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المضحكي: »جودة التعليم« تمتلك طاقات 
وطنية مبدعة استطاعت الوصول إلى »فكرة«

لهيئة  التنفي��ذي  الرئيس  أش��ادت 
ج��ودة التعلي��م والتدريب د.جواهر 
المضحكي بم��ا تمتلكه الهيئة من 
كف��اءات وطاق��ات وطني��ة مبدعة 
ومتمي��زة، قادرة عل��ى طرح األفكار 
الملهم��ة التطويري��ة؛ م��ا أوصلها 
للمش��اركة والب��روز ف��ي مس��ابقة 
االبت��كار الحكوم��ي »فك��رة« ف��ي 
أطلقه��ا  الت��ي  الثاني��ة  نس��ختها 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 
العه��د نائب القائ��د األعلى النائب 
ال��وزراء.  مجل��س  لرئي��س  األول 
واستطاعت المشاركات في النسخة 
الثانية م��ن المس��ابقة، أن يرفعن 
بهذه المشاركة اس��م الهيئة بكل 
ثقة واعتزاز، ويحملن على عاتقهن 
المس��ؤولية الوطنية خدمة لوطننا 
المعطاء. جاء ذلك خالل اس��تقبالها 

كالاًّ م��ن المستش��ار اإلعالم��ي في 
الهيئ��ة دعاء ش��رفي، ودانة ربيعة، 
وجواهر الدوس��ري االختصاصيتين 
اإلدارة  ف��ي  مؤه��الت  األوليي��ن 
العام��ة لإلطار الوطن��ي للمؤهالت 
الالت��ي  الوطني��ة،  واالمتحان��ات 
ف��ي مس��ابقة »فك��رة«،  ش��اركن 
بفكرتين منفصلتين، هما: »السفير 
اإلعالمي« لدعاء شرفي، التي تأهلت 
للمراح��ل النهائية من المس��ابقة، 
و»ثق��ة« لدان��ة ربيعة واألس��تاذة 
تأهلتا  واللت��ان  الدوس��ري،  جواهر 
للتصفي��ة الثاني��ة من المس��ابقة. 
وأعربت الرئي��س التنفيذي للهيئة 
ع��ن تقديره��ا وش��كرها لصاح��ب 
الس��مو الملك��ي ولي العه��د نائب 
القائد األعل��ى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء، على جهود س��موه 
ف��ي تعزيز دور الطاق��ات البحرينية 
المس��ؤولية،  زم��ام  تول��ي  ف��ي 
وتحقي��ق ال��رؤى والتطلع��ات م��ن 
خ��الل إطالقه للعديد م��ن البرامج 
والمبادرات، ومنها مسابقة االبتكار 
والهادف��ة  »فك��رة«،  الحكوم��ي 
إلى تحفي��ز اإلبداع واالبت��كار لدى 
موظفي القط��اع الحكومي؛ لتقديم 
مقترحات وأفكار بناءة ومس��تدامة، 
من شأنها المس��اهمة في االرتقاء 
بمس��توى األداء الحكوم��ي خدم��ة 
لوطنن��ا الغال��ي البحري��ن، ضم��ن 
مب��ادئ رؤية البحري��ن االقتصادية 

2030، المرتك��زة على االس��تدامة 
والتنافسية والعدالة.

من جانبهن، أعرب��ت كلٌّ من دعاء 
وجواه��ر  ربيع��ة،  ودان��ة  ش��رفي، 
الدوسري، عن شكرهن وامتنانهن 
إل��ى صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 
العه��د نائب القائ��د األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء، إلتاحة 
الفرصة لهن ولغيرهن للمش��اركة 
في مسابقة االبتكار الحكومي؛ مما 
أت��اح أمامهن المش��اركة من خالل 
ما طرحنه من أفكار خالقة تس��اعد 
ف��ي تنفي��ذ توجيه��ات الحكوم��ة، 
وبن��اء مس��تقبل مملكتن��ا الغالية. 
كما قدمن ش��كرهن إل��ى الرئيس 
التنفي��ذي للهيئ��ة على م��ا قدمته 

لهن من دعم وتش��جيع منذ بداية 
طرحه��ن أفكاره��ن، معرب��ات عن 
الصرح  له��ذا  فخره��ن النتمائهن 
الوطني الذي يتمي��ز بالجو العائلي 
الداع��م والمحف��ز، وم��ا تلقينه من 
دعم م��ن اإلدارة التنفيذية، وجميع 
منتس��بي الهيئ��ة؛ مما أس��هم في 
تقديم أفكارهن، والوصول بها إلى 

مراحل متقدمة من المسابقة.
ف��ي  مش��اركتهن  أن  وأوضح��ن، 
المسابقة أسهمت في تعزيز ثقافة 
اإلب��داع واالبتكار لديهن، مؤكدات 
أنَّ مس��ابقة االبتكار الحكومي تعد 
مح��رًكا رئيسً��ا للتطوي��ر، وبلورة 
ترتق��ي  الت��ي  الخالق��ة  األف��كار 
بمس��توى إنجاز الموظ��ف وتجويد 

األداء في العمل.

الزياني: دعم مستمر لموظفي 
»الصناعة« للمشاركة في »فكرة«

أكد وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة زايد الزياني، اس��تعداد الوزارة 
وبشكل مستمر لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لكل الموظفين 
للمشاركة في مسابقة االبتكار الحكومي »فكرة« في نسخته الثانية.

واس��تقبل الوزير الس��بت، مدير إدارة التفتيش منى العلوي بمناسبة 
تأه��ل مش��روعها »النق��ل األخضر« المعن��ي بوضع سياس��ة وطنية 
للمركبات الكهربائية ضمن أصحاب األف��كار المتأهلين إلى المرحلة 

النهائية بالمسابقة.
وأشاد باهتمام ودعم صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء، بتكريم جمي��ع المتأهلين للمرحلة النهائية من المس��ابقة، 
وكذلك توجيهاته الس��ديدة لكافة ال��وزارات والجهات الحكومية إلى 

دراسة إمكانية تنفيذ األفكار التي تأهلت للمرحلة النهائية.
واطلع على فكرة المش��روع الذي قدمت��ه العلوي الذي يختص بوضع 
سياس��ة متكاملة ووطني��ة المعنية بالس��يارات الكهربائية، مش��يدًا 
بأهميت��ه للبحرين والحاجة إلى تضافر الجهود من الجهات الحكومية 

لتسهيل تسيير المركبات الكهربائية.
وأش��ار إلى أن المش��روع يدعم بشكل كبير ومباش��ر مبادرات الخطة 
الوطني��ة لكف��اءة الطاقة التي ت��م اعتمادها من قب��ل مجلس الوزراء 

الموقر في يناير 2017.
فيم��ا أعربت العلوي عن تقديرها البالغ للدعم والتش��جيع الدائم من 
الوزير واإلدارة العليا لجميع منتسبي الوزارة إلبداء أفكارهم وتحفيزهم 

على تطوير العمل وأساليبه.

 »التربية«: ترفيع الطالب 
إلى الصف الثاني االبتدائي 

بداية العام الدراسي
ص��رّح ماجد بن عل��ي النعيم��ي وزير التربي��ة والتعلي��م، أن الوزارة 
بص��دد إعداد اختبارات للراغبين من أولي��اء األمور في ترفيع أبنائهم 
م��ن مواليد أش��هر أكتوب��ر ونوفمب��ر وديس��مبر 2013م إلى الصف 
الثاني االبتدائي، والذين تعّذر تس��جيلهم في العام الماضي بس��بب 
عدم بلوغهم سن السادسة حس��ب التاريخ الميالدي في بداية العام 
الدراس��ي، وفقًا لما جاء في المادة األولى من القانون رقم )27( لسنة 
2005م بش��أن التعليم، حيث س��يلتحق أولئك الطلب��ة بالصف األول 
االبتدائي في بداية العام الدراس��ي القادم بشكل اعتيادي، ثم سيتم 
عم��ل اختبارات الترفيع لهم في بداية ش��هر أكتوب��ر 2020م، والتي 

تشمل المواد األساسية.

 حميدان يلتقي الفائزتين بمسابقة 
»فكرة« عن »مركز التوظيف االفتراضي«

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية رئيس هيئة 
تنظي��م س��وق العمل جمي��ل حمي��دان، ضرورة 
التع��اون المش��ترك بي��ن ال��وزارة والفائزتي��ن 
بمسابقة االبتكار الحكومي »فكرة« في نسختها 

الثانية.
والتقى الوزير، كاًل من إيمان السمّاك باحث أول 
بإدارة السياس��ات ومعلومات الس��وق، وابتهال 
الش��هابي أخصائي بإدارة السياسات ومعلومات 
الس��وق، في هيئة تنظيم سوق العمل، بمناسبة 
ف��وز مش��روعهما »مركز التوظي��ف االفتراضي« 
بمس��ابقة »فكرة«، وتكريمهما من قبل صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د نائب القائ��د األعل��ى النائب األول 
لرئيس مجلس ال��وزراء، الخميس، حيث هنأهما 

على فوز فكرتهما.
وأش��اد به��ا نظ��رًا ألنه��ا تالم��س احتياج��ات 
المواطني��ن، وتس��هم ف��ي تعزيز الجه��ود نحو 
تطوي��ر العم��ل واالرتق��اء به في مج��ال توظيف 

الباحثين عن عمل.
وقدمت السمّاك والش��هابي شرحًا متكاماًل عن 
فكرة المش��روع وآلي��ة تطبيقه، مش��يرتين إلى 
أن الفك��رة تتمثل ف��ي إيجاد منصّ��ة إلكترونية 
تفاعلية تمّكن المواطني��ن من البحث عن عمل 
والتس��جيل ب��وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية 
والتقدم لبرنامج التأمين ضد التعطل، من خالل 
تطبي��ق إلكتروني على الهات��ف المتنقل، بهدف 

التس��هيل على المواطنين فيم��ا يتعلق بعملية 
التس��جيل وإج��راء مقابالت التوظي��ف من خالل 

التطبيق اإللكتروني.
وأش��اد حميدان بإيمان صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليف��ة، ولي العهد 
نائ��ب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، بالكوادر الوطني��ة وقدرتها على تحقيق 

األفضل بما تتميز به من خبرات ومهارات.
ونوه بحرص س��موه على تطوير األداء الحكومي 
من خالل إط��الق المبادرات والبرام��ج المختلفة 
التي تس��هم في تعزيز وصقل مه��ارات وخبرات 
أبن��اء البحرين، عبر مس��ابقة االبت��كار الحكومي 
التي أفرزت أفكارًا متنوعة تنشد التميز في تقديم 

الخدمة الحكومية للمواطنين، وتعزيز جودتها.
وأك��د حميدان ض��رورة التعاون المش��ترك بين 
الوزارة وصاحبتي الفكرة، لوضعها موضع التنفيذ 

الفعل��ي، من خالل دمج الجه��ود بين الطرفين، 
على األخص فيما يتعلق بمش��روع تدشين نظام 
التس��جيل اإللكتروني لخدمات التوظيف، والذي 
من المؤمل أن يتم إطالق��ه مطلع العام المقبل 
2020، حيث أن��ه حاليًا في المرحل��ة التجريبية، 
بهدف زي��ادة كفاءة خدم��ات التوظيف وتخفيف 
أعباء العمل على الموظفين وتيسير الخدمة على 
المواطني��ن، إضاف��ة إلى تقليل الكلف��ة المادية 
بتقلي��ص الت��داول الورق��ي لملف��ات الطلب��ات 

والحفاظ على البيئة.
م��ن جانبهم��ا، عبرت الس��ماك والش��هابي عن 
ش��كرهما لوزي��ر العم��ل والتنمي��ة االجتماعية 
لهم��ا، وتوجيه��ه  اس��تقباله وتش��جيعه  عل��ى 
بالتعاون معهما لتنفيذ الفكرة عمليًا، مؤكدتين 
وخصوص��ًا  المواطني��ن،  بقضاي��ا  اهتمامهم��ا 

الباحثين عن عمل.

»البحرين للتدريب« تعقد عموميتها اليوم
تس��تعد جمعية البحري��ن للتخطيط االس��تراتيجي 
برئاسة د.إبراهيم الدوسري وعضوية كال من نائب 
الرئي��س د. هالة صليبيخ وس��وزان عج��اوي ود.نزار 
البصري واألمين المالي د.يوس��ف دشكوني، وأحمد 
البنا ود.باس��م البحارنة وأمين السر محمد العرادي 
لعقد جمعيته��ا العمومية وانتخ��اب مجلس اإلدارة 
للدورة القادمة وتحديث بيانات األعضاء، اعتبارًا من 
يوم األحد وحتى 14 يناي��ر من الرابعة عصرًا وحتى 
السابعة مساًء، حيث سيعقد االجتماع في 26 يناير.

يذك��ر أن مجل��س اإلدارة الحال��ي تم تعيين��ه بقرار 
رس��مي م��ن وزي��ر العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة 
بصورة مؤقتة من أجل الحفاظ على كيان وديمومة 

الجمعية.

وت��م اختيار رئيس وأعضاء مجل��س اإلدارة من قبل 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية وبقرار رسمي من 
وزير العمل والشؤون االجتماعية لما يتمتع به هؤالء 
النخب��ة من ق��درة على إع��ادة هيكلة المؤسس��ات 

المتعثرة.
ون��وه الدوس��ري، بأهمي��ة الجمعي��ة والت��ي تمثل 
الرؤية المشتركة لتطلعات المؤسسات المستقبلية 
والحاج��ة الملحة لبناء مس��تقبل المجتم��ع المدني 
بصورة علمية كنموذج مرغوب نسعى للوصول إليه.
والمهتمي��ن  الخب��رات  ألصح��اب  الدع��وة  ووج��ه 
بالتخطيط للتقدم للترشح لمجلس اإلدارة المنتخب 
للس��نتين القادمتين علمًا بأن االنتخابات س��تكون 

بإشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

»خيرية اإلصالح« تطلق حملة »أطفال التوحد«
أطلقت لجنة األعمال الخيرية بجمعية اإلصالح مؤخرًا 
حمل��ة »طي��ف التوح��د« والتي تهدف إلى مس��اعدة 
األسر البحرينية المتعففة في توفير الرسوم الشهرية 
للمدارس ألطفالهم الذين يعانون من طيف التوحد.

وحظي��ت الحملة تفاع��اًل كبيرًا في وس��ائل التواصل 
االجتماعي، حيث ش��ارك العديد من نش��طاء وسائل 
التواص��ل االجتماعي ف��ي الترويح للحمل��ة والتأكيد 
عل��ى أهميتها في حص��ول هذه الفئة عل��ى نصيبها 

في التعليم والتعافي من طي��ف التوحد، وأكدوا على 
أهمية توعية األس��ر بدعم الجانب العالجي الجسدي 

والنفسي ألبنائها الذين يعانون من هذا الطيف.
ودع��ت لجنة األعم��ال الخيرية جميع أف��راد المجتمع 
للمش��اركة الفاعلة في ه��ذه الحملة، س��واء بالتبرع 
ع��ن طريق التب��رع اإللكتروني بموق��ع لجنة األعمال 
الخيرية، أو من خالل التسويق اإلعالمي لهذه الحملة 

وتوعية المجتمع بأبعادها المختلفة.
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الــــــرأي

الخبر مقدس.. والرأي حر
اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها وحدهم.. وال تمثل 

بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 

فاطمة الصديقي

من القلب

فاطمة عبداهلل خليل

fatima.a.khalil@gmail.com @FatemaAbdulla

نبضات

د. صفاء إبراهيم العلوي

@DrSafaAlalawiSafa_alalawi@hotmail.com

حروف

الرواية العربية بين شجاعة 
كسر التابو وسطحية الطرح

إش��كالية التحديث في األدب العربي هي س��ؤال امتد 
منذ بدايات القرن العش��رين. أي مع مس��يرة الحركات 
النهضوي��ة العربية آن��ذاك. حاول فيه��ا األدباء العرب 
االستعانة بالمراحل األدبية الذهبية في التراث العربي 
ت��ارة، وباالس��تعانة بمس��تحدثات األدب الغربي تارة، 
وبالمزاوج��ة بينهما تارة ثالث��ة، وبالصراع مع أحدهما 
ت��ارات ع��دة. وبق��ي هاجس التحدي��ث ماث��ًا بأزماته 
الثقافي��ة وتحدي��ات آليات��ه واالختاف عل��ى تمثاته، 

وخصوصًا في الرواية العربية.
قاع��دة نقدية: »التحديث هو نتاج حداثة ش��املة على 
المس��توى الفك��ري الفلس��في وعلى مس��توى اإلنتاج 
التطبيقي وعلى مستوى التلقي النخبوي والجماهيري«. 
ويمك��ن االس��تدالل عل��ى ه��ذه الفرضي��ة بالرواي��ة 
الفرنس��ية »الجديدة« التي هي على المستوى الثقافي 
نتاج فلسفة التشيؤ وموت اإلنسان والرؤية المتشظية 
لواق��ع ال يعك��س حقيقت��ه، وكان ذل��ك واضح��ًا ف��ي 
موضوعات الرواية الجديدة وهيكلية بنيتها. وقد حاول 
العديد من الروائيي��ن العرب خوض »مغامرة« الرواية 
الجدي��دة، إال أنها لم تتكلل بالنج��اح الكافي وواجهت 
ضعف القب��ول الجماهي��ري. وكانت فكرة مس��توردة، 

وتجربة غير حقيقية وغير معبرة عن واقعنا العربي.
لذل��ك، وربما في مرحل��ة الحقة، ارتك��ز تحديث كتاب 
الرواي��ة على تحدي��ث المضمون بالدرج��ة األولى مع 
الحف��اظ عل��ى هيكلية »ال��ذروة« التقليدي��ة والتراجع 
عن بنية التش��ظي. وإحدى مح��اوالت التحديث تركزت 
عل��ى التط��رق لموضوع��ات التابو وخصوص��ًا الدينية 
واالجتماعي��ة. األم��ر ال��ذي ش��كل صدمة ف��ي مرحلة 
ما. وصدام��ات مع المؤسس��ات الديني��ة واالجتماعية 
المحافظة. وعل��ى الرغم من القيم��ة الثقافية للنضال 
االجتماعي في بعض تلك األعمال الروائية. إال أن مجرد 
التط��رق للممنوع لم يكن مس��وغًا كافيًا لتوس��م تلك 
األعم��ال األدبية بالحداثية على مس��توى األداء الفني. 
وربم��ا زاد في تعقي��د النقاش النق��دي االندفاع الكبير 
من قبل المترجمين ودور النش��ر العالمية لترجمة تلك 

األعمال.
اتس��مت كثير من تل��ك األعمال التي تب��دو اجتماعية 

نقدي��ة أو ذات نزع��ة إنس��انية متج��اوزة، اتس��مت، 
بسطحية الطرح، والمبالغة في رسم التفاصيل، وركاكة 
البني��ة اللغوي��ة. وبدا األم��ر على أنها أش��به بروايات 
»النميم��ة« أو »الفضائحي��ات«. وأنه��ا م��ن وجهة ما 
تس��تجيب، بالدرجة األولى، لشروط الس��وق الغربية، 
الت��ي مازالت تنظر إلى الواق��ع االجتماعي العربي على 
أنه جزء من الش��رق الساحر الذي تعرفت عليه أول مرة 
عن طري��ق قصص ألف ليل��ة وليل��ة المعبأة بقصص 
الملوك المتعجرفين واألميرات األس��يرات المحرومات، 
والج��واري والول��دان الملوني��ن العابثي��ن، وحكايات 

الخيانة والعاقات المشبوهة والشاذة.
وبذل��ك لم تفلح الكثي��ر من روايات النق��د االجتماعي 
العربي��ة ف��ي التح��ول إلى أعمال إنس��انية تق��رع باب 
المس��تقبل متخلية ع��ن إرث الماضي. ب��ل جعلت من 
الواقع الس��يء م��ادة جذابة وصادمة ال تت��رك من أثر 
نفسي أو فكري في المتلقي أكثر من اإلحباط واالنزعاج. 
وعند أكثر النقاد المتحمس��ين لهذه الشجاعة فإنها ال 
تمثل أكثر من صرخة »ال« لكل ما يحدث. ولكن... ماذا 

بعد؟!!
تل��ك الس��طحية الت��ي تكتب به��ا بع��ض »الروايات 
الش��جاعة« جعلت من مناقشة قضايا التابو في الرواية 
اس��تهاكًا مس��تفزًا. وافتع��ااًل للش��عارات والمضامين 
االجتماعي��ة القابعة في الخطابات اإلنش��ائية التي قد 
يك��ون محلها األفض��ل المقاالت الثقافي��ة أو األعمدة 
الصحافية. إنها لم تختلف عن النهج ذاته الذي أقحمت 
فيه المضامين السياسية واالتجاهات اإلديولوجية في 
الرواية العربية في الفترة ما بين ستينيات وثمانينيات 
القرن الماضي. حين صار يخشى على الرواية أن تتحول 
إلى خطاب سياس��ي إديولوجي يحق��ق أهداف األحزاب 

السياسية ويهدد كيان الرواية.
ومازالت المعادلة األدبية تحاول ضبط توازنها في هذا 
المجال. كيف تعبئ مضمونًا سياس��يًا أو اجتماعيًا ناقدًا 
في هيكلية فنية عالية، دون أن تنجرف نحو اإلنش��ائية 
أو الس��طحية أو الدعائي��ة الفارغة؟ كي��ف تكتب رواية 
بصيغ��ة جديدة دون أن تنزلق إلى االفتعال أو المبالغة 

أو المعالجة الفجة لقضية بالغة الحساسية؟

د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

entesaralbana@gmail.com EntesarALBanna@

»الداتسوسارا«

تح��ت عن��وان »كت��اب اإليكيغاي الصغي��ر« لمؤلفه 
كين موغي، جاءت عبارة »األسلوب الياباني المثالي 
لمعرف��ة هدفك في الحي��اة«، تناول الكت��اب أركان 
اإليكيغاي أو لنقل الس��عادة، وتعرض لشرح الفكرة 
وتطبيقاتها وأس��رارها في عش��رة فص��ول قصيرة، 
ومم��ا لفت انتباهي م��ن الظواهر الت��ي أوردها في 
الياب��ان مس��تخدمًا إياه��ا نم��اذج ع��رٍض لتوضيح 
أف��كاره، تلك الظاهرة التي يطل��ق اليابانيون عليها 
اسم »الداتسوس��ارا«، والمتمثلة بقرار الموظف من 
الطبقة الوس��طى مغادرة الحياة اآلمنة لكن المملة 
كموظف، وذلك س��عيًا وراء شغفه. مما أورده الكتاب 
أن السعادة كامنة في السعي خلف الشغف وتحقيقه، 
ولي��س في العمل اآلم��ن والوظيف��ة المريحة، رغم 
أن تلك مس��ألة يحرص عليها كثيرون في مجتمعنا 
ومجتمعات أخرى كثيرة من بينها اليابان التي تنشأ 

منها هذه الفكرة.
يتناول الكتاب أن ترك الموظف لوظيفته االعتيادية 
أو وظيفة ال ترضي ش��غفه وتطلعات��ه، قد يحقق له 
أحيان��ًا اإليكيغاي على نحو مضاعف، كيف ذلك؟!! أن 
يبحث عن عمل أو مش��روع صغير يكسب منه عيشه 
بينم��ا يمارس ش��يئًا يحبه ويكون ش��غفه أو ش��يئًا 
يس��تمتع به بالفعل.  قد يستوقفنا هنا بعض األمور 
الهام��ة، لو أردن��ا التفكير بهذه المغام��رة بجدية.  
المسألة األولى:  هل نملك أساسًا شيئًا نحبه يمكننا 
تحويل��ه إلى عم��ل جديد أو مش��روع؟ واإلجابة على 
هذا السؤال تتفاوت من شخص آلخر، فبعضنا يعرف 
تمام��ًا ما يريد، وأين يكمن ش��غفه، ويعرف مواطن 
قوت��ه وقدرات��ه جي��دًا، وبالتال��ي ه��و بحاجة فقط 

لتحويلها إلى مشروع حقيقي.  

يبقى هنا الس��ؤال الثان��ي، هل س��يحقق لنا العمل 
الجدي��د الدخل المال��ي الذي نحظى ب��ه في عملنا 
الحال��ي أو م��ا يزيد عن��ه؟  وبافت��راض كان الجواب 
نع��م، هل س��يوفر لنا ه��ذا العم��ل األم��ان المالي 
للمس��تقبل؟!! اإلجاب��ة عن هذا الس��ؤال تجدها في 
مقط��ع فيدي��و قيّم للدكت��ور إيه��اب حمارنة حول 
المال وصناعة المال، قال فيه إن المشكلة كامنة في 
طريقة التعامل مع القدرات واإلمكانيات التي نحظى 
به��ا، وفي نظرة المجتمع القاص��رة لبعض القدرات 
التي يقال عنها أنه��ا »ال توكل عيش«، ولكن األمر 
في الحقيقة يقاس ببساطة بأن المال الذي ستجنيه 
بطبيع��ة الحال س��تحصل علي��ه من الن��اس، وأنك 
لتتمك��ن من أن تحظى بفرص��ة أن يدفع لك الناس 
أمواله��م مقابل ما تقدمه بما تملكه من إمكانيات، 
ف��إن عليك أن تقدم لهم قيم��ة، قيمة حقيقية تقنع 
الن��اس وتفيده��م.  وهنا يكمن س��ر تحقيق الدخل 

الذي تطمح إليه وتأمين مستقبلك المالي.

* اختالج النبض:
من خال تجارب شخصية مررت بها، أدركت جيدًا أن 
العمل في مجال تحبه يمنحك حياة سعيدة، وشعورًا 
مضاعف��ًا باألهمية والراحة واإلنجاز، أكثر من قيامك 
ب��أداء مه��ام روتينية. وفي ظ��ل ما يواجه��ه كثير 
م��ن الموظفين من ضغوط ف��ي القطاع الحكومي، 
والت��ي أفضت التخاذ قرار التقاعد االختياري من قبل 
كثيرون، وربما مغامرة البعض لترك أعمالهم، يبدو 
جيدًا لو يس��تأنف هؤالء حياته��م العملية والمهنية 

وفق مبادئ اإليكيغاي بما يحقق لك السعادة.

عندما يكون موظف إدارة 
حماية المستهلك سفيرًا

عندما يكون الموظف خارج نطاق مكان عمله يكون 
سفيرًا حقيقيًا لمؤسسته، يسعى بجد إلبراز محاسن 
الش��ركة أو ال��وزارة ف��ي محاول��ة لتغيي��ر الصورة 
الذهني��ة باإليجاب عن بيئة عمله. عندها يس��تحق 
هذا الموظف المحافظة عليه والتمس��ك به، فليس 
كل موظ��ف أنموذجًا مثاليًا في داخل المؤسس��ة أو 
خارجها، فهناك من يسيء إلى مؤسسته، ويذم فيها 
ليل نهار، وال يكون القدوة الطيبة في تحسين صورة 
المؤسس��ة، بل يهدم ما عكفت عليه المؤسسة من 

بناء.
قد يظ��ن البعض بأن ذلك هو دور موظف العاقات 
العامة فقط، ولكن ف��ي الحقيقة أن كل موظف من 
أول الهرم إلى أصغر موظف يلعبون معًا دور موظف 
العاقات العامة، من أجل أن تبقى هذه المؤسس��ة 
شامخة، تقوم بدورها في المجتمع على أكمل وجه.

التقيت منذ فترة في سفرتي األخيرة مع موظفة في 
وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة األس��تاذة مريم 
القان��ع أخصائي أول حماية مس��تهلك، كانت مريم 
من ضمن »جروب« المس��افرين في هذه الس��فرة، 
األس��تاذة مري��م القان��ع عرف��ت عن نفس��ها وعن 
طبيعة وم��كان عملها، يمكن هي الوحيدة من بين 
المسافرين التي كنا نتطلع بأن تقوم وتشرح وتوضح 
لنا بعض األم��ور التي قد تكون مجهولة بالنس��بة 
لنا بحك��م أنها تعمل في إدارة حماية المس��تهلك، 
وبالفعل بعد أيام قامت مشكورة بشرح مفصل عن 
طبيع��ة عملها والتكلم عن أبرز الخطوط في حماية 
المستهلك، الجميل في ذلك بأنها تكلمت أيضًا عن 
حماية التاجر من استغال الزبون أو المستهلك له، 
جعلتن��ا ندرك بأن إدارة حماية المس��تهلك لها دور 
عظي��م ألنها تعمل على حماية جميع الحقوق، فهذا 
اإليضاح قد يبدو أمرًا بس��يطًا ولكنه بطبيعة الحال 
حاج��ة مهمة لجمي��ع األطراف لمعرف��ة الحقوق في 

المجتمع - فيما يتعلق بالبيع والشراء. 
وزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة المتمثلة بإدارة 
حماية المس��تهلك تقوم بدور رقاب��ي للحفاظ على 
المس��تهلك والتاج��ر وتق��وم أيض��ًا ب��دور توعوي 
وتثقيف��ي في المجتم��ع، والتعريف بنظ��رة القانون 

ألهم الس��لوكيات الش��رائية، باإلضاف��ة إلى عرض 
حماي��ة  إدارة  إل��ى  وردت  الت��ي  النم��اذج  بع��ض 
المستهلك، التي تهدف إلى التعريف بالحقوق حتى 
أبس��طها، وكيف س��اهمت إدارة حماية المستهلك 
في حماي��ة حقوق الناس نتيجة االس��تعانة بمعايير 
البيع والشراء. قد يجهل بعض المستهلكين قائمة 
الحق��وق الت��ي أقرتها إدارة حماية المس��تهلك مما 
جع��ل بعض التج��ار يتهاونون بحقوق المس��تهلك 

ويتاعبون في ذلك. 
أذكر في إحدى المرات في بريطانيا نس��يت موظفة 
في مح��ل المابس نزع القطع��ة الحديدية المثبتة 
في الفس��تان ولم يدوِّ جهاز اإلنذار عند خروجنا من 
المحل، وبعد أيام اكتش��فنا ذلك فذهبنا إلى المحل 
مرة أخرى، حتى يتم نزع القطعة الحديدية، الجميل 
بأن إدارة المح��ل أعطتنا مبلغًا م��ن المال تعويضًا 
ع��ن البت��رول الذي اس��تهلكناه للرجوع م��رة ثانية 
له��م، وكأنه اعتراف واضح لخطأ قد يصدر بحس��ن 
نية، هذا الموقف عبر عن سياسة المحل نفسه وعن 
جزء بس��يط من حقوق المش��تري عندم��ا يتعرض 
لمثل هذا الخطأ غي��ر المقصود وربما يعد ذلك من 
ضمن قائمة حقوق المستهلك في بريطانيا، نفذها 
المحل بكل أمانة. فهذا الموقف نموذج جميل وراٍق 
في معاملة الش��راء، نتمنى حقيقة أخذ هذه النماذج 
وإدراجه��ا ضم��ن حقوق المس��تهلك، فكل الش��كر 
والتقدير إلدارة حماية المس��تهلك على مس��اعيها 

المستمرة في حماية الحقوق وحفظها. 

* كلمة من القلب:
فاتورة الشراء تعد في غاية األهمية خصوصًا عندما 
يتم ش��راء س��لع لها ضمانة لمدة س��نة أو سنتين، 
المش��كلة تكمن عندما تختفي الحروف واألرقام في 
الفاتورة بعد فترة من الزمن وال يمكن إذا استدعى 
األمر بأن تكون ورقة ثبوتية في حق المش��تري في 
الصيانة أو االس��تبدال في بعض األحيان للبضاعة، 
أرج��و م��ن إدارة حماية المس��تهلك النظر في ذلك 
علم��ًا بأن تصوي��ر الفات��ورة كل مرة ق��د ال يجدي 

ألسباب كثيرة.

الموسيقى عالجًا

ترتب��ط الفنون ارتباط��ًا وثيق��ًا بالمش��اعر والروح، 
فالموسيقى والرس��م والرقص التعبيري وغيرها من 
الفن��ون كلها عوامل مؤثرة ،  فعلى الرغم من قيمتها 
الجمالي��ة إال أنه��ا جاءت لتعكس م��ا بداخل األفراد، 
وبمجرد ممارس��تها تُظهر ما بداخ��ل هؤالء األفراد 
من مش��اعر س��واء كانت فرحًا أو حزن��ًا، ولعلنا نركز 
قلي��ًا على الموس��يقى وتأثيرها في الش��فاء وتغيير 
الحال��ة المزاجية والنفس��ية والصحية، فف��ي الفترة 
األخيرة ت��م اعتماد العاج بالموس��يقى رس��ميًا في 
بعض المصحات النفس��ية والمستش��فيات العاجية 
بداخل الكثير من الدول األجنبية كالواليات المتحدة 
األمريكية وبريطانيا وبع��ض الدول العربية كما هو 

الحال في المملكة األردنية الهاشمية ولبنان . 
اس��تخدم اإلنس��ان في العصور القديمة الموسيقى 
لطرد األرواح الش��ريرة فكان اإلغريقي��ون يعتقدون 
بآلهة الموسيقى والطب »أبولو«، وكان المصريون 
يستخدمون الموس��يقى كعاج في معابدهم، وكان 
أفاطون يردد »إن الموس��يقى تؤث��ر على العواطف 
وبالتالي تؤث��ر على طبيعة الفرد«، وآرس��طو اعتقد 
أن الموس��يقى تؤثر على الروح ووصفها بأنها كقوة 

كبيرة تطهر المشاعر.
إن الع��اج بالموس��يقى هو ن��وع من أن��واع العاج 
التعبيري بالفن��ون، والذي يس��تخدم لتعزيز الصحة 
الجسمانية والنفسية والتواصل االجتماعي والفكري 
بي��ن األف��راد، وأثبت��ت الكثي��ر م��ن الدراس��ات أن 
الموس��يقى أصبحت اليوم وسيلة يتعالج بها مرضى 
القل��ب وعن طريق إيقاعاتها تت��وازن ضربات القلب 
بالتحديد، ومن خال العديد من الدراسات والبحوث 
عل��ى تأثير الموس��يقى عل��ى مرضى القل��ب، جاءت 
النتائ��ج جميعها إيجابية وفعّالة على صحة المرضى 
وم��ن ناحي��ة أخ��رى ت��م التأكد م��ن خ��ال مراقبة 
المرض��ى بعد إجرائه��م عمليات فت��ح القلب أو بعد 
وضعهم اجه��زة تنظم ضربات��ه أن الجمع بين قوة 
تأثير الموسيقى كالموسيقى الكاسيكية والعاجات 
الحديث��ة ألدوية القلب يخلط توازن��ًا فعااًل يقلل من 

ارتفاع ضغط الدم ويوازن ضربات القلب ويسرع من 
العاج.

وجد أيضًا أطباء القلب بأن من اس��تمعوا للموسيقى 
مباش��رة بعد إجراء عملياتهم بنج��اح كانوا أقل قلقًا 
وأكث��ر تفاؤاًل التجاه متابعتهم العاج، كما انخفضت 
لديهم مستويات األلم بطريقة واضحة، هذا ال يعني 
أن يترك مري��ض القلب األدوي��ة المخصصة ويمنع 
نفسه من زيارة طبيبه المختص، ولكن عليه أن يوفر 

الجو الموسيقي الهادئ الذي يساعده على العاج.
»الموسيقى هي نوع من الوحي قد يكون أعمق من 
الحكمة والفلس��فة، الموس��يقى هي التربة الخصبة 
للنف��س حتى تحي��ا وتفك��ر وتخترع«، هك��ذا يقول 
بيتهوف��ن، وقد يك��ون بعبارته ه��ذه لخص أهمية 
الموس��يقى ووقعها في حياة اإلنسان وكيف تساعده 

على اإلبداع والتفكير.
ناحظ أن الكثير من األمهات في الواليات المتحدة 
األمريكية يس��تخدمن أثناء تربي��ة أطفالهن العاج 
بالموس��يقى، وبالتحدي��د الموس��يقى الهادئة مثل 
»Little Beethoven«، إال أن م��ع الوق��ت اكتش��ف 
العلم أن ص��وت األم مع طفلها أثن��اء الغناء وانتقال 
مش��اعرها عبر ذبذب��ات صوتها يكون أكث��ر فاعلية 

وتأثيرًا من عزف اآلالت.
مهما اختلفت األذواق الموسيقية بين شخص وآخر، 
فهناك من يفضل الموس��يقى الكاس��يكية، وهناك 
من يعشق اإليقاع السريع الصاخب، وهناك من يحب 
االستماع للموسيقى المحلية التي تعبر عن واقعهم 

ولغتهم.
الموس��يقى غ��ذاء الروح، ف��ا تنه��روا أوالدكم عند 
سماعها، مهما اختلفت أذواقهم عن أذواقكم، عززوا 

حب الفنون الموسيقية باختافها. 
فأيًا كان نوع الموسيقى ال بد أنه سيأتي اليوم الذي 
س��يحتاجون لتلك الموس��يقى لغ��رض يتجاوز مجرد 
االستماع التذوقي، فقد يكون بغرض الحب والشفاء 
أو السام أو حتى التخاطب والتعايش، فهي لغة حوار 

صالحة لكل زمان ومكان.
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والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  قـــال 
البحرية بوزارة األشـــغال وشؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
نبيـــل أبوالفتـــح إن وزارة الماليـــة 
واالقتصـــاد الوطني صرفت مبالغ 
الدعـــم لصيادي األســـماك عن رفع 
أســـعار الديزل، منوها إلى أن تلك 
المســـتحقات تعـــود إلـــى التســـعة 
أشـــهر األولـــى مـــن العـــام الماضي 
)2019(، فيمـــا يتـــم العمـــل إلنهاء 
باألشـــهر  الخاصـــة  اإلجـــراءات 

الثالثة األخيرة من 2019. 
وأشـــار إلـــى أن هـــذا الدعم موجه 
ألصحـــاب رخص صيد األســـماك، 
عن العام الماضي )2019(، بمقدار 
لـــكل صيـــاد عـــن كل  300 دينـــار 

شهر.

وفـــي هذا الصدد، أشـــاد أبوالفتح 
بتعـــاون وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني في تســـريع صرف المبالغ 
األســـماك؛  لصيـــادي  المســـتحقة 
انطالقـــا من الحـــرص على توفير 

الدعم لهم. 
وذكر أن هذا الدعم يأتي انسجاما 
مـــع توجهات الحكومـــة بالنهوض 

بقطاع الصيد على اعتباره ركيزة 
مهمـــة فـــي جهـــود تحقيـــق األمن 
الغذائي لمملكة البحرين، والتزاما 
المتاحـــة  الدعـــم  ســـبل  بتوفيـــر 

للعاملين في هذا القطاع.

الدعم يأتي 
انسجاما مع 

توجهات الحكومة 
بالنهوض بقطاع 

الصيد
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  صـــّرح وزيـــر 
ماجد النعيمي بأن الوزارة بصدد 
إعـــداد اختبـــارات للراغبيـــن من 
أولياء األمور فـــي ترفيع أبنائهم 
من مواليد أشهر أكتوبر ونوفمبر 
الصـــف  إلـــى   2013 وديســـمبر 
الثانـــي االبتدائـــي، والذيـــن تعّذر 
تســـجيلهم فـــي العـــام الماضـــي؛ 
بسبب عدم بلوغهم سن السادسة 
الميـــالدي فـــي  التاريـــخ  حســـب 
وفقـــا  الدراســـي،  العـــام  بدايـــة 
لمـــا جـــاء فـــي المـــادة األولى من 
القانـــون رقـــم )27( لســـنة 2005 
بشأن التعليم، إذ سيلتحق أولئك 
الطلبـــة بالصـــف األول االبتدائي 
في بداية العام الدراســـي المقبل 

بشـــكل اعتيادي، ثم ســـيتم عمل 
اختبـــارات الترفيع لهم في بداية 
شهر أكتوبر 2020، والتي تشمل 

المواد األساسية.

امتحانات الترفيع للثاني االبتدائي مطلع أكتوبر

أكد النائب هشـــام العشـــيري أن الحكومة 
قامـــت بصـــرف المبالـــغ المرتبطـــة بدعـــم 
الديـــزل المقـــدم للصيادين قبل أيـــام، إذا 
أودعـــت المبالـــغ في حســـابات الصيادين 

بأثر رجعي عن 9 شهور للعام 2019.
وأشـــاد العشـــيري باالهتمـــام والدعم غير 
المحـــدود الـــذي يوليـــه ولـــي العهـــد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
فـــي متابعـــة الملفـــات التـــي تعنـــى بأبناء 
الشـــعب، وما يصدر من جانب ســـموه من 
توجيهـــات تصب في اتجاه تلبية مطالب 
المواطنين، وتعزيز الخدمات العامة التي 

يحصلون عليها.
ولفت إلـــى أن ما صدر من أوامر من قبل 
ســـمو ولي العهد سواء بشأن تخصيص 5 

آالف وحدة إســـكانية لجميـــع محافظات 
المســـتمرة  بالتوجيهـــات  أو  المملكـــة، 
مـــن  والمســـؤولين  للـــوزراء  جانبـــه  مـــن 
علـــى  والتعـــرف  المناطـــق  زيـــارة  أجـــل 
احتياجاتهـــا، إنمـــا ينم عن حرص ســـموه 
فـــي اســـتيعاب احتياجـــات المواطنيـــن، 
أطروحـــات  مـــع  اإليجابـــي  والتفاعـــل 
ممثلـــي الشـــعب تحت قبـــة البرلمـــان، بما 

يعـــزز التعـــاون الوثيـــق بيـــن الســـلطتين 
التشريعية والتنفيذية.

ووجه العشـــيري شـــكره للمســـؤولين في 
الحكومـــة وفـــي مقدمتهـــم وزراء المالية 
واألشغال والنفط؛ على تعاونهم وسعيهم 
لمعالجـــة مشـــكلة المبالـــغ المرتبطة بدعم 
الديـــزل للصيادين، نتيجة لتوقف صرفها 
أن  مؤكـــًدا   ،2018 للعـــام  ديســـمبر  منـــذ 
اســـتئناف صـــرف التعويضـــات سيســـهم 
في دعم مهنة الصيد، وســـينعكس إيجابا 
على الوضع المعيشي للصيادين وأسرهم 

الكريمة.
وأكـــد أن الخطـــوة تمثـــل فرصـــة لتعزيـــز 
التقـــارب بيـــن مجلـــس النواب والســـلطة 
التنفيذيـــة، وتســـهم فـــي الوصـــول إلـــى 
نتائـــج إيجابية بشـــأن الملفـــات المرتبطة 

بالصيادين.

هشام العشيري

العشيري يشيد بتوجيهات سمو ولي العهد لتعزيز الخدمات
استئناف صرف التعويضات يدعم مهنة الصيد

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

شــهــر ــل  ــ ك ــن  ــ ع ــاد  ــيـ صـ لـــكـــل  ــار  ــ ــن ــ دي  300 ــح:  ــتـ ــفـ ــوالـ أبـ
صرف مبالغ دعم الديزل للصيادين لـ 9 شهور

توسيع إنتاج السماد من المخلفات الزراعية
ــا ــ ــوع ــ ــب ــ أس  12 ــرق  ــ ــغ ــ ــت ــ ــس ــ ت ــة  ــ ــي ــ ــل ــ ــم ــ ــع ــ ال خـــــلـــــف: 

قــال وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي 
عصــام خلــف إن مقتــرح االســتفادة مــن المخلفــات الزراعيــة 
معمول به لدى إدارة المخلفات في الوزارة وهو ضمن مبادرات 

إعادة التدوير التي تقوم بها.

ولفـــت فـــي رده علـــى مقتـــرح بلدي 
باســـتثمار المخلفـــات الزراعيـــة إلى 
تحويـــل  بعمليـــة  تقـــوم  اإلدارة  أن 
المخلفـــات إلـــى ســـماد عضـــوي عن 
طريـــق تقطيـــع المخلفـــات الزراعية 
أواًل ووضعهـــا فـــي صفـــوف، ويتـــم 

سقيها وتقليبها كل بضعة أيام.
وأضاف أنه بعد 10 إلى 12 أســـبوع 
يتـــم إنتـــاج الســـماد، إذ يتـــم أخـــذ 

مـــدى  لتقييـــم  باســـتمرار  عينـــات 
أن  كمـــا  النهائـــي،  المنتـــج  مالءمـــة 
الســـماد المنتـــج مـــن هذا المشـــروع 
يتـــم اســـتخدامه حاليـــا فـــي أعمال 

الوزارة الزراعية.
وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على 
تجهيز مناقصة لتوســـعة المشـــروع 

على نطاق أكبر.
اآلن  العمـــل  يتـــم  أنـــه  وأضـــاف 

لتحويـــل  تجريبـــي  مشـــروع  علـــى 
ســـماد  إلـــى  الزراعيـــة  المخلفـــات 

عضوي بمنطقة هورة عالي من قبل 
إحدى الشركات.

زيارة تفقدية لمصنع تدوير المخلفات الزراعية بهورة عالي )أرشيفية(

طبيبة بحرينية تنجح في والدة 3 أطفال لسيدة برحمين وكلية واحدة وتعاني من ورم
تمكنت طبيبة بحرينية متخصصة بطب 
وجراحة النســـاء والـــوالدة واألورام، من 
تحقيق حلم مواطنة بحرينية باإلنجاب 
بعد أن كانت حالتها صعبة جدا لتحقيق 
هـــذا الحلم، ونجحـــت الطبيبة من خالل 
التحـــدي واإلصرار ومواصلـــة العمل من 
تسجيل ريادة عالمية للطبيب البحريني 
في فك طالســـم معادلة تعد مســـتحيلة 
بنظـــر قوانيـــن العلـــم والطـــب، وتشـــكل 
صدمـــة وحيـــرة كبيـــرة لألطبـــاء الذيـــن 
بمـــا  مصابـــة  مريضتهـــم  أن  يكتشـــفون 
كانـــت تعانيه وهي الحالة التي تعيشـــها 
المريضـــة. وأشـــارت استشـــارية أمراض 
النساء والوالدة واألورام النسائية وفاء 
أجور، وهـــي الطبيبة المعالجة والمتابعة 
للحالـــة فـــي كل المراحـــل وحتـــى والدة 

المريضـــة مولدها األول والثاني والثالث 
بنجـــاح ومن دون أي مضاعفات جانبية، 
إلى أنها تابعت عالج المريضة البحرينية 
الشـــابة التـــي كانـــت تبلـــغ 24 ســـنة مـــن 
العمـــر منـــذ العـــام 2010، إذ كانت تعاني 
مـــن عدم القـــدرة على اإلنجـــاب، مؤكدة 
أن هـــذه الحالة تعـــد من الحـــاالت نادرة 
الحدوث للغاية، ونســـبة وجودها ســـيدة 
واحدة لكل 300 ألف سيدة حول العالم، 
مبينـــة أن الفحوصـــات والتحاليـــل التي 
قامت بإجرائها لتشخيص حالة المريضة 
كشـــفت عـــن أن المريضـــة لديهـــا رحمان 
منفصـــالن وليـــس رحمـــا واحـــدا، وهـــو 
عيـــب خلقي، ولديها عنـــق رحم، وما زاد 
الحالة تعقيدا أنها بكلية واحدة، والكلية 
األخـــرى ضامـــرة، إضافة إلـــى أنها كانت 
تعانـــي من وجود ورم متوســـط الخباثة 
فـــي المبيض األيمن، وارتفاع في نســـبة 

هرمون الورم.
فـــي  أجـــور  االستشـــارية  وأوضحـــت 
عرضهـــا  فـــي  “البـــالد”  لــــ  تصريحـــات 
للحالـــة، أنهـــا قامـــت أوال وبعـــد متابعـــة 
كل الفحوصـــات بإجـــراء عملية جراحية 
كاملـــة ودقيقـــة الســـتئصال الـــورم فـــي 
المبيـــض األيمن وكذلك الغـــدة اللمفاوية 
والغـــذاء الدهنـــي، وأخـــذ خزعـــة )عينة( 
العمليـــة  خـــالل  اليســـار  المبيـــض  مـــن 
لفحصـــه، وكانـــت نتائج عيناته ســـليمة، 
موضحـــة “وبعدهـــا تركزت خطـــة عملي 

على االحتفاظ بالمبيض األيســـر حفاظا 
علـــى خصوبتـــه، وهو أمر مهـــم جدا في 
مثـــل هذه الحالة للســـيطرة علـــى عملية 

اإلنجاب”.
بعـــد  مـــا  مرحلـــة  أجـــور  واســـتعرضت 

“تمكنـــت  بالقـــول  الدقيقـــة  الجراحـــة 
المريضة ومن خالل المتابعة من الحمل 
تنشـــيط  غيـــر  ومـــن  طبيعيـــة  بطريقـــة 
المبايض بعد 3 شـــهور مـــن العملية، لكنه 
فشل، لينجح الحمل الثاني بعد 6 شهور، 

بعد أن أجريت عملية ربط لعنقي الرحم؛ 
بســـبب قصـــر فـــي طـــول عنـــق الرحـــم، 
وســـار الحمل ضمـــن المتابعة المســـتمرة 
األول  مولودهـــا  لتنجـــب  والمتواصلـــة، 
بوالدة طبيعية. ثم نكرر العمل والمتابعة 
ليأتي الحمل الثاني بعد سنتين، والحمل 
الثالث بعد ســـنتين أيضـــا، وبعد إجرائها 
عمليـــة ربـــط عنقي الرحم فـــي كل حمل 
جديـــد”، مشـــيرة أن كل الـــوالدات كانت 
والدة طبيعية واألطفال يولودن بصحة 

سليمة ولله الحمد.
ونوهـــت إلى أن هـــذا النوع مـــن األورام 
فـــي المبايـــض وهـــو “األورام متوســـطة 
مبكـــرا  تشـــخيصا  تحتـــاج  الخباثـــة” 
وعالجـــا جراحيا مباشـــرا للحصول على 
أفضـــل النتائـــج، ولكنه ال يحتـــاج للعالج 
الكيمـــاوي، إذ يتـــم عـــالج هـــذه الحالـــة 

باألدوية المنشطة فقط. 

وفاء أجور طبيبة متخصصة بطب وجراحة النساء والوالدة واألورام

في إنجاز جديد 
للكوادر الطبية 

النسائية

وزير التربية والتعليم

نبيل أبوالفتح

تحتفـــي مملكـــة البحريـــن يـــوم 14 ينايـــر 
الجـــاري باليوم الدبلوماســـي، الذي تفّضل 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وأمـــر بتخصيصـــه 
تقديـــًرا  البحرينيـــة؛  للدبلوماســـية  يوًمـــا 

لمنجزاتها وجهود منتسبيها.
لالحتفـــال  يـــوم  تخصيـــص  ويأتـــي 
بالدبلوماسية البحرينية انعكاًسا لما يوليه 
صاحب الجاللة الملك من اهتمام بالقطاع 
الحيـــوي المهـــم، الذي حقق منذ تأسيســـه 
نجاحات بارزة، إذ حملت الكلمة الســـامية 
لجاللته فـــي االحتفـــاء باليوبيـــل الذهبي 
العـــام الماضـــي  للدبلوماســـية البحرينيـــة 
الفاعـــل  الـــدور  علـــى  واضحـــة  دالالت 
تعريـــف  فـــي  البحرينيـــة  للدبلوماســـية 
لسياســـة  الرصينـــة  بالهويـــة  كلـــه  العالـــم 
الملتزمـــة  الخارجيـــة  البحريـــن  مملكـــة 

بتعزيز التضامن العالمي واالرتقاء باألمن 
اإلنساني.

بـــدور  الراســـخ  إيمانهـــا  مـــن  وانطالًقـــا 
البحريـــن  مملكـــة  تعتبـــر  الدبلوماســـية، 
السياســـة الخارجيـــة أحـــد أهـــم العناصـــر 
للمملكـــة،  العامـــة  للسياســـة  المكونـــة 
باعتبارهـــا األداة األمثـــل للتعريف بالهوية 
لدورهـــا  المملكـــة  فممارســـة  الوطنيـــة، 
المنظمـــات  فـــي  ومشـــاركتها  الخارجـــي 
اإلقليميـــة والدولية وتبادلها االعتراف مع 
الدول األخرى يســـاهم فـــي تعزيز مكانتها 
وتفعيل حضورها في المشهدين اإلقليمي 

والدولي.
وعملت مملكـــة البحرين على تطوير عمل 
السياســـة الخارجيـــة وفق أســـس ثابتة ال 
تحيـــد عنها، حتـــى أضحت الدبلوماســـية 
البحرينيـــة موضـــع تقدير واحتـــرام وثقة 
دول العالم، بمواقفها المتوازنة واحترامها 

لســـيادة الـــدول، ودعوتها الدائمة للســـالم 
وفق مبـــادئ التعاون والدولـــي واالحترام 

المتبادل. 
واســـتطاعت المملكة بقيـــادة عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ودعم رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة، وولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، أن تضـــع لنفســـها مكانة 
متميـــزة في مصاف الـــدول المتقدمة في 

مختلف المحافل اإلقليمية والدولية.
لمملكـــة  الدبلوماســـية  المســـيرة  ومـــرت 
صـــدور  منـــذ  انطلقـــت  التـــي  البحريـــن، 
المرســـوم رقم )1( لسنة 1969 من صاحب 
العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
)طيب هللا ثراه(؛ بإنشـــاء دائرة الخارجية، 

وتبعـــه مرســـوم بإنشـــاء وزارة الخارجيـــة 
الدبلوماســـية  رائـــد  ليكـــون   1971 العـــام 
األول ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبـــارك آل 
خليفـــة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيًرا 
للخارجيـــة، بالعديد مـــن المحطات المهمة 
التي شـــّكلت عبر أكثـــر من نصف قرٍن إرًثا 
دبلوماسًيا مهًما يفتح اآلفاق نحو تحقيق 

مزيد من المنجزات.
الحضـــور  مرحلـــة  المملكـــة  وتجـــاوزت 
شـــريًكا  لتكـــون  الدوليـــة،  والمشـــاركة 
فاعـــاًل فـــي جهـــود المجتمـــع الدولـــي مـــن 
خالل طـــرح الحلول وتقديـــم المقترحات 
البنـــاءة لمختلـــف القضايـــا ذات االهتمـــام 
الدولـــي، كما تحتضـــن العديد من المقرات 
والمكاتـــب التابعـــة للمنظمـــات اإلقليميـــة 
والدوليـــة، واحتلـــت مقعًدا غيـــر دائم في 
مجلس األمن الدولي العام 1998 - 1999، 
وترأســـت الجمعية العامـــة لألمم المتحدة 

العـــام في دورتها الـ 61 العام 2006 عندما 
انتخبت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة 
أول امـــرأة عربيـــة بحرينيـــة تتبـــوأ ذلـــك 

المنصب الدولي المهم.
البحريـــن  مملكـــة  إنجـــازات  وتعـــد 
اللتزامهـــا  طبيعًيـــا  نتاًجـــا  الدبلوماســـية 
مواقفهـــا  كل  فـــي  راســـخ  عمـــل  بمنهـــج 
وخطواتهـــا، يقـــوم علـــى أســـس محـــددة 
البحريـــن  مملكـــة  ســـيادة  تأكيـــد  أهمهـــا 
ووحـــدة أراضيهـــا وحماية أمنهـــا والدفاع 
عـــن مصالحها وتعزيـــز مكانتها وســـمعتها 
الخارجية وترســـيخ صورتهـــا الحضارية، 
وتوطيـــد عالقاتهـــا مـــع الـــدول الشـــقيقة 
والصديقـــة، واالحتـــرام المتبـــادل والعمل 
الجماعي المشـــترك وحســـن الجوار وعدم 
التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول 
األخرى، وااللتزام بميثـــاق األمم المتحدة 
والقوانيـــن واألعـــراف الدوليـــة، والحرص 

على نشـــر الســـالم، والتصـــدي للتهديدات 
التـــي تواجه المجتمع الدولي بأســـره ومن 
أخطرهـــا العنف والتطـــرف واإلرهاب بكل 

صوره وأشكاله.
والنجاحـــات  العديـــدة  اإلنجـــازات  ومـــع 
المحققة، يوجه جاللة الملك دائًما للنهوض 
بـــاألداء الدبلوماســـي وتطويـــره؛ من أجل 
لمواكبـــة  وجاهزيتـــه  اســـتدامته  ضمـــان 
الطبيعـــة الديناميكية للدبلوماســـية، ومن 
أهـــم الخطـــوات فـــي هـــذا الجانب إنشـــاء 
إلـــى  تحـــول  الـــذي  الدبلوماســـي  المعهـــد 
أكاديميـــة “محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة 
للدراســـات الدبلوماســـية”؛ تقديـــًرا لمكانة 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك العاليـــة 

وإسهاماته في الميدان الدبلوماسي.

المنامة - بنا

تــــــــقــــــــديــــــــًرا لـــــمـــــنـــــجـــــزاتـــــهـــــا وجـــــــــهـــــــــود مـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا

االحتفــاء بالدبلوماسيـة البحرينيـة 14 ينايـر الجـاري

محرر الشؤون المحلية

بدور المالكي من المنامة

سيدعلي المحافظة




