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بن  خليفة  الشيخ  سمو  تــرأس 
علي بن خليفة آل خليفة محافظ 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة االجــتــمــاع 
تقنية  عــبــر  الـــســـنـــوي،  الــتــنــســيــقــي 
االتصال المرئي عن بعد، استعدادًا 
1443هــــ، بحضور  عــاشــوراء  لموسم 
ــر الــــدوســــري  ــامـ الــعــمــيــد عــيــســى ثـ
نائب المحافظ، ومشاركة الدكتورة 
ــة  ــاريــ ــشــ ــتــ جـــمـــيـــلـــة الــــســــلــــمــــان اســ
ــعـــديـــة واألمــــــــراض  ــمـ األمـــــــــراض الـ
ــيـــة بـــمـــجـــمـــع الــســلــمــانــيــة  ــنـ ــبـــاطـ الـ
ــو الــــفــــريــــق الـــوطـــنـــي  ــبـــي عـــضـ الـــطـ
كــورونــا،  لفيروس  للتصدي  الطبي 
خالد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  والعقيد 
آل خليفة مدير عام مديرية شرطة 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، بــاإلضــافــة 
إلى عدٍد من رؤساء المآتم التابعة 

لبعض مناطق المحافظة.
رحــب  االجــتــمــاع  وفـــي مستهل 

مؤكدًا  بالحضور،  المحافظ  سمو 
ــة الـــمـــحـــافـــظـــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ حـــــــــرص ومـ
مختلف  مـــع  للتنسيق  الــجــنــوبــيــة 
ــاء الــمــآتــم  ــ الــجــهــات األمــنــيــة ورؤســ
وفــــــق إجــــــــــــراءات صـــحـــيـــة وأجـــــــواء 
ــــن مـــن خــــال تــعــزيــز  يــســودهــا األمـ
تـــدابـــيـــر األمـــــن والـــســـامـــة، وذلـــك 
تــنــفــيــذًا لــتــوجــيــهــات الـــفـــريـــق أول 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 

وزير الداخلية.
دور  الـــمـــحـــافـــظ  ســـمـــو  وأكــــــــد 
االلتزام بتطبيق  المآتم في  رؤساء 
المعلنة من  اإلجــراءات االحترازية 
اإلســامــيــة  والـــشـــؤون  الــعــدل  وزارة 
ــاًء عـــلـــى تـــوصـــيـــات  ــ ــنـ ــ واألوقــــــــــــاف بـ
للتصدي  الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق 
ــــد-19(،  ــيـ ــ ــوفـ ــ ــا )كـ ــ ــورونـ ــ لـــفـــيـــروس كـ
مــعــواًل ســمــوه فــي الــوقــت ذاتـــه على 
القائمون  بــه  يتمتع  الـــذي  الــوعــي 

المآتم في تطبيق اإلجــراءات  على 
الجهات  مــن  المعلنة  االحــتــرازيــة 
ــــف ذكـــرهـــا، مـــا مـــن شـــأنـــه دعــم  اآلنـ
الــوطــنــيــة للحد من  الــجــهــود  كــافــة 

انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا والــحــفــاظ 
على صحة وسامة الجميع.

ــاع أشــــار  ــمــ ــتــ ــام االجــ ــتــ ــي خــ ــ وفــ
بتطبيق  االلــــتــــزام  أن  إلــــى  ســـمـــوه 

واالحــتــرازيــة  األمنية  االشــتــراطــات 
الـــمـــوضـــوعـــة يــعــكــس مــــدى تــكــاتــف 
ــهــــود  الــــمــــجــــتــــمــــع مــــــع كـــــافـــــة الــــجــ

المبذولة.

خالل تر�ؤ�سه االجتماع التن�سيقي ال�سنوي بح�سور ر�ؤ�ساء الماآتم.. محافظ الجنوبية:

اأهمية االلتزام بتطبيق االإجراءات االحترازية المحددة من الفريق الوطني الطبي

} محافظ الجنوبية يتراأ�س االجتماع.

ــخ هـــــــشـــــــام بـــن  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ دعـــــــــــا الــ
محافظ  خليفة  آل  عبدالرحمن 
المآتم  على  القائمين  العاصمة 
ــــى ضـــــــرورة الــعــمــل  والـــمـــعـــزيـــن إلـ
ــة تـــوصـــيـــات  ــ ــافـ ــ ــيـــق كـ ــبـ ــى تـــطـ ــلــ عــ
الطبي للتصدي  الوطني  الفريق 
لـــفـــيـــروس كــــورونــــا )كـــوفـــيـــد-19(، 
االحترازية  باإلجراءات  وااللتزام 
الخاصة بالمآتم المسجلة بإدارة 
الجعفرية خــال موسم  األوقــاف 
عـــــاشـــــوراء، بـــمـــا يــســهــم فــــي دعـــم 
من  للحد  الوطنية  الجهود  كافة 
على  وحــفــاظــًا  الــفــيــروس،  انتشار 

صحة وسامة الجميع.
جاء ذلك لدى زيارة محافظ 
محافظة العاصمة لعدٍد من مآتم 
ــي: مـــأتـــم الــقــصــاب،  ــ الــمــنــامــة وهـ
ومـــــأتـــــم مـــــــــدن، ومـــــأتـــــم الـــعـــجـــم 
الكبير، ومأتم العريض ومأتم بن 
المآتم  التقى رؤســاء  رجب، حيث 

والقائمين عليها.
ــمــــنــــاســــبــــة، أشــــــاد  وبــــــهــــــذه الــ
ــتــــمــــام وحـــــرص  الــــمــــحــــافــــظ بــــاهــ
بــن  راشــــــد  الـــشـــيـــخ  أول  ــق  ــريـ ــفـ الـ
عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية 

ــه الــمــتــواصــل وتــوجــيــهــاتــه  ــمـ ودعـ
ــآتـــم  ــات الـــمـ ــاجــ ــيــ ــتــ لـــمـــتـــابـــعـــة احــ
بالعاصمة،  الحسينية  والمواكب 
ــل تــســيــيــر األمــــــور الــمــتــصــلــة  ألجــ
بــهــذه الــمــنــاســبــة وإقــامــتــهــا على 
ــول، مـــثـــنـــيـــًا عــلــى  ــأمــ ــمــ الـــنـــحـــو الــ
الذي  والتعاون  التنسيق  مستوى 
ــاء الــمــآتــم والــمــواكــب  يــبــديــه رؤســ
الحسينية في محافظة العاصمة 
سبيل  فــي  المعنية  الــجــهــات  مــع 

إنـــجـــاح هـــذا الــمــوســم عــبــر وضــع 
الــتــصــورات الــخــاصــة الــتــي تخدم 
المعزين والحفاظ على صحتهم 
وأمــنــهــم وســامــتــهــم وخــاصــة في 
ظــل الـــظـــروف الــصــحــيــة الــراهــنــة 
كورونا  جائحة  انتشار  من  للحد 

)كوفيد-19(.
الــمــحــافــظــة  أن  إلـــــى  وأشـــــــار 
ــن خـــــال االجـــتـــمـــاعـــات  ســـعـــت مــ
التنسيقية المسبقة التي عقدتها 

ــاف الــجــعــفــريــة ورؤســـاء  ــ مــع األوقـ
ــب الــحــســيــنــيــة  ــواكــ ــمــ ــم والــ ــآتـ ــمـ الـ
واإلدارات األمنية بوزارة الداخلية 
ــهــــات الـــخـــدمـــيـــة  ومـــخـــتـــلـــف الــــجــ
على  ــوقـــوف  الـ إلـــى  الــعــاقــة  ذات 
احتياجات موسم عاشوراء ووضع 
الخطط والترتيبات الازمة التي 
تسهم في توفير األجواء المناسبة 
معربًا  والـــزوار،  للمعزين  واآلمنة 
عن شكره وتقديره لجهود جميع 

الجهات ذات العاقة ألجل تيسير 
الموسم وإنجاحه.

ــاد رئــيــس  ــ ــ مــــن جـــانـــبـــهـــم، أشـ
الجعفرية،  األوقاف  إدارة  مجلس 
وأعضاء هيئة المواكب الحسينية، 
بالجهود  المآتم،  والقائمين على 
محافظة  تقدمها  الــتــي  الــكــبــيــرة 
الــعــاصــمــة وتــواصــلــهــا الــمــســتــمــر 
معهم واالستماع إلى احتياجاتهم 
إلقامة موسم عاشوراء وإنجاحه. 

»محافظ العا�شمة« يزور ماآتم المنامة ويتفقد احتياجات المعزين بمنا�شبة عا�شوراء

} محافظ العاصمة يتفقد مآتم المنامة. 

} محافظ المحرق خالل لقاء روؤ�ساء الماآتم والح�سينيات.

ــان بــن  ــمـ ــلـ ــيـــد سـ ــسـ أشـــــــاد الـ
ــــن هــــنــــدي الـــمـــنـــاعـــي  عـــيـــســـى بـ
محافظ محافظة المحرق بدور 
تعزيز  فــي  الــعــبــادة  ودور  المآتم 
خال  مــن  بالمسؤولية  الشعور 
مختلف  فــي  الوطنية  الــوقــفــات 
الــــــــظــــــــروف والــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 

المصلحة الوطنية والعامة.
استقبال  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
ــآتـــم  ــمـ الــــمــــحــــافــــظ لــــــرؤســــــاء الـ
العميد  بــحــضــور  والــحــســيــنــيــات 
عـــبـــداهلل بـــن خــلــيــفــة الــجــيــران 
نائب محافظ محافظة المحرق 
والــــعــــمــــيــــد صـــــالـــــح بــــــن راشــــــد 
ــام مــديــريــة  الــــدوســــري مـــديـــر عــ
ــة الــــمــــحــــرق  ــافــــظــ شـــــرطـــــة مــــحــ
والدكتور نبيل العشيري  رئيس 
ــة بــمــجــمــع  ــيـ ــبـ الــــخــــدمــــات الـــطـ
السلمانية الطبي عضو الفريق 
ــي الــــطــــبــــي لـــلـــتـــصـــدي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ

لفيروس كورونا. 
ــافــــظ خــــال  ــمــــحــ ــل الــ ــ ــقـ ــ ونـ
الــلــقــاء تــحــيــات وزيـــر الــداخــلــيــة 
بن  ــد  ــ راشـ الــشــيــخ  أول  الــفــريــق 
رؤســـاء  إلـــى  خليفة  آل  عــبــداهلل 
والحسينيات  الــمــآتــم  ومــمــثــلــي 
بــكــل مــــدن وقـــــرى الــمــحــافــظــة، 
اإلجــــــــراءات  أن جــمــيــع  ــؤكــــدا  مــ
االحـــتـــرازيـــة تــهــدف إلـــى ضمان 

ــة  ــافـ ــة كـ ــ ــحـ ــ ــة وصـ ــ ــامــ ــ أمـــــــن وســ
الــمــشــاركــيــن فــي مــواكــب الــعــزاء 

وإحياء ذكرى محرم.
مـــن جــانــبــه شــــدد الــدكــتــور 
نبيل العشيري أهمية تنفيذ كل 
الفريق  أقــرهــا  التي  ـــراءات  اإلجـ
الـــوطـــنـــي الــطــبــي الـــرامـــيـــة إلــى 
كافة،  المشاركين  صحة  ضمان 
اإلرشــــــــــادات وضــعــت  أن  مــــؤكــــدا 
في  وتــصــب  الــجــمــيــع  لمصلحة 

صالح الصحة العامة.
إلى  المحافظ  نائب  وأشــار 
دور رؤساء المآتم في إيصال كل 
الطبية  والتعليمات  اإلرشــــادات 
الذي يسهم  األمر  المآتم  لرواد 
وضمان صحة  الوعي  زيــادة  في 

الجميع.
وقـــــدم مـــديـــر عــــام مــديــريــة 
ــة الــــمــــحــــرق  ــافــــظــ شـــــرطـــــة مــــحــ
التعاون  على  المآتم  لكل  شكره 
والتنسيق الدائم مع المديرية.

ممثلو  ــد  أكــ جــانــبــهــم  ــن  ومــ
بمحافظة  والحسينيات  المآتم 
المحرق أن الواجب األهم خال 
الحرجة  الصحية  الــفــتــرة  هــذه 
الوطن  تقديم مصلحة  تستلزم 
والـــحـــفـــاظ على  والــمــواطــنــيــن 
ســـامـــتـــهـــم، مـــؤكـــديـــن وقــوفــهــم 
الــتــام مــع الــقــرارات واإلجـــراءات 

وسامة  صحة  لضمان  المعززة 
األفــــــــــــراد واألســـــــــــر واألهــــــالــــــي، 
ــن تـــفـــهـــمـــهـــم لــمــا  ــ مــــعــــربــــيــــن عــ
تـــفـــرضـــه الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
العليا والجهود الطبية المقدرة 
للحد من انتشار فيروس كورونا.
ــافـــظ مــحــافــظــة  ونـــــــوه مـــحـ
بن  عيسى  بــن  سلمان  المحرق 
إلــــى أن هــذه  الــمــنــاعــي  هـــنـــدي 
وتعاون  تكاتف  تعكس  الجائحة 
ــوة الــنــســيــج  ــ الــجــمــيــع وتـــبـــيـــن قـ
ــتـــمـــاســـك ومـــا  ــنـــي الـــمـ ــبـــحـــريـ الـ
مجتمعية  شراكة  من  به  يتميز 
عــرفــهــا الــمــواطــنــون مــنــذ قديم 
األزل في ظل القيادة الحكيمة، 
مؤكدا التعاون البناء والملموس 
وجميع  المحرق  محافظة  بين 

المآتم بالمحافظة.
أن  الـــــــمـــــــحـــــــافـــــــظ  وأكــــــــــــــــد 
المحافظة وبناء توجيهات وزير 
الداخلية قامت في فترة سابقة 
العميد  برئاسة  لجنة  بتشكيل 
عـــبـــداهلل بـــن خــلــيــفــة الــجــيــران 
ــحــــافــــظ وعـــضـــويـــة  نـــــائـــــب الــــمــ
مديري اإلدارات ورؤساء األقسام 
كل  تنفيذ  لمتابعة  بالمحافظة 
التعليمات والتوجيهات األمنية 
والــــصــــحــــيــــة لــــضــــمــــان ســـامـــة 

الجميع. 

خالل لقائهم محافظ المحرق

الطبي�ة  الك�وادر  تدع�م  المح�رق  وح�ش�ينيات  ماآت�م 

وتثمن جهود فريق البحرين الطبي ووزارة الداخلية

ــيــــخ  نـــــقـــــل عـــــلـــــي بــــــــن الــــشــ
عبدالحسين العصفور محافظ 
تحيات  الشمالية،  المحافظة 
مأتم  إدارة  إلــى  الداخلية  وزيـــر 
ــرا لـــلـــتـــجـــربـــة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــرة تـ ــ ــسـ ــ ــغـ ــ الـ
إلحياء  قدمتها  التي  المبتكرة 
عـــــــــــاشـــــــــــوراء، وتـــــتـــــمـــــاشـــــى مـــع 
الوقائية  بـــاإلجـــراءات  االلــتــزام 
المعلنة  االحــتــرازيــة  والتدابير 
والـــــشـــــؤون  الـــــعـــــدل  وزارة  مـــــن 
ــنــــاًء  ــة واألوقـــــــــــــاف بــ ــ ــيـ ــ ــــامـ اإلسـ
الوطني  الفريق  توصيات  على 
ــيـــروس  ــفـ ــتـــصـــدي لـ ــلـ ــبــــي لـ الــــطــ
ــا وتــتــمــثــل فــــي االلــــتــــزام  ــورونــ كــ
بــتــطــبــيــق الــضــوابــط الــمــحــددة 
أو  الــبــرتــقــالــي  للمستوى  وفــقــًا 
األصفر أو األخضر، حيث تؤكد 
التباعد  تحقيق  التجربة  هــذه 
االجــتــمــاعــي مــن خـــال حضور 

الــمــســتــمــع بـــســـيـــارتـــه لــمــتــابــعــة 
الخطيب الذي يرغب باالستماع 
إلــيــه عــن طــريــق مــوجــة الــراديــو 
والمشاهدة المباشرة. كما يتيح 
استقبال  الــطــف،  سينما  موقع 
في  المآتم  من  خمسة  مرتادي 
جمرة.  بني  بقرية  واحــد  موقع 
خال  الشمالية،  محافظ  وأكد 
الــــزيــــارة الـــتـــي قــــام بــهــا لــمــأتــم 
الطف  سينما  ومــوقــع  الــغــســرة 
نائب  يصاحبه  جــمــرة،  بني  فــي 
مديرية  عــام  ومــديــر  المحافظ 
الـــشـــرطـــة، أهــمــيــه تــعــمــيــم هــذا 
التقنية  استخدم  فــي  الــنــمــوذج 
الــحــديــثــة مــن خـــال الــتــواصــل 
التجربة  بهذه  مشيدا  المرئي، 
المآتم  وتــعــاون  الــغــســرة  لــمــأتــم 
ــة فـــي قـــريـــة بــنــي جــمــرة  ــعــ األربــ
مبتكرة  بطريقة  العزاء  بإقامة 

المآتم.  مرتادي  سامة  تضمن 
مـــن جــهــتــه أعــــرب رئــيــس مــأتــم 

ــالــــص الــشــكــر  ــــن خــ ــغــــســــرة عـ الــ
على  الداخلية  لوزير  والتقدير 

كــافــة  تـــأمـــيـــن  فــــي  الـــــــــوزارة  دور 
االحــتــيــاجــات األمــنــيــة وتــوفــيــر 

الخدمات الازمة، كما عبر عن 
تقديره لدور محافظ الشمالية 

ونـــائـــبـــه ومــــديــــر عـــــام مـــديـــريـــة 
وعملهم  لمتابعتهم  الــشــرطــة 

على توفير كل ما يلزم لتنظيم 
موسم عاشوراء.

عا�ش��وراء الإحي��اء  مبتك��رة  تجرب��ة  يثم��ن  ال�ش��مالية  محاف��ظ  جم��رة..  ببن��ي  ماأت��م  قدمه��ا 

} محافظ ال�سمالية خالل زيارته لمأتم الغسرة.

الــــــشــــــؤون  إدارة  عــــــقــــــدت 
والشؤون  العدل  بــوزارة  الدينية 
اإلسامية واألوقاف أمس، لقاًء 
بالتقويم  للتعريف  افــتــراضــًيــا 
َجمع  هـ،   1443 لعام  البحريني 
من  الدينية  الوظائف  أصحاب 
الــخــطــبــاء واألئــمــة والــمــؤذنــيــن 
ــع ومـــســـاجـــد  ــ ــوامـ ــ ــة جـ ــافــ ــي كــ ــ فـ
مملكة البحرين التابعة إلدارتي 

األوقاف السنية والجعفرية.
اللقاء  هـــذا  تنظيم  ويــأتــي 
فـــي إطــــار الــحــمــلــة الــتــعــريــفــيــة 
ــنـــي لـــعـــام  ــريـ ــبـــحـ ــم الـ ــويـ ــقـ ــتـ ــالـ بـ
1443هـــــ الـــذي صـــدر بــنــاًء على 
السامية  الملكية  التوجيهات 
مــــــــن لــــــــــدن حــــــضــــــرة صــــاحــــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك الباد المفدى، 
ــة  ــ ــامـ ــ ــاد مــنــهــجــيــة روزنـ ــمـ ــتـ ــاعـ بـ
وضع  والتي  والبحرين  الــزبــارة 
والفلكية  الــحــســابــيــة  أصــولــهــا 
الــعــامــة الــســيــد عــبــدالــرحــمــن 
التقويم  إصــــدار  فــي  الــــــزواوي، 

البحريني لعام 1443هـ.
ــلـــقـــاء  ــد تــــحــــدث فـــــي الـ ــ ــ وقـ
ــة الـــــشـــــيـــــخ الـــــدكـــــتـــــور  ــلــ ــيــ فــــضــ
ــود  ــمـ ــيــــف بــــــن مـــحـ ــلــــطــ ــدالــ ــبــ عــ

الــمــجــلــس  عـــضـــو  مـــحـــمـــود  آل 
األعــــلــــى لـــلـــشـــؤون اإلســـامـــيـــة 
نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
ــي، حــيــث  ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ لـــلـــتـــقـــويـــم الـ
أوضح المنهجية المعتمدة في 
لهذا  البحريني  التقويم  إعــداد 
الصلوات  مواقيت  وبــيــان  الــعــام 
مشيًرا  الشرعية،  الناحية  مــن 
إلــى أنــهــا تتميز بــدقــة أكــبــر في 
تـــحـــديـــد مـــواقـــيـــت الـــصـــلـــوات، 
األشهر  دخول  بدايات  وتحديد 
الــــقــــمــــريــــة وخـــــروجـــــهـــــا، حــيــث 
ــيـــر الـــشـــرعـــيـــة  ــايـ ــعـ أثـــبـــتـــت الـــمـ
ــة  ــدقـ ــلـــكـــيـــة الـ ــلـــمـــيـــة والـــفـ والـــعـ
ــة لــمــنــهــجــيــة »رزنــــامــــة  ــيـ ــالـ ــعـ الـ

الزبارة والبحرين«.
الدكتور  أوضـــح  جانبه  مــن 
مــحــمــد جــاســم الــعــثــمــان عضو 
ــا لـــلـــتـــقـــويـــم  ــيــ ــلــ ــعــ ــة الــ ــنــ ــجــ ــلــ الــ
ــنــــي آلـــــيـــــة احــــتــــســــاب  ــريــ ــبــــحــ الــ
ــي الـــتـــقـــويـــم مــن  ــيـــت فــ ــواقـ ــمـ الـ
ــم  ــ ــ ــة الــــفــــلــــكــــيــــة، وأهـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــنـ ــ الـ
ــتــــي طـــــــرأت فــيــه  الــــفــــروقــــات الــ
مــقــارنــة بــالــتــقــاويــم الــســابــقــة، 
بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الـــــمـــــواقـــــع 
الجغرافية المعتمدة الحتساب 
المملكة.  فــي  الــصــاة  مواقيت 

اإلجابة عن  اللقاء  كما تضمن 
االســتــفــســارات الــتــي تــقــدم بها 
ــاب الــفــضــيــلــة الــخــطــبــاء  أصـــحـ

واألئمة والمؤذنون.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد أشـــــاد 
الـــــمـــــشـــــاركـــــون بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات 

صدرت  التي  السامية  الملكية 
مــــــــن لــــــــــدن حــــــضــــــرة صــــاحــــب 
ــد بــن  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ الــــجــــالــــة الــ
الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
التي تعكس االهتمام  المفدى، 
الـــبـــارز لــــدور عــلــمــاء الــبــحــريــن 

ــي مــخــتــلــف  ــ ــم فـ ــهـ ــاتـ ــمـ ــاهـ ــسـ ومـ
ــلــــوم الـــشـــرعـــيـــة، مــثــمــنــيــن  ــعــ الــ
اللجنة  بــذلــتــهــا  الــتــي  الــجــهــود 
الـــعـــلـــيـــا لــلــتــقــويــم الــبــحــريــنــي 
ــي إصــــــــدار الـــتـــقـــويـــم بــحــلــتــه  فــ

الجديدة.

»ال�ش��وؤون االإ�ش��امية« تعق��د لق��اء تعريفي��ا بالتقوي��م البحرين��ي

ب��اع��ت��م��اد م��ن��ه��ج��ي��ة روزن����ام����ة ال����زب����ارة وال��ب��ح��ري��ن

عـــقـــدت لــجــنــة الــحــقــوق 
والحريات العامة بالمؤسسة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان 
بعد،  عن  الثالث،  اجتماعها 
ــة  ــوزيـ بــــرئــــاســــة الــــدكــــتــــورة فـ
الدكتور  وعــضــويــة  الــصــالــح، 
ــيـــد أحــمــد  ــسـ بـــــدر عــــــادل والـ

السلوم.
ــة  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ افــــــتــــــتــــــحــــــت الـ
اجــــــتــــــمــــــاعــــــهــــــا بـــــالـــــتـــــأكـــــد 
ــونــــي  ــانــ ــقــ مــــــن الـــــنـــــصـــــاب الــ
ــلـــى مــحــضــر  والـــتـــصـــديـــق عـ
االجتماع السابق، ثم تابعت 
ــا تـــم بــخــصــوص قــراراتــهــا  مـ
وتـــوصـــيـــاتـــهـــا الـــســـابـــقـــة ومـــا 
اتـــخـــذ فــيــهــا مـــن إجـــــــراءات، 
اللجنة  وقد أوضحت رئيسة 
ــأن الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة  بــ

سيتم  اللجنة،  أقرتها  الــتــي 
االستراتيجية  في  تضمينها 
الـــتـــي ســتــضــعــهــا الــمــؤســســة 
لــــــــــــــأعــــــــــــــوام الــــــــــقــــــــــادمــــــــــة، 
وستستهدف تلك الفعاليات 
الحكومية  الـــمـــدارس  طلبة 
والخاصة، وستضم عدد من 
الهادفة  التدريبية  الــبــرامــج 
ــادئ وأهــــــداف  ــبــ ــى نـــشـــر مــ ــ إلـ
وتثقيفهم  اإلنـــســـان  حــقــوق 
بــحــقــوقــهــم، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
عقد ورش عمل حول حقوق 
في  األعمال  وريــادة  اإلنسان 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لــتــوعــيــة 
الجمهور  مــن  المستفيدين 
بـــحـــقـــوقـــهـــم وخـــــاصـــــة عــنــد 
والمراكز  للمحات  زيارتهم 

التجارية.

ــشــــت الـــلـــجـــنـــة  ــاقــ ــا نــ ــمــ كــ
ــا لـــعـــقـــد عــــــدد مــن  ــتـــرحـ ــقـ مـ
الــــمــــحــــاضــــرات لــلــقــائــمــيــن 
عــلــى تــنــفــيــذ الــعــقــوبــات في 
ــز اإلصــــــاح والــتــأهــيــل  ــراكـ مـ
والتوقيف  االحتجاز  ومراكز 
لـــتـــعـــريـــفـــيـــهـــم بـــحـــقـــوقـــهـــم 

وواجباتهم.
ــنــــة  ــلــــجــ ــت الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ واخــ
بــالــتــأكــيــد على  اجــتــمــاعــهــا 
ضـــــرورة الــتــحــقــق مـــن اتــبــاع 
ــراءات االحـــتـــرازيـــة في  ــ ــ اإلجـ
ــم عــــــاشــــــوراء لـــلـــنـــزالء  ــوســ مــ
جميع  وقيام  والمحتجزين، 
بممارسة  والنزيات  النزالء 
حقوقهم وشعائرهم الدينية، 
وخاصة في األيام األولى من 

شهر محرم.

توعوية  محا�شرات  لعقد  مقترحا  تناق�ش  االإن�شان  لحقوق  الوطنية 

للقائمين على تنفيذ العقوبات في »االإ�شاح والتاأهيل ومراكز االحتجاز«

} اجتماع اللجنة الوطنية لحقوق االن�سان.



} وزير الماليه يلتقي سفير سلطنة عمان .

ــئــــة الـــبـــحـــريـــن  ــيــ نــــظــــمــــت هــ
ــاون  ــعـ ــتـ ــالـ لـــلـــثـــقـــافـــة واآلثــــــــــــار، بـ
مـــع ســـفـــارة الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
األمريكية لدى مملكة البحرين 
األمــريــكــيــة  ــيـــة  الـــخـــارجـ ووزارة 
ورشة  اآلثـــار«،  »تحالف  ومنظمة 
ــال  ــصــ ــيـــات االتــ ــنـ عـــمـــل عـــبـــر تـــقـ
تقوية  سبل  حــول  أمــس  المرئي 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة مـــــا بــيــن  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
ــات الــمــتــحــدة  الــبــحــريــن والــــواليــ
ــارة  ــتـــجـ ــال مــــحــــاربــــة الـ فــــي مــــجــ
غـــيـــر الـــمـــشـــروعـــة بــالــمــمــتــلــكــات 

الثقافية.
ــهــــدت الــــورشــــة مــداخــلــة  وشــ
لــلــشــيــخــة هــــا بـــنـــت مــحــمــد آل 
خـــلـــيـــفـــة مــــديــــر عـــــــام الـــثـــقـــافـــة 
وحضور  الثقافة  بهيئة  والفنون 
ــر مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات  ــيـ ــبـ عـــــــدد كـ
والـــخـــبـــراء على  الــدبــلــومــاســيــة 
القائم  لوسينهوب  ماثيو  رأسهم 
الخارجية  وزيــر  مساعد  بأعمال 
ــؤون  ــ ــشـ ــ ــتـــب الـ ــكـ ــمـ األمـــــريـــــكـــــي لـ
والشيخ  والــثــقــافــيــة،  التعليمية 
خليفة بن أحمد خليفة، والدكتور 
مــنــيــر بــوشــنــاقــي الــمــســتــشــار في 
المركز اإلقليمي العربي للتراث 
ــور ســلــمــان  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــمــــي، والـ ــالــ ــعــ الــ
اآلثـــــار  إدارة  مــــديــــر  ــاري  ــمــــحــ الــ
والـــمـــتـــاحـــف بــالــهــيــئــة، ومـــاجـــي 
نــــــاردي الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال ســفــارة 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
لدى البحرين، والدكتور ريتشارد 
والسفير  الباحثين  كبير  كورين 
ــادة لـــمـــؤســـســـة مــعــهــد  ــ ــعـ ــ ــوق الـ ــ فــ
ســمــيــثــســونــيــان لــلــتــاريــخ والــفــن 
وغيرهم  واشنطن،  في  والثقافة 
مــــــن الــــمــــســــؤولــــيــــن فــــــي هــيــئــة 
ووزارة  واآلثار،  للثقافة  البحرين 

ووزارة  الــبــحــريــنــيــة،  الــخــارجــيــة 
وممثلي  الــبــحــريــنــيــة  الــداخــلــيــة 
األمريكية.  القانون  إنفاذ  جهات 
وأدارت الورشة ديوبرا لير رئيسة 
ومؤسسة منظمة تحالف اآلثار.

وسعت ورشة العمل هذه إلى 
إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى واحـــــدة من 
الرأي  تشغل  التي  القضايا  أهم 
العام العالمي والجهات المعنية 
ــراث الـــثـــقـــافـــي فــي  ــ ــتـ ــ بـــحـــفـــظ الـ
مختلف الدول، هي التجارة غير 
المشروعة بالممتلكات الثقافية، 
الـــتـــي شـــهـــدت تــــطــــورًا مــلــحــوظــًا 
ــن  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ خـــــــــال الــــــســــــنــــــوات األربـ
الــمــاضــيــة، حــيــث خــصــصــت لها 
للتربية  المتحدة  األمم  منظمة 
والــثــقــافــيــة والـــعـــلـــم )يــونــســكــو( 

اتفاقية منفصلة تم إعانها عام 
1970م.

ــبـــت الــشــيــخــة هـــا بنت  ورّحـ
محمد آل خليفة بالحضور نيابة 
عن الشيخة مي بنت محمد آل 
خــلــيــفــة رئــيــســة الــهــيــئــة، مــؤكــدة 
مهمًا  يــعــد  الـــورشـــة  مـــوضـــوع  أن 
التجارة غير  أن  إلــى  نــظــرًا  جــدًا 
المشروعة بالممتلكات الثقافية 
ــزاء مــتــفــرقــة من  ــ تــنــتــشــر فـــي أجـ
عوضًا  األوســط،  الشرق  منطقة 
يجب  عالمية  قضية  كونها  عــن 

االهتمام بها ومناقشتها.
مــمــلــكــة  أن  إلـــــــى  وأشــــــــــــارت 
ــريـــن مـــلـــتـــزمـــة بــاتــفــاقــيــة  ــبـــحـ الـ
المشروعة  غير  التجارة  محاربة 
وتسهم  الــثــقــافــيــة  بــالــمــمــتــلــكــات 

فـــي الــجــهــود الــعــالــمــيــة فـــي هــذا 
الورشة  هذه  أن  منّوهة  المجال، 
هي بداية لسعي مستمر لتقوية 
التعاون الدولي في حفظ التراث 
الثقافي للمجتمعات المختلفة.
فقال  لوسينهوب  ماثيو  أمــا 
الـــمـــشـــروعـــة  ــر  ــيـ غـ ــارة  ــجــ ــتــ الــ إن 
على  تؤثر  الثقافية  بالممتلكات 
مــواقــع أثــريــة يــعــود عــمــرهــا إلــى 
إلــى ضياع  وتــؤدي  السنين  آالف 
تسهم  أنها  كما  األجــيــال،  تــاريــخ 
في تمويل الجماعات اإلجرامية 
حول العالم، مشددًا على ضرورة 
خال  من  التجارة  هذه  محاربة 
التعاون الدولي ما بين مختلف 
والخاصة.  الحكومية  األطـــراف 
ــكـــر إلــــــى مــمــلــكــة  ــالـــشـ ــه بـ ــ ــوجـ ــ وتـ

هيئة  وإلــى  وحكومتها  البحرين 
على  ــار  واآلثــ للثقافة  البحرين 
الــتــعــاون إلنـــجـــاح هـــذه الـــورشـــة، 
مـــؤكـــدًا أن هــنــاك فـــرصـــًا كــثــيــرة 
للعمل المشترك ما بين البلدين 
في هذا المجال من خال تبادل 
والتعاون  والمعلومات  الخبرات 

على مختلف المستويات.
بــعــد ذلــــك تـــطـــّرق الــحــضــور 
مـــن خـــال كــلــمــات مــتــعــددة إلــى 
المشروعة  غير  التجارة  خطورة 
مؤكدين  الثقافية،  بالممتلكات 
الــتــكــنــولــوجــيــة  الــــتــــطــــورات  أن 
الدول  الداخلية في  والصراعات 
التجارة  هــذه  تطور  فــي  اسهمت 
الخبراء  وأشار عدد من  عالميًا. 
تجتمع  أن  يجب  الـــدول  أن  إلــى 
فعل  وردود  خــطــط  ــع  وضــ عــلــى 
التجارة  شبكات  لكشف  مناسبة 
ــة والـــتـــحـــكـــم  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ غــــيــــر الـ
على  والتعرف  الدولية  بالحدود 

القطع األثرية المهّربة.
وفـــــي ســـيـــاق مـــّتـــصـــل ألــقــت 
ورشــــــــــة الــــعــــمــــل الــــــضــــــوء عــلــى 
بــيــن مملكة  مـــا  ــعـــاون  ــتـ الـ ســبــل 
ــات الــمــتــحــدة  الــبــحــريــن والــــواليــ
التجارة  محاربة  فــي  األمريكية 
غـــيـــر الـــمـــشـــروعـــة بــالــمــمــتــلــكــات 
الثقافية من خال مناقشة سبل 
تــطــويــر الــتــشــريــعــات الــمــحــلــيــة، 
الخبرات  وتــبــادل  الــقــدرات  بــنــاء 
ــن  ــ فــــي مــــجــــاالت الـــثـــقـــافـــة واألمـ

والقانون.
يــذكــر أن ورشـــة الــعــمــل هــذه 
ورشــة  وستتبعها  مغلقة  جـــاءت 
ــتـــوحـــة خـــال  ــفـ عـــمـــل أخــــــــرى مـ

الفترة القادمة.
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اســتــقــبــل الــمــهــنــدس وائـــل 
شئون  وزيــر  المبارك  ناصر  بن 
الكهرباء والماء بمكتبه النائب 
الـــذوادي عضو مجلس  يوسف 
الثامنة  الــدائــرة  ممثل  الــنــواب 

بمحافظة المحرق.
اللقاء مناقشة  وتــم خــال 
المتعلقة  المواضيع  مــن  عــدد 
ــاء،  ــمــ بــقــطــاعــي الـــكـــهـــربـــاء والــ
خطط  الوزير  استعرض  حيث 
ومشاريع هيئة الكهرباء والماء 
الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، إضـــــافـــــة إلــــى 
ــم الــمــنــجــزات  اســتــعــراضــه ألهــ
ــــي تـــحـــقـــقـــت مــــــؤخــــــرًا فــي  ــتـ ــ الـ
المنجزات  هذه  وعوائد  الهيئة 
فــي تــقــديــم خــدمــات الــكــهــربــاء 
والمقيمين  للمواطنين  والماء 

في مملكة البحرين.
وتـــطـــّرق الــلــقــاء إلـــى سبل 
بين  المشترك  التعاون  تعزيز 
هيئة الكهرباء والماء ومجلس 
دعم خطط  النواب، من خال 
ــهــــدف بــشــكــل  ــي تــ ــتــ الـــهـــيـــئـــة الــ
مـــســـتـــمـــر لــتــحــســيــن وتـــطـــويـــر 
خـــدمـــاتـــهـــا، مـــشـــيـــدًا بــالــجــهــود 

الـــمـــخـــلـــصـــة الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا 
ــرح ومــنــاقــشــة  ــ الـــــنـــــواب فــــي طــ
مصلحة  تمس  الــتــي  القضايا 
المشترك  وبالتعاون  المواطن 
ــيـــذيـــة  ــنـــفـ ــتـ ــة الـ ــلــــطــ ــســ بــــيــــن الــ
ــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي  ــطــ ــلــ ــســ والــ
المواطنين،  تطلعات  تحقيق 
ــاءة  ــ ــفـ ــ ــودة وكـ ــ ــجــ ــ واالرتــــــــقــــــــاء بــ
الـــخـــدمـــات الـــمـــقـــدمـــة، وذلــــك 
القيادة  توجيهات  من  انطاقًا 
الــــرشــــيــــدة بـــتـــوثـــيـــق وتـــوطـــيـــد 
الـــــتـــــعـــــاون بــــيــــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن 

التشريعية والتنفيذية.
في ذات السياق، استعرض 

النائب احتياجات منطقته من 
بجهودهم  مــشــيــدًا  الــخــدمــات، 
التي  بالمواضيع  واهتمامهم 
الــمــواطــن وحــرصــهــم على  تهم 
لكافة  الخدمات  أفضل  تقديم 

المواطنين والمقيمين.
ــائـــب عــن  ــنـ فــيــمــا أعــــــرب الـ
تبذلها  الــتــي  للجهود  تــقــديــره 
الـــهـــيـــئـــة مـــــن أجـــــــل االرتـــــقـــــاء 
بــخــدمــتــي الـــكـــهـــربـــاء والــــمــــاء، 
مؤكدًا أهمية التعاون المستمر 
ــات  ــل الــــخــــدمــ ــ ــــضـ لـــتـــقـــديـــم أفـ
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن في 

مملكة البحرين.

بحث تعزيز التعاون بين هيئة الكهرباء ومجل�س النواب

} وزير شؤون الكهرباء والنائب الذوادي.

ماجد  الــدكــتــور  استقبل 
ــي الـــنـــعـــيـــمـــي وزيــــــر  ــلــ بــــــن عــ
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، الــســيــد 
يـــوســـف مــحــمــد الــبــنــخــلــيــل 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــركــز 
ــال الـــوطـــنـــي، وقــــد تم  االتـــصـ
ــاء بـــحـــث ســبــل  ــقــ ــلــ خــــــال الــ
التعاون والتنسيق المشترك 
بــيــن الـــطـــرفـــيـــن، حــيــث قــدم 
ــًا حــــــول أهـــم  ــ ــرضـ ــ الـــــوزيـــــر عـ
ــع  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ اإلنــــــــــجــــــــــازات والـ
الـــتـــي تـــنـــفـــذهـــا الــــــــــوزارة فــي 
ــكـــومـــة،  ــج الـــحـ ــامــ ــرنــ إطــــــــار بــ
حــزمــة  لتنفيذ  والــتــوجــهــات 
الهادفة  الجديدة  المبادرات 
إلــــــــــى مــــــزيــــــد مـــــــن تــــطــــويــــر 
الــمــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة في 
لوزارة  الجديد  الهيكل  ضوء 

التربية والتعليم.
ومن جانبه، قّدم الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــمــركــز االتــصــال 
ــي عــــــرضــــــًا لـــجـــهـــود  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
الــمــركــز فـــي خــدمــة اإلعــــام 

ــم مــبــادراتــه  ــ الــحــكــومــي، وأهـ
للمرحلة المقبلة، لمزيد من 
التي  اإلنجازات  التفاعل مع 
تحققها الوزارات والقطاعات 

الحكومية المختلفة. 

بحث التعاون بين »التربية« ومركز االت�سال الوطني

} وزير التربية والرئيس التنفيذي لاتصال الوطني. 

} جانب من اعمال ورشة العمل .

استقبلت األستاذة فائقة 
ــرة  ــ بـــنـــت ســعــيــد الـــصـــالـــح وزيـ
ــاح أمـــــــس فــي  ــ ــبـ ــ ــة صـ ــحــ الــــصــ
بــأبــراج  الــصــحــة  وزارة  ــوان  ــ ديـ
الـــخـــيـــر بــمــنــطــقــة الــســنــابــس 
الــســيــد ألــفــونــســو فــيــرنــايــد أ. 
فير، سفير جمهورية الفلبين 
وذلك  البحرين،  مملكة  لدى 
عمله  فــتــرة  انــتــهــاء  بمناسبة 

سفيًرا لباده لدى المملكة.
وخـــــــال الـــلـــقـــاء أعـــربـــت 
وزيــــرة الــصــحــة عــن اعــتــزازهــا 
ــاز بــه  ــتــ ــا تــــمــ ــا لــــمــ ــرهــ ــديــ ــقــ وتــ
عاقات الصداقة القائمة بين 
وجمهورية  البحرين  مملكة 
على  تستند  الــتــي  الــفــلــبــيــن، 
أســــس قـــويـــة امـــتـــدت ســنــوات 
طويلة، مشيًدة بجهود سفير 
ــبـــيـــن الـــتـــي  ــلـ جــــمــــهــــوريــــة الـــفـ
بذلها خال فترة عمله، التي 
أســهــمــت فــي تــطــويــر عــاقــات 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي واالرتـــقـــاء 
بـــهـــا إلــــــى مـــســـتـــويـــات أعـــمـــق 
والمنفعة  بالخير  يــعــود  بــمــا 
عـــلـــى الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــيــن 

الصديقين.
السفير  نــقــل  مــن جــانــبــه 
ــة الــفــلــبــيــن،  ــومـ ــكـ ــات حـ ــيـ تـــحـ
ــره وتـــقـــديـــره  ــكـ مـــعـــبـــرا عــــن شـ
الــمــســؤولــيــن فــي مملكة  لــكــل 

ــلــــى مـــــا لــمــســه  ــبــــحــــريــــن عــ الــ
ــن دعــم  خــــال فـــتـــرة عــمــلــه مـ
بالغ األثر في  له  وتعاون كان 
إنـــجـــاح مـــهـــام عــمــلــه، مــشــيــدا 
ــه الــبــحــريــن  ــيـ ــلـــت إلـ بـــمـــا وصـ
قـــائـــا: »أصـــبـــحـــت الــبــحــريــن 
بلدا نموذجًيا، ويجدر بالدول 
ــبــــاع خـــطـــاهـــا فــــي الــتــمــيــز.  اتــ
الكبيرة  بالجهود  أشاد  كذلك 
والـــمـــبـــادرات الــتــي قــامــت بها 
ــة خـــــــال تـــصـــديـــهـــا  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ
ــا  ــ ــورونـ ــ لـــجـــائـــحـــة فـــــيـــــروس كـ
ــوات  ــطـ ــخـ ــالـ )كــــــوفــــــيــــــد-19( بـ
ــة ومــــــا بــــــذل مــن  ــيـ ــاقـ ــتـــبـ االسـ
وعــاج  وتشخيص  فحوصات 
للتطعيم  الــوطــنــيــة  للحملة 

الــمــتــمــيــز  األداء  ــتــــوى  ومــــســ
الذي تقوم به الكوادر الطبية 
ــكــــوادر الــعــامــلــة بــالــمــجــال  والــ
الــصــحــي، والــدعــم الـــذي قدم 
للجالية الفلبينية في مملكة 

البحرين«.
وفي ختام اللقاء تقدمت 
الشكر  بجزيل  الصحة  وزيــرة 
جمهورية  لسفير  والــتــقــديــر 
دوام  لـــه  مــتــمــنــيــًة  الــفــلــبــيــن، 
التوفيق والنجاح في مسيرته 
الــدبــلــومــاســيــة الــمــقــبــلــة، كما 
ــره  ــكـ ــــص شـ ــالـ ــ ــن خـ ــ أعـــــــــرب عــ
ــقـــديـــره لـــلـــوزيـــرة، مــتــمــنــًيــا  وتـ
لمملكة البحرين دوام التقدم 

والرخاء.

} وزيرة الصحة خال اللقاء.
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ب���ي���ن ال���ب���ح���ري���ن وال���ف���ل���ب���ي���ن م��م��ت��دة

استضافت الدكتورة بهية جواد الجشي، سفيرة 
مملكة البحرين في بروكسل والمعتمدة لدى دوقية 
وممثلتها  الــدنــمــارك  ومملكة  الكبرى  لوكسمبورغ 
لـــدى االتـــحـــاد األوروبــــــي وحــلــف شــمــال األطــلــســي، 
عام  مدير  جنتليني،  فيرناندو  السيد  مع  اجتماًعا 
شـــؤون الــشــرق األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا فــي جهاز 
الــعــمــل الـــخـــارجـــي األوروبــــــــي، حـــضـــره ســـفـــراء دول 
المعتمدون  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

لدى االتحاد األوروبي.
وخــــال االجـــتـــمـــاع، ثــمــنــت الــســفــيــرة الــشــراكــة 
والتعاون بين االتحاد األوروبي ودول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، سواًء على المستوى الثنائي 
مع كل دولة أو على مستوى مجلس التعاون، مؤكدًة 
لتعزيز  والــجــيــوســيــاســيــة  االســتــراتــيــجــيــة  األهــمــيــة 
على  الجانبين  بين  والتنموية  السياسية  العاقات 

مختلف األصعدة. 

فــيــرنــانــدو جنتليني،  الــســيــد  أكــــد  جــانــبــه  مـــن 
التعاون مع  األوروبــي على مواصلة  االتحاد  حرص 
الجانب الخليجي، شاكًرا استضافة سفارة المملكة 
االجــتــمــاع، ومـــقـــدًرا دورهــــا كممثل لــدولــة الــرئــاســة 
التقريب  على  العمل  في  الحالي  للعام  الخليجية 

بين وجهات نظر الجانبين.
كما تباحث السفراء مع السيد جنتليني حول 
في  الــمــشــتــركــة  األهــمــيــة  ذات  الــمــواضــيــع  مختلف 
العاقات  أبــرزهــا سبل تطوير  الــمــجــاالت،  عــدد مــن 
في  مكتسباتها  على  والبناء  الخليجية-األوروبية 
السابقة  االجتماعات  فــي  مناقشته  تمت  مــا  ضــوء 
بين الجانبين وما تمخض عنها من قرارات تشمل 
تــبــادل الـــزيـــارات وتــطــويــر مـــذكـــرات الــتــفــاهــم وفــقــًا 
إلى  باإلضافة  الجانبين،  لكا  التنموية  لألولويات 
موضوع األمن والسلم واستعراض آخر المستجدات 

} اجتماع خليجي مع جهاز العمل الخارجي األوروبي.على الساحتين اإلقليمية والدولية.

�سفيرة البحرين في بروك�سل ت�ست�سيف اجتماعا خليجيا مع ج�هاز العمل الخارجي االأوروبي

�ساركت بمعر�س مدينة مو�سكو االفترا�سي لدول مجل�س التعاون

هيئة البحرين لل�س�ياحة تعمل على ا�س�تقطاب مزيد من ال�س�ياح الرو�س للبحرين
ــريــــن  ــبــــحــ شـــــــاركـــــــت هــــيــــئــــة الــ
معرض  فــي  والــمــعــارض  للسياحة 
لــدول  االفــتــراضــي  موسكو  مدينة 
وذلك  الخليجي،  التعاون  مجلس 
في  الهيئة  استراتيجية  إطــار  فــي 
العالمية  األســـــواق  نــحــو  الــتــوجــه 
فيها  بما  للسياح  تصديرا  األكــثــر 
ــي، إضـــــافـــــة إلــــى  ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـــــســـــوق الـ
الترويج للبحرين كوجهة سياحية 

مثالية في المنطقة.
وترأست وفد مملكة البحرين 
إلى هذا المعرض فاطمة الصيرفي 
الــتــنــفــيــذي لهيئة  الــرئــيــس  نــائــبــة 
الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة والــمــعــارض، 
ــام الــمــشــاركــيــن  وقــدمــت عــرضــا أمــ
فـــيـــه مــــن شــــركــــات ســـيـــاحـــة وســفــر 
ومــشــتــغــلــيــن فـــي قـــطـــاع الــســيــاحــة 
ــارزة  ــبـ ــات الـ ــانـ ــكـ ــن اإلمـ الــــروســــي عـ
الــســيــاحــة  قــطــاع  يتضمنها  الــتــي 
وأبرز وجهات  البحرين  في مملكة 
ــالـــم الــــجــــذب الـــســـيـــاحـــي فــي  ــعـ ومـ

الــمــمــلــكــة، إضـــافـــة إلــــى الــبــرامــج 
والمتنوعة  الــمــبــتــكــرة  الــســيــاحــيــة 
التي تقدمها هيئة السياحة لزوار 

المملكة.
وأكدت الصيرفي حرص هيئة 
الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة والــمــعــارض 
المجال  في  العاقات  تعزيز  على 
البحرين  مملكة  بــيــن  الــســيــاحــي 
وروســــيــــا االتــــحــــاديــــة لـــتـــرقـــى إلـــى 
بين  المتميزة  الــعــاقــات  مستوى 
جميع  على  الصديقين  البلدين 
األصـــعـــدة، والــعــمــل عــلــى مختلف 
الــمــبــادرات فــي هــذا الــصــدد، وفعل 
ــن شـــأنـــه زيــــــادة الــتــبــادل  ــا مـ ــل مـ كـ

السياحي بين الجانبين.
ــانــــب  إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــدم الــــجــ
اللقاء عرضا حول  الروسي خال 
ــات الـــســـيـــاحـــيـــة لــمــديــنــة  ــانــ ــكــ اإلمــ
الحملة  وذلــك كجزء من  موسكو، 
من  كــل  تنظمها  التي  الترويجية 
الــعــاقــات  وإدارة  الــســيــاحــة  لجنة 

الخارجية  والــدولــيــة  االقــتــصــاديــة 
في العاصمة الروسية.

وفي سياق ذي صلة، دعت هيئة 
الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة والــمــعــارض 
وكاالت السفر والفنادق التي تتخذ 
للتسجيل  لها  مقرًا  البحرين  من 
ــلـــة الـــتـــرويـــجـــيـــة  ــي هــــــذه الـــحـــمـ ــ فـ
االفتراضية، مما يوفر لهم منصة 
للتواصل مع نظرائهم في موسكو 
فــي تنمية  إلنــشــاء شــراكــات تسهم 
أعــمــالــهــم وزيـــــادة تــنــافــســيــتــهــا من 
جهة، وتنعكس إيجابا على تطوير 
البلدين  لـــدى  الــســيــاحــي  الــقــطــاع 

من جهة أخرى.
ــــذه  ــهـ ــ وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــــــــه بـ
ــال مــــالــــك شـــركـــة  ــ ــ الــــمــــنــــاســــبــــة، قـ
ــارد  ــتـــشـ ــاس لـــلـــســـيـــاحـــة« ريـ ــيــ ــاتــ »مــ
مـــوســـكـــو  مـــــعـــــرض  إن  ــاس  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ مـ
م انــطــاقــة مميزة  االفــتــراضــي قـــدَّ
لـــــبـــــدء مـــــوســـــم ســــيــــاحــــي حـــافـــل 
بالسياح المتبادلين بين البحرين 

إلــى بناء عاقات  وروســيــا، إضــافــة 
عــمــل مــثــمــرة بــيــن الــعــامــلــيــن في 
ــيـــاحـــة والـــســـفـــر لـــدى  ــاع الـــسـ قــــطــ

البلدين الصديقين.
مــديــر مجموعة  أعــــرب  فــيــمــا 
تطوير األعمال في فندق ومنتجع 
ذا آرت زاهر قصير خال مشاركته 
ــره لــمــا  ــديـ ــقـ ــن تـ ــعـــرض عــ ــمـ ــي الـ فــ
للسياحة  الــبــحــريــن  هــيــئــة  تــبــذلــه 
والمعارض من جهود ترمي لجذب 
اإلقليميين  الــســيــاح  مــن  الــمــزيــد 
والــعــالــمــيــيــن وتــنــشــيــط الــمــنــشــآت 
الــســيــاحــيــة فـــي الـــبـــحـــريـــن، وقـــال 
في  نظرائنا  مع  بالتعاون  »سعداء 
روسيا االتحادية والنهوض بدورنا 
في تقديم البحرين كوجهة مثالية 
ــكـــشـــاف مــنــطــقــة الــخــلــيــج  ــتـ السـ
الــعــربــي ســيــاحــيــا، ومــنــح تجربة 

} فاطمة الصيرفي خال المشاركة بالمعرض.سياحية فريدة من نوعها«.

ــد الـــشـــيـــخ ســلــمــان  ــ  أكـ
خــلــيــفــة  آل  خـــلـــيـــفـــة  بـــــن 
وزيـــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد 
الــوطــنــي عــمــق الــعــاقــات 
األخــــــــــويــــــــــة والــــــــــروابــــــــــط 
تجمع  الـــتـــي  الــتــاريــخــيــة 
وسلطنة  البحرين  مملكة 
ــان الــشــقــيــقــة، والـــتـــي  ــمـ عـ
أســــــهــــــمــــــت فـــــــــي تــــعــــزيــــز 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ الـــــشـــــراكـــــة االقــ
والشعبين  الــبــلــديــن  بــيــن 
حرص  مؤكدًا  الشقيقين، 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن عــلــى 
التكامل  تــعــزيــز  مــواصــلــة 
االقـــتـــصـــادي  والــــدفــــع به 

نحو أفق أرحب.
جــاء ذلــك لــدى لقائه 
الــســيــد عــبــداهلل بــن راشــد 
سلطنة  سفير  المديلوي 
عـــــمـــــان الـــشـــقـــيـــقـــة لــــدى 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وذلـــك 
ــاء فـــتـــرة  ــهــ ــتــ بـــمـــنـــاســـبـــة انــ
الــوزيــر  أشـــاد  حيث  عمله، 
بـــالـــجـــهـــود الــطــيــبــة الــتــي 
ــيــــر خــــال  ــفــ بــــذلــــهــــا الــــســ
فـــتـــرة عــمــلــه، مــثــنــيــًا على 
ــه فــــــي تــنــمــيــة  ــ ــاتـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ إسـ
بين  الــثــنــائــيــة  ــعـــاقـــات  الـ
وسلطنة  البحرين  مملكة 
المجاالت  عمان في شتى 

المجالين  فــي  وبــاألخــص 
الــــمــــالــــي واالقـــــتـــــصـــــادي، 
العماني  للسفير  متمنيًا 
دوام التوفيق والنجاح في 

مهامه القادمة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه أعـــــــرب 
ــي عــن  ــانــ ــمــ ــعــ الـــســـفـــيـــر الــ
خـــالـــص شـــكـــره وتـــقـــديـــره 
واالقتصاد  المالية  لوزير 
ــي عــــلــــى جــــهــــوده  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
ــات  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ فـــــــي تـ
البلدين  بين  االقتصادية 
ــا  ــًيـ ــنـ ــتـــمـ ــن، مـ ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ ــشــ الــ
وشعبها  البحرين  لمملكة 

دوام التقدم واالزدهار.

البحرين وعمان  بين  التكامل االقت�سادي وال�سراكة  المالية: موا�سلة تعزيز  وزير 
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محميد احملميد

أول السطر:
ظاهرة عشوائية المحالت والكراجات والمطاعم والصالونات 
أننا  المشكلة  حــل..  لها  يوضع  أن  يجب  السكنية،  المناطق  في 
الموافقات  نفتح  ثم  اإلسكانية،  والمدن  والبيوت  المساكن  نبني 
الــشــارع  وتحويل  والــســجــالت،  التراخيص  ونمنح  واالســتــثــنــاءات، 
العكس  إن  يقول  والمنطق  والعقل  تــجــاري..  شــارع  إلــى  السكني 

صحيح.. أو هكذا نتصور.
للعلم فقط:

ــاع »زجــاجــة  أيـــام الـــدراســـة فــي الــمــرحــلــة االبــتــدائــيــة كـــان إرجــ
ــازي« إلـــى الــمــقــصــف الــمــدرســي بــمــقــابــل مــــادي أو  ــغـ الــمــشــروب الـ
وجبة أو حلويات.. والعالم اليوم لديه ماكينات الستبدال المواد 
األلمنيوم  مــن  والمصنوعة  والــورقــيــة،  والــزجــاجــيــة  البالستيكية 
األشياء  هــذه  يبيع  من  المقيمين  األجــانــب  من  وهناك  وغيرها، 
واألجــهــزة،  المكانيات  توفير  يتم  ال  فــلــمــاذا  ورائـــهـــا..  مــن  ويــربــح 
الربح  في  وزيــادة  البيئي،  الوعي  في  ومضاعفة  للشراكة،  تعزيزا 

المادي كذلك..؟؟
جرمية تدق ناقوس اخلطر:

تحت هذا العنوان نشرت »أخبار الخليج« أمس في صفحتها 
األولى، خبر قيام مراهقين تقمصوا شخصية مجرمين في لعبة 

إلكترونية، وسرقوا دراجات نارية في أقل من شهر..!! 
ونــتــنــدر عليه ونسخر  نــقــرأه  األمـــر مــن خبر مــســٍل  فــي  ليس 
األمور  أولياء  وخاصة  للجميع،  وكبيرة  واضحة  إشــارة  لكنه  منه، 
بــاأللــعــاب  الـــتـــأثـــر  تــعــالــى أن مــســألــة  ــيـــن.. ونــحــمــد اهلل  ــربـ ــمـ والـ
اإللــكــتــرونــيــة لــم تصل إلــى مستوى أكــبــر، كــالــذي نــقــرأه فــي دول 
الــجــرائــم بسبب األلــعــاب اإللــكــتــرونــيــة إلى  أخـــرى، وصــلــت بعض 

عمليات انتحار وقتل والعياذ باهلل.
أكبر،  ومخاطرها  وخطرها  كبير،  اإللكترونية  األلعاب  تأثير 
وال بد من رقابة ومتابعة، وعدم السماح بشراء أي لعبة، أو اقتناء 
إلكتروني، من  رابــط  أو فتح أي  أو دخــول أي بضاعة،  أي شريط، 
الدولة  بين  مشتركة،  مسؤولية  وهــذه  ــراءات..  ــ وإجـ ضــوابــط  دون 

واألسرة معا.
الجريمة تدق ناقوس الخطر.. ونسأل اهلل أن يحفظ أبناءنا 

واألجيال القادمة.
مالحظة واجبة:

مواطن بحريني أنهى دراسته الجامعية العليا، وحصل على 
و2  ماجستير،   3 ولديه  المتحدة،  المملكة  من  الدكتوراه  شهادة 
كانت  الجهات  بعض  وظيفة..  وال  عمل  بــدون  لكنه  بكالوريوس.. 
ترد عليه بأن مؤهالته عالية جدا، وال توجد وظيفة مناسبة له.. 
ما جعله اليوم عند طلب الوظيفة ال يتكلم عن شهاداته العليا، 
ويخبرهم أنه حاصل على ماجستير.. ومنا إلى من يعنيهم األمر.

**آخر السطر:
أطـــبـــاء مـــتـــدربـــون يــشــكــون تـــأخـــر صــــرف مـــكـــافـــآتـــهـــم.. فنيو 
الصيدلة وبعض المتطوعين يرون أنه تم استثناؤهم من الرتبتين 
الدعم  يناشدون صرف  الطلبة  والتقدير.. أصحاب حافالت نقل 
المالي لهم.. عمال يصرخون من تأخر رواتبهم.. أال يوجد لدينا 
نظام إلكتروني سريع ومضمون، لصرف حقوق الناس ومطالبهم 

بدال من تكرار الشكاوى والمناشدات..؟؟ 

malmahmeed7@gmail.com

جريمة تدق ناقو�س الخطر

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

فــي إطـــار اســتــعــداد الــنــيــابــة الــعــامــة لتطبيق 
وحمايتهم  لألطفال  اإلصــالحــيــة  الــعــدالــة  قــانــون 
ــوء الــمــعــامــلــة، عـــقـــدت أمــــس تــحــت رعــايــة  مـــن ســ
الــمــســتــشــار وائــــل رشــيــد بــوعــالي مــســاعــد الــنــائــب 
ــال الــمــرئــي بــشــأن  الـــعـــام ورشــــة عــمــل عــبــر االتـــصـ
التطبيقات المثلى وأفضل الممارسات الدولية في 
العدالة اإلصالحية لألطفال،  قانون  أحكام  ضوء 
وقــد شـــارك فــي الــورشــة عــدد مــن أعــضــاء النيابة 
ووزارة  الداخلية،  بوزارة  المعنية  الجهات  وممثلي 
العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف، ووزارة العمل 

والتنمية االجتماعية.
وقد ألقت الخبيرة الدولية بوال جاك في هذه 
محاور  عــدة  فيها  استعرضت  محاضرة  الفعالية 

في  الــمــمــارســات  وأفــضــل  الــدولــيــة  المعايير  منها 
لدور  وبيان  لألطفال  اإلصالحية  العدالة  محاكم 
فــي شـــأن األطــفــال  الــقــضــائــيــة للطفولة  الــلــجــنــة 
وواجــبــات  المعاملة،  وإســـاءة  للخطر  المعرضين 
الــمــعــنــيــيــن بــإنــفــاذ الــقــانــون فـــي مـــراعـــاة مصالح 
الــطــفــل الــفــضــلــى خــــالل اإلجـــــــــراءات الــمــتــخــذة 
حــيــالــه. كــمــا تــنــاولــت فــي حديثها أوجـــه الــتــعــاون 
والــجــهــات ذات الصلة  الــســلــطــات  بــيــن  والــتــنــســيــق 
والمعنية بتطبيق القانون لغرض تحقيق أهدافه 
ومقاصده، وتأتي هذه الورشة ضمن عدة فعاليات 
ــار اســتــعــدادهــا  ــ نــظــمــتــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي إطـ
يبدأ  والذي  بالقانون  للعمل  المختصة  والجهات 

سريانه في 18 أغسطس الجاري.

ال���ن���ي���اب���ة ت����وا�����س����ل ا����س���ت���ع���دادات���ه���ا 

ل�����س��ري��ان ق���ان���ون ال���ع���دال���ة الإ���س��اح��ي��ة
المدنية  المحكمة  ألزمت 
آالف   6 مــن  أكثر  بــرد  بحرينيا 
قيمة  الــتــأمــيــنــات  لهيئة  ديــنــار 
مــــعــــاش تــــقــــاعــــدي صـــــــرف لــه 
عــلــى مـــــدار عــــدة ســـنـــوات بعد 
وفاة والدته رغما عن التحاقه 
بعمل حكومي حيث لم يتقدم 
بــطــلــب وقــــف صــــرف الــمــعــاش 
بـــه مما  الـــخـــاص  الـــتـــقـــاعـــدي 
المدعية  استمرار  عليه  ترتب 
التقاعدية  الــمــعــاشــات  بــإيــداع 

عدة سنوات بالمخالفة.
وذكرت المدعية في دعواها 
أن والدة المدعى عليه توفيت 
الورثة  من  عــددًا  منها  مخلفة 
– المدعى  ابنها  ومن ضمنهم 
عـــلـــيـــه- الــمــســتــحــق لــلــمــعــاش 
الفريضة  بــحــســب  الــتــقــاعــدي 
الـــشـــرعـــيـــة وقــــامــــت الــمــدعــيــة 

بربط معاش تقاعدي للمدعى 
ــمـــدعـــى  الـ إن  وحــــيــــث  ــيــــه،  ــلــ عــ
عـــلـــيـــه الـــتـــحـــق بـــالـــعـــمـــل لـــدى 
بإبالغ  يقم  ولم  حكومية  جهة 
يــتــقــدم بطلب  ــم  ولــ الــمــدعــيــة 
وقف صرف المعاش التقاعدي 
الـــخـــاص بـــه مــمــا تـــرتـــب عليه 
ــداع  ــإيــ اســــتــــمــــرار الـــمـــدعـــيـــة بــ
الـــمـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة عـــدة 
 6080.049 قدره  بمبلغ  سنوات 
دينارا، حيث أخطرته المدعية 
بضرورة سداد المبلغ المدفوع 

إال أنه لم يحرك ساكنًا.
وقالت المحكمة إن المقرر 
)75( من  ــادة  ــمـ الـ لــنــص  وفــقــا 
قـــانـــون الــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي 
ــالـــمـــرســـوم بـــقـــانـــون  ــادر بـ ــ ــــصـ الـ
المعدل   1976 لسنة   )24( رقم 
 2007 لسنة   )6( رقــم  بالقانون 

ــه )يــنــتــقــل الـــحـــق فــي  ــ عـــلـــى انـ
الـــمـــعـــاش بـــعـــد وفــــــاة الــمــؤمــن 
إلى  الــمــعــاش  أو صــاحــب  عليه 

المستحقين عنه وهم:
أو  ــل  أو األرامــ 1-  األرمــلــة 

الزوج العاجز.
األبـــنـــاء  وهــــم  األوالد    -2

والبنات غير المتزوجات.
ــوة  ــ واألخــ واألم  األب    -3

واألخوات.
كما تنص المادة )78( من 
)ينقطع  أنه  القانون على  ذات 
ــد بـــلـــوغـــه  ــنــ مـــــعـــــاش االبـــــــــن عــ
الــثــانــيــة والــعــشــريــن مــن عمره 
المعاش  يــعــادل  مــا  بتكسبه  أو 
بلغ  فــإذا  الفرق،  إليه  أدى  وإال 
هــــذا الـــســـن وثـــبـــت عـــجـــزه عن 
الــكــســب بــتــقــريــر مـــن الــلــجــنــة 
الـــطـــبـــيـــة الـــمـــخـــتـــصـــة اســتــمــر 

ــاش لـــــه طـــالـــمـــا  ــعــ ــمــ ــرف الــ ــ ــ صـ
التحقق  ويــكــون  عجزه  استمر 
إذا  إال  كـــل ســنــتــيــن  ذلــــك  مـــن 
قــــــررت الــلــجــنــة الــطــبــيــة عـــدم 
احــتــمــال شــفــائــه. عــلــى أنـــه إذا 
للمعاش  المستحق  االبــن  كان 
ــل  ــراحــ ــي إحـــــــــدى مــ ــ ــا فــ ــبــ ــالــ طــ
التعليم التي ال تجاوز التعليم 
إليه  أدى  الــعــالــي  أو  الجامعي 
السادسة  يتم  أن  إلــى  المعاش 
والعشرين أو تنتهي دراسته أي 
الــتــاريــخــيــن أقـــــرب.( وأضــافــت 
ــه تــطــبــيــقــًا لــمــا تـــقـــدم وكـــان  أنــ
المدعية  أن  للمحكمة  الثابت 
كـــانـــت تـــســـدد لــلــمــدعــى عــلــيــه 
وريث  باعتباره  معاشا تقاعديا 
للمعاش  المستحقة  المتوفاة 
مــنــذ وفــاتــهــا وكــــان الــثــابــت أن 
بالعمل  التحق  عليه  المدعى 

بما ينقطع عنه ذلك المعاش 
بــقــوة الـــقـــانـــون عــمــال بــالــمــواد 
الــمــدعــيــة  لــــم يــخــطــر  ــه  ــ أنـ إال 
فاستمرت  بــالــعــمــل  بــالــتــحــاقــه 
بــصــرف ذلــك الــمــعــاش لــه مما 
تــجــمــد فـــي ذمــتــه مــبــلــغــا قـــدره 
آالف  )ســتــة  ديــنــار   6080.490
وثــــمــــانــــون ديــــنــــارا وأربـــعـــمـــائـــة 
الثابت  فــلــســا(، وكـــان  وتــســعــون 
ــن واقــــــــع كــــشــــوف الـــحـــســـاب  ــ مـ
تلك  أن  الــبــنــك  مـــن  الــــصــــادرة 
ــا تــم  ــهـ ــالـــب بـ ــطـ ــمـ ــغ الـ ــالـ ــبـ ــمـ الـ
تــحــويــلــهــا بــالــفــعــل مــن حساب 
المدعية لحساب المدعى عليه 
المطالب  الــفــتــرة  تــلــك  خـــالل 
ــــــبـــاب حكمت  فــلــهــذه األسـ بــهــا 
المحكمة بإلزام المدعى عليه 
بأن يؤدي للمدعية مبلغا قدره 

6080.490 دينارا.

ال��ت��اأم��ي��ن��ات اإل����ى  دي���ن���ار  اآلف   6 رد  ب��ح��ري��ن��ي  اإل������زام 

ال���ت���ح���ق ب���وظ���ي���ف���ة وظ������ل ي��ح�����ص��ل ع���ل���ى م���ع���ا����ش ت���ق���اع���دي

االستئناف  محكمة  أيــدت 
الــجــنــائــيــة عــقــوبــة الــســجــن 5 
وتغريمها  آسيوية  على  سنوات 
نهائيا  وإبعادها  دينار،  آالف   3
عن البالد عقب تنفيذ العقوبة 
بــعــد ضبطها  بـــهـــا،  الــمــقــضــي 
متلبسة ببيع المواد المخدرة.

وبـــــدأت تــفــاصــيــل الــواقــعــة 
بتلقي إدارة مكافحة المخدرات 
ــادر ســريــة  ــن مـــصـ مــعــلــومــات مـ
تـــفـــيـــد بـــحـــيـــازة وإحـــــــــراز فــتــاة 
ــو فــي  ــبــ آســــيــــويــــة لـــــمـــــادة الــــشــ
ــر األحــــــــــــــــوال الــــمــــرخــــص  ــ ــيـ ــ غـ

بــهــا قــانــونــا فــتــم تــكــلــيــف أحــد 
بعض  لشراء  السرية  المصادر 
اتصل  أن  لــبــث  مــا  الـــذي  منها 
تحت  هاتفيا  عنها  بالمتحري 
معها  واتــفــق  وإشــرافــه  مسمعه 
على شراء ما قيمته 250 دينارا 
رفقة  المصدر  انتقل  ذلك  إثر 
الــمــكــان المتفق  إلــى  الــشــرطــة 

عليه.
المتهمة  المصدر  والتقى 
عليه  المتفق  المبلغ  وسلمها 
ــرة شيئا  ــيــ األخــ فــيــمــا ســلــمــتــه 
ــن كــيــس  ــارة عــ ــبــ فــتــبــيــن أنـــــه عــ

كريستالية  مــادة  على  يحتوي 
ــا أنـــــهـــــا لــــمــــادة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ثــــبــــت مـ
الــمــيــتــامــفــيــتــامــيــن الـــمـــؤثـــرة 
عــقــلــيــا وتــمــت مــتــابــعــة الــفــتــاة 
الشرطة  وجـــود  إلـــى  فانتبهت 
ــلـــت أحــد  ــــالذت بـــالـــفـــرار ودخـ فـ
المباني ومن ثم إحدى الشقق 
وأغلقت الباب خلفها وبموجب 
إلى  الدخول  تم  التلبس  حالة 
الشرطة  الشقة بمعية عناصر 
النسائية الالتي قمن بالقبض 
على الفتاة اآلسيوية وبالتأكد 
من بياناتها تبين انها المتهمة 

ذاتيا عثر بحوزتها  وبتفتيشها 
الحقا  تبين  نقدي  مبلغ  على 
الـــمـــصـــور  الـــمـــبـــلـــغ  ذات  أنـــــــه 
التلبس  حالة  توافر  وبموجب 
إلــــى مــقــر سكنها  الــتــوجــه  تـــم 
وبتفتيشه تم العثور على علبة 
مــادة  على  تحتوي  بالستيكية 
لمادة  أنها  يعتقد  كريستالية 
وثبت  زجــاجــي  ومــشــرب  الشبو 
مــعــمــلــيــا احــــتــــواءه عــلــى مـــادة 
الميتامفيتامين كما عثر على 
وأكياس شفافة  ميزان حساس 
ومـــبـــالـــغ مــالــيــة حــصــيــلــة بيع 

مواد مخدرة.
ــدت الــــنــــيــــابــــة لــهــا  ــ ــنـ ــ ــأسـ ــ فـ
أنـــهـــا قـــدمـــت بــمــقــابــل الــمــؤثــر 
ــلـــي الــمــيــتــامــفــيــتــامــيــن  ــقـ ــعـ الـ
ــي غــيــر األحـــــــوال الــمــرخــص  فـ
بـــهـــا قـــانـــونـــا، حــــــازت وأحــــــرزت 
مــــــادة الــمــيــتــامــفــيــتــامــيــن فــي 
ــرح بــهــا  ــمـــصـ غـــيـــر األحــــــــوال الـ
األسباب حكمت  ولهذه  قانونا، 
المتهمة  بــمــعــاقــبــة  الــمــحــكــمــة 
وتغريمها  ســنــوات   5 بالسجن 
3000 دينار واإلبعاد نهائيا عن 

البالد ومصادرة المضبوطات.

ال�سبو ف��ي  ل��ات��ج��ار  لآ���س��ي��وي��ة  والإب���ع���اد  ���س��ن��وات   5 ال�����س��ج��ن 

كتب: عبداألمير السالطنة
ــتــــاة  تــــعــــرض بـــحـــريـــنـــي وفــ
في  متفرقة  إلصابات  خليجية 
حــادث مـــروري وقــع عصر أمس 
)األربـــعـــاء( على شـــارع الــفــاروق 
نتيجة تجاوز اإلشارة الحمراء.

األولــيــة  التفاصيل  وتشير 
كــان  بحرينيا  أن  إلـــى  لــلــحــادث 
يقود سيارته على شارع الفاروق 
فــي الــســاعــة الــثــانــيــة والــنــصــف 
إلى  وأثــنــاء وصوله  أمــس  عصر 
إلى  المؤدية  الضوئية  اإلشـــارة 
جزيرة الريف اصطدمت بسيارة 
أخــــرى خــلــيــجــيــة تــقــودهــا فــتــاة 
إصابة  ذلــك  عن  نتج  خليجية، 
متفرقة  بـــإصـــابـــات  الــســائــقــيــن 
ــم نــقــلــه بـــواســـطـــة اإلســـعـــاف  وتــ
الوطني إلى المستشفى لتلقي 
العالج الالزم, وتضرر المركبتان 

الــحــادث  جـــاء  كــبــيــرة،  بتلفيات 
السائقين  ــد  أحـ تـــجـــاوز  بــســبــب 

اإلشارة الحمراء.
ــور وقـــــوع  ــ ــ ــد حــــضــــرت فـ ــ ــ وقـ
الـــحـــادث شــرطــة الــنــجــدة وقـــام 
أفرادها بتسهيل سير السيارات 

ــة  ــرطــ الــــــــــى حـــــيـــــن وصــــــــــــول شــ
السيارتين  إزاحــــة  وتـــم  الـــمـــرور 
ــارع، وفــتــحــت الــجــهــات  ــشـ مــن الـ
الــرســمــيــة الــتــحــقــيــق لــمــعــرفــة 
الــســائــق الــــذي تـــجـــاوز اإلشــــارة 

الحمراء. 

اإ�سابة بحريني وخليجية في حادث ب�سبب تجاوز الإ�سارة الحمراء

} حادث مروري على �شارع الفاروق.

كتبت: فاطمة علي
أصـــــــدرت هــيــئــة الــــغــــذاء والـــــــــدواء الــســعــوديــة 
تــعــلــيــمــات صــحــيــة بــشــأن حــفــظ عـــدســـات الــعــيــون 
الالصقة خالل فصل الصيف، محذرة من مخاطر 
على  المحافظة  وعـــدم  لها  الــخــاطــئ  االســتــخــدام 
ــات خــطــرة  ــ ــابـ ــ نــظــافــتــهــا مــــا يــــعــــرض الـــعـــيـــن إلصـ
كتقرحات في القرنية أو اإلصابة بعدوى جرثومية، 
كما حذرت من التهابات العيون في أشهر الصيف 
ألشعة  والــتــعــرض  المختلفة  الميكروبات  نتيجة 
المسابح، مشددة على  التردد على  وكثرة  الشمس 

ضرورة اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية الالزمة.
ــيـــون أن الـــعـــديـــد مــن  ــبــــاء عـ ــد أطــ ــ بــــدورهــــم أكـ
األبحاث والمعلومات الطبية في السنوات األخيرة 
توصلت إلى أن االضرار الصحية التي قد تحدثها 
الــعــدســات الالصقة عــديــدة مــع ســوء االســتــخــدام، 
العدسات  الناس تجهل أضرار  أن عامة  موضحين 

الـــالصـــقـــة وقــــــدرة الـــجـــراثـــيـــم عــلــى الــــدخــــول إلــى 
القرنية والتسبب بالعدوى الناتجة عن االحتكاك 
في  الــخــارجــيــة  والــطــبــقــة  الــعــدســة  بــيــن  المستمر 
القرنية، ما يعرضها للضرر ويفقدها القدرة على 
الدخول  مــن  الجراثيم  لمنع  فعال  حاجز  تكوين 

إلى القرنية. 
لــلــعــدســات  الــــواســــع  ــدام  ــتــــخــ وأكــــــــدوا أن االســ
ــر ســــــواء لــتــصــحــيــح  ــيــ ــة فــــي الـــعـــقـــد األخــ ــقـ الـــالصـ
إلــى  أدى  تجميلية  ألغــــراض  أو  الـــرؤيـــة  مــشــكــالت 
ازدياد عدد المصابين بالتهاب العدوى في القرنية 
السليمة  العناية  صعوبة  بسبب  ملحوظ  بشكل 
بالعدسات، مشيرين إلى ان العين من أهم األعضاء 
لــذا يجب  وأكــثــرهــا حساسية؛  اإلنــســان،  فــي جسم 
الحرص على ما يوضع فيها من عدسات أو غيرها، 
ا، ومعتمدة طبيا؛ فالعدسات  بحيث تكون آمنة طبّيً
تخدش  قــد  صحيح  بشكل  تركيبها  يــتــم  ال  الــتــي 
العين، أو تسبب نمو األوعية الدموية في القرنية.

نوعها،  عــلــى  يعتمد  الــعــدســة  عــمــر  إن  وقــالــوا 
القرنية،  إلــى  األكسجين  نــفــاذ  مــقــدار  وخــصــوًصــا 
لتفادي  صحيح  بشكل  يــكــون  معها  التعامل  وأن 
أهم  ومــن  للعين.  صحية  مضاعفات  فــي  تسببها 
اإلرشــــــادات غــســل الــيــديــن بــالــمــاء والـــصـــابـــون، ثم 
الوبر  مــن  خالية  بمنشفة  وتجفيفهما  شطفهما 
وتخزينها  إزالــتــهــا،  بعد  تعقيمها  على  والــحــرص 
كما  رطــوبــتــهــا،  على  للحفاظ  خــاص  محلول  فــي 
إزالــة العدسات قبل السباحة،  شــددوا على ضــرورة 
أو االستحمام بماء ساخن، كذلك المحافظة على 
نظافة العدسات الالصقة، وتجنب ترطيبها بلعاب 
لتطهيرها  ملحي  محلول  استخدام  وتجنب  الفم 
ارتــداء  أثناء  في  العين  قطرات  استخدام  وتجنب 
العدسات إال إذا أوصى بها طبيب العيون، كما يجب 
وتغييره  السابق،  المحلول  استخدام  إعــادة  تجنب 

عند االستخدام في كل مرة.
اليومية شدد األطباء  وبالنسبة إلى العدسات 

على ضرورة التخلص منها في نهاية اليوم حيث ال 
ُينصح باستخدام محلول تنظيف العدسة إلطالة 
مدة استخدامها، مؤكدين ضرورة استشارة طبيب 
العيون عند اإلصابة ببعض األعراض كاالحمرار، 
واأللم، والحساسية من الضوء والرؤية الضبابية، 
التدخين؛ حيث  عــن  االمــتــنــاع  وكــذلــك  الــتــورم،  أو 
الالصقة  الــعــدســات  مــرتــادي  أن  الـــدراســـات  تظهر 
الذين يدخنون يعانون مشكالت أكثر مقارنة بغير 
المدخنين، وفحص العين بشكل سنوي عند ارتداء 

العدسات الالصقة.
جفاف  من  يعانون  الذين  األشخاص  وحــذروا 
العين من ارتداء العدسات الالصقة ألن ذلك يؤدى 
اســتــخــدام  بتجنب  ويــنــصــح  المشكلة  تــفــاقــم  إلـــى 
الــعــدســات الــالصــقــة لــلــذيــن يــعــانــون مـــن أمـــراض 
الــمــنــاعــة مثل  مــزمــنــة تتسبب فــي إضــعــاف جــهــاز 
مع  تتناسب  ال  الالصقة  العدسات  أن  كما  السكر، 

األشخاص الذين يعانون من الحول.

تاأكيد نظافتها وتعقيمها با�صتمرار..

تحذي��ر طب��ي م��ن �س��وء ا�س��تخدام العد�س��ات الا�سق��ة ف��ي ال�سي��ف

فــي إطـــار اســتــعــدادات وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الســتــقــبــال 
اجتمع  الجديد  الــدراســي  العام 
الدكتور محمد مبارك بن أحمد 
الــمــدارس  لــشــؤون  الــعــام  المدير 
ــعــــدد مــــن مــــديــــري الــــمــــدارس  بــ
وزارة  بصالة  وذلـــك  الحكومية، 
التربية والتعليم بمدينة عيسى، 
إبراهيم  نــوال  األســتــاذة  بحضور 
ــات  ــاســ ــيــ ــســ ــر وكـــــيـــــل الــ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ الـ
وعدد  واألداء،  واالستراتيجيات 
من الوكالء المساعدين وميريء 

اإلدارات والمستشارين.
ضمن  االجتماع  هــذا  ويأتي 
سلسلة مجدولة من االجتماعات 
مع مديري المدارس الحكومية، 
شهر  نهاية  إلــى  ستستمر  حيث 
أغــــســــطــــس الـــــــجـــــــاري، بـــمـــعـــدل 
يغطي  بما  أسبوعًيا،  اجتماعين 

جميع المؤسسات المدرسية.
ــــى مـــديـــري  ــــي حـــديـــثـــه إلـ وفـ
الـــمـــدارس قـــدم الــدكــتــور محمد 

موجزًا  شرًحا  أحمد  بن  مبارك 
التعليمية  المناطق  نــظــام  عــن 
الــــذي يــجــري تــطــبــيــقــه، مــؤكــًدا 
أهمية مخرجات مشروع تطوير 
الهيكل المؤسسي لوزارة التربية 
العملية  تــطــويــر  فـــي  والــتــعــلــيــم 
ــة فــــــي الـــــــمـــــــدارس،  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
التحصيل  بــمــســتــوى  ــاء  ــقـ واالرتـ
ــــن خـــالل  الـــعـــلـــمـــي لـــلـــطـــلـــبـــة، مـ
مراقبة عمليات التعليم والتعلم، 
وسالمة  جودتها،  من  والتحقق 
ــة الـــتـــدريـــســـيـــة  ــبــ ــع األنــــصــ ــ ــوزيـ ــ تـ
ــل لــلــقــوى  ــ ــثـ ــ ــــالل األمـ ــغـ ــ ــتـ ــ واالسـ
الــبــشــريــة فـــي كـــل مـــدرســـة، كما 
شدد على ضرورة تطبيق جميع 
اإلجراءات االحترازية والوقائية 
الـــتـــي تـــم اتــبــاعــهــا خــــالل الــعــام 
الــــدراســــي الـــمـــاضـــي، بــاإلضــافــة 
إلـــى تــطــبــيــق الــتــحــديــثــات الــتــي 
النسخة  في  إدخالها  يتم  سوف 
اإلرشــادي  الدليل  من  الجديدة 
توزيعه على جميع  الــذي سيتم 

الــــمــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة فـــور 
العام  المدير  وتــطــرق  اعــتــمــاده. 
لــشــؤون الــمــدارس إلــى الخطط 
لتطوير  تنفيذها  يــجــري  الــتــي 
ودعــــم منتسبي  الــتــعــلــيــم  قــطــاع 

منها  الـــمـــدرســـيـــة،  الـــمـــؤســـســـات 
لترقيات  البديل  المسار  دراســـة 
ومراجعة  المتميزين  المعلمين 
عدد سنوات احتسابها وفق نفس 
إلـــى تعزيز  بــاإلضــافــة  الــمــســار، 

الــصــالحــيــات الــمــالــيــة واإلداريــــة 
ــري الـــــــمـــــــدارس، وإلــــغــــاء  ــديــ ــمــ لــ
مــركــزيــة الــفــصــول االفــتــراضــيــة 
بــحــيــث تــكــون جــمــيــع الـــمـــدارس 
ــز الـــبـــث الــتــي  ــراكــ ــا مــ ــهــ ــي ذاتــ هــ

تــديــر عــمــلــيــة تــشــغــيــل الــفــصــول 
ــًا، مــشــيــًرا في  ــيـ االفــتــراضــيــة ذاتـ
الــــوقــــت نـــفـــســـه إلـــــى اســتــكــمــال 
ــادات  ــيــ ــقــ الــ مـــــن   %75 تـــثـــبـــيـــت 
الــــمــــدرســــيــــة مـــــن الـــمـــنـــتـــدبـــيـــن 
اللحظة،  هذه  حتى  والمكلفين 
وأنــه سيتم االنــتــهــاء مــن تثبيت 
المقبلة  األيــام  المتبقين خالل 
بــالــتــنــســيــق مـــع جـــهـــاز الــخــدمــة 

المدنية.
وقــــــــــــد شــــــهــــــد االجــــــتــــــمــــــاع 
مــــــــــداخــــــــــالت مـــــــــن األســـــــــتـــــــــاذة 
ــيـــم الـــخـــاطـــر وكــيــل  ــراهـ نـــــوال إبـ
الـــســـيـــاســـات واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
واألداء، واألستاذة لطيفة عيسى 
ــل الــمــســاعــد  ــيـ ــوكـ ــة الـ ــونـــوظـ ــبـ الـ
لــلــتــعــلــيــم، والـــمـــهـــنـــدس خــالــد 
الوكيل  بأعمال  القائم  الغريب 
المساندة،  للخدمات  المساعد 
ــم الــبــورشــيــد  ــيـ ــراهـ واألســــتــــاذ إبـ
التعليمية  العمليات  إدارة  مدير 

للمنطقة رقم )4(.

مدير عام المدار�ش يجتمع بمديري المدار�ش الحكومية

ال�س��تعداد لب��دء الع��ام الدرا�س��ي وف��ق جمي��ع ال�س��يناريوهات الممكنة
االنته���اء م���ن تثبي���ت 75% م���ن القي���ادات المدر�ص���ية.. ويج���ري ا�ص���تكمال البقي���ة

} لقاء مدير عام المدارس مع مديري المدارس الحكومية.

} ور�شة عمل �شمن ا�شتعدادات تطبيق قانون العدالة اإلصالحية.
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»درا�سات« يوقع مذكرة تفاهم مع املعهد 

القومي للدرا�سات الأمنية يف اإ�سرائيل

وقع مركز البحرين للدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية 

والطاقة »درا�سات«، اأم�س، مذكرة تفاهم بحثي وعلمي مع 

املعهد القومي للدرا�سات االأمنية )INSS( يف دولة اإ�سرائيل، 

بح�سور الدكتور ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة رئي�س 

جمل�س اأمناء مركز »درا�سات«، ومانويل تراجتنربج املدير 

العام للمعهد.

العبداهلل  اإبراهيم  حمد  الدكتور  قال  املنا�سبة،  وبهذه 

مذكرة  على  التوقيع  اإن  »درا�سات«  ملركز  التنفيذي  املدير 

�سبكة  لتو�سيع  املركز  جهود  مع  متا�سًيا  ياأتي  التفاهم 

مكانته  وتعزيز  املتميزة،  البحثية  املراكز  مع  عالقاته 

يف  املا�سية  ال�سنوات  مدار  على  اكت�سبها  التي  الدولية 

جمتمع البحث العلمي.

من جانبه، لفت املدير العام للمعهد القومي للدرا�سات 

عنا�سره  وتكامل  العلمي  البحث  اإثراء  اأهمية  اإىل  االأمنية 

بال�سراكة  مرحًبا  واملعلومات،  اخلربات  تبادل  خالل  من 

البحثية مع مركز »درا�سات« الريادي.

امل�سرتك  التعاون  تعزيز  على  التفاهم  مذكرة  وتن�س 

املختلفة  الفعاليات  واإقامة  العلمي،  البحث  جماالت  يف 

العلمية  والبحوث  املعلومات  وتبادل  املتنوعة،  واالأن�سطة 

واملطبوعات.

وزير ال�سناعة والتجارة

يلتقي النائب زينب عبدالأمري

زايد  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  وزير  ا�ستقبل 

زينب  النائب  اأم�س،  �سباح  مبكتبه  الزياين،  را�سد  بن 

من  عدد  ومناق�سة  بحث  اللقاء  خالل  مت  اإذ  عبداالأمري، 

املتعلقة  وباالأخ�س  العام،  ال�ساأن  واملو�سوعات  ق�سايا 

ا�ستعرا�س  جانب  اإىل  والتنموي،  االقت�سادي  بال�ساأن 

ال�سلطتني  امل�سرتك بني  التعاون والتن�سيق والعمل  اأوجه 

والتنفيذية. الت�سريعية 

عن  الزياين  زايد  الوزير  اأعرب  ال�سدد،  هذا  ويف 

دائًما  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  ا�ستعداد 

للمجل�س  امل�سرتك  والعمل  التعاون  اأوجه  كل  لتقدمي 

النيابي وجميع اجلهات االأخرى املعنية دون ا�ستثناء يف 

مملكة البحرين، الفًتا اإىل اأهمية التن�سيق والعمل امل�سرتك 

روؤى  لتحقيق  املعنية  اجلهات  وجميع  الوزارة  بني 

ال�سالح  يف  ي�سب  مبا  املوقرة،  احلكومة  وا�سرتاتيجيات 

العام.

املوؤ�س�سة امللكية تت�سّلم تربًعا مالًيا

من جواهر عائ�سة مل�سخات الأن�سولني

تربًعا  االإن�سانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�س�سة  ت�سلمت 

دوالر  األف   50 مببلغ  عاي�سة،  جواهر  �سركة  من  مالًيا 

اأمريكي، وذلك لدعم م�سروع م�سخات االأن�سولني.

وت�سلم التربع االأمني العام للموؤ�س�سة امللكية لالأعمال 

عبدامللك  عائ�سة  من  ال�سيد  م�سطفى  الدكتور  االإن�سانية 

املدير االإبداعي ل�سركة جواهر عاي�سة مبلغ التربع.

االإن�سانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�س�سة  وتوجهت 

على  عاي�سة  جواهر  �سركة  اإىل  والتقدير  ال�سكر  بخال�س 

هذا التربع ال�سخي وال�سراكة املجتمعية يف دعم االأطفال 

هم  الذين  ال�سكري،  مر�س  من  االأول  بالنوع  امل�سابني 

باأم�س احلاجة ملثل هذه امل�سخات التي ُتعد عالية الكلفة، 

لهم  طبيعية  حياة  وتوفري  عنهم  التخفيف  يف  لت�سهم 

اأ�سوة باأقرانهم االأطفال.

اأطلقت  عاي�سة  جواهر  �سركة  اأن  بالذكر  اجلدير 

ت�سميم  خاللها  مت   ،)2021 العطاء  )وهاج  مبادرة 

ريعها  من   %50 حدد  املجوهرات  من  خا�سة  جمموعة 

لدعم م�سخات االأن�سولني.

المتناع عن تقدمي املاأكولت وامل�سروبات والتقّيد بالأعداد امل�سموح بها

املاآمت الن�سائية تفتح اأبوابها لإحياء مو�سم عا�سوراء باإجراءات احرتازية

�سارة جنيب: 

كورونا  فريو�س  انت�سار  ب�سبب  طويل  اإغالق  بعد 

ا�ستثنائية،  احرتازية  اإجراءات  وو�سط  )كوفيد-19(، 

مو�سم  الإحياء  اأبوابها  الن�سائية  البحرين  ماآمت  افتتحت 

عا�سوراء هذا العام.

املاآمت  من  عدًدا  ت�سّمنت  لـ»االأيام«  جولة  ويف 

الن�سائية، قالت م�سوؤولة ماأمت املعلمة مدينة )اأم عبا�س( 

خا�سة  اجلميع،  عاتق  على  كبريًة  م�سوؤوليًة  هناك  اإن 

امل�سوؤولة عن املاأمت، واإنه مت حتديد اأماكن للجلو�س مع 

تطبيق معايري التباعد االجتماعي، واحلر�س على تعقيم 

باب  اإغالق  واالأهم  احل�سينية،  القراءة  وبعد  قبل  املكان 

املاأمت بعد اكتمال عدد احل�سور، من دون حم�سوبيات اأو 

اأو خروج  بدخول  ال�سماح  الأي �سخ�س، وعدم  ا�ستثناء 

اأي �سخ�س اأثناء املجل�س.

من جانبها، اأكدت منى املرتوك اأنه بعد اأكرث من عام 

على انت�سار اجلائحة، بات لدى النا�س وعي كبري فيما 

التباعد  معايري  االحرتازية وتطبيق  باالإجراءات  يتعلق 

االجتماعي، م�سرية اإىل اأن العديد من العوائل فقدت اأحبة 

لهم ب�سبب فريو�س كورونا، وباتوا يدركون جيًدا اأهمية 

و�سالمة  اأمنهم  ت�سمن  التي  التعليمات  بجميع  االلتزام 

الوعي  من  عالية  درجة  اجلميع  اأثبت  وقد  عوائلهم، 

وامل�سوؤولية.

عن  �ساملني  حنان  �ساملني، حتدثت  �سليمة  ماأمت  ويف 

التقيد  الأهمية  االإجراءات وتفهم اجلميع  �سال�سة تطبيق 

الطبي  الوطني  الفريق  عن  ال�سادرة  التعليمات  بكل 

اأن  مو�سحة  )كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

الدرع  على  حا�سالت  املاأمت  اإىل  ح�سرن  اللواتي  جميع 

االأخ�سر وقد ا�ستكملن تطعيماتهن يف وقت �سابق.

تقدمي  عن  امتنعت  املاأمت  اإدارة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

اإغالق  على  وحر�ست  ا،  اأي�سً املياه  وقناين  املاأكوالت 

ماآمت  اإىل  توجهن  مّمن  االعتذار  مت  كما  املياه،  دورات 

اأخرى، وتخيريهن حل�سور ماأمت واحد فقط، ل�سمان اأمن 

و�سالمة اجلميع، ومت االأخذ بعني االعتبار كل املالحظات 

اإدارة  اجتماع  خالل  نقاط  من  اإليها  االإ�سارة  متت  التي 

االأوقاف اجلعفرية وتطبيقها بحذافريها.

بتول  اأو�سحت  احلليبي،  اأحمد  �سيد  ماأمت  ومن 

عا�سوراء  مو�سم  اإحياء  على  حر�سوا  اأنهم  احلليبي 

االأهل  على  باملاأمت  احل�سور  اقت�سر  ولكن  العام،  هذا 

فقط، واللواتي ال يتجاوز عددهن 10 فقط، وجميعهن 

درجة  من  التاأكد  يتم  كما  التعطيمات،  على  حا�سالت 

اأن  موؤكدة  الالزمة،  البيانات  وت�سجيل  اجلميع  حرارة 

اقت�سار احل�سور على اأ�سخا�س حمددين ي�سمن تطبيق 

ا�سرتاط عدم التنقل بني املاآمت، وهو ما مت التاأكيد من قبل 

اإدارة االأوقاف اجلعفرية ل�سمان �سالمة اجلميع.

متابعة اخلطيب بال�ستماع اإليه عن طريق موجة الراديو يف ال�سيارة

5 ماآمت يف بني جمرة تقيم العزاء بطريقة مبتكرة ل�سالمة مرتاديها
عبداحل�سني  ال�سيخ  بن  علي  نقل 

الع�سفور حمافظ املحافظة ال�سمالية حتيات 

الغ�سرة؛  ماأمت  اإدارة  اإىل  الداخلية  وزير 

تقديرا للتجربة املبتكرة التي قدمتها الإحياء 

عا�سوراء، وتتما�سى مع االلتزام باالإجراءات 

من  املعلنة  االحرتازية  والتدابري  الوقائية 

وزارة العدل وال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف 

الطبي  الوطني  الفريق  تو�سيات  على  بناًء 

يف  وتتمثل  كورونا،  لفريو�س  للت�سدي 

وفًقا  املحددة  ال�سوابط  بتطبيق  االلتزام 

للم�ستوى الربتقايل اأو االأ�سفر اأو االأخ�سر، 

التباعد  على حتقيق  التجربة  هذه  توؤكد  اإذ 

امل�ستمع  ح�سور  خالل  من  االجتماعي 

يف  يرغب  الذي  اخلطيب  ملتابعة  ب�سيارته 

الراديو  موجة  طريق  عن  اليه  اال�ستماع 

وامل�ساهدة املبا�سرة، كما يتيح موقع �سينما 

الطف ا�ستقبال مرتادي خم�سة من املاآمت يف 

موقع واحد بقرية بني جمرة.

واأكد حمافظ ال�سمالية، خالل الزيارة 

التي قام بها ملاأمت الغ�سرة وموقع �سينما 

نائب  ي�ساحبه  جمرة،  بني  يف  الطف 

ال�سرطة،  مديرية  عام  ومدير  املحافظ 

ا�ستخدم  يف  النموذج  هذا  تعميم  اأهميه 

التوا�سل  خالل  من  احلديثة  التقنية 

املرئي، م�سيًدا بهذه التجربة ملاأمت الغ�سرة 

وتعاون املاآمت االأربعة يف قرية بني جمرة 

ت�سمن  مبتكرة  بطريقة  العزاء  باإقامة 

�سالمة مرتادي املاآمت.

من جهته، اأعرب رئي�س ماأمت الغ�سرة 

لوزير  والتقدير  ال�سكر  خال�س  عن 

الداخلية على دور الوزارة يف تاأمني جميع 

اخلدمات  وتوفري  االأمنية  االحتياجات 

الالزمة، كما عرب عن تقديره لدور حمافظ 

مديرية  عام  ومدير  ونائبه  ال�سمالية 

ال�سرطة ملتابعتهم وعملهم على توفري كل 

ما يلزم لتنظيم مو�سم عا�سوراء.

روؤ�ساء املاآمت يوؤكدون خالل لقائهم مبحافظ املحرق: 

ماآمت وح�سينيات املحرق تدعم الكوادر الطبية وتثّمن جهود »فريق البحرين«
حمافظ  املناعي  هندي  بن  عي�سى  بن  �سلمان  اأ�ساد 

تعزيز  يف  العبادة  ودور  املاآمت  بدور  املحرق  حمافظة 

يف  الوطنية  الوقفات  خالل  من  بامل�سوؤولية،  ال�سعور 

الوطنية  امل�سلحة  على  واحلفاظ  الظروف  خمتلف 

والعامة. 

املاآمت  لروؤ�ساء  املحافظ  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 

واحل�سينيات بح�سور العميد عبداهلل بن خليفة اجلريان 

نائب حمافظ حمافظة املحرق، والعميد �سالح بن را�سد 

املحرق،  حمافظة  �سرطة  مديرية  عام  مدير  الدو�سري 

والدكتور نبيل الع�سريي رئي�س اخلدمات الطبية مبجمع 

ال�سلمانية الطبي ع�سو الفريق الوطني الطبي للت�سدي 

لفريو�س كورونا. 

الداخلية  وزير  حتيات  اللقاء  خالل  املحافظ  ونقل 

الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة اىل روؤ�ساء 

وممثلي املاآمت واحل�سينيات مبدن وقرى املحافظة كافة، 

اإىل �سمان  تهدف  كافة  االحرتازية  االجراءات  اأن  موؤكدا 

اأمن و�سالمة و�سحة جميع امل�ساركني يف مواكب العزاء 

واإحياء ذكرى حمرم. 

من جانبه، �سدد الدكتور نبيل الع�سريي على اأهمية 

تنفيذ جميع االإجراءات التي اأقرها الفريق الوطني الطبي 

اأن  موؤكدا  كافة،  امل�ساركني  �سحة  �سمان  اإىل  الرامية 

اجلميع وت�سب يف �سالح  االإر�سادات و�سعت مل�سلحة 

ال�سحة العامة. 

واأ�سار نائب املحافظ اإىل دور روؤ�ساء املاآمت يف اإي�سال 

جميع االإر�سادات والتعليمات الطبية لرواد املاآمت، االأمر 

الذي ي�سهم يف زيادة الوعي و�سمان �سحة اجلميع. 

املحرق  حمافظة  �سرطة  مديرية  عام  مدير  وقدم 

مع  الدائم  والتن�سيق  التعاون  على  كافة  للماآمت  �سكره 

واحل�سينيات  املاآمت  ممثلو  اأكد  جانبهم،  من  املديرية. 

الفرتة  هذه  خالل  االأهم  الواجب  اأن  املحرق  مبحافظة 

الوطن  م�سلحة  تقدمي  ي�ستلزم  احلرجة  ال�سحية 

وقوفهم  موؤكدين  �سالمتهم،  على  واحلفاظ  واملواطنني 

�سحة  ل�سمان  املعززة  واالجراءات  القرارات  مع  التام 

و�سالمة االأفراد واالأ�سر واالأهايل، معربني عن تفهمهم ملا 

تفر�سه امل�سلحة الوطنية العليا واجلهود الطبية املقدرة 

للحد من انت�سار فريو�س كورونا. 

حمافظ العا�سمة يزور عدًدا من املاآمت ويوؤكد على تطبيق تو�سيات »الفريق الوطني«
اآل  عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  دعا 

خليفة حمافظ حمافظة العا�سمة، م�سوؤويل 

باالإجراءات  التقيد  اإىل  ومرتاديها  املاآمت 

العدل  وزارة  من  املعلنة  االحرتازية 

على  بناًء  واالأوقاف  االإ�سالمية  وال�سوؤون 

تو�سيات الفريق الوطني الطبي للت�سدي 

لفريو�س كورونا، والتي تتمثل يف االلتزام 

بتطبيق ال�سوابط املحددة وفًقا للم�ستوى 

منوًها  االأخ�سر،  اأو  االأ�سفر  اأو  الربتقايل 

باأهمية التزام مرتادي املاآمت بعدم التنقل بني 

اأكرث من موقع، وحتقيق التباعد االجتماعي 

خالل مو�سم عا�سوراء، مبا ي�سهم يف دعم 

اجلهود الوطنية للحد من انت�سار الفريو�س 

واحلفاظ على �سحة و�سالمة اجلميع.

لعدد  املحافظ  زيارة  لدى  ذلك  جاء 

من ماآمت العا�سمة، حيث التقى روؤ�ساءها 

وزير  اهتمام  موؤكًدا  عليها،  والقائمني 

وتوجيهاته  املتوا�سل  ودعمه  الداخلية 

ملتابعة احتياجات املاآمت واملواكب احل�سينية 

بهذه  املت�سلة  االأمور  بالعا�سمة، وتي�سري 

املحافظ على م�ستوى  اأثنى  املنا�سبة، كما 

روؤ�ساء  يبديه  الذي  والتعاون  التن�سيق 

املاآمت واملواكب احل�سينية يف املحافظة مع 

مو�سم  اإجناح  �سبيل  يف  املعنية  اجلهات 

الت�سورات اخلا�سة  عا�سوراء عرب و�سع 

التي تخدم املعزين واحلفاظ على �سحتهم 

الظروف  ظل  يف  خا�سة  و�سالمتهم، 

اال�ستثنائية وال�سحية الراهنة.

اأن  اإىل  العا�سمة  حمافظ  واأ�سار 

االجتماعات  خالل  من  �سعت  املحافظة 

مع  عقدتها  التي  امل�سبقة  التن�سيقية 

املاآمت  وروؤ�ساء  اجلعفرية  االأوقاف  اإدارة 

االإدارات  وم�سوؤويل  احل�سينية  واملواكب 

وخمتلف  الداخلية،  بوزارة  االأمنية 

اجلهات اخلدمية ذات العالقة، اإىل الوقوف 

وو�سع  عا�سوراء  مو�سم  احتياجات  على 

ت�سهم  التي  الالزمة  والرتتيبات  اخلطط 

يف توفري االأجواء االإيجابية لهذه املنا�سبة، 

جميع  جلهود  وتقديره  �سكره  عن  معرًبا 

اجلهات ذات العالقة الأجل تي�سري املو�سم 

واإجناحه.

من جهتهم، اأ�ساد رئي�س جمل�س اإدارة 

االأوقاف اجلعفرية، واأع�ساء هيئة املواكب 

احل�سينية، والقائمون على املاآمت، باجلهود 

العا�سمة  حمافظة  تقدمها  التي  الكبرية 

ومتابعة  معهم  امل�ستمر  وتوا�سلها 

عا�سوراء  مو�سم  الإقامة  احتياجاتهم 

واإجناحه.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

اخلمي�ص 4 حمرم  1443 ـ العدد 11814

20 صفحة 210 فلوس

@AhmedAllshehri

وحتفيز  املحلّي  الغذائي  املنتج  وت�شجيع  دعم 

ال�شركات البحرينية العاملة يف قطاع الأغذية، هدف 

ينبغي اأن تتكاتف عدة جهات لتحقيقه بال�شكل الأمثل.

تاأملُت كثرًيا ح�ل اأ�شد واأخطر الآثار التي قد يحدثها 

الحتكار فت��شلت اإىل اأنه مينع تط�ر القت�شاد ويحارب 

التغيري ويفاقم من عدم امل�شاواة، وي�ؤدي اإىل �شرب همم 

عادلة  اأ�شعار  تقدمي  املجتهدين يف  الأعمال  رجال  وقدرات 

الق�ة  يك�شر  الذي  املحتكر  �شيطرة  اأمام  ومنتجاتهم  خلدماتهم 

ال�شرائية للعملة ال�طنية.
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الأملاين  املخرتع  زوجة  بنز  بريتا   -  1888
بجولة  تقوم  اإن�شانة  اأول  ُت�شبح  بنز  كارل 

بال�شيارة ذات املحرك البخاري يف التاريخ.

1898 - حتول ملكية جزر هاواي يف املحيط 
الهادي اإىل الوليات املتحدة.

من  منتظم  تلفزيوين  بث  اأول  بداأ   -  1928
مدينة نيويورك وكان ملدة �شاعتني يف 3 اأيام يف 

الأ�شبوع.

كوريا  يحتل  ال�شوفيتي  الحتاد   -  1945  

ال�شمالية.

1946 - اململكة املتحدة تاأمر بوقف الهجرة 
اليهودية اإىل فل�شطني وتقرر �شجن الذين يقومون 

بت�شهيلها يف قرب�ص.

1981 - ظهور احلا�شب ال�شخ�شي من قبل 
�شركة اآي  بي  اإم.

2000 - غرق الغوا�شة الرو�شية كي141- 
كور�شك.

مر�شي  حممد  امل�شري  الرئي�ص   -  2012
ُيحيل وزير الدفاع امل�شري حممد ح�شني طنطاوي 

للتقاعد  عنان  �شامي  الفريق  الأركان  ورئي�ص 

قائًدا  ال�شي�شي  عبدالفتاح  اأول  الفريق  ويعنّي 

للقوات امل�شلحة ووزيًرا للدفاع والإنتاج احلربي، 

نائبًا  مكي  حممود  امل�شت�شار  بتعيني  قام  كما 

لرئي�ص اجلمهورية.

باركر  م�شبار  ُتطلق  نا�شا  وكالة    -  2018
نحو ال�شم�ص لدرا�شة هالتها اخلارجيَّة.

�صعودية ت�صتعد ملناف�صة الرجال يف بطوالت ال�صقور
للظفر  لل�شع�ديات؛  مناف�شة  ال�شق�ر،  اإنتاج  ملزارع  الدويل  املزاد  من  الثالثة  الليلة  �شهدت 

ب�شق�ر املزاد الذي يقام يف مقر نادي ال�شق�ر ال�شع�دي يف ملهم �شمال مدينة الريا�ص.

على  احل�ش�ل  يف  رغبت  اأنها  التميمي،  �شليمان  روؤى  ال�شع�دية  ال�شقارة  اأّكدْت  بدورها، 

اأي  لقتناء  يحالفها  احلظ مل  لكن  الأول،  اأم�ص  ي�م  ُعر�شت  �شق�ر،  �شتة  اإجمايل  من  �شقرين 

منهما.

واأكدت اأنها تن�ي �شراء اأحد �شق�ر املزاد؛ للم�شاركة يف مهرجان امللك عبدالعزيز لل�شق�ر 

يف ن�شخته الرابعة، والذي يقام خالل الفرتة من 28 ن�فمرب حتى 16 دي�شمرب املقبل، م��شحة 

اأنها �شتع�د مرة اأخرى للمزاد الدويل ل�شراء �شقر مب�ا�شفات مميزة وفريدة.

وتابعت روؤى التميمي، التي تبلغ من العمر 18 عاًما، اأنها تعلمت ال�شقارة من والدها منذ اأن 

كان عمرها �شت �شن�ات، م�شرية اإىل اأنهم ميلك�ن الي�م ثالثة �شق�ر من ن�عي احلر وال�شاهني.

كان والد روؤى، قد �شارك يف الن�شخة الأوىل من املهرجان، وجنح يف جتاوز الأدوار التاأهيلية، 

لكنها عازمة على حتقيق لقب كاأ�ص امللك عبدالعزيز.

طفل يف العا�صرة ي�صعى الإي�صال 

مئات األوف الكتب اإىل اأيدي االأطفال

عاتقه  على  جني،  اأوري�ن  الأمريكي،  الفتى  ياأخذ 

مهمة اإي�شال مئات األ�ف الكتب اإىل اأيدي الأطفال، وذلك 

انطالًقا من رغبته يف م�شاركتهم فرحته بالقراءة.

وي�شعى الفتى، ابن الع�شر �شن�ات، جلمع ن�شف 

وقد  تك�شا�ص،  يف  لأطفال  التربعات  من  كتاب  ملي�ن 

األف  الآن من احل�ش�ل على ح�ايل 120  متّكن حتى 

كتاب، وفًقا مل�قع »غ�ود ني�ز« الأمريكي.

اإلهام الفتى لإطالق تلك احلملة الف�ز الذي  وكان 

 .2020 عام  اللطف  ح�ل  طالبية  م�شابقة  يف  حّققه 

»�شي  �شبكة  مع  مقابلة  يف  اعتقاده  عن  اأعرب  حيث 

بي اإ�ص ني�ز« الأمريكية، باأن اخلطاب الذي األقاه يف 

امل�شابقة كان العامل املحّفز له للبدء ب�شيء اأكرب.

�شكان  من  الفتى  طلب  هدفه،  حتقيق  اأجل  ومن 

ال�ليات املتحدة التخلّي عن كتبهم امل�شتعملة، م�شيًفا 

اآخر  طفل  اإىل  كتاب  عن  التخلّي  »ميكنهم  النا�ص:  اأن 

متتالًيا  تاأثرًيا  �شيطلق  بدوره  وهذا  اإليه،  بحاجة 

م�شاعًفا«.

الذي  الفتى  مييز  الذي  العميق  التفكري  وهذا 

خطاب  يف  ا  اأي�شً ظهر  ال�شاد�ص،  بال�شف  �شيلتحق 

امل�شابقة الطالبية، عندما قال: »اللطف ف�شيلة ميكننا 

اأن منتلكها جميًعا، اإذا كنا على ا�شتعداد لذلك، فلماذا 

ل نبداأ الي�م. وهذا ما نحتاج اإليه حالًيا اأكرث من اأي 

وقت م�شى«.

ر�صام يكت�صف وجود اإبرة خياطة مغرو�صة يف كبده ملدة 15 عاًما
اكت�شف ر�شام بريطاين يدعى تريي بري�شت�ن ويبلغ من العمر 54 عاًما، وج�د اإبرة خياطة مغرو�شة 

اإبرة  و�شلت  كيف  بري�شت�ن  تريي  ويجهل  ب�ج�دها،  يعلم  اأن  دون  الأقل  على  عاًما   15 ملدة  كبده  يف 

اخلياطة اإىل كبده، لكن اخلرباء يعتقدون اأنه رمبا ابتلعها عندما كان طفالً، ول ميكن اإزالة الإبرة التي ي�شل 

ط�لها اإىل 5.7 �شم، على الرغم من الأمل الذي ت�شببه له.

ووفق ما نقلت �شحيفة »ذا �شن« الربيطانية، قال تريي بري�شت�ن: »اأول ما فكرت به ه� اأنني رمبا 

كنت يف حالة �شكر يف اإحدى املرات لدرجة اأنني �شقطت عليها اأو �شيء من هذا القبيل، وحتى الآن ل اأعرف 

كيف و�شلت اإىل الكبد، لكنها بطريقة ما و�شلت اإىل هناك«.

اإىل  ذهب  عندما   2019 عام  يف  الأزمة  هذه  اكت�شاف  بري�شت�ن،  تريي  الربيطاين  الر�شام  وا�شتطاع 

امل�شت�شفى مع ا�شتباه يف اإ�شابته بالتهاب البنكريا�ص، وفح�شه الأطباء مرتني، واأظهرت عمليات امل�شح اأن 

الإبرة يع�د تاريخها اإىل عام 2006.

الأطباء  لكن  �شم،   5.7 ط�لها  يبلغ  التي  الإبرة  اإزالة  ويريد  الأمل،  من  الآن  يعاين  اإنه  تريي  ويق�ل 

يعتقدون اأن النزعاج الذي ي�شعر به قد يك�ن نف�شًيا، لأنه يعرف الآن ب�ج�د الإبرة، ويق�ل�ن اإن العملية 

�شتك�ن حمف�فة باملخاطر، بح�شب �شحيفة »ذا �شن« الربيطانية.
�شور الإبرة يف �شدر الرجل

اأعلن الفنان اأحمد العو�شي مقا�شاة 

املت�شبّب يف تدهور احلالة ال�شحية 

لزوجته الفنانة يا�شمني عبدالعزيز، 

موؤكًدا تعرُّ�شها لإهمال طبي اأثناء 

فرتة مر�شها.

وقال العو�شي، عرب ح�شابه 

ال�شخ�شي يف »في�شبوك«: 

»ما حدث من ت�شيّب واإهمال 

وتخاذل وتراٍخ يف حالة 

يا�شمني �شوف اأحتدث عنه 

لحًقا، عقب التعايف التام 

ليا�شمني، وملا تعّدي الأزمة 

ال�شحية على خري اإن �شاء 

اهلل«.

واأ�شاف، »القانون امل�شري 

�شيحكم بيني وبني املت�شبّب 

فيما حدث«.

»ال�صحة«: ت�صجيل 161 اإ�صابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 120 حالة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 اأغ�شط�ص   11 ي�م  يف   16189

وافدة،  لعمالة  حالة   52 منها  جديدة  قائمة  حالة   161

قادمة  حالة  و28  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة  و81 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  من اخلارج، كما تعافت 120 حالة 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 267990.

حالت،   5 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

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

حالت يف حني اأن 1072 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 1077 حالة قائمة.



06l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t السنة 16  |   العدد 5724   |  الخميس 4 محرم 1443هـ  |  Thu 12 Aug 2021أخبار الوطن

خلف: اكتمال 95٪ من تطوير الحديقة المائية
أكد وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمراني عصام خلف، قرب االنتهاء من األعمال 
التطويري��ة للحديق��ة المائي��ة، مش��يرًا إلى أن 
العمل ف��ي تطوير الحديقة مس��تمرة وأن %98 
م��ن المس��طحات الخض��راء ت��م االنته��اء منها 
فيما بلغت نس��بة اإلنج��از ككل 95%، إلى جانب 
زراعة 1200 ش��جرة ونخلة في الحديقة، موضحًا 
أن أعم��ال المرحلة الثانية م��ن تطوير الحديقة 

بصورة إجمالية تقام على مساحة 6 هكتارات.
وأوض��ح خالل جول��ة تفقدية لالطالع على س��ير 

عملية تطوير الحديقة، بحضور الوكيل المساعد 
للخدم��ات البلدية المش��تركة ش��وقية حميدان، 
والقائ��م بأعمال مدي��ر إدارة التنمي��ة الحضرية 
محمد جواد أنه قد تم االنتهاء من إنشاء المباني 
الخدمية في الحديق��ة وتنفيذ العمل في مواقف 

السيارات.
وأض��اف أن أعمال التطوير الت��ي طالت الحديقة 
انطلقت من الحفاظ على موروث الحديقة المائية 
التاريخ��ي وإعادة تأهي��ل الحديق��ة والمحافظة 
على البحيرات والش��كل الع��ام للحديقة، متمثلة 

في المماش��ي والمس��طحات المائية الموجودة 
واألشجار المعمرة هي أهم أهداف التطوير.

وقال »بلغت النس��بة الكلية لإلنجاز 95% بصورة 
إجمالي��ة حي��ث تم االنته��اء من تهيئ��ة مواقف 
الس��يارات للحديقة بحيث يسع حوالي 239 سيارة 
وس��يتم تخصي��ص جزء منه��ا إل��ى ذوي الهمم. 
فيما تم االنتهاء من األعمال اإلنشائية للمباني 
الخدمي��ة في الحديقة وهي مبنى إداري ومرفقان 
عام��ان إضافة إلى مصلى. وتم تركيب 23 مظلة 

أماكن الجلوس موزعة على الحديقة«.

 الكوهجي: إنشاء ملعب
 البسيتين بتكلفة 25 ألف دينار

مريم بوجيري «

كش��ف عضو مجل��س النواب حم��د الكوهجي عن البدء بتش��ييد 
ملعب في البس��يتين ضمن مب��ادرة »100 ملعب« التي أطلقها 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وش��ؤون الشباب خالل الش��هر الجاري بقيمة إجمالية 

قدرها 25 ألف دينار.
وحول تفاصيل المش��روع أكد الكوهج��ي ل�»الوطن« أن الملعب 
يأتي ضمن مبادرة مالعب الفرجان في محافظات المملكة، حيث 
تم االنتهاء من المناقصات المطلوبة للمش��روع والبدء بالعمل 
ف��ي 12 من أغس��طس الج��اري، بعد ع��ام كامل م��ن التحضير 
للمش��روع وذلك بعد اجتماعات مع المسؤولين في وزارة شؤون 
الش��باب والرياض��ة وممثلي بن��ك البحرين الوطن��ي الذي تبنى 

المشروع المذكور.
وقال: »المش��روع يس��تهدف المس��تثمرين من خ��الل األراضي 
الحكومي��ة لبن��اء مالع��ب الفرج��ان وتطوير مهارات الش��باب«، 
وأضاف: »اجتمعنا مع بنك البحرين الوطني وتبنى عدة مش��اريع 
لدعم الرياضة في البحرين، من ضمنها مش��روع ملعب بمنطقة 
البس��يتين، وتم االتفاق مع وزارة الش��باب والرياضة كون موقع 

األرض تابعًا للوزارة ويقع بالقرب من المركز الشبابي«.
وبّي��ن أن بن��ك البحري��ن الوطن��ي س��يتكفل بتكلفة المش��روع 
وس��يكون اإلش��راف المباش��ر م��ن وزارة الش��باب والرياضة مع 
المق��اول، حيث س��يخدم الملعب الذي تصل مس��احته نحو 500 
مت��ر أهالي المنطقة ويتوقع أن يتم االنتهاء من المش��روع بين 

3 و6 أشهر.
وكان س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة أطلق مبادرة إلنش��اء 100 ملعب ف��ي فرجان البحرين 
به��دف توفير بيئة مناس��بة للش��باب وفئ��ات المجتمع من أجل 
ممارس��ة الرياضة في بيئة مثالية وتأكي��د دور مالعب الفرجان 
ف��ي دعم األندي��ة الوطني��ة والمنتخب��ات وتزويده��ا بكثير من 

المواهب الرياضية.

 المستشفيات الحكومية تبحث 
مع معهد اإلدارة العامة التعاون المشترك

استقبل الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية 
الدكت��ور أحم��د محم��د األنص��اري، المدي��ر العام 
لمعهد اإلدارة العامة )بيبا( الدكتور رائد محمد بن 
شمس وذلك لبحث س��بل تعزيز التنسيق والتعاون 
المش��ترك.وتم خ��الل اللق��اء مناقش��ة ع��دٍد م��ن 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك في إطار تعزيز 
التعاون وتوحي��د الرؤى واالس��تراتيجيات الوطنية 
بين المستشفيات الحكومية ومعهد اإلدارة العامة 
)بيبا(، بما يسهم في االرتقاء بالقطاع الصحي، ورفع 
كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية والفنية واإلدارية 
م��ن خ��الل توظي��ف أفض��ل المنهجي��ات والبرامج 
التدريبي��ة ف��ي مختل��ف المج��االت والتخصصات.

ورحب الرئيس التنفيذي للمستش��فيات الحكومية 
بالتعاون م��ع معه��د اإلدارة العامة )بيب��ا( والذي 
يأتي في إطار الش��راكات االستراتيجية التي تسعى 
المستش��فيات الحكومية لتعزيزها، بما يساهم في 
االرتق��اء بالخدم��ات الصحية المقدمة، مش��يرًا إلى 
أن ه��ذا التعاون الذي يأت��ي انطالقًا من توجيهات 
مجل��س أمن��اء المستش��فيات الحكومية، س��يدعم 
خطط تطوي��ر الك��وادر الصحية الهادف��ة إلى رفع 
مس��توى األداء وتقدي��م رعاي��ة صحية مس��تدامة 
وشاملة. وأشاد د. األنصاري ببرنامج الصحة العامة 
ل  الُمعد من قبل معهد اإلدارة العامة كونه سُيشكِّ
إضافة مميزة للبرام��ج التدريبية الموجهة للكوادر 

الصحي��ة، مؤك��دًا على أهمية الدور ال��ذي يقوم به 
المعه��د ف��ي المملكة م��ن أجل تحس��ين وتطوير 
نوعي��ة التدري��ب، وتعزي��ز األداء الحكوم��ي عب��ر 
استثمار الموارد البشرية لتكون قادرة على االبتكار 
واإلبداع والتغيير، وذلك على النحو الذي يخدم رؤية 
مملكة البحرين االقتصادية 2030 وأسس التنمية 
المس��تدامة في منظورها الش��امل.من جانبه، أكد 
الدكتور رائد محمد بن ش��مس، على أهمية تطوير 
الك��وادر اإلداري��ة العاملة في القط��اع الصحي في 
منظومت��ي العمل الحكوم��ي والقطاع الخاص، نحو 
إعداد قيادات إدارية قادرة على إدارة القطاع الصحي 

وفقًا لُفضلى الممارسات اإلدارية.

آسيويان يسرقان كابالت 
بقيمة 10 آالف دينار ويبيعانها بـ 40 دينارًا

أيمن شكل «

قض��ت المحكمة الصغرى الجنائي��ة الثامنة بحبس 
آس��يويين س��نة مع النف��اذ بتهمة س��رقة كابالت 
كهربائية تابعة لش��ركة ألبا بقيمة 10 آالف دينار، 
وبيعه��ا لس��كراب ب� 40 دين��ارا، وب��رأت المحكمة 
ثالث��ة آخري��ن ف��ي القضي��ة لع��دم وج��ود دلي��ل 
عل��ى اش��تراكهم في الجريم��ة، كما أم��رت بإبعاد 
المدانين ع��ن البالد بعد نف��اذ العقوبة.وتتحصل 
وقائع القضية فيما ذك��ره المحامي الدكتور محمد 

الكوهجي وكي��ل المتهم الثالث ال��ذي تم تبرئته، 
ف��ي قيام ألب��ا بتقديم بالغ لمركز الش��رطة أفادت 
فيه باكتش��اف سرقة كابالت نحاس��ية من منطقة 
خلفية بأحد مخازن الش��ركة، وعن��د تفريغ تصوير 
كاميرات المراقبة ش��وهد ش��خص يق��وم بتحميل 
الكابالت في س��يارة سكس��ويل برفقة آخر س��اعده 
ف��ي ذلك، لك��ن التحري��ات قدم��ت 5 متهمين من 
بينه��م الثالث »موكل المحام��ي الكوهجي« والذي 
يعمل مهندسا في الش��ركة، ووجهت إليهم تهمة 
س��رقة المنقوالت التابعة لش��ركة ألبا حال كونهم 

شخصين فأكثر.وفي التحقيقات قرر المتهم الثاني 
بأن��ه ق��ام بمس��اعدة المتهم األول بأخ��ذ كابالت 
من مقر الش��ركة ووضعها في سيارة سكسويل مع 
توجهه منفردًا إلى منطق��ة المعامير وقام ببيعها 
ب 40 دين��ارا، وقرر بأن المتهم الثالث لم يش��ارك 
معه��م في الجريمة، كما اعترف المتهم األول بأنه 
قام بالتعاون مع المته��م الثاني في تحميل ونقل 
األس��الك مع علمهم بوج��ود كامي��رات ولكن على 
اعتبار أن الكابالت مخلفات قديمة تخلصت الشركة 

منها.
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»التربية«: االستعداد للعام 
وفق جميع السيناريوهات.. 

وتثبيت 75٪ من القيادات

أكد المدير العام لشؤون المدارس الدكتور محمد مبارك أن وزارة 
التربية اس��تعدت الس��تقبال العام الدارس��ي الجديد وفق جميع 
السيناريوهات الممكنة، مشيرًا إلى أنه تم استكمال تثبيت %75 
من القيادات المدرس��ية م��ن المنتدبي��ن والمكلفين حتى اآلن، 
فيما س��يتم االنتهاء م��ن تثبيت المتبقين خ��ال األيام المقبلة 

بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية.
جاء ذل��ك، خال اجتم��اع عقده، مع ع��دد من مدي��ري المدارس 
الحكومي��ة، بحضور وكي��ل السياس��ات واإلس��تراتيجيات واألداء 
نوال الخاط��ر، وعدد من الوكاء المس��اعدين ومدي��ري اإلدارات 

والمستشارين، في إطار االستعدادات للعام الدراسي الجديد.
ويأت��ي االجتم��اع ضمن سلس��لة مجدول��ة م��ن االجتماعات مع 
مديري المدارس الحكومية، حيث ستس��تمر إلى نهاية أغسطس 
الجاري، بمعدل اجتماعين أسبوعيًا، بما يغطي جميع المؤسسات 
المدرس��ية. وق��دم مب��ارك ش��رحًا موج��زًا ع��ن نظ��ام المناطق 
التعليمي��ة الذي يجري تطبيقه، مؤكدًا أهمية مخرجات مش��روع 
تطوير الهيكل المؤسس��ي للوزارة في تطوير العملية التعليمية 
في المدارس، واالرتقاء بمس��توى التحصيل العلمي للطلبة، من 
خ��ال مراقبة عملي��ات التعليم والتعلم، والتحق��ق من جودتها، 
وس��امة توزيع األنصبة التدريس��ية واالس��تغال األمثل للقوى 
البش��رية ف��ي كل مدرس��ة. وش��دد على ض��رورة تطبي��ق جميع 
اإلج��راءات االحترازي��ة والوقائية الت��ي تم اتباعها خ��ال العام 
الدراس��ي الماضي، باإلضافة إلى تطبيق التحديثات التي س��يتم 
إدخالها في النس��خة الجديدة من الدليل اإلرش��ادي الذي س��يتم 

توزيعه على جميع المؤسسات التعليمية فور اعتماده. 
وتطرق إلى الخطط التي يج��ري تنفيذها لتطوير قطاع التعليم 
ودعم منتس��بي المؤسس��ات المدرس��ية، ومنها دراس��ة المسار 
البديل لترقي��ات المعلمي��ن المتميزين ومراجعة عدد س��نوات 
احتسابها وفق نفس هذا المسار، باإلضافة إلى تعزيز الصاحيات 
المالي��ة واإلداري��ة لمديري الم��دارس، وإلغاء مركزي��ة الفصول 
االفتراضي��ة بحيث تكون جميع المدارس ه��ي ذاتها مراكز البث 

التي تدير عملية تشغيل الفصول االفتراضية ذاتيًا.
وشهد االجتماع مداخات من الخاطر، والوكيل المساعد للتعليم 
لطيف��ة البونوظة، والقائ��م بأعمال الوكيل المس��اعد للخدمات 
المس��اندة خال��د الغري��ب، ومدي��ر إدارة العملي��ات التعليمي��ة 

للمنطقة رقم 4 إبراهيم البورشيد.

 مآتم تقدم تجارب مبتكرة 
إلحياء عاشوراء تتماشى مع التدابير االحترازية

نقل محافظ الشمالية علي بن الشيخ 
عبدالحس��ين العصف��ور تحي��ات وزير 
الداخلي��ة إل��ى إدارة مأت��م الغس��رة، 
الت��ي  المبتك��رة  للتجرب��ة  تقدي��را 
قدمتها إلحياء عاشوراء، وتتماشى مع 
االلتزام باإلجراءات الوقائية والتدابير 
االحترازي��ة المعلنة م��ن وزارة العدل 
والش��ؤون اإلس��امية واألوق��اف بناًء 
على توصيات الفري��ق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا وتتمثل في 
االلتزام بتطبي��ق الضوابط المحددة 
وفقًا للمستوى البرتقالي أو األصفر أو 
األخضر، حيث تؤكد هذه التجربة على 
تحقيق التباع��د االجتماعي من خال 
حضور المس��تمع بس��يارته لمتابعة 
الخطيب الذي يرغب باالس��تماع إليه 

عن طريق موجة الراديو والمش��اهدة 
المباش��رة. كم��ا يتي��ح موقع س��ينما 
الطف، اس��تقبال مرتادي خمس��ة من 
المآت��م في موق��ع واح��د بقرية بني 

جمرة. وأكد محافظ الش��مالية، خال 
الزي��ارة التي قام بها لمأتم الغس��رة 
وموقع س��ينما الطف ف��ي بني جمرة، 
يصاحب��ه نائب المحاف��ظ ومدير عام 

مديرية الش��رطة، أهمية تعميم هذا 
النموذج في استخدام التقنية الحديثة 
م��ن خ��ال التواصل المرئي، مش��يدا 
بهذه التجربة لمأتم الغسرة وتعاون 
المآت��م األربعة في قري��ة بني جمرة 
بإقامة العزاء بطريقة مبتكرة تضمن 

سامة مرتادي المآتم.
من جهته، أعرب رئيس مأتم الغسرة 
ع��ن خال��ص الش��كر والتقدي��ر لوزير 
الداخلي��ة على دور ال��وزارة في تأمين 
كاف��ة االحتياج��ات األمني��ة وتوفي��ر 
الخدمات الازمة، كما عبر عن تقديره 
لدور محافظ الش��مالية ونائبه ومدير 
ع��ام مديري��ة الش��رطة لمتابعتهم 
وعمله��م عل��ى توفي��ر كل م��ا يل��زم 

لتنظيم موسم عاشوراء.

محافظ المحرق: وقفات وطنية للمآتم في تعزيز الشعور بالمسؤولية

 رؤساء المآتم: تقديم مصلحة 
الوطن والحفاظ على سالمة المواطنين

أش��اد محاف��ظ المحرق س��لمان بن 
عيسى بن هندي المناعي بدور المآتم 
ودور العب��ادة ف��ي تعزي��ز الش��عور 
الوقف��ات  م��ن خ��ال  بالمس��ؤولية 
الوطنية في مختلف الظروف والحفاظ 

على المصلحة الوطنية والعامة. 
جاء ذل��ك خ��ال اس��تقبال المحافظ 
لرؤس��اء المآتم والحس��ينيات بحضور 
نائ��ب المحافظ العمي��د عبداهلل بن 
خليفة الجي��ران ومدير ع��ام مديرية 
ش��رطة المحافظة العمي��د صالح بن 
راش��د الدوس��ري و رئي��س الخدمات 
الس��لمانية الطبي  الطبي��ة بمجم��ع 
عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
نبي��ل  الدكت��ور  كورون��ا  لفي��روس 
العشيري. ونقل المحافظ خال اللقاء 
تحي��ات وزي��ر الداخلي��ة الفري��ق أول 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة إلى 
رؤس��اء وممثلي المآتم والحس��ينيات 
بكافة مدن وق��رى المحافظة، مؤكدًا 
بأن كافة اإلجراءات االحترازية تهدف 
إلى ضمان أمن وسامة وصحة كافة 

المش��اركين في مواكب العزاء وإحياء 
ذكرى محرم. من جانبه شدد الدكتور 
نبيل العش��يري عل��ى أهمي��ة تنفيذ 
كافة اإلج��راءات التي اقره��ا الفريق 
الوطن��ي الطب��ي الرامية إل��ى ضمان 
صحة كافة المش��اركين، مؤكدًا بأن 
اإلرش��ادات وضع��ت لمصلحة الجميع 

وتصب في صالح الصحة العامة. 
وأش��ار نائب المحافظ إلى دور رؤساء 
المآتم ف��ي إيصال كافة اإلرش��ادات 
ل��رواد المآتم  والتعليم��ات الطبي��ة 
األمر الذي يس��اهم في زي��ادة الوعي 

وضمان صحة الجميع. 
وق��دم مدي��ر ع��ام مديري��ة ش��رطة 
محافظة المحرق شكره لكافة المآتم 
عل��ى التع��اون والتنس��يق الدائم مع 
المديري��ة. من جانبهم أك��د ممثلي 
المآتم والحسينيات بمحافظة المحرق 
بأن الواجب األهم خ��ال هذه الفترة 
الصحي��ة الحرج��ة تس��تلزم تقدي��م 
مصلحة الوطن والمواطنين والحفاظ 
على س��امتهم، مؤكدي��ن وقوفهم 
التام مع القرارات واإلجراءات المعززة 
لضمان صحة وسامة األفراد واألسر 

واألهال��ي، معربين عن تفهمهم لما 
تفرض��ه المصلح��ة الوطني��ة العليا 
والجه��ود الطبية المق��درة للحد من 

انتشار فيروس كورونا. 
 ون��وه محاف��ظ المحرق إل��ى أن هذه 
الجائح��ة تعك��س تكات��ف وتع��اون 
الجميع وتبين قوة النس��يج البحريني 
المتماس��ك وما يتميز به من شراكة 
مجتمعي��ة عرفه��ا المواطن��ون منذ 
قديم األزل في ظل قيادة جالة الملك 
المف��دى، مؤكدًا عل��ى التعاون البناء 
والملم��وس بي��ن محافظ��ة المحرق 

وجميع المآتم بالمحافظة. 
 وأك��د المحاف��ظ إل��ى أن المحافظة 
وبناء عل��ى توجيهات وزي��ر الداخلية 
قام��ت في فت��رة س��ابقة بتش��كيل 
لجنة برئاسة نائب المحافظ العميد 
عبداهلل بن خليف��ة الجيران وعضوية 
األقس��ام  ورؤس��اء  اإلدارات  م��دراء 
بالمحافظ��ة لمتابع��ة تنفي��ذ كافة 
األمني��ة  والتوجيه��ات  التعليم��ات 

والصحية لضمان سامة الجميع.

 محافظ العاصمة: تطبيق توصيات »الفريق 
الوطني« للحد من انتشار »كورونا« بعاشوراء

دع��ا محاف��ظ العاصم��ة الش��يخ هش��ام بن 
عبدالرحم��ن آل خليفة القائمي��ن على المآتم 
والمعزي��ن إل��ى ض��رورة العمل عل��ى تطبيق 
كافة توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي 
وااللت��زام  )كوفي��د-19(،  كورون��ا  لفي��روس 
بالمآت��م  الخاص��ة  االحترازي��ة  باإلج��راءات 
المس��جلة ب��إدارة األوق��اف الجعفري��ة خ��ال 
موس��م عاش��وراء، بما يس��هم في دعم كافة 
الجه��ود الوطنية للحد من انتش��ار الفيروس، 

حفاظًا على صحة وسامة الجميع.
جاء ذلك لدى زيارته ع��ددًا من مآتم المنامة، 
وه��ي: مأت��م القص��اب، ومأتم م��دن، ومأتم 
العج��م الكبي��ر، ومأت��م العري��ض ومأتم بن 
رج��ب، حيث التقى برؤس��اء المآتم والقائمين 
عليها. وأش��اد المحافظ باهتمام وحرص وزير 
الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
آل خليف��ة، ودعم��ه المتواص��ل وتوجيهات��ه 
لمتابعة احتياجات المآتم والمواكب الحسينية 
بالعاصمة، من أجل تس��يير األم��ور المتصلة 

بهذه المناسبة وإقامتها على النحو المأمول.
وأثنى على مس��توى التنس��يق والتعاون الذي 
يبديه رؤس��اء المآتم والمواكب الحسينية في 
محافظ��ة العاصم��ة مع الجه��ات المعنية في 
س��بيل إنجاح هذا الموسم عبر وضع التصورات 
الخاصة الت��ي تخدم المعزي��ن والحفاظ على 

صحتهم وأمنهم وس��امتهم، وخاصة في ظل 
الظ��روف الصحي��ة الراهن��ة للحد من انتش��ار 
جائحة كورونا. وأش��ار إلى أن المحافظة سعت 
من خ��ال االجتماعات التنس��يقية المس��بقة 
التي عقدتها م��ع األوقاف الجعفرية ورؤس��اء 
المآتم والمواكب الحس��ينية واإلدارات األمنية 

بوزارة الداخلية ومختلف الجهات الخدمية ذات 
العاقة للوقوف على احتياجات موسم عاشوراء 
ووضع الخطط والترتيبات الازمة التي تسهم 
في توفير األجواء المناس��بة واآلمنة للمعزين 
وال��زوار، معرب��ًا عن ش��كره وتقدي��ره لجهود 
جمي��ع الجه��ات ذات العاقة من أجل تيس��ير 

الموس��م وإنجاحه. فيما أش��اد رئيس مجلس 
إدارة األوقاف الجعفرية وأعضاء هيئة المواكب 
الحس��ينية، والقائمون عل��ى المآتم، بالجهود 
الكبي��رة الت��ي تقدمه��ا محافظ��ة العاصمة 
وتواصله��ا المس��تمر معهم واالس��تماع إلى 

احتياجاتهم إلقامة موسم عاشوراء وإنجاحه.

ورشة ألفضل الممارسات 
الدولية في ضوء أحكام 

العدالة اإلصالحية لألطفال
رعى مس��اعد النائب العام وائل بوعاي ورشة عمل عبر االتصال 
المرئي بشأن التطبيقات المثلى وأفضل الممارسات الدولية في 
ضوء أحكام قانون العدالة األصاحية لألطفال، بمشاركة عدد من 
أعض��اء النيابة وممثلي الجهات المعني��ة بوزارة الداخلية، ووزارة 
العدل والش��ؤون اإلس��امية واألوقاف، ووزارة العم��ل والتنمية 

االجتماعية، في إطار استعداد النيابة العامة لتطبيق القانون.
وألق��ت الخبي��رة الدولية بوال جاك ف��ي هذه الفعالي��ة محاضرة 
اس��تعرضت فيه��ا عدة مح��اور منه��ا المعايير الدولي��ة وأفضل 
الممارس��ات ف��ي محاك��م العدال��ة اإلصاحي��ة لألطف��ال وبيان 
دور اللجن��ة القضائي��ة للطفولة في ش��أن األطف��ال المعرضين 
للخطر وإس��اءة المعاملة، وواجبات المعنيين بإنفاذ القانون في 
مراع��اة مصالح الطفل الفضلى خال اإلج��راءات المتخذة حياله. 
كما تناول��ت أوجه التعاون والتنس��يق بين الس��لطات والجهات 
ذات الصل��ة المعني��ة بتطبي��ق القانون لغرض تحقي��ق أهدافه 

ومقاصده. 

 »الحكمة للمتقاعدين« تستضيف 
اجتماعًا خليجيًا لتوحيد الرؤى

الحكم��ة  جمعي��ة  اس��تضافت 
اجتماع��ًا  الثاث��اء،  للمتقاعدي��ن 
دول  ف��ي  المتقاعدي��ن  لجمعي��ات 
برئاس��ة  الخليجي،  التع��اون  مجلس 
للجمعية،  التنفي��ذي  المكتب  رئيس 
الدكتور سعيد السماك، بهدف توحيد 

الرؤى.
ويعتب��ر الملتقى تكمل��ة للملتقيات 
الس��ابقة الت��ي هدفت إلى تأس��يس 
للمتقاعدي��ن  الخليجي��ة  الرابط��ة 
ف��ي إط��ار ع��دد م��ن األم��ور الهامة 
والرئيس��ة التي تتداخل فيها مصالح 
المتقاعدين على مستوى دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وشارك في االجتماع، عدد من أعضاء 
اإلدارة، وه��م عبدالرحي��م نقي وعلي 
جبر وس��عد س��لطان وخلي��ل الحمد، 
وانض��م من دول��ة الكوي��ت الدكتور 
صاح عبد الج��ادر، وعواطف القطان، 
وأنور أبو رحمة، من المملكة العربية 
والعقيد  القرناس  الس��عودية محمد 

المتقاع��د إس��ماعيل فرج م��ن دولة 
اإلمارات العربية المتحدة.

واس��تضاف الملتق��ى، رئيس مكتب 
التابع  والتكنولوجيا  ترويج االستثمار 
لمنظم��ة األم��م المتح��دة للتنمي��ة 
البحري��ن  ف��ي  لليوني��دو  الصناعي��ة 
الدكتور هاش��م حسين بصفته ضيف 
الملتق��ى، حي��ث أك��د أهمي��ة دع��م 
وإنشاء تنمية المشاريع واالستثمارات 

وج��ذب  والمتوس��طة  الصغي��رة 
البحرين  األجنبية كون  االس��تثمارات 
مركزا ماليا للمنطقة العربية، وإنشاء 
بن��ك للمعلومات وخب��رات كنوع ملف 
شخصي للمتقاعد لتبادل المعلومات 
لتغطي��ة جمي��ع دول الخلي��ج، إضافة 
إل��ى تدري��ب مستش��ارين أعمال من 
الخب��رات  وأصح��اب  المتقاعدي��ن 
إنش��اء  المتقاعدي��ن في  ومس��اعدة 

مشاريعهم الخاصة في عدة المجاالت 
المختلفة، حيث يهدف المش��روع إلى 
مس��اعدة المتقاعدين لبلورة الفكرة 

في تأسيس المشروع.
الوطن��ي  المش��روع  رئي��س  وأك��د 
الدكت��ور  للمتقاعدي��ن  الكويت��ي 
ص��اح العبدالج��ادر أن المجتمع��ات 
تحتاج لخبرات فعلية، مش��يرًا إلى أن 
مهمة المش��روع تتمث��ل في تفعيل 
المتقاعدي��ن وخدم��ة المتقاعدي��ن 
لاس��تمرارية بالعطاء.فيم��ا أك��دت 
القطان أن المتقاعدين والمتقاعدات 
له��م أنش��طة وخبرات كثي��رة ويجب 
أن يت��م اس��تغالها ليس��تفيد منها 
المجتم��ع وليتم إبراز مواهب وخبرات 
وأنش��طة المتقاعدين من خال هذا 
المش��روع الوطني المنتظر، فيما أكد 
أبو رحمة أن المب��ادرات التي طرحت 
لتش��مل كل المتقاعدي��ن ف��ي دول 
الخليج مع البدء بها سوف تؤثر إيجابًا 

على المجتمع.



نقص ماء الجنين: هو وجود نس��بة قليلة جدًا من الس��ائل األمينوس��ي الذي ينقل األوكس��جين والطعام من األم إلى الجنين، ويقاس هذا السائل بعدة طرائق يتبعها الطبيب، ومنها ما يعرف باسم مؤشر السائل األمينوسي أو من 
خالل قياس عمق الجيوب الكبيرة للس��ائل داخل الرحم. وعندما تكون نس��بة الس��ائل األمنيوس��ي قليلة وناقصة في رحم األم، تكون أقل من 5 سنتيمترات أو أقل من 5%، وعادة يكون هناك حوالي 8% من السيدات الحوامل لديهن 
مستويات منخفضة من السائل المحيط بالجنين لحمايته. وفي حاالت اإلصابة بنقص ماء الجنين أو السائل األمينوسي، يكون في العادة خالل األشهر الثالثة األخيرة من الحمل أي من الشهر السابع حتى الشهر التاسع، أو عندما 

تتأخر عملية الوالدة عند موعدها المحدد بأسبوعين أو أكثر من ذلك.

معلومة في كبسولة

فوائد طبية

االس��تهالك المنتظم للبامية يمن��ع أمراض الكلى 
ويعزز مس��تويات الكوليسترول الجيد بسبب ارتفاع 
محت��وى األلياف، ألنها تحتوي عل��ى األلياف القابلة 
للذوبان في الماء حيث تتكسر في الجهاز الهضمي.

تناول الشوفان يعزز من مناعة الجسم لمكافحة 
العدوى ويعزز اس��تجابة الجهاز المناعي للعديد 
من االلتهاب��ات البكتيرية، كم��ا أنه يعمل على 
اس��تقرار مستويات الس��كر في الدم ويحمي من 

سرطان الثدي.

مل��ح الهيماالي��ا »مل��ح البح��ر« غن��ي بالعديد من 
المعادن ومصدر مهم للحديد ويحوي كميات قليلة 
م��ن الصوديوم، كما يحتوي عل��ى أكثر من 80 من 
العناص��ر الغذائية والمعادن، حيث يزيل الس��موم 

ويمنع تضخم الغدة الدرقية.

علم��اء التغذية يعتب��رون الجوز طعام��ًا خارقًا ألن 
تناوله بانتظام يساعد على النوم بشكل أفضل لياًل 
بس��بب محتوى الميالتونين، األم��ر الذي يؤدي إلى 
مكافحة الش��يخوخة والحساس��ية والصدفية والربو 

والتهاب المفاصل الروماتويدي.
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الصداع والهاالت واالحمرار وضعف الرؤية أبرز األعراض

 مريم النجار: إهمال تشخيص 
وعالج المياه الزرقاء يؤدي للعمى

كشفت استش��ارية طب وجراحة العيون، وطب عيون 
األطفال والحول، وأمراض الشبكية الدقيقة والجينية 
وأم��راض العي��ن المناعي��ة، وااللتهاب��ات، وطبقات 
الش��بكية الداخلية والس��ائل الزجاج��ي والقزحية، د. 
مري��م النج��ار، أن إهمال التش��خيص والعالج المبكر 
للمي��اه الزرق��اء »المياه الس��وداء«، ي��ؤدي للعمى، 
موضح��ة أن التدخ��ل الجراح��ي أح��د ط��رق الع��الج 

الشائعة.
وح��ددت أول عالم��ة س��ريرية ف��ي العال��م العربي 
ف��ي أم��راض الش��بكية الوراثي��ة وأم��راض العيون 
الجيني��ة، »للصغ��ار والكبار«، ف��ي تصريحات خّصت 
بها »الوط��ن«، »اإلجراءات الجراحية األكثر ش��يوعًا، 
والتي تش��مل اقتطاع جزء من زاوية العين األمامية 
بواسطة الليزر، Laser trabeculoplasty أو جراحيًا، 
وعم��ل ش��ق لتصري��ف المي��اه الزائ��دة ف��ي العين  
Trabeculectomy، وزراع��ة صمام ويوجد أنواع عدة 

حسب كل حالة«.
وقال��ت النج��ار إن »المي��اه الزرقاء هي أح��د أمراض 
العي��ون ويعن��ي مرض ارتف��اع ضغط العي��ن الذي 
يؤثر على العصب البص��ري ويؤدي إلى تلف الليفات 
العصبية وإلى العمى إذا لم يتم تش��خيصه في وقت 
مبك��ر وعالج��ه وهو من األم��راض الت��ي تحتاج إلى 
متابع��ة مس��تمرة«، موضح��ة أن »المرض يش��مل 

األطفال والكبار«.
وفيم��ا يتعلق بالمياه الزرقاء عن��د األطفال، أوضحت 
النج��ار أن��ه »يتطلب التش��خيص بع��د الفحص من 
قبل طبي��ب أطفال العي��ون المخت��ص، حيث يمكن 
أن يالحظ األهل التدميع وتوس��ع حجم القرنية، وقد 
يالحظ األهل وجود عتامات على القرنية وهذا يحدث 
بس��بب تجمع س��وائل ف��ي قرنية العي��ن إذا لم يتم 

عالجه بشكل مبكر وخفض ضغط العين«.
وفي رد على س��ؤال حول العالج، أفادت بأنه يش��مل 
»إعطاء قطرات ضغط العين لتخفيف الضغط وإزالة 
الس��وائل من القرنية، وربما نلج��أ للتدخل الجراحي 
بإج��راء عملية فتح زاوية العين التي تكون عادة عند 
األطفال غير مكتملة التكوي��ن خلقيًا أو إجراء عملية 
الصم��ام أو فت��ح قن��اة لتص��رف المياه م��ن الحجرة 

األمامية«.
وتطرقت النجار للحديث عن المياه الزرقاء عند الكبار، 
موضحة أنها تنقسم إلى ارتفاع ضغط العين وزاوية 
العي��ن المفتوح��ة، وارتف��اع ضغط العي��ن وزاوية 

العين مغلقة.
وأوضحت أن »أبرز العوامل التي تساعد على اإلصابة 
بالم��رض، تقدم العمر وخاصة بعد س��ن األربعين، 
كم��ا أن بعض األجناس تزيد نس��بة اإلصابة بينهم، 
مث��ل الجنس اآلس��يوي، وأمريكا الالتينية واألس��ود، 
ووجود جينات موروثة في العائلة، واإلصابة بمرض 
الس��كري، وارتفاع ضغط الدم وفقر الدم المنجنيقي، 
وقصر النظر العالي وط��ول النظر العالي، والتعرض 

لإلصاب��ة وضرب��ة على العي��ن، واس��تعمال قطرات 
الكورتيزون لفترة طويلة، وغيرها«.

وفيم��ا يتعل��ق بأع��راض اإلصابة بالم��رض، أفادت 
بأن��ه »ال توجد أعراض عند قس��م كبير من المرضى 

ويعتم��د عل��ى إج��راء الفحص ال��دوري واكتش��افه 
ع��ن طريق الصدف��ة بعد فحص الش��بكية والعصب 
البصري لذلك يس��مى بالعم��ى الصامت، إضافة إلى 
وج��ود صداع وألم ف��ي العين، وغب��اش النظر ورؤية 

ه��االت، واحمرار العين، وتناق��ص الرؤية في أطراف 
الساحة البصرية«.

وفيما يتعلق بالعالمات الس��ريرية للمرض، أوضحت 
أن »هناك 3 عالمات سريرية للمرض، تشمل، ارتفاع 
ضغط العين، وتغيرات العصب البصري، وتكمن في 
اتس��اع التقعر بوس��ط العصب البصري وهو ما يدل 
عل��ى فقدان ألياف العصب البص��ري، حتى تؤدي في 
النهاي��ة إلى ضمور العصب وفق��دان الرؤية، ووجود 
تضييق في زاوية العين إذا كان من النوع ذي الزاوية 

المغلقة«.
وأش��ارت إل��ى أنه »البد م��ن إج��راء 3 فحوصات البد 
من إجرائها، وهي، فحص الس��احة البصرية، وفحص 
طبقات العصب البص��ري، وقياس ضغط العين على 

فترات مختلفة من اليوم ألخذ معدل للقراءات«.
وذكرت النجار أن »العالج يتضمن عالجًا بالقطرات، 
ويبدأ العالج باس��تخدام نوع واح��د من القطرة وإذا 
لم يعِط التأثير المطلوب يتم إضافة قطرات أخرى 
حتى نص��ل إلى اس��تعمال كل القط��رات المتاحة، 
فيما يتم اللجوء إلى الجراحة في 4 حاالت، تتضمن، 
ع��دم انتظام ضغ��ط العين في المع��دل الطبيعي 
رغم إعط��اء جمي��ع القط��رات المتوفرة للس��يطرة 
عليه، واس��تمرار تقعر العصب البصري رغم العالج 
بالقط��رات، وعدم انتظ��ام المريض ف��ي العالج أو 
المتابع��ة، والحساس��ية بالعي��ن نتيجة اس��تخدام 

قطرات عالج ضغط العين«.
وف��ي رد على س��ؤال حول اإلج��راءات الجراحية األكثر 
ش��يوعًا، أفادت د. مريم النجار بأنها تشمل »اقتطاع 
 Laser ،جزء من زاوية العين األمامية بواسطة الليزر
trabeculoplasty أو جراحي��ًا، وعمل ش��ق لتصريف 
المياه الزائدة في العين Trabeculectomy، وزراعة 

صمام ويوجد أنواع عدة حسب كل حالة«.
وتطرق��ت النج��ار للحدي��ث ع��ن »أحدث الدراس��ات 
واألبحاث في المياه الزرق��اء، والتي تتضمن، تطوير 
قطرات بجرع��ات مصغ��رة Microdrops لضمان أن 
المري��ض يضع الجرعة الصحيحة ف��ي العين، إضافة 
إلى تطوير صمامات يتم وضعها في فتحات القنوات 
الدمعية وتقوم بتحرير عالجات ضغط العين بشكل 

مبرمج و تلقائي«.
وأضاف��ت أن »من الدراس��ات واألبح��اث الجديدة في 
المي��اه الزرقاء، تطوير أجهزة صغي��رة الحجم تعمل 
عل��ى تحرير جرع��ات الع��الج ال��الزم لخفض ضغط 
العين وزرعه داخل العي��ن وعندها اليحتاج المريض 
أن يتذكر يومًا وضع القطرات ويتم أيضًا التخلص من 
بعض األعراض المزعجة التي تسببها بعض قطرات 
ضغط العين مثل االحم��رار، والحرقة والحكة، فضاًل 
عن اس��تحداث صمام��ات متناهية الصغ��ر لتصريف 
المي��اه م��ن العين م��ع مضاعفات أقل، واس��تحداث 
تقنيات جراحية مصغرة بدون أن تترك جرحًا أو ثقبًا 

في العين مع المضاعفات المحدودة«.

د. مريم النجار

استشارية طب وجراحة العيون خالل تصريحاتها لـ»الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

التدخل الجراحي أحد طرق عالج المياه الزرقاء

الجينات الوراثية والسكري أبرز أسباب اإلصابة بالمرض

3 عالمات سريرية بينها ارتفاع ضغط العين وتغيرات العصب البصري

3 فحوصات طبية بينها قياس ضغط العين لفترات وأخذ معدل القراءات

 استحداث صمامات متناهية الصغر 
لتصريف المياه من العين بمضاعفات أقل 

 استحداث تقنيات جراحية 
مصغرة ال تترك جرحًا في العين بمضاعفات محدودة

08r @ a l w a t a n n e w s . n e t Health + 

إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة

Thu 12 Aug 2021  |  السنة 16  |   العدد 5724   |  الخميس 4 محرم 1443هـ



11 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 

alshaikh.faisal@gmail.com

haifa.juma@gmail.com

@f_alshaikh

@Haifadwan

فيصل الشيخ

هيفاء عدوان

اتجاهات

نقطة ضوء

مجرد رأي

fareedbinesa@gmail.com

@fareedbinesa

فريد أحمد حسن

قطرة وقت

Thu 12 Aug 2021  |  السنة 16  |   العدد 5724   |  الخميس 4 محرم 1443هـ

 أجر عاشوراء
ليس من العزاء وحده

دع��وة رجال الدين ورؤس��اء المآتم الحس��ينية الراغبين في 
المش��اركة في عزاء س��يد الشهداء عليه الس��ام »االبتعاد 
عن كافة أنواع التجمعات واتباع جميع اإلجراءات االحترازية 
حفاًظ��ا على الصحة والس��امة العامة، وااللت��زام والتقيد 
به��ذه التعليم��ات واإلج��راءات عن��د إحياء كافة الش��عائر 
والمناسبات الدينية وذلك حفظًا لسامة وأرواح المواطنين« 
دعوة مهمة وينبغي من كل مش��ارك في هذه المناسبة أن 
يس��تجيب لها، فااللتزام والتقيد بتعليمات الفريق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفيروس كورون��ا »كوفيد 19« ال يقل أجرًا 
عن األجر الذي يس��عون إليه من خال مشاركتهم في هذه 

المناسبة العظيمة.
عدم االلتزام والتقيد بتلك التعليمات س��يؤدي إلى ارتفاع 
الح��االت القائم��ة اليومي��ة بش��كل كبير وس��ينهي مرحلة 
االنخفاض في الحاالت التي أفرحت ش��عب البحرين ووفرت 
المث��ال على أنه ش��عب متعلم مثقف وقادر على اإلس��هام 
بفاعلي��ة في محارب��ة هذا الفي��روس الذي ال ي��زال يجتاح 

العالم ويستشرس.
الحقيق��ة الت��ي ينبغي من جمي��ع أهل البحري��ن االنطاق 
منها عند ممارس��ة أي نش��اط جماعي في هذه الفترة هي 
أن »الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء حفظه اهلل أثم��رت عن انخف��اض الحاالت 
القائمة اليومية بش��كل كبي��ر وأن اإلجراءات التي اتخذتها 
المملك��ة الق��ت استحس��اًنا وإش��ادة عالمية كبي��رة« وأن 
الحكوم��ة معنية وملتزمة بواجبه��ا المتمثل في »الحفاظ 
عل��ى صح��ة الناس وس��امتهم«. لك��ن ألن ه��ذه األمانة 
ليست مس��ؤولية الحكومة وحدها أو أعضاء هيئة المواكب 
الحس��ينية وحدهم لذا ينبغي من الجميع تحملها بإخاص 

وتفاٍن وتوفير المثال على المسؤولية الجماعية.
ه��ذا ما دع��ا إليه رج��ال الدين ورؤس��اء المآتم الحس��ينية 
وتعه��دوا عب��ر العديد م��ن البيان��ات على االس��تمرار في 
توصيل هذه الرس��الة إل��ى جميع الراغبين في المش��اركة 
في هذه المناس��بة وأكدوا أنهم »س��يعملون على رصد كل 
المخالفات لتوفير المثال على االلتزام الواعي الذي يجس��د 

تفهم مختلف الفئات لخصوصية اإلحياء هذا العام«.
االلتزام باإلجراءات االحترازية في عاش��وراء باب آخر للظفر 

باألجر.

جامعة »الهامبورغر«.. !
ص��دق أو ال تص��دق؛ إذ هي ليس��ت دعابة على اإلط��اق، بل بالفعل 
هنالك جامعة عالمية مرموقة ولها عدة أفرع حول العالم، واس��مها 
جامع��ة »الهامبورغ��ر«، وعلى فكرة االلتحاق به��ا عملية صعبة جدًا 

وليست متاحة ألي شخص. 
هذه الجامعة تأسست عام ١٩٦١ وهي تابعة لشركة »ماكدونالدز« 
العالمية الش��هيرة بصناعة سندويتشات الهامبورغر والتي تأسست 
بدوره��ا ف��ي ع��ام ١٩٤٠، ويقع مقرها ف��ي والية ش��يكاغو الذي تم 
االنتقال له من المقر الس��ابق في أوك ب��روك إلينوي، والمقر الحالي 

كان االستوديو الخاص بتصوير برنامج أوبرا وينفري الشهير. 
نعم »ماكدونالدز« لديها جامعة، وهذه الجامعة مقامة على مساحة 
تبلغ ١٣٠ ألف قدم مربع، وتخرج س��نويًا م��ا يقارب ال�٥٣٠٠ متدرب 
يدرس��ون أس��بوعيًا بواقع ٣٢ س��اعة، وبلغ مجموع المتخرجين منها 
حت��ى يومنا هذا قراب��ة ٣٥٠ ألف متدرب، وتض��م ١٣ غرفة تدريس 
تتضم��ن ٣٠٠ مقعد و١٢ غرفة تعليم تفاعلي و٣ مطابخ باإلضافة 

لتوافر الدراسة عبر ٢٨ لغة حية حول العالم. 
بل قد يستغرب بعضكم بأن هذه الجامعة »الهامبورغرية« افتتحت 
فروعًا عالمية لها، ففي طوكيو تقع مكاتبها في ناطحة سحاب، بينما 

تتواجد أفرع لها في لندن وميونخ وساوباولو وشنغهاي وموسكو. 
والمثي��ر هنا ب��أن الدخول لهذه الجامعة صعب جدًا من خال نس��بة 
القبول، رغم أن الدراس��ة فيها مجانية لمن يتم قبوله حيث تقتس��م 
الجامعة الرس��وم مع أصحاب الفروع التي تف��وق ال�٣٠ ألف فرع على 
امت��داد ١٢١ دولة مبلغ التح��اق الموظفين التابعي��ن لهذه الفروع 

بالجامعة. 
طيب، وما الذي تدرسه جامعة »الهامبورغر« هذه؟! هل هي الوصفات 
الش��هيرة لصناعة السندويش��ات الت��ي يطلبها أكثر م��ن ٧٠ مليون 
ش��خص يوميًا ح��ول العالم ويعمل على إعداده��ا أكثر من ٣٠٠ ألف 

موظف، بما تحقق مدخواًل سنويًا يصل إلى ٢٥ مليار دوالر؟!
ف��ي الواق��ع »جامع��ة الهامبورغر« ه��ذه التي قد يس��تخف البعض 

باس��مها أوجدتها الش��ركة الش��هيرة »ماكدونالدز« به��دف تثبيت 
اس��مها بقوة كأش��هر مطاعم الوجبات الس��ريعة من خال أشخاص 
مؤهلين على مس��توى اإلدارتين العليا والوسطى وكذلك الموظفين 
في خدمة العماء وخط اإلنتاج، إذ آمن مؤسس��و هذه الش��ركة بأن 
عمليتي »التعليم والتدريب« هما أساس الديمومة واالستمرارية بل 
هما الطريق لتبوء الص��دارة والمواقع المميزة على خارطة التنافس، 
واألهم الثبات والبقاء دون التوجس من خطر اإلغاق تحت أية ظروف 

كانت. 
االس��تثمار في العنصر البش��ري لدى ش��ركة تملك أحد أكبر ساسل 
المطاعم حول العالم دفعها إلنشاء هذه الجامعة وتوسع نشاطاتها 
لع��دة فروع عالمي��ة لتمكن موظفيه��ا من الحصول على ش��هادات 
ذات قيمة نتيجة دراس��ة عديد من المناهج واكتساب فنون ومهارات 
متقدم��ة في اإلدارة واالقتصاد. فالملتح��ق بجامعة الهامبورغر هذه 
إضاف��ة إل��ى تدريبه العمل��ي س��يتعلم ف��ن اإلدارة وإدارة العمليات 
واألعم��ال، باإلضافة إلى علم الجودة وخدمة العماء وحل المش��اكل 
وإدارة األزم��ات، مع توس��يع مداركهم في ش��أن التس��ويق واالبتكار 

واإلبداع.
أساس جامعة الهامبورغر هذه يرتكز على رؤية ورسالة ومبادئ وقيم 
يج��ب أن يتمثل بها كل طالب فيه��ا، ومن ثم عليه أن يطبقها خال 
عمله في سلس��لة هذه المطاعم، وقد يستفيد منها بالضرورة في أي 

عمل تجاري آخر لو قرر مغادرة المجموعة. 
الفكرة من هذه الس��طور ليست استعراض أحد أبرز نقاط قوة شركة 
ضخمة مثل »ماكدونالدز« كمثال يورد هنا، بل للداللة والتأكيد على 
أهمية االس��تثمار في العنصر البش��ري، وأهمي��ة التركيز على تعليم 
وتدريب الكوادر وتأهيلها وتطويرها في حال أردنا ضمان االس��تمرار 
والديمومة في عالم تنافس��ي متغير ال يرحم التخاذل أو التكاس��ل أو 

االستهتار.

شباب البحرين.. فخر وطني واستثمار من أجل المستقبل
».. وم��ن منطل��ق إيماننا بأن أبناءن��ا وبناتنا من الش��باب البحريني 
المنجز والطموح مصدر ثرائنا ورهاننا المضمون للمس��تقبل الواعد؛ 
فقد جعلنا مس��ألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم 
الفعال��ة كقوة عمل وبناء تس��اهم في التطوي��ر اإليجابي لنهضتنا 
الوطنية وفق أهداف التنمية المستدامة بمسؤولية وتكافؤ حقيقي«.
به��ذه الكلمات؛ أكد جال��ة الملك المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، خال 
الخطاب الس��امي بافتتاح دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي 
الخامس، على األولوية التي يحتلها الشباب البحريني في فكر ورؤية 
جالته، وأهمية إش��راكهم بش��كل فعلي في عملي��ة البناء والتنمية 
الوطنية من خال توفير كل السبل لتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل 

وبناة الغد، وضمان بناء مستقبل واعد يلبي فعًا تطلعاتهم.
وم��ع االحتفال باليوم العالمي للش��باب، والذي يص��ادف في الثاني 
عش��ر من أغس��طس، ويقام هذا العام تحت ش��عار »تحويل الُنظم 
الغذائي��ة«، بهدف تس��ليط الضوء عل��ى أن نجاح مث��ل هذا الجهد 
العالمي لن يتحقق دون مش��اركة هادفة من الش��باب، لذلك تتجه 
األنظار إلى المس��اهمات الفعالة التي قدمها الش��باب لتحقيق هذا 
الش��عار، خصوص��ًا مع ما يعيش��ه العال��م في ظل جائح��ة كورونا، 
وبش��كل رئيس��ي ما يتعل��ق بتأثيرها ف��ي صحة اإلنس��ان والبيئة 

واألنظمة الغذائية.
في البحرين؛ مّثل الشباب العنصر األكثر فعالية وأهمية في مواجهة 
تداعي��ات الجائحة، وفي مختل��ف القطاعات الصحي��ة واالجتماعية 

واالقتصادي��ة والتطوعية، حيث ش��هدت المنص��ة الوطنية للتطوع 
تس��جيل أكثر من 30 ألف متطوع خال األي��ام األولى، إلى جانب ما 
قامت به الجمعيات الش��بابية من جهود، كان لها األثر الواضح في 

تحقيق النتائج المبهرة التي وصلنا إليها اليوم.
إنجازات البحرين الشبابية، والتي كان آخرها حصد 4 فئات من جائزة 
الشاب العربي المتميز، التي تنظمها جامعة الدول العربية، تؤكد 
س��امة النهج التي تتبعه المملكة في منح الشباب الفرص الكاملة 
للتفاعل والمش��اركة في صنع القرار ورس��م الخطط المس��تقبلية، 
باعتباره��م مس��تقبل هذا الوط��ن الذي يبن��ي عليهم آم��ااًل كبيرة 

لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والتقدم في مختلف المجاالت.
وفي هذا المقام ال بد لي أن أش��ير إلى جهود س��مو الشيخ ناصر بن 
حم��د، والدور الكبير والفعال ال��ذي يقوم به من خال قيادة القطاع 
الش��بابي في المملكة نحو اإلبداع والتميز ب��كل كفاءة واقتدار، وما 
يقدم��ه من مبادرات هادفة إلى تحقيق المزيد من الدعم والتمكين 

للشباب في مختلف المجاالت.

إضاءة..
».. فمن يس��تطيع أن يعرف ماذا تكّن قلوب الش��باب غير الش��باب 

أنفسهم؟«.
من كتاب باتي سميث »مجرد طفلين«.

كمال الذيب

التالزم بين العقالنية والديمقراطية والحداثة.
تقوم الديمقراطية على مبادئ أساس��ية كالفصل بين السلطات، وإقرار 
التعددية السياس��ية، والمس��اواة أمام القانون، لكنه��ا يبقى جوهرها 
األساس��ي ضمان الحرية والعدال��ة، ألنهما القيمتان اللتان تجس��دان 
حق��وق اإلنس��ان، إال أن السياس��ة ال تحكمه��ا في جميع األح��وال تلك 
المقوم��ات الديمقراطية فحس��ب، بل قد تحكمه��ا المصالح واألوضاع 
عل��ى األرض أيض��ًا. فالس��لطة ق��د ت��رى ف��ي األوض��اع االس��تثنائية 
 ض��رورة اتخاذ مواق��ف ال تتواف��ق مع توجه��ات ورغبات ال��رأي العام. 
ونتذك��ر هنا أن ع��ددًا من ال��دول الغربية الديمقراطية-وعلى رأس��ها 
الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة وبريطاني��ا - ق��د اتخذت��ا قرارًا بش��ن 
الح��رب على العراق واحتاله، من دون أن تحظيا بموافقة الش��عوب أو 
المؤسس��ات التمثيلية، حيث كانت المظاهرات المليونية تجوب شوارع 
لندن ومدريد ونيويورك وواش��نطن، لتعلن أنها ضد الحرب والعدوان، 
ومع ذلك حدثت تلك الحرب غير المش��روعة وغير المؤسسة على القيم 

الديمقراطية أو الشرعية الدولية.
وم��ع ذلك، وبغض النظ��ر عن تلك األح��وال االس��تثنائية التي قد يتم 
خالها القفز على القواعد، فإن الديمقراطية تظل هي األساس في حياة 
الش��عوب الحية، وذلك ألن النظام الديمقراطي يبقى خير كفيل للحقوق 
والحريات والمس��اواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، واستخدام 
الثروة الوطنية بش��كل رش��يد لفائدة المجتمع. وبهذا المعنى تجّس��د 
الدول��ة خي��ارات العقل الكب��رى. ألن العقانية في السياس��ة تبقى هي 
إحال للعقل في الحياة العاّمة وفي إدارة المؤّسسات والحياة الجماعية، 
م��ن خال التقي��د بالقان��ون. ألن الدولة هي أعلى األجه��زة العقانية، 
وهي من يضطلع بتأمين الش��روط العاّمة لممارس��ة العقل في الحياة 
الجماعية، وتعزيز دور المؤسس��ات التي تتفّرع عنها لتأمين ممارس��ة 

الحك��م الّرش��يد، وفق منظومة القي��م التي يتبناها المجتم��ع، وهذا ما 
تؤكده أغلب الدساتير في العالم.

وإذن، ف��إن بين العقانية والديمقراطية ارتباطا وثيقا، فا حكم رش��يد 
من دون دستور وقانون، ومن دون ثقة في النظام العقاني الذي يجعل 
الدولة تتكّفل بحماية الحّريات وفق القوانين الضابطة للحياة الجماعية. 
وال ش��ك أّن تعريفا به��ذا المعنى للدولة ولجهازه��ا العقاني، يتوافق 
م��ع طبيع��ة المجتمع��ات الحديثة »مجتمع��ات العقد« حي��ث أصبحت 
العاق��ات االجتماعي��ة تنهض عل��ى ميثاق الثقة، عندم��ا يضع الجميع 
ثقتهم في المؤسس��ات التابعة للدولة التي يس��يرها النظام العقاني 
الديمقراطي الذي ينهض على الحرية والمواطنة المتساوية والمساءلة 
وح��ق االختاف. إال أن هذه الديمقراطية – وفي جميع األحوال- ال يمكن 
أن تنبت عن الحداثة، ب��كل متطلباتها، والتي اقتصرت في أغلب الباد 
العربية عل��ى التمدن المادي المظهري الس��طحي الذي ال يمس الفكر 
وال الرؤية، ألن الذي يحدث في الواقع هو التمسك بالبني االجتماعية ما 
قبل الدولة، واإلعاء من شأنها لتبقى مهيمنة على حياة الفرد ومصيره.

همس
انزع قناعك على شفا المجهول.

فالكؤوس قد امتألت بتفاصيل اليوم األخير.
وغمامة الربيع تودع آخر مساء،

تعانق طفلة مسحورة،
لحظة اغتسال الصباح،

كغيمة تمطر في قلبي.

ghazi.alghurairi@gmail.com

@ghazialghurairi

غازي الغريري

همسات

البحرين واإلمارات إلى العالمية..
نع��م مملكة البحرين هي الثانية عالمي��ًا بعد دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الش��قيقة التي تص��درت الترتيب العالمي 
في التطعيم بالنس��بة   إلى   عدد   الس��كان، حيث بلغت نس��بة 
التطعي��م في المملك��ة 62% للتص��دي لفي��روس كورونا » 
كوفيد 19« ، هذه   النس��بة   كفيلة بأن تعطي المجتمع   مناعة 
 ضد   الفيروس، فالبحرين واإلمارات من أوائل الدول الخليجية 
والعربية في س��باق وإصرار لمحاربة انتش��ار جائحة فيروس 
كورونا بدءًا من التجارب الس��ريرية الت��ي بدأت الدولتان في 
إجرائه��ا ون��رى اليوم بأنهما ف��ي طليعة ال��دول عالميًا في 
نسبة التطعيم مقارنة بعدد السكان، هذا يعد إنجازًا يضاف 
لرصي��د البحرين في إدارة ومكافحة أزم��ة كورونا بكل اقتدار 
وأصبحت بادنا مضربًا للمثل دوليًا وآخر ش��هادة كانت على 

أرض الواقع خال زيارة مدير منظمة الصحة العالمية.                            
فالبحرين التي بدأت في حملتها الوطنية للتطعيم منذ شهر 
ديسمبر العام الماضي تسير قدمًا وبكل عزمة نحو التشافي 
في ظل مناعة مجتمعية ووعي ل��دى المواطنين والمقيمين 
ف��ي اإلقب��ال الكبير على أخ��ذ اللقاح اختياري��ًا دون إجبار كما 
فعل��ت بعض الدول، هذا يؤكد بأن ش��عب البحرين ش��عب 
واعي وملتزم بما يصدر الفريق الطبي ولديه الثقة في صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء قائد فريق البحري��ن للوصول بمملكة  
 البحري��ن   إل��ى بر األم��ان ب��إذن اهلل تعالى لتك��ون البحرين 
خضراء قريبًا وتعود الحياة إل��ى طبيعتها بعودة الطلبة إلى 
مقاعدهم الدراس��ية في مختل��ف المراح��ل والموظفين إلى 
أعمالهم لتب��دأ عجلة الحياة واإلنتاج إل��ى الدوران من جديد 
وتسير البحرين قيادة وشعبًا بخطة ثابتة نحو تحقيق المزيد 

من اإلنجازات في مختلف وشتى المجاالت.       
خال األسبوع المقبل ستعيش البحرين موسم عاشوراء الذي 
يعول الجميع على رؤس��اء المآت��م والمواطنين من الطائفة 
الش��يعية الكريمة ب��أن يتقيد الجمي��ع بالتعليمات الصادرة 
من الفريق الطبي من أجل س��امتهم وس��امة الوطن وهذا 
ما نأمله ونتطلع حقيقة بأن يس��ير موس��م هذا العام بشكل 
منظم في ظل االلتزام بالتباعد االجتماعي واألخذ باإلجراءات 
االحترازي��ة التي صدرت من الفري��ق الطبي بلبس الكمامات 
وترك المس��افات والتعقيم المستمر وقياس درجات الحرارة، 
فالجميع يعول على الوعي الذي سيجعلنا نمر بسام من هذه 
الجائحة فالوقاية خير م��ن العاج والبد من الحذر والمراقبة 
من المنظمي��ن والقائمين على المآتم إلحياء هذا الموس��م 
بسام دون ارتفاع في اإلصابات، فهذه التعليمات واإلجراءات 
والضواب��ط الصحي��ة في النهاي��ة هدفها تحقي��ق المقاصد 

الدينية والوطنية في حفظ سامة الجميع.

همسة:
البحري��ن واإلمارات للعالمية فهم��ا اليوم تقودان العالم في 
س��باق التطعيم العالمي ضد في��روس كورونا والتصدي له، 
وهذا يعد فخرًا واعتزازًا ألبناء الخليج، فقد سبقنا دواًل متقدمة 
وعلى رأس��ها الوالي��ات المتحدة األمريكية التي لم تس��تطع 
حتى اليوم سوى تطعيم 49% من عدد السكان بشكل كامل.
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جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان شكر رئيس الصين
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهد رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفة، برقيتي شكر جوابيتين 
مـــن رئيـــس جمهوريـــة الصيـــن 
الشـــعبية الصديقـــة شـــي جيـــن 
بينـــغ؛ وذلـــك ردا علـــى برقيتي 
التهنئـــة التـــي بعث بهـــا جالته 
وســـموه إليـــه بمناســـبة الذكرى 
الحـــزب  لتأســـيس  المئويـــة 

الشيوعي الصيني.
كما تلقى صاحب السمو الملكي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 

الـــوزراء برقيـــة شـــكر جوابيـــة 
مجلـــس  رئيـــس  مـــن  مماثلـــة 

الصيـــن  لجمهوريـــة  الدولـــة 
الشعبية لي كه تشاينغ.

المنامة - بنا

رئيس جمهورية الصين الشعبيةسمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

المحرق - محافظة المحرق

أشـــاد محافـــظ المحـــرق ســـلمان بـــن بـــن 
هندي بدور المآتم ودور العبادة في تعزيز 
الشـــعور بالمســـؤولية من خـــال الوقفات 
الوطنيـــة في مختلف الظـــروف والحفاظ 

على المصلحة الوطنية والعامة.
المحافـــظ  اســـتقبال  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
بحضـــور  والحســـينيات  المآتـــم  لرؤســـاء 
نائـــب المحافـــظ العميد عبـــدهللا الجيران 
والمديـــر العـــام لمديرية شـــرطة محافظة 
المحـــرق العميد صالح الدوســـري ورئيس 
الخدمات الطبية بمجمع السلمانية الطبي 
عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 

لفايروس كورونا نبيل العشيري.
تحيـــات  اللقـــاء  خـــال  المحافـــظ  ونقـــل 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر 

راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة إلى رؤســـاء 
وممثلي المآتم والحســـينيات بجميع مدن 
وقـــرى المحافظـــة، مؤكـــدا أن اإلجراءات 
االحترازيـــة كافـــة تهدف إلـــى ضمان أمن 
وســـامة وصحة المشـــاركين في مواكب 

العزاء وإحياء ذكرى محرم.
مـــن جانبـــه، شـــدد نبيـــل العشـــيري علـــى 
التـــي  اإلجـــراءات  جميـــع  تنفيـــذ  أهميـــة 
أقرها الفريق الوطنـــي الطبي الرامية إلى 
ضمـــان صحـــة المشـــاركين كافـــة، مؤكـــدا 
أن اإلرشـــادات وضعـــت لمصلحـــة الجميع 
وتصب في صالح الصحة العامة.  وأشـــار 
نائـــب المحافـــظ إلـــى دور رؤســـاء المآتم 
في إيصال جميع اإلرشـــادات والتعليمات 
الطبيـــة لـــرواد المآتـــم، األمر الذي يســـاهم 

في زيادة الوعي وضمان صحة الجميع.

شـــرطة  لمديريـــة  العـــام  المديـــر  وقـــدم 
محافظـــة المحـــرق شـــكره لجميـــع المآتم 
مـــع  الدائـــم  والتنســـيق  التعـــاون  علـــى 

المديرية.
المآتـــم  ممثلـــو  أكـــد  جانبهـــم،  مـــن 

أن  المحـــرق  بمحافظـــة  والحســـينيات 
الواجـــب األهم خال هذه الفترة الصحية 
الحرجـــة تســـتلزم تقديم مصلحـــة الوطن 
والمواطنيـــن والحفـــاظ علـــى ســـامتهم، 
القـــرارات  مـــع  التـــام  وقوفهـــم  مؤكديـــن 

صحـــة  لضمـــان  المعـــززة  واإلجـــراءات 
وسامة األفراد واألسر واألهالي، معربين 
عن تفهمهم لما تفرضه المصلحة الوطنية 
العليـــا والجهود الطبية المقـــدرة للحد من 

انتشار فيروس كورونا.

وأشـــار المحافـــظ إلـــى أن هـــذه الجائحـــة 
تعكـــس تكاتـــف وتعـــاون الجميـــع وتبيـــن 
قـــوة النســـيج البحرينـــي المتماســـك ومـــا 
يتميـــز بـــه مـــن شـــراكة مجتمعيـــة عرفهـــا 
فـــي ظـــل  المواطنـــون منـــذ قديـــم األزل 
القيـــادة الحكيمـــة، مؤكـــدا التعـــاون البناء 
والملموس بيـــن محافظة المحرق وجميع 

المآتم بالمحافظة.
وأكـــد المحافظ أن المحافظـــة وبناء على 
فـــي  قامـــت  الداخليـــة  وزيـــر  توجيهـــات 
فترة ســـابقة بتشـــكيل لجنة برئاسة نائب 
اإلدارات  مديـــري  وعضويـــة  المحافـــظ 
لمتابعـــة  بالمحافظـــة  األقســـام  ورؤســـاء 
والتوجيهـــات  التعليمـــات  جميـــع  تنفيـــذ 
األمنية والصحية لضمان سامة الجميع.

ــان أمـــن وســـامـــة الــمــعــزيــن ــم ــة هــدفــهــا ض ــرازيـ ــتـ بـــن هـــنـــدي: اإلجـــــــراءات االحـ

دور بارز للمآتم في تعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية

المنامة - وزارة الداخلية

ترأس محافظ المحافظة الجنوبية ســـمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
االجتمـــاع التنســـيقي الســـنوي، عبر تقنية 
االتصال المرئي عن بعد، استعداًدا لموسم 
عاشوراء 1443هـ، بحضور نائب المحافظ 

العميد عيســـى ثامر الدوســـري، ومشاركة 
استشـــارية األمراض المعديـــة واألمراض 
الباطنيـــة بمجمـــع الســـلمانية الطبي عضو 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونا جميلة الســـلمان، إلى جانب المدير 
العام لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية 
العقيد الشـــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة، 

باإلضافـــة إلـــى عـــدٍد مـــن رؤســـاء المآتـــم 
التابعة لبعض مناطق المحافظة.

ســـمو  رحـــب  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
حـــرص  مؤكـــًدا  بالحضـــور،  المحافـــظ 
ومتابعة المحافظة الجنوبية للتنسيق مع 
مختلـــف الجهات األمنية ورؤســـاء المآتم 
وفق إجـــراءات صحية وأجواء يســـودها 

األمـــن مـــن خـــال تعزيـــز تدابيـــر األمـــن 
والســـامة، وذلك تنفيـــًذا لتوجيهات وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 

عبدهللا آل خليفة.
وأكد سمو المحافظ دور رؤساء المآتم في 
االلتـــزام بتطبيـــق اإلجـــراءات االحترازية 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  مـــن  المعلنـــة 

اإلســـامية واألوقاف بنـــاًء على توصيات 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونـــا، معـــواًل ســـموه فـــي الوقـــت ذاته 
على الوعي الـــذي يتمتع به القائمون على 
المآتم في تطبيـــق اإلجراءات االحترازية 
المعلنة مـــن الجهات اآلنـــف ذكرها، ما من 
شـــأنه دعم جميـــع الجهـــود الوطنية للحد 

من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على 
صحة وسامة الجميع.

وفـــي ختـــام االجتمـــاع، أشـــار ســـموه إلى 
أن االلتـــزام بتطبيق االشـــتراطات األمنية 
مـــدى  يعكـــس  الموضوعـــة  واالحترازيـــة 
الجهـــود  جميـــع  مـــع  المجتمـــع  تكاتـــف 

المبذولة.

ــة ــوب ــل ــط ــم ال ــات  ــ ــراط ــ ــت ــ االش ــق  ــي ــب ــط ــت ل ــم  ــآتـ ــمـ الـ رؤســـــــاء  دور  عـــلـــى  ــول  ــعـ نـ

سمو محافظ الجنوبية: االلتزام بالتدابير االحترازية يؤكد تكاتف المجتمع

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

والحريـــات  الحقـــوق  لجنـــة  عقـــدت 
العامـــة بالمؤسســـة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان اجتماعهـــا الثالـــث، عن بعد، 
برئاسة فوزية الصالح، وعضوية بدر 

عادل وأحمد السلوم.
وافتتحـــت اللجنة اجتماعهـــا بالتأكد 
من النصاب القانوني والتصديق على 
محضـــر االجتماع الســـابق، ثم تابعت 
ما تم بخصوص قراراتها وتوصياتها 
السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات.
وأوضحت رئيسة اللجنة أن الفعاليات 
واألنشـــطة التي أقرتها اللجنة سيتم 
التـــي  فـــي االســـتراتيجية  تضمينهـــا 
ســـتضعها المؤسســـة لألعوام المقبلة، 
وستســـتهدف تلـــك الفعاليـــات طلبـــة 

والخاصـــة،  الحكوميـــة  المـــدارس 
وستضم عددا من البرامج التدريبية 
الهادفـــة إلـــى نشـــر مبـــادئ وأهـــداف 
حقوق االنســـان وتثقيفهم بحقوقهم، 
إلـــى عقـــد ورش عمـــل عـــن  إضافـــة 
حقوق اإلنســـان وريـــادة األعمال في 
مملكة البحرين لتوعية المســـتفيدين 
من الجمهور بحقوقهم خصوصا عند 
زيارتهم للمحات والمراكز التجارية.

كمـــا ناقشـــت اللجنـــة مقترحـــا لعقـــد 
للقائميـــن  المحاضـــرات  مـــن  عـــدد 

مراكـــز  فـــي  العقوبـــات  تنفيـــذ  علـــى 
اإلصـــاح والتأهيل ومراكز االحتجاز 
بحقوقهـــم  لتعريفيهـــم  والتوقيـــف 

وواجباتهم.
واختتمـــت اللجنـــة اجتماعهـــا بتأكيد 
ضرورة التحقق من اتباع اإلجراءات 
عاشـــوراء  موســـم  فـــي  االحترازيـــة 
للنـــزالء والمحتجزيـــن، وقيـــام جميع 
النزالء والنزيات بممارســـة حقوقهم 
فـــي  الدينيـــة خصوصـــا  وشـــعائرهم 

األيام األولى من شهر محرم.

أكـــد الشـــيخ جمـــال ٓال خرفوش 
أهمية االلتـــزام بتعليمات الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( أثناء إحياء 
موسم عاشوراء هذا العام،  ودعا 
إلى تعزيز اإلجراءات االحترازية 
بالمآتـــم والمواكب بحســـب نظام 
اإلشـــارة الضوئيـــة؛ حفظـــا علـــى 

سامة وأرواح المواطنين.
وقـــال ٓال خرفوش للبـــاد “نهيب 
بجميـــع المشـــاركين في الشـــعائر 
العاشـــورائية بمختلف مستويات 
االلتـــزام  المشـــاركة  وتصنيفـــات 
باالحتـــرازات الوقائيـــة التي نص 
الطبـــي  البحريـــن  فريـــق  عليهـــا 

لمكافحـــة جائحة كورونا  )كوفيد 
19(، مشـــيرا إلى أن أهل البحرين 
النضـــج  مـــدى  أثبتـــوا  قاطبـــة 
االلتـــزام  فـــي  والرقـــي  والوعـــي 
باإلجراءات الوقائية منذ اجتياح 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

19( مملكتنـــا الغاليـــة وكانـــوا وال 
يزالون مثا يحتذى به عالميا.

إقامـــة  “وبخصـــوص  وأضـــاف   
الدينيـــة  والعبـــادات  الشـــعائر 
عمومـــا والعاشـــورائية خصوصا، 
فـــإن الوعـــي الصحي بات شـــعارا 
يطالب بـــه ويطبقه الجميع ألجل 
الزجاجـــة  عنـــق  مـــن  الخـــروج 
وإيصـــال المجتمـــع لحالـــة األمان 

الصحي”.
“فلتكـــن  خرفـــوش  آل  واختتـــم 
عاشـــوراء بداية النحســـار الوباء 
وفتح صفحة جديـــدة خالية من 
هـــذا الفيـــروس ونرجـــع لحياتنـــا 
الطبيعيـــة أفضـــل مـــن ذي قبـــل، 
فنهضـــة الحســـين عليـــه الســـام 
كانت نهضة سلم وسام وأمان”.

لجنة الحقوق والحريات العامة بمؤسسة حقوق اإلنسان

جمال آل خرفوش

الدينيـــة وشـــعائرهم  حقوقهـــم  ممارســـة  قال لـ “^”: البحرينيون مثال يحتذى بالتعامل مع كوروناتأكيـــد 

آل خرفوش يهيب بالمشاركين في “عاشوراء” االلتزام بالتدابيرلجنة “الحقوق” للنزالء: تقيدوا بإجراءات عاشوراء
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https://alwatannews.net/article/868946

“الغرفة” تودع رئيسها التنفيذي باستذكار جهوده المميزة

أقامـــت غرفة تجارة وصناعة البحرين 
حفـــل توديع لرئيســـها التنفيذي شـــاكر 
إبراهيم الشـــتر بمناســـبة انتهـــاء فترة 
عملـــه، وفي بداية الحفـــل ألقى رئيس 
كلمـــة  نـــاس  عبـــدهللا  ســـمير  الغرفـــة 
رحـــب خاللهـــا بالحضور، وأشـــاد بدور 
شـــاكر الشـــتر البـــارز في تعزيـــز عالقة 
غرفـــة البحريـــن مـــع أعضـــاء “الغرفة” 

إضافـــة إلـــى مد الجســـور مـــع الجهات 
بالجهـــود  نـــوه  كمـــا  العالقـــة،  ذات 
المخلصـــة والعمـــل الدؤوب الـــذي قام 
بـــه شـــاكر الشـــتر خـــالل فتـــرة عملـــه 
وأســـهمت  ســـنوات،   3 امتـــدت  التـــي 
بشـــكل كبيـــر فـــي إنجـــاح العديـــد مـــن 
البرامج والمشروعات الخاصة بالغرفة 

والمشتركة مع الجهات األخرى.
شـــكر  البحريـــن  رئيـــس غرفـــة  ونقـــل 
وتحيـــات مجلس إدارة غرفة البحرين 

للـــدورة 29 إلى شـــاكر الشـــتر، إذ أثنوا 
على الخطوات الملموسة التي أنجزها 
وحضـــر  عملـــه،  فتـــرة  خـــالل  بنجـــاح 
الحفل عدد من أعضاء مجلس اإلدارة 

باإلضافة إلى موظفي الغرفة.
وأكـــد نـــاس الـــدور الـــذي لعبـــه شـــاكر 
الشـــتر فـــي تطوير الموظفيـــن، ما أدى 
إلـــى تحقيـــق نقلـــة نوعيـــة فـــي األداء 
والجـــودة خـــالل الـــدورة اإلدارية 29، 
موضحـــا أن ذلـــك انعكـــس جليـــا على 

جهودكـــم الموظفيـــن ومـــا حققوه من 
نجاحات. 

مـــن جانبـــه، أعـــرب شـــاكر الشـــتر عـــن 
مجلـــس  ألعضـــاء  وتقديـــره  شـــكره 
اإلدارة على حسن التعاون الذي أسهم 
فـــي نجاح عمله وأداء مهمته، مشـــيدا 
بمـــا قدمـــه المجلـــس من جهـــود كبيرة 
وتعاون مشـــهود مـــع اإلدارة التنفيذية 
األهـــداف  تحقيـــق  إلـــى  للوصـــول 
الموظفيـــن  وخاطـــب  المرســـومة، 

بالقـــول “أنتم من تصنعون مســـتقبلكم 
وترســـمون مســـتقبل هـــذه المؤسســـة، 
اإلنجاز الذي تحقق اليوم يحسب لكم، 
وأدعوكـــم إلى االســـتمرار في عطائكم 
متمنيـــا  المســـتوى”،  بنفـــس  وعملكـــم 
لغرفة البحرين دوام التقدم واالزدهار.
وألقـــى كلمـــة الموظفيـــن مديـــر إدارة 
خدمات األعضاء فهد الشاعر، إذ أشاد 
من خاللها بالجهود الصادقة والمميزة 
التـــي بذلهـــا الشـــتر، مؤكـــدا أن جميـــع 

الموظفيـــن يشـــعرون بالفخـــر لالنتماء 
المرموقـــة  والســـمعة  الغرفـــة  لهـــذه 
بيـــن  بهـــا  تحظـــى  التـــي  والطيبـــة 
مؤسســـات وهيئات الدولـــة ووزارتها، 
وهـــذا بفضل الجهـــود التـــي بذلت في 
ســـبيل دعـــم وتطوير موظفـــي الغرفة 

من قبل الشتر. 
وفـــي ختـــام الحفـــل قـــدم نـــاس هدية 
تذكارية للشتر تقديرا لجهوده الطيبة، 

متمنًيا له التوفيق.

السنابس- غرفة البحرين
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الوطنيـــة  المؤسســـة  رئيـــس  قـــال 
لحقـــوق اإلنســـان علـــي الـــدرازي إن 
البحريـــن كانت ومازالت ســـباقة في 
توفيـــر اللقاحـــات إلـــى جانـــب عـــدم 

التمييز بين لقاح وآخر.
وأشـــار خالل مشـــاركته في برنامج 
“بكم نعود” الذي يعرض على شاشـــة 
تلفزيون البحرين للحديث عن جهود 
المملكـــة في متابعـــة أوضاع حقوق 
اإلنســـان خالل الجائحة، إلى أن من 
أبرز مظاهـــر رعاية مملكـــة البحرين 
لحقوق اإلنســـان هـــو توفير الفحص 
واللقـــاح مجانـــا لجميـــع المواطنيـــن 
والمقيمين على حد سواء ومفتوح.

مـــن جانبه، قال رئيـــس لجنة حقوق 
اإلنسان البرلمانية النائب عمار البناي 
إن مملكة البحرين من الدول الرائدة 
في إعالء مبادئ حقوق اإلنســـان، إذ 

لـــم تفرق بيـــن مواطـــن أو مقيم في 
الصحيـــة  الرعايـــة  علـــى  الحصـــول 

المجانية منذ بداية الجائحة.
منحـــت  البحريـــن  أن  إلـــى  ولفـــت 
الشـــعب الحريـــة فـــي اختيـــار نـــوع 
اللقـــاح وهـــو ما يدل على أن أبســـط 
الحريات وحقوق اإلنسان في مملكة 
البحريـــن مكفولـــة مـــن لـــدن عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وفق منهجية 

إنســـانية حضاريـــة رفيعـــة تواكـــب 
الرؤيـــة القيادية التـــي انتهجها ولي 
العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
وأشـــار إلى أن البحرين ســـخرت كل 
المـــوارد البشـــرية والماليـــة الحتواء 
الجائحة وتقليل الخســـائر البشـــرية، 
وهو ما عزز من حقوق اإلنســـان في 

مملكة البحرين.

علي الدرازي عمار البناي

ــوارد الحـــتـــواء الــجــائــحــة  ــ ــم ــ ــنـــاي: تــســخــيــر ال ــبـ الـ
الدرازي: البحرين سباقة بتوفير الرعاية الصحية دون تمييز

الجفير- جمعية الصحفيين البحرينية

عقدت جمعية الصحفيين البحرينية لقاء 
مـــع إدارة الجامعـــة األهليـــة أمس؛ لبحث 
أوجـــه التعـــاون فـــي المجـــال الصحفـــي 

واإلعالمي.
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وثمـــن 
الصحفيين البحرينية عيســـى الشـــايجي 
الـــدور الكبيـــر الـــذي تقـــوم بـــه الجامعـــة 
األهليـــة والتـــي تمثـــل صرًحـــا أكاديمًيـــا 
مملكـــة  فـــي  العالـــي  للتعليـــم  ومنـــارة 
البحريـــن، مشـــيًدا بالتعـــاون الكبيـــر الذي 
تبديـــه الجامعـــة مـــع الصحـــف المحليـــة، 
الجامعـــة  خريجـــي  وكفـــاءة  وبمســـتوى 
في مختلـــف المجـــاالت، خصوصا مجال 

الصحافة واإلعالم والعالقات العامة.
مـــن جانبـــه، هنـــأ رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
الجامعـــة األهلية عبدهللا الحواج مجلس 
الـــذي  اإلدارة الجديـــدة، مشـــيدا بالـــدور 
تضطلع به جمعية الصحفيين في تسليط 
الضوء على اإلنجـــازات البحرينية، ورفع 

مســـتوى العاملين فـــي المجال اإلعالمي، 
األهليـــة  الجامعـــة  اســـتعداد  ومبديـــا 
لتســـخير كافـــة إمكاناتها لدعـــم الجمعية 

وجهودها اإلعالمية.
وأشـــاد الحواج بالمكانة التي تضطلع بها 
الصحافة البحرينية والجهود التي تبذلها 
بقيـــادة  البحرينيـــة  الصحفييـــن  جمعيـــة 
االنجـــازات  إبـــراز  أجـــل  مـــن  الشـــايجي 
الحضاريـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي العهـــد 

الزاهر لجاللة الملك.
وقـــال رئيـــس الجامعـــة األهليـــة منصـــور 
العالـــي إن الصحافة تلعب دورا أساســـيا 

في مســـاندة قطـــاع التعليـــم العالي، وأن 
جمعيـــة الصحفييـــن تعـــد شـــريًكا مهمـــا 

للجامعة األهلية.
وخـــالل اللقـــاء، ناقـــش أعضـــاء مجلـــس 
إدارة  مـــع  الصحفييـــن  جمعيـــة  إدارة 
الجامعـــة األهليـــة عـــددا مـــن المقترحات 
والمواضيـــع المشـــتركة، التـــي تصب في 
إطـــار رفع كفـــاءة منتســـبي المؤسســـات 
طلبـــة  وتهيئـــة  واإلعالميـــة،  الصحافيـــة 
اإلعـــالم والعالقات العامـــة لالنخراط في 
سوق العمل بعد التخرج عبر تمكينهم من 

مهارات ومتطلبات سوق العمل.

اإلعالم خريجي  وتهيئة  الصحافة  منتسبي  كفاءة  رفع 
“الصحفيين” و“األهلية” لتعاون إعالمي قريب

بيان التدفقات النقدية المختصر للستة أشهر المنتهية في  ٣٠ يونيــو ٢٠٢١ 
 بآالف الدنانير البحرينية

30 یونیو 2021 
) مراجعة(

30 یونیو 2020 
)مراجعة(

التدفقات النقدیة من أنشطة العملیات
مقبوضات من العمالء

مقبوضات أخرى
806

٥,2۹٥
۱0,۱3٤

۱,00۱
6,101۱۱,۱3٥

مدفوعات المشتریات
مدفوعات المصروفات التشغیلیة األخرى

مدفوعات أتعاب اإلدارة
مدفوعات حق اإلمتیاز

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة
مدفوعات التبرعات الخیریة

ضرائب مسترجعة / )مدفوعة(
منح حكومیة مستلمة

)۱,۱۱0(
)603(

)٥0(
)۱,0۹8(

)6٥(
)٥(

۱26
-

)۷,0۹8(
)2,23٥(

)2۷۹(
)2,۷٥2(

)۱30(
)۱٤6(
)٤٥0(

2۷0
)2,۸0٥()۱2,820(

)۱,68٥(3,2۹6صافي التدفقات النقدیة من / )المستخدمة في( ٔانشطة العملیات

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار
فوائد مستلمة 

أرباح أسهم مستلمة
إیرادات إیجار مستلمة من استثمارات عقاریة، صافي

أرباح أسهم مستلمة من استثمار محتسبة بطریقة حقوق الملكیة
مدفوعات لالستثمار في استثمارات محتسبة بطریقة حقوق الملكیة

بیع عقارات ومعدات
شراء عقارات

ودائع بنكیة
استحقاق سندات الدین بالتكلفة المطفأة

بیع استثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
شراء استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء استثمارات بالقیمة العادلة من خالل

 الدخل الشامل اآلخر
أرباح مستلمة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

شراء استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

62
62٤
۱۷0

38
-

260
-
-
-
-
-

)۱۹(
٥

)۱۱۱(

۱3٤
8۱0
23۷
۱۹3

)2۱٥(
-

) 2(
۱,0٥0

۹8
٤2

)230(

-
۷6

)۱6(
1,02۹2,۱۷۷صافي التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل
)٤,08۹()3,86۱(أرباح أسهم مدفوعة

)٤,08۹()3,۸61(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة التمویل
صافي النقص في النقد وما في حكمه خالل الفترة

النقد وما في حكمه في ۱ ینایر
464

1,621
)3,٥۹۷(

٥,2٤0
2,0۸٥۱,6٤3النقد وما في حكمه في 30 یونیو

عالوة إصدار رأس المال
أسهم

احتیاطي 
قانوني

احتیاطي أعمال 
خیریة

احتیاطي 
القیمة العادلة

أرباح 
مستبقاة

المجموع

30 یونیو 2021 )مراجعة(

14,2271,۹٥37,1146664,۸٥11۸,67٥47,4۸6كما في 1 ینایر 2021

الدخل الشامل:  

۱,۱6۷1,167-----ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن یتم إعادة تصنیفها إلى الربح أو الخسارة
استثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل

7٥0-۷٥0----الشامل اآلخر - صافي التغیر في القیمة العادلة

7٥0-7٥0----مجموع الدخل الشامل اآلخر

7٥01,1671,۹17----مجموع الدخل الشامل للفترة

أرباح أسهم نقدیة معلنة لسنة 2020
تبرعات خیریة مدفوعة خالل الفترة  

-
-

-
-

-
-

-
)٥(

-
-

)3,٥٥۷(
-

)3,٥٥7(
)٥(

14,2271,۹٥37,114661٥,60116,2۸٥4٥,۸41في 30 یونیو 2021

عالوة إصدار رأس المال
أسهم

احتیاطي 
قانوني

احتیاطي 
أعمال خیریة

احتیاطي 
القیمة العادلة

أرباح 
مستبقاة

المجموع

30 یونیو 2020 )مراجعة(

۱٤,22۷۱,۹٥3۷,۱۱٤۷۷2۷,8٥620,۹۹6٥2,۹۱8كما في ۱ ینایر 2020

الدخل الشامل:  

2,۱۹02,۱۹0-----ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن یتم إعادة تصنیفها إلى الربح أو الخسارة
استثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل

)2,۱۷۹(-)2,۱۷۹(----الشامل اآلخر - صافي التغیر في القیمة العادلة

المحول إلى األرباح المستبقاة من بیع إستثمارات في حقوق

-22)22(----الملكیة 

)2,۱۷۹(22)2,20۱(----مجموع الدخل الشامل اآلخر

2,2۱2۱۱)2,20۱(----مجموع الدخل الشامل للفترة

أرباح أسهم نقدیة معلنة لسنة 20۱۹
تبرعات خیریة معتمدة لسنة 20۱۹

تبرعات خیریة مدفوعة خالل الفترة  

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
۱٥0

)۱٤۷(

-
-
-

)٤,26۱(
)۱٥0(

-

)٤,26۱(
-

)۱٤۷(

۱٤,22۷۱,۹٥3۷,۱۱٤۷۷٥٥,6٥٥۱8,۷۹۷٤8,٥2۱في 30 یونیو 2020

بيان الربح أو الخسارة المختصر للستة ٔاشھر المنتھية في ٣٠ يونيــو ٢٠٢١
بآالف الدنانير البحرينية

الثالثة أشهر المنتهیة في 30 یونیوالستة أشهر المنتهیة في 30 یونیو

2021
)مراجعة(

2020
)مراجعة(

2021
)مراجعة(

2020
)غیر مراجعة(

المبیعات 
تكلفة المبیعات

۸06
)31۸(

۱0,۱0٥
)6,۱٤8(

-
)20(

2,03۱
)۱,۷۱۹(

3۱2)20(4۸۸3,۹٥۷إجمالي الربح

إیرادات أخرى، صافي
مصروفات إداریة                                    

مصروفات البیع

3٤۱
)٥٥6(

)6(

622
)3,٥۱۹(

)۱۷۷(

۱۹8
)۱3٤(

-

2٥۱
)8۷۹(

)3۷(

)3٥3(26788344ربح التشغیل

ٕایرادات الفوائد
ٕایرادات من ٔاوراق مالیة

ٕایرادات من استثمارات عقاریة، صافي
االنخفاض في قیمة موجودات مالیة
حصة الشركة من أرباح استثمارات

محتسبة بطریقة حقوق الملكیة
منحة حكومیة

۱2
63۹

٥2
)۱03(

300
-

۱28
8٤2

66
-

۱
2۷0

6
۷3
2۱

-

3٥۷
-

٥۹
۱۹۱

۱٤
۱2٥

-
2۷0

1,1672,۱۹0٥01306 ربح الفترة

۸٫20۱٥٫3۹3٫٥22٫۱٥العائد األساسي والمخفض لكل سهم )بالفلس(

بيان الدخل الشامل المختصر للستة ٔاشھر المنتھية في ٣٠ يونيــو ٢٠٢١                                                   
بآالف الدنانير البحرينية

الثالثة أشهر المنتهیة في 30 یونیوالستة ٔاشهر المنتهیة في 30 یونیو

2021
)مراجعة(

2020
)مراجعة(

2021
)مراجعة(

2020
)غیر مراجعة(

 ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر 

البنود التي لن یتم إعادة تصنیفها الى الربح أو 
الخسارة:

استثمارات في حقوق الملكیة من خالل الدخل 
الشامل - صافي التغیر في القیمة العادلة

1,167

۷٥0

2,۱۹0

)2,۱۷۹(

٥01

۷6٥

306

)26٥(

1,۹17۱۱1,266٤۱مجموع الدخل الشامل للفترة

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في ۱۱ أغسطس ٢٠٢١، ووقعت من قبل

بيان المركز المالي المختصر كما في ٣٠ يونيــو ٢٠٢١                                                              
بآالف الدنانير البحرينية

30 یونیو 2021
) مراجعة(

3۱ دیسمبر 2020 
) مدققة(

الموجودات 
استثمارات عقاریة

استثمارات محتسبة بطریقة حقوق الملكیة
استثمارات في أوراق مالیة

۹,8۹۷
٤,830

28,۹۷۷

۹,۹۹8
٤,٥68

28,2۱۷
43,704٤2,۷83مجموع الموجودات غیر المتداولة

المخزون
موجودات ٔاخرى

النقد و ما في حكمه

 
-

٤80
2,08٤

 
٥,0۱٥
۱,266
۱,620

2,٥64۷,۹0۱
۹٥-موجودات محتفظ بها لغرض البیع

2,٥64۷,۹۹6مجموع الموجودات المتداولة
46,26۸٥0,۷۷۹مجموع الموجودات

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

رأس المال 
عالوة إصدار أسهم

احتیاطي قانوني
احتیاطي أعمال خیریة

احتیاطي القیمة العادلة  
أرباح مستبقاة

۱٤,22۷
۱,۹٥3
۷,۱۱٤

66۱
٥,60۱

۱6,28٥

۱٤,22۷
۱,۹٥3
۷,۱۱٤

666
٤,8٥۱

۱8,6۷٥
4٥,۸41٤۷,٤86مجموع حقوق الملكیة 

المطلوبات
منافع الموظفین

ذمم تجاریة دائنة وأخرى
حق امتیاز مستحق 

٤0
266
۱2۱

٤٤2
۱,۷83
۱,068

4273,2۹3مجموع المطلوبات المتداولة

46,26۸٥0,۷۷۹مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات  

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر للستة ٔاشھر المنتھية في ٣٠ يونيــو ٢٠٢١                                                                                                                                                              
     بآالف الدنانير البحرينية

فاروق يوسف المؤيد                      عبدهللا حسن بوهندي                       مراجعة من قبل
       رئيس مجلس اإلدارة                                 العضو المنتدب                                 كي بي ام جي

البيانــات المالية المرحلية المختصرة  ٣٠ يونيــــو ٢٠٢١

ــودة ــ ــج ــ ــق نــقــلــة نـــوعـــيـــة بــــــــاألداء وال ــي ــق ــح ــي ت ــ نـــــاس يــشــيــد بـــــــدوره ف
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