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ــد حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك  أكـ
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
المفدى أنه بالروح الوثابة الجامعة والعزم 
األصيل ألهالي البحرين تجاوزت المملكة 
عبر مختلف المحطات التاريخية تحديات 
كــــبــــرى، مــضــيــفــا جـــالـــتـــه أن مــــا يــتــطــلــبــه 
المستقبل القريب من تعاف اقتصادي بعد 
تحدي جائحة فيروس كورونا الذي واجهه 
العالم أجمع سيكون ممكنا وواقعا جميا 
يعيشه الجميع بفضل هذا العزم والتكاتف 
الـــــذي تــتــمــيــز بـــه الــبــحــريــن بــخــصــوصــيــة 

مجتمعها.
وأشار جالته خال استقباله في قصر 
الــصــخــيــر أمــــس، بــحــضــور صــاحــب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عددا من 
أهالي محافظة العاصمة إلى أن هذا اللقاء 
المواطنين  الــتــواصــل مــع  إطـــار  فــي  يــأتــي 
أهل  وأخــاق  تقاليدنا  من  انطاقا  الكرام 
أبــًا  بها  اشتهروا  التي  الحميدة  البحرين 

عن جد.

ونوه العاهل المفدى بدور رجال ونساء 
مــحــافــظــة الـــعـــاصـــمـــة بــالــتــكــاتــف مــــع كــل 
المواطنين الكرام في بناء نهضة البحرين 
وإســهــامــاتــهــم الــمــشــهــود لــهــا عــلــى امــتــداد 
تاريخ الوطن في كل ميادين العمل والبناء 
البحرين  أهــل  يربط  بما  منوها  والتطور، 
جــمــيــعــا مـــن ســمــات أصــيــلــة وقــيــم راســخــة 
والتاريخي  الحضاري  اإلرث  في  ومتجذرة 

في مملكتنا العزيزة.
الباد  عاهل  استقبل  آخــر  جانب  على 
المفدى، في قصر الصخير أمس، صاحب 
آل  الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو 
الــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة 
وخـــال الــلــقــاء جـــرى اســتــعــراض عـــدد من 
الشأن  التي تخص  والموضوعات  القضايا 
البناء  عجلة  دفــع  إلــى  والــرامــيــة  المحلي 
والتنمية في الباد لكل ما فيه خير الوطن 
ــرام، إضـــافـــًة إلــــى بحث  ــكــ والــمــواطــنــيــن الــ

المستجدات في المنطقة.

البحرين  مملكة  سجلت 
فــي مواجهة  إنــجــازا جــديــدا 
 ،»19 »كوفيد  كــورونــا  فــيــروس 
إذ كشفت وزارة الصحة أمس 
عــــن تــــجــــاوز الـــمـــمـــلـــكـــة الـــــ6 
ــيـــن فـــحـــص مــخــتــبــري  مـــايـ
لـــــلـــــفـــــيـــــروس مـــــنـــــذ بـــــدايـــــة 

الجائحة.
تــــــأتــــــي هــــــــــذه الــــجــــهــــود 
اســتــكــمــاال لــجــهــود الــفــريــق 
لفيروس  للتصدي  الــوطــنــي 
)كــوفــيــد-19(، بقيادة  كــورونــا 
ــو الـــمـــلـــكـــي  ــمــ ـــســ صـــــاحـــــب الـ
األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
ــــي الـــعـــهـــد رئــيــس  خــلــيــفــة ولـ
ــلـــس الـــــــــــــوزراء لــتــنــفــيــذ  مـــجـ
التوجيهات الملكية السامية 
ــافـــظـــة عـــلـــى صــحــة  ــالـــمـــحـ بـ
المواطنين  جميع  وســامــة 
والـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــــــي مــمــلــكــة 

البحرين.

وكــــــانــــــت الـــمـــمـــلـــكـــة قــد 
الــســبــت  األول  أمــــس  أجـــــرت 
20 ألف فحص مختبري في 
الــيــوم الــثــانــي لــانــتــقــال إلــى 
المستوى األخضر وفًقا آللية 
لمستوى  الــضــوئــيــة  ــارة  ــ اإلشـ
انتشار فيروس كورونا، وذلك 
بحسب تقييم متوسط نسبة 
الجديدة  القائمة  الــحــاالت 
مــــن إجـــمـــالـــي الـــفـــحـــوصـــات 

للمرحلة الحالية.
ــدد الــفــريــق الــوطــنــي  وشــ
ــراءات  ــاإلجــ ــزام بــ ــتــ عــلــى االلــ
االحترازية في كل مستويات 
آلية »اإلشارة الضوئية« وأخذ 
التطعيم والجرعة المنشطة 
ألنــهــمــا يــشــكــان الـــفـــارق في 
ــل الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــراحـ ــ ــل مـ ــ كـ
الــفــيــروس، وهــمــا الــداعــمــان 
لــجــمــيــع الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة 

المبذولة في هذا الجانب. 

اإدان�������ات ر���ش��م��ي��ة و���ش��ع��ب��ي��ة ���ش��دي��دة الع���ت���داءات 

ال����ح����وث����ي الإره������اب������ي������ة ع����ل����ى ال�������س���ع���ودي���ة

البحري�ن تجاوزت تحدي�ات كبرى بالروح الوثاب�ة وعزم اأبنائها
الوطني�ة العا�شم�ة وي�ش�يد بالمواق�ف  اأهال�ي  المل�ك ي�ش�تقبل ع�ددا م�ن 

البحري�ن تتج�اوز ال��6 ماليي�ن فح��س مختب�ري لفيرو��س كورونا

} استقبال جالة الملك بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء عددا من أهالي محافظة العاصمة.
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الرسمية  الــفــعــالــيــات  مــن  عـــدد  استنكر 
ــرار الـــهـــجـــمـــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــدة اسـ ــشـ ــ والـــشـــعـــبـــيـــة بـ
المدنيين  واستهدافها  اإلرهــابــيــة  الحوثية 
بالطائرات  السعودية  العربية  المملكة  في 
الــمــســيــرة والــمــفــخــخــة، مــطــالــبــيــن بــاتــخــاذ 
الذين  المدنيين  لحماية  صــارمــة  إجـــراءات 
يتم استهدافهم عبر هذا التصعيد الخطير 

من قبل مليشيا الحوثي اإلرهابية.
الهجمات  الخارجية بشدة  وزارة  وأدانــت 
األراضي  على  المتتالية  اإلرهابية  الحوثية 
السعودية الشقيقة، مؤكدة وقوفها التام في 
المملكة  شقيقتها  جــانــب  إلـــى  ــد  واحـ صــف 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي كـــل مـــا تــتــخــذه من 
ــلـــك الــهــجــمــات  إجـــــــــــراءات رادعــــــــة لــــوقــــف تـ
اإلرهـــابـــيـــة الــعــدائــيــة، وتــضــامــنــهــا مــعــهــا في 
ــا لــحــمــايــة أراضــــيــــهــــا ومــواطــنــيــهــا  ــودهـ ــهـ جـ
الدولي  المجتمع  داعــيــة  فيها،  والمقيمين 

ــى االضــــطــــاع بــمــســؤولــيــاتــه إلدانــــــة هــذه  إلــ
ترتكبها  التي  اإلجرامية  اإلرهابية  األعمال 
كــافــة  منتهكة  اإلرهـــابـــيـــة  الــحــوثــي  مليشيا 

القوانين الدولية والقيم اإلنسانية.
ــارت لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة  ــ كــمــا أشـ
والدفاع واألمن الوطني بمجلس النواب إلى 
أن ما تقوم به المليشيات الحوثية اإلرهابية 
والساح  بالمال  ويمدها  وراءهـــا  يقف  ومــن 
يرتقي إلى »جرائم الحرب«، داعية المجتمع 
إلــى االضــطــاع بمسؤولياته إلدانــة  الــدولــي 
ــال اإلرهـــابـــيـــة اإلجـــرامـــيـــة الــتــي  ــمـ هـــذه األعـ
والقيم  الدولية  القوانين  باستمرار  تنتهك 

اإلنسانية.
الــجــرائــم  الـــشـــورى  أدان مــجــلــس  بــــدوره 
المملكة  ــي  ــ أراضـ عــلــى  الــمــتــتــالــيــة  الــنــكــراء 
المليشيات  جــانــب  مــن  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
الهجمات  عبر  وسعيها  اإلرهابية،  الحوثية 

وعرقلة  واالســتــقــرار،  األمــن  لزعزعة  اآلثمة 
التوصل إلى حلول سياسية تلبي طموحات 
الشقيقين،  والــيــمــنــي  الــســعــودي  الــشــعــبــيــن 
جانب  إلــى  الثابت  وموقفه  تضامنه  مــؤكــدًا 
المملكة العربية السعودية في اتخاذ كل ما 
تراه مناسبا لردع اإلرهاب، والمحافظة على 
واستقرارها  أمنها  وحماية  أراضيها،  سيادة 

ومكتسباتها الوطنية.
الوطنية  الوحدة  تجمع  دعــا  جهته  من 
ــة والـــقـــوى  ــيـ ــكـ ــريـ الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة األمـ
الغربية إلى إعادة إدراج مليشيا الحوثي في 
اإلدارة  محما  اإلرهابية،  المنظمات  قائمة 
تــلــك الهجمات  الــمــســؤولــيــة عــن  األمــريــكــيــة 
ــيـــة مـــن جــمــاعــة الــحــوثــي بــعــد رفــع  ــابـ اإلرهـ

اسمها من قائمة اإلرهاب.

اأكبر ح�مل�ة  تنظم  ال�ع�ا�س�م�ة  م�ح�اف�ظ�ة 

لتخفيف التكد�س بمباني ال�سكن الم�سترك

محافظ  خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن  هــشــام  الشيخ  أعــلــن   
المعنية  الميدانية  العمل  فرق  وصــول  عن  العاصمة،  محافظة 
بتخفيف الكثافة العددية في مباني السكن الجماعي المشترك 
في  التكدس  تخفيف  وهــو  تشكيلها  عند  المحدد  الــهــدف  إلــى 
المباني المخالفة وسط المنامة بواقع أكثر من 20 ألف عامل، 
في حملة تعد األكبر من نوعها في مملكة البحرين، وذلك ضمن 

الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا.
المخالفة  المباني  آخر  إلى  الميدانية  الزيارة  خال  وقــال 
المرصودة في المنامة، أن الحملة أثمرت عن تخفيف التكدس 
في المباني المخالفة بواقع أكثر من 20 ألف عامل، أي ما نسبته 
وذلك  الحملة،  إطاق  المحدد عند  الرئيسي  الهدف  100% من 

في فترة قياسية بلغت 295 يوم عمل.
أوضــاع  تعديل  استطاعت  الميدانية  العمل  فــرق  بــأن  وبين 
2880 مبنى والتأكد من التزامها باالشتراطات الصحية ومعايير 

األمن والسامة. 

 10 ق��بول  تع��لن  البح��رين  جامع�ة 

اآلف ط�ال��ب وط�ال�ب��ة ه�ذا ال�ع��ام

أعــلــنــت جــامــعــة الــبــحــريــن أن عـــدد الــمــقــبــولــيــن لــلــعــام األكــاديــمــي 
عملية  أن  إلـــى  الفــتــة  وطــالــبــة،  طــالــب  و100  آالف   10 بــلــغ  الــجــديــد 
أنه قد تم  إلى  إقبااًل غير مسبوٍق، منوهة  العام شهدت  التسجيل هذا 
يستوفون  ممن  المتقدمين  جميع  لقبول  االستيعابية  الطاقة  رفــع 
شروط القبول. صرح بذلك األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس 

جامعة البحرين. 
الرغبات  إحــدى  لتلبية  جهدها  قــصــارى  بذلت  الجامعة  إن  وقــال 
الدراسية الثاث األولى للطلبة، وفق شروط القبول العامة والخاصة 
إحــدى  عــلــى  المتقدمين  مــن   %79 حــصــل  إذ  األكــاديــمــيــة،  بــالــبــرامــج 
رغــبــاتــهــم الـــثـــاث األولـــــى، وهـــي الــنــســبــة ذاتـــهـــا الــمــتــحــقــقــة فـــي الــعــام 
الماضي. من جانبها أكدت عمادة القبول والتسجيل أنَّ عملية تثبيت 
القبول تجري إلكترونيًا في الفترة ما بين االثنين الموافق 6 سبتمبر 

2021م، واألربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021م.

ص9 مال وأعمال

حملة للتفتي�س على اأ�سعار الأدوات 

ال�م�در�س��ي وال��زي  ال�م�در�س�ي�ة 

والـــتـــجـــارة  الــصــنــاعــة  بـــــــوزارة  الــتــفــتــيــش  إدارة  نـــفـــذت 
المستلزمات  توافر  من  للتأكد  تفتيشية  حملة  والسياحة 
الخاصة  الترويجية  العروض  وصحة  المدرسية  واألدوات 
وعــودة  الجديد  الــدراســي  العام  بــدء  مع  تزامنًا  وذلــك  بها، 

الطلبة إلى المدارس. 
التفتيش  إدارة  فــي  الــقــضــائــي  الــضــبــط  مـــأمـــورو  ــام  وقــ
األدوات  ببيع  المعنية  التجارية  المحال  من  عدد  بتغطية 
التحقق  تــم  إذ  الــمــدرســي،  والـــزي  والقرطاسية  المدرسية 
التي  والــتــنــزيــات  الترويجية  الــعــروض  مــن جــديــة وصــحــة 
تصاحب موسم العودة إلى المدارس، لمنع أية تجاوزات أو 
غش تجاري، وذلك عبر التأكد من توافر السلع الُمعلنة في 
العروض،  تلك  مع  أسعارها  وتطابق  الترويجية،  العروض 
وكذلك تطابق سعر السلع المعروضة على الرف مع سعرها 
السلع  تلك  بوفرة  اإلحاطة  إلى  إضافة  الدفع،  نقاط  عند 
اإلجـــراءات  اتــخــاذ  أيــة مخالفة  رصــد  عند  ويــتــم  وتنوعها، 

القانونية الازمة.

ص7ص8 أخبار البحرينأخبار البحرين

ــاف الشيخ خالد  صــرح وزيـــر الــعــدل والــشــؤون اإلســامــيــة واألوقــ
فــي صرف  والــصــدقــات  الــزكــاة  باستمرار صــنــدوق  آل خليفة  بــن علي 
انطلق  الــذي  الخامسة،  نسخته  فــي  الغارمين  سهم  مــشــروع  دفــعــات 
نهاية فبراير من العام الحالي، مشيرا إلى تجاوز المبالغ المتبرع بها 

الثاثة مايين وخمسمائة ألف دينار حتى تاريخه. 
وأشار إلى أن رؤية صندوق الزكاة والصدقات تتمحور حول اإلسهام 
الفّعال في تعزيز التكافل االجتماعي والعمل الخيري المؤسسي، بما 
المجتمعية  الحاجات  وخصوًصا  المجتمع  خدمة  في  أثــره  ينعكس 
الملّحة، حاما رسالة التوعية بأهمية الزكاة كفريضة شرعية، وتنمية 

مصادرها وتطوير آليات جمع وصرف الزكاة والصدقات.

دي��ن��ار  م��الي��ي��ن   3.5 ���س��رف 

2021 الغ�ارم�ي�ن« في  ل��»�س�ه���م 

ص5 أخبار البحرين
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المنهج الخفي 

واأهميته في التعليم 

يعتبر المنهج التربوي حجر األساس في العملية التعليمية، 
واألنشطة  الــخــبــرات  مجموع  إلــى  تعريفاته  بأبسط  يشير  حيث 
التربوية التي يتم إعدادها للطالب داخل وخارج المدرسة بهدف 
)العقلية،  المختلفة  الجوانب  الشامل في  النمو  مساعدتهم على 
واالجتماعية، والنفسية، والجسدية، وغيرها(، ما يؤدي إلى تحقيق 
األهداف التربوية المنشودة. وهذا ما يطلق عليه التربويون اسم 
إال   .)Formal Curriculum( المقصود  أو  الــرســمــي  المنهج 
المعارف  كبيرًا من  قــدرًا  آخر يتضمن  الواقع هناك منهج  أنه في 
داخل  الطالب  يتعلمها  التي  واالتجاهات  والمعلومات  والحقائق 
الــمــدرســة مــن غــيــر قــصــد. ويــأخــذ هـــذا الــمــنــهــج عـــدة أســـمـــاء، من 
والمستتر،  والــصــامــت،  الــرســمــي،  وغــيــر  الــخــفــي،  المنهج  أشــهــرهــا 

والضمني، وغيرها. 
 )Hidden Curriculum( الخفي  المنهج  تعريف  يمكن 
على أنه جميع الخبرات والمعارف واألنشطة التي يقوم بها الطالب 
أو يتعلمونها خارج المنهج الرسمي طواعية ودون إشراف المعلم 
اإليجابية  واتجاهاتهم  المعلمين  مــيــول  أمثلتها  ومــن  علمه،  أو 
والسلبية وطرق تفاعلهم ومعامالتهم اليومية مع بعضهم البعض 
ومـــع إدارة الــمــدرســة ومـــع طــالبــهــم، وكــذلــك الــخــبــرات والــتــجــارب 
بالمالحظة  بينهم  الــطــالب  يتداولها  الــتــي  والسلبية  اإليجابية 
المختلفة، ومن األمثلة  المدرسية  أو بواسطة األنشطة  الشكلية، 
من  والسخرية  والتواكل  والغش  الكذب  الخفي  للمنهج  السلبية 

اآلخرين والالمباالة وغيرها.
المنهج الخفي بعدة ميزات تجعله جديرُا باالهتمام.  ويمتاز 
من أهمها أن تأثيره على الطالب يعتبر أكثر عمقًا وأوسع دائرة من 
المنهج الرسمي. ويعتبر كذلك أسرع انتشارًا إذا ما قورن بالمنهج 
الرسمي. ويشكل المنهج الخفي جوانب ثابتة ومتغيرة في التعليم 
إلى  تــؤدي  التي  والسلبية  اإليجابية  بنتائجه  ويتصف  المدرسي، 

إحداث تغييرات جيدة أو سيئة في سلوك الطالب.
الــخــفــي ســـالحـــًا ذا حـــديـــن، يتطلب  الــمــنــهــج  يــعــتــبــر  لـــذلـــك، 
العملية  في  كثيرًا  يؤثر  أن  يمكن  التجاهل، حيث  وعــدم  االهتمام 
األولــى من  المراحل  أو سلبي، خاصة في  إيجابي  التربوية بشكل 
التعليم. فمن التأثيرات اإليجابية تعزيز الثقة بالنفس والتعاون 
وحـــب الــعــمــل وتــنــظــيــم الــوقــت عــن طــريــق الــمــشــاركــة الــفــعــالــة في 
األنشطة المدرسية المختلفة. أما التأثيرات السلبية لهذا المنهج 
المعلم في  اإلبــداع لدى الطالب نتيجة ضعف  أمثلتها قتل  فمن 
المقرر الدراسي، حيث يؤدي ذلك إلى حفظ المحتوى دون فهم، 
والتحليل  والمناقشة  التفكير  مــهــارات  الطالب  لــدى  يضعف  مــا 

وغيرها. 
ورغم االعتراف به تربويًا، إال أن المنهج الخفي لم يلق الكثير 
المنهج  بــهــذا  المهتمون  ويـــرى  والـــدراســـة.  والبحث  االهــتــمــام  مــن 
مكماًل  كــونــه  الــدراســيــة،  الــصــفــوف  فــي  وتفعيله  تطبيقه  ــرورة  ضــ

وداعمًا للمنهج الرسمي.

أدانت وزارة خارجية مملكة 
ــنــــكــــرت بـــشـــدة  ــتــ ــحـــريـــن واســ الـــبـ
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة اإلرهــابــيــة 
المملكة  أراضي  على  المتتالية 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، 
والــــــتــــــي كــــــــان آخــــــرهــــــا إطــــــالق 
وثــالث  بالستية  صــواريــخ  ثالثة 
طائرات مسّيرة مفخخة باتجاه 
الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة ومــديــنــتــي 
إلـــى  أدى  مــــا  ــران،  ــ ــــجـ ونـ ــازان  ــ ــ جـ
عشرات  وتــضــرر  طفلين  إصــابــة 
ــازل الـــســـكـــنـــيـــة، مــتــمــنــيــة  ــنــ ــمــ الــ

الشفاء العاجل للمصابين جراء 
المتكرر  هذا االعتداء اإلرهابي 
ــج الــــــــذي يــســتــهــدف  ــهـ ــنـ ــمـ ــمـ والـ
ــان  ــيـ الــمــدنــيــيــن اآلمـــنـــيـــن واألعـ
المدنية، ويعكس سلوك جماعة 
الــحــوثــي الــمــتــعــنــت وإصـــرارهـــا 
على زعــزعــة األمـــن واالســتــقــرار 
في المملكة العربية السعودية.

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــد  ــ ــؤكـ ــ وتـ
ــتـــام فـــي صـــف واحـــد  وقــوفــهــا الـ
المملكة  شقيقتها  جــانــب  إلـــى 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي كـــل ما 

ــة  ــ ــتـــخـــذه مــــن إجـــــــــــراءات رادعــ تـ
اإلرهابية  الهجمات  تلك  لوقف 
ــة، وتـــضـــامـــنـــهـــا مــعــهــا  ــيــ ــعــــدائــ الــ
أراضــيــهــا  لحماية  جــهــودهــا  فــي 
فيها،  والمقيمين  ومــواطــنــيــهــا 
ــتــــمــــع الـــــدولـــــي  داعــــــيــــــة الــــمــــجــ
ــى االضــــطــــالع بــمــســؤولــيــاتــه  ــ إلـ
إلدانـــة هــذه األعــمــال اإلرهــابــيــة 
اإلجرامية التي ترتكبها مليشيا 
الـــحـــوثـــي اإلرهــــابــــيــــة مــنــتــهــكــة 
والقيم  الدولية  القوانين  كافة 

اإلنسانية.

ــة  ــامـ ــعـ شـــــاركـــــت األمــــــانــــــة الـ
ــلـــمـــرأة فــي  ــلــــى لـ لــلــمــجــلــس األعــ
»هايبو   HiPo Youth برنامج 
الــذي  الشبابية  لــلــقــيــادات  يـــوث« 
الـــعـــامـــة،  اإلدارة  مــعــهــد  يـــنـــفـــذه 
ــــالل جـــلـــســـة عــبــر  وذلـــــــك مــــن خــ
برنامج االتصال المرئي بحضور 
ــي الــبــرنــامــج من  الــمــشــاركــيــن فـ

منتسبي المراكز الشبابية.
بنت  ديــنــا  الشيخة  وأعــربــت 
األمين  آل خليفة مساعد  راشــد 
للمرأة  األعــلــى  للمجلس  الــعــام 
عـــن اعـــتـــزاز الــمــجــلــس بــشــراكــتــه 
فــي  الـــعـــامـــة  اإلدارة  مــعــهــد  مــــع 
بين  الــتــوازن  بمبادئ  الوعي  رفــع 
الــجــنــســيــن وإدمـــــــاج احــتــيــاجــات 
الــــمــــرأة، والــتــشــجــيــع عــلــى تبني 
ودعم الممارسات الداعمة لتقدم 
الـــمـــرأة، مـــؤكـــدة أهــمــيــة بــرنــامــج 
الفرص  إتــاحــة  فــي  يــوث«  »هايبو 
الشباب  وتوعية  المعرفة  إلدارة 
بالجهود الوطنية في المجاالت 
التوازن  مجال  منها  المختلفة، 
في  الــمــرأة  ودور  الجنسين  بــيــن 

التنمية الوطنية.
ــي هــــــذا الـــســـيـــاق  ــ وأكـــــــــدت فـ
دعم  فــي  البحريني  الشباب  دور 
ــة لـــلـــنـــهـــوض  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ الــــخــــطــ
إلى  مشيرة  البحرينية،  بالمرأة 
تنفيذ  فــي  الــشــبــاب  مــشــاركــة  أن 
بالخطط  الــخــاصــة  الـــمـــبـــادرات 
عاماًل  تشكل  الوطنية  واآللــيــات 
أســـاســـيـــًا فـــي نــجــاحــهــا وبــلــوغــهــا 
ــــص مـــشـــاركـــة  ــاألخـ ــ غـــايـــاتـــهـــا، وبـ
شــكــلــت  إذ  الــــــشــــــابــــــة،  الـــــــمـــــــرأة 
ــابــــات ضــمــن  الـــبـــحـــريـــنـــيـــات الــــشــ
ــن 35  ــ الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة أقــــــل مـ
إجــمــالــي  مـــن  نــحــو %63  عـــامـــا 

البحرينيات.
ــي هـــــذا الـــشـــأن  ــرقـــت فــ وتـــطـ
ــاديـــة  ــتـــصـ ــى الـــمـــســـاهـــمـــة االقـ ــ إلــ
البحرينيات  لــلــشــابــات  الــفــاعــلــة 
ــاالت إذ  ــ ــجــ ــ ــمــ ــ الــ فــــــي مـــخـــتـــلـــف 
تــشــكــل الـــبـــحـــريـــنـــيـــات الـــشـــابـــات 
ــًا ضــمــن  ــاديــ ــتــــصــ الـــنـــاشـــطـــات اقــ
سنة   )34-15( الــعــمــريــة  الــفــئــة 
البحرينيات  إجمالي  مــن   %45
و%40  ــًا،  ــاديـ ــتـــصـ اقـ الـــنـــاشـــطـــات 
مــن إجــمــالــي الــنــســاء الــعــامــالت، 
صــاحــبــات  إجـــمـــالـــي  مـــن  و%17 
إجــمــالــي  مـــن  و%12  األعــــمــــال، 
الالتي يعملن لحسابهن  النساء 

الخاص.
ــاء حــــــــــوارًا  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وتــــضــــمــــن الـ
مفتوحًا حول مدى وعي الشباب 
بمفاهيم التوازن بين الجنسين، 
وإدماج احتياجات المرأة، إضافة 
إلـــــى تــطــلــعــاتــهــم الــمــســتــقــبــلــيــة 
وطــمــوحــهــم فـــي تــحــقــيــق بصمة 
وطنية على المستويين المحلي 
الستقبال  وتحفيزهم  والــدولــي، 

إنتاجات فكرية جديدة.

ال���هجمات الإرهابي��ة  ب����شدة  ت���دين  ال�خارجي���ة 

ال���ح���وث���ي���ة ال���م���ت���ك���ررة ����ش���د ال�����ش��ع��ودي��ة

عبداهلل  بنت  فوزية  برئاسة 
ــواب  ــنـ ــل رئـــيـــســـة مــجــلــس الـ ــنـ زيـ
ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــنـ ــجـ ــلـ رئــــيــــســــة الـ
للشعبة البرلمانية، يشارك وفد 
المؤتمر  البرلمانية في  الشعبة 
ــاء  ــرؤســ ــامــــس لــ الـــعـــالـــمـــي الــــخــ
الـــبـــرلـــمـــانـــات، والـــقـــمـــة الــثــالــثــة 
عـــشـــرة لــرئــيــســات الــبــرلــمــانــات، 
ـــر الــــقــــمــــة الـــبـــرلـــمـــانـــي  ــمـ ـــؤتــ ومـ
مكافحة  بــشــأن  األول  الــعــالــمــي 
اإلرهــــــــاب والـــتـــطـــرف الــعــنــيــف، 
فيينا،  النمساوية  العاصمة  في 
خـــــــالل الــــفــــتــــرة مـــــن 6 إلـــــــى 9 
يــقــام  والـــــذي  2021م،  ســبــتــمــبــر 
البرلماني  االتحاد  من  بتنظيم 
التجمع  هـــذا  يــعــد  إذ  الـــدولـــي، 
خالله  يلتقي  الــذي  البرلماني 
فــــي دول  ــانـــات  ــمـ الـــبـــرلـ رؤســــــــاء 
الـــعـــالـــم كــــل خــمــســة أعـــــــوام هــو 
المستوى  نوعه على  األكبر من 

العالمي.
ويــــــــضــــــــم وفــــــــــــد الــــشــــعــــبــــة 
البرلمانية جمال محمد فخرو 
مجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب 
ــائـــب عــبــدالــنــبــي  ــنـ الــــشــــورى، والـ
األول  ــائـــب  ــنـ الـ أحـــمـــد  ســـلـــمـــان 
النواب، جميلة  لرئيسة مجلس 
عـــلـــي ســـلـــمـــان الـــنـــائـــب الــثــانــي 

لرئيس مجلس الشورى.
يــشــهــد  أن  الــــمــــقــــرر  ومـــــــن 
لــرؤســاء  العالمي  التجمع  هــذا 
البرلمانات تبادل وجهات النظر 
في  ــــك  وذلـ والـــخـــبـــرات،  واآلراء 
ــار الـــــــدور الــمــتــنــامــي الــــذي  ــ إطــ
ــــت تــــمــــارســــه الـــبـــرلـــمـــانـــات  ــاتـ ــ بـ
فــــي صـــنـــاعـــة الــــقــــرار الــعــالــمــي 
لمواجهة التحديات والتطورات 
الـــمـــتـــســـارعـــة الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا 

العالم.
الدبلوماسية  لدور  وتفعيال 
ــة، ودعــــمــــا لــجــهــود  ــيـ ــانـ ــمـ ــرلـ ــبـ الـ
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
الـــحـــكـــيـــمـــة، الـــتـــي تــنــطــلــق مــن 
السامية  الملكية  الــتــوجــيــهــات 
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــفــــدى حـــفـــظـــه اهلل  ــمــ ــــالد الــ ــبـ ــ الـ
ورعاه، فسيقوم الوفد البرلماني 
البحريني المشارك في الدعوة 
ــى اتــــخــــاذ مــــوقــــف بــرلــمــانــي  ــ إلــ
ـــد اإلرهــــــاب  عـــالـــمـــي مـــوحـــد ضـ
والــداعــمــيــن لـــه، وتــضــمــيــن هــذا 
الختامي  اإلعـــالن  فــي  الموقف 
لــلــمــؤتــمــر، مـــع تــضــمــيــنــه رفــض 
تدخل  ألي  القاطع  البرلمانات 

خــارجــي فــي شـــؤون الـــدول على 
لممارسه  مــحــفــًزا  ذلـــك  اعــتــبــار 

العنف واإلرهاب والتطرف.
يــفــتــتــح  أن  ــقــــرر  ــمــ الــ ومــــــن 
اإلثنين  اليوم  أعماله  المؤتمر 
الموافق 6 سبتمبر بقمة النساء 
رئيسات البرلمانات، والتي تأتي 
للنساء  الــعــام  تــطــورات  لتقييم 
والــفــتــيــات، والــســعــي إلـــى اتــخــاذ 
الحلول  نحو  موجهة  إجـــراءات 
ــافـــي الـــمـــراعـــي  ــعـ ــتـ مــــن أجـــــل الـ

للمنظور الجندري من الوباء.
الــمــؤتــمــر  أعــــمــــال  أن  كـــمـــا 
ــاء  ــرؤســ ــامــــس لــ الـــعـــالـــمـــي الــــخــ
على  سيقام  الــذي  البرلمانات، 
مــدى يــومــي الــثــالثــاء واألربــعــاء 
تحت  2021م(،  ســبــتــمــبــر  )7و8 
من  البرلمانية  »القيادة  عنوان 
أجل تعددية أكثر فعالية تحقق 
الـــســـالم والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
األرض«،  وكــــــوكــــــب  ــعــــوب  ــلــــشــ لــ
عمل  جلسات  خمس  سيتضمن 
)حــلــقــات نــقــاشــيــة( بــيــن الــقــادة 
فيها  سيتم  حيث  البرلمانيين، 
العامة  للمناقشة  المجال  فتح 
ـــم تــقــديــم  الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة، ومـــــن ثـ
حلقات  مــن  المنبثقة  التقارير 
رؤساء  مؤتمر  ليختتم  النقاش، 
الــبــرلــمــانــات أعـــمـــالـــه بــاعــتــمــاد 

اإلعالن الختامي للمؤتمر.

وســـيـــخـــتـــتـــم وفــــــد الــشــعــبــة 
ــه يـــوم  ــاتــ ــاركــ ــشــ الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة مــ
بحضور  سبتمبر،   9 الــخــمــيــس 
ــة األولــــــــــى  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـــــقـــــمـــــة الـ
لــمــكــافــحــة اإلرهــــــاب والــتــطــرف 
العنيف، التي سيعقدها االتحاد 
البرلماني الدولي ومكتب األمم 
بــالــمــخــدرات  المعني  الــمــتــحــدة 
ــم  ــ ــب األمــ ــتــ ــكــ ــة، ومــ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ والـ

المتحدة لمكافحة اإلرهاب.
الجدير بالذكر أن االجتماع 
ــاء الــبــرلــمــانــات  ــرؤسـ الــعــالــمــي لـ
يعقد كل خمسة أعوام، بتنظيم 
الدولي،  البرلماني  االتحاد  من 
الحالي  االجــتــمــاع  يعقد  حيث 
ــم الــمــتــحــدة  بــالــتــعــاون مـــع األمــ
االجتماعات  سلسلة  من  كجزء 
رفيعة المستوى، والذي ستصب 
مــــخــــرجــــاتــــه فــــــي قــــمــــة األمــــــم 
ــدول أعــمــال  الــمــتــحــدة حـــول جــ

التنمية لما بعد عام 2015.
ــرات  ــمــ ــؤتــ ــمــ ــد هـــــــذه الــ ــ ــعـ ــ وتـ
ــة فــــــرصــــــة لــــلــــقــــادة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الحلول  لتحديد  البرلمانيين 
الــــدائــــمــــة، وتـــقـــديـــم مــســاهــمــة 
ــيــــة إلـــــــى الــــحــــكــــومــــات  ــانــ بــــرلــــمــ
العالمية، بينما تتخذ إجراءات 
والتنمية  الــســلــم  لتعزيز  قــويــة 
الـــمـــســـتـــدامـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

وسيادة القانون.

في اأكبر تجمع عالمي لر�ؤ�ساء البرلمانات..

رئي�ش�ة الن�واب تتراأ��س وف�د ال�ش�عبة البرلماني�ة ف�ي موؤتم�ر روؤ�ش�اء البرلمان�ات

وِقّمت�ي »رئ�ي��ش��ات ال�ب�رل�م��انات« و»مك�اف�ح��ة الإره�اب وال��تطرف« ب�»فيين�ا«

} رئيسة مجلس النواب.

} عبدالنبي سلمان.

} جمال فخرو.

} جميلة سلمان

دين��ا بن��ت را�ش��د: ال�ش��باب البحرين��ي داع��م 

البحريني��ة  الم��راأة  لنهو���س  الوطني��ة  للخط��ة 

} رئيس الحرس الوطني لدى استقبال السفير الباكستاني.

محمد  الشيخ  سمو  الركن  أول  الفريق  استقبل 
السيد  الوطني  الحرس  رئيس  خليفة  آل  عيسى  بن 
اإلســالمــيــة،  باكستان  جمهورية  سفير  أيـــوب  محمد 
مملكة  لــدى  لــبــالده  جــديــدًا  سفيرًا  تعيينه  بمناسبة 
الصخير صباح  بمعسكر  مكتبه  في  وذلك  البحرين، 

أمس األحد )5 سبتمبر(.
ــنـــي بــســفــيــر  ــوطـ ــحــــرس الـ رّحــــــب ســـمـــو رئـــيـــس الــ
التوفيق  لــه  متمنيًا  اإلســالمــيــة،  باكستان  جمهورية 
وتعزيز  لدعم  بالمملكة  الدبلوماسي  عمله  أداء  في 
البلدين  بين  القائمة  الــوطــيــدة  الثنائية  الــعــالقــات 

التعاون  من  مزيد  تحقيق  إلــى  متطلعًا  الشقيقين، 
والتبادل بين البلدين في مختلف األصعدة، وخاصة 

على الصعيد العسكري.
ــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب ســفــيــر جــمــهــوريــة بــاكــســتــان  مـ
الحرس  رئيس  لسمو  وتقديره  شكره  عن  اإلسالمية 
تقوية  سبيل  في  يبذلها  التي  الجهود  على  الوطني 
الــعــالقــات مــع جــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســالمــيــة ورفــع 

مستويات التعاون بين الجانبين.
 كـــمـــا جـــــرى خـــــالل الـــلـــقـــاء مـــنـــاقـــشـــة عـــــدد مــن 

المواضيع ذات االهتمام المشترك.

رئ����ي���������س ال����ح����ر�����س ال����وط����ن����ي ي���ن���وه 

ب���ال���ع���اق���ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة

} الشيخة دينا بنت راشد.

اجــــتــــازت الـــجـــامـــعـــة الــمــلــكــيــة 
لــلــبــنــات بــنــجــاح الــتــدقــيــق الــرقــابــي 
اآليـــــــزو  الــــــجــــــودة  إدارة  لـــمـــعـــيـــار 
فريق  إشـــراف  تحت   )9001:2015(
تــدقــيــق مـــكـــون مـــن ثـــالثـــة أعــضــاء 
ــا(،  اوروبــ أي  جــي  )أي  مــن مؤسسة 
وأسفر التدقيق عن عدم وجود أي 
المدققة  المعايير  فــي  مخالفات 
ما  الــتــوالــي،  على  السابعة  للسنة 
يــؤكــد حـــرص وتــمــيــز الــجــامــعــة في 
الجودة في  تقديم أعلى مستويات 

العمل اإلداري والتنظيمي. 
ــة أشــــــــادت  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
للبنات  الملكية  الــجــامــعــة  رئــيــســة 
الـــبـــروفـــيـــســـورة يــــســــرى الـــمـــزوغـــي 
بجهود الطاقم اإلداري واألكاديمي 
ووحدة ضمان الجودة واالعتمادية 
ــة الســـتـــيـــفـــاء مــعــايــيــر  ــعـ ــامـ ــجـ ــالـ بـ
أعلى  تحقيق  ومــواصــلــة  التدقيق 
مــســتــويــات الـــجـــودة بــشــكــل مــتــوال 
ــام. وأكــــــــدت الــــتــــزام  ــ ــ عــــامــــًا بـــعـــد عـ
خدماتها  بتقديم  الدائم  الجامعة 

ــالـــرغـــم مــن  ــة بـ ــيـ ــرافـ ــتـ بــــجــــودة واحـ
تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 

المستجد.
وتــــــــم تـــنـــســـيـــق زيــــــــــــارة فـــريـــق 
ــن قــبــل وحـــــدة ضــمــان  الــتــدقــيــق مـ
الـــجـــودة واالعــتــمــاديــة بــالــجــامــعــة، 
ــارة بــاجــتــمــاع  حــيــث اســتــهــلــت الــــزيــ
افتتاحي حضرته رئيسة الجامعة، 
مديرة  عبدالجواد  منى  واألســتــاذة 
وحدة ضمان الجودة، باإلضافة إلى 

مديري ورؤساء األقسام المختلفة.
أظهر  الختامية  الجلسة  وفي 
المدققون ردود فعل إيجابية حول 
وأعلنوا عدم وجود  التدقيق  نتائج 
أي مخالفة في المعايير المدققة، 
تقوم  الــتــي  بالممارسات  مشيدين 
بها الجامعة في الحفاظ على هذا 
المستوى المتميز في إدارة الجودة 
وتقديم بعض التوصيات التي من 

شأنها ان تعزز من هذا األداء.

ال���ج���ام���ع���ة ال���م���ل���ك���ي���ة ل���ل���ب���ن���ات ت��ج��ت��از 

ال���ت���دق���ي���ق ال����رق����اب����ي ل�������ش���ه���ادة الآي������زو

} الجامعة الملكية تنال شهادة اآليزو.

ــع الـــــدكـــــتـــــور الـــشـــيـــخ  ــمــ ــتــ اجــ
ــمـــد آل خــلــيــفــة،  بــــن أحـ عــــبــــداهلل 
لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 
الــســيــاســيــة، أمـــــس، مـــع الــســفــيــر 
التميمي،  حسين  صالح  الدكتور 
لــشــؤون  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــيـــل 
بجمهورية  السياسي  التخطيط 
ــامـــش  ــى هـ ــلــ الـــــــعـــــــراق، وذلـــــــــك عــ
»مبادرة  عمل  ورشــة  في  مشاركته 

الحوار بشأن الصواريخ«.
ــاد  ــ ــاع، أشــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وخـــــــــالل االجــ
الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد 
بــالــعــالقــات األخـــويـــة  آل خــلــيــفــة 
تجمع  الــتــي  والمتميزة  الوثيقة 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين 
الــــعــــراق الــشــقــيــقــة، مــــؤكــــًدا على 
للتعاون  آفاق جديدة  أهمية فتح 
ــود بــالــخــيــر  ــعــ ــا يــ ــمـ ــتـــرك بـ ــمـــشـ الـ
والمنفعة على البلدين والشعبين 
الــشــقــيــقــيــن ويـــلـــبـــي الــتــطــلــعــات 

المشتركة.

ــه، أكــــــد الــســفــيــر  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
التميمي  حسين  صالح  الدكتور 
ــعـــالقـــات الــوطــيــدة  عــلــى عــمــق الـ
ــلــــديــــن  ــبــ ــــن الــ ــيـ ــ ــع بـ ــمــ ــجــ ــي تــ ــ ــتــ ــ الــ
الحيوي  الدور  الشقيقين، مثمًنا 
الذي تضطلع به مملكة البحرين 
لــتــعــزيــز األمـــــن واالســــتــــقــــرار في 

دوام  للمملكة  متمنًيا  المنطقة، 
التقدم واالزدهار.

بحث  االجتماع،  خالل  جرى 
ســبــل تــطــويــر الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي، 
الموضوعات  مــن  عــدد  ومناقشة 
االهـــــتـــــمـــــام  ذات  والــــــقــــــضــــــايــــــا 

المشترك.

وك���ي���ل ال���خ���ارج���ي���ة ي��ب��ح��ث م����ع م�������ش���وؤول 

ع����راق����ي ت���ط���وي���ر ال���ت���ع���اون ال��م�����ش��ت��رك

} جانب من اللقاء.

ــرم  ــحــ ــي الــ ــ ــاة فــ ــ ــيـ ــ ــــحـ دبـــــــت الـ
للتأهيل  نــاصــر  لــمــركــز  الـــدراســـي 
والـــتـــدريـــب الــمــهــنــي صــبــاح أمــس 
وسط  سبتمبر   5 الموافق  األحــد 
اتــبــاًعــا  ــراءات صحية مــشــددة  ــ إجـ
لــلــتــعــالــيــم الــــصــــادرة مـــن الــفــريــق 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
ــيــــد-19(، حــيــث انــتــظــم في  ــوفــ )كــ
ــتـــي 11  ــلـ الــــــدراســــــة طــــــالب مـــرحـ
بتهيئة  الــمــركــز  يــقــوم  فــيــمــا  و12 
للمرحلة  المستجدين  الــطــالب 
الـــ10 وإكــمــال إجـــراءات التسجيل 
استعدادا  لهم  الطبي  والفحص 
ــة خـــالل  ــ ــدراسـ ــ ــالـ ــ ــهـــم بـ ــامـ ــتـــظـ النـ
األســـبـــوعـــيـــن الــــقــــادمــــيــــن. حــيــث 
لاللتحاق  طــالــًبــا   116 قــبــول  تــم 

بالدراسة في المركز هذا العام.
ــة صــــرح  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
الــــــدكــــــتــــــور عــــــبــــــداهلل الـــنـــعـــيـــمـــي 
الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــلــمــركــز بــأن 
االســـتـــعـــدادات األكـــاديـــمـــيـــة لــهــذا 
ــى تـــوفـــيـــر  ــلــ ــلــــت عــ ــتــــمــ الــــــعــــــام اشــ
المدرسين الجدد، وتدريب وإعداد 
التخصصات  لتدريس  المدرسين 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي تــــــم طـــرحـــهـــا 
الدراسية  السنة  هــذه  من  ابــتــداًء 
االصطناعي  الــذكــاء  مجالي  فــي 

والحوسبة السحابية )أمازون(.
أنه  عبداهلل  الدكتور  وأضــاف 
ابــتــداًء مــن هــذا الــعــام تــم اعتماد 
بالمركز  األلمانية  اللغة  تدريس 

لــمــا لــهــا مــن أهــمــيــة فــي مــجــاالت 
الــهــنــدســة وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات، 
ــى  ــ ــن أرقـ ــ حـــيـــث تـــعـــد ألـــمـــانـــيـــا مـ
الدول ومن األكثر تطوًرا في هذه 
المجاالت، وإتقان اللغة األلمانية 
ــز  ــركــ ــمــ ــج الــ ــ ــريــ ــ ــــى خــ ــلـ ــ ــل عـ ــهــ ــســ يــ
ومواصلة  القبول  على  الحصول 
الدراسة في الجامعات األلمانية.

ان  الـــــــنـــــــعـــــــيـــــــمـــــــي  وأكـــــــــــــــــــــد 
االســــتــــعــــدادات قــــد اكــتــمــلــت مــن 
إكــمــال االخــتــبــارات العملية  أجــل 
الــشــريــك  مــــع   ECITB لـــشـــهـــادة 
البريطاني في هذا المجال، التي 
تعذر إكمالها خالل العام الدراسي 
الماضي بسبب )كوفيد-19( حيث 
الــثــالث  خـــالل  استكمالها  سيتم 
آخر  جانب  من  القادمة.  أسابيع 
آيباد  أجــهــزة  بتوفير  الــمــركــز  قــام 
جـــديـــدة لــتــوزيــعــهــا عــلــى الــطــالب 
حـــيـــث ال يــخــفــى عـــلـــى الــجــمــيــع 
تــدرس  الــتــي  الــمــنــاهــج  ان جميع 

كما  الــكــتــرونــيــة،  مناهج  بالمركز 
تم إنجاز دليل الدراسة والتقييم 
األسبوعي TAG لجميع المناهج 
ــدوره  ــ ــدرس بـــالـــمـــركـــز. وبــ ــ ــتـــي تــ الـ
أوضح السيد حسن نور المسؤول 
عن الصيانة واألمن والسالمة في 
المركز  أن إدارة المركز أكدت على 
أهمية االنتهاء من كافة عمليات 
ــة بــالــمــبــانــي  الـــصـــيـــانـــة الــــخــــاصــ
قبل  الـــمـــيـــاه  دورات  و  الــــــورش  و 
وقـــت مــنــاســب مــن بـــدء الـــدراســـة، 
بالمركز  الصيانة  قسم  قام  حيث 
الصيانة  أعمال  باالنتهاء من كل 
الدورية الضرورية مع نهاية شهر 
ذلك  فــي  بما  الــمــاضــي  أغسطس 
تهيئة وتطوير الورش بما يتناسب 
والمستمر  الـــدائـــم  الــتــطــويــر  مــع 
كافة  تواكب  التي  المركز  لمناهج 
التعليم  مــجــاالت  فــي  الــتــطــورات 

والتدريب المهني. 

ــد صــبــاح  ــمـ ــائـــب أحـ ــنـ أشــــــاد الـ
الــســلــوم بــاألمــر الــمــلــكــي الــســامــي 
الملك  الجاللة  صــاحــب  لحضرة 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
الـــبـــالد الــمــفــدى بــتــأســيــس شــركــة 
البحرين للتطوير الزراعي »شركة 
وفــق  مــقــفــلــة«  بحرينية  مــســاهــمــة 

المرسوم رقم 88 لسنة 2021.
وأكد أن البحرين ماضية بكل 
الملكية  التوجيهات  واضعة  ثبات 
للوصول  طريق  خريطة  السامية 
ــداف الــمــنــشــودة، والــتــي  ــ إلـــى األهــ
يـــؤكـــد جــاللــتــه بــاســتــمــرار أهــمــيــة 
األمن الغذائي بشكل مستمر، وقد 
أكد جاللته خالل تفضله بافتتاح 
الفصل  مــن  الــثــانــي  االنــعــقــاد  دور 
لمجلسي  الـــخـــامـــس  الــتــشــريــعــي 
ــورى والــــنــــواب »بــالــنــظــر إلــى  ــشــ الــ
ــهـــود الــعــالــمــيــة الــمــتــواصــلــة  الـــجـ
فـــي إيـــجـــاد حــلــول تــرتــقــي بــجــودة 
واســـتـــمـــرار تمتعه  اإلنـــســـان  حــيــاة 
بــالــعــيــش الــكــريــم، وخــصــوًصــا في 
ــــن الــغــذائــي،  مـــجـــال تــحــقــيــق األمـ
بتبني  جدية  بكل  البحرين  تبادر 
ــة لـــتـــطـــويـــر  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ ــول الــ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـ

حيث  الذاتي,  االكــتــفــاء  مــجــاالت 
وتنفيذ  بوضع  توجيهاتنا  أصدرنا 
ــتـــاج  مـــــشـــــروع اســـتـــراتـــيـــجـــي لـــإنـ
الوطني للغذاء ليشمل تخصيص 
مـــــــواقـــــــع مـــــتـــــعـــــددة لـــــالســـــتـــــزراع 
ــوانـــي  ــيـ ــكـــي واإلنــــــتــــــاج الـــحـ ــمـ الـــسـ
ــهـــدف الـــمـــشـــروع بــشــكــل رئــيــس  ويـ
الوطنية في  الــقــدرات  إلــى تطوير 
ورفــع  الغذائية  الصناعات  مجال 
والحفاظ  المحلي  اإلنــتــاج  نسبة 
عــلــى خــبــرة أصــحــاب تــلــك المهن 
ليكونوا جزًءا هاًما في إنجاح تلك 

المشاريع«.
الملكية  التوجيهات  إن  وقــال 
الــســامــيــة تــأتــي فـــي ظـــل الــحــاجــة 
الـــمـــلـــحـــة إلــــــى تـــعـــزيـــز مــنــظــومــة 
األمن الغذائي، والمبادرة بتشكيل 
الــشــركــة الــبــحــريــنــيــة الــمــســاهــمــة، 
نــحــو تطوير  واالســتــثــمــار األمــثــل 
ــاج،  ــ ــتــ ــ اإلجــــــــــــــــراءات وتــــعــــزيــــز اإلنــ
وثابتة  مــقــتــرحــة  بـــرؤى  والـــخـــروج 
نـــحـــو تـــطـــويـــر الـــعـــمـــل الــشــمــولــي 
ــن الـــوظـــائـــف  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ بـــخـــلـــق الــ
وإدخال  جديدة  تخصصات  وخلق 
تأتي  والتي  الزراعية  التكنولوجيا 
بتطوير  قدًما  الدفع  في  لتساهم 

القطاع.
االستفادة  باإلمكان  أنه  وذكــر 
والتي  الــمــبــادرات  مــن  العديد  مــن 
من بينها المبادرة الوطنية لتنمية 
تــكــامــل  وأن  الــــــزراعــــــي،  الـــقـــطـــاع 
الجهود سيسهم في االرتقاء بهذا 
ــذي يــأتــي في  الــقــطــاع الــمــهــم، والــ
وقت بحاجة إلى التطوير والزيادة 
إلى  الوصول  أجل  اإلنتاج من  في 
الــذاتــي وتقليل  مــرحــلــة االكــتــفــاء 

عمليات االستيراد.

الأم��ن  منظوم��ة  تعزي��ز  �ش��رورة  ال�ش��لوم:  النائ��ب 

الذات��ي الكتف��اء  مرحل��ة  اإل��ى  لل���و�شول  الغ���ذائي 

} اأحمد ال�سلوم.

��سط اإجراءات �سحية �اأكاديمية م�سددة

بدء الدرا�شة في مركز نا�شر للتاأهيل والتدريب المهني

} انتظام طالب المركز وسط اجراءات صحية مشددة.
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وزي�ر الخ�رجي�ة ي�ص��رك في ور�ص�ة »مب��درة الح�وار ب�ص��أن ال�صواريخ«

وأعـــرب وزيـــر الــعــدل عــن بالغ 
التمويل  لبيت  والــتــقــديــر  الــشــكــر 
الــكــويــتــي عــلــى مــســانــدتــه ودعــمــه 
هذا المشروع اإلنساني والخيري، 
والـــــذي قـــدم مـــن خــالــه نــمــوذًجــا 
في  االجتماعي  التكافل  في  بــارًزا 
إطـــــار الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
والــمــســاهــمــة فـــي تــنــمــيــة وتــطــويــر 

العمل الخيري المؤسسي.
ــة صــنــدوق  ــار إلـــى أن رؤيــ ــ وأشـ
حول  تتمحور  والــصــدقــات  الــزكــاة 
اإلسهام الفّعال في تعزيز التكافل 
االجـــتـــمـــاعـــي والــــعــــمــــل الـــخـــيـــري 
ــا يــنــعــكــس أثــــره  ــمـ الـــمـــؤســـســـي، بـ
وخــصــوًصــا  المجتمع  خــدمــة  فــي 
الــمــلــّحــة،  المجتمعية  الــحــاجــات 
ــالـــة الــتــوعــيــة بــأهــمــيــة  ــامـــًا رسـ حـ
وتنمية  شــرعــيــة،  كفريضة  الــزكــاة 
مـــصـــادرهـــا، وتــطــويــر آلـــيـــات جمع 
ــات  ــ ــدقــ ــ ــصــ ــ وصــــــــــــرف الــــــــزكــــــــاة والــ
لـــلـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن، وفـــــقـــــًا لـــأســـس 
ــة مــــن أجـــل  ــيــ ــابــ ــرقــ ــة والــ ــيـ الـــشـــرعـ
ــول إلـــــى أعـــلـــى مــســتــويــات  ــ ــوصـ ــ الـ
إلى  والمصداقية، الفتًا  الشفافية 
أن هذه البادرة المجتمعية ُتجسد 
الــحــضــاريــة للدين  الــمــعــالــم  أحـــد 
اإلســـامـــي، ومـــا يــتــمــتــع بـــه شعب 

الــبــحــريــن مــن ســعــي دائــــم للخير 
ــان، داعــيــًا إلـــى مــزيــد من  واإلحـــسـ
لــارتــقــاء بعمل وخــدمــات  الــدعــم 
صندوق الزكاة والصدقات؛ ليؤدي 
فــي  والـــتـــنـــمـــوي  الـــتـــكـــافـــلـــي  دوره 

المجتمع.
ــاق ذاتـــــــــه كــشــف  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
صاح حيدر رئيس صندوق الزكاة 
ــــرف الــدفــعــة  ــأن صـ ــ والــــصــــدقــــات بـ
ــاوز الــمــلــيــون  ــجـ الــثــالــثــة بــمــبــلــغ تـ
الدفعة  وهــو  ديــنــار،  ألــف  وستمائة 
ــبـــر عــلــى اإلطـــــاق فـــي تــاريــخ  األكـ
بــدعــم كبير من  يــأتــي  الــصــنــدوق، 
ــن  ــل الـــكـــويـــتـــي، ومـ ــويـ ــمـ ــتـ ــيـــت الـ بـ
أصـــحـــاب األيـــــــادي الــبــيــضــاء من 
الــبــنــوك والـــشـــركـــات والــمــؤســســات 
ــوزارة في  ــ واألفـــــراد، وقـــد أعــلــنــت الـ
وقــت ســابــق صــرف دفعتين ضمن 
المشروع لهذا العام ليبلغ إجمالي 
مايين  ثاثة  المصروفة  المبالغ 

وخمسمائة ألف دينار.
من  االستفادة  معايير  وحــول 
مشروع »سهم الغارمين«، أفاد بأنه 
المعايير,  من  عــدد  استحداث  تم 
للمبلغ  أعلى  تم تحديد سقف  إذ 
الــمــســدد لــصــالــح الــمــســتــفــيــد من 
وأن  فقط،  واحـــدة  لمرة  المشروع 

يـــكـــون الــمــديــن شــخــصــًا طــبــيــعــيــًا 
ولــيــس اعــتــبــاريــًا مــمــن ثــبــت عليه 
جــار،  تنفيذ  ملف  بموجب  الــديــن 
مع ثبوت إعساره عن السداد وفقًا 
على  الدالة  المقدمة  للمستندات 
تكون  أن  على  المعيشية،  ظــروفــه 
ــادة لــأكــبــر  ــفـ ــتـ ــة فـــي االسـ ــويــ األولــ
سنًا مع مراعاة الظروف الخاصة 
ومن  الهمم  ذوي  وكذلك  للنساء، 
يــعــانــون مــن مــرض عــضــال، وذلــك 
بـــهـــدف رفـــــع إجــــــــــراءات الــتــنــفــيــذ 
أال  على  مواجهتهم،  في  الجبرية 
المستفيد  ضـــد  ــدر  صــ قـــد  يـــكـــون 
ــة فـــي جــريــمــة تمس  ــاإلدانـ حــكــم بـ
الشرف واألمانة، ما لم يكن قد رد 
إليه اعتباره أو لم يتكرر منه ذلك 

الفعل مؤخرًا بعد صاح حاله.
إلــــى أن فــريــق  وأشــــــار صــــاح 
ــعــــمــــل الـــمـــعـــنـــي أنــــجــــز دراســـــــة  الــ
من  للمشروع  المرشحة  الــحــاالت 
المتوافرة  البيانات  قــاعــدة  خــال 
ــا بـــــــإدارة الــتــنــفــيــذ بـــــوزارة  تــلــقــائــًي
ــة  ــيــ ـــامــ الــــــعــــــدل والــــــــشــــــــؤون اإلسـ
للمعايير  وفــقــًا  وذلـــك  واألوقـــــاف، 
الـــمـــعـــتـــمـــدة مـــســـبـــقـــا والـــتـــحـــقـــق 
ــات  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ مــــــن مــــــــدى تــــــوافــــــر اشـ
الجانب  مــن  لــلــزكــاة  استحقاقهم 

الشرعي، فضًا عن التدقيق على 
المستندات والمتطلبات المقدمة 
منهم وإعداد التقارير الازمة في 

هذا الشأن.
المشروع  نتائج  مــن  إن  وقـــال 
مــنــذ انـــطـــاق نــســخــتــه الــخــامــســة 
تسديد  فــي  مساهمته  الــعــام  هــذا 
ومعسرة صادرة  793 معسرا  ديــون 
قــضــائــيــة بسبب  أحـــكـــام  بــحــقــهــم 
ــد عــــجــــزوا عــن  ــ مـــديـــونـــيـــاتـــهـــم وقــ
يقارب  ما  بموجب  وذلك  سدادها، 
2100 ملف تنفيذ، وبإجمالي مبلغ 
وخمسمائة  مــايــيــن  ثــاثــة  قــــدره 

ألف دينار.
وفي السياق ذاته كشف رئيس 
ــنـــدوق الـــزكـــاة والـــصـــدقـــات عن  صـ
مــســتــجــدات قــيــام الــصــنــدوق بــدور 
الدائنين  مــن  عـــدد  مــع  الــوســاطــة 
فـــي تخفيض  الــمــســاهــمــة  بــهــدف 
المعسرين  الــديــون على عــدد مــن 
الغارمين،  مــشــروع سهم  إطــار  فــي 
من  أكثر  إسقاط  عنها  نتج  والتي 

مليون دينار منذ انطاق الحملة 
إضافة  مــا شكل  وهــو  السنة،  هــذه 
جــــديــــدة ومـــهـــمـــة فــــي دعـــــم ســهــم 

الغارمين.
ــــدر الـــــــدور  ــيـ ــ وأكـــــــــد صـــــــاح حـ
الــــــــبــــــــارز لــــلــــداعــــمــــيــــن لـــلـــحـــمـــلـــة 
ــيـــن  ــنـ الـــدائـ أو  الـــمـــتـــبـــرعـــيـــن  ــن  ــ مـ
ــنـــدوق في  الــمــتــعــاونــيــن مـــع الـــصـ
ــيــــض مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم عـــن  ــفــ تــــخــ
المعسرين، مشيًرا إلى أن صندوق 
الــــزكــــاة والــــصــــدقــــات مــســتــمــر فــي 
صرف سهم الغارمين على دفعات 
جديدة، وذلك بناًء على الضوابط 
الــمــقــررة فــي هــذا الــشــأن، كما أنه 
لهذا  التبرعات  تلقي  في  مستمر 
المشروع والمشاريع األخرى التي 
القنوات  عبر  الــصــنــدوق  ينظمها 

المخصصة لها.
أكــــد صــــاح أن صــنــدوق  كــمــا 
ــاة والـــصـــدقـــات يــســيــر ســيــرًا  ــزكــ الــ
ــًا نـــحـــو تـــطـــويـــر الـــبـــرامـــج  ــثـ ــيـ ــثـ حـ
واآلليات، ويسعى سعيًا جادًا لوضع 
إلدارة  الــازمــة  واألســـس  األنظمة 
العمل الخيري بمزيد من الجودة 
واإلتقان. ولقد استطاع الصندوق 
-بفضل اهلل تعالى- ترسيخ مفهوم 
ودورهــا  والصدقات  الــزكــاة  فاعلية 
على  التنموي  المجال  في  المهم 
والعمل  والمجتمع،  الفرد  صعيد 
على إحياء هذه الفريضة تطبيًقا 
وممارسة لتستفيد منها الشرائح 
المستحقة على اختافها، وشمل 
بخدماته شريحة كبيرة من األسر 

المحتاجة.
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باستمرار صندوق  آل خليفة  بن علي  الشيخ خالد  واألوقــاف  والشؤون اإلسامية  العدل  وزير  صرح 
الزكاة والصدقات في صرف دفعات مشروع سهم الغارمين في نسخته الخامسة والذي انطلق نهاية فبراير 
من العام الحالي، وتجاوزت المبالغ المتبرع بها الثاثة مايين وخمسمائة ألف دينار حتى تاريخه، مثمنًا 
في هذا اإلطار الدعم الكبير والسخي الذي قدمه بيت التمويل الكويتي، كما أشاد بدعم المتبرعين من 

البنوك والشركات والمؤسسات واألفراد.

} وزير العدل.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس 
المجلس األعلى للصحة  برئيس 
ــفــــوضــــي  ــلـــــس مــ ــ ــــجـ وأعـــــــــضـــــــــاء مـ
الـــمـــؤســـســـة  الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
ــن خـــالـــص  ــ ــًا عـ ــربــ ــعــ اإلنــــــســــــان، مــ
الـــتـــهـــانـــي عـــلـــى الـــثـــقـــة الــمــلــكــيــة 
السامية وصدور التكليف السامي 
مـــــن حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــالـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
المفدى،  البحرين  مملكة  ملك 
أعــضــاء  بتعيين  الــمــلــكــي  واألمــــر 
بالمؤسسة  الــمــفــوضــيــن  مجلس 
الوطنية لحقوق اإلنسان، متمنيًا 
والــنــجــاح في  الــتــوفــيــق  لــهــم دوام 
تــــطــــور الـــمـــؤســـســـة الــــتــــي تــمــثــل 
المشروع  ــد  روافـ مــن  مهمًا  رافــــدًا 

اإلصاحي لجالة الملك.
ــيــــخ مـــحـــمـــد بــن  وأكـــــــــد الــــشــ
مــمــلــكــة  أن  خــلــيــفــة  آل  ــبــــداهلل  عــ
الــبــحــريــن تــولــي اهــتــمــامــًا كــبــيــرًا 
الحق  سيما  ال  اإلنــســان،  بحقوق 
فــــي الـــصـــحـــة الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــه 
فــــي دســــتــــور مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
وتــحــرص عــلــى تــوفــيــر الــخــدمــات 
تمييز  دون  لــلــجــمــيــع  الــصــحــيــة 
العالمية  الــمــعــايــيــر  أعــلــى  ووفــــق 
ــأن، وتـــجـــلـــى ذلـــك  ــ ــشـ ــ ــي هـــــذا الـ فــ
خال تعامل المملكة مع جائحة 
كـــــورونـــــا، حـــيـــث وفــــــرت الــمــمــلــكــة 

المتكاملة  الــصــحــيــة  الــخــدمــات 
من فحص وعاج وتطعيم ورعاية 
للجميع  ومتاحة  مجانية  طبية 
تواصل  كما  الــمــســاواة،  قــدم  على 
مملكة البحرين جهودها الكبيرة 
عبر  الــفــيــروس  انتشار  مــن  للحد 
اإلجـــراءات  كافة  تعزيز  مضاعفة 
االحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
المتخذة الرامية لتحقيق صحة 

وسامة الجميع.
وثــــــمــــــن رئــــــيــــــس الـــمـــجـــلـــس 
األعلى للصحة الدعم المتواصل 
الجالة  لدن حضرة صاحب  من 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عــاهــل الــبــاد الــمــفــدى، وصــاحــب 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الصحي  للقطاع  الـــوزراء  مجلس 
المملكة  تـــجـــاوز  فـــي  أســهــم  مــمــا 
ــة  لــــلــــظــــروف الـــصـــحـــيـــة الـــحـــرجـ

المرتبطة بالجائحة.
ــاء اســـتـــعـــرض  ــقــ ــلــ وخــــــــال الــ
الــجــانــبــان ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون، 
المرحلة  خــال  التنسيق  وزيــــادة 
بالملفات  يتعلق  فيما  المقبلة 
الــــمــــشــــتــــرك  االهـــــــتـــــــمـــــــام  ذات 
والــمــواضــيــع الــمــتــعــلــقــة بــحــقــوق 
ــان خـــصـــوصـــًا الــمــرتــبــطــة  ــ ــسـ ــ اإلنـ
بـــالـــحـــق فــــي الـــصـــحـــة بـــمـــا يــلــبــي 

المشتركة،  واألهـــداف  التطلعات 
كــمــا نــاقــش الــطــرفــان كــافــة أوجــه 
ــتـــعـــاون الــمــســتــقــبــلــيــة، كــمــا تم  الـ
ــة  ــافـ ــكـ ــهــــب بـ تــــقــــديــــم شــــــــرح مــــســ
وفد  مــن  المقدمة  االســتــفــســارات 

المؤسسة.
ــد أشــــــاد الـــمـــهـــنـــدس عــلــي  ــ وقـ
خال  المؤسسة  رئــيــس  الــــدرازي 
التي  الكبيرة  بــاإلنــجــازات  اللقاء 
الــبــحــريــن عــلــى صعيد  حــقــقــتــهــا 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة، وكـــذلـــك 
ــي مــواجــهــة  تــعــامــلــهــا الـــمـــبـــكـــر فــ
جـــــائـــــحـــــة كـــــــــورونـــــــــا مـــــــن خـــــال 
ــانــــة بـــأفـــضـــل الـــخـــبـــرات  ــعــ ــتــ االســ
الوطنية ومبادرتها بتشكيل فريق 
وطــنــي مــتــمــيــز أخـــذ عــلــى عاتقه 
وقــيــادة  الوطنية  الجهود  تنسيق 
كافة المبادرات الداعمة للتصدي 
الــذي  لــهــذه الجائحة وهــو األمـــر 
تــقــديــر واســتــحــســان منظمة  نـــال 
الصحة العالمية والكثير من دول 

العالم.
ــــرب الــــــدرازي ونــيــابــة عن  وأعـ
ــافــــة مــنــتــســبــي الـــمـــؤســـســـة عــن  كــ
للفريق  واالمتنان  الشكر  خالص 
ــي الــــطــــبــــي ولـــمـــخـــتـــلـــف  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
الـــــــــوزارات والـــهـــيـــئـــات الــحــكــومــيــة 
العاملة  الوطنية  الكوادر  وكذلك 
الــصــفــوف األمــامــيــة وجميع  فــي 
والمتطوعين  الـــدولـــة  مــؤســســات 
العطاء  أروع صــور  قــدمــوا  الــذيــن 
اإلنسانية  والــخــدمــة  واإلخــــاص 
الــتــي مــن شــأنــهــا تــعــزيــز وحــمــايــة 
تحقيق  أجــل  من  اإلنسان  حقوق 
للحد من  ُرســمــت  التي  األهـــداف 
والتصدي  الفيروس  هــذا  انتشار 

له والعمل على القضاء عليه.
وأكــــــد رئـــيـــس الـــمـــؤســـســـة أن 
الــمــمــلــكــة نـــجـــحـــت فــــي اإليــــفــــاء 
آليات  ونصوص  متطلبات  بكافة 
ـــان عـــلـــى الــصــعــيــد  ـــسـ ــقـــوق اإلنـ حـ
اآلليات  ســواء  الصحة،  في  الحق 
الوطني  العمل  كميثاق  الوطنية 
كفل  الـــذي  البحريني  والــدســتــور 
فـــي الـــمـــادة رقــــم )8( مــنــه الــحــق 
الفقرة  نصت  حيث  الصحة،  فــي 
مــواطــن  »لــكــل  أن:  عــلــى  منها  )أ( 
ــة الــصــحــيــة،  ــايــ ــرعــ الــــحــــق فــــي الــ
العامة،  بالصحة  الــدولــة  وتعنى 
والعاج...  الوقاية  وسائل  وتكفل 
سيما  وال  الــدولــيــة  اآللــيــات  أو   ،»
تــلــك الــمــعــنــيــة بــحــمــايــة وتــعــزيــز 
الــحــق فــي الــصــحــة، والــــذي يأتي 
ــد الــــدولــــي  ــهـ ــعـ فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـ
الـــخـــاص بــالــحــقــوق االقــتــصــاديــة 
واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والـــذي 
انــضــمــت الـــيـــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لسنة   )10( رقم  القانون  بموجب 
الـــوطـــنـــيـــة  والـــتـــشـــريـــعـــات   2007

والمواثيق الدولية ذات الصلة.

خليفة،  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الشيخ  طبيب  الــفــريــق  اجتمع   
الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  رئــيــس  األعــلــى للصحة  الــمــجــلــس  رئــيــس 
أحمد  علي  المهندس  مــع  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا  لــفــيــروس  للتصدي 
الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وعدد من أعضاء 

مجلس المفوضين.

} المهندس علي الدرازي.} الشيخ محمد بن عبداهلل.

شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أمس 
بشأن  الحوار  »مبادرة  ورشــة عمل  في  2021م،  5 سبتمبر  الموافق  األحــد 
الصواريخ«، وذلك بتنظيم من المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية، 
وبحضور عدد من كبار المسؤولين، وبمشاركة نخبة واسعة من الخبراء 
ألمانيا  جمهورية  خارجية  وزارة  من  وبدعم  والمتحدثين،  والمختصين 

االتحادية. 
والمناقشة  الــدولــي  الــتــعــاون  تعزيز  إلــى  هــذه  العمل  ورشـــة  وتــهــدف 
الدولية، وتشجيع تبادل اآلراء على مستوى عاٍل بشأن تقنيات الصواريخ 
اتجاهات  معالجة  إلى  إضافة  الصلة،  ذات  العالمي  األمــن  وديناميكيات 

تكنولوجيا الصواريخ وانعكاساتها.

} مشاركة وزير الخارجية في الورشة.

»الأعلى لل�صحة« و»الوطنية لحقوق الإن�ص�ن« يبحث�ن تعزيز التع�ون الم�صترك
البحرين نجحت في توفير الرعاية ال�سحية ال�ساملة للجميع على قدم الم�ساواة وفق اأعلى المعايير العالمية

ــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة  ــرأس وزيــ تــ
أمـــس األحـــد،  بــن محمد عــلــي حــمــيــدان،  جميل 
وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة 
والـــتـــي تعقد  الــعــربــي،  الــعــمــل  لــمــؤتــمــر  ـــ )47(  الـ
فـــي جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة، وذلـــك 
خال الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر 2021، تحت 
رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 

جمهورية مصر العربية.
أطراف  ممثلي  البحرين  مملكة  وفد  ويضم 
اإلنتاج الثاثة، حيث تمثل وزارة العمل والتنمية 
االجــتــمــاعــيــة الـــجـــانـــب الـــحـــكـــومـــي، إلــــى جــانــب 
بحضور  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  ممثلي 
إدارة  ــنـــاحـــي، عـــضـــو مــجــلــس  ســـونـــيـــا مــحــمــد جـ
باإلضافة  الــعــمــل،  أصــحــاب  عــن  الــغــرفــة، كممثل 
إلى ممثلي االتحادات العمالية، بحضور يعقوب 
يوسف محمد، الرئيس التنفيذي لاتحاد الحر 
العام  االتحاد  البحرين، بمشاركة  لنقابات عمال 
عمال  عــن  كممثلين  الــبــحــريــن  عــمــال  لــنــقــابــات 

مملكة البحرين.
وتـــأتـــي مــشــاركــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي هــذا 
المؤتمر حرصًا على دعم العمل العربي المشترك 
وتعزيز  العمالية  المجاالت  في  التعاون  وتطوير 
اإلنتاج، فضًا  أطــراف  بين  الثاثي  الحوار  آفاق 
الناجحة  العمالية  الــتــجــارب  على  االطـــاع  عــن 
ــدول األعـــضـــاء، خــاصــة فــي هـــذه الــظــروف  فــي الــ
المبادرات  المتبادلة من  االستفادة  تتطلب  التي 
ــالــــذات مـــا يــتــعــلــق منها  والـــبـــرامـــج الــنــاجــحــة وبــ
الــعــربــيــة اآلثــــار السلبية  الــعــمــل  بــتــافــي أســــواق 
المشترك  التنسيق  دعــم  جــانــب  إلــى  للجائحة، 
للقضايا العمالية العربية في المحافل الدولية.

قضايا  مختلف  بمتابعة  المؤتمر  ويختص 
العمل العربي والتعاون المشترك في كافة شئون 
العمل واإلنتاج وسبل تطوير العاقات بين أطراف 
اإلنتاج الثاثة وتعزيز الحوار االجتماعي، عاوة 
العربية  العمل  وتوصيات  اتفاقيات  إصــدار  على 
ومتابعة اإلجراءات التي تتخذها الدول األعضاء 

للمصادقة عليها وتنفيذها.
ويــســتــعــرض الــمــؤتــمــر فـــي دورتــــــه الــحــالــيــة 
العربية،  الــعــمــل  لمنظمة  الــعــام  الــمــديــر  تــقــريــر 

ــال  ــمـ ــول »ريــــــــادة األعـ ــ ــز عـــلـــى الـــمـــطـــيـــري، حـ ــايـ فـ
ــع  والـــمـــشـــروعـــات الـــصـــغـــيـــرة«، حــيــث يـــتـــنـــاول واقـ
والتشريعية  االقتصادية  والبنى  األعــمــال  ريـــادة 
القطاع،  هذا  لدعم  العربية  الدول  أنشأتها  التي 
ــده الــمــعــوقــات الــتــي تـــواجـــه رواد  فــضــًا عـــن رصــ
المشروعات  واســتــقــرار  نمو  مــن  وتــحــد  األعــمــال 
جائحة  تأثير  مستعرضًا  والصغيرة،  المتوسطة 
بسبب  الصغيرة  المؤسسات  على  )كــيــوفــيــد-19( 
اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدول للحد 
المالية  الــقــرارات  وأثــر  المرض،  هــذا  انتشار  من 
إلنعاش  العربية  الــدول  حكومات  اتخذتها  التي 

االقتصاد واستمرار عمل هذه المؤسسات.
ويناقش المؤتمر خال فترة انعقاده العديد 
من الموضوعات المهمة، ومنها استعراض وثيقة 
»أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل«، والذي 
ــة تــغــيــيــر أنـــمـــاط الــعــمــل وأســلــوب  ــ يــتــضــمــن دراسـ
لاعتماد  نتيجة  الــعــامــلــة  الــقــوى  مــع  الــتــعــاقــد 
على المنصات اإللكترونية والتقنية الرقمية في 
انجاز المهام، حيث أشار التقرير إلى احتماالت 
المزيد من  لوظائفهم مما يضع  العمال  فقدان 
األعباء على الحكومات لتوفير وظائف بديلة أو 
وظائف  في  العمالة  إدمــاج  أنظمة لضمان  وضع 
ومــهــن جــديــدة بــعــد إعــــادة الــتــأهــيــل، إضــافــة إلــى 
لتوفير  األخضر  االقتصاد  »متطلبات  استعراض 
فــرص الــعــمــل«، وضــــرورة اهــتــمــام الـــدول العربية 
في  للبيئة  الصديقة  االقتصادية  واألنشطة  بــه، 
وارتفاع  التلوث  من  للحد  العالمي  التوجه  ظل 

درجات الحرارة.
وكـــان حــمــيــدان قــد تـــرأس مــســاء أمــس االول 
والخمسين  الـسابع  التنسيقي  االجتماع  السبت 
لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، والذي عقد على هامش أعمال المؤتمر، 
االهتمام  ذات  القضايا  مناقشة  خاله  تم  حيث 
الــمــشــتــرك والــمــســائــل الــمــطــروحــة عــلــى جـــدول 
العربي  الــعــمــل  لمؤتمر  الــحــالــيــة  ــدورة  الــ أعــمــال 
ــواقـــف خليجية  مـ ــاذ  اتـــخـ لـــاتـــفـــاق عــلــى  ــك  ــ وذلـ
مشتركة إزائها، فضًا عن بحث برامج ومشروعات 
العمل العربي المشتركة في المجاالت العمالية 

وتنمية الموارد البشرية.

} وزير العمل يترأس وفد المملكة.

حميدان يتراأ�س وفد البحرين في اأعم�ل موؤتمر العمل العربي ب�لق�هرة

وزير العمل ي�ستعر�ض مع نظرائه الخليجيين التن�سيق والتعاون العمالي

راشــد  بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور  استقبل 
الزياني وزير الخارجية، أمس، في مكتبه بمقر 
وزارة الخارجية، وفًدا من موظفي الكونجرس 
الرسمية  الــزيــارة  بمناسبة  وذلـــك  األمــريــكــي، 

التي يقوم بها الوفد لمملكة البحرين.
بوفد  الخارجية  وزيــر  رحب  اللقاء،  خال 
ــكـــي، مـــشـــيـــًدا بــالــعــاقــات  ــريـ الــكــونــجــرس األمـ
االستراتيجية  والشراكة  الوطيدة  التاريخية 
ــات  الــقــائــمــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــــواليــ
ــا تتميز  الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة الــصــديــقــة، ومـ
بــه مــن رســـوخ وتــمــيــز عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، 
انـــطـــاًقـــا مـــن حــــرص الــبــلــديــن واهــتــمــامــهــمــا 
الــمــســتــمــر بــالــمــضــي قـــدًمـــا بـــهـــذه الــعــاقــات 
المشتركة،  للمصالح  أرحــب خدمة  آفــاق  نحو 
مشيًرا إلى الدور البارز الذي تقوم به الواليات 
والسلم  األمــن  تعزيز  في  األمريكية  المتحدة 

واالستقرار في المنطقة والعالم. 

ــفـــي  ــوظـ مــــــن جــــانــــبــــهــــم، أعــــــــــرب وفــــــــد مـ
الكونجرس األمريكي عن اعتزازهم بلقاء وزير 
الذي  المتميز  المستوى  مثمنين  الخارجية، 
تشهده العاقات الثنائية الوثيقة التي تربط 
ــات الــمــتــحــدة  ــواليــ بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــ
متمنين  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي  األمــريــكــيــة 

لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار. 

تـــم خــــال الــلــقــاء تـــبـــادل وجـــهـــات الــنــظــر 
والدولية محل  اإلقليمية  القضايا  أبرز  حيال 
االهــتــمــام الــمــشــتــرك، وتـــطـــورات األوضــــاع في 

المنطقة.
بن  عبداهلل  الشيخ  السفير  اللقاء،  حضر 
علي بن خليفة آل خليفة رئيس قطاع شؤون 

األمريكتين بوزارة الخارجية. 

وزي�ر الخ�رجي�ة ي�ص�تقبل وف�دا م�ن موظف�ي الكونجر��س الأمريك�ي

} جانب من اللقاء.



جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

�صج هندي ذكي

أتـــطـــرق كــثــيــرا مــســتــنــكــرا االســـتـــعـــاء االجــتــمــاعــي والــعــرقــي 
وعائلته  بأصله  اإلنسان  يعتز  أن  في  بأس  والديني، فا  والطبقي 
وقبيلته ودينه، ولكن دون أن يحس أنه وبذلك االنتماء أفضل من 
هندي«  »تحسبني  عــبــارة  صــارت  العربي  العالم  عموم  وفــي  غــيــره، 
رائجة لنفي الغباء عن المتكلم )أذكر ذلك المعلق الرياضي خال 
مباراة كرة قدم كان منتخب باده طرفا فيها وكان الحكم هنديا، 
وفي لحظة ما هتف المعلق: أووو ضربة جزاء لصالح منتخبنا.. 
ثم استدرك: الحكم يقول ما فيها شــيء.. معقولة يا عالم؟ صج 
هندي، وكانت تلك آخر عبارة سمعها منه الناس- أي تم منعه من 

التعليق الرياضي(.
نفيا  الــكــثــيــريــن  أفــــواه  عــلــى  تــتــردد  عــبــارة  هـــنـــدي«،  »تحسبني 
للغباء، وليس مرد ذلك أن هؤالء يعتبرون الهنود أغبياء، بل نشأت 
العبارة وولدت من رحم السينما الهندية التي اشتهرت بالمبالغات 
لهوليوود،  الهندي  المقابل  وهي  فبوليوود  العقل،  تـحترم  التي ال 
مجتمعة  األوروبـــيـــة  ــدول  الـ تنتجه  مما  أكــثــر  أفــامــا  شهريا  تنتج 
البيض  في سنة كاملة، وأفــام كهذه البد وان تكون بطريقة سلق 
أو  الخليج  في منطقة  يعيشون  ومن  مهارة،  أي  إلى  تحتاج  أي ال 
الهنود  أن  يعرفون  الهند  تشهدها  التي  الهائلة  الطفرات  يتابعون 
أبعد ما يكونون عن الغباء، بل يمتازون بالشطارة التي تصل إلى 
حد الفهلوة في كثير من األحيان، بادعاء أن الواحد منهم »يارف 
والخياطة  والسباكة  الكهرباء  فنون  ويعرف  كله  بتاع  أي  شي«  كل 
والطبخ. وأقدم إليكم اليوم - نقا عن صحيفة هندستان تايمز- 
الكرة  مستوى  على  واالحــتــرام  بــاإلعــجــاب  جدير  لهندي  نموذجا 
األرضية، فقد أعلن الرجل عبر االنترنت عن بيع منزل فخم في 
نيودلهي يتألف من عشرات الغرف والصاالت والحدائق والنوافير 
ألف دوالر،  يزيد قليا على 800  له مبلغا  والنواعير، وطلب ثمنا 
بلهجة  باإلنجليزية  وقــال  أمريكي  مليونير  اإلعــان  على  فاطلع 
خليجية: صج هندي.. هذا بيت ال تقل قيمته عن خمسة مايين 
صاحبه  ينتبه  أن  قبل  لشرائه  الــفــوري  التحرك  من  والبــد  دوالر، 
باالتصال  األمريكاني  بادر  وهكذا  السعر!  ويرفع  العبيط  المغفل 
المطلوب  الثمن  ودفع  الملكية،  وعاين مستندات  العقار  بصاحب 
بالملكية موثقة  الخاصة  األوراق  واستلم  نقدا..  داون.. عدا  كاش 
على  ضحك  ألنــه  منتشيا  ســاعــات  بضع  وقضى  بـــارع،  محام  عند 
تـحرك  ثــم  الــفــاخــر.  بيته  قيمة  يــعــرف  ال  الـــذي  العبيط  الــهــنــدي 
البيت على الطبيعة توطئة إلعادة  في رتل من السيارات لمعاينة 
دوالر،  أربعة مايين  يفوق  فــوري  ربــح  لتحقيق  السوق  في  طرحه 
وعندما  أوقفوه،  الشرطة  رجــال  ولكن  البيت  من  االقتراب  وحــاول 
عاندهم شهروا الساح في وجهه، فحسب أنهم يتفهلوون للحصول 
للبيت  الجديد  المالك  مــن  لــلــرشــوة(  الــدلــع  )اســم  بقشيش  على 
الفخم، ومد يده إليهم بحفنة من الدوالرات ولكنه فوجئ بغضبهم 
وتهديدهم له باالعتقال بل والضرب إذا لم يبتعد عن البيت. هنا 
من  يمنعه  مــن  هــنــاك  أن  وأبلغهم  النجدة  بشرطة  الــرجــل  اتــصــل 
دخول بيته، فهرعت الشرطة إلى حيث كان يقف وبعد سين وجيم، 
كاد الرجل يفقد عقله ألن رجال شرطة النجدة طفقوا يضحكون، 
ثم اقتادوه مخفورا إلى مركزهم، والحظ الرجل أن الشرطة تعامله 
كمعتوه فأخرج من جيبه األوراق التي تثبت ملكيته للبيت وسندات 
الشراء وتسجيل العقار، فما زاد ذلك ضحكات الشرطة إال ارتفاعا 

وصخبا.
األمريكاني  اشتراه  الــذي  البيت  كان  فقد  عليكم  أطيل  كي ال 
الشاطر هو مقر رئيس الوزراء الهندي، وأدرك المليونير األمريكي 
القاهرة.  الترام في  اشترى  الذي  الصعيدي  التاريخ كما  انه دخل 
واألمــريــكــان اعــتــادوا الضحك على الشعوب ومــن ثــم فــإن كــل من 
آخر  أتذكرون  والتقدير..  الثناء  يستحق  األمريكان  على  يضحك 
بجاحات األمريكان؟ أعني القانون الذي أصدروه بمحاكمة الدول 
المصدرة للبترول من أعضاء أوبيك إذا ارتفع سعر البترول، يعني 
بتهمة  نيجيريا  باعتقال  أمــر  شاكلة: صــدور  مــن  أخــبــارا  نقرأ  قــد 
خــفــض إنــتــاجــهــا مــن الــنــفــط ألن ذلـــك أدى إلـــى ارتــفــاع أســعــاره.. 
دام  احتجاز  بعد  الجغرافي  عنوانها  بضمان  فنزويا  عن  اإلفــراج 
قطاع  عــمــال  نتيجة إلضـــراب  النفط  أســعــار  ارتــفــاع  بسبب  شــهــرا 
الحبس  السلعة..  تلك  من  المعروض  قلة  في  تسبب  مما  النفط 
تطبيق  وكــمــان  نفطها،  سعر  لــرفــع  بــرونــاي  لسلطنة  االحــتــيــاطــي 
ــوزراء أنـــت صج  ــ ــذي بـــاع بــيــت رئــيــس الـ الــشــريــعــة!! ويـــا صــاحــبــي الـ

هندي.. يعني ذكي ... برافو.

بنت  ها  الشيخة  اجتمعت 
مــحــمــد آل خــلــيــفــة مـــديـــر عــام 
الثقافة والفنون بهيئة البحرين 
للثقافة واآلثار صباح أمس، في 
مــقــر الــهــيــئــة، بــأعــضــاء مجلس 
للسينما  الــبــحــريــن  نـــادي  إدارة 
 ،2022-2021 االنتخابية  للدورة 
حــيــث تــرأســهــم الــمــخــرج بــّســام 
اإلدارة،  مجلس  رئيس  الـــذوادي 
اللقاء  خال  الطرفان  وتباحث 
ــن أجـــــل دعـــم  ســـبـــل الـــتـــعـــاون مــ
العمل السينمائي في البحرين.
وفـــي بـــدايـــة الــلــقــاء، رحــبــت 
الــشــيــخــة هـــا بــنــت مــحــمــد آل 
لنادي  الجدد  باألعضاء  خليفة 
الـــبـــحـــريـــن لــلــســيــنــمــا، مـــشـــّددة 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــكــثــيــف الــجــهــود 
بالحراك  االرتــقــاء  إلــى  الرامية 

الثقافي والسينمائي في مملكة 
البحرين وتوفير البيئة الداعمة 
للنهوض بالعمل السينمائي في 

الباد.
ــــال الـــلـــقـــاء اســتــعــرض  وخــ
للسينما  البحرين  نادي  أعضاء 
ــج عــــمــــل الـــــــنـــــــادي ومــــا  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
يــتــضــمــنــه مـــن بـــرامـــج إعــامــيــة 
للعامين  واجتماعية  وتدريبية 
هيئة  دور  مــؤكــديــن  الــقــادمــيــن، 
الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة واآلثـــــار في 
جهود  ودعـــم  الــنــادي  دور  تعزيز 
أعـــضـــائـــه. كــمــا أهــــدى الــمــخــرج 
ــام الـــــــــذوادي الــشــيــخــة هــا  ــّســ بــ
بــنــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة كــتــابــه 

»السينما كما عرفتها«.
ومن جانبها عبرت الشيخة 
عن  خليفة  آل  بنت محمد  ها 

الــدائــم  الثقافة  هيئة  اســتــعــداد 
ــادي الــبــحــريــن  ــ لــلــتــواصــل مـــع نـ
لعاقات  يــؤســس  بــمــا  للسينما 
ــاون مــشــتــرك بين  ــعــ تــنــســيــق وتــ
ــيـــن لــتــمــكــيــن صــنــاعــة  ــبـ ــانـ الـــجـ
السينما في البحرين من إثراء 

الحراك الثقافي.

نتذوق  »هيا  اإليطالي  الطعام  مهرجان  هايبرماركت  لولو  افتتح 
اإليــطــالــي« بــفــرع مــجــمــع األتـــريـــوم فــي ســــار، وذلــــك بــحــضــور سفيرة 
جمهورية إيطاليا في مملكة البحرين، باوال أمادي ومدير مجموعة 
لولو، جوزير روباواال، والذي أقيم بالتعاون مع وكالة التجارة اإليطالية 
في  اإليطالية  السفارة  فــي  التجاري  الترويج  لقسم  التابعة   )ITA(

البحرين.
يحتفل الــمــهــرجــان بــجــودة الــطــعــم اإليــطــالــي الــلــذيــذ والــفــوائــد 
الصحية للنظام الغذائي المتوسطي، والذي يستمر حتى 11 سبتمبر 

 .2021
لطهي  المميز  التجريبي  الــعــرض  افتتاح  المهرجان  شهد  كما 
الــمــأكــوالت اإليــطــالــيــة بــالــتــعــاون مــع مــســتــشــارة الــطــعــام والــطــاهــيــة 
المعروفة،  المطاعم  أحــد  تمتلك  والتي  ماسيتي،  ســوزري  الشهيرة، 
للعامة  الساكسفون عبر حفل موسيقي وعــرض  وذلــك وســط عــزف 
التجارية اإليطالية الشهيرة، والتي تقدم سيارات بعجلتين مصممة 

ومصنوعة في إيطاليا.
وتــتــضــمــن أقــســام الــتــرويــج لــلــمــهــرجــان مــجــمــوعــة مــن الــمــكــونــات 
الغذائية اإليطالية ذات الجودة العالية بما فيها الفواكه والخضراوات 
الطازجة والجبن وزيت الزيتون وصلصات المعكرونة والزيوت الخاصة 
والطماطم  البلسمك  كخل  السلطة  توابل  جانب  إلــى  الكمأة،  كزيت 

والحلويات  كـــاألرز  اإليطالية  المنتجات  أفــضــل  عــن  فضا  المعبأة، 
والمعكرونة والقهوة.

ولمحبي الحلويات، سيتوافر الكعك اإليطالي اللذيذ والشوكوالته 
اإليطالية والماكرون ومربى الفاكهة والفطائر المغطاة بالسكر لعدد 
كما  بأسعار خاصة.  وذلك  اإليطالي،  والتفاح  الشهيرة  العامات  من 
الزيتون  البلسمك وزيت  المطبخ اإليطالي مثل خل  يقدم أساسيات 
والمعكرونة العضوية والجبن عالي الجودة وصلصة الباستا الجاهزة 

-البيستو.
لولو  بين  تــعــاون  هــو  »الــمــهــرجــان  أن  اإليطالية  السفيرة  وذكـــرت 
هايبرماركت ووكالة التجارة اإليطالية في البحرين. يسعدنا الترويج 
للمنتجات والعامات اإليطالية عبر سلسلة فعاليات التذوق. مشاركة 
السفارة في كل الفعاليات الترويجية المتعلقة تبين مدى أهمية هذه 

المبادرة بالنسبة إلينا«.
وأضافت »المهرجان يسعى إلى توطيد عاقتنا المتميزة مع لولو 
وأصيلة  جديدة  إيطالية  منتجات  وتقديم  ناحية،  من  هايبرماركت 
للعوائل البحرينية الكتشافها وتذوقها من ناحية أخرى. كما يسعدنا 
الذي  اإليطالي  المنتج  على  المحلي  المجتمع  إقبال  مدى  نرى  أن 
وصل حديثا بتنوعه وجودته، ونامل أن يتواصل هذا التعاون مع لولو 

بشكل أفضل خال المستقبل«.

وقال مدير مجموعة لولو، السيد جوزير روباواال »إن أسبوع لولو 
اإليطالي يتميز بشعبيته في المعتاد، ويسعدنا أن نعرض أفضل ما 
اللذيذة  اإليطالية  المكونات  تضم  والتي  أقسامنا،  في  إيطاليا  في 

بأسعار مدهشة«.

م���دي���ر ع����ام »ال���ث���ق���اف���ة« ت����ؤك���د دع��م 

ال��ع��م��ل ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة

مبادرة داعمة جلهود الفريق الوطني

�سقيقتان تبتكران جهاًزا للتباعد االجتماعي وتطمحان اإلى اعتماده وطنيًّا
ابـــــــــتـــــــــكـــــــــرت الــــــطــــــالــــــبــــــتــــــان 
الـــشـــقـــيـــقـــتـــان فــــاطــــمــــة ومــــريــــم 
ــزالق  ــ ــة الـ الــشــيــبــانــي مــــن مــــدرســ
ــة اإلعـــــداديـــــة لــلــبــنــات  ــيـ ــدائـ ــتـ االبـ
التباعد  لتحقيق  )ســالــم(  جــهــاز 
االجتماعي، والذي يقوم بتحديد 
ويصدر  الــازمــة،  التباعد  مسافة 
ليناسب  للتنبيه،  ووميًضا  صوًتا 
جــمــيــع الـــفـــئـــات، بــمــن فــيــهــم ذوو 

العزيمة.
ــبـــتـــكـــرتـــان إلـــى  ــح الـــمـ ــمـ وتـــطـ
ــا  ــ ــّيً ــنــ اعــــتــــمــــاد مــــشــــروعــــهــــمــــا وطــ
ــه  ــنـ ــد مـ ــيــ ــفــ ــتــ ــســ ــيــ ــه لــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وتـ
الــــمــــواطــــنــــون والــــمــــقــــيــــمــــون فــي 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــغــالــيــة. وقــد 
ــازت الــطــالــبــتــان بــهــذا الــمــشــروع  فـ
ــحــــث الـــعـــلـــمـــي  ــبــ ــقـــى الــ ــتـ ــلـ ــي مـ ــ فــ
العاشر الذي نظمته وزارة التربية 
والتعليم، ضمن برنامجها للبحث 
ملتقيات  يتضمن  الــذي  العلمي 
الطلبة  لتشجيع  نوعية  وأنشطة 

على االبتكار واإلبــداع واالحتفاء 
بهم وتكريمهم.

الــمــدرســة  دور  مــريــم  وأكـــــدت 
ومشاركتها  موهبتها  تنمية  فــي 
ــات الــــداخــــلــــيــــة  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ـــي الـ ـــ فـ
بقدرتها  منها  إيماًنا  والخارجية، 
ــال الــبــرمــجــة  ــة فــــي مــــجــ ــيـ ــالـ ــعـ الـ
الــرقــمــيــة والــتــعــامــل مــع األجــهــزة 
اإللكترونية، مشيرًة إلى أن ابتكار 

جهاز سالم ليس من شأنه تحقيق 
وإنما  فقط،  االجتماعي  التباعد 
أدواًرا  لـــه  لــتــكــون  بــرمــجــتــه  تــمــت 
ووظــــائــــف عــــديــــدة، حـــيـــث يــمــكــن 
ــال  ــفـ اســـتـــخـــدامـــه لــحــمــايــة األطـ
أثناء وجودهم خارج المنزل، كما 
أعمدة  على  الجهاز  وضــع  يمكن 
الخطرة  العمل  وأماكن  الكهرباء 
ـــاد الــــنــــاس  ــعـ الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب ابــــتــ

عـــن الــمــنــطــقــة ذاتـــهـــا، فــضــًا عن 
اســتــخــدامــه لــلــمــرضــى مـــن ذوي 
لتجنب  الــمــنــخــفــضــة،  الــمــنــاعــة 
إصــابــتــهــم بـــاألمـــراض الــمــعــديــة، 
التي  االســتــخــدامــات  مــن  وغيرها 
الجهاز  وبرمجة  توظيفها  يمكن 

عليها.
ــالــــت شــقــيــقــتــهــا فــاطــمــة:  وقــ
التفوق  ببرنامج  التحقت  »لــقــد 
وقد  ســنــوات،  ست  منذ  والموهبة 
التراكمية  الخبرات  من  استفدت 
باستمرار  وأشيد  اكتسبتها،  التي 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــبـــــرامـــــج الـــخـــاصـــة 
والموهوبين  المتفوقين  بالطلبة 
عن بعد، حيث حصل المتفوقون 
لخوض  والتشجيع  الــدعــم  على 
تــجــارب الــبــحــوث الــعــلــمــيــة، وكــان 
تميز  فــي  الكبير  الـــدور  للمدرسة 
الــمــتــابــعــة  مــشــروعــنــا، وال ســيــمــا 
الحثيثة من اختصاصية التفوق 

والموهبة غادة العباسي«.

»ل������ل������« ت��ح��ت��ف��ل ب���اأ����س���ب����ع ال���ط���ع���ام االإي���ط���ال���ي

} مدير عام الثقافة والفنون تستقبل مجلس إدارة نادي البحرين للسينما.

الصواري  مسرح  إدارة  مجلس  عقد 
ــة  حــديــثــا اجــتــمــاع تــوزيــع الــمــهــام اإلداريــ
ــدورة  ــلــ ــى األعـــــضـــــاء الــمــنــتــخــبــيــن لــ ــلـ عـ
المناصب  وجــاءت   ،2023-2021 الحالية 
على النحو اآلتي: حسين العريبي رئيسا 
الرئيس  نائب  الصفار  محمود  للمسرح، 
أمين  الــــدرازي  الــمــالــي، عيسى  واألمــيــن 
الــــســــر، مــحــمــد رضـــــــوان مــــســــؤول لــجــنــة 
ــؤون الــعــضــويــة،  ــ الــعــاقــات الــثــقــافــيــة وشـ
حسين الرفاعي مسؤول لجنة التشبيك 
والتدريب، محمد شاهين مدير مهرجان 
لــلــشــبــاب، وعيسى  الــمــســرحــي  الـــصـــواري 
ــنــــديــــد مـــــســـــؤول لـــجـــنـــة الـــثـــقـــافـــة  الــــصــ

واإلعام. 
ــواري قــــد عــقــد  ــ ــصــ ــ وكـــــــان مــــســــرح الــ
 31( الــثــاثــاء  يـــوم  الــعــمــومــيــة  جمعيته 
مناقشة  وتمت خالها   ،)2021 أغسطس 
ــالــــي لـــلـــدورة  الـــتـــقـــريـــريـــن األدبـــــــي والــــمــ

المنقضية.
رئيس مجلس  إلى جانب ذلك، قال 
العريبي:  حسين  الــصــواري  مسرح  إدارة 
»يسعى مجلس اإلدارة في دورته الحالية 
لــتــنــفــيــذ عــــدة أهـــــداف رئــيــســة يـــأتـــي في 
وإعداد جيل جديد  استقطاب  مقدمتها 
مـــن الــشــبــاب الـــمـــســـرحـــي«، مــوضــحــًا أن 
تنظيم  عــلــى  ســيــعــمــل  اإلدارة  »مــجــلــس 
باالعتماد  موسعة  مسرحية  عمل  ورشــة 
العالمية،  الــتــدريــب  مــراكــز  مناهج  على 
مهرجان  تنظيم  إعـــادة  فــي  سيسهم  كما 

الصواري للشباب بصيغته المحلية«. 
كما أشار العريبي إلى أنه من ضمن 
أهداف مجلس اإلدارة في دورته الحالية 
هــــو وضــــــع بــــرنــــامــــج مـــتـــكـــامـــل لــتــوثــيــق 
روزنامة  وإعــداد  الصواري،  تجربة مسرح 
متكاملة لكل أنشطة المسرح المقترحة 

على مدى الدورة اإلدارية. 

جمل�س اإدارة جديد مل�صرح ال�صواري.. العريبي:

ا�ستقطاب جيل �سبابي م�سرحي والتعاون مع مراكز تدريب عالمية
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عر�ض ومناق�شة اخلطة الزمنية لتنفيذها.. جلنة االمتحانات الوطنية:

 بحث امتحانات ال�شفني التا�شع والثاين ع�شر

بني  امل�شرتكة  التنفيذية  اللجنة  عقدت 

هيئة جودة التعليم والتدريب ووزارة الرتبية 

والتعليم اجتم�عه� الدوري عن ُبعد، ب�ش�أن تنفيذ 

وال�شف  الت��شع  لل�شف  الوطنية  االمتح�ن�ت 

�ش�هني  جواهر  الدكتورة  برئ��شة  ع�شر،  الث�ين 

امل�شحكي الرئي�س التنفيذي للهيئة، ومب�ش�ركة 

حممد  الدكتور  املدار�س  ل�شوؤون  الع�م  املدير 

 5 املوافق  االأحد  يوم  وذلك  جمعه،  مب�رك 

�شبتمرب 2021.

م�شتجدات  اآخر  لبحث  االجتم�ع  وي�أتي 

والث�ين  الت��شع  لل�شفني  الوطنية  االمتح�ن�ت 

لتنفيذه�،  الزمنية  اخلطة  ب�ش�أن  ع�شر 

جتريبي  ب�شكل  االمتح�ن�ت  لعقد  واال�شتعداد 

وفعلي، وقد مت عر�س ومن�ق�شة اخلطة الزمنية 

لتنفيذ االمتح�ن�ت الوطنية ومتطلب�ت جن�حه�، 

يف  الت��شع  ال�شف  يف  الطلبة  �شيمتحن  اإذ 

واللغة  العربية  اللغة  االأ�ش��شية  االأربع  املواد 

بينم�  والعلوم،  والري��شي�ت  االجنليزية 

املواد  يف  ع�شر  الث�ين  ال�شف  طلبة  �شيمتحن 

امل�شرتكة وعدد من املواد التخ�ش�شية.

ذلك  �شي�ق  يف  التنفيذي  الرئي�س  واأكدت 

الرتبية  ووزارة  الهيئة  بني  التع�ون  اأهمية 

وتك�تف  ك�فة،  املعنية  واجله�ت  والتعليم 

اجلهود الإعداد البنية التحتية لتنفيذ االمتح�ن�ت 

الوطنية من جتهيز النظ�م االإلكرتوين، وتطوير 

التنفيذ، وتطوير  متطلب�ت  مع  لتت�شق  االأنظمة 

متينة  ق�عدة  لت�أ�شي�س  التعليمية،  املنظومة 

االمتح�ن�ت  تلك  تنفيذ  عليه�  يقوم  وقوية 

وت�شهم يف رفع م�شتوى املخرج�ت، والو�شول 

اإىل االأهداف املن�شودة.

وقد عقد االجتم�ع بح�شور ممثلني عن هيئة 

وزارة  عن  وممثلني  والتدريب،  التعليم  جودة 

التعليم  تطوير  وجمل�س  والتعليم،  الرتبية 

التعليم  ملجل�س  الع�مة  واالأم�نة  والتدريب، 

الع�يل.

خالل اجتماع االأن�شاري برئي�ض الرعاية ال�شحية العاملية بال�شركة

ا�شتعرا�ض الت�شيري الذاتي مع �شركة »كي بي اإم جي«

االأن�ش�ري  حممد  اأحمد  الدكتور  اجتمع 

احلكومية  للم�شت�شفي�ت  التنفيذي  الرئي�س 

الع�ملية  جي(  اإم  بي  )كي  �شركة  فريق  مع 

 ،Anna Van Poucke الدكتورة  برئ��شة 

ب�ل�شركة،  الع�ملية  ال�شحية  الرع�ية  رئي�س 

برن�مج  تنفيذ  تطورات  ال�شتعرا�س  وذلك 

الت�شيري الذاتي للم�شت�شفي�ت احلكومية. 

من  عدد  الذي ح�شره  اللق�ء،  ومت خالل 

م�شوؤويل امل�شت�شفي�ت احلكومية، ا�شتعرا�س 

الذاتي  الت�شيري  برن�مج  م�شتجدات 

للم�شت�شفي�ت احلكومية ب�شكل ع�م، وجممع 

ومراحل  خ��س،  ب�شكل  الطبي  ال�شلم�نية 

تب�دل  اإىل  ب�الإ�ش�فة  امل�شروع،  يف  التقدم 

اخلربات يف عدد من املوا�شيع امل�شرتكة على 

ال�شعيد ال�شحي. 

واأ�ش�د د. االأن�ش�ري ب�جلهود التي بذله� 

فريق �شركة )كي بي اإم جي( الع�ملية يف دعم 

للم�شت�شفي�ت  الذاتي  الت�شيري  برن�مج  تنفيذ 

يقدمه�  التي  اخلربات  مثمًن�  احلكومية، 

الوجه  على  امل�شروع  تنفيذ  يف  واإ�شه�مه 

املعتمدة، مب�  الع�ملية  املع�يري  االأكمل ووفق 

تقدمي  �شعيد  على  املرجوة  االأهداف  يحقق 

خدم�ت �شحية متميزة ومتك�ملة وم�شتدامة. 

اخلدم�ت  اتف�قية  توقيع  م�شبًق�  اأنه مت  ُيذكر 

لل�شحة  االأعلى  املجل�س  بني  اال�شت�ش�رية 

و�شركة )كي بي اإم جي( الع�ملية.

احتاد جمعيات امل�شرحيني

 البحرينيني ي�شتعد النطالق موؤمتره االأول

ت�شتعد اللج�ن املنظمة ب�حت�د جمعي�ت 

موؤمتره�  النطالق  البحرينيني  امل�شرحيني 

عنوان  حتت  االأول،  البحريني  امل�شرحي 

وحتدي�ت  اإ�شك�الت  البحريني..  »امل�شرح 

من  الت��شع  يف  �شُيعقد  والذي  وتطلع�ت«، 

منه  ع�شر  احل�دي  وحتى  اجل�ري  �شبتمرب 

الثق�يف،  ك�نو  عبدالرحمن  مركز  بق�ع�ت 

والب�حثني  امل�شرحيني  من  نخبة  مب�ش�ركة 

يف ال�ش�أن امل�شرحي البحريني..

االحت�د،  رئي�س  احلمدان  يو�شف  وق�ل 

اإدارة  مع  التوا�شل  مت  اإنه  املوؤمتر،  رئي�س 

واالآث�ر  للثق�فة  البحرين  بهيئة  الثق�فة 

-الراعي الر�شمي للموؤمتر- ممثالً يف مديره� 

االأ�شت�ذة فرح مطر، ومت معهم الت�ش�ور يف 

التوا�شل  مت  كم�  للموؤمتر،  الع�م  الربن�مج 

مع الدكتورة مرمي اإبراهيم هجر�س اله�جري 

ب�ش�أن  الع�مة  لل�شحة  امل�ش�عد  الوكيل 

وا�شتالم  االحرتازية،  ال�شحية  االإجراءات 

املوافقة الإق�مة فع�لي�ت املوؤمتر.

اأن اللج�ن املنظمة قد  واأ�ش�ف احلمدان 

اأو�شكت على االنته�ء من اأعم�ل املوؤمتر، اإذ مت 

ح�شر امل�ش�ركني يف املوؤمتر، وموافقة مركز 

ك�نو الثق�يف على اإق�مة الفع�لية يف ق�ع�ته، 

واالعالم  العالق�ت  جلنة  قي�م  ج�نب  اإىل 

من  امل�ش�ندة  اللج�ن  بت�شكيل  ب�الحت�د 

امل�شرحية واجلمعية  الفرق  اأع�ش�ء  خمتلف 

�شع�ر  من  واالنته�ء  ب�الحت�د،  العمومية 

الفن�ن  وتنفيذه  بت�شميمه  ق�م  الذي  املوؤمتر 

حم�شن احل�يكي.

يف اأكرب حملة لتخفيف التكّد�ض مبباين ال�شكن امل�شرتك.. حمافظة العا�شمة:

تخفيف التكّد�ض يف املباين املخالفة لنحو 20 األف عامل

اأعلن ال�شيخ ه�ش�م بن عبدالرحمن اآل خليفة 

العمل  فرق  و�شول  الع��شمة  حم�فظ حم�فظة 

يف  العددية  الكث�فة  بتخفيف  املعنية  امليدانية 

مب�ين ال�شكن اجلم�عي امل�شرتك اإىل الهدف املحدد 

املب�ين  التكد�س يف  ت�شكيله�، وهو تخفيف  عند 

املخ�لفة و�شط املن�مة، بواقع اأكرث من 20 األف 

ع�مل، يف حملة ُتعد االأكرب من نوعه� يف مملكة 

البحرين، وذلك �شمن اجلهود الوطنية للحد من 

انت�ش�ر فريو�س كورون�.

ملح�فظ  امليدانية  الزي�رة  خالل  ذلك  ج�ء 

املن�مة،  يف  املر�شودة  املخ�لفة  املب�ين  اآخر  اإىل 

اجله�ت  يف  امل�شوؤولني  من  عدد  بح�شور 

احلكومية املعنية، اإذ بنينّ اأن احلملة اأتت تنفيًذا 

�ش�حب  برئ��شة  الوزراء  جمل�س  لتوجيه�ت 

اآل خليفة،  ال�شمو امللكي االأمري �شلم�ن بن حمد 

اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

ب��شتمرار مت�بعة تطبيق القوانني التي تعزز من 

اأفراد  �شالمة  يحفظ  مب�  العم�ل  م�ش�كن  تنظيم 

الفريق  املجتمع ك�فة، منوًه� بحر�س ومت�بعة 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول 

يف  اأ�شهمت  والتي  املبذولة،  للجهود  الداخلية 

و�شول احلملة اإىل االأهداف املرجوة.

واأ�ش�د املح�فظ بجهود فرق العمل امليدانية 

امل�شرتكة التي اأثمرت تخفيف التكد�س يف املب�ين 

م�  اأي  ع�مل،  األف  اأكرث من 20  بواقع  املخ�لفة 

عند  املحدد  الرئي�س  الهدف  من   %100 ن�شبته 

بلغت  قي��شية  فرتة  يف  وذلك  احلملة،  اإطالق 

295 يوم عمل، معرًب� عن �شكره وتقديره لكل 

ب�أم�نة  املتمثلة  احلملة،  يف  امل�ش�ركة  اجله�ت 

الع��شمة، ومديرية �شرطة حم�فظة الع��شمة، 

وهيئة الكهرب�ء وامل�ء، ووزارة ال�شحة.

وبنينّ ال�شيخ ه�ش�م بن عبدالرحمن اآل خليفة 

اأن فرق العمل امليدانية ا�شتط�عت تعديل اأو�ش�ع 

2880 مبنى والت�أكد من التزامه� ب�ال�شرتاط�ت 

موؤكًدا  وال�شالمة،  االأمن  ومع�يري  ال�شحية 

املب�ين  تفتي�س  موا�شلة  على  املح�فظة  حر�س 

التزامه�  من  للت�أكد  اأو�ش�عه�  تعديل  مت  التي 

ب�ملع�يري املن�شو�س عليه� يف القوانني املنظمة 

ا�شرتاط�ت  توافر  ومن  امل�شرتك،  لل�شكن 

ل�شم�ن عدم عودته�  وال�شالمة  واالأمن  ال�شحة 

للمخ�لف�ت والتج�وزات ال�ش�بقة.

ف�طمة �شلم�ن: 

موظفو  االأحد  اأم�س  يوم  ع�د 

اأعم�لهم  اإىل  احلكومي  القط�ع 

�شدرعن  مل�  وفًق�   %100 بن�شبة 

بهذا  توجيه�ت  من  املدنية  اخلدمة 

ال�شوئية،  االإ�ش�رة  وح�شب  ال�ش�أن 

احرتازية  اإجراءات  وفق  ولكن 

ج�نب  اإىل  الفت،  وتب�عد  م�شددة 

اإلغ�ء الع�دات ال�ش�بقة ال�ش�ئدة بني 

املوظفني  اإفط�ر  ومنه�  املوظفني، 

اإذ  واملرا�شالت،  االأوراق  وتب�دل 

املح�دث�ت  على  التوا�شل  اقت�شر 

ور�ش�ئل  و»امل�شج�ت«  اله�تفية 

الربيد االإلكرتوين.

-املوظف  اأحمد  عبداهلل  اأكد  اإذ 

يف وزارة العدل- �شع�دته الغ�مرة 

للعمل  املوظفني  جميع  بعودة 

يومه  اأن  مو�شًح�  بهم،  وااللتق�ء 

االزدح�م�ت  من  بدًءا  خمتلًف�  ك�ن 

اخل�نقة يف ال�شوارع واأم�م الدوائر 

وطوابري  بكم  وانته�ًء  احلكومية، 

الإجن�ز مع�مالتهم، وهو  املراجعني 

اأمر �شحي جًدا ينبئ بعودة احلي�ة 

الطبيعية ك�ش�بق عهده�.

املك�تب  يف  العمل  اأن  واأو�شح 

من  �شال�شة  واأكرث  اأف�شل  يبدو 

اأداء  يعني  كم�  ُبعد،  عن  العمل 

اأ�شرع،  ب�شكل  االأعم�ل  واإجن�ز 

مبيًن� االحرتازات ق�ئمة يف الوزارة 

املوظفني  بني  التب�عد  ومنه� 

من  الت�أكد  ج�نب  اإىل  واملراجعني 

الطبية،  للكم�م�ت  اجلميع  لب�س 

كذلك قي��س درجة احلرارة وجتنب 

املوظفني،  بني  املكتبية  التجمع�ت 

الربيد  عرب  يتم  التوا�شل  اأن  كم� 

االإلكرتوين اأو عرب اله�تف املكتبي.

اأم� ر�ش� ال�شرييف -املوظف يف 

وزارة اال�شغ�ل و�شوؤون البلدي�ت- 

فقد اأ�ش�ر اإىل اأن العودة للعمل بعد 

ع�م ون�شف اأمر جميل جًدا، اإذ بداأت 

ك�ش�بق  الطبيعية  للحي�ة  العودة 

ُقرب  عن  اأعم�لن�  ومم�ر�شة  عهده� 

بدالً من العمل عن ُبعد، م�شيًف� اأنه 

املرورية  االختن�ق�ت  بكم  تف�ج�أ 

الو�شول  و�شعوبة  واالزدح�م�ت 

اإىل مقر عمله.

العمل  اأجواء  اأن  ر�ش�  وت�بع 

ب�لعمل  مق�رنته�  ميكن  ال  هذه 

مع  اليومي  ف�لتع�مل  ُبعد،  عن 

م�  اأكرث  هو  والزب�ئن  املراجعني 

ك�ن  وفعالً  متعة،  للعمل  ي�شيف 

بعد  خ��شة  كبرًيا،  املراجعني  كم 

الذي  االأخ�شر  امل�شتوى  دخولن� 

يعني اأنه ميكن ا�شتقب�ل املراجعني 

ف�حلركة   ،� اأي�شً املتطعمني  غري 

ك�نت كبرية مع اأول يوم عمل.

العمل مل  اأجواء  اأن  اإىل  واأ�ش�ر 

تعد ك�ش�بق عهده� طبًع�، ف�لب�شمة 

احل�شور  ت�شجيل  واأ�شبح  األغيت 

ن  يدونّ موظف  عرب  يدوي  ب�شكل 

اأن  كم�  املوظف،  وان�شراف  وقت 

لتن�ول  املوظفني  بني  التجمع�ت 

ك�ل�ش�بق،  تعد  مل  االإفط�ر  وجبة 

ب�شكل  فطوره  يتن�ول  موظف  فكل 

منف�شل عن االآخر.

تب�دل  اإلغ�ء  ال�شرييف  واأكد 

واالكتف�ء  املوظفني،  بني  االأوراق 

فقط  املراجعني  من  ب��شتالمه� 

وبن�شبة قليلة جًدا، كم� اأن الوزارة 

والتعقيم  التنظيف  �شرورة  اأكدت 

ا�شتخدام  بعد  خ��شة  الدوري، 

املي�ه  كدورات  الوزارة  مرافق 

وهذا  وغريه�،  املطبخ  وغرفة 

جتنًب�  حممود  احرتازي  اإجراء 

بني  اأو ح�الت عدوى  اإ�ش�ب�ت  الأي 

املوظفني واملراجعني كذلك.

والتعليم  الرتبية  وزارة  ومن 

حدنّثن� املوظف فواز بطي الذي اأ�ش�ر 

اإىل ح�شور املوظفني بن�شبة %100 

بعد اأن ك�ن احل�شور للوزارة ب�شكل 

متب�دل اأ�شبوعًي� بني املوظفني، الفًت� 

منذ  خمتلًف�  ك�ن  اليوم  هذا  اأن  اإىل 

بدئه، اإذ اكتظ�ظ ال�شوارع التي من 

املرجح اأن تزيد حدنّته� مع االأ�ش�بيع 

الطالب  عودة  مع  تزامًن�  املقبلة 

للمدار�س.

وت�بع ق�ئالً: »عمدن� اإىل اإيق�ف 

اإىل  املوظفني،  اإفط�ر  مي�شى  م� 

والقهوة  ال�ش�ي  تن�ول  عدم  ج�نب 

واال�شتع��شة  خ��شة،  اأكواب  يف 

يتم  التي  الورقية  ب�الأكواب  عنه� 

االلتزام  مع  فوًرا،  منه�  التخل�س 

وا�شتخدام  الكم�م�ت  بلب�س  الدائم 

على  التوقيع  ح�ل  ويف  املعقم�ت، 

االأقالم  ا�شتخدام  وجب  االأوراق 

اخل��شة، وغريه� من االإجراءات«.

واأ�ش�ر اإىل اأن املوظفني اأنف�شهم 

ب�شكل  اإال  االأوراق  تب�دل  يتجنبون 

اأو  ا�شتف�ش�رات  واأي  جًدا،  ي�شري 

تتم  املوظفني  بني  توا�شل  عملي�ت 

عرب الربيد االإلكرتوين، مو�شًح� اأنه 

ح�شورًي�  العمل  يزال  ال  ذلك  رغم 

اأجواء  اإذ  للموظف،  ل  املف�شنّ هو 

العمل تختلف مت�ًم� عن العمل عن 

للعمل،  نكهة  ي�شفي  ال  الذي  ُبعد 

العمل  افتقده� كثريون عرب  والتي 

عن ُبعد.

ة على مراحل ت�شتقبل  املدار�ض اخلا�شّ

الطلبة واالأغلبية تختار التعّلم احل�شوري

غ�لب اأحمد:

الدرا�شي  الع�م  بدء  الطلبة والط�لب�ت مع  ب��شتقب�ل  املدار�س اخل��شة  بداأت 

احل�شور  بني  التعلم  خي�ر  اخل��شة  املدار�س  وحدنّدت   ،2022-2021 اجلديد 

اأو التعلم عن ُبعد »اأونالين«، بينم� اخت�رت بع�س املدار�س التنويع  ال�شخ�شي 

بني التعلم احل�شوري والتعلم »اأونالين«.

االإجراءات  اأم�س مع تطبيق  الطلبة يوم  املدار�س اخل��شة  وا�شتقبل عدد من 

االحرتازية، اإذ مت توفري اأجهزة فح�س احلرارة وتوفري املعقم�ت، مع اإجراء بع�س 

الفحو�ش�ت ال�شريعة، بينم� من املقرر اأن ت�شتقبل بقية املدار�س اخل��شة طلبته� 

يف االأ�شبوع الق�دم.

واأر�شل عدد من املدار�س اخل��شة ا�شتم�رات ملعرفة اخلي�ر الذي يرغب فيه 

الطلبة واأولي�ء االأمور يف التعليم، �شواء من خالل التعلم احل�شور اأو التعلم عن 

ُبعد.

االأمور اخت�روا  اأولي�ء  اإن غ�لبية  املدار�س اخل��شة  اإحدى  وق�ل م�شوؤول يف 

التعلم احل�شوري الأبن�ئهم.

التعلم احل�شوري الأبن�ئهم وذلك  اإنهم اخت�روا  االأمور  اأولي�ء  وق�ل عدد من 

الأ�شب�ب عديدة، منه� فع�لية التعلم احل�شوري، اإ�ش�فة اإىل اأن جلو�س اأبن�ئهم يف 

البيت له انعك��ش�ت نف�شية كبرية، م�شريين اإىل اأن املدر�شة ال متثل م�شدًرا للتعلم 

فقط، بل هي موؤ�ش�شة تربوية واجتم�عية، اإ�ش�فة اإىل اأن الو�شع الع�م املرتبط يف 

ن م�شتمر. الوب�ء يف حت�شنّ

اإىل  اإ�ش�فة  الأبن�ئه�،  احل�شوري  التعلم  اخت�رت  اأنه�  اإىل  اأمر  ولية  واأ�ش�رت 

رغبتهم يف العودة اإىل املدار�س، م�شرية اإىل اأن املدر�شة اخل��شة ب�أبن�ئه� حدنّدت 

للح�شور  اأي�م  اإذ مت حتديد  ُبعد،  للتعلم عن  للتعلم احل�شوري ويومني  اأي�م   3

كل  بني  ب�لتن�وب  وذلك  »اأونالين«،  االأخرى  االأي�م  تكون  بينم�  املراحل،  لبع�س 

مرحلة، مبينًة اأن املدر�شة اخت�رت هذا النظ�م الإجراء عملية تعقيم م�شتمر وتقليل 

عدد الطالب يف املدر�شة يف اليوم الواحد.

اإن  اإذ  الأبن�ئه،  احل�شوري  التعلم   � اأي�شً اخت�ر  اأنه  اآخر  اأمر  ويل  واأو�شح 

غ�لبية اأولي�ء االأمور اخت�روا التعلم احل�شوري، بينم� ترينّث بع�س اأولي�ء االأمور 

اإذ  واخت�روا التعلم عن ُبعد، وميكنهم تغيري قرارهم خالل فرتة �شهر ون�شف، 

ميكنهم �شم اأبن�ئهم للتعلم احل�شوري.

فتم منع دخول  احرتازية حمكمة،  اإجراءات  املدر�شة و�شعت  اأن  اإىل  واأ�ش�ر 

اأولي�ء االأمور اإىل املدر�شة، اإذ يتم ت�شليم اأبن�ئهم يف املواقف واال�شتالم كذلك، وهذا 

التي  اأر�شلت اال�شرتاط�ت واالإجراءات  اأن املدر�شة  اإىل  اإ�ش�فة  م� يقلل االختالط، 

�شيتم تطبيقه� على الطالب؛ وذلك للحف�ظ على �شحتهم.

اإلغاء التجمعات و»الريوق« وجتّنب املرا�شالت الورقية

 100% عودة املوظفني الأعمالهم .. اختناقات مرورية.. وتباعد اجتماعي

 يو�سف احلمدان
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»الأعلى لل�سحة« و»الوطنية حلقوق الإن�سان« يبحثان تعزيز التعاون

البحرين وّفرت الرعاية ال�سحية ال�ساملة للجميع على قدم امل�ساواة

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  اجتمع 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  عبداهلل 

الطبي  الوطني  الفريق  رئي�س  لل�شحة 

للت�شدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19( مع 

علي اأحمد الدرازي رئي�س املوؤ�ش�شة الوطنية 

جمل�س  اأع�شاء  من  وعدد  االإن�شان  حلقوق 

املفو�شني.

املجل�س  رئي�س  رّحب  اللقاء  بداية  ويف 

جمل�س  واأع�شاء  برئي�س  لل�شحة  االأعلى 

مفو�شي املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق االإن�شان، 

امللكية  الثقة  على  التهاين  معرًبا عن خال�س 

ال�شامية و�شدور التكليف ال�شامي من ح�شرة 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

حفظه  املفدى  البحرين  مملكة  ملك  خليفة 

اأع�شاء  بتعيني  امللكي  واالأمر  ورعاه،  اهلل 

جمل�س املفو�شني باملوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق 

التوفيق والنجاح  االإن�شان، متمنًيا دوام لهم 

يف تطور املوؤ�ش�شة التي متثل رافًدا مهًما من 

روافد امل�شروع االإ�شالحي جلاللة امللك.

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  واأكد 

اأن مملكة البحرين ُتويل اهتماًما كبرًيا بحقوق 

االإن�شان، ال �شيما احلق يف ال�شحة املن�شو�س 

وحتر�س  البحرين،  مملكة  د�شتور  يف  عليه 

دون  للجميع  ال�شحية  اخلدمات  توفري  على 

هذا  يف  العاملية  املعايري  اأعلى  ووفق  متييز 

اململكة مع  تعامل  ذلك خالل  ال�شاأن، وجتلّى 

جائحة كورونا، حيث وفرت اململكة اخلدمات 

ال�شحية املتكاملة من فح�س وعالج وتطعيم 

ورعاية طبية جمانية ومتاحة للجميع على 

البحرين  مملكة  توا�شل  كما  امل�شاواة،  قدم 

الفريو�س  انت�شار  من  للحد  الكبرية  جهودها 

االإجراءات  كافة  تعزيز  م�شاعفة  عرب 

االحرتازية والتدابري الوقائية املتخذة الرامية 

لتحقيق �شحة و�شالمة اجلميع.

وثّمن رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة الدعم 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  لدن  من  املتوا�شل 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  واإىل  املفدى، 

رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان 

اأ�شهم  مما  ال�شحي  للقطاع  الوزراء  جمل�س 

يف جتاوز اململكة للظروف ال�شحية احلرجة 

اللقاء ا�شتعر�س  املرتبطة باجلائحة. وخالل 

وزيادة  التعاون،  تعزيز  �شبل  اجلانبان 

يتعلق  فيما  املقبلة  املرحلة  خالل  التن�شيق 

واملوا�شيع  امل�شرتك  االهتمام  ذات  بامللفات 

املرتبطة  ا  االإن�شان خ�شو�شً بحقوق  املتعلقة 

التطلعات  يلبي  مبا  ال�شحة  يف  باحلق 

واالأهداف امل�شرتكة، كما ناق�س الطرفان كافة 

اأوجه التعاون امل�شتقبلية، كما مت تقدمي �شرح 

وفد  من  املقدمة  اال�شتف�شارات  بكافة  م�شهب 

املوؤ�ش�شة.

املوؤ�ش�شة  رئي�س  الدرازي  علي  اأ�شاد  وقد 

خالل اللقاء باالإجنازات الكبرية التي حققتها 

ال�شحية،  اخلدمات  �شعيد  على  البحرين 

جائحة  مواجهة  يف  املبكر  تعاملها  وكذلك 

كورونا من خالل اال�شتعانة باأف�شل اخلربات 

وطني  فريق  بت�شكيل  ومبادرتها  الوطنية 

اجلهود  تن�شيق  عاتقه  على  اأخذ  متميز 

الداعمة  املبادرات  كافة  وقيادة  الوطنية 

للت�شدي لهذه اجلائحة، وهو االأمر الذي ناَل 

العاملية  ال�شحة  منظمة  وا�شتح�شان  تقدير 

والكثري من دول العامل.

واأعرب الدرازي ونيابة عن كافة منت�شبي 

واالمتنان  ال�شكر  خال�س  عن  املوؤ�ش�شة 

للفريق الوطني الطبي واإىل خمتلف الوزارات 

والهيئات احلكومية وكذلك الكوادر الوطنية 

وجميع  االأمامية  ال�شفوف  يف  العاملة 

قّدموا  الذين  واملتطوعني  الدولة  موؤ�ش�شات 

واخلدمة  واالإخال�س  العطاء  �شور  اأروع 

وحماية  تعزيز  �شاأنها  من  التي  االإن�شانية 

االأهداف  حتقيق  اأجل  من  االإن�شان  حقوق 

الفريو�س  هذا  انت�شار  من  للحد  ُر�شمت  التي 

والت�شدي له والعمل على الق�شاء عليه.

جنحت  اململكة  اأن  املوؤ�ش�شة  رئي�س  واأكد 

اآليات  ون�شو�س  متطلبات  بكافة  االإيفاء  يف 

يف  احلق  ال�شعيد  على  االإن�شان  حقوق 

كميثاق  الوطنية  االآليات  �شواء  ال�شحة، 

الذي  البحريني  والد�شتور  الوطني  العمل 

كفل يف املادة رقم )8( منه احلق يف ال�شحة، 

»لكل  اأن:  على  منها  )اأ(  الفقرة  ن�شت  حيث 

وتعنى  ال�شحية،  الرعاية  يف  احلق  مواطن 

و�شائل  وتكفل  العامة،  بال�شحة  الدولة 

الدولية وال  االآليات  اأو  الوقاية والعالج...«، 

احلق يف  وتعزيز  بحماية  املعنية  تلك  �شيما 

ال�شحة، والذي ياأتي يف مقدمتها العهد الدويل 

واالجتماعية  االقت�شادية  باحلقوق  اخلا�س 

والثقافية والذي ان�شمت اليه مملكة البحرين 

 2007 ل�شنة   )10( رقم  القانون  مبوجب 

والت�شريعات الوطنية واملواثيق الدولية ذات 

ال�شلة.

ويف ختام اللقاء اأكد الطرفان على اأهمية 

التزام  خالل  من  الوطنية  اجلهود  ت�شافر 

والتعليمات  االحرتازية  بالتدابري  اجلميع 

الفريق  عن  ت�شدر  التي  االإر�شادية 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني 

)كوفيد-19(، مع موا�شلة التقّيد باالإر�شادات 

للحفاظ على �شحة و�شالمة اجلميع.

»اخلارجية«: افتتاح مكتب للت�سديقات واخلدمات القن�سلية تابع مبقر »�سوق العمل«
تقدمي  على  اخلارجية  وزارة  حر�س  اإطار  يف 

فيما  واملقيمني  للمواطنني  املُمكنة  الت�شهيالت  كل 

توفيق  ال�شفري  اأعلن  القن�شلية،  باخلدمات  يتعلق 

لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  املن�شور،  اأحمد 

القن�شلية واالإدارية، باأنه مت يوم اأم�س، اإعادة افتتاح 

القن�شلية تابع لوزارة  مكتب للت�شديقات واخلدمات 

وذلك  العمل،  �شوق  تنظيم  هيئة  مقر  يف  اخلارجية 

مقر  يف  للمواطنني  القن�شلية  اخلدمات  كافة  لتقدمي 

الهيئة.

وتقّدم ال�شفري توفيق اأحمد املن�شور بجزيل ال�شكر 

ال�شريع فيما  العمل لتجاوبها  اإىل هيئة تنظيم �شوق 

الهيئة،  يف  الت�شديقات  مكتب  افتتاح  باإعادة  يتعلق 

واملقيمني  املواطنني  على  التي�شري  �شاأنه  من  والذي 

العمل،  �شوق  تنظيم  هيئة  خدمات  من  امل�شتفيدين 

احلاجة  دون  القن�شلية  اخلدمات  على  للح�شول 

للذهاب اإىل املكتب الرئي�شي للت�شديقات القن�شلية يف 

وزارة اخلارجية.

واأ�شار وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون القن�شلية 

الت�شديقات  مكتب  افتتاح  باإعادة  اأنه  اإىل  واالإدارية 

هناك  اأ�شبح  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  مقر  يف 

وزارة  يف  الرئي�شي  للمكتب  م�شاند  ت�شديقات  مكتب 

�شيقدمها  التي  اخلدمات  اأن  مو�شًحا  اخلارجية، 

القن�شلية  الت�شديقات  املكتب �شت�شمل جميع خدمات 

والت�شديق  ابو�شتيل  )ت�شديق  الوايف  الت�شديق 

واملقيمون  املواطنون  يحتاجها  التي  التقليدي( 

مبختلف اأنواعها، م�شيًدا باجلهد املبذول من ِقبل هيئة 

كافة  وتوفري  املكتب  جتهيز  يف  العمل  �شوق  تنظيم 

الت�شهيالت الالزمة. توفيق  املن�صور

بدعوى �سيده بطرق غري قانونية »كراف«

»الرثوة البحرية« ت�سادر ثالجات الروبيان من باعة »املركزي«
حممد بحر:

�شوق  يف  الروبيان  باعة  تفاجاأ 

وكالة  مب�شادرة  املركزي  املنامة 

ثالجات  البحرية  والرثوة  الزراعة 

�شيده  بدعوى  البحريني،  الروبيان 

بطرق غري قانونية »كراف«.

حديثهم  يف  الباعة  وقال 

لل�شحيفة باأنهم ا�شرتوا هذه الب�شاعة 

بطرق قانونية يف فرتة ال�شماح ب�شيد 

مزادات  من  الروبيان،  وبيع  وتداول 

االأ�شماك وتقدر قيمتها باآالف الدنانري، 

واأن الروبيان امل�شادر يتجاوز حجمه 

10 �شم واملعروف مب�شمى »جامبو«.

�شوى  لي�شوا  باأنهم  واأو�شحوا 

�شيد  رخ�س  ميلكون  وال  باعة 

التي  املخالفة  هي  وما  ذنبهم،  فما 

التي  اجلهة  هي  ومن  ارتكبوها، 

�شتعو�س خ�شائرهم؟

واأ�شافوا: لدينا التزامات عّدة مع 

املفرت�س  ومن  والفنادق،  املوؤ�ش�شات 

من  بكميات  يوميا  تزويدهم  يتم  اأن 

الروبيان املحلي، اإال اأن م�شادرته من 

قبل الفرق التفتي�شية حال دون ذلك، 

�شراء  املوؤ�ش�شات  هذه  ترف�س  فيما 

الختالف  وذلك  امل�شتورد،  الروبيان 

مذاقه عن الروبيان البحريني.

باب  فتح  اأخرى،  ناحية  من 

من  البحريني  الروبيان  م�شادرة 

ال�شوق املركزي باب الت�شاءل جمددا، 

وعادلة  وا�شحة  اآلية  عدم و�شع  عن 

الروبيان،  مزاولة مهنة �شيد  لتنظيم 

رخ�س  ت�شادر  اأن  املقبول  غري  فمن 

بدعوى  ال�شيادين  قبل  من  ال�شيد 

وقف ا�شتنزاف البيئة البحرية ب�شبب 

اأخرى  جهة  ومن  »الكراف«،  �شيد 

تبحر يوميا ع�شرات الطراريد حمملة 

بحرينيني  من  باإيحاء  باالآ�شيويني 

الكراف،  بطريقة  الروبيان  ل�شيد 

االأ�شواق،  يف  بيعه  يتم  ما  وغالبا 

التي  االأمنية  االجراءات  ت�شديد  رغم 

تقوم بها دوريات خفر ال�شواحل على 

ال�شاعة، والتي ت�شفر عن �شبط  مدار 

الكراف،  روبيان  من  �شخمة  كميات 

�شيادين  من  عدد  قاله  ح�شبما  وذلك 

الروبيان.

باأن  ن�شعر  ال�شيادون:  وقال 

عادل  غري  الكراف  �شيد  منع  قانون 

اإداري  تخبط  ثمن  ندفع  فنحن  بتاتا، 

رخ�س  م�شادر  خالل  من  وا�شح، 

اأ�شخا�س  بينما يقوم  الروبيان،  �شيد 

الروبيان  �شيد  مبزاولة  اآخرين 

واحلظر  ال�شماح  فرتة  يف  بالكراف 

اأي�شا.

يقني  على  نحن  واأ�شافوا: 

املطروح  الروبيان  باأن  تامة  ومعرفة 

بطرق  �شيد  حاليا،  االأ�شواق  يف 

الكميات  لهذه  ميكن  وال  خمالفة 

ال�شخمة اأن يتم �شيده بطرق قانونية 

الزراعة والرثوة  ح�شب لوائح وكالة 

حديثهم  ختام  يف  وطالبوا  البحرية. 

اجلهات املعنية باتخاذ اجراءات عادلة 

�شيد  ملف  مع  تعاملهم  يف  و�شفافة 

بالكراف  �شيد  منع  فاأن  الروبيان، 

اجراءات  وتتخذ  اجلميع،  على  مينع 

�شارمة بحق املتجاوزين لالأنظمة.

»املنجزين العرب« يكّرم 

ابتهاج خليفة بجائزة ما�سة العرب

 مت تكرمي ابتهاج خليفة بجائزة ما�شة 

العرب من قبل االحتاد الدويل للمنجزين 

العرب خالل منتدى االأ�شقاء العرب الذي 

اأقيم ب�شرم ال�شيخ 2-٥ �شبتمرب بح�شور 

�شخ�شيات بحرينية، وذلك نظري اأعمالها 

يف العمل العام واالإن�شاين.

االإجنازات  عر�س  يف  �شاركت  وقد 

يف جل�شة �شيدات �شنعن املجد واالإجناز 

ال�شعادة  اأعماق  يف  رحلة  عنوان  حتت 

جمال  يف  االإجنازات  اأهم  خاللها  تناولت 

ال�شوء  م�شلطة  واالإن�شاين  العام  العمل 

ال�شعادة  ون�شر  التطوعي  العمل  على 

يف  التدريب  يف  اأجنزته  وما  املجتمعية 

-2011 خالل  الب�شرية  التنمية  جمال 

2020م.

هذا  خليفة  ابتهاج  اأهدت  وقد 

البحرين،  مملكة  اإىل  واجلائزة  التكرمي 

املوؤ�ش�شات  من  والتحفيز  الدعم  مثمنة 

باأنها  وؤكدة  املجتمع،  واأفراد  واجلمعيات 

ثقافة  ن�شر  على  �شريكز  القادم  هدفها 

جودة احلياة ودعم املراأة واأفراد املجتمع 

ا ال�شباب يف  من جميع الفئات وخ�شو�شً

جميع  يف  وحتقيقها  ال�شعادة  �شناعة 

جماالتها ال�شخ�شية واالأ�شرية والوظيفية 

اأطلقت  قد  باأنها  ويذكر  واملجتمعية، 

الداعمة  املجتمعية  املبادرات  من  العديد 

على  االأخرية  الفرتة  يف  الهدف  لهذا 

م�شتوى الوطن العربي.

ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

 ا�ستعدادات مكثفة من الكوادر

 املدر�سيــــة ل�ستقبـــــال الطلبــــة

توا�شل الكوادر املدر�شية ا�شتعداداتها 

الثالثاء  غد  يوم  الطلبة  ال�شتقبال  املكثفة 

املوافق 7 �شبتمرب 2021، مع بداية العام 

لتقدمي  اجلديد 2022-2021،  الدرا�شي 

الفعلي  باحل�شور  لهم  اخلدمات  اأف�شل 

تعليمية  احرتازية  خطة  وفق  بعد،  وعن 

اليوم  تفا�شيل  تراعي  �شاملة  تدريبية 

عند  الطالب  ا�شتالم  منذ  باأكمله  الدرا�شي 

واأثناء  ال�شف  و�شوله  وحتى  البوابة 

تنقله يف املدر�شة ولغاية ان�شرافه منها.

 يف هذا ال�شياق، تعمل مدر�شة غازي 

الق�شيبي الثانوية للبنات بهمة عالية يف 

التح�شري املبكر لدرو�س احل�شور الفعلي 

للربامج  والتجهيز  ُبعد،  عن  التعلم  اأو 

االجتماعات  وعقد  اجلديدة،  التطويرية 

امل�شاعدة  املديرة  وقالت  التن�شيقية.   

اال�شتعداد  اأمت  »على  ال�شبيعي:  منرية 

للم�شاهمة يف عودة طالبية ناجحة، حيث 

م�شكورة  والتعليم  الرتبية  وزارة  عملت 

على توفري التمكني الرقمي للمعلمني، مما 

ُبعد،  عن  التعليم  اأ�شهم يف جناح جتربة 

جمدًدا  ال�شياق  هذا  يف  العمل  و�شنوا�شل 

امل�شتمر، كما لن ندخر جهداً  التطوير  مع 

يف توفري التعليم احل�شوري الفعال«.

التجارية  املواد  معلمة  واأو�شحت   

عائ�شة فريد: »نرتقب عاًما درا�شًيا جديًدا 

ب�شغف واأمل بلقاء الطالبات، لتدب احلياة 

الرتبوية،  موؤ�ش�شاتنا  يف  اأخرى  مرة 

تعود  باأن  كبري  فطموحي  يل  وبالن�شبة 

افرتا�شياً  اأو  ح�شورًيا  املدر�شية  احلياة 

طرق  يف  نوعية  نقلة  مع  طيبة،  ب�شورة 

اجلائحة  �شاهمت  التي  احلديثة  التعليم 

يف االعتماد عليها اأكرث، مع تاأهيل الطواقم 

اأمورهم  واأولياء  والطلبة  التعليمية 

كاأداة  الرقمي  التمكني  اأدوات  ال�شتخدام 

اأ�شا�شية للتعليم«. 

اأننا  �شبيب  اينا�س  املعلمة  واأ�شافت   

الرتبية  وزارة  لنا  وفرته  مما  ا�شتفدنا 

والتعليم من تقنيات اإلكرتونية ومن�شات 

تعليمية، فعمل اجلميع كخلية نحل على 

من  الرقمية،  التعليمية  الدرو�س  اإنتاج 

اأجل اأن ي�شتمر العطاء العلمي.

قالت مديرية �شرطة حمافظة العا�شمة اإنها 

جن�شية  من  �شخ�شني  على  القب�س  من  متكنت 

باإتالف  قيامهما  اإثر  عاًما(،  و3٥   ٥0( عربية 

ومقتنيات  مالية  مبالغ  و�شرقة  مركبات  نوافذ 

�شخ�شية منها يف عدد من املناطق.

بهذا  بالغات  عدة  املديرية  تلقي  اإثر  وعلى 

ال�شاأن، با�شرت ال�شرطة عمليات البحث والتحري 

هوية  حتديد  عن  اأ�شفرت  والتي  االأدلة  وجمع 

املواد  وبحوزتهما  عليهما  والقب�س  املذكورين 

امل�شبوطات  على  التحّفظ  مت  حيث  امل�شروقة، 

متهيًدا  الالزمة  القانونية  االإجراءات  واتخاذ 

الإحالة الق�شية اإىل النيابة العامة.

القب�ض على �سخ�سني اأتلفا نوافذ مركبات و�سرقا مبالغ ومقتنيات منها
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القطاع اخلا�ص يتحفظ.. واقت�صاديون يوؤكدون اأهميته.. والت�صويت الدور القادم

م�صروع نيابي يفر�ص »�صريبة دخل« على اأرباح ال�صركات الكبرية

م�شطفى ال�شاخوري:

املالية  ال�شوؤون  جلنة  تدر�س 

يق�شي  نيابًيا  قانوًنا  واالقت�شادية 

االأرباح  على  الدخل  �شريبة  بفر�س 

وال�شركات  للموؤ�ش�شات  ال�شافية 

ال�شركات  على  وذلك  التجارية، 

وت�شمل  باململكة،  ر�شمًيا  امل�شجلة 

وال�شناعية  التجارية  االأن�شطة 

اأي  اأو  والزراعية واملهنية واخلدمية، 

اأو  كانت  مادية  للممتلكات  ا�شتعمال 

اآخر.  مماثل  ن�شاط  واأي  مادية،  غري 

احت�شاب  يتم  اأن  اإىل  القانون  ويهدف 

ال�شركات،  اأرباح  على �شايف  �شريبة 

بعد  االإجمايل  الدخل  من  تبقى  ما  اأي 

واخل�شارة  املقبولة  امل�شاريف  تنزيل 

املدورة من الفرتات ال�شريبية ال�شابقة 

والتربعات  ال�شخ�شية  واالإعفاءات 

على التوايل.

ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  وتوّقع 

النواب  مبجل�س  واالقت�شادية  املالية 

الت�شويت  يتم  اأن  البحراين  حممود 

القادم،  على املقرتح يف دور االنعقاد 

على  تو�شك  اللجنة  اأن  اإىل  م�شرًيا 

االنتهاء من درا�شته.

اأن غرفة جتارة  »االأيام«  وعلمت 

على  حتفظت  البحرين  و�شناعة 

القانون يف مرئيات رفعتها اإىل جمل�س 

النواب. وحّدد القانون فر�س �شريبة 

ال�شافية  االأرباح  من   %5 بن�شبة 

مبا  املالية،  واملوؤ�ش�شات  البنوك  على 

واالأ�شخا�س  ال�شرافة  �شركات  فيها 

اأن�شطة  ميار�شون  الذين  االعتباريون 

التاأجيل التمويلي.

كما فر�س ن�شبة 3% على �شركات 

و�شركات  االأ�شا�شية  االت�شاالت 

التاأمني  اإعادة  و�شركات  التاأمني 

بينما  املالية،  الو�شاطة  و�شركات 

فر�س ن�شبة 2% من �شايف الربح على 

بقية ال�شركات. واأعفى املقرتح كل من 

والهيئات  والنقابات  العامة  الهيئات 

واجلمعيات  واالجتماعية  املهنية 

واملوؤ�ش�شات وال�شركات التجارية التي 

ال تتجاوز اأرباحها 50 األف دينار من 

الدينية  املوؤ�ش�شات  وكذلك  ال�شريبة، 

والرتبوية  والثقافية  واخلريية 

غري  العامة  وال�شحية  والريا�شية 

اأنه  املقرتح  واأكد  واالأوقاف.  الربحية 

هذه  من  املتح�شلة  االأموال  »ُتودع 

للدولة،  العامة  للميزانية  ال�شريبة 

م�شروفات  �شمن  رقم  لها  وُيفرد 

القطاع االجتماعي«.

االإن�شان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  رئي�س  الدرازي  اأحمد  علي  املهند�س  ا�شتقبل 

مبقر املوؤ�ش�شة، النائب �شيد فالح ها�شم ع�شو جمل�س النواب، اإذ نّوه مبا يوليه اأع�شاء 

جمل�س النواب من اهتمام لق�شايا حقوق االإن�شان، مثمًنا تعاون املجل�س مع املوؤ�ش�شة 

من خالل تعزيز الت�شريعات والقوانني املعنية بحقوق االن�شان، لتكفل اأف�شل املمار�شات 

يف املجال احلقوقي.

اللقاء، بحث اجلانبان عدًدا من الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك، وعدًدا من  وخالل 

املوا�شيع املتعلقة مب�شتجدات امللف احلقوقي، ودور املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق االإن�شان 

يف هذا ال�شاأن.

للموؤ�ش�شة  الوطني  والدور  احلقوقية  بامل�شوؤولية  ها�شم  النائب  نّوه  جانبه،  من 

الوطنية حلقوق االإن�شان، موؤكًدا دعم املجل�س النيابي لعملها املهني، معرًبا عن تقديره 

للجهود املبذولة من رئي�س واأع�شاء جمل�س املفو�شني.

رئي�ص املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق 

الإن�صان ي�صتقبل النائب �صيد فالح ها�صم

الأن�صاري: افتتاح امل�صاجد واجلوامع ب�صكل كامل اأولوية

مبجل�س  اخلدمات  جلنة  رئي�س  اأكد 

�شرورة  االن�شاري  اأحمد  النائب  النواب 

بع�س  اإغالق  قرارات  يف  النظر  اإعادة 

املرافق يف امل�شاجد واجلوامع، وذلك ب�شبب 

فريو�س  جائحة  االحرتازية  االإجراءات 

وال�شوؤون  العدل  وزارة  داعًيا  كورونا، 

اال�شالمية واالوقاف اىل اإيجاد اآلية �شريعة  

بالتعاون مع الفريق الوطني الطبي الإعادة 

�شامل  ب�شكل  واجلوامع  امل�شاجد  افتتاح 

وكامل، وذلك بعد عودة العديد من املرافق 

العامة لعملها الطبيعي.

وقال االأن�شاري اإن قرار اإغالق م�شليات 

الن�شاء واإغالق دورات املياه وعدم ال�شماح 

ا  بفتح امل�شاحف غري مربر حالًيا، خ�شو�شً

القطاعات  خمتلف  اىل  احلياة  عودة  بعد 

انه  م�شيًفا  والعملية،  واملهنية  التجارية 

املياه  دورات  تكون  اأن  املنطقي  غري  من 

يتم  بينما  التجارية مفتوحة  املجمعات  يف 

اإغالق دورات املياه يف امل�شاجد واجلوامع.

التزامها  اأثبتت  امل�شاجد  اأن  واأو�شح 

يتم  مل  اإذ  االحرتازية،  االجراءات  بتطبيق 

وذلك  امل�شاجد  يف  ا�شابة  حالة  اأي  ر�شد 

ح�شب ت�شريحات اجلهات الر�شمية، موؤكًدا 

اأن افتتاح امل�شاجد واجلوامع هو االأوىل من 

اأي قطاع جتاري اأو مهني، فامل�شاجد متثل 

االحرتازية  االإجراءات  تطبيق  يف  منوذًجا 

و�شحة  االأنف�س  حلفظ  باالأ�شباب  واالأخذ 

النا�س.

العدل  وزارة  اأن  اىل  االأن�شاري  واأ�شار 

على  بناًء  واالأوقاف،  اال�شالمية  وال�شوؤون 

توجيهات الفريق الطبي، ا�شرتطت منع فتح 

انت�شار  منع  بحجة  امل�شاجد  يف  امل�شاحف 

الفريو�س يف املقابل، بينما املطاعم واملحال 

التجارية مفتوحة وهي اأكرث عر�شة للم�س 

من خمتلف الزبائن.

عودة  اأن  اخلدمات  جلنة  رئي�س  واأكد 

ب�شكل  للتعلم  الدرا�شة  مقاعد  اىل  الطالب 

اأن منع االطفال من دخول  ح�شوري يوؤكد 

امل�شاجد اىل االآن قرار ال مربر له، م�شرًيا اىل 

ان امل�شاجد متثل مدار�س لرتبية الن�سء.

ونوه االأن�شاري بجهود الفريق الوطني 

اإجراءات  اتخذ  والذي  اجلائحة،  بداية  منذ 

اأ�شهمت يف حفظ �شحة و�شالمة  احرتافية 

املواطنني واملقيمني، �شواء من خالل قرارات 

بالفحو�شات  القيام  خالل  من  اأو  االإغالق 

جلميع  والتطعيم  العالج  وتقدمية  الطبية 

املواطنني واملقيمني.

اأحمد الأن�صاري

للعمل  العاملي  باليوم  البحرين  مملكة  حتتفي 

ظل  يف  عام،  من  كل  �شبتمرب  من  اخلام�س  يف  اخلريي 

مت�شكها بثوابتها التاريخية والدينية واالإن�شانية النبيلة 

االجتماعي،  والتكافل  العطاء  والرتاحم  لقيم  املعززة 

اخلريي  العمل  دعم  يف  الرائدة  باإجنازاتها  واعتزازها 

ظل  يف  للجميع  االإن�شانية  والكرامة  و�شون  احلقوق 

امللك  �شاحب  اجلاللة  حل�شرة  احلكيم  االإن�شاين  النهج 

حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، اأيده اهلل. 

 وجاء االحتفاء بهذا اليوم العاملي مغايًرا ومميًزا يف 

م�شاعدات  �شحنة  تقدمي مملكة  البحرين  تزامنه مع  ظل 

اإن�شانية اإغاثية ودوائية وغذائية عاجلة اإىل اأفغان�شتان، 

 بتوجيهات ملكية �شامية من لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه 

اهلل ورعاه، وبدعم من احلكومة املوقرة برئا�شة �شاحب 

ال�شمو امللكي االأمري  �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، واإ�شراف من املوؤ�ش�شة 

نا�شر  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  االإن�شانية  امللكية  لالأعمال 

اآل خليفة ممثل جاللة امللك  لالأعمال االإن�شانية  بن حمد 

الدائم  اململكة  اإطار حر�س  يف  وذلك  ال�شباب،  و�شوؤون 

على مد يد العون  وامل�شاعدة لالأ�شقاء واالأ�شدقاء واإغاثة 

جلميع  املتاأ�شلة  االإن�شانية  بالكرامة  اإمياًنا  املنكوبني، 

 الب�شر، واعرتاًفا بقيمة اخلري والعطاء يف تر�شيخ ال�شالم 

وتعزيز التفاهم واالحرتام املتبادل  بني جميع ال�شعوب 

واحل�شارات. 

 ومتكنت املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال االإن�شانية خالل 

ال�شنوات املا�شية من  تقدمي اأكرث من 40 مبادرة الإغاثة 

املت�شررين من احلروب واالأزمات والكوارث الطبيعية، 

 متثلت يف منح تربعات وهبات وم�شاعدات اإغاثية دوائية 

وغذائية، واإقامة م�شاريع تنموية ، ودعمها  جلهود االإغاثة 

املبادرات  جانب  اإىل  اأفغان�شتان،  من  االإجالء  وعمليات 

والتي  الدويل،  االإن�شاين  للعمل  ال�شامية  املحفزة  امللكية 

االإن�شانية«،  خلدمة  عي�شى  »جائزة  باإطالق  تعززت 

 والعديد من اجلوائز الداعمة للعمل التطوعي والتنمية 

امل�شتدامة. 

امتداًدا  االإن�شاين  للعمل  الدويل  البعد  هذا  وميثل   

املجتمع  متيز  والتطوعي  التي  اخلريي  العمل  لثقافة 

البحريني، وعملت  املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال االإن�شانية، 

منذ تاأ�شي�شها قبل عقدين، يف كفالة اأكرث من 11 األف  يتيم 

اخلا�شة،  االحتياجات  وذوي  امل�شنني  ورعاية  واأرملة 

ودعم  ال�شحية  التعليمية  والرعاية  امل�شاعدات  وتقدمي 

اإن�شاء وتنمية امل�شاريع االجتماعية واخلريية، واإطالق 

حملتها  الوطنية »فينا خري« يف مواجهة تداعيات جائحة 

بقيمة 100 مليون  فريو�س كورونا، وجمعها تربعات 

متناهية  امل�شاريع  اأ�شحاب  لدعم  وتخ�شي�شها  دوالر، 

ال�شغر واالأ�شر البحرينية  وتوفري اأجهزة احلا�شب االآيل 

واالأدوية  الغذائية  ال�شالل  وتوزيع  ُبعد،  عن  للتعليم 

والكمامات. 

 ووا�شلت احلكومة املوقرة ممثلة يف وزارة العمل 

الدعم  تقدمي  برامج  يف  جهودها  االجتماعية  والتنمية 

املايل ملحدودي الدخل وال�شمان االجتماعي، والعمل على 

متكينهم اقت�شادًيا،  اإذ فاز »برنامج خطوة للم�شروعات 

املنزلية« بجائزة التميز احلكومي العربي لعام 2020 

 كاأف�شل برنامج لتنمية املجتمع، بعد اإ�شهامه على مدى 

ترخي�س  على  954  اأ�شرة  ح�شول  يف  �شنوات  ع�شر 

العمل من املنزل وحتول 48 اأ�شرة اإىل رواد اأعمال.

للعمل  الدويل  باليوم  البحرين  مملكة  وحتتفي   

اخلريي  ب�شجل م�شرف يف تاأ�شيل قيم اخلري والتكافل 

االجتماعي داخل البالد وخارجها، والذي تّوج  بح�شولها 

مبوؤ�شر  عاملًيا  ع�شر  والثاين  عربًيا  االأول  املركز  على 

»كاف«  موؤ�ش�شة  وفقا  لتقرير   2021 للعام  العطاء 

العاملية باململكة املتحدة، وا�شتحقاق جاللة امللك جلائزة 

منظمة  من  االأيتام  رعاية  جمال  يف  الريادة   العاملية 

نا�شر  ال�شيخ  �شمو  ونيل   ،2017 االإ�شالمي  التعاون 

يف  الفخرية  القيادية  العام  »�شخ�شية  جائزة  حمد   بن 

لعام  خلدمات  املانحني  االأممي  املركز  من  املنح«  جمال 

االإن�شانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  ومنح   ،2020

جائزة اأف�شل موؤ�ش�شة خريية  عربية من االحتاد الدويل 

للمنجزين العرب بالقاهرة، وجائزة االأمري حممد بن فهد 

الأف�شل  اأداء خريي »نحو م�شتقبل اأف�شل للعمل اخلريي 

املوؤ�ش�شي يف الوطن العربي« لعام 2020،  وغريها من 

اأوجه التقدير واالإ�شادة مبملكة العطاء واالإن�شانية. 

م�صاعدات اإغاثية لأفغان�صتان يف اليوم الدويل للعمل اخلريي

 البحرين اأمنوذج عاملي يف العطاء والعمل التطّوعي والإن�صاين

انتخاب رئي�ص الحتاد احلر وع�صوي املجل�ص التنفيذي يف اللجان الدائمة 

الحتاد احلر ي�صارك باملوؤمتر العام لـ»نقابات العمال العرب« 
عمال  لنقابات  احلر  االحتاد  وفد  �شارك 

الدويل  الرابع ع�شر لالحتاد  املوؤمتر  البحرين يف 

لنقابات العمال العرب مبدينة الغردقة بجمهورية 

يعقوب  برئا�شة  الوفد  ت�شكل  اإذ  العربية،  م�شر 

يو�شف حممد رئي�س املجل�س التنفيذي، وع�شوية 

اأ�شامة �شلمان ح�شن اأمني ال�شر العام واأمين �شلمان 

ح�شن نائب الرئي�س للعالقات العربية والدولية، 

وعبداهلل معراج نائب الرئي�س لالإعالم والعالقات 

للم�شاريع  الرئي�س  نائب  القوتي  وخالد  العامة، 

واالأن�شطة، واأحمد فقيهي نائب الرئي�س لعالقات 

مراد  يحيى  وحممد  العمالية،  وال�شكاوى  العمل 

نائب الرئي�س لل�شحة وال�شالمة املهنية.

و�شارك يف املوؤمتر وفود من احتادات عمالية 

عن  وممثلني  عمالية،  مهنية  واحتادات  عربية، 

املوؤمتر بجل�شة  بداأ  منظمات عربية وعاملية، وقد 

رئي�س  املراغي  جبايل  من  لكل  بكلمات  افتتاحية 

عام  مدير  املطريي  وفايز  م�شر،  عمال  احتاد 

ممثل  اأبوزيد  وحممد  العربية،  العمل  منظمة 

منظمة الوحدة االأفريقية، وكلمات لالحتاد العاملي 

للنقابات واحتاد عمال بيالرو�شيا، وكلمة لوزير 

عقدت  ثم  �شعفان،  امل�شري حممد  العاملة  القوى 

املراغي  انتخابات جبايل  فيها  اجرائية مت  جل�شة 

واعتماد  املوؤمتر،  هيئة  وانتخاب  للموؤمتر  رئي�شا 

وال�شياغة،  التنظيم  جلنتي  وت�شكيل  الع�شوية، 

املركزي  املجل�س  والت�شديق على قرارات دورات 

النقابية  الد�شتورية  للدورة  والطارئة  العادية 

بني املوؤمترين العامني الثالث ع�شر والرابع ع�شر، 

-2020 العامة  االأمانة  ن�شاط  تقرير  ومناق�شة 

2021، والتطرق اإىل النواحي املالية، والتوجهات 

القادمة،  امل�شتقبلية  النقابية  للدورة  الد�شتورية 

يو�شف  االحتاد احلر يعقوب  رئي�س  انتخب  وقد 

انتخب  كما  والع�شوية،  النظام  جلنة  لع�شوية 

للم�شاريع واالأن�شطة  الرئي�س  القوتي نائب  خالد 

اللجان  من  وهما  املالية  الرقابة  جلنة  لع�شوية 

الدائمة باالحتاد. كما انتخب عبداهلل املعراج نائب 

لع�شوية  العامة  والعالقات  لالإعالم  الرئي�س 

اجلنة التنظيمية باملوؤمتر.

وقد اأ�شدر املوؤمتر بيانا ختاميا ت�شمن:

االإرهاب ووجوب مكافحته، مبا فيه  اإدانة   -

االإرهاب االقت�شادي املتمثل باحل�شار االقت�شادي 

الكربى  الدول  تفر�شها  التي  اجلائرة  والعقوبات 

حتقيقا الأجندتها.

العمال  تواجه  التي  التحديات  مقاربة   -

العرب يف كافة اأقطارهم، مبا فيها حتديات الفقر 

والبطالة والتهمي�س، اإ�شافة اىل حتديات االغالق 

واالجراءات االحرتازية ملواجهة فريو�س كورونا.

ل�شلطات  العن�شرية  الت�شرفات  اإدانة   -

يف  العرب  العمال  بحق  ال�شهيوين  االحتالل 

العربية  االأرا�شي  وكافة  واجلوالن  فل�شطني 

املحتلة..

واتباع  االإرهاب  مبخاطر  للتوعية  حملة   -

يف  الوقوع  من  ال�شباب  متنع  تثقيفية  �شيا�شات 

براثنه.

وزيادة  امل�شتدامة،  التنمية  خطط  دعم   -

االإنتاج يف كافة االأقطار العربية..

العربية  النقابية  املنظمات  ح�شور  تعزيز   -

يف اأو�شاط جماهريها وحماكاة ق�شاياهم وحتقيق 

تطلعاتهم.

االإقليمية  النقابية  التكتالت  على  االنفتاح   -

والدولية خللق تفاهم م�شرتك حول كافة الق�شايا 

والتحديات التي تواجه اأمتنا العربية.

ال�شركاء  بني  البناء  التعاون  اىل  دعوة   -

-اأطراف عملية االإنتاج العرب- حكومات واأرباب 

حتقق  تنموية  �شيا�شات  لر�شم  والعمال  العمل 

وتوؤمن  اأو�شاعهم،  حت�شن  اأو  العمال  طموحات 

اأقطار  كافة  البطالة يف  على  للق�شاء  فر�س عمل 

الوطن العربي.
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مكتبة الأيام الك�شكول تقيم حفل تد�شني كتاب العندليب يف قلوب البحرينيني
اأقامت مكتبة الأيام الك�شكول 

يف  العندليب  كتاب  تد�شني  حفل 

قلوب البحرينيني للدكتور ع�شام 

مو�شيقية  اأجـــواء  يف  العلوي 

عبداحلليم  ــاين  اأغ من  خمتاره 

القانون  ــازف  ع برفقة  حافظ 

الفنان نبيل النجار.

الأهل  من  عدد  احلفل  ح�شر 

ع�شاق  من  واملهتمني  والأ�شدقاء 

العندليب الأ�شمر يف اأجواء مليئة 

بالفرح والتهاين.

ت�شوير: ح�شن قربان

»يو�شف وعائ�شة املوؤيد للأعمال اخلريية« لها ب�شمتها يف تقدم وازدهار حفظ النعمة

ج��م��ع��ي��ة »ح����ف����ظ ال���ن���ع���م���ة« ُت�����ك�����ّرم ����ش���رك���اءه���ا

جلنة  تكرم  النعمة  حفظ  لدعمها  تقديًرا 

على  اخلريية  للأعمال  املوؤيد  وعائ�شة  يو�شف 

اإجناحها لأهداف حفظ النعمة منذ التاأ�شي�س، فقد 

اخلريية  للأعمال  املوؤيد  وعائ�شة  يو�شف  قّدمت 

�شنوي  وب�شكل  النعمة  حلفظ  الدعم  من  الكثري 

، مما مكن اجلمعية من ا�شتمراريتها يف العطاء 

وخدمة املجتمع.

ع�شو  داداباي  حامت  �شرح  املنا�شبة  وبهذه 

تكرمينا   «  : النعمة  حفظ  جمعية  اإدارة  جمل�س 

لي�س  اخلريية  للعمال  املوؤيد  وعائ�شة  ليو�شف 

املجتمع  يف  ب�شماتها  لها  موؤ�ش�شة  فهي  بغريب 

�شركاءها  جميع  تقدر  النعمة  وحفظ  البحرين، 

وت�شعى لعطاء املزيد للمجتمع البحريني ، لدينا 

جمتمعية  مبادرات  لطرح  التطلعات  من  العديد 

جديدة«. ومن جهتها �شرحت  نائب رئي�س جلنة 

اآمال  اخلريية  للأعمال  املوؤيد  وعائ�شة  يو�شف 

املوؤيد  وعائ�شة  يو�شف  جلنة  يف  »اإننا  املوؤيد: 

ت�شهم  التي  الربامج  هذه  دعم  على  حري�شني 

الأ�شر  وم�شاعدة  الغذائية  املواد  هدر  خف�س  يف 

املتعففةً«.

ال�شراكات  هذه  مثل  باأن  الطرفان  واأكد  هذا، 

لتكاتف  احلقيقية  ال�شورة  وتعطي  املجتمعية 

املجتمع البحريني اأفراًدا وموؤ�ش�شات لبراز دور 

اململكة ورعايتها للمبادرات اخلريية والتطوعية 

ومدى التقدم والزدهار للعمل اخلريي يف مملكة 

البحرين يف ظل قائد م�شرية العطاء امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفه حفظه اهلل.

اجلامعة امللكية للبنات جتتاز التدقيق الرقابي ل�شهادة »الأيزو«

اجتازت اجلامعة امللكية للبنات بنجاح التدقيق الرقابي ملعيار اإدارة 

تدقيق مكون من  فريق  اإ�شراف  الأيزو )9001:2015( حتت  اجلودة 

ثلثة اأع�شاء من موؤ�ش�شة )اأي جي اأي اوروبا(، واأ�شفر التدقيق عن عدم 

وجود اأي خمالفات يف املعايري املدققة لل�شنة ال�شابعة على التوايل،  مما 

يوؤكد حر�س ومتيز اجلامعة يف تقدمي اأعلى م�شتويات اجلودة يف العمل 

الإداري والتنظيمي. 

وبهذه املنا�شبة اأ�شادت رئي�شة اجلامعة امللكية للبنات الربوفي�شورة 

�شمان  ووحدة  والأكادميي  الإداري  الطاقم  بجهود  املزوغي  ي�شرى 

وموا�شلة  التدقيق  معايري  ل�شتيفاء  باجلامعة  والعتمادية  اجلودة 

حتقيق اأعلى م�شتويات اجلودة ب�شكل متوايل عاًما بعد عام. واأكدت على 

اإلتزام اجلامعة الدائم بتقدمي خدماتها بجودة واحرتافية برغم تداعيات 

جائحة فريو�س كورونا امل�شتجد. 

اجلودة  �شمان  وحدة  قبل  من  التدقيق  فريق  زيارة  تن�شيق  ومت 

افتتاحي  باجتماع  الزيارة  ا�شتهلت  حيث  باجلامعة،  والعتمادية 

وحدة  مديرة  عبداجلواد  منى  والأ�شتاذة  اجلامعة،  رئي�شة  ح�شرته 

�شمان اجلودة، بالإ�شافة اإىل مدراء وروؤ�شاء الأق�شام املختلفة.

»بناغاز« تنظم احلملة ال�شابعة لفح�ص كورونا الع�شوائي
اجلهات  عن  كورونا  بجائحة  اخلا�س  البيان  �شدور  مع 

الوطني  الفريق  جلهود  ودعما  البحرين  مملكة  يف  الر�شمية 

الطبي للت�شدي جلائحة كورونا برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي 

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

البحرين  غاز  �شركة  يف  الإدارية  الهيئة  با�شرت  الوزراء، 

للنفط  الوطنية  الهيئة  مع  وبالتن�شيق  )بناغاز(  الوطنية 

الفريو�س  تف�شي  لحتواء  اللزمة  الإجراءات  باتخاذ  والغاز 

يف كافة مرافق ال�شركة مبا يتوافق مع الإجراءات الحرتازية 

ال�شادرة عن الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا 

حماية  ل�شمان  العاملية  وال�شلمة  ال�شحة  معايري  اأعلى  وفق 

فريق عمل ي�شم  ت�شكيل  املوظفني وعائلتهم، وذلك من خلل 

اأجل  من  بال�شركة  الدوائر  كافة  عن  ممثلني  ع�شويته  يف 

التن�شيق واملتابعة لكافة الإجراءات الحرتازية والوقوف على 

اجلهات  عن  ال�شادرة  التقارير  ومتابعة  العاملية  امل�شتجدات 

وكذلك  اللزمة  الوقائية  التدابري  واأخذ  يومي  ب�شكل  الر�شمية 

بال�شركة  الأزمات  اإدارة  يف  املتخ�ش�س  الفنى  الفريق  تفعيل 

»فريق ا�شتمرارية الأعمال«.

تنظيم  حتت  ال�شركة  توا�شل  اجلانب  لهذا  وا�شتمراًرا   

بال�شركة  ال�شناعي  والأمن  والبيئة  وال�شلمة  ال�شحة  دائرة 

وبالتن�شيق مع الفريق الوطني الطبي حملت فح�س الكورونا 

)كوفيد-19( الع�شوائي والفح�س ال�شريع يف مرافقها ب�شورة 

للحد  تتخذها  التي  الحرتازية  الإجراءات  مع  متا�شًيا  دورية 

من انت�شار فريو�س كورونا يف من�شاآتها واحلفاظ على �شحة 

و�شلمة موظفيها وعائلتهم، حيث �شارك يف هذه احلملة عدد 

كبري من املوظفني واملقاولني والزوار، حيث بلغ العدد الإجمايل 

للم�شاركني يف هذه احلملت قرابة 1500�شخ�س. 

اجلامعة الأمريكية بالبحرين تعلن عن

ح�شول �شتة طلب بحرينيني على منح درا�شية

بالبحرين  الأمريكية  اجلامعة  قّدمت 

طلب  ل�شتة  كاملة  درا�شية  منًحا 

اإطار  يف   2024 عام  لدفعة  بحرينيني 

الطريقة  على  تعليم  لتوفري  جهودها 

على  ح�شل  وقد  اململكة.  يف  الأمريكية 

الرحمن  عبد  يا�شمني  من  كل  املنح 

بكالوريو�س  تخ�ش�س  علي،  و�شلمى 

املتعددة؛  الو�شائط  ت�شميم  يف  اآداب 

بكالوريو�س  نفي�شة في�شل و�شيد هادي، 

اإليا�س،  فاطمة  الإدارة؛  يف  اأعمال  اإدارة 

املالية؛  الأعمال   اإدارة  بكالوريو�س 

يف  العلوم  بكالوريو�س  ح�شني،  وعلي 

احلا�شوب. علوم 

عملية  املر�شحني  كافُة  اجتاز  ولقد 

تقييم �شاملة ومو�شوعية، ومت اختيارهم 

املتميز،  الأكادميي  اأدائهم  اإىل  نظًرا 

اإىل  ودافعهم  ال�شخ�شية،  واإجنازاتهم 

اأمريكي.   طراز  ذات  بيئة  يف  النجاح 

لروؤية  �شفراء  الطلب  هوؤلء  ويعترب 

بالبحرين.  الأمريكية  اجلامعة  ور�شالة 

الدرا�شية  الر�شوم  املنح  هذه  و�شتوفر 

التي  الدرا�شية  للربامج  للطلب  الكاملة 

�شنوات،  لأربع  متتد  والتي  يختارونها 

التدريب  فر�س  لهم  �شت�شمن  اأنها  كما 

الداخلي يف اأف�شل ال�شركات يف البحرين.

د.جيف  �شّرح  املنا�شبة،  وبهذه 

الأكادميية  ال�شوؤون  عميد  زابود�شكي، 

اإتاحة  اأن  يف  نثق  »اإننا  باجلامعة: 

�شيمهد  امل�شتحقني  للطلبة  املبادرات 

و�شي�شاعد  امل�شتقبلي،  للنجاح  الطريق 

القيمة  ال�شباب واإ�شهاماتهم  على ت�شجيع 

وي�شّرفني  اململكة.  يف  التنمية  م�شار  يف 

املوهوبني  ال�شباب  بهوؤلء  اأرحب  اأن 

الدرا�شية، املنح  على  احلا�شلني 

علي  املوؤهلني،  الطلب  بني  ومن 

�شغف  لديه  مبدع  طالب  وهو  ح�شني 

املوقع  وت�شميم  بالتكنولوجيا 

وتطوير  الإنرتنت  على  الإلكرتونية 

الألعاب. 

متميزة،  طالبة  فهي  اإليا�س  فاطمة  اأما 

مهارات  متتلك  اجلديدة،  للتجارب  حمبة 

متنوعة وحتلم مب�شتقبلها املهني. التحقت 

فاطمة بربنامج ويل العهد للمنح الدرا�شية 

�شخ�شيتها  ت�شكيل  يف  اأ�شهم  مما  العاملية 

وتو�شيع نطاق روؤيتها.

لديها  ن�شطة  طالبة  في�شل  نفي�شة 

مما  البيئة،  يخ�س  ما  كل  جتاه  �شغف 

�شّجعها على البدء يف م�شروعها اخلا�س 

حول  الوعي  زيادة  اإىل  يهدف  الذي 

حياة  منط  واتباع  البيئية  ال�شتدامة 

اأي نفايات وملوثات. يخلو من 

اأما �شيد هادي فهو طالب حيوي جًدا 

مما  الأعمال  ريادة  نحو  توجه  ولديه 

دفعه اإىل البدء يف م�شروعه اخلا�س على 

 ،»Skate Gear« الإنرتنت حتت م�شمى

ذات  �شخ�شية  عبدالرحمن  يا�شمني 

مما  الفنية  الأعمال  جتاه  خا�س  �شغف 

يجعلها دائما ت�شعى ملعرفة املزيد عن هذا 

املجال. ومتتلك مهارات متنوعة مع اهتمام 

كبري بالفنون والر�شم واملو�شيقى،
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ومن بعد كورونا.. ماذا تعلمنا؟! 

ان�شيابية  تختلف  ما،  حلظٍة  ويف 

التوازن  ويختل  نعي�شها  التي  االأيام 

الكوين الكامن يف ا�شتقرار وجودنا على 

هذه االأر�س على الرغم من اأن احلياة ال 

ت�شتقيم على نهٍج ونظاٍم واحد. 

ا  �شخ�شً ت�شيب  قد  التي  فاالآهات 

اليوم،  منا  جًدا  قريبة  جندها  نعرفه  ال 

وتلك العقبات والطرق الوعرة التي مير 

بها البع�س منر بها اليوم جميعنا بذات 

على  امل�شقات  نخو�س  وكاأننا  ال�شعور 

قارٍب واحد. 

الظروف التي قد مّررنا بها جميعنا 

ي�شتعد  مل  الذي  االمتحان  مبثابة  هي 

�شبحانه  اهلل  خالله  من  يخترب  اأحد،  له 

هذه  على  يعي�س  اإن�شان  كل  وتعاىل 

اأنف�شنا  ويقّوم  فيمتحن �شربنا  االأر�س، 

على القوة، ويهذب اإمياننا الذي طم�شته 

الغفلة واأغوته الدنيا وفتنها.

قد  نعمة  اأعظم  ندرك  اليوم  اإننا 

واالأمان،  الراحة  وهي  علينا  اهلل  اأنعمها 

اأ�شحينا ن�شتيقظ كل �شباح وال نخ�شى 

�شعرنا  وكلما  قريب،  اأو  �شديٍق  فقدان 

بحاجة للحياة فاإن احلياة كانت متنحنا 

يدرك  اأن  اأعظم  وما  واحلب.  البهجة 

ال�شحة  نعمة  عظيمة  هي  كم  االإن�شان 

والعافية التي كان يتمناها البع�س دون 

اأن نعلم ما هي اآالمهم وحتدياتهم. 

التي ال يعلم  النعم  ال�شحة هي من 

اأمل،  اأو  مبر�ٍس  اأُبتلي  من  اإال  عظمتها 

قوة  بكل  اجل�شد  وهذا  ونعمل  ننه�س 

وال�شعي،  احلركة  على  القدرة  مينحنا 

دون اأن ن�شعر بقيمته . 

 هل �شكرنا اهلل على ذلك يوًما ما؟

بنعٍم  نتمتع  ونحن  يوم  كل  نعي�س 

كثرية مل ندرك عظمتها، وذلك العتيادنا 

من  به  مررنا  ما  كل  بعد  ولكن  عليها، 

كل  باأن  اأدركنا  الكون  اأقدار  يف  تقلبات 

نعمة ت�شتحق احلمد يف كل رفة رم�س، 

علينا  كان  و�شحاها  ليلة  كل  ويف 

عليه،  نحن  وما  منلك  مبا  نتفكر  اأن 

بنعمة  الكثريين  على  اهلل  ف�شلنا  وكيف 

باحلياة  ميداننا  اللذان  واالإميان  الدين 

نعم  هي  والتفكر  االإميان  والطماأنينة. 

ترتبنا  توازننا،  لتعيد  اإياها  اهلل  يهبنا 

من الداخل لن�شتقيم من اخلارج ون�شري 

على دروب اخلري والعمل النافع، لنبدل 

ذنوبنا بح�شناٍت واأعماٍل �شاحلة. نفت�س 

فيه  ق�شرنا  ما  ونعو�س  اأهملناه  عما 

لريزقنا اهلل اأعظم ما اأبدع ووهب.

نوف حممد الذوادي

باحث قانوين واجتماعي

نوف حممد الذوادي

مواعيد املراكز ال�شحية باجلنوبية 

للمر�شى ت�شهم يف انخفا�ض عدد ال�شكاوى

لوحظ على املراكز ال�شحية باملنطقة اجلنوبية، 

املواطنني  قبل  من  والتذمر  ال�شكاوى  عدد  انخفا�س 

واملقيمني بعد اأن مت تطبيق نظام املواعيد عرب تطبيق 

بجدول  اخلا�س  االت�شال  عرب  اأو  ال�شحة  وزارة 

املواعيد.

التي  االآليات  اأن مثل هذه  ال يخفى على اجلميع 

تقليل  و  العالج  عملية  واملقيم  املواطن  على  ت�شهل 

فرتة االنتظار يف املراكز ال�شحية البد اأن لها ال�شدى 

االإيجابي لدى االأهايل، حيث اإن منطقة الرفاع ال�شرقي 

تكت�س بالكثافة ال�شكانية، ومركز الرفاع ال�شرقي ال 

ي�شتوعب مثل هذه االأعداد، واإن عملية تنظيم املواعيد 

االزدحام  م�شكلة  حّل  يف  اأ�شهمت  ما  نوًعا  ال�شابقة 

داخل املركز ال�شحي وهذا اال�شرتاتيجية ت�شكر عليها 

وزارة ال�شحة خا�شة اأنها تزامنت مع جائحة كرونا 

كوفيد-19.

يجب  �شابقة  مقاالت  يف  ذكرت  كما  االآن  نحن 

وا�شرتاتيجيات جديدة  اآليات جديدة  اىل  نتحول  اأن 

والظروف  املتغري  العامل  هذا  ظل  يف  معها  نتعامل 

جائحة  تاأتي  �شوف  اأن  بد  ال  العاملية،  اال�شتثنائية 

ا غري جائحة كورونا  وم�شابه لها، وهذه  اأخرى اأي�شً

النظرة لي�شت ت�شاوؤمية بل اإن العامل يتحول وب�شكل 

لهذه  اال�شتعداد  يجب  االأ�شعدة،  جميع  على  �شريع 

التغري على جميع النواحي االقت�شادية واالجتماعية 

وال�شحية بل حتى ال�شيا�شية.

وال بد اأن ن�شكر وزارة ال�شحة على هذه اخلطوة 

االإيجابية التي اأ�شهمت يف تقليل ال�شغط على االأهايل 

يف  الكائن  اجلديد  املركز  فتح  ب�شرعة  كذلك  وناأمل 

ال�شابق  املركز  اإبقاء  مع  بالرفاع  احلنينية  وادي 

حتويله  اأو  فقط  واحد  مركز  على  االزدحام  لتقليل 

اإىل م�شت�شفى الوالدة للحاالت الطارئة، يف ظل هذه 

االزدحامات املرورية يف املنطقة.

�شلمان عبدالوهاب ال�شيخ

متطوعو ال�شفوف الأمامية �شربوا اأروع معاين الت�شحية 

ومقيميه  مواطنيه  بكافة  البحريني  املجتمع  اأثبت 

ت�شرب  برجال  تنعم  البحرين  مملكة  باأن  اأجمع  للعامل 

والنفي�س  الغايل  يدفعون  واالإخال�س  الوفاء  اأمثلة  بهم 

من اأجل البحرين، وهذا االأمر لي�س بغريب على من �شكن 

على هذه االأر�س الطيبة التي تنعم باخلري واحلب من 

اآي فر�شة لرد اجلميل لهذا  اجلميع للجميع فينتظرون 

فما  فقط  بكالم  لي�س  هذا  احلقيقة  ويف  الغايل،  الوطن 

ملواجهة  االأمامية  ال�شفوف  متطوعو  اأبطالنا  به  قاموا 

اجلائحة اأف�شل مثال لدورهم البارز.

اأهمية  للجميع  اأثبتت  البحرين  اليوم  اهلل  احلمد   

كذلك  االأزمة  هذه  يف  املواطنة  ودور  الوطنية  اللحمة 

تكاتف املجتمع من اأجل احلفاظ على وطن باأكمله، اليوم 

دور متطوعي ال�شفوف االأمامية ُيعد الدور املهم وعملهم 

الأكرث من عام وبعمل متوا�شل يبذلون كل ما بو�شعهم 

اإىل  كبرية  م�شوؤولية  ُيعد  باأكمله  جمتمع  على  للحفاظ 

ن�شاأل  اأن  البد  لهم،  بالن�شبة  ذلك ت�شحية كبرية  جانب 

اأنف�شنا �شوؤال مهم ما الذي دفع هوؤالء املتطوعني للتطوع 

الأكرث من عام معر�شني �شحة و�شالمة عائالتهم وكذلك 

الكبري  النف�شي  ال�شغط  هذا  من  واالأهم  للخطر  اأنف�شهم 

الذي يواجهونه بعمل بع�س االأوقات اأكرث من 14 �شاعة 

وبدون  و�شحي  بدين  جهد  حتت  اليوم  يف  متوا�شلة 

مقابل، واجلواب ال يحتاج اىل تفكري »عل�شان البحرين«، 

بد  فال  تعطي  ومازالت  الكثري  اأعطتنا  التي  الدولة  هذه 

اأن نحمد اهلل على االأمن وال�شحة والتعليم والكثري من 

الطيبة مملكة  االأر�س  هذه  لنا يف  ت�شّخرت  التي  النعم 

البحرين . 

كان يل عظيم ال�شرف باأن اأكون اأحد متطّوعي فريق 

قمت  الذي  العمل  وهذا  االأمامية  ال�شفوف  يف  البحرين 

به الأكرث من عام، وبف�شل من اهلل م�شتمر، ُيعد ذلك فخًرا 

حياته  �شّخر  متطّوع  لكل  بالن�شبة  واأكيد  يل  بالن�شبة 

ونف�شه من اأجل البحرين رغم كل الظروف التي مررنا بها 

من �شغط ولكن احلمد هلل متوا�شلني عل�شان هذا العلم، 

اأداء مهمتني  اأرّددها دائًما يف  هناك عبارة كنت ومازلت 

التحدي وع�شق االإجناز«،  الوطن وهي »حب  يف خدمة 

بالفعل اأحببنا التحدي الذي نقوم به منذ اأول يوم تطوع 

واليوم ع�شقت االإجناز الذي اأحرزنا وجعلنا العامل اأجمع 

يذكر االإجناز البحريني امل�شّرف الذي و�شلنا له الأن كل 

من عمل يف خدمة البحرين منذ بداية اجلائحة عمل بحب 

من  الدائمة  التوجيهات  واالأكيد  االأر�س  لهذه  واإخال�س 

�شيدي ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

ت�شب يف �شحة  التي  اهلل ورعاه  ورعاه  خليفة حفظه 

�شاحب  �شيدي  ومتابعة  واملقيمني  املواطنني  و�شالمة 

ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

و�شع  الذي  ورعاه  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

خطة ممتازة جعلتنا نفخر باإجنازنا و�شربت البحرين 

عالية  ودرا�شة  بحرفية  االأزمات  اإدارة  االأمثلة يف  اأروع 

واجلدير بالذكر عبارة »حب التحدي وع�شق االإجناز«، 

فعبارات  احلكومي  امللتقى  يف  العهد  ويل  �شيدي  قالها 

عن  االإ�شرار  وكذلك  والتفائل  املثابرة  من  فيها  �شموه 

االإجناز الذي ي�شب يف م�شلحة الوطن واملواطن. 

�شربتوا  االأمامية  ال�شفوف  متطوعي  اأبطالنا  �شكًرا 

مملكة  وتاأكدوا  واالإخال�س  الت�شحية  معاين  اأروع 

و�شنتذكر  وامللحوظ  البارز  دوركم  تن�شى  لن  البحرين 

مواقفكم امل�شّرفة من اأجل البحرين دائًما، مملكة البحرين 

تفتخر بكم. 

يو�شف بن اأحمد

بحاجة ما�شة لإجراء عملية 

جراحية باخلارج ب�شفة م�شتعجلة

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شيدي �شاحب  اأنا�شد 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه 

�شديد  مبر�س  مري�شة  اإنني  حيث  م�شكلتي،  يف  ينظر  اأن 

ب�شفة  جراحية  عملية  لالإجراء  ما�شة  وبحاجة  ومتقدم 

م�شتعجلة، وذلك الإنقاذ حياتي، وهذه العملية ال جترى يف 

البحرين، والعملية مكلفة جًدا.

علًما باأن زوجي ع�شكري متقاعد، وقد خدم الوطن ملدة 

ا ووفًيا،  وال منلك قيمة  تزيد عن ثالثة عقود وكان خمل�شً

املالية  االلتزامات  من  الكثري  عاتقنا  وعلى  العملية  تكلفة 

اإ�شايف  قر�س  على  احل�شول  ن�شتطيع  وال  والقرو�س، 

لتكاليف العالج.

تكاليف  تغطية  يف  م�شاعدتنا  �شموكم  من  األتم�ُس  لذا 

وذخًرا  �شنًدا  ودمتم  لذلك،  اأهالً  فاأنتم  اجلراحية،  العملية 

املفدى  ملكنا  قيادة  ظل  وحتت  الغايل،  الوطن  هذا  الإبناء 

جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه.

 البيانات لدى املحرر

ر�شا الإبراهيم

عبور

فكر حملًيا!! 

�شعر  بارتفاع  الكثريون  فوجئ  و�شحاها  ليلة  بني 

مواقع  ا�شتعلت  ذلك  واإبان  وم�شتقاتها  االألبان  منتوجات 

ملقاطعة  يدعو  مبا  الو�شوم  و�شيدت  االجتماعي  التوا�شل 

االأ�شعار  رفع  ل�شيا�شة  االإذعان  وعدم  املنتجات  تلك 

اجلديدة يف رد فعل �شعبي ومتوقع. 

كانت  البحرين  يف  اأ�شعارها  رفع  مت  التي  املنتوجات 

اأ�شعارها يف بع�س بلدان دول املن�شاأ.. وعلى  قد خف�شت 

ذلك فاإن رفع �شعرها يف البحرين لي�شت م�شاألة نهائية.. 

اأو على االأقل نود اأن نعتقد ذلك. 

 رفع اأ�شعار ال�شلع قد اأرخى بظالله عرب التاريخ على 

رفع  فاإن  ولذلك  ال�شعوب،  حياة  جمرى  غريت  ق�ش�س 

املدخول حتى  زيادة يف  يرافقه  واأن  �شلعة البد  اأي  �شعر 

املعي�شة  متطلبات  �شندان  بني  �شحية  امل�شتهلك  يقع  ال 

امللحة  احلاجة  تبداأ  هنا  ومن  املرتفعة.  االأ�شعار  ومطرقة 

املاألوف  عن  واخلروج  االقت�شادية  بال�شلة  التنويع  اإىل 

العامل وتاأثري ذلك على  االأزمات يف  ال�شيما يف ظل توايل 

تدهور اقت�شاديات الدول. 

يف البحرين، ال نزال ننعم ب�شلة املنتجات املدعومة.. 

املتعلقة برفع  ال�شركات اخلارجية  ولكن قرارات عدد من 

�شلعهم توحي لنا باأهمية عدم االعتماد على ما ن�شتورده 

التفكري  يف  جدي  ب�شكل  والبدء  و�شلع  منتوجات  من 

باملواطن  يغدر  لن  والذي  املحلي  املنتج  ودعم  بتطوير 

ويقوم برفع اأ�شعاره بني ليلة و�شحاها!! 

البحرين..  يف  ت�شنع  واملنتجات  ال�شلع  من  الكثري 

ولكنها حتتاج اإىل دعايات ودعم اإعالين. قليل من االهتمام 

ملًيا  متعنا  ما  فاإذا  وامل�شتهلك..  التاجر  ثمارها  �شيجني 

ويكون  جودة  ذات  �شلع  عن  يبحث  امل�شتهلك  اأن  �شنجد 

عليه  االعتياد  مت  ما  و�شمن  اجلميع  متناول  يف  �شعرها 

ب�شكل عام. 

املزيد من  بذل  اإىل  الغذاء  امل�شتثمرون يف قطاع  نحث 

اجلهد لالرتقاء بجودة املنتج املحلي وو�شع اخلطط ليتم 

تفر�س  اأن  من  اأبًدا  مانع  وال  الداخل..  يف  منها  االكتفاء 

االأ�شواق  يف  ح�شورها  واملنتوجات  البحرينية  ال�شلع 

انتظار  من  بدالً  لل�شلع  م�شدرون  ون�شبح  اخلارجية.. 

و�شول ال�شحنات من اخلارج. 

التناف�س  وهذا  مطلوب  اأمر  ال�شوق  يف  التناف�شية 

بتحريك  ويقوم  امل�شتهلك  يخدم  الأنه  وحمبب  م�شروع 

وكذلك  والطلب  العر�س  مبداأ  ال�شرائية..  القوة  عجلة 

�شريحة  وتو�شيع  والبيع  ال�شراء  عجلة  حتريك  نظريات 

امل�شتهلك من خالل توفري ال�شلع باأ�شعار تناف�شية.. فبذلك 

املوظفني  وكذلك  وامل�شتهلك  التاجر  على  املحافظة  يتم 

العاملني.. 

براأيي، فاإن قرار رفع ال�شلع يف ال�شوق البحرينية مل 

منا�شب  توقيت  يف  يكن  ومل  اأبًدا..  ال�شائب  بالقرار  يكن 

ال�شيما واأن ال�شلعة نف�شها مل تتبدل اأو تتغري اأو تتح�شن.. 

فما الداعي لرفع �شلعة ثبت �شعرها الأكرث من عقد؟!

هم�شة: 

- الك�شب القليل جميل عند ما يتكرر

ب�شبب عدم ح�شول ابنتاي على اجلن�شية 

مل اأمتّكن من التقدمي على وحدة �شكنية

ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  اجلن�شية  بحرينية  �شيدة  اأنا 

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

م�شكلتي  ي�شمل  اأن  ورعاه  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

كما  فاأنا  حلّها،  يف  وم�شاعدتي  الكرمية  برعايته  هذه 

من  وزوجي  اجلن�شية  بحرينية  الكرمي  ل�شموكم  ذكرت 

هذا  اأر�س  غري  تعرفا  مل  ابنتان  منه  ولدي  عربي  اأ�شل 

الوطن، واأنا اأعمل بوظيفة راتبها قليل، واأنا غري قادرة 

لنا  ت�شبب  ما  وهذا  والكهرباء،  االإيجار  م�شاريف  على 

ا، واأنا من هذا  اأي�شً برتاكم االإيجارات وفواتري الكهرباء 

�شرف  على  ابنتاي  لتح�شل  الكرمي  �شموكم  اأنا�شد  املنرب 

التقدمي واحل�شول على  البحرينية الأمتكن من  اجلن�شية 

دفع  من  والأمتكن  واأ�شرتي  اأنا  تاأويني  �شكنية  وحدة 

الكرمي  �شموكم  على  اأخفى  وال  علّي،  املرتاكمة  الديون 

التقدمي على قر�س عقاري ولكن  حاولت مراًرا وتكراًرا 

هذا  على  احل�شول  من  اأمتكن  مل  راتبي  ل�شعف  نظًرا 

هذا  طلبي  يف  اأنا�شدكم  املنرب  هذا  من  واأنا  القر�س، 

وكلي اأمل باأن يلقى طلبى هذا ا�شتجابة منكم، وفهذا ما 

مكارمه  تتمدد  الذي  الكرمي  �شموكم  �شخ�س  يف  عهدناه 

والداين. القا�شي  على 

البيانات لدى املحرر
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طلبة  بتدريب  اخلا�صة  امل�ؤ�ص�صات  بع�ض  تق�م 

املقابل ال  اأمر ت�صكر عليه، لكنها يف  اجلامعات وه� 

تقّدم لهم اأي مكافاآت رغم اأنها تفر�ض على املتدّربني 

القيام باأعباء كثرية والعمل �صاعات ط�يلة.

م�ظفيه  وتط�ير  لتحفيز  ي�صعى  م�ص�ؤول  لكل  حتية 

بالتقدير  الكل  ت�صعر  عادلة  بيئة  خلق  على  ويحر�ض 

للعمل  معياًرا  الكفاءة  ي�صع  م�ص�ؤول  لكل  حتية  واالنتماء، 

لكل  حتية  الزائفة،  وال�الءات  واملجامالت  املح�ص�بية  ولي�ض 

م�ص�ؤول ال ي�صعر بالتهديد من متيز م�ظفيه وي�صعى لعرقلتهم!!

)كلكم راٍع وكلكم م�ص�ؤول عن رعيته(.
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ال�شيخ  الك�يت  اأمري  اأ�شدر   -  1961

املنظم  القان�ن  ال�شباح  ال�شامل  عبداهلل 

التاأ�شي�شي  املجل�ص  اأع�شاء  لنتخابات 

مرة  لأول  الك�يت  تق�شيم  مت  ومبقت�شاه 

اإىل 20 دائرة انتخابية، على  يف تاريخها 

بالقرتاع  منطقة  كل  نائب عن  ُينتخب  اأن 

العام ال�شري املبا�شر.

باك�شتان  تغزو  الهند   -  1965  

وتق�شف مدينة له�ر.

 1976 - منظمة التحرير الفل�شطينية 

تاأخذ و�شع ع�ش� كامل يف جامعة الدول 

العربية.

را�شد  بن  حميد  ال�شيخ   -  1981  

بعد  عجمان  اإمارة  حكم  يت�ىل  النعيمي 

وفاة والده را�شد بن حميد النعيمي.

ُيعيد  ال�ش�فييتي  الحتاد   -  1991  

�شانت  اإىل  لينينغراد  مدينة  ت�شمية 

�شنة  منذ  ا�شمها  تبدل  بعد  بطر�شربغ 

.1924

ديانا  دفن  مرا�شم  اإجراء   -  1997  

اأمرية ويلز.

 2003 - رئي�ص ال�زراء الفل�شطيني 

حمم�د عبا�ص ي�شتقيل من من�شبه.

اجلزائري  الرئي�ص   -  2007  

تفجري  من  ينج�  ب�تفليقة  عبدالعزيز 

انتحاري ي�شتهدف م�شتقبليه يف باتنة اأدى 

ملقتل 15 �شخ�شا وجرح 74 اآخرين.

 2008 - انتخاب اآ�شف علي زرداري 

رئي�ًشا لباك�شتان.

ــِزقــا ــّن ال طفلك  �ــشــّمــي  ـــّب  احل ــة  ــاَم مــن

الطُرقا يــعــرف  ل  الــهــ�ى  يف  ــه  ــاإّن ف

�شذاجتِه ــن  م �ــشــغــريا  اإلــيــِك  �ــشــّمــي 

ُخلقا ــِه  ــل اأج ــن  م ــ�ى  ــه ال اأّن  يــظــنُّ 

حمبتها مـــن  ـــعـــاين  ي ـــِه  ـــي ك ـــرترْ ت ل 

حِرقا قــد  ال�ش�ق  لهيب  مــن  ــه  ــاإّن ف

ـــــُه ـــــاإّن اجلـــفـــَ� اأّرق ــــِديــــِه ف ــــدرِْه وَه

ـــا الأرق اأّرَق  ــد  ق طــاملــا  ـــذي  ال وهــ� 

ــــّب هــامــ�ــشــًة ــي بـــحـــروف احل ــم ــت ومت

ــا اأبــقــا ـــــام م ــن الأّي ــعــ�د م ــى ي حــّت

ـــــُه ــر اآذن ــم ــع ــــــاأّن ال ــِت ب ــم ــل ــد ع ــق ف

ــه لــــالآن مــا ُعــِتــقــا بــالــ�ــشــيــِب لــكــّن

ــادرٌة ــش � وهـــي  ليلى  يع�شق  زال  ــا  م

فِرقا تــذكــارهــا  ــن  م زال  ومــا  عنه 

�ش�رتها القلب  حنايا  يف  تــزل  وملرْ 

�شَهقا كلّما  فيه  الــ�ــشــ�ق  ــُج  ــ�ؤج ت

�شقاوتها ــن  م اإل  احلــــّب  ــرف  ــع ي ملرْ 

�شِرقا بها  حــّتــى  طعمه  يـــذقرْ  ومل 

ت�شليًة احلــــّب  اأّن  يح�شب  وكــــاَن 

ِمــَزقــا حّبها  مــن  قلبُه  ــدى  غ حــّتــى 

جهالِتِه ــن  م هــــدرٍْي  ــري  غ عــلــى  مي�شي 

احرتقا باله�ى  قلٌب  جنبيه  ــني  وب

ـــدا اأب ــٍة  غــفــل يف  لــه  ــا  ــ�م ي ــصِ  ــ� مي ملرْ 

عِلقا قلبِه  يف  حّبها  مــن  ــر  ذك ــنرْ  ع

يــكــاد يف كــــّل يــــ�ٍم مـــن �ــشــبــابــتــِه

�ُشرقا مــا  ـــالم  الأح مــن  ي�شتثري  اأن 

حلما ــاتــه  ــي اأب ــن  م ال�شعر  على  ــى  ــق األ

مِلقا ــعــره  �ــش يف  اأبــــدا  يــكــن  ومل 

ــِه ــت ــال ــق م يف  ــــــّدا  ح ــــــاوز  جت ول 

اعتنقا مبـــا  اإل  اأبـــــدا  ــهرْ  ــف ي ومل 

قــافــيــٍة ـــان  ـــي ـــب ت يف  تــــــردد  ول 

ــا ــِذق َم ــِه  ــات ــي اأب يف  كـــان  ول  ــا  ــ�م ي

اآملـــُه ــد  ــع ــب ال اإّن  اأخــفــيــِك  ــُت  ــش ــ� ول

القلقا طّيها  ُتخفي  ال�ش�ق  وجمرة 

ن�شبترْ ــمــا  كــلّ ـــاٍت  ـــري ذك يف  يعي�ص 

الأفــقــا ــه  ــالم اأح ــن  م لتفتح  عـــادترْ 

قريحتُه جــا�ــشــت  ــا  ــه ــرُب ت ــه  مــ�ــشّ اإنرْ 

اختنقا قلبِه  يف  مبــا  ذرعــا  ــاَق  و�ــش

قدما هــاهــنــا  يل  اأرى  مــ�ــشــيــُت  ــــى  اأّن

عبقا ال�شبا  عطر  هاهنا  ويف  َم�َشترْ 

ــد اأمنـــلـــٍة ــي ــا ق ــه ــي ــــا حتــــّركــــُت ف وم

بقا ــات  ــري ــذك ــل ل ــا  ــه ب راأيـــــُت  اإل 

ــًة ــن ــات ــــــالِك ف ـــا اأح ــة احلـــــّب م ــام ــن م

خفقا اله�ى  يف  قلبي  كــان  ما  لــ�لك 

ــا اأنـــغـــام اأغــنــيــٍة ــــروح ي ــة ال ــذب ــا ع ي

ومغتبقا  �شبحا  غــالــيــٍة  عــطــر  ــا  ي

نب�شترْ ا�شتن�شقته  اإذا  عــبــريا  ويـــا 

الت�شقا با�شمك  جميٍل  بكّل  ــي  روح

ــاخمــٍة ــش ــــا ُربـــــا عــــــّزٍة �ــشــّمــاء � وي

معتنقا ــ�ق  ــّي ــع ــل ل رّف  وبـــريقـــا 

ــة حــامل ـــــــــاَم  الأّي ــم  ــك ــل ت ــــِك  ب اأرى 

ـــاه مــ�ؤتــلــقــا ـــق ـــِك األ ــرٍب ب ــش ــــّل � وك

ــًة ــق ــات ــــــُت ُهــنــا هــنــدا وع فــكــمرْ راأي

ِلقا ـــداة  غ ليلى  يف  ــُت  ــغــّزل ت ـــمرْ  وك

لــفــاتــنــٍة ـــُت يف و�ـــشـــٍف  ــــمرْ متـــادي وك

انفلقا قــد  فــجــر  ح�شنها  كـــاأمّنـــا 

يـــعـــادُلـــُه ل  جـــمـــال  ـــــــُت  راأي ــــم  وك

ُخِلقا قد  النا�ص  يف  الــذي  اجلمال  كّل 

�شرٍف يف  اخللق  وطيب  الطباع  ُح�شن 

احَلــَدقــا ي�شكن  وحـــيـــاٍء  ـــٍة  وعـــّف

خطرترْ اإذا  طيب  ح�شنها  ــن  م يــفــ�ح 

والغ�شقا الليل  تنري  �شنائها  ــن  وم

ــــاأن األـــقـــاِك خــالــيــًة اأعــــــززرْ َعـــلـــّي ب

ــا ـــني والــرفــق ـــل ـــة والأه ـــّب مــن الأح

اجتمعترْ ـــك  اأرجـــائ ويف  اأراك  واأن 

الفلقا يــرقــب  ــٌل  ــي ول تــلــ�ح  ـــرى  ذك

ـــاد مـــن زمـــٍن ــا ع ــّب ـــِك حم ـــي ــي اإل ــّم �ــش

وال�رقا والإح�شا�ص  ال�شعر  ت�شّمن 

قــافــيــٍة اأبــــيــــات  مـــعـــه  ورددي 

ع�شقا قبله  ِمــنرْ  َمــنرْ  ــّل  ك بها  غّنى 

قافيتي ـــرف  ح كــانــترْ  ـــع  املـــراب ــك  ــل ت

منطلقا كـــان  ــد  ق يل  ــع  ــرب ال ـــك  وذل

تربتها طــيــب  ب�شعري  جــمــعــُت  وقـــد 

نطقا قــد  بــاحلــّب  عبقها  �شذى  ــن  وم

�شًنا ــــ�اِك  ه ــن  م ــي  ــّث ب احلـــّب  مــنــامــة 

التحقا با�شمِك  �شعٍر  غــري  اأنــا  فما 

ــن قــاطــبــًة ــري ــح ــب ذخـــريتـــي اأنـــــِت وال

ـــاد حــني رقى ــّدة الأجم ــى �ــشُ ــن رق وم

�شمائله طــابــترْ  اإذ  نـــ�ايـــاه  طــابــترْ 

افرتقا ــا  م ــط  ق ــمــاٍح  و�ــش طيبٍة  يف 

قافيتي اأبـــيـــات  ــت  ــرق غ اإن  ـــرو  غ ل 

ات�شقا با�شمه  ق�شيٍد  يف  وا�شتغرقترْ 

ــِه ــارم ــك م يف  بــحــٌر  وهــــ�  ل  وكــيــف 

الغرقا ــاأمــن  ي مل  ــحــرُه  ب اأتـــى  ــن  وم

ــــاءترْ اإلـــيـــَك اأبــــا �ــشــلــمــان �ــشــادقــًة ج

َدقا �شَ ــنرْ  َم ال�شعر  يق�ل  اأنرْ  وقلّما 

اأبـــدا بــهــا  ٌل  َغــــ�رْ ل  احلقيقة  ــص  ــ� حَمرْ

الــَرِنــقــا ــرَيَ  ــثرْ ــِع ال يــثــرُي  ــاٌل  ــي ول خ

ب�شاحتكم حّطترْ  اإذ  ال�شف�  من  اأ�شفى 

اأِلقا بكمرْ  اأ�شحى  بها  حــرٍف  وكــّل 

قــافــيــٍة فــيــ�ــصَ  مــنــكــم  املـــكـــارم  اأرى 

اتفقا عليائَك  يف  وال�شعُر  فــاحلــّب 

ــنرْ ــ�ُل وم ــش ــ�� ــُك الــــرَبُّ ال ــل ــا امل ــه ــا اأّي ي

َغــِدقــا وابـــال  غيثا  اأيـــاديـــِه  ــّبــترْ  �ــشَ

ويف ــاَء  ــط ــع ال اإل  ــــى  اأب ــا  ــرمي ك ـــا  وي

ــا ــَرق ــنــدى َب ــال ــٍث ب ــِه دميـــة غــي ــدي ي

ــٍة ــاحــي ن كــــّل  هــّطــالــة يف  ــّب  ــش ــ� ــن ت

ُهِرقا بها  مــاٍء  ِمــن  الأر�ـــصَ  فتخ�شُب 

ــب بــعــنــ�ــشــرِه ــي ــه ِمــــن ط ــي ــة ف ــلّ ــب ِج

لِبقا با�شما  ب�ش��شا  ه�ّشا  ـــراه  ت

ــِه ــت ــاب مــه يف  ـــ�ٍخ  ـــم ـــش و� ــــــّزٍة  ع يف 

عقا �شُ جـــاءُه  ـــنرْ  َم �شماحته  لــ�ل 

ثــقــٍة ذا  الـــــــالأواء  لــــدى  ـــــراُه  ت وقــــد 

وثقا قــدرْ  ـــاهلِل  ب ـــنرْ  َم ـــاَب  خ ــا  م واهلل 

ومع�شلِة ــٍب  ــعرْ ــش � ـــدى  ل تــــراه  ــن  فــل

َحِذقا قــد  الأمـــر  جميع  يف  فتًى  اإل 

ــٍة ــاأل ــش ــ� م ــــنَي  ح اإل  تـــعـــّجـــَل  ــــا  وم

َطَرقا قا�شٍد  اأو  ــٍق  ــل مُمرْ �شائٍل  ِمــنرْ 

�شاخمًة البحرين  لــُعــال  َبــنــى  ـــنرْ  َم ــا  ي

ُمرتفقا ــاَء  ــّم ــش ــ� ال الــقــمــَم  تــنــاطــُح 

الـــبـــالد كما اأحـــيـــا  بــحــكــمــتــِه  ـــــنرْ  وَم

ـــا ــاَد عــنــ�انــا لــهــا َوِوق ــش بــعــزمــِه �

لهمتِه ـــــترْ  دان مـــن  الـــفـــّذ  الــفــار�ــص 

َرَهقا بها  ي�شُك  ومل  ال�شعاب  اأعتى 

اأيـــهـــا احلــــّب خـــّيـــمرْ يف مــرابــعــنــا يـــا 

نقا في�ص  �شلمان  اأبــا  يــا  لنا  وُدم 

ومـــرحتـــٍل حــــلٍّ  يف  ــــــده  اأّي رّب  ـــا  ي

ُغِلقا اأو  ُتَّ  اررْ ما  ــُه  ل بخرٍي  وافــتــحرْ 

وعــافــيــٍة خـــرٍي  يف  رّب  ــا  ي ــُه  ــظ ــف واح

�شبقا من  اخلريات  يف  رّب  يا  واجعله 

منامة
 الحّب

�صاحب  حل�صرة  ُمهداة  ق�صيدة 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة.. 

حفظه اهلل ورعاه.

حممد هادي احللواجي

الإثنني 23 ذو احلجة 1442هـ

2 اأغ�سط�س 2022م

روبوت م�سري ال�سنع يحّول رطوبة الهواء اإىل ماء

م�شري  ميكاترونيك�ص  مهند�ص  جنح 

اإن�شان  بف�شل  ماء  اإىل  اله�اء  حت�يل  يف 

اله�اء  الرط�بة من  لي�شتخرج  اآيل �شّممه 

الذكاء  با�شتخدام  ماء  اإىل  ويح�لها 

ال�شطناعي.

وا�شتلهم املهند�ص حممد الك�مي )28 

والف�شاء  الطريان  وكالة  رحالت  عاًما( 

و�شمم  املريخ،  لك�كب  )نا�شا(  الأمريكية 

مناخية  ظروف  يف  ليعمل  الروب�ت 

الك�كب  على  امل�ج�دة  لتلك  م�شابهة 

بن�شب  م�شبع  طق�شه  اأن  املعروف  الأحمر 

عالية من الرط�بة لكنه جاف جًدا.

وقال الك�مي اإن الروب�ت اإيل� ميكنه 

من  الرط�بة  ا�شتخال�ص  اإعداداته  بف�شل 

ماء  اإىل  وحت�يلها  املريخ  على  اله�اء 

لل�شرب.

واأ�شاف اأن الإن�شان الآيل �ُشمي »اإيل�«؛ 

ال�شت�نية،  باللغة  احلياة  تعنى  لأنها 

الرئي�ص  ما�شك،  اإيل�ن  اإىل  ن�شبة  ا  واأي�شً

اإك�ص،  و�شبي�ص  ت�شال  ل�شركتي  التنفيذي 

احلياة  يف  قدوته  الك�مي  يعتربه  الذي 

العملية.

واأو�شح اأن هذه التكن�ل�جيا الزهيدة 

الثمن املدع�مة بالذكاء ال�شطناعي ميكنها 

با�شتخدام  املاء  من  كبرية  كميات  اإنتاج 

طاقة اأقل وال�شتعانة بالب�ليمرات.

م�سنة عمرها 116 عاًما تنت�سر على كورونا

براثن  من  عاًما   116 العمر  من  تبلغ  تركية  �شيدة  جنت 

الذين  املعمرين  اأبرز  من  واحدة  يجعلها  ما  »ك�فيد-19«، 

متكن�ا من هزمية الفريو�ص.

املركزة، حيث  العناية  اإىل هذا، نقلت عائ�شة كاراتاي من 

كانت ترقد اإىل جناح عادي، وفًقا ملا ذكره ابنها اإبراهيم ل�كالة 

اأنباء دميريورين ي�م ال�شبت.

وحدة  يف  وظلت   ،116 �شن  يف  مر�شت  »والدتي  وقال: 

الآن وهي  اأ�شابيع. �شحتها جيدة جًدا  املركزة لثالثة  العناية 

تتح�ّشن«.

كانت الراهبة الفرن�شية اأندريه، ثاين اأكرب معمرة على قيد 

احلياة يف العامل، تعافت من »ك�فيد-19« يف فرباير، قبل اأيام 

من عيد ميالدها الـ117.

ال�سحة: 92 حالة 

م�سابة بكورونا ول وفيات

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

عددها 19579 يف ي�م 5 �شبتمرب 2021، اأظهرت 

حالة   48 منها  جديدة  قائمة  حالة   92 ت�شجيل 

لعمالة وافدة، و29 حالة ملخالطني حلالت قائمة، 

 106 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالة  و15 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالت 

املتعافية اإىل 270682.
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العوهلي: تسخير كل اإلمكانيات والمعرفة واالستراتيجيات الطبية الحديثة للتصّدي للجائحة

 محمد بن عبداهلل: دور فاعل 
لـ»الخليج العربي« في إدارة ملف جائحة »كورونا«

ثم��ن رئيس المجل��س األعل��ى للصحة الفري��ق طبيب 
محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة الجه��ود الطيب��ة والدور 
الفع��ال لجامع��ة الخلي��ج العربي ف��ي تفعي��ل قرارات 
الحكومة في إدارة ملف جائحة كورونا )كوفيد 19( داخل 
الجامعة وخارجه��ا، معزيًا ذلك التميز ف��ي إدارة األزمة 
الصحي��ة التي مرت به��ا البالد ودول العال��م أجمع إلى 
اإلخالص الصادق والحس الوطن��ي العالي للحفاظ على 
األرواح وس��المة الطلبة من أبن��اء دول مجلس التعاون 
ل��دول الخليج العربية وجميع أعض��اء الهيئة األكاديمية 

واإلدارية بالجامعة.
وأعرب في خطاب وجهه إلى رئيس جامعة الخليج العربي 
الدكت��ور خال��د العوهلي عن جزيل ش��كره وتقديره لما 
أظهرت��ه إدارة الجامعة وأعضاء فريق التصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد 19( بجامعة الخليج العربي من تميز في 
الجهود اإلجرائية الساعية بشكل حثيث إلى ضمان بيئة 
دراس��ية وأجواء عمل آمنة للجميع من��ذ بدء أزمة جائحة 
في��روس كورونا )كوفيد19(، مؤك��دًا أن الجامعة قدمت 
في غضون ذلك نموذجًا إيجابيًا يحتذى به في إدارة هذا 
الملف الصحي، وهو ما يدل على نجاح الشراكة والتعاون 

الخالق بين الجامعة والمجلس األعلى للصحة.
وأض��اف قائ��اًل: »كل الش��كر والتقدي��ر لكل م��ا قدمته 
الجامع��ة من جه��ود لخدمة ه��ذا الوط��ن العزيز وفق 

اس��تراتيجية صحية محكم��ة حققت نج��اح مثمر كانت 
نتيجًة لروح الفريق الواحد الذي تجلى بمشاركة الجامعة 
في كافة االستعدادات ومتطلبات الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا وفق التوجيهات الس��امية من 
جالل��ة الملك المفدى وقيادة س��مو ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء«، مؤكدًا أن التزام جامعة الخليج العربي 
وعملها الجاد ومثابرة الطاقم اإلداري في فريق التصدي 
لفي��روس كورون��ا بالجامع��ة هو أم��ر يس��تحق التحية 

واإلشادة.
من جهته، ق��ّدر رئيس جامعة الخلي��ج العربي الدكتور 
خال��د العوهلي إش��ادة رئيس المجل��س األعلى للصحة 
الفري��ق طبي��ب محم��د بن عب��د اهلل آل خليف��ة بجهود 
الجامعة إب��ان الجائحة، معزيًا ه��ذه التميز إلى مباركة 
ودأب أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، وحكومة مملكة البحرين الموقرة 
والمجل��س األعل��ى للصح��ة ط��ول مس��يرتها العلمية 

الممتدة ألكثر من 40 عامًا.
وقال: »إن االس��تجابة السريعة الحتواء تداعيات انتشار 
الفيروس وتخفي��ف آثار األزمة الصحي��ة داخل الجامعة 

م��ن قبل الفري��ق المكل��ف بالتصدي لفي��روس كورونا 
)كوفي��د 19( بقي��ادة الدكتورة أس��يل الصالح األس��تاذ 
المس��اعد بقس��م طب العائل��ة بكلية الط��ب والعلوم 
الطبية عبر تطبيق استراتيجية صحية واضحة هي عبارة 
عن مجموع��ة بروتوكوالت خاصة باإلج��راءات الوقائية 
من تفش��ي الفيروس صاغت تفاصي��ل قصة النجاح في 
إدارة مل��ف كورونا )كوفي��د-19( بجامعة الخليج العربي 
عبر تقليص أع��داد المصابين بالفيروس والحفاظ على 

الصحة العامة داخل الجامعة«.
وأك��د العوهل��ي أن جامعة الخليج العرب��ي حرصت على 
واالس��تراتيجيات  والمعرف��ة  اإلمكاني��ات  كل  تس��خير 
الطبية الحديث��ة للتصّدي للجائح��ة، حيث عقدت جميع 
االمتحان��ات في أجواء صحية آمنة طوال الفترة الماضية 
من خالل االلت��زام الكامل باإلجراءات االحترازية للوقاية 
م��ن انتش��ار الع��دوى والتأكد م��ن أخذ جمي��ع الطلبة 
الخليجيي��ن الدراس��ين في الس��نوات المختلفة للقاحات 
المضادة للفي��روس، إلى جانب أخذ التدابير التي تكفل 
العودة اآلمنة للمقاعد الدراس��ية والحفاظ على سالمة 

الجميع وتقديم أفضل النماذج والمخرجات التعليمية.

 »األعلى للصحة« و»حقوق اإلنسان« 
يبحثان زيادة التنسيق لتعزيز الحقوق

األعل��ى  المجل��س  رئي��س  بح��ث 
للصح��ة رئي��س الفري��ق الوطن��ي 
لفي��روس كورونا  للتص��دي  الطبي 
)كوفي��د-19( الفريق طبيب الش��يخ 
محمد بن عب��داهلل آل خليفة، خالل 
الوطنية  المؤسس��ة  رئي��س  لقائه 
لحقوق اإلنس��ان علي الدرازي، زيادة 
التنس��يق خ��الل المرحل��ة المقبلة 
فيما يتعلق بالملفات ذات االهتمام 
المش��ترك والمواضي��ع المتعلق��ة 
بحقوق اإلنسان خصوصًا المرتبطة 
يلب��ي  بم��ا  الصح��ة  ف��ي  بالح��ق 

التطلعات واألهداف المشتركة.
وأع��رب رئي��س المجل��س األعل��ى 
للصح��ة، ع��ن التهاني عل��ى الثقة 
الملكية الس��امية وص��دور التكليف 
الس��امي من حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل 
ورعاه، واألمر الملكي بتعيين أعضاء 
بالمؤسس��ة  المفوضي��ن  مجل��س 

الوطنية لحق��وق اإلنس��ان، متمنيًا 
دوام له��م التوفي��ق والنج��اح ف��ي 
تطور المؤسس��ة الت��ي تمثل رافدًا 
مهمًا من روافد المشروع اإلصالحي 

لجاللة الملك حفظه اهلل ورعاه.
وأك��د أن البحري��ن تول��ي اهتمامًا 
كبي��رًا بحق��وق اإلنس��ان، ال س��يما 
الح��ق في الصح��ة المنصوص عليه 
في دس��تور البحرين، وتحرص على 
توفي��ر الخدم��ات الصحي��ة للجميع 
دون تميي��ز ووف��ق أعل��ى المعايير 
العالمي��ة ف��ي هذا الش��أن، وتجلى 
ذل��ك خ��الل تعام��ل المملك��ة مع 
جائحة كورونا، حيث وفرت المملكة 
الخدم��ات الصحي��ة المتكاملة من 
فحص وعالج وتطعيم ورعاية طبية 
مجاني��ة ومتاحة للجمي��ع على قدم 

المساواة.
البحري��ن جهوده��ا  كم��ا تواص��ل 
الكبيرة للحد من انتش��ار الفيروس 
عبر مضاعفة تعزيز كافة اإلجراءات 

الوقائي��ة  والتدابي��ر  االحترازي��ة 
لتحقي��ق صحة  الرامي��ة  المتخ��ذة 

وسالمة الجميع.
وثمن الدع��م المتواص��ل من لدن 
حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المف��دى، وصاحب الس��مو الملكي 

األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
الصح��ي  للقط��اع  اهلل،  حفظهم��ا 
مم��ا أس��هم ف��ي تج��اوز المملكة 
للظروف الصحية الحرجة المرتبطة 

بالجائحة.
كم��ا ناق��ش الطرفان كاف��ة أوجه 
ت��م  المس��تقبلية، كم��ا  التع��اون 
بكاف��ة  مس��هب  ش��رح  تقدي��م 
االستفس��ارات المقدم��ة م��ن وفد 

المؤسسة.
الكبيرة  باإلنجازات  الدرازي،  وأش��اد 
التي حققته��ا البحرين على صعيد 
الخدمات الصحية، وكذلك تعاملها 
المبكر في مواجه��ة جائحة كورونا 
من خالل االستعانة بأفضل الخبرات 
الوطنية ومبادرتها بتش��كيل فريق 
وطن��ي متمي��ز أخ��ذ عل��ى عاتق��ه 
تنس��يق الجه��ود الوطني��ة وقيادة 
للتصدي  الداعمة  المب��ادرات  كافة 
لهذه الجائحة وه��و األمر الذي نال 

تقدير واستحس��ان منظمة الصحة 
العالمية والكثير من دول العالم.

وأع��رب عن الش��كر للفريق الوطني 
ال��وزارات  مختل��ف  وإل��ى  الطب��ي 
والهيئات الحكومية وكذلك الكوادر 
الصف��وف  ف��ي  العامل��ة  الوطني��ة 
الدولة  وجميع مؤسس��ات  األمامية 
والمتطوعي��ن الذي��ن قدم��وا أروع 
العط��اء واإلخ��الص والخدمة  صور 
اإلنس��انية التي من ش��أنها تعزيز 
وحماي��ة حقوق اإلنس��ان م��ن أجل 
تحقي��ق األهداف التي ُرس��مت للحد 
من انتشار هذا الفيروس والتصدي 

له والعمل على القضاء عليه.
وأك��د أن المملكة نجحت في اإليفاء 
بكاف��ة متطلب��ات ونص��وص آليات 
حقوق اإلنس��ان عل��ى الصعيد الحق 
في الصحة، س��واء اآللي��ات الوطنية 
كميث��اق العمل الوطني والدس��تور 
البحرين��ي ال��ذي كف��ل ف��ي المادة 
رق��م 8 منه الحق ف��ي الصحة، حيث 

نصت الفقرة )أ( منها على أن: »لكل 
مواطن الحق ف��ي الرعاية الصحية، 
وتعن��ى الدول��ة بالصح��ة العامة، 
وتكفل وس��ائل الوقاي��ة والعالج... 
»، أو اآلليات الدولية وال س��يما تلك 
المعني��ة بحماي��ة وتعزيز الحق في 
الصحة، والذي يأت��ي في مقدمتها 
العه��د الدول��ي الخ��اص بالحقوق 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
والذي انضمت اليه مملكة البحرين 
بموج��ب القان��ون رقم )10( لس��نة 
الوطني��ة  والتش��ريعات   2007

والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأك��د الطرفان عل��ى أهمية تضافر 
الجه��ود الوطنية من خ��الل التزام 
االحترازي��ة  بالتدابي��ر  الجمي��ع 
والتعليمات اإلرش��ادية التي تصدر 
عن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا، مع مواصلة التقيد 
باإلرش��ادات للحف��اظ عل��ى صح��ة 

وسالمة الجميع.

علي الدرازي

 األنصاري يبحث 
و»كي بي إم جي« تطورات 

»التسيير الذاتي« للمستشفيات

استعرض الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور 
أحمد األنصاري، مع فريق ش��ركة »كي ب��ي إم جيط العالمية 
Anna Van Poucke، رئي��س الرعاي��ة  برئاس��ة الدكت��ورة 
الصحية العالمية بالش��ركة، تطورات تنفيذ برنامج التس��يير 

الذاتي للمستشفيات الحكومية. 
وتم خالل اللقاء الذي حضره عدٌد من مسؤولي المستشفيات 
الحكومي��ة، اس��تعراض مس��تجدات برنامج التس��يير الذاتي 
للمستشفيات الحكومية بشكٍل عام، ومجمع السلمانية الطبي 
بش��كٍل خاص، ومراح��ل التقدم في المش��روع، باإلضافة إلى 
تبادل الخبرات في عدٍد من المواضيع المشتركة على الصعيد 

الصحي. 
وأش��اد األنصاري بالجهود التي بذلها فريق الشركة في دعم 
تنفيذ برنامج التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية، مثمنًا 
الخب��رات الت��ي يقدمها وإس��هامه في تنفيذ المش��روع على 
الوج��ه األكمل ووفق المعايير العالمية المعتمدة، بما يحقق 
األهداف المرجوة عل��ى صعيد تقديم خدمات صحية متميزة، 

ومتكاملة، ومستدامة.
ُيذكر أنه تم مسبقًا توقيع اتفاقية الخدمات االستشارية بين 
المجلس األعلى للصحة و»كي بي إم جي«، بهدف تقديم الدعم 
الالزم لتنفيذ برنامج الضم��ان الصحي »صحتي« على صعيد 
السياس��ات واللوائح، والتعاون مع مجلس أمناء المستشفيات 
الحكومية لوضع التصور النهائي لبرنامج التسيير الذاتي الذي 
سيس��اهم في تحويل المستش��فيات الحكومي��ة إلى مقدمي 

خدمات صحية مستقلة.

 جامعة البحرين: قبول 10100 
طالب للعام األكاديمي 2022/2021

أك��د رئيس جامع��ة البحرين الدكتور 
ري��اض حم��زة، أن عملية التس��جيل 
 2022/2021 األكاديم��ي  للع��ام 
شهدت إقبااًل غير مسبوٍق، حيث فاقت 
أع��داد المتقدمين هذا الع��ام أعداد 
األعوام السابقة، وبلغ عدد المقبولين 

10100 طالب وطالبة.
ون��وه حم��زة، بأنه ت��م رف��ع الطاقة 
االستيعابية لقبول جميع المتقدمين 
ممن يستوفون شروط القبول، مهنئًا 
بذل��ك الطلب��ة المقبولي��ن، ومتمنيًا 

لهم كل التوفيق والنجاح.
وأش��اد بالدع��م الكبير ال��ذي تتلقاه 
الجامع��ة، من ل��دن حض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاه��ل البالد المف��دى حفظه 
اهلل ورعاه، والمتابعة المس��تمرة من 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل، مش��يرًا إلى 
أن ه��ذا الدعم الكري��م يعكس الثقة 
المتواصل��ة ف��ي الجامع��ة الوطنية، 
نها من القيام باألدوار المنوطة  ويمكِّ
بذل��ت  »الجامع��ة  إن  بها.وق��ال: 
قص��ارى جهدها لتلبية إحدى الرغبات 
للطلب��ة،  األول��ى  الث��الث  الدراس��ية 
وفق ش��روط القبول العامة والخاصة 
بالبرامج األكاديمية، حيث حصل %79 

من المتقدمين عل��ى إحدى رغباتهم 
الث��الث األول��ى، وهي النس��بة ذاتها 

المتحققة في العام الماضي«.
وأش��ار إلى أن الجامعة بدأت بإرسال 
خطاب��ات القب��ول لم��ا يزي��د عن 10 
آالف متقدم لاللتح��اق بالجامعة في 
المرحلة الدراس��ية األول��ى في العام 
2022/2021، كما عرضت  الدراس��ي 
بواب��ة الحكوم��ة اإللكتروني��ة نتائج 
القب��ول لجميع الطلبة م��ن البحرين، 
بينم��ا يس��تطيع الطلب��ة م��ن خارج 
المملك��ة االطالع عل��ى نتائجهم عن 
طريق نظ��ام إدارة معلومات الطالب 

اعتب��ارًا   https://sis.uob.edu.bh
من اليوم. وتش��ير تعليم��ات القبول 
في الجامعة إلى أنه على المتقدمين 
للقب��ول ق��راءة م��ا تتضمن��ه لوائح 
وأنظمتها، وتسجيل  البحرين  جامعة 
عم��ر  كان  وإذا  عليه��ا،  الموافق��ة 
المتقدم في يوم وصول الخطاب أقل 
من 18 سنة، عليه أن يرفع نسخة من 
جواز الس��فر، أو البطاقة الذكية لولي 
أم��ره لإلقرار ب��أن ولي األم��ر قد قرأ 

القوانين والشروط، ووافق عليها. 
يلي ذل��ك القيام بتثبيت القبول بدفع 
رس��م التثبيت ف��ي الفترة م��ا بين 6 
8 س��بتمبر،  س��بتمبر وحتى األربعاء 
وفي ه��ذه الفترة يمك��ن للطالب أن 
يتقدم بطلب تغيير رغبته في دراسة 
برنامج آخر، وستجرى دراسة الطلبات 
وتلبيتها بحسب شروط القبول فيها، 

ووجود شواغر في هذه التخصصات.
بينما، أكدت عمادة القبول والتسجيل 
تج��رى  القب��ول  تثبي��ت  عملي��ة  أنَّ 
إلكتروني��ًا خ��الل الفت��رة المذكورة، 
الطلب��ة  يب��ادر  أن  أهمي��ة  مؤك��دة 
الج��دد بتثبي��ت قبولهم خ��الل هذه 
الفت��رة وذل��ك بدفع رس��وم التثبيت 
50% من الرس��وم الدراس��ية للفصل 
بواب��ة  خ��الل  م��ن  األول  الدراس��ي 
أجه��زة  أو  اإللكتروني��ة  الحكوم��ة 

س��داد، أو تطبيق سداد، للحفاظ على 
فرصته��م الدراس��ية ومقاعدهم في 
البرامج األكاديمية الت��ي قبلوا فيها، 
وُيعد عدم تثبي��ت القبول في الفترة 
المذك��ورة، إقرارًا م��ن الطالب بعدم 
رغبت��ه في االلتح��اق بالجامعة، علمًا 
بأن الطلب��ة المبتعثين والمكفولين 
سيتم التعامل مع تثبيت قبولهم في 

التخصصات المبتعثين إليها الحقًا.
وس��يتم إعالم الطلب��ة عن موعد دفع 
النص��ف الثاني المتبقي من الرس��وم 

الدراسية.
وأوضحت العم��ادة أن تغيير الرغبات 
س��يكون متاح��ًا بع��د إج��راء عملية 
تثبي��ت القب��ول، بالدخ��ول إلى نظام 
https://sis. الطالب  إدارة معلومات 
uob.edu.bh والضغ��ط عل��ى خي��ار 
»تغيي��ر الرغبات«، ُثمَّ إدخال 3 رغبات 
ف��ي فترة تثبي��ت القب��ول المذكورة، 
مش��يرة إل��ى أن النظ��ر ف��ي طلب��ات 
التغيير هذه س��يتم - وفق الش��واغر 
المتوافرة - بع��د انتهاء فترة تثبيت 
القبول.ولفتت إلى أن القبول النهائي 
ف��ي بع��ض التخصص��ات مش��روط 
باجتي��از الطالب امتحان��ًا أو مقابلة، 
وامتحان��ًا يجري��ه القس��م المعن��ي، 
للتأكد من استعداد الطالب وقابليته 

لاللتحاق بالتخصص.

د. رياض حمزة

 استعدادات مكثفة من الكوادر 
المدرسية الستقبال الطلبة غدًا

تواصل الكوادر المدرسية استعداداتها المكثفة الستقبال الطلبة غدًا، مع بداية 
العام الدراس��ي الجدي��د 2022/2021، لتقديم أفضل الخدم��ات لهم بالحضور 
الفعلي وعن بعد، وفق خطة احترازية تعليمية تدريبية ش��املة تراعي تفاصيل 
اليوم الدراس��ية بأكمله منذ اس��تالم الطالب عند البواب��ة وحتى وصوله الصف 
وأثن��اء تنقله في المدرس��ة ولغاي��ة انصرافه منه��ا. وفي هذا الس��ياق، تعمل 
مدرس��ة غازي القصيبي الثانوية للبنات بهمة عالية في التحضير المبكر لدروس 
الحض��ور الفعل��ي أو التعلم ع��ن بعد، والتجهي��ز للبرامج التطويري��ة الجديدة، 
وعقد االجتماعات التنس��يقية. وقالت المديرة المساعدة منيرة السبيعي: »على 
أتم االس��تعداد للمس��اهمة في عودة طالبية ناجحة، حيث عملت وزارة التربية 

والتعليم مش��كورة على توفير التمكين الرقمي للمعلمين، مما ساهم في نجاح 
تجربة التعليم عن بعد، وس��نواصل العمل في هذا الس��ياق مجددًا مع التطوير 
المس��تمر، كما لن ندخر جهدًا في توفي��ر التعليم الحضوري الفعال«. وأوضحت 
معلمة المواد التجارية عائش��ة فريد: »نترقب عامًا دراس��يًا جديدًا بشغف وأمل 
بلقاء الطالبات، لتدب الحياة مرة أخرى في مؤسس��اتنا التربوية، وبالنس��بة لي 
فطموحي كبير بأن تعود الحياة المدرسية حضوريًا أو افتراضيًا بصورة طيبة، مع 
نقلة نوعية في طرق التعليم الحديثة التي ساهمت الجائحة في االعتماد عليها 
أكث��ر، مع تأهيل الطواق��م التعليمية والطلبة وأولياء أمورهم الس��تخدام أدوات 

التمكين الرقمي كأداة أساسية للتعليم«. 
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 وزير الخارجية يشارك بورشة 
»مبادرة الحوار بشأن الصواريخ«

عبداللطي��ف  الدكت��ور  الخارجي��ة  وزي��ر  ش��ارك 
الزيان��ي أم��س، بورش��ة عم��ل »مب��ادرة الحوار 
بش��أن الصواريخ«، بتنظيم م��ن المعهد الدولي 
للدراسات االس��تراتيجية، وبحضور عدد من كبار 

المسؤولين، وبمشاركة نخبة واسعة من الخبراء 
والمختصي��ن والمتحدثي��ن، وبدع��م م��ن وزارة 

خارجية جمهورية ألمانيا االتحادية.
وته��دف الورش��ة إل��ى تعزي��ز التع��اون الدولي 

والمناقش��ة الدولية، وتش��جيع تب��ادل اآلراء على 
مستوى عاٍل بشأن تقنيات الصواريخ وديناميكيات 
األم��ن العالمي ذات الصل��ة، إضافة إلى معالجة 

اتجاهات تكنولوجيا الصواريخ وانعكاساتها.

 وزير الخارجية: دور بارز ألمريكا 
في تعزيز األمن والسلم بالعالم

أكد وزي��ر الخارجية الدكت��ور عبداللطي��ف الزياني 
على ال��دور البارز الذي تقوم ب��ه الواليات المتحدة 
األمريكية في تعزيز األمن والس��لم واالستقرار في 
المنطقة والعالم. جاء ذلك، خالل اس��تقباله أمس، 
وفًدا من موظفي الكونغرس األمريكي، بمناس��بة 
الزي��ارة الرس��مية التي يق��وم بها الوف��د لمملكة 
البحرين، حيث أش��اد بالعالقات التاريخية الوطيدة 
والش��راكة االس��تراتيجية القائم��ة بي��ن مملك��ة 

البحرين والواليات المتحدة األمريكية الصديقة، وما 
تتميز به من رس��وخ وتميز على كافة المستويات، 
انطالقا من حرص البلدين واهتمامهما المس��تمر 
بالمض��ي قدم��ا بهذه العالق��ات نحو آف��اق أرحب 
خدمة للمصالح المش��تركة. وأع��رب وفد موظفي 
الكونغ��رس األمريك��ي ع��ن اعتزازهم بلق��اء وزير 
الخارجية، مثمنين المستوى المتميز الذي تشهده 
العالق��ات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مملكة 

البحرين والواليات المتح��دة األمريكية في مختلف 
المجاالت، متمنين لمملك��ة البحرين دوام التقدم 
واالزده��ار. وتم خ��الل اللقاء تب��ادل وجهات النظر 
حيال أبرز القضايا اإلقليمية والدولية محل االهتمام 

المشترك، وتطورات األوضاع في المنطقة.
حضر اللقاء، رئيس قطاع شؤون األمريكتين بوزارة 
الخارجي��ة الش��يخ عبداهلل ب��ن علي ب��ن خليفة آل 

خليفة.

 البحرين تدين الهجمات الحوثية 
اإلرهابية على أراضي السعودية

أدانت وزارة الخارجية واس��تنكرت بش��دة الهجمات 
الحوثي��ة اإلرهابية المتتالية عل��ى أراضي المملكة 
العربي��ة الس��عودية الش��قيقة، والت��ي كان آخرها 
إطالق ثالثة صواريخ بالستية وثالث طائرات مسّيرة 
مفخخة باتجاه المنطقة الش��رقية ومدينتي جازان 
ونجران، مما أدى إلى إصابة طفلين وتضرر عشرات 
المنازل السكنية، متمنية الشفاء العاجل للمصاَبين 

جراء هذا االعتداء اإلرهابي المتكرر والممنهج الذي 
يس��تهدف المدنيي��ن اآلمني��ن واألعي��ان المدنية، 
ويعكس سلوك جماعة الحوثي المتعنت وإصرارها 
على زعزعة األمن واالس��تقرار في المملكة العربية 

السعودية.
وأكدت وزارة الخارجي��ة وقوفها التام في صف واحد 
إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية في 

كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لوقف تلك الهجمات 
اإلرهابية العدائي��ة، وتضامنها معها في جهودها 
لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية 
المجتمع الدولي إلى االضطالع بمسؤولياته إلدانة 
هذه األعم��ال اإلرهابي��ة اإلجرامية الت��ي ترتكبها 
ميليش��يا الحوثي اإلرهابية منتهكة كافة القوانين 

الدولية والقيم اإلنسانية.

زينل تترأس اليوم وفد »الشعبة« 
في مؤتمر »رؤساء البرلمانات«

مجلس  رئيس��ة  برئاس��ة 
اللجن��ة  رئيس��ة  الن��واب 
للش��عبة  التنفيذي��ة 
زينل،  فوزي��ة  البرلماني��ة 
الش��عبة  وف��د  يش��ارك 
البرلماني��ة ف��ي المؤتمر 
العالمي الخامس لرؤس��اء 
والقم��ة  البرلمان��ات، 
الثالثة عش��رة لرئيس��ات 
ومؤتم��ر  البرلمان��ات، 
العالمي  البرلماني  القمة 
مكافح��ة  بش��أن  األول 
اإلرهاب والتطرف العنيف، 
النمس��اوية  العاصمة  في 

فيين��ا، م��ن 6 إلى 9 س��بتمبر الج��اري، وال��ذي ينظم��ه االتحاد 
البرلماني الدولي، حيث يعد ه��ذا التجمع البرلماني الذي يلتقي 
خالله رؤس��اء البرلمانات ف��ي دول العالم كل خمس��ة أعوام هو 

األكبر من نوعه على المستوى العالمي.
ويضم وف��د الش��عبة البرلماني��ة النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الش��ورى جمال فخ��رو، والنائب األول لرئيس��ة الن��واب عبدالنبي 
أحمد، والنائب الثاني لرئيس الشورى جميلة سلمان.ومن المقرر 
أن يشهد هذا التجمع العالمي لرؤساء البرلمانات تبادل وجهات 
النظ��ر واآلراء والخب��رات، ف��ي إطار ال��دور المتنامي ال��ذي باتت 

تمارسه البرلمانات في صناعة القرار العالمي.
وتفعياًل لدور الدبلوماسية البرلمانية، ودعما لجهود الدبلوماسية 
البحرينية الحكيمة، التي تنطلق من التوجيهات الملكية السامية 
لحض��رة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه اهلل ورع��اه يقوم الوفد البرلماني البحريني 
المش��ارك بالدعوة إلى اتخاذ موقف برلمان��ي عالمي موحد ضد 

اإلرهاب والداعمين له. 

رئيسة مجلس النواب

دينا بنت راشد: الشباب 
البحريني داعم للخطة الوطنية 

لنهوض المرأة البحرينية
أكدت مس��اعد األمين العام للمجلس األعلى للمرأة الشيخة دينا 
بنت راش��د آل خليفة، أن الش��باب البحريني داعم للخطة الوطنية 

لنهوض المرأة البحرينية.
ج��اء ذلك، لدى مش��اركة األمانة العامة للمجل��س األعلى للمرأة 
في برنامج »HiPo Youth هايبو يوث« للقيادات الش��بابية الذي 
ينفذه معهد اإلدارة العامة، من خالل جلسة عبر برنامج االتصال 
المرئ��ي بحضور المش��اركين في البرنامج من منتس��بي المراكز 
الش��بابية. وأعربت الشيخة دينا بنت راش��د، عن اعتزاز المجلس 
بش��راكته م��ع معه��د اإلدارة العام��ة في رف��ع الوع��ي بمبادئ 
التوازن بين الجنس��ين وإدماج احتياجات المرأة، والتش��جيع على 
تبني ودعم الممارس��ات الداعمة لتقدم الم��رأة، مؤكدة أهمية 
»هايبو يوث« في إتاحة الفرص إلدارة المعرفة وتوعية الش��باب 
بالجهود الوطني��ة في المجاالت المختلفة ومنه��ا مجال التوازن 

بين الجنسين ودور المرأة في التنمية الوطنية.
وأكدت دور الش��باب البحريني في دع��م الخطة الوطنية لنهوض 
بالم��رأة البحرينية، مش��يرة إلى أن مش��اركة الش��باب في تنفيذ 
المب��ادرات الخاص��ة بالخط��ط واآللي��ات الوطنية يش��كل عاماًل 
أساس��يًا في نجاحها وبلوغها غاياتها، وباألخص مشاركة المرأة 
الش��ابة، حيث شكلت البحرينيات الش��ابات ضمن الفئة العمرية 

أقل من 35 عاما نحو 63% من إجمالي البحرينيات.
وتطرقت في هذا الش��أن إلى المس��اهمة االقتصادي��ة الفاعلة 
للشابات البحرينيات في مختلف المجاالت حيث تشكل البحرينيات 
الشابات الناشطات اقتصاديًا ضمن الفئة العمرية 15-34 سنة 
45% م��ن إجمالي البحرينيات الناش��طات اقتصادي��ًا، و40% من 
إجمالي النس��اء العامالت، و17% من إجمال��ي صاحبات األعمال، 

و12% من إجمالي النساء الالتي يعملن لحسابهن الخاص.

 »التجمع« يدين العدوان 
الحوثي على السعودية

أدان تجمع الوحدة الوطنية بشدة الهجمات الحوثية اإلرهابية 
الغ��ادرة على أراضي المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة 
وإطالقه��ا ثالثة صواري��خ بالس��تية وثالث طائرات مس��ّيرة 
مفخخة باتجاه المنطقة الش��رقية ومدينتي ج��ازان ونجران، 
مما أدى إلى إصابة طفلين وتضرر عش��رات المنازل السكنية، 

سائلين اهلل عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.
وأك��د وقوف��ه الت��ام م��ع الش��عب الس��عودي الش��قيق وهو 
يتع��رض لعدوان مليش��يا االنق��الب الحوثي، مؤك��دًا دعمه 
لكاف��ة اإلجراءات التي تتخذه��ا المملكة لوقف تلك الهجمات 
العدائية وحماية أرض المملكة وش��عبها الشقيق. وأوضح أن 
أمن السعودية من أمن البحرين وأن أي تهديد أو خطر يواجه 
الس��عودية وشعبها يعتبره ش��عب البحرين تهديدًا وعدوانًا 

على البحرين وشعبها.
وأش��ار التجمع إل��ى أن الهجم��ات المتكررة التي تس��تهدف 
مس��اكن المدنيين والمنش��آت الحيوي��ة واالقتصادية تؤكد 
سعي مليش��يات االنقالب الحوثي لتقويض األمن واالستقرار 
ف��ي المنطق��ة تنفي��ذًا لألجن��دات اإليرانية إلث��ارة الفوضى 

وتحقيق مآربها التوسعية في المنطقة.
وف��ي الوق��ت ال��ذي يدعو تجم��ع الوح��دة الوطني��ة الواليات 
المتح��دة األمريكي��ة والقوى الغربي��ة بإعادة إدراج مليش��يا 
الحوثي في قائمة المنظم��ات اإلرهابية، يحمل التجمع إدارة 
بايدن المس��ؤولية عن تلك الهجم��ات اإلرهابية من جماعة 

الحوثي بعد رفع اسمها من قائمة اإلرهاب.

 عبداهلل بن أحمد: فتح آفاق 
جديدة للتعاون المشترك مع العراق

أك��د وكي��ل وزارة الخارجية للش��ؤون السياس��ية 
الدكت��ور الش��يخ عب��داهلل ب��ن أحم��د آل خليفة، 
العالقات األخوية الوثيقة والمتميزة التي تجمع 
بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقة، 
مؤك��ًدا على أهمية فت��ح آفاق جدي��دة للتعاون 
المش��ترك بم��ا يع��ود بالخي��ر والمنفع��ة على 
البلدين والشعبين الش��قيقين ويلبي التطلعات 

المشتركة.
جاء ذلك، خالل لقائه أمس، وكيل وزارة الخارجية 
لش��ؤون التخطيط السياس��ي بجمهورية العراق 
الدكتور صالح التميمي، على هامش مش��اركته 
في ورشة عمل »مبادرة الحوار بشأن الصواريخ«.

من جانب��ه، أك��د التميمي على عم��ق العالقات 
الوطي��دة التي تجمع بي��ن البلدين الش��قيقين، 
مثمًن��ا ال��دور الحي��وي الذي تضطلع ب��ه مملكة 
البحرين لتعزيز األمن واالس��تقرار في المنطقة، 

متمنًيا للمملكة دوام التقدم واالزدهار.
وتم خالل االجتماع، بحث س��بل تطوير التعاون 

الثنائي، ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا 
ذات االهتمام المشترك.

 الوكيل المساعد للتجارة: البحرين بيئة 
استثمارية جاذبة للمشاريع العالمية

المحلي��ة  للتج��ارة  المس��اعد  الوكي��ل  اجتم��ع 
والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بوفد 
الكونغرس األمريك��ي الذي ي��زور البحرين حاليًا 
برئاسة ترافيس مارتينيز وذلك بحضور عدد من 

المسؤولين والمعنيين بالوزارة. 
وخالل االجتماع، تم استعرض العالقات الثنائية 
المتح��دة  البحري��ن والوالي��ات  الراس��خة بي��ن 
األمريكية والتطورات التي تشهدها، والمساعي 
الحثيثة التي تبذلها قيادت��ي البلدين لتعزيزها 

بم��ا يصب ف��ي المصلح��ة المش��تركة للبلدين 
الصديقي��ن وش��عبيهما، إلى جانب اس��تعراض 
والمب��ادرات  بالمملك��ة  االقتص��ادي  المن��اخ 
العديدة التي قامت بها الحكومة والتي أسهمت 
في تعزي��ز البيئ��ة االس��تثمارية والت��ي جعلت 
من البحري��ن بيئة جاذب��ة للمش��اريع العالمية 
المتنوعة الت��ي أصبحت اليوم تتخذ منها موقعًا 

ألعمالها ومشاريعها في المنطقة.
وإلى ذلك، أعرب الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة 

عن إشادته بنمو العالقات الثنائية بين البحرين 
والوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة وباألخص منها 
ذات الصلة بالش��أن التجاري واالقتصادي والتي 
توج��ت بإب��رام اتفاقية التج��ارة الح��رة بينهما 
والتي كان لها بالغ األثر في رفع معدالت التبادل 
التجاري بنس��ب كبيرة بي��ن البلدين الصديقين، 
مش��يرًا إلى الدور الكبي��ر الذي تقوم ب��ه الوزارة 
م��ن دور كبير في دعم العالقات االقتصادية بين 

البحرين وباقي دول العالم.

 البحرين تتجاوز 
6 ماليين فحص »كورونا«

أعلنت البحرين عن تجاوز عدد الفحوصات المختبرية لفيروس 
كورونا )كوفيد�19( حاج��ز ال� 6 ماليين فحص، وذلك منذ بدء 
االنتش��ار في فبراير 2020 وحتى اليوم، وه��و ما يتجاوز عدد 

السكان بثالثة أضعاف.
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صرف 3.5 ماليين دينار لـ “سهم الغارمين”
وزيـــر العـــدل: تســـديد ديـــون 793 معســـرا ومعســـرة مدانيـــن قضائيـــا

صرح وزير العدل والشـــؤون اإلسالمية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 
الـــزكاة  صنـــدوق  باســـتمرار  خليفـــة 
والصدقـــات في صرف دفعات مشـــروع 
ســـهم الغارميـــن في نســـخته الخامســـة 
والـــذي انطلـــق نهايـــة فبرايـــر مـــن العام 
الحالي، وتجاوزت المبالغ المتبرع بها 3 
ماليين و500 ألـــف دينار حتى تاريخه، 
مثمنـــا فـــي هـــذا اإلطـــار الدعـــم الكبيـــر 
والســـخي الـــذي قدمـــه بيـــت التمويـــل 
الكويتـــي، كمـــا أشـــاد بدعـــم المتبرعين 
والمؤسســـات  والشـــركات  البنـــوك  مـــن 
واألفـــراد. وأعـــرب وزير العـــدل عن بالغ 
الشكر والتقدير لبيت التمويل الكويتي، 
علـــى مســـاندته ودعمـــه هذا المشـــروع 

اإلنســـاني والخيـــري، والـــذي قـــدم مـــن 
التكافـــل  فـــي  بـــارًزا  نموذًجـــا  خاللـــه 
المســـؤولية  إطـــار  فـــي  االجتماعـــي 
تنميـــة  فـــي  والمســـاهمة  االجتماعيـــة، 

وتطوير العمل الخيري المؤسسي.
وأشـــار إلـــى أن رؤيـــة صنـــدوق الـــزكاة 
اإلســـهام  حـــول  تتمحـــور  والصدقـــات 
الفّعـــال فـــي تعزيز التكافـــل االجتماعي 
والعمل الخيري المؤسســـي، بما ينعكس 
المجتمـــع خصوًصـــا  فـــي خدمـــة  أثـــره 
الحاجـــات المجتمعيـــة الملّحـــة، حامـــاًل 
رســـالة التوعية بأهميـــة الزكاة كفريضة 

شرعية، وتنمية مصادرها.
رئيـــس  كشـــف  الســـياق،  ذات  وفـــي 
صندوق الزكاة والصدقات صالح حيدر 

الثالثـــة بمبلـــغ  عـــن أن صـــرف الدفعـــة 
تجـــاوز المليون و600 ألـــف دينار، وهي 
تعـــد الدفعـــة األكبـــر علـــى اإلطـــالق في 
تاريـــخ الصندوق، تأتي بدعـــم كبير من 

بيـــت التمويـــل الكويتي، ومـــن أصحاب 
األيـــادي البيضاء من البنوك والشـــركات 
أعلنـــت  وقـــد  واألفـــراد،  والمؤسســـات 
الـــوزارة فـــي وقـــت ســـابق عـــن صـــرف 
دفعتين ضمن المشروع لهذا العام ليبلغ 
إجمالـــي المبالـــغ المصروفـــة 3 مالييـــن 

و500 ألف دينار.
منـــذ  المشـــروع  نتائـــج  مـــن  إن  وقـــال 
انطـــالق نســـخته الخامســـة هـــذا العـــام 
مساهمته في تسديد ديون 793 معسرا 
ومعسرة صادرة بحقهم أحكام قضائية 
بســـبب مديونياتهـــم وقـــد عجـــزوا عـــن 
سدادها، وذلك بموجب ما يقارب 2100 
ملـــف تنفيـــذ، وبإجمالـــي مبلـــغ قـــدره 3 

ماليين و500 ألف دينار.

المنامة-وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

وزير العدل

حميدان: جهودنا مركزة على حماية العاملين في ظل الجائحة
الناجحـــة التجـــارب  مـــن  لالســـتفادة  العربـــي  التعـــاون  اســـتمرار 

تـــرأس وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميدان، أمـــس األحد، وفد مملكة 
البحريـــن المشـــارك فـــي أعمال الـــدورة الـ 
)47( لمؤتمـــر العمـــل العربـــي، والتـــي تعقد 
فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة، 
وذلـــك خالل الفترة من 5 إلى 12 ســـبتمبر 
2021، تحـــت رعايـــة  رئيـــس جمهوريـــة 

مصر العربية عبدالفتاح السيسي.
وقال وزير العمل والتنمية االجتماعية إن 
اهتمـــام وزراء العمل بدول المجلس حاليًا 
ينصـــب حول اســـتمرار التعاون المشـــترك 
الســـتثمار الفـــرص واالســـتفادة مـــن كافة 
التجـــارب الناجحة التي قامـــت بها الدول 
األعضـــاء لحمايـــة القـــوى العاملة في ظل 
الجائحة، فضالً عن االســـتفادة من وسائل 
التواصل والتكنولوجيـــا الحديثة في هذا 

المجال.

وتأتـــي مشـــاركة مملكة البحريـــن في هذا 
المؤتمـــر حرصـــًا علـــى دعم العمـــل العربي 
المشـــترك وتطوير التعـــاون في المجاالت 
العماليـــة وتعزيز آفاق الحوار الثالثي بين 
أطـــراف اإلنتـــاج، فضالً عـــن االطالع على 
التجـــارب العماليـــة الناجحـــة فـــي الـــدول 
األعضـــاء، خاصة في هـــذه الظروف التي 
تتطلب االستفادة المتبادلة من المبادرات 
والبرامـــج الناجحـــة وبالـــذات مـــا يتعلـــق 

منها بتالفي أســـواق العمـــل العربية اآلثار 
السلبية للجائحة، الى جانب دعم التنسيق 
المشـــترك للقضايـــا العماليـــة العربيـــة فـــي 

المحافل الدولية.
ويختص المؤتمـــر بمتابعة مختلف قضايا 
العمـــل العربـــي والتعـــاون المشـــترك فـــي 
كافة شـــئون العمل واالنتاج وسبل تطوير 
العالقـــات بيـــن أطـــراف االنتـــاج الثالثـــة 
وتعزيـــز الحـــوار االجتماعي، عـــالوة على 

إصدار اتفاقيات وتوصيات العمل العربية 
ومتابعـــة االجراءات التـــي تتخذها الدول 

األعضاء للمصادقة عليها وتنفيذها.
ويســـتعرض المؤتمر فـــي دورتـــه الحالية 
تقريـــر المدير العام لمنظمة العمل العربية،  
فايـــز  المطيـــري، حـــول “ريـــادة األعمـــال 
والمشـــروعات الصغيـــرة”، حيـــث يتنـــاول 
واقـــع ريادة األعمـــال والبنـــى االقتصادية 
والتشـــريعية التي أنشـــأتها الدول العربية 
عـــن رصـــده  لدعـــم هـــذا القطـــاع، فضـــالً 
األعمـــال  رواد  تواجـــه  التـــي  المعوقـــات 
وتحـــد مـــن نمـــو واســـتقرار المشـــروعات 
المتوســـطة والصغيـــرة، مســـتعرضًا تأثير 
جائحـــة )كيوفيـــد19-( علـــى المؤسســـات 
الصغيـــرة بســـبب اإلجـــراءات االحترازية 
التـــي اتخذتها الدول للحد من انشـــار هذا 

المرض.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

توفير الخدمات الصحية للجميع دون تمييز
الوطنيـــة” “المؤسســـة  و  للصحـــة”  “األعلـــى  بيـــن  التنســـيق  زيـــادة 

اجتمـــع رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
رئيـــس الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
الفريـــق   )١٩ )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب 
خليفـــة، مـــع رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة 
لحقـــوق اإلنســـان علي الـــدرازي وعدد من 

أعضاء مجلس المفوضين.
وأكد الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل خليفة 
أن مملكـــة البحريـــن تولـــي اهتماًمـــا كبيًرا 
بحقوق اإلنسان، السيما الحق في الصحة 
مملكـــة  دســـتور  فـــي  عليـــه  المنصـــوص 
البحرين، وتحرص علـــى توفير الخدمات 
الصحيـــة للجميـــع دون تمييز ووفق أعلى 

المعايير العالمية في هذا الشأن.
وتجلـــى ذلـــك خـــالل تعامـــل المملكـــة مع 
جائحـــة كورونـــا، حيـــث وفـــرت المملكـــة 
الخدمـــات الصحيـــة المتكاملة من فحص 

وعـــالج وتطعيـــم ورعايـــة طبيـــة مجانية 
ومتاحـــة للجميع على قدم المســـاواة، كما 
تواصـــل مملكة البحريـــن جهودها الكبيرة 
للحد من انتشـــار الفيـــروس عبر مضاعفة 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  جميـــع  تعزيـــز 
الراميـــة  المتخـــذة  الوقائيـــة  والتدابيـــر 

لتحقيق صحة وسالمة الجميع.
وخـــالل اللقـــاء اســـتعرض الجانبان ســـبل 
تعزيـــز التعـــاون، وزيـــادة التنســـيق خالل 
المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالملفات ذات 
االهتمام المشترك والموضوعات المتعلقة 
المرتبطـــة  خصوًصـــا  اإلنســـان  بحقـــوق 

بالحـــق فـــي الصحـــة بمـــا يلبـــي التطلعات 
واألهداف المشـــتركة، كما ناقش الطرفان 
جميـــع أوجه التعاون المســـتقبلية، كما تم 
تقديم شرح مسهب بجميع االستفسارات 

المقدمة من وفد المؤسسة.
وأعرب الدرازي ونيابة عن جميع منتسبي 
المؤسســـة عـــن خالـــص الشـــكر واالمتنان 
للفريـــق الوطنـــي الطبـــي وإلـــى مختلـــف 
الحكوميـــة وكذلـــك  الـــوزارات والهيئـــات 
الكـــوادر الوطنيـــة العاملـــة فـــي الصفـــوف 
الدولـــة  مؤسســـات  وجميـــع  األماميـــة 
والمتطوعيـــن الذيـــن قدمـــوا أروع صـــور 
العطـــاء واإلخـــالص والخدمـــة اإلنســـانية 
التـــي مـــن شـــأنها تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق 
اإلنســـان؛ من أجل تحقيـــق األهداف التي 
ُرســـمت للحـــد من انتشـــار هـــذا الفيروس 

والتصدي له والعمل على القضاء عليه.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير العدل والشـــؤون 
الشـــيخ  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
خالـــد بن علي آل خليفة بمكتبه 
أمس، القاضـــي عبدالعزيز علي 
الجابـــري الذي قدم نســـخة من 
وعنوانهـــا  الماجســـتير  رســـالة 
“حق المـــرأة البحرينية في نقل 

جنسيتها ألوالدها”.
بالجهـــد  العـــدل  وزيـــر  وأشـــاد 
المبذول في إعداد هذه الرسالة 
موضـــوع  مـــن  تضمنتـــه  ومـــا 
مـــن  مزيـــًدا  لـــه  متمنًيـــا  مهـــم، 
التوفيق والنجاح في مســـيرته 

األكاديمية والعملية.

نقل جنسية البحرينية ألوالدها “موضوع مهم”

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  صـــرح 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلـــف بـــأن الـــوزارة انتهت 
مـــن أعمال مشـــروع تطوير شـــارع 
47 فـــي عـــراد بمحافظـــة المحـــرق، 
المشـــروعات  أحـــد  يعتبـــر  والـــذي 
التطويريـــة المهمـــة فـــي المنطقـــة. 
جـــاء ذلك خالل زيـــارة تفقدية قام 

بها للمشروع.
وأوضـــح أن المرحلـــة األولـــى مـــن 
علـــى تطويـــر  اشـــتملت  المشـــروع 
شـــارع 47 فـــي الجـــزء الواقـــع بين 
الحـــد  فـــي  الطائـــي  حاتـــم  شـــارع 

وشارع 28، وتضمنت هذه المرحلة 
توســـعة الشارع إلى 3 مسارات في 
كل اتجاه على امتـــداد كيلومترين 
من تقاطعه مع شارع حاتم الطائي 
شـــرًقا إلـــى تقاطعـــه مع شـــارع 28 
غرًبـــا والمـــؤدي إلى حالتـــي النعيم 
والســـلطة، مـــع تطويـــر التقاطعات 
عليـــه وتوفيـــر تقاطعين بإشـــارات 
ضوئية، األول تقاطع شـــارع 47 مع 
شـــارع 46، واالشـــارة األخـــرى عند 
تقاطع شـــارع 47 مع شارع 28، كما 
تـــم اســـتحداث تقاطـــع جديد على 

شارع 47 مع طريق 4449.

االنتهاء من تطوير شارع 47 في عراد

المنامة - بنا

التنفيـــذي  الرئيـــس  اجتمـــع 
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
األنصاري،، مع فريق شركة )كي بي 
إم جـــي( العالمية برئاســـة آنا بوكي؛  
الســـتعراض تطورات تنفيذ برنامج 
للمستشـــفيات  الذاتـــي  التســـيير 
اللقـــاء  خـــالل  وتـــم  الحكوميـــة. 
الـــذي حضـــره عـــدد مـــن مســـؤولي 

المستشفيات الحكومية، استعراض 
مستجدات برنامج التسيير الذاتي 
عمومـــا،  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
ومجمع السلمانية الطبي خصوصا، 
المشـــروع،  فـــي  التقـــدم  ومراحـــل 
إضافـــة إلـــى تبـــادل الخبـــرات فـــي 
عـــدٍد من المواضيع المشـــتركة على 

الصعيد الصحي.

معايير عالمية لتنفيذ “تسيير المستشفيات”

محمد بوحسين

علي الدرازيالشيخ محمد بن عبدالله

المنامة - وزارة الداخلية

الشـــيخ  العاصمـــة  محافـــظ  أعلـــن 
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، 
عـــن وصـــول فـــرق العمـــل الميدانية 
المعنيـــة بتخفيـــف الكثافـــة العددية 
في مباني السكن الجماعي المشترك 
إلـــى الهـــدف المحـــدد عند تشـــكيلها 
وهو تخفيـــف التكدس فـــي المباني 
المخالفة وســـط المنامـــة بواقع أكثر 
مـــن 20 ألـــف عامـــل، في حملـــة تعد 
األكبر من نوعها في مملكة البحرين، 
ضمـــن الجهـــود الوطنيـــة للحـــد مـــن 

انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك في الزيارة الميدانية آلخر 
المبانـــي المخالفة بحضـــور عدد من 
المســـؤولين في الجهات الحكومية، 

تنفيـــذًا  أتـــت  الحملـــة  أن  بيـــن  إذ 
لتوجيهـــات مجلس الوزراء برئاســـة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
العهـــد  ولـــي  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء باســـتمرار 
متابعـــة تطبيق القوانيـــن التي تعزز 
من تنظيم مساكن العمال بما يحفظ 
ســـالمة كافة أفـــراد المجتمع، منوهًا 

الداخليـــة  وزيـــر  ومتابعـــة  بحـــرص 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا 

آل خليفة للجهود المبذولة.
الميدانيـــة  العمـــل  فـــرق  أن  وبيـــن 
أوضـــاع  تعديـــل  اســـتطاعت 
2880 مبنـــى والتأكـــد مـــن التزامهـــا 
ومعاييـــر  الصحيـــة  باالشـــتراطات 

األمن والسالم.

بالمبانــي التكــدس  لتخفيــف  حملــة  أكبــر  تنفــذ  “العاصمــة” 
تقليل كثافة 20 ألف عامل بالمنامة

الدولـــي  والمحكـــم  المحامـــي  أعـــرب 
“البـــالد”،  لــــ  بوحســـين  رضـــا  محمـــد 
بمناسبة تعيينه في الهيئة االستشارية 
بالمحكمـــة العربية الدائمـــة للتحكيم، 
عـــن أن “هـــذا اإلنجـــاز هـــو باكـــورة ما 
تعلمناه من قضائنـــا البحريني العريق 
وقضاتنـــا األجالء”.  وقال بو حســـين 
الدائمـــة  العربيـــة  المحكمـــة  “تعتبـــر 
للتحكيم أحد أعمـــدة قضاء التحكيم 
الدولي الذي يـــوازي التحكيم الدولي 
لـــدى المحاكـــم والمؤسســـات الدولية، 
نخبـــة  مـــن  تتكـــون  بكونهـــا  وتتميـــز 
وقامات التحكيم في الوطن العربي”.

وأضاف “تختص هـــذه المحكمة وفقا 
للمـــادة الثالثة مـــن نظامها األساســـي 

بالفصل وبـــإدارة التحكيمات المحلية 
حـــل  والدوليـــة، وكذلـــك  واإلقليميـــة 
ومنهـــا  البديلـــة  بالطـــرق  المنازعـــات 
للقواعـــد  الوســـاطة والتوفيـــق وفقـــا 
الدوليـــة”. وزاد بوحســـين “أمـــا الهيئة 
الجهـــاز  تعتبـــر  فإنهـــا  االستشـــارية 

الجوهـــري للمحكمـــة، حيـــث تختـــص 
بإبـــداء الـــرأي القانونـــي في المســـائل 
المتعلقة بقواعد التحكيم والوســـاطة 
مـــع  توافقهـــا  أو  تطبيقهـــا  وكيفيـــة 

قوانين التحكيم ذات الصلة”. 
فـــي  بالبـــت  تختـــص  “كمـــا  وأردف 
إجـــراءات التحكيـــم أو رفـــض تعيين 
المحكمين ودراســـة مقترحات تعديل 
قواعد التحكيم أو الوســـاطة الخاصة 
بالمحكمة.. وإبداء الرأي القانوني في 
المســـائل كافـــة التـــي تعتـــرض عملية 

التحكيم”.
ويأتي هذا التعيين استكماال للتتويج 
الـــذي حظـــي بـــه بوحســـين بعضويته 

في محكمة لندن للتحكيم الدولي.

قال لـ “^”: اإلنجاز باكورة ما تعلمناه من قضائنا العريق وقضاتنا األجالء
تعيين بوحسين بالهيئة االستشارية للمحكمة العربية للتحكيم

إبراهيم النهام
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