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لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  أكد 
كورونا )كوفيد-19( أنه في إطار المتابعة المستمرة 
لــلــمــراحــل الــاحــقــة لــلــتــطــعــيــم الــمــضــاد لــفــيــروس 
كورونا أثبتت الدراسات العالمية انخفاض األجسام 
المضادة بعد مرور 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية 
مـــن الــتــطــعــيــم، ويـــؤكـــد ذلـــك أهــمــيــة أخـــذ الــجــرعــة 
أخذ  مــن  أقصى  بحد  أشهر   6 مــرور  بعد  المنشطة 
الــجــرعــة الــثــانــيــة مـــن تــطــعــيــم )فــايــزر-بــيــونــتــيــك( 
اإلبــقــاء  بــهــدف  )كوفيشيلد-أسترازنيكا(،  وتطعيم 
عــلــى مــســتــوى فــاعــلــيــة الــتــطــعــيــم مــرتــفــعــة فـــي ظل 
في  عالية  مستويات  إلى  المناعة  وتعزيز  الجائحة 
الجسم ضد الفيروس، مبينًا أن الجرعة المنشطة 
المناعة  لتقوية  تعزيزية  جــرعــة  هــي  عــامــة  بصفة 

المكتسبة وتنشيطية للذاكرة المناعية.
 ZOE( وبينت االحصائيات في الدراسة العالمية

COVID( انخفاض فاعلية تطعيم )فايزر-بيونتيك( 
إلى   %88 من  الثانية  الجرعة  يلي  الــذي  الشهر  في 
74%، في حين انخفضت فاعلية تطعيم )كوفيشيلد-

أسترازنيكا( من 77% إلى 67% بعد 4 إلى 5 أشهر من 
إلى  الدراسة  استندت  إذ  الثانية،  الجرعة  أخذ  بعد 
بيانات أكثر من مليون ممن أخذوا هذه للتطعيمات. 
وبــيــنــت الـــدراســـة أنـــه قـــد تــنــخــفــض الــحــمــايــة الــتــي 
والــعــامــلــيــن في  الــســن  كــبــار  لـــدى  التطعيم  يــكــونــهــا 
مــجــال الــرعــايــة الصحية بــحــلــول الــشــتــاء إلـــى أقــل 

من %50.
وجدد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19( تــأكــيــد مــا أثــبــتــتــه الــمــؤشــرات 
في  ودورهــا  المعززة  الجرعة  فاعلية  بشأن  الوطنية 
توفره  لما  الجسم  في  المناعية  االستجابة  تعزيز 
من حماية من الفيروس والساالت المتحورة منه.

آل خليفة  الشيخ محمد بن مبارك  هنأ سمو 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس األعلى 
األمور  وأولياء  الطلبة  والتدريب  التعليم  لتطوير 
واإلشرافية  واإلداريـــة  التعليمية  الهيئات  وأعضاء 
بــجــمــيــع الــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة بــمــنــاســبــة قــرب 
بـــدء الــعــام الـــدراســـي، مــشــيــدا بــالــقــرارات الــتــي تم 
إعانها بعد موافقة اللجنة التنسيقية، بناًء على 
توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد-19(، بشأن تنظيم عودة المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــدريـــبـــيـــة الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة 
واإلجراءات المتعلقة بها وفقا لمستويات اإلشارة 

الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك خال ترؤس سموه االجتماع الرابع 
واألربعين للمجلس، الذي تم تخصيصه لمناقشة 
عدد من المواضيع ذات األولوية على جدول أعمال 

اجتماعات المجلس.
ووافـــــــق الـــمـــجـــلـــس عـــلـــى تـــوصـــيـــات الــمــؤتــمــر 
الــســنــوي الــثــانــي لــلــجــان الـــدائـــمـــة بــغــرفــة تــجــارة 
والتدريب  بالتعليم  المتعلقة  البحرين  وصناعة 

تستدعي  الــمــدى  قصيرة  تــوصــيــات  تضمنت  الــتــي 
إجراءات عاجلة، منها تعديل االشتراطات الخاصة 
باستصدار تراخيص مؤسسات التدريب على قطاع 
الــتــدريــب ووضــعــهــا تــحــت مــظــّلــة مــرجــعــيــة واحـــدة 

للمساهمة في تحسين وتطوير قطاع التدريب.

اأخ�ذ الج��رعة  اأهمي�ة  الفري�ق الطب�ي ي��ؤك��د 

المن�ش�طة بع�د 6 اأ�ش�هر م��ن الج��رعة الثاني�ة

الأع�����ل�����ى ل��ل��ت��ع��ل��ي��م: و����ض���ع ت��راخ��ي�����ص 

م���ؤ���ض�����ض��ات ال��ت��دري��ب ت��ح��ت م��ظ��ل��ة واح���دة
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كتبت نوال عباس:

وخدمة  الشراكة  إدارة  مدير  حماد  عصام  كشف 
برامج  طــرح  نحو  التوجه  عــن  »تمكين«  فــي  العماء 
خاصة مستقلة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الــشــركــات  لــدعــم  أخـــرى  وبــرامــج  الــصــغــر  والمتناهية 
الكبيرة؛ إذ ال يمكن االستغناء عن الشركات الكبيرة 
البحرينيين  من  كبير  عــدد  توظيف  في  تسهم  ألنها 

وتسهم بشكل كبير في نمو االقتصاد الوطني.
وأضاف خال لقاء مفتوح بين »تمكين« وأعضاء 
»تمكين«  أن  أمـــس  الــبــحــريــن  تــجــارة وصــنــاعــة  غــرفــة 
من  البحرينيين  الموظفين  أجــور  دعــم  فــي  مستمر 
والشركات  التوظيف  لدعم  الوطني  البرنامج  خــال 
دعــم  تــقــديــم  فــي  يتمثل  الــعــمــل  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون 

لرواتب البحرينيين خال السنوات الثاث األولى من 
التوظيف بحيث يكون الدعم في السنة األولى بنسبة 
70% والثانية 50% والثالثة 30%، للمسجلين كعاطلين 
يتسلم  »تمكين«  وأن  مفتوح،  والبرنامج  العمل،  عن 

طلبات بشكل مستمر.
المهنية  التلمذة  بــرامــج  حــول  تــســاؤل  على  وردا 
»تمكين«  العماء في  الشراكات ودعم  أول  قال رئيس 
تمكين  بين  مشتركا  فريقا  هناك  إن  جناحي  أحمد 
ووزارة العمل للنظر في برامج التلمذة المهنية بشكل 
عام، على أساس أن تكون هناك آلية مشتركة في دعم 
يكون  كــي  البحريني  يــســاعــد  بــمــا  المهنية  الــتــلــمــذة 

الخيار األفضل للتوظيف.

تـــقـــدمـــت الـــنـــائـــب د. مــعــصــومــة بـــنـــت حــســن 
عـــبـــدالـــرحـــيـــم بـــاقـــتـــراح بـــرغـــبـــة بــتــحــديــد ســقــف 
المسجلين  اإلعاقة  لــذوي  اإلسكاني  االستقطاع 
فـــي وزارة الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة بــمــا ال 
يتعدى 100 دينار قسطا شهريا لمراعاة ظروفهم 
تــعــمــل ضمن  الــحــكــومــة  أن  ــدة  ــؤكـ مـ الــمــعــيــشــيــة، 
المشاريع  وبــنــاء  تحقيق  إلـــى  الــرامــيــة  خططها 
الكرام  المواطنين  اســتــفــادة  أجــل  مــن  اإلسكانية 
وتلبية احتياجاتهم في العديد من المشاريع التي 
أمــر بها عاهل الــبــاد الــمــفــدى، وجـــاءت مــن أجل 
للمواطنين.  المائم  السكن  توفير  على  العمل 
وأضــافــت أن الــحــاجــة الــيــوم إلـــى اســتــمــرار توفير 
على  اإلعــاقــة  وذوي  للمواطنين  الكريمة  الحياة 

وجه التحديد، فإننا نرى التسهيات التي تقدمها 
والــخــدمــات  بــه  يحظون  الـــذي  والــدعــم  الحكومة 
هناك  تكون  أن  ونــأمــل  نعتز  والــتــي  تقدمها  التي 
التخفيف عن كاهل ذوي اإلعاقة  مساع من أجل 
ــارت إلـــى أن  ــ ومـــراعـــاة ظــروفــهــم الــمــعــيــشــيــة. وأشــ
الهدف الذي يسعى له االقتراح هو إيجاد خطوات 
مساندة لذوي اإلعاقة المسجلين في وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية وخاصًة في ظل استفادتهم 
مــن الــمــشــاريــع اإلســكــانــيــة الــتــي تــأتــي األقــســاط 
والتكاتف  رواتــبــهــم،  مــن  جـــزءا  لتأخذ  اإلسكانية 
ــن أجـــــل تـــحـــديـــد ســـقـــف االســتــقــطــاع  حـــولـــهـــم مــ
اإلسكاني لذوي اإلعاقة بما ال يتعدى 100 دينار 

قسطا شهريا سيعمل على مراعاة ظروفهم. 

البحرين  مملكة  لــدى  العالمية  الصحة  منظمة  مكتب  أشــاد 
بمشاركة فريق المملكة في دورة األلعاب البارالمبية طوكيو 2020، 

معبرين عن فخرهم بهذه المشاركة. 
في  العالمية  الصحة  منظمة  ممثل  عطاطرة  تسنيم  وهنأت 
أن  مــؤكــدة  الــــدورة،  هــذه  فــي  بالمشاركة  البحرين  فــريــق  المملكة 
مــشــاركــة فــريــق الــبــحــريــن فــي هـــذه الــمــنــافــســات دلــيــل ســاطــع على 
أن اإلعــاقــة ليست حــاجــزا أمــام المضي قــدمــا، وخــاصــة مــع وجــود 

التكنولوجيا المساعدة والمائمة.
وأضافت عبر الحساب الرسمي للمنظمة على موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر« أن مملكة البحرين اتخذت إجراءات استراتيجية 
إلدماج األشخاص المتحدي اإلعاقة في كل األنشطة بما في ذلك 
األنشطة الرياضية، كما أن البحرين هي البلد األول في إقليم شرق 
المتوسط الذي وضع خطة عمل وطنية لتحسين فرص الوصول 
إلى التكنولوجيا المساعدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وقالت عطاطرة: نحن فخورون بالعمل معا على تعزيز حقوق 
التي  المستويات الصحية  األشخاص ذوي اإلعاقة للتمتع بأعلى 

يمكن بلوغها.

»ال�ضح�ة العالمي�ة«: فخ��رون بم�ض�اركة فري�ق المملك�ة ف�ي »البارالمبي�ة« بط�كي�

برامج خا�ضة لدعم ال�ضركات ال�ضغيرة والمت��ضطة
البحرينيي�ن الموظفي�ن  اأج�ور  دع�م  ف�ي  م�س�تمرون  تمكي�ن: 

اقت�راح نياب�ي بتحدي�د �ض�قف ال�ض�تقطاع الإ�ض�كاني 

�ض�هريا دين�ار   100 يتع�دى  بم�ا ل  الإع�اق��ة  ل��ذوي 

} عصام حماد. } أحمد جناحي.

} سمو الشيخ محمد بن مبارك.
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} وفد البحرين المشارك خال حفل االفتتاح.     »أرشيفية«

ــران ودول  ــ بـــغـــداد – الــــوكــــاالت: دعـــا الـــعـــراق إيـ
بهدف  بغداد  إلى حضور قمة في  العربية  الخليج 
تهدئة التوتر الذي دفع بالجانبين إلى حافة صراع 

مفتوح في السنوات القليلة الماضية. 
الذي سيبحث  االجتماع،  إن  ويقول مسؤولون 
الــحــرب الـــدائـــرة فــي الــيــمــن وانــهــيــار لــبــنــان وأزمـــة 
ربما يخطو خطوة  المنطقة،  المياه على مستوى 
لم  الدولتين  أن  رغم  إيراني  سعودي  تقارب  صوب 

تعلنا بعد مستوى تمثيلهما في االجتماع. 
ــي مــصــطــفــى  ــراقــ ــعــ ــيــــس الـــــــــــوزراء الــ ووجـــــــه رئــ
واألردن لحضور  إلى مصر  أيضا  الدعوة  الكاظمي 
اجتماع بغداد وكذلك إلى تركيا والرئيس الفرنسي 
تنظيم  في  بــاده  تشارك  الــذي  مــاكــرون،  إيمانويل 

القمة المتوقع انعقادها يوم السبت. 
ــر مــصــدر فــرنــســي أن مـــاكـــرون والــكــاظــمــي  وذكــ
يريدان خفض التوتر اإلقليمي عبر تعزيز الحوار 
»الهدف  المصدر:  وقــال  األمــن.  بشأن قضايا منها 
ــروع فـــي شــــيء هــنــا وســنــواصــلــه بــعــد هــذا  ــشـ هـــو الـ

المؤتمر«.
ــيـــون أن يــحــضــر  ــعـــراقـ الـ الـــمـــســـؤولـــون  ويــــأمــــل 
الــذي  رئيسي  إبــراهــيــم  الجديد  اإليــرانــي  الرئيس 
ينتمي إلى غاة المحافظين االجتماع، ويتوقعون 
حضور وزراء من دول خليجية من بينها السعودية 

واإلمارات.
إذا  »حتى  الكاظمي:  من  مقرب  مسؤول  وقــال 
فمن  واحـــدة  طــاولــة  على  الخارجية  وزراء  جمعنا 
الممكن أن يعتبر ذلك انفراجا إلنهاء التوتر بين 

اإليرانيين وعرب الخليج«.
وقــــال ســيــاســي مــقــرب مـــن رئــيــس الـــــــوزراء إن 
الـــعـــراق الــــذي اســتــضــاف اجــتــمــاعــات خــاصــة بين 
مسؤولين سعوديين وإيرانيين العام الحالي تلقى 
تفيد  الخليج  ودول  طهران  من  إيجابية«  »إشــارات 

باستعدادها لمزيد من المحادثات المباشرة.

الــتــربــيــة  وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
الــطــلــبــة  عــــدد  أن  والــتــعــلــيــم 
ــي نـــظـــام  ــ ــن ســـجـــلـــوا فـ ــ ــذيـ ــ الـ
الــتــعــلــم بــالــحــضــور الــفــعــلــي 
الدراسي  للعام  المدرسة  في 
يومين  أول  خـــال  الــجــديــد 
التسجيل  إطــاق خدمة  من 
ــع اإللـــكـــتـــرونـــي  ــوقـ ــمـ عـــلـــى الـ
لـــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
ــر مــــن 45 ألـــف  ــثـ بـــلـــغ أكـ ــد  قــ

استمرار  مع  وطالبة،  طالب 
التصاعد.  فــي  األعـــداد  هــذه 
وتــســتــمــر خـــدمـــة الــتــســجــيــل 
لـــلـــتـــعـــلـــم بـــنـــظـــام الـــحـــضـــور 
الــفــعــلــي فــي الــعــام الــدراســي 
ــخ 29  ــ ــاريـ ــ ــد حـــتـــى تـ ــديــ الــــجــ
ــاري، وســيــتــم  أغــســطــس الــــجــ
بعدها إغاق رابط الخدمة، 
ــع الـــطـــلـــبـــة  ــيـ ــمـ وتــــحــــويــــل جـ
الذين ال يرغبون في التعلم 

نظام  إلى  الفعلي  بالحضور 
ــتــــرونــــي )عـــن  ــكــ الـــتـــعـــلـــم اإللــ

ُبعد(.
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ودعــــــــت 
أمور  أولياء  جميع  والتعليم 
التعلم  في  الراغبين  الطلبة 
ــائـــهـــم إلـــى  ــنـ ــبـــر حــــضــــور أبـ عـ
المبادرة  إلى  المدرسة فعليا 
بـــزيـــارة الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي 

لوزارة التربية والتعليم.

الت�ت�ر ف�ي الخلي�ج لتهدئ�ة  اإل�ى قم�ة  الع�راق يدع�� 

���ض��ج��ل���ا  وط��ال��ب��ة  ط���ال���ب  األ�����ف   45 م���ن  اأك���ث���ر 

ل��ل��ح�����ض���ر ال��ف��ع��ل��ي ب��ال��م��دار���ص خ����ال ي���م��ي��ن

ص11 عربية ودولية

اأ�شهر  6 خال  الت�ا�ض�ي  ف�ي  تبداأ  لك�رونا  ال�م��ض�ادة  اللقاح�ات  حماية  درا�ضة: 

لإيران �ضعبة«  »تنازلت  لتقديم  م�ضتعدون  اأمريكا: 

ص11

ص10

عربية ودولية

عربية ودولية

جدد االتحاد البحريني أللعاب القوى رفضه 
واستنكاره تعاطي المنشطات الذي يتعارض مع 
أخاقيات الرياضة وقواعد اللعب النظيف ويشكل 
تهديدا لصحة الرياضيين وخرقا للقواعد التي 
وضعتها الحركة األولمبية المتمثلة في الوكالة 
الدولية لمكافحة المنشطات »WADA« واللجنة 
األولمبية الدولية واالتحاد الدولي أللعاب القوى 
ووحــــدة الــنــزاهــة الــتــابــعــة لــه والــلــجــان المحلية 

لمكافحة المنشطات.
المنشطات  الكشف عن  أعقاب حــاالت  وفــي 
في  المشاركين  المحليين  العدائين  من  الثنين 
البحريني  االتــحــاد  يــود   2020 طوكيو  أولمبياد 
تــعــاطــي  ــيـــح أن حـــــــاالت  تـــوضـ الــــقــــوى  أللــــعــــاب 
المنشطات نابعة من القيم السلوكية والتربوية 

الذاتية للرياضيين ومدى حرصهم على تطبيق 
وراء  االنــجــراف  وعــدم  النبيلة  الرياضية  القيم 
اإليجابية،  النتائج  لتحقيق  المنشطات  تعاطي 
ــاد مـــن دور تــوعــوي  رغـــم كـــل مـــا يــقــوم بـــه االتـــحـ
ــانــــب، إذ بـــــذل االتـــحـــاد  ــي فــــي هـــــذا الــــجــ ــ ــابـ ــ ورقـ
متمثلة  كبيرة  جهودا  القوى  أللعاب  البحريني 
المعتمدة  الممنوعة  الــمــواد  قــائــمــة  تــوزيــع  فــي 
ــة لــمــكــافــحــة الــمــنــشــطــات  ــيـ ــدولـ ــة الـ ــالـ ــوكـ مـــن الـ
ــراء عــدة مــحــاضــرات تــوعــويــة وبيان  ســنــويــا، وإجــ
األضرار الناجمة عن تناول هذه اآلفة، فضا عن 
تورطه  يثبت  من  كل  بحق  توقع  التي  العقوبات 

بتعاطي المنشطات.

ات���ح���اد األ����ع����اب ال���ق����ى ي���ج���دد رف�����ض��ه

ال����ق����اط����ع ل���ت���ع���اط���ي ال���م���ن�������ض���ط���ات

م��ع�د  األف   700 م�ن  اأك�ث��ر  ح�ج��ز 

لل�ف�ح��ص الط�ب�ي ال�دوري اإلكترون�ي�ا
مؤسسات  دعوتها  اإللكترونية  والحكومة  المعلومات  هيئة  دت  جــدَّ
القطاع الخاص وجميع العاملين فيها إلى االستفادة من خدمة حجز 
مــوعــد الــفــحــص الــطــبــي الــــدوري إلــكــتــرونــيــا، الــتــي تــوفــرهــا الهيئة عبر 
الخاجة  أحمد  زكريا  الدكتور  وأّكــد  البحرين.  لمملكة  الوطنية  البوابة 
مع  بالتعاون  الهيئة  أن  اإللكتروني  للتحول  التنفيذي  الرئيس  نائب 
عبر  الـــدوري  الطبي  الفحص  مــوعــد  حجز  خــدمــة  وّفـــرت  الصحة  وزارة 
الحجز  إجــــراءات  تسهيل  أجــل  مــن  البحرين  لمملكة  الوطنية  الــبــوابــة 
لجميع الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات والمؤسسات العامة 
األمــراض  مكافحة  فــي  المختصة  الجهات  مــع  والمساهمة  والــخــاّصــة، 
وسامة  صحة  ضمان  إلــى  الــرامــيــة  الوطنية  الجهود  وتعزيز  الــســاريــة، 
المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، مشيرا إلى أّن اإلحصائيات 
البوابة  الــدوري عبر  الطبي  بّينت حجز نحو 702.959 موعدا للفحص 

منذ عام 2016 حتى يونيو من عام 2021.
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ول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء ي�ص�در 

قرارين بت�عي�ين مديَرين في وزارة 

المال�ية والجهاز الوطني للإيرادات
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم )41( لسنة 2021 

بتعيين مدير في وزارة المالية واالقتصاد الوطني، جاء فيه:
المادة األولى: ُيعين السيد ياسر حميد عبدالرضا عبدالعال 
واالقتصاد  المالية  بـــوزارة  االقتصادي  التخطيط  إلدارة  مــديــرًا 

الوطني.
تنفيذ  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزير  الثانية: على  المادة 
ــنــَشــر في  ــرار، وُيــعــمــل بــه مــن تــاريــخ صـــــدوره، وُي ــقـ ــذا الـ أحــكــام هـ

الجريدة الرسمية.
كما صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم )42( لسنة 

2021 بتعيين مدير في الجهاز الوطني لإليرادات، جاء فيه:
المادة األولى: ُتعين السيدة مزون عبدالعزيز الماجد مديرًا 

إلدارة الموارد البشرية والمالية في الجهاز الوطني لإليرادات.
تنفيذ  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزير  الثانية: على  المادة 
ــنــَشــر في  ــرار، وُيــعــمــل بــه مــن تــاريــخ صـــــدوره، وُي ــقـ ــذا الـ أحــكــام هـ

الجريدة الرسمية.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

الـــركـــن الــشــيــخ خليفة  الــمــشــيــر  اســتــقــبــل 
دفــاع  لقوة  الــعــام  القائد  خليفة  آل  أحمد  بــن 
البحرين، بالقيادة العامة صباح أمس األربعاء 
الشيخ  طبيب  الــفــريــق  2021م،  أغــســطــس   25

محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس 
األعلى للصحة، والشيخ سلمان بن خليفة آل 

خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني.
وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع 

للصحة  األعــلــى  المجلس  بــرئــيــس  الــبــحــريــن 
ــنـــي، حيث  ووزيــــــر الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد الـــوطـ
تــم بــحــث عـــدد مــن الــمــواضــيــع ذات االهــتــمــام 

المشترك.

القائد  خليفة  آل  أحمد  بن  خليفة  الشيخ  الركن  المشير  استقبل 
الــعــام لــقــوة دفــــاع الــبــحــريــن بــالــقــيــادة الــعــامــة الــســفــيــر الــدكــتــور محمد 
الشعبية،  الصين  جمهورية  لــدى  البحرين  مملكة  سفير  شيخو  غسان 
والسفير أحمد عبداهلل الهرمسي الهاجري سفير مملكة البحرين لدى 
الركن  الفريق  بحضور  تعيينهما،  بمناسبة  وذلــك  إندونيسيا،  جمهورية 
ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة األركــان، وذلك صباح أمس األربعاء 

25 أغسطس 2021م.
لهما  متمنيًا  بالسفيرين،  البحرين  دفــاع  لقوة  العام  القائد  ورحــب 

التوفيق والنجاح في أداء مهامهما الدبلوماسية الجديدة.
القيادة  ديــوان  مدير  سعد  محمد  حسن  الركن  اللواء  اللقاء  حضر 
مدير  خليفة  آل  سلمان  بن  محمد  الشيخ  طيار  الركن  والــلــواء  العامة، 

التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

} القائد العام خالل لقاء رئيس المجلس األعلى للصحة ووزير المالية.

} المشير خليفة يلتقي سفيري المملكة المعينين لدى الصين وإندونيسيا.

الم�صير خليفة بن اأحمد ي�صتقبل رئي�س »الأعلى لل�صحة« ووزير المالية
واإندوني�صيا ال�صين  لدى  المعينين  المملكة  �صفيري  ي�صتقبل  العام  القائد 

أشاد قائد العنصر البحري البريطاني العميد 
الشيخ  الركن  المقدم  سمو  بــزيــارة  ألغرين  إدوارد 
خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي 
الخاصة، بزيارة منشأة اإلسناد البحري البريطاني 

في ميناء سلمان أمس األول.
كان  تويتر:  على  الرسمي  حسابه  على  وكتب 

من دواعي سروري أن أرحب بالشيخ خالد بن حمد 
الخاصة في  الملكي  الحرس  قوة  قائد  آل خليفة 
البحرين، في منشأة اإلسناد البحري البريطاني، 
وقــدرات سفينة صاحبة  الدائمة،  شراكتنا  ناقشنا 
فرًصا  واستكشفت  مونتروز،  إس  إم  إتش  الجاللة 

لمزيد من التعاون. 

ق��ائد ب�ح��ري ب�ري�ط��اني ي�ص�يد بزي�ارة خال�د 

ب�ن ح��مد ل�م��ن�صاأة الإ�ص�ناد البح�ري البريطاني

} سمو الشيخ خالد بن حمد خالل زيارته لمنشأة اإلسناد البحري أمس.

اســتــقــبــل الـــدكـــتـــور مــاجــد 
بن علي النعيمي وزير التربية 
ــتــــورة جـــواهـــر  والــتــعــلــيــم الــــدكــ
شــاهــيــن الــمــضــحــكــي الــرئــيــس 
التنفيذي لهيئة جودة التعليم 
اللقاء  وتـــم خـــالل  والــتــدريــب، 
بــحــث مـــجـــاالت الـــتـــعـــاون بين 
العمل  والهيئة، وخطة  الــوزارة 
خــالل الــعــام الــدراســي الــقــادم، 
مــشــيــدًا الــوزيــر بــالــتــعــاون بين 
الــجــهــتــيــن بــاعــتــبــارهــمــا ضمن 
ــلـــيـــم  ــر الـــتـــعـ ــ ــويـ ــ ــــطـ ـــــروع تـ ـــــشــ مــ

والتدريب.

وزي��ر التربي��ة يبح��ث م��ع رئي���س »ج��ودة التعلي��م« التع��اون الثنائ��ي

ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس 
االجتماع  والــتــدريــب  التعليم  لتطوير  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  ــوزراء  الــ
ــال الـــمـــرئـــي، وقــــد تم  ــع واألربـــعـــيـــن لــلــمــجــلــس، عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـ ــرابـ الـ
تخصيصه لمناقشة عدد من المواضيع ذات األولوية على جدول أعمال 

اجتماعات المجلس.
اســتــهــل ســمــوه االجــتــمــاع بتهنئة الــطــلــبــة وأولـــيـــاء األمــــور وأعــضــاء 
التعليمية  المؤسسات  بجميع  واإلشرافية  واإلداريــة  التعليمية  الهيئات 
والنجاح،  التوفيق  كــل  لهم  متمنيًا  الــدراســي،  الــعــام  بــدء  قــرب  بمناسبة 
بناًء  التنسيقية،  اللجنة  تم إعالنها بعد موافقة  التي  بالقرارات  مشيدًا 
على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-
الحكومية  والتدريبية  التعليمية  المؤسسات  عــودة  تنظيم  بشأن   ،)19
الضوئية  اإلشــارة  لمستويات  وفقًا  بها  المتعلقة  ــراءات  واإلجـ والخاصة 
لمستوى انتشار فيروس كورونا، بما يسهم في دعم كافة الجهود للحد من 
انتشار الفيروس وفًقا للضوابط والمعايير المعمول بها، مؤكًدا ضرورة 

االلتزام بكل ما جاء في هذه القرارات.
واستمع المجلس لعرض قدمته هيئة جودة التعليم والتدريب حول 
تقارير مجلس  واعتماد  الهيئة،  تنفذها  التي  المشاريع  آخر مستجدات 
أكاديمية،  برامج  سبعة  ومتابعة  مراجعة  نتائج  تضمنت  والتي  إدارتــهــا، 
الوطني للمؤهالت  وقــرارات تسكين خمسة مؤهالت وطنية على اإلطــار 
واحــد،  وطني  مؤهل  وأرشــفــة  وطنية  مؤهالت  أربعة  من  التحقق  وإعـــادة 
إضافة إلى إسناد عشرة مؤهالت أجنبية، واعتماد تقارير نتائج المراجعة 

االستثنائية في ظّل جائحة فيروس كورونا.
كما تم مناقشة مقترح إطاٍر محّدث للمراجعات االستثنائية، ومذكرة 
التعليم والتدريب ومجلس الكومنولث لإلدارة  التفاهم بين هيئة جودة 

التربوية.
بــعــد ذلـــك انــتــقــل المجلس إلـــى الــبــنــد الــثــانــي الــمــدرج عــلــى جــدول 
األعمال؛ حيث استعرض المدير العام لشؤون المدارس في وزارة التربية 
الدائمة بغرفة تجارة  الثاني للجان  والتعليم توصيات المؤتمر السنوي 

وصناعة البحرين المتعلقة بالتعليم والتدريب والتي تضمنت توصيات 
تــعــديــل االشــتــراطــات  عــاجــلــة، منها  ــراءات  ــ إجـ الــمــدى تستدعي  قــصــيــرة 
التدريب  قطاع  على  التدريب  مؤسسات  تراخيص  باستصدار  الخاصة 
وتطوير  تحسين  فــي  للمساهمة  واحـــدة  مرجعية  مظّلة  تحت  ووضعها 
قطاع التدريب، إضافة إلى جملة من التوصيات األخرى التي من شأنها 
رفع جودة قطاع التدريب المهني والتعليم ما بعد المدرسي في البحرين 
عــلــى الــمــدى الــطــويــل، وقـــد تــمــت الــمــوافــقــة عــلــى الــتــوصــيــات، كــمــا وجــه 

المجلس المعنيين باتخاذ الالزم لتنفيذها.
وفي ختام االجتماع أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
عـــن شــكــره ألعـــضـــاء الــمــجــلــس وجــمــيــع الــعــامــلــيــن فـــي مــشــاريــع تطوير 
التعليم والتدريب على ما يبذلونه من جهود في سبيل االرتقاء بالعملية 
سوق  متطّلبات  مــع  ذلــك  وربــط  مخرجاتها  جــودة  وتحسين  التعليمية 
العمل، وبما ينعكس بشكل مباشر على تقّدم مملكة البحرين وعنصرها 

البشري في المؤشرات الدولية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

خالل اجتماع المجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب..

محم���د ب���ن مب���ارك ي�ص���يد بق���رارات تنظي���م ع���ودة الموؤ�ص�ص���ات التعليمي���ة

ال�صوئي���ة الإ�ص���ارة  لم�ص���تويات  وفق���ا  والخا�ص���ة  الحكومي���ة  والتدريبي���ة 

} سمو الشيخ محمد بن مبارك خالل االجتماع.

عقد مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية 
برامج  مستجدات  لمناقشة  »الــثــالثــاء«  يــوم  اجتماًعا 
عــمــل الــلــجــان الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة، والــخــطــط التي 

سيتم تنفيذها خالل الفترة القادمة.
وخالل االجتماع أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية 
الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي باللقاء الذي 
جمع مجلس اإلدارة مع رئيس تحرير صحيفة »أخبار 
ومسئولية  دور  مـــؤكـــًدا  عــبــدالــرحــمــن،  ــور  أنــ الــخــلــيــج« 
الجمعية فيما يتعلق بالمالحظات التي تمت اإلشارة 
إلــيــهــا خــــالل االجـــتـــمـــاع، و أهــمــيــة مــواصــلــة وتــعــزيــز 
هناك  لتكون  المحلية  الصحف  جميع  مــع  الــتــعــاون 
رؤيــــة واضــحــة وشــامــلــة حـــول رؤى وتــطــلــعــات الجسم 

الصحفي.
الــصــحــفــيــيــن  جـــمـــعـــيـــة  إدارة  ــلـــس  ــجـ مـ ووافــــــــــق 
برامج  الشباب، وإطالق  البحرينية على تفعيل لجنة 
تدريبية لطلبة وخريجي كليات اإلعالم بالتنسيق مع 

الجامعات المحلية التي تطرح تلك البرامج.

ج��م��ع��ي��ة ال�����ص��ح��ف��ي��ي��ن ت�����ص��ي��د ب��ل��ق��ائ��ه��ا م���ع رئ��ي�����س ال��ت��ح��ري��ر 

..وت�������وؤك�������د اأه����م����ي����ة ال����م����اح����ظ����ات ال�����������واردة ف��ي��ه

} جانب من اجتماع جمعية الصحفيين.

} وزير التربية خالل لقاء رئيس جودة التعليم.
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ــاركــــت مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــي  شــ
لمكتب  التنفيذي  المجلس  اجتماع 
التربية العربي لدول الخليج بحضور 
جميع  مــن  والتعليم  التربية  وكـــاء 
األمانة  مظلة  وتحت  المجلس  دول 
العامة لدول مجلس التعاون، وذلك 
بهدف استعراض الخطط التنفيذية 
لــبــدء الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد في 
ولتبادل  العربي  الخليج  دول  جميع 
ــارب الــمــتــعــلــقــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الــــخــــبــــرات والـ
باستعدادات العودة المدرسية، فضًا 
الخطط  بوثائق هذه  االستعانة  عن 
والمنظمات  المكاتب  عبر  لنشرها 

التعليمية اإلقليمية والدولية.
ــثــــل مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  وقـــــــد مــ
فــي هـــذا االجــتــمــاع الــدكــتــور محمد 
مــبــارك بــن أحــمــد مــديــر عـــام شــؤون 
التنفيذي  المجلس  عضو  المدارس 
للمكتب، حيث قدم عرًضا للمجلس 

مامح  أبــرز  على  اشتمل  التنفيذي 
مملكة  في  المدرسية  العودة  خطط 
الــبــحــريــن، واإلجــــــراءات االحــتــرازيــة 
ــادات،  اإلرشــ دلــيــل  عليها  الــتــي ينص 
ونظام اإلشارة الضوئية لعودة الطلبة 
والشروحات المتعلقة بها، باإلضافة 
إلــــــى أهــــــم ســـيـــنـــاريـــوهـــات الــتــعــلــيــم 
والتعلم خال جائحة فيروس كورونا 
ــد-19«، وتــخــطــيــط الــمــنــهــج  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ »كـ
الــتــركــيــز على  ــاط  ــمــ الــتــعــلــيــمــي وأنــ
الكفايات والمهارات األساسية خال 

هذه المرحلة االستثنائية.
ــت الـــــمـــــوافـــــقـــــة عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ كـ
ــائـــق خـــطـــة مــمــلــكــة  ــوثـ ــانـــة بـ ــعـ ــتـ االسـ
ــا كـــــجـــــزء مــن  ــرهــ ــشــ ــنــ الــــبــــحــــريــــن لــ
التعليم  إدارة  فــي  الدولية  التجارب 
خـــال فــتــرة الــجــائــحــة بــعــد أن لقي 
المكتب  وإعجاب  استحسان  العرض 

والمجلس التنفيذي. 

ال��ب��ح��ري��ن ت�����س��ت��ع��ر���ض خ��ط��ط��ه��ا اأم�����ام م��ك��ت��ب ال��ت��رب��ي��ة ال��ع��رب��ي 

خ����ال ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وت��ن�����س��ره��ا ك���اإح���دى ال���ت���ج���ارب ال��دول��ي��ة

} جانب من اجتماع المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج.

ــي 80  ــامـــج مــعــتــمــد فــ ــرنـ ــبـ الـ
ومخصص  العالم  حــول  جامعة 
ــــاب الــــثــــانــــويــــة الـــحـــديـــثـــي  ــــطـ لـ
الــتــخــرج والــراغــبــيــن فـــي دراســــة 
ــات الــــهــــنــــدســــيــــة  ــ ــصــ ــ ــصــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الــ
وسينطلق  والـــطـــب،  والــتــجــاريــة 
بــإشــراف  الــقــادم  مطلع األســبــوع 
والهيئة  والتعليم  التربية  وزارة 

التعليمية البريطانية.
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ومــــنــــحــــت 
والتعليم رخصة تقديم البرنامج 
لــلــمــركــز الــبــريــطــانــي لــلــغــات في 

سيشرف  الــذي  البحرين  مملكة 
عــلــى الــعــمــلــيــة الـــدراســـيـــة بـــدءا 
مــــن تــســجــيــل الــطــلــبــة وتــقــديــم 
ــرات واالمــــتــــحــــانــــات  ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
ــودة  ــ ــ ــة، ولـــــضـــــمـــــان جـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
معطيات البرنامج سيكون إعداد 
قبل  مــن  االمــتــحــانــات  وتصحيح 

.» NCC Education«
صرح بذلك لـ»أخبار الخليج« 
الــــمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــركـــز 
الصايغ،  رضــا  للغات  البريطاني 
موضحا أن موافقة وزارة التربية 

والتعليم على البرنامج تأتي من 
منطلق تسهيل العملية الدراسية 
على الطلبة البحرينيين إلكمال 
الخارج،  في  الجامعية  دراستهم 
كاملة  دراسية  سنة  سيختصر  إذ 
ــاء  ــيــ ــلـــى أولــ عــلــيــهــم وســـيـــوفـــر عـ
أمـــورهـــم تــكــالــيــف الــســنــة األولـــى 

من دارستهم في الخارج. 
ــتـــي  الـ الـــــشـــــهـــــادة  إن  وقـــــــــال 
ســتــمــنــح لــلــطــالــب بـــعـــد إكــمــالــه 
للبرنامج  التعليمية  الــســاعــات 
الــتــربــيــة  وزارة  مـــن  والــمــعــتــمــدة 

والــتــعــلــيــم ســتــقــبــل فـــي جــامــعــات 
العالم  دولــة حول   17 عريقة في 
كندا،  استراليا،  »بريطانيا،  وهي 
ألمانيا،  فرنسا،  ايرلندا،  قبرص، 
اليابان، نيوزلندا، أمريكا والصين 
وسنغافورةة  وموريتانيا  وماليزيا 

واإلمارات وأوزبكستان وفيتنام.
مـــن  إن  الــــــصــــــايــــــغ  وقـــــــــــــال 

أيــضــا تهيئة  الــبــرنــامــج  مــمــيــزات 
الــطــالــب لــانــخــراط فـــي أجـــواء 
الدراسة الجامعية وإكمال السنة 
الــتــمــهــيــديــة فـــي بــلــده الــبــحــريــن 
بــعــيــدا عـــن الــغــربــة، عــــاوة على 
أولياء  على  سيوفر  البرنامح  أن 
األمـــــــور مـــيـــزانـــيـــة الـــــدراســـــة فــي 
بريطانيا ويقلصها إلى النصف.

وأشار الصايغ إلى أنه لضمان 
البرنامج سيكون  جودة معطيات 
إعداد وتصحيح االمتحانات من 
قبل NCC Education، كما سيكون 
لــتــهــيــئــة نفسه  فـــرصـــة  لــلــطــالــب 
ومتطلباتها  الجامعية  للحياة 
مـــدة  أن  مـــوضـــحـــا  األكـــاديـــمـــيـــة، 
الــبــرنــامــج ســتــمــتــد إلـــى 8 أشــهــر 
دراسيين  فصلين  إلــى  وستقسم 
أيام في   3 الدراسة  أيام  وستكون 

األسبوع.
البريطاني  المركز  إن  وقــال 
ســيــتــكــفــل بــالــتــرتــيــبــات الــخــاصــة 

ــــب مـــــــن الـــــقـــــبـــــول فـــي  ــالـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ بـ
إجـــراءات  كافة  وإكــمــال  الجامعة 
القبول  ورقـــة  وسيعطي  اإلقــامــة 
ــــب فـــي  ــرغــ ــ ــي يــ ــ ــتــ ــ ــة الــ ــعــ ــامــ ــلــــجــ لــ
ــا بــــشــــرط إكـــمـــال  ــاق بـــهـ ــتــــحــ االلــ
درجــة  عــلــى  للحصول  الــبــرنــامــج 
تشترط  وأحــيــانــا   IELTS فــي   5,5
على  الحصول  الجامعات  بعض 

درجة 6.
الــبــحــريــن  أن مــمــلــكــة  يـــذكـــر 
للتعليم  كــبــيــرًا  اهــتــمــامــًا  تــولــي 
العالي لما له دور في دعم عملية 
الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة وتــطــويــر 
مـــؤشـــرات االســتــثــمــار واالبــتــكــار 
التحديات  لــمــواجــهــة  بالمملكة 
المستقبلية. لذا تحرص مملكة 
الــبــحــريــن عــلــى االســـتـــثـــمـــار في 
الطلبة  ودعـــم  الــبــشــري  العنصر 
تحصيلهم  لموصلة  الخريجين 
بالجامعات  وااللــتــحــاق  العلمي 

ومؤسسات التعليم العالي.

انط��اق اأول برنام��ج بحرين��ي بريطان��ي للغ��ة معتم��د ف��ي 80 جامع��ة ح��ول العال��م

} رضا الصايغ.

كتبت فاطمة علي:

بالتنسيق  اإلنجليزية  للغة  تمهيدي  برنامج  أول  اعتماد  ــراءات  إجــ والتعليم  التربية  وزارة  أنــهــت 
 )NCC Education Awarding Great British Qualifications( البريطانية  التعليمية  الهيئة  مع  والتعاون 
والمطروح للطلبة البحرينيين الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية في الخارج، حيث سيعفيهم من 

دراسة السنة التمهيدية الجامعية اإللزامية خارج المملكة.

عن محطة البترول

 بالحد.. يا كرام
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
التصوير العشوائي غير المسؤول، الذي تم إثر الحادث المروري البليغ، 
والذي أسفر عن وفاة خمسة أشخاص، يستوجب المزيد من الوعي المجتمعي 
اللغط..  من  الكثير  في  والتسبب  المشاعر،  وإثــارة  التصوير،  بعدم  القانوني، 
تماما كما أن الحادث يستوجب مراجعة التخطيط المروري في الشارع ذاته.

للعلم فقط:
أفاد اإلخوة الكرام في معهد اإلدارة العامة )بيبا( بأنهم سيحرصون في 
الفترة المقبلة على تسمية كافة البرامج التدريبية والتطويرية لديهم باللغة 
مسمى  حــول  األمــس  مقال  في  لها  أشرنا  التي  الماحظة  على  ردا  العربية، 

برنامج »هايبو يوث«.
عن محطة البترول باحلد.. يا كرام:

لوقف  األهالي  من  ومناشدات  ومطالبات  متواصل،  ورفض  كبير،  استياء 
افتتاح محطة بترول وسط األحياء السكنية في مجمع )111(.. هل المطلوب 
إقامة وقفة احتجاج؟ أم تنظيم اعتصام؟ أو رفع عريضة؟ الناس هناك مسالمون 
ولكن  استغال..  أو  إثــارة  أي  يريدون  الحكيمة، وال  والقيادة  للوطن  ومحبون 
عليهم..؟؟  كثير  هــذا  فهل  لمطلبهم..  ويستجاب  لصوتهم،  يسمع  أن  يــودون 
الهيئة الوطنية للنفط والغاز.. وزارة النفط.. المجلس األعلى للبيئة.. وزارة 
الكهرباء..  وزارة  الصحة..  وزارة  العمراني..  والتخطيط  والبلديات  األشغال 
الــدفــاع الــمــدنــي.. المجلس الــبــلــدي.. جميعكم شــركــاء فــي هــذا األمـــر.. فمن 
المسؤول؟ وإلى من نتوجه؟ ومن نخاطب؟ هل حياة اإلنسان لديكم مهمة؟ 
هل سامة البيئة واألمن المجتمعي من أولوياتكم؟ وجود المحطة ال يشير 

إلى ذلك لألسف..!
الــبــيــوت والــمــنــازل؟ من  الـــذي صــرح ووافـــق بافتتاح المحطة وســط  مــن 
الذي أعطى الترخيص وسمح باإلجراءات؟ أين الدراسة والتقارير المشفوعة 
بالموافقات الصحية والبيئية والدفاع المدني؟ ال نريد تقاذف المسؤوليات، 
ولكننا نريد أن يتم تصحيح الخطأ ووقف األمر، من أجل اإلنسان، ومن أجل 
كرامة المواطن وحياته، وصحة أبنائه الصغار.. أال يكفي وجود مصانع قريبة 
من المنطقة بأدخنتها ومضارها؟ ال تحولوا مدينة الحد إلى المعامير الثانية 

التي يشكو األهالي الكرام هناك من األمراض، بسبب المصانع وغيرها؟ 
فرد  للتحرك،  ودعــوتــه  بالمنطقة  الفاضل  البلدي  العضو  مع  تواصلت 
علّي بخبر نشره في موقع الكتروني بإحدى الصحف بعد نشر مقالنا األول، 
يؤكد فيه أن المحطة مرخصة، وأن المحطة ستضم مسجدا..!! »حلوه هذه 
مسجد في محطة، على أساس أن المساجد قليلة في المنطقة«.. فالناس في 
واد، والرد في واد آخر.. ونتمنى من العضو البلدي الفاضل تحركا أكبر وبشكل 
فاعل. وحتى تكون األمور واضحة للجميع، وحتى تدرك جهات االختصاص أن 
الناس تعلم وتقرأ وتفهم، وكل ذلك منشور وموثق، فإن الهيئة الوطنية للنفط 
والغاز أعلنت في مايو 2015 أنها ستنشئ المحطة، كما أن وزارة األشغال وافقت 
على إنشاء المحطة في سبتمبر2017 وذلك بناء على مقترح المجلس البلدي 
المختصة  الجهات  من  الـــردود  تأتي  ال  الــكــام، حتى  هــذا  نقول  للمحرق..!! 

وكأنها ال تعلم باألمر، أو تتقاذف المسؤولية..!! فما رأيكم يا كرام..؟؟
مالحظة واجبة: 

تعقيبا على االزدحام الحاصل في محطة البترول التابعة لنادي المحرق 
تطويرا  العاجل  القريب  في  المحطة ستشهد  بأن  كريم  رد  وصلنا  الرياضي، 
شاما، واستيعابا أكبر للسيارات والمركبات، وتنظيما وتسهيا وانسيابية أكثر.

آخر السطر:  
الكريم  تواصلهم  على  العمل  ووزارة  للمرأة  األعلى  للمجلس  الشكر  كل 
بشأن ما تم اإلشارة له في مقال األمس بخصوص الشابة البحرينية الباحثة 

عن العمل.



ــداهلل  ــ ــبــ ــ أكـــــــــــد أحـــــــمـــــــد عــ
ــن هــــنــــدي رئــــيــــس جــمــعــيــة  ــ بـ
ــال الــبــحــريــنــيــة  ــمــ رجـــــال األعــ
ــــط  ــ ــروابـ ــ ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ
االقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــمـــل عــلــى 
زيـــادة الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
وجمهورية  البحرين  مملكة 
بمتانة  مــشــيــًدا  بــنــجــاديــش، 
تـــربـــط بين  ــتـــي  الـ ــات  ــعـــاقـ الـ
ــلــــديــــن الـــصـــديـــقـــيـــن فــي  ــبــ الــ

مختلف المجاالت.
ــرب بــن هــنــدي خــال  وأعــ
اجـــــتـــــمـــــاعـــــه مـــــــع الـــــدكـــــتـــــور 
اإلســــــام سفير  نــــذر  مــحــمــد 
جــمــهــوريــة بــنــجــاديــش لــدى 
ــور نــبــيــل  ــحــــضــ ــلــــكــــة، بــ الــــمــــمــ
ــيـــن ســــر الــجــمــعــيــة،  ــور أمـ ــ أجــ
ــرص الــجــمــعــيــة عــلــى  ــ عــــن حـ
الــخــاص  الــقــطــاع  دور  تفعيل 
فـــي كـــا الــجــانــبــيــن مـــن أجــل 
ــارات مــشــتــركــة  ــمـ خـــلـــق اســـتـــثـ
ــفــــرص  واالســــــتــــــفــــــادة مـــــن الــ
من  العديد  فــي  االستثمارية 
الواعدة  التجارية  القطاعات 
وال سيما في قطاع المنتجات 

ــنــــســــوجــــات  ــمــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
وتقنية  الــمــتــجــددة  والــطــاقــة 
استعداد  مــؤكــًدا  المعلومات، 
ــة لـــــلـــــتـــــعـــــاون مـــع  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
السفارة في كل ما يسهم في 
االقتصادية  الــروابــط  تطوير 

بين الجانبين.
السفير  ــن  ثــمَّ جهته  مــن 
نذر اإلسام دور رجال األعمال 
المشتركة  المشاريع  في دعم 
وتـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 

بــيــن الــبــلــديــن عــلــى مــســتــوى 
الــقــطــاع الــخــاص، مــعــرًبــا عن 
مختلف  لــتــقــديــم  اســـتـــعـــداده 
إلنجاح  الممكنة  التسهيات 
بين  المستقبلية  الفعاليات 
رجال األعمال في بنجاديش 
ــم فـــــي الـــمـــمـــلـــكـــة،  ــهــ ــرائــ ــظــ ونــ
الصات  والعمل على توطيد 
التبادل  بينهم من أجل زيادة 
ــاري ورفـــــــع مــســتــويــات  ــتــــجــ الــ

التعاون بين البلدين.
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بــابكـــو: نثمــن المـــر�ســوم الملكــي بحظـــر 

والمــراأة الرجـــل  بيــن  الأجــور  في  التمييــز 

بــدء تنفيذ قــرار  بــالــتــزامــن مــع 
إلـــزامـــيـــة الــفــحــص الــطــبــي الــــدوري 
الصناعية  الــمــحــال  فـــي  لــلــعــامــلــيــن 
بالصحة  الــعــاقــة  ذات  والــتــجــاريــة 
مطلع  تطبيقه  جــرى  الــذي  العامة، 
دت هيئة  شهر أغسطس الجاري، جدَّ
اإللكترونية  والحكومة  المعلومات 
ــات الـــقـــطـــاع  ــســ ــؤســ ــا إلــــــى مــ ــهــ ــوتــ دعــ
الــــخــــاص وجـــمـــيـــع الــعــامــلــيــن فــيــهــا 
لــاســتــفــادة مــن خــدمــة حجز موعد 
 periodic« الـــدوري،  الطبي  الفحص 
 »medical checkup appointment
عبر  الهيئة  توفرها  التي  إلكترونيا، 
البحرين  لمملكة  الوطنية  الــبــوابــة 
زكــريــا  الـــدكـــتـــور  وأّكـــــد   .bahrain.bh
ــــب الـــرئـــيـــس  ــائـ ــ ــد الــــخــــاجــــة نـ ــ ــمـ ــ أحـ

أن  اإللــكــتــرونــي  للتحول  التنفيذي 
الصحة  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  الهيئة 
الفحص  موعد  حجز  خدمة  وّفـــرت 
الطبي الدوري عبر البوابة الوطنية 
 bahrain.bh الـــبـــحـــريـــن  لــمــمــلــكــة 
الحجز  إجـــــراءات  تسهيل  أجـــل  مــن 
في  والعاملين  الموظفين  لجميع 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات والــمــؤســســات 
مع  والمساهمة  والــخــاّصــة،  الــعــامــة 
الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة فـــي مــكــافــحــة 
الجهود  وتعزيز  الــســاريــة،  األمـــراض 
صحة  ضمان  إلــى  الرامية  الوطنية 
وســـامـــة الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، مــشــيــرًا إلــى 
بــّيــنــت حــجــز نحو  أّن اإلحــصــائــيــات 
الطبي  للفحص  مــوعــدا   702.959

 2016 عــام  منذ  البوابة  عبر  الـــدوري 
حتى يونيو من عام 2021.

وأوضح أنه تمَّ تطوير الخدمات 
بالفحص  الصلة  ذات  اإللــكــتــرونــيــة 
الدوري للمهن ذات العاقة بالصحة 
تحديد طبيعة  من  لتتمّكن  العامة، 
الــقــرار،  عليها  ينطبق  الــتــي  المهن 
ــد الــــفــــحــــوصــــات الـــطـــبـــيـــة  ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ
اإلضـــافـــيـــة وفـــقـــا لــطــبــيــعــة الــمــهــنــة، 
والمحات  الــصــالــونــات  تشمل  الــتــي 
بيع  أو  تعبئة  أو  بتصنيع  الُمختّصة 
مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل، ومــحــات 
ــن تــجــهــيــز وإعـــــداد  ــاكــ ــاج، وأمــ ــسـ ــمـ الـ
وبيع األغذية مثل الفنادق ومحات 
األغذية في أماكن الترفيه الحكومية 
الغذائية  المواد  ومخازن  والخاصة، 

والمطاحن والمخابز وغيرها، وذلك 
من خال تكامل وربط البيانات مع 
أنه  إلى  الفتًا  العاقة،  ذات  الجهات 
البوابة  في  الخدمة  اســم  تعديل  تــمَّ 
bahrain.البحرين لمملكة  الوطنية 

»خــدمــات  مسمى  تحت  لتكون   ،  bh
 Periodic  « الــدوري«  الفحص الطبي 

.»Medical Examination Services
أن  الخاجة  زكريا  الدكتور  ن  وبيَّ
واحــدة من ضمن  ُتعد  الخدمة  هذه 
الطبي،  الفحص  خدمات  مجموعة 
ــي أتـــاحـــتـــهـــا الـــهـــيـــئـــة لــلــجــهــات  ــتــ الــ
الوطنية  الــبــوابــة  عــبــر  الــعــاقــة  ذات 
ــراءات فحص  ــ ــ مـــن أجــــل تــســهــيــل إجـ
ــى الــخــدمــات  الــعــامــلــيــن، مــشــيــرا إلــ
ــة األخــــــــرى الــُمــتــّصــلــة  ــكـــتـــرونـــيـ اإللـ

بــفــحــص الــعــامــلــيــن كــخــدمــة عــرض 
قــائــمــة حــجــز الــمــواعــيــد الــتــي تتيح 
إمكانية  واألفـــــراد  الــعــمــل  ألصــحــاب 
ــفـــحـــص،  ــلــــى مــــوعــــد الـ االطــــــــــاع عــ
وخدمة إعادة جدولة المواعيد، التي 
تغيير  إمكانية  للمستفيدين  تتيح 
مــوعــد الــفــحــص، إلـــى جــانــب خدمة 
الذي  البدنية  اللياقة  تقرير  عــرض 
ُيمكن األفراد أو أصحاب العمل من 
االطاع على تقرير اللياقة البدنية.

»رجــال الأعمــال البحـرينيــة« ت�ستعـر�ض مــع 

�سفيـر بنجالدي�ض تعـزيز الروابط القت�سـادية

»الحكومة الإلكترونيـة« تدعـو القطـاع الخا�ض والأفراد 

الفحـ�ض الطبـي اإلى ال�ستفـادة من خدمـة حجـز موعـد 

} د. زكريا الخاجة.

رقم  بقانون  الملكي  المرسوم  على  عطفا 
قانون  أحكام  بعض  بتعديل   2021 لسنة   )16(
الــصــادر بالقانون  الــقــطــاع األهــلــي  الــعــمــل فــي 
حــضــرة  عـــن  الــــصــــادر   ،2012 لــســنــة   )36( ــم  رقــ
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
خــلــيــفــة عــاهــل الـــبـــاد الــمــفــدى، الــــذي يحظر 
والـــمـــرأة في  الــرجــل  بــيــن  فــي األجــــور  التمييز 
بذلك  ويــكــرس  المتساوية،  القيمة  ذي  العمل 
بين  األجــور  في  للمساواة  القانونية  الضمانة 
)بابكو(  البحرين  الجنسين، تثمن شركة نفط 
عاليًا -على لسان الدكتور داوود نصيف رئيس 
للشركة-  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  اإلدارة  مجلس 
مبدأ  يــرســخ  الـــذي  الملكي  الــمــرســوم  مضمون 
العدالة، وحفظ حقوق جميع العمال من دون 
أي تمييز مبني على أساس الجنس، وهو النهج 
على  )بابكو(  البحرين  نفط  دأبت شركة  الذي 
انطاقًا  وذلــك  الشركة،  مسيرة  طــوال  تنفيذه 
مــن إيــمــانــهــا الـــراســـخ بـــالـــدور الــمــحــوري الــذي 
تضطلع به المرأة البحرينية باعتبارها شريكًا 
التنمية  مسيرة  دعــم  فــي  الــرجــل  مــع  متساويًا 
الرشيدة،  القيادة  وتوجهات  رؤى  وفق  الوطنية 
والمتابعة والتنسيق من قبل المجلس األعلى 
أن  اإلدراك  تــمــام  بابكو  شــركــة  وتـــدرك  لــلــمــرأة. 
ذاتــه  حــد  فــي  يمثل  الملكي  المرسوم  مضمون 
الــواقــع  أداة تــشــريــعــيــة واضـــحـــة مــســتــمــدة مـــن 
ــم )18(  ــاء فــي الـــمـــادة رقـ ومــتــنــاغــمــة مــع مــا جـ
مــن الــدســتــور الــبــحــريــنــي، الــتــي تــنــص عــلــى أن 
ــي الــــكــــرامــــة اإلنـــســـانـــيـــة،  ــــاس ســـواســـيـــة فــ ــنـ ــ »الـ

ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق 
ذلك  فــي  بينهم  تمييز  ال  الــعــامــة،  والــواجــبــات 
أو  الدين  أو  اللغة  أو  األصــل  أو  الجنس  بسبب 

العقيدة«. 
بابكو  شــركــة  تــواصــل  المنطلق،  هـــذا  ومـــن 
المضي قدمًا وبكل قوة وعزم في ترسيخ مبدأ 
الجنسين  بين  والـــتـــوازن  والــعــدالــة  التنافسية 
فــي مجال  والــمــرأة  الــرجــل  بين  التمييز  وعــدم 
ذاته عن جل فخرها  الوقت  وتعرب في  العمل، 
يوليها  التي  والرعاية  االهتمام  بكل  واعتزازها 
جــــالــــة الـــمـــلـــك الـــمـــفـــدى فــــي ســـبـــيـــل ضــمــان 
ومتابعة  البحرينية  الــمــرأة  تمكين  اســتــدامــة 
تقدمها، وتقدير جهودها وعطائها وإسهاماتها 
الجليلة في تنمية المجتمع والوطن، بما يمثل 
البحرين  لمملكة  شـــرف  ووســــام  فــخــر  مــصــدر 
فيما  والــعــالــمــي،  اإلقــلــيــمــي  المجتمعين  ــام  أمـ
كما  الجنسين.  بين  والــتــوازن  المساواة  يخص 
التهاني  آيات  أسمى  برفع  بابكو  تتشرف شركة 
والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي األميرة 
عاهل  قــريــنــة  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 
الباد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة؛ 
ــا عــلــى تــأســيــس  ــاًمـ ــرور عــشــريــن عـ ــ بــمــنــاســبــة مـ
الــمــجــلــس، وتــثــمــن شــركــة بــابــكــو عــالــيــًا جــهــود 
مــدار عقدين  والــمــؤثــرة على  الــبــارزة  المجلس 
الشراكة والعدالة  الزمان في تكريس مبدأ  من 
ومـــؤازرة  الجنسين،  بين  والــتــوازن  والتنافسية 
جهود تمكين المرأة البحرينية في كل مجاالت 

التنمية الوطنية وضمان استدامتها.

كتبت نوال عباس: 
أكد عصام حماد )مدير إدارة الشراكة وخدمة العماء 
بالقطاع  تواصلها   على  تحافظ  تمكين  ان  تمكين(  في 
الخاص لتلبية احتياجاته، وخاصة خال الفترة األخيرة 
حيث  الجميع،  على  تأثير  لها  كــان  التي  الجائحة  مــن  
كانت تمكين جزءا من الحزمة المالية الوطنية وقدمت 
الــخــاص وجــهــات مختلفة،  لــلــقــطــاع  اســتــراتــيــجــيــة دعـــم 
يتجزأ من  وهــو جــزء ال  األعــمــال،  وبــرنــامــج الستمرارية 

االقتصاد المحلي.
بين  أمــس  مفتوح صباح  لقاء  خــال  وأضـــاف حماد 
تأثير على  »ان الجائحة كان لها  الغرفة  تمكين وأعضاء 
الجوانب  على  التمويل  نــركــز  ان  والبـــد  تمكين  ميزانية 
الفترة  في  المحلي  االقتصاد  نمو  على  تأثير  لها  التي 
النفط  أسعار  انخفاض  إلــى  نظرنا  اذ  وخاصة  القادمة، 
التجربة  هذه  من  نستفيد  جعلنا  مما  المحلي،  والناتج 
القطاع  مع  للتعامل  طــرق جديدة  عن  البحث  اجــل  من 
الخاص خال السنوات الخمس القادمة, مشيرا إلى ان 

الشركات،  نمو  على  التركيز  مع  متواصلة   تمكين  خطة 
واالبتكار والتوسع، ولوضع حلول وطرق جديدة للتطوير، 
السوق  ان  ورغــم  المحلي،  للسوق  الــدعــم  على  والتركيز 
اإليجابية  الناحية  مــن  ولكن  الحجم  مــحــدود  المحلي 
في  التكنولوجيا  نــحــو  الــبــحــريــن  استراتيجية  ان  نــجــد 
والتصدير  التوسع  للمؤسسات  سهلت  الماضية  األعــوام 
الشركات  على  نركز  جعلنا  مما  البحرين،  مملكة  خــارج 
المضافة،  والقيمة  اإلنتاجية،  ذات  للمشاريع  واألفــــراد 
الرقمي،  والتحول  التكنولوجيا  استراتيجية  مع  تماشيا 

وتنمية الموظفين، والتوسع الدولي والمالي.
الطلبة  دعــــم  ســيــاســة  تــغــيــر  حــــول  ســــؤال  عــلــى  وردا 
أول  رئيس  قــال احمد جناحي  التدريبية  الـــدورات  خــال 
الــشــراكــات ودعــــم الــعــمــاء »هــنــاك الــعــديــد مــن منصات 
للتدريب ومنها الشهادات االحترافية لتدريب الموظفين 
نغطي  كــنــا  الــتــي  لــلــشــهــادات  دعـــم  وبــرامــج  البحرينيين، 
الفترة  في  السياسة  تغيرت  ولكن  منها  كبيرة  دعم  نسبة 
الموظف  ويتحمل  منها  نسبة  نغطي  وأصبحنا  األخيرة 
الباقي، وهذا بعد دراسة للموضوع، اما بالنسبة للشهادات 

األكاديمية ال نتدخل في الدعم.
زيادة  إمكانية  وأجاب احمد جناحي عن سؤال حول 
مبالغ استمرارية األعمال بقوله »إن مبالغ الدعم مبنية 
التشغيلية للقطاعات  على أمور معينة منها المصاريف 
يمكننا  ومنها  الشروط،  بعض  وهناك  الموظفين  وعــدد 
ان نحدد احتياجات كل قطاع والدعم لكل فئة، حيث ان 
وكذلك  مختلفة،  احتياجات  لها  المختلفة  القطاعات  
وتمكين   الــدعــم  مــن  حزما  قدمت  الحكومة  ان  ننسى  ال 
قدمت جزءا من حزم  الدعم للمؤسسات المحلية والتي  

بلغت 60 مليون دينار في فترة  الجائحة. 
وأضاف: اما بالنسبة عن توفر دعم لتسديد إيجارات 
حزمة  الحكومة   قدمت  فقد  المتأخرة،  البلدية  أمــاك 
دعـــم مصاريف  مــن ضمنها  الــمــؤســســات  دعـــم ألصــحــاب 
النفقات  وتخفيض  البلدية  وإيــجــارات  والــمــاء  الكهرباء 
التي تقع على عاتق رواد أعمال كذلك تمكين قدمت دعم 

تسديد إيجارات والمصاريف التشغيلية.
»هناك   جناحي  علق  المهنية  التلمذة  بــرامــج   وعــن 
فريق مشترك بين تمكين ووزارة العمل للنظر في برامج 

هناك  تكون  ان  أســاس  على  عــام  بشكل  المهنية  التلمذة 
آلــيــة مــشــتــركــة فـــي دعـــم الــتــلــمــذة الــمــهــنــيــة بــمــا يساعد 
ولقد  الــتــوظــيــف،  فــي  أفــضــل  خــيــارا  يــكــون  ان  البحريني 
برامج  لتوضيح   البحرين  ورشة مع غرفة تجارة  نظمنا 

التلمذة المهنية.
أجور  دعــم  استمرار  إمكانية  حــول   ســؤال  على  وردا 
الــمــوظــفــيــن الــبــحــريــنــيــيــن أجــــاب حــمــاد بــــأن الــبــرنــامــج  
وزارة  مع  بالتعاون  والشركات  التوظيف  لدعم  الوطني 
الثاث  السنوات  البحرينيين خال  رواتــب  يدعم  العمل 
األولى ففي السنة األولى دعم بنسبة 70%، والثانية %50، 
العمل،  عن  كعاطلين  للمسجلين  وذلــك    ،%30 والثالثة 
والبرنامج مفتوح وتمكين تستلم طلبات بشكل مستمر.

وفصل  الدعم  بتصنيف  التجار  بعض  طالب  بينما 
والمتوسطة  الــصــغــيــرة  لــلــشــركــات   الــخــاصــة  الــمــيــزانــيــة 
بــالــدول  اســـوة  الكبيرة،  الــشــركــات  عــن  الصغر  ومتناهية 
ــاورة حــتــى ال يــهــضــم حــقــهــا فـــي الــحــصــول على  ــمـــجـ الـ
الميزانية  بــأن  االقــتــراح  على  حماد  علق  بينما  الــدعــم، 
برامج  هناك  ستكون  ولكن  الحاضر،  الوقت  في  واحــدة 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  لدعم  مستقلة  خاصة 
هناك  ستكون  اآلخــر  الجانب  وفــي  الصغر،  والمتناهية 
ال  ألنــه  المستقبل  فــي  الكبيرة  الــشــركــات  لــدعــم  بــرامــج 
الــكــبــيــرة ألنــهــا تساهم  الــشــركــات  يمكن االســتــغــنــاء عــن 
في توظيف عدد كبير من البحرينيين وتساهم في نمو 

االقتصاد الوطني. 

خالل لقاء مفتوح بني متكني واأع�ضاء الغرفة .. متكني:

خف�سنا ن�سبة دعم التدريب لبع�ض ال�سهادات الحترافية ولكن لم نلغها

�ضنطرح برامج دعم لل�ضركات ال�ضغرية م�ضتقلة عن ال�ضركات الكبرية

ــة فـــي دعــــم الــتــلــمــذة الــمــهــنــيــة  ــرك ــت ــس ــ� ــع اآلـــيـــة م ــسـ و�ـ

ــتــوظــيــف ــل فـــي ال ــسـ ــ�ـ ــي الـــخـــيـــار الأفـ ــن ــري ــح ــب ــون ال ــك ــي ل

برعاية بنك البحرين الوطني

منظمة اآيزك تعقد اأول برنامج للتوجيه والتدريب المهني للطلبة 
عــقــدت مــنــظــمــة آيــــزك وبــنــك الــبــحــريــن 
 »Career Compass« بـــرنـــامـــج  أول  الـــوطـــنـــي 
برعاية  للطلبة  المهني  والــتــدريــب  للتوجيه 
الــبــنــك. واســتــضــاف الــبــرنــامــج أكــثــر مــن 200 
تخصصاتهم  عن  أكثر  التعّرف  بهدف  طالب 
بمتطلبات  وعيهم  لتعزيز  وذلــك  األكاديمية، 
المهن واالستعداد النخراطهم بسوق العمل.  
وبدأ برنامج »Career Compass« الذي قدمه 15 
افتراضية  نقاشية  بجلسة  محترًفا،  متطوًعا 
المختلفة  الــعــمــل  مـــجـــاالت  فـــي  خـــبـــراء  مـــع 
حيث تطرقت الجلسة إلى تخصصات العمل 
الــمــصــرفــي والــمــحــاســبــة واإلعــــــــام، وكــذلــك 
مجال الهندسة المدنية والتسويق والتصميم 
الــجــرافــيــكــي والــهــنــدســة وعـــلـــوم الــكــمــبــيــوتــر. 
الــمــهــارات  على  أوســـع  بشكل  الطلبة  وتــعــّرف 
التخصصية،  الــمــجــاالت  تلك  فــي  المطلوبة 
حــيــث تــلــقــوا نــصــائــح وتــوصــيــات حـــول إعـــداد 
العمل،  لمقابلة  والتحضير  الذاتية  السيرة 
الطلبة  مــن  ذلـــك حــصــول مجموعة  فــي  بــمــا 

على فرصة للتدريب المهني.
وأقيم حفل ختامي للبرنامج في تاريخ 10 
يونيو 2021، وتم تكريم المشاركين والشركاء 
الذين ساهموا في انجاح هذه المبادرة. حيث 
الــمــوارد  مــديــر  المناعي،  شــافــي  السيد  أعــلــن 
بنك  لــدى  المجتمعية  والمسؤولية  البشرية 
البحرين الوطني، خال المناسبة عن أسماء 

الطلبة الذين تم اختيارهم للتدريب العملي.
 Career« برنامج  نجاح  وفي حديثه حول 
صــرح  الــخــتــامــي،  الــحــفــل  خــــال   »Compass
شافي قائًا: »نعتز جًدا برعاية هذا البرنامج 
المواهب  يدعم  ان  والــذي من شأنه  المتميز 
بسوق  لانخراط  فرصا  لهم  ويخلق  الشابة 
الــفــرصــة ألعبر  هـــذه  أغــتــنــم  أن  وأود  الــعــمــل. 

البحرين  آيزك  عن تقديري وامتناني لفريق 
لتقديم  ملموسة  جــهــود  مــن  قــدمــوه  مــا  على 
هذا البرنامج في دعم الشباب، وبهذا الصدد 
أتـــمـــوا  ــن  ــذيــ الــ الـــطـــلـــبـــة  يـــســـعـــدنـــي أن أهـــنـــئ 
وتمكنوا  البرنامج   عمل  ورش  في  مشاركتهم 
من الحصول على فرص التدريب العملي في 
مختلف المؤسسات راجين ان تكون الخطوة 

األولى في مواصلتهم في النجاح العملي. 
ــبــــادئ الــنــجــاح  ــه مــــن مــ ــأنـ ــنــــا نـــؤمـــن بـ وانــ
أوال  العمل هو  والتقدم في مختلف مجاالت 
الوعي إلدراك تحديد األهداف للشباب وثانيا 
االستثمار في تنمية المواهب وصقلها لتكون 
السنوات  فــي  العمل  ســوق  لتحديات  جــاهــزة 
للشباب  ســيــتــيــح  دوره  مـــن  ــــذي  والـ الـــقـــادمـــة. 
تحقيق نجاحات أكبر تماشيا مع قيادة مسيرة 
هــذه  وُتــحــفــزنــا  للمملكة.  واالزدهـــــار  الــتــطــّور 
المشاركة إلى تعزيز استثمارنا في المجتمع 
ومــواصــلــة دعـــم فــئــة الــشــبــاب، بــالــتــوافــق مع 

التزامنا بسياسات ومبادئ االستدامة«.

البحرين،  وصناعة  تجارة  غرفة  لرئيس  األول  النائب  أكد 
لــلــعــاقــات الثنائية  خــالــد مــحــمــد نــجــيــبــي، اعـــتـــزازه وتــقــديــره 
بمملكة  البحرين  مملكة  تجمع  التي  المتميزة  واالقتصادية 
تــايــانــد، جـــاء ذلـــك خـــال لــقــائــه صــبــاح أمـــس  ببيت التجار 
لدى  المعينة  البحرين  مملكة  سفيرة  رضــي،  عباس  منى  مــع 
ســفــيــرًا  تعيينها  بــمــنــاســبــة  وذلــــك  الــصــديــقــة،  تــايــانــد  مملكة 
جديدًا لمملكة البحرين في مملكة تاياند، حيث رحب النائب 
التوفيق  لها  الجديدة، متمنيًا  بالسفيرة  الغرفة  األول لرئيس 
الشراكة  عــاقــات  تعزيز  فــي  يصب  بما  الــجــديــدة؛  مهامها  فــي 

والتعاون المشترك بين البلدين بمختلف المجاالت.
واستعرض نجيبي عددًا من التصورات والمقترحات التي 
من شأنها المساهمة برفع معدالت التجارة البينية، منها تبادل 
االقتصادية  والفعاليات  المعارض  وإقــامــة  التجارية  الــزيــارات 

في  المتاحة  االستثمار  بفرص  والترويج  للتعريف،  المشتركة 
بمزايا  تــزخــر  البحرين  ان  نفسه  الــوقــت  فــي  مــؤكــدًا  البلدين، 
للمستثمرين،  تمنحها  عديدة  وتسهيات  محفزة  استثمارية 
كما تتميز باأليدي العاملة المدربة والماهرة وانخفاض الكلفة 

التشغيلية، كما ُتعتَبر بوابة هامة لدخول أسواق المنطقة.
تاياند  لــدى  البحرين  مملكة  سفيرة  أعربت  جانبها  من 
حرصها  مــؤكــدًة  التكليف،  بهذا  الملكية  بالثقة  اعتزازها  عن 
على تعزيز التعاون ومواصلة الجهود لتوطيد وتوثيق العاقات 
البلدين  مصالح  يخدم  لما  وتطويرها  واالقتصادية  التجارية 
تاياند  مملكة  في  البحرين  مملكة  مواطني  مصالح  ورعــايــة 
الــصــديــقــة، مــشــيــدة بــجــهــود غــرفــة تـــجـــارة وصــنــاعــة الــبــحــريــن 
الصديقة  الدول  بين  المشترك  التعاون  وحرصها على تطوير 
والسعي نحو االرتقاء باالستثمارات والتبادل التجاري وتسويق 

مملكة البحرين.
األرجنتين  والتقى خالد محمد نجيبي بسفير جمهورية 
لدى الرياض بالمملكة العربية السعودّية مارسيلو جياردوني 
تنمية  أهمية  مؤكدا  الدبلوماسي  عمله  فترة  انتهاء  بمناسبة 
الـــعـــاقـــات االقـــتـــصـــاديـــة الــبــحــريــنــيــة األرجــنــتــيــنــيــة، وبــجــمــيــع 
الخطوات التي تستهدف تطوير عاقات التعاون بين أصحاب 
األعــمــال والــمــؤســســات والــشــركــات فــي الــبــلــديــن، مــشــيــدًا بــدور 
السفير األرجنتيني في مجال تهيئة المناخ المائم للتواصل 
وفتح آفاق جديدة لقطاعات التجارة واألعمال واالستثمار في 
البلدين الصديقين، وعلى جهوده طيلة فترة عمله في تشجيع 
إقــامــة شــركــات ومــشــاريــع مشتركة بــيــن قــطــاعــات األعــمــال في 
البلدين، ودوره في العمل على إزالة العقبات والصعوبات التي 

تواجه قطاعات األعمال في البلدين.

تايالند مع  الم�سترك  ال�ستثماري  التعاون  تعزيز  اأهمية  يوؤكد  نجيبي 
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التقى برّواد جمل�س املحافظة االفرتا�ضي.. حمافظ املحافظة اجلنوبية: 

خدمة االأهايل نهج را�ضخ نحو ال�ضراكة املجتمعية 

مدير عام الثقافة والفنون ت�ضتقبل ال�ضفري االأرجنتيني

تعزيز  اإطار  يف 

بني  الدائم  التوا�صل 

التقى  والأهايل،  املحافظة 

خليفة  ال�صيخ  �صمو 

اآل  خليفة  بن  علي  بن 

املحافظة  حمافظ  خليفة 

تقنية  عرب  اجلنوبية، 

خالل  من  املرئي  الت�صال 

الفرتا�صي«،  »املجل�س 

من  املواطنني  من  بعدد 

املحافظة،  مناطق  خمتلف 

عي�صى  العميد  بح�صور 

نائب  الدو�صري  ثامر 

من  وعدد  املحافظ، 

ال�صباط وامل�صوؤولني.

اللقاء،  م�صتهل  ويف 

حمافظ  �صمو  رحب 

اجلنوبية  املحافظة 

بالأهايل واحل�صور، موؤكًدا 

مع  التوا�صل  اأن  �صموه 

املواطنني وتفعيل ال�صراكة 

تنفيًذا  ياأتي  املجتمعية 

ال�صديدة  للتوجيهات 

اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

عي�صى  بن  حمد  امللك 

مملكة  ملك  خليفة  اآل 

ودعم  املفدى،  البحرين 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  من 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

مو�صًحا  الوزراء،  جمل�س 

الأهايل  خدمة  اأن  �صموه 

نهج را�صخ ونربا�س نحو 

ال�صراكة  مبداأ  حتقيق 

املجتمعية الرائدة.

كما اأ�صار �صمو حمافظ 

اإىل  اجلنوبية  املحافظة 

اللقاءات  ا�صتمرار  اأن 

باأهايل  الفرتا�صية 

الت�صال  عرب  املحافظة، 

املن�صات  خالل  من  املرئي 

�صمن  ياأتي  الإلكرتونية، 

اجلنوبية  املحافظة  نهج 

املواطنني  مع  للتوا�صل 

احتياجاتهم  لر�صد 

اآرائهم،  اإىل  وال�صتماع 

»املجل�س  اأن  �صموه  مبيًنا 

اأحد  يعد  الفرتا�صي« 

الإلكرتونية  القنوات  اأبرز 

يتم  والذي  امل�صتحدثة، 

من خالله اللتقاء املبا�صر 

الذي  الأمر  املواطنني،  مع 

�صورة  بناء  يف  ي�صهم 

اأهايل  �صاملة ملا يتطلع له 

يف  املحافظة  مناطق 

والربامج  املبادرات  تنفيذ 

�صتى  يف  ال�صتثنائية 

املجالت من اأجل املزيد من 

التقدم والنماء.

بنت  هال  ال�صيخة  ا�صتقبلت 

حممد اآل خليفة املدير العام للثقافة 

للثقافة  البحرين  بهيئة  والفنون 

الأربعاء،  اأم�س  مكتبها  يف  والآثار، 

�صفري  جيالردوين  مار�صيلو 

لدى  املعتمد  الأرجنتني  جمهورية 

مبنا�صبة  وذلك  البحرين؛  مملكة 

انتهاء فرتة عمله بداية �صهر �صبتمرب 

هال  ال�صيخة  وتقّدمت   ،2021

دعمه  على  لل�صفري  اجلزيل  بال�صكر 

للحراك الثقايف البحريني وم�صاعيه 

الثنائية  الثقافية  العالقات  لتعميق 

تناول  كما  ال�صديقني،  البلدين  بني 

فنانني  ا�صت�صافة  درا�صة  اللقاء 

ق�صرية  فنية  لإقامة  اأرجنتينيني 

متحف  يف  تعر�س  اأعمال  واإنتاج 

احلراك  ُيرثي  ما  الوطني،  البحرين 

توطيد  على  ويعمل  املحلي  الثقايف 

تعك�س  التي  الدول  مع  العالقات 

غنى فنًيا يف ن�صاطها الثقايف.

اأ�ضاد بالتطوير والتن�ضيق بني وزارتي »الرتبية« و»ال�ضباب والريا�ضة«.. نا�ضر بن حمد:

اأهمية موا�ضلة التاأثري االإيجابي على م�ضتقبل ال�ضباب 

 »FM وزير االإعالم ي�ضتقبل رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة »بحرين

نا�صر  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 

و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال  امللك 

علي  بن  ماجد  الدكتور  ال�صباب، 

والتعليم،  الرتبية  وزير  النعيمي 

وزير  املوؤيد  توفيق  بن  واأمين 

والريا�صة،  ال�صباب  �صوؤون 

بح�صور ال�صيخ عبداهلل بن اأحمد اآل 

خليفة وكيل وزارة اخلارجية.

�صمو  بحث  اللقاء،  وخالل 

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ 

والتعليم  الرتبية  وزيري  مع 

�صبل  والريا�صة  ال�صباب  و�صوؤون 

موا�صلة الرتقاء بالقطاع ال�صبابي 

والتعاون بني الوزارتني يف �صبيل 

من  عدد  لتنفيذ  التكامل،  حتقيق 

اإىل  تهدف  التي  املتنوعة  الربامج 

على  قادرة  �صابة  قاعدة  اإن�صاء 

عدة  يف  اململكة  متثيل  لواء  حمل 

حمافل خارجية.

بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  واأكد 

حمد اآل خليفة دور وزارة الرتبية 

يف  البارزة  وجهودها  والتعليم 

وزارة  مع  والتعاون  التن�صيق 

يف  والريا�صة  ال�صباب  �صوؤون 

الأن�صطة  ممار�صة  قاعدة  تو�صيع 

الدور  يلعب  ما  وهو  املختلفة، 

البارز يف تهيئة الطلبة والطالبات 

تعمل  �صبابية  تربوية  بيئة  يف 

اإثراء  يف  الطلبة  دور  تعزيز  على 

�صموه  م�صرًيا  ال�صبابية،  احلركة 

يف  العطاء  موا�صلة  اأهمية  اإىل 

التاأثري  وموا�صلة  القادمة  الفرتة 

الإيجابي على م�صتقبل ال�صباب يف 

مملكة البحرين.

نا�صر  ال�صيخ  �صمو  واأو�صح 

الربامج  دور  خليفة  اآل  حمد  بن 

من  ال�صبابية  للحركة  املتنوعة 

ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة 

يف  والريا�صة  ال�صباب  �صوؤون 

الفئة  لدى  الوطنية  القيم  غر�س 

ال�صابة، اإذ ت�صهم الربامج املتنوعة 

مراحل  يف  املواهب  اكت�صاف  يف 

على  املخت�صني  ت�صاعد  مبكرة 

الطريق  يف  اإمكاناتهم  توظيف 

ال�صحيح، معرًبا �صموه عن تقديره 

جلهود الوزارتني يف تنمية قدرات 

ال�صباب البحريني.

وزير  اأعرب  جانبهما،  من 

تقديره  عن  والتعليم  الرتبية 

الذي  الكبري  والدعم  للجهود 

يقدمه �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد 

ال�صبابية  للحركتني  خليفة  اآل 

والريا�صية، وهو ما اأ�صهم يف تبني 

التي  املتنوعة  الربامج  من  العديد 

تخدم �صريحة كبرية من املجتمع.

كما اأ�صاد وزير �صوؤون ال�صباب 

ال�صيخ  �صمو  باهتمام  والريا�صة 

نا�صر بن حمد اآل خليفة بالرتقاء 

يف  والريا�صي  ال�صبابي  بالقطاع 

ا�صرتاتيجية  اأن  موؤكًدا  اململكة، 

اإىل  القطاعني  هذين  قادت  �صموه 

على  متميزة  جناحات  حتقيق 

امل�صتوى الإقليمي والقاري.

وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  ا�صتقبل 

مطر  حممد  خالد  اأم�س،  مكتبه  يف  الإعالم، 

 ،FM بحرين  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

خليفة  اآل  را�صد  بن  بدر  ال�صيخ  بح�صور 

الرئي�س  الإدارة، وعمر �صاهني  ع�صو جمل�س 

مدير  العرادي  وعمران  لل�صركة،  التنفيذي 

.FM بحرين

اأوجه  وبحث  مناق�صة  مت  اللقاء،  وخالل 

بحرين  و�صركة  الإعالم  وزارة  بني  التعاون 

قطاع  وتطوير  دعم  يف  ي�صهم  مبا   ،FM
الإعالم باململكة.

جلهود  الوزارة  دعم  الإعالم  وزير  واأكد 

القائمني على الإذاعة وتوفري جميع الإمكانات 

والإدارة  الإدارة  ملجل�س  متمنًيا  لهم،  املتاحة 

التنفيذية دوام التوفيق والنجاح.

امل�ضري يبحث املوا�ضيع امل�ضرتكة 

مع رئي�س »االأعلى لل�ضحة« ووزير املالية

القائد العام ي�ضتقبل �ضفريي 

البحرين املعّينني لدى ال�ضني واإندوني�ضيا

خليفة  ال�صيخ  الركن  امل�صري  ا�صتقبل 

القائد العام لقوة دفاع  اآل خليفة  اأحمد  بن 

الفريق  اأم�س،  العامة  بالقيادة  البحرين، 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ  طبيب 

وال�صيخ  لل�صحة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �صلمان 

والقت�صاد الوطني.

العام لقوة  القائد  اللقاء، رّحب  وخالل 

الأعلى  املجل�س  برئي�س  البحرين  دفاع 

لل�صحة، ووزير املالية والقت�صاد الوطني، 

اإذ مت بحث عدد من املوا�صيع ذات الهتمام 

امل�صرتك.

خليفة  ال�صيخ  الركن  امل�صري  ا�صتقبل 

القائد العام لقوة دفاع  اآل خليفة  اأحمد  بن 

الأربعاء،  اأم�س  العامة  بالقيادة  البحرين، 

�صيخو  غ�صان  حممد  الدكتور  ال�صفري 

جمهورية  لدى  البحرين  مملكة  �صفري 

عبداهلل  اأحمد  وال�صفري  ال�صعبية،  ال�صني 

البحرين  مملكة  �صفري  الهاجري  الهرم�صي 

اإندوني�صيا، وذلك مبنا�صبة  لدى جمهورية 

تعيينهما، بح�صور الفريق الركن ذياب بن 

�صقر النعيمي رئي�س هيئة الأركان.

ورّحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 

بال�صفريين، متمنًيا لهما التوفيق والنجاح 

يف اأداء مهامهما الدبلوما�صية اجلديدة.

ح�صر اللقاء اللواء الركن ح�صن حممد 

واللواء  العامة،  القيادة  ديوان  مدير  �صعد 

اآل  �صلمان  بن  حممد  ال�صيخ  طيار  الركن 

خليفة مدير التعاون الع�صكري، وعدد من 

كبار �صباط قوة دفاع البحرين.
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»ال�شحفيني« تفعل جلنة ال�شباب وتطلق برامج تدريبية لطلبة الإعالم.. ال�شايجي:

 تعزيز التعاون مع ال�شحف حول تطلعات اجل�شم ال�شحفي

البحرين ت�شارك يف اجتماع املجل�س التنفيذي ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج

ا�شتعرا�س خطط البحرين التعليمية خالل اجلائحة ون�شرها كاإحدى التجارب الدولية

خالل اأول يومني من اإطالق اخلدمة والت�شجيل ي�شتمر حتى 29 اأغ�شط�س اجلاري.. »الرتبية«:

اأكرث من 45 األف طالب وطالبة �شجلوا للدرا�شة عرب احل�شور الفعلي

بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار اإلزامية الفح�س الطبي الدوري للعاملني يف املحال ال�شناعية والتجارية

توفري خدمة حجز مواعيد الفح�س الطبي الدوري عرب »البوابة الوطنية«

عقد جمل�س اإدارة جمعية ال�صحفيني البحرينية اجتماًعا يوم اأم�س 

والفرعية،  الرئي�صة  اللجان  عمل  برامج  م�صتجدات  ملناق�صة  »الثالثاء« 

واخلطط التي �صيتم تنفيذها خالل الفرتة القادمة.

ال�صحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأ�صاد  االجتماع،  وخالل 

البحرينية عي�صى ال�صايجي باللقاء الذي جمع جمل�س االإدارة مع رئي�س 

حترير �صحيفة اأخبار اخلليج اأنور عبدالرحمن، موؤكًدا دور وم�صوؤولية 

اجلمعية فيما يتعلق باملالحظات التي متت االإ�صارة اإليها خالل االجتماع، 

لتكون  املحلية  ال�صحف  جميع  مع  التعاون  وتعزيز  موا�صلة  واأهمية 

هناك روؤية وا�صحة و�صاملة حول روؤى وتطلعات اجل�صم ال�صحفي.

تفعيل  على  البحرينية  ال�صحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�س  ووافق 

جلنة ال�صباب، واإطالق برامج تدريبية لطلبة وخريجي كليات االإعالم 

بالتن�صيق مع اجلامعات املحلية التي تطرح تلك الربامج.

اجتماع  يف  البحرين  مملكة  �صاركت 

العربي  الرتبية  ملكتب  التنفيذي  املجل�س 

الرتبية  وكالء  بح�صور  اخلليج،  لدول 

وحتت  املجل�س،  دول  جميع  من  والتعليم 

التعاون،  جمل�س  لدول  العامة  االأمانة  مظلة 

التنفيذية  اخلطط  ا�صتعرا�س  بهدف  وذلك 

دول  جميع  يف  اجلديد  الدرا�صي  العام  لبدء 

والتجارب  اخلربات  ولتبادل  العربي  اخلليج 

املتعلقة با�صتعدادات العودة املدر�صية، ف�صالً 

لن�صرها  اخلطط  هذه  بوثائق  اال�صتعانة  عن 

االإقليمية  التعليمية  واملنظمات  املكاتب  عرب 

والدولية.

وقد مثل مملكة البحرين يف هذا االجتماع 

الدكتور حممد مبارك بن اأحمد مدير عام �صوؤون 

للمكتب،  التنفيذي  املجل�س  ع�صو  املدار�س 

ا�صتمل  التنفيذي  للمجل�س  ا  عر�صً قدم  اإذ 

يف  املدر�صية  العودة  خطط  مالمح  اأبرز  على 

مملكة البحرين، واالإجراءات االحرتازية التي 

ين�س عليها دليل االإر�صادات، ونظام االإ�صارة 

ال�صوئية لعودة الطلبة وال�صروحات املتعلقة 

التعليم  �صيناريوهات  اأهم  اإىل  باالإ�صافة  بها، 

كورونا  فريو�س  جائحة  خالل  والتعلم 

التعليمي  املنهج  وتخطيط  »كوفيد-19«، 

واملهارات  الكفايات  على  الرتكيز  واأمناط 

االأ�صا�صية خالل هذه املرحلة اال�صتثنائية.

بوثائق  اال�صتعانة  على  املوافقة  كما متت 

من  كجزء  لن�صرها  البحرين  مملكة  خطة 

خالل  التعليم  اإدارة  يف  الدولية  التجارب 

فرتة اجلائحة بعد اأن لقي العر�س ا�صتح�صان 

واإعجاب املكتب واملجل�س التنفيذي.

عدد  اأن  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 

الطلبة الذين �صجلوا يف نظام التعلم باحل�صور 

اجلديد،  الدرا�صي  للعام  املدر�صة  يف  الفعلي 

خالل اأول يومني من اإطالق خدمة الت�صجيل على 

والتعليم،  الرتبية  لوزارة  االإلكرتوين  املوقع 

مع  وطالبة،  طالب  األف   45 من  اأكرث  بلغ  قد 

وت�صتمر  الت�صاعد.  يف  االأعداد  هذه  ا�صتمرار 

احل�صور  بنظام  للتعلم  الت�صجيل  خدمة 

الفعلي يف العام الدرا�صي اجلديد حتى تاريخ 

اإغالق  بعدها  �صيتم  اإذ  اأغ�صط�س اجلاري،   29

رابط اخلدمة، وحتويل جميع الطلبة الذين ال 

يرغبون يف التعلم باحل�صور الفعلي اإىل نظام 

التعلم االإلكرتوين )عن ُبعد(.

جميع  والتعليم  الرتبية  وزارة  تدعو  هذا 

عرب  التعلم  يف  الراغبني  الطلبة  اأمور  اأولياء 

اإىل املبادرة  اإىل املدر�صة فعلًيا  اأبنائهم  ح�صور 

الرتبية  لوزارة  االإلكرتوين  املوقع  زيارة  اإىل 

ومن  اخلدمة،  رابط  على  وال�صغط  والتعليم، 

وا�صتيعابها،  املكتوبة  التعليمات  قراءة  ثم 

للطالب،  ال�صخ�صي  الرقم  اإدخال  ذلك  وبعد 

اإىل  احلاجة  وحتديد  بياناته،  على  واالطالع 

خدمة املوا�صالت املدر�صية من عدمها، وحتديد 

احلالة ال�صحية للطالب )هل لديه اأي اأمرا�س 

مزمنة؟(، ومن ثم حفظ البيانات، اإذ تنتهي بعد 

ذلك عملية الت�صجيل بكل �صهولة.

بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار اإلزامية الفح�س الطبي الدوري 

للعاملني يف املحال ال�صناعية والتجارية ذات العالقة بال�صحة 

العامة، والذي جرى تطبيقه مطلع �صهر اأغ�صط�س اجلاري، جددت 

موؤ�ص�صات  اإىل  دعوتها  االإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات  هيئة 

القطاع اخلا�س وجميع العاملني فيها لال�صتفادة من خدمة حجز 

 periodic medical checkup« ،موعد الفح�س الطبي الدوري

البوابة  الهيئة عرب  اإلكرتونًيا، والتي توفرها   »appointment
.»bahrain.bh« الوطنية ململكة البحرين

التنفيذي  الرئي�س  نائب  اخلاجة  اأحمد  زكريا  الدكتور  واأكد 

ال�صحة  وزارة  مع  وبالتعاون  الهيئة  اأن  االإلكرتوين  للتحول 

البوابة  عرب  الدوري  الطبي  الفح�س  موعد  حجز  خدمة  وفرت 

ت�صهيل  اأجل  من   »bahrain.bh« البحرين  ململكة  الوطنية 

اإجراءات احلجز جلميع املوظفني والعاملني يف خمتلف القطاعات 

ة، وامل�صاهمة مع اجلهات املخت�صة  واملوؤ�ص�صات العامة واخلا�صّ

يف مكافحة االأمرا�س ال�صارية، وتعزيز اجلهود الوطنية الرامية 

اإىل �صمان �صحة و�صالمة املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين، 

م�صرًيا اإىل اأن االإح�صاءات بينت حجز نحو 702،959 األف موعد 

للفح�س الطبي الدوري عرب البوابة منذ عام 2016 حتى يونيو 

من العام 2021.

ال�صلة  ذات  االإلكرتونية  اخلدمات  تطوير  مت  باأنه  واأو�صح 

لتتمكن  العامة،  بال�صحة  العالقة  للمهن ذات  الدوري  بالفح�س 

وحتديد  القرار،  عليها  ينطبق  التي  املهن  طبيعة  حتديد  من 

والتي  املهنة،  لطبيعة  وفًقا  االإ�صافية  الطبية  الفحو�صات 

بيع  اأو  تعبئة  اأو  بت�صنيع  املخت�صة  ال�صالونات واملحال  ت�صمل 

واإعداد  جتهيز  واأماكن  امل�صاج،  وحمال  التجميل،  م�صتح�صرات 

الرتفيه  اأماكن  يف  االأغذية  وحمال  الفنادق  مثل  االأغذية  وبيع 

احلكومية واخلا�صة، وخمازن املواد الغذائية واملطاحن واملخابز 

وغريها، وذلك من خالل تكامل وربط البيانات مع اجلهات ذات 

العالقة، الفًتا اإىل اأنه مت تعديل ا�صم اخلدمة يف البوابة الوطنية 

لتكون حتت م�صمى »خدمات   ،»bahrain.bh« البحرين ململكة 

 Periodic Medical Examination« الفح�س الطبي الدوري

.»Services
وبني الدكتور زكريا اخلاجة باأن هذه اخلدمة تعد واحدة من 

الهيئة  اأتاحتها  والتي  الطبي،  الفح�س  خدمات  جمموعة  �صمن 

ت�صهيل  اأجل  من  الوطنية  البوابة  عرب  العالقة  ذات  للجهات 

اإجراءات فح�س العاملني.
 زكريا اخلاجة

ال�شايجي ي�شتقبل

 الكاتب ال�شحفي عبداهلل اآل ال�شيخ

املفت�س العام يتفقد م�شتوى

 اجلاهزية الأمنية مبديرية »اجلنوبية«

جامعة البحرين تقيم 

معر�س املهن مب�شاركة موؤ�ش�شات م�شرفية

ال�صعودي  ال�صحفي  الكاتب  اأم�س  ال�صايجي  عي�صى  »االأيام«  حترير  رئي�س  ا�صتقبل 

عبداهلل بن حممد اآل ال�صيخ.

البلدين  بني  تربط  التي  الطيبة  التاريخية  العالقات  ا�صتعرا�س  اللقاء  وجرى خالل 

ال�صحفية  املوؤ�ص�صات  بني  القائم  والتعاون  ال�صحفي  ال�صعيد  على  وخا�صة  ال�صقيقني، 

م�صتمر  تطور  من  التعاون  هذا  ي�صهده  اجلانبان مبا  نوه  وال�صعودية، حيث  البحرينية 

يعك�س الروابط االأخوية بني مملكة البحرين واململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة.

اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�صيخ  اللواء  قام 

خليفة املفت�س العام بزيارة تفقدية ملديرية 

يف  كان  حيث  اجلنوبية،  املحافظة  �صرطة 

ا�صتقباله العقيد ال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل 

خليفة مدير عام املديرية.

العام  املفت�س  تفقد  الزيارة،  وخالل 

يف  واالأداء  االأمنية  اجلاهزية  م�صتوى 

�صري  على  اطلع  كما  املوكلة،  املهام  تنفيذ 

التي من �صاأنها  املتخذة  العمل واالإجراءات 

تقدمي اأف�صل اخلدمات االأمنية، واملهام التي 

اأمنية  اإجراءات  من  املديرية  بها  ت�صطلع 

النظام  على  للمحافظة  وقائية  وخطط 

التي  اجلهود  اإىل  باالإ�صافة  العام،  واالأمن 

تبذلها لتح�صني م�صتوى االأداء مبا ي�صهم يف 

احلد من اجلرمية ومكافحتها.

املفت�س  اأ�صاد  الزيارة،  ختام  ويف 

العام بالدور الذي تقوم به مديرية �صرطة 

املحافظة اجلنوبية واملراكز االأمنية التابعة 

لها لتحقيق مبداأ ال�صراكة املجتمعية، منوًها 

ب�صرعة اال�صتجابة والفاعلية يف االأداء مبا 

يكفل تقدمي اخلدمات االأمنية باأعلى م�صتوى 

من الدقة وال�صرعة واالإجناز.

البحرين  جامعة  رئي�س  نائب  اأعلن 

اخلريجني  و�صوؤون  املجتمع  خلدمة 

اإقامة  عن  االأن�صاري،  حممد  الدكتور 

االفرتا�صي،  املهن«  »معر�س  اجلامعة 

امل�صريف،  القطاع  من  موؤ�ص�صات  مب�صاركة 

الدكتور  االأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�س  برعاية 

االإثنني  يوم  وذلك  حمزة،  يو�صف  ريا�س 

الف�صاء  عرب   ،)2021 اأغ�صط�س   30(

االإلكرتوين. 

املعر�س  اأن  االأن�صاري  د.  واأو�صح 

اجلامعة  لطلبة  فر�صة  تقدمي  اإىل  يهدف 

مملكة  يف  امل�صريف  القطاع  على  للتعرف 

باملوؤ�ص�صات  الرئي�صية  واالأق�صام  البحرين 

الوظيفي  التقدم  جانب  اإىل  امل�صرفية، 

العمل  وفر�س  املوؤ�ص�صات  تلك  بداخل 

طلبات  لتقدمي  االأمثل  والوقت  والتدريب 

اأن  اإىل  االأن�صاري  د.  واأ�صار  االلتحاق، 

ممثلي قطاعات العمل امل�صرفية �صيقدمون 

العمل  وفر�س  موؤ�ص�صاتهم،  عن  موجًزا 

للطلبة  فيها، وما ميكن توفريه من فر�س 

واخلريجني يف جامعة البحرين، باالإ�صافة 

التدريب  وفر�س  التدريب  برامج  اإىل 

االأ�صئلة  عن  واالإجابة  املوؤ�ص�صات،  لدى 

واال�صتف�صارات التي �صيطرحها الطلبة. 

خلدمة  اجلامعة  رئي�س  نائب  وقال 

هذا  اإن  اخلريجني  و�صوؤون  املجتمع 

كلية  من  اأكرث  من  الطلبة  يهم  املعر�س 

طلبة  على  مق�صوًرا  ولي�س  وتخ�ص�س، 

االإعالم  طلبة  مثل  االأعمال،  اإدارة  كلية 

وطلبة  املعلومات،  تقنية  برامج  وطلبة 

احلقوق ذلك الأن االأعمال امل�صرفية حتتاج 

التخ�ص�صات  من  متكاملة  منظومة  اإىل 

الداعمة لعملها الرئي�س. 

مركز  حمافظ  ي�صارك  اأن  املقرر  ومن 

املعراج،  حممد  ر�صيد  امل�صريف  البحرين 

كما  املهن،  يوم  معر�س  يف  �صرف  �صيف 

امل�صرفية  املوؤ�ص�صات  من  ت�صارك جمموعة 

 ،)CBB( املركزي  البحرين  م�صرف  هي: 

امل�صرف   ،)NBB( الوطني  البحرين  بنك 

و�صركة   ،)KHCB( التجاري  اخلليجي 

 .)BENEFIT( بنفت

معر�س  زيارة  يف  للراغبني  وميكن 

ملن�صة  الرابط  عرب  الدخول  املهن  يوم 

)تيمز(. مايكرو�صوفت 
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ال�شياد: النتائج الأولية م�شّجعة والإقبال فاق التوقعات

تطعيم 500 طفل دون �شن 12 �شنة خالل 3 اأيام فقط
خديجة العرادي:

الأمرا�س  مكافحة  ق�سم  رئي�س  ك�سف 

اأن  الدكتور عادل ال�سياد  بوزارة ال�سحة 

اخلا�سة  احلالت  ذوي  من  الأطفال  عدد 

لفريو�س  امل�ساد  اللقاح  تلقوا  الذين 

كورونا »كوفيد-19«، من الفئة العمرية 

من 3 اإىل 11 �سنة، بلغ خالل 3 اأيام فقط 

من اإطالق نحو 500 طفل، م�سريا اإىل اأن 

حجم الإقبال فاق التوقعات.

عليها  بناء  مت  التي  الأ�س�س  وعن 

اتخاذ قرار تطعيم هذه الفئة العمرية، اأكد 

اأن اتخاذ مثل هذا القرار ل يكون  ال�سياد 

اإل بعد درا�سات وجتارب �سريرية، وذلك 

جتارب  خالل  من  العاملي  ال�سعيد  على 

ال�سركة  اأن  اإىل  واأ�سار  املختلفة.  الدول 

امل�سنعة للقاح »�سينوفارم« قامت بدرا�سة 

دون  ما  اإىل   3 من  العمرية  الفئة  تطعيم 

الـ12 �سنة، واأنه مت تزويد الفريق الوطني 

الدرا�سة  تلك  بنتائج  البحرين  يف  الطبي 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سني،  يف  اأجريت  التي 

الإمارات  دولة  لدى  ت�سكلت  التي  اخلربة 

هذه  تطعيم  يف  �سبقتنا  التي  ال�سقيقة 

خربة  ذلك  اإىل  وي�ساف  العمرية،  الفئة 

فريق البحرين عرب ا�ستخدام اللقاح نف�سه 

»�سينوفارم« على فئات عمرية خمتلفة.

يف  اأجريت  التي  »الدرا�سة  واأ�ساف: 

ال�سني من قبل ال�سركة ال�سينية متت على 

اإىل ما  العمرية ذاتها من 3 �سنوات  الفئة 

بالدرجة  الـ18 �سنة، وكانت تهدف  دون 

فعالية  مدى  اإىل  للو�سول  الأ�سا�سية 

وماأمونية اللقاح على هذه الفئة العمرية، 

والدرا�سة اأثبتت فعالية وماأمونية مقبولة 

عالية ومقبولة جدا، بالإ�سافة اإىل الدرا�سة 

التي اأجريت يف الإمارات العربية املتحدة 

التي و�سلت اإىل النتائج ذاتها«.

وتابع: »بناء على ذلك، ويف ظل توافر 

حملية  وخربة  واإقليمية  عاملية  نتائج 

ودرا�سات مكثفة، مت اتخاذ هذا القرار«.

واأكد ال�سياد اأن »الفريق الوطني قرر 

اأن يبداأ باحلالت الأكرث حرجا من اأ�سحاب 

الأمرا�س املزمنة«.

يف  توؤثر  التي  الأمرا�س  اأن  واأو�سح 

مناعة اجل�سم عديدة، مثل مر�س ال�سكري 

والذئبة احلمراء واأي نوع من ال�سرطانات، 

اأن  اإىل  م�سريا  القلب،  اأو  الكلى  واأمرا�س 

اإ�سابات  احتمالية  جتعل  الأمرا�س  هذه 

الأطفال مب�ساعفات اأ�سد يف حال ا�سابتهم 

باملر�س.

مر�سى  الأطفال  اأن  »كما  وتابع: 

لتفادي  اأي�سا  للتطعيم  مدعّوون  الربو 

امل�ساعفات«.

تطعيم  على  بالإقبال  يتعلق  فيما  اأما 

الدكتور  قال  الأطفال،  من  الفئة  هذه 

متخّوفني،  كنا  الأمر  بادئ  »يف  ال�سياد: 

الأمور كانوا  اأولياء  الكثري من  اأن  خا�سة 

ال�سن  هذا  يف  اأبنائهم  تطعيم  على  قلقني 

من  تفاجاأنا  احلمد  وهلل  ولكن  ال�سغرية، 

الإقبال ممتاز،  اأن  اإذ راأينا  الكبري،  الإقبال 

وخالل ثالثة اأيام مت تطعيم اأكرث من 500 

نتوقعه،  نكن  مل  الذي  العدد  وهو  طفل، 

املجتمع  وعي  �سك  دون  يعك�س  والذي 

يف  العالية  وثقتهم  الرئي�سة  بالدرجة 

الفريق الطبي وقرار الفريق الوطني وهو 

ما تعّودنا عليه منذ بداية اجلائحة، وهو 

الهدف الذي طاملا ن�سعى لتحقيقه«.

احلايل،  الوقت  يف  اأنه  اإىل  واأ�سار 

متاح  التطعيم  الأوىل،  املرحلة  هذه  ويف 

فقط لالأطفال الذين يعانون من الأمرا�س 

املزمنة، واإننا نراقب الآن الو�سع وندر�س 

بالن�سبة  اللقاح  وماأمونية  فعالية  مدى 

�سيتم  النتائج  على  وبناء  الفئة،  لهذه 

املرحلة  يف  الفئات  لباقي  اللقاح  اإتاحة 

الأولية  النتائج  اأن  اإىل  لفتا  املقبلة، 

م�سجعة واإيجابية.

وبنّي الدكتور عادل اأن اآلية الت�سجيل 

نف�سها  املتبعة  الآلية  هي  اللقاح  لهذا 

وتتم  الأخرى،  اللقاحات  لأخذ  للت�سجيل 

»جمتمع  تطبيق  الربنامج  طريق  عن 

الإلكرتوين،  املوقع  طريق  عن  اأو  واعي« 

الأ�سخا�س  جميع  مع  التوا�سل  يتم  واأنه 

الذين بادروا اإىل الت�سجيل.

الأمني العام ملجل�س التعليم 

العايل ت�شتقبل �شفري �شلطنة ُعمان

ال�شحة: متديد تعليق ر�شوم اخلدمات

 ال�شحية لالأجانب باملراكز ال�شحية ملدة ثالثة اأ�شهر

ا�ستقبلت الدكتورة ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج 

اآل خليفة الأمني العام ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س 

ال�سفري  مبكتبها،  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء  جمل�س 

عبداهلل بن را�سد املديلوي �سفري �سلطنة ُعمان ال�سقيقة لدى 

مملكة البحرين، مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله يف البالد.

اللقاء، رّحبت الأمني العام بال�سفري عبداهلل بن  وخالل 

الأخوية  العالقات  وعمق  بتمّيز  م�سيدًة  املديلوي،  را�سد 

ُعمان  و�سلطنة  البحرين  مملكة  بني  الرا�سخة  التاريخية 

بذلها  التي  الطيبة  للجهود  تقديرها  عن  معربًة  ال�سقيقة، 

البحرين،  مملكة  يف  عمله  فرتة  خالل  ال�سفري  �سعادة 

بني  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  يف  امللمو�سة  واإ�سهاماته 

دوام  له  متمنيًة  املجالت،  خمتلف  يف  ال�سقيقني  البلدين 

التوفيق وال�سداد.

بلقاء  �سعادته  عن  الُعماين  ال�سفري  اأعرب  جانبه،  من 

لبالده  �سفرًيا  عمله  بفرتة  اعتزازه  وعميق  العام،  الأمني 

يف مملكة البحرين وتقديره ملا حظي به من دعم وتعاون 

الرقي  املزيد من  البحرين  خالل فرتة عمله، متمنًيا ململكة 

والزدهار.

�ساحب  برئا�سة  التن�سيقية  اللجنة  لقرارات  تنفيًذا 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

التو�سيات  رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، وبناًء على 

لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  عن  ال�سادرة 

ر�سوم  تعليق  متديد  ال�سحة  وزارة  اأعلنت  كورونا، 

البالغة  ال�سحية،  باملراكز  لالأجانب  ال�سحية  اخلدمات 

رقم  للقرار  طبًقا  وذلك  اأ�سهر،  ثالثة  ملدة  دنانري  �سبعة 

رقم  القرار  باأحكام  العمل  با�ستمرار   2021 ل�سنة   )90(

)47( ل�سنة 2020 ب�ساأن وقف حت�سيل اأجرة ال�ست�سارة 

 2017 ل�سنة   )2( رقم  القرار  يف  الواردة  العامة  الطبية 

ب�ساأن ر�سوم اخلدمات ال�سحية لغري البحرينيني من تاريخ 

ا على تعزيز  انتهائها يف 31 اأغ�سط�س 2021، وذلك حر�سً

الإجراءات ال�سحية والت�سخي�س املبكر للحالت.

اإىل �سرورة موا�سلة اللتزام   ودعت الوزارة اجلميع 

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  من  ال�سادرة  بالقرارات 

لفريو�س كورونا واجلهات املعنية، والتقيد بكل الإجراءات 

الحرتازية والتدابري الوقائية، مبا ي�سهم يف دعم اجلهود 

الوطنية للت�سدي لفريو�س كورونا واحلد من انت�ساره.

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأكد 

يف  اأنه  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س 

الالحقة  للمراحل  امل�ستمرة  املتابعة  اإطار 

كورونا،  لفريو�س  امل�ساد  للتطعيم 

انخفا�س  العاملية  الدرا�سات  اأثبتت  فقد 

من  اأ�سهر   6 مرور  بعد  امل�سادة  الأج�سام 

اأخذ اجلرعة الثانية من التطعيم، ما يوؤكد 

املن�سطة بعد مرور 6  اأخذ اجلرعة  اأهمية 

اأ�سهر بحد اأق�سى من اأخذ اجلرعة الثانية 

وتطعيم  )فايزر-بيونتيك(  تطعيم  من 

الإبقاء  بهدف  )كوفي�سيلد-اأ�سرتازنيكا(، 

التطعيم مرتفعة يف  على م�ستوى فاعلية 

ظل اجلائحة وتعزيز املناعة اإىل م�ستويات 

مبيًنا  الفريو�س،  �سد  اجل�سم  يف  عالية 

هي  عامة  ب�سفة  املن�سطة  اجلرعة  اأن 

املكت�سبة  املناعة  لتقوية  تعزيزية  جرعة 

وتن�سيطية للذاكرة املناعية.

الدرا�سة  يف  الح�ساءات  وبينت 

انخفا�س   )ZOE COVID( العاملية 

يف  )فايزر-بيونتيك(  تطعيم  فاعلية 

من  الثانية  اجلرعة  يلي  الذي  ال�سهر 

88% اإىل 74%، يف حني انخف�ست فاعلية 

تطعيم )كوفي�سيلد-اأ�سرتازنيكا( من %77 

اإىل 67% بعد 4 اإىل 5 اأ�سهر من بعد اأخذ 

اإىل  الدرا�سة  ا�ستندت  اإذ  الثانية،  اجلرعة 

هذه  اأخذو  ممن  مليون  من  اأكرث  بيانات 

قد  اأنه  الدرا�سة  بينت  كما  للتطعيمات. 

التطعيم  يكونها  التي  احلماية  تنخف�س 

جمال  يف  والعاملني  ال�سن  كبار  لدى 

اأقل  اإىل  ال�ستاء  بحلول  ال�سحية  الرعاية 

من %50.

وجدد الفريق الوطني الطبي للت�سدي 

التاأكيد  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س 

ب�ساأن  الوطنية  املوؤ�سرات  اأثبتته  ما  على 

فاعلية اجلرعة املعززة ودورها يف تعزيز 

توفره  ملا  اجل�سم؛  يف  املناعية  ال�ستجابة 

وال�ساللت  الفريو�س  من  حماية  من 

تخفيف  يف  واإ�سهامها  منه،  املتحورة 

الأعرا�س يف حالة الإ�سابة بالفريو�س مبا 

اإىل  التي توؤدي  امل�ساعفات  يقلل احتمالية 

الوفاة.

وحث الفريق الوطني الطبي للت�سدي 

لأخذ  املوؤهلة  الفئات  كورونا  لفريو�س 

بالت�سجيل  املبادرة  املن�سطة  اجلرعة 

لوزارة  التابع  الإلكرتوين  املوقع  عرب 

عرب  اأو   )healthalert.gov.bh( ال�سحة 

تطبيق »جمتمع واعي«، من خالل اختيار 

�سمن  من�سطة«  جرعات  لأخذ  »الت�سجيل 

امل�ساد  التطعيم  لأخذ  الت�سجيل  خيار 

لفريو�س كورونا.

بعد 6 اأ�شهر من اأخذ اجلرعة الثانية بحد اأق�شى لتعزيز ال�شتجابة املناعية.. الفريق الطّبي: 

املوؤ�شــرات الوطنيــة تثبت اأهميــة اأخــذ اجلرعة املن�ّشطــة

هناأت قرينة العاهل مبرور 20 عاًما على تاأ�شي�س »الأعلى للمراأة«

»بابكو«: تر�شيخ مبداأ التناف�شية والعدالة بني اجلن�شني يف العمل
اأكدت �سركة نفط البحرين »بابكو« اأنها 

يف  وعزم  قوة  وبكل  قدًما  امل�سي  توا�سل 

تر�سيخ مبداأ التناف�سية والعدالة والتوازن 

الرجل  بني  التمييز  وعدم  اجلن�سني  بني 

واملراأة يف جمال العمل.

جاء ذلك يف بيان لها عطًفا على املر�سوم 

 2021 ل�سنة   )16( رقم  بقانون  امللكي 

يف  العمل  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل 

القطاع الأهلي ال�سادر بالقانون رقم )36( 

ل�سنة 2012، ال�سادر عن ح�سرة �ساحب 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

التمييز  يحظر  والذي  املفدى،  البالد  عاهل 

يف الأجور بني الرجل واملراأة يف العمل ذي 

ال�سمانة  بذلك  ويكر�س  املت�ساوية،  القيمة 

القانونية للم�ساواة يف الأجور بني اجلن�سني

ل�سان  -على  عالًيا  ال�سركة  وثمنت 

الدكتور داود ن�سيف رئي�س جمل�س الإدارة 

م�سمون  لل�سركة-  التنفيذي  الرئي�س 

العدالة،  مبداأ  ير�سخ  الذي  امللكي  املر�سوم 

وحفظ حقوق جميع العمال دون اأي متييز 

النهج  وهو  اجلن�س،  اأ�سا�س  على  مبني 

)بابكو(  البحرين  نفط  �سركة  داأبت  الذي 

وذلك  ال�سركة،  م�سرية  طوال  تنفيذه  على 

انطالًقا من اإميانها الرا�سخ بالدور املحوري 

الذي ت�سطلع به املراأة البحرينية باعتبارها 

�سريًكا مت�ساوًيا مع الرجل يف دعم م�سرية 

وتوجهات  روؤى  وفق  الوطنية  التنمية 

من  والتن�سيق  واملتابعة  الر�سيدة،  القيادة 

�سركة  وتدرك  للمراأة.  الأعلى  املجل�س  قبل 

املر�سوم  م�سمون  اأن  الإدراك  متام  بابكو 

ت�سريعية  اأداة  ذاته  حد  يف  ميثل  امللكي 

وا�سحة م�ستمدة من الواقع ومتناغمة مع 

الد�ستور  من   )18( رقم  املادة  يف  جاء  ما 

»النا�س  اأن  على  تن�س  والتي  البحريني، 

�سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية، ويت�ساوى 

احلقوق  يف  القانون  لدى  املواطنون 

والواجبات العامة، ل متييز بينهم يف ذلك 

ب�سبب اجلن�س اأو الأ�سل اأو اللغة اأو الدين 

اأو العقيدة«. 

واأعربت ال�سركة يف ذات الوقت عن جل 

والرعاية  الهتمام  بكل  واعتزازها  فخرها 

�سبيل  يف  املفدى  امللك  جاللة  يوليها  التي 

البحرينية  املراأة  متكني  ا�ستدامة  �سمان 

ومتابعة تقدمها، وتقدير جهودها وعطائها 

املجتمع  تنمية  يف  اجلليلة  واإ�سهاماتها 

وو�سام  فخر  م�سدر  ميثل  مبا  والوطن، 

املجتمعني  اأمام  البحرين  ململكة  �سرف 

امل�ساواة  يخ�س  فيما  والعاملي،  الإقليمي 

والتوازن بني اجلن�سني. 

التهاين  اآيات  اأ�سمى  ال�سركة  ورفعت 

امللكي  ال�سمو  �ساحبة  اإىل  والتربيكات 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية 

املجل�س  رئي�سة  املفدى  البالد  عاهل  قرينة 

الأعلى للمراأة؛ مبنا�سبة مرور ع�سرين عاًما 

على تاأ�سي�س املجل�س، وثمنت �سركة بابكو 

عالًيا جهود املجل�س البارزة واملوؤثرة على 

مبداأ  تكري�س  يف  الزمان  من  عقدين  مدار 

والتوازن  والتناف�سية  والعدالة  ال�سراكة 

بني اجلن�سني، وموؤازرة جهود متكني املراأة 

التنمية  جمالت  جميع  يف  البحرينية 

الوطنية و�سمان ا�ستدامتها.

د. داود ن�صيف

د. عادل ال�صياد

الأ�شغال: طرح مناق�شة اإعادة 

تاأهيل عدة طرق مبجمع 738 يف عايل

�سرحت وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 

طرق  عدة  تاأهيل  اإعادة  مناق�سة  طرح  مت  اأنه  العمراين 

مبجمع 738 يف منطقة عايل من قبل جمل�س املناق�سات 

واملزايدات، على اأن يتم فتح العطاءات املقدمة للم�سروع 

بعد النتهاء من الإجراءات الالزمة لذلك.

وذكرت الوزارة اأن امل�سروع ي�ستمل على اإعادة تاأهيل 

عدة طرق يف املجمع، وت�سمل الأعمال املدنية اإعادة بناء 

طبقات  باإزالة  وذلك  وال�سوارع  للطرق  التحتية  البنية 

اإ�سفلتية جديدة  الر�سف بطبقة  واإعادة  القدمية  الر�سف 

القنوات  واإن�ساء  الأخرى  اخلدمات  اأجهزة  وحماية 

اخلدمات  دوائر  قبل  من  امل�ستقبلي  لال�ستخدام  الأر�سية 

الأخرى، واإن�ساء �سبكة لت�سريف مياه الأمطار، بالإ�سافة 

الإر�سادية  واللوحات  املرورية  العالمات  تركيب  اإىل 

م�ستوى  لتعزيز  الأر�سية  اخلطوط  و�سباغة  الالزمة 

ال�سالمة يف املنطقة. 

قاطني  واحتياجات  لتطلعات  تلبية  امل�سروع  وياأتي 

دعم  على  املوقرة  احلكومة  حر�س  يعك�س  مبا  املنطقة 

وتنفيذ هذه الحتياجات، وحتقيق املزيد من الرتقاء يف 

اإيجاد  خالل  من  واملقيمني  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات 

اإعادة  �سبكة طرق متكاملة يف املناطق كافة �سمن خطة 

املناطق  يف  وال�سوارع  الطرق  وتاأهيل  وتطوير  اإن�ساء 

ال�سكنية؛ لت�سهيل حركة تنقل املواطنني من واإىل م�ساكنهم 

بكل ي�سر واأمان.

من جانبه، اأكد الع�سو البلدي ح�سني حممد العايل اأن 

املجل�س البلدي ال�سمايل يحر�س على املتابعة الدائمة مع 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة 

دوائر  جميع  يف  اخلا�سة  اخلدمية  امل�ساريع  لتنفيذ 

ال�ساد�سة،  الدائرة  يف  �سيما  ل  ال�سمالية،  يف  املحافظة 

يف  ودورها  الوزارة  قبل  من  الدائم  بالتن�سيق  م�سيًدا 

التخطيط  عند  اآرائهم  واأخذ  البلدي  املجل�س  اإ�ســراك 

لتنفيذ امل�ساريع.

اإلغاء النتيجة يف حال ك�شف وجود ن�شخ من املواقع الإلكرتونية

»الرتبية« تبداأ الربنامج التطبيقي للمتقدمني ل�شغل وظيفة مدير مدر�شة م�شاعد
�سارة جنيب:

تلقى املتقدمون ل�سغل وظيفة مدير مدر�سة م�ساعد 

ن�سية  ر�سائل   2022-2021 القادم  الدرا�سي  للعام 

»الفرتا�سي«  التطبيقي  الربنامج  بدء  ب�ساأن  ق�سرية 

اليوم »اخلمي�س«، عرب تطبيق مايكرو�سوفت تيمز.

الرتبية  بوزارة  الب�سرية  املوارد  اإدارة  واأو�سحت 

والتعليم اأنه يجب الدخول اىل اللجنة الفرتا�سية قبل 

املوعد املحدد بربع �ساعة، وي�سرتط اإبراز بطاقة الهوية 

التطبيقي،  للربنامج  اخل�سوع  قبل  ال�سكل  ومطابقة 

والتاأكد من توافر �سبكة اإنرتنت قوية وثابتة، كما يجب 

التاأكد من توافر كامريا و�سماعة لل�سوت يعمالن ب�سكل 

جيد، والتاأكد من تو�سيل جهاز احلا�سوب طوال فرتة 

عقد الربنامج التطبيقي؛ جتنًبا لالنقطاع واخلروج من 

اللجنة.

واأ�سارت اإىل اأنه يتوجب على التقدم البقاء يف غرفة 

املوقف  عن  والإجابة  ال�سو�ساء،  عن  بعيًدا  م�ستقلة 

الرتبوي �سخ�سًيا، لفتة اإىل اأنه �سيتم تزويد املتقدمني 

احلادثة  غرفة  خالل  من  الرتبوي  املوقف  بو�سالت 

املنا�سب،  الوقت  يف  الفرتا�سية  باللجنة  اخلا�سة 

و�ستتم مطابقة الإجابات با�ستخدام الربامج املخ�س�سة 

لك�سف وجود ن�سخ من املواقع الإلكرتونية، ويف حال 

ثبوت ذلك �سيتم اإلغاء النتيجة.

وبّينت اأن الزمن املخ�س�س لإعداد �سرائح العر�س 

التقدميية هو 45 دقيقة فقط، واأن الربنامج امل�ستخدم 

لإعداد ال�سرائح هو مايكرو�سوفت باوربوينت.

التعليمي  املوقف  للمتقدم  �سيظهر  اأنه  واأو�سحت 

واإيجاد  وحيثياته،  اأبعاده  بدرا�سة  يقوم  اأن  وعليه 

املعريف  املكّون  اإىل  ا�ستناًدا  املنطقية  الرتبوية  احللول 

اإىل  بالإ�سافة  النف�سي،  الرتبوي  واملكّون  التخ�س�سي 

اخلربة  من  املكت�سب  امل�ساند  والإداري  املهاري  املكّون 

العملية يف جمال التعليم.

األ  على  الب�سرية  املوارد  اإدارة  تعليمات  و�سددت 

الإلكرتونية؛  ال�ستمارة  �سفحة  باغالق  املتقدم  يقوم 

بعد  وذلك  باعداده  قام  الذي  امللف  حتميل  يجب  لأنه 

املهارات  على  العتماد  باأهمية  منوهة  منه،  النتهاء 

واخلربة يف اإيجاد احللول، اإذ اإن ا�ستخدام الإنرتنت اأو 

عليهما  و�سيرتتب  غ�س،  حالة  ُتعدان  �سديق  م�ساعدة 

اإلغاء النتيجة.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744
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�إىل  �لطلبات  تو�صيل  عمال  من  كثري  يفتقد 

�أدنى متطلبات �ل�صحة و�ل�صالمة يف ظل حر�رة 

�لتو�صيل  فيها مع �صعي �صركات  يعملون  عالية 

�إىل تقلي�ص �لنفقات وزيادة �لأرباح!

للتفكري..  يدعوك  �صخ�ص  من  تخف  ل 

�خلوف، وكل �خلوف، من �ل�صخ�ص �لذي ينهاك 

عن ��صتخد�م عقلك!!
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تعي�ص روبي حالة من �لن�صاط �لفني، �صو�ء بطرح �أغاٍن فردية )�صنغل( �أو باإحياء عدد من �حلفالت �لغنائية �ل�صيفية بال�صاحل 

�ل�صمايل، وت�صتكمل روبي ن�صاطها �لفني باإحياء حفل غنائي �ليوم �خلمي�ص على �مل�صرح �لروماين بال�صاحل �ل�صمايل، وك�صفت 

روبي عن بو�صرت �حلفل من خالل ح�صاب »�لإن�صتغر�م« �خلا�ص بها، وعلقت عليه بـ»موعدنا �خلمي�ص 26 �أغ�صط�ص يف �مل�صرح 

�لروماين«.

ع�شر  التا�شع  التعديل   -  1920

املراأة  منح  والذي  الأمريكي،  للد�شت�ر 

يف  الي�م  بهذا  ويحتفل  الت�ش�يت،  حق 

ال�ليات املتحدة بي�م م�شاواة املراأة.

بني  معاهدة  على  الت�قيع   -  1936

خاللها  وافقت  وم�شر،  املتحدة  اململكة 

ا�شتقاللً  م�شر  منح  على  املتحدة  اململكة 

جزئًيا مقابل تثبيت �شيطرتها التامة على 

قناة ال�ش�ي�ص.

1944 - �شارل ديغ�ل يدخل باري�ص 

يف  بتحريرها  احللفاء  ق�ات  قيام  بعد 

احلرب  اأثناء  يف  وذلك  ال�شابق،  الي�م 

العاملية الثانية.

1953 - اندلع ث�رة يف مراك�ص �شد 

الفرن�شيني.

1957 - الحتاد ال�ش�فيتي يعلن عن 

اأول �شاروخ  اأوىل جتاربة باإطالق  جناح 

عابر للقارات يف العامل.

دولة  اأول  ت�شبح  ب�رما   -  1961

ب�ذية يف العامل.

الفرن�شي  ال�زراء  رئي�ص   -  1976

ب�شبب  من�شبة  من  ي�شتقيل  �شرياك  جاك 

الرئي�ص  وبني  بينه  �شيا�شية  خالفات 

فالريي جي�شكار دي�شتان.

ال�شي�شانية  احلرب  بدء   -  1999

الثانية

2016 - افتتاح ج�شر ال�شلطان �شليم 

الب�شف�ر  م�شيق  اأعلى  مير  الــذي  الأول 

معلّق  ج�شر  اأط�ل  ُيعد  والذي  برتكــيا، 

يف العامل.

�ش�مرز  اإميلي  تدعي  اأ�شرتالية  �شيدة  حتدت 

ثالث  بال�شرطان  اإ�شابتها  ملربون،  مدينة  من 

مرات خالل �شن�ات، والتي ت�قع بها الأطباء عدم 

طفلها  اإجناب  يف  لتنجح  الإجناب،  على  قدرتها 

الول ب�شكل طبيعي.

بال�شرطان ثالث مرات  اإميلي  ومت ت�شخي�ص 

بعد ظه�ر كتلة بحجم كرة اجل�لف على عظمة 

الرتق�ة، قائلة اإنها من البداية اعتقدت اأن ال�رم 

بعد  ولكنها  مت�رمة  ليمفاوية  غدة  جمرد  كان 

ال�ش�تية  ف�ق  بامل�جات  ت�ش�يًرا  اأجرت  اأن 

الأطباء  املنطقة، ومتكن  متعددة يف  وفح��شات 

من ت�شخي�ص حالتها ب�شرطان الغدد الليمفاوية 

ه�دجكني، وه� �شرطان اجلهاز الليمفاوي الذي 

يعد جزًءا من اجلهاز املناعي.

الذكاء ال�سطناعي يعيد ال�سوت لنجم اأمريكياأ�سرتالية تتحدى ال�سرطان 3 مرات وتنجب طفلها الأول

متكن النجم العاملي فال كيلمر من ا�شتعادة �ش�ته مرة اأخري بعد 

خ�ش�عه لعملية يف الق�شبة اله�ائية ملكافحة �شرطان احلنجرة، والذي 

الذكاء  با�شتخدام  ولكن  احلني،  ذلك  منذ  احلديث  يف  �شع�بة  واجه 

»�ش�نانتيك«،  �شركة  العميق«، متكنت  »التزييف  وتقنية  ال�شطناعي 

التي ت�الف اأمناط اأ�ش�ات الأ�شخا�ص، من اإعادة خلق �ش�ته جمدًدا.

�ش�ته  �شنع  اأعادت  اإنها  املقطع  اأنتجت  التي  ال�شركة  وقالت 

ببيانات اأقل 10 مرات مما ه� معتاد، وتطلبت العملية خلق اأكرث من 

.CNN 40 من�ذًجا �ش�تًيا لختيار الأكرث تعبرًيا بينها، وفًقا ل�شبكة

�ش�ت  خلق  لإعادة  م�ؤخًرا  العميق  التزييف  تقنية  وا�شُتخدمت 

الراحل اأنت�ين ب�ردين يف وثائقي عنه من اإنتاج CNN Films، ولأنه 

رحل يف 2018، زعم البع�ص اأن من ال�شتغاليل ت�شمني مقاطع �ش�ت 

بالذكاء ال�شطناعي لعبارات مل يقلها ب�ردين، وكما ه� حال  خلقت 

مثرية  ال�ش�تية  العميق  التزييف  مقاطع  فاإن  منها،  املرئية  املقاطع 

ا. للجدل اأي�شً
فال كيلمر

حوت برمائي عا�ش قبل 43 مليون �سنة يف م�سر

جنح فريق بحثي بقيادة علماء م�شريني يف ت�شجيل اكت�شاف جديد جلن�ص ون�ع 

من اأ�شالف احليتان الربمائية، التي جابت املياه امل�شرية قبل نح� 43 ملي�ن �شنة.

يف  الأربعاء،  ُن�شرت،  بحثية  ورقة  يف  اجلديد  اكت�شافه  امل�شري  الفريق  ووثق 

دورية »وقائع اجلمعية امللكية للعل�م البي�ل�جية« املرم�قة.

ومتثل الدرا�شة اجلديدة اإجنازا غري م�شب�ق لعلماء احلفريات العرب، اإذ تعترب 

التي يق�د فيها فريق عربي م�شري ت�ثيق جن�ص ون�ع جديد من  الأوىل  املرة  هذه 

احليتان، بعدما ظل هذا العلم حكرا على العلماء الأجانب لفرتة ط�يلة من الزمن، رغم 

ثراء الرتاث الطبيعي امل�شري بحفرياته املهمة.

 )Phiomicetu( »واأطلق العلماء على احل�ت امل�شري اجلديد ا�شم »في�م�شيت�ص

ن�شبة ل�احة الفي�م )املكان الذي ا�شتخرجت منه حفرياته(، بينما متت ت�شمية الن�ع 

ال�شم  هذا  على  القدمي  امل�شري  الطابع  لإ�شفاء  »اأن�بي�ص«  قدمي  فرع�ين  اإله  با�شم 

العلمي، لي�شبح ال�شم كامال )في�م�شيت�ص اأن�بي�ص(.

يف �شجاعة وب�شالة كبرية جنحت ممر�شة م�شرية 

يف اإنقاذ 8 اأطفال ر�شع بعد انفجار �شبكة الأك�شجني يف 

ح�شانة خا�شة.

ال�اقعة  املمر�شة �شابرين حممد، تفا�شيل  وك�شفت 

خا�شة  ح�شانة  يف  تعمل  اإنها  وقالت  لـ»العربية.نت« 

باإحدى مدن حمافظة قنا جن�ب البالد، وخالل فرتة عملها 

بعد منت�شف الليل �شباح الإثنني تلقت ات�شال هاتفيا من 

لهم،  تعمل يف ح�شانة خا�شة جماورة  زميلة  ممر�شة 

اأك�شجني  اإ�شط�انات  اإر�شال  منها  طالبة  بها  وت�شتغيث 

�شريعة ل�شرعة اإنقاذ اأطفال احل�شانة بعد انفجار �شبكة 

الأوك�شجني يف احل�شانة واندلع دخان جراء ذلك.

ال�شباب  ومبعاونة  �شارعت  اأنها  اأو�شحت  كما 

لكنها  احل�شانة،  اإىل  الإ�شط�انات  نقل  اإىل  واجلريان 

على  اأنها  م�شيفة  هناك،  الأمن  قيادات  ب�ج�د  ف�جئت 

الف�ر قامت بالدخ�ل ملكان وج�د الأطفال واأجرت الالزم 

نح�هم حتى اأعادت 6 منهم للتنف�ص جمددا وبعدها مت 

�شيارات  خالل  من  العام  امل�شت�شفى  حل�شانة  اإر�شالهم 

الإ�شعاف ل�شتكمال عالجهم.

ممر�سة م�سرية تنقذ حياة 8 ر�سع 

ال�سحة: ت�سجيل 130 اإ�سابة جديدة 

بفريو�ش كورونا وتعايف 90 حالة

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

قائمة  حالة   130 ت�شجيل  اأظهرت  اأم�ص،  ي�م   17631

جديدة منها 43 حالة لعمالة وافدة، و68 حالة ملخالطني 

تعافت  كما  قادمة من اخلارج،  قائمة، و19 حالة  حلالت 

90 حالة اإ�شافية، لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية 

اإىل 269572.

حالتني،  العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

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

العدد  اأن 971 حالة و�شعها م�شتقر من  حالت، يف حني 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 973 حالة قائمة.



خالل لقاء وزيري التربية والشباب والرياضة

 ناصر بن حمد: إنشاء قاعدة شابة قادرة 
على تمثيل البحرين في المحافل الدولية

اس��تقبل س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب، وزير 
التربي��ة والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي ووزير 
ش��ؤون الش��باب والرياضة أيم��ن بن توفي��ق المؤيد، 
بحضور وكيل وزارة الخارجية الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل 

خليفة.
وخالل اللقاء، بحث س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مع وزيري التربية والتعليم وش��ؤون الش��باب والرياضة 
س��بل مواصلة االرتقاء بالقطاع الشبابي والتعاون بين 
الوزارتي��ن في س��بيل تحقيق التكام��ل لتنفيذ عدد من 
البرام��ج المتنوعة التي تهدف إلى إنش��اء قاعدة ش��ابة 
ق��ادرة على حم��ل لواء تمثيل المملكة ف��ي عدة محافل 

خارجية.  
وأكد س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليف��ة على دور 
وزارة التربي��ة والتعليم وجهودها البارزة في التنس��يق 
والتعاون مع وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة في توسيع 
قاعدة ممارس��ة األنشطة المختلفة وهو ما يلعب الدور 
الب��ارز ف��ي تهيئة الطلب��ة والطالبات في بيئ��ة تربوية 
ش��بابية تعمل على تعزي��ز دور الطلبة في إثراء الحركة 
الشبابية، مشيرًا س��موه إلى أهمية مواصلة العطاء في 
الفترة القادمة ومواصلة التأثير اإليجابي على مستقبل 

الشباب في البحرين.
وأوضح س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة على دور 

البرام��ج المتنوعة للحركة الش��بابية م��ن وزارة التربية 
والتعلي��م ووزارة ش��ؤون الش��باب والرياض��ة في غرس 
القيم الوطنية لدى الفئة الش��ابة، حيث تساهم البرامج 
المتنوع��ة ف��ي اكتش��اف المواه��ب في مراح��ل مبكرة 
تس��اعد المختصين على توظيف إمكاناتهم في الطريق 
الصحيح، معربًا سموه عن تقديره لجهود الوزارتين في 

تنمية قدرات الشباب البحريني.
م��ن جانبهما، أعرب وزير التربي��ة والتعليم عن تقديره 
للجهود والدعم الكبير الذي يقدمه س��مو الش��يخ ناصر 
بن حمد آل خليفة للحركتين الش��بابية والرياضية وهو 
ما س��اهم في تبني العديد من البرام��ج المتنوعة التي 

تخدم شريحة كبيرة من المجتمع.
كما أشاد وزير ش��ؤون الشباب والرياضة باهتمام سمو 
الش��يخ ناصر ب��ن حم��د آل خليف��ة باالرتق��اء بالقطاع 
الش��بابي والرياضي في المملكة، مؤكدًا أن استراتيجية 
س��موه ق��ادت هذي��ن القطاعي��ن إلى تحقي��ق نجاحات 

متميزة على المستوى اإلقليمي والقاري.

أهمية مواصلة العطاء 
والتأثير اإليجابي على 

 مستقبل الشباب 
في الفترة المقبلة

 تمديد تعليق رسوم الخدمات 
الصحية لألجانب بالمراكز الصحية 3 أشهر

تنفيذًا لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، وبن��اًء على 
التوصي��ات الصادرة عن الفري��ق الوطني الطبي 
للتصدي لفي��روس كورونا، أعلن��ت وزارة الصحة 
ع��ن تمدي��د تعلي��ق رس��وم الخدم��ات الصحية 
لألجان��ب بالمراكز الصحي��ة والبالغ��ة 7 دنانير 

لمدة 3 أش��هر، وذلك طبقًا للقرار رقم )90( لسنة 
2021، باس��تمرار العمل بأحكام القرار رقم )47( 
لسنة 2020 بشأن وقف تحصيل أجرة االستشارة 
الطبي��ة العامة الواردة في القرار رقم )2( لس��نة 
2017 بش��أن رس��وم الخدم��ات الصحي��ة لغي��ر 
البحرينيين من تاريخ انتهائها في 31 أغسطس 
2021، وذلك حرصًا على تعزيز اإلجراءات الصحية 

والتشخيص المبكر للحاالت.
ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة مواصلة االلتزام 
بالق��رارات الص��ادرة من الفري��ق الوطني الطبي 
للتص��دي لفيروس كورون��ا والجه��ات المعنية، 
والتقي��د بكافة اإلج��راءات االحترازي��ة والتدابير 
الوقائي��ة بما يس��هم في دعم الجه��ود الوطنية 

للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره.

محافظ الجنوبية: مواصلة 
تعزيز الشراكة المجتمعية 

ونهج التواصل الميداني

التقى محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليف��ة، عب��ر تقني��ة االتصال المرئ��ي من خ��الل »المجلس 
االفتراضي« بعدد من المواطنين من مختلف مناطق المحافظة، 
بحضور نائب المحافظ العميد عيس��ى ثامر الدوسري، وعدد من 

الضباط والمسؤولين.
وفي مس��تهل اللق��اء رحب س��مو المحافظ باألهال��ي والحضور 
مؤك��دًا س��موه أن التواص��ل م��ع المواطنين وتفعيل الش��راكة 
المجتمعية يأتيان تنفيذًا للتوجيهات الس��ديدة لحضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى، 
ودعم من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، منوهًا س��موه إلى أن خدمة 
األهالي نهج راسخ ونبراس نحو تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية 

الرائدة.
كما أشار إلى أن استمرار اللقاءات االفتراضية بأهالي المحافظة 
عب��ر االتص��ال المرئي من خ��الل المنص��ات اإللكتروني��ة يأتي 
ضمن نه��ج المحافظة الجنوبية للتواصل م��ع المواطنين لرصد 
احتياجاتهم واالس��تماع إلى آرائهم، مبينًا س��موه أن »المجلس 
االفتراضي« يعد أحد أبرز القنوات اإللكترونية المستحدثة، ويتم 
من خالله االلتقاء المباش��ر مع المواطنين، األمر الذي يسهم في 
بناء صورة ش��املة لما يتطلع إليه أهال��ي مناطق المحافظة في 
تنفيذ المبادرات والبرامج االس��تثنائية في ش��تى المجاالت من 

أجل مزيد من التقدم والنماء.

محافظ العاصمة يبحث التعاون 
مع »تامكون« و»إنوفست«

اس��تقبل محاف��ظ العاصمة الش��يخ هش��ام ب��ن عبدالرحمن آل 
خليف��ة رئيس مجل��س إدارة ش��ركة تامكون للمق��اوالت محمد 
الحم��ادي، والرئي��س التنفيذي لش��ركة إنوفس��ت ياس��ر الجار، 
بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تامكون للمقاوالت المهندس 
عبداهلل العباس��ي، حيث استعرض خالل اللقاء سبل التعاون بين 
الجانبين، إضافة إلى عدد من الخطط والمش��اريع المس��تقبلية 
التي س��تقام ف��ي العاصمة.وأثن��ى المحافظ خ��الل اللقاء، على 
الجه��ود الحثيثة ل��كل من ش��ركة تامكون للمقاوالت وش��ركة 
إنوفست في مجال االستثمار العقاري والمالي وقطاع المقاوالت، 
مؤكدًا على أهمية التواصل والتعاون لدعم المش��اريع والبرامج 
الت��ي تتبناه��ا المحافظة. من جهتهما، أش��اد الحم��ادي والجار 
ب��دور محافظ العاصمة اإليجابي نحو االرتقاء بمجتمع العاصمة 
ودعم��ه المتواصل للبرامج والفعالي��ات التي تقيمها المحافظة 
لألهالي والمقيمين سعيًا نحو تفعيل دورها المجتمعي وتعزيزًا 

لمبدأ الشراكة المجتمعية.

 »الفريق الطبي«: انخفاض األجسام المضادة 
بعد 6 أشهر من أخذ جرعة التطعيم الثانية

أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورون��ا، أنه وفي إطار المتابعة المس��تمرة 
للمراحل الالحقة للتطعيم المضاد لفيروس 
كورونا، أثبتت الدراس��ات العالمية انخفاض 
األجس��ام المض��ادة بعد مرور 6 أش��هر من 
أخ��ذ الجرعة الثانية من التطعيم، مما يؤكد 
أهمي��ة أخذ الجرعة المنش��طة بع��د مرور 6 
أش��هر بحد أقصى م��ن أخذ الجرع��ة الثانية 
من تطعيم »فايزر-بيونتيك« و»كوفيشيلد-

أس��ترازنيكا«، به��دف اإلبقاء على مس��توى 
فاعلي��ة التطعيم مرتفعة ف��ي ظل الجائحة 
وتعزي��ز المناعة إل��ى مس��تويات عالية في 
الجس��م ض��د الفي��روس، مبين��ًا أن الجرع��ة 
المنش��طة بصفة عامة ه��ي جرعة تعزيزية 
وتنش��يطية  المكتس��بة  المناع��ة  لتقوي��ة 
اإلحصائي��ات  وبين��ت  المناعي��ة.  للذاك��رة 
 ،»ZOE COVID« ف��ي الدراس��ة العالمي��ة
انخفاض فاعلية تطعي��م »فايزر-بيونتيك« 
في الشهر الذي يلي الجرعة الثانية من %88 
إل��ى 74%، في حين انخفضت فاعلية تطعيم 
»كوفيشيلد-أس��ترازنيكا« من 77% إلى %67 
بع��د 4 إلى 5 أش��هر م��ن بعد أخ��ذ الجرعة 
الثانية، حيث اس��تندت الدراس��ة إلى بيانات 
أكثر من مليون ممن أخذوا هذه للتطعيمات. 
كما بينت الدراس��ة أنه قد تنخفض الحماية 
الت��ي يكونه��ا التطعي��م ل��دى كبار الس��ن 
والعاملين ف��ي مجال الرعاية الصحية بحلول 
الش��تاء إلى أق��ل م��ن 50%. وج��دد الفريق 
الوطن��ي الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا، 
التأكي��د على ما أثبتته المؤش��رات الوطنية 
بش��أن فاعلي��ة الجرعة المع��ززة ودورها في 
تعزيز االس��تجابة المناعية في الجس��م لما 
توف��ره من حماية من الفيروس والس��الالت 
المتح��ورة من��ه، وإس��هامها ف��ي تخفي��ف 
األعراض ف��ي حالة اإلصاب��ة بالفيروس بما 
يقلل احتمالي��ة المضاعفات التي تؤدي إلى 
الوفاة. وح��ث الفريق الوطني الطبي، الفئات 
المؤهل��ة ألخ��ذ الجرعة المنش��طة المبادرة 

بالتس��جيل عبر الموق��ع اإللكترون��ي التابع 
ل��وزارة الصح��ة healthalert.gov.bh أو عبر 
تطبي��ق »مجتم��ع واع��ي« من خ��الل اختيار 

»التسجيل ألخذ جرعات منشطة« ضمن خيار 
التس��جيل ألخذ التطعيم المض��اد لفيروس 

كورونا.

 اإلبقاء على مستوى فاعلية 
التطعيم مرتفعة وتعزيز المناعة

 انخفاض الحماية لدى كبار السن 
بحلول الشتاء إلى أقل من ٪50

وزير التربية يبحث مع المضحكي 
مجاالت التعاون المشترك

اس��تقبل وزي��ر التربي��ة والتعليم الدكت��ور ماجد بن عل��ي النعيمي، 
الرئيس��ة التنفيذية لهيئة جودة التعلي��م والتدريب الدكتورة جواهر 

شاهين المضحكي.
وت��م خالل اللقاء بح��ث مجاالت التعاون بين ال��وزارة والهيئة، وخطة 
العمل خالل العام الدراس��ي القادم، مش��يدًا بالتعاون بين الجهتين 

باعتبارهما ضمن مشروع تطوير التعليم والتدريب.
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 القائد العام يستقبل 
سفيري البحرين لدى الصين وإندونيسيا

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المش��ير 
الرك��ن الش��يخ خليفة بن أحم��د آل خليفة بالقيادة 
العامة، أمس س��فير البحرين ل��دى الصين الدكتور 
محمد غسان شيخو، وسفير البحرين لدى إندونيسيا 
بمناس��بة  الهاج��ري  الهرمس��ي  عب��داهلل  أحم��د 
تعيينهم��ا، بحضور رئي��س هيئ��ة األركان الفريق 

الركن ذياب بن صقر النعيمي.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالسفيرين، 
متمني��ًا لهما التوفي��ق والنجاح ف��ي أداء مهامهما 

الدبلوماسية الجديدة.
حضر اللقاء مدير ديوان القيادة العامة اللواء الركن 
حس��ن محمد سعد، ومدير التعاون العسكري اللواء 
الرك��ن طيار الش��يخ محم��د بن س��لمان آل خليفة، 

وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

 القائد العام لقوة الدفاع 
يستقبل رئيس »األعلى للصحة« ووزير المالية

اس��تقبل القائد العام لقوة 
دفاع البحرين المشير الركن 
الش��يخ خليفة ب��ن أحمد آل 
العام��ة  بالقي��ادة  خليف��ة 
أمس رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة، 
واالقتصاد  المالي��ة  ووزي��ر 
بن  س��لمان  الشيخ  الوطني 

خليفة آل خليفة.
وخ��ال اللقاء رح��ب القائد 
الع��ام لقوة دف��اع البحرين 
برئي��س المجل��س األعل��ى 
المالي��ة  ووزي��ر  للصح��ة، 
الوطن��ي، حيث  واالقتص��اد 
تم بحث عدد من المواضيع 

ذات االهتمام المشترك.

وزير اإلعالم يستقبل رئيس 
FM مجلس إدارة شركة بحرين

استقبل وزير اإلعام علي بن محمد الرميحي في مكتبه أمس 
رئي��س مجلس إدارة ش��ركة بحري��ن FM خال��د محمد مطر، 
بحض��ور عضو مجلس اإلدارة الش��يخ بدر بن راش��د آل خليفة 
 FM والرئيس التنفيذي للش��ركة عمر شاهين ومدير بحرين

عمران العرادي.
وخ��ال اللقاء، تم مناقش��ة وبح��ث أوجه التع��اون بين وزارة 
اإلعام وشركة بحرين FM بما يسهم في دعم وتطوير قطاع 

اإلعام بالمملكة.
وأكد وزير اإلعام دعم ال��وزارة لجهود القائمين على اإلذاعة 
وتوفير كافة اإلمكانيات المتاحة لهم، متمنيًا لمجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية دوام التوفيق والنجاح.

مدير عام الثقافة والفنون تبحث 
التعاون مع السفير األرجنتيني

اس��تقبلت المدير الع��ام للثقاف��ة والفنون بهيئ��ة البحرين 
للثقافة واآلثار الش��يخة ها بنت محمد آل خليفة في مكتبها 
أم��س س��فير األرجنتي��ن المعتم��د ل��دى البحرين مارس��يلو 
جياردون��ي وذلك بمناس��بة انتهاء فترة عمله بداية ش��هر 

سبتمبر 2021.
وتقدمت الش��يخة ه��ا بالش��كر الجزيل للس��فير على دعمه 
للح��راك الثقاف��ي البحرين��ي ومس��اعيه لتعمي��ق العاق��ات 
الثقافي��ة الثنائية بين البلدين الصديقي��ن، كما تناول اللقاء 
دراس��ة اس��تضافة فناني��ن أرجنتينيين إلقامة حف��ات فنّية 
قصي��رة وإنتاج أعمال تعرض في متحف البحرين الوطني مما 
يث��ري الحراك الثقافي المحلّي ويعم��ل على توطيد العاقات 

مع الدول التي تعكس غنى فنيًا في نشاطها الثقافي.
من جهته ش��كر الس��فير األرجنتيني هيئ��ة البحرين للثقافة 
واآلث��ار على جهودها في تعزيز هذا التب��ادل الثقافي متمنيًا 

للثقافة البحرينية مزيدًا من التقّدم والنجاح.

 المفتش العام يّطلع على الجاهزية 
األمنية لمديرية شرطة الجنوبية

قام المفتش العام اللواء الش��يخ خليفة بن 
أحم��د آل خليف��ة، بزيارة تفقدي��ة لمديرية 
ش��رطة المحافظة الجنوبي��ة، حيث كان في 
اس��تقبال مدير عام المديرية العقيد الشيخ 

عبداهلل بن خالد آل خليفة.
وتفق��د المفت��ش العام مس��توى الجاهزية 
األمني��ة واألداء في تنفي��ذ المهام الموكلة، 
كم��ا اطلع عل��ى س��ير العم��ل واإلج��راءات 
المتخ��ذة الت��ي من ش��أنها تقدي��م أفضل 
الخدم��ات األمني��ة، والمهام الت��ي تضطلع 
به��ا المديرية م��ن إج��راءات أمنية وخطط 
وقائية للمحافظة على النظام واألمن العام، 
باإلضافة إلى الجهود التي تبذلها لتحس��ين 
مس��توى األداء بم��ا يس��اهم ف��ي الحد من 

الجريمة ومكافحتها.
وأش��اد المفتش العام بالدور الذي تقوم به 
مديرية شرطة المحافظة الجنوبية والمراكز 
األمني��ة التابعة لها لتحقيق مبدأ الش��راكة 

االس��تجابة  بس��رعة  منوه��ًا  المجتمعي��ة، 
والفاعلي��ة ف��ي األداء بم��ا يكف��ل تقدي��م 

الخدم��ات األمنية بأعلى مس��توى من الدقة 
والسرعة واإلنجاز.

السلوم: توقيع عقود 10 
باحثين عن عمل ضمن مبادرته 

للتوظيف مع »بيرفوإكسل«

اس��تقبل النائب أحمد الس��لوم مدير الموارد البشرية بشركة 
بيرفوإكس��ل لاستشارات حسين حمادة أمس، بحضور رئيس 
مكت��ب خدمات التوظيف بوزارة العم��ل والتنمية االجتماعية 

محمد الصفار.
وقام ممثل ش��ركة بيرفو إكس��ل لاستشارات بتوقيع العقود 
مع 10 من الباحثين عن عمل ضمن مبادرة الس��لوم لتوظيف 
الباحثي��ن ع��ن عمل الخ��اص بالدائ��رة الخامس��ة بمحافظة 

العاصمة بتوقيع عقود العمل مع الشركة.
وأكد الس��لوم دعمه لكافة المب��ادرات التي يقوم بها القطاع 
الخ��اص م��ن أجل اس��تمرارية توظي��ف الباحثين ع��ن عمل، 
والذي يأتي الس��تقطاب الكفاءات الشابة والحرص المستمر 
نح��و تقديم العديد من الش��واغر الوظيفية ألهالي خامس��ة 
العاصمة بتعزيز الش��راكة المس��تمرة مع كافة المؤسسات 

والشركات.
وأوضح أن ش��ركة بيرفوإكسل لاستش��ارات قدمت عددا من 
الفرص الوظيفية ضمن مش��روع تأهي��ل وتوظيف الباحثين 
عن عمل الخاص بالدائرة الخامس��ة ف��ي محافظة العاصمة 
ال��ذي تم إطاق��ه بالتع��اون مع ش��ركة مركز تقني��ة األداء 
البش��ري »HPT Centre«، وهي شركة استشارية متميزة في 
مجال التأهيل والتوظيف بما يتناس��ب واحتياجات الش��ركات 
وبدع��م م��ن وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة وصندوق 
العمل »تمكين« وحقق العديد من النجاحات عبر اس��تقطاب 
العاطلين عن العمل بالدائرة وايجاد الوظائف التي تتناس��ب 

مع رغباتهم.
وذك��ر أن جهود مرك��ز تقني��ة األداء البش��ري وتعاونها عبر 
استقطاب الكفاءات الشابة هي محل تقدير واعتزاز على اعتبار 
أن القطاع الخاص يعتبر ش��ريكا رئيس��يا ف��ي عملية توظيف 
العمالة الوطنية، مبينا أن هناك جهودا كبيرة تبذل في تقييم 
الق��درات والتوجهات المهنية للباحثين عن عمل المس��جلين 

في المشروع ومن ثم توظيفهم في وظائف مناسبة.

لدى لقائه األمينة العامة للمجلس »األعلى للمرأة«

 وزير المالية: إنجازات متميزة 
أسهمت بتقدم المرأة البحرينية

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 
ب��ن خليفة آل خليف��ة على ال��دور الرائد والمهم 
الذي يقوم ب��ه المجلس األعلى للمرأة برئاس��ة 
صاحب��ة الس��مو الملك��ي األمي��رة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة قرينة جال��ة الملك المفدى، 
وما حققه المجلس من إنجازات متميزة أسهمت 
بتقدم المرأة البحرينية على كافة األصعدة، بما 
يعك��س تطلع��ات ورؤى حضرة صاح��ب الجالة 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد 
المفدى، وما يوليه صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء من اهتمام وحرص عزز من تقدم 
المرأة البحرينية على مختلف المس��تويات والذي 

مكنها من تحقيق النجاحات المنشودة.

ج��اء ذلك ل��دى لقائ��ه أم��س باألمين��ة العامة 
للمجل��س األعل��ى للم��رأة هال��ة محم��د جاب��ر 
األنصاري، حيث هنأ بمناس��بة الذكرى العشرين 
على تأس��يس المجل��س األعلى للمرأة، مش��يدًا 
بال��دور الريادي للمجلس في إرس��اء دعائم تميز 
الم��رأة وتطوير المب��ادرات الداعمة لها من أجل 
االرتق��اء بمكان��ة الم��رأة البحريني��ة وتمكينها 
وتعزيز ريادتها في ش��تى المجاالت بما يعكس 
التوجيه��ات الس��ديدة لصاحبة الس��مو الملكي 
األمي��رة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليف��ة قرينة 
جال��ة الملك المفدى رئيس��ة المجل��س األعلى 

للمرأة، متمنيًا للمجلس دوام التوفيق والنجاح. 
وتم خال اللقاء اس��تعراض النم��وذج البحريني 
في مجال تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنس��ين 

وإس��هامات المجل��س األعلى للمرأة ف��ي إدماج 
احتياج��ات الم��رأة ف��ي التنمي��ة، باإلضافة إلى 
مؤش��رات الخط��ة الوطني��ة للنه��وض بالم��رأة 
البحريني��ة بما يرف��ع من تنافس��يتها وينعكس 
إيجابًا على االقتصاد الوطني. كما تم خال اللقاء 
مناقش��ة عدد م��ن الموضوع��ات ذات االهتمام 

المشترك. 
من جانبها، أعربت األنصاري عن خالص ش��كرها 
وتقديره��ا لوزي��ر المالي��ة واالقتص��اد الوطني، 
على ما يبديه من تعاون وحرص مس��تمر لدعم 
المجلس األعلى للمرأة والمرأة البحرينية لتعزيز 
البيئ��ة الداعمة لها، مؤكدًة عل��ى أهمية تنمية 
التعاون والتنس��يق المش��ترك بما يلبي الغايات 

والتطلعات المنشودة.
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كشف استشاري طب العائلة وأمراض 
الس��كري د. فيص��ل المح��روس عن 
وجود مشاكل جلدية مرتبطة بمرض 
بالمرض��ى  يج��در  والت��ي  الس��كري 
التوجه فوًرا لطلب المساعدة الطبية 
عند اإلصابة بها، موضحًا أن »مرض 
الس��كري يؤثر على العديد من أجزاء 
الجسم بما فيها الجلد، وأغلب التأثير 
يكون نتيجة الرتفاع مستويات السكر 
بش��كل كبير وعدم الس��يطرة عليه، 
حيث تصيب عدوى الجلد وااللتهابات 
أي منطق��ة ف��ي جس��م المري��ض«، 
مح��ذرًا من ظه��ور مناطق غامقة في 
الجلد وم��ن مضاعفاتها ما يس��مى 

علميًا باسم »الشواك األسود««.
تصريح��ات  ف��ي  المح��روس  وق��ال 
ل�»الوط��ن« إن »م��ن أكثر مش��اكل 
البشرة ش��يوًعا لدى مرضى السكري 
هو جف��اف البش��رة، إذ يعاني 4 من 
بي��ن 5 أش��خاص من جفاف البش��رة 
والحكة بشكل دائم، وذلك ألن بشرة 
مرضى السكري ال تستطيع االحتفاظ 
بالترطي��ب، مث��ل بش��رة األصح��اء، 
وبالتال��ي تصاب البش��رة بالتش��قق 

بسهولة أكثر«.
بالبش��رة  االهتمام  ونصح بض��رورة 
والعناي��ة بها والحف��اظ عليها رطبة 
وصحية عن طريق استخدام مجموعة 
من منتجات العناية بالبشرة الجافة.

وذكر أن »من مش��اكل البشرة أيضًا، 
ظه��ور بقع صف��راء محم��رة أو بنية 
 ،»Necrobiosis lipodica« الل��ون 
وتعرف هذه الحالة طبيًا باس��م البلى 
الحيوي الش��حماني الس��كري، وهذه 
الحالة الجلدية غالبًا ما تبدأ بالظهور 
على ش��كل بثور ثم تتح��ول إلى بقع 
صفراء محمرة اللون أو بنية مع تورم 

في الجلد وقد يصحبها، حكة وألم في 
المنطق��ة، وجلد ش��فاف يمكن رؤية 
األوعية الدموية منه، والجلد المحيط 
بالبق��ع ذو مظهر خزف��ي المع، حيث 
تمر المش��كلة بدورات من النش��اط، 
حيث تكون نشيطة ثم تخمل لتعاود 

النشاط بعد فترة«.
م��ن  أن��ه  إل��ى  المح��روس  وأش��ار 
المش��كالت الصحي��ة الت��ي تصي��ب 
مريض الس��كري والت��ي يعاني منها 
المريض ظه��ور مناط��ق غامقة في 
 ،»Acanthosis nigricans« الجل��د 
ويالحظ عند مريض السكري اغمقاق 
بع��ض األماكن الجلدي��ة دون أخرى، 
مث��ل، الج��زء الخلف��ي م��ن العن��ق، 
واإلبط، والفخذ، وغيرها من األماكن، 
وهذا إن دل على ش��يء فهو يدل على 
ارتفاع مس��توى الس��كري ف��ي الدم، 
وغالب��ًا ما يكون عالم��ة من عالمات 
السكري، واالسم الطبي لهذه الحالة 

هو الشواك األسود«.
وأوضح أن »الجلد الصلب والس��ميك 

»Digital sclerosis«، الذي قد يظهر 
على أصابع القدمي��ن أو اليدين وهو 
م��ا يعرف بعم��ه األصاب��ع، من بين 
المش��اكل الصحي��ة في الجل��د التي 
يعان��ي منها مريض الس��كري، حيث 
يصبح الجلد في هذه الحالة ش��معي، 
ويصعب فيه حرك��ة األصابع وتصبح 
قاس��ية، وإن ل��م يت��م ع��الج ه��ذه 

الحال��ة والس��يطرة على مس��تويات 
الس��كر في الدم فإن ه��ذه الحالة قد 
تتطور وتزداد س��وءًا وتنتش��ر لتصل 
الذراعي��ن والجزء العل��وي من الظهر 
والكتفين والرقب��ة، وأحيانًا قد تصل 
إلى الوجه والصدر. وفي حاالت نادرة 
قد يصاب جلد الركبتين، والكاحلين، 
والمرفقي��ن، مم��ا يؤثر عل��ى حركة 

الشخص ويصعبها«.
ونوه إلى »احتمالية اإلصابة بالجروح 
والتقرح��ات غير الملتئم��ة، حيث إن 
ارتفاع الس��كر في الدم لفترة طويلة 
يمك��ن أن ي��ؤدي إلى ضع��ف الدورة 
الدموي��ة وتلف األعص��اب خاصة إذا 
لم يتم السيطرة على مرض السكري 
لفترة طويلة، وضعف الدورة الدموية 

وتلف األعص��اب يمكن أن يجعل من 
الصعب أن يتم شفاء الجروح، خاصة 

الجروح الموجودة على القدمين«.
وح��ذر م��ن أن »ذلك يجع��ل الجروح 
مفتوحة ويس��بب التقرحات الجلدية 
لمري��ض الس��كري وه��ذا م��ا يعرف 
 Diabetic« الس��كرية  بالقرح��ة 
ulcers«، والتي تعد من أبرز األمثلة 
عل��ى المش��اكل الجلدي��ة المرتبطة 

بالسكري«.
وق��ال إن��ه »ع��ادة ما يك��ون مرضى 
لإلصاب��ة  عرض��ة  األكث��ر  الس��كري 
بالتهابات الجل��د والعدوى والتي قد 
يصاحبه��ا، حرارة، وت��ورم في الجلد، 
واألل��م، والطف��ح المصح��وب بحكة 
جلدية، والجفاف وتقش��ير في الجلد، 

والتقيحات«.
وكش��ف المحروس أنه »من الممكن 
أن تصيب عدوى الجل��د وااللتهابات 
أي منطقة في جسم مريض السكري، 
أصاب��ع  بي��ن  م��ا  خ��اص  وبش��كل 

القدمين، واألظافر، وفروة الرأس«.
وح��ذر م��ن أن »الفقاع��ات الجلدية 
والتقرح��ات الت��ي ق��د تظه��ر فجأة 
وتك��ون ع��ادة مليئ��ة بالخ��راج هي 
م��ن األم��ور الن��ادرة ج��دًا للحدوث، 
ولكن مريض الس��كري معرض لها، 
فه��ي تعد من األمثلة على مش��اكل 
جلدي��ة مرتبطة بالس��كري، وتعرف 
ه��ذه الفقاع��ات الجلدي��ة الت��ي قد 
تصيب مريض الس��كري باسم البثرة 
»Blister« أو تفقع س��كري المنشأ » 
وق��د   ،»Bullosis diabeticorum(
والقدمين،  الس��اقين،  عل��ى  تظه��ر 
واليدين، والس��اعدين، وهي تش��به 
البثور التي تحدث بعد اإلصابة بحرق 

خطير وعادة ال تكون مؤلمة«.
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فوائد طبية

معلومة في كبسولة

عدوى الجلد وااللتهابات تصيب أي منطقة في جسم المريض 

المحروس: الشواك األسود مؤشر الرتفاع السكر في الدم

د. فيصل المحروس

 الصداع واآلالم العضلية والغثيان وخفقان القلب أبرز األعراض

كمال: ضربة الشمس قد تؤدي للوفاة

حذر استش��اري طب العائلة د. ج��الل عبداهلل كمال 
من أن »الضربة الشمس��ية قد ت��ؤدي إلى الوفاة«، 
موضحًا أن أبرز المضاعفات »تشمل تلف خاليا المخ، 
والتل��ف العضلي، وتلف الكل��ى والكبد، وجلطات في 

األوعية الدموية«.
وقال كم��ال في تصريحات ل� »الوطن« إن »الس��بب 
هو التعرض المطول لدرجات حرارة عالية مع جفاف 
وينتج ع��ن ذلك عدم قدرة الجس��م على التحكم في 
الح��رارة الذاتية وارتفاع حرارة الجس��م إلى اكثر من 

40 درجة مئوية«.
وفيم��ا يتعل��ق باألع��راض، أوض��ح أنه��ا »تش��مل 
واإلعي��اء،  العضلي��ة،  واآلالم  وال��دوران،  الص��داع، 
والغثيان والتقيؤ، والخفقان في القلب، والسرعة في 
التنفس، وتشوش الذهن، كما يالحظ جفاف وحرارة 
الجلد وعدم التعرق، ثم نوبات ش��به الصرع وفقدان 

الوعي«.
وفي رد عل س��ؤال حول التش��خيص، أف��اد د. كمال 
بأن »التشخيص يتم من خالل درجة حرارة المريض 

واألعراض التي تصيب المريض«.
وذكر أنه »يس��بق ضربة الش��مس حالة من اإلعياء 
وتكون أعراضها أخف ودرجة حرارة الجس��م أقل من 

40 درجة مئوية«.
ولف��ت إل��ى أن »المعرض��ون لضربة الش��مس هم 
الكب��ار في الس��ن واألطف��ال، وطبع��ًا العاملون في 
الحرارة والش��مس م��ن كافة الفئ��ات العمرية، مع 
قلة ش��رب الماء، مرض��ى األم��راض المزمنة، ومن 

يتناولون بعض األدوية«.
وتط��رق د. كم��ال إل��ى المضاعفات، موضح��ًا أنها 
»تش��مل تلف خاليا الم��خ، والتلف العضل��ي، وتلف 

الكلى والكبد، وجلطات في األوعية الدموية«.
ون��وه إل��ى أن »ضرب��ة الش��مس قد تس��بب الوفاة 
لذل��ك يجب نقل المريض إلى مكان بارد وبعيدًا عن 
الشمس، مع محاولة ترطيب الجلد بالماء، ووضع ثلج 
تحت اإلبطين واس��فل البطن والرقب��ة والظهر كما 
يعالج بالمحاليل الوريدية في المستشفى وتعويض 

األمالح المفقودة«.
وفيم��ا يتعل��ق بالوقاي��ة من ضربة الش��مس، أفاد 
د. كم��ال »بضرورة تجنب الجف��اف عن طريق تناول 
كميات وفي��رة من الم��اء، وعدم التع��رض للحرارة 
والش��مس لفت��رات طويل��ة، ولب��س ثي��اب قطنية 
تس��مح بتبخر العرق الذي يساعد على تلطيف حرارة 

الجسم«.

د. جالل عبداهلل كمال

ضباب الدماغ: التفكير الضبابي أو ضباب الدماغ هو أحد االضطرابات الذهنية التي تؤثر على قدرة الش��خص على التفكير والقيام بمختلف النش��اطات اليومية. ويش��عر المصاب بالتفكير الضبابي بأن ذهنه غير صاٍف وكأنه يغرق 
بالضباب. ويرافق التفكير الضبابي بعض الحاالت المرضية والتغيرات الفس��يولوجية، وقد يرافق األعراض األخرى لهذه األمراض أو يظهر كعرض لوحده، والتفكير الضبابي ليس عرضًا مس��تمرًا بالضرورة، فقد يتذبذب من حيث 

المدة ومدى شدته، وقد يستمر لفترات زمنية طويلة أحيانًا.

 بالرغم من الفوائد المتعددة لتناول الشوفان إال 
أن هناك بعض اآلثار الجانبية له، أبرزها، انتفاخ 
البط��ن، وزيادة الوزن، والطف��ح الجلدي، كما أنه 

ليس مناسبًا لمرضى حساسية الجلوتين.

تعتمد أعراض احتقان البروس��تاتا على األسباب 
الكامن��ة وراء حدوثه وأهمها، أل��م أو حرقان في 
الب��ول، وتكرار م��رات التب��ول خاصة ف��ي الليل، 

واإلصابة بألم في الخصيتين والقضيب.

العي��ن الس��وداء »العي��ن الزرق��اء« ه��ي إصابة 
طفيف��ة ت��زول بم��رور الوقت، ولك��ن في بعض 
الحاالت يمكن أن تش��ير إل��ى إصابة خطيرة مثل 

ضعف الرؤية تتطلب عناية طبية فورية.

من أبرز أس��باب اإلصابة بالنزل��ة المعوية والتهاب 
الجهاز الهضم��ي التعرض للفيروس��ات والبكتيريا 
والطفيلي��ات والفطري��ات وغيره��ا م��ن الكائن��ات 
الدقيقة عند تناول األطعمة والمشروبات الملوثة.
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تجنب الجفاف بتناول كميات وفيرة من الماء

تلف خاليا المخ والكلى والكبد أبرز المضاعفات

كبار السن واألطفال أبرز المعرضين لضربة الشمس

الفقاعات الجلدية والتقرحات من أبرز مضاعفات السكري

القرحة السكرية من أبرز مشاكل الجلد المرتبطة بالمرض

ارتفاع السكر يؤدي لضعف الدورة الدموية وتلف األعصاب
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خطيئة وزير مفترض
تأكيد الوزير المقترح من إبراهيم رئيسي للخارجية اإليرانية حسين 
عبد اللهيان خالل جلس��ة النظر ف��ي أهليته بالبرلمان اإليراني على 
أن »دعم الميليش��يات التابعة إليران في المنطقة هو أحد برامجه 
الرئيس��ية« وقوله »س��ندعم حلفاءنا بكل فخ��ر« ينبغي أال يمر من 
دون رد واض��ح يضع��ه الرئي��س اإليران��ي الجديد في أذني��ه جيدًا 
ليتذك��ر في كل حين بأن هذا األمر مرفوض خليجيًا وعربيًا وأنه أحد 
األس��باب المعيقة إلقامة عالقات طبيعية مع النظام اإليراني، فمن 
غي��ر المعقول أن تقب��ل هذه الدول بإقامة عالق��ات مع طهران في 
وقت تدعم فيه تلك الميليش��يات المتمرس��ة في بث الفتن ونشر 

األذى في كل حين.
إع��الن عبد اللهي��ان عن دعمه لتل��ك الميليش��يات وتفاخره بذلك 
يعني في أبس��ط الصور انشغال الس��فارات اإليرانية بها ورعايتها 
وحمايته��ا ب��دل العمل عل��ى تطوير العالق��ات وتعزيزه��ا والذي 
ينبغ��ي أن تقوم به. هذا يعني أن س��فارات إي��ران في دول مجلس 
التعاون س��تقوم بالدور نفسه الذي تقوم به س��فاراتها في لبنان 
وس��وريا والعراق وملخصه التدخل في الش��ؤون الداخلية وتمكين 

الميليشيات.
أيضًا مرفوض عربيًا وخليجيا قول عبد اللهيان إنه »سينتهج أسلوب 
قائد فيلق القدس الس��ابق قاس��م س��ليماني في مجال السياس��ة 
الخارجي��ة اإليرانية« وقول داعمين له »إن الخارجية يجب أن تتحول 
إل��ى وزارة ثورية«، فهذا كله يؤدي إلى مزيد من التوتر في عالقات 
هذه ال��دول مع إيران ولن يؤدي إلى »اس��تتباب األمن المس��تدام 
في المنطقة« كما قال عبد اللهيان في تلك الجلس��ة التي س��يكون 
ملزمًا بعده��ا بترجمة كل ما قاله إلى واقع لو تمت الموافقة عليه 
وعلى رؤيته. ولن يتمكن بالطبع من إقناع أحد بأن ما قاله ليس إال 

»كالمًا لزوم القبول«!  
واقع الحال يؤكد أن كل مرش��ح لهذا المنصب في إيران لن يتمكن 
م��ن الحصول عل��ى موافقة البرلمان ل��و لم يقل مثل م��ا قال عبد 
اللهيان، وهذا يعني أن إقامة عالقات طبيعية مع إيران أمر مستحيل 

بل من أكبر المستحيالت.

حول إخفاق المشروع النهضوي العربي..
كت��ب لي أحد األصدقاء تعليقًا على أحد المقاالت المنش��ورة في هذه 
المس��احة: »لماذا عندم��ا نكتب نبقى ف��ي خانة الحل��م، متجاهلين 
الواقع ومعطياته، فنحن نتحدث عن وطن عربي كبير وهو غير موجود 
واقعيًا إال في أحالمنا، فنحن إزاء دول عربية وثقافات عربية متعددة، 

واالدعاء بغير ذلك استعاضة بالحلم عن الواقع.؟«.
كتبت للصدي��ق: بداية فإن الوط��ن العربي حقيقة قائم��ة جغرافيًا 
وتاريخي��ًا وثقافي��ًا ووجدانيًا واجتماعي��ًا، بمعنى االنتم��اء والرابطة 
الجامعة والطموح والحلم المش��روع أيضًا والذي لم يمت بالرغم من 

النكبات.
لكن الخلل األساس��ي هنا يتعلق بانعدام اإلرادة السياس��ية، ويكفي 
االس��تدالل بمثال االتحاد األوروبي للمقارنة فقط، هذا االتحاد الذي 
تحول إلى ما يش��به الوطن الواحد، بالرغم من عدم تجانسه الثقافي 
واللغ��وي والعرقي والتاريخي، حيث أصبح يضم دواًل ش��رقية وغربية 
ش��مالية وجنوبية، بفضل اإلرادة السياسية ليتحول إلى وطن أوروبي 
واح��د، بمعن��ى انفت��اح الجغرافيا وحري��ة التنقل واإلقام��ة والعمل، 
وانفت��اح المجتمع��ات والنظ��م القانوني��ة واإلداري��ة، واالنتماء إلى 
قيم مش��تركة ونمط عيش متش��ابه، والتوجه حثيث��ًا نحو المواطنة 
األوروبي��ة. أما الوط��ن العربي فيمتلك كافة مقوم��ات الوطن، وإنما 
ينقص��ه ما جعل من الصين وطن��ًا واحدًا على اتس��اعه وتنوعه، وما 

جعل من أوروبا اتحادًا كاماًل، ومن شعوبه مواطنين أوروبيين.
أما فيم��ا يتعلق بالثقافة العربية الت��ي يعتبرها البعض »ثقافات« 
فه��ذا، إذا ُقص��د به تقريرًا لواق��ع، فهو ال يفضي إلى التش��كيك في 
وحدة الوطن العربي الثقافية رغم التنوع، ففي جميع البلدان، هنالك 
ثقافات، ولكنها تنصهر في إرادة واحدة. فالتعددية مس��ألة أساسية 

في الثقافة بمعناها الواس��ع، فال وجود لنزاع بس��بب هذه التعددية 
الثقافي��ة حتى داخل البل��د الواحد، بل إن هذا التع��دد الثقافي ذاته 
ب��ات مصدرًا من مصادر الث��راء والغنى والقوة. ولكن المهم أال تكون 
هنالك ثقافة إلغاء واستحواذ أو إقصاء، بل أن تكون ثقافة قادرة على 

التعبير عن جميع المكونات التاريخية واالجتماعية.
إن المشكلة إذن يا صديقي، ال تكمن في التوصيف، وإنما في مواقف 
ع��دد من المثقفين المش��ككين في وحدة الوط��ن العربي وثقافته، 
وهم يعبرون عن حالة من النكوص، تقودهم إلى التشكيك بالرابطة 
القومي��ة. إذ ازداد الش��عور خالل العقود الماضية ب��أن هذه الرابطة 
قد تآكلت نوعًا ما، والتراجع عنها سياس��يًا هو اإلطار الحاكم لألفعال 
واألق��وال. وقد تطور األمر من خالل التعبير ل��دى قطاعات من الرأي 
الع��ام العرب��ي، عما ما يمكن أن نس��ميه: إخفاق المش��روع العربي 
النهضوي العربي أو وصوله إلى طريق مسدودة، مما يستوجب إعادة 
إحياء للحلم. ألن الش��عوب التي تموت أحالمه��ا تموت، بل قد تخرج 

من التاريخ.

همس
أحمل الحلم بين يدي

داخل العتمة.
شجرة الزيتون الوحيدة،

تركتها عند العتبة.
أربعون عامًا أكتب رسائلها.

وأغسل يدي
في موعد مع الماء.

دم وأشالء بشرية.. بين النصوص القانونية والقيم اإلنسانية!
جثث ودماء وأش��الء بش��رية. ص��ور وفيديوهات انتش��رت في بعض 
حس��ابات مواقع التواصل االجتماعي، مثل انتش��اء النار في الهشيم، 
دون أن تش��فع رهب��ة اللحظ��ة وقس��وة المناظر ألصحابه��ا باحترام 
موتهم ومشاعر عائالتهم؛ حيث سارع الساعون الجتذاب المتابعين 
بنش��ر صور وتفاصيل الحادث األليم الذي راح ضحيته خمسة أشخاص 

في مدينة سلمان الصناعية قبل أيام.
حادث مدينة س��لمان الصناعية المؤس��ف وكيفي��ة التعامل إعالميًا 
مع��ه، وخصوصًا عب��ر مواقع التواص��ل االجتماعي، تعي��د من جديد 
فتح ملف القيم اإلعالمية بوجهها اإلنس��اني، وأهمية التوازن الدقيق 
بين الحقوق اإلنس��انية والس��بق الصحفي، وما يمك��ن أن يتركه من 
آثار س��لبية على عائالت وأقرباء الضحايا، وهو األثر الذي ال يمكن أن 

يمحى بسهولة.
إلى جانب المسؤولية اإلنسانية، التي من الواجب أن تكون على رأس 
األولويات؛ فإن القانون أيضًا يجرم بصورة صريحة انتهاك خصوصية 
األفراد، ويضع عقوبة قد تصل إلى الس��جن والغرامة لمن »التقط أو 
نق��ل صورًا أو أفالمًا للمصابين في الحوادث أو جثة متوفى«، بحس��ب 

ما جاء في البند رقم )6( في المادة 370 من قانون العقوبات.
وم��ع وجود ن��ص قانوني واضح وصري��ح بتجريم من يق��وم بتصوير 
المصابي��ن ف��ي الحوادث أو جث��ث الموت��ى؛ فإن األم��ر اآلن متروك 
للجهات القضائية بس��رعة تفعي��ل هذا القانون، واتخ��اذ اإلجراءات 
القانوني��ة المناس��بة بحق م��ن يثب��ت ارتكابه انته��اكًا لخصوصية 

المتوفين وتجاوزًا للقان��ون، وحتى يكونوا عبرة لغيرهم ولمن يتجرأ 
على تجاوز القانون وانتهاكه.    

بالتأكي��د ال يمكنن��ي إنكار ما أحدثته وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
م��ن خل��ق مس��احة أوس��ع للتعبير ع��ن الرأي ل��كل أف��راد المجتمع، 
ولكن ما نراه من ممارس��ات يضعنا بش��كل مباش��ر أمام المسؤولية 
األخالقية لمس��تخدمي هذه الوس��ائل بما يس��يء لآلخرين وينتهك 
خصوصياته��م، وأهمي��ة وج��ود ش��راكة مجتمعية رس��مية وأهلية، 
تعزز ثقافة المس��ؤولية في وسائل اإلعالم، بما يتوافق مع القوانين 

والتشريعات الوطنية.
وأخيرًا أنقل رأيًا الختصاصي في الطب النفس��ي والذي يرى أن »هناك 
عدة أس��باب نفس��ية تدفع البعض للقيام بتصوير ونشر المواد دون 
أخذ أذن صاحبها، ومنها أنه يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية«.

إضاءة
»يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن خمسمئة دينار وال تجاوز 
أل��ف دين��ار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل م��ن انتهك حرمة الحياة 

الخاصة أو العائلية لألفراد«.. المادة 370 من قانون العقوبات.
»يعاق��ب بالحبس مدة ال تزيد على 6 أش��هر وبغرامة ال تقل عن 50 
دين��ارًا وال تجاوز خمس��مئة دين��ار أو بإحدى هاتي��ن العقوبتين من 
تعم��د تعطيل أو إعاقة حركة المرور ف��ي الطرق العامة وإعاقتها«.. 

المادة 47 من قانون المرور.

مجرد رأي

كمال الذيب

إما »متعافي« إما »متطعم« إما »متنشط«.. !
خ��الل األي��ام الماضية نش��طت الم��دارس الحكومي��ة والخاصة عبر 
استبيانات إلكترونية في معرفة رأي أولياء األمور بشأن عودة أبنائهم 
للمدارس، وأجزم بأن كثيرًا قرروًا عودة أبنائهم بحسب ما وصلت إليه 

البحرين من مستوى إيجابي في احتواء انتشار فيروس كورونا. 
تأثر األبناء دراس��يًا يعتبر أحد التداعيات السلبية للفيروس، إذ مهما 
بل��غ التطور التكنولوجي لنوع خيارات اس��تمرار عملي��ة التعلم، يظل 

الحضور الفيزيائي ذا أثر أكبر خاصة بالنسبة لصغار السن. 
هذه الحالة قادتني للعودة إلى آخر إحصائية نش��رها الفريق الوطني 
لمؤش��رات القياس الرقمية المعنية بكورونا، وذلك بغرض تحليلها 
وتفنيد أرقامها، وتحديدًا اإلحصائية المنشورة في الصحافة ووسائل 

التواصل بتاريخ ٢٥ أغسطس. 
وهلل الحمد سنجد أن لدينا ٧ حاالت قائمة موجودة في المستشفيات 
منه��ا ٣ حاالت في العناية ندع��و ألصحابها بالش��فاء العاجل، وهذا 
ما يش��ير إلى أن البحرين وخالل الش��هور الثالثة الماضية نجحت في 
تقليل األعداد القائمة والموجودة في المستشفيات للعالج إلى أرقام 

تكاد تكون شبه منتهية. 
أيض��ًا الح��االت القائم��ة كإصاب��ات عدده��ا ٩٣٤ منه��ا ٩٣١ حالة 
مس��تقرة، وهذه الحاالت متنوعة بين مواطنين أوعمالة وافدة، كثير 
منه��م موجودون في عزل منزلي أو فندق��ي أو مراكز الحجر، واألخيرة 

قلت أعدادها واقتصرت على ما تفرضه الحاجة. 
هناك مؤش��ر هام جدًا، إذ الفحوصات الت��ي أجريت يوم الثالثاء فقط 
بلغ��ت ١٧ ألف و٧٩٤ فحصًا نتج عنها كش��ف ٨٨ إصابة فقط، وهذا 
رق��م بح��د ذاته يكش��ف الكثير م��ن خالل تحليل��ه ومقارنت��ه بعدد 

الفحوص��ات في األي��ام الماضية على امتداد ش��هرين أقلها واألرقام 
المسجلة لإلصابات المقرونة بها يوميًا. 

البحرين تخطو بثبات نحو تحقيق نسبة ال�١٠٠٪ من األمان الصحي، 
لكن الس��ؤال هنا: لماذا النظر دائمًا إلى المؤش��رات ومحاولة تحليل 
األرقام إلى شروحات؟! واإلجابة بأن التحليل الرقمي مهم جدًا لقياس 
األداء، وللوقوف على النتائج بدقة، وكذلك يس��اعد على عملية اتخاذ 

القرارات واستشراف المستقبل. 
اآلن، لماذا وصلنا لهذا المستوى والذي يقود لمؤشرات إيجابية تبشر 
باالنتقال للمؤش��ر األخضر واالس��تقرار عنده، ما يعن��ي عودة الحياة 

لطبيعتها؟!
م��ن األرقام يتضح بأن قرابة ٢٧٠ ألف ش��خص تعافوا من اإلصابة، 
وهذا رقم يمثل أكثر من خمس تعداد الس��كان، يضاف عليهم -وهنا 
العام��ل المؤثر األكبر- عمليات التطعي��م التي بلغت حدود المليون 
و١٥٠ ألفًا ما يعني أن البحرين وش��يكة على إعالن تطعيم جميع من 

فيها، يضاف إليهم قرابة ربع مليون أخذوا الجرعة التنشيطية. 
البحري��ن قريبة جدًا من إع��الن ”المناعة المجتمعي��ة“ الكاملة، وأن 
الحاالت التي سترصد الحقًا يمكن التعامل معها بأنها إصابات مثل 
األمراض االعتيادية، ستقل يوميًا إلى أن تنتهي داخليًا بإذن اهلل، مع 
اس��تمرار اإلبقاء على االحترازات بش��أن القادمين من الخارج لضمان 

عدم االنتشار.
اليوم الفرد في البحرين إما »متعافي« أو »متطعم« أو »متنش��ط«، 
وهذا ما س��يعجل برحيل كورونا ك� »وباء متفشي« عن مجتمعنا وهلل 

الحمد.

حادث جسر الحد!
صور حادث جس��ر الحد الذي راح ضحيته خمس��ة أش��خاص آس��يويين تم 
تصوي��ر جثثهم المتناثرة وذلك يتناف��ى مع كل األعراف واألخالق وكرامة 
اإلنسان بغض النظر عن جنسيته أو ديانته أو عرقه أو مذهبه، فنشر مثل 
تل��ك الصور البد وأن يتم محاس��بة من قام بهذا الفع��ل بالقانون فضاًل 
ع��ن كونها مرفوضة أخالقيًا في مجتمعنا البحريني المعروف بالتس��امح 
واألخالق العالية التي تقدر وتحترم كل ش��خص يعيش على هذه األرض 
الطيبة، فالقانون يجرم بل ويمنع نش��ر صور الح��وادث المرورية، فما تم 
نش��ره في حادث جسر الحد يدل على عدم المسؤولية وال مراعاة لمشاعر 
أهال��ي الضحايا وإن كانوا ليس��وا مواطنين ولكن مثل ه��ذه الصور حتمًا 
س��تصل ألهاليهم في بلدانهم ألم يفكر من قام بالتصوير كيف سيكون 
وقع تلك الصور عل��ى أهاليهم ومعارفهم وأصدقائهم، وليضع من يصور 
أية حوادث مميتة فيها أش��الء إنس��ان مكانه أو أحد ذويه كيف س��يكون 
ش��عوره، فأنت لس��ت بصحفي تس��عى لس��بق في نش��ر الخب��ر بل حتى 
الصحفيين وإن كانوا يس��عون لنش��ر الخبر بسرعة س��يراعي عدم تصوير 
الجثتت وهي ممزقة ولن ينش��رها من باب المس��ؤولية وش��رف المهنة 
وقبلها المس��ؤولية اإلنس��انية في احترام مش��اعر الناس وبالذات أهالي 

الضحايا.
 مع انتش��ار صور الح��ادث طالب العديد في وس��ائل التواصل االجتماعي 
بتطبيق اإلج��راءات القانونية والتي تصل عقوبة ه��ذا التصوير باعتباره 
جريمة إلى السجن والغرامة، فالكثير من المواطنين والمقيمين استنكروا 
تصوير ونشر صور حادث الحد وأصبح وسمًا على )تويتر( وطالبوا بأن يتم 
محاس��بتهم ليكونوا عبرة لغيرهم وأن يكون ذلك رادعًا في عدم انتهاك 
حرمة وخصوصية المتوفين، فهذا األمر حقيقة غير مقبول وأس��تغرب ما 
هي الفائدة من نشر صور ألجساد مقطعة تشمئز لها النفوس وترفضها 
الفط��رة البش��رية بل ويحرم ديننا اإلس��المي الحني��ف انتهاك خصوصية 
اآلخرين وهم أحياء فكيف بهم وهم أموات بل وأش��الء متناثرة في الشارع 
بس��بب حادث قدره اهلل عليهم وكان س��ببًا في موتهم، وبالتالي على من 
يقوم بالتصوير واالس��تمتاع بنشر هذه الصور أن يتقي اهلل قبل كل شيء 
وأن يحترم حرمة األموات وعليه أن يعلم بأن هناك قانونًا رادعًا سيحاسب 
عليه تصل عقوبته إلى الس��جن والغرامة ليرتدع ويكون له ولغيره درسًا 

قاسيًا في عدم إيذاء مشاعر أهالي المتوفين أو المصابين.
صور مؤلمة وصعبة هي التي رأيناها في حادث جسر الحد وقبلها بالشك 
الكثير من الصور لحوادث مرورية بليغة ومميتة دائمًا ما يتم استنكارها 
والمطالبة بمحاس��بة من ق��ام بالتصوير من قبل الجه��ات المعنية في 
وزارة الداخلي��ة التي نثق بأنها لن تقف مكتوفة األيدي حيال ذلك وعليها 
أن تطلع الرأي العام بما ستقوم به بشأن هذا الحادث الذي طالب الجميع 
ب��أن يتم تطبيق القانون عل��ى مصوري الحادث كما قلنا س��ابقًا ليكونوا 
عبرة لغيرهم، كما أن تجمهر الناس وتواجدهم في موقع الحادث لهواية 
التصوي��ر ه��و بحد ذاته يعط��ل ويعيق وصول س��يارات الدف��اع المدني 
واإلس��عاف ورجال المرور والشرطة لموقع الحادث، وهنا تأتي المسؤولية 
والوع��ي المجتمع��ي والحس الوطن��ي في أن تكون كش��خص معول بناء 
بمس��اعدة ومس��اندة األجهزة األمنية المختصة في مباش��رة الحوادث ال 
معول هدم في عرقلة سير عمل تلك األجهزة لتلتقط صورة هنا أو هناك 
وتنشرها في سبق ترسله في مجموعات الواتساب أو في وسائل التواصل 

االجتماعي.

همسة
عل��ى م��ن يتواجد في موق��ع الحادث المس��ارعة ف��ي تقديم ي��د العون 
للمصابين وليس التس��ابق للتصوير وانتهاك خصوصية الغير بالتصوير 
الذي وإن قام به من المفترض عليه أن يتم تسليم تلك الصور والمقاطع 
للجهات المختصة كي تكون تحت تصرفهم قد تعينهم في سير التحقيق.

ghazi.alghurairi@gmail.com

@ghazialghurairi

غازي الغريري

همسات



المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
بالقيـــادة العامـــة أمـــس، رئيـــس 
المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
الماليـــة  ووزيـــر  خليفـــة،  آل 
الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد 

سلمان بن خليفة آل خليفة.
وخالل اللقاء رحب القائد العام 
البحريـــن برئيـــس  لقـــوة دفـــاع 
للصحـــة،  األعلـــى  المجلـــس 
واالقتصـــاد  الماليـــة  ووزيـــر 
الوطنـــي، حيـــث تم بحـــث عدد 
االهتمـــام  ذات  المواضيـــع  مـــن 

المشترك.

المشير يلتقي رئيس “األعلى 
للصحة” ووزير المالية

الخميس 26 أغسطس 2021 - 18 محرم 1443 - العدد 4699

تعيين مدير إلدارة التخطيط في “المالية”

الماجد مديًرا للموارد البشرية في “اإليرادات”

صـــدر عـــن ولي العهـــد رئيس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة قرار رقم 
بتعييـــن   2021 لســـنة   )41(
الماليـــة  وزارة  فـــي  مديـــر 

جـــاء  الوطنـــي،  واالقتصـــاد 
فيه:

المـــادة األولـــى: ُيعيـــن ياســـر 
حميـــد عبدالرضـــا عبدالعـــال 
التخطيـــط  إلدارة  مديـــًرا 
الماليـــة  بـــوزارة  االقتصـــادي 

واالقتصاد الوطني.
الثانيـــة: علـــى وزيـــر  المـــادة 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
القـــرار،  هـــذا  أحـــكام  تنفيـــذ 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، 
وُينَشر في الجريدة الرسمية.

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة قـــرار رقم 

)42( لسنة 2021 بتعيين مدير 
في الجهاز الوطني لإليرادات، 

جاء فيه:
المـــادة األولـــى: ُتعيـــن مـــزون 

عبدالعزيز الماجد مديًرا إلدارة 
الموارد البشـــرية والمالية في 

الجهاز الوطني لإليرادات.
علـــى وزيـــر  الثانيـــة:  المـــادة   

الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
القـــرار،  هـــذا  أحـــكام  تنفيـــذ 
وُيعمـــل به من تاريخ صدوره، 
وُينَشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

إنشاء قاعدة شابة لتمثيل المملكة في المحافل الخارجية
ناصر بن حمد لـ “التربية” و “الشباب”: عززوا اكتشاف المواهب في مراحل مبكرة

الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  اســـتقبل 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، وزيـــر التربية والتعليم 
شـــؤون  ووزيـــر  النعيمـــي  ماجـــد 
الشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيد، 
بحضـــور وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة.

وأثناء اللقاء، بحث ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة مع وزيري 
التربية والتعليم وشـــؤون الشباب 
والرياضة ســـبل مواصلـــة االرتقاء 
بالقطـــاع الشـــبابي والتعـــاون بين 
تحقيـــق  ســـبيل  فـــي  الوزارتيـــن 
التكامـــل لتنفيذ عدد مـــن البرامج 
المتنوعـــة التي تهدف إلى إنشـــاء 
قاعدة شابة قادرة على حمل لواء 
تمثيـــل المملكـــة في عـــدة محافل 

خارجية.
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة علـــى دور وزارة التربية 

والتعليـــم وجهودهـــا البـــارزة فـــي 
وزارة  مـــع  والتعـــاون  التنســـيق 
فـــي  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
توســـيع قاعدة ممارســـة األنشطة 
المختلفـــة، وهـــو مـــا يلعـــب الـــدور 
البـــارز في تهيئة الطلبة والطالبات 
فـــي بيئـــة تربويـــة شـــبابية تعمـــل 
علـــى تعزيز دور الطلبـــة في إثراء 
الحركـــة الشـــبابية، مشـــيًرا ســـموه 
إلـــى أهميـــة مواصلـــة العطـــاء في 

الفتـــرة القادمـــة ومواصلـــة التأثير 
اإليجابـــي على مســـتقبل الشـــباب 

في مملكة البحرين.
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وشـــدد 
حمـــد آل خليفة علـــى دور البرامج 
المتنوعـــة للحركـــة الشـــبابية مـــن 
ووزارة  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
فـــي  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
غـــرس القيـــم الوطنيـــة لـــدى الفئة 
الشابة، إذ تساهم البرامج المتنوعة 

في اكتشاف المواهب في مراحل 
مبكـــرة تســـاعد المختصيـــن علـــى 
توظيـــف إمكاناتهـــم فـــي الطريـــق 
الصحيح، معرًبا سموه عن تقديره 
تنميـــة  فـــي  الوزارتيـــن  لجهـــود 

قدرات الشباب البحريني.
مـــن جانبهمـــا، أعرب وزيـــر التربية 
للجهـــود  تقديـــره  عـــن  والتعليـــم 
والدعـــم الكبير الذي يقدمه ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
للحركتيـــن الشـــبابية والرياضيـــة، 
وهـــو ما ســـاهم فـــي تبنـــي العديد 
من البرامـــج المتنوعة التي تخدم 

شريحة كبيرة من المجتمع.
الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  وأشـــاد 
والرياضـــة باهتمـــام ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة باالرتقاء 
بالقطـــاع الشـــبابي والرياضـــي في 
المملكـــة، مؤكـــدا أن اســـتراتيجية 
ســـموه قادت هذين القطاعين إلى 
تحقيـــق نجاحـــات متميـــزة علـــى 

المستوى اإلقليمي والقاري.

المنامة - بنا

تسكين 5 مؤهالت وطنية وإعادة التحقق من 4 أخرى
محمد بن مبارك يدعو لاللتزام بقرارات “التنسيقية” تزامنا مع العودة للمدارس

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  تـــرأس 
الـــوزراء رئيـــس المجلـــس األعلى 
لتطويـــر التعليم والتدريب ســـمو 
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
خليفة، االجتماع الرابع واألربعين 
االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  للمجلـــس، 
تخصيصـــه  تـــم  والـــذي  المرئـــي، 
المواضيـــع  مـــن  عـــدد  لمناقشـــة 
ذات األولويـــة على جدول أعمال 

اجتماعات المجلس.
واســـتهل ســـموه االجتماع بتهنئة 
الطلبـــة وأوليـــاء األمـــور وأعضاء 
واإلداريـــة  التعليميـــة  الهيئـــات 
واإلشـــرافية بجميـــع المؤسســـات 
التعليمية بمناسبة قرب بدء العام 
الدراسي، متمنيًا لهم كل التوفيق 
والنجاح، مشـــيدًا بالقـــرارات التي 
تم اإلعالن عنها بعد موافقة اللجنة 
التنســـيقية، بنـــاًء علـــى توصيـــات 
الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
)كوفيـــد19-(،  كورونـــا  لفيـــروس 
بشـــأن تنظيم عـــودة المؤسســـات 
التعليميـــة والتدريبيـــة الحكومية 
المتعلقة  والخاصـــة واإلجـــراءات 
اإلشـــارة  لمســـتويات  وفقـــًا  بهـــا 
الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
كورونا، بما يســـهم فـــي دعم كافة 
الجهود للحد من انتشار الفيروس 
وفًقا للضوابط والمعايير المعمول 
بها، مؤكـــًدا على ضـــرورة االلتزام 

بكل ما جاء في هذه القرارات.
واســـتمع المجلس لعـــرض قدمته 
هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب 
حول آخر مســـتجدات المشـــاريع 
واعتمـــاد  الهيئـــة،  تنفذهـــا  التـــي 
تقاريـــر مجلـــس إدارتهـــا، والتـــي 
تضمنـــت نتائج مراجعـــة ومتابعة 
ســـبعة برامج أكاديمية، وقرارات 
تســـكين خمســـة مؤهالت وطنية 

علـــى اإلطـــار الوطنـــي للمؤهالت 
وإعادة التحقق من أربع مؤهالت 
وطنيـــة وأرشـــفة مؤهـــل وطنـــي 
واحـــد، إضافة إلى إســـناد عشـــرة 
مؤهالت أجنبيـــة، واعتماد تقارير 
نتائـــج المراجعة االســـتثنائية في 

ظّل جائحة فيروس كورونا.
وكمـــا تـــم مناقشـــة مقتـــرح إطـــاٍر 
محـــّدث للمراجعات االســـتثنائية، 
ومذكـــرة التفاهم بين هيئة جودة 
ومجلـــس  والتدريـــب  التعليـــم 

الكومنولث لإلدارة التربوية.

بعـــد ذلـــك انتقـــل المجلـــس إلـــى 
البنـــد الثاني المـــدرج على جدول 
األعمـــال، حيث اســـتعرض المدير 
العام لشـــؤون المدارس في وزارة 
التربية والتعليم توصيات المؤتمر 
الدائمـــة  للجـــان  الثانـــي  الســـنوي 
بغرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
والتدريـــب  بالتعليـــم  المتعلقـــة 
والتي تضمنـــت توصيات قصيرة 
المدى تستدعي إجراءات عاجلة، 
منها تعديل االشتراطات الخاصة 
تراخيص مؤسســـات  باســـتصدار 

التدريـــب علـــى قطـــاع التدريـــب 
ووضعهـــا تحـــت مظّلـــة مرجعيـــة 
واحـــدة؛ للمســـاهمة في تحســـين 
وتطويـــر قطاع التدريـــب، إضافة 
لجملـــة مـــن التوصيـــات األخـــرى 
جـــودة  رفـــع  شـــأنها  مـــن  والتـــي 
قطـــاع التدريب المهنـــي والتعليم 
مـــا بعـــد المدرســـي فـــي البحرين 
علـــى المدى الطويـــل، حيث تمت 
الموافقـــة علـــى التوصيـــات، كمـــا 
وجـــه المجلـــس المعنييـــن باتخاذ 

الالزم لتنفيذها.
أعـــرب  االجتمـــاع  ختـــام  وفـــي 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك 
عـــن شـــكره ألعضـــاء  آل خليفـــة 
المجلـــس وجميـــع العامليـــن فـــي 
مشاريع تطوير التعليم والتدريب 
علـــى مـــا يبذلونـــه من جهـــود في 
سبيل االرتقاء بالعملية التعليمية 
وتحسين جودة مخرجاتها وربط 
ذلك مـــع متطّلبـــات ســـوق العمل، 
وبما ينعكس بشـــكل مباشـــر على 
تقـــّدم مملكة البحريـــن وعنصرها 
البشـــري في المؤشـــرات الدولية، 
متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

المنامة - بنا
المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة 
بالقيـــادة  البحريـــن  دفـــاع 
العامة المشـــير الركن الشيخ 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، 
أمس األربعاء، ســـفير مملكة 
جمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن 
محمـــد  الشـــعبية  الصيـــن 
مملكـــة  وســـفير  شـــيخو، 
جمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن 
إندونيســـيا أحمـــد الهاجـــري، 
تعيينهمـــا،  بمناســـبة  وذلـــك 
بحضور رئيس هيئة األركان 
الفريق الركن ذياب النعيمي.

لقـــوة  العـــام  القائـــد  ورحـــب 
دفـــاع البحريـــن بالســـفيرين، 
التوفيـــق  لهمـــا  متمنيـــًا 
والنجـــاح فـــي أداء مهامهمـــا 

الدبلوماسية الجديدة.
حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان 
القيـــادة العامة اللـــواء الركن 
حســـن محمـــد ســـعد، ومدير 
اللـــواء  العســـكري  التعـــاون 
الركـــن طيـــار الشـــيخ محمد 
بـــن ســـلمان آل خليفة، وعدد 
مـــن كبار ضبـــاط قـــوة دفاع 

البحرين.

... ويلتقي سفيرينا في الصين وإندونسيا

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر اإلعـــالم علي 
الرميحـــي في مكتبـــه امس، 
رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
مطـــر،  خالـــد   ”FM “بحريـــن 
مجلـــس  عضـــو  بحضـــور 
اإلدارة الشـــيخ بدر بن راشـــد 
آل خليفة والرئيس التنفيذي 
للشـــركة عمر شـــاهين ومدير 
“بحرين FM” عمران العرادي.
وأثنـــاء اللقاء، تمت مناقشـــة 
وبحـــث أوجـــه التعـــاون بين 

وشـــركة  اإلعـــالم  وزارة 
“بحريـــن FM” بما يســـهم في 
دعم وتطوير قطـــاع اإلعالم 

بالمملكة.
دعـــم  اإلعـــالم  وزيـــر  وأكـــد 
القائميـــن  لجهـــود  الـــوزارة 
علـــى اإلذاعـــة وتوفيـــر كافة 
لهـــم،  المتاحـــة  اإلمكانـــات 
اإلدارة  لمجلـــس  متمنًيـــا 
دوام  التنفيذيـــة  واإلدارة 

التوفيق والنجاح.

”FM توفير كافة اإلمكانات أمام “بحرين



تنفيـــًذا لقـــرارات اللجنـــة التنســـيقية 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وبنـــاًء 

على التوصيـــات الصادرة عن الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا، أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن 
الخدمـــات  رســـوم  تعليـــق  تمديـــد 
الصحيـــة لألجانـــب بالمراكز الصحية 

أشـــهر،   3 لمـــدة  دنانيـــر   7 والبالغـــة 
وذلـــك طبًقـــا للقـــرار رقـــم )90( لســـنة 
2021، باستمرار العمل بأحكام القرار 
رقـــم )47( لســـنة 2020 بشـــأن وقـــف 
تحصيـــل أجـــرة االستشـــارة الطبيـــة 

العامـــة الـــواردة فـــي القـــرار رقـــم )2( 
لســـنة 2017 بشـــأن رســـوم الخدمات 
الصحية لغيـــر البحرينيين من تاريخ 
 ،2021 أغســـطس   31 فـــي  انتهائهـــا 
وذلك حرًصا علـــى تعزيز اإلجراءات 

المبكـــر  والتشـــخيص  الصحيـــة 
للحاالت.

ودعت الـــوزارة الجميـــع إلى ضرورة 
مواصلة االلتزام بالقـــرارات الصادرة 
مـــن الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 

لفيـــروس كورونا والجهـــات المعنية، 
والتقيد بكافة اإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية بما يسهم في دعم 
الجهـــود الوطنية للتصـــدي لفيروس 

كورونا والحد من انتشاره.

المنامة - وزارة الصحة

تمديـد تعليـق رســوم الخـدمـات الصحيـة لألجـانــب
ــوزراء ــ ــس الـ ــي ــعــهــد رئ ــة ســمــو ولـــي ال ــاس ــرئ ــًذا لـــقـــرارات “الــتــنــســيــقــيــة” ب ــفــي تــن

local@albiladpress.com

الخميس 26 أغسطس 2021 - 18 محرم 1443 - العدد 4699
06

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار إلزامية الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العالقة بالصحة العامة 
والــذي جــرى تطبيقه مطلع شــهر أغســطس الجــاري، جَددت هيئة المعلومــات والحكومة اإللكترونية دعوتها إلى مؤسســات القطاع 
الخاص وجميع العاملين فيها لالستفادة من خدمة حجز موعد الفحص الطبي الدوري، إلكترونًيا، والتي توفرها الهيئة عبر البوابة 

.)bahrain.bh( الوطنية لمملكة البحرين

وأكد نائـــب الرئيس التنفيذي للتحول 
اإللكترونـــي زكريـــا الخاجـــة أن الهيئة 
وبالتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة وفرت 
خدمـــة حجـــز موعـــد الفحـــص الطبي 
الـــدوري عبـــر البوابة الوطنيـــة لمملكة 
أجـــل  مـــن   )bahrain.bh( البحريـــن 
لجميـــع  الحجـــز  إجـــراءات  تســـهيل 
فـــي مختلـــف  الموظفيـــن والعامليـــن 
العامـــة  والمؤسســـات  القطاعـــات 
والخاصـــة، والمســـاهمة مـــع الجهـــات 
األمـــراض  مكافحـــة  فـــي  المختصـــة 
الوطنيـــة  الجهـــود  الســـارية، وتعزيـــز 
الراميـــة إلـــى ضمـــان صحة وســـامة 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
البحرين، مشـــيًرا إلـــى أن اإلحصاءات 
بينت حجز نحو 702,959 ألف موعد 
للفحـــص الطبي الـــدوري عبـــر البوابة 
منذ العام 2016 حتى يونيو من العام 

.2021
وأوضـــح أنـــه تـــم تطويـــر الخدمـــات 
بالفحـــص  الصلـــة  ذات  اإللكترونيـــة 
الـــدوري للمهـــن ذات العاقـــة بالصحة 
العامـــة، لتتمكـــن مـــن تحديـــد طبيعة 
القـــرار،  عليهـــا  ينطبـــق  التـــي  المهـــن 
وتحديد الفحوصات الطبية اإلضافية 
وفًقـــا لطبيعـــة المهنـــة، والتـــي تشـــمل 
الُمختصـــة  والمحـــات  الصالونـــات 
بتصنيع أو تعبئة أو بيع مستحضرات 

التجميـــل، ومحات المســـاج، وأماكن 
تجهيـــز وإعـــداد وبيـــع األغذيـــة مثـــل 
الفنادق ومحـــات األغذية في أماكن 
الترفيه الحكومية والخاصة، ومخازن 
المـــواد الغذائية والمطاحـــن والمخابز 
وغيرها وذلك من خال تكامل وربط 
البيانـــات مـــع الجهـــات ذات العاقـــة، 
الفًتـــا إلى أنه تَم تعديل اســـم الخدمة 
فـــي البوابة الوطنيـــة لمملكة البحرين 
)bahrain.bh(، لتكـــون تحت مســـمى 
“خدمـــات الفحـــص الطبـــي الـــدوري “ 
 Periodic Medical Examination

.“ Services
وبَيـــن أن هـــذه الخدمـــة ُتعـــد واحـــدة 
من ضمن مجموعـــة خدمات الفحص 

الطبـــي، والتي أتاحتها الهيئة للجهات 
الوطنيـــة  البوابـــة  عبـــر  العاقـــة  ذات 
مـــن أجـــل تســـهيل إجـــراءات فحـــص 
الخدمـــات  إلـــى  مشـــيًرا  العامليـــن، 
والُمتصلـــة  األخـــرى  اإللكترونيـــة 
بفحص العاملين كخدمة عرض قائمة 
حجز المواعيد والتي تتيح ألصحاب 
العمل واألفـــراد إمكانية االطاع على 
موعد الفحص، وخدمة إعادة جدولة 
المواعيـــد، والتي تتيح للمســـتفيدين 
إمكانيـــة تغييـــر موعـــد الفحـــص، إلى 
جانـــب خدمـــة عـــرض تقريـــر اللياقـــة 
أو  األفـــراد  ُيمكـــن  والـــذي  البدنيـــة 
أصحـــاب العمـــل مـــن االطـــاع علـــى 

تقرير اللياقة البدنية.
إلتاحـــة  اإليجابيـــة  اآلثـــار  وحـــول 
وأَكـــد  العامليـــن،  فحـــص  خدمـــات 
فـــي  أســـهم  توفيرهـــا  أن  الخاجـــة 
تقليـــص اإلجـــراءات وعـــَزز من حفظ 
وقت وجهـــد أصحاب العمل واألفراد، 
الســـيما وأن خدمات فحص العاملين 
الحضـــور  عـــن  المعنييـــن  أغنـــت  قـــد 
الشخصي للمراكز الصحية، كما أسهم 
االعتمـــاد علـــى التقاريـــر اإللكترونيـــة 
المطبوعـــة،  التقاريـــر  عـــن  عوًضـــا 
والخاصة بفحوصات العمال األجانب، 
والمعتمـــدة مـــن جانـــب وزارة الصحة 

في ترشيد النفقات الحكومية.

تزامًنا مع بدء تنفيذ إلزامية القرار في المحال الصناعية والتجارية

استمرار استقبال طلبات حجز موعد الفحص الطبي الدوري

ناشــد عــدد مــن المواطنيــن والعامليــن فــي التخليــص المســؤولين ضــرورة إعــادة النظــر فــي المواعيــد المخصصــة إلنهــاء 
إجــراءات البطاقــات الشــخصية، خصوصــا بالنســبة لبطاقــات األجانــب المقيميــن فــي مملكة البحريــن، مؤكديــن أن تأخير 
صدور البطاقات التي تصل أحيانا إلى أكثر من شهر يؤثر على استمرارية عملهم وزرقهم، وأنهم يراجعون الجهاز المركزي 
لإلحصــاء، ولكــن المواعيــد أصبحــت بعيدة، فبعد أن كانت تصل إلى 100 موعد بالســاعة، أصبحت اآلن ال تتجاوز في أكثر 

األيام من 30 إلى 15 ساعة تقريبا فقط.

وقال أحـــد المخلصين وممن يعمل 
في هـــذه المهنة منذ ســـنين طويلة 
لـ “الباد” إن الحصول على البطاقة 
يتطلـــب تعبئـــة الطلـــب إلكترونيـــا، 
ولكـــن هنـــاك الكثير من كبار الســـن 

أو  يســـتطيعون  ممـــن  غيرهـــم  أو 
ال يتمكنـــون مـــن تعبئـــة الطلـــب أو 
فئـــة  وهـــم  الكمبيوتـــر،  اســـتخدام 
قليلة، يجب مســـاعدتهم بالحصول 
علـــى البطاقة بالتقديم الشـــخصي، 

أو من خال موظف يساعدهم.
الطلـــب  تعبئـــة  وبعـــد  إنـــه  وقـــال 
المعاملـــة  تكـــون  ال  فقـــد  وإرســـاله 
رجوعهـــا  إلـــى  يـــؤدي  مـــا  كاملـــة، 
وضيـــاع الوقـــت باالنتظـــار دون أن 

جاهـــزة  غيـــر  المعاملـــة  أن  نعـــرف 
نراجـــع ال  عـــدة، وعندمـــا  ألســـباب 
يســـمح لنـــا بالدخـــول لعـــدم وجود 
موعـــد، والتـــي قـــد تنـــزل متأخـــرة 
أحيانا كثيـــرة، متســـائا: هل يعقل 
أن أراجـــع شـــهرين للحصـــول علـــى 
البطاقة الشـــخصية، وهـــي: الهوية 
واإلثبـــات الذي يجـــب أن تكون مع 
كل فـــرد فـــي المجتمـــع، ودونهـــا ال 
يســـتطيع إنجـــاز أي معاملـــة حتـــى 

وإن كانت بسيطة جدا.

وثمـــن جهـــود كل العامليـــن، مؤكدا 
أن قسم “األجانب” ال يوجد فيه إال 
موظـــف واحد، وال يســـتطيع إنجاز 
كل المعامـــات، خصوصا معامات 
تكـــون  مـــا  عـــادة  التـــي  الشـــركات 
مرفقة بعشـــرات المعامـــات والتي 

بحاجة لإلنجاز.
وأشار إلى أنه ومع انخفاض معدل 
اإلصابـــات لفيـــروس كورونـــا وللـــه 
الحمد بالبحرين، فمن الممكن زيادة 
عـــدد الموظفيـــن العامليـــن وضمـــن 

اإلجراءات االحترازية التي يوصي 
بها الفريق الوطني، وكذلك السماح 
للمخلصين بإنجـــاز المعامات التي 
قـــد تكـــون بحاجـــة لإلنجاز بســـبب 
خصوصـــا  الظـــروف  مـــن  العديـــد 
لألجانـــب  الشـــخصية  البطاقـــات 
وتحديـــدا من حصـــل على جرعتي 
التطعيـــم، مؤكـــدا أن التأخيـــر الذي 
قد يمتد لشـــهرين أحيانـــا، أثر على 
علـــى  وكذلـــك  العمـــل،  انســـيابية 

ظروفنا المعيشية والمادية.

مخلِّصون لـ “^”: تأخر المواعيد وعدم وجود عدد كاف من الموظفين أثر على عملنا ورزقنا

تــأخــــر صـــدور البطــاقـــة الشخصيـــة لشهـــريـــن

بدور المالكي

أكــد الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( أنــه وفــي إطــار المتابعة المســتمرة للمراحــل الالحقة 
للتطعيم المضاد لفيروس كورونا، أثبتت الدراسات العالمية انخفاض األجسام المضادة بعد مرور 6 أشهر من أخذ الجرعة 
الثانيــة مــن التطعيــم، ممــا يؤكــد أهميــة أخــذ الجرعة المنشــطة بعــد مرور 6 أشــهر بحد أقصى مــن أخذ الجرعــة الثانية من 
تطعيــم )فايزر-بيونتيــك( وتطعيــم )كوفيشيلد-أســترازنيكا(، بهــدف اإلبقــاء على مســتوى فاعلية التطعيــم مرتفعة في ظل 
الجائحة وتعزيز المناعة إلى مســتويات عالية في الجســم ضد الفيروس، مبينًا أن الجرعة المنشــطة بصفة عامة هي جرعة 

تعزيزية لتقوية المناعة المكتسبة وتنشيطية للذاكرة المناعية.

وبينـــت اإلحصـــاءات في الدراســـة 
العالميـــة ) ZOE COVID ( انخفاض 
)فايزر-بيونتيـــك(  تطعيـــم  فاعليـــة 

الجرعـــة  يلـــي  الـــذي  الشـــهر  فـــي 
الثانيـــة مـــن 88 % إلـــى 74 %، في 
تطعيـــم  فاعليـــة  انخفضـــت  حيـــن 

 77 مـــن  )كوفيشيلد-أســـترازنيكا( 
% إلـــى 67 % بعـــد 4 إلـــى 5 أشـــهر 
من بعـــد أخذ الجرعة الثانية، حيث 

بيانـــات  إلـــى  الدراســـة  اســـتندت 
أكثـــر مـــن مليـــون ممن أخـــذو هذه 
للتطعيمات. كما بينت الدراســـة أنه 
قد تنخفـــض الحماية التـــي يكونها 
التطعيم لدى كبار الســـن والعاملين 
فـــي مجال الرعاية الصحية بحلول 

الشتاء إلى أقل من 50 %.
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وجـــدد 
للتصدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
- 19( تأكيـــد مـــا أثبتته المؤشـــرات 

الجرعـــة  فاعليـــة  بشـــأن  الوطنيـــة 
تعزيـــز  فـــي  ودورهـــا  المعـــززة 
االســـتجابة المناعيـــة فـــي الجســـم 
لما توفره مـــن حماية من الفيروس 
منـــه،  المتحـــورة  والســـاالت 
وإســـهامها فـــي تخفيـــف األعـــراض 
فـــي حالـــة اإلصابـــة بالفيـــروس بما 
يقلـــل احتماليـــة المضاعفـــات التي 

تؤدي إلى الوفاة.
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وحـــث 

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا الفئات 
المؤهلـــة ألخـــذ الجرعـــة المنشـــطة 
الموقـــع  عبـــر  بالتســـجيل  المبـــادرة 
اإللكترونـــي التابـــع لـــوزارة الصحة 
عبـــر  أو   healthalert.gov.bh
تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” من خال 
اختيـــار “التســـجيل ألخـــذ جرعـــات 
التســـجيل  خيـــار  ضمـــن  منشـــطة” 
ألخـــذ التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس 

كورونا.

الفريـــق الوطنـــي يؤكـــد أهميـــة أخـــذ “المنشـــطة” لمتطعمـــي “فايـــزر” و“أســـترازانيكا”

الدراسات العالمية أثبتت انخفاض األجسام المضادة بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية

زكريا الخاجة

قــال استشــاري الوبائيــات والصحــة العامة ورئيس قســم مكافحة األمراض بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحــة، عادل الصياد إن هناك إقباال 
واسعا من أولياء األمور واألسر البحرينية لتطعيم أطفالهم، معلنا عن تلقي أكثر من 500 طفل ممن يتراوح أعمارهم بين 3 و11 عاما لتطعيم 

سينوفارم، منذ بدء إعالن وزارة الصحة عن إطالق حملة تطعيم األطفال من تلك الفئة العمرية.

وأضـــاف فـــي برنامج “ بكم نعـــود “ الذي 
يبثه تلفزيون البحريـــن أمس أن اإلقبال 
كان مفاجأة بالنســـبة لنا وكان العدد أكثر 
مـــن المتوقع خال تلـــك الفترة والتي لم 
تتجـــاوز الــــ 3 أيام. وأكـــد الصياد أن ذلك 
يعكـــس مـــدى وعـــي المجتمـــع بالدرجـــة 
فريـــق  فـــي  العاليـــة  وثقتهـــم  الرئيســـة 
البحرين الطبي والقـــرارات المتخذة من 
الفريـــق الوطنـــي، مردفـــا أنه أمـــر تعودنا 
عليه من بداية الجائحة وهو الهدف الذي 
نســـعى إليـــه. وأوضح أن وعـــي المجتمع 
والمصطلحـــات  الجائحـــة  بتفاصيـــل 
العلميـــة بـــات أمـــرا بديهيا، حيـــث يعرف 
المجتمع البحريني اليوم ماهية مصطلح 
تســـطيح المنحنـــى، مضيفـــا أنـــه عندمـــا 

يتكلـــم األطباء بمصطلحـــات عملية يجد 
صعوبة في توصيل المعلومة للمســـتمع، 
مؤكـــدا أن أحـــد إيجابيـــات الجائحة هو 
ارتفـــاع معـــدل وعـــي المجتمـــع وقدرته 
علـــى تفهم المصطلحات العلمية. وأشـــار 

العامـــة  الوبائيـــات والصحـــة  استشـــاري 
ورئيس قســـم مكافحة األمـــراض بإدارة 
إلـــى  الصحـــة  بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة 
البحريـــن وضعـــت االهتمـــام  أن مملكـــة 
بصحـــة وســـامة المواطنيـــن والمقيمين 
ومضاعفـــات  مخاطـــر  مـــن  وحمايتهـــم 
فيـــروس كورونا ومن مختلف الشـــرائح 
واألعمـــار علـــى رأس أولوياتهـــا في هذه 
المرحلة من خال تسخير كل اإلمكانات 
والمـــوارد والطاقـــات والبرامـــج الوقائية 
الممكنـــة؛ من أجـــل تعزيز ســـبل التصدي 
للجائحة بالشكل المطلوب الذي يتماشى 
والمعاييـــر  واإلجـــراءات  التدابيـــر  مـــع 
المتخـــذة دوليـــًا وعالميـــًا؛ لمنـــع انتشـــار 

العدوى.

الصياد: اإلقبــال يعكس ثقة عالية بقرارات الفريق الطبي

أكثر من 500 طفل تلقوا “سينوفارم” في 3 أيام

بدور المالكي

عادل الصياد

المنامة - بنا

أعربت وزارة الخارجية عن أسف مملكة البحرين لما 
آلـــت إليه العاقات الثنائية بين األشـــقاء في المملكة 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  والجمهوريـــة  المغربيـــة 
الشـــعبية، ممـــا أدى الـــى قطع العاقات الدبلوماســـية 

بين البلدين.
وأكـــدت الـــوزارة حرص مملكـــة البحرين علـــى متانة 
تســـوية  وضـــرورة  وتعزيزهـــا،  العربيـــة  العاقـــات 

المســـائل الخافية بيـــن البلدين عبـــر الحوار األخوي 
وفـــق مـــا ورد فـــي خطـــاب صاحـــب الجالـــة الملـــك 
محمد الســـادس، ملك المملكة المغربية، لفتح صفحة 
جديـــدة في العاقـــات المغربية الجزائريـــة، بما يعزز 
مـــن متانة وقـــوة العاقات بين األشـــقاء، وبما يحقق 
مصلحة البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، ويحفظ أمن 

المنطقة واستقرارها.

البحرين تأسف لما آلت إليه العالقات بين المغرب والجزائر



https://alwatannews.net/article/868946

“البحرين الطبية”: “اعتالل الكلى” بمرحلة ما قبل السكري

نشــر موقــع قاعــدة البيانــات العلميــة PubMed دراســة تم إجراؤهــا بقيادة البروفيســور ســتيفن أتكين، 
رئيس كلية الدراسات العليا والبحوث في الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا- جامعة البحرين الطبية 
)RCSI Bahrain( بالتعــاون مــع زمــالء دولييــن؛ بهــدف تحديد إذا يمكن اكتشــاف اعتالل الكلى الســكري 
لدى األفراد في مرحلة ما قبل السكري )pre-diabetes(. وتم استناد الدراسة على تحليل نتائج 20,158 
Na- 7 أعوام )2011 - 2018( وُنِشــرت في قاعدة بيانات  مشــارًكا في دراســة اســتقصائية تمت على مدار

tional Health and Nutrition Examination Surveys )NHANES( بالواليات المتحدة األميركية.

هـــذه  مـــن  الرئيـــس  الهـــدف  كان 
الدراســـة هـــو تحديـــد مـــا إذا كان 
 )HbA1c( الهيموغلوبين الســـكري
الـــدم  - وهـــو متوســـط جلوكـــوز 
فـــي  اســـتخدامه  ويتـــم  )الســـكر( 
 - الســـكري  مـــرض  تشـــخيص 
ينعكـــس فـــي زيادة مـــرض الكلى 
لدى األفراد الذين لديهم مســـتوى 
HbA1c أقـــل مـــن 6.5 %. ويتـــم 

الكشف عن اعتالل الكلى السكري 
عـــن   )Diabetic Nephropathy(
طريـــق قياس مســـتوى األلبومين 
ف بأنه نسبة  في البول، والذي ُيعرَّ
األلبوميـــن - الكرياتينيـــن البولـــي 
)UACR( أعلى من 30 مجم/جم.

أن  الدراســـة  نتائـــج  وأظهـــرت 
الســـكري  الكلـــى  اعتـــالل  تطـــور 
المرضـــى  تشـــخيص  قبـــل  بـــدأ 

Type 2 Dia- الســـكري  )بمـــرض 
أن  النتائـــج  بّينـــت  كمـــا   ،)betes
التطـــور لـــدى األفراد فـــي مرحلة 
ما قبل السكري ُوجد عندما كانت 
تتـــراوح مســـتويات HbA1c مـــن 
5.8 % إلـــى 6.5 %. وعلى الرغم 
مـــن أنـــه لـــم يتـــم تحديـــد نســـبة 
محددة لمســـتويات HbA1c التي 
يبدأ فيها اعتالل الكلى الســـكري، 

إال أن الدراســـة وجـــدت أنـــه يبدأ 
في مرحلـــة ما قبل الســـكري وأن 
معدلـــه يـــزداد كلمـــا اقتربـــت مـــن 

التشخيص بمرض السكري.
“مـــع  أتكيـــن  البروفيســـور  وقـــال 
ارتفـــاع معـــدالت اإلصابـــة بمرض 
الســـكري في جميع أنحـــاء العالم، 
تســـلط هذه الدراسة الضوء على 
لألفـــراد  الكلـــى  فحـــص  أهميـــة 
الســـكري،  بمقدمـــات  المصابيـــن 
القابليـــة  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
علـــى  تعتمـــد  بالمـــرض  لإلصابـــة 
عوامـــل مختلفـــة إال أن الفحـــص 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  المبكـــر 
تطـــور  تقليـــل  فـــي  سيســـاهم 

المرض”.
وتأتـــي هـــذه الدراســـة فـــي ضوء 
الوفيـــات  معـــدل  خفـــض  أهميـــة 
غيـــر  األمـــراض  عـــن  الناتجـــة 

المعديـــة )األمـــراض المزمنة مثل 
أمراض القلب والسكتة الدماغية 
بمقـــدار  والســـكري(  والســـرطان 
الثلث من خـــالل الوقاية والعالج 
وتعزيـــز الصحـــة النفســـية والتي 
تعتبـــر بنـــدا تحـــت أحـــد أهـــداف 
التنميـــة المســـتدامة المتمثلة في 
تحقيـــق الصحـــة الجيـــدة والرفاه 
)الهـــدف 3( التـــي حددتهـــا األمـــم 

المتحدة.
نـــدرك  البحريـــن،   ”RCSI“ فـــي 
أهميـــة البحـــث المســـتمر لتعزيـــز 
رعاية المرضى وكذلك المساهمة 
فـــي نشـــر الوعـــي حـــول التدابير 
الوقائيـــة لتحســـين حيـــاة األفراد 

في البحرين وخارجها.

ستيفن أتكين
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

ستتم استضافة مسابقة أفضل مبتكر في مجال التكنولوجيا النهائية 
فــي البحريــن على شــبكة اإلنترنت يوم األربعاء الموافق 25 أغســطس 
2021، مــن أجــل تتويــج أفضــل المبتكريــن في مجــال التكنولوجيا في 
المملكــة، المهّيئيــن ليصبحــوا عمالقــة الغــد فــي مجــال التكنولوجيــا. 
أطلقت شركة “كي بي إم جي” مسابقة المبتكر في مجال التكنولوجيا 
التــي يتوالهــا قســم خدمــات المؤسســات الخاصــة فــي الشــركة، بعــد 
النجــاح الــذي حصدته مســابقة الرائد األفضل في مجــال التكنولوجيا 
 Echo فــي بريطانيــا، التــي منحــت جوائــز لجهات ُتعنــى باالبتــكار مثل

 .What3Wordsو Health

وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال هاريـــش 
قســـم  فـــي  الشـــريك  جوبينـــاث 
خدمـــات المؤسســـات فـــي شـــركة 
“كـــي بـــي إم جـــي” فـــي البحريـــن 
مســـابقة  عـــن  اإلعـــالن  “يســـعدنا 
مجـــال  فـــي  مبتكـــر  أفضـــل 
التكنولوجيا النهائية في البحرين. 
أظهرت لنا جائحة فيروس كورونا 
المســـتجد ضـــرورة اعتمـــاد ودمج 
مـــا نفعلـــه.  فـــي كل  التكنولوجيـــا 
كمـــا أن التقـــّدم التكنولوجي الذي 
يشـــهده العالـــم مـــن حولنـــا يـــؤدي 
حتًما إلـــى الحاجـــة لتطوير حلول 
مبتكـــرة ترتقي لتوقعـــات العمالء 
وتمّكـــن  احتياجاتهـــم،  وتلبـــي 
المؤسســـات مـــن المحافظـــة على 
والتنافســـية  النمـــو  مســـتويات 

المناسبة”.
النهائيـــون  ســـيحظى المشـــاركون 
مـــن  كواحـــدة  تقديرهـــم  بفرصـــة 
أنجـــح جهـــات االبتكار فـــي مجال 
البحريـــن.  فـــي  التكنولوجيـــا 
التـــي يقدمهـــا  الحلـــول  ســـنعرض 
المشـــاركون على لجنـــة مؤلفة من 
الحّكام المرموقيـــن الذين يمثلون 
مؤسســـات  أهـــم  مـــن  مجموعـــة 
مملكة البحرين، إضافًة إلى خبراء 
مجال من شركة “كي بي إم جي”.

وســـيتم اإلعالن عن الجهة الفائزة 
بالمسابقة في 26 أغسطس 2021. 

وســـتحظى الشركة الفائزة بفرصة 
العمـــل  ســـوق  علـــى  االنكشـــاف 
والترويج لنفسها عبر إدراجها في 
“تقرير الفائزين” والمواد اإلعالمية 
الصادرة في هذا اإلطار عن شركة 
“كـــي بـــي إم جـــي”. إن الجهة التي 
ســـتفوز بالمســـابقة فـــي البحريـــن 
األخـــرى،  الـــدول  مـــن  كل  وفـــي 
ســـتتأهل للمشـــاركة فـــي مســـابقة 
المبتكـــر فـــي مجـــال التكنولوجيـــا 
حـــول العالـــم التـــي ســـُتنّظم فـــي 
مؤتمـــر قمة الويـــب 2021 المنعقد 
نوفمبـــر  شـــهر  فـــي  لشـــبونة  فـــي 
تقديـــر  ســـيتم  بحيـــث  المقبـــل، 
الجهات المشـــاركة على المســـتوى 

العالمي.

“كي بي إم جي” تطلق مسابقة 
أفضل مبتكر في التكنولوجيا

10 عمالء يحصدون 100 ألف دينار من حساب “الهيرات”
وسبتمبر ألغــســطــس  فــائــزا   20 ينتظر  والــحــظ  ــو..  ــي ــول ي لــشــهــر 

كشف بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المالية 
والمصرفية في البحرين، أن عشرة من عمالئه المودعين في حساب 
التوفيــر الفريــد “الهيــرات” فازوا بمئة ألف دينار، وبواقع عشــرة آالف 
دينار لكل فرد منهم، وذلك ضمن جوائز صيف هذا العام لشهر يونيو. 

يذكـــر أنـــه وحتـــى اآلن تـــم منـــح 
 100,000 بقيمـــة  كبـــرى  جائـــزة 
دينار، وعشر جوائز بقيمة 10,000 
دينار لكل منها خالل شـــهر يونيو، 
فيما ال يزال الحظ ينتظر عشرين 
فائـــزا آخـــر مـــن مودعـــي الهيرات 

لشهر أغسطس وسبتمبر.
ـــن البنـــك أن الفائزين العشـــرة  وبيَّ
علـــى  حصلـــوا  قـــد  يوليـــو  لشـــهر 
مبلـــغ عشـــرة آالف دينـــار بحريني 
لـــكل منهم، وهـــم جـــواد الحوري، 
بدريـــة الوســـطي، خليـــل مالبس، 
تهاني صالح، فاطمة العالي، خالد 
مشائي، ســـيد يوسف سيد جالل، 
نـــادر الحايكـــي، عليـــاء عبـــد هللا، 

ومريم عبدالجبار. 
وقـــد جـــرى االتصـــال بهـــم جميًعا 
الســـحب  إجـــراء  بعـــد  مباشـــرة 

وزفت األخبار السارة لهم.
وجـــرى إجراء الســـحب في الرابع 

مـــن أغســـطس الجـــاري بحضـــور 
الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة بنك 
البحريـــن والكويـــت عبـــد الرحمن 
لقســـم  العـــام  والمديـــر  ســـيف، 
الخدمات المصرفية لألفراد عادل 
سالم ورئيسة قسم التسويق ندى 
بوبشـــيت، وتحت إشـــراف وحدة 
وزارة  فـــي  المســـتهلك  حمايـــة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
ممثلـــة بشـــفيع البلوشـــي، إضافـــة 
الداخلـــي  التدقيـــق  ممثلـــي  إلـــى 
والتســـويق  الداخليـــة  والرقابـــة 
والخدمات المصرفية لألفراد في 

بنك البحرين والكويت.
وقد أعرب عادل ســـالم عن تهاني 
البنـــك لجميع الفائزيـــن، وقال في 
تصريح له بهذه المناسبة “أردنا أن 
نقـــدم لعمالئنا هـــذا الصيف فرًصا 
أكبـــر للفـــوز مـــع الهيـــرات وتقديم 
جوائـــز ذات قيمـــة كبيـــرة، إضافة 

تقديـــم جوائـــز  ذلـــك قررنـــا  إلـــى 
نقديـــة وفيـــرة اعتباًرا مـــن يونيو 
حتى سبتمبر بقيمة إجمالية تقدر 

بنصف مليون دينار بحريني”.
فيمـــا قالـــت فاطمة العالـــي، وهي 
من بيـــن الفائزيـــن العشـــرة الذين 
حصل كل منهم على عشـــرة آالف 
منـــذ  والعميلـــة  بحرينـــي،  دينـــار 
ســـنوات طويلة مع بنـــك البحرين 
والكويـــت إن نبأ فوزهـــا بالجائزة 
كان مفاجـــأة ســـارة لـــم تتوقعهـــا 

إطالقـــا، معربـــة عن شـــكرها لبنك 
البحريـــن والكويـــت علـــى الرعاية 

والتميز الذي يخص به عمالئه.
مـــن جانبـــه قـــال والد الفائـــز خالد 
مشـــائي، وهـــو أصغـــر الفائزين إن 
بمبلـــغ عشـــرة آالف دينـــار  الفـــوز 
بحريني أنه أمر يكاد يشبه الحلم، 
وأضـــاف “فضـــال عـــن تميـــز بنـــك 
البحرين والكويـــت في الخدمات 
المالية والمصرفيـــة التي يقدمها، 
واالهتمـــام الكبيـــر بعمالئـــه، يأتي 
حســـاب الهيـــرات ليشـــكل إضافة 
نوعيـــة مـــن شـــأنها تغييـــر حيـــاة 
لألفضـــل.  العمـــالء  مـــن  العديـــد 
وأضاف أنه ســـيتم ايداع األموال 

في حساب مدخرات خالد”.
هذا وال يزال أمـــام 20 مودعا في 
حســـاب الهيرات من بنك البحرين 
والكويـــت فرصـــة الفوز بعشـــرين 
جائزة نقدية قيمة كل منها عشرة 
موزعـــة  بحرينـــي،  دينـــار  آالف 
مناصفـــة علـــى شـــهري أغســـطس 
الجـــاري وســـبتمبر المقبل، وصوال 
إلى الســـحب على الجائزة الكبرى 

في نهاية العام.

المجلس ترجم رؤية الملك لمشــاريع تعزز ريــادة “البحرينية”

“المصارف” ُتهنئ قرينة العاهل 
بذكرى تأسيس “األعلى للمرأة”

رفعــت جمعيــة مصــارف البحريــن أســمى التهانــي والتبريكات إلى حضــرة صاحب الجاللة الملك وصاحب الســمو الملكي ولــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلس األعلى للمرأة، وثمنت الجمعية عاليا بهذه المناسبة الجهود الطيبة التي تبذلها 
قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة؛ من أجل دعم تقدم المرأة 

البحرينية في مختلف المجاالت وعلى جميع المستويات.

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
إن  يوســـف  عدنـــان  الجمعيـــة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة تمكـــن 
برئاســـة قرينة العاهل من ترجمة 
رؤيـــة جاللـــة الملك إلى مشـــاريع 
وخطط وبرامج عززت من ريادة 
المرأة البحرينية وفتحت المجال 
واســـعا أمـــام رفع مســـاهمتها في 
نهـــوض وازدهـــار مجتمعهـــا، بمـــا 
فـــي ذلك مســـاهمتها البـــارزة في 

القطاع المالي والمصرفي.
وأضاف يوســـف فـــي تصريح له 
بهذه المناســـبة أن مـــرور عقدين 
علـــى تأســـيس المجلـــس األعلى 
وطنيـــة  مناســـبة  يمثـــل  للمـــرأة 
مهمة لتسليط الضوء على نجاح 
والسياســـات  االســـتراتيجيات 
التي ترسمها سموها لتقدم المرأة 
ليس على مستوى البحرين فقط، 
العربـــي،  المســـتوى  علـــى  وإنمـــا 
وصوال للعالمية، مؤكدا أن مملكة 
البحريـــن تفخـــر بتطبيـــق جملـــة 
والتشـــريعات  السياســـات  مـــن 
واإلجـــراءات التـــي تضمـــن عدم 

التمييز ضد المـــرأة على مختلف 
فـــي  المســـاواة  مثـــل  األصعـــدة 
األجـــور  وفـــي  التعليـــم  فـــرص 
الحصـــول  امتيـــازات  وضمـــان 
علـــى إجـــازات الحمـــل واألمومة 
وساعات الرضاعة وغير ذلك من 

الحقوق األساسية للمرأة.
مـــن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي 
أن  القاســـم  وحيـــد  للجمعيـــة 
الـــذي  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 

انبثـــق عـــن رؤيـــة ثاقبة مـــن لدن 
صاحـــب  حضـــرة  البـــالد  عاهـــل 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، جاء تجســـيدا حقيقيا 
لمشـــروع جاللتـــه اإلصالحي في 
دعـــم المـــرأة البحرينيـــة، منوهـــا 
بقـــدرة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
برئاســـة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
علـــى  المفـــدى  العاهـــل  قرينـــة 
ترجمة هـــذه الرؤيـــة الملكية من 

خالل خطط ومشاريع ومبادرات 
نجحت في تفعيل قدرات المرأة 
البحرينيـــة علـــى مدى العشـــرين 
عاما الماضية وزيادة مســـاهمتها 

في مسيرة االزدهار الوطني.
وأكد القاســـم أن تجربـــة القطاع 
فـــي  البحريـــن  فـــي  المصرفـــي 
مســـاهمة  نســـبة  ورفـــع  دعـــم 
المـــرأة تعـــد مثـــاالً يحتـــذى لـــدى 
القطاعـــات كافـــة، مشـــيرا إلى أن 
ذلـــك يأتي انســـجامًا مع تطلعات 
وأهداف المجلـــس األعلى للمرأة 
فـــي إتاحـــة الفرصة أمـــام المرأة 
إلثبـــات وجودها المهنـــي بكفاءة 
عاليـــة فـــي مختلـــف القطاعـــات، 
الفتـــا إلـــى أن حضور المـــرأة في 
القطـــاع المصرفي لـــم يعد مجرد 
إثبـــات وجود أو دليـــل على عدم 
التمييز ضدها، وإنما غدت المرأة 
مساهم أساسي في القوة العاملة 
في هـــذا القطـــاع بعـــد أن أثبتت 
جـــدارة كبيرة وقدرة على تحمل 

المسؤولية والنهوض بها.

ــا والـــبـــحـــوث ــي ــل ــع ــة الـــــدراســـــات ال ــي ــل ــس ك ــيـ نـــتـــائـــج دراســـــــة بـــمـــشـــاركـــة رئـ

عادل سالم

وحيد القاسم عدنان يوسف

هاريش جوبيناث

إلكترونيا األربعاء 25 أغسطس 
واعالن الفائز الخميس
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