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القراء األعزاء
لــــي صـــديـــقـــة كــــانــــت دائـــمـــا 
مسؤوليات  على  ضاحكة  تتنّدر 
الـــزواج  )عبالهم  قــائــلــة:  ــزواج  الــ
وكيكة(،  وطــرحــة  عــرس  فستان 
فالبعض  ذلــك  في  معها  وأتفق 
ــــن دون  الــــــــــزواج مـ يـــقـــبـــل عـــلـــى 
حقيقي  وإدراك  لـــه  ــعـــداد  ــتـ اسـ
لـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه، فـــاإلقـــبـــال عــلــى 
إجــراء حسابات  يتطلب  الـــزواج 
الحياة  شــكــل  مــع  تتفق  دقــيــقــة 
الـــذي يختلف جــذرًيــا  الــقــادمــة 
تبدأ  فبالزواج  الــزواج،  قبل  عما 
ــيــــاة جــــديــــدة مــخــتــلــفــة عــمــا  حــ
حــيــاة مشتركة  طـــرفـــاه،  اعـــتـــاده 
مع  تفاصيلها  طرفاها  يتقاسم 
شخص غريب عنه )والغريب هو 

قريًبا  كان  وإن  وطباعه حتى  تجهل حقيقته  من 
يوم  بعد  يوما  ومــزاجــه  طباعه  فيستكشف  لــك(، 
ويتطلب ذلك سعيا جاًدا لالندماج معه ليتحقق 
التناغم بينهما، والذي ال يتم إال بتقديم تنازالت 
متبادلة من الطرفين واستيعاب واحتواء احدهما 
هناك  كانت  إذا  ما  يهم  فال  أسلفت  وكما  لآلخر، 
قرابة أو معرفة سابقة بين الزوجين أو عالقة حب 
أو ما إلى ذلك، فإن السكن والعشرة هي المحّك 
وبيان  األشخاص  طباع  وإظهار  للمعرفة  الفعلي 

حقائقهم التي قد تتوافق أو ال تتوافق مًعا.
الوحيد  الدين  بأنه  اإلسالمي  الدين  ويتمّيز 
تنظم  التي  للمعامالت  دقيًقا  نظاًما  أوجد  الذي 
الحياة  قيد  على  والدتــهــم  منذ  المسلمين  حياة 
األسرة  وتكوين  الــزواج  وُيعد  مماتهم،  إلى  الدنيا 
الخلية  لهذه  لما  المعامالت،  وأهــم هذه  أول  من 
االجــتــمــاعــيــة األولــــى مــن مــكــانــة ديــنــيــة ودنــيــويــة 
على  للحفاظ  الشرعية  الوسيلة  هــي  باعتبارها 

النوع البشري.
لذلك جاء القرآن الكريم واألحاديث النبوية 
يتعلق  مــا  لكل  وواضـــح  دقيق  بتفصيل  الشريفة 
بالعالقة الزوجية بين الزوجين بدًءا من الخطبة 
أنواعه  بجميع  بالطالق  مــرورا  بالميراث  انتهاء 
دولــة  أرض  على  نــوجــد  ولكوننا  األبــنــاء،  وحــقــوق 
قــانــون فقد تــم وضــع هــذا النظام الــرّبــانــي ضمن 
قوانين وضعية موضوعية وإجرائية ال تخرج عن 
صــيــاغــة سلسة  عــلــى  تــنــطــوي  ولكنها  الــديــن  روح 
مع  المعرفية  المستويات  لجميع  متاحة  سهلة 
الــحــفــاظ عــلــى األصــــل الــديــنــي، وســيــتــنــاول هــذا 
الــمــقــال حــقــوق الــزوجــيــن الــمــتــبــادلــة فــقــط من 
منظور قانوني، وهي الحقوق التي نظمتها المادة 
بــإصــدار   2017 لسنة   19 رقـــم  الــقــانــون  مــن   )38(

قانون األسرة والتي جاء نّصها كاآلتي: 
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:

 أ(  استمتاع كل من الزوجين باآلخر وإحصانه. 
ب( ُحسن المعاشرة والمحافظة على األسرة.

وأهله  لــآلخــر وألبــويــه  كــل منهما  ج(  احــتــرام 
األقربين. د(  العناية باألوالد وتربيتهم بما يكفل 

تنشئتهم تنشئة صالحة.
ُمحكما  دستورا  وتعتبر  واضحة  حقوق  وهــي 
لضمان استمرار األسرة وبقائها، والجدير بالذكر 
كانت  البحرينية  األســر  من  السابقة  األجيال  أن 
تطبق هذه الحقوق قبل صدور القانون باعتبارها 
أسلوب حياة، ومازالت كذلك لدى شريحة كبيرة، 
ــا وآبــائــنــا كــانــوا يــمــارســون  ــدادنـ ذلـــك أن جــيــل أجـ
فمارسوه  معاملة،  الدين  أن  منظور  من  اإلســالم 
كانت  لذلك  مظهرية،  وليست  جوهرية  ممارسة 
هذه الحقوق مطبقة دون أن ينظمها قانون وكانت 
حاالت الطالق وقتها قليلة جًدا إن لم تكن نادرة 
المعلنة  الطالق  أن نسب  استثنائية، في حين  أو 
فــي الــســنــوات األخــيــرة قــد تنبئ عــن وجـــود خلل 

جوهري في إنفاذ هذه الحقوق 
والــواجــبــات ألنــهــا ُتــعــد مــن أهم 

ركائز ثبات األسرة وبقائها.
ــه  ــهــ والـــــــســـــــؤال الـــــــــذي أوجــ
لــلــقــراء األعـــــزاء هـــو: كــم منكم 
يـــفـــي بـــالـــحـــقـــوق والــــواجــــبــــات 
ــه فــي  ــكـ ــريـ ــاه شـ ــجــ الــــمــــذكــــورة تــ

مؤسسة الزواج؟ 
هناك  بــأن  أعــلــم  وشخصًيا 
مــن ال يــفــي بــهــا، مــن خـــالل ما 
ــاوى تــتــعــلــق  ــ ــكـ ــ ــن شـ ــ يـــصـــلـــنـــي مـ
 )38( الـــــمـــــادة  نــــص  بـــمـــحـــتـــوى 
هذه  من  لنماذج  هنا  وسأتطرق 
ــتـــي وصــلــتــنــي مــن  ــاوى الـ ــكـ ــشـ الـ
العالقات  ــوال  أحـ حــول  البعض 
الزوجية لعلها تبرر إجابتي عن 

سؤالي السابق:
تــــدور بــعــض الــشــكــاوى الــتــي وصــلــتــنــي حــول 
المنزل  مــن  متكرر  بشكل  الشريكين  أحــد  خــروج 
الليل،  مــن  متأخرة  ســاعــات  إلــى  خــارجــه  والسهر 
ــه أحــيــانــا قـــد تــكــون  وبـــأحـــد الــشــريــكــيــن أعـــنـــي أنــ
الــشــكــوى مــن الــزوجــة ضــد زوجــهــا وقــد تــكــون من 
الـــزوج ضــد زوجــتــه، فــإذا كــان ذلــك هــو وضــع أحد 
الزوجين ال شك أنه قد أخّل بالحق في  استمتاع 
كــل مــن الــزوجــيــن بــاآلخــر وإحــصــانــه وبالحق في 
 حسن المعاشرة والمحافظة على األسرة، فالزواج 

يعني أن تمنح جزءا كبيرا من وقتك لشريكك.
وحــيــث إن لــكــل قــاعــدة شــــواذا فــإنــه مــن أهــم 
الــشــكــاوى هـــي تــلــك الــمــتــمــثــلــة فـــي عـــدم احــتــرام 
ــائـــه، فــأمــا عــــدم احــتــرام  أحــدهــمــا لــآلخــر وألقـــربـ
أحـــدهـــمـــا لـــآلخـــر فــيــكــمــن فـــي تـــصـــرفـــات عــديــدة 
كالتقليل من شأن اآلخر، تحقيره، عدم االستماع 
آرائــه، ضربه، إساءة معاملته بالضرب  له، تسفيه 
والترهيب، عدم معاونته على  والشتم  السباب  أو 
شؤون الحياة، التطاول على أمواله دون وجه حق، 
الشريك  إقصاء  محاولة  أصدقائه،  من  حرمانه 
عن أرحامه وقطعه عنهم واالستحواذ عليه، وهي 
حالة ال تفسير لها سوى كونها حالة مرضية، قد 
استبعاده  بغرض  الشريك  على  التنّمر  حّد  تبلغ 
أقربائه استعباًدا له، وهو وضع مستغرب في  عن 
مجتمعنا الضارب في عمق العالقات االجتماعية 
الحميمة، الذي كان ومازال ُيعد عقد الزواج رباطا 
فالزواج  فقط،  بينهما  ال  العريسين  أسرتي  بين 
يخلق رابطة اجتماعية تجعل من الزوجين أبناء 
وإخوتهم  الــزوجــيــن  والـــدي  واحــتــرام  لعائلتيهما 
وأدب  معاملتهم  وحسن  زيارتهم  خالل  من  يكون 
محادثتهم، فإن امتنع أحدهما عن ذلك أو أساء 
ــل بــالــحــق فــي  احـــتـــرام كل  الـــوصـــال يــكــون قــد أخـ

منهما لآلخر وألبويه وأهله األقربين.
األبناء فحّدث وال حرج، فتعد من  تربية  أما 
بين  التوازن  فيها  يتحقق  ال  التي  الواجبات  أهم 
الزوجين هي  العناية باألوالد وتربيتهم بما يكفل 
الــحــاالت  بــعــض  فــفــي  صــالــحــة،  تنشئة  تنشئتهم 
الــعــبء وحــدهــا وفــي  تــكــون األم هــي مــن يتحمل 
حاالت أخرى ُيلقى هذا العبء على األب، وهو ما 
قد يترتب عليه خروج أجيال غير متزنة، وعلى كل 
حال فسأتغاضى عن هذه الجزئية نظًرا إلى كون 
ملقاة  مسؤولية  هي  الحاضر  الوقت  في  التربية 
على عاتق أجهزة اآليباد والتليفونات النقالة منذ 
يدور حوله،  الطفل ما  فيها  التي يدرك  اللحظة 

فعن أي تنشئة صالحة نتحدث؟!!
حريص  شخص  لكل  رسالتي  أن  والخالصة، 
على بقاء أسرته والحفاظ على عدم تفككها من 
يعيد  أن  فإنه يجب عليه  الــزواج،  طرفي مؤسسة 
حساباته اآلن ويتحقق دائًما من التزامه بالوفاء 
تستقيم  كــي  لشريكه  والــواجــبــات  الــحــقــوق  بــهــذه 

الحياة الزوجية وتستقر وتبقى.

حقوق الزوجين بعد الحفلة والكيكة

بقلم: احملامية الدكتورة 
هنادي عيسى اجلودر

كشف المهندس باسم بن يعقوب 
ــن حــجــم  ــان عــ ــ ــكـ ــ الـــحـــمـــر وزيــــــر اإلسـ
التمويالت السكنية خالل الفترة من 
إذ بلغت  الـــجـــاري  يــونــيــو  ــى  إلـ يــنــايــر 
بحريني  ديــنــار  مليون   14,309 نحو 
مواطنا،   284 من  أكثر  منها  استفاد 
مؤكدًا أن خدمة التمويالت تعد أحد 
المواطنين  أمــام  المتاحة  الخيارات 
دون  المالئم  السكن  على  للحصول 
الــحــاجــة إلــــى فـــتـــرات انـــتـــظـــار، وهــي 
تــعــد مــن أبــــرز مــحــاور خــطــة الــــوزارة 
الـــواردة  اإلسكانية  الــمــحــاور  لتنفيذ 

في برنامج الحكومة.
التمويل  خدمة  تفاصيل  وحول 
اإلســكــان  وزيـــر  أشـــار  سنوية  النصف 
142 خــدمــة  قــدمــت  ــوزارة  ــ ــ الـ أن  إلــــى 
دينار،   7,547,000 بقيمة  بناء  تمويل 
بقيمة  شـــــراء  تــمــويــل  خـــدمـــة  و127 
تمويل  خدمة  و15  دينار،   6,615,000
مؤكدًا  دينار،   147,400 بقيمة  ترميم 
نــظــام  خـــالل  مـــن  ــان  ــكـ اإلسـ وزارة  أن 
الــتــمــويــالت تــعــمــل بـــشـــروط مــيــســرة 
وفــقــًا لــنــظــام الــتــمــويــل الــمــعــمــول به 

ــًا لــلــقــرار  ــعـ ــبـ فــــي بـــنـــك اإلســــكــــان وتـ
نظام  بشأن   2015 لسنة   )909( رقــم 

اإلسكان.
الترميم  خدمة  إلــى  وبالنسبة 
يعقوب  بــن  بــاســم  المهندس  أوضـــح 
الحمر أن هذه الخدمة هي إضافية 
تــمــنــحــهــا الـــــــوزارة ضــمــن خــدمــاتــهــا 
االستفادة  من  للراغبين  اإلسكانية 
مـــــن هــــــذه الــــتــــمــــويــــالت، حـــيـــث تــم 

تحديد مبلغ تمويل ترميم المسكن 
ــري لــمــقــدم  ــهــ ــشــ ــًا لـــلـــدخـــل الــ ــ ــقـ ــ وفـ
للترميمات  الـــوزارة  وتقييم  الطلب 
إلى  اســتــنــادًا  المطلوبة  واإلضــافــات 
الفنية  لــلــمــتــطــلــبــات  ــى  ــ األدنـ الــحــد 
أيهما  األســـرة  حاجة  وفــق  للمسكن 
أقــل، ووفــقــًا لــجــدول التمويل الــذي 
تــعــده الــــــوزارة, حــيــث ال يــزيــد مبلغ 
التمويل على 20 ألف دينار بحريني.

وأضاف وزير اإلسكان أن معدل 
دفـــعـــات الـــقـــروض بــأنــواعــهــا والــتــي 
السنوات  مــدار  الــوزارة على  تقدمها 
ــة، يــشــيــر إلـــــى الــمــنــحــنــى  ــيـ ــاضـ ــمـ الـ
ــلـــى خــدمــة  ــبــــال عـ ــي لــــإقــ ــابــ ــجــ اإليــ
الـــتـــي تشهد  ــقــــروض اإلســـكـــانـــيـــة  الــ
وبالتعاون  تلبيتها  في  كبيرة  سرعة 
ــا يــعــكــس  ــمـ ــنـــك اإلســــــكــــــان، مـ ــع بـ ــ مـ
نــحــو تلبية  الـــــــوزارة  نــجــاح ســيــاســة 
للمواطنين  المختلفة  االحتياجات 
الــشــراء  أو  الــتــرمــيــم  بطلبات  ســـواء 

أو البناء. 
ــن  ــيــ ــبــ ــراغــ وتــــســــهــــيــــاًل عــــلــــى الــ
في  الــخــدمــات  هــذه  مــن  باالستفادة 

ظل استمرار جائحة )كورونا( يمكن 
الطلبات واالستفسارات عبر  تقديم 
المنصة اإللكترونية لوزارة اإلسكان 

االشــتــراطــات  جميع  تتضمن  الــتــي 
والمعايير للمنتفعين، أو عبر بوابة 

الحكومة اإللكترونية. 

اأكثر من 284 مواطنا ا�ستفادوا من التمويالت الإ�سكانية خالل 6 �أ�شهر

} وزير اإلسكان.

  اســتــقــبــل الـــدكـــتـــور مــاجــد 
التربية  وزيــــر  النعيمي  عــلــي  بــن 
غسان  لــولــوة  األســتــاذة  والتعليم، 
تــرخــيــص  إدارة  ــر  ــديــ مــ الـــمـــهـــنـــا 
حيث  الــمــبــكــر،  التعليم  ومــتــابــعــة 
تعيينها  بمناسبة  الــوزيــر  هــنــأهــا 
أهمية  مــؤكــدا  المنصب،  هــذا  فــي 
المبكرة،  تطوير مرحلة الطفولة 
واســـتـــكـــمـــال الــــجــــهــــود الــســابــقــة 
لــتــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات لهذه 
ــن خــــــالل الـــلـــوائـــح  ــ الـــمـــرحـــلـــة مـ
الجديدة، بما سيؤدي إلى االرتقاء 
بــتــصــنــيــف مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 

التقارير الدولية ذات العالقة.
الوزير أهمية تكامل  أكد  كما 
والمتعلقة  المطلوبة،  الكفايات 
بـــــبـــــنـــــاء الــــشــــخــــصــــيــــة والــــقــــيــــم 
األخـــالقـــيـــة والــوطــنــيــة بـــــدًءا من 
هذه المرحلة المبكرة وصواًل إلى 
المراحل الالحقة، وذلك باعتبار 
الــمــبــكــرة  الـــطـــفـــولـــة  مـــرحـــلـــة  أن 
الــقــاعــدة األســاســيــة لمراحل  هــي 
التعليم األخرى، والتي ُتبنى فيها 
األسس التي تقوم عليها العملية 
التعليمية، مشيًرا إلى أن التطوير 
ــهـــذه الــمــرحــلــة  ــــذي ســيــلــحــق بـ الــ

ســـوف يــحــقــق الــتــطــور الــمــنــشــود، 
ــون الــــمــــؤســــســــات الـــتـــربـــويـــة  ــكـ ــتـ لـ
ا  مهّمً شــريــًكــا  المبكرة  للطفولة 
لألسرة في تربية الطفل وتنشئته 
ــة الــمــنــاســبــة له  ــايـ ــرعـ وتـــوفـــيـــر الـ
الــســنــوات األولـــى مــن عمره،  منذ 
التجارب  أفــضــل  بــاالســتــفــادة مــن 
وأن  الــمــجــال،  هـــذا  فــي  العالمية 
الــجــهــود ســــوف تــركــز عــلــى جعل 
هذه المرحلة ضمن نظرة شاملة 
لــألطــفــال واحــتــيــاجــاتــهــم، بحيث 
والتعلم  والتنمية  الرعاية  تشمل 

والقيم والمهارات مًعا.

وزير التربية يوؤكد اأهمية الهتمام بالطفولة المبكرة وتعزيز مهارات الأطفال

} د. ماجد النعيمي خالل ا�ستقباله لولوة غسان المهنا.

  أكد السيد أيمن بن توفيق 
ــد وزيــــــــر شــــــــؤون الـــشـــبـــاب  ــؤيــ ــمــ الــ
نـــاصـــر بن  ــزة  ــائـ أن جـ ــة  ــريـــاضـ والـ
الشبابي  لــإبــداع  العالمية  حمد 
ــيـــوم عـــالمـــة بـــــارزة في  أضـــحـــت الـ
ــم مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ مـــســـيـــرة دعـ
المكان  وبــاتــت  العالمي  للشباب 
ــل وبـــــــوابـــــــة االنـــــطـــــالق  ــفــــضــ ــمــ الــ
ــاق بــعــيــدة ممن  لــلــشــبــاب نــحــو آفــ
ــة كــامــنــة  ــيـ ــداعـ لــديــهــم قــــــدرات إبـ
وال يـــجـــدون الــســبــيــل إلظــهــارهــا، 
ــت انـــطـــبـــاعـــا لـــلـــعـــالـــم بـــأن  ــطــ وأعــ
ومبتكرين  مبدعين  شبابا  هناك 
ــاالت يــنــتــظــرون  ــجـ ــمـ ــافـــة الـ فـــي كـ

الفرصة إلبرازها. 
ـــؤون الــشــبــاب  ــ ـــر شـ ــ ــيـــن وزيـ وبـ
»يــبــرز اهــتــمــام مملكة  والــريــاضــة 
ــزة نــاصــر  ــائـ الــبــحــريــن بــنــجــاح جـ
ــداع  ــ ــــإبـ ــمــــد الـــعـــالـــمـــيـــة لـ بـــــن حــ
الــشــبــابــي كــونــهــا تــركــز عــلــى رفــد 
الشابة  بالعقول  العالمية  الــدول 
المبتِكرة، وذلك باحتواء الشباب 
ــة مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ الـــــمـــــبـــــدع عــــبــــر مــ
الــمــجــاالت الــتــي تــصــب فــي إطــار 

االهــتــمــام بــجــيــل الــشــبــاب بشكل 
عــــام، وتــحــفــيــزهــم عــلــى اإلبـــــداع، 
والمنافسة  واالبــتــكــار،  والــتــمــيــز، 
يقدر  كبير  اهتمام  وسط  الجادة، 
قــيــمــة عــطــائــهــم ومــواهــبــهــم التي 
تــعــبــر عــنــهــم، وعــــن طــمــوحــاتــهــم، 

ورؤاهم المستقبلية«.
وأشار السيد أيمن بن توفيق 
بن  ناصر  جــائــزة  »قــدمــت  المؤيد 
الشبابي  لــإبــداع  العالمية  حمد 

نــــمــــاذج مــــن األفـــــكـــــار الــشــبــابــيــة 
ــدة فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة  ــرائــ الــ
مأموال  كــان  ما  الجائزة  وحققت 
ــاركــــات  ــمــــشــ ــا مـــــن خـــــــالل الــ ــهـ ــنـ مـ
ثقة  على  وإننا  الرائعة،  الشبابية 
ــذه الــنــســخــة من  تـــامـــة بــنــجــاح هــ
الــجــائــزة وذلـــك فــي ظــل الــصــدى 
الواسع لها في األوساط الشبابية 
العديد من  إدخال  إلى  باإلضافة 

التنفيذي  إطــارهــا  على  التطوير 
ــواكـــب الـــتـــطـــورات  بــمــا يــجــعــلــهــا تـ
ـــران  ــ ــة مــــع اقـ ــاصــ فــــي الــــعــــالــــم خــ
الـــمـــشـــروعـــات الــشــبــابــيــة بــإظــهــار 
مشاريعهم  في  وااليجابية  األمــل 

في ظل جائحة كورونا«. 
وتابع السيد أيمن بن توفيق 
شــــؤون  وزارة  ــعــــت  »وضــ الـــمـــؤيـــد: 
تخضع  آليات  والرياضة  الشباب 

إلنــجــاح  دقــيــقــة  علمية  لــمــعــايــيــر 
ــاركـــات  ــزة وتـــقـــيـــيـــم الـــمـــشـ ــائــ ــجــ الــ
ــي الــبــيــئــة  ــراعــ ــورة شـــفـــافـــة تــ ــصــ بــ
المتنافسة العادلة المفتوحة بين 
إلى  باإلضافة  المشاركين  جميع 
المتخصصين  من  نخبة  اختيار 
والــخــبــراء فــي مــجــاالت الــجــائــزة 
تاريخا طويال في هذا  ويمتلكون 
المجال ليقوموا بتقييم األعمال 
المتفق  المعايير  وفــق  الشبابية 

عليها«.
بــن  نـــاصـــر  ــزة  ــائــ يـــذكـــر أن جــ
الشبابي  لــإبــداع  العالمية  حمد 
ــــاالت اإلبـــــــداع  ــــجـ ــــي مـ تـــخـــتـــص فـ
والتصوير  األفالم  وإنتاج  العلمي 
الفوتوغرافي وتصميم الجرافيك 
والـــرســـم والــتــشــكــيــل والــتــصــمــيــم 
المعماري وقد تم إقران المشاريع 
بتحقيق  النسخة  لهذه  الشبابية 
ــيـــة في  ــابـ جـــوانـــب األمـــــل وااليـــجـ
ــا بــاإلضــافــة  ــورونــ ظـــل جــائــحــة كــ
ــأهــــداف الــتــنــمــيــة  ــا بــ ــهـ ــرانـ إلــــى اقـ
التي  الــمــجــاالت  فــي  المستدامة 

تخص الجائزة. 

الموؤيد: خبراء ومتخ�س�سون لتقييم الأعمال ال�سبابية �سمن جائزة نا�سر بن حمد العالمية

} وزير الشباب والرياضة.

ــوزراء  ــ أعـــلـــن مــكــتــب رئـــيـــس مــجــلــس الــ
عن فتح باب التسجيل لاللتحاق بالدفعة 
السابعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء 
للكوادر الحكومية ابتداء من أمس السبت.
وقد أكد حمد بن فيصل المالكي مدير 
وأمــيــن  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس مجلس  عـــام مكتب 
ــكـــوادر  ــام مــجــلــس الـــــــوزراء أن تــطــويــر الـ عــ
الــحــكــومــيــة عــمــلــيــة مــســتــمــرة ومـــواصـــلـــة 
االســتــثــمــار فـــي الــعــنــصــر الــبــشــري يشكل 
ــتــــمــــام صـــاحـــب الــســمــو  مـــحـــل حـــــرص واهــ
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما تسهم 
الــدفــع بمسيرة  الوطنية مــن  الــكــفــاءات  بــه 
ــي مــخــتــلــف مــجــاالت  مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـ
وأهدافها،  خططها  تحقيق  نحو  التنمية 
منوًها بأن ما يلقاه برنامج رئيس مجلس 
الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية من إقبال 
كبير عند فتح باب التسجيل فيه من قبل 
موظفي القطاع العام بمختلف القطاعات 
ــدرات الــبــحــريــنــيــة  ــ ــقـ ــ ــٌل عـــلـــى تـــمـــّيـــز الـ ــيــ دلــ
اإليجابي  والتغيير  التطوير  فــي  ورغبتها 

من أجل الوطن.
وأوضح المالكي أن البرنامج يستقطب 
القطاع  فــي  الــشــابــة  البحرينية  الــطــاقــات 
العام بهدف إعدادهم استراتيجًيا الكتساب 
القيادية  والسلوكيات  والمهارات  المعارف 
كامل  عام  لمدة  المكتب  في  انتدابهم  عبر 
وانــخــراطــهــم بــالــعــمــل بـــصـــورة مــكــثــفــة في 
أبرز  يد  على  المكثف  التدريبي  البرنامج 
الخبراء إلى جانب لقاءاتهم المباشرة مع 

صانعي القرار في الحكومة.
ويــمــكــن لــلــراغــبــيــن فــي الــتــســجــيــل من 
على  هم  لمن  الحكومية  الجهات  موظفي 
أو شعبة تقديم  أقل من رئيس قسم  درجة 
زيــارة  عبر  بالبرنامج  لاللتحاق  طلباتهم 
مجلس  رئيس  لمكتب  اإللكتروني  الموقع 

 .www.pmo.gov.bh الوزراء

فتح باب الت�سجيل لبرنامج رئي�س مجل�س الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

حمد بن في�سل: اال�ستثمار في العن�سر الب�سري محل اهتمام �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء



)مارس  اليونسكو لإلحصاء مؤخرا  نشر معهد 
»االضطرابات  عنوان  تحمل  بحثية  دراســة  2021م( 
كــوفــيــد-19  جــائــحــة  بسبب  التعليم  فــي  المسجلة 
التعلم..  بإتقان  الخاصة  المؤشرات  على  وتأثيرها 
التركيز على المستويات المبكرة« تركزت حول مدى 
تأثر التعليم عبر العالم بالجائحة، باالعتماد على 
بمعدالت  المرتبطة  التربوية  الــمــؤشــرات  مــن  عــدد 
لــلــقــراءة والــريــاضــيــات فــي التعليم  إتــقــان الــطــلــبــة 
المستقبلية  الــتــوجــهــات  فــهــم  أجـــل  مــن  األســـاســـي، 
التوقعات  من  عدد  ببناء  العالم،  عبر  الطلبة  ألداء 
بشأن التحسن المرتقب في النتائج أو األداء العام 

للدول في السنوات القادمة.
بمملكة  الـــخـــاصـــة  بــالــبــيــانــات  يــتــعــلــق  وفــيــمــا 
الــبــحــريــن الــتــي نــشــرهــا الــمــعــهــد فــي هـــذه الــدراســة 
المملكة  فــــإن  الــخــلــيــج«،  »أخـــبـــار  عــلــيــهــا  وحــصــلــت 
حــقــقــت نــتــائــج جــيــدة فــي فــتــرة مــا قــبــل الــجــائــحــة، 
بــحــصــولــهــا عـــلـــى الـــمـــرتـــبـــة األولـــــــى عـــلـــى مــســتــوى 
في  الطلبة  نتائج  متوسط  بحسب  العربية  الــدول 
أشــارت  كما  2015م(،  )تيمس  الــدولــيــة  االخــتــبــارات 
في  التعليمي  النظام  تأثر  محدودية  إلــى  الــدراســة 
تفشي  فيها  تسبب  الــتــي  بــاالضــطــرابــات  الــبــحــريــن 
الــمــعــهــد أن  تــوقــع  إذ  كـــورونـــا )كــوفــيــد 19(،  فــيــروس 
عام  فــي  البحرين  لمملكة  الــعــام  التعليمي  األداء 
وأن من  العربية،  الــدول  2021 سيبقى األفضل بين 
المتوقع أن تحافظ البحرين على ريادتها في هذا 
عــلــى نفس  التحسن  نــســق  اســتــمــر  مــا  إذا  الــمــجــال 

الوتيرة في السنوات المقبلة.

الـــوضـــع  ــورة  مــــن خــــطــ ــة  ــ ــدراسـ ــ الـ وحـــــــذرت ذات 
التعليمي في العالم بأسره، وتوقعت أن تشهد بعض 
المناطق والدول في العالم تراجعًا كبيرًا في إتقان 
التعليم  في  األساسية  والمهارات  للمعارف  الطلبة 
الـــدول ستجد  بــوجــه خـــاص، وأن بعض  االبــتــدائــي 
صعوبة كبيرة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف 
بــحــلــول عـــام 2030، وهـــو ما  الــمــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة 
السلبية  اآلثــار  لمواجهة  الجهود  يتطلب مضاعفة 

لألزمة الصحية العالمية الحالية.
ودعا معهد اليونسكو لإلحصاء، باالعتماد على 
نتائج هذه الدراسة، إلى ضرورة أن تتخذ جميع دول 
العالم الحلول العالجية المالئمة لحماية األطفال 
تواجههم نتيجة توقف  التي  الكبيرة  المخاطر  من 
الدراسة، وذلك من خالل توفير بدائل فعالة للتعلم 
في حال االضطرار إلى تعليق الدراسة؛ وهو ما تلّح 
عليه وتدعو إليه جميع المنظمات الدولية المهتمة 
الدولي  البنك  مثل  والتنموي،  التربوي  بالشأنين 
ومنظمة  والتنمية  االقــتــصــادي  الــتــعــاون  ومنظمة 

األمم المتحدة.
الدراسة على منهجية  في هذه  المعهد  اعتمد 
ــاص تحليل  دقــيــقــة ومـــركـــبـــة تــشــمــل عــلــى نــحــو خــ
السابقة  السنوات  في  الطلبة  التي حققها  النتائج 
ــراءة والــريــاضــيــات( لــكــل دولـــة عــلــى حــدة،  ــقـ فــي )الـ
المؤسسات  غلق  عن  الناجمة  االضطرابات  وحجم 
توفير  دون  مــن   19 كوفيد  جائحة  بسبب  التربوية 
فـــي األداء في  الــتــحــســن  الــبــديــلــة، ونــســق  الــحــلــول 

السنوات السابقة.
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  استجابة لدعوة من عادل 
ــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــعـــســـومـــي  ــ بـ
حضر  العربي،  البرلمان  رئيس 
ــورى  ــ ــشــ ــ ــلــــس الــ ــجــ وفـــــــــد مـــــــن مــ
عقدها  الــتــي  الــطــارئــة  الجلسة 
الــبــرلــمــان الــعــربــي أمـــس، والتي 
البرلمان  قــرار  لبحث  خصصها 
الهجرة  قضية  بــشــأن  ــــي  األوروبـ
في المملكة المغربية الشقيقة.

وجاءت مشاركة وفد مجلس 
المشاركة  هامش  على  الــشــورى 
فــي حــفــل خــتــام بــرنــامــج دبــلــوم 
ــة  ــيـ ــانـ ــمـ ــرلـ ــبـ ــة الـ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
ــداده من  ــ الــعــربــيــة، الــــذي تــم إعـ
وشــارك  الــعــربــي،  البرلمان  قبل 
فيه برلمانيون وأعضاء مجالس 
تــشــريــعــيــة فـــي عــــدد مـــن الــــدول 
إلــى جــانــب مسؤولين  الــعــربــيــة، 
في األمانات العامة للبرلمانات 

العربية.
الشورى  وفــد مجلس  وضــم 
األعضاء: الدكتورة جهاد عبداهلل 
الفاضل، رئيس لجنة الخدمات، 
السيدة سبيكة خليفة الفضالة 
ــؤون الـــشـــبـــاب،  ــ ــيـــس لــجــنــة شــ رئـ
ــل  ــيـ ــاعـ ــمـ والــــــدكــــــتــــــور بـــــســـــام اسـ
الشؤون  لجنة  البنمحمد عضو 
والسيد  واالقــتــصــاديــة،  المالية 

رضــــا إبـــراهـــيـــم مـــنـــفـــردي عضو 
والبيئة،  العامة  المرافق  لجنة 
الــعــامــة للمجلس  ومــن األمــانــة 
الجيب  يوسف  فــوزيــة  الــدكــتــورة 
لشؤون  المساعد  الــعــام  األمــيــن 

العالقات واإلعالم والبحوث.
وبــــــــدأت جـــلـــســـة الـــبـــرلـــمـــان 
الدكتور  الشيخ  بتقليد  العربي 
الشيخ  آل  مــحــمــد  بـــن  عـــبـــداهلل 
رئيس مجلس الشورى السعودي 
ــي مــن  ــربــ ــعــ ــز الــ ــيـ ــمـ ــتـ بـــــوســـــام الـ
ألقى  بعدها  العربي،  البرلمان 
ــادل بـــن عــبــدالــرحــمــن  الــســيــد عــ
ــان  ــمـ ــرلـ ــبـ الـــعـــســـومـــي رئــــيــــس الـ
الــعــربــي كــلــمــة تــرحــيــبــيــة، تالها 
عرض فيديو عن إنجازات رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى الــــســــعــــودي، 
ــقـــى كــلــمــة تــرحــيــبــيــة  بـــعـــدهـــا ألـ
العربي  الــبــرلــمــان  أعــضــاء  ــام  أمـ

والوفود الزائرة.
ــلـــســـة  وبـــــعـــــد انـــــتـــــهـــــاء الـــجـ
البرلمان  عقدها  التي  الطارئة 
العربي لدعم المملكة المغربية 
الشقيقة، جرت مراسم التوقيع 
عــلــى بـــروتـــوكـــول الـــتـــعـــاون بين 
الـــبـــرلـــمـــان الــــعــــربــــي والــشــبــكــة 
في  الغذائي  لألمن  البرلمانية 
حيث  العربي،  والعالم  إفريقيا 

جهاد  الــدكــتــورة  الشبكة  مــّثــلــت 
عــبــداهلل الــفــاضــل رئــيــس لجنة 
الــــخــــدمــــات بــمــجــلــس الـــشـــورى 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــشـــبـــكـــة، وذلــــك 
بتكليف من السيد عبدالحكيم 
بن شماش رئيس الشبكة رئيس 
بالمملكة  المستشارين  مجلس 

المغربية الشقيقة.
وألـــــقـــــت الـــــدكـــــتـــــورة جـــهـــاد 
عن  فيها  أعربت  كلمة  الفاضل 
ــدور الـــذي  ــلـ الــتــقــديــر الــكــبــيــر لـ
ــعـــربـــي،  يــــقــــوم بــــه الـــبـــرلـــمـــان الـ
فــي تعزيز  الــمــســتــمــرة  وجـــهـــوده 

الــتــعــاون والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك 
بــيــن الـــبـــرلـــمـــانـــات والــمــجــالــس 
العربية،  الـــدول  فــي  التشريعية 
ــم ويــــســــانــــد الـــعـــمـــل  ــ ــدعـ ــ ــا يـ ــمــ بــ

البرلماني العربي.
وفد  العربي  البرلمان  وكــّرم 
مــجــلــس الــــشــــورى الـــــذي حضر 
الــجــلــســة، وذلــــك ضــمــن الــوفــود 

الزائرة للبرلمان العربي.
الــشــورى  وأكـــد وفـــد مجلس 
الثابت  البحرين  مملكة  موقف 
والراسخ تجاه دعم وتأييد كافة 
اإلجـــــــــراءات والـــســـيـــاســـات الــتــي 

وضــعــتــهــا الــمــمــلــكــة الــمــغــربــيــة 
الشقيقة لمكافحة الهجرة غير 
بالخطوات  مشيدين  الشرعية، 
لتعزيز  المغرب  اتخذتها  التي 
األطــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة والـــحـــمـــايـــة 

لألطفال والقّصر.
ــلــــس  ــجــ وثـــــــــــّمـــــــــــن وفــــــــــــــد مــ
اتخذها  التي  الخطوة  الــشــورى 
ــه  ــي، وحـــرصـ ــربــ ــعــ الـــبـــرلـــمـــان الــ
عــلــى تــخــصــيــص جــلــســة طــارئــة 
األوروبــي،  البرلمان  قــرار  لبحث 
مــؤكــديــن الــــدور الــــذي يــقــوم به 
الــبــرلــمــان الــعــربــي فـــي تــوحــيــد 
مـــواقـــف الـــبـــرلـــمـــانـــات الــعــربــيــة 
تجاه مختلف القضايا، والعمل 
الــمــســتــمــر لــمــنــع الـــتـــدخـــل في 
ــدول  ــلــ الـــــــشـــــــؤون الــــداخــــلــــيــــة لــ

العربية.
كــــمــــا أشـــــــــاد وفــــــــد مــجــلــس 
الجلسة  تضمنته  بما  الــشــورى 
من  الــعــربــي  للبرلمان  الــطــارئــة 
ــم الـــكـــامـــل  ــ ــدعـ ــ تـــأكـــيـــد عـــلـــى الـ
للمغرب، والرفض التام لكل ما 
يــمــس أمــنــه واســـتـــقـــراره، داعــيــن 
ــل أن يــحــفــظ  ــ ــّز وجـ ــ الـــمـــولـــى عـ
الــمــمــلــكــة الــمــغــربــيــة الــشــقــيــقــة 
ويديم  العربية،  الـــدول  وجميع 

عليها األمن واالستقرار.

بح�صب درا�صة ن�صرها معهد اليون�صكو للإح�صاء..

كورون�ا وب�اء  بتف�ش�ي  البحري�ن  ف�ي  التعلي�م  تاأث�ر  محدودي�ة 

تف�اوؤل بم�س�تقبل التعلي�م ف�ي المملكة وقدرته عل�ى التعافي من اآث�ار الجائحة 

خالل م�ساركته في جل�سة البرلمان العربي

وف������د »ال�����������ش�����ورى« ي����وؤك����د م����وق����ف ال���ب���ح���ري���ن ال����داع����م 

لإج��������راءات ال��م��غ��رب ف���ي م��ك��اف��ح��ة ال��ه��ج��رة غ��ي��ر ال�����ش��رع��ي��ة

} خالل م�ساركة وفد مجل�س ال�سورى بجل�سة البرلمان العربي.

كتبت فاطمة علي :
ــيـــب  ــبـ ــدم طـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ أكـــــــــــد الـ
مــنــاف الــقــحــطــانــي اســتــشــاري 
األمـــــــــــــــــــــــــــــــراض الـــــــمـــــــعـــــــديـــــــة 
عضو  العسكري  بالمستشفى 
الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي لــلــتــصــدي 
لــفــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19( 
عــبــر صفحته في  تــغــريــدة  فــي 
»تويتر«  االجتماعية  المنصة 
أو  )أكتيمرا  الطبي  العقار  أن 
تــوســيــلــيــزيــمــاب( مـــتـــوافـــر في 
البحرين ومدرج ضمن  مملكة 

البروتوكول العالجي. 
التواصل  وسائل  أن  وتابع 
االجـــتـــمـــاعـــي ســلــطــت الـــضـــوء 
ــيــــه حــــديــــثــــا بــــعــــد صــــــدور  ــلــ عــ
منظمة  من  الطارئ  التصريح 
الــــــــدواء والـــــغـــــذاء األمــريــكــيــة 
لــــــــعــــــــالج مــــــــرضــــــــى فــــــيــــــروس 
ــا الــمــســتــجــد - كــوفــيــد  )كــــورونــ
في  واألطـــفـــال  الــبــالــغــيــن   )19

المستشفيات.
وكانت إدارة الغذاء والدواء 
بيانا  أصـــــدرت  قـــد  األمــريــكــيــة 
أعــلــنــت  األول  أمــــــس  ــا  ــيـ ــمـ رسـ
»أكتيمرا«  لعقار  إجــازتــهــا  فيه 
لعالج المرضى الذين يتلقون 
)الــــكــــورتــــيــــكــــوســــتــــيــــرويــــدات( 
ويــــــــحــــــــتــــــــاجــــــــون إلـــــــــــــى دعـــــــم 
تنفس  أجهزة  أو  باألوكسجين 
غــشــائــيــة  ــدة  ــســ أكــ أو  صـــنـــاعـــي 

خارج الجسم. 
أن  ــة  ــمــ ــظــ ــنــ ــمــ الــ وبـــــيـــــنـــــت 
أن  أظهرت  السريرية  التجارب 
مخاطر  يقلل  )أكتيمرا(  عقار 
يستغرقه  الذي  والوقت  الوفاة 
الـــمـــرضـــى فـــي الــمــســتــشــفــيــات 
العقار  أن  موضحة  للتعافي, 
غير مصرح باستخدامه خارج 

المستشفيات.
مركز  قالت مديرة  بدورها 
تـــقـــيـــيـــم األدويــــــــــــة واألبـــــحـــــاث 

ــورة  ــ ــتـ ــ ــــدكـ ــع لـــــــــــــإلدارة الـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
البيان  في  كافازوني  باتريسيا 
التزام  يؤكد  اإلجـــراء  »هــذا  إن 
اإلدارة بتوفير عالجات جديدة 
مــن مراحل  كــل مرحلة  خــالل 
ــيــــروس«، مــنــوهــة إلــــى أنــه  ــفــ الــ
بــالــرغــم مــن نــجــاح الــلــقــاحــات 
ــيـــل عـــــــدد الـــمـــرضـــى  ــلـ فـــــي تـــقـ
الـــــمـــــصـــــابـــــيـــــن بـــــالـــــفـــــيـــــروس 
الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى دخــول 
ــيــــر  ــى فــــــــــإن تــــوفــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
ــئــــك  عـــــالجـــــات إضــــافــــيــــة ألولــ
المستشفى  يــدخــلــون  الـــذيـــن 
يعد خطوة مهمة في مكافحة 

هذا الوباء«.
ويعد عقار )أكتيمرا( أحد 
العالجات المضادة لاللتهابات 
يــعــالــج  دواء  ــاس  ــ ــاألسـ ــ بـ وهـــــو 
يحمل  وكان  المفاصل  التهاب 
اســـم )تــوســيــلــيــزومــاب( طــورتــه 

شركة )روش( السويسرية.

البحرينية رسميا  أعلنت جمعية الصحفيين 
مجلس  الختيار  االنتخابية  العملية  بــدء  مــوعــَد 
باب  أن  إلــى  الفتة   2023-2021 لــدورة  إدارة جديد 
الترشيح سيفتح يوم الجمعة الموافق الثاني من 
يوليو المقبل وفي اليوم نفسه سيتم نشر التقرير 

المالي واألدبي على موقع الجمعية اإللكتروني.
نت الجمعية أن باب الترشح سيغلق الساعة  وبيَّ
السادسة من مساء يوم األربعاء الموافق 14 يوليو، 
كما سيغلق المجال لتجديد االشتراكات المنتهية 
في ذات الوقت، أي في الساعة السادسة من مساء 

يوم األربعاء 14 يوليو 2021.
وأوضحت »أن الجمعية العمومية ستنعقد يوم 
السبت الموافق 17 من شهر يوليو في تمام الساعة 
العاشرة صباحا عبر تطبيق »زووم«، وبعدها مباشرة 
باب  وسيغلق  السيارة،  من  االقتراع  عملية  ستبدأ 

إلى  مشيرة  مساء،  الثامنة  الساعة  عند  االقــتــراع 
تتكون  االنتخابات  وتنظيم  اإلشـــراف  لجنتي  »أن 
في  اإلعـــالم  وأجــهــزة  الُصحف  ممثلي جميع  مــن 

المملكة إعماال للنزاهة والشفافية.
وفي هذا السياق دعت الجمعية كل األعضاء 
يأنسون  من  اختيار  في  األصيل  حقهم  لممارسة 
فــيــهــم الــــكــــفــــاءة والـــــقـــــدرة عـــلـــى خـــدمـــة الــجــســم 
بــتــجــربــة جمعية  يليق  الـــذي  بــالــشــكــل  الــصــحــفــي 
الجميع  لها  يشهد  التي  البحرينية  الصحفيين 
بــأنــهــا تـــمـــارس الــديــمــقــراطــيــة فـــي أجــمــل صــورهــا 
مــنــذ تــأســيــســهــا، تــأكــيــدا عــلــى اإليـــمـــان بــاألســس 
الملك  جاللة  مشروع  أرساها  التي  الديمقراطية 
المفدى، بما يضمن حقوق كل أعضاء الجمعية، 
وفــًقــا  تأسيسها  مــنــذ  تجربتنا  تــطــور  فــي  ويــســهــم 

للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989.

عميد  بأعمال  القائم  أكــد 
ــبــــة بـــالـــجـــامـــعـــة  ــلــ شـــــــــؤون الــــطــ
األهلية الدكتور فيصل الشويخ 
نجحت  األهــلــيــة  الــجــامــعــة  أن 
ــع مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة  فـــي وضــ
التفاعلي  االلكتروني  للتعليم 
ــي أعـــــــــرق الــــجــــامــــعــــات  ــاهــ ــضــ تــ
العالمية، بحيث تستوعب هذه 
الــمــنــظــومــة جــمــيــع إجـــــــراءات 
الكترونيا  والتسجيل  الــقــبــول 
امتحانات  تقديم  ذلك  في  بما 
تــحــديــد الــمــســتــوى والــمــقــابــلــة 
الــشــخــصــيــة وتــســجــيــل الـــمـــواد 
ودفــع الــرســوم الــدراســيــة، ســواء 
باألقساط  أو  بكلي  الدفع  كــان 
ــة الـــطـــالـــب وولــــي  ــبـ بــحــســب رغـ

أمره.
ــة  ــعــ ــامــ ــجــ الــ أن  وأوضــــــــــــــح 
إلـــى طـــرح مــنــح جزئية  ــادرت  ــ بـ
الـــرســـوم  مـــن  إلــــى %50  تــصــل 
الــدراســيــة لــخــمــس شــرائــح في 
من  يستفيد  حيث  المجتمع، 
المتفوقون  الطلبة  المنح  هذه 
ــة  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ ــزون، بـ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ والــ
وذوي  األيـــــتـــــام  ــبـــة  ــلـ الـــطـ إلــــــى 
والطلبة  الخاصة  االحتياجات 

الــمــبــدعــيــن، إلـــى جــانــب جميع 
ــيــــة  ــنــ الـــــــكـــــــوادر الـــطـــبـــيـــة واألمــ
ــن فـــــــي الــــصــــفــــوف  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
األمامية وأبنائهم، حيث تطمح 
الجامعة في استقبال عدد من 
التميز  عــن  الباحثين  الطلبة 
تعليم  على  واالنفتاح  واإلبــداع 

يتصف بالمستوى العالمي.
وأشـــــــــــــــــار الـــــــشـــــــويـــــــخ إلــــــى 
كـــافـــة  ســــخــــرت  ــعــــة  ــامــ الــــجــ أن 
الطلبة  لمساعدة  اإلمــكــانــيــات 
خالل هذه الظروف االستثنائية 
التسهيالت  مــن  مجموعة  عبر 
التي تساعد الطلبة أثناء فترة 

الـــدراســـة وأبـــرزهـــا الــمــرونــة في 
عملية دفع األقساط من خالل 
دفع رسومه  الطالب على  قدرة 
الدراسية على مجموعة دفعات 

ميسرة طوال فترة الدراسة.
وكــــــــانــــــــت الـــــجـــــامـــــعـــــة قـــد 
ــا فـــي  ــهــ ــتــ ــربــ ــــت تــــجــ ــــرضـ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
االلــكــتــرونــي  للتعليم  الــتــحــول 
التفاعلي في مؤتمرات عالمية 
ــيــــت بــــاهــــتــــمــــام وتــــقــــديــــر  حــــظــ
الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـــمـــخـــتـــصـــيـــن 
والــخــبــراء حـــول الــعــالــم، حيث 
والمؤسسات  الجامعات  تواجه 
المحافظة  تــحــدي  التعليمية 
على التعليم بما يتمتع به من 
جــــودة وإنــتــاجــيــة بــعــد الــتــحــول 
للفضاءات اإللكترونية، وهو ما 
األهلية  الجامعة  فيه  حققت 
حافظت  حــيــث  مبهرا,  انـــجـــازا 
التعليمية  العملية  سير  على 
بما يتفق مع التقويم السنوي 
أي  تـــســـجـــيـــل  دون  لـــلـــجـــامـــعـــة 
كليات  مــن  ألي  تعطل  أو  خلل 
كان  فيما  وبرامجها،  الجامعة 
أبطال  األهلية  الجامعة  طلبة 

هذا اإلنجاز. 

بعد اإجازته من الغذاء والدواء الأمريكية 

ال��ق��ح��ط��ان��ي: ع��ق��ار »اأك��ت��ي��م��را« م��ت��واف��ر في 

العالجي البروتوكول  �شمن  وم��درج  البحرين 

»ال�شحفيين البحرينية« تختار مجل�س اإدارتها الجديد 17 يوليو

ال�����ش��وي��خ: اإج�������راءات الل���ت���ح���اق وال��ت�����ش��ج��ي��ل 

%100 اإل��ك��ت��رون��ي��ا  م��ت��اح��ة  الأه��ل��ي��ة  ب��ال��ج��ام��ع��ة 

} د. فيصل الشويخ.

أقـــامـــت كــلــيــة الــهــنــدســة في 
ــة الــــعــــلــــوم الــتــطــبــيــقــيــة  ــعــ ــامــ جــ
ــنــــدســــي  ــهــ ــات الـــــــيـــــــوم الــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـ
مشاريع  الستعراض  االفتراضي 
قصص  إلــى  واالســتــمــاع  الطلبة، 
لبرامج  الــدراســة  نجاحهم خــالل 
الهندسة المستضافة من جامعة 
 – البريطانية  بانك  ســاوث  لندن 
والهندسة  المعمارية،  الهندسة 
ــــى  ــة-، بــــــاإلضــــــافــــــة إلـ ــ ــيــ ــ ــدنــ ــ ــمــ ــ الــ
ــراء  ــبـ ــاء مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــخـ ــقــ لــ
ــاالت  ــمـــجـ والـــمـــتـــحـــدثـــيـــن فــــي الـ
ــة الــــــذيــــــن تــــحــــدثــــوا  ــيــ ــدســ ــنــ ــهــ الــ
للطلبة والحضور عن المواضيع 
والمشاريع  بالهندسة  المتعلقة 
الهندسية الريادية بما يسهم في 
العمل  ســـوق  فــي  الطلبة  خــدمــة 

بعد التخرج.
ــيــــوم  ــيــــات الــ ــالــ ــعــ وأقــــيــــمــــت فــ
رئيس مجلس  الهندسي بحضور 
األمــنــاء األســتــاذ الــدكــتــور وهيب 
الخاجة ورئيس الجامعة األستاذ 
ــواب  ــ ــان عــــــــواد، ونــ ــور غــــســ ــتــ ــدكــ الــ
ــيـــس ونـــخـــبـــة مــــن مــنــتــســبــي  ــرئـ الـ
اشتملت  كما  والطلبة،  الجامعة 
ــم  ــى عـــــــرض ألهــ ــلــ ــيــــة عــ ــالــ الــــفــــعــ
االبــتــكــاريــة لطالب  الــمــشــروعــات 
ــيـــة الــــهــــنــــدســــة الــــتــــي تــعــكــس  ــلـ كـ
الكلية  مخرجات  جـــودة  مستوى 
للطلبة،  تــقــدمــه  الــــذي  والـــدعـــم 
ودفــعــهــم إلــــى إنـــشـــاء مــشــروعــات 
ريــــــاديــــــة، عـــبـــر تـــوعـــيـــة الـــطـــالب 
بالمعلومات والخبرات والمهارات 
والــمــفــاهــيــم الـــتـــي تــمــّكــنــهــم من 
الـــتـــطـــور فــــي الـــجـــانـــب الــمــهــنــي، 

وثقافة  الهندسي  الــوعــي  وتنشر 
اإلبداع ودعم االبتكارات لديهم.

ــج الــفــعــالــيــة  ــامـ ــرنـ وتـــخـــلـــل بـ
مجلس  لــرئــيــس  ترحيبية  كــلــمــة 
األمــنــاء األســتــاذ الــدكــتــور وهيب 
ــة  ــعـ ــامـ ــــس الـــجـ ــيــ ــ الـــــخـــــاجـــــة، ورئــ
األستاذ الدكتور غسان عواد، كما 
قدم القائم بأعمال نائب الرئيس 

لــلــشــؤون األكــاديــمــيــة والــتــطــويــر 
الغرابية  خالد  الدكتور  األســتــاذ 
وأهــم  الهندسة،  كلية  عــن  عــرًضــا 
والمستقبلية  الحالية  برامجها 
الطلبة  لمشاريع  عرض  ثم  ومن 
ــي قـــســـم الـــهـــنـــدســـة الـــمـــدنـــيـــة  ــ فـ

والمعمارية.
ــم أمــــــــام  ــ ــهـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ وخـــــــــــــالل حـ

مدى  إلــى  الطلبة  أشــار  الحضور 
االســـتـــفـــادة الـــتـــي حــقــقــوهــا من 
خــــالل دراســـتـــهـــم فـــي الــجــامــعــة، 
ــة  ــدراســ ــوات الــ ــنــ وكـــيـــف أثــــــرت ســ
ــهـــم وفــهــمــهــم  ــداركـ فـــي تــوســيــع مـ
بالهندسة،  المتعلقة  للقضايا 
الجامعة  إلــى  بالشكر  متقدمين 
وجـــــامـــــعـــــة لـــــنـــــدن ســــــــــاوث عــلــى 

تـــقـــديـــم تـــجـــربـــة تــعــلــيــمــيــة ثــريــة 
كما  والمهارات،  بالمعارف  وغنية 
األكاديمية  الهيئة  أعضاء  شكروا 
للطلبة، من  قــدمــوه  مــا  كــل  على 
والمستمر  الــجــاد  عملهم  خــالل 

لخدمتهم.
كـــــمـــــا قــــــــــدم الـــــســـــيـــــد جـــــون 
روبــــرتــــســــون الـــمـــديـــر اإلقــلــيــمــي 
وهــي   -  PACE( )بـــــاس  لــشــركــة 
ــلـــيـــمـــيـــة  ــة اســـــتـــــشـــــاريـــــة إقـ ــ ــركــ ــ شــ
للتصميم  التخصصات  متعددة 
الـــهـــنـــدســـي، عــــرضــــًا حــــــول أبــــرز 
مــشــاريــعــهــم فـــي الــبــحــريــن وهــو 
مشروع »مراسي«، ومن ثم قدمت 
مسؤولة  خيساف  أوريليا  السيدة 
تـــطـــويـــر الـــعـــضـــويـــة فــــي مــؤســســة 
ــيـــن فـــرع  ــيـ ــمـــدنـ الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الـ
المؤسسة  عن  عرًضا  دبــي  مكتب 
وكيفية  تقدمها  التي  والخدمات 
ــاق بـــهـــا والــــفــــوائــــد الــتــي  ــحـ ــتـ االلـ
والخريجين  الطلبة  عــلــى  تــعــود 
من االلتحاق بها، وأخيرًا قدمت 
الــمــهــنــدســة ريــــم الــعــتــيــبــي عضو 
البحرينيين  المهندسين  جمعية 
عــــــرًضــــــا عــــــن الـــجـــمـــعـــيـــة وأهــــــم 
وتأسيسها  وإنــجــازاتــهــا  خدماتها 
بالنسبة  بــهــا  االلــتــحــاق  وأهــمــيــة 
البحرينيين،  الــمــهــنــدســيــن  ــى  إلـ
كما شهدت الفعالية مسابقة بين 
طلبة كلية الهندسة عبر اإلجابة 
على مجموعة من األسئلة خالل 
الــفــعــالــيــة الـــتـــي شـــهـــدت تــفــاعــال 
مــن الــحــضــور الــذيــن أثــنــوا على 
الـــفـــعـــالـــيـــة ومـــــــا تـــضـــمـــنـــتـــه مــن 

مواضيع وبرامج. 

الفترا�ش�ي الهند�ش�ي  الي�وم  فعالي�ات  تقي�م  التطبيقي�ة  العل�وم  جامع�ة 

} خالل فعاليات اليوم الهند�سي االفترا�سي الذي اأقامته جامعة العلوم التطبيقية.

الـــــعـــــدل  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
واألوقــاف  اإلسالمية  والــشــؤون 
مؤخًرا تدشين الهوية الجديدة 
لمجلة الهداية، حيث أصبحت 
في  محّكمة  إلكترونية  مجلة 
واللغة  الشرعية  العلوم  مجال 

العربية.
ــــل  ــيـ ــ ــوكـ ــ ــك الـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ صــــــــــرح بـ
اإلسالمية  لــلــشــؤون  المساعد 
القطان  طاهر  محمد  الدكتور 
ــة تــعــد  ــدايــ ــهــ وقــــــــال: مـــجـــلـــة الــ
ــن أعــــــرق الــمــجــالت  واحـــــــدة مــ
العربي،  الوطن  في  اإلسالمية 
ــدار الـــعـــدد األول  ــ وقـــد بـــدأ إصـ
من  بمباركة  1978م،  عــام  منها 
الــمــغــفــور لـــه بــــإذن اهلل تــعــالــى 
خالد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو 
وال  كـــانـــت  حـــيـــث  خـــلـــيـــفـــة،  آل 
العلمية  األبــحــاث  تتبنى  تــزال 
الرصينة ذات المنهج الوسطي 

بتلمس  تعنى  والتي  المعتدل 
الـــحـــاجـــة الــعــلــمــيــة والــفــكــريــة 
ــويـــة فـــي كـــل حــقــبــة من  والـــدعـ
المتتالية على مسيرة  الحقب 
ــذلـــك فــي  الـــمـــجـــلـــة، لــتــســهــم بـ
الــمــحــافــظــة عــلــى هــويــة األمـــة 
وقيمها  واإلســـالمـــيـــة  الــعــربــيــة 
وترسيخ االعتزاز بها، واإلسهام 
البناء الحضاري والثقافي  في 

اإلنساني.
تميزت  الــقــطــان:  وأضــــاف 
المستمر  تطورها  في  المجلة 
والـــدائـــم، ومــواكــبــة مــا يستجد 
على الساحة الفكرية، ما جعل 
منها عالمة بارزة بين مختلف 
العربي  الــوطــن  فــي  الــمــجــالت 
والعالم اإلسالمي. فقد تحول 
إصــــدار الــمــجــلــة الــشــهــري إلــى 
اإلصـــــدار الــفــصــلــي خـــالل عــام 

2000م. 
وفي عام 2005م تم تشكيل 
لــجــنــة اســتــشــاريــة عــمــلــت على 
تــــطــــويــــر الـــمـــجـــلـــة مـــــن حــيــث 
الـــمـــحـــتـــوى والـــشـــكـــل. وخــــالل 
عامي 2016 – 2017م تم إعداد 
للمجلة  جــديــدة  استراتيجية 
تتناسب مع عراقتها وتواكب ما 
يستجد على الساحة العلمية، 
تمهيدا لجعلها مجلة محّكمة.

ال�شوؤون الإ�شالمية تد�شن مجلة الهداية الإلكترونية المحّكمة

} د. محمد القطان.
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واألوطــان eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ األديـــان  اختالف  من  الرغم  على 
والملل والعقائد والطوائف فإن الجميع يتحد 
ضد آفة المخدرات، وأصبحت مكافحتها واجبا 
على  األمــر  يتوقف  وال  ووطنيا،  وأخالقيا  دينيا 
الــمــكــافــحــة فــقــط، وإنــمــا ينبغي أيــضــًا اإلرشـــاد 
إلـــى الــمــعــلــومــات الــتــي تــفــيــد فـــي وقـــف انــتــشــار 
ــاء مــراقــبــة  ــ ــيـ ــ ــه عـــلـــى األولـ ــ ــدرات، كـــمـــا أنـ ــخــ ــمــ الــ
تصرفات أبنائهم ليتمكنوا من اكتشاف المشكلة 
المخدر  فتعاطي  تفاقمها،  قبل  اهلل-  قــدر  -ال 
ينتهي غالبًا إلى إدمانه، وإدمانه يهدد ضحاياه 
فــادحــة،  بأخطار  المباشرين  وغــيــر  المباشرين 
فالمخدر يتلف تدريجيا مداركهم وينتهي بعدد 
كبير منهم إلى الجنون أو االنتحار أو السجن .

والواقع  التعاطي،  إلــى  تشير  دالئــل  وهناك 
يقر أن تعاطي المخدرات يحدث أسوأ األثر في 
المدمن فتراه عصبي المزاج ال يتحمل الضغط 
ويميل  الحياتية،  المشاكل  من  الناتج  العصبي 
إلـــى االبــتــعــاد واالنــــطــــواء وقـــد يــنــهــار عــاطــفــيــًا، 
أو  االجتماعية  بالمسؤولية  اإلحــســاس  ويفقد 
العائلية أو الزوجية، كما أكدت جميع الدراسات 
اإلرادة  بضعف  يتميز  الــمــتــعــاطــي  أن  العلمية 
والميل إلى الالمباالة ويبتعد عن الدراسة ويكره 
العلم والعمل، فضاًل عن أن ولي األمر يمكن أن 
يــالحــظ تــدهــور صــحــة ابــنــه، وقـــد يــتــأخــر بعض 
أولياء األمور في اكتشاف هذه األمور الخطيرة 

وبــالــتــالــي يــتــحــول الــشــخــص مـــن مــتــعــاٍط إلــى 
مدمن يصعب عالجه، لذا ننبه أولياء األمور إلى 
ضــرورة مالحظة وجــود آثــار تــدل على اإلدمــان، 
وهي ضمور جسم المدمن وشحوب وجهه وتغير 
والمدمن  أعصابه،  وضعف  مشيته  طريقة  فــي 
بشكل  األسبوعي  أو  اليومي  مصروفه  يستنفد 
أما في مرحلة متأخرة من اإلدمــان فإن  سريع، 
المدمن يلجأ إلى ارتكاب جرائم جنائية يعاقب 
أدنــى  دون  مــن  شــديــدة  بعقوبات  الــقــانــون  عليها 
إرادة ألن المدمن هدفه هو شراء المخدر سواء 
بأية  أو  أو االحتيال  بالسرقة  المال  حصل على 

طريقة أخرى .
بعض  على  يتعرف  أن  األمـــر  لــولــي  ويمكن 
اإلدمــان وتشير  إلــى درجــة  التي تشير  العالمات 
ــذه  ــى الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة لــلــتــعــاطــي، وهـ أيـــضـــا إلــ
الــدالئــل تــتــراوح مــن بسيطة إلـــى خــطــرة، وهــي 
احمرار العين باستمرار والتعرق في الجو البارد 
واالبتعاد  ــاق  واإلرهــ بالتعب  اإلحــســاس  وســرعــة 
عن األلعاب الرياضية رغم تعلقه بهذه األلعاب، 
المدمنين  ومرافقة  المنزل  خــارج  لياًل  والسهر 
رأى  وإن  األنشطة،  كافة  في  المتزايد  واإلهمال 
الدالئل فعليه  األمــر ظهور بعض من هذه  ولي 
يسرع  وأن  المختصين  على  المدمن  يعرض  أن 
الــعــالج،  مــن  فــالــوقــايــة خير  الــتــصــرف،  ويحسن 

لنتقي شر المخدرات.

الثقافة الأمنية 

دالئ�����ل ت��ع��اط��ي ال���م���خ���درات

قضت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام شركة 
مقاوالت دفع 19 ألف دينار آلسيوي بعد فصله من 
دون سبب قانوني ردا على تقدمه بشكوى أمام وزارة 
العمل طالب فيها بدفع أجوره المتأخرة، وحكمت 
على  مستحقاته  دفـــع  الــشــركــة  بـــإلـــزام  المحكمة 
أساس راتب 1400 دينار ورفضت العقد المقدم من 
الشركة الذي ادعت فيه أن المدعي راتبه الشهري 

400 دينار لعدم تقديم ما يثبت ادعاءها.
وقال المحامي عصام الطيب إن موكله التحق 
بالعمل لدى الشركة في مارس 2020 بوظيفة مدير 
مشاريع براتب 1400 دينار وبعد 9 أشهر من العمل 
الــعــمــل بسبب  وزارة  ــام  أمــ عــمــالــيــة  بــشــكــوى  تــقــدم 
ــداد أجــــوره وتــفــاجــأ بعدها  امــتــنــاع الــشــركــة عــن سـ
بإنهاء خدماته من دون سبب مشروع وإلغاء تأشيرة 

إقامته دون سداد مستحقاته.
الــعــمــل إال أن الــشــركــة  الــمــدعــي عــقــد  ــدم  وقــ
أنكرت العقد وادعت أن عقد العمل بينهما المتفق 
إنهاء عقد  وأن سبب  دينار فقط  براتب 400  عليه 
أخرى  بوظيفة  المدعي  التحاق  إلــى  يعود  العمل 
لم  بينما  العمل  قانون  مع  يتعارض  بما  منافسة 

تقدم ما يثبت صحة ادعائها.
وقالت المحكمة إن المدعي طعن على العقد 

على  عرضه  وطلب  بالتزوير  الشركة  من  المقدم 
خــبــيــر تــزيــيــف فـــي حــيــن لـــم تــطــعــن الــشــركــة على 
عقد العمل المقدم منه األمر الذي تستبعد معه 
وتأخذ  الشركة  المقدم من  العمل  المحكمة عقد 
إلى  وأشـــارت  المدعي,  مــن  المقدم  العمل  بعرض 
أجــره  للعامل  يـــؤدى  العمل  عــالقــة  انتهت  إذا  أنــه 
العمل  ترك  كان  إذا  إال  المستحقة  المبالغ  وكافة 
عقد  أن  أثبت  المدعى  كــان  ولما  نفسه  تلقاء  من 
العمل براتب 1400 فيكون مستحقا ألجور الشهور 
مبلغا  باستحقاقه  المحكمة  لتقضي  المتأخرة 

قدره 10220 دينارا.
وعن حق التعويض عن الفصل غير المشروع 
فإن للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب 
العمل عقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب 
العقد  إنهاء  إثبات مشروعية  ويكون عبء  مشروع 
على عاتق صاحب العمل، وإذا أنهى صاحب العمل 
عــقــد الــعــمــل غــيــر الــمــحــدد الــمــدة خـــالل األشــهــر 
العمل فال يستحق  تاريخ بدء  الثالثة األولــى من 
بمثابة  اإلنـــهـــاء  ــان  كـ إذا  إال  تــعــويــض  أي  الــعــامــل 
يــعــادل  تــعــويــًضــا  الــعــامــل  فيستحق  تعسفي  فــصــل 
أجر شهر، وإذا قضى العامل ثالثة أشهر من تاريخ 
بدء العمل، فله تعويضا بما يعادل أجر يومين عن 

كل شهر من الخدمة وبما ال يقل عن أجر شهر وال 
يزيد على أجر اثني عشر شهًرا، وهى ما تقضي له 
المحكمة بتعويض 1400 دينار طبق مدة خدمته 

المقدرة بـ 9 أشهر.
بـــدل اإلجـــــازة السنوية  الــمــدعــي  وعـــن طــلــب 
الذي أمضى في خدمة صاحب  العامل  فيستحق 

إجـــازة سنوية  العمل مــدة سنة واحـــدة على األقــل 
بمعدل  األجـــر  مدفوعة  يــوًمــا  ثالثين  عــن  تقل  ال 
وإذا قلت مدة خدمة  يومين ونصف عن كل شهر، 
العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي 
عن  الــنــزول  للعامل  يــجــوز  وال  العمل  فــي  قضاها 
مقاباًل  عنها  يتقاضى  أن  ولــه  اإلجــــازة،  فــي  حقه 
يدل  مــا  تقدم  لــم  عليها  المدعى  أن  وبما  نقدًيا، 
أو  السنوية  إجــازتــه  رصيد  المدعي  استنفاد  على 
تقضي  الــذي  األمــر  النقدي،  البدل  على  حصوله 
باإلضافة  دينارا،   939 باستحقاقه  المحكمة  معه 
إلـــى 525 بـــدل مــكــافــأة نــهــايــة الــخــدمــة عـــن فــتــرة 
ســداد  عليه  المدعى  المحكمة  ألــزمــت  كما  عمله 
5284 دينارا قيمة مصروفات دفعها المدعي نيابة 
العمل  فترة  أثناء  الخاص  جيبه  من  الشركة  عن 
وشهادة  يقابلها  ما  أو  العودة  تذكرة  في  وأحقيته 

خدمة.
ــهــــذه األســــبــــاب قـــضـــت الــمــحــكــمــة بـــإلـــزام  ولــ
والــفــائــدة  ديـــنـــارا  بـــســـداد 18369  الــمــدعــى عــلــيــهــا 
تــأخــر صرفه  الــــذي  األجــــر  مــن  ســنــويــا   %6 بنسبة 
وتــــزداد هــذه النسبة  خــالل األشــهــر الستة األولـــى 

بواقع 1% عن كل شهر تأخير.

»العمالية« تق�صي باأحقية اآ�صيوي في الح�صول على 19 األف دينار 

بف�صل�ه نهائ�ي  ق�رار  ف�ص�در  راتب�ه  �ص�رف  لتاأخ�ر  »العم�ل«  اإل�ى  �ص�كوى  ق�دم 

} المحامي ع�صام الطيب.

ــواه  ــام دعــ ــ ــان بــحــريــنــي قـــد أقـ ــ وكـ
وذكر  تأمين،  شركة  على  وزوجــتــه  هو 
عدم  بسبب  لــحــادث  تعرض  أنــه  فيها 
واالنتباه  العناية  سيارة  قائدة  اتخاذ 
ــن عــلــيــهــا أثــــنــــاء الــــقــــيــــادة،  ــيــ ــالزمــ الــ

ولــقــيــادتــهــا الــمــركــبــة بـــصـــورة تــعــرض 
حـــيـــاة الـــمـــشـــاة الـــذيـــن يـــســـيـــرون في 
أثناء  فصدمته  للخطر  الطريق  نهر 
ــان يــهــم بــعــبــور الـــشـــارع ولحقت  مــا كـ
بــه إصــابــات عديدة, وتــم إدانــتــهــا عن 

الحكم  نهائي، فطلب  بحكم  الحادث 
له  تسدد  بــأن  عليها  المدعى  بــإلــزام 
دينار  ألــف   60 قـــدره  مبلغا  ولــزوجــتــه 
المادية  ــرار  األضــ عــن  لهما  تعويضا 
ــرار  واألضــ والمستقبلية  والــمــعــنــويــة 
بواقع  القانونية  وبالفائدة  المرتدة 
تـــاريـــخ االســتــحــقــاق وحــتــى  14% مـــن 
ــداد الـــتـــام وتــضــمــيــنــهــا الـــرســـوم  ــســ الــ
والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
أن  إلـــى  المحكمة  ــارت  أشــ حــيــث 
ما ورد بالتقرير الطبي للمدعي أفاد 
ــدة في  ــديـ ــة شـ ــابـ بـــأنـــه عـــانـــى مـــن إصـ
الــرأس مع كدمات ونزيف بسيط في 
الجافية  خـــارج  دمـــوي  وتجمع  الــمــخ 
وكــســر بــعــظــم الــفــخــذ األيـــمـــن وكــســر 

بعظم العضد األيسر نتج عنه ألم في 
في  شديد  وتحديد  اإلصــابــة  موضع 
وإصابات  اليمنى  الركبة  وثني  بسط 
العامة  الطبية  اللجنة  قــدرت  أخــرى 
المتخلف  المستديم  الــعــجــز  نسبة 
عن الحادث بـ 55% من العجز الكلي، 
وقالت إن هذه اإلصابات التي تعرض 
لها المدعي أثرت بالطبع على سالمة 
الجسد  إن ســالمــة  بــحــســبــان  جــســده 
مـــن الــحــقــوق الـــتـــي كــفــلــهــا الــقــانــون 
ويتحقق به الضرر المادي للمدعيين 
مما يستحق معه كل منهما تعويضا 
المادية  األضـــرار  لكافة  مــاديــا جــابــرا 
والــذي  األول  بالمدعي  لحقت  التي 
تقدره المحكمة بمبلغ 13 ألف دينار 

للمدعي األول.
ــافــــت الــمــحــكــمــة قــائــلــة إن  وأضــ
الــثــانــيــة  والــمــدعــيــة  األول  الــمــدعــي 
بالحزن  أصيبا  قــد  زوجــتــه  بوصفها 
واألسى واللوعة جراء إصابة المدعي 
األول في الحادث مما يستحقا معه 
تعويضا أدبيا تقدره المحكمة بمبلغ 
2000 دينار للمدعيين يقسم بينهما 
بالتساوي، فحكمت المحكمة بإلزام 
المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيين 
ــوزع  يــ ــار  ــنــ ألـــــف ديــ مــبــلــغــا قــــــدره 15 
ــدة تــأخــيــريــة بـــواقـــع 2% ســنــويــا  ــائـ وفـ
ــع الـــدعـــوى وألــزمــتــهــا  مـــن تـــاريـــخ رفــ
أتعاب  ومقابل  والمصاريف  بالرسوم 

المحاماة.

اإلزام �صركة تاأمين دفع 15 األف دينار لبحريني تعر�ض لحادث مروري

بأن  تأمين  شركة  األولـــى  المدنية  الكبرى  المحكمة  ألــزمــت 
تدفع لبحريني 15 ألف دينار، تعويضا له ولزوجته عن إصابته في 
حادث مروري تسببت فيه قائدة سيارة مؤمن عليها لدى الشركة 
كما   ،%55 بنسبة  عاهة  في  تسببت  تعرضه إلصابات  بعد  وخاصة 
دينار   1300 بقيمة  الدعوى  بمصروفات  الشركة  المحكمة  ألزمت 

وأتعاب المحاماة.

التفتيشية  الحمالت  تكثيف  إطــار  في 
االحترازية  اإلجــــراءات  تطبيق  مــن  للتأكد 
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19(، 
واصلت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة 
زياراتها التفتيشية لمتابعة التزام المنشآت 
األخيرة  والــقــرارات  الصحية  باالشتراطات 
قسم  مفتشو  قــام  وقــد  عليها،  المنصوص 
مراقبة األغذية يوم الجمعة بزيارة تفتيشية 
أطعمة  تــقــدم  ومقهى  مطعًما   288 شملت 
منها،   51 مخالفة  خاللها  تــم  ومــشــروبــات، 
وقــد تــم اتــخــاذ اإلجــــراءات الــالزمــة إلحالة 

هذه المطاعم إلى الجهات القانونية.
إلــى مخالفة  نــظــًرا  أنــه  ــوزارة  الــ وبينت 
تــلــك الــمــطــاعــم لـــإجـــراءات واالشــتــراطــات 
ــة الــــمــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي  ــيـ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ الـ
بشأن   2020 لسنة   51 رقــم  الــــوزاري  الــقــرار 
تطبيقها  الــواجــب  الصحية  االشــتــراطــات 

ــواء ومــنــع  ــتـ فـــي الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي الحـ
ورصد  )كوفيد-19(،  كورونا  فيروس  انتشار 
الشأن،  بهذا  الصادرة  للتعليمات  مخالفات 
ــن حـــيـــال الــمــطــاعــم  ــيـ ــوانـ ــقـ ــم تــطــبــيــق الـ تــ
مأموري  أن  إلــى  الـــوزارة  ولفتت  المخالفة، 
الضبط القضائي قاموا بضبط المخالفات 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
زيــارات  إنــه خــالل  الصحة  وزارة  وقالت 
ــم تـــكـــثـــيـــف الـــتـــوعـــيـــة  ــ ــاء يــــــوم أمــــــس تـ ــســ مــ
بـــــــــاإلجـــــــــراءات االحــــــتــــــرازيــــــة والـــــــقـــــــرارات 
الوطني  الفريق  عــن  الــصــادرة  والتعليمات 
والجهات  كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
هـــذه  تــطــبــيــق  ــن  مــ والـــتـــأكـــد  ــة،  ــلـ الـــصـ ذات 
الـــمـــطـــاعـــم لـــكـــل اإلجــــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 

والتدابير الوقائية.
تنبيه  تــم  التفتيشية  الــزيــارات  وخــالل 
بعض المحالت ممن لوحظ لديهم قصور 

آلــيــة تطبيق بــعــض اإلجــــــراءات والــتــي  فــي 
في  تصحيحها  فتم  للتصحيح،  قابلة  هي 

الحال من قبل أصحاب تلك المحال.
ودعــــت الــصــحــة الــعــامــة الــجــمــيــع إلــى 
مواصلة االلتزام والتحلي بروح المسؤولية 
أي مخالفات  الفوري عن  واإلبالغ  العالية، 
هذه  أن  يتم رصدها، موضحة  تــجــاوزات  أو 
الــخــطــوات الــمــهــمــة تــأتــي لــتــأمــيــن الصحة 
الــــعــــامــــة ولـــلـــتـــحـــقـــق مــــن الـــــتـــــزام األفـــــــراد 
ــاهـــي وبــقــيــة  ــقـ ــمـ ــاب الـــمـــطـــاعـــم والـ ــ ــــحـ وأصـ
الــعــامــة  بــالــصــحــة  الــعــالقــة  الــمــحــالت ذات 
ــة واالشــــتــــراطــــات  ــرازيــ ــتــ ــراءات االحــ ــ ــاإلجــ ــ بــ
الصحية الواجب تطبيقها، وهو األمر الذي 
يعد مرتكًزا مهما للحد من انتشار فيروس 
الميدانية  الــزيــارات  تتواصل  حيث  كــورونــا، 
ويتم بذل أقصى الجهود واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لضمان صحة وسالمة الجميع.

قــضــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
الجنائية بحبس شاب 3 سنوات 
ــه بـــتـــرويـــج الــــمــــواد  ــ ــتـ ــ بـــعـــد إدانـ
باإلضافة  وتقديمها  الــمــخــدرة 
إلى تغريمه 3 آالف دينار، حيث 
تـــعـــود تــفــاصــيــل الـــواقـــعـــة إلـــى 
المخدرات  مكافحة  إدارة  تلقي 
المتهم  بحيازة  تفيد  معلومات 
المواد المخدرة بقصد الترويج، 
وتــــــم تـــكـــلـــيـــف أحــــــد الـــمـــصـــادر 
مــادة  مــن  لــشــراء بعض  السرية 
لبث  ومـــا  الــمــخــدرة،  الحشيش 
أن اتصل بالمتهم األول هاتفيًا 
تــحــت مــســمــع الــشــرطــي واتــفــق 
مــعــه عــلــى شــــراء مــا قيمته 30 
ديـــنـــارا، وعــلــى أثـــر ذلـــك انتقل 

ــي إلـــى  ــرطــ ــة شــ ــقــ ــمــــصــــدر رفــ الــ
ــو الــمــكــان  ــلــــوزي وهــ مــنــطــقــة الــ
المصدر  والتقى  عليه،  المتفق 
بتسليم  المتهم  وقـــام  المتهم، 
المصدر المؤثر العقلي، إال انه 
فــي تــلــك األثــنــاء شــعــر المتهم 
فحاول  الشرطة  أفــراد  بتواجد 
الهرب إال أنه تم القبض عليه. 
اعـــــــــتـــــــــرف الـــــمـــــتـــــهـــــم فـــي 
ــعـــامـــة  تـــحـــقـــيـــقـــات الــــنــــيــــابــــة الـ
بــحــيــازتــه لـــلـــمـــادة الــمــضــبــوطــة 
إلى  باإلضافة  تعاطيها  بقصد 
تقديمها وبيعهما من حين إلى 
اتفق مع  الواقعة  يوم  وأنه  آخر 
المؤثر  يبيعه  أن  على  المصدر 
ديــنــارا،   30 قيمته  بما  العقلي 

وفـــــي الـــمـــوعـــد الـــمـــحـــدد ســلــم 
التي  المخدرة  المادة  المصدر 
تــحــصــل عــلــيــهــا مـــن آســـيـــوي ال 
يــعــرفــه ويــتــحــصــل عــلــى الــمــادة 
الــمــخــدرة عـــن طــريــق إرســالــهــا 
إليه في أماكن معينة فيستلمها 

ويضع مقابلها.
إلى  العامة  النيابة  أسندت 
 ،2021 غــضــون  فــي  أنـــه  المتهم 
مــادة مخدرة  بمقابل  قدم  أوال: 
»الــمــيــتــافــيــتــامــيــن« لــلــتــعــاطــي 
فــــي غـــيـــر األحــــــــوال الــمــرخــص 
بــهــا قــانــونــًا، ثــانــيــا: حـــاز وأحـــرز 
المخدرة  الميتافيتامين  مــادة 
بقصد التعاطي وذلك في غير 

األحوال المصرح بها قانونًا.

ترويج الح�صي�ض يقود �صابا اإلى ال�صجن 3 �صنوات

كتب عبداألمير السالطنة:
أصــيــب شـــاب بــحــريــنــي في 
حادث مروري وقع بين سيارتين 
عــلــى شــــارع الــشــيــخ ســلــمــان في 
ــن صــبــاح  الــــســــاعــــات األولـــــــى مــ

أمس )السبت(.
األولــيــة  التفاصيل  وتشير 
بحرينيا  شابا  أن  إلــى  للحادث 
كـــان يــقــود ســيــارتــه فــي الساعة 
ــا، وفــــجــــأة  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ الــــــــواحــــــــدة صـ
يقودها  أخــرى  بسيارة  اصطدم 
ــي الـــمـــســـار  ــ بـــحـــريـــنـــي تـــســـيـــر فـ
إصابة  الحادث  عن  نتج  نفسه. 
ــات  ــابــ ــإصــ ــيــــن بــ ــقــ ــائــ أحــــــــد الــــســ
مــتــفــرقــة تـــم نــقــلــه عــلــى أثــرهــا 
تضررت  فيما  المستشفى,  إلــى 

الـــســـيـــارتـــان بــتــلــفــيــات كــبــيــرة، 
ــاء الــــحــــادث بــســبــب تــغــيــيــر  ــ وجــ
ــد الــســائــقــيــن مــســاره بشكل  أحـ

مفاجئ.
ــر فـــــــــور وقـــــــوع  ــ ــضـ ــ وقـــــــــد حـ
ــادث شـــرطـــة الـــنـــجـــدة وتــم  الــــحــ

ــارات الـــقـــادمـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ تـــســـهـــيـــل الـ
فـــي الــمــســار إلــــى حــيــن وصـــول 
إزاحــة  تم  حيث  المرور,  شرطة 
وبعدها  الشارع،  المركبتين من 
ــة  ــيـ ــمـ ــرسـ ــات الـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ فـــتـــحـــت الـ

التحقيق لمعرفة أسبابه. 

بحريني واإ�صابة  �صيارتين  بين  ت�صادم  حادث 

} ال�صيارة عقب الحادث.

حم�ات تفتي�ص�ية �ص�ملت 288 مطعم�ا ومقه�ى.. ومخالف�ة 51 منها

} جانب من الحمالت التفتيشية.

أشـــــــــــارت مـــــديـــــريـــــات الـــشـــرطـــة 
األمــنــيــة  واإلدارات  بــالــمــحــافــظــات 
الـــســـالمـــة  عـــلـــى  الــــحــــفــــاظ  أن  إلــــــى 
الــعــامــة هــو مــســؤولــيــة الــجــمــيــع، وأن 
وعــــي الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن هو 
ــــداف  ركـــيـــزة أســاســيــة لــتــحــقــيــق األهـ
المرجوة، فالتزام الجميع بالقرارات 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــــصـــــادرة يــســهــم فــي 
تـــحـــقـــيـــق الــــــهــــــدف الــــمــــنــــشــــود فــي 
التصدي لجائحة كورونا، مشيرًة إلى 
بتعليمات  بالتقيد  االستمرار  أهمية 
الــوطــنــي الطبي  الــفــريــق  وتــوصــيــات 
وإنــجــاح  كــورونــا،  لــفــيــروس  للتصدي 
مواجهة  في  البحرين  مملكة  جهود 
الجائحة بما يسهم في حفظ صحة 
وسالمة الجميع وتجاوز هذا الظرف 

االستثنائي.
وتــــــؤكــــــد مـــــديـــــريـــــات الــــشــــرطــــة 
واإلدارات األمنية أن جهودها مستمرة 
ــعـــزيـــز االلـــــتـــــزام بـــــاإلجـــــراءات  فــــي تـ
االحترازية للحد من انتشار فيروس 
المتواصل  العمل  مــن خــالل  كــورونــا 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز تـــطـــبـــيـــق اإلجـــــــــــراءات 
االحــتــرازيــة، وفــي هــذا اإلطـــار قامت 
مـــديـــريـــات الـــشـــرطـــة بــالــمــحــافــظــات 
واإلدارات األمنية ومنذ بدء الجائحة 
وحتى تاريخ 23 يونيو الجاري باتخاذ 
 91043 حــيــال  القانونية  ــراءات  ــ اإلجـ
مــخــالــفــة عــــدم لــبــس كــمــامــة الــوجــه 
فــي األمــاكــن الــعــامــة، واتــخــاذ 10860 

إجراًء للحفاظ على معايير التباعد 
حملة  بــــ12426  والقيام  االجتماعي، 
تــوعــويــة. كــمــا تلقى مــركــز اإلســعــاف 
 17107 الجائحة  بــدء  منذ  الــوطــنــي 
بـــالغ خـــاص بــجــائــحــة كـــورونـــا، حيث 
بــاشــرهــا واتــخــذ اإلجـــــراءات الــالزمــة 
ومؤهل  متخصص  فريق  طريق  عن 
ــذه الــــحــــاالت، فيما  لــلــتــعــامــل مـــع هــ
بــــــ38677  الــنــقــل  إدارة  آلـــيـــات  قــامــت 
حركة تم خاللها نقل 103731 حالة 
ــائـــحـــة. فــــي الــســيــاق  ــدء الـــجـ ــ مـــنـــذ بـ

لــلــدفــاع  الــعــامــة  اإلدارة  تــتــابــع  ذاتــــه، 
انتشار  من  الحد  في  دورهــا  المدني 
ــامـــت مـــنـــذ بـــدء  ــيــــروس، حـــيـــث قـ الــــفــ
عمليات   337911 بتنفيذ  الجائحة 
للمباني  مختلفة  وتــعــقــيــم  تــطــهــيــر 
ــوارع  ــ ــشـ ــ ــآت الـــحـــكـــومـــيـــة والـ ــنـــشـ ــمـ والـ
ــا، مـــع مــواصــلــة  ــرهـ ــيـ والـــطـــرقـــات وغـ
عقد الدورات التدريبية حول الطرق 
الصحيحة لتنفيذ عمليات التطهير 
والــتــعــقــيــم االحــــتــــرازي فـــي الــمــبــانــي 
والمنشآت الحكومية وأماكن العمل، 

ــدورات  وبــلــغ عـــدد الــمــشــاركــيــن فــي الــ
 1194 الــمــدنــي  الــدفــاع  نظمها  الــتــي 
الخاصة  والــشــركــات  المؤسسات  مــن 
فيما  الحكومية،  الجهات  ومختلف 
ــدد الــمــتــطــوعــيــن مـــنـــذ شــهــر  ــ بـــلـــغ عـ
مارس العام الماضي 6134 متطوعًا، 
إلــى اإلشــــراف على 2394  بــاإلضــافــة 
فيها  شـــارك  وتعقيم  تطهير  عملية 
الــمــتــطــوعــون، كــمــا تــم تــدريــب 1230 
والمتطوعين  ــوادر  ــكـ الـ مــن  شــخــصــًا 
الـــمـــســـاجـــد، وتــنــفــيــذ 107  لــتــعــقــيــم 
عمليات تطهير وتعقيم بالتعاون مع 

شركات التنظيف.
الشرطة  مــديــريــات  تــواصــل  كما 

الــعــمــلــيــات  وإدارة  ــالـــمـــحـــافـــظـــات  بـ
واإلدارات  ــام  ــ ــعـ ــ الـ األمــــــــن  ــة  ــاســ ــرئــ بــ
ــة، إجـــــراءاتـــــهـــــا  ــيــ ــنــ ــعــ ــمــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ
الــدوريــات  نشر  خــالل  من  الميدانية 
ــة( فــي  ــلــ ــراجــ ــبــــة والــ ــيـــة )الــــراكــ ــنـ األمـ
للتأكد  التجارية  والمواقع  األســـواق 
اللجنة  قـــرارات  تنفيذ  اســتــمــرار  مــن 
المحال  كل  إغــالق  بشأن  التنسيقية 
الــصــنــاعــيــة والـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــقــدم 
للجمهور،  مباشرة  خدمات  أو  سلعا 
ــرارات بشكل  ــقــ حــيــث تــهــدف هــــذه الــ
أساسي إلى تأمين الصحة والسالمة 
جائحة  تداعيات  من  والحد  العامة 

كورونا. 

كمامة ل��ب�����ض  ع���دم  م��خ��ال��ف��ة  األ����ف   91 م���ن  اأك���ث���ر  ت��ح��ري��ر 

} جانب من مخالفات عدم لبس الكمامة.

لــقــي آســيــوي مــصــرعــه فــي الــســاعــة الــرابــعــة من 
عصر أمس )السبت( أثناء عبوره الشارع في ضاحية 

السيف عندما صدمته سيارة.
وفور وقوع الحادث حضر عدد من سيارات شرطة 
الى  المركبات  سير  بتسهيل  أفــرادهــا  وقــام  النجدة, 
ونقلها  الجثة  رفــع  وتــم  المرور,  وصــول شرطة  حين 

ــى مــشــرحــة مــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي وفــتــحــت  إلــ
الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث. 
الــداخــلــيــة على موقع  وزارة  ذكـــرت  أخـــرى  ومــن جهة 
التواصل االجتماعي - تويتر: وفاة آسيوي )54 عاما( 
السيف،  بمنطقة ضــاحــيــة  بــه  ســيــارة  اصـــطـــدام  اثـــر 

والجهات المختصة قامت باتخاذ الالزم.

اأثناء عبوره ال�صارع في �صاحية ال�صيف اآ�صيوي  وفاة 
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Vacancies Available
CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER

suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  msyed@abahsain.com

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  pr@ag-bh.com

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  pr@ag-bh.com

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY)
suitably qualified applicants can contact
 17786500  or  careers@kcbahrain.com

SECURITY SOLUTIONS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  sbarboza@securitysolutions.me

SECURITY SOLUTIONS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  sbarboza@securitysolutions.me

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact
 17491106  or  unni@gems-bahrain.com

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact
 17491106  or  unni@gems-bahrain.com

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact
 17491106  or  unni@gems-bahrain.com

SIGNATURE HOTEL 
(FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  CHEF

suitably qualified applicants can contact
 17115000  or  ehab.zainuddin@keypoint.me

BAIT ALKHAIR COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
suitably qualified applicants can contact

 39045992  or  manarhamad@hotmail.com

KARTEC SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER
suitably qualified applicants can contact
 17823236  or  khalidar@kar-group.com

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT)
suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  mohammed.alderazi@huawei.com

RMD KWIKFORM ALMOAYED BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER
suitably qualified applicants can contact
 17382724  or  af202af@hotmail.com

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com

8 STAR JUICES AND SHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
 39955454  or  fatoomhf91@gmail.com

UNIQUE CASTLE SERVICE CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
suitably qualified applicants can contact

 37799574  or  a7mdy19@gmail.com

SKYWALL TECH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 33533543  or  skywallbahrain@gmail.com

SE SAYED EGYPTION RESTAURANT W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact

 17712833  or  marum.radwan@yahoo.com

ANHAR  COMMODITY COMPANY -
BAHRAINI PARTNERSHIP 

has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATOR

suitably qualified applicants can contact
 39585421  or  ahmed.awad2000a@gmail.com

ANHAR  COMMODITY COMPANY -

BAHRAINI PARTNERSHIP 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 39585421  or  ahmed.awad2000a@gmail.com

SECURITY SOLUTIONS CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  sbarboza@securitysolutions.me

BRILLIANT TUTION ACADEMY CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33740139  or  janqadirkhan@gmail.com

GRAND SWISS -BEL HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER

suitably qualified applicants can contact

 33337783  or  almutawa848@gmail.com

ALYAMI CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 33486172  or  ahmed@ayalyami.com

BLANC SPECIALTY COFFEE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER

suitably qualified applicants can contact

 36996636  or  empire.rentacar@gmail.com

ALNOAIMI AUTO CARE- 

BAHRAINI PARTNERSHIP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 32111142  or  alnoaimibaderh85@gmail.com

MOHAMMED IBRAHIM FOR PUBLICITY AND 

ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33385295  or  simon.ahmed8884@gmail.com

EUMDAT ALMISRIIYN CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33681618  or  bbh27424@gmail.com

M S EXHIBITIONS CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT

suitably qualified applicants can contact

 35320069  or  alaaalaaalla72@gmail.com

THE INFANT SCHOOL /MANAMA 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR

suitably qualified applicants can contact

 17252346  or  admin@talentschools.com

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER

suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  hr@ramsis.com.bh

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER

suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  hr@ramsis.com.bh

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT)

suitably qualified applicants can contact

 17358100  or  ashraf.nour@yokogawa.com

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST 

has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR

suitably qualified applicants can contact

 17535455  or  sara.ebrahim@bh.ey.com

TAIBA  REAL ESTATE CO . W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT

suitably qualified applicants can contact

 38886411  or  ams_ams_1@hotmail.com

ARKAN ITIHAD DEVELOPMENT CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER

suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  hrofficer@aimsbahrain.com

LEAVES WEDDING  WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE

suitably qualified applicants can contact

 77979777  or  director@leavesbahrain.com

HOUSE OF GLAM SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER

suitably qualified applicants can contact

 17162020  or  hyaga2006@gmail.com

ــم اســــتــــعــــراض دور  ــ تـ وخــــــــال االجــــتــــمــــاع 
الــبــرلــمــانــات والــتــشــريــعــات فـــي حــمــايــة حــقــوق 
ضــحــايــا الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة بــشــكــل مــســتــدام 
وشـــامـــل، وبــنــهــج إنـــســـانـــي، مـــن خــــال الــجــهــود 
ــيـــة، بـــمـــا يـــيـــســـر دمـــج  ــتـــمـــعـ الـــرســـمـــيـــة والـــمـــجـ
المنظومة  مكونات  ضمن  الضحايا  احتياجات 

الوطنية الشاملة لمكافحة اإلرهاب.
البرلمانية في االجتماع  وقد مثل الشعبة 
البوعينين  السيسي  محمد  النائب  األعــضــاء: 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطني، والنائب عبداهلل الذوادي، والعضو علي 
العرادي عضو مجلس الشورى، والنائب فاطمة 

عباس.
كما استعرض االجتماع استراتيجية األمم 
المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب، ومساعدة 
ضحايا العمليات اإلرهابية، لتقديم المساعدة 
ــم، وكـــذلـــك  ــ ــرهـ ــ ــتـــي تــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــم وأسـ الـ

النهوض بالتضامن الدولي دعًما لهم.
في  الــبــرلــمــانــات  دور  على  التأكيد  تــم  كما 
بــنــاء قــــدرة الــضــحــايــا وأســـرهـــم عــلــى الــصــمــود 
استراتيجية  مــن  يتجزأ  ال  جــزءا  ذلــك  باعتبار 
الــجــانــب في  ُيـــدرج هــذا  وأن  اإلرهــــاب،  مكافحة 

اإلرهــــاب،  لمكافحة  الــوطــنــيــة  االســتــراتــيــجــيــات 
بجانب التأكيد على دور البرلمانات في حماية 
لــإرهــاب،  كضحايا  المحتمل  األطــفــال  وضـــع 
الــدولــي، وخــصــوًصــا االلــتــزامــات  وفــًقــا للقانون 
الــمــنــصــوص عــلــيــهــا بــمــوجــب اتــفــاقــيــة حــقــوق 

الطفل.
وعـــلـــى الــصــعــيــد ذاتــــــه تـــمـــت اإلشــــــــارة فــي 
بين  المعلومات  تــبــادل  فاعلية  إلــى  االجــتــمــاع 
وسياساتها  برامجها  عن  متزايد  بشكل  الــدول 
العامل  الــفــريــق  مــع  للضحايا  دعــمــا  الــوطــنــيــة 
الــمــعــنــي بــــمــــؤازرة ضــحــايــا اإلرهــــــاب والــتــوعــيــة 
بــقــضــايــاهــم الـــتـــابـــع لـــفـــرقـــة الـــعـــمـــل الــمــعــنــيــة 
بالتنفيذ في مجال مكافحة اإلرهاب واالستفادة 

من بوابة دعم ضحايا اإلرهاب.
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
ــاب  اإلرهــ مــكــافــحــة  فـــي  تــبــنــت منهجية شــامــلــة 
ــة أن  ــ ــاصـ ــ ــابـــر الــــتــــطــــرف، وخـ ــنـ والــــتــــصــــدي لـــمـ
التاريخ  مــدار  على  عــرف  البحريني  المجتمع 
ــر. كــمــا كــانــت  ــ بــتــســامــحــه وانــفــتــاحــه عــلــى اآلخـ
في  الــدول  من  لغيرها  سابقة  البحرين  مملكة 
وذلــك  اإلرهــابــيــة،  بالجرائم  ســن تشريع خــاص 
بــشــأن حــمــايــة  لــســنــة 2006   58 رقــــم  بــالــقــانــون 

بتعدياته  اإلرهــابــيــة،  األعــمــال  مــن  المجتمع 
المختلفة، والذي وضع عقوبات رادعة وغرامات 
مـــشـــددة بــحــق كـــل مـــن ارتـــكـــب جــريــمــة تصنف 
اعتداًء  وتمثل  عليه،  تحريًضا  أو  إرهابًيا  عمًا 
على األفراد والمنشآت والمنقوالت، مع التأكيد 

على عدم انقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط 
في  عليها  المنصوص  الجرائم  بشأن  العقوبة 
هذا القانون، مع استحداث نيابة تسمى »نيابة 
الجرائم  بتحقيق  تختص  اإلرهابية«،  الجرائم 

المنصوص عليها في القانون. 

60% ن�سبة الإنجاز في م�سروع ربط هورة �سند

الإ�صكاني ب�صبكة ت�صريف مياه الأمطار في العكر

ــــال  ــهـ ــ ــيــــة الـ ــعــ تـــــــواصـــــــل جــــمــ
األحمر البحريني تنفيذ مبادرتها 
النفسي  الدعم  بتقديم  الخاصة 
ظل  فــي  والمقيمين  للمواطنين 
ضرورة استمرارية االلتزام بالبقاء 
فــي الــمــنــزل ومـــا قــد يــتــرتــب على 
ــار نــفــســيــة ســلــبــيــة،  ــ ــ ذلـــــك مــــن آثـ
خـــاصـــة لــــدى األشــــخــــاص األكــثــر 
أو  بالفيروس  اإلصــابــة  مــن  خوفا 
أولئك الذين فقدوا عزيزا نتيجة 

اإلصابة به.
وتــنــفــذ هــــذه الـــمـــبـــادرة الــتــي 
النفسية  »صحتكم  شــعــار  تحمل 
تهمنا« لجنة التوعية الصحية في 
ميسر  األستاذة  برئاسة  الجمعية 
الــعــديــد من  عـــوض اهلل، وشــمــلــت 
مع  التنسيق  يتم  كما  الفعاليات، 
النفسية  بــالــصــحــة  الــمــخــتــصــيــن 
عــلــى  لــــلــــرد  الــــصــــحــــة  وزارة  فـــــي 
تساؤالت واستفسارات المواطنين 
والمقيمين، آخذين بعين االعتبار 
المحافظة على خصوصية وسرية 
المعلومات عند طلب المساعدة.

وفـــــــي هـــــــذا اإلطـــــــــــار نــظــمــت 
الــــــمــــــبــــــادرة لـــــقـــــاء عــــبــــر تــقــنــيــة 
االتــــصــــال الـــمـــرئـــي مــــع الـــمـــدربـــة 
إيــمــان الــخــاجــه تــحــدثــت فــيــه عن 
ــار والــمــشــاعــر ودورهــــــا في  ــكــ »األفــ
الــصــحــة الــنــفــســيــة«، مــشــيــرة إلــى 
عاقة األفكار بالمشاعر والصحة 
الحلول  بعض  وقــدمــت  النفسية، 
السلبية  وطــرد  اإليجابية  لتعزيز 
والــــتــــوتــــر وكـــيـــفـــيـــة الـــعـــمـــل عــلــى 
الطمأنينة  وتعزيز  النفس  تهدئة 

الداخلية.
ــادرة  ــبــ ــمــ كـــمـــا اســـتـــضـــافـــت الــ
من  عباس  علي  األستاذة صديقة 
جــامــعــة الــبــحــريــن فـــي مــحــاضــرة 
»صحتكم  عــنــوان  تــحــت  تفاعلية 
وشــارك  الــكــورونــا«،  زمــن  النفسية 
الـــحـــضـــور فــــي تـــمـــريـــن الــتــنــفــس 

واالسترخاء.
والــتــقــت الـــمـــبـــادرة الــدكــتــورة 
تـــغـــريـــد اجــــــور رئـــيـــس الـــخـــدمـــات 
الصحية للفم واألسنان بالمراكز 
الصحية والمسؤولة عن التنسيق 
والــتــنــظــيــم لــلــفــحــص الــعــشــوائــي 
بفيروس  اإلصـــابـــات  عــن  للكشف 
جوانب  استعرضت  حيث  كــورونــا، 
مــــــن عــــمــــل الــــــــكــــــــوادر الـــصـــحـــيـــة 
األمامية  الــصــفــوف  فــي  والطبية 
والثبات  بالصبر  تحليهم  وكيفية 
والـــشـــجـــاعـــة وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
ــة الــصــحــيــة لــلــمــصــابــيــن  ــايـ ــرعـ والـ

والمراجعين.
ــمـــت مـــــبـــــادرة »صــحــتــك  ــظـ ونـ
الــنــفــســيــة تــهــمــنــا« لـــقـــاء آخــــر مع 
الصفوف  فــي  العاملة  الممرضة 
األمامية فتحية التوباني، والتي 
أفادت بأن العمل الجماعي ضمن 
فريق من أهم السبل للتغلب على 
واالجتماعية.  النفسية  الضغوط 

لتنظيم  أيضا  المبادرة  وتخطط 
لــــقــــاءات أخــــــرى لـــعـــرض تـــجـــارب 
شخصية مع جائحة كورونا وكيف 

أثرت على أوضاعهم النفسية. 
ــــس لــجــنــة  ــيـ ــ وقـــــــد أوضـــــــــح رئـ
الجمعية  فـــي  الــعــامــة  الـــعـــاقـــات 
ــاذ عـــلـــي كـــاظـــم مـــــدن بـــأن  ــ ــتـ ــ األسـ
ــة ركــــزت  ــيـ ــبـ ــتـــدريـ ــذه الـــــــــدورة الـ ــ هــ
عــلــى مــفــهــوم الــتــطــوع كــأحــد أهــم 
ــة لـــلـــحـــركـــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــادئ األسـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
ــر  ــ ــمـ ــ ــلــــيــــب األحـ الــــــدولــــــيــــــة لــــلــــصــ
والــهــال األحــمــر، والـــذي ُيستمد 
جميع  لدى  اإلنساني  الدافع  من 
الحركة  داخـــل  العاملين  ــراد  األفــ
يتقاضون  الــذيــن  ســــواء  الــدولــيــة 
أجًرا أو يعملون دون مقابل، الفتا 
بشبكة  الــدولــيــة  الــحــركــة  أن  إلـــى 
المتطوعين  مــن  وفــريــدة  واســعــة 
تــكــفــل حـــصـــول األشــــخــــاص على 
ــاعـــدات فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء  ــمـــسـ الـ

العالم.

ــوزارة لــشــؤون األشــغــال بــــوزارة األشــغــال وشـــؤون  ــ صـــرح وكــيــل الـ
الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي الــمــهــنــدس أحــمــد عــبــدالــعــزيــز 
اإلسكاني  سند  هــورة  مشروع ربط  في  اإلنــجــاز  نسبة  بــأن  الخياط 
بشبكة تصريف مياه األمطار بمجمعي 624 و626 في منطقة العكر، 
إلى توفير شبكة تصريف مياه األمطار  بلغت 60%، والذي يهدف 
لخدمة إسكان هورة سند، حيث سيخدم حوالي 550 وحدة سكنية. 
أنــه تــم االنــتــهــاء مــن تمديد  الــخــيــاط  وبــيــن المهندس أحــمــد 
1,254 من أصل 1,309 امتار من خطوط تصريف مياه األمطار، كما 
تم االنتهاء من إنشاء 16 من أصل 17 غرفة تفتيش وتم االنتهاء 17 

من أصل 17 نقطة تجميع مياه األمطار. 
ــوزارة تــحــرص على  ــ ــوزارة لــشــؤون األشــغــال أن الـ ــ وأكـــد وكــيــل الـ
مشاريع  فيها  بــمــا  بتنفيذها  تــقــوم  الــتــي  الــمــشــاريــع  كــافــة  متابعة 
وتطلعات  الحتياجات  تلبية  األمطار  مياه  تصريف  شبكات  إنشاء 
البنية  خدمات  أفضل  على  الحصول  في  والمقيمين  المواطنين 
في  سيما  وال  عــام  بشكل  المملكة  مناطق  مختلف  فــي  التحتية 
ــراءات  الــعــكــر، بــاإلضــافــة إلــى إجـــراء أعــمــال الصيانة واتــخــاذ اإلجــ
المشاكل  لتفادي  األمطار  مياه  مواقع تجمع  في مختلف  الازمة 

المتوقعة خال موسم األمطار. 
وأهاب الخياط بقاطني المنطقة للتعاون والتقيد باإلشارات 
على  الموجودة  المرورية  التحويات  واتباع  اإلرشادية  التحذيرية 

الموقع خال فترة تنفيذ المشروع.
قــبــل مجلس  مــن  ترسيتها  تــمــت  مــنــاقــصــة الــمــشــروع  أن  يــذكــر 
بتكلفة  ذ.م.م  للهندسة  شركة يوكو  على  والــمــزايــدات  المناقصات 
ألـــف ديــنــار  ــون  ــعـ 243,609 دنــانــيــر بــحــريــنــيــة )مــائــتــان وثــاثــة وأربـ

وستمائة وتسعة دنانير بحرينية(.

} جانب من اللقاء الذي نظمته جمعية  الهال األحمر.

»ال�����ه�����ال الأح�����م�����ر ال���ب���ح���ري���ن���ي« ت��وا���ص��ل 

ت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرة »���ص��ح��ت��ك��م ال��ن��ف�����ص��ي��ة ت��ه��م��ن��ا«

} مشروع هورة سند.

بتنظيم من البرلمان الدولي وبالتعاون مع الأمم المتحدة

ال�صعبة البرلمانية ت�صارك في اجتماع »تعزيز الخطط الوطنية لم�صاعدة �صحايا الإرهاب«

شاركت الشعبة البرلمانية في اجتماع نظمه االتحاد البرلماني الدولي عبر تقنيات 
االتصال المرئي مساء الجمعة الماضي بعنوان: »أهمية األحكام التشريعية النموذجية 
فــي وضـــع وتــعــزيــز خــطــط وطــنــيــة شــامــلــة لــمــســاعــدة ضــحــايــا اإلرهـــــاب«، بــالــتــعــاون مع 
مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والمقرر  اإلرهــاب،  ضحايا  أصدقاء  مجموعة  مع  وبالتعاون   ،)UNODC( والجريمة 

المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في مكافحة اإلرهاب.

} اجتماع الشعبة البرلمانية و االتحاد البرلماني الدولي.

مــكــاتــب  إن  ــاحـــي  ــنـ جـ وقــــالــــت 
اإلرشــــــــــــــــاد األســــــــــــــري بــــالــــمــــراكــــز 
ــوزارة في  ــلـ االجــتــمــاعــيــة الــتــابــعــة لـ
جميع محافظات مملكة البحرين 
تــســعــى إلـــى نــشــر وتــعــزيــز الــثــقــافــة 
مــن خال  المجتمع  فــي  األســريــة 

برامج مختلفة تشمل المحاضرات 
اإلنــمــائــيــة والـــوقـــائـــيـــة والــتــوعــيــة، 
بــــهــــدف تـــــزويـــــد األســــــــر واألفــــــــــراد 
فــعــالــة تمكنهم  إيــجــابــيــة  بــمــهــارات 
من تحقيق االستقرار والرضا ومن 
ثــم الــمــحــافــظــة عــلــى بــنــاء األســـرة 

والمجتمع.
مــكــاتــب  أن  ــنـــاحـــي  جـ وذكــــــــرت 
اإلرشـــاد األســـري لــم تسجل خال 
أي حاالت  المذكورة  الدراسة  فترة 

تــتــعــلــق بـــالـــمـــشـــاكـــل االجــتــمــاعــيــة 
المكاتب  ان  إلــى  الفــتــة  والمهنية، 
ــن الـــخـــدمـــات  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ قــــدمــــت الــ
اإلرشــــاديــــة لــلــفــئــات الــمــســتــهــدفــة، 
والجماعي  الفردي  اإلرشــاد  ومنها 
حيث  التأهيل،  وجلسات  واإلرشـــاد 
بــلــغ عـــدد الــمــســتــفــيــديــن مـــن هــذه 
 )635( الـــفـــئـــات  وفـــــق  ــات  ــدمــ الــــخــ
بينما  الـــذكـــور،  فــئــة  مــن  مستفيًدا 
ــة اإلنــــــــاث الــمــســتــفــيــدة  ــئـ بـــلـــغـــت فـ
تقديم  تــم  كــمــا  مــســتــفــيــدة،   )518(
)7( برامج إنمائية ووقائية إرشادية 
التقنيات الحديثة،  افتراضية عبر 
فـــــرًدا،   )644( مــنــهــا  اســـتـــفـــاد  وقــــد 
شــهــد  ــل  ــ ــريـ ــ ابـ شـــهـــر  أن  مـــوضـــحـــة 
من  المستفيدين  مــن  نسبة  أعلى 
حـــالـــة،   )471( ــع  ــواقــ بــ الـــخـــدمـــات 
كــمــا تـــم اســتــئــنــاف تــنــفــيــذ أحــكــام 
ألبناء  القضائية  والــرؤيــة  الــزيــارة 

الــمــطــلــقــيــن مــــن خــــــال بـــرنـــامـــج 
الــرعــايــة األســـريـــة فــي نــهــايــة شهر 
مـــارس الــمــاضــي وذلـــك فــي كــل من 
مــركــز ابــن خــلــدون والــرفــاع ومركز 
مدينة حمد االجتماعي، حيث بلغ 
متوسط عدد الحضور )404( أسر.

وأكــــــــــــــــدت الـــــــســـــــيـــــــدة نــــجــــوى 
مكاتب  أن  جــنــاحــي  عــبــدالــلــطــيــف 
اإلرشـــــــــاد األســــــــري تـــقـــوم بــتــزويــد 
ــا  الـــمـــحـــاكـــم بـــتـــقـــاريـــر تــــم إعــــدادهــ
نتاج  وهـــي  النفسية  الــجــوانــب  فــي 
تـــقـــديـــم اإلرشــــــــــاد األســـــــــري لــفــئــة 
الــمــقــبــلــيــن  أو  الــمــطــلــقــيــن  ــاء  ــنــ أبــ
عــلــى الـــطـــاق وأطـــفـــالـــهـــم، وذلـــك 
للمساعدة في فض النزاع والخاف 
بينهم، ولتجاوز مشكاتهم األسرية 
والزوجية والتربوية، حيث بلغ عدد 
 )9( للمحاكم  المقدمة  الــتــقــاريــر 

تقارير خال عام 2021.

»الإر�صاد الأ�صري« تدر�س 1153 حالة اجتماعية في الربع الأول من هذا العام

} نجوى جناحي.

أكـــدت الــقــائــم بــأعــمــال الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــرعــايــة والتأهيل 
إدارة دعم  والتنمية االجتماعية، مديرة  العمل  بوزارة  االجتماعي 
المنظمات األهلية، السيدة نجوى عبداللطيف جناحي، أن مكاتب 
)1153( حالة  دراســة  انتهت من  لــلــوزارة  التابعة  األســري  اإلرشـــاد 
أسرية وفردية خال الربع األول من العام الجاري، تناولت بحث 
في  وذلــك  والشخصية،  والتربوية  والزوجية  األســريــة  المشكات 
إطار الجهود المبذولة لتحقيق أعلى مستويات الصحة النفسية 
على  بــاالعــتــمــاد  المشكات  نسبة  وخــفــض  األســــري،  واالســتــقــرار 

المنهج الوقائي والعاجي واإلنمائي.

بشدة  وتستنكر  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  تدين 
قيام مليشيا الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران بإطاق 
الجنوبية  المنطقة  تجاه  مفخختين  مسيرتين  طائرتين 
عدائي  عمل  فــي  الشقيقة،  السعودية  العربية  بالمملكة 
والمنشآت  اآلمنين  المدنيين  يستهدف  ومتعمد  ممنهج 

واألعيان المدنية. وتشيد وزارة الخارجية بجاهزية وكفاءة 
من  تمكنت  التي  اليمن  فــي  الشرعية  دعــم  تحالف  قــوات 
اعتراض وتدمير هاتين الطائرتين، مجددة وقوف مملكة 
السعودية  العربية  المملكة  مع  جنب  إلى  جنًبا  البحرين 
الشقيقة ضــد كــل مــا يــهــدد أمــنــهــا واســتــقــرارهــا وســامــة 

موقفها  مــؤكــدة  فــيــهــا،  والمقيمين  ومــواطــنــيــهــا  أراضــيــهــا 
واإلرهـــاب،  والتطرف  العنف  أشــكــال  لكل  الــرافــض  الثابت 
لوقف هذه  الدولي  المجتمع  تكاتف  إلى ضــرورة  والداعي 
االعتداءات اإلرهابية اآلثمة التي تهدد األمن واالستقرار 

اإلقليمي.

»ال���خ���ارج���ي���ة« ت���دي���ن اإط������اق م��ل��ي�����ص��ي��ا ال���ح���وث���ي الإره���اب���ي���ة

ط���ائ���رت���ي���ن م�������ص���ي���رت���ي���ن م��ف��خ��خ��ت��ي��ن ت����ج����اه ال�������ص���ع���ودي���ة



تـــحـــرص الــمــســتــشــفــيــات والــلــجــان 
الطبية التابعة لها أشد الحرص على 
اللقاحات  أخــذ  بأهمية  التوعية  نشر 
ــة بـــــوبـــــاء كــــــورونــــــا، والـــلـــقـــاح  ــاصــ ــخــ الــ
الــمــنــشــط حــمــايــة لــلــنــاس مـــن خطر 
اإلصابة بمرض كورونا، وتحذر الجهات 
أخذ  في  التهاون  من  المعنية  الطبية 
اللقاحات، وهي من األمور التي حض 
عــلــيــهــا اإلســــــام حــيــن أمـــرنـــا بــاألخــذ 
تعالى  اهلل  على  التوكل  ثم  باألسباب، 
عــمــًا بــقــولــه صــلــى اهلل عــلــيــه وســلــم: 
)اعــقــلــهــا وتـــوكـــل..( أي: عــلــى اإلنــســان 
عليها  التي حضنا  باألسباب  يأخذ  أن 

اإلسام ثم نتوكل على اهلل تعالى.
مرًضا  األيــام  هــذه  تواجه  البشرية 
الناس جميًعا، ولقد  خطيًرا عم باؤه 
أهابت السلطات الطبية المعنية بأخذ 
االحترازات الازمة لحماية الناس من 

هذا الوباء الخطير.
الطبية  السلطات  وجميع  األطباء 
عند  الــمــنــاعــة  رفـــع  يــحــاولــون  المعنية 
الناس بما يقدمون إليهم من لقاحات 
أجسامهم،  في  المناعة  مستوى  ترفع 
واالمتناع عن أخذ مثل هذه اللقاحات 
فـــي األوقــــــات الـــتـــي تــحــددهــا الــجــهــات 
المعنية قد يلحق الضرر بالناس، وإذا 
كان الناس في حاجة إلى رفع مستوى 
ــــن خــــــال أخـــذ  الـــمـــنـــاعـــة الــــمــــاديــــة مـ
اللقاحات الازمة لذلك، فهناك ضرورة 
اإليماني،  المناعة  لتقوية جهاز  بالغة 
ــا ومـــعـــنـــوًيـــا،  ــ ــادًيـ ــ ــاج مـ ــعــ فــيــتــكــامــل الــ
العناية بجهاز  يهملون  الناس  ومعظم 
يولونه األهمية  اإليماني، وال  المناعة 
متناسين  أو  ناسين  يستحقها،  الــتــي 
مــا لــجــهــاز الــمــنــاعــة اإليــمــانــي مــن دور 

مهم في تفعيل اللقاحات المادية التي 
المناعة  جــهــاز  كــفــاءة  رفــع  على  تعمل 
الــمــادي فــي جسم اإلنــســان، ومــن أهم 
جهاز  تقوية  في  تساهم  التي  العوامل 
َقدر اهلل  بأن  اليقين  اإليماني  المناعة 
نـــازل ال مــحــالــة، وعلى  بــالــنــاس  تعالى 
المسلم أن يستقبله بالرضا والتسليم، 
كــمــا عــلــى الــمــؤمــن أن يــســعــى جــاهــًدا 
إلى رفع كفاءة جهاز المناعة اإليماني 
القوة  بعناصر  األخـــذ  على  بــالــحــرص 
الــتــي أرشــدنــا إلــيــهــا رســـول اهلل )صلى 
]المؤمن  اهلل عليه وسلم( عندما قال: 
القوي خير وأحب إلى اهلل من المؤمن 
الضعيف وِفـــي كــلٍّ خــيــر: احـــرص على 
ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز، وإن 
أصــابــك شــيء فــا تــقــل: لــو أنــي فعلت 
َر اهلل وما  كــان كــذا وكــذا، ولكن قــل: َقـــدَّ
شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان[ 

رواه مسلم. 
يـــواجـــه  أن  عــلــيــه  فـــالـــمـــؤمـــن  إذن، 
الباءات والمحن بثبات ويقين بأن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه، أما إذا استجاب المؤمن 
ضعيف اإليمان لوسوسة الشيطان فإنه 
والحديث  شــراكــه،  فــي  واقـــع ال محالة 
الــــذي رواه اإلمــــام مــســلــم في  الــســابــق 
الــقــوة،  عــنــاصــر  إلـــى  يلفتنا  صحيحه 
ومــقــومــاتــهــا فــي الــمــؤمــن الــقــوي وأنــه 
وبإمكانه  قــوًيــا،  مــؤمــًنــا  يــكــون  أن  بــيــده 
أن يكون مؤمًنا ضعيًفا، والذي يشعرنا 
باالطمئنان أنه حتى المؤمن الضعيف 
لن ُيحَرَم من الخيرية إال أن مستواها 
ــوب  ــلـ ــطـ ــمـ الـ الــــمــــســــتــــوى  دون  عـــــنـــــده 

والمرجو.
وهــــــنــــــاك جـــــهـــــاز آخــــــــر لـــلـــمـــنـــاعـــة 

اإليــمــانــيــة، وهـــو ذكـــر اهلل تــعــالــى على 
أو  أمــر  إذا حــزبــه  فــإن المؤمن  ــدوام،  الــ
وقعت له مصيبة فقال: ال إله إال اهلل، 
حــســبــي اهلل ونــعــم الـــوكـــيـــل، جــــاءه من 
التي تناسب  صفات اهلل تعالى الصفة 
آمــنــوا  }الذين  تــعــالــى:  يــقــول  بــــــاءه.، 
وتطمئن قلوبهم بذكر اهلل أال بذكر اهلل 

تطمئن القلوب{ )الرعد: 28(.
وكـــيـــف ال تــطــمــئــن الـــقـــلـــوب بــذكــر 
اهلل تــعــالــى وهـــو ســبــحــانــه جــامــع لكل 
صفات الجال والجمال، وهو الرحمن 

الرحيم الغفار التواب. 
المؤمن  تساعد  التي  األمـــور  ومــن 
عــلــى تــقــويــة جــهــاز الــمــنــاعــة اإليــمــانــي 
النظرة اإليجابية للباء، وعلى المؤمن 
فيما  سبحانه  مــواله  بحكمة  يؤمن  أن 
يجريه عليه من باء، وأن يبحث دائًما 
عــن الــعــطــاء فــي الــبــاء يــقــيــًنــا بقوله 
إال  يصيبنا  لــن  }قل  وتــعــالــى:  سبحانه 

مــا كتب اهلل لنا هــو مــوالنــا وعــلــى اهلل 
فليتوكل المؤمنون{ )التوبة: 51(.

لم يقل الحق سبحانه وتعالى: قل 
علينا!!،  اهلل  كــتــب  مــا  إال  يصيبنا  لــن 
ــال: لــنــا!! وهـــذا دلــيــل بحثنا عن  بــل قـ
الــعــطــاء فــي الـــبـــاء، نــاهــيــك عــن قــول 
عليكم  }كتب  وتــعــالــى:  سبحانه  الــحــق 
القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا 
تحبوا  أن  وعسى  لكم  خير  وهــو  شيًئا 
شيًئا وهو شر لكم واهلل يعلم وأنتم ال 

تعلمون{ )البقرة: 216(.
الباء  يواجه  حين  المؤمن  وعلى 
تــعــالــى  اهلل  فــــــإن  اهلل!!،  ــا  ــ يـ ــه:  ــولــ ــقــ بــ
صفاته  مــن  بصفة  لــدعــائــه  يستجيب 
كان  فــإن  وبــائــه،  مــع حاله  تتفق  التي 
صفة  تأتيه  المال  إلى  محتاًجا  فقيًرا 
كــان  وإن  الــمــتــيــن(،  الــقــوة  ذو  ــرزاق  ــ )الــ
العون جاءته  تعالى  اهلل  وسأل  مريًضا 
الــمــعــافــي، وإن كــان  الــشــافــي  صــفــة اهلل 
المدد  سبحانه  مـــواله  وســـأل  مظلوًما 
جـــاءتـــه صــفــة مـــن صــفــات اهلل: الــقــوة 
الظالم  عــلــى  لتعينه  والـــعـــزة،  والــقــهــر 

وهكذا.
والعجيب في األمر أن الصبر على 
ألن  عليه  المعونة  معه  يحمل  الــبــاء 
المصيبة تبدأ كبيرة ال يطيق المؤمن 
احتمالها، فإذا مرت األيام صغرت حتى 
النسيان،  يطويها  ذكـــرى  مــجــرد  تــكــون 
تـــقـــول: »إن كـــل شــــيء يــبــدأ  والــحــكــمــة 
كبيرة  تبدأ  المصيبة  إال  ويكبر  صغيًرا 

ثم تصغر«.
إلى  اليوم محتاجة  فالبشرية  إذن، 
المناعي اإليماني وهي  تقوية جهازها 
تواجه هذه الجائحة التي أعيت الدول 
المتقدمة والمتخلفة على حدٍّ سواء. 

ــن ضـــــــــراوة الــطــقــس  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
والــمــنــاخ الــتــي تــحــيــط بــالــبــحــريــن إال أن 
أنظمة  بــثــاثــة  يتمتع  الــبــحــريــن  أرخــبــيــل 
من النظم البيئية هي: البحر والصحراء 
والجزر البحرية، فهل يمكننا استثمار هذه 

األنظمة من أجل السياحة البيئية؟
صــورة  بأنها  البيئية  السياحة  ُتــعــرف 
ــارة  ــ ــزيـ ــ ــن الـــســـيـــاحـــة الـــمـــبـــنـــيـــة عـــلـــى الـ ــ مـ
الفطرية،  الطبيعية  بالمناطق  والتمتع 
عام  منذ  البيئية  السياحة  ارتبطت  ولقد 
لذلك  المستدامة،  للتنمية  كــأداة  1990م 
على  يعتمد  تعبير  البيئية  السياحة  فــإن 
أخرى  ناحية  ومن  المبادئ،  مجموعة من 
قام  أن  إلــى  لــهــا،  المحلي  الــســوق  تحديد 
المجتمع الدولي في 1991 بتعريف محدد 
وواضح للسياحة البيئية وهو: »رحلة ذات 
ــى الــمــنــاطــق والــمــحــمــيــات  مــســؤولــيــات إلــ
التي تدار بصورة مستدامة من  الطبيعية 

السكان األصليين«.
ــاد  ــ ــحــ ــ االتــ عـــــــــرف   1996 عـــــــــام  فـــــــي 
الـــعـــالـــمـــي لـــصـــون الــطــبــيــعــة الــســيــاحــة 
للمناطق  وزيــــارة  »رحــلــة  بــأنــهــا:  البيئية 
تتغير  لــم  الــتــي  الطبيعية  والــمــحــمــيــات 
طــبــيــعــتــهــا الــبــكــر بـــصـــورة نــســبــيــة بسبب 
السياحية  والـــوفـــود  األفــــراد  زيــــارات  قــلــة 
التي  تلك  أي  الــمــســؤولــة،  غير  السلبية 
للسياحة  الــحــقــيــقــي  الــمــفــهــوم  تــقــدر  ال 
يمكن  والــتــي  الــمــنــاطــق،  لــتــلــك  البيئية 
قــدر  تــعــظــيــم  أو  بــاالســتــمــتــاع  تـــحـــدد  أن 
السكان  يتمتع  أن  ويــشــتــرط  الــطــبــيــعــة، 
األصليون بالفوائد والعوائد االقتصادية 
واالجتماعية الناتجة من هذا النشاط«.
وعلى ذلك فإننا نعتقد أن السياحة 
الــبــيــئــيــة تــطــمــح ألن تــتــم كـــأحـــد نــتــائــج 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، فــمــن الــمــهــم أن 
المتعلقة  األنــشــطــة  جميع  تحويل  يتم 
ــة الـــســـيـــاحـــيـــة – ســـــــواء تــلــك  ــاألنـــشـــطـ بـ
أو  بــالــمــؤتــمــرات  أو  بــالــعــمــل  الــمــرتــبــطــة 
المعارض أو بالسياحة العاجية أو حتى 
الـــمـــغـــامـــرات – إلــــى أنــشــطــة مــســتــدامــة، 
وهذا يعني أن يتم تطوير وتنمية البنية 
عند  تركز  أن  ويجب  للسياحة  التحتية 
من  المستدامة  الجوانب  على  تسويقها 
النواحي البيئية والثقافية واالقتصادية 

واالجتماعية.
الـــتـــحـــدث  فــــي  نـــســـتـــطـــرد  أن  ــل  ــبــ وقــ
عــن الــســيــاحــة الــبــيــئــيــة الــمــســتــدامــة في 
البحرين فإننا نجد أنه من الضروري أن 
نتطرق ولو بصورة مبسطة عن العناصر 
السياحة،  مــن  النوعية  لــهــذه  األســاســيــة 

والتي أمكن تلخيصها في: 
1- الــمــســاهــمــة فـــي حــمــايــة الــتــنــوع 

الحيوي. 
لــلــســكــان  الــــجــــيــــدة  الـــمـــســـاعـــدة   -2

المحليين.
3- تضمين تعليم الخبرات.

الــمــنــاســب  الــفــعــل  اتـــخـــاذ  تــعــلــم   -4
وصناعة  السياح  ناحية  مــن  والــمــســؤول 

السياحة.
5- تسلم في البداية إلى مجموعات 

صغيرة والتي تقوم بأعمال صغيرة.
ممكن  اســـتـــهـــاك  أقــــل  يــتــطــلــب   -6

للمصادر غير المتجددة. 
المحلية  المشاركة  على  التأكيد   -7
وخــصــوًصــا  الــعــمــل  وفــــرص  الملكية  فــي 

للناس الريفيين.
أماكن السياحة البيئية يف 

البحرين وكيفية االستفادة منها
ــل  ــ ــواحـ ــ ــسـ ــ الــــبــــيــــئــــات الــــبــــحــــريــــة والـ

البحرية: 
تــتــمــيــز بــيــئــات الــبــحــريــن الــبــحــريــة 
لكل  ومتنوعة  مميزة  بيئية  بخصائص 
بيئة، نتيجة بعض المتغيرات الطبيعية. 
المد  المثال تحدث ظاهرة  فعلى سبيل 
ــي الــبــحــريــن بــمــعــدل مــرتــيــن  والــــجــــزر فـ
فـــي حـــوالـــي 24 ســـاعـــة. ويـــاحـــظ وجـــود 
اخــتــافــات فــي مــدى الــمــد والــجــزر على 
ــنـــاء الــجــزر  شـــواطـــئ الــبــحــريــن، فــفــي أثـ
من  شاسعة  مناطق  عــن  المياه  تنحسر 
الساحل الشمالي والشرقي نتيجة لقلة 
بذلك  منتًجا  الشاطئ،  وانــحــدار  العمق 
مسطحات رملية وطينية شاسعة، بعكس 
الــســواحــل الــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة الــتــي ال 
المد  مــدى  فــي  ملحوظة  تغيرات  تشهد 
والجزر، لذلك تكون المناطق الشاطئية 
ضيقة على الساحل الغربي، وذلك بسبب 
الــتــيــارات  وقــلــة حــركــة  البحر  مــيــاه  عمق 

البحرية.
تكون  الــبــحــريــة  لــلــتــيــارات  وبالنسبة 
ــي الـــســـاحـــل الــشــرقــي  ســرعــتــهــا قــلــيــلــة فـ
فــي حــيــن تكون  الــمــيــاه،  بسبب ضــحــالــة 
سرعتها على الساحل الغربي أكبر بسبب 

عمق المياه.
وتمتاز شواطئ البحرين كذلك بقلة 
الشواطئ الصخرية الطبيعية فيما عدا 
ــوار الــصــخــريــة.  ــ ــزر حـ بــعــض شـــواطـــئ جــ
باحتوائها  الصخرية  السواحل  وتتميز 
عــلــى الــمــكــونــات الــرمــلــيــة، بــحــيــث يــبــدو 
الــشــاطــئ مــزيــًجــا مــن الــرمــال والصخور 
توجد  لــذلــك ال  الــمــتــنــاثــر،  الــحــصــى  أو 
ــورة طــبــيــعــيــة إال  ــواطـــئ صــخــريــة بـــصـ شـ
إن طبيعة  الــجــزر مثل حـــوار.  فــي بعض 
الشاطئ  لمكونات  المختلطة  الــرواســب 
تــــــؤدي إلـــــى وجــــــود تــجــمــعــات حــيــوانــيــة 
الصخرية  لــلــشــواطــئ  مــمــيــزة  مختلطة 

والرملية معا في نفس الشاطئ.
المختلفة  بأنواعها  المميزات  هــذه 
هــذه  نــحــن ســكــان  نــعــرف قيمتها  قـــد ال 
الــســيــاح  مـــن  الـــعـــديـــد  أن  إال  الــمــنــاطــق 
يـــحـــبـــون الـــشـــواطـــئ الـــرمـــلـــيـــة الــنــاعــمــة 
كونها أماكن للترفيه والسباحة والتمتع 
استطعنا  مثًا  فلو  الجميلة،  بالمناظر 

هذا  لمثل  السواحل  بعض  نخصص  أن 
الغرض مع إضافة الشاليهات والمطاعم 

والمقاهي فماذا يمكن أن يحدث؟
باإلضافة إلى أنه يمكن:

أمثلة  عــلــى  والــتــعــرف  مــشــاهــدة   -1
بيئاتها  فــي  الــحــيــة  لــلــكــائــنــات  مختلفة 

ومواطنها األصلية.
الــــطــــرق  ومـــــراقـــــبـــــة  مــــاحــــظــــة   -2
الساحلية  الــكــائــنــات  لتكيف  المختلفة 
ــاف وحـــــــــرارة الــشــمــس  ــفـ ــجـ لـــمـــقـــاومـــة الـ

المباشرة.
تـــوزيـــع  ــي  ــ فـ الـــــتـــــدرج  مـــاحـــظـــة   -3
الــظــروف  تـــدرج  مــع  الساحلية  الــكــائــنــات 
البيئية مثل األمواج والحرارة والرطوبة.
4- وتمثل الشواطئ الصخرية أوضح 
توزيعها  أي  الكائنات  تمنطق  مثال على 
طول  على  محددة  مختلفة  مناطق  في 

الشاطئ.
جزر البحرين 

وأماكن السياحة البيئية
للخليج  الــبــيــئــيــة  الـــدراســـات  أثــبــتــت 
الــــعــــربــــي تــــوافــــر الــــشــــعــــاب الـــمـــرجـــانـــيـــة 
ومن  البحرين،  مملكة  حــول  وانتشارها 
المعروف أن هذه المناطق يمكن أن ُتعد 
أو توازي أهميتها الغابات المطيرة على 
البحرية  المناطق  هــذه  إن  إذ  اليابسة، 
تـــحـــوي أنـــواعـــا مــخــتــلــفــة مـــن االســـمـــاك 
يمكن  التي  البحرية  والكائنات  الملونة 
مشاهدتها أثناء ممارسة رياضة الغوص. 
يمكن مشاهدة  التي  المناطق  أبرز  ومن 
ومـــمـــارســـة هــــذه الـــهـــوايـــات نـــذكـــر: فشت 
العظم وفشت الجارم، وأبوصور، وأبوثور، 
إلى  بالنظر  التمتع  يمكن  إذ  وبولفافة، 
الشعاب  لكائنات  الزاهية  األلــوان  جمال 
العديد  ومــشــاهــدة  ومــراقــبــة  المرجانية، 
من الحيوانات الافقارية، باإلضافة إلى 
ماحظة تدرج الحياة الفطرية لمناطق 

الشعاب المرجانية.
البحرية  الــجــزر  مــن  الكثير  وتــوجــد 
البحرين،  لمملكة  اإلقليمية  المياه  في 
أهمها مجموعة أرخبيل جزر حوار التي 
تــبــعــد نــحــو 20 كــيــلــومــتــًرا إلـــى الــجــنــوب 
الــشــرقــي مــن جــزيــرة الــبــحــريــن. ويتكون 
أرخــبــيــل حـــوار مــن 6 جـــزر رئــيــســة وأكــثــر 
وتــكــمــن أهمية  مــن 30 جــزيــرة صــغــيــرة، 
جزر حوار في كونها من األماكن القليلة 
المتبقية التي لم يشملها العمران بشكل 
مــلــمــوس حــتــى وقــتــنــا الــحــاضــر، فــهــي ال 
بيئتها  بــجــمــالــهــا وصـــفـــاء  تــتــمــيــز  تــــزال 
وكائناتها  الطبيعي،  الجغرافي  وتوزيعها 

الفطرية الفريدة.
تضاريس  بتنوع  حـــوار  جــزر  وتتميز 
بيولوجي  تنوع  إلى  اليابسة، وهذا يؤدي 
ــزري كــبــيــر، بــحــيــث أصــبــحــت الــحــيــاة  ــ جـ
على  كلية  تعتمدان  والحيوانية  النباتية 

البيئة البحرية. 
فــالــجــزر لــهــا ســـيـــاح مــغــرمــون بــهــذه 
الــنــوعــيــة مـــن األنــظــمــة الــبــيــئــيــة، لــمــاذا 
البرية  المناطق  اآلن  حتى  نستثمر  لــم 
الموجودة في الجزر وبيئاتها الساحلية؟ 
إذ يــمــكــن إقــامــة الــعــديــد مــن الــمــشــاريــع 
أن  يمكن  أال  الجزر،  تلك  في  السياحية 
نفكر ونستثمر كل هذا في أفق السياحة 

البيئية؟

الصحراء واملناطق
 البرية يف البحرين

ــي الــشــريــط  تـــقـــع مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــ
فإنه  لذلك  األرضــيــة،  الكرة  من  الصحراوي 
يغلب على أرضها الطابع الصحراوي ويغلب 
على كائناتها الفطرية الحية التحورات التي 
تــســاعــدهــا لــلــحــيــاة فــي الــبــيــئــة الــصــحــراوي. 
النباتي  الــغــطــاء  أن  إلـــى  الـــدراســـات  وتــشــيــر 
الطابع  البحرين يغلب عليه  ألغلب مناطق 
الصحراء  هــذه  أن  تبين  ولــقــد  الــصــحــراوي، 
نوعا من   323 إلــى   320 تحتوي على حوالي 
النباتات المزهرة، وعدد كبير من الحيوانات 
البرية أو الصحراوية التي تأقلمت وعايشت 

الطبيعة الصحراوية ألرخبيل البحرين.
الــبــحــريــن وجــدت  وفـــي صــحــراء مملكة 
مساحات كبيرة من المواد التراثية باإلضافة 
إلـــى األنــــواع الــعــديــدة مــن الــكــائــنــات الحية، 
لذلك فإن جزءا من تلك المناطق تحول أو 
سيتحول إلى محميات طبيعية، مثل محمية 
العرين ومحمية أرخبيل حوار وما إلى ذلك. 
ونجد أنه حتى يمكن تحويل الصحراء 
ــذب ســيــاحــيــة فـــإنـــه يــمــكــن  ــ ــى مـــنـــاطـــق جـ ــ إلـ

التركيز على بعض الجوانب التالية، وهي: 
1- الحماية، والتي تعني توفير الحماية 
يطلق  أن  يمكن  التي  األرض  لتلك  الــازمــة 
الحية  الفطرية  وكائناتها  الصحراء  عليها 

سواء بقوة القانون أو بأي وسيلة أخرى.
لــلــمــنــاطــق  تـــكـــون  أن  يــجــب  اإلدارة،   -2
مكونة  خاصة،  إدارة  الصحراوية  السياحية 
البيئية  الناحية  مــن  مؤهلين  أشــخــاص  مــن 
واإلدارية، يضعون الخطط واالستراتيجيات 
ــذه الــمــســاحــات بــصــورة  لــحــمــايــة وتــنــمــيــة هــ

مستدامة.
3- الــتــطــويــر واســـتـــغـــال مـــا هـــو مــتــاح، 
يـــوجـــد فـــي الـــصـــحـــراء الــكــثــيــر مـــن الـــمـــوارد 
بــصــورة  اســتــغــلــت  لــو  يــمــكــن  الــتــي  الطبيعية 
جذب  نــقــاط  ستكون  حتًما  فإنها  صحيحة 
ــوارد تــحــتــاج فــقــط إلــى  ــمــ ســيــاحــيــة، هــــذه الــ
بــرنــامــج لــاســتــفــادة مــنــهــا وتــطــويــرهــا حتى 

يمكن أن تغري.
فالكثير  ســـيـــاح،  لــهــا  أيـــًضـــا  والـــصـــحـــراء 
الصحراء،  يعيشوا في  أن  البشر يحبون  من 
المناسب،  المكان  لهم  نهيئ  وخاصة عندما 
فهل فكرنا – مثًا – في عمل بعض الفنادق 
البيئية في المناطق الصحراوية، بالقرب من 
شجرة الحياة مثًا، أو في محمية العرين أو 

ما يحيط بتلك األمكنة؟ لماذا لم نفكر؟
نحن مــن الـــدول  الــتــي على الــرغــم من 
المناطق  فــإن  الــجــغــرافــيــة،  مساحتها  صغر 
في  استثمارها  يمكن  الــبــاد  مــن  الجنوبية 
إذا  وخــاصــة  البيئية،  الــصــحــراويــة  السياحة 
بتنمية  وقمنا  البيئية  الفنادق  بعض  أقمنا 
حتًما  فإنه  المشاريع  لهذه  التحتية  البنى 

سيجد السياح غايتهم من ذلك.
عموًما، إن ما تم طرحه في هذا المقال 
مــا هــو إال جـــزء مــن كــل كــبــيــر، وقـــد تحدثنا 
العديد  خــال  مــن  الموضوع  هــذا  فــي  كثيًرا 
والـــمـــؤتـــمـــرات  ــــدوات  ــنـ ــ والـ الــعــمــل  أوراق  ــن  مـ
ــذه كــلــهــا اســتــثــمــارات يمكن  والـــمـــقـــاالت، وهــ
االستفادة منها بطريقة أو بأخرى، وكل الذي 
نــرجــوه أن يــتــم االســتــفــادة مــن كــل الــمــوارد 

والثروات الطبيعية الفطرية. 
Zkhunji@hotmail.com
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بقلم: 
عبدالرحمن علي البنفالح
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بقلم:
 د. زكريا خنجي

فــــي خـــطـــاب جـــالـــة الــمــلــك 
لحرية  الــعــالــمــي  الــيــوم  بمناسبة 
وجــه   )2021 مــايــو   3( الــصــحــافــة 
التسامح  »قــانــون  بــوضــع  جــالــتــه 
ــة خــــطــــاب  ــافــــحــ ــكــ ــمــ الــــــديــــــنــــــي« لــ
وازدراء  والــــتــــطــــرف  ــة  ــيــ ــراهــ ــكــ الــ
األديـــــان فـــي وســـائـــل الــتــعــبــيــر عن 
يدعم  بــمــا  ــوره  صــ بجميع  الــــرأي 
الــجــهــود الــوطــنــيــة فـــي نــشــر قيم 
ــامـــح والـــســـام  ــتـــسـ االعـــــتـــــدال والـ
والــــــحــــــوار بـــيـــن جـــمـــيـــع األديــــــــان 
والتصدي  والحضارات  والثقافات 
ــتــــشــــددة الـــمـــغـــذيـــة  ــمــ ــار الــ ــكــ لــــأفــ

نتاج  هــي  والــتــي  واإلرهــــاب  للعنف 
التعصب والتصلب الفكري.

اإلنسانية  القيم  هذه  تكريس 
ــدم بــهــا  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــتــــمــــع والــ فــــــي الــــمــــجــ

يــقــوم على تــعــاون أكــثــر مــن جــهــة، الــدولــة مــن جهة 
والمجلس التشريعي والمجتمع المدني والصحافة 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة. تــكــريــس هــــذه الــقــيــم يــنــبــغــي أن 
االختاف  وقبول  النقدي  الفكر  تنمية  نحو  يوجه 
ورفــض خطاب  الصحافة  فــي  أو  التعليم  فــي  ســواء 
واالدعــاء  والتأويات  اآلراء  في  والتعصب  الكراهية 
بــامــتــاك الــحــقــيــقــة. يــقــوم الــفــكــر الــســائــد عــلــى أن 
الفكر  راكمها  التي  المسلمات  من  مجموعة  هناك 
قرون  منذ  والسياسي  واالجتماعي  الديني  البشري 
ــم أنــنــا ألــبــســنــا هــذا  ــ ال يــرتــقــي إلــيــهــا الــنــقــد، واألهـ
نرفض  القداسة  من  ثوبا  واجتهاده  البشري  الفكر 
باستخدام  واجتهاداته  تأوياته  في  التفكير  إعــادة 
هو مصدر  الرفض  وهذا  الحديث.  والعلم  المعرفة 
الخافات والصراعات الدينية والتعصب في معظم 

دول العالم.
تكون  لن  الديني  التسامح  قانون  إعــداد  مهمة 
سهلة، وأول جوانب الصعوبة هو في تحديد القضايا 
هل  لمعالجتها.  الــقــانــون  يسعى  الــتــي  والــمــشــاكــل 
هــو فــقــط لــرصــد الــحــاالت الــتــي تصنف عــلــى أنها 
أنه يسعى  أم  قانونيا  والتعامل معها  وكراهية  عنف 
الفكرية  الــمــرتــكــزات  وتغيير  تــحــديــد  مــحــاولــة  إلـــى 
والثقافية لهذا السلوك المتطرف ومراجعة أصوله 

ومنابعه. 
هــل نــحــن بــصــدد الــبــحــث عــن تــأثــيــر مــثــل هــذا 
حيوية  وعلى  الحر  الفكري  اإلنــتــاج  على  التعصب 
العلمية  الفكرية  القضايا  مناقشة  فــي  المجتمع 
وتشجيع  وغيرها،  والثقافية  واألخاقية  والدينية 
اإلبــداع والريادة واالبتكار، أم نسعى فقط إلى عدم 
التعرض ألفكار اآلخرين ومعتقداتهم. وما ذا نعني 

بالضبط بازدراء األديان؟ 
لــيــس فقط  أن يشمل  يــجــب  الــتــســامــح  مــفــهــوم 
التسامح مع األديان األخرى ولكن كذلك التسامح 
مــع الـــذات وقــبــول االخــتــاف ضمن الــديــن الــواحــد 
ومدارسه الفقهية المختلفة التي تقوم على فكرة أن 
»كل فريق بما لديهم فرحون«. االختافات الفقهية 
تصنف  الــتــي  المشكلة  نفس  مــن  نابعة  كــذلــك  هــي 
ــان. فمستوى الــخــاف في  ــ أنــهــا كــراهــيــة األديـ عــلــى 
يصيب  فقهيا  خافا  كونه  عن  خــرج  جوانبه  بعض 
ويــخــطــئ إلـــى خـــاف عــقــائــدي فــي نــفــس الــمــدرســة 
بسبب  عقيدته  في  اآلخــر  يتهم  فريق  كل  الفقهية، 
التوسع في مفهوم العقيدة وإخراجها عن البساطة 
واليوم  باهلل  آمن  »... من  التي وصفها اهلل سبحانه 
اآلخر وعمل صالحا« )البقرة -62( وكذلك التوسع 

في تحريم ما أحل اهلل.
المشرعين  أمــام  صعبة  مهمة 
في وضع هذا القانون ونرى األخذ 
بالمتغيرات التي تحدث في العالم 
على المستوى التنموي التي تجد 
التحديدات  مــن  الكثير  هــنــاك  أن 
تعترض  التي  والثقافية  الفكرية 
الفهم  مــن  ناتجة  التنمية  طــريــق 
ــتـــديـــن ووضـــع  الــضــيــق لــلــديــن والـ
الــكــثــيــر مـــن الــمــســلــمــات الــبــشــريــة 
التي تحد من القدرة على التفكير 
التعامل مع هذه  بد من  الحر. ال 
المسلمات البشرية لخلق مجتمع 
يــتــمــتــع بـــحـــريـــة فـــكـــريـــة وثــقــافــيــة 
ــنـــافـــس  ــتـ تــــســــاعــــده فـــــي خـــــــوض الـ
ــائـــم عـــلـــى الــمــعــرفــة  ــقـ الـــعـــالـــمـــي الـ
واالبتكار واإلبداع. وفي هذا الصدد 
عام  بشكل  العربي  المجتمع  في  حــوار  اآلن  يجري 
بحوار  يــنــادي  تــيــار  لخلق  فكرية  لمتطلبات  يــؤطــر 
مستوى  رفــع  فــي  يسهم  العالم  مــع  مستنير  ثقافي 

جودة الحياة. 
اعتماد  أهمية االجتهاد وعدم  التيار  يؤكد هذا 
أنها  عــلــى  الــقــديــمــة  الــفــقــهــيــة  واآلراء  الــتــفــســيــرات 
مصدر ال يقبل التحديث وفق المعطيات الجديدة 
والمعارف  والثقافة  العلوم  مــن  تــبــرز  الــتــي  واألدلـــة 
الــحــديــثــة. ويـــدعـــو إلـــى االجــتــهــاد واالعـــتـــمـــاد على 
النصوص الواضحة في القرآن والحديث الصحيح، 
وفـــق الــغــايــة الــكــبــرى وهـــي الــتــوحــيــد والــعــدالــة بين 
ذلك  عدا  ما  وكل  اإلنسان.  فردانية  واحترام  البشر 
رجال  اجتهادات  وفــق  إلينا  منقول  بشري  جهد  هو 
أجاء اجتهدوا قدر طاقتهم ضمن ما توافر لهم من 
اقتصادية  معطيات معرفية وعلمية وضمن ظروف 
إنتاجهم  فــي  أثــرت  أن  بــد  ال  واجتماعية  وسياسية 
أن  وعلينا  ألنفسهم.  العصمة  عــوا  يــدَّ ولــم  الفكري 
اليوم  لدينا  يتوافر  مــا  وفــق  ونــراجــعــه  إلــيــه  نضيف 
تتراكم  وهكذا  حديثة.  وتقنيات  وعلوم  معارف  من 
ويضيف  االبتكار.  عن  العقول  تجمد  وال  المعارف 
بأي  االلــتــزام  عــدم  بأهمية  الشباب  مــن  التيار  هــذا 
البشر،  فــوق  يرفعه  معين  بعالم  أو  معينة  مــدرســة 
ويــجــعــلــونــه وصــيــا عــلــى الــديــن وعــلــى الــفــهــم وعلى 

مستقبل األمة. 
هـــذه الــمــقــاربــة هـــي مـــا نــحــتــاج إلــيــه فـــي وضــع 
القانون الجديد وهو عدم تقديس البشر ومراجعة 
كل أقوالهم لنتمكن من صياغة قانون بروح العصر 
الوقت نفسه  الفكر واإلبــداع وفي  يسهم في تحرير 
يحمي من التعدي على األديان واحترام االختاف 
وتحقيق  رحــمــة.  أنــه  على  الفقهية  الــمــدارس  بين 
ذلك يتطلب إشراك مفكرين حداثيين وليس فقط 
ــال ديــــن أو عــلــمــاء فـــي الــشــريــعــة لــضــمــان عــدم  ــ رجـ
البعض  يــرى  األديــــان«.  »ازدراء  مفهوم  فــي  التوسع 
ورأوا  قــبــورهــم  مــن  األجـــاء خــرجــوا  الفقهاء  أن  لــو 
االجتهاد  على  عقولنا  وإغــاق  بنصوصهم  التزامنا 
ــوق الــبــشــر لــعــارضــونــا. ال  ورفــعــنــاهــم فـــوق الــنــقــد وفـ
تــوجــد مـــدرســـة ثــابــتــة والـــفـــتـــاوى بــحــســب كـــل زمـــان 
والــتــطــرف ينبغي  اإلرهـــاب  قــانــون مكافحة  ومــكــان. 
الحاضر ومتطلباته ومتسقا مع  أن يكون بمستوى 
الحاجة إلى الفكر الحر والقادر على المنافسة في 
عالم ال يعترف بعصمة المسلمات الفكرية البشرية 

وال يقر بالجمود العقلي. 
drmekuwaiti@gmail.com

االختالف وقبول  الديني«  الت�سامح  »قانون 

بقلم:
 د. محمد عيسى الكويتي

ــوم حــالــة  ــيـ تـــســـود الـــعـــالـــم الـ
ــة  ــحـ ــواضـ ــــن الـــــرؤيـــــة الـ ــة مـ ــامــ عــ
ــة مــخــتــلــفــة عـــمـــا كـــان  ــعــ ــواســ والــ
تـــزويـــر حــقــائــق كثيرة  ــدور مـــن  يــ
بعد أن كانت السيطرة من جهة 
واحدة على بث ما تريده وإخفاء 
وبالذات  للصورة.  اآلخــر  الشكل 
االحتال،  وتحت  فلسطين،  في 
بــــــاتــــــت »وســـــــــائـــــــــط الـــــتـــــواصـــــل 
أوضــح  ــة  رؤيـ االجــتــمــاعــي« تتيح 
وأقـــــوى عــمــا يــــدور عــلــى األرض 
من جرائم ومقارفات إسرائيلية، 
وما يحدث من انتهاكات واضحة 

ضد الشعب الفلسطيني.
العالم اليوم، شاهد فيديوهات 
تــحــصــد مـــشـــاهـــدات بــالــمــايــيــن 
ــال األطـــــفـــــال  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ لـــعـــمـــلـــيـــات اغـ
غزة  قــطــاع  فــي  بأكملها  وعــائــات 

ــارات اإلســرائــيــلــيــة، وفــيــديــوهــات تبين  ــغـ خـــال الـ
وحشية االحتال وقطعان »مستوطنين« في سلبه 
أراضي ومنازل الفلسطينيين في القدس المحتلة 
الــمــبــرر في  والــعــنــف غير  الــغــربــيــة،  ومـــدن الضفة 
مدن فلسطين 48، حيث أوصلت »وسائل التواصل 
كانوا  ممن  لكثير  االحتال  حقيقة  االجتماعي« 
الرواية اإلسرائيلية وال يعرفون ما  ال يرون سوى 
فلسطين  القــت  كما  الفلسطينية.  القضية  هــي 
وحكومات  وقــادة  وأدبــاء  فنانين  من  واسعا  تأييدا 
وشــعــوب، مــع إصـــدارهـــم مــواقــف تــديــن االحــتــال 
وسط  الفلسطينيين،  ضــد  ومواقفه  اإلسرائيلي 
باتت  وبذلك،  عالية.  بأرقام  ومشاهدات  مشاركات 
مهما  دورا  تلعب  االجتماعي«  التواصل  »وســائــط 

في المواجهة الدائرة على فلسطين التاريخية.
لـــقـــد أصـــبـــحـــت تــطــبــيــقــات الـــفـــيـــديـــو وعــلــى 
رأســـهـــا »تــيــك تـــــوك«، بــســبــب الــســيــاســة الــمــعــاديــة 
تــطــبــيــقــات أخــــرى ضـــد القضية  تــنــتــهــجــهــا  الــتــي 
األخــبــار،  لــمــشــاركــة  رئيسية  منصة  الفلسطينية 
الذي يتمتع بجمهور واسع  الصيني  الموقع  وهو 
 700 بنحو  يــقــدر  مــا  مــع  الــشــبــاب،  مــن  معظمهم 
أنحاء  جميع  فــي  شهرًيا  نشط  مستخدم  مليون 
الــعــالــم، حــيــث انــتــشــرت صـــور إطــــاق الــصــواريــخ 
غــزة،  فــي  والـــدمـــار  الصهيونية،  الــدولــة  عــمــق  فــي 
بحق  نــجــح  حــيــث  الفلسطينية،  واالحــتــجــاجــات 
فــي نــقــل تــفــاصــيــل الـــصـــراع إلـــى شــاشــات هــواتــف 
الـــنـــاس فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. ويــكــفــي مثا 

 SaveSheikhJarrah# هــاشــتــاج  أن 
التواصل  وسائل  على  نشر  الذي 
الواليات  في  حصد  االجتماعي، 
 44 وحــدهــا  األمريكية  المتحدة 
توك«  »تيك  عبر  مشاهدة  مليون 

فقط.
ــتــــال  ــي مـــــحـــــاوالت االحــ ــ وفــ
االستفادة من أدواته اإللكترونية 
ووسائل اإلعام األجنبية المؤيدة 
وقوته اإلعامية في العالم أجمع، 
نـــجـــح الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي نــشــر 
فــيــديــوهــات تــتــحــدث عــن قصص 
تــهــجــيــرهــم مـــن بــيــوتــهــم وقــصــف 
ــال عــائــاتــهــم  ــقــ ــتــ ــازلـــهـــم واعــ ــنـ مـ
وأصدقائهم، بل هم حقيقة وثقوا 
المستعمرين/  مــحــاوالت  قصص 
ما  ملكية  ــاء  ادعــ »الــمــســتــوطــنــيــن« 
يــخــص الــفــلــســطــيــنــيــيــن. وعــلــيــه، 
نجح الشباب الفلسطيني بحشد الدعم العالمي 
كل  مستغا  الــعــادلــة،  الفلسطينية  القضية  مــع 
وبــأشــكــال متنوعة، منها  الــوســائــل  امــتــيــازات هــذه 
على سبيل المثال نشر رسوم كاريكاتورية وتمثيل 
مــقــاطــع ســـاخـــرة اســتــفــزازيــة عــلــى تــطــبــيــق »تــيــك 
تـــــوك«، ولــجــأ إلــــى الـــقـــامـــوس الــثــقــافــي والــديــنــي 
للدولة الصهيونية ناشرا نصوصا دينية أو أغاني 
ساعدت في الدعاية والحرب النفسية، فضا عن 
األهـــم وهــو نشر صــور ألطــفــال وعــائــات بأكملها 
قطاع  على  اإلسرائيلية  الغارات  جــراء  استشهدت 
ــزة. ويــكــفــي الــرســالــة الــمــفــتــوحــة الــتــي وقعتها  غــ
الرئيس  إلــى  دولــة،   75 عالمية من  680 شخصية 
في  المساعدة  إلى  تدعوه  بايدن(  )جو  األمريكي 
تمارسه  الــذي  المؤسسي  والقمع  الهيمنة  إنــهــاء 
»إسرائيل« على الشعب الفلسطيني، وإلى حماية 

حقوق اإلنسان األساسية الخاصة بهم.
اللحظة  تــجــاهــل  ــرف  تـ ــد  أحـ يــمــلــك  ال  اآلن، 
ــائــــل الــتــواصــل  الــفــلــســطــيــنــيــة الـــكـــبـــرى عــلــى »وســ
الفلسطينية  القضية  بــاتــت  حيث  االجــتــمــاعــي«، 
األحــداث  توثق  العالم،  أمــام  الدقيقة  بتفاصيلها 
الفلسطيني بل من وجهة  الشباب  بصوت وصورة 
نظرهم من خال الواقع الذي يعيشونه، فأضحى 
فتعالت  األحـــداث  راوي  هــو  الفلسطيني  الــصــوت 
والتهجير  لاحتال  رفضا  العالم  فــي  األصـــوات 
رأت  أن  بعد  الفلسطينيين  تناصر  وباتت  والقتل 

الحقيقة في كل فلسطين التاريخية.

و���س��ائ��ل »ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي« 

ع����ام����ل م�����ق�����اوم ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي

بقلم : 
د. أسعد عبدالرحمن
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 توا�صل »دارة الأن�صاري للفكر والثقافة«*، بالتعاون مع جريدة »الأيام«، كنا�صر ح�صري، باإعادة 

ن�صر بع�ض مقالت اأ. د. حممد جابر الأن�صاري »بت�صرف« وبقراءة للحا�صر من ما�ض قريب. 

اأوىل مقالت املو�صم 4 مقتب�ض من حما�صرة األقاها الدكتور الأن�صاري يف العام 1998 )تن�صره الأيام 

على 4 اأجزاء(، وي�صكل مو�صوعها اأحد حماولته العديدة بحثاً عن احللقة الغائبة بني الواقع والتطبيق 

خا�صة  العرب  ويعاي�صها  يواجهها  ظاهرة/ اإ�صكالية  وحتليل  تفكيك  عرب  الإ�صالمية  العربية  احلياة  يف 

وامل�صلمني عامة، فهم على حد و�صف الكاتب، ميتلكون اأف�صل العقائد واملبادئ والتعاليم ويعي�صون يف املقابل اأ�صواأ 

الأو�صاع على �صعيد املمار�صات والتطبيقات. فما هي الأ�صباب؟

)2-4(املو�صم 4 من �صل�صلة.. الأن�صاري و»قدميه املتجدد«املو�صم 4 من �صل�صلة.. الأن�صاري و»قدميه املتجدد«

اأف�صل املبادئ.. واأ�صواأ الأو�صاع؟

مثاليات فكرنا والواقع امل�صكوت عنه

د. حممد جابر الأن�صاري

اإن ظاهرة واإ�سكالية »اأف�سل املبادئ واأ�سواأ الأو�ساع« لدى العرب وامل�سلمني 

هي مبثابة الورطة التاريخية امل�ستمرة اإىل يومنا هذا.

 ملاذا.. وكيف.. وما تف�سريها.. ومن امل�سئول عنها.. وهل من طريق للخروج 

منها؟

يجهد مفكرونا الإ�سالميون والقوميون وغريهم من الجتاهات ال�سائدة، يف 

تبيان وجاهة مبادئ الت�سامح وال�سورى والعدل والوحدة وغريها من املبادئ 

و�سالمتها.  املبادئ  هذه  �سحة  يف  ي�سكون  امل�سلمني  وكاأن  واجلميلة،  النبيلة 

حتى اإذا عر�سوها كاأح�سن ما يكون، توقفوا عند هذا العر�ض النظري اجلذاب.. 

فال يبينون لنا كيف نطبق هذه املبادئ يف حياتنا وواقعنا. ما هي التنظيمات 

املبادئ  هذه  لنقل  العملية  الو�سائل  هي  ما  التقنيات..  هي  ما  واملوؤ�س�سات.. 

ال�سامية اإىل حيز التطبيق. 

تاريخنا واإىل يومنا هذا ل جتد  اأغلب ع�سور  املبادئ يف  وملاذا ظلت هذه 

طريقها اإىل واقعنا املعا�ض الذي يتفق اجلميع على ادانته مع العجز عن تقدمي 

تف�سري مقنع ل�ستمراره.

***

التاريخ،  زاوية  من  اخرتاقه  هو  ال�سامل  الواقع  ل�ستيعاب  �سرط  اأول  اإن 

تلتقي  التي  النتقائية  النظرة  وجتنب  حدث،  كما  و�سره  بخريه  كله  التاريخ 

حلظات ق�سرية متاألقة من التاريخ وتتغافل، عن قرون طويلة من التخلف اأو 

اللبناين  وال�سيا�سي  الكاتب  اأن  اعتقد  وامل�ستدمية.  امل�ستحكمة  والظاهر  الظلم 

»الف�سل �سلق« قد و�سع يده على حقيقة هامة، عندما قال: ))تكّون لدى العرب 

دولة  املركزية،  الدولة  تنهار  التاريخ عندما  فيه  زائف، يختفي  تاريخي  وعي 

العرب الإ�سالمية، ثم تعود اإىل الظهور فيما عرف بع�سر النه�سة.. نتيجة لذلك 

فاإن العرب ي�سقطون األف عام من تاريخهم بوعيهم املتلب�ض هذا((.

الألف عام من  اآثار  العربي ت�سوية احل�ساب مع  .. حقاً.. ومن مهام فكرنا 

التخلف، هذه الألفية التاريخية التي نتهرب منها اإىل اأجماد �سدر الإ�سالم.. بينما 

جمتمعاتنا وتر�سباتها املت�سلبة نتاج طبيعي لالألف عام من اجلمود والتخلف.

واأنا ارجع للتعمق يف العر�ض النظري لل�سيخ القر�ساوي ب�ساأن الت�سامح 

الوقائع  ذهنياً،  ت�ساغبني  اأخذت  والتعاليم،  املبادئ  �سعيد  على  الإ�سالم،  يف 

وال�سواهد التي يزدحم بها تاريخنا الإ�سالمي، والتي اأخذت حتفر، مثل قوار�ض 

عن  قدمه  الذي  النظري  الأ�سا�ض  حتت  خطرة  وفجوات  ثغرات  ماأرب،  �سد 

لكني  ونظرياً،  مبدئياً  وجاهته  ب�ساأن  اأجادل  ل  والذي  الإ�سالم،  يف  الت�سامح 

اأح�ض بعبء التاريخ وثقل الواقع ومعاتبة ال�سمري العلمي والأخالقي.. واإن اأنا 

قبلته دون تدقيق اأو م�ساءلة.

ما  اأول  القر�ساوي،  ال�سيخ  ر�سمه  الذي  الت�سامح  لت�سور  حماولتي  ويف 

�ساغب ذهني تاريخ البدايات على �سعيد الت�سامح ال�سيا�سي، الذي هو املحك 

لأي ت�سامح اآخر، حوادث اغتيال ثالثة من خلفائنا الرا�سدين الأربعة، ر�سي اهلل 

اأهلية  الرابع يف غمرة حروب  الثالث واخلليفة  الأخ�ض اخلليفة  عنهم، وعلى 

تقاتل فيها كبار ال�سحابة املب�سرين باجلنة يف فنت دامية مل تعرف الت�سامح، 

وما زال الفكر الإ�سالمي حائراً اأمامها، وما زالت تق�سم امل�سلمني وتقلق ال�سمري 

الإ�سالمي اإىل اليوم لدى خمتلف الفرقاء. واإذا كان اخلوارج هم العنوان الأبرز 

م�سرح  على  الظاهرة  لهذه  الوحيد  ال�ستثناء  يكونوا  مل  فاإنهم  الت�سامح،  لهذا 

ال�سراع ال�سيا�سي يف الإ�سالم.

وعلى �سدة الأمويني �سد خ�سومهم يف املعار�سة وق�سفهم الكعبة باملنجنيق 

العرب يف جاهليتهم،  وا�ستباحتهم مكة واملدينة يف ظاهرة غري م�سبوقة بني 

فاإنهم كانوا الأ�سد بينهم على اأنف�سهم. حتى ذهب املوؤرخني يف القول – وعن حق 

– اأن �سقوط الدولة الأموية التي فتحت العامل املحيط بها، جنم على الأرجح عن 
اقتتال ف�سائلها الداخلية واأفخاذها العائلية وافتقارها اإىل الت�سامح فيما بينها.

وجاء ال�سق الآخر من قري�ض قبيلة القيادة والدعوة يف احلركة الإ�سالمية، 

اإ�سقاط الأمويني يف معارك  اإىل ال�سلطة بعد   – رهط النبي   – جاء الها�سميون 

بقايا  اأج�ساد  على  طعامه  العبا�سية  الدولة  موؤ�س�ض  اأكل  باأن  انتهت  دامية، 

الأمويني الذين اأمنهم ودعاهم اإىل تلك املاأدبة. فكان ما كان يف تلك املذبحة التي 

لي�ض  ال�سفاح،  �سهية  اأكدت  والتي  الإ�سالمي،  التاريخ  م�سادر  عليها  اأجمعت 

لالأكل فقط، واإمنا لل�سلطة احلمراء باأية و�سيلة، ومل توؤكد �سهيته لأي مذاق من 

مذاقات الت�سامح الذي نبحث عنه يف تاريخنا وكما حّدثنا عنه باإخال�ض ال�سيخ 

القر�ساوي.

جبهتهم  �سمن  ال�سلطة  اإىل  و�سلوا  وقد  الها�سميني  اأن  ذلك،  من  والأدهى 

بينهم  الت�سفية  حرب  �سريعاً  با�سروا  والعلويني،  العبا�سيني  بني  املوؤتلفة 

وتعر�ض العلويون ل�سطهاد اأبناء عمهم بني العبا�ض مبا فاق ا�سطهاد الأمويني 

لهم، حتى قال قائل العلويني:

يا ليت جور بني مروان دام لنا يا ليت عدل بني العبا�ض ما كانا

اأن  والإ�سالمي  العربي  عاملنا  يف  العبا�ض  بني  عدل  اإىل  املتعجلني  وعلى 

مروان،  بني  عهد  على  الآوان،  فوات  بعد  يتح�سروا،  لئال  اأنف�سهم  يراجعوا 

وجميع متغريات العامل املعا�سر ترجح اأن منطق التاريخ منطق متطور متدرج 

طويل الأمد اأكرث مما هو طفرة انقالب.. ل تاأتي اإل مبا هو اأ�سواأ مما انقلبت عليه.

وعوداً اإىل م�سار البحث، فاإن التاريخ ال�سيا�سي للم�سلمني �سار اأكرث واأكرث يف 

اجتاه معاك�ض ملبادئ الإ�سالم يف ال�سورى والت�سامح والعدل، وت�سارع الأخوة 

داخل البيت العبا�سي، واأفنت الف�سائل القر�سية ذاتها، حتى خرج العرب جميعاً 

الآ�سيوية،  الرعوية  العنا�سر  من  وغريهم  الأتراك  و�سيطر  القيادة،  موقع  من 

واأجه�ست احلا�سرة واحل�سارة واأخذ الع�سكري الرتكي يغتال اخللفاء واحداً 

بعد اآخر، يف ظل ا�سطراع الأعراق وال�سعوبيات والقبائل واملذاهب، مما يعرفه 

طالب املدار�ض، ولكن يتحرج من التوقف اأمامه لدرا�سته وت�سخي�سه من اأجل 

جتاوزه، العديد من اأعالم مدار�سنا الفكرية.

ظل  يف  ال�سعوب  من  غريهم  مع  معقول  حد  اإىل  العرب  ت�سامح  لقد 

ولكن  والغرب،  ال�سرق  يف  عديدة  ح�سارية  موؤثرات  مع  وت�ساحموا  الإ�سالم، 

دار�ض التاريخ العربي والإ�سالمي ي�سعب عليه اأن يجد اآثاراً مقنعة للت�سامح 

البنى  اأن  كما  املختلفة،  الأطراف  بني  وال�سراع  التناف�ض  حومة  يف  ال�سيا�سي 

املجتمعية العربية وامل�سلمة من قبائل وطوائف مل تتمثل الروح الإ�سالمية يف 

معظم  الوفاق  اإىل  منها  ال�سراع  اإىل  اأقرب  عالقاتها  فظلت  والت�سامح  التوحد 

ع�سور التاريخ واإىل يومنا هذا!

 فما هي اأ�سباب بع�ض مظاهر الالت�سامح العنيف يف التاريخ الإ�سالمي؟ 

وللحديث بقية..

* دارة »الأن�صاري« للفكر والثقافة هي موؤ�ص�صة ثقافية تهدف اإىل 

التي  والأدبية  الفكرية  واأعماله  الأن�صاري  الدكتور  اإنتاج  على  احلفاظ 

التعريف  مقدمتها،  ويف  العلمية،  م�صريته  طوال  عليها  وركز  بها  اهتم 

ومطالبته  العربي  والرتاث  الإ�صالمية  للح�صارة  امل�صيئة  باجلوانب 

واملهتمني  للمخت�صني  واإتاحتها  العرب،  لأمة  وثقافية  فكرية  ب�صحوة 

للبناء عليها واإثراءها.

املوؤيد: خرباء ومتخ�ص�صون لتقييم الأعمال ال�صبابية امل�صاركة يف اجلائزة 

تطوير الإطار التنفيذي جلائزة نا�صر بن حمد العاملية للإبداع ال�صبابي

اأكد اأمين بن توفيق املوؤيد وزير �سوؤون 

بن  نا�سر  جائزة  اأن  والريا�سة  ال�سباب 

اأ�سحت  ال�سبابي  لالإبداع  العاملية  حمد 

اليوم عالمة بارزة يف م�سرية دعم مملكة 

املكان  وباتت  العاملي،  لل�سباب  البحرين 

نحو  لل�سباب  النطالق  وبوابة  املف�سل 

اإبداعية  قدرات  لديهم  ممن  بعيدة  اآفاق 

لإظهارها،  ال�سبيل  يجدون  ول  كامنة 

�سبابا  هناك  باأن  للعامل  انطباعا  واأعطت 

كافة،  املجالت  يف  ومبتكرين  مبدعني 

ينتظرون الفر�سة لإبراز ها.

وبنّي وزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة 

بنجاح  البحرين  مملكة  اهتمام  »يربز 

لالإبداع  حمدالعاملية  بن  نا�سر  جائزة 

الدول  رفد  على  تركز  كونها  ال�سبابي 

وذلك  املبِتكرة،  ال�سابة  بالعقول  العاملية 

باحتواء ال�سباب املبدع عرب جمموعة من 

الهتمام  اإطار  يف  ت�سب  التي  املجالت 

بجيل ال�سباب ب�سكل عام، وحتفيزهم على 

واملناف�سة  والبتكار،  والتميز،  الإبداع، 

قيمة  يقدر  كبري  اهتمام  و�سط  اجلادة، 

عطائهم ومواهبهم التي تعرب عنهم، وعن 

طموحاتهم، وروؤاهم امل�ستقبلية«.

»قدمت  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  واأ�سار 

لالإبداع  العاملية  حمد  بن  نا�سر  جائزة 

ال�سبابية  الأفكار  من  مناذج  ال�سبابي 

وحققت  ال�سابقة،  ال�سنوات  يف  الرائدة 

خالل  من  منها  ماأمول  كان  ما  اجلائزة 

على  واإننا  الرائعة،  ال�سبابية  امل�ساركات 

ثقة تامة بنجاح هذه الن�سخة من اجلائزة 

يف  لها  الوا�سع  ال�سدى  ظل  يف  وذلك 

اإدخال  اىل  بالإ�سافة  ال�سبابية،  الأو�ساط 

العديد من التطوير على اإطارها التنفيذي 

العامل،  التطورات يف  تواكب  يجعلها  مبا 

ال�سبابية  امل�سروعات  اقران  مع  خا�سة 

م�ساريعهم  يف  واليجابية  الأمل  باإظهار 

يف ظل جائحة كورونا«.

وتابع اأمين بن توفيق املوؤيد »و�سعت 

اآليات  والريا�سة  ال�سباب  �سوؤون  وزارة 

لإجناح  دقيقة  علمية  ملعايري  تخ�سع 

اجلائزة وتقييم امل�ساركات ب�سورة �سفافة 

املفتوحة  العادلة  املتناف�سة  البيئة  تراعي 

اىل  بالإ�سافة  امل�ساركني،  اجلميع  بني 

واخلرباء  املتخ�س�سني  من  نخبة  اختيار 

ميتلكون  الذين  اجلائزة  جمالت  يف 

ليقوموا  املجال  هذا  يف  طويال  تاريخا 

املعايري  وفق  ال�سبابية  الأعمال  بتقييم 

املتفق عليها«.

وزير �صوؤون ال�صباب والريا�صة

»الداخلية«: ر�صد اأكثـر من 91 األف خمالفة عدم لب�س الكمامة
اأ�سارت مديريات ال�سرطة باملحافظات 

على  احلفاظ  اأن  اإىل  الأمنية  والإدارات 

اجلميع،  م�سوؤولية  هو  العامة  ال�سالمة 

ركيزة  هو  واملقيمني  املواطنني  وعي  واأن 

املرجوة،  الأهداف  لتحقيق  اأ�سا�سية 

والتعليمات  بالقرارات  اجلميع  فالتزام 

ال�سادرة ي�سهم يف حتقيق الهدف املن�سود 

م�سريًة  كورونا،  جلائحة  الت�سدي  يف 

بتعليمات  بالتقيد  ال�ستمرار  اأهمية  اإىل 

وتو�سيات الفريق الوطني الطبي للت�سدي 

مملكة  جهود  واإجناح  كورونا،  لفريو�ض 

ي�سهم  اجلائحة مبا  مواجهة  البحرين يف 

يف حفظ �سحة و�سالمة اجلميع وجتاوز 

هذا الظرف ال�ستثنائي.

والإدارات  ال�سرطة  مديريات  وتوؤكد 

تعزيز  يف  م�ستمرة  جهودها  باأن  الأمنية 

من  للحد  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام 

العمل  انت�سار فريو�ض كورونا من خالل 

الإجراءات  تطبيق  تعزيز  على  املتوا�سل 

قامت  الإطار  هذا  ويف  الحرتازية، 

والإدارات  باملحافظات  ال�سرطة  مديريات 

تاريخ  اجلائحة وحتى  بدء  ومنذ  الأمنية 

الإجراءات  باتخاذ  اجلاري  يونيو   23

عدم  خمالفة   91043 حيال  القانونية 

العامة،  الأماكن  يف  الوجه  كمامة  لب�ض 

على  للحفاظ  اإجراًء   10860 واتخاذ 

والقيام  الجتماعي،  التباعد  معايري 

بـ12426 حملة توعوية.

الوطني  الإ�سعاف  مركز  تلقى  كما 

بالغات   17107 اجلائحة  بدء  منذ 

با�سرها  حيث  كورونا،  بجائحة  خا�سة 

طريق  عن  الالزمة  الإجراءات  واتخذ 

مع  للتعامل  وموؤهل  متخ�س�ض  فريق 

اإدارة  اآليات  قامت  فيما  احلالت،  هذه 

نقل  خاللها  مت  حركة  بـ38677  النقل 

103731 حالة منذ بدء اجلائحة.

وزير الإ�صكان: 14 مليون دينار حجم 

التمويلت الإ�صكانية خلل 6 اأ�صهر

ك�سف املهند�ض با�سم بن يعقوب احلمر وزير الإ�سكان 

اإىل  يناير  من  الفرتة  خالل  ال�سكنية  التمويالت  حجم  عن 

ا�ستفاد  يونيو اجلاري بلغت نحو 14،309 مليون دينار 

منها اأكرث من 284 مواطًنا، موؤكداً اأن خدمة التمويالت تعد 

اأحد اخليارات املتاحة اأمام املواطنني للح�سول على ال�سكن 

اأبرز  انتظار، وهي تعد من  اإىل فرتات  املالئم دون احلاجة 

حماور خطة الوزارة لتنفيذ املحاور الإ�سكانية الواردة يف 

برنامج احلكومة.

اأ�سار  �سنوية  الن�سف  التمويل  خدمة  تفا�سيل  وحول 

بناء  متويل  142خدمة  قدمت  الوزارة  اأن  الإ�سكان  وزير 

�سراء  متويل  خدمة  و127  دينار،   7،547،000 بقيمة 

ترميم  متويل  خدمة  و15  دينار،   6،615،000 بقيمة 

بقيمة 147،400 دينار، موؤكداً اأن وزارة الإ�سكان من خالل 

نظام التمويالت تعمل ب�سروط مي�سرة وفقاً لنظام التمويل 

املعمول به يف بنك الإ�سكان وتبعاً للقرار رقم )909( ل�سنة 

2015 ب�ساأن نظام الإ�سكان.

وبالن�سبة خلدمة الرتميم اأو�سح با�سم بن يعقوب احلمر 

اأن هذه اخلدمة هي اإ�سافية متنحها الوزارة �سمن خدماتها 

ال�سكانية للراغبني من ال�ستفادة من هذه التمويالت، حيث 

للدخل ال�سهري  مت حتديد مبلغ متويل ترميم امل�سكن وفقاً 

ملقدم الطلب وتقييم الوزارة للرتميمات والإ�سافات املطلوبة 

ا�ستناداً للحد الأدنى للمتطلبات الفنية للم�سكن وفق حاجة 

الأ�سرة اأيهما اأقل، ووفقاً جلدول التمويل الذي تعده الوزارة 

حيث ل يزيد مبلغ التمويل على 20 األف دينار بحريني.

با�صم بن يعقوب احلمر
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واإقليميا، ك�سف ال�سفري الهندي عن جهود مبذولة من 

بينهما  التجارة احلرة  اتفاقية  الهند ودول اخلليج لإمتام 

يف اأقرب وقت ممكن، اإذ ما زالت املفاو�سات م�ستمرة.

وعلى �سعيد مكافحة الوباء، اأكد ال�سفري �سريفا�ستاف 

 - »كوفي�سيلد  لقاح  ت�سدير  تعليق  بالده  قرار  اأن 

اأ�سرتازينيكا« جاء اإثر املوجة الثانية القا�سية التي �سربت 

توفري  اإىل  ال�سعي  ا�ستوجب  ما  املا�سي،  اأبريل  يف  الهند 

بالده  اأن  على  م�سددا  اأ�سا�سي،  ب�سكل  الوطن  داخل  اللقاح 

كانت يف طليعة الدول التي تعاونت على امل�ستوى الدويل 

»كوفاك�س«  مبادرة  اجتاه  والتزمت  للجائحة  للت�سدي 

العاملية، وقدمت اأكرث من 60 مليون جرعة لقاح اىل نحو 

70 دولة حول العامل.

وحمليا، اأكد ال�سفري �سريفا�ستاف اأن الغالبية العظمى 

تلقوا  قد  البحرين،  يف  املقيمة  الهندية  اجلالية  اأفراد  من 

التطعيمات، وفيما يلي ن�س املقابلة:

البحرين بعالقات تاريخية متميزة مع  [ تتمتع 

جمهورية الهند، وقد انعك�س عمق هذه العالقات على 

اأي�ًضا هناك حر�س  التعاون يف جماالت عدة،  تعزيز 

التجاري واال�ضتثمارات  التبادل  بحريني على زيادة 

اإىل  التي تتطلعون  الهندية، ما املجاالت  البحرينية - 

الرتكيز عليها يف املرحلة املقبلة؟

والودية  التاريخية  العالقات  تعزيز  مت  لقد  �سك  ل   -

العميقة اجلذور بني الهند ومملكة البحرين على مر ال�سنني.

املنتظمة  ال�سيا�سية  والتبادلت  التفاعل  اأدى  وقد 

ورفيعة امل�ستوى، والتعاون على امل�ستوى الر�سمي، وكذلك 

على م�ستوى القطاع اخلا�س، اإىل تنويع وتعميق تعاوننا 

الثنائي يف جميع املجالت، مبا يف ذلك املجالت ال�سيا�سية 

والقت�سادية والتجارية والتعليمية والثقافية والتوا�سل 

بني النا�س. والنتائج موجودة لرياها اجلميع.

امل�ستوى نف�سه تقريبا،  الثنائية يف  لقد ظلت جتارتنا 

جائحة  حتديات  من  الرغم  على  دولر،  مليار  بنحو 

كوفيد-19، بالطبع ال�ستثمارات يف ارتفاع، اإذ ُتعد الهند 

با�ستثمارات  البحرين  يف  م�ستثمر  اأكرب  خام�س  حاليا 

تراكمية تبلغ حوايل 1.3 مليار دولر اأمريكي.

كذلك اأدى تركيز احلكومتني على النتعا�س القت�سادي 

يف �سيناريو ما بعد كوفيد-19 اإىل فتح املزيد من الفر�س 

للتجارة وال�ستثمار الثنائي.

تكنولوجيا  املحتملة  القطاعات  بع�س  وت�سمل 

املالية،  والتكنولوجيا  ال�سخمة  والبيانات  املعلومات، 

والطاقة  والأدوية،  وال�سحة  والتكنولوجيا  والت�سالت 

وال�سياحة  والتعليم  املتجددة،  والطاقة  الهيدروكربونية 

والزراعة واملعاجلة الزراعية والبنية التحتية.

يف  الثنائي  التعاون  تو�سيع  على  اأي�سا  نعمل  نحن 

البحري،  والأمن  للدفاع  املجالت اجلديدة وال�سرتاتيجية 

وكذلك الف�ساء.

التجاري،  التبادل  حجم  عند  اأتوقف  دعني   ]

التبادل  زيادة  على  تدلّل  اأولية  موؤ�ضرات  هناك  هل 

التجاري يف قطاعات حمّددة؟

-كما تعلمون، تتمتع اقت�ساداتنا باملرونة، فعل الرغم 

على  القت�ساد  على  اأثرت  التي  كوفيد-19  حتديات  من 

نف�س  عند  الثنائية  جتارتنا  ظلت  فقد  العامل،  م�ستوى 

م�ستوى العام املا�سي تقريبا، وهي حوايل 1 مليار دولر 

التجارة  يف  زيادة  اأرى  اأن  بالتاأكيد  اأود  بالطبع  اأمريكي. 

الثنائية وال�ستثمار، اإذ هناك الكثري من الفر�س والإمكانات 

يف القطاعات التي ذكرتها �سابقا.

يف  الثنائية  التجارة  يف  م�سّجعة  اجتاهات  وهناك 

العام، بنحو 400 مليون  الأوىل من هذا  الأ�سهر اخلم�سة 

الفرتة  خالل   %30 بحوايل  اأعلى  وهو  اأمريكي،  دولر 

املماثلة من العام املا�سي.

[ ُيعد القطاع الزراعي من اأكرث القطاعات ن�ضاًطا 

املحلي  الناجت  %31 من  الهند عندما نتحدث عن  يف 

االإجمايل يف االقت�ضاد الهندي تاأتي من الزراعة، كذلك 

اأكرث من ن�ضف �ضكان الهند يعملون يف الزراعة ويف 

التحويلية  ال�ضناعات  كذلك  بها،  املرتبطة  ال�ضناعات 

االإجمايل  املحلي  الناجت  من   24% بنحو  ت�ضهم  التي 

تعزيز  باجتاه  للدفع  اجتاه  هناك  هل  الهند،  يف 

�ضيما  ال  املجالني،  هذين  يف  امل�ضرتكة  اال�ضتثمارات 

فيما يتعلق با�ضرتاتيجية االأمن الغذائي التي و�ضعتها 

البحرين وت�ضعى اإىل تنفيذها؟

والت�سنيع  الزراعة  قطاع  ُيعد  ذكرِت،  كما  بالطبع،   -

الزراعي من القطاعات البارزة، وهما من املجالت الرئي�سة 

لتعاوننا القت�سادي.

عدد كبري من ال�سلع، مبا يف ذلك اللحوم والأرز وال�سكر 

والفواكه واخل�سراوات، وغريها، هي بالفعل جزء من �سلة 

بتو�سيع  ملتزمة  والهند  البحرين،  اإىل  الهند  ال�سادرات 

التجارة الثنائية يف هذا القطاع الرئي�س.

يف  لال�ستثمار  فر�س  عن  اأي�سا  �سركاتنا  تبحث  اإذ 

و�سريك  مقرب  ك�سديق  القطاع  هذا  يف  خا�سة  البحرين، 

موثوق به.

خطوط  تظل  اأن  على  الهند  حكومة  حر�ست  ولقد 

الإمداد، ل �سيما يف قطاع الأغذية، مفتوحة ملنطقة اخلليج 

ا�ستعداد  على  �سنكون  بالطبع  الوباء.  اأوقات  خالل  حتى 

للم�ساركة يف جهود اململكة لتحقيق الأمن الغذائي يف ظل 

الروؤية القت�سادية 2030.

[ متتلك الهند ثالث اأكرب نظام للتكنولوجيا املالية، 

املا�ضي  العام  دوالر يف  مليار   31 نحو  بلغ  و�ضوًقا 

2020، اليوم عّززت اجلائحة من موقع التكنولوجيا 
بني  القطاع  هذا  بالتعاون يف  تو�ّضع  من  هل  املالية، 

الهند والبحرين؟

قويا  جمال   )FinTech( ُيعد  اإذ  متاما،  معك  اأتفق   -

للم�سالح امل�سرتكة والتقارب، واليوم �سناعة التكنولوجيا 

املالية يف الهند هي �سناعة را�سخة، وهي من بني الأف�سل 

يف العامل. فالهند اأي�سا من بني اأ�سواق التكنولوجيا املالية 

البنوك  من  الكثري  يوجد  بالطبع  العامل.  الأ�سرع منوا يف 

واملوؤ�س�سات املالية الهندية يف البحرين، يف املقابل تتمتع 

القت�سادية  الروؤية  اإطار  يف  قوي  مايل  بقطاع  البحرين 

للتكنولوجيا  كمركز  نف�سها  البحرين  ت�سع  اإذ   ،2030

املالية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

مع  ال�سراكات  من  املزيد  تطوير  للهند  ميكن  �سك  بال 

ذلك  يف  مبا  الرئي�س،  القطاع  هذا  يف  واملنطقة  البحرين 

تعزيز ال�سركات النا�سئة يف هذا القطاع.

ل اإىل اتفاقية للتجارة احلرة  [ متى �ضيتم التو�ضّ

بني دول اخلليج والهند؟

- ل تزال املفاو�سات ب�ساأن اتفاقية التجارة احلرة بني 

وتبذل  م�ستمرة،  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  الهند 

جهود من كال اجلانبني لإمتامها يف اأقرب وقت ممكن. 

جائحة  ظل  ولكن يف  القت�ساد،  �سياق  �ساأبقى يف   ]

الهند،  على  الوباء  اآثار  حيال  توقعاتكم  ما  كوفيد-19. 

القت�ساد  يف  حيوية  قطاعات  عن  نتحدث  عندما  خا�سة 

الوباء على حجم  اأثر  الوباء؟ وكيف  بفعل  تاأثرت  الهندي 

وبالأخ�س  اخلليج  دول  مع  للهند  التجارية  التبادلت 

ال�سعودية الإمارات، اإذ 75% من التبادل التجاري للهند مع 

دول اخلليج مع ال�سعودية والإمارات؟

كانت  كوفيد-19  جائحة  من  الثانية  املوجة  اإن   -

�سديدة على الهند، لكن رغم ذلك ا�ستمر القت�ساد الهندي 

عليها  كان  العامل  دول  بقية  مثل  الهند  بالطبع  باملرونة. 

ان تتحمل وطاأة التباطوؤ القت�سادي العاملي ب�سبب الوباء 

والقيود املفرو�سة عليه. ومع ذلك، هناك عالمات وا�سحة 

الق�سايا  عبء  انخفا�س  مع  القت�سادي  النتعا�س  على 

ب�سكل كبري.

بالطبع، ل تزال الهند ثالث اأكرب اقت�ساد يف العامل من 

حيث ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س، وظلت اأ�س�سها 

قوية، وت�ستمر يف جذب امل�ستثمرين الأجانب.

لقد اأحدثت مبادرة )AtmaNirbhar Bharat(، وهي 

الهند جزءا  اإىل جعل  الهند تهدف  اطلقتها حكومة  مبادرة 

اأقوى بكثري من �سل�سلة التوريد والقيمة العاملية، اإىل جانب 

التي  الأخرى  القت�سادي  الإ�سالح  اإجراءات  من  العديد 

تهدف اإىل النتعا�س القت�سادي بعد كوفيد-19 اإيجابا.

اأعلى تدفقات ا�ستثمار اأجنبي مبا�سر  اإذ اجتذبت الهند 

على الإطالق بلغت 81.7 مليار دولر اأمريكي خالل الوباء 

الرقم  مزدوج  منو  مع   ،2021-2021 املالية  بال�سنة 

بن�سبة 10% مقارنة بالعام املا�سي، مقابل الجتاه العاملي 

لالنخفا�س يف ال�ستثمار الأجنبي.

والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة  توقعت 

)OECD( يف يونيو 2021 اأن تنمو الهند بن�سبة %9.9 

لهذا العام 2022، وهو اأعلى معدل لأي دولة يف جمموعة 

الع�سرين.

ب�سكل  الهند  يف  اليومية  احلالت  عدد  انخف�س  كذلك 

بينما  حالة،   50000 على  قليال  يزيد  ما  اإىل  ملحوظ 

انخف�س موؤ�سر احلالت الإيجابية اإىل حوايل %3.

بينما جتاوزت حالت التعايف احلالت اجلديدة ب�سكل 

م�ستمر لأكرث من �سهر، وو�سل معدل ال�سفاء اإىل 96%. لقد 

لقاح، وزادت من  بالفعل 301 مليون جرعة  الهند  قدمت 

اإىل 6-8 ماليني جرعة؛  اليومية لت�سل  التطعيمات  اأعداد 

وذلك بهدف تطعيم جميع البالغني بحلول نهاية هذا العام. 

وبالتايل جند اأن الو�سع الوبائي يف الهند بتح�سن كبري، ما 

يعطي مزيدا من الزخم نحو النتعا�س القت�سادي.

[ مت تعليق ت�ضدير لقاح كوفي�ضليد-اأ�ضرتازينيكا 

هذا  بخ�ضو�س  التطورات  هي  ما  العام،  نهاية  حتى 

التعليق، ال �ضيما اأن هذا اللقاح هو من اأهم اللقاحات 

هناك  وهل  »كوفاك�س«؟  مبادرة  �ضمن  توّزع  التي 

لقاحات هندية مرتقبة؟

- لقد كانت الهند يف مقدمة الدول التي تعاونت على 

امل�ستوى الدويل يف الت�سدي جلائحة كوفيد-19، وكانت 

العامة  وال�سحة  الب�سرية  املرتكزة على  التعاون  توقعات 

ومبادرة  اجلائحة،  ملكافحة  الهند  بجهود  دفعت  من  هي 

مليون   60 من  اكرث  الهند  قدمت  وبالفعل  مايرتي،  لقاح 

جرعة لقاح اىل حوايل 70 دولة.

اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  ت�سريحات  يف  جاء  وكما 

بالتزاماتها  تفي  الهند  كانت  فقد  جاي�ساكار،  �س  الهندي 

توفري  جانب  اىل  العاملية،  »كوفاك�س«  مبادرة  اجتاه 

اللقاحات للدول ال�سديقة.

وعندما �سربت املوجة الثانية من اجلائحة الهند، كان 

من الوا�سح اأهمية ال�سعي نحو توفري اللقاحات يف الوطن 

اإنتاج  اأنه مه حت�سني  اأ�سا�سي. ولكنني واثق متاما  ب�سكل 

اللقاحات، فيمكننا ان نرى اأنف�سنا نلعب دورا عامليا.

اىل  البالد،  يف  اللقاح  اإنتاج  الهند  حكومة  عززت  لقد 

لإنتاج  الأجانب  اللقاحات  جانب جهودها جلذب م�سنعي 

الهند،  يف  اللقاح  توافر  لزيادة  وذلك  الهند؛  يف  اللقاحات 

الطارئة  املوافقة  لقاحات   3 منح  مت  احلايل  الوقت  ويف 

اأ�سرتازينيكا،   - »كوفي�سيلد  وهي  الهند،  يف  لال�ستخدام 

وكوفاك�سن، و�سبتونيك يف«، كما يقوم معهد »اإ�س دبل اي« 

باإنتاج لقاح كوفي�سيلد، كذلك لقاح كوفاك�سن  بال�ستمرار 

يبداأ  اأن  املتوقع  ومن  بيوتك،  بهارات  قبل  من  ينتج  الذي 

اأن  جانب  اإىل  قريبا،  الهند  يف  يف«  »�سبوتنك  لقاح  اإنتاج 

من  خمتلفة  مراحل  يف  زالت  ما  اأخرى  لقاحات  هناك 

التطوير والختبار.

يف  اجلاليات  اأكرب  من  الهندية  اجلالية  ُتعد   ]

البحرين، كم عدد اجلالية اليوم؟ وهل لعبت ال�ضفارة 

دوًرا يف ت�ضجيع مواطنيها على اأخذ اللقاحات؟

اأي  الهندية ت�سكل نحو ربع �سكان اململكة،  - اجلالية 

حوايل »350000«. لقد جعلت �سيا�سات اململكة الليربالية 

واملجتمع املت�سامح من اأن تكون البحرين الواجهة املف�سلة 

امل�سطرد  النمو  على  انعك�س  ما  وهذا  مواطنينا،  اأمام 

يف  اجلالية  اأ�سهمت  كما  البحرين،  يف  الهندية  للجالية 

مبهنيتهم    العرتاف  مت  لقد  للمملكة.  القت�سادية  التنمية 

وعملهم اجلاد واأخالقيات العمل من قبل القيادة وال�سعب 

يف البحرين.

ونيابة عن املجتمع، اأود اأن اأعرب عن امتناننا للقيادة 

واحلكومة و�سعب البحرين يف اململكة؛ لدعمهم ورعايتهم 

للجالية الهندية املقيمة يف اململكة، ل �سيما خالل الأوقات 

الع�سيبة التي فر�ستها جائحة كوفيد-19.

بالطبع تفاعلت اجلالية الهندية مع حملة التطعيم �سد 

كوفيد-19، وبالفعل ح�سل الغالبية العظمى من اجلالية 

الهندية يف اململكة على التطعيم؛ من اأجل �سالمتهم و�سالمة 

املجتمع، ودعم جميع اجلهود التي تبذلها اململكة للت�سدي 

لهذا الوباء.

 21 يوم  تخ�ضي�س  مت  اليوغا،  مع  �ضاأختم   ]

الدويل  لالحتفاء  يوًما  املتحدة  االأمم  قبل  من  يونيو 

باليوغا. هل نظمت ال�ضفارة اأّي احتفاء بهذه الريا�ضة 

الروحية الهندية؟

- ل �سك اليوغا هدية ثمينة للب�سرية من قبل حكماء 

الهنود القدماء، وهي نهج �سامل لل�سحة اجل�سدية والعقلية 

والروحية للب�سر.

اإنه علم تقليدي وحديث بنف�س القدر، وهو علم متطور 

حول رفاهية الإن�سان. لقد دفع هذا الحتفاء الدويل باليوغا 

ل�سحة  اإمكاناته  الآن  اأدرك  الذي  العاملي  املجتمع  اإىل 

اأخرى يف  اأهمية اليوغا مرة  اإذ ظهرت  الب�سرية،  ورفاهية 

لزيادة  فعالة  كطريقة  الوبائية  الأوقات  هذه  يف  املقدمة 

القوة البدنية واملناعة.

اليوغا  قطاعي  يف  اجليد  التعاون  بلدينا  ويوا�سل 

والطب التقليدي.

كما تعاونت ال�سفارة مع جمعيات هندية ومراكز يوغا 

الفعاليات  هندية وبحرينية حملية يف تنظيم �سل�سلة من 

لئقة  بطريقة  املهمة  املنا�سبة  بهذه  لالحتفال  الفرتا�سية، 

يف البحرين.

اإذ اأقيم ما يقرب من 15 حدثا على مدار فرتة تزيد على 3 

اأ�سابيع، من 4 اإىل 25 يونيو 2021، تراوحت بني متارين 

اليوغا، وحتديات اليوغا و�سوريا ناما�سكار، والختبارات 

اإىل الندوات عرب الإنرتنت واملحادثات وحلقات  الق�سرية، 

النقا�س.

دعمها  كان  التي  البحرينية  ال�سلطات  اأ�سكر  بالطبع 

وت�سهيلها اأمرا حيويا من اأجل التنظيم الناجح لحتفالت 

اليوم العاملي لليوغا.

جلميع  تقديري  اأ�سجل  اأن  اأي�سا  يل  ا�سمحوا  كما 

 BCICAL( ، Art ofذلك يف  مبا  الهندية،  اجلمعيات 

اليوغا،  ومراكز  ومدار�س   ،  Living، )BICAS AND
لدعمهم  الهنود والبحرينيني؛  اليوغا  اإىل ع�ساق  بالإ�سافة 

وم�ساركتهم احلما�سية يف احتفالت يوم اليوغا لهذا العام.

متام اأبو�ضايف:

العام  الن�ضف االأول من  الثنائية بني بالده والبحرين خالل  التجارة  البحرين بيو�س �ضريفا�ضتاف عن تنامي  الهند لدى  ك�ضف �ضفري جمهورية 

اجلاري، اإذ بلغت قيمتها خالل هذه الفرتة نحو 400 مليون دوالر، اأي اأعلى بحوايل %30 مقارنة بالفرتة نف�ضها من العام املا�ضي 2020.

وقال ال�ضفري الهندي يف حديث لـ»االأيام« اإن التجارة الثنائية بني البلدين حافظت على م�ضتواها رغم التحديات التي فر�ضتها جائحة كوفيد-19، 

م�ضدداً على اأن بالده ت�ضعى اإىل تو�ضيع التعاون الثنائي مع البحرين يف جماالت جديدة وا�ضرتاتيجية، من اأبرزها الدفاع واالأمن البحري، والف�ضاء.

واأ�ضار ال�ضفري الهندي -التي ُتعد بالده خام�س اأكرب م�ضتثمر يف البحرين با�ضتثمارات تراكمية تبلغ حوايل 1.3 مليار دوالر- اىل اأن الهند ملتزمة 

بتو�ضيع التجارة الثنائية مع اململكة يف قطاع الزراعة املرتبط بقطاع االأغذية، وتبحث عن فر�س ا�ضتثمارية م�ضرتكة ك�ضديق و�ضريك موثوق به، وكذلك 

ا�ضتعداد بالده للم�ضاركة يف جهود البحرين لتحقيق االأمن الغذائي، الفتا اىل اأن بالده قد حر�ضت على اأن تبقى خطوط االإمداد يف القطاع الغذائي 

مفتوحة مع دول اخلليج خالل ذروة الوباء.

تو�سعة التعاون يف املجالت الدفاعية والأمن البحري والف�ساء.. ال�سفري الهندي لـ»الأيام«:

منو التجارة الثنائية بني البحرين والهند 30 % خالل الن�سف الأول

ــــي ــــغــــذائ ـــتـــحـــقـــيـــق الأمــــــــــــن ال ــــن ل ــــحــــري ــــب ــــعــــّدون لــــلــــمــــ�ــــســــاركــــة يف جـــــهـــــود ال ــــت ــــس مــــ�

ــــوا عـــــلـــــى الـــتـــطـــعـــيـــم ــــل ــــعــــظــــمــــى مـــــــن اجلــــــالــــــيــــــة الـــــهـــــنـــــديـــــة حــــ�ــــس الــــغــــالــــبــــيــــة ال

جهود م�سرتكة بني دول اخلليج والهند لإمتام اتفاقية التجارة احلرة بينهما يف اأقرب وقت ممكن

الهند التزمت اجتاه مبادرة »كوفاك�س« لكن

 املوجة الثانية جعلت الأولوية توفري اللقاحات داخل الوطن

نيودلهي قّدمت اأكرث من 60 مليون جرعة 

»اأ�سرتازينيكا« لنحو 70 دولة وقريًبا اإنتاج لقاح »�سبوتنيك« يف الهند

8-6 ماليني جرعة يومًيا يف الهند 
والهدف تطعيم جميع البالغني مع نهاية 2021

بيو�س 

�ضريفا�ضتاف



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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اأول مفاعل ن�وي لإنتاج الطاقة  1954 - افتتاح 

الكهربائية بالقرب من م��شك�.

يف  اآيل  نق�د  �شحب  جهاز  اأول  تركيب   -  1967

العامل يف مدينة لندن.

1977 - الإعالن عن ا�شتقالل جيب�تي.

جمه�رية  تغزو  الي�غ��شالفية  الق�ات   -  1991

�شل�فينيا بعد ي�مني من اإعالنها ال�شتقالل.

بلري  ت�ين  الربيطاين  ال�زراء  رئي�ص   -  2007

ي�شتقيل من من�شبه، وج�ردون براون يخلفه.

يف  من�شبه  عن  يتنحى  غيت�ص  بيل   -  2008

لأعمال  بالتفرغ  لرغبته  وذلك  مايكرو�ش�فت  م�ؤ�ش�شة 

م�ؤ�ش�شة بيل ومليندا غيت�ص.

الدولية ت�شدر مذكرة  املحكمة اجلنائية   - 2011

الإ�شالم  �شيف  وجنله  القذايف  معمر  العقيد  بت�قيف 

بتهمة  ال�شن��شي  عبداهلل  ال�شتخبارات  جهاز  ورئي�ص 

ارتكاب جرائم �شد الإن�شانية يف ليبيا وذلك على خلفية 

القتال الدائر يف ليبيا بعد اندلع ث�رة 17 فرباير.

اأكرث من  تقتل  الباك�شتان  2015 - م�جة حر يف 

1300 �شخ�ص منذ اأن �شربت البالد منذ ح�ايل ن�شف 

�شهر.

اليابانية  الف�شائية   2 هاياب��شا  مركبة   -  2018

ت�شل ك�يكب 162173 ري�غ� يف مهمة جمع عينات.

�ساب يجر �سيارات وياأكل 4 دجاجات و3 كيلوات حلم يومًيا

�ش�ارع  عمره،  من  الثالثينات  فى  بابا«،  »خان  يدعى  باك�شتانى  �شاب  يج�ب 

العا�شمة، ويتحدى املارة باأنه اأق�ى رجل يف باك�شتان وي�شتطيع اأن يجر ال�شيارات 

العمالقة ويتحدى اجلميع يف األعاب الق�ى، وحتدثت و�شائل اإعالم حملية عن اأن 

الباك�شتانية، يحافظ على حجمه  الن�شخة  امللقب بـ»هالك«  اأو  بابا«  ال�شاب »خان 

احلرارية  بال�شعرات  حتتفظ  التي  الأطعة  من  الآلف  ع�شرات  ويتناول  العمالق 

وذلك ب�شكل ي�مي.

بابا«، وه�  الباك�شتاين »خان  الي�م« لقطات لل�شاب  وعر�شت �شبكة »رو�شيا 

يف  �شريه  خالل  ق�ته  وي�شتعر�ص  ع�شا  ومي�شك  ط�يال  اأ�ش�د  جلبابا  يرتدى 

ال�ش�ارع، ثم يظهر وه� يتناول الكثري من الطعام، ولقطات اأخرى وه� يجر �شيارة 

العمالق 4 دجاجات  الرجل  املارة رابطا احلبل يف ج�شمه، ويتناول  اأمام  مبفرده 

و36 بي�شة و3 كيل� من اللحم وي�شرب 5 ليرتات من احلليب ي�ميا.

على  الر�شمى  هال  ح�شاب  عرب  م�شاهدة  األف   800 من  اأكرث  الفيدي�  وح�شد 

م�قع ان�شتجرام، اإذ يتابعه اأكرث من 2.4 ملي�ن �شخ�ص ح�ل العامل.

كتاب جديد يك�سف ماحدث بني وليام وميغان ماركل
ك�شف كتاب جديد يف بريطانيا، عن ا�شتياء الأمري وليام وغ�شبه اإزاء �شل�ك زوجة 

اأخيه املمثلة الأمريكية ميغان ماركل.

وليام  الأمريين  بني  العالقة  من  وال�شادمة  املثرية  الأوجه  بع�ص  الكتاب  وي�رد 

وهاري، والت�شريحات ال�شادمة التي و�شف بها الأول، ميغان ماركل، مما قد يحمل 

املزيد من الإحراج للعائلة املالكة يف بريطانيا.

اأن الأمري وليام ا�شت�شاط  اأورد الكتاب  وبح�شب �شحيفة »ذي �شن« الربيطانية، 

ما  ب�شبب  ماركل،  ميغان  ال�شابقة،  الأمريكية  املمثلة  اأخيه،  زوجة  �شل�ك  اإزاء  غ�شبا 

اعتربه معاملتها »امل�شيئة« للم�ظفني وطاقم الق�شر.

اإىل حد و�شف  الأمري وليام ذهب  اإن  الأخ�ين«،  بـ»معركة  املعن�ن  الكتاب  وقال 

زوجة اأخيه، دوقة �شا�شك�ص بـ»املراأة الدم�ية« التي تتعامل بـ»دون راأفة«.

بني  العالقة  ب�شاأن  ال�شادمة،  التفا�شيل  هذه  بعر�ص  لي�شي  روبرت  الكاتب  وقام 

الأمريين اللذين �شاءت عالقتهما خالل ال�شن�ات الأخرية.

وجاء هذا الكتاب بينما و�شلت ماركل البالغة 36 عاما، اإىل اململكة املتحدة ا�شتعدادا 

حل�ش�ر الك�شف عن متثال الأمرية الراحلة، ديانا، والدة الأمريين هاري ووليام.

ت�شفية  ثمة  تك�ن  اأن  وي�شتبعد  الأخ�ين،  بني  اخلالف  عمق  اإىل  الكتاب  وي�شري 

و�شيكة لالأج�اء بينهما.

اآلف الإندوني�سيني يت�سلقون بركاًنا 

ليلقوا املوا�سي يف فوهته املّتقدة

ن�شط  اإندوني�شي  بركان  على  امل�شلني  اآلف  �شار 

ال�شبت لإلقاء م�ا�ٍص واأ�شاٍح اأخرى يف الف�هة املّتقدة، 

خالل طق��ص تقليدية عمرها قرون.

من  تينغر  قبيلة  من  اأفراد  يجتمع  عام،  كل  ويف 

والزه�ر  واخل�شر  الفاكهة  لرمي  املحيطة  املرتفعات 

وحتى احلي�انات مثل املاعز والدجاج، يف ف�هة بركان 

»يادنيا  ا�شم  يحمل  مهرجان  من  كجزء  بروم�  جبل 

روؤو�ص  مع  امل�شلني،  من  ط�يل  �شف  و�شق  كا�شادا«. 

القمة  اإىل  طريقهم  بع�شهم،  ظه�ر  على  تتدىل  ماعز 

على اأمل اإر�شاء الأ�شالف والآلهة الهندو�شية وحتقيق 

عن  يعّرف  الذي  ب�روانت�،  وقال  ملجتمعاتهم.  الرخاء 

كرث،  اإندوني�شيني  غرار  على  فقط  الأول  با�شمه  نف�شه 

دجاجة  اأح�شرت  »الي�م  املل�نة  دجاجته  عار�شا 

لالأ�شالف«.

ا�شم وانت�ك�، عينات  اآخر يحمل  كذلك حمل رجل 

من حما�شيله على اأمل اأن يجلب له اإلقاوؤها يف الربكان 

اأح�شرت هذه املحا�شيل طلبا  الطالع. وقال لقد  ح�شن 

للخ�ش�بة يف حقلي وللح�ش�ل على ح�شاد وافر.

رجل يقفز من طائرة متحركة

يف مطار لو�س اأجنلو�س

اأجنل��ص  ل��ص  مطار  يف  الأمنية  ال�شلطات  ك�شفت 

الأول  اأم�ص  م�شاء  امل�شت�شفى  اإىل  ُنقل  راكبا  اأن  الدويل 

ي�نايتد  ل�شركة  تابعة  طائرة  من  قفز  اأن  بعد  اجلمعة 

اإك�شربي�ص كانت ت�شري مبتعدة عن ب�ابة يف املطار.

فقد  اأجنل��ص،  ل��ص  �شرطة  با�شم  ملتحدث  ووفقا 

كانت رحلة »ي�نايتد اإك�شربي�ص 5365«، التي تديرها 

�شركة »�شكاي وي�شت«، تبتعد عن الب�ابة بعد ال�شاعة 7 

م�شاء بقليل، عندما حاول الرجل خرق قمرة القيادة بدون 

جدوى، ثم متكن من فتح باب اخلدمة وقفز اأ�شفل منزلقة 

الط�ارئ على مدرج املطار.

الراكب  على  القب�ص  مت  اأنه  ال�شلطات  واأو�شحت 

واحتجز يف ممر املدرج، ثم اأعطي العالجات الأولية من 

اإ�شابات ل تهدد حياته ونقل اإىل امل�شت�شفى، بح�شب ما 

ذكرت الأ�ش��شيتد بر�ص.

من  وهي  الطائرة،  اإن  اأجنل��ص  ل��ص  مطار  وقال 

طراز »اإمربار 175« ذات املحركني، التي كانت متجهة 

اإىل �ش�لت ليك �شيتي عادت اإىل ب�ابتها، وظلت راب�شة 

يف اأر�ص املطار بعد �شاعات من احلادث.

 واأو�شحت ال�شلطات اأنه مل ي�شب اأي �شخ�ص اآخر 

على منت الطائرة باأذى با�شتثناء الرجل، بينما بداأ مكتب 

على  وتعمل  الأمر،  يف  التحقيق  الفيدرايل  التحقيقات 

حتديد دافع الراكب من وراء فعلته.

من �لأجو�ء �لثورّية �لتي �صهدتها مدينة لندن يف �صتينيّات �لقرن �ملا�صي، ��صتوحى �مل�صمم زهري مر�د �أفكار جمموعته �خلا�صة 

برحالت 2022. خالل تلك �لفرتة كانت �لعا�صمة �لربيطانيّة مفعمة بالطاقة و�حليوّية، وكانت �لأجيال �جلديدة تعي�ض نوعاً جديد�ً 

من �حلرية ُترجم باأ�صاليب متعددة منها تبنّي �لن�صاء لروؤية غري تقليدّية للمو�صة مع ما ير�فقها من ملحقات جريئة. وهذ� ما و�صع 

لندن على خارطة �ملو�صة �لعامليّة، لت�صبح و�حدة من �لعو��صم �لأوروبيّة �لتي تقول كلمتها يف جمال �لأناقة.

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 ي�ني�   26 ي�م  يف   13183

302 حالة قائمة جديدة منها 154 حالة لعمالة وافدة، 

قادمة  قائمة، و4 حالت  و 144 حالة ملخالطني حلالت 

من اخلارج، كما تعافت 689 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 259234

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 102 حالة، 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 54 

اأن 4318 حالة و�شعها م�شتقر من العدد  حالة يف حني 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 4420 حالة قائمة.

واأعربت ال�شحة عن خال�ص تعازيها و�شادق م�ا�شاتها 

اأن  اهلل  �شائلًة  واأقاربهم،  اأهلهم  جميع  واإىل  املت�فني،  لأ�شر 

يتغمدهم ب�ا�شع رحمته واأن يلهمهم ال�شرب وال�شل�ان، واأن 

مين بال�شفاء العاجل على جميع احلالت القائمة.

»ال�سحة« ت�سجل 302 اإ�سابة 

جديدة بفريو�س كورونا.. و6 وفيات 



حصلت مملك��ة البحرين، 
األول عربيًا  المرك��ز  على 
عالمي��ًا  عش��ر  والثان��ي 
للعام 2021 وفقًا لتقرير 
العالمية  كاف  مؤسس��ة 
المتح��دة  بالمملك��ة 
لمؤش��ر العط��اء. وأك��د 
المل��ك  جالل��ة  ممث��ل 
اإلنس��انية  لألعم��ال 
وش��ؤون رئي��س مجلس 
أمناء المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية سمو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل 
دعم صاحب  على  خليفة، 

الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
الرئي��س الفخ��ري للمؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية 
واهتم��ام جاللت��ه بالعم��ل الخيري واإلنس��اني، مش��يدًا بما 
تلقاه المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية والعمل الخيري 
واإلنس��اني في البحرين م��ن دعم من قب��ل الحكومة بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد األمين رئيس مجلس الوزراء.
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16 ألف مؤسسة مستفيدة من »دعم استمرارية األعمال« بـ 56مليون دينار

Sun 27 Jun 2021  |  السنة 16  |   العدد 5678   |  األحد 17 ذو القعدة 1442هـ

 »تمكين« تفتح باب التسجيل 
للمؤسسات المتضررة من »كورونا« اليوم

يفت��ح صن��دوق العم��ل »تمكي��ن« الي��وم ب��اب 
تقديم الطلبات ببرنامج دعم اس��تمرارية األعمال 
للمؤسسات المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس 
كورونا عبر موق��ع البوابة اإللكترونية ل� »تمكين« 
ويس��تمر باب التس��جيل مفتوحًا حت��ى 11 يوليو 

المقبل.
إلى ذلك ق��ال الرئيس التنفي��ذي لصندوق العمل 
تمكين حس��ين رجب: »إنه على م��دى أربع مراحل 
تمدي��د متتالية، قدم��ت »تمكي��ن« الدعم ألكثر 

م��ن 16 ألف مؤسس��ة، بقيمة إجمالي��ة تصل إلى 
56 ملي��ون دينار. كم��ا أعلنت مؤخ��رًا عن تمديد 
البرنام��ج ضم��ن مرحلت��ه الخامس��ة، وفت��ح باب 
 التس��جيل ف��ي البرنامج للقطاعات األكث��ر تأثرًا«.
ويش��مل البرنام��ج ف��ي نس��خته الخامس��ة دعم 
قطاع��ات منه��ا   مراكز األلع��اب الترفيهية، ودور 
الحضانة، و السينما، والصاالت واألندية الرياضية، 
والصالونات واألندية الصحية وقاعات المناس��بات 

واألفراح. 

تبث الحلقة الرابعة عشرة في الـ6:00 مساًء

                   تعرض اليوم »مقاومة األطماع«
محرر الشؤون المحلية «

تعرض صحيفة »الوطن« اليوم الس��اعة السادس��ة مس��اًء الحلقة الرابعة 
عشرة من سلسلتها الوثائقية التي تتناول »مقاومة األطماع«.

وتتن��اول الحلقة التي تعرض على منصات »الوطن« اإلعالمية كيف واجهت 
الدول��ة الخليفية األطماع من مختلف القوى المتواجدة في المنطقة وأبقت 

الزبارة تحت سيادتها.
وتتط��رق الحلق��ة إل��ى احتالل الدوح��ة بالقوة ف��ي ع��ام 1872م من قبل 
العثمانيين المتواجدين في المنطقة، وكيف أصبحت الزبارة رمزًا لش��رعية 

الدولة الخليفية ومقرًا لمقاومة االحتالل لشبه جزيرة قطر.

 البحرين األولى 
عربيًا في العطاء

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
سمو ولي العهد رئيس الوزراء 

 فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس 
الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

أعل��ن مكت��ب رئيس مجلس ال��وزراء ع��ن فتح باب 
التس��جيل لاللتحاق بالدفعة الس��ابعة من برنامج 
رئي��س مجلس الوزراء للك��وادر الحكومية ابتداًء من 

السبت ولغاية 26 يوليو 2021.
وأكد مدير عام مكتب رئي��س مجلس الوزراء وأمين 
عام مجلس الوزراء حمد المالكي، أن تطوير الكوادر 
الحكومية عملية مس��تمرة ومواصلة االستثمار في 
العنصر البشري يشكل محل حرص واهتمام صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء لما تسهم به الكفاءات 
الوطني��ة م��ن الدفع بمس��يرة مملك��ة البحرين في 
مختل��ف مج��االت التنمي��ة نح��و تحقي��ق خططه��ا 
وأهدافه��ا، منوهًا إل��ى أن ما يلق��اه برنامج رئيس 

مجل��س الوزراء لتنمية الك��وادر الحكومية من إقبال 
كبير عند فتح باب التسجيل من قبل موظفي القطاع 
الع��ام بمختلف القطاعات دليٌل عل��ى تمّيز القدرات 
البحريني��ة ورغبتها في التطوي��ر والتغيير اإليجابي 

من أجل الوطن.
وأوض��ح المالك��ي أن البرنامج يس��تقطب الطاقات 
به��دف  الع��ام  القط��اع  ف��ي  الش��ابة  البحريني��ة 
إعدادهم اس��تراتيجيًا الكتساب المعارف والمهارات 
والس��لوكيات القيادي��ة عبر انتدابه��م في المكتب 
لمدة عام كامل وانخراطهم بالعمل بصورة مكثفة 
ف��ي البرنامج التدريبي المكثف عل��ى يد أبرز الخبراء 
إلى جانب لقاءاتهم المباش��رة مع صانعي القرار في 

الحكومة.

يسرى المزوغي لـ                   : تخريج 
1350 كفاءة من »الملكية للبنات«

وليد صبري «

الملكية  الجامع��ة  أكدت رئيس��ة 
يس��رى  البروفيس��ورة  للبن��ات 
تع��د  »الجامع��ة  أن  المزوغ��ي 
قبلة للتمي��ز األكاديمي والمهني 
محلي��ًا  الم��رأة  إل��ى  بالنس��بة 
وإقليمي��ًا ودولي��ًا«، وأضاف��ت أن 
»الجامع��ة خرجت أكثر من 1350 
كفاءة علمي��ة ومهنية واعدة منذ 
الفت��ة   ،»2005 ف��ي  التأس��يس 
إلى أن »ل��دى الجامع��ة، طالبات 

ينتمين إلى أكثر من 16 دولة.

02 

حسين رجب 02

 »البحرين للتنمية« يطلق منصة 
»تجارة« لـ»الصغيرة والمتوسطة«

 قرارات تركيا ضد »اإلخوان« 
تمتد لمواقع التواصل االجتماعي

 التداول العقاري األسبوعي في أعلى
 مستوى بالبحرين خالل 3 أشهر 

 السعودية تحبط تهريب شحنة 
مخدرات »ضخمة« قادمة من لبنان

البرلمان اإليراني: سجن وتغريم 
مستخدمي وسائل اإلعالم المحجوبة

يناق��ش البرلم��ان اإليران��ي خط��ة تتي��ح معاقب��ة األش��خاص 
والمؤسس��ات العاملة التي تستخدم وس��ائل اإلعالم المحجوبة 
وم��ن بينها منص��ات التواص��ل االجتماعي  بالس��جن والغرامة 

المالية. 
ويصوت البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المتشدد، هذا األسبوع 
عل��ى الخط��ة  التي تتضمن تعيي��ن القوات المس��لحة ك�»إدارة 

ممرات اإلنترنت«، والتي من المتوقع إسنادها للحرس الثوري. 
وأفاد حس��اب عبر »تويتر« الخاص بموقع تكنولوجيا المعلومات 
اإليراني، الذي نشر فقرات من خطة »حماية حقوق المستخدمين 
في الفض��اء اإللكتروني وتنظيم وس��ائل التواصل االجتماعي«، 
بأنه في حالة الموافقة على الخطة، يتعين على وزارة االتصاالت 
خف��ض ع��رض النطاق الت��رددي لوس��ائل اإلع��الم األجنبية إلى 
نصف وس��ائل اإلعالم المحلية و»جميع وسائل اإلعالم« األجانب 

مطالبون بالتسجيل في إيران، وإال فسيتم حجبهم«.

 البحرين على أعتاب 
5 ماليين فحص لـ »كورونا«

بلغ مجموع فحوصات الكش��ف عن في��روس كورونا حتى أمس 4990387 
فحصًا منذ بدء الجائحة مالمس��ة أعتاب الخمس��ة ماليين فحص وبحسب 
بيان��ات وزارة الصح��ة أجري أم��س 13183 فحصًا وبلغت نس��بة الحاالت 

القائمة من فحوصات أمس %2.29.

 تزكية أحمد بن حمد مجددًا 
لرئاسة »الجمارك العالمية« 

فاز رئيس الجمارك الش��يخ أحمد بن حمد آل خليفة برئاسة منظمة الجمارك 
العالمي��ة بالتزكية، حيث أعاد أعضاء المنظمة انتخاب��ه لفترة ثانية تقديرًا 
لجه��وده في إدارة أعمال المنظمة في المرحلة الماضية، وذلك خالل جلس��ة 
اجتم��اع المنظم��ة ال�138 والتي عق��دت خالل الفترة م��ن 24 إلى 26 يونيو 
بمش��اركة 183 عضوًا في المنظمة. وأعرب الشيخ أحمد بن حمد، عن اعتزازه 
بهذه الثقة واإلنجاز البحرين��ي المتواصل الذي يعكس المكانة الدولية التي 
تتبوؤه��ا البحرين بفضل ما تحظى به الجمارك البحرينية من رعاية واهتمام 
م��ن لدن حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى، وصاحب الس��مو الملكي ولي 

 02العهد رئيس الوزراء.

»البرلمان العربي«: رؤية الملك 
لنشر السالم ذات أبعاد مهمة 

في تعزير استقرار المنطقة
أك��د البرلم��ان العرب��ي أن رؤية حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة ملك البالد المفدى، لنش��ر الس��الم 
وإرساء التس��امح والتعايش بين الشعوب، والتي تكتسب أبعادًا 
إقليمية ودولية مهمة في تحقيق التقريب بين الثقافات وتعزيز 

االستقرار في منطقة الشرق األوسط وفي مختلف أرجاء العالم.
ورف��ع، رئي��س البرلمان عادل العس��ومي خالل ترؤس��ه جلس��ة 
البرلم��ان العربي الختامية ل��دور االنعقاد بمق��ر جامعة الدول 
العربية بالقاهرة، الش��كر واالمتنان لصاحب الجاللة ملك البالد 
المفدى لجهوده المخلصة في صون األمة العربية والحفاظ على 
مقدراته��ا. كما أش��اد، بالجهود المقدرة لجالل��ة الملك وحرصه 
عل��ى تعزيز التع��اون العربي المش��ترك في مختل��ف المجاالت 
بما يخدم الش��عوب العربية، فضاًل عن دوره الريادي في ترسيخ 

العالقات مع الدول األخرى.
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 »الصحة«: حمالت تفتيشية 
لـ288 مطعمًا ومقهى ومخالفة 51

واصل��ت إدارة الصح��ة العام��ة ب��وزارة الصح��ة 
زياراته��ا التفتيش��ية لمتابعة التزام المنش��آت 
األخي��رة  والق��رارات  الصحي��ة  باالش��تراطات 
المنص��وص عليها للتأكد م��ن تطبيق اإلجراءات 
االحترازية للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(، 
حيث قام مفتشو قس��م مراقبة األغذية الجمعة، 
بزيارة تفتيش��ية ش��ملت 288 مطعم��ًا ومقهى 
يقدم أطعمة ومش��روبات تم خاللها مخالفة 51 
منه��ا، حيث تم اتخ��اذ اإلج��راءات الالزمة إلحالة 

هذه المطاعم إلى الجهات القانونية.
وبينت الوزارة أنه نظرًا إلى مخالفة تلك المطاعم 
لإلج��راءات واالش��تراطات التنظيمية المنصوص 
عليه��ا ف��ي القرار ال��وزاري رقم 51 لس��نة 2020 
بشأن االش��تراطات الصحية الواجب تطبيقها في 
المطاعم والمقاهي الحتواء ومنع انتشار فيروس 
كورونا )كوفي��د-19(، ورصد مخالفات للتعليمات 
الصادرة بهذا الش��أن، تم تطبيق القوانين حيال 
المطاعم المخالفة، الفتة إلى أن مأموري الضبط 
القضائ��ي قام��وا بضب��ط المخالف��ات واتخ��اذ 

اإلجراءات الالزمة.
وقال��ت وزارة الصح��ة إن��ه خ��الل زي��ارات مس��اء 

الجمعة، تم تكثيف التوعية باإلجراءات االحترازية 
والق��رارات والتعليم��ات الص��ادرة ع��ن الفري��ق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات 
ذات الصل��ة، والتأكد من تطبي��ق هذه المطاعم 

كافة اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية.
وخالل الزي��ارات تم تنبيه بع��ض المحالت ممن 
لوح��ظ لديه��م قص��ور ف��ي آلية تطبي��ق بعض 
اإلج��راءات والت��ي ه��ي قابل��ة للتصحي��ح، فت��م 
تصحيحها في الحال من قبل أصحاب تلك المحاّل.
ودعت الصحة العامة الجميع إلى مواصلة االلتزام 
والتحل��ي ب��روح المس��ؤولية العالي��ة، واإلب��الغ 

الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها.
وأوضحت أن هذه الخطوات المهمة تأتي لتأمين 
الصح��ة العام��ة وللتحق��ق م��ن الت��زام األفراد 
وأصحاب المطاعم والمقاهي وبقية المحالت ذات 
العالقة بالصح��ة العامة باإلج��راءات االحترازية 
واالش��تراطات الصحي��ة الواج��ب تطبيقها، وهو 
األم��ر الذي يعد مرتك��زًا مهمًا للحد من انتش��ار 
فيروس كورونا، حيث تتواصل الزيارات الميدانية 
ويتم بذل أقصى الجهود واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لضمان صحة وسالمة الجميع.

12.4 ألف حملة توعوية و337911 عملية تطهير للمباني

 »مديريات الشرطة«: 91 ألف 
مخالفة ارتداء كمامة منذ بدء الجائحة

أك��دت مديري��ات الش��رطة واإلدارات األمني��ة أن 
مديريات الش��رطة بالمحافظ��ات واإلدارات األمنية 
ومن��ذ بدء الجائح��ة وحتى تاري��خ 23 يونيو الجاري 
اتخذت اإلجراءات القانوني��ة حيال 91043 مخالفة 
عدم لب��س كمام��ة الوجه ف��ي األماك��ن العامة، 
واتخاذ 10860 إج��راًء للحفاظ على معايير التباعد 
االجتماع��ي، والقي��ام ب���12426 حمل��ة توعوية، 
الفتة إلى أن جهودها مس��تمرة في تعزيز االلتزام 
باإلج��راءات االحترازي��ة للحد من انتش��ار فيروس 
كورون��ا من خ��الل العم��ل المتواصل عل��ى تعزيز 

تطبيق اإلجراءات االحترازية.
وأش��ارت إلى أن الحفاظ على الس��المة العامة هو 
مسؤولية الجميع، وأن وعي المواطنين والمقيمين 
هو ركيزة أساس��ية لتحقيق األهداف المرجوة، حيث 
إن الت��زام الجميع بالق��رارات والتعليمات الصادرة 
يس��هم في تحقيق الهدف  المنش��ود في التصدي 
لجائح��ة كورونا، مش��يرًة إل��ى  أهمية االس��تمرار 
بالتقيد بتعليمات وتوصيات الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورون��ا، وإنجاح جهود المملكة 
في مواجه��ة الجائحة بما يس��هم في حفظ صحة 

وسالمة الجميع  وتجاوز هذا الظرف االستثنائي.
كما تلقى مركز اإلس��عاف الوطني منذ بدء الجائحة 
17107 بالغ��ات خاص��ة بجائح��ة كورون��ا، حي��ث 
باش��رها واتخذ اإلجراءات الالزم��ة عن طريق فريق 
متخص��ص ومؤهل للتعامل مع هذه الحاالت، فيما 
قامت آليات إدارة النقل ب� 38677 حركة تم خاللها 

نقل 103731 حالة منذ بدء الجائحة.
وف��ي ذات الس��ياق، تتاب��ع اإلدارة العام��ة للدفاع 
المدني دورها في الحد من انتشار الفيروس، حيث 
قامت منذ بدء الجائح��ة بتنفيذ 337911 عمليات 

تطهي��ر وتعقي��م مختلف��ة للمبان��ي والمنش��آت 
الحكومية والشوارع والطرقات وغيرها، مع مواصلة 
عق��د ال��دورات التدريبية ح��ول الط��رق الصحيحة 
لتنفي��ذ عمليات التطهير والتعقي��م االحترازي في 
المبان��ي والمنش��آت الحكومي��ة وأماك��ن العمل، 
وبلغ عدد المش��اركين ف��ي ال��دورات التي نظمها 
الدفاع المدني 1194 من المؤسس��ات والش��ركات 
الخاص��ة ومختلف الجهات الحكومية، فيما بلغ عدد 
المتطوعين منذ شهر مارس العام الماضي 6134 
متطوعًا، باإلضافة إلى اإلشراف على 2394 عملية 
تطهير وتعقيم ش��ارك فيها المتطوعون، كما تم 
تدريب 1230 ش��خصًا م��ن الك��وادر والمتطوعين 

لتعقي��م المس��اجد، وتنفي��ذ 107 عمليات تطهير 
وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف.

وتواص��ل مديريات الش��رطة بالمحافظ��ات وإدارة 
العمليات برئاس��ة األمن الع��ام واإلدارات األمنية 
المعني��ة ، إجراءاته��ا الميداني��ة م��ن خالل نش��ر 
الدوريات األمني��ة )الراكبة والراجلة( في األس��واق 
والمواق��ع التجاري��ة للتأك��د م��ن اس��تمرار تنفيذ 
قرارات اللجنة التنسيقية بشأن إغالق كافة المحال 
الصناعي��ة والتجارية التي تقدم س��لعا أو خدمات 
مباشرة للجمهور، حيث تهدف هذه القرارات بشكل 
أساس��ي إلى تأمين الصحة والسالمة العامة والحد 

من تداعيات جائحة كورونا.

»الصحفيين«: فتح باب الترشح 
الختيار مجلس إدارة جديد 2 يوليو

أعلن��ت جمعي��ة الصحفيي��ن البحرينية رس��ميًا، ع��ن موعد بدء 
العملي��ة االنتخابي��ة الختيار مجلس إدارة جدي��د للدورة 2021-

2023، الفتة إلى أن باب الترش��يح س��يفتح يوم الجمعة 2 يوليو 
المقبل وفي نفس اليوم س��يتم نش��ر التقريرين المالي واألدبي 

على موقع الجمعية اإللكتروني.
وبينت الجمعية، أن باب الترش��ح س��يغلق عند السادس��ة مساء 
األربع��اء 14 يولي��و، كما س��يغلق المج��ال لتجديد االش��تراكات 

المنتهية في ذات الوقت.
وأوضح��ت أن الجمعي��ة العمومي��ة س��تنعقد الس��بت 17 يوليو 
العاش��رة صباح��ًا عبر تطبيق »زووم«، وبعدها مباش��رة س��تبدأ 
عملية االقتراع من الس��يارة، وس��يغلق باب االقتراع عند الثامنة 
مس��اء، مشيرة إلى أن لجنتي اإلشراف وتنظيم االنتخابات تتكون 
من ممثل��ي جميع الُصح��ف وأجهزة اإلعالم ف��ي المملكة إعمااًل 

للنزاهة والشفافية.
ودعت الجمعية كل األعضاء لممارس��ة حقهم األصيل في اختيار 
من يأنس��ون فيهم الكفاءة والقدرة على خدمة الجسم الصحفي 
بالش��كل الذي يلي��ق بتجربة جمعية الصحفيي��ن البحرينية التي 
يش��هد لها الجميع بأنها تمارس الديمقراطية في أجمل صورها 
منذ تأسيس��ها، تأكيدًا على اإليمان باألسس الديمقراطية التي 
أرس��اها مش��روع جاللة الملك المف��دى، بما يضم��ن حقوق كل 
أعضاء الجمعية، ويس��هم في تطور تجربتنا منذ تأسيسها وفقًا 

لمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989.

 »العلوم التطبيقية« تقيم 
فعاليات اليوم الهندسي االفتراضي

أقام��ت كلية الهندس��ة في جامعة 
العل��وم التطبيقي��ة فعاليات اليوم 
الهندس��ي االفتراضي الس��تعراض 
مش��اريع الطلب��ة، واالس��تماع إلى 
قص��ص نجاحه��م خ��الل الدراس��ة 
المستضافة من  الهندس��ة  لبرامج 
جامعة لندن ساوث بانك البريطانية 
- الهندس��ة المعمارية، والهندسة 
لق��اء  إل��ى  باإلضاف��ة  المدني��ة-، 
مجموعة من الخب��راء والمتحدثين 
ف��ي المج��االت الهندس��ية الذي��ن 
ع��ن  والحض��ور  للطلب��ة  تحدث��وا 
بالهندس��ة  المتعلق��ة  المواضي��ع 
والمشاريع الهندس��ية الريادية بما 
يس��هم في خدمة الطلبة في سوق 

العمل بعد التخرج.
وأقيم��ت فعاليات اليوم الهندس��ي 
األمن��اء  مجل��س  رئي��س  بحض��ور 
الدكت��ور وهي��ب الخاج��ة، ورئيس 
الجامع��ة الدكت��ور غس��ان ع��واد، 
ونواب الرئيس ونخبة من منتسبي 

الجامعة والطلبة.
كما اش��تملت الفعالية على عرض 
ألهم المشروعات االبتكارية لطالب 
كلية الهندسة التي تعكس مستوى 
جودة مخرجات الكلية والدعم الذي 
تقدمه للطلبة، ودفعهم إلى إنشاء 
ريادي��ة، عب��ر توعي��ة  مش��روعات 
والخب��رات  بالمعلوم��ات  الط��الب 
الت��ي  والمفاهي��م  والمه��ارات 
تمّكنه��م م��ن التطور ف��ي الجانب 
المهني، وتنش��ر الوعي الهندس��ي 
االبتكارات  ودع��م  اإلب��داع  وثقافة 

لديهم.
وتخل��ل برنام��ج الفعالي��ة كلم��ة 

ترحيبي��ة لرئي��س مجل��س األمناء، 
ورئيس الجامع��ة، كما قدم القائم 
بأعم��ال نائ��ب الرئيس للش��ؤون 
الدكت��ور  والتطوي��ر  األكاديمي��ة 
خال��د الغرابي��ة عرض��ًا ع��ن كلية 
الهندس��ة، وأهم برامجه��ا الحالية 
ع��رض  ث��م  والمس��تقبلية، وم��ن 
لمشاريع الطلبة في قسم الهندسة 

المدنية والمعمارية.
الحض��ور  أم��ام  حديثه��م  وخ��الل 
أش��ار الطلبة إلى مدى االس��تفادة 
الت��ي حققوها من خالل دراس��تهم 
ف��ي الجامعة، وكيف أثرت س��نوات 
الدراس��ة عل��ى توس��يع مداركه��م 
المتعلق��ة  للقضاي��ا  وفهمه��م 
بالهندس��ة، مقدمي��ن الش��كر إلى 

الجامعة وجامعة لندن س��اوث على 
تقديم تجربة تعليمية ثرية وغنية 
بالمع��ارف والمهارات، كما ش��كروا 
أعضاء الهيئ��ة األكاديمية على كل 
ما قدموه للطلبة، من خالل عملهم 

الجاد والمستمر لخدمتهم.
وق��دم المدي��ر اإلقليم��ي لش��ركة 
ش��ركة  وه��ي   »PACE  - »ب��اس 
متع��ددة  إقليمي��ة  استش��ارية 
الهندس��ي  للتصميم  التخصص��ات 
جون روبرتس��ون، عرض��ًا حول أبرز 
وه��و  البحري��ن  ف��ي  مش��اريعهم 
مش��روع مراس��ي، ومن ث��م قدمت 
مس��ؤولة تطوي��ر العضوي��ة ف��ي 
مؤسس��ة المهندس��ين المدنيي��ن 
ف��رع مكتب دب��ي أوريليا خيس��اف، 

عرض��ًا ع��ن المؤسس��ة والخدمات 
الت��ي تقدمها وكيفية االلتحاق بها 
والفوائ��د التي تعود عل��ى الطلبة 

والخريجين من االلتحاق بها.
جمعي��ة  عض��و  قدم��ت  وأخي��رًا 
ري��م  البحرينيي��ن  المهندس��ين 
العتيبي عرضًا ع��ن الجمعية وأهم 
خدماته��ا وإنجازاته��ا وتأسيس��ها 
وأهمي��ة االلتح��اق به��ا بالنس��بة 
إل��ى المهندس��ين البحرينيين، كما 
ش��هدت الفعالي��ة مس��ابقة بي��ن 
طلبة كلية الهندس��ة عب��ر اإلجابة 
ع��ن مجموعة م��ن األس��ئلة خالل 
الفعالي��ة التي ش��هدت تفاعاًل من 
الحضور الذين أثن��وا على الفعالية 

وما تضمنته من مواضيع وبرامج.

رئيسة النواب: رؤية الملك 
حققت للبحرين الريادة في 

العمل الخيري واإلنساني
أكدت رئيس��ة مجل��س النواب فوزية زين��ل أن الرؤية الملكية 
السامية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، هي أس��اس منهجية العمل 
الخيري واإلنس��اني لمملكة البحرين، وم��ا تحقق من إنجازات 
عالمي��ة ومكان��ة دولية تضاف إلى الس��جل الوطن��ي الحافل 
بالريادة والتقدم في ظل المس��يرة التنموية الشاملة لحضرة 

صاحب الجاللة الملك المفدى. 
جاء ذلك بمناس��بة حصول مملك��ة البحرين على المركز األول 
عربيًا والثاني عش��ر عالميًا للعام 2021 وفقًا لتقرير مؤسسة 
كاف العالمية بالمملكة المتحدة، حيث أشادت بدعم واهتمام 
جاللت��ه بالعم��ل الخي��ري واإلنس��اني، والجه��ود المتواصلة 
والمستمرة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 

الوزراء، في تعزيز الدور البحريني اإلنساني واإلغاثي الدولي.
وأعربت ع��ن التقدير واالمتن��ان لجهود المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية برئاس��ة س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 

رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.
وثمنت إسهامات وعطاء المواطنين والمقيمين والمؤسسات 
في القط��اع العام والقطاع الخاص ضم��ن حملة »فينا خير«، 
الت��ي عكس��ت الدور الفاع��ل والش��راكة المجتمعية في دعم 
الجهود اإلنس��انية والخيري��ة، وتعزيز قيم ومب��ادئ التكاتف 
والتكام��ل والتع��اون، بالصورة الت��ي تعبر ع��ن دور مملكة 
البحري��ن وم��ا تقدمه من مس��اعدات وبرام��ج تنموية داخل  

البالد وخارجها.
وأش��ارت زينل إلى دور المجلس األعلى للمرأة برئاسة صاحبة 
السمو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة 
المجل��س األعل��ى للمرأة، م��ن خالل المب��ادرات والمش��اريع 
المتمي��زة والرفيع��ة التي كان لها بالغ األث��ر في دعم جهود 
فري��ق البحرين والعاملين ف��ي الصفوف األمامي��ة لمواجهة 

جائحة كورونا.
وأوضح��ت أن هذا اإلنج��از البحريني الدولي يأت��ي تأكيدًا لما 
يتمت��ع به المجتم��ع البحريني من ثقافة راس��خة وأصيلة في 
دعم العمل اإلنساني، واإلغاثة والمساعدة وفق رؤية تنموية 
عصري��ة ترتكز على بناء اإلنس��ان وتطوي��ر مهاراته وعمله، 
وتوفير كافة السبل والوسائل لجعل العمل اإلنساني مرتبطًا 

بالبرامج التنموية الشاملة.
وأضاف��ت أن مبادرة المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية 
لنشر ثقافة العمل اإلنساني من خالل إعداد كتاب متخصص 
في غرس وتعزيز ثقافة العمل اإلنس��اني، والذي تم اعتماده 
كمنهج دراسي في البحرين وعدد من الدول العربية الشقيقة، 
إنج��از متميز لمملكة البحرين ودورها الرائد في نش��ر ثقافة 

العمل اإلنساني.

»الشؤون اإلسالمية« تدشن مجلة 
مة الهداية اإللكترونية المحكَّ

أعلنت وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف مؤخرًا عن 
تدش��ين الهوية الجديدة لمجلة الهداية، حيث أصبحت مجلة 
إلكترونية محكمة في مجال العلوم الشرعية واللغة العربية.

وق��ال الوكيل المس��اعد للش��ؤون اإلس��المية الدكتور محمد 
القطان: »إن المجلة تعد واحدة من أعرق المجالت اإلسالمية 
ف��ي الوط��ن العربي، وبدأ إص��دار الع��دد األول منها في عام 
1978، بمباركة من المغفور له بإذن اهلل تعالى س��مو الشيخ 
عبداهلل بن خالد آل خليفة، حيث كانت وال تزال تتبنى األبحاث 
العلمية الرصينة ذات المنهج الوسطي المعتدل والتي تعنى 
بتلم��س الحاجة العلمي��ة والفكرية والدعوي��ة في كل حقبة 
م��ن الحقب المتتالي��ة على مس��يرة المجلة، لتس��هم بذلك 
ف��ي المحافظة على هوية األمة العربية واإلس��المية وقيمها 
وترس��يخ االعتزاز بها، واإلسهام في البناء الحضاري والثقافي 

اإلنساني«.
وأضاف أن المجلة تميزت بتطورها المستمر والدائم، ومواكبة 
ما يس��تجد على الساحة الفكرية، مما جعل منها عالمة بارزة 
بين مختل��ف المجالت في الوطن العربي والعالم اإلس��المي. 
فقد تحول إصدار المجلة الش��هري إلى اإلصدار الفصلي خالل 
ع��ام 2000. وف��ي عام 2005م تم تش��كيل لجنة استش��ارية 
عملت على تطوير المجلة من حيث المحتوى والش��كل. وخالل 
عام��ي 2016 - 2017 تم إعداد اس��تراتيجية جديدة للمجلة 
تتناسب مع عراقتها وتواكب ما يستجد على الساحة العلمية، 

تمهيدًا لجعلها مجلة محكمة.
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 أزمة )كوفيد19( وحماية 
المستأجرين للمحال حتى 2022

حس��ب مطالعاتي للصحف البريطانية ومتابعاتي االقتصادية 
لألس��واق العالمية، لفت انتباهي مش��روع قانون��ي بريطاني 
لحماي��ة المس��تأجرين ف��ي المحال م��ن اإلخالء حت��ى نهاية 
العام 2022، على الرغم من تج��اوز المملكة المتحدة الموجة 
الثاني��ة من فيروس كورونا )كوفيد19(، ورفع القيود االحترازية 
الداخلية، باإلضافة إلى تجاوز التطعيمات أكثر من سكانها في 
معظم مناطق سكانها، األمر الذي يعزز أهمية دراسة النموذج 
البريطان��ي الناجح في بعض القرارات لبع��د نظر البريطانيين 

وهدوئهم التام في صنع القرار االقتصادي.
نتفه��م، أن بع��ض الم��الك - والذي��ن ل��م يحالفه��م الح��ظ 
بالحصول على وظائف مناس��بة أو تأمين اجتماعي أو تقاعدي- 
يعتم��د ف��ي دخله الرئيس اعتم��ادًا مطلقًا عل��ى إيراداته من 
المحالت أو اإليجارات للعاملين بالقطاع العقاري، ناهيك عن أن 
أزمة )كوفيد19( طالت فترته��ا الزمنية بأكثر من حول، ونحن 
نتفهم األس��باب لكن وجب التنويه، أنه أيض��ًا على الرغم من 
األوض��اع االقتصادية غير المواتية، فإنه من االس��تحالة إيجاد 
مس��تأجر جديد في ظل هذه األوضاع أفضل من المس��تأجرين 

القدامى، إال أن يكون خيار المؤجر اإلغالق النهائي!!
وبالتالي، فإن إطالة عمر العالقة بين المس��تأجر والمؤجر في 
مثل هذه الظروف تنصب في صالح المؤجر أواًل وأخيرًا، وبغض 
النظ��ر عن حج��م التأخير ف��ي تحصي��ل اإليجار، إال أن خس��ارة 
المؤجر بعقد تجاري يمتد ألكثر من 5 سنوات لمستأجر أمين، 
أفضل بكثير من مس��تأجر جدي��د مجهول المصير خصوصًا في 
القطاعي��ن التجاري والعق��اري، حيث ال يعد ذل��ك من الحكمة 
البالغ��ة نظ��رًا لطريقة اعتماد بع��ض المؤجري��ن على إنهاء 
العالق��ة التجارية عب��ر المحاكم التجارية والت��ي ال تنصب في 
صالح المؤجر وفي بعض األحي��ان تنقلب فيما بعد إلى عداوة 

شخصية وهي األسوأ دائمًا وأبدًا!!
نحت��اج ق��رارًا جريئًا جدًا يتم دراس��ته من قبل الس��ادة النواب 
ومن ث��م رفعه إلى الحكوم��ة الموقرة لحماي��ة بعض المالك 
والمس��تأجرين، كم��ا فعل��ت الحكوم��ة البريطاني��ة، وحماية 
أصحاب المحال التجارية أيضًا، بسبب أننا في ظروف استثنائية 
أشبه بحالة حرب ضد عدو مجهول الهوية وهو أسوأ ما واجهناه 

إطالقًا وصدقًا.
نح��ن ال نحتاج إلى تكدس المحاك��م التجارية في ظرف مؤقت 
ينتهي بإجراءات قاس��ية ج��دًا، ولربما لو تتطل��ب الوقت قلياًل 
لخروجن��ا جميعًا م��ن عنق الزجاج��ة خصوصًا وأن��ه ال ضغوط 
مالي��ة عل��ى أصح��اب العق��ارات، بس��بب م��ا وفرت��ه وتوفره 
الحكومة الموقرة من سبل دعم وتأجير القروض التجارية لكل 

المواطنين والشركات. 
في نظام المملكة الدس��تورية المتطور، يعتبر س��ن القوانين 
أمرًا في غاية األهمية، حيث وصلني قيام وزارة العدل والشؤون 
اإلس��المية واألوقاف بتجميد أح��كام التنفي��ذ أو تأجيلها تبعًا 
لظ��روف أزم��ة )كوفي��د19( رأف��ة بالمواطنين الذي��ن تضرروا 
م��ن األزمة أو زادت ظروفهم س��وءا، حيث لم تفرق الخس��ارات 

االقتصادية بين غني أو فقير.
وأخي��رًا، فإن أي اصطفاف في المحاكم التجارية يأخذ زمنًا ليس 
بالبس��يط، وينتهي األمر بالتقس��يط بمبل��غ ال يتعدى بعض 
األحي��ان 50 دين��ارًا، ويمك��ن أن يصل إلى أمر بإخ��الء محل قد 
يكون باهظ التكاليف على حساب المستأجر وهو لن يكون في 

صالح المالك!!

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

رسالة ناصر بن حمد للمتفوقين
كلمة ارتجالية وجهها س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون 
الش��باب مستش��ار األم��ن الوطن��ي رئي��س المجلس 
األعلى للش��باب والرياضة لعدد من الطلبة والطالبات 
المتفوقين ف��ي المدارس الحكومي��ة والخاصة وذلك 

عبر نظام االتصال المرئي.
حملت الكلم��ة عددًا من المضامي��ن المهمة للطلبة 
المتفوقي��ن مفاده��ا أنهم عم��اد المس��تقبل وأنهم 

الثروة الحقيقية لهذا الوطن.
وكرر س��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليف��ة طلبه 
للمتفوقي��ن في التفكير ف��ي كيفية خدمة الوطن بما 
حباهم اهلل من علم ومهارات. وهو الس��ؤال المفصلي 
الذي يجب أن يسأله كل فرد منا لنفسه ويبدأ بتطبيق 

اإلجابة على أرض الواقع كل في مجال تخصصه.
قال سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للطلبة 

المتفوقين إنه كان ينوي االلتقاء بهم شخصيًا من أجل 
تهنئتهم لوال الظروف الحالية النتش��ار جائحة كورونا 
)كوفيد19( والتي تس��توجب علينا تطبي��ق اإلجراءات 
االحترازي��ة، مؤك��دًا أنه ال ب��د من أن تجمع��ه األيام 
مع هؤالء المتفوقين الذين س��يحملون راية مستقبل 
الوطن في القريب العاج��ل، واصفا هؤالء المتفوقين 
بأنهم يش��كلون النخبة العلمية التي تشكل 1%، هذه 
النس��بة التي يج��ب أن تتقدم صف��وف العطاء والبذل 

والتضحية من أجل خدمة الوطن ورفعة شأنه.
كما أكد س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حم��د آل خليفة في 
خطاب��ه أن مملك��ة البحري��ن تعتبر العنصر البش��ري 
الثروة الحقيقي��ة، مؤكدًا حرص جالل��ة الملك حفظه 
اهلل ورع��اه وتوجيهات��ه الملكي��ة الس��امية بتقدي��م 
الدعم والمبادرات من أجل االهتمام بالمورد البش��ري 
البحرين��ي وتقديم كافة الدعم وتذليل الصعوبات من 

أجل ضمان رفعته وتقدمه.

* رأيي المتواضع:
التف��وق والتمي��ز الدراس��ي ش��يء رائع ج��دًا، وتكريم 
المتفوقين يظل في الذاكرة طيلة الحياة، فمازلت مثال 
أتباهى على أقراني قائلة »أنا كرمني الش��يخ خليفة«، 
الرتباط التكريم من قبل صاحب السمو الملكي األمير 
الراح��ل خليفة بن س��لمان رئيس ال��وزراء، رحمه اهلل، 
بالتفوق، فس��موه رحمه اهلل كان يحرص شخصيًا على 

تكريم المتفوقين من جميع المراحل.
وبم��ا أنه نه��ج ثابت نرى الحرص عل��ى المضي قدمًا 
في تقدي��ر وتكريم المتفوقين علميًا ودراس��يًا، ونرى 
قيادتن��ا الرش��يدة تحرص عل��ى تكري��م المتفوقين، 
وتقدي��م البعثات والمنح لهم ليواصلوا مش��وار العلم 

والمعرفة.

الميليشيات تنتظر نقدية رئيسي
ال يش��ك متابع لتجربة الماللي في حك��م إيران في أن الرئيس 
الجديد سيس��تمر في دعم الميليشيات التي أوجدها النظام في 
لبنان واليمن والعراق وس��وريا وغيرها، بل إنه سيكون الرئيس 
األكثر حماس��ًا واندفاعًا ودعمًا لها وسيخصص جل أو ربما كل 
األم��وال اإليرانية المحتم��ل اإلفراج عنها نتيج��ة اتفاق جنيف 
لالرتق��اء بها، فهو يعلم أنه��ا أدوات النظ��ام اإليراني وأذرعه 
التي شارك في تأسيسها وبها يتوغل في تلك البلدان، وأن من 

دونها ينكشف النظام وقد يزول سريعًا.  
الس��يرة الذاتية للرئيس إبراهيم رئيسي الذي يصفه الكثيرون 
بالج��زار وال يختلف��ون عل��ى دوره ف��ي مج��زرة 1988 التي راح 
ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي تجعل أولئك وغيرهم 
يجمعون على أنه س��يكون الرئيس األكثر تشددًا واألكثر دعمًا 
وتوظيفًا لتلك الميليش��يات. يس��تدلون على ذلك بما رأوه في 
مس��رح األحداث منذ لحظة اإلعالن عن فوزه الذي كان متوقعًا 
ومضمون��ًا، حيث حياه حس��ن نصر اهلل أمين ع��ام »حزب اهلل« 
بتغري��دة قال فيها »س��الم على إبراهيم« واتبع ذلك برس��الة 
رس��مية تم بثه��ا عب��ر الفضائي��ات »السوس��ة« ملخصها أن 
هذا الحزب وغيره من الميليش��يات في انتظ��ار الدعم المأمول 
والكريم، وحيث انهالت رسائل التعبير عن الوالء من قبل بقية 

الميليشيات.
مش��كلة إبراهيم رئيس��ي أنه يبدأ حكم��ه بمواجهة مجموعة 
كبي��رة م��ن االتهامات أبس��طها دوره في تل��ك المذبحة وأنه 
متورط في جرائم ضد اإلنسانية وأن صعوده إلى الرئاسة بدال 
عن التحقيق معه في تلك الجرائم ومعاقبته إهانة لإلنسانية.

المعارض��ة اإليراني��ة تقول إن هذا الذي يح��دث تأكيد على أن 
إفالت المس��ؤولين في النظام اإليراني من العقاب هو السائد 
في إيران منذ أكثر من أربعين س��نة وأن��ه ال يمكن لمن هكذا 
وضعه وهكذا ملفه إال أن يكون متش��ددًا وداعمًا للميليش��يات 

وتوسعيًا.  
حت��ى اللحظة ل��م يتوفر من يرد على هذا ال��رأي وهو ما يجعل 
السياسيين يتوقعون األكثر مرارة، إال أن يفاجئ رئيسي العالم 

بما هو غير متوقع.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. أيقونة ركائز اقتصاد البحرين
تتكاتف الجهود في مملكة البحرين من أجل النهوض باالقتصاد الوطني عبر دعمه 
وتطوي��ره، ولعل أبرز مثال على ذل��ك، ما يبدو جليًا، من دعم حقيقي للمؤسس��ات 
متناهي��ة الصغ��ر والصغيرة والمتوس��طة في المملك��ة، حيث ج��اءت التوجيهات 
الملكية السامية من حضرة صاحب الجاللة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
الب��الد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، لالهتمام بتلك المؤسس��ات، ودعمها لتنش��يط 

الحركة االقتصادية في األسواق البحرينية. 
وفي ظل احتفال مملكة البحرين سنويًا باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة في السابع والعشرين من يونيو من كل عام، والذي يصادف 
الي��وم، ال ب��د من إلقاء الض��وء على أهمية ه��ذا القطاع، الذي يصن��ف على أنه أحد 
العوامل الرئيس��ة المس��اهمة في دع��م التنوع االقتصادي، وتوفي��ر فرص العمل، 
السيما وأنه بحسب اإلحصائيات الرسمية يمثل 98% من مجموع الشركات المحلية 
ف��ي مملك��ة البحرين. من ه��ذا المنطلق جاء تأس��يس مجلس تنمية المؤسس��ات 
الصغي��رة والمتوس��طة، في يونيو عام 2017م، بناًء على توجيهات صاحب الس��مو 
الملكي، األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف 
توحيد جهود الجهات ذات العالقة، بالمؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة، برئاس��ة 
وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة، وعضوية كل من وزارة شؤون الشباب والرياضة، 
ومجل��س التنمية االقتصادية، وصندوق العم��ل »تمكين«، وبنك البحرين للتنمية. 
وقد اعتمد صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في فبراير عام 
2018م، إس��تراتيجية المجلس ضمن الخطة الوطني��ة للنهوض بالقطاع، وفقًا لما 
ذكرت��ه وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة في تقرير لها. وهن��ا ال بد من أن نثمن 
ما قام به المجلس من إطالق 17 مبادرة تم تصنيفها بحس��ب 5 محاور إستراتيجية 
وهي تيس��ير التمويل، والوصول إلى األس��واق، وتعزيز االبتكار، وتطوير المهارات، 
وتبسيط بيئة األعمال، في حين أنه تم استحداث 5 مبادرات إضافية حسب توجيهات 
اللجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي، والتي تتعلق بتيسير 
معوقات رأس المال التش��غيلي للمؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح مجموع 
المبادرات الحالية 21 مبادرة. لذلك نحن نرى على أرض الواقع كيف أن أهداف مجلس 
تنمية المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة تتحقق من أجل تقوية عمليات تأسيس 
المؤسس��ات وتحسين الجانب التنافسي في األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية، 
باإلضافة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي لتصل إلى 40%، ورفع نسبة 
المس��اهمة في التصدير لتصل إل��ى 20%، ورفع الفرص الوظيفية للعمالة المحلية 

لتصل إلى 43 ألف وظيفة، وفقًا للبيانات الحكومية الرسمية.
لذل��ك يتبين جلي��ًا كيف أن المجلس يع��د أنموذجًا ناجحًا للش��راكة بين القطاعين 
الع��ام والخاص وثم��رًة لتضافر الجهود المش��تركة، حيث تم إنج��از ما يفوق %60 
من مجموع المبادرات، وفي الوقت ذاته، س��اهمت مبادرات المجلس في رفع نس��بة 
مس��اهمة المؤسسات الصغيرة والمتوس��طة في الناتج المحلي اإلجمالي من %36 
في عام 2017، إلى 37% حتى نهاية عام 2019، وزادت نسبة مساهمة المؤسسات 
الصغيرة والمتوس��طة ف��ي الصادرات من 15.5% في ع��ام 2017، إلى 19.1% حتى 
نهاية عام 2019، كما شهد قطاع التوظيف ما يقارب 39.7 ألف موظف بحريني في 

عام 2019، مقارنة ب� 34.7 ألف موظف بحريني في عام 2017، بحسب ما أعلن وزير 
الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني.

ولعل من أبرز المبادرات التي تستحق إلقاء الضوء عليها  وتطرق إليها وزير الصناعة 
والتجارة والسياحة في تصريحاته أمس، تدشين مركز »صادرات البحرين« لتشجيع 
وترويج الصادرات الوطنية عبر تقديم 11 حاًل للتصدير، حيث بلغت قيمة الصادرات 
الميسرة 74.8  مليون دوالر أمريكي، ونسبة المصدرين الذين توسعوا في دخولهم 
لألس��واق 33%، ونسبة المصدرين ألول مرة 15% من مجموع المستفيدين، بحسب 
البيان��ات ال��واردة عن »ص��ادرات البحري��ن«. إضافة إل��ى إطالق عالم��ة »صنع في 
البحرين« لتحقيق الريادة للمنتج الوطني، حيث حصل أكثر من 228 مصنعًا بحرينيًا 

على تلك العالمة منذ إطالقها في يناير 2020، بحسب بيانات الوزارة.
وقد تط��رق الوزير ف��ي تصريحاته أمس إلى مب��ادرة وقرار المش��تريات الحكومية 
بتنفيذ قرار مجلس الوزراء حول منح األفضلية للمؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة 
بنس��بة 10% في  المناقصات الحكومي��ة ومزايدات المرافق الخدمية داخل منش��آت 
الجه��ات الحكومية أكبر األثر على أرض الواقع حيث ش��هد عام 2020 ترس��ية 146 
مناقصة حكومية، بنحو 55 مليون دينار لصالح المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة 

الحاصلة على شهادات التصنيف التي تمنح من قبل الوزارة.
ول��م تتوقف المبادرات عند ح��د معين، بل نجد ما يتعلق بإطالق نش��اط حاضنات 
ومس��رعات األعمال لتش��جيع القط��اع الخاص على االس��تثمار حيث ت��م الترخيص 
ل� 24 حاضنة ومس��رعة أعمال، إضافة إلى س��وق البحرين االس��تثماري، وكذلك ما 
يتعلق بتدشين برنامج دعم الطاقة الشمسية، وال ننسى أيضًا قانون اإلفالس الذي 
يع��د أول قانون مطبق في الخليج وفق أفضل المعايير الدولية، وفقًا لما ذكره وزير 

الصناعة والتجارة والسياحة في تصريحاته أمس.
وخ��الل أزم��ة كورونا )كوفيد19(، قام��ت وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة بتنفيذ 
قرارات اللجنة التنسيقية لمواجهة انعكاسات الفيروس من خالل الحزمة االقتصادية 

الحكومية ذات العالقة باختصاص الوزارة.
ولق��د جاءت تأكي��دات الرئيس التنفي��ذي لصندوق العمل »تمكين« حس��ين رجب 
ف��ي تصريحاته أمس لتبع��ث الطمأنينة في نفوس أصحاب المؤسس��ات الصغيرة 
والمتوس��طة خاص��ة م��ا لفت إليه م��ن أن��ه »تتمثل أهمي��ة الدور ال��ذي تقدمه 
»تمكين« في تحقيق األثر المستدام والتقدم اإليجابي الملحوظ في أداء مؤسسات 
القطاع الخاص. تحقيق ذلك يس��هم في ضمان االس��تغالل األمثل في فرص تعزيز 
االقتصاد الوطني بشكل مستدام، وذلك من خالل االستثمار في تطوير المؤسسات 
المس��تعدة والقادرة على االس��تمرار في الس��وق، وتحقيق فرص نمو واس��عة على 
مستوى االقتصاد الوطني وعلى مس��توى توظيف الكوادر البحرينية. ويمثل التركيز 
على المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة أولوية أساس��ية لتحقيق ه��ذا النمو الذي 

يتطلع إلى تحقيق تعزيز منظومة االقتصاد الوطني في المملكة«.
إن المؤسس��ات المتناهي��ة الصغر والصغيرة والمتوس��طة تس��تحق كامل الدعم 
والمساندة في ظل ما تقوم به وما تدعم به االقتصاد البحريني نحو التطور والنماء 

والذي يعود بالخير على المواطن أواًل وأخيرًا.

البحرين.. و»السم األبيض«
لدين��ا في هذا الوطن العزيز قصص نج��اح عديدة، لدينا مالحم فخر صنعتها جهود 
أبناء الوطن، ولدينا إنجازات عديدة حققتها أجهزة رسمية مسؤولة تعمل ليل نهار 

من أجل حماية البحرين وأهلها من كل ضرر وشر. 
م��ن هذه الجه��ات المؤثرة في عملها األصيل من أجل البحري��ن وزارة الداخلية عبر 
جهودها التي تتم على مدار الس��اعة في ش��تى المجاالت، م��ا يجعلها صمام أمان 

وحماية لهذا الوطن. 
وزير الداخلية الرجل القوي معالي الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة كش��ف مؤخرًا 
بمناس��بة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات عن حجم الجهود التي تبذلها األجهزة 
المعنية بوزارة الداخلية لمكافحة عمليات تهريب ونش��ر هذا »السم األبيض« الذي 
يدمر المجتمعات ويس��تهدف باألخص األجيال الناش��ئة فيها، هذه األجيال التي لو 
تركت بال حماية وكانت في مرمى االس��تهداف فإن بلداننا بأكملها تتراجع، واألمن 

فيها يتدهور والحياة االجتماعية فيها تنهار.
كمواطنين عاديين ربما نظن أن هذه األمور عادية وليس��ت بهذا الحجم الكبير من 
الخط��ورة علينا وعلى مجتمعنا، لكن ما كش��ف عنه وزي��ر الداخلية باألرقام يبين لنا 
أهمية الجهود المبذولة للتصدي النتش��ار هذا »الس��م األبيض«، وأن الدولة تضع 

التصدي لهذه اآلفة ضمن أولوياتها القصوى. 
وزارة الداخلي��ة ممثل��ة بمكافحة المخدرات ضبطت خالل األش��هر الخمس��ة األولى 
م��ن هذا الع��ام 343 قضية معنية بالمخ��درات المهربة والتي كان مقررًا نش��رها 
في أوس��اط مجتمعنا، وبلغت الكمي��ات المضبوطة ما يق��ارب 245 كيلوغرامًا من 
المخدرات. تخيلوا هذا الرقم وهذا الحجم من »السم األبيض« واستوعبوا أنه معني 
بخمس��ة أش��هر فقط، ولو رجعنا لألرقام واإلحصائيات سنجد أن البحرين عبر جهود 
وزارة الداخلية ضبطت أرقامًا كبيرة من المخدرات وحمت بالتالي عشرات اآلالف من 
أبنائنا وشبابنا من خطر السقوط ضحية لهذا السم ولتجاره، وهي جهود يشهد لها 

الكثيرون، فكم من القصص نش��رت في إعالمنا بينت فيه��ا بطوالت رجال مكافحة 
المخ��درات وقدرته��م العالي��ة وجهودهم لضبط هذه المواد، ولكش��ف الش��بكات 
المعنية بنش��رها، وهي جهود تجعلنا كمواطنين نشعر باألمن واالطمئنان، فوزارة 
الداخلي��ة عبر جهودها تخلق لديك الثقة بأن ه��ذا الوطن في أيٍد أمينة، فهم دروع 
واقية له، عبر تصديهم لكافة الجرائم والعمليات اإلرهابية والممارس��ات الخطيرة 

كتهريب األسلحة والمخدرات واستهداف المجتمع اآلمن. 
ولذل��ك فإن البرامج الت��ي تطلقها وتتبناه��ا وزارة الداخلية له��ا تأثيرها اإليجابي 
الكبي��ر، ولها صدى وصل إلى المس��توى العالمي إش��ادة وتقدي��رًا بتأثيراتها على 
المجتم��ع البحرين��ي، ولتحولها إل��ى نموذج إيجاب��ي للدول الس��اعية لتعزيز أمنها 

الداخلي والحريصة على حماية مجتمعاتها. 
ولذل��ك دائمًا ما نقول إن جه��ود وزارة الداخلية تجاوزت عملي��ات الدفاع والتصدي 
الميدانية لتصل إلى مستوى »البناء من األساس« عبر لعب دور مؤثر في »التوعية 
المجتمعية« والوصول المباشر إلى أفراده، إذ على صعيد موضوعنا الحالي المتعلق 
بالمخ��درات ج��اء برنامج »معًا« ال��ذي أطلقته الوزارة وحصد جوائ��ز عالمية رفيعة 
المس��توى، جاء ليرب��ط جهود وزارة الداخلية بالمس��ؤولية المف��روض تمثلها في 
مؤسس��ات المجتم��ع والبيوت، ج��اء ليرينا كيف يك��ون تحرك الوزارة على مس��توى 
الم��دارس وتوعي��ة النشء، وكيف يك��ون التواصل م��ع أولياء األم��ور للتذكير بدور 
المنزل واألس��رة، إضافة إلى استنهاض جهود مؤسسات المجتمع المدني في جانب 

التوعية. 
نط��رق إلى هذا الموضوع ألهميت��ه، ولتأكيد الجهود المبذولة م��ن وزارة الداخلية 
لحماي��ة وطنن��ا وأبنائن��ا؛ فالمخدرات خطرها جس��يم جدًا، هي تقت��ل طموح أجيال 
وتدمر األس��ر ويتأثر بها الوطن، حفظكم اهلل جميعًا من شرها، ووّفق جهود أبطال 

الداخلية لحماية البحرين من كل شر.

waleedsabry2014@gmail.com

@waleedsabry2011

اء الَمشَّ
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ناصر بن حمد: بدعم ورعاية جاللة الملك... المملكة تحقق اإلنجازات الكبيرة

البحرين األولى عربيا و12 عالميا بمؤشر العطاء

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أشـــاد 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة، بدعـــم عاهل البالد 
الملكيـــة  للمؤسســـة  الفخـــري  الرئيـــس 
الجاللـــة  صاحـــب  اإلنســـانية  لألعمـــال 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
الخيـــري  بالعمـــل  جاللتـــه  واهتمـــام 
واإلنســـاني، مشـــيدا بما تلقاه المؤسسة 
والعمـــل  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
الخيري واإلنســـاني في مملكة البحرين 
من دعم من الحكومة الرشـــيدة بقيادة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، مشـــيدا بمســـاهمة 
وعطـــاء الشـــعب البحرينـــي الكريم في 

األعمال الخيرية واإلنسانية.
مملكـــة  حصـــول  بمناســـبة  ذلـــك  جـــاء 
عربًيـــا  األول  المركـــز  علـــى  البحريـــن 
والثانـــي عشـــر عالمًيـــا بمؤشـــر العطـــاء 
للعام 2021 وفقا لتقرير مؤسسة “كاف” 
مهدًيـــا  المتحـــدة،  بالمملكـــة  العالميـــة 
لجاللـــة الملـــك اإلنجاز الذي من حســـن 
الطالـــع تزامنـــه مـــع الذكـــرى العشـــرين 
المباركـــة  المؤسســـة  هـــذه  لتأســـيس 
ورؤية جاللته لخلـــق مجتمع آمن ينعم 

فيه الجميع بالخير واألمن واألمان.
الكبيـــر  اإلنجـــاز  إن  ســـموه  وقـــال 
يعكـــس رعايـــة جاللـــة الملـــك لألرامـــل 
واأليتـــام والمهنيـــة العاليـــة التـــي تـــدار 
بهـــا المؤسســـة والمســـاعدات اإلغاثيـــة 
واإلنسانية التي تقدمها مملكة البحرين 
ومبادراتهـــا  المملكـــة،  وخـــارج  داخـــل 
لمســـاعدة الذين يعانون آالم الصراعات 
والحـــروب والكـــوارث الطبيعية ســـواء 
فـــي الداخل أو النازحين خارج بالدهم، 
إذ ال تقتصـــر الجهـــود البحرينيـــة علـــى 
والهبـــات  والمســـاعدات  التبرعـــات 
والمنـــح الماليـــة، وإنمـــا تشـــمل إقامـــة 
العديد مـــن المشـــروعات التنموية مثل 
بناء المستشـــفيات والمدارس وتجهيز 

الخيام وتوفير الغذاء واألدوية، عالوة 
علـــى جهـــود العمل التطوعـــي بمختلف 

أشكاله ومسمياته.
وأكد سموه أن دعم وتعاون المواطنين 
عبـــر حملة “فينـــا خير” كان لـــه أثر كبير 
علـــى تقييـــم المؤسســـة وحصولها على 
تقديـــر وتكريـــم عالمـــي ليعكـــس جهود 
الـــذي  األمـــر  والمتطوعيـــن،  المانحيـــن 
أبداه أهـــل البحرين الكـــرام في الحملة 
حصـــول  فـــي  خيـــر”  “فينـــا  الوطنيـــة 
العالمـــي  البحريـــن علـــى هـــذا اإلنجـــاز 
بـــه  الـــذي حظيـــت  الكبيـــر  والتجـــاوب 
الحملـــة مـــن قبـــل المواطنيـــن والتجار 
ورجـــال األعمـــال والمؤسســـات البنكية 
والجمعيـــات  والشـــركات  والمصرفيـــة 
والمقيميـــن واألفـــراد الذيـــن لبـــوا نداء 
الوطن فـــي تقديـــم الدعم والمســـاهمة 
التـــي  الوطنيـــة،  الحملـــة  هـــذه  فـــي 
عكست ما يتميز به المجتمع البحريني 
الخيـــر  فـــي  نبيلـــة  قيـــم  مـــن  األصيـــل 
والبـــذل والعطـــاء والتكافـــل والترابـــط 
والتالحـــم، مكنت البحريـــن من تخطي 
الكثيـــر من التحديـــات.  من جانبه، قال 
األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية مصطفـــى الســـيد: إنه بفضل 
من هللا سبحانه وتعالى ومن ثم الدعم 
الكبيـــر الـــذي يحظى به العمـــل الخيري 
واإلنســـاني في مملكة البحرين من قبل 
جاللة الملك والحكومة الرشيدة بقيادة 
ســـمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
والقيادة الطموحة لســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وعطـــاء الشـــعب 
البحرينـــي الكريـــم وجهـــود الموظفيـــن 
مملكـــة  تصـــدرت  فقـــد  المخلصيـــن، 
البحرين مؤشر العطاء لمؤسسة “كاف” 
لتحتل المركز األول عربيا والثاني عشر 
عالميـــا في العـــام 2021، ما يؤكد ثقافة 
العطاء ومســـاعدة اآلخرين لدى مملكة 
البحرين قيادة وحكومة وشعبا، والتي 
زرعهـــا جاللة الملك، فكان هـــذا العطاء 
امتداًدا لهذا الغـــرس المبارك الذي بدأنا 
نجنـــي ثمـــاره مـــن خـــالل العديـــد مـــن 
اإلنجـــازات واإلشـــادات العالمية، حيث 

لـــم يكـــن الهـــدف من إنشـــاء المؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية منذ نحو 20 
عاًما المساعدة بالمال فقط؛ إنما تجاوز 
ذلـــك لخلـــق مجتمـــع واع يتكاتـــف في 
مجال الخير واألمن والســـالم والتركيز 
اإلنســـاني  واالســـتثمار  التنميـــة  علـــى 
والخيـــري فـــي مجال الثقافـــة والتعليم 
والصحـــة والتي من خاللهـــا يمكن بناء 
مجتمـــع راق في جميع المجـــاالت. وما 
تغييـــر اســـم المؤسســـة إلى المؤسســـة 
الملكية اإلنســـانية لتشـــمل مجال أوسع 
فـــي العمـــل الخيـــري إال دليـــل واضـــح 
على حـــرص جاللـــة الملك علـــى أهمية 
زرع ثقافـــة العمـــل اإلنســـاني في قلوب 
الجميـــع. وبيـــن األمين العام للمؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية أن المؤشـــر 
الـــذي يصدر عن مؤسســـة المســـاعدات 
الخيريـــة المعروفـــة باســـم “كاف” فـــي 
 12 بريطانيـــا صنـــف البحريـــن الدولـــة 
األكثـــر كرًمـــا مـــن بيـــن دول العالـــم، إذ 
ســـجلت نســـبة 45 %، كما أشار التقرير 
إلـــى أن 64 % مـــن مواطنـــي البحريـــن 
قدموا يد المســـاعدة لغرباء خالل العام 
الماضـــي، منهـــم 51 % تبرعـــوا بأموال 
ألشـــخاص  أو  خيريـــة  منظمـــات  إلـــى 
محتاجين، في حين قضى 19 % منهم 

وقًتا في العمل التطوعي.
“كاف”  مؤسســـة  أن  الســـيد  وأوضـــح 
ومقرهـــا المملكة المتحدة، لها 9 مكاتب 
منتشـــرة حـــول العالـــم، إذ بيـــن التقرير 
الصادر عنهـــا أن البحرينيين يتصرفون 

بطيـــب و كرم، كمـــا ال يدخرون أي جهد 
في مد يـــد العون لمـــن يحتاجه، ووفًقا 
آلليـــة عمـــل المؤشـــر فـــإن البحرين تعد 
من أكثر دول العالم ميال ألعمال الخير، 
قياســـا بنســـبة كوادرها وعدد ســـكانها، 
حيث ظهر ذلـــك جلًيا من خالل الحملة 
التـــي حصـــدت  “فينـــا خيـــر”  الوطنيـــة 
أكثـــر من 38 مليون دينـــار بحريني في 
إنجـــاز غيـــر مســـبوق لدولـــة فـــي حجم 
مملكـــة البحرين وعدد ســـكانها وحجم 
مواردهـــا مقارنـــة بالعديـــد مـــن الدولـــة 
الكبـــرى والتـــي ســـبقتها البحريـــن فـــي 
هذا المجال اإلنســـاني. وأكـــد أن ثقافة 
العمـــل اإلنســـاني ومســـاعدة اآلخريـــن 
ليســـت بالشـــيء الجديد أو المستغرب 
علـــى مملكـــة البحرين التـــي عرفت بمد 
يد العـــون والمســـاعدة للمحتاجين في 
مختلـــف الظـــروف، وأنـــه بتوجيـــه مـــن 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
وانطالًقـــا من هـــذه الثقافـــة البحرينية 
األصيلـــة فقد عملت المؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية علـــى نشـــر ثقافـــة 
العمل اإلنســـاني وذلك من خالل إعداد 
كتـــاب متخصـــص فـــي غـــرس وتعزيـــز 
ومســـاعدة  اإلنســـاني  العمـــل  ثقافـــة 
المحتاجيـــن فـــي قلـــوب الشـــباب وقـــد 
تـــم اعتمـــاده من قبـــل األزهر الشـــريف 
بجمهوريـــة مصر العربية وتـــم اعتماده 
كمنهـــج دراســـي فـــي مملكـــة البحريـــن 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة 
والمملكة األردنية الهاشمية وجمهورية 
مصـــر العربيـــة ومـــن المؤمـــل أن يتـــم 
تدريســـه على طالب المرحلـــة الثانوية 

فيها قريًبا بإذن هللا تعالى.
كمـــا أن المؤسســـة تعمـــل علـــى تحقيق 
رؤى جاللـــة الملـــك وذلـــك مـــن خـــالل 
العديد مـــن النظريات اإلدارية الحديثة 
مثل نظريتي موســـيف وكريموك وهرم 
تنميـــة المرأة والشـــباب والتـــي يتم من 
خاللها إلى تحويل األســـر المكفولة من 
قبل المؤسســـة مـــن أســـر محتاجة إلى 
أســـر منتجة تســـاهم في دعـــم وتطوير 

المجتمع.

المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد

فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية
المالكي: مواصلة االستثمار في العنصر البشري محل اهتمام سمو ولي العهد رئيس الوزراء

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التســـجيل لاللتحاق بالدفعة الســـابعة 
مـــن برنامج رئيس مجلس الوزراء للكوادر الحكومية ابتداًء من أمس لغاية 26 يوليو 

.2021
وأكـــد المدير العـــام لمكتب رئيس مجلس الـــوزراء األمين العام لمجلـــس الوزراء حمد 
المالكي أن تطوير الكوادر الحكومية عملية مستمرة، ومواصلة االستثمار في العنصر 
البشـــري تشـــكل محل حرص واهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، لما تســـهم به الكفـــاءات الوطنية من الدفع 
بمســـيرة مملكة البحرين في مختلف مجـــاالت التنمية نحو تحقيق خططها وأهدافها، 
مشـــيرا إلـــى أن ما يلقاه برنامج رئيـــس مجلس الوزراء لتنمية الكـــوادر الحكومية من 
إقبـــال كبيـــر عنـــد فتح بـــاب التســـجيل فيه من قبـــل موظفـــي القطاع العـــام بمختلف 
القطاعات دليل على تمّيز القدرات البحرينية ورغبتها في التطوير والتغيير اإليجابي 

من أجل الوطن.
وأوضح المالكي أن البرنامج يســـتقطب الطاقات البحرينية الشـــابة في القطاع العام؛ 
بهدف إعدادهم اســـتراتيجًيا الكتســـاب المعارف والمهارات والسلوكيات القيادية عبر 
انتدابهـــم في المكتب لمدة عام كامـــل وانخراطهم بالعمل بصورة مكثفة في البرنامج 
التدريبي المكثف على يد أبرز الخبراء إلى جانب لقاءاتهم المباشرة مع صانعي القرار 

في الحكومة.
ويمكـــن للراغبيـــن في التســـجيل من موظفي الجهـــات الحكومية لمن هـــم على درجة 
أقل من رئيس قســـم أو شـــعبة تقديم طلباتهـــم لاللتحاق بالبرنامج عبـــر زيارة الموقع 

.)www.pmo.gov.bh( اإللكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

إنجاز “األهلية”
لــم يكــن ذلك هــو اإلنجاز األول ولن يكــون بعون هللا األخير، 
ذلــك الــذي حققتــه الجامعــة األهليــة مؤخــًرا وفًقــا لتصنيــف 
“التايمز” لمؤسســات التعليــم العالي. لم يكن اعتالء الجامعة 
للمركــز األول في جــودة التعليم محلًيا وعربًيا والـ 13 عالمًيا 
من بين الجامعات التي دخلت مضمار هذا التصنيف هو خط 
النهاية في مســيرة جامعة تتطلــع دائًما لألفضل، وتتمنى أن 
تتبوأ أرقى المنصات العلمية واألكاديمية ليس على مستوى 

المنطقة فحسب، إنما على المستوى العالمي أيًضا.
هــذا  ضمــن  “األهليــة  بهــا  حظيــت  التــي  والمكانــة  المــكان 
التصنيــف الدولــي المعتبــر لــم يتحقــق مــن فــراغ، لكنــه جاء 
إيماًنــا مــن منظومــة أكاديميــة وإداريــة، ومــن قبلهما مجلس 
اإلدارة ومجلس األمناء، بأن التعليم الراقي والبحث العلمي 
المتقــدم وخدمــة المجتمــع وصــواًل إلــى األهــداف الـــ 17 في 
مضاميــر التنمية المســتدامة لألمم المتحــدة، كل ذلك وأكثر 
منــه جــاء كثمــرة جهــود لمنظومــة متكاملة تحــاول أن تضع 
مملكة البحرين في مركزها التنويري المنشود بين شقيقاتها 
فــي المنطقــة، كمــا أنــه جــاء تتويًجــا واعتراًفــا من مؤسســة 
تصنيــف عالميــة كبــرى بــأن مــن جد وجــد، ومــن زرع حصد، 
ومــن طلــب العال ســهر الليالي، وال أنكر وال أدعــي فخًرا على 
فخر بأن ما زرعناه حصدنا ثماره، وما بذلناه من جهد وعرق 
وسهر الليالي قد حقق الغاية منه، وأن من يحاول ثم يحاول 
ثــم يحــاول البد وأن يتوج بلحظة النجاح المبهجة شــاء من 

شاء وأبى من أبى.
إن مملكتنــا الحبيبــة البحريــن وقيادتهــا الحكيمة وحكومتها 
الرشــيدة وشــعبها الوفــي يســتحقون األكثــر، فما بذلــوه، وما 
ســعوا إليــه، وما ضحوا من أجله يجعــل منظومتنا التعليمية 
الــذي  البســاط الســحري  التنويــري علــى  وأفقنــا األكاديمــي 
ســيصل بنــا يوًمــا إلى منصــات التتويــج، وإلى المضــي قدًما 
فــوق الســجاد األحمر بعــد تحقيق اإلنجاز بعــد اآلخر، وبلوغ 

الهدف بعد اآلخر، واعتالء القمم واحدة بعد األخرى.
هــذا هــو العلــم ال حــدود للطمــوح فيــه، وال ســقف العتــالء 
هاماتــه الشــاهقة، لذلــك لم ولــن نكتفي في الجامعــة األهلية 
بمــا حققنــاه خــالل 20 ســنة مــن الجهــد والعــرق والدمــوع 
والمثابــرة، ولــن نكتفــي مثلمــا عاهدنــا عليــه أبناءنــا الطالب 
بمــا حققــوه معنا من أحالم على قدر المرحلة، بل إننا نعدهم 
ونعاهدهم على أن نبذل قصارى جهدنا وأن نضع أيدينا في 
أيديهــم مــن أجــل تخريج أجيــال صاعدة أكثــر معرفة وقوة 
وعنفواًنــا، وأن نصنــع ســوًيا مســتقباًل زاهًرا لبالدنــا، ال يثنينا 
تحــٍد، وال تفرملنــا جائحــة، وال تعيقنــا أحجــار عثــرة، فــكل 
شيء متوقع، وكل شيء يمكن تجاوزه والتغلب عليه، فقط 
مــا نحتــاج إليــه هــو أن نتفهم جميًعــا طبيعة الــدور، وفحوى 
الرســالة المقدسة التي نســعى إلى تحقيقها وإبالغها إلى كل 
مــن يهمــه األمــر، وهــي أن العلم ال حدود له، واالكتشــافات ال 
ســقًفا يعيــق نجاعــة تفكيرهــا أو حريــة حركتهــا، فمــا نمتلكه 
مــن إمكانــات ومــا نحصــل عليــه مــن تفهــم وتفاهــم كامليــن 
مــن األجهزة اإلشــرافية وعلى رأســها مجلــس التعليم العالي 
وأمانتــه العامــة يجعلنــا أكثــر إيماًنا برســالتنا، وأكثــر إصراًرا 
بضــرورة وأهميــة أن نكــون صامديــن مثابريــن علــى الدرب، 
وأن نكون مًعا كرفقاء درب، وأصدقاء فكرة، وحلفاء توجه، 
فجميعنــا فــي الســفينة الرائعــة للوطــن مواطنيــن مخلصين، 
وعلمــاء بارزيــن، ومجديــن مجتهدين، وطــالب علم ومعرفة 

منذ التكوين وإلى يوم الدين.
فقــط كل مــا نحتــاج إليــه هــو التعــاون الخــالق مــع األجهــزة 
والسلطات اإلشرافية، الشراكة من أجل منظومة أكثر تحقًقا 

وتألًقا في المحافل المحلية واإلقليمية والدولية.
ولعــل مــن حســن الطالــع أن مجلــس التعليــم العالــي برئاســة 
وزير التربية القدير الدكتور ماجد بن علي النعيمي، واألمانة 
العامــة للمجلــس بــإدارة الشــيخة رنــا آل خليفة األميــن العام 
للمجلــس باإلضافــة إلــى ذلــك اللفيــف مــن الدمــاء الجديــدة 
المتحررة والقادرة من شأنهم جميًعا أن يقتنصوا معنا أفضل 
الفرص وأن يضع الجميع أيديهم في أيدي بعضهم البعض من 
أجل تحقيق شــراكة فاعلة بيــن الجامعات الخاصة ومجلس 
التعليــم العالــي، كل طــرف بمــا يمتلكــه مــن إمكانــات، وكل 
طــرف بمــا يحتله من مكانة ســواء في قلــب منظومة الدولة 
الفاعلــة، أو فــي إطــار التفاصيــل الصغيــرة واأُلطــر المعتبــرة 
التــي تتشــكل منهــا الجامعات من مجالــس إدارات ومجالس 
أمنــاء وأجهــزة أكاديميــة وإدارية وفنية وطــالب، كل هؤالء 
يمتلكــون مــن القــدرات مــا يجعــل منظومتنــا األكاديمية في 
مكانهــا الالئــق بيــن شــقيقاتها في المنطقة، لذلــك أنا ال أطيل 
الفــرح والفخــر بما حققناه بقدر ما أطيــل التمعن فيما تحقق 
وكيفيــة الثبات على المســتوى إن لم يكــن التفوق واإلضافة 

على ما تحقق، وليس ذلك على البحرين أو علينا بكثير.

د. عبداهلل الحواج
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“التنمية”: دراسة 1153 حالة اجتماعية بالربع األول
ـــع 471 ـــات بواق ـــن الخدم ـــتفيدين م ـــن المس ـــبة م ـــى نس ـــهد أعل ـــل ش أبري

أكـــدت القائـــم بأعمـــال الوكيـــل المســـاعد 
بـــوزارة  االجتماعـــي  والتأهيـــل  للرعايـــة 
العمـــل والتنمية االجتماعيـــة مديرة إدارة 
دعـــم المنظمـــات األهلية نجـــوى جناحي، 
أن مكاتب اإلرشاد األسري التابعة للوزارة 
انتهـــت مـــن دراســـة 1153 حالـــة أســـرية 
العـــام  مـــن  األول  الربـــع  خـــال  وفرديـــة 
الجاري، تناولت بحث المشكات األسرية 
والزوجيـــة والتربوية والشـــخصية، وذلك 
فـــي إطار الجهـــود المبذولة لتحقيق أعلى 
مســـتويات الصحة النفســـية واالســـتقرار 
المشـــكات  نســـبة  وخفـــض  األســـري، 
باالعتماد علـــى المنهج الوقائي والعاجي 

واإلنمائي.
اإلرشـــاد  مكاتـــب  إن  جناحـــي  وقالـــت 
التابعـــة  االجتماعيـــة  بالمراكـــز  األســـري 
مملكـــة  محافظـــات  جميـــع  فـــي  للـــوزارة 

البحرين تســـعى إلى نشـــر وتعزيز الثقافة 
األســـرية فـــي المجتمـــع من خـــال برامج 
اإلنمائيـــة  المحاضـــرات  تشـــمل  مختلفـــة 
والوقائيـــة والتوعية، بهدف تزويد األســـر 
واألفـــراد بمهارات إيجابيـــة فعالة تمكنهم 
مـــن تحقيـــق االســـتقرار والرضـــا ومن ثم 

المحافظة على بناء األسرة والمجتمع.
وذكـــرت أن مكاتـــب اإلرشـــاد األســـري لـــم 
تســـجل في فترة الدراســـة المذكـــورة أية 
االجتماعيـــة  بالمشـــاكل  تتعلـــق  حـــاالت 
والمهنيـــة، الفتـــة إلـــى أن المكاتب قدمت 
العديـــد مـــن الخدمـــات اإلرشـــادية للفئات 
الفـــردي  اإلرشـــاد  ومنهـــا  المســـتهدفة، 
والجماعـــي واإلرشـــاد وجلســـات التأهيل، 
حيـــث بلـــغ عـــدد المســـتفيدين مـــن هـــذه 
الخدمـــات وفـــق الفئـــات، 635 مســـتفيدا 
مـــن فئة الذكـــور، بينمـــا بلغت فئـــة اإلناث 

المســـتفيدة 518 مستفيدة، كما تم تقديم 
إرشـــادية  ووقائيـــة  إنمائيـــة  برامـــج   7
الحديثـــة،  التقنيـــات  عبـــر  افتراضيـــة 
فـــردا، موضحـــة أن   644 واســـتفاد منهـــا 
أبريل شـــهد أعلى نســـبة من المســـتفيدين 
مـــن الخدمـــات بواقـــع 471 حالـــة، كما تم 

اســـتئناف تنفيـــذ أحـــكام الزيـــارة والرؤية 
خـــال  مـــن  المطلقيـــن  ألبنـــاء  القضائيـــة 
برنامـــج الرعاية األســـرية في نهاية شـــهر 
مـــارس الماضـــي وذلـــك في كل مـــن مركز 
ابـــن خلـــدون والرفاع ومركـــز مدينة حمد 
عـــدد  متوســـط  بلـــغ  حيـــث  االجتماعـــي، 

الحضور 404 أسرة.
وأكدت أن مكاتب اإلرشـــاد األســـري تقوم 
تـــم إعدادهـــا  بتقاريـــر  المحاكـــم  بتزويـــد 
في الجوانب النفســـية وهـــي نتاج تقديم 
اإلرشـــاد األســـري لفئة أبنـــاء المطلقين أو 
المقبليـــن علـــى الطـــاق وأطفالهـــم، وذلك 
والخـــاف  النـــزاع  فـــض  فـــي  للمســـاعدة 
األســـرية  مشـــكاتهم  وتجـــاوز  بينهـــم، 
والزوجيـــة والتربوية، إذ بلغ عدد التقارير 
المقدمـــة للمحاكـــم 9 تقاريـــر خـــال العام 
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نجوى جناحي

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة الخارجية

أدانت وزارة الخارجية واستنكرت 
الحوثـــي  إطـــاق ميليشـــيا  بشـــدة 
إيـــران  مـــن  المدعومـــة  اإلرهابيـــة 
مفخختيـــن  مســـيرتين  طائرتيـــن 
تجاه المنطقـــة الجنوبيـــة بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، فـــي 
ومتعمـــد  ممنهـــج  عدائـــي  عمـــل 
اآلمنيـــن  المدنييـــن  يســـتهدف 

والمنشآت واألعيان المدنية.
وأشـــادت الوزارة بجهوزية وكفاءة 
قـــوات تحالـــف دعم الشـــرعية في 
اليمـــن التـــي تمكنـــت مـــن اعتراض 

وتدمير هاتيـــن الطائرتين، مجددة 
وقـــوف مملكـــة البحريـــن جنًبا إلى 
جنب مع المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة ضـــد كل مـــا يهـــدد أمنهـــا 
أراضيهـــا  وســـامة  واســـتقرارها 
فيهـــا،  والمقيميـــن  ومواطنيهـــا 
مؤكـــدة موقفهـــا الثابـــت الرافـــض 
والتطـــرف  العنـــف  أشـــكال  لـــكل 
واإلرهـــاب، والداعـــي إلـــى ضرورة 
تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه 
االعتداءات اإلرهابيـــة اآلثمة التي 

تهدد األمن واالستقرار اإلقليمي.

إدانة إطالق الحوثيين مسيرتين جنوب السعودية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
ماجد النعيمي، مدير إدارة ترخيص 
لولـــوة  المبكـــر  التعليـــم  ومتابعـــة 
المهنـــا، إذ هنأهـــا الوزيـــر بمناســـبة 
تعيينها في المنصب، مؤكدا أهمية 
تطويـــر مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة، 
واستكمال الجهود السابقة لتقديم 
أفضل الخدمـــات لهذه المرحلة من 
خال اللوائح الجديدة، بما سيؤدي 
مملكـــة  بتصنيـــف  االرتقـــاء  إلـــى 
البحرين فـــي التقارير الدولية ذات 

العاقة.
تكامـــل  أهميـــة  الوزيـــر  أكـــد  كمـــا 
والمتعلقـــة  المطلوبـــة،  الكفايـــات 
ببناء الشـــخصية والقيم األخاقية 
والوطنيـــة بـــدءا من هـــذه المرحلة 
المراحـــل  إلـــى  ووصـــوال  المبكـــرة، 
الاحقـــة، وذلك باعتبـــار أن مرحلة 

القاعـــدة  هـــي  المبكـــرة  الطفولـــة 
األســـاس لمراحل التعليـــم األخرى، 
والتي ُتبنى فيها األسس التي تقوم 
عليها العملية التعليمية، مشيرا إلى 
أن التطويـــر الـــذي ســـيلحق بهـــذه 
التطـــور  يحقـــق  ســـوف  المرحلـــة 
المؤسســـات  لتكـــون  المنشـــود، 
التربويـــة للطفولـــة المبكرة شـــريكا 
مهمـــا لألســـرة فـــي تربيـــة الطفـــل 
وتنشـــئته وتوفير الرعاية المناسبة 
لـــه منذ الســـنوات األولى من عمره، 
باالســـتفادة مـــن أفضـــل التجـــارب 
وأن  المجـــال،  هـــذا  فـــي  العالميـــة 
الجهـــود ســـوف تركـــز علـــى جعـــل 
هـــذه المرحلـــة ضمن نظرة شـــاملة 
بحيـــث  واحتياجاتهـــم،  لألطفـــال 
تشـــمل الرعايـــة والتنميـــة والتعلـــم 

والقيم والمهارات معا.

النعيمي: االهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة

ـــي فيهـــا مـــآرب أخـــرى ـــي بهـــا قيمـــي.. ول ـــي... أتكـــئ عليهـــا وأبن هـــذه قصت

كان مســـعى محدثـــي اليـــوم حســـين 
جمعة في زاوية “قصة نجاح” أن يضع 
توقيعـــه إلـــى جانب كبـــار المنتمين إلى 
القيم األخاقية... ونجح. وأعطى عالم 
الطب نكهة مثيـــرة مغوية تنادي الجميع 
وتدعوهم إلى االنزالق العذب اللذيذ نحو 
هاويـــات عميقة مكتظـــة بالنجاح واإلبداع 
العـــاج  متلقـــي  يخـــرج  بحيـــث  والتميـــز، 
مـــن عنـــده مفعًمـــا بالقيم والمحبـــة والعامة 

الفارقة بالعاج والتطبيب والتشخيص.
إال  تليـــق  ال  والمميـــزات  الخصائـــص  هـــذه 
بشـــخص كحســـين جمعة، الـــذي أصبح عامة 
طبية فارقة في سماء البحرين وهو يتكئ على 
ذخيـــرة ال يســـتهان بها مـــن االنتماء إلـــى الناس 
واالنحياز إلى قضاياهم الطبية، وقد كانت وقفة 

زاوية قصة نجاح معه كالتالي:
جمعـــه في مطلع حديثـــه أكد أن هنـــاك دائًما رغبة 
جامحـــة لديـــه فـــي تطويـــر النفس بشـــكل مســـتمر 
وعـــدم الثبات في مســـتوى واحـــد، وكان دوًما يفكر 
فـــي التغييـــر والتعديـــل واإلصـــاح بكل ما اســـتطاع 
إليه سبيا، وصوال لتقديم أفضل خدمة للناس بأرقى 

وأحسن صورة.
الطريق الذي قطعه جمعة في ســـبيل الوصول للنجاح 
كان مليئـــا بالتحديـــات خصوًصـــا مـــا يعنـــى بالتمويل، 
والحمـــد للـــه أن لدينـــا تســـهيات كبيـــرة فـــي البحرين 
اســـتطاع مـــن خالهـــا أن يحـــول أحامه إلـــى حقيقة، 
ومن أبرز هذه التسهيات صندوق العمل )تمكين( الذي 
ساعده في تمكين فكرته لكي ترى النور، باإلضافة إلى 
بنـــك التنمية، حيث تـــم الحصول على التمويل الكافي 

للخطوة األولى.
وقـــال حســـين جمعـــة “أقـــول والحـــق 
أقـــول إن صنـــدوق العمـــل )تمكيـــن( 
يعتبـــر باعـــث أمـــل لـــكل أصحـــاب 
والعلميـــة  التجاريـــة  المشـــروعات 
وقـــد  البحريـــن،  فـــي  والثقافيـــة 
جـــاء إنشـــاؤه فـــي الزمـــان والمكان 

الصحيـــح نظـــًرا لمـــا لعبـــه مـــن دور لتقديـــم المشـــورة 
والمعونة المادية للشـــاب الطمـــوح وأصحاب الخبرات 

للعاملين في المهن التخصصية العلمية وغيرها”.
إن  فيقـــول  العقبـــات  عـــن  للحديـــث  جمعـــة  ويرجـــع 
العقبـــة الثانيـــة كانت عدم وجود خبـــرة إدارية ومالية 
كافيـــة لديه، لذلك حضر العديد مـــن الدورات اإلدارية 
والتســـويقية والمالية وقرأ العديـــد من الكتب في هذا 
المجال والحمد لله مع الخبرة العملية في هذا المجال 

تغلب على هذه العقبة.
وزاد “إن النجـــاح هـــو توفيق مـــن رب العالمين ودعاء 
وال  ماجـــدة.  دكتـــورة  زوجتـــي  ومســـاندة  الوالديـــن 
أنســـى أن المرضـــى ومراجعي العيادة هم ســـر النجاح 
الحقيقـــي. كل مريـــض أنجـــح فـــي عاجـــه أو أســـاهم 
بتقليل أعراض مرضه يعتبر سفيرا إلى العيادة وينشر 
األخبار اإليجابية عن خدماتنا. وهنا ال يسعني إال شكر 

من وصف خدماتنا وعاجنا”.
لـــم يكتف جمعة بتحصيله العلمي، فقط بل شـــارك في 
العديـــد مـــن البحـــوث العلمية المنشـــورة فـــي مجات 
علميـــة عـــدة واســـعة االنتشـــار، وقـــد كان في الســـابق 
رئيس اللجنة العلمية في مؤتمر البحرين إلى الجلدية 
والليـــزر وعضـــوا فـــي اللجنـــة العلميـــة واإلداريـــة إلـــى 
مؤتمـــر ومعـــرض الشـــرق األوســـط الدولـــي الخامـــس 

لألمراض الجلدية وطب التجميل )ميدام(.
كما يشارك سنوًيا بحضور مؤتمر األكاديمية األوروبية 
ألمـــراض الجلـــد ومؤتمـــر دبـــي ديرمـــا، كما نشـــر بحًثا 
مـــع زميلـــه الطبيب كرســـتوف من سويســـرا في مجلة 
األكاديميـــة األميركيـــة ألمـــراض الجلد عن اســـتخدام 
مادة السيســـتامين في التصبغـــات الجلدية، ولقي هذا 
البحث تجاوًبا كبيًرا، وحالًيا يفكر في إجراء مزيد من 

البحوث العلمية عن أمراض أخرى.
وعن اختياره للدراسة في سنغافورة دون غيرها أشار 
إلـــى أن ذلـــك يرجع ألســـباب عـــدة، من جملتهـــا وجود 
مستشـــفى متكامل لعاج األمراض الجلدية وهو جزء 
من جامعة ســـنغافورة الوطنية، وســـنغافورة مشهورة 
بتطور الطب والبحوث وأيضا آمنة والدراســـة ممتازة 
إلى األطفال، وهي ولة مقاربة لمســـاحة البحرين، تعلم 

منهـــا الكثيـــر، أوال االنضباط في الوقـــت واحترام 
العمـــل، وبـــذل أقصـــى الجهـــد لعـــاج المرضـــى، وفـــي 
ســـنتين حصـــل علـــى الزمالـــة المتقدمة فـــي األمراض 

الجلدية.
وأكد أن فكرة إنشاء مركز عام لعاج الجلد والتجميل 
بدأت عندما كان يدرس الزمالة في سنغافورة، وكانت 
الفكرة أن يكون المركز باســـم عالمي ويقدم العاجات 
وكذلـــك كل مـــا يخـــص عالـــم التجميـــل، وكان االســـم 

)غلوبال(.
وقـــال “أول مـــا بـــدأت في مستشـــفى رويـــال البحرين 
حيـــث مارســـت التطبيب بتقديـــم العاجـــات الجلدية 
والتجميليـــة، وكنـــت وقتهـــا أعمل على إنشـــاء المركز، 
ولـــم تكـــن البدايـــات ســـهلة، إذ كانت هنالـــك إجراءات 
معقدة وبشروط صارمة، وبعد فترة فعا اخترت المقر 

المناسب في الزنج وافتتح المركز”.
وأشار إلى أن “المركز عمل في السنة األولى في تقديم 
العاجـــات الجلديـــة والتجميليـــة وكان تمويـــل المركز 
ذاتيـــا، وبعد ســـنتين من العمل قررنا التوســـع وافتتاح 
مختبر غلوبال وأجرينا دراسة جدوى بنظرة مستقبلية 

وقدمناهـــا إلـــى تمكيـــن وبالفعـــل تمـــت الموافقة على 
تقديـــم دعم لمركز غلوبال من أجل التوســـع وتدشـــين 

مختبر غلوبال”.
وأفـــاد بـــأن دعـــم “تمكيـــن” كان علـــى مرحلتيـــن، فـــي 
المرحلـــة األولى بشـــراء جهاز ليزر لعيـــادة الجلد، وفي 
المرة الثانية بشراء أجهزة خاصة ودقيقة الستخدامها 
فـــي المختبـــر، وبذلـــك انطلق مركـــز غلوبـــال بجناحيه 

)األول عيادة الجلد والتجميل، والثاني المختبر(.
وقـــال جمعة “ركزنا في بداياتنا على الدعاية واإلعان 
على مســـتوى مواقع التواصـــل االجتماعي التي كانت 
تستهدف الجمهور في البحرين وفي المنطقة الشرقية 
أيًضـــا، وبعد فترة اســـتطاعت ســـمعة المركز أن تحمله 
إلى فضـــاءات أكبر، حيث كان المرضـــى والمتعالجون 
فـــي المركـــز هـــم المنصـــات الحقيقية للتســـويق وذلك 
المقـــدم  للعـــاج  والمرضـــى  العمـــاء  لراحـــة  نتيجـــة 
لهـــم والخدمـــات”. وأضـــاف “الســـمعة الجيـــدة جعلـــت 
النـــاس تثق فـــي المركـــز إضافة لألطبـــاء والمختصين 
الموجودين فيه، وكانت كل فترة تمضي نزداد توســـعا 
وللـــه الحمـــد حتى اســـتقطبنا العديد مـــن المرضى من 
دول مجلـــس التعـــاون جميعها، وبرز اســـم المركز على 
مســـتوى الخليج العربي”. وتابع “خططنا التوسعية لم 
تقتصـــر على مركز غلوبال؛ إذ تخمرت فكرة لدى بعض 
األطباء والمستثمرين لوالدة مركز طبي جديد متنوع 
تحـــت اســـم مدينـــة البحريـــن الطبيـــة، واستحســـنت 
الفكـــرة وســـاهمت فيهـــا كشـــريك وطبيب أيًضـــا يقدم 

مختلف العاجات والخدمات”.
وأفـــاد “أما فيما يعنى بمركز غلوبال فقد تمت توســـعة 
العمليـــات الطبية والتجميليـــة، وكذلك في المختبر تم 
إضافـــة جهـــاز متقـــدم جـــًدا يســـتطيع تقديـــم خدمات 
رقميـــة فارقـــة، إذ كنـــا في الســـابق نحتاج إلى إرســـال 
العينـــات وأخـــذ النتائـــج للخـــارج نحـــو أســـبوعين، أما 
بفضـــل هذا الجهاز فنحن نســـتطيع اليوم أخذ العينات 

والمعلومات الخاصة فيها والنتائج في نفس الفترة”.
وكشـــف عـــن أن هنالـــك تخطيطـــا لفتـــح فـــروع أخرى 
لمركـــز غلوبـــال فـــي أبوظبـــي والمنطقة الشـــرقية في 

المملكة العربية السعودية الشقيقة.

علوي الموسوي

حسين جمعة... فنون الطب... وجنون اإلبداع
ال يحتــاج الطبيبان االستشــاريان حســين جمعــة وحرمه ماجدة 
نهًجــا  لنفســهما  اختــارا  فهمــا  إطــراء،  أو  مديــح  إلــى  المعمــري 
وضعهمــا فــي خانة التقديــر واالحترام، فمنــذ أن قدما خدماتهما 
الطبية إلى الجمهور الواسع أصبحا عالمة فارقة في عالم الطب 

والتجميل والمختبر.
جمعــة،  حســين  والليــزر  والتجميــل  الجلــد  أمــراض  استشــاري 

وحرمه استشارية طب األمراض واألنسجة ماجدة المعمري، 
ولــدا مــن رحــم اإلنجــاز واإلبــداع وجعــال مرضاهــم يعلمــوا 

أن الطــب ليــس نجاحــا وخســارة أو عالقة عقديــة تنتهي 
بانتهاء العالج، بل إنه مســعى حثيث ودائم نحو الرقي 

والتجديــد وانحياز أكيد إلى اإلنســانية وقيم األخالق 
النبيلة.

“قصة نجاح” زاوية تتناول 
قصصا وحكايات لمواطنين 
استطاعوا أن يصنعوا 
ألنفسهم مهنا وصناعات 
تواكب روح العصر، فكان 
النجاح حليفهم وأشرقوا 
من البحرين بقصص 
سطع نورها حول العالم.
ويسعدنا أن نضع بين 
دفتي أيديكم هذا 
اإليجاز إلنجاز هذه 
القصص البحرينية 
المشرقة، محاولين 
توثيق هذه 
الحكايات الجميلة 
لتكون منهال يستمد 
منه الجميع روح 
اإلصرار والنجاح 
بكل ما استطاعوا 
إليه سبيال.

14 مليون دينار حجم التمويالت اإلسكانية في 6 أشهر
الحمـــر: 142 خدمـــة للبنـــاء... و127 خدمـــة شـــراء... و15 خدمـــة ترميـــم

كشـــف وزير اإلســـكان باســـم الحمر عن 
حجـــم التمويات الســـكنية فـــي الفترة 
مـــن يناير إلى يونيو الجاري بلغت نحو 
14,309 مليون دينار اســـتفاد منها أكثر 
أن خدمـــة  مؤكـــدا  مواطنـــا،   284 مـــن 
التمويـــات تعد أحد الخيارات المتاحة 
أمام المواطنين للحصول على الســـكن 
المائم دون الحاجة إلى فترات انتظار، 
وهي تعد من أبرز محاور خطة الوزارة 
لتنفيـــذ المحاور اإلســـكانية الواردة في 
برنامـــج الحكومة.وعن تفاصيل خدمة 
التمويـــل النصـــف ســـنوية أشـــار وزيـــر 
اإلســـكان أن الوزارة قدمت 142خدمة 
تمويـــل بناء بقيمـــة 7,547,000 دينارا، 
بقيمـــة  شـــراء  تمويـــل  خدمـــة  و127 

6,615,000 دينـــار، و15 خدمـــة تمويل 
ترميـــم بقيمـــة 147,400دينـــارا، مؤكدا 
نظـــام  خـــال  مـــن  اإلســـكان  وزارة  أن 
التمويات تعمل بشـــروط ميسرة وفقا 
لنظـــام التمويـــل المعمـــول به فـــي بنك 
اإلســـكان وتبعا للقرار رقم )909( لســـنة 

2015 بشأن نظام اإلسكان.
وبالنسبة لخدمة الترميم، أوضح الحمر 
أن الخدمة هي إضافية تمنحها الوزارة 
للراغبيـــن  اإلســـكانية  ضمـــن خدماتهـــا 
مـــن االســـتفادة مـــن هـــذه التمويـــات، 
ترميـــم  تمويـــل  مبلـــغ  تحديـــد  تـــم  إذ 
المســـكن وفقـــا للدخـــل الشـــهري لمقدم 
للترميمـــات  الـــوزارة  وتقييـــم  الطلـــب 
واإلضافـــات المطلوبـــة اســـتنادا للحـــد 

األدنى للمتطلبات الفنية للمســـكن وفق 
حاجة األسرة أيهما أقل، ووفقا لجدول 
التمويـــل الـــذي تعـــده الـــوزارة، حيث ال 

يزيد مبلغ التمويل على 20 ألف دينار.
وأضـــاف أن معـــدل دفعـــات القـــروض 
بأنواعهـــا والتـــي تقدمهـــا الـــوزارة على 

مـــدار الســـنوات الماضيـــة، يشـــير إلـــى 
المنحنـــى اإليجابي لإلقبال على خدمة 
القروض اإلســـكانية التي تشـــهد سرعة 
كبيـــرة في تلبيتهـــا وبالتعـــاون مع بنك 
اإلســـكان، مـــا يعكـــس نجـــاح سياســـة 
االحتياجـــات  تلبيـــة  نحـــو  الـــوزارة 
المختلفـــة للمواطنيـــن ســـواء بطلبـــات 

الترميم أو الشراء أو البناء. 
باالســـتفادة  الراغبيـــن  علـــى  وتســـهياً 
من الخدمات في ظل اســـتمرار جائحة 
الطلبـــات  تقديـــم  يمكـــن  )كورونـــا(، 
واالستفسارات عبر المنصة اإللكترونية 
لـــوزارة اإلســـكان التـــي تتضمـــن جميع 
االشـــتراطات والمعاييـــر للمنتفعين، أو 

عبر بوابة الحكومة اإللكترونية.

المنامة - وزارة اإلسكان

وزير اإلسكان



حمالت تفتيشية لـ 288 مطعما ومقهى ومخالفة 51 منها
بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة  إدارة  واصلـــت 
الصحـــة زياراتهـــا التفتيشـــية فـــي إطـــار 
تكثيـــف الحمـــات التفتيشـــية للتأكد من 
تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، لمتابعـــة 
التـــزام المنشـــآت باالشـــتراطات الصحية 
عليهـــا،  المنصـــوص  األخيـــرة  والقـــرارات 
وقام مفتشـــو قســـم مراقبـــة األغذية يوم 
أمـــس الجمعة الموافـــق 25 يونيو 2021، 
مطعًمـــا   288 شـــملت  تفتيشـــية  بزيـــارة 
ومقهـــى تقـــدم أطعمـــة ومشـــروبات تـــم 
خالهـــا مخالفة 51 منهـــا، حيث تم اتخاذ 
اإلجـــراءات الازمة إلحالـــة هذه المطاعم 

للجهات القانونية.
وبينـــت الـــوزارة أنـــه نظـــًرا لمخالفـــة تلك 
واالشـــتراطات  لإلجـــراءات  المطاعـــم 
التنظيميـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي القرار 
بشـــأن   2020 لســـنة   51 رقـــم  الـــوزاري 

االشـــتراطات الصحيـــة الواجـــب تطبيقها 
فـــي المطاعـــم والمقاهـــي الحتـــواء ومنع 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار 
ورصـــد مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا 
الشأن، تم تطبيق القوانين حيال المطاعم 
المخالفـــة، ولفتت الوزارة إلى أن مأموري 
الضبط القضائي قاموا بضبط المخالفات 

واتخاذ اإلجراءات الازمة.
 وقالـــت وزارة الصحـــة إنه خـــال زيارات 
مســـاء أمـــس األول تـــم تكثيـــف التوعية 
والقـــرارات  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
والتعليمات الصـــادرة عن الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات 
ذات الصلـــة، والتأكـــد مـــن تطبيـــق هـــذه 
المطاعـــم جميـــع اإلجـــراءات االحترازيـــة 

والتدابير الوقائية.
وخـــال الزيـــارات التفتيشـــية تـــم تنبيـــه 
بعـــض المحات ممن لوحـــظ لديها قصور 

فـــي آلية تطبيق بعـــض اإلجراءات والتي 
هـــي قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها في 

الحال من قبل أصحاب تلك المحال.
إلـــى  الجميـــع  العامـــة  الصحـــة  ودعـــت 
بـــروح  والتحلـــي  االلتـــزام  مواصلـــة 
المســـؤولية العالية، واإلبـــاغ الفوري عن 
أي مخالفـــات أو تجـــاوزات يتـــم رصدها، 
المهمـــة  الخطـــوات  هـــذه  أن  موضحـــة 
تأتـــي لتأميـــن الصحـــة العامـــة وللتحقـــق 
مـــن التـــزام األفـــراد وأصحـــاب المطاعـــم 
والمقاهـــي وبقيـــة المحـــات ذات العاقة 
بالصحة العامـــة باإلجـــراءات االحترازية 
واالشتراطات الصحية الواجب تطبيقها، 
وهو األمر الذي يعد مرتكًزا مهما للحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونا، حيـــث تتواصل 
الزيـــارات الميدانيـــة ويتـــم بـــذل أقصـــى 
الازمـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاذ  الجهـــود 

لضمان صحة وسامة الجميع.

المنامة - وزارة الداخلية

البحرين مستمرة في جهود التصدي آلفة المخدرات

“الداخلية”: رصد 91043 مخالفة عدم لبس كمامة حتى 23 الجاري

ــم الــعــربــي” ــال ــع ــع مــكــافــحــة الــمــخــدرات فــي ال ــ ــدوة “اســتــعــراض واق ــ ــث” تــنــظــم ن ــاح ــب ــم “ال

ــلـــتـــصـــدي لـــــ “كـــــورونـــــا” ــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن ركــــيــــزة أســـــــاس لـ ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ ــي الـ ــ ــ وع

نظمــت اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائيــة تحت رعايــة رئيس األمن 
العام الفريق طارق الحســن، ندوة عن بعد بعنوان “اســتعراض واقع مكافحة 
المخــدرات فــي العالــم العربــي”، بمناســبة االحتفــال باليوم العالمــي لمكافحة 

المخدرات بمشاركة خبراء ومختصون من داخل وخارج المملكة.

العـــام  المديـــر  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
واألدلـــة  للمباحـــث  العامـــة  لـــإلدارة 
مكافحـــة  إدارة  شـــرطة  أن  الجنائيـــة 
المخدرات عازمون علـــى الُمضي قدًما 
فـــي مواجهـــة آفـــة المخـــدرات، تنفيًذا 
لتوجيهات وزيـــر الداخلية الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
وبدعـــم ومســـاندة رئيس األمـــن العام، 
والتـــي تصب في اتجاه واحد من أجل 
مصلحـــة الوطـــن والمواطـــن، وحمايـــة 
الشـــباب خصوصـــا والمجتمـــع عمومـــا، 
وهـــو مـــا تظهـــره بوضـــوح إحصـــاءات 
إدارة مكافحة المخدرات، والتي ُتظهر 
المجهـــود الكبيـــر الـــذي يقوم بـــه رجال 

المكافحة في التصدي لهذه اآلفة.
وأوضـــح أن مملكـــة البحرين مســـتمرة 
فـــي جهودها للتصدي آلفـــة المخدرات 
وإجـــراء  القانـــون  تنفيـــذ  خـــال  مـــن 
لكشـــف  والتحـــري  البحـــث  عمليـــات 
بـــؤر تعاطـــي المخـــدرات باإلضافة إلى 
ضبـــط المهربين والمروجين وتقديمهم 
للعدالـــة، مشـــيرا إلـــى أن هـــذه الجهود 
إطـــار  فـــي  الجميـــع  تكاتـــف  تتطلـــب 
تفعيـــل مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة من 
أجل حماية المجتمـــع من مخاطر هذه 
اآلفة، مشـــيًرا إلـــى جهـــود المملكة في 
التعـــاون والتنســـيق والمتابعـــة وتبادل 
الـــدول  مـــع  والخبـــرات  المعلومـــات 

الخليجية والعربية الشقيقة والمجتمع 
الدولي للحد من هذه الظاهرة.

وخال الندوة، اســـتعرض نائب المدير 
العـــام لمكافحـــة المخـــدرات باإلمارات 
العميـــد  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
عمـــل  ورقـــة  العويـــس  عبدالرحمـــن 

تضمنـــت إنجـــازات دولة اإلمـــارات في 
وكذلـــك  المخـــدرات  مكافحـــة  مجـــال 
كمـــا  والعاجيـــة،  الصحيـــة  جهودهـــا 
عـــرض مدير المكتـــب العربي لشـــؤون 
المخـــدرات العقيـــد محمـــد الرواشـــدة، 
واقـــع مشـــكلة المخـــدرات فـــي الوطن 

العربي وسبل تعزيز التعاون والتنسيق 
بيـــن جميـــع الـــدول العربيـــة فـــي هـــذا 

المجال.
المكتـــب  مديـــر  القاضـــي  واســـتعرض 
لمكافحـــة  المتحـــدة  لألمـــم  اإلقليمـــي 
المخـــدرات والجريمـــة لـــدول الخليـــج 
العربـــي حاتـــم فـــؤاد علـــي، ســـبل دعم 
جهـــود المكافحة التـــي يقدمها المكتب 
بالتعاون مـــع الـــدول الخليجية ودوره 
المهم فـــي إعداد المدربيـــن المعتمدين 
في هذا المجال، كما قدم رئيس قســـم 
األدلـــة الجنائية بجامعـــة نايف العربية 
للعلـــوم األمنيـــة خالـــد مســـعود محمـــد 
ورقة عمـــل تضمنـــت دور الجامعة في 
إعداد الكوادر العلمية واألمنية في هذا 

المجال.
كما اشـــتملت الندوة علـــى ورقة عملها 
فـــي  الطلبـــة  شـــئون  عميـــدة  قدمتهـــا 

المالكـــي،  فاطمـــة  البحريـــن  جامعـــة 
اســـتعرضت خالهـــا دور الجامعـــة في 
تحصين الشباب ضد تلك اآلفة وكذلك 
جهودهـــا التوعويـــة فـــي هـــذا المجال، 
كما قدمت رئيســـة جمعيـــة الصحفيين 
البحرينيـــة عهديـــة أحمـــد ورقـــة عمـــل 
فـــي  الصحافـــة  دور  خالهـــا  أبـــرزت 
تكويـــن الرأي العام ضد آفة المخدرات، 
فيمـــا قدم المقدم عبدالرحمن شـــويطر 
ورقـــة اإلدارة العامـــة للمباحث واألدلة 
الجنائية متضمنة أبرز اإلحصاءات في 
مجال مكافحة عرض المخدرات وعدد 
قضايـــا  وكذلـــك  المضبوطـــة  القضايـــا 
اإلدارة  وجهـــود  المراقـــب  التســـليم 
وآخـــر  المجـــال،  هـــذا  فـــي  التوعويـــة 
مســـتجدات الخطة الوطنيـــة لمكافحة 

المخدرات.

أشــارت مديريــات الشــرطة بالمحافظــات واإلدارات األمنية إلــى أن الحفاظ 
على الســامة العامة هو مســؤولية الجميع، وأن وعي المواطنين والمقيمين 
هــو ركيــزة أســاس لتحقيــق األهــداف المرجــوة، فالتــزام الجميــع بالقــرارات 
والتعليمات الصادرة يسهم في تحقيق الهدف المنشود في التصدي لجائحة 
كورونــا، مشــيرًة إلــى أهمية االســتمرار بالتقيــد بتعليمات وتوصيــات الفريق 
الوطنــي الطبــي للتصدي لفيروس كورونا، وإنجاح جهود مملكة البحرين في 
مواجهــة الجائحــة بمــا يســهم في حفظ صحة وســامة الجميــع وتجاوز هذا 

الظرف االستثنائي.

وتؤكـــد مديريات الشـــرطة واإلدارات 
فـــي  مســـتمرة  جهودهـــا  أن  األمنيـــة 
تعزيز االلتزام باإلجراءات االحترازية 
للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا من 
خـــال العمـــل المتواصـــل علـــى تعزيز 
تطبيق اإلجـــراءات االحترازية. وفي 
هـــذا اإلطار قامت مديريات الشـــرطة 

بالمحافظـــات واإلدارات األمنية ومنذ 
بـــدء الجائحة وحتى تاريخ 23 يونيو 
الجـــاري باتخاذ اإلجـــراءات القانونية 
لبـــس  عـــدم  مخالفـــة   91043 حيـــال 
كمامـــة الوجـــه فـــي األماكـــن العامـــة، 
واتخـــاذ 10860 إجـــراًء للحفاظ على 
معاييـــر التباعد االجتماعي، والقيام بــ 

12426 حملة توعوية. 
كما تلقى مركز اإلســـعاف الوطني منذ 
بدء الجائحـــة 17107 باغات خاصة 
بجائحـــة كورونـــا، إذ باشـــرها واتخـــذ 
اإلجـــراءات الازمة عـــن طريق فريق 
متخصـــص ومؤهل للتعامـــل مع هذه 
إدارة  آليـــات  قامـــت  فيمـــا  الحـــاالت، 

النقل بــــ 38677 حركة تم خالها نقل 
103731 حالة منذ بدء الجائحة.

في ذات الســـياق، تتابع اإلدارة العامة 
للدفـــاع المدنـــي دورها فـــي الحد من 
انتشـــار الفيـــروس، حيـــث قامت منذ 
بدء الجائحة بتنفيذ 337911 عمليات 
للمبانـــي  مختلفـــة  وتعقيـــم  تطهيـــر 

والشـــوارع  الحكوميـــة  والمنشـــآت 
والطرقات وغيرهـــا، مع مواصلة عقد 
الطـــرق  بشـــأن  التدريبيـــة  الـــدورات 
الصحيحـــة لتنفيـــذ عمليـــات التطهير 
المبانـــي  فـــي  االحتـــرازي  والتعقيـــم 
والمنشـــآت الحكوميـــة وأماكن العمل، 
وبلـــغ عـــدد المشـــاركين في الـــدورات 
 1194 المدنـــي  الدفـــاع  التـــي نظمهـــا 
مـــن المؤسســـات والشـــركات الخاصة 
ومختلف الجهات الحكومية، فيما بلغ 
عدد المتطوعين منذ شهر مارس العام 
الماضي 6134 متطوًعا، باإلضافة إلى 
اإلشـــراف علـــى 2394 عمليـــة تطهيـــر 
وتعقيم شـــارك فيهـــا المتطوعون، كما 
تم تدريب 1230 شـــخًصا من الكوادر 
المســـاجد،  لتعقيـــم  والمتطوعيـــن 

وتنفيـــذ 107 عمليـــات تطهير وتعقيم 
بالتعاون مع شركات التنظيف.

الشـــرطة  مديريـــات  تواصـــل  كمـــا 
بالمحافظات وإدارة العمليات برئاسة 
األمن العام واإلدارات األمنية المعنية 
إجراءاتهـــا الميدانيـــة من خال نشـــر 
الدوريـــات األمنية )الراكبـــة والراجلة( 
في األسواق والمواقع التجارية للتأكد 
مـــن اســـتمرار تنفيـــذ قـــرارات اللجنة 
التنسيقية بشأن إغاق جميع المحال 
الصناعية والتجارية التي تقدم ســـلعا 
أو خدمـــات مباشـــرة للجمهـــور، حيث 
تهـــدف هذه القرارات بشـــكل أســـاس 
إلـــى تأميـــن الصحة والســـامة العامة 

والحد من تداعيات جائحة كورونا.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية
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مة “الشؤون اإلسالمية” تدشن “الهداية” اإللكترونية المحكَّ
أعلنت وزارة العدل والشؤون اإلسامية 
واألوقـــاف أخيـــرا عـــن تدشـــين الهويـــة 
الجديـــدة لمجلـــة الهدايـــة، إذ أصبحـــت 
مـــة فـــي مجـــال  مجلـــة إلكترونيـــة محكَّ

العلوم الشرعية واللغة العربية.
للشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  وصـــرح 
اإلســـامية محمـــد القطان قائـــاً: مجلة 
الهدايـــة تعد واحدة مـــن أعرق المجات 
اإلســـامية فـــي الوطن العربـــي، وقد بدأ 
إصدار العدد األول منها في العام 1978، 
بمباركـــة من المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
ســـمو الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة، 
حيـــث كانـــت وما تـــزال تتبنـــى األبحاث 

العلميـــة الرصينة ذات المنهج الوســـطي 
المعتـــدل، التـــي تعنـــى بتلمـــس الحاجـــة 
كل  فـــي  والدعويـــة  والفكريـــة  العلميـــة 
حقبة من الحقب المتتالية على مســـيرة 
المجلة، لتسهم بذلك في المحافظة على 
هوية األمة العربية واإلســـامية وقيمها 
وترســـيخ االعتـــزاز بهـــا، واإلســـهام فـــي 

البناء الحضاري والثقافي اإلنساني.
وأضـــاف: تميـــزت المجلـــة فـــي تطورها 
المســـتمر والدائـــم، ومواكبة ما يســـتجد 
علـــى الســـاحة الفكريـــة، مـــا جعـــل منهـــا 
المجـــات  بيـــن مختلـــف  بـــارزة  عامـــة 
فـــي الوطـــن العربـــي والعالم اإلســـامي. 

فقد تحـــول إصدار المجلة الشـــهري إلى 
اإلصـــدار الفصلي خـــال العـــام 2000م. 
لجنـــة  تشـــكيل  تـــم   2005 العـــام  وفـــي 
استشـــارية عملـــت علـــى تطويـــر المجلة 
مـــن حيـــث المحتـــوى والشـــكل. وخال 
إعـــداد  تـــم   2017  -  2016 ااعاميـــن 
اســـتراتيجية جديـــدة للمجلـــة تتناســـب 
مـــع عراقتهـــا وتواكـــب ما يســـتجد على 
الســـاحة العلميـــة، تمهيـــدًا لجعلها مجلة 

محّكمة.
واســـتطرد: ومواصلـــة لـــذات النهج فقد 
أطلق قســـم البحـــوث والمعاهد والمراكز 
الدعويـــة بإدارة الشـــؤون الدينية الهوية 

الجديدة لهـــذه المجلـــة العريقة؛ لتصبح 
إلكترونيـــة محّكمـــة متخصصـــة  مجلـــة 
فـــي المجـــاالت التاليـــة: )القـــرآن الكريم 
وعلومه، الســـنة النبويـــة وعلومها، الفكر 
وأصولـــه،  الفقـــه  اإلســـامية،  والثقافـــة 
الســـيرة  اإلســـامية،  الشـــريعة  مقاصـــد 
النبويـــة والتاريـــخ اإلســـامي، االقتصاد 
اللغـــة  الشـــرعية،  السياســـة  اإلســـامي، 
العربيـــة(، إذ تضـــم المجلـــة فـــي هيئتهـــا 
األســـاتذة  مـــن  20 محكًمـــا  التحكيميـــة 
األكاديمييـــن المتخصصيـــن مـــن داخـــل 
المملكـــة وخارجهـــا ممـــن ال تقـــل رتبهـــم 
العلميـــة عـــن درجـــة أســـتاذ مشـــارك من 

مختلف الجامعات المرموقة.
ولفـــت القطان إلـــى أنه تـــم التواصل مع 
مختلف الجامعـــات والهيئات األكاديمية 
ودعوتهـــم للمشـــاركة في المجلـــة، داعيًا 
إلثـــراء  والمؤسســـات  األفـــراد  جميـــع 
المجلـــة بالدراســـات واألبحـــاث العلميـــة 
الجديـــدة من خـــال التواصل مـــع هيئة 

تحريـــر المجلة علـــى البريـــد اإللكتروني 
.)alhedaya@moia.gov.bh(

المنامة - بنا

محمد القطان

بعد مرور 43 عاًما 
على إصدار المجلة 

األول
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في عام 2011 دشـــنت أثيوبيا أكبر مشـــروعات السدود في القارة األفريقية 
وعاشـــر أكبـــر ســـد فـــي العالم علـــى نهـــر النيل )ســـد النهضة(، حيث ســـيقوم 
بتوليد 6450 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، وســـتصل ســـعة هذه البحيرة 

الصناعية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه.
إن آثار بناء السد على بلدان المصب )مصر والسودان( بدون توافق وتفاهم 
مـــع أثيوبيا تمثـــل خطرا داهما على األمـــن المائي والغذائـــي للبلدين، حيث 
يمثـــل النيـــل ما مصـــدره 95 % من مصـــادر المياه لمصر و75 % للســـودان، 
وينتج عن هذا نقص، خصوصا في مواســـم الجفاف، فقد تتعرض األراضي 
الزراعية إلى الجفاف والتســـبب في فقدان أكثر من مليون شخص أعمالهم 
وتشـــرد مالييـــن مـــن أســـر المزارعيـــن، كمـــا ينتج عن هـــذا نقص فـــي إنتاج 
الكهربـــاء من الســـد العالـــي الخاص بمصر، كما ســـيؤدي ذلـــك إلى نقص في 

المياه المتدفقة إلى مصر سنويًا بحوالي من 9 – 15 مليار متر مكعب.
ونتيجـــة إلـــى ذلك، تم في عـــام 2015 التوقيع على إعـــالن المبادئ بين كل 
من مصر والســـودان وأثيوبيا والذي ينص على عدم البدء في ملء بحيرة 
السد إال بالتوافق بين الدول الثالث، كما ينظم أسلوب الملء األول للبحيرة 
والتخزين والتشـــغيل بالتشـــاور والتنســـيق مع تشغيل الســـدود األخرى في 
مصـــر والســـودان، وإشـــراك القاهـــرة والخرطـــوم فـــي وضع قواعد تشـــغيل 
الســـد ومـــلء بحيرته لمنع حـــدوث نقص في المياه أو تأخيـــر وصولها بقدر 

ال تحتمله أي منهما، ومراعاة مســـتوى المياه في بحيرات الســـدود المصرية 
والســـودانية مـــن خالل إنشـــاء آلية تنســـيق دائمة بين الـــدول الثالث حتى 
ال ينخفـــض بالقـــدر الـــذي يقلـــل مـــن كفاءتهـــا فـــي توليـــد الكهربـــاء، وبذلك 
منـــح االتفاق القاهرة والســـودان تعهدا بعدم اإلضـــرار بحقوقهما التاريخية 

المكتسبة في مياه النيل.
لكـــن بـــدأ الجانـــب األثيوبي إنشـــاء الســـد دون انتظـــار الدراســـة المعدة من 
الخبراء حول تأثير السد على كل من السودان ومصر، بما يضرب االتفاقية 
الموقعـــة فـــي عـــام 2015 واالتفاقيات المتعلقـــة بمياه النيـــل، باإلضافة إلى 
القوانيـــن الدوليـــة المنظمة الســـتغالل مياه األنهـــار المشـــتركة والمعاهدات 
الموقعـــة فـــي الماضي، فمعاهدة 1902 التي وقعت عليها الحبشـــة (أثيوبيا( 
مـــع بريطانيـــا التي كانـــت تحتل مصر والســـودان تحظر إقامة ســـدود على 
النيـــل األزرق أو بحيـــرة تانـــا (منبعـــه( أو نهـــر الســـوباط )الرافـــد األثيوبـــي 
الجنوبـــي للنيل( دون موافقة مصر، ومعاهـــدة 1891 بين بريطانيا وإيطاليا 
التي كانت تســـتعمر الحبشـــة، تحظر أي مشروع أو منشـــأة على نهر عطبرة 
)الرافد الشـــمالي للنيل( يمكن أن تؤثر على مياهه، وفي 1929 وقعت مصر 
وبريطانيا نيابة عن مستعمراتها )تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان( اتفاقية 
تعطـــي القاهـــرة حق الفيتو على أي مشـــروع تقيمـــه دول المنابع ينقص من 

حصتها أو يؤخر وصولها. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

رشاد الشيخ

سد النهضة والسيناريوهات المتوقعة

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

التجمعات اآلسيوية في الشوارع... تشكل خطًرا أيضا
ممـــا يؤســـف له فعال هو أنـــه في هذه المرحلة الحاســـمة مـــازال البعض 
“جهـــات وأفـــرادا” يخالفون عن تعمد القـــرارات المتعلقة بمنع التجمعات 
واتبـــاع كل اإلجـــراءات االحترازيـــة للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا، 
وقد كشـــفت وزارة الصحة مؤخرا عن ضبط مخالفة بمنشـــأة ســـياحية 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث 
تـــم ضبـــط تجمعين لمناســـبة خاصة في منشـــأة بالمحرق فـــي غرفتين 
منفصلتين، إحداهما ضمت 15 شخصا واألخرى 19 شخصا، وتم اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة من قبل مفتشي الجهات الثالث.
لكننـــا إذا عدنـــا إلى دراســـة الميـــدان يمكننا القـــول إن تجمعـــات العمالة 
اآلســـيوية فـــي معظـــم المحافظـــات والتي يســـهل رصدها تحتـــاج إلى 
قـــرارات صارمة لردع هؤالء الذيـــن فقدنا األمل في تجاوبهم وتعاونهم 
إال فيمـــا ندر، فمســـاء يـــوم الخميس الماضي تجمع عـــدد كبير منهم في 
الســـاحة القريبة من مأتم مدينة عيســـى “قرية الكـــورة” أمام مطاعمهم 
وبالنظر يمكن تقدير العدد بـ 100 إلى 80 شخصا يقفون بجانب بعضهم 
البعـــض وال شـــيء هنـــاك اســـمه التباعـــد االجتماعـــي، وقمت شـــخصيا 

بتصويرهـــم بهاتفـــي للتوثيـــق، وعلـــى أتم االســـتعداد إلطـــالع الجهات 
المختصـــة وذات العالقـــة علـــى الفيديـــو وهـــذه المنطقـــة بالـــذات التي 
تتحـــول في المســـاء إلى مســـرح للعمالة اآلســـيوية على شـــكل مجتمع 

مستقل.
الموقف ال تعقيدات به، لكننا نتساءل عن الفرق بين هذه التجمعات في 
الشوارع، وبين التجمعات األسرية الخاصة والحفالت واألعراس والتي 
تســـبب زيادة أعـــداد المصابيـــن بكورونـــا، فتجمعات العمالة اآلســـيوية 
بهـــذه الصـــورة المرعبة ال تقل خطرا عـــن التجمعـــات العائلية والخاصة 
فـــي المنازل وتعد مخالفة واضحـــة للتدابير االحترازية، ومن المفترض 
أن يتم التعامل بحزم وصرامة معهم، وكل األرقام في إحصائية الفريق 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا تشير إلى ارتفاع الحاالت القائمة بين 

العمالة اآلسيوية والمخالطين أيضا.
لقد بذلنا جهودا مضنية وقطعنا أشواطا طويلة حتى استطعنا تسجيل 
أرقـــام منخفضـــة خالل الفترة األخيرة، وال نريد مـــن هذه التجمعات أن 

ترهقنا وتقلقنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“رسائل التفه”
ورطتنـــا “السوشـــال ميديـــا”، ومعهـــا المنصـــات الحديثـــة، والتطبيقات، 
والهواتـــف الذكيـــة، والنـــت وإلـــخ...، لمـــاذا؟ ألنها فتحت األبـــواب على 
مصراعيها للمتردية والنطيحة وما أكل السبع، واألهم “الرويبضة” لكي 
تشغلنا وتشغل العامة برسائل “التفه والسذج والفضاوة”، الرسائل التي 
ســـمحت لكل “من هـــب ودب” بأن يكون عالمًا وفهيمـــًا ومثقفًا وناصحًا 

للناس.
الرسائل التي تتصيد بالماء العكر، بكل شاردة وواردة تحدث بالمجتمع، 
حبًا للظهور، ولتكســـب المعارف، وخلق الشـــهرة الزائفة والسريعة، على 

حساب كرامة الشخوص، ومؤسسات الدولة ومكانة الناس وذويهم.
سياســـيين  ونشـــطاء  إعالمييـــن،  “فجـــأة”  الجميـــع  أصبـــح  لذلـــك، 
واجتماعيين، بل وقضاة على غيرهم، ساسهم األول الدخول في نوايا 
الناس والحكم عليهم والتشهير بهم، والسير مع “الموجة” التي يتحدث 

بها الناس، أيا كانت هذه الموجة.
ينتقـــدون مـــن الجهـــل، وينهشـــون )غيرهم( بأنيـــاب صدئة ومســـمومة 
وملوثة، بال أي مخزون معرفي، أو ثقافي، أو حتى أدب الكالم، فكانت 
النتيجة هي ما نشاهده اليوم، فوضى و”تخطي” كل الخطوط والمبادئ 
والقيـــم، وانكفاء المثقفين وأصحاب الفكر النير على أنفســـهم، وتصدر 

“التفه” للمشهد، وصدارة القول.
“السوشـــال ميديـــا” باتـــت فاضحـــة للبعـــض بإراداتهـــم، حيـــث مكنـــت 
هـــذا وذاك مـــن الخروج عبـــر الشاشـــات الصغيرة بمظهـــر “األرجوازات” 
والمهرجيـــن الرخـــص، فهذا الســـتيني يرقص، وهذا الســـبعيني يدندن، 
وهـــذا الشـــاب يزج أنفه بكل صغيرة وكبيرة فـــي المجتمع، وفقا لمقولة 

“مع الخيل يا شقرا”.
ما يحدث ببســـاطة، يشير إلى القصور الفادح في األسرة ودور األبوين 
التربـــوي، والـــذي بات غافـــالً عـــن األولويـــات واألساســـيات، والمهمات 
الجســـام في تربية األبناء وفي الشـــد عليهم إن اســـتلزم األمر، فأصبح 
البعض – لألسف - يرى أن حمل ابنه الشهادة هو الساس واألساس في 
االستمرار في الحياة والنجاح بها، وهو أمر غير صحيح، متى ما غابت 

األخالق والقيم والمبادئ.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

فضفضة من قلب
مرحى أليام العمر المتجددة، لقطار العمر الذي يمضي، لضحكات 
جلجلـــت األماكـــن ودمـــوع مخبـــأة بعيـــدا عـــن األنظـــار، بيـــن جد 
واجتهاد وتعب وخمول وإرادة وتصميم وال مباالة متناهية، هي 
أيـــام تمضي مـــن حياتي أنا، صنيعـــة قدري أنا، هـــي حياتي التي 
أود أن أعيشها كما أود أن أعيشها أنا، ليس كما يشتهي اآلخرون، 
أمرح وأفرح، أبكي وأحزن، ال بأس فال حياة مســـتقيمة كما قطار 
المحطـــة الـــذي ال يتأخـــر وال يتقـــدم فـــي منظر يدل علـــى الرتابة 
والجمـــود، روتين دائم دون توقف، التغيير الوحيد يحدث عندما 
ينقلـــب القطار رأســـا على عقـــب فال يصل إلـــى محطته وال يصل 
راكبـــوه، مخلفا كارثة إنســـانية ذات صيت مـــدو وهو ما ال نريده، 
فـــال بـــأس من التقلـــب والتغيير والعجلة والســـعة، ال بأس من كل 
ذلـــك، ألننا نســـير في خطى حياتنا، ونشـــعر بجميع مـــا نمر به من 
مواقف، من أحزان وآالم وســـعادة وحب، نشعر فعال باللحظة وال 
نهرب منها فزعين معصوبي األعين قابضين على آذاننا من هول 

الصدمة.
ال بـــأس.. نعـــم ال بأس إن تأخرت قليـــال فيما كنت أنوي القيام به، 
ال بـــأس إن تســـرعت قليال فـــي الحكم على أحدهـــم ثم اتضحت 
لـــي الصورة، هكذا المركب يميل مع ميالن الريح ال عكســـها، وإال 
فقدنا الســـيطرة عليـــه وغرقنا باليم، ال تحزن عزيـــزي كثيرا فكل 
المواقـــف التعيســـة لها نهاية، فال يمكـــن أن تعيش في قهر وحزن 
وتعاســـة طوال العمر، قد يريد هللا بك خيرا كثيرا تناله بعد ذلك 
العسر، ال تجزع وال تهلع، كن مطمئنا فمن خلقك قادر على رزقك 
ورفعك والمســـح على قلبك، بكل حب سينســـيك ما مررت به من 

آالم ومشقة وتعب كبير.

أهال بأيام حلوة قادمة، أهال بتذكرة تفاؤل وحب واستمتاع وسعادة،  «
أهال بكل جديد في حياتنا لكل درس نتعلم منه، لكل أثر يترك فينا، 

لكل لحظة نكتسب فيها خبرة جديدة، أهال بحياتنا كما نريد أن 
نعيشها دوما.

سمر األبيوكي

مـــا إن أعلـــن فوزه فـــي انتخابات الرئاســـة التـــي أجريت مؤخـــًرا، وفي أول 
مؤتمـــر صحافـــي لـــه، ألبس الرئيـــس اإليراني إبراهيم رئيســـي نفســـه لباس 
المدافـــع عن حقوق اإلنســـان، وحاول الظهور بمظهـــر الحريص على تحقيق 
العـــدل واإلنصـــاف خالل أدواره الســـابقة فـــي القضاء، وكذلك في رئاســـته 
الحاليـــة إليـــران، مؤكًدا أنه “فخور بكوني مدافعا عن حقوق اإلنســـان وأمن 
النـــاس وراحتهـــم كمدع عـــام أينما كنـــت، كل األعمال التي قمـــت بها خالل 
الفتـــرة الماضيـــة فـــي منصبـــي كانـــت دائما فـــي اتجـــاه الدفاع عـــن حقوق 
اإلنســـان.. اليـــوم في المنصب الرئاســـي، أشـــعر بـــأن واجبي هـــو الدفاع عن 

حقوق اإلنسان”.
أكيـــد أن هنـــاك خطأ في التعريـــف والمفاهيـــم والمقاصد، فحقوق اإلنســـان 
التـــي يدعـــي رئيســـي أنـــه ســـيدافع عنها فقـــط ألولئـــك المرضـــي عنهم من 
المرشـــد والنظام اإليراني، وستتحول هذه الحقوق إلى صنوف من العذاب 
“المســـموح بـــه” والتنكيل “المباح” لكل من يعـــارض أو ينتقد أو يحاول مس 
هـــذا النظـــام بكلمـــة. وألن تاريـــخ الرئيـــس الجديد معـــروف ألبناء الشـــعب 

اإليرانـــي، فقـــد فتح تصريحه الغريـــب وتأكيده العجيـــب بخصوص حقوق 
اإلنسان شهية صحيفة التايمز البريطانية لتتعرف على حقيقته وتقف على 

حجم تناقض ماضيه مع ما يدعيه. 
قامت “التايمز” باســـتطالع آراء العديد مـــن اإليرانيين وإجراء مقابالت مع 
شـــهود علـــى انتهاكات تورط فيها رئيســـي خالل حياتـــه المهنية التي ترقى 
فيهـــا من مدع عام شـــاب “متشـــدد” إلـــى أن أصبح أكبر قـــاٍض إيراني، وأكد 
الشـــهود أن رئيســـي عندما كان مدعيا شـــابا في الثمانينات، ترأس عمليات 
الضـــرب والرجـــم بالحجـــارة واالغتصاب، وكذلـــك األمر باإلعـــدام الجماعي 
للســـجناء عـــن طريق شـــنقهم أو رميهـــم من األجـــراف، مشـــيرين أيًضا إلى 
أنه كان عضوا في “لجان الموت” ســـيئة الســـمعة )كانت تهدف للقضاء على 
المعارضـــة السياســـية ومكونـــة مـــن ثالثة رجال فـــي كل محافظـــة إيرانية( 
والمتهمة بقتل ما ال يقل عن 5000 ســـجين بأوامر من الخميني عام 1988، 
وكانـــوا محتجزيـــن فـــي ســـجني إيفيـــن وغوهاردشـــت بالقرب مـــن طهران 

التهامهم بدعم المعارضين للخميني.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

الصندوق األسود للرئيس اإليراني الجديد
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