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كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  توصية  على  بناًء 
الحمراء،  القائمة  على  المدرجة  الـــدول  قائمة  بتحديث  )كــوفــيــد-19(، 
أعلنت شؤون الطيران المدني أنه تقرر إدراج جمهورية نيجيريا االتحادية 
الــدول  إلــى  الــحــمــراء، إضــافــًة  الــمــدرجــة على القائمة  الـــدول  إلــى قائمة 

الموجودة على القائمة مسبقًا.
ونــوهــت شـــؤون الــطــيــران الــمــدنــي بــأنــه سيتم االســتــمــرار فــي تعليق 
الحمراء  القائمة  المدرجة على  الدول  القادمين من  المسافرين  دخول 
على جميع الرحالت الجوية، بمن فيهم القادمون من هذه الدول الذين 
سيدخلون مملكة البحرين بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون 
سيتم  أنه  كما  البحرين،  مملكة  في  السارية  اإلقامة  تأشيرات  وأصحاب 
اإلبقاء على جميع اإلجراءات األخرى التي تم إعالنها مسبقًا للقادمين 
المسموح لهم بدخول مملكة البحرين من الدول المدرجة على القائمة 
الحمراء، موضحًة أنه سيتم أيضًا اإلبقاء على جميع اإلجراءات األخرى 
التي تم إعالنها مسبقًا للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة 

الحمراء.
وأشارت إلى أنه يمكن االطالع على إجراءات الدخول لمملكة البحرين 
healthalert.gov. من خالل الموقع اإللكتروني التابع لوزارة الصحة

bh
وبحسب التحديث الجديد؛ فإن القائمة الحمراء أصبحت تضم كاًل 
بوتسوانا،  وجمهورية  ناميبيا،  وجمهورية  إفريقيا،  جنوب  »جمهورية  من 
وجمهورية  إسواتيني،  ومملكة  ليسوتو،  ومملكة  زيمبابوي،  وجمهورية 
مــــاالوي، وجــمــهــوريــة مــوزمــبــيــق، وجــمــهــوريــة أنــغــوال، وجــمــهــوريــة زامــبــيــا، 

وجمهورية نيجيريا االتحادية«.
يــذكــر أن تــحــديــث الــقــائــمــة الــحــمــراء بــإضــافــة الــــدول أو رفــعــهــا من 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  تقييم  بحسب  يتم  القائمة 
كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في 

الدول، وستتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري. 

على  الحديثة  الــتــدريــس  استراتيجيات  تركز 
توفير بيئة تعليمية تجعل الطالب محورًا للعملية 
في  إيــجــابــيــًا  يــكــون  أن  على  وتــســاعــده  التعليمية، 
وتقويمها  ومتابعتها  وتنظيمها  المعلومات  جمع 
أثناء تعلمه، كما أنها تمكنه من القيام باألنشطة 
التعليمية التي تقوده إلى بناء المفاهيم واستنتاج 
المعرفة وعمل تطبيقات حياتية واقعية. ومن أهم 
الدائري،  البيت  استراتيجية  االستراتيجيات  هذه 
الـــتـــي اقــتــرحــهــا الــبــروفــيــســور األمـــريـــكـــي جيمس 
 ،1994 عــام   )James Wandersee( ونــدرســي 
تدريس  فــي  وأنشطته  العلوم  موضوعات  لتمثيل 
مـــقـــررات الــتــربــيــة الــعــمــلــيــة فـــي جــامــعــة لــويــزيــانــا 

األمريكية.
يــمــكــن تــعــريــف اســتــراتــيــجــيــة الــبــيــت الــدائــري 
)Roundhouse Diagram Strategy( على 
أنها استراتيجية تعلم قائمة على تجزئة وتمثيل 
في  وتنظيمها  وتبسيطها  واألفــكــار  الــمــوضــوعــات 
الــدائــري  الشكل  مركز  يمثل  بحيث  ــري،  دائـ شكل 
في  تعلمه،  المراد  الرئيسي  المفهوم  أو  الموضوع 
األجزاء  الخارجية  السبعة  القطاعات  تمثل  حين 
يتم  والتي  الفرعية(،  )المفاهيم  للدرس  المكونة 
وربطها  ومتسلسل،  ومنظم  مبسط  بشكل  ملؤها 
ــا يــســهــل تــعــلــم الــمــوضــوع  بـــالـــرمـــوز واألشــــكــــال، مـ
من  االستراتيجية  هذه  وتعد  استرجاعه.  وسهولة 
يستطيع  الــتــي  البنائي  الــتــدريــس  استراتيجيات 
بعضها  مع  المعلومات  ربــط  خاللها  من  الطالب 
التوضيحات  وتقديم  العالقات،  وتحديد  البعض، 
حول أفكار الموضوع المراد تعلمه، فالطالب يركز 
بداية على الفكرة العامة، ثم يفصلها إلى أجزاء. 
وتفترض هذه االستراتيجية أن الطالب ال يكتسب 
المعرفة على نحو سلبي، بل يبني معرفته بنفسه 

باالعتماد على خبراته السابقة.
ويــــرى ونـــدرســـي أن تــصــمــيــم الــبــيــت الـــدائـــري 
الطالب  المتعددة لدى  الــذكــاءات  عــددًا من  ينمي 
التي  المناقشات  خــالل  مــن  الــلــغــوي  الــذكــاء  مثل 
العصف  خالل  من  المنطقي  والذكاء  بينهم،  تتم 
به  يقومون  الــذي   ،)Brainstorming( الذهني 
داخــل  الــســبــعــة  الــقــطــاعــات  فــي  األفـــكـــار  لتضمين 

المكاني،  البصري  الــذكــاء  إلــى  باإلضافة  الشكل، 
ألن الشكل يجعل المعلومات منظمة بشكل بصري 
يسهل تذكرها واستدعاءها، كما أن تصميم البيت 
قيام  االجتماعي من خالل  الذكاء  ينمي  الدائري 
مجموعات  هيئة  عــلــى  الــشــكــل  بتصميم  الــطــالب 

تعاونية.
ويشير الكثير من التربويين وذوي االختصاص 
تكمن  الــدائــري  البيت  استراتيجية  أهمية  أن  إلــى 
في تحسين العملية التعليمية وجعلها أكثر تأثيرًا 
مراحل  كل  في  الطالب  ومشاركة  ومرحًا،  وفعالية 
إلى  باإلضافة  المهنية،  للحياة  وإعـــداده  الـــدرس، 
استثارة اهتمامه وتنشيط دافعيته نحو التعلم من 
خالل العمل في مجموعات صغيرة، كما أنها تعمل 
المفاهيم الخاطئة لديه، وتساعده  على تصحيح 
الــذاكــرة  مــن  المعلومات  نقل  عملية  تسهيل  على 

القصيرة المدى إلى الذاكرة الطويلة المدى.
وتـــقـــوم اســتــراتــيــجــيــة الــبــيــت الــــدائــــري على 
الــطــالــب،  ينفذها  الــتــي  الــخــطــوات  مــن  مجموعة 
وهي: تحديد المفهوم الرئيسي )موضوع الدرس( 
ثــم تقسيم  الـــدائـــرة،  يــتــم كتابته فــي مــركــز  الـــذي 
الفرعية  )األفــكــار  أقسام  سبعة  إلــى  المفهوم  هــذا 
تحويل  يتم  خاللها  من  والتي  لــلــدرس(،  المكونة 
المفاهيم المعقدة إلى عدد معقول من المعلومات 
أو  بسيطة  رســم صــورة  يتم  ذلــك  وبعد  المبسطة. 
المفهوم  لتعزيز  فكرة  كل  )أيقونة( عن  رمز معبر 
في كل قسم، يليه تعبئة وملء شكل البيت الدائري 
باألفكار واأليقونات بدءًا بالقسم الذي يشير إلى 
باتجاه  االنتقال  ثم   ،)12( عشرة  الثانية  الساعة 

عقارب الساعة إلى بقية األقسام. 
ــه يــمــكــن الـــقـــيـــام بــهــذه  ــ والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنـ
االســتــراتــيــجــيــة إلــكــتــرونــيــًا بــاســتــخــدام الــبــرامــج 
الــمــخــتــلــفــة، مـــن أشــهــرهــا بــرنــامــج مــايــكــروســوفــت 
 MS( البوربوينت  وبــرنــامــج   )MS Word( وورد 
توظيف  يمكن  حــيــث  وغــيــرهــا،   )PowerPoint
الــــرســــومــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة واأللـــــــــــوان الــمــبــهــجــة 
ــوات واأليـــقـــونـــات، الــتــي تعمل عــلــى إضــافــة  ــ واألصـ

الحيوية للبيت الدائري. 

ا�ستراتيجية البيت الدائري واأهميتها في التعليم

تحدي��ث قائم��ة ال��دول الحم��راء باإ�ساف��ة نيجيري��ا

التربية  وزارة  بين  الــدائــم  التنسيق  إطــار  فــي 
ــاز الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيـــة، اجــتــمــعــت  ــهـ والــتــعــلــيــم وجـ
األستاذة لطيفة عيسى البونوظة الوكيل المساعد 
للتعليم بوزارة التربية والتعليم مع األستاذ محمد 
البشرية  الــمــوارد  تنمية  إدارة  مدير  الـــداود  صالح 
بــجــهــاز الــخــدمــة الــمــدنــيــة، وذلــــك لــبــحــث معايير 

المدرسي  الــزمــن  تحسين  عــالوة  صــرف  استئناف 
لــلــمــعــلــمــيــن واإلجــــــــــراءات اإلداريــــــــة والــتــنــظــيــمــيــة 

الواجب إتمامها لضمان منحها لمستحقيها.
وقد حضر االجتماع عدد من المسؤولين من 
التنسيق  استمرار  االتفاق على  تم  الجانبين، كما 

والتعاون في هذا الموضوع.

المدنية«  و»الخدمة  »التربية«  بين  تن�سيقي  اجتماع 

المدر�سي ال��زم��ن  تح�سين  ع���اوة  ���س��رف  ب�����س��اأن 

كتب أحمد عبداحلميد:
أكـــــــد الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد بــن 
مبارك بن دينه المبعوث الخاص 
لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي 
الــتــزام  للبيئة  األعــلــى  للمجلس 
إلــى  بــالــوصــول  الــبــحــريــن  مملكة 
رغم   2060 عــام  الصفري  الحياد 
الــتــحــديــات، مــشــيــًرا إلـــى اعــتــمــاد 
خطة  الـــوزراء  مجلس  واعتمدها 
لتخفيض االنبعاثات بنسبة %30 
عام 2035. من خالل مبادرات إزالة 
كفاءة  لتعزيز  ومــبــادرات  الكربون 
ــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة ومــضــاعــفــة  اســ
مــصــادر الــطــاقــة الــمــتــجــددة، إلــى 
جانب وضع حلول إلزالة الكربون 
من خالل زيادة أشجار نبات القرم 
عدد  ومضاعفة  أضــعــاف،  بــأربــعــة 
األشجار بشكل عام في البحرين، 
تقنيات  في  المباشر  واالستثمار 

احتجاز الكربون.
ــــالل مــشــاركــتــه  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
فــي الــمــائــدة الــمــســتــديــرة »الــتــزام 
ــافــــي  ــن بــــتــــحــــقــــيــــق صــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
صـــفـــري مـــن انــبــعــاثــات الــكــربــون 
إلــى  الــســبــيــل  مــا   ..2060 بــحــلــول 
برنامج  نظمها  الــتــي  تحقيقه؟« 
األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة اإلنـــمـــائـــي فــي 
مملكة البحرين على هامش زيارة 
اإلقليمي  الــســفــيــر  حـــداد  مــايــكــل 
العمل  أجــل  من  الحسنة  للنوايا 

المناخي.
لتشجيع  ــود  وجــ عـــن  وكــشــف 
ــي الــبــحــريــن من  ــام فـ ــعـ الــنــقــل الـ
غــرار مترو  خالل مشروعات على 
الـــبـــحـــريـــن لــخــفــض االنـــبـــعـــاثـــات 
الكربونية، مشيًرا إلى إجراء مسح 
جوي للمناطق التي تتطلب زيادة 
يسهم  بما  فيها  التشجير  نسبة 

في حماية البيئة البحرينية.
ــى أن  ــ ــ وتـــــطـــــرق بـــــن ديــــنــــه إلـ
ــر مــــــن الــــــــدول  ــبـ ــتـ ــعـ الـــمـــمـــلـــكـــة تـ
الرائدة التي حرصت على حماية 
الــبــيــئــة مــنــذ ســـنـــوات مـــن خــالل 
الكهربائية  الطاقة  توليد  تعميم 
بـــمـــحـــطـــات تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــغـــاز 
الطبيعي في الوقت الذي مازالت 

تعتمد  الكبرى  الــدول  بعض  فيه 
على الفحم في هذه المحطات.

ــه أكـــــــد الـــرئـــيـــس  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
ــوم  ــيـ ــنـ ــمـ ــة ألـ ــركــ ــشــ ــيــــذي لــ ــنــــفــ ــتــ الــ
أن  البقالي  علي  »ألــبــا«  البحرين 
الــشــركــة الـــتـــي تــعــد أكـــبـــر مصهر 
باستثناء  الــعــالــم  فــي  لأللمنيوم 
تــكــون  تـــحـــرص عــلــى أن  الــصــيــن 
تحقيق  في  الحكومة  مع  شريكا 
ــلـــوصـــول إلـــى  خـــطـــة الـــبـــحـــريـــن لـ
الحياد الصفري عام 2060. وكشف 
عن خطة للشركة ستكون جاهزة 
العديد  في فبراير 2022. وتشمل 
ومتوسطة  قصيرة  المبادرات  من 
الهدف  لتحقيق  األجـــل  وطويلة 
االنبعاثات  خفض  فــي  المنشود 
يــتــم عرضها  أن  بــعــد  الــكــربــونــيــة، 
والــمــوافــقــة  اإلدارة  مجلس  عــلــى 

عليها.
ــريـــح خـــاص  وقـــــــال فــــي تـــصـ
لـــ»أخــبــار الــخــلــيــج« عــلــى هامش 
مــشــاركــتــه فـــي نـــــدوة الــبــرنــامــج 
ــتـــحـــدة  ــمـ ــم الـ ــ ــألمـ ــ اإلنـــــمـــــائـــــي لـ
لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى خــطــة 
الحياد  إلــى  للوصول  البحرين 
إن   .2060 عـــــام  فــــي  الـــصـــفـــري 
الشركة فتحت مصنعا لمعالجة 
خاليا بطانة الصهر بكلفة تصل 
للمساهمة  دوالر  مليون   40 إلى 
المملكة،  في  البيئة  حماية  في 

ــوم عـــلـــى مــعــالــجــة الـــمـــواد  ــقــ ويــ
تزويد  مناقصة  وطـــرح  الــضــارة، 
الشمسية  الطاقة  ألواح  وتركيب 
 5 بأكثر  كهربائية  طاقة  إلنــتــاج 
ميجاوات ضمن مبادرات الشركة 
لتنويع مصادر الطاقة واستخدام 
الطاقة النظيفة، وإنشاء مزرعة 
التكليس  مصنع  فــي  لألسماك 
التابع للشركة  البحري  والمرفأ 
وكذلك عمليات  بمنطقة سترة، 
ــادة الــتــدويــر مــن خــالل إعــادة  إعـ
»السكراب«،  ألومنيوم  استخدام 
المشاريع  إلى عديد من  إضافة 
األخرى التي يجري دراستها مع 

الخبراء المعنيين.
الــبــقــالــي أن »ألــبــا«  ــاف  ــ وأضـ
مــــــن الـــــشـــــركـــــات الـــقـــلـــيـــلـــة فــي 
تقاريرها  تنشر  الــتــي  البحرين 
ــتـــدامـــة مــنــذ ســنــوات  حــــول االسـ
بشكل طوعي حتى ما قبل إقرار 
وهو  بــذلــك،  الملزمة  الــقــوانــيــن 
مـــا يــعــكــس الـــرؤيـــة االســتــبــاقــيــة 
البيئية  الحياة  للمحافظة على 

في المملكة.
ــــدي »ضـــريـــبـــة  ــحـ ــ وبـــــشـــــأن تـ
ــيــــس  ــرئــ الــــــــكــــــــربــــــــون«، أشـــــــــــار الــ
ــيـــذي لـــشـــركـــة ألـــمـــنـــيـــوم  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
هـــذه  أن  إلــــــى  ألــــبــــا  الـــبـــحـــريـــن 

الــضــريــبــة ســــوف تــمــثــل تــحــديــا 
ــة األلـــومـــنـــيـــوم  ــاعـ ــنـ كـــبـــيـــرا لـــصـ
موضًحا  الــصــنــاعــات،  ومختلف 
أن االتــحــاد األوروبــــي والــواليــات 
المتحدة األمريكية يسعون إلى 
فرض ضريبة الكربون على دول 
الشرق األوســط، وقــد تصل إلى 
100 دوالر للطن الواحد، وهو ما 
يؤثر على حصتنا  يمثل تحديا 

في السوق العالمي.
وأضاف أن هناك مفاوضات 
جارية مع هذه الدول لوضع حد 
وخفض  الكربونية  لالنبعاثات 

ضريبة الكربون. 

د. بن دينه: ت�شجيع النقل العام لخف�ض االنبعاثات الكربونية

الرئي�ض التنفيذي ل�»األبا«: مفاو�سات مع التحاد الأوروبي واأمريكا لخف�ض �سريبة الكربون

} المشاركون في ندوة »التزام البحرين بتحقيق صاف صفري من انبعاثات الكربون بحلول 2060.. ما السبيل إلى تحقيقه؟«.

ــور ولــــيــــد بــن  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ تــــــــرأس الـ
خليفة المانع وكيل وزارة الصحة 
ــال االجـــتـــمـــاع الـــتـــاســـع عشر  ــمـ أعـ
بــــدول  ــة  الـــصـــحـ وزارات  لــــوكــــالء 
وكــالء  بــحــضــور  الــتــعــاون،  مجلس 
مــجــلــس  بــــــدول  الـــصـــحـــة  وزارات 
التعاون وذلك عبر تقنية االتصال 

المرئي عن ُبعد.
التاسع  االجتماع  بداية  وفي 
الــصــحــة  وزارة  وكـــيـــل  رحــــب  عــشــر 
الــبــحــريــنــي بــكــل الــمــشــاركــيــن في 
أعمال االجتماع، متمنيا للجميع 
تحقيق  في  والنجاح  التوفيق  كل 
ــنــــشــــودة عــلــى  ــمــ ــل األهـــــــــــداف الــ ــ كـ
صــعــيــد إنــــجــــاز مــجــمــل الــخــطــط 

واالستراتيجيات الصحية.
ــدول أعـــمـــال  ــ ــ وقـــــد تــــطــــرق جـ
الوضع  استعراض  إلــى  االجتماع 
المعلومات  أهـــم  وتــبــادل  الــوبــائــي 
بـــيـــن الــــــــدول األعـــــضـــــاء، كـــمـــا تــم 

منظمة  تقرير  ــة  دراسـ اســتــعــراض 
في  التحور  عن  العالمية  الصحة 

جنوب إفريقيا.

وزارات  وكــالء  وخــالل اجتماع 
الــصــحــة تـــم الــعــمــل عــلــى تــبــادل 
ــــك بحسب  الــمــعــلــومــات وذلـ ــرز  ــ أبـ
التسلسل الجيني إلى جانب بحث 
االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات  مجموعة 
ــــي دول  فـ ــذة  ــخـ ــتـ ــمـ الـ ــة  ــيــ ــائــ ــوقــ والــ

المجلس.
كما اختتم االجتماع بمتابعة 
ــا  ــ ــورونــ ــ ــروس كــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــدات فـ ــــجـ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
ــد-19(، فــقــد نــاقــش وكـــالء  ــيـ ــوفـ )كـ
الــصــحــة خـــالل أعــمــال االجــتــمــاع 
بالتطعيمات  الــتــغــطــيــة  مـــوضـــوع 
واإلجــــــــــــراءات الـــمـــتـــخـــذة فــــي كــل 
مناعة  خــلــق  فــي  ذلـــك  ودور  دولــــة 
الفيروس  مجتمعية ضد مخاطر 
ومضاعفاته، إلى جانب بحث سبل 
والنتائج  التجارب  من  االستفادة 
الــتــي تــحــقــقــت فـــي هــــذا الــجــانــب 

على صعيد دول المجلس.

وك���ي���ل ال�����س��ح��ة ي���ت���راأ����ض اج��ت��م��اع 

وك������اء ال�����س��ح��ة ب������دول ال���ت���ع���اون

} د. وليد المانع لدى مشاركته في اجتماع وكالء وزارات الصحة.

} جانب من االجتماع.

للبيان  دعمها  والوطنية  الشعبية  الفعاليات  من  عدد  أكــدت 
والذي تضمن  للشؤون اإلسالمية  األعلى  المجلس  الذي أصدره 
األزهر  مركز  عن  الصادرة  الشرعية  الفتوى  نته  تضمَّ لما  تأييده 
قوى  تقودها  التي  الممنهجة  الحمالت  بشأن  للفتوى  العالمي 
ومنظماٌت عالميٌة بما تملكه من وسائل إعالم، وأهمية التصدي 
لــمــا تــطــرحــه بــعــض وســائــل اإلعــــالم الــعــالــمــيــة مــن أفــكــار تتعلق 
الشيخ  »فضيلة  الدين  رجــال  من  كل  وأوضــح  الجنسي.  بالشذوذ 
الــقــس هــانــي عـــزيـــز، راعــــي الكنيسة  الـــدكـــتـــور هــشــام الــرمــيــثــي، 
فضيلة  الــبــيــضــاء،  الــبــيــارق  جمعية  ورئــيــس  الــوطــنــيــة  االنجيلية 
آل  عبداللطيف  الدكتور  الشيخ  فضيلة  الحادي،  إبراهيم  الشيخ 
خالل  من  المحرمات  ترويج  أمــام  الوقوف  أهمية  على  محمود«، 
الــمــحــرمــات، حتى  بــهــذه  الــنــاشــئ  الجيل  وتــوعــيــة  الجمهور  وعــي 
يكون لديهم رأي واضح حول ما يطرح في جميع الوسائل، وأبدى 
وأفــالم  األلــعــاب  مــع  يتعامل  الــذي  الصغير  الجيل  على  خشيته 
الفيديو من دون ان يشعر بخطورة مضامينها المخالفة لعاداتنا 
وديننا، وأكد حاجتنا الى  وقفة في كل بلد مسلم وجميع البلدان 
أن  وأضافوا  عليها.  المتفق  الشريعة  بأحكام  للتوعية  المتدينة 
الفطرة اإلنسانية السليمة تتوافق بالكلية مع التعاليم السماوية 
المقدسة، التي أنزلها اهلل في جميع األديان، وأن أي مخالفة لهذه 
الفطرة أو تحويرها يوجب غضبًا من اهلل، لذلك علينا جميعًا أن 
على  يتجاوز  أن  شأنه  من  ما  كل  ونحارب  الفطرة  بهذه  نتمسك 
زايــد،  »عــلــي  الــنــواب  مــن  كــل  وأكـــد  المقدسة.  السماوية  التعاليم 
خالد صالح بوعنق، عمار أحمد البناي، حمد الكوهجي، الدكتور 
عبداهلل الذوادي، إبراهيم النفيعي« ان الدول العربية عليها عاتق 

اختراق  السماح ألي  وعدم  العربية  المجتمعات  كبير في حماية 
يتسبب في نشر الشذوذ الجنسي بخالف القيم والدين اإلسالمي 
والعادات والتقاليد، مشددًا على ان المكتسبات االقتصادية يجب 
السماوية  ــان  األديــ جميع  ان  كما  الــديــن،  حــســاب  على  تــكــون  أال 
ترفض الشذوذ إال ان هناك قوى عالمية تستغل كل منصة عالمية 
والموضة والفن ومن خالل الشعارات التي ترمز إلى هذه الحملة 

العالمية التي زادت حدتها.
»الدكتورة جهاد  كما استنكر كل من أعضاء مجلس الشورى 
الـــعـــرادي«، ما  البنمحمد، علي عــبــداهلل  بــســام  الــدكــتــور  الــفــاضــل، 
للشذوذ  الترويج  لحمالت  تصاعد  مــن  الماضية  الفترة  تشهده 
تلفزيونية  برامج  من  والدعائية  اإلعالمية  المواد  عبر  الجنسي 
تحرض  الكترونية  منصات  خــالل  من  سينمائية  وأفــالم  وغنائية 
المحاوالت  بينها  الراسخة ومن  الدينية  القيم  الجنوح عن  على 
لتقنين هذا الشذوذ، وهو ما تحرمه الشريعة اإلسالمية وتبغضه 
الــفــطــرة اإلنــســانــيــة وتــنــبــذه األديـــــان جــمــيــعــا، مــؤكــديــن أن بــيــان 
مركز  فــتــوى  تضمنته  ومــا  اإلســالمــيــة  للشؤون  األعــلــى  المجلس 
أهل  يعتنقه  الــذي  الموقف  مع  تنسجم  للفتوى  العالمي  األزهــر 
لقرع  المناسب  توقيتها  في  جــاءت  الفتوى  أن  معتبرة  البحرين، 
جرس التنبيه للدول والمجتمعات من مخاطر الحط من كرامة 
اإلنسان عبر ترويج وتسويق المواد اإلعالمية الهابطة واشاعتها 
القيم  تعلي  ال  عبثية  عناوين  تحت  والناشئة  الشباب  وســط  في 

اإلنسانية األصيلة.
في  المتخصصة  االجتماعية  »الباحثة  من  كل  أكد  بدورهم 
رئــيــســة نقابة  عــلــم االجــتــمــاع هـــدى آل مــحــمــود، صفية شــمــســان 

جمعية  رئيس  العربي  عيسى  المستشار  البحرينية،  التربويين 
»معا« لحقوق اإلنسان«، أن ما يتم الترويج له والعمل على نشره 
االلكترونية  التواصل  وشبكات  اإلعالمية  المنصات  عبر مختلف 
هو أمر ال يعبر عن الفطرة السوية وال ينسجم مع القيم والمبادئ 
السائدة  والـــعـــادات  الــقــوانــيــن  مــع  ويتنافى  واإلســالمــيــة،  العربية 
وينبغي  أيــضــًا،  والــدولــيــة  بــل  واإلســالمــيــة  العربية  بالمجتمعات 
في  الرئيسية  الحاضنة  هي  التي  األســرة  السيما  الجميع،  على 
التربية، نبذ كل صور وأشكال الترويج أو التشجيع على مثل هذه 
والحضارية.  اإلنسانية  للمجتمعات  والمؤذية  الشاذة  الممارسات 
ومنع  الجنسي  الشذوذ  الوقوف ضد موضوع  أهمية  إلى  وأشــاروا 
الترويج له، واالستفادة من الفضاء اإلعالمي المفتوح ومنصات 
يتوافق مع  ومــدروس  توعوي  االجتماعي إليجاد خطاب  اإلعــالم 
لهذه  التصدي  أجل  من  واإلنسانية،  والمنطق  والعادات  األخالق 

السموم االجتماعية.
كما أيدت كل من جمعية األصالة اإلسالمية وإدارتي األوقاف 
اإلسالمية،  للشؤون  األعلى  المجلس  بيان  والجعفرية،  السنية 
التاريخ كانت حازمة وحاسمة  البحرين وعبر  اّن مملكة  مؤكدين 
البلد  هذا  ان  مضيفين  الراسخة،  الدينية  القيم  عن  الدفاع  في 
المعطاء سيبقى متمسكًا بدينه وقيمه ولن يحيد عنها، مطالبين 
بضرورة التصدي بحزم ألي انحراف، والضرب بيد القانون على 
ومراقبة  عنه،  والمدافعين  وفاعليه  الشواذ  ومروجي  المنحرفين 
األلعاب اإللكترونية واألفالم والمسلسالت وأفالم الكارتون وغيرها 
من مواد إعالمية وتعليمية تسللت إليها هذه الفاحشة من أجل 

ضرب القيم واألخالق وتدمير الفطر اإلنسانية السليمة.

ف��ع��ال��ي��ات وط��ن��ي��ة ت���وؤك���د دع��م��ه��ا ل��ب��ي��ان »الأع���ل���ى ل��ل�����س��وؤون الإ���س��ام��ي��ة«

لها ال��ت��روي��ج  اأو  ال��ج��ن�����س��ي  ال�����س��ذوذ  لأف���ك���ار  ب��ق��وة  ب��ال��ت�����س��دي  وت��ط��ال��ب 

ــزة الـــطـــبـــيـــة أحـــد  ــ ــهـ ــ ُيـــمـــّثـــل تــخــصــص صـــيـــانـــة األجـ
الــتــربــيــة  وزارة  أدرجـــتـــهـــا  الـــتـــي  الــحــديــثــة  الــتــخــصــصــات 
بالمرحلة  والمهني  الفني  التعليم  نظام  فــي  والتعليم 
بصورة خاصة،  الطالبات  منه  استفادت  والــذي  الثانوية، 
التعليم  الــنــوع مــن  إلــى توفير هــذا  ــوزارة  الــ تــوجــه  ضمن 

للجنسين، تماشًيا مع االهتمام العالمي الواسع.
وفي نموذج مميز، التحقت 7 دفعات بهذا التخصص 
فيها  تطبيقه  منذ  للبنات،  الثانوية  االستقالل  بمدرسة 
حتى  دفــعــات   4 وتخرجت   .2016/2015 الــدراســي  بالعام 
اآلن، بواقع 36 خريجة، وأكثر من 10 منهن كن في صفوف 
ــل، وحــصــلــن عــلــى بــعــثــات ومــنــح لــدراســة تخصص  ــ األوائـ

هندسة األجهزة الطبية في جامعة عجمان وتخصصات 
الهندسة المختلفة في جامعة البحرين وغيرها. 

واحـــتـــلـــت خـــريـــجـــات الــتــخــصــص بــالــمــدرســة مــراكــز 
منها:  والمهني  الفني  التعليم  شرف  لوحة  في  متقدمة 
الدراسي  للعام  العاشر  والمركز  األولــى  الثالثة  المراكز 
للعام  والــســادس  والــثــانــي  األول  والــمــركــز  2018/2017م، 
للعام  والتاسع  السادس  والمركز  2019/2018م،  الدراسي 
الــطــالــبــات  أغــلــبــيــة  وحـــصـــدت  2020/2019م.  الــــدراســــي 
ــادات كــبــيــرة، خـــالل خوضهن  الــعــالمــات الــكــامــلــة، مــع إشــ
ــة فــــي أقــــســــام األجـــــهـــــزة الــطــبــيــة  ــيـ ــدانـ ــيـ ــمـ ــتـــدريـــب الـ ــلـ لـ
بمستشفيات الملك حمد الجامعي، ومجمع السلمانية 

الــطــبــي، واإلرســالــيــة األمــريــكــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى شــركــات 
متخصصة في األجهزة الطبية.

وُيــكــســب الــتــخــصــص الــطــلــبــة الـــمـــهـــارات والـــقـــدرات 
المطلوبة في سوق العمل، كالتواصل باللغة اإلنجليزية، 
واإلدارة  التكنولوجيا،  واستخدام  والتنظيم،  والتخطيط 
والتمديدات  الــدوائــر  على  مــقــرراتــه  تركز  فيما  الــذاتــيــة، 
األبعاد،  ثالثي  والصناعي  التقني  والرسم  اإللكترونية، 
ــزة الــخــاصــة  ــهــ ودراســـــــة وتــصــنــيــف وصـــيـــانـــة بــعــض األجــ
بتخطيط القلب، وقياس ضغط الدم، والرسم الكهربائي 
للدماغ، والصدمات الكهربائية، وقياس نسبة األكسجين 

في الدم، وغيرها.
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بناًء على تو�صية الفريق الوطني 

كورونا  لفريو�س  للت�صدي  الطبي 

الدول  قائمة  بتحديث  »كوفيد-19«، 

اأعلنت  احلمراء،  القائمة  على  املدرجة 

�صوؤون الطريان املدين اأنه تقرر اإدراج 

اإىل  االحتادية  نيجرييا  جمهورية 

القائمة  على  املدرجة  الدول  قائمة 

املوجودة  الدول  اإىل  اإ�صافًة  احلمراء، 

على القائمة م�صبًقا.

الطريان  �صوؤون  واأو�صحت 

اال�صتمرار يف تعليق  اأنه �صيتم  املدين 

الدول  من  القادمني  امل�صافرين  دخول 

على  احلمراء  القائمة  على  املدرجة 

فيهم  مبا  اجلوية،  الرحالت  جميع 

الذين  الدول  هذه  من  القادمون 

ب�صكل  البحرين  مملكة  �صيدخلون 

املواطنون  ذلك  من  وي�صتثنى  موؤقت، 

ال�صارية  االإقامة  تاأ�صريات  واأ�صحاب 

�صيتم  اأنه  كما  البحرين،  مملكة  يف 

االإبقاء على جميع االإجراءات االأخرى 

التي مت االإعالن عنها م�صبًقا للقادمني 

البحرين  لهم بدخول مملكة  امل�صموح 

القائمة  على  املدرجة  الدول  من 

ا  اأي�صً �صيتم  اأنه  مو�صحًة  احلمراء، 

االإبقاء على جميع االإجراءات االأخرى 

التي مت االإعالن عنها م�صبًقا للقادمني 

القائمة  على  املدرجة  غري  الدول  من 

احلمراء.

االطالع  ميكن  اأنه  اإىل  واأ�صارت 

على اإجراءات الدخول ململكة البحرين 

التابع  االإلكرتوين  املوقع  خالل  من 

healthalert.gov. ال�صحة  لوزارة 

اجلديد؛  التحديث  وح�صب   .bh
ت�صم  اأ�صبحت  احلمراء  القائمة  فاإن 

اأفريقيا،  جنوب  جمهورية  من  كالً 

وجمهورية  ناميبيا،  وجمهورية 

زميبابوي،  وجمهورية  بوت�صوانا، 

اإ�صواتيني،  ومملكة  لي�صوتو،  ومملكة 

وجمهورية  ماالوي،  وجمهورية 

اأنغوال،  وجمهورية  موزمبيق، 

وجمهورية  زامبيا،  وجمهورية 

نيجرييا االحتادية.

احلمراء  القائمة  اأن حتديث  يذكر 

القائمة  من  رفعها  اأو  الدول  باإ�صافة 

الوطني  الفريق  تقييم  بح�صب  يتم 

الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا وفق 

املعايري اخلا�صة بذلك من حيث مدى 

و�صتتم  الدول،  يف  الفريو�س  انت�صار 

مراجعة هذه القائمة وحتديثها ب�صكل 

دوري.
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هّناأ الإمارات على جناحها يف ا�ضت�ضافة وتنظيم احلدث العاملي.. وزير الداخلية:

»اإك�ضبو دبي« يختزل ثقافة وح�ضارة 192 دولة على اأر�ض الإمارات
الفريق  �صمو  اأخيه  من  دعوة  على  بناًء 

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ 

جمل�س الوزراء ووزير الداخلية بدولة االإمارات 

العربية املتحدة ال�صقيقة، قام الفريق اأول ال�صيخ 

را�صد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، اأم�س، 

يف  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  اإىل  بزيارة 

التاريخية  والروابط  االأخوية  العالقات  اإطار 

الوثيقة التي جتمع البلدين ال�صقيقني.

الداخلية  وزير  اأعرب  الزيارة،  م�صتهل  ويف 

التهاين والتربيكات لدولة االمارات  عن خال�س 

وحكومًة  رئي�ًصا  ال�صقيقة،  املتحدة  العربية 

اخلم�صني  بالعيد  االحتفال  مبنا�صبة  و�صعًبا، 

واالإجنازات  التقدم  م�صرية  مثمًنا  لالحتاد، 

االإمارات  دولة  تبوء  يف  اأ�صهمت  التي  العمالقة 

مكانة متقدمة يف العديد من املجاالت.

واأعرب الوزير عن بالغ االعتزاز بالعالقات 

البلدين  قيادتي  تربط  التي  الرا�صخة  االأخوية 

دعائمها  اأر�صى  والتي  ال�صقيقني،  و�صعبيهما 

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  الوثيقة  واأركانها 

اآل خليفة عاهل مملكة البحرين  حمد بن عي�صى 

املفدى، حفظه اهلل ورعاه، واأخيه �صاحب ال�صمو 

دولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�صيخ 

دعم  مثمًنا  ال�صقيقة،  املتحدة  العربية  االإمارات 

ومتابعة �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

واأخيه �صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 

ال�صقيقة،  املتحدة  العربية  االإمارات  بدولة 

وحر�س �صموهما على تعزيز العالقات الثنائية 

ملا فيه �صالح البلدين وال�صعبني.

الداخلية  وزير  اأ�صاد  الزيارة،  وخالل 

بني  امل�صتوى  رفيع  االأمني  والتن�صيق  بالتعاون 

تبادل  تعزيز  على  امل�صرتك  واحلر�س  البلدين، 

يف  ي�صهم  مبا  الناجحة،  والتجارب  اخلربات 

جهودهما  وتعزيز  ال�صقيقني  البلدين  اأمن  حفظ 

امل�صرتكة يف تر�صيخ اال�صتقرار االقليمي وحماية 

االأمن وال�صلم الدوليني. فيما اأعرب �صمو الفريق 

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ 

جمل�س الوزراء ووزير الداخلية بدولة االإمارات 

العربية املتحدة ال�صقيقة عن تقديره لهذه الزيارة 

االأخوية، متمنًيا ململكة البحرين مزيًدا من التقدم 

واالزدهار ودوام االأمن واال�صتقرار.

االإمارات  دولة  الداخلية  وزير  هّناأ  وقد 

يف  جناحها  على  ال�صقيقة  املتحدة  العربية 

ا�صت�صافة وتنظيم معر�س اإك�صبو 2020 بدبي، 

والذي يختزل ثقافة وح�صارة 192 دولة على 

اأر�س دولة االإمارات العربية املتحدة ال�صقيقة، ما 

يتيح االطالع على ثقافات متعددة وتنوع وا�صع 

عرب اأكرب جتمع ثقايف، يعك�س �صراكة ح�صارية 

اإن�صانية من اأجل م�صتقبل اأف�صل للب�صرية، ويعقد 

حتت �صعار »توا�صل العقول و�صنع امل�صتقبل«.

وقد قام الفريق اأول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل 

اآل خليفة وزير الداخلية بزيارة جناح البحرين 

مت  والذي  بدبي،   2020 اك�صبو  معر�س  يف 

ي�صّم  مبتكر،  معماري  هند�صي  ب�صكل  ت�صميمه 

نقاط  يف  ببع�س  بع�صها  يلتقي  عموًدا   126

الفر�س«،  تن�صج  »الكثافة  �صعار  ويحمل  عّدة، 

وت�صميمه  اجلناح  تفا�صيل  على  اطلع  حيث 

العمراين وما يقّدمه من فر�س واعدة ومقومات 

الوطني  العمل  هذا  مثمنا  عريقة،  ح�صارية 

هذا  يف  املتميز  البحريني  واحل�صور  امل�صرف 

املحفل الدويل الكبري. 

كما زار الوزير جناح دولة االإمارات واطلع 

التي  املبتكرة  املبادرات وامل�صاريع  على عدد من 

مركز  م�صروع  ومنها  الداخلية،  وزارة  تقّدمها 

للمكافاآت  الوطني  والربنامج  الذكي،  ال�صرطة 

م�صيًدا  املتميزة،  الربامج  من  وغريها  ال�صلوكية 

مبا يتميز به اجلناح من روح ابداعية يف ال�صكل 

وامل�صمون.

العربية  اململكة  جناح  بزيارة  قام  بعدها، 

اك�صبو 2020  ال�صقيقة، يف معر�س  ال�صعودية 

حيث  من  الثانية  املرتبة  يحتل  والذي  بدبي، 

احلجم بعد جناح دولة االإمارات العربية املتحدة. 

يقوم  الذي  واملتميز  االإبداعي  بالفكر  اأ�صاد  حيث 

وا�صعة  خربة  من  يج�صده  وما  اجلناح  عليها 

يف اإقامة املعار�س وتقدمي االإجنازات للعامل يف 

العربية  اململكة  ت�صهده  الذي  الهائل  التطور  ظل 

املجاالت،  من  العديد  يف  ال�صقيقة  ال�صعودية 

مثمًنا معاليه العالقات التاريخية واالأخوية التي 

على  معاليه  واطلع  ال�صقيقني.  البلدين  جتمع 

حمتويات اجلناح ال�صعودي والذي مت ت�صميمه 

على �صكل نافذة عمالقة، ليقدم للم�صاهدين ملحة 

عن م�صتقبل اململكة العربية ال�صعودية. ويرتجم 

ما و�صلت له اململكة من منو وازدهار من خالل 

برامج مميزة تغطي جميع املجاالت االقت�صادية 

من  الزائرين  ميكن  اإذ  والثقافية،  والتنموية 

معرفة الفر�س اال�صتثمارية يف اململكة من خالل 

رئي�صة  ركائز  اأربع  على  موزعة  متنوعة  برامج 

والفر�س  والرتاث  والنا�س  الطبيعة  ت�صمل 

اال�صتثمارية. ويحمل اجلناح ثالثة اأرقام قيا�صية 

يف مو�صوعة جيني�س وهي اأكرب اأر�صية �صوئية 

واأكرب  تفاعلية،  مائية  �صتارة  واأطول  تفاعلية، 

مراآة ب�صا�صة رقمية تفاعلية.

وقام الوزير بزيارة غرفة العمليات والتحكم 

احلدث  لهذا  الت�صغيل  عمليات  مركز  تعد  التي 

الدويل الرفيع، وتت�صمن ح�صد اأف�صل التجهيزات 

تكامل  ل�صمان  كفاءة  واأكرثها  والتقنية  الفنية 

خمتلف  يف  املقدمة  النوعية  اخلدمات  منظومة 

اأنحاء املعر�س. وت�صم من�صات ملختلف الهيئات 

عن  امل�صوؤولة  واخلا�صة  احلكومية  واملوؤ�ص�صات 

ت�صغيل احلدث ال�صخم واإدارة اجلماهري وتوفري 

و�صالمتهم.  لراحتهم  الالزمة  ال�صمانات  كافة 

اآليات  متيز  التي  الواحد  الفريق  بروح  واأ�صاد 

التعاون والتن�صيق بني االأجهزة املمثلة بالغرفة، 

املعايري  واأرقى  الكفاءة  م�صتويات  اأعلى  وفق 

فنية  كوادر  قبل  من  العاملية  واملمار�صات 

االأمنية  القدرات  على  اطلع  كما  متخ�ص�صة. 

احلدث  تاأمني  يف  دبي  ل�صرطة  العامة  للقيادة 

العاملي با�صتخدام اأحدث التقنيات الذكية واأنظمة 

اأعلى م�صتويات  اال�صطناعي، مبا ي�صمن  الذكاء 

املعنية.  االأجهزة  خمتلف  مع  والتن�صيق  االأمن 

وجهود  دور  على  االطالع  الزيارة  ت�صمنت  كما 

توفري  بهدف  االإ�صعاف،  خلدمات  دبي  موؤ�ص�صة 

احلدث  لزوار  وال�صالمة  الراحة  عوامل  كافة 

املركبات  من  متنوع  ا�صطول  خالل  من  العاملي 

املجهزة، فيما ا�صتعر�صت االإدارة العامة للدفاع 

اال�صتباقية  اخلطط  مالمح  اأهم  دبي،  يف  املدين 

والتدابري الوقائية للحماية املدنية.

الوزير  ثّمن  باملعر�س،  جولته  ختام  ويف 

القدرات التنظيمية الهائلة التي تتمتع بها دولة 

االإمارات العربية املتحدة ال�صقيقة، والتي جتلّت 

الكبري،  الدويل  احلدث  هذا  تنظيم  يف  بو�صوح 

االإمارات  لدولة  متنياته  خال�س  عن  معرًبا 

بالتوفيق  ال�صقيق  و�صعبها  املتحدة  العربية 

وموا�صلة التقدم واالزدهار.

تعليق دخول امل�ضافرين القادمني منها على جميع الرحالت

»الطريان املدين«: 11 دولة على قائمة الدول احلمراء

الدكتور املانع يرتاأ�ض اجتماع وكالء

 وزارات ال�ضحة بدول جمل�ض التعاون

وليد  الدكتور  تراأ�س 

وزارة  وكيل  املانع  خليفة 

االت�صال  تقنية  عرب  ال�صحة، 

اأعمال  ُبعد،  عن  املرئي 

ع�صر  التا�صع  االجتماع 

لوكالء وزارات ال�صحة بدول 

بح�صور  التعاون،  جمل�س 

بدول  ال�صحة  وكالء وزارات 

جمل�س التعاون.

االجتماع  بداية  ويف 

وكيل  رحب  ع�صر،  التا�صع 

متمنًيا  االجتماع،  اأعمال  يف  امل�صاركني  بجميع  ال�صحة  وزارة 

للجميع كل التوفيق والنجاح يف حتقيق االأهداف املن�صودة كافة 

على �صعيد اإجناز جممل اخلطط واال�صرتاتيجيات ال�صحية.

وا�صتعر�س االجتماع الو�صع الوبائي وتبادل اأهم املعلومات 

بني الدول االأع�صاء، ودرا�صة تقرير منظمة ال�صحة العاملية عن 

التحور يف جنوب اأفريقيا.

وخالل اجتماع وكالء وزارات ال�صحة، مت العمل على تبادل 

اإىل جانب بحث  اجليني  الت�صل�صل  وذلك ح�صب  املعلومات  اأبرز 

دول  يف  املتخذة  والوقائية  االحرتازية  االإجراءات  جمموعة 

)كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س  م�صتجدات  وحول  املجل�س. 

ناق�س وكالء ال�صحة، مو�صوع التغطية بالتطعيمات واالإجراءات 

�صد  مناعة جمتمعية  ذلك يف خلق  ودور  دولة  كل  املتخذة يف 

اال�صتفادة  اإىل جانب بحث �صبل  الفريو�س وم�صاعفاته،  خماطر 

من التجارب والنتائج التي حتققت يف هذا اجلانب على �صعيد 

دول املجل�س.

د. وليد املانع 
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للعمالت  والقانون  الت�شريعية  البنية  وا�شتكمال  تطوير 

الت�شريعية  ال�شلطتني  من  م�شتمرة  جلهود  بحاجة  الرقمية 

اأعداد  ا�شتقطاب  ي�شهد  الذي  اجلديد  القطاع  لهذا  والتنفيذية، 

كبرية من ال�شباب.. الأمر الذي يتطلب توفري جميع ال�شمانات 

احلقوق  من  وا�شحة  قواعد  على  املبنية  احلماية  واأطر 

والواجبات والعقوبات.

يبداأ الإن�شان حياته باحثًا عن الإجابات، 

يف  تكمن  احلقة  املعرفة  اأن  يكت�شف  ثم 

ال�شوؤال.
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1877 - �شدور العدد الأول من »�شحيفة وا�شنطن 

ب��شت« الأمريكية.

ت�ن�ص  اإىل  ي�شل  عبده  حممد  الإمام   -  1884

ا�شتغرقت  رحلة  يف  الزيت�نة  جامع  بعلماء  ويلتقي 

اأربعني ي�ًما.

بعد  رو�شيا  عن  فنلندا  ا�شتقالل  اإعالن   -  1917

الث�رة البل�شفية �شنة 1917.

اأفريقية تعتقل نيل�ش�ن  1956 - الق�ات اجلن�ب 

ال�شيا�شية  ن�شاطاتهم  ب�شبب  رفاقه  من  مانديال و156 

املناه�شة لنظام الف�شل العن�شري.

يف  تنت�شر  ال�شع�دية  العربية  اململكة   -  1969

حرب ال�ديعة وت�شيطر على �شرورة وال�ديعة وحتتل 

املنفذ اجلن�بي.

اإىل  تن�شم  املتحدة  العربية  الإمارات   -  1971

جامعة الدول العربية.

1980 - افتتاح اأول اأكادميية للطب الع�شكري يف 

ال�شرق الأو�شط وذلك يف القاهرة.

اإمارة راأ�ص اخليمة ال�شيخ �شع�د  2010 - حاكم 

ال�شيخ حممد بن �شع�د  القا�شمي يعنينّ جنله  بن �شقر 

القا�شمي ولًيا للعهد يف الإمارة.

»الربادات«: ال�سجائر تختفي 

من الأ�سواق.. والوكالء: ل�سنا ال�سبب

متام اأب��شايف:

مع اقرتاب مطلع العام اجلديد، عادت ظاهرة اختفاء 

ال�شجائر باأن�اعها كافة من حمال البقالة وال�ش�برماركت 

للظه�ر يف ال�ش�ق البحريني ب�شكل لفت.

اختفاء  من  لـ»الأيام«  امل�شتهلكني  من  عدد  وا�شتكى 

اململكة،  يف  مناطق  عدة  يف  البقالة  حمال  من  ال�شجائر 

وه� الأمر الذي بات يتكرر مع نهاية كل عام، ل �شيما مع 

اقرتاب م�عد الزيادة يف اأ�شعارها.

ح امل�شتهلك�ن اأن يك�ن ال�شبب باختفائها املتعمد  ورجنّ

الزيادة  اقرتاب م�عد تطبيق  اإىل  العام يع�د  نهاية  مع 

بال�شراء  البقالة  حمال  تق�م  اإذ  امل�شافة،  القيمة  على 

لديهم، ولي�ص  الكميات  املعتمدين، وتخزين  ال�كالء  من 

طرحها اأمام امل�شتهلك، وذلك من اأجل اأن يقل ت�فرها يف 

الأ�ش�اق، فيتمكن�ا من بيعها يف »ال�ش�ق ال�ش�داء«.

ودعا املتحدث�ن اجلهات املعنية، وعلى راأ�شها وزارة 

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة للقيام بدورهم، ملنع هذه 

املمار�شات الغري قان�نية.

من جانبه، اأكد م�شدر م�ش�ؤول يف �شركة حممد جالل 

ت�باك�«  امريكان  لـ»بريت�ص  املعتمد  امل�زع  واأولده 

ال�شجائر  اأي تراجع بكميات  لـ»الأيام« على عدم وج�د 

اىل حمالت  ببيعها  يق�م�ا  والتي  قبلهم،  من  امل�شت�ردة 

البيع املبا�شر.

�شبب  املعتمدين،  ال�كالء  يك�ن  اأن  امل�شدر  ونفى 

بالأزمة احلالية، اأو قلل�ا الكميات املطروحة يف الأ�ش�اق، 

التي  امل�شافة  القيمة  ارتفاع  تطبيق  م�عد  اقرتاب  مع 

�شتفر�ص على ال�شجائر، والتي �شرتتفع اىل ن�شبة %10 

اعتباًرا من مطلع العام القادم 2022.

قرط ذهبي يعود للقرن احلادي ع�سرباحثون يطّورون مادة عازلة للمباين من الف�سار

حت�ل  طريقة  اأملان  علماء  ر  ط�نّ

واأكرث  كلفة  اأقل  عازلة،  ملادة  الف�شار 

مقارنة  للبيئة،  و�شديقة  ا�شتدامة، 

باملنتجات التقليدية امل�ج�دة حالًيا، 

ثاين  انبعاثات  تقليل  يف  ي�شهم  مبا 

اأك�شيد الكرب�ن، وخف�ص التل�ث.

»ديلي  م�قع  اأفاد  جهته،  من 

ميل« الربيطاين باأنه، وبعد حماولت 

عديدة، ك�شف فريق بحثي يف جامعة 

عازلة  األ�اح  عن  الأملانية  غ�تنغن 

التي  الف�شار،  حب�ب  من  م�شن�عة 

ت�فر  بل  فح�شب،  احلرارة  حتفظ  ل 

احلرائق،  �شد  جيدة  حماية  ا  اأي�شً

اأنها مقاومة للماء. وقال الباحث  كما 

»هذه  خرازب�ر:  ر�شا  علي  الرئي�ص، 

األ�اح  اإنتاج  تتيح  اجلديدة  العملية 

نطاق  على  منخف�شة  بكلفة  عازلة، 

قد لحظ  �شناعي«، وكان خرازيب�ر 

لأول مرة اخل�شائ�ص الفريدة للف�شار 

عام  يف  ال�شينما  اإىل  ذهابه  اأثناء  يف 

العازل  ا�شتخدام  وميكن   .2008

اجلديد من الف�شار يف تغليف الأجهزة 

الإلكرتونية، واأل�اح العزل ال�ش�تي، 

واأوراق الأب�اب.

اأعلن املتحف ال�طني الدمناركي، 

اأم�ص الأحد، اأنه مت العث�ر على قرط 

احلادي  للقرن  يع�د  نادر،  ذهبي 

ال�شرق  من  اأنه  يفرت�ص  ع�شر، 

الأو�شط.

القرط  هذا  على  العث�ر  ومت 

ف�جل  فرانت�ص  اأيدي  على  الذهبي 

بجهاز  بال�شتعانة  في�شتريجارد، 

الك�شف عن املعادن، يف حقل مبنطقة 

»وي�شت ج�تالند«.

من  ل�شيء  اكت�شاف  اأول  وهذا 

ال�شكندنافية،  الدول  القبيل يف  هذا 

طبًقا ملا ذكره متحف ك�بنهاجن يف 

بيان.

و�شيتم عر�ص القرط يف املتحف 

ابتداًء من الي�م الإثنني.

يف  اخلبري  بنتز،  بيرت  وقال 

ن�عه  من  فريد  اأمر  »اإنه  املتحف: 

متاما بالن�شبة لنا. نحن نعرف 10 

اإىل 12 عينة اأخرى، مبختلف اأنحاء 

العامل ومل جند واحدة مثل تلك يف 

الدول ال�شكندنافية«.

العثــــــور على �ســــــن يف اأنـــــف مريـــــ�ض!
اأنف  يف  منا  �شر�ص  على  ني�ي�رك  يف  اأطباء  عرث 

مري�ص جاءهم ب�شك�ى من احتقان الأنف امل�شتمر. وكان 

ان�شداد  من  قلًقا  عاًما   38 العمر  من  يبلغ  الذي  الرجل 

فتحة اأنفه اليمنى با�شتمرار، ووجد طبيب الأنف والأذن 

اأنه قد منا �شن اإ�شايف  واحلنجرة الذي فح�ص املري�ص 

 New England« �شحيفة  ذكرت  ما  بح�شب  اأنفه،  يف 

Journal of Medicine«. وك�شف الفح�ص عن حاجز 
منحني مت�شكل من »كتلة بي�شاء �شلبة« يف فتحة الأنف، 

�شع�بة  �شبب  ه�  ال�شن  اأن  املقطعي  الت�ش�ير  واأكد 

مكان غري  ال�شن يف  فاإن ظه�ر  لالأطباء،  وفًقا  التنف�ص. 

 %0.1 ح�ايل  يف  يحدث  للغاية  نادر  مر�ص  ه�  منطي 

من ال�شكان. وبعد عملية جراحية، اأزال الأطباء ال�شن من 

جت�يف الأنف بط�ل 14 ملم وعر�ص 10 ملم. وخل�ص 

اختفت  العملية،  من  اأ�شهر  ثالثة  »بعد  اأنه  اإىل  الأطباء 

اأعرا�ص احتقان الأنف لدى املري�ص«.

احتفلت الأمرية اليابانية اأيكو، البنة الوحيدة لالإمرباطور ناروهيتو والإمرباطورة ما�شاكو، اأم�س الأحد، ببلوغها �شن الر�شد يف 

الق�شر الإمرباطوري بو�شط طوكيو، بعد بلوغها �شن الع�شرين يوم الأربعاء.

حيّت اإيكو ممثلي ال�شحف بانحناءة وابت�شمت لهم بينما كانت ت�شع تاًجا وترتدي ثوًبا اأبي�س طويالً. ولي�س من حق الأمرية 

اعتالء عر�س الأقحوان الذي يقت�شر على الذكور مبوجب القانون الياباين.

وقالت يف بيان �شادر عن البالط الإمرباطوري يف عيد ميالدها اإنها تريد اأن ت�شبح را�شدًة قادرًة على خدمة الآخرين.

ت�سجيل 28 اإ�سابة جديدة

 بكورونا وتعايف 27 حالة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 دي�شمرب   5 ي�م  يف   19530

وافدة،  لعمالة  حالت   4 منها  جديدة  قائمة  حالة   28

قادمة  حالت  و5  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة  و19 

من اخلارج، كما تعافت 27 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 276123

 314 بلغ  القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  حالت   5 منها  حالة، 

العالج، وجميعها و�شعها م�شتقر، ول ت�جد اأي حالت 

قائمة حتت العناية.
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تتعلق بالعالقات األخوية الوطيدة 

الملك يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، عاهل البللالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
رسللالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشللريفين 
الملللك سلللمان بللن عبدالعزيز آل سللعود، عاهل 
المملكة العربية السللعودية الشقيقة حفظه اهلل 
ورعللاه، تتعلق بالعالقات األخوية الوطيدة وسللبل 

دعمها وتعزيزها.
وتسلم الرسللالة سللعادة الدكتور عبداللطيف بن 
راشد الزياني، وزير الخارجية، لدى استقباله صاحب 
السللمو األمير فيصل بللن فرحان آل سللعود، وزير 
خارجية المملكللة العربية السللعودية الذي وصل 
إلللى المملكة، أمس ضمن جولللة في دول مجلس 

التعاون.
حضر اللقاء، سللعادة المستشللار صالللح العتيبي، 
القائللم باألعمال فللي سللفارة المملكللة العربية 
السللعودية لدى مملكة البحريللن، والوفد المرافق 

خادم الحرمين الشريفينعاهل البالد المفدىللوزير السعودي.

 البحرين تستنكر إطالق الميليشيات 
الحوثية طائرات مسيرة تجاه السعودية

استنكرت وزارة الخارجية بشدة، إطالق ميليشيات 
الحوثللي اإلرهابيللة أربع طائرات مسلليرة حاولت 
اسللتهداف المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية 
السللعودية الشللقيقة، ممللا يعكللس اسللتمرار 

الميليشلليات في اعتداءاتهللا اآلثمة والممنهجة 
الستهداف المدنيين واألبرياء.

وأشادت »الخارجية«، بكفاءة ويقظة قوات تحالف 
دعم الشللرعية فللي اليمن وتدميرهللا للطائرات 

المسلليرة، مؤكدًة دعم البحرين ووقوفها الدائم 
مللع المملكة العربية السللعودية الشللقيقة في 
كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمن وسللالمة 

أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

 »الطيران المدني« تدرج نيجيريا
بقائمة الدول الحمراء النتشار »كورونا«

أعلنت شللؤون الطيران المدني أنه تقللرر إدراج جمهورية نيجيريا اإلتحادية إلى 
قائمللة الدول المدرجة على القائمة الحمراء، إضافللًة إلى الدول الموجودة على 
القائمة مسبقًا وذلك بناًء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 

كورونا »كوفيد 19«، بتحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء.
ونوهت بأنه سلليتم االستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول 
المدرجة على القائمللة الحمراء على جميع الرحالت الجوية، بما فيهم القادمون 
مللن هذه الدول الذين سلليدخلون المملكة بشللكل مؤقت، ويسللتثنى من ذلك 
المواطنون وأصحاب تأشيرات اإلقامة السارية في البحرين، كما أنه سيتم اإلبقاء 
على جميع اإلجراءات األخرى التي تم اإلعالن عنها مسللبقًا للقادمين المسللموح 
لهللم بدخول المملكة من الللدول المدرجة على القائمة الحمللراء، موضحًة أنه 
سلليتم أيضًا اإلبقاء على جميللع اإلجراءات األخرى التي تم اإلعالن عنها مسللبقًا 

للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.
وأشللارت إلى أنه يمكن االطالع على إجراءات الدخول لمملكة البحرين من خالل 

.healthalert.gov.bh الموقع اإللكتروني التابع لوزارة الصحة
وحسللب التحديث الجديد؛ فإن القائمة الحمراء أصبحت تضم كاًل من جمهورية 
جنوب أفريقيا، وجمهورية ناميبيا، وجمهورية بوتسللوانا، وجمهورية زيمبابوي، 
ومملكة ليسللوتو، ومملكة إسواتيني، وجمهورية ماالوي، وجمهورية موزمبيق، 

وجمهورية أنغوال، وجمهورية زامبيا، وجمهورية نيجيريا االتحادية.
 يذكللر أن تحديللث القائمة الحمللراء بإضافة الدول أو رفعها مللن القائمة يتم 
بحسللب تقييم الفريللق الوطني الطبي للتصدي لفيللروس كورونا وفق المعايير 
الخاصة بذلك من حيث مدى انتشللار الفيروس في الدول، وستتم مراجعة هذه 

القائمة وتحديثها بشكل دوري.

كّرم شخصيات وطنية رائدة ومنظمات أهلية لدورها في تقديم الرعاية االجتماعية

 وزير العمل: سجل إنجازات حافل للبحرين 
في العمل التطوعي واألهلي المحترف

أكد وزير العمللل والتنمية االجتماعيللة جميل حميدان 
أن للبحريللن سللجاًل حافللاًل مللن اإلنجازات فللي مختلف 
المجاالت اإلنسللانية واالجتماعية، السيما مجال العمل 
التطوعللي واألهلللي المحترف والذي يتللم صياغته بناًء 
على احتياجات المجتمع المحلي ويعد عماًل مسللاندًا مع 
خطللط التنمية الوطنية، معربًا عللن تقديره للعاملين 
في الصفوف األمامية خالل مواجهة جائحة كورونا، لما 
قدمللوه من خدمات إنسللانية وجهللود الفتة خالل هذه 
الظروف االسللتثنائية، ومهنئًا جميع المكرمين في هذا 
الحفللل تقديرًا لجهودهم الطيبللة التي تحتذى لألجيال 

القادمة.

وأوضح أن آثار وخطللوات العمل التطوعي في المملكة 
بللارزة وتخطو جنبًا إلى جنب مع خطط التنمية الوطنية 
إلكمال ومساندة الجهود الحكومية في كافة المجاالت، 
حيللث يأتي العمل التطوعي واألهلللي ومبادراته داعمًا 

لإلنجازات الوطنية المختلفة.
جللاء ذلك خالل رعايته احتفااًل بمناسللبة يللوم التطوع 
الدولللي نظمتلله جمعيللة البحريللن للعمللل التطوعي 
بحضور رئيس مجلس النواب األسبق خليفة الظهراني، 
والرئيس الفخري للجمعية حسللن بوخمللاس، ورئيس 
الجمعيللة عبدالعزيللز السللندي، إلللى جانللب عللدد من 
الفعاليللات والشللخصيات الوطنية ورؤسللاء المنظمات 

األهلية من البحرين والوطن العربي، حيث كّرم حميدان 
رئيس مجلس النواب األسبق خليفة الظهراني، ورئيس 
المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي 
لفيروس كورونا الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل خليفة، والرئيس الفخري للجمعية الخليجية لإلعاقة 
الشلليخ دعيللج بللن خليفللة آل خليفللة، واألميللن العام 
لجمعيللة البحرين الخيرية الدكتور حسللن كمال، وذلك 
تقديللرًا لعطائهم في دعللم الجهود الوطنيللة لتقديم 
الخدمات الرعاية والحماية االجتماعية للجميع وبالذات 
خللالل الجائحللة، باإلضافة إلللى عدد من الشللخصيات 
البحرينيللة والخليجية، وأعضللاء جمعية البحرين للعمل 

التطوعللي الحاصليللن على أوسللمة التكريم لسللاعات 
العمل التطوعية، فضاًل عللن رواد في العمل التطوعي 
الذين عملوا في الصفوف األولى خالل مواجهة فيروس 
كورونا. من جانبه، أكد السندي على أهمية تعزيز العمل 
التطوعي وتطويره واسللتثمارات الطاقات الشبابية في 
منظومته عبر دعم المنظمات األهلية والمسللاهمة في 
االرتقاء بدورها في مجال الخدمات االجتماعية المقدمة 
للمواطنين، منوهًا في هذا السللياق بجهود وزارة العمل 
والتنميللة االجتماعية كونها المظلة الرسللمية للعمل 
التطوعي ودعمهللا للمنظمات األهليللة للقيام بدورها 

المناط بها على الصعيد االجتماعي والتنموي.

وكالء الصحة الخليجيون 
يبحثون تحورات »كورونا« 

وتغطية التطعيمات

ترأس وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع أعمال االجتماع 
التاسللع عشللر لوكالء وزارات الصحة بدول مجلللس التعاون، 
بحضللور وكالء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون وذلك عبر 
تقنية االتصللال المرئي عن ُبعد، متمنيًا للجميع كل التوفيق 
والنجاح في تحقيق كافة األهداف المنشودة على صعيد إنجاز 

مجمل الخطط واالستراتيجيات الصحية.
وتطللرق جللدول أعمللال االجتمللاع إلللى اسللتعراض الوضع 
الوبائللي وتبادل أهم المعلومات بين الدول األعضاء، كما تم 
اسللتعراض دراسة تقرير منظمة الصحة العالمية عن التحور 

في جنوب أفريقيا.
وخالل اجتماع وكالء وزارات الصحة تم العمل على تبادل أبرز 
المعلومات وذلك حسللب التسلسللل الجيني إلللى جانب بحث 
مجموعللة اإلجللراءات االحترازية والوقائيللة المتخذة في دول 

المجلس.
وتابللع االجتمللاع مسللتجدات فيللروس كورونا )كوفيللد 19(، 
حيث ناقللش وكالء الصحللة موضوع التغطيللة بالتطعيمات 
واإلجللراءات المتخذة في كل دولللة ودور ذلك في خلق مناعة 
مجتمعية ضد مخاطر الفيروس ومضاعفاته، إلى جانب بحث 
سللبل االسللتفادة من التجارب والنتائج التي تحققت في هذا 

الجانب على صعيد دول المجلس.



الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  مديـــر  فتـــح   
محمـــد الحســـيني قلبه للحديـــث حول ما 
وصفه بـ”التركة الثقيلة” لإلدارات السابقة 
لألوقـــاف، وذلـــك خالل حضـــوره اجتماع 
لجنة الخدمـــات والمرافق العامة بمجلس 
بلدي الشمالية بشـــأن مناقشة المقترحات 
والطلبات المرفوعة من المجلس لإلدارة.

الجديـــدة  “اإلدارة  إن  الحســـيني  وقـــال 
ورثـــت تركة مـــن الفوضـــى”، وهـــي تعمل 
علـــى إعـــادة هندســـة اإلجـــراءات الفنيـــة 
والشـــرعية، وتحســـين أداء اإلدارة والحد 
مـــن البيروقراطية، مشـــيًرا إلـــى أن عملية 

اإلصالح هذه بحاجة للوقت.
 ولفـــت إلـــى أن اإلدارة كانـــت تعانـــي مـــن 
خلـــل في خدمة العمـــالء والتواصل، وهو 
مـــا دفـــع اإلدارة الجديدة إلـــى العمل على 
اســـتحداث آليـــات جديدة تم البـــدء فيها 

قبل نحو شهرين.
وذكـــر أن اإلدارة كانت تفتقر لوجود إدارة 
تنفيذيـــة لفتـــرة طويلـــة وهو مـــا أدى إلى 

تراكم العديد من المشاكل.
وأشـــار إلـــى أن ذلك يأتي فـــي وقت خرج 
فيـــه أكثـــر مـــن 70 موظًفـــا ضمـــن برنامج 
اإلدارة  تحمـــل  مـــع  االختيـــاري،  التقاعـــد 

مســـؤولية متابعـــة 1500 دار عبـــادة بيـــن 
مســـجد ومأتـــم ومقبرة، حيـــث إن 60 % 

من هذه الوقفيات من دون وثائق.
 ولفـــت إلـــى أن اإلدارة تضـــم نحـــو 130 
موظًفـــا بعقود، فـــي حين ال يتجـــاوز عدد 
جهـــاز  فـــي  المثبتيـــن  المســـاجد  قيمـــي 
الخدمـــة المدنية 94 شـــخًصا، مقابل 650 
مســـجًدا تابًعا لألوقاف الجعفرية، يصرف 
لبعـــض القائميـــن عليها مكافـــآت والبعض 

اآلخر متطوعون.
وأشـــار الحسيني إلى أن مسؤولية اإلدارة 
تســـجيل  طلبـــات  رفـــع  علـــى  مقتصـــرة 
الوقفيات مدعومة بالحجج الشـــرعية، إذ 

إن تسجيلها من وظيفة جهات أخرى.
 ولفـــت إلـــى أن تخصيـــص العقـــارات في 
المشاريع اإلسكانية على وجه الخصوص 
أو تثبيـــت عقارات وقفيـــة قائمة، تتم عن 
طريـــق اللجنة الوزارية للمشـــاريع والبنية 
ذات  الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق  التحتيـــة 
العالقـــة، وتصـــدر وثائقها التـــي تثبت في 

وزارة المالية واالقتصاد الوطني.
وذكر أن معظم العقارات التابعة لألوقاف 
الجعفرية تقع ضمن مناطق غير مخططة 
تأجيـــر  معاييـــر  اختـــالف  وأن  وزراعيـــة، 
قيمـــة  اختـــالف  فـــي  تســـبب  األراضـــي 
اإليجارات، كما أن بعض العقارات ولكونها 

غيـــر مخططـــة يصعـــب الوصـــول لها دون 
العبـــور مـــن خالل عقارات أخـــرى، وهو ما 
يدفـــع نحو معالجـــة هذه المشـــكلة مؤقًتا 
بتأجيـــر أرض العبـــور على صاحب األرض 
الزراعية بمبالغ أقل من ســـعر السوق، إلى 

حين تخطيط األرض.
وأشـــار إلى أن اإلدارة تعمل على استثمار 
جميع عقاراتها، وفي بعض األحيان تضطر 
اإلدارة وألسباب خاصة إلى التأجير بمبالغ 

زهيـــدة، وأن تأجيـــر العقـــارات ال يشـــترط 
الوثائق، إذ تعتمد المحكمة الشـــرعية على 
الحجـــة الشـــرعية فـــي إثبـــات الوقفيـــات 

حتى لو لم تكن األرض مسجلة.
البلـــدي  استفســـار  علـــى  رده  فـــي  وقـــال 
حســـين العالـــي حـــول طلبـــه زيـــادة عـــدد 
المقابـــر المخصصـــة لدفن وفيـــات كورونا 
)كوفيـــد 19( إن الفريق المختص بدراســـة 
الطلـــب واجـــه مشـــكلة لوجســـتية تتعلـــق 

بنقـــل الموتى في حال زيـــادة عدد المقابر 
لتشمل 16 مقبرة كما هو في الخطة.

توفيـــر  عرضـــت  اإلدارة  إن  وقـــال 
لمعالجـــة  الالزمـــة  الماليـــة  االحتياجـــات 
المشـــكلة، إال أن اإلدارة لـــم تكـــن صاحبـــة 
الشـــأن والقـــرار في هـــذا األمـــر، فضاًل عن 
ما صادفنا من مشـــاكل لوجســـتية أعاقت 

تنفيذ هذه الخطة.
 وأشـــار إلـــى أن التصـــرف فـــي المقابر هو 

شـــأن شـــرعي بحـــت، وال يمكـــن لـــإلدارة 
التصـــرف فيها عن طريق اســـتخدام جزء 
الرجـــوع  دون  ســـيارات  لمواقـــف  منهـــا 

للمحكمة الشرعية.
وقـــال إن عـــدد المقابـــر التابعـــة لألوقـــاف 
الجعفريـــة هي 150 مقبـــرة، منها نحو 70 
مقبرة نشطة، والبقية بين من يندر الدفن 
فيهـــا، وبيـــن المهجـــورة التي يتم دراســـة 

استثمارها لرفد المقابر النشطة.
وأشـــار فـــي رده على مداخلة البلدي شـــبر 
الوداعي إلى أن اإلدارة ســـتحيل مشـــكلة 
اســـتغالل إحـــدى أراضـــي األوقـــاف فـــي 
المقشـــع كمكب للنفايـــات ومخلفات البناء 
علـــى الشـــؤون القانونيـــة لمتابعـــة اتخـــاذ 

اإلجراءات الالزمة بحق المخالف.
معالجـــة  علـــى  تعمـــل  اإلدارة  إن  وقـــال 
مشـــاكل األوقـــاف فـــي منطقـــة جدالحاج 
وهـــي تعد من أولويـــات اإلدارة، وتعد من 

التركات الثقيلة للمجالس السابقة.
وأشار إلى أن شـــهادة المسح كانت كافية 
إلصدار إجازات البنـــاء حتى العام 2013، 
إال أن وجود التجـــاوزات في البناء خارج 
حدود العقارات، أدى إلى اشـــتراط وجود 

الوثيقة وهو إجراء يأخذ وقت طويل.
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94 قّيًما مسجًل 
بـ”الخدمة 

المدنية”

130 موظًفا 
مؤقًتا باألوقاف 

الجعفرية

150 مقبرة تابعة 
لـ”الجعفرية” 70 

منها نشطة

عقدت لجنة الشئون المالية واالقتصادية 
بمجلـــس النـــواب، اجتماعها التاســـع، في 
دور االنعقـــاد الســـنوي العـــادي الرابع، من 
برئاســـة  الخامـــس،  التشـــريعي  الفصـــل 
األحـــد،  أمـــس  الســـلوم،  أحمـــد  النائـــب 
النـــواب  الســـعادة  أصحـــاب  وبحضـــور 

أعضاء اللجنة.
 وصرح الســـلوم بـــأن اللجنة اجتمعت مع 
وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة والوفـــد  ســـلمان 
الحكومـــي المرافـــق حيـــث تـــم اســـتالم 
مشروع قانون رقم ) ( لسنة بتعديل بعض 
أحـــكام قانـــون ضريبـــة القيمـــة المضافة 
الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )48( لسنة 

2018، المرافق للمرسوم رقم )117( لسنة 
2021، والتباحـــث بشـــأن إمكانيـــة زيادة 
بنـــد الضمـــان االجتماعـــي مـــع الحكومـــة 
، وعليـــه ارتـــأت اللجنـــة التصويـــت على 
القانـــون ورفعـــه لهيئـــة المكتـــب إلدراجه 

على جدول أعمال الجلسات القادمة.
وزيـــر  مـــع  اللجنـــة  اجتمعـــت  وبعدهـــا،   
زايـــد  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
المرافـــق  الحكومـــي  والوفـــد  الزيانـــي 
حيث تـــم عرض مالمـــح االســـتراتيجية 
الصناعيـــة لســـنة 2026-2022م، وجـــرى 

التباحث بشأنها خالل االجتماع.
اللجنـــة،  ناقشـــت  االجتمـــاع  وخـــالل   
التقريـــر المعـــاد لمشـــروع قانـــون رقـــم ) ( 
لســـنة بتعديل بعض أحـــكام القانون رقم 

)35( لســـنة 2012 بشأن حماية المستهلك 
“المعـــد في ضوء االقتراح بقانون المقدم 
حيـــث  الموقـــر”،  الشـــورى  مجلـــس  مـــن 

تـــم االطـــالع علـــى رأي لجنـــة الشـــؤون 
التشريعية والقانونية، ورأي المستشارين 
القانونيين، ورأي المستشـــار االقتصادي، 

ودراســـة قســـم البحـــوث القانونيـــة، ورد 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورد 
وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية، ورد 

غرفة تجـــارة وصناعة البحريـــن، وتقرير 
اللجنة المعاد، وقـــررت اللجنة طلب لقاء 
مـــع مقدمـــي المشـــروع أعضاء الشـــورى 

للمزيد من التباحث حول الموضوع.
 ثـــم ناقشـــت اللجنـــة، االقتـــراح بقانـــون 
)بصيغته المعدلـــة( بتعديل المادة )4( من 
قانـــون ديوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية 
الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )16( لسنة 
اللجنـــة الموافقـــة علـــى  2002، وارتـــأت 

االقتراح بقانون.
وعلى صعيد متصل، ناقشـــت اللجنة في 
اجتماعها، االقتراح برغبة بشـــأن إنشـــاء 
البرنامج الوطني للمبرمجين البحرينيين 
بهدف اســـتقطابهم وتدريبهم وتوظيفهم 

دعًما لالقتصاد الرقمي,

القضيبية - مجلس النواب

“ماليــة النــواب” تبحث زيــادة الضمــان االجتماعــي
البرلمان يتسلم قانون الضريبة المضافة.. ووزير المالية يجتمع باللجنة

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

بناًء على توصيـــة الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، 
بتحديـــث قائمـــة الـــدول المدرجـــة علـــى 
القائمـــة الحمراء، أعلنت شـــؤون الطيران 
المدني أنه تقرر إدراج جمهورية نيجيريا 
االتحاديـــة إلـــى قائمـــة الـــدول المدرجـــة 
علـــى القائمة الحمـــراء، إضافًة إلى الدول 

الموجودة على القائمة مسبًقا.
 ونبهـــت شـــؤون الطيـــران المدنـــي إلـــى 
أنـــه ســـيتم االســـتمرار في تعليـــق دخول 
المســـافرين القادمين من الدول المدرجة 
جميـــع  علـــى  الحمـــراء  القائمـــة  علـــى 
الرحـــالت الجويـــة، بمـــا فيهـــم القادمـــون 
من هـــذه الدول الذين ســـيدخلون مملكة 
البحريـــن بشـــكل مؤقـــت، ويســـتثنى من 

تأشـــيرات  وأصحـــاب  المواطنـــون  ذلـــك 
اإلقامة الســـارية في مملكة البحرين، كما 
أنه ســـيتم اإلبقاء علـــى جميع اإلجراءات 
األخـــرى التـــي تـــم اإلعـــالن عنهـــا مســـبًقا 
للقادميـــن المســـموح لهم بدخـــول مملكة 
البحرين من الدول المدرجة على القائمة 
الحمراء، موضحًة أنه سيتم أيًضا اإلبقاء 
علـــى جميـــع اإلجراءات األخـــرى التي تم 
اإلعـــالن عنها مســـبًقا للقادمين من الدول 

غير المدرجة على القائمة الحمراء.
وأشـــارت إلـــى أنـــه يمكـــن االطـــالع على 
إجـــراءات الدخـــول لمملكـــة البحرين من 
خـــالل الموقـــع اإللكتروني التابـــع لوزارة 

healthalert.gov.bh الصحة
فـــإن  الجديـــد،  التحديـــث  وحســـب 

القائمـــة الحمـــراء أصبحت تضـــم كاًل من 
)جمهوريـــة جنـــوب إفريقيـــا، وجمهوريـــة 
ناميبيا، وجمهورية بوتسوانا، وجمهورية 
ومملكـــة  ليســـوتو،  ومملكـــة  زيمبابـــوي، 
مـــاالوي،  وجمهوريـــة  إســـواتيني، 
وجمهوريـــة موزمبيق، وجمهورية أنغوال، 
وجمهوريـــة زامبيـــا، وجمهوريـــة نيجيريا 

االتحادية(.
يذكر أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة 
الـــدول أو رفعها من القائمة يتم بحســـب 
تقييـــم الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونا وفـــق المعايير الخاصة 
بذلك مـــن حيث مـــدى انتشـــار الفيروس 
فـــي الدول، وســـتتم مراجعة هذه القائمة 

وتحديثها بشكل دوري.

استمرار تعليق دخول المسافرين من 10 دول أخرى

إدراج نيجيـريـا علـى القائمـة الحمـراء

60 % من العقارات الوقفية غير مسّجلة.. الحسيني:

إدارة “األوقـاف” الجـديـدة ورثـت تركــة من الفوضــى

جانب من االجتماع محمد الحسيني

قـــال عضـــو مجلـــس إدارة األوقـــاف ريـــاض العريض إن 
مجلس اإلدارة الجديد عمد منذ تعيينه إلى رفع خطاب 
لوزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف بشـــأن 
المشـــاريع المتعثـــرة والبالـــغ عددهـــا 13 مشـــروًعا، منهـــا 

مشروع صالة المقشع، وذلك لبحث سبل معالجتها.
 وقـــال لدى حضـــوره اجتماع لجنة الخدمـــات والمرافق 
العامة بمجلس بلدي الشـــمالية إن اإلدارة لديها مشروع 
توحيد جميع أسوار المقابر، حيث سيتم تنفيذ التصميم 

الجديد من الجهة غير المسورة بالنسبة لمقبرة الدراز.

ولفـــت إلـــى أن اإلدارة رصـــدت حالتيـــن لســـرقة عيـــون 
المياه في مزارع الهملة والحســـينية الصغيرة، حيث تم 
إغالق المزرعة، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
بحـــق المخالفات التي تمـــت بتواطؤ موظفين من داخل 

رياض العريضاإلدارة الذين أصبحوا اليوم تحت طائلة القانون.

“األوقاف” رفعت 13 مشروًعا متعثًرا لوزير “العدل”
العريض: خطة لتوحيد جميع أسوار المقابر

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة
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بســـبب األوضاع العربية الســـابقة والراهنة وأيضا المستقبلية، ظهر 
على ســـطح السياســـة العربية تحالف عربي، اصطلح على تســـميته 
إعالميا وسياســـيا بل حتى مجتمعيا باســـم التحالـــف الثالثي، وهو 
مكـــون مـــن بعـــض أقـــوى الـــدول العربية على المســـتوى السياســـي 
واالقتصـــادي والعســـكري وهي “مصر والســـعودية واإلمارات”، وقد 
شـــكل هـــذا التحالف قلقا كبيرا ســـواء علـــى المســـتوى اإلقليمي أو 
الدولي، وأول أشـــكال هـــذا القلق اإلقليمي والغربـــي، يتمثل في أن 
هذا التحالف شـــكل حائطا وسورا عربيا للحفاظ على األمن القومي 
العربي، والتصـــدي للمؤامرات والمخططات التي تســـتهدف تقطيع 
أوصال األمة العربية ونهب خيراتها، ســـواء بشـــكل مباشـــر من قبل 
الصفوييـــن والعثمانييـــن، أو بشـــكل غير مباشـــر من قبـــل أصدقائنا 
الغربييـــن، مثـــال عبـــر رفـــع اســـم الحوثـــي مـــن القوائـــم اإلرهابيـــة، 
والتســـاهل مـــع برنامج إيران النـــووي بحجة اإلطار الدبلوماســـي... 

إلخ.
وقد قام العثمانيون والصفويون وأتباعهم من حوثيين وحزب هللا 
فـــي لبنـــان والعراق ومن اإلخوان المســـلمين والمســـتخمنين العقي 

أقـــدام الصفوييـــن، بمحاوالت مســـتميتة لضرب هـــذا التحالف بكل 
األشـــكال لمحاولـــة تمزيقه أو بـــث الفرقة بين أعضائه أو التشـــكيك 
بأهدافـــه، ومن أشـــكال هـــذه المحـــاوالت الحمـــالت اإلعالمية التي 
تقودهـــا القنـــوات الصفويـــة والعثمانيـــة الناطقـــة باللغـــة العربيـــة، 
باإلضافـــة إلـــى بعض القنـــوات العربية التي ليس مـــن مصلحتها أن 

يكبر هذا التحالف ويضم دوال عربية أخرى.
ونجـــد في محتـــوى هذه الفضائيات البرامـــج الموجهة لضرب مصر 
واإلمـــارات والســـعودية، وتصويرهـــا بأنهـــا هي من تقـــود محاوالت 
إجهاض ما يسمى بالربيع العربي، والتي نطلق عليها مؤامرة الربيع 
العربـــي، وغيرها من الحمالت الفاشـــلة التي أدركها الشـــعب العربي 
ووقـــف ضدهـــا كما بالعـــراق والمغـــرب، حيث أســـقطوا باالنتخابات 
عمـــالء الصفوييـــن والعثمانييـــن، ووقفـــوا أيضـــا ضدهـــم فـــي ليبيا 

وسوريا واليمن.
لهذا، فإن علينا كأمة عربية مســـلمة الوقوف إعالميا ودينيا وفكريا 
ومجتمعيـــا بوجـــه محـــاوالت العثمانييـــن والصفوييـــن، حتـــى يتم 

طردهم نهائيا من بالدنا العربية.

tariq
@carinter.org

د. طارق آل شيخان

التحالف الثالثي العربي

اآلراء الواردة في 
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قراءة القرآن في مكان العمل وترك المراجعين
هنـــاك نماذج مـــن الموظفيـــن والموظفات في الدوائـــر الحكومية 
ال يقيمـــون وزنا للمســـؤولية والعمل بإخالص وتفـــان بكل معاني 
الكلمـــة اللغويـــة والفلســـفية، وقـــد يحتاجـــون إلـــى ســـلم طويـــل 
للوصول إلى ســـقف اإلخالص واألمانة والضمير، والمشـــكلة أنك 
لو نظرت إلى وجوههم ســـتفتح عليك باب جهنم في نقاش يبدأ 

وال ينتهي إال بالصراخ.
قبـــل أيـــام وقفـــت في طابـــور أحد المراكـــز الصحيـــة ألخذ موعد 
مـــع الطبيـــب، واألمر الـــذي تلح عليـــه القواعد الصغيـــرة هو عدم 
انشغال الموظف الذي يأخذ البيانات بأي شيء كان، خصوصا إذا 
كان عـــدد المراجعيـــن كبيرا وفي الذروة، وبنظـــرة طويلة امتدت 
إلـــى آخـــر “الكونتر” شـــاهدت موقفا ال يمكن تبريـــره إطالقا، وهو 
انشـــغال الموظفة التي تدخـــل بيانات المراجعين بقـــراءة القرآن 
الكريـــم، حيـــث كانت ممســـكة بالمصحـــف بيدها اليســـرى وباليد 
اليمنـــى تدخـــل البيانات في الجهـــاز، وهذا يعنـــي إذا كان الوقت 
الـــذي يســـتغرقه المراجـــع في الوقـــوف في الطابور ثـــالث دقائق 

إلى أربع، ســـيكون الوقـــت خمس دقائق وربما عشـــر، ألن اهتمام 
الموظفـــة منصـــب في القـــراءة التي تحتاج إلى “هدوء وســـكينة 

وخشوع”، رغم أن المكان يعج بالحركة وأصوات المراجعين.
ديننـــا اإلســـالمي العظيـــم بين حكـــم قـــراءة القرآن الكريـــم أثناء 
ســـاعات العمل الرســـمية وعلى حســـاب العمل وهو: “إذا كان ذلك 
على حساب العمل، فال يجوز، ألن الموظف تم التعاقد بينه وبين 
جهة العمل على أن يقوم بالعمل الموكل إليه، مع االلتزام بساعات 
العمـــل اليوميـــة، فـــإن أخل بســـاعات العمل، أو بالعمل نفســـه كان 

ذلك محرما”.
ال أعرف لماذا يلح بعض الموظفين على توظيف الدين في العمل 
كما فعلت تلك الموظفة، وربما هي تعرف أن ال أحد ســـيكلمها أو 
يلفت انتباهها بســـبب “المصحف” وقدسيته، وهذا الربط ال يعني 
التبريـــر وتقديم األعـــذار، فقراءة القرآن الكريـــم في مكان العمل 
وتـــرك المراجعين ال يجوز، ومـــن الخطأ ترك الفكرة طوال الوقت 

دون مواجهة حقيقية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بعد أن بدأ العالم يسترخي بدرجة ما، ويعتقد أن الخطر قد زال وأن 
عالم ما قبل كورونا بما فيه من متع ســـيعود من جديد، تفاجأ العالم 
بمتحـــور جديـــد أربـــك كل الحســـابات، وكأن الفيـــروس كان مختبئا 
يراقـــب البشـــرية ويســـتعد للهجـــوم مـــن جديـــد. وهاهـــي اإلصابات 
تتفشـــى بشـــكل رهيـــب فـــي دول أوروبـــا الغربيـــة لتصل فـــي اليوم 
الواحـــد إلـــى ما يزيـــد عن الـ ٥٠ ألـــف إصابة في دول مثـــل بريطانيا 

وألمانيا.
وعلـــى الرغم مـــن أن منظمة الصحة العالمية وجميـــع العلماء اتفقوا 
على أن المتحور الجديد أصبح موجودا بالفعل في دول كثيرة، وأن 
انتقاله من دول إلى أخرى مسألة وقت ليس إال، وأن إغالق الحدود 
ووقف اســـتقبال المســـافرين من دول بعينها مسألة غير مجدية، إال 
أن هنـــاك دوال ســـارعت بفرض هـــذه اإلجراءات التـــي تجلب الضرر 

على االقتصاد العالمي وتجعل تأثير كورونا أشد سوءا.
العلماء اتفقوا على شيئين هما اللقاح والتباعد االجتماعي، ومع ذلك 

فالـــدول الغنيـــة في العالم ال تســـاعد على تحقيق ذلـــك، ورغم مرور 
عاميـــن على الوباء، ورغم أن العالـــم كله في مركب واحد، ورغم أن 
القضـــاء علـــى الوباء يتطلب تطعيم الفقير قبل الغني، ونشـــر اللقاح 
بعدالة بين الشـــمال والجنوب والشرق والغرب، إال أن الكبار في هذا 

العالم ال يريدون االعتراف بهذه الحقيقة.
اللقـــاح هـــو الحـــل وليس إغـــالق الحدود هـــو الحل، اللقـــاح يقي من 
المـــرض الشـــديد ويخفف العـــبء على القطاع الصحـــي، لكن إغالق 
الحـــدود يزيـــد الطيـــن بلـــة ويدمر الســـياحة واالقتصـــاد، وفي نفس 
الوقـــت ال يمنـــع انتقال الفيـــروس الذي هو موجود في كل شـــبر من 
العالـــم ويمكنـــه أن يتحـــور في مكانـــه دون انتقال مـــن دولة ألخرى 
وال يقاوم خطورته ســـوى اللقاح، فإذا استجابت الدول الكبرى لهذه 
الحقيقـــة التـــي تقـــول إن العالم كلـــه في مركب واحـــد ولن يتخلص 
مـــن الفيـــروس إال بعدالة توزيع اللقاح، ســـيكون هناك أمل في زوال 

الكابوس الذي أربك الجميع ودمر اقتصاديات الدول.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

أوميكرون يربك العالم من جديد

اإلمارات وعيد االتحاد الخمسون
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة التي أصبحت جميلة ومشرقة ومضيئة 
بمناســـبة عيد االتحاد الخمســـين، اإلمارات الدولـــة والتاريخ والمجد والحضارة 
والتميـــز والطموح واإلنجاز المســـتمر، اإلمارات اليـــوم أصبحت عالمة واضحة 
علـــى خارطـــة العالم بما تحققه مـــن نجاحات وتطلعات علـــى مختلف األصعدة 

والميادين.
تبقـــى اإلمـــارات نموذجًا فريـــدًا للدولة الحديثة لما تحققه مـــن تطلعات متميزة 
ورائـــدة فـــي مختلـــف المجـــاالت، فهـــي الدولـــة التـــي بدأت مســـيرة التأســـيس 
والنهـــوض والتنميـــة الشـــاملة منذ المؤســـس الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان 
طيـــب هللا ثـــراه، والذي جعل من هذه الدولـــة ذات حضور متميز ومختلف على 

المستوى الخارجي وحالة نادرة في منطقتنا الخليجية والعربية والدولية.
اليـــوم نفخر جميعا ونعتز بهذا البلد العظيـــم بما يحققه من إنجازات ونجاحات 
بقيـــادة صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان رئيـــس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، والمتابعة المســـتمرة من لدن صاحب الســـمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب 
الســـمو الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيان ولـــي عهد أبوظبي نائـــب القائد األعلى 
للقوات المســـلحة، نعم نقولها وبكل اعتزاز إن اإلمارات بلد اإلنسانية والتواضع 
والتســـامح والخيـــر، والرائـــد فـــي مد جســـور التواصـــل والتعاون بيـــن مختلف 

الثقافات والشعوب.
خمســـون عامـــًا وتســـتمر مســـيرة التنميـــة والتطور في هـــذا البلد نحـــو تحقيق 
اإلنجازات، خمســـون عامًا وتتجدد قصص النجاح والطموح لهذا البلد الشـــامخ، 
خمســـون عامًا أكد فيها أبناء اإلمـــارات أن أحالمهم وآمالهم أصبحت في دائرة 
الممكـــن. تليـــق بك يـــا وطن الخيـــر والمحبـــة المئات مـــن االحتفـــاالت والبهجة 
والسعادة، ففيك تجتمع كل مزايا الحب والتواضع والعطاء والتسامح والتعاون، 
وفيك تستمر مسيرة التنمية واإلنجاز وحكايات النجاح، وفيك ستستمر رسالة 
الحـــب واإلنســـانية التـــي رســـخها الشـــيخ زايـــد رحمـــه هللا، فاإلمارات رســـمت 
برؤيتها في هذا الشـــأن اإلنســـاني أجزل وأعظم القيم عندما جعلت االســـتجابة 

لعمل الخير في صدارة أولوياتها.
أخيرًا، يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة والحكومة 
والشـــعب اإلماراتـــي الكريـــم بهذه المناســـبة العزيـــزة والذكرى الخمســـين لليوم 
الوطنـــي لدولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، متمنيًا لهـــم تحقيق المزيد 

من التقدم والنجاح واالزدهار.

د. خالد زايد

طاقة متوهجة بالعطاء
صـــادف يـــوم الثالث من ديســـمبر “اليوم العالمـــي لذوي االحتياجـــات الخاصة”، 
حيـــث خصصته األمـــم المتحدة عـــام 1992م لدعـــم ذوي االحتياجات الخاصة 
القائم على أســـاس برنامج العمل العالمي لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
الذي ُســـنَّ في 1982م والقواعد الموحدة بشـــأن تحقيـــق تكافؤ الفرص لهم من 
قبل األمم المتحدة تعزيزًا لحقوق ورفاه األشـــخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

مهما كانت درجة ونوع إعاقتهم.
ويهـــدف االحتفـــال بهذا اليوم إلى تحقيق المشـــاركة المجتمعيـــة معهم والعمل 
علـــى تســـيير حياتهـــم، ودعًمـــا لحقوقهـــم الحياتيـــة واإلنســـانية وبمـــا يتفق مع 
خطـــة التنميـــة المســـتدامة لــــ 2030م، وأن اســـتثمار طاقة هذه الفئـــة ليس من 
أجـــل تحقيـــق العدالة فقط بل أيًضا هو اســـتثمار تنموي لمســـتقبل مشـــترك لهم 
ولمجتمعهـــم، وبحتمية إدماجهم في مجتمعهم بمختلف المجاالت وبما يتوافق 
مـــع إمكانياتهـــم وقدراتهـــم، وتوفير مـــا يلزمهم مـــن الرعاية الصحيـــة والتعليم 

والعمل والمشاركة المجتمعية بما يعود بالنفع لهم وللمجتمع.
يكون دور الدولة هو الطليعي والقدوة التي ُيحتذى بها برعاية ذوي االحتياجات 
الخاصة، بتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم في القطاعين العام والخاص، وبتوفير 
المنـــح والبعثات الدراســـية لهـــم، والعمل علـــى إدماجهم بمختلـــف مواقع العمل 
وفًقـــا لقدراتهم وإمكانياتهـــم، بما يجعلهم فاعلين ومنتجين، والعمل على تعزيز 
الوعي األســـري والمجتمعي بشـــأن قضايا اإلعاقة لغرس مجتمع شـــامل ومتاح 

للجميع، وبتنظيم فعاليات وأنشطة إعالمية وتربوية ومجتمعية بهذا الشأن.
وتنتهـــج الحكومـــة البحرينيـــة ممثلة فـــي ــ وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
والـــوزارات والمؤسســـات المعنيـــة ــ سياســـة تقوم علـــى ضرورة مشـــاركة ذوي 
االحتياجات الخاصة في مجتمعهم مشـــاركة فعالة فـــي خطط وبرامج التنمية 
الوطنية، وحشـــد الطاقات من أجل التوعية الشـــاملة بحقوق المعاقين الصحية 
والمهنيـــة واإلنســـانية، وتوفير الدعم المالي لهم الذي ُيســـاهم بتيســـير حياتهم 
المعيشـــية، بمـــا يضمن لهم المســـتقبل المنشـــود، وغرس ونشـــر ثقافـــة ومفهوم 
العيش المشترك مع ذوي االحتياجات الخاصة في مجتمع واحد شامل ومتحد، 
وترمـــي الدولـــة برعايتهـــا ذوي االحتياجـــات الخاصة إلى ترســـيخ مبـــدأ تكافؤ 
الفرص لجميع المواطنين، تحقيًقا لمبدأ العدالة االجتماعية واالقتصادية ألفراد 
المجتمع، وتوفير مختلف أنواع الخدمات الحياتية لذوي االحتياجات الخاصة.
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