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الكوادر  أن عطاءات  وأضــاف 
األمامية  بالصفوف  البحرينية 
والتقدير  ــادة  اإلشــ بــكــل  تحظى 
من لدن حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
وصاحب  المفدى،  البالد  عاهل 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بــن حمد 
رئيس مجلس الوزراء، ومختلف 
شـــرائـــح الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي، 
اعــــتــــزاًزا بــحــجــم الــجــهــود الــتــي 
يـــبـــذلـــونـــهـــا فــــي هـــــذه الــــظــــروف 
صحة  يحفظ  بما  االستثنائية 
وسالمة المواطنين والمقيمين.
وثــمــن الـــــدور الـــرائـــد الـــذي 

ــقـــوم بــــه ســـمـــو الـــشـــيـــخ عــيــســى  يـ
وزارة  وكــيــل  خليفة  آل  عــلــي  بــن 
الرئيس  الــــوزراء  مجلس  شـــؤون 
ــــري لـــجـــمـــعـــيـــة الـــكـــلـــمـــة  ــــخـ ــفـ ــ الـ
العمل  مسيرة  دعم  في  الطيبة، 
البحرين  مملكة  فــي  التطوعي 
العديد  ســمــوه  تبني  خـــالل  مــن 
من المبادرات واالقتراحات التي 
تــســتــهــدف تــرســيــخ ثــقــافــة وقيم 
الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي والــتــضــامــن 
االجـــتـــمـــاعـــي كـــآلـــيـــة مــهــمــة فــي 
تـــطـــور الــمــجــتــمــعــات وتــقــدمــهــا، 
للعمل  سموه  جائزة  أن  مضيًفا 
الــــتــــطــــوعــــي اســــتــــطــــاعــــت مــنــذ 
انطالقتها أن تكون عاماَل حافًزا 

والمؤسسات  لــأفــراد  ومشجًعا 
الرسمية واألهلية على التنافس 
المجتمع،  خدمة  في  اإليجابي 
وغـــــــرســـــــت حـــــــب الـــــتـــــطـــــوع فـــي 
دينية  قيمة  باعتبارها  النفوس 
ومجتمعية أصيلة ومتجذرة في 

شعب البحرين.
الــبــحــريــن  وقــــال إن مــمــلــكــة 
كــبــيــر  حــــــضــــــاري  إرث  لــــديــــهــــا 
ــي الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي ارتـــكـــز  ــ فـ
وال يــــزال عــلــى ســـواعـــد أبــنــائــهــا 
ــرام، والـــذيـــن أثــبــتــوا فــي كل  ــكـ الـ
بالقيم  تمسكهم  مدى  المواقف 
اإلسالمية والبحرينية ورغبتهم 
الصادقة على المشاركة في بناء 

أروع  بـــذلـــك  وطـــنـــهـــم، ضـــاربـــيـــن 
األمثلة في الوطنية واإلخالص 

والتفاني من أجل الوطن.
وأضاف أن ذلك تجسد جلي 
في تحدي جائحة فيروس كورونا 
من خالل حرص أبناء البحرين 
ــم ومـــســـانـــدة الــجــهــات  ــ عـــلـــى دعـ
ــق الـــوطـــنـــي  ــريــ ــفــ ــة والــ ــيـ ــمـ ــرسـ الـ
الطبي وااللتزام بتطبيق جميع 
القرارات واإلجراءات االحترازية 
لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، 

الــحــمــد،  ــد، وهلل  ــاعــ ــا ســ مــ وهـــــو 
ــة  ــابـ فــــي الــــوصــــول بــنــســب اإلصـ

والوفيات إلى أدنى المستويات.
وأكـــــــــد اســـــتـــــمـــــرار الـــفـــريـــق 
ــي الــــطــــبــــي لـــلـــتـــصـــدي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
لفيروس كورونا في تأدية مهمته 
والعزيمة  التفاني  النبيلة بذات 
واإلرادة القوية، مرتكزا في ذلك 
عــلــى تــوجــيــهــات ودعـــم الــقــيــادة، 
ــدة أبـــــنـــــاء شــعــب  ــانــ ــســ وعــــلــــى مــ
أظهروا  الذين  الوفي  البحرين 
خالل هذه الظروف االستثنائية 

ا عاليا. وعًيا حضارّيً
ونــــــــوه الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
بــأهــمــيــة  خـــلـــيـــفـــة  آل  خـــلـــيـــفـــة 
تقوم  الــــذي  المجتمعي  الــــدور 
المدني  المجتمع  مؤسسات  به 
والـــجـــمـــعـــيـــات األهــــلــــيــــة، ومـــن 
الطيبة،  الكلمة  جمعية  بينها 
ــيــــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة  ــنــــمــ ــتــ فــــــي الــ
التطوعي  الــعــمــل  ثــقــافــة  ونــشــر 
وتــرســيــخــه فــي نــفــوس الــشــبــاب، 
اإلنسانية  برسالتها  منها  إدراًكا 
وتقدم  تــطــور  دعــم  فــي  والنبيلة 

المجتمع. 

للعمل  بن علي  بتخ�سي�ص جائزة عي�سى  ي�سيد  لل�سحة«  »الأعلى  رئي�ص 

التطوعي للكوادر البحرينية بال�سفوف الأمامية للعام الثاني على التوالي

} رئيس المجلس األعلى للصحة

رئيس  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  خليفة،  آل  عبداهلل  بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  أشــاد 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( بتخصيص جائزة سمو الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة للعمل التطوعي في نسختها الحادية عشرة، وللعام الثاني، للكوادر البحرينية بالصفوف 
للعطاءات  المجتمع  تقدير  مــدى  يجسد  ذلــك  أن  مــؤكــدا  الــفــيــروس،  مواجهة  فــي  الــمــوجــودة  األمــامــيــة 
والتضحيات النبيلة التي تقدمها الكوادر الوطنية خالل الجائحة، والتي أسهمت في نجاح جهود مملكة 

البحرين على صعيد مواجهة هذا التحدي والتقليل من تداعياته على الجميع. 

مشارًكا   318 مــن  أكثر  شــارك 
في ورشة عمل »أساسيات الرعاية 
الــطــبــيــة الــفــائــقــة« بــاعــتــمــاد من 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
ــتــــي  والـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة والــ
نظمتها أديوكيشن بالس الشركة 
الـــرائـــدة فـــي تــنــظــيــم الــمــؤتــمــرات 

والفعاليات.
واعـــتـــمـــدت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
ــن والــــخــــدمــــات  ــهــ ــمــ لـــتـــنـــظـــيـــم الــ
الواقعة  الورشة  ساعات  الصحية 
مستمر  طــبــي  تعليم  ســاعــات  بــــ7 
ــة  ــورشـ ــهـــدت الـ مــعــتــمــد، حـــيـــث شـ
مشاركة عدد من المحاضرين من 

داخل وخارج مملكة البحرين.
وأكـــد مــديــر الــورشــة الــدكــتــور 

تعد  الـــورشـــة  أن  مــحــمــد ســلــمــان 
الــتــي  الــمــهــمــة  الــعــمــل  ــن ورش  مـ
بلس  ايــدوكــيــشــن  شــركــة  تنظمها 

ألنـــهـــا تـــتـــنـــاول مـــوضـــوعـــا حــيــويــا 
وخــصــوصــا فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة 
ــا الــتــي  ــ ــورونـ ــ وظـــــــروف جـــائـــحـــة كـ
ـــدور الــكــبــيــر والــمــهــم  ــ أظــــهــــرت الــ
لــلــعــنــايــة الـــمـــركـــزة والــفــائــقــة في 
ــى ومـــســـاعـــدتـــهـــم  ــرضــ ــمــ عــــــالج الــ
أثناء  الحرجة  المرحلة  لتخطي 

اإلصابة بفيروس كورونا.
وعــقــدت الــورشــة عــبــر منصة 
مشاركة  وشهدت  التفاعلية  زووم 
أكثر من 318 مشارًكا من عدة دول 
والمملكة  البحرين  مملكة  منها 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وجــمــهــوريــة 
العراق وجمهورية مصر العربية.

أقيمت  التي  الورشة  وتناولت 
من  العديد  األولـــى،  نسختها  في 

ــا: اســتــخــدامــات  ــرزهــ الـــمـــحـــاور أبــ
االيـــــكـــــو والـــــســـــونـــــار فـــــي تــقــيــيــم 
العناية  فــي  الــراقــديــن  الــمــرضــى 
الــمــركــزة، وطـــرق معالجة حــاالت 
العناية  فــي  المختلفة  الــصــدمــة 
في  التحديات  ومواجهة  المركزة 
الــحــفــاظ عــلــى صــحــة الــمــريــض، 
ــتـــخـــدامـــات أجـــهـــزة الــتــنــفــس  واسـ
المستجدات  ومناقشة  الصناعي 
والـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات الـــــحـــــديـــــثـــــة فـــي 
استخدامها واإليقاف اآلمن لها، 
والضغط الوريدي المركزي وأهم 
ــه الـــكـــادر  الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـ
الــطــبــي والـــصـــحـــي فـــي الــتــعــامــل 
مـــعـــه، وطـــــرق مــكــافــحــة الـــعـــدوى 
ــرق  ــ ــــي الـــعـــنـــايـــة الــــفــــائــــقــــة، وطـ فـ

المختلفة  الـــصـــدمـــات  مــعــالــجــة 
بسبب  المتسببة  الصدمة  ومنها 

االلتهابات والتعفن.
ــة تـــوصـــل  ــ ــورشــ ــ ــي خــــتــــام الــ ــ فـ
ــاركـــون إلــى  ــمـــشـ الــمــتــحــدثــون والـ
ــرورة مــواصــلــة عــقــد مــثــل هــذه  ضــ
وتمنى  العمل،  وورش  الفعاليات 
الجميع أن تنتهي جائحة كورونا 
الفعاليات  عــقــد  ليتسنى  قــريــبــا 
ــيـــن وتـــقـــديـــم  ــاركـ ــمـــشـ ــور الـ بـــحـــضـ
تدريب عملي للمشاركين، وقد أكد 
المنظمون سعيهم إلى عقد ورشة 
الفائقة  العناية  أســاســيــات  عمل 
وسيكون  أشهر   4 كل  دوري  بشكل 
انطالق الورشة بنسختها الثانية 

مع مطلع العام القادم.

م�س��اركة وا�س��عة ف��ي ور�س��ة عم��ل »اأ�سا�س��يات الرعاي��ة الطبي��ة الفائق��ة«

} د. محمد سلمان.

ــاحـــب الــجــاللــة  ــرة صـ ــار تـــوجـــيـــهـــات حـــضـ ــ  فــــي إطــ
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الـــبـــالد 
المفدى بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى 
أفغانستان، أعلن الدكتور مصطفى السيد األمين العام 
شحنة  وصــول  اإلنسانية  لأعمال  للمؤسسة الملكية 

المساعدات اإلغاثية الثالثة إلى أفغانستان.
السيد  مصطفى  الدكتور  أعــرب  المناسبة  وبــهــذه 
عــن خــالــص شــكــره وتــقــديــره لــجــاللــة الــمــلــك المفدى 
األفغاني خالل  الشعب  بدعم  السامية  توجيهاته  على 
الكريم  الــدعــم  بــهــا، مثمنا  يــمــرون  الــتــي  الــفــتــرة  هـــذه 

بقيادة  الحكومة  قبل  مــن  المؤسسة  بــه  تحظى  الــذي 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدا بجهود 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في قيادة العمل 
لأعمال  الملكية  المؤسسة  بــه  تقوم  الــذي  اإلنــســانــي 

اإلنسانية.
الطبية  الــمــواد  على  تحتوي  الشحنة  أن  وأوضـــح 
واإلغـــاثـــيـــة والــغــذائــيــة الـــضـــروريـــة الــتــي هـــم فـــي أمــس 
بها  يمر  الــتــي  المعاناة  مــن  للتخفيف  إليها  الحاجة 

الشعب األفغاني الشقيق خالل الفترة الراهنة.

} شحنة المساعدات الثالثة من البحرين إلى أفغانستان.

ا����س���ت���م���رار اإر������س�����ال ال���م�������س���اع���دات 

ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة اإل��ى ال�����س��ع��ب الأف���غ���ان���ي

شـــــارك الــســفــيــر هـــشـــام بن 
ــودر ســفــيــر مملكة  ــجـ الـ مــحــمــد 
مصر  جمهورية  لــدى  البحرين 
لدى  الــدائــم  الــمــنــدوب  العربية 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، امــس، 
فـــي فــعــالــيــات إطـــــالق الــرئــيــس 
ــتـــاح الـــســـيـــســـي رئــيــس  ــبـــدالـــفـ عـ
ــيــــة  ــربــ ــعــ ــر الــ ــ ــصـ ــ ــة مـ ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
األولــى  الوطنية  االستراتيجية 
لــحــقــوق اإلنــــســــان، الـــتـــي تضم 
للمفهوم  الــرئــيــســيــة  الـــمـــحـــاور 
الــشــامــل لــحــقــوق اإلنـــســـان في 
الــــدولــــة، وذلـــــك بــالــتــكــامــل مع 
المسار التنموي القومي لمصر 

ــادئ تــأســيــس  ــبــ ــخ مــ ــرسـ الــــــذي يـ
ويحقق  الــجــديــدة  الــجــمــهــوريــة 

أهداف رؤية مصر 2030.
ــر الــســفــيــر عــــن فــخــره  ــبـ وعـ
تبذلها  التي  بالجهود  واعــتــزازه 
ــيــــة  ــربــ ــعــ ــر الــ ــ ــصـ ــ ــة مـ ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس 
عـــبـــدالـــفـــتـــاح الــســيــســي إلعــــالء 
كــرامــة الــمــواطــن الــمــصــري في 
كـــــل الــــمــــجــــاالت االقـــتـــصـــاديـــة 
ــقـــوق  ــيـــة وحـ ــمـــدنـ ــوق الـ ــقــ ــحــ والــ
الــــمــــرأة والـــتـــثـــقـــيـــف، فــــي ضـــوء 
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة الــتــي 
يستمر  التي  أمس،  إطالقها  تم 

إطــارهــا الــزمــنــي 5 ســنــوات، وما 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ تـــمـــثـــلـــه هــــــذه االسـ
وحماية  لتعزيز  مهمة  كخطوة 
حــــــقــــــوق اإلنـــــــــســـــــــان، مــــشــــيــــًدا 
بــالــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا مصر 
لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان. 

اإطالق بالقاهرة ي�سارك في  �سفير البحرين 

ال�ستراتيجية الوطنية لحقوق الإن�سان بم�سر

} السفير هشام الجودر.



3العدد )15878( - السنة السادسة واألربعون - األحد 5 صفر 1443هـ - 12 سبتمبر 2021م

كشف وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس 
عصام بن عبداهلل خلف أن الوزارة تشرف على تنفيذ )3( مشاريع حيوية 
مركز  مــشــروع  وتشمل  ديــنــار،  مليون   28.5 بكلفة  الصحة،  ــوزارة  لـ تابعة 
مركز  اللويحي،  للتصلب  متخصصا  مركزا  الصحية،  للرعاية  المحرق 

مدينة خليفة الصحي في المحافظة الجنوبية. 
ــر خــلــف أن الــــــوزارة تــعــمــل حــالــيــًا على  ــوزيـ وفـــي الــتــفــاصــيــل ذكـــر الـ
والــذي  الخاصة  الصحية  للرعاية  المحرق  مركز  مشروع  أعمال  تنفيذ 
إنـــشـــاء مــركــز متخصص  إلـــى  ــاز فــيــه 77%، ويـــهـــدف  بــلــغــت نــســبــة االنـــجـ
مــزودة  أســـرة   106 استيعابية  بطاقة  التأهيل  وإعـــادة  الصحية  للرعاية 
الصحية  الرعاية  لتقديم  المساندة  واإلداريـــة  الطبية  الخدمات  بكافة 
للمصابين بأمراض تتطلب حالتهم البقاء فترات طويلة في المستشفى 

مثل حاالت )الشلل الدماغي، اإلعاقة ... إلخ(. 
الشلل  مرضى  لرعاية  وغــرف  أجنحة  على  المركز  يحتوي  وتــابــع:   
ووحــدة  المختلفة،  األمــراض  مرضى  لرعاية  وغــرف  وأجنحة  الدماغي، 
عزل للمرضي ذوي األمراض المعدية، مختبر للتحاليل، صيدلية، غرف 
وعالج  عــالج طبيعي  على  وتحتوي  المرضى  تأهيل  إعــادة  وحــدة  أشعة، 
مائي، الخدمات اإلدارية المساندة، عدد من العيادات التخصصية، هذا 

باإلضافة إلى خدمات مركزية للمجمع الطبي مثل المطابخ والمغاسل 
ومخازن وورش لصيانة المعدات الطبية.

بتمويل من  دينار بحريني  تبلغ 12.5 مليون  اإلنشاء  كلفة  أن  وذكر 
ان  بعد  الخليجي  التنمية  برنامج  ضمن  للتنمية  السعودي  الصندوق 
على  والــمــزايــدات  المناقصات  مجلس  قبل  مــن  الــمــشــروع  ترسية  تمت 
المقاول السعودي السادة/ شركة صالح عبداهلل المهنا. ومن المأمول أن 

تستغرق مدة تنفيذه 30 شهرًا.
خصص  للتنمية  الــســعــودي  الــصــنــدوق  أن  خلف  المهندس  وأضـــاف 
تكاليف  لتغطية  بحريني  دينار  مليون   17.800 بقيمة  إجمالية  منحة 
واألجهزة  والتجهيزات  المعدات  وكافة  االستشارية  والخدمات  اإلنشاء 

الطبية واألثاث ومتطلبات الحاسب اآللي وتقنية المعلومات.
على  الطبي سيشتمل  للمجمع  العام  المخطط  أن  بالذكر  الجدير 
ومــركــز  الــخــاصــة  الصحية  لــلــرعــايــة  الــمــحــرق  مــركــز  لـــلـــوالدة،  مستشفى 
لمرضى التصلب اللويحي، باإلضافة إلى المركز القائم لرعاية المسنين. 
الـــوزارة  فــإن  اللويحي،  التصلب  بمركز  يتعلق  وفيما  الــوزيــر:  وتــابــع 
المحرق  في مجمع  اللويحي  التصلب  مركز  مشروع  على  حاليًا  تشرف 
الطبي، والذي يضم أيضًا مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة )جار 

العمل في اإلنشاء كما ذكر أعاله(، إذ بلغ نسبة اإلنجاز في المشروع %32. 
وذكر أن هذا المركز يعتبر أول مركز متخصص ومستقل بذاته من 
مملكة  في  اللويحي  التصلب  مرضى  لعالج  والتجهيزات  المبنى  حيث 
والعالجية  التشخيصية  الخدمات  أفضل  تقديم  في  البحرين وسيسهم 

للمصابين بهذا المرض.
لصالح  الــمــشــروع  هــذا  تنفيذ  على  تشرف  األشــغــال  شــؤون  أن  يذكر 
وزارة الصحة، وبتمويل كريم من قبل بنك البحرين الوطني بكلفة تبلغ 
الطبية  واألجهزة  والمعدات  اإلنشاء  تكاليف  شاملة  دينار،  ماليين   3.7

واألثاث. 
التشخيص  قسم  إلــى  باإلضافة  خارجية،  عــيــادات   7 المركز  ويضم 
بالرنين المغناطيسي MPI، قسم العالج الطبيعي، قسم العالج بالتمارين 
لألبحاث  مركز  وصيدلية،  مختبر  وعــامــة،  خاصة  عــالج  غــرف  الــيــدويــة، 
الــخــدمــات  مبنى  الــطــبــيــة،  الــمــســتــودعــات  لــلــمــحــاضــرات،  قــاعــة  العلمية، 

ومكاتب إدارية ومواقف للسيارات.
وقد  الصحي،  الثالث فيتمثل في مركز مدينة خليفة  المشروع  أما 
تم االنتهاء منه مؤخرًا، وقد تم تنفيذه لصالح وزارة الصحة بتوجيهات 
آل  األمير خليفة بن سلمان  الملكي  السمو  الكريم صاحب  الراحل  من 

خليفة رئيس الوزراء الموقر رحمه اهلل، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ 
الجنوبية،  المحافظة  محافظ  خليفة  آل  خليفة  بــن  علي  بــن  خليفة 
مدينة  في  الخدمي  والتطور  العمراني  التوسع  مواكبة  أجــل  من  وذلــك 
خليفة وتلبية رؤى واحتياجات أهالي المنطقة في الحصول على العالج 

والرعاية الصحية.
كافة متطلباتهم في تصميم  مــراعــاة  تم  إنــه قد  الــوزيــر خلف  وقــال 
المشروع وفقًا ألعلى المستويات القياسية الهندسية، إلى جانب توفير 
سياسة  وتطبيق  الخضراء  والمباني  االســتــدامــة  ومــواصــفــات  متطلبات 

ترشيد استهالك الطاقة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
ــأن الــمــركــز يــتــكــون مـــن قسم  ــال والـــبـــلـــديـــات« بــ ــغــ ــر »األشــ ــ وأفـــــاد وزيـ
الطبية  والخدمات  االســتــشــارات  قسم  الصحية،  والسجالت  االستقبال 
ويضم 12 عيادة لألطباء، قسم الصيدلية، قسم األشعة، قسم المختبر، 
قسم الطوارئ، قسم صحة الفم واألسنان ويضم 6 عيادات، قسم العالج 

الطبيعي، وقسم رعاية الطفولة واألمومة.
بمباشرة  الــحــالــي  الــوقــت  فــي  بـــدورهـــا  الــصــحــة  وزارة  تــقــوم  وأردف: 
تمهيدًا  ــخ..  الــ الــمــعــدات..  تــوفــيــر  مــن  التشغيلية  لــألعــمــال  ــراءات  ــ اإلجــ

الستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الصحية لهم.

} نموذج ت�شوري لأحد الم�شاريع..} عمليات الإن�شاء للم�شاريع.

»�لأ�ص��غال« تنف��ذ 3 م�ص��اريع ل�»�ل�صح��ة« بكلف��ة �أكث��ر م��ن 28 ملي��ون دين��ار
ال��خ��ا���ص��ة ال�����ص��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  ال���م���ح���رق  وم���رك���ز  ال��ل��وي��ح��ي  ل��ل��ت�����ص��ل��ب  م��ت��خ�����ص�����ص  م���رك���ز  اأول  اإن�������ص���اء 

ــرأة  ــمــ ــز دعــــــم الــ ــركــ أصـــــــدر مــ
»دليل  للمرأة  األعلى  بالمجلس 
المقبلين على الزواج« في طبعته 
إلى  الدليل  هذا  ويهدف  الثالثة، 
تــوعــيـــــة الــشـــــبــاب الــبــحــريــنــي من 
ــــــس  الـــجـــنـــســـيـــن بـــمـــفـــاهـــيـــــــم وأسـ
الــحــيـــــاة الـــزوجـــيـــــــة وبــحــقــوقــهـــــم 
تقـوم  شـــــراكــة  لبنـاء  وواجــبــاتــهـــــم 
الــحــب واالحـــتـــرام وتحمل  عــلـــــى 
ــا يـــســـهـــم فــي  ــمــ الـــمـــســـؤولـــيـــة، وبــ
فــي  واألمـــــــــــان  األمـــــــــــن  تــحــقــيــــــــق 
الجــو  وتوفيــر  ـــــرة  األســـ محيــط 
ـــــة  ــــــاة الــكــريــمـــ ــــ ــي والـــحـــيـ ـــ الــصــحـــ

لجميــع أفرادهــا.
وقـــدم الــدلــيــل نــصــائــح عامة 
بينها  الــزواج من  على  للمقبلين 
ــزوج أو  ــلــ ــيــــار الـــمـــنـــاســـب لــ ــتــ االخــ
الــــزوجــــة، واالســــتــــعــــداد الــنــفــســي 
المعنـوي  واإلعــــــداد  ـــــاط،  لــالرتــبـــ
يرتكز على  الـــذي  الــعــالقــة  لــهــذه 
ــؤ فــــي الــــســــن والــتــعــلــيــم  ــافـ ــكـ ــتـ الـ
والــمــســتــوى االقــتــصــادي والــوعــي 
الــزواج،  ألسس  الصحيح  والفهم 
واإللـــمـــام بــالــحــقــوق والــواجــبــات، 
ومواجهة االختالف بين الزوجين 
وتـــحـــويـــلـــه إلـــــى فـــــرص لــتــطــويــر 
الــعــالقــة الـــزوجـــيـــة، ومــعــرفــة كل 
طـــرف اللــتــزامــاتــه ومــســؤولــيــاتــه، 
المسؤولية  تحمل  علـى  والــقــدرة 

وتبعاتها المادية والمعنوية.
ــعــــرض الـــدلـــيـــل أيــضــا  ــتــ واســ

ــددا مـــن الــجــوانــب الــتــي يجب  عــ
مـــراعـــاتـــهـــا بــيــن الــطــرفــيــن ومــن 
ــيــــات،  ــمــــســــؤولــ ــل الــ ــمـ ــحـ بـــيـــنـــهـــا تـ
والـــحـــوار الــهــادئ الــبــنــاء، وتــبــادل 
مع  والــمــشــاركــة  والــتــعــاون  اآلراء، 
تــأكــيــد أهــمــيــة الـــمـــودة والــتــقــديــر 

واالحترام المتبادل.
بناء حياة زوجية سعيدة

لبناء حياة  أنــه  الدليل  وأكــد 
على  يتعين  فإنه  سعيدة  زوجــيــة 
الــطــرفــيــن االســـتـــعـــداد الــمــعــنــوي 
ــة  ــيــ ــفــــســــي لـــلـــحـــيـــاة الــــزوجــ ــنــ والــ
ــيـــة الـــطـــرف  واحــــــتــــــرام خـــصـــوصـ
الزوجية  الخالفات  وحــل  اآلخــر، 
فرص  إلى  وتحويلها  ومعالجتها 
لــتــطــويــر الــعــالقــة الـــزوجـــيـــة من 
المتخصصين  لغير  السماح  دون 
بــالــتــدخــل فـــي حــلــهــا، واالبــتــعــاد 
والتعرف  الفردية،  الــقــرارات  عن 
عــلــى احــتــيــاجــات الــطــرف اآلخــر 
يحافظ  بــمــا  تحقيقها  وكــيــفــيــة 
السعادة  ويحقق  االستقرار  على 

للزوجين.
السليمة  الــقــانــونــيــة  الــصــفــة 

للزواج 
ــدد الــدلــيــل عــلــى أهــمــيــة  ــ وشـ
ــة  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــصـــــفـــــة الــ ضــــــمــــــان الـــ
ــة لــــــلــــــزواج مـــــن خــــالل  ــمـ ــيـ ــلـ ــسـ الـ
العديد من اإلجــراءات من بينها 
الــتــأكــد مــن وجـــود اســم الــمــأذون 
الشــرعيين  المأذونيــن  بقوائــم 

العــدل  وزارة  بقوائــم  المدرجيــن 
واألوقــــــــاف،  اإلسالمية  والشــؤون 
وتــــــدويــــــن الـــقـــيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة 
لتجنب  الــزواج  وثيقة  في  للمهر 
مستقبال،  قانونية  إشــكــاالت  أيــة 
وتوثيق عقد الزواج في المحكمة 
الــشــرعــيــة مـــع ضـــــرورة احــتــفــاظ 
مــن عقد  بنسخة  الــطــرفــيــن  كــال 
ــزواج األصـــلـــي والـــمـــوثـــق، وفــي  ــ الــ
الـــســـيـــاق أوضـــــح الـــدلـــيـــل أهــمــيــة 
والــواجــبــــــــات  بالحقــوق  االلـــتـــزام 

كحق  الطرفيــن  علــى  المترتبــة 
السكن والنفقة وحسن المعاملة، 
كما بين الدليل أهمية تعرف كل 
طــرف على أســـرة الــطــرف اآلخــر 
ــرام خــصــوصــيــاتــه لـــمـــا لــه  ــ ــتـ ــ واحـ
االستقرار  على  إيجابي  أثــر  مــن 
النفسي واألسري في المستقبل.
التوفيق بين الحياة الزوجية 

والعمل
التوفيق  أهمية  الدليل  وأكد 
بــيــن الــحــيــاة الـــزوجـــيـــة والــعــمــل، 

وذلك من خالل إعطاء كل جانب 
ــر،  ــ اآلخــ إهــــمــــال  دون  مــــن  ــقـــه  حـ
وتجنب حمل أعباء وهموم العمل 
يــكــون  وأن  ــكــــس،  ــعــ والــ لـــلـــمـــنـــزل 
العطاء مثمرا في كل من المنزل 
ذاتــه  الوقــت  فــي  ليكون  والعمـــل 
ولحياة  للنجاح،  ومحفزا  داعمــا 
أسرية مستقرة. كما شدد الدليل 
عــلــى أهــمــيــة االدخـــــــار مـــن أجــل 

مستقبل الزوجين وأبنائهم.
كما تضمن الدليل معلومات 
عــامــة عــن الــفــحــص الــطــبــي قبل 
الــــــــزواج، والــمــســتــنــدات الـــواجـــب 
ــا لــــــدى الـــطـــرفـــيـــن عــنــد  ــرهــ ــوفــ تــ
الــزواج، وتحدث الدليل عن  عقد 
الــســكــن الــــزوجــــي كـــأحـــد األمـــــــور 
الزوجيـة،  الحيـاة  فـي  األساسـية 
برنامج  مــن  االســتــفــادة  ومعايير 
ــا«، واســـتـــعـــرض الــخــدمــات  ــزايــ »مــ
ــة الـــــتـــــي تـــقـــدمـــهـــا  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
ــؤون  ــشـ الـــمـــؤســـســـات الـــمـــعـــنـــيـــة بـ
األســـــــرة فــــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى خـــــدمـــــات الــــدعــــم 
الــحــكــومــي لـــألســـرة الــبــحــريــنــيــة، 
ومـــــراكـــــز اإلرشــــــــــاد األســـــــــري فــي 
ــات  ــهــ ــجــ ــن والــ ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
المختصة بتقديم هذه الخدمة. 
ويـــمـــكـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى نــســخــة 
عبر  الــدلــيــل  هــذا  مــن  إلكترونية 
للمجلس  اإللـــكـــتـــرونـــي  الــمــوقــع 
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من  ــدا  ــ وفـ اإلســـكـــان  وزارة  اســتــضــافــت 
موظفي مجلسي النواب والشيوخ بالواليات 
المتحدة األمريكية الصديقة )الكونجرس 
ــارة يــقــوم بها  األمــريــكــي(، وذلـــك ضــمــن زيــ
على  الوفد  اطلع  حيث  البحرين،  لمملكة 
مشروع مدينة شرق الحد اإلسكاني وعلى 
ونــمــاذج  التحتية  والــبــنــيــة  اإلنـــشـــاء  حــجــم 
من البيوت التي تم تشييدها وتخصيصها 
للمواطنين، باإلضافة إلى زيارة الواجهات 
ــهـــوايـــات  ــارات مـــمـــارســـة الـ ــ ــسـ ــ الـــبـــحـــريـــة ومـ

المختلفة. 
وتأتي هذه الزيارة لتعزيز سبل التعاون 
ــرات والــمــعــرفــة  ــبـ ــادل الـــخـ ــبــ الــمــشــتــرك وتــ
بــالــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة فـــي الــعــهــد الــزاهــر 
بن  الملك حمد  الجاللة  لحضرة صاحب 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، إذ 
في  اإلسكان  وزارة  جهود  على  الوفد  اطلع 
المدن.  وجـــودة  الحضرية  التنمية  مجال 
ــاء قـــــدم الـــمـــهـــنـــدس مــحــمــد  ــقـ ــلـ وخــــــالل الـ
رشدان مدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع 
عــرضــًا مفصاًل  اإلســكــان  ــوزارة  بـ اإلسكانية 
ــم الــمــشــاريــع اإلســكــانــيــة والــمــدن  ــول أهـ حـ
بعمق  مشيدا  البحرين،  بمملكة  الحديثة 
الــعــالقــات الــتــاريــخــيــة الــوطــيــدة والــشــراكــة 

القائمة بين البلدين الصديقين. 
تعريفي  عــرض  على  الــوفــد  اطلع  كما 

عن مدن البحرين الحديثة وما تضمه من 
باألمن  خاصة  وأنظمة  مصاحبة  خدمات 
جانب  إلــى  القاطنين،  وحماية  والــســالمــة 
استعراض الخدمات المتوافرة بكل مدينة 
من مسارات مخصصة للدراجات وممارسة 
الهوايات المختلفة، والمساحات الخضراء 
قام  وقــد  البحرية،  والــواجــهــات  والــحــدائــق 
السكنية  الوحدات  نماذج من  بزيارة  الوفد 
المخصصة  والمواقع  الحد  شــرق  بمدينة 
اإلجابة  وتمت  للمقيمين،  متنفسا  لتكون 

يتعلق  بما  الــوفــد  اســتــفــســارات  عــن جميع 
النهضة  وبداية  ومساحاتها  المدن  بجودة 
العمرانية التي صاحبت كل هذه التحوالت 
اإلســكــانــيــة، وتــقــديــم الــحــلــول اإلســكــانــيــة 

المناسبة للمواطنين بمختلف الفئات. 
من جهته، أبدى الوفد إعجابه بتطور 
الــمــســيــرة اإلســكــانــيــة الــتــي أولــتــهــا حكومة 
ــة مــنــذ  ــاصــ ــة خــ ــيـ ــمـ ــن أهـ ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
ــرن الـــمـــاضـــي، مـــؤكـــديـــن أن  ــقـ ســتــيــنــيــات الـ
توفير  فــي  رائـــدة  تجربة  تمتلك  البحرين 

الـــســـكـــن الـــمـــالئـــم لــلــمــواطــنــيــن تــســتــحــق 
اإلشادة. 

كــمــا أشــــاد الـــوفـــد الـــزائـــر بــمــا شــاهــده 
ــيـــة مـــدعـــومـــة تــقــدم  ــانـ مــــن مـــشـــاريـــع إســـكـ
للمواطنين ضمن فئات مختلفة، وما تقوم 
بـــه الـــــــوزارة مـــن جــهــد وعـــمـــل مــســتــمــر من 
خـــالل الــشــراكــة مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص في 
اعجابهم  عدد من مشاريعها، معربين عن 
بحجم اإلنجاز والتطور في المدن الخمس 

الجديدة.

وف����د م��وظ��ف��ي م��ج��ل�����ص��ي �ل����ن����و�ب و�ل�������ص���ي���وخ �لأم��ري��ك��ي��ي��ن 

ي��������زور م���������ص����روع م���دي���ن���ة �����ص����رق �ل����ح����د �لإ����ص���ك���ان���ي

} جانب من الزيارة.

ــن عــيــســى  ــ ــان بــ ــمــ ــلــ أكـــــــد ســ
ــن هـــنـــدي الــمــنــاعــي مــحــافــظ  بـ
أن  الــــــــمــــــــحــــــــرق  مــــــحــــــافــــــظــــــة 
الــمــمــلــكــة تـــزخـــر بــالــعــديــد من 
الــــخــــبــــرات الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
كــافــة الـــمـــجـــاالت، والـــتـــي يجب 
تجاربها  ومــن  منها  االســتــفــادة 
الـــعـــمـــلـــيـــة وتـــقـــديـــمـــهـــا لــلــجــيــل 
ــة الـــوســـائـــل  ــافــ الـــــقـــــادم عـــبـــر كــ

التثقيفية واإلعالمية.
استقباله  لـــدى  ذلـــك  ــاء  جـ
بــمــكــتــبــه بــمــبــنــى الــمــحــافــظــة 
الــــدكــــتــــورة أمـــــل عــبــدالــرحــمــن 
قـــدمـــت نسخة  ــتـــي  الـ الــــجــــودر، 
عـــــن آخـــــــر إصــــــداراتــــــهــــــا الـــــذي 
حمل عــنــوان »بــهــارات الــحــيــاة«، 
ــه الـــى  ــدفــــت مــــن خــــاللــ وقــــــد هــ
النفسية  بــالــضــغــوط  الــتــعــريــف 
واالجــتــمــاعــيــة الــتــي تــــؤدي الــى 
الى  وبالتالي  النفسي  االجــهــاد 

القلق والخوف، وخاصة في ظل 
تواجه  الــتــي  الصحية  ــات  األزمــ

العالم بأسره.
بمحتوى  المحافظ  وأشــاد 
مــعــالــجــة  فــــي  ودوره  ــتــــاب،  ــكــ الــ
أبــــــــــــرز الـــــقـــــضـــــايـــــا الــــــتــــــي مـــن 

األســر  لها  تتعرض  أن  الممكن 
ــؤكـــدا أهــمــيــة  والــمــجــتــمــعــات، مـ
إدارة  ــي  ــ فــ اإلصــــــــــــــــدارات  هـــــــذه 
الــضــغــوط الــحــيــاتــيــة وتــمــاســك 
على  وتغلبها  ونجاحها  األســرة 

كافة الصعوبات التربوية.

م��ح��اف��ظ �ل��م��ح��رق ي���وؤك���د �أه��م��ي��ة �ل���ص��ت��ف��ادة

م���ن �ل���خ���ب���ر�ت �ل���ت���ي ت���زخ���ر ب��ه��ا �ل��م��م��ل��ك��ة

} محافظ المحرق لدى استقباله د. أمل الجودر.

ترأست مملكة البحرين االجتماع الـ27 للجنة 
بدول  المهني  والتدريب  الفني  التعليم  مسؤولي 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن طريق 
تقنية االتصال المرئي، وذلك بتنظيم من األمانة 

العامة لدول المجلس.
الصديقي  عبدالرزاق  محمد  الدكتور  وألقى 
التربية  بـــوزارة  والمهني  الفني  التعليم  مستشار 
والتعليم كلمًة أثنى خاللها على التعاون المثمر 
التعليم  مـــجـــال  فـــي  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  دول  بــيــن 
االستمرار  ضــرورة  وأكد  المهني،  والتدريب  الفني 
فــي دعــم هــذا الــقــطــاع الــمــهــم، لما لــه مــن أهمية 
الفنية  باأليدي  المحلية  األســواق  بالغة في دعم 
العاملة الماهرة، بما يعود بالنفع على القطاعات 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، لــتــطــويــر مــجــاالت العمل 

العام.
وقد تمت مناقشة عدة مواضيع، أبرزها مشروع 
الــمــســح الــشــامــل لــلــبــرامــج الــحــالــيــة الــقــائــمــة في 
مجاالت احتياجات سوق العمل التقنية والمهنية، 
ومخرجات  االفــتــراضــيــة،  الخليجية  والمسابقة 
فريق إعداد تصور آفاق العمل المشترك والتكامل 

منظومة  مــجــاالت  فــي  الــتــعــاون  دول مجلس  بين 
المؤهالت والمعايير واالختبارات المهنية، إضافة 
التعليم  نــتــائــج وتــوصــيــات مــلــتــقــى  ــى مــنــاقــشــة  إلـ
والتدريب الفني والمهني ومتطلبات سوق العمل 
لــمــرحــلــة مـــا بــعــد جــائــحــة كـــوفـــيـــد19، إلـــى جــانــب 
في  الخليجية  الــمــهــارات  مسابقة  موعد  تحديد 
العامة  الهيئة  ستنظمها  والتي  الخامسة،  دورتها 
للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، خالل 
عام 2022م، كما تم استعراض تجارب دول مجلس 
الــتــعــاون فــي مــجــال دعـــم وتــشــجــيــع الــمــشــروعــات 

الصغيرة والمتوسطة )الحاضنات(.
وفـــي الــخــتــام أعـــرب الــمــشــاركــون عــن شكرهم 
الــتــربــيــة  وزارة  فــــي  مــمــثــلــة  الـــبـــحـــريـــن  لــمــمــلــكــة 
االجتماع،  لهذا  الناجحة  إدارتــهــا  على  والتعليم 
ــانــــة الـــعـــامـــة لـــــدول مجلس  مــشــيــديــن بـــــدور األمــ
على  والعمل  اللجنة  أعــمــال  متابعة  فــي  التعاون 

تنفيذ توصياتها.
اللجنة  هــذه  توصيات  أن  إلــى  اإلشـــارة  تــجــدر 
ُتعرض على لجنتي وزراء التربية والتعليم، ووزراء 

العمل بدول مجلس التعاون.

تبحث  �ل��ف��ن��ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��خ��ل��ي��ج��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 

�ح��ت��ي��اج��ات ���ص��وق �ل��ع��م��ل �ل��ت��ق��ن��ي��ة و�ل��م��ه��ن��ي��ة

} اجتماع لجنة م�شوؤولي التعليم الفني بدول مجل�س التعاون.
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وائــل  المهندس  رعــايــة  تحت 
بـــن نــاصــر الـــمـــبـــارك وزيــــر شـــؤون 
الــكــهــربــاء والــمــاء، والــشــيــخ نــواف 
الرئيس  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــن 
التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، 
وحضور رؤساء المجالس البلدية 
العاصمة،  امــانــة  مجلس  ورئــيــس 
ــنـــت هــيــئــة الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــاء  دشـ
ــبـــار الـــســـن )كــبــار  خـــدمـــة زيــــــارة كـ
المشتركين(، من منطلق اهتمام 
بتطوير  والـــمـــاء  الــكــهــربــاء  هــيــئــة 
الخدمات لتسهيل كافة اإلجراءات 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــمـــشـــتـــركـــيـــن مــن 
ولتوفير  والمقيمين  المواطنين 

الوقت والجهد.
وتـــهـــدف هــــذه الـــخـــدمـــة إلــى 
طلبات  تــمــريــر  إجـــــراءات  تسهيل 
عليهم  تنطبق  ممن  المشتركين 
زيـــارتـــهـــم فــي  يـــتـــم  إذ  ــروط،  ــ ــشـ ــ الـ
ــر  ــريــ ــحــ مــــنــــازلــــهــــم الســــــتــــــام وتــ
طــلــبــاتــهــم مــن دون الــحــاجــة إلــى 
المشتركين،  خدمات  مركز  زيــارة 
كافة  بتلبية  الهيئة  تقوم  وســوف 
ــدًءا مـــن اســتــام  ــ احــتــيــاجــاتــهــم بــ
الطلب وتمريره حتى دفع التأمين 

أو الفواتير للفئة السكنية.
تقديم  على  الهيئة  وتحرص 
الـــخـــدمـــة لـــأشـــخـــاص الـــذيـــن ال 
ــاز مــعــامــاتــهــم  يــســتــطــيــعــون إنـــجـ
عن طريق الخدمات اإللكترونية، 
ــدرة عــلــى  ــقـ ــمـ الـ لـــديـــهـــم  لـــيـــس  أو 
التعامل مع األنظمة االلكترونية، 
إذ سيقوم موظفو الهيئة بزيارتهم 
اإللكترونية،  معاماتهم  وإنــجــاز 
ــذه  هــ تـــتـــيـــح  ــت  ــ ــوقــ ــ الــ ذات  وفـــــــي 
الـــخـــدمـــة لــلــمــشــتــركــيــن مـــن هــذه 
انجاز  كيفية  على  االطــاع  الفئة 
الــمــعــامــلــة الــكــتــرونــيــا -فــــي حــال 
رغــــبــــوا فــــي ذلـــــــك- مــــن مــنــطــلــق 
التشجيع على استخدام القنوات 

االلكترونية.
ــن لــلــمــشــتــركــيــن مــن  ــكـ ــمـ  ويـ
فئة كــبــار الــســن مــن ســن 60 سنة 
االستفادة  الهمم  وذوي  فــوق  فما 
والحصول على هذه الخدمة عن 
ــن طــريــق  طـــريـــق حــجــز مـــوعـــد عـ

سكيب الينو المخصص لمواعيد 
الزيارات الميدانية وذلك لضمان 
وصول الخدمة للفئة المستهدفة، 
مركز  مع  التواصل  طريق  عن  او 
هاتف  للهيئة  التابع  االتــصــاالت 
لطلب  وذلـــــك   ،17515555 رقــــم 
مــوعــد الـــزيـــارة الــمــيــدانــيــة حيث 
بالتحقق  االتــصــال  مركز  سيقوم 
من انطباق الشروط على صاحب 
الموعد،  ثــم حجز  ومــن  الــطــلــب، 
وعــنــد اســـتـــام الــمــوعــد مـــن قبل 
ــمـــوظـــف  ــيــــقــــوم الـ الـــمـــعـــنـــيـــيـــن ســ
هاتفيًا  المشترك  مع  بالتواصل 
المشترك  وزيــارة  العنوان  لتأكيد 
فـــي مــســكــنــه، وتــمــريــر طــلــبــه بعد 
وقد  المطلوبة،  المستندات  ملء 
وفـــــرت الــهــيــئــة مـــركـــبـــات وأجـــهـــزة 
حـــاســـوب مــحــمــولــة ومــلــحــقــاتــهــا 
لتسهيل عملية إنجاز معاماتهم 
بـــصـــورة كــامــلــة بــمــا فــيــهــا الــدفــع 
والطباعة وغيرها من المتطلبات 
الــخــدمــة بــصــورة سريعة  لــتــوفــيــر 

وميسرة. 
وتؤكد الهيئة أن هذه الخدمة 
اإليجابيات،  مــن  العديد  ستوفر 
ــا رفــــــــع مــــســــتــــويــــات جــــــودة  ــهــ ــنــ مــ
للمشتركين  الــمــقــدمــة  الــخــدمــة 
في  يواجهون صعوبات  قد  الذين 
تــقــديــم طــلــبــاتــهــم فـــي الــحــكــومــة 
أنــهــا ستسهل  كــمــا  اإللــكــتــرونــيــة، 

وذوي  الـــســـن  لـــكـــبـــار  اإلجــــــــــراءات 
الهمم.

وتــــوجــــهــــت هـــيـــئـــة الـــكـــهـــربـــاء 
والـــمـــاء بــالــشــكــر الــجــزيــل لــكــافــة 
رؤساء واعضاء المجالس البلدية 
ــة الــعــاصــمــة على  ــانـ ومــجــلــس امـ
إلى  الــهــادفــة  المقترحات  تقديم 
الخدمات  وجـــودة  مستوى  تعزيز 
الـــمـــقـــدمـــة لـــلـــفـــرد والـــمـــجـــتـــمـــع 
ــواب فـــي جــمــيــع مــحــافــظــات  ــنــ والــ
المبادرات  على  البحرين  مملكة 
والمقترحات التي من شأنها رفع 
تقدمها  التي  الخدمات  مستوى 

الهيئة.
ــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل عــبــر  وعــ
رؤســــــــــــاء الــــمــــجــــالــــس الـــبـــلـــديـــة 
العاصمة  أمــانــة  مجلس  ورئــيــس 
عـــن شــكــرهــم وتـــقـــديـــرهـــم لــكــافــة 
منتسبي الهيئة على رأسهم وزير 
والرئيس  والماء  الكهرباء  شــؤون 
والماء  الكهرباء  التنفيذي لهيئة 
للجهود التي تقوم بها الهيئة وما 
واســتــدامــة  إنـــجـــازات  مــن  حققته 
ــي الــمــمــلــكــة ووصـــــول  ــة فــ ــاقـ الـــطـ
بجودة  والــمــاء  الكهرباء  خدمتي 
ــة عـــالـــيـــتـــيـــن لــجــمــيــع  ــيــ ــوقــ ــوثــ ومــ

المشتركين.
ــرادة رئــيــس  ــ ــ ــالـــح طـ ــال صـ ــ وقــ
ــة: إن  ــمــ ــعــــاصــ ــة الــ ــ ــانـ ــ مـــجـــلـــس أمـ
الـــســـن وذوي  كـــبـــار  زيــــــارة  خـــدمـــة 

الهمم في مواقعهم إضافة نوعية 
الـــــى الـــخـــدمـــات الـــمـــمـــيـــزة الــتــي 
ــد وأقــــدر  ــيـ تــقــدمــهــا الــهــيــئــة، وأشـ
تطور الخدمات اإللكترونية فيها، 
كما أن هيئة الكهرباء والماء من 
الحكومية من  المؤسسات  أفضل 
نــاحــيــة تــقــديــم الـــخـــدمـــات والــــرد 
ــى جـــمـــيـــع مــطــالــب  ــلـ الــــســــريــــع عـ
الــمــجــلــس، ونــفــتــخــر بــالــقــيــادات 
الهيئة  في  الموجودة  البحرينية 
تقديم  إلـــى  دائــمــا  تتطلع  والــتــي 
األفضل وإنجاز المطلوب بسرعة 

وأمانة.
كــمــا قــــال غـــــازي الــمــربــاطــي 
لبلدية  الــبــلــدي  المجلس  رئــيــس 
ـــرق: ســــعــــدنــــا بـــتـــدشـــيـــن  ــ ــحـ ــ ــمــ ــ الــ
الخدمة المتميزة التي قامت بها 
هيئة الكهرباء والماء لكبار السن 
المجلس  كــــان  إذ  الــهــمــم،  وذوي 
الـــبـــلـــدي يــتــلــقــى مـــاحـــظـــات من 
الــمــشــتــركــيــن حـــول هـــذه الــفــئــة.. 
وبـــــاســـــتـــــحـــــداث هــــــــذه الــــخــــدمــــة 
ان تنتقل نقلة  الهيئة  استطاعت 
نــوعــيــة لــتــغــطــيــة هـــذه الــفــئــة من 
منازلهم  إلى  بالوصول  الخدمات 
يسر  بكل  كاملة  الخدمة  وتنفيذ 
وسهولة، وبذلك تتحقق األهداف 
المشتركة بين المجالس البلدية 
لتقديم  والــمــاء  الكهرباء  وهيئة 
وباألخص  للمشتركين  الخدمات 

بــكــل  الـــهـــمـــم  وذوي  الـــســـن  كـــبـــار 
سهولة ويسر.

رئيس  الكوهجي  أحمد  وقال 
المجلس البلدي لبلدية المنطقة 
الشمالية: خدمة جديرة تقدمها 
هيئة الكهرباء والماء لكبار السن 
وذوي الهمم لزيارتهم في منازلهم 
مــعــامــاتــهــم، وهــو  وإنــجــاز جميع 
لتقديم  الــحــكــومــة  تــوجــه  ضــمــن 
أفـــضـــل الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــيــن 
والــمــقــيــمــيــن، ونـــحـــن كــمــجــالــس 
ــة نـــشـــكـــر هـــيـــئـــة الـــكـــهـــربـــاء  ــديـ ــلـ بـ
الهيئة  منتسبي  وجــمــيــع  والــمــاء 
ــبــــذلــــونــــه مـــــن جـــهـــود  ــلــــى مـــــا يــ عــ
لتقديم خدمات مميزة في مملكة 
التميمي  بــدر  وأضـــاف  البحرين. 
لبلدية  الــبــلــدي  المجلس  رئــيــس 
الـــمـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة: خـــدمـــة 
الهمم في  وذوي  السن  كبار  زيــارة 
مــنــازلــهــم خــدمــة مــمــيــزة ونــشــكــر 
هيئة الكهرباء والماء على تقديم 
للمشتركين  الــتــســهــيــات  جــمــيــع 
مــــن مـــواطـــنـــيـــن ومــقــيــمــيــن، كــمــا 
الجهود  البلدية  المجالس  تقدر 
الــتــي تــقــوم بــهــا الــهــيــئــة مــن أجــل 
المملكة  فـــي  الــطــاقــة  اســـتـــدامـــة 
وبدا ذلك واضحا من خال عدم 
باإلضافة  تذكر  انقطاعات  وجــود 
إلــى ســرعــة االســتــجــابــة ألي باغ 

يقدم إلى الهيئة. 

القراء األعزاء، 
العرب  أمثال  في  ُيقال 
ــة(  ــعـ ــافـ نـ ضــــــــارة  )ُرّب  إنـــــــه 
ولــــــيــــــس بـــــــخـــــــاٍف الـــــضـــــرر 
الـــــــفـــــــادح الــــــــــذي ألـــحـــقـــتـــه 
كــــورونــــا ) كــوفــيــد  جـــائـــحـــة 
ماديًا  واألفـــراد  بالدول   )19
ومعنويًا، ولكن وبنظرة أكثر 
ــا فــقــد كــــان لــهــا في  ــراقــ إشــ
كثيرة  إيــجــابــيــات  الــمــقــابــل 
من  ولــعــل  سلبياتها،  تــفــوق 
أهــــم إيـــجـــابـــيـــات الــجــائــحــة 
أوجـــــــــدت  مــــكــــابــــدتــــهــــا  أن 
عملية  بــدائــل  للمجتمعات 
ــر فــاعــلــيــة  ــثــ أقـــــل كــلــفــة وأكــ
ألهم قضاياها، كالعمل من 

المنزل والتعليم عن ُبعد، وهي طرق إبداعية 
التكنولوجية  وتطوراته  العصر  مع  ومتوائمة 
وأســهــمــت بــشــكــل فـــاعـــل فـــي اســـتـــمـــرار عجلة 

التنمية واالقتصاد.
قبل  األسبوع  مقال  موضوع  على  وعطفًا 
الماضي حول )الموازنة بين عمل األم ورعاية 
الثانية  وللمرة  الــيــوم  فموضوعي  أطفالها(، 
الموقع على  في  العمل  وأثر  العاملة  األم  هو 
عن  التعليم  سياسة  اعتماد  في ظل  أطفالها 
التي  األم  تلك  والسيما  جزئيًا،  أو  كليًا  ُبعد 
األولــّيــة  التعليم  مــراحــل  فــي  أبــنــاؤهــا  زال  مــا 
األساسية  والتربية  التأسيسية  الــدراســة  مــن 
ــيـــة(، فــمــن الــمــعــلــوم أن  )الـــمـــرحـــلـــة االبـــتـــدائـ
ــي هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة وهــــــذا الــســن  ــال فــ ــ ــفـ ــ األطـ
يتمتعون بقدرات ذهنية غير مكتملة وسلوك 
حركي يتفاوت بين اإلفراط واالعتدال بشكل 
مـــتـــوائـــم مـــع طــبــيــعــة مــشــاعــرهــم الــطــفــولــيــة 
ــة، فــمــن  ــاقـ ــطـ ــزودة بــكــمــيــة عـــالـــيـــة مــــن الـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــصـــعـــب االعـــتـــمـــاد عــلــيــهــم بــشــكــل مــســتــقــل 
استقرارهم  ألن  ُبــعــد،  عــن  التعليم  تلقي  فــي 
طويلة  لفترات  وبقائهم  جهازهم  شاشة  أمــام 
بحاجة إلى متابعة متواصلة من شخص بالغ 
لضمان ثبات تركيزهم واستمرار تواصلهم مع 
معلمتهم ومع المادة العلمية المقررة عليهم، 
وهـــذا هــو فــعــًا مــا كــانــت تعاني منه األمــهــات 
أثـــنـــاء اعـــتـــمـــاد ســيــاســة الــعــمــل مـــن الــمــنــزل 
والتعليم عن ُبعد في الفترات السابقة من عام 
2020-2021، حيث ساهم وجودهن في المنزل 
كبيرة  بنسبة  األبناء  تعليم  عملية  إنجاح  في 
الرغم من شقائهن في ضبط أطفالهن  على 

ومتابعتهم بشكل دقيق.
الطبي  الــفــريــق  ــرار  قــ ــدور  صــ ومـــع  واآلن 
الــوطــنــي بــاالنــتــقــال إلـــى الــمــســتــوى األخــضــر 
انتشار  وفقًا آللية اإلشــارة الضوئية لمستوى 
فيروس كورونا في الثالث من سبتمبر الجاري، 
والذي يقتضي عودة كاملة لجميع الموظفين 
هــذه  تــنــهــض  الــعــمــل،  لــمــواقــع   %100 بنسبة 
الاتي  األمــهــات  بعمل  يتعلق  فيما  المشكلة 
والتربية  التعليم  مراحل  في  أبناؤهن  زال  ما 
األساسية، حيث اتجهت سياسة وزارة التربية 
والتعليم وبعض المدارس الخاصة إلى تجزئة 
والتعليم  معينة  أليـــام  حــضــور  بــيــن  التعليم 
ــبــــوع الــمــاضــي  عـــن ُبــعــد فـــي أيــــام أخــــر، واألســ
العامات على  األمهات  قلق  كان شاهدًا على 
الــعــلــمــي فـــي ظـــل غيابهن  أبــنــائــهــن  تــحــصــيــل 
لــلــعــمــل الــــذي يــتــزامــن تــوقــيــتــه مـــع مــواقــيــت 
الدراسة، ومع ضرورة تواجد شخص بالغ على 
لــمــراقــبــة مـــدى التزامهم  مــقــربــة مــن األبــنــاء 

ــنــــي مــع  وحــــضــــورهــــم الــــذهــ
الــــــــــــــدروس، فـــكـــيـــف يــمــكــن 
من  الطفل  استفادة  ضمان 
غياب  في  ُبعد  عن  التعليم 
ــه وانـــقـــطـــاع الــرقــابــة  والــــدتــ
الــمــنــزلــيــة عــنــه، حــيــث إنــنــا 
جميعًا نعلم بأنه من النادر 
األبــنــاء  رعــايــة  فــي  التعويل 
غير  عــلــى  شـــؤونـــهـــم  وإدارة 
نــدر، فا  والــديــهــم إال فيما 
يمتلك  أو  يــرغــب  قـــد  أحـــد 
ــة  ــاقــ الــــطــ أو  الــــــوقــــــت  مــــــن 
لــحــمــل أعـــبـــاء إضــافــيــة وال 
طفل  ضبط  محاولة  سيما 
ــام جـــهـــازه من  ــ لــلــجــلــوس أمـ
ــل الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي،  ــ أجـ
اهلل في  ــان  وكـ بــعــدهــا مشقة  مــا  فــإنــهــا مشقة 

معونة األمهات..
إذا يــجــّرنــا الــحــديــث الــســابــق لــلــعــودة إلى 
أهـــمـــيـــة عـــمـــل األمــــهــــات الـــعـــامـــات عــــن ُبــعــد 
صغار  أطــفــال  برعاية  يقمن  الــاتــي  والسيما 
أو أطـــفـــال فـــي ســـن الـــدراســـة الــتــأســيــســيــة أو 
أطــفــال بــحــاجــة إلـــى رعــايــة صــحــيــة، والــاتــي 
من  تقديمه  ونتاجه  وجودته  العمل  يضير  ال 
النظر في  ُيعاد  أن  الفئة يجب  المنزل، فهذه 
تمييزا  ليس  بعد،  عــن  عملها  اســتــمــرار  فكرة 
التي  األســرة  استقرار  على  حفاظًا  ولكن  لها 
تـــرعـــاهـــا وتــحــقــيــقــًا لـــلـــتـــوازن والــتــوفــيــق بين 
واجباتها كأم وربة أسرة وبين عملها وتحقيق 
نص  يقتضيه  مــا  وفــق  المجتمع،  فــي  دورهـــا 
دستور  من  الخامسة  الــمــادة  من  )ب(  الفقرة 

مملكة البحرين المعدل 2002.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد يــهــمــنــي أن أشــيــر إلــى 
الــــذي صــدر  الــمــدنــيــة  تعميم جــهــاز الــخــدمــة 
الــعــمــل من  بــتــاريــخ 6 سبتمبر حـــول ســيــاســة 
المنزل خال المستوى األخضر والذي منح 
للجهات الحكومية ُمكنة القيام بتطبيق هذه 
ومصلحة  ســيــر  لمقتضيات  وفــقــًا  الــســيــاســة 
العمل بحسب ضوابط وإجراءات محددة وفي 
مدة معينة حددها التعميم، وهو تعميم جدير 
به,  الـــواردة  للضوابط  ووفقًا  ولكنه،  بــاإلشــادة 
الحكومية  الجهات  قبل  من  تفعيله  يقتضي 
فــي مــدة تــفــوق تلك الــتــي حــددهــا الــقــرار، إذا 
ــادة الــنــظــر فيها  ــ هـــذه الـــمـــدة بــحــاجــة إلـــى إعـ
وذلــــك بــجــعــلــهــا حــــدًا أدنــــى لــلــعــمــل بــهــا على 
الجهات  لتمكين  أقصى  حــد  تحديد  يتم  أن 
الحكومية من دراسة الحاجة الفعلية لتواجد 
بعض الموظفين في وظائف معينة في أماكن 
مّتسعًا  بذلك  اإلداريــة  الجهة  فتمنح  العمل، 
من الوقت للتحقق من مدى جدوى وإمكانية 
تضع  أن  على  عــام،  بشكل  المنزل  من  العمل 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة فـــي مــقــدمــة أولــويــاتــهــا 
ــات  ــهــ ــم حـــــــاالت األمــ ــديـ ــقـ مـــــراعـــــاة ضـــــــــرورة تـ
ــاالت عــاجــلــة وُملحة  الــعــامــات بــاعــتــبــارهــا حـ
فالموضوع  التعليم،  في  أبنائهن  لضمان حق 
الفائدة  تحقيق  تتلمس  دراســـة  إلــى  بحاجة 
على أصعدة متعددة أهمها حسن سير العمل 

وضمان حفظ حقوق األسرة.
إليه  التطرق  سبق  ما  أن  بالذكر  وجدير 
تطبيقه  يتوجب  المنزل،  من  األم  عمل  حول 
ــهـــات الــعــامــات فـــي الــقــطــاع  أيـــضـــًا عــلــى األمـ
العامة  الــوظــائــف  على  يقتصر  وال  الــخــاص، 
فقط، فجميع األمهات العامات في هّم تربية 

وتعليم أبنائهن سواء.

اأبناء الأم العاملة والتعليم عن ُبعد 

بقلم: 
احملامية د. هنادي اجلودر 

بح�صور روؤ�صاء المجال�س البلدية ورئي�س مجل�س اأمانة العا�صمة

هيئ���ة الكهرب���اء والماء تد�س���ن خدمة زي���ارة كب���ار ال�س���ن وذوي الهمم

} راشد بونجمة.} عيسى الدوسري.} صباح الدوسري.

} زيارة تفقدية ألمانة العاصمة لسوق المنامة المركزي.

} خال تدشين خدمة زيارة كبار السن.

ال�س�عبة البرلماني�ة ت�س�ارك ف�ي اجتم�اع لجن�ة التن�س�يق 

البرلمان���ي الخليج���ي والعالق���ات الخارجي���ة الي���وم
يـــــــشـــــــارك وفــــــــــد الـــشـــعـــبـــة 
البحرين  لمملكة  الــبــرلــمــانــيــة 
ــع عــشــر  ــ ــرابــ ــ ــي االجــــتــــمــــاع الــ ــ فـ
لــلــجــنــة الــتــنــســيــق الــبــرلــمــانــي 
والــعــاقــات الــخــارجــيــة الــمــقــرر 
انــعــقــاده الـــيـــوم لــمــنــاقــشــة آلــيــة 
ــات  ــوعــ ــمــــوضــ ــمــــل وأهـــــــــم الــ ــعــ الــ
ــنـــود الـــتـــي ســيــتــم طــرحــهــا  ــبـ والـ
ــدول أعـــمـــال االجــتــمــاع  عــلــى جــ
لرؤساء  الخامس عشر  الــدوري 
ــالــــس الــــــشــــــورى والـــــنـــــواب  مــــجــ
بــدول مجلس  واألمــة  والوطني 
العربية  الخليج  لــدول  التعاون 
والذي سينعقد يوم 27 سبتمبر 

الجاري.
الـــمـــجـــالـــس  دول  وكـــــانـــــت 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لـــــــــدول مــجــلــس 
الــتــعــاون قــد تــقــدمــت بــعــدد من 
الــمــقــتــرحــة ليتم  الــمــوضــوعــات 
االجتماع  طــاولــة  على  إدراجــهــا 
الشعبة  وفـــد  وتـــقـــدم  لــلــنــقــاش، 
ــعـــدد مــن  لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بـ
ــع الـــمـــقـــتـــرحـــة مــن  ــيــ ــواضــ ــمــ الــ
األساسية  البنية  تطوير  بينها: 
والمنظومة التشريعية واإلدارية 
عن  التعليم  لتقنيات  الداعمة 
العربية،  الخليج  دول  فــي  بعد 
الــتــشــريــعــيــة  الـــمـــجـــالـــس  ودور 
الــخــلــيــجــيــة فـــي تــعــزيــز الــنــظــم 
المشتركة  الخليجية  الغذائية 

ــيـــد-19. ويــتــكــون  ــوفـ لــمــا بــعــد كـ
ــد الــشــعــبــة الــبــرلــمــانــيــة من  وفــ
الدوسري  سالم  صباح  من:  كل 
)رئيس  الــشــورى  مجلس  عضو 
يوسف  عيسى  والنائب  الوفد(، 

الدوسري عضو مجلس النواب، 
والــــمــــســــتــــشــــار راشــــــــــد مــحــمــد 
لمجلس  العام  األمين  بونجمة 
ــر الــشــعــبــة  ــ ــن سـ ــ ــيـ ــ الـــــنـــــواب وأمـ

البرلمانية.

تــطــويــر  ان  ــلـــي  ــهـ الـــسـ وأكــــــــد 
من  يعد  المركزي  المنامة  ســوق 
االولويات إذ تعتزم األمانة تنفيذ 
والمبادرات  المشاريع  من  حزمة 
في سوق  والتطويرية  التنظيمية 
الفترة  خــال  الــمــركــزي  المنامة 
ــة لـــتـــوفـــيـــر الـــمـــقـــومـــات  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
االساسية للسوق متمثلة في بيئة 
والــمــرتــاديــن  للمنتفعين  مريحة 
وإكــــســــابــــه الـــمـــظـــهـــر الـــحـــضـــاري 
أكبر  يحتضن  والــــذي  الــمــنــاســب 
ــذائـــي في  ــغـ تــجــمــع لــلــمــخــزون الـ

المملكة. 
ــار م. الــَســهــلــي الـــى أبـــرز  ــ وأشـ
ــبـــدء  ــتــــي ســـيـــتـــم الـ الـــمـــشـــاريـــع الــ
بحسب  الــعــام  هـــذا  تنفيذها  فــي 
ومتطلبات  االنشائية  االولــويــات 
ــة  ــامــ ــعــ ــة والــــــســــــامــــــة الــ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
والتي  الخدمات  تقديم  وتسهيل 
السوق  تجار  مع  مناقشتها  سبق 
وهي  البلدي،  المجلس  واعــضــاء 
تركيب مكثفات الطاقة التي تأتي 
بتطبيق  التوجيهات  مــع  تماشيا 
الطاقة  استهاك  ترشيد  سياسة 
حـــيـــث ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى تــخــفــيــض 
ــيــــف الـــطـــاقـــة  ــالــ ــكــ اســــتــــهــــاك وتــ

المطلوبة لتشغيل السوق. 
وأكــــــمــــــل أنــــــــه ســـيـــتـــم رصــــف 
ــة االرصــــــفــــــة والــــــشــــــوارع  ــتـ ــلـ ــفـ وسـ
الشمالية  بالمنطقة  الــداخــلــيــة 
)مــنــطــقــة الــشــاحــنــات( بــاألخــص 
ــق الـــمـــحـــيـــطـــة  ــاطــ ــنــ ــمــ ــي الــ ــ ــاقــ ــ ــ وب
ــوق وذلــــــك بــالــتــنــســيــق مــع  ــسـ ــالـ بـ
شؤون األشغال، والعمل على هدم 
المياه  دورات  جميع  بناء  ــادة  واعـ
المركزي  الــســوق  أنــحــاء  كافة  فــي 
ــوالـــي 40  ــا حـ ــتـــي يــبــلــغ عـــددهـ والـ
مـــوزعـــة فـــي 8 مـــواقـــع، بــاإلضــافــة 
الحجم  كبيرة  مظلة  تركيب  الــى 
مــجــهــزة بـــاإلضـــاءة والـــمـــرواح في 

منطقة الشحن والتفريغ. 

ــانــــة  ــر عـــــــام أمــ ــ ــديـ ــ وأطـــــلـــــع مـ
العاصمة أعضاء لجنة الخدمات 
والمرافق بمجلس أمانة العاصمة 
ــة  ــريـ ــويـ ــطـ ــتـ ــى الــــمــــشــــاريــــع الـ ــلــ عــ
في  تنفيذها  سيتم  التي  القادمة 
مرحلة اخرى وسيتم إعانها في 

حينه. 
ــة  ــنــ ــجــ وعـــــــــبـــــــــر اعـــــــــــضـــــــــــاء لــ
الــخــدمــات والــمــرافــق فــي مجلس 
ــة الــعــاصــمــة عـــن ارتــيــاحــهــم  ــانـ أمـ
الــجــهــاز  مــن تطبيق  وجــــدوه  لــمــا 
الــتــنــفــيــذي لــعــدد مــن اإلجــــراءات 
البطاقات  كاستخدام  التنظيمية 
السوق  فــي  للعاملين  التعريفية 
الباعة  دون ممارسة  والتي تحول 
الـــجـــائـــلـــيـــن ألنـــشـــطـــة الـــبـــيـــع فــي 
قــطــاعــات الـــســـوق، كــمــا اطــمــأنــوا 
عــلــى مــســتــوى خـــدمـــات الــنــظــافــة 
والــــتــــي تــتــضــمــن تــنــظــيــف كــافــة 
فترة  يومي طوال  بشكل  المرافق 
الى  صباحا  الخامسة  مــن  عمله 
ــا يــتــم  ــدهـ الـــخـــامـــســـة مـــســـاء وبـــعـ
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة الــتــعــقــيــم، وحــثــوا 
السياق  فــي هــذا  على االســتــمــرار 
والمواصلة في تحسين الخدمات 

المقدمة للسوق. 
االستماع  الجولة  خــال  وتــم 
الـــــى مـــاحـــظـــات بـــعـــض الــتــجــار 
وقد أوضح المدير العام واعضاء 
الــمــجــلــس حــرصــهــم عــلــى تطوير 
ــتــــعــــدادهــــم لــتــقــديــم  ــوق واســ ــســ الــ
مـــا يــلــزم مـــن أجـــل راحــــة الــتــجــار 
ــــوق، مــبــيــنــيــن ان  ــسـ ــ ومـــــرتـــــادي الـ
عن  لاطاع  ستتواصل  الــزيــارات 
التطويرية  العمليات  على  كثب 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــتـــوفـــيـــر الـــمـــنـــاخ 
ــهــــذا الــــســــوق الــــذي  ــنـــاســـب لــ الـــمـ
أكثر  باعتباره  باالهتمام  يحظى 
يوفر  إذ  حيوية  التجارة  قطاعات 
ــن  ــات ومـــتـــطـــلـــبـــات األمــ ــاجـ ــيـ ــتـ احـ

الغذائي المهمة في المملكة. 

م�سروع لتقليل ا�ستهالك الطاقة واإعادة بناء جميع دورات المياه في �سوق المنامة المركزي

قـــام مــديــر عـــام أمــانــة الــعــاصــمــة الــمــهــنــدس محمد سعد 
الــَســهــلــي بـــزيـــارة تــفــقــديــة لــســوق الــمــنــامــة الــمــركــزي يــرافــقــه 
أمــانــة  الــعــامــة بمجلس  والــمــرافــق  الــخــدمــات  لجنة  أعــضــاء 
العاصمة برئاسة الدكتور عبدالواحد النكال، وذلك لاطاع 

على مشاريع التطوير وتفقد األوضاع الحالية. 

جامع���ة البحري���ن: ب���دء عملية �س���راء 

ال��ك��ت��ب ال��درا���س��ي��ة ال���ي���وم الأح���د 

أن  البحرين  جامعة  في  الدراسية  الكتب  وبيع  تنسيق  مكتب  أعلن 
اليوم األحد 12 سبتمبر  اعتبارًا من  إلكترونيًا  الكتب ستبدأ  عملية بيع 

الجاري، وتستمر حتى يوم 31 من شهر أكتوبر 2021م.
وأشار إلى أن عملية شراء الكتب تتم عبر بوابة الحكومة اإللكترونية 
البوابة،  bahrain.bh من خال صفحة خدمات جامعة البحرين في 
على أن تتم عملية توصيل الكتب إلى الطلبة عبر خدمة توصيل البريد. 
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صــدور  أن  الفعاليات  وأكـــدت 
ــأتــــي مــنــســجــمــا مــع  ــوم يــ ــرســ ــمــ الــ
مـــســـيـــرة الـــتـــطـــويـــر والـــتـــحـــديـــث 
المسيرة  الــتــشــريــعــات ضــمــن  فــي 
مملكة  ــي  فـ الــشــامــلــة  الــتــنــمــويــة 
ــروه تــعــديــا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــريــــن، واعـ ــبــــحــ الــ
قانونيا متوافقا مع مبادئ حقوق 

اإلنسان.
ــيـــة حـــقـــوق  ــفـــوضـ ــت مـ ــ ــالـ ــ  وقـ
هذه  إن  والمحتجزين  السجناء 
الخطوة تراكم اإلنجازات العديدة 
في  تحقيقها  تــم  وأن  سبق  الــتــي 
مجال رعاية وتأهيل فئة النزالء، 
وسائل دمجهم  وإيجاد مزيد من 
في المجتمع وبما ينعكس إيجابا 
على حياتهم األسرية واستقرارهم 
تأتي  كما  والنفسي،  االجتماعي 
في سياق المبادرات الرائدة التي 
أجل  من  البحرين  مملكة  أقرتها 
ــتــــرام حـــقـــوق اإلنـــســـان  تــعــزيــز احــ

وصونها على مختلف األصعدة.
ــا رحــــــبــــــت الـــمـــفـــوضـــيـــة  ــ ــمـ ــ كـ
الشيخ  أول  الــفــريــق  بتصريحات 
آل خليفة وزير  راشــد بن عبداهلل 
عدد  أن  فيها  ذكــر  التي  الداخلية 
الــمــحــكــومــيــن الــمــســتــفــيــديــن من 
تــنــفــيــذ أحـــكـــام قـــانـــون الــعــقــوبــات 
والــتــدابــيــر الــبــديــلــة الـــصـــادر عــام 
2017 بلغ حوالي 3511 محكوما، 
الداخلية  وزارة  جــهــود  أن  وأكـــدت 
ــيــــق تــــدابــــيــــر  ــبــ فـــــــي مــــــجــــــال تــــطــ
ــع  ــوسـ ــتـ ــة والـ ــلـ ــديـ ــبـ الــــعــــقــــوبــــات الـ
للنجاح  أنــمــوذجــا  أصبحت  فيها 
واالنــضــبــاط، ومــؤشــرا على وجود 
الوزارة  خطة عمل ممنهجة لدى 
فـــي الــتــعــامــل مـــع فـــئـــات الـــنـــزالء 
ــلــــى مـــصـــلـــحـــتـــهـــم فــي  ــا عــ ــ ــــرصـ حـ
صورة  في  تنعكس  األول،  المقام 
مــراكــز  لتطوير  ومــشــاريــع  بــرامــج 
ماديا  تطويرا  والتأهيل  اإلصــاح 
وإداريــا بشكل مستمر، كما نوهت 
الجهات  به  تقوم  بما  المفوضية 
إجــراءات  من  األخــرى  المختصة 
عملية لألخذ بالعقوبات البديلة 
ــا الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة،  ــهــ وعـــلـــى رأســ
ومـــا تــقــوم بــه كــذلــك الــمــؤســســات 
الــوطــنــيــة الــمــســتــقــلــة مـــن جــهــود 
ــيــــق الــــتــــدابــــيــــر  ــبــ فـــــــي دعـــــــــم تــــطــ
اختصاصاتها  إطــار  فــي  البديلة، 
الوظيفية التي تشمل زيارة مراكز 
اإلصــــــــاح والـــتـــأهـــيـــل واالطـــــــاع 
بشأنها  تــوصــيــات  وتــقــديــم  عليها 
والسيما المتعلقة برعاية النزالء 

وتأهيلهم.
عبدالعزيز  خالد  أشاد  بدوره 
الــشــاعــر نــائــب رئــيــس الــمــؤســســة 
ــان  ــ ــســ ــ ــــوق اإلنــ ــقـ ــ ــــحـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الــتــعــديــل  أن  مـــؤكـــدا  بـــالـــمـــرســـوم 

على القانون سيسهم في تحقيق 
الغاية المرجوة والتي ترتكز على 
يــتــاءم مع  بــمــا   - ــردع  الــ تحقيق 
طــبــيــعــة الــجــريــمــة - إلــــى جــانــب 
ودون  عـــلـــيـــه  ــوم  ــكـ ــحـ ــمـ الـ ــل  ــيـ ــأهـ تـ
المساس بحقوق المجني عليهم، 
معتبرا أن هذا التوجه الذي أثبت 
فعاليته في دول أخرى سيعزز من 
عملية التأهيل الذاتي للمحكوم، 
الضغط  تخفيض  على  وسيعمل 
عــلــى مــراكــز اإلصــــاح والــتــأهــيــل، 
على  الحفاظ  خــال  من  السيما 
ــخـــدمـــات  ــث الـ ــيـ ــــن حـ الــــــتــــــوازن مـ
المقدمة للنزالء دون أي تجاوزات 

في إنفاذ القانون.
الــتــعــديــل  أن  الـــشـــاعـــر  ــد  ــ وأكــ
يــعــكــس جــهــود مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
المنظومة  لتحديث  المستمرة 
ويتماشى  يتوافق  بما  التشريعية 
مع المعايير الدولية واالتفاقيات 
ذات  ــة  ــيــ ــدولــ الــ ــــوالت  ــوكـ ــ ــروتـ ــ ــبـ ــ والـ
الــــصــــلــــة والـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــحـــقـــوق 
اإلنـــســـان، مــنــوهــا فــي ذات الــوقــت 
بـــــدور الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــإنــفــاذ 
ــبـــدائـــل  ــون فــــي تــطــبــيــق الـ ــانــ ــقــ الــ
الـــعـــقـــابـــيـــة، الـــتـــي ســتــعــمــل عــلــى 
تمكين المحكوم عليه من تطوير 

ذاته ودمجه بالمجتمع.
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور مــنــصــور 
محمد سرحان عضو مجلس بأن 
ــدار هـــذا الــمــرســوم يــعــد نقلة  إصــ
التي  اإلصــاح  مسيرة  في  نوعية 
بدأها جالة العاهل المفدى أيده 
اهلل، منذ توليه مقاليد الحكم في 
سيسهم  المرسوم  أن  كما  الــبــاد، 
ــزالء الــذيــن  ــنـ فـــي اإلفــــــراج عـــن الـ
مــؤكــدًا  الــشــروط،  عليهم  تنطبق 
البديلة  العقوبات  في  التوسع  أن 
ــر  ــويـ ســـــيـــــؤدي إلـــــــى تــــعــــزيــــز وتـــطـ
المنظومة القانونية في المملكة.
الــمــبــادرات  تلك  أن  بــّيــن  كما 
الحكومة  تبذلها  الــتــي  والــجــهــود 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
تــبــرهــن بــجــاء أن الــبــحــريــن هي 
ــات  ــســ ــؤســ ــمــ دولـــــــــة الـــــقـــــانـــــون والــ

والقضاء النزيه.
ـــة  ــيـ ـــائــ ــصـ اإلحــ أن  وأوضـــــــــــــح 
الشيخ  أول  الــفــريــق  ذكــرهــا  الــتــي 
وزير  آل خليفة  راشــد بن عبداهلل 
الـــداخـــلـــيـــة ونــشــرتــهــا الــصــحــافــة 
المحلية، بشأن عدد المحكومين 
الذين استفادوا من تنفيذ أحكام 
قانون العقوبات والتدابير البديلة 
بلغ  عــام 2017م  فــي  منذ صـــدوره 
تبرهن  مــســتــفــيــدًا،   3511 حــوالــي 
الــمــشــروع اإلصــاحــي لجالة  أن 

ــفــــدى مـــســـتـــمـــر فــي  ــمــ الـــمـــلـــك الــ
األصعدة،  مختلف  وعلى  العطاء 
ــه ســيــســاهــم فــــي تــحــقــيــق  ــ كـــمـــا أنـ
المحافظة  في  يتمثل  هدف سام 
االجتماعي،  النسيج  على حماية 
على  الــجــمــيــع  تشجيع  أجـــل  مــن 
ــة فـــــي بــــنــــاء مــجــتــمــع  ــاركــ ــشــ ــمــ الــ
عـــــصـــــري مـــتـــحـــضـــر كــــــل حــســب 

مهاراته وقدراته.
ــــب د.عــــــبــــــداهلل  ــائـ ــ ــنـ ــ وقـــــــــال الـ
الــمــلــكــي  الـــمـــرســـوم  إن  الــــــــذوادي 
بشأن العقوبات والتدابير البديلة 
التشريعات  تطوير  مــدى  يعكس 
الدول  بين  وأسبقيتها  القانونية 
الــــعــــربــــيــــة فــــــي وضــــــــع عــــقــــوبــــات 
المحكومين  دمـــج  تــكــفــل  بــديــلــة 
ــد مــقــابــل  ــديـ بــالــمــجــتــمــع مــــن جـ
ــى  ــ شـــــــــــروط مـــــــحـــــــددة تـــــــــــؤدي إلـ
إذ  والمجتمع  المحكوم  مصلحة 
حرص القانون على عدم استفادة 
على  خطر  بقضايا  المحكومية 
المرتبطة  والقضايا  العام  األمن 
بــااللــتــزامــات الــمــالــيــة فــي صــورة 
عقوبة  توفير  بين  التوازن  تحقق 
بـــديـــلـــة وحـــمـــايـــة الــمــجــتــمــع مــن 

خطر الجرائم األمنية.
وأشــــــــــــار الـــــــــــــــذوادي إلــــــــى ان 
التعديل سوف يسهم في استفادة 
شــريــحــة كــبــيــرة مـــن نــــزالء مــركــز 
أعــطــى  إذ  والـــتـــأهـــيـــل  اإلصــــــــاح 
أكــبــر لقاضي  الــقــانــون صــاحــيــة 
التنفيذ بطلب من وزارة الداخلية 
ــن الـــــنـــــزالء الـــذيـــن  ــ بــــــاإلفــــــراج عـ
الشروط مما يعد  تنطبق عليهم 
القانون  تنفيذ  فــي  كبيرة  مــرونــة 
البحرين  مملكة  ان  يــؤكــد  الـــذي 
مع  يتوافق  بما  تشريعاتها  تطور 
كثيرًا  وتسبق  الــدولــيــة  المواثيق 

من الدول في ذلك.
الـــــــذوادي  ــبــــداهلل  عــ د.  وقــــــال 
مع  تقف  التشريعية  السلطة  إن 
تــطــويــر الــتــشــريــعــات الــتــي تصب 
والــمــواطــن  الــوطــن  فــي مصلحة 
واالستقرار  األمــن  دعائم  وترسي 
وحـــفـــظ الــمــكــتــســبــات الــوطــنــيــة، 
وتــقــديــم الــمــصــلــحــة الــعــلــيــا على 
الجميع، وكفل حقوق المواطنين 
ــي جــمــيــع الـــمـــلـــفـــات وتــحــقــيــق  فــ
واالستقرار  المجتمعي  اإلصــاح 
ــة مــتــطــلــبــات  ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ األســــــــــري ومـ

التنمية المستدامة.
وأوضـــحـــت الــمــحــامــيــة ربـــاب 
الــعــريــض أهــمــيــة تــعــديــل قــانــون 
ــر الــبــديــلــة  ــيـ ــدابـ ــتـ الـــعـــقـــوبـــات والـ
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزارة  مـــنـــح  لـــكـــونـــه 
استبدال  طلب  فــي  أكثر  مساحة 
العقوبة المحكومة بها سواء قبل 

تنفيذ العقوبة او بعدها في كافة 
الحد  في  وهذا يساهم  العقوبات 
وتخفيف  السجون  اكتظاظ  مــن 

العبء المالي على الدولة.
وبــيــنــت إســهــام تــعــديــل قــانــون 
الـــعـــقـــوبـــات الــبــديــلــة فـــي إصـــاح 
الــمــســجــون مـــن حــيــث اســتــبــدال 
في  المحددة  بالتدابير  العقوبة 
ــــروط أهــمــهــا  الـــقـــانـــون وضـــمـــن شـ
وأن  والــــســــلــــوك  ــيــــرة  الــــســ حـــســـن 
المجتمع  عــلــى  خــطــرا  يــكــون  ال 
وبـــالـــتـــالـــي قـــيـــام الـــقـــضـــاء بــذلــك 
ســـواء أثــنــاء نظر الــدعــوى أو عن 
ــلـــب مــــن قــبــل  ــم طـ ــديـ ــقـ ــق تـ ــريــ طــ
المحكوم عليه او وكيله او الجهة 
الــداخــلــيــة  وزارة  فـــي  الــمــخــتــصــة 
المجتمع  اســتــقــرار  فـــي  يــســاهــم 
األمــنــي واالجــتــمــاعــي والــحــد من 
لتقويم  فرصة  وإعــطــاء  الجرائم 
ــاج مــرة  الــمــحــكــوم عــلــيــه واالنــــدمــ

أخرى في المجتمع.
 فــيــمــا أكــــد الــمــحــامــي فــريــد 
أن صـــدور مــرســوم بتعديل  غـــازي 
رقـــــم 18  ــون  ــانــ قــ مــــن  الــــمــــادة 13 
الـــعـــقـــوبـــات  ــأن  بــــشــ  2017 لـــســـنـــة 
والـــتـــدابـــيـــر الــبــديــلــة عـــن حــضــرة 
صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك حمد 
عـــاهـــل  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن 
منسجما  يــأتــي  الــمــفــدى  الـــبـــاد 
والتحديث  التطوير  مسيرة  مــع 
المسيرة  الــتــشــريــعــات ضــمــن  فــي 
مملكة  ــي  فـ الــشــامــلــة  الــتــنــمــويــة 
البحرين، واعتبره قانونا متوافقا 

مع مبادئ حقوق اإلنسان.
وبين أن هذا التعديل يضمن 
توسيع صاحيات وزارة الداخلية 
في استبدال العقوبة للمحكومين 
حسب االشتراطات، وبما يتماشى 
والمحكومين  مع حقوق اإلنسان 
ــــزالء لــيــســتــفــيــدوا مــــن هـــذا  ــنـ ــ والـ
القانون المتقدم فعا، إذ يضمن 
ــبـــدال  ــتـ ــيـــات االسـ تـــوســـيـــع صـــاحـ
قانون  في  موجود  هو  مما  بأكثر 
الـــعـــقـــوبـــات الــبــديــلــة فـــي الـــمـــادة 
مصاف  فــي  يأتي  وهــذا  السابقة، 
ــتـــي  الــــصــــاحــــيــــات الـــــعـــــديـــــدة الـ
صـــدرت خـــال الــســنــوات االخــيــرة 
ــاء الـــمـــحـــكـــومـــيـــن فـــرصـــة  ــ ــطـ ــ إلعـ
ــرى فـــي اإلصــــــاح والــتــأهــيــل،  ــ أخـ
ومن ثم االنخراط في المجتمع 
القانونيون  نحن  وقال  بإيجابية، 
والحقوقيون ننظر لهذا المرسوم 

بالكثير من االحترام والتقدير.
ومن جانبها أكدت المحامية 
ابـــتـــســـام الـــصـــبـــاغ أهـــمـــيـــة قـــانـــون 
العقوبات البديلة باعتباره خطوة 
مــتــقــدمــة فـــي مـــجـــال الــعــقــوبــات 

واإلصاح، وأوضحت بأنه في حال 
ارتكاب الشخص لخطأ ما قد ال 
يكون الحبس مائما له، وبالتالي 
عــرض  التنفيذية  السلطة  عــلــى 
توضح  التي  والدالئل  التفاصيل 
البديلة  العقوبة  تطبيق  جـــدوى 

كبديل للحبس االعتيادي.
وبــيــنــت الــمــحــامــيــة الــصــبــاغ 
تطبيق  مـــن  الــمــتــرتــب  األثـــــر  أن 
ــن خـــال  هـــــذا الــــقــــانــــون يـــأتـــي مــ
تنفيذ  فكرة  في  المتغير  توضيح 
الـــعـــقـــوبـــة الـــبـــديـــلـــة مــــن عــدمــهــا، 
الحبس  عــقــوبــة  اســتــبــدال  إن  إذ 
تحقيق  يــضــمــن  بــديــلــة  بــعــقــوبــة 
والمجتمع،  الــفــرد  على  الــفــائــدة 
كما ويراعي الظروف االجتماعية 
التي  اإلنسانية  باألسباب  ويأخذ 
والتي  الجريمة،  ارتكاب  إلى  أدت 
تكون رغمًا عن اإلنسان في أغلب 
ال  الحاالت  بعض  ففي  الحاالت، 
يكون الشخص على مستوى عال 
هذا  يأتي  وبالتالي  ــرام،  اإلجـ من 
القانون ليعطي مساحة أوسع في 

تطبيق العقوبات البديلة.
ــر الـــمـــحـــامـــي أحـــمـــد  ــبــ ــتــ واعــ
العقوبات  قانون  تعديل  القاهري 
تـــــعـــــديـــــا قـــــانـــــونـــــيـــــا مـــــتـــــطـــــورا، 
ــانـــون الـــعـــقـــوبـــات تــســتــخــدمــه  فـــقـ
الــــدول الــمــتــقــدمــة، مــن هــنــا تبرز 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن كــــواحــــدة مــن 
ــتـــي تــوســع  الـــــــدول الــمــتــقــدمــة الـ
مـــن امــكــانــيــة األخــــذ بــالــعــقــوبــات 

حقيقية  تعديات  وهــي  البديلة، 
ــب مـــــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات  ــواكــ ــتــ تــ
الــطــويــل،  الــتــاريــخ  ذات  الــعــريــقــة 
فــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن رائـــــــــدة فــي 
تجربتها بين دول المنطقة، وقد 
تضبط  اشتراطات  التعديل  كفل 
العقوبات  مــن  االســتــفــادة  كيفية 
ــا يـــحـــقـــق مــصــلــحــة  ــمـ ــة بـ ــلـ ــبـــديـ الـ
الـــمـــســـاجـــيـــن ويــــوســــع مــــن فــكــرة 
اإلصاح، وبين أن جائحة كورونا 
بــيــنــت أهــمــيــة الــنــظــر إلــــى بعض 
القضايا كالقضايا المالية بشكل 
من  الكثير  فهناك  أكــثــر،  إنساني 
المتضررين الذين تحملوا أعباء 

مالية رغما عنهم.
ــري الــقــانــون  ــاهـ ــقـ ووصـــــف الـ
وإنساني، فهناك  قانون مرن  بأنه 
ــن الــــحــــاالت ال يــكــون  الــكــثــيــر مــ
وبالتالي  فيها،  متأصا  االجـــرام 
فــي كيفية  تــســتــدعــي خــصــوصــيــة 
التعاطي معها، فهناك الكثير من 
الحاالت التي يستلزم فيها البقاء 
فإن  وبالتالي  فعليا،  الحبس  في 
االقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة فــــي الــمــنــزل 
الــعــمــل االجـــتـــمـــاعـــي خـــيـــارات  أو 
ــن  ــيـ ــوانـ ــقـ ــدا فـــــي الـ ــ ــ ــة جـ ــدمـ ــقـ ــتـ مـ
والتشريعات في مملكة البحرين.

وأكــــــــــد الــــمــــحــــامــــي حــســيــن 
القانون  هــذا  تعديل  أن  الــشــويــخ 
يعتبر تطويرا تشريعيا مهما في 
فرصة  يتيح  إذ  البحرين،  مملكة 
لــلــمــحــكــومــيــن جـــنـــائـــيـــا والـــذيـــن 
ــأن يــكــونــوا  ال يــعــتــبــرون خـــطـــرا بــ

أن  وبــيــن  المجتمع،  فــي  فاعلين 
مرتكبو  هـــم  الــمــســتــهــدفــة  الــفــئــة 
اعطى  وقــد  والجنح،  المخالفات 
لألشخاص  ثانية  فرصة  القانون 
الذين قضوا نصف مدة العقوبة، 
وهو أمر ممتاز تشيد به منظمات 
ــان والـــمـــحـــامـــيـــن،  ــ ــسـ ــ حــــقــــوق اإلنـ
دافعا للمحكومين إلصاح  ويعد 

أنفسهم.
ــن الـــمـــحـــامـــي الـــشـــويـــخ  ــيــ وبــ
سلبية  العقوبة  تــكــون  أال  أهمية 
على الشخص فالتعديل الجديد 
ــي لـــيـــقـــدم الـــبـــحـــريـــن كـــدولـــة  ــأتـ يـ
ــــدول الــعــربــيــة في  ســبــاقــة بــيــن الـ
تطوير تشريعاتها بما يتوافق مع 
يحقق  وبما  العالمية  التعديات 
مصلحة المجتمع، وهو أمر محل 
ــادة كــبــيــرة مـــن الــعــامــلــيــن في  ــ إشـ
الحقل القانوني والتشريعي، كما 
في  تصب  البديلة  الــعــقــوبــات  أن 
بــالــدرجــة  المحكومين  مصلحة 
يمثل  وكــذلــك  وأهاليهم،  األولـــى 
مصلحة للدولة من أجل إصاح 
المجتمع من الجريمة بعقوبات 
نــافــعــة لــلــمــجــتــمــع، واالســـتـــفـــادة 
مـــــــن االنـــــــــخـــــــــراط فـــــــي الـــعـــمـــل 
المجتمع  تخدم  بأعمال  والقيام 

وتكسبهم الخبرة.
 ومن جانبه أوضح المحامي 
محسن مجيد العلوي أن تطوير 
ــــذي يــعــد سبقا  ــذا الـــقـــانـــون الـ هــ
لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، ســيــرتــبــط 
االستئناف  قضايا  بتقليل  أثـــره 

ــوء لــلــتــمــيــيــز، وســيــكــفــل  ــجــ ــلــ والــ
السجن  عــقــوبــة  اســتــبــدال  فــكــرة 
بـــعـــقـــوبـــات أخــــــــرى أكــــثــــر فـــائـــدة 
لــلــفــرد والــمــجــتــمــع وعــلــيــه فــإن 
التخفيف  القانون سيضمن  هذا 
عقوبة  مــن  المترتبة  ــار  اآلثــ مــن 

السجن.
إلــــى ذلــــك قــالــت الــمــحــامــيــة 
العقوبات  قانون  أن  نــورة شويطر 
ــور،  ــتـــطـ ــلــــة هـــــو قـــــانـــــون مـ ــبــــديــ الــ
الــقــانــونــيــيــن  أن جــمــيــع  وبـــيـــنـــت 
إلــــى تبني  والــمــخــتــصــيــن ذهـــبـــوا 
فكرة اإلصاح والتأديب أكثر من 
وبالتالي  والحبس،  العقاب  فكرة 
ودخــول  االجتماعي  العمل  يأتي 
الفرد في عمل منتج كبديل فاعل 

لتحقيق صفة االصاح.
وأكــــــــــدت الـــمـــحـــامـــيـــة امـــــال 
القوانين  تطوير  أهمية  العباسي 
والـــتـــشـــريـــعـــات بـــشـــكـــل مــســتــمــر، 
ــادة مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ وبــيــنــت ريــ
في هذا الجانب، واعتبرت قانون 
تسجل  خطوة  البديلة  العقوبات 
ــيــــد مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  فــــي رصــ
التي  النوعية  بالنقلة  ووصــفــتــه 
تـــصـــب فــــي تـــطـــويـــر الــتــشــريــعــات 
المنطقة،  مستوى  على  والتميز 
فــي  لـــلـــنـــظـــر  فــــرصــــة  ــعـــطـــي  يـ إذ 
فرصة  ويتيح  الــجــريــمــة،  ظـــروف 
ــي الـــمـــجـــتـــمـــع،  ــ ــ لــــــانــــــخــــــراط فـ
وبالتالي يحد من اآلثار السلبية 
الــنــاتــجــة عـــن الـــحـــاالت الـــتـــي ال 

تستلزم الحبس.
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بقانون  المرسوم  بصدور  الوطنية  الفعاليات  من  عــدد  أشــاد 
رقم 24 لسنة 2021 من لدن حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى بتعديل المادة 13 من 
البديلة،  والتدابير  العقوبات  بشأن   2017 لسنة   18 رقــم  القانون 
أن  الــداخــلــيــة  بــــوزارة  المعنية  للجهة  »يــجــوز  بــأنــه  والـــذي يقضي 
األصلية  بالعقوبة  يستبدل  أن  العقاب  تنفيذ  قاضي  من  تطلب 
المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط 
المحكوم  يــكــون  وأن  الــعــام،  ذلــك خطر على األمـــن  فــي  يــكــون  أال 
عليه قد أدى االلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة 

الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها«.

ــيـــس جـــامـــعـــة الــخــلــيــج  ــد رئـ ــ أكـ
ــد بــــن عــبــدالــرحــمــن  ــالـ ــعـــربـــي خـ الـ
الـــهـــيـــئـــة  أعــــــضــــــاء  أن  الــــعــــوهــــلــــي 
والــعــلــوم  الــطــب  بكلية  األكــاديــمــيــة 
العليا  الــــدراســــات  وكــلــيــة  الــطــبــيــة 
حــقــقــوا هــدفــا اســتــراتــيــجــيــا بنشر 
محكم  علمي  بحث   200 مــن  أكــثــر 
فـــي الـــوقـــت الــــذي اســتــطــاعــت فيه 
تقدمها  عــلــى  الــحــفــاظ  الــجــامــعــة 
ــاء عـــلـــى ســمــعــتــهــا الــعــلــمــيــة  ــنـ ــبـ والـ
المشرفة في التصنيفات العالمية 
المستوى  على  الجامعات  ألفضل 
الــمــحــلــي والــخــلــيــجــي واإلقــلــيــمــي 

والدولي.
وقال خال اجتماع مرئي عقد 
صــبــاح أمـــس عـــن بــعــد مـــع أعــضــاء 
األقسام  ورؤساء  االكاديمية  الهيئة 
الهدف  بلوغ  إن  بالجامعة  اإلداريــة 
صعبة  مهمة  يــبــدو  االســتــراتــيــجــي 
وتــحــتــاج إلــــى الــكــثــيــر مـــن الــجــهــد 
والــمــثــابــرة والــعــمــل الــــدؤوب، ولكن 
الــحــفــاظ على  هــو  األصــعــب منها 
على  والحفاظ  القمة  بلوغ  موقع 
نــوعــيــة الــتــعــلــيــم الــمــبــتــكــر والــبــنــاء 
المتحققة طوال  المكتسبات  على 
أكثر من 40 عامًا، مثمنًا في الوقت 
ذاتــــه ثــقــة أصـــحـــاب الــجــالــة قـــادة 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  ووزراء  الــعــربــيــة 
الجامعة،  أمــنــاء  مجلس  وأعــضــاء 
مقدرًا في الوقت ذاته دعم حكومة 
ــبــــحــــريــــن الــــامــــحــــدود  مـــمـــلـــكـــة الــ
العامرة  مسيرتها  طــوال  للجامعة 

باإلنجازات.
ورحــــــب رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة فــي 

مطلع العام األكاديمي 2022/2021 
االكــاديــمــيــة  الهيئة  أعــضــاء  بــعــودة 
ــة إلــــــــى مـــقـــاعـــد  ــبــ ــلــ وبـــــــعـــــــودة الــــطــ
الــعــام  يــكــون  أن  متمنيًا  الـــدراســـة، 
والتميز  بــالــعــطــاء  مليئا  الــجــديــد 
الــمــعــهــود وال ســيــمــا بــعــد حــصــول 
ــى  ــ الـــجـــامـــعـــة عـــلـــى الـــمـــرتـــبـــة األولـ
كـــأفـــضـــل جـــامـــعـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  الــجــامــعــات 
ــة الــــــــــ11 عـــلـــى مــســتــوى  ــبــ ــرتــ ــمــ والــ
الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  دول  ــات  ــعـ ــامـ جـ
الــخــلــيــجــي، والــــــــ15 عــلــى مــســتــوى 
الـــجـــامـــعـــات فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 

مــثــمــنــًا كـــل الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــهــا 
األكاديمي  الــعــام  إلنــجــاح  الجميع 
الصحية،  االزمــة  في ظل  الماضي 
خاصا بالذكر جهود فريق التصدي 
وقسم  الــخــدمــات  وقــســم  للجائحة 
ــذي قــدم  ــ ــوقـــت الـ ــي الـ الــصــيــانــة، فـ
لألكاديميين  تقديره  خــالــص  فيه 
واإلداريين الذين أنهوا فترة عملهم 

بالجامعة. 
وأوضــــح الــدكــتــور الــعــوهــلــي ان 
ما  المقبلة  الجامعة  استراتيجية 
ســتــكــون   2025/2022 عـــامـــي  بــيــن 
قــــصــــيــــرة الــــــمــــــدى عــــلــــى مــــــــدى 3 

للتغيرات  لتستجيب  فقط  ــوام  أعـ
الــمــتــســارعــة ومــتــطــلــبــات الــتــطــويــر 
ــز فـــــي غـــضـــون  ــركــ ــتــ واالبــــــتــــــكــــــار، لــ
الـــســـنـــوات الــقــبــلــة عـــلـــى مــواصــلــة 
مــســيــرة االبـــتـــكـــار وتــطــويــر نــوعــيــة 
العالمية  الــمــعــايــيــر  وفـــق  التعليم 
والـــــــحـــــــصـــــــول عـــــلـــــى مـــــــزيـــــــد مـــن 
لمجمل  األكــاديــمــيــة  االعـــتـــمـــادات 
بالكليات،  والتخصصات  الــبــرامــج 
العلمية  األبـــحـــاث  مــيــزانــيــة  ودعــــم 
لــقــيــام أعــضــاء الــهــيــئــة األكــاديــمــيــة 
بإجراء مزيد من األبحاث النوعية 

الهادفة في مختلف فروع العلم.

جامعة الخليج العربي تحقق هدف ن�سر 200 بحث علمي محكم

} اجتماع أعضاء الهيئة االكاديمية ورؤساء األقسام اإلدارية بجامعة الخليج العربي..
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حممد بن عبدالـله ي�صيد بتخ�صي�ص جائزة

 عي�صى بن علي لكوادر ال�صفوف الأمامية

بن  حممد  ال�صيخ  طبيب  الفريق  اأ�صاد 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

الطبي  الوطني  الفريق  رئي�س  لل�صحة 

)كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  للت�صدي 

عي�صى  ال�صيخ  �صمو  جائزة  بتخ�صي�س 

يف  التطوعي  للعمل  خليفة  اآل  علي  بن 

الثاين،  وللعام  ع�صرة،  احلادية  ن�صختها 

الأمامية  بال�صفوف  البحرينية  للكوادر 

ذلك  اأن  موؤكًدا  الفريو�س،  مواجهة  يف 

للعطاءات  املجتمع  تقدير  مدى  يج�صد 

الكوادر  تقدمها  التي  النبيلة  والت�صحيات 

اأ�صهمت  والتي  اجلائحة،  خالل  الوطنية 

على  البحرين  مملكة  جهود  جناح  يف 

من  والتقليل  التحدي  هذا  مواجهة  �صعيد 

تداعياته على اجلميع. 

الكوادر  عطاءات  اأن  واأ�صاف 

البحرينية بال�صفوف الأمامية حتظى بكل 

الإ�صادة والتقدير من لدن ح�صرة �صاحب 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل 

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

وخمتلف  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س 

�صرائح املجتمع البحريني، اعتزاًزا بحجم 

الظروف  هذه  يف  يبذلونها  التي  اجلهود 

و�صالمة  �صحة  يحفظ  مبا  ال�صتثنائية 

املواطنني واملقيمني.

به  يقوم  الذي  الرائد  الدور  وثمن 

خليفة  اآل  علي  بن  عي�صى  ال�صيخ  �صمو 

الوزراء  جمل�س  �صوؤون  وزارة  وكيل 

الطيبة  الكلمة  جلمعية  الفخري  الرئي�س 

يف دعم م�صرية العمل التطوعي يف مملكة 

للعديد  �صموه  تبني  خالل  من  البحرين، 

ت�صتهدف  التي  املبادرات والقرتاحات  من 

التطوعي  العمل  وقيم  ثقافة  تر�صيخ 

يف  مهمة  كاآلية  الجتماعي  والت�صامن 

اأن  م�صيًفا  وتقدمها،  املجتمعات  تطور 

ا�صتطاعت  التطوعي  للعمل  �صموه  جائزة 

حافًزا  عامالً  تكون  اأن  انطالقتها  منذ 

الر�صمية  واملوؤ�ص�صات  لالأفراد  وم�صجًعا 

يف  الإيجابي  التناف�س  على  والأهلية 

التطوع يف  املجتمع، وغر�صت حب  خدمة 

النفو�س باعتبارها قيمة دينية وجمتمعية 

اأ�صيلة ومتجذرة يف �صعب البحرين.

الطبي  الوطني  الفريق  ا�صتمرار  واأكد 

تاأدية  يف  كورونا  لفريو�س  للت�صدي 

والعزمية  التفاين  بذات  النبيلة  مهمته 

على  ذلك  يف  مرتكًزا  القوية،  والإرادة 

م�صاندة  وعلى  القيادة،  ودعم  توجيهات 

اأظهروا  الذين  اأبناء �صعب البحرين الويف 

وعًيا  ال�صتثنائية  الظروف  هذه  خالل 

ح�صارًيا عالًيا.

اآل  خليفة  بن  حممد  ال�صيخ  ونوه 

خليفة باأهمية الدور املجتمعي الذي تقوم 

واجلمعيات  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  به 

الأهلية، ومن بينها جمعية الكلمة الطيبة، 

العمل  ثقافة  ون�صر  املجتمعية  التنمية  يف 

ال�صباب،  نفو�س  يف  وتر�صيخه  التطوعي 

والنبيلة  الإن�صانية  بر�صالتها  منها  اإدراًكا 

يف دعم تطور وتقدم املجتمع.

اآل  خليفة  بن  حممد  ال�صيخ  واأعرب 

�صمو  جلائزة  متنياته  خال�س  عن  خليفة 

للعمل  خليفة  اآل  علي  بن  عي�صى  ال�صيخ 

من  مزيًدا  عليها  والقائمني  التطوعي 

مبا  املقبلة،  الفرتة  يف  والتوفيق  النجاح 

التطوعي  العمل  ثقافة  تر�صيخ  من  يعزز 

اململكة  جهود  م�صاندة  يف  بدوره  ليقوم 

على �صعيد التنمية.

الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل

�صموه ح�صر مهرجان ويل العهد للهجن بالطائف.. حممد بن �صلمان:

عـــالقات تــاريـخـيــة بـيــن البحرين وال�صـعـوديـــة 

بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  اأكد 

�صلمان بن حمد اآل خليفة على ما 

واململكة  البحرين  مملكة  يجمع 

ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية 

يف  مميزة  تاريخية  عالقات  من 

خمتلف املجالت، وذلك بف�صل ما 

حتظى به هذه العالقات من رعاية 

�صاحب  ح�صرة  من  واهتمام 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة عاهل البالد املفدى، واأخيه 

امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم 

�صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 

عاهل اململكة العربية ال�صعودية.

�صموه  لدى ح�صور  ذلك  جاء 

ملناف�صات  اخلتامي  احلفل  اأم�س 

ويل  ملهرجان  الثالثة  الن�صخة 

العهد للهجن، الذي ينظمه الحتاد 

ميدان  على  للهجن  ال�صعودي 

حمافظة الطائف ل�صباقات الهجن، 

ال�صعودية  العربية  باململكة 

ال�صقيقة، حيث اأ�صار �صموه اإىل اأن 

املتابعة امل�صتمرة ل�صاحب ال�صمو 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

�صباقات  لريا�صة  ودعمه  الوزراء 

نتائج  حتقيق  يف  اأ�صهم  الهجن 

املحافل  يف  الوطن  لأبناء  م�صرفة 

بالدور  �صموه  منوًها  الإقليمية، 

الكبري الذي يبذله �صاحب ال�صمو 

امللكي الأمري حممد بن �صلمان بن 

العهد  ويل  �صعود  اآل  عبدالعزيز 

نائب رئي�س الوزراء وزير الدفاع 

ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 

املوروث  ريا�صات  لدعم  ال�صقيقة 

الإرث  على  واملحافظة  الأ�صيلة 

التاريخي ملنطقة اخلليج العربي.

الفائزين  تتويج  مت  وقد 

�صاحب  قبل  من  باملهرجان 

ال�صمو امللكي الأمري خالد الفي�صل 

م�صت�صار خادم احلرمني ال�صريفني 

نائب  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري 

�صمو  ت�صلم  حيث  احلفل،  راعي 

الرمز  �صلمان  بن  حممد  ال�صيخ 

)رمز  الأول  بال�صوط  اخلا�س 

هجن  لتحقيق  وذلك  بكار(  لقايا 

الطايالت ملك �صموه املركز الأول 

يف هذا ال�صوط والرمز. 

�صعبية  اإىل  �صموه  ولفت 

بني  الهجن  �صباقات  ريا�صة 

لدول  التعاون  دول جمل�س  اأبناء 

من  متثله  وما  العربية،  اخلليج 

الذي  اخلليجي  للموروث  تعزيز 

يجمع كل اأبنائها، م�صيًدا مبا ظهر 

قوية  مناف�صة  من  املهرجان  به 

واملت�صابقني  الهجن  مالك  من 

هذه  م�صتويات  من  يعزز  والذي 

املميز  التنظيم  مثمًنا  الريا�صة، 

هذا  اأك�صب  الذي  املهرجان  لهذا 

و�صل  الذي  النجاح  ال�صباق 

العربية  للمملكة  متمنًيا  اإليه 

ال�صعودية ال�صقيقة دوام التوفيق 

املختلفة  ال�صباقات  ا�صت�صافة  يف 

ويل  مهرجان  على  وللقائمني 

يف  النجاح  دوام  للهجن  العهد 

املقبلة. الن�صخ 



03حمليات www.alayam.com

الأحد 5 �صفر 1443 ـ العدد 11845

Sunday 12th September 2021 - No. 11845

بهدف تقدمي الدعم للجهات كافة يف تنفيذ براجمها وخططها اال�سرتاتيجية.. خلف:

تنفـيــذ 3 م�ســـاريــع لـــوزارة الـ�سـّحـــة بـكـــلـفــة 28.5 ملـيـون ديـنـــــار

ك�صف وزير الأ�صغال و�ص�ؤون البلديات 

ع�صام  املهند�س  العمراين  والتخطيط 

على  ت�صرف  ال�زارة  اأن  خلف  عبداهلل  بن 

ل�زارة  تابعة  حي�ية  م�صاريع   )3( تنفيذ 

ال�صحة، بتكلفة 28.5 ملي�ن دينار، ت�صمل 

ال�صحية،  للرعاية  املحرق  مركز  م�صروع 

الل�يحي،  للت�صلب  ا  متخ�ص�صً ومركًزا 

املحافظة  ال�صحي يف  خليفة  مدينة  ومركز 

اجلن�بية. 

مركز املحرق للرعاية ال�سحية اخلا�سة

خلف  ال�زير  ذكر  التفا�صيل،  ويف 

اأعمال  تنفيذ  على  حالًيا  تعمل  ال�زارة  اأن 

ال�صحية  للرعاية  املحرق  مركز  م�صروع 

اخلا�صة، وبلغت ن�صبة الإجناز فيه %77، 

ويهدف اإىل اإن�صاء مركز متخ�ص�س للرعاية 

ا�صتيعابية  التاأهيل بطاقة  واإعادة  ال�صحية 

106 اأ�صّرة مزّودة بجميع اخلدمات الطبية 

والإدارية امل�صاندة لتقدمي الرعاية ال�صحية 

البقاء  حالتهم  تتطلب  باأمرا�س  للم�صابني 

حالت  مثل  امل�صت�صفى،  يف  ط�يلة  لفرتات 

ال�صلل الدماغي، الإعاقة، وغريها.

اأجنحة  على  املركز  »يحت�ي  وتابع:   

الدماغي،  ال�صلل  مر�صى  لرعاية  وغرف 

الأمرا�س  مر�صى  لرعاية  وغرف  اأجنحة 

ذوي  للمر�صى  عزل  وحدة  املختلفة، 

للتحاليل،  خمترب  املعدية،  الأمرا�س 

تاأهيل  اإعادة  وحدة  اأ�صعة،  غرف  �صيدلية، 

املر�صى حتت�ي على عالج طبيعي وعالج 

عدد  امل�صاندة،  الإدارية  اخلدمات  مائي، 

اإىل  بالإ�صافة  التخ�ص�صية،  العيادات  من 

خدمات مركزية للمجمع الطبي مثل املطابخ 

واملغا�صل وخمازن وور�س ل�صيانة املعدات 

الطبية«.

 12.5 تبلغ  الإن�صاء  تكلفة  اأن  وذكر 

ملي�ن دينار بحريني بتم�يل من ال�صندوق 

التنمية  برنامج  �صمن  للتنمية  ال�صع�دي 

امل�صروع  تر�صية  متت  اأن  بعد  اخلليجي، 

املناق�صات واملزايدات على  من قبل جمل�س 

عبداهلل  �صالح  �صركة  ال�صع�دي  املقاول 

اأن ت�صتغرق مدة تنفيذه  املهنا، ومن امل�ؤمل 

30 �صهًرا.

ال�صندوق  اأن  خلف  املهند�س  واأ�صاف 

اإجمالية  منحة  خ�ص�س  للتنمية  ال�صع�دي 

بحريني  دينار  ملي�ن   17.800 بقيمة 

واخلدمات  الإن�صاء  تكاليف  لتغطية 

والتجهيزات  املعدات  وجميع  ال�صت�صارية، 

ومتطلبات  والأثاث  الطبية  والأجهزة 

احلا�صب الآيل وتقنية املعل�مات.

العام  املخطط  اأن  بالذكر  اجلدير 

م�صت�صفى  على  �صي�صتمل  الطبي  للمجمع 

ال�صحية  للرعاية  املحرق  مركز  لل�لدة، 

اخلا�صة ومركز ملر�صى الت�صلب الل�يحي، 

بالإ�صافة اإىل املركز القائم لرعاية امل�صنني.

مركز الت�سلب اللويحي

مبركز  يتعلق  ما  ويف  ال�زير:  وتابع 

ت�صرف  ال�زارة  فاإن  الل�يحي،  الت�صلب 

الل�يحي  الت�صلب  مركز  م�صروع  على  حالًيا 

ي�صم  -الذي  الطبي  املحرق  جممع  يف 

ال�صحية  للرعاية  املحرق  مركز  مركز  ا  اأي�صً

ُذكر  الإن�صاء كما  العمل يف  اخلا�صة )جاري 

اأعاله(-، اإذ بلغت ن�صبة الإجناز يف امل�صروع 

.%32

مركز  اأول  ه�  املركز  هذا  اأن  وذكر 

املبنى  حيث  من  بذاته  وم�صتقل  متخ�ص�س 

الت�صلب  مر�صى  لعالج  والتجهيزات 

و�صي�صهم  البحرين،  مملكة  يف  الل�يحي 

الت�صخي�صية  اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  يف 

والعالجية للم�صابني بهذا املر�س.

على  ت�صرف  الأ�صغال  �ص�ؤون  اأن  يذكر 

ال�صحة،  وزارة  ل�صالح  امل�صروع  هذا  تنفيذ 

وبتم�يل كرمي من قبل بنك البحرين ال�طني 

�صاملة  دينار،  ملي�ن   3.7 تبلغ  بتكلفة 

الطبية  والأجهزة  واملعدات  الإن�صاء  تكاليف 

والأثاث.

خارجية،  عيادات   7 املركز  وي�صم 

بالرنني  الت�صخي�س  ق�صم  اإىل  بالإ�صافة 

الطبيعي،  العالج  ق�صم   ،MPI املغناطي�صي 

غرف  اليدوية،  بالتمارين  العالج  ق�صم 

و�صيدلية،  خمترب  وعامة،  خا�صة  عالج 

للمحا�صرات،  قاعة  العلمية،  لالأبحاث  مركز 

امل�صت�دعات الطبية، مبنى اخلدمات ومكاتب 

اإدارية وم�اقف لل�صيارات.

مركز مدينة خليفة ال�سحي

مركز  يف  فيتمثل  الثالث  امل�صروع  اأما 

منه  النتهاء  مت  وقد  ال�صحي،  خليفة  مدينة 

ال�صحة  وزارة  ل�صالح  تنفيذه  ومت  م�ؤخًرا 

بت�جيهات من الراحل �صاحب ال�صم� امللكي 

رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان  بن  خليفة  الأمري 

اهلل، ومبتابعة حثيثة  امل�قر، رحمه  ال�زراء 

خليفة  بن  علي  بن  خليفة  ال�صيخ  �صم�  من 

اآل خليفة حمافظ املحافظة اجلن�بية، وذلك 

والتط�ر  العمراين  الت��صع  م�اكبة  اأجل  من 

روؤى  وتلبية  خليفة،  مدينة  يف  اخلدمي 

واحتياجات اأهايل املنطقة يف احل�ص�ل على 

العالج والرعاية ال�صحية.

مراعاة  متت  قد  اإنه  خلف  ال�زير  وقال 

وفًقا  امل�صروع  ت�صميم  يف  متطلباتهم  جميع 

اإىل  الهند�صية،  القيا�صية  امل�صت�يات  لأعلى 

جانب ت�فري متطلبات وم�ا�صفات ال�صتدامة 

تر�صيد  �صيا�صة  وتطبيق  اخل�صراء  واملباين 

ا�صتهالك الطاقة للحفاظ على البيئة وامل�ارد 

الطبيعية.

اأن  والبلديات«  »الأ�صغال  وزير  واأفاد 

املركز يتك�ن من ق�صم ال�صتقبال وال�صجالت 

واخلدمات  ال�صت�صارات  ق�صم  ال�صحية، 

ق�صم  لالأطباء،  عيادة   12 وي�صم  الطبية 

ال�صيدلية، ق�صم الأ�صعة، ق�صم املخترب، ق�صم 

الط�ارئ، ق�صم �صحة الفم والأ�صنان وي�صم 

وق�صم  الطبيعي،  العالج  ق�صم  عيادات،   6

رعاية الطف�لة والأم�مة.

واأردف: »تق�م وزارة ال�صحة بدورها يف 

لالأعمال  الإجراءات  مببا�صرة  احلايل  ال�قت 

وغريها،  املعدات  ت�فري  من  الت�صغيلية 

اخلدمات  وتقدمي  امل�اطنني  ل�صتقبال  متهيًدا 

ال�صحية لهم«.

 اجلدير بالذكر اأنه قد مت تر�صية امل�صروع 

على  واملزايدات  املناق�صات  جمل�س  قبل  من 

تبلغ  بتكلفة  وال�صيانة  للمقاولت  اأرادو�س 

بنك  من  بتم�يل  دينار،   5،646،666

ال�طني. البحرين 

خلف  عبداهلل  بن  ع�صام  املهند�س  واأ�صار 

اإىل اأن ال�زارة ت�صعى من خالل هذه امل�صاريع 

بت�صميمها  قامت  -التي  اخلدمية  احلك�مية 

الدعم  تقدمي  اإىل  تنفيذها-  على  والإ�صراف 

جلميع العمالء واجلهات التي تتعامل معها، 

تنفيذ  يف  ال�صحة  وزارة  جه�د  دعم  ا  واأي�صً

براجمها وخططها ال�صرتاتيجية.

وزير الأ�شغال
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مبادرة هيئة الكهرباء واملاء لإجناز معامالت كبار 

ال�شن وذوي الهمم ت�شتحق الإ�شادة.. نتمنى اأن تكون 

اأمنوذجاً للوزارات والهيئات احلكومية الأخرى.

هجوم 11�شبتمرب الإرهابي مل يكن منعطفاً اأمريكياً 

عبث  من  عانت  التي  منطقتنا  اآثاره  طالت  بل  فح�شب، 

الإرهاب، ويف الذكرى الع�شرين ن�شتح�شر اأهم الدرو�س 

الفكر  مواجهة  يف  ال�شتمرار  �شرورة  وهي  امل�شتخل�شة 

ال�شتقرار  ل�شمان  و�شبطها،  الإقليمية  العالقات  وتنظيم  وبيئته،  املتطرف 

وعدم تهديده م�شتقبالً.
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خروت�ش�ف  نيكيتا  ال�ش�فيتي  الزعيم   -  1953

ي�شبح اأول �شكرتري عام للحزب ال�شي�عي، وبذلك اأ�شبح 

يجمع بني املن�شب اجلديد ورئا�شة الحتاد ال�ش�فيتي.

    1962 - الرئي�ص الأمريكي ج�ن كينيدي يعلن 

بنهاية  القمر  �شطح  على  �شتهبط  املتحدة  ال�ليات  اأن 

العقد.

اإىل مطار  اأول طائرة ك�نك�رد ت�شل   - 1970    

قادمة من ت�ل�ز يف فرن�شا حيث كان  لندن  هيرثو يف 

يجري جتميعها، يف اأول رحلة لهذه الطائرة الأ�شرع من 

ال�ش�ت.

    1980 - انقالب ع�شكري يف تركيا بقيادة كنعان 

اأفرين.

    2003 - الأمم املتحدة ترفع العق�بات القت�شادية 

عن ليبيا بعد م�افقة الأخرية على دفع تع�ي�شات تقدر 

بح�ايل 2.7 مليار دولر ل�شحايا طائرة بان اآم.

    2005 - افتتاح مدينة ديزين لند ه�نغ ك�نغ.

دافعي  م�شرية  تنظم  ال�شاي  حركة   -  2009     

ال�شرائب يف وا�شنطن.

النقاب عن هاتفي  تك�شف  اأبل      2017 - �شركة 

الآي ف�ن X والآي ف�ن 8.

    2018 - ويكيبيديا العربية ت�شل اإىل اأكرث من 

600 األف مقالة.

مطعم �صيني

 يقدم املعكرونة باملخدرات

اعرتف �شاحب مطعم �شيني باأن مطعمه كان يقدم 

بهدف  الأفي�ن  خمدر  اإليها  م�شافا  املعكرونة  للزبائن 

اإجبار رواد مطعمه على طلبها با�شتمرار.

األقت  ال�شرطة  اإن   »oddity central« م�قع  وقال 

بعد  جيانغ�ش�  مبقاطعة  مطعم  �شاحب  على  القب�ص 

ورود معل�مات تفيد باأن املطعم رمبا ي�شتخدم مك�نات 

غري قان�نية جلعل طعامه اأكرث �شهية، وي�شيب زبائنه 

بالإدمان على اأطباقه.

الذي  املطعم  �شاحب  اعرتافات  يف  جاء  ملا  ووفقا 

يدعى يل، متت اإ�شافة م�شح�ق ق�شر اخل�شخا�ص املخدر 

�شهر  اأواخر  يف  وذلك  املعكرونة،  اأطباق  اإىل  الأفي�ن 

اأغ�شط�ص من هذا العام. 

�صبـــط طــــني كــــوكايني

 بقيمــــة 190 مليون يورو

اأعلنت ال�كالة ال�طنية ملكافحة اجلرمية يف بريطانيا »اإن.�شي.اإيه« ام�ص 

»ال�شبت« �شبط اأكرث من طني ك�كايني بقيمة �ش�قية تقارب 190 ملي�ن ي�رو 

على منت يخت فاره قبالة �شاحل بريطانيا.

واأو�شحت ال�كالة اأنه مت القب�ص على �شتة رجال كان�ا على ظهر اليخت 

الذي كان يبحر على م�شافة نح� 80 ميال من ميناء بالمي�ث، جن�بي اجنلرتا، 

وذكرت ال�كالة اأن املقب��ص عليهم بريطاين وخم�شة رجال من نيكاراج�ا.

و�شارك يف عملية ال�شبط اأفراد من ال�شرطة الحتادية الأ�شرتالية بالإ�شافة 

اإىل ق�ة حر�ص احلدود.

ومت �شحب اليخت القادم من الكاريبي اإىل امليناء اخلمي�ص حيث مت �شبط 

الكمية الكبرية من املخدرات على متنه.

انقالب يف املو�شة 

والت�شميم، 

وتقاليد جديدة 

يف خط الأزياء 

ومنط املالب�س، 

متغريات فر�شتها 

اجلائحة، واأعادت 

خطوط الأناقة 

اإىل الب�شاطة يف 

الق�شات، والألوان 

امل�شتمدة من روح 

الطبيعة، هكذا 

اأبدعت م�شممة 

الأزياء الإماراتية 

مرمي ال�شيباين، 

تفا�شيل جمموعتها 

اجلديدة حتت ا�شم 

»اأنثى الطبيعة« 

لتختار اأقم�شة 

�شحية �شديقة 

للبيئة، تتناغم مع 

كل املنا�شبات يف 

كنف كورونا، 

وات�شمت ت�شكيلتها 

التي ت�شم 20 

قطعة خمملية ناعمة 

اأحادية الفكرة 

والت�شميم، ل تقبل 

ال�شتن�شاخ مرتني.

تبـــادل النظـــرات مـــع الروبــــوت يعطـــل عمـــل الدماغ فيلم »هابينينغ« يفوز بجائزة الأ�صد الذهبي يف »البندقية ال�صينمائي«

ومهمة  ق�ية  اإ�شارة  النظرة 

الت�ا�شل  اأثناء  يف  كبرية  بدرجة 

والإن�شان،  الإن�شان  بني  والتفاعل 

فهي تعطي فكرة عن ن�ايا وقرارات 

يحدث  ماذا  ولكن  الآخر،  ال�شخ�ص 

اآيل«  و»اإن�شان  اإن�شان  ينظر  عندما 

الباحث�ن  قام  ا؟  بع�شً بع�شهما  اإىل 

يف املعهد الإيطايل للتقنية بالتحقيق 

الآيل  الإن�شان  نظرة  كانت  اإذا  فيما 

فيما  الب�شر  تفكري  طريقة  يف  ت�ؤثر 

الجتماعي،  القرار  باتخاذ  يتعلق 

املتبادلة  النظرة  اأن  ه�  وما وجدوه 

ت�ؤثر  الآيل(  )الإن�شان  الروب�ت  مع 

مما  لالإن�شان،  الع�شبي  الن�شاط  يف 

ي�ؤثر بدوره يف عمليات �شنع القرار، 

الباحث�ن  طلب  تاأخريه.  وبالتحديد 

من جمم�عة مك�نة من 40 م�شارًكا 

لعبة  الروب�ت  مع  يلعب�ا  اأن 

ويف  ا�شرتاتيجيات،  و�شع  تتطلب 

بقيا�ص  يق�م�ن  كان�ا  الأثناء  تلك 

الن�شاط  وقيا�ص  امل�شاركني،  �شل�ك 

تخطيط  ب�ا�شطة  لديهم  الع�شبي 

اأن  النتائج  من  الدماغ. ظهر  كهربية 

الآليات  »تختطف«  الروب�ت  نظرة 

الجتماعية املعرفية للدماغ الب�شري، 

كما  له  ي�شتجيب  الدماغ  يجعل  مما 

يت�شح  اجتماعًيا.  عامالً  كان  ل� 

ل  الروب�ت  مع  التعامل  اأن  هذا  من 

يفيد الإن�شان، حيث يتدخل يف اأدائه 

ل�  حتى  للقرار،  اتخاذه  و�شرعة 

ممتًعا  بينهما  املتبادل  التفاعل  كان 

وجاذًبا.

للمخرجة  »هابينينغ«  فيلم  فاز 

بجائزة  دي�ان  اأودري  الفرن�شية 

يف  فيلم  لأف�شل  الذهبي  الأ�شد 

وفقاً  ال�شينمائي،  البندقية  مهرجان 

التحكيم م�شاء ام�ص  اأعلنته هيئة  ملا 

ال�شبت.

جني  الني�زيلندية  وفازت 

الف�شي  الأ�شد  بجائزة  كامبي�ن 

لأف�شل خمرج عن فيلم »ق�ة الكلب« 

يف  ماأ�شاوية  اأحداث  عن  يدور  الذي 

منطقة حدودية يف ع�شرينات القرن 

املا�شي.

الإ�شبانية  النجمة  فازت  كما 

اأف�شل  بجائزة  كروث  بينيل�بي 

يف  دورها  عن  املهرجان  يف  ممثلة 

اأحدث  باراليال�ص«،  »مادري�ص  فيلم 

ال�شينمائي  املخرج  مع  لها  تعاون 

ال�شهري بيدرو اأمل�دوفار.

ت�شلمها  لدى  كروث،  وقالت 

�شنعت  لقد  بيدرو،  »�شكراً  اجلائزة 

عمالً �شاحراً. اأنا اأع�شقك«.

امراأتني  ق�شة  الفيلم  ويروي 

نف�شه  الي�م  يف  م�ل�ديهما  تنجبان 

وجت�شد  عينها،  احل�شانة  ودار 

م�ش�رة  دور  كروث  بينيل�بي  فيه 

اأربعينية تعي�ص حياة م�شطربة.

العام،  هذا  املهرجان  و�شهد  كما 

ع�دة  وال�شبعني،  الثامنة  دورته  يف 

كبار اأ�شماء ال�شينما وال�شت�دي�هات 

حيث  البندقية  اإىل  اله�لي�ودية 

ُعر�شت اأفالم من 59 بلداً.

ال�صحة: 80 حالة 

م�صابة بكورونا ول وفيات

الفحو�شات  اأن  ال�شحة  اأعلنت  وزارة 

التي بلغ عددها 18694 يف يوم 11 �شبتمرب 

قائمة  حالة   80 ت�شجيل  اأظهرت   ،2021
جديدة منها 33 حالة لعمالة وافدة، و37 حالة 

قادمة  حالت  و10  قائمة،  حلالت  ملخالطني 

اإ�شافية  حالة   87 تعافت  كما  اخلارج،  من 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل 

.271302
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 البحرين تدين إطالق
 المليشيات الحوثية طائرة 

مفخخة باتجاه خميس مشيط
أدان��ت وزارة الخارجية إط��اق المليش��يات الحوثية اإلرهابية 
طائ��رة مس��يرة »مفخخ��ة« باتج��اه مدينة خميس مش��يط 
بالمملك��ة العربية الس��عودية الش��قيقة، في عم��ل إرهابي 
جبان يس��تهدف المنش��آت واألعي��ان المدنية ف��ي المملكة، 
مؤكدًة وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية 
الش��قيقة ومس��اندتها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير 

من أجل حماية أمنها واستقرارها وسامة أراضيها.
وأش��ادت وزارة الخارجي��ة بيقظ��ة وجاهزي��ة ق��وات التحالف 
لدعم الش��رعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير 
الطائ��رة، داعي��ًة المجتم��ع الدولي إل��ى ض��رورة إدانة هذه  
االعت��داءات اإلرهابية اآلثمة التي تتناف��ى مع كافة القوانين 

الدولية وتهدد أمن واستقرار المنطقة.

تحتوي على المواد الطبية واإلغاثية والغذائية الضرورية 

وصول شحنة ثالثة من المساعدات اإلغاثية إلى أفغانستان

أعل��ن األمين العام للمؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية الدكتور مصطفى الس��يد عن وصول 
ش��حنة المس��اعدات اإلنس��انية اإلغاثية الثالثة 
إلى أفغانستان، وذلك في إطار توجيهات حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الب��اد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه بتقديم 
مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى أفغانستان.

وأعرب الس��يد عن خالص شكره وتقديره لجالة 
الملك المف��دى على توجيهاته الس��امية بدعم 
الش��عب األفغاني خال هذه الفترة التي يمرون 
به��ا، مثمن��ًا الدع��م الكري��م ال��ذي تحظ��ى به 
المؤسس��ة من قب��ل الحكومة الرش��يدة بقيادة 
حضرة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد األمين رئيس مجلس 

ال��وزراء، مش��يدًا بجهود س��مو الش��يخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة في قيادة العمل اإلنس��اني الذي 
تقوم به المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
موضحًا أن الش��حنة تحتوي على الم��واد الطبية 
واإلغاثية والغذائية الضرورية التي هم في أمس 
الحاجة له��ا للتخفيف من المعاناة التي يمر بها 

الشعب األفغاني الشقيق خال الفترة الراهنة.

 محمد بن عبداهلل: جائزة عيسى بن علي للكوادر 
بالصفوف األمامية تقدير لتضحياتهم النبيلة

أكد رئي��س المجل��س األعلى للصحة 
رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورون��ا )كوفيد 19( الفريق 
طبي��ب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل 
خليف��ة، أن تخصي��ص جائزة س��مو 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل 
التطوعي في نسختها الحادية عشرة، 
البحرينية  الثان��ي، للك��وادر  وللع��ام 
المتواجدة في  األمامي��ة  بالصف��وف 
مواجهة الفيروس، يجسد مدى تقدير 
والتضحي��ات  للعط��اءات  المجتم��ع 
النبيلة التي تقدمها الكوادر الوطنية 
خ��ال الجائح��ة، والتي أس��همت في 
نج��اح جه��ود المملك��ة عل��ى صعيد 
مواجهة ه��ذا التح��دي والتقليل من 

تداعياته على الجميع.
وأضاف أن عطاءات الكوادر البحرينية 
ب��كل  تحظ��ى  األمامي��ة  بالصف��وف 
اإلش��ادة والتقدير من حضرة صاحب 
الجال��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاه��ل الباد المف��دى حفظه 
اهلل ورع��اه، وصاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، ومختلف 
ش��رائح المجتم��ع البحرين��ي، اعتزازًا 
بحجم الجهود التي يبذلونها في هذه 
الظروف االستثنائية بما يحفظ صحة 

وسامة المواطنين والمقيمين.
وثمن ال��دور الرائ��د ال��ذي يقوم به 
وكي��ل وزارة ش��ؤون مجلس ال��وزراء 
الرئي��س الفخ��ري لجمعي��ة الكلم��ة 
الطيبة س��مو الشيخ عيس��ى بن علي 
آل خليف��ة، ف��ي دعم مس��يرة العمل 
التطوع��ي ف��ي المملك��ة م��ن خال 
تبني س��موه للعديد م��ن المبادرات 
واالقتراحات التي تس��تهدف ترس��يخ 
التطوع��ي  العم��ل  وقي��م  ثقاف��ة 
والتضام��ن االجتماع��ي كآلية هامة 
وتقدمها،  المجتمع��ات  تط��ور  ف��ي 
للعم��ل  أن جائ��زة س��موه  مضيف��ًا 

التطوعي اس��تطاعت منذ انطاقتها 
أن تكون عامًا حافزًا ومشجعًا لألفراد 
واألهلي��ة  الرس��مية  والمؤسس��ات 
عل��ى التناف��س اإليجابي ف��ي خدمة 
المجتمع، وغرس��ت ح��ب التطوع في 
ديني��ة  قيم��ة  باعتباره��ا  النف��وس 
ومجتمعي��ة أصيل��ة ومتج��ذرة ف��ي 

شعب البحرين.
وقال إن البحري��ن لديها إرث حضاري 
كبي��ر ف��ي العم��ل التطوع��ي ارتكز 
واليزال على س��واعد أبنائها، والذين 
أثبتوا في كل المواقف مدى تمسكهم 
والبحريني��ة  اإلس��امية  بالقي��م 
ورغبته��م الصادق��ة على المش��اركة 
ف��ي بن��اء وطنه��م، ضاربي��ن بذل��ك 
أروع األمثل��ة ف��ي الوطنية واإلخاص 
والتفان��ي م��ن أجل الوط��ن، مضيفًا 
أن ذلك تجس��د جليًا في تحدي جائحة 
في��روس كورونا من خال حرص أبناء 
البحرين على دعم ومس��اندة الجهات 
الطبي  الوطن��ي  الرس��مية والفري��ق 
وااللت��زام بتطبي��ق جمي��ع الق��رارات 
واإلجراءات االحترازية للحد من انتشار 
الفيروس، وهو ما ساعد، وهلل الحمد، 
في الوصول بنسب اإلصابة والوفيات 

إلى أدنى المستويات.
وأك��د الش��يخ محم��د بن عب��داهلل آل 

الوطن��ي  الفري��ق  اس��تمرار  خليف��ة 
الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا 
ف��ي تأدي��ة مهمت��ه النبيل��ة ب��ذات 
التفان��ي والعزيم��ة واإلرادة القوية، 
مرتك��زًا ف��ي ذل��ك عل��ى توجيه��ات 
ودعم القي��ادة، وعلى مس��اندة أبناء 
ش��عب البحرين الوفي الذين أظهروا 
خال هذه الظروف االس��تثنائية وعيًا 
حضاري��ًا عاليًا، منوه��ًا بأهمية الدور 
المجتمعي الذي تقوم به مؤسس��ات 
المجتمع المدني والجمعيات األهلية، 
ومن بينه��ا جمعية الكلم��ة الطيبة، 
في التنمية المجتمعية ونش��ر ثقافة 
ف��ي  وترس��يخه  التطوع��ي  العم��ل 
نفوس الشباب، إدراكًا منها برسالتها 
اإلنس��انية والنبيل��ة في دع��م تطور 
وتق��دم المجتمع، معرب��ًا عن خالص 
تمنياته لجائزة س��مو الش��يخ عيسى 
ب��ن علي آل خليفة للعم��ل التطوعي 
والقائمي��ن عليها مزيدًا م��ن النجاح 
والتوفيق في الفترة المقبلة بما يعزز 
من ترس��يخ ثقافة العم��ل التطوعي 
ليق��وم ب��دوره ف��ي مس��اندة جهود 

المملكة على صعيد التنمية.

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

»األعلى للمرأة« يصدر دليل المقبلين على الزواج
أص��در مركز دعم الم��رأة بالمجل��س األعلى للمرأة 
»دلي��ل المقبلين على الزواج« ف��ي طبعته الثالثة، 
به��دف توعي���ة الش���باب البحريني من الجنس��ين 
بمفاهي�م وأس���س الحي���اة الزوجي���ة وبحقوقه�م 
وواجباته���م لبن���اء ش���راكة تق���وم عل���ى الح��ب 
واالحت��رام وتحم��ل المس��ؤولية، وبما يس��هم في 
تحقي����ق األم����ن واألم��ان ف��ي محي��ط األس����رة 
وتوفي����ر الج��و الصح��ي والحي��اة الكريم��ة لجميع 

أفرادها.
وق��دم الدليل نصائ��ح عامة للمقبلي��ن على الزواج 
م��ن بينه��ا االختي��ار المناس��ب لل��زوج أو الزوجة، 
واالستعداد النفسي لارتب��اط، واإلعداد المعن�وي 
له��ذه العاقة الذي يرتكز على التكافؤ في الس��ن 
والتعليم والمس��توى االقتص��ادي والوعي والفهم 
الصحيح ألسس الزواج، واإللمام بالحقوق والواجبات، 
ومواجه��ة االخت��اف بي��ن الزوجي��ن وتحويله إلى 
فرص لتطوير العاق��ة الزوجية، ومعرفة كل طرف 
اللتزامات��ه ومس��ؤولياته، والق��درة عل���ى تحمل 

المسؤولية وتبعاتها المادية والمعنوية.
واس��تعرض الدليل أيض��ًا عددًا م��ن الجوانب التي 
يج��ب مراعاتها بي��ن الطرفين وم��ن بينها تحمل 
المس��ؤوليات، والحوار الهادئ البناء، وتبادل اآلراء، 
والتع��اون والمش��اركة م��ع تأكيد أهمي��ة المودة 

والتقدير واالحترام المتبادل.
وأك��د الدليل أن��ه لبناء حي��اة زوجية س��عيدة فإنه 
يتعين على الطرفين االستعداد المعنوي والنفسي 
للحياة الزوجية واحترام خصوصية الطرف اآلخر، وحل 

إل��ى  الزوجي��ة ومعالجته��ا وتحويله��ا  الخاف��ات 
ف��رص لتطوير العاقة الزوجية دون الس��ماح لغير 
المتخصصي��ن بالتدخل ف��ي حله��ا، واالبتعاد عن 
القرارات الفردية، والتعرف عل��ى احتياجات الطرف 
اآلخ��ر وكيفية تحقيقها بما يحافظ على االس��تقرار 

ويحقق السعادة للزوجين.
وش��دد الدليل على أهمية ضمان الصفة القانونية 
الس��ليمة للزواج من خال العديد من اإلجراءات من 
بينها التأك��د م��ن وج��ود اس��م الم��أذون بقوائ��م 
المأذوني��ن الش��رعيين المدرجي��ن بقوائ��م وزارة 
الع��دل والش��ؤون اإلس��امية واألوق��اف، وتدوين 
القيمة الحقيقية للمهر في وثيقة الزواج لتجنب أي 
إشكاالت قانونية مستقبًا، وتوثيق عقد الزواج في 
المحكمة الشرعية مع ضرورة احتفاظ كا الطرفين 

بنس��خة من عق��د ال��زواج األصلي والموث��ق، وفي 
الس��ياق أوضح الدلي��ل أهمية االلت����زام بالحق��وق 
والواجب����ات المترتب����ة عل����ى الطرفي����ن كح��ق 
السكن والنفقة وحس��ن المعاملة، كما بين الدليل 
أهمي��ة تع��رف كل طرف على أس��رة الط��رف اآلخر 
واحت��رام خصوصيات��ه لما له من أث��ر إيجابي على 

االستقرار النفسي واألسري في المستقبل.
وأك��د الدليل أهمي��ة التوفيق بين الحي��اة الزوجية 
والعمل، وذلك من خال إعطاء كل جانب حقه دون 
إهم��ال اآلخ��ر، وتجنب حم��ل أعباء وهم��وم العمل 
للمن��زل والعك��س، وأن يك��ون العطاء مثم��رًا في 
كل م��ن المنزل والعم���ل ليك��ون في الوق��ت ذاته 
داعم��ًا ومحفزًا للنجاح، ولحياة أسرية مستقرة. كما 
ش��دد الدليل على أهمية االدخار من أجل مس��تقبل 

الزوجين وأبنائهم.
كما تضمن معلومات عامة عن الفحص الطبي قبل 
الزواج، والمستندات الواجب توافرها لدى الطرفين 
عند عقد الزواج، وتحدث الدليل عن الس��كن الزوجي 
كأح��د األم���ور األساس���ية ف���ي الحي���اة الزوجي�ة، 
ومعايير االستفادة من برنامج »مزايا«، واستعرض 
الخدم��ات االجتماعي��ة التي تقدمها المؤسس��ات 
المعنية بش��ؤون األس��رة في البحرين، إضافة إلى 
خدمات الدعم الحكومي لألس��رة البحرينية، ومراكز 
اإلرش��اد األس��ري ف��ي مملك��ة البحري��ن والجهات 
المختص��ة بتقديم هذه الخدم��ة. ويمكن الحصول 
على نس��خة إلكترونية من ه��ذا الدليل عبر الموقع 
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 سفير البحرين بالقاهرة يشارك في
 إطالق رئيس مصر استراتيجية حقوق اإلنسان

شارك سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى 
جامعة الدول العربية هش��ام الجودر أمس، في فعاليات إطاق رئيس جمهورية 
مص��ر العربي��ة عبد الفت��اح السيس��ي، لاس��تراتيجية الوطنية األول��ى لحقوق 
اإلنس��ان، والتي تضم المحاور الرئيس��ة للمفهوم الش��امل لحقوق اإلنسان في 
الدولة، وذلك بالتكامل مع المس��ار التنموي القومي لمصر الذي يرس��خ مبادئ 
تأس��يس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. وعبر السفير عن 

فخ��ره واعتزازه بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الش��قيقة بقيادة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي إلعاء كرامة المواطن المصري في كافة المجاالت 
االقتصادية والحقوق المدنية وحقوق المرأة والتثقيف، في ضوء االس��تراتيجية 
الوطني��ة التي ت��م إطاقها أمس والتي يس��تمر إطارها الزمني 5 س��نوات، وما 
تمثله هذه االستراتيجية كخطوة مهمة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، مشيدًا 

بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

البحرين ترحب بتشكيل 
الحكومة اللبنانية الجديدة

أعرب��ت وزارة الخارجية ع��ن ترحيب البحرين بتش��كيل الحكومة 
اللبنانية الجديدة برئاس��ة نجيب ميقات��ي، وتمنياتها للحكومة 
الجدي��دة بالتوفي��ق والنجاح ف��ي الحفاظ على مصلحة الش��عب 

اللبناني الشقيق وتحقيق تطلعاته لاستقرار والنماء واالزدهار.

انطالق فعاليات المؤتمر 
االقتصادي اإلقليمي غدًا

تنطل��ق غدًا فعالي��ات المؤتم��ر االقتص��ادي اإلقليمي الذي 
تنظم��ه جمعي��ة الخالدية الش��بابية برعاية وزي��ر الصناعة 
والتج��ارة والس��ياحة زايد الزيان��ي لمدة يومي��ن، عبر تقنية 
االتصال المرئي بمش��اركة محلية وإقليمية واسعة، لتسليط 
الضوء على مستقبل االقتصاد اإلقليمي، وأثر الجهود الكبيرة 

التي بذلتها دول المنطقة لتحقيق التعافي االقتصادي.
ويه��دف المؤتم��ر إل��ى دع��م جه��ود الحكومات ف��ي تعزيز 
اقتصاديات دولها وتزويدها بحلول عملية لإلنعاش والتعافي 
االقتص��ادي، وإلق��اء الض��وء عل��ى أب��رز مظاهر المس��تقبل 
االقتصادي اإلقليمي ال��ذي يجعل من اقتصاديات الدول أكثر 
اس��تقرارًا وصمودًا، إضافة إلى مناقشة التحديات االقتصادية 
الناش��ئة كإس��تراتيجيات التح��ول االقتص��ادي الرقمي، وما 
يتعلق به��ا من جرائم إلكترونية ومه��ددات البطالة، ووضع 
الحل��ول اآلمن��ة لها، ونق��ل أح��دث الممارس��ات االقتصادية 
إقليميًا إل��ى المجتمعات المدنية والش��ركات والمؤسس��ات 

االقتصادية وتبادل الخبرات فيما بينهم.

زايد: »تمكين« تبدأ بدعم 
حمالت الحج والعمرة

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، أن صندوق 
العم��ل »تمكين« بدأ بدعم حم��ات الحج والعمرة وعدد من 
القطاع��ات، مش��يدًا بتع��اون »تمكي��ن« متمث��ًا بالرئيس 
التنفيذي حس��ين رجب بعد زي��ارة كتلة األصال��ة البرلمانية 
وتم خالها بحث قضايا المواطنين المرتبطة بظروف جائحة 
فيروس كورونا واالحتياجات المعيش��ية لهم وتوسيع الفئات 
المستحقة للدعم الحكومي، والفئات التي لم تتسلم نصيبها 
حتى اآلن ومنها س��واق الحافات الذي��ن فقدوا مصدر رزقهم 

بوقف توصيل طاب المدارس مع عودتها اليوم.
وذك��ر أن الحفاظ عل��ى االقتصاد من تبع��ات جائحة كورونا 
يأتي بتوجيهات ملكية س��امية لحضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى بإطاق الحزمة 
المالي��ة واالقتصادية للح��د من انعكاس��ات جائحة فيروس 
كورون��ا والحفاظ على جه��ود التنمية المس��تدامة، وتكليف 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجل��س الوزراء الجه��ات الحكومي��ة بمتابعة 
تنفيذ التوجيهات الملكية الس��امية ووضع الحلول المناس��بة 
لدعم القطاعات المتضررة، وقد تم تغطية نسبة محددة من 
النفقات التشغيلية للمؤسسات ضمن القطاعات غير المصرح 
لها بمزاولة نش��اطاتها التجارية اتباعًا لإلجراءات االحترازية 

للحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19(.

»حقوق السجناء«: مرسوم 
تعديل العقوبات البديلة مبادرة 

رائدة في مجال رعاية النزالء

أش��ادت مفوضية حقوق الس��جناء والمحتجزين بصدور المرسوم 
بقانون رقم 24 لس��نة 2021 من حضرة صاح��ب الجالة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المف��دى بتعديل المادة 
13 من القانون رقم 18 لس��نة 2017 بشأن العقوبات والتدابير 

البديلة.
وأضاف��ت المفوضية أن هذه الخطوة تراك��م اإلنجازات العديدة 
التي س��بق وأن تم تحقيقها في مجال رعاية وتأهيل فئة النزالء، 
وإيج��اد مزيد من وس��ائل دمجه��م في المجتم��ع وبما ينعكس 
إيجابًا على حياتهم األسرية واس��تقرارهم االجتماعي والنفسي، 
كما تأتي في س��ياق المبادرات الرائدة التي أقرتها البحرين من 
أجل تعزيز احترام حقوق اإلنسان وصونها على مختلف األصعدة.
كما رحبت المفوضية بتصريحات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راش��د بن عبداهلل آل خليفة التي ذكر فيه��ا أن عدد المحكومين 
المس��تفيدين م��ن تنفيذ أح��كام قان��ون العقوب��ات والتدابير 
البديل��ة الصادر عام 2017 بلغ حوالي 3511 محكومًا، وأكدت أن 
جه��ود وزارة الداخلية في مجال تطبيق تدابير العقوبات البديلة 
والتوسع فيها أصبحت أنموذجًا للنجاح واالنضباط، ومؤشرًا على 
وج��ود خطة عم��ل ممنهجة لدى ال��وزارة في التعام��ل مع فئات 
الن��زالء حرصًا عل��ى مصلحتهم ف��ي المق��ام األول، تنعكس في 
صورة برامج ومش��اريع لتطوير مراك��ز اإلصاح والتأهيل تطويرًا 
ماديًا وإداريًا بشكل مستمر، كما نوهت المفوضية بما تقوم به 
الجهات المختصة األخرى من إج��راءات عملية لألخذ بالعقوبات 

البديلة وعلى رأسها النيابة العامة.
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 »الكهرباء والماء« تدشن 
خدمة زيارة كبار السن وذوي الهمم

دش��نت هيئ��ة الكهرب��اء والماء خدم��ة زيارة 
كبار الس��ن »كبار المش��تركين«، من منطلق 
بتطوي��ر  والم��اء  الكهرب��اء  هيئ��ة  اهتم��ام 
الخدمات لتس��هيل كافة اإلجراءات على جميع 
والمقيمي��ن  المواطني��ن  م��ن  المش��تركين 

ولتوفير الوقت والجهد.
وتم تدش��ين الخدم��ة الجدي��دة برعاية وزير 
المب��ارك،  وائ��ل  والم��اء  الكهرب��اء  ش��ؤون 
والرئي��س التنفي��ذي لهيئة الكهرب��اء والماء 
الش��يخ نواف بن إبراهي��م آل خليفة، وبحضور 
رؤساء المجالس البلدية ورئيس مجلس أمانة 

العاصمة.
وتهدف الخدمة إلى تس��هيل إج��راءات تمرير 
طلب��ات المش��تركين مم��ن تنطب��ق عليه��م 
الش��روط، حي��ث تت��م زيارتهم ف��ي منازلهم 
الس��تالم وتحرير طلباتهم دون الحاجة لزيارة 
مركز خدمات المش��تركين، وس��تقوم الهيئة 
بتلبي��ة كاف��ة احتياجاتهم بدءًا من اس��تالم 
الطل��ب وتمريره حتى دفع التأمين أو الفواتير 

للفئة السكنية.
وتحرص الهيئة على تقديم الخدمة لألشخاص 

الذين ال يس��تطيعون إنج��از معامالتهم عن 
طري��ق الخدمات اإللكتروني��ة، أو ليس لديهم 
المقدرة على التعامل مع األنظمة اإللكترونية، 
حيث س��يقوم موظفو الهيئة بزيارتهم وإنجاز 
معامالتهم اإللكترونية، وفي ذات الوقت تتيح 
الخدمة للمش��تركين من هذه الفئة اطالعهم 
على كيفي��ة إنج��از المعامل��ة إلكترونيًا -في 

حال رغبوا في ذلك- من منطلق التش��جيع على 
استخدام القنوات اإللكترونية.

ويمكن للمش��تركين من فئة كبار الس��ن من 
60 عام��ًا فما ف��وق وذوي الهمم االس��تفادة 
والحصول عل��ى هذه الخدمة ع��ن طريق حجز 
موع��د عن طري��ق س��كيب الين��و المخصص 
لمواعي��د الزي��ارات الميداني��ة لضمان وصول 

الخدمة إلى الفئة المس��تهدفة، أو عن طريق 
التواصل م��ع مركز االتص��االت التابع للهيئة 

لطلب موعد الزيارة الميدانية.
وس��يقوم مركز االتصال بالتحقق من انطباق 
الش��روط على صاح��ب الطلب، وم��ن ثم حجز 
الموعد، وعند تسلم الموعد من قبل المعنيين 
س��يقوم الموظ��ف بالتواص��ل مع المش��ترك 

هاتفي��ًا لتأكيد العنوان وزيارة المش��ترك في 
مس��كنه، وتمرير طلبه بعد ملء المس��تندات 
المطلوبة، حيث وفرت الهيئة مركبات وأجهزة 
حاس��وب محمولة وملحقاتها لتسهيل عملية 
إنج��از معامالته��م بص��ورة كاملة بم��ا فيها 
الدفع والطباعة وغيرها من المتطلبات لتوفير 

الخدمة بصورة سريعة.
الخدم��ة س��توفر  أن ه��ذه  الهيئ��ة  وأك��دت 
العديد م��ن اإليجابيات، منها رفع مس��تويات 
ج��ودة الخدم��ة المقدمة للمش��تركين الذين 
قد يواجه��ون صعوبات ف��ي تقديم طلباتهم 
في الحكومة اإللكترونية، كما أنها ستس��هل 

اإلجراءات لكبار السن وذوي الهمم.
ووجهت هيئة الكهرباء والماء الشكر إلى كافة 
رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة 
العاصم��ة على تقدي��م المقترح��ات الهادفة 
إلى تعزيز مس��توى وجودة الخدمات المقدمة 
للفرد والمجتم��ع والنواب في جميع محافظات 
البحرين على المبادرات والمقترحات التي من 
ش��أنها رفع مس��توى الخدمات الت��ي تقدمها 

الهيئة.

 اتفاقية تعاون بين هيئة 
الطاقة و»Technip Energies« اإليطالية

ق��ام رئيس هيئ��ة الطاقة المس��تدامة الدكتور عبدالحس��ين ميرزا، 
 Marco  اإليطالية Technip Energies والرئي��س التنفيذي لش��ركة
Villa، بتوقي��ع اتفاقية تعاون مش��ترك خالل فعالي��ة توقيع ُعِقَدت 
افتراضي��ًا باس��تخدام وس��ائل التواص��ل المرئ��ي، في إط��ار تعزيز 
التعاون مع القطاع الخاص وجذب االس��تثمارات في مشاريع الطاقة 
المتجددة وتش��جيعها.وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم تنفيذ عدد 
م��ن مب��ادرات ومش��اريع الطاقة المتجددة بما يس��هم ف��ي تحقيق 
األهداف المشتركة، من خالل المشاريع التجريبية والدراسات والدعم 
الفن��ي والتقني للقطاعات ذات العالقة بالطاقة في مملكة البحرين، 
وتش��تمل على مب��ادرات لخف��ض االنبعاث��ات الكربونية وتحس��ين 
كف��اءة الطاقة ومش��اريع طاقة الرياح الس��احلية والمي��اه العميقة، 

واستخدامات الهيدروجين األخضر.
و أطل��ع الحضور عل��ى أبرز المبادرات والبرام��ج المحورية التي تعمل 
عليها الهيئة والتي س��تنعكس بشكل مباش��ر وإيجابي على تفعيل 
االتفاقي��ة ودع��م المش��اريع والخط��ط المنبثق��ة عنها.وأكد حرص 
الهيئة على استشراف ودراسة التحركات في القطاع الخاص والعمل 
عل��ى تمكينه من دع��م الجهود الوطنية في س��ياق النهوض بقطاع 
الطاقة المس��تدامة في المملكة تحقيقًا لل��رؤى واألهداف التنموية 
الش��املة.فيما أش��اد Marco Villa بما تمكنت المملكة من تحقيقه 
من إنجازات مهمة في مدة قصيرة تترجم جدية ودعم كافة الجهات 

ذات العالقة بمجاالت الطاقة المستدامة. 

 البنفالح أول بحريني ينضم 
لعضوية المجلس الدولي للمطارات

تم تعيين الرئيس التنفيذي لشركة 
مطار البحرين محمد البنفالح عضوًا 
في مجل��س إدارة المجل��س الدولي 
للمط��ارات ولجنة التدقي��ق الدولّية 
التابع��ة ل��ه، والذي م��ن المقرر أن 
تمتد فترة عضويته إلى 3 س��نوات، 
وذل��ك كأول بحرين��ي يتب��وأ هذين 

المنصبين المرموقين.
وتأت��ي ه��ذه التعيينات إل��ى جانب 
منصب البنف��الح كعضو في مجلس 
إدارة المجل��س اإلقليم��ي لمنطق��ة 
التاب��ع  اله��ادي  والمحي��ط  آس��يا 

للمجلس الدولي للمطارات.
وأش��ار وزير المواصالت واالتصاالت 
ورئي��س مجلس إدارة ش��ركة مطار 
البحري��ن كم��ال أحمد إل��ى أن هذه 
التعيين��ات تؤك��د الثق��ة الدولّي��ة 
بكفاءة القي��ادات البحرينّية العاملة 

في قطاع النقل الجوي.
ولفت إل��ى أن تولي عض��و بارز من 
شركة مطار البحرين هذه المناصب 
الحيوّي��ة ف��ي مث��ل ه��ذه الهيئ��ة 
العالمّية الرائدة يساهم في تسليط 
الض��وء على التط��ور الهائ��ل الذي 
أحرزته مملك��ة البحرين في صناعة 

الطيران.
وأض��اف أن خط��ة نق��ل العملي��ات 
التش��غيلّية لمط��ار البحرين الدولي 
إل��ى مبن��ى المس��افرين الجديد تم 
وضعه��ا وتنفيذها بمنتهى الكفاءة 
ضخ��م  فري��ق  بقي��ادة  والسالس��ة 
معظمه من البحرينيين، بدعم مئات 
من الس��واعد البحرينّية الش��ابة، ما 
يؤكد القدرات االستثنائّية للمواهب 
البحرينّي��ة الف��ّذة، مش��يرًا إل��ى أن 
الخب��رات القّيم��ة التي سيكتس��بها 

البنفالح م��ن خالل ه��ذه المناصب 
االرتق��اء  الجدي��دة ستس��اهم ف��ي 
بمعايير مطار البحري��ن الدولي إلى 

آفاق أعلى.
وأش��اد الوزي��ر بالخط��وات الفاعلة 
التي اتخذتها ش��ركة مطار البحرين 
البحرينيين وصقل  ق��درات  لتنمي��ة 
مهاراتهم وإعدادهم لتولي مناصب 
قيادّي��ة ف��ي قط��اع النق��ل الجوي، 
وه��و م��ا يأتي ضم��ن أه��م أهداف 
برنام��ج تحديث المط��ار، كما يتفق 

م��ع برنامج عم��ل الحكوم��ة ورؤية 
البحرين االقتصادّية 2030.

يذكر أن المجلس الدولي للمطارات 
يش��كل الجه��ة الممثل��ة لمطارات 
العال��م واهتماماته��ا المش��تركة، 
ويس��اهم في تعزي��ز التمّيز المهني 
وتش��غيلها،  المط��ارات  إدارة  ف��ي 
ويعم��ل عن كثب مع أب��رز منظمات 
قطاع الطيران، مثل منظمة الطيران 
المدني الدول��ي »اإليكاو«، واالتحاد 
الدول��ي للنق��ل الج��وي »إياتا«، من 
أج��ل تطوي��ر المعايير والسياس��ات 

والممارسات الموصى بها.
المجل��س  إدارة  مجل��س  ويتأل��ف 
الدول��ي للمط��ارات م��ن 28 عضوًا، 
يت��م ترش��يحهم بواس��طة مجالس 
باإلضافة  التابعة،  اإلقليمّية  اإلدارة 
إلى رئي��س مجلس اإلدارة الس��ابق 
ع��دد  احتس��اب  ويت��م  مباش��رًة. 
المجلس  في  اإلقليميي��ن  الممثلين 
اس��تنادًا إلى حص��ة كل منطقة من 
حركة الس��فر والش��حن. كما يمكن 
اإلدارة  مجل��س  أعض��اء  تعيي��ن 
لفترت��ي خدمة تصل كل منهما إلى 

3 سنوات.

محمد البنفالحوزير المواصالت

 نواب يطالبون بفتح مصليات 
النساء وأماكن الوضوء بالمجمعات

حسن الستري «

 طال��ب نواب الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بدراس��ة فتح 
مصليات النس��اء وأماكن الوضوء بالمجمعات التجارية، بعد دخول البحرين 
المس��توى األخضر ضمن آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتشار فيروس 
كورونا، مؤكدين أن الوضع الحالي الذي ش��هد تراجعًا في معدالت اإلصابة 
بفي��روس كورون��ا وعودة الحياة إل��ى طبيعتها تدريجيًا يس��تدعي مراجعة 
ش��املة للقرارات الت��ي صدرت في وقت ش��هدت فيه البحري��ن ارتفاعًا في 

معدالت اإلصابات.
وقال��وا: »إن انتع��اش حركة الس��ياحة العائلية في البحري��ن مع انخفاض 
اإلصابات يس��تدعي إعادة النظر في فتح المصليات لتوفير أماكن مخصصة 
للص��الة، الس��يما وأن األس��ر الخليجية التي تت��ردد عل��ى المجمعات تجد 
صعوب��ة ف��ي الحصول على أماك��ن للصالة ما يجعلهم يصل��ون في أماكن 
قد تكون غير مناس��بة ويظهرون بصورة غير الئق��ة«، مطالبين في الوقت 
ذاته »إدارات المجمع��ات بمراقبة تطبيق التعليمات واإلجراءات االحترازية 
مع فت��ح المصليات«، مبينين أن »غلق أماك��ن الوضوء بالمجمعات مع فتح 
دورات المياه تس��بب في استخدام دورات المياه للوضوء ما تسبب في زحام 

في دورات المياه«.  
وقال النائب عمار قمبر: »تفهمنا إجراءات غلق األماكن المخصصة للنس��اء 
بالمس��اجد ضم��ن اإلج��راءات االحترازية للتص��دي لجائح��ة كورونا، ولكن 
بالطب��ع فإننا ال نتفهم اس��تمرار غل��ق المصليات النس��ائية بالمجمعات، 

خصوص��ًا مع وجود الزوار من خارج المملكة الذي��ن ال يجدون مكانًا للصالة 
ووج��ود العام��الت بالمجمعات«، داعي��ًا لفتح أماكن الوض��وء بالمجمعات 
التجارية، الفتًا إلى أن استمرار إغالقها يؤدي إلى تزاحم المصلين في دورات 

المياه للوضوء.
من جانبه قال النائب حمد الكوهجي: »تلقيت ش��كاوى من النساء العامالت 
ف��ي هذه المجمعات، يؤكدن أنهن يضطررن لتأخير الصالة أحيانًا إلى حين 
انته��اء الدوام، وبعضه��ن يصلين في الممرات واألزق��ة، وال أعتقد أن هذا 

المظهر غير الحضاري مقبول من أحد«. 
وتاب��ع: »من األمور غي��ر المقبولة هو اس��تخدام المصلين ل��دورات المياه 
العام��ة ألخذ الوضوء، في حين توجد أماك��ن مخصصة، لماذا ال يتم فتحها 

لهم وفق الضوابط واإلجراءات الصحية؟«.
م��ن طرفه، ق��ال النائ��ب أحمد األنص��اري: »إذا كنا نش��جع على الس��ياحة 
العائلية، وندعو األش��قاء الخليجيين لزيارة البحرين، فكيف نتوقع منهم أن 
يأتونا بأهاليهم وال توجد أماكن لصالة النس��اء؟!، كما  أن النساء العامالت 
ف��ي هذه المجمعات يصلين في ممرات المجمعات أو أماكن معزولة، وهذا 

المنظر غير مقبول للرجال فكيف للنساء«.
وأردف: »هذه األمور تجعل البحريني والخليجي يتردد في الذهاب للمجمعات 
التجارية، وقد تأثرت األس��واق بدرجة كبيرة بسبب غياب السياحة العائلية، 
والب��د أن نهيئ للزوار البيئة المناس��بة في المجمع��ات ونلبي احتياجتهم 
ومن أبسطها توفير مصليات للسيدات، خاصة وأن كثيرًا منهن سيضطررن 

لتأخير الصلوات بسبب عدم وجود أماكن مخصصة«.

»خارجية الشورى«: تعديل »العقوبات البديلة« 
يفتح مسارًا متقدمًا لترسيخ العدالة والحقوق

أك��دت لجن��ة الش��ؤون الخارجي��ة والدف��اع واألمن 
الوطن��ي بمجل��س الش��ورى،  أنَّ ص��دور المرس��وم 
بقانون بش��أن تعديل قانون العقوب��ات والتدابير 
البديل��ة، وإتاح��ة المجال أمام التوس��ع في تطبيق 
العقوب��ات البديلة، يفتح مس��ارًا متقدمًا لترس��يخ 
العدالة وحقوق اإلنس��ان، وفق رؤية ملكية إنسانية 
ش��املة من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 

ورعاه.
وأعرب��ت اللجن��ة ع��ن الفخ��ر واالعت��زاز الكبيري��ن 
بالمنجزات الحقوقية، ومس��يرة النجاح المس��تمرة 

التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر 
لجاللة الملك المفدى.

وأش��ارت إلى أن الصالحيات التي حددها المرس��وم 
بقان��ون المذكور للجهة المعنية ب��وزارة الداخلية، 
وخصوصًا فيم��ا يتعلق بالطلب م��ن قاضي تنفيذ 
العقوب��ات باس��تبدال العقوبة المحك��وم بها قبل 
ب��دء تنفيذها، بعقوب��ة بديلة، ُتع��د عالمة فارقة 
تضاف إلى سلس��لة المنج��زات الحقوقي��ة في إطار 
المشروع اإلصالحي لجاللة الملك المفدى رعاه اهلل، 
مؤكدة أن المرسوم يأتي ضمن المبادرات الملكية 
السامية لتعزيز منظومة حقوق اإلنسان بالمملكة.

وأثن��ت على ال��دور الرائد الذي تقوم ب��ه الحكومة، 
والجه��ود الحكومي��ة المتواصل��ة برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، 
ول��ي العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء حفظ��ه اهلل، 
وحرصها على تنفيذ البرامج والمشاريع التي ُتسهم 
في رفد المس��يرة الديمقراطية للمملكة بمزيد من 
اإلنج��از والتمّي��ز، وإبراز المملكة على المس��تويين 
اإلقليم��ي والدول��ي كنم��وذج متقدم ف��ي تطبيق 
القواني��ن المتطورة، والرامية لتعزيز نهج اإلصالح، 
وإدماج المحكومين في المجتمع، وإعطائهم فرصًا 

أخرى ليكونوا أفرادًا فاعلين.

علي فوالذ: تطوير 7 قطاعات 
الستقطاب العوائل

أنس األغبش «

أكد مستش��ار هيئة البحرين للسياحة والمعارض الدكتور علي فوالذ 
أن الهيئ��ة تعمل حاليًا على تطوي��ر وتأهيل 7 قطاعات، من ضمنها 
الس��ياحة العالجية، وذلك بهدف اس��تقطاب الس��ياحة العائلية إلى 

مملكة البحرين، دون الخوض في تفاصيل.
ولفت في تصريح للصحفيين -على هامش تدشين مستشفى السالم 
مؤخ��رًا- برنامج الطبيب الزائ��ر الدولي، إلى أن الهيئ��ة بصدد إقرار 
خطة تشجيع السياحة الداخلية التي تم اإلعالن عنها سابقًا، وتستند 

على 3 عناصر رئيسة في القريب العاجل.
وأوضح أن مملكة البحرين تتوافر بها كافة اإلمكانات لتكون مقصدًا 
للس��ياحة العالجي��ة، وخصوصًا مع توافر خطوط المواصالت وجس��ر 
المش��لك فهد، إلى جانب مطار البحرين الدول��ي، بجانب رأس المال 
البش��ري المؤه��ل، ناهيك عن التس��هيالت التي تقدمه��ا الحكومة 

لكافة الزوار والسياح.
ولفت إلى أن هناك تعاونًا مع المجلس األعلى للسياحة من أجل وضع 
كافة التصورات لتطوير القطاع الس��ياحي والجهات المعنية األخرى، 
مش��يرًا في الوقت نفس��ه إلى أن الس��ياحة العالجية تعتبر من بين 

المنتجات السياحية التي تقدمها البحرين الستقطاب العوائل.
وأك��د فوالذ أن الهيئة تعمل مع وزارة الصحة لتقديم خطة متكاملة 
ومدروس��ة تتعلق باس��تقطاب الس��ياحة العالجية، مبينًا أن الفترة 
المقبلة ستش��هد تكثيفًا في التعاون بين الجهات المعنية بتطوير 
القط��اع، وخصوصًا م��ع وجود كافة المرافق الس��ياحية التي س��يتم 

توجيهها إلى المواطنين والمقيمين.
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»األشغال«: تنفيذ 3 مشاريع لـ»الصحة« بـ 28.5 مليون دينار
كشف وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عصام خلف أن الوزارة تش��رف على تنفيذ 3مش��اريع حيوية 
تابعة ل��وزارة الصحة، بكلفة 28.5 مليون دينار، وتش��مل 
مش��روع مركز المح��رق للرعاية الصحي��ة، مركز متخصص 
للتصلب اللويحي، مركز مدينة خليفة الصحي في المحافظة 

الجنوبية. 
وذكر خلف أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ أعمال مشروع 
مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة والذي بلغت نس��بة 

اإلنجاز فيه 77%،  وذكر أن كلفة اإلنش��اء تبلغ 12.5 مليون 
دين��ار  بتمويل م��ن الصن��دوق الس��عودي للتنمية ضمن 

برنامج التنمية الخليجي.
وأضاف خلف أن الصندوق الس��عودي للتنمية خصص منحة 
إجمالي��ة بقيم��ة 17.800 ملي��ون دينار لتغطي��ة تكاليف 
اإلنشاء والخدمات االستشارية وكافة المعدات والتجهيزات 
واألجهزة الطبية واألثاث ومتطلبات الحاس��ب اآللي وتقنية 
المعلومات. وتاب��ع الوزير: »وفي ما يتعلق بمركز التصلب 

اللويحي، فإن الوزارة تشرف حاليًا على مشروع مركز التصلب 
اللويحي في مجمع المحرق الطبي -والذي يضم أيضًا مركز 
المحرق للرعاية الصحية الخاصة )جاري العمل في اإلنش��اء 
كما ذكر أعاله(،- حيث بلغ نسبة اإلنجاز في المشروع %32. 
وذك��ر أن هذا المركز يعتبر أول مركز متخصص ومس��تقل 
بذات��ه من حيث المبنى والتجهيزات لعالج مرضى التصلب 

اللويحي في المملكة.
أم��ا المش��روع الثال��ث، فيتمثل ف��ي مركز مدين��ة خليفة 

الصح��ي وقد ت��م االنتهاء منه مؤخ��رًا والذي ت��م تنفيذه 
لصالح وزارة الصحة بتوجيه��ات من الراحل الكريم صاحب 
الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس 
الوزراء رحمه اهلل، وبمتابعة حثيثة من س��مو الشيخ خليفة 
بن علي بن خليفة آل خليف��ة محافظ المحافظة الجنوبية، 
وذلك من أجل مواكبة التوس��ع العمراني والتطور الخدمي 
ف��ي مدينة خليفة وتلبية رؤى واحتياج��ات أهالي المنطقة 

في الحصول على العالج والرعاية الصحية.

»األشغال«: دمج أنشطة السجالت 
التجارية لألثاث في نشاط واحد

سماهر سيف اليزل  «

أكد وزير األش��غال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن 
بلدي��ة المنطقة الجنوبية ال تصرف تراخيص خدمية على ش��ارع الش��يخ 

إبراهيم بن علي بالرفاع الشرقي.
جاء ذلك، في رده على توصية المجلس بالموافقة على وقف منح تراخيص 
األنش��طة الخدمية ومحاّل األثاث ومحاّل األثاث المس��تعمل على الشارع 
المذكور الواقع بين الدائرتين الخامسة والثامنة في مجمع 909 بالرفاع 
الشرقي، لما تسببه من إغالق للمناطق السكنية العامة وتشويه للمنظر 

الحضاري، وما نتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية وأمنية وصحية. 
وأوضح أن األنش��طة الموجودة حاليًا، وخصوص��ًا المتعلقة باألثاث، يتم 
الترخي��ص لها من قب��ل وزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة عن طريق 
النظام اإللكتروني لعرض وبيع األثاث داخل المحاّل، وهي ليس��ت ورش��ًا 
خدمي��ة، مبينًا أنه تم دمج أنش��طة الس��جالت التجاري��ة المتعلقة ببيع 

األثاث بجميع أنواعها في نشاط واحد. 
وقال الوزير: »يوجد عدد من المحالت القائمة لبعض األنشطة الخدمية 
إال أن س��جالتها التجارية تعتبر قديمة جدًا وتم الترخيص لها س��ابقًا«، 
مش��يرًا إلى أن البلدية تق��وم بحمالت دورية للحد من مخالفات أش��غال 
الطرق وغيرها من المخالفات الفنية، وأنها على استعداد دائم للتعاون 

والتنسيق مع المجلس بهذا الشأن. 
فيما قال رئيس المجلس البلدي بدر التميمي في تعليقه على رد الوزارة 
إن منح الوزارة تراخيص تجارية دون الحصول على موافقة وزارة البلديات 
يعتبر حالة من عدم االحترام لالختصاصات، مش��ددًا على ضرورة تحمل 
وزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة مس��ؤوليتها في تنظيم األنش��طة 

التجارية وعدم السماح بممارستها في مواقع غير مناسبة.

خلف: تخصيص نسبة من 
مشاريع اإلسكان لطلبات أهالي 

المحافظة بنفس المنطقة
سماهر سيف اليزل  «

أوضح وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلف، أن تخصيص خدمة التمليك يتم من خالل المعايير األساس��ية 
وفقًا لنص المادة 79 من قرار الوزارة رقم 909 لس��نة 2015 بش��أن 
نظ��ام اإلس��كان، والمتمثلة في اعتم��اد معيار أقدمي��ة الطلب في 
ش��أن تخصيص خدمة التمليك بصفة أساسية في أي موقع، وللوزارة 

االسترشاد بالمعايير التالية، وفقًا لما ذكرت وزارة اإلسكان.
وبّين في رده على مقترح تس��كين الطلبات اإلس��كانية لقرى الدائرة 
األولى في المحافظة الش��مالية بشارع النخيل في المشروع اإلسكاني 
بمدين��ة س��لمان أن التوزي��ع يت��م من خ��الل تخصيص نس��بة من 
المش��روع لتلبية طلبات أهالي المحافظة المش��يد بها المشروع، ثم 
تخصيص نسب أخرى للطلبات اإلسكانية بحسب معيار األقدمية على 

مستوى المملكة.
كم��ا تتمثل في م��كان إقامة اآلباء واألجداد لمق��دم الطلب، ومكان 
إقامة مقدم الطلب وقت التخصيص وأماكن إقامته الس��ابقة وعدد 
س��نوات إقامت��ه فيها، وفق البيانات المس��جلة في الجه��از المركزي 
للمعلومات، إلى جانب موقع المش��روع اإلس��كاني، ومكان إقامة آباء 
زوج مق��دم الطلب وأجداده، ورغبة مقدم الطلب المس��جلة في طلبه 
ف��ي وقت تقديم الطلب أو في وقت الحق لذل��ك، وأي معايير تتعلق 

بظروف خاصة بمقدم الطلب يقدرها الوزير.

»الداخلية«: إخماد حريق مفتعل 
في جهاز للصراف اآللي بسماهيج
أعلن��ت وزارة الداخلي��ة أن الدف��اع المدني أخمد حريق��ًا مفتعاًل 
ف��ي جهاز للصراف اآللي صباح أمس بمنطقة س��ماهيج والجهات 

المختصة تتخذ اإلجراءات الالزمة حيال الواقعة.

سفلتة الشوارع الداخلية وتركيب مظلة في الشحن والتفريغ

 الَسهلي: مشروع لتقليل استهالك الطاقة
 وإعادة بناء دورات المياه بـ»المنامة المركزي«

أشار مدير عام أمانة العاصمة محمد الَسهلي إلى 
أبرز المش��اريع التي سيتم البدء في تنفيذها هذا 
العام في سوق المنامة المركزي بحسب األولويات 
اإلنش��ائية ومتطلبات الصحة والس��المة العامة 
وتس��هيل تقديم الخدمات والتي سبق مناقشتها 
مع تجار الس��وق وأعضاء المجل��س البلدي، وهي 
تركيب مكثفات الطاقة والتي تأتي تماش��يًا مع 
التوجيهات بتطبيق سياس��ة ترش��يد اس��تهالك 
الطاق��ة حيث س��تعمل على تخفيض اس��تهالك 
وتكاليف الطاقة المطلوبة لتشغيل السوق، الفتًا 
إلى أنه س��يتم رصف وس��فلتة األرصفة والشوارع 
الداخلية بالمنطقة الشمالية »منطقة الشاحنات« 
باألخص وباقي المناطق المحيطة بالسوق وذلك 
بالتنس��يق مع شؤون األشغال، والعمل على هدم 
وإع��ادة بناء جمي��ع دورات المياه ف��ي كافة أنحاء 
الس��وق المركزي والت��ي يبلغ عدده��ا 52 موزعة 
ف��ي 8 مواقع، باإلضافة إل��ى تركيب مظلة كبيرة 
الحج��م مجه��زة باإلض��اءة والمراوح ف��ي منطقة 

الشحن والتفريغ.
ج��اء ذلك خ��الل قيام��ه بزي��ارة تفقدية لس��وق 
المنام��ة المركزي يرافقه أعض��اء لجنة الخدمات 
والمراف��ق العام��ة بمجل��س أمان��ة العاصم��ة 
برئاس��ة الدكتور عبدالواحد النكال وذلك لالطالع 

على مشاريع التطوير وتفقد األوضاع الحالية.
وأكد الَس��هلي أن تطوير س��وق المنامة المركزي 
يعد م��ن األولويات حي��ث تعت��زم األمانة تنفيذ 
حزم��ة م��ن المش��اريع والمب��ادرات التنظيمي��ة 
والتطويري��ة في س��وق المنام��ة المركزي خالل 
الفت��رة القادم��ة لتوفي��ر المقومات األساس��ية 
للس��وق متمثلة ف��ي بيئ��ة مريح��ة للمنتفعين 

والمرتادين وإكسابه المظهر الحضاري المناسب 
والذي يحتض��ن أكبر تجمع للمخزون الغذائي في 

المملكة.
وأطل��ع مدي��ر عام أمان��ة العاصمة أعض��اء لجنة 
الخدم��ات والمرافق بمجلس أمانة العاصمة على 
المشاريع التطويرية القادمة التي سيتم تنفيذها 

في مرحلة أخرى وسيتم اإلعالن عنها في حينه.

»الخليج العربي«: نشر 200 بحث علمي محكم
أك��د رئيس جامعة الخليج العربي خالد العوهل��ي أن أعضاء الهيئة األكاديمية 
بكلي��ة الطب والعلوم الطبية وكلية الدراس��ات العليا حققوا هدفًا إس��تراتيجيا 
بنش��ر أكثر من 200 بحث عملي محكم في الوقت الذي استطاعت فيه الجامعة 
الحفاظ على تقدمها والبناء على س��معتها العلمية المش��رفة في التصنيفات 
العالمية ألفضل الجامعات على المستوى المحلي والخليجية واإلقليمي والدولي.

وأض��اف خالل اجتماع مرئ��ي عقد أمس عن بعد مع أعض��اء الهيئة االكاديمية 
ورؤساء األقس��ام اإلدارية بالجامعة، أن بلوغ الهدف اإلس��تراتيجي يبدو مهمة 
صعب��ة وتحتاج إلى كثير من الجه��د والمثابرة والعمل الدؤوب، ولكن األصعب 
منه��ا هو الحفاظ على موقع بلوغ القم��ة والحفاظ على نوعية التعليم المبتكر 

والبناء على المكتسبات المتحققة طيلة أكثر من 40 عامًا.
وثم��ن ثقة أصح��اب الجاللة قادة دول مجل��س التعاون ل��دول الخليج العربية 
ووزراء التعلي��م العالي وأعضاء مجل��س أمناء الجامعة، مق��درًا في الوقت ذاته 

دعم حكومة البحرين الالمحدود للجامعة طيلة مسيرتها العامرة باإلنجازات.
ورح��ب رئيس الجامعة في مطلع العام األكاديمي 2021 / 2022 بعودة أعضاء 
الهيئة االكاديمية وبعودة الطلبة إلى مقاعد الدراس��ة، متمنيًا أن يكون العام 

الجدي��د مليئًا بالعطاء والتميز المعهود، وال س��يما بع��د حصول الجامعة على 
المرتب��ة األولى كأفضل جامعة على مس��توى الجامعات في البحرين، والمرتبة 
ال�11 على مس��توى جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، وال�15 على مستوى 

الجامعات في العالم العربي.
كم��ا ثمن الجهود التي بذلها الجمي��ع إلنجاح العام األكاديمي الماضي في ظل 
األزمة الصحية، وخصوصًا جهود فريق التصدي للجائحة وقسم الخدمات وقسم 
الصيان��ة، في الوقت ال��ذي قدم فيه خال��ص تقديره لألكاديميي��ن واإلداريين 

الذين أنهوا فترة عملهم بالجامعة.   
وأوضح العوهلي أن إستراتيجية الجامعة المقبلة ما بين األعوام 2022/ 2025 
ستكون قصيرة المدى على مدى 3 أعوام فقط لتستجيب للتغيرات والمتسارعة 
متطلب��ات التطوير واالبتكار، لتركز في غضون الس��نوات المقبلة على مواصلة 
مس��يرة االبتكار وتطوير نوعية التعليم وفق المعايير العالمية والحصول على 
مزي��د من االعتمادات األكاديمية لمجمل البرامج والتخصصات بالكليات، ودعم 
ميزاني��ة األبح��اث العلمية لقي��ام أعضاء الهيئ��ة األكاديمية بإج��راء مزيد من 

األبحاث النوعية الهادفة في مختلف فروع العلم.

»الغرفة« تختتم مشاركتها في فعاليات مؤتمر منظمة العمل العربي 

المطيري: الطفرات البحرينية المتميزة بالمجاالت 
العمالية واإلنتاجية محل إعجاب وتقدير الجميع

أك��د المدير الع��ام لمنظمة العمل 
العربي��ة فايز المطي��ري، أن قطاع 
المملك��ة  ف��ي  والعم��ال  العم��ل 
يش��هد طف��رة وتطوي��رًا كاماًل في 
جميع األنش��طة بفضل التشريعات 
ف��ي  به��ا  المعم��ول  والقواني��ن 
البحري��ن والكفيلة بضمان الحقوق 
والحماية األطراف العمل المختلفة، 
مضيفًا أن اإلنج��ازات التي تحققت 
ف��ي هذا المج��ال من خ��الل أطراف 
اإلنتاج الثالثة، محل إعجاب وتقدير 
م��ن مختل��ف المنظم��ات الدولي��ة 
وعلى رأسها منظمة العمل العربي.

وقال ف��ي تصريح��ات صحفية على 
هام��ش خت��ام فعالي��ات مؤتم��ر 
والت��ي  العرب��ي  العم��ل  منظم��ة 
أقيم��ت مؤخ��رًا بجمهوري��ة مص��ر 
العربية، إن البحرين تس��ير بخطى 
ثابت��ة ومتمي��زة في مج��ال تعزيز 
وضم��ان حق��وق العم��ال بفض��ل 
دعم حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
البالد المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
المس��تمر لكاف��ة الجه��ود الرامية 
لمس��اندة س��وق العم��ل والعمال 
ف��ي البحري��ن، الس��يما ف��ي إنجاح 
مواجهة تداعي��ات فيروس وكورونا 
على س��وق العم��ل، مش��يرًا إلى أن 
بيئة األعم��ال البحرينية ومن خالل 
ش��ركائها األط��راف الثالثة قدمت 
نموذج��ًا رائع��ًا إب��ان الجائحة في 
آليات التعاون والتنس��يق لمواصلة 

مسيرة النمو والتطور.
وأشار المدير العام لمنظمة العمل 
تج��ارة  غرف��ة  دور  إل��ى  العربي��ة 

وصناع��ة البحرين ف��ي العمل على 
خلق مناخ طيب للعالقات التكاملية 
بين طرفي اإلنتاج )العمال وأصحاب 
العمل( مما انعكس باإليجاب على 
اس��تقرار ونم��و س��وق العم��ل في 
البحري��ن، مش��يدًا بالتط��ور الكبير 
الذي تشهده بيئة ريادة األعمال في 
مملكة البحرين ودورها التنموي في 
دعم األنش��طة االقتصادية وخدمة 
ع��ن  فض��اًل  االقتص��ادي  القط��اع 
دورها في توفير الوظائف المناسبة 
لمواجه��ة مع��دالت البطالة خاصة 
ف��ي ظ��ل األزم��ة الصحي��ة الراهنة 

وتداعيتها على مختلف القطاعات.
ونوه بأهمية التع��اون الوثيق بين 
منظم��ة العم��ل العربي��ة والغرف 
التجاري��ة ووزارات العم��ل العربية 
والنوعي��ة  العمالي��ة  واالتح��ادات 
أطراف  احتياجات  لتلبي��ة  والمهنية 
اإلنت��اج في ال��دول العربي��ة كافة، 
الفتًا إلى أن منظمة العمل العربية 

تس��عى بكل ج��د وجه��د لمواكبة 
اإلقليمية  والمس��تجدات  التطورات 
والدولية في مجال العمل وأن تظل 
منص��ة للح��وار بين أط��راف اإلنتاج 
ف��ي الدول العربية للمس��اهمة في 
تنمي��ة عربي��ة ش��املة تص��ب في 
صال��ح المواط��ن العرب��ي وتدع��م 
س��بل تنمية االقتصاديات العربية 

بمختلف القطاعات.
وم��ن جانبه��ا قالت عض��و مجلس 
إدارة غرف��ة تجارة وصناعة البحرين 
س��ونيا جناح��ي، إن مش��اركة غرفة 
تج��ارة وصناعة البحرين في مؤتمر 
منظم��ة العم��ل العرب��ي يأتي في 
إطار م��ا توليه البحرين من اهتمام 
بقضاي��ا العمل والعم��ال، وكونها 
شريكًا رئيسيًا ضمن أطراف اإلنتاج 
الثالث��ة بمملكة البحرين، مش��يرة 
والتكام��ل  التواف��ق  أهمي��ة  إل��ى 
المش��ترك بين كافة أطراف اإلنتاج 
لتحقي��ق التنمي��ة، خاص��ة في ظل 

التداعي��ات الراهنة الت��ي تمر بها 
كاف��ة دول العال��م عل��ى مختل��ف 
األصع��دة ج��راء جائح��ة في��روس 
على  الس��لبية  وتداعياتها  كورون��ا 

البلدان.
وش��ددت عل��ى ضرورة وض��ع آليات 
عاجلة ومشتركة لمعالجة التحديات 
التي تواجه س��وق العم��ل العربي 
بأطرافه الث��الث لمواصلة العملية 
للحفاظ على  واإلنتاجي��ة  التنموية 
بيئ��ة العم��ل، مضيف��ة أن غرف��ة 
تجارة وصناعة البحرين اس��تطاعت 
ف��ي هذا المل��ف وضع تص��ور الفت 
ألساس اس��تراتيجية متكاملة بين 
كاف��ة أط��راف اإلنتاج ف��ي البحرين 
مما أس��هم في الحفاظ على س��وق 
العمل الداخلي في مملكة البحرين، 
الس��يما ف��ي مواجه��ة الصدم��ات 
الت��ي تعي��ق التقدم  االقتصادي��ة 
التنموي للب��الد. وأوضحت، أن وفد 
البحري��ن  وصناع��ة  تج��ارة  غرف��ة 
شارك بفعالية في الجلسات العامة 
ومناقش��ات اللج��ان الفرعي��ة خالل 
فترة انعق��اد المؤتمر ف��ي دورته 
أي��ام،   4 ال���47، والت��ي اس��تمرت 
واستعرض وفد الغرفة )دور منشآت 
األعمال الصغيرة والمتوس��طة في 
عملية التنمية، ومشكالت التمويل، 
وأهمية انشاء صناديق مالية لدعم 
والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسسات 
ومنهجي��ة ري��ادة األعم��ال وط��رق 
ضم��ان اس��تمراريتها إضاف��ة إلى 
أهمية التطوير، والتمكين والتنمية 
والتحصي��ن ف��ي تعزي��ز العملي��ة 

االقتصادية.

سونيا جناحيفايز المطيري

الشاعر: تعديل »العقوبات 
 البديلة« يعزز من  التأهيل

 الذاتي للمحكوم
أكد نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  خالد الشاعر، 
أن المرس��وم رق��م )24( لس��نة 2021 بتعديل الم��ادة )13( من 
القانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، 
الصادر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، سيسهم في تحقيق الغاية 
المرجوة والتي ترتكز على تحقي��ق الردع -بما يتالءم مع طبيعة 
الجريمة- إلى جانب تأهيل المحكوم عليه ودون المساس بحقوق 
المجن��ي عليه��م، معتبرًا أن هذا التوجه ال��ذي أثبت فعاليته في 
دول أخرى س��يعزز من عملية التأهيل الذاتي للمحكوم، وسيعمل 
على تخفيض الضغط على مراكز اإلصالح والتأهيل، الس��يما من 
خ��الل الحفاظ على الت��وازن من حيث الخدم��ات المقدمة للنزالء 

دون أي تجاوزات في إنفاذ القانون.
وأك��د الش��اعر أن التعديل يعكس جه��ود  البحرين المس��تمرة 
لتحدي��ث المنظوم��ة التش��ريعية بم��ا يتواف��ق ويتماش��ى مع 
المعايير الدولية واالتفاقيات والبروتوكوالت الدولية ذات الصلة 
والمتعلقة بحقوق اإلنس��ان، منوهًا في ذات الوقت بدور الجهات 
المعني��ة بإنف��اذ القانون ف��ي تطبي��ق البدائل العقابي��ة، التي 
س��تعمل عل��ى تمكين المحك��وم عليه من تطوي��ر ذاته ودمجه 

بالمجتمع.



عزوز علي
سعيد محمد

أبلـــغ وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
القنصليـــة واإلداريـــة الســـفير توفيق 
المنصور أن خطـــط تطوير الخدمات 
تحظـــى بدعم كبيـــر من جانـــب وزير 
الزيانـــي  عبداللطيـــف  الخارجيـــة 
لتحقيـــق مؤشـــرات أداء تنـــال رضـــا 
العمالء، وفي هذا اإلطار، ندرس عدة 
خيارات الفتتاح مكاتب خدمات في 

مختلف مناطق البحرين.

وأشار المنصور لـ “البالد”: إلى أن هناك 
العديد من األفـــكار لتطوير الخدمات 
القنصليـــة تصب في ســـياق تســـهيل 
حصول الخدمـــة لراغبيها، ومنها رفع 
الطاقة االستيعابية الستقبال وإنجاز 
باإلضافـــة  المراجعيـــن،  معامـــالت 
المواعيـــد واإلجـــراءات عبـــر الحجـــز 

والدفع اإللكتروني.

دراسة خيارات الفتتاح مكاتب 
خدمات قنصلية بمختلف المناطق
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عمر سوق القيصرية 211 سنة.. واسمها مشتق من قيصر الروم
ســـوق القيصرية في مدينة المحرق 
تعتبـــر  البحريـــن  بمملكـــة  العريقـــة 
تحفـــة تراثيـــة تحكـــي عـــن مـــاض 
تليد فـــي هذه البالد يمتد لعشـــرات 

السنين.
البحرينـــي  األعمـــال  رجـــل  يقـــول 
والباحث في التاريخ، يوسف صالح 
الديـــن إن ســـوق القيصريـــة دشـــنت 
بالمحـــرق القديمة في العـــام 1810. 
بهـــذا  ســـميت  الســـوق  أن  وأوضـــح 

)17(االسم نسبة إلى قيصر الروم.
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ســـجلت بيانـــات إحصائيـــة حديثـــة 
علـــى  الحكومـــة  موظفـــي  تفـــوق 
فـــي  الخـــاص  القطـــاع  موظفـــي 
األجـــور بمتوســـط 58 دينـــارًا، حيث 
بلغ متوســـط أجور موظفـــي القطاع 
العـــام 825 دينارًا مقابـــل 767 دينارًا 
متوســـط أجر المواطنين في القطاع 

الخاص.
وبلـــغ عـــدد المواطنيـــن فـــي القطـــاع 
العـــام حســـب اإلحصـــاءات نحو 48 
ألـــف مواطـــن، مقابـــل 94 ألفـــًا و797 
مواطنًا يعملون في القطاع الخاص.

وســـجل الذكـــور فـــي القطـــاع العـــام 
والبالـــغ عددهم 22 ألفًا و573 موظفًا 
متوســـط أجـــور بلغ 876 دينـــارًا، في 
حين بلغ متوســـط أجور اإلناث 774 
و428  ألفـــًا   25 عـــن  وذلـــك  دينـــارًا، 

موظفـــة. وأظهـــرت البيانـــات تفوقـــًا 
للذكـــور علـــى اإلنـــاث فـــي متوســـط 
بمقـــدار  الخـــاص  القطـــاع  رواتـــب 

الذكـــور  دينـــارًا، حيـــث ســـجل   252
البالـــغ عددهم 61 ألفـــًا و764 موظفًا 
متوســـط دخل 855 دينـــارًا، فيما بلغ 

متوســـط أجـــور اإلنـــاث فـــي القطاع 
الخـــاص 603 دنانيـــر، وذلـــك عن 33 

ألفًا و33 موظفة.

الحكوميون “أغنى” من موظفي “الخاص”
كفة اإلناث راجحة في “العام” وأعلى األجور من نصيب الذكور

أشـــاد رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة رئيـــس الفريق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، 
بتخصيص جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي في 
نســـختها الحادية عشـــرة، وللعام الثاني، للكـــوادر البحرينية بالصفوف األمامية 
الموجـــودة فـــي مواجهة الفيروس، مؤكًدا أن ذلك يجســـد مدى تقدير المجتمع 
للعطـــاءات والتضحيات النبيلـــة التي تقدمها الكـــوادر الوطنية خالل الجائحة، 
والتـــي أســـهمت فـــي نجـــاح جهـــود مملكـــة البحرين علـــى صعيـــد مواجهة هذا 

التحدي والتقليل من تداعياته على الجميع.

محمد بن عبداهلل: تخصيص جائزة سمو 
الشيخ عيسى بن علي للصفوف األمامية 

يعكس تقدير المجتمع للتضحيات

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

)02(
)04(

سيدعلي المحافظة

الشيخ محمد بن عبداللهسمو الشيخ عيسى بن علي

سوق القيصرية في مدينة المحرق... تحفة تراثية    )تصوير: رسول الحجيري(



“األعلى للمرأة” يصدر نسخة جديدة من “دليل المقبلين على الزواج”
أصــدر مركــز دعــم المــرأة بالمجلس األعلــى للمرأة “دليل المقبلين علــى الزواج” في طبعته الثالثــة، ويهدف الدليل 
إلى توعية الشباب البحريني من الجنسين بمفاهيم وأسس الحياة الزوجية وبحقوقهم وواجباتهم لبناء شراكة 
تقوم على الحب واالحترام وتحمل المسؤولية، وبما يسهم في تحقيق األمن واألمان في محيط األسرة وتوفير 

الجو الصحي والحياة الكريمة لجميع أفرادها.

وقـــدم الدليـــل نصائـــح عامـــة للمقبليـــن 
على الزواج من بينها االختيار المناســـب 
للزوج أو الزوجة، واالســـتعداد النفســـي 
لهـــذه  المعنـــوي  واإلعـــداد  لالرتبـــاط، 
العالقـــة الـــذي يرتكـــز علـــى التكافؤ في 
الســـن والتعليـــم والمســـتوى االقتصادي 
والوعي والفهم الصحيح ألسس الزواج، 
واإللمام بالحقوق والواجبات، ومواجهة 
االختـــالف بيـــن الزوجيـــن وتحويله إلى 
فرص لتطوير العالقة الزوجية، ومعرفة 
ومســـؤولياته،  التزاماتـــه  طـــرف  كل 
والقدرة على تحمل المسؤولية وتبعاتها 

المادية والمعنوية.
مـــن  عـــددا  أيضـــا  الدليـــل  واســـتعرض 
بيـــن  مراعاتهـــا  يجـــب  التـــي  الجوانـــب 
الطرفين، ومن بينها تحمل المسؤوليات، 
والحـــوار الهـــادئ البناء، وتبـــادل اآلراء، 
والتعـــاون والمشـــاركة مـــع التأكيـــد على 
واالحتـــرام  والتقديـــر  المـــودة  أهميـــة 

المتبادل.
وأكـــد الدليـــل أنـــه لبنـــاء حيـــاة زوجيـــة 
الطرفيـــن  علـــى  يتعيـــن  فإنـــه  ســـعيدة، 
االســـتعداد المعنـــوي والنفســـي للحيـــاة 
الزوجيـــة واحتـــرام خصوصيـــة الطـــرف 

الزوجيـــة  الخالفـــات  وحـــل  اآلخـــر، 
فـــرص  إلـــى  وتحويلهـــا  ومعالجتهـــا 
لتطويـــر العالقـــة الزوجية دون الســـماح 
لغيـــر المتخصصيـــن بالتدخل فـــي حلها، 
واالبتعاد عن القرارات الفردية، والتعرف 
على احتياجـــات الطرف اآلخـــر وكيفية 
تحقيقهـــا بمـــا يحافـــظ علـــى االســـتقرار 

ويحقق السعادة للزوجين.
ضمـــان  أهميـــة  علـــى  الدليـــل  وشـــدد 
الصفـــة القانونيـــة الســـليمة للـــزواج مـــن 
خـــالل العديد مـــن اإلجراءات مـــن بينها 
التأكـــد من وجود اســـم المـــأذون بقوائم 

المأذونيـــن الشـــرعيين المدرجين بقوائم 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة 
واألوقـــاف، وتدويـــن القيمـــة الحقيقيـــة 
للمهـــر فـــي وثيقـــة الـــزواج لتجنـــب أيـــة 
إشكاالت قانونية مستقبالً، وتوثيق عقد 
الزواج في المحكمة الشرعية مع ضرورة 

عقـــد  مـــن  بنســـخة  الطرفيـــن  احتفـــاظ 
الـــزواج األصلي والموثق، وفي الســـياق 
أوضـــح الدليل أهمية االلتـــزام بالحقوق 
والواجبات المترتبة على الطرفين كحق 
ن  السكن والنفقة وحسن المعاملة، كما بيَّ
الدليل أهمية تعرف كل طرف على أسرة 
الطـــرف اآلخـــر واحتـــرام خصوصياتـــه 
لمـــا له مـــن أثر إيجابـــي على االســـتقرار 

النفسي واألسري في المستقبل.
وأكد الدليل أهميـــة التوفيق بين الحياة 
الزوجيـــة والعمـــل من خـــالل إعطاء كل 
جانـــب حقه دون إهمـــال اآلخر، وتجنب 
للمنـــزل  العمـــل  وهمـــوم  أعبـــاء  حمـــل 
مثمـــرا  العطـــاء  يكـــون  وأن  والعكـــس، 
فـــي كل مـــن المنـــزل والعمـــل ليكون في 
الوقـــت ذاتـــه داعمـــا ومحفـــزا للنجـــاح، 
ولحياة أسرية مستقرة. كما شدد الدليل 
علـــى أهميـــة االدخار؛ من أجل مســـتقبل 

الزوجين وأبنائهم.
عامـــة  معلومـــات  الدليـــل  تضمـــن  كمـــا 
الـــزواج،  قبـــل  الطبـــي  الفحـــص  عـــن 
لـــدى  توفرهـــا  الواجـــب  والمســـتندات 
الطرفيـــن عنـــد عقـــد الـــزواج، وتحـــدث 
كأحـــد  الزوجـــي  الســـكن  عـــن  الدليـــل 
األمـــور األساســـية في الحيـــاة الزوجية، 
ومعايير االســـتفادة مـــن برنامج “مزايا”، 
واســـتعرض الخدمـــات االجتماعية التي 
بشـــؤون  المعنيـــة  المؤسســـات  تقدمهـــا 
األســـرة فـــي مملكـــة البحريـــن، إضافـــة 
إلـــى خدمـــات الدعـــم الحكومي لألســـرة 
البحرينية، ومراكز اإلرشـــاد األســـري في 
المختصـــة  والجهـــات  البحريـــن  مملكـــة 
بتقديـــم هذه الخدمـــة. ويمكن الحصول 
علـــى نســـخة إلكترونية من هـــذا الدليل 
عبر الموقـــع اإللكتروني للمجلس األعلى 

.scw.bh :للمرأة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

الديوان الملكي: 
رئيس قبرص يصل 

إلى البالد اليوم
أعلن الديوان الملكي أن رئيس جمهورية 
قبرص الصديقة نيكوس اناستاسيادس 
ــبــاد الــيــوم )األحــــد( في  سيصل إلـــى ال
خالها  يــجــري  البحرين،  لمملكة  ــارة  زيـ
مــبــاحــثــات مـــع عـــاهـــل الـــبـــاد صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
البلدين  بين  الثنائية  العاقات  تتناول 
المستجدات  إلى  باإلضافة  الصديقين، 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.
المناسبة  هــذه  الملكي  الــديــوان  واغتنم 
لــيــرحــب بضيف الــبــاد الــكــريــم والــوفــد 
اإلقــامــة في  لــه طيب  متمنيا  الــمــرافــق، 

مملكة البحرين.

محمد بن عبداهلل يشيد بتخصيص جائزة سمو الشيخ عيسى 
بن علي للكوادر البحرينية بالصفوف األمامية للعام الثاني

أشـــاد رئيس المجلس األعلى للصحـــة رئيس الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( 
الفريق طبيب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل خليفة، 
بتخصيص جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل 
خليفة للعمل التطوعي في نســـختها الحادية عشرة، 
وللعام الثاني، للكوادر البحرينية بالصفوف األمامية 
الموجـــودة فـــي مواجهة الفيـــروس، مؤكـــًدا أن ذلك 
يجســـد مدى تقدير المجتمع للعطاءات والتضحيات 
النبيلة التي تقدمها الكوادر الوطنية خالل الجائحة، 
والتي أسهمت في نجاح جهود مملكة البحرين على 
صعيـــد مواجهة هذا التحـــدي والتقليل من تداعياته 

على الجميع. 
وأضاف أن عطـــاءات الكـــوادر البحرينية بالصفوف 
األماميـــة تحظـــى بـــكل اإلشـــادة والتقديـــر مـــن لدن 
عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، ومختلف شرائح المجتمع البحريني؛ اعتزاًزا 
بحجـــم الجهـــود التـــي يبذلونهـــا فـــي هـــذه الظروف 
االســـتثنائية بما يحفـــظ صحة وســـالمة المواطنين 
والمقيميـــن. وثمـــن الدور الرائد الـــذي يقوم به وكيل 
الفخـــري  الرئيـــس  الـــوزراء  مجلـــس  شـــؤون  وزارة 
لجمعية الكلمة الطيبة سمو الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفة، في دعم مســـيرة العمل التطوعي في مملكة 
البحرين من خالل تبني سموه للعديد من المبادرات 
واالقتراحـــات التـــي تســـتهدف ترســـيخ ثقافة وقيم 
العمـــل التطوعي والتضامـــن االجتماعي كآلية مهمة 
فـــي تطـــور المجتمعـــات وتقدمها، مضيًفـــا أن جائزة 
ســـموه للعمل التطوعي استطاعت منذ انطالقتها أن 
تكون عامـــاَل حافًزا ومشـــجًعا لألفراد والمؤسســـات 
الرســـمية واألهليـــة علـــى التنافـــس اإليجابـــي فـــي 
خدمة المجتمع، وغرســـت حب التطوع في النفوس 
باعتبارها قيمة دينيـــة ومجتمعية أصيلة ومتجذرة 

في شعب البحرين.
وقـــال إن مملكـــة البحريـــن لديها إرث حضـــاري كبير 
فـــي العمـــل التطوعي ارتكـــز وما يزال على ســـواعد 
أبنائهـــا الكرام، والذين أثبتوا فـــي كل المواقف مدى 
تمســـكهم بالقيـــم اإلســـالمية والبحرينيـــة ورغبتهـــم 
الصادقـــة على المشـــاركة في بناء وطنهـــم، ضاربين 

بذلك أروع األمثلة في الوطنية واإلخالص والتفاني 
من أجل الوطن.

وأضـــاف أن ذلـــك تجســـد جلًيـــا فـــي تحـــدي جائحة 
فيـــروس كورونـــا من خـــالل حـــرص أبنـــاء البحرين 
علـــى دعـــم ومســـاندة الجهـــات الرســـمية والفريـــق 
الوطنـــي الطبـــي وااللتـــزام بتطبيق جميـــع القرارات 
واإلجراءات االحترازية للحد من انتشـــار الفيروس، 
وهـــو مـــا ســـاعد، وللـــه الحمد، فـــي الوصول بنســـب 

اإلصابة والوفيات إلى أدنى المستويات.
وأكـــد اســـتمرار الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا فـــي تأديـــة مهمتـــه النبيلـــة بذات 
التفانـــي والعزيمة واإلرادة القويـــة، مرتكزا في ذلك 
على توجيهـــات ودعم القيادة، وعلى مســـاندة أبناء 
شـــعب البحريـــن الوفـــي الذيـــن أظهـــروا خـــالل هذه 

الظروف االستثنائية وعًيا حضارًيا عالًيا.
ونـــوه الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة بأهمية 
الـــدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي والجمعيـــات األهليـــة، ومـــن بينهـــا جمعيـــة 
الكلمـــة الطيبة، في التنمية المجتمعية ونشـــر ثقافة 
العمـــل التطوعـــي وترســـيخه فـــي نفـــوس الشـــباب، 
إدراًكا منهـــا برســـالتها اإلنســـانية والنبيلـــة فـــي دعم 

تطور وتقدم المجتمع.
وأعـــرب الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة عـــن 
خالص تمنياته لجائزة ســـمو الشـــيخ عيسى بن علي 
آل خليفـــة للعمل التطوعـــي والقائميـــن عليها مزيًدا 
مـــن النجـــاح والتوفيق في الفتـــرة المقبلـــة بما يعزز 
من ترســـيخ ثقافة العمل التطوعي ليقوم بدوره في 

مساندة جهود المملكة على صعيد التنمية.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

الشيخ محمد بن عبداللهسمو الشيخ عيسى بن علي
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التعليم .. رقمي وتفاعلي
قــد يكــون اللقــاء الصحفــي مع جريدة البــالد “وجًها لوجــه” مقدمة البد منهــا ونحن نتجه 
نحــو العــودة الميمونــة للتعليــم وجًها لوجه، وقد يكــون التباعد االجتماعــي ونحن نعيش 
أيامنــا الخضــراء ضمــن مســاحة مســئولة مــن الحريــة رغــم أن الجائحــة مازالــت مهيمنــة 
علــى تعاطي المؤسســات مــع الحالة المترددة ونحن على ُبعد أرقــام هزيلة حول إصابات 

كورونا، وحول ضحاياها في كل مكان.
نصــف تباعــد، ونصــف وجــه لوجــه، ربمــا يكــون حــاًل مؤقًتــا لمــا يمكــن أن نطلــق عليــه 
بالتباعــد التفاعلي، كيف ســنكون متفاعلين ونحن نعيــش التباعد االجتماعي بكل صفاته 
ومواصفاتــه وجرائــره؟ الســؤال وجيه وكان محور لقــاء صحيفة البالد الغراء ومن خالل 
الصحفــي القديــر ســعيد محمد حــول التعليم التباعــدي التفاعلي، كيفيــة تحقيق المعادلة 
الصعبة؟ وعلى أي مســتوى يمكن أن ننتظر المردود والنتائج ونحن نعيش المرحلة على 

طريقة “النص نص”، أو مسك العصا من المنتصف؟
ســؤال البــالد كان وجيًهــا، وفــي وقتــه، واإلجابــات مثلمــا قرأناهــا قبــل أيــام كانــت تصب 
باتجاه مصلحة الكيان، النشاط األكاديمي في ظل وبعد وقبل الجائحة، التعليم الجامعي 

البحريني وتحدياته، مستقبله وحاضره وأمنياته.
كل ذلــك كان علــى مائــدة البحــث مــع “البــالد”، وكل ذلــك كان يعاني العديد مــن المعاصي 
التــي ارتكبتهــا المنظومــة فــي المهــد، ومازالــت تجني خســائرها حتى اللحظــة، رغم ذلك 
نحــن نعيــش أياًمــا جديــدة، فرًصــا كبيرة أتاحتهــا لنا الجائحــة، امتحان صعــب، لكنه أفرز 

نتائج إيجابية مذهلة.
ونحمــد هللا ونشــكر فضلــه أننــا اجتزنا االمتحان بنجــاح منقطع النظيــر، منظومة األعمال 
برمتها خرجت من النفق المظلم أكثر إبصاًرا من ذي قبل، تجاوزت االنكســار وباتت أكثر 
قــوة نظــًرا المتالكنــا نواصــي التقنيــة، الحترافنا التعامل مــع آليات التكنولوجيــا الحديثة 
“أون اليــن” و”تيمــز” وغيرهمــا، وألن التعليــم عن ُبعد لم يكن تفاعلًيــا بطبيعته، لكن ابتكار 
وسائل تكنولوجية جديدة قد تؤهل القطاع بأن يكون لديه تلك اإلمكانية التي ُتقرب وال 
ُتبعــد، ُتخاطــب فــي الصميم، تتحدث عن ُبعد، تتعامل بحميمية وهي في األســاس تفتقر 

إلمكانية التعامل وجًها لوجه.
قــد تكــون سياســة “النــص نــص” حــاًل مفصلًيا خــالل تلــك المرحلــة الخضراء، وقــد تكون 
التقنية الملزمة حاًل علمًيا وعملًيا لتقريب المســافات بين الطالب واألســتاذ، بين الجامعة 
وأعضائهــا األكاديمييــن واإلداريين، وقد يكون للجديد التكنولوجي رأي آخر حتى ندرس 
علوًمــا تتفاعــل فيهــا المنظومــة مــع بعضهــا البعــض، وتتقــارب فيهــا األجســاد واألرواح 
واألفــكار أكثــر فأكثــر، وقد يصبح للنظام المتفق عليه بين أقســام ذات العالقة كلمة الســر 
أو فعل السحر؛ حتى يتسنى لنا اجتياز المحنة بأقل خسائر ممكنة، بل بتحويل الخسائر 

إلى مكاسب بالجملة.
التعليم التفاعلي رغم الجائحة، أطلقته ندوة البالد، وفكرت فيه المنظومة، بل واستعدت 
لــه ونحــن علــى أبــواب عام دراســي جديد، وعلــى أعتاب مرحلــة تمكنت فيهــا الدولة من 
توفيــر ضمانــات الترقــي واالحتــراز الصحــي مــن خــالل اللجنة التنســيقية وفريــق العمل 
الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، 
وذلــك بعــد النجاح منقطع النظير الذي حققته بروتوكــوالت اللجنة، وتعليماتها، باإلضافة 
إلــى ذلــك التعــاون الباهــر من مختلــف فئــات المواطنين، والمؤسســات التي تعمــل وُتدير 

وتتعاطى باحترافية مع مختلف األنشطة االقتصادية، والتعليمية والخدمية وغيرها.
إن مملكــة البحريــن نجحت في تســطيح اإلصابات بفيروس كورونــا تماًما مثلما اجتازت 
أعقــد المراحــل وأكثرها صعوبة عندمــا تجاوزت اإلصابات الثالثة آالف إصابة قبل بضعة 
أشــهر، ولحســن الطالــع أن تكاتــف الحكومــة مــع النــاس، وتعــاون المؤسســات مــع األفراد 
مواطنيــن ومقيميــن وزائريــن عابريــن، كان لــه أكبــر األثــر في وصــول ســفينة الوطن إلى 
بــر األمــان بأمان واســتقرار ومنعة ووعي كامل بأهمية اجتيــاز المرحلة واقتناص الفرص 
وتحويــل التحــدي إلــى نشــاط، والتباعــد إلــى تفاعــل، و”النــص نــص” إلــى اكتمــال ناجــح 

ألصعب تجربة.

عطاءات الكوادر الوطنية تحظى بكل التقدير من د. عبد اهلل الحواج
جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

سمو الشيخ عيسى بن علي يقوم بدور رائد في 
دعم مسيرة العمل التطوعي في مملكة البحرين

تعيين البنفالح عضًوا بمجلس إدارة “المجلس الدولي للمطارات”
ــل الجـــوي ــاع النقـ ــة بقطـ ــة العاملـ ــادات البحرينّيـ ــاءة القيـ ــة فـــي كفـ ــة دوليـ ــر المواصـــات: ثقـ وزيـ

كأول بحرينـــي يتبـــوأ هذيـــن المنصبيـــن 
التنفيـــذي  الرئيـــس  عيـــن  المرموقيـــن، 
لشـــركة مطـــار البحريـــن محمـــد البنفالح 
عضًوا في مجلس إدارة المجلس الدولي 
الدوليـــة  التدقيـــق  ولجنـــة  للمطـــارات 
التابعـــة لـــه، والـــذي مـــن المقـــرر أن تمتد 

فترة عضويته إلى 3 سنوات.
وتأتـــي التعيينـــات إلـــى جانـــب منصـــب 
إدارة  مجلـــس  فـــي  كعضـــو  البنفـــالح 
آســـيا  لمنطقـــة  اإلقليمـــي  المجلـــس 
والمحيط الهـــادئ التابع للمجلس الدولي 

للمطارات.
وبهذه المناســـبة، أشـــار وزير المواصالت 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  واالتصـــاالت 
شـــركة مطـــار البحريـــن كمال أحمـــد إلى 
أن التعيينـــات تؤكـــد الثقـــة الدوليـــة في 
كفـــاءة القيـــادات البحرينيـــة العاملة في 
قطاع النقل الجوي، مشـــيًرا إلى أن تولي 
عضو بارز من شركة مطار البحرين لهذه 
المناصـــب الحيوية في مثـــل هذه الهيئة 
الرائـــدة يســـاهم فـــي تســـليط  العالميـــة 

الضوء على التطـــور الهائل الذي أحرزته 
مملكة البحرين في صناعة الطيران.

ولفـــت وزير المواصالت واالتصاالت إلى 
أن خطة نقل العمليات التشـــغيلية لمطار 
البحريـــن الدولي إلـــى مبنى المســـافرين 
الجديد قـــد تم وضعها وتنفيذها بمنتهى 
الكفاءة والسالســـة بقيـــادة فريق ضخم 
معظمه من البحرينيين وبدعم مئات من 
السواعد البحرينية الشابة، وهو ما يؤكد 
القدرات االستثنائية للمواهب البحرينية 
الفـــذة، مشـــيًرا إلـــى أن الخبـــرات القيمة 

التي سيكتســـبها البنفالح من خالل هذه 
المناصب الجديدة ستساهم في االرتقاء 
بمعايير مطـــار البحرين الدولي إلى آفاق 

أعلى.
وأشـــاد الوزير بالخطـــوات الفاعلـــة التي 
اتخذتهـــا شـــركة مطـــار البحريـــن لتنمية 
قـــدرات البحرينييـــن وصقـــل مهاراتهـــم 
وإعدادهـــم لتولـــي مناصـــب قياديـــة في 
قطـــاع النقل الجـــوي، وهو ما يأتي ضمن 
أهم أهـــداف برنامج تحديث المطار، كما 
يتفق مـــع برنامج عمـــل الحكومة ورؤية 

البحرين االقتصادية 2030.
للمطـــارات  الدولـــي  المجلـــس  أن  يذكـــر 
يشـــكل الجهـــة الممثلـــة لمطـــارات العالم 
فـــي  المشـــتركة، ويســـاهم  واهتماماتهـــا 
تعزيـــز التميز المهني في إدارة المطارات 
وتشـــغيلها، ويعمـــل عـــن كثـــب مـــع أبـــرز 
منظمـــات قطـــاع الطيـــران مثـــل منظمـــة 
)اإليـــكاو(،  الدولـــي  المدنـــي  الطيـــران 
واالتحـــاد الدولـــي للنقـــل الجـــوي )إياتا(؛ 
مـــن أجـــل تطويـــر المعايير والسياســـات 

والممارسات الموصى بها.
ويتألـــف مجلـــس إدارة المجلـــس الدولي 
للمطارات من 28 عضًوا، يتم ترشـــيحهم 
اإلقليميـــة  اإلدارة  مجالـــس  بواســـطة 
التابعـــة، باإلضافـــة إلـــى رئيـــس مجلـــس 
اإلدارة الســـابق مباشـــرًة. ويتم احتساب 
عـــدد الممثليـــن اإلقليميين فـــي المجلس 
اســـتناًدا إلى حصة كل منطقة من حركة 
السفر والشحن. كما يمكن تعيين أعضاء 
مجلـــس اإلدارة لفترتـــي خدمة تصل كل 

منهما إلى 3 سنوات.

المنامة - بنا

محمد البنفالح كمال أحمد



قـــال إداريون ومعلمون بمدارس حكومية 
إنـــه بعد 3 أيام من عـــودة الطلبة اتضحت 
أهميـــة القرار الذي اتخذتـــه وزارة التربية 
والتعليـــم بتحويـــل الفصـــول االفتراضية 
مـــن المركزية إلى التنفيذ الداخلي المنظم 
بكل مدرســـة، حيث أصبح كل فصل بعدد 
طلبـــة أقل، بمـــا عزز من مســـتوى التفاعل 
مـــع المعلمين، وزاد من إمكان االستفســـار 

عن تفاصيل الدروس.
وأكـــدت مديـــر مســـاعد مدرســـة خديجـــة 
أن  المهيـــزع  هنـــادي  للبنـــات  اإلعداديـــة 

أهـــم  مـــن  تعتبـــر  االفتراضيـــة  الفصـــول 
وسائل التعلم عن بعد، ومن الجيد أن يتم 
تطوير آلية استخدامها؛ لتعزيز االستفادة 
منهـــا، وهـــذا ما لمســـناه في األيـــام القليلة 
الماضيـــة ونتوقـــع مزيدا مـــن اإليجابيات 

في الفترة المقبلة.
مـــن جانبهـــا، قالت نورة بوراشـــد منســـقة 
لجنـــة الســـامة والصحـــة المدرســـية فـــي 
مدرســـة خديجة اإلعداديـــة للبنات: “قمنا 
بتجهيز المدرســـة وغرفـــة خاصة بالحجر 
إلـــى جانـــب غرفتيـــن للفحـــص للمعلمـــات 
فـــي  معلمـــات   5 فقـــط  تكـــون  أن  علـــى 

غرفـــة االنتظار والفحـــص؛ منعا لازدحام، 
وحرصنا على اســـتقبال الطالبـــات بالفرح 
خصوصا طالبـــات الصف األول اإلعدادي، 

حيث عملنا برنامج تهيئة متكاما لهن.
لمدرســـة  المســـاعد  المديـــر  قـــال  بـــدوره، 
المحـــرق الثانويـــة للبنيـــن أحمد موســـى: 
“تميـــزت وزارة التربيـــة والتعليـــم بتوفير 
خيارات تعليـــم متنوعة ومناســـبة لجميع 
الطلبـــة، ومنها الفصـــول االفتراضية التي 
تتســـم بالتفاعليـــة والمباشـــرة، وبتقليص 
عدد الطلبة في كل فصل ستزداد المنافع”.
العـــودة  أجـــل  “مـــن  موســـى:  وأضـــاف 

كإدارة  حرصنـــا  للطـــاب،  المدرســـية 
مدرســـية على تســـهيل كل الطرق للطاب 
مـــن خال تهيئة الطاب ســـواء بالحضور 
أو حصـــص األونايـــن، إلى جانـــب التأكد 
مـــن قيـــام اإلرشـــاد األكاديمـــي بالمجاوبة 
علـــى تســـاؤالت الطاب خصوصـــا الصف 

األول الثانـــوي وتقديم الدعم والمســـاندة 
لهم”.

بمدرســـة  رياضيـــات  أول  معلـــم  وقـــال 
المحـــرق الثانويـــة للبنيـــن عبـــدهللا جعفر: 
التعليميـــة  المـــادة  “قمنـــا مبكـــرا بتجهيـــز 
للطاب ســـواء للحضـــور الفعلي أو طاب 

األونايـــن، وحرصنا علـــى أن تكون المادة 
للطالـــب  وتفاعليـــة  شـــائقة  التعليميـــة 
وتحتـــوي علـــى األنشـــطة خصوصـــا فـــي 
األيام الدراســـية األولى، إلى جانب القيام 
ببـــث تجريبي لمادة األونايـــن؛ للتأكد من 

سامة البث، وخلوه من أي عطل”.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الفصول االفتراضية أصبحت داخلية بعدد أقل وتفاعل أكثر
معلمون: نتوقع مزيًدا من اإليجابيات في الفترة المقبلة

جامعة الخليج العربي تحقق هدف نشر 200 بحث علمي محكم
العوهلي: اعتماد استراتيجية تدعم مسيرة االبتكار وتطوير نوعية التعليم والحصول على االعتمادات الدولية

أكـــد رئيس جامعـــة الخليـــج العربي خالد 
العوهلـــي أن أعضـــاء الهيئـــة األكاديميـــة 
وكليـــة  الطبيـــة  والعلـــوم  الطـــب  بكليـــة 
الدراســـات العليا حققوا هدفا استراتيجيا 
بنشـــر أكثر مـــن 200 بحث علمـــي محكم، 
في الوقت الذي اســـتطاعت فيه الجامعة 
الحفاظ على تقدمها والبناء على سمعتها 
العلمية المشـــرفة في التصنيفات العالمية 
ألفضل الجامعات على المســـتوى المحلي 

والخليجي واإلقليمي والدولي.
وقال، في اجتماع مرئي عقد صباح أمس 
عـــن بعـــد مـــع أعضـــاء الهيئـــة األكاديميـــة 
ورؤســـاء األقســـام اإلداريـــة بالجامعة، إن 
بلـــوغ الهـــدف االســـتراتيجي يبـــدو مهمة 
صعبـــة، ونحتـــاج إلـــى الكثيـــر مـــن الجهد 

والمثابرة والعمل الدؤوب، ولكن األصعب 
منهـــا هو الحفـــاظ على موقع بلـــوغ القمة 
والحفـــاظ علـــى نوعيـــة التعليـــم المبتكر، 
والبناء على المكتســـبات المتحققة طوال 
أكثـــر من 40 عاما، مثمنا فـــي الوقت ذاته 
ثقـــة أصحـــاب الجالة قـــادة دول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، ووزراء 
التعليـــم العالـــي وأعضـــاء مجلـــس أمنـــاء 
الجامعـــة، مقـــدرا فـــي الوقـــت ذاتـــه دعم 
الامحـــدود  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة 
العامـــرة  مســـيرتها  طـــوال  للجامعـــة 

باإلنجازات.
ورحـــب رئيـــس الجامعـــة في مطلـــع العام 
األكاديمـــي 2021 /   2022 بعـــودة أعضـــاء 
الهيئـــة األكاديميـــة، وعـــودة الطلبـــة إلـــى 
مقاعـــد الدراســـة، متمنيـــا أن يكـــون العام 

الجديـــد مليئا بالعطـــاء والتميـــز المعهود، 
الســـيما بعد حصول الجامعة على المرتبة 
مســـتوى  علـــى  جامعـــة  كأفضـــل  األولـــى 

الجامعـــات في مملكة البحريـــن، والمرتبة 
الـ 11 على مســـتوى جامعات دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، والـ 15 على مســـتوى 

مثمنـــا  العربـــي،  العالـــم  فـــي  الجامعـــات 
كل الجهـــود التـــي بذلهـــا الجميـــع إلنجـــاح 
العـــام األكاديمي الماضي فـــي ظل األزمة 
الصحيـــة، وخاصـــا بالذكـــر جهـــود فريـــق 
الخدمـــات  وقســـم  للجائحـــة  التصـــدي 
وقســـم الصيانـــة، وقـــدم خالـــص تقديـــره 
لألكاديمييـــن واإلداريين الذين أنهوا فترة 

عملهم بالجامعة.
اســـتراتيجية  أن  العوهلـــي  وأوضـــح 
الجامعـــة المقبلـــة ما بين األعـــوام 2022 /   
2025 ســـتكون قصيـــرة المـــدى على مدى 
للتغيـــرات  لتســـتجيب  فقـــط؛  أعـــوام   3
المتســـارعة ومتطلبات التطوير واالبتكار، 
ولتركز في غضون الســـنوات المقبلة على 
مواصلة مســـيرة االبتـــكار وتطوير نوعية 
التعليم وفق المعايير العالمية، والحصول 

علـــى مزيـــد مـــن االعتمـــادات األكاديميـــة 
لمجمـــل البرامج والتخصصـــات بالكليات، 
ودعـــم ميزانيـــة األبحـــاث العلميـــة لقيـــام 
أعضـــاء الهيئـــة األكاديميـــة بإجـــراء مزيد 
مـــن األبحاث النوعية الهادفة في مختلف 

فروع العلم.
مـــن جانبهم، بارك نـــواب رئيـــس الجامعة 
وعمـــداء الكليـــات لعبدالرحمـــن العوهلـــي 
بمناســـبة تجديد الفترة الرئاســـية له حتى 
العـــام 2025، وحصولـــه على ثقـــة قيادات 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية، 
بـــأداء  االرتقـــاء  فـــي  لجهـــوده  تقديـــرا 
الجامعـــة، منذ تكليفه برئاســـتها منذ العام 
2008، لتكـــون بفضـــل جهـــوده المخلصـــة 
في مصاّف الجامعات المرموقة والعريقة 

على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

المنامة ـ جامعة الخليج العربي
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الصخير- جامعة البحرين

المنامة - وزارة الداخلية

أعلـــن مكتب تنســـيق وبيـــع الكتب 
البحريـــن  جامعـــة  فـــي  الدراســـية 
أن شـــراء الكتـــب ســـيبدأ إلكترونيا 
اعتبارا من اليوم )األحد(، ويســـتمر 

إلى يوم 31 أكتوبر 2021.
الشـــراء  إجـــراء  أن  إلـــى  وأشـــار 

الحكومـــة  بوابـــة  عبـــر  ســـيكون 
اإللكترونية bahrain.bh من خال 
صفحـــة خدمـــات جامعـــة البحرين 
فـــي البوابـــة، على أن يتـــم توصيل 
الكتـــب للطلبة عبـــر خدمة توصيل 

البريد.

تفعيـــاً لمبدأ الشـــراكة المجتمعية، 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  أطلقـــت 
بمناســـبة  المدنـــي حملـــة توعويـــة 
عودة الطلبة للمدارس بالتعاون مع 

وزارة التربية والتعليم.
وتم فـــي الحملـــة توزيـــع الكتيبات 
والمطويـــات التوعوية على الطلبة، 
حيث قدمت شرطة الدفاع المدني 
محاضـــرات للطلبـــة عـــن الســـامة 
الحـــوادث  مـــن  والوقايـــة  العامـــة 
والحريـــق ســـواء فـــي المدرســـة أو 
فـــي المنـــزل، إضافـــة إلـــى كيفيـــة 
اليدويـــة،  الطفايـــات  اســـتخدام 

الخاطئـــة  الســـلوكيات  وتصحيـــح 
التي يمارسها األطفال.

كما قدمت شـــرطة الدفـــاع المدني 
فـــي  للطلبـــة  وإرشـــادات  نصائـــح 
حال وقـــوع الحريق والتي تتطلب 
الخـــروج من الفصل بانتظام وعدم 
وعـــدم  الســـالم،  علـــى  التدافـــع 
الكهربائيـــة،  المصاعـــد  اســـتخدام 
والتوجـــه إلـــى نقطـــة التجمـــع مـــن 
خـــال مخـــارج الطـــوارئ، متمنيـــن 
للطلبـــة األمن والســـامة والتوفيق 

في العام الدراسي الجديد.

جامعة البحرين: بدء شراء الكتب الدراسية اليوم

الدفاع المدني يطلق حملة توعوية 
تزامًنا مع العودة إلى المدارس

الفصول االفتراضية

“األهلية” تختتم معرضها التعريفي في “السيتي سنتر”
الشيراوي تدعو الطلبة المتقدمين إلى إنهاء إجراءات تثبيت القبول وتسجيل المقررات

معرضهـــا  األهليـــة  الجامعـــة  اختتمـــت 
التعريفي في مجمع “السيتي سنتر” مساء 
أمس الســـبت، بعد أن شكل منصة حيوية 
تفاعـــل فيهـــا الفريـــق التعريفـــي بالجامعة 
مع العديد من األكاديميين وأرباب ســـوق 
العمـــل والنخب ووجـــوه المجتمـــع، فضا 
عن الطلبـــة وأولياء األمـــور، والذين أبدى 
عدد واسع منهم إعجابهم بالمكانة العلمية 
وتصدرهـــا  األهليـــة،  للجامعـــة  الرفيعـــة 
التفـــوق والجـــودة  العديـــد مـــن منصـــات 

البحرينية والخارجية.
األهليـــة  الجامعـــة  أبـــواب  تـــزال  ومـــا 
االلتحـــاق  طلبـــات  الســـتقبال  مفتوحـــة 
ببرامجها األكاديمية بدرجة البكالوريوس 
للطلبـــة  والدكتـــوراه  والماجســـتير 
الفصـــل  فـــي  والمحوليـــن  المســـتجدين 
الدراسي األول من العام الدراسي الجديد 
للوائـــح األكاديميـــة  2021 / 2022 طبقـــا 

لألمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
الجامعـــة  رئيـــس  مســـاعدة  وأوضحـــت 
لشـــؤون اإلعـــام والتســـويق والعاقـــات 
العامة ثائرة الشـــيراوي أن الجامعة تمنح 
األولويـــة فـــي توزيـــع المقاعـــد الدراســـية 
لألسبقية في تثبيت القبول، داعية جميع 
االلتحـــاق  بطلبـــات  المتقدميـــن  الطلبـــة 
بالجامعـــة إلى المســـارعة إلنهاء إجراءات 

تثبيت القبول وتســـجيل المواد الدراسية 
المطلوبـــة للفصل الدراســـي األول لضمان 

مقاعدهم الدراسية.
ونوهت الشيراوي إلى أن الجامعة األهلية 
تحظـــى باالعتماد المؤسســـي من مجلس 
التعليـــم العالـــي، وتتصـــدر قوائـــم الجودة 
فـــي األداء المؤسســـي واألكاديمـــي، وهي 
مـــن أولـــى الجامعـــات التـــي أدرجـــت في 

اإلطار الوطني للمؤهات.
وأكـــدت أن البـــاب مفتـــوح لجميـــع الطلبة 
الذيـــن  والمهتميـــن  األمـــور  وأوليـــاء 
معـــرض  لحضـــور  الوقـــت  يســـعفهم  لـــم 
الجامعـــة في )الســـيتي ســـنتر( لزيارة مقر 
وااللتقـــاء  التأمينـــات  بمجمـــع  الجامعـــة 
المباشـــر مع المختصين فـــي إدارة القبول 
والتســـجيل لإلجابة عن جميع تساؤالتهم 
واستفســـاراتهم، كمـــا أن الخدمات متاحة 
عبر خدمة االتصال المباشر والواتس اب.
يذكـــر أن الجامعة االهلية وضمن سياســـة 
المسؤولية االجتماعية تقدم منحا جزئية 
تصـــل إلـــى 50 % من الرســـوم الدراســـية 
لبرامـــج البكالوريـــوس للطلبـــة المتفوقين 
والمتميزين، والعديد من شرائح المجتمع 
كالطلبة األيتام وأصحاب الهمم والعاملين 
في الصفوف االماميـــة لمواجهة الجائحة 

وأبنائهم.

المنامة - الجامعة األهلية

جانب من االجتماع

“الصحفيين” تشكل “الشبابية” وتنشر أعمال الطلبة على قناة “يوتيوب” الجمعية
المقبلة بــالــفــتــرة  الــتــدريــبــيــة  ــج  ــرام ــب وال ــدورات  ــ الـ ــن  م حـــزم  ــاق  إطـ

أعلنـــت جمعيـــة الصحفييـــن البحرينية عن تشـــكيل 
اللجنة الشبابية برئاسة عضو مجلس اإلدارة محمد 
بحـــر، وتضم في عضويتها كا مـــن خلود فامرزي، 
جاســـم محمـــد، علـــي النشـــابة، عليـــاء مبـــارك، منى 

الذوادي، حنان أسامة، طيبة الشيخ.
وقـــال رئيس اللجنة الشـــبابية محمد بحر إن اللجنة 
تعنـــى بتقديم شـــتى أنواع الدعـــم للطلبة وخريجي 
مختلـــف  مـــع  اللجنـــة  عاقـــات  وتوثيـــق  اإلعـــام، 
الجهـــات الشـــبابية في المجتمـــع، وتعزيـــز الحضور 

اإلعامي الشبابي.
وأشـــار محمـــد بحـــر إلـــى أن الجمعية وفـــي مبادرة 
دعم تشـــجيعية للطلبة، كلفت اللجنة الشـــبابية نشر 
أعمالهـــم اإلعاميـــة في قنـــاة الجمعيـــة على منصة 
“يوتيـــوب”، لتصبـــح قنـــاة الجمعيـــة مرجعـــا رئيســـا 

إلبداعات وأنشطة الطلبة.
وأكـــد رئيـــس اللجنـــة الشـــبابية أن اللجنـــة ترحـــب 

باألفكار الشبابية التي تساهم في تطوير عملها، كما 
أن بـــاب االنضمام مفتوحا لجميع الشـــباب من طلبة 

وخريجي اإلعام.
وقال رئيس لجنة التدريب المهني يحيى العمري إن 

اللجنة تســـتعد إلطاق حزم مـــن الدورات والبرامج 
التدريبيـــة فـــي الفتـــرة المقبلـــة، والتـــي تهـــدف إلى 
تنميـــة وصقل مهارات الطاب والطالبات وخريجي 

تخصص اإلعام.
مـــن  بالعديـــد  الوطنيـــة  تزخـــر جامعتنـــا  وأضـــاف: 
المواهب والطاقات اإلعامية، والتي نتطلع لدعمها 
باســـتمرارية انعقـــاد دورات وبرامـــج تدريبيـــة لهـــا؛ 

لتأهيلها لانخراط في مجال العمل الصحافي.
وكان رئيـــس جمعية الصحفيين البحرينية عيســـى 
الشـــايجي قد أكـــد أهمية تشـــكيل وتفعيـــل اللجنة، 
وضـــرورة تزويد الشـــباب بالمهـــارات اإلعامية في 
العصـــر الحالـــي، مشـــيًرا إلـــى أن اإلعـــام الشـــبابي 
يلعب دورا مميزا في تســـليط الضـــوء على القضايا 
والمواضيـــع التي تهـــم هذه الفئة، فضـــًا عن أهمية 
تدريـــب وتهيئـــة صف ثـــاٍن مـــن الكـــوادر اإلعامية 

المؤهلة.

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية



قالت أستاذة الصحة النفسية بكلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين صديقة علي عباس غلوم إن الكثير 
من الدراســات العلمية أكدت ضرورة معرفة اآلثار الســلبية الناجمة عن التعرض للضغوطات النفســية، والتي طالت 
العديد من الناس في جميع أنحاء العالم أثناء جائحة )كوفيد 19(، وتأثيراتها السلبية على الصحة النفسية التي قد 

تدوم لوقت أطول من أية تأثيرات صحية أخرى.

وأشـــارت لــــ “البـــاد” إلى أن ذلـــك يؤكد 
أن الحاجـــة للرعايـــة النفســـية ســـتزداد 
بعـــد  وحتـــى  طويـــل  لوقـــت  وتســـتمر 

انحسار الجائحة.
وقالت إن من أكثر المشـــكات التي قد 
تحدث نتيجة لتفشـــي فيروس كورونا 
هي األرق وتقّطع ساعات النوم، وزيادة 
أو فقدان الشهية، وارتفاع نسب العنف 

األسري، وزيادة عدد حاالت الطاق.
أن  يمكـــن  اآلثـــار  هـــذه  أن  وأوضحـــت 
تتحـــول إلـــى أعـــراض مرضية نفســـية، 
مثل اضطراب القلـــق العام، واضطراب 
الوسواس القهري، واضطراب االكتئاب 
الرئيســـي، واضطـــراب ما بعـــد الصدمة 
وهـــي  الكـــوخ”،  و”متازمـــة  النفســـية، 
اضطـــراب نفســـي ينتـــج فـــي األســـاس 
عـــن العزلـــة االجتماعية لفتـــرة طويلة، 
فـــي  صعوبـــة  بـــه  المصـــاب  ويواجـــه 
االنخـــراط بمحيطه ومجتمعـــه بصورة 

طبيعية فيما بعد.
المرضيـــة  األعـــراض  أن  إلـــى  ولفتـــت 
اإلدمـــان  أيضـــا  تشـــمل  قـــد  النفســـية 

اإلنترنـــت  علـــى  كاإلدمـــان  الســـلوكي 
ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي وخطر 
اإلدمـــان علـــى تعاطي المـــواد المخدرة 

والمسكرة وزيادة حاالت االنتحار.

عدم اليقين

أشـــهر  لمـــدى  علـــي:  صديقـــة  وقالـــت 
الجميـــع  أضحـــى  ومتواصلـــة  عديـــدة 
يعيـــش في قلق مع كل ما يســـتجد من 
أخبـــار ومعلومـــات عن جائحـــة كورونا 
وأصبحنـــا نعيـــش فتـــرة زمنيـــة الزمها 
الكثيـــر من الخـــوف والذعر ســـواء من 

المرض أو من الموت.
وذكـــرت أن تجربـــة الشـــعور بهـــذا الكم 
مـــن عدم اليقين والشـــك مـــن المجهول 
هـــو جديد فـــي تاريـــخ البشـــرية؛ لكون 
هـــذه الجائحة ظهرت فـــي الوقت الذي 
أصبـــح فيـــه انتشـــار الخبـــر أســـرع من 
أي شـــيء آخـــر، وتنوع مصـــادر األخبار 
واختاف مصداقيتهـــا كانت لها تبعات 
عديـــدة على الصحـــة النفســـية لألفراد 

والمجتمعات. 
وذكـــرت أن المجلـــس التنفيذي لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة في الـــدورة 148 في 
ينايـــر 2021 أكد أن جميـــع المجتمعات 
خدمـــات  إلـــى  ســـتحتاج  المتضــــررة 
صحيـــة نفســـية جيـــدة لدعـــم تعافـــي 
)كوفيـــد  جائحـــة  آثـــار  مـــن  المجتمـــع 
19(. وأكـــدت أهمية االهتمـــام بالصحة 
النفســـية لما لهـــا من تأثير مباشـــر على 
الجهـــاز المناعـــي لإلنســـان إلـــى جانـــب 
تأثيـــره الكبيـــر علـــى الحالـــة النفســـية، 
وتعريض الجسم لنوبات التوتر والقلق 
يزيـــد األمور ســـوءًا وتضاعـــف خطورة 
فيروس كورونا حال وقوع اإلصابة به. 
وأوضحـــت، أنـــه بنـــاء علـــى ذلـــك، فإن 
من المهم الحفاظ على الحالة النفســـية 
وذلـــك  الجائحـــة  انقضـــاء  بعـــد  حتـــى 
باتباعنا بعض االســـتراتيجيات وســـبل 
التكيـــف التـــي ســـتخفف مـــن تأثيراتها 

السلبية علينا.
وذكـــرت أن الخطـــوة األولـــى تبـــدأ بأن 
تتحـــدث عـــن القلـــق من مـــرض كورونا 

والتعبير عن مشاعرك لمن هم مؤهلون 
لذلك، حيث إن كبت المشـــاعر يعد أحد 
المسببات الرئيسة لاضطراب النفسي.

وأكـــدت أهميـــة التواصل مـــع طبيب أو 
أخصائـــي نفســـي مختـــص عنـــد تفاقم 
حدة األعراض لتقديم الدعم والمساندة 
المطلوبـــة، وتجنب التعـــرض للتأثيرات 
طويلة األمد ومنع أية مضاعفات تنجم 

عن ذلك.
وحضـــت علـــى البحث عـــن مجموعات 
فـــي  واألمـــان  الثقـــة  ودوائـــر  الدعـــم 
والذيـــن  بـــك  المحيطيـــن  األشـــخاص 
فـــي  والراحـــة  االطمئنـــان  ينشـــرون 

األشـــخاص  عـــن  واالبتعـــاد  النفـــس، 
الســـلبيين والذيـــن يســـاعدون فـــي بث 

الرعب والشك في النفوس.
ونصحت بممارســـة أي نشاط أو هواية 
أو رياضـــة مفضلة للحفـــاظ على الدافع 
الحيـــاة  اســـتمرار  علـــى  يســـاعد  الـــذي 

وإعطاء حياتك معنى.
وأشـــارت إلـــى أن ممارســـة النشـــاطات 
الدينية والروحانية - كل حسب إيمانه 
روح  بـــث  فـــي  تســـهم   - ومعتقداتـــه 

الطمأنينة والسكينة لديك.
جلســـات  ممارســـة  دور  وأكـــدت 
والتـــي  التأمـــل  وتماريـــن  االســـترخاء 
يمكن أن تســـيطر على القلق من مرض 
كورونا، وتحسن الحالة النفسية عموما 

وحتى بعد زوال الجائحة.
وختاما لفتت أســـتاذة الصحة النفسية 
والرياضيـــة  الصحيـــة  العلـــوم  بكليـــة 
بجامعـــة البحرين إلى ضـــرورة اإليمان 
واالعتقـــاد بـــأن الجائحـــة البـــد لهـــا أن 
تـــزول بإذن هللا، والبد أن نعي أن عودة 
الحياة لســـابق عهدها تحتاج منا الصبر 
واالستعداد لها بشكل تدريجي وتهيئة 
حياتنا المقبلة بالطريقة المناسبة حتى 

تؤول لبدايات جديدة.

صديقة علي

ازدياد الشعور 
بعدم اليقين 

والشك من 
المجهول بشكل 

غير مسبوق

ممارسة أي 
نشاط أو هواية 
أو رياضة تقوي 
دافع االستمرار 

بالحياة

ممارسة 
النشاطات 

الدينية 
والروحانية 

تسهم في بث 
روح الطمأنينة
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إدارة االتحـــاد  قـــدم عضـــو مجلـــس 
محمـــد  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
الحمادي، شـــكره إلـــى رئيس مجلس 
إدارة االتحاد الشـــيخ علي بن خليفة 
آل خليفة، وذلك بعد انعقاد الجمعية 
العمومية لالتحـــاد وإجراء انتخابات 
مجلـــس اإلدارة للدورة الممتدة حتى 

العام 2025.
االنتخابـــات  فـــي  الحمـــادي  وفـــاز 
بعضويـــة االتحـــاد بعـــد حصوله على 
13 صوًتا، لينضم إلى مجلس اإلدارة 

لدورة ثانية على التوالي.
وأعـــرب الحمادي عن شـــكره للجهود 
التـــي يبذلهـــا رئيـــس االتحاد الشـــيخ 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة، مشـــيًدا 
أيًضـــا بـــدور نائبـــي رئيـــس االتحـــاد 
الســـابقين الشـــيخ خالد بن سلمان آل 

خليفة وعلـــي البوعينين، إضافة إلى 
عمل األمين العـــام لالتحاد البحريني 
لكـــرة القدم إبراهيم البوعينين، مبيًنا 
االنتخابيـــة  الـــدورة  فـــي  العمـــل  أن 
الماضيـــة كان كبيًرا وتكلـــل بتحقيق 
القـــدم  لكـــرة  مختلفـــة  نجاحـــات 
البحرينيـــة علـــى صعيـــد المنتخبـــات 

الوطنيـــة أو العملين الفنـــي واإلداري 
باالتحاد.

ودخـــل الحمـــادي ســـباق االنتخابات 
هذا العام مرشـــًحا عن النادي األهلي، 
وفـــي هـــذا اإلطـــار، شـــكر الحمـــادي 
كانـــو  خالـــد  األهلـــي  النـــادي  رئيـــس 
النـــادي  إدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 
وجميع منتســـبيه على الدعم المقدم 
لـــه وثقتهـــم، شـــاكًرا أيًضا علـــي كانو 
ويوســـف الســـبيعي وقدامـــى العبي 
األعضـــاء  واألنديـــة  الوحـــدة،  نـــادي 
القـــدم.  لكـــرة  البحرينـــي  باالتحـــاد 
وتمنى الحمادي فـــي ختام تصريحه 
أن يكـــون عنـــد حســـن الظـــن بخدمة 
كـــرة القـــدم البحرينيـــة وقيادتها من 
خالل مجلـــس اإلدارة إلـــى مزيد من 

النجاحات والمكتسبات.

محمد الحمادي

بعد فوزه بعضوية مجلس اإلدارة لدورة ثانية على التوالي
الحمادي يشكر رئيس اتحاد “الكرة” ويشيد بجهوده

تقـــام فـــي العاصمـــة األردنيـــة )عّمـــان( قرعـــة 
بطولتي اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 
عاًما )األولمبي(، وقرعة بطولة الناشئين اليوم 

األحد 12 سبتمبر الجاري.
غـــرب  اتحـــاد  مقـــر  فـــي  القرعـــة  وستســـحب 
آســـيا لكـــرة القـــدم، فيمـــا لـــن تشـــهد حضـــور 
ممثلـــي المنتخبـــات، وســـتبث عبـــر المنظومـــة 

اإللكترونية.
ومـــن المقـــرر أن تقـــام البطولتـــان فـــي ضيافة 

االتحـــاد الســـعودي لكـــرة القـــدم، إذ تلعـــب بطولـــة األولمبي في 
الفتـــرة 4 وحتـــى 12 أكتوبـــر المقبـــل، فيما بطولة الناشـــئين من 
14 وحتـــى 24 أكتوبـــر أيًضـــا. ويشـــارك في البطولتيـــن منتخبنا 

األولمبي ومنتخبنا للناشئين.
ويشارك في بطولة األولمبي منتخبات: السعودية )المستضيف(، 
فلسطين، األردن، لبنان، سوريا، البحرين، اإلمارات، ُعمان، اليمن، 

العراق والكويت.
وبحســـب نظـــام القرعة، ســـتوزع المنتخبات علـــى ٣ مجموعات 

بحيث تضـــم مجموعتـــان ٤ منتخبات في كل 
منها، فيما الثالثة تتكون من 3 منتخبات.

وســـيتم اعتماد نظام القرعـــة الموجهة بحيث 
يتـــم وضع الفـــرق التي وقعت فـــي المجموعة 
نفســـها في التصفيات المؤهلـــة لنهائيات كأس 
آســـيا تحـــت ٢٣ عاًما المقررة في أوزبكســـتان 
2022، بمجموعـــات مختلفـــة في الـــدور األول 

من بطولة اتحاد غرب آسيا.
أمـــا بطولـــة الناشـــئين، فإنهـــا ستشـــهد مشـــاركة 10 منتخبـــات: 
الســـعودية )المســـتضيف(، البحريـــن، الكويت، اإلمـــارات، اليمن، 

فلسطين، سوريا، لبنان، األردن والعراق.
المـــدرب الوطنـــي  ويشـــرف علـــى تدريـــب منتخبنـــا األولمبـــي 
إســـماعيل كرامـــي، ومنتخـــب الناشـــئين المـــدرب الوطني أحمد 

السعد. 
وتعد بطولة غرب آســـيا للمنتخبات األولمبية مرحلة إعداد قبل 
تصفيات كأس آســـيا المقـــررة أواخر أكتوبـــر 2021، فيما بطولة 

الناشئين تجربة جيدة للمنتخبات لالستحقاقات المقبلة.

بمشــاركة منتخباتنا الوطنية.. وعبر المنظومة اإللكترونية
سحب قرعتي غرب آسيا لألولمبي والناشئين
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أفادت مصـــادر مطلعة بأن نجم 
منتخبنـــا األول لكـــرة اليـــد علي 
ميـــرزا، ســـيدعم صفـــوف نادي 
برقـــان الكويتـــي فـــي الموســـم 

الرياضي 2021 - 2022.
وبينـــت المصـــادر أن الطرفيـــن 
)الالعب والنادي(، قد وصال إلى 
نقطـــة توافـــق فيمـــا بينهمـــا من 
خـــالل المفاوضات التي حدثت 
بالفتـــرة الماضية، ولـــم يتبق إال 

اإلعالن الرسمي عن الصفقة.
وبذلـــك، ســـيكون علـــي ميـــرزا، 
الالعـــب البحرينـــي الثالث الذي 
بالـــدوري  موجـــودا  ســـيكون 
الكويتي بعدما تعاقد القادسية 
مـــع محمد حبيـــب، وكاظمة مع 

علي عبدالقادر.
ويعتبـــر ميرزا مـــن خيرة نجوم 
ومـــن  البحرينيـــة  اليـــد  كـــرة 
الركائـــز األســـاس فـــي صفـــوف 
منتخبنا الوطني، وكان مساهًما 
بشـــكل كبير من خالل إمكاناته 

وقدراتـــه الفنيـــة الكبيـــرة فيمـــا 
حققـــه “األحمـــر” مـــن إنجـــازات 
آســـيوًيا  متقدمـــة  ومراكـــز 

وعالمًيا.
وكانـــت محطتـــه األخيـــرة مـــع 
فـــي  الســـعودي  مضـــر  فريـــق 
بطولة األندية اآلســـيوية، وقبل 
ذلـــك لعـــب موســـمين متتاليين 
مـــع الشـــارقة اإلماراتـــي وخرج 

بمحصلة مميزة من البطوالت.

علي ميرزا يدعم برقان الكويتي

يســـتهل منتخبنـــا الوطنـــي األول للكـــرة 
الطائـــرة مشـــواره فـــي نهائيـــات البطولة 
اآلســـيوية الـ 21 التي تستضيفها اليابان 
حتى 19 ســـبتمبر الجـــاري عندما يواجه 
اليـــوم األحد الهند الســـاعة 9:30 صباحا 
بتوقيـــت طوكيـــو )3:30 فجـــرا بتوقيت 

مملكة البحرين(.
ويقـــع منتخبنا فـــي المجموعـــة )A( التي 
تضم كال من اليابان المســـتضيف والهند 
وقطـــر، وتضـــم المجموعـــة )B( كال مـــن 
إيران وباكســـتان وتايلند وهونج كونج، 
مـــن  كال   )C( المجموعـــة  تضـــم  فيمـــا 
أســـتراليا والصين وســـيرالنكا والكويت، 
مـــن  )D( كال  المجموعـــة  وأخيـــرا تضـــم 

وكازاخســـتان  تايبيـــه  والصيـــن  كوريـــا 
والســـعودية ويتأهـــل األول والثانـــي من 

كل مجموعة إلى دور الثمانية.
ويتـــرأس وفـــد المنتخب عضـــو مجلس 
إدارة االتحـــاد محمـــد الـــذوادي، ويضـــم 
علـــي  المنتخـــب  مديـــر  مـــن  كال  الوفـــد 
البرازيلـــي  المنتخـــب  ومـــدرب  الســـيد، 
المـــدرب  ومســـاعد  أنتونيـــو،  ماركـــو 
الوطني إبراهيم علي، والمســـاعد الثاني 
البرازيلي ليانـــدرو ألفيس، واختصاصي 
العـــالج الطبيعـــي محمد علـــي المنصور، 
فيما سيكون الحكم المرافق منير مكي.

العبـــا،   14 الالعبيـــن  قائمـــة  وتضـــم 
وهـــم: عبـــاس الخبـــاز، حســـين عبـــدهللا 
ســـلطان، علـــي خير هللا، محمود حســـن، 
علـــي إبراهيـــم، محمـــد يعقـــوب، محمود 

عبدالواحـــد، محمد عنان، حســـين مهدي 
الجشـــي، علـــي الصيرفـــي، ناصـــر عنـــان، 
محمـــود العافيـــة، محمود عبدالحســـين، 

علي حبيب.
ومـــن المتوقـــع أن تقـــوم قنـــاة الـــدوري 
منافســـات  بنقـــل  الرياضيـــة  والـــكأس 

البطولة.
ويشـــارك منتخبنا في البطولة اآلسيوية 
بعد غياب نحو 6 ســـنوات عن مشاركات 
المنتخـــب األول فـــي البطـــوالت القارية، 
حيـــث إن المشـــاركة األخيـــرة كانت في 
البطولـــة اآلســـيوية الثامنة عشـــرة التي 
أقيمـــت 2015 فـــي إيران، وكان يشـــرف 
على قيادة المنتخب المدرب األرجنتيني 
“جـــورج ألبرتـــو اليقيتـــا”، وحقـــق خاللها 
منتخبنـــا المركـــز 12 في الترتيـــب العام، 

بينما فاز بلقب البطولة منتخب اليابان.
أمـــا المشـــاركة األولى لمنتخـــب الرجال، 
مـــن  الثانيـــة  النســـخة  فـــي  فقـــد كانـــت 
البطولـــة العام 1979 والتي اســـتضافتها 
مملكـــة البحريـــن ألول مرة فـــي تاريخها 
وحقق فيها المنتخب المركز الرابع عشـــر 
تحـــت قيادة المـــدرب الياباني “ميكزوا”، 
مركـــز  صالـــة  علـــى  البطولـــة  وأقيمـــت 

الشباب بالجفير.
ووفقا لموقع االتحاد اآلســـيوي الرسمي، 
فـــإن منتخبنا شـــارك كذلك في النســـخة 
الرابعـــة التـــي أقيمت في الكويـــت العام 
1987 وحقـــق خاللها المركز الثامن، وهو 
أفضـــل مركـــز له فـــي تاريـــخ مشـــاركاته 
القارية، كما شارك في النسخة الخامسة 
التـــي أقيمـــت فـــي كوريـــا 1989، وحقق 

فـــي  وشـــارك  عشـــر،  الســـادس  المركـــز 
فـــي  أقيمـــت  التـــي  التاســـعة  النســـخة 
الدوحـــة 1995 وحقـــق المركـــز العاشـــر، 
وشـــارك في النسخة العاشرة في طهران 

العام 1999، وحقق المركز ذاته.
كمـــا شـــارك منتخبنا في النســـخة الثانية 
2004، وحقـــق خاللهـــا  عشـــرة بالصيـــن 

المركز العاشر.

بــالــيــابــان ــة 21  ــوي ــي بــالــبــطــولــة اآلس ــة مـــشـــواره  ــداي ب

منتخب الطائــرة يــواجــه الهنـــد

ــد بـــن حمد ــالـ الــشــيــخ خـ ــات مـــن ســمــو  ــه ــي ــوج ــت ب

إطالق البرامج الهادفة لتوعية المجتمع باألمراض المزمنة

الشباب يعين األجهزة الفنية واإلدارية للكرة الطائرة

وجــه النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
رئيــس الهيئة العامة للرياضة رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، االتحاد البحريني للرياضة 
للجميــع، بزيــادة الوعــي فــي المجتمــع بأخطار اإلصابــة بأمراض 

العصر والتشجيع على ممارسة الرياضة.  

وقـــال ســـموه “وجهنـــا االتحـــاد 
للجميـــع  للرياضـــة  البحرينـــي 
إلـــى إطـــالق البرامـــج الهادفـــة 
باألمـــراض  المجتمـــع  لتوعيـــة 
المزمنـــة، وتشـــجيع المواطنين 
الرياضة  لممارســـة  والمقيميـــن 
واعتبارها منهجا صحيا لجميع 

أفراد المجتمع”. 
اإلصابـــة  “إن  ســـموه  وتابـــع   
بأمراض العصر أســـبابها كثيرة، 
ولعل من أبرزهـــا نظام التغذية 
ســـجلت  فقـــد  الحركـــة،  وقلـــة 
كبيـــرة  نســـبة  اإلحصائيـــات 

األمـــراض  هـــذه  انتشـــار  فـــي 
بلغـــت  حيـــث  بالمجتمـــع، 
ارتفـــاع ضغـــط  انتشـــار  نســـبة 
33.6 %، وبلغـــت نســـبة  الـــدم 
انتشـــار مرض الســـكري 15 %، 
وسجلت اإلحصائيات أن نسبة 
المصابيـــن باألمـــراض المزمنـــة 
والذيـــن احتاجـــوا إلـــى الرعاية 
عليهـــا  وحصلـــوا  الصحيـــة 
بلغـــت أكثـــر مـــن ٨٠ %، وهذه 
مؤشرات خطيرة، ويجب علينا 
أنهـــا  التقليـــل منهـــا، خصوصـــا 
تؤثـــر وبشـــكل كبير علـــى حياة 

األفراد وتتســـبب بتراجع نسب 
بنـــاء  فـــي  الفاعلـــة  المشـــاركة 

وتنمية المجتمع”. 
وأضاف ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة “حريصون على 
نشـــر الوعي وتثقيـــف المجتمع 
بهـــذه  اإلصابـــة  أخطـــار  مـــن 

األمـــراض والســـبل للحـــد منها، 
والتشـــجيع علـــى اتبـــاع نظـــام 
غذائي سليم وممارسة الرياضة 
بشـــكل منتظـــم، فالرياضة تعد 
المخـــرج اآلمن والحـــل األمثل 
لهـــذه اآلفـــة المجتمعيـــة، فهـــي 
تكســـب الفرد الصحة والعافية 
اإلصابـــة  خطـــر  عـــن  وتبعـــده 
متمنيـــا  المزمنـــة”،  باألمـــراض 
ســـموه للجميع حياة خالية من 
األمـــراض وللمصابيـــن الشـــفاء 

العاجل.

جـــدد نـــادي الشـــباب تعاقده مع 
المدرب حســـين الخبـــاز؛ لقيادة 
الطائـــرة  للكـــرة  األول  الفريـــق 
بنادي الشباب الذي يلعب ضمن 

دوري الدرجة الثانية.
محمـــود  المـــدرب  وســـيتولى 
الخبـــاز مهمـــة المدرب المســـاعد 
للفريـــق األول، كما أســـندت إليه 
مهمة قيادة فريق فئة الشـــباب، 
وأبرم النـــادي عقود أبناء الخباز 

لمدة موسمين.
وتعاقد نادي الشباب مع المدرب 
لقيـــادة  جمعـــة  جميـــل  ســـيد 
فئتي الناشـــئين واألشبال، فيما 

ســـيكون المدرب حســـن يوسف 
مســـاعدا لمدرب فئتي الناشئين 

واألشبال.

علـــي  كذلـــك  النـــادي  وتعاقـــد 
عبـــدهللا ليواصل مهمتـــه كمدير 
للعبـــة الكرة الطائرة فـــي النادي 

باإلضافة إلى حسين عبدالرحيم 
جعفر الذي سيكون إداريا لفئتي 

الناشئين واألشبال.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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حسن علي

منتخب الطائرة أثناء وصوله طوكيو

الوفد اإلداري في اجتماع االستعالم المبدئي

أحمد مهديسبورت

سمو الشيخ خالد بن حمد 

علي عبدالله حسين الخباز سيد جميل جمعة

سبورت

سموه يؤكد أن 
الرياضة منهج 

حياة صحي
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