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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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محميد احملميد

أول السطر:
بــعــض الــراغــبــيــن فــي الــتــرشــح يضعون 
فــي   2022 االنــــتــــخــــابــــات  شــــعــــار  ــو(  ــ ــوجــ ــ )لــ
ــات الــــتــــواصــــل  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــم عــــلــــى حـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــانـ إعـ
االجتماعي، وأتصور أن مثل هذه الشعارات 
وضعها  بعدم  الرسمي  التنويه  تم  أن  سبق 
عــلــى أي إعــــان انــتــخــابــي.. نــرجــو الــمــزيــد 
واإلعاني  اإلعامي  واإلرشـــاد  التوعية  من 

االنتخابي. 
للعلم فقط:

عــمــان  مـــعـــرض  تــنــظــيــم  ــم  تـ األردن  فـــي 
دار   400 من  أكثر  بمشاركة  للكتاب،  الدولي 
نشر عربية وعالمية من 22 دولة.. والسؤال: 
هــل شــاركــنــا فــي ذلـــك الــمــعــرض؟ والــســؤال 
اآلخــــــــر: مـــتـــى ســـيـــقـــام الـــمـــعـــرض الـــدولـــي 
تأجيله  بعد  البحرين  مملكة  فــي  للكتاب 
لــلــمــرة الــثــانــيــة، وقــيــل إنـــه سيتم فــي الــعــام 

المقبل..؟؟ 
تسريح 30 أسرة بحرينية.. ما العمل؟

ــة تـــعـــمـــل فــي  ــركــــة خــــاصــ مــــع إعـــــــان شــ
مجال العمات الرقمية تسريح 30 موظفا 
الشركة، فهذا يعني  بحرينيا بسبب ظروف 
أننا أمام مشهد لتسريح 30 أسرة بحرينية 
 30 رواتــب  على  بسيط  غير  اعتمادا  تعتمد 
هذه  احــتــواء  تــم  فهل  أبنائها..  مــن  موظفا 

الفئة..؟؟
بدعم  مشكورة  الــدولــة  تــبــادر  أن  جميل 
ـــدوق »تـــمـــكـــيـــن« بـــتـــوفـــيـــر وظـــائـــف  ــنـ ــن صــ مــ
ــي قـــطـــاع الـــعـــقـــوبـــات  لــلــمــحــكــوم عــلــيــهــم فــ
البديلة.. وجميل أن نشهد تسارعا في وتيرة 
مشكورة  العمل  وزارة  وتصريحات  إعــانــات 
في برنامج التوظيف الوطني، ولكننا نأمل 
بحريني  مواطن  أي  احــتــواء  يتم  أن  كذلك 
وحتى  الــخــاص،  القطاع  مــن  تسريحه  يتم 
في  العمل  أن  الــشــبــاب  لــدى  أكــثــر  يتعزز  ال 

القطاع الحكومي ال يزال هو األضمن.
أثق تمام الثقة أن وزير العمل مشكورا، 

وتوجيهات  الحكيمة،  الــقــيــادة  مــن  وبــدعــم 
انتزاع  الحكومة الموقرة، ال يألو جهدا في 
الـــخـــاص لصالح  الــقــطــاع  مـــن  وظــيــفــة  أي 
المواطن البحريني، وندرك جليا أن هناك 
جهودا جبارة من أجل زيادة ومضاعفة وتيرة 
الــتــوظــيــف لــلــشــبــاب الــبــحــريــنــي، مــن خــال 
ــائــــف الــقــطــاع  ــائـــف الــحــكــومــيــة ووظــ ــوظـ الـ
وتـــواصـــل مستمر  تــنــســيــق  الـــخـــاص، وعــبــر 
االقتصادية،  والمشاريع  التجارة  غرفة  مع 
ولكننا أمام مشكلة مزمنة، تزداد تداعياتها 
ــي ســــــوق الــعــمــل  ــ وتـــتـــضـــاعـــف أعــــــدادهــــــا فـ

والخريجين سنويا. 
ــر مــا  ــ ــا الــــعــــاج؟ ثـــمـــة أمـ ــ ــل ومـ ــحـ ــا الـ مــ
عليه  أيدينا  نضع  ولــم  إليه  نصل  لــم  ربما 
بعد.. جهود مستمرة ومتواصلة من الدولة 
ــد.. ومــنــظــومــة  ــ ــ لــلــتــوظــيــف ال يــنــكــرهــا أحـ
وضمان  مــســبــوقــة..  غير  عمالية  تشريعية 
ــن الـــعـــمـــل..  ــ ــدد لـــلـــبـــاحـــثـــيـــن عـ ــحــ ــي مــ ــالــ مــ
ومقترحات..  ولجان  ودراســات،  واجتماعات 
آخرها  مــســتــمــرة..  المشكلة  تـــزال  ال  ولــكــن 
بــاألحــرى  أو  بحرينيا،  مــوظــفــا   30 تــســريــح 

تسريح 30 أسرة بحرينية. 
مالحظة واجبة:

العديد من المؤسسات والوزارات يشكو 
فيها الموظفون وحتى المراجعون من ندرة 
وصعوبة الحصول على مواقف للسيارات.. 
ــا عــلــى  ــومــ ــات تـــفـــرض رســ ــمـــؤســـسـ بـــعـــض الـ
مواقف سيارات الموظفين والمراجعين..!! 
أال يـــوجـــد حـــل لـــهـــذه الــمــشــكــلــة الــمــزمــنــة 

والمزعجة والمكلفة..؟؟ 
آخر السطر:

ــة الــكــويــت الــشــقــيــقــة تــم إعــان  فــي دولــ
تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة لــتــنــظــيــم وتــطــويــر 
و»تــوطــيــن« الــعــمــل الــخــيــري، وبــحــث جهود 
دعم العمل الخيري، ووضع اآلليات، لضمان 
توجيهه إلــى داخـــل الــبــاد.. نــكــرر فــي دولــة 

الكويت.

malmahmeed7@gmail.com

ت�سريح 30 �أ�سرة بحرينية..

 ما العمل..؟؟

نقل عبداهلل بن فيصل 
الـــدوســـري سفير  بـــن جــبــر 
ــن لــــدى  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
مـــمـــلـــكـــة بــلــجــيــكــا تــحــيــات 
ــاحـــب الــجــالــة  ــرة صـ حـــضـ
ــن عــيــســى  الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ
الـــبـــاد  مـــلـــك  خـــلـــيـــفـــة  آل 
السمو  وصــاحــب  الُمعظم، 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
حمد آل خليفة ولي العهد 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء،  رئــ
الــســيــد شــــارل ميشيل  إلـــى 
ــي،  األوروبـ المجلس  رئيس 
اعـــتـــزاز مملكة  مــعــرًبــا عــن 
الــعــاقــات  بعمق  الــبــحــريــن 
الــمــتــنــامــيــة بين  الــثــنــائــيــة 
واالتــحــاد  البحرين  مملكة 

األوروبي. 
جاء ذلك خال تقديم 
ــاده  ــمـ ــتـ اعـ أوراق  الـــســـفـــيـــر 
البحرين  لمملكة  ســفــيــًرا 
إلى  األوروبــي  لدى االتحاد 
السيد شارل ميشيل رئيس 
المجلس األوروبي، في مقر 
االتحاد األوروبي بالعاصمة 

البلجيكية بروكسل. 

مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــاد رئـــيـــس 
الــمــجــلــس األوروبــــــي بــمــا وصلت 
إلـــــيـــــه الـــــعـــــاقـــــات الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
متميز،  مــســتــوى  مـــن  ــة  ــيــ األوروبــ
مـــؤكـــًدا أهــمــيــة مــواصــلــة الــعــمــل 
المشترك نحو مزيد من التعاون 
المجاالت بما يعود  في مختلف 

بالخير والمنفعة على الجانبين، 
متمنًيا للسفير التوفيق والنجاح 

في مهمته الدبلوماسية.
ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ كـــــمـــــا تــــــــم خــــــــــال الـ
ــن الــمــواضــيــع  مــنــاقــشــة عـــــدد مــ
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 

المشترك.

���س��ف��ي��ر ال��م��م��ل��ك��ة ف���ي ب��روك�����س��ل ي��ق��دم 

الأوروب����ي الت��ح��اد  ل��دى  اع��ت��م��اده  اأوراق 

ــة  ــيــ ــيــــدانــ وفـــــــــي زيـــــــــــــارة مــ
يوم  صباح  الخليج«  لـــ»أخــبــار 
أمــــس، قـــال عـــدد مـــن الــبــاعــة 
ومــــرتــــادي الـــســـوق الــمــركــزي 
شــهــد  الـــمـــكـــيـــفـــات  أداء  إن 
السابق،  عن  ملموسا  تحسنا 
داخـــل  األجـــــــواء  أصــبــحــت  إذ 
السوق أفضل من السابق بعد 
تــشــغــيــل عـــدد مـــن الــمــكــيــفــات 

وصيانة أخرى.
ــدوا أن تــبــريــد الــســوق  ــ وأكـ
الصحيح  المسار  فــي  خــطــوة 
ــا الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــهـ ــأنـ مــــن شـ
والفواكه،  الــخــضــراوات  جــودة 
وزيـــــادة عـــدد مـــرتـــادي الــســوق 

من  التسوق  في  بــدأوا  الذين 
ــرارة  ــرى بــســبــب حــ ــ ــاكـــن أخـ أمـ
ــوق فــي  ــســ األجــــــــواء داخــــــل الــ

السابق.
بتحسين  الــبــاعــة  وطــالــب 
جميع خــدمــات الــســوق ســواء 
تـــطـــويـــر الــــمــــرافــــق وتـــوســـعـــة 
مواقف السيارات أو االستمرار 
ــات  ــفــ ــيــ ــكــ ــمــ ــة الــ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ فــــــــي صــ
والمرافق الداخلية، مع توفير 
عمال للنظافة للحفاظ على 

نظافة السوق.
ــى أن  ــ ــ ــة إلـ ــاعــ ــبــ وأشــــــــــار الــ
أغلقت  المركزي  السوق  إدارة 
دورات المياه قبل أيام من دون 

ــاب، مــؤكــديــن  ــبــ تــوضــيــح األســ
أنهم اضطروا إلى التوجه إلى 
القريبة  التجارية  المجمعات 

من السوق لقضاء حاجتهم.
دورات  بــتــوفــيــر  وطـــالـــبـــوا 
ومرتادي  للباعة  نظيفة  مياه 
دورات  »أن  وخصوصا  الــســوق 
أبسط  فيها  تتوافر  ال  المياه 
االمكانيات مع عدم نظافتها 
ــم مــطــالــبــاتــنــا الــمــســتــمــرة  رغــ
دورات  بــصــيــانــة  لــلــمــســؤولــيــن 

المياه بشكل دوري«.
فيما عبر عدد من مرتادي 
السوق عن ارتياحهم لتحسن 
الـــمـــركـــزيـــة  الـــمـــكـــيـــفـــات  أداء 

إلــى  مشيرين  الــســوق،  داخـــل 
كان  الماضي  الجمعة  يوم  أن 
السوق ال يطاق بسبب ارتفاع 
درجات الحرارة إال أن صيانة 
أدائها  من  حسنت  المكيفات 
مع التأكيد أن السوق يحتاج 
إلى تبريد أعلى مع استبدال 
ــيــــع وحــــــــــــدات الـــتـــبـــريـــد  ــمــ جــ

القديمة.
كما قال مرتادو السوق إن 
مواقف  إلــى  يفتقر  المركزي 
ــود آلية  الــســيــارات، وغــلــى وجـ
السيارات،  لمواقف  تنظيمية 
الـــمـــواقـــع  جــمــيــع  إن  بــحــيــث 
تــســتــحــوذ عــلــيــهــا الــشــاحــنــات 

الناقلة للخضراوات والفواكه، 
ما يضطرنا إلى الوقف بعيدًا 

عن السوق.
أمانة  أن  بالذكر  الجدير 
الـــعـــاصـــمـــة أعـــلـــنـــت مــســبــقــا 
صيانة  أعمال  تنفيذ  مباشرة 
بشكٍل  الــمــركــزيــة  الــمــكــيــفــات 
المكيفات  أداء  لــعــودة  عــاجــل 
ــزي الـــى  ــركــ ــمــ فــــي الــــســــوق الــ
وضــعــهــا الــطــبــيــعــي فـــي أســـرع 

وقت ممكن. 
ــة الــعــاصــمــة  ــانـ وذكــــــرت أمـ
»ان الصيانة العاجلة ستشمل 
كـــافـــة وحــــــدات الــتــكــيــيــف في 
ــزي،  ــركــ ــمــ ســــــوق الـــمـــنـــامـــة الــ

تــتــفــاوت  ــا 66 وحـــــدة،  وعـــددهـ
35 طنا  الـــى   10 مـــن  ســعــتــهــا 
الى جانب 12 وحدة للتهوية، 
مــوزعــة فــي قــطــاعــات الــســوق 
الخضار  ســوق  يحتوي  حيث 

والفواكه على 44 وحدة، وسوق 
اللحوم على 11 وحدة، وسوق 

السمك على 11 وحدة«.
وأكــــــدت أمـــانـــة الــعــاصــمــة 
ــا فـــــي تــنــفــيــذ  ــهــ ــتــ ــراريــ ــمــ ــتــ اســ

خــطــطــهــا لــتــطــويــر وصــيــانــة 
ســـوق الــمــنــامــة الــمــركــزي بما 
ــتــــداول  ــتــــاءم مــــع حـــجـــم الــ يــ
للسلع والبضائع التي تشمل 

487 وحدة تجارية.

كتبت: فاطمة علي
ــعــــرض مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  تــ
اإلجــرائــي  الــجــانــب  فــي  تجربتها 
ــج الــعــلــمــيــة  ــرامــ ــبــ ــبــــحــــوث والــ والــ
الــمــحــلــيــة لــلــوقــايــة مـــن الــعــدوى 
خــــال مــشــاركــتــهــا فـــي الــمــؤتــمــر 
ــات مــكــافــحــة  ــثـ ــديـ ــتـــحـ ــي لـ ــانــ ــثــ الــ
ــــذي ســيــنــطــلــق الــيــوم  الـــعـــدوى الـ
سبتمبر  مـــن   6 لــغــايــة  ويــســتــمــر 
متحدثا   21 بــمــشــاركــة  الـــجـــاري، 
ــرا فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة  ــيــ ــبــ وخــ
ــيـــة  ــدوى وتـــنـــظـــيـــم األكـــاديـــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــي أول  الــطــبــيــة االفـــتـــراضـــيـــة وهــ
ــي  ــرونــ ــتــ ــكــ ــلـــتـــعـــلـــم اإللــ مـــنـــصـــة لـ
الـــصـــحـــي بـــخـــبـــرة تـــزيـــد عـــلـــى 7 
ــن الــهــيــئــة  ــ ــمـــدة مـ ــتـ ــعـ ــوات مـ ــ ــنـ ــ سـ
السعودية للتخصصات الصحية.

ــن  ــة الـــبـــحـــريـ يــــمــــثــــل مـــمـــلـــكـ
اســـتـــشـــاري األمــــــــراض الــمــعــديــة 
الــعــســكــري عضو  بــالــمــســتــشــفــى 
الفريق الوطني الطبي للتصدي 
ــيــــد19(،  ــوفــ ــيـــروس كــــورونــــا )كــ ــفـ لـ
المقدم طبيب مناف القحطاني، 
المؤتمر  بــرنــامــج  سيسلط  فيما 
الهامة  التحديثات  على  الــضــوء 
باألمراض  المتعلقة  والتحديات 
الــمــعــديــة الــنــاشــئــة الـــتـــي تــعــاود 
 19-COVID مــــثــــل   الــــظــــهــــور 
 Monkey« الـــــقـــــرود  وجــــــــدري 
الــمــؤتــمــر  ســـيـــوفـــر  كـــمـــا   ،»pox
المعرفة  لــتــبــادل  فــريــًدا  مــنــتــدى 

ــي مــــمــــارســــات مــنــع  ــ والــــخــــبــــرة فـ
العدوى ومكافحتها والتحديثات.

المؤتمر  محتوى  صمم  وقــد 
لــيــكــون عــمــلــًيــا ومـــرّكـــًزا ومــائــًمــا 
ــع مـــــقـــــدمـــــي الـــــرعـــــايـــــة  ــيــ ــمــ ــجــ لــ
الصحية إذ تم اختيار متحدثين 
المؤتمر،  في  للمشاركة  مميزين 
العلمي  الــمــحــتــوى  ســيــوفــر  كــمــا 
المحاضرات  خال  من  للمؤتمر 
ــاقــــشــــات  ــنــ ــمــ والــ ــل  ــمــ ــعــ الــ وورش 
مــنــصــة متقدمة  فــي  الــمــفــتــوحــة 

للتدريب والتعليم االفتراضي.
ويتطلع المنظمون للمؤتمر 
الى تحقيق اهداف هامة مع نهاية 
بــرنــامــجــه ومــنــهــا الـــتـــعـــرف على 
التحضير  فــي  المهمة  الــجــوانــب 
واكـــــتـــــســـــاب   ،CIC ــان  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
اإلشراف  في  والمهارات  المعرفة 

ــيــــكــــروبــــات  ــى مــــــضــــــادات الــــمــ ــلــ عــ
وتــقــيــيــم الــبــحــوث الــســريــريــة في 
مــجــال مــكــافــحــة الـــعـــدوى كذلك 
تفشي  في  للتحقيق  نهج  تطوير 
على  التعرف  خــال  من  المرض 
مواجهتها  تمت  التي  التحديات 
الخليج  دول  فـــي  ــئـــة  األوبـ أثـــنـــاء 
وتـــبـــادل الــخــبــرات لــمــنــع األوبــئــة 
ــبـــل، إضـــــافـــــة الــــى  ــقـ ــتـ ــمـــسـ فـــــي الـ
أداة تقييم مخاطر  التعرف على 
مكافحة العدوى وكيفية تنفيذها 
العدوى في  دور مكافحة  ووصــف 
على  والتعرف  والتجديد  البناء 
 HAI عــلــى    19-COVID تــأثــيــر 
ومــقــاومــة مــضــادات الــمــيــكــروبــات 
في  الــجــديــدة  التحديثات  وعــلــى 
الــتــشــخــيــص الــجــزيــئــي فـــي علم 
ــاء الـــدقـــيـــقـــة، إلــــى جــانــب  ــيــ األحــ

تــوعــيــة الــمــمــارســيــن الــصــحــيــيــن 
في  العدوى  دور مكافحة  بأهمية 
رعاية  بيئة  لخلق  المستشفيات 
حول  التحديثات  ومراجعة  آمنة 
مــقــاومــة مـــضـــادات الــمــيــكــروبــات 

وماذا تفعل حيال ذلك.
يذكر بأن األكاديمية الطبية 
مــنــصــة  أول  وهـــــي  االفـــتـــراضـــيـــة 
ــتــــرونــــي الــصــحــي  ــكــ لــلــتــعــلــم اإللــ
تــــزيــــد عـــلـــى 7 ســـنـــوات  بـــخـــبـــرة 
السعودية  الهيئة  مــن  ومعتمدة 
تسعى  الــصــحــيــة  لــلــتــخــصــصــات 
مبتكرة  تعليمية  بيئة  توفير  إلى 
وحديثة ذات رؤية شمولية تساهم 
اإلنسان من  كفاءة حياة  رفع  في 
تثقيفية  بـــرامـــج  تــقــديــم  خــــال 
بــطــريــقــة سهلة  صــحــيــة مــؤهــلــة 
إلــيــهــا لجميع  الـــوصـــول  ويــســهــل 

ــة الـــصـــحـــيـــة.  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــقــــدمــــي الـ مــ
)يــســعــدنــا أنــنــا ســاعــدنــا 80 ألــف 
متعلم كان لديهم 97% رضا عن 

خدماتنا(.
بــــــــاإلضــــــــافــــــــة إلــــــــــــى ذلـــــــــك، 
كــمــؤســســة تــعــلــيــمــيــة إلــكــتــرونــيــة 
تهتم بالتثقيف الصحي وتطوير 
الــصــحــيــيــن، تطمح  الــمــمــارســيــن 
المؤسسات  تمكين  إلــى  المنصة 
الخبراء  والمتحدثين  الصحية 
من خال استضافة برامج عالية 
الجودة وفريدة من نوعها، وتوفير 
وخــدمــات  ســلــس،  تسجيل  نــظــام 
ــث الــــخــــاصــــة بـــهـــم وتــنــظــيــم  ــبــ الــ
مؤتمرات في الموقع لرفع كفاءة 
المنصة  نجحت  إذ  الممارسين. 
مــؤســســة صحية   95 تــمــكــيــن  فـــي 
راضية عن طريق بث 102 حدث.

لعر�ض تجربتها البحثية والعلمية بمجال الوقاية من العدوى..

البحرين ت�سارك الي�م في م�ؤتمر تحديثات مكافحة العدوى �سمن 21 خبير� 

} المقدم طبيب مناف القحطاني.

اســتــقــبــل أيـــمـــن بـــن تــوفــيــق 
ــد وزيــــــر شــــــؤون الــشــبــاب  ــؤيـ ــمـ الـ
والــريــاضــة، الــســيــدة رديــنــة بنت 
عــــامــــر بــــن مـــحـــمـــد الـــحـــجـــريـــة، 
ــة  ــ ــداقـ ــ ــصـ ــ ــة الـ ــيــ ــعــ ــمــ ــة جــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ
من  وعــدد  البحرينية،  العمانية 

أعضاء الجمعية.
ــر  ــوه وزيــ ــ وخــــــال الـــلـــقـــاء، نـ
شــــــــــؤون الـــــشـــــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة 
بـــأهـــداف ورســـالـــة وقــيــم جمعية 
البحرينية  العمانية  الــصــداقــة 
والــرامــيــة الـــى تــعــزيــز الــعــاقــات 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــيــن فــي 
ــد مـــــن الــــمــــجــــاالت بــمــا  ــديــ ــعــ الــ
التعاون  عجلة  دفــع  فــي  يساهم 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن وذلــــــك فــــي ظــل 
الــتــوجــيــهــات الــســديــدة مــن قبل 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الــبــاد الــمــعــظــم وأخــيــه حضرة 

صــــاحــــب الــــجــــالــــة الـــســـلـــطـــان 
ســـعـــيـــد،  آل  طــــــــارق  بـــــن  ــم  ــثـ ــيـ هـ
سلطان ُعمان الشقيقة، متمنيًا 

في  والنجاح  التوفيق  للجمعية 
وجــدت  الــتــي  األهـــــداف  تحقيق 

من أجلها.

السيدة  أعربت  جانبها،  من 
ــن مــحــمــد  ــة بـــنـــت عـــامـــر بــ ــنــ رديــ
اعــتــزازهــا بلقاء  الــحــجــريــة عــن 

والــريــاضــة،  الشباب  وزيـــر شــئــون 
التي  القيم  أهمية  الــى  مشيرة 
ــة  ــداقــ ــة الــــصــ ــيـ ــعـ ــمـ تـــحـــمـــلـــهـــا جـ
تعزيز  فــي  البحرينية  العمانية 
العمانية  البحرينية  الــعــاقــات 
في  الــمــســتــويــات،  عــلــى مختلف 
ظل الروابط األخوية التاريخية 
ــديـــن  ــلـ ــبـ ــن الـ ــيــ ــي تـــجـــمـــع بــ ــ ــتـ ــ الـ
ــدة عــلــى نهج  ــؤكـ الــشــقــيــقــيــن، مـ
تنمية  مــواصــلــة  فـــي  الــجــمــعــيــة 
الـــعـــاقـــات بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن نــحــو 
بما  والتنسيق  العمل  من  مزيد 

يلبي التطلعات المشتركة.
وقــــدم وزيــــر شــــؤون الــشــبــاب 
والــريــاضــة لــمــحــة عــن الــبــرامــج 
والفعاليات التي تنظمها الوزارة 
مع  كما بحث  الشبابي،  للقطاع 
رئيسة وأعضاء جمعية الصداقة 
الــعــمــانــيــة الــبــحــريــنــيــة الــتــعــاون 
المشترك في المجال الشبابي.

وزي��������ر ال�������س���ب���اب ي���ب���ح���ث م�����ع رئ���ي�������س���ة ج��م��ع��ي��ة 

ال�����س��داق��ة ال��ع��م��ان��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال���ت���ع���اون ال�����س��ب��اب��ي

اســتــقــبــل الــشــيــخ أحـــمـــد بـــن حــمــد آل 
بن  خليفة  الشيخ  الجمارك  رئيس  خليفة 
أحــمــد آل خــلــيــفــة رئــيــس هــيــئــة الــبــحــريــن 

للثقافة واآلثار.
الجمارك  رئيس  أعــرب  اللقاء،  وخــال 
البحرين  هيئة  لرئيس  تهانيه  خالص  عن 
السامية  الملكية  بالثقة  واآلثـــار  للثقافة 
مــن حــضــرة صــاحــب الــجــالــة مــلــك الــبــاد 
التوفيق والسداد  المعّظم، متمنيًا له دوام 

فـــــي مـــهـــامـــه ومــــواصــــلــــة مـــســـيـــرة تــطــويــر 
من  مــزيــد  وتحقيق  واآلثــــار  الثقافة  قــطــاع 

النجاحات المتميزة.
ــعــــراض  ــتــ ــا تـــــم خـــــــال الــــلــــقــــاء اســ كــــمــ
ومناقشة عدد من المواضيع ذات االهتمام 
بين  التعاون  تعزيز  وبحث سبل  المشترك، 
للثقافة  البحرين  وهيئة  الجمارك  شــؤون 
ورفــعــة مملكة  تقدم  فــي  يسهم  بما  ــار  واآلثـ

البحرين.

رئ��ي�����س ال���ج���م���ارك ي�����س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س 

ه��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��ث��ق��اف��ة والآث�����ار

} جانب من االستقبال.

تح�سن ملمو�ض في اأداء مكيفات »المركزي«..

المياه! باإغالق دورات  المكيفات خط�ة حميدة.. وف�جئنا  �سيانة  الخليج«:  ل�»اأخبار  ال�س�ق  الباعة ومرتادو 

كتب فاضل منسي:
تصوير: عبداألمير الساطنة

أداء  فــي  ملموسا  تحسنا  المنامة  فــي  الــمــركــزي  الــســوق  شهد 
المكيفات المركزية داخل السوق بعد أسبوعين من شكوى أصحاب 
بضرورة  ومطالبتهم  الخليج«  »أخــبــار  عبر  الــســوق  ورواد  الــفــرشــات 
صيانة المكيفات المركزية لتبريد األجواء داخل السوق، وأن السوق 
يفتقد الــصــيــانــة الـــدوريـــة وعــمــلــيــات الــنــظــافــة، بــاإلضــافــة إلـــى قلة 

مواقف السيارات.
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قــــــــيــــــــل فـــــــــــي األطــــــــــبــــــــــاء 
ــرق عــلــى  ــ ــشـ ــ ــمــــس تـ ــشــ بـــــــأن الــ
تــدفــن  واألرض  اخــتــراعــاتــهــم 
ــو مــتــعــارف  ــا هـ ــم، مـ ــاءهـ أخـــطـ
ــــص  ــاألخـ ــ ــًا وبـ ــيــ ــمــ ــالــ عـــلـــيـــه عــ
فــــي الـــــــدول الــمــتــقــدمــة مــثــل 
األمريكية  المتحدة  الواليات 
والمملكة المتحدة وفرنسا أن 
بنظر  المختص  هــو  القضاء 
ــاء الــطــبــيــة،  ــطــ مـــوضـــوع األخــ
وهـــذا هــو الــمــنــطــق الــقــانــونــي 
ــن يــنــظــر  ــ ــة بـــــــأن مــ ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ والــ
ــوع الـــتـــعـــويـــض نــتــيــجــة  ــوضــ مــ
القضاء  أخــطــاء األطــبــاء هــو 
صـــاحـــب الــســلــطــة الــمــخــتــص 

بذلك وهذا ما نصت عليه كل دساتير العالم.
أنا أرى بأن من ينظر موضوع تقرير الخطأ 
ــول بغير  ــقـ الــطــبــي مـــن عــدمــه هـــو الــقــضــاء والـ
واإلنــصــاف  العدالة  وضــد  المنطق  ينافي  ذلــك 
إلـــى  االخـــتـــصـــاص  ــذا  ــ هـ يــعــطــى  أن  يــمــكــن  وال 
عليه  ونصت  أكدته  ما  وهــذا  قضائية  غير  جهة 
قوانين الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة 
والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وفــرنــســا بـــأن الــقــضــاء هو 

المختص.
لما  جنائية  تــكــون  قــد  الطبيب  ومــســؤولــيــة 
يمثله هذا االعتداء على سالمة جسد اإلنسان 
تــكــون مــســؤولــيــتــه مــدنــيــة وهـــي التعويض  وقـــد 
العادل بسبب وجود الضرر نتيجة الخطأ الطبي 
المسؤولية  أمـــا  وتــقــصــيــره  الطبيب  إهــمــال  أي 
األخيرة هي فقط  فهذه  التأديبية  فهي  الثالثة 
من اختصاص الجهة اإلدارية المختصة كنقابة 
األطباء مثاًل وإدارة المستشفى الذي يعمل به 

الطبيب.
رأيهم  يعطون  الــذيــن  الــخــبــراء  مــوضــوع  إن 
بتحققه  الطبي  الخطأ  شأن  في  الطبي  الفني 
الــقــاضــي ليس  لـــكـــون  بــديــهــي  ــر  أمــ فـــهـــذا  أم ال 
طبيبًا وليس هذا األمر من صلب عمله، فيجب 

برأي  االستعانة  تلقائيًا  عليه 
ــاء من  ــبــ ــراء وهــــم األطــ ــبـ الـــخـ
ــنــــوات  نـــفـــس الـــتـــخـــصـــص وســ
الخبرة آخذين بعين االعتبار 
ــان  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ظـــــــــرف الــــــــزمــــــــان والـ
ــا  ــج ومــ ــالــ ــعــ ــمــ ــــخـــــص الــ ــشـ ــ والـ

يترتب على ذلك.
هـــؤالء األطــبــاء الــخــبــراء 
فــــي بـــعـــض الـــــــدول يـــخـــتـــارون 
وهــذا  لجنة طبية  عــن طريق 
ما أخذ به القانون االتحادي 
اإلماراتي رقم )4( لسنة 2016 
بـــشـــأن الــمــســؤولــيــة الــطــبــيــة، 
هناك  الشديد  لألسف  ولكن 
بــعــض الـــقـــوانـــيـــن فـــي الــــدول 
الــعــربــيــة الــتــي أقــــرت قــانــونــا خــاصــا لــمــســاءلــة 
الــكــافــي والــوافــي  تــوضــح المعنى  األطــبــاء ولـــم 
لــمــفــهــوم الــخــطــأ الــطــبــي وكـــان مــن الـــواجـــب أن 
القانون  األولــى من  المادة  ذلــك في نص  يكون 

كمفاهيم عامة للقانون نفسه.
إن إقــــرار قــانــون خـــاص لــمــســاءلــة األطــبــاء 
ــال الــخــوف والــذعــر لــألطــبــاء وعــدم  لــيــس إلدخــ
ذلك  وإنــمــا  الــطــب  مهنة  ممارسة  على  اإلقــبــال 
ـــذا الــطــبــيــب يـــقـــوم عــلــى  ـــأن هــ عـــلـــى الـــعـــكـــس بــ
بوجود جهة  وهو مطمئن  الطب  ممارسة مهنة 
وجــود  حــالــة  فــي  التعويض  تــدفــع  مليئة  مالية 
أحد  لكون  التأمين  شركة  وهــي  الطبي  الخطأ 
القانون الخاص وجود  الرئيسية لهذا  المحاور 
ممارسة  قبل  األطــبــاء  على  اإللــزامــي  التأمين 
مهنهم الطبية وينظم ذلك في لوائح خاصة به، 
كذلك هذا التأمين اإللزامي يعطي الطمأنينة 
الطبي  الخطأ  وجـــود  حــالــة  فــي  بــأنــه  للمريض 
من  الــعــادل  التعويض  على  الحصول  يستطيع 
ذلك  كــون  لديها  الــمــؤمــن  التأمين  شــركــة  جهة 

الزاميًا.

خبير قانوني عالمي في األخطاء الطبية

القانوني  المستشار  قــال 
تحقيق  إن  ــذوادي  ــ الـ محمد 
الشراكة مع القطاع الخاص 
ــات  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ فــــــــي تــــطــــبــــيــــق الـ
والـــتـــدابـــيـــر الــبــديــلــة خــطــوة 
التوسع  في  تساهم  إيجابية 
وإشـــــــراك مــخــتــلــف الــجــهــات 
تــفــعــيــل  فـــــي  الــــعــــالقــــة  ذات 
العمل لهذا القانون تحقيقًا 
للتوجيهات الملكية السامية 
لـــحـــضـــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل البالد المعظم 
للتطبيق  الـــمـــجـــال  بـــإتـــاحـــة 
ــون  ــ ــانـ ــ الـــــفـــــعـــــال ألحـــــــكـــــــام قـ
الــعــقــوبــات الــبــديــلــة، وتــوفــيــر 
التأهيلية  والبرامج  التدابير 
الــتــي تــتــنــاســب مــع الــظــروف 

عليهم  للمحكوم  الشخصية 
ــن يـــتـــوخـــى إصــالحــهــم  ــذيــ الــ
ــعــاد إدمــاجــهــم  مــن أجـــل أن ُي
ذلك  فــي  لما  المجتمع،  فــي 
الــعــام،  للصالح  تحقيق  مــن 
المرجوة  لألهداف  وتحقيق 
الــردع  وبخاصة  العقوبة  مــن 
ــودة إلـــــى ارتـــكـــاب  ــ ــعـ ــ بـــعـــدم الـ

الجريمة من جديد.
وأشار المستشار الذوادي 
لتنفيذ  آلــيــات  أن وضـــع  إلـــى 
أحـــــكـــــام قـــــانـــــون الـــعـــقـــوبـــات 
الــبــديــلــة بــمــشــاركــة الــقــطــاع 
الـــخـــاص يــســاهــم فـــي إعــــادة 
إدمـــــــــاج الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
المجتمع  إلــى  المحكومين 
بشكل اكبر، لتنطلق حياتهم 
ــادة بــنــاء  ــ مـــن جــديــد نــحــو إعـ

ــيــــة  ــاعــ ــتــــمــ أوضــــــاعــــــهــــــم االجــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة والـ
والحفاظ على كيان أسرتهم، 
نتيجة  أبنائهم  ضياع  وعــدم 
ــة، ويــســهــم  ــريــ الـــظـــروف األســ
ــكــــل رئــــيــــســــي فــي  ذلــــــــك بــــشــ
ضمان مستقبل المحكومين 
الــجــريــمــة  إلــــى  ــودة  ــعــ الــ دون 
مـــــن جـــــديـــــد، وهـــــــي نــتــيــجــة 
خاطئة قد يلجأ إليها بعض 
ــال رأى  الــمــحــكــومــيــن فـــي حــ
مغلقة  األبــــــواب  أن  احـــدهـــم 
اآلليات  أن  إلــى  الفتًا  أمامه، 
الجديدة تعالج هذا الجانب 
الستقطاب  الــمــجــال  وتفتح 

اكبر عدد ممكن.
الــمــســتــشــار محمد  وأكــــد 
الــقــطــاع  دور  عــلــى  الـــــــذوادي 

االيجابية  وشراكته  الخاص 
لـــــضـــــمـــــان تــــطــــبــــيــــق أعــــلــــى 
ــوق  ــقـ ــيــــر ومـــــــبـــــــادئ حـ ــايــ ــعــ مــ
اإلنسان بالتوسع في تطبيق 

قــانــون الــعــقــوبــات والــتــدابــيــر 
مستحقيها،  لــكــل  الــبــديــلــة 
ــداف الــتــنــمــيــة  ــ تــحــقــيــقــًا ألهــ
الهدفان  ومنها  المستدامة 
الـــســـالم  بــتــحــقــيــق  و17   16
القوية  والمؤسسات  والعدل 
لتحقيق  ــات  ــراكـ ــشـ الـ وعـــقـــد 
ــدور  ــ األهــــــــــــــداف، مــــشــــيــــدًا بــ
تبذل  الــتــي  الــداخــلــيــة  وزارة 
تحقيق  بهدف  كبيرة  جهودًا 
ــة لـــلـــفـــرد  ــلـ ــيـ ــبـ ــنـ ــات الـ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ الـ
على  والــحــفــاظ  والمجتمع، 
اســتــقــرار الـــوطـــن مـــن خــالل 
إرســاء األمــن، والتي أساسها 
التي  المجتمعية  الــشــراكــة 
قــــادرة  الــبــحــريــن  أن  أثــبــتــت 
ــا عـــلـــى  ــهــ ــعــ ــتــــمــ بــــــوعــــــي مــــجــ

االلتزام بالقانون.

ألـــغـــت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
الكبرى  الثانية  المدنية  العليا 
قرار ندب طبيب من المستشفيات 
الطبية  الــمــراكــز  إلــى  الحكومية 
حــيــث أكــــدت الــمــحــكــمــة أن نــدب 
الـــمـــوظـــف هـــو مـــن األمــــــور الــتــي 
ــة،  ــ تــتــرخــص فــيــهــا الــجــهــة اإلداريـ
في  التقدير  مطلق  مــن  لها  بما 
كـــل مـــا يــتــعــلــق بــتــنــظــيــم الــعــمــل 
وتــــــوزيــــــع االخــــتــــصــــاصــــات عــلــى 
العمل،  لصالح  وفًقا  الموظفين 
إال ان قرار الندب ال بد أن يكون 
ــا مــــع قــــانــــون الـــخـــدمـــة  ــقـ ــتـــوافـ مـ
لمدة  الندب  الذي حدد  المدنية 
سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة 
أقصاها ثالث سنوات، وقد أشارت 
المحكمة إلى أن القرار المطعون 
عــلــيــه حــــدد تـــاريـــخ بــــدء ســريــان 
دون  من  آخــر  إشعار  الندب حتى 
أن يــحــدد مـــدة الـــنـــدب صــراحــة، 
ألحكام  مخالفا  يجعله  مــا  وهــو 
القانون، مؤكدة في الوقت نفسه 
مــن  الــــــــــوزارة  يــمــنــع  ال  ذلـــــك  أن 
إصدار قرار بندب الطبيب، ولكن 

إن  الــقــانــون  وفــقــا لصحيح حكم 
كان لذلك مقتضى.

عبدالرحمن  المحامي  وقال 
غنيم وكيل الطبيب إن موكله رفع 
دعواه التي طلب فيها إلغاء القرار 
للعمل  بــنــدبــه  الـــصـــادر  اإلداري 
ترتب  وما  الطبية  المراكز  بأحد 
ــار بــإلــغــاء الــبــيــانــات  عــلــيــه مـــن آثــ
ــلـــمـــدعـــي وبــصــمــة  ــة لـ ــيـ ــفـ ــيـ الـــوظـ
الحضور واالنصراف الخاصة به 
لمجمع  اإللكتروني  النظام  مــن 
الــســلــطــانــيــة الـــطـــبـــي، وقـــــال إنــه 
بالسلمانية  مقيما  طبيبا  يعمل 
فــوجــئ  ــه  أنــ إال  ــوات  ــنـ سـ  10 مــنــذ 
لكونه  الوظيفية  البيانات  برفع 
الحكومية  للمستشفيات  تــابــعــا 
لمجمع السلمانية الطبي، وصدر 
قــــــرار بـــنـــدبـــه وآخــــريــــن لــتــغــطــيــة 
الطبية  المراكز  أحــد  في  العجز 
تــرتــب عــلــى ذلـــك أن بصمة  وقـــد 
الحضور واالنصراف الخاصة به 

قد تعطلت.
وأشـــــــــــــار الـــــــــى أنـــــــــه خــــاطــــب 
ــادة  الــخــدمــة الــمــدنــيــة يــطــلــب إعـ

بياناته الوظيفية باعتباره طبيبا 
الحكومية  للمستشفيات  تــابــعــا 
التابعة  الطبية  الــمــراكــز  ولــيــس 
ــنـــذ تــعــيــيــنــه،  لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة مـ
ــرار  ــ ــذ قــ ــيـ ــفـ ــنـ ــق تـ ــلــ ــث إنـــــــه عــ ــيــ حــ
البيانات  كافة  إعــادة  على  الندب 
ــه، مــنــهــا  ــ الــوظــيــفــيــة الـــخـــاصـــة بـ
بـــصـــمـــة الــــحــــضــــور واالنـــــصـــــراف 
تابعا  لــكــونــه  كــانــت عليه  مــا  إلـــى 
مجمع  الحكومية  للمستشفيات 
مدة  وتحديد  الطبي  السلمانية 

الــنــدب، مشيرا إلــى أن الــقــرار لم 
ــدر حتى  ــدة الـــنـــدب وصــ يــحــدد مـ
الــقــرار  إشــعــار آخـــر، فطعن عــلــى 

لمخالفته صحيح القانون.
ْدب يكون  وأضاف غنيم أن النَّ
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد 
ــنــــوات،  ــــالث ســ ــمــــدة أقـــصـــاهـــا ثــ لــ
واستثناًء من ذلك يجوز تجديد 
مجموعها  يزيد  ال  لمدد  ــْدب  الــنَّ
المدة؛  هــذه  أضــعــاف  ثالثة  على 
ــْدمــــات  ــِخــ الــ مــــهــــام  ألداء  وذلـــــــك 
أن يكون  يــجــوز  كــمــا  الــمــشــتــَركــة، 
الندب جزئيًا باإلضافة إلى عمله 
األصلي أو كليًا بتفرغ كامل، كما 
الحكومية  الجهة  أن  إلــى  أشــارت 
يتم  حسبما  أو  إلــيــهــا،  الــمــنــتــدب 
االتــــفــــاق عــلــيــه بـــيـــن الــجــهــتــيــن، 
والمزايا  الموظف  راتــب  تتحمل 
ــدد الـــخـــدمـــة  ــ ــحـ ــ الـــوظـــيـــفـــيـــة، ويـ
المناسب عن  التعويض  المدنية 
المستحق  للموظف  الندب  فترة 
له، وأشارت الى أنه يحق للموظف 
فــــي نـــهـــايـــة مـــــدة الــــنــــدب الــكــلــي 
التي  الوظيفة  نفس  إلــى  الــعــودة 

كان يشغلها قبل الندب ويحتفظ 
بكافة مميزات الوظيفة التي كان 
جاء  بينما  الــنــدب،  قبل  يشغلها 
عــلــيــه بصيغة  الــمــطــعــون  الـــقـــرار 

حتى اشعار آخر.
إن  الـــــمـــــحـــــكـــــمـــــة  وقـــــــــالـــــــــت 
ــه لــحــاجــة  ــدبـ الـــمـــدعـــي قــــد تــــم نـ
الـــعـــمـــل ولــتــغــطــيــة الـــنـــقـــص فــي 
ذلـــك الــمــركــز، ولــكــن جـــاء الــقــرار 
خــالــيــا مـــن تــحــديــد مــــدة الــنــدب 
أنه  على  نــص  حيث  التكليف  أو 
بتغطية  للمستأنف  اإليــعــاز  يتم 
من  اعتبارا  الطبية  المراكز  أحد 
اشعار  حتى  القرار  سريان  تاريخ 
آخر، ومن ثم يكون القرار قد جاء 
القانون  أحكام  لصحيح  مخالفا 
لــخــلــّوه مــن تــحــديــد مـــدة الــنــدب 
مـــمـــا يــجــعــلــه خــلــيــقــا بـــاإللـــغـــاء، 
والـــقـــضـــاء مـــجـــددا بــإلــغــاء حكم 
أول درجة فيما تضمنه من رفض 
كــان ذلــك ال يمنع  الــدعــوى، وإن 
الجهة اإلداريــــة مــن إصـــدار قــرار 
لصحيح  وفقا  المستأنف  بندب 

القانون إن كان لذلك مقتضى.

كتب: محمد القصاص

ـــر أصـــــحـــــاب الـــقـــســـائـــم  ــ ذكــ
البحير  مــشــروع  فــي  السكنية 
اإلســـكـــان  وزارة  ان  اإلســـكـــانـــي 
خـــصـــصـــت لـــهـــم مـــســـاحـــة مــن 
القسائم السكنية في المشروع 
أنهم  بيد  بالمنطقة  اإلسكاني 

لم يتسلموها حتى اآلن.
وقـــــــــــــــال أحــــــــــــد أصــــــحــــــاب 
بــعــد 20 شــهــرا  انــــه  الــطــلــبــات 
لنا  الــقــســائــم  تخصيص  عــلــى 
فـــي الـــمـــشـــروع حـــاولـــت تـــكـــرارا 
ــاء بـــأحـــد الــمــســئــولــيــن  ــقـ ــتـ االلـ
ثم  أفــلــح  ولــم  السبب  لمعرفة 
الموظفين  بــعــض  إلـــى  لــجــأت 

)تــواصــل(  إلـــى تطبيق  إضــافــة 
لــالســتــفــســار عــن الــتــأخــيــر في 
تــحــديــد الـــمـــوعـــد الـــمـــحـــدد أو 
ــي  ــ الــتــقــريــبــي لــتــســلــيــم األراضـ
لنا وكان الجواب بأن الرد قيد 
أي مشروع  بــأن  علما  اإلجـــراء 
عــادة مــا يكون لــه تــاريــخ بداية 

ونهاية.
وتــــســــاءل عـــن ســبــب تــأخــر 
القسائم  تسليمهم  في  الــوزارة 
الــتــي يــزيــد عـــددهـــا عــلــى 100 
قــســيــمــة ســكــنــيــة فـــي الــمــشــروع 
ــدات  ــ ــوحـ ــ ــع الـ ــ ــوزيـ ــ ــم تـ ــ الــــــــذي تـ

السكنية فيه منذ فترة.
ــار  ــ ــبــ ــ )أخــ ان  الـــــــــى  ــار  ــ ــشــ ــ يــ
الخليج( سبق ان نشرت تصريح 

البلدي لمجلس بلدي  العضو 
الجنوبية عبداهلل عبداللطيف 
فــــي نــوفــمــبــر لـــلـــعـــام الــمــاضــي 
بـــأنـــه تــلــقــى الـــمـــكـــالـــمـــات مــن 
ــديــــن مـــن  ــيــ ــفــ ــتــ ــســ ــمــ ــــض الــ ــعـ ــ بـ
ــروع الـــبـــحـــيـــر اإلســـكـــانـــي  ــ ــشـ ــ مـ
القسائم  يتساءلون عن مواقع 
بأن  مضيًفا  لهم  المخصصة 
في  تــم  القسائم  على  السحب 
الشهر األول من العام الماضي 
ــرم وكــــانــــت الــقــســائــم  ــنـــصـ ــمـ الـ
قــســيــمــة   128 ــا  عــــددهــ ــالـــغ  ــبـ الـ
غـــيـــر واضــــحــــة لــمــالكــهــا فــيــمــا 
القسائم  أصــحــاب  الزال  الــيــوم 
تسليمها  مــوعــد  عـــن  يــســألــون 

لهم.
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الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  عــاقــبــت 
ــدة 5  شـــابـــا عـــربـــي الــجــنــســيــة بــالــســجــن مــ
ســنــوات واالبـــعـــاد عــن الــبــالد عــقــب تنفيذ 
أثــنــاء شجار  زوجــتــه  دفــع  أن  بعد  العقوبة 
إال  منزلهما  شــرفــة  مــن  لتسقط  بينهما 
سقطت  أن  بعد  بها  رحيما  كــان  القدر  أن 
الشرفة  أسفل  متوفقة  كانت  ســيــارة  على 
فخفف ذلــك من حــدة االرتــطــام وأصيبت 

بعدة كدمات.
وتـــعـــود تــفــاصــيــل الـــواقـــعـــة إلــــى تــكــرار 
شجار المتهم وزوجته وكثرة تعديه عليها 
ــادرة مــنــزل  ــغــ بـــالـــضـــرب مـــا دفــعــهــا إلــــى مــ
الـــزوجـــيـــة، واســـتـــأجـــرت شــقــة وبــقــيــت بها 
بمفردها، إال أن المتهم لم يتركها وتوجه 
الخالف  بينهما  ونشب  الواقعة  يوم  إليها 

إلــى شقتهما  الــعــودة  مــجــددا وطلب منها 
الشجار  واستكمال  معه  فــعــادت  األولــــى.. 
فما  بــالــضــرب،  وتــعــدى عليها  تــطــور  حتى 

ــان مــنــهــا إال أن تــوجــهــت كــالــمــعــتــاد إلــى  كـ
بــإلــقــاء نفسها فــي حال  الــنــافــذة وهــددتــه 
هو  بدفعها  قــام  مــجــددا، حيث  لها  ضربه 

الشرفة على سيارة متوقفة  فسقطت من 
عليها  الــمــجــنــي  فــاســتــنــجــدت  بـــاألســـفـــل، 
وتم  المستشفى،  إلــى  نقلها  وتــم  بــالــمــارة 
عــالجــهــا حــيــث أوضـــــح الــتــقــريــر الــطــبــي 
ونتج  متفرقة  وجــــروح  بــكــدمــات  إصــابــتــهــا 
عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 5% في 

أسفل قدميها.
إلـــى المتهم  الــعــامــة  الــنــيــابــة  أســنــدت 
أنــه فــي مـــارس 2022 شــرع عــمــدا فــي قتل 
المجني عليها بأن قام بدفعها من النافذة 
قاصدا بذلك قتلها فأحدث بها اإلصابات 
وقد  الــشــرعــي،  الــطــب  بتقرير  الموصوفة 
خاب أثر الجريمة لسبب ال دخل له فيه، 
مما خفف من  سيارة  على  وهــو سقوطها 

حدة االرتطام واستنجادها بالمارة.
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بقلم: د. خالد الدويري         

رفــــض شــــاب أوروبـــــــي الــجــنــســيــة االنــصــيــاع 
ألوامــر شرطي منعه من دخول احدى الحدائق 
عن طريق التسور من الخارج ليال فما كان منه 
وقام بحمل  الشرطي لفظيا  اعتدى على  أن  إال 
طابوق محاوال ضربه مما سبب له إصابات في 
ساعده إلى أن تم السيطرة عليه وأحيل للنيابة 
 5 لمدة  بالسجن  عاقبته  التي  للمحكمة  ومنها 
بــإبــعــاده نهائيا عــن الــبــالد عقب  ــرت  ســنــوات وأمـ

تنفيذ العقوبة. 
كان  ما  اثناء  عليه  المجني  الشرطي  وكــان 
عــلــى واجــــب عــمــلــه لــيــال شــاهــد الــمــتــهــم يــحــاول 
إليه ومنعه فما كان  باربار فتوجه  تسور حديقة 
لفظيا  الشرطي  اعتدى على  ان  إال  المتهم  من 
المجني  فتوجه  المكان،  من  وهــرب  بركله  وقــام 
الواقعة االخر وهو شرطي وأخبره  عليه لشاهد 
بما حدث، وفي تلك االثناء عاد المتهم وحاول 

تــســور الــســور مــجــددا وعــنــد الــتــوجــه إلــيــه هــرب 
مجددا.

ــم يــكــتــف الــمــتــهــم بــمــحــاولــتــيــه بــــل عـــاد  ــ ولـ
وعند  الدخول  محاوال  الحديقة  لبوابة  مجددا 
القبض عليه اعتدى على الشرطي الذي سيطر 
طابوقا  التقط  االخير  أن  إال  منه  وتمكن  عليه 
المجني عليه  من االرض وحاول االعتداء على 
تمكن  يديه حتى  كلتا  فــي  اإلصــابــات  بــه  فسبب 
عليه  والــقــبــض  حــركــتــه  شــل  مــن  عليه  المجني 

وتمت إحالته للنيابة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم 26 سنة أنه 
عضو  عليه  المجني  جسم  سالمة  على  اعــتــدى 
قـــوات األمـــن الــعــام اثــنــاء تــأديــة عمله وســبــب له 
اإلصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ولم 
تأدية عمله  إلــى منعه من  االعــتــداء  يفض فعل 

مدة 21 يوما.  

حكمت المحكمة الجنائية 
الـــكـــبـــرى االولــــــــى بـــالـــســـجـــن 5 
ســـــنـــــوات عــــلــــى آســـــيـــــوي أديـــــن 
كما  الــمــخــدرة،  الــمــواد  بترويج 
غرمته المحكمة 5 آالف دينار 
بعد  البالد  من  بإبعاده  وأمــرت 
ضبطه  تــم  إذ  العقوبة،  تنفيذ 
ــــدرات  ــــخـ ــمـ ــ ــلـــبـــســـا بـــبـــيـــع الـ مـــتـ
ماريجوانا  لفافة   30 وبحوزته 
في منزله. كانت بداية الواقعة 
ــة  ــيــ ــنــ ــلــــقــــي الـــــجـــــهـــــات األمــ ــتــ بــ
المتهم  بقيام  تفيد  معلومات 
بـــالـــتـــرتـــيـــب واالشــــــــتــــــــراك فــي 
المخدرة،  المواد  بيع  عمليات 
وأكـــــــــــــدت الـــــتـــــحـــــريـــــات صـــحـــة 
ــم الــتــوصــل إلــى  الــمــعــلــومــة وتــ
بيانات المتهم كاملة عن طريق 
مصدر سري وطد العالقة معه 
ــراء مـــواد  ــ ــفـــق مــعــه عــلــى شـ واتـ
مــخــدرة )الــمــاريــجــوانــا( مقابل 
140 ديــنــارا، وتــم االتــفــاق على 
المنامة،  منطقة  في  التسليم 
ــمـــت الـــجـــريـــمـــة عـــلـــى مــــرأى  وتـ
ومــســمــع مــن رجـــال الــشــرطــة.. 
حيث تم ضبط المتهم وبحوزته 

مالية  ومبالغ  المصور  المبلغ 
ــم اســـتـــخـــدام الـــقـــوة  ــ أخــــــرى وتـ
لــلــســيــطــرة عـــلـــيـــه، وبـــالـــتـــوجـــه 
عثرت  وبتفتيشه  مسكنه  إلـــى 
قــــــوات األمــــــن عـــلـــى كــمــيــة مــن 
لــفــافــة  و30  الـــمـــخـــدر،  الـــنـــبـــات 
من مخدر الماريجوانا ومخدر 
ــــش، وبــــــســــــؤالــــــه عـــن  ــيـ ــ ــشـ ــ ــحـ ــ الـ
ــاد بــأنــه  ــ مـــصـــدر الـــمـــخـــدرات أفـ
مختلفة  أمــاكــن  مــن  يستلمها 
يــتــم تــحــديــدهــا بـــاالتـــفـــاق مع 
أنه  إلــيــه  النيابة  أســنــدت  آخـــر. 
بدائرة أمن محافظة العاصمة 

المخدرة  الــمــادة  بمقابل  قــدم 
األحــوال  غير  فــي  الماريجوانا 
الـــمـــرخـــص بـــهـــا قـــانـــونـــا، عــلــى 
ثانيا  بـــاألوراق،  المبين  النحو 
ــوال  ــرز فـــي غــيــر األحــ ــ ــاز وأحـ حـ
المخدرة  المادة  بها  المرخص 
التعاطي،  بقصد  الماريجوانا 
ولـــــــــهـــــــــذه األســـــــــــبـــــــــــاب قـــضـــت 
الــمــحــكــمــة بــســجــن الــمــتــهــم 5 
دينار  آالف   3 وتغريمه  سنوات 
وأمرت  المضبوطات،  ومصادرة 
تنفيذ  بعد  الــبــالد  عــن  بإبعاده 

العقوبة.

شرطة  مــديــريــة  تمكنت 
الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة من 
ــرأة  ــ ــل وامـ الــقــبــض عــلــى رجــ
)28 و35 عاما( أثناء قيامهما 
بــالــســرقــة مـــن أحـــد مــحــالت 

بيع قطع غيار السيارات.
وأوضحت المديرية أنها 

تــلــقــت عـــــدًدا مـــن الــبــالغــات 
بــهــذا الـــشـــأن، حــيــث بــاشــرت 
ــة عــلــى  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ شـــــرطـــــة الـ
ــيــــات الـــبـــحـــث  ــلــ ــمــ الــــــفــــــور عــ
عن  أسفرت  التي  والتحري، 
تــحــديــد هـــويـــة الــمــذكــوريــن 
متلبسين،  عليهما  والقبض 

ــا مـــــــادة الــشــبــو  ــمـ ــهـ ــوزتـ وبـــحـ
مديرية  ــارت  وأشــ الــمــخــدرة، 
شــــــــــرطــــــــــة الــــــمــــــحــــــافــــــظــــــة 
الشمالية إلى أنه تم تحريز 
كافة  واتــخــاذ  المضبوطات، 
اإلجراءات القانونية وإحالة 
القضية إلى النيابة العامة.
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 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
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 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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خاصة  تصريحات  في  وبينوا 
لوكالة أنباء البحرين أن الدراسة 
كبيًرا  فــارًقــا  ستحدث  الحضورية 
التعليمية،  األهـــداف  تحقيق  فــي 
ــن مـــــن أضـــــــــرار الـــفـــاقـــد  ــذريــ ــحــ مــ
من  السلبي  األثـــر  ذي  التعليمي 
طويلة،  لفترات  الــمــدارس  إغــاق 
فحسب التقارير العالمية تتجاوز 
ــرار الــتــعــلــيــمــيــة لــتــصــل إلــى  ــ األضــ
أضـــــــــرار أخــــــــرى تـــتـــعـــلـــق بــالــنــمــو 
ــي عــنــد  ــفــ ــاطــ ــعــ ــي والــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ

الطاب.
رئيس  أوضــحــت  جهتها،  مــن 
مـــدرســـة مدينة  ومـــديـــرة  ــدارس  ــ مـ
األستاذة  للبنات  االبتدائية  حمد 
ــيـــن، أن الـــعـــودة  ــنـــان مــحــمــد أمـ أفـ
ــــدارس  ــمـ ــ الــــحــــضــــوريــــة لـــطـــلـــبـــة الـ
ــذا الـــــعـــــام ُتـــعـــتـــبـــر الـــخـــطـــوة  ــ ــهـ ــ لـ
ــيــــة والـــمـــهـــمـــة لــتــعــويــض  األســــاســ
عن  نتج  الـــذي  التعليمي  الفاقد 
ــون مــمــلــكــة  ــ ــ جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، وكـ
الــبــحــريــن حــريــصــة كـــل الــحــرص 
عــلــى تــوفــيــر عــمــلــيــة تــعــلــيــم ذات 
مـــســـتـــوى مـــتـــقـــدم لــجــمــيــع فــئــات 
الـــطـــاب بـــاخـــتـــاف مــســتــويــاتــهــم 
وتوفير بيئة تعلم تفاعلية وتعزيز 
التنمية الشخصية لهم من خال 
ُتسهم  التي  والفعاليات  االنشطة 
ــزج الــتــعــلــم والـــتـــرفـــيـــه فــي  ــ فــــي مـ
الــمــدرســة، وتــكــون حــافــًزا للطاب 
ــقــــدرات  نـــحـــو الــتــعــلــم وتــنــمــيــة الــ
والعاقات  والــمــهــارات  والــمــواهــب 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــــإن قـــــرار الـــعـــودة 
ــة يـــصـــب فـــــي صـــالـــح  ــوريــ ــحــــضــ الــ

جميع هذه النواحي.
ــي أحـــمـــد  ــلــ أمـــــــا األســــــتــــــاذ عــ
كــــاظــــم رئــــيــــس مــــــــــدارس ومــــديــــر 
مــدرســة كــرزكــان االبــتــدائــيــة، فقد 
الكامل  التعليم  وجود  أهمية  أكد 
الطالب  بين حاجات  يــوازن  الذي 
والــتــربــويــة  والــصــحــيــة  التعليمية 
واالجتماعية، فهذا العام مختلف 
ــة على  وســـتـــكـــون نــتــائــجــه واضـــحـ
الـــطـــاب بــعــد انـــقـــطـــاع الــعــامــيــن 
كوفيد  جائحة  بسبب  الماضيين 

بين  باألثر  كبير  فــرق  ثمة  إذ   ،19
الحضور  وبــيــن  بعد  الــدراســة عــن 
الفعلي الذي يحقق المتعة ويعزز 
من االتصال المباشر مع الطالب.
وأشار إلى أن البيئة المدرسية 
تسهم  وتربوية  تعليمية  بيئة  هي 
في تقوية الجانب الوجداني وبناء 
قدرات الطالب وصقل شخصيته، 
الطالب  أمــن وســامــة  مــع ضمان 
االحترازية  ــراءات  اإلجــ ومواصلة 
من تباعد وقياس درجات الحرارة 
وغيرها، فالهدف هو تقديم تعليم 
المخرجات  جـــودة  يضمن  نــوعــي 
ويــبــنــي الـــقـــدرات والــمــهــارات عند 

الطالب.
ومن جانبها، أشارت األستاذة 
مــديــرة  الـــدوســـري  البنغدير  وداد 
ــة  ــيـ ــدائـ ــتـ مــــدرســــة الـــمـــالـــكـــيـــة االبـ
استمرار  إلــى  للبنات،  االعـــداديـــة 
االستعدادات بجهود دؤوبة وعطاء 
متواصل نحو عودة آمنة للطالبات 
في عامهن الدراسي الجديد 2022 
الـــعـــودة  تــنــظــيــم  تـــم  إذ  2023م،   -
حرصت  حيث  اآلمــنــة،  المدرسية 
صيانة  من  التأكد  على  المدرسة 
جميع المكيفات وفعالية خزانات 
الــمــاء، وتجهيز  ومـــبـــردات  الــمــيــاه 
ــة وتــنــظــيــف  ــ ــيـ ــ ــــدراسـ الــــفــــصــــول الـ
جميع المرافق إلى جانب تسليم 
على  والــحــرص  الــدراســيــة  الكتب 
مــتــطــلــبــات الـــســـامـــة فــــي جــمــيــع 
مرافق المدرسة، كما كان للتواصل 
والمعلمات  ــات  اإلداريـ مع  الفعال 
ــاء األمــــور والــطــالــبــات دوره  ــيـ وأولـ
ــنـــاخ إيــجــابــي  األكـــبـــر فـــي خــلــق مـ
وبدء عام نتمنى أن يحمل المزيد 
مـــن اإلنـــجـــاز واإلبـــــــداع والــصــحــة 

المدرسية اآلمنة.
ــان  ــمــ وأكـــــــــــدت الـــــــدوســـــــري إيــ
نتائج  بأهمية صنع  العمل  طاقم 
الصحة  على  والــحــرص  متميزة، 
الــبــدنــيــة والــنــفــســيــة لــلــطــالــبــات، 
ــب الـــتـــهـــيـــئـــة عــمــلــت  ــ ــانـ ــ ــن جـ ــمــ فــ
ــة عـــلـــى تــنــظــيــم فــعــالــيــة  ــدرسـ ــمـ الـ
مدرستي  العلياء  نحو  )انطاقة 

الكثير من  ترسم خطوتي( وفيها 
ــادات  واإلرشـ الترحيبية،  الفقرات 
الــمــفــصــلــة والـــتـــوصـــيـــات الـــازمـــة 

لبدء العام الجديد.
ومن ناحيتها، لفتت األستاذة 
بدر  مــدرســة  مــن  الكوهجي  مـــروة 
إلــى  للبنين  االبــتــدائــيــة  الــكــبــرى 
وهي  تقبلها  يجب  مهمة  حقيقة 
ــاع لـــن تــعــود لــمــا كــانــت  ــ أن األوضــ
ــة، خـــاصـــة  ــائــــحــ ــلـــيـــه قـــبـــل الــــجــ عـ
مــن مــنــظــور الــطــاب والــطــالــبــات 
بـــاخـــتـــاف أعـــمـــارهـــم ومــراحــلــهــم 
الجهود  جميع  فــرغــم  الــدراســيــة، 
التربية  وزارة  قبل  مــن  المبذولة 
والمعلمات  والمعلمين  والتعليم 
ــا  ــ ــًق ووفــ أن،  إال  ــدارس،  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ ــــي  فـ
للتقارير العالمية الواردة، الفاقد 
الــتــعــلــيــمــي لــيــس األثـــــر الــســلــبــي 
الـــــوحـــــيـــــد إلغــــــــــاق الـــــــمـــــــدارس، 
ــل يــمــتــد لــلــتــأثــيــر عـــلـــى الــنــمــو  بــ
لألطفال،  والعاطفي  االجتماعي 
ــذا عــلــى الــمــعــلــمــيــن خــلــق بيئة  لــ
ــا تــشــجــع  ــوًيـ ــنـ ــعـ آمـــنـــة نـــفـــســـًيـــا ومـ
أبــنــاءنــا الــطــاب والــطــالــبــات على 
وقلقهم،  مــخــاوفــهــم  عــن  التعبير 
على  يكونوا  أن  المعلمين  وعــلــى 
تام بأثر هذه التحديات وأن  وعي 
يخصصوا جزًءا من دأبهم اليومي 
ــات الـــصـــفـــوف وخــارجــهــا  ــاعـ فـــي قـ
لاطمئنان على طلبتهم، والتأكد 
ــيـــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة  مــــن سـ

بالوجه األمثل.
إلـــــى ذلــــــك، أوضــــــح األســـتـــاذ 
ــم فــي  ــلـ ــعـ ــر مـ ــيـ ــشـ ولــــيــــد حــــســــن بـ
جاهزية  والتعليم،  التربية  وزارة 
الــــــمــــــدارس الســـتـــقـــبـــال الــطــلــبــة 

بـــأعـــدادهـــم الــكــامــلــة، مــعــتــبــًرا أن 
الــطــلــبــة أصــبــحــت لــديــهــم ثــقــافــة 
ــم مـــــن فــــيــــروس  ــهـ ــسـ ــفـ حــــمــــايــــة أنـ
ــراءات  ــ كــوفــيــد 19 مـــع اتـــبـــاع اإلجــ
للتعليم  فــعــودتــهــم  االحـــتـــرازيـــة، 
الحالية  المرحلة  في  الحضوري 
بات  المرض  أن  ضرورية، وخاصة 
يــتــاشــى فــي ظــل الــنــظــام الجيد 
الــمــتــبــع فـــي الــمــمــلــكــة لــلــحــد من 

تفشي »كورونا«.
اســــــتــــــعــــــدادات  أن  وأضـــــــــــــاف 
الــعــودة لــلــمــدارس قــد بـــدأت فعا 
بــعــد انــخــفــاض أعــــداد اإلصــابــات 
المناعة  وتحقيق  ملحوظ  بشكل 
الجماعية في المجتمع، والنجاح 
عن  التعليم  حققه  الــذي  الكبير 
ُبـــعـــد والـــــذي تــمــثــل فـــي اســتــمــرار 
مملكة  في  التعليمية  المنظومة 
ــرار الــتــعــلــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــبــــحــــريــــن، واسـ الــ
ــيــــن الـــبـــنـــيـــة  واإلنـــــــــجـــــــــاز، وتــــحــــســ
الــرقــمــيــة فــي الـــمـــدارس، وتــدريــب 
الــطــلــبــة والــمــعــلــمــيــن واإلداريـــيـــن 
التعليمية  المنظومة  تلك  على 
وتطويرها  لتحسينها  الــجــديــدة، 

من أجل االرتقاء بالتعليم.
وأوضــــــــــــــــــح بـــــشـــــيـــــر أهــــمــــيــــة 
الـــــعـــــودة اآلمــــنــــة والـــكـــامـــلـــة إلـــى 
تــلــبــي تطلعات  والــتــي  الـــمـــدارس، 
وكذلك  أمــورهــم،  وأولــيــاء  الطلبة 
ألهميتها  عــام،  بشكل  المدرسين 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق مـــــعـــــدالت الــتــعــلــم 
العالية على المستوى التعليمي، 
مع الحفاظ على مستوى سامة 
ــا،  ــ ــًضـ ــ ــن أيـ ــ ــيـ ــ ــدرسـ ــ ــمـ ــ الـــطـــلـــبـــة والـ
ــارســـة حــقــيــقــيــة  ــى مـــمـ ــ إضــــافــــًة إلـ
بكامل  للحياة  الطبيعية  للعودة 

الــمــبــهــجــة، وقـــــــال: »إن  ــا  ــهـ صـــورتـ
تــــواجــــد الــــطــــاب فــــي الـــمـــدرســـة 
التعليمية،  للعملية  األنــســب  هــو 
لتمكين  الــمــثــالــيــة  الــبــيــئــة  ألنــهــا 
الــــطــــاب مــــن الـــتـــعـــلـــم، وتــحــقــيــق 
أهـــدافـــهـــم األكـــاديـــمـــيـــة، والــمــكــان 
ــارات  ــهــ ــتــــســــاب مــ الـــنـــمـــوذجـــي الكــ
الــحــيــاة االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
من خــال االنــدمــاج مع اآلخرين 
وخــاصــة  الــثــقــافــات،  مــن مختلف 
آمنة فاألنظمة  العودة ستكون  أن 
على  مــدربــة  أصــبــحــت  التعليمية 
ضـــمـــان مـــواصـــلـــة الـــحـــفـــاظ على 

سامة المجتمع المدرسي«.
الصحة  قسم  اســتــعــداد  وعــن 
ــام  ــعــ ــال الــ ــبــ ــقــ ــتــ الــــمــــدرســــيــــة الســ
أوضحت   ،2023/  2022 الــدراســي 
الــزعــبــي رئيسة  األســـتـــاذة عــائــشــة 
اهتمام  الــمــدرســيــة  الصحة  قسم 
ــع خـــطـــة تــشــغــيــلــيــة  الـــقـــســـم بـــوضـ
الســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــة تـــقـــوم عــلــى 
للمدارس  تفقدية  زيـــارات  تنفيذ 
ــأكــــد مــــــن جـــاهـــزيـــة  ــتــ ــلــ تـــــهـــــدف لــ
الـــــمـــــدارس الســـتـــقـــبـــال الــطــلــبــة، 
ــتــــحــــقــــق مــــــن تــلــبــيــة  وكــــــذلــــــك الــ
بها  التعليمية  المرفقات  جميع 
للمعايير الصحية بما يكفل بيئة 
تعليمية - تعلمية مثالية للطلبة، 
وإجراء لقاءات توعوية وتوجيهية 
والسامة  الصحة  لجنة  ألعضاء 
المدرسية بهدف رفع الوعي بأهم 
الصحية  واإلرشـــــادات  ــراءات  ــ اإلجـ
العملية  ســيــر  لــمــواصــلــة  الــازمــة 
أي  غير  من  التعليمية-التعلمية 

عقبات ومعوقات.
وأشـــــــارت إلــــى الـــتـــوجـــه لــرفــع 

يشمل  بما  الــعــام  الصحي  الــوعــي 
الــكــشــف الــمــبــكــر عــلــى الـــحـــاالت 
حال  في  كورونا  بمرض  المصابة 
ظهور أي أعراض على أي طالب، 
مكان  في  المصابة  الحالة  وعــزل 
الصحية،  المعايير  ُيلبي  مناسب 
ــالـــة  ــلـــحـ والـــــحـــــجـــــر الــــمــــنــــزلــــي لـ
أمر  ولي  مع  بالتنسيق  المصابة، 
المعنيين  مع  والمتابعة  الطالب 
وإجــــــــــراء  الـــــصـــــحـــــة،  وزارة  فــــــي 
الذي  للصف  الازمة  التعقيمات 
بمرض  يتم تسجيل حالة مؤكدة 
كــــورونــــا، مـــع تــفــعــيــل مــجــمــوعــات 
ــادة  ــ ــزيـ ــ الـــــتـــــواصـــــل )واتــــــــســــــــاب( لـ
التواصل الفعال بين قسم الصحة 
الصحة  وأعضاء لجنة  المدرسية 
ورش  وعقد  بالمدارس،  والسامة 
للمرشدين  صحية  توعوية  عمل 
الصحيين وأعضاء لجنة الصحة 
فــي كيفية  الــمــدرســيــة  والــســامــة 
المعدية  األمــــراض  مــع  الــتــعــامــل 
للحد  االحــــتــــرازيــــة  واإلجــــــــــراءات 
من انتشارها وأهمية التطعيمات 
وإعـــادة  الحكومية،  الــمــدارس  فــي 
مع  المدرسية  المقاصف  تشغيل 
االشــتــراطــات  تــوافــر  مــن  التحقق 

الصحية فيها.
األســتــاذة  قــالــت  ومــن جانبها 
صــفــيــة مــحــمــد شـــمـــســـان رئــيــســة 
إن  البحرينية  الــتــربــويــيــن  نــقــابــة 
وبعد  العام  هذا  للمدارس  العودة 
ــا ســـتـــأخـــذ شــكــًا  ــ ــورونـ ــ جـــائـــحـــة كـ
وفــق متطلبات  احــتــرازًيــا  جــديــًدا 
الازمة  والرعاية  والصحة  األمن 
وتــجــاوز  الجميع  ســامــة  لضمان 

األزمة بنجاح.
فــي  ــد  ــديـ ــجـ الـ أن  وأوضــــحــــت 
ــرار الــحــكــيــم في  ــقــ ــعــــودة هـــو الــ الــ
اخــتــيــار نــمــط الــتــعــلــيــم الـــمـــزدوج 
الحضوري  التعليم  يشمل  الــذي 
ــعـــد، ونـــســـبـــة كــل  والــتــعــلــيــم عــــن بـ
منهما في التعلم وهذا يستوجب 
على المسئولين في ادارة المناهج 
التعليمية  الــمــحــتــويــات  اخــتــيــار 
التي ممكن تعلمها حسب النمط 
ــاســــب واالنــــــســــــب لــلــطــلــبــة  ــنــ ــمــ الــ
والتأقلم مع الحياة المدرسية من 
جديد، مع مساعدة أولياء األمور 
في تيسير متابعة أبنائهم تعليميا 
في  حضورًيا  عليهم  واالطمئنان 
ــل االجــــــــــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة  ــ ظــ
تتخذها  التي  والفاعلة  السليمة 
المدارس لتوفير السامة واألمن 

الصحي والنفسي للجميع.

�شكرا ولي العهد.. 

�شكرا وزارة التربية!!

العام  المدير  أحمد  بن  مبارك  محمد  الدكتور  كشف  مؤخرا 
الوطنية  اللجنة  رئيس  والتعليم  التربية  بــوزارة  المدارس  لشؤون 
لتقويم المؤهات العلمية عن تفاصيل التحديث الشامل للتدقيق 
أقــره مجلس  الــذي  العلمية  والمؤهات  الجامعية  الشهادات  على 
رئيس مجلس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  برئاسة صاحب  الـــوزراء 
تيسير  أن يسهم في  التحديث من شأنه  ان هذا  الــوزراء، موضحا 
الــازم  بالشكل  التدقيق  مــراعــاة  مــع  المواطنين،  توظيف  عملية 
على المؤهات العلمية المتعلقة بالمهن التخصصية في مجاالت 

الطب والهندسة وغيرها من المؤهات المهنية.
وأضاف أنه بموجب تحديث آلية التدقيق الخاص بالشهادات 
مملكة  وخــارج  داخــل  من  الــصــادرة  العلمية  والمؤهات  الجامعية 
الــبــحــريــن ســيــتــم تــفــويــض الــجــامــعــات الــمــحــلــيــة بــالــتــدقــيــق على 
الشهادات، وربط أنظمة الجامعات المحلية بأنظمة األمانة العامة 
العامة لمجلس  األمانة  تدقيق  ثم  العالي، ومن  التعليم  لمجلس 

التعليم العالي على بيانات المؤهات العلمية.
موضوع إلغاء الزامية معادلة الشهادة واالكتفاء بالتحقق من 
صحتها عبر شركات متخصصة في التدقيق على صحة المؤهات 
والموصى بها من وزارة التربية والتعليم خطوة إيجابية في غاية 
األهمية، أثلجت صدور الكثيرين من أولياء األمور وأبنائهم الذين 
درســــوا فــي جــامــعــات أجــنــبــيــة ومـــا أكــثــرهــم، وشــخــصــيــا لــي تجربة 
حديثة تتعلق بمعادلة شهادة ابنتي التي درست بالواليات المتحدة 
إجــراءات  وتعقيد  وطــول  فهم  عدم  من  تعاني  ومازالت  األمريكية، 
التوثيق حتى اآلن، وذلك منذ أن قررت البدء في إتمام هذه العملية 

غير محددة المعالم.
لقد حاولت ابنتي التسجيل »أون الين« لتقديم طلب المعادلة، 
فلم تتمكن ألسباب تقنية خاصة بالموقع، وتم التواصل المباشر 
مع الوزارة وكذلك مع سفارتنا في أمريكا، ومازالت المسألة مبهمة 
اتباعها؟  يجب  الخطوات  أي  اآلن  حتى  نعلم  وال  إلينا،  بالنسبة 
وهل بالفعل السفارة هي التي ستنجز هذه المهمة كما قيل لنا؟ 
وكم من الوقت سيستغرق ذلك؟ وأسئلة أخرى عديدة بحاجة إلى 

إجابات شافية ومحددة.
ــدوا لــي أن الــمــســألــة قد  هــنــاك أنـــاس مـــروا بــهــذه الــتــجــربــة أكــ
تتطلب شهورا طويلة، أو عاما كاما، األمر الذي يضيع معه الكثير 
من الفرص الوظيفية أمام الخريجين، وهو ما حدث بالفعل مع 
إحدى صديقاتي التي تقول إن ابنها الذي درس ببريطانيا قد فقد 
فرصة عمل طال انتظارها في جهة حكومية بسبب تأخير إجراءات 
المعادلة، وذلك ألن وزارات الدولة ال تقبل تعيين أي خريج من دون 
وزارة  لدى  التسجيل  حتى  المعتمدة،  الجامعية  شهادته  تقديمه 
الخطوة  هــذه  إتمام  بعد  إال  يتم  ال  البطالة  ضد  للتأمين  العمل 

المعضلة!!
التربية  ولــــوزارة  العهد،  ولــي  الملكي  السمو  لصاحب  فشكرا 
ــوزارة على  الـ أكــد حــرص  الــذي  الــوزيــر  والتعليم ممثلة في سعادة 
محمد  الدكتور  وفــي  التعليمية،  الخدمات  تطوير  في  االستمرار 
مــبــارك الـــذي كــشــف عــن خــطــة هـــذا الــتــحــديــث الــشــامــل للتدقيق 
الرجاء  وكــل  معادلتها،  الزامية  وإلغاء  الجامعية،  الشهادات  على 
التفاصيل  كــل  وإيـــضـــاح  الـــواقـــع،  أرض  عــلــى  التطبيق  ســرعــة  هــو 
واإلجراءات المطلوبة، حتى ال نخسر نحن أولياء األمور وأبناءنا 

المزيد من الجهد والوقت والفرص الوظيفية.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

تربويون: عودة التعليم الح�ضوري تزرع الدافع وتوجد الحافز لتطوير التعليم

والــتــربــوي  التعليمي  الــمــجــال  فــي  المختصين  مــن  عـــدد  أكـــد 
الجديد،  الدراسي  العام  بدء  للطاب مع  الحضورية  العودة  أهمية 
فالتعليم الكامل يضمن جودة المخرجات ويبني القدرات والمهارات 
المدرسة هو األنسب  الفعلي في  التواجد  عند الطاب، كما يعتبر 
التعليمية  البيئة  تمثل  ألنــهــا  التعليمية،  العملية  نــجــاح  لضمان 

والتعلمية المثالية لتفاعل الطلبة.

ــًا مـــع عـــــودة الــطــلــبــة  ــنـ تـــزامـ
واإلداريــة  التعليمية  والهيئتين 
لــــلــــمــــدارس وفــــــي إطـــــــار دورهــــــا 
ــة  ــبــ ــلــ بـــــتـــــأمـــــيـــــن ســـــــامـــــــة الــــطــ
اإلدارة  ــت  ــ ــامـ ــ أقـ والــــطــــالــــبــــات، 
تدريبية  دورات  لــلــمــرور  الــعــامــة 
ومحاضرات في جميع مديريات 
الــشــرطــة بــالــمــحــافــظــات األربـــع 
خدمة  شرطة  دور  تعزيز  بهدف 
الـــمـــجـــتـــمـــع لــتــنــظــيــم الـــحـــركـــة 
الــمــروريــة فــي الــطــرق الــمــؤديــة 
كما  ومحيطها،  الـــمـــدارس  إلـــى 
الــتــربــيــة  وزارة  مـــع  الــتــعــاون  تـــم 
ــــال تــقــديــم  والـــتـــعـــلـــيـــم مــــن خــ
مـــحـــاضـــرات تــثــقــيــفــيــة لــتــأهــيــل 
ــدارس الــحــكــومــيــة  ــ ــمـ ــ حــــــراس الـ
والخاصة، وتعريفهم بالواجبات 
أمام  الطلبة  بسامة  المتعلقة 
التأكيد  مــع  الـــمـــدارس،  بــوابــات 
على أهمية تظافر جهودهم مع 

شــرطــة الـــمـــرور لــضــمــان سامة 
الجميع.

دورات  اإلدارة  أقـــامـــت  كــمــا 

ــات  ــاصــ ــبــ ــواق الــ ــ ــســ ــ ــة لــ ــيــ ــبــ ــدريــ تــ
ــيــــن لـــــــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة  ــعــ ــابــ ــتــ الــ
والــتــعــلــيــم، وريــــــاض األطـــفـــال، 

واألفراد، وذلك بهدف اطاعهم 
السامة  اشــتــراطــات  أهـــم  عــلــى 
أثـــنـــاء نــقــل الـــطـــاب مـــن وإلـــى 

ــات مــخــتــلــفــة  ــغــ ــلــ الـــــــمـــــــدارس بــ
الموضوعة  ــداف  األهــ لتحقيق 

لها.

تزامنا مع بداية العام الدرا�سي الجديد... 

���ض��رط��ة  ل��ت��اأه��ي��ل  وم���ح���ا����ض���رات  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  »ال�����م�����رور«: 

خ���دم���ة ال��م��ج��ت��م��ع وح����را�����س ال����م����دار�����س و�����ض����واق ال��ب��ا���ض��ات

»�ض���رطة خدم���ة المجتم���ع بالجنوبي���ة« ت�ض���ارك الطلب���ة يومه���م الدرا�ض���ي الأول
تــعــزيــزًا لــمــبــدأ الــشــراكــة 
تنتهجه  الـــذي  المجتمعية 
وبــمــنــاســبــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
المدارس،  إلى  الطلبة  عــودة 
قــامــت شــعــبــة شــرطــة خدمة 
شرطة  بــمــديــريــة  المجتمع 

بزيارة  الجنوبية  المحافظة 
ــة  ــيــ لــــمــــدرســــة حـــــــــوار الــــدولــ
مـــع بـــدايـــة الـــيـــوم الـــدراســـي، 
شــاركــت خــالــهــا فــي تنظيم 
بمحيط  الــمــروريــة  الــحــركــة 
الــــمــــدارس وتـــأمـــيـــن انــتــقــال 

الـــطـــلـــبـــة وأولـــــــيـــــــاء األمـــــــور 
اإلداريـــة  الهيئتين  وأعــضــاء 

والتعليمية.
ــارة  ــزيــ ــم خـــــال الــ كـــمـــا تــ
زيارة أحد الفصول الدراسية 
ــتــــقــــاء الــطــلــبــة وتــقــديــم  والــ

ــادات  واإلرشـ النصائح  بعض 
إلــيــهــم، والــــــدور الــــذي تــقــوم 
بــه شــرطــة خــدمــة المجتمع 
ــــن أجــــــل تـــهـــيـــئـــة األجـــــــواء  مـ
ـــدارس  ــ ــمـ ـــ ــالـ ــ ــ ــة ب ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــجــ ــ اإليــ
من  بـــدًءا  الطلبة  الستقبال 

كما  األول،  الـــدراســـي  الــيــوم 
ــع مــجــلــة »وطـــنـــي«  ــوزيــ ــم تــ تــ
متمنين  الطلبة،  كافة  على 
ــن والــســامــة  ــ لــلــجــمــيــع األمـ
الدراسي  العام  والتوفيق في 

الجديد.

ينطلق اليوم الأحد وي�ستمر حتى الثالثاء..

ال���م���دار����س ت��ج��ري ا���ض��ت��ع��دادات��ه��ا لإق��ام��ة 

ال����ي����وم ال���ت���ع���ري���ف���ي لأول�����ي�����اء الأم������ور

ُتـــــــجـــــــري الـــــــمـــــــدارس 
الــحــكــومــيــة اســتــعــداداتــهــا 
ــيـــوم الــتــعــريــفــي  ــامـــة الـ إلقـ
ألولـــــــيـــــــاء األمـــــــــــور الــــــذي 
ــاء عــلــى  ــنــ ــتـــم تـــنـــفـــيـــذه بــ يـ
الــتــوجــيــهــات الــســامــيــة من 
جـــالـــة الــمــلــك الــمــعــظــم، 
وأمـــــــــــر صــــــاحــــــب الـــســـمـــو 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي 
تمهيدًا  الــــــوزراء،  مــجــلــس 
لعودة الطلبة إلى المدارس 
ــا، حــــيــــث قـــامـــت  ــ ــوريـ ــ ــــضـ حـ
ــــرق الـــعـــمـــل الـــمـــدرســـيـــة،  فـ
اإلدارات  ــن  ــ مــ بــــــإشــــــراف 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة ومــــســــانــــدة 
والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة  وزارة 
بـــاســـتـــكـــمـــال تــجــهــيــزاتــهــا 
وبشكل  الساعة  مدار  على 
التعريفي،  لليوم  متواصل 
واالطــمــئــنــان عــلــى تــوفــيــر 

متطلباته.
الــوزارة وضعت جدواًل 
زمــنــيــًا لــجــمــيــع الـــمـــدارس 
الــحــكــومــيــة خـــال الــفــتــرة 
من اليوم األحد 4 سبتمبر 

إلى الثاثاء 6 سبتمبر الجاري، 
لــفــتــرات مــفــتــوحــة مـــن الــســاعــة 
الثامنة  حــتــى  الــثــامــنــة صــبــاحــًا 
مــــســــاء، ووجــــهــــت الـــــدعـــــوة إلـــى 
لحضوره،  األمـــور  أولــيــاء  جميع 
وأعّدت ملفا لكّل طالب يحتوي 
عــلــى الــمــعــلــومــات والــتــعــلــيــمــات 

بالعملية  المتعّلقة  ــادات  واإلرشـ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ ــيـــة، بـ ــيـــمـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
ــيـــمـــة شـــــــــراء لــــإســــهــــام فــي  قـــسـ
ــيـــة  تـــوفـــيـــر الـــحـــقـــيـــبـــة الـــمـــدرسـ
ومــســتــلــزمــاتــهــا األســاســيــة وبــمــا 
ــاء  ــيــ ــر الــــدعــــم الــــــــازم ألولــ ــوفــ يــ

األمور.
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قــــــــيــــــــل فـــــــــــي األطــــــــــبــــــــــاء 
ــرق عــلــى  ــ ــشـ ــ ــمــــس تـ ــشــ بـــــــأن الــ
تــدفــن  واألرض  اخــتــراعــاتــهــم 
ــو مــتــعــارف  ــا هـ ــم، مـ ــاءهـ أخـــطـ
ــــص  ــاألخـ ــ ــًا وبـ ــيــ ــمــ ــالــ عـــلـــيـــه عــ
فــــي الـــــــدول الــمــتــقــدمــة مــثــل 
األمريكية  المتحدة  الواليات 
والمملكة المتحدة وفرنسا أن 
بنظر  المختص  هــو  القضاء 
ــاء الــطــبــيــة،  ــطــ مـــوضـــوع األخــ
وهـــذا هــو الــمــنــطــق الــقــانــونــي 
ــن يــنــظــر  ــ ــة بـــــــأن مــ ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ والــ
ــوع الـــتـــعـــويـــض نــتــيــجــة  ــوضــ مــ
القضاء  أخــطــاء األطــبــاء هــو 
صـــاحـــب الــســلــطــة الــمــخــتــص 

بذلك وهذا ما نصت عليه كل دساتير العالم.
أنا أرى بأن من ينظر موضوع تقرير الخطأ 
ــول بغير  ــقـ الــطــبــي مـــن عــدمــه هـــو الــقــضــاء والـ
واإلنــصــاف  العدالة  وضــد  المنطق  ينافي  ذلــك 
إلـــى  االخـــتـــصـــاص  ــذا  ــ هـ يــعــطــى  أن  يــمــكــن  وال 
عليه  ونصت  أكدته  ما  وهــذا  قضائية  غير  جهة 
قوانين الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة 
والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وفــرنــســا بـــأن الــقــضــاء هو 

المختص.
لما  جنائية  تــكــون  قــد  الطبيب  ومــســؤولــيــة 
يمثله هذا االعتداء على سالمة جسد اإلنسان 
تــكــون مــســؤولــيــتــه مــدنــيــة وهـــي التعويض  وقـــد 
العادل بسبب وجود الضرر نتيجة الخطأ الطبي 
المسؤولية  أمـــا  وتــقــصــيــره  الطبيب  إهــمــال  أي 
األخيرة هي فقط  فهذه  التأديبية  فهي  الثالثة 
من اختصاص الجهة اإلدارية المختصة كنقابة 
األطباء مثاًل وإدارة المستشفى الذي يعمل به 

الطبيب.
رأيهم  يعطون  الــذيــن  الــخــبــراء  مــوضــوع  إن 
بتحققه  الطبي  الخطأ  شأن  في  الطبي  الفني 
الــقــاضــي ليس  لـــكـــون  بــديــهــي  ــر  أمــ فـــهـــذا  أم ال 
طبيبًا وليس هذا األمر من صلب عمله، فيجب 

برأي  االستعانة  تلقائيًا  عليه 
ــاء من  ــبــ ــراء وهــــم األطــ ــبـ الـــخـ
ــنــــوات  نـــفـــس الـــتـــخـــصـــص وســ
الخبرة آخذين بعين االعتبار 
ــان  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ظـــــــــرف الــــــــزمــــــــان والـ
ــا  ــج ومــ ــالــ ــعــ ــمــ ــــخـــــص الــ ــشـ ــ والـ

يترتب على ذلك.
هـــؤالء األطــبــاء الــخــبــراء 
فــــي بـــعـــض الـــــــدول يـــخـــتـــارون 
وهــذا  لجنة طبية  عــن طريق 
ما أخذ به القانون االتحادي 
اإلماراتي رقم )4( لسنة 2016 
بـــشـــأن الــمــســؤولــيــة الــطــبــيــة، 
هناك  الشديد  لألسف  ولكن 
بــعــض الـــقـــوانـــيـــن فـــي الــــدول 
الــعــربــيــة الــتــي أقــــرت قــانــونــا خــاصــا لــمــســاءلــة 
الــكــافــي والــوافــي  تــوضــح المعنى  األطــبــاء ولـــم 
لــمــفــهــوم الــخــطــأ الــطــبــي وكـــان مــن الـــواجـــب أن 
القانون  األولــى من  المادة  ذلــك في نص  يكون 

كمفاهيم عامة للقانون نفسه.
إن إقــــرار قــانــون خـــاص لــمــســاءلــة األطــبــاء 
ــال الــخــوف والــذعــر لــألطــبــاء وعــدم  لــيــس إلدخــ
ذلك  وإنــمــا  الــطــب  مهنة  ممارسة  على  اإلقــبــال 
ـــذا الــطــبــيــب يـــقـــوم عــلــى  ـــأن هــ عـــلـــى الـــعـــكـــس بــ
بوجود جهة  وهو مطمئن  الطب  ممارسة مهنة 
وجــود  حــالــة  فــي  التعويض  تــدفــع  مليئة  مالية 
أحد  لكون  التأمين  شركة  وهــي  الطبي  الخطأ 
القانون الخاص وجود  الرئيسية لهذا  المحاور 
ممارسة  قبل  األطــبــاء  على  اإللــزامــي  التأمين 
مهنهم الطبية وينظم ذلك في لوائح خاصة به، 
كذلك هذا التأمين اإللزامي يعطي الطمأنينة 
الطبي  الخطأ  وجـــود  حــالــة  فــي  بــأنــه  للمريض 
من  الــعــادل  التعويض  على  الحصول  يستطيع 
ذلك  كــون  لديها  الــمــؤمــن  التأمين  شــركــة  جهة 

الزاميًا.

خبير قانوني عالمي في األخطاء الطبية

القانوني  المستشار  قــال 
تحقيق  إن  ــذوادي  ــ الـ محمد 
الشراكة مع القطاع الخاص 
ــات  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ فــــــــي تــــطــــبــــيــــق الـ
والـــتـــدابـــيـــر الــبــديــلــة خــطــوة 
التوسع  في  تساهم  إيجابية 
وإشـــــــراك مــخــتــلــف الــجــهــات 
تــفــعــيــل  فـــــي  الــــعــــالقــــة  ذات 
العمل لهذا القانون تحقيقًا 
للتوجيهات الملكية السامية 
لـــحـــضـــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل البالد المعظم 
للتطبيق  الـــمـــجـــال  بـــإتـــاحـــة 
ــون  ــ ــانـ ــ الـــــفـــــعـــــال ألحـــــــكـــــــام قـ
الــعــقــوبــات الــبــديــلــة، وتــوفــيــر 
التأهيلية  والبرامج  التدابير 
الــتــي تــتــنــاســب مــع الــظــروف 

عليهم  للمحكوم  الشخصية 
ــن يـــتـــوخـــى إصــالحــهــم  ــذيــ الــ
ــعــاد إدمــاجــهــم  مــن أجـــل أن ُي
ذلك  فــي  لما  المجتمع،  فــي 
الــعــام،  للصالح  تحقيق  مــن 
المرجوة  لألهداف  وتحقيق 
الــردع  وبخاصة  العقوبة  مــن 
ــودة إلـــــى ارتـــكـــاب  ــ ــعـ ــ بـــعـــدم الـ

الجريمة من جديد.
وأشار المستشار الذوادي 
لتنفيذ  آلــيــات  أن وضـــع  إلـــى 
أحـــــكـــــام قـــــانـــــون الـــعـــقـــوبـــات 
الــبــديــلــة بــمــشــاركــة الــقــطــاع 
الـــخـــاص يــســاهــم فـــي إعــــادة 
إدمـــــــــاج الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
المجتمع  إلــى  المحكومين 
بشكل اكبر، لتنطلق حياتهم 
ــادة بــنــاء  ــ مـــن جــديــد نــحــو إعـ

ــيــــة  ــاعــ ــتــــمــ أوضــــــاعــــــهــــــم االجــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة والـ
والحفاظ على كيان أسرتهم، 
نتيجة  أبنائهم  ضياع  وعــدم 
ــة، ويــســهــم  ــريــ الـــظـــروف األســ
ــكــــل رئــــيــــســــي فــي  ذلــــــــك بــــشــ
ضمان مستقبل المحكومين 
الــجــريــمــة  إلــــى  ــودة  ــعــ الــ دون 
مـــــن جـــــديـــــد، وهـــــــي نــتــيــجــة 
خاطئة قد يلجأ إليها بعض 
ــال رأى  الــمــحــكــومــيــن فـــي حــ
مغلقة  األبــــــواب  أن  احـــدهـــم 
اآلليات  أن  إلــى  الفتًا  أمامه، 
الجديدة تعالج هذا الجانب 
الستقطاب  الــمــجــال  وتفتح 

اكبر عدد ممكن.
الــمــســتــشــار محمد  وأكــــد 
الــقــطــاع  دور  عــلــى  الـــــــذوادي 

االيجابية  وشراكته  الخاص 
لـــــضـــــمـــــان تــــطــــبــــيــــق أعــــلــــى 
ــوق  ــقـ ــيــــر ومـــــــبـــــــادئ حـ ــايــ ــعــ مــ
اإلنسان بالتوسع في تطبيق 

قــانــون الــعــقــوبــات والــتــدابــيــر 
مستحقيها،  لــكــل  الــبــديــلــة 
ــداف الــتــنــمــيــة  ــ تــحــقــيــقــًا ألهــ
الهدفان  ومنها  المستدامة 
الـــســـالم  بــتــحــقــيــق  و17   16
القوية  والمؤسسات  والعدل 
لتحقيق  ــات  ــراكـ ــشـ الـ وعـــقـــد 
ــدور  ــ األهــــــــــــــداف، مــــشــــيــــدًا بــ
تبذل  الــتــي  الــداخــلــيــة  وزارة 
تحقيق  بهدف  كبيرة  جهودًا 
ــة لـــلـــفـــرد  ــلـ ــيـ ــبـ ــنـ ــات الـ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ الـ
على  والــحــفــاظ  والمجتمع، 
اســتــقــرار الـــوطـــن مـــن خــالل 
إرســاء األمــن، والتي أساسها 
التي  المجتمعية  الــشــراكــة 
قــــادرة  الــبــحــريــن  أن  أثــبــتــت 
ــا عـــلـــى  ــهــ ــعــ ــتــــمــ بــــــوعــــــي مــــجــ

االلتزام بالقانون.

ألـــغـــت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
الكبرى  الثانية  المدنية  العليا 
قرار ندب طبيب من المستشفيات 
الطبية  الــمــراكــز  إلــى  الحكومية 
حــيــث أكــــدت الــمــحــكــمــة أن نــدب 
الـــمـــوظـــف هـــو مـــن األمــــــور الــتــي 
ــة،  ــ تــتــرخــص فــيــهــا الــجــهــة اإلداريـ
في  التقدير  مطلق  مــن  لها  بما 
كـــل مـــا يــتــعــلــق بــتــنــظــيــم الــعــمــل 
وتــــــوزيــــــع االخــــتــــصــــاصــــات عــلــى 
العمل،  لصالح  وفًقا  الموظفين 
إال ان قرار الندب ال بد أن يكون 
ــا مــــع قــــانــــون الـــخـــدمـــة  ــقـ ــتـــوافـ مـ
لمدة  الندب  الذي حدد  المدنية 
سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة 
أقصاها ثالث سنوات، وقد أشارت 
المحكمة إلى أن القرار المطعون 
عــلــيــه حــــدد تـــاريـــخ بــــدء ســريــان 
دون  من  آخــر  إشعار  الندب حتى 
أن يــحــدد مـــدة الـــنـــدب صــراحــة، 
ألحكام  مخالفا  يجعله  مــا  وهــو 
القانون، مؤكدة في الوقت نفسه 
مــن  الــــــــــوزارة  يــمــنــع  ال  ذلـــــك  أن 
إصدار قرار بندب الطبيب، ولكن 

إن  الــقــانــون  وفــقــا لصحيح حكم 
كان لذلك مقتضى.

عبدالرحمن  المحامي  وقال 
غنيم وكيل الطبيب إن موكله رفع 
دعواه التي طلب فيها إلغاء القرار 
للعمل  بــنــدبــه  الـــصـــادر  اإلداري 
ترتب  وما  الطبية  المراكز  بأحد 
ــار بــإلــغــاء الــبــيــانــات  عــلــيــه مـــن آثــ
ــلـــمـــدعـــي وبــصــمــة  ــة لـ ــيـ ــفـ ــيـ الـــوظـ
الحضور واالنصراف الخاصة به 
لمجمع  اإللكتروني  النظام  مــن 
الــســلــطــانــيــة الـــطـــبـــي، وقـــــال إنــه 
بالسلمانية  مقيما  طبيبا  يعمل 
فــوجــئ  ــه  أنــ إال  ــوات  ــنـ سـ  10 مــنــذ 
لكونه  الوظيفية  البيانات  برفع 
الحكومية  للمستشفيات  تــابــعــا 
لمجمع السلمانية الطبي، وصدر 
قــــــرار بـــنـــدبـــه وآخــــريــــن لــتــغــطــيــة 
الطبية  المراكز  أحــد  في  العجز 
تــرتــب عــلــى ذلـــك أن بصمة  وقـــد 
الحضور واالنصراف الخاصة به 

قد تعطلت.
وأشـــــــــــــار الـــــــــى أنـــــــــه خــــاطــــب 
ــادة  الــخــدمــة الــمــدنــيــة يــطــلــب إعـ

بياناته الوظيفية باعتباره طبيبا 
الحكومية  للمستشفيات  تــابــعــا 
التابعة  الطبية  الــمــراكــز  ولــيــس 
ــنـــذ تــعــيــيــنــه،  لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة مـ
ــرار  ــ ــذ قــ ــيـ ــفـ ــنـ ــق تـ ــلــ ــث إنـــــــه عــ ــيــ حــ
البيانات  كافة  إعــادة  على  الندب 
ــه، مــنــهــا  ــ الــوظــيــفــيــة الـــخـــاصـــة بـ
بـــصـــمـــة الــــحــــضــــور واالنـــــصـــــراف 
تابعا  لــكــونــه  كــانــت عليه  مــا  إلـــى 
مجمع  الحكومية  للمستشفيات 
مدة  وتحديد  الطبي  السلمانية 

الــنــدب، مشيرا إلــى أن الــقــرار لم 
ــدر حتى  ــدة الـــنـــدب وصــ يــحــدد مـ
الــقــرار  إشــعــار آخـــر، فطعن عــلــى 

لمخالفته صحيح القانون.
ْدب يكون  وأضاف غنيم أن النَّ
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد 
ــنــــوات،  ــــالث ســ ــمــــدة أقـــصـــاهـــا ثــ لــ
واستثناًء من ذلك يجوز تجديد 
مجموعها  يزيد  ال  لمدد  ــْدب  الــنَّ
المدة؛  هــذه  أضــعــاف  ثالثة  على 
ــْدمــــات  ــِخــ الــ مــــهــــام  ألداء  وذلـــــــك 
أن يكون  يــجــوز  كــمــا  الــمــشــتــَركــة، 
الندب جزئيًا باإلضافة إلى عمله 
األصلي أو كليًا بتفرغ كامل، كما 
الحكومية  الجهة  أن  إلــى  أشــارت 
يتم  حسبما  أو  إلــيــهــا،  الــمــنــتــدب 
االتــــفــــاق عــلــيــه بـــيـــن الــجــهــتــيــن، 
والمزايا  الموظف  راتــب  تتحمل 
ــدد الـــخـــدمـــة  ــ ــحـ ــ الـــوظـــيـــفـــيـــة، ويـ
المناسب عن  التعويض  المدنية 
المستحق  للموظف  الندب  فترة 
له، وأشارت الى أنه يحق للموظف 
فــــي نـــهـــايـــة مـــــدة الــــنــــدب الــكــلــي 
التي  الوظيفة  نفس  إلــى  الــعــودة 

كان يشغلها قبل الندب ويحتفظ 
بكافة مميزات الوظيفة التي كان 
جاء  بينما  الــنــدب،  قبل  يشغلها 
عــلــيــه بصيغة  الــمــطــعــون  الـــقـــرار 

حتى اشعار آخر.
إن  الـــــمـــــحـــــكـــــمـــــة  وقـــــــــالـــــــــت 
ــه لــحــاجــة  ــدبـ الـــمـــدعـــي قــــد تــــم نـ
الـــعـــمـــل ولــتــغــطــيــة الـــنـــقـــص فــي 
ذلـــك الــمــركــز، ولــكــن جـــاء الــقــرار 
خــالــيــا مـــن تــحــديــد مــــدة الــنــدب 
أنه  على  نــص  حيث  التكليف  أو 
بتغطية  للمستأنف  اإليــعــاز  يتم 
من  اعتبارا  الطبية  المراكز  أحد 
اشعار  حتى  القرار  سريان  تاريخ 
آخر، ومن ثم يكون القرار قد جاء 
القانون  أحكام  لصحيح  مخالفا 
لــخــلــّوه مــن تــحــديــد مـــدة الــنــدب 
مـــمـــا يــجــعــلــه خــلــيــقــا بـــاإللـــغـــاء، 
والـــقـــضـــاء مـــجـــددا بــإلــغــاء حكم 
أول درجة فيما تضمنه من رفض 
كــان ذلــك ال يمنع  الــدعــوى، وإن 
الجهة اإلداريــــة مــن إصـــدار قــرار 
لصحيح  وفقا  المستأنف  بندب 

القانون إن كان لذلك مقتضى.

كتب: محمد القصاص

ـــر أصـــــحـــــاب الـــقـــســـائـــم  ــ ذكــ
البحير  مــشــروع  فــي  السكنية 
اإلســـكـــان  وزارة  ان  اإلســـكـــانـــي 
خـــصـــصـــت لـــهـــم مـــســـاحـــة مــن 
القسائم السكنية في المشروع 
أنهم  بيد  بالمنطقة  اإلسكاني 

لم يتسلموها حتى اآلن.
وقـــــــــــــــال أحــــــــــــد أصــــــحــــــاب 
بــعــد 20 شــهــرا  انــــه  الــطــلــبــات 
لنا  الــقــســائــم  تخصيص  عــلــى 
فـــي الـــمـــشـــروع حـــاولـــت تـــكـــرارا 
ــاء بـــأحـــد الــمــســئــولــيــن  ــقـ ــتـ االلـ
ثم  أفــلــح  ولــم  السبب  لمعرفة 
الموظفين  بــعــض  إلـــى  لــجــأت 

)تــواصــل(  إلـــى تطبيق  إضــافــة 
لــالســتــفــســار عــن الــتــأخــيــر في 
تــحــديــد الـــمـــوعـــد الـــمـــحـــدد أو 
ــي  ــ الــتــقــريــبــي لــتــســلــيــم األراضـ
لنا وكان الجواب بأن الرد قيد 
أي مشروع  بــأن  علما  اإلجـــراء 
عــادة مــا يكون لــه تــاريــخ بداية 

ونهاية.
وتــــســــاءل عـــن ســبــب تــأخــر 
القسائم  تسليمهم  في  الــوزارة 
الــتــي يــزيــد عـــددهـــا عــلــى 100 
قــســيــمــة ســكــنــيــة فـــي الــمــشــروع 
ــدات  ــ ــوحـ ــ ــع الـ ــ ــوزيـ ــ ــم تـ ــ الــــــــذي تـ

السكنية فيه منذ فترة.
ــار  ــ ــبــ ــ )أخــ ان  الـــــــــى  ــار  ــ ــشــ ــ يــ
الخليج( سبق ان نشرت تصريح 

البلدي لمجلس بلدي  العضو 
الجنوبية عبداهلل عبداللطيف 
فــــي نــوفــمــبــر لـــلـــعـــام الــمــاضــي 
بـــأنـــه تــلــقــى الـــمـــكـــالـــمـــات مــن 
ــديــــن مـــن  ــيــ ــفــ ــتــ ــســ ــمــ ــــض الــ ــعـ ــ بـ
ــروع الـــبـــحـــيـــر اإلســـكـــانـــي  ــ ــشـ ــ مـ
القسائم  يتساءلون عن مواقع 
بأن  مضيًفا  لهم  المخصصة 
في  تــم  القسائم  على  السحب 
الشهر األول من العام الماضي 
ــرم وكــــانــــت الــقــســائــم  ــنـــصـ ــمـ الـ
قــســيــمــة   128 ــا  عــــددهــ ــالـــغ  ــبـ الـ
غـــيـــر واضــــحــــة لــمــالكــهــا فــيــمــا 
القسائم  أصــحــاب  الزال  الــيــوم 
تسليمها  مــوعــد  عـــن  يــســألــون 

لهم.
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الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  عــاقــبــت 
ــدة 5  شـــابـــا عـــربـــي الــجــنــســيــة بــالــســجــن مــ
ســنــوات واالبـــعـــاد عــن الــبــالد عــقــب تنفيذ 
أثــنــاء شجار  زوجــتــه  دفــع  أن  بعد  العقوبة 
إال  منزلهما  شــرفــة  مــن  لتسقط  بينهما 
سقطت  أن  بعد  بها  رحيما  كــان  القدر  أن 
الشرفة  أسفل  متوفقة  كانت  ســيــارة  على 
فخفف ذلــك من حــدة االرتــطــام وأصيبت 

بعدة كدمات.
وتـــعـــود تــفــاصــيــل الـــواقـــعـــة إلــــى تــكــرار 
شجار المتهم وزوجته وكثرة تعديه عليها 
ــادرة مــنــزل  ــغــ بـــالـــضـــرب مـــا دفــعــهــا إلــــى مــ
الـــزوجـــيـــة، واســـتـــأجـــرت شــقــة وبــقــيــت بها 
بمفردها، إال أن المتهم لم يتركها وتوجه 
الخالف  بينهما  ونشب  الواقعة  يوم  إليها 

إلــى شقتهما  الــعــودة  مــجــددا وطلب منها 
الشجار  واستكمال  معه  فــعــادت  األولــــى.. 
فما  بــالــضــرب،  وتــعــدى عليها  تــطــور  حتى 

ــان مــنــهــا إال أن تــوجــهــت كــالــمــعــتــاد إلــى  كـ
بــإلــقــاء نفسها فــي حال  الــنــافــذة وهــددتــه 
هو  بدفعها  قــام  مــجــددا، حيث  لها  ضربه 

الشرفة على سيارة متوقفة  فسقطت من 
عليها  الــمــجــنــي  فــاســتــنــجــدت  بـــاألســـفـــل، 
وتم  المستشفى،  إلــى  نقلها  وتــم  بــالــمــارة 
عــالجــهــا حــيــث أوضـــــح الــتــقــريــر الــطــبــي 
ونتج  متفرقة  وجــــروح  بــكــدمــات  إصــابــتــهــا 
عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 5% في 

أسفل قدميها.
إلـــى المتهم  الــعــامــة  الــنــيــابــة  أســنــدت 
أنــه فــي مـــارس 2022 شــرع عــمــدا فــي قتل 
المجني عليها بأن قام بدفعها من النافذة 
قاصدا بذلك قتلها فأحدث بها اإلصابات 
وقد  الــشــرعــي،  الــطــب  بتقرير  الموصوفة 
خاب أثر الجريمة لسبب ال دخل له فيه، 
مما خفف من  سيارة  على  وهــو سقوطها 

حدة االرتطام واستنجادها بالمارة.

�أ�شحاب ق�شائم م�شروع �لبحير �لإ�شكاني: 

»ق�ش��ائمن�ا �لمخ�ش�ش�ة لن��ا ل�م نت�شلمه��ا«

�لتاأمين �لإلز�مي 

و�لأخطاء �لطبية عالميا )2-1(

بقلم: د. خالد الدويري         

رفــــض شــــاب أوروبـــــــي الــجــنــســيــة االنــصــيــاع 
ألوامــر شرطي منعه من دخول احدى الحدائق 
عن طريق التسور من الخارج ليال فما كان منه 
وقام بحمل  الشرطي لفظيا  اعتدى على  أن  إال 
طابوق محاوال ضربه مما سبب له إصابات في 
ساعده إلى أن تم السيطرة عليه وأحيل للنيابة 
 5 لمدة  بالسجن  عاقبته  التي  للمحكمة  ومنها 
بــإبــعــاده نهائيا عــن الــبــالد عقب  ــرت  ســنــوات وأمـ

تنفيذ العقوبة. 
كان  ما  اثناء  عليه  المجني  الشرطي  وكــان 
عــلــى واجــــب عــمــلــه لــيــال شــاهــد الــمــتــهــم يــحــاول 
إليه ومنعه فما كان  باربار فتوجه  تسور حديقة 
لفظيا  الشرطي  اعتدى على  ان  إال  المتهم  من 
المجني  فتوجه  المكان،  من  وهــرب  بركله  وقــام 
الواقعة االخر وهو شرطي وأخبره  عليه لشاهد 
بما حدث، وفي تلك االثناء عاد المتهم وحاول 

تــســور الــســور مــجــددا وعــنــد الــتــوجــه إلــيــه هــرب 
مجددا.

ــم يــكــتــف الــمــتــهــم بــمــحــاولــتــيــه بــــل عـــاد  ــ ولـ
وعند  الدخول  محاوال  الحديقة  لبوابة  مجددا 
القبض عليه اعتدى على الشرطي الذي سيطر 
طابوقا  التقط  االخير  أن  إال  منه  وتمكن  عليه 
المجني عليه  من االرض وحاول االعتداء على 
تمكن  يديه حتى  كلتا  فــي  اإلصــابــات  بــه  فسبب 
عليه  والــقــبــض  حــركــتــه  شــل  مــن  عليه  المجني 

وتمت إحالته للنيابة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم 26 سنة أنه 
عضو  عليه  المجني  جسم  سالمة  على  اعــتــدى 
قـــوات األمـــن الــعــام اثــنــاء تــأديــة عمله وســبــب له 
اإلصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ولم 
تأدية عمله  إلــى منعه من  االعــتــداء  يفض فعل 

مدة 21 يوما.  

حكمت المحكمة الجنائية 
الـــكـــبـــرى االولــــــــى بـــالـــســـجـــن 5 
ســـــنـــــوات عــــلــــى آســـــيـــــوي أديـــــن 
كما  الــمــخــدرة،  الــمــواد  بترويج 
غرمته المحكمة 5 آالف دينار 
بعد  البالد  من  بإبعاده  وأمــرت 
ضبطه  تــم  إذ  العقوبة،  تنفيذ 
ــــدرات  ــــخـ ــمـ ــ ــلـــبـــســـا بـــبـــيـــع الـ مـــتـ
ماريجوانا  لفافة   30 وبحوزته 
في منزله. كانت بداية الواقعة 
ــة  ــيــ ــنــ ــلــــقــــي الـــــجـــــهـــــات األمــ ــتــ بــ
المتهم  بقيام  تفيد  معلومات 
بـــالـــتـــرتـــيـــب واالشــــــــتــــــــراك فــي 
المخدرة،  المواد  بيع  عمليات 
وأكـــــــــــــدت الـــــتـــــحـــــريـــــات صـــحـــة 
ــم الــتــوصــل إلــى  الــمــعــلــومــة وتــ
بيانات المتهم كاملة عن طريق 
مصدر سري وطد العالقة معه 
ــراء مـــواد  ــ ــفـــق مــعــه عــلــى شـ واتـ
مــخــدرة )الــمــاريــجــوانــا( مقابل 
140 ديــنــارا، وتــم االتــفــاق على 
المنامة،  منطقة  في  التسليم 
ــمـــت الـــجـــريـــمـــة عـــلـــى مــــرأى  وتـ
ومــســمــع مــن رجـــال الــشــرطــة.. 
حيث تم ضبط المتهم وبحوزته 

مالية  ومبالغ  المصور  المبلغ 
ــم اســـتـــخـــدام الـــقـــوة  ــ أخــــــرى وتـ
لــلــســيــطــرة عـــلـــيـــه، وبـــالـــتـــوجـــه 
عثرت  وبتفتيشه  مسكنه  إلـــى 
قــــــوات األمــــــن عـــلـــى كــمــيــة مــن 
لــفــافــة  و30  الـــمـــخـــدر،  الـــنـــبـــات 
من مخدر الماريجوانا ومخدر 
ــــش، وبــــــســــــؤالــــــه عـــن  ــيـ ــ ــشـ ــ ــحـ ــ الـ
ــاد بــأنــه  ــ مـــصـــدر الـــمـــخـــدرات أفـ
مختلفة  أمــاكــن  مــن  يستلمها 
يــتــم تــحــديــدهــا بـــاالتـــفـــاق مع 
أنه  إلــيــه  النيابة  أســنــدت  آخـــر. 
بدائرة أمن محافظة العاصمة 

المخدرة  الــمــادة  بمقابل  قــدم 
األحــوال  غير  فــي  الماريجوانا 
الـــمـــرخـــص بـــهـــا قـــانـــونـــا، عــلــى 
ثانيا  بـــاألوراق،  المبين  النحو 
ــوال  ــرز فـــي غــيــر األحــ ــ ــاز وأحـ حـ
المخدرة  المادة  بها  المرخص 
التعاطي،  بقصد  الماريجوانا 
ولـــــــــهـــــــــذه األســـــــــــبـــــــــــاب قـــضـــت 
الــمــحــكــمــة بــســجــن الــمــتــهــم 5 
دينار  آالف   3 وتغريمه  سنوات 
وأمرت  المضبوطات،  ومصادرة 
تنفيذ  بعد  الــبــالد  عــن  بإبعاده 

العقوبة.

شرطة  مــديــريــة  تمكنت 
الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة من 
ــرأة  ــ ــل وامـ الــقــبــض عــلــى رجــ
)28 و35 عاما( أثناء قيامهما 
بــالــســرقــة مـــن أحـــد مــحــالت 

بيع قطع غيار السيارات.
وأوضحت المديرية أنها 

تــلــقــت عـــــدًدا مـــن الــبــالغــات 
بــهــذا الـــشـــأن، حــيــث بــاشــرت 
ــة عــلــى  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ شـــــرطـــــة الـ
ــيــــات الـــبـــحـــث  ــلــ ــمــ الــــــفــــــور عــ
عن  أسفرت  التي  والتحري، 
تــحــديــد هـــويـــة الــمــذكــوريــن 
متلبسين،  عليهما  والقبض 

ــا مـــــــادة الــشــبــو  ــمـ ــهـ ــوزتـ وبـــحـ
مديرية  ــارت  وأشــ الــمــخــدرة، 
شــــــــــرطــــــــــة الــــــمــــــحــــــافــــــظــــــة 
الشمالية إلى أنه تم تحريز 
كافة  واتــخــاذ  المضبوطات، 
اإلجراءات القانونية وإحالة 
القضية إلى النيابة العامة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16235/pdf/1-Supplime/16235.pdf?fixed6574
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307385
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307413


العدد:  12202

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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�إطالق برنامج مل�سرعات �لأعمال يف �لبحرين و�لإمار�ت و�إ�سر�ئيل.. م�س�ؤول �أمريكي: 

�لبحرين ت�سهد تنامًيا يف جمالت تكن�ل�جيا �ملال و�لعمالت �مل�سفرة

تابعة  وكالة  يدير  -الذي  وال�س  واأ�صار 

لوزارة التجارة المريكية تعمل على م�صاعدة 

ال�صركات الأجنبية على ال�صتثمار يف الوليات 

�صيقدم  الربنامج  ان  اىل  المريكية-  املتحدة 

اأمريكية  اعمال  وحا�صنات  م�صرعات   10

التكنولوجيا يف  امام �صركات تعمل يف جمال 

يركز  �صوف  الربنامج  ان  اىل  لفًتا  البحرين، 

الزراعية،  التكنولوجيا  جمال  على  ا  اي�صً

لالهتمام،  املثرية  املجالت  من  باعتبارها 

يف  التقنية  العمال  بيئة  مييز  ما  ان  معترًبا 

ال�صرق الأو�صط هي انها بيئة مرتابطة. 

يركز  ا  اي�صً الربنامج  ان  وال�س  واأو�صح 

ت�صهد  التي  البديلة  التكنولوجيا  مراكز  على 

املتحدة،  الوليات  انحاء  جميع  يف  تناميا 

النا�صئة  ال�صركات  امام  ا  فر�صً يوفر  ما  وهو 

على  للعثور  البحرينية  ونظريتها  المريكية 

او  لالأعمال  كم�صرع  �صواء  املنا�صب  ال�صريك 

امل�صاركني  بني  من  حيث  لالأعمال،  حا�صنة 

وليات  خم�س  متثل  اعمال  مراكز  خم�صة 

اأمريكية، هي فلوريدا وبن�صلفانيا وايوا ويوتا 

وكاليفورنيا.

القت�صادي  امل�صوؤول  توقع  جانبه،  من 

لدى  المريكية  املتحدة  الوليات  �صفارة  يف 

بني  التجارة  تتجاوز  ان  فلوري  البحرين 

دولر  مليار   2 املتحدة  والوليات  البحرين 

قد  البحرين  ان  �صيما  ل  العام،  هذا  نهاية  مع 

بعد  ما  القت�صادي  التعايف  مرحلة  دخلت 

جيد  و�صع  يف  وباتت  كوفيد-19،  جائحة 

لتعزيز عالقاتها التجارية مع الوليات املتحدة 

المريكية.

البلدين  بني  ما  التجارة  ان  فلوري  وقال 

ب�صبب  كوفيد-19  جائحة  خالل  تاأثرت  قد 

البلدين  كال  القت�صادي يف  الن�صاط  انخفا�س 

قد  كانت  ان  بعد  وذلك   ،2020 العام  يف 

ان  قبل  دولر،  مليارات   3 نحو  اىل  و�صلت 

تبداأ م�صتويات التجارة بني البلدين با�صتعادة 

م�صتوياتها وت�صهد انتعا�ًصا يف العام 2021.

فلوري  اكد  لـ»الأيام«،  �صوؤال  على  وردا   

مع  حتققت  قد  جناح  فر�س  هناك  ان  على 

م�صرعات  مع  �صيما  ل  البحريني،  ال�صوق 

وذلك  البحرينية  العمال  وحا�صنات  العمال 

من خالل املنحة التي اطلقت العام املا�صي. 

مركز  مع  �صراكة  هناك  ان  فلوري  وقال 

وا�صنطن-  -مقره  الدولية  اخلا�صة  امل�صاريع 

ت�صتهدف توفري امل�صاعدة اىل ما ل يقل عن 50 

من ال�صركات املتو�صطة وال�صغرية والنا�صئة، 

على  م�صاعدتهم  وكذلك  القدرات،  وبناء 

التو�صع يف اأعمالهم من اجل حتقيق النمو يف 

اأعمالهم ليكونوا م�صاهمني يف تنمية القت�صاد 

البحريني. 

يف  خرباتنا  على  »بناء  فلوري  وتابع 

جمال العمل مع حا�صنات العمال وم�صرعات 

العمال، نعتقد ان لدينا منوذجا ناجًحا ميكن 

وال�صركات  واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�صركات 

عند  منه  ال�صتفادة  البحرين  يف  النا�صئة 

التعاون مع م�صرعات العمال«. 

�صوؤال  على  رده  يف  وال�س  لفت  فيما 

»الأيام« اىل ان احد اجلوانب املثرية لالهتمام 

لل�صركات  احلا�صنات  توفرها  ان  والتي ميكن 

الأمريكي  بال�صوق  واملهتمة  الأجنبية  النا�صئة 

الأموال  روؤو�س  �صركات  جمتمع  ثقافة  هي 

النا�صئة  ال�صركات  لال�صتثمار يف  ت�صعى  التي 

حا�صنات  ان  اىل  لفًتا  احلجم،  و�صغرية 

العمال ميكن ان تلعب دوًرا حمورًيا يف طرح 

فر�س العمل مع �صركات روؤو�س الأموال امام 

ال�صركات النا�صئة.

الربنامج  كان  اذا  ما  �صوؤال  على  رد  ويف 

النا�صئة  البحرينية  ال�صركات  ي�صاعد  �صوف 

ل  اأخرى  تقنية  جمالت  يف  اخلو�س  على 

اكد  ال�صطناعي،  بالذكاء  املرتبطة  �صيما 

التي  المريكية  العمال  حا�صنات  ان  وال�س 

عدة  يف  متخ�ص�صة  الربنامج  يف  �صت�صارك 

والت�صنيع  ال�صطناعي،  الذكاء  منها  جمالت، 

ال�صخمة،  والبيانات  والروبوتات،  املتقدم، 

والتكنولوجيا املالية، والتكنولوجيا النظيفة، 

والتكنولوجيا الزراعية. موؤكًدا على ان الهدف 

النا�صئة  ال�صركات  م�صاعدة  هو  الربنامج  من 

ونظامها  قوتها  نقاط  تنويع  على  البحرينية 

البيئي التقني ل �صيما ان البحرين متميزة يف 

جمالت تقنية املال.

اكد  الربنامج،  يف  الت�صجيل  الية  وحول 

فلوري على ان الربنامج الفرتا�صي الذي مدته 

ال�صركات  امام  90 دقيقة هو جماين ومفتوح 

جميع  يف  والنا�صئة  واملتو�صطة  ال�صغرية 

املعلومات  جميع  ان  مو�صًحا  اململكة،  انحاء 

املتعلقة بالربنامج متوافرة على موقع ال�صفارة 

المريكية لدى البحرين، وكذلك �صفحتها على 

موقع »ان�صتغرام« عرب رابط ينقل اىل �صفحة 

الت�صجيل. 

باإيجاد  بالده  اهتمام  على  فلوري  و�صدد 

والبحرين  المارات  بني  اقت�صادية  �صراكة 

قد  اإبراهيم«  »اتفاقية  ان  �صيما  ل  واإ�صرائيل 

ان  اىل  لفًتا  املنطقة،  هذه  حول  متحورت 

ن�صطة  بيئة  اقوى  لديهما  والمارات  البحرين 

يف  النمو  على  القادرة  النا�صئة  العمال  لبدء 

املنطقة، معتربا ان »اتفاقية اإبراهيم« قد وفرت 

حافًزا هاًما خللق �صراكة اعمال بني هذه الدول 

الثالث.

فيما اكد وال�س على م�صاركة وا�صعة من 

اكدت  قد  النا�صئة  الإماراتية  ال�صركات  قبل 

م�صاركتها يف الربنامج، يف مقابل عدد متزايد 

من ال�صركات البحرينية النا�صئة، لفًتا اىل ان 

ال�صركات النا�صئة يف البحرين ت�صهد منذ العام 

2018 منًوا �صنوًيا بن�صبة 46%، حيث تتمتع 

التكنولوجيا  جمال  يف  قوة  بنقاط  البحرين 

املالية. 

وردا على �صوؤال لـ»الأيام«، اعترب فلوري 

ان هذا الربنامج ي�صكل من�صة لربط جمتمعات 

البحرين  من  كل  يف  النا�صئة  ال�صركات 

والمارات واإ�صرائيل، حيث �صيتخلل الربنامج 

املختلفة،  القطاعات  تتناول  جانبية  جل�صات 

ما يعزز من الفر�س امام ال�صركات النا�صئة ل 

الوعي مبجتمع  م�صتوى  رفع  من خالل  �صيما 

ال�صركات النا�صئة بني اإ�صرائيل والبحرين.

2022 ن���ه���اي���ة  م����ع  دولر  م���ل���ي���ار   2 ت���ت���ج���اوز  ق����د  �مل���ت���ح���دة  و�ل�������لي������ات  �ل���ب���ح���ري���ن  ب����ن  �ل����ت����ج����ارة 

متام اأبو�صايف:

الواليات  �سفارة  اأعلنت 

البحرين  لدى  االمريكية  املتحدة 

 US( االأعمال  برنامج  اإطالق 

 )Accelerator Connector
ي�ستهدف  الذي  االفرتا�سي، 

من  كل  يف  النا�سئة  ال�سركات 

البحرين ودولة االمارات العربية 

املتحدة واإ�سرائيل.

التجارة  وزارة  ممثل  وقال 

دوج  كاليفورنيا  يف  االمريكية 

عقد  افرتا�سي  لقاء  يف  واال�س، 

االقت�سادي  امل�سوؤول  مب�ساركة 

املتحدة  الواليات  �سفارة  يف 

فلوري،  رايان  البحرين  لدى 

يف  �سيعقد  -الذي  الربنامج  ان 

�سيقدم  اجلاري-  �سبتمرب   7
االعمال  ت�سريع  دور  بع�س 

املتحدة  الواليات  يف  الرائدة 

االعمال  وحا�سنات  االمريكية، 

التكنولوجية  االعمال  بيئة  امام 

والتي ت�سهد �سعودا يف ال�سرق 

منطقة  يف  �سيما  ال  االأو�سط 

التي  البحرين  ومنها  اخلليج، 

»تقنيات  جماالت  فيها  تتنامى 

املال« و»العمالت امل�سفرة«.

�لبحرين ت�سارك �لدول �لعربية 

�لحتفال بي�م �لطبيب �لعربي

ت�صارك مملكة البحرين الدول العربية الحتفال بيوم 

الطبيب العربي الذي ي�صادف الرابع من �صبتمرب من كل 

الذي  والمتنان  للمهنة  الكبري  التقدير  ويعك�س  عام، 

املرتبطة بعطاء  الإن�صانية  الطبيب والر�صالة  يحظى به 

اإذ  الأمة �صحة املجتمع،  التي تقدر بها  الطبيب واملكانة 

ِنتاج  مرموقة  مكانة  اإىل  اليوم  العربي  الطبيب  و�صل 

اخلدمات  وتطوير  النا�س،  خدمة  يف  وتفانيه  جهوده 

والرفاه،  بال�صحة  الأفراد  يتمتع  اأن  اأجل  من  والبتكار 

اآفاق  وتزدهر  لالأوطان  القت�صادي  النماء  وليتحقق 

الوطن العربي.

واأ�صرفها، فهي  املهن  اأنبل  الطب تعترب من  اإن مهنة 

وذلك حني  ت�صمو مبن ميار�صها،  عظيمة  اإن�صانية  مهنة 

ي�صت�صعر يف قلبه الرحمة، وي�صع ن�صب عينيه التقان 

مقدًما  املعارك  فيخو�س  دوره،  يف  والتفاين  عمله  يف 

اأو ملل، وبال تردد يف  اأنواع الت�صحيات دون كلل  اأرقى 

نف�صه  من  جاعاًل  والأوبئة،  الأمرا�س  خمتلف  مواجهة 

خط الدفاع الأول حلماية الوطن واملجتمع، جم�صًدا بذلك 

وكل  والإن�صاين،  املهني  الواجب  اأداء  يف  ال�صور  اأروع 

اهلل  يراقب  »باأن  عظيًما  ق�صًما  عاتقه  على  يحمل  طبيب 

اأدوارها  كافة  يف  الإن�صان  حياة  ي�صون  واأن  مهنته  يف 

ويف كل الظروف والأحوال..«، فالأطباء اأ�صحاب ر�صالة 

نبيلة تت�صمن تخفيف اأوجاع واآلم النا�س واإنقاذ حياتهم 

م�صوا  ما  اأين  باملحبة  مفعمة  قلوبهم  اأ�صرارهم،  وحفظ 

ول  بزمان  مقيدة  لي�صت  مهنة  الطب  لأن  كانوا،  واأينما 

وهم  الوجوه  كل  على  الب�صمة  يزرعون  فهم  مكان، 

يتجولون كاملالئكة بردائهم الأبي�س، واأخالقهم الطيبة، 

اأوجاعهم  املر�صى  عن  خمففني  النبيلة  وابت�صامتهم 

واأحزانهم واأمرا�صهم، م�صحني باأنف�صهم من اأجل النا�س 

العامة  الأمانة  حتر�س  املنا�صبة،  وبهذه  و�صعادتهم. 

ملجل�س وزراء ال�صحة العرب على الحتفال بيوم الطبيب 

العربي، كما مت ت�صكيل جلنة جائزة الطبيب العربي التي 

العرب،  ال�صحة  وزراء  ملجل�س  الفنية  الأمانة  اأعدتها 

الثالثة  العربي  الطبيب  جلوائز  مايل  دعم  وتخ�صي�س 

خ�صًما من ح�صاب ال�صندوق العربي للتنمية ال�صحية، 

اإذ تتوىل اللجنة املكلفة ببحث ودرا�صة تر�صيحات الدول 

وو�صع  العربي  الطبيب  جائزة  لنيل  الأع�صاء  العربية 

اإن  اإذ  العربي،  الطبيب  بيوم  ال�صنوي  لالحتفال  ت�صور 

لهو  العربي  ال�صحة  يوم  يف  اجلائزة  هذه  تخ�صي�س 

اعرتاف وعرفان، يجعل الطبيب العربي -كل يف جماله- 

ي�صعر بحجم امل�صوؤولية، ويدفعه هذا التقديرللمزيد من 

لينتهي،  للطبيب  املهني  فالعمر  والإخال�س،  النجاح 

م�صتعلة  العطاء  �صعلة  يجعل  الذي  الوقود  هو  فعلمه 

اأن تكون هناك �صحة  التطور م�صتمرة، ولميكن  ولهفة 

وباجلميع  للجميع  املنال  هي  وال�صحة  طبيب،  بدون 

وتبداأ مبجنمع واعي، تعزز فيه �صبل الوقاية ويتاح فيه 

العالج.

ينطلق �لي�م �لأحد وي�ستمر حتى �لثالثاء

�ملد�ر�س تنهي ��ستعد�د�تها لإقامة �لي�م �لتعريفي لأولياء �لأم�ر

اليوم  لإقامة  ا�صتعداداتها  احلكومية  املدار�س  تتم 

على  بناء  تنفيذه  يتم  الذي  الأمور  لأولياء  التعريفي 

التوجيهات ال�صامية من جاللة امللك املعظم، واأمر �صاحب 

متهيًدا  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو 

لعودة الطلبة اإىل املدار�س ح�صورًيا، اإذ قامت فرق العمل 

وامل�صاندة  التعليمية  الإدارات  من  وباإ�صراف  املدر�صية، 

على  جتهيزاتها  با�صتكمال  والتعليم،  الرتبية  بوزارة 

التعريفي،  لليوم  متوا�صل،  وب�صكل  ال�صاعة   مدار�س 

والطمئنان على توفري متطلباته.

جلميع  زمنًيا  جدوًل  و�صعت  قد  الوزارة  باأّن  علًما 

املدار�س احلكومية خالل الفرتة من يوم الأحد 4 �صبتمرب 

من  مفتوحة  ولفرتات  اجلاري،  �صبتمرب   6 الثالثاء  اإىل 

ووجهت  م�صاء،  الثامنة  حتى  �صباًحا  الثامنة  ال�صاعة 

الدعوة جلميع اأولياء الأمور حل�صوره، واأعّدت ملًفا لكّل 

والإر�صادات  والتعليمات  املعلومات  على  يحتوي  طالب 

�صراء  ق�صيمة  اإىل  بالإ�صافة  التعليمية،  بالعملية  املتعلّقة 

وم�صتلزماتها  املدر�صية  احلقيبة  توفري  يف  لالإ�صهام 

الأ�صا�صية ومبا يوفر الدعم الالزم لأولياء الأمور.

م�ؤكدين �أن �لتدري�س وجهًا ل�جه يت�سم بالتفاعلية و�حلي�ية.. خمت�س�ن:

 ع�دة �لتعليم �حل�س�ري تزرع �لد�فع وت�جد �حلافز لتط�ير �لتعليم

اأهمية  والرتبوي  التعليمي  املجال  يف  خمت�صون  اأكد 

العودة احل�صورية للطالب مع بدء العام الدرا�صي اجلديد، 

القدرات  ويبني  املخرجات  جودة  ي�صمن  الكامل  فالتعليم 

يف  الفعلي  التواجد  ويعترب  كما  الطالب،  عند  واملهارات 

املدر�صة هو الأن�صب ل�صمان جناح العملية التعليمية، لأنها 

متثل البيئة التعليمية والتعلمية املثالية لتفاعل الطلبة.

وبينوا -يف ت�صريحات خا�صة لوكالة اأنباء البحرين- 

حتقيق  يف  كبرًيا  فارًقا  �صتحدث  احل�صورية  الدرا�صة  اأن 

التعليمي  الفاقد  اأ�صرار  من  حمذرين  التعليمية،  الأهداف 

اإغالق املدار�س لفرتات طويلة، فح�صب  ذا الأثر ال�صلبي من 

اإىل  لت�صل  التعليمية  الأ�صرار  تتجاوز  العاملية  التقارير 

عند  والعاطفي  الجتماعي  بالنمو  تتعلق  اأخرى  اأ�صرار 

الطالب.

مدر�صة  ومدير  مدار�س  رئي�س  اأو�صحت  جهتها،  من 

مدينة حمد البتدائية للبنات، اأفنان حممد اأمني، اأن العودة 

اخلطوة  تعترب  العام  لهذا  املدار�س  لطلبة  احل�صورية 

نتج  الذي  التعليمي  الفاقد  لتعوي�س  واملهمة  الأ�صا�صية 

كل  حري�صة  البحرين  مملكة  وكون  كورونا،  جائحة  عن 

متقدم  م�صتوى  ذات  تعليم  عملية  توفري  على  احلر�س 

بيئة  وتوفري  م�صتوياتهم  باختالف  الطالب  فئات  جلميع 

خالل  من  لهم  ال�صخ�صية  التنمية  وتعزيز  تفاعلية  تعلم 

الن�صطة والفعاليات التي ت�صهم يف مزج التعلم والرتفيه يف 

املدر�صة، وتكون حافًزا للطالب نحو التعلم وتنمية القدرات 

واملواهب واملهارات والعالقات الجتماعية، فاإن قرار العودة 

احل�صورية ي�صب يف �صالح جميع هذه النواحي.

مدير  الدو�صري،  البنغدير  وداد  اأ�صارت  جانبها،  من 

ا�صتمرار  اإىل  للبنات،  العدادية  البتدائية  املالكية  مدر�صة 

عودة  نحو  متوا�صل  وعطاء  دوؤوبة  بجهود  ال�صتعدادات 

اآمنة للطالبات يف عامهن الدرا�صي اجلديد 2023-2022، 

املدر�صة  حر�صت  اإذ  الآمنة،  املدر�صية  العودة  تنظيم  مت  اإذ 

خزانات  وفعالية  املكيفات  جميع  �صيانة  من  التاأكد  على 

وتنظيف  الدرا�صية  الف�صول  وجتهيز  املاء،  ومربدات  املياه 

الدرا�صية واحلر�س  الكتب  اإىل جانب ت�صليم  املرافق  جميع 

املدر�صة، كما كان  ال�صالمة يف جميع مرافق  على متطلبات 

الأمور  واأولياء  واملعلمات  الإداريات  مع  الفعال  للتوا�صل 

عام  وبدء  اإيجابي  مناخ  خلق  يف  الأكرب  دوره  والطالبات 

وال�صحة  والإبداع  الإجناز  من  املزيد  يحمل  اأن  نتمنى 

املدر�صية الآمنة.

بدر  مدر�صة  من  الكوهجي  مروة  لفتت  ناحيتها،  من 

تقبلها،  يجب  مهمة  حقيقة  اإىل  للبنني  البتدائية  الكربى 

اجلائحة،  قبل  عليه  كانت  ملا  تعود  لن  الأو�صاع  اأن  وهي 

اأعمارهم  باختالف  والطالبات  الطالب  منظور  من  خا�صة 

الدرا�صية، فرغم جميع اجلهود املبذولة من قبل  ومراحلهم 

وزارة الرتبية والتعليم واملعلمني واملعلمات يف املدار�س، اإل 

اأن -وفًقا للتقارير العاملية الواردة- الفاقد التعليمي لي�س 

الأثر ال�صلبي الوحيد لإغالق املدار�س، بل ميتد للتاأثري على 

النمو الجتماعي والعاطفي لالأطفال، لذا على املعلمني خلق 

بيئة اآمنة نف�صًيا ومعنوًيا ت�صجع اأبنائنا الطالب والطالبات 

على التعبري عن خماوفهم وقلقهم، وعلى املعلمني اأن يكونوا 

على وعي تام باأثر هذه التحديات واأن يخ�ص�صوا جزًءا من 

داأبهم اليومي يف قاعات ال�صفوف وخارجها لالطمئنان على 

طلبتهم، والتاأكد من �صري العملية التعليمة بالوجه الأمثل. 

العام  املدر�صية ل�صتقبال  ال�صحة  ق�صم  ا�صتعداد   وعن 

الدرا�صي 2022-2023، اأو�صحت عائ�صة الزعبي، رئي�صة 

ق�صم ال�صحة املدر�صية، اهتمام الق�صم بو�صع خطة ت�صغيلية 

ل�صتقبال الطلبة تقوم على تنفيذ زيارات تفقدية للمدار�س 

تهدف للتاأكد من جاهزية املدار�س ل�صتقبال الطلبة، وكذلك 

للمعايري  بها  التعليمية  املرفقات  جميع  تلبية  من  التحقق 

للطلبة،  بيئة تعليمية - تعلمية مثالية  ال�صحية مبا يكفل 

ال�صحة  جلنة  لأع�صاء  وتوجيهية  توعوية  لقاءات  واإجراء 

الإجراءات  باأهم  الوعي  رفع  بهدف  املدر�صية  وال�صالمة 

العملية  �صري  ملوا�صلة  الالزمة  ال�صحية  والإر�صادات 

التعليمية-التعلمية من غري اأي عقبات ومعوقات.
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�إطالق برنامج مل�سرعات �لأعمال يف �لبحرين و�لإمار�ت و�إ�سر�ئيل.. م�س�ؤول �أمريكي: 

�لبحرين ت�سهد تنامًيا يف جمالت تكن�ل�جيا �ملال و�لعمالت �مل�سفرة

تابعة  وكالة  يدير  -الذي  وال�س  واأ�صار 

لوزارة التجارة المريكية تعمل على م�صاعدة 

ال�صركات الأجنبية على ال�صتثمار يف الوليات 

�صيقدم  الربنامج  ان  اىل  المريكية-  املتحدة 

اأمريكية  اعمال  وحا�صنات  م�صرعات   10

التكنولوجيا يف  امام �صركات تعمل يف جمال 

يركز  �صوف  الربنامج  ان  اىل  لفًتا  البحرين، 

الزراعية،  التكنولوجيا  جمال  على  ا  اي�صً

لالهتمام،  املثرية  املجالت  من  باعتبارها 

يف  التقنية  العمال  بيئة  مييز  ما  ان  معترًبا 

ال�صرق الأو�صط هي انها بيئة مرتابطة. 

يركز  ا  اي�صً الربنامج  ان  وال�س  واأو�صح 

ت�صهد  التي  البديلة  التكنولوجيا  مراكز  على 

املتحدة،  الوليات  انحاء  جميع  يف  تناميا 

النا�صئة  ال�صركات  امام  ا  فر�صً يوفر  ما  وهو 

على  للعثور  البحرينية  ونظريتها  المريكية 

او  لالأعمال  كم�صرع  �صواء  املنا�صب  ال�صريك 

امل�صاركني  بني  من  حيث  لالأعمال،  حا�صنة 

وليات  خم�س  متثل  اعمال  مراكز  خم�صة 

اأمريكية، هي فلوريدا وبن�صلفانيا وايوا ويوتا 

وكاليفورنيا.

القت�صادي  امل�صوؤول  توقع  جانبه،  من 

لدى  المريكية  املتحدة  الوليات  �صفارة  يف 

بني  التجارة  تتجاوز  ان  فلوري  البحرين 

دولر  مليار   2 املتحدة  والوليات  البحرين 

قد  البحرين  ان  �صيما  ل  العام،  هذا  نهاية  مع 

بعد  ما  القت�صادي  التعايف  مرحلة  دخلت 

جيد  و�صع  يف  وباتت  كوفيد-19،  جائحة 

لتعزيز عالقاتها التجارية مع الوليات املتحدة 

المريكية.

البلدين  بني  ما  التجارة  ان  فلوري  وقال 

ب�صبب  كوفيد-19  جائحة  خالل  تاأثرت  قد 

البلدين  كال  القت�صادي يف  الن�صاط  انخفا�س 

قد  كانت  ان  بعد  وذلك   ،2020 العام  يف 

ان  قبل  دولر،  مليارات   3 نحو  اىل  و�صلت 

تبداأ م�صتويات التجارة بني البلدين با�صتعادة 

م�صتوياتها وت�صهد انتعا�ًصا يف العام 2021.

فلوري  اكد  لـ»الأيام«،  �صوؤال  على  وردا   

مع  حتققت  قد  جناح  فر�س  هناك  ان  على 

م�صرعات  مع  �صيما  ل  البحريني،  ال�صوق 

وذلك  البحرينية  العمال  وحا�صنات  العمال 

من خالل املنحة التي اطلقت العام املا�صي. 

مركز  مع  �صراكة  هناك  ان  فلوري  وقال 

وا�صنطن-  -مقره  الدولية  اخلا�صة  امل�صاريع 

ت�صتهدف توفري امل�صاعدة اىل ما ل يقل عن 50 

من ال�صركات املتو�صطة وال�صغرية والنا�صئة، 

على  م�صاعدتهم  وكذلك  القدرات،  وبناء 

التو�صع يف اأعمالهم من اجل حتقيق النمو يف 

اأعمالهم ليكونوا م�صاهمني يف تنمية القت�صاد 

البحريني. 

يف  خرباتنا  على  »بناء  فلوري  وتابع 

جمال العمل مع حا�صنات العمال وم�صرعات 

العمال، نعتقد ان لدينا منوذجا ناجًحا ميكن 

وال�صركات  واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�صركات 

عند  منه  ال�صتفادة  البحرين  يف  النا�صئة 

التعاون مع م�صرعات العمال«. 

�صوؤال  على  رده  يف  وال�س  لفت  فيما 

»الأيام« اىل ان احد اجلوانب املثرية لالهتمام 

لل�صركات  احلا�صنات  توفرها  ان  والتي ميكن 

الأمريكي  بال�صوق  واملهتمة  الأجنبية  النا�صئة 

الأموال  روؤو�س  �صركات  جمتمع  ثقافة  هي 

النا�صئة  ال�صركات  لال�صتثمار يف  ت�صعى  التي 

حا�صنات  ان  اىل  لفًتا  احلجم،  و�صغرية 

العمال ميكن ان تلعب دوًرا حمورًيا يف طرح 

فر�س العمل مع �صركات روؤو�س الأموال امام 

ال�صركات النا�صئة.

الربنامج  كان  اذا  ما  �صوؤال  على  رد  ويف 

النا�صئة  البحرينية  ال�صركات  ي�صاعد  �صوف 

ل  اأخرى  تقنية  جمالت  يف  اخلو�س  على 

اكد  ال�صطناعي،  بالذكاء  املرتبطة  �صيما 

التي  المريكية  العمال  حا�صنات  ان  وال�س 

عدة  يف  متخ�ص�صة  الربنامج  يف  �صت�صارك 

والت�صنيع  ال�صطناعي،  الذكاء  منها  جمالت، 

ال�صخمة،  والبيانات  والروبوتات،  املتقدم، 

والتكنولوجيا املالية، والتكنولوجيا النظيفة، 

والتكنولوجيا الزراعية. موؤكًدا على ان الهدف 

النا�صئة  ال�صركات  م�صاعدة  هو  الربنامج  من 

ونظامها  قوتها  نقاط  تنويع  على  البحرينية 

البيئي التقني ل �صيما ان البحرين متميزة يف 

جمالت تقنية املال.

اكد  الربنامج،  يف  الت�صجيل  الية  وحول 

فلوري على ان الربنامج الفرتا�صي الذي مدته 

ال�صركات  امام  90 دقيقة هو جماين ومفتوح 

جميع  يف  والنا�صئة  واملتو�صطة  ال�صغرية 

املعلومات  جميع  ان  مو�صًحا  اململكة،  انحاء 

املتعلقة بالربنامج متوافرة على موقع ال�صفارة 

المريكية لدى البحرين، وكذلك �صفحتها على 

موقع »ان�صتغرام« عرب رابط ينقل اىل �صفحة 

الت�صجيل. 

باإيجاد  بالده  اهتمام  على  فلوري  و�صدد 

والبحرين  المارات  بني  اقت�صادية  �صراكة 

قد  اإبراهيم«  »اتفاقية  ان  �صيما  ل  واإ�صرائيل 

ان  اىل  لفًتا  املنطقة،  هذه  حول  متحورت 

ن�صطة  بيئة  اقوى  لديهما  والمارات  البحرين 

يف  النمو  على  القادرة  النا�صئة  العمال  لبدء 

املنطقة، معتربا ان »اتفاقية اإبراهيم« قد وفرت 

حافًزا هاًما خللق �صراكة اعمال بني هذه الدول 

الثالث.

فيما اكد وال�س على م�صاركة وا�صعة من 

اكدت  قد  النا�صئة  الإماراتية  ال�صركات  قبل 

م�صاركتها يف الربنامج، يف مقابل عدد متزايد 

من ال�صركات البحرينية النا�صئة، لفًتا اىل ان 

ال�صركات النا�صئة يف البحرين ت�صهد منذ العام 

2018 منًوا �صنوًيا بن�صبة 46%، حيث تتمتع 

التكنولوجيا  جمال  يف  قوة  بنقاط  البحرين 

املالية. 

وردا على �صوؤال لـ»الأيام«، اعترب فلوري 

ان هذا الربنامج ي�صكل من�صة لربط جمتمعات 

البحرين  من  كل  يف  النا�صئة  ال�صركات 

والمارات واإ�صرائيل، حيث �صيتخلل الربنامج 

املختلفة،  القطاعات  تتناول  جانبية  جل�صات 

ما يعزز من الفر�س امام ال�صركات النا�صئة ل 

الوعي مبجتمع  م�صتوى  رفع  من خالل  �صيما 

ال�صركات النا�صئة بني اإ�صرائيل والبحرين.

2022 ن���ه���اي���ة  م����ع  دولر  م���ل���ي���ار   2 ت���ت���ج���اوز  ق����د  �مل���ت���ح���دة  و�ل�������لي������ات  �ل���ب���ح���ري���ن  ب����ن  �ل����ت����ج����ارة 

متام اأبو�صايف:

الواليات  �سفارة  اأعلنت 

البحرين  لدى  االمريكية  املتحدة 

 US( االأعمال  برنامج  اإطالق 

 )Accelerator Connector
ي�ستهدف  الذي  االفرتا�سي، 

من  كل  يف  النا�سئة  ال�سركات 

البحرين ودولة االمارات العربية 

املتحدة واإ�سرائيل.

التجارة  وزارة  ممثل  وقال 

دوج  كاليفورنيا  يف  االمريكية 

عقد  افرتا�سي  لقاء  يف  واال�س، 

االقت�سادي  امل�سوؤول  مب�ساركة 

املتحدة  الواليات  �سفارة  يف 

فلوري،  رايان  البحرين  لدى 

يف  �سيعقد  -الذي  الربنامج  ان 

�سيقدم  اجلاري-  �سبتمرب   7
االعمال  ت�سريع  دور  بع�س 

املتحدة  الواليات  يف  الرائدة 

االعمال  وحا�سنات  االمريكية، 

التكنولوجية  االعمال  بيئة  امام 

والتي ت�سهد �سعودا يف ال�سرق 

منطقة  يف  �سيما  ال  االأو�سط 

التي  البحرين  ومنها  اخلليج، 

»تقنيات  جماالت  فيها  تتنامى 

املال« و»العمالت امل�سفرة«.

�لبحرين ت�سارك �لدول �لعربية 

�لحتفال بي�م �لطبيب �لعربي

ت�صارك مملكة البحرين الدول العربية الحتفال بيوم 

الطبيب العربي الذي ي�صادف الرابع من �صبتمرب من كل 

الذي  والمتنان  للمهنة  الكبري  التقدير  ويعك�س  عام، 

املرتبطة بعطاء  الإن�صانية  الطبيب والر�صالة  يحظى به 

اإذ  الأمة �صحة املجتمع،  التي تقدر بها  الطبيب واملكانة 

ِنتاج  مرموقة  مكانة  اإىل  اليوم  العربي  الطبيب  و�صل 

اخلدمات  وتطوير  النا�س،  خدمة  يف  وتفانيه  جهوده 

والرفاه،  بال�صحة  الأفراد  يتمتع  اأن  اأجل  من  والبتكار 

اآفاق  وتزدهر  لالأوطان  القت�صادي  النماء  وليتحقق 

الوطن العربي.

واأ�صرفها، فهي  املهن  اأنبل  الطب تعترب من  اإن مهنة 

وذلك حني  ت�صمو مبن ميار�صها،  عظيمة  اإن�صانية  مهنة 

ي�صت�صعر يف قلبه الرحمة، وي�صع ن�صب عينيه التقان 

مقدًما  املعارك  فيخو�س  دوره،  يف  والتفاين  عمله  يف 

اأو ملل، وبال تردد يف  اأنواع الت�صحيات دون كلل  اأرقى 

نف�صه  من  جاعاًل  والأوبئة،  الأمرا�س  خمتلف  مواجهة 

خط الدفاع الأول حلماية الوطن واملجتمع، جم�صًدا بذلك 

وكل  والإن�صاين،  املهني  الواجب  اأداء  يف  ال�صور  اأروع 

اهلل  يراقب  »باأن  عظيًما  ق�صًما  عاتقه  على  يحمل  طبيب 

اأدوارها  كافة  يف  الإن�صان  حياة  ي�صون  واأن  مهنته  يف 

ويف كل الظروف والأحوال..«، فالأطباء اأ�صحاب ر�صالة 

نبيلة تت�صمن تخفيف اأوجاع واآلم النا�س واإنقاذ حياتهم 

م�صوا  ما  اأين  باملحبة  مفعمة  قلوبهم  اأ�صرارهم،  وحفظ 

ول  بزمان  مقيدة  لي�صت  مهنة  الطب  لأن  كانوا،  واأينما 

وهم  الوجوه  كل  على  الب�صمة  يزرعون  فهم  مكان، 

يتجولون كاملالئكة بردائهم الأبي�س، واأخالقهم الطيبة، 

اأوجاعهم  املر�صى  عن  خمففني  النبيلة  وابت�صامتهم 

واأحزانهم واأمرا�صهم، م�صحني باأنف�صهم من اأجل النا�س 

العامة  الأمانة  حتر�س  املنا�صبة،  وبهذه  و�صعادتهم. 

ملجل�س وزراء ال�صحة العرب على الحتفال بيوم الطبيب 

العربي، كما مت ت�صكيل جلنة جائزة الطبيب العربي التي 

العرب،  ال�صحة  وزراء  ملجل�س  الفنية  الأمانة  اأعدتها 

الثالثة  العربي  الطبيب  جلوائز  مايل  دعم  وتخ�صي�س 

خ�صًما من ح�صاب ال�صندوق العربي للتنمية ال�صحية، 

اإذ تتوىل اللجنة املكلفة ببحث ودرا�صة تر�صيحات الدول 

وو�صع  العربي  الطبيب  جائزة  لنيل  الأع�صاء  العربية 

اإن  اإذ  العربي،  الطبيب  بيوم  ال�صنوي  لالحتفال  ت�صور 

لهو  العربي  ال�صحة  يوم  يف  اجلائزة  هذه  تخ�صي�س 

اعرتاف وعرفان، يجعل الطبيب العربي -كل يف جماله- 

ي�صعر بحجم امل�صوؤولية، ويدفعه هذا التقديرللمزيد من 

لينتهي،  للطبيب  املهني  فالعمر  والإخال�س،  النجاح 

م�صتعلة  العطاء  �صعلة  يجعل  الذي  الوقود  هو  فعلمه 

اأن تكون هناك �صحة  التطور م�صتمرة، ولميكن  ولهفة 

وباجلميع  للجميع  املنال  هي  وال�صحة  طبيب،  بدون 

وتبداأ مبجنمع واعي، تعزز فيه �صبل الوقاية ويتاح فيه 

العالج.

ينطلق �لي�م �لأحد وي�ستمر حتى �لثالثاء

�ملد�ر�س تنهي ��ستعد�د�تها لإقامة �لي�م �لتعريفي لأولياء �لأم�ر

اليوم  لإقامة  ا�صتعداداتها  احلكومية  املدار�س  تتم 

على  بناء  تنفيذه  يتم  الذي  الأمور  لأولياء  التعريفي 

التوجيهات ال�صامية من جاللة امللك املعظم، واأمر �صاحب 

متهيًدا  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو 

لعودة الطلبة اإىل املدار�س ح�صورًيا، اإذ قامت فرق العمل 

وامل�صاندة  التعليمية  الإدارات  من  وباإ�صراف  املدر�صية، 

على  جتهيزاتها  با�صتكمال  والتعليم،  الرتبية  بوزارة 

التعريفي،  لليوم  متوا�صل،  وب�صكل  ال�صاعة   مدار�س 

والطمئنان على توفري متطلباته.

جلميع  زمنًيا  جدوًل  و�صعت  قد  الوزارة  باأّن  علًما 

املدار�س احلكومية خالل الفرتة من يوم الأحد 4 �صبتمرب 

من  مفتوحة  ولفرتات  اجلاري،  �صبتمرب   6 الثالثاء  اإىل 

ووجهت  م�صاء،  الثامنة  حتى  �صباًحا  الثامنة  ال�صاعة 

الدعوة جلميع اأولياء الأمور حل�صوره، واأعّدت ملًفا لكّل 

والإر�صادات  والتعليمات  املعلومات  على  يحتوي  طالب 

�صراء  ق�صيمة  اإىل  بالإ�صافة  التعليمية،  بالعملية  املتعلّقة 

وم�صتلزماتها  املدر�صية  احلقيبة  توفري  يف  لالإ�صهام 

الأ�صا�صية ومبا يوفر الدعم الالزم لأولياء الأمور.

م�ؤكدين �أن �لتدري�س وجهًا ل�جه يت�سم بالتفاعلية و�حلي�ية.. خمت�س�ن:

 ع�دة �لتعليم �حل�س�ري تزرع �لد�فع وت�جد �حلافز لتط�ير �لتعليم

اأهمية  والرتبوي  التعليمي  املجال  يف  خمت�صون  اأكد 

العودة احل�صورية للطالب مع بدء العام الدرا�صي اجلديد، 

القدرات  ويبني  املخرجات  جودة  ي�صمن  الكامل  فالتعليم 

يف  الفعلي  التواجد  ويعترب  كما  الطالب،  عند  واملهارات 

املدر�صة هو الأن�صب ل�صمان جناح العملية التعليمية، لأنها 

متثل البيئة التعليمية والتعلمية املثالية لتفاعل الطلبة.

وبينوا -يف ت�صريحات خا�صة لوكالة اأنباء البحرين- 

حتقيق  يف  كبرًيا  فارًقا  �صتحدث  احل�صورية  الدرا�صة  اأن 

التعليمي  الفاقد  اأ�صرار  من  حمذرين  التعليمية،  الأهداف 

اإغالق املدار�س لفرتات طويلة، فح�صب  ذا الأثر ال�صلبي من 

اإىل  لت�صل  التعليمية  الأ�صرار  تتجاوز  العاملية  التقارير 

عند  والعاطفي  الجتماعي  بالنمو  تتعلق  اأخرى  اأ�صرار 

الطالب.

مدر�صة  ومدير  مدار�س  رئي�س  اأو�صحت  جهتها،  من 

مدينة حمد البتدائية للبنات، اأفنان حممد اأمني، اأن العودة 

اخلطوة  تعترب  العام  لهذا  املدار�س  لطلبة  احل�صورية 

نتج  الذي  التعليمي  الفاقد  لتعوي�س  واملهمة  الأ�صا�صية 

كل  حري�صة  البحرين  مملكة  وكون  كورونا،  جائحة  عن 

متقدم  م�صتوى  ذات  تعليم  عملية  توفري  على  احلر�س 

بيئة  وتوفري  م�صتوياتهم  باختالف  الطالب  فئات  جلميع 

خالل  من  لهم  ال�صخ�صية  التنمية  وتعزيز  تفاعلية  تعلم 

الن�صطة والفعاليات التي ت�صهم يف مزج التعلم والرتفيه يف 

املدر�صة، وتكون حافًزا للطالب نحو التعلم وتنمية القدرات 

واملواهب واملهارات والعالقات الجتماعية، فاإن قرار العودة 

احل�صورية ي�صب يف �صالح جميع هذه النواحي.

مدير  الدو�صري،  البنغدير  وداد  اأ�صارت  جانبها،  من 

ا�صتمرار  اإىل  للبنات،  العدادية  البتدائية  املالكية  مدر�صة 

عودة  نحو  متوا�صل  وعطاء  دوؤوبة  بجهود  ال�صتعدادات 

اآمنة للطالبات يف عامهن الدرا�صي اجلديد 2023-2022، 

املدر�صة  حر�صت  اإذ  الآمنة،  املدر�صية  العودة  تنظيم  مت  اإذ 

خزانات  وفعالية  املكيفات  جميع  �صيانة  من  التاأكد  على 

وتنظيف  الدرا�صية  الف�صول  وجتهيز  املاء،  ومربدات  املياه 

الدرا�صية واحلر�س  الكتب  اإىل جانب ت�صليم  املرافق  جميع 

املدر�صة، كما كان  ال�صالمة يف جميع مرافق  على متطلبات 

الأمور  واأولياء  واملعلمات  الإداريات  مع  الفعال  للتوا�صل 

عام  وبدء  اإيجابي  مناخ  خلق  يف  الأكرب  دوره  والطالبات 

وال�صحة  والإبداع  الإجناز  من  املزيد  يحمل  اأن  نتمنى 

املدر�صية الآمنة.

بدر  مدر�صة  من  الكوهجي  مروة  لفتت  ناحيتها،  من 

تقبلها،  يجب  مهمة  حقيقة  اإىل  للبنني  البتدائية  الكربى 

اجلائحة،  قبل  عليه  كانت  ملا  تعود  لن  الأو�صاع  اأن  وهي 

اأعمارهم  باختالف  والطالبات  الطالب  منظور  من  خا�صة 

الدرا�صية، فرغم جميع اجلهود املبذولة من قبل  ومراحلهم 

وزارة الرتبية والتعليم واملعلمني واملعلمات يف املدار�س، اإل 

اأن -وفًقا للتقارير العاملية الواردة- الفاقد التعليمي لي�س 

الأثر ال�صلبي الوحيد لإغالق املدار�س، بل ميتد للتاأثري على 

النمو الجتماعي والعاطفي لالأطفال، لذا على املعلمني خلق 

بيئة اآمنة نف�صًيا ومعنوًيا ت�صجع اأبنائنا الطالب والطالبات 

على التعبري عن خماوفهم وقلقهم، وعلى املعلمني اأن يكونوا 

على وعي تام باأثر هذه التحديات واأن يخ�ص�صوا جزًءا من 

داأبهم اليومي يف قاعات ال�صفوف وخارجها لالطمئنان على 

طلبتهم، والتاأكد من �صري العملية التعليمة بالوجه الأمثل. 

العام  املدر�صية ل�صتقبال  ال�صحة  ق�صم  ا�صتعداد   وعن 

الدرا�صي 2022-2023، اأو�صحت عائ�صة الزعبي، رئي�صة 

ق�صم ال�صحة املدر�صية، اهتمام الق�صم بو�صع خطة ت�صغيلية 

ل�صتقبال الطلبة تقوم على تنفيذ زيارات تفقدية للمدار�س 

تهدف للتاأكد من جاهزية املدار�س ل�صتقبال الطلبة، وكذلك 

للمعايري  بها  التعليمية  املرفقات  جميع  تلبية  من  التحقق 

للطلبة،  بيئة تعليمية - تعلمية مثالية  ال�صحية مبا يكفل 

ال�صحة  جلنة  لأع�صاء  وتوجيهية  توعوية  لقاءات  واإجراء 

الإجراءات  باأهم  الوعي  رفع  بهدف  املدر�صية  وال�صالمة 

العملية  �صري  ملوا�صلة  الالزمة  ال�صحية  والإر�صادات 

التعليمية-التعلمية من غري اأي عقبات ومعوقات.

 امل�سوؤول االأمريكي يتحدث عرب برنامج »زوم«
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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انطالق امل�ؤمتر الدويل جلمعية 

البحرين للتدريب اأكت�بر القادم

تنظم جمعية البحرين للتدريب وتنمية املوارد الب�صرية 

�صعار  حتت  الب�صرية  املوارد  لتنمية  الدويل  موؤمترها 

وذلك  املرن«  والتدريب  املهارات  توجيه  واإعادة  »تطوير 

بفندق   2022 اأكتوبر   19-18 والأربعاء  الثالثاء  يومي 

جميل  من  كرمية  رعاية  حتت  بلو،  رادي�صون  الدبلومات 

م�صاركة  حول  املوؤمتر  ويتمحور  العمل،  وزير  حميدان 

توجيه  واإعادة  تطوير  يف  املمار�صات  واأف�صل  اخلربات 

قطاع  مثل  القطاع  خمتلف  يف  املرن  والتدريب  املهارات 

النفط والغاز وقطاع البنوك وامل�صارف وقطاع الت�صالت 

وقطاع التعليم بالإ�صافة للقطاعات اخلدمية، حيث ي�صلط 

املوؤمتر ال�صوء على اأهمية تنظيم الجتاهات امل�صتقبلية من 

اإعادة توجيه املهارات مبا ي�صاعد املوظفني  خالل �صقل او 

واملوؤ�ص�صات على حتقيق اأهداف التطوير الوظيفي ب�صورة 

اأكرث واقعية مثل الرتقية اأو التحركات اجلانبية. 

التطورات  اأخر  على  للتعرف  فر�صة  املوؤمتر  ويقدم 

حت�صني  يف  ت�صهم  التي  والتقنيات  وامل�صادر  املوارد  من 

املهارات، كما �صيتم عر�ض اأهم املنهجيات املطروحة عاملًيا 

والتدريب  التعلم  تطوير  جانب  اإىل  املهارات  �صقل  لإعادة 

املرن باأنواعه.

جمل�ض  رئي�ض  عطية  اأحمد  اأو�صح  ال�صدد  هذا   ويف 

احليوي وطرحه  املو�صوع  هذا  اختيار  اأن  اجلمعية  اإدارة 

من  اأكرث  البحرين من خالل  يقام مبملكة  موؤمتر دويل  يف 

)12( ورقة عمل متثل العديد من القطاعات وي�صتعر�صها 

وتوجيه  تطوير  جمال  يف  املميزين  املتحدثني  من  نخبة 

املوؤمتر ي�صتهدف  اأن  اأ�صاف  املرن. كما  املهارات والتدريب 

�صريحة كبرية من العاملني يف خمتلف القطاعات احلكومية 

واخلا�صة، م�صرًيا اإىل اأهمية ن�صر الوعي والتوعية والأخذ 

امليدانية  والتجارب  العلمية  والبحوث  الدرا�صات  بنتائج 

التي توؤكد �صرورة الرتكيز على برامج التدريب التي تعزز 

اأو  اكت�صاب مهارات جديدة  وتو�صع من قدرة املوظفني يف 

تطوير  ي�صهم يف  ال�صابق، مبا  مكت�صبة يف  مهارات  بلورة 

الأداء ورفع الإنتاجية.

مبادرة »ابت�سامة« تنظم حفل

الع�دة للمدار�س ملنت�سبيها الأبطال

امل�صتقبل  جلمعية  التابعة  »ابت�صامة«  مبادرة  نظمت 

والجتماعي  النف�صي  الدعم  بتقدمي  واملعنية  ال�صبابية 

ترفيهًيا  اأمورهم، حفالً  واأولياء  ال�صرطان  لالأطفال مر�صى 

للمدر�صة،  العودة  الأبطال مبنا�صبة  الأطفال  ملنت�صبيها من 

جلنة  من  ورعاية  بدعم   »The Playground« يف  وذلك 

عدائي البحرين.

و�صارك يف هذا احلفل اأكرث من 50 طفالً من منت�صبي 

املبادرة مع اأهاليهم، وت�صمن عدًدا من امل�صابقات والألعاب 

التي هدفت اإىل اإدخال البهجة وال�صرور اإىل قلوبهم.

وخالل احلفل قام عدد من متطوعي املبادرة بال�صرتاك 

احتياجات  بتوزيع  البحرين  عدائي  جلنة  اأع�صاء  مع 

العودة للمدر�صة على الأطفال امل�صاركني مبا يف ذلك حقائب 

مدر�صية، وقرطا�صية، وهدايا، وغريها.

امل�صتقبل  اإدارة جمعية  ال�صكري ع�صو جمل�ض   حممد 

ال�صبابية، م�صوؤول الربامج التعليمية مببادرة »ابت�صامة«، 

قال اإن اإقامة هذا احلفل الرتفيهي لالأطفال الأبطال منت�صبي 

»ابت�صامة« الذين يكافحون ال�صرطان ياأتي يف اإطار برنامج 

ولت�صجيعهم  لهم،  املبادرة  تقدمه  الذي  املتكامل  الدعم 

اأكرث على الدرا�صة، واإدخال البهجة وال�صرور اإىل قلوبهم، 

وتخفيف الأعباء عن اأهاليهم.

نا�سدت نا�سر بن حمد ووكيل »اجلن�سية واجل�ازات« لإنهاء معاناتها 

م�ل�دة يف البحرين منذ 53 عاًما ومل تغادرها.. تاأمل يف احل�س�ل على اجلن�سية

»خا�ض«: الأيام 

�صمو   1969 البحرين  يف  مولودة  �صيدة  نا�صدت 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ 

ه�صام  وال�صيخ  ال�صباب،  و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال 

الداخلية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن 

لإنهاء  التدخل  �صرعة  واجلوازات  اجلن�صية  ل�صوؤون 

انها  موؤكدة  البحرينية،  اجلن�صية  مبنحها  معاناتها 

على  ح�صولها  لعدم  ولدتها  منذ  البحرين  تغادر  مل 

دون  تزال«  »ول  عاما   53 طوال  وظلت  �صفر،  وثيقة 

قاهرة  ظروفا  تواجه  جعلها  ما  ر�صمية،  وثائق  اأي 

احلياة  مقومات  اأدنى  على  باحل�صول  لها  ت�صمح  ل 

. ملعي�صية ا

اإىل  اإفادتها لـ»الأيام« فاإنها تقدمت بطلب  وبح�صب 

الداخلية  بوزارة  واجلوازات  للهجرة  العامة  الإدارة 

من  الثالثني  يف  البحرينية  اجلن�صية  على  للح�صول 

ذلك  منذ  لكنها   ،5167 رقم  حتت   2001 �صبتمرب 

اجلهات  داعية  اإيجابية،  اإ�صارة  اأو  ردا  تتلّق  مل  احلني 

حمرومة  كونها  الإن�صاين  و�صعها  لتفهم  املعنية 

ال�صرورية  الر�صمية  الوثائق  على  احل�صول  من 

الإ�صكانية  اخلدمات  من  ال�صتفادة  وبالتايل 

العالج  حتى  اأو  واملعي�صية  الجتماعية  وامل�صاعدات 

احلكومية. امل�صت�صفيات  يف 

)القطيف(،  ال�صعودية  اجلن�صية  والدتها  وحتمل 

لق�صاء  ابنتيها  مع   1969 البحرين  اإىل  وجاءت 

اأو�صحت  انها  غري  ابنها،  وفاة  بعد  ق�صرية،  اإجازة 

»ان والدتي مل تكن تعلم انها حامل بي يف ثالثة اأ�صهر 

اإل يف وقت لحق، واأخفت حملها عن والدي )�صعودي 

تفاديا  بينهما،  حدثت  التي  اخلالفات  بعد  اأي�صا( 

بي  الحتفاظ  على  الطالق، واحلر�ض  اإجراءات  لتاأخر 

القطيف«. اإىل  اأخواتي  واأعاد  تهديده  اأبي  نفذ  لو  فيما 

يعلم  اأن  دون  بعد  فيما  تويف  والدها  ان  واأكدت 

البحرين  ثالثة، وظلت والدتها تعي�ض يف  ابنة  له  باأن 

�صفر  جواز  حتمل  وهي   1996 املنية  وافتها  ان  اإىل 

خا�صة  وثائق  اأي  متلك  ل  انها  اإىل  لفتة  �صعوديا، 

اأو  وفاته  �صهادة  مثل  ال�صعودية،  يف  املتوفى  بوالدها 

منه. اأو طالقها  والدتها  وثيقة زواجه من 

بتنظيم جمعيات املنطقة الغربية و�سراكة مع بنك الدم..

حملة الإمام احل�سن للتربع حت�سد 206 اأكيا�س للدم 
م�صطفى ال�صاخوري:

مل�صاريع  امل�صرتكة  اللجنة  نظمت 

الثالثة  الن�صخة  الغربية  املنطقة  جمعيات 

)عليه  احل�صن  الإمام  حملة  من  ع�صرة 

»قطرة  �صعار  حتت  بالدم  للتربع  ال�صالم( 

ال�صبت  اأم�ض  يوم  وذلك  حياة«،  متنح  دم 

3 �صبتمرب ب�صالة �صتايل يف جممع الريف 

باملالكية.

نظمتها  التي  احلملة  يف  و�صارك 

باملحافظة  اخلريية  اجلمعيات  من  عدد 

ال�صمالية 245 �صخ�صا، وح�صدت اأكرث من 

اأكرب  اأكيا�ض للتربع بالدم، فيما كان   206

املتربعني بعمر 64 �صنة، واأ�صغرهم بعمر 
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ال�صابقة  �صنواتها  يف  احلملة  و�صهدت 

قدرتها  جتاوز  املواطنني  من  كبرًيا  اإقبالً 

ال�صتيعابية مبتو�صط 200 متربع كل عام.

من جانبه اأكد رئي�ض اللجنة الإعالمية 

اإقبالً  لقت  احلملة  اأن  اأيوب  نذير  للحملة 

املواطنني واملقيمني حيث  لفًتا من خمتلف 

بالدم  للتربع  اأ�صماءهم  منهم  كثري  �صجل 

عن طريق مواعيد م�صبقة اإلكرتونية والتي 

اخت�صرت الإجراءات و�صهلتها ب�صكل لفت، 

امل�صاركة  اجلمعيات  جميع  بجهود  م�صيًدا 

جناحها  على  انعك�صت  والتي  احلملة  يف 

احلملة  يف  الفاعلة  وبامل�صاركة  الالفت 

تعك�ض  �صامية  اإن�صانية  اأهداف  من  لها  ملا 

وحب  والكرم  والإيثار  ال�صالم  قيم  �صرية 

اخلري لالآخرين وم�صاعدة املحتاجني والتي 

متثلت يف حياة الإمام احل�صن )ع(، منوًها 

تكمن  والتي  للحملة  الأ�صا�صية  بالر�صالة 

والذي  الجتماعي  التكافل  مبداأ  تعزيز  يف 

والتكافل  للتعا�صد  مهم  جانب  يعك�ض 

الجتماعي على جميع الأ�صعدة واملجالت 

ا يف هذه الأيام. خ�صو�صً

املتربعني  من  عدد  اأ�صار  جانبهم،  من 

�صل�ض  ب�صكل  متت  احلملة  اأن  اإىل  بالدم 

ومنظم وبت�صجيل اإلكرتوين م�صبق، كما اأن 

الحرتازات ال�صحية كانت على اأكمل وجه، 

اإعطاء كل متربع  املنظمون على  اإذ حر�ض 

»بطاقة �صحية« حتوي ن�صائح واإر�صادات 

�صغط  من  ال�صحية  معلوماته  فيها  ودّون 

وطول  ووزن  الدم  يف  �صكر  وم�صتوى  دم 

يعك�ض  الذي  الأمر  اجل�صم،  كتلة  وحجم 

اهتماًما من املنظمني ب�صحة اجلميع.

اجلمعيات  امل�صرتكة  اللجنة  وت�صم 

اخلريية لكل من: داركليب و�صدد واملالكية 

وبوري  والهملة  ودم�صتان  وكرزكان 

مع  بال�صراكة  الفعالية  وتقام  و�صب�صب، 

وزارة ال�صحة ومب�صاركة جمعية البحرين 

لرعاية مر�صى ال�صكلر وجوالة املالكية.

بعد قرار الدمج مع »ب�ليتكنك البحرين«

طالب »معهد البحرين« يطالب�ن باإعادة النظر يف اإجراءات الدرا�سة 
�صيد اأحمد الوداعي:

طالب عدد من الطالب اجلدد امللتحقني مبعهد البحرين 

الدرا�صة املرتتبة عن  اإجراءات  النظر يف  باإعادة  للتدريب 

»بوليتكنك  التقنية،  البحرين  وكلية  املعهد  دمج  قرار 

البحرين«.

اجلديد  الدرا�صي  الربنامج  اأن  على  الطالب  واأكد 

�صيت�صبب يف خ�صائر كبرية للطلبة اأبرزها تاأخر الدرا�صة 

اأنهم  اإىل  م�صريين  بالكلية،  اللتحاق  قبيل  عام  من  اأكرث 

اجتازوا  لو  حتى  الدبلوم  بدرا�صة  اللتحاق  ي�صمنوا  لن 

املرحلة الأوىل من الربنامج اجلديد حيث مل يتمكنوا من 

درا�صة  �صنوات   4 بعد  اإل  العايل  الدبلوم  على  احل�صول 

بدل من �صنتني ون�صف كما هو متعارف يف برامج الدبلوم 

�صنوات  مدى  على  احلال  هو  وكما  العامل  دول  كل  يف 

مبعهد البحرين.

واأ�صار الطلبة الذين توا�صلوا مع »الأيام« اإىل اأنه مت 

 »accleration program« طرح برناجمني للدرا�صة وهما

الذي ميتد ل�صنة كاملة و»pre – foundation« ومدته 

التمهيدي  امل�صتوى  لنف�ض  وكالهما  واحد،  درا�صي  ف�صل 

ذلك  وبعد  يجتازهما،  اأن  الطالب  على  يتطلب  ولكن 

للو�صول  اآخر  قبول  امتحان  تقدمي  الطالب  على  يتوجب 

بالبوليتكنك حيث  الآخر اخلا�ض  التمهيدي  امل�صتوى  اإىل 

البحرين للتدريب فقط  الأول خا�ض مبعهد  اإن المتحان 

ول �صلة له بالكلية، م�صريين اإىل اأنه بعد �صنتني من تقدمي 

الطالب  يح�صل  التمهيدية  املرحلة  واجتياز  المتحانات 

على حق اختيار التخ�ص�ض الذي يريده ودرا�صة الدبلوم 

او البكالوريو�ض. 

والتي  ال�صنني  هذه  كل  فائدة  عن  الطلبة  وت�صاءل 

بعد  خ�صو�صا  لالأموال  وهدرا  للوقت  م�صيعة  اعتربوها 

تلقيهم ر�صائل تثبيت القبول ور�صومها 120 دينارا غري 

قابلة لال�صرتجاع، مق�صمة على ق�صمني 60 دينارا لتثبيت 

الطالب  ح�صاب  يف  تودع  اأخرى  دينارا  و60  القبول 

لال�صتفادة منها بت�صجيل املواد للف�صل الدرا�صي. 

بعد  كثريا  انخف�صت  قد  معنوياتهم  اإن  الطلبة  وقال 

التقنية والتي  البحرين  ال�صادرة عن كلية  القرارات  هذه 

مع طموحاتهم  تتنا�صب  ول  اعتربوها جمحفة يف حقهم 

الدرا�صية غري اأنهم يجهلون ال�صبب وراء تقدمي امتحانات 

م�صتواهم  حترك  ل  والتي  الأخرى  تلو  مرة  القبول 

الختبار  اجتياز  بعد  ال  الثانوية  ال�صهادة  عن  التعليمي 

الثاين بال�صنة التي تليها.

اآخر  بربنامج  واعطائهم  باإن�صافهم  الطلبة  وطالب 

من  اأف�صل  درا�صية  وخطة  درا�صيا  م�صتقبال  لهم  ي�صمن 

التي مت اإقرارها يف الوقت احلايل، اأو الإبقاء على الربنامج 

احلايل كما هو ليتمكنوا من احل�صول على �صهادة الدبلوم 

املعتادة من معهد البحرين.

العليا  ال�صتئناف  حمكمة  األغت 

طبيب  ندب  قرار  الكربى  الثانية  املدنية 

املراكز  اإىل  احلكومية  امل�صت�صفيات  من 

الطبية. 

وبخ�صو�ض تفا�صيل الدعوى اأو�صح 

املحامي عبدالرحمن غنيم وكيل الطبيب 

اإلغاء القرار  اأن موكله رفع دعواه طالبا 

الإداري ال�صادر بندبه للعمل باأحد املراكز 

باإلغاء  اآثار  من  عليه  ترتب  وما  الطبية 

وب�صمة  للمدعي  الوظيفية  البيانات 

من  به  اخلا�صة  والن�صراف  احل�صور 

ال�صلطانية  ملجمع  الإلكرتوين  النظام 

الطبي. 

طبيبا  يعمل  موكله  اإن  غنيم  وقال 

مقيما بال�صلمانية منذ 10 �صنوات اإل اأنه 

كونه  الوظيفية  البيانات  برفع  فوجئ 

ملجمع  احلكومية  امل�صت�صفيات  اإىل  تابعا 

بندبه  قرار  و�صدر  الطبي،  ال�صلمانية 

املراكز  اأحد  يف  العجز  لتغطية  واآخرين 

ب�صمة  اأن  ذلك  على  ترتب  وقد  الطبية 

قد  به  اخلا�صة  والن�صراف  احل�صور 

تعطلت.

خاطب  موكله  اأن  اإىل  غنيم  ولفت 

بياناته  اإعادة  يطلب  املدنية  اخلدمة 

تابعا  طبيبا  باعتباره  الوظيفية 

املراكز  ولي�ض  احلكومية  للم�صت�صفيات 

منذ  ال�صحة  لوزارة  التابعة  الطبية 

قرار  تنفيذ  علق  اإنه  حيث  تعيينه، 

الندب على اإعادة كل البيانات الوظيفية 

احل�صور  ب�صمة  ومنها  به  اخلا�صة 

كونه  عليه  كانت  ما  اإىل  والن�صراف 

)جممع  احلكومية  للم�صت�صفيات  تابعا 

الندب،  مدة  وحتديد  الطبي(  ال�صلمانية 

وبني غنيم باأن القرار مل يحدد مدة الندب 

على  فطعن  اآخر،  اإ�صعار  حتى  و�صدر 

القرار ملخالفته �صحيح القانون. 

غنيم  عبدالرحمن  املحامي  وتابع 

قابلة  واحدة  �صنة  ملدة  يكون  الندب  اأن 

�صنوات،  ثالث  اأق�صاها  ملدة  للتجديد 

الندب  جتديد  يجوز  ذلك  من  وا�صتثناء 

ملدد ل يزيد جمموعها على ثالثة اأ�صعاف 

اخلدمات  مهام  لأداء  وذلك  املدة،  هذه 

الندب  يكون  اأن  يجوز  كذلك  امل�صرتكة، 

جزئيا بالإ�صافة اإىل عمله الأ�صلي اأو كليا 

اجلهة  اأن  اإىل  اأ�صارت  كما  كامل.  بتفرغ 

يتم  ح�صبما  اأو  اإليها،  املنتدب  احلكومية 

راتب  تتحمل  اجلهتني،  بني  عليه  التفاق 

املوظف واملزايا الوظيفية ويحدد اخلدمة 

فرتة  عن  املنا�صب  التعوي�ض  املدنية 

اإىل  الندب للموظف امل�صتحق له، ولفتت 

الندب  مدة  نهاية  للموظف يف  يحق  اأنه 

التي  الوظيفة  نف�ض  اإىل  العودة  الكلي 

كان ي�صغلها قبل الندب ويحتفظ بجميع 

قبل  ي�صغلها  كان  التي  الوظيفة  مميزات 

عليه  املطعون  القرار  جاء  بينما  الندب، 

ب�صيغة حتى اإ�صعار اآخر.

من جهتها قالت املحكمة يف حيثيات 

حلاجة  ندبه  مت  قد  املدعي  اإن  حكمها 

املركز  ذلك  يف  النق�ض  ولتغطية  العمل 

مدة  حتديد  من  خاليا  القرار  جاء  ولكن 

اأنه  على  ن�ض  حيث  التكليف،  اأو  الندب 

اأحد  بتغطية  للم�صتاأنف  الإيعاز  يتم 

املراكز الطبية اعتبارا من تاريخ �صريان 

يكون  ثم  ومن  اآخر،  اإ�صعار  حتى  القرار 

اأحكام  ل�صحيح  خمالفا  جاء  قد  القرار 

القانون خللوه من حتديد مدة الندب مما 

جمددا  والق�صاء  بالإلغاء  خليقا  يجعله 

اأول درجة فيما ت�صمنه من  باإلغاء حكم 

مينع  ل  ذلك  كان  واإن  الدعوى،  رف�ض 

بندب  قرار  باإ�صدار  الإدارية  اجلهة 

اإن كان  امل�صتاأنف وفقا ل�صحيح القانون 

لذلك مقت�صى.

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

بعد ما دفع زوجته من �سرفة ال�سكن ب�سبب �سجار بينهما املحكمة تلغي قرار ندب طبيب من جممع ال�سلمانية ملركز طبي

ال�سجن 5 �سن�ات والإبعاد لزوج ثالثيني عربي

الكربى  املحكمة  اأ�صدرت 

ثالثيني  اجلنائية حكمها مبعاقبة 

 5 ملدة  بال�صجن  اجلن�صية  عربي 

عقب  البالد  عن  والإبعاد  �صنوات 

تنفيذ العقوبة بعد اأن دفع زوجته 

يف اأثناء �صجار بينهما ف�صقطت من 

�صرفة منزلهما اإل اأن �صقوطها على 

�صيارة كانت متوفقة اأ�صفل ال�صرفة 

�صاهم يف تخفيف حدة الرتطام اإذ 

اأ�صيبت بعدة كدمات.

العامة وجهت  النيابة  وكانت 

 2022 مار�ض  يف  اأنه  للمتهم 

عليها  املجني  قتل  يف  عمدا  �صرع 

باأن قام بدفعها من النافذة قا�صدا 

الإ�صابات  بها  فاأحدث  قتلها  بذلك 

ال�صرعي،  الطب  بتقرير  املو�صوفة 

ل  ل�صبب  اجلرمية  اأثر  خاب  وقد 

على  �صقوطها  وهو  فيه  له  دخل 

الرتطام  حدة  خفف  مما  �صيارة 

وا�صتنجادها باملارة.

اإىل  الق�صية  تفا�صيل  وت�صري 

زوجته  اعتاد مب�صاجرة  املتهم  اأن 

منزل  مبغادرة  الأخرية  دفع  مما 

امل�صاكل  تكرار  ب�صبب  الزوجية 

بينهما وتكرار تعدي الزوج عليها 

�صقة  ا�صتاأجرت  حيث  بال�صرب، 

وبقيت مبفردها. 

ويف يوم الواقعة توجه املتهم 

وطلب  ال�صجار  وتكرر  لزوجته 

فعادت  �صقتهما  اإىل  العودة  منها 

وتعدى  ال�صجار  وا�صتكمال  معه 

توجهت  حيث  بال�صرب،  عليها 

للنافذة وهددته باإلقاء نف�صها حال 

�صربه لها، فما كان منه اإل اأن قام 

على  ال�صرفة  من  ف�صقطت  بدفعها 

حيث  بالأ�صفل،  متوفقة  �صيارة 

باملارة  عليها  املجني  ا�صتنجدت 

عالجها  ثم  للم�صت�صفى  نقلها  ومت 

الطبي  التقرير  اأو�صح  حيث 

متفرقة  بكدمات وجروح  اإ�صابتها 

تقدر  م�صتدمية  عاهة  عنها  نتج 

بن�صبة 5% يف اأ�صفل قدميها.
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انطالق امل�ؤمتر الدويل جلمعية 

البحرين للتدريب اأكت�بر القادم

تنظم جمعية البحرين للتدريب وتنمية املوارد الب�صرية 

�صعار  حتت  الب�صرية  املوارد  لتنمية  الدويل  موؤمترها 

وذلك  املرن«  والتدريب  املهارات  توجيه  واإعادة  »تطوير 

بفندق   2022 اأكتوبر   19-18 والأربعاء  الثالثاء  يومي 

جميل  من  كرمية  رعاية  حتت  بلو،  رادي�صون  الدبلومات 

م�صاركة  حول  املوؤمتر  ويتمحور  العمل،  وزير  حميدان 

توجيه  واإعادة  تطوير  يف  املمار�صات  واأف�صل  اخلربات 

قطاع  مثل  القطاع  خمتلف  يف  املرن  والتدريب  املهارات 

النفط والغاز وقطاع البنوك وامل�صارف وقطاع الت�صالت 

وقطاع التعليم بالإ�صافة للقطاعات اخلدمية، حيث ي�صلط 

املوؤمتر ال�صوء على اأهمية تنظيم الجتاهات امل�صتقبلية من 

اإعادة توجيه املهارات مبا ي�صاعد املوظفني  خالل �صقل او 

واملوؤ�ص�صات على حتقيق اأهداف التطوير الوظيفي ب�صورة 

اأكرث واقعية مثل الرتقية اأو التحركات اجلانبية. 

التطورات  اأخر  على  للتعرف  فر�صة  املوؤمتر  ويقدم 

حت�صني  يف  ت�صهم  التي  والتقنيات  وامل�صادر  املوارد  من 

املهارات، كما �صيتم عر�ض اأهم املنهجيات املطروحة عاملًيا 

والتدريب  التعلم  تطوير  جانب  اإىل  املهارات  �صقل  لإعادة 

املرن باأنواعه.

جمل�ض  رئي�ض  عطية  اأحمد  اأو�صح  ال�صدد  هذا   ويف 

احليوي وطرحه  املو�صوع  هذا  اختيار  اأن  اجلمعية  اإدارة 

من  اأكرث  البحرين من خالل  يقام مبملكة  موؤمتر دويل  يف 

)12( ورقة عمل متثل العديد من القطاعات وي�صتعر�صها 

وتوجيه  تطوير  جمال  يف  املميزين  املتحدثني  من  نخبة 

املوؤمتر ي�صتهدف  اأن  اأ�صاف  املرن. كما  املهارات والتدريب 

�صريحة كبرية من العاملني يف خمتلف القطاعات احلكومية 

واخلا�صة، م�صرًيا اإىل اأهمية ن�صر الوعي والتوعية والأخذ 

امليدانية  والتجارب  العلمية  والبحوث  الدرا�صات  بنتائج 

التي توؤكد �صرورة الرتكيز على برامج التدريب التي تعزز 

اأو  اكت�صاب مهارات جديدة  وتو�صع من قدرة املوظفني يف 

تطوير  ي�صهم يف  ال�صابق، مبا  مكت�صبة يف  مهارات  بلورة 

الأداء ورفع الإنتاجية.

مبادرة »ابت�سامة« تنظم حفل

الع�دة للمدار�س ملنت�سبيها الأبطال

امل�صتقبل  جلمعية  التابعة  »ابت�صامة«  مبادرة  نظمت 

والجتماعي  النف�صي  الدعم  بتقدمي  واملعنية  ال�صبابية 

ترفيهًيا  اأمورهم، حفالً  واأولياء  ال�صرطان  لالأطفال مر�صى 

للمدر�صة،  العودة  الأبطال مبنا�صبة  الأطفال  ملنت�صبيها من 

جلنة  من  ورعاية  بدعم   »The Playground« يف  وذلك 

عدائي البحرين.

و�صارك يف هذا احلفل اأكرث من 50 طفالً من منت�صبي 

املبادرة مع اأهاليهم، وت�صمن عدًدا من امل�صابقات والألعاب 

التي هدفت اإىل اإدخال البهجة وال�صرور اإىل قلوبهم.

وخالل احلفل قام عدد من متطوعي املبادرة بال�صرتاك 

احتياجات  بتوزيع  البحرين  عدائي  جلنة  اأع�صاء  مع 

العودة للمدر�صة على الأطفال امل�صاركني مبا يف ذلك حقائب 

مدر�صية، وقرطا�صية، وهدايا، وغريها.

امل�صتقبل  اإدارة جمعية  ال�صكري ع�صو جمل�ض   حممد 

ال�صبابية، م�صوؤول الربامج التعليمية مببادرة »ابت�صامة«، 

قال اإن اإقامة هذا احلفل الرتفيهي لالأطفال الأبطال منت�صبي 

»ابت�صامة« الذين يكافحون ال�صرطان ياأتي يف اإطار برنامج 

ولت�صجيعهم  لهم،  املبادرة  تقدمه  الذي  املتكامل  الدعم 

اأكرث على الدرا�صة، واإدخال البهجة وال�صرور اإىل قلوبهم، 

وتخفيف الأعباء عن اأهاليهم.

نا�سدت نا�سر بن حمد ووكيل »اجلن�سية واجل�ازات« لإنهاء معاناتها 

م�ل�دة يف البحرين منذ 53 عاًما ومل تغادرها.. تاأمل يف احل�س�ل على اجلن�سية

»خا�ض«: الأيام 

�صمو   1969 البحرين  يف  مولودة  �صيدة  نا�صدت 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ 

ه�صام  وال�صيخ  ال�صباب،  و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال 

الداخلية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن 

لإنهاء  التدخل  �صرعة  واجلوازات  اجلن�صية  ل�صوؤون 

انها  موؤكدة  البحرينية،  اجلن�صية  مبنحها  معاناتها 

على  ح�صولها  لعدم  ولدتها  منذ  البحرين  تغادر  مل 

دون  تزال«  »ول  عاما   53 طوال  وظلت  �صفر،  وثيقة 

قاهرة  ظروفا  تواجه  جعلها  ما  ر�صمية،  وثائق  اأي 

احلياة  مقومات  اأدنى  على  باحل�صول  لها  ت�صمح  ل 

. ملعي�صية ا

اإىل  اإفادتها لـ»الأيام« فاإنها تقدمت بطلب  وبح�صب 

الداخلية  بوزارة  واجلوازات  للهجرة  العامة  الإدارة 

من  الثالثني  يف  البحرينية  اجلن�صية  على  للح�صول 

ذلك  منذ  لكنها   ،5167 رقم  حتت   2001 �صبتمرب 

اجلهات  داعية  اإيجابية،  اإ�صارة  اأو  ردا  تتلّق  مل  احلني 

حمرومة  كونها  الإن�صاين  و�صعها  لتفهم  املعنية 

ال�صرورية  الر�صمية  الوثائق  على  احل�صول  من 

الإ�صكانية  اخلدمات  من  ال�صتفادة  وبالتايل 

العالج  حتى  اأو  واملعي�صية  الجتماعية  وامل�صاعدات 

احلكومية. امل�صت�صفيات  يف 

)القطيف(،  ال�صعودية  اجلن�صية  والدتها  وحتمل 

لق�صاء  ابنتيها  مع   1969 البحرين  اإىل  وجاءت 

اأو�صحت  انها  غري  ابنها،  وفاة  بعد  ق�صرية،  اإجازة 

»ان والدتي مل تكن تعلم انها حامل بي يف ثالثة اأ�صهر 

اإل يف وقت لحق، واأخفت حملها عن والدي )�صعودي 

تفاديا  بينهما،  حدثت  التي  اخلالفات  بعد  اأي�صا( 

بي  الحتفاظ  على  الطالق، واحلر�ض  اإجراءات  لتاأخر 

القطيف«. اإىل  اأخواتي  واأعاد  تهديده  اأبي  نفذ  لو  فيما 

يعلم  اأن  دون  بعد  فيما  تويف  والدها  ان  واأكدت 

البحرين  ثالثة، وظلت والدتها تعي�ض يف  ابنة  له  باأن 

�صفر  جواز  حتمل  وهي   1996 املنية  وافتها  ان  اإىل 

خا�صة  وثائق  اأي  متلك  ل  انها  اإىل  لفتة  �صعوديا، 

اأو  وفاته  �صهادة  مثل  ال�صعودية،  يف  املتوفى  بوالدها 

منه. اأو طالقها  والدتها  وثيقة زواجه من 

بتنظيم جمعيات املنطقة الغربية و�سراكة مع بنك الدم..

حملة الإمام احل�سن للتربع حت�سد 206 اأكيا�س للدم 
م�صطفى ال�صاخوري:

مل�صاريع  امل�صرتكة  اللجنة  نظمت 

الثالثة  الن�صخة  الغربية  املنطقة  جمعيات 

)عليه  احل�صن  الإمام  حملة  من  ع�صرة 

»قطرة  �صعار  حتت  بالدم  للتربع  ال�صالم( 

ال�صبت  اأم�ض  يوم  وذلك  حياة«،  متنح  دم 

3 �صبتمرب ب�صالة �صتايل يف جممع الريف 

باملالكية.

نظمتها  التي  احلملة  يف  و�صارك 

باملحافظة  اخلريية  اجلمعيات  من  عدد 

ال�صمالية 245 �صخ�صا، وح�صدت اأكرث من 

اأكرب  اأكيا�ض للتربع بالدم، فيما كان   206

املتربعني بعمر 64 �صنة، واأ�صغرهم بعمر 
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ال�صابقة  �صنواتها  يف  احلملة  و�صهدت 

قدرتها  جتاوز  املواطنني  من  كبرًيا  اإقبالً 

ال�صتيعابية مبتو�صط 200 متربع كل عام.

من جانبه اأكد رئي�ض اللجنة الإعالمية 

اإقبالً  لقت  احلملة  اأن  اأيوب  نذير  للحملة 

املواطنني واملقيمني حيث  لفًتا من خمتلف 

بالدم  للتربع  اأ�صماءهم  منهم  كثري  �صجل 

عن طريق مواعيد م�صبقة اإلكرتونية والتي 

اخت�صرت الإجراءات و�صهلتها ب�صكل لفت، 

امل�صاركة  اجلمعيات  جميع  بجهود  م�صيًدا 

جناحها  على  انعك�صت  والتي  احلملة  يف 

احلملة  يف  الفاعلة  وبامل�صاركة  الالفت 

تعك�ض  �صامية  اإن�صانية  اأهداف  من  لها  ملا 

وحب  والكرم  والإيثار  ال�صالم  قيم  �صرية 

اخلري لالآخرين وم�صاعدة املحتاجني والتي 

متثلت يف حياة الإمام احل�صن )ع(، منوًها 

تكمن  والتي  للحملة  الأ�صا�صية  بالر�صالة 

والذي  الجتماعي  التكافل  مبداأ  تعزيز  يف 

والتكافل  للتعا�صد  مهم  جانب  يعك�ض 

الجتماعي على جميع الأ�صعدة واملجالت 

ا يف هذه الأيام. خ�صو�صً

املتربعني  من  عدد  اأ�صار  جانبهم،  من 

�صل�ض  ب�صكل  متت  احلملة  اأن  اإىل  بالدم 

ومنظم وبت�صجيل اإلكرتوين م�صبق، كما اأن 

الحرتازات ال�صحية كانت على اأكمل وجه، 

اإعطاء كل متربع  املنظمون على  اإذ حر�ض 

»بطاقة �صحية« حتوي ن�صائح واإر�صادات 

�صغط  من  ال�صحية  معلوماته  فيها  ودّون 

وطول  ووزن  الدم  يف  �صكر  وم�صتوى  دم 

يعك�ض  الذي  الأمر  اجل�صم،  كتلة  وحجم 

اهتماًما من املنظمني ب�صحة اجلميع.

اجلمعيات  امل�صرتكة  اللجنة  وت�صم 

اخلريية لكل من: داركليب و�صدد واملالكية 

وبوري  والهملة  ودم�صتان  وكرزكان 

مع  بال�صراكة  الفعالية  وتقام  و�صب�صب، 

وزارة ال�صحة ومب�صاركة جمعية البحرين 

لرعاية مر�صى ال�صكلر وجوالة املالكية.

بعد قرار الدمج مع »ب�ليتكنك البحرين«

طالب »معهد البحرين« يطالب�ن باإعادة النظر يف اإجراءات الدرا�سة 
�صيد اأحمد الوداعي:

طالب عدد من الطالب اجلدد امللتحقني مبعهد البحرين 

الدرا�صة املرتتبة عن  اإجراءات  النظر يف  باإعادة  للتدريب 

»بوليتكنك  التقنية،  البحرين  وكلية  املعهد  دمج  قرار 

البحرين«.

اجلديد  الدرا�صي  الربنامج  اأن  على  الطالب  واأكد 

�صيت�صبب يف خ�صائر كبرية للطلبة اأبرزها تاأخر الدرا�صة 

اأنهم  اإىل  م�صريين  بالكلية،  اللتحاق  قبيل  عام  من  اأكرث 

اجتازوا  لو  حتى  الدبلوم  بدرا�صة  اللتحاق  ي�صمنوا  لن 

املرحلة الأوىل من الربنامج اجلديد حيث مل يتمكنوا من 

درا�صة  �صنوات   4 بعد  اإل  العايل  الدبلوم  على  احل�صول 

بدل من �صنتني ون�صف كما هو متعارف يف برامج الدبلوم 

�صنوات  مدى  على  احلال  هو  وكما  العامل  دول  كل  يف 

مبعهد البحرين.

واأ�صار الطلبة الذين توا�صلوا مع »الأيام« اإىل اأنه مت 

 »accleration program« طرح برناجمني للدرا�صة وهما

الذي ميتد ل�صنة كاملة و»pre – foundation« ومدته 

التمهيدي  امل�صتوى  لنف�ض  وكالهما  واحد،  درا�صي  ف�صل 

ذلك  وبعد  يجتازهما،  اأن  الطالب  على  يتطلب  ولكن 

للو�صول  اآخر  قبول  امتحان  تقدمي  الطالب  على  يتوجب 

بالبوليتكنك حيث  الآخر اخلا�ض  التمهيدي  امل�صتوى  اإىل 

البحرين للتدريب فقط  الأول خا�ض مبعهد  اإن المتحان 

ول �صلة له بالكلية، م�صريين اإىل اأنه بعد �صنتني من تقدمي 

الطالب  يح�صل  التمهيدية  املرحلة  واجتياز  المتحانات 

على حق اختيار التخ�ص�ض الذي يريده ودرا�صة الدبلوم 

او البكالوريو�ض. 

والتي  ال�صنني  هذه  كل  فائدة  عن  الطلبة  وت�صاءل 

بعد  خ�صو�صا  لالأموال  وهدرا  للوقت  م�صيعة  اعتربوها 

تلقيهم ر�صائل تثبيت القبول ور�صومها 120 دينارا غري 

قابلة لال�صرتجاع، مق�صمة على ق�صمني 60 دينارا لتثبيت 

الطالب  ح�صاب  يف  تودع  اأخرى  دينارا  و60  القبول 

لال�صتفادة منها بت�صجيل املواد للف�صل الدرا�صي. 

بعد  كثريا  انخف�صت  قد  معنوياتهم  اإن  الطلبة  وقال 

التقنية والتي  البحرين  ال�صادرة عن كلية  القرارات  هذه 

مع طموحاتهم  تتنا�صب  ول  اعتربوها جمحفة يف حقهم 

الدرا�صية غري اأنهم يجهلون ال�صبب وراء تقدمي امتحانات 

م�صتواهم  حترك  ل  والتي  الأخرى  تلو  مرة  القبول 

الختبار  اجتياز  بعد  ال  الثانوية  ال�صهادة  عن  التعليمي 

الثاين بال�صنة التي تليها.

اآخر  بربنامج  واعطائهم  باإن�صافهم  الطلبة  وطالب 

من  اأف�صل  درا�صية  وخطة  درا�صيا  م�صتقبال  لهم  ي�صمن 

التي مت اإقرارها يف الوقت احلايل، اأو الإبقاء على الربنامج 

احلايل كما هو ليتمكنوا من احل�صول على �صهادة الدبلوم 

املعتادة من معهد البحرين.

العليا  ال�صتئناف  حمكمة  األغت 

طبيب  ندب  قرار  الكربى  الثانية  املدنية 

املراكز  اإىل  احلكومية  امل�صت�صفيات  من 

الطبية. 

وبخ�صو�ض تفا�صيل الدعوى اأو�صح 

املحامي عبدالرحمن غنيم وكيل الطبيب 

اإلغاء القرار  اأن موكله رفع دعواه طالبا 

الإداري ال�صادر بندبه للعمل باأحد املراكز 

باإلغاء  اآثار  من  عليه  ترتب  وما  الطبية 

وب�صمة  للمدعي  الوظيفية  البيانات 

من  به  اخلا�صة  والن�صراف  احل�صور 

ال�صلطانية  ملجمع  الإلكرتوين  النظام 

الطبي. 

طبيبا  يعمل  موكله  اإن  غنيم  وقال 

مقيما بال�صلمانية منذ 10 �صنوات اإل اأنه 

كونه  الوظيفية  البيانات  برفع  فوجئ 

ملجمع  احلكومية  امل�صت�صفيات  اإىل  تابعا 

بندبه  قرار  و�صدر  الطبي،  ال�صلمانية 

املراكز  اأحد  يف  العجز  لتغطية  واآخرين 

ب�صمة  اأن  ذلك  على  ترتب  وقد  الطبية 

قد  به  اخلا�صة  والن�صراف  احل�صور 

تعطلت.

خاطب  موكله  اأن  اإىل  غنيم  ولفت 

بياناته  اإعادة  يطلب  املدنية  اخلدمة 

تابعا  طبيبا  باعتباره  الوظيفية 

املراكز  ولي�ض  احلكومية  للم�صت�صفيات 

منذ  ال�صحة  لوزارة  التابعة  الطبية 

قرار  تنفيذ  علق  اإنه  حيث  تعيينه، 

الندب على اإعادة كل البيانات الوظيفية 

احل�صور  ب�صمة  ومنها  به  اخلا�صة 

كونه  عليه  كانت  ما  اإىل  والن�صراف 

)جممع  احلكومية  للم�صت�صفيات  تابعا 

الندب،  مدة  وحتديد  الطبي(  ال�صلمانية 

وبني غنيم باأن القرار مل يحدد مدة الندب 

على  فطعن  اآخر،  اإ�صعار  حتى  و�صدر 

القرار ملخالفته �صحيح القانون. 

غنيم  عبدالرحمن  املحامي  وتابع 

قابلة  واحدة  �صنة  ملدة  يكون  الندب  اأن 

�صنوات،  ثالث  اأق�صاها  ملدة  للتجديد 

الندب  جتديد  يجوز  ذلك  من  وا�صتثناء 

ملدد ل يزيد جمموعها على ثالثة اأ�صعاف 

اخلدمات  مهام  لأداء  وذلك  املدة،  هذه 

الندب  يكون  اأن  يجوز  كذلك  امل�صرتكة، 

جزئيا بالإ�صافة اإىل عمله الأ�صلي اأو كليا 

اجلهة  اأن  اإىل  اأ�صارت  كما  كامل.  بتفرغ 

يتم  ح�صبما  اأو  اإليها،  املنتدب  احلكومية 

راتب  تتحمل  اجلهتني،  بني  عليه  التفاق 

املوظف واملزايا الوظيفية ويحدد اخلدمة 

فرتة  عن  املنا�صب  التعوي�ض  املدنية 

اإىل  الندب للموظف امل�صتحق له، ولفتت 

الندب  مدة  نهاية  للموظف يف  يحق  اأنه 

التي  الوظيفة  نف�ض  اإىل  العودة  الكلي 

كان ي�صغلها قبل الندب ويحتفظ بجميع 

قبل  ي�صغلها  كان  التي  الوظيفة  مميزات 

عليه  املطعون  القرار  جاء  بينما  الندب، 

ب�صيغة حتى اإ�صعار اآخر.

من جهتها قالت املحكمة يف حيثيات 

حلاجة  ندبه  مت  قد  املدعي  اإن  حكمها 

املركز  ذلك  يف  النق�ض  ولتغطية  العمل 

مدة  حتديد  من  خاليا  القرار  جاء  ولكن 

اأنه  على  ن�ض  حيث  التكليف،  اأو  الندب 

اأحد  بتغطية  للم�صتاأنف  الإيعاز  يتم 

املراكز الطبية اعتبارا من تاريخ �صريان 

يكون  ثم  ومن  اآخر،  اإ�صعار  حتى  القرار 

اأحكام  ل�صحيح  خمالفا  جاء  قد  القرار 

القانون خللوه من حتديد مدة الندب مما 

جمددا  والق�صاء  بالإلغاء  خليقا  يجعله 

اأول درجة فيما ت�صمنه من  باإلغاء حكم 

مينع  ل  ذلك  كان  واإن  الدعوى،  رف�ض 

بندب  قرار  باإ�صدار  الإدارية  اجلهة 

اإن كان  امل�صتاأنف وفقا ل�صحيح القانون 

لذلك مقت�صى.

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

بعد ما دفع زوجته من �سرفة ال�سكن ب�سبب �سجار بينهما املحكمة تلغي قرار ندب طبيب من جممع ال�سلمانية ملركز طبي

ال�سجن 5 �سن�ات والإبعاد لزوج ثالثيني عربي

الكربى  املحكمة  اأ�صدرت 

ثالثيني  اجلنائية حكمها مبعاقبة 

 5 ملدة  بال�صجن  اجلن�صية  عربي 

عقب  البالد  عن  والإبعاد  �صنوات 

تنفيذ العقوبة بعد اأن دفع زوجته 

يف اأثناء �صجار بينهما ف�صقطت من 

�صرفة منزلهما اإل اأن �صقوطها على 

�صيارة كانت متوفقة اأ�صفل ال�صرفة 

�صاهم يف تخفيف حدة الرتطام اإذ 

اأ�صيبت بعدة كدمات.

العامة وجهت  النيابة  وكانت 

 2022 مار�ض  يف  اأنه  للمتهم 

عليها  املجني  قتل  يف  عمدا  �صرع 

باأن قام بدفعها من النافذة قا�صدا 

الإ�صابات  بها  فاأحدث  قتلها  بذلك 

ال�صرعي،  الطب  بتقرير  املو�صوفة 

ل  ل�صبب  اجلرمية  اأثر  خاب  وقد 

على  �صقوطها  وهو  فيه  له  دخل 

الرتطام  حدة  خفف  مما  �صيارة 

وا�صتنجادها باملارة.

اإىل  الق�صية  تفا�صيل  وت�صري 

زوجته  اعتاد مب�صاجرة  املتهم  اأن 

منزل  مبغادرة  الأخرية  دفع  مما 

امل�صاكل  تكرار  ب�صبب  الزوجية 

بينهما وتكرار تعدي الزوج عليها 

�صقة  ا�صتاأجرت  حيث  بال�صرب، 

وبقيت مبفردها. 

ويف يوم الواقعة توجه املتهم 

وطلب  ال�صجار  وتكرر  لزوجته 

فعادت  �صقتهما  اإىل  العودة  منها 

وتعدى  ال�صجار  وا�صتكمال  معه 

توجهت  حيث  بال�صرب،  عليها 

للنافذة وهددته باإلقاء نف�صها حال 

�صربه لها، فما كان منه اإل اأن قام 

على  ال�صرفة  من  ف�صقطت  بدفعها 

حيث  بالأ�صفل،  متوفقة  �صيارة 

باملارة  عليها  املجني  ا�صتنجدت 

عالجها  ثم  للم�صت�صفى  نقلها  ومت 

الطبي  التقرير  اأو�صح  حيث 

متفرقة  بكدمات وجروح  اإ�صابتها 

تقدر  م�صتدمية  عاهة  عنها  نتج 

بن�صبة 5% يف اأ�صفل قدميها.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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نافـــذة

�صكًرا للرعاية امللكية

امل�آمت  اأدىل به� ر�ؤ�س�ء  التي  الكثرية  الإ�س�دات  اإن 

عي�سى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �س�حب  اإىل  �املوجهة 

املوقرة  احلكومة  �اإىل  املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل 

بقي�دة �س�حب ال�سمو امللكي الأمري �سلم�ن بن حمد 

�اإىل  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  �يل  خليفة  اآل 

الفريق اأ�ل ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة �زير 

الداخلية، �اإىل حم�فظ حم�فظة الع��سمة ال�سيخ را�سد 

بن عبدالرحمن اآل خليفة الذي �س�حب �ت�بع من اأ�ل 

دائم  ات�س�ل  على  يوم، �هو  اآخر  اإىل  ع��سوراء  يوم 

مع ر�ؤ�س�ء امل�آمت للوقوف على اأمن ��سالمة املعزين، 

�توفري الأمن �الأم�ن من خالل رج�ل املر�ر ��سرطة 

املجتمع.

املح�فظ:  ق�ل  ع��سوراء  مو�سم  جن�ح  �مبن��سبة 

جمتمعيً�  منوذًج�  جت�سد  لع��سوراء  امللكية  »الرع�ية 

رفيًع� لالإخ�ء الوطني«.

به�  اأدىل  التي  ال�سه�دات  من  الكثري  �هن�ك 

ك�ظم  ك�ل�سيخ  علم  �سيوخ  �منهم  كب�ر  م�سوؤ�لون 

��سكر�ا  اأكد�ا  املخو�سر،  اأحمد  �ال�سيخ  احلواج 

البالد  ع�هل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  جاللة 

املعظم حفظة اهلل �رع�ه على رع�يته �اهتم�مه �تقدمي 

اأكد  كم�  املن��سبة.  مع  يتالءم  مب�  الت�سهيالت  كل 

ال�سيخ املخو�سر �ق�ل اإن مو�سم ع��سوراء يف مملكة 

��سوف  ب�هًرا«.  »جن�ًح�  الع�م  هذا  حقق  البحرين 

رجب  بن  في�سل  الأ�ست�ذ  اأم�  اجلملة،  لهذه  نعود 

رئي�س م�أمت بن رجب فق�ل: اأبواق الفتنة لن تن�ل من 

البحرين! �هن�ك اإ�س�دات اأخرى من قبل ر�ؤ�س�ء م�آمت، 

يو�سف  ال�سيد  الأ�ق�ف اجلعفرية  رئي�س جمل�س  اأم� 

اآي�ت  اأ�سمى  الأ�ق�ف اجلعفرية  ترفع  فق�ل:  ال�س�لح 

رئي�س  العهد  ��يل  املعظم  للملك  �التقدير  ال�سكر 

الوزراء مبن��سبة جن�ح مو�سم ع��سوراء.

ذكره�  التي  اجلمل  بع�س  عند  نتوقف  عندم� 

ع��س،  من  �هم  ع��سوراء  مو�سم  على  الق�ئمون 

�تع�ي�س طوال حي�ته قريب� من جم�هريه�، فقد اأدلوا 

بت�سريحهم ب�أن هذا املو�سم من اف�سل املوا�سم التي 

من  املو�سم  هذا  مل�ذا  ال�سوؤال:  ي�أتي  هن�  علين�،  مرت 

اأف�سل املوا�سم التي مرت على البحرين يف ع��سوراء؟

من �جهة نظري املتوا�سعة هي: -1 التوجيه�ت 

املعظم.  امللك  اجلاللة  �س�حب  ح�سرة  من  ال�سديدة 

الوزراء.  رئي�س  العهد  �يل  بقي�دة  الكبري  الد�ر   2-

الفريق  بقي�دة  الداخلية  لوزارة  الالفت  الد�ر   3-

�الإجراءات  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ  اأ�ل 

�عقالنية،  ع�دلة،  �هي  الأمن  ل�سم�ن  اتخذه�  التي 

الأمني،  ��سعن�  �تن��سب  ��سر�رية،  ��سرعية، 

�تهدف اإىل حم�ية مواطني �مقيمي اململكة!

�لذلك مت جن�ح مو�سم ع��سوراء بف�سل م� ذكرته، 

الأمنية،  امل�آمت مع اجله�ت  اإىل تع��ن ر�ؤ�س�ء  اإ�س�فة 

�هذا عن�سر من العن��سر املهمة يف جن�ح ع��سوراء! 

�م�أجورين..
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العدوى الغريبة للعالقات االجتماعية
»اأي عالقة تعكر مزاجك، ا�صطبها واأكمل 

الذين  الأ�صخا�س  من  اأنت  هل  حياتك«.. 

يتفقون مع هذا املبداأ؟ هل اأنت مع منا�صرين 

ومروجني مبداأ الوحدة والتفرد يف العالقات 

الجتماعية؟ 

هذا  يكون  العالقات  من  اجلانب  هذا  يف 

الب�صر  لطبيعة  خمالفا  التفكري  من  النمط 

اجلانب  هذا  يف  التنظري  الإن�صان،  وفطرة 

�صهل جدا، ولكن الواقع خمتلف، فنحن ن�صتمد 

املتنوعة،  عالقاتنا  من  احلياة  يف  ال�صعادة 

عالقاتنا تبنيها اجلوانب الإن�صانية مبعايري 

والتغافل  وال�صفح  ال�صدق  مثل  عفوية 

التاأويالت  على  تبنى  ول  اجلميل،  وال�صرب 

واملعايري املادية البحتة التي تفقدها جمالها 

نواجهه  الذي  الكبري  والتحدي  وعفويتها، 

تعزز  قوية  روابط  لبناء  ال�صعي  هو  اليوم 

باحلوار  فيها  وال�صتمرار  عالقاتنا  اأوا�صر 

ال�صادق املبا�صر الذي ميتاز بال�صفافية.

بداأت تت�صلل  التي  الغريبة  العدوى  هذه 

وتدمرها  عليها  تق�صي  قد  عالقاتنا  اإىل 

نبحث  اأنف�صنا  �صوف جند  وقريبا  تدريجيا، 

عن عالقات مثالية توافق معايرينا كمجتمع 

اإ�صالمي، قبل اتخاذ قرار باإلغاء تلك الأوا�صر 

قلبك  اأبواب  واإغالق  بالآخرين،  تربطك  التي 

يف  جتتهد  اأن  يجب  الآخرين،  اأمام  وروحك 

احلكم  قبل  ومراعاتهم  الآخرين  ا�صتقراء 

الأخطاء  على  جمبولون  الب�صر  كل  عليهم، 

ل  من  منا  فلي�س  التغيري  ديدنها  واحلياة 

يتغري، اإما بدواعي الن�صج والتفكر والوعي، 

اأو رمبا ب�صبب ق�صوة احلياة وظروفها التي 

ت�صكل عادة بع�س الأطباع وال�صلوكيات لدى 

ل  باأنه  نتاأكد  اأن  ويجب  الب�صر،  من  الكثري 

�صعادة مطلقة يف هذه احلياة والتغري الذي 

قد يطراأ على بع�س الب�صر ل ي�صطب مكانتهم 

حم�صوبة  وغري  فورية  بطريقة  حياتنا  من 

العواقب.

العالقات الجتماعية ال�صوية ت�صاهم يف 

املجتمع  يف  وفعاليته  الن�صان  دور  تطوير 

التغري  احداث  يف  وت�صاهم  فيه،  املتواجد 

احلياة  حول  ومفاهيمه  تفكريه  طريقة  يف 

كبري،  ب�صكل  �صخ�صيته  بناء  يف  وت�صهم 

وحت�صني نوعية احلياة حيث تعمل العالقات 

الجتماعية على �صقل �صخ�صية الفرد ب�صكل 

عن  احلياة  نوعية  وحت�صني  وفعال،  كبري 

طريق التجاوب مع التغريات التي تطراأ على 

على  تعمل  �صلوكيات  اىل  وحتويلها  اأفكاره 

املختلفة  احلياة  جوانب  وحت�صني  تطوير 

وغريها،  وتفاعل  وتوا�صل  واإنتاج  عمل  من 

حت�صني  يف  ت�صاهم  الجتماعية  فالعالقات 

نوبات  من  وحمايته  النف�صية  الفرد  �صحة 

التوتر والكتئاب، وتزيد من ن�صبة ال�صعادة 

لدى الأفراد الطبيعيني.

�صلوك  الب�صر  بني  الختالفات  تقبل 

ال�صخ�س  حت�صر  مدى  يبني  ح�صاري 

من  فهو  الآخرين،  مع  التعامل  يف  ورقيه 

وال�صحية  اجليدة  العالقات  تكوين  مبادئ 

وامل�صتمرة، لأن كل �صخ�س منا ميتلك اأفكاًرا 

الآخر،  ال�صخ�س  عن  تختلف  وت�صورات 

الأفكار  هذه  وتبادل  ت�صارك  على  والقدرة 

والت�صورات تكون �صداقات وعالقات جيدة 

فاإن كنت  الأ�صخا�س، وبعك�س ذلك كله  بني 

الأ�صل  طبق  ن�صخة  باأ�صخا�س  عالقة  على 

منك ت�صاب عالقتك بهم بامللل والرتابة بحيث 

ل توجد اأفكار جديدة فالختالف �صمة مميزة 

بني النا�س، لذلك على الفرد اأن ي�صتمتع بها 

ويتقبلها.

الآخرين  مع  العالقات  ي�صعون  النبالء 

النا�س  ياأخذون  ل  املقد�س،  اجلانب  يف 

بالأخطاء والزلت والهفوات غري املق�صودة، 

عنها  يتجاوزون  اأحياًنا،  املق�صودة  اأو 

للع�صرة،  وتقديًرا  املتبادل،  للود  احرتاًما 

للعالقات،  وا�صتمراًرا  للنفو�س،  واإكراًما 

فالإن�صان الواعي يقدر الآخرين ويلتم�س لهم 

يفرط  ل  كنز  ال�صاحلة  فال�صحبة  الأعذار، 

بنف�صه  �صعيف  فاملرء  النبيل،  الإن�صان  فيه 

الطيبني،  ال�صاحلني  باإخوانه  ثم  بربه  قوي 

يقول احل�صن الب�صري رحمه اهلل: »ال�صاحب 

الويف م�صباح م�صيء قد ل تدرك نوره اإل اإذا 

اأظلمت بك احلياة«. 

لينا حممد التميمي

لين� التميمي

اأوقفت اأبنائي عن الدرا�صة

 نتيجة تعّر�صي للن�صب

العام 2007  منذ  البحرين  مقيم يف مملكة  اأنا 

واأعي�س  وطفلني،  زوجة  من  تتكون  اأ�صرة  رب  واأنا 

للطرد  ومعر�س  اإيجارات  ق�صايا  وعلّي  بالبحرين 

من  الأدنى  باحلد  واأ�صرتي  اأنا  واأعي�س  �صكني،  من 

لإيقاف  ا�صطررت  املادية  وب�صبب ظرويف  املعي�صة، 

اأبنائي عن الدرا�صة مع العلم اأنهما يبلغان من العمر 

10 اأعوام والآخر 12 عاما، وهذا العام الثالث الذي 

اأوقفهم فيه عن الدرا�صة ب�صبب تعر�صي لالحتيال من 

بقيمة 35،490  ب�صراء م�صرتيات  قام  قبل �صخ�س 

اأحاول معه  اأعوام واأنا  دينارا لتجهيز فيلته، ومنذ 

للح�صول على هذا املبلغ الكبري، ولكن دون جدوى، 

نتيجة،  اإىل  اأ�صل  للتحقيقات اجلنائية ومل  توجهت 

املحكمة  ر�صوم  دفع  على  قدرتي  عدم  عن  ف�صال 

اأنا�صد �صاحب ال�صمو  واملحاماة، واأنا من هذا املنرب 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، لإن�صايف.

البيانات لدى املحرر

والدي ا�صتغلني وجمع يل 

ديوًنا غري قادرة على �صدادها

اأنا مواطنة بحرينية لالأ�صف تعر�صت لال�صتغالل 

من قبل والدي، اأتقدم بندائي هذا ا�صتغاثة بامل�صوؤولني 

والدي  مب�صاركة  بداأت   2015 العام  يف  املعنيني، 

�صركات  يف  ت�صجيلي  طريق  عن  التامني  مبجال 

التاأمني كممثلة لهم، ولت�صهيل اإجناز الأعمال قد قمت 

واملمتلكات  الإدارة  يف  للت�صرف  عام  توكيل  بعمل 

الإدارة  �صوء  اكت�صفت  حاليا  اأنني  اإل   2017 عام 

وجمموعة ديون م�صجلة با�صمي لكنه هو امل�صوؤول 

العمل مت  من  مبالغ  على  وا�صتحواذه  عنهم  الفعلي 

واملتو�صطة  الب�صيطة  الديون  من  جمموعة  �صداد 

األف دينار لثنتني من  اأما الدين الأكرب والبالغ 41 

اهلل  اأدعو  �صدادهم،  على  قادرة  التاأمني غري  �صركات 

اأن يفرج همي واأدعوكم مل�صاعدتي ولو بالقليل حيث 

مب�صتوى  العي�س  ال�صغرية  ولأ�صرتي  يل  يت�صنى 

من  خوفا  بال  يل  يهناأ  ل  اإنني  اإذ  الراحة  من  معني 

املالحقات القانونية وابتعادي عن اأ�صرتي.

البيانات لدى املحرر

طليقي يرف�ض جتديد جوازات ابَنّي وم�صتقبل اأحدهما على املحك

اأنا اأم حا�صنة لبَنّي البحرينيني اللذين انتهت جوازاهما وبطاقتاهما ال�صخ�صية، 

وهي بحوزة الأب، ومل اأ�صتطيع جتديد جوازات ال�صفر اأو البطاقات لأن الأب راف�ٌس 

�صهرا  بحب�صه  املحكمة   عليه  وحكمت  بالًغا  عليه  رفعت  وقد  اجلوازات،  ت�صليم 

وت�صليم اجلوازات، ولكن مل ينفذ احلكم حلد الآن، علًما اأن ابني متفوق بدرجة عالية 

الرتبية  وزارة  قبل  من  مرة  من  اأكرث  معي  التوا�صل  ويتم  بعثة،  على  وقد ح�صل 

لتزويدها بن�صخة من جواز �صفره اخلا�س �صاري املفعول ل�صتكمال اإجراءاته، لكن 

مل اأ�صتطع لأن الأب يرف�س جتديد اجلواز ومن ثم ت�صليمه اإىل الوزارة، ومت اإخطاري 

من الوزارة باأنه اإذا مل ا�صتكمل اإجراءاته ف�صيتعّر�س خل�صارة البعثة، واأنا من هذا 

املنرب اأنا�صد �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، مل�صاعدتي يف اإمكانية جتديد جواَزي ال�صفر.

البيانات لدى املحرر

التبــــــــّني

ودكانه  بيته  اإىل  وعاد  املطار،  الثالث يف  ابنه  ودع 

املال�صق به، وهو ي�صعر بامللل والوحدة واأبنائه الثالث 

ولي�س  عي�صهم  لقمة  عن  بحثا  وطنهم  خارج  ذهبوا 

مبقدوره اأن مينعهم.

مل متر اإل اأيام حتى دعاه اأحدهم اإىل التفكري اجلدي 

على  بقاءه  لأن  بالكامل،  حياته  نظام  بتغيري  وال�صريع 

هذا احلال �صدقا �صوف ي�صكل خطرا على حياته.

املتوا�صع، وجد  لدكانه  ل�صراء حاجيات  ذهابه  عند 

حتركت  اأيتام،  لدار  معلقة  ويافطة  يلعبون  �صغارا 

كيفية  عن  لي�صتف�صر  الدار  ودخل  بداخله  العاطفة 

التبني..!!

ا�صتف�صر،  اأن  بعد  فالرجل  الأمر طويال  ي�صتغرق  مل 

القانونية  الأوراق  كل  جمع  لديه،  ال�صورة  وو�صحت 

يف  طفلني  ومعه  بيته  اإىل  وعاد  الأيتام،  لدار  وذهب 

ال�صابعة وال�صاد�صة من اأعمارهم.

الطيب،  الرجل  هذا  فعله  ما  على  طويلة  مدة  مرت 

موقع  على  �صفحته  على  وجتربته  ق�صته  ف�صارك 

غريي  و�صلت  كما  وو�صلتني  الجتماعي،  التوا�صل 

والكل فرح ويدعو اجلميع لتقليده، وكلنا يعلم كم من 

اأفراد يعانون اأ�صد املعاناة من ال�صجر والوحدة وترحل 

عن هذه الدنيا بهدوء.

طفولتهم  يعي�صون  امل�صاكني  الأطفال  هوؤلء  اأي�صا 

ت�صجيع  لهذا  والهتمام،  والتوجيه  العائلة  دفء  دون 

اأن  كما  للكل،  عظيمة  فوائد  له  الأطفال  ودمج  التبني 

زوجني  لكل  قرارات  اأ�صدرت  الأوروبية  الدول  بع�س 

تقدم  نقدية  مببالغ  بدعمهم  اأكرث  اأو  طفل  تبني  يقرران 

اأن  من  يخافوا  ل  حتى  �صهور  ثالث  كل  اأو  �صهريا  لهم 

الطفل اأو الطفلني �صوف يثقلون كاهلهم ماديا، لأن هذه 

الدول ينت�صر فيها الأطفال اللقطاء لالأ�صف ال�صديد باأعداد 

فلكية ي�صعب تخيلها.

د. ح�صني علي غالب - بريطانيا

اأعمل براتب زهيد يف رو�صة اأطفال واأطمح لتوظيفي مدّر�صة

اأنا مواطنة بحرينية اأطمح اإىل احل�صول على وظيفة 

معلمة حا�صب اآيل يف اأي مدر�صة من املدار�س احلكومية 

املوجودة يف مدينة حمد، فاأنا در�صت يف جامعة البحرين 

الرتبية  وزارة  من  درا�صية  منحة  على  ح�صويل  بعد 

 ،2002 عام  العامة  الثانوية  يف  لتفوقي  والتعليم 

ومتحم�صة  متفائلة  واأنا   2007 العام  يف  وتخرجت 

امتحانات  يف  وتكرارا  مرارا  وقدمت  حلمي،  لتحقيق 

اآيل،  ومعلم حا�صب  مواد جتارية  معلم  لوظيفة  القبول 

اأكرث من مرة، ومت و�صعي  المتحان واملقابلة  واجتزت 

يف قائمة النتظار، وحاليا اأعمل يف رو�صة براتب زهيد 

ل يليق ب�صهادة البكالوريو�س ول يكفي لغالء الأ�صعار 

يف هذه الأيام، واأنا من هذا املنرب انا�صد �صاحب ال�صمو 

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

جمل�س الوزراء مل�صاعدتي.

البيانات لدى املحرر

طليقي �صجني ويعاين من عّدة اأمرا�ض

ال�صمو  الإن�صاين دعاين ملنا�صدة �صاحب  انف�صلت عنه، ولكن اجلانب  ثم  اأنا مقيمة تزوجت من بحريني ومن 

امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، فهو م�صجون ب�صبب 

الكلى، �صعف يف  م�صاكل يف  املخ،  القلب، جلطات يف  »اأمرا�س  اأمرا�س:  عدة  من  يعاين  ذاته  الوقت  الديون ويف 

اجلانب الأمين من اجل�صد، �صغط، �صكر، ازدواج يف الروؤية«، واأنا يل من طليقي ابنان يف عمر الزهور، وهو غري 

قادر على الإنفاق عليهم فكيف �صيتمكن من ت�صديد كل هذه الديون املرتاكمة عليه، واأنا من هذا املنرب اأنا�صد �صاحب 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، لالإفراج عنه  ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

وق�صاء حياته مع اأبنائه نظرا لو�صعه ال�صحي.

البيانات لدى املحرر

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12202/pdf/INAF_20220904000955774.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/976895/News.html
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 مجموعة الجشي تؤكد استعدادها 
للمشاركة ببرنامج العقوبات البديلة

الجش��ي«  »مجموع��ة  أك��دت 
للمش��اركة  الكام��ل  اس��تعدادها 
العقوب��ات  برنام��ج  تطبي��ق  ف��ي 
البديل��ة، بم��ا يس��هم في توس��يع 
ه��ذا  م��ن  المس��تفيدين  دائ��رة 
البرامج ودمجهم مج��ددًا في قطاع 
العم��ل واإلنتاج وتعزي��ز مكانتهم 
كأشخاص فاعلين منتجين يخدمون 
والمجتم��ع  وأس��رهم  نفس��هم 

والتنمية في مملكة البحرين.
إدارة  مجل��س  رئي��س  وأوض��ح 
أن  الجش��ي  ن��واف  المجموع��ة 
المجموع��ة ب��ادرت للتواص��ل م��ع 

الجه��ات المعنية م��ن أجل تفعيل 
لديه��ا،  التوج��ه  ه��ذا  تطبي��ق 
واس��تقطاب عدد من المش��مولين 
البديل��ة،  العقوب��ات  بقان��ون 
ودمجه��م ضمن مس��ارات التدريب 
والعم��ل ف��ي المجموع��ة، وضمان 
تحقيق المخرجات المنش��ودة لهذه 

المبادرة.
 وأع��رب عن قناعت��ه التامة بقدرة 
تل��ك  تحقي��ق  عل��ى  مجموعت��ه 
المخرجات بأقص��ى فاعلية ممكنة، 
وق��ال »نتمي��ز بامتالكن��ا معه��د 
تدري��ب إداري يق��دم دورات نظرية 

وظائ��ف  ع��ن  للباحثي��ن  وعملي��ة 
إداري��ة ومكتبي��ة، ومعه��د تدريب 
مهني يقدم دورات تأهيلية للعمل 
في المصانع وش��ركات اإلنش��اءات 
والمق��اوالت وغيره��ا، وه��ذا يعني 
أننا قادرون تقديم تدريب يتناسب 
المش��مول  توجه��ات  م��ع  تمام��ا 
بقانون العقوبات البديلة ومستواه 

التعليمي والمهني«.
 وأكد في هذا اإلط��ار أهمية تحليل 
للمش��مول  التدريبية  االحتياج��ات 
في القانون المذك��ور، والتأكد من 
تلبيته��ا بأقص��ى فاعلي��ة ممكنة، 

والتأك��د م��ن تقديم تدري��ب جاد 
ونوعي له، وذلك كخطوة أساس��ية 
م��ن أج��ل إع��ادة دمجه في س��وق 
العمل كعنصر فاع��ل ومنتج، ليبدأ 
وظيفي��ًا  مس��تقرة  كريم��ة  حي��اة 
م��ن جدي��د. وأش��ار إلى اس��تعداد 
عم��ل  ف��رص  لتوفي��ر  مجموعت��ه 
للمش��مولين في العقوبات البديلة 
ل��دى الش��ركات الت��ي تملكه��ا، أو 
الش��ركات التي تعمل معها، وذلك 
اعتم��ادا عل��ى خبراته��ا الطويل��ة 
ف��ي مج��ال توفي��ر ف��رص العم��ل 
المستدامة لمئات البحرينيين بعد 

التأك��د م��ن تدريبه��م وتأهيلهم 
على أكمل وج��ه. واختتم تصريحه 
بالقول »تأتي مشاركتنا في برنامج 
العقوب��ات البديل��ة انطالق��ًا م��ن 
مس��ؤوليتنا االجتماعية ذات الصلة 
بتوفير فرص عمل ووظائف وأعمال 
خدم��ة المجتم��ع وبرام��ج التأهيل 
ليتم إسنادها إلى المحكوم عليهم، 
وتش��جيعهم عل��ى مواصلة العطاء 
اعتبار  وعل��ى  ألس��رهم ووطنه��م، 
القط��اع الخاص المحرك الرئيس��ي 
االقتصادي��ة  التنمي��ة  لعجل��ة 

المستدامة«. نواف الجشي

 »الصحة« تنظم فعاليات 
توعوية بالتزامن مع يوم الصحة العربي

تحتف��ل وزارة الصحة في مملك��ة البحرين بيوم الصحة العرب��ي، الذي ُيصادف 
4 س��بتمبر من كل عام، ويهدف إل��ى تثقيف وتوعية المجتم��ع بأنماط الحياة 
الصحية والتشجيع على ممارسة السلوكات الصحية التي تسهم في خلق مجتمع 
صح��ي خاٍل من األمراض. وتح��رص الوزارة على تنظيم العدي��د من الفعاليات 
واألنش��طة التثقيفي��ة والتوعوية بالتزامن مع االحتفال بي��وم الصحة العربي، 
وذل��ك من خالل إقامة المحاض��رات والفعاليات التوعوي��ة التي تهدف بدورها 
إلى توعي��ة الجمهور بأنماط الحي��اة الصحية وتعزيز الس��لوكات الصحية بين 
المجتم��ع. وتولي وزارة الصحة بمملكة البحرين اهتمام��ًا كبيرًا بتعزيز أنماط 
الحياة الصحية التي تكفل للجميع أس��لوب صحي للعيش وُتش��كل حجر أساس 
في الوقاية من جميع األمراض، ومن أهمها األمراض المزمنة غير الس��ارية من 
خالل اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة غير الس��ارية، والتي تضم في 

عضويتها عددًا من المؤسسات الحكومية واألهلية؛ وتؤكد أهمية تعزيز أنماط 
الحياة الصحية، إذ ُتعرف أنماط الحياة الصحية بالس��لوكات التي يعيشها الفرد 
بش��كل يومي، والتي تعتمد على عاداته اليومية التي ُتس��اعده على الش��عور 

بالنشاط والصحة، وُتقلل فرصة إصابته باألمراض واإلجهاد وضغوط الحياة.
وهن��اك معايي��ر واضحة ومحددة ُتعن��ى بأنماط الحياة الصحي��ة مثل التغذية 
الس��ليمة والنش��اط البدني، واالمتناع عن التدخين، والنوم الصحي، والتعاطي 
الصحي��ح مع ضغوط��ات الحياة، لذا ُتس��لط وزارة الصحة الضوء بمناس��بة يوم 
الصح��ة العربي عل��ى التوعية الصحية، ألن تعزيزها في المجتمع ُيس��اعد على 
تبني أنماط صحية ترفع من جودة حياة الفرد والمجتمع، وبالتالي تعزيز الوعي 
الكامل للتعامل مع مختلف المتغيرات، وذلك بجعل الصحة أولوية في الخيارات 

والممارسات اليومية.

 البحرين ُتشارك الدول العربية 
االحتفال بيوم الطبيب العربي

ُتش��ارك مملكة البحرين ال��دول العربية االحتفال 
بيوم الطبيب العربي؛ والذي ُيصادف 4 سبتمبر من 
كل عام، ويعكس التقدير الكبير للمهنة واالمتنان 
ال��ذي يحظى ب��ه الطبي��ب والرس��الة اإلنس��انية 
المرتبطة بعطاء الطبيب والمكانة التي ُتقدر بها 
األمة صحة المجتمع، حي��ث وصل الطبيب العربي 
اليوم إلى مكانة مرموقة ِنتاج جهوده وتفانيه في 
خدم��ة الناس، وتطوير الخدمات واالبتكار من أجل 
أن يتمت��ع األفراد بالصحة والرفاه، وليتحقق النماء 

االقتصادي لألوطان وتزدهر آفاق الوطن العربي.
وتح��رص مملك��ة البحري��ن عل��ى المش��اركة في 
االحتفال بهذه المناسبة بشكٍل فّعال وإلقاء الضوء 
عليها، من خالل مش��اركة مجتمعي��ة، وعبر دعوة 
جميع القطاعات للمس��اهمة الفاعلة في إبراز دور 
الطبي��ب وتفانيه في الحفاظ على صحة المجتمع، 
تأكي��دًا على أهمية دور الطبي��ب والمجتمع بجميع 
قطاعات��ه وفئات��ه ف��ي تعزي��ز الصح��ة واالرتقاء 
بها، وفق خطط صحية وبرامج مش��تركة ُتس��اهم 
ف��ي تحقيق أه��داف التنمية المس��تدامة الصحية 

واإلنمائية.

وُتعتب��ر مهنة الط��ب من أنبل المهن وأش��رفها، 
فهي مهنة إنسانّية عظيمة تسمو بمن يمارسها، 
وذل��ك حين يستش��عر في قلب��ه الرحم��ة، ويضع 
نصب عيني��ه اإلتقان في عمله والتفاني في دوره، 
فيخ��وض المع��ارك مقدمًا أرقى أن��واع التضحيات 
دون كل��ل أو ملل، وبال تردد ف��ي مواجهة مختلف 
األم��راض واألوبئة، جاعاًل من نفس��ه خط الدفاع 
األول لحماي��ة الوط��ن والمجتم��ع، مجس��ًدا بذلك 
أروع الص��ور ف��ي أداء الواجب المهني واإلنس��اني، 
وكل طبيب يحمل على عاتقه قس��مًا عظيمًا »بأن 
ُيراقب اهلل في مهنته وأن يصون حياة اإلنسان في 
كافة أدوارها وفي كل الظروف واألحوال«، فاألطباء 
أصحاب رس��الة نبيلة تتضمن تخفيف أوجاع وآالم 
الناس وإنق��اذ حياتهم وحفظ أس��رارهم، قلوبهم 
مفعمة بالمحب��ة أين ما مضوا وأين ما كانوا، ألن 
الطب مهنة ليس��ت مقيدة بزم��ان وال مكان، فهم 
يزرعون البس��مة عل��ى كل الوجوه وه��م يتجّولون 
كالمالئك��ة بردائهم األبي��ض، وأخالقهم الطيبة، 
النبيل��ة مخففي��ن ع��ن المرض��ى  وابتس��امتهم 
أوجاعهم وأحزانهم وأمراضهم، مضحين بأنفسهم 

من أجل الناس وسعادتهم.
وفي ه��ذا اإلطار تح��رص األمان��ة العامة لمجلس 
وزراء الصح��ة الع��رب على االحتفال بي��وم الطبيب 
العرب��ي، كم��ا تم تش��كيل لجن��ة جائ��زة الطبيب 
العرب��ي التي أعدتها األمان��ة الفنية لمجلس وزراء 
الصح��ة الع��رب، وتخصي��ص دع��م مال��ي لجوائز 
الطبيب العربي الثالثة خصمًا من حساب الصندوق 
العربي للتنمية الصحية، إذ تتولى اللجنة المكلفة 
ببحث ودراس��ة ترش��يحات الدول العربية األعضاء 
لني��ل جائزة الطبيب العربي ووضع تصور لالحتفال 
الس��نوي بيوم الطبيب العرب��ي، حيث إن تخصيص 
ه��ذه الجائزة في يوم الصحة العرب��ي لهو اعتراف 
وعرف��ان، يجعل الطبيب العرب��ي -كل في مجاله- 
يش��عر بحجم المس��ؤولية، ويدفعه ه��ذا التقدير 
للمزي��د من النج��اح واإلخ��الص، فالعم��ر المهني 
للطبي��ب ال ينتهي، فعلمه ه��و الوقود الذي يجعل 
ش��علة العطاء مش��تعلة ولهفة التطور مستمرة، 
واليمك��ن أن تك��ون هن��اك صح��ة ب��دون طبيب، 
والصحة هي المنال للجميع وبالجميع وتبدأ بمجتمع 

واٍع، ُتعزز فيه سبل الوقاية وُيتاح فيه العالج.

زايد: تعاون القطاع الخاص 
 يوسع قاعدة المستفيدين 

من العقوبات البديلة
أكد النائب عل��ي زايد على 
القط��اع  إش��راك  أهمي��ة 
الخ��اص ف��ي آلي��ة تنفيذ 
البديلة وإعادة  العقوب��ات 
م��ن  المس��تفيدين  دم��ج 
المجتم��ع،  البرنام��ج ف��ي 
تع��اون  أن  إل��ى  مش��يرًا 
القطاع الخاص سيكون له 
األثر اإليجابي على توسعة 
قاع��دة المس��تفيدين من 
م��ن  البديل��ة  العقوب��ات 
خالل ش��راكات واسعة مع 
مختلف الجهات والقطاعات 

المتنوعة في المجتمع، مش��يرًا إلى أن ه��ذه الخطوات تدل على 
ح��رص مملكة البحرين على اتخ��اذ إجراءات مغايرة عن كثير من 
دول العال��م التي لم تصل إلى هذه الدرجة من التقدم في اتخاذ 
إجراءات موازي��ة لإلجراءات القانونية المعت��ادة من خالل مراكز 
اإلصالح والتأهيل. وأش��ار إلى أن ما يميز تجربة مملكة البحرين 
في العقوب��ات البديلة هو النظر في مس��تقبل المحكومين، وما 
يترتب على س��جنهم طوال فت��رة محكوميتهم، وتحويل جزء من 
ه��ذه الفترة إلى عمل مجتمعي، ك��ي يعلم المحكوم بأن الدولة 
حريصة على إعادة دمجه للمجتم��ع وأنه فرد من أفراد المجتمع 
والهدف الحقيقي هو إرس��اء األمن للجمي��ع وضمان عدم عودته 
لهذا المسار من خالل تمكينه من مواجهة أعباء ما بعد األحكام.

وذكر أن العقوبات البديلة تضمن إنفاذ القانون، وتحقيق العدالة 
المجتمعية، وتقليل نس��بة الجريمة، وإعادة إدماج المستفيدين 
في محيطهم المجتمعي بعيدًا عن مس��ببات دخولهم إلى مراكز 
اإلص��الح والتأهيل، وم��ا ارتكبوه من مخالف��ات صريحة للقانون 

نتيجة سلوكياتهم األمنية.

 هدى المهزع: البحرين قدمت نموذجًا 
يحتذى به في إعادة دمج المحكومين بالمجتمع

أك��دت االمين العام المس��اعد التحاد المحامي��ن العرب ورئيس��ة لجنة المرأة 
باالتح��اد هدى المهزع أن مملكة البحري��ن قدمت نموذجًا يحتذى به في إعادة 
إدماج المحكومين بالمجتمع بتوفير برامج تدريبية وتأهيلية بشراكة فاعلة مع 
القطاع الخاص. وأشادت المهزع بالتعاون المشترك بين وزارة الداخلية بقيادة 
الفري��ق أول ركن الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة، مع المؤسس��ة الوطنية 
لحق��وق اإلنس��ان وغرف��ة تجارة وصناع��ة البحري��ن وجمعية البحري��ن لتنمية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق العمل »تمكين«، لتنفيذ توجيهات 
جاللة الملك المعظم اإلنسانية بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير 

البديلة لكل مستحقيها.

ولفتت إلى انضمام 70 ش��ركة للمبادرة، قائلة إن هذه االس��تجابة تؤكد على 
مدى التالحم الوطني بين المجتمع البحريني، بما يس��هم في تحقيق االستقرار 
واالزده��ار، وانخف��اض معدالت الجريمة ف��ي مملكة البحري��ن مقارنة مع دول 
المنطقة. وش��ددت على أهمية تطبيق هذه المبادرات في الدول العربية أسوة 
بما قامت به البحرين واس��تلهام المنهج منه��ا، وبما يحقق منفعة مجتمعية، 
ويس��هم في خفض معدالت الجريمة في منطقة الش��رق األوس��ط التي تعتبر 
أكث��ر مناطق العال��م تواجه صراعات داخلي��ة وخارجية، وقال��ت إن للمرأة دورًا 
محوري��ًا في هذه المبادرات بصفتها نصف المجتم��ع واألكثر قدرة على تفعيل 

المبادرات بصورة تخدم استقرار األسرة في المجتمعات العربية.

 أميرة عبداهلل: تقديم 
 القسائم المالية للطلبة 

لفتة ملكية نبيلة
ثّمنت سيدة األعمال أميرة 
توجيهات  عالي��ًا  عب��داهلل 
الجالل��ة  حض��رة صاح��ب 
 المل��ك حم��د بن عيس��ى

الب��الد  مل��ك  خليف��ة  آل 
المعظم حفظه اهلل ورعاه 
بصرف 25 دينارًا لكل طالب 
ف��ي الم��دارس الحكومية، 
الحقيبة  مصاريف  لتغطية 
ومس��تلزماتها  المدرسية 
األساسية، مش��يرة إلى أن 
الملكية  التوجيه��ات  هذه 
الس��امية س��يكون لها أثر 

إيجاب��ي في تخفيف اآلث��ار المترتبة على الع��ودة إلى المدارس 
حضوريًا وم��ا يرافقها من نفقات إضافية على األس��ر البحرينية 

وأولياء األمور. 
وج��ددت عب��داهلل تقديره��ا لعاه��ل الب��الد المعظ��م لدعم��ه 
المتواص��ل للمس��يرة التعليمي��ة واالهتم��ام بأبنائ��ه الطلبة 
وتش��جيعهم الدائ��م على تحقي��ق أفضل النتائج في مس��ارهم 
األكاديم��ي، مؤك��دة أن التوجيه��ات الملكية الس��امية بصرف 
القسائم المالية جاءت في وقتها المناسب، خاصة وأن معدالت 
التضخ��م في المملكة تس��جل أعلى مس��توياتها ف��ي 6 أعوام 
ليرتفع إلى 3.1% في ش��هر يونيو الماضي، مع توقعات صندوق 
النق��د الدولي بارتف��اع التضخم في البحرين إل��ى 3.5% بنهاية 

العام الجاري 2022. 
وأش��ارت إلى أن اللفت��ة الملكية النبيلة ليس��ت بغريبة على أب 
الجمي��ع وملك القلوب ال��ذي لطالما جعل المواط��ن هّمه األول 
وأغل��ى م��ا تملكه البحرين من رأس��مال بش��ري له إس��هاماته 
الالمح��دودة ف��ي رفع��ة ونهض��ة المجتم��ع المحل��ي بكاف��ة 
مكونات��ه وعناصر نمائ��ه. وبينت عبداهلل أن القس��ائم المالية 
س��تغطي تكالي��ف مهمة م��ن ميزاني��ات األس��ر البحرينية مع 
العودة إلى المدارس، الس��يما وأن غالبية الس��لع االس��تهالكية 
في المملكة س��جلت ارتفاعات ملحوظة هذه الس��نة، مع ارتفاع 
أس��عار المطاعم والمواد الغذائية بنسبة 14.5%، والمشروبات 
بنس��بة 7.3%، والمالبس واألحذية بنسبة 13.9%. وأوضحت أن 
التس��هيالت المالية المقدمة للطلبة في وقت استثنائي يرتبط 
بتحديات ارتفاع أس��عار السلع االستهالكية ومواصلة رفع أسعار 
الفائدة وضعف القوة الش��رائية س��يكون لها انعكاس ملحوظ 
على مس��توى تف��وق الطلبة ومع��دالت نجاحهم ف��ي المدارس 
الحكومي��ة، مدعومة بتوفير بيئة تعليمية تحفز على التميز في 
المدارس وضمان أفضل انس��يابية للعملي��ة التعليمية وتعزيز 

مخرجاتها خالل العام الدراسي الجديد. 

أميرة عبداهلل 

في إطار تنفيذ مبادرات تطوير خدمات »الجنسية والجوازات«

 استحداث تأشيرة إلكترونية 
مدتها 6 أشهر لغرض التدريب والتأهيل

ف��ي إط��ار تنفي��ذ المب��ادرات األربع 
والعش��رين لتطوير خدمات ش��ئون 
الجنس��ية والجوازات واإلقامة، ضمن 
خط��ة التعاف��ي االقتص��ادي، والتي 
أطلقه��ا مجل��س ال��وزراء، برئاس��ة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبداهلل آل خليفة لتقديم خدمات ذات 
كفاءة عالية، أعلنت شؤون الجنسية 
اس��تحداث  واإلقام��ة،  والج��وازات 
تأشيرة إلكترونية متعددة السفرات 

لغ��رض التدريب والتأهي��ل وما في 
حكمهم��ا، تك��ون صالح��ة لم��دة 6 
أش��هر من تاريخ إصدارها، وتس��مح 
لحامله��ا البق��اء ف��ي الب��الد ل��ذات 
الفترة. وأوض��ح وكيل وزارة الداخلية 
لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
الش��يخ هش��ام ب��ن عبدالرحم��ن آل 
خليفة أن هذه التأشيرة المستحدثة، 
قابلة للتمدي��د لمدة مماثلة، وتبلغ 
رسومها 60 دينارًا، ويمكن للراغبين 
التقدي��م  منه��ا  االس��تفادة   ف��ي 
عب��ر موق��ع التأش��يرة اإللكتروني��ة 

.www.evisa.gov.bh

وأش��ار إلى أن المتطلبات األساس��ية 
له��ذه التأش��يرة، أن يك��ون صاحب 
الطلب، مدرب��ًا أو متدربًا، أما صاحب 
العم��ل فيج��ب أن يك��ون وح��دة أو 
مؤسس��ة حكومية أو شركة عامة أو 
خاصة، منوها إلى إرفاق رس��الة من 

جه��ة العمل توض��ح ن��وع التدريب 
والتفاصي��ل المتعلقة به، ونس��خة 
الس��فر صالح��ة ألكث��ر  م��ن ج��واز 
من س��تة أش��هر، واس��تكمال بقية 
المعلوم��ات المطلوب��ة على الموقع 

اإللكتروني.

 التأشيرة المستحدثة رسومها
60 دينارًا وقابلة للتمديد مدة مماثلة

علي زايد
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تناولت دور الرياضة في النهوض بتنمية المرأة خليجيًا

 حصة بنت خالد تنال دكتوراه إدارة 
األعمال الرياضية من جامعة لوفبرا البريطانية

نال��ت الش��يخة حصة بنت خال��د آل خليفة، 
األولمبي��ة  اللجن��ة  إدارة  مجل��س  عض��و 
ورئيس��ة اللجنة النس��ائية باالتح��اد لكرة 
الق��دم، درج��ة دكتوراه الفلس��فة في إدارة 
األعم��ال الرياضي��ة م��ن جامع��ة لوفب��را 
)Loughborough University( بالمملك��ة 

المتحدة.
وناقش��ت مؤخ��رًا األطروحة الت��ي أعدتها 
بعنوان: »التغيير الخليجي: المرأة والرياضة 
والتنمية في الخلي��ج العربي«، وذلك كجزء 
م��ن متطلبات الحصول عل��ى الدكتوراه في 
إدارة األعمال الرياضية م��ن جامعة لوفبرا 
البريطانية التي تحتل على مدار الس��نوات 
الس��ت الماضية المرتب��ة األولى عالميًا في 
التخصص��ات المتعلق��ة بالرياض��ة، وذلك 
بحسب مؤشرات )QS(، المؤسسة العالمية 

الرائدة في مجال التعليم العالي.
وبه��ذه المناس��بة، أه��دت الش��يخة حصة 
بنت خالد آل خليفة ه��ذا اإلنجاز األكاديمي 
المتميز لوالديها الكريمين وأفراد أسرتها، 
ولكاف��ة منتس��بي األس��رة الرياضي��ة ف��ي 
مملكة البحرين والخليج العربي، معربة عن 
ش��كرها لجميع من س��اندها وشجعها على 
مواصلة مش��وار التحصي��ل العلمي لحصد 

هذه الدرجة األكاديمية الرفيعة.
وأك��دت مواصلة بذل كافة الجهود لالرتقاء 
بالرياض��ة النس��ائية في مملك��ة البحرين 
أكاديميًا وعملي��ًا، وذلك بما يع��ود بالنفع 
والفائ��دة على مس��يرة الرياضة النس��ائية 
ف��ي المنطقة بش��كل ع��ام، والت��ي أثبتت 

المرأة فيه��ا قدرتها على تحقيق اإلنجازات، 
ليس��ت على المس��توى المحلي فحسب، بل 
على المس��تويين اإلقليمي والدولي كذلك، 
مم��ا كان له بالغ األثر ف��ي أن تكون المرأة 
البحريني��ة الرياضي��ة ش��ريكًا أساس��يًا في 
المساهمة في عملية التنمية الشاملة التي 
تش��هدها المملكة بقي��ادة حضرة صاحب 
الجالل��ة مل��ك الب��الد المعظ��م، ومواِكبًة 
لخطط وبرام��ج الحكومة برئاس��ة صاحب 

الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، وللسياس��ات الوطنية التي يش��رف 
عليه��ا المجل��س األعل��ى للمرأة برئاس��ة 
صاحب��ة الس��مو الملكي قرين��ة ملك البالد 

المعظم.
وأوضحت أنه ومن باب نقل المعرفة وتبادل 
الخبرات، فإنها ستعمل على اطالع الجهات 
ذات العالق��ة عل��ى نتائج الدراس��ة، بهدف 
تنفي��ذ ما جاء فيها م��ن توصيات على نحو 

يثري تجربة مملكة البحرين والمنطقة في 
مجال الرياضة النسائية بمزيد من الفرص 
التي تع��زز من دور الرياض��ة في النهوض 

بتنمية المرأة خليجيًا.
وتمح��ورت الدراس��ة التي أعدتها س��عادة 
خال��د  بن��ت  حص��ة  الش��يخة  الدكت��ورة 
عل��ى توظي��ف الرياض��ة لتحقي��ق التنمية 
والس��الم، وكيفي��ة تقديم مب��ادرات فاعلة 
تس��تهدف الم��رأة ف��ي المنطق��ة، وذل��ك 

م��ن خ��الل االستكش��اف المعم��ق للبرامج 
البحري��ن ودول��ة  المطبق��ة ف��ي مملك��ة 
الكويت ودولة اإلم��ارات العربية المتحدة، 
ومقارنة الممارس��ات ذات الصلة بالقضايا 
االجتماعية األكثر تأثيرًا على دول المنطقة 

ونسائها من الناحية الرياضية.
كم��ا هدف��ت الدراس��ة إل��ى س��د الفج��وة 
المعرفية التي تكتنف المنطقة نسبيًا فيما 
يتعلق بالنظر إلى الرياضة كدعامة أساسية 

لتحقيق التنمية والسالم في مجتمعاتنا.
وتأت��ي ه��ذه الدراس��ة في وقت مناس��ب، 
الس��يما مع تزاي��د اهتم��ام المملكة ودول 
لأللفي��ة  اإلنمائي��ة  باأله��داف  المنطق��ة 
الجدي��دة 2030 التابع��ة لألم��م المتحدة، 
والت��ي تدعو إلى توظي��ف الرياضة لتحقيق 
األه��داف االجتماعي��ة، األمر الذي يكس��ب 
هذه الدراس��ة أهمية بالنسبة لصناع القرار 
وواضعي السياس��ات والهيئ��ات المختصة 
لدعم الجه��ود الوطنية الرامي��ة إلى تنفيذ 
أه��داف التنمية المس��تدامة عل��ى المدى 

البعيد.
يش��ار إلى أن الدكتورة الش��يخة حصة بنت 
خال��د حاصل��ة عل��ى بكالوري��وس العل��وم 
ف��ي اإلدارة م��ن جامع��ة بنتل��ي بوالي��ة 
ماساتشوس��تس ف��ي الوالي��ات المتح��دة 
األمريكي��ة. كم��ا أنه��ا حاصلة عل��ى درجة 
الماجس��تير في إدارة األعم��ال من جامعة 
ديب��ول بش��يكاغو ف��ي الوالي��ات المتحدة 
األمريكية، وماجس��تير العل��وم في الموارد 

البشرية من الجامعة ذاتها.

 »هيئة السياحة« تنظم فعالية 
تراثية في سوق المنامة على مدى 10 أيام

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
عزمه��ا تنظي��م فعالية تراثية في س��وق 
المنامة على مدى عشرة أيام، والذي يأتي 
في إط��ار برنام��ج الفعالي��ات المتواصل 
ال��ذي تنف��ذه الهيئ��ة في منطقة س��وق 
الم��وروث  دور  عل��ى  تأكي��دًا  المنام��ة، 
التاريخي والحضاري في جذب الس��ياح من 
المواطني��ن والمقيمين والزوار والس��واح 
وذل��ك ضمن موقع الس��وق الذي يش��كل 
أحد أه��م المقاصد الس��ياحية وواحد من 
أعرق األسواق التجارية في منطقة الخليج 

العربي.
وتنظ��م الهيئة هذه الفعالية تحت عنوان 
»إلى المنامة« خالل الفترة من 22 سبتمبر 
وحتى 1 أكتوبر، خالل الفترة المس��ائية، 
وتتضمن برنامجا حافال بالكثير من ورش 
العم��ل المتنوع��ة والهادفة إل��ى تعريف 
البحريني��ة  األطف��ال والناش��ئة بالح��رف 

القديمة، وتدريبهم على اتقانها.
كم��ا تتضمن الفعالي��ة ورش عمل أخرى 
متنوع��ة بمخرج��ات ذات طاب��ع بحريني، 

وترم��ي إل��ى مس��اندة المش��اركين ف��ي 
اكتش��اف قدراته��م ومواهبه��م، وش��غل 
أوقاتهم بما هو مفيد ونافع من معلومات 

ومهارات في مجاالت مختلفة.
»إل��ى  فعالي��ة  هام��ش  عل��ى  ويض��اف 
المنامة« أنش��طة مصاحب��ة مفتوحة من 
بينه��ا ألع��اب بحرينية قديم��ة، وعروض 
موس��يقية، وحكاي��ات لألطف��ال، وغيرها. 
كما سيقام خالل الفترة من 22 وحتى 24 
سبتمبر فعالية عرض مس��رحي بالدمى، 

وذلك تزامنا مع اليوم الوطني السعودي.
وأوض��ح الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين 
للس��ياحة والمع��ارض ناص��ر قائ��دي أن 
فعالية »إلى المنامة« موجهة إلى مختلف 
الفئ��ات العمري��ة لل��زوار، حي��ث تس��هم 
بالتعري��ف بالت��راث والم��وروث البحريني 
ومكتس��باته، والت��ي تق��ف عل��ى حقب��ة 
مهم��ة م��ن التاري��خ البحرين��ي العريق، 
والتي ش��كلت في وقت من األوقات أسس 
االزده��ار االقتص��ادي للبحرين، وذلك من 
خالل أخذهم في جولة عبر س��وق المنامة 

الذي نش��طت ه��ذه المهن ف��ي وقت من 
األوقات في مختلف أركانه وطرقاته، مثل 

سوق الحدادين وغيرها.
وأك��د أن الفعالية تبرز في س��وق المنامة 
كمكان لجذب الناش��ئة والش��باب، إضافة 
إل��ى عائالته��م الت��ي تش��اركهم ه��ذه 
الفعالي��ة، كم��ا تؤك��د اهتم��ام هيئ��ة 
الس��ياحة بس��وق المنامة كمعلم سياحي 
بارز، وكش��ف ف��ي الوقت ذات��ه أن الهيئة 
بص��دد تنظيم فعاليتين س��ياحتين أيضًا 
في س��وق المنام��ة خالل ش��هري نوفمبر 
وديسمبر القادمين وهما فعالية السينما 
التصمي��م،  أس��بوع  وفعالي��ة  الخارجي��ة 
وس��يتم اإلع��الن عنهم��ا خ��الل الفت��رة 

القريبة القادمة.
وكانت هيئة الس��ياحة نظمت العديد من 
الفعاليات في س��وق المنامة مؤخرًا، من 
بينها مهرجان »ذه��ب المنامة«، وعرض 
أزياء شعبي، كما تتعاون الهيئة مع عائلة 
كان��و من أجل الترويج لمتحف العائلة في 

منطقة السوق.

 مبادرة »ابتسامة« تنظم 
حفل العودة للمدرسة لمنتسبيها األبطال

التابع��ة  »ابتس��امة«  مب��ادرة  نظم��ت 
لجمعية المس��تقبل الش��بابية والمعنية 
واالجتماع��ي  النفس��ي  الدع��م  بتقدي��م 
لألطفال مرضى السرطان وأولياء أمورهم، 
حف��اًل ترفيهيًا لمنتس��بيها م��ن األطفال 
األبطال بمناسبة العودة للمدرسة، وذلك 
ف��ي The Playground بدعم ورعاية من 

لجنة عدائي البحرين.
وش��ارك في الحفل أكثر من 50 طفاًل من 
منتس��بي المبادرة مع أهاليهم، وتضمن 
ع��ددا م��ن المس��ابقات واأللع��اب التي 
هدف��ت إلى إدخ��ال البهجة والس��رور إلى 

قلوبهم.
وخ��الل الحف��ل قام ع��دد م��ن متطوعي 
المب��ادرة باالش��تراك م��ع أعض��اء لجن��ة 
عدائي البحري��ن بتوزيع احتياجات العودة 
للمدرسة على األطفال المشاركين بما في 
ذلك حقائب مدرسية، وقرطاسية، وهدايا، 

وغيرها.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية المستقبل 
الش��بابية، مس��ؤول البرام��ج التعليمي��ة 
بمبادرة »ابتس��امة« محمد الس��كري إن 
إقام��ة ه��ذا الحف��ل الترفيه��ي لألطفال 
الذي��ن  »ابتس��امة«  منتس��بي  األبط��ال 
يكافحون الس��رطان يأتي في إطار برنامج 
الدع��م المتكامل الذي تقدم��ه المبادرة 
له��م، ولتش��جيعهم أكثر على الدراس��ة، 
وإدخ��ال البهجة والس��رور إل��ى قلوبهم، 
وتخفيف األعباء ع��ن أهاليهم. معربًا عن 
ش��كره للجنة العائدي��ن البحرينيين على 
دع��م الحف��ل والتبرع ف��ي ل��وازم العودة 

للمدرس��ة. من جانب��ه قال رئي��س لجنة 
عدائ��ي البحري��ن عبد الرحم��ن تركي إن 

هذه المشاركة تعكس حرص اللجنة على 
دعم العمل الخيري ف��ي مملكتنا الحبيبة 

وااللتزام بالمسؤولية االجتماعية، مشيدًا 
بالجهود التي تبذلها مبادرة »ابتس��امة« 

الس��رطان  مرض��ى  األطف��ال  لخدم��ة 
وأهاليهم في مملكة البحرين.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المدارس تستعد لليوم التعريفي ألولياء األمور
الحكوميـــة  المـــدارس  تجـــري 
اســـتعداداتها إلقامة اليوم التعريفي 
ألولياء األمور الذي يتم تنفيذه بناء 
على التوجيهات الســـامية من جاللة 
الملك المعظم، وأمر صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، تمهيـــدًا لعـــودة الطلبة إلى 
المـــدارس حضوريـــًا، حيـــث قامـــت 
فـــرق العمـــل المدرســـية، وبإشـــراف 
مـــن اإلدارات التعليميـــة والمســـاندة 
بوزارة التربية والتعليم، باســـتكمال 
الســـاعة  مـــدارس  علـــى  تجهيزاتهـــا 
وبشـــكل متواصل، لليـــوم التعريفي، 

واالطمئنان على توفير متطلباته.
جـــدوالً  الـــوزارة وضعـــت  أّن  يذكـــر 
زمنيـــًا لجميـــع المـــدارس الحكومية 
في الفترة من يوم األحد 4 ســـبتمبر 

الجـــاري،  ســـبتمبر   6 الثالثـــاء  إلـــى 
الســـاعة  مـــن  مفتوحـــة  ولفتـــرات 
الثامنة صباحًا حتى الثامنة مســـاء، 
أوليـــاء  لجميـــع  الدعـــوة  ووجهـــت 
األمور لحضـــوره، وأعـــّدت ملفًا لكّل 
المعلومـــات  علـــى  يحتـــوي  طالـــب 
والتعليمـــات واإلرشـــادات المتعّلقـــة 
بالعمليـــة التعليميـــة، باإلضافـــة إلـــى 
قســـيمة شـــراء لإلســـهام فـــي توفير 
ومســـتلزماتها  المدرســـية  الحقيبـــة 
األساســـية وبمـــا يوفر الدعـــم الالزم 

ألولياء األمور.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ينطلق اليوم 
ويستمر حتى 

الثالثاء

أكــد عــدد مــن المختصيــن فــي المجــال التعليمــي والتربــوي أهميــة العــودة الحضوريــة للطالب مع بــدء العام 
الدراســي الجديــد، فالتعليــم الكامــل يضمــن جــودة المخرجات ويبنــي القــدرات والمهارات عنــد الطالب، كما 
ويعتبر التواجد الفعلي في المدرســة هو األنســب لضمان نجاح العملية التعليمية؛ ألنها تمثل البيئة التعليمية 

والتعلمية المثالية لتفاعل الطلبة.

وبينـــوا فـــي تصريحات خاصـــة لوكالة أنبـــاء البحرين 
“بنا”، أن الدراســـة الحضورية ستحدث فارًقا كبيًرا في 
تحقيق األهداف التعليمية، محذرين من أضرار الفاقد 
التعليمي ذي األثر السلبي من إغالق المدارس لفترات 
طويلـــة، فحســـب التقاريـــر العالميـــة تتجـــاوز األضرار 
التعليميـــة لتصـــل إلـــى أضـــرار أخـــرى تتعلـــق بالنمـــو 

االجتماعي والعاطفي عند الطالب.
مـــن جهتها، أوضحت رئيس مدارس ومديرة مدرســـة 
مدينـــة حمـــد االبتدائية للبنات األســـتاذة أفنـــان أمين، 
أن العـــودة الحضوريـــة لطلبـــة المـــدارس لهـــذا العـــام 
ُتعتبـــر الخطـــوة األساســـية والمهمـــة لتعويـــض الفاقد 
التعليمـــي الذي نتج عن جائحـــة كورونا، وكون مملكة 
البحرين حريصة كل الحرص على توفير عملية تعليم 
ذات مســـتوى متقـــدم لجميع فئات الطـــالب باختالف 
مستوياتهم وتوفير بيئة تعلم تفاعلية وتعزيز التنمية 
الشـــخصية لهـــم من خالل االنشـــطة والفعاليـــات التي 
ُتســـهم في مزج التعلم والترفيه في المدرسة، وتكون 
حافـــًزا للطالب نحو التعلم وتنمية القدرات والمواهب 
والمهـــارات والعالقـــات االجتماعيـــة، فإن قـــرار العودة 

الحضورية يصب في صالح جميع هذه النواحي.
وقالت: “جميع مدارسنا قامت بتهيئة بيئاتها المدرسية 
لتكـــون بيئـــة جاذبـــة ومحفزة بعـــد انقطـــاع دام لفترة 
ليســـت بالقصيرة، حيث ســـيبدأ العام الدراسي بتعزيز 
التواصل مع الشـــركاء من أولياء االمور بعقد اللقاءات 
الحضريـــة؛ كونهـــم شـــريكا أساســـيا إلطالعهـــم علـــى 
مســـتجدات العودة الحضورية ألبنائهم والبدء بتنفيذ 
الخطـــط واالســـتراتيجيات المبنيـــة على التشـــخيص 
للمســـتوى التحصيلي للطلبة وتعويض ما تم فقده من 
مهارات اساســـية واالســـتمرار فـــي تمكيـــن الطلبة من 
مهارات القرن 21 ومهارات التعلم، وجميع ما تم ذكره 
يتم في ضمن بيئة مدرسية تتضمن جميع أمور األمن 

والسالمة والثقافة الصحية والوقائية”.
أمـــا األســـتاذ علي أحمـــد كاظم رئيس مـــدارس ومدير 
مدرســـة كـــرزكان االبتدائيـــة، فقـــد أكـــد أهميـــة وجود 
التعليـــم الكامـــل الـــذي يـــوازن بيـــن حاجـــات الطالـــب 

التعليميـــة والصحيـــة والتربويـــة واالجتماعيـــة، فهـــذا 
العـــام مختلف وســـتكون نتائجه واضحة على الطالب 
جائحـــة  بســـبب  الماضييـــن  العاميـــن  انقطـــاع  بعـــد 
كوفيـــد19، إذ ثمـــة فرق كبيـــر باألثر بين الدراســـة عن 
بعـــد وبين الحضـــور الفعلي الذي يحقـــق المتعة ويعزز 

من االتصال المباشر مع الطالب”.
وأشـــار إلـــى أن البيئـــة المدرســـية هـــي بيئـــة تعليميـــة 
وتربويـــة تســـهم في تقويـــة الجانب الوجدانـــي وبناء 
قـــدرات الطالـــب وصقـــل شـــخصيته، مـــع ضمـــان أمن 
وســـالمة الطالب ومواصلة اإلجراءات االحترازية من 
تباعـــد وقيـــاس درجات الحرارة وغيرهـــا، فالهدف هو 
تقديـــم تعليم نوعـــي يضمن جـــودة المخرجات ويبني 

القدرات والمهارات عند الطالب.
وأوضـــح أن القيـــادات المدرســـية متلهفـــة لبـــدء عـــام 
جديد ومميز فيه الكثير من الحماســـة والشـــوق، فبعد 
انقطـــاع ســـنتين كان فيها التعامل الحـــذر مع الطالب، 
إلـــى طبيعتهـــا وتعزيـــز  الحيـــاة  لزاًمـــا عـــودة  أصبـــح 
التواصل المباشر الذي يثري العملية التعليمية ويحقق 
أهدافها، الســـيما وأن كل مكونـــات المجتمع قد عادت 
فعـــال لحياتهـــا الطبيعيـــة، والقطاع التعليمـــي هو جزء 
مهـــم مـــن قطاعـــات المجتمع التـــي ســـتعود لطبيعتها، 
ونأمـــل مـــن قيام األســـر بتشـــجيع األبناء علـــى التعلم 
وتحفيزهـــم لبذل الجهد لتحقيق أفضل النتائج، وزرع 

الدافع وإيجاد الحافز للتطور المستمر.
بدورهـــا، أشـــارت األســـتاذة وداد البنغديـــر الدوســـري 
مديـــرة مدرســـة المالكية االبتدائيـــة االعدادية للبنات، 
إلـــى اســـتمرار االســـتعدادات بجهـــود دءوبـــة وعطـــاء 
فـــي عامهـــن  للطالبـــات  آمنـــة  متواصـــل نحـــو عـــودة 
الدراسي الجديد 2022 - 2023 م، إذ تم تنظيم العودة 
المدرســـية اآلمنة، حيث حرصت المدرسة على التأكد 
مـــن صيانة جميـــع المكيفـــات وفعالية خزانـــات المياه 
ومبـــردات الماء، وتجهيز الفصول الدراســـية وتنظيف 
جميـــع المرافـــق إلـــى جانـــب تســـليم الكتب الدراســـية 
والحـــرص علـــى متطلبات الســـالمة في جميـــع مرافق 
المدرســـة، كمـــا كان للتواصـــل الفعـــال مـــع اإلداريـــات 

والمعلمـــات وأولياء األمـــور والطالبات دوره األكبر في 
خلـــق مناخ إيجابي وبدء عـــام نتمنى أن يحمل المزيد 

من اإلنجاز واإلبداع والصحة المدرسية اآلمنة.
وأكـــدت الدوســـري إيمـــان طاقـــم العمل بأهميـــة صنع 
البدنيـــة  الصحـــة  علـــى  والحـــرص  متميـــزة،  نتائـــج 
عملـــت  التهيئـــة  جانـــب  فمـــن  للطالبـــات،  والنفســـية 
المدرســـة علـــى تنظيـــم فعاليـــة )انطالقة نحـــو العلياء 
مدرســـتي ترســـم خطوتي( وفيها الكثير مـــن الفقرات 
الترحيبية، واإلرشـــادات المفصلة والتوصيات الالزمة 
لبـــدء العـــام الجديـــد، والتـــي تتضمـــن االســـتقبال عند 
بوابـــة المدرســـة والكثيـــر من الفعاليات التي ســـتحمل 
عبارات ترحيبية مشـــجعة، كما ســـيتم افتتاح المدينة 
الرياضيـــة بمناســـبة عـــودة الطالبـــات للمدرســـة والتي 
جاءت ترجمة ألهداف ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة، 
لتكـــون الرياضة منهج حياة وتمارســـه الطالبات أثناء 
الفســـحة المدرســـية وحصص األنشـــطة، وأيضا ركزت 
المدرســـة على تنظيم ركن التغذيـــة للتوعية بالتغذية 
السليمة وعرض بدائل صحية وأنظمة غذائية تساهم 

في تبديل العادات الغذائية الخاطئة.
مـــن ناحيتهـــا، لفتـــت األســـتاذة مـــروة الكوهجـــي مـــن 
مدرســـة بـــدر الكبـــرى االبتدائيـــة للبنيـــن إلـــى حقيقـــة 
مهمـــة يجـــب تقبلهـــا وهـــي أن األوضـــاع لـــن تعـــود لما 
كانـــت عليـــه قبل الجائحة، خاصة مـــن منظور الطالب 
والطالبـــات باختـــالف أعمارهـــم ومراحلهم الدراســـية، 
فرغـــم جميع الجهـــود المبذولة من قبـــل وزارة التربية 
والتعليـــم والمعلمين والمعلمات فـــي المدارس، إال أنه، 
ووفًقـــا للتقارير العالمية الواردة، الفاقد التعليمي ليس 
األثر السلبي الوحيد إلغالق المدارس، بل يمتد للتأثير 
علـــى النمـــو االجتماعـــي والعاطفي لألطفـــال؛ لذا على 
المعلمين خلق بيئة آمنة نفســـًيا ومعنوًيا تشجع أبنائنا 
الطالب والطالبات على التعبير عن مخاوفهم وقلقهم، 
وعلـــى المعلميـــن أن يكونـــوا علـــى وعي تـــام بأثر هذه 
التحديـــات وأن يخصصوا جزًءا من دأبهم اليومي في 
قاعـــات الصفوف وخارجهـــا لالطمئنان علـــى طلبتهم، 

والتأكد من سير العملية التعليمة بالوجه األمثل.
وقالت إن المؤسسات التعليمية والمدارس الحكومية 
والخاصـــة فـــي مملكة البحريـــن قد دبت فيهـــا الحياة 
بعـــودة الطلبـــة إلـــى المقاعد الدراســـية بنظـــام التعليم 
الحضـــوري، فبعـــد قضـــاء مـــا يزيـــد عـــن العاميـــن في 

تجـــارب التعليم عن بعـــد، والتي القـــت نتائج مرضية 
فـــي مملكـــة البحرين هناك مخاوف يجـــب وضعها في 
االعتبار ليكون العام الدراســـي الجديد بمثابة التجربة 

اآلمنة والمثمرة للجميع.
إلى ذلك، أوضح األســـتاذ وليد حســـن بشـــير معلم في 
وزارة التربيـــة والتعليـــم، جاهزية المدارس الســـتقبال 
الطلبـــة بأعدادهـــم الكاملة، معتبـــًرا أن الطلبة أصبحت 
لديهـــم ثقافـــة حماية أنفســـهم من فيـــروس كوفيد 19 
مع اتبـــاع اإلجـــراءات االحترازيـــة، فعودتهـــم للتعليم 
الحضـــوري في المرحلـــة الحالية ضرورية، خاصة وأن 
المرض بات يتالشـــى في ظل النظام الجيد المتبع في 

المملكة للحد من تفشي “كورونا”.
وأضـــاف أن اســـتعدادات العـــودة للمـــدارس قـــد بدأت 
فعـــال بعـــد انخفـــاض أعـــداد اإلصابات بشـــكل ملحوظ 
وتحقيـــق المناعـــة الجماعيـــة فـــي المجتمـــع، والنجاح 
الكبيـــر الـــذي حققه التعليم عـــن ُبعد والـــذي تمثل في 
اســـتمرار المنظومـــة التعليميـــة فـــي مملكـــة البحرين، 
واســـتمرار التعلم واإلنجاز، وتحســـين البنيـــة الرقمية 
فـــي المدارس، وتدريب الطلبـــة والمعلمين واإلداريين 
علـــى تلـــك المنظومـــة التعليميـــة الجديدة، لتحســـينها 

وتطويرها من أجل االرتقاء بالتعليم.
وأكد بشير أهمية العودة اآلمنة والكاملة إلى المدارس، 
والتـــي تلبي تطلعات الطلبة وأوليـــاء أمورهم، وكذلك 
المدرســـين بشـــكل عام، ألهميتها في تحقيق معدالت 
التعلـــم العاليـــة على المســـتوى التعليمي، مـــع الحفاظ 
على مستوى ســـالمة الطلبة والمدرسين أيًضا، إضافًة 
إلى ممارســـة حقيقية للعودة الطبيعيـــة للحياة بكامل 
صورتهـــا المبهجـــة، وقـــال: “إن تواجـــد الطـــالب فـــي 
المدرســـة هو األنســـب للعمليـــة التعليمية؛ ألنهـــا البيئة 
المثاليـــة لتمكين الطالب من التعلم، وتحقيق أهدافهم 
األكاديميـــة، والمـــكان النموذجـــي الكتســـاب مهـــارات 
الحيـــاة االجتماعيـــة والثقافيـــة مـــن خـــالل االندمـــاج 
مـــع اآلخريـــن من مختلف الثقافـــات، خاصة أن العودة 
ســـتكون آمنـــة، فاألنظمـــة التعليميـــة أصبحـــت مدربة 
علـــى ضمـــان مواصلـــة الحفـــاظ على ســـالمة المجتمع 

المدرسي”.
وعـــن اســـتعداد قســـم الصحـــة المدرســـية الســـتقبال 
األســـتاذة  أوضحـــت   ،2023/  2022 الدراســـي  العـــام 
عائشة الزعبي رئيســـة قسم الصحة المدرسية اهتمام 
القســـم بوضع خطة تشـــغيلية الســـتقبال الطلبة تقوم 
علـــى تنفيـــذ زيـــارات تفقدية للمـــدارس تهـــدف للتأكد 

الطلبـــة، وكذلـــك  المـــدارس الســـتقبال  مـــن جاهزيـــة 
التحقـــق مـــن تلبيـــة جميـــع المرفقـــات التعليميـــة بهـــا 
للمعاييـــر الصحيـــة بمـــا يكفل بيئـــة تعليميـــة - تعلمية 
مثاليـــة للطلبـــة، وإجراء لقـــاءات توعويـــة وتوجيهية 
ألعضاء لجنة الصحة والسالمة المدرسية؛ بهدف رفع 
الوعي بأهم اإلجراءات واإلرشـــادات الصحية الالزمة 
لمواصلة ســـير العمليـــة التعليمية-التعلمية من غير أي 

عقبات ومعوقات.
وأشـــارت إلـــى التوجه لرفـــع الوعي الصحـــي العام بما 
يشـــمل الكشـــف المبكر علـــى الحـــاالت المصابة بمرض 
كورونـــا فـــي حال ظهـــور أي أعـــراض علـــى أي طالب، 
وعزل الحالة المصابة في مكان مناسب ُيلبي المعايير 
الصحيـــة، والحجر المنزلي للحالة المصابة، بالتنســـيق 
مـــع ولي أمر الطالـــب والمتابعة مع المعنيين في وزارة 
الصحـــة، وإجـــراء التعقيمـــات الالزمـــة للصـــف الـــذي 
يتـــم تســـجيل حالـــة بمـــرض مورونـــا، مؤكـــدة تفعيـــل 
مجموعات التواصل )واتساب( لزيادة التواصل الفعال 
بين قســـم الصحـــة المدرســـية وأعضاء لجنـــة الصحة 
توعويـــة  عمـــل  ورش  وعقـــد  بالمـــدارس،  والســـالمة 
صحية للمرشـــدين الصحييـــن وأعضاء لجنـــة الصحة 
والســـالمة المدرســـية في كيفية التعامل مع األمراض 
المعديـــة واإلجراءات االحترازية؛ للحد من انتشـــارها 
وأهميـــة التطعيمات في المـــدارس الحكومية، وإعادة 
تشـــغيل المقاصـــف المدرســـية مـــع التحقق مـــن توافر 

االشتراطات الصحية فيها.
كما قالت األســـتاذة صفية محمد شمسان رئيسة نقابة 
التربوييـــن البحرينيـــة بأن العودة للمـــدارس هذا العام 
وبعـــد جائحة كورونا ســـتأخذ شـــكاًل جديـــًدا احترازًيا 
وفـــق متطلبـــات األمـــن والصحـــة والرعايـــة الالزمـــة؛ 

لضمان سالمة الجميع وتجاوز األزمة بنجاح.
وأوضحـــت أن الجديد فـــي العودة هو القـــرار الحكيم 
في اختيار نمط التعليم المزدوج الذي يشـــمل التعليم 
الحضـــوري والتعليـــم عـــن بعـــد، ونســـبة كل منهما في 
التعلـــم وهـــذا يســـتوجب على المســـؤولين فـــي إدارة 
المناهـــج اختيـــار المحتويـــات التعليميـــة التـــي ممكن 
للطلبـــة  واألنســـب  المناســـب  النمـــط  حســـب  تعلمهـــا 
والتأقلم مع الحياة المدرســـية من جديد، مع مساعدة 
أوليـــاء األمـــور فـــي تيســـير متابعـــة أبنائهـــم تعليميـــا 
واالطمئنـــان عليهـــم حضورًيـــا فـــي ظـــل اإلجـــراءات 
االحترازية الســـليمة والفاعلة التـــي تتخذها المدارس 

لتوفير السالمة واألمن الصحي والنفسي للجميع.

المنامة - بنا

تربويون: التعليم الحضوري بيئة مثالية لتفاعل الطلبة
إغالق المدارس قد يؤثر على النمو االجتماعي والعاطفي لألطفال

العودة إلى المدارس تنعش تجارة “عبوات الشرب”
70 % نسبة اإلقبال على “شدات” الـ 200 مل

المـــدارس،  إلـــى  العـــودة  مـــع  تزامًنـــا 
أوضح مندوب أحـــد مصانع الماء، علي 
ملحوظـــا  إقبـــاال  هنـــاك  أن  الكربابـــادي 
على شـــراء “شـــدات” و”كوارتين” الماء، 
علـــى  متزايـــد  الطلـــب  أن  مســـتدركا 
“شـــدات” الماء بســـعة 200 مل وبنســـبة 

  .% 70

 وأشـــار إلى أن ثمن 12 قنينة بشـــدة الــ 
200 مـــل يبلغ 400 فلس، في حين يبلغ 
600 فلس ســـعر شدة الماء بحجم 330 
مـــل، وبعدد 15 قنينة، و 800 فلس ثمن 

12 قنينة بحجم 500 مل.
ولفـــت إلـــى أن حجـــم الــ 200 مـــل يأتي 
بالمرتبة األولى، بينما يحتل حجم 330 
مل المرتبة الثانية و500 مل في الثالثة 

واألخيرة من حيث طلبات الزبائن.

فذكـــر  “الكوارتيـــن”  بـــــ  يتعلـــق  وفيمـــا 
أن  ثمـــن الكارتـــون المحتـــوي علـــى 40 
“قالص” بســـعة 200 مل يبلغ 900 فلس 
و اإلقبـــال عليهـــا بنســـبة %30 مقارنة بـ 

“الشدات”.
وأضـــاف الكربابـــادي بأن “50 % نســـبة 
اإلقبال على الكارتون المحتوي على 45 
“غرشة” ماء بسعر 1.600 دينار، متوقعا 

علي الكربابادي زيادة اإلقبال في الفترة المقبلة.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.
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قال رائد األعمال والمتخصص 
ــات الــطــعــام  ــربـ فـــي صــنــاعــة عـ
هـــنـــالـــك  إن  ــل  ــيـ ــلـ خـ ــن  ــيـ ــسـ حـ
ــادا فـــي صــنــاعــة  ــ انــخــفــاضــا حـ
 ،%  50 إلـــــى  يـــصـــل  عــــربــــات 
الـــســـوق  وضـــــع  أن  مـــوضـــًحـــا 
الحالي ال يشجع التجار الصغار 
على دخول عالم ريادة عربات 

الطعام.
لـ  تصريحه  فــي  خليل  وأشــــار 
تشبعا  هــنــالــك  أن  “الـــبـــاد”إلـــى 
ــات الــطــعــام،  بــالــســوق مــن عــرب
وبسبب  األفــكــار،  غياب  بسبب 
إلى  الكثيرين  واتجاه  التقليد، 
دون  المستنسخة  المشروعات 
مشروعات  البتكار  الجهد  بذل 
للدول  مخالف  بشكل  جديدة، 
يــتــجــه فيها  الــتــي  الـــمـــجـــاورة 
ــتــنــوع، بــعــيــًدا عن  لـــإبـــداع وال

المشروعات الغذائية.
الدخول  الشباب  خليل  وشجع 
في هذا القطاع، شريطة تقديم 
التي  المشروعات  من  الجديد 
المتنقلة،  الــعــربــات  تحتضنها 

مكاتب  متنقلة،  ألــعــاب  كعربة 
ــاق،  ــات، مــكــتــبــة، حــ ــدمــ ــخــ ــ ال
وغيرها  رياضية،  أدوات  عربة 
مــــن الـــمـــشـــروعـــات الـــجـــاذبـــة 
األمر  والمرغوبة،  والمنقوصة 
الذي سيسهم في تحريك مكنة 

السياحة وتعظيم مدخولها.
ــث خــلــيــل الـــتـــجـــار الــكــبــار  وحــ
ــن مــهــيــأة  ــ ــاكـ ــ لـــتـــخـــصـــيـــص أمـ
العربات  مــشــروعــات  تحتضن 
الــخــدمــات  وتــقــديــم  المتنقلة، 
الـــازمـــة لــنــجــاحــهــا، مــقــابــات 
معقولة،  أو  رمــزيــة  إيـــجـــارات 
ــم الـــفـــعـــالـــيـــات  ــيـ ــظـ ــنـ ومـــــــع تـ
لجذب  دائــم،  بشكل  الموسمية 
والخارجي  الداخلي  الجمهور 

على حد سواء.
البحرينية  الـــســـوق  أن  ــيــن  وب
تحريكها  ــاإلمــكــان  وب خــصــبــة، 
ــرت  ــوافــ ــ ــى مــــا ت ــتـ لـــــأمـــــام، مـ
ــات  ــعـ ــريـ ــشـ ــتـ ــات والـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ اإلمـ
والــقــوانــيــن الـــازمـــة والــمــرنــة، 
ــذا الــقــطــاع  ــمــحــفــزة لــنــمــو هــ ال

بالشكل الذي يستحقه.

 انخفاض تصنيع 
عربات الطعام 50 %

برنامج “مع رؤيا”: غالبية األطفال يفضلون الدوام حضوريا بالمدارس
يبث عبر منصات “^” الرقمية كل يوم سبت

اســـتـــطـــلـــع بـــرنـــامـــج “مـــــع رؤيـــــا” 
تــبــثــه صحيفة  ــذي  ــ ال ــوعــي  األســب
“الباد” بمنصاتها الرقمية كل يوم 
وأطفال  أمــور  أولياء  آراء  سبت، 
بمناسبة العودة للمدارس في حال 
الحضوري  الــدوام  يفضلون  كانوا 
غالبية  فضل  وقــد  األونــايــن،  أم 
ــعــة آراؤهـــــــــم الــــــدوام  ــمــســتــطــل ال

حضوريًا.
وقـــال أحــد اآلبـــاء إنــه عمل على 
ــائــه، كما  ــن ــوم أب تــعــديــل أوقــــات نـ
ــودة إلــى  ــعــ ــ ـــأهـــم مـــن أجــــل ال هـــيَّ
أنــهــا قريبة،  الــمــدارس، خــصــوصــًا 
مــعــربــًا عــن أمــلــه بــأن يــكــون عامًا 

دراسيًا موفقًا لهم.
إنه  أبنائه  أحــد  وقــال حسن وهــو 
ــمــدرســة،  ــعــودة إلـــى ال ــل مــســتــعــد ل
مشيرًا إلى أنه يرغب في أن يكون 
الدوام حضوريًا؛ ألنه سيستوعب 
ــر وكــذلــك  ــبـ الـــــــدروس بــشــكــل أكـ

سيلعب مع أقرانه.
ــدوره، قــال ابــن آخــر لولي األمــر  بـ
حيث  الــمــدرســة  يحب  ــه  أن نفسه 
وفي  والتعلم  الــدراســة  يستطيع 
الــوقــت ذاتـــه يــكــون مــع األســاتــذة 
والــمــدرســيــن، مـــؤكـــدًا أنـــه يحب 

أساتذته وأصدقاءه.
 وأعرب زين وهو ابن ثالث لولي 
ــه بــالــصــف الــثــانــي  ــر نــفــســه أنـ األمــ
سعادته  عن  االبتدائية،  بالمرحلة 

وســــروره بــالــعــودة إلـــى الــمــدرســة 
والتواجد مع أصدقائه.

وقال طفل آخر كان بصحبة ولية 
ــدوام  ال أن يكون  إنــه يحب  أمــره 
التواجد  يستطيع  لكونه  حضوريًا 
في  معهم،  واللعب  أصــدقــائــه  مــع 
حــيــن لـــو كــــان الـــــــدوام عـــن بعد 
“أونـــايـــن” فــإنــه لــن يــكــون  معهم 

ولن يلعب معهم.
ــر أنها  ــيــة أمـ ــدت ول ــك، أكــ ــ ــى ذل إلـ
الــدوام حضوريًا  يكون  أن  تفضل 

فــي الــصــفــوف الــمــدرســيــة بسبب 
والتي  الــدراســيــة،  الــمــواد  صعوبة 
تحتاج لوجود الطاب بالمدارس.

ــــت ولـــيـــة أمــــر أخـــــرى عن  ــرب وأعــ
ــًا بعد  ســعــادتــهــا بـــالـــدوام حــضــورًي
العام،  لمدة عامين ونصف  توقفه 
الفصول  في  الــدراســة  أن  مؤكدة 
ــل، مــبــيــنــة أنـــهـــا شـــعـــرت أن  ــضـ أفـ
أبناءها أصبحوا انطوائيين عندما 

كان التعلم عن بعد “أوناين”.
المشاركين  أحــد  قــال  جهته،  مــن 

ــه يــفــضــل أن  ــ فـــي االســـتـــطـــاع إن
يكون دوام الطلبة حضوريًا، عازيًا 
ذلـــك إلـــى أن آخـــر فــصــل دراســـي 
ــان الـــــدوام عــن بعد  بــالــجــامــعــة كـ
وقد شعر بأنه لم يتلقَّ المعلومات 
ولم يفهم الشرح بشكل كامل من 

األساتذة.
ــر أنــه  ــد مـــشـــارك آخــ ــًا، أكــ ــتـــامـ وخـ
الــدوام حضوريًا  يكون  أن  يفضل 
حياة  ترتيب  في  لكونه سيساهم 
األطفال وسوف ينتبهون للدروس 
الطفل  ــود  وجـ مــن  أفــضــل  بشكل 
األمــر ومتابعة  ولي  في غرفة مع 

الدرس عن بعد.

تعذر رؤية الهالل األحمر
الــهــال األحمر  بــس هــال رمــضــان والعيد تعذر رؤيــتــه حتى  مــو 
دعــوة  وجهنا  الماضي  يوليو   25 تــاريــخ  فــي  والسبب  البحريني 
البحريني  األحمر  الهال  لطلب مشاركة ممثل عن جمعية  رسمية 
في ندوة “جهود استدامة توفر األدوية” لمعرفة رؤية الجمعية في 
التعامل العاجل مع حاالت نقص األدوية وهي الجهة التي تعرف 
جيدًا التعامل في أمور اإلغاثة بشكل محترف في الظروف العاجلة 
السطور  هذه  كتابة  الــرد حتى  يتم  ولم  الدعوة  والصعبة، وصلت 
“النواب  التشريعية  السلطة  وممثلي  “نــهــرا”  مشاركة  من  بالرغم 
والشورى” وجمعية األطباء وجمعية الصيادلة والخروج من الندوة 

بتوصيات لصالح القطاع الصحي وللباد والعباد.
“الهال” تحديد  الماضية طلبنا من كوادر  الثاثة  وخال األسابيع 
موعد إلجراء مقابلة مع أمين عام الجمعية أو من ينوب عنه؛ بهدف 
ومعرفة  األحــمــر  الــهــال  جمعية  لجهود  كاملة  صفحة  تخصيص 
مشاريع وبرامج الجمعية وإبراز آخر األنشطة بعد جائحة كورونا 
العام،  لهذا  األولية  لإسعافات  العالمي  اليوم  بمناسبة  العام  للرأي 
التربية  وزارة  مع  “الهال”  مشاريع  ومستجدات  تفاصيل  ومعرفة 
والتعليم حول مشروع المسعف المدرسي، إضافة لمعرفة التعاون 
األخير مع بقية القطاعات األخرى حول تدريب 500 فرد حتى اآلن 
الموعد  تحديد  يتم  لم  أصمخ”  عمك  “أن  إال  الجاري،  العام  خال 
مع  اللقاء  إجـــراء  لها  مسموح  الجمعية  مــن  قيادية  شخصية  مــع 
الصحافة، ال أعلم إذا كان الخلل في الكوادر العاملة لدى الجمعية 
إن  أم  الهاتفية،  االتصاالت  اليومية من خال  المتابعة  بالرغم من 
بسبب  المدني  المجتمع  مؤسسات  أصابت  البيروقراطية  عــدوى 
كسل بعض العاملين والمتطوعين في الجمعية النشطة التي نفرد 
والتبرعات  اإلغــاثــة  مشاريع  حــول  ألخبارها  جيدة  مساحات  لها 

للدول الصديقة.
للجمعية  األسبق  العام  األمين  الصحة  وزيــر  له  المغفور  هللا  رحم 
دون  للصحافة  مفتوحين  وهاتفه  بابه  كان  الــذي  الشهابي  صــادق 
حــواجــز، فــي عهد الــوزيــر األمــيــن الــعــام الــراحــل حين كنت أعمل 
صحافيا بقسم المحليات في صحيفة األيام استطعت في الفترة ما 
بين األعوام 2011 وحتى 2013 بكل سهولة ويسر إجراء مقابلتين 
من خال الحضور لمقر الجمعية مع مصور صحافي وآخرها مقابلة 
عبر الهاتف مع المرحوم الشهابي، أي حصيلة المقابات 3 خال 3 

أعوام ، دون أي تعقيد.
ربما ال تعلم اإلدارة العليا للجمعية إذا كان هناك تقاعس أو كسل من 
التنويه عما حصل؛ حتى  المهني  الكوادر، ومن واجبي  قبل بعض 
المعلومات  منح  بالتقصير في  الجمعية  قيادات  اللوم على  يقع  ال 

للصحافة.
في الختام كل الشكر والتقدير إلى نائب رئيس اإلسعافات األولية 
التي  عبدهللا  فاطمة  السيدة  البحريني  األحمر  الهال  جمعية  في 
أسعفتنا في الوقت األخير ببعض المعلومات عن مشروع المسعف 

الصغير وصور لبعض أنشطة الجمعية.

بعد العيد: ال نحتاج إلى تليسكوب لرؤية الهالل األحمر «

Hasan.rasool@albiladpress.com
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دورات لتأهيل شرطة خدمة المجتمع وحراس المدارس وسواق الباصات
عشية بدء العام الدراسي... “المرور”:

تزامنًا مع عودة الطلبة والهيئتين 
لــلــمــدارس  واإلداريـــــة  التعليمية 
بتأمين سامة  إطار دورها  وفي 
ــات، أقـــامـــت  ــ ــب ــ ــال ــطــ ــ الـــطـــلـــبـــة وال
دورات  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة 
جميع  في  ومحاضرات  تدريبية 
بالمحافظات  الشرطة  مديريات 
شرطة  دور  تعزيز  بهدف  األربـــع 
الحركة  لتنظيم  المجتمع  خدمة 
الــمــروريــة فــي الــطــرق الــمــؤديــة 
إلـــى الـــمـــدارس ومــحــيــطــهــا، كما 
التربية  وزارة  مــع  الــتــعــاون  تــم 
والـــتـــعـــلـــيـــم مــــن خـــــال تــقــديــم 
مـــحـــاضـــرات تــثــقــيــفــيــة لــتــأهــيــل 
حـــــراس الــــمــــدارس الــحــكــومــيــة 
بالواجبات  وتعريفهم  والخاصة، 

أمــام  الــطــلــبــة  بــســامــة  المتعلقة 
بوابات المدارس، مع التأكيد على 
أهمية تضافر جهودهم مع شرطة 

المرور لضمان سامة الجميع.

دورات  اإلدارة،  ــامــــت  أقــ كـــمـــا 
تدريبية لسواق الباصات التابعين 
التربية والتعليم، ورياض  لوزارة 
بهدف  األطفال، واألفـــراد، وذلــك 

إطــاعــهــم على أهــم اشــتــراطــات 
من  الــطــاب  نقل  أثــنــاء  السامة 
مختلفة  بلغات  ــمــدارس  ال وإلـــى 
لتحقيق األهداف الموضوعة لها.
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