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اأزم��ة اإي�ف��ر ج�ران��د ال��ص�ي�ن�ي��ة ل��ن 

تـوؤثـــر عـلــــى الـ�ســوق الـبـحـريـنـــي

 كتبت نوال عباس:

أكــد خــبــراء اقــتــصــاديــون أن أزمـــة شــركــة »إيــفــر جــرانــد« الصينية 
العقارية لن تؤثر على السوق البحريني؛ ألنه ال توجد مشاريع عقارية 
وقليل  كونج،  هونج  في سوق  مدرجة  الشركة  وألن  البحرين،  في  لها 
من المستثمرين وشركات االستثمار البحرينيين يستثمرون في هذه 
السوق، موضحين أن مملكة البحرين ال ترتبط بشركة إيفر جراند، 
يوجد  ال  الــســعــودي  االستثمار  وصــنــدوق  السيادية  الصناديق  حتى 
عندها نوع من االستثمار مع هذه الشركة. ولكنهم حذروا من أنه في 
وسوق  العالمي  النظام  فسيتأثر  العمالقة  الشركة  هــذه  انهيار  حــال 
االئتمان العالمي، وهو ما سيؤثر على البحرين ودول الخليج والعالم.

الــداخــلــيــة  وزارة  ــذرت  ــ حــ
مــــن رســــائــــل إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــبــث 
ــن عــبــر  ــريــ ــحــ ــبــ ــن خـــــــــارج الــ ــ مــ
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
تستهدف إثارة الفتنة وتهديد 
الـــوزارة  السلم األهــلــي، ودعــت 
ــث تــلــك  ــ إلـــــــى عـــــــدم إعـــــــــــادة بــ

الرسائل مجددا.
مــكــافــحــة  إدارة  وقـــــالـــــت 
الـــــــجـــــــرائـــــــم االلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
بــــــــــاإلدارة الـــعـــامـــة لــمــكــافــحــة 
الــفــســاد واألمـــــن االقــتــصــادي 
ــتـــرونـــي إنــــه مـــن خــالل  ــكـ وااللـ
ــه في  ــداولــ مــتــابــعــة مـــا يــتــم تــ
االجتماعي،  التواصل  وسائل 
ــعــــض الـــبـــيـــانـــات  ــم رصـــــــد بــ ــ تــ

والـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي يـــتـــم بــثــهــا 
مــن خـــارج الـــبـــالد، واالدعـــــاء أنها 
صــــــادرة عـــن شــخــصــيــات وجــهــات 
إثــارة  بهدف  وذلــك  البحرين،  في 
الــفــتــنــة ونــشــر الــفــوضــى وتــهــديــد 
الـــنـــســـيـــج االجــــتــــمــــاعــــي والـــســـلـــم 
مــكــافــحــة  إدارة  ودعــــــت  األهــــلــــي. 
مستخدمي  االلكترونية  الجرائم 
إلى  االجتماعي  التواصل  وسائل 
ضــــرورة اســتــقــاء الــمــعــلــومــات من 
مصادرها الصحيحة، وعدم إعادة 
بـــث هــــذه الـــرســـائـــل الــتــحــريــضــيــة 
ذلك  باعتبار  معها،  التعاطي  أو 
واجـــبـــا وطــنــيــا ويــجــســد الــشــراكــة 
المجتمعية الفاعلة من أجل أمن 

وسالمة الوطن.

ــل اإلــكــتــرونــيــة  ــائ ــس ــتــحــذيــر مـــن ر� ال

ــدف اإثـــــــــــارة الــفــتــنــة ــهـ ــتـ ــسـ ــ�ـ تـ
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كتب وليد دياب:

أكــــد وزيــــر الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي الــشــيــخ 
الحكومة  دعم  استمرار  خليفة  آل  خليفة  بن  سلمان 
مسكنهم  فــي  للمواطنين  والــمــاء  الــكــهــربــاء  لــفــواتــيــر 
يطبق  الــذي  المضافة  القيمة  مبلغ  وتحملها  األول 
المواطن  تحميل  نافيا  والماء،  الكهرباء  فواتير  على 
الكهرباء  فواتير  على  المضافة  للقيمة  تكاليف  أي 

والماء.

ــبـــار الــخــلــيــج«  ـــ»أخـ صـــرحـــت بـــذلـــك فـــي تــصــريــح لـ
المالية  الشؤون  لجنة  عضو  عبداألمير  زينب  النائب 
واالقتصادية بمجلس النواب، مضيفة أن وزير المالية 
لها خالل  رده على ســؤال  أكد في  الوطني  واالقتصاد 
األحد  يوم  الذي عقد  البرلماني  الحكومي  االجتماع 
تعرفة  احتساب  فــي  تغيير  أي  يوجد  ال  أنــه  الماضي 
األول،  في مسكنهم  المواطنين  على  والماء  الكهرباء 
في  المضافة  القيمة  كلفة  المواطنين  تحميل  نافيا 
تلك  تتحمل  التي  هي  الحكومة  أن  مؤكدا  الفواتير، 

الكلفة.

يذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بناًء على 
توصية اللجنة التنسيقية باستيعاب الحكومة القيمة 
والماء  الكهرباء  خــدمــات  على  المستحقة  المضافة 
لتشمل التعرفة الحالية للكهرباء والماء مبلغ القيمة 
قرارا  والماء  الكهرباء  شؤون  وزير  أصدر  إذ  المضافة، 
القرار  إلى  مــادة جديدة  بإضافة   2020 لسنة   (1) رقم 
الكهرباء  استهالك  تعرفة  بشأن   2016 لسنة   (1) رقم 
والماء، بحيث تشمل التعرفة الحالية للكهرباء والماء 
الضريبة  قانون  ألحكام  وفقا  المضافة  القيمة  مبلغ 

المضافة رقم (48) لسنة 2018.

سحبت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
أربعة مراكز  والخدمات الصحية ترخيص 
وجـــود  إلــــى  نـــظـــرا  عــــام 2021،  فـــي  طــبــيــة 
مخالفات جسيمة رصدت في هذه المراكز؛ 
ــود مــهــنــيــيــن غــيــر مــرخــصــيــن أو  ــ مــنــهــا وجـ
مزاولة ممارسات غير مرخص لها أو وجود 
أو منتهية الصالحية،  أدوية غير مرخصة 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى وجــــود أجـــهـــزة طــبــيــة غير 

مرخصة من الهيئة.
للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس  وأكــــــدت 
بناء  أنــه  الجالهمة  عذبي  مريم  الدكتورة 
التحقيق  وبعد  المساءلة  لجنة  قرار  على 
المراكز  تلك  في  المعنيين  المديرين  مع 

برئاسة  المختصة  اللجنة  قــررت  الطبية 
وقد  الطبية،  الــمــراكــز  تلك  غلق  القاضي 
مــنــحــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الـــمـــراكـــز مهلة 
يتم  بانتهائها  الــتــي  الــتــراخــيــص  لسحب 

تنفيذ قرار لجنة المساءلة.
كما أكدت استمرار الحمالت التفتيشية 
بمختلف  الــطــبــيــة  الــمــؤســســات  ــل  كـ عــلــى 
 21 رقــم  للقانون  تنفيذا  المملكة  مناطق 
الصحية  بالمؤسسات  المعني   2015 لسنة 
ــزام الـــمـــؤســـســـات  ــ ــتـ ــ ــن مـــــدى الـ ــتــــأكــــد مــ والــ
الصحية باالشتراطات الصحية والمعايير 
المرضى  لسالمة  تــوافــرهــا  الـــالزم  الفنية 

والعاملين بها. 

أكـــدت إدارة األرصــــاد الــجــويــة بــــوزارة الــمــواصــالت 
تأثير مباشر إلعصار شاهين  واالتصاالت عدم وجود 
المحتمل  مــن  ــه  أنـ مضيفة  الــبــحــريــن،  مملكة  عــلــى 
الــريــاح على  الــســحــب وتــــزداد ســرعــة  بــعــض  أن تظهر 
الــمــنــاطــق الــشــرقــيــة الــبــحــريــة لــلــمــمــلــكــة مـــع ارتــفــاع 
منسوب المياه، داعية إلى توخي الحذر ومتابعة آخر 
التنبيهات والتحذيرات الصادرة عبر قنواتها الرسمية.

ــائــــل الـــتـــواصـــل  وذكـــــــرت عـــبـــر حــســابــاتــهــا فــــي وســ
ــار الــصــنــاعــيــة  ــمـ االجــتــمــاعــي أنـــه تـــم رصـــد صـــور األقـ
بحر  شــمــال شــرق  الــمــداريــة إلعــصــار شاهين  للحالة 
الباكستانية  السواحل  الذي يتحرك بمحاذاة  العرب، 
تصحبه كتل من السحب الرعدية الماطرة مع هبات 
شــديــدة الــســرعــة تــتــجــاوز 60 عــقــدة وأمـــطـــار شــديــدة 
الغزارة وأمواج عالية، ومع استمرار تحركه إلى سواحل 
تأثيره  يبدأ  العرب  بحر  على  المطلة  عمان  سلطنة 

المباشر صباح اليوم األحد.

الحكومة م�ستمرة في تحمل القيمة الم�سافة على الكهرباء
وزي�ر المالي�ة: المواط���ن ال ي�ت�حم���ل اأي �ض�رائ���ب 

االأول ل�ل��م���ض��ك�����ن  ال�ك�ه�رب�����اء   ف�وات�ي��ر  ع�ل��ى 

�سحــب ترخي�ـص اأربــعة مــراكز طـبـيــة

ج�سـيمة مـخـالـفــات  ارتـكـبــت  خـا�ســة 

االأر�سـاد: ال تاأثيـر مبا�سـر مـن اإع�سـار �سـاهين علـى البحريـن

ص10 مال وأعمال

الـخـطــرة  الـمـخـلـفــات  اإدارة  قــــــرار 

للرعايـة ال�سحيـة يدخـل حيـز التنـفـيــذ

ص2 أخبار البحرين

} وزير المالية.
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اســـتـــقـــبـــلـــت وزيــــــــرة الــصــحــة 
األســــــتــــــاذة فـــائـــقـــة بـــنـــت ســعــيــد 
ــوان  ــ الـــصـــالـــح، بــمــكــتــبــهــا فــــي ديـ
المتخصص  الــمــمــرض  الـــــوزارة، 
بقسم الصحة المدرسية في إدارة 
الــصــحــة الــعــامــة الــدكــتــورة فاتن 
حــســانــي؛ الـــتـــي قـــدمـــت لــلــوزيــرة 
نــســخــة مـــن أطـــروحـــة الــدكــتــوراه 
التمريض تحت عنوان  في علوم 
الوظيفي  الــرضــا  بــيــن  »الــعــاقــة 
والفعالية  الـــذاتـــي  واالســتــقــال 
الــذاتــيــة بــيــن مــمــرضــات الصحة 
البحرين  مملكة  فــي  المدرسية 
مـــخـــتـــلـــطـــة«،  طــــــــرق  دراســــــــــــة   -
الــحــاصــلــة عــلــيــهــا مـــن الــجــامــعــة 
الملكية اإليرلندية فرع إيرلندا. 
ــرة كــتــابــهــا  ــ ــوزيـ ــ ــلـ ــ كــــمــــا قــــدمــــت لـ
ممرضات  ومامح  »أدوار  بعنوان 
وكذلك  البحرين«،  في  المدارس 
ــوث عــلــمــيــة مــتــعــلــقــة  ــحـ ثـــاثـــة بـ
بــأطــروحــة الــدكــتــوراه تــم نشرها 
ــة الــــعــــلــــوم الــصــحــيــة  ــلـ ــجـ فـــــي مـ

والتمريض العالمية.
وخـــال الــلــقــاء، أبـــدت وزيـــرة 
الــــصــــحــــة إعــــجــــابــــهــــا وفـــخـــرهـــا 
بــالــجــهــود الــمــتــمــيــزة الــتــي تقوم 
مملكة  في  الصحية  الــكــوادر  بها 
بــمــا شملته  وأشـــــادت  الــبــحــريــن، 

ــوراه مــــن رغــبــة  ــتــ ــدكــ ــة الــ ــروحــ أطــ
المقدمة  الــخــدمــات  تــطــويــر  فــي 
ــوم الـــتـــمـــريـــض  ــ ــلـ ــ ــال عـ ــ ــــجـ فـــــي مـ
أشــادت  كما  المدرسية،  والصحة 
بــالــكــتــاب والــبــحــوث والـــدراســـات 
الــتــي قــامــت بــهــا الــدكــتــورة فاتن 
حــســانــي، وتــمــنــت لــلــدكــتــورة دوام 
في  يصب  بما  والــســداد  التوفيق 
مؤكدًة  البحرين،  مملكة  خدمة 
بالطاقات  واهتمامها  تشجيعها 
المزيد  فــي  الــرغــبــة  لديها  الــتــي 
والعطاء،  والــتــدريــب  التعلم  مــن 
الخدمات  تطور  مــدى  يعكس  ما 

البحرين،  مملكة  فــي  الصحية 
ــا ســتــطــلــع عــلــى  ــهـ ــــى أنـ ــًة إلـ ــتــ الفــ
ــات  ــيـ ــوصـ ــتـ ــج الــــــدراســــــة والـ ــائـ ــتـ نـ
سعيًا  المعنيين،  مع  ومناقشتها 
ــا يـــصـــب فــي  نـــحـــو تــفــعــيــلــهــا بـــمـ

مصلحة مملكة البحرين.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، أطــــلــــعــــت 
الدكتورة  المتخصص  الممرض 
فاتن حساني وزيرة الصحة على 
الــذي  األطــروحــة  بحث  مضمون 
التمريض  يــدور حــول علوم  كــان 
وستعمل  المدرسية،  الصحة  في 
ــلـــى تـــقـــديـــم مـــشـــاريـــع عــمــلــيــة  عـ

الــدكــتــوراه  أطــروحــة  مــن  منبثقة 
ُتسهم في خدمة مجاالت الصحة 

المدرسية بمملكة البحرين.
ــّدمــــت الــــدكــــتــــورة فــاتــن  ــقــ وتــ
والتقدير  الشكر  حساني بجزيل 
إلـــــى وزيــــــــرة الـــصـــحـــة األســــتــــاذة 
على  الصالح  سعيد  بنت  فائقة 
لــارتــقــاء  وتشجيعها  اهتمامها 
ــيــــة، وإلـــــى  ــات الــــصــــحــ ــدمــ ــخــ ــالــ بــ
وزارة  ــي  فــ الـــمـــســـؤولـــيـــن  جــمــيــع 
الصحة الذين يحثون دائمًا على 
الــتــطــويــر بــمــا يــصــب فــي خدمة 

المرضى. 

} وزير الداخلية.

} وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية للطفولة.

} وزيرة الصحة تستقبل د. فاتن حساني.
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وزير الداخلية يعزي نظيره الإماراتي في �شهداء الواجب

دخول قرار اإدارة المخلفات الخطرة  للرعاية ال�شحية حيز التنفيذ

االصطناعي  الــذكــاء  فــي  والتطوير  للبحوث  ناصر  مركز  بــدأ 
التابع لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني بالتعاون مع معهد 
عبر  دورات متخصصة  بطرح  بدأ  المتخصص،  العالمي   NVIDIA
في  للطلبة  االصطناعي  الــذكــاء  مــجــاالت  مختلف  فــي  االنــتــرنــت 

مملكة البحرين.
تعزيز معرفة متلقيها في مجاالت  إلى  الــدورات  وتهدف هذه 
الذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية، وعلوم البيانات، ومحاكاة 
في  المعاصرة  المواضيع  والكثير من  العميق  والتعلم  الروبوتات، 

هذا المجال.
الجدير بالذكر أن مركز ناصر يتصدر الركب في هذا المجال، 
إذ استطاع أن يثبت جدارته كمركز متميز للذكاء االصطناعي في 
تقديم  عاتقه  على  وحمل  المجاورة،  والمناطق  البحرين  مملكة 
العميق،  والتعلم  االصطناعي  الــذكــاء  مجال  فــي  يستجد  مــا  كــل 
الخبرة  وأصــحــاب  المتعلمين  مــن  الجديد  الجيل  إلعـــداد  وذلــك 
المطلوبين للعمل في هذا المجال المتنامي في كافة دول العالم 

المتقدمة.

المدير  النعيمي  ناصر  عبداهلل  الدكتور  قدم  المناسبة  وبهذه 
التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني الشكر والتقدير 
لمعهد NVIDIA العالمي الذي يوفر المواد التعليمية للمؤسسات، 
المزيد من  الذكاء االصطناعي، متوقًعا  والطلبة في  والمعلمين، 
التعاون بين المؤسستين في المستقبل القريب ونشر ثقافة الذكاء 

االصطناعي وتعزيزها لدى شركاء المركز والطلبة المنتسبين.

تراأ�س اجتماع جلنة الطفولة.. وزير العمل:

الفئة هذه  حقوق  يحمي  للأطفال  الإ�شلحية  العدالة  قانون 

الدكتوراه  اأطروحة  من  ن�شخة  تت�شلم  ال�شحة  وزيرة 

حــول ال�شحـة المـدر�شيـة للدكتـورة فاتــن ح�شـانــي

رئيـ�س »حقـوقيـون م�شتقلـون« يـدعـو اإلـى و�شـع لجنـــة

التمييـزي القطـري  النتخـابـات  لقانـون  دوليـة  تقييـم 

االجتماعية  والتنمية  العمل  وزيــر  تــرأس 
جــمــيــل بــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان، فــي مبنى 
الـــــــوزارة، االجــتــمــاع الــثــانــي لــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للطفولة، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات 
الحكومية واألهلية ذات الصلة، حيث تم بحث 
الجهود الوطنية المشتركة لتنفيذ بنود قانون 
أمثل  العدالة اإلصاحية لألطفال على نحو 
من  المجتمعية  الــفــئــة  هـــذه  حــمــايــة  لــضــمــان 

مختلف أنواع سوء المعاملة.
ــد حــمــيــدان  ــ ــي مــســتــهــل االجـــتـــمـــاع أكـ ــ وفـ
أهمية ما يتضمنه قانون العدالة اإلصاحية 
لــألطــفــال مــن مــزايــا والــتــي تــهــدف إلـــى صــون 
تجربة  يشكل  وهــو  األطــفــال،  حقوق  وحماية 
رائــــدة عــلــى الــمــســتــويــيــن اإلقــلــيــمــي والــعــربــي، 
وإنـــجـــازا يــضــاف إلـــى قــائــمــة اإلنـــجـــازات التي 
حققتها مملكة البحرين في مجال الطفولة، 
فــي ظــل الــمــســيــرة الــمــبــاركــة لــحــضــرة صاحب 
آل خليفة  بــن عيسى  الــمــلــك حــمــد  الــجــالــة 

عاهل الباد المفدى، ودعم الحكومة برئاسة 
ــيـــر ســلــمــان بن  صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
الــعــهــد رئــيــس مجلس  حــمــد آل خــلــيــفــة ولـــي 
نتيجة  هـــو  الـــقـــانـــون  أن  إلــــى  ــًا  ــتـ الــــــــوزراء، الفـ
المنظومة  لتطوير  الوطنية  الجهود  تضافر 
التشريعية واالهتمام في هذا اإلطار بحماية 
حــقــوق الــطــفــل، وبــمــا يــتــوافــق مــع االتفاقيات 
الــتــي صـــادقـــت عليها  الــدولــيــة  والـــمـــعـــاهـــدات 

مملكة البحرين.
ــاع آخـــــر الــمــســتــجــدات  ــمــ ــتــ ــاول االجــ ــ ــنـ ــ وتـ
االستراتيجية  عمل  خطة  بتنفيذ  المتعلقة 
تمديدها خمس  قرار  بعد  للطفولة،  الوطنية 
الـــتـــي حققتها  واإلنـــــجـــــازات  أخــــــرى،  ســـنـــوات 
الصحية  الرعاية  تقديم  مجال  في  البحرين 
الــمــتــكــامــلــة لــلــطــفــل، إضـــافـــة إلـــى اســتــعــراض 
ــتــــي بـــذلـــتـــهـــا الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة  الـــجـــهـــود الــ
العدالة  قانون  بنود  لتنفيذ  الطفولة  بمجال 
اإلصـــاحـــيـــة لــألطــفــال وحــمــايــتــهــم مـــن ســوء 

المعاملة.
وفي هذا اإلطار، أشار وزير العمل والتنمية 
ــى حــــرص الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  االجــتــمــاعــيــة إلــ
على   2007 عـــام  فــي  تأسيسها  مــنــذ  للطفولة 
االرتقاء بواقع الطفولة من خال العمل على 
العمرية  مراحلها  جميع  في  الطفولة  تنمية 
تـــربـــويـــًا وثــقــافــيــًا ونــفــســيــًا، والــســعــي لــتــوفــيــر 
مختلف  في  الفئة  لهذه  التشريعية  الحماية 

المجاالت.
عــضــويــتــهــا ممثلين  فـــي  الــلــجــنــة  وتـــضـــم 
ووزارة  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة  عن 
الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس 
شؤون  ووزارة  العامة،  والنيابة  للمرأة،  األعلى 
اإلعام، ووزارة الصحة، ووزارة العدل والشؤون 
اإلسامية واألوقاف، ووزارة الخارجية، وجامعة 
والــريــاضــة،  الــشــبــاب  شـــؤون  ووزارة  الــبــحــريــن، 
والجمعية  واألمــومــة،  الطفل  رعــايــة  وجمعية 

البحرينية لتنمية الطفولة. 

انتقد رئيس مجموعة حقوقيون 
مستقلون سلمان ناصر حرمان أكبر 
في  المشاركة  من  القطرية  القبائل 
مــؤكــدا  الـــشـــورى،  انــتــخــابــات مجلس 
للتمييز  االنتخابات أسس  قانون  أن 
الــعــنــصــري وســلــب الــكــرامــة وصــنــف 

المواطنة بشكل طبقي.
وكتب سلمان ناصر مجموعة من 
التغريدات على حسابه الرسمي أكد 
فيها أن إصرار قطر على سلب حقوق 
لمنهجها  تــأكــيــد  ــو  هـ الـــمـــرة  قــبــيــلــة 
غــيــر اإلنـــســـانـــي والــــاأخــــاقــــي, كما 
يعير  الــنــظــام ال  هــــذا  أن  يــؤكــد  أنــــه 
وتشدقها  اعتبار،  أي  اإلنسان  حقوق 
إال  هــو  مــا  التمييز  وعــدم  بالحريات 
أمام  لتحسين صورته  إعامي  شعار 

المجتمع الدولي.
المرة  قبيلة  حــرمــان  أن  وأضـــاف 
إحــــــــدى أكــــبــــر الـــقـــبـــائـــل الـــقـــطـــريـــة 
ــون الـــجـــنـــســـيـــة  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ -الـــــمـــــتـــــأثـــــرة بـ
ــيـــزي- مـــرتـــبـــط بــانــتــخــابــات  ــيـ ــتـــمـ الـ
الــقــطــري ورغـــم أن  الــشــورى  مجلس 
قانون االنتخابات شأن داخلي، فإنه 
ــــس لــلــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري وســلــب  أسـ
الــمــواطــنــة بشكل  الـــكـــرامـــة وصــنــف 

طبقي بعد أن استأصل مكونا أصيا 
من المجتمع القطري.

وتـــابـــع نـــاصـــر: فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ــام قـــطـــر نـــفـــســـه كـــداعـــم  ــظــ ــدم نــ ــقــ يــ
والــحــريــات  للديمقراطية  مــفــتــرض 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، يـــحـــرم قــانــون 
االنـــتـــخـــابـــات شـــريـــحـــة أصـــيـــلـــة مــن 
الــمــجــتــمــع الـــقـــطـــري مــــن مــمــارســة 
وهــو حــق أصيل  االنــتــخــابــي،  حقهم 

يدخل ضمن الحقوق السياسية.
وأشــــار إلـــى أن قــانــون انــتــخــابــات 
ــذي  ــورى الـــقـــطـــري الــ ــ ــشـ ــ مــجــلــس الـ
حـــرم قــبــيــلــة آل مـــرة مـــن الــمــشــاركــة 
المواطنين من كرامتهم ومن  وجرد 
مــواطــنــتــهــم يــعــارض مــــواد الــدســتــور 
ــه الــــــــذي نـــــص فــي  ــفـــسـ الــــقــــطــــري نـ
»الـــمـــواطـــنـــون مــتــســاوون  الـــمـــادة 44 
في الحقوق والواجبات«، والمادة 45 
»الـــنـــاس مــتــســاوون أمــــام الــقــانــون ال 

يميز بينهم نسب أو دين«.
انتخابات  قــانــون  أن  على  وشـــدد 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى الــــقــــطــــري أكــــد 
قــســم  إذ  قــــطــــر  نـــــظـــــام  ــة  ــريــ ــنــــصــ عــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن إلــــــى ثــــــاث درجــــــــات: 
قطريين أصليين يحق لهم الترشح 

ــاب، قـــطـــريـــيـــن مــجــنــســيــن  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واالنـ
مــولــوديــن فــي قطر وجــدهــم قطري، 
وهؤالء يحق لهم االنتخاب وال يحق 
وقــطــريــيــن مجنسين  الــتــرشــح،  لــهــم 
ــؤالء ال يــحــق لــهــم الــتــرشــح وال  ــ وهــ

االنتخاب.
حقوقيون  مجموعة  رئيس  وأكــد 
الـــمـــتـــحـــدة  األمـــــــــم  أن  ــون  ــلـ ــقـ ــتـ ــسـ مـ
تــضــطــلــع بــــــدور رئـــيـــســـي فــــي تــوفــيــر 
المساعدة الدولية لعمليات التغيير 
المجتمع  اليوم  ولكن  الديمقراطي، 
الدولي يواجه تحديا لضمان حقوق 
والــتــصــدي  تمييز  دون  مــن  اإلنــســان 
مجلس  انتخابات  قانون  النتهاكات 
الـــشـــورى الــقــطــري الـــصـــارخـــة الــتــي 
المشاركة  مــن  أصيا  مكونا  حرمت 
فــي االنــتــخــابــات، داعــيــا إخــوتــنــا من 
االكتفاء  عــدم  إلــى  القطري  الشعب 
المنظمات  عــن  الــصــادرة  بالتقارير 
إلــى المقررين  الــتــوجــه  بــل  الــدولــيــة 
الـــــخـــــاصـــــيـــــن لـــــــألمـــــــم الــــمــــتــــحــــدة 
تقييم  لــجــنــة  بـــوضـــع  ومــطــالــبــتــهــم 
القطري،  االنتخابات  لقانون  دولية 
الذي خالف العهود الدولية المعنية 

بالحقوق المدنية والسياسية.

بأن  القطري علما  وأفــاد الشعب 
وواضــحــة  صريحة  مطالبات  هــنــاك 
مــن الــمــنــظــمــات الــدولــيــة مــن األمــم 
عدم  اشــتــراط  فــي  تمثلت  المتحدة 
نــتــائــج االنــتــخــابــات إال بعد  اعــتــمــاد 
تـــعـــديـــل قــــانــــون رقـــــم 6 الــتــمــيــيــزي 
ــات، مـــــع إطــــــــاق ســـــراح  ــابــ ــخــ ــتــ لــــانــ
مرة،  آل  قبيلة  أبناء  من  المعتقلين 
االنتخابية  العملية  على  واإلشــراف 
تــوجــد منظمات  وإجــرائــهــا حــيــث ال 
حقوقية لدى نظام قطر، ووضع لجنة 
أممية للتصديق وتوثيق االنتخابات، 
ومراقبة االنتخابات، واإلشراف على 
االنـــتـــخـــابـــات، بـــاإلضـــافـــة إلــــى وضــع 
فــريــق مــن الــخــبــراء الــســيــاســيــيــن أو 

خبراء االنتخابات دوليين.
من جهة ثانية أشار سلمان ناصر 
لنظام  التابعة  الجزيرة  قناة  أن  إلى 
تحريضيا  دورا  تلعب  مــازالــت  قــطــر 
وتــخــريــبــيــا فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة 
ــل تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم الــتــي  ــ مــــن أجـ
تأليب  فــي  المتمثلة  إليها،  يسعون 
المجتمعات على أنظمتها من خال 
قنواتها  عــبــر  المستمر  الــتــحــريــض 

وصفحاتها اإللكترونية.

الداخلية  وزير  آل خليفة  بـن عبداهلل  راشد  الشيخ  أول  الفريق  بعث 
نهيان  آل  زايــد  بن  الشيخ سيف  الفريق  إلى سمو  ومواساة  تعزية  برقية 
بــدولــة اإلمـــــارات العربية  الــداخــلــيــة  الـــــوزراء وزيـــر  رئــيــس مجلس  نــائــب 
والمواساة في شهداء  التعازي  فيها عن أصدق  عّبر  الشقيقة،  المتحدة 
الـــواجـــب، الــذيــن وافــتــهــم الــمــنــيــة إثـــر تــعــرضــهــم لــحــادث ســقــوط طــائــرة 

اإلسعاف أثناء تأديتهم واجبهم الوطني.
وأشار وزير الداخلية في برقيته إلى أنه أمام هذا المصاب الجلل ال 
يسعه سوى الترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني اإلنساني، داعيـا 
اهلل عز وجـل أن يتغمدهم برحمتـه الواسـعة، وأن ينزلهم منزل صدق مع 
الشهداء والصديقين في جنات النعيم، وحسن أولئك رفيقـا، داعيا اهلل 
أن ينزل في قلـوب عائات الشهداء الصبر والسلوان وأن يبعد عن دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـقيقة نوازل األحزان والشرور، وأن يحفظ 

أمنها وقيادتها وشعبها المخلص.

أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه 
الرئيس  المناخ  لشؤون  الخاص  المبعوث 
أن  للبيئة  األعـــلـــى  للمجلس  الــتــنــفــيــذي 
في  مــطــردا  نــمــوا  تشهد  البحرين  مملكة 
زيادة  نسبة  الصحي حيث وصلت  القطاع 
 2020 إلـــى   2017 مــن  الصحية  الــمــنــشــآت 

إلى %18.
ــرار  ــقـ ــول الـ ــ ــــك بــمــنــاســبــة دخــ ــاء ذلـ ــ جـ
الشيخ عبداهلل  الــصــادر عن سمو  الـــوزاري 
الشخصي  الــمــمــثــل  خــلــيــفــة  آل  بـــن حــمــد 
المفدى  الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
ــم 3  ــلـــى لــلــبــيــئــة رقــ رئـــيـــس الــمــجــلــس األعـ
لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات الخطرة 
للرعاية الصحية حيز التنفيذ بتاريخ 25 

سبتمبر الجاري.
وقال المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
إن القرار الجديد تم إعداده بالتعاون مع 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
األشــغــال  ووزارة  الصحة  ووزارة  الصحية 
العمراني،  والتخطيط  البلديات  وشـــؤون 
العالمية،  الصحة  منظمة  مع  بالتنسيق 
مؤكدا حرص المجلس األعلى للبيئة على 
القطاع  في  النمو  الجديد  القرار  مواكبة 
المختصين  بــمــرئــيــات  واألخـــــذ  الــصــحــي 
الــقــطــاع بما يتناسب مــع األدلــة  هــذا  فــي 

اإلرشادية لمنظمة الصحة العالمية.
وأشـــــــــار الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد بـــــن ديـــنـــه 

ــرار الــجــديــد يــلــزم الــمــنــشــآت  ــقـ إلـــى أن الـ
الــصــحــيــة بــتــســمــيــة مــوظــف مـــســـؤول عن 
للعمل  فــريــق  وتشكيل  الــمــخــلــفــات،  إدارة 
معه لضمان تحقيق أفضل درجات اإلدارة 
الــســلــيــمــة، كــمــا حـــدد مــســؤولــيــات كــل فــرد 
معني بذلك، موضحا أنه تم وضع معايير 
جـــديـــدة لــتــخــزيــن الــمــخــلــفــات الــخــطــرة 
داخل موقع  بقائها  ومدد  المنشآت  داخل 
التخزين قبل نقلها إلى وحدة المعالجة.
ودعا المبعوث الخاص لشؤون المناخ 

الــقــائــمــيــن عــلــى الــمــنــشــآت الــصــحــيــة إلــى 
الواردة  العمل على تنفيذ جميع األحكام 
فـــي الـــقـــرار الــجــديــد بــمــا فـــي ذلــــك بــذل 
المخلفات  تولد  معدل  لخفض  الجهود 
لاستثمار  فرص  وخلق  وغيرها  الخطرة 
لذلك  القابلة  للمواد  التدوير  إعـــادة  فــي 
المخلفات  كمية  تقليل  فــي  للمساهمة 
ــا بـــمـــدفـــن  ــهــ ــهـــي الــــمــــطــــاف بــ ــتـ ــنـ ــي يـ ــ ــتـ ــ الـ
المخلفات البلدية بمنطقة عسكر، مشيرا 
إلى أن كل منشأة صحية تنتج ما بين %15 
و20% كمخلفات خطرة يتم التعامل معها 
بــواســطــة شـــركـــات الــمــعــالــجــة الــمــرخــصــة 
غير  مخلفات  عــن  عــبــارة   %85-%80 بينما 
ــادة تـــدويـــر نــســبــة كبيرة  ــ خــطــرة يــمــكــن إعـ

منها.
ــح الــدكــتــور مــحــمــد بـــن مــبــارك  ــ وأوضـ
ــلــــى لــلــبــيــئــة  ــه أن الــمــجــلــس األعــ ــنـ بــــن ديـ
ــيـــة لــتــنــظــيــم  ــنـ يـــنـــســـق مــــع الـــهـــيـــئـــة الـــوطـ
وشــؤون  األشــغــال  ووزارة  الصحية  المهن 
للقيام  الــعــمــرانــي  والتخطيط  الــبــلــديــات 
الصحية،  المنشآت  على  الرقابي  بــالــدور 
مضيفا أننا على يقين أن مستوى الوعي 
القطاع  فــي  العاملين  لــدى  والمسؤولية 
الصحي من مسؤولين وأطباء وممرضين 
القيام  فــي  كبيرة  بــدرجــة  يسهم  وغــيــرهــم 
أقل وكفاءة عالية وهي  الدور بجهد  بهذا 

مسؤولية مشتركة بكل تأكيد.

مركز نا�شر للتاأهيل والتدريب يطرح دورات في مجال الذكاء ال�شطناعي

}  د. محمد بن مبارك بن دينه.

الخارجيـة تدين ب�شــدة ا�شـتـهــداف مـلـيـ�شـيـــا الـحـوثــي 

م�شـيط  وخـمــيــ�س  جــــازان  مـديــنـــتـــي  الإرهـابـيــة 
خـــارجـــيـــة  وزارة  أدانـــــــــــت 
إطاق  بشدة  البحرين  مملكة 
مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي اإلرهـــابـــيـــة 
تجاه  مفخخة  مسيرة  طــائــرة 
مــــديــــنــــة جـــــــــــازان بـــالـــمـــمـــلـــكـــة 
الشقيقة،  الــســعــوديــة  العربية 
عــــدد من  تـــضـــرر  إلــــى  أدى  مـــا 

الـــمـــنـــازل الــســكــنــيــة والــمــحــال 
جراء  مادية  بأضرار  التجارية 
ســقــوط الــشــظــايــا، واســتــهــداف 
مدينة خميس مشيط بطائرة 
ــي انــتــهــاك  مـــســـيـــرة أخــــــــرى، فــ
واضح وصريح للقانون الدولي 
ــي وكـــــافـــــة األعــــــــراف  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ اإلنـ

ــهـــداف مــتــكــرر  ــتـ ــة، واسـ ــيـ الـــدولـ
والمنشآت  لــألعــيــان  ومستمر 

المدنية والمدنيين.
الــخــارجــيــة  وزارة  وتــشــيــد 
بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات 
الجوية السعودية التي تمكنت 
ــراض الـــطـــائـــرتـــيـــن  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــن اعـ ــ مــ

وتـــدمـــيـــرهـــمـــا، مـــؤكـــدة تــكــاتــف 
مملكة البحرين ووقوفها التام 
مع المملكة العربية السعودية 
الــشــقــيــقــة، وتــأيــيــدهــا لــكــل ما 
تــتــخــذه مـــن إجـــــــراءات حــازمــة 
لـــمـــواجـــهـــة هـــــذه االعـــــتـــــداءات 

اإلرهابية الغادرة.
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أكد الدكتور أمين عبداهلل 
مــديــر عــــام أديــوكــيــشــن بــاس 
لــورشــة  العليا  اللجنة  رئــيــس 
التي  التنفسي  الــجــهــاز  عــمــل 
ستقام يوم الجمعة 19 نوفمبر 
القادم تحت رعاية عبدالوهاب 
مــحــمــد عـــبـــدالـــوهـــاب رئــيــس 
الرعاية  مراكز  أمناء  مجلس 
بالمجلس  األولـــيـــة  الــصــحــيــة 
اللجنة  أن  لــلــصــحــة،  األعــلــى 
ــتــــمــــدت الـــمـــتـــحـــدثـــيـــن فــي  اعــ

الورشة.
وأوضح أن الورشة ستشهد 
مـــشـــاركـــة نــخــبــة مـــن الـــكـــوادر 
التعريف  عــن  الغنية  الطبية 
والتي سوف تسهم في تحقيق 
للمشاركين  االســتــفــادة  كــامــل 
والتحديات  األزمــــات  ظــل  فــي 
الــعــالــم  دول  بـــهـــا  تـــمـــر  الـــتـــي 
مـــن جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
مــبــيــًنــا إلـــى أن الـــورشـــة ســوف 
تناقش العديد من المواضيع 
التنفسي  بالجهاز  المتعلقة 
كورونا  فــيــروس  أن  وخصوًصا 
تسبب في العديد من الوفيات 
بــســبــب تـــأصـــل الـــفـــيـــروس في 

الجهاز التنفسي.
ــيـــن  ــور أمـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأشــــــــــار الـ
الـــلـــجـــنـــة  أن  إلــــــــى  عــــــبــــــداهلل 

ــمــــة حــــريــــصــــة عــلــى  ــنــــظــ ــمــ الــ
االرتقاء  مواصلة  في  اإلسهام 
الــطــبــي فــي مملكة  بــالــجــانــب 
ــة  ــايـ ــرعـ ــن بـــفـــضـــل الـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
الـــفـــائـــقـــة الــــتــــي يـــحـــظـــى بــهــا 
لــدن حضرة  مــن  القطاع  هــذا 
صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
ــبــــاد الـــمـــفـــدى والــمــتــابــعــة  الــ
السمو  صاحب  من  المباشرة 
ــيــــر ســـلـــمـــان بــن  الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 

رئيس مجلس الوزراء.
ســـوف  الــــورشــــة  أن  ــيـــن  وبـ
ــبـــة مــن  ــة نـــخـ ــاركــ ــشــ تـــشـــهـــد مــ

كمتحدثين  الــطــبــيــة  الـــكـــوادر 
ــتــــور نــــــادر دوانـــــي  وهــــــم: الــــدكــ
اســـــتـــــشـــــاري طــــــب األطـــــفـــــال 
ــوالدة، والــدكــتــورة  ــ وحــديــثــي الـ
ــران اخــتــصــاصــيــة  ــ ــمـ ــ هــــــدى عـ
والدكتورة  الوراثية،  األمــراض 
شـــــــيـــــــمـــــــاء عـــــبـــــدالـــــمـــــعـــــبـــــود 
أمــــــــراض  أول  اخــــتــــصــــاصــــي 
ــلـــب، والــــدكــــتــــورة جــمــيــلــة  ــقـ الـ
األمراض  استشارية  السلمان 
الــمــعــديــة والـــطـــب الــبــاطــنــي، 
ــن نــــاصــــر  ــيــ ــســ ــور حــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ والـ
اســتــشــاري األشــعــة، والــدكــتــور 
عــــــــــادل بــــــديــــــوي اســــتــــشــــاري 
ــور  ــتـ ــدكـ ــدر، والـ ــ ــــصـ أمـــــــراض الـ
مــهــدي الــبــلــتــاجــي اســتــشــاري 
طـــــب األطـــــــفـــــــال، والــــدكــــتــــور 
طب  استشاري  السعد  عيسى 
ــثـــي الــــــوالدة  األطــــفــــال وحـــديـ
عبدالكريم  أســامــة  والــدكــتــور 
اســـــتـــــشـــــاري طــــــب األطـــــفـــــال 
الدين  صاح  أحمد  والدكتور 
واألذن  األنـــــــف  ــاصـــي  ــتـــصـ اخـ

والحنجرة.
وذكر د. أمين عبداهلل إلى 
تفتح خال  ســوف  اللجنة  أن 
التسجيل  باب  القادمة  األيــام 
لــلــراغــبــيــن فــي الــمــشــاركــة في 

الورشة.

والمهن  األعمال  لصاحبات  العالمي  االتحاد  اختتم 
للحوار  البحرينية  الــمــؤســســة  مــع  بــالــتــعــاون  البحرينية 
الماضي  الخميس  يــوم  المخدرات  من  التعافي  وجمعية 

برنامًجا لتأهيل المتعافين استغرق أسبوعين.
ــذا الــبــرنــامــج إلــــى إلـــهـــام الــمــتــعــافــيــن من  ويـــهـــدف هــ
المخدرات وتشجيعهم على تمهن الحرف واالنخراط في 
مجال األعمال ورسم خارطة طريق لهم في هذا الميدان 
بما يرفعهم من وضعهم الحالي إلى فئة اإلنتاج والريادة. 
وحظي البرنامج بمشاركة فاعلة من الفئة المستهدفة 
العمل  وورش  الـــدورات  من  سلسلة  ن  وتضمَّ كبير،  وتفاعل 
تدريبية  ساعات  بمجموع  المكثفة  اليومية  والمحاضرات 
اآلتية:  الموضوعات  تناولت  تقريًبا،  ساعة   70 إلــى  وصــل 
تعليم أساسيات لعبة الشطرنج، فن الطباعة على القماش 

والورق، الرسم الحر، الطباعة، الطاقة اإليجابية وتأثيرها 
كيف  اإليجابي،  والتفكير  التأمل  عن  لمحات  البيت،  في 

تعيد تصميم حياتك، ومهارات التواصل مع المجتمع. 
م الــــــــدورات والـــــــورش والـــمـــحـــاضـــرات 11 مـــدرًبـــا  وقــــــدَّ
ومحاضًرا متخصًصا؛ وهم: جيهان صالح، حسن الساري، 
بن  الــعــربــي  السعيد،  زهــيــر  حسيني،  روال  الــشــمــان،  ديــنــا 
يحيى، علي شــرفــي، د. عــواطــف شــرف، د. مــرجــان مــدارا، 

نبيلة القصير، ونوف رفاعي. 
ومـــن جــهــتــهــا، أعــربــت الــشــيــخــة هــنــد بــنــت ســلــمــان آل 
خليفة رئيس االتحاد العالمي لصاحبات األعمال والمهن 
البحرينية عن ترحيبها واعتزازها بالتعاون مع المؤسسة 
البحرينية للحوار بما يخدم القضايا واألهداف المشتركة 
رة فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــبـــادرة الــمــؤســســة  لــلــجــانــبــيــن، مـــقـــدِّ

المتعافين  لفئة  التأهيلي  البرنامج  هــذا  تقديم  بطلب 
االتــحــاد لاستثمار في  الــمــخــدرات ضمن مــشــروعــات  مــن 

الشباب. 
وأكدت السيدة خيرية دشتي أمين سر االتحاد ومعدة 
ــداف االتــحــاد  ــ ــر عـــن أهـ الــبــرنــامــج أن هـــذا الــبــرنــامــج يــعــبِّ
والمساهمة  االجــتــمــاعــيــة  بالمسؤولية  الكبير  والــتــزامــه 
بمختلف  البحريني  المجتمع  أفــراد  نهضة  في  بفاعلية 

شرائحه ومكوناته.
الــذي  الكبير  والتفاعل  البرنامج،  مخرجات  نت  وثمَّ
أبــدتــه جمعية  الـــذي  الكبير  والــتــعــاون  الــمــشــاركــون،  أبـــداه 
التوفيق  دوام  للجميع  متمنية  الــمــخــدرات،  مــن  التعافي 
الكريمة  للرعاية  العميق  والسداد. كما عبرت عن شكرها 
stc لاتصاالت ضمن  التي قدمتها شركة جيبك وشركة 

مبادراتهما االجتماعية المتواصلة.
رئيس  القصيبي  غــازي  بــن  أعــرب سهيل  ومــن جانبه، 
تقديره  للحوار عن  البحرينية  للمؤسسة  األمناء  مجلس 
ــال والــمــهــن  ــمـ الــبــالــغ لــاتــحــاد الــعــالــمــي لــصــاحــبــات األعـ
وثــري سيكون  رائــد  برنامج  من  مه  قدَّ ما  على  البحرينية 
له األثر الطيب إن شاء اهلل على المشاركين. مشيًدا بقيم 

االتحاد وأهدافه السامية لخدمة هذا الوطن العزيز. 
المنطلق  سيكون  البرنامج  هذا  أنَّ  القصيبي  وكشف 
إن شاء اهلل لسلسلة مبادرات تطلقها المؤسسة البحرينية 
من  المتعافين  فئة  لــدعــم  خــاص  مــشــروع  ضمن  لــلــحــوار 
العامة  ومــبــادراتــهــا  المؤسسة  مساعي  ضمن  الــمــخــدرات 
ــم قـــضـــايـــاه ومــنــاصــرتــهــا، وذلـــك  ــ لــخــدمــة الــمــجــتــمــع ودعـ
بالشراكة مع جمعية التعافي من المخدرات وبالتعاون مع 

عدد من الجهات الصديقة واالستشارية والداعمة. 
بجمعية  السر  أمين  العمادي  عبدالكريم  أعرب  فيما 
التعافي من المخدرات عن سعادته البالغة بهذا البرنامج 
الذين  المشاركين  على  الكبيرة  الــفــائــدة  لــه  كــانــت  الـــذي 
حرصوا على حضور جميع فعالياته والتفاعل معها بشكل 
الفت، معرًبا عن شكره الكبير لاتحاد العالمي لصاحبات 
األعمال والمهن البحرينية، وللمؤسسة البحرينية للحوار، 
البحرين  مملكة  في  المتعافين  فئة  قضية  على حملهما 
والوصمة  الــمــخــدرات  آفــة  مــن  انتشالهم  فــي  والمساهمة 
االجتماعية التي تسببها، وتذليل الصعاب التي تواجههم، 
بما  المنتجة  الفئات  ضمن  ليكونوا  ودعمهم  وتمكينهم 

يرسم أمامهم مستقبًا أفضل بعون اهلل تعالى.

ــتــــور مــحــمــد  شــــــارك الــــدكــ
إبـــراهـــيـــم الــعــســيــري الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
تأثير  قمة  في  الفضاء  لعلوم 
 2021 الــمــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة 
والـــــتـــــي يـــنـــظـــمـــهـــا الـــمـــنـــتـــدى 
ــالـــمـــي، وقـــد  ــادي الـــعـ ــتــــصــ االقــ
شـــهـــدت الـــقـــمـــة فــــي نــســخــتــهــا 
الــخــامــســة مــشــاركــة أكــثــر من 
مختلف  مــن  شخصية   2300
دول العالم، كما عقدت خالها 
عــمــل  جـــلـــســـة   100 مــــن  أكــــثــــر 
لــمــنــاقــشــة مـــشـــاريـــع مــتــنــوعــة 
تــتــصــل بــمــخــتــلــف الــمــواضــيــع 
الكبرى مثل االقتصاد والتغير 

المناخي واألمن الغذائي.
الدكتور  قــال  القمة  حــول 
ــيـــري: »شـــهـــدت  ــعـــسـ مــحــمــد الـ
الــــقــــمــــة تــــفــــاعــــا واســـــعـــــا مــن 
ــيـــن، وتــبــادلــنــا  ــاركـ قـــبـــل الـــمـــشـ
مجموعات  مــع  اآلراء  خالها 
ــرار  ــقــ مــــن الـــــقـــــادة وصــــنــــاع الــ
ومــن  الــمــجــاالت  فــي مختلف 
ــات الـــفـــكـــريـــة.  ــهـ ــوجـ ــتـ شـــتـــى الـ
ــم تــصــمــيــم قــمــة تــأثــيــر  لــقــد تـ
الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة حـــول 
أربـــــــــع ركـــــائـــــز أســــاســــيــــة هــــي: 
تنشيط االقتصادات، النهوض 
بـــــالـــــتـــــعـــــافـــــي االقـــــــتـــــــصـــــــادي 
العمل  نطاق  توسيع  الشامل، 
ــنـــاخـــي، وتــشــكــيــل الــنــظــم  الـــمـ
الــغــذائــيــة الــمــســتــقــبــلــيــة، وفــي 
جــمــيــع الــــمــــحــــاور الــرئــيــســيــة 
ــعـــة كــانــت عــلــوم الــفــضــاء  األربـ
ومــؤثــرة  حــاضــرة  وتطبيقاتها 
وتوفير  الجهود  دعم  في  بقوة 
ــات الـــتـــي تــعــتــبــر أهـــم  ــانـ ــيـ الـــبـ
بالمشاريع  الــدافــعــة  الـــروافـــد 

محل النقاش نحو التحقق«.
»أن  ــري  ــيـ ــسـ ــعـ الـ وأضـــــــــاف 
الـــقـــمـــة اســـتـــمـــرت أربــــعــــة أيــــام 
ــة مــــــن قــــــادة  ــبــ وجــــمــــعــــت نــــخــ
األعــمــال  قــطــاع  مــن  عالميين 

والـــــحـــــكـــــومـــــات والـــمـــجـــتـــمـــع 
تــحــت شــعــار )تشكيل  الــمــدنــي 
مـــــــفـــــــهـــــــوم عــــــــــــــــادل وشـــــــامـــــــل 
ومـــــــســـــــتـــــــدام(، وقـــــــــد شــــهــــدت 
إطـــــــاق مـــجـــمـــوعـــة مــــبــــادرات 
تحقيق  فــي  تسهم  وتــوصــيــات 
تــقــدم فـــي عــــدد مـــن الــمــلــفــات 
نسب  تقليص  مثل  العالمية 
بالبيئة  الـــضـــارة  االنـــبـــعـــاثـــات 
ــتــــاج الــطــاقــة  وزيــــــــادة نـــســـب إنــ
ــة واســـــتـــــخـــــدامـــــات  ــفــ ــيــ ــنــــظــ الــ
الــــوقــــود الـــمـــســـتـــدام، وحــمــايــة 
الــمــحــيــطــات وزيــــــــادة الــرقــعــة 
وغيرها.  والتشجير  الخضراء 
كـــمـــا نـــاقـــشـــت ســـبـــل مـــراقـــبـــة 
وااللــتــزام  التطبيق  مستويات 
المستقبل،  علوم  تسخير  عبر 
الــفــضــاء،  عــلــوم  مقدمتها  فــي 
وهـــــو مــــا كـــــان مـــحـــل اهـــتـــمـــام 
قـــــــيـــــــادات هــــيــــئــــات ووكــــــــــاالت 
القمة،  في  المشاركة  الفضاء 
حيث ناقشنا مجاالت التعاون 
ــوكــــب وتــحــقــيــق  ــكــ لـــخـــدمـــة الــ

االزدهار والرفاهية للبشرية«.
ــيــــري: »إنـــنـــا  ــعــــســ وأكــــــــد الــ
ــن قــد  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ فــــــي مـ
ــا مـــتـــمـــيـــزا فــي  قــطــعــنــا شــــوطــ
ــبـــيـــانـــات  ــغــــال الـ ــتــ ــال اســ ــجــ مــ
ــور الــفــضــائــيــة لــمــراقــبــة  والـــصـ
مــســتــويــات تــنــفــيــذ الــمــبــادرات 

االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــمـــشـــاريـــع 
ــان لــلــهــيــئــة  ــ ــد كـ ــ الـــوطـــنـــيـــة، وقـ
الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء دور 
بــــــارز فــــي تـــوفـــيـــر الــكــثــيــر مــن 
الـــمـــعـــلـــومـــات لـــصـــنـــاع الـــقـــرار 
على مختلف المستويات عبر 
تــنــفــيــذ حــزمــة مـــن الـــدراســـات 
ــــال الـــســـنـــوات  الــتــحــلــيــلــيــة خـ
ــر  ــيـ ــثـ ــكـ ــقــــــد الـ األخـــــــــيـــــــــرة، وعــــ
والـــــــــدورات  الـــعـــمـــل  ورش  ــن  مــ
ــرات  ــاضــ ــحــ ــمــ ــيــــة والــ ــبــ الــــتــــدريــ
الــتــعــريــفــيــة لـــكـــافـــة الــجــهــات 
هو  بــمــا  للتعريف  الحكومية 
ــن خـــال  ــ مـــمـــكـــن تـــقـــديـــمـــه مـ
الــفــضــاء وعــلــومــه الــمــتــنــوعــة، 
وقــــــد تـــكـــلـــلـــت تـــلـــك الـــجـــهـــود 

بالنجاح وهلل الحمد«.
الجدير بالذكر أن الدكتور 
محمد إبراهيم العسيري يمثل 
عضوية  فــي  البحرين  مملكة 
العالمي  المستقبل  مــجــلــس 
الفضاء منذ  بعلوم  المختص 
أكــتــوبــر 2020، وهــو واحـــد من 
تشكيلها  تم  مجلسا   40 أصــل 
مــــن قـــبـــل مـــنـــتـــدى االقـــتـــصـــاد 
ــالـــمـــي لـــيـــضـــم نـــخـــبـــة مــن  ــعـ الـ
القيادات، بهدف العمل بشكل 
متناغم كشبكة معرفة متعددة 
لتعزيز  مكرسة  التخصصات 
ــتـــكـــاري لــضــمــان  الــتــفــكــيــر االبـ
تـــشـــكـــيـــل مــســتــقــبــل مـــســـتـــدام 
تسعى  كــمــا  للجميع.  وشــامــل 
المجالس لتحديد التحديات 
الــــحــــرجــــة لـــلـــقـــطـــاعـــات الــتــي 
تمثلها، من ذلك قطاع الفضاء 
الــــــــذي خــــصــــص لـــــه مــجــلــســا 
من  يمثله  لما  نظرا  مستقا 
بشكل  ومتنامية  بالغة  أهمية 
ــل لــــه مــن  ــؤمـ ــا يـ ــ مـــتـــســـارع، ومـ
تشكيل  إعـــادة  فــي  كبير  تأثير 
خـــارطـــة االقـــتـــصـــاد الــمــعــرفــي 

والتكنولوجي.

مسابقة  على  المشرفة  اللجنة  عقدت 
الكريم  الــقــرآن  لــتــاوة  العالمية  البحرين 
اجتماعها  العالمي«  »القارئ  اإلنترنت  عبر 
الــتــنــســيــقــي بـــهـــدف مـــنـــاقـــشـــة الــتــرتــيــبــات 
ــة إلطـــــاق الـــــدورة  واالســــتــــعــــدادات الــــازمــ

الرابعة للمسابقة.
ــقـــد ثـــاث  ــعـــد عـ ــذه الـــــــــدورة بـ ــ ــأتــــي هــ تــ
واالنــتــشــار  بالنجاح  حظيت  سابقة  دورات 
الـــواســـع مــن خـــال مــشــاركــة حــوالــي عشرة 
آالف متسابق، وخمسة وستين محكًما من 

مختلف دول العالم.
تــهــدف الــمــســابــقــة مــنــذ انــطــاقــهــا إلــى 
الناشئة  وتــشــجــيــع  الــكــريــم  الـــقـــرآن  خــدمــة 
والشباب على اإلقبال على تاوة كتاب اهلل 
وترتيله، باإلضافة إلى إبراز جهود المملكة 
المستوى  على  الكريم  بالقرآن  العناية  في 
المملكة  جــهــود  تــعــزيــز  وكـــذلـــك  الــعــالــمــي 
الــمــمــيــزة فــي مــجــال الحكومة  ومــبــادراتــهــا 

اإللكترونية.

ترأس االجتماع القاضي عيسى سامي 
الــمــنــاعــي وكــيــل الـــــــوزارة لــلــعــدل والـــشـــؤون 
السيد خالد  كــل مــن  اإلســامــيــة، وحــضــره 
للمجلس  الــعــام  األمــيــن  الشوملي  عــبــداهلل 
ــة، والـــســـيـــد  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــؤون اإلسـ ــشــ ــلــ ــى لــ ــ ــلـ ــ األعـ
مــحــمــد عــلــي الــقــائــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
اإللكترونية،  والحكومة  المعلومات  لهيئة 
والـــدكـــتـــور مــحــمــد طــاهــر الــقــطــان الــوكــيــل 
المساعد للشؤون اإلسامية، باإلضافة إلى 
شــؤون  إدارة  مدير  العمري  عــبــداهلل  السيد 
القرآن الكريم والدكتور ياسر سيادي رئيس 
مسابقات  وأخصائي  القرآنية  المسابقات 
وأنشطة قرآنية أول األستاذة نورة إبراهيم.

الحثيثة  الجهود  على  اللجنة  اطلعت 
الـــقـــرآن  شـــــؤون  إدارة  قــبــل  مـــن  الـــمـــبـــذولـــة 
ــداد  ــعــ ــتــ ــأن الـــتـــحـــضـــيـــر واالســ ــشــ الــــكــــريــــم بــ
على  أيًضا  اطلعت  كما  المسابقة،  إلطــاق 
األعلى  المجلس  بتكفل  الخاص  التنظيم 
لــلــشــؤون اإلســـامـــيـــة بــمــكــافــآت الــفــائــزيــن 

الــتــي تــتــجــاوز )66( ألـــف ديــنــار، بــاإلضــافــة 
الخاصة  والمعايير  الــشــروط  اعــتــمــاد  إلــى 
تحديد  مــع  الــزمــنــي  وجــدولــهــا  بالمسابقة 
العدد اإلجمالي للمتأهلين في كل مرحلة، 
التحكيم  لجان  أعــضــاء  اعتماد  عــن  فضا 

واللجان الفنية والتنظيمية ومكافآتهم.
وقد اطلعت اللجنة على قائمة الرعاة 
يعتبر  والــــذي  للمسابقة  الــرابــعــة  لـــلـــدورة 
المسابقة  الستمرار  أساسًيا  رافــًدا  دعمهم 
واالرتـــقـــاء بــهــا، وهـــم كــل مـــن: وزارة شــؤون 
اإلعـــــــــام، هــيــئــة الـــمـــعـــلـــومـــات والـــحـــكـــومـــة 
شركة  الكويتي،  التمويل  بيت  اإللكترونية، 
ــار الــمــحــرق،  اس تــي ســـي، بــنــك الــســام، ديـ
ــار، صــحــيــفــة الـــوطـــن وصــحــيــفــة  ــمــ بــنــك إثــ

األيام.
استعراض  االجــتــمــاع  تــم خــال  كذلك 
نــــظــــام »ســــــابــــــق« الـــــخـــــاص بـــالـــمـــســـابـــقـــات 
العمل في هيئة  لفريق  كان  القرآنية حيث 
الــدور  اإللكترونية  والحكومة  المعلومات 

وقفت  كــمــا  وتــطــويــره،  فــي تصميمه  الــبــارز 
الموقع  تصميم  مــســتــجــدات  عــلــى  اللجنة 
من  والذي  بالمسابقة  الخاص  اإللكتروني 
ــدورات والــوســائــط  ــ شــأنــه تــوثــيــق بــيــانــات الــ

المتعددة المتعلقة بها.
ــرص الــلــجــنــة عــلــى  ــ ــا مــــن حـ ــ وانــــطــــاًق
تــشــجــيــع الــمــنــافــســة فـــي إطـــــار مـــن تــكــافــؤ 
إقــرار مشاركة اإلنــاث في  الــفــرص، فقد تم 
فروع إضافية للمسابقة وهي فرعا )القارئ 

الحافظ( و)القارئ الصغير(.
ــة الــمــســابــقــة  ــامـ واعـــتـــمـــدت الــلــجــنــة إقـ
فــي كــل مــراحــلــهــا عــن بــعــد بــمــا يــتــاءم مع 
ــة ويـــعـــزز الـــحـــرص على  ــنـ ــراهـ ــروف الـ ــظــ الــ
ــائـــل اإللـــكـــتـــرونـــيـــة لــتــطــويــر  تــســخــيــر الـــوسـ
مــخــتــلــف الــخــدمــات والـــمـــبـــادرات، عــلــى أن 
يكون الموعد المتوقع إلطاقها مطلع عام 
التحضير  أعمال  تستكمل  أن  على  2022م، 
ــيـــل ومــــراحــــل  ــتـــســـجـ وإعــــــــــان مــــواعــــيــــد الـ

المسابقة في وقت الحق. 

التح�سي���ر لإطالق ال���دورة الرابعة لم�س���ابقة الق���ارئ العالمي

} جانب من الزيارة .

رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة ع���ل���وم ال���ف�������س���اء ي�����س��ارك

ف����ي ق���م���ة ت���اأث���ي���ر ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ت��دام��ة

} د. محمد العسيري.

اعتماد المتحدثين في ور�سة عمل الجهاز التنف�سي 19 الجاري

} د. أمين عبداهلل.

} عبدالكريم العمادي.} سهيل القصيبي.} خيرية دشتي.} الشيخة هند آل خليفة.} برنامج المتعافين من المخدرات.

بالتعاون مع »البحرينية للحوار« و»جمعية التعافي«

»�ساحب���ات الأعم���ال والمه���ن البحريني���ة« يختت���م البرنام���ج التاأهيل���ي للمتعافي���ن م���ن المخدرات

ف���ري���ق م���ن ال��م��ح��اف��ظ��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة ي�����زور م���راك���ز رع���اي���ة ال��وال��دي��ن
الشيخ  سمو  توجيهات  ضمن 
خــلــيــفــة بـــن عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل 
ــافــــظ الـــمـــحـــافـــظـــة  ــحــ ــفـــة مــ ــيـ ــلـ خـ
الجنوبية زار فريق من المحافظة 
رعــايــة  دور  مـــن  عـــــددا  الــجــنــوبــيــة 
مع  تزامنًا  بالمحافظة  الوالدين 
الــعــالــمــي للمسن  الـــيـــوم  مــنــاســبــة 
أكتوبر من  األول من  يوافق  الذي 
تــعــزيــزًا للتواصل  ــام، وذلـــك  كــل عـ

مـــع الـــقـــطـــاع األهـــلـــي ومــؤســســات 
المجتمع المدني.

الــزيــارات التي شملت  وخــال 
االجـــتـــمـــاعـــي  الـــــرفـــــاع  درة  نـــــــادي 
لرعاية الوالدين وجمعية الحكمة 
بن  عــبــداهلل  ونــــادي  للمتقاعدين 
يــوســف فــخــرو لــرعــايــة الــوالــديــن 
أشــــاد مــحــمــد حــســن الـــفـــاو مــديــر 
وشؤون  االجتماعية  البرامج  إدارة 

الجنوبية  بالمحافظة  المجتمع 
بــاإلســهــامــات الــهــادفــة لـــدور رعاية 
على  بالحرص  منوهًا  الــوالــديــن، 
تــنــفــيــذ تــوجــيــهــات ســمــو مــحــافــظ 
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــتــعــزيــز 
كبار  وتقدير  المجتمعي  التكافل 
كشريحة  بــهــم  واالحـــتـــفـــاء  الــســن 
الــمــواطــنــيــن، حــيــث تم  مهمة مــن 
تــقــديــم بــعــض الــمــســاهــمــات الــتــي 

تلبي احتياجاتهم تقديرًا وعرفانًا 
بــــجــــهــــودهــــم وعــــطــــاءاتــــهــــم الـــتـــي 
مبينًا  المجتمع،  بناء  في  بذلوها 
باالحتفاء  تفخر  المحافظة  أن 
ــن مــنــطــلــق تــعــزيــز  بـــهـــذه الــفــئــة مـ
الــمــســؤولــيــة الــمــشــتــركــة وتــعــمــيــق 
مفهوم التكافل االجتماعي معهم.
من جانبهم، أشاد المسؤولون 
الكريمة  اللفتة  بهذه  المراكز  في 

مـــن قــبــل الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة 
منتسبي  مــن  السن  لكبار  تقديرًا 
الــوالــديــن، واالحــتــفــاء  دور رعــايــة 
بــهــذه الــمــنــاســبــة الــعــالــمــيــة، حيث 
ــذه الــلــفــتــة تــفــعــيــل مــبــدأ  تـــؤكـــد هــ
والــتــواصــل  المجتمعية  الــشــراكــة 
المدني  المجتمع  مــؤســســات  مــع 
اهتمام  من  المحافظة  توليه  وما 

ودعم متواصل لفئة كبار السن.

بــمــنــاســبــة تــفــضــل حـــضـــرة صــاحــب 
الـــجـــالـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
الــمــفــدى بتسلم  ــبـــاد  الـ خــلــيــفــة عـــاهـــل 
الثالث  االنعقاد  لــدور  السنوي  التقرير 
الــذي  الخامس،  التشريعي  الفصل  مــن 
بنت  فــوزيــة  جالته  إلــى  برفعه  تشرفت 
عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب، أكد 
األمين  بونجمة  راشد محمد  المستشار 
العام لمجلس النواب أن التقرير السنوي 
ــود مــجــلــس  ــهــ ــال وجــ ــمــ تــضــمــن كـــافـــة أعــ
النواب خال دور االنعقاد الثالث، وذلك 

وفق األبواب التالية: 
االنعقاد  دور  »افــتــتــاح  األول:  الــبــاب 
ــادي الـــســـنـــوي الـــثـــالـــث مـــن الــفــصــل  ــعــ الــ
كلمة  شمل  والـــذي  الخامس  التشريعي 
جــالــة الــمــلــك الــمــفــدى فــي افــتــتــاح دور 
االنعقاد والتي أكدت مضامينها تحقيق 
وتطوير األمن الصحي، التعافي السريع 
القطاع  مع  بالتعاون  الوطني  لاقتصاد 
وطنية،  أولوية  الشباب  تمكين  الخاص، 
ــلـــمـــجـــاالت  لـ األمــــــــــــوال  رؤوس  ــه  ــيــ تــــوجــ

مراعاة  المضافة،  القيمة  ذات  التنموية 
المتغيرات البيئية، تعزيز األمن والسام 
الوطني لصد  التاحم  العالمي، ترسيخ 
ــات الــعــمــل  ــدمــ الـــمـــغـــرضـــيـــن، تـــطـــويـــر خــ
والــتــعــلــيــم عــبــر الــمــنــصــات االفــتــراضــيــة، 
تــســريــع الـــخـــطـــوات الــتــطــويــريــة إلغــنــاء 

المسيرة الوطنية.
التي  الــنــواب  مجلس  رئيسة  وكلمة 
أكدت التعاون بين السلطتين التشريعية 
ــر بـــالـــتـــعـــاضـــد  ــ ــــخـ ــفـ ــ ــة، والـ ــذيــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ والــ
التطوع  حملة  في  والتعاون  المجتمعي 
لجالة  السامية  والتوجيهات  اإلنساني، 
إنـــشـــاء مستشفى  فـــي  الــمــفــدى  الــمــلــك 
وأكــدت  الــمــعــديــة،  لــأمــراض  متخصص 
الكلمة دعم ومساندة التوجهات الملكية 
بإنشاء صندوق للشباب، والتزام السلطة 
التشريعية  الــبــنــيــة  بــتــوفــيــر  الــتــشــريــعــيــة 
االستثمارية  المؤسسات  لقيام  الــازمــة 
الحكومية والخاصة بتوجيه أموالها إلى 
إضافة  المضافة،  القيمة  ذات  المجاالت 
ازدهــار وتقدم  المرأة من  إلى ما حققته 

في عهد جالته.
كما تضمنت باقي األبواب استعراض 
أجهزة مجلس النواب )رئيس المجلس، 
مــكــتــب الـــمـــجـــلـــس، لـــجـــان الـــمـــجـــلـــس(، 
ــت عــلــى  ــ ــرحـ ــ ــي طـ ــ ــتـ ــ والـــــمـــــوضـــــوعـــــات الـ
المجلس خال هذا الدور والبالغ عددها 
المجلس على 354  وافــق  846 موضوعا، 
البيانات  وحصر   ،%41.84 بنسبة  منها 
دور  خال  النواب  مجلس  أصدرها  التي 
ــعـــادي الــثــالــث من  االنــعــقــاد الــســنــوي الـ
الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــخــامــس والــبــالــغ 
بــيــانــًا، واســتــعــراض مشاركات  عــددهــا 19 
االنعقاد  دور  خــال  البرلمانية  الشعبة 
ــادي الـــثـــالـــث مـــن الــفــصــل  ــعــ الـــســـنـــوي الــ
مجموعها  والبالغ  الخامس  التشريعي 
64 مشاركة، وحصر جهود مجلس النواب 
مجلس  بين  العاقات  تنمية  مجال  في 
والدولية،  اإلقليمية  والمجالس  النواب 
ــاق تــطــويــر الــعــمــل الــبــرلــمــانــي، منها  وآفــ
ــات  ــ ــدراســ ــ اســــتــــعــــراض جــــهــــود مــــركــــز الــ

والتدريب البرلماني خال هذا الدور. 

في التقرير ال�سنوي لمجل�س النواب خالل دور االنعقاد الثالث..

مناق�س���ة 846 مو�سوع���ا.. والموافقة عل���ى 354 مو�سوعا بن�س���بة تتخطى %41
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القيادة �سخ�سية وا�ستراتيجية

يقول نابليون بونابرت: »ال نحكم شعبا إال بأن نريه المستقبل.. 
والقائد الناجح هو تاجر األمل«!

الــقــيــادة  الـــذي يتمتع بثقافة  بــحــق هــو  الــنــاجــح  الــقــائــد  نــعــم 
وحكيمة  واعــيــة  وبــقــراءة  الــقــرار،  اتــخــاذ  بفن  ويتحلى  وبمبادئها، 
لألحداث، والمبتكر، والقادر على التغيير، والحريص على العدالة، 

والذي يملك مفاتيح األمل في مستقبل أفضل وأجمل!
وتــكــريــمــا لــكــل ذلـــك ولـــإنـــجـــازات الــتــي حــقــقــهــا فـــي مختلف 
كورونا،  لفيروس  للتصدي  الوطنية  الجهود  ولقيادته  المجاالت، 
ولحنكته  العالم،  معه  أبهر  ذلــك  فــي  مشهودا  نجاحا  ولتحقيقه 
الملكية  الرؤية  وتنفيذه  الدولية،  البحرينية  العالقات  توطيد  في 
السامية في التسامح والتعايش مع اآلخر، استحق بحق صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

الوزراء الموقر جائزة القيادة من المنظمة األمريكية سي3.
القيادة  معنى  يجسد  أن  فائقة  بــمــهــارة  ســمــوه  اســتــطــاع  لقد 
الصحيحة، لذلك جاء هذا التكريم الدولي الرفيع المستوى من 
قبل هذه المنظمة األمريكية ليتوج مسيرة حافلة بالبذل والعطاء، 
كما صرح  البحرين  فريق  تكريم إلنجازات  األمــر  في حقيقة  وهو 

سموه. 
به،  يثقون  اآلخــريــن  يجعل  الــذي  القائد  عن  يبحث  الجميع 
الظروف  مــع  وتنسجم  تتوافق  خططه  يجعل  والـــذي  وبأنفسهم، 
قدرته  دائما  لهم  ويثبت  يكسب شعبه،  ويسعى ألن  والمستجدات، 
على تحويل ما هو محنة إلى مكاسب، وبراعته في أن يحسب جيدا 
ردود األفعال، ومن ثم اتخاذ القرارات بناء على معلومات وحقائق.
نموذجا  معها  أصبحت  مكانة  فــي  مملكتنا  سموه  وضــع  لقد 
للمنطقة، وقدم للعالم دروسا في الحنكة والحكمة وحسن اإلدارة، 
كانت  »إن  مقولته  حقيقة  الــواقــع  أرض  على  بالفعل  أثــبــت  حتى 
هناك سفينة تحمل دول العالم للخروج من تحدي فيروس كورونا 

فنحن في مقدمة السفينة«!
السلم، وجاءت  بالفعل ووضع مملكتنا على قمة  ولقد صدق 
تلك الجائزة لتترجم محلنا من اإلعراب، وذلك من خالل حماسه 
وتواصله  الشديد،  وتحفيزه  حوله،  من  لجميع  طاقة  يشع  الــذي 

الدائم مع اآلخرين.
لقد واجه سموه الكثير من التحديات بكل قوة، صحية كانت 
الوطنية  المبادرات  العديد من  وأطلق  اقتصادية،  أو  اجتماعية  أو 
لــلــوقــوف فــي وجـــه الــجــائــحــة بــصــالبــة، واســتــثــمــر فــي كــل الحقوق 
اإلنسانية للوصول بمملكته وشعبها إلى بر األمان وبأقل الخسائر. 
الــقــيــادة هــي مــزيــج مــن االســتــراتــيــجــيــة والــشــخــصــيــة.. ولـــو أن 

عليك أن تتخلى عن أحدهما.. فلتتخل عن االستراتيجية!
هكذا يقول نورمان شوارزكوف!

ــذا مــا تــؤكــده شخصية صــاحــب الــســمــو ولـــي الــعــهــد رئيس  وهـ
الوزراء.. التي صنعت بمهارة االستراتيجيات التي وضعت بحريننا 

في هذه المكانة!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

كتب محمد القصاص: 
ذكر رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار تعكف على بناء مبنى متعدد األدوار لمواقف السيارات 

في مجمع 211 بالدائرة الرابعة بالمحرق.
وقال: إن هذا المشروع الُمعّد لإنجاز على شارع الشيخ عبداهلل بن 
عيسى يعّد من ضمن مشاريع تطوير )طريق اللؤلؤ(، داعًيا إلى إنشاء 
السكانية  بالكثافة  المنطقة  اكتظاظ  بسبب  المواقف  هــذه  من  مزيد 

وزيادة عدد السيارات.
وشــؤون  األشــغــال  بـــوزارة  الــطــرق  وتصميم  تخطيط  إدارة  وبحسب 
بتوفير  المحرق حظيت  العمراني فإن محافظة  والتخطيط  البلديات 
93 موقفًا خالل الربع األول من العام الجاري، ومنذ 2007 حتى عام 2017 
للوقوف  تفاديا  موقفًا،   6062 المحرق  في  المنفذة  المواقف  عدد  بلغ 
الزيادة في الطاقة االستيعابية  الخاطئ من قبل بعض السواق، جراء 
بالطرق والشوارع، ومواكبة النمو المتسارع في المشاريع االستثمارية، 
والـــزيـــادة الــمــطــردة فــي الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الــتــي تتطلب الــمــزيــد من 
مواقف السيارات. وتشجع شؤون الطرق المستثمرين على إنشاء مباني 
مواقف السيارات المتعددة الطوابق؛ للمساهمة في الحد من أزمة شح 
التي تضم النشاطات التجارية، والكثافة  المواقف في بعض المناطق 
من  وغيرهما  والعاصمة،  المحرق،  كمحافظتي  المرتفعة،  السكانية 

المناطق العالية الكثافة السكانية بالبحرين.

مواقف متعددة الأدوار في رابعة المحرق

أشار السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور 
عالي  منطقة  أن  إلى  الشمالية  المحافظة  محافظ 
التي باإلمكان استثمارها  زاخرة بالطاقات والقدرات 
وتــطــويــرهــا مـــن خــــالل االمــكــانــيــات والـــبـــرامـــج الــتــي 
يشرف عليها مركز ريادات، مبينًا ان المحافظة على 
النموذج  لتوثيق  والتنسيق  للتعاون  االســتــعــداد  أتــم 
الصغيرة  الــقــروض  دعــم  فــي  ــادات  ريـ لمركز  المتميز 
ريادة األعمال من  واالبــداع في  والمتوسطة لالبتكار 

أجل اعتماد عالي مدينة صحية.
جــاء ذلــك خــالل الــزيــارة الــتــي قــام بها محافظ 
الشمالية إلى مجمع ريادات وكان في استقباله السيد 
وليد عادل علي مدير عام شركة إدامة إلدارة العقارات 
االئتمان  قسم  رئيس  بوحجي  عبدالرحمن  والسيد 
في  المسؤولين  مــن  وعـــدد  للتنمية  البحرين  ببنك 
مــجــمــع ريــــــادات، حــيــث تــأتــي هـــذه الـــزيـــارة فـــي إطـــار 
المهني  والــتــدريــب  الــمــهــارات  »تنمية  مــحــور  تحقيق 
التي  الصحية  المدن  أهــداف  الــقــدرات« ضمن  وبناء 
هذه  تندرج  حيث  العالمية،  الصحية  منظمة  أقرتها 
الـــزيـــارة ضــمــن الــمــعــايــيــر الــتــي يــنــص عــلــيــهــا مــحــور 
إنشاء مراكز  المهني وهي  والتدريب  المهارات  تنمية 
المحلي  بالسوق  المرتبطة  المهارات  على  التدريب 

الصغيرة  المهن  أصــحــاب  وتشجيع  ودعــم  وتعزيزها 
ورواد األعمال وهو أحد أهم أهداف عمل المجمع.

الـــزيـــارة قــامــت الــدكــتــورة وفـــاء الشربتي  وخـــالل 
الهندي  بــشــرى  والــســيــدة  الصحة  تعزيز  إدارة  مــديــر 
منسق برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة بتقديم 
نــبــذة مــوجــزة عــن أهـــداف الــبــرنــامــج، فــي حين أبــدى 
مع  للمساهمة  اســتــعــداده  كــامــل  عــلــي  ولــيــد  الــســيــد 
الــمــحــافــظــة فـــي تــحــقــيــق االعـــتـــمـــاد لــمــنــطــقــة عــالــي 
للصحة  معزز  كمكان  المركز  وفتح  صحية  كمدينة 

ضمن برنامج وزارة الصحة.
المسؤولين  الزيارة عدد من  في  المحافظ  رافق 
تعزيز  مــديــر  الشربتي  وفـــاء  والــدكــتــورة  بالمحافظة 
والسيدة شيخة  التنسيقي،  المجلس  الصحة، عضو 
بـــوزارة  الــفــاضــل مــديــر تنمية الــمــؤســســات الــصــغــيــرة 
أحالم  والسيدة  التنسيقي،  المجلس  عضو  التجارة، 
جــنــاحــي رئــيــس جــمــعــيــة ســـيـــدات األعـــمـــال والــســيــدة 
الكلمة  بجمعية  الــتــطــوع  مــســتــشــار  حــســيــن  ســامــيــة 
 NJ مكتب  المطوع صاحب  نور  والمهندسة  الطيبة، 
نــادر  الدكتور  إلــى  باإلضافة  الهندسية  لالستشارات 
العالي ممثال عن جمعية عالي الخيرية والسيد علي 

المسجن ممثال عن جمعية إسكان عالي.

م��ح��اف��ظ ال�����س��م��ال��ي��ة ي�����س��ي��د ب�����دور م��رك��ز 

»ري��������ادات« ف���ي دع����م الب���ت���ك���ار والإب������داع

} محافظ الشمالية خالل زيارة مجمع ريادات.

ــن بـــوابـــة  ــ ــــك مـ ــولـ ــ  مـــنـــذ دخـ
ــــس االبـــتـــدائـــيـــة  ــدلـ ــ ــة األنـ ــدرســ مــ
ــة  ــظـ لــــلــــبــــنــــات، يـــمـــكـــنـــك مـــالحـ
ــم تـــفـــعـــيـــلـــهـــا لـــلـــمـــنـــظـــومـــة  ــجــ حــ
ــيـــع جــــوانــــب  الــــرقــــمــــيــــة فـــــي جـــمـ
بتسجيل  بــدًءا  المدرسي،  العمل 
الحضور واالنصراف، والحصص 
ــة، والـــــــدروس الــعــمــلــيــة،  ــيـ الـــدراسـ
واألنــشــطــة الــطــالبــيــة، والــشــؤون 
ــا، فـــي نــمــوذج  ــرهـ ــيـ اإلداريـــــــــة، وغـ
مشرف وتجربة جديرة بالتعميم، 
وشهدت بك شركة مايكروسوفت 
الــتــي اخـــتـــارت الــمــدرســة مــؤخــًرا 
الحاضنة  المدارس  نخبة  ضمن 

ا. للتكنولوجيا عالمّيً
ــرة  ــيـ ــاذة أمـ ــ ــتــ ــ وشـــــاركـــــت األســ
الـــــــحـــــــلـــــــواجـــــــي اخــــتــــصــــاصــــيــــة 
تقديم  فــي  التعليم  تكنولوجيا 
الــــــــــــــــدورات الــــتــــدريــــبــــيــــة داخــــــل 
الــمــدرســة وخــارجــهــا، ضمن فرق 

من  عالية  كــفــاءات  تضم  تــدريــب 
بـــوجـــود 10 مــوظــفــات  الـــمـــدرســـة 
حــاصــالت عــلــى شــهــادة الــتــربــوي 
الخبير، وحصول 64 معلمة على 

شهادة المعلم المبدع.
وقــــــالــــــت األســــــــتــــــــاذة خـــلـــود 
الــفــصــل:  نــظــام  منسقة  الــكــعــبــي 
»كــــانــــت تـــجـــربـــتـــي فــــي الـــتـــرشـــح 
ــربـــوي الــخــبــيــر من  ــتـ لـــشـــهـــادة الـ
جًدا، حيث  مميزة  مايكروسوفت 
أبـــرزت قــدراتــي فــي دمــج التقنية 
الحديثة في العملية التعليمية، 
والــــــذي كــــان لــهــا األثـــــر الــفــعــال 
فـــي رفـــع مـــهـــارات الــطــالــبــات مع 

تحديات الوضع الحالي«.
ــرة  ــ وأشــــــــــــارت األســـــــتـــــــاذة زهــ
بوحميد معلمة اللغة اإلنجليزية 
الـــحـــصـــول على  تــجــربــة  أن  ــى  إلــ
رائع،  العليا  االحترافية  الشهادة 
التكنولوجيا  بعد أن قمُت بدمج 

في التعليم، وطبقُت مع طالباتي 
برامج المايكروسوفت المختلفة 
فــي مـــادة الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة، ما 
وتطوير  المنهج  إثــراء  في  أسهم 
الــتــفــكــيــر اإلبــــداعــــي، بــاإلضــافــة 
إلــــــــى تـــنـــمـــيـــة مـــــــهـــــــارات الــــقــــرن 
إلى  وأسعى  والعشرين،  الــحــادي 
المعلمين  لجميع  خبرتي  نقل 

والمعلمات.
وضمن مشروعات المدرسة 
النوعية، تنفذ األستاذة فاطمة 
الــــســــيــــد مــــــشــــــروع »تــــحــــديــــات 
ــاء بــمــســتــوى  ــقــ ــقــــور«، لــــالرتــ ــبــ عــ
ــارات األســـاســـيـــة  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــان الـ ــ ــقـ ــ إتـ
ــادة الـــريـــاضـــيـــات )الـــضـــرب  ــمــ لــ
والقسمة والجمع والطرح(، من 
التحديات  من  مجموعة  خالل 
األســبــوعــيــة اإللــكــتــرونــيــة الــتــي 
تــعــتــمــد عــلــى الــتــعــّلــم بــالــلــعــب 
ــاط واألوســــــمــــــة،  ــقــ ــنــ لـــجـــمـــع الــ

بــحــيــث يــتــم فــي نــهــايــة الفصل 
تكريم الطالبات الالتي يحققن 
ــــدت  ــتــــائــــج، كـــمـــا أعـ ــنــ ــل الــ أفــــضــ
المعلمة مجموعة من القصص 
الرقمية لدعم مادة الرياضيات. 
وتـــنـــفـــذ الــــمــــدرســــة كـــذلـــك 
ــة«،  ــيــ ــمــ ــح رقــ ــيــ ــاتــ ــفــ ــروع »مــ ــ ــشــ ــ مــ
ــات عـــلـــى  ــمــ ــلــ ــعــ ــمــ ــز الــ ــيــ ــفــ ــحــ ــتــ لــ
الرقمي، من  التمكين  توظيف 
للنقاط،  احــتــســاب  آلــيــة  خـــالل 
بحيث تتنافس المعلمات نهاية 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــل شـــهـــريـــن لـ ــ كـ
يتم تسليمه للمعلمة  مــفــتــاح 
بمستوى  التقنية  توظف  التي 

ممتاز. 

اســـتـــضـــاف بـــرنـــامـــج »األمـــــن« 
الذي تعده وتقدمه اإلدارة العامة 
لإعالم والثقافة األمنية بالتعاون 
ركن  العقيد  البحرين  ــة  إذاعـ مــع 
الــبــردولــي رئيسة  مــريــم مــحــمــود 
مركز رعاية األحداث التي أشارت 
إلى أن قانون العدالة اإلصالحية 
لـــألطـــفـــال وحــمــايــتــهــم مـــن ســوء 
ــن الــطــفــل  ـــع سـ ــد رفـ الــمــعــامــلــة قـ
ــه ال مــســؤولــيــة  ــ وأنـ ــى 18 ســنــة  إلــ
ســـنـــة،   15 دون  الــــطــــفــــل  عــــلــــى 
متخصصة  مــحــاكــم  وتــخــصــيــص 
للنظر في قضايا الطفل من قبل 

متخصصين وأخصائيين.
ــافـــت الــعــقــيــد الــبــردولــي  وأضـ
كافة  للطفل  كفل  قد  القانون  أن 
الـــضـــمـــانـــات والـــحـــقـــوق الــمــقــررة 
الجنائية،  اإلجــــراءات  قــانــون  فــي 
المعفية  األعــذار  من  واالستفادة 

إلى  إضــافــة  للعقاب،  والمخففة 
إعفاء الطفل الذي يقل عمره عن 
التدابير  سبع سنوات من تطبيق 
التي أقرها القانون عدا التسليم 

واإليداع في المستشفيات.
العدالة  قــانــون  أن  وأوضــحــت 
وحمايتهم  لألطفال  اإلصالحية 
مــــن ســـــوء الـــمـــعـــامـــلـــة قــــد حــظــر 
ــــظ وحــــبــــس  ــفـ ــ ــــحـ ــتـ ــ اإليـــــــــــــــداع والـ
مــع غيرهم من  األطــفــال  وسجن 
البالغين، كما حظر نقل حضانة 
وســوء  للخطر  الــمــعــرض  الطفل 
المعاملة إال بحكم من المحكمة 
ــة إلـــــــى زيــــــــــادة بــــرامــــج  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
يلتحق  التي  والتأهيل  الــتــدريــب 

بها األطفال كتدابير احترازية.
ــــن مــريــم  وأكـــــــدت الــعــقــيــد ركـ
البردولي أن هناك تعاونا مستمرا 
العدل  ووزارة  الداخلية  وزارة  بين 

ــاف  ــ ــؤون اإلســـالمـــيـــة واألوقــ ــشــ والــ
الــعــمــل  ووزارة  الــعــامــة  والــنــيــابــة 
والــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة )مـــركـــز 
والـــمـــتـــمـــثـــل  الطفل(,  حــــمــــايــــة 
فـــي مــتــابــعــة كــافــة الــوقــائــع الــتــي 

يتعرض لها األطفال، إضافة إلى 
الخاصة  األحــكــام  تنفيذ  متابعة 
إدارة  بــالــتــعــاون مـــع  بــهــم، وذلــــك 

تنفيذ األحكام بوزارة الداخلية.
وتضمن البرنامج تقديم عدد 
والتوعوية  األمنية  الفقرات  مــن 
تسليط  تــم  واالجــتــمــاعــيــة، حيث 
الـــضـــوء خــــالل فــقــرة »األمـــــن في 
التي  البالغات  أبــرز  على  أســبــوع« 
ــم الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، وذلــــــك مــن  تــ
الــمــبــاشــر بغرفة  خـــالل االتـــصـــال 
ــيـــة وغـــرفـــة  ــيـــسـ ــات الـــرئـ ــيـ ــمـــلـ ــعـ الـ

العمليات والمراقبة المرورية.
ــبــــرنــــامــــج فــي  ــاقــــش الــ كـــمـــا نــ
فــقــرة »دردشـــــة الــخــمــيــس« قــانــون 
الــعــقــوبــات الــبــديــلــة الــــذي ساهم 
في الحفاظ على األسرة ومواكبة 
المستدامة،  التنمية  متطلبات 
فــيــمــا اســتــضــافــت فــقــرة »إشـــراقـــة 

قانون  من  المنتفعين  أحــد  أمــل« 
ــيـــر الــبــديــلــة  ــدابـ ــتـ الـــعـــقـــوبـــات والـ
مــن هذه  استفادته  مــدى  وعــرض 
الــتــجــربــة الــتــي انــعــكــســت إيــجــابــًا 
مــع  اآلن  ــونــــه  ــكــ لــ ــه  ــاتــ ــيــ حــ ــلــــى  عــ

أسرته، كما استفاد من تمكنه من 
استكمال ما تبقى له من دراسته 
ــامــــج تـــمـــام  ــرنــ ــي بــ ــ ــه فـ ــ ــراطـ ــ ــخـ ــ وانـ
وإدمــاجــهــم  المحكومين  لتأهيل 

في المجتمع.

خالل ا�ست�سافتها في برنامج الأمن الإذاعي.. رئي�سة مركز رعاية الأحداث: 

قانون العدالة الإ�سلحية للأطفال وحمايتهم من �سوء المعاملة كفل للطفل جميع ال�سمانات والحقوق 

} جانب من االجتماع.

} مريم البردولي.

ــنــــاعــــة  ــع وزيـــــــــــر الــــصــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
ــيـــاحـــة زايــــــد بــن  ــارة والـــسـ ــتــــجــ والــ
التجاري  بالممثل  الزياني  راشــد 
لـــلـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
ــاي، بحضور  تــ كــاثــريــن  الــســفــيــرة 
ــن راشـــــــد بــن  ــ ــــداهلل بـ ــبـ ــ الـــشـــيـــخ عـ
مملكة  سفير  خليفة  آل  عــبــداهلل 
البحرين لدى الواليات المتحدة 
ــد بــن  ــمـ األمـــريـــكـــيـــة والــــشــــيــــخ حـ
ــل  ــيــ ــوكــ الــ ــلــــيــــفــــة  خــ آل  ــان  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ سـ
ــارة الــمــحــلــيــة  ــجـ ــتـ ــلـ ــد لـ ــاعـ ــسـ ــمـ الـ
ــة بــــــــــوزارة الــصــنــاعــة  ــيــ ــارجــ والــــخــ
والــتــجــارة والــســيــاحــة، وعــــدد من 
كبار المسؤولين في كال الجانبين 
ــالـــعـــاصـــمـــة األمـــريـــكـــيـــة  وذلـــــــك بـ

واشنطن.
أكد  االجتماع  أعمال  وخــالل 
وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
التي  المشتركة  العالقات  أهمية 
تربط مملكة البحرين والواليات 
وخصوًصا  األمــريــكــيــة،  المتحدة 

عــلــى الــصــعــيــد الـــتـــجـــاري، والــتــي 
عبر  مستمر  بشكل  تعزيزها  يتم 
والــزيــارات  المشتركة  االتفاقيات 
الــمــتــبــادلــة، إضــافــة إلـــى الــبــرامــج 
بالجانب  الصلة  ذات  المختلفة 

ــا أكـــــــد فـــــي هــــذا  الـــــتـــــجـــــاري، كــــمــ
الذي يمكن  البالغ  الــدور  السياق 
أن يلعبه القطاع الخاص في كال 
البلدين لالستفادة من المميزات 
هذه  لهم  تتيحها  التي  والفوائد 

مجال  في  وخصوًصا  االتفاقيات 
زيادة حجم التبادل التجاري فيما 
الصديقين وتوسيع  البلدين  بين 
ـــواردات بين  ــ نــطــاق الـــصـــادرات والـ

الجانبين. 

وزير ال�سناعة يوؤكد اأهمية العلقات التجارية بين البحرين واأمريكا

} وزير الصناعة يلتقي الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية.

التعلي��م ف��ي  الرقم��ي  التمكي��ن  نم��وذج  الأندل���س..  ابتدائي��ة 

اللقاء  أعمال  في  السواحل  قيادة خفر  وفد من  شــارك 
ــــاالت األمـــن  ــاء وكـ ــ الــتــمــهــيــدي الــســابــع عــشــر الجــتــمــاع رؤسـ
الــبــحــري وقـــيـــادات خــفــر الــســواحــل بــالــمــنــطــقــة اآلســيــويــة، 
والذي عقد عبر تقنية االتصال المرئي »عن بعد« بتنظيم 

جمهورية فيتنام االشتراكية.
ويــهــدف هـــذا الــلــقــاء، إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون بــيــن الـــدول 
والتي  المنطقة  فــي  البحرية  السيطرة  لــفــرض  اآلســيــويــة 
مجاالت  فــي  البحرية  القضايا  بحل  تسمح  أن  شأنها  مــن 
البيئة البحرية ومنع األعمال غير  األمن البحري وحماية 

المشروعة في البحر وبناء القدرات. 

خف���ر ال�س���واحل تجتم���ع م���ع وكالت 

الأم���ن البح���ري بالمنطقة الآ�س���يوية

»الوطني���ة لحق���وق الإن�س���ان« ت�س���يد بم���ا توف���ره

البحري���ن م���ن رعاي���ة واهتم���ام لفئ���ة كبار ال�س���ن

فيها  بما  الــعــالــم  دول  تحتفي  للمسنين،  الــدولــي  الــيــوم  بمناسبة 
مملكة البحرين بهذا اليوم في األول من أكتوبر من كل عام بهدف زيادة 
ضمن  تــأتــي  كونها  حقوقها،  حماية  وتعزيز  الــســن  كــبــار  بفئة  االهــتــمــام 
الفئات األولى بالرعاية من خالل التركيز على االحتياجات والتحديات 

التي يواجهها العديد من كبار السن حول العالم.
ونــوهــت الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان فــي بــيــان لــهــا بهذه 
المناسبة  بما توفره مملكة البحرين من رعاية واهتمام لفئة كبار السن 
أنشطة  فــي جميع  الــكــامــل  االنــدمــاج  لهم  يكفل  بما  قــدراتــهــم،  وتــعــزيــز 
وبرامج المجتمع، تماشيا مع الرؤية االقتصادية 2030 لمملكة البحرين، 
وال  األفــراد  ذكية لجميع  إلــى مملكة  البحرين  تحويل  إلــى  تهدف  التي 

سيما كبار السن.
ــدت الــمــؤســســة الــوطــنــيــة أنــهــا تعمل عــلــى مــتــابــعــة ورصـــد مــدى  وأكــ
مملكة  عليها  صدقت  التي  الدولية  والمعاهدات  باالتفاقيات  االلــتــزام 
الوقت  في  داعية  المسنين،  حقوق  وحماية  بتعزيز  والمعنية  البحرين 
ذاته إلى تضافر الجهود الوطنية تجاه المزيد من العمل والسعي نحو 

االرتقاء بالخدمات المقدمة لكبار السن.
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»الوافر« يقدم جوائز 

بقيمة 400 األف دينار 
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»اجلرائم الإلكرتونية«: بيانات 

حتري�سية من اخلارج لإثارة الفتنة

بالإدارة  اللكرتونية  اجلرائم  مكافحة  اإدارة  اأكدت 

واللكرتوين  القت�صادي  والأمن  الف�صاد  ملكافحة  العامة 

اأنه من خالل متابعة ما يتم تداوله يف و�صائل التوا�صل 

والت�صريحات  البيانات  بع�ض  ر�صد  مت  فقد  الجتماعي، 

�صادرة  باأنها  والدعاء  البالد،  خارج  من  بثها  يتم  التي 

اإثارة  بهدف  وذلك  البحرين،  يف  وجهات  �صخ�صيات  عن 

الجتماعي  الن�صيج  وتهديد  الفو�صى  ون�صر  الفتنة 

التوا�صل  و�صائل  م�صتخدمي  ودعت  الأهلي.  وال�صلم 

م�صادرها  من  املعلومات  ا�صتقاء  اإىل �صرورة  الجتماعي 

ال�صحيحة.

رنا بنت عي�سى: بوابة وطنية 

للقبول يف موؤ�س�سات »التعليم العايل«

�صارة جنيب:

اأكدت الدكتورة ال�صيخة رنا بنت عي�صى بن دعيج اآل 

رئي�ض  نائب  العايل،  التعليم  ملجل�ض  العام  الأمني  خليفة 

جمل�ض اأمناء جمل�ض التعليم العايل، اأن للمجل�ض اأولويات 

مهمة وكثرية، من بينها اإعداد هيكل تنظيمي جديد لالأمانة 

احلا�صر  احتياجات  يلبي  العايل،  التعليم  ملجل�ض  العامة 

اإىل مراجعة وتطوير  ويفي بتطلعات امل�صتقبل، بالإ�صافة 

العايل،  بالتعليم  العالقة  ذات  والت�صريعات  ال�صيا�صات 

بعد  ما  التعليم  م�صارات  جميع  لي�صمل  نطاقه  وتو�صعة 

وطنية  بوابة  واإن�صاء  التقليدية،  غري  واأمناطه  املدر�صي 

موقع  واإن�صاء  العايل،  التعليم  موؤ�ص�صات  يف  للقبول 

اإلكرتوين م�صتقل للتعليم العايل.

التعليم  »جمل�ض  اإن  لـ»الأيام«  ت�صريح  يف  وقالت 

احلكومة  برنامج  مبادرات  تنفيذ  على  حر�ض  العايل 

يف  التعليمية  ال�صياحة  تعزيز  ب�صاأن   2022-2019

البحرين«.

البحرين توا�سل التعايف القت�سادي والعودة اإىل اأرقام ما قبل اجلائحة

720 مليون دينار التداول العقاري يف 9 �سهور

كاظم عبداهلل - عبا�ض ر�صي:

من  البحرين  يف  العقاري  التداول  موؤ�صر  اقرتب 

الربع  نهاية  مع  دينار  املليار  حاجز  لتخطي  العودة 

التداولت  قيمة  بلغت  اإذ  اجلاري،  العام  من  الثالث 

�صهر  نهاية  دينار حتى  مليون  العقارية 720.022 

�صبتمرب املا�صي.

ت�صجيل  قريًبا من  العقاري  التداول  موؤ�صر  وبات 

اأف�صل اأداء له منذ العام 2016، وهو اآخر عام جتاوز 

م�صجالً  دينار  املليار  حاجز  العقاري  التداول  فيه 

1.036 مليار دينار، ويف 2017 �صجل 990.634 

مليون  دينار، ويف 2018 �صجل 961.393  مليون 

يف  دينار  مليون   804.934 �صجل  بينما  دينار، 

.2019

وقال رئي�ض جلنة العقار بجمعية رجال الأعمال 

يف  بالفعل  بداأ  العقاري  القطاع  اإن  الأهلي  نا�صر 

قيود  من  والتحرر  عافيته،  من  كبري  جزء  ا�صتعادة 

واآثار كورونا، لفًتا اإىل اأن حجم التداول العقاري عاد 

ب�صورة كبرية اإىل ن�صاطه الطبيعي الذي كان عليه يف 

الأعوام الثالثة الأخرية التي �صبقت اجلائحة.

على �صعيد اآخر، اأقفل موؤ�صر البحرين العام بنهاية 

�صبتمرب املن�صرم عند م�صتوى 1705 نقاط، وجتاوزت 

القيمة ال�صوقية لبور�صة البحرين 10.2 مليار دينار 

بنمو 14.5% على اأ�صا�ض �صنوي، مقارنًة بـ9.9 مليار 

دينار يف اأغ�صط�ض 2020، وهو اأعلى م�صتوى ت�صجله 

بور�صة البحرين منذ نهاية العام 2019 .

دي��ن��ار م��ل��ي��ار   10.2 اإىل  ل��ل��ب��ور���س��ة  ال�����س��وق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ارت����ف����اع 

حركة التداول العقاري ت�شهد ن�شاًطا ملحوًظا

 �سحب تراخي�ص 4 مراكز

طبية ارتكبت خمالفات ج�سيمة

قامت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية، 

مراكز   4 تراخي�ض  ب�صحب  امل�صاءلة  جلنة  لقرار  تنفيًذا 

ج�صيمة  خمالفات  لوجود  نظًرا   ،2021 العام  يف  طبية 

ر�صدت يف هذه املراكز، منها وجود مهنيني غري مرخ�صني 

اأو مزاولة ممار�صات غري مرخ�ض لها اأو وجود اأدوية غري 

مرخ�صة اأو منتهية ال�صالحية، بالإ�صافة اإىل وجود اأجهزة 

طبية غري مرخ�صة من الهيئة.

واأكدت الرئي�ض التنفيذي للهيئة د. مرمي اجلالهمة اأنه 

بناًء على قرار جلنة امل�صاءلة، وبعد التحقيق مع املديرين 

املخت�صة  اللجنة  قررت  الطبية،  املراكز  تلك  يف  املعنيني 

برئا�صة القا�صي غلق تلك املراكز الطبية.

ل تاأثري مبا�سر لالإع�سار �ساهني على البحرين با�ستثناء زيادة الرياح 

عمان تتاأهب واأمطار على الإمارات وال�سعودية

خديجة العرادي:

يف ظل ترقب ا�صتداد العا�صفة املدارية »�صاهني« 

للطريان  العامة  الهيئة  ك�صفت  عمان،  �صلطنة  يف 

حركته  يف  م�صتمر  الإع�صار  اأن  اأم�ض،  املدين، 

التاأثريات  بدء  من  حمذرًة  ال�صلطنة،  �صواحل  نحو 

املبا�صرة على �صكل اأمطار غزيرة وفي�صانات الأحد. 

الإمارات  يف  لالأر�صاد  الوطني  املركز  وتوقع 

خمتلفة  اأمطار  ت�صاحبها  ركامية  �صحب  تتكاثر  اأن 

ال�صدة يف املناطق ال�صرقية واجلنوبية. 

عدة  على  اأمطار  هطول  ال�صعودية  وتوقعت 

مناطق منها املنطقة ال�صرقية والريا�ض.

بوزارة  اجلوية  الأر�صاد  اإدارة  واأعلنت 

لن  �صاهني  الإع�صار  اأن  والت�صالت،  املوا�صالت 

اإىل  م�صريًة  البحرين،  على  مبا�صر  تاأثري  له  يكون 

وتزداد  ال�صحب  بع�ض  تظهر  اأن  املحتمل  من  اأنه 

البحرية  ال�صرقية  املناطق  على  الرياح  �صرعة 

اإىل  ودعت  املياه،  من�صوب  ارتفاع  مع  للمملكة 

توخي احلذر ومتابعة اآخر التنبيهات والتحذيرات 

الر�صمية.
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مراقبون: خطوة جتميلية تبقي ال�سلطة يف قب�سة احلكومة 

انتخابات قطر »العن�سرية« حرمت ثلث ال�سعب من امل�ساركة

الدوحة - وكالت:

يف  ال�صورى  جمل�ض  انتخابات  جرت 

اجلدل،  من  حالة  وقع  على  ال�صبت  اأم�ض  قطر، 

كبرية  اعداد  م�صاركة  احلكومة  رف�ض  ب�صبب 

قبيلة  فيهم  مبا  النتخابات  يف  القطريني  من 

من  امل�صتبعدين  اإن  مغردون  وقال  مرة«،  »اآل 

النتخابات يعادلون ثلث ال�صعب القطري.

اأع�صاء  اأن انتخابات غالبية  ويرى حمللون 

قطر  يف  مواطنني  ِقبل  من  ال�صورى  جمل�ض 

من  تغري  ولن  بعيد،  حد  اإىل  رمزية  خطوة 

ال�صلطة  من  حماولة  وانها  البالد  يف  الو�صع 

كاأ�ض  بطولة  ا�صت�صافة  قبل  �صورتها  لتح�صني 

العامل. 

�صوؤون  حمللة  مريانتو،  �صوفيا  وقالت 

»تتطلع  بلومربغ:  لوكالة  حديث  يف  اخلليج 

العملية،  على  قب�صتها  على  اإبقاء  اإىل  ال�صلطات 

النتيجة«.  على  ما،  حد  واإىل  واملر�صحني، 

واأ�صافت مريانتو: »التغيريات �صتكون جتميلية 

يف الغالب يف الوقت احلايل«. ودعا امل�صتبعدين 

مقاطعة  اإىل  معهم  واملت�صامنني  النتخابات  من 

و�صم  اآخرها  لعل  و�صوم  عدة  عرب  النتخابات 

#النتخابات_القطرية_التمييزية.
يف  النتخابات  اإن  بلومربغ  وكالة  وقالت 

الر�صا  عدم  من  خفية  تيارات  عن  »ك�صفت  قطر 

اخلارج،  يف  الدميقراطية  اإىل  يدعو  بلد  يف 

على  الداخل  معار�صة  مع  مت�صامح  غري  لكنه 

الإطالق«.

انتخابات قطر التمييزية جرت اأم�س على وقع مطالبات مبقاطعتها

 ارتفاع الأمواج يف عمان مع اقرتاب الإع�شار �شاهني من ال�شواحل 
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وافتهم املنية اإثر �سقوط طائرة الإ�سعاف

وزير الداخلية يعزي وزير الداخلية الإماراتي يف �سهداء الواجب

بن  را�صد  ال�صيخ  اأول  الفريق  بعث 

عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، برقية 

ال�صيخ  الفريق  اإىل  وموا�صاة،  تعزية 

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف 

جمل�س الوزراء ووزير الداخلية بدولة 

الإمارات العربية املتحدة ال�صقيقة، عرب 

فيها عن اأ�صدق التعازي واملوا�صاة يف 

املنية  وافتهم  والذين  الواجب،  �صهداء 

طائرة  �صقوط  حلادث  تعر�صهم  اإثر 

واجبهم  تاأديتهم  اأثناء  يف  الإ�صعاف 

الوطني.

برقيته  يف  الداخلية  وزير  واأ�صار 

ل  اجللل،  امل�صاب  هذا  اأمام  اأنه  اإىل 

اأرواح  على  الرتحم  �صوى  ي�صعني 

�صهداء الواجب الوطني الإن�صاين، داعيا 

برحمته  يتغمدهم  اأن  ووجل  عز  اهلل 

الوا�صعة، واأن ينزلهم منزل �صدق مع 

ال�صهداء وال�صديقني يف جنات النعيم، 

اأن  اهلل  داعيا  رفيقا،  اأولئك  وح�صن 

ينزل يف قلوب عائالت ال�صهداء ال�صرب 

وال�صلوان واأن يبعد عن دولة المارات 

نوازل  ال�صقيقة،  املتحدة  العربية 

اأمنها  يحفظ  واأن  وال�صرور،  الأحزان 

وزير �لد�خلية �لإمار�تي�ل�شيخ ر��شد بن عبد�هلل �آل خليفةوقيادتها و�صعبها املخل�س.

خالل تروؤ�س اجتماع اللجنة الوطنية للطفولة.. حميدان: 

قانون »العدالـة الإ�سالحيـة« جتربة وطنيـة رائـدة
بن  جميل  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  تراأ�س 

الثاين  الجتماع  الوزارة،  مبنى  يف  حميدان،  علي  حممد 

من  اللجنة  اأع�صاء  بح�صور  للطفولة،  الوطنية  للجنة 

بحث  مت  اإذ  ال�صلة،  ذات  والأهلية  احلكومية  اجلهات 

العدالة  قانون  بنود  لتنفيذ  امل�صرتكة  الوطنية  اجلهود 

هذه  ل�صمان حماية  اأمثل  نحو  على  لالأطفال  الإ�صالحية 

الفئة املجتمعية من خمتلف اأنواع �صوء املعاملة.

ويف م�صتهل الجتماع، اأكد حميدان اأهمية ما يت�صمنه 

قانون العدالة الإ�صالحية لالأطفال من مزايا، والتي تهدف 

جتربة  ي�صكل  وهو  الأطفال،  حقوق  وحماية  �صون  اىل 

رائدة على م�صتوى الإقليمي والعربي واإجناز ي�صاف اإىل 

البحرين يف جمال  حققتها مملكة  التي  الإجنازات  قائمة 

الطفولة، يف ظل امل�صرية املباركة حل�صرة �صاحب اجلاللة 

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

اهلل ورعاه، ودعم احلكومة املوقرة، برئا�صة �صاحب ال�صمو 

امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، لفًتا اإىل اأن القانون هو نتيجة 

الت�صريعية  املنظومة  لتطوير  الوطنية  اجلهود  ت�صافر 

ومبا  الطفل،  حقوق  بحماية  الإطار  هذا  يف  والهتمام 

التي �صادقت  الدولية  التفاقيات واملعاهدات  يتوافق مع 

عليها مملكة البحرين.

وتناول الجتماع اآخر امل�صتجدات املتعلقة بتنفيذ خطة 

للطفولة، بعد قرار متديدها  الوطنية  ال�صرتاتيجية  عمل 

خلم�س �صنوات اأخرى، والإجنازات التي حققتها البحرين 

يف جمال تقدمي الرعاية ال�صحية املتكاملة للطفل، اإ�صافة 

اإىل ا�صتعرا�س اجلهود التي بذلتها اجلهات املعنية مبجال 

الإ�صالحية لالأطفال  العدالة  لتنفيذ بنود قانون  الطفولة 

وحمايتهم من �صوء املعاملة.

الدكتور مريزا ي�ستقبل

القائم باأعمال �سفارة دولة اإ�سرائيل

رئي�س  مريزا  علي  بن  عبداحل�صني  الدكتور  ا�صتقبل 

القائم  تاغرن  اإيتاي  مكتبه،  يف  امل�صتدامة،  الطاقة  هيئة 

باأعمال �صفارة دولة اإ�صرائيل لدى مملكة البحرين.

وخالل اللقاء، اأعرب الدكتور مريزا عن �صكره وتقديره 

للقيادة احلكيمة حفظهم اهلل على دعمهم الالحمدود لت�صجيع 

وتنويع  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  من  ال�صتفادة 

الهتمام  ذات  املجالت  تاغرن  مع  وا�صتعر�س  م�صادرها، 

البلدين يف قطاع الطاقة امل�صتدامة، وقدم له  امل�صرتك بني 

املجال  هذا  البحرين يف  اإجنازات مملكة  عن  مرئيا  عر�صا 

املتجددة  الطاقة  م�صاريع  لال�صتثمار يف  املتاحة  والفر�س 

وكفاءة الطاقة من ال�صركات الإ�صرائيلية املتخ�ص�صة.

اإ�صرائيل  اأعرب القائم باأعمال �صفارة دولة  من جانبه، 

الطاقة  قطاع  يف  للبحرين  امللحوظ  بالتقدم  ا�صادته  عن 

قيا�صي،  وقت  خالل  حتققت  التي  والجنازات  امل�صتدامة 

وحفاوة  الرتحيب  على  وامتنانه  �صكره  عن  معربا 

ال�صتقبال، موؤكدا على تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 

ال�صديقة  النظيفة  الطاقة  من  ال�صتفادة  ت�صجيع  اأجل  من 

للبيئة.

ال�سالح تت�سلم ن�سخة من

اأطروحة الدكتوراه لفاتن ح�ساين

ال�صالح،  �صعيد  بنت  فائقة  ال�صحة  وزيرة  ا�صتقبلت 

مبكتبها يف ديوان الوزارة، املمر�س املتخ�ص�س بق�صم ال�صحة 

ح�صاين  فاتن  الدكتورة  العامة  ال�صحة  اإدارة  يف  املدر�صية 

يف  الدكتوراه  اأطروحة  من  ن�صخة  الوزيرة  اإىل  قدمت  التي 

الوظيفي  الر�صا  بني  )العالقة  عنوان  التمري�س حتت  علوم 

ال�صحة  ممر�صات  بني  الذاتية  والفعالية  الذاتي  وال�صتقالل 

خمتلطة(،  طرق  درا�صة   - البحرين  مملكة  يف  املدر�صية 

اإيرلندا.  الإيرلندية فرع  امللكية  احلا�صلة عليها من اجلامعة 

كما قدمت للوزيرة كتابها بعنوان )اأدوار ومالمح ممر�صات 

متعلقة  علمية  بحوث  ثالثة  وكذلك  البحرين(،  يف  املدار�س 

ال�صحية  العلوم  جملة  يف  ن�صرها  مت  الدكتوراه  باأطروحة 

والتمري�س العاملية.

وفخرها  اإعجابها  ال�صحة  وزيرة  اأبدت  اللقاء،  وخالل 

ال�صحية يف مملكة  الكوادر  التي تقوم بها  املتميزة  باجلهود 

البحرين، واأ�صادت مبا �صملته اأطروحة الدكتوراه من رغبة يف 

تطوير اخلدمات املقدمة يف جمال علوم التمري�س وال�صحة 

املدر�صية، كما اأ�صادت بالكتاب والبحوث والدرا�صات التي قامت 

التوفيق  دوام  للدكتورة  فاتن ح�صاين، ومتنت  الدكتورة  بها 

وال�صداد مبا ي�صب يف خدمة مملكة البحرين، موؤكدًة ت�صجيعها 

التعلم  املزيد من  الرغبة يف  التي لديها  بالطاقات  واهتمامها 

والتدريب والعطاء، مما يعك�س مدى تطور اخلدمات ال�صحية 

يف مملكة البحرين، لفتًة اإىل اأنها �صتطلع على نتائج الدرا�صة 

والتو�صيات ومناق�صتها مع املعنيني، �صعًيا نحو تفعيلها مبا 

ي�صب يف م�صلحة مملكة البحرين.

زيادة املن�ساآت ال�سحية 18 % خالل 3 اأعوام.. بن دينة:

دخول قرار اإدارة املخلفات اخلطرة للرعاية ال�سحية حيز التنفيذ

اأكد حممد بن مبارك بن دينة املبعوث 

التنفيذي  الرئي�س  املناخ  ل�صوؤون  اخلا�س 

للمجل�س الأعلى للبيئة اأن مملكة البحرين 

ت�صهد منوا م�صطردا يف القطاع ال�صحي، اإذ 

و�صلت ن�صبة زيادة املن�صاآت ال�صحية من 

2017 اإىل و2020 اإىل %18. 

القرار  دخول  مبنا�صبة  ذلك  جاء 

عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  عن  ال�صادر  الوزاري 

بن حمد اآل خليفة املمثل ال�صخ�صي حل�صرة 

�صاحب اجلاللة امللك املفدى رئي�س املجل�س 

ب�صاأن  ل�صنة 2020  للبيئة رقم 3  الأعلى 

ال�صحية  للرعاية  اخلطرة  املخلفات  اإدارة 

حيز التنفيذ بتاريخ 25 �صبتمرب اجلاري.

املناخ  ل�صوؤون  اخلا�س  املبعوث  وقال 

مع  بالتعاون  اإعداده  مت  اجلديد  القرار  اإن 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

ال�صحية ووزارة ال�صحة ووزارة الأ�صغال 

العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�صوؤون 

العاملية،  ال�صحة  منظمة  مع  وبالتن�صيق 

للبيئة  الأعلى  املجل�س  حر�س  موؤكدا 

مواكبة القرار اجلديد مع النمو يف القطاع 

ال�صحي والأخذ مبرئيات املخت�صني يف هذا 

الإر�صادية  الأدلة  القطاع، مبا يتنا�صب مع 

ملنظمة ال�صحة العاملية.

اجلديد  القرار  اأن  اإىل  دينة  بن  واأ�صار 

موظف  بت�صمية  ال�صحية  املن�صاآت  يلزم 

م�صوؤول عن اإدارة املخلفات، وت�صكيل فريق 

للعمل معه ل�صمان حتقيق اأف�صل درجات 

كل  م�صوؤوليات  كما حدد  ال�صليمة،  الإدارة 

و�صع  مت  اأنه  مو�صًحا  بذلك،  معني  فرد 

اخلطرة  املخلفات  لتخزين  جديدة  معايري 

موقع  داخل  بقائها  ومدد  املن�صاآت  داخل 

التخزين قبل نقلها لوحدة املعاجلة.

املناخ  ل�صوؤون  املبعوث اخلا�س  ودعا 

القائمني على املن�صاآت ال�صحية العمل على 

القرار  يف  الواردة  الأحكام  جميع  تنفيذ 

خلف�س  اجلهود  بذل  ذلك  يف  مبا  اجلديد 

وغريها  اخلطرة  املخلفات  تولد  معدل 

وخلق فر�س لال�صتثمار يف اإعادة التدوير 

للمواد القابلة لذلك؛ لالإ�صهام يف تقليل كمية 

مبدفن  بها  املطاف  ينتهي  التي  املخلفات 

م�صرًيا  ع�صكر،  مبنطقة  البلدية  املخلفات 

اإىل اأن كل من�صاأة �صحية تنتج ما بني 15-

معها  التعامل  يتم  خطرة  كمخلفات   %20

بينما  املرخ�صة  املعاجلة  بوا�صطة �صركات 

80-85% عبارة عن خملفات غري خطرة 

ميكن اإعادة تدوير ن�صبة كبرية منها.

للبيئة  الأعلى  املجل�س  اأن  واأو�صح 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  مع  ين�صق 

ال�صحية ووزارة الأ�صغال و�صئون البلديات 

والتخطيط العمراين للقيام بالدور الرقابي 

على  اأننا  م�صيًفا  ال�صحية،  املن�صاآت  على 

لدى  وامل�صوؤولية  الوعي  م�صتوى  اأن  يقني 

العاملني يف القطاع ال�صحي من م�صوؤولني 

بدرجة  ي�صهم  وغريهم  وممر�صني  واأطباء 

اأقل  بجهد  الدور  بهذا  القيام  يف  كبرية 

م�صرتكة  م�صوؤولية  وهي  عالية،  وكفاءة 

بكل تاأكيد.

حممد بن دينة

تطبيق م�سروع »الذكاء ال�سطناعي« ملكافحة املخدرات بداية العام القادم
العامة  الإدارة  عام  مدير  �صرح 

رئي�س  اجلنائية،  والأدلة  للمباحث 

ال�صطناعي  الذكاء  برنامج  فريق 

من  التعايف  حالت  بزيادة  املعني 

م�صروع  اأن  الداخلية  بوزارة  الإدمان 

الأول  يعد  والذي  ال�صطناعي  الذكاء 

ال�صرق  م�صتوى  على  نوعه  من 

بداية  تطبيقه  املتوقع  من  الأو�صط، 

العمل  اطار  يف  وذلك  املقبل،  العام 

يف  الربامج  اأف�صل  تطبيق  على 

لتوجيهات  تنفيذاً  الأمنية،  املجالت 

باخلدمات  بالرتقاء  الداخلية  وزير 

الوزارة متا�صًيا مع روية  تقدمها  التي 

.2030 اململكة 

ي�صهم  امل�صروع  اأن  واأو�صح 

البحرين  مملكة  مكانة  تعزيز  يف 

مكافحة  يف  الكبرية  وجهودها 

املحلي  ال�صعيدين  على  املخدرات 

التعاون مع  والدويل، وذلك من خالل 

الأحمر  ال�صليب  املتحدة ومنظمة  الأمم 

يف  مبا�صرة  غري  بطريقة  ي�صهم  مبا 

دائًما  ت�صاحبه  والذي  الإدمان  عالج 

كال�صرقات. به  مرتبطة  جرائم 

املكلف  الفريق  اأن  واأ�صاف 

خالل  اتفق  الربنامج،  تنفيذ  مبتابعة 

على   2021 �صبتمرب  يف  اجتماعاته 

املغذية  للبيانات  النهائية  ال�صورة 

جهة  كل  احتياج  ح�صب  للربنامج 

اآلية  وو�صع  امل�صروع،  يف  م�صاركة 

الداخلية  وزارتي  بني  بيانية  ربط 

البيانات  ومتابعة  وال�صحة، 

)تعايف(. بجمعية  املوجودة 

ي�صم  الفريق،  اأن  بالذكر  جدير 

للمباحث  العامة  الإدارة  من  اأع�صاًء 

ال�صوؤون  واإدارتي  اجلنائية  والأدلة 

واملوارد  والجتماعية  ال�صحية 

وممثلني  الداخلية،  بوزارة  الب�صرية 

ال�صحة وجمعية )تعايف(. عن وزارة 

اخلارجية: نقف مع ال�سعودية يف 

مواجهة العتداءات احلوثية الإرهابية 

اإطالق  ب�صدة  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  تدين 

جتاه  مفخخة  م�صرية  طائرة  الإرهابية  احلوثي  ملي�صيا 

مما  ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية  باململكة  جازان  مدينة 

اأدى اإىل ت�صرر عدد من املنازل ال�صكنية واملحال التجارية 

مدينة  وا�صتهداف  ال�صظايا،  �صقوط  جراء  مادية  باأ�صرار 

وا�صح  انتهاك  يف  اأخرى،  م�صرية  بطائرة  م�صيط  خمي�س 

و�صريح للقانون الدويل الإن�صاين وكافة الأعراف الدولية، 

املدنية  واملن�صاآت  لالأعيان  وم�صتمر  متكرر  وا�صتهداف 

واملدنيني.

وت�صيد وزارة اخلارجية بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات 

الطائرتني  اعرتا�س  من  متكنت  التي  ال�صعودية  اجلوية 

التام  البحرين ووقوفها  تكاتف مملكة  موؤكدة  وتدمريهما، 

لكل  وتاأييدها  ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية  اململكة  مع 

العتداءات  هذه  ملواجهة  حازمة  اإجراءات  من  تتخذه  ما 

الإرهابية الغادرة.
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

ولدت الدكتورة �صيخة اجليب يف املنامة بفريق الفا�صل 

بواكري  وكانت  املا�صي،  القرن  من  اخلم�صينيات  نهاية  يف 

يف  البتدائية  املرحلة  فكانت  املنامة،  مدار�س  يف  درا�صتها 

عندما  الفا�صل  بفريق  للبنات  البتدائية  اخلن�صاء  مدر�صة 

املرحلة  اأما  ال�صالح،  بتول  الأ�صتاذة  املدر�صة  مديرة  كانت 

الإعدادية كانت يف مدر�صة عائ�صة اأم املوؤمنني عندما كانت 

الثانوية  واملرحلة  ال�صرت،  �صامية  الأ�صتاذة  املدر�صة  مديرة 

كانت يف مدر�صة املنامة الثانوية للبنات عندما كانت مديرة 

باملعهد  التحقت  بعدها  توتنجي،  حلظة  الأ�صتاذة  املدر�صة 

تخ�ص�س  يف  دبلوم  على  ح�صلت  حيث  للمعلمات،  العايل 

عام  العرّي�س  فاطمة  الأ�صتاذة  عهد  يف  الريا�صية  الرتبية 

1975م، هذا الدبلوم �صاقها للتعيني مبا�صرة يف مدر�صة اأم 

اأمين البتدائية للبنات عندما كانت مديرة املدر�صة الأ�صتاذة 

فاطمة عبدالرحيم وملدة خم�س �صنوات.

اجليب  �صيخة  الدكتورة  ُنِقلت  1981م  عام  ويف 

عهد  يف  للبنات  الإعدادية  البتدائية  �صلمة  اأم  مدر�صة  اإىل 

الأ�صتاذة عذبة هنداوي رحمها اهلل.

اإىل  اجليب  �صيخة  الدكتورة  ُنِقلت  1982م  عام  ويف 

مدر�صة املحرق الثانوية للبنات عندما كانت مديرة املدر�صة 

الأ�صتاذ �صهام الزياين.

ونظًرا لتفوق الدكتورة �صيخة اجليب ون�صاطها ابتعثت 

ثالث  ملدة  1983م  عام  البحرين  جامعة  يف  للدرا�صة 

الريا�صية  الرتبية  البكالوريو�س يف  �صنوات لتح�صل على 

اإىل وزارة الرتبية  اإىل نقلها  اأدى  عام 1985م، الأمر الذي 

عام 1991م،  ريا�صية حتى  تربية  اخت�صا�صية  والتعليم 

حيث ابتعثت اإىل جامعة حلوان يف م�صر لدرا�صة املاج�صتري 

ح�صلت  حيث  نف�صها،  اجلامعة  يف  بالدكتوراه  واأحلقتها 

عليها عام 1996م حينما كانت رئي�صة للرتبية الريا�صية 

يف وزارة الرتبية والتعليم.

وظائف  عدة  اجليب يف  �صيخة  الدكتورة  تدرجت  وقد 

للخدمات  م�صاعد  وزارة  وكيل  وظيفة  اإىل  و�صلت  حتى 

العمل يف  عن  تقاعدها  حتى  الطالبية  والأن�صطة  الرتبوية 

مار�س عام 2021م.

من  العديد  يف  اجليب  �صيخة  الدكتورة  �صاركت  وقد 

الدورات التدريبية كما قدمت الدكتورة �صيخة اجليب عدة 

اأوراق بحثية.

البحرين  مملكة  اجليب  �صيخة  الدكتورة  مّثلت  وقد 

�صاهمت  كما  واخلارجية،  الداخلية  اللجان  من  العديد  يف 

من  العديد  واإدارة  تاأ�صي�س  يف  اجليب  �صيخة  الدكتورة 

امل�صاريع تناولت تطوير مناهج الرتبية الريا�صية.

الدكتور �صيخة اجليب على عدة ميدالية   كما ح�صلت 

ذهبية مدر�صية وقد تّوج هذه الأو�صمة و�صام البحرين من 

الدرجة الأوىل من قبل �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

املراأة،  جمال  يف  دورها  عن  ورعاه  اهلل  حفظه  خليفة  اآل 

وتكرميها من قبل �صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية �صبيكة بنت 

اإبراهيم اآل خليفة قرينة جاللة امللك رئي�صة املجل�س الأعلى 

للمراأة عام 2011م خالل الحتفال بيوم املراأة البحرينية. 

واأمام هذا التنوع املتميز يف الأن�صطة يجدر بنا التاأكيد 

باأن الدكتورة �صيخة اجليب عمود من اأعمدة مئوية التعليم 

يف مملكة البحرين.

�سيخــــــة اجليـــــــــب

مبادرات لت�سجيع اال�ستثمار وتعزيز ال�سياحة التعليمية.. رنا بنت عي�سى: 

هيكل جديد لـ»االأمانة العامة« وبوابة للقبول يف موؤ�س�سات »التعليم العايل« 

»جمل�س  اإن  لـــ»الأيــام«  خا�س  ت�صريح  يف  وقالت 

التعليم العايل حر�س على تنفيذ مبادرات برنامج احلكومة 

2019-2022 ب�صاأن تعزيز ال�صياحة التعليمية يف مملكة 

موؤ�ص�صات  ت�صجيع  على  املجل�س  يعمل  حيث  البحرين، 

التعليم العايل ل�صتقطاب طلبة من خارج اململكة للدرا�صة 

�صيا�صات  ولديه  واخلا�صة،  احلكومية  اجلامعات  يف 

البحرين  بجعل  ومعلنة  وحمــددة  وا�صحة  واإجــراءات 

مرکزة للتعليم العايل يف املنطقة، وذلك من خالل الرتقاء 

الأكادميية  الربامج  اململكة، ونوعية  التعليم يف  مب�صتوى 

املطروحة مبوؤ�ص�صات التعليم العايل«.

التعليم  اأمناء جمل�س  اأن جمل�س  العام  الأمني  واأكدت 

العايل،  التعليم  يف  لال�صتثمار  كبرية  اأهمية  يويل  العايل 

ويقوم بدرا�صة طلبات امل�صتثمرين لإن�صاء موؤ�ص�صات تعليم 

البحرين، ويناق�س املجل�س  عال خا�صة جديدة يف مملكة 

وامل�صفوعة  العامة  اأمانته  قبل  من  اإليه  املرفوعة  التقارير 

باملجل�س،  ال�صت�صارية  اللجنة  وتو�صيات  درا�صة  بنتائج 

بحيث تعزز هذه املوؤ�ص�صات م�صتوى التعليم العايل، وتقدم 

�صدر  وقد  العمل،  �صوق  لحتياجات  وفًقا  نوعية  برامج 

تلك  ت�صتكمل  اأن  على  مبدئي،  ترخي�س  املوؤ�ص�صات  لهذه 

الالزمة  التحتية  والبنى  الأكادميية  املتطلبات  املوؤ�ص�صات 

املتطلبات  كافة  املوؤ�ص�صات ل�صتيفاء  متابعة هذه  ويجري 

متهيدا ملنحها املوافقة النهائية وفتح باب القبول والت�صجيل 

Euro للطلبة فيها، وهي: اجلامعة الأوروبية يف البحرين

 AMTY - جامعة اأمتي ،University of Bahrain
احلثيثة  اخلطى  يتابع  املجل�س  اأن  كما   ،University
ال�صامي  امللكي  الأمر  تنفيذ  ب�صاأن  احلا�صلة  والتطورات 

اخلليفية،  الهداية   - الكبري  عي�صى  جامعة  باإن�صاء 

ب�صاأن  اخلا�صة  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  ويدر�س طلبات 

عايل  تعليم  موؤ�ص�صات  من  اأكادميية  برامج  ا�صت�صافة 

مرموقة، وا�صتحداث برامج اأكادميية حملية ترتقي ملعايري 

للم�صتقبل،  ال�صتعداد  اإطار  يف  وذلك  عاملية،  وم�صتويات 

ومتكني ال�صباب من كافة املهارات املطلوبة ل�صوق العمل، 

كما تتم مناق�صة اإمكانية اإحالل عدد من الربامج املرخ�س 

لها حالًيا مبوؤ�ص�صات التعليم العايل بربامج اأجنبية.

تنفيذ  يف  �صي�صتمر  العايل  التعليم  جمل�س  اأن  واأكدت 

التوجيهات ال�صادرة عن اللجنة التن�صيقية برئا�صة �صاحب 

العهد  اآل خليفة ويل  الأمري �صلمان بن حمد  امللكي  ال�صمو 

الالزم  الدعم  وتقدمي  اهلل،  حفظه  الــوزراء  جمل�س  رئي�س 

الأدوار  تنفيذ  من  لتمكينها  العايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات 

وامل�صوؤوليات املنوطة بها بفاعلية واقتدار.

موؤ�ص�صات  مع  تتابع  العامة  الأمانة  اأن  واأو�صحت 

الطلبة  ل�صتقبال  جاهزيتها  من  للتاأكد  العايل  التعليم 

اخلطط  على  والطالع   ،2021 /2022 الدرا�صي  للعام 

والتعلم،  التعليم  عملية  ب�صاأن  املتاحة  وال�صيناريوهات 

للتوجيهات  وفقا  والتقييم  الإختبارات  عقد  ــراءات  واإج

تقوم  العامة  الأمانة  واأن  املخت�صة،  ال�صادرة عن اجلهات 

على  للوقوف  العايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات  ميدانية  بزيارات 

برامج التهيئة )برامج التوجيه( للطلبة امل�صتجدين )طلبة 

وجداول  قبولهم،  �صحة  من  والتحقق  الأول(،  امل�صتوى 

التعليم  موؤ�ص�صات  ومتابعة  التدري�صية،  الهيئات  اأع�صاء 

اأمناء  جمل�س  من  الرتخي�س  على  ح�صلت  التي  العايل 

جمل�س التعليم العايل ل�صتحداث برامج اأكادميية جديدة؛ 

التزامها  ومدى  ممار�صاتها،  جودة  على  لالطمئنان  وذلك 

والتعليمات  له،  املنظمة  واللوائح  العايل  التعليم  بقانون 

ال�صادرة عن الأمانة العامة.

تعليمات  باإعداد  تقوم  العامة  الأمانة  اأن  واأو�صحت 

تطبيق  ب�صاأن  العايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات  ــادات  واإر�ــص

النرتنت،  عرب  كاملة  تعليمية  عملية  �صيناريوهات 

اإعــداد  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  على  اأن  اإىل  م�صرية 

والتحقق  الدرا�صية  املقررات  لكافة  اللكرتوين  املحتوى 

من جودته، وتقدميه من خالل املن�صات التعليمية املتاحة 

Microsoft Teams-Zoom-(

 ،Model-Google classroom- Blackboard(

هيئة  لأع�صاء  نوعية  تدريب  برامج  تنفيذ  �صرورة  مع 

املن�صات،  هذه  ا�صتخدام  فاعلية  ل�صمان  اجلدد  التدري�س 

وتقدمي الإختبارات الإلكرتونية من خالل الربامج املتنوعة 

الختبارات  اإجــراء  على  الطلبة  وتدريب  لالختبارات، 

على  للوقوف  جتريبية  اختبارات  خالل  من  الكرتونية 

اآلية تقدميها وجودة عملية املراقبة، كما وعلى املوؤ�ص�صات 

التعليمية توفري بدائل لنظم التقييم عرب المتحانات مثل 

عرب  المتحانات  امل�صاريع،  املقالت،  كتابة  )الواجبات، 

الإنرتنت(، وغريها من الآليات احلديثة املتبعة وفق اأف�صل 

املمار�صات العاملية.

خريطة  تت�صمن  التعليمات  هذه  اأن  اإىل  واأ�صارت 

انت�صار  امل�صتوى  ال�صوئية  الإ�صارة  عمل  اآلية  تو�صح 

فريو�س كورونا )كوفيد-19(، وبيان تف�صيلي لتعليمات 

ب�صاأن  عامة  واإر�صادات  تعليمات  تت�صمن  كما  امل�صتويات، 

يف  الطلبة  تقييم  واآليات  ُبعد(،  )عن  الإلكرتوين  التعليم 

برامج  تنفيذ  األيات  اإىل  اإ�صافة  اللكرتوين،  التعلم  نظام 

الدرا�صات  اأطروحات  مناق�صة  واأليات  العليا،  الدرا�صات 

العليا مبوؤ�ص�صات التعليم العايل.

مــوؤ�ــســ�ــســات مرموقة مــن  اأكــادميــيــة  بــرامــج  ا�ست�سافة  بــ�ــســاأن  جــامــعــات  طــلــبــات  درا�ــســة 

الــهــدايــة اخلليفية  - الــكــبــر  بــاإنــ�ــســاء جــامــعــة عي�سى  الــ�ــســامــي  املــلــكــي  االأمــــر  مــتــابــعــة 

الدكتورة ال�سيخة رنا بنت عي�سى

�سارة جنيب:

اأكدت الدكتورة ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج اآل خليفة الأمني العام ملجل�س التعليم العايل، نائب رئي�س جمل�س اأمناء جمل�س 

يلبّي  العايل،  التعليم  العامة ملجل�س  للأمانة  تنظيمي جديد  اإعداد هيكل  بينها  اأولويات مهمة وكثرية، من  للمجل�س  اأن  العايل  التعليم 

العايل،  بالتعليم  العلقة  ذات  والت�سريعات  ال�سيا�سات  اإىل مراجعة وتطوير  بالإ�سافة  امل�ستقبل،  بتطلعات  ويفي  احلا�سر  احتياجات 

وتو�سعة نطاقه لي�سمل كل م�سارات التعليم ما بعد املدر�سي واأمناطه غري التقليدية، واإن�ساء بوابة وطنية للقبول يف موؤ�س�سات التعليم 

العايل، واإن�ساء موقع اإلكرتوين م�ستقل للتعليم العايل.

»املهن ال�سحية«: �سحب ترخي�ص

اأربعة مراكز طبية خا�سة يف 2021

قامت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية، 

مراكز  اأربعة  ترخي�س  ب�صحب  امل�صاءلة  جلنة  لقرار  تنفيًذا 

طبية يف العام 2021، نظًرا لوجود خمالفات ج�صيمة ر�صدت 

يف هذه املراكز، منها وجود مهنيني غري مرخ�صني اأو مزاولة 

ممار�صات غري مرخ�س لها اأو وجود اأدوية غري مرخ�صة اأو 

غري  طبية  اأجهزة  وجود  اإىل  بالإ�صافة  ال�صالحية،  منتهية 

مرخ�صة من الهيئة. واأكدت الرئي�س التنفيذي للهيئة الدكتورة 

مرمي عذبي اجلالهمة اأنه بناء على قرار جلنة امل�صاءلة، وبعد 

الطبية، قررت  املراكز  املعنيني يف تلك  املديرين  التحقيق مع 

اللجنة املخت�صة برئا�صة القا�صي غلق تلك املراكز الطبية، وقد 

التي  الرتخي�س  ل�صحب  مهلة  املراكز  الوطنية  الهيئة  منحت 

بانتهائها مت تنفيذ قرار جلنة امل�صاءلة.

على  التفتي�صية  احلمالت  ا�صتمرار  اجلالهمة  اأكدت  كما 

كل املوؤ�ص�صات الطبية مبختلف مناطق اململكة تنفيًذا لقانون 

رقم 21 ل�صنة 2015 املعني باملوؤ�ص�صات ال�صحية، والتاأكد 

ال�صحية  بال�صرتاطات  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  التزام  مدى  من 

واملعايري الفنية الالزم توافرها ل�صالمة املر�صى والعاملني بها.

»اجلرائم االإلكرتونية«: ر�سائل 

حتري�سية من اخلارج تهدف الإثارة الفتنة

اأكدت اإدارة مكافحة اجلرائم اللكرتونية بالإدارة العامة 

ملكافحة الف�صاد والأمن القت�صادي والإلكرتوين اأنه من خالل 

متابعة ما يتم تداوله يف و�صائل التوا�صل الجتماعي، فقد مت 

ر�صد بع�س البيانات والت�صريحات التي يتم بثها من خارج 

يف  وجهات  �صخ�صيات  عن  �صادرة  باأنها  والدعاء  البالد، 

اإثارة الفتنة ون�صر الفو�صى وتهديد  البحرين، وذلك بهدف 

مكافحة  اإدارة  ودعت  الأهلي.  وال�صلم  الجتماعي  الن�صيج 

اجلرائم الإلكرتونية م�صتخدمي و�صائل التوا�صل الجتماعي 

ال�صحيحة،  م�صادرها  من  املعلومات  ا�صتقاء  �صرورة  اإىل 

التعاطي  اأو  التحري�صية  الر�صائل  هذه  بث  اإعــادة  وعدم 

معها، باعتبار ذلك واجًبا وطنًيا ويج�صد ال�صراكة املجتمعية 

الفاعلة من اأجل اأمن و�صالمة الوطن.

خم�س�سة لكبار ال�سن و�سعاف املناعة..

»البحرين التخ�س�سي« يطرح وحدة طبية متنقلة خا�سة لفح�ص كورونا

خديجة العرادي: 

م�صت�صفى   - الرفاع  عيادة  اأطلقت 

طبية  وحدة   - التخ�ص�صي  البحرين 

عن  الك�صف  فحو�س  لإجراء  متنقلة 

فريو�س كورونا.

الوحدة  اإن  الرفاع  عيادة  مدير  وقال 

تهدف اإىل خدمة فئات من املجتمع من اأجل 

كورونا،  بفريو�س  الإ�صابة  عن  الك�صف 

التنقل وتخفيف ال�صغط  وجتنيبهم عناء 

عن امل�صت�صفيات واملختربات، اإذ �صتعتنى 

والأ�صخا�س  ال�صن  بكبار  ا  خ�صو�صً

الأ�صعف.

بتخ�صي�س  قام  امل�صت�صفى  اأن  وذكر 

مت  اإ�صعاف«  »مركبة  خا�صة  وحدة 

وعملت  متنقلة،  فح�س  كوحدة  جتهيزها 

على  الداخلية  وطاقاتها  ذاتية  بجهود 

من  بالكامل  للمركبة  الت�صميم  اإعادة 

طبيعة  مع  يتالءم  مبا  والداخل  اخلارج 

احتياجات الطاقم لتقدمي هذه اخلدمة.

تعنى  املبادرة  هذه  اأن  اإىل  واأ�صار 

كبار  خا�صة  املجتمع،  اأفراد  بفح�س 

يف  الهمم  واأ�صحاب  واملقيمني  املواطنني 

التوجه  عناء  وجتنيبهم  اإقامتهم  حمل 

املتعلق  الفح�س  لإجراء  امل�صت�صفى  اإىل 

تخفيف  وبالتايل  كورونا،  بفريو�س 

ومراكز  امل�صت�صفيات  على  ال�صغط 

الفح�س.

على  احل�صول  يف  الراغبني  ودعا 

اختبار )PCR( لـ)كوفيد-19( يف املنزل 

الوقت  يف  دقيقة  نتائج  على  واحل�صول 

الطبية  التحاليل  من  وغريها  املنا�صب، 

الدقيقة زيارة خمترب العيادة يف الرفاع.

فريو�س  اأعرا�س  لديهم  من  ووجه 

درجة  يف  ارتفاع  اأو  امل�صتجد  كورونا 

الت�صال  اأو �صعال و�صيق نف�س  احلرارة 

اأو   13381338 الرقم  على  هاتفًيا 

الرفاع  يف  العيادة  موقع  لزيارة  التوجه 

الغربي.

يف  كورونا  فح�س  نتائج  اإن  وقال 

تتميز  التخ�ص�صي  امل�صت�صفى  خمترب 

بالدقة العالية وال�صرعة يف الإجناز حيث 

تظهر النتيجة خالل 24 �صاعة وخالل 5 

�صاعات للحالت الطارئة، لفًتا اإىل اأن هذه 

الأ�صخا�س  من  الكثريين  ت�صاعد  اخلدمة 

�صهادات  على  احل�صول  يف  الراغبني 

فح�س كورونا لل�صفر. وتابع مدير عيادة 

امل�صافرين  اأعداد  لزدياد  »ونظًرا  الرفاع: 

اإ�صدار �صهادة خلو من  فاإننا نوفر خدمة 

الطريان  �صركات  من  واملعتمدة  كورونا 

على  امل�صت�صفى  اإدارة  وحر�صت  الدولية. 

اأن تكون الكوادر العاملة يف هذه املحطة 

الفح�س  اإجراء  على  عالًيا  تدريًبا  مدربة 

با�صتخدام  اللتزام  مع  �صحيحة  بطريقة 

واإجراءات  ال�صخ�صية  الوقاية  اأدوات 

مراحل  جميع  خالل  العامة  ال�صالمة 

املراجعني  �صالمة  على  حر�صا  الفح�س 

والكوادر ال�صحية«.

خليفة  ال�صيخ  �صمو  توجيهات  �صمن 

حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  بن 

من  فريق  زار  اجلنوبية،  املحافظة 

رعاية  دور  من  عدًدا  اجلنوبية  املحافظة 

منا�صبة  مع  تزامًنا  باملحافظة  الوالدين 

اليوم العاملي للم�صن والذي يوافق الأول 

تعزيًزا  وذلك  عام،  كل  من  اأكتوبر  من 

وموؤ�ص�صات  الأهلي  القطاع  مع  للتوا�صل 

املجتمع املدين.

نادي  �صملت  التي  الزيارات  وخالل 

الوالدين  لرعاية  الجتماعي  الرفاع  درة 

ونادي  للمتقاعدين  احلكمة  وجمعية 

عبداهلل بن يو�صف فخرو لرعاية الوالدين، 

اأ�صاد حممد ح�صن الفاو مدير اإدارة الربامج 

باملحافظة  املجتمع  و�صوؤون  الجتماعية 

اجلنوبية بالإ�صهامات الهادفة لدور رعاية 

الوالدين، منوًها بحر�س تنفيذ توجيهات 

لتعزيز  اجلنوبية  املحافظة  �صمو حمافظ 

ال�صن  كبار  وتقدير  املجتمعي  التكافل 

من  مهمة  ك�صريحة  بهم  والحتفاء 

املواطنني، حيث مت تقدمي بع�س امل�صاهمات 

وعرفاًنا  تقديًرا  احتياجاتهم  تلبي  التي 

يف  بذلولها  التي  وعطاءاتهم  جلهودهم 

تفخر  املحافظة  اأن  مبيًنا  املجتمع،  بناء 

تعزيز  منطلق  من  الفئة  بهذه  بالحتفاء 

مفهوم  وتعميق  امل�صرتكة  امل�صوؤولية 

التكافل الجتماعي معهم.

يف  امل�صوؤولون  اأ�صاد  جانبهم،  من 

قبل  من  الكرمية  اللفتة  بهذه  املراكز 

املحافظة اجلنوبية تقديًرا لكبار ال�صن من 

الوالدين، والحتفاء  منت�صبي دور رعاية 

هذه  توؤكد  حيث  العاملية،  املنا�صبة  بهذه 

اللفتة على تفعيل مبداأ ال�صراكة املجتمعية 

املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  مع  والتوا�صل 

ودعم  اهتمام  من  املحافظة  توليه  وما 

متوا�صل لفئة كبار ال�صن.

مبنا�سبة اليوم العاملي للم�سن..

»املحافظة اجلنوبية« تزور مراكز رعاية الوالدين
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يف  حمتمالً  اأمًرا  التنافر  اأو  التوافق  كان  اإذا 

الطالق  الأزواج  بع�ض  يرف�ض  فلماذا  زواج،  اأي 

ويف�ضلون تعليق زوجاتهم يف ظاهرة باتت وا�ضحة 

وموؤرقة للمجتمع؟

هي  وال��ث��ق��اف��ة  ال��ف��ر���ض  تن�ضج  ال��ك��ث��اف��ة 

البحرين يف   # ململكة  نرّوج عربها  التي  هّويتنا 

#اإك�ضبو2020 دبي.
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ال�ضريف  يجربون  الإجنليز   -  1924
عر�ض  عن  التنازل  على  علي  بن  ح�ضني 

ال�ضريف  لبنه  الها�ضمية  احلجازية  اململكة 

قرب�ض. اإىل  وينفونه  علي 

يف  اليورانيوم  اكت�ضاف   -  1948
برازافيل. الكونغو 

ذرية  قنبلة  اأول  تفجري   -  1952
اأ�ضرتاليا. �ضاحل  جتاه  بريطانية 

ت�ضي  اأن  يعلن  كا�ضرتو  فيدل   -  1965
ورحل  الكوبية  جن�ضيته  عن  تخلى  جيفارا 

كوبا. خارج  الإمربيالية  القوى  ليقاتل 

الهند  وزراء  رئي�ض  اعتقال   -  1977
املايل. الف�ضاد  بتهمة  غاندي  اأنديرا 

واأملانيا  ال�ضرقية  اأملانيا   -  1990
ا�ضم  حتت  جديد  من  تتحدان  الغربية 

اأن  بعد  وذلك  الفيدرالية  اأملانيا  جمهورية 

احلرب  نهاية  بعد   1945 عام  انف�ضلتا 

الثانية. العاملية 

األبومه  يطلق  ياين  املو�ضيقار   -  2000
 If I Could Tell« بعنوان  ع�ضر  الثالث 

مقطوعة.  11 على  يحتوي  والذي   »You
اأنها  تعلن  ال�ضمالية  كوريا   -  2003
نووية. قنبلة  لإنتاج  العقبات  كل  جتاوزت 

عرو�سان يزرعان �أجهزة 

تن�ست يف طاوالت حفل زفافهما

جلاأ عرو�شان اإىل حيلة غريبة يف ي�م زفافهما 

ليتمكنا من �شماع التعليقات التي يق�لها ال�شي�ف 

عنهما.

�شتار«  »ديلي  �شحيفة  يف  ورد  ما  وبح�شب 

بريطانيني  وعرو�ًشا  عري�ًشا  فاإن  الربيطانية، 

خالل  الطاولت  اأ�شفل  تن�شت  اأجهزة  بزرع  قاما 

يق�له  ما  على  التن�شت  من  ليتمكنا  الزفاف  حفل 

ال�شي�ف يف احلفل.

العرو�شان،  له  ملا خطط  وفًقا  الأم�ر  و�شارت 

حفل  �شي�ف  تعليقات  �شماع  من  متكنا  وبالفعل 

وهما  �شحكاتهما  منع  من  يتمكنا  ومل  الزفاف، 

ي�شمعان ما يق�له ال�شي�ف.

اأجهزة  زرع  اأن  والعرو�ص،  العري�ص  واأو�شح 

التن�شت اأ�شفل الطاولت كان بغر�ص رغبتهما يف 

يرونهما يف  اأ�شدقائهما حينما  اأفعال  �شماع ردود 

ي�م زفافهما خا�شة اأنهما جتمعهما ق�شة حب �شهد 

لها عدد كبري من اأ�شدقائهما.

ن�شرا  والعرو�ص  العري�ص  اأن  بالذكر  جدير 

�شماعهما  بعد  الزواج  عقب  لهما  فيدي�  مقطع 

الرق�شة  خالل  ي�شحكان  وهما  احلفل  تعليقات 

ال�شبب  واأو�شحا  هي�شتريًيا  �شحًكا  لهما  الأوىل 

تعليقات  �شماع  وه�  املت�ا�شل  �شحكهما  يف 

عالية  م�شاهدة  ن�شبة  الفيدي�  نال  اإذ  اأ�شدقائهما، 

عرب تيك ت�ك تخطت امللي�ن م�شاهدة.

�بتكار روبوت ي�سور �ملوج من د�خل �الأعا�سري

م�ش�ر  مقطع  ت�شجيل  يف  علماء  جنح 

الدرجة  من  اإع�شار  داخل  يف  امل�ج  لتكّ�ن 

من  �شابقة  يف  عائم،  روب�ت  بف�شل  الرابعة 

ن�عها.

وقد واجه الروب�ت الإع�شار العاتي �شام 

يف املحيط الأطل�شي، مع اأم�اج بعل� 15 مرًتا 

و�شرعة فاقت 190 كيل�مرًتا يف ال�شاعة.

واأم�اًجا  داكنة  �شماء  ال�ش�ر  وتظهر 

تقذف بق�ة هذا اجل�شم ال�شبيه بل�ح �شراعي 

برتقايل ط�رته �شركة »�شايل درون«.

بياناتها  العائمة«  »امل�شرية  هذه  وتنقل 

ملراقبة  الأمريكية  ال�كالة  اإىل  مبا�شرة 

املحيطات والغالف اجل�ي »ن�ا«.

ويهدف هذا البتكار اإىل امل�شاعدة يف فهم 

املناخية  الأحداث  خالل  العلمية  امل�شارات 

التكهن بح�ش�لها والتح�شر  الق�ش�ى بهدف 

لها ب�ش�رة اأف�شل.

ورئي�شها  درون«  »�شايل  م�ؤ�ش�ص  وقال 

اإن  بيان  يف  جنكينز  ريت�شارد  التنفيذي 

مركبة  اأي  جتروؤ  مل  حيث  »يذهب  الروب�ت 

بحثية اإىل الذهاب �شابًقا، من خالل التنقل يف 

عني الإع�شار، وجمع البيانات التي �شتح�ل 

فهمنا لهذه الع�ا�شف العاتية«.

ال�شابق  الأعا�شري يف  ومت ت�ش�ير داخل 

�شبيل  على  طائرات  ب�ا�شطة  اجل�،  من  لكن 

املثال.

بعد �إقالعه عن تناول 

�لكحوليات.. جلاأ �إىل �مل�سامري و�لرب�غي!

من  اأكرث  ليت�انيا  يف  اأطباء  اأزال 

كيل�غرام من امل�شامري والرباغي من معدة 

بعد  معدنية  اأج�شام  بلع  يف  بداأ  رجل، 

اإقالعه عن تناول الكح�ليات.

ونقل الرجل الذي مل يك�شف عن ا�شمه 

ال�شاحلية  كاليبيدا  مدينة  يف  مل�شت�شفى 

من  يعاين  كان  حيث  البلطيق،  بحر  على 

اآلم �شديدة مبنطقة البطن.

واأظهرت الأ�شعة ال�شينية التي اأجريت 

للمري�ص وج�د قطع معدنية ي�شل ط�ل 

بع�شها اإىل 10 �شنتيمرتات.

عن  غارديان«  »ذا  �شحيفة  ونقلت 

الذي  ديليدينا�ص  �شارونا�ص  اجلراح 

ق�له:  للمري�ص،  عاجلة  عملية  اأجرى 

ثالث  ا�شتغرقت  التي  العملية  »خالل 

ال�شينية،  الأ�شعة  ا�شتخدام  مع  �شاعات 

من  الغريبة  الأج�شام  جميع  اإزالة  متت 

معدة املري�ص«.

اجلراحني  رئي�ص  قال  جانبه  ومن 

اجلريدا�ص  كاليبيدا  م�شت�شفى  يف 

اإعالم حملية: »مل  ل��شائل  �شلبافي�شي��ص 

نَر �شيًئا مثل ذلك طيلة م�شريتنا املهنية«، 

م�شيًفا اأن »حالة الرجل م�شتقرة الآن بعد 

العملية التي اأجريت له«.

عرب مهرجان للتمور.. 

�الأح�����������س�����اء حت���ت���ف���ي ب����ي����وم �ل�������زر�ع�������ة �ل���ع���رب���ي
احتفت واحة الأح�شاء - �شرق ال�شع�دية - بي�م الزراعة العربي، عرب مهرجان لبيع 

التم�ر والذي قدم حزمة من الربامج اخلا�شة باملزارعني، والذي يعترب من�شة ت�ش�يقية 

اإ�شافة اإىل م�قع ملحبي التم�ر ومزارعيها وم�شتثمريها، وي�شمل برامج التعريف والتثقيف 

بتنظيم فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة باملنطقة ال�شرقية.

اآدم  بن  اإبراهيم  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  عام  مدير  ال�شاأن حتدث  هذا  ويف 

اأعلى قيمة من  الدخريي لـ»العربية.نت« قائالً: »الكل يتحدث كيف ميكن احل�ش�ل على 

املنتجات الزراعية، والكل يتحدث عن القيمة امل�شافة، فالذي راأيته يف هذا املهرجان ه� 

عمل دوؤوب يف تط�ير هذه ال�شال�شل املختلفة يف كل اأجزاء ال�شجرة، �ش�اء يف راأ�شها اأو يف 

جذعها اأو ثمارها«.

�شهادة  على  الأح�شاء  والتم�ر يف  النخيل  مركز  اإعالن ح�ش�ل  مت  املهرجان،  وخالل 

غيني�ص لالأرقام القيا�شية، كاأكرب مزرعة نخيل ت�شم 127 �شنًفا من التم�ر على م�شت�ى 

العامل.

عار�ضتان تقدمان زًيا للم�ضمم جورج حبيقة الذي قدم جمموعته اجلديدة من الأزياء اجلاهزة ب�ضكل فيلم 

ق�ضري على هام�ض فعاليات اأ�ضبوع باري�ض للمو�ضة، اإذ حملت هذه املجموعة ا�ضم »الأوركيد الثمينة«.

45 �إ�سابة جديدة
بفريو�س كورونا وتعايف 67 حالة

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

ت�شجيل 45  اأظهرت  اأكت�بر 2021،   2 ي�م  14852 يف 

حالة قائمة جديدة منها 13 حالة لعمالة وافدة، و 25 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و 7 حالت قادمة من اخلارج، كما 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة  تعافت 67 

املتعافية اإىل 273149.

حالت،   5 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

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

اأن 632 حالة و�شعها م�شتقر من العدد  حالت، يف حني 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 637 حالة قائمة.
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انفتحنا على المنظمات المهنية وأوضحنا صورة البحرين الحقيقية

 رئيسة النواب لـ                  : 
إنجاز قانون الصحافة دور االنعقاد المقبل

رئيس التحرير  «

أكدت رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل إنجاز 
قان��ون الصحافة خ��ال دور االنعق��اد المقبل 
قائلة: »بشكل شخصي أحمل على عاتقي إنجاز 

قانون الصحافة خال دور االنعقاد المقبل«.
البرلماني��ة  الدبلوماس��ية  دور  إل��ى  ولفت��ت 
ف��ي التأثي��ر عل��ى ق��رارات وإدارة المجتم��ع 
الدول��ي ف��ي مختل��ف الملف��ات. موضحة في 
حوار م��ع »الوطن«: »انفتحن��ا على المنظمات 
والمؤسس��ات التي تعمل بمهنية ومسؤولية 
وخرجن��ا بنتائ��ج إيجابي��ة، م��ن خ��ال إيضاح 
الواقع الذي تعيش��ه المملك��ة، ودحض كافة 
االدعاءات أوالمعلومات المغلوطة التي تهدف 
لإلضرار بسمعة الوطن، أو عرقلة مسار التقدم 
والتنمي��ة، كم��ا ش��هدت الوف��ود البرلمانية 
الت��ي تزور البحرين، الواقع بعيدًا عن مس��اعي 

التضليل والتشويه«.
وردًا على ما يقال عن انحياز الرئيس��ة لوجهات 
النظر الحكومية علق��ت: »إذا كان هناك انحياز 
يصدر من رئاس��ة المجلس فهو انحياز للوطن 
والمواط��ن، أم��ا دون ذل��ك فإنني أحكم س��ير 
الجلس��ات بموضوعي��ة وفقًا لما تن��ص عليه 

اللوائح المنظمة«.
وتعليقًا على المناوش��ات التي تحدث بين أعضاء 
المجلس��ين بين حين وآخر بينت أن العاقة بين 
مجلس��ي الن��واب والش��ورى تقوم عل��ى التعاون 
والتنس��يق، قائلة: »وج��ود بع��ض التصريحات 

تعبر عن اختافات في وجهات النظر حول قضايا 
وموضوع��ات مح��ددة، تتعل��ق بمصال��ح الناس 
والحياة المعيش��ية للمواطنين، ممارس��ة صحية 

وديمقراطية وفي صالح الجميع«.

إلى ذلك بينت أن أداء النواب في الدور الماضي لم 
يتأثر رغم تداعيات الجائحة، مؤكدًة أن األعضاء 
يعملون من أجل دعم الوطن واقتصاده في هذه 

المرحلة الدقيقة.

المالحظات حول أداء المجلسين ظاهرة صحية

ما يطرحه النواب يعبر عن المواطنين وال يعتبر غير واقعي

لجان التحقيق غير مكررة رغم تشابه األسماء

720 مليون دينار التداول 
العقاري.. و20٪ نصيب المرأة

عباس المغني «

حقق��ت البحرين أعلى ت��داول عقاري بيعًا وش��راًء منذ 5 
سنوات بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، على الرغم 
من تداعيات جائحة كورونا، حيث كس��ر التداول العقاري 
حاج��ز 720 مليون دينار بنهاي��ة الربع الثالث، مقارنًة مع 
482 ملي��ون دينار لنفس الفترة م��ن 2020، ونحو 608 
مايين دينار لنفس الفترة في 2019، و656 مليون دينار 

لنفس الفترة من 2018.
ويأت��ي النم��و مدعومًا باقتحام النس��اء قطاع التس��ويق 
والتثمي��ن العقاري وقدرتهن على اإلب��داع واالبتكار في 
تنش��يط حركة البيع والشراء، واستحواذهن عن أكثر من 

20% من المعامات العقارية.

فرنسا: باب المفاوضات مع طهران لن يبقى مفتوحًا

إيران تنفذ 72٪ من عمليات اإلعدام سرًا
أطلقت لجنة حقوقية صرخة لوقف اإلعدامات في 
إيران خصوصًا بأوس��اط الناشطين والمعارضين 
السياسيين، في وقت تنفذ إيران أكثر من 72% من 
عمليات اإلعدام س��ّرًا. وأصدرت لجنة النضال من 

أجل اإلفراج عن الس��جناء السياسيين ومنظمتان 
حقوقيتان بيانًا، وصفت فيه تنفيذ حكم اإلعدام 
في إيران بأنه جريمة دولة بشكل ممنهج، مشيرًا 
إلى أن النظام اإليراني يعدم األبرياء، بمن فيهم 

المعارضون السياس��يون. وأوضح الموقعون في 
البي��ان، أن اإلع��دام في إي��ران يعن��ي العداء مع 
الحريات السياسية والمدنية للمواطنين وحقهم 

األساسي في االحتجاج والتجمع.

مهنيين غير مرخصين وأدوية منتهية الصالحية

 »نهرا«: سحب تراخيص
 4 مراكز طبية لمخالفات جسيمة

س��حبت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات 
الصحي��ة »نهرا« تراخيص 4 مراكز طبية في 2021 نظرًا 
إل��ى وجود مخالفات جس��يمة رصدت في ه��ذه المراكز، 
منها وج��ود مهنيين غير مرخصين أو مزاولة ممارس��ات 
غي��ر مرخص لها أو وجود أدوية غي��ر مرخصة أو منتهية 
الصاحية، باإلضافة إلى وجود أجهزة طبية غير مرخصة 

من الهيئة، وذلك تنفيذًا لقرار لجنة المساءلة. 

وأك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة الدكت��ورة مري��م 
الجاهم��ة، أن��ه بناًء عل��ى قرار لجن��ة المس��اءلة وبعد 
التحقي��ق م��ع المديري��ن المعنيي��ن ف��ي تل��ك المراكز 
الطبي��ة، قررت اللجن��ة المختصة برئاس��ة القاضي غلق 
تل��ك المراكز الطبية، حيث منح��ت الهيئة المراكز مهلة 
لس��حب التراخيص التي بانتهائها ت��م تنفيذ قرار لجنة 

المساءلة.

 »األعلى للبيئة«: إلزام 
المنشآت الصحية بمعايير 
جديدة للمخلفات الخطرة

الخ��اص  المبع��وث  أك��د 
لش��ؤون المن��اخ الرئي��س 
التنفي��ذي للمجلس األعلى 
الدكت��ور محمد بن  للبيئة 
الوزاري  الق��رار  دينه دخول 
الص��ادر عن س��مو الش��يخ 
عبداهلل ب��ن حمد آل خليفة 
الممثل الش��خصي لحضرة 
المل��ك  الجال��ة  صاح��ب 
المف��دى رئي��س المجلس 
 3 رق��م  للبيئ��ة  األعل��ى 
لس��نة 2020 بش��أن إدارة 

المخلف��ات الخط��رة للرعاي��ة الصحية حي��ز التنفيذ في 25 
سبتمبر. 

وأش��ار إلى أن القرار الجديد يلزم المنشآت الصحية بتسمية 
موظف مس��ؤول عن إدارة المخلفات، وتشكيل فريق للعمل 
مع��ه لضمان تحقيق أفض��ل درجات اإلدارة الس��ليمة، كما 
حدد مس��ؤوليات كل فرد معني بذلك، موضحًا أنه تم وضع 
معايير جدي��دة لتخزين المخلفات الخطرة داخل المنش��آت 
وم��دد بقائه��ا داخل موق��ع التخزين قبل نقله��ا إلى وحدة 

المعالجة.

 تطبيق الدخول الموحد
لــ»المفتاح اإللكتروني«

أعلنت هيئة المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكترونية عن تطوير 
مزاي��ا نظام المفت��اح اإللكتروني عب��ر ekey.bh، مؤكدًة أن 
النظام المعدل يس��هم في توفير عملي��ة دخول موحد لكافة 

الخدمات اإللكترونية.

 »البحرين للتنمية« يمول 281 مشروعًا 
بـ9.6 ماليين دينار بالنصف األول

قدم بنك البحرين للتنمية ضمن دعمه لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 281 تمويًا خال النصف 
األول من 2021 منها 81 تمويًا لمشاريع جديدة فيما بلغ حجم التمويل 9.6 مايين دينار. 

وق��ام البنك بتأجيل األقس��اط ل���585 عميًا بقيمة إجمالية تص��ل إلى 48.2 مليون دينار بما يتماش��ى مع 
توجيه��ات مص��رف البحرين المركزي ويدع��م أعمال المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة المتأثرة بجائحة 

»كوفيد 19«. 
ومن المتوقع أن تس��هم التمويات الممنوحة في توفير 173 فرصة عمل جديدة وقيمة مضافة بمبلغ 5.9 
مايي��ن دينار. وبلغ عدد التمويات الممنوحة لفئتي المرأة والش��باب 45 تمويًا، فيما بلغ عدد التمويات 

الممنوحة لقطاع الثروة السمكية والزراعية وبرنامج التمويل التعليمي 32 تمويًا.

 »الداخلية«: تطبيق الذكاء
 االصطناعي للتعافي من اإلدمان 2022

أك��د مدير عام اإلدارة العام��ة للمباحث واألدلة الجنائي��ة، رئيس فريق برنامج 
الذكاء االصطناعي المعني بزيادة ح��االت التعافي من اإلدمان بوزارة الداخلية 
أن مش��روع الذكاء االصطناعي الذي يعد األول من نوعه على مس��توى الش��رق 
األوسط، من المتوقع تطبيقه بداية العام المقبل، في إطار العمل على تطبيق 
أفض��ل البرامج في المجاالت األمنية، تنفي��ذًا لتوجيهات وزير الداخلية باالرتقاء 

بالخدمات التي تقدمها الوزارة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن المش��روع يس��هم في تعزي��ز مكانة البحرين وجهوده��ا الكبيرة في 

مكافح��ة المخدرات عل��ى الصعيدين المحل��ي والدولي، من خ��ال التعاون مع 
األم��م المتحدة ومنظمة الصليب األحمر بما يس��هم بطريقة غير مباش��رة في 

عاج اإلدمان الذي يصاحبه دائمًا جرائم مرتبطة به كالسرقات.
وأض��اف أن الفريق الُمكلف بمتابعة تنفيذ البرنامج اتفق على الصورة النهائية 
للبيانات الُمغذية للبرنامج بحسب احتياج كل جهة مشاركة في المشروع، ووضع 
آلي��ة ربط بيانية بين وزارت��ي الداخلية والصحة، ومتابع��ة البيانات الموجودة 

بجمعية »تعافي«.

 »الجرائم اإللكترونية«: 
رسائل خارجية تحّرض على الفتنة

 البحرين تطلق مسابقة القارئ 
العالمي بمشاركة اإلناث للمرة األولى

د. مريم الجالهمة
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 وزير الداخلية يعزي 
اإلمارات في شهداء الواجب 

بسقوط طائرة اإلسعاف
بع��ث وزي��ر الداخلية 
الش��يخ  أول  الفري��ق 
راش��د بن عبداهلل آل 
خليف��ة برقية تعزية 
ومواس��اة إلى س��مو 
سيف  الش��يخ  الفريق 
ب��ن زاي��د آل نهي��ان 
نائ��ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية 
اإلم��ارات  بدول��ة 
المتح��دة  العربي��ة 
الش��قيقة ، عبر فيها 
ع��ن أص��دق التعازي 
ف��ي  والمواس���اة 

ش��هداء الواجب، الذين وافتهم المنية إث��ر تعرضهم لحادث 
سقوط طائرة اإلسعاف في أثناء تأديتهم واجبهم الوطني.

وأش��ار في برقيته إلى أنه أمام هذا المصاب الجلل ال يسعني 
س��وى الترحم على أرواح ش��هداء الواجب الوطني اإلنس��اني، 
داعي��ا اهلل عز ووج���ل أن يتغمدهم برحمت�ه الواس���عة، وأن 
ينزلهم منزل صدق مع الشهداء والصديقين في جنات النعيم، 
وحس��ن أولئك رفيق�ًا، داعي��ا اهلل أن ينزل ف��ي قل�وب عائالت 
الشهداء الصبر والسلوان وأن يبعد عن دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الش���قيقة نوازل األحزان والشرور، وأن يحفظ أمنها 

وقيادتها وشعبها المخلص.

وزيرة الصحة تتسلم نسخة 
دكتوراه حول الصحة المدرسية

اس��تقبلت وزيرة الصحة فائق��ة الصالح الممرض��ة المتخصصة 
بقس��م الصحة المدرسية في إدارة الصحة العامة الدكتورة فاتن 
حساني؛ التي قدمت إليها نسخة من أطروحة الدكتوراه في علوم 
التمريض بعن��وان »العالقة بي��ن الرضا الوظيفي واالس��تقالل 
الذاتي والفاعلي��ة الذاتية بين ممرضات الصحة المدرس��ية في 
البحرين - دراس��ة طرق مختلطة، والحاصل��ة عليها في الجامعة 
الملكي��ة األيرلندية فرع إيرلندا.  كم��ا قدمت إلى الوزيرة كتابها 
بعنوان »أدوار ومالمح ممرضات المدارس في البحرين«، وكذلك 
3 بحوث علمية متعلقة بأطروحة الدكتوراه تم نشرها في مجلة 
العل��وم الصحية والتمري��ض العالمية. وأب��دت الوزيرة إعجابها 
بالجهود المتمي��زة التي تقوم بها الكوادر الصحية في البحرين، 
مش��يدًة بم��ا ش��ملته أطروحة الدكت��وراه من رغبة ف��ي تطوير 
الخدمات المقدمة في مجال علوم التمريض والصحة المدرسية، 
كما أشادت بالكتاب والبحوث والدراسات التي قامت بها حساني.
وأكدت تش��جيعها واهتمامها بالطاقات الت��ي لديها الرغبة في 
مزي��د م��ن التعل��م والتدريب والعط��اء، ما يعكس م��دى تطور 
الخدمات الصحية في مملكة البحرين، الفتًة إلى أنها ستطلع على 
نتائج الدراس��ة والتوصيات ومناقشتها مع المعنيين، سعيًا نحو 
تفعيلها بم��ا يصب في مصلحة مملكة البحري��ن«. من جانبها، 
أطلعت حس��اني، الوزيرة على مضمون بحث األطروحة الذي كان 
يدور حول علوم التمريض في الصحة المدرس��ية، وستعمل على 
تقديم مش��اريع عملية منبثقة عن أطروحة الدكتوراه ُتسهم في 

خدمة مجاالت الصحة المدرسية في البحرين.

ميرزا يبحث والقائم بأعمال سفارة 
إسرائيل التعاون بالطاقة المستدامة

استقبل رئيس هيئة الطاقة المستدامة الدكتور عبدالحسين 
مي��رزا القائ��م بأعم��ال س��فارة دولة إس��رائيل ل��دى مملكة 
البحري��ن إيت��اي تاغن��ر، حيث أعرب عن ش��كره للقي��ادة على 
دعمهم الالمحدود لتش��جيع االستفادة من الطاقة المتجددة 
وكف��اءة الطاق��ة وتنوي��ع مصادرها، واس��تعرض م��ع تاغنر 
المج��االت ذات االهتم��ام المش��ترك بين البلدي��ن في قطاع 
الطاقة المس��تدامة. كما قدم ميرزا عرضًا مرئيًا عن إنجازات 
البحري��ن في ه��ذا المجال والف��رص المتاحة لالس��تثمار في 
مش��اريع الطاق��ة المتج��ددة وكف��اءة الطاقة من الش��ركات 
اإلس��رائيلية المتخصصة. م��ن جانبه، أع��رب القائم بأعمال 
س��فارة دولة إسرائيل عن إشادته بالتقدم الملحوظ للبحرين 
في قطاع الطاقة المس��تدامة واإلنج��ازات التي تحققت خالل 
وقت قياسي، مؤكدًا تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين من 
أجل تشجيع االستفادة من الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

البحرين تدين إطالق »الحوثي« طائرة 
مفخخة تجاه جازان وخميس مشيط

أدانت وزارة الخارجية بش��دة، إطالق مليشيا الحوثي اإلرهابية 
طائرة مس��يرة مفخخة تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية 
الس��عودية الش��قيقة، مم��ا أدى إلى تضرر عدد م��ن المنازل 
الس��كنية والمح��ال التجاري��ة بأض��رار مادي��ة جراء س��قوط 
الش��ظايا، واستهداف مدينة خميس مش��يط بطائرة مسيرة 
أخ��رى، في انتهاك واض��ح وصريح للقانون الدولي اإلنس��اني 
وكافة األعراف الدولية، واس��تهداف متكرر ومس��تمر لألعيان 

والمنشآت المدنية والمدنيين.
وأش��ادت »الخارجية« بكفاءة ويقظة ق��وات الدفاعات الجوية 
السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، 
مؤك��دة تكاتف البحرين ووقوفها الت��ام مع المملكة العربية 
الس��عودية الش��قيقة، وتأييدها لكل ما تتخ��ذه من إجراءات 

حازمة لمواجهة هذه االعتداءات اإلرهابية الغادرة.

حميدان: »العدالة اإلصالحية« تجربة وطنية رائدة
أكد وزي��ر العمل والتنمية االجتماعية، جميل 
اإلصالحي��ة  العدال��ة  قان��ون  أن  حمي��دان، 
لألطف��ال يه��دف إلى ص��ون وحماي��ة حقوق 
األطف��ال، وه��و يش��كل تجرب��ة رائ��دة على 
مس��توى اإلقليمي والعربي وإنجاز يضاف إلى 
قائم��ة اإلنجازات التي حققته��ا البحرين في 
مجال الطفول��ة، في ظل المس��يرة المباركة 
لحض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د بن 
عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، ودعم 
الحكوم��ة برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك، لدى ترؤس��ه االجتماع الثاني للجنة 
الوطني��ة للطفولة، بحضور أعضاء اللجنة من 
الجهات الحكومية واألهلية ذات الصلة، حيث 
تم بحث الجهود الوطنية المش��تركة لتنفيذ 
بن��ود قان��ون العدال��ة اإلصالحي��ة لألطفال 
على نح��و أمثل لضم��ان حماية ه��ذه الفئة 
المجتمعية من مختلف أنواع سوء المعاملة.

ولف��ت حميدان إل��ى أن القانون ج��اء نتيجة 
تضاف��ر الجهود الوطني��ة لتطوير المنظومة 
التشريعية واالهتمام في هذا اإلطار بحماية 
حق��وق الطفل، بم��ا يتوافق م��ع االتفاقيات 
والمعاه��دات الدولي��ة التي صادق��ت عليها 

مملكة البحرين.
وتناول االجتماع آخر المس��تجدات المتعلقة 
بتنفي��ذ خطة عم��ل اإلس��تراتيجية الوطنية 

للطفولة، بعد قرار تمديدها خمس س��نوات 
أخرى، واإلنجازات الت��ي حققتها البحرين في 
مجال تقدي��م الرعاي��ة الصحي��ة المتكاملة 
للطفل، إضافة إلى اس��تعراض الجهود التي 
بذلته��ا الجه��ات المعنية بمج��ال الطفولة 
لتنفي��ذ بن��ود قان��ون العدال��ة اإلصالحي��ة 

لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
وأش��ار إلى ح��رص اللجنة الوطني��ة للطفولة 
منذ تأسيس��ها في العام 2007، على االرتقاء 
بواقع الطفولة من خ��الل العمل على تنمية 
الطفولة في جميع مراحله��ا العمرية تربويًا 

وثقافيًا ونفس��يًا، والس��عي لتوفي��ر الحماية 
التشريعية لهذه الفئة في مختلف المجاالت.

وتض��م اللجنة ف��ي عضويته��ا ممثلين عن 
وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، ووزارة 
الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس 
األعلى للمرأة، والنيابة العامة، ووزارة شؤون 
اإلعالم، ووزارة الصحة، ووزارة العدل والشؤون 
اإلسالمية واألوقاف، ووزارة الخارجية، وجامعة 
البحرين، ووزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة، 
وجمعية رعاية الطف��ل واألمومة، والجمعية 

البحرينية لتنمية الطفولة.

 »األعلى للبيئة«: »إدارة المخلفات 
الخطرة للرعاية الصحية« يدخل حيز التنفيذ

أك��د المبعوث الخاص لش��ؤون 
التنفي��ذي  الرئي��س  المن��اخ 
للمجلس األعل��ى للبيئة الدكتور 
محمد ب��ن دين��ه دخ��ول القرار 
الوزاري الصادر عن س��مو الشيخ 
عبداهلل بن حمد آل خليفة الممثل 
الشخصي لحضرة صاحب الجاللة 
الملك المف��دى رئيس المجلس 
األعلى للبيئة رقم 3 لسنة 2020 
بش��أن إدارة المخلف��ات الخطرة 
للرعاية الصحية حيز التنفيذ في 

25 سبتمبر. 
وأض��اف ب��ن دين��ه أن البحرين 
تش��هد نموًا مطردًا في القطاع 
الصحي، حيث وصلت نسبة زيادة 
المنشآت الصحية في الفترة من 

2017 إلى و2020 إلى %18. 
وأض��اف، أن الق��رار الجدي��د تم 
الهيئة  م��ع  بالتع��اون  إع��داده 
المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة 
والخدمات الصحية ووزارة الصحة 
ووزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، بالتنسيق 

م��ع منظم��ة الصح��ة العالمية، 
مؤك��دًا ح��رص المجل��س عل��ى 
مواكبة القرار الجدي��د مع النمو 
واألخ��ذ  الصح��ي  القط��اع  ف��ي 
المختصي��ن في هذا  بمرئي��ات 
القط��اع بما يتناس��ب مع األدلة 
الصح��ة  لمنظم��ة  اإلرش��ادية 

العالمية. 
وأش��ار إل��ى أن الق��رار الجدي��د 

الصحية بتسمية  المنشآت  يلزم 
إدارة  ع��ن  مس��ؤول  موظ��ف 
فري��ق  وتش��كيل  المخلف��ات، 
للعم��ل مع��ه لضم��ان تحقيق 
الس��ليمة،  اإلدارة  أفضل درجات 
كم��ا ح��دد مس��ئوليات كل فرد 
معن��ي بذل��ك، موضح��ا أنه تم 
وض��ع معايي��ر جدي��دة لتخزين 
داخ��ل  الخط��رة  المخلف��ات 
المنش��آت وم��دد بقائه��ا داخل 
موق��ع التخزين قب��ل نقلها إلى 

وحدة المعالجة. 
ودع��ا القائمين على المنش��آت 
الصحية إلى العم��ل على تنفيذ 
جميع األح��كام الواردة في القرار 
الجدي��د، بم��ا ف��ي ذل��ك ب��ذل 
الجه��ود لخف��ض مع��دل تولد 
المخلفات الخطرة وغيرها وخلق 
ف��رص لالس��تثمار ف��ي إع��ادة 
التدوي��ر للم��واد القابل��ة لذلك 
للمس��اهمة ف��ي تقلي��ل كمية 
المخلفات الت��ي ينتهي المطاف 
به��ا بمدفن المخلف��ات البلدية 

بمنطقة عسكر.
منش��أة  كل  أن  إل��ى  وأش��ار 
صحي��ة تنت��ج م��ا بي��ن 15 إلى 
يت��م  خط��رة  كمخلف��ات   %20
التعامل معها بواسطة شركات 
المعالج��ة المرخصة بينما %80 
و85% عب��ارة ع��ن مخلف��ات غير 
خطرة يمكن إعادة تدوير نسبة 

كبيرة منها. 
وأوض��ح أن المجلس ينس��ق مع 
الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن 
الصحية ووزارة األشغال وشؤون 
العمراني  والتخطي��ط  البلديات 
الرقاب��ي عل��ى  بال��دور  للقي��ام 
المنش��آت الصحي��ة، مضيفًا أننا 
عل��ى يقي��ن أن مس��توى الوعي 
والمس��ؤولية لدى العاملين في 
القط��اع الصحي من مس��ؤولين 
وغيره��م  وممرضي��ن  وأطب��اء 
يس��اهم بدرجة كبيرة في القيام 
بهذا ال��دور بجهد أق��ل وكفاءة 
عالية وهي مس��ؤولية مشتركة 

بكل تأكيد.

د. محمد بن دينه

وظفت مهنيين غير مرخصين وخزنت أدوية منتهية الصالحية

 »نهرا«: سحب تراخيص
4 مراكز طبية لمخالفات جسيمة

س��حبت الهيئة الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية »نهرا«، 
تراخي��ص 4 مراكز  طبي��ة في الع��ام 2021 نظرًا لوج��ود مخالفات 
جس��يمة رصدت في هذه المراكز منها وج��ود مهنيين غير مرخصين 
أو مزاولة ممارس��ات غير مرخص لها أو وج��ود أدوية غير مرخصة أو 
منتهية الصالحية، باإلضافة إلى وجود أجهزة طبية غير مرخصة من 

الهيئة، وذلك تنفيذًا لقرار لجنة المساءلة. 
وأكدت الرئيس التنفي��ذي للهيئة الدكتورة مريم الجالهمة أنه بناء 
عل��ى قرار لجنة المس��اءلة وبع��د التحقيق مع المديري��ن المعنيين 

ف��ي تلك المراك��ز الطبية، قررت اللجنة  المختصة برئاس��ة القاضي 
غل��ق تلك المراكز الطبية، حيث منحت الهيئة المراكز مهلة لس��حب 

التراخيص التي بانتهائها تم تنفيذ قرار لجنة المساءلة.
وأكدت اس��تمرار الحمالت التفتيش��ية على كل المؤسس��ات الطبية 
بمختلف مناطق المملكة تنفيذا لقانون رقم 21 لسنة 2015 المعني 
بالمؤسس��ات الصحية والتأكد من مدى التزام المؤسسات الصحية 
باالش��تراطات الصحي��ة والمعايير الفني��ة الالزم توافرها لس��المة 

المرضى والعاملين بها.

 »الحكومة اإللكترونية«: تطوير مزايا 
ekey.bh نظام المفتاح اإللكتروني عبر

والحكوم��ة  المعلوم��ات  هيئ��ة  أعلن��ت 
اإللكتروني��ة عن تطوير مزاي��ا نظام المفتاح 
اإللكترون��ي عب��ر ekey.bh، مؤك��دًة  نظ��ام 
المفت��اح اإللكتروني الذي يس��هم في توفير 
عملية دخول موحد ُتمكن المس��تخدمين من 
االس��تفادة من كاف��ة الخدم��ات اإللكترونية 
bahrain. المتاحة عبر موقع البوابة الوطنية

bh، والقنوات اإللكترونية األخرى بكل سهولة 
دون الحاجة إلدخال البيانات الش��خصية عدة 
مرات لكل خدمة، كما يضمن لهم الخصوصية 

واألمان التام.
النظ��م  وصيان��ة  دع��م  إدارة  مدي��ر  وأش��ار 
الحكومي��ة في الهيئة هش��ام الهاش��مي إلى 
مس��تويات التس��جيل في حس��ابات المفتاح 
وهم��ا   ،ekey.bh موق��ع  عب��ر  اإللكترون��ي 
المس��تويان األساس��ي والمتقدم، موضحًا أن 
المس��توى األساس��ي مت��اح لجمي��ع مواطني 
ومقيم��ي البحري��ن ومواطن��ي دول مجل��س 
التعاون الذين يملكون بطاقة هوية خليجية، 
ويتي��ح لهم إمكاني��ة الوصول إل��ى الخدمات 
اإللكترونية التي تتطلب هذا المس��توى من 

المفتاح اإللكتروني.
وأضاف أنه يمكن للمستخدمين التسجيل في 

المستوى األساس��ي من المفتاح اإللكتروني 
من خ��الل زي��ارة موق��ع البواب��ة الوطنية، أو 
موقع www.ekey.bh، أو التقديم للتس��جيل 
في المس��توى المتقدم من خ��الل زيارة مركز 

بطاقة الهوية ألخذ البصمة لمرة واحدة.
الخدم��ات  م��ن  قائم��ة  هن��اك  أن  وأوض��ح 
اإللكتروني��ة التي تقدمه��ا الهيئة بالتعاون 
مع العدي��د من الجه��ات الحكومية والخاصة 
بنوعي��ه  اإللكترون��ي  بالمفت��اح  المرتبط��ة 
األساس��ي والمتق��دم، ومنها خدم��ات اإلدارة 
العامة للمرور عب��ر البوابة الوطنية من خالل 
تطبي��ق خدمات الم��رور )eTraffic(، وخدمات 
بن��ك اإلس��كان، وخدم��ات الكهرب��اء والماء، 
وخدم��ات بطاقة الهوية، وخدم��ات المحاكم 
التجاري��ة،  الس��جالت  وخدم��ات  والقضاي��ا، 
وخدمات تصديق المؤهالت العلمية وخدمات 

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وغيرها.
وأشار الهاشمي إلى أنه يمكن للمستخدمين 
االط��الع عل��ى القائم��ة الش��املة للخدم��ات 
المقدم��ة م��ن خ��الل زي��ارة موق��ع المفتاح 
المفت��اح  »خدم��ات  واختي��ار  اإللكترون��ي، 

اإللكتروني«.
وأكد أن الهيئة عملت خالل العام 2021، على 

تحس��ين وتطوير نظام المفتاح اإللكتروني، 
بحيث أصبح بإمكان المستخدم إضافة بريده 
اإللكترون��ي ضمن ملفه الش��خصي في موقع 
www.ekey.bh، الستالم إش��عارات المفتاح 
اإللكتروني مثل  تحديث البيانات الش��خصية، 
وترقية الحساب للمس��توى المتقدم، وتغيير 
الرقم الس��ري وغيره��ا من المعام��الت التي 

ينجزها عبر قنوات الهيئة اإللكترونية.
ولفت إل��ى أن تطوير هذا النظام أس��هم في 
توفي��ر خي��ارات متعددة أمام المس��تخدمين 
المفت��اح  اس��تخدام  إش��عارات  الس��تالم 
اإللكترون��ي الت��ي يمكن أن تت��م عبر أجهزة 

الهواتف الذكية أو البريد اإللكتروني.
الراغبي��ن  المس��تخدمين  الهاش��مي  ودع��ا 
في االس��تفادة م��ن مزاي��ا تطوي��ر المفتاح 
اإللكترون��ي إلى تحدي��ث بياناتهم عبر موقع 
ekey.bh، مبين��ًا أن��ه يمكن للمس��تخدمين 
االستفس��ار عن خدمات المفت��اح اإللكتروني 
عبر االتصال بمرك��ز اتصال خدمات الحكومة 
تقدي��م  أو   ،80008001 عل��ى  اإللكتروني��ة 
ومقترحاتهم  واستفس��اراتهم  مالحظاته��م 
عب��ر النظام الوطن��ي للمقترحات والش��كاوى 

»تواصل« أو تطبيق »تواصل«.

وزير الداخلية
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جعل البحرين في مصاّف الدول المتقدمة بالمنظومة التشريعية

 نواب وحقوقيون: »العقوبات البديلة« 
برهان على نهج البحرين في حماية الوطن والمواطن

اعتبر ن��واب وحقوقيون ومختصون 
البديل��ة  العقوب��ات  قان��ون  أن 
وتعديل��ه األخير بره��ان للجمعيات 
البحرين  الحقوقي��ة وغيرها، بنه��ج 
الوط��ن  حماي��ة  ف��ي  وخطواته��ا 

والمواطن.
وأوضحوا أن التوس��ع في زيادة عدد 
المس��تفيدين دلي��ل على مس��ايرة 
واالتفاقي��ات  لألح��كام  البحري��ن 
الدولي��ة التي انضم��ت إليها، وفي 
الوق��ت ذاته تطبيق مب��ادئ أقرتها 
الس��جناء  بش��أن  المتح��دة  األم��م 
واإلجراءات  والعقوبات  والموقوفين 
المكان��ة  يؤك��د  م��ا  المختلف��ة، 
الحقوقي��ة الت��ي حققته��ا البحرين 

ومراعاتها حقوق اإلنسان.
وأشاروا خالل مشاركتهم في برنامج 
خاص بثه تلفزيون البحرين إلى أنه 
بهذا المشروع اس��تطاعت البحرين 
أن تكون في مصاّف الدول المتقدمة 
التش��ريعية، وهناك  المنظومة  في 
دول اس��تفادت من تجربة البحرين؛ 
وإصالح��ي  عقاب��ي  قان��ون  فه��و 

مجتمعي في نفس الوقت.
وأك��د النائب أحمد الدمس��تاني أن 
قانون العقوبات البديلة يسهم في 
انخراط المس��تفيدين في المجتمع 
واالندم��اج في��ه ومواصل��ة العطاء 
لألسرة والوطن، موضحًا أن المشرع 
البحريني -من خ��الل هذا القانون- 
برهن للجمعي��ات الحقوقية وغيرها 
نه��ج البحرين وخطواتها في حماية 

الوطن والمواطن.
فيم��ا رأى رئيس لجن��ة زيارة أماكن 
بالمؤسس��ة  والمراف��ق  االحتج��از 
الدكتور  الوطني��ة لحقوق اإلنس��ان 
م��ال اهلل الحم��ادي أن الغرض من 
العقوبة تحقيق الردع سواء الخاص 
أو الع��ام، وق��د ثب��ت للمعنيين أن 
ليس��ت  للحرية  الس��البة  العقوب��ة 
دائم��ًا ه��ي الت��ي تحق��ق األهداف 
الفك��ر  اتج��ه  ولذل��ك  المرج��وة، 

القانون��ي إل��ى إيجاد بدائ��ل لهذه 
العقوبة التقليدية من خالل إصالح 
وتأهي��ل المحكومي��ن بمث��ل ه��ذا 

الفكر في نظام العقوبات البديلة.
وأض��اف أنه أصبح الهدف المنش��ود 
حاليًا م��ن العقوبات إصالح وتأهيل 
اله��دف  ولي��س  علي��ه  المحك��وم 
التقلي��دي الذي كان س��ائدًا قديمًا، 
وه��ذه العقوبة أوج��دت توازنًا بين 
حري��ة اإلنس��ان وكرامت��ه وأيض��ًا 
ح��ق المجتمع في الزج��ر والحد من 
ارتكاب الجرائم، موضحًا أن العقوبة 
البديل��ة أوج��دت ح��اًل جذري��ًا لكل 
المش��كالت الت��ي صاحب��ت تطبيق 
العقوب��ات التقليدي��ة، وأصبح مبدأ 
اإلص��الح والتأهيل الهدف األس��مى 
المنشود من فرض هذه العقوبات.

وقال: »ه��ذا طبعًا بح��د ذاته يعبر 
ع��ن الحف��اظ عل��ى حري��ة وكرامة 
اإلنس��ان وأيض��ًا ذو بع��د إنس��اني 
كبي��ر؛ ألن المحكوم عليه أواًل وأخيرًا 
إنسان، وإن كانت الظروف قد شاءت 
أن يكون ف��ي هذا الموق��ف، ويجب 
أن نفكر جميع��ًا في عملية إصالحه 
وتأهيل��ه، عس��ى أن يع��ود عنصرًا 
فاعاًل ف��ي تنمية المجتم��ع بصورة 
عام��ة وه��ذا التوج��ه نص��ت عليه 

المواثيق الدولية«.
وأوض��ح أن العقوبة البديلة ليس��ت 
إفراجًا عن الش��خص، بل هي عقوبة 
وتحق��ق أيضًا األهداف المنش��ودة، 
حي��ث إن إلغاء ش��رط قض��اء نصف 
الم��دة وأيض��ًا من��ح الح��ق للجهة 
المعنية في وزارة الداخلية أن تطلب 
تطبيق العقوبات البديلة حتى قبل 
أن ينفذه��ا المحكوم ضده، س��يزيد 
م��ن ع��دد المس��تفيدين ويعتب��ر 
توس��عًا محس��وبًا لمملكة البحرين 
المملك��ة  مس��ايرة  عل��ى  ودلي��اًل 
ألح��كام واتفاقي��ات دولية انضمت 
لها، وأيضًا ف��ي ذات الوقت تطبيق 
لمبادئ أقرتها األمم المتحدة بشأن 

والعقوبات  والموقوفي��ن  الس��جناء 
واإلج��راءات المختلف��ة، م��ا يؤك��د 
المكانة الحقوقية التي وصلت إليها 

المملكة.
م��ن جهت��ه، أك��د رئي��س ش��عبة 
العقوب��ات البديل��ة ب��إدارة تنفي��ذ 
األح��كام ف��ي وزارة الداخلية النقيب 
المب��ادرات  أن  الدوس��ري  جاس��م 
عل��ى  بغريب��ة  ليس��ت  اإلنس��انية 
حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المفدى؛ فهو القائد الحكيم صاحب 
النظرة السديدة، وكل قراراته تصب 
في مصلحة الوطن والمواطن سواء 

على المدى القريب أو البعيد.
وأوض��ح أن ف��ي قان��ون العقوب��ات 
والتدابير البديل��ة 7 عقوبات بديلة 
أج��ل  وم��ن  األصلي��ة،  للعقوب��ات 
توفير  ت��م  للمس��تفيدين  الزي��ادة 
برام��ج تأهيلي��ة وتدريبية تناس��ب 
المحكومي��ن وفئاته��م، ول��م يتم 
التوق��ف عن��د ه��ذا الحد م��ن خالل 
إص��دار جالل��ة  ف��كان  الممارس��ة، 
المل��ك المرس��وم الملك��ي بقانون 
رقم 24 لسنة 2021 بتعديل المادة 
13 بحيث يمكن للشخص المحكوم 
أن يس��تفيد قب��ل تنفي��ذ العقوبة 
األصلي��ة أو في أثن��اء تنفيذها دون 

اشتراط مدة معينة.
وأش��ار إل��ى أن القان��ون ل��م يحدد 
جرائم معين��ة، وفي التعديل األخير 
لم يح��دد م��دة معينة، ب��ل تركها 
مفتوحة، وبناًء على سلوك المحكوم 
علي��ه وأس��بقياته وم��دى خطورته 
األمنية، سواء داخل السجن أو خارجه 
»ال يوج��د تفرق��ة بي��ن المحك��وم 
عليهم بغض النظر ع��ن الجنس أو 
اللون؛ فال توجد قيود على العقوبة 
البديلة، وكل شخص ينفذها بحسب 

اشتراطاتها«.
وتابع: »لدينا 7 عقوبات بديلة، في 
العمل بخدمة المجتمع، اشتراطات 
أساس��ية أولها أال يتجاوز س��نة، وال 
يتجاوز 8 س��اعات في اليوم، و5 أيام 
في األسبوع وهذه االشتراطات يجب 
أن تتوافر للمس��تفيد، ولدينا أيضًا 
عقوبة حظر ارتياد م��كان أو أماكن 
محددة، ويجب أن تكون ذات عالقة 
بالجريمة أو بجرائم أو أسبقية مثل 

اإلقامة الجبرية«.
العقوب��ات  ش��عبة  رئي��س  وأش��ار 
البديلة ب��إدارة تنفي��ذ األحكام إلى 
أن البرام��ج التأهيلي��ة التي تخص 
المس��تفيدين حاليًا، يص��ل عددها 
إلى 5 برامج، اثن��ان من إعداد إدارة 
الوقاية من الجريم��ة وهما برنامج 

تم��ام وس��امع واثن��ان م��ن إعداد 
االس��المية  والش��ؤون  العدل  وزارة 
واألوق��اف، وهم��ا برنام��ج تحفيظ 
الق��رآن والتثقي��ف وزي��ادة الوع��ي 
الديني، وبرنامج من هيئة البحرين 

للثقافة واآلثار »الحرف اليدوية«.
وعن آلي��ة التنفيذ، أوضح أنه مثلما 
نصت عليه المادة 13 بعد التعديل، 
ف��إن الجه��ة المعني��ة وه��ي إدارة 
تنفي��ذ األح��كام تطلب م��ن قاضي 
تنفي��ذ العقاب ف��ي المرحلة األولى 
قب��ل تنفي��ذ العقوبة األصلي��ة، إذا 
تأكدت أن الش��خص المحكوم عليه 
ال يش��كل خطرًا على األم��ن العام، 
تطل��ب  المالي��ة،  التزامات��ه  وأدى 
من قاضي تنفيذ العقاب اس��تبدال 
عقوبته األصلي��ة بعقوبة بديلة أو 
أكثر وقاض��ي تنفيذ العق��اب لديه 

األمر النهائي.
أما المرحل��ة الثانية في أثناء تنفيذ 
العقوب��ة األصلي��ة ف��ي مؤسس��ة 
اإلص��الح والتأهي��ل، فتتطل��ب من 
قاض��ي تنفيذ العقاب اس��تبدال ما 
تبقى م��ن عقوبته األصلية بعقوبة 
في��ه  تواف��رت  إذا  أكث��ر  أو  بديل��ة 
شروط معينة، منها أال يشكل خطرًا 
على األم��ن الع��ام، وأدى التزاماته 
المالية، ويكون حسن سيرة وسلوك 
في أثناء تنفيذ عقوبته في اإلصالح 

والتأهيل.
وأض��اف أن هناك فروع��ًا في جميع 
تت��م  خالله��ا،  م��ن  المحافظ��ات، 
متابعة المس��تفيد في أثناء تنفيذ 
م��ن  والتأك��د  البديل��ة  العقوب��ة 
والتعليم��ات،  بالش��روط  التزام��ه 
وهن��اك تفتي��ش دوري علي��ه ف��ي 
والتدري��ب  التأهي��ل  برام��ج  مق��ر 
والتأك��د م��ن التزام��ه بالعقوبات 
وعدم ارتكابه جرائم أخرى في أثناء 
تنفي��ذه العقوب��ة البديل��ة، وهناك 
أيضًا نقطة ثانية هي أن الش��خص 
ل��و انته��ى م��ن تنفي��ذ العقوب��ة 

البديلة، هن��اك متابعة الحقة على 
س��لوكه للتأكد من اس��تفادته من 

العقوبة البديلة.
وفيما يتعل��ق بعقوب��ة العمل في 
خدمة المجتمع حصلنا على وظائف 
من جه��ات عامة وخاص��ة متنوعة 
في القطاع الخ��اص، ويوجد وظائف 
مثاًل سكرتير، وموظف إداري، وفني، 
واختصاص��ي؛ ألن م��ادة العمل في 
خدمة المجتمع ذكرت أن العمل في 
خدمة المجتمع ال يتجاوز 5 أيام في 
األس��بوع و8 س��اعات يوميًا، ويكون 
العم��ل مناس��بًا لالختص��اص ق��در 

اإلمكان.
وتاب��ع: »عن��د خ��روج النزي��ل م��ن 
اإلص��الح والتأهيل، يأتي إلى مكتب 
مديري��ة  ف��ي  البديل��ة  العقوب��ات 
الش��رطة ويحصل عل��ى التعليمات 
الت��ي يج��ب أن يلتزم بها ف��ي أثناء 
تنفيذ العقوبة البديلة، نحن نس��ير 
ف��ي الطريق الصحي��ح ونتائج عملنا 
ملموس��ة ونراها بش��كل يومي وأي 
نزي��ل يس��تفيد، ن��رى الفرحة على 
أهله بش��كل ال يوص��ف ونحن نفرح 

بنفس الوقت«.
العقوب��ات  لقان��ون  »إن  وق��ال: 
والتدابي��ر البديل��ة معان��ي كبيرة، 
تك��ون  أن  البحري��ن  واس��تطاعت 
ف��ي مص��اّف ال��دول المتقدمة في 
المنظومة التشريعية وحصلت على 
إش��ادات دولية ومحلية، وهناك دول 
استفادت من تجربة البحرين؛ فهي 
تجرب��ة جريئة، وهو قان��ون عقابي 
وإصالحي مجتمعي في نفس الوقت 
يجعل الترابط موجودًا في المجتمع 
البحريني وفي نف��س الوقت يؤهل 
ويصلح النزيل من خالل االس��تفادة 
م��ن العقوب��ة البديلة وف��ي نفس 
الوقت عقاب��ي بحيث ال يتعدى على 

حقوق المجني عليه«.

مال اهلل الحمادي النقيب جاسم الدوسري

مريم البردولي: »العدالة 
اإلصالحية« كفل للطفل 

الحقوق في »الجنائية«
قالت رئيسة مركز رعاية األحداث العقيد ركن مريم البردولي، 
إن قان��ون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من س��وء 
المعامل��ة قد كفل للطفل كافة الضمانات والحقوق المقررة 
ف��ي قان��ون اإلج��راءات الجنائي��ة، واالس��تفادة م��ن األعذار 
المعفي��ة والمخففة للعقاب، إضافة إل��ى إعفاء الطفل الذي 
يقل عمره عن س��بع س��نوات من تطبيق التدابير التي أقرها 

القانون عدا التسليم واإليداع في المستشفيات.
وأوضح��ت أن القان��ون ق��د حظر اإلي��داع والتحف��ظ وحبس 
وس��جن األطفال م��ع غيرهم م��ن البالغين، كم��ا حظر نقل 
حضانة الطفل المعرض للخطر وسوء المعاملة إال بحكم من 
المحكمة باإلضاف��ة إلى زيادة برامج التدريب والتأهيل التي 

يلتحق بها األطفال كتدابير احترازيه.
جاء ذلك خالل اس��تضافتها في برنام��ج »األمن« الذي تعده 
وتقدم��ه اإلدارة العامة لإلعالم والثقاف��ة األمنية بالتعاون 
مع إذاعة البحرين، حيث أش��ارت إلى أن القانون قد رفع س��ن 
الطفل إلى 18 س��نة وأنه ال مس��ؤولية على الطفل دون 15 
س��نة، وتخصيص محاكم متخصصة للنظر في قضايا الطفل 

من قبل متخصصين وأخصائيين.

اعتماد المتحدثين لورشة عمل الجهاز التنفسي
أكد الدكتور أمي��ن عبداهلل مدير 
عام »أديوكيش��ن بالس« رئيس 
اللجنة العليا لورشة عمل الجهاز 
التنفس��ي التي س��تقام يوم 19 
نوفمب��ر الق��ادم برعاي��ة رئيس 
الرعاي��ة  مجل��س أمن��اء مراك��ز 
بالمجل��س  األولي��ة  الصحي��ة 
األعلى للصحة عبدالوهاب محمد 
عبدالوه��اب، أن اللجنة اعتمدت 

المتحدثين في الورشة.
ستش��هد  الورش��ة  أن  وأوض��ح 
الك��وادر  م��ن  نخب��ة  مش��اركة 
التعريف،  ع��ن  الغني��ة  الطبي��ة 
والتي ستساهم في تحقيق كامل 
االس��تفادة للمش��اركين في ظل 
األزمات والتحديات التي تمر بها 
دول العالم م��ن جائحة فيروس 
كورونا، مبينًا أن الورش��ة س��وف 
المواضيع  م��ن  العديد  تناق��ش 

التنفس��ي  بالجه��از  المتعلق��ة 
وخصوص��ًا أن في��روس كورون��ا 
تس��بب في العديد م��ن الوفيات 
الفي��روس ف��ي  بس��بب تأص��ل 

الجهاز التنفسي.

وأش��ار إل��ى أن اللجن��ة المنظمة 
حريص��ة عل��ى المس��اهمة ف��ي 
الطبي  بالجانب  االرتقاء  مواصلة 
ف��ي البحري��ن بفض��ل الرعاي��ة 
الفائق��ة الت��ي يحظى به��ا هذا 
القطاع من ل��دن حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، 
المباشرة من صاحب  والمتابعة 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
ستش��هد  الورش��ة،  أن  وبّي��ن 
الك��وادر  م��ن  نخب��ة  مش��اركة 
وه��م:  كمتحدثي��ن  الطبي��ة 
األطف��ال  ط��ب  استش��اري 
وحديث��ي ال��والدة الدكت��ور نادر 
األمراض  واختصاصي��ة  دوان��ي، 
الوراثية الدكت��ورة هدى عمران، 

واختصاص��ي أول أم��راض القلب 
عبدالمعبود،  الدكت��ورة ش��يماء 
واستش��ارية األم��راض المعدية 
والطب الباطني الدكتورة جميلة 
الس��لمان، واستش��اري األش��عة 
الدكتور حسين ناصر، واستشاري 
أم��راض الص��در الدكت��ور عادل 
بديوي، واستش��اري طب األطفال 
البلتاج��ي،  مه��دي  الدكت��ور 
واستشاري طب األطفال وحديثي 
الوالدة الدكتور عيس��ى الس��عد، 
واستشاري طب األطفال الدكتور 
واختصاصي  أس��امة عبدالكريم، 
الدكتور  والحنج��رة  واألذن  األنف 

أحمد صالح الدين.
وذكر عبداهلل أن اللجنة س��تفتح 
ب��اب  القادم��ة  األي��ام  خ��الل 
التسجيل للراغبين في المشاركة 

في الورشة.

د أمين عبداهلل

خالل زيارة الوكيل المساعد للنقل البري لـ»بلدي الشمالية«

 الكوهجي يناقش مع »المواصالت« 
خطوات تطوير محطات النقل العام

ناق��ش رئي��س المجل��س البل��دي للمحافظة 
الش��مالية أحمد الكوهجي، خ��الل الزيارة التي 
قامت بها الوكيل المس��اعد للنقل البري بوزارة 
المواص��الت واالتص��االت ندى دي��ن للمجلس 
البلدي الش��مالي، بحضور كل م��ن مدير إدارة 
تخطيط ودراسات النقل البري والقائم بأعمال 
مدير إدارة مش��اريع النقل البري حسين يعقوب 
وعدد م��ن المهندس��ين والمعنيي��ن بالوزارة 
والمجل��س البل��دي خط��وات تطوي��ر محطات 
النق��ل العام، حي��ث قام الجانب��ان بعمل زيارة 
اس��تطالعية تم خاللها معاين��ة مجموعة من 
محط��ات النقل العام ومحط��ات انتظار الركاب 
في ع��دة مناط��ق متفرقة بالدائرة الخامس��ة 
والت��ي م��ن أهمه��ا ش���ارع س���ار وش��ارع 21  
وش��ارع 35 في المرخ وقرية مقابة والشاخ�ورة 
وأبوصيب��ع لما لهذه المناطق م��ن طابع مميز 
وأهمي��ة حيوية ولحاجة تل��ك المنطقة لوجود 
المحطات لخدم��ة المقيمين وتلبية لمطالبات 
األهال��ي ومرت��ادي الطريق حيث تعد وس��يلة 
النق��ل العام من الوس��ائل المهمة التي يقبل 
عليها شرائح كبيرة من المواطنين والمقيمين 

لتميز خدمتها.
المواص��الت  وزارة  ب��دور  الكوهج��ي  وأش��اد 
واالتصاالت في االهتم��ام الذي توليه لالرتقاء 
بكاف��ة الخدمات التي تقدمه��ا لخدمة الوطن 

والمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، 
مثنيًا على تلبي��ة القائمين بقطاع النقل البري 
بوزارة المواص��الت واالتصاالت دعوة المجلس 
البلدي الش��مالي وعلى التعاون المس��تمر من 
قبلهم وعلى جمي��ع القائمين بالوزارة على كل 
ما يقومون به من توفير كافة السبل للمصلحة 

العام��ة، مؤكدًا عل��ى أهمية توفي��ر الخدمات 
والعم��ل عل��ى تطويره��ا لتصب ف��ي مصلحة 
المواطنين والمقيمين والتي تسهم في تعزيز 
دور ومس��ؤولية الجه��ات الرس��مية والمجلس 
البل��دي الش��مالي في تطوي��ر البن��ى التحتية 

للمحافظة الشمالية.

الحواج مخاطبًا الطلبة 
المستجدين: »األهلية« تفتح 
أبواب النجاح والتميز واإلبداع

دع��ا الرئيس المؤس��س للجامع��ة األهلي��ة ورئيس مجلس 
األمناء عبداهلل الحواج طلبة الجامعة المس��تجدين إلى التطلع 
نحو اإلبداع واالبتكار والتميز في الحياة األكاديمية والعملية، 
وقال مخاطبًا الطلبة المس��تجدين في ي��وم التهيئة: »لتكن 
لديكم أحالمكم، ال تس��تهينوا بقدراتكم وطاقاتكم، أنتم في 
جامع��ة متميزة تضم طاقمًا من األس��اتذة الكب��ار، ولديكم 
فرصة كبيرة لتشكيل طموح أكبر من مجرد شهادة ووظيفة، 
ليكن اتجاه القمة طموحكم، وس��تنير لك��م الجامعة األهلية 

الطريق لتحقيق ذلك.
وهنأ الطلبة المس��تجدين على اختيارهم الجامعة للدراس��ة 
فيه��ا كونها م��ن أول��ى الجامع��ات الحاصلة عل��ى االعتماد 
األكاديم��ي والمؤسس��ي، فض��اًل عل��ى تصدره��ا ع��ددًا من 
التصاني��ف العالمية، مش��يرًا إلى أن الجامعة تس��عى دائمًا 
إلحداث تغيير جذري وحقيقي ف��ي طرائق التدريس والتقييم 
التي م��ن ش��أنها أن تحقق التمي��ز وترفع مس��توى الكفاءة 
واألداء عند الطلبة. ودعا في كلمته االفتتاحية لفعاليات يوم 
التهيئ��ة التي نظمتها عمادة ش��ؤون الطلبة بمناس��بة بدء 
العام الدراسي الجديد 2021/ 2022 الطلبة الجدد إلى السعي 
والمثابرة في رحلتهم الدراس��ية بالجامعة األهلية، مش��ددًا 
عل��ى أن الجامعة تؤمن إيمانًا تامًا بأهمية التواصل والتميز 
وهو ش��يء ال يساوم عليه، فأبواب الجامعة جميعها مفتوحة 

لحل أي مشكلة تواجه الطلبة.



المنامة - وزارة الداخلية

شـــارك وفـــد مـــن قيـــادة خفـــر 
اللقـــاء  الســـواحل فـــي أعمـــال 
التمهيدي السابع عشر الجتماع 
رؤســـاء وكاالت األمـــن البحري 
الســـواحل  خفـــر  وقيـــادات 
بالمنطقة اآلســـيوية، الذي عقد 
عبر تقنية االتصال المرئي “عن 
بعد” بتنظيـــم جمهورية فيتنام 

االشتراكية.

ويهـــدف هذا اللقـــاء إلى تعزيز 
التعـــاون بين الدول اآلســـيوية 
لفـــرض الســـيطرة البحرية في 
المنطقـــة، والتي من شـــأنها أن 
تســـمح بحل القضايـــا البحرية 
البحـــري  األمـــن  فـــي مجـــاالت 
وحمايـــة البيئـــة البحرية ومنع 
األعمـــال غيـــر المشـــروعة فـــي 

البحر وبناء القدرات.

لقاء لتعزيز التعاون بين الدول 
اآلسيوية للسيطرة البحرية
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المنامة - نهرا

الوطنيـــة  الهيئـــة  قامـــت 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحية )نهـــرا( تنفيًذا لقرار 
بســـحب  المســـائلة  لجنـــة 
طبيـــة  مراكـــز   4 ترخيـــص 
لوجـــود   2021 العـــام  فـــي 
مخالفـــات جســـيمة رصدت 
وجـــود  منهـــا  المراكـــز  فـــي 
مرخصيـــن  غيـــر  مهنييـــن 
أو مزاولـــة ممارســـات غيـــر 
مرخص لهـــا أو وجود أدوية 
منتهيـــة  أو  مرخصـــة  غيـــر 
إلـــى  باإلضافـــة  الصالحيـــة 
وجـــود أجهـــزة طبيـــة غيـــر 

مرخصة من الهيئة.
وأكـــدت الرئيـــس التنفيـــذي 
الجالهمـــة  مريـــم  للهيئـــة 
أنـــه بنـــاء علـــى قـــرار لجنـــة 
التحقيـــق  وبعـــد  المســـاءلة 
مـــع المديريـــن المعنيين في 

تلـــك المراكـــز الطبية، قررت 
برئاســـة  المختصـــة  اللجنـــة 
القاضـــي غلـــق تلـــك المراكز 
الهيئـــة  ومنحـــت  الطبيـــة 
مهلـــة  المراكـــز  الوطنيـــة 
التـــي  الترخيـــص  لســـحب 
قـــرار  تنفيـــذ  تـــم  بانتهائهـــا 

لجنة المسائلة.
كما أكدت الجالهمة استمرار 
الحمـــالت التفتيشـــية علـــى 
الطبيـــة  المؤسســـات  كل 
المملكـــة  مناطـــق  بمختلـــف 
تنفيذا لقانون رقم 21 لسنة 
2015 المعنـــي بالمؤسســـات 
الصحيـــة والتأكـــد مـــن مدى 
التزام المؤسســـات الصحية 
الصحيـــة  باالشـــتراطات 
الـــالزم  الفنيـــة  والمعاييـــر 
توافرهـــا لســـالمة المرضـــى 

والعاملين بها.

“نهرا”: سحب ترخيص 4 مراكز طبية

“التعافي” تختتم مشروعها التأهيلي بمشاركة 25 متعافيا
أكد أمين سر جمعية التعافي من المخدرات عبدالكريم العمادي أثر مشروع تأهيل 
المتعافيــن عبــر الدورات والورش ذات الصلة بريادة األعمال على المتعافين فيها، 
مشــيًرا إلــى تفاعــل المشــاركين البــارز مــع الموضوعــات المختلفة التي تــم طرحها 
مــن قبــل عــدد مــن األكاديميين والمختصيــن والهادفة إلى كســب مهــارات حياتية 
جديــدة، ورســم خارطة طريــق لكيفية الدخول في عالم ريادة األعمال، ما ســاهم 

في إنجاح البرنامج وتحقيق الغاية السامية منه. 

جـــاء ذلك ضمن ورش تأهيل المتعافين 
التي انطلقت قبل أســـبوعين واختتمت 
 25 بمشـــاركة  الخميـــس  يـــوم  أعمالهـــا 
متعافًيا بمقر االتحاد العالمي لصاحبات 
األعمـــال والمهـــن البحرينيـــة فـــي مركز 
األندلـــس، وتأتـــي كجـــزء مـــن مشـــروع 
“االســـتثمار فـــي الشـــباب” الذي دشـــنته 
جمعيـــة التعافـــي مـــن المخـــدرات مطلع 
االتحـــاد  مـــع  بالتعـــاون  الجـــاري  العـــام 
والمهـــن  األعمـــال  لصاحبـــات  العالمـــي 

البحرينيـــة  والمؤسســـة  البحرينيـــة، 
للحـــوار، ومشـــروع ملهمـــون، وعدد من 

الجهات ذات العالقة.
تأهيـــل  ورش  أن  العمـــادي  وأوضـــح 
األعمـــال  بريـــادة  المتعلقـــة  المتعافيـــن 
وأساســـيات  مفاهيـــم  علـــى  والتعـــرف 
عـــدة  جوانـــب  شـــملت  العمـــل  ســـوق 
تتعلق بمهـــارات التواصل مـــع المجتمع، 
والتعـــرف علـــى حاجة الســـوق، وكيفية 
مؤسســـة  مـــن  الدعـــم  علـــى  الحصـــول 

“تمكين”، وغيرها.
وأردف “نحـــن ســـعداء جـــًدا بمخرجات 
هـــذه الـــورش، خصوصـــا بعدمـــا لمســـنا 
وأوليـــاء  المشـــاركين  علـــى  أثرهـــا 
أمورهـــم، وأود اإلشـــادة بجميع الجهات 
المشـــاركة ودورهـــم الفاعل فـــي إنجاح 

المشـــروع وترســـيخ أهدافه في نفوس 
المشـــاركين”، مثمنا الجهود الدؤوبة من 
قبـــل األكاديمييـــن والمدربيـــن فـــي هذا 
المشـــروع ومنهـــم عواطف شـــرف، علي 
شـــرفي، نبيلـــة القصير، حســـن الســـاري، 
زهيـــر الســـعيد، دينـــا الشـــمالن، جيهـــان 

صالح، محمد تيسير، وغيرهم.
بدورهـــم، عّبـــر المتعافـــون المشـــاركون 
بالبرنامج عن عظيم امتنانهم وتقديرهم 
للجمعية لما تقدمه لهم من برامج بّناءة 
تسهم في صقل شـــخصياتهم، مؤكدين 
الرعايـــة  كل  لهـــم  تقـــدم  الجمعيـــة  أن 

التـــي يحتاجونها ال ســـيما على الصعيد 
انعكـــس  مـــا  واالجتماعـــي،  النفســـي 
علـــى ســـلوكياتهم ورؤاهم المســـتقبلية، 
تلـــك  لبلـــورة  تحفيـــز  مصـــدر  وأصبـــح 
المهـــارات وترجمتهـــا علـــى أرض الواقع 
فـــي  التعافـــي  برامـــج  اســـتكمال  بعـــد 

الجمعية.
المتعافيـــن  أمـــور  أوليـــاء  أشـــاد  كمـــا 
المشـــاركين فـــي ورش وبرامـــج جمعية 
التعافـــي مـــن المخـــدرات بالمكتســـبات 
التي لمسوها في أبنائهم من تفاعل وأثر 
إيجابي، مبّينين أن االحتواء الذي يلقاه 
والتحفيـــز  بالدعـــم  والمؤطـــر  أبناؤهـــم 
واإلرشـــاد هـــو الســـبيل األمثـــل للعـــودة 
إلى الحياة الطبيعية، وســـلك المسارات 
الصحيحة في مناخ صحي نقي يتســـم 

بالعناية والتوجيه.

المنامة -  جمعية التعافي من المخدرات

متابعة مكثفة لصفوف طلبة الحضور الفعلي
تخطيـــط متقـــن يراعـــي الجوانـــب التربويـــة والتعليميـــة واالحترازيـــة

حققـــت مملكـــة البحريـــن عـــودة طالبيـــة 
الحكوميـــة،  للمـــدارس  ناجحـــة  فعليـــة 
بفضـــل  الجـــاري؛  ســـبتمبر   7 مـــن  بـــدًءا 
للجوانـــب  والمراعـــي  المتقـــن  التخطيـــط 
التربويـــة والتعليميـــة واالحترازيـــة، وفي 
ظـــل جهـــود مســـتمرة مـــن وزارة التربيـــة 
والتعليـــم؛ لضمـــان حصـــول الجميـــع على 
بيئـــة مدرســـية  فـــي  التعليميـــة  الخدمـــة 
محفزة وآمنة، مـــع االهتمام كذلك بجانب 
التعّلـــم عن بعد كخيار آخـــر للراغبين فيه، 
واإلشـــراف المســـتمر على ما يتـــم تقديمه 

عبر المنصات الرقمية المعتمدة.
وقالـــت مديـــرة مدرســـة خالـــد بـــن الوليد 
إن  المراغـــي  فاطمـــة  للبنيـــن  االبتدائيـــة 
العديـــد مـــن أوليـــاء األمـــور ثمنـــوا عالًيـــا 
الجهود المبذولة لتأمين العودة المدرسية 
الناجحة في العام الدراسي الجديد 2021 
-  2022، والتـــي تمثـــل تجربـــة بحرينيـــة 

يجب االحتذاء بها عالمًيا، لما تتضمنه من 
جهود اســـتثنائية؛ للحفاظ على استدامة 
الفعلـــي  بالحضـــور  التعليميـــة  الخدمـــات 
والتعّلم عن بعد؛ وذلك ما لمسوه شخصًيا 

عبر تواصلهم وحضورهم للمدرسة.
أســـوًة  المدرســـة  أن  المراغـــي  وأضافـــت 
قـــد  األخـــرى  الحكوميـــة  بالمـــدارس 
إجـــراءات  مبكـــر  وقـــت  فـــي  اســـتكملت 

تهيئـــة عـــودة الموظفيـــن والطلبـــة، والتي 
والنظافـــة،  الصيانـــة  أعمـــال  شـــملت 
والتأكـــد من ســـالمة مـــا يتعلـــق بالكهرباء 
وغيرهـــا،  الميـــاه  ودورات  والمكيفـــات 
وتوفيـــر اإلجراءات االحترازيـــة، بما فيها 
فحص درجة الحـــرارة والتعقيم والتباعد 
االجتماعـــي، وجهوزيـــة اســـتقبال الطلبـــة 
وفق نظام اإلشـــارة الضوئيـــة المعتمد من 

قبل الفريق الوطني الطبي.
ويتضمن برنامج عمل المدارس اجتماعات 
مســـتمرة للهيئـــات اإلداريـــة والتعليميـــة؛ 
لبحـــث كل جوانـــب العمـــل، إضافـــًة إلـــى 
والمرافـــق  للصفـــوف  المكثفـــة  المتابعـــة 
المدرسية لطلبة الحضور الفعلي، وتحديد 
مراكز مدرســـية لبث الفصول االفتراضية 
داخلًيـــا، وتنفيذ ورش تدريبيـــة للمعلمين 
حـــول تطبيق األدوات الرقمية، وتشـــكيل 
فرق متنوعة مثل: الخط الساخن ألولياء 
األمور، والدعم التقني لتســـهيل استخدام 
األكاديمـــي  والدعـــم  الرقميـــة،  األدوات 
لمتابعـــة بيانات الطلبـــة وحالتهم الصحية 
لتوفير الخدمة المناســـبة لهم، إضافًة إلى 
فرق للتدريب على المهارات التكنولوجية، 
وآخـــر لمتابعة التطـــور الشـــخصي للطلبة 
وحثهم على االنتظام الدراسي والمشاركة 

في األنشطة المدرسية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الحضور بابتدائية خالد بن الوليد

“عديم أهلية” يعلق مسافرين بعد إصداره تذاكر عودة وهمية
ــارًا ــن دي  10630 بمبلغ  وشــركــتــه  والـــده  تغريم  يحيى:  المحامي 

قضــت المحكمــة المدنيــة الكبــرى العاشــرة بإلــزام أب لمصــاب بمــرض ثنائــي 
القطب وشركته بأداء مبلغ 10630 ديناًرا، إثر قيام ابنه المحجور عليه بحجز 

تذاكر وهمية غير مصدرة للمسافرين مع إحدى حمالت السفر.

وعن تفاصيـــل القضية، قال المحامي 
علـــي يحيـــى إن المحجـــور عليـــه قام 
بإيهـــام صاحبـــة الحملـــة بأنـــه يقـــوم 
بحجز تذاكر الســـفر، مســـتغاًل الشركة 
التـــي يملكهـــا أبـــوه في االجتمـــاع مع 
زبائنـــه، وقـــام بالفعـــل بحجـــز تذاكـــر 
ســـفر الذهـــاب، إال أن صاحبـــة الحملة 
تفاجأت حين أرادت إعادة المسافرين 
للبحرين أن التذاكر المحجوزة للعودة 
وهميـــة، إذ لـــم يقـــم المحجـــور عليـــه 

بتصديرها من شركة الطيران.
ولفـــت إلـــى أن ذلـــك اضطـــر صاحبـــة 
الحملـــة لحجز تذاكر ســـفر من مكتب 
ســـفريات آخـــر بأســـعار مرتفعـــة، مـــا 
حملها الكثير من الخســـائر، فضاًل عن 
الفوضى التي حصلت لدى المسافرين 

ومحاولتها تداركها بأقل الخسائر.
وبيـــن يحيـــى أن المحجـــور عليـــه لم 
تظهر عليه عالمات المرض، وقد وقع 
إقـــرارا موثقا لصاحبة الحملة بســـداد 

كامـــل مبلـــغ الخســـائر التـــي تحملتها، 
إال أنهـــا تفاجـــأت فـــي وقـــت الحق أن 
المحكمة الشرعية قد حكمت بوضعه 

بالحجر إلصابته بمرض ثنائي القطب 
بما يفقده أهليـــة التعامل، وقد عينت 
أبـــاه وصًيـــا وقائًما عليه، مـــا اضطرها 
أبيـــه  مواجهـــة  فـــي  الدعـــوى  لرفـــع 
والشركة التي استغلها المحجور عليه 

وصدر أرصدة االستالم منها.

علي يحيى

المنامة- وزارة الداخلية

أكـــدت إدارة مكافحة الجرائم 
العامـــة  بـــاإلدارة  اإللكترونيـــة 
واألمـــن  الفســـاد  لمكافحـــة 
االقتصـــادي واإللكترونـــي أنـــه 
يتـــم  مـــا  متابعـــة  خـــالل  مـــن 
تداولـــه فـــي وســـائل التواصل 
رصـــد  تـــم  إذ  االجتماعـــي، 
بعـــض البيانـــات والتصريحات 
خـــارج  مـــن  بثهـــا  يتـــم  التـــي 
البـــالد، واالدعاء بأنهـــا صادرة 
عـــن شـــخصيات وجهـــات في 
البحريـــن؛ بهدف إثـــارة الفتنة 
وتهديـــد  الفوضـــى  ونشـــر 

النســـيج االجتماعـــي والســـلم 
األهلي.

ودعت إدارة مكافحة الجرائم 
مســـتخدمي  اإللكترونيـــة 
وســـائل التواصـــل االجتماعي 
اســـتقاء  ضـــرورة  إلـــى 
مصادرهـــا  مـــن  المعلومـــات 
الصحيحـــة، وعدم إعـــادة بث 
هـــذه الرســـائل التحريضية أو 
التعاطـــي معهـــا؛ باعتبـــار ذلك 
واجبا وطنيا ويجسد الشراكة 
المجتمعيـــة الفاعلـــة؛ من أجل 

أمن وسالمة الوطن.

رسائل تحريضية من الخارج 
تهدف إلثارة الفتنة

فريق “الذكاء االصطناعي”: توقعات ببدء تطبيق المشروع بداية 2022
يســـهم فـــي عـــاج اإلدمـــان.. واألول مـــن نوعـــه بالشـــرق األوســـط

صرح المديـــر العام لإلدارة العامـــة للمباحث واألدلة 
الجنائيـــة رئيس فريـــق برنامج الـــذكاء االصطناعي 
المعنـــي بزيادة حـــاالت التعافي من اإلدمـــان بوزارة 
الداخليـــة بـــأن مشـــروع الـــذكاء االصطناعـــي، الذي 
يعد األول من نوعه على مســـتوى الشـــرق األوسط، 
مـــن المتوقـــع تطبيقه بدايـــة العام المقبـــل، في إطار 
العمـــل علـــى تطبيـــق أفضـــل البرامج فـــي المجاالت 
األمنيـــة، تنفيًذا لتوجيهات وزيـــر الداخلية باالرتقاء 
بالخدمـــات التـــي تقدمهـــا الوزارة تماشـــًيا مـــع روية 

المملكة 2030.
وأوضح أن المشـــروع يسهم في تعزيز مكانة مملكة 
البحريـــن وجهودها الكبيرة فـــي مكافحة المخدرات 
على الصعيديـــن المحلي والدولـــي، وذلك من خالل 
التعـــاون مع األمم المتحدة ومنظمة الصليب األحمر 
بمـــا يســـهم بطريقة غير مباشـــرة في عـــالج اإلدمان 

والذي يصاحبه دائًما جرائم مرتبطة به كالسرقات.

وأضاف أن الفريـــق الُمكلف بمتابعة تنفيذ البرنامج، 
اتفـــق خـــالل اجتماعاتـــه فـــي ســـبتمبر 2021 علـــى 
الصـــورة النهائيـــة للبيانات الُمغذية للبرنامج حســـب 
احتياج كل جهة مشـــاركة في المشروع، ووضع آلية 
ربط بيانية بين وزارتي الداخلية والصحة، ومتابعة 

البيانات الموجودة بجمعية “تعافي”.
يذكـــر أن الفريـــق، يضـــم أعضـــاًء مـــن اإلدارة العامة 
للمباحث واألدلة الجنائية وإدارتي الشؤون الصحية 
واالجتماعيـــة والمـــوارد البشـــرية بـــوزارة الداخلية، 

وممثلين عن وزارة الصحة وجمعية “تعافي”.

المنامة - وزارة الداخلية

محرر الشؤون المحلية

استغل شركة 
والده وأوهم 
الزبائن بعمله 

في حجز التذاكر
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