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آل  مــبــارك  بــن  الشيخ محمد  سمو  استقبل 
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أمس السفير 
عبداهلل بن راشد المديلوي سفير سلطنة عمان 
انتهاء  بمناسبة  البحرين  مملكة  لدى  الشقيقة 

فترة عمله الدبلوماسي.
 وخـــال الــلــقــاء رحـــب ســمــو الــشــيــخ محمد 
سموه  مــشــيــًدا  بالسفير،  خليفة  آل  مــبــارك  بــن 
تـــربـــط بــيــن مملكة  الـــتـــي  بــالــعــاقــات األخـــويـــة 
به  تحظى  ما  ظل  في  عمان  وسلطنة  البحرين 
من عناية كبيرة من لدن حضرة صاحب الجالة 
الباد  عاهل  آل خليفة  عيسى  بن  الملك حمد 
المفدى وأخيه صاحب الجالة السلطان هيثم 

بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، معرًبا سموه 
تعزيز  في  للسفير  الطيبة  للجهود  تقديره  عن 
خير  فيه  لما  البلدين  بين  األخــويــة  الــعــاقــات 
التوفيق  دوام  لــه  متمنًيا  الشقيقين،  شعبيهما 
فيما يوكل له من مهام في خدمة بلده الشقيق.

راشد  بن  عبداهلل  السفير  أعــرب  من جانبه، 
المديلوي عن عميق شكره لسمو الشيخ محمد 
واعــتــزازه  استقباله،  على  خليفة  آل  مــبــارك  بــن 
بفترة عمله ممثا لباده لدى مملكة البحرين، 
وبما حظي به من دعم وتعاون على المستويات 
كـــافـــة، مــتــمــنــًيــا لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــزيــد من 

التقدم والنماء.

محمد بن مبارك ي�سيد بالعالقات الأخوية التي تربط بين البحرين و�سلطنة عمان

آل خليفة  الملك حمد بن عيسى  الجالة  استقبل حضرة صاحب 
للشؤون  الدولة  وزير  اليدهاران  مور  السيد ف.  الصخير  أمس في قصر 

الخارجية بجمهورية الهند الصديقة بمناسبة زيارته للباد.
وتقدير  تحيات  الــمــفــدى  الملك  جــالــة  إلــى  الضيف  الــوزيــر  ونــقــل 
السيد  ــة  ودولـ الهند  جمهورية  رئــيــس  كوفيند  نــات  رام  الــرئــيــس  فخامة 
البحرين  الــوزراء وأطيب تمنياتهما لشعب مملكة  ناريندرا مودي رئيس 
الرفعة والتقدم، فيما كلفه جالته بنقل تحياته وتمنياته  بالمزيد من 

الرقي  الهند الصديق بدوام  الهندي ورئيس وزرائه ولشعب  الرئيس  إلى 
والتطور.

ورحـــب جــالــة الــعــاهــل الــمــفــدى بــوزيــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
في  المشترك  التعاون  وأوجــه  الثنائية  العاقات  بمسار  الهندي، مشيدا 
أن  جالته  مــؤكــدًا  وتطويرها،  تعزيزها  وآفــاق  الحيوية  القطاعات  كافة 
العاقات البحرينية الهندية راسخة وتقوم على أسس قوية من التاريخ 

المشترك والمصالح المتبادلة.

كــمــا تــم خـــال الــلــقــاء بــحــث عـــدد مــن الــقــضــايــا والــتــطــورات موضع 
جالته  مؤكدًا  والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على  المشترك  االهتمام 
واالســتــمــرار  أفغانستان  فــي  واالســتــقــرار  للتنمية  الــدولــي  الــدعــم  أهمية 
بتقديم اإلغاثة اإلنسانية الازمة، مع مراعاة احترام معتقداتها وقيمها 
لكل ما فيه الخير واألمن لها ولشعبها واالستقرار في المنطقة، متمنيًا 

أن يعم السام والتآخي العالم أجمع.
المتواصلة  للجهود  تقديره  عن  المفدى  الملك  جالة  أعــرب  كما 

والتطور  البناء  في مسيرة  ومنذ سنوات طويلة  الهندية  الجالية  ألبناء 
التي تشهدها الباد، والتي تحظى بالتقدير من شعب البحرين.

من جهته، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي عن سعادته 
تطوير  في  المفدى  الملك  بدور جالة  البحرين، مشيدا  مملكة  بزيارة 
بين  العريقة  الــصــداقــة  عــاقــات  بمسيرة  والــدفــع  الــتــعــاون  أطــر  وتنمية 

البلدين الصديقين.

ــاحـــب  ــرة صـ ــ ــضـ ــ ــبــــل حـ ــتــــقــ اســ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المفدى،  الــبــاد  ملك  خليفة  آل 
الدكتور  أمس  الصخير  قصر  في 
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
رئيس مجلس أمناء مركز الملك 
السلمي  للتعايش  العالمي  حمد 
ــاء  ــنــ ــيــــس مـــجـــلـــس األمــ ــب رئــ ــائــ نــ
عيسى  لمركز  التنفيذي  المدير 
وعــبــدالــنــاصــر محمد  الــثــقــافــي، 
الصديقي األمين العام المساعد 
ــان  ــجــ ــلــ ــات والــ ــســ ــلــ ــجــ ـــؤون الــ ــ ــشـ ــ لــ
بـــمـــجـــلـــس الــــــــشــــــــورى، وتــــشــــرف 
ــة  ـــداء جـــالـ ــ ــإهــ ـــ ــ ــر ب ــاصــ ــنــ ــدالــ ــبــ عــ
الملك المفدى الوثيقة األصلية 
ــارة والــبــحــريــن«  ــ ــزبـ ــ لـــروزنـــامـــة »الـ
وهي من مقتنيات مكتبة فضيلة 
الــشــيــخ يــوســف الــصــديــقــي رحمه 
التي  الــوثــيــقــة  هـــذه  وتــعــتــبــر  اهلل، 
قــيــمــة  عــــامــــًا   140 ــبـــل  قـ صـــــــدرت 

تاريخية مهمة.
ــب  ــاحــ وأعــــــــــــــرب حــــــضــــــرة صــ
لهذا  وتقديره  الجالة عن شكره 
القيم، مستذكرًا جالته  اإلهداء 

مــنــاقــب الــفــقــيــد فــضــيــلــة الــشــيــخ 
ــه اهلل  ــمــ ــف الـــصـــديـــقـــي رحــ ــوســ يــ
وحرصه على حفظ هذه الوثائق 
الــتــاريــخــيــة الــمــهــمــة، إلـــى جــانــب 
دوره في العلوم الشرعية والدينية 
ــوعــــظ واإلرشـــــــــاد، مـــعـــربـــًا عن  والــ
الصديقي  لعبدالناصر  تــقــديــره 

الهــتــمــامــه بــمــثــل هــــذه الــوثــائــق 
والمخطوطات المهمة التي تبرز 
ونهضة  تاريخ  من  مضيئًا  جانبًا 

الوطن العلمية والثقافية.
ــة  ــانــ ــكــ ــمــ وأكــــــــــــد جـــــالـــــتـــــه الــ
ــى بــهــا  ــظـ ــحـ ــــي تـ ــتـ ــ الـــمـــتـــمـــيـــزة الـ
من  تمتلكه  بما  البحرين  مملكة 

حـــضـــارة وتــــــراث عـــريـــق وتـــواصـــل 
الــحــضــارات  مــع مختلف  ثــقــافــي 
للثقافة  إشــعــاع  ومــركــز  القديمة 
ــة، مــتــمــنــيــًا  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والــــعــــلــــم والـ
الصديقي  لعبدالناصر  جالته 
ــة وطــنــه  ــدمـ كــــل الـــتـــوفـــيـــق فــــي خـ

ومجتمعه.

وتــقــديــرًا مــن جــالــة الملك 
يوسف  الشيخ  لفضيلة  المفدى 
في  ودوره  اهلل,  رحــمــه  الــصــديــقــي 
ــه، فــقــد أمــر  ــنــ ــنـــه وديــ خـــدمـــة وطـ
جالته باإلسراع في إطاق اسم 
الــشــيــخ يـــوســـف الــصــديــقــي على 

أحد شوارع منطقة الزالق.

وقــــد أعــــرب الـــدكـــتـــور الــشــيــخ 
خالد عن شكره وتقديره لجالة 
الملك على هذا اللقاء مؤكدًا أن 

جالته له الدور األول والمؤسس 
في تاريخ البحرين ومن أهم هذه 
الـــشـــواهـــد إنـــشـــاء مــركــز الــوثــائــق 

الــتــاريــخــيــة قــبــل 40 عــامــا ودعـــم 
جــالــتــه لــلــمــؤرخــيــن واالهـــتـــمـــام 

بالوثائق التاريخية وحفظها.

الملك المفدى يت�سلم الوثيقة الأ�سلية لروزنامة الزبارة والبحرين
ج���ال���ت���ه ي������ؤك�����د ال���م���ك���ان���ة ال����ت����ي ت���ح���ظ���ى ب���ه���ا ال���ب���ح���ري���ن وم������ا ت���م���ث���ل���ه م�����ن ت�����راث

ال��م��ل��ك ي��اأم��ر ب��الإ���س��راع ف��ي اإط����الق ا���س��م ال�����س��ي��خ ي��و���س��ف ال�����س��دي��ق��ي ع��ل��ى ���س��ارع ب��ال��زلق

} جالة الملك خال لقاء رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد للتعايش واألمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بمجلس الشورى.

ال���م���ل���ك ي�����س��ت��ق��ب��ل وزي������ر ال����دول����ة ل���ل�������س���وؤون ال���خ���ارج���ي���ة ب��ج��م��ه��وري��ة ال��ه��ن��د

ج����ال����ت����ه ي�������ؤك������د: ال�����ع�����اق�����ات ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة ال����ه����ن����دي����ة ت����ق�����م ع����ل����ى اأ�����ش���������س ق�����ي����ة م�����ن ال�����ت�����اري�����خ ال���م�������ش���ت���رك

} جالة الملك خال استقبال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالهند.

} سمو الشيخ محمد بن مبارك خال استقبال السفير العماني.

الأح�د.. ف��تح ب�اب الت��ر�سيح لب�ع�ث��ات وق��ف ع��ي�سى ب�ن �س�لمان التعليم�ي

ف�وق فم�ا   %80 مع�دل  عل�ى  ال�ح�ا�س�ل��ين  الثانوي�ة  خريج�ي  اأم�ام  الخي�ري 
أكــــد ســمــو الــشــيــخ عــيــســى بـــن ســلــمــان 
أمــنــاء  رئــيــس مــجــلــس  آل خليفة  بــن حــمــد 
الخيري  التعليمي  سلمان  بن  عيسى  وقــف 
أن االســتــثــمــار فـــي الــشــبــاب الــبــحــريــنــي هو 
االستثمار الناجح؛ كونهم الثروة الحقيقية 
االعتماد عليه  يتم  الــذي  واألســاس  للوطن 
التنمية  أهـــداف  وتحقيق  ونمائه  بنائه  فــي 
ــل الـــمـــســـيـــرة الــتــنــمــويــة  ــي ظــ ــودة فــ ــنـــشـ ــمـ الـ
الــشــامــلــة بــقــيــادة حــضــرة صــاحــب الــجــالــة 
عاهل  آل خليفة  عــيــســى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
المملكة  يــعــود عــلــى  بــمــا  الــمــفــدى،  الـــبـــاد 

وأبنائها بالخير واالزدهار.
ــوه بـــمـــا تـــلـــقـــاه الـــمـــســـيـــرة  ــمــ وأشـــــــــاد ســ
دعــم  مــن  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  التعليمية 
ملك  الجالة  صاحب  حضرة  من  واهتمام 
الـــبـــاد الــمــفــدى، مــنــوهــًا بــمــتــابــعــة صــاحــب 

آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة 
التعليم  تــطــويــر  ــارات  مـــسـ لــكــل  الــمــســتــمــرة 
التطلعات  يحقق  بما  المملكة  في  والتعلم 

المنشودة.
التعليمية  بــالــجــهــود  ســمــوه  أشــــاد  كــمــا 
التي بذلت خال األوضاع االستثنائية التي 
كورونا  لجائحة  العالمي  االنــتــشــار  فرضها 
ــا مـــّكـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــد-19(، مـ ــيــ ــوفــ )كــ
بكل  التعامل  مــن  التعليمي  الصعيد  على 
تقديم  واستمرار  األوضـــاع،  تلك  مع  جــدارة 
المراحل  جميع  فــي  للطلبة  الــخــدمــات  كــل 

التعليمية.
إن وقف عيسى بن سلمان  وقــال سموه 
لــذكــرى  تــخــلــيــدًا  يــأتــي  الــخــيــري  التعليمي 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ عــيــســى بــن سلمان 

آل خليفة طيب اهلل ثراه، انطاًقا من رؤية 
حضرة صاحب الجالة ملك الباد المفدى 
يوسع  بما  الخيري  التعليمي  الــوقــف  لهذا 
ألبناء  إتاحته  ويسهل  العالي  التعليم  آفــاق 

البحرين.
وأشار سموه إلى ما تمثله البعثات التي 
التعليمي  سلمان  بــن  عيسى  وقــف  يقدمها 
عبر  البحريني  للشباب  دعــم  مــن  الــخــيــري 
التخصصات  كل  في  لهم  األمثل  االستثمار 
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا ســـوق الــعــمــل، والــعــمــل 
على تأهيله لانخراط في شتى المجاالت 
وبــنــاء  لــلــوطــن  خــدمــة  والــمــعــرفــيــة  العلمية 

نهضته وتقدمه.
ــــان فــتــح بــاب  ــاء ذلــــك بــمــنــاســبــة إعـ جــ
الوقف  بعثات  من  الثامنة  للدفعة  الترشح 
للعام األكاديمي 2021-2022م، بدءًا من يوم 

يوم  5 سبتمبر 2021م حتى  الموافق  األحد 
الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021م.

مـــن جــهــتــهــا، أوضـــحـــت الـــدكـــتـــورة منى 
بن  عيسى  وقــف  سر  أمين  البلوشي  محمد 
الترّشح  بــاب  أّن  الخيري  التعليمي  سلمان 
المرحلة  خريجي  للطلبة  مفتوحًا  سيكون 
الثانوية الحاصلين على معّدل 80% فما فوق 
للحصول على البعثات المقّدمة من الوقف 
األكاديمي  الــعــام  فــي  البكالوريوس  لــدراســة 
توافر  ضـــرورة  إلــى  باإلضافة  2021-2022م، 
الوقف،  لبعثات  بالترشح  الخاصة  الشروط 
الــطــالــب بحريني  يــكــون  أن  بينها  مــن  الــتــي 
الجنسية، وأال يكون قد مضى على حصوله 
ــن ســنــتــيــن،  عــلــى الــثــانــويــة الـــعـــامـــة أكـــثـــر مـ
الجامعة  فــي  القبول  متطلبات  يجتاز  وأن 

ومعايير الحصول على هذه البعثات.

وبإمكان الراغبين في التسجيل لبعثات 
الموجودة  الترشح  استمارة  تحميل  الوقف 
https://forms.office. اآلتــــي:  الــرابــط  فــي 

 QR ، أو مسح الباركود com/r/H0uhfZAVjc
Code  وملء االستمارة بالبيانات المطلوبة، 
عليها  المنصوص  الــوثــائــق  جميع  وإرســــال 
الــفــتــرة مـــن 5 سبتمبر  فـــي  فـــي االســـتـــمـــارة 
البريد  عبر  2021م،  سبتمبر   9 إلــى  2021م 

. edutrust@moe.gov.bh:اإللكتروني

} سمو الشيخ عيسى بن سلمان.

حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  بعث 
ــبـــاد الــمــفــدى  بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الـ
الرئيس نجوين شوان  إلى فخامــة  تهنئة  برقية 
فوك رئيس جمهوريـة فيتنام االشتراكيـة، وذلك 

بمناسبة ذكرى استقال باده.
وأعرب جالة الملك المفدى في البرقية عن 
أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة 
االشتراكية  فيتنام  جمهورية  ولشعب  والسعادة 

الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 

الوزراء برقية تهنئة إلى فخامــة الرئيس نجوين 
االشتراكية؛  فيتنام  رئيس جمهورية  شوان فوك 
وذلك بمناسبة ذكرى استقال باده أعرب سموه 
فــيــهــا عـــن أطــيــب تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه لـــه بــمــوفــور 
ولــشــعــب جــمــهــوريــة فيتنام  والـــســـعـــادة  الــصــحــة 
ــة الـــصـــديـــق بـــالـــمـــزيـــد مــــن الــتــقــدم  ــيـ ــراكـ ــتـ االشـ

واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد 
إلى  تهنئة مماثلة  برقية  الــوزراء  رئيس مجلس 
فيتنام  جمهورية  وزراء  رئــيــس  تشين  مينة  فــام 

االشتراكية.

يهنئان  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  وول����ي  ال��م��ل��ك 

ال���ق���ي���ادة ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ة ب����ذك����رى ال���س��ت��ق��الل



أكد أنور صالح بوحسن نائب رئيس جمعية الكلمة الطيبة رئيس اللجنة 
التطوعي،  للعمل  خليفة  آل  علي  بــن  عيسى  الشيخ  سمو  لجائزة  المنظمة 
الشيخ  سمو  جائزة  منح  بحفل  الخاصة  واالســتــعــدادات  االجتماعات  تواصل 
عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي في نسختها الحادية عشرة، والمقرر 
اقامته يوم األربعاء 15 سبتمبر 2012، مبيًنا أنه نظرا الى ظروف جائحة كورونا 
وامتثاال للقرارات واإلجراءات االحترازية التي أقرها فريق البحرين الوطني 
فإن الحفل سيقام افتراضيا عبر تقنية »االتصال عن ُبعد« من خالل برنامج 

.»Zoom«
خليفة  آل  علي  بــن  عيسى  الشيخ  سمو  جــائــزة  اهتمام  أن  بوحسن  وأكــد 
للعمل التطوعي في نسختها الحالية، وللعام الثاني، بتكريم الكوادر الوطنية 
مدى  يعكس   ،)19 )كوفيد  كورونا  لفيروس  التصدي  في  األمامية  بالصفوف 
قبل  الجائحة  ظهور  منذ  النبيلة  وعطاءاتهم  لتضحياتهم  الكبير  التقدير 

نحو عامين، والتي كان لها أثرها الكبير في نجاح جهود مملكة البحرين في 
مواجهة الجائحة وتقليل تداعياتها السلبية، كما سيتم كذلك تكريم عدد من 

الجهات الرسمية ذات االسهامات البارزة في التخفيف من تبعات الجائحة.
أداء مــؤســســي«، سيتم منحها  »أفــضــل  فــي فئتها  الــجــائــزة  أن  إلــى  وأشـــار 
إدارة  في  مشهوًدا  إنــجــاًزا  حققت  التي  البحرينية  الجمعيات  من  لمجموعة 
الــعــمــل الــتــطــوعــي والــحــوكــمــة الــداخــلــيــة، وذلـــك تــقــديــرا لــجــهــودهــا وتحفيزا 
لمواصلة مسيرة العمل التطوعي بذات الهمة والكفاءة، الفتا إلى ان اختيار 
الجهات الفائزة يتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

العمل  ووزارة  للجائزة  المنظمة  اللجنة  بين  القائم  بالتنسيق  وأشـــاد 
اقتراح واختيار أسماء األفراد  المشترك في  والتعاون  والتنمية االجتماعية، 
المكرمين  العام، مؤكدا أن عملية اختيار  التي سيتم تكريمها هذا  والجهات 

تتم وفق الشروط الخاصة بالجائزة. 
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محميد احملميد

أول السطر:
ارتفعت أسعار منتجات ألبان السعودية.. وتم نشر قرار وقف 
ســؤال:  فيها..  معين  مــرض  تفشي  بعد  الكينية  اللحوم  استيراد 
هل إدارة حماية المستهلك موجودة معنا على الخط؟؟ وهل من 
البدائل  لتوفير  المسائل  واستثمار  المستهلك،  لحماية  مبادرة 

والتوعية االستهالكية؟.. فقط مجرد تساؤل ال أكثر..!! 
للعلم فقط:

البحرينيون الموجودون في السفر حاليا يأملون أال يشملهم 
قرار زيادة مبلغ الفحص عند العودة من السفر، فالقرار صدر بعد 
والعائلة..  األسرة  والكثير منهم مسافر مع  قبله،  وليس  سفرهم 

فهل من تجاوب كريم؟
مبادرة ابتسامة.. »أطفالنا كالذهب«:

فــي الــعــام الــمــاضــي أعــلــن صــنــدوق الــزكــاة والــصــدقــات دعمه 
لمبادرة »ابتسامة«، التابعة لجمعية المستقبل الشبابية، والمعنية 
بــتــقــديــم الـــدعـــم الــنــفــســي واالجـــتـــمـــاعـــي لـــأطـــفـــال الــمــصــابــيــن 
بــالــســرطــان وأولـــيـــاء أمـــورهـــم، وذلــــك مـــن خـــالل إطــــالق مــشــروع 
»ابــتــســامــة أمــــل«، بــهــدف تغطية جــانــب مــن احــتــيــاجــات األطــفــال 

العالجية والدوائية والصحية.
منذ فترة طويلة وأنا أتابع نشاط جمعية المستقبل الشبابية 
وجهود األخ الفاضل صباح عبدالرحمن الزياني رئيس الجمعية، 
مع فريق عمل الجمعية، وكيف إنهم يواصلون الجهد واالجتهاد 
ولكنها  فــقــط،  للطفل  ابتسامة  ليست  ابــتــســامــة،  رســم  أجــل  مــن 
ابتسامة لأسرة والعائلة التي عانت وتألمت مما يواجهه طفلها 
فيه  تتعاظم  أن  يــجــب  ابــتــســامــة مجتمع  هــي  وكــذلــك  الــمــصــاب، 
المجتمعية  والخدمة  والعطاء  واالبتسامة،  والتفاؤل  األمل  روح 

اإلنسانية أيضا.
باألمس أعلنت مبادرة »ابتسامة« التابعة لجمعية المستقبل 
الشبابية إطالق النسخة الثامنة من حملتها التوعوية »أطفالنا 
كالذهب« بالتعاون مع عدد من الشركاء، بهدف نشر الوعي بمرض 

سرطان األطفال لدى المجتمع.
مع  يتزامن  العام  هــذا  كالذهب«  »أطفالنا  حملة  انطالق  إن 
األول مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر، وهــــو شــهــر الــتــوعــيــة بــمــرض ســرطــان 
المناسبة،  هــذه  مــع  العالم  دول  تتفاعل  وفيه  عالميا،  األطــفــال 
في  الحملة  هــذه  ويساند  كبيرة،  شعبية  مــشــاركــات  هناك  وتــكــون 
دول العالم المشاهير في كل مجال، لذلك أتمنى أن تنال حملة 
»أطفالنا كالذهب« شراكة مجتمعية وإعالمية بارزة، وأقترح على 
المشاركة  يود  لمن  ساخنا  خطا  تخصص  أن  المستقبل  جمعية 
االجتماعي  الــتــواصــل  حسابات  تعمل  أن  أتمنى  كما  والــتــواصــل، 
على نشر إعالن واحد مجانا على األقل عن الحملة، والمساهمة 
الــواجــب  مــن منطلق  وهـــذا  الــذهــب،  ابتسامة ألطفالنا  رســم  فــي 

االجتماعي على هذه المواقع، ونأمل مشاركتها وتفاعلها.
مالحظة واجبة:

مواعيد  أن  المواطنين،  بعض  إلينا  بعثها  مالحظة  تــكــررت 
إجــــراء فــحــص كـــورونـــا لــهــم تــكــون فــي أمــاكــن ومـــراكـــز بــعــيــدة عن 
سكنهم، مثال مواطن ساكن بالمحرق أو المنامة يطلب منه إجراء 
الفحص في مركز نادي راشد بالرفاع، وبالعكس.. فنرجو مراعاة 

ذلك مع بالغ الشكر والتقدير للجهود العظيمة والكريمة.
آخر السطر:

اإلعــالمــي الــقــديــر والــنــاشــط االجــتــمــاعــي واألســتــاذ الفاضل 
بـ »10 دنانير«  »خالد الخياط« يقترح تخصيص رقم هاتف نقال 
ويتم  فقط،  األمــن  لقسم  البالد،  في  العامة  الحدائق  في جميع 
زائر للحديقة  أي  الحديقة، بحيث يستطيع  أرجاء  نشره في كل 
االتــصــال بــه فــي حــال حــدوث أي طــارئ أو وجــود شكوى عاجلة.. 
وذلك بدال من إنفاق وصرف آالف المبالغ على أنظمة التواصل 
مــع األمــــن فــي هـــذه الـــحـــدائـــق.. ومــنــا إلـــى الــبــلــديــات مــع الشكر 

واالمتنان.

malmahmeed7@gmail.com

مبادرة ابت�سامة..

 »اأطفالنا كالذهب«

المحامي  بأعمال  القائم  الهزاع  أكد محمد خالد 
العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة انخفاض شكاوى 
ــاءة الــمــعــامــلــة الــتــي تــتــلــقــاهــا الـــوحـــدة،  ــ الــتــعــذيــب وإســ
ــواع مــن الــجــرائــم  ــ نــتــيــجــًة لــمــســاءلــة مــرتــكــبــي هـــذه األنـ
ثقة  وكسب  المساءلة،  ثقافة  وإشاعة  وتأديبيًا،  جنائيًا 
جانب  إلــى  الــوحــدة،  وحرفية  باستقاللية  المتقاضين 
تأمين الحماية للمجني عليهم والشهود وفقًا للقانون. 
األمانة  نظمتها  افتراضية  محاضرة  خــالل  ذلــك  جــاء 
العامة لمجلس الشورى ضمن برنامج الدعم البرلماني 
ألعــضــاء الــمــجــلــس بــعــنــوان »دور واخــتــصــاصــات وحــدة 
التحقيق الخاصة«، قدمها محمد خالد الهزاع القائم 
بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، 
ضد  المبذولة  وجهودها  الوحدة  أهــداف  إلــى  وتطرقت 
جرائم التعذيب وإساءة المعاملة وفقًا لقانون العقوبات 
الهزاع  وأوضح  المتبعة.  الدولية  والمعايير  البحريني، 

ــددا مــن الــشــكــاوى إلـــى المحاكم  أن الــوحــدة أحــالــت عـ
ــة  ــزت أخـــرى إلـــى الــجــهــات اإلداريــ الــجــنــائــيــة، فيما أوعــ
التخاذ الجزاءات اإلدارية، باعتبار أنها جرائم ال ترقى 
الــوحــدة  أن  مبينًا  الجنائية،  المحاكم  إلــى  إلحالتها 
ُيثار عبر وسائل اإلعــالم المختلفة  تهتم برصد كل ما 
بشأن أي ادعاءات تعذيب وإساءة معاملة، وتحرص على 
الــتــواصــل مــع األشــخــاص الــمــدعــيــن مــن أجـــل مباشرة 
التحقيق في األمــر. من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس 
بوحدة  االلكترونية  المحاضرة  المشاركون في  الشورى 
مستقلة  قضائية  جهة  باعتبارها  الــخــاصــة  التحقيق 
وتضم  المنطقة،  مستوى  على  نوعها  مــن  األولـــى  هــي 
مجموعة من المحققين والخبراء و6 شعب متخصصة، 
مثمنين الجهود المبذولة في مباشرة مختلف القضايا 

والشكاوى وفق مبادئ حقوق اإلنسان والشفافية.

المعامل��ة واإ�س��اءة  التعذي��ب  �س��كاوى  انخفا���ض 

ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��م�����س��اءل��ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة وال��ت��اأدي��ب��ي��ة

} رئيس وحدة التحقيق الخاصة خالل اللقاء.

حفل جائزة عي�سى بن علي للعمل التطوعي يقام 15 �سبتمبر

ــبـــال  ــتـــقـ اســــــتــــــعــــــداًدا السـ  
الــــــعــــــام الــــــــدراســــــــي الــــجــــديــــد 
من  ومــســاهــمــة   ،2022/2021
الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
ــيـــر جـــزء  اإلنـــســـانـــيـــة فــــي تـــوفـ
مـــن االحــتــيــاجــات الــمــدرســيــة 
لتمكنهم  المكفولين  للطلبة 
وشراء  احتياجاتهم  تلبية  من 
ــيــــة  ــمــــدرســ ــات الــ ــزمــ ــلــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
ــي الــــجــــديــــد،  ــ ــ ــدراسـ ــ ــلــــعــــام الـــ لــ
قــــامــــت الـــمـــؤســـســـة بــتــحــويــل 
قــيــمــة مــســتــلــزمــات الــحــقــيــبــة 
ــابـــات  ــي الـــحـــسـ ــ ــيــــة فـ الــــمــــدرســ
ــيـــع طــلــبــتــهــا  ــة لـــجـــمـ ــيـ ــكـ ــنـ ــبـ الـ
المنتظمين  مــن  المكفولين 

في المدارس. 
وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة صـــرح 
الــــدكــــتــــور مـــصـــطـــفـــى الــســيــد 
األمــــــيــــــن الــــــعــــــام لـــلـــمـــؤســـســـة 
اإلنسانية:  لأعمال  الملكية 
ــروع الـــحـــقـــيـــبـــة  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــأتـ ــ ــ »يـ
الـــدراســـيـــة ضــمــن مــشــروعــات 
تهتم  التي  التعليمية  الرعاية 
ــا فــي  ــ ــوًي ــنــ بـــهـــا الـــمـــؤســـســـة ســ
الجاللة  تــوجــيــه صــاحــب  ظــل 

الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة 
للمؤسسة  الــفــخــري  الــرئــيــس 
اإلنسانية،  لــأعــمــال  الملكية 
ــم الـــمـــســـتـــمـــر لــســمــو  ــ ــ ــدعـ ــ ــ والـ
ــمـــد آل  ــر بــــن حـ ــيـــخ نــــاصــ الـــشـ
الملك  جــاللــة  مــمــثــل  خليفة 
لــأعــامــال اإلنــســانــيــة وشــئــون 

ــلـــس  الــــــشــــــبــــــاب رئـــــــيـــــــس مـــجـ
األمــــنــــاء، لــمــســاعــدة أبــنــائــهــم 
الــطــلــبــة الــمــكــفــولــيــن لــتــوفــيــر 
ــة  ــيــ ــدرســ ــمــ ــم الــ ــهــ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ احــ
ومــــســــاعــــدتــــهــــم عــــلــــى تــلــقــي 
التعليم المتميز، وتوفير كافة 
السبل لتهيئة البيئة المناسبة 
التي تسهم في تشجيع الطلبة 
والتميز  التفوق  مواصلة  على 
ــًدا حـــرص  ــ ــؤكــ ــ الــــــــدراســــــــي«. مــ
ــى الــتــخــفــيــف  ــلـ ــة عـ ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ
ــات  ــروفـ ــمـــصـ عــــن جــــــزء مــــن الـ
عاتق  على  الملقاة  المدرسية 

األسر.
وهــــــنــــــأ جــــمــــيــــع الـــطـــلـــبـــة 
والـــطـــالـــبـــات بــمــنــاســبــة حــلــول 
الـــــعـــــام الـــــــدراســـــــي الــــجــــديــــد، 
والسداد  التوفيق  لهم  متمنًيا 
ــاح فـــــــي مـــــشـــــوارهـــــم  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــنـ ــ ــ والـ
الـــــدراســـــي، والـــســـعـــي لــلــتــفــوق 
ازدهــار  في  ليساهموا  والتميز 
ــن ورفـــــعـــــتـــــه، وتـــخـــطـــي  ــ ــوطــ ــ الــ
ــل مــواصــلــة  ــ الـــصـــعـــاب مــــن أجـ
الــنــجــاح والـــوصـــول لــأهــداف 

المنشودة.

قيمة  ت�����س��رف  الإن�����س��ان��ي��ة«   ل���أع��م��ال  »ال��م��ل��ك��ي��ة 

ال��ح��ق��ي��ب��ة ال���م���در����س���ي���ة ل��ل��ط��ل��ب��ة ال��م��ك��ف��ول��ي��ن 

} د. مصطفى السيد.

} أنور صالح بوحسن.

التطوع  ب��اب  فتح  تعلن  ال��دف��اع  ق��وة 

الحتياطية بالقوة  ل�لتحاق  للمدنيين 
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين فتح باب التطوع للمدنيين 
لاللتحاق بالقوة االحتياطية )الدفعة الثانية( استمرارًا للمرحلة األولى، 
والحرس  البحرين،  دفــاع  قــوة  فــي  والمتقاعدين  العاملين،  ألقـــارب  وذلــك 
بطلب  التقدم  في  الراغبين  على  لــذا  والمدنيين(،  )العسكريين  الوطني 
الــتــطــوع الــقــيــام بالتسجيل فــي الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي الــخــاص بــقــوة دفــاع 

https://www.bdf.bh :البحرين على الرابط اآلتي
على أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط اآلتية:

1. أن يكون بحريني الجنسية.
2. أال يقل عمره عن )18( عامًا، وال يزيد على )55( عامًا، ويستثنى من 
الحد األعلى للعمر الفنيون، واالختصاصيون، أو حسب متطلبات الواجب.
أو  أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جناية،   .3

جنحة مخلة بالشرف، أو األمانة.
االحتياطية،  القوة  في  العسكرية  للخدمة  صحيًا  الئقًا  يكون  أن   .4
ويــجــتــاز بــنــجــاح الــفــحــص الــطــبــي الــمــقــرر حــســب نــظــام الــلــجــان الطبية 

العسكرية في قوة دفاع البحرين.
5. أن يقدم طلبًا للتطوع على النموذج الخاص بالموقع اإللكتروني. 

واســتــقــراره  أمــنــه  على  والمحافظة  الــوطــن  حماية  فــي  المساهمة  إن 
وسالمة أراضيه هي واجب وطني مقدس وشرف للمواطنين، وقد نّظم قانون 
القوة االحتياطية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )5( لسنة 1987م، واألنظمة 
بالقوة  الخاصة  والواجبات  الحقوق  بمقتضاه جميع  الصادرة  والتعليمات 
االحتياطية باعتبارها قوة )رديفة( لقوة دفاع البحرين، كما تضمن المزايا 

واالستحقاقات المترتبة على ذلك.
وسيتم في )المرحلة األولى( االقتصار على فتح باب التطوع للمواطنين 
الوطني  والــحــرس  البحرين،  دفــاع  قــوة  أقــارب منتسبي  )الــذكــور( فقط من 
)المرحلة  فــي  سيتم  فيما  منهم،  والمتقاعدين  والمدنيين  العسكريين 
وإنــاث(،  )ذكــور  المجتمع من  لباقي فئات  التطوع  باب  إعــالن فتح  الثانية( 

وذلك بعد استكمال المرحلة األولى. 

ــاد رئــــيــــس الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة  ــ ــ أشـ
الصديقة  الــجــنــوبــيــة  كــوريــا  بــجــمــهــوريــة 
بـــــارك بــيــونــج ســـيـــوج، بــعــمــق الــعــالقــات 
الجنوبية  كوريا  جمهورية  بين  الوطيدة 
ومملكة البحرين، وما تشهده من اهتمام 
ــوري،  ــكــ ــيـــس الــ ــرئـ ــن فـــخـــامـــة الـ ودعــــــم مــ
ــمـــد بــن  ــلـــك حـ ــمـ وصــــاحــــب الـــجـــاللـــة الـ
المفدى،  البالد  آل خليفة عاهل  عيسى 
والجهود المشتركة لدعم األمن والسالم 

في المنطقة والعالم أجمع.
معربا عن تقديره واعتزازه بمشاركة 
مجلس  رئيسة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 
الجلسة  فــي  البحرين،  بمملكة  الــنــواب 

الــعــامــة لــلــبــرلــمــان الـــكـــوري صــبــاح أمــس 
مجلس  رئيسة  أول  باعتبارها  األربــعــاء، 
ــابـــي تــــشــــارك فــــي جـــلـــســـة الـــبـــرلـــمـــان  ــيـ نـ

الكوري.
جاء ذلك خالل حضور وفد مجلس 
الــــنــــواب الــــــذي يــــــزور جـــمـــهـــوريـــة كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة فــي زيــــارة بــرلــمــانــيــة رســمــيــة، 
ثنائية مشتركة،  اجتماعات  شهدت عقد 
التعاون  لــدعــم  تفاهم،  اتفاقية  وتوقيع 
الـــبـــرلـــمـــانـــي بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــيــن 
ــالـــدور  الـــصـــديـــقـــيـــن، كـــمـــا تــــم اإلشــــــــادة بـ
وجمهورية  البحرين  لمملكة  المحوري 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، إقــلــيــمــيــًا ودولـــيـــًا، ومــا 

ــازات وتـــجـــارب نــاجــحــة  ــجــ تــحــقــق مـــن إنــ
والصناعي  االقــتــصــادي  المستوى  على 
والـــتـــنـــمـــوي، وجـــهـــود فــاعــلــة فـــي مــجــال 

تعزيز األمن والسالم في المنطقة.
استثمار  أهمية  الجانبان  أكــد  وقــد 
مثل هذه الزيارات المتبادلة نحو تعزيز 
فــي مختلف  الــشــراكــات االســتــراتــيــجــيــة 
الــمــجــاالت لــخــلــق الــمــزيــد مـــن الــفــرص 
من  الــزيــارات  هــذه  تشكله  ومــا  النوعية، 
فرصة لالستفادة من الخبرات المتبادلة 
المجال  خاصة  المجاالت،  مختلف  في 
االستثماري  المجال  ودعــم  التشريعي، 
واالقتصادي، والتحول الرقمي والتقني.

رئي�سة مجل�ض النواب اأول رئي�سة مجل�ض عربي ت�سارك في جل�سة البرلمان الكوري 

} رئي�شة مجل�س النواب خالل الم�شاركة في جلسة البرلمان الكوري. 

تحت رعاية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني 
)ATDXT( وزير الخارجية، نظمت مجموعة أتدكست
تــعــاون مع  اتــفــاقــيــة  الــتــوقــيــع عــلــى  احــتــفــااًل بمناسبة 
مركز  إلطـــالق  العربية  االقــتــصــاديــة  الــوحــدة  مجلس 
تأسيسه في مملكة  تم  للبيئة  بيانات محلية صديقة 
الـــبـــحـــريـــن.. عــقــد أمــــس عــبــر االتــــصــــال االلــكــتــرونــي 

المرئي. 
االقتصادية  الــوحــدة  مجلس  عــن  االتفاقية  وقــع 
الــعــربــيــة الـــدكـــتـــور الــمــهــنــدس عــلــي مــحــمــد الـــخـــوري 
مــســتــشــار الــمــجــلــس، ووقــعــهــا عــن مــجــمــوعــة أتدكست 
السيد جي. إس مورثي الرئيس التنفيذي للمجموعة. 
وبهذه المناسبة، عبر وزير الخارجية عن اعتزازه 
مملكة  باختيار  أتدكست  مجموعة  لمبادرة  وتقديره 
الحيوية  بأهدافه  المركز  لهذا  مقًرا  لتكون  البحرين 
الــمــهــمــة، مــا يــبــرهــن عــلــى تميز الــبــيــئــة االســتــثــمــاريــة 
المختصة  الجهات  تــوفــره  ومــا  البحرين،  مملكة  فــي 
ــوال في  ــ األمــ ورؤوس  االســـتـــثـــمـــارات  بــجــذب  الــمــعــنــيــة 
تسهيالت  مــن  تقدمه  ومــا  ودعـــم  رعــايــة  مــن  المملكة 
عديدة للمستثمرين، معبًرا عن سروره بأن المجموعة 
تخطط لــتــحــويــل هـــذا الــمــركــز إلـــى مــقــر رئــيــســي لها 
ــات تــكــنــولــوجــيــة مــتــقــدمــة فـــي مــجــال  ــدمـ لــتــقــديــم خـ

الــتــحــول الــرقــمــي مــن أجـــل تــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات 
لشركائها في العديد من الدول العربية.

تحتل  البحرين  مملكة  أن  الخارجية  وزيــر   وأكــد 
الرقمي  التحول  مجال  في  ومتميًزا  متقدًما  موقًعا 
لتنفيذ  تخطط  وهـــي  ــــط،  األوسـ الــشــرق  منطقة  فــي 
الرؤية المستقبلية نحو االقتصاد الرقمي التي أكدها 
آل  بــن عيسى  الملك حمد  الــجــاللــة  حــضــرة صــاحــب 
االفتتاحية  كلمته  فــي  المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة 
الثاني من الفصل التشريعي الخامس  لدور االنعقاد 
أن جــاللــة  إلـــى  مــشــيــًرا  ــنــــواب،  والــ الـــشـــورى  لمجلسي 
ــبـــاشـــر الــحــكــومــة  ــلـــك الـــمـــفـــدى قــــد وجـــــه بـــــأن تـ الـــمـ
البحرين  لمملكة  تــؤمــن  شــامــلــة  وطــنــيــة  خــطــة  وضـــع 
االقتصاد  متطلبات  مــع  للتعامل  الكامل  االســتــعــداد 
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  وتوظيف  بتبني  الرقمي، 
وضع  من خالل  والخدمية،  اإلنتاجية  القطاعات  في 
وتشجيع  التقنية،  البنى  واستكمال  الالزمة،  األنظمة 
االستثمارات النوعية، لضمان االستفادة القصوى من 

مردود ذلك على اقتصادنا الوطني.
ــــد أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن، انـــطـــالًقـــا مـــن رؤيـــة   وأكـ
تسعى جاهدة من خالل   ،2030 االقتصادية  البحرين 
إلى  الخاص  والقطاع  العام  القطاعين  بين  التعاون 

ــى اقــتــصــاد قـــائـــم على  تــحــويــل اقــتــصــاد الــمــمــلــكــة إلــ
الــرقــمــي،  الــبــحــريــن  لمستقبل  تــمــهــيــًدا  التكنولوجيا 
الهيكلة  إعـــادة  إلــى  العالمي  االقتصاد  توجه  ظــل  فــي 

لتتماشى مع متطلبات التكنولوجيا السريعة، مشيًرا 
إلى أنه تم طرح العديد من المبادرات المتميزة الهادفة 

إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة. 

م��ج��ل�����ض ال����وح����دة الق���ت�������س���ادي���ة ال���ع���رب���ي���ة ي���وق���ع ات��ف��اق��ي��ة 
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} مجل�س الوحدة االقت�شادية خالل اللقاء عن بعد.
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ــدوره أكـــد الــدكــتــور محمد  ــ وبـ
مـــبـــارك جــمــعــة مــديــر عـــام شــئــون 
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  فـــــي  الـــــــمـــــــدارس 
التعليمية  العملية  أن  والتعليم 
ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ ــي الـــــــــمـــــــــدارس والـ ــ ــ فـ
وفق  والخاصة ستكون  الحكومية 
الــضــوئــيــة لمستوى  آلــيــة اإلشــــارة 
ــروس ومـــســـتـــويـــات  ــيــ ــفــ انـــتـــشـــار الــ
األلــوان التي تطبق في البحرين، 
ــدا جــــاهــــزيــــة الـــمـــؤســـســـات  ــ ــؤكــ ــ مــ
الــتــعــلــيــمــيــة الســـتـــقـــبـــال الــطــلــبــة 
وتــوفــيــر بــيــئــة آمـــنـــة خــــال الــيــوم 
المشترك  االلــتــزام  مــع  الــدراســي 
إدارات  بين  الصحية  باالحترازات 
المدارس وأولياء األمور والطلبة.

وقــــال الــمــديــر الـــعـــام لــشــؤون 
المدارس بوزارة التربية والتعليم، 
بــأنــه  ــارك جــمــعــة  ــبــ مــ مــحــمــد  د. 
ألــــف طـــالـــب في  انـــتـــظـــام 79  مـــع 
ــمــــدارس األســـبـــوع الـــقـــادم فقد  الــ
اإلجــراءات  الكثير من  تم تحديد 
آمنة  تعلمية  بيئة  توفير  لضمان 
إلى  تبدأ من ساعة وصولهم  لهم 
الــمــدرســة، ومـــن ثــم الــجــلــوس في 
فترة  الدراسي، وحتى في  الفصل 
ــروج من  ــخـ الــفــســحــة، ومــــن ثـــم الـ
بـــأن عمليات  الــمــدرســة، مــوضــحــا 
ــيـــف ســتــكــون  ــنـــظـ ــتـ الـــتـــعـــقـــيـــم والـ
مستمرة طوال اليوم الدراسي مع 
تــطــبــيــق الــفــحــص الــعــشــوائــي في 
يوفر  بما  التعليمية  المؤسسات 
الحماية الكافية للجميع وجرس 
اكـــتـــشـــاف أي حــــاالت  مــــع  إنــــــــذار 

لضمان سرعة التعامل معها..
جـــــاء ذلـــــك خـــــال الــمــؤتــمــر 
الــصــحــفــي الـــــذي عـــقـــده الــفــريــق 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
مركز  في  أمس  )كوفيد-19( ظهر 
ولــــــي الـــعـــهـــد لـــلـــبـــحـــوث الــطــبــيــة 
العسكري  بالمستشفى  والتدريب 
ــن آخـــــر مــســتــجــدات  لــلــحــديــث عــ
كـــورونـــا، حــيــث استعرض  فــيــروس 
ــق اإلجـــــــــــراءات الــمــتــعــلــقــة  ــريـ ــفـ الـ
بالعام الدراسي الجديد وفق آلية 
اإلشــــــارة الــضــوئــيــة، ومــســتــجــدات 
الــــقــــرارات والـــجـــرعـــة الــمــنــشــطــة، 
ــيـــة الـــتـــطـــعـــيـــمـــات ونـــتـــائـــج  ــلـ وفـــاعـ
ــا، وتــطــعــيــمــات  ــهــ ــولــ الــــــدراســــــة حــ
األطفال من الفئة العمرية 11-3 
عـــاًمـــا وأهــمــيــة مــواصــلــة االلـــتـــزام 

باإلجراءات االحترازية.
التعليمي  الــنــظــام  أن  ــال  ــ وقـ
ســـــيـــــكـــــون  وفــــــــق آلـــــيـــــة اإلشــــــــــارة 
ــار  ــشــ ــتــ ــوى انــ ــتــ ــســ ــمــ الــــضــــوئــــيــــة لــ
التعّلم  تطبيق  وسيتم  الــفــيــروس 
العمرية  الفئات  لجميع  ُبعد  عن 
ــي الــمــســتــوى األحــــمــــر، أمــــا في  فـ
واألصــفــر  البرتقالي  المستويات 
ــيــــار  ــتــــرك الــــخــ ــيــ واألخـــــــضـــــــر فــــســ
ألولياء األمور في حضور أبنائهم 
إلى المدارس أو تلقي التعليم عن 
الحضور  نسبة  بأن  ُبعد، موضحا 

من   %30 يتجاوز  ال  بما  ستكون 
الطاقة االستيعابية في المستوى 
المستوى  فــي  و%50  الــبــرتــقــالــي 
تــطــبــيــق  يـــتـــم  أن  عـــلـــى  األصــــفــــر، 
ــد االجـــتـــمـــاعـــي  ــاعـ ــبـ ــتـ مـــعـــايـــيـــر الـ
بين  مــا  واحـــد  متر  بــتــرك مسافة 
كـــــل طــــالــــب واآلخـــــــــر فـــــي هـــذيـــن 
نسبة  فيما ستكون  المستويين، 
الــذيــن  للطلبة   %100 الــحــضــور 
أمــورهــم حضورهم  أولــيــاء  اخــتــار 
إلــــــى الــــــمــــــدارس فـــــي الـــمـــســـتـــوى 
تطبيق  يــتــم  أن  عــلــى  ــر،  ــضــ األخــ
معايير التباعد االجتماعي بترك 
مـــســـافـــة نـــصـــف مـــتـــر مــــا بـــيـــن كــل 

طالب واآلخر.
وأشــــــــــــار مـــــديـــــر عــــــــام شـــئـــون 
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  فـــــي  الـــــــمـــــــدارس 
ــه فــيــمــا يخص  ــى أنــ والــتــعــلــيــم إلــ
ــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــئــ ــيــ ــهــ ــور الــ ــ ــضـ ــ حـ
واإلداريـــــــــــة بـــالـــقـــطـــاع الــحــكــومــي 
الوزارة  سيكون بحسب احتياجات 
آلية  مستويات  مــن  مستوى  لكل 
سيترك  بينما  الضوئية،  اإلشـــارة 
ــاع الـــخـــاص  ــطــ ــقــ ــي الــ ــ ــار فـ ــيــ ــخــ الــ
والــمــؤســســات  ــمــــدارس  الــ إلدارات 

بحسب ما يرونه مناسبًا.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم 
أصدرت دليل العودة إلى المدارس 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة حــيــث  ــسـ ــؤسـ ــمـ والـ
والتعليمات  ــادات  ــ اإلرشــ يتضمن 
ــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى صــحــة  ــامــ ــهــ الــ
منتسبي  وجميع  الطلبة  وسامة 
الــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة فـــي ظل 
الـــظـــرف االســتــثــنــائــي لــلــفــيــروس، 
مشددًا على أنه مع العام الدراسي 
فــي  ــعــــزم  الــ ــدد  نـــجـ  ،2022-2021
الجميع لمواصلة ما تم تحقيقه 
اآلمنة  للمستويات  الــوصــول  مــن 
حفاًظا على صحة أبنائنا متمنين 
لــهــم عــاًمــا دراســـًيـــا مــوفــًقــا وآمــًنــا. 
ذوي  مــن  بالطلبة  يتعلق   وفيما 
الــهــمــم واالحــتــيــاجــات الــخــاصــة ، 
قـــال مــديــر عـــام شــــؤون الــمــدارس 
إن هناك قسما خاصا في الدليل 
للتعامل مع  والتوعوي  اإلرشادي 
هـــؤالء الــطــلــبــة، وهــنــاك إرشــــادات 
تــتــعــلــق بـــغـــرف الــلــعــب والـــدراســـة 
حالة  كل  مع  التعامل  ويتم  لهم، 
الـــغـــرف  أن  ــدا  ــؤكــ مــ  ، ــدة  ــ حـ عـــلـــى 
الــــــدراســــــيــــــة لــــــن تـــــكـــــون مــغــلــقــة 
الــفــصــول  جــمــيــع  وأن  لـــســـاعـــات 
مـــــزودة بــنــظــام الــتــهــويــة، ويــمــكــن 
من  الطبيعية  التهوية  استخدام 
والنوافذ، وال  األبــواب  خال فتح 
داعــــــي  لــلــخــوف مـــن الـــبـــقـــاء في 
ــة  لـــســـاعـــات،  ــيــ ــدراســ الـــفـــصـــول الــ
التعليمية  العملية  بــأن  موضحا 
الــتــمــدرس  هـــي حـــق وأن ســـاعـــات 
الدراسي  العام  بنهاية  المطلوبة 
يجب أن تكون وفق القدر الكافي 

لانتقال للمستوى التالي.
الــدكــتــورة مريم  فــيــمــا أكــــدت 

ــري الــــوكــــيــــل الـــمـــســـاعـــد  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ الـ
بـــــوزارة الصحة  الــعــامــة  لــلــصــحــة 
عــضــو الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي 
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا على 
اإلجــراءات  بكافة  االلتزام  ضرورة 
تـــنـــدرج تحت  الـــتـــي  ــة  ــرازيــ ــتــ االحــ
ــر، وخـــاصـــة  ــ ــضــ ــ الـــمـــســـتـــوى األخــ
العام  ببدء  المتعلقة  اإلجـــراءات 
لضمان  وذلــك  الجديد  الــدراســي 
عــــــــودة آمــــنــــة ألبـــنـــائـــنـــا الــطــلــبــة 
والتعليمية،  ــة  ــ اإلداريــ والــهــيــئــات 
مشيرة إلى أنه ومع تطعيم %80 
عاًما   40 العمر  من  البالغين  من 
ــوق بــالــجــرعــة الــمــنــشــطــة،  فــمــا فــ
»فـــنـــود تــقــديــم الــشــكــر والــتــقــديــر 
للجميع على ما أظهروه من وعي 
أنفسهم  تجاه  وطنية  ومسؤولية 

ومحيطهم«. 
وأكـــــــــــــــــدت أنـــــــــــه »مـــــــــــن أجــــــل 
ــلـــى مــــا تـــحـــقـــق مــن  الــــحــــفــــاظ عـ
تــقــدم ومــكــتــســبــات فـــي الــتــصــدي 
أثبتته  مــا  جــانــب  إلــى  للجائحة، 
فاعلية  مــن  المنشطة  الــجــرعــات 
أفراد  وحماية  المناعة  تعزيز  في 
اإلصابة  تداعيات  مــن  المجتمع 
ــيــــروس، نــــدعــــو جـــمـــيـــع مــن  ــالــــفــ بــ
ــروط الــجــرعــة  تــنــطــبــق عــلــيــهــم شــ
للتسجيل  لــلــمــبــادرة  الــمــنــشــطــة 
ألخــــــــذهــــــــا«، وأشـــــــــــــارت إلــــــــى أنــــه 
ــيـــل  ــســـجـ ــتـ ــيــــع الـ ــلــــجــــمــ يــــمــــكــــن لــ
ألخـــــذ الـــجـــرعـــة الــمــنــشــطــة مــن 
خــــال تــطــبــيــق »مــجــتــمــع واعــــي« 
www. اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  أو 
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ـــاون الــجــمــيــع  ــعـ ــتــ ــه بــ ــ ــ مـــــؤكـــــدة أنـ
سنواصل مًعا السير نحو القضاء 
عــلــى الــفــيــروس والــتــعــافــي الــتــام 

منه.
المقدم  أكــد  أخــرى  مــن جهة 
طبيب مناف القحطاني استشاري 
بالمستشفى  المعدية  األمـــراض 
الوطني  الفريق  عضو  العسكري 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
التطرق  تم  ما  على  )كوفيد-19( 
إلــيــه مــســبــقــا بــشــأن أهــمــيــة أخــذ 
ــة الــمــنــشــطــة إلســهــامــهــا  الـــجـــرعـ
فـــي تــعــزيــز تــحــصــيــن الــمــجــتــمــع، 
التي  الـــدراســـة  مستعرضًا نتائج 
الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  بها  قــام 
كولومبيا  جــامــعــة  مـــع  بــالــتــعــاون 
وُنـــــشـــــرت فــــي الــــمــــوقــــع الــبــحــثــي 
والــتــي   )research square(
تعد األولى عالميًا حيث خلصت 
المضادة  التطعيمات  إلى فاعلية 
ــراحـــل  ــيـــروس فــــي جـــمـــيـــع مـ ــفـ ــلـ لـ
مع  حتى  الجائحة  مــع  التعامل 

وجود المتحور »دلتا«.
أن  الــــقــــحــــطــــانــــي  وأضـــــــــــــاف 
فاعلية  بينت  الوطنية  المؤشرات 
ــات فــــــي الـــــحـــــد مــن  ــمــ ــيــ ــعــ ــتــــطــ الــ
الخطيرة  بالمضاعفات  اإلصابة 
الــفــيــروس،  عــن  الناجمة  والــوفــاة 

مــن   %79 أن  أظــــــهــــــرت  حــــيــــث 
الـــوفـــيـــات فـــي شــهــر يــونــيــو 2021 
ــي  لـــــم يــــــأخــــــذوا الـــتـــطـــعـــيـــم، وهــ
فيها سالة  انتشرت  التي  الفترة 
المتحور »دلتا«. ودعا المواطنين 
والــمــقــيــمــيــن لــمــواصــلــة اإلقـــبـــال 
على التطعيم والجرعة المنشطة 
منه لتعزيز النتائج التي تحققت 
فــي هـــذه الــمــرحــلــة مــن التصدي 

لفيروس كورونا.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل أكـــدت 
ــان  ــمـ ــلـ ــسـ ــة الـ ــلـ ــيـ ــمـ الــــــدكــــــتــــــورة جـ
اســـتـــشـــاريـــة األمـــــــراض الــمــعــديــة 
واألمـــــــــراض الــبــاطــنــيــة بــمــجــمــع 
الفريق  عضو  الطبي  السلمانية 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
انخفاض  أن  )كوفيد-19(،  كورونا 
وعدد  الفيروس،  انتشار  معدالت 
أو  الــمــركــزة  العناية  فــي  الــحــاالت 
وانــخــفــاض  الــعــاج،  تتلقى  الــتــي 
المرحلة  خـــال  الــوفــيــات  أعــــداد 
الــتــغــلــب على  يــعــنــي  الــحــالــيــة ال 
الفيروس، وهنا وجب التحذير من 
»األمان الكاذب« والذي يتم خاله 
باإلجراءات،  االلتزام  في  التهاون 
وعدم اإلقبال على أخذ التطعيم 

والجرعة المنشطة.
ــايـــة  )حـــمـ أن  إلــــــى  وأشـــــــــــارت 
والــتــزام( هو شعارنا الــذي نــردده؛ 
ــة تـــــأتـــــي مــــــن خــــال  ــايــ ــمــ ــحــ ــالــ فــ
ــة الــمــنــشــطــة  ــرعـ الــتــطــعــيــم والـــجـ
مــــنــــه وااللـــــــــتـــــــــزام بــــــــاإلجــــــــراءات 
االحـــتـــرازيـــة هـــو طــريــق الــنــجــاح، 
ونـــجـــدد الــتــأكــيــد عــلــى ذلــــك من 
الحقيقي،  لألمان  االنتقال  أجل 
بدأت  البحرين  مملكة  أن  مؤكدة 
البالغة  العمرية  الفئة  بتطعيم 
مــمــن  ــًا  عــــامــ  11  -  3 الـــعـــمـــر  مــــن 
ــعــــف الـــمـــنـــاعـــة  يــــعــــانــــون مـــــن ضــ
هناك  وكــان  )سينوفارم(  بتطعيم 
أولياء األمور، كما كان  تعاون من 
العمرية  الفئة  مــن  إقــبــال  هــنــاك 
مــن 12 إلــى 17 عــامــًا ألخــذ أحد 
»فايزر  أو  التطعيمين »سينوفارم« 
الفئة  لهذه  المتاحين  -بيونتك« 

العمرية.
وحثت السلمان جميع أولياء 
لتسجيل  الـــمـــبـــادرة  عــلــى  ــور  ــ األمـ
أطفالهم ألخذ التطعيم المضاد 
لفيروس كورونا، من أجل الحفاظ 
عـــلـــى صــحــتــهــم وســـامـــتـــهـــم بــمــا 
يسهم في اكتسابهم المناعة ضد 
الحماية  وتأمين  كــورونــا  فــيــروس 
والوقاية لهم ، مشددة على ضرورة 
االلتزام بكافة اإلجراءات المعلن 
عــنــهــا الــمــتــعــلــقــة بـــعـــودة أبــنــائــنــا 
الطلبة إلى المدارس والمؤسسات 
التعليمية بما يسهم في الحفاظ 
التأكيد  مــجــددة  سامتهم،  على 
المجتمعي  الوعي  مواصلة  على 
والوصول  الجائحة  على  للتغلب 

إلى الهدف المنشود.

الفريق الوطني للت�صدي لفيرو�س كورونا يعلن: 

الجمعة غ���د  م���ن  ب����دءا  الأخ�����ض��ر  ال��م�����ض��ت��وى  اإل����ى  الن��ت��ق��ال 
اآمنة للجميع بالعام الدرا�صي الجديد االلتزام باالإجراءات االحترازية ل�صمان عودة 

د. محم�د مب�ارك: تعقي�م م�ض�تمر وفحو�ض�ات ع�ض�وائية عل�ى م�دار الي�وم الدرا�ض�ي

} جانب من الموؤتمر ال�صحفي للفريق الوطني للت�صدي لفيرو�س كورونا.

كتبت فاطمة علي:
لفيروس  للتصدي  الوطني  الفريق  أعلن 
إلـــى المستوى  )كـــوفـــيـــد-19( االنــتــقــال  كـــورونـــا 
األخضر وفقًا آللية اإلشارة الضوئية لمستوى 
انتشار فيروس كورونا بدًءا من يوم غد الجمعة 
تقييم  وذلك بحسب  3 سبتمبر 2021  الموافق 
من  الجديدة  القائمة  الحاالت  نسبة  متوسط 
إجمالي الفحوصات للمرحلة الحالية، مشيرًا 
ــتـــزام بــــاإلجــــراءات االحـــتـــرازيـــة في  إلـــى أن االلـ
كــل مــســتــويــات آلــيــة »اإلشـــــارة الــضــوئــيــة« وأخــذ 
الفارق  يشكان  والجرعة المنشطة  التطعيم 
وهما  الفيروس،  مع  التعامل  مراحل  كافة  في 
الداعمان لكافة الجهود الوطنية المبذولة في 

هذا الجانب.

وأكد الفريق أن مملكة البحرين من ضمن 
المراكز الثاث األولى عالميا من حيث تطعيم 
ســكــانــهــا بــالــلــقــاح الـــمـــضـــاد لـــفـــيـــروس »كــوفــيــد 
المؤهلين  أفــرادهــا   من   %91 تلقى  19« حيث 
بينما  الــلــقــاح  مــن  األولــــى  الــجــرعــة  للتطعيم 
ومن  أنــه  مــؤكــدا  تطعيم،  جرعتي   %87 تلقى 
خـــال تطبيق ســيــاســة اإلقــنــاع ولــيــس اإلجــبــار 
أفــراد  ألخــذ التطعيم ثبت مــدى وعــي والــتــزام 
ومقيمين،  مواطنين  من  البحريني  المجتمع 
كبيرا  شــوطــا  قطعت  المملكة  ان  إلـــى  مــشــيــرا 
فــي هـــذا الــجــانــب مــن حــيــث تــقــديــم اللقاحات 
إضــافــة  ومــجــانــي،  اخــتــيــاري  بشكل  المختلفة 
على  لــاطــاع  دراســــة محلية  أول  إجــــراء  إلـــى 
فعالية اللقاحات ومدى الحاجة الى الجرعات 

المنشطة للوصول للمناعة المجتمعية.
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أيـــــدت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
الـــعـــلـــيـــا الـــجـــنـــائـــيـــة بــــــــراءة رجـــل 
أعمال بحريني وشركة نجله من 
ــدرت بــــ100  ــوال قــ ــ تــهــمــة غــســل أمـ
أن  سبق  إذ  بحريني،  ديــنــار  ألــف 
قضت محكمة أول درجة بالبراءة 
الحجز  بــرفــع  المحكمة  ــرت  وأمــ
ــفـــروض عــلــى ذمــــة الــقــضــيــة  ــمـ الـ
رجل  وأرصـــدة  بــأمــوال  والمتعلق 
األعمال والشركة، حيث استأنفت 
النيابة على الحكم امام محكمة 
بتأييد  قــضــت  الــتــي  االســتــئــنــاف 

حكم أول درجة.
بــه بحريني  بــالغ تقدم  وكــان 
ضـــد الــمــتــهــم أفـــــاد بــــأن األخــيــر 
استلم منه 100 ألف دينار بغرض 
ــي شــركــاتــه  اســـتـــثـــمـــار الـــمـــبـــلـــغ فــ
ــبـــة %10  نـــسـ تـــســـلـــيـــمـــه  مـــقـــابـــل 
المستثمر،  المبلغ  على  إضافية 
المقررة  الفترة  بعد مرور  أنه  إال 
الــمــتــفــق عــلــيــهــا الســـتـــالم الــربــح 
مـــاطـــل الــمــتــهــم فـــي رد الــمــبــلــغ، 
أمانة  خيانة  جنحة  ضــده  ــام  وأقـ
وصـــــدر ضــــده حــكــم بــالــحــبــس 6 
أشــهــر مــع وقـــف الــتــنــفــيــذ. وعلى 
أثر الواقعة بدأت التحريات حول 

قيامه بعدة عمليات لغسل أموال.
ــات بــــأن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وأفــــــــــــــادت الـ
المتهم يقوم بالنصب واالحتيال 
وجمع األمــوال بقصد اختالسها 
وإجــــــــــراء عــــــدة عـــمـــلـــيـــات بــنــكــيــة 
تــتــعــلــق بــحــســابــات الــشــركــة الــتــي 
ملكيتها  بنقل  وقـــام  ملكه  كــانــت 
إلى نجله، باإلضافة إلى حسابات 
أســــرتــــه بــــغــــرض إخــــفــــاء مــصــدر 
ــلـــك األمــــــــــوال إلضــــفــــاء طــابــع  تـ
الــشــرعــيــة عــلــيــهــا، فــيــمــا اعــتــرف 

الــمــتــهــم بــاســتــالم الــمــبــلــغ ولــكــن 
غسل  تهمة  ونفى  الــقــرض،  بنية 

األموال.
المتهم  إلــى  النيابة  أســنــدت 
مــن 2018  الفترة  فــي غضون  أنــه 
مملكة  أمـــن  بـــدائـــرة   2020 حــتــى 
الــبــحــريــن ارتـــكـــب جــريــمــة غسل 
عــلــيــهــا بطريق  مــتــحــصــل  ــوال  ــ أمـ
غــيــر مــشــروع مــن جــريــمــة خيانة 
ــــن شـــأنـــه  األمـــــانـــــة عـــلـــى نـــحـــو مـ
ــان ذلــك  إظـــهـــار مــشــروعــيــتــهــا، وكــ

ديــنــار  ألـــف   100 مبلغ  تلقى  بـــأن 
من المجني عليه بنية اختالسه 
وتـــضـــيـــيـــعـــه عـــلـــى مـــالـــكـــه حــيــث 
ــن الـــتـــحـــويـــالت  ــ أجـــــــرى عـــــــددا مـ
الــشــركــة  بــواســطــه  عــلــيــه  البنكية 
إخفاء  بــغــرض  الــثــانــي(  )المتهم 
طــبــيــعــة عـــائـــد تـــلـــك الــجــريــمــة، 
ــى الـــشـــركـــة حــال  ــنـــدت إلــ كــمــا أسـ
االعتبارية  األشخاص  من  كونها 
والــمــرخــص لــهــا مــبــاشــرة نشاط 
تجاري والمدارة من قبل المتهم 
بواسطتها  ارتــكــبــت  بــأنــهــا  األول 
جرائم غسل األموال المتحصلة 
بــطــريــق غــيــر مـــشـــروع والــمــبــيــنــة 
ترتب  نحو  اإلحالة على  أمر  من 
أموال  ارتكاب جريمة غسل  عليه 
ـــ100 ألـــف ديــنــار. وخــالل  ــدرت بــ قـ
أول  محكمة  أمـــام  القضية  نظر 
المحكمة  هيئة  استمعت  درجـــة 
إلـــــى شـــهـــود الــــواقــــعــــة ســــــواء فــي 
المتهم  ــاع  ــ ودفـ والــنــفــي  االثـــبـــات 
الذي قدم ما يفيد بسداد المتهم 
جزءا من المبلغ في ملف قضية 
ــانـــة األمــــــانــــــة.. حـــيـــث قــالــت  ــيـ خـ
ــه يـــشـــتـــرط لــقــيــام  ــ الــمــحــكــمــة إنـ
يقوم  أن  األمـــــوال  غــســل  جــريــمــة 

مصدر  أن  إظــهــار  بقصد  المتهم 
الجريمة  حصيلة  األمــــوال  تلك 
بــمــا يستوجب  مــشــروع  االصــلــيــة 
ــر الـــقـــصـــد الـــجـــنـــائـــي لـــدى  ــوافــ تــ
الـــواقـــع على  فــعــلــه  وأن  الــمــتــهــم، 
الجريمة  مــن  المتحصل  الــمــال 
إخــفــاء مــصــدره  االصــلــيــة بقصد 
أن  وأضــافــت  طبيعته.  تــمــويــه  أو 
تــوافــر  يــفــيــد  مــمــا  خــلــت  األوراق 
المتهمين  لدى  الجنائي  القصد 
من  الــغــرض  أن  فــي  تتشكك  كما 
الــمــعــامــالت والـــتـــحـــويـــالت الــتــي 
كان إخفاء  المتهم األول  أجراها 
ــلـــك األمـــــــــوال وتــغــيــيــر  مــــصــــدر تـ
او  مصدرها  إخــفــاء  او  حقيقتها 
أي فــعــل اخــــر مـــن شـــأنـــه إظــهــار 
ــوال مــشــروع  أن مــصــدر تــلــك األمــ
عــلــى خــــالف الــحــقــيــقــة، مــؤكــدة 
على  تبنى  الجنائية  االحــكــام  ان 
الجزم واليقين وليس على الظن 
ــاب  ــبـ ــهــــذه األسـ واالحــــتــــمــــال.. ولــ
األول  الــمــتــهــم  بــــبــــراءة  حــكــمــت 
الـــثـــانـــي مما  ــة الــمــتــهــم  ــركـ ــشـ والـ
أســنــد إلــيــهــمــا مــن اتـــهـــام، وأمـــرت 
برفع الحجز المفروض على ذمة 

القضية من حساباتهما.

ت���اأي���ي���د ب�������ر�ءة رج�����ل �أع����م����ال و����ش���رك���ت���ه م��ن 

غ�����ش��ل �أم��������و�ل ق������درت ب��������100 �أل������ف دي���ن���ار

أمــــرت الــنــيــابــة الــعــامــة بــحــبــس قــائــد شاحنة 
تسبب في حــادث مــروري أدى إلى وفــاة 5 آسيويين 
إذ تبين من التحقيقات أن المتهم كان يقود تحت 

تأثير المسكرات.
إلى  وأشـــار  الــمــرور..  نيابة  رئيس  بذلك  صــرح 
العامة  اإلدارة  من  بالغا  تلقت  العامة  النيابة  أن 
إلـــى وفــاة  ــادث مــــروري بليغ أدى  لــلــمــرور بــوقــوع حـ
بتاريخ  اآلســيــويــة  الجنسية  مــن  أشــخــاص  خمسة 
إلى  الــحــادث  تفاصيل  تشير  حيث  2021/8/23م، 
أن المتهم كان يقود شاحنة لنقل البضائع باتجاه 
مــيــنــاء ســلــمــان وهـــو تــحــت تــأثــيــر الــســكــر، مـــا أدى 
انفجار  بعد  الشاحنة  على  السيطرة  فقدانه  إلــى 

أحد اإلطارات وانحراف الشاحنة ودخولها المسار 
الــمــعــاكــس حــيــث صــــادف قــــدوم مــركــبــة خــاصــة في 
مــســارهــا الــصــحــيــح بــهــا خــمــســة أشـــخـــاص، فــوقــع 
ــا أدى إلــــى انـــشـــطـــارهـــا وتــرتــب  االصــــطــــدام بــهــا مـ
كانوا  الــذيــن  األشــخــاص  الخمسة  وفــاة  ذلــك  على 

بالمركبة وإصابة المتهم.
الـــعـــامـــة  ــنـــيـــابـــة  الـ ــرت  ــ ــ أجـ الــــبــــالغ  ورود  ــور  ــ ــ وفـ
العالج  تلقيه  بعد  المتهم  واستجوبت  تحقيقاتها 
اتــهــام، وأمــرت بحبسه  إليه من  أقــر بما نسب  وقــد 
أدلة  من  توافر  ما  وإزاء  الفنية.  التقارير  وطلبت 
إلى  محبوسا  بإحالته  النيابة  أمــرت  المتهم،  ضد 

المحاكمة الجنائية.

�أ���ش��خ��ا���ص   5 وف����اة  ف��ي  �لمت�شبب  ح��ب�����ص 

�إث�����ر ح�����ادث م������روري ب��م��ي��ن��اء ���ش��ل��م��ان

كتب: محمد القصاص 
لــــــجــــــأ مــــــــواطــــــــنــــــــون إلــــــى 
مــنــصــات )الــســوشــيــال مــيــديــا( 
إنــهــاء مــعــانــاتــهــم مع  فــي  طلبا 
بــاإلدارة  المركبات  أزمــة فحص 
ــرور، وتــــــداولــــــوا  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ الــــعــــامــــة لـ
ــورة  ــمـــصـ ــو الـ ــيـــديـ ــفـ ــاطـــع الـ ــقـ مـ
الـــتـــي تـــّبـــيـــن اصــطــفــافــهــم فــي 
طابور المركبات منذ )الغبشة( 
طلًبا  الــنــهــار-  بــــزوغ  قــبــل  -أي 
فــــي الـــلـــحـــاق بـــفـــرصـــة فــحــص 

مركباتهم. 
ومــــن جـــانـــب آخــــر طــالــبــت 
العامة  اإلدارة  المنشآت  بعض 
للمرور بإنهاء مشكلة االزدحام 
الخفيفة  المركبات  فحص  في 
إلى  طابورها  الممتد  والثقيلة 
ــارع الـــعـــام مــؤمــلــة الــنــظــر  ــشــ الــ
فـــي فــحــوى الــمــشــكــلــة والــعــمــل 
ــلـــهـــا مـــشـــيـــرة إلــــــى أن  عـــلـــى حـ
فـــتـــح مــــراكــــز الـــفـــحـــص الــفــنــي 
الـــخـــاصـــة لــــم يـــحـــل الــمــشــكــلــة 
بــالــنــســبــة لــلــمــركــبــات الــثــقــيــلــة 
وخـــاصـــة الـــذيـــن يــمــلــكــون أكــثــر 
رسوم  ارتــفــاع  بسبب  مركبة  من 

وقت  تمديد  مقترحة  الفحص 
فترة  حتى  للمركبات  الفحص 
ــادة  ــ الـــمـــســـاء والـــعـــمـــل عـــلـــى إعـ
في  الثقيلة  الــمــركــبــات  فــحــص 

والـــمـــبـــادرة بفتح  الــســبــت  ــوم  يــ
المركز الجديد في المحافظة 
الجنوبية جنوب )ألبا( بمنطقة 

عسكر.

م���و�ط���ن���ون و�أ����ش���ح���اب م��ن�����ش��اآت ي��ط��ال��ب��ون 

ب���اإن���ه���اء �أزم�����ة �ل��ف��ح�����ص �ل��ف��ن��ي ل��ل��م��رك��ب��ات

} ازدحام مروري امام مراكز فح�ص ال�سيارات.

أخذت المحكمة الكبرى الجنائية ثالثة طالب، بينهم 
بالرأفة وعاقبت كال  ثانوية،  طالبان جامعيان وآخر خريج 
لمدة  العقوبة  تنفيذ  وقــف  مــع  سنة  مــدة  بالحبس  منهم 
وجه  أن  بعد  نهائيا  الحكم  صــيــرورة  تــاريــخ  مــن  ســنــوات   3
وذلــك  بــالــضــرب،  عليه  واالعــتــداء  تهم خطف طفل  إليهم 
بعد الكشف عن الواقعة عبر مقطع مصور لهم أثناء إرغام 
المجني عليه ركوب سيارتهم إذ تم تداوله بشكل كبير على 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وقـــد تــبــيــن الحــقــا أن سبب 
بالضرب  عاما  الـــ13  صاحب  عليه  المجني  تعدي  الواقعة 
على شقيق أحد المتهمين خالل لعب الكرة، حيث أشارت 
وبسبب خالف  الــواقــعــة  لــظــروف  نــظــرا  أنــه  إلــى  المحكمة 
بسيط بين أهل قرية واحدة ومع تنازل والدة المجني عليه 

فإنها تأخذ المتهمين بالرأفة.
إلى  وأشــارت  عنهم  ترافعت  المتهمين  محامية  وكانت 
أن الواقعة برمتها ال تعدو كونها »لعب عيال« تم التراضي 

االعتداء  واقعة  وخاصة  المتهمين  بين  عنه  نتج  ما  بشأن 
بالضرب.. وأشارت إلى أن المتهمين أخطأوا بالفعل حين 
الوقت  القانون ولكنها في نفس  الخروج عن مسلك  قرروا 
أكدت أن المتهمين ليسوا من أصحاب االسبقيات.. والواقعة 
إلى  باإلضافة  الشرطة  التي تدخل مراكز  لهم  األولــى  هي 
كونهم طالبا جامعيين، واألخير أنهى دراسته في الثانوية 
العامة مؤخرا، موضحة أنهم ارتكبوا الواقعة لكون المجني 

عليه دائم التعدي على شقيق أحدهم. 
التواصل  مــواقــع  على  تــداولــه  تــم  فيديو  مقطع  وكـــان 
سيارة،  دخــول  على  طفل  بإرغام  يقومون  أشخاص  لثالثة 
مركز  من  بالغ  في  التحقيقات  العامة  النيابة  باشرت  وقد 
شــرطــة ســتــرة مـــفـــاده أن مـــا حــصــل كـــان إثـــر خـــالف نشب 
المجني  عمر  فــي  هــو  -الـــذي  المتهمين  أحــد  شقيق  بين 
عليه- والمجني عليه وقد تطور إلى قيام المتهمين بأخذ 
الطفل وتوجهوا به بالقرب من منزلهم ووجهوا له ألفاظا 

غير الئقة واعتدوا على سالمة جسمه وبعدها سمحوا له 
بالمغادرة.

الــواقــعــة  فــي  الــعــامــة تحقيقاتها  الــنــيــابــة  بــاشــرت  وقـــد 
بسؤال المبلغة والمجني عليه، كما تم استجواب المتهمين 
لهم  ووجــهــت  لــلــواقــعــة،  الــمــصــور  بالتسجيل  ومــواجــهــتــهــم 
تــهــم االخــتــطــاف وحــجــز الــحــريــة واالعـــتـــداء عــلــى سالمة 
جميع  بحبس  النيابة  وأمــرت  العلني،  والسب  الغير  جسم 
الــمــتــهــمــيــن احــتــيــاطــًيــا عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــق إلــــى أن تم 
النيابة  أســنــدت  حيث  الجنائية..  المحكمة  إلــى  إحالتهم 
إلى المتهمين أنهم في 1 يوليو 2021 قبضوا على المجني 
باستعمال  ذلـــك  ــان  وكـ حريتهما  مــن  وحــرمــوهــمــا  عليهما 
النحو  االنــتــقــام على  بــغــرض  وبــأكــثــر مــن شخصين  الــقــوة 
المجني  جسم  سالمة  على  اعــتــدوا  كما  بــــاألوراق،  المبين 
أو عــجــزه عن  إلــى مــرضــه  ولــم يفض فعل االعــتــداء  عليه 

القيام بأعماله مدة تزيد على 20 يوما.

بعد تنازل اأهل المجني عليه ولظروفهم ال�صخ�صية..

�لحب�ص �شنة مع وقف �لتنفيذ لثالثة طالب خطفو� طفال ب�شبب لعب �لكرة

والمحتجزين  السجناء  حقوق  مفوضية  قامت 
بزيارة لمركز إصالح وتأهيل النزالء بجو، وذلك على 
التحقق  بهدف  2021م،  أغسطس   31-30 يومي  مدى 
وهي  يتلقونها،  الــتــي  والمعاملة  الــنــزالء  أوضـــاع  مــن 
بعد  المعني،  المركز  إلى  للمفوضية  الثانية  الزيارة 
الزيارة األولى الشاملة التي جرت في نوفمبر 2015م.

السجناء  حــقــوق  مفوضية  مجلس  اعتمد  وقــد 
والــمــحــتــجــزيــن مــنــهــجــيــة عــمــلــيــة مــــحــــددة، تــّفــصــل 
ــارة وجــمــلــة الــمــبــادئ  ــزيــ ــذه الــ خـــطـــوات وإجــــــــراءات هــ
مع  منها،  التحقق  يتم  التي  والــمــؤشــرات  والمعايير 
ــراءات الــوقــائــيــة واالحـــتـــرازيـــة، الــتــي  ــاإلجــ االلـــتـــزام بــ
التي  المستجدة  االستثنائية  الــظــروف  مــع  تتماشى 
 – كــورونــا  فيروس  انتشار  مكافحة  إجـــراءات  فرضتها 
العمل  آلية  المنهجية  هــذه  تضمنت  وقــد   ،19 كوفيد 
وااللــتــقــاء  الــمــكــان  معاينة  فــي  والمتمثلة  األســاســيــة 
بالنزالء واالطالع على المستندات والوثائق اإلدارية 
اجتماعات  إلى عقد  باإلضافة  والقانونية،  والصحية 
مــوســعــة مــع إدارة الــمــكــان، والــتــي حــضــرهــا عـــدد من 

المختصين وعلى رأسهم العميد عبدالسالم العريفي 
المدير العام لإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل بوزارة 
الداخلية، والرائد هشام إبراهيم جاسم رئيس المركز، 
ــام واإلحــصــائــيــات  ــ ــذي قـــدم ايـــجـــاًزا عــن أهـــم األرقـ والــ
الــمــتــعــلــقــة بـــنـــزالء الــمــكــان والـــرعـــايـــة الــمــقــدمــة لهم 
معيشيا وتأهيليا وصحيا، وكذلك عن أهم مشروعات 
وخـــطـــط الــتــطــويــر الــمــســتــمــرة فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــالــة 
ومرافق  فيها،  والصيانة  التجديد  وعمليات  المباني 

التعليم والتدريب واألنشطة االجتماعية األخرى.
النزالء  من  عــدًدا  المفوضية  أعضاء  التقى  وقد 
تم اختيارهم من خالل أسلوب العينة العشوائية وهي 
الــزيــارات  كــل  فــي  المفوضية  تتبعها  التي  المنهجية 
ومالحظاتهم  آرائــهــم  إلــى  واستمعوا  بها،  تقوم  التي 
الــمــركــز، كما  فــي  ــروف معيشتهم  بــشــأن ظـ وإفــادتــهــم 
أطــلــعــوا بشكل مــبــاشــر عــلــى حــالــة الــمــكــان ومــرافــقــه 
كذلك  وتحققوا  فيه،  والمساندة  اإلداريــة  والخدمات 
مـــن الــتــطــور الــحــاصــل فـــي تــنــفــيــذ الــتــوصــيــات الــتــي 
قدمتها المفوضية بشأن المركز في تقريرها السابق.

} وفد مفو�سية حقوق ال�سجناء خالل الزيارة.

�لإ�شالح  مركز  تزور  �ل�شجناء«  حقوق  »مفو�شية 

للتحقق من �أو�شاع �لنزلء و�لمعاملة �لتي يتلقونها

�حتال  �آ�شيويين  على  �لحكم  �شبتمبر   16

على م�شت�شفى خا�ص ل�شتخر�ج �شهادة طبية

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية قضية آسيوي استخرج شهادة طبية 
تفيد بأنه ال يعاني أية أمراض رغما عن كونه مريضا بالكبد الوبائي بطريق 

االحتيال إلى جلسة 16 سبتمبر للحكم.
وكان المتهم )آسيوي 37 سنة( يريد نقل كفالته إلى هيئة تنظيم سوق 
الطبية  الفحوصات  إلجــراء  المعنية  المستشفيات  احد  إلى  فتوجه  العمل 
الوبائي  الكبد  التهاب  بمرض  إصابته  تبين  الــدم  تحليل  وبــإجــراء  الــالزمــة، 
فطلب منه الطبيب المعني إجراء التحاليل مجددا لالطمئنان والتأكد من 
التحليل،  إلجــراء  صديقه  بــإرســال  الشيطان  راوده  المتهم  أن  إال  النتيجة، 
سنة   29 الــثــانــي  المتهم  صديقه  تــوجــه  وبالفعل  بينهما..  الشبه  مستغال 
وكانت  الــدم  تحليل  وأجــرى  شخصيته  منتحال  األول  المتهم  هوية  ببطاقة 

نتيجته سليمة.
وبناء على ذلك توجه المتهم األول الستالم النتيجة ظنا منه أن حيلته 
مرت على إدارة المستشفى إال أنه خالل استالم النتيجة فوجئ بطلب إعادة 
يريد  للحالة  المتابع  والطبيب  متناقضة  النتائج  لكون  مــجــددا  التحليل 
لكونه  مــجــددا  التحليل  اجـــراء  يستطع  أنــه ال  ارتــبــك مدعيا  أنــه  إال  التأكد 
صائما وطلب المغادرة والعودة، فعاد إلى منزله مرة أخرى وطلب من صديقه 
)المتهم الثاني( التوجه إلى المستشفى بنية إجراء التحليل مجددا إال أنه 
انتحاله  تبين  بعد  انتظاره  في  الشرطة  وجد  المستشفى  إلى  توجهه  عقب 
وأشــار  الــواقــعــة  المتهم  أنــكــر  التحقيقات  وخـــالل  األول.  المتهم  لشخصية 
لجلب  التوجه  وطلب من صديقه  بالفعل  مرة  أول  الفحص  أجــرى  أنه  إلى 
فأجرى  تحليل  إجــراء  المستشفى طلبت من صديقه  إدارة  أن  إال  النتيجة، 
التحليل كما طلبت إدارة المستشفى، وتم أخذ عينة من دمه من دون اتفاق 
تقديم  عبر  شخصيته  انتحل  صديقه  أن  كشفت  التحقيقات  أن  إال  بينهما 
بطاقة هويته باالتفاق بينهما. أسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في 2 و5 
مايو 2021 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، األول استعمل بسوء نية هوية 
النحو  على  المستشفيات  احــد  استقبال  لموظف  وقدمها  الثاني  المتهم 
المبين باألوراق، كما اشترك مع موظف حسن النية في إدخال وتغيير بيانات 
تقنية المعلومات بإحدى المصالح الحكومية الخاصة، وهو المستشفى على 
نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها 
بأن قام بتقديم بطاقة هوية المتهم الثاني وانتحل شخصيته وقام بإجراء 
الكبد  مــرض  يعاني من  أنــه ال  النتيجة على  لتظهر  بــدال عنه  الــدم  فحص 
الوبائي على النحو المبين باألوراق، كما ارتكب تزويرا في المحررات الخاصة 
انتحال شخصيته  الثاني من خالل  بالمتهم  الخاصة  الفحص  وهي شهادة 
اشترك  أنــه  الــثــانــي  المتهم  إلــى  أســنــدت  كما  ــاألوراق.  ــ بـ المبينة  بالطريقة 
األول  المتهم  مــع  هويته  بطاقة  استعمال  فــي  والمساعدة  االتــفــاق  بطريق 
بناء  الجريمة  فتمت  تقرير طبي  البطاقة الستخراج  اتفق معه وسلمه  بأن 
مع  والمساعدة  االتفاق  بطريق  اشترك  كما  والمساعدة،  االتفاق  ذلك  على 
المتهم األول في تزوير المحررات الخاصة، وهي نتائج الفحوصات الصادرة 
أجل  من  هويته  بطاقة  وسلمه  األول  المتهم  مع  اتفق  بــأن  المستشفى  من 
استخراج له تقرير طبي، فتمت الجريمة بناء على ذلك االتفاق والمساعدة 

على النحو المبين باألوراق.

لجنة �ل�شكاوى بالوطنية لحقوق �لإن�شان تقدم 34 م�شاعدة قانونية
عــــــقــــــدت لــــجــــنــــة الـــــشـــــكـــــاوى 
ــد والــمــتــابــعــة اجــتــمــاعــهــا  ــرصــ والــ
الــعــادي الــثــالــث عــن بــعــد، برئاسة 
ــيــــس  ــب رئــ ــ ــائــ ــ ــد الـــــشـــــاعـــــر نــ ــ ــالــ ــ خــ
ـــة  ــ الـــــمـــــؤســـــســـــة، وعـــــضـــــويـــــة روضــ
الــــعــــرادي وهـــالـــة فــايــز والـــدكـــتـــورة 

حورية حسن.
اجتماعها  الــلــجــنــة  افــتــتــحــت 
المتعلقة  كشوفاتها  بــاســتــعــراض 
المؤسسة،  تلقتها  التي  بالشكاوى 
المقدمة  القانونية  والمساعدات 
ــا من  ــاالت الـــتـــي تـــم رصـــدهـ ــحــ والــ
خــــالل وســـائـــط اإلعــــــالم ووســـائـــل 
الــــــتــــــواصــــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي مـــنـــذ 
تعاملت  حيث  الماضي،  االجتماع 
مع )4( شكاوى، وقدمت عدد )34( 
ــــدت عــدد  مــســاعــدة قــانــونــيــة، ورصـ
)3( حـــاالت عــبــر وســائــط اإلعـــالم 

ــائــــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  ووســ
اتــصــاال   )82( تــلــقــيــهــا  عـــن  فــضــال 
عــبــر الـــخـــط الـــســـاخـــن الــمــجــانــي 
للمؤسسة خالل الفترة المذكورة، 
ــم اتـــخـــاذه  ــا تـ ونـــاقـــشـــت الــلــجــنــة مـ
ناقشت  كما  بشأنها،  إجـــراءات  من 
ــا وتـــوصـــيـــاتـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ الـــلـــجـــنـــة قـ
ــا اتـــخـــذ بــشــأنــهــا من  الــســابــقــة ومــ

إجراءات.
ــة خــــالل  ــنــ ــجــ ــلــ وتـــــطـــــرقـــــت الــ
قام  التي  الــزيــارات  إلــى  اجتماعها 
ــى مـــراكـــز  ــ ــد الـــمـــؤســـســـة الـ ــ بـــهـــا وفـ
اإلصــــالح والــتــأهــيــل خـــالل موسم 
عــاشــوراء 1443 هـــ، حيث تــم زيــارة 
ــيــــل فــي  ــأهــ ــتــ مــــركــــز اإلصـــــــــالح والــ
منطقة جو، ومركز اصالح وتأهيل 
ــا مـــركـــز الــحــبــس  الـــنـــزيـــالت وأيـــضـ
التوصيات  ومتابعة  االحــتــيــاطــي، 

الـــــــصـــــــادرة ومـــــــا تـــــم اتــــــخــــــاذه مــن 
أنه  اللجنة  وتؤكد  وقائية.  تدابير 
باإلجراءات  المؤسسة  من  التزاما 
مملكة  تتخذها  التي  االحــتــرازيــة 
ــروس  ــيــ ــن لـــمـــكـــافـــحـــة فــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
 ،)19  - )كوفيد  المستجد  كــورونــا 
الــصــادرة  واإلرشــــادات  وللتعليمات 
مـــن الــجــهــات الــرســمــيــة الــمــعــنــيــة 
ــار الـــفـــيـــروس  ــشــ ــتــ ــن انــ ــ بـــالـــحـــد مـ
الجميع  صحة  على  وللمحافظة 
التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق 
ــان، فـــإنـــه يــمــكــن اســـتـــمـــرار  ــ ــسـ ــ اإلنـ
ــــل مـــــع الــــمــــؤســــســــة عــبــر  ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
 NIHR( النقالة  الهواتف  تطبيق 
الـــمـــوقـــع  عـــبـــر  أو   ،)Bahrain
www.nihr.org.( اإللكتروني 
bh( أو عن طريق الخط الساخن 

المجاني )80001144(.
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وأضــــــــــــــاف خــــــــــال اإليــــــجــــــاز 
نّظمه  الذي  الحكومي,  اإلعامي 
بالتعاون  الوطني  االتصال  مركز 
في  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  مـــع 
ــر الــــــــــــوزارة، بـــحـــضـــور يــوســف  ــقـ مـ
الــبــنــخــلــيــل الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمركز االتصال الوطني، للحديث 
عن استعدادات الوزارة لبدء العام 
 ،2022-2021 الــجــديــد  الـــدراســـي 
ــرز إنــجــازاتــهــا خـــال الــعــام  عــن أبــ
الدراسي السابق، أضاف أّن الوزارة 
مستمرة في رفد كل جهود التنمية 
تــشــهــدهــا مملكة  الــتــي  الــشــامــلــة 
ــدة  ــعـ ــة األصـ ــافـ الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى كـ

ومختلف المجاالت.
والتعليم  التربية  وزيـــر  وأكـــد 
نجاح مملكة البحرين في ضمان 
خال  بعد،  عــن  التعلم  اســتــدامــة 
ــيـــروس كــــورونــــا )  فـــتـــرة جــائــحــة فـ
ــيــــد-19( حــيــث ســاهــمــت في  ــوفــ كــ
ذلـــــك الــــخــــدمــــات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الــدروس  مثل  التعليمية،  البوابة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــوذجـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــرونــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ اإللــ
واألنــــــــشــــــــطــــــــة والـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات 
الرقمي،  والمحتوى  واإلثـــــراءات، 
والخدمات  الــدراســيــة،  والــجــداول 
اإلداريــــة وغــيــرهــا، مــشــيــرًا إلــى أن 
إلى  للبوابة وصــل  الــزيــارات  عــدد 
زيــارة حيث  مليون(   68( من  أكثر 
ــد فــيــهــا الــطــلــبــة الــعــديــد من  وجــ
المتنوعة،  التعليمية  الــخــدمــات 
كـــمـــا بـــلـــغ الـــمـــحـــتـــوى الــتــعــلــيــمــي 
الــرقــمــي الــُمــحــّمــل عــلــى الــبــوابــة 
الــكــتــب  مــــن   )403( الــتــعــلــيــمــيــة 
تعّلم،  وحــدة  و)1,142(  الدراسية، 
و)6,822(  امــــتــــحــــانــــًا،  و)979( 
درســـًا، فيما وصــل عــدد المحتوى 
الــتــعــلــيــمــي الــرقــمــي الــــذي أنــشــأه 
نشاطًا،   )726,688( لـــ  المعلمون 
و)418,571(  درســـــًا،  و)300,004( 
اختبارًا،  و)20,792(  نقاش،  حلقة 
ــتـــي تبث  ــانـــب الـــــــدروس الـ إلــــى جـ
عــبــر قـــنـــوات الـــيـــوتـــيـــوب وعـــددهـــا 
)14( قــنــاة بــمــا فــيــهــا قــنــاة لــذوي 
االحــتــيــاجــات الــخــاصــة، وإطـــاق 
ــتــــي تــبــث  الـــــــــدروس الـــمـــتـــلـــفـــزة الــ
اإلعام  شــؤون  وزارة  مع  بالتعاون 
ــاة الــتــعــلــيــمــيــة  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ بـــتـــشـــغـــيـــل الـ
وكذلك  يوميًا،  لتبث  التلفزيونية 
الــــــــدروس الـــمـــركـــزيـــة بــاســتــخــدام 

.Microsoft Teams تطبيق
الـــوزارة مستمرة في  إّن  وقــال 
تــطــبــيــق خــطــط واســتــراتــيــجــيــات 
ظــروف  رغـــم  والتمهين  الــتــدريــب 
ــا، حــيــث  ــ ــورونـ ــ ــيــــروس كـ جـــائـــحـــة فــ
تدريبيًا  برنامجًا   149 تنفيذ  تــم 
إدارات  مــخــتــلــف  ــع  مــ ــاون  ــعـ ــتـ ــالـ بـ
ــز الــــــــــــــوزارة، إضـــــافـــــة الـــى  ــ ــراكــ ــ ومــ
توفرها  الــتــي  المعتمدة  الــبــرامــج 
مثل  للمعلمين،  الــبــحــريــن  كلية 
ودبلوم  للمعلمين  التربية  دبــلــوم 
الــقــيــادة الــمــدرســيــة، إضـــافـــة الــى 
تنفيذها  تم  تدريبيا  برنامجا   17
مـــــن خـــــــال الــــمــــركــــز اإلقـــلـــيـــمـــي 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصال 
في الفترة من سبتمبر 2020م إلى 
استفاد  والــتــي  2021م،  أغــســطــس 
منتسبي  من  موظفًا   4,390 منها 

الوزارة من مختلف القطاعات.
ــق بـــالـــهـــيـــكـــل  ــ ــّل ــعــ ــتــ وفــــيــــمــــا يــ
ــى أّن  ــ ــوزارة أشــــــار إلـ ــ ــلـ ــ الـــجـــديـــد لـ
الــهــيــكــل يــشــّكــل امــــتــــدادًا لــجــهــود 
مبادرات المشروع الوطني لتطوير 
تطوير  بهدف  والتدريب،  التعليم 
ــنــــظــــام الــتــعــلــيــمــي،  وتـــحـــســـيـــن الــ
مــنــّوهــًا إلـــى أّن الــهــيــكــل الــجــديــد 
ــل الـــمـــمـــارســـات  ــق أفـــضـ ــ مــبــنــي وفـ
العالمية  الخبرة  وبيوت  الدولية، 
حيث  والــتــربــويــيــن،  والمختصين 
ــام الــمــنــاطــق  ســيــتــم تــطــبــيــق نـــظـ
ــن مـــخـــرجـــات  ــمــ ــلـــيـــمـــيـــة ضــ الـــتـــعـ
المؤسسي  الهيكل  تطوير  مشروع 
التعليمية،  العملية  تــطــويــر  فــي 
ــاء بــمــســتــوى الــتــحــصــيــل  ــ ــقـ ــ واالرتـ
العلمي، مضيفًا أن الوزارة تستعد 
مـــبـــادرات تطوير  لــتــنــفــيــذ حــزمــة 
الــتــعــلــيــم الـــمـــدرســـي الــتــي تــرتــكــز 
التعليمي  الــنــظــام  تــطــويــر  عــلــى 
والبنية التحتية للمدارس، والتي 
وافق عليها مجلس الوزراء، حيث 
لتنفيذ  عمل  فــرق  الـــوزارة  شّكلت 
بينها فرق  الــمــبــادرات، ومــن  هــذه 
المناهج،  بتطوير  تختص  عــمــل 
الــمــوّحــدة، وتطوير  واالمــتــحــانــات 
الــتــعــلــيــم الــمــبــكــر، ووضــــع قــاعــدة 
بــيــانــات الـــــوزارة، وتــطــويــر الــبــوابــة 

التعليمية.
وبــــــشــــــأن صــــيــــانــــة الـــمـــبـــانـــي 
الـــمـــدرســـيـــة أّكـــــــد وزيـــــــر الــتــربــيــة 
ــه بـــتـــوجـــيـــهـــات مــن  ــ ــ والـــتـــعـــلـــيـــم أّنـ
مــجــلــس الـــــــوزراء، وبــالــتــعــاون مع 
البلديات  وشــــؤون  األشــغــال  وزارة 
والتخطيط العمراني، تم االنتهاء 
أكــاديــمــيــة  ــاٍن  ــبـ مـ ــاء )3(  ــشـ إنـ ــن  مـ
جديدة في )3( مدارس قائمة هي 
االبتدائية  الغربي  الرفاع  مدرسة 
ــات ومــــــــدرســــــــة الـــــُمـــــحـــــّرق  ــنــ ــبــ ــلــ لــ
ــات ومــــدرســــة  ــنـ ــبـ ــلـ االبــــتــــدائــــيــــة لـ
للبنات،  اإلعدادية  الغربي  الرفاع 
التشغيلية  تــجــهــيــزاتــهــا  وتــوفــيــر 
بالتنسيق مع الجهات المختصة، 
وتنفيذ برنامج للصيانة الشاملة 
لــــــلــــــمــــــدارس، بـــــهـــــدف الــــحــــفــــاظ 
عـــلـــى ســــامــــة هـــيـــاكـــل الـــمـــبـــانـــي 
ــيــــة  ــلــ ــئــــة الــــداخــ ــيــ ــبــ ــيــــن الــ وتــــحــــســ
التشغيلية،  كــفــاءتــهــا  ورفـــع  فيها 
ــيــــة  ــائــ ــوقــ ــيــــذ الــــصــــيــــانــــة الــ ــفــ ــنــ وتــ
لــجــمــيــع الــــــمــــــدارس، مــــن خـــال 
فــحــص الــتــمــديــدات الــكــهــربــائــيــة، 
والخزانات  المياه  توزيع  وشبكات 
العادية  والمكيفات  والمضخات، 
وآالت  والـــــهـــــواتـــــف  ــزأة،  ــ ــجــ ــ ــمــ ــ والــ
التصوير، وذلك بإصاح األعطال 
انتهى  الــتــي  واســتــبــدال األجـــهـــزة 

عمرها االفتراضي.
وأضـــــــــــــاف أّنـــــــــــه تـــــــــّم تـــوفـــيـــر 
االحــتــيــاجــات الــتــشــغــيــلــيــة لــــ )3( 
مـــدارس تــم إخــاؤهــا فــي السابق، 
للعام  إعــادة تشغيلها  حيث سيتم 
الـــدراســـي الــجــديــد، وهـــي مــدرســة 
ومدرسة  للبنات،  الثانوية  الحورة 
ــة لــلــبــنــيــن،  ــ ــداديـ ــ الــســلــمــانــيــة اإلعـ
ومدرسة المنامة الثانوية للبنات، 
الــمــدارس  جميع  تجهيز  تــم  كــمــا 
ــر والـــتـــعـــقـــيـــم  ــيـ ــهـ ــطـ ــتـ بــــــــــــأدوات الـ
وتحديث دليل اإلجراءات بإصدار 

دليل العودة إلى المدارس وجميع 
آلية  وفــق   التعليمية  المؤسسات 
لمستوى  الضوئية  اإلشـــارة  عمل 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-
مــتــعــهــدي  مــــع  والـــتـــنـــســـيـــق   ،)19
خـــــدمـــــة الــــــمــــــواصــــــات لـــتـــوفـــيـــر 
خــدمــة نــقــل الــطــلــبــة والــطــالــبــات 
ــدارس، والــتــأكــد من  ــمــ لــجــمــيــع الــ
ــة الـــحـــافـــات ومــطــابــقــتــهــا  ســـامـ
ــات واالشــــــتــــــراطــــــات،  ــفــ ــمــــواصــ ــلــ لــ
ــر الـــتـــبـــاعـــد  ــيـ ــايـ ــعـ ــع تـــطـــبـــيـــق مـ ــ مـ
الركاب،  أثناء جلوس  االجتماعي 
االحترازية  بــاإلجــراءات  وااللتزام 

أثناء عملية النقل.
معايير  تــطــبــيــق  وبــخــصــوص 
الطلبة  بين  االجتماعي  التباعد 
فــي الــفــصــول، أكـــد أّنـــه تــم إنــشــاء 
ونقل عدد من الفصول المصنعة 
ــة، لــتــغــطــيــة الـــحـــاجـــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ اإلضـ
لـــلـــتـــوســـع لــلــتــمــكــن مــــن تــطــبــيــق 
اإلجراءات االحترازية، إضافًة إلى 
الازمة  المدرسية  الكتب  طباعة 
وعددها  الجديد  الــدراســي  للعام 
)مــلــيــونــان  كـــتـــابـــًا(،   2,394,794(
وثــاثــمــائــة وأربــعــة وتــســعــون ألــفــًا 
كتابًا(  وتسعون  وأربعة  وسبعمائة 
ــع قـــطـــاع الــتــعــلــيــم  والـــتـــنـــســـيـــق مــ
لتوزيعها وفق اإلجراءات المعمول 
ــيـــق اإلجــــــــــــراءات  ــبـ ــا، مـــــع تـــطـ ــ ــهـ ــ بـ
إلغاء مركزية  تم  كما  االحترازية، 
الفصول االفتراضية بحيث تكون 
مراكز  ذاتها  هي  الــمــدارس  جميع 
تشغيل  عملية  تــديــر  الــتــي  الــبــث 
ــًا،  ــ ــيـ ــ ــة ذاتـ ــيــ ــراضــ ــتــ ــفــــصــــول االفــ الــ
خصوصًا  التعليم  تعزيز  وسيتم 
التأكد  في الحلقة األولى، بهدف 
مـــن امـــتـــاك الــطــلــبــة لــلــكــفــايــات 
الــمــطــلــوبــة لــلــبــيــئــة الـــمـــدرســـيـــة، 
من   %80 تثبيت  استكمال  تم  وقد 
الـــقـــيـــادات الـــمـــدرســـيـــة، وعـــددهـــم 
)270(، وسيتم االنتهاء من تثبيت 
الــبــقــيــة خــــال الـــفـــتـــرة الــمــقــبــلــة 
بــالــتــنــســيــق مــــع جـــهـــاز الــخــدمــة 

المدنية.
وفــيــمــا يــتــعــّلــق بــمــســتــجــدات 
ــيـــة، أوضــــح أّنـــه  الــمــنــاهــج الـــدراسـ
ــتـــب الـــمـــدرســـيـــة  ــكـ ــر الـ ــويـ تــــم تـــطـ
ــّزز مــــهــــارات ومــتــطــلــبــات  ــعــ بـــمـــا يــ
ــديـــث مـــثـــل الـــذكـــاء  الـــعـــصـــر الـــحـ
ــداع واالبــتــكــار  ــ االصــطــنــاعــي واإلبـ
ومــــهــــارات الــتــفــكــيــر الــعــلــيــا مثل 
الناقد  والتفكير  المشكات  حــل 
أهــداف  يحقق  وبما  والتحليلي، 
التنمية المستدامة، مثل مهارات 
ــل والـــعـــمـــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ االتـــــصـــــال والـ
الــتــشــاركــي والــمــواطــنــة، حــيــث تم 
جديدًا،  ورقــيــًا  كتابًا   )15( تأليف 
 )25( وتــطــويــر  رقــمــيــة  كــتــب  و)6( 
رقــمــيــة،  كــتــب  و)9(  ورقـــيـــًا  كــتــابــًا 
اإللكتروني  التعرف  رمز  وإضافة 
للمواطنة  التربية  كتب  فــي   QR
ــالـــب عـــلـــى الــقــيــم  ــطـ لــيــتــعــرف الـ
الــمــنــشــودة فــي كــل درس، وكــذلــك 

ــم إعــــــــداد الـــخـــطـــط الـــدراســـيـــة  تــ
حسب  والــثــانــي  األول  للفصلين 
ــات ألــــــــــوان اإلشــــــــارة  ــوهــ ــاريــ ــنــ ــيــ ســ
ــيــــة، بـــاعـــتـــمـــاد الــتــعــلــيــم  ــوئــ الــــضــ
المدمج في المنظومة التعليمية 
وتــحــديــد حــصــص الــحــضــور إلــى 
وجهًا  المباشر  بالشرح  المدرسة 
الــمــهــجــن  الــــتــــدريــــس  أو  ــه  ــوجــ لــ
ــام  ــزئـــي( بــحــضــور بــعــض أيـ )الـــجـ
النفسية  الــتــهــيــئــة  مـــع  ــوع،  ــبـ األسـ
لجميع  والسلوكية  واالجتماعية 
الحلقة  طلبة  وبــخــاصــة  الطلبة 
األولــــــــــــــى، وإجــــــــــــــراء اخـــــتـــــبـــــارات 
تشخيصية )قبلية وبعدية( لكافة 
لتعزيز  خــطــط  وتنفيذ  الــطــلــبــة، 
الدراسي  العام  بداية  في  التعلم 
دراســـي بتنفيذ  كــل فصل  وخـــال 
خــطــط عـــاجـــيـــة، وإعـــــــداد دلــيــل 
الـــخـــطـــوط الــتــوجــيــهــيــة الــعــامــة 
وفي  الــصــفــوف  لجميع  للتقويم 

كافة المواد الدراسية.
أّنــــه تـــم رفــــع جميع  وأضـــــاف 
على  الموافقة  تمت  التي  الكتب 
الرسمية  المنصة  على  طباعتها 
وعددها  والتعليم  التربية  لــوزارة 
 )500( وإنـــــتـــــاج  ــًا(،  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ  116(
نتيجة  جـــديـــد  إلـــكـــتـــرونـــي  درس 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ ــنــــاهــــج الـ تــــطــــويــــر الــــمــ
في  الطلبة  ُتعد  تدريبات  وإعـــداد 
في   PIRLS الــدولــيــة  االخــتــبــارات 
ــراءة، وكــذلــك تحويل  ــقـ الـ مــجــال 
الـــــــــــــدروس إلــــــــى صـــيـــغـــة فـــيـــديـــو 
اليوتيوب،  قنوات  على  لتحميلها 
ــر ومـــــونـــــتـــــاج عــــــــدد مــن  ــ ــويـ ــ ــــصـ وتـ

الدروس.
منتسبي  دعـــم  صعيد  وعــلــى 
الوزارة أّكد وزير التربية والتعليم 
ــمـــزيـــد مــن  أّنــــــه ســيــتــم تـــوفـــيـــر الـ
البرامج التدريبية للتمّهن خال 
الــجــديــد، مشيرًا  الــدراســي  الــعــام 
 1,691 ترقيات  تمرير  تم  أّنــه  إلــى 
عبر  بحرينيًا  أواًل  ومعلمًا  معلمًا 
منحهم الدرجات المستحقة من 
التعليمية،  السادسة  إلى  الثالثة 
لترقيات  البديل  المسار  ودراســـة 
ومراجعة  المتميزين  المعلمين 
عدد سنوات احتسابها وفق نفس 
هذا المسار، باإلضافة إلى تعزيز 
الــصــاحــيــات الــمــالــيــة واإلداريــــــة 

لمدراء المدارس.
ما  حــــول  تـــســـاؤل  عــلــى  وردا 
الــدراســي  الثاني  الفصل  كــان  إذا 
ســيــكــون حــضــوريــا بــالــكــامــل، أكــد 
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الـــتـــزام  ــ وزيـ
الــــــــــوزارة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــوضــع 
إلى  الفتا  المملكة،  فــي  الصحي 
لــمــواجــهــة  مــســتــعــدة  الــــــــوزارة  أن 
ــطــــورات وفـــقـــا آللــيــة  جــمــيــع الــــتــ
ــارة الــضــوئــيــة الــمــحــددة من  ــ اإلشـ
الوطني الطبي للتصدي  الفريق 
لفيروس كورونا، لذا فإنه لن يتم 
لــرؤيــة  وفــقــا  إال  أي شــــيء  حــســم 

الفريق الطبي.

ــول تـــعـــامـــل الــــــــــوزارة مــع  ــ ــ وحـ
الـــحـــاالت الــمــصــابــة بــالــفــيــروس، 
ــر إلـــى إجـــــراء فحص  ــوزيـ أشــــار الـ
يــومــي داخــــل الــمــدرســة ألعــضــاء 
الـــهـــيـــات الــتــعــلــيــمــيــة واإلداريـــــــــة 
ــات  ــبــ ــالــ وكـــــذلـــــك الـــطـــلـــبـــة والــــطــ
ــم تــجــهــيــز  الـــحـــاضـــريـــن، حـــيـــث تــ
ــل كـــل مــدرســة  وتـــدريـــب فـــرق داخــ
المصابة  الــحــاالت  مــع  للتعامل 
ــيــــل االســـــتـــــرشـــــادي  ــلــــدلــ ــقـــــا لــ وفـــ
يرتبط  وهــــذا  الــصــحــي،  لــلــوضــع 
ــة  ــيـ ــوئـ بــــمــــســــتــــوى اإلشـــــــــــــارة الـــضـ
األمر  ألن  المملكة،  في  المطبق 
المدرسة  إغـــاق  يستدعي  ال  قــد 
مدرسة  كــل  أن  مضيفا  بالكامل، 
بها غرف خاصة للتعامل مع هذه 
واإلغـــاق سيكون وقت  الــحــاالت، 
الضوئية  اإلشــارة  وآلية  الضرورة، 
للمدارس،  الحضور  نسب  توضح 
ــتـــوى  ــيـــق الـــمـــسـ ــبـ ــع تـــطـ ــ ــى مــ ــتــ حــ
 %50 الحضور  نسب  فإن  األخضر 

فقط.
على طمأنة  الــوزيــر  وحـــرص 
ــا ذوي  أولـــــيـــــاء األمــــــــور خـــصـــوصـ
الــطــلــبــة فــي الــحــلــقــة األولــــى من 
ــه خــال  ــى أنـ الــتــعــلــيــم، مــشــيــرا إلـ
ــيـــع األولــــــى مـــن الـــدراســـة  ــابـ األسـ
سوف يتم التركيز على ما أسماه 
بتعزيز التعليم من خال التذكير 
بما تم تعلمه الطلبة خال العام 
الماضي، الفتا إلى أهمية حضور 
الــطــلــبــة فـــي هــــذه الــمــرحــلــة إلــى 
الـــمـــدرســـة حــتــى يــســتــفــيــدوا من 

البيئة المدرسية.
وفي سؤال لـ »أخبار الخليج« 
بشأن آلية متابعة تنفيذ الفصول 
ــى مـــســـتـــوى  ــ ــلـ ــ االفــــــتــــــراضــــــيــــــة عـ
الــــمــــدارس عـــوضـــا عـــن الــفــصــول 
ــة الـــتـــي  ــزيــ ــركــ ــمــ ــيــــة الــ ـــراضــ ـــتـ االفـ
د.  أوضــح  الماضي،  الــعــام  طبقت 
تـــم تطبيق  أنـــه  الــنــعــيــمــي  مــاجــد 
إحدى  في  الماضي  العام  تجربة 
الـــمـــدارس الــصــنــاعــيــة، مــن خــال 
لمراقبة  بالمدرسة  غــرفــة  توفير 
انتظام الطلبة في عملية التعليم 
عن بعد، والتأكد من نسبة دخول 
حــيــث  درس،  كــــل  ــلـــى  عـ الـــطـــلـــبـــة 
ســيــكــون هــنــاك إشــــراف داخـــل كل 
مـــا ســيــتــم تقديمه  مـــدرســـة عــلــى 
تواصل  آلــيــة  توفير  مــع  للطلبة، 
مع  وتفاعلهم  الطلبة  هــؤالء  مع 
الــــدروس، وبــدورهــا الــــوزارة سوف 
تــتــابــع مـــا يــتــم فـــي كـــل مـــدرســـة، 
ألن الــــــوزارة لـــن تــرفــع يــدهــا عن 
التعليم عن  المدارس في مسألة 
بعد، ولكنها ستوفر الدعم الفني 
لها، وهو ما يضمن لنا المتابعة، 
ألننا نؤمن بأن التعلم عن بعد ال 

يعني غياب الرقابة والمتابعة.
وفـــــــــــي ســــــــــــــؤال آخـــــــــــر حــــــول 
ــانــــات  ــتــــحــ ــة عــــــن امــ ــ ــاضـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ االسـ
التكويني،  بالتقويم  المنتصف 
التربية  وزارة  أن  إلى  الوزير  أشــار 

ــم وضــــــعــــــت الــــدلــــيــــل  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
الــتــقــويــمــي فـــي ظـــل الـــمـــؤشـــرات 
فيروس  تــحــورات  بشأن  العالمية 
كـــورونـــا الــمــســتــجــد، لـــذلـــك فــإنــه 
ــة إجــــــراء  ــوبـ ــعـ ــــن الـــصـ ــكـــون مـ ــيـ سـ
ــا خـــال  ــوريــ ــضــ االمــــتــــحــــانــــات حــ
هناك  ستكون  ولكن  الشهر،  هــذا 
ــات كـــــل طـــالـــب  ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ ــة لـ ــعـ ــابـ ــتـ مـ
وأنشطته، بما يسمح لكل مدرسة 
ــب، كـــمـــا يــســمــح  ــالـ ــطـ لــمــتــابــعــة الـ
أداء  مراقبة  التعليمية  لـــإدارات 
المدارس، حتى نستطيع إنصاف 
أنــه  مــجــتــهــد، مضيفا  كــل طــالــب 
فــي ظــل هـــذه الـــظـــروف ال يمكن 
امـــتـــحـــانـــات  بـــــإجـــــراء  ــزم  ــجــ نــ أن 
في  تكويني،  تقويم  ولكن  ورقــيــة، 
جميع الصفوف على األقل خال 

الفصل الدراسي األول.
ــول الـــتـــأكـــد مــــن حــصــول  ــ وحــ
ــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــئــ ــيــ ــهــ جـــمـــيـــع الــ
كورونا،  تطعيمات  على  واإلداريـــة 
قال د. ماجد النعيمي إن التطعيم 
ولكن  إلزاميا،  البحرين ليس  في 
ــتـــعـــامـــل مــع  الـ ــة  ــ ــويـ ــ أولـ أن  أؤكـــــــد 
الــطــلــبــة ســيــكــون لــلــمــتــطــعــمــيــن، 
باإلضافة إلى أن الحاصلين على 
الــتــطــعــيــم لــن يــكــونــوا بــعــيــدا عن 
أيــضــا وسيتم  الــصــحــيــة  الــرقــابــة 

شملهم بالفحص اليومي.
التشجيعية  الــبــرامــج  وحـــول 
الــوزيــر  ــار  أشــ للتطعيم،  للطلبة 
مرتبطة  التطعيم  برامج  أن  إلــى 
بــالــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي، الفتا 
ــددا كـــبـــيـــرا فــــي الــفــئــة  ــ ــــى أن عــ إلـ
العمرية من 12 إلى 17 عاما بدأوا 

في الحصول على التطعيمات.
وفي سؤال بشأن عدد الطلبة 
والخاصة،  الحكومية  بالمدارس 
ــلـــيـــن  وعـــــــــــدد الــــطــــلــــبــــة الـــمـــســـجـ
لــلــحــضــور الــفــعــلــي بـــالـــمـــدارس، 
أن  والتعليم  التربية  وزيـــر  أعــلــن 
الذين تم تسجليهم  الطلبة  عدد 
لـــلـــحـــضـــور الـــفـــعـــلـــي بــــالــــمــــدارس 
الحكومية أكثر من 75 ألف طالب 
 80 إلــى  يصلوا  أن  المتوقع  ومــن 
أن  يــعــنــي  والـــتـــســـجـــيـــل ال  ــا،  ــفــ ألــ
بالحضور،  يلتزم  ســوف  الجميع 
لذا فإن التعليم عن بعد مستمر، 
على  الـــوزارة  إلــى جاهزية  مشيرا 
الــمــســتــوى الــصــحــي ولـــكـــن قـــرار 
حــضــور الــطــلــبــة لــلــمــدارس متاح 

ألولياء األمور.
وأشــــار إلـــى أن إجــمــالــي عــدد 
البحرين  في  والطالبات  الطلبة 
فــي  ــا  ــفــ ألــ  146 ــن  ــ مـ ــر  ــثــ أكــ يـــبـــلـــغ 
ألــفــا  الــحــكــومــيــة، و80  ــدارس  ــمـ الـ
الــخــاصــة يشملون  الـــمـــدارس  فــي 

بحرينيين وغير بحرينيين.
وحـــــــــول االقـــــــتـــــــراح بـــقـــانـــون 
بــشــأن الــتــعــلــيــم االلــكــتــرونــي أكــد 
الوزير أن أي اقتراح بقانون يصل 
ــه من  ــتـ إلــــى الــحــكــومــة يــتــم دراسـ
المختصة  الــوزاريــة  اللجنة  قبل 

بالتعاون مع الوزارة ذات العاقة، 
الــتــعــلــيــم  ــون  ــ ــانـ ــ قـ أن  بـــيـــنـــا  وقــــــد 
والتعليم العالي في البحرين أتاح 
للجهات  الصاحيات  من  الكثير 
الرسمية للتعامل حسب الوضع، 
ــون على  ــانـ قـ تــفــصــيــل  يــمــكــن  وال 
فترة محددة، والبديل متوافر من 

خال القرارات التنفيذية.
وأشار إلى أن التعلم عن بعد 
أصــبــح الـــتـــزامـــا عــالــمــيــا، وســـوف 
التي  المنظومة  هــذه  في  نستمر 
توفر الخدمة التعليمية للطلبة، 
موضحا أن ضمن مشروع تطوير 
فريق  هــنــاك  والــتــدريــب  التعليم 
عـــمـــل لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع االعــــتــــراف 
وفقا  االلكترونية  الــشــهــادات  مــع 
ــال  ــــط دولـــــــيـــــــة، مــــــن خــ ــوابـ ــ ــــضـ لـ
العريقة  الجامعات  مــع  التعامل 
ــع الــتــعــلــيــم  وكــيــفــيــة تــعــامــلــهــا مــ
ــي، ومــــــــدى اعــــتــــراف  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ االلـ
تلك  فــي  التعليمية  الــمــؤســســات 
التي  التعليمية  بالبرامج  الــدول 
تــقــدم الــكــتــرونــيــا، ألنــنــا نــحــرص 

على توفير األفضل للطلبة.
وبشأن نقل الحضانات تحت 
مظلة وزارة التربية والتعليم بدال 
االجتماعية،  التنمية  وزارة  مــن 
الــوزارة  أن  النعيمي  د. ماجد  أكد 
سوف تستكمل جهود وزارة العمل 
االجــتــمــاعــيــة موضحا  والــتــنــمــيــة 

الــتــربــيــة  وزارة  هــيــكــلــة  بـــعـــد  ــه  ــ أنـ
ــم الــحــضــانــات لها  والــتــعــلــيــم وضـ
هـــنـــاك فـــائـــدة مـــن نــاحــيــة تــوفــيــر 
البحرين  أن  إلى  التعليم، مشيرا 
تندرج ضمن الفئة األولى للدول 
ــر الــتــعــلــيــم لــلــجــمــيــع،  ــوفـ ــي تـ ــتـ الـ
كـــمـــا يــــأتــــي ذلــــــك ضـــمـــن جـــهـــود 
تــوفــيــر الــرعــايــة لــلــطــفــل، وســـوف 
نــعــمــل عــلــى تــوفــيــر الــخــدمــة بما 
ــتــــوازى بــمــا يـــقـــدم لـــهـــذه الــفــئــة  يــ
وتوفير  الــعــالــمــي،  الــصــعــيــد  عــلــى 
ــارات الـــتـــي تــتــنــاســب  ــهـ ــمـ بــعــض الـ
مــع أعــمــارهــم، الفــتــا إلـــى انتقال 
الــحــضــانــات مــن وزارة  مــيــزانــيــات 
إلى  االجتماعية  والتنمية  العمل 

وزارة التربية.
ــر إلــــــى جـــهـــود  ــ ــوزيــ ــ ولــــفــــت الــ
ــريــــن فـــــي الـــــحـــــرص عــلــى  ــبــــحــ الــ
توفير التعليم للجميع ومواجهة 
إلــى  مــشــيــرا  التعليمي،  الــتــســرب 
أنهم نجحوا في إعادة 240 طالبا 
الــــى الــمــســار الــتــعــلــيــمــي مـــا قبل 

جائحة كورونا.
وأشـــــــــار إلــــــى نــــجــــاح تــجــربــة 
ــدا  ــؤكـ ــن فــــي الـــــدمـــــج، مـ ــريـ ــبـــحـ الـ
أن كــثــيــرا مـــن طــلــبــة الــتــوحــد تم 
المدرسية  الصفوف  في  دمجهم 
ــة  ــلـ ــرحـ ــمـ ــا إلــــــــى الـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ وقــــــــد »وصـ
كل  توفير  خــال  مــن  التعليمية، 

اشتراطات الصحة والسامة«.

خالل الإيجاز الإعالمي الحكومي... وزير التربية والتعليم:

اأكثر من 75 األف طالب وطالبة �ضجلوا للح�ضور الفعلي بالمدار�س الحكومية
ال��ث��ان��ي ال��ف�����ص��ل  ف��ي  ال��ك��ام��ل  ال��ح�����ص��ور  نح�صم  ول���م  الأول..  ال��ف�����ص��ل  خ���الل  ورق��ي��ة  ام��ت��ح��ان��ات  ل 

} وزير التربية والتعليم خال اإليجاز الحكومي.

كتب أحمد عبداحلميد:
والتعليم  التربية  وزيــر  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  أّكــد 
التعليم في مدارس مملكة  الرقمي في  التمكين  استمرار خطط 
البحرين بفضل النجاحات المستمرة التي يحققها مشروع جالة 
توظيف  جــهــود  أثــمــرت  حيث  المستقبل،  لــمــدارس  حمد  الملك 
المملكة  بتسجيل  التعليم  فــي  واالتـــصـــاالت  الــمــعــلــومــات  تقنية 
رؤية  مع  يتاءم  وبما  الدولية  المؤشرات  في  متقّدمة  مستويات 

البحرين 2030.

وســـــط أجــــــــواء مــــن الــبــهــجــة 
والــتــفــاؤل والــحــمــاس، عـــاد أمــس 
ــوافــــق 1 ســبــتــمــبــر  ــمــ الــ األربـــــعـــــاء 
ــة  ــ اإلداريـ الــهــيــئــات  أعـــضـــاء   2021
مواقع  إلــى  والفنية  والتعليمية 
ــالـــمـــدارس الــحــكــومــيــة،  عــمــلــهــم بـ
ــودة الــطــلــبــة يـــوم  ــعــ اســــتــــعــــدادًا لــ
ــق 7 ســبــتــمــبــر،  ــوافـ ــمـ الـ ــاء  ــاثـ ــثـ الـ
وبـــــدء الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد 
2022/2021، بالدمج بين الحضور 
الـــطـــابـــي الــفــعــلــي والــتــعــّلــم عن 
األمور،  أولياء  لرغبات  وفقًا  بعد، 
التربية  وزارة  أنهت  أن  بعد  وذلك 
والــتــعــلــيــم فـــي وقــــت مــبــكــر كــافــة 
الازمة  االستعدادات واإلجراءات 
لــتــأمــيــن عــــودة مــدرســيــة نــاجــحــة 

وعام دراسي موفق بإذن اهلل.
ــه عـــــــــددًا مــن  ــ ــارتــ ــ وخــــــــال زيــ
الــــمــــدارس مــنــذ الـــصـــبـــاح الــبــاكــر 
ــد بــن  ــاجـ ــد الـــدكـــتـــور مـ ــ أمــــــس، أكـ

عـــلـــي الـــنـــعـــيـــمـــي وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة 
للتوجيهات  تنفيذًا  والتعليم أنه 
الــمــلــكــيــة الـــســـامـــيـــة مــــن حــضــرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــاد 
من  المستمر  وبالدعم  المفدى، 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  ســخــرت 
كافة طاقاتها وقدراتها وإمكاناتها 
في سبيل انطاقة العام الدراسي 
ســيــمــا  الــــمــــرجــــوة، وال  بـــالـــصـــورة 
الـــتـــأكـــد مـــن جـــهـــوزيـــة الـــمـــدارس 
ــي، بـــمـــا فــي  ـــواحــ ــنـ ـــن جــمــيــع الــ مـ
ذلــــك تــوفــيــر الــبــيــئــة الــمــدرســيــة 
اآلمنة بتطبيق شامل لإجراءات 
االحـــتـــرازيـــة الــمــعــتــمــدة، وتــلــبــيــة 
استدامة  ومتطلبات  احــتــيــاجــات 
ــور الـــفـــعـــلـــي  ــالــــحــــضــ ــم بــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ

والتعّلم عن بعد، ووضع الخطط 
الــــدراســــيــــة الـــمـــنـــاســـبـــة لــجــمــيــع 

الصفوف الدراسية.
الــــــوزارة  أن  ــر  ــوزيــ الــ وأضــــــاف 
على  تــعــالــى  اهلل  بـــعـــون  ســتــعــمــل 
مــضــاعــفــة مـــا بــذلــتــه مـــن جــهــود 
الجائحة،  انتشار  منذ  استثنائية 
والـــتـــي تــمــّثــل تــجــربــة بــحــريــنــيــة 
ــر واالعـــــــتـــــــزاز  ــخــ ــفــ ــالــ جــــــديــــــرة بــ
قياسي  وقت  تم في  إذ  واالقتداء، 
إيــــــجــــــاد ســـلـــســـلـــة مــــــن خـــــيـــــارات 
ــروف  ــظـ ــلـ ــم الــــمــــراعــــيــــة لـ ــ ــّل ــعــ ــتــ الــ
الحتياجات  والملبية  الصحية، 
فتم  الــدراســيــة،  الــمــراحــل  جميع 
االفتراضية  الفصول  اســتــحــداث 
والتفاعلية،  بالمباشرة  المتسمة 
وتـــــدشـــــيـــــن مــــــشــــــروع الـــحـــصـــص 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــمـــتـــلـــفـــزة، لــلــبــث 
عــبــر تــلــفــزيــون الــبــحــريــن وقــنــوات 
الــــــوزارة عــبــر الــيــوتــيــوب، وتــعــزيــز 

التي  التعليمية  البوابة  خــدمــات 
الرقمي من كتب  المحتوى  تضم 
ودروس وأنشطة وإثراءات وحلقات 
نقاش، والتي شهدت أكثر من 68 
مليون زيارة خال العام الدراسي 
أهمية  إلــى  نظرًا  فقط،  الماضي 
مـــا تــقــدمــه لــلــطــلــبــة والــمــعــلــمــيــن 
وأولــــيــــاء األمــــــور، هــــذا بــاإلضــافــة 
ــام اســتــثــنــائــي  إلــــــى تــطــبــيــق نــــظــ
يــراعــي  الــطــابــي  األداء  لــتــقــويــم 
إتاحة  الحالي، مع  التعليم  نظام 
من  للراغبين  الــجــزئــي  الــحــضــور 

الطلبة، في بيئة مدرسية آمنة.
الزيارة  خال  الوزير  والتقى 
ــيـــادات الــمــدرســيــة  عـــــددًا مـــن الـــقـ
والفنيين،  واإلداريين  والمعلمين 
العام  بدء  بمناسبة  هنأهم  حيث 
الـــدراســـي الــجــديــد، وحــثــهــم على 
ــن جــهــود  ــوه مــ ــذلــ ــا بــ ــة مــ ــلـ مـــواصـ
ــة،  ــائـــحـ ــنـــائـــيـــة خــــــال الـــجـ اســـتـــثـ

لضمان توفير الخدمات التربوية 
لجميع  الــمــنــاســبــة  والــتــعــلــيــمــيــة 
ــبــــة، فـــــي إنـــــجـــــاز تــعــلــيــمــي  ــلــ الــــطــ
ــد قـــــــدرة مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــؤكــ يــ
مؤكدًا  التحديات،  مواجهة  على 
ــل طــاقــاتــهــا  كــ تـــضـــع  الــــــــــوزارة  أن 
وإمــكــانــاتــهــا فــي خــدمــة الــمــيــدان 

التربوي.
وقــد أطــلــع مــديــرو الــمــدارس 
ــا تـــم اتـــخـــاذه من  الـــوزيـــر عــلــى مـ
إجراءات لتهيئة عودة الموظفين 
الصيانة  شملت  والــتــي  والطلبة، 
الــشــامــلــة والــجــزئــيــة، واســتــكــمــال 
أعــــمــــال الـــنـــظـــافـــة، والـــتـــأكـــد مــن 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــكـــهـــربـــاء  ــ ــة مـ ســــامــ
الـــمـــيـــاه  ودورات  ــات  ــفــ ــيــ ــكــ ــمــ والــ
ــر اإلجـــــــــــراءات  ــيــ ــوفــ وغــــيــــرهــــا، وتــ
ــة، بـــمـــا فــيــهــا فــحــص  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ االحـ
درجة الحرارة والتعقيم والتباعد 
الــمــدارس  وجاهزية  االجتماعي، 

وفــق  الــطــلــبــة  اســتــقــبــال  لتنظيم 
المعتمد  الضوئية  اإلشــارة  نظام 

من قبل الفريق الوطني الطبي.
 كـــمـــا اســـتـــمـــع الـــــوزيـــــر إلـــى 
المدارس  عمل  برنامج  عن  شــرح 
استقبال  موعد  حتى  الــيــوم  منذ 
ــمـــن  ــتـــضـ ــة، والــــــــــــــــذي يـ ــ ــبــ ــ ــ ــل ــ ــطــ ــ الــ
ــة لــلــهــيــئــات  ــيــ ــومــ اجــــتــــمــــاعــــات يــ
كل  لبحث  والتعليمية،  ــة  ــ اإلداريـ
إعداد  إلى  إضافًة  العمل،  جوانب 
جـــــــداول الـــحـــصـــص لــلــمــعــلــمــيــن، 

وتـــوزيـــع الــطــلــبــة عــلــى الــصــفــوف، 
ـــرافــــق  ــمـ ـــوف والــ ــفـ ــصــ ــة الــ ــئـ ــيـ ــهـ وتـ
ــة الـــحـــضـــور  ــبـ ــلـ الــــمــــدرســــيــــة لـــطـ
الــفــعــلــي، بــعــد اســـتـــام قــوائــمــهــم 
النهائية، وتحديد مواقع مدرسية 
ــبــــث الــــفــــصــــول االفــــتــــراضــــيــــة،  لــ
للمعلمين،  تدريبية  ورش  وتنفيذ 
والمستجدين منهم بشكل خاص، 
الــرقــمــيــة،  األدوات  تطبيق  ــول  حـ
متنوعة  فــرق  تشكيل  على  عــاوًة 
محدد  بجانب  منها  كــل  يختص 

مـــثـــل: الـــخـــط الـــســـاخـــن ألولـــيـــاء 
لتسهيل  التقني  والــدعــم  األمـــور، 
ــيـــة،  الـــرقـــمـ األدوات  اســــتــــخــــدام 
والدعم األكاديمي لمتابعة بيانات 
الطلبة وحالتهم الصحية لتوفير 
إضــافــًة  لــهــم،  المناسبة  الــخــدمــة 
إلى فريق للتدريب على المهارات 
ــر لــمــتــابــعــة  ــ الــتــكــنــولــوجــيــة، وآخــ
التطور الشخصي للطلبة وحثهم 
على االنتظام الدراسي والمشاركة 

في األنشطة المدرسية.

وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة ي���زور ال��ه��ي��ئ��ات الإداري������ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة.. وي��وؤك��د:

للجميع م�����ض��ت��م��ر  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���ع���د..  ع���ن  اأو  ال��ف��ع��ل��ي  ب��ال��ح�����ض��ور 

} وزير التربية يتفقد الهيئات اإلدارية والتعليمية.
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 متام اأبو�صايف:

اأعلن الفريق الوطني للت�صدي لفريو�س كورونا »كوفيد-19« 

عن النتقال اإىل امل�صتوى الأخ�صر من م�صتويات الإ�صارة ال�صوئية 

بدءا من يوم غد اجلمعة، وذلك وفقا لتقييم متو�صط ن�صبة احلالت 

القائمة اجلديدة من اإجمايل الفحو�صات للمرحلة احلالية.

وك�صف املتحدثون يف املوؤمتر ال�صحايف الذي عقد يوم اأم�س، 

و�صارك فيه كل من املدير العام ل�صوؤون املدار�س يف وزارة الرتبية 

العامة يف  امل�صاعد لل�صحة  ، والوكيل  والتعليم د. حممد مبارك 

املعدية يف  الأمرا�س  الهاجري، وا�صت�صاري  ال�صحة مرمي  وزارة 

وا�صت�صارية  القحطاين،  مناف  طبيب  مقدم  الع�صكري  امل�صت�صفى 

عن  ال�صلمان،  جميلة  ال�صلمانية  م�صت�صفى  يف  املعدية  الأمرا�س 

تفا�صيل تطبيق اآلية الإ�صارة ال�صوئية من قبل الهيئات التعليمية 

والإدارية يف القطاع احلكومي بالن�صبة للح�صور الفعلي للمن�صاآت 

التعليمية، وذلك بح�صب احتياجات وزارة الرتبية والتعليم لكل 

للهيئات  اخليار  ترك  كا�صفني عن  الآلية،  م�صتويات  من  م�صتوى 

التعليمية يف القطاع اخلا�س بح�صب ما يرونه منا�صبا.

وقال املدير العام ل�صوؤون املدار�س يف وزارة الرتبية والتعليم 

د. حممد مبارك اإن الوزارة قد اأ�صدرت دليل العودة اإىل املدرا�س 

واملوؤ�ص�صات التعليمية، حيث يت�صمن الإر�صادات والتعليمات املهمة 

للحفاظ على �صحة و�صالمة الطلبة، وجميع منت�صبي املوؤ�ص�صات 

التعليمية يف ظل الظرف ال�صتثنائي للفريو�س.

التي  ال�صوئية  الإ�صارة  اآلية  تفا�صيل  مبارك  وا�صتعر�س 

�صتطبق يف املدار�س والهيئات التعليمة احلكومية، حيث تت�صمن 

املرحلة احلمراء من اآلية الإ�صارة ال�صوئية تطبيق التعليم عن بعد 

جلميع الفئات العمرية. فيما تت�صمن املرحلة الربتقالية وال�صفراء 

ترك اخليار لأولياء الأمور يف ح�صور اأبنائهم الطلبة والطالبات 

اإىل املدار�س اأو تلقي التعليم عن بعد، وكذلك تطبيق معايري التباعد 

الجتماعي بحيث ترتك م�صافة مرت واحد ما بني طالب واآخر. اأما 

يف  الأمور  لأولياء  اخليار  يرتك  اأن  فتت�صمن  اخل�صراء  املرحلة 

اأو تلقي التعليم عن بعد، كما ترتك  اإىل املدار�س  اأبنائهم  ح�صور 

م�صافة ن�صف مرت ما بني كل طالب واآخر.

ويف ال�صياق ذاته، اأكد مبارك على ترك اخليار اأمام املوؤ�ص�صات 

يرونه  ما  وفق  احل�صور  مب�صاألة  اخلا�س  القطاع  يف  التعليمة 

منا�صبا، م�صددا على �صرورة تطبيق ا�صرتاطات ال�صحة العامة يف 

جميع م�صتويات اآلية الإ�صارة ال�صوئية مل�صتوى انت�صار فريو�س 

كورونا.

اجلديد  الدرا�صي  العام  اأعتاب  على  »ونحن  مبارك:  وقال 

من  حتقيقه  مت  ما  ملوا�صلة  العزم  فيكم  جندد   ،2022-2021

الو�صول للم�صتويات الآمنة حفاظا على �صحة اأبنائنا، متمنني لهم 

عاما درا�صيا موفقا واآمنا«.

من جانبها اأكدت الهاجري على اأهمية اللتزام بكل الإجراءات 

الحرتازية التي تندرج حتت امل�صتوى الأخ�صر، ل�صيما فيما يتعلق 

ببدء العام الدرا�صي اجلديد، وذلك ل�صمان عودة اآمنة للطلبة.

اجلرعة  �صروط  عليهم  تنطبق  من  جميع  الهاجري  ودعت 

املوقع  اأو  واعي«  »جمتمع  تطبيق  خالل  من  للت�صجيل  املن�صطة 

للحفاظ على ما حتقق  ال�صحة، وذلك  لوزارة  التابع  الإلكرتوين 

اأثبتته  اإىل جانب ما  من تقدم ومكت�صبات يف الت�صدي للجائحة، 

اجلرعات املن�صطة من فعالية يف تعزيز املناعة.

من   %80 ن�صبته  ت�صل  ما  تطعيم  عن  الهاجري  وك�صفت 

البالغني من العمر 40 عاما فما فوق باجلرعة املن�صطة.

من جانبه، دعا القحطاين املواطنني واملقيمني ملوا�صلة الإقبال 

على التطعيم واأخذ اجلرعة املن�صطة، وذلك لتعزيز النتائج التي 

حتققت يف هذه املرحلة من الت�صدي لكورونا.

فعالية  بينت  قد  الوطنية  املوؤ�صرات  اإن  القحطاين  وقال 

التطعيمات يف احلد من الإ�صابة بامل�صاعفات اخلطرية اأو الوفاة 

الناجمة عن الإ�صابة، حيث اأظهرت اأن 79% من الوفيات يف �صهر 

يونيو 2021 كانت لأفراد مل ياأخذوا التطعيم، وهي الفرتة التي 

تزامنت مع انت�صار �صاللة »دلتا« املتحورة.

واأكد القحطاين على اأن الدرا�صة التي اأجريت موؤخرا - التي 

تعد الأوىل من نوعها عامليا والتي قام بها الفريق الوطني للت�صدي 

قد   - كولومبيا  جامعة  مع  بالتعاون  »كوفيد-19«  لفريو�س 

يف  للفريو�س  امل�صادة  التطعيمات  فاعلية  اإىل  نتائجها  خل�صت 

جميع مراحل التعامل مع اجلائحة مع وجود املتحور »دلتا«.

اأن اللتزام بالإجراءات  التاأكيد على  وقال القحطاين: »جندد 

الحرتازية يف كل م�صتويات اآلية الإ�صارة ال�صوئية واأخذ التطعيم 

مع  التعامل  مراحل  كل  يف  الفارق  ي�صكالن  املعززة  واجلرعة 

الفريو�س، وهما الداعمان جلميع اجلهود الوطنية املبذولة يف هذا 

اجلانب«.

من جانبها، حذرت ال�صلمان من الأمان الكاذب عرب التهاون يف 

تطبيق اللتزام بالإجراءات الحرتازية، وعدم الإقبال على التطعيم 

واجلرعة املن�صطة منه.

بت�صجيل  املبادرة  اإىل  الأمور  اأولياء  جميع  ال�صلمان  ودعت 

اأجل  من  »كوفيد-19«  لفريو�س  امل�صاد  التطعيم  لأخذ  اأطفالهم 

احلفاظ على �صالمتهم مبا ي�صهم يف اكت�صابهم املناعة �صد فريو�س 

»كوفيد-19«، وتاأمني احلماية والوقاية لهم.

من  العمرية  الفئة  تطعيم  تفا�صيل  ال�صلمان  وا�صتعر�صت 

3-11 عاما، حيث ي�صمح باإعطاء جرعتني من لقاح »�صينوفارم« 

لهذه الفئة ممن يعانون من اأمرا�س تت�صبب ب�صعف املناعة وهي 

ال�صمنة  ال�صكري،  القلب،  اأمرا�س  التنف�صي،  اجلهاز  »اأمرا�س 

املفرطة، الأورام ال�صرطانية، متالزمة داون، العيوب اخللقية«.

فيما ي�صمح - وفق ال�صلمان - للفئة العمرية من 12-17 عاما 

باأخذ جرعتني عرب الختيار ما بني لقاحي »�صينوفارم« و»فايزر«.

ولفتت ال�صلمان اإىل اأن البحرين قد بداأت بالفعل بتطعيم الفئة 

العمرية من 3-11 عاما مما يعانون من اأمرا�س توؤثر يف املناعة 

حيث اأظهر اأولياء الأمور تعاونا كبريا، فيما �صهدت الفئة العمرية 

من 12-17 عاما اإقبال كبريا.

على �صعيد اآخر، اأكد مبارك على اأن نحو 79 األف طالب قد 

الدرا�صي  للعام  احلكومية  املدار�س  يف  الفعلي  للح�صور  �صجلوا 

اجلديد.

وك�صف مبارك خالل رده على �صوؤال لـ»الأيام« عن وجود فرق 

بكل  الكامل  اللتزام  للتاأكد من  املدار�س،  مت توزيعها على جميع 

الإجراءات الحرتازية يف املن�صاآت التعليمة.

وقال مبارك : »الحرتازات وا�صحة، وهناك فرق مت توزيعها 

على املدار�س تعمل ب�صكل م�صتمر، للتاأكد من تنفيذ جميع الإجراءات 

الطالب  و�صول  منذ  احرتازية  اإجراءات  تتخذ  حيث  الحرتازية، 

للمدر�صة وانتقال اإىل ال�صف، ومن ثم اإىل ال�صاحة املدر�صية حتى 

مغادرته مبنى املدر�صة عند انتهاء اليوم الدرا�صي«.

داخل  م�صتمرة  والتنظيف  التعقيم  عمليات  »بالطبع  وتابع: 

التباعد  يحقق  ب�صكل  الدرا�صة  طاولت  توزيع  مت  كما  املدرا�س، 

و�صع  مت  كذلك  الدرا�صية،  ال�صفوف  داخل  املطلوب  الجتماعي 

اإ�صابة - ل  اإجراءات �صيتم تطبيقها يف حال مت اكت�صاف حالت 

�صمح اهلل - داخل املدر�صة«.

واأ�صاف: »نوؤكد على اأن الفحو�صات داخل املدار�س م�صتمرة 

ب�صكل يومي، وندعو اأولياء الأمور لتوفري امل�صتلزمات الحرتازية 

ال�صخ�صية لأبنائهم.

ال�صاعات  يف  تغيري  اأي  حدوث  عدم  عن  مبارك  وك�صف 

الدرا�صي  امل�صتوى  تاأثر  تفادي  اأجل  اليومية، وذلك من  الدرا�صية 

بنظام  تتمتع  الدار�صة  الف�صول  جميع  اأن  على  م�صددا  للطلبة، 

تهوية جيد، مما يجعل وجود الطلبة داخل ال�صفوف يف ال�صاعات 

الدرا�صية العتيادية اأمرا ل يرتتب عليه اأي خماطر.

وحول الطلبة من ذوي الهمم، دعا مبارك اأولياء اأمور طلبة 

ذوي الهمم لإعطائهم التطعيمات من اأجل احلفاظ على �صالمتهم، 

موؤكدا على اأن الطلبة ذوي الهمم �صاأنهم �صاأن جميع زمالئهم من 

الطلبة الآخرين.

وقال : »اإن التطعيمات متاحة من الفئة العمرية من 11-3 

عاما، ونحث اأولياء الأمور على التعاون يف هذا ال�صاأن، كما نحثهم 

على ت�صجيع بع�صهم البع�س من اأجل اإعطاء اللقاحات لأبنائهم من 

ذوي الهمم، اأو امل�صابني باأمرا�س توؤثر يف املناعة لديهم«.

وعلى �صعيد اآخر، اأكدت الهاجري على اأن قيمة فح�س امل�صحة 

لـ»كوفيد-19« للقادمني اإىل البحرين مل تتغري، حيث تغطي هذه 

القيمة - 36 ديناًرا - ثالثة فحو�صات.

و�صددت الهاجري على اأن زيادة عدد الفحو�صات من فح�صني 

عند الو�صول اإىل ثالث فحو�صات عند الو�صول يعود اإىل اأن الفرتة 

اإىل  امل�صافرين  ال�صيفية وعودة  العطلة  انتهاء  احلالية هي فرتة 

اململكة، حيث ت�صتهدف الزيادة يف اأعداد الفحو�صات �صالمة النا�س، 

واحلفاظ على املعدلت املنخف�صة باأعداد الإ�صابات اليومية التي 

حققتها اململكة.

من جانبه، ك�صف القحطاين عن اأن 87% من �صكان البحرين 

املوؤهلني لأخذ اللقاحات قد اأخذوا جرعتني من اللقاحات يف مقابل 

91% من ال�صكان قد ح�صلوا على جرعة واحدة، مما يجعل اململكة 

اأكرث دول العامل التي ح�صل  ترتبع على املراكز الأوىل من حيث 

�صكانها على اللقاحات.

واأكد القحطاين على اأن اململكة منذ البداية قد جعلت م�صاألة 

التطعيم اختيارية ولي�صت اإلزامية، داعيا اأولياء الأمور لتح�صني 

اأبنائهم من الفئات العمرية ال�صغرية لأخذ التطعيمات.

وقال القحطاين: »ر�صالتنا هي بادروا بتطعيم اأبنائكم من اأجل 

حمايتهم«.

بتطبيق  ال�صتمرار  اأهمية  على  ال�صلمان  جددت  جانبها  من 

الإ�صارة  اآلية  من  اخل�صراء  املرحلة  خالل  الحرتازية  الإجراءات 

ال�صوئية التي �صتبداأ يوم اجلمعة، داعية اإىل عدم ال�صعور بالأمان 

واجلرعة  التطعيمات  على  بالإقبال  والتهاون  والرتاخي  الكاذب 

املن�صطة، موؤكدة على اأن التطعيم لن مينع الإ�صابات لكنه �صيقلل 

من حدوث امل�صاعفات ال�صريرية املحتملة لالإ�صابة.

النتقال اإىل امل�ضتوى الأخ�ضر بدًءا من يوم غد اجلمعة.. »الفريق الطبي«:

تطعيم 91% من �ضكان البحرين بجرعة واحدة و87% بجرعتني

عدته مرجًعا اأ�ضا�ضًيا يحدد الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتعليمية

»الرتبية« ت�ضدر دليل العودة اإىل املدار�س وجميع املوؤ�ض�ضات التعليمية

اللجنة  لتوجيهات  تنفيًذا 

�صاحب  برئا�صة  التن�صيقية 

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

بناء  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

على تو�صيات الفريق الوطني 

لفريو�س  للت�صدي  الطبي 

)كورونا-19(، وذلك يف اإطار 

الطلبة  لعودة  ال�صتعدادات 

الدرا�صي  العام  يف  للدرا�صة 
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وزارة الرتبية والتعليم »دليل 

وجميع  املدار�س  اإىل  العودة 

يف  التعليمية«  املوؤ�ص�صات 

واملحدثة  اجلديدة  ن�صخته 

الإ�صارة  اآلية  مع  يتما�صى  مبا 

انت�صار  مل�صتوى  ال�صوئية 

ليكون  كورونا،  فريو�س 

يحدد  اأ�صا�صًيا  مرجًعا 

الإجراءات الإدارية والتنظيمية 

اتباعها  الواجب  والتعليمية 

التعليمية،  املوؤ�ص�صات  يف  يف 

ل�صمان �صحة و�صالمة الطلبة 

املوؤ�ص�صات  منت�صبي  وجميع 

جائحة  ظل  يف  التعليمية 

فريو�س )كوفيد-19(.

اأن  الوزارة  واأو�صحت 

هو  الدليل  هذا  من  الهدف 

والتعليمات  الإر�صادات  توفري 

احلفاظ  ل�صمان  املهمة 

اآمنة،  تعليمية  بيئة  على 

الطلبة  عودة  عند  ا  وخ�صو�صً

وعودة  الدرا�صة،  مقاعد  اإىل 

والإدارية  التعليمية  الهيئات 

وفًقا  وذلك  والإ�صرافية، 

التي  ال�صوئية  الإ�صارة  لآلية 

حددها الفريق الوطني الطبي 

للت�صّدي لفريو�س كورونا.

واأكدت الوزارة يف الدليل 

فريق  ت�صكيل  �صرورة  على 

يف  ال�صحي  بال�صاأن  معني 

على  تعليمية،  موؤ�ص�صة  كل 

الفريق  اأع�صاء  يح�صل  اأن 

لذلك،  املنا�صب  التدريب  على 

مف�صل  ب�صكل  اأو�صحت  كما 

بالتعليم  املتعلقة  الأمور 

التعليم  وباأق�صام  والتعلم، 

املبكر والرتبية اخلا�صة، نظًرا 

خل�صو�صية كل فئة.

الدليل  اأن  اإىل  واأ�صارت 

املتعلقة  اجلوانب  كل  يغطي 

التعليمية،  املوؤ�ص�صات  بعمل 

والعيادات  املباين  من  بدًءا 

باملوؤ�ص�صات  اخلا�صة 

التعليمية واحلافالت وت�صليم 

الكتب الدرا�صية وتنظيم مقاعد 

الطلبة يف ال�صفوف والقاعات 

ودخول  ودخولهم  الدرا�صية 

وخروجهم،  اأمورهم  اأولياء 

والفح�س  والتعقيم  والنظافة 

وغريها.

اأنها  الوزارة  وذكرت 

على  الدليل  بتحميل  قامت 

الإلكرتوين  الوزارة  موقع 

عليه  يطلع  حتى  للوزارة 

التعليمية  املوؤ�ص�صات  مديرو 

التعليمية  الهيئات  واأع�صاء 

والإدارية والإ�صرافية والطلبة 

من  وكل  الأمور  واأولياء 

التاأكيد  مع  ذلك،  يف  يرغب 

التعليمية  املوؤ�ص�صات  على 

الإر�صادات  و�صع  ب�صرورة 

عليها  املن�صو�س  والإجراءات 

يف الدليل حيز التنفيذ.

مدير عام �ضوؤون املدار�س ملديري ومديرات املوؤ�ض�ضات املدر�ضية:

ت�ضكيل جلان للإ�ضراف على ا�ضتقبال الطلبة والتحقق من الإجراءات الحرتازية

حمرر ال�صوؤون املحلية:

وجه املدير العام ل�صوؤون املدار�س 

مديري  اإىل  خطاًبا  مبارك  حممد  د. 

وذلك  املدر�صية،  املوؤ�ص�صات  ومديرات 

املدر�صة  بني  العالقة  تطوير  لتطوير 

من  بيئة  و�صمن  الأمور  واأولياء 

التعاون والتوا�صل الدائمني.

نقاط  عدة  اخلطاب  وحدد 

دوام  من  التحقق  وهي:  للمديرين، 

التعليمية  الهيئات  اأع�صاء  جميع 

والجتماع  والإ�صرافية،  والإدارية 

الطلبة،  ل�صتقبال  للتخطيط  بهم 

حالت  عن  املخت�صة  الإدارة  واإبالغ 

الوظيفي،  الن�صباط  عدم  اأو  الغياب 

التي  الفاعلة  اللجان  وت�صكيل 

وتنظيم  الطلبة  ا�صتقبال  على  ت�صرف 

جميع  من  والتحقق  الدرا�صي  اليوم 

من  والوقائية  الحرتازية  الإجراءات 

تنظيم دخول وخروج الطلبة والتباعد 

احلرارة  درجات  وقيا�س  الجتماعي 

وغري  والتعقيم  التنظيف  وعمليات 

يف  عليها  املن�صو�س  الأمور  من  ذلك 

رفعه  �صيتم  الذي  الإر�صادي  الدليل 

على املوقع الإلكرتوين لوزارة الرتبية 

والتعليم.

املدار�س  �صوؤون  عام  مدير  ووجه 

املديرين اإىل تن�صيق العملية التعليمية 

والأن�صبة  اجلداول  اإعداد  حيث  من 

بتغطية  متاًما  تفي  التي  التعليمية 

عمليات  وتطبيق  الدرا�صي،  املنهج 

الدرجات  ور�صد  واملتابعة  التقييم 

الالزم جلميع  التعليمي  الدعم  وتقدمي 

العلمي  حت�صيلهم  يعزز  مبا  الطلبة 

ويوفر لهم التغذية الراجعة املنا�صبة، 

والإ�صراف املبا�صر على انتظام العملية 

التعليمية بكل دقة وان�صباط �صواء من 

البوابة  اأو  الفرتا�صية  الف�صول  خالل 

احل�صور  خالل  من  اأو  التعليمية 

وجود  من  والتحقق  للطلبة،  الفعلي 

قبل  من  وم�صتمرة  حثيثة  متابعة 

التعليمية والإ�صرافية  الهيئات  اأع�صاء 

للتحقق  الأمور  واأولياء  الطلبة  مع 

العملية  مبتطلبات  التام  الوفاء  من 

الدرا�صية.

جاهزية  من  التحقق  على  واأكد 

املدر�صة لتقدمي العملية التعليمية عرب 

توافر  خالل  من  الإلكرتونية  املن�صات 

وبيانات  الإنرتنت  و�صبكة  الأجهزة 

الدخول لدى الطلبة والهيئة التعليمية 

والإدارية والإ�صرافية وجودة عمليات 

اإنتاج  املعلمني على  التنفيذ، وت�صجيع 

اإثرائي  اأو  م�صاند  تعليمي  حمتوى 

الدرا�صي  املنهج  مع  ومنا�صب  متناغم 

العمليات  جميع  يف  به  وال�صتعانة 

الإلكرتونية  املن�صات  عرب  التعليمية 

اأو يف الف�صل الدرا�صي الفعلي مع رفع 

تقارير ب�صاأن ذلك اإىل الإدارة التعليمية 

املخت�صة. 

هاتف  رقم  تخ�صي�س  اإىل  ووجه 

وبريد اإلكرتوين للرد على ا�صتف�صارات 

الت�صال  و�صائل  ون�صر  الأمور  اأولياء 

والطلبة  الأمور  اأولياء  لعلم  باملدر�صة 

املدر�صي،  الجتماعي  واملحيط 

والتوا�صل امل�صتمر مع اإدارات العمليات 

اأو  حتديات  اأي  ملتابعة  التعليمية 

عوائق خالل اليوم الدرا�صي.

واأكد على متابعة �صوؤون اخلدمات 

اللوج�صتية  والحتياجات  وال�صيانة 

املخت�صة  الفرق  خالل  من  للمدر�صة 

اإدارات  مع  ال�صريع  والتوا�صل  بذلك 

العمليات التعليمية ب�صاأن اأي نواق�س 

الب�صيط  الطابع  ذات  الأمور  ومعاجلة 

لدي  املتوفرة  املالية  املوارد  خالل  من 

املدر�صة. 

املدار�س  �صوؤون  عام  مدير  واأ�صار 

لأهم  عري�صة  اخلطوط  هذه  اأن  اإىل 

العمليات املطلوب متابعتها والإ�صراف 

كل  اإليها  وي�صاف  قبلكم،  من  عليها 

من  املدر�صي  اليوم  ت�صيري  يتطلبه  ما 

اإجراءات اأخرى.
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فحو�صات يومية للمعلمني والطلبة.. وزير الرتبية:

م�صتعّدون ملواجهة جميع التطّورات وفق اآلية الإ�صارة ال�صوئية

غالب اأحمد:

والتعليم  الرتبية  وزير  اأكد 

الطلبة  عدد  اأن  النعيمي  د.ماجد 

للح�ضور  ت�ضجليهم  مت  الذين 

بلغ  احلكومية  باملدار�س  الفعلي 

ومن  طالب،  األف   75 من  اأكرث 

اإذ  األًفا،  اإىل 80  ي�ضلوا  اأن  املتوقع 

اجلميع  اأن  يعني  ال  الت�ضجيل  اإن 

فاإن  لذا  باحل�ضور،  يلتزم  �ضوف 

م�ضرًيا  م�ضتمر،  ُبعد  عن  التعليم 

اإىل جاهزية الوزارة على امل�ضتوى 

ال�ضحي، اإال اأن قرار ح�ضور الطلبة 

للمدار�س متاح الأولياء االأمور.

موؤمتر  يف  النعيمي  واأ�ضار 

اإىل  االإعالمي  احلكومي  االإيجاز 

والطالبات  الطلبة  عدد  اإجمايل  اأن 

األًفا   146 اأكرث  يبلغ  البحرين  يف 

األًفا  و80  احلكومية،  املدار�س  يف 

ي�ضملون  اخلا�ضة،  املدار�س  يف 

بحرينيني وغري بحرينيني.

م�ضتعدة  الوزارة  اإن  وقال 

وفًقا  التطّورات  جميع  ملواجهة 

الآلية االإ�ضارة ال�ضوئية املحددة من 

للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق 

لن  فاإنه  لذا  كورونا،  لفريو�س 

يتم ح�ضم اأي �ضيء اإال وفًقا لروؤية 

الفريق الطبي، مو�ضًحا اأن الوزارة 

يومي  فح�س  اإجراء  على  �ضتعمل 

الأع�ضاء  املدر�ضة  داخل  �ضريع 

الهيات التعليمية واالإدارية، وكذلك 

احلا�ضرين،  والطالبات  الطلبة 

داخل  فرق  وتدريب  جتهيز  مت  اإذ 

احلاالت  مع  للتعامل  مدر�ضة  كل 

اال�ضرت�ضادي  للدليل  وفًقا  امل�ضابة 

يرتبط  وهذا  ال�ضحي،  للو�ضع 

مب�ضتوى االإ�ضارة ال�ضوئية املطبقة 

يف اململكة؛ الأن االأمر قد ال ي�ضتدعي 

اإغالق املدر�ضة بالكامل.

مترير  عن  النعيمي  وك�ضف 

ترقيات 1691 معلًما ومعلًما اأول 

الدرجات  منحهم  عرب  بحرينًيا 

ال�ضاد�ضة  اإىل  الثالثة  امل�ضتحقة من 

البديل  امل�ضار  ودرا�ضة  التعليمية، 

املتميزين  املعلمني  لرتقيات 

احت�ضابها  �ضنوات  عدد  ومراجعة 

باالإ�ضافة  امل�ضار،  هذا  نف�س  وفق 

املالية  ال�ضالحيات  تعزيز  اإىل 

واالإدارية ملديري املدار�س.

مب�ضتجدات  يتعلق  وفيما 

مت  اأنه  اأو�ضح  الدرا�ضية،  املناهج 

يعزز  مبا  املدر�ضية  الكتب  تطوير 

مهارات ومتطلبات الع�ضر احلديث، 

واالإبداع  اال�ضطناعي  الذكاء  مثل 

العليا  التفكري  ومهارات  واالبتكار، 

الناقد  والتفكري  امل�ضكالت  مثل حل 

والتحليلي.

قال  احل�ضانات،  عمل  وحول 

النعيمي اإن الوزارة �ضوف ت�ضتكمل 

والتنمية  العمل  وزارة  جهود 

بعد  اأنه  مو�ضًحا  االجتماعية، 

والتعليم  الرتبية  وزارة  هيكلة 

فائدة  هناك  لها  احل�ضانات  و�ضم 

من ناحية توفري التعليم.

والتعليم  الرتبية  وزير  واأكد 

�ضمان  يف  البحرين  مملكة  جناح 

خالل  ُبعد،  عن  التعلم  ا�ضتدامة 

كورونا  فريو�س  جائحة  فرتة 

يف  اأ�ضهمت  اإذ  )كوفيد-19(، 

تقدمها  التي  اخلدمات  ذلك 

الدرو�س  مثل  التعليمية،  البوابة 

االإلكرتونية النموذجية، واالأن�ضطة 

والتطبيقات واالإثراءات، واملحتوى 

الدرا�ضية،  واجلداول  الرقمي، 

واخلدمات االإدارية وغريها، م�ضرًيا 

اإىل اأن عدد الزيارات للبوابة و�ضل 

زيارة،  مليون(   68( من  اأكرث  اإىل 

من  العديد  الطلبة  فيها  وجد  اإذ 

كما  املتنوعة،  التعليمية  اخلدمات 

الرقمي  التعليمي  املحتوى  بلغ 

التعليمية  البوابة  على  املحمل 

)403( من الكتب الدرا�ضية.

اجلديد  بالهيكل  يتعلق  وفيما 

للوزارة، اأ�ضار اإىل اأن الهيكل ي�ضكل 

امل�ضروع  مبادرات  جلهود  امتداًدا 

الوطني لتطوير التعليم والتدريب 

النظام  وحت�ضني  تطوير  بهدف 

الهيكل  اأن  اإىل  الفًتا  التعليمي، 

اجلديد مبني وفق اأف�ضل املمار�ضات 

العاملية  اخلربة  وبيوت  الدولية، 

�ضيتم  اإذ  والرتبويني،  واملخت�ضني 

التعليمية  املناطق  نظام  تطبيق 

تطوير  م�ضروع  خمرجات  �ضمن 

الهيكل املوؤ�ض�ضي يف تطوير العملية 

مب�ضتوى  واالرتقاء  التعليمية، 

التح�ضيل العلمي.

مرحبة باأّي �صكاوى ب�صاأن ممار�صات ت�صيء للمهنة.. »هيئة ال�صياحة«:

اإعداد اأطر قانونية وتنظيمية لقطاع مكاتب وحمالت ال�صفر وال�صياحة
اأفادت هيئة البحرين لل�ضياحة واملعار�س باأنها تعكف 

اأطر قانونية وتنظيمية لقطاع مكاتب وحمالت  اإعداد  على 

ال�ضفر وال�ضياحة، مبا يراعي متطلبات املهنة.

جاء ذلك يف تعقيب لها على ما ن�ضرته »االأيام« ب�ضاأن 

مطالبة النائب اال�ضت�ضارية الدكتورة مع�ضومة بنت ح�ضن 

عبدالرحيم لوزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة مبراقبة 

تقييم  اآلية  واعتماد  وال�ضياحة،  ال�ضفر  وحمالت  مكاتب 

امل�ضافرين �ضمن احلملة لها وحتديد اآلية وا�ضحة لالطالع 

على اأي �ضكاوى مقدمة والتعامل معها.

اهتمام  واملعار�س  لل�ضياحة  البحرين  هيئة  وثمنت 

النائبة بهذا القطاع احليوي واملهم، والذي ميثل اأحد ركائز 

العمل ال�ضياحي �ضمن االأن�ضطة ال�ضياحية املوجهة للداخل 

اأن�ضطة  من  وال�ضياحة  ال�ضفر  مكاتب  وما متثله  واخلارج، 

هيئة  ترخ�ضها  التي  ال�ضياحية  االأن�ضطة  �ضمن  رئي�ضة 

البحرين لل�ضياحة واملعار�س.

لل�ضياحة  البحرين  هيئة  اأكدت  االإطار،  هذا  ويف 

اإعداد  يف  املا�ضية  الفرتة  خالل  قامت  قد  اأنها  واملعار�س 

اأطر قانونية وتنظيمية لكل ما يت�ضل بتنظيم هذا القطاع، 

 2019 ل�ضنة   36 رقم  الوزاري  القرار  ينظمه  ملا  ا�ضتناًدا 

ال�ضياحة  و�ضركات  مكاتب  اأن�ضطة  مزاولة  تنظيم  ب�ضاأن 

وال�ضفر، وما ت�ضمنه من ا�ضرتاطات تنظيمية لتلك املكاتب 

والقائمني عليها.

و�ضددت الهيئة على اأنها ما�ضية بالت�ضاور والتن�ضيق 

مع جميع اجلهات ذات العالقة، وعلى راأ�ضها جمعية مكاتب 

ال�ضفر وال�ضياحة البحرينية، للعمل على تطوير تلك االأطر 

فيها  االأطراف  حقوق  ويحفظ  املهنة  متطلبات  يراعي  مبا 

على نحو متوازن، والرتكيز على نوعية و م�ضتوى وجودة 

والقائمني  االأن�ضطة  تلك  اأ�ضحاب  قبل  املقدمة من  اخلدمات 

عليها، مع التاأكيد على حرية االأ�ضواق واالأ�ضعار للخدمات 

التي حتددها قواعد العر�س والطلب وتناف�ضية ال�ضوق يف 

ظل مفاهيم االقت�ضاد احلر. 

اأنها  واملعار�س  لل�ضياحة  البحرين  هيئة  واأكدت 

النزاهة يف حفظ حقوق  اأعلى درجات  ما�ضية يف حتقيق 

ممار�ضات  اأي  من  امل�ضتهلك  وحماية  االأطراف،  جميع 

وترحب  املهنة  الأ�ضحاب  وت�ضيء  التعاقدية  بحقوقه  تخل 

االإطار للتحقق منها واتخاذ  اأي �ضكاوى يف هذا  با�ضتقبال 

ما يلزم ب�ضاأنها بالتن�ضيق مع اإدارة حماية امل�ضتهلك بوزارة 

ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة، وذلك عرب خمتلف الو�ضائل 

وال�ضكاوى  للمقرتحات  الوطني  كالنظام  للجمهور  املتاحة 

»توا�ضل« اأو عرب مركز ات�ضال حماية امل�ضتهلك هاتف رقم 

.17007003

تقدمت بجزيل ال�صكر والتقدير ل�صحيفة »الأيام«.. عبدالرحيم:

�صرورة توفري خط �صاخن و»وات�صاب« لتلقي �صكاوى املواطنني
ح�ضن  بنت  مع�ضومة  الدكتورة  اال�ضت�ضارية  النائب  تقّدمت 

وال�ضياحة  والتجارة  ال�ضناعة  لوزير  اجلزيل  بال�ضكر  عبدالرحيم 

تطوير  يف  وم�ضّيها  الوزارة  جتاوب  على  الزياين؛  را�ضد  بن  زايد 

وال�ضياحة  ال�ضفر  مبكاتب  اخلا�ضة  واالإجرائية  القانونية  االأطر 

الكبري يف  االأثر  لها  �ضيكون  والتي  وتنفيذها،  بها  االلتزام  ومراقبة 

تقدمي مراقبة مدى تنا�ضب اخلدمة املقدمة، ومراقبة جودتها وتقدمي 

قد  ا�ضتغالل  اأي  ومتنع  املقدم  بالعمل  ترتقي  التي  الالزمة  احللول 

يتعّر�س له املواطنون.

تطبيق  عرب  الطلبات  يتلقى  �ضاخن  خط  توفري  واقرتحت 

جتربة  من  واال�ضتفادة  امل�ضافرين،  ل�ضكاوى  مبا�ضر  »وات�ضاب« 

و»وات�ضاب«  ال�ضاخن  للخط  تطبيقها  خالل  من  الداخلية  وزارة 

على  ي�ضهل  اأن  ميكن  من  والذي  االإلكرتونية،  باجلرائم  اخلا�س 

امل�ضافرين التوا�ضل مبا�ضرًة عرب »الوات�ضاب« باعتبار اأن العديد من 

اإىل  ويلجاأون  خطوطهم  ي�ضتخدمون  ال  �ضفرهم  اأثناء  يف  املواطنني 

اإقفالها، كما يجب ابرام عقود حتمي الطرفني، والرقابة على املكاتب 

اأن  الذين يجب  ال�ضياحني  املر�ضدين  التاأكد من  واحلمالت من خالل 

يحملوا رخ�س عمل، باالإ�ضافة اإىل ا�ضرتاط تقييم لكل رحلة من اأجل 

التح�ضني والتطوير، واملتابعة مع اجلهات املخت�ضة وتنظيم العملية 

ب�ضكل اأكرب ومنظم، والتاأكد من م�ضمون ال�ضكوى اأو االقرتاحات التي 

�ضيتم تلقيها مبا �ضينعك�س ب�ضكل اأكرب على تطوير وتفعيل اخلدمات 

املقدمة وفق اال�ضرتاطات التنظيمية التي �ضتكون ذات فائدة كربى.

»االأيام«  �ضحيفة  لدور  وتقديرها  �ضكرها  عن  واأعربت  

م�ضاحات  وتخ�ضي�س  النواب  مالحظات  بنقل  امل�ضتمر  واهتمامها 

م�ضتمرة، والتي بدورها ت�ضهم يف اإي�ضالها للجهات املعنية.

مع�صومة عبدالرحيم

ال�صالح يثّمن املبادرات املجتمعية

 لتوثيق �صرية اإجنازات ال�صخ�صيات الوطنية

رئي�س  ال�ضالح  �ضالح  بن  علي  ثّمن 

الرامية  املجتمعية  املبادرات  ال�ضورى  جمل�س 

النبيلة  العطاءات واالإ�ضهامات  لتوثيق واإبراز 

التي قدمتها ال�ضخ�ضيات الوطنية يف خمتلف 

هذه  اأن  موؤكًدا  احلياة،  وجماالت  ميادين 

املبادرات ُتعد جزًءا من الوفاء الأبناء البحرين 

تطوير  يف  امل�ضيئة  وب�ضماتهم  املخل�ضني، 

خمتلف املجاالت.

جمل�س  رئي�س  ا�ضتقبال  خالل  ذلك  جاء 

اأم�س )االأربعاء(، عبدالرحمن حممد  ال�ضورى، 

جم�ضري ع�ضو جمل�س ال�ضورى رئي�س اللجنة 

اهلل  باإذن  له  املغفور  لفعاليات  العليا  املنظمة 

وخليل  خليفة،  اآل  را�ضد  بن  عي�ضى  ال�ضيخ 

الذوادي ورا�ضد بن دينة ونا�ضر حممد اأع�ضاء 

كتاب  من  ن�ضخة  ت�ضلّم  اإذ  العليا،  اللجنة 

»الزينة.. يف ذكراك« الذي يوثق م�ضرية حياة 

اهلل.  اآل خليفة رحمه  را�ضد  بن  ال�ضيخ عي�ضى 

واأكد رئي�س جمل�س ال�ضورى اأن كتاب »الزينة 

يف ذكراك« يت�ضمن العديد من حمطات االإجناز 

والنجاح التي قدمها الراحل ال�ضيخ عي�ضى بن 

قدمها  التي  اجلليلة  اخلدمات  وتعك�س  را�ضد، 

ا  ململكة البحرين يف جماالت خمتلفة، خ�ضو�ضً

وال�ضعر  والريا�ضة  والثقافة  الق�ضاء  يف 

الغنائي والرتاثي.

رئي�س  بذلها  التي  اجلهود  على  واأثنى 

واأع�ضاء اللجنة العليا لفعاليات ال�ضيخ عي�ضى 

ت�ضمني  على  وحر�ضهم  خليفة،  اآل  را�ضد  بن 

وطنية  ومواقف  قّيمة  مبعلومات  االإ�ضدار 

من حب  الراحل  عليه  ُجبل  ما  متعددة جت�ّضد 

اأ�ضبح  الراحل  اأّن  اإىل  للعمل واالإجناز، م�ضرًيا 

يف  واملثالية  البارزة  ال�ضخ�ضيات  اإحدى 

التفاين  يف  مميًزا  ومنوذًجا  البحرين،  مملكة 

اإمكاناته  كل  �ضّخر  اأن  بعد  وذلك  واالإخال�س، 

امل�ضتوى  على  �ضواء  اململكة،  خلدمة  وجهوده 

الوطني اأو اخلارجي.

جم�ضري  عبدالرحمن  اأعرب  جانبه،  من 

جمل�س  لرئي�س  والتقدير  الثناء  خال�س  عن 

ال�ضورى، ملا يوليه من حر�س واهتمام كبريين، 

والنتاجات  الوطنية  لالأعمال  م�ضتمر  ودعم 

الثقافية واالأدبية التي تزخر بها مملكة البحرين.

بعد رفع اأ�صعار عدد من املنتجات امل�صتوردة

حملة على و�صائل التوا�صل الجتماعي لدعم منتجات »الألبان الوطنية«
حممد بحر:

�ضهدت و�ضائل التوا�ضل االجتماعي خالل اليومني املا�ضيني حملة اأطلقها مواطنون، 

اأ�ضعار  رفع  قّررت  التي  اخلارجية  ال�ضركات  ومقاطعة  الوطنية«  »االألبان  �ضراء  لدعم 

منتجاتها.

وت�ضّدر و�ضم #خلوها-تخي�س من�ضات التوا�ضل االجتماعي يف البحرين، اإذ �ضارك 

العديد بتغريدات دعت اإىل مقاطعة اأّي منتجات ترفع اأ�ضعارها، والتاأكيد على املنتجات 

الوطنية.

بيقاطع،  ال�ضعب  دام  »ما  تويرت:  يف  ح�ضابه  على  »بوخليفة«  با�ضم  مغّرد  وقال 

مفرو�س ال�ضركات البحرينية اللي توفر منتجات االألبان وغريها ت�ضتغل على روحها 

حبتني وت�ضهر روحها للجميع، وفر�ضة جميلة جدا ع�ضان يلف ال�ضعب حولهم وي�ضري 

دهنا يف مكبتنا.. ي�ضتاهل البحريني«.

وقال ح�ضاب با�ضم »اأمين«: »�ضدق انها ن�س ربية ب�س هذي الن�س ربية تفرق من 

بيت لبيت، وخ�ضو�ضا بعد الكورونا والنا�س اللي خ�ضرت ا�ضغالها وم�ضاريعها ب�ضبب 

الفريو�س، يعني انتم تقدرون على هالن�س ربية خال�س بقيمة النا�س ماتهمكم �ضح!!«.

وذكر اأحمد علي على من�ضة تويرت »املفرت�س احنا ك�ضعب واعي نقاطع اأي منتج 

من اأي تاجر ج�ضع يحاول يعو�س خ�ضاراته برفع االأ�ضعار، احنا ك�ضعب معي�ضتنا على 

قدنا، قاطعوا كل �ضلع للتجار اجل�ضعني«.

وحذر جربائيل اآدم من مقولة »ب�س ن�س ربية« وقال: »اللي يقول ب�س ن�س ربية 

يف عوائل تاكل على االأقل 4 علب روب يوميا واحلليب وغريه جزء من وجباتهم، ا�ضرب 

الزيادات يف 30 وبعدين قول طمعانني يف ن�س ربية وم�ضوين تريند، وا�ضا�ضا احنا 

املفرو�س ندعم املنتجات الوطنية«.

اأن  الوطنية، وقال: »هل تعلم  املنتجات  باأهمية دعم  با�ضم »جعفر«  وذكر ح�ضاب 

كي  ادعموها  الدمناركية؟  البحرينية  االألبان  �ضركة  ت�ضمى  كانت  لالألبان  اأوال  �ضركة 

تنجح مقاطعة اجل�ضع«.

ت�ضتهلك  م�ضروع  ك�ضاحبة  اأنها  جتاري  م�ضروع  �ضاحبة  احلارثي  نورة  وذكرت 

كمية كبرية من الروب، فارتفاعه اأثر على ارتفاع �ضعر املنتج.

وقال علي املوؤمن على من�ضة تويرت: »املدير الوحيد لل�ضركات هو الزبون، ميكنه 

طرد املوظفني وحتى �ضاحب ال�ضركة مبجرد �ضرف امواله عند مناف�ضيهم«.

الدرا�ضي اجلديد 2021- العام  ا�ضتعداًدا ال�ضتقبال 

2022، وم�ضاهمة من املوؤ�ض�ضة امللكية لالأعمال االإن�ضانية 

يف توفري جزء من االحتياجات املدر�ضية للطلبة املكفولني 

امل�ضتلزمات  و�ضراء  احتياجاتهم  تلبية  من  لتمكنهم 

املدر�ضية للعام الدرا�ضي اجلديد، قامت املوؤ�ض�ضة بتحويل 

قيمة م�ضتلزمات احلقيبة املدر�ضية يف احل�ضابات البنكية 

جلميع طلبتها املكفولني من املنتظمني يف املدار�س. 

ال�ضيد  م�ضطفى  الدكتور  �ضرح  املنا�ضبة  وبهذه 

االأمني العام للموؤ�ض�ضة امللكية لالأعمال االإن�ضانية: »ياأتي 

الرعاية  م�ضروعات  �ضمن  الدرا�ضية  احلقيبة  م�ضروع 

التعليمية التي تهتم بها املوؤ�ض�ضة �ضنوًيا يف ظل توجيه 

عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه الرئي�س الفخري للموؤ�ض�ضة 

امللكية لالأعمال االإن�ضانية، والدعم امل�ضتمر ل�ضمو ال�ضيخ 

لالأعامال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�ضر 

االأمناء،  جمل�س  رئي�س  ال�ضباب  و�ضئون  االإن�ضانية 

احتياجاتهم  لتوفري  املكفولني  الطلبة  اأبنائهم  مل�ضاعدة 

املدر�ضية وم�ضاعدتهم على تلقي التعليم املتميز، وتوفري 

كافة ال�ضبل لتهيئة البيئة املنا�ضبة التي ت�ضهم يف ت�ضجيع 

موؤكًدا  الدرا�ضي«.  والتميز  التفوق  موا�ضلة  على  الطلبة 

حر�س املوؤ�ض�ضة على التخفيف عن جزء من امل�ضروفات 

املدر�ضية امللقاة على عاتق االأ�ضر.

وهّناأ جميع الطلبة والطالبات مبنا�ضبة حلول العام 

التوفيق وال�ضداد والنجاح  الدرا�ضي اجلديد، متمنًيا لهم 

يف م�ضوارهم الدرا�ضي، وال�ضعي للتفوق والتميز لي�ضهموا 

اأجل  من  ال�ضعاب  وتخطي  ورفعته،  الوطن  ازدهار  يف 

موا�ضلة النجاح والو�ضول لالأهداف املن�ضودة.

»امللكية لالأعمال الإن�صانية« ت�صرف قيمة 

احلقيبة املدر�صية للطلبة املكفولني

د. م�صطفى 

ال�صيد
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كان مو�سميًا  �أن  �ملحليّة وبعد  �لأ�سماك  �أ�سعار  غالء 

�أو بح�سب بع�س �ملتغري�ت و�أحو�ل �لطق�س،  �أ�سبح د�ئًما 

وتتز�يد  بل  �لنادر..  �ل�ستثناء  هو  �لعام ورخ�سه  طو�ل 

مبا  �نخفا�س..  بال  تباًعا  �لأ�سماك  �أنو�ع  بع�س  �أ�سعار 

ي�ستحّق وقفًة من �جلهات �ملعنية لتد�رك �لأمر.

ما هو حجم �ل�سرر �لذي يحتاج �ملجتمع �لدويل 

�ل�سحايا  حجم  كم  �أو  �أبها«،  »مطار  يف  ير�ه  �أن 

�ملدنية  �ملن�ساآت  ��ستهد�فه  على  #�حلوثي  يدين  حتى 

و�ملحظور ��ستهد�فها دوليًا؟
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معاهدة  يعقد  �لأ�سد  قلب  ريت�سارد   -  1192
�سلح مع �سالح �لدين �لأيوبي ليحتفظ �ل�سليبيون 

�إىل يافا وي�سمح  ب�سريط �ساحلي ميتد من �سور 

بزيارة  و�لتجار  للحجاج  �لأيوبي  �لدين  �سالح 

�لقد�س.

بامللك  تعرتف  �لربيطانية  �حلكومة   -  1921
�آل �سعود  عبد �لعزيز بن عبد �لرحمن بن في�سل 

)موؤ�س�س �ململكة �لعربية �ل�سعودية( �سلطاًنا على 

منطقة جند ب�سبه �جلزيرة �لعربية.

1941 - »�أكادميية �لعلوم و�لفنون �لأمريكية« 
جتارية  كعالمة  �لأو�سكار  جائزة  جم�سم  ت�سجل 

حممية بقانون �لعالمات �لتجارية و�مللكية �لفكرية 

عامل  يف  جائزة  لأهم  �لتمثال  حتول  بعد  وذلك 

�ل�سينما.

1945 - �نتهاء �حلرب �لعاملية �لثانية.
يف  �آيل  �سرف  �آلة  �أول  تركيب   -  1969

�لوليات �ملتحدة.

�ل�سوري  �لطفل  جثة  على  �لعثور   -  2015
�لالجئ �آيالن �لكردي على �ساطئ تركي، و�سورة 

جثمانه تهز �لعامل وت�سدم �لر�أي �لعام.

�لرب�زيل  متحف  يدمر  هائل  حريق   -  2018
ب�سياع  ت�سبب  ريو دي جانريو، مما  �لوطني يف 

�أكرث من 20 مليون قطعة.

اآالف النحل يعي�ش على 

ج�سد ملك النحل منذ 30 عاًما

�ش�ًرا  الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  رواد  تداول 

ل�شاب اأفريقي، يتجّ�ل مع خلية نحل على ج�شده دون 

اأي خ�ف منه اأو رهبة.

جمه�رية  من  نحل  مربي  »ندايي�شابا«،  ويق�ل 

رواندا ب��شط اأفريقيا، اإنه على مدار ثالثني عاًما يربي 

النحل تارًكا اإياه يتجّمع على جميع اأنحاء ج�شده، دون 

اأن يتعّر�ص لأي ن�ع من الأذى.

وي�شيف ال�شاب الذي ي�شف نف�شه بـ»ملك النحل« 

التجّ�ل  من  الرغم  على  اأبًدا،  لل�شع  يتعر�ص  مل  اأنه 

اأي  بدون  ف�ق ج�شده  تزحف  التي  الآلف  مع  بانتظام 

و�شائل حماية.

لكنه  طفالً،  كان  اأن  منذ  بالنحل  نداي�شابا  ويعتني 

اكت�شب �شهرة جديدة بعد ظه�ر �شل�شلة من ال�ش�ر على 

معطًفا  يرتدي  فيها  يظهر  الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل 

من النحل.

وي��شح ال�شاب الأفريقي كيفية حتكمه يف النحل: 

»من اأجل ال�شيطرة على النحل، يجب اأن اأبحث عن ملكة 

النحل  ج�شدي جلذب  على  امللكة  اأ�شع  ثم  اأولً،  النحل 

الآخر من خالل ربطها بقطعة من اخليط ح�ل خ�شره«، 

وفق �شحيفة اأخبار الي�م. 

وي�شري مربي النحل املتمّر�ص اإىل اأن نحالته الأخرى 

م�شكلًة  نح�ه  وتطري  ب�شرا�شة،  وحتميها  امللكة  تتتبع 

درًعا ح�لها للحفاظ على �شالمتها.

بدلة ربوتية ت�ساعد اأ�سحاب ال�سلل الن�سفي على احلركة

ابتكر فريق م�شري من املعهد العايل للهند�شة والتكن�ل�جيا باملنيا اجلديدة بدلة رب�تية م�شممة 

مل�شاعدة اأ�شحاب الهمم وم�شابي احل�ادث على احلركة، كما ميكن لالأطفال امل�شابني بال�شلل الن�شفي 

اأو �شم�ر الع�شالت ا�شتخدامها.

يف  للم�شروع  امل�شمم  الفريق  اأع�شاء  من  وواحدة  املعهد،  يف  الطالبة  اأحمد  اأ�شامة  فاطمة  تق�ل 

ت�شريحات لـ»�شكاي ني�ز عربية«، اإن هذا النم�ذج ه� م�شروع تخرج وه� عبارة عن بدلة رب�تية 

امل�شاب  ال�شخ�ص  بلبا�شها  »يق�م  الع�شالت  اأو �شم�ر  الن�شفي  بال�شلل  امل�شابني  مل�شاعدة  م�شن�عة 

حتى يتحرك ب�شكل طبيعي بجانب العكازات )ع�شا ي�شتند اإليها ال�شخ�ص يف احلركة( حلفظ ت�ازنه«، 

م�شيفة اأن »النم�ذج الذي قمنا باإنتاجه ه� من�ذج مبدئي لالأطفال«.

اإنتاج �شيء يفيد يف احلياة ولي�ص جمرد  اأن »فكرة عمل امل�شروع جاءت بهدف  واأ�شافت فاطمة 

ت�شميم تقليدي ل�شمان درجات النجاح، حيث فكرنا وبحثنا عن م�شكلة ميكن للتكن�ل�جيا احلديثة 

اأن ت�شاهم يف حلها، وبعد ع�شف ذهني وعمل اإح�شاءات وبحث اكت�شفنا اأن ثلث عدد الأطفال امل�شابني 

بال�شلل الن�شفي هم يف اأفريقيا، مقابل عدم وج�د اأي �شركات اأو م�ؤ�ش�شات تنتج هذا الن�ع من البدلت 

يف املنطقة. وبالتايل ميكن لهذا الخرتاع م�شاعدة النا�ص ويفيد عددا كبريا منهم، ل �شيما واأن مثل هذا 

اجلهاز ثمنه مرتفع يف اخلارج وي�شعب ا�شترياده«.

بعد 4 اأعوام.. رو�سيا تطلق �سيارة طائرة
للفيزياء  الرو�شي  املعهد  يبا�شر 

اجلاري،  العام  نهاية  احلرارية 

على  العمل  املقبل،  العام  مطلع  اأو 

وتهبط  تقلع  طائرة  �شيارة  ت�شميم 

عم�دًيا، وذلك بالتعاون مع م�ؤ�ش�شة 

البح�ث العلمية امل�شتقبلية ال�اعدة.

حتقيق  ي�شتغرق  اأن  ويت�قع 

عليه  اأطلق  الذي  امل�شروع، 

وفق  اأع�ام،   4 »ت�شيكل�كار«، 

»رو�شيا الي�م«.

دميرتي  املعهد  مدير  وقال 

م�شروع  اإن  مارك�فيت�ص 

»ت�شيكل�كار« يجب اأن يتّ�ج باإطالق 

لل�شيارة  ماأه�ل  ا�شتعرا�شي  من�ذج 

اأما املرحلة التالية لتحقيق  الطائرة. 

املعهد،  مدير  ح�شب  فهي،  امل�شروع 

�شيارة طائرة كبرية احلجم  ت�شنيع 

طنني  نح�  ب�زن  ركاب  لـ6  تت�شع 

كيل�غرام  اأن حتمل 600  مبقدورها 

ط�لها  ويبلغ  املفيدة.  احلم�لة  من 

6.2 مرت وعر�شها 6 اأمتار.

اأن  مارك�فيت�ص  واأو�شح، 

ال�شيارة �شتك�ن اأول كهربائية وذلك 

ل�شتعرا�ص كل اإمكاناتها اجل�ية، ثم 

ولن  هجني.  مبحرك  تزود  اأن  ميكن 

مك�ش�فة،  مراوح  ال�شيارة  متتلك 

عم�دية  ب�شه�لة  تقرتب  يجعلها  ما 

يف  ا�شتخدامها  وميكن  الأ�شطح  من 

واإطفاء  ع�شكرية  لأغرا�ص  امل�شتقبل 

مناطق  يف  الب�شر  واإنقاذ  احلرائق 

نائية وداخل املدن.

فاإن  مارك�فيت�ص،  وح�شب 

�شتزّود  امل�شتقبلية  الطائرة  ال�شيارة 

كما  ت�ربيني  اأو  مكب�شي  مبحرك 

ق�ته  لكن  الطائرة،  يف  احلال  ه� 

ومن  كيل�واط.   600 على  تزيد  لن 

غري امل�شتبعد تزويد ال�شيارة مبحرك 

هجني.

»�سر�سار« يت�سّبب 

يف انفجار �سخم يف منزل

حاول اأحد �شكان يف رو�شيا ت�شميم �شرا�شري تزعجه 

يف منزل، فتحّ�ل الأمر اإىل كارثة عندما وقع انفجار �شخم.

 »Novorossiysk Rabochy« �شحيفة  وقالت 

النفجار وقع  اإن  »اإن�شتغرام«،  الرو�شية، يف من�ش�ر على 

يف منزل قريب من طريق �شريع يف مدينة ن�ف�رو�شي�شك 

املطلة على البحر الأ�ش�د.

�شامة  مادة  املنزل  �شاكن  و�شع  التفا�شيل،  ويف 

مادة  من  ق�ارير  حتت�ي  كانت  التي  الغرف،  اإحدى  يف 

ح�شرًيا،  مبيًدا  ت�شتعمل  مادة  وهي  )ديكل�روف��ص(، 

اإىل  اأدى  ما  املادتني،  بني  حدث  كيميائًيا  تفاعالً  اأن  ويبدو 

زجاجه  مه�شًما  املنزل،  حمت�يات  على  اأتى  انفجار  وق�ع 

اخلارجي.

واأ�شيب الرجل بجروح يف راأ�شه وكتفه، وجرى نقله 

اإىل امل�شت�شفى.

عن  جنم  النفجار  اأن  امل�شاب  الرجل  زوجة  وتعتقد 

التفاعل بن املادتني يف اأثناء عملية ا�شطياد ال�شرا�شري.

ك�سفت �ملطربة �ل�سعبية �أمينة عن طرح كليبها �لغنائى �جلديد، و�لذى يحمل عنو�ن »جتار �سعادة« ويعد �أول �أغاين �لألبوم 

�جلديد، ويحمل نف�س �ل�سم، وذلك يوم �لإثنني �ملقبل.و�سورت �أمينة �لكليب يف �أحد �لأماكن �ل�سهرية بلبنان، و�أكدت �ملطربة 

�ل�سعبية �أن �ألبومها �جلديد ي�سم 10 �أغاٍن، �ستقوم بطرحها ب�سكل منفرد، على طريقة �لأغاين �ل�سينجل. كليب »جتار �سعادة« 

من كلمات �أحمد �إبر�هيم، و�أحلان وليد �سامي، وتوزيع �إ�سالم �سيتو�س، وهند�سة �سوتية �أحمد جودة، و�إخر�ج جي�سيكا هيكل.

»ال�سحة«: ت�سجيل 95

 اإ�سابة جديدة بفريو�ش »كورونا«

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

17601 يف ي�م 1 �شبتمرب 2021، اأظهرت ت�شجيل 95 

حالة قائمة جديدة منها 38 حالة لعمالة وافدة، و38 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و19 حالة قادمة من اخلارج، كما 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   95 تعافت 

املتعافية اإىل 270296.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية حالة واحدة، 

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

العدد  اأن 950 حالة و�شعها م�شتقر من  حالت، يف حني 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 951 حالة قائمة.
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 جميلة السلمان: انخفاض أعداد الوفيات 
وقلة الحاالت ال يعني التغلب على الفيروس

أحمد خالد «

أكدت استش��ارية األمراض المعدية بمستش��فى 
الس��لمانية الطبي الدكتورة جميلة الس��لمان أن 
انخفاض معدل انتشار الفيروس في البحرين وقلة 
ع��دد الحاالت في العناية المرك��زة أو التي تتلقى 
العالج وقلة الحاالت والوفيات في هذه المرحلة ال 

يعني التغلب على الفيروس؛ فهو موجود.
وقالت: »يجب التحذير من الشعور باألمان الكاذب 
والته��اون في االلت��زام في اإلج��راءات االحترازية 
الت��ي تعودنا عليها منذ بداية التعامل مع جائحة 
كوفيد، وعدم اإلقب��ال على أخذ التطعيم والجرعة 
المنشطة التي أثبتت فاعليتها في السيطرة على 
عدد الح��االت المصابة والتي يمكن أن تدخل إلى 

العناية المركزة والوفيات«.
وأضاف��ت: »الحماي��ة تأتي من اإلقب��ال على أخذ 

التطعيم��ات وأخ��ذ الجرع��ة المنش��طة، فيج��ب 
االهتم��ام بااللتزام بجميع اإلج��راءات االحترازية، 
فنجدد التأكيد أن هذا كونه سيساعد على االنتقال 

إلى مرحلة األمان الحقيقي الذي نطمح إليه«.
وتابعت قائل��ة: »بدأت البحري��ن بتطعيم الفئة 
العمرية البالغة من 3-11 عامًا ممن يعانون من 
أي نوع من األمراض التي تقلل من درجة المناعة 
أو األمراض الكامنة التي تقلل من المناعة، وكان 
هناك تعاون من أولي��اء األمور، وهناك إقبال كبير 
م��ن الفئ��ة العمرية م��ن 12 إل��ى 17 عامًا ألخذ 
التطعيمين المتوافرين له��ذه المرحلة العمرية 
اللذي��ن هما س��ينوفارم وفاي��زر المتاح��ان لهم، 

وهناك إقبال كبير على هذه التطعيمات«.
وزادت قائل��ة: »نح��ث جمي��ع أولي��اء األم��ور على 
المبادرة إلى تس��جيل أطفالهم ألخذ التطعيمات 
بحس��ب الس��ن وبحس��ب التوصيات م��ن الفريق 

الوطني، وذلك من أجل الحفاظ عليهم وسالمتهم، 
وخصوص��ًا في هذه المرحل��ة، ونحن مقبلون على 
عام دراسي جديد وناجح للجميع؛ فيجب اإلقبال على 
هذه التطعيمات، وإن شاء اهلل ستكسبهم المناعة 
والحماية الالزمة على بداية العام الدراسي بدرجة 
كبيرة من الحماي��ة بحيث ال ينتقل إليهم المرض 
وال يصاب��ون ب��ه«، منوه��ًة إلى ض��رورة االلتزام 
بكاف��ة اإلجراءات المعلنة المتعلقة بعودة أبنائنا 
الطلبة إلى المدارس والمؤسس��ات التعليمية بما 

يسهم في الحفاظ على سالمتهم.
وش��ددت عل��ى أهمي��ة »المواصل��ة عل��ى الوعي 
المجتمع��ي وال��ذي أثب��ت ب��ه مجتم��ع البحرين 
م��ن مواطني��ن ومقيمين ال��ذي كان ل��ه دور بارز 
لنجاح هذه المرحلة والمرحلة الس��ابقة وإن ش��اء 
اهلل س��نتغلب عل��ى الجائح��ة ونصل إل��ى الهدف 

المنشود«.

»اإلضافية« لتكوين األجسام المضادة وتختلف عن »المنشطة«

 القحطاني: تطعيم 91٪ من المستحقين 
بجرعة واحدة و87٪ أتموا جرعتين

أحمد خالد «

أكد استش��اري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري 
عض��و الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 
المقدم طبيب مناف القحطاني أن هناك فرقًا بين الجرعة 
اإلضافية والجرعة المنش��طة، مؤكدًا أن البحرين تمكنت 
م��ن تطعي��م 91% م��ن المس��تحقين والمرخ��ص له��م 
بالجرعة الواحدة و87% من المستحقين أتموا الجرعتين.

وقال القحطاني: »بالدراس��ات السريرية للقاح كورونا كنا 
نعط��ي جرعتين، هناك جرعة أولى وجرعة ثانية تس��مى 
جرع��ة إضافية لماذا تم هن��اك جرعتان كنوع اختالف عن 
باقي القاحات المعروفة؟ بحسب الدراسات التي عملت في 
المرحل��ة األولى والثانية والتي ت��م تأكيدها في المرحلة 
الثالث��ة تأكد أن اإلنس��ان يحت��اج إلى جرعتي��ن لتكوين 
األجس��ام المضادة، وبس��بب اختالف كل جسم إنسان عن 
جسم إنسان، تم اعتماد جرعتين، فأي شخص يأخذ جرعة 
أضافية تعطى لش��خص لم يولد أجسامًا مضادة فيحتاج 

جرعة إضافية«.
وأضاف: »أما الجرعة المنش��طة فه��ي مختلفة تمامًا عن 
الجرعة اإلضافية؛ فهي تعطى ألش��خاص كونوا أجس��امًا 
مضادة في فت��رة ما، ولكن بعد فت��رة زمنية معينة يتم 
اإلقالل من وجودها في جس��م اإلنس��ان، وتكون ضعيفة 
وبالتالي تكون فاعلية الجرعة المنشطة لتعزيز المناعة«.
وأردف: »بعدما ج��اءت جائحة كورونا وازدادت األعداد في 
ش��هر مايو ويونيو كان هناك فائدة جدًا وخطوة استباقية 

قام��ت بها مملك��ة البحرين ف��ي ضوء بيانات ودراس��ات 
قمنا فيها بينت فائدة الجرعة المنش��طة، وهذا تأكيد أن 
قراراتنا الطبية بما يتعل��ق بفيروس كورونا تكون مبنية 
عل��ى تقييم المخاطر والوضع الصح��ي المحلي، وبناًء على 
معطيات ودراس��ات وبيانات يقوم به��ا فريق بحريني من 
الفري��ق الوطني الطب��ي مختص بالبح��وث الطبية وعلى 
هذه النتائج يتم تقييمها ويكون هناك قرارات وتوصيات 

طبية«.
وتابع: »نفخر بأن هناك العديد من المنشورات البحرينية 
بما يخت��ص بتجربة البحري��ن ضد جائح��ة كورونا وأهم 
بح��ث علمي للفري��ق الوطن��ي البحريني الطب��ي قام فيه 
بالتع��اون مع جامعة كولومبيا األمريكية الذي تم نش��ره 

مؤخرًا في أهم المواقع العلمية المعروفة لدى األوس��اط 
الطبي��ة، قبل اعتم��اده في المجالت الطبي��ة، فقام فريق 
من البحرين ومن جامعة كولومبيا بتحليل جميع البيانات 
ألكث��ر من مليون ش��خص أخ��ذوا لقاح كورون��ا وتقييم 4 
لقاحات مختلفة ت��م تقييمها ودراس��تها والتي بينت أن 
جميع اللقاحات بش��هادة المختصين في جامعة كولومبيا 
األمريكي��ة بفاعلي��ة جميع اللقاحات في الحد من انتش��ار 
في��روس كورون��ا والمضاعف��ات«. وزاد قائ��اًل: »اللق��اح 
ل��م يصنع ول��م يكن الهدف من��ه فقط الحد من انتش��ار 
الفي��روس وكان اله��دف األساس��ي الحد م��ن مضاعفات 
الفيروس، وبالتالي جميع المعايير والقياسات تكون على 
فاعلي��ة هذا اللقاح بالح��د من الوفي��ات والحد من دخول 
المرضى إلى المستش��فيات، وأنا أتوقع البحرين بوجود 4 
لقاحات م��ن أجل تقديم خدمة للمجتم��ع الدولي لتقييم 
4 لقاح��ات مقارن��ة ببعضه��ا ألكثر من مليون ش��خص، 
للمس��اهمة في رسم السياسات المس��تقبلية في اعتماد 
اللقاح��ات والبحري��ن وضعت بصمة كبيرة في األوس��اط 
العلمية لتقديم هذا النوع من البيانات، وهذا الشيء فخر 

لنا كبحرينيين«.
وأوض��ح القحطاني: »79% م��ن الوفيات في ش��هر يونيو 

2021 كانت ألش��خاص لم يأخ��ذوا التطعيم وهي الفترة 
التي انتشرت فيها ساللة المتحور دلتا، وهذا يؤكد أهمية 
اللق��اح بمختلف أنواعه، فقد س��اهم في خف��ض الوفيات 
وس��اهم في خفض دخ��ول المرضى إلى المستش��فيات، 

وهذا هو الهدف من اللقحات«.
وأضاف قائ��اًل: »أدعو جمي��ع المواطني��ن والمقيمين في 
أرض البحرين إلى المواصلة في أخذ التطعيمات، والحمد 
هلل البحرين معروفة في تكاتف ش��عبها والمقيمين فيها، 
فسياس��ة التطعيم فيه��ا كانت اختيارية، والش��عب كان 
واعيًا وأصر على اتباع نهج سياسة مملكة البحرين في أخذ 
المعلومات الصحيحة من المختصين، ولألش��خاص الذين 
لم يب��ادروا في الجرعات المنش��طة آن األوان للتفكير في 

هذا الموضوع حماية لك ولبيتك ومجتمعك«.
وجدد التأكيد: »مازلنا في جائحة كورونا؛ فااللتزام بجميع 
اإلجراءات االحترازية بجميع المس��تويات ضروري بحس��ب 
آلية اإلش��ارة الضوئي��ة فعلين��ا االلتزام بأخ��ذ التطعيم 
واتب��اع توصيات الفريق الوطن��ي، فالحمد هلل بدأنا برؤية 
النتائ��ج المثمرة فيها، وإن ش��اء اهلل تكون جميع جهودنا 
داعمة للحد من انتش��ار ه��ذا الفيروس ليس في البحرين 

فقط بل بالعالم بأسره«.

محمد مبارك: التعليم عن بعد حال الوصول للمستوى األحمر

 إجراء فحوصات عشوائية 
لطلبة المدارس لتعزيز الحماية

أحمد خالد «

أك��د المدي��ر العام لش��ؤون الم��دارس ب��وزارة التربية 
والتعلي��م الدكت��ور محم��د مب��ارك جمع��ة أن النظ��ام 
التعليمي س��وف يتبع نظام اإلش��ارة الضوئية، مبينا أن 
عملي��ات التعقيم في المدارس س��تكون مس��تمرة على 

مدار اليوم، وسيتم تطبيق التباعد االجتماعي.
وبين أن هنالك فرق��ا خاصة نزلت إلى المدارس لترتيب 
الطاوالت والكراسي وفقًا آلليات اإلشارة الضوئية، مؤكدا 
على وجود فحوصات عش��وائية ومس��تمرة في المدارس 
لتوفي��ر نوع من الحماية وجرس إنذار حال وجود أي حالة 

إصابة.
وقال: »في حال كان هناك المس��توى األحمر سوف تكون 
الدراس��ة في جمي��ع المؤسس��ات التعليمي��ة من خالل 
التعل��م عن بع��د، وفي حال المس��توى األخضر واألصفر 
والبرتقال��ي فس��وف تك��ون الدراس��ة من خ��الل النظام 
الحضوري ومن خالل النظام عن بعد س��وف يترك الخيار 

ألولي��اء األم��ور ليحددو النظ��ام التعليمي ال��ذي يودون 
التحاق أبنائهم به«.

وأضاف قائاًل: »نسبة الحضور في حال دخلنا إلى المستوى 
األحم��ر فس��وف تكون الدراس��ة م��ن خ��الل التعلم عن 

بعد ولن تكون هناك نس��بة حض��ور، فيما يتعلق ببقية 
األل��وان اآلخ��ر فإن نس��بة الحضور باألخض��ر إلى %100 
حس��ب الطاقة االستيعابية لكل مدرس��ة مع اشتراطات 
التباع��د االجتماعي، وفي اللون األصفر س��وف تنخفض 
نس��بة الحضور إلى 50% مع تطبيق اش��تراطات التباعاد 
االجتماعي، والمستوى البرتقالي تنخفض نسبة الحضور 

30% مع تطبيق اشتراطات التباعاد االجتماعي«.
وزاد قائاًل: »س��وف تكون االس��تعانة بالكوادر البش��رية 
بق��در ما تحتاجه المؤسس��ات المدرس��ة الحكومية وما 
تحتاج��ه جمي��ع اإلدارات والقطاعات التعليمي��ة بوزارة 
التربي��ة والتعليم أما المدارس الخاصة فيترك القرار إلى 
اإلدارات المدرس��ية حتى تحدد النسبة والعدد المطلوب 
من الكوادر البش��رية المطلوبة لتيس��ير اليوم الدراسي، 
ولذلك فإن الدراس��ة في المدارس الحكومة سوف يكون 
لدى اإلدارات المدرسية اإلدارات والتعليمية التي تشرف 
عل��ى المناطق التعليمية لها قدرة االس��تعانة ب� %100 

بالكوادر المدرسية وفق احتياجات كل مدرسة«. 

وتاب��ع قائ��اًل: »وزارة التربي��ة والتعليم أص��درت الدليل 
واالحت��رازات  التعليم��ات  ب��كل  المتعل��ق  اإلرش��ادي 
واإلج��راءات المطلوب��ة للع��ودة المدرس��ية والتعليمية 
وس��وف يكون متوف��را بموقع ال��وزارة، وبإم��كان جميع 
المؤسسات التعليمية تحميل هذا الملف، وأيضًا للطلبة 
وألولياء األمور بإمكانهم تحميل هذا الملف واالس��تعانة 
به والتعرف على اإلجراءات التي س��يتم اتباعها لتيس��ير 
اليوم الدراس��ي على مس��توى االحت��رازات وغير ذلك من 

اإلجراءات المتصلة بالنظام التعليمي«. 
ف��ي الختام ق��ال: »أود أن نهنئ الجميع بمناس��بة العام 
الدراس��ي 2022/2021، وأج��دد الع��زم لمواصلة كل ما 
ت��م تحقيقه من إنجازات بمملكة البحرين على مس��توى 
خفض اإلصاب��ات بفيروس كورون��ا )كوفيدصصص19( 
ونؤك��د على االلت��زام الت��ام باالحترازات واالش��تراطات 
وكل اإلج��راءات الوقائي��ة الت��ي تحفظ جميع منس��وبي 
المؤسسات التعليمية سواء من الطلبة أو الموظفين مع 

تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق«.

االنتقال إلى المستوى األخضر غدًا
أحمد خالد «

أك��دت الوكيلة المس��اعدة للصح��ة العام��ة بوزارة 
الصح��ة الدكتورة مري��م الهاجري أنه وفًق��ا لتقييم 
متوسط نسبة الحاالت القائمة الجديدة من إجمالي 
الفحوص��ات للمرحلة الحالية، فقد تقرر بدًءا من يوم 
غد الجمعة االنتقال إلى المس��توى األخضر وفق آلية 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس »كورونا«.

وأضافت قائلة: »نج��دد التأكيد على ضرورة االلتزام 
بكاف��ة اإلج��راءات االحترازي��ة الت��ي تن��درج تح��ت 
المس��توى األخض��ر وخاص��ة باإلج��راءات المتعلقة 
ببدء العام الدراس��ي الجديد وذلك ضمان عودة آمنة 
ألبنائنا الطلب��ة والهيئات اإلداري��ة والتعليمية وأنا 
انتهز ه��ذه الفرصة ألهنئ الجميع بالعام الدراس��ي 
الجدي��د ونتمن��ى له��م التوفي��ق والنج��اح وكل عام 

والجميع بخير«.

وتابعت: »مع تطعي��م 80% من البالغين من العمر 
40 عامًا فما فوق بالجرعة المنش��طة نود تقديم كل 
الش��كر والتقدي��ر للجميع على ما أظه��روه من وعي 

ومسؤولية وطنية تجاه أنفسهم وتجاه وطنهم ومن 
أج��ل الحفاظ على م��ا تحقق من تقدم ومكتس��بات 
للتص��دي للجائحة إلى جانب ثب��ات فعالية الجرعات 
المنش��طة في تعزيز المناعة وحماية أفراد المجتمع 
م��ن تداعيات اإلصابة بالفي��روس، فندعو جميع من 
تنطبق عليهم ش��روط الجرعات المنشطة بالمبادرة 
للتس��جيل ألخذها، ويمك��ن للجميع التس��جيل ألخذ 
الجرعة المنش��طة من خ��الل تطبيق مجتمع واعي أو 

الموقع اإللكتروني للوزارة«.
وف��ي الختام نؤك��د أننا بتعاونكم جميعًا س��نواصل 
معًا الس��ير نح��و القضاء عل��ى الفي��روس والتعافي 
منه ونس��أل المولى العلي القدي��ر أن يحفظ مملكة 
البحري��ن قي��ادة وش��عبًا باألم��ن واألم��ان والصحة 

والسالم. 
وردًا على سؤال »الوطن« حول أن تغيير استراتيجية 
فح��ص القادمين للبحري��ن حيث كانت في الس��ابق 

فحصا عند الوصول وآخر بعد 10 أيام واليوم أصبحت 
3 فحوص��ات فم��ا الس��بب لزي��ادة ع��دد الفحوصات 
وسبب زيادة تكلفة الفحص مقارنة مع أسعار داخلية 

لمستشفيات خاصة أقل من ذلك. 
فقال��ت: »الفح��ص ال��ذي أقر به��دف الحف��اظ على 
صحة وس��المة الجميع مع عودة العديد من العوائل 
من الس��فر وزي��ادة الحرص على معرف��ة المصابين 
قب��ل مخالطتهم للعوائ��ل وأفراد المجتم��ع، فاتخذ 
ه��ذا القرار كإج��راء احترازي فكان في الس��ابق هناك 
فحص عند الوصول بعد 5 أيام وبعد 10 أيام وكانت 
التكلفة السابقة 36، وبعدما خفض في فترة معينة 
حس��ب المس��تجدات أصبح عند القدوم بعد 10 أيام، 
وحفاظ��ًا عل��ى صحة الجمي��ع تم إع��ادة الفحص في 
الي��وم الخامس فالتكلفة لم تتغي��ر منذ البداية إلى 
اآلن، فيت��م الفح��ص عند الق��دوم والي��وم الخامس 
واليوم العاشر وأصبح مثل السابق ونفس التكلفة«.

79٪ من الوفيات في يونيو ألشخاص لم يتلقوا التطعيم

الهدف األساسي من اللقاح الحد من مضاعفات »كورونا«
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تثبيت 80٪ من القيادات المدرسية واالنتهاء من بقية القائمة الفترة المقبلة

 وزير التربية: 75 ألف طالب سجلوا 
للحضوري بالمدارس الحكومية

ياسمينا صالح «

والتعلي��م  التربي��ة  وزي��ر  أك��د 
الدكتور ماج��د النعيمي ان عدد 
الطالب المس��جلين حضوريا في 
الم��دارس بلغ اكثر م��ن 75 ألف 

طالب في المدارس الحكومية.
واضاف ان س��يكون هناك فحص 
يومي لدخ��ول الم��دارس للكادر 
التعليم��ي والطالب، وتم تجهيز 
فرع ف��ي كل مدرس��ة وتدريبهم 
للتعامل مع هذه الحاالت وحسب 
الوضع  الدليل االسترش��ادي عن 
الصح��ي، مبينا انه لن يتم اغالق 
إال وق��ت الض��رورة  اي مدرس��ة 
وارتف��اع ف��ي الح��االت المصابة 
باإلضافة  بص��ورة مس��تعصية، 
إل��ى أن الحض��ور س��يكون عل��ى 

دفعات 50/50.
واش��ار خ��الل اإليج��از اإلعالم��ي 
الحكوم��ي ال��ذي نّظم��ه مرك��ز 
االتص��ال الوطن��ي بالتعاون مع 
وزارة التربي��ة والتعليم في مقر 
الوزارة للحديث عن اس��تعدادات 
الدراس��ي  الع��ام  لب��دء  ال��وزارة 
الجدي��د 2021-2022، وعن أبرز 
إنجازاته��ا خالل العام الدراس��ي 
الس��ابق، إل��ى ان��ه توج��د غرف 
لمراقب��ة انتظام الطلب��ة الذين 
الوازرة  الدرس وستقوم  يدخلون 
بمتابعة ما يتم في كل مدرسة، 
وال يعن��ي التعليم عن بعد غياب 
باإلضافة  والمتابع��ة،  الرقاب��ة 
إل��ى متابعة م��ا يق��دم الطالب 
من واجب��ات مطلوبة وحتى االن 
ال يوجد امتحان��ات ورقية، ولكن 
تقوي��م تكوين��ي يعتم��د عل��ى 
الواجب��ات التي تعط��ى للطالب 

تحت إشراف المدرسة.
وأوض��ح حاليا يوج��د فريق عمل 
دولي��ة  ضواب��ط  وف��ق  يعم��ل 
لإلعتراف بالشهادات اإللكترونية 
م��ع الجامع��ات وس��تبدأ اآللي��ة 
المتبعة لمعرفة كيفية التعامل 
ف��ي هذا الجان��ب، مبين��ا أنه اذا 
انقط��ع طال��ب لم��دة 10 أي��ام 
مجتمعة او متفرقة عن الحضور 

ستتابع االدارة وضعه الصحي.
وأك��د النعيم��ي نج��اح البحرين 
ف��ي ضم��ان اس��تدامة التعل��م 
ع��ن بع��د، خ��الل فت��رة جائحة 
فيروس كورونا »كوفيد19« حيث 
س��اهم في ذلك الخدم��ات التي 
التعليمية، مثل  البوابة  تقدمها 
الدروس اإللكترونية النموذجية، 
والتطبيق��ات  واألنش��طة 
الرقمي،  والمحت��وى  واإلثراءات، 
والج��داول الدراس��ية، والخدمات 
اإلداري��ة وغيرها، مش��يرًا إلى أن 
ع��دد الزي��ارات للبوابة وصل إلى 
أكثر م��ن 68 ملي��ون زيارة حيث 
وج��د فيه��ا الطلب��ة العديد من 
المتنوعة،  التعليمي��ة  الخدمات 
كم��ا بل��غ المحت��وى التعليم��ي 
الرقم��ي الُمحّم��ل عل��ى البوابة 
الكت��ب  م��ن   403 التعليمي��ة 
الدراس��ية، و1,142 وحدة تعّلم، 
و979 امتحان��ًا، و6,822 درس��ًا، 
المحت��وى  ع��دد  وص��ل  فيم��ا 
التعليم��ي الرقمي الذي أنش��أه 
المعلمون إلى 726,688 نشاطًا، 
و418,571  دروس،  و300,004 
حلقة نق��اش، و20,792 اختبارًا، 
إلى جانب الدروس التي تبث عبر 
قنوات اليوتيوب وعددها 14 قناة 
بما فيها قن��اة لذوي االحتياجات 
ال��دروس  وإط��الق  الخاص��ة، 
المتلف��زة الت��ي تب��ث بالتعاون 
مع وزارة شؤون اإلعالم بتشغيل 
التلفزيونية  التعليمي��ة  القن��اة 
لتب��ث يومي��ًا، وكذل��ك الدروس 
تطبي��ق  باس��تخدام  المركزي��ة 

.Microsoft Teams
وذك��ر أّن ال��وزارة مس��تمرة في 
تطبي��ق خط��ط وإس��تراتيجيات 
رغم ظروف  والتمهي��ن  التدريب 
جائح��ة في��روس كورون��ا، حيث 
تم تنفي��ذ 149 برنامجًا تدريبيًا 
إدارات  مختل��ف  م��ع  بالتع��اون 
إل��ى  إضاف��ة  ال��وزارة،  ومراك��ز 
البرامج المعتم��دة التي توفرها 
للمعلمي��ن،  البحري��ن  كلي��ة 
مث��ل دبلوم التربي��ة للمعلمين 
المدرس��ية،  القي��ادة  ودبل��وم 
إضاف��ة إلى 17 برنامج��ًا تدريبيًا 
ت��م تنفيذه��ا من خ��الل المركز 
اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصال في الفترة من سبتمبر 
2021م،  2020م إلى أغس��طس 
 4,390 منه��ا  اس��تفاد  والت��ي 
موظفًا من منتس��بي الوزارة من 

مختلف القطاعات.
وفيم��ا يتعّلق بالهي��كل الجديد 
لل��وزارة، أش��ار إل��ى أّن الهي��كل 
يش��ّكل امتدادًا لجه��ود مبادرات 
لتطوي��ر  الوطن��ي  المش��روع 
به��دف  والتدري��ب،  التعلي��م 
النظ��ام  وتحس��ين  تطوي��ر 
التعليمي، منّوهًا إلى أّن الهيكل 
أفض��ل  وف��ق  مبن��ي  الجدي��د 
وبي��وت  الدولي��ة،  الممارس��ات 
الخب��رة العالمي��ة والمختصي��ن 
والتربويين، حيث س��يتم تطبيق 
التعليمي��ة  المناط��ق  نظ��ام 
تطوير  ضمن مخرجات مش��روع 
الهيكل المؤسس��ي ف��ي تطوير 
العملي��ة التعليمي��ة، واالرتق��اء 
العلم��ي،  التحصي��ل  بمس��توى 
تس��تعد  ال��وزارة  أن  مضيف��ًا 
تطوير  مب��ادرات  حزم��ة  لتنفيذ 
التعليم المدرس��ي الت��ي ترتكز 
عل��ى تطوي��ر النظ��ام التعليمي 
والبنية التحتية للمدارس، والتي 
واف��ق عليها مجلس الوزراء، حيث 
ش��ّكلت الوزارة فرق عمل لتنفيذ 
هذه المب��ادرات، ومن بينها فرق 
المناهج،  عمل تختص بتطوي��ر 
الموّحدة، وتطوير  واالمتحان��ات 
التعلي��م المبكر، ووض��ع قاعدة 
البوابة  ال��وزارة، وتطوير  بيانات 

التعليمية.
المبان��ي  صيان��ة  وبش��أن 
أّنه  النعيم��ي  أّك��د  المدرس��ية، 
بتوجيه��ات من مجل��س الوزراء، 
وبالتع��اون م��ع وزارة األش��غال 
وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط 
العمراني، تم االنتهاء من إنشاء 
3 مب��اٍن أكاديمي��ة جدي��دة في 
3 م��دارس قائم��ة هي مدرس��ة 
الرف��اع الغربي االبتدائية للبنات 
االبتدائي��ة  الُمح��ّرق  ومدرس��ة 
للبنات ومدرس��ة الرف��اع الغربي 
وتوفي��ر  للبن��ات،  اإلعدادي��ة 
بالتنسيق  التشغيلية  تجهيزاتها 
م��ع الجهات المختص��ة، وتنفيذ 
الش��املة  للصيان��ة  برنام��ج 
الحف��اظ  به��دف  للم��دارس، 

عل��ى س��المة هي��اكل المبان��ي 
وتحس��ين البيئ��ة الداخلية فيها 
التش��غيلية،  كفاءته��ا  ورف��ع 
الوقائي��ة  الصيان��ة  وتنفي��ذ 
خ��الل  م��ن  الم��دارس،  لجمي��ع 
الكهربائية،  التمدي��دات  فحص 
المياه والخزانات  وشبكات توزيع 
العادية  والمكيفات  والمضخات، 
وآالت  والهوات��ف  والمج��زأة، 
التصوير، وذلك بإصالح األعطال 
واس��تبدال األجه��زة التي انتهى 

عمرها االفتراضي. 
 وأضاف أّنه تّم توفير االحتياجات 
التشغيلية ل�3 مدارس تم إخالؤها 
في الس��ابق، حيث س��يتم إعادة 
تشغيلها للعام الدراسي الجديد، 
وه��ي مدرس��ة الح��ورة الثانوية 
الس��لمانية  ومدرس��ة  للبن��ات، 
ومدرس��ة  للبني��ن،  اإلعدادي��ة 
المنامة الثانوية للبنات، كما تم 
تجهي��ز جميع الم��دارس بأدوات 
وتحدي��ث  والتعقي��م  التطهي��ر 
دلي��ل اإلج��راءات بإص��دار دليل 
الع��ودة إل��ى الم��دارس وجميع 
آلية  التعليمية وفق  المؤسسات 
عمل اإلش��ارة الضوئية لمستوى 
انتشار فيروس كورونا، والتنسيق 
مع متعهدي خدم��ة المواصالت 
الطلب��ة  نق��ل  خدم��ة  لتوفي��ر 
والطالبات إل��ى جميع المدارس، 
والتأك��د م��ن س��المة الحافالت 
للمواصف��ات  ومطابقته��ا 
تطبي��ق  م��ع  واالش��تراطات، 
معايي��ر التباع��د االجتماعي في 
أثناء جل��وس ال��ركاب، وااللتزام 
باإلج��راءات االحترازي��ة في أثناء 

عملية النقل.
معايي��ر  تطبي��ق  وبخص��وص 
التباعد االجتماع��ي بين الطلبة 
النعيم��ي  أك��د  الفص��ول،  ف��ي 
أّن��ه ت��م إنش��اء ونقل ع��دد من 
الفص��ول المصنع��ة اإلضافي��ة، 
لتغطي��ة الحاج��ة م��ن التوس��ع 
للتمكن م��ن تطبي��ق اإلجراءات 
إل��ى طباعة  إضافًة  االحترازي��ة، 
الالزم��ة  المدرس��ية  الكت��ب 

للعام الدراس��ي الجديد وعددها 
والتنس��يق  كتاب��ًا،   2,394,794
م��ع قط��اع التعلي��م لتوزيعه��ا 
بها،  المعم��ول  اإلج��راءات  وفق 
االحترازية،  اإلجراءات  مع تطبيق 
كما ت��م إلغاء مركزي��ة الفصول 
االفتراضي��ة بحيث تك��ون جميع 
مراك��ز  ذاته��ا  ه��ي  الم��دارس 
الب��ث التي تدير عملية تش��غيل 
ذاتي��ًا،  االفتراضي��ة  الفص��ول 
وسيتم تعزيز التعليم وخصوصًا 
في الحلقة األولى، بهدف التأكد 
م��ن امت��الك الطلب��ة للكفايات 
المطلوبة للبيئة المدرسية، وقد 
تم اس��تكمال تثبي��ت 80% من 
وعددهم  المدرس��ية،  القي��ادات 
270، وسيتم االنتهاء من تثبيت 
البقي��ة خ��الل الفت��رة المقبل��ة 
بالتنس��يق م��ع جه��از الخدم��ة 

المدنية.
وبالنس��بة إلى آلية التعلم وفقًا 
لإلشارة الضوئية، وبعد موافقة 
اللجن��ة التنس��يقية، وبن��اًء على 
توصيات الفري��ق الوطني الطبي 
ذكر  كورونا،  لفي��روس  للتصدي 
وزير التربية والتعليم أّن الوزارة 
أعلن��ت عن اإلج��راءات المتعلقة 
الضوئي��ة  اإلش��ارة  بتطبي��ق 
لمستوى انتشار فيروس كورونا، 
والمعايي��ر  للضواب��ط  وفق��ًا 
المعمول بها، حيث سيتم تطبيق 
التعّل��م عن ُبع��د لجميع الفئات 
العمري��ة في المس��توى األحمر، 
البرتقالي  المس��تويات  ف��ي  أّما 
فس��يترك  واألخض��ر  واألصف��ر 
الخي��ار ألولياء األم��ور في حضور 
أبنائه��م إلى الم��دارس أو تلقي 
التعليم ع��ن ُبعد، أّم��ا الحضور 
في كل مدرس��ة فيجب أال يتجاوز 
30% م��ن الطاقة االس��تيعابية 
ف��ي المس��توى البرتقالي و%50 
في المس��توى األصف��ر، على أن 
يت��م تطبي��ق معايي��ر التباع��د 
االجتماع��ي بت��رك مس��افة متر 
واح��د ما بين كل طال��ب واآلخر، 
أّما في المستوى األخضر فيمكن 

أن يكون الحضور في كل مدرسة 
بنس��بة  تعليمي��ة  مؤسس��ة  أو 
100% وذلك للطلبة الذين اختار 
أولي��اء أموره��م حضوره��م إلى 
المدارس، كلما كان ذلك ممكنًا، 
بش��رط تطبيق معايي��ر التباعد 
االجتماعي، بترك مس��افة نصف 
متر ما بين كل طالب واآلخر، أما 
عن حض��ور الهيئ��ات التعليمية 
واإلداري��ة بالقط��اع الحكوم��ي، 
فسيكون بحسب احتياجات الوزارة 
لكل مس��توى من مستويات آلية 
اإلش��ارة الضوئية، بينما سيترك 
خيار حضور الهيئ��ات التعليمية 
واإلدارية للمدارس ولمؤسس��ات 
التعليم في القطاع الخاص إلدارة 
المدارس والمؤسس��ات بحس��ب 
م��ا يرونه مناس��بًا، م��ع تطبيق 
الصح��ة  ومعايي��ر  اش��تراطات 
العام��ة ف��ي جمي��ع مس��تويات 
آلية اإلش��ارة الضوئية لمستوى 
انتش��ار في��روس كورونا وأهمية 
باإلج��راءات  االلت��زام  مواصل��ة 

االحترازية.
بمس��تجدات  يتعّل��ق  وفيم��ا 
المناه��ج الدراس��ية، أوض��ح أّنه 
المدرس��ية  الكت��ب  تم تطوي��ر 
بم��ا يع��ّزز مه��ارات ومتطلبات 
العص��ر الحدي��ث، مث��ل ال��ذكاء 
االصطناع��ي واإلب��داع واالبتكار 
ومه��ارات التفكي��ر العلي��ا مثل 
ح��ل المش��كالت والتفكير الناقد 
والتحليل��ي، بم��ا يحق��ق أهداف 
التنمية المستدامة، مثل مهارات 
والعم��ل  والتواص��ل  االتص��ال 
تم  والمواطنة، حيث  التش��اركي 
تأليف 15 كتابًا ورقيًا جديدًا، و6 
كت��ب رقمية وتطوي��ر 25 كتابًا 
ورقي��ًا و9 كتب رقمي��ة، وإضافة 
رمز التع��رف اإللكتروني QR في 
كتب التربي��ة للمواطنة ليتعرف 
الطال��ب عل��ى القيم المنش��ودة 
ف��ي كل درس، وكذلك تم إعداد 
الخطط الدراسية للفصلين األول 
بحس��ب س��يناريوهات  والثان��ي 
ألوان اإلشارة الضوئية، باعتماد 

المنظومة  ف��ي  المدمج  التعليم 
حص��ص  وتحدي��د  التعليمي��ة 
الحضور إلى المدرس��ة بالش��رح 
المباشر وجهًا لوجه أو التدريس 
بحض��ور  )الجزئ��ي(  المهج��ن 
بعض أيام األسبوع، مع التهيئة 
النفسية واالجتماعية والسلوكية 
لجمي��ع الطلب��ة وبخاص��ة طلبة 
اختبارات  وإج��راء  األولى،  الحلقة 
وبعدي��ة(  )قبلي��ة  تش��خيصية 
لكاف��ة الطلب��ة، وتنفي��ذ خطط 
لتعزي��ز التعلم ف��ي بداية العام 
الدراسي وخالل كل فصل دراسي 
بتنفي��ذ خطط عالجي��ة، وإعداد 
دليل الخطوط التوجيهية العامة 
للتقوي��م لجمي��ع الصف��وف في 

كافة المواد الدراسية.
 وأض��اف أّن��ه ت��م رف��ع جمي��ع 
الكت��ب التي تمت الموافقة على 
طباعتها على المنصة الرس��مية 
التربية والتعليم وعددها  لوزارة 
116 كتاب��ًا، وإنت��اج 500 درس 
إلكترون��ي جديد نتيج��ة تطوير 
وإع��داد  الدراس��ية،  المناه��ج 
ف��ي  الطلب��ة  ُتع��د  تدريب��ات 
في   PIRLS الدولي��ة  االختبارات 
مج��ال الق��راءة، وكذل��ك تحويل 
فيدي��و  صيغ��ة  إل��ى  ال��دروس 
اليوتيوب،  قنوات  على  لتحميلها 
م��ن  ع��دد  ومونت��اج  وتصوي��ر 

الدروس.
وعل��ى صعي��د دع��م منتس��بي 
أّن��ه  النعيم��ي  أّك��د  ال��وزارة، 
س��يتم توفير مزيد م��ن البرامج 
التدريبي��ة للتمّهن خ��الل العام 
الدراس��ي الجدي��د، مش��يرًا إل��ى 
أّن��ه ت��م تمرير ترقي��ات 1,691 
معلمًا ومعلم��ًا أواًل بحرينيًا عبر 
منحهم الدرجات المس��تحقة من 
الثالثة إلى السادسة التعليمية، 
ودراسة المس��ار البديل لترقيات 
المعلمي��ن المتميزين ومراجعة 
ع��دد س��نوات احتس��ابها وف��ق 
نف��س ه��ذا المس��ار، باإلضافة 
إلى تعزي��ز الصالحي��ات المالية 

واإلدارية لمديري المدارس.

تطبيق نظام المناطق التعليمية ضمن مخرجات مشروع الهيكلة الجديد

إنشاء ونقل فصول مصنعة إضافية للتمكن من تطبيق اإلجراءات االحترازية

30٪ الحضور في المستوى البرتقالي و50٪ في المستوى األصفر

 حزمة مبادرات لتطوير التعليم المدرسي ترتكز 
على النظام التعليمي والبنية التحتية للمدارس

 إعادة تشغيل 3 مدارس للعام الدراسي 
الجديد بعد توفير احتياجاتها التشغيلية

 إعداد الخطط الدراسية للفصلين األول 
والثاني بحسب سيناريوهات ألوان اإلشارة الضوئية

ترقية 1,691 معلمًا ومعلمًا أول بحرينيًا 
عبر منحهم درجات من الثالثة إلى السادسة

فرق عمل لتطوير المناهج واالمتحانات الموحدة والبوابة التعليمية

إصدار دليل العودة إلى المدارس وفق آلية عمل اإلشارة الضوئية

تأليف 15 كتابًا ورقيًا جديدًا و6 رقمية وتطوير 25 ورقيًا و9 رقمية

اعتبار المدارس مراكز بث إلدارة عملية تشغيل الفصول االفتراضية ذاتيًا

االنتهاء من إنشاء 3 مباٍن أكاديمية جديدة في 3 مدارس قائمة

طباعة مليوني كتاب وتوزيعها مع تطبيق اإلجراءات االحترازية

تطبيق التعّلم عن ُبعد لجميع الفئات العمرية في المستوى األحمر



م��ن المنط��ق بم��كان أن الرضاع��ة الطبيعية هي 
المس��لك الطبيع��ي لتغذي��ة الطفل بع��د الوالدة، 
وقد ح��ث الدين الحنيف على رضاعة الطفل من أمه 
لسنتين، وأكدت منظمة الصحة العالمية على هذه 
األطروحة، وجعلت أقل الرضاعة ستة شهور حماية 
للطفل وبعده��ا يتم إعطاؤه المكم��ات الغذائية 
بع��د أن يأخ��ذ جه��ازه الهضم��ي عل��ى التكام��ل 
الطبيعي، وظهور األس��نان. وس��عت الدول جاهدة 
على حث األمهات عل��ى الرضاعة الطبيعية وتثقيف 
األمه��ات قبل وأثناء وبعد الحمل للتهيئة للرضاعة 
من الثدي فقط، لما له من مردود إيجابي على األم 
وطفلها. ومن المبش��رات بالخير ما جاء في سجات 
قس��م ال��والدة واألطف��ال بمستش��فى الملك حمد 
الجامع��ي أن معدل الرضاعة الحصري��ة من الثدي 
فقط خال األش��هر األولى في ارتفاع مستمر، فمنذ 
بداية يناير إل��ى يوليو 2019 ارتفعت النس��بة من 

47.5% إلى %52.5.
ولتش��جيع األمه��ات على الرضاعة هن��اك 65% من 
دول العال��م تق��وم بإعط��اء إجازة رعاية وس��اعات 
رضاعة مدفوعة األجر ومنها مملكة البحرين. وهذا 
ي��دل عل��ى أن الرضاعة الطبيعي��ة تحظى باهتمام 
واس��ع على المس��توى العالمي آلثارها البناءة على 

األم وطفلها.
- فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل:

* تعد الرضعة األولى بعد الوالدة مباشرة من أهم 
الرضعات على اإلطاق في حياة الطفل التى يصعب 
تعويضه��ا، الحتوائها على مغذي��ات وبروتين عاٍل 
وكمية قليلة من الس��كر ومضادات طبيعيه تساعد 
ف��ي حماية الطف��ل عند خروج��ه للبيئ��ة الخارجية 
الجديدة بعد بط��ن أمه، إضافة للمد العاطفي من 

األم لطفلها.
* الرضاع��ة الطبيعي��ة تزي��د مناعة أجه��زة الوليد 
س��واء المعوية أو التنفسية أو الحسية، وتقلل خطر 
السكر االبتدائي والربو ونزالت البرد ولوكيميا الدم 
وغيره��ا، وتقل��ل الحساس��ية لألغذي��ه والمؤثرات 

البيئية.
* أشارت إحدى الدراسات إلى أن الرضاعة الطبيعية 
ألكثر من أربعة ش��هور متتالية تقلل السمنة، وأن 
نس��بة بروتين اللبتين الموجود في حليب األم أكثر 
م��ن الحليب المركب الصناعي، وهو المس��ؤول عن 
الشهية وتراكم الدهون. والحظت الدراسة أن نظام 
الرضع��ات من قبل األم لطفله��ا، يبرمج عقله على 
حالة الج��وع والعطش في وقت معي��ن، فا يطلب 

أكثر من الحاجة.
* ربط��ت إح��دى الدراس��ات بي��ن التط��ور الذهني 
ف��ي المراح��ل العمرية األول��ى للطف��ل والرضاعة 
الطبيعي��ة، وقارنت بين من ت��م تغذيتهم بحليب 
األم فقط واآلخرين الذين تناولوا بدائل حليب األم، 
واتضح أن نسبة تطور أجهزة المخ تكون أكبر لمن 
تغذى على حليب أمه للس��نوات األول��ى من عمره، 
خصوص��ًا في م��واد مث��ل الرياضي��ات واللغة وقوة 
الذاكرة والتج��اوب البصري اإليجابي، ولعل التصاق 
الطفل بأمه م��ن العوامل الهامة ف��ي هذا اإلطار، 

مما يؤثر على سلوك الطفل في الخارج.
- فوائد الرضاعة الطبيعية لألم:

- الرضاعة الطبيعية تحرق الدهون المتراكمة أثناء 
الحمل بشكل أسرع، خال الثاثة شهور الألولى من 

اإلرضاع مقارنة بغير المرضع.
- الرضاع��ة الطبيعي��ة تس��اعد على إف��راز هرمون 
السعادة المؤدي إلى رجوع الرحم لحالته الطبيعية 

قب��ل الوالدة، فتامس الطفل بأم��ه تزيد ثقة األم 
بنفسها.

االكتئ��اب  ح��االت  تقل��ل  الطبيعي��ة  الرضاع��ة   -
المصاحبة لبعض ال��والدات، وتزيد من إدرار حليب 

األم.
- عملية اإلرض��اع تقلل خطر اإلصابة بالس��رطان، 

وخصوصًا سرطان عنق الرحم.
- الرضاع��ة الطبيعي��ة تس��اعد عل��ى التباعد بين 

الوالدات وتحسن صحة األم.
- الرضاعة الطبيعية تحد من التس��ممات الناشئة 
عن اس��تعمال قناني الرضاعة الصناعية، خصوصا 

في السفر والرحات.
بقي سؤال يتراوح في ذهن الكثيرين، هل باإلمكان 

الجمع بين العمل واإلرضاع؟؟
وق��د أجابت الس��يدة ل��ورا اداتي أخصائي��ة حماية 
األمومة واألس��ر العاملة في منظمة العمل الدولية 
علي��ه بقولها »الجم��ع بين العم��ل واإلرضاع ليس 
ممكنًا وحسب بل أنه ضروري لألم والطفل«. وذكرت 
مثااًل على ذلك من لوس أنجلوس التي توفر برنامج 
رضاع��ة وغرفًا خاصة في العمل لذلك، »بعد مضي 
بضع سنوات على تنفيذ البرنامج، انخفضت الرعاية 
الصحي��ة إل��ى 35%، وعاد 33% م��ن األمهات الجدد 
للعمل في وقت أقرب مما كان متوقعًا، وانخفضت 
معدالت التغيب عن العمل بنسبة 27% بين الرجال 
والنس��اء، وأعل��ن 67% م��ن مجم��ل الموظفين عن 
عزمهم على البقاء مع الشركة على المدى الطويل«.
ه��ذا نم��وذج م��ن واق��ع عمل��ي حب��ذا ل��و س��عت 
المؤسس��ات والش��ركات على ح��ذوه رعاي��ة بجيل 

المستقبل، فوجود األم مع ابنها مكسب للجميع.
* أخصائي الغذاء والتغذية

كشف استشاري ورئيس قسم التخدير 
وعاج األلم الح��اد والمزمن والعناية 
الجراحي��ة في مستش��فى الملك حمد 
الخضي��ري ع��ن  الجامع��ي د. ظاف��ر 
أن هن��اك نح��و 50 مريض��ًا يترددون 
على »عي��ادة األلم« في المستش��فى 
أس��بوعيًا، وم��ا يق��ارب 200 مري��ض 
ش��هريًا«، موضحًا أنه »تتفاوت نسبة 
الش��فاء من األم��راض المختلفة في 
عي��ادة األل��م التداخلي، م��ن مريض 
آلخر، حس��ب حالت��ه المرضي��ة، فقد 
تص��ل إل��ى نس��بة 95% إل��ى %100، 
ف��ي بع��ض ح��االت اآلالم العصبي��ة 
وق��د تصل إل��ى 50% إل��ى 60%  لدى 
ح��االت آالم الظهر الناتجة من فش��ل 

العمليات الجراحية«.
وأضاف الخضيري في لقاء مع »الوطن« 
أن »عيادة األلم تقدم خدمات عاجية 
مميزة لمن يعانون من آالم ش��ديدة 
ومزمن��ة«، مش��يرًا إل��ى أن »الطبيب 
يح��دد الع��اج للمري��ض وم��ن بين 
العاج جلسات العاج المائي والحقن 

والتردد الحراري«.
ون��وه إل��ى أن »تش��خيص األل��م يتم 
بناء على األعراض الت��ي يعاني منها 
المري��ض واس��تنادًا إل��ى الفحوصات 
فحصه  مثل  والتش��خيصية  الروتينية 
من خال أشعة الرنين المغناطيسي، 

باإلضافة إلى الفحص السريري«.
واعتب��ر أن »العص��ب الخامس، وآالم 
فشل عمليات الظهر، وحاالت االنزالق 
الغضروف��ي، واآلالم العصبي��ة، م��ن 
أصع��ب األم��راض التي يت��م عاجها 
ف��ي عي��ادة األل��م التداخل��ي«، الفتًا 
إل��ى »اس��تخدام التردد الح��راري في 
ع��اج آالم مفاص��ل الركب��ة واالنزالق 

الغضروفي«.
وأوض��ح ان »الحقن عب��ارة عن أدوية 
ممزوج��ة يت��م فيها حق��ن المريض 
في المنطقة الم��راد عاجها، والغاية 
منها تخفي��ف االلتهاب واالحتقان في 
المنطقة المس��ببة لألل��م«، الفتًا إلى 
أن »ع��اج األل��م التداخلي ال يخلو من 
مضاعفات حيث يت��م إطاع المريض 
عل��ى الخطة العاجي��ة كاملة«. وإلى 

نص اللقاء:

هل لنا أن نتطرق إلى عيادة األلم؟
- عي��ادة األلم تق��دم خدمات عاجية 
مميزة للمراجعين الذين يعانون من 
آالم ش��ديدة ومزمنة وعادة ما تكون 
ألكثر من ثاثة أش��هر لمس��اعدتهم 
عل��ى ممارس��ة حياتهم وأنش��طتهم 
اليومية بشكل طبيعي وبدون التدخل 
الجراح��ي إال إذا ل��زم األم��ر، حيث يتم 
ذلك إما من خال تحويل المريض من 
تخصصات طبية مختلفة مثل، قس��م 
األعصاب، وقس��م العظام، والباطنية، 
وقس��م األورام، وغيره��ا، أو حض��وره 

مباشرة للعيادة.
ك��م ع��دد المرض��ى المترددين على 
عيادة األلم في مستشفى الملك حمد 

الجامعي؟
- تس��تقبل العي��ادة حوال��ي 45 إلى 
50 مريضًا أس��بوعيًا، وما يقارب 200 

مريض شهريًا.
ما هي آلية عاج األلم في مستش��فى 

الملك حمد الجامعي؟
- الطبي��ب يق��وم ف��ي المستش��فى 
بتحدي��د الع��اج المثال��ي للمريض، 
حي��ث تتنوع ط��رق وآلي��ات العاجات 
المخفف��ة لألل��م بين ص��رف األدوية 
المخصصة للحالة المرضية، وجلسات 
العاج الطبيعي والمائي أو بواس��طة 
العاج التداخلي لأللم بواسطة الحقن 
أو الت��ردد الح��راري م��ن خ��ال إجراء 
بسيط يتم في وحدة الحاالت اليومية 
والذي قد يتطلب إدخال المريض إلى 

المستش��فى ليوم واحد فقط حس��ب 
حالة المريض.

كي��ف تت��م عملي��ة تش��خيص اآلالم 
المزمنة؟

- يعتم��د تش��خيص األلم بن��اء على 
األعراض التي يعان��ي منها المريض 
الروتينية  الفحوص��ات  إلى  واس��تنادًا 
والتش��خيصية مثل فحص��ه من خال 
أشعة الرنين المغناطيسي، باإلضافة 
إل��ى الفح��ص الس��ريري، وق��د يت��م 
التش��خيص لبعض الحاالت في غرفة 
إج��راء كهربائ��ي  العملي��ات ضم��ن 
لتحديد موقع العصب المس��بب لأللم 
بدق��ة وتحفي��زه باس��تخدام الت��ردد 

الحراري.
ما ه��ي الح��االت التي يتطل��ب فيها 

العاج التداخلي لأللم ؟
- تتع��دد الحاالت الت��ي تتطلب فيها 
عاج��ًا تداخلي��ًا لألل��م وم��ن أهمها 
اآلالم المزمن��ة للظهر، وآالم الحوض، 
وآالم المفاص��ل، وآالم الركب��ة، وآالم 
وآالم  المزم��ن،  والص��داع  الكت��ف، 
الرقب��ة الممت��دة إلى منطقة أس��فل 
الظه��ر، واآلالم الناتج��ة ع��ن فش��ل 

بع��ض العملي��ات الجراحي��ة للظهر، 
كما أن العاج التداخلي فعال بنس��بة 
كبي��رة لع��اج مفاص��ل الركب��ة لدى 
المرض��ى الذي��ن ال تس��مح حالته��م 
المرضي��ة بإج��راء العملي��ة الجراحية 
وذلك عن طريق إجراء التردد الحراري 
ألعص��اب الركبة. ومن أه��م الحاالت 
أيض��ًا مرض��ى األورام خصوصًا الذين 
يعانون من آالم ش��ديدة مثل مرضى 
س��رطان البنكري��اس، والذي��ن يت��م 
إعطاؤهم حقن��ًا خاصة لتخفيف األلم، 
والجدير بالذكر أن مستش��فى الملك 
حمد الجامعي ينف��رد بعاج العصب 
الخامس باس��تخدام أح��دث التقنيات 

بواسطة التردد الحراري.
كي��ف تتم عملية وصف الدواء والعاج 

لمرضى األلم التداخلي؟
- تت��م عملي��ة وصف ال��دواء والعاج 
لمرض��ى األلم التداخلي، على حس��ب 
حال��ة كل مري��ض، ويت��م وضع خطة 
عاجية وذلك بعد التشخيص الدقيق 

وإجراء الفحوصات الازمة له.
م��ا أصعب األمراض التي يتم عاجها 

في عيادة األلم التداخلي؟

- إن م��ن أصعب األم��راض التي يتم 
عاجها ف��ي عيادة األلم التداخلي هي 
العصب الخامس، وآالم فشل عمليات 
الظهر، وحاالت االن��زالق الغضروفي، 
واآلالم العصبي��ة مث��ل آالم األط��راف 
الس��فلى لدى مرضى السكر وأمراض 
التروي��ة، وعن��د  الش��رايين ونق��ص 
ح��دوث اآلالم المش��ار إليها يتم حقن 
الجه��از الس��مبثاوي بن��وع خاص من 
الحقن لتخفيف حساسية األلم لتحفيز 

التروية.
هل لن��ا أن نتط��رق إلى آلي��ة العاج 

بالحقن والتردد الحراري؟  
- الحق��ن عب��ارة عن أدوي��ة ممزوجة 
يتم فيها حقن المريض في المنطقة 
المراد عاجه��ا، والغاية منها تخفيف 
المنطقة  االلته��اب واالحتق��ان ف��ي 
المس��ببة لألل��م. والحقن ه��ي لعاج 
األل��م وليس��ت تخديرية كم��ا يتصور 
كثير من المرضى. أما التردد الحراري 
فه��و م��ن أح��دث التقني��ات التي تم 
اكتش��افها مؤخرًا، ول��ه دور كبير جدًا 
ف��ى ع��اج كثير م��ن األم��راض التي 
تتعل��ق باألعص��اب والتخل��ص م��ن 

األل��م، فهو يس��تخدم لع��اج حاالت 
االن��زالق الغضروف��ي، وع��اج حاالت 
التهاب المفاصل في العمود الفقري 
أو مفص��ل الورك أو الح��وض الخلفي، 
وعاج آالم األعصاب الطرفية والرقبة 
والركب��ة وم��ن خاله يتم اس��تخدام 
موج��ات حرارية للتقلي��ل أو التخلص 

من األلم.
ه��ل هن��اك مضاعف��ات أو س��لبيات 

لطريقة عاج األلم التداخلي؟
- ع��اج األلم التداخلي مث��ل أي إجراء 
طب��ي ال يخلو من وج��ود المضاعفات 
لبع��ض الح��االت، حي��ث يت��م إطاع 
عاج��ه  مراح��ل  وش��رح  المري��ض 
بالتفصي��ل ليكون عل��ى دراية كاملة 

للخطة العاجية.
كم تبلغ نس��بة الش��فاء من األمراض 

المختلفة في عيادة األلم التداخلي؟
- تتفاوت نس��بة الش��فاء من مريض 
آلخر حسب حالته المرضية فقد تصل 
إلى نسبة 95% إلى 100%، في بعض 
حاالت اآلالم العصبي��ة وقد تصل إلى 
50% إل��ى 60% لدى حاالت آالم الظهر 
الناتجة من فشل العمليات الجراحية.
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حسن علي

تحت المجهر

95٪ إلى 100٪ نسبة الشفاء في بعض حاالت اآلالم العصبية.. الخضيري:

50 مريضًا أسبوعيًا بـ»عيادة األلم« في »حمد الجامعي« 

د. ظافر الخضيري

الرضاعة الطبيعية.. تزيد الذكاء وتعزز الصحة وتعيد الرشاقة

50٪ إلى 60٪ الشفاء في حاالت آالم الظهر الناتجة عن فشل العمليات الجراحية

العصب الخامس وفشل عمليات الظهر من أصعب األمراض في عيادة األلم التداخلي

س��رطان القولون والمس��تقيم: يعرف أيضًا باس��م س��رطان األمعاء هو أحد أنواع مرض الس��رطان الذي ينش��أ من القولون أو المس��تقيم »أجزاء من األمعاء الغليظة« نتيجة لحدوث نمو غير طبيعي للخايا التي لديها القدرة على 
المهاجمة واالنتش��ار إلى األعضاء األخرى في الجس��م. ومن عامات س��رطان القولون وجود دم في البراز، وتغير في حركة األمعاء »إمس��اك أو إسهال«، وفقدان الوزن والشعور بالتعب واإلرهاق طوال الوقت. ويعد سرطان القولون 

ثاني أكبر نوع سرطان مسبب للوفيات.

معلومة في كبسولة
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 انطالق مؤتمر البحرين الثاني 
لطب الطوارئ 25 نوفمبر

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، يعقد مؤتم��ر البحرين الثاني 
لطب الطوارئ الذي س��يقام بتاري��خ 25 نوفمبر القادم، ويتضمن 
س��ت ورش عم��ل والعدي��د م��ن المحاور عل��ى مدى ثاث��ة أيام، 

بمشاركة محلية وخليجية وعالمية.
وأوضحت جمعية األطباء البحرينية أن المؤتمر يش��تمل على ست 
ورش عمل من المقرر عقدها في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث 
الطبية بالخدمات الطبية الملكية، وتتضمن الورش، ورش��ة عمل 
المسعفين، وورشة عمل للتمريض والتصنيف، وورشة عمل حول 
األشعة فوق الصوتية واستخداماتها في الطوارئ، وورشة عمل في 
طب طوارئ األطفال، وورش��ة عمل لمبادئ تخطيط القلب وأخيرًا 
ورش��ة عمل خاصة للتعامل مع الحوادث. ويتابع المؤتمر أعماله 
في اليومين التاليين عن بع��د، ويناقش العديد من المحاور، من 
بينه��ا دور أقس��ام الطوارئ ف��ي مواجهة في��روس »كوفيد 19«، 
وأهم المس��تجدات ألطباء الط��وارئ في مكافحة ه��ذا الفيروس، 
والح��وادث والكوارث، وأهم التطورات في ط��ب طوارئ الكبار مثل 
كيفي��ة التعامل م��ع جلط��ات القلب والدم��اغ وح��االت الطوارئ 
التنفس��ية، وأهم التطورات في طب األطفال، والبحوث الطبية في 
طب الطوارئ، وإدارة أقسام الطوارئ، والجودة في أقسام الطوارئ. 
ويق��وم على إعداد أعم��ال مؤتمر البحرين الثان��ي لطب الطوارئ 
ثاث لجان أساس��ية هي اللجنة التنظيمية برئاسة الدكتورة غادة 
محم��د القاس��م، رئيس جمعي��ة األطباء البحرينية ورئيس قس��م 
الطوارئ ف��ي الخدمات الطبية الملكية واللجنة العلمية برئاس��ة 
الدكت��ور صاح الغان��م، رئيس رابط��ة طب الط��وارئ البحرينية، 
ولجنة البحوث برئاس��ة البروفيس��ور آيفس هبلو، البروفيسور في 
طب الطوارئ من بلجيكا. ويقام المؤتمر بش��راكة إستراتيجية مع 
كل من المجلس األعلى للصحة، ومستش��فى قوة دفاع البحرين- 
الخدمات الطبية الملكية، ووزارة الصحة، ومستش��فى الملك حمد 
الجامعي، والكلية الملكية للجراحي��ن بأيرلندا-البحرين، وجامعة 
الخلي��ج العربي، وذلك بالتعاون م��ع جمعية طب الطوارئ في كل 
من الس��عودية واإلمارات والكويت وس��لطنة عم��ان، إضافة إلى 

رابطة طب الطوارئ العالمية.



ونح��ن نحتفل الي��وم بالذكرى العش��رين لتأس��يس 
المجل��س األعلى للم��رأة، عادت بي الذاك��رة لفرصة 
متميزة حصل��ت عليها بإجراء مقابل��ة تلفزيونية مع 
 صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم
آل خليفة، قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس 

األعلى للمرأة، والتي بثت على قناة CNN األمريكية.
أتذك��ر جيدًا تفاصيل تلك المقابلة، التي ألقت الضوء 
على رؤية س��موها للمرأة، وتلك الوع��ود النيرة التي 
أطلقتها س��موها حينها، وها نحن اليوم وبعد عقدين 

من الزمن نرى النظرة العميقة التي تحملها سموها، 
تجاه المرأة ووضعها في البحرين والمجتمع.

س��مو األمي��رة س��بيكة، وجه��ت إلى وس��ائل اإلعالم 
الدولية رس��ائل واضح��ة وقوية، ح��ول تمكين المرأة 
البحرينية، ومضيها قدمًا في كل مجال، وتحققت رؤية 
س��موها وتحولت إلى واقع تعيش��ه كل بحرينية، وأنا 

منهم.
خطاب س��مو األميرة حينها لوس��ائل اإلعالم المحلية 
والعالمي��ة، عكس إيمان س��موها بأهمية الصحافة، 

كعنصر هام ومس��اهم ف��ي نمو ونج��اح البحرين في 
جميع المجاالت، وأكدت رس��التها ببساطة أن السيدة 
األولى في البالد ترى الصحافة كش��ريك أساس��ي منذ 

تأسيس المجلس األعلى للمرأة.
الصحاف��ة البحريني��ة عمل��ت دائمًا بش��كل وثيق مع 
المجلس إللقاء الضوء على احتياجات المرأة البحرينية 
وتطلعاته��ا والتحدي��ات التي تواجهه��ا، األمر الذي 
مك��ن الصحاف��ة باعتبارها الس��لطة الرابع��ة من أن 

تكون شريكًا في النمو الشامل والنجاح الذي حققناه.
نمت هذه الش��راكة يومًا بعد يوم وكان قانون األسرة 
أحد ثمار هذا التعاون الرائع، وحين صدوره كان إنجازًا 
يفخر الصحفيون بالمس��اهمة في تحقيقه، وكان هذا 
القانون يعني أن التمكي��ن ال يعني بالضرورة تحقيق 
الم��رأة تمكينها في العمل أو المناص��ب فقط، وإنما 
حمايتها ورعايتها وتعزيز دورها في المنزل والمجتمع.
حماية حقوق األسرة تعني حماية كل فرد في المنزل، 
وحماية الحقوق الفردية في المنزل تعني حماية جيل 

كام��ل، أمة بأكملها، وكانت الم��رأة البحرينية بحاجة 
إلى رؤية االمتنان والتقدير وقد ُمنحت ذلك.

كان��ت الم��رأة بحاج��ة إل��ى ف��رص، وقد ت��م منحها 
ذل��ك، وكانت بحاج��ة إلى الدع��م وتم منحه��ا ذلك، 
ونجحن��ا بفضل جالل��ة الملك المفدى وس��مو األميرة 
س��بيكة، ونجحت البحرينية كوزيرة وبرلمانية وطبيبة 
ومصرفية، ومهندس��ة في كافة األماك��ن، فضاًل عن 
القطاعات العس��كرية كقوة الدف��اع ووزارة الداخلية، 

واألهم هو نجاحنا كنساء بحرينيات في الوطن.
وكل قص��ص النجاح هذه تمت مش��اركتها مع العالم 
عندم��ا تم وضع المرأة البحرينية في المقدمة وأثبتت 
قدرته��ا على تحقيقه��ا محليًا وإقليمي��ًا ودوليًا، وهذا 
بالضب��ط ما أعادني إل��ى الحوار ال��ذي أجرته صاحبة 
الس��مو الملكي ل� CNN بعد عقدين من الزمن، حيث 
ل��م يكن التواجد في المقدمة مج��رد رؤية بل حقيقة 
عل��ى أرض الواقع، والقصة التي تمت مش��اركتها مع 

العالم أصبحت حقيقة مشرفة نعيشها اليوم.

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

alshaikh.faisal@gmail.com

haifa.juma@gmail.com

@f_alshaikh

@Haifadwan

فيصل الشيخ

هيفاء عدوان

عهدية السيد

اتجاهات

نقطة ضوء

fareedbinesa@gmail.com

@fareedbinesa

فريد أحمد حسن

قطرة وقت

مجرد رأي

كمال الذيب

ghazi.alghurairi@gmail.com

@ghazialghurairi

غازي الغريري

همسات

وبدأ العام الدراسي..
ه��ا قد بدأ العام الدراس��ي م��ن جديد بعودة الهيئ��ات التعليمية 
واإلداري��ة واإلش��رافية إل��ى المدارس من��ذ صباح ي��وم أمس فيما 
س��تكون عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية يوم الثالثاء المقبل 
من الذين سجلوا حضوريًا فيما الباقي منهم ستكون دراستهم عن 
طري��ق نظام التعلي��م اإللكتروني )عن ُبعد(، وف��ي كلتا الحالتين 
فإن العملية التعليمية مس��تمرة وس��تنطلق بكل تفاؤل وعزيمة 
وإصرار سواًء من قبل الوزارة التي تعمل على قدم وساق بال توقف 
من خالل اجتماعاتها للتنس��يق والتخطيط لهذه العودة المنظمة 
وكذل��ك من الطلبة وأولي��اء أمورهم مع ضرورة مراع��اة اإلجراءات 
واالحت��رازات في ظل جائحة فيروس كورون��ا وفق توصيات الفريق 
الطبي حفاظًا على صحة وس��المة الجميع وذلك لضمان انس��يابية 

مسيرة التعلم التي أثبتت الوزارة نجاحها منذ بدأ الجائحة.
وه��ذا العام أيضًا تواصل ال��وزارة النجاح مع تس��جيل آالف الطلبة 
بالحضور وترك الخيار ألولياء األمور في حضور أبنائهم أو الدراس��ة 
عن ُبعد وفي الحالتين س��يتحقق الهدف ف��ي تعلم جميع المراحل 
وفق خطط ممنهجة طوال العام الدراسي، فالوزارة بالشك وبكافة 
قطاعاتها على اس��تعداد تام الس��تقبال العام الدراس��ي في تحٍد 
متواصل رغم الظروف االس��تثنائية، وهو جه��د كبير وعمل دؤوب 
من أج��ل ضم��ان اس��تدامة التعليم بمختل��ف الوس��ائل، وبذلك 
استطاعت الوزارة أن تسطر قصة نجاح ستحكيها األجيال بإدارتها 
العملية التعليمية في وقت األزمات رغم التحديات التي واجهتها، 
واحترازي��ًا س��تقوم ال��وزارة بعمل الفحص الس��ريع بش��كل يومي 
بنس��بة معينة مع فحص درجة الحرارة م��ن أجل وقاية الطلبة من 
انتش��ار الفيروس، كما أن أي إصابة سواًء بين المدرسين أو الطلبة 
لن يتم إغالق المدرسة بشكل كامل وإنما جزئي وهذا ما أكد عليه 
وزي��ر التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي في اإليجاز اإلعالمي 

الحكومي.
في الواقع إن ما لمسناه جميعًا كأولياء أمور هو السرعة والسهولة 
في تسجيل الطلبة من خالل الموقع اإللكتروني بالحضور للدراسة 
ق��ارب 79 ألف طالب وطالبة ال��ذي أعلن عنه الدكتور محمد مبارك 
جمعة مدير عام ش��ؤون المدارس بال��وزارة في المؤتمر الصحفي 
للفريق الطبي أمس، وهذا تحقق بفضل من اهلل تعالى ثم بكفاءة 
فريق العمل في الوزارة الذي استطاع أن يترك أثرًا واضحًا وفي وقت 
قياس��ي على مختلف المس��تويات وخصوصًا منه��ا التحول الرقمي 
وهي النقلة النوعية التي حقيقة كانت الوزارة على أهبة االستعداد 
لها وهذا يؤكد ويترجم نجاح مشروع مدارس المستقبل، وما يميز 
التقويم األكاديمي بأنه لم يتضمن أية مواعيد المتحانات منتصف 
الفصل التي تم استبدالها بعمليات تقويم تكوينية مستمرة وهي 
واحدة من مخرجات مبادرات مش��روع تطوير الهيكلة المؤسس��ية 

للوزارة وإعادة هندسة العمليات التعليمية واإلدارية.

السجن لحارق طليقته بـ »األسيد«.. وماذا بعد؟!!!
اس��تذكرت بحزن كبير، ومعي عدد م��ن المتابعين، صور الحادثة األليمة التي 
وقع��ت نهاي��ة فبراير الماضي ونش��رتها الصح��ف المحلية ومواق��ع التواصل 
االجتماعي، بعد أن أقدم أحد األش��خاص بسكب مادة حارقة على وجه زوجته، 

مما تسبب لها بعاهة مستديمة قدرت ب� %15.
الحادثة عادت إلى الواجهة مرة ثانية بعد صدور قرار المحكمة بحبس المتهم 
لمدة سنتين، والذي أنكر االتهام مدعيًا أنه أثناء المشاجرة سقط كأس يحمل 

المادة الحارقة عليه وعلى المجني عليها.
لست هنا لمناقشة حيثيات الحكم ومجريات القضية، والتي قد تحمل كثيرًا من 
التفاصيل لم أطلع عليها، وأيضًا لثقتي بالقضاء البحريني ورجاله وما يتمتعون 
به من نزاهة، وحرص المحكمة على تنفيذ القانون حس��ب المعطيات واألدلة 

المتوفرة.
طرحي له��ذا الموضوع يتعلق بالدرجة األولى بالمجن��ي عليها، والتي أظهرت 
الصور تعرضها إلصابات وتش��وهات في منطقة الوجه تحديدًا، والتي أش��ارت 
في تصريح إعالمي إلى »حاجتها لمزيد من الدعم المادي والنفس��ي... حيث ال 
تس��تطيع الخروج من المنزل بس��بب الحروق واإلرهاق النفسي والجسدي الذي 

أصابها«.
اليوم؛ وبعد س��تة أش��هر على وق��وع الحادث��ة / الجريمة، ال بد ل��ي أن أطرح 
مجموعة من األس��ئلة وأتركها برس��م اإلجابة؛ ماذا قدمت الجهات الرس��مية 
ومنظم��ات المجتم��ع المدني، خصوصًا المعنية بش��ؤون المرأة، للضحية من 
دعم ومس��اندة، مادي��ة ومعنوية ونفس��ية، حتى تس��تعيد حياته��ا وتكمل 

مسيرتها في تربية أبنائها؟! وما هي اإلجراءات التي تم اتخاذها على المستوى 
المجتمع��ي لمنع تكرار مثل هذه الجرائ��م؟! وكيف نضمن أن ال يكرر مجرمون 

آخرون ذات الجريمة ضد زوجات وأطفال إذا أمنوا العقاب؟!
مربط الفرس؛ قضايا العنف األس��ري ال تنتهي بإصدار األحكام القضائية، بل 
تمت��د إلى معالجة تداعيات هذا العنف، والقضاء على أس��بابه بكل الوس��ائل 

المتاحة، لنكون مجتمعًا آمنًا من وجود مثل هؤالء المختلين بيننا.

إضاءة..
ك��م كان مبعث فخري واعتزازي كبيرًا بهذا الوط��ن وأبنائه بعد إعالن الفريق 
الوطني الطبي االنتهاء من تطعيم ما نسبته 80% من البالغين من العمر 40 

عامًا فما فوق بالجرعة المنشطة ممن تنطبق عليهم الشروط.
فم��ا حققت��ه البحرين من نجاح للوصول إلى هذه النس��بة يؤك��د ما يتميز به 
أبناء المجتمع من وعي ومس��ؤولية وطنية تجاه وطنهم وأنفسهم والمجتمع، 
إل��ى جانب تأكيد الطريق الصحيح الذي تس��ير عليه البحري��ن في التعامل مع 
الجائحة، بكل مؤسساتها الرسمية واألهلية، والتي يقودها بكل حنكة واقتدار 
صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظ��ه اهلل وفريق 

البحرين.
فكل الشكر والتقدير والمحبة إلخواننا وأخواتنا العاملين في الصفوف األمامية 
م��ن الكوادر الطبية والتمريضية والجهات المس��اندة، على ما بذلوه وال زالوا، 

من جهود لحماية البحرين وأهلها والمقيمين على أرضها.

فيروس اللغة الخشبية
عندم��ا نتابع بعض ما يكتب وينش��ر، نجد العديد منه مج��رد هراء، على صعيد 
المضامين، أما على صعيد اللغة، فيعتمد على ما يمكن أن نطلق عليه مس��مى 
اللغة الخش��بية، وه��ي اللغة القائمة على الكليش��يهات اللفظي��ة التي ال تقول 
شيئًا، وتدور حول نفسها في حلقة مفرعة من الالمعنى، للتعبير في الغالب عن 

الكذب المغلف باإلطراء والمبالغات من دون موجب أو أساس.  
ه��ؤالء ال يكتب��ون بضمائرهم بل بضمير مس��تتر تقديره األناني��ة أو الطمع أو 
الك��ذب أو النفاق العام والخاص مدفوع األجر أو المجاني، وهذا ما بدأنا نلمس��ه 
في الس��نوات األخيرة، حيث بدأت الجلود تتبدل، وأصبح النكوص عن الثوابت هو 
القاعدة والتفاهة هي الثمرة والخش��ب ه��و اللغة، حيث أصبحنا – على حد وصف 
الباحث الكندي أالن دونو - نعيش مرحلة غير مس��بوقة، يسودها نظام التفاهة، 
الذي فتح األبواب مش��رعة أمام س��يطرة الترويج للتافهين، م��ن كتاب وفنانين 
وشعراء ورسامين ورجال سياس��ة... يحملون من األسماء واأللقاب والمناصب ما 
يغط��ي س��حب التفاهة عنهم، ويحققون – على تفاهتهم- ش��هرة وأي ش��هرة! 
هؤالء أصابته��م تحوالت لحظوية في ظل تحوالت السياس��ة أو مصالح ذاتية أو 

فئوية، فأصبحت تفتك بهم الحقيقة والقيم المنهارة معًا.
وإذا كانت السياس��ة هي فن إدارة )اللحظة( ف��ال عيب في أن يكون لكل واحد منا 
رأيه و)موقفه( ولكن السياس��ة لها وجهان، وجه يعني الوعي والتقدم واإلسهام 

في كل ما هو حضاري، ووجه يسوده التلون واالضطراب، وعدم الثبات، والتخلف، 
واالنتهازي��ة. وانطالق��ًا م��ن المعن��ى األول يكون الكات��ب فاعاًل في السياس��ة 
متفاعاًل معها مؤثرًا فيها... ألنه ال يمكن نفي )السياس��ي( في كل ما هو ثقافي 
أو إعالم��ي، كذل��ك )اللحظة( ما دامت تحمل بذور المس��تقبل والجمع بين ما هو 
حضاري في السياسة وما هو مستقبلي في )اللحظة(، وتلك ميزة العقول الكبيرة 
التي تحمل هموم األمة واإلنسانية معا.. العقول الصادقة التي ارتبطت بأهداف 
األم��ة وبحركة التاري��خ، ولذل��ك فاللحظة الراهن��ة بتعقدها وعنفها وتش��ابك 
خطوطها ال يمكن أن تعبر عنها اللغة الخشبية، وال الضمائر المستترة.. إن باعة 
المواق��ف يقفون اليوم ف��ي مواجهة أزمات مصيرنا العربي المأزوم، باس��تخدام 
خطاب��ات مدورة ال أول لها وال نهاية، وال محتوى خارج لعبة اللغة الخش��بية، بما 
يمتلكون من اس��تعدادات متضاربة، ومن قابلية للتلون في المواقف والمواقع، 
مع أنهم ليسوا أمام خيار واحد اضطرتهم إليه الظروف واإلكراهات، فالعديد من 
المعارضين يكونون أبناء لحظتهم باالنحياز للحرية واإلنس��ان والحقيقة، كما أن 
العديد من مثقفي الس��لطة قد يكونون محملين ببذور المس��تقبل، وبالمواقف 
المنحازة لإلنس��ان وللحرية. أما مش��عوذو اللغة الخش��بية، ف��إن الدنيا من دون 
كتاباتهم، سوف تكون أكثر نقاء، والصحافة بغياب أقالمهم سوف تتنفس هواء 

أكثر نقاء.

CNN لقاء األميرة سبيكة مع

 مقاومة الهيمنة 
الفارسية بالسالح تقترب

ال يمك��ن للعرب أن يقبل��وا بهيمنة الفرس عليه��م مهما حصل. 
هذه حقيقة يؤكدها كثير من الشواهد في التاريخ. من المستحيل 
أن يقبل أي ش��عب عربي بتحكم الفرس في بالدهم. ولعل المثال 
األبرز هنا هو العراق الذي أفش��ل خ��الل العقود الثالثة األخيرة كل 
مح��اوالت النظ��ام اإليراني للس��يطرة عليه وأفحش في اس��تغالل 
الدين والمذهب ولم يتمكن إال من ش��راء ذمم نفر قليل من أهله 
الذي��ن اعتقدوا أن ما يفعله الفرس في العراق هو من أجل العراق 

والدين والمذهب.
في هذا الس��ياق يأتي رفض الشعب العراقي للتصرف البذيء الذي 
ص��در عن وزير الخارجية اإليران��ي الجديد في مؤتمر بغداد، والذي 
أراد م��ن خالله توصيل رس��الة مفادها أن الع��راق تابع إليران وأن 
النظ��ام اإليران��ي وقف في المكان الذي يليق ب��ه وينبغي أن يكون 

فيه، وأنه ال يمكن أن يكون في كل حين إال في الصف األول.
»هزل��ت«.. هذا ه��و ملخص رد الش��عب العراقي األصي��ل على ما 
فعل��ه ذلك الوزير في ذلك اليوم ولوث به المش��هد، وهو رده على 
م��ا يفعله النظام اإليراني في العراق منذ س��نين، وهو نفس��ه رد 
الش��عوب العربية في البالد التي تمكن ه��ذا النظام من التغلغل 
فيها والس��يطرة على قرارها حتى لم يعد مس��تغربًا قيام أحد من 
الف��رس فيها بمثل ما قام به عبد اللهيان في مؤتمر بغداد. ليس 
الحدي��ث هنا عن لبن��ان وحده، ولي��س عن س��وريا وحدها، وليس 
عن اليم��ن الذي يعتبره النظام اإليراني صيدًا مس��تحقًا وس��هاًل؛ 
فالش��عوب العربي��ة في كل ه��ذه البلدان ترفض م��ا يجري فيها، 
والش��واهد تدفع إلى القول إنه لن يط��ول الوقت حتى يتحول هذا 
الرفض إلى مقاومة مس��لحة ال تكتفي بإخراج النظام اإليراني من 
تل��ك الب��الد. ففي هذا انتصار للش��عب اإليراني ال��ذي يعاني منذ 
أكثر من أربعين س��نة من هذا النظام الذي ال يزال يحلم باستعادة 

اإلمبراطورية الفارسية والتحكم في المنطقة.
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القضاء على »كورونا« في البحرين
مع منتصف الليل اليوم س��نعود إلى مؤش��ر »الضوء األخضر« على مقياس اإلش��ارة 
الضوئي��ة الخاص بمواجه��ة فيروس كورونا، ما يعن��ي أن الحياة يفترض أن تعود 
إلى طبيعتها في البحرين، ومالمح ذلك س��تكون عبر فتح المرافق والعودة لألعمال 

بنسبة عالية إضافة إلى عودة الطلبة إلى مدارسهم. 
هل هذا يعني أن خطر فيروس كورونا انتهى في البحرين؟! 

بالتأكيد ال؛ إذ ما يحذر منه الفريق الطبي هو الجزم بانتهاء كل ش��يء، ما يعني أن 
الناس سيعودون لممارس��ة حياتهم بشكل طبيعي جدًا، وقد يقود ذلك إلى نسيان 
أهمية االلتزام باإلرشادات واالحترازات، وهو األمر الذي قد يفضي النتشار الفيروس 

مجددًا ال سمح اهلل، وخاصة إن لم نكن حريصين على تجنبه. 
وعلي��ه فإن التعامل مع المرحل��ة القادمة بحذر هو المطل��وب؛ إذ ارتداء الكمامات 
ال��ذي لن يكون إلزاميًا يجب أن يترس��خ لدينا كثقاف��ة احترازية في بعض المواقع، 
وكذلك عملية تعقيم األيادي واألس��طح التي يج��ب أال تنقطع كعادة لدينا، بمعنى 
أنه يمكننا العودة لممارس��ة حياتنا كما كانت، لكن م��ع الوضع في االعتبار أهمية 
اإلجراءات التي كنا نلتزم بها؛ ألنها هي الس��بب ال��ذي قادنا اليوم لنرى التراجع في 

معدل الحاالت وانحسار نسبة الخطورة. 
البحري��ن عبر أجهزتها المختلفة وعبر الفري��ق الوطني ومن خالل القيادة المتميزة 
وإدارة األزمة بحكمة من قبل سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل تعاملت مع 
هذه األزمة بش��كل واقعي ج��دا، إذ الخطوات التي اتخذت بدراس��ة وعناية تعاملت 
بش��كل فعال مع كل مرحل��ة مضينا فيها، واليوم يمكننا الق��ول إننا على بعد أرقام 

بسيطة جدًا من المناعة المجتمعية الكاملة ضد هذا الوباء. 
الدكتور مناف القحطاني ذكر في مؤتمر األمس أن 91% من سكان البحرين حصلوا 

على الجرعة األولى، وما نس��بته 87% حصلوا عل��ى الجرعتين، طبعًا ممن يحق لهم 
الحصول على اللقاح، إضافة إلى اس��تكمال النسبة المطلوبة ألخذ الجرعة المنشطة 
بحس��ب الفئة العمري��ة المحددة مع عدم نس��يان زيادة أعداد صغار الس��ن الذين 
أخ��ذوا اللقاح. هنا أؤكد ما قاله الدكتور مناف من أن ه��ذه األرقام تثبت أمرًا واحدًا 
يح��ق لنا الفخر به في هذا الوط��ن الغالي، وهو أن البحرينيي��ن وحتى من يقيمون 
ف��ي بلدنا أثبتوا تنامي الوعي لديهم، وتفاعلوا بش��كل إيجاب��ي مع إجراءات الدولة 
وإرش��اداتها، ورغم أن كورونا تسبب لنا بخس��ارة أرواح وحصدت إصابات عديدة، إال 
أن كلمة »الحمد هلل« ال بد من أن تقال، إذ وضع البحرين بش��أن هذه األزمة أفضل 
بمراحل متقدمة عن وضع كثير من الدول، وهذا إن دل فإنما يدل على نجاح عملية 

إدارة األزمة التي قادها األمير سلمان بن حمد حفظه اهلل. 
س��تعود البحرين كما كانت، وس��نعود لممارس��ة حياتنا بش��كل طبيعي، س��تعود 
الغالبية العظمى لألعمال، وسيعود أبناؤنا لمدارسهم، وسيعود اقتصادنا للتعافي 
بش��كل أقوى ومؤث��ر، وكل هذا بإذن اهلل ورحمت��ه. تظل بالتالي مس��ؤوليتنا بأن 
نتعامل مع »نعمة التغلب على الوباء« بنفس األس��لوب وبنفس درجة المسؤولية 

من الحرص والحذر واتخاذ سبل الوقاية المختلفة. 
هلل در البحري��ن وقيادتها وش��عبها والملتزمين م��ن المقيمين فيه��ا، كورونا إلى 
زوال بإذن اهلل بعد بلوغنا النس��بة الكاملة من الحصانة المجتمعية وتشافي أعداد 

المصابين والحرص في التعامل مع كل زائر لبالدنا أو عائد من الخارج. 
نجاح إدارة األزمة يكون عبر انحسار أسبابها وانتهائها بعد التغلب عليها من خالل 
التعامل الفعال مع مس��بباتها وحتى تداعياتها من منطلق األخذ باألس��باب ووضع 

العالجات والحلول المناسبة، وهذا ما نجحت فيه البحرين بامتياز.



اســتعرض وزيــر التربيــة والتعليــم ماجد النعيمي صبــاح أمس اإليجاز الحكومــي للوزارة في 
فترة الجائحة واالستراتيجية القائمة بالسنة الدراسية الجديدة، وذلك بمقر الوزارة بمدينة 
عيســى، وبتنظيــم مــن قبــل مركــز االتصــال الوطنــي، حضــره جمــع مــن اإلعالمييــن وممثلــي 

الصحف المحلية.

ولفـــت النعيمي في معرض حديثه إلى أنه شـــهدت 
البوابـــة التعليميـــة العام الماضـــي 70 مليون زيارة، 
شاملة الدروس االلكترونية النموذجية، والمحتوى 
التعليمـــي الرقمي، والدرجات والجدول الدراســـي، 
واألنشـــطة والتطبيقـــات واإلثـــراءات، والخدمـــات 
التعليمـــي  المحتـــوى  أن  اإلداريـــة وغيرهـــا. وأكـــد 
الرقمـــي الـــذي أنشـــأته الـــوزارة بلـــغ 403 كتـــب تـــم 
امتحانـــا،  تعلـــم، و979  1142 وحـــدة  و  تحميلهـــا، 
و6822 درســـا، كما ضم المحتـــوى التعليمي الرقمي 
الذي أنشأه المعلمون 726,888 نشاطا، و 300,004 
دروس، و418,571 حلقة نقاش، و20,792 اختبارا.
كمـــا قامـــت الـــوزارة بإنشـــاء 14 قنـــاة فـــي تطبيـــق 
اليوتيـــوب، منهـــا قنـــاة للطلبـــة ذوي االحتياجـــات 
الخاصـــة، واهتمت أيضا بإطـــاق الدروس المتلفزة 
بالتعـــاون مع وزارة شـــؤون اإلعام بتشـــغيل القناة 
التعليمية التلفزيونية لتبث يوميًا، وكذلك الدروس 

المركزية باستخدام تطبيق )ميكروسوفت تيمز(.
وقال الوزير النعيمي “اســـتمرارًا للجهود في مجال 
التدريـــب والتمهين رغم الظروف االســـتثنائية، تم 
إطـــاق 149 برنامجـــا تدريبيـــا، تـــم توفيـــره للعـــام 
الدراسي الجديد، يتم تنفيذها بالتعاون مع مختلف 
إدارات ومراكـــز الوزارة، وكذلـــك البرامج المعتمدة 
التـــي توفرها كليـــة البحرين للمعلميـــن، مثل دبلوم 

التربية للمعلمين، ودبلوم القيادة المدرسية”.
وتابـــع “تم إطـــاق 17 برنامجا تدريبيـــا، تم تنفيذه 
من خـــال المركز اإلقليمـــي لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصال، سبتمبر 2020 إلى أغسطس 2021، ولقد 
اســـتفاد 4390 شـــخصا من منتســـبي الـــوزارة ومن 

مختلف القطاعات”.
الجديـــد  التنظيمـــي  الهيـــكل  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
للـــوزارة وحزمة المبـــادرات، بقوله “بني على أفضل 
الممارسات في العالم، وهو امتداد لجهود مبادرات 
والتدريـــب،  التعليـــم  لتطويـــر  الوطنـــي  المشـــروع 
وتطويـــر النظـــام التعليمـــي والتحســـين، وتطبيـــق 
نظـــام المناطق التعليمية ضمن مخرجات مشـــروع 

تطوير الهيكل المؤسسي”.
وعـــن مبـــادرات التعليـــم المدرســـي قـــال “تطويـــر 
المناهـــج، تطويـــر التعليـــم المبكـــر، تطويـــر البوابـــة 

قاعـــدة  الموحـــدة، وضـــع  االمتحانـــات  التعليميـــة، 
بيانات الوزارة، تطوير البنية التحتية”.

وتحـــدث الوزيـــر النعيمي مشـــكورًا عن اإلنشـــاءات 
والصيانة وتوفيـــر االحتياجات لتشـــغيل المدارس 
قائـــاً” االنتهاء من إنشـــاء 3 مبان أكاديمية جديدة 
فـــي 3 مـــدارس، تنفيذ الصيانـــة الوقائية للمدارس، 
تنظيـــف جميع مرافـــق المدرس، إنشـــاء ونقل عدد 
مـــن الفصـــول المصنعـــة اإلضافية لتطبيـــق التباعد 
االجتماعـــي”. وأضـــاف النعيمي “إنشـــاء ونقل عدد 

مـــن الفصـــول المصنعـــة اإلضافية لتطبيـــق التباعد 
الشـــاملة  للصيانـــة  برنامـــج  تنفيـــذ  االجتماعـــي، 
للمـــدارس بالتعـــاون مـــع وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني، توفير االحتياجات 
إلعـــادة  إخاؤهـــا  تـــم  مـــدارس   )3( لــــ  التشـــغيلية 
تشغيلها للعام الدراســـي الجديد، توفير خدمة نقل 
الطـــاب والطالبات لجميع المـــدارس، )2,394,794( 
كتاب مدرسي تم طباعته للعام الدراسي الجديد”.

وعـــن مســـتجدات المناهج الدراســـية قـــال “تطوير 

الكتب المدرســـية، إضافة رمز التعريف اإللكتروني 
) كيو آر( في كتب التربية المواطنة، عقد اختبارات 
تشخيصية لكافة الطلب، إعداد نصوص وتدريبات 
القرائيـــة  المجـــاالت  فـــي  الطلبـــة  قـــدرات  لتعزيـــز 

.”)pirls( وتهيئتهم لـ
ويكمـــل الوزيـــر النعيمي “تأليـــف 15 كتابا ورقيا و6 
كتـــب رقميـــة، إعـــداد الخطـــط الدراســـية للفصلين 
األول والثاني حســـب ســـيناريوهات ألوان اإلشارة 
الضوئية، رفع )116( كتابا، تم الموافقة على طباعته 

على المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم”.
إلـــى صيغـــة فيديـــو،  الـــدروس  ويـــردف “تحويـــل 
 25 تطويـــر  اليوتيـــوب،  قنـــوات  علـــى  وتحميلهـــا 
كتابـــا ورقيـــا و9 كتـــب إلكترونية، التهيئة النفســـية 
واالجتماعية والســـلوكية لجميـــع الطلبة، وبخاصة 
طلبـــة الحلقـــة األولـــى، إنتـــاج مـــا يقـــارب مـــن 500 
درس إلكترونـــي جديـــد”. ويزيـــد “تشـــكيل فريـــق 
عمـــل لتطوير النظـــام التعليمي شـــاماً االمتحانات 
الموحـــدة، تطويـــر التعليـــم المبكـــر، وضـــع قاعـــدة 

بيانات الوزارة، تطوير البوابة التعليمية”.
وفي إشـــارة إلى دعم الوزارة لمنتسبي المؤسسات 
التعليميـــة، قال الوزيـــر النعيمي “توفيـــر المزيد من 
البرامـــج التدريبيـــة للتمهـــن، تمرير ترقيـــات 1691 
معلمـــًا ومعلمـــًا أول بحرينيًا، عبـــر منحهم الدرجات 
المســـتحقة مـــن الثالثـــة الـــى السادســـة التعليميـــة، 
دراسة المسار البديل لترقيات المعلمين المتميزين، 
ومراجعة عدد سنوات احتسابها، تعزيز الصاحيات 

المالية واإلدارية لمديري المدارس”.
وعـــرج بعدهـــا وزيـــر التربيـــة والتعليم فـــي معرض 
حديثـــه للصحافـــة المحليـــة، عـــن التعلـــم الصفـــي 
والتعلـــم عـــن بعد، وفقـــًا لإلشـــارة الضوئيـــة، ففيما 
األحمـــر،  المســـتوى  فـــي  الطـــاب  حضـــور  يتعلـــق 

فسيشمل تطبيق التعلم عن بعد”.
ويقـــول “أما القطاع الخـــاص، فيترك خيار الحضور 
إلدارة المـــدارس، والمؤسســـات، بحســـب مـــا يرونه 
مناســـبًا”. وفيمـــا يتعلـــق بالمســـتوى البرتقالي، فإن 
حضور الطاب ســـيترك ألوليـــاء الخيار في حضور 
أبنائهـــم الطـــاب والطالبات الى المـــدارس أو تلقي 
التعليـــم عـــن بعـــد، ويتـــم تطبيـــق معاييـــر التباعـــد 
االجتماعـــي بتـــرك مســـافة متـــر واحـــد مـــا بين كل 
طالـــب وآخـــر، وســـتكون الطاقـــة االســـتيعابية 30 

بالمئة، وال تتجاوز 50 بالمئة.
وعـــن المســـتوى األخضر، فســـيترك الخيـــار ألولياء 
األمـــور في حضـــور أبنائهم الطـــاب والطالبات إلى 
المـــدارس أو تلقي التعليم عن بعد، وســـيتم تطبيق 
معاييـــر التباعـــد االجتماعـــي، بتـــرك مســـافة نصف 
متـــر، مـــا بيـــن كل طالـــب وآخـــر، وســـتكون الطاقة 

االستيعابية 100 بالمئة.
واإلداريـــة  التعليميـــة  الهيئـــات  وســـيكون حضـــور 
للقطاعيـــن الحكومي والخاص، حســـب احتياجات 
الـــوزارة لكل مســـتوى من مســـتويات آلية اإلشـــارة 
الضوئيـــة، مع ضـــرورة تطبيق اشـــتراطات ومعايير 
الصحـــة العامة في جميع مســـتويات آلية اإلشـــارة 

الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا.

تطوير المناطق والمناهج ومواد جديدة للذكاء االصطناعي
ــم عـــن بعد ــي ــل ــع ــت ــاز الـــحـــكـــومـــي: مــســتــمــرون فـــي ال ــ ــج ــ ــي فـــي اإلي ــم ــي ــع ــن ال
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إبراهيم النهام

وزير التربية والتعليم يتحدث في اإليجاز اإلعالمي

فتحـــت المـــدارس أمـــس أبوابهـــا للهيئات 
التعليميـــة واإلداريـــة إيذانـــًا ببـــدء العـــام 
اســـتمرار  ظـــل  فـــي  الجديـــد،  الدراســـية 
الجهود الوطنية للتصدي النتشار فيروس 
كورونـــا كوفيـــد 19، وما يترتـــب عليه من 
إجـــراءات تهـــدف للحفاظ على اســـتمرار 

المسيرة التعليمية بأفضل شكل ممكن.
لمقاعـــد  الطلبـــة  يعـــود  أن  المقـــرر  ومـــن 
الدراســـة يـــوم الثاثـــاء المقبل 7 ســـبتمبر 
2021، حيـــث أعلـــن المدير العام لشـــؤون 
المـــدارس بوزارة التربيـــة والتعليم محمد 
مبارك أن إجمال عدد الطلبة الذين سجلوا 
للدراســـة بنظـــام الحضـــور الفعلـــي حتـــى 
تاريخ ٢٨ أغســـطس الجاري قد تجاوز ٦٧ 
ألف طالب وطالبة، بنسبة تجاوزت ٤٦٪ 
مـــن إجمالـــي عـــدد الطلبـــة فـــي المدارس 

الحكومية في مملكة البحرين.
ولفـــت مبـــارك إلى أن جميـــع الطلبة الذين 
ال يرغبون في الحضور الفعلي سوف يتم 
تحويلهـــم إلى نظام التعلم عن بعد تلقائيا 
بعد إغاق رابط خدمة التسجيل للحضور.  
وعممـــت الوزارة اليوم الخطط الدراســـية 
التعليميـــة،  المراحـــل  لكافـــة  المقترحـــة 
شـــملت التوقيـــت الزمني ونصـــاب المواد 
الدراســـية وتوزيـــع الحصـــص الحضورية 
واالفتراضيـــة، وتخصيـــص حصـــة يومية 

متحركة لتقديم حصص تعزيز التعلم.
مـــن جهتهـــم، قـــال معلمون لــــ “البـــاد” إن 
خطـــة إدارة الفصـــول الدراســـية وتوزيـــع 
يتماشـــى  بمـــا  المعلميـــن  علـــى  األنصبـــة 
مـــع خطـــط الـــوزارة للتوفيـــق بيـــن التعلم 
الحضـــوري وعبـــر المنصـــات االفتراضيـــة 
ال تـــزال غيـــر واضحة ومحـــددة، حيث لم 

تزود الوزارة المدارس بأي خطة تفصيلية 
بهذا الشأن.

سيشـــهد  العـــام  هـــذا  أن  إلـــى  ولفتـــوا 
حضـــور أكثر مـــن نصـــف الطلبـــة، وتوزيع 
الحصص الدراســـية بين التعلم الحضوري 
واإللكترونـــي، وفي ظل عدم االســـتعاضة 
عن المعلمين األجانـــب ممن أنهت الوزارة 
60 عامـــا،  عقودهـــم ممـــن تجـــاوز منهـــم 
والعمـــل علـــى تهيئـــة المرافـــق التعليميـــة 
بمـــا ينســـجم مـــع اإلجـــراءات االحترازية 
علـــى  ثقيـــا  حمـــاً  سيشـــكل  المطلوبـــة، 
المعلميـــن، ويدفعهم لــــ “القتال على جميع 

الجبهات”.
ودعـــوا إلى ضرورة الفصـــل بين المعلمين 
الحاصليـــن على التطعيم وغير الحاصلين 
علـــى التطعيم من خال تقليل عدد مرات 

فحص المتطعمين منهم.

وأشـــار المعلمون إلى أن التعليم الصناعي 
معادلـــة  فـــي  األصعـــب  الحلقـــة  ســـيمثل 
هـــذا  يتســـم  حيـــث  الحضـــوري،  التعلـــم 
التعليـــم بطابعـــه العملـــي، الـــذي يتطلـــب 

حضور الطالـــب ألداء التطبيقات العملية، 
وهـــو ما يحتـــاج إلى وضع خطـــة محكمة 
للتعامل معه، بما ينســـجم مـــع اإلجراءات 
االحترازيـــة، وبما ال يخـــل بتقييم الطالب 

على أسس علمية سليمة.
الطاقـــة  تفـــاوت  عقبـــة  إلـــى  ولفتـــوا 
االســـتيعابية بين مدرســـة وأخرى وفصل 
وآخـــر، إلـــى جانـــب تفـــاوت أعـــداد الطلبة 
الراغبين في الحضور بين مرحلة دراسية 
وأخرى، وهو ما ســـيحمل بعض المدارس 

أحمال أكبر من غيرها.
وأكـــدوا أهميـــة إعـــادة النظـــر فـــي قـــرار 
منتصـــف  امتحانـــات  عـــن  االســـتعاضة 
الفصل بأســـاليب تقويم تكويني متنوعة، 
حيـــث طالما أكـــدت الـــوزارة علـــى أهمية 
امتحانـــات المنتصـــف البالغة فـــي العملية 
التقويميـــة للطالب، إلى جانب أهمية هذه 
االمتحانات في تقويـــم العملية التعليمية 
وكافـــة  الطالـــب،  درجـــات  ومصداقيـــة 
المبررات التي دعـــت الوزارة للتأكيد على 

حضور الطلبة في االمتحانات النهائية.

ــي ــراضـ ــتـ ــوري واالفـ ــضـ ــحـ ــم الـ ــي ــل ــع ــت ــق بــيــن ال ــي ــوف ــت ــل ال خــطــة تــفــصــيــلــيــة ل

المعلمون يعودون... ويؤكدون: “نقاتل على جميع الجبهات”
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الحضور الكامل للمدارس قرار يرتبط بمستجدات الوضع الصحي
ــا ــورون ــك ــة ب ــابـ ــا إصـ ــه ــة يــكــتــشــف ب ــدرسـ ــاق جـــزئـــي ألي مـ ــ الــنــعــيــمــي لـــــــ“^”: إغـ

قـــال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ردًا على 
ســـؤال “البـــاد” مـــا إذا كان لـــدى الـــوزارة النية بأن 
تنتقل إلى الدراسة الحضورية بشكل كامل بالفصل 
الدراســـي الثاني بأن “الوزارة ملتزمة التزامًا كاماً 
فيمـــا يتعلق بالنظام والقرارات الصحية في مملكة 
البحرين”. وأضاف النعيمي “ال يحسب هذا األمر إال 
وفق القرارات المســـتجدة من قبل الفريق الوطني 

الطبـــي، ونحـــن مســـتمرون بالتنســـيق والمتابعـــة 
مـــع وزارة الصحـــة بهذا الشـــأن”. وفي ســـؤال آخر 
لـ”البـــاد” عـــن آلية اإلغـــاق التي ســـتتبعها الوزارة 
بفيـــروس كورونـــا  اكتشـــاف إصابـــات  فـــي حـــال 
بالمـــدارس، ســـواء بيـــن الطلبـــة، أو أعضـــاء الهيئة 
االكاديمية، أجاب النعيمي” هنالك الفحص اليومي 
األكاديميـــة  الهيئـــة  األعضـــاء  أو  الطلبـــة  لدخـــول 

للمدرســـة، حيـــث تـــم تجهيـــز فـــرق لـــكل مدرســـة، 
وتدريبهـــم للتعامـــل مـــع الوضـــع الصحـــي الراهن”. 
ويكمل النعيمي “حســـب الدليل االسترشـــادي، فإن 
هنـــاك فحوصات مســـتمرة، ولكنها تعتمـــد على أي 
وقـــت، حيـــث إننا قـــد ال نحتـــاج إلغاق المدرســـة 
بشـــكل كامل، إذ مـــا كان الوضع آمنـــا، وإنما إغاق 
جزئي لها، متمثاً بالصف الدراســـي نفسه”. ويتابع 

“داخل المدرســـة نفســـها، هنالك غـــرف متخصصة 
للتعامـــل مـــع مثل هـــذه الحاالت، ونســـعى باهتمام 
لعـــدم إغاق المدرســـة إال بالضـــرورة التي تفرضها 
“الحلقـــة  النعيمـــي  الصحيـــة”. وأضـــاف  الظـــروف 
األولـــى وأعنـــي الصفـــوف األول والثانـــي والثالث 
االبتدائي، الشـــك بـــأن الطالب في حاجـــة للتعامل 
مع المدرســـة، وهو أمر وضعناه فـــي االعتبار أثناء 

وضع الخطة الدراســـية للســـنة الجديـــدة، وبحيث 
نهتم بتحقيق المنفعة للطالب ســـواء على مستوى 
المهـــارات والتعليـــم”. وفي حديث عـــن الطلبة من 
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، قـــال الوزيـــر النعيمي 
“ستشهد المدارس هذا العام المزيد من التوسع في 
اســـتقبالهم، ولقد وصلنا العام الماضي من دمجهم 

بالمدارس الحكومية إلى المرحلة اإلعدادية”.



أعلــن الفريــق الوطنــي للتصــدي لفيروس كورونــا )كوفيد19-(، أنه تقرر بــدًءا من يوم 
الجمعة الموافق 3 ســبتمبر 2021 االنتقال إلى المســتوى األخضر وفقًا آللية اإلشــارة 
الضوئيــة لمســتوى انتشــار فيــروس كورونــا، وذلــك بحســب تقييــم متوســط نســبة 
الحــاالت القائمــة الجديــدة مــن إجمالــي الفحوصات للمرحلــة الحالية، مشــيرًا إلى أن 
االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة فــي كل مســتويات آليــة “اإلشــارة الضوئيــة” وأخذ 
التطعيم والجرعة المنشــطة يشــكالن الفارق في كافة مراحل التعامل مع الفيروس، 

وهما الداعمان لكافة الجهود الوطنية المبذولة في هذا الجانب.

جاء ذلـــك خـــال المؤتمر الصحفـــي الذي 
عقده الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونا )كوفيـــد19-( ظهر أمس  في مركز 
ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة والتدريـــب 
عـــن  للحديـــث  العســـكري  بالمستشـــفى 
آخر مســـتجدات فيـــروس كورونـــا، حيث 
اســـتعرض الفريـــق اإلجـــراءات المتعلقـــة 
بالعام الدراسي الجديد وفق آلية اإلشارة 
الضوئية، ومستجدات القرارات والجرعة 
المنشـــطة، وفاعليـــة التطعيمـــات ونتائـــج 
الدراســـة حولها، وتطعيمـــات األطفال من 
الفئـــة العمرية 11-3 عاًما وأهمية مواصلة 

االلتزام باإلجراءات االحترازية.

العودة للمدارس

وأكـــد المديـــر العام لشـــؤون المدارس في 
جمعـــة  محمـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
أنـــه وفق آلية اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى 
انتشـــار الفيـــروس ســـيتم تطبيـــق التعّلـــم 
فـــي  العمريـــة  الفئـــات  لجميـــع  ُبعـــد  عـــن 
المســـتوى األحمـــر، أمـــا فـــي المســـتويات 
البرتقالـــي واألصفـــر واألخضـــر فســـيترك 
الخيـــار ألولياء األمور فـــي حضور أبنائهم 
إلـــى المـــدارس أو تلقـــي التعليم عـــن ُبعد. 
وأوضح أنه ســـتكون نسبة الحضور بما ال 
يتجاوز 30 % من الطاقة االستيعابية في 
المســـتوى البرتقالي و50 % في المستوى 
معاييـــر  تطبيـــق  يتـــم  أن  علـــى  األصفـــر، 
التباعـــد االجتماعـــي بتـــرك مســـافة متـــر 
واحـــد ما بين كل طالب واآلخر في هذين 
المســـتويين، فيما  ستكون نسبة الحضور 
أوليـــاء  اختـــار  الذيـــن  للطلبـــة   %  100

أمورهـــم حضورهـــم إلـــى المـــدارس فـــي 
المســـتوى األخضـــر، علـــى أن يتـــم تطبيق 
معاييـــر التباعـــد االجتماعي بترك مســـافة 

نصف متر ما بين كل طالب واآلخر.
وأشـــار المديـــر العـــام لشـــؤون المـــدارس 
أنـــه  إلـــى  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  فـــي 
فيمـــا يخـــص حضـــور الهيئـــات التعليميـــة 
ســـيكون  الحكومـــي  بالقطـــاع  واإلداريـــة 
بحســـب احتياجات الوزارة لكل مســـتوى 
مـــن مســـتويات آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة، 
بينما ســـيترك الخيار فـــي القطاع الخاص 
إلدارات المدارس والمؤسسات بحسب ما 

يرونه مناسبًا.
وأكـــد أن وزارة التربيـــة والتعليم أصدرت 
دليـــل العـــودة إلى المدارس والمؤسســـات 
اإلرشـــادات  يتضمـــن  حيـــث  التعليميـــة، 
علـــى  للحفـــاظ  المهمـــة  والتعليمـــات 
صحة وســـامة الطلبـــة وجميع منتســـبي 
المؤسســـات التعليميـــة فـــي ظـــل الظـــرف 
االستثنائي للفيروس. مشددًا على أنه مع 
العام الدراســـي 2022-2021، نجدد العزم 
فـــي الجميـــع لمواصلة ما تـــم تحقيقه من 
الوصول للمســـتويات اآلمنـــة حفاًظا على 
صحـــة أبنائنـــا، متمنين لهـــم عاًما دراســـًيا 

موفًقا وآمًنا.
 فيمـــا أكـــدت الوكيـــل المســـاعد للصحـــة 
الفريـــق  عضـــو  الصحـــة  بـــوزارة  العامـــة 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
مريم الهاجري على ضرورة االلتزام بكافة 
اإلجـــراءات االحترازية التي تندرج تحت 
المســـتوى األخضر، خصوصـــا اإلجراءات 
المتعلقـــة ببـــدء العـــام الدراســـي الجديـــد؛ 

لضمان عودة آمنة ألبنائنا الطلبة والهيئات 
اإلدارية والتعليمية. وأشارت إلى أنه ومع 
تطعيـــم 80 % مـــن البالغين مـــن العمر 40 
عاًمـــا فما فـــوق بالجرعة المنشـــطة، فنود 
تقديـــم الشـــكر والتقديـــر للجميـــع على ما 
أظهروه من وعي ومسؤولية وطنية تجاه 

أنفسهم ومحيطهم. 
وأكـــدت الهاجري أنـــه ومن أجـــل الحفاظ 
على مـــا تحقق من تقدم ومكتســـبات في 
التصـــدي للجائحـــة، إلى جانب مـــا أثبتته 
فـــي  فاعليـــة  مـــن  المنشـــطة  الجرعـــات 
تعزيـــز المناعـــة وحمايـــة أفـــراد المجتمـــع 
مـــن تداعيات اإلصابـــة بالفيـــروس، ندعو 
جميع مـــن تنطبق عليهم شـــروط الجرعة 
ألخذهـــا،  للتســـجيل  للمبـــادرة  المنشـــطة 
وأشـــارت إلى أنه يمكن للجميع التســـجيل 
ألخذ الجرعة المنشـــطة من خال تطبيق 
“مجتمـــع واعـــي” أو الموقـــع اإللكترونـــي 
www.healthalert.gov.bh، مؤكـــدة أنـــه 
بتعاون الجميع ســـنواصل مًعا الســـير نحو 
القضـــاء علـــى الفيـــروس والتعافـــي التام 

منه.

تحصين المجتمع

مـــن جهة أخـــرى، أكد استشـــاري األمراض 
عضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( المقدم طبيب مناف 
القحطاني على ما تم التطرق إليه مســـبقا 
المنشـــطة  الجرعـــة  أخـــذ  أهميـــة  بشـــأن 
إلســـهامها فـــي تعزيـــز تحصيـــن المجتمع، 
قـــام  التـــي  الدراســـة  نتائـــج  مســـتعرضًا  
بهـــا الفريـــق الوطنـــي الطبي بالتعـــاون مع 
جامعـــة كولومبيـــا وُنشـــرت فـــي الموقـــع 
البحثـــي )research square( والتـــي تعد 
األولـــى عالميًا، حيث خلصـــت إلى فاعلية 
التطعيمات المضـــادة للفيروس في جميع 
مراحـــل التعامـــل مـــع الجائحـــة حتـــى مع 

وجود المتحور “دلتا”.
وأضاف القحطاني أن المؤشرات الوطنية 
بينـــت فاعليـــة التطعيمـــات فـــي الحد من 
اإلصابـــة بالمضاعفـــات الخطيـــرة والوفاة 
الناجمـــة عـــن الفيـــروس، حيـــث أظهـــرت 
أن 79 % مـــن الوفيـــات فـــي شـــهر يونيـــو 
2021 لـــم يأخـــذوا التطعيم، وهـــي الفترة 
التي انتشـــرت فيها سالة المتحور “دلتا”. 

لمواصلـــة  والمقيميـــن  المواطنيـــن  ودعـــا 
اإلقبال على التطعيم والجرعة المنشـــطة 
منـــه لتعزيز النتائج التي تحققت في هذه 

المرحلة من التصدي لفيروس كورونا.

األمان الكاذب 

 وعلـــى صعيد متصـــل، أكدت استشـــارية 
األمـــراض المعديـــة واألمـــراض الباطنيـــة 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي عضـــو الفريـــق 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
)كوفيد19-( جميلة الســـلمان أن انخفاض 
معدالت انتشـــار الفيروس، وعدد الحاالت 
في العناية المركزة أو التي تتلقى العاج، 
وانخفاض أعـــداد الوفيات خال المرحلة 
الحاليـــة ال يعنـــي التغلب علـــى الفيروس، 
وهنـــا وجب التحذير مـــن “األمان الكاذب” 
والـــذي يتـــم خالـــه التهـــاون فـــي االلتزام 
باإلجراءات، وعـــدم اإلقبال أخذ التطعيم 

والجرعة المنشطة.
 وأشـــارت إلـــى أن )حمايـــة والتـــزام( هـــو 
شـــعارنا الـــذي نـــردده، فالحمايـــة تأتي من 
خـــال التطعيـــم والجرعـــة المنشـــطة منه 
هـــو  االحترازيـــة  باإلجـــراءات  وااللتـــزام 

طريـــق النجاح، ونجـــدد التأكيد على ذلك 
من أجل االنتقال لألمان الحقيقي.

وأكدت الســـلمان أن مملكة البحرين بدأت 
بتطعيـــم الفئـــة العمريـــة البالغة مـــن العمر 
3 - 11 عامـــًا ممـــن يعانون ضعـــف المناعة 
بتطعيـــم )ســـينوفارم( وكان هنـــاك تعـــاون 
من أولياء األمور، كما كان هناك إقبال من 
الفئـــة العمرية مـــن 12 إلـــى 17 عامًا ألخذ 
أحـــد التطعيميـــن “ســـينوفارم” أو “فايـــزر 

-بيونتك” المتاحين لهذه الفئة العمرية.
وحثت الســـلمان جميع أولياء األمور على 
المبادرة لتســـجيل أطفالهم ألخذ التطعيم 
المضاد لفيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ 
علـــى صحتهم وســـامتهم بما يســـهم في 
اكتســـابهم المناعـــة ضـــد فيـــروس كورونا 

وتأمين الحماية والوقاية لهم.
وشـــددت علـــى ضـــرورة االلتـــزام بكافـــة 
اإلجـــراءات المعلـــن عنها المتعلقـــة بعودة 
أبنائنـــا الطلبة إلى المدارس والمؤسســـات 
التعليميـــة بمـــا يســـهم فـــي الحفـــاظ على 
ســـامتهم، مجددة التأكيد علـــى مواصلة 
الوعـــي المجتمعـــي للتغلب علـــى الجائحة 

والوصول إلى الهدف المنشود.

المنامة - بنا

االنتقال إلى المستوى األخضر غًدا ... وتحذيرات من “األمان الكاذب”
الفريـــق الطبـــي: 79 % مـــن وفيـــات يونيـــو إبـــان انتشـــار “دلتـــا” ألفـــراد غيـــر متطعميـــن

االلتزام بجميع اإلجراءات المتعلقة ببدء العام الدراسي لضمان عودة آمنة للطلبة
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المنامة - وزارة الداخلية

كـــرم محافـــظ العاصمـــة رئيـــس لجنـــة 
مكافحـــة العنف واإلدمان )معًا( الشـــيخ 
هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة الطلبة 
الفائزيـــن في المســـابقة التوعوية التي 
أعدتها اللجنـــة ضمن البرنامج اإلثرائي 
الصيفـــي الـــذي نظمتـــه وزارة التربيـــة 
مـــن  مجموعـــة  بمشـــاركة  والتعليـــم 
طلبـــة مـــدارس المملكة، حيـــث تناولت 
المواضيـــع  مـــن  مجموعـــة  المســـابقة 
المتنوعـــة المبنيـــة على منهـــج برنامج 
العنـــف  بمخاطـــر  والمتعلقـــة  )معـــًا( 
واإلدمان والسامة الشخصية والعامة، 
اإللكترونيـــة  الجرائـــم  إلـــى  إضافـــة 
والشـــراكة  والتعايـــش  والتعصـــب 

المجتمعية والعمل التطوعي.
وأشـــاد المحافـــظ رئيـــس اللجنة خال 
اســـتقباله المشـــاركين، بحضـــور مديـــر 
برنامج مكافحـــة العنف واإلدمان )معًا( 

علـــي أميني، بجهود الطاب والتزامهم 
فـــي  واســـهاماتهم  المشـــاركة  بمعاييـــر 
تنفيذ كافة المتطلبات الازمة لتحقيق 
أهميـــة  مؤكـــدًا  المســـابقة،  فـــي  الفـــوز 
رعاية النشء والشـــباب لتحقيق األمن 
المجتمعي وضمان مستقبل زاهر مبني 

على أسس علمية وتوعوية.
مـــن جهتهم، تقـــدم الطلبة المشـــاركون 
والتقديـــر  بالشـــكر  المســـابقة  فـــي 

للمحافظ على دعمه ومساندته للنشء 
والشـــباب من خال رعايته للعديد من 
المبـــادرات التـــي تســـهم في اســـتغال 
أوقاتهم ببرامج ومشاريع مفيدة تنمي 
مهاراتهم وقدراتهم ، مشـــيدين بجهود 
القائميـــن على المســـابقة وما تلقوه من 
ســـاهمت  ومهمـــة  جديـــدة  معلومـــات 
في تعزيـــز الوعي األمني والمســـؤولية 

الفردية والمجتمعية.

المجتمعي لألمن  تحقيًقا  النشء  لرعاية  يدعو  العاصمة  محافظ 
“معًا” تزرع في نفوس الطلبة التعايش ونبذ التعصب

المنامة - وزارة الداخلية

رفـــع محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفـــور 
باسم أهالي المحافظة وأعضاء المجلس 
التنســـيقي أســـمى آيات الشـــكر والعرفان 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة علـــى نجاح 
موسم عاشـــوراء بفضل رعايته السامية، 
ودعـــم ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة وتوجيهات 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، وتضافـــر جهـــود 
إدارات المآتـــم ومرتاديها، مما ســـاعد في 
تجـــاوز تحديات جائحـــة فيروس كورونا 

والوصول إلى بر األمان.
جاء ذلك لدى ترؤســـه اجتمـــاع المجلس 
حيـــث   ،2021 للعـــام  التاســـع  التنســـيقي 
تراجـــع  مؤشـــرات  المجلـــس  اســـتعرض 
اإلصابـــات بفيـــروس كورونـــا خال شـــهر 

أغسطس الماضي، ومبادرات دعم جهود 
الفريـــق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا في ظل االنتقال للمستوى األخضر 
وفـــق آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة لمســـتوى 
انتشـــار فيروس كورونا، مع عودة الطلبة 
والتعليميـــة، مطلقـــًا  اإلداريـــة  والهيئـــات 
مبـــادرة دعـــم الحملـــة الوطنيـــة لتطعيـــم 
الفئة العمرية 17-12 عاما في إطار حملة 
المحافظة “يدًا بيد لنهزم جائحة كورونا” 

بالتعاون مع وزارة الصحة.
وتنـــاول المجلـــس كيفيـــة دعـــم اعتمـــاد 
عالـــي مدينة صحية من خال رفع جودة 
المواصفـــات  حســـب  الغذائـــي  المنتـــج 
الزراعـــة  وكالـــة  مـــع  بالتعـــاون  العالميـــة 
أكـــوا  دار  وشـــركة  البحريـــة  والثـــروة 
لاســـتزراع النباتـــي والســـمكي في هورة 
عالي وتجربتها الرائدة في تحقيق األمن 

الغذائي.
دور  تفعيـــل  أهميـــة  المجلـــس  أكـــد  كمـــا 
الجهـــات الرســـمية المشـــاركة فـــي حملـــة 
المحافظة على السكن الجماعي المشترك 
للعمالـــة الوافدة، بوضع اســـتمارة موحدة 
تحـــدد االشـــتراطات الخاصـــة بـــكل جهة 
المشـــترك،  الجماعـــي  الســـكن  لتنظيـــم 
والمساهمة في عمل مسح ميداني شامل 
ودقيـــق لتحقيق التباعـــد االجتماعي في 

السكن الجماعي المشترك.

مسح ميداني شامل على السكن الجماعي للتحقق من تطبيق التباعد
العصفور: وصلنا بموسم عاشوراء لبر األمان بفضل الرعاية السامية

علوي الموسوي المنامة - بنا

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، 
يعقـــد مؤتمر البحريـــن الثاني لطب الطـــوارئ الذي 
ســـيقام بتاريـــخ 25 نوفمبر المقبل، ويتضمن ســـت 
ورش عمـــل والعديد من المحـــاور على مدى ثاثة 

أيام وبمشاركة محلية وخليجية وعالمية.
وأوضحت جمعيـــة األطباء البحرينيـــة أن المؤتمر 
يشـــتمل علـــى ســـت ورش عمـــل والتي مـــن المقرر 
عقدهـــا فـــي مركـــز ولي العهـــد للتدريـــب والبحوث 
وتتضمـــن  الملكيـــة،  الطبيـــة  بالخدمـــات  الطبيـــة 
الـــورش، ورشـــة عمـــل المســـعفين، وورشـــة عمـــل 
للتمريض والتصنيف، وورشـــة عمل حول األشـــعة 
الطـــوارئ،  فـــي  واســـتخداماتها  الصوتيـــة  فـــوق 
وورشـــة عمـــل في طب طـــوارئ االطفال، وورشـــة 

عمـــل لمبـــادئ تخطيـــط القلب واخيرا ورشـــة عمل 
خاصة للتعامل مع الحوادث.

ويتابع المؤتمر أعماله في اليومين التاليين عن بعد، 
ويناقـــش العديد من المحاور من بينها دور أقســـام 
الطوارئ في مواجهـــة فيروس كوفيد _ 19، وأهم 
المســـتجدات ألطبـــاء الطـــوارئ فـــي مكافحـــة هذا 
الفيروس، والحوادث والكـــوارث، وأهم التطورات 
فـــي طـــب طـــوارئ الكبـــار مثـــل كيفيـــة التعامـــل 
مـــع جلطـــات القلـــب والدمـــاغ وحـــاالت الطـــوارئ 
التنفســـية، وأهـــم التطـــورات فـــي طـــب االطفـــال، 
والبحوث الطبية في طب الطوارئ، وإدارة أقســـام 

الطوارئ، والجودة في أقسام الطوارئ.
ويقـــوم على إعداد أعمـــال مؤتمر البحريـــن الثاني 
لطـــب الطـــوارئ ثـــاث لجان أساســـية هـــي اللجنة 
التنظيميـــة برئاســـة الدكتورة غادة محمد القاســـم، 

رئيـــس جمعيـــة األطبـــاء البحرينية ورئيس قســـم 
الطـــوارئ في الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة واللجنة 
العلمية برئاســـة صـــاح الغانم، رئيـــس رابطة طب 
الطوارئ البحرينية، ولجنة البحوث برئاســـة آيفس 

هبلو، بروفيسور في طب الطوارئ من بلجيكا.

ويقـــام المؤتمـــر بشـــراكة اســـتراتيجية مـــع كل من 
المجلـــس األعلـــى للصحة، ومستشـــفى قـــوة دفاع 
ووزارة  الملكيـــة،  الطبيـــة  الخدمـــات  البحريـــن- 
الصحة، ومستشـــفى الملك حمد الجامعي، والكلية 
وجامعـــة  بايرلندا-البحريـــن،  للجراحيـــن  الملكيـــة 
جمعيـــة  مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك  العربـــي،  الخليـــج 
طـــب الطـــوارئ فـــي كل مـــن الســـعودية واإلمارات 
والكويت وســـلطنة عمـــان إضافة إلـــى رابطة طب 

الطوارئ العالمية.

ــوزراء ــس الـ ــس مجلـــ ــد رئيــــ ــي العهــــ ــو ولـ ــة سمـــــ ــت رعايـ تحـ
مؤتمر طب الطوارئ يقام في 25 نوفمبر ويتضمن العديد من المحاور المهمة

مـــن المقرر أن تســـتأنف عمليات صـــرف المكافآت 
المخصصـــة للمتطوعيـــن فـــي الصفـــوف األمامية 
لمواجهـــة جائحة كورونا )كوفيد 19( بعد عمليات 
التدقيـــق التـــي تقـــوم فيهـــا وزارة الصحـــة فـــي 
كشـــوفات المتطوعيـــن والمقـــرر أن تنتهـــي فـــي 
15 مـــن ســـبتمبر الجـــاري، وذلك ما كشـــفه مصدر 

موثوق لـ “الباد”.
أن  بعـــد  اإلجرائيـــة  الخطـــوة  “تأتـــي  وقـــال: 
تســـلمت وزارة الصحـــة بعض التظلمـــات من قبل 
المتطوعيـــن في شـــأن الســـاعات والمـــدة الزمنية 
التـــي عملوا فيهـــا كمتطوعين فـــي ذروة مكافحة 
الجائحة”، مشـــيًرا إلـــى أن الميزانية موجودة لدى 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي إال أن بعـــض 

المابسات جعلت الوزارة تحتاط تدقيًقا ومن ثم 
البـــدء في رفع كشـــوفات القوائـــم المدققة لوزارة 

المالية؛ من أجل عمليات الصرف.
وأفاد بأن عمليات الصرف ســـتتم على دفعات، إذ 
شـــملت الدفعة األولـــى التي تم الصـــرف لهم أكثر 
مـــن 500 متطـــوع وذلـــك بواقـــع 1000 دينـــار عن 
كل شـــهر عمل تطوعـــي، مؤكًدا إلـــى أن إجراءات 
الصـــرف ستشـــمل تدقيـــق صـــارم على كشـــوفات 
الحضور واالنصراف المقيدة لدى الفريق الوطني.

ونـــوه أن المكافـــآت ســـيتم تحديدهـــا بنـــاء علـــى 
مـــدة فتـــرة التطـــوع، وأن وزارة الصحة تواصلت 
مع كل المتطوعين لتحديث بياناتهم التي تشـــمل 
الجهة المتطوع فيها ومدة التطوع، مع نسخة من 
جواز الســـفر والبطاقة الشخصية ورقم الحساب، 

ونسخة من المؤهل الدراسي والسيرة الذاتية.

مصـــادر لــــ “^”: العمليـــة على دفعـــات وتنتهي منتصف الشـــهر الجاري
استئناف صرف مكافآت “المتطوعين” بعد عمليات التدقيق
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