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محميد احملميد

**أول السطر:
ــة لـــــرجـــــال الــــداخــــلــــيــــة، األبــــطــــال  ــيـ تـــحـ
الــصــفــوف  الــســاهــرة، رواد  الــبــواســل، والــعــيــن 
األمـــامـــيـــة.. عــلــى جــهــودهــم الــمــتــواصــلــة في 
ــاعــــات.. تــحــيــة  ــقــــطــ مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت والــ
الــقــانــون،  لــهــم وهـــم يــحــرصــون عــلــى تطبيق 
وعلى  الجميع،  وسالمة  صحة  ضمان  وعلى 
تحملهم المسؤولية، والتعامل مع كل األمور 
والمهنية  الــنــفــس،  ضبط  مــن  عالية  بــدرجــة 

الشرطية.

**عن ثقافة »احتاد املالك«.. عن 
احلقوق والواجبات:

ال يمكن إغفال أو إنكار أو حتى التقليل 
اإلسكان،  ووزارة  العقاري  التنظيم  من جهود 
وكذلك حرص واهتمام معالي الشيخ سلمان 
بن عبداهلل آل خليفة، وسعادة الوزير باسم بن 
يعقوب الحمر، في السعي المتواصل والعمل 
المستمر، من أجل تطوير التنظيم العقاري، 
لتوجيهات  تنفيذا  اإلســكــانــي،  الملف  ودعـــم 
الــقــيــادة الــحــكــيــمــة، وتــلــبــيــة الــطــلــبــات وطــرح 
هلل  والكمال  المالحظات،  ومعالجة  الحلول 

وحده.
إغــفــال  أو  إنــكــار  الــمــقــابــل ال يمكن  وفـــي 
أو حــتــى الــتــقــلــيــل مــن الــتــطــور الــمــتــمــيــز في 
والمنظومة  البحرين،  في  العقاري  التنظيم 
تضاهي  الــتــي  الرفيعة  العقارية  التشريعية 
نجاح  بجانب  عــديــدة،  أخـــرى  دول  تشريعات 
السكنية،  والــشــقــق  الــعــمــودي  السكن  تجربة 
نجاحا  ولــيــس  الــيــوم  نسبيا  نجاحا  كــان  وإن 
اإلقبال على  الناس في  برغبة  كبيرا، مقارنة 
مجتمعية  لثقافة  الشقق،  مــن  أكــثــر  البيوت 
الشقق  ومــيــزات  مــســاحــة  كــانــت  وإن  عميقة، 
وتلك مسألة  اإلسكان..  بيوت  وأكثر من  أكبر 
اليوم  تسير  وهي  ما،  يوما  الواقع  سيفرضها 

بخطوات جيدة.
يحسب للسجل العقاري ووزارة اإلسكان أن 
نجاحها في السكن العمودي، وإقبال شريحة 
والمستحقين  المواطنين  من  بقليلة  ليست 
على تجربتها، جعل الكثير يتوجه اليوم إلى 
في  والشقق  العمودي  السكن  في  االستثمار 
المشاريع الخاصة، من خالل شراء شقة في 
البحرين،  داخــل  استثماري  مشروع  أو  عمارة 
بها  االحتفاظ  أو  بتأجيرها  القيام  ثم  ومــن 
الـــذي اســتــوجــب سن  للزمن واألبـــنـــاء. األمـــر 
تشريع وقــانــون جــديــد وهــو »اتــحــاد الــمــالك« 

والواجبات  والمسؤوليات  العالقات  لتنظيم 
بين سكان العقار الواحد. 

الـــمـــالك«  »اتـــحـــاد  وثــقــافــة  وألن مــفــهــوم 
فقد  المواطنين،  عموم  على  نسبيا  جــديــدة 
وحتى  والمشاحنات،  المشكالت  بعض  بــرزت 
أروقــة  إلــى  وصلت  التي  والخالفات  الشكاوى 
ــم، بـــيـــن مــــن يـــــرى أحـــقـــيـــة تـــســـاوي  ــاكـ ــحـ ــمـ الـ
العقار  فــي  والــواجــبــات  الحقوق  فــي  الجميع 
الـــواحـــد، ومـــن يـــرى أن هـــذه الــمــســألــة ليست 
ــه، وعـــلـــى مـــن يـــرغـــب فـــي الــتــطــويــر  مــلــزمــة لــ
وزيادة الرعاية والنظافة والصيانة أن يتكفل 
أن  الخدمات األساسية يجب  بها وحــده، ألن 
تقوم بها البلدية، وهو ال يريد أكثر من ذلك. 
أعـــــرف ســـكـــان عـــقـــار واحــــــد، الــمــفــتــرض 
الجار،  على  الجار  حق  ولديهم  جيران،  أنهم 
في  يعيشون  ولكنهم  الــبــاب،  مــقــابــل  والــبــاب 
خصام وقضايا، ألن مجموعة تدفع للتطوير 
والــنــظــافــة والـــصـــيـــانـــة، ومــجــمــوعــة ال تــدفــع 
ــرف الــبــعــض مــمــن رغــب  ــ ديـــنـــارا واحـــــــدا.. أعـ
في  العمر«  »تحويشة  ووضــع  االستثمار،  فــي 
مــشــروع عــقــاري، ثــم وجــد نفسه فــي »دوامـــة« 
اتحاد المالك، ووجد أن الموضوع »طلع عليه 
الــســوق«.. وأعــرف بعض رؤســاء  أكثر من بيع 
وكأنهم  الــســكــان  مــع  يتعاملون  مــالك  اتــحــاد 
يعملون عندهم، وفي كل يوم يصدرون قرارا، 
ويطلبون رسوما وزيادة.. وأعرف بعض رؤساء 
اتحاد مالك يلعنون اليوم الذي تصدروا فيه 
أضحوا  ألنــهــم  ورئــاســتــه،  االتــحــاد  لمسؤولية 
يـــدفـــعـــون مــــن أمـــوالـــهـــم الـــخـــاصـــة مــــن أجـــل 
المالك  اتــحــاد  رئــيــس  ولــســان حــال  الجميع، 
يقول: »لقد أصبح سكان العقار ساكنين على 

ظهري«..!! 
ــور أنــنــا  ــره، أتـــصـ ــيـ لـــذلـــك كــلــه ولــكــثــيــر غـ
وتعديل  وتقويم،  تقييم  بحاجة إلعــادة  اليوم 
وتـــطـــويـــر، بــعــض قــــــرارات وإجــــــــراءات خــاصــة 
ــات والــحــقــوق  ــبــ ــواجــ ــات والــ ــعـــالقـ بــتــنــظــيــم الـ
والــمــســؤولــيــات فــي »اتـــحـــاد الـــمـــالك«، ليكون 
ثــقــافــة راســـخـــة، ووثــيــقــة أخــالقــيــة وقــانــونــيــة، 

ملزمة للجميع. 

**آخر السطر:
لـــمـــاذا ال يــتــم إعــــالن أســـمـــاء الــمــســاجــد 
والمآتم والمحالت وغيرها، التي يتم إغالقها 
لــمــخــالــفــة االشــــتــــراطــــات الــصــحــيــة، ووجــــود 
ــــاالت قــائــمــة لــفــيــروس كـــــورونـــــا..؟؟ وذلـــك  حـ

بهدف زيادة الوعي والحرص من الجميع.

malmahmeed7@gmail.com

عن ثقافة ))اتحاد المالك((.. 

عن الحقوق والواجبات

تنفيذا لتوجيهات ولي العهد رئي�س الوزراء

لل�ش���رطة الملكي���ة  لالأكاديمي���ة  ال�شيف���ي  البرنام���ج  تد�ش���ين 
رئي�س االأمن العام: المع�سكر يهدف اإلى تعزيز الح�س الوطني واالنتماء وقيم الوالء

أكدت األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح 
مستمرة  البحرين  مملكة  أن  الصحة  وزيــرة 
في جهود التصدي لفيروس كورونا )كوفيد-
19( على األصعدة كافة بما يسهم في تعزيز 
ــفــــظ صـــحـــة وســـالمـــة  األمـــــــن الـــصـــحـــي وحــ
أن  إلى  المواطنين والمقيمين فيها، مشيرًة 
التطعيم  وتيرة  زيادة  على  المملكة حريصة 
ــن نــتــائــج  وتـــعـــزيـــز مـــســـاراتـــه بــمــا يــســتــجــد مـ
دراسات متواصلة وبحوث طبية معتمدة على 
ــــي بــمــا يــحــقــق أهـــداف  مــســتــوى مــحــلــي ودولـ
دعم  في  ويسهم  للتطعيم  الوطنية  الحملة 
وتحصين  المناعة  لرفع  المبذولة  الجهود 

المجتمع.
وأشــارت الصالح إلى أنه في إطار إجازة 
ــدام الــــطــــارئ لــتــطــعــيــم  ــخــ ــتــ الـــبـــحـــريـــن االســ
والذي ينتجه  »سبوتنيك« في فبراير 2021م 
ــقـــومـــي لـــبـــحـــوث األوبـــئـــة  مـــركـــز غـــامـــالـــيـــا الـ

ــوزارة الصحة  ــ لــ الــتــابــع  الــدقــيــقــة  واألحـــيـــاء 
الصحة  وزارة  قامت  فقد  الــروســي،  باالتحاد 
بإجراء دراسة شملت أكثر من 5000 مواطن 
الفترة  خـــالل  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  ومــقــيــم 
وذلــك   ،2021 أبــريــل  ــى  إلـ  2021 فــبــرايــر  مــن 
العالمية  الصحة  منظمة  ــادات  إرشــ بحسب 
وأظــهــرت  »سبوتنيك«  تطعيم  فاعلية  حــول 
من  أفضل  نسبة  الــواقــع  أرض  على  النتائج 
التجارب  خــالل  تحقيقها  تــم  الــتــي  النتائج 

السريرية للتطعيم.
ديميترييف  كــيــريــل  أوضـــح  جــانــبــه،  مــن 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــصـــنـــدوق االســتــثــمــار 
رسميا  المعني   ،)RDIF( الــروســي  المباشر 
أن نسبة كفاءة وفعالية  بالصحة في روسيا، 
بــعــد   %94.3 بــلــغــت  »ســـبـــوتـــنـــيـــك«  تــطــعــيــم 
الثانية،  الــجــرعــة  مـــرور أســبــوعــيــن مــن أخـــذ 
في مملكة  ُأجريت  التي  الدراسة  وفق  وذلك 

البحرين، كما أظهرت الدراسة أن نسبة %99 
من عدد الحاالت القائمة التي أخذت تطعيم 
مــرور  بعد  بالفيروس  وأصــيــبــت  »سبوتنيك« 
أسبوعين من الجرعة الثانية ظهرت عليهم 
أعراض خفيفة ما يؤكد كفاءة التطعيم، كما 
التطعيم  ومــأمــونــيــة  ســالمــة  الـــدراســـة  بينت 
حيث لم تسجل أي آثار جانبية غير اعتيادية 

أو وفيات.
وأكـــــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــصـــنـــدوق 
االستثمار المباشر الروسي أن نتائج الدراسة 
التي أقيمت في مملكة البحرين تعزز البيانات 
الــدول األخرى  التي تم جمعها في عدد من 
الصندوق  مشيًرا  »سبوتنيك«.  تطعيم  حول 
بلغت  فاعلية  نسبة  أظهر  التطعيم  أن  إلــى 
ُأجـــريـــت في  ــة  ــ دراسـ نــتــائــج  بــحــســب   %97.6
الخاصة  البيانات  تحليل  على  بــنــاًء  روســيــا 
بمعدل اإلصابة بفيروس كورونا خالل الفترة 

من ديسمبر 2020 إلى مارس 2021. موضًحا 
ناقالت  على  يعتمد  التطعيم  أن  الصندوق 
الــبــرد وكانت  نـــزالت  الــتــي تسبب  الــفــيــروس، 
يستخدم  كما  السنين،  آالف  منذ  مــوجــودة 
للجرعتين  الــنــواقــل  مــن  مختلفين  نــوعــيــن 
لمدة  مناعة  يوفر  مما  التطعيم،  مسار  فــي 
آلية  التطعيمات باستخدام نفس  أطول من 

التوصيل لكلتا الجرعتين.
إضـــــافـــــة إلــــــى ذلــــــك يــــدعــــم اســـتـــخـــدام 
التطعيم وجود أكثر من 250 دراسة سريرية 
الــزمــن حــول سالمة  على مــدى عقدين مــن 
وفــعــالــيــة الــتــطــعــيــمــات الــفــيــروســيــة الــغــديــة، 
وعدم وجود أنواع من الحساسية القوية التي 
أنه يتميز بسهول  التطعيم، كما  قد يسببها 
إجـــراءات  تتطلب  ال  حيث  والتخزين  النقل 
إضافية لسلسلة التبريد، والتي توفر سهولة 

االستخدام وتسهيل آلية وعملية التطعيم.

تـــــســـــّلـــــم الــــــرئــــــيــــــس وافـــــيـــــل 
رامــــــــكــــــــاالوان رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة 
أوراق  الــــرئــــاســــة،  بــمــقــر  ســـيـــشـــل، 
عبداهلل  بن  خالد  الشيخ  اعتماد 
لــمــمــلــكــة  ــيـــر  ــفـ ــة، كـــسـ ــفـ ــيـ ــلـ خـ آل 
سيشل  جمهورية  لــدى  البحرين 

والمقيم في أبوظبي.
السفير  نقل  الــلــقــاء،  وخـــالل 
ــداهلل آل  ــ ــبـ ــ ــن عـ ــ ــد بـ ــالــ الـــشـــيـــخ خــ
خــلــيــفــة تــحــيــات حـــضـــرة صــاحــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  وصــاحــب 
ولي  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
إلـــــى رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة ســيــشــل، 
وتــمــنــيــاتــهــمــا لــفــخــامــتــه بــمــوفــور 
الـــصـــحـــة والــــســــعــــادة، ولــحــكــومــة 

وشـــعـــب ســيــشــل الـــصـــديـــق بــــدوام 
التقدم واالزدهار.

ــه، كـــلـــف فــخــامــة  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
السفير  سيشل  جمهورية  رئــيــس 
بنقل تحياته وتقديره إلى جاللة 
الــمــلــك الــمــفــدى وإلـــى ســمــو ولــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
ــره  ــديـ ــقـ ــا عــــن اعــــــتــــــزازه وتـ ــ ــرًب ــعــ مــ
لــعــالقــات الـــصـــداقـــة الـــتـــي تــربــط 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين 
ســيــشــل، مــســتــعــرًضــا ســبــل تعزيز 
الى  بها  واالرتــقــاء  العالقات  تلك 
مستويات أرحب بما يعود بالخير 
والمنفعة على البلدين والشعبين 
الـــصـــديـــقـــيـــن، مــتــمــنــيــا لــمــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن الـــمـــزيـــد مــــن الــتــطــور 
التوفيق  كــل  وللسفير  ــار  ــ واالزدهـ

والسداد في مهام عمله.

أعــلــنــت الــجــامــعــة الــمــلــكــيــة لــلــبــنــات بــدء 
ــي الــجــامــعــة  ــتــــحــــاق فــ اســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات االلــ
األكــاديــمــي  الــعــام  مــن  األول  الـــدراســـي  للفصل 
2022/2021. ودعت الجامعة خريجات الثانوية 
العامة والطالبات اللواتي يرغبن بالتحويل إلى 
بوابة  عبر  االلتحاق  طلبات  لتقديم  الجامعة 
حيث  الرسمي  بموقعها  اإللكترونية  التسجيل 
التخصصات  جميع  فــي  مفتوح  التسجيل  إن 

حتى سبتمبر 2021.
ــيـــل  ــتـــســـجـ ــول والـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ  وأوضـــــــــــح مـــــديـــــر الـ
بــالــجــامــعــة الــمــلــكــيــة لــلــبــنــات الـــســـيـــد ســامــي 
مــحــمــد دغـــش أنـــه فـــي إطــــار حـــرص الــجــامــعــة 
على الحفاظ على سالمة الطالبات عبر اتباع 
ـــراءات االحـــتـــرازيـــة ضـــد جــائــحــة فــيــروس  ــ اإلجــ
الجامعة  فــإن  )كــوفــيــد-19(،  المستجد  كــورونــا 
ســتــســتــقــبــل طـــلـــبـــات االلــــتــــحــــاق لـــخـــريـــجـــات 
المرحلة الثانوية العامة أو الطالبات الراغبات 
أخــرى من  إلى  الدراسي من جامعة  بالتحويل 
داخل مملكة البحرين أو خارجها إلكترونيا عبر 
www.ruw.edu. الرسمي  الجامعة  موقع 
إلى  الشخصي  للحضور  الحاجة  دون  من   bh

حرم الجامعة.
ــام عــمــلــيــة تــحــديــث نــظــام  ــمـ ــى إتـ وأشــــــار إلــ
اإللكتروني  الموقع  عبر  الجامعة  في  التقديم 
لكل  التقديم  وســهــولــة  ســالســة  لضمان  وذلـــك 
ــتـــاذ دغـــش أهمية  الــمــتــقــدمــات. كــمــا أكـــد االسـ
االطــــالع عــلــى مــعــلــومــات وشــــروط الــقــبــول في 
القبول  متطلبات  صفحة  زيــارة  عبر  الجامعة 
والتسجيل والتي تحتوي على كافة التعليمات 
واالرشادات الخاصة بعملية التسجيل ومن ثم 
المطلوبة  المستندات  وتحميل  الطلب  تعبئة 
القبول  إلى قسم  المرفقات وإرسالها  في خانة 

والتسجيل بالجامعة. 
توفر  الجامعة  أن  دغــش  االســتــاذ  وأضـــاف 

واألكــاديــمــي  العلمي  للتميز  متنوعة  خــيــارات 
ــا تـــخـــصـــصـــات مـــتـــنـــوعـــة وعـــالـــيـــة  ــهـ ــبـــر طـــرحـ عـ
)البكالوريوس(  الجامعية  للمرحلتين  الجودة 
إلى  مــشــيــًرا  )الماجستير(،  العليا  والـــدراســـات 
مفتوح  والتسجيل  االلتحاق  تقديم طلبات  أن 
إدارة  بكالوريوس  التالية:  للتخصصات  حاليا 
والمصرفية،  والمالية  الــدراســات  فــي  األعــمــال 
إدارة األعمال في الموارد البشرية،  بكالوريوس 
الـــتـــســـويـــق،  ــي  فــ ــال  ــ ــمـ ــ األعـ إدارة  بـــكـــالـــوريـــوس 
األعــمــال  إدارة  فــي  األعــمــال  إدارة  بــكــالــوريــوس 
ــال،  ــمــ األعــ إدارة  ــي  فــ الــمــاجــســتــيــر  ــة،  ــيــ ــدولــ الــ
بــــكــــالــــوريــــوس الـــفـــنـــون فــــي تــصــمــيــم األزيــــــــاء، 
الجرافيكي،  التصميم  في  الفنون  بكالوريوس 
الــداخــلــي،  التصميم  فــي  الــفــنــون  بــكــالــوريــوس 
وبكالوريوس  المعماري،  التصميم  بكالوريوس 
الــلــغــة والـــوحـــيـــد فـــي مملكة  الـــقـــانـــون ثــنــائــي 
بنسبة  مناهجه  تــدريــس  يــتــم  حــيــث  الــبــحــريــن 
60% باللغة اإلنجليزية و40% باللغة العربية.

وأشار رئيس األمن العام الى 
من  تــحــرص  الــداخــلــيــة  وزارة  ان 
الــذي  الــصــيــفــي  المعسكر  خـــالل 
يقام عن ُبعد إلى تعزيز المواطنة 
وغرس الهوية اإلسالمية العربية 
االنــــتــــمــــاء  وروح  ــيــــة  ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
ــاب، وتـــعـــزيـــز الــنــهــج  ــبــ ــشــ لـــــدى الــ
الفريق  روح  وتنمية  الديمقراطي 
الــواحــد بــيــن أبــنــاء الــوطــن أســوة 
الذي  البحرين  فريق  عمل  بفكر 
غـــرســـه صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
ــد آل  ــمــ ــن حــ ــ ــان بــ ــمــ ــلــ ــر ســ ــ ــيــ ــ األمــ
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
للعمل  قيادته  مــن خــالل  الـــوزراء 

الميادين  جميع  وفــي  الحكومي 
والرياضة  والصحية  االقتصادية 

واالجتماعية.
ونــــــــوه رئــــيــــس األمــــــــن الـــعـــام 
بتوجيهات وزير الداخلية الهادفة 
إلــــــى اســــتــــمــــرار الـــمـــعـــســـكـــر رغـــم 
الـــجـــائـــحـــة لـــكـــونـــه مــنــصــة هــامــة 
المجتمعية  الــشــراكــة  تــعــزيــز  فــي 
مؤسسات  بين  العالقات  وتوطيد 
ــاب  ــبـ ــشـ الـــــدولـــــة والـــمـــجـــتـــمـــع والـ
لصقل  للشباب  فــرصــة  يعد  مما 
ــاف الـــمـــواهـــب  ــشــ ــتــ الـــــقـــــدرات واكــ
ــة والـــــريـــــاضـــــيـــــة لــــدى  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
التوجيه  وتوجيهها  الــمــشــاركــيــن 

الــســلــيــم، إضـــافـــة إلــــى اســتــغــالل 
أوقات فراغ المشاركين فيما يعود 
عليهم وعلى أهاليهم ومجتمعهم 
ــائـــدة، حــيــث يــهــدف  بــالــنــفــع والـــفـ
الــمــعــســكــر الـــى تــنــمــيــة الــمــهــارات 
ــــدى  ــة لـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـــــقـــــيـــــاديـــــة والـ
الــشــبــاب وتــحــصــيــنــهــم ضـــد آفـــات 
الجريمة واالنحراف، وتحفيزهم 
ومواجهة  للمستقبل  لالستعداد 
ــات واغــــتــــنــــام الـــفـــرص  ــديــ ــتــــحــ الــ
وغـــيـــرهـــا مـــن الــقــيــم الـــتـــي عمل 

الــمــعــســكــر عـــلـــى تــحــقــيــقــهــا مــن 
خالل 12 نسخة متواصلة.

فواز  العميد  أكــد  جانبه،  من 
ــر األكــاديــمــيــة  حــســن الــحــســن آمــ
المعسكر  أن  لــلــشــرطــة  الــمــلــكــيــة 
يركز  الــعــام ســوف  لــهــذا  الصيفي 
على البرامج عن ُبعد وذاك تعزيزًا 
لـــإجـــراءات االحــتــرازيــة الــصــادرة 
من الفريق الطبي ودعمًا لجهود 
كورونا،  فيروس  انتشار  من  الحد 
مــوضــحــا إنـــه تــم مـــراعـــاة جــوانــب 

ــدة،  ــائــ ــفــ اإلبـــــــــداع والـــتـــفـــاعـــل والــ
مــن خـــالل تــقــديــم مــجــمــوعــة من 
الـــخـــبـــرات الــمــمــنــهــجــة فـــي إطـــار 
الـــتـــفـــاعـــل اإليــــجــــابــــي الــمــنــاســب 
للفئة العمرية المستهدفة بحيث 
تــقــوم هـــذه الــخــبــرات عــلــى تعزيز 
وصقل  المفاهيم  وتــرســي  القيم 
المهارات تحقيقًا ألهداف تنشئة 
جــيــل الـــشـــبـــاب فـــي بــيــئــة داعــمــة 
لإبداع واإلنجاز ضمن المؤشرات 

الوطنية لمملكة البحرين.
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ وأشـــــــــــــار آمـــــــــر االكـ
الـــمـــلـــكـــيـــة لـــلـــشـــرطـــة أنــــــه ســيــتــم 
إعــــالن مــواعــيــد الــتــســجــيــل لعدد 
400 مــشــارك مــن الــذكــور واإلنــاث 
والـــــــــذي ســـيـــتـــم تــــزويــــدهــــم بــكــل 
العلوم والمعارف من خالل إعداد 
 Microsoft برنامج مع شركات 
والــرائــدة  العالمية   Amazonو
في مجال التكنولوجيا والتسويق 
الــــخــــبــــرة  ذوو  عــــلــــيــــه  ُيـــــــشـــــــرف 
واالختصاص في كافة المجاالت 
واالجتماعية  والثقافية  الفكرية 
واالقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة الــتــي 
تناسب هذه المرحلة العمرية من 
مهاراتهم  وصــقــل  الــشــبــاب،  حــيــاة 
ــتـــشـــاف مــواهــبــهــم وقـــدراتـــهـــم  واكـ
العقلية والبدنية وتنميتها بشكٍل 
صالحين  أفــرادًا  ليكونوا  صحيح 
يسهمون في بناء وطنهم ورفعته. 

} اللواء طارق الحسن.

بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذًا 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ برنامج 
لديهم،  الوطني  الحس  وتنمية  وتدريبهم  الشباب  صيفي إلعــداد 
وبمتابعة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير 
الداخلية، أعلن الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس األمن العام 
لهذا  للشرطة  الملكية  لألكاديمية  الصيفي  الــبــرنــامــج  تدشين 
العام 2021 في نسخته الـ12 بالتعاون مع صندوق العمل »تمكين« 
بمشاركة 400 شخص تتراوح أعمارهم بين 12 - 17 سنة ولمدة 3 
أسابيع بهدف تنمية القدرات الذهنية والبدنية واستغالل طاقات 
الشباب ومواهبهم بما ينفعهم ومجتمعهم وتعزيز الحس الوطني 

واالنتماء وقيم الوالء.

في درا�سة اأجريت في البحرين..

عالي�ة وماأموني�ة   %94.3 بن�ش�بة  فعالي�ة  يظه�ر   »V »�ش�بوتنيك  لق�اح 

وزي��رة ال�سح��ة: المملك��ة حري�س��ة عل��ى زي��ادة وتي��رة التطعي��م وتعزي��ز م�س��اراته

رئي�����س �شي�ش���ل يت��ش����لم اأوراق اع�ت����ماد �ش�في����ر ال����مملكة

} رئيس جمهورية سيشل يستقبل سفير مملكة البحرين.

الت�شجيل  ب����اب  ت��ف��ت��ح  ل��ل��ب��ن��ات«  »ال��م��ل��ك��ي��ة 

وال���ق���ب���ول ل���خ���ري���ج���ات ال���ث���ان���وي���ة ال��ع��ام��ة

} سامي محمد دغش.

تنفيًذا لتوصيات الفريق الوطني 
ــا  ــورونـ الـــطـــبـــي لــلــتــصــدي لـــفـــيـــروس كـ
بــالــتــوجــيــهــات  ــًا  والـــتـــزامـ )كــوفــيــد 19( 
السريع  الفحص  بإلزامية  المتعلقة 
لــفــيــروس كـــورونـــا لــمــوظــفــي الــجــهــات 
المحرق  تواصل محافظة  الحكومية، 
ــريــــع لــجــمــيــع  إجـــــــــراء الـــفـــحـــص الــــســ
الــمــوظــفــيــن الــمــوجــوديــن فـــي الــعــمــل 
وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية 

لضمان صحة وسالمة الجميع.
وأكـــــــد الـــعـــمـــيـــد عــــبــــداهلل خــلــيــفــة 
الـــــمـــــحـــــافـــــظ أن  نــــــائــــــب  الــــــجــــــيــــــران 
الــمــحــافــظــة قــامــت بــاســتــعــراض آلــيــة 
الــتــعــامــل مـــع الــفــحــوصــات الــســريــعــة 

بــاألســلــوب الــصــحــي، مــنــوهــًا بـــأن هــذه 
اإلجــــراءات تــهــدف إلــى ضــمــان سالمة 
شهدت  حيث  والعاملين،  الموظفين 
إجـــراء  وأقــســامــهــا  الــمــحــافــظــة  إدارات 
الفحوصات من ِقبل جميع الموظفين 
ــدى الــتــزامــهــم  ــ ــد مـ ــؤكـ األمــــــر الــــــذي يـ
ووعــيــهــم ومــســاهــمــتــهــم فــي الــحــد من 
انتشار فيروس كورونا، مشيدًا بسالسة 

اإلجراءات وحسن التنظيم.
وأكد نائب المحافظ أن المحافظة 
من  الــصــادرة  التعليمات  بكل  ملتزمة 
الفريق الوطني الطبي، وأشاد بتعاون 

الجميع لما فيه المصلحة العامة. 

ن���ائ���ب م��ح��اف��ظ ال��م��ح��رق ي�����ش��ه��د ع��م��ل��ي��ة ال��ف��ح��و���ش��ات

ال�������ش���ري���ع���ة ل���ف���ي���رو����س ك������ورون������ا ل��ل��م��وظ��ف��ي��ن

} خالل إجراء عمليات الفحوصات السريعة للموظفين بالمحرق.


