــراء وراحـــوا يطلقون وصفـــات بديلة للقاحـــات، وطبعـــا دون أن تكون 

مدعمة بأدلة منطقية.

غير مرة نبهت الجهات الصحية إلى عدم االلتفات أو األخذ بالشائعات  «
لمخالفتها الواقع من جهة وما تخلفه من آثار وخيمة ليس أقلها تقليل 

المناعة فحسب، لكنها تطال حتى االقتصاد لما تلحق به من خسائر فادحة.

sm.adnan56 
@hotmail.com

محمد المحفوظ

“احذروا اإلشاعات”

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

للتواصل: 17111483

الحقد على البحرين الدم الذي يمأل شرايين قناة الجزيرة
هنـــاك شـــيء يدعى الضميـــر السياســـي الموبـــوء بالدنـــاءة، والذي 
يحمـــل كل ميكروبـــات الحقـــد والغـــل، وقنـــاة “الجزيـــرة” القطريـــة 
التـــي وجـــدت لخدمة كل القوى الشـــريرة مخنوقة بهـــذا الوباء وال 
ســـبيل للشفاء منه أبدا، وال يمكن ألي أحد أن يقدم تفسيرا معقوال 
لموقفهـــا ضـــد مملكـــة البحرين إال وقـــال إن هذه القنـــاة تنتهج هذا 
النهـــج المضـــاد لتفـــوق ونجـــاح مملكـــة البحرين في مجـــال حقوق 
اإلنســـان مـــن خـــالل المؤسســـات والتشـــريعات، والتـــي لـــم تحقق 
دولـــة قطر ولو جزءا بســـيطا منها، بل تعجـــز عن القيام بدورها في 
المجتمع الدولي بســـبب توجهها الباطل ودعم المنظمات اإلرهابية، 
وهكذا فالبون شاســـع بين مملكـــة البحرين ودولة قطر التي تعطي 
اإليعاز لقناة الجزيرة لسرد األكاذيب واألخبار الملفقة عن البحرين 
بصـــورة دائمة، ومـــن المؤكد أنهـــم يعانون من االضطـــراب العقلي، 
وإال مـــا ســـبب كل هـــذه “الحمـــالت الهيســـتيرية” علـــى البحريـــن، 
وآخرهـــا الثرثرة عن المحكومين بقضايا إرهابية ومواصلة أدوارها 

التخريبية والتحريضية.

وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها أن “كالم “الجزيرة” مرسل يفتقد 
إلى الســـند القانونـــي واألدلة المادية، حيـــث إن قضايا المحكومين 
الذيـــن يقضـــون عقوباتهـــم بمركـــز اإلصـــالح والتأهيـــل فـــي “جـــو” 
جنائية وإرهابية، وليســـت قضايا سياسية، كما خضعوا لمحاكمات 
عادلة، واســـتنفدوا مراحل التقاضي ودرجاته، بحضور ممثلين عن 
منظمـــات المجتمع المدني فـــي الداخل والخارج، في إطار الحرص 
علـــى إرســـاء قواعد العدالـــة الجنائية، ومن خـــالل تحليل مضمون 
البرامـــج التـــي تبثها هذه القنـــاة، أصبح مؤكدا أن الخط السياســـي 
والدعائـــي والتحريضـــي الـــذي تتبعـــه، يخالف توجهـــات قادة دول 
مجلس التعاون وشعوبها، والذين كانوا يتطلعون إلى تعزيز مسيرة 
التعـــاون والتنســـيق بين دول المجلـــس بما يحقق آمـــال وتطلعات 

شعوبها، وفق ما عبر عنه بيان قمة العال”.

الحقد على مملكة البحرين وريادتها في مجال حقوق اإلنسان الدم الذي  «
يمأل شرايين قناة الجزيرة، ونشيدها وهويتها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تمثل ميليشـــيات الحوثي أهـــم عوامل زعزعة األمن واالســـتقرار اإلقليمي، 
فهـــي تقـــف وراء األوضـــاع المنفلتـــة التـــي تشـــهدها المناطق التي تســـيطر 
عليهـــا في اليمـــن، والتي تمثل بدورهـــا فرصة لعودة التنظيمـــات المتطرفة 
واإلرهابيـــة، كـ “داعـــش” و”القاعدة” وتعزيز نفوذها فـــي اليمن مجددًا، ليس 
هذا وحســـب، بل هناك شواهد على أنها تتعاون مع هذه التنظيمات وتنسق 

معها في هذه المرحلة التي تتوافق فيها مصالحها.
لقـــد فشـــلت جماعـــة الحوثي في اختبار الســـالم، وأهـــدرت مختلف الفرص 
التي أتيحت لها خالل الســـنوات الماضية، وتأكد للجميع أنها ليســـت ســـوى 
أداة فـــي أيدي إيران تحركها لتحقيق أجندتها في المنطقة، وتوظفها ضمن 
أوراقها التفاوضية مع الواليات المتحدة في ملف االتفاق النووي، ولعل هذا 
يفســـر مواقفها المتصلبة من مختلف مبادرات وقف إطالق النار والتســـوية 
السياســـية. لقد تعاملت جماعة الحوثي باســـتهانة واســـتعالء واضحين مع 
الجهـــود التي يقودها مبعوث األمم المتحدة الخـــاص باليمن للقبول باتفاق 
وقف إطالق النار، وتمســـكت بشـــروطها المســـبقة لذلك، سواء تلك الخاصة 
بفتح مطار صنعاء للرحالت التجارية أو دخول شـــحنات الوقود إلى ميناء 
الحديدة، كما تجاهلت الدعوات الدولية الصادرة من العديد من دول العالم 

في اآلونة األخيرة، والتي تطالبها بوقف األعمال المزعزعة لالستقرار فوًرا، 
واالنخـــراط بشـــكل بناء فـــي العملية السياســـية إلنهـــاء أزمة اليمـــن، لتؤكد 
بالفعـــل أنهـــا غير معنية بالســـالم وال مصلحة الشـــعب اليمنـــي، الذي يواجه 

أوضاعًا صعبة على الصعد كافة.
إن الخطـــر المتصاعد الذي تشـــكله ميليشـــيات الحوثي على األمن والســـلم 
اإلقليمـــي والدولـــي ال يمكـــن الصمـــت عليـــه أو تجاهله من جانـــب المجتمع 
الدولي، ليس فقط ألنه يشجعها على التمادي في ممارساتها العدائية السابق 
اإلشـــارة إليها، إنما أيضًا ألنه ربما يبعث رســـالة سلبية للميليشيات الطائفية 
والمســـلحة المنتشـــرة فـــي العديد مـــن دول المنطقة، ويجعلهـــا تتبنى نفس 
الســـلوك الذي ينتهك القانون الدولي وال يقيم وزنًا للســـيادة الوطنية للدول، 
والنتيجة هي تفاقم حالة الفوضى وعدم االستقرار التي تشهدها المنطقة. 
لقـــد آن اآلوان ألن يتعامـــل المجتمـــع الدولي بمنظور مختلف مع ميليشـــات 
الحوثي، والتحرك لممارسة ضغوط حقيقية عليها، بل وتصنيفها على قائمة 
التنظيمـــات اإلرهابية، وفرض عقوبات عليها، حتـــى تنصاع لمبادرات الحل 
السياسي وتتوقف عن سلوكها العدائي، ألن استمرار الصمت على انتهاكاتها 

وممارساتها ستكون تكلفته عالية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

Yas.adc@gmail.com

يوسف الحداد

صمت المجتمع الدولي عن الحوثي... إلى متى؟

الكاميرا والبندقية
انتشـــرت مؤخـــرا في وســـائل التواصـــل االجتماعي مقاطـــع فيديو 
عديـــدة، تظهـــر كميات ضخمة مـــن الفواكه “خصوصـــا الموز”، وهي 
مكومـــة في “كراتينها” في حاويات الزبالة بســـوق المنامة المركزي، 
وســـط اســـتنكار مـــن المواطنين لهـــدر بعض الشـــركات النعمـــة بهذا 

الشكل المقزز؟
وتســـعى بعـــض الشـــركات - كما هو معـــروف عالميـــًا - للحفاظ على 
أســـعار الســـلع الغذائية عبر التخلص من الفائض منها برميه بالزبالة 
أو البحر، بدالً من تقديمه لألســـر الفقيرة أو المتعففة، أو الجمعيات 
أو الصناديق الخيرية، فهل وصل بنا الحال لذلك؟ خصوصًا في ظل 
الظروف االقتصادية الراهنة التي تحرم منها بعض األسر من تذوق 

الفاكهة لفترات طويلة.
من المســـتغرب تواجـــد هذا النهج الدخيل بثقافة البحرين وشـــعبها 
الكريـــم، والـــذي يعرف عنـــه الكرم ومد يـــد العون، ومســـاعدة الزائر 
والغريـــب، فمتـــى كان للمـــال أو “البزنـــس” الغلبـــة علـــى قيـــم التجار 
والشـــركات بهـــذا التوغـــل؟ ولماذا ال يكـــون العطـــاء والصدقة نهجًا 
متأصـــالً فـــي سياســـاتهم؟ وهـــو نهـــج ســـيكون بمـــردود أكبـــر مـــن 

توقعاتهم بكثير.
ولألســـف، لـــم تـــالق مقاطـــع الفيديـــو هـــذه، أي ردة فعـــل، وهـــو أمر 
مستغرب أيضًا، فالمفترض أن تحظى الملفات واألحداث التي تثير 

مشاعر الناس باألولوية واالهتمام والمتابعة.

 أشكر الزميل غازي الغريري مراسل تلفزيون دبي على جهوده الكبيرة  «
والمشكورة، والتي وثقت للداخل والخارج الكثير من قصص النجاح 

 البحرينية، خصوصًا بفترة جائحة كورونا.
تقارير الغريري المتنوعة و”المتعوب عليها” تذكرنا بدور المراسل 

التلفزيوني الذي ال يقل تأثيراً عن الجندي الذي يحمل البندقية عند 
جبهات القتال األمامية، فالكاميرا والبندقية وجهان لعملة واحدة، 

ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

أطباء المستقبل
قبـــل بضـــع ســـنين، هاتفتني طبيبـــة تبكي ُحرقـــة على ابنتهـــا التي رغم 
تفوقهـــا، وحصولهـــا على نســـبة 100 % فـــي الثانوية العامـــة، إال أنها لم 
تحصل على بعثة دراســـية تخولها لدراســـة الطب! وكان عليها أن تتكبد 
المصاريـــف العالية لتدريســـها على نفقتها الخاصـــة، واالقتراض لتحقق 
حلم ابنتها الذي سعت بكل اجتهاد إلى أن تصل إليه عبر تفوقها العالي.

لألســـف، هناك نماذج كثيرة مثل هـــذه الطالبة! وإن تمكن بعض األهالي 
مـــن االقتـــراض واالســـتدانة أو حتـــى بيع بيـــت العمر لتوفيـــر مصاريف 
الدراســـة ألحـــد أبنائها، فهناك علـــى الضفة األخرى شـــريحة عريضة من 
األهالي الذين ال حول لهم وال قوة سوى إقناع ابنهم أو ابنتهم المتفوقة 
بقبـــول أي تخصـــص آخر لنيل شـــهادة جامعية والســـالم! وإن كان ذلك 
مخالفـــًا لرغبتهـــم وميولهم، ولكنه أفضل بطبيعة الحال من البقاء بدون 

دراسة جامعية. 
هنـــاك طلبـــة متفوقـــون ويتمنـــون دراســـة الطب ويحـــول بينهـــم وبين 
تحقيق هذه األمنية شح عدد البعثات والمنح المخصصة لدراسة الطب 
ســـنويًا، والتـــي تعتبر قليلة جـــدًا مقارنة بعدد المتفوقيـــن في المدارس 
البحرينيـــة والراغبيـــن فعالً بدراســـة الطـــب على اختـــالف تخصصاته! 
فيضطـــر الكثير منهـــم إلى التخلي عـــن ُحلمه ورغبته مرغمـــًا، واالتجاه 
لدراســـة أي تخصص آخر، قد يكون بعيدًا تمام الُبعد عن دراســـة الطب، 

فيخسر نفسه.
بعـــد اختبار أزمة كورونا، على وزارة التربية والتعليم التنســـيق بشـــكل 
عاجـــل وجاد مـــع وزارة الصحة، لبحث مدى القدرة على االســـتفادة من 
الطلبـــة المتفوقيـــن والراغبين في دراســـة الطب أو التمريـــض أو المهن 
الطبية والتمريضية المســـاندة، واالســـتثمار في هذه الطاقات الشـــبابية 
لمواجهـــة المســـتقبل الـــذي كمـــا يبدو زاخـــرًا بأمـــراض وأوبئـــة ليس لنا 
سلطان عليها غير التسلح من اآلن بصفوف أمامية جديدة، تسد النقص 
المحتمـــل في هذه المهـــن الطبية والتمريضية، صفـــوف أمامية جديدة 
فـــي تخصصـــات نـــادرة وضروريـــة تجعلنا نطمئـــن بأن هناك مـــن يمكن 
االعتمـــاد عليهـــم. نعم، قـــد يتطلب األمر ميزانية كبيرة، لكنها وبال شـــك 

ستوفر علينا مستقبالً ميزانية أكبر.

ياسمينة: نحن بحاجة إلى صف جديد من األطباء لمواجهة المستقبل. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com
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