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ت���د�ع���ي���ات ك����ورون����ا ت���رف���ع �أ����س���ع���ار 

�ل����م����و�د �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة ف����ي �لأ�����س����و�ق

كتبت نوال عباس: 
أكــد خــبــراء اقــتــصــاديــون ورجـــال أعــمــال أن ارتــفــاع أســعــار الــمــواد 
أسعار  زيـــادة  فــي  تسببت  التي  الخارجية  بالمصادر  يتعلق  الغذائية 
أسعار  في  الكبير  االرتــفــاع  إلــى  باإلضافة  بالخارج،  األساسية  المواد 
في  النقل  أســعــار  ان  وخــاصــة  كــورونــا  جائحة  بسبب  والشحن،  النقل 
السلع  بعض  على  الطلب  زيــادة  إلى  تضاعفت، الفتين  العالم  بلدان 
وقلة اإلنتاج وارتفاع أسعار بعض السلع مثل الزيوت النباتية بجميع 
أنــواعــهــا أكثر مــن 100%، بــاإلضــافــة إلــى ارتــفــاع أســعــار الــزبــدة، كذلك 
ارتفاع أسعار اللحوم االسترالية وذلك لزيادة االستهالك في الصين 
والطلب المتزايد في الواليات المتحدة األمريكية، كذلك ارتفع سعر 
األرز بحدود من 10% إلى 15% المستورد من الهند, مؤكدا أن المخزون 

المحلي مستمر وال خوف من نفاده. 
المحلي،  المستورد  إرادة  عن  خارجة  عوامل  هــذه  »إن  وأضــافــوا: 
وبــمــا أن الــبــحــريــن مـــن الــمــنــاطــق الــتــي تــعــتــمــد اعــتــمــادا كــلــيــا على 
االستيراد للمواد الغذائية من الخارج فإن الزيادات حتما ستؤثر على 

األسواق المحلية والمنطقة«.

على  ق��ي��ود  ت��وج��د  ال  ال��داخ��ل��ي��ة: 

م����ن ي���ت���م ا����س���ت���ب���دال ع��ق��وب��ت��ه
أكدت إدارة تنفيذ األحكام بوزارة الداخلية أنه ال صحة لما يتردد 
عن قيود للعقوبات البديلة، موضحة أنه ال توجد أي قيود على من 
العقوبة  بتطبيق  ملتزما  يكون  أن  باستثناء  عقوبته،  استبدال  يتم 

البديلة.
البديلة على 30 شخصا من  العقوبات  الــوزارة قد طبقت  وكانت 
مختلف  مــن  الــحــاالت  تلك  دراســـة  استيفاء  بعد  عليهم،  المحكوم 
النواحي االجتماعية واالقتصادية واألمنية، وذلك وفق القائمة التي 

أعدتها إدارة تنفيذ األحكام بوزارة الداخلية.

لقاح فايزر اآمن للأطفال بين �سن 5 و11 عاما

نتائج  أن  أمس  وبايونتيك  فايزر  أعلنت  ب(:  )أ ف   - فرانكفورت 
استجابة  ومــنــح  »آمــــن«،  لقاحهما  أن  أظــهــرت  السريرية  االخــتــبــارات 
وأكــدتــا  عــامــا،  و11  أعـــوام  بين ســن خمسة  لــأطــفــال  »قــويــة«  مناعية 
أنهما ستسعيان للحصول على موافقة على استخدامه من الجهات 
الناظمة قريبا.  وأفادت الشركتان في بيان بأن اللقاح سيعطى بجرعة 
أقل لهذه الفئة عن تلك المعطاة لأشخاص البالغين 12 عاما وما 
فوق. وأكدتا أنهما ستقدمان بياناتهما للهيئات الناظمة في االتحاد 

األوروبي والواليات المتحدة وحول العالم »في أقرب وقت ممكن«. 
وهذه أول بيانات سريرية تصدر عن هذه الفئة العمرية. وسمحت 
الوكالة األوروبية لأدوية والوكالة األمريكية لأغذية والعقاقير بلقاح 

فايزر/بايونتيك اعتبارا من سن الثانية عشرة.
انتشار  بسبب  إنــه  فــايــزر  إدارة  مجلس  رئــيــس  بـــورال  ألبير  وقـــال 
بنسبة %240  بكوفيد-19  إصابة األطفال  »زادت حاالت  دلتا  المتحور 

في الواليات المتحدة ما يشدد على ضرورة التلقيح«. 
الستة  ســن  بين  4500 طفل  لــدراســة شملت  جزئية  نتائج  وهــذه 

أشهر و11 عاما في الواليات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا. 
 5-2 العمرية  بالفئة  المتعلقة  النتائج  نشر  الشركتان  وتتوقع 

سنوات فضال عن 6 أشهر- سنتين في »الربع األخير من السنة«.
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ــوزراء ملخصا  ــ الــ اســتــعــرض مــجــلــس 
حول أداء عدد من المؤشرات االقتصادية 
واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  وزارة  تتابعها  الــتــي 
وتــعــكــس اســتــمــرار  بــشــكــل دوري  الــوطــنــي 
إذ سجل عدد  التعافي االقتصادي،  وتيرة 
مـــن الـــمـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة خـــالل عــام 
المسجلة  المستويات  يـــوازي  أداء   2021

في عام 2019 قبل الجائحة.
ــلـــســـة مــجــلــس  جــــــاء ذلــــــك خــــــالل جـ
الــــــــوزراء أمــــس بـــرئـــاســـة صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ــفــــع عـــدد  فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري ارتــ
رخص البناء الصادرة في األشهر الثمانية 
عن   %18 بــنــســبــة   2021 ــام  عــ مـــن  ــى  ــ األولــ
الــفــتــرة ذاتــهــا فــي 2019، وتــجــاوز عــددهــا 
المستويات  الماضي  أغسطس  شهر  فــي 
المسجلة في شهر أغسطس 2019 بنسبة 

.%64.4
عند  المبيعات  مــســتــويــات  وتـــجـــاوزت 

نــقــاط الــبــيــع لــبــطــاقــات الـــصـــراف اآللـــي 
شهر  خـــالل  الــبــحــريــن  بمملكة  ــادرة  الـــصـ
مــقــارنــة  نــســبــة %55  الـــمـــاضـــي  أغــســطــس 

بالفترة ذاتها في عام 2019.
وارتــفــعــت قــيــمــة الــــصــــادرات الــدولــيــة 
شهر  خــالل   %103 بنسبة  المنشأ  وطنية 
أغسطس  بشهر  مــقــارنــة   2021 أغسطس 
2019، بينما نمت الواردات الدولية خالل 

ذات الفترة بنسبة %16.
واستمر عدد من المؤشرات بالتعافي 
إشــغــال  نسبة  منها  السياحة,  قــطــاع  فــي 

الفنادق وعدد زوار المجمعات التجارية.
للتوظيف  الوطني  البرنامج  وحقق 
أهدافه على  70% من  الثانية  في نسخته 
في  نجح  إذ  والتدريب،  التوظيف  صعيد 
توظيف أكثر من 17 ألف بحريني وتدريب 

أكثر من 7000 بحريني.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة 
ــام بــهــا حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة  الــتــي قــ
عاهل  آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد 

العربية  مصر  لجمهورية  المفدى  البالد 
ــاع جــاللــتــه مـــع أخــيــه  ــمـ ــتـ الــشــقــيــقــة واجـ
فــخــامــة الـــرئـــيـــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي 
الــعــربــيــة، منوهًا  رئــيــس جــمــهــوريــة مــصــر 
صعيد  على  االجــتــمــاع  بنتائج  المجلس 
دعم العالقات الثنائية التي باتت نموذًجا 
إلى  متقدًما للترابط األخوي، باإلضافة 
القضايا  تجاه  المشترك  التنسيق  تعزيز 

والمستجدات الدولية.
بعد ذلك أكد المجلس أن المبادرات 
تدعم  المفدى  الملك  لجاللة  السامية 
كــل جــهــد دولــــي يــقــود الـــى إرســــاء قــواعــد 
أن  إلــى  الفــتــًا  السلمي،  والتعايش  األمــن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن مــســتــمــرة فـــي دعــمــهــا 
تعزيز  أجــل  مــن  الدولية  للجهود  الثابت 
األمــن والــســالم، وذلــك في معرض تنويه 

المجلس باليوم الدولي للسالم.

آل  عبدالرحمن  بن  هشام  الشيخ  اطلع 
خــلــيــفــة مــحــافــظ مــحــافــظــة الــعــاصــمــة على 
ــروع إنـــشـــاء  ــشــ عـــــرض مـــرئـــي حـــــول خـــطـــة مــ
مــتــحــف عــائــلــة يـــوســـف بـــن أحـــمـــد كـــانـــو في 
مــديــنــة الــمــنــامــة، الــــذي ســيــقــام فــي المبنى 
التاريخي للشركة بسوق المنامة، ليصبح في 
تحكي  ومعرفية  سياحية  وجهة  المستقبل 
الجديدة  األجيال  إللهام  الماضي  نجاحات 

من رواد األعمال.
ــــالل زيـــــــارة لــمــقــر  وأشـــــــاد الـــمـــحـــافـــظ خـ
عائلة  بمبادرة  كانو  أحمد  بــن  يوسف  شركة 
المسيرة  دعم  في  تعكس جهودها  التي  كانو 
الــثــقــافــيــة والــتــنــمــويــة فـــي الــمــنــامــة لحفظ 

الــــذاكــــرة اإلنـــســـانـــيـــة لــلــمــديــنــة الــتــاريــخــيــة، 
وعــــرض مــنــجــزات عــائــلــة كــانــو فـــي مختلف 
ــــاالت االقــــتــــصــــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــجـ ــمـ ــ الـ
والثقافية خالل العقود الماضية في مملكة 
الــبــحــريــن والــمــنــطــقــة، مــنــوهــا بــإســهــامــات 
المجاالت  في  الكريمة  كانو  عائلة  وبصمات 

التجارية والخيرية والثقافية في المملكة.
كانو رئيس مجلس  ورحب خالد محمد 
بزيارة  كانو  أحمد  بن  يوسف  إدارة مجموعة 
الـــمـــحـــافـــظ، وأثــــنــــى عـــلـــى جــــهــــوده وحـــرصـــه 
منوها  المجتمعية،  بــالــمــبــادرات  واهــتــمــامــه 
بـــــدور الــمــحــافــظــة وإســهــامــاتــهــا فـــي خــدمــة 
مــســيــرة الــعــمــل الــثــقــافــي والــمــحــافــظــة على 

اإلرث التاريخي لعوائل المنامة.
وقال: »نعتز بكوننا من الشركات العائلية 
الخليجية الرائدة في مجال األعمال، ونفخر 
بتاريخنا التجاري الطويل في سوق المنامة، 
استمرار  فــي  كانو  متحف  مــشــروع  وسيسهم 
دورنــــا الــمــتــمــّيــز ووجـــودنـــا الــحــيــوي فــي هــذا 
السوق، إذ يعتبر إنشاء هذا المتحف وسيلة 
بن  يــوســف  مجموعة  تــاريــخ  لتوثيق  مثالية 
القيم  استعراض  إلى  باإلضافة  كانو،  أحمد 

العائلية التي نواصل االلتزام بها«.

كتب فاضل منسي:
في إطار مواصلة الجهود بما يتماشى مع 
متطلبات المرحلة الحالية من مسار التعامل 
الصحة صباح  وزارة  بــدأت  كــورونــا  فــيــروس  مــع 
التي  والــخــدمــات  الــمــعــدات  بنقل جميع  أمــس 
يتم تقديمها بمركز البحرين الدولي للمعارض 
ــرات الـــخـــاصـــة بــالــتــصــدي لــفــيــروس  ــمـ ــؤتـ ــمـ والـ
البحرين  مستشفى  إلــى  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا 
يتماشى مع  بما  وذلــك  الدولي ومجمع سترة, 

مستجدات مسارات التصدي للفيروس.
»أخبار الخليج« شهدت عمليات إغالق هذا 
النجاح  قصة  على  شــاهــدا  يعد  الـــذي  الــمــركــز 
تلك  الجائحة،  لهذه  التصدي  في  البحرينية 
الــجــهــود الــتــي حــظــيــت بـــإشـــادات واســـعـــة على 
جميع  نقل  عملية  وبـــدأت  الــدولــي،  المستوى 

الخمس  القاعات  من  والمعدات  المستلزمات 
والتطعيم  الــفــحــص  عــمــلــيــات  عــلــى  الــمــشــرفــة 
والــتــنــويــم فـــي مــركــز الــمــعــارض مــنــذ الــصــبــاح 
ــيــــوم بــــــــإدارة فـــرق  ــوال الــ ــ ــمـــرت طــ الـــبـــاكـــر واســـتـ

متخصصة في ذلك.
التواصل  مواقع  تفاعلت  نفسه  الوقت  في 
وأعــرب  المركز,  إغــالق  عملية  مــع  االجتماعي 
ــردون عـــن شــكــرهــم وتــقــديــرهــم لــلــكــوادر  ــغـ ــمـ الـ
الطبية واإلدارية والمتطوعين وفريق البحرين 
لما بذلوه من جهود على مدار األشهر الماضية 
حتى الوصول الى مرحلة األمان وخصوصا مع 
انطالق الحملة الوطنية للتطعيم التي أثمرت 

تطعيم غالبية سكان البالد. المحرق ي�سعد اإلى النهائي االآ�سيوي بالفوز على العهد اللبناني

مرك�ز المعار��ض.. �س�اهد عل�ى ق�سة نج�اح البحرين ف�ي الت�س�دي لكورونا

االقت�س�اد يتعافى اإلى م�س�تويات م�ا قبل الجائحة

محاف�ظ العا�سم�ة يطل�ع عل�ى خط�ة اإن�س�اء متح�ف يو�س�ف ب�ن اأحم�د كان�و  

17 األف بحريني واأداء قوي للقطاع العقاري وال�صياحة وال�صادرات توظيف اأكثر من 

م�ج�ل���ض ال��وزراء ي��س�ي�د ب�ن�ت�ائ��ج زي�ارة الملك لم��س��ر ال�س�ق�ي�ق�ة

خال�د كان�و: نفخ�ر بتاريخن�ا التج�اري الطوي�ل ف�ي �ص�وق المنام�ة

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء.

} وزير المالية.

} ثالثية نظيفة تقود �لمحرق �إلى نهائي بطولة غرب �آ�سيا.

ص5 أخبار البحرين

ص2

ص10

أخبار البحرين

مال وأعمال

ص7 } فرحة بانتهاء العمل  بنجاح في مركز المعارض.أخبار البحرين

المركز واإغالق قاعاته المعدات والخدمات من  الخليج« ت�صهد نقل  »اأخبار 

ص16 الرياضة

اأهداف  لتحقيق  الجهود  تكثيف  المالية:  وزير 

برنامج التوازن المالي خلل المرحلة المقبلة

ص3 أخبار البحرين

أكد الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفة وزير المالية واالقتصاد 
الــجــهــود  ــرار  ــمـ ــتـ اسـ أن  الـــوطـــنـــي 
بروح  البحرين  المشتركة لفريق 
الــفــريــق الـــواحـــد عـــزز مــن وتــيــرة 
ـــادي، مــنــوًهــا  ــصـ الـــتـــعـــافـــي االقــــتــ
نحو  الــجــهــود  تكثيف  بــمــواصــلــة 
تـــحـــقـــيـــق األهــــــــــداف الـــمـــنـــشـــودة 
لــبــرنــامــج الـــتـــوازن الــمــالــي خــالل 
الـــمـــرحـــلـــة الــمــقــبــلــة لــمــواصــلــة 
خطى التنمية الوطنية الشاملة 
لتحويل  الــجــهــود  كــافــة  بتضافر 
الــتــحــديــات إلـــى فـــرص مــن أجــل 

الوطن والمواطن.
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تغطية: فاضل منسي
تصوير: محمود بابا

في إطار مواصلة الجهود بما 
المرحلة  متطلبات  مــع  يتماشى 
الــحــالــيــة مـــن مــســار الــتــعــامــل مع 
فيروس كورونا، بدأت وزارة الصحة 
المعدات  جميع  نقل  أمــس  صباح 
ــات الـــتـــي يــتــم تــقــديــمــهــا  والـــخـــدمـ
بمركز البحرين الدولي للمعارض 
بالتصدي  الــخــاصــة  والــمــؤتــمــرات 
ــا )كــــوفــــيــــد-19(  ــ ــورونـ ــ لـــفـــيـــروس كـ
الــدولــي  الــبــحــريــن  إلـــى مستشفى 
يتماشى  بما  وذلك  ومجمع سترة 
التصدي  مــســارات  مستجدات  مع 

للفيروس.
وبـــــــدأت عــمــلــيــة نـــقـــل جــمــيــع 
الـــمـــســـتـــلـــزمـــات والـــــمـــــعـــــدات مــن 
على  المشرفة  الخمس  الــقــاعــات 
ــيـــات الـــفـــحـــص والـــتـــطـــعـــيـــم  ــلـ ــمـ عـ
ــي مـــركـــز الـــمـــعـــارض  ــنـــويـــم فــ ــتـ والـ
مــنــذ الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر واســتــمــرت 
طوال اليوم بإدارة فرق متخصصة 

بذلك.
ــدت »أخـــــبـــــار الـــخـــلـــيـــج«  ــ ــهـ ــ وشـ
عملية نقل كل التجهيزات الطبية 
ــعـــدات مـــن مـــركـــز الــمــعــارض  ــمـ والـ
ــود فـــرق  ــ ــوجـ ــ ــاح يــــــوم أمــــــس بـ ــبــ صــ

فــيــمــا بقيت  لـــذلـــك،  مــتــخــصــصــة 
خدمة الفحص السريع للمركبات 
ــة مــــســــارات  ــ ــعـ ــ ــرة عـــبـــر أربـ ــمـ ــتـ مـــسـ
يــــوم أمــــس حــتــى يــتــم تــجــهــيــز كل 
إلــى  نقلها  لعملية  االســتــعــدادات 

المنطقة الجديدة.
وأكــــــدت الــــــــوزارة فـــي تــصــريــح 
التطعيم  خدمات  استمرار  سابق 
ــا،  ــيــ ــومــ ــة يــ ــيــ ــحــ ــصــ بـــــالـــــمـــــراكـــــز الــ
والــعــمــل مــســتــمــر حــتــى الـــوصـــول 
للحملة  المنشودة  األهــــداف  إلــى 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــطــعــيــم وتــحــقــيــق 
المناعة المجتمعية وأعلى درجات 

األمن الصحي بمملكة البحرين.
مــقــابــل ذلــــك، شــهــدت مــواقــع 
ــتــــمــــاعــــي عــمــلــيــة  الــــتــــواصــــل االجــ
ــالق الـــمـــركـــز بـــتـــنـــاقـــل الـــصـــور  ــ ــ إغـ
ــرة مــــع شــكــرهــم  ــيــ لــلــحــظــات األخــ
وتــــقــــديــــرهــــم لـــــلـــــكـــــوادر الـــطـــبـــيـــة 
واإلداريــــــــة والــمــتــطــوعــيــن وفــريــق 
البحرين على ما بذلوه من جهود 
ــر الـــمـــاضـــيـــة،  ــ ــهـ ــ ــى مـــــــدار األشـ ــلـ عـ
األمان  مرحلة  إلى  الوصول  حتى 
وخــصــوصــا مـــع انـــطـــالق الــحــمــلــة 
أثــمــرت  الــتــي  للتطعيم  الــوطــنــيــة 

تطعيم غالبية سكان البالد.

مــــركــــز  أن  إلــــــــــى  وأشــــــــــــــــــــاروا 
مروءة  على  شاهدا  كان  المعارض 
ــل الـــبـــحـــريـــن بــعــدمــا  ــ وشـــهـــامـــة أهـ
أيامها  في  كورونا  جائحة  اشتدت 
األولــــــــــى، وشـــــاهـــــدا عـــلـــى تـــالحـــم 
راية  تحت  وفزعتهم  الوطن  أبناء 
فــريــق الــبــحــريــن الـــذي قـــاد الــبــالد 
مــتــوالــيــة تضمنت  نــجــاحــات  إلــــى 
الـــوطـــن  أبـــــنـــــاء  فـــــي  الـــــوعـــــي  زرع 
الفحص  إلى عمليات  والمقيمين 

والعالج والتطعيم.
ــزام الــجــمــيــع  ــتــ ــالــ وأشـــــــــــادوا بــ
بــــــاإلرشــــــادات الــصــحــيــة وتــطــبــيــق 

الــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي ومــمــارســة 
أسهم  مــا  الصحيحة،  السلوكيات 
فـــي تــعــزيــز قـــــدرة الــمــمــلــكــة على 
تجاوز هذه المحنة والبدء مجددا 
فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــبـــنـــاء واالزدهـــــــــار 
فـــي مختلف  الــشــامــلــة  والــتــنــمــيــة 

المجاالت.
المضيئة،  الجهود  أن  وبينوا 
الــــذي تبذله  الــمــتــواصــل  والــعــمــل 
البحرين  وفريق  الطبية  الطواقم 
ــانــــت وال  ــة، كــ ــاعــ ــســ ــلـــى مـــــــدار الــ عـ
إلى  األول  المقام  تهدف في  تــزال 
المواطنين  صحة  على  الحفاظ 

والــمــقــيــمــيــن وســالمــتــهــم، وهـــو ما 
قـــابـــلـــه تــــعــــاون وتـــكـــاتـــف وتــعــاضــد 
المواطنين  قبل  من  محدود  غير 
ــيـــن، حـــتـــى تـــمـــت هـــذه  ــمـ ــيـ ــقـ ــمـ والـ
الجهود وحققت غايتها في حفظ 

الوطن.
مــمــلــكــة  أن  إلــــــــى  وأشــــــــــــــــاروا 
وتميزت  نجاحا  سجلت  البحرين 
ــا االســتــبــاقــيــة  ــهـ ــعـــداداتـ ــتـ مـــنـــذ اسـ
لمكافحة فيروس كورونا، وهو أمر 
المصابين  عــدد  تقليل  فــي  أسهم 
ــان  ــنـ ــئـ ــمـ بــــالــــفــــيــــروس، وبـــــــث االطـ
فــي نــفــوس الــجــمــيــع، مــؤكــديــن أن 
الــتــي حصدتها  الــواســعــة  اإلشــــادة 
ــن مــخــتــلــف  مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مــ
منظمة  منها  والمنظمات،  الــدول 
كــانــت نتيجة  الــعــالــمــيــة؛  الــصــحــة 
ــان  ــفــ ــلــــص، وتــ ــــي مــــخــ ــنـ ــ ــمــــل وطـ عــ
ــبـــيـــرة مــــن الـــطـــواقـــم  وتـــضـــحـــيـــة كـ
ــة الـــذيـــن  ــيـ ــريـــضـ ــمـ ــتـ ــة والـ ــيـ ــبـ الـــطـ
األول في  الـــدفـــاع  يــعــتــبــرون خــط 

مواجهة الفيروس.
وقــــــــــــــد مــــــثــــــلــــــت الـــــــشـــــــراكـــــــة 
الــمــجــتــمــعــيــة ومـــؤســـســـات الـــدولـــة 
الصحي  الــقــطــاع  مــع  المختلفة 
ــل مـــركـــز  ــمــ ــي عــ ــ ــر أســـــــــاس فــ ــجــ حــ
الفحص الوطني بأرض المعارض 
مــنــذ بـــدايـــة تــأســيــســه حــتــى يــومــه 

األخير.

الخم���س قاعات��ه  واإغ��اق  المرك��ز  م��ن  والخدم��ات  المع��دات  نق��ل  عملي��ات  ت�ش��هد  الخلي��ج«  »اأخب��ار 

 مركز المعار�ض.. �صاهد على ق�صة نجاح البحرين في الت�صدي لكورونا
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عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 
بن راشد الزياني، وزير الخارجية، 
بعثة  نــيــويــورك، بمقر  فــي  أمـــس، 
األمــم  لــدى  التركية  الجمهورية 
الــمــتــحــدة، مـــع مـــولـــود تــشــاووش 
الجمهورية  خارجية  وزيــر  أوغلو، 
التركية، وذلك على هامش انعقاد 
أعمال الدورة 76 للجمعية العامة 

لألمم المتحدة. 
تـــم خــــالل االجـــتـــمـــاع، بحث 
التي  المتميزة  الصداقة  عالقات 
ــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  تـــجـــمـــع بـ
ــة الـــتـــركـــيـــة، وســبــل  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ والـ
الثنائي  الــتــعــاون  وتــطــويــر  تعزيز 
فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت  خــدمــًة 
لــمــصــالــح الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــيــن 
بحث  إلــى  باإلضافة  الصديقين، 
والقضايا  الموضوعات  مــن  عــدد 
على  الــمــشــتــرك  ــام  ــمـ ــتـ االهـ ذات 

الساحتين اإلقليمية والدولية. 
ــتــــمــــاع، الـــدكـــتـــور  حـــضـــر االجــ
ــمــــد آل  ــيـــخ عــــبــــداهلل بــــن أحــ الـــشـ
الــخــارجــيــة  وزارة  وكـــيـــل  خــلــيــفــة، 
ــلـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، والــســفــيــر  لـ
المندوب  الــرويــعــي،  فــارس  جمال 
ــم لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــدى  ــدائـ الـ

األمم المتحدة في نيويورك.
كــــــمــــــا اجــــــتــــــمــــــع الــــــدكــــــتــــــور 
الــزيــانــي،  راشـــد  بــن  عبداللطيف 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة، أمــــــــس فــي 
ــورك، بــمــقــر بــعــثــة مــمــلــكــة  ــويــ ــيــ نــ
المتحدة،  ــم  األمـ لـــدى  الــبــحــريــن 
ــرة  مـــع إيــفــا مـــاريـــا لــيــمــيــتــس، وزيـ
ــة إســـتـــونـــيـــا،  ــوريـ ــهـ ــمـ خــــارجــــيــــة جـ
أعمال  انعقاد  وذلــك على هامش 
الدورة 76 للجمعية العامة لألمم 

المتحدة. 
وتـــم خـــالل االجــتــمــاع، بحث 
ــار الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة بــيــن  مـــسـ
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة 
ــا تــشــهــده مــن تطور  إســتــونــيــا، ومـ
ونـــمـــاء فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت، 
بتوطيد عالقات  الكفيلة  والسبل 
المصالح  يــحــقــق  بــمــا  الــصــداقــة 
الــمــشــتــركــة لــلــبــلــديــن والــشــعــبــيــن 

بحث  إلــى  باإلضافة  الصديقين، 
والقضايا  الموضوعات  مــن  عــدد 

ذات االهتمام المشترك.
كــــــمــــــا اجــــــتــــــمــــــع الــــــدكــــــتــــــور 
ــد الــزيــانــي  عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشــ
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة فـــي نـــيـــويـــورك، 
أمـــس، مــع عــبــداهلل شــاهــد رئيس 
العامة  للجمعية  الحالية  الــدورة 
لــــألمــــم الـــمـــتـــحـــدة، وذلـــــــك عــلــى 
هامش انعقاد أعمال الدورة الـ76 
للجمعية العامة لألمم المتحدة.
ــنـــأ  وخـــــــــــــالل االجـــــــتـــــــمـــــــاع هـ
وزيــــر الــخــارجــيــة عـــبـــداهلل شــاهــد 
بمناسبة توليه مهام رئاسة الدورة 

للجمعية  والــســبــعــيــن  الـــســـادســـة 
مشيًدا  المتحدة،  لألمم  العامة 
يتبناه  الذي  البرنامج  بمضامين 
العامة  الجمعية  أعمال  إدارة  في 
التوفيق  له  متمنًيا  الــدورة،  لهذه 
ــداف  ــ والـــنـــجـــاح فـــي تــحــقــيــق األهـ
أعمال  وإدارة  إليها،  يتطلع  التي 
بما  العامة  الجمعية  اجتماعات 
الــــدول األعـــضـــاء، ويحقق  يــخــدم 
النتائج المرجوة التي من شأنها 
األمــم  ومــقــاصــد  أهــــداف  تحقيق 

المتحدة.
ــاع  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وتـــــــــــــم خـــــــــــــالل االجـ
اســـتـــعـــراض الـــقـــضـــايـــا الــحــيــويــة 

ــــوف تــبــحــثــهــا الــجــمــعــيــة  ــتـــي سـ الـ
الــعــامــة لـــألمـــم الــمــتــحــدة خــالل 
المتوقع  والــنــتــائــج  الـــــدورة،  هـــذه 

التوصل إليها.
كــــــمــــــا اجــــــتــــــمــــــع الــــــدكــــــتــــــور 
ــد الــزيــانــي  عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشــ
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، فـــي نــيــويــورك 
بـــمـــقـــر الـــبـــعـــثـــة الـــتـــونـــســـيـــة لـــدى 
ــع عــثــمــان  ــ ــتــــحــــدة، مـ ــمــ األمــــــــم الــ
الجرندي وزير الشؤون الخارجية 
والهجرة والتونسيين بالخارج في 
الشقيقة،  التونسية  الجمهورية 
وذلـــــك عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاعــات 
الــــــدورة الــــــ76 لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 

لألمم المتحدة.
ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــــرى خـــــــــالل االجـ
اســـــتـــــعـــــراض مـــــســـــار الــــعــــالقــــات 
الــتــي تجمع  الـــوطـــيـــدة  األخـــويـــة 
بين مملكة البحرين والجمهورية 
التونسية الشقيقة وسبل تعزيزها 
ــتـــويـــات بــمــا  فــــي مــخــتــلــف الـــمـــسـ
يخدم مصالح البلدين والشعبين 
الـــشـــقـــيـــقـــيـــن ويــــــعــــــود عــلــيــهــمــا 
بــالــخــيــر والــمــنــفــعــة، إضـــافـــة إلــى 
ــاع على  ــ بــحــث مــســتــجــدات األوضـ
والــدولــيــة،  اإلقليمية  الساحتين 
ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل االهـ ــ ــحـ ــ والـــــقـــــضـــــايـــــا مـ

المشترك.

ن�صاط مكثف لوزير الخارجية على هام�ض اأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

} .. وخالل المباحثات مع وزير الخارجية التونسي.} وزير الخارجية خالل لقائه رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة.

} وزير الخارجية خالل لقائه نظيرة التركي ووزيرة خارجية جمهورية إستونيا.

بن  خالد  الشيخ  استقبل 
خليفة،  آل  محمد  بــن  أحــمــد 
مــــســــتــــشــــار جــــــاللــــــة الـــمـــلـــك 
للشؤون الدبلوماسية، بمكتبه 
بقصر القضيبية أمس الدكتور 
الــشــيــخ خـــالـــد بـــن مــحــمــد آل 
أمــنــاء  مــجــلــس  رئــيــس  خليفة 

كلية البحرين الجامعية.
ــب الــشــيــخ خـــالـــد بن  ــ ورحـ
آل خليفة  مــحــمــد  بـــن  أحــمــد 
ــد بــن  ــالـ بـــالـــدكـــتـــور الـــشـــيـــخ خـ
عن  معربا  خليفة،  آل  محمد 
ــي تــأســيــس  ــره لـــــــدوره فــ ــديـ ــقـ تـ
هـــــذه الـــمـــؤســـســـة الــتــعــلــيــمــيــة 
المتميزة، وما تقوم به من دور 
بمنظومة  االرتـــقـــاء  فـــي  مــهــم 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي ويـــعـــكـــس 
البحرين  كــلــيــة  بــه  تتمتع  مــا 
الــجــامــعــيــة مـــن كـــــوادر بــشــريــة 
متميزة وما تقدمه من برامج 
له  متمنًيا  متقدمة،  أكاديمية 
ولكلية  والنجاح  التوفيق  دوام 
البحرين الجامعية كل التقدم 

واالزدهار.
مــن جــانــبــه، عــبــر الــدكــتــور 
الــشــيــخ خـــالـــد بـــن مــحــمــد آل 
خــلــيــفــة عــــن اعـــــتـــــزازه بــلــقــاء 
ــالـــد بـــن أحـــمـــد بن  الــشــيــخ خـ
مــحــمــد آل خــلــيــفــة، وتــقــديــره 

الهــــتــــمــــامــــه ودعــــــمــــــه لــكــلــيــة 
البحرين الجامعية ومؤسسات 
ــم الــــعــــالــــي بــمــمــلــكــة  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ

البحرين.
ــا اســــتــــقــــبــــل الـــشـــيـــخ  ــ ــمـ ــ كـ
آل  خالد بن أحمد بن محمد 
خليفة، مستشار جاللة الملك 
لــلــشــؤون الــدبــلــومــاســيــة، أمــس 
إيان ليندسي مستشار مجلس 

التنمية االقتصادية.
ــب الــشــيــخ خـــالـــد بن  ــ ورحـ
آل خليفة  مــحــمــد  بـــن  أحــمــد 
بالدور  مشيدًا  ليندسي،  بإيان 
االقـــتـــصـــادي والـــمـــالـــي الــمــهــم 
والــــــبــــــارز لـــمـــجـــلـــس الــتــنــمــيــة 
االقــتــصــاديــة ومــــا يــنــجــزه من 

رائــدة  وبرامج وطنية  مــبــادرات 
والترويج  االستثمارات  لجذب 
ــة الــــبــــحــــريــــن ودعــــــم  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ لـ
في  والــتــقــدم  التنمية  مــســيــرة 
كافة المجاالت، منوها بجهود 
متمنًيا  ليندسي،  إيــان  السيد 
والـــنـــجـــاح  الـــتـــوفـــيـــق  دوام  ــه  لــ
ولمجلس التنمية االقتصادية 

كل التقدم واالزدهار.
مـــن جـــانـــبـــه، عـــّبـــر الــســيــد 
ــزازه  ــتــ ــن اعــ إيــــــان لـــيـــنـــدســـي عــ
أحمد  بن  خالد  الشيخ  بلقاء 
بن محمد آل خليفة، وتقديره 
ــتــــمــــامــــه ودعـــــمـــــه لـــجـــهـــود  الهــ
ــة مـــجـــلـــس الــتــنــمــيــة  ــطــ ــشــ وأنــ

االقتصادية.

} الشيخ خالد بن أحمد يستقبل الشيخ خالد بن محمد.

م�صت�صار الملك لل�صوؤون الدبلوما�صية ي�صتقبل رئي�ض مجل�ض اأمناء

القت�صادية التنمية  مجل�ض  وم�صت�صار  الجامعية  البحرين  كلية 

ح��ول  عرب��ي  اجتم��اع  ف��ي  ت�ص��ارك  الداخلي��ة  وزارة 

اآلي��ة التن�ص��يق العربي��ة للح��د م��ن مخاط��ر الك��وارث
وزارة  مـــــــن  وفــــــــــد  شــــــــــــارك 
ــال الــــــدورة  ــمــ ــيـــة فــــي أعــ ــلـ الـــداخـ
العربية  التنسيق  آللية  الثالثة 
لــلــحــد مــــن مـــخـــاطـــر الــــكــــوارث، 
ــدت بـــمـــقـــر جــامــعــة  ــقــ ــي عــ ــ ــتـ ــ والـ

الدول العربية بالقاهرة.
ـــد  وخـــــــــالل االجــــــتــــــمــــــاع، أكـ
الـــعـــقـــيـــد ركــــــن مـــحـــمـــد خــلــيــفــة 
الحماية  إدارة  مــديــر  البنغدير 
ــة بــــــــــــــاإلدارة الـــعـــامـــة  ــ ــالمـ ــ ــسـ ــ والـ
المكتب  رئيس  المدني،  للدفاع 
ــنـــفـــيـــذي لـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــتـ الـ
لمواجهة الكوارث، أهمية العمل 
المشترك بهدف تحقيق التناغم 
منظومة  إلدارة  االســتــراتــيــجــي 
ــوارث والـــحـــد مــنــهــا، مــنــوهــا  ــكــ الــ
ــى أهــمــيــة مـــشـــاركـــة الــطــاقــات  إلــ
الوطنية وتعزيز الجهود لتوحيد 
الــمــفــاهــيــم األســاســيــة فــي شتى 
الرؤية  شملتها  التي  القطاعات 
الــوطــنــيــة إلدارة  االســتــراتــيــجــيــة 
الكوارث والحد من أخطارها في 

مملكة البحرين.

وأشار العقيد البنغدير إلى 
أهمية توضيح النسق المشترك 
بهدف إدارة الموارد لدعم جهود 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي مــواجــهــة 

المخاطر والكوارث.
وتـــــــــم خـــــــــالل اجــــتــــمــــاعــــات 
ــة الــتــنــســيــق  ــيــ الـــــــــدورة بـــحـــث آلــ
ــــن مــخــاطــر  الـــعـــربـــيـــة لـــلـــحـــد مـ
االسترشادية  والوثيقة  الكوارث، 
إلدمـــــــــاج الـــمـــخـــاطـــر الــصــحــيــة 
ضــمــن االســتــراتــيــجــيــة الــعــربــيــة 
وتنفيذها، باإلضافة إلى اإلعداد 

ــيـــمـــي الـــعـــربـــي  ــلـ لــلــمــنــتــدى اإلقـ
الـــخـــامـــس لــلــحــد مــــن مــخــاطــر 
بالمملكة  المقرر عقده  الكوارث 

المغربية في نوفمبر المقبل.
ــدد  ــ ــا تـــــــم مــــنــــاقــــشــــة عـ ــ ــمـ ــ كـ
ــال  ــ ــمــ ــ ــود جـــــــــــدول األعــ ــ ــنــ ــ ــ مـــــــن ب
الرصد  نظم  بــآلــيــات  المتعلقة 
بنود  ومتابعة  المبكر،  واإلنــــذار 
للحد  الــعــربــيــة  االســتــراتــيــجــيــة 
ــوارث، وتــحــديــد خطط  ــكــ مـــن الــ
الطوارئ العربية واإلقليمية في 

هذا الشأن.

} العقيد ركن محمد خليفة البنغدير خالل االجتماع.
كتب محمد القصاص: 

هورة  في  مساحة  ثمة  أن  الخليج«  »أخــبــار  علمت 
اإلسكانية  المخططات  ضمن  تصنيفها  تــم  قــد  سند 
في  المتنوعة  العقارات  جانب  إلــى  القادمة  الجديدة 
الرابعة  الــدائــرة  ممثل  وأفـــاد  وتصنيفاتها.  ملكيتها 
من  بأنه  عبدالرحمن  عمر  الجنوبية  بلدي  بمجلس 
جنوب  فــي  الــواقــع  المخطط  هــذا  يخدم  أن  المتوقع 
يــحــتــوي  إذ  و646,  و645   643 مــجــمــعــات  ســنــد  ــورة  ــ هـ
المخطط الجديد على أرض كبيرة تتبع وزارة اإلسكان 
وتعتبر امتدادا للوحدات اإلسكانية الحالية في هورة 

سند, ويشتمل على 414 عقارا مختلفا.
تـــجـــربـــة  أول  الـــمـــخـــطـــط  هـــــــذا  ــبـــر  ــتـ ــعـ يـ وقــــــــــال: 

استمالك  تنفيذ  لغرض  االســتــمــالك  قــانــون  لتطبيق 
تمرير  تم  الــواردة..  المعلومات  وبحسب  المخططات، 

المخطط على جميع الجهات الخدمية.
اقتطاع  أن المخطط الجديد روعــي فيه  وأضــاف 
أراض خدمية مختلفة تتسم بتطوير األراضي وترشيد 
في  االحتياجات  تلبية  عن  تعبر  بتصانيف  الفراغات 
المنطقة، وذلك في إطار حرص وزارة األشغال وشؤون 
الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي عــلــى تــوفــيــر بيئة 
والمخططات  المشاريع  جميع  في  متكاملة  إسكانية 
وخلص  تطّلعاتهم.  ويــلــّبــي  المستفيدين  يــخــدم  بما 
مثمنا  كثب  عن  المشروع  يتابع  أنــه  إلــى  عبدالرحمن 
كافة الجهود الملموسة من مختلف الشرائح العاملة 

معه في الجانب الرسمي وغير الرسمي.

�صند ه����ورة  ف��ي  ج��دي��د  اإ���ص��ك��ان��ي  م��خ��ط��ط 

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين محاولة مليشيا الحوثي 
باستخدام  عدائي  بهجوم  القيام  إيــران  من  المدعومة  اإلرهابية 
زورقين مفخخين في ميناء الصليف المطل على البحر األحمر، 
جماعة  إصـــرار  يعكس  المستمر  الــعــدائــي  العمل  هــذا  أن  مــؤكــدة 
واالستقرار  األمن  وزعزعة  البحرية  المالحة  تهديد  الحوثي على 

في المنطقة.
دعم  تحالف  قـــوات  ويقظة  بــكــفــاءة  الــخــارجــيــة  وزارة  ــادت  وأشــ
الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الزورقين المفخخين 
ــرورة االضــطــالع  ــ وتــدمــيــرهــمــا، داعـــيـــة الــمــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى ضـ
ــة تــلــك االعـــتـــداءات اآلثــمــة، مــؤكــدة ضـــرورة  بــمــســؤولــيــاتــه فــي إدانــ
تكاتف الجهود الدولية لردع هذه المليشيات اإلرهابية ووضع حد 

النتهاكاتها.

القي���ام  الحوث���ي  محاول���ة  تدي���ن  البحري���ن 

بهج���وم عدائ���ي با�ص���تخدام زورقي���ن مفخخي���ن

عمل  يكفيهم  الــالمــعــون 
القليل ويشع نورهم، وغيرهم 
لو أفنى العمر في سرقة الضوء 
ظل في عتمة. فهناك نوع من 
االمـــتـــيـــاز يـــكـــون مــكــروهــا من 
التفوق  يعادون  الذين  الناس 
ــافـــون مـــن رؤيـــــة شخص  ويـــخـ
منظر  المعة،  بموهبة  يتمتع 
ويسعدهم،  يريحهم  الضعف 
وأوراق الخريف عندهم أحلى 

من زهور الربيع.
النفسيات  من  النوع  هــذا 
صوره  كل  في  االمتياز  يعادي 
وجها  االمتياز  كان هذا  ســواء 
مــحــبــوبــًا  أو شــخــصــًا  جــمــيــال 

صادقًا أو عماًل ناجحا.
والدافع الذي يحرك هذه 

عن  تمّيزهم  جميلة  صفة  يملكون  ال  أصحابها  أن  هو  النفسيات 
الغير، وهم في الوقت نفسه ال يعملون وال يجتهدون الكتساب هذه 
الصفة الجميلة، فالشخص المتميز ُيعتبر نقدا غير مباشر لهذه 
النفسيات، وُيبرز ما فيهم من نقص ويكشف إلى أي حد يعيشون 
والخوف،  القلق  فيهم  يثير  الشعور  وهــذا  الحياة.  سطح  على  هم 

فكيف يتغلبون على هذا الشعور؟!
إن خالصهم من ذاك القلق هو نقد الشخص المتميز وتشويه 
صورته، وإقناع الناس بأنه شخص ال أهمية له، بل أن شغلهم األهم 
عن  والتفتيش  المتميزة  الشخصيات  فــي  العجز  إثــبــات  سيكون 

أخطائها، ثم افتعال هذه األخطاء إن لم تكن موجودة في الواقع.
وعندما ينهار الشخص المتميز تستريح نفوس هؤالء األعداء 
الذين هم بالء امتيازه، وتنطفئ نار حقدهم ويعود كل شيء هادئًا 

مطمئنا، فال تزعجهم بعد ذلك تلك القوة الخارجية المتفوقة.
نفسه  هو  المتميز  الشخص  أن  المؤلمة  الحياة  حقائق  ومــن 
من يتيح الفرصة لتنامي مثل هذه المواقف العدائية، ألنه غالبا 
وكثيرا  الــحــيــاة،  فــي  الــجــوهــريــة  األشــيــاء  إلــى  يــكــون منصرفا عنها 
عن  منشغلون  مثله  فهم  تفكيره  فــي  تشبهه  الــنــاس  أن  يتصور  مــا 
التوافه والصغائر، ويؤمنون بما يؤمن به من أفكار إنسانية، وهو ال 
يتصور كثيرًا أن أحدًا يمكن أن يخطر على باله أي نوع من الغدر 

والخديعة.
وهنا يصح أن نسمي الحالة التي يمر فيها الشخص المتميز 
بـ»ضعف العظماء«، وهو الضعف الذي يؤدي إلى عدم رؤية اآلخرين 
الــســوداء  الخفية  انفعاالتهم  تــصــور  عــن  والــعــجــز  صحيحة،  رؤيـــة 
شباك  فــي  يقعون  المتميزين  ــراد  األفـ مــن  فكثير  لذلك  وإدراكــهــا. 
خلق  على  منهم  وعــي  دون  يــســاعــدون  أنهم  بــل  عليهم،  الحاقدين 

األسباب التي تؤدي بهم إلى الكارثة والنهاية الحزينة.
الــذيــن  المتميزين  مــن  نـــوع  إال  الــمــصــيــر  هـــذا  مــن  يسلم  ولـــم 
جمعوا إلى القوة فهمًا واقعيًا دقيقا للنفس البشرية وما فيها من 

منعطفات ضيقة.
إن االمــتــيــاز يعني فــي مــقــاصــده ابــتــكــار وتــجــديــد وخــــروج عن 
العادة، لكن الناس بفطرتها تستريح للعادة القديمة حتى لو كانت 

سيئة على أن تحتمل هموم التجديد!
ومع ذلك وكحقيقة ثابتة ستظل اإلنسانية تضع سرها وقوتها 
ــذي يــدفــع الــحــيــاة إلـــى الــحــركــة وينير  فـــي الــشــخــص الــمــتــمــيــز الــ
الحياة  في  المتجددة  النور  ليكشف عن طاقة  المظلمة،  طرقاتها 

وفي الطريق الذي يسير فيه وسيتبعه من بعده آخرون. 

محنة المتياز

بقلم:
وجدان فهد



في بعض األحيان قد نعاني من الدوخة أو الدوار، وال نعرف لها 
سببا وألن لها أعراضا كثيرة مزعجة ومتعبة ال يستطيع المريض 
الــدوار، وقد تستمر مدة ولكن هل هي خطيرة؟ وفي  تحديد سبب 

حال تكرارها هل علينا سرعة التوجه إلى الطبيب؟
حاور الخليج الطبي الدكتور لؤي عبدالرسول العكري استشاري 
السلمانية  بمجمع  والــحــنــجــرة  واألنـــف  األذن  دائـــرة  قسم  ورئــيــس 

الطبي لإلجابة عن أسئلتنا.
*ما الدوخة أو الدوار؟ 

الـــدوار  أنـــواع  أكــثــر  مــن  هــو  الحميد،  االنتيابي  الوضعة  دوار   -
نوبات  بشكل  ويظهر  والحنجرة،  واألنــف  األذن  عيادات  في  شيوًعا 
قصيرة وإحساس كاذب بالدوران كلما حدث تغيير في وضعية الرأس 
وبالخصوص مع التحريك إلى أعلى أو ألسفل، وأثناء التقلب في 

السرير أو النهوض من وضعية الجلوس.
ــات اإلحــســاس بـــالـــدوار مــن حــالــة إلـــى أخـــرى بين  تــتــراوح درجــ
البسيطة والشديدة جدا وعادة ما تسبب إزعاًجا كبيًرا للمريض، إال 
األورام،  أو  الدماغ  لها عالقة بجلطات  وليس  تكون خطيرة  أنها ال 

لذلك سميت بـ»دوار الوضعة االنتيابي الحميد«. 
*إذن ما هي األعراض؟

الــدوار وهي الشعور بالدوران  - هناك عالمات مميزة ألعــراض 
حول المكان أو أن األشياء المحيطة تلف وتدور حول المريض، مع 
العادة  في  يصاحبه  كما  والحركة،  المشي  في  أحيانا  التوازن  عدم 
إحساس قوي بالغثيان والتقيؤ وتستمر هذه النوبات لثوان قليلة أو 
دقيقة بالكثير، إال أنها تتكرر بكثرة طوال اليوم كلما أراد المريض 
في  البقاء  المريض  يفضل  لذلك  رأســه،  حــرك  أو  وضعيته  تغيير 
وضعية الثبات وتجنب الحركة المفاجئة لمنع رجوع هذه األعراض.
في كثير من األحيان يكون من الصعب على المريض وصف هذا 
الشعور الغريب والمفاجئ، تارة يطلق عليه بالدوخة وتارة يوصف 
بــعــدم الـــتـــوازن وأحــيــانــا يــتــم الــمــزج بــيــن الــصــداع وبــيــن اإلحــســاس 
عندما  خــاص  بشكل  التدقيق  الطبيب  على  وجــب  لذلك  بــالــدوار، 
يتعلق الموضوع بمشاكل االتزان وأعراض الدوخة أو الدوران تجنًبا 

الخطأ في التشخيص والعالج.
فالدوخة هي مصطلح غير دقيق يشمل أحاسيس مختلفة مثل 
الضعف العام أو الشعور باإلغماء وكذلك عدم الثبات في الحركة، 
األشياء  أن  أو  تــدور  بأنك  الزائف  بالشعور  الــدوار فهو يختص  أمــا 

تتحرك وتدور من حولك.
*هل أسبابه معروفه؟ وكيف يكون التشخيص؟

)الكريستاالت(  الكالسيوم  جسيمات  تحرك  نتيجة  يكون   -  
الداخلية وتموضعها بشكل خاص  األذن  الطبيعي في  عن مكانها 
يسبب  ما  الجاذبية،  عامل  بسبب  الخلفية  الهاللية  القنوات  في 
المستقبالت  فــي تحفيز  وزيــــادة  الــقــنــوات  هـــذه  فــي وظــيــفــة  خــلــاًل 
وبالتالي  بالتوازن،  المختصة  الدماغ  لمراكز  العصبية  واإلشــارات 

ظهور اإلحساس الكاذب بالدوار.
مكانها  مــن  الكريستاالت  لتحرك  مــعــروف  سبب  هــنــاك  ليس 

المعتاد في األذن، لكن هناك عدة عوامل منها: عامل التقدم في 
الجراحية  العمليات  وااللتهابات،  العدوى  الــرأس،  إصابات  السن، 

للرأس واألذن، واضطرابات األذن الداخلية.
رئيسي  بشكل  الـــدوار  أمـــراض  تشخيص  فــي  الطبيب  ويستند 
على الوصف الدقيق لألعراض والعالمات المصاحبة ثم يستعين 
بالفحوصات الخاصة مثل مناورة ديكس-هولبايك وأجهزة الكشف 
ــادرا ما  ــ عــن حــركــة الــعــيــن االهـــتـــزازيـــة الــتــي تــســمــى )بــــالــــرأرأة(، ونـ
يستدعي التشخيص عمل فحوصات مختبرية إضافية أو اللجوء 
عــدم  حـــاالت  فــي  المغناطيسي  والــرنــيــن  المقطعية  األشــعــة  إلـــى 
ما  عــادة  التي  الدماغ  اضطرابات  في  الشك  أو  السبب  من  التأكد 

تكون خطيرة.
*هل هناك عالج فعال ونهائي لهذه الحالة؟

يتركز  الــعــالج  فــإن  لــلــدوار  الصحيح  التشخيص  تــم  مــا  -متى 
قدر  المفاجئة  الــحــركــة  وتقليل  الــتــامــة  الــراحــة  على  كبير  بشكل 
والتقيؤ،  للغثيان  المهدئة  األدويـــة  بعض  اســتــخــدام  مــع  اإلمــكــان 
الطبيعي  مكانها  إلى  الكريستاالت  أو  الجسيمات  إعــادة  ومحاولة 
مناورة  مثل  الطبيعي  العالج  وتمارين  المناورات  بعض  عن طريق 

إيبلي وتكرار إجرائها حتى تزول أعراض الدوران بشكل كامل.

باستنشاق  بصرخة،  الحياة  دخولنا  نعلن  نولد  عندما 
أهميتها  للحياة.  جوهرية  عملية  التنفس  فعملية  الهواء، 
الجسم  وإنــمــا ألداء  الــحــيــاة  قــيــد  عــلــى  للبقاء  فــقــط  لــيــس 

والعقل وظائفهم لجودة الحياة.
ولكن هل علينا أن نتعلم من جديد كيف نتنفس؟ ربما، 

هناك طرق صحية وسليمة للتنفس.
أن نتنفس  أســاســيــن  أمـــريـــن  يــعــنــي  الــســلــيــم  الــتــنــفــس 
احتياجات  تلبي  وأن  الطبيعية  الجسم  وسائل  باستخدام 
المتواصلة  الحيوية  العملية  هــذه  مــن  األســاســيــة  الجسم 

طوال الحياة.
نتائج  عــدة  تحقيق  إلــى  التنفس  عملية  كفاءة  وترجع 
منها تزويد الجسم بالكمية الكافية من األكسجين وتخليص 
الجسم من تراكم ثاني أكسيد الكربون، وتحريك العضالت 

المشاركة في إتمام عملية التنفس بطريقة سليمة.
يبدأ التنفس بانقباض عضلة الحجاب الحاجز باتجاه 
األسفل فتتوافر مساحة أكبر في تجويف القفص الصدري 
دون  الرئتين من  ثم  الحلق  إلى  األنــف  الهواء من  ويتدفق 

عناء، وعند الزفير يتم دفع الهواء إلى الخارج.
بالمتوسط نتنفس حوالي 20 ألف مرة في اليوم أي 14 
بطريقة  للتنفس  بسيطة  مبادئ  وهناك  الدقيقة،  في  مرة 
وترطيب  لتنقية  األنــف  خــالل  من  التنفس  ومنها  سليمة، 
والتنفس  بكفاءة،  الجسم  يستخدمه  كي  الخارجي  الهواء 
باستخدام الحجاب الحاجز وفيه يتم 80% من االستنشاق 
بسيطا  التنفس  يكون  حتى  الحاجز  الحجاب  طريق  عــن 

وعميقا.
والتنفس بالراحة لجعل الجسم أكثر استرخاًء بتزويده 
بــحــاجــتــه مــن األكــســجــيــن، والــتــنــفــس بــعــمــق كــي ال يضطر 
الجسم إلى طلب تكرار عدد مرات التنفس في الدقيقة من 

أجل الحصول علي احتياجاته من األكسجين.
وأخيرا أن يكون التنفس متعادال بين الشهيق والزفير.

من غير الضروري أن تأخذ تمارين التنفس وقتا كبيرا 
المدة  بزيادة  قم  ثم  يوميا  دقائق  بخمس  ابــدأ  يومك،  من 
اليوم  في  مــرات  عــدة  تمرن  التمارين،  بسهولة  شعرت  كلما 

واختار المكان المناسب والمريح ألداء التمارين.
تــمــاريــن الــتــنــفــس تــمــدنــا بــالــطــاقــة وتـــهـــدئ األعــصــاب 
وتــخــلــص الــجــســم مــن الــتــوتــر وتــرفــع مــن كــفــاءة الــرئــتــيــن، 

فالمواظبة عليها ضرورة.

تمارين التنف�س
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

ن�سيحة الأ�سبوع مقدمة من مركز RK الطبي 

نــصــحــت الــدكــتــورة رانــيــا كــايــد طبيبة 
الخليج  قــراء  والليزر  الجلدية  األمـــراض 

الطبي قائلة:
دائما ما نسمع الوقاية خير من العالج 
ينطبق هذا المثل على كثير من األمور في 
حياتنا اليومية، أولها األمراض الجلدية.

فمثال حب الشباب من أكثر األمراض 
الفتيات  عند  وانــتــشــارا  شــيــوعــًا  الجلدية 
الــمــراهــقــيــن،  ــر  ــيـ وغـ مـــراهـــقـــيـــن  واألوالد 
يستهين الكثير منا بحب الشباب وعالجه 
بها  يــمــر  أن  البـــد  عــمــريــة  فــتــرة  ويعتبرها 

تكون فترة  ولكنها قد  اإلنسان في حياته، 
قــاســيــة وصــعــبــة عــلــى الــبــعــض مــمــا تتركه 
وأيضا  المريض,  على  نفسي  ضغط  مــن 
ــنــــدب والــحــفــر  ــد تـــتـــرك الــكــثــيــر مــــن الــ قــ
والــتــصــبــغــات عــلــى الــبــشــرة والـــتـــي يــطــول 
عــالجــهــا إلــــى ســـنـــوات وبــتــكــالــيــف مــالــيــة 

عالية.
لــــذا األفـــضـــل عــــالج حـــب الــشــبــاب في 
المطلوبة  النتيجة  بدايته للحصول على 
في وقت قصير وبكلفة أقل، فالوقاية خير 

من العالج. 
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الدكتور لوؤي العكري:

 دوار الحركة لي�س له عالقة بجلطات الدماغ اأو الأورام

أنــواعــه،  اختلفت  ومهما  الــســرطــان  مــرض  عــن  المبكر  الكشف 
أي عارض  أخذ  بد من  ولذلك ال  المصاب،  قد يكون منقذا لحياة 
المختص إلجــراء  الطبيب  إلــى  فـــورا  والــتــوجــه  الــجــد  على محمل 

الفحوصات الالزمة.
عليها  يجيب  أسئلة  العالجات،  أحــدث  وعــن  أنفسنا  نقي  كيف 
بمركز  السرطانية  األورام  عــالج  اســتــشــاري  خليفة  فــريــد  الــدكــتــور 

الخليج الطبي والسكر:
*ما أسباب األورام السرطانية؟

- مرض السرطان يكون نتيجة نمو غير طبيعي وعشوائي لبعض 
خاليا الجسم، بحيث تنقسم هذه الخاليا بصورة ال يمكن للجسم 
أو  بها  المحيطة  الجسم  تدمير خاليا  إلى  وتــؤدي  السيطرة عليها 

تنتشر إلى أماكن أخرى عن طريق األوعية الدموية والالمفاوية.
دور  وأهمها  للسرطانات  الرئيسي  للسبب  نظريات  عدة  وهناك 
الــجــيــنــات فـــي ذلـــك ألنــهــا تــتــحــكــم فـــي كــيــفــيــة أداء خــاليــا الجسم 
ووظيفتها وانقسامها، وأعتقد أن السرطان ينجم عن حدوث تغيرات 
في  مــوروثــة  تكون  قد  التغيرات  هــذه  وأن  الجسم  جينات  بعض  في 

بعض الحاالت.
ولكن في معظم الحاالت قد تنجم في مرحلة حياة اإلنسان إما 
نتيجة خطأ أثناء انقسام الخلية أو بسبب تلف المادة الوراثية عند 
تعطي  الجينات  فــإن  أوضــح  وبشكل  معينة،  بيئة  لعوامل  التعرض 

األوامر للخلية للنمو واالنقسام واالختفاء.
تكوين  إلى  تــؤدي  لكي  سنوات،  إلى  تحتاج  السرطانية  الخاليا 
كــتــلــة يــمــكــن اكــتــشــافــهــا ولــذلــك فـــإن الــعــوامــل الــمــســاعــدة الــتــي قد 
تؤدي إلى اإلصابة بالسرطان على مر السنين أدت إلى زيادة نسبة 
السرطان حاليا فعدد حاالت السرطان عالميا سنة 2020 وصلت إلى 

19 مليونا وستزيد إلى 40 مليوَن حالة سنة 2040.
*ما أهم العوامل التي تساعد على اإلصابة بالسرطان؟ 

- العمر، كلما تقدم العمر زادت احتمالية اإلصابة بالسرطان. 
زادت  التدخين  سنين  وعــدد  السجائر  عــدد  زاد  كلما  التدخين، 

نسبة اإلصابة وقد تصل إلى احتماالت اإلصابة بـ%90.
الرياضة  مــمــارســة  عــدم   -5 المفرطة  السمنة   -4 الكحوليات 

بانتظام. 
المتكررة بحروق  التعرض للشمس فترات طويلة واإلصابة   -6

الشمس. 
7- البيئة المحيطة بالشخص مثل التعرض لمواد مسرطنة في 

العمل أو التعرض إلشعاعات معينة. 
8- التاريخ العائلي. 

*هل هناك طرق للوقاية من األورام السرطانية؟
- هناك عدة طرق للوقاية منه أهمها: 

- تـــنـــاول الــطــعــام الــصــحــي مــثــل األطــعــمــة الــغــنــيــة بــاأللــيــاف 
كالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة. 

المشبعة  غــيــر  الصحية  بــالــدهــون  غــنــي  غــذائــي  نــظــام  اتــبــاع   -
والموجودة في األسماك والمكسرات وزيت الزيتون وتجنب األطعمة 

المقلية. 
من  عالية  نسبة  على  تحتوي  الــتــي  األطــعــمــة  مــن  التقليل   -

السكر وتجنب شرب الكحوليات. 
- االبــتــعــاد عــن الــلــحــوم الــمــصــنــعــة وتـــنـــاول الــلــحــوم الــحــمــراء 

بكميات معقولة. 
- ممارسة النشاط الرياضي والمحافظة على الوزن الصحي. 

- الــوقــايــة مــن أشــعــة الــشــمــس فــي الــفــتــرة مــا بــيــن 10 صباحا 
والرابعة ظهرا. 

- اإلقالع عن التدخين. 
- الكشف المبكر لبعض أنواع السرطان مثل الثدي عن طريق 

تصوير الثدي باألشعة السينية والملونة بدءا من سن 40 سنة. 
ويشمل   50 سن  من  والمستقيم  القولون  سرطان  فحوصات   -

التنظير السيني كل 5 سنوات واختبار البراز مرة سنويا.
بداية  الرحم للسيدات  الرحم مسحة عنق  إلى عنق  وبالنسبة 
الثالثين عام  بعد  من سن 21 كل 3 سنوات حتى 29 سنة، ثم من 

كل 5 سنوات.
ســـرطـــان الـــرئـــة الــكــشــف الــمــبــكــر يـــكـــون عـــن طـــريـــق الــتــصــويــر 
تدخينهم  مــدة  بلغت  والــذيــن  الخمسين  سن  من  بداية  المقطعي 

30 عاما.
*ما أحدث طرق العالج؟

- العالج يشمل طرق مختلفة منها العالج الجراحي واإلشعاعي 
والكيميائي والهرموني وعالج موجه وعالج مناعي.

وقد يتلقى المريض أكثر من عالج وتعتمد طريقة العالج على 
مرحلة اكتشاف الورم السرطاني.

للكشف  المعملي  والــفــحــص  لــلــســرطــان  مــراحــل  أربــعــة  هــنــاك 
عن خصائص السرطان وحالة المريض الصحية العامة والتاريخ 

المرضي. 
الــســرطــان بــوجــه عـــام يــمــكــن الــشــفــاء مــنــه، إذا تــم عــالجــه في 
والثانية  المرحلة األولى  مراحله األولية، وتصل نسبة الشفاء في 
إلى  فيها  الشفاء  نسبة  الثالثة  المرحلة  وتصل   ،%90 أكثر من  إلى 
أجــزاء  في  المرض  انتشار  مرحلة  وهــي  الرابعة  أمــا   ،%50 من  أكثر 
مختلفة من الجسم فتحتاج إلى جهد كبير لكي يتحول من مرض 
مميت يمكن التعايش معه إلى مرض مزمن مثل الضغط والسكر.
وهناك أدوية حديثة أثبتت نجاحها في هذا الصدد منها العالج 
فاعليته في  أثبت  وقد  الفم،  أدويــة تؤخذ عن طريق  الموجه وهي 

عالج أنواع كثيرة من السرطان مثل الرئة والثدي والقولون.
ــر الـــذي ظــهــر حــديــثــا وأثــبــت فاعليته هــو الــعــالج  الــعــالج اآلخـ
تنشيط  ومهمته  الــســرطــان  ــواع  أنـ معظم  فــي  ويستخدم  المناعي 

الخاليا المناعية من جديد. 

- هل تختلف طرق عالج مرضى السكري 
النوع األول عن النوع الثاني؟

ــى ســبــب  ــ ــع إلــ ــم تــخــتــلــف وذلـــــــك يــــرجــ ــعـ نـ
اإلصابة بالسكري النوع األول أو النوع الثاني.

أن  بــســبــب  األول  ــنـــوع  الـ الــســكــري  يـــحـــدث 
إفراز هرمون األنسولين  هناك نقصا حادا في 
إعطاء  هــو  األســاســي  فالعالج  البنكرياس,  مــن 
األنــســولــيــن عــن طــريــق أقـــالم األنــســولــيــن / أو 

مضخة األنسولين.
أما في حالة السكري النوع الثاني السبب 
يكون نتيجة مقاومة األنسولين )الناتج بسبب 
الـــــوزن أو الــســمــنــة( أو نــقــص فـــي إفـــراز  زيـــــادة 
االثــنــيــن معانا,  ــود  وجــ أو  األنــســولــيــن  هــرمــون 
ويكون العالج األساسي في هذه الحالة تقليل 
النشويات والسكريات وكذلك ممارسة الرياضة 
بالفم  أدوية  المناسبة منها  العالجات  وإعطاء 
 agonist  GLP1 لضبط معدالت السكر أو حقن
ــان يــتــم  ــ ــيـ ــ ــلـــد وبــــعــــض األحـ تــــؤخــــذ تـــحـــت الـــجـ

استخدام حقن األنسولين.
- ما هي أحدث عالجات مرضى السكري؟

في اآلونة األخيرة مع التطور السريع في 
مجال الطب وتقنيات العالج تم إضافة الكثير 
العالجية,  والتقنيات  األدويـــة  مجموعات  مــن 
فعلى مستوى السكري النوع األول هناك تطوير 
واألنسولين  السريع  األنسولين  إبر  فعالية  في 
القاعدي والهدف من هذه التركيبات الجديدة 
ضــبــط مــعــدالت الــســكــر بـــالـــدم، وتــقــلــيــل فــرص 
ــــدوث نـــوبـــات هـــبـــوط الــســكــر وكـــذلـــك تــوفــيــر  حـ
ــهـــزة لــقــيــاس الــســكــر عــلــى مــــدى 24 ســاعــة  أجـ
ستايل  فري  مثل  باستمرار  الوخز  تتطلب  وال 

 .Freestyle Libre ليبري
ــا عــلــى مــســتــوى مــضــخــات األنــســولــيــن  أمــ
جرعات  تضبط  بحيث  تطوًرا,  أكثر  فأصبحت 
األنــســولــيــن لمنع حـــدوث هــبــوط فــي مــعــدالت 
السكر بالدم، وتصحح حاالت ارتفاع مستويات 
ا على مدار الساعة طوال أيام  سكر الدم تلقائّيً

األسبوع، كل 5 دقائق، على حسب الحاجة.
على مستوى السكري النوع الثاني فتوجد 
الكثير من المجموعات الدوائية الحديثة التي 
تساعد في ضبط معدالت السكر بالدم وفرص 
حدوث هبوط السكر قليلة جًدا ومنها ما يقلل 

مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب.
 SGLT2( 2 وتضم مثبطات إس جي إل تي

)inhibitor
ودواء   Invokana دواء  ــلـــى  عـ وتـــشـــتـــمـــل 
شكل  فـــي  ــــؤخــــذ  وُت  forxiga ودواء   Jardiance
الــحــبــوب، وهـــي ُتــحــفــز الــكــلــى عــلــى طـــرد مزيد 
إلى اإلقالل  ويــؤدي هذا  البول.  السكر في  من 
من نسبة السكر في الدم فحسب، ويقلل أيضًا 
من تلك السعرات الحرارية الزائدة، األمر الذي 
ــوزن مــع انــخــفــاض ضغط  يـــؤدي إلــى فــقــدان الـ

الدم بصورة طفيفة.
التي  الــدوائــيــة  المجموعة  تــضــم  وكــذلــك 
 1 بــي  إل  جــي  »مــنــاهــضــات مستقبالت  ُتــســمــى 
عن  عــبــارة  وهــي   »)receptor agonists  1-GLP(
حــقــن تـــؤخـــذ تــحــت الــجــلــد وتــشــمــل فــيــكــتــوزا 

وازومبيك وتروليستي وبيدورين.
ويوجد من نفس هذه المجموعة الدوائية 
عــلــى شــكــل حــبــوب تــؤخــذ بــالــفــم ُتـــعـــرف بــاســم 

.)Rybelsus رايبيلسوس(

هل اإلبر الحديثة آمنة؟ وما هي فوائدها؟
نعم, فهي:

والــدواء  الــغــذاء  قبل هيئة  - مرخصة من 
األمريكية.

ــام الـــغـــذائـــي  ــنـــظـ ــل مـــســـاعـــد مــــع الـ ــامـ - عـ
السيطرة  لتحسين  البدني  النشاط  وممارسة 
على نسبة السكر في الدم لدى البالغين الذين 

يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.
باألمراض  اإلصــابــة  تقلل من خطر  قد   -
القلبية الوعائية )مثل: النوبة القلبية والسكتة 

الدماغية(.
- ماذا عن اآلثار الجانبية األكثر شيوًعا؟

* الغثيان.
* اإلسهال.

* اإلمساك.
* الصداع.

* القيء.
* انخفاض الشهية.

* عسر الهضم.
لنوع  الطبيب  اختيار  يتم  أســاس  أي  على 

عالج المريض؟
يتم ذلك على عدة أسس منها:

1 - السكري النوع األول أو الثاني.
2- مستوى السكر التراكمي.
3- العمر وعوامل االختطار.

4- وجــــــود مـــشـــاكـــل صــحــيــة أخــــــرى مــثــل 
أو قصور في وظائف  الكلى  أمــراض   / السمنة 

الكلية / أمراض القلب.
5- عدد نوبات هبوط السكر بالدم. 

الدكتور فريد خليفة: 

العالجات الجديدة �سربة قا�سية لل�سرطان 

}  الدكتور فريد خليفة.

الدكتورة اأمل الغامن للخليج الطبي: 

تطور كبير و�سريع في 

جميع عالجات ال�سكري 
العالم  في  به  اإلصابة  نسبة  وترتفع  الكثيرون  منه  يعاني  مزمن  السكري مرض 
تقدمه  مرحلة  النظر عن  بغض  بآخر  أو  بشكل  الحياة  نوعية  في  يؤثر  فهو  العربي، 
ولكي  كبير،  بشكل  يوم  بعد  يوما  العالجات  تطورت  المرض  على  وللسيطرة  نوعه  أو 
نتعرف على أحدث عالجات السكري وكيف تعمل اإلبر الجديدة؟ ستجيب عن أسئلتنا 
السكري  أمــراض  وأخصائية  العائلة  طب  استشاري  الغانم  أمل  الدكتورة  بالتفصيل 

بمستشفى السالم التخصصي.

} الدكتور لؤي عبدالرسول العكري.
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املجل�س يتابع تنفيذ اخلطط التطويرية.. »كلية املعلمني«:

اأكثـر من 6000 طلب التحاق بالكلية واملقبولون 1286 طالبًا

كلية  اإدارة  جمل�س  عقد 

اجتماعه  للمعلمني  البحرين 

حممد  الدكتور  برئا�صة  الــدوري 

العام  املدير  اأحمد  بن  مبارك 

جمل�س  رئي�س  املدار�س  ل�صئون 

عميد  وبح�صور  الكلية،  اإدارة 

بورينتون  تيد  الدكتور  الكلية 

اإىل  واملدعوين  املجل�س  واأع�صاء 

�صري  ملتابعة  ــك  وذل االجتماع، 

وخطط  برامج  تنفيذ  يف  العمل 

يت�صل  ما  وخ�صو�صاً  الكلية، 

بربنامج التو�صع يف قبول الطلبة 

املوؤهلني  املعلمني  وتدريب  واإعداد 

باملدار�س  االلتحاق  القادرين على 

مب�صتوى  واالرتــقــاء  احلكومية 

مملكة  لطلبة  العلمي  التح�صيل 

البحرين.

اأطلع  االجتماع،  م�صتهل  ويف 

على  االأع�صاء  املجل�س  رئي�س 

اجلاري  التن�صيق  م�صتجدات  اآخر 

ب�صاأن  املدنية  اخلدمة  جهاز  مع 

البحث  م�صاعدي  من  عدد  تعيني 

خلفية  على  املتاأهلني  والتدري�س 

امل�صابقة الوظيفية التي مت طرحها 

والتعليم،  الرتبية  بوزارة  داخلياً 

حت�صيل  مت  قد  اأنــه  اإىل  م�صرًيا 

موافقة جهاز اخلدمة املدنية على 

حالياً  يجري  التن�صيق  واأن  ذلك، 

يف  للبدء  البحرين  جامعة  مع 

االإجــراءات  وفق  االنتقال  عملية 

وقد  املرحلة.  هذه  يف  املعتمدة 

املنا�صبة  االإدارة بهذه  هناأ جمل�س 

لهذا  امل�صتحقني  املعلمني  جميع 

لهم  متنياته  عن  معرًبا  االنتقال، 

�صكر  كما  والنجاح،  بالتوفيق 

جلنة  واأع�صاء  رئي�س  املجل�س 

بكل  مهامها  اأجنزت  التي  التقييم 

درجات  اأق�صى  وحققت  اإحكام 

الدقة يف عملية التقييم واالختيار.

بعد  املجل�س  ا�صتعر�س  وقد 

ب�صاأن  التقارير  من  ــدًدا  ع ذلــك 

اجلارية  واملتابعات  العمل  �صري 

وفًقا  الكلية  متطلبات  تاأمني  يف 

خلــطــط الــتــو�ــصــع، ومـــن ذلــك 

اأن  اإىل  ت�صري  التي  االإح�صاءات 

بكلية  االلــتــحــاق  طلبات  ــدد  ع

العام  هــذا  للمعلمني  البحرين 

ملختلف  طلباً    6264 بلغت  قد 

الربامج التي تطرحها الكلية، واأن 

املتقدمني  بني  من  املقبولني  عدد 

بحرينياً  طالباً   1286 بلغ  قد 

على  الربامج  خمتلف  يف  مقبوالً 

م�صتوى البكالوريو�س يف الرتبية 

والدبلوم الرتبوي وبرامج القيادة 

و�صهادات  واملدر�صية  التعليمية 

وقد عرب جمل�س  املهني.  التطوير 

لهذه  ارتياحه  عن  الكلية  اإدارة 

تبني  التي  واالإح�صاءات  االأرقــام 

حجم االإقبال الكبري على االلتحاق 

من  للمعلمني  البحرين  بكلية 

وما  البحرين،  مملكة  طلبة  قبل 

بني  عالية  تناف�صية  من  ت�صكله 

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اأو�صاط 

ذلك  اأن  املجل�س  موؤكًدا  الوطنية، 

للمتابعة  مبا�صرة  نتيجة  يعد 

اللذين  الكبري  امل�صتمرة واالهتمام 

للمعلمني  البحرين  كلية  تلقاهما 

لتطوير  ــى  االأعــل املجل�س  مــن 

�صمو  برئا�صة  والتدريب  التعليم 

ال�صيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 

الــوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب 

وكذلك دعم ومتابعة وزارة املالية 

يف  للكلية  الوطني  واالقت�صاد 

والوفاء  التو�صعية  خطتها  تنفيذ 

واللوج�صتية  املادية  مبتطلباتها 

الإجناز االأهداف احلكومية.

ا  اأي�صً املجل�س  ناق�س  وقــد 

بني  املرتقبة  ال�صراكات  خطط 

موؤ�ص�صات  مــن  وعــدد  الكلية 

التعليم العايل العاملية، باالإ�صافة 

برنامج  طرح  م�صتجدات  اآخر  اإىل 

بال�صراكة  الرتبية  يف  املاج�صتري 

مع جامعة نوتنغهام الربيطانية. 

ا على �صري  وقد اطلع املجل�س اأي�صً

التفاهم  مذكرة  تنفيذ  يف  العمل 

التي مت اإبرامها بني كلية البحرين 

البحرين  بيان  للمعلمني ومدر�صة 

من  للمعلمني  التدريب  لتوفري 

حيث  اخلا�س،  القطاع  منت�صبي 

وجه املجل�س باال�صتمرار يف رفع 

التقارير الدورية حول �صري االأداء 

و�صبل  املهمة  ال�صراكة  هذه  يف 

تطويرها والتو�صع فيها.

مع اإعادة افتتاح مكاتب »التاأمني االجتماعي« يف الهيئة.. العلوي: 

نفخر با�شتئناف عمل جميع املكاتب التمثيلية ل�شركائنا

�صوق  تنظيم  هيئة  اأعلنت 

مكاتب  افتتاح  ــادة  اإع عن  العمل 

االجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة 

العمل«  �صوق  تنظيم  »هيئة  لدى 
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التي  االأ�صا�صية  اخلدمات  املكتب 

يحتاجها اأ�صحاب االأعمال.

التنفيذي  الرئي�س  ــب  ورح

جمال  العمل  �صوق  تنظيم  لهيئة 

افتتاح  باإعادة  العلوي  عبدالعزيز 

لدى  االجتماعي  التاأمني  مكاتب 

بفرعها  العمل  �صوق  تنظيم  هيئة 

�صلمان،  ميناء  وفــرع  الرئي�صي 

امل�صرتك  التعاون  مب�صتوى  منوًها 

اأن  اإىل  م�صرًيا  اجلــانــبــني،  بــني 

�صريًكا  تعد  االجتماعي«  »التاأمني 

لدى  املقدمة  اخلدمات  يف  رئي�صًيا 

عرب   2008 العام  منذ  الهيئة 

والذي  الهيئة  التمثيلي يف  مكتبها 

يقدم جميع اخلدمات التي يحتاجها 

اأ�صحاب العمل من ت�صجيل و�صداد 

على  واحلــ�ــصــول  ــات  ــرتاك ــص اال�

�صهادات والرد على اال�صتف�صارات.

اإعادة  اأن  اإىل  العلوي  واأ�صار 

للهيئة  التمثيلي  املكتب  افتتاح 

ي�صهم  االجتماعي  للتاأمني  العامة 

اخلدمات  وجــودة  كفاءة  رفع  يف 

اإجناز  املقدمة للمراجعني وت�صريع 

املعامالت اليومية امل�صرتكة.

 واأكد الرئي�س التنفيذي لهيئة 

اإعادة  مع  اأنه  العمل  �صوق  تنظيم 

االجتماعي،  التاأمني  مكاتب  افتتاح 

اإعادة  عن  موؤخًرا  االإعالن  وكذلك 

مكتب  مــن  كــل  مكاتب  افتتاح 

القن�صلية  واخلدمات  الت�صديقات 

ومكاتب  اخلارجية،  لوزارة  التابع 

ـــوازات  واجل اجلن�صية  �ــصــوؤون 

الداخلية،  التابعة لوزارة  واالإقامة 

ال�صركاء  جميع  مكاتب  تكون 

ب�صورتها  عملها  ا�صتاأنفت  قد 

قبل جائحة  ما  فرتة  الطبيعية يف 

ــا )كــوفــيــد –  ــورون ــس ك ــريو� ف

على  الهيئة  حر�س  موؤكًدا   ،)19

ال�صركاء،  مع  امل�صتمر  التن�صيق 

املوقرة  احلكومة  تطلعات  لتنفيذ 

مميزة  خدمات  تقدمي  �صمان  يف 

ت�صهم يف توفري كافة اإمكانيات منو 

االقت�صاد املحلي وت�صهيل اإجراءات 

ممار�صة االأعمال يف اململكة.

تن�صيق  اأن  اإىل  العلوي  ولفت 

الهيئة مع ال�صركات يتم من خالل 

جمموعة من الو�صائل منها املكاتب 

للمعامالت  الهيئة  يف  التمثيلية 

جانب  اإىل  احل�صور  تتطلب  التي 

خالل  من  ــكــرتوين  االإل التعاون 

والذي  الواحدة«  املعاملة  »نظام 
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حكومية  ــري  وغ حكومية  جهة 

والتوا�صل  الــكــفــاءة  لتحقيق 

�صوق  تنظيم  هيئة  �صركاء  مع 

املقدمة  اخلدمات  وت�صهيل  العمل، 

اخلطة  ــداف  اأه لتحقيق  للعمالء 

بني  ومن  للحكومة،  اال�صرتاتيجية 

اجلن�صية  �صوؤون  االأنظمة  هــذه 

وزارة  واالإقــامــة،  واجلــــوازات 

وزارة  ال�صحة،  وزارة  اخلارجية، 

وال�صياحة،  والتجارة  ال�صناعة 

واحلكومة  املــعــلــومــات  هيئة 

العامة  والهيئة  االإلــكــرتونــيــة 

للتاأمني االجتماعي.

اإميــان  اأكـــدت  جانبها  ــن  م

الرئي�س  املــربــاطــي  م�صطفى 

للتاأمني  العامة  للهيئة  التنفيذي 

فروع  عمل  ا�صتئناف  االجتماعي 

التمثيلية  املكاتب  يف  الهيئة 

العمل  �صوق  تنظيم  بهيئة  للهيئة 

�صلمان،  وميناء  ال�صناب�س  يف 

املوافق  ــد  االأح يــوم  من  اعتباًرا 

.2021 /9 /26

جاهزية  املرباطي  ـــدت  واأك

خدماتها  تقدمي  ال�صتئناف  الهيئة 

خالل  الــفــروع  عمل  توقف  بعد 

املكتب  باأن  مبينًة  اجلائحة،  فرتة 

ال�صناب�س  يف  للهيئة  التمثيلي 

التاأمينية  خدماته  تقدمي  �صيعاود 

نظام  �صمن  العمل  الأ�ــصــحــاب 

املواعيد املعمول به يف هيئة تنظيم 

�صوق العمل، فيما �صي�صتقبل املكتب 

�صلمان  ميناء  يف  للهيئة  التمثيلي 

بنظام  املراجعني  فئات  جميع 

التاأكيد  مع  ال�صخ�صي  احل�صور 

اخلدمات  تقدمي  ا�صتمرار  على 

عرب  اإلكرتونياً  املتاحة  التاأمينية 

www. للهيئة  االإلكرتوين  املوقع 

.sio.gov.bh

»االأعلى للبيئة« يفتتح امللتقى البيئي الرابع حلماية طبقة االأوزون .. بن دينة:

احلزمة الت�شريعية حققت اإجناًزا نوعًيا يف جمال العمل الرقابي

الدكتور  رعاية  حتت  افتتح 

املبعوث  حممد بن مبارك بن دينه 

الرئي�س  املناخ  ل�صوؤون  اخلا�س 

للبيئة،  االأعلى  للمجل�س  التنفيذي 

الرابع حلماية طبقة  امللتقى  اأم�س، 

االأوزون، وذلك بالتزامن مع اليوم 

يحمل  والذي  لالأوزون  العاملي 

»بروتوكول  العام  هذا  �صعار 

برودة  على  احلفاظ  مونرتيال 

طعامنا ولقاحاتنا«.

باليوم  االحتفال  ومبنا�صبة 

العاملي لالأوزون الذي ي�صادف 16 

املبعوث  اأكد  عام  كل  من  �صبتمرب 

حر�س  املناخ  ل�صوؤون  اخلا�س 

مملكة البحرين على بذل كل اجلهود 

وم�صاندة املجتمع الدويل يف حماية 

التي  االأ�صرار اجل�صيمة  من  البيئة 

العقود  يف  االأوزون  ثقب  خلفها 

االأخرية من القرن الع�صرين ب�صبب 

املواد الكيميائية، وو�صائط التربيد 

املتنوعة التي ا�صتخدمت يف خمتلف 

واخلدمية،  ال�صناعية  القطاعات 

واأدت الت�صاع ثقب طبقة االأوزون، 

االأ�صعة  من  هائلة  كميات  واإطالق 

فوق البنف�صجية، اأثرت على �صحة 

االإن�صان والكائنات والبيئة.

اخلا�س  املبعوث  واأ�صار 

املجل�س  اأن  اإىل  املناخ  ل�صوؤون 

من  حزمة  اأطلق  للبيئة  االأعلى 

ب�صاأن  الوطنية،  الت�صريعات 

ووحدات  التربيد  و�صائط  اإدارة 

التربيد ووحدات التكييف من اأجل 

التكنولوجية  التطورات  مواكبة 

املمار�صات  اأف�صل  ووفق  والفنية، 

اإذ تاأتي هذه الت�صريعات،  العاملية، 

البحرين  مملكة  التزام  �صياق  يف 

فيينا  اتفاقية  متطلبات  جتاه 

حلماية طبقة االأوزون، وبرتوكول 

امل�صتنفدة  املواد  ب�صاأن  مونرتيال 

لطبقة االأوزون.

احلزمة  اإطالق  اأن  واعترب   

اأدت اإىل حتقيق اإجناز  الت�صريعية 

احلكومي  العمل  جمال  يف  نوعي 

وكذلك  والتنفيذي،  الرقابي 

عربي  خليجي  منوذج  ت�صكيل 

ال�صليمة لو�صائط واأجهزة  لالإدارة 

التربيد والتكييف، يف الوقت الذي 

التكييف  تكنولوجيات  فيه  تتغري 

والتربيد والرغويات عامليا ب�صبب 

لربوتوكول  اجلديدة  املتطلبات 

االنخفا�س  ومنها  مونرتيال، 

التربيد  لو�صائط  التدريجي 

)HFCs( والتي ال تعترب م�صتنفدة 

ت�صاهم  ولكنها  االأوزون،  لطبقة 

احلراري،  االحتبا�س  ظاهرة  يف 

حيث قرر املجتمع الدويل و�صعها 

واخلف�س  الرقابة  جداول  يف 

التدريجي.

القائد ي�شتعر�س منظومة

»جمتمع واعي« مع ممثلة منظمة ال�شحة

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ا�صتقبل 

حممد  االإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 

العطاطرة  ت�صنيم  الدكتورة  القائد،  علي 

مملكة  يف  العاملية  ال�صحة  منظمة  ممثلة 

مرمي  الــدكــتــورة  بح�صور  البحرين، 

العامة  لل�صحة  امل�صاعد  الوكيل  الهاجري 

الوطني  الفريق  ع�صو  ال�صحة  بــوزارة 

الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا، ملناق�صة 

اأوجه التعاون القائمة بني الهيئة واملنظمة 

يف املجاالت ذات ال�صلة بتقنية املعلومات 

واالت�صاالت يف القطاع ال�صحي.

القائد  ا�صتعر�س  االجتماع،  خالل 

توظيف  يف  البحرين  مملكة  جتربة 

الفريق  جهود  دعم  يف  احلديثة  التقنيات 

تطبيق  منظومة  عرب  الوطني،  الطبي 

جتربة  اليوم  باتت  التي  واعي«  »جمتمع 

مب�صاركتها  اململكة  تفخر  مميزة،  وطنية 

على م�صتوى عاملي، م�صرًيا اإىل اأن التعاون 

جهود  يدعم  العاملية  ال�صحة  منظمة  مع 

يف  البحرين  مملكة  جتربة  ونقل  توثيق 

ف�صالً  واعي«،  »جمتمع  منظومة  اإن�صاء 

التقنيات  ونقل  توثيق  يف  امل�صاهمة  عن 

امل�صاندة لنجاح التطبيق يف التغلب على 

التطبيق  واأن  خ�صو�صا  كورونا،  جائحة 

ملتطلبات  مواكبة  موثوقة  من�صة  اأ�صبح 

يف  مراحله  مبختلف  ال�صحي  الو�صع 

اململكة، ويلبي كل االحتياجات ذات العالقة 

فيه  امل�صجلني  اأو  لالأفراد  �صواء  باجلائحة 

من اجلهات املعنية ذات العالقة. 

ترحب  الهيئة  اأن  القائد  واأ�ــصــاف 

العاملية،  ال�صحة  منظمة  مع  بالتعاون 

ال�صحية  امل�صوحات  اإجــراء  جمــال  يف 

والتعاون يف اإ�صدار االإح�صاءات امل�صرتكة 

حول القطاع ال�صحي باململكة.

الكبرية  اجلهود  على  القائد  واأثنى 

خمتلف  يف  الطبية  الكوادر  تبذلها  التي 

تعزيز  نحو  تطلعه  عن  معرًبا  مواقعها، 

واملنظمات  الهيئة  بني  التعاون  اأوجــه 

القطاع  ي�صهده  ما  ظل  يف  ال�صحية، 

كافة  على  متزايد  ــار  ازده من  ال�صحي 

م�صتمر  دعم  من  يلقاه  وما  امل�صتويات 

مبا�صر من قبل احلكومة املوقرة لتزويده 

باأحدث التوجهات العاملية املعمول بها يف 

هذا املجال.

ما  اإطار  يف  العطاطرة  زيارة  وتاأتي 

ت�صعى له املنظمة من خالل مكتبها اجلديد 

يف مملكة البحرين من التو�صع يف جماالت 

العمل مع جهات حكومية واأممية واأهلية 

وجامعات لتقدمي امل�صورة التقنية وتبادل 

املعارف واخلربات.

د. ال�شيد يجتمع مع �شفري

اخلري يف »امللكية للأعمال االإن�شانية«

ا�صتقبل االأمني العام للموؤ�ص�صة امللكية 

م�صطفى  الدكتور  االإن�صانية  لالأعمال 

�صفري  ال�صيخ  عبدالرحمن  الطالب  ال�صيد، 

االأخري  ا�صمتع  حيث  باملوؤ�ص�صة،  اخلري 

م�صرية  حول  العام  االأمني  توجيهات  اإىل 

عمله.

العمل  خطة  على  العام  االأمني  واطلع 

باالهتمام  تخت�س  والتي  املقبلة  للفرتة 

املقبلة  اأن اجلهود  املوؤ�ص�صة، موؤكًدا  باأبناء 

وا�صح  وانعكا�س  كبري  اأثر  لها  �صيكون 

يثمر يف م�صرية اخلري.

املوؤ�ص�صة  فـــاإن  بــالــذكــر  ــر  اجلــدي

ابنها  عينت  االإن�صانية  لالأعمال  امللكية 

حيث  للخري،  �صفرًيا  ال�صيخ  عبدالرحمن 

باأبنائها  االهتمام  على  املوؤ�ص�صة  حتر�س 

مهاراتهم. وتطوير  �صخ�صياتهم  و�صقل 

 الع�شفور: »ال�شمالية« حققت

90% من معايري اعتماد عايل مدينة �شحية
اأكد حمافظ املحافظة ال�صمالية علي بن 

اأن املحافظة  ال�صيخ عبداحل�صني الع�صفور 

م�صتمرة يف تطبيق املعايري واملحاور التي 

لرت�صيخ  اال�صرتاتيجية  االأهــداف  تعك�س 

قنوات  وتعزيز  املجتمعية  ال�صراكات 

التوا�صل لتبني املبادرات ال�صحية العتماد 

جائحة  حتديات  رغم  �صحية  مدينة  عايل 

كورونا.

ال�صمالية  املحافظة  اأن  اإىل  واأ�ــصــار 

ومبراجعة مع ممثل مكتب منظمة ال�صحة 

حققت  قد  الهندي  ب�صرى  ال�صيدة  العاملية 

ن�صبة 90% من معايري وحماور االعتماد، 

م�صيفا باأن االأعمال التي قامت بها املحافظة 

الدور  لها  اجلائحة  مبكافحة  ال�صمالية 

الكبري لتحقيق االعتماد، حيث �صكلت الفرتة 

والفعاليات  املبادرات  من  الكثري  املا�صية 

فينا  حملة  من  انطالقا  الوقائية  ال�صحية 

خري وحمالت تطعيم كبار ال�صن وحمالت 

مع  بالتعاون  والبيوت  باملناطق  التطهري 

االأكرب  الرابح  م�صابقة  وتنفيذ  املتطوعني، 

خلم�س مرات بالتعاون مع القطاع اخلا�س 

املحا�صرات  واإقامة  االأهلية  واجلمعيات 

للتطعيم  الوطنية  احلملة  لدعم  التوعوية 

املرئي،  االت�صال  عرب  مراحلها  جميع  يف 

ومن خالل ت�صدر املحافظة حلملة ت�صحيح 

م�صرتكا  جماعيا  م�صكنا   449 اأو�صاع 

كافة  املحافظة  مناطق  الوافدة يف  للعمالة 

للحد من االكتظاظ وتف�صي جائحة كورونا. 

ب�صرى  ال�صيدة  قالت  جانبها،  من 

من  كانت  ال�صمالية  املحافظة  اإن  الهندي 

برنامج  اعتمدت  التي  املحافظات  اأوائــل 

الرابح االأكرب يف ن�صخه اخلم�س على موقع 

باأنها  يثبت  مما  العاملية،  ال�صحة  منظمة 

ت�صري يف الطريق ال�صحيح لالعتماد.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

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

بالرغم من كل اجلهود الر�سمية والأهلية ملكافحة 

انت�ساًرا  التبغ  منتجات  بيع  حمال  تنت�سر  التدخني، 

وا�سًعا!!

�سوءاً  اأكرثها  لكن  وممقوتة،  �سيئة  الكراهية  اأنواع  كل 

وخ�سة هي الكراهية بالوكالة، واأعني كراهة �سخ�ص اأو جهة 

اأو قبيلة اأو عرق اأو طائفة اأو جن�سية معينة ملجرد اإر�ساء جهة 

-رمبا  ل�سخ�ص  كراهيتك  تعلن  كاأن  لها..  معادية  او  مناف�سة 

اأو  وّده،  وك�سب  لإر�سائه  اأو  لآخر؛  ولئك  اإظهار  -ملجرد  لتعرفه 

طمعاً يف م�سالح �سخ�سية!

Tuesday 21st September 2021 - No. 11854 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

622 - و�سول النبي حممد )�ص( اإىل املدينة 
املنورة يف الهجرة النبوية.

قيام  واإعالن  امللكي  النظام  اإلغاء   -  1792
اجلمهورية يف فرن�سا.

1959 - عبدالكرمي قا�سم ياأمر باإعدام �سباط 
نا�سريني اتهموا بالتاآمر عليه.

1964 - ا�ستقالل مالطا عن اململكة املتحدة.
على  يتوافدون  العرب  الروؤ�ساء   -  1970
الأهلية  احلرب  حول  طارئة  قمة  لعقد  القاهرة 

اأيلول  با�سم  الفل�سطينية والتي عرفت  الأردنية /  

الأ�سود.

للبنان  رئي�ًسا  اجلميل  اأمني  انتخاب   -  1982
ب�سري  املنتخب  الرئي�ص  اأخيه  اغتيال  بعد  وذلك 

اجلميّل.

الطائف  موؤمتر  انعقاد  بدء   -  1989     

بال�سعودية حلل م�سكلة احلرب الأهلية اللبنانية.

1991 - بعثة لالأمم املتحدة تبداأ عملها للبحث 
عن اأ�سلحة الدمار ال�سامل يف العراق.

يلت�سن  بوري�ص  الرو�سي  الرئي�ص   -  1993
يحل الربملان.

رئي�ًسا  روتل  اأرنولد  انتخاب   -  2001
جلمهورية اإ�ستونيا.

يف  كلمته  يف  يعلن  جعجع  �سمري   -  2008
مهرجان لذكرى �سهداء القوات اللبنانية يف جونيه 

اأثناء  القوات  ارتكبتها  التي  الأخطاء  عن  اعتذاره 

احلرب الأهلية.

تاألّقت النجمة اآنيا تايلور-جوي بثوب 

اختلط فيه ال�ساتان بالتفتا ومتيّز بتدرجني 

من اللون الأ�سفر وت�سميمه الع�سري 

 ،Dior الالفت الذي حمل توقيع دار

يف ليل لو�ص اأجنلو�ص م�ساء الأحد فعاليات 

حفل Emmy Awards 2021 بن�سخته 

الـ73. وهي اأقيمت ب�سكل مبا�سر بعد 

عامني من املنا�سبات الفرتا�سيّة التي 

فر�سها انت�سار جائحة كورونا.

�سقيقتان يابانيتان تدخالن مو�سوعة 

»غيني�س« كاأكرب التوائم �سًنا يف العامل

امل��ش�عة  قبل  من  اعتمادهما  مت  يابانيتني  �شقيقتني  اأن  القيا�شية  لالأرقام  غيني�ص  م��ش�عة  اأعلنت 

باعتبارهما اأكرب ت�اأم متطابق يف العامل يبلغان من العمر 107 اأع�ام و330 ي�ًما.

ولدت ال�شقيقتان اأومين� �ش�مياما وك�مي ك�داما يف جزيرة �ش�دو�شيما يف غرب اليابان يف 5 ن�فمرب 

1913، وهما الأخ�ان الثالث والرابع من بني 11 �شقيًقا.

وقالت »غيني�ص« يف بيان اإن ال�شقيقتني حتى الأول من �شبتمرب حطمتا الرقم القيا�شي ال�شابق البالغ 

107 �شن�ات و175 ي�ًما الذي �شجلته ال�شقيقتان الت�اأم اليابانيتان امل�شه�رتان كني ناريتا وجني كاين.

ومت ف�شل �ش�مياما وك�داما بعد النتهاء من املدر�شة البتدائية، عندما مت اإر�شال ك�داما للعمل كخادمة 

اليابان. وتزوجت لحقا هناك، يف حني بقيت �شمياما يف  اأويتا بجزيرة كي��ش� الرئي�شية يف جن�ب  يف 

اجلزيرة التي اأب�شرت ال�شقيقتان الن�ر فيها، ولديها عائلتها.

مهرجان القاهرة مينح جائزة 

»فاتن حمامة« لكرمي عبدالعزيز

اأم�ص  الدويل،  ال�شينمائي  القاهرة  مهرجان  اأعلن 

الثنني، اأنه �شيمنح جائزة فاتن حمامة للتميز هذا العام 

للممثل امل�شري كرمي عبدالعزيز.

�شبق عبدالعزيز )46 عاما( اإىل هذه اجلائزة التي 

اأبناء  من  جمم�عة  الفنانني،  من  ال�شابة  لالأجيال  تقدم 

جيله اأبرزهم منى زكي ومنة �شلبي واأحمد حلمي.

يف  املهرجان  من  والأربع�ن  الثالثة  الدورة  وتقام 

الفرتة من 26 ن�فمرب اإىل اخلام�ص من دي�شمرب املقبل.

رئي�ص  حفظي  حممد  واملنتج  ال�شيناري�شت  وقال 

على  دائما  املهرجان  »يحر�ص  بيان:  يف  املهرجان 

امل�هبة  بني  م�شريتها  يف  جتمع  التي  النماذج  تكرمي 

على  ينطبق  ما  وه�  لل�شينما،  والعطاء  واجلماهريية 

النجم كرمي عبدالعزيز«.

املمتد منذ 20 عاما  اأن م�ش�ار عبدالعزيز  واأ�شاف 

والرعب  والإثارة  والأك�شن  الك�ميديا  باأدوار  مليء 

اأحيانا  وفاجاأنا  باقتدار  ذلك  يف  »جنح  والرومان�شية: 

النج�م  �شمن  اأنه  �شدفة  ولي�ص  اجلريئة،  باختياراته 

الأعلى اإيرادا يف تاريخ ال�شينما امل�شرية«.

م�سر تخطط لإطالق

 قمرها ال�سناعي العام املقبل

القدرة  جمم�عة  رئي�ص  يحيى،  حممد  الدكت�ر  ك�شف 

امل�شرية،  الف�شاء  ب�كالة  الف�شائية  لالأنظمة  الكهربائية 

 »1 �شات  »نيك�شت  ال�شناعي  للقمر  م�شر  اإطالق  تفا�شيل 

متناهي ال�شغر، بهدف ت�طني تكن�ل�جيا الأقمار ال�شناعية، 

وتكن�ل�جيا الف�شاء.

البارمج  باأحد  هاتفي  ات�شال  خالل  يحيى  واأو�شح 

التلفزي�نية اأن »نيك�شت �شات 1« ه� قمر �شناعي م�شري، 

عن  م�شر  يف  الف�شاء  وعل�م  تكن�ل�جيا  ت�طني  هدفه 

طريق امل�شاركة مع اجلهات الأجنبية يف تنفيذ قمر �شناعي 

متناهي يف ال�شغر من حجم »نان�«، لل��ش�ل اإىل �شناعة 

مركز  داخل   ،%100 بن�شبة  م�شرًيا  م�شنع  �شناعي  وطن 

التجميع والختبار مبقر.

من 1 و2  تتك�ن  الأقمار  »�شل�شلة  اأن  يحيى،  واأ�شاف 

امتالك  يف  �شي�شاهم  ال�شناعي  »القمر  اأن  اإىل  لفًتا  و3«، 

م�شر لعل�م الف�شاء، والقمر يحمل كامريا لت�ش�ير الأرا�شي 

امل�شرية حل�شرها وكذلك املزروعات وم�ارد املياه ومراقبة 

ظاهر الأر�ص«.

لالأنظمة  الكهربائية  القدرة  جمم�عة  رئي�ص  ولفت 

اأنه »�شيتم جتميع  اإىل  امل�شرية،  الف�شاء  الف�شائية ب�كالة 

القمر ال�شناعي، وتنفيذ برجميات القمر »ال�شناعي ني�شكت 

�شات 1« و�شيتم اإطالقه العام املقبل.

امل�شرية جتري دورات يف  الف�شاء  اأن وكالة  واأو�شح 

يف  وت�شاهم  الف�شاء،  بعل�م  للت�عية  وال�شارع  اجلامعات 

تاأهيل ال�شركات امل�شرية كي تندمج يف املنظ�مة الف�شائية.

�سرب نحل يقتل 64 من البطاريق 

الأفريقية املهددة بالنقرا�س

قالت املتحدثة با�شم هيئة احلفاظ على الطبيعة يف 

الأنباء  ل�كالة  كاليت�ن،  ه�ارد  ل�رين  اأفريقيا،  جن�ب 

الأملانية، اأم�ص الإثنني، اإن هناك 64 طرًيا من البطاريق، 

التي يرجح اأنها لقت حتفها ب�شبب �شرب من النحل، يف 

مدينة كيب تاون ال�شياحية بجن�ب اأفريقيا.

اجلمعة  ي�م  النافقة،  الطي�ر  على  العث�ر  ومت 

�شياحي  مق�شد  وه�  »ب�لدرز«،  �شاطئ  على  املا�شي 

�شهري يقع جن�ب كيب تاون.

ت�سجيل 119 اإ�سابة 

جديدة بكورونا وتعايف 89 حالة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 �شبتمرب   20 ي�م  يف   15752

وافدة،  لعمالة  حالة   62 منها  جديدة  قائمة  حالة   119

و46 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و11 حالة قادمة من 

اخلارج، كما تعافت 89 حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل 

للحالت املتعافية اإىل 272197.

حالتني،  العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

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

العدد  اأن 796 حالة و�شعها م�شتقر من  حالت، يف حني 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 798 حالة قائمة.
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وزير المالية: تقديم الحلول المالئمة ألبرز التحديات التي تواجه االقتصاد الوطني

 رئيسة النواب: التعاون المتميز 
بين السلطتين انعكس إيجابيًا على مصلحة الوطن

أكدت رئيس��ة مجلس النواب فوزية بنت عبد 
اهلل زينل، أهمية اللقاءات الدورية والتنسيق 
المش��ترك بي��ن الحكومة ومجل��س النواب، 
خاصة فيما يهم الش��ارع البحريني وينعكس 
إيجابي��ًا عل��ى مصلحة الوط��ن والمواطنين، 
مثمن��ة م��ا وصل��ت إلي��ه مس��يرة التعاون 
المتميز بين الس��لطتين، وم��ا نتج عن ذلك 
من خطوات تسهم في تعزيز خطى التطوير 
واإلنجاز الوطني، في ظل المس��يرة التنموية 
الش��املة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل البالد المفدى 

حفظه اهلل ورعاه.
وأش��ادت زينل بدعم صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس ال��وزراء حفظ��ه اهلل، للجهود 
الوطنية المشتركة، وقيادة سموه المتميزة 
والرائ��دة لفري��ق البحرين، من أج��ل زيادة 
اإلنجازات الحضارية وتجاوز كافة التحديات، 
وفق رؤية ش��املة ومتكاملة، تضع المواطن 

البحريني على قمة أولويات العمل الوطني.

ولفتت إلى حرص مجلس النواب على تعزيز 
التعاون والتنس��يق مع الس��لطة التنفيذية، 
التش��ريعية  المنظوم��ة  تطوي��ر  ودع��م 

واإلجراءات التنفيذية التي تسهم في االرتقاء 
بالعم��ل الوطني، وتطوير العمل ومضاعفة 
اإلنج��از، وتأكي��د القيم والمب��ادئ والثوابت 

الوطنية األصيل��ة، واإلنس��انية والحضارية، 
لما فيه خير الوطن وصالح المواطنين.

ج��اء ذل��ك خ��الل لقائه��ا، بمكتبه��ا صباح 

أم��س، وزي��ر المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي 
الشيخ س��لمان بن خليفة آل خليفة، بحضور 
وكيلة الوزارة لالقتص��اد الوطني آمنة أحمد 
الرميح��ي، حيث تم بحث المواضيع والقضايا 
المش��تركة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق 
»النيابي - الحكوم��ي« في المجاالت المالية 
واالقتصادي��ة، والبن��اء عل��ى م��ا تحقق من 
إنجازات تنموية شاملة في ظل العهد الزاهر 

لجاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه.
ومن جانبه، أعرب الش��يخ سلمان بن خليفة 
آل خليف��ة وزير المالي��ة واالقتصاد الوطني، 
عن ش��كره لرئيسة المجلس وأعضاء مجلس 
النواب إزاء دورهم في طرح القضايا وتقديم 
الحلول المالئمة ألبرز التحديات التي تواجه 
االقتص��اد الوطني ف��ي ظل جائح��ة كورونا 
)كوفي��د�19(، مش��يدًا بما تش��هده عالقات 
التع��اون بين الس��لطتين من تط��ور ونمو 
مس��تمرين عل��ى كاف��ة األصعدة، الس��يما 
ف��ي ما يخ��ص تطوير التش��ريعات المعززة 

لالقتصاد الوطني.

مع االلتزام بإجراءات التباعد االجتماعي

 مصدر لـ                  : »النواب« 
يعودون لـلعمل تحت »قبة البرلمان« 

مريم بوجيري «

كش��ف مصدر نياب��ي ل�»الوطن« أنه م��ن المقرر 
أن يعود أعضاء مجل��س النواب خالل الدور األخير 
»الدور الراب��ع« من الفصل التش��ريعي الخامس 

للعمل تحت قبة البرلمان.
وأك��د المص��در أن النواب س��يحضرون جلس��ات 
المجلس م��ن داخل قاعة الجلس��ات على أن يتم 
عق��د الجلس��ة اإلجرائية األولى لل��دور األخير عن 

بعد.
وبي��ن أنه م��ن المحتمل أن تعقد أولى جلس��ات 
الدور الجديد في 10 أكتوبر المقبل، بحيث يستمر 
حض��ور النواب عن قرب عك��س الدور الماضي مع 
الحف��اظ عل��ى التباع��د االجتماع��ي واإلج��راءات 
االحترازية التي أوصى بها الفريق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا.
يذكر أن اإلجازة التش��ريعية اس��تمرت على مدى 
٥ أش��هر منذ صدور األمر الملكي الس��امي بفض 

دور االنعق��اد ف��ي ش��هر مايو الماضي وبحس��ب 
المادة ٤٢ البند ب من دستور البحرين فإن جاللة 
الملك يدعو المجل��س الوطني إلى االجتماع بأمر 
ملك��ي، ويفتتح دْور االنعقاد، ويفضه وفق أحكام 
الدستور، وبحسب المادة ٧١ من الدستور يجتمع 
المجلس الوطني يوم الس��بت الثان��ي من بداية 
ش��هر أكتوبر، إال إذا قرر المل��ك دعوته لالجتماع 
قب��ل ه��ذا الموع��د، وإذا كان ه��ذا الي��وم عطلة 
رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تلك العطلة.

 »الخارجية« تبحث مع بنك 
»إتش إس بي سي« لتعزيز 
التعاون المالي والمصرفي

عق��دت وزارة الخارجي��ة، أم��س، اجتماعا، برئاس��ة رئيس قطاع 
الشؤون االس��تراتيجية بالوزارة الس��فيرة نانسي عبداهلل جمال، 
مع الرئي��س التنفيذي لبنك إتش إس بي س��ي )HSBC( كريس 
راسل، بحضور رئيس العالقة المصرفية للشركات لبنك إتش إس 
بي س��ي )HSBC( جوزيف غريب، والرئيس التنفيذي لالس��تثمار 
بمجل��س التنمي��ة االقتصادي��ة محم��ود الع��رادي، وذلك لبحث 
س��بل التعاون المش��ترك بي��ن وزارة الخارجية والقط��اع المالي 

والمصرفي.
ويأت��ي ه��ذا االجتم��اع بتوجي��ه م��ن وزي��ر الخارجي��ة الدكتور 
عبداللطيف بن راش��د الزياني، بهدف تقوية أواصر التعاون بين 
وزارة الخارجي��ة ومجل��س التنمية االقتصادي��ة، لكونها المنصة 
األولى في المملكة والمختصة باس��تقطاب االستثمار العالمي، 
وذل��ك لرف��ع اقتصاد البحري��ن وقدرتها على مواكب��ة التطورات 

التكنومالية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويع��زز هذا االجتم��اع دور مملكة البحرين المح��وري في القطاع 
المال��ي والمصرفي على الصعيدي��ن اإلقليمي والعالمي على حد 
س��واء. كما أن االقتص��اد الوطني وكل ما يس��عى نح��و إنمائه، 
هو من أه��م مرتكزات خطة عمل الحكومة والذي يصب بش��كل 

أساسي في رؤية مملكة البحرين 2030.
وأكدت الس��فيرة نانس��ي عبداهلل جمال عل��ى أن االقتصاد يمثل 
أولوي��ة عالية لمملك��ة البحرين، وأن التعاون اإلس��تراتيجي مع 
أصحاب المصلحة في هذا المجال من ش��أنه أن يس��اهم بش��كل 
فعال في التأكيد على العالقة المتينة للمملكة مع مختلف البنوك 
والمؤسس��ات المالي��ة العالمية، مش��يرة إلى الدور الب��ارز الذي 
يلعبه مجلس التنمية االقتصادية في اس��تقطاب االستثمارات، 
والذي يس��اهم في تحقيق الرؤي��ة االقتصادية للمملكة، مؤكدًة 

على دعم وزارة الخارجية لكافة جهود المجلس في هذا الصدد.

 »النيابة« تترأس اجتماع 
مساعدي النواب العموم بدول الخليج

ُعق��د أم��س، اجتم��اع مس��اعدي الن��واب العموم 
والمدعين العامي��ن عبر تقنية االتص��ال المرئي، 
برئاس��ة القائ��م بأعم��ال مس��اعد النائ��ب العام 
المحامي العام األول الدكتور أحمد الحمادي، وذلك 

تحت رئاسة البحرين.
وتم خ��الل االجتم��اع، مناقش��ة ع��دة موضوعات 

تمهي��دًا لرف��ع التوصي��ات إل��ى الن��واب العم��وم 
والمدعين العامين ف��ي اجتماعهم المقبل المقرر 
عقده في ش��هر أكتوبر القادم، ومن بينها دراس��ة 
تطوي��ر قواعد التعاون المش��ترك، وقواعد حماية 
الطف��ل خالل مرحل��ة التحقي��ق، ومش��روع قانون 
استرش��ادي لتنظي��م أعم��ال النياب��ات، والتنوي��ه 

بالتصرف��ات المبتكرة والتحقيقات الجيدة، وكذلك 
عرض تجارب النيابات وأجهزة االدعاء العام.

واستعرض الحمادي، دور النيابة العامة في تطبيق 
قان��ون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من 
سوء المعاملة وما قامت به لتطوير العمل هيكليًا 

وفنيًا من أجل تحقيق أغراض القانون.

 القائد: تطبيق »مجتمع واعي« 
تجربة نوعية في مواجهة جائحة كورونا

اس��تقبل الرئيس التنفيذي لهيئ��ة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة محم��د عل��ي القائ��د، 
ممثل��ة منظم��ة الصحة العالمية ف��ي البحرين 
الدكتورة تس��نيم العطاطرة، بحض��ور الوكيلة 
المس��اعدة للصحة العامة بوزارة الصحة عضو 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفي��روس 
كورون��ا الدكت��ورة مري��م الهاجري، لمناقش��ة 
أوج��ه التعاون القائمة بي��ن الهيئة والمنظمة 
ف��ي المج��االت ذات الصلة بتقني��ة المعلومات 

واالتصاالت في القطاع الصحي.
واس��تعرض القائد تجربة البحرين في توظيف 
التقني��ات الحديث��ة ف��ي دع��م جه��ود الفريق 
الطب��ي الوطني، عبر منظوم��ة تطبيق »مجتمع 

واع��ي« التي باتت اليوم تجرب��ة وطنية مميزة، 
المملك��ة بمش��اركتها عل��ى مس��توى  تفخ��ر 
عالم��ي، مش��يرًا إل��ى أن التع��اون م��ع منظمة 
الصح��ة العالمي��ة يدع��م جهود توثي��ق ونقل 
تجرب��ة البحرين في إنش��اء منظوم��ة »مجتمع 
واعي«، فضاًل على المس��اهمة في توثيق ونقل 
التقنيات المس��اندة لنجاح التطبيق في التغلب 
عل��ى جائح��ة كورون��ا، وخصوص��ا أن التطبيق 
أصب��ح منصة موثوقة مواكبة لمتطلبات الوضع 
الصح��ي بمختل��ف مراحله في المملك��ة، ويلبي 
كاف��ة االحتياجات ذات العالقة بالجائحة س��واء 
لألفراد أو المس��جلين فيه من الجهات المعنية 

ذات العالقة. 

وأض��اف القائ��د أن الهيئ��ة ترح��ب بالتع��اون 
م��ع منظمة الصح��ة العالمية، في مج��ال إجراء 
إص��دار  ف��ي  والتع��اون  الصحي��ة  المس��وحات 
اإلحص��اءات المش��تركة ح��ول القط��اع الصحي 

بالمملكة.
وأثنى القائد على الجه��ود الكبيرة التي تبذلها 
الكوادر الطبية في مختلف مواقعها، معربًا عن 
تطلعه نح��و تعزيز أوجه التع��اون بين الهيئة 
والمنظمات الصحية، في ظل ما يشهده القطاع 
الصحي من ازدهار متزايد على كافة المستويات 
وم��ا يلقاه م��ن دعم مس��تمر مباش��ر من قبل 
الحكومة الموق��رة لتزويده بأح��دث التوجهات 

العالمية المعمول بها في هذا المجال.

البحرين تدين حادث إطالق النار 
بجامعة بيرم في سيبيريا بروسيا

أدانت وزارة الخارجية، حادث إطالق النار بجامعة بيرم في سيبيريا 
بروس��يا االتحادي��ة الصديقة، مما أودى بحياة ع��دد من األبرياء 
وجرح عش��رات آخري��ن، معربة ع��ن خالص التعازي والمواس��اة 
ألهال��ي وذوي الضحايا وللحكومة والش��عب الروس��ي الصديق، 
وتمنياته��ا بالش��فاء العاجل لجميع المصابين ج��راء هذا العمل 
الجبان. وأك��دت »الخارجية«، تضامن مملك��ة البحرين التام مع 
روسيا االتحادية الصديقة في جهودها لمواجهة العنف والتطرف 
واإلره��اب، مجددة موقف مملكة البحري��ن الثابت الرافض دائمًا 

للعنف والتطرف بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت مبرراته.

البحرين تدين محاولة ميليشيا 
الحوثي اإلرهابية الهجوم على 

ميناء الصليف بالبحر األحمر
أدان��ت وزارة الخارجي��ة محاول��ة ميليش��يا الحوث��ي اإلرهابي��ة 
المدعوم��ة من إيران القي��ام بهجوم عدائي باس��تخدام زورقين 
مفخخين ف��ي ميناء الصليف المطل على البحر األحمر، مؤكدة أن 
هذا العمل العدائي المستمر يعكس إصرار جماعة الحوثي على 

تهديد المالحة البحرية وزعزعة األمن واالستقرار في المنطقة.
وأش��ادت »الخارجية«، بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية 
ف��ي اليم��ن الت��ي تمكنت م��ن اعت��راض الزورقي��ن المفخخين 
وتدميرهم��ا، داعي��ة المجتم��ع الدول��ي إلى ض��رورة االضطالع 
بمس��ؤولياته في إدانة تلك االعتداءات اآلثم��ة، مؤكدة ضرورة 
تكات��ف الجهود الدولية لردع هذه الميليش��يات اإلرهابية ووضع 

حد النتهاكاتها.

 »خارجية النواب« تستنكر 
قرار البرلمان األوروبي حول اإلمارات

أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطن��ي برئاس��ة المهندس محم��د إبراهيم 
السيس��ي البوعينين عن رفضها واس��تنكارها 
الش��ديدين للقرار األخير الص��ادر عن البرلمان 
األوروب��ي، بش��أن حق��وق اإلنس��ان ف��ي دولة 
اإلمارات العربي��ة المتحدة، والذي احتوى على 
مغالط��ات وافتراءات ال تس��تند إل��ى دليل وال 
تم��ت للواق��ع بصل��ة، وبعي��دة كل البعد عن 

الموضوعية والمصداقية.
وأوضح��ت اللجنة أن ق��رار البرلم��ان األوروبي 
ينطوي على أكاذيب وافتراءات ال أس��اس لها، 
في ظل ما تش��هده اإلمارات من س��جل حافل 
باإلنج��ازات ف��ي مج��ال حقوق اإلنس��ان، حيث 
إنه��ا ضربت خ��الل أزم��ة جائح��ة كوفيد 19، 
أروع األمثل��ة ف��ي العم��ل الخيري واإلنس��اني 
داخ��ل اإلم��ارات وخارجه��ا، من خ��الل تقديم 
المس��اعدات للعمالة الوافدة، وتس��هيل سفر 
األجان��ب إل��ى بلدانهم، وتقديم المس��اعدات 
الطبي��ة واللقاح��ات لعدد كبير م��ن الدول، ما 
جعلها تحظى بإشادات المجتمع الدولي بكافة 

مكوناته.وبينت اللجنة أن المزاعم المغلوطة، 
الت��ي تطرق إليه��ا القرار وتم��س هوية وقيم 
المجتم��ع اإلمارات��ي، تع��د تج��اوزًا مرفوض��ًا 
وتدخ��اًل غي��ر مقب��ول ف��ي الش��ؤون الداخلية 
لإلمارات، وه��ي دولة القانون والمؤسس��ات، 
معتب��رًة اللجن��ة أن الق��رار خ��روج واض��ح عن 
المواثي��ق والمعاهدات واالتفاقي��ات األممية 

التي تحترم حرية واستقاللية الدول.
وأب��دت اللجن��ة أس��فها البال��غ م��ن تجاه��ل 
وتغاض��ي البرلم��ان األوروب��ي ع��ن الجه��ود 
الب��ارزة والتقدم الرائد والمب��ادرات الحضارية 
الحقوقية  والتش��ريعات  القضائية  واإلجراءات 
العصري��ة واإلنج��ازات المتع��ددة ف��ي جميع 
المج��االت التي حققتها دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.
وأكدت اللجنة أن احترام حقوق اإلنسان أولوية 
قص��وى ل��دى دول��ة اإلم��ارات ومس��تمد من 
تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات 
المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي 
تحرص على تعزيز مبادئ العدالة والمس��اواة 

والتس��امح، ونهج اإلمارات الثاب��ت في احترام 
الحقوق، ودعم العمل اإلنساني واإلغاثي، وهو 
ما يتماشى مع مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان. وأشارت اللجنة إلى أن اإلمارات دشنت 
هيئة وطنية لحقوق اإلنسان، واستحدثت وزارة 
للتسامح والتعايش، وانتهجت سياسات وسنت 
قوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، 
وكبار الس��ن، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما 
تساهم على الصعيدين اإلقليمي والدولي في 

مكافحة ظاهرة االتجار بالبشر.
كما أكدت اللجنة أن اإلمارات نجحت في ملفات 
عدي��دة، منه��ا على س��بيل المث��ال ال الحصر 
التص��دي لجائح��ة كورون��ا ومكافح��ة االتجار 
بالبش��ر، وضم��ان حق��وق العمال��ة األجنبية، 
مش��يرًة إل��ى أن ق��رار البرلم��ان األوروبي غير 
موضوعي ومتناقض، ويتس��بب في أجواء من 
الكراهية تب��دد الجهد اإلنس��اني الكبير الذي 
تقدمه دولة اإلمارات الش��قيقة عربيًا وإقليميًا 
وعالميًا في نش��ر التس��امح والس��الم واحترام 

حقوق اإلنسان.
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 بلدي المحرق: حصر طلبات 
الترخيص ببلدية المنطقة

ياسمينا صالح «

أشار مجلس بلدي المحرق إلى اقتصار 
عرض تراخيص اإلضافات في الوحدات 
الس��كنية عل��ى بلدي��ة المنطقة دون 
غيرها م��ن الجهات الخدمي��ة األخرى 
وذلك وفق المب��ررات التي تنص على  
أن وزارة اإلس��كان تقوم ببناء وحدات 
مباش��رة  للس��كن  جاه��زة  إس��كانية 
من حي��ث توصيلها بجمي��ع الخدمات 

العامة.
وبين أن طلبات اإلضافات تقتصر برفع 
المنتفع طلب��ه للترخيص لبناء إضافة 
الوحدة الس��كنية فق��ط دون الحاجة 
م��ن الخدم��ات حس��ب االش��تراطات 
التنظيمي��ة للتعمي��ر ف��ي المناط��ق 
اإلس��كانية  الم��دن  وأن  الس��كنية، 
التي تقوم بإنش��ائها وزارة اإلس��كان 
صمم��ت  حديث��ة  م��دن  بطبيعته��ا 
بحي��ث تس��توعب البن��اء واإلضاف��ات 
دون الحاج��ة إل��ى تعدي��ات بالبنية 
التحتي��ة »كهرباء، ماء، صرف صحي«، 
باإلضافة إلى أن المنتفع عند تقديمه 
للطلب تكون مساحة اإلضافة صغيرة 
بحكم أن مس��احة الوحدات اإلسكانية 
أصًا صغي��رة، ال تؤثر أعمال اإلضافة 
عل��ى البنية التحيت��ة للمنطقة خاصة 
المجاري والمياه والكهرباء، والس��يما 
أن المدن اإلس��كانية مجهزة مس��بقًا 
ألي إضاف��ات متوقعة عل��ى الوحدات 
الس��كنية في المش��اريع اإلس��كانية، 
وعن��د تق��دم المنتف��ع بطل��ب زيادة 
في الخدم��ة العام��ة كتقوي��ة التيار 
الكهربائ��ي وغيره��ا م��ن الخدم��ات 
عندها ت��م تحويل الطلب إلى الجهات 

المختصة.
ويعد الهدف من المقترح هو س��رعة 
إصدار تراخي��ص اإلضافات والبناء في 
الوحدات الس��كنية، وتخفيف الضغط 
على الجهات الخدمية األخرى، ومحاولة 

تطوير آليات إصدار تراخيص البناء.

 »سوق العمل«: إعادة افتتاح 
مكاتب »التأمين االجتماعي« في الهيئة

أعلنت هيئة تنظيم س��وق العمل عن إعادة افتتاح 
مكات��ب الهيئة العام��ة للتأمي��ن االجتماعي لدى 
»هيئ��ة تنظيم س��وق العمل« بدءًا م��ن يوم األحد 
المقبل حيث س��يقدم المكتب الخدمات األساس��ية 

التي يحتاجها أصحاب األعمال.
ورح��ب الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة تنظيم س��وق 
العم��ل جم��ال عبدالعزيز العل��وي بإع��ادة افتتاح 
مكاتب التأمين االجتماعي لدى هيئة تنظيم سوق 
العمل بفرعها الرئيسي وفرع ميناء سلمان، منوهًا 
بمستوى التعاون المش��ترك بين الجانبين، مشيرًا 
إلى أن »التأمين االجتماعي« تعد شريكًا رئيسًا في 
الخدم��ات المقدم��ة لدى الهيئة من��ذ العام 2008 
عبر مكتبها التمثيلي في الهيئة والذي يقدم جميع 
الخدمات التي يحتاجها أصحاب العمل من تس��جيل 
وس��داد االش��تراكات والحصول على شهادات والرد 

على االستفسارات.
وأشار العلوي إلى أن إعادة افتتاح المكتب التمثيلي 
للهيئ��ة العام��ة للتأمي��ن االجتماعي يس��هم في 
رفع كفاءة وج��ودة الخدمات المقدم��ة للمراجعين 

وتسريع إنجاز المعامات اليومية المشتركة.
 وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل 

أنه مع إع��ادة افتتاح مكات��ب التأمين االجتماعي، 
وكذلك اإلعان مؤخرًا عن إعادة افتتاح مكاتب كل 
من مكتب التصديق��ات والخدمات القنصلية التابع 
لوزارة الخارجية، ومكاتب شؤون الجنسية والجوازات 
واإلقام��ة التابعة ل��وزارة الداخلي��ة، تكون مكاتب 
جمي��ع الش��ركاء ق��د اس��تأنفت عمله��ا بصورتها 
الطبيعي��ة في فترة ما قبل جائح��ة فيروس كورونا 
»كوفي��د 19«، مؤكدًا حرص الهيئة على التنس��يق 
المس��تمر مع الش��ركاء، لتنفيذ تطلعات الحكومة 
الموق��رة في ضمان تقديم خدمات مميزة تس��هم 
ف��ي توفير كاف��ة إمكانيات نمو االقتص��اد المحلي 

وتسهيل إجراءات ممارسة األعمال في المملكة.
ولفت العلوي إلى أن تنس��يق الهيئة مع الش��ركات 
يتم من خال مجموعة من الوسائل منها المكاتب 
التمثيلي��ة ف��ي الهيئ��ة للمعامات الت��ي تتطلب 
الحضور إل��ى جانب التع��اون اإللكتروني من خال 
»نظام المعامل��ة الواحدة« والذي يعمل عن طريق 
رب��ط أنظم��ة 14 جه��ة حكومي��ة وغي��ر حكومية 
لتحقيق الكفاءة والتواصل مع ش��ركاء هيئة تنظيم 
سوق العمل، وتس��هيل الخدمات المقدمة للعماء 
لتحقي��ق أه��داف الخط��ة االس��تراتيجية للحكومة، 

ومن بين هذه األنظمة ش��ؤون الجنسية والجوازات 
وزارة  الصح��ة،  وزارة  الخارجي��ة،  وزارة  واإلقام��ة، 
الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة، هيئ��ة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة والهيئة العام��ة للتأمين 

االجتماعي.
من جانبها أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
للتأمي��ن االجتماعي إيم��ان مصطف��ى المرباطي 
استئناف عمل فروع الهيئة في المكاتب التمثيلية 
للهيئة بهيئة تنظيم س��وق العمل في الس��نابس 

وميناء سلمان، اعتبارًا من يوم األحد 2021/9/26.
وأكدت المرباطي جاهزية الهيئة الستئناف تقديم 
خدماته��ا بع��د توق��ف عمل الف��روع خ��ال فترة 
الجائح��ة، مبين��ًة بأن المكت��ب التمثيل��ي للهيئة 
في الس��نابس س��يعاود تقديم خدمات��ه التأمينية 
ألصح��اب العمل ضم��ن نظام المواعي��د المعمول 
به في هيئة تنظيم س��وق العمل، فيما سيس��تقبل 
المكت��ب التمثيلي للهيئة في ميناء س��لمان جميع 
فئ��ات المراجعي��ن بنظ��ام الحضور الش��خصي مع 
التأكي��د على اس��تمرار تقديم الخدم��ات التأمينية 
المتاح��ة إلكترونيًا عبر الموق��ع اإللكتروني للهيئة  

.www.sio.gov.bh

نقل محطة كهرباء من شارع الدير
ياسمينا صالح «

وائ��ل  والم��اء  الكهرب��اء  ش��ؤون  وزي��ر  أك��د 
المب��ارك تغيير محطة كهرباء م��ن العقار رقم 
02018965 الواقع��ة عل��ى ش��ارع الدير مجمع 
233، وسيتم تغيير موقع المحطة الفرعية إلى 
الموقع البديل المرفق وإلغاء الموقع الحالي في 

العقار رق��م 13211149 على أن يتم تس��جيل 
الموق��ع البديل لصال��ح هيئة الكهرب��اء والماء 
لبناء محطة فرعية قبل الشروع في إلغاء الموقع 

الحالي.
يذك��ر أن محط��ة الكهرب��اء الفرعي��ة القائمة 
منذ ع��ام 2009 بس��عة أحمال تع��ادل 1000 
كيل��و فولت أمبير ت��زود أكثر من 40 مش��تركًا 

بخدم��ة الكهرب��اء، ونقله��ا س��وف يؤث��ر على 
تزوي��د المنطقة بالخدمة، وت��م بناؤها للحاجة 
الملحة لتقوية الش��بكة وتف��ادي االنقطاعات 
في المنطقة من خدمة الكهرباء بعد التنس��يق 
مع الخدمات ضمن العقار الحكومي المخصص 
لمواقف السيارات، والذي تم تخصيص جزء منه 
لبناء محطة الكهرباء الفرعية رقم 13211149.

 استثمار عقار في الحد
 إلنشاء حديقة ومحالت تجارية

ياسمينا صالح «

واف��ق مجلس بل��دي المحرق عل��ى مقترح اس��تثمار العقار رقم 
0101533 في الحد مجمع 109 إلنشاء حديقة ومحات تجارية، 
حيث إن المنطقة التي يقع فيها العقار ضمن المناطق المحددة 
للدف��ان، وإلتمام عملي��ة الدفان يجب تقدي��م طلب الترخيص 
للبن��اء إلنش��اء حديقة ومح��ات تجارية، وذلك ليتس��نى لهيئة 
التخطيط والتطوير العمراني البدء بش��رط االلتزام بالش��روط 

التنظيمية.
يذكر أنه من االش��تراطات التنظيمية أال تزيد نسبة االستعمال 
التجاري عن 2.5% من مساحة العقار، وأال يزيد ارتفاع االستعمال 
التجاري عن دور أرضي وميزانين، وأال يكون االس��تخدام التجاري 
مفتوحًا من داخل العقار لخدمة مرتادي المرفق، وأن يتم توفير 

مواقف سيارات إضافية مخصصة لاستخدام التجاري.

 صيانة المزروعات 
بشرق الحد 2022

ياسمينا صالح  «

اتف��ق أعضاء مجلس بلدي المحرق على اس��تام بلدية المحرق 
مس��ؤولية صيانة المزروعات في منطقة شرق الحد على مراحل 

تبدأ في بداية عام 2022.
وأكدوا خال جلسة المجلس أمس أنه يجري التنسيق مع شؤون 
البلدي��ات لطرح مناقصة مش��روع صيانة مزروعات ش��رق الحد 
اإلسكاني، وتم إعداد المواصفات والكميات من قبل المختصين 
ببلدي��ة المحرق وبالتعاون مع الجه��ات المعنية، ومن المتوقع 
ط��رح المناقصة بش��هر نوفمبر القادم، ويوجد توصيل ش��بكة 
المي��اه المعالجة للمنطقة، وس��يتم زيادة المس��احة الخضراء 
عبر التوسع في التشجير والتخضير باإلضافة إلى تجميل مدخل 

مدينة شرق الحد.
فيم��ا قال مدير عام بلدي��ة المحرق إبراهيم الجودر إنه حس��ب 
الخط��ة ومن الش��هر المقب��ل س��يتم توصيل المي��اه لمنطقة 
إس��كانية في ش��رق الح��د، باإلضافة إل��ى أن جميع المش��اريع 
التجميلي��ة لتوفير المياه س��تكون من خال المي��اه المعالجة 
التي س��يتم توفيرها بعد إنش��اء وتش��غيل محطة الحد للمياه 
المعالجة، وسيتم اس��تغال من 20 إلى 30 % من الطاقة التي 
س��نتحتاجها، وطالب بالبدء بالعمل المبكر واالهتمام بتغطية 

الجزء األكبر من المحرق.
حديقة المطافي

مجمع 223

الدراسة االستشارية

الدراسة

الدراسة

الدراسة

القبض على 8 أشخاص 
باعوا هواتف عبر »التواصل« 

بمواصفات غير المتفق عليها
تمكنت مديرية ش��رطة محافظة المح��رق، من القبض على 
8 أش��خاص إثر قيامهم باالحتيال على عدد من األش��خاص 
وذلك ببيعهم هواتف نقالة بمواصفات غير المتفق عليها.

وأش��ارت إلى أنه فور تلقيها عدٍد من الباغات بهذا الشأن، 
تم إج��راء عمليات البحث والتحري التي أس��فرت عن تحديد 
هوي��ة المذكوري��ن والقبض عليه��م، حيث تبي��ن قيامهم 
باإلعان عن هواتف نقالة في وس��ائل التواصل االجتماعي 
واس��تام مبالغ مالية من المش��ترين، ومن ثم تس��ليمهم 

أجهزة مختلفة وذات مواصفات أقل من المعلن عنها.
وأضافت المديرية، أنه تم اتخ��اذ كافة اإلجراءات القانونية 
الازم��ة تمهيدًا إلحالة القضية إل��ى النيابة العامة، مهيبًة 
بالمواطني��ن والمقيمي��ن إلى ض��رورة  عدم االنس��ياق خلف 
اإلعان��ات والمواق��ع غي��ر المعتم��دة والتأكد م��ن مواقع 
التس��وق اإللكتروني قبل الش��راء من خال استخدام مواقع 
موثوق��ة وأن تك��ون مواصفات المنتج مذك��ورة في فاتورة 

الشراء.

العصفور: تحقيق 90٪ من معايير 
اعتماد عالي مدينة صحية

أكد محافظ الش��مالية علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور أن 
المحافظة مستمرة في تطبيق المعايير والمحاور التي تعكس 
األهداف االس��تراتيجية لترسيخ الش��راكات المجتمعية وتعزيز 
قنوات التواصل لتبني المب��ادرات الصحية العتماد عالي مدينة 

صحية رغم تحديات جائحة كورونا.
وأش��ار إلى أن المحافظة الش��مالية وبمراجعة مع ممثل مكتب 
منظمة الصحة العالمية بش��رى الهندي قد حققت نس��بة %90 
م��ن معايير ومحاور االعتماد، مضيفًا ب��أن األعمال التي قامت 
به��ا المحافظة الش��مالية بمكافحة الجائحة لها ال��دور الكبير 
لتحقي��ق االعتماد، حيث ش��كلت الفت��رة الماضي��ة الكثير من 
المب��ادرات والفعاليات الصحية الوقائية انطاقًا من حملة فينا 
خي��ر وحمات تطعيم كبار الس��ن وحم��ات التطهير بالمناطق 
والبي��وت بالتعاون م��ع المتطوعي��ن، وتنفيذ مس��ابقة الرابح 
األكبر لخم��س مرات بالتعاون مع القط��اع الخاص والجمعيات 
األهلي��ة وإقامة المحاض��رات التوعوية لدع��م الحملة الوطنية 
للتطعيم ف��ي جميع مراحلها عبر االتص��ال المرئي، ومن خال 
تص��در المحافظة لحمل��ة تصحيح أوضاع 449 مس��كنًا جماعيًا 
مش��تركًا للعمالة الوافدة في كافة مناطق المحافظة للحد من 

االكتظاظ وتفشي جائحة كورونا.
من جانبها، قالت بش��رى الهندي إن المحافظة الشمالية كانت 
م��ن أوائل المحافظ��ات التي اعتمدت برنام��ج الرابح األكبر في 
نس��خه الخمس على موقع منظمة الصحة العالمية، مما يثبت 

بأنها تسير في الطريق الصحيح لاعتماد.

 »العمل«: إصدر تراخيص 
جمع المال للمؤسسات الثقافية

الوكي��ل  بأعم��ال  القائ��م  أك��دت 
والتأهي��ل  للرعاي��ة  المس��اعد 
دع��م  إدارة  مدي��رة  االجتماع��ي، 
المنظم��ات األهلية ب��وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية، نجوى جناحي، 
أن الوزارة ب��دأت في إجراءات إصدار 
تراخي��ص جمع المال للمؤسس��ات 
الثقافي��ة المنضوي��ة تح��ت مظلة 
هيئ��ة البحري��ن للثقاف��ة واآلث��ار، 
وفقًا للمرس��وم بقان��ون رقم )21( 
لس��نة 2013 بش��أن تنظي��م جمع 
المال لألغراض العامة، والقرار رقم 
)47( لس��نة 2014 بإصدار الائحة 

التنفيذية له.
وأوضح��ت، أنه ف��ي إط��ار التعاون 

مع الجه��ات ذات العاقة في مجال 
الرقابة على قط��اع المنظمات غير 

الربحي��ة، وضم��ن جه��ود ال��وزارة 
المعنية بإنفاذ قان��ون جمع المال 
استنادًا للمادة األولى من المرسوم 
رقم )60( لس��نة 2013، فقد منحت 
ال��وزارة ترخيص��ًا التح��اد جمعيات 
المس��رحيين وج��ار العمل على منح 
ترخيص لمركز كان��و الثقافي، في 
إطار الس��عي لتحقيق أه��داف هذه 
المنظم��ات التي تعمل على نش��ر 

الثقافة وتعزيزها في البحرين.
وأك��دت أن ال��وزارة بص��دد تقديم 
ورش عم��ل تدريبي��ة للمؤسس��ات 
الثقافي��ة التابعة لهيئ��ة البحرين 
الس��تعراض  واآلث��ار،  للثقاف��ة 
التراخي��ص الازم الحص��ول عليها 

سواء تراخيص جمع المال، أو ارسال 
أموال للخارج، أو اس��تام أموال من 
الخ��ارج، باإلضافة إلى ش��رح آليات 
تقدي��م طلبات التراخي��ص الازمة 
وم��ا يترت��ب عليه��ا من إج��راءات. 
ودعت جناحي، المؤسسات الثقافية 
الراغبة في حضور الورش التدريبية 
أو تقدي��م طلب��ات ترخي��ص جم��ع 
المخصصة  االس��تمارة  المال، ملء 
لهذه األغ��راض والمس��تحدثة في 
www. موق��ع ال��وزارة اإللكترون��ي
ارس��الها  وإع��ادة   mlsd.gov.bh
Ngo. االلكترون��ي  البري��د  إل��ى 
 ،mlsd.gov.bh@dataentry01

ليتم البت في الطلبات المقدمة.

نجوى جناحي
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خطة لتطوير الواجهات وتكييف “السوق الشعبي”
“كورونا” رغم  بالكامل  مؤجرة  الجديدة  التجارية  المحالت  من   %  96

أفادت البلدية الجنوبية في ردها على مقال الكاتب الصحافي الزميل علوي الموســوي المنشــور في صحيفة “البالد” العدد 
)4687( يوم الســبت الموافق ١٤ أغســطس الماضي، بعنوان )ســوق مدينة عيســى ٩٨ ألف متر مربع و700 موقف(، أنه وفي 
إطــار خطتهــا التطويريــة لألســواق فــي المنطقــة الجنوبيــة وضعت خطــة لتكييف المحالت الجديدة بســوق مدينة عيســى 
الشــعبية وذلــك مــن خــالل قيام وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمرانــي بطرح مناقصــة لتكييف المحالت 

الجديدة، يتم تقييم العروض المقدمة فيها حاليا، وذلك بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات.

وأضافـــت فـــي بيـــان صحافـــي أمـــس، 
أنـــه بشـــأن تطويـــر واجهـــات المحـــات 
التجاريـــة بالســـوق، فإنـــه يجـــري حاليا 
وبنـــاء  تصميـــم  إعـــادة  مـــن  االنتهـــاء 
والبالـــغ  القديمـــة  التجاريـــة  المحـــات 

عددها 176 محا تجاريا.
وأشـــارت البلديـــة إلـــى أن ســـوق مدينة 
عيســـى الشـــعبية تتمتع بوجـــود معظم 
األنشـــطة التجاريـــة مـــن مـــواد غذائيـــة 

ومابس وإلكترونيـــات وأجهزة منزلية 
وغيرهـــا، حيـــث يزور الســـوق الشـــعبية 
يوميـــا مـــا يقـــارب 3,000 زائـــر، وقامت 
البلديـــة بالتعـــاون مع شـــؤون األشـــغال 
فـــي  إضافيـــة  ميـــاه  دورة   12 بإنشـــاء 
الســـوق الشعبية للرجال والنساء وذوي 
االحتياجـــات الخاصة، إضافـــة لتركيب 
وبعـــض  للوضـــوء،  مخصصـــة  مغاســـل 

المرافق في السوق.

مـــن  الرغـــم  علـــى  أنـــه  أوضحـــت  كمـــا 
الظـــروف االســـتثنائية الراهنـــة لجائحة 
المحـــات  مـــن   %  96 فـــإن  كورونـــا 
بالكامـــل  مؤجـــرة  الجديـــدة  التجاريـــة 
ومـــا تزال تســـتقبل طلبات االســـتئجار، 
كمـــا تعـــد القيمـــة اإليجاريـــة للمحـــات 
التجاريـــة الجديـــدة والقديمة بالســـوق 
الشـــعبية أقـــل بكثيـــر مـــن مثيلتهـــا في 
األسواق األخرى والمناطق والمجاورة، 

وهذا ما أدى إلى اســـتمرار المستأجرين 
والسوق في مزاولة نشاطها بالرغم من 
وجـــود الجائحـــة التي أثرت ســـلبا على 
الكثير من األسواق والمحات التجارية 

األخرى.
وختـــم البيان بأنه وبناًء على توجيهات 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر 
والتخطيـــط العمرانـــي ووكيـــل الوزارة 
لشـــؤون البلديـــات، تعمـــل البلديـــة على 
الحفاظ على الســـوق الشـــعبية كســـوق 
تراثيـــة يقصدهـــا الجميـــع مـــن الداخـــل 
والـــدول المجـــاورة، لذلـــك فإنهـــا وفرت 
كل الســـبل لنجاحهـــا وتمكين الباعة من 

ممارسة نشاطهم بكل يسر وسهولة.

الرفاع - البلدية الجنوبية
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المنامة - وزارة الداخلية

شـــارك وفد من وزارة الداخلية في 
أعمال الدورة الثالثة آللية التنسيق 
العربية؛ للحد من مخاطر الكوارث، 
والتـــي عقـــدت بمقر جامعـــة الدول 

العربية بالقاهرة.
وأكد مدير إدارة الحماية والسامة 
المدنـــي،  للدفـــاع  العامـــة  بـــاإلدارة 
التنفيـــذي للجنـــة  رئيـــس المكتـــب 
الوطنية لمواجهـــة الكوارث العقيد 
ركـــن محمد خليفـــة البنغدير أهمية 
بهـــدف تحقيـــق  المشـــترك؛  العمـــل 
إلدارة  اإلســـتراتيجي  التناغـــم 

منظومة الكوارث والحد منها.
وأشـــار العقيد البنغديـــر إلى أهمية 

توضيـــح النســـق المشـــترك؛ بهدف 
إدارة المـــوارد لدعـــم جهـــود الدول 
المخاطـــر  مواجهـــة  فـــي  العربيـــة 

والكوارث.
الـــدورة،  اجتماعـــات  خـــال  وتـــم 
بحـــث آليـــة التنســـيق العربية للحد 
مـــن مخاطـــر الكـــوارث، والوثيقـــة 
المخاطـــر  إلدمـــاج  االسترشـــادية 
اإلســـتراتيجية  ضمـــن  الصحيـــة 
العربيـــة، وتنفيذهـــا، باإلضافـــة إلى 
اإلعـــداد للمنتدى اإلقليمـــي العربي 
الخامس للحد من مخاطر الكوارث 
المقـــرر عقده بالمملكة المغربية في 

نوفمبر المقبل.

تنسيق عربي للحد من مخاطر الكوارث

محافظ العاصمة يتابع إنشاء متحف يوسف بن أحمد كانو
ــال ــمـ األعـ رواد  ــن  ــ م الـــجـــديـــدة  ــال  ــيـ ــأجـ لـ ــة  ــم ــه ــل م ــة  ــهـ وجـ

قام محافظ العاصمة الشـــيخ هشام 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة بزيـــارة 
مقر شـــركة يوســـف بـــن أحمـــد كانو 
كان  إذ  الدبلوماســـية،  بالمنطقـــة 
فـــي اســـتقباله رئيس مجلـــس إدارة 
الشـــركة خالـــد كانـــو، ونائبـــه فـــوزي 
كانو، وعدد من أعضاء مجلس إدارة 

الشركة.
واطلع المحافظ أثنـــاء الزيارة، على 
عـــرض مرئـــي حـــول خطة مشـــروع 
إنشاء متحف عائلة يوسف بن أحمد 
كانو في مدينة المنامة، الذي سيقام 
في المبنى التاريخي للشركة بسوق 
المنامة، ليصبح في المستقبل وجهة 
ســـياحية ومعرفية تحكي نجاحات 
الماضي إللهام األجيال الجديدة من 

رواد األعمال.
وأشاد المحافظ بمبادرة عائلة كانو، 
والتـــي تعكـــس جهودهـــا فـــي دعـــم 
المســـيرة الثقافيـــة والتنمويـــة فـــي 
المنامـــة لحفـــظ الذاكـــرة اإلنســـانية 
للمدينة التاريخية، وعرض منجزات 
عائلـــة كانـــو فـــي مختلـــف المجاالت 
والثقافية  االقتصادية واالجتماعية 

خـــال العقـــود الماضيـــة فـــي مملكة 
البحرين والمنطقة، منوًها بإسهامات 
وبصمـــات عائلـــة كانـــو الكريمـــة في 
والخيريـــة  التجاريـــة  المجـــاالت 

والثقافية في المملكة.
وأكد الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمن 
آل خليفـــة حـــرص المحافظـــة دعـــم 
لارتقـــاء  الراميـــة  الجهـــود  كافـــة 
بالبنية التحتية الثقافية في مختلف 
مناطـــق المحافظـــة، خصوصـــا فـــي 
العاصمة المنامة التي تزخر بالعديد 
من المباني والمواقع التاريخية التي 
ُتبـــرز أهمية المنامـــة كمركز حضاري 

مهم في المنطقة.

رئيـــس  رحـــب  المناســـبة،  وبهـــذه 
يوســـف  مجموعـــة  إدارة  مجلـــس 
بـــن أحمـــد كانـــو خالـــد كانـــو بزيـــارة 
جهـــوده  علـــى  وأثنـــى  المحافـــظ، 
بالمبـــادرات  وحرصـــه  واهتمامـــه 
المجتمعيـــة، منوًها بـــدور المحافظة 
وإسهاماتها في خدمة مسيرة العمل 
اإلرث  علـــى  والمحافظـــة  الثقافـــي 

التاريخي لعوائل المنامة.
وقـــال “نعتـــز بكوننـــا مـــن الشـــركات 
العائلية الخليجية الرائدة في مجال 
األعمـــال، ونفخر بتاريخنـــا التجاري 
الطويل في سوق المنامة وسيساهم 
مشـــروع متحـــف كانو في اســـتمرار 

دورنـــا المتمّيـــز وتواجدنـــا الحيـــوي 
فـــي هـــذا الســـوق، إذ يعتبـــر إنشـــاء 
هذا المتحف وســـيلة مثالية لتوثيق 
تاريـــخ مجموعـــة يوســـف بـــن أحمد 
كانـــو، إضافـــة إلى اســـتعراض القيم 
العائليـــة التـــي نواصل االلتـــزام بها”. 
يذكـــر أن متحف كانـــو، الكائن خلف 
بـــاب البحريـــن فـــي ســـوق المنامـــة، 
ســـيصبح وجهة مهمة لزوار السوق، 
إذ ســـيعرض محطـــات مضيئـــة مـــن 
التاريـــخ التجـــاري بمنطقـــة الخليـــج 
العربـــي، وسيســـاهم أيًضا في تعزيز 
التمّيز السياحي على مستوى مملكة 

البحرين والمنطقة.

المنامة - وزارة الداخلية

“الشمالية” تحقق 90 % من معايير اعتماد عالي مدينة صحية
ــازات ــ ــج ــ ــر” أبـــــرز اإلن ــ ــب ــ ــة “كـــــورونـــــا” و“الـــــرابـــــح األك ــح ــاف ــك م

أكـــد محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفـــور 
تطبيـــق  فـــي  مســـتمرة  المحافظـــة  أن 
المعاييـــر والمحاور التي تعكس األهداف 
الشـــراكات  لترســـيخ  االســـتراتيجية 
التواصـــل  قنـــوات  وتعزيـــز  المجتمعيـــة 
لتبنـــي المبادرات الصحيـــة العتماد عالي 
مدينـــة صحيـــة رغـــم تحديـــات جائحـــة 

كورونا.
الشـــمالية  المحافظـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
منظمـــة  مكتـــب  ممثـــل  مـــع  وبمراجعـــة 
قـــد  الهنـــدي  بشـــرى  العالميـــة  الصحـــة 
حققت نســـبة 90 % من معايير ومحاور 
التـــي  األعمـــال  أن  مضيفـــا  االعتمـــاد، 
قامـــت بها المحافظة الشـــمالية بمكافحة 

لتحقيـــق  الكبيـــر  الـــدور  لهـــا  الجائحـــة 
االعتمـــاد، حيث شـــكلت الفتـــرة الماضية 
الكثير من المبادرات والفعاليات الصحية 
الوقائيـــة انطاقـــا مـــن حملة “فينـــا خير” 

وحمـــات تطعيـــم كبـــار الســـن وحمـــات 
التطهيـــر بالمناطـــق والبيـــوت، بالتعـــاون 
مـــع المتطوعين، وتنفيذ مســـابقة “الرابح 
األكبر” لخمس مرات بالتعاون مع القطاع 

وإقامـــة  األهليـــة  والجمعيـــات  الخـــاص 
الحملـــة  لدعـــم  التوعويـــة  المحاضـــرات 
الوطنيـــة للتطعيـــم فـــي جميـــع مراحلهـــا 
عبـــر االتصال المرئي، ومـــن خال تصدر 
المحافظـــة لحملة تصحيـــح أوضاع 449 
مســـكنا جماعيا مشـــتركا للعمالة الوافدة 
فـــي مختلف مناطق المحافظة؛ للحد من 

االكتظاظ وتفشي جائحة كورونا.
الهنـــدي إن  مـــن جانبهـــا، قالـــت  بشـــرى 
المحافظـــة الشـــمالية كانـــت مـــن أوائـــل 
برنامـــج  اعتمـــدت  التـــي  المحافظـــات 
“الرابـــح األكبـــر” في نســـخه الخمس على 
موقـــع منظمة الصحة العالمية، مما يثبت 
أنها تسير في الطريق الصحيح لاعتماد.

المنامة - وزارة الداخلية

بلدية الجنوبية: إجراءات حيال الحظيرة المخالفة في 909 بالحنينية
”^“ خـــبـــر  ــع  ــ م تـــجـــاوًبـــا 

أفادت بلدية المنطقة الجنوبية، وذلك 
فـــي تعقيبها على الخبر المنشـــور في 
“الباد”  بعنوان: “حظيرة وسط الحي 
وانتشـــار فئـــران وحشـــرات وروائـــح 
 16 الموافـــق  اإلثنيـــن  يـــوم  كريهـــة”، 
أغســـطس 2021 )العـــدد 4689(، بأنـــه 
وبعـــد معاينة العقار رقـــم 411 طريق 
الرفـــاع  بمنطقـــة   909 مجمـــع   916
الشـــرقي تم رصد عدد من المخالفات 
االرتـــدادات  فـــي  كالبنـــاء  البلديـــة 
غيـــر  بمـــواد  والتســـقيف  الجانبيـــة 
صالحة للبناء )صفائح معدنية(، حيث 
تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات المعمـــول بهـــا 
في هذا الشـــأن وإحالـــة المخالفة إلى 

الشـــؤون القانونية التخـــاذ الازم بعد 
اســـتنفاد المهلـــة المحـــددة لتصحيـــح 

الوضع.
وأضافت فـــي بيانها الصحافي أمس، 
كمـــا تمـــت مخاطبـــة جميـــع الجهـــات 
وجـــود  بخصـــوص  العاقـــة  ذات 
والشـــراء  البيـــع  وعمليـــات  المســـلخ 
التخاذ اإلجـــراءات الازمة في موقع 

الحظيرة .
بالمواطنيـــن  البلديـــة  وأهابـــت 
والمقيميـــن الكـــرام، مراجعـــة مكتـــب 
لنقـــل  واإلعـــام  العامـــة  العاقـــات 
الشـــكاوى والماحظـــات ليتم التعامل 
معها على الفور مـــن قبل المختصين، 

الخـــط  علـــى  االتصـــال  يمكـــن  كمـــا 
الســـاخن للنظافة الرقم: )80070000( 

والشـــكاوى على الرقـــم: )17986030( 
أو على البدالة الرقم: ) 17986000( .

الرفاع- بلدية المنطقة الجنوبية

مدينة عيسى - وزارة العمل

الوكيـــل  بأعمـــال  القائـــم  أكـــدت 
والتأهيـــل  للرعايـــة  المســـاعد 
دعـــم  إدارة  مديـــرة  االجتماعـــي، 
المنظمـــات األهليـــة بـــوزارة العمـــل 
والتنمية االجتماعية نجوى جناحي 
بـــدأت فـــي إجـــراءات  الـــوزارة  أن 
المـــال  جمـــع  تراخيـــص  إصـــدار 
المنضويـــة  الثقافيـــة  للمؤسســـات 
تحت مظلـــة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار، وفًقا للمرســـوم بقانون رقم 
)21( لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع 
المال لألغراض العامة، والقرار رقم 
)47( لســـنة 2014 بإصـــدار الائحة 

التنفيذية له.
وقالت جناحي إنه في إطار التعاون 
مع الجهات ذات العاقة في مجال 
الرقابـــة على قطـــاع المنظمات غير 
الـــوزارة  الربحيـــة، وضمـــن جهـــود 

المعنية في إنفاذ قانون جمع المال 
استناًدا للمادة األولى من المرسوم 
منحـــت   ،2013 لســـنة   )60( رقـــم 
الـــوزارة ترخيًصا التحـــاد جمعيات 
المســـرحيين وجار العمل على منح 
ترخيص لمركز كانو الثقافي، وذلك 
فـــي إطار الســـعي لتحقيـــق أهداف 
هـــذه المنظمـــات التـــي تعمـــل على 
نشـــر الثقافة وتعزيزهـــا في مملكة 

البحرين. 

إصدار تراخيص جمع المال للمؤسسات الثقافية

نجوى جناحي

المنامة - األوقاف الجعفرية

األوقـــاف  مجلـــس  رئيـــس  أشـــاد 
الجعفرية يوســـف الصالـــح بإصدار 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل الباد 
المفـــدى، مرســـوم بقانـــون تعديـــل 
قانـــون العقوبات البديلـــة رقم )24( 
 )13( 2021 بتعديـــل المـــادة  لســـنة 
مـــن القانون رقم )18( لســـنة 2017 
بشـــأن العقوبات والتدابيـــر البديلة 
المعنيـــة  للجهـــة  يســـمح  والـــذي 
مـــن  تطلـــب  أن  الداخليـــة  بـــوزارة 
قاضي تنفيذ العقوبات أن يستبدل 
بالعقوبة األصلية المحكوم بها قبل 

البدء في تنفيذها بعقوبة بديلة.
وأشـــار الصالـــح إلـــى أن المرســـوم 
بقانـــون تعديـــل قانـــون العقوبـــات 
المســـيرة  ضمـــن  يأتـــي  البديلـــة 
جالـــة  بدأهـــا  التـــي  اإلصاحيـــة 
العاهـــل، منـــذ توليه مقاليـــد الحكم 
فـــي البـــاد، وأن القانون من شـــأنه 
أن يرســـخ تطلعـــات المملكـــة فـــي 
تعزيـــز المناخ الديمقراطي وحقوق 
اإلنســـان، فقد حـــرص جالته على 

لم شمل األسرة البحرينية وإعطاء 
عليهـــم  للمحكـــوم  جديـــدة  فـــرص 
بالعودة مجـــددا لحياتهم الطبيعية 

واالنخراط في المجتمع.
المرســـوم  أن  الصالـــح  وأضـــاف 
يعـــزز مكانـــة مملكـــة البحريـــن في 
اإلصاحيـــة  المؤسســـات  مجـــال 
الكثيـــر  وتحقيـــق  مليكهـــا  بقيـــادة 
من األهـــداف والتطلعات الوطنية، 
حيـــث صـــارت المملكـــة رقمـــا مهما 
على الساحتين اإلقليمية والعالمية 
في مختلف المجاالت، كما يعد من 
المبادرات الســـباقة على المســـتوى 
الحقوقـــي بمـــا ينســـجم مـــع جوهر 

الغايات اإلصاحية.

الصالح: “العقوبات البديلة” مبادرة سباقة حقوقيا

يوسف الصالح

قـــال النائـــب الســـابق علي عيســـى 
بوفرسن لـ “الباد” بأنه تم التجاوب 
“البـــاد”  نشـــرته صحيفـــة  مـــا  مـــع 
مؤخرًا بشأن مخالفة بلدية المحرق 
عددا من السيدات البحرينيات من 
األســـر المنتجة بســـبب ممارســـتهن 
البســـيتين  شـــاطئ  علـــى  البيـــع 
والســـاية مـــن قبـــل، بأنه تـــم توفير 
المذكـــورات  للســـيدات  مســـاحة 
بالبســـيتين  خاصـــة  أرض  علـــى 
تســـتخدم للمهرجانـــات والفعاليات 
األهلية والوطنية. وأضاف “ســـيتم 
تخصيـــص جـــزء ثابـــت مـــن هـــذه 
األرض لألســـر المنتجـــة، ولعربـــات 
الطعام للشباب الجديد المقبل على 
دخـــول العمل التجاري، وبمســـاحة 

في حدود 60 ألف متر تقريبا”.
“خـــال  قائـــا  بوفرســـن  وختـــم 
نبـــدأ  ســـوف  ثاثـــة  أو  أســـبوعين 
فعالياتنـــا الترفيهيـــة والوطنية في 
البســـيتين؛ لخدمة األهالي والزوار، 
وستكون متنفسا للجميع، وبرسوم 
رمزيـــة بحـــدود 30 دينـــارا شـــهريًا 
فقط، لكل مشـــارك يتـــم تخصيص 

مكان له لممارسة عمله التجاري”.

تخصيص أرض لألسر المنتجة بالبسيتين

عيسى بوفرسن

إبراهيم النهام
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