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خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  أصـــدر 
عاهل البالد المفدى أمره السامي بصرف كسوة عيد األضحى المبارك، 
لألعمال  الملكية  المؤسسة  لــدى  المسجلين  واأليــتــام  األرامـــل  لجميع 
برئاسة  اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة  وكلف جاللته  اإلنسانية، 
لألعمال  الملك  جــاللــة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال 
المكرمة  تتولى مهمة اإلشــراف على صرف ومتابعة هذه  بأن  اإلنسانية 

لجميع المستفيدين.
آل خليفة جاللة  بن حمد  ناصر  الشيخ  هنأ سمو  المناسبة  وبهذه 
الملك المفدى بمناسبة عيد األضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل 
البحرين  على  يديم  وأن  والعافية  الصحة  بموفور  يمن على جاللته  أن 

األمن واألمان.

يوليه جاللته ألسر  الذي  الكبير  األبوي  وثمن سموه هذا االهتمام 
مشاركتهم  على  جاللته  من  حرصًا  الدعم  ومواصلة  الملكية  المؤسسة 
فرحة األعياد، إلى جانب توجيهات جاللته بالعمل المستمر على توفير 
مختلف أشكال الرعاية المتميزة لألسر بما يضمن للجميع حياة كريمة 

ومستقرة.
من جانبه تقدم األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
الدكتور مصطفى السيد بخالص التهاني والتبريكات إلى جاللة الملك 
بمناسبة عيد  آل خليفة  بــن حــمــد  نــاصــر  الــشــيــخ  ســمــو  وإلـــى  الــمــفــدى 
بالمواطنين  االهــتــمــام  مــؤكــدًا حــرص جاللته على  الــمــبــارك،  األضــحــى 
وتــوفــيــر كــل الــخــدمــات لــهــم فــي مختلف الـــظـــروف، وبــشــكــل خـــاص أســر 
المؤسسة الملكية، مشيرًا إلى أن هذه المكرمة السنوية لها أثر كبير في 

نفوس األيتام واألرامل.

جلل�ة المل�ك المف�دى ياأم�ر ب�ض�رف ك�ض�وة عي�د الأ�ضح�ى للأرام�ل والأيت�ام

نا�ش�ر ب�ن حم�د ي�ش�يد بالهتم�ام الأب�وي الكبي�ر

الإن�ش�انية« للأعم�ال  »الملكي�ة  باأ�ش�ر  لجللت�ه 

} سمو الشيخ ناصر بن حمد. } جاللة الملك.

ــة الــــــــشــــــــؤون  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ دعـــــــــــــت لــ
ــة والــــــدفــــــاع واألمــــــن  ــيــ ــارجــ الــــخــ
الــــوطــــنــــي بـــمـــجـــلـــس الـــــشـــــورى، 
بـــرئـــاســـة الــعــضــو يـــوســـف أحــمــد 
الـــغـــتـــم، الــــنــــواب الــبــريــطــانــيــيــن 
الموقعين على عريضة تتضمن 
أحــد  ســـراح  بــإطــالق  مطالبتهم 
نزالء مؤسسة اإلصالح والتأهيل، 
والموضوعية  الدقة  تحري  إلــى 
ــات مــن  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــتــــقــــاء الـ فــــي اســ
ذات  الـــــرســـــمـــــيـــــة  مـــــــصـــــــادرهـــــــا 
الــمــصــداقــيــة، بــمــا ال يــســيء إلــى 

العالقات التاريخية بين البلدين 
القائمة  الصديقين،  والشعبين 
على االحترام المتبادل للسيادة 
ــيـــة وعـــــــدم الـــتـــدخـــل فــي  ــنـ الـــوطـ

الشؤون الداخلية للبلدان.
ــددت الــلــجــنــة عــلــى عــدم  ــ وشـ
ــمــــل الـــســـلـــطـــة  الــــتــــدخــــل فـــــي عــ
والنزيهة،  المستقلة  القضائية 
األحـــــكـــــام  جـــمـــيـــع  أن  مـــــــؤكـــــــدًة 
ــاكـــم مــمــلــكــة  الـــــصـــــادرة فــــي مـــحـ
ــق مــعــايــيــر  ــ ــ الــــبــــحــــريــــن تــــتــــم وفـ
وممارسات قضائية ُفضلى كانت 

ــادة، وتطبق  ــ ــا تــــزال مــحــل إشـ ومـ
فــيــهــا كـــل الـــضـــمـــانـــات الــخــاصــة 

بحقوق الدفاع للمتهمين.
وأعــــــــــربــــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة عـــن 
لــمــا نقلته  الــشــديــد  اســتــنــكــارهــا 
بشأن  القطرية  »الــجــزيــرة«  قناة 
بريطانيين  نــــواب  أربــعــة  تــوقــيــع 
على عريضة تتضمن مطالبتهم 
المتورط  النزيل  ســراح  بإطالق 
ــوم  ــكــ بـــقـــضـــيـــة إرهــــــابــــــيــــــة ومــــحــ
ــًا فـــي قــضــايــا  ــامـ بــالــســجــن 15 عـ
جماعة  إلـــى  بــاالنــضــمــام  تتعلق 

ــل الـــــقـــــانـــــون  ــيــ ــطــ ــعــ غـــــرضـــــهـــــا تــ
ــــى اســــتــــعــــمــــال  ــلـ ــ ــب عـ ــ ــ ــدريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ

األسلحة وغيرها.
ــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ كـــــــمـــــــا أدانــــــــــــــــــــت الـ
االســــتــــهــــداف الـــمـــمـــنـــهـــج الــــذي 
تمارسه قناة »الجزيرة« القطرية 
وتعمدها  البحرين،  مملكة  ضد 
التي  المغلوطة  المعلومات  بث 
تفتقر إلى أبسط مبادئ المهنية 
والـــمـــوضـــوعـــيـــة بــــهــــدف زعـــزعـــة 
األمــــــن واالســــتــــقــــرار واإلضـــــــرار 

بسمعة المملكة.

»خارجي��ة ال�ض��ورى« ت����دعو ال����نواب الب�ريط�ان�ي���ين اإل��ى ع���دم 

الإ�ض��اءة للعلق��ات التاريخي��ة بي��ن البحري��ن والمملك��ة المتح��دة

} جانب من اال�ستقبال.

ــاســـم بــــن يــعــقــوب  اســتــقــبــل الـــمـــهـــنـــدس بـ
الحمر وزير اإلسكان عرفان علي مدير المكتب 
ــلـــدول الــعــربــيــة لــبــرنــامــج األمـــم  اإلقــلــيــمــي لـ
»الــمــوئــل«،  البشرية  للمستوطنات  المتحدة 
ــرة الـــحـــســـن رئــيــس  ــيــ ــورة أمــ ــتــ ــدكــ بـــحـــضـــور الــ
مكتب موئل األمم المتحدة في دول مجلس 
مدير  لوناردوني  وفرناندا  الخليجي،  التعاون 
المتحدة  األمم  ببرنامج  الخارجية  العالقات 
لــلــمــســتــوطــنــات الـــبـــشـــريـــة )الــــمــــوئــــل(، قــســم 

االستراتيجية والمعرفة واالبتكار.
وخالل اللقاء أشاد وزير اإلسكان بالتعاون 
البحرين  مملكة  بين  القائم  والمثمر  البناء 
وبـــرنـــامـــج األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــلــمــســتــوطــنــات 
البشرية، والذي أتى بنتائج مثمرة من أبرزها 
جــدول  تنفيذ  بــشــأن  الوطني  التقرير  إعـــداد 
الموجز  وإطالق  الجديد،  الحضري  األعمال 
الــتــنــفــيــذي لــتــقــريــر حـــالـــة الـــمـــدن الــعــربــيــة 
للدراسات  البحرين  مركز  مع  بالتعاون   2020
)دراســـات(،  والطاقة  والدولية  االستراتيجية 
مـــؤكـــًدا أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن تــولــي اهــتــمــاًمــا 

وباألخص  المستدامة،  التنمية  بمبدأ  خاًصا 
الــهــدف الـــحـــادي عــشــر الــمــتــعــلــق بــبــنــاء مــدن 

ومجتمعات آمنة ومستقرة.
وزارة  أن  إلــــى  الــحــمــر  الــمــهــنــدس  وأشـــــار 
الوطنية  خططها  تــطــويــر  تــواصــل  اإلســـكـــان 
ــيـــر حــــلــــول الـــســـكـــن  ــوفـ ــتـ ــكـــرة لـ ــتـ بـــــصـــــورة مـــبـ
االجــتــمــاعــي لــلــمــواطــنــيــن الــبــحــريــنــيــيــن، بما 
 ،2030 االقـــتـــصـــاديـــة  ــة  ــ ــرؤيـ ــ الـ ــع  مــ يـــتـــمـــاشـــى 
التقارير  مع  يتسق  وبما  الحكومة،  وبرنامج 
اإلسكانية الدورية التي يخرج بها موئل األمم 

المتحدة.
كما استعرض وزير اإلسكان آخر تطورات 
والتي  البحرين  بمملكة  اإلسكانية  البرامج 
استندت إلى نتائج وتوصيات التقرير الوطني 
لــإســكــان الـــذي أعـــده مــوئــل األمـــم المتحدة 
في عام 2018، مسلطًا الضوء على اإلنجازات 
ــج مـــزايـــا،  ــامـ ــرنـ ــن خـــــالل بـ الـــتـــي تــحــقــقــت مــ
يتم  الــتــي  المتنوعة  الــتــمــويــالت  إلـــى  إضــافــة 
وكذلك  اإلســكــان،  بنك  مع  بالتعاون  طرحها 
التخطيط لتوسيع قطاع اإليجارات ومشاريع 

العمارات السكنية بالمملكة.
ــاد عـــرفـــان عــلــي بــالــتــقــدم  مـــن جــانــبــه، أشــ
الــمــلــحــوظ الــــذي شــهــدتــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــة، مـــؤكـــًدا  ــريـ عـــلـــى صــعــيــد الــتــنــمــيــة الـــحـــضـ
مملكة  خبرة  استثمار  على  البرنامج  حــرص 
البحرين في هذا المجال وتعزيز التعاون بما 
يحقق أهداف التنمية المستدامة والرفاهية 
لــلــتــحــديــثــات  تــقــديــره  عـــن  مــعــربــًا  للبشرية, 
المتعلقة بآخر التطورات الحضرية والبرامج 
الستمرار  الموئل  استعداد  مؤكدًا  المتنوعة، 
تقديم الخدمات والدعم في المجاالت الفنية 

والهندسية وغيرها. 
وقـــد جـــرى خـــالل الــلــقــاء بــحــث عـــدد من 
المشترك  االهتمام  ذات  والقضايا  الملفات 
ــا الــمــتــعــلــقــة بــالــتــنــمــيــة الــحــضــريــة  ــمـ ــيـ السـ
وتــعــزيــز  والــمــجــال اإلســكــانــي، وســبــل تكثيف 
المشترك  الثنائي  والتنسيق  الــتــعــاون  أوجـــه 
بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــمــكــتــب اإلقــلــيــمــي 
ــم الــمــتــحــدة  ــ ــلـــدول الــعــربــيــة لــبــرنــامــج األمـ لـ

للمستوطنات البشرية.

ا�شتقبل مدير المكتب العربي لبرنامج »الموئل«

وزير الإ�ضكان يوؤكد اهتمام الحكومة الم�ضتمر بتنفيذ اأهداف التنمية الم�ضتدامة

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل الــــــــدكــــــــتــــــــور 
ــف بــــــــن راشــــــــد  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
الــزيــانــي، وزيـــر الــخــارجــيــة، في 
الخارجية،  وزارة  بمقر  مكتبه 
سفير  درامــــونــــد،  رودي  أمــــس، 
المملكة المتحدة لدى مملكة 
الــبــحــريــن، وبــحــضــور الــدكــتــور 
الــشــيــخ عــبــداهلل بــن أحــمــد آل 
الخارجية  وزارة  وكيل  خليفة، 

للشؤون السياسية.
اللقاء بحث  وجــرى خــالل 
التاريخية  الــصــداقــة  عــالقــات 
الـــــتـــــي تـــــربـــــط بــــيــــن مــمــلــكــة 
المتحدة  والمملكة  البحرين 
ــن تـــطـــور ونــمــو  ــا تــشــهــده مـ ومــ
مستمرين في شتى المجاالت، 
ــه  وتـــــــــدارس ســـبـــل تـــعـــزيـــز أوجــ
المشترك  والتنسيق  الــتــعــاون 
ــة  ــافــ بـــــيـــــن الـــــبـــــلـــــديـــــن فــــــــي كــ

يلبي  بما  الحيوية  المجاالت 
مــصــالــح الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن 

الــــصــــديــــقــــيــــن، إضــــــافــــــة إلــــى 
الموضوعات  مناقشة عدد من 

ــام  ــمـ ــتـ ــل االهـ ــحـ والــــقــــضــــايــــا مـ
المشترك.

وزي�������ر ال����خ����ارج����ي����ة ي���ب���ح���ث م�����ع ����ض���ف���ي���ر ال��م��م��ل��ك��ة 

ال��م��ت��ح��دة ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال��م�����ض��ت��رك ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن

} خالل اللقاء.

لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة   أعــلــنــت 
مباشرة  عن  الصحية  والخدمات  المهن 
الــســعــي للحصول  ــراءات  ــ فــي إجــ الــهــيــئــة 
عــلــى االعــتــمــاد الـــدولـــي وذلــــك فــي إطــار 
خــطــواتــهــا الــمــقــبــلــة لــتــحــســيــن خــدمــات 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة بــعــد نـــجـــاح بــرنــامــج 
االعتماد الوطني للمستشفيات والمراكز 

الطبية.
وفــي هــذا اإلطـــار، صــرحــت الدكتورة 
ــيــــس  ــرئــ مـــــريـــــم عـــــذبـــــي الــــجــــالهــــمــــة الــ

التنفيذي للهيئة: »بدأت الهيئة جهودها 
لــلــحــصــول عــلــى االعـــتـــمـــاد الــــدولــــي من 
الــرعــايــة  لــجــودة  الــدولــيــة  الجمعية  قــبــل 
 ISQUA External الصحية
 Evaluation Association
الجمعية  هـــذه  تــوفــر  حــيــث   ،  .))IEEA
الخارجية  واالعــتــمــاد  التقييم  خــدمــات 
في مجال الرعاية الصحية واالجتماعية 
ــر الــمــعــايــيــر فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء  ــويـ وتـــطـ
العالم من خالل برامج االعتماد الدولية 

الثالثة الخاصة بها«.
ــورة الـــجـــالهـــمـــة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــت الـ ــ ــحــ ــ وأوضــ
 MB3 شركة ــع  مــ ــاقـــدت  ــعـ تـ الــهــيــئــة  أّن 
خبرة  لديها  Healthcare Ltd التي 
عريقة في مجال اعتماد الرعاية الصحية 
وســــجــــاًل كـــبـــيـــرًا فــــي دعـــــم الـــعـــديـــد مــن 
المنظمات لمساندتها في الحصول على 
الهيئة  وستقوم  الدولية,  الجودة  معايير 
بــمــراجــعــة الــمــعــايــيــر وتــحــديــثــهــا طــبــقــًا 
لــلــوائــح والــقــوانــيــن وأفــضــل الــمــمــارســات 

ــة والـــمـــبـــادئ الـــخـــاصـــة لــتــطــويــر  ــيـ الـــدولـ
معايير الرعاية الصحية واالجتماعية.

مع  »تماشيًا  الجالهمة  د.  وأضــافــت 
رسالتنا ورؤيتنا، استمرت الهيئة الوطنية 
الـــمـــؤســـســـات  أداء  تـــقـــيـــيـــم  عـــمـــلـــيـــة  ــــي  فـ
االعــتــمــاد  بــرنــامــج  تنفيذ  مــنــذ  الصحية 
الـــوقـــت  فـــــي  نـــجـــحـــنـــا  حـــيـــث  الوطني, 
و24  مستشفى   17 اعــتــمــاد  فــي  الـــراهـــن، 
معايير  تحليل  طبًيا, حيث كشف  مركًزا 
اعــتــمــاد الــمــســتــشــفــيــات عــن الــعــديــد من 

مـــجـــاالت الــتــحــســيــن لــلــهــيــئــة لــمــســاعــدة 
الحصول  فــي  الصحية  الــرعــايــة  مــرافــق 
وبالتالي  عليه،  والحفاظ  االعتماد  على 
الــتــحــســيــن الــمــســتــمــر لــجــودة الــخــدمــات 
الــرعــايــة الصحية  قــطــاع  فـــي  الــمــقــدمــة 
في المملكة«. ونوهت الجالهمة بأهمية 
الصحية  الــمــؤســســات  أصــحــاب  مــشــاركــة 
الــمــبــادرة مــن خــالل استمرار  لدعم هــذه 
تعاون جميع مؤسسات الرعاية الصحية 

في مملكة البحرين. 

»ال����م����ه����ن ال�������ض���ح���ي���ة« ت���ب���ا����ض���ر اإج��������������راءات الع������ت������راف ال����دول����ي

ب���ب���رن���ام���ج الع����ت����م����اد ال���وط���ن���ي ل��ل��م�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات وال����م����راك����ز ال��ط��ب��ي��ة

فـــي إطــــار ســعــيــهــا إلــــى تــقــديــم أفــضــل الـــخـــدمـــات لــعــمــالئــهــا من 
بهدف  مستمر  بشكل  وأنظمتها  عملياتها  وتــطــويــر  تحسين  خــالل 
والــجــوازات  الجنسية  شـــؤون  تــدعــو  والــتــمــيــز،  الــجــودة  رفــع مستويات 
القطاعات  بجميع  والخاصة  الحكومية  المؤسسات  جميع  واإلقامة 
www.evisa. إلى االستفادة من خدماتها عبر الموقع اإللكتروني

.gov.bh
التي  الــمــؤســســات  واإلقـــامـــة  ــوازات  ــجـ والـ الجنسية  ــؤون  وحــثــت شـ
من  لالستفادة  بياناتها  تحديث  إلى  الموقع  في  التسجيل  لها  سبق 
المميزات المقدمة بها، حيث إن تسجيل الضامن على الموقع يوفر 
ومتابعة  الساعة  مــدار  على  الــزيــارة  تأشيرات  طلبات  تقديم  إمكانية 
حالة الطلبات إلكترونيا، أو التنبيهات المرسلة من قبل النظام على 
البريد اإللكتروني، وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع 

مركز االتصال على هاتف رقم: 17399764.

»الجن�ضية والجوازات« تدعو الموؤ�ض�ضات

الحكومي�ة والخ��ا�ض��ة اإل�ى الت���ضجيل

عل�ى م�وق���ع الت��اأ�ض��يرة الإلكتروني�ة
اســتــقــبــلــت الــشــيــخــة مـــي بــنــت مــحــمــد آل 
خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
يعقوب  بن  باسم  المهندس  أمس  مكتبها  في 

الحمر وزير اإلسكان.
ــعـــاون  ــيــــاق تـ ــذا الـــلـــقـــاء فــــي ســ ــ ويــــأتــــي هــ
الــبــنــيــة التحتية  تــعــزيــز  الــجــهــتــيــن مـــن أجـــل 

للمدن التاريخية في مملكة البحرين.
وتناول االجتماع مشروع إحياء فريج بن 
هندي بمدينة المحرق عبر مشروع اإلسكان، 
حيث نوهت بأهمية حفظ المالمح المعمارية 
التزام  مؤكدة  القديمة،  المدينة  في  التراثية 
كل  بتكريس  واآلثـــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
إحياء  أجل  من  والثقافية  الحفاظية  أدواتها 
البنى  بمشاريع  واالرتــقــاء  األصيلة  الفرجان 

التحتية فيها.
التعاون  أن  اإلسكان  وزير  أكد  من جانبه، 
المدن  يخص  فيما  المعنية  الجهات  بين  ما 
الــتــاريــخــيــة مـــن شــأنــه أن يــثــمــر الــعــديــد من 

المشاريع الحفاظية، مؤكدًا استعداده الدائم 
بالبنية  يرتقي  بما  الثقافة  هيئة  مع  للعمل 

مكانتها  ويــعــزز  للبحرين  الثقافية  التحتية 
الحضارية.

رئ���ي�������ض���ة ه���ي���ئ���ة ال����ث����ق����اف����ة ت���ب���ح���ث م�����ع وزي���������ر الإ�����ض����ك����ان

�����ض����ب����ل الرت���������ق���������اء ب������م������دن ال�����ب�����ح�����ري�����ن ال����ت����اري����خ����ي����ة

} جانب من اللقاء.



ــادي والـــثـــاثـــيـــن مـــن شــهــر أغــســطــس الـــقـــادم  فـــي الــــحــ
في  نهاية ألطول حرب  األمريكية  المتحدة  الواليات  تضع 
قواتها  سحب  الــتــاريــخ  هــذا  بحلول  تنجز  عندما  تاريخها 
مــن أفــغــانــســتــان بــعــد عــشــريــن عــامــا عــلــى تدخلها فــي هــذا 
القضاء على  المعلن وهو  أن تحقق هدفها  دون  البلد، من 
هذا  في  »ديمقراطي« مستقر  نظام  وإقامة  »طالبان«  حركة 
إن  بــايــدن  الرئيس األمريكي جــو  قــول  أمــا  اآلســيــوي،  البلد 
فهو  اإلرهابي  الهديد  مكافحة  في  أهدافها«  »حققت  بــاده 
أن حركة  ذلك  األرض،  على  والواقع  للحقيقة  قول مجاف 
إسقاطها  قبل  عليه  كانت  مما  قوة  أكثر  أصبحت  »طالبان« 
عن الحكم في أفغانستان بعد الغزو األمريكي وقوات حلف 
الــنــاتــو فــي أعــقــاب الــهــجــمــات اإلرهــابــيــة الــتــي تــعــرضــت لها 
الواليات المتحدة األمريكية في الحادي عشر من سبتمبر 
يتخذ من  الــذي  »الــقــاعــدة«  تنظيم  أعلن  والــتــي  عــام 2001 

أفغانستان قاعدة ألنشطته مسؤوليته عنها.
المتحدة  الــواليــات  ثــاث حـــروب مــدمــرة أشعلتها  أهــم 
في  تدخلها  هــي  الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد  األمريكية 
وأيضا  الــعــراق  وغـــزو  الماضي  الــقــرن  ستينيات  فــي  فيتنام 
لم  وسياسيا،  عسكريا  فاشلة  حروب  كلها  كانت  أفغانستان، 
ومادية  بشرية  خسائر  سوى  المتحدة  الواليات  منها  تجن 
كبيرة وزادت من سوء سمعتها على الساحة الدولية وخاصة 
لدى مختلف شعوب العالم، ذلك أن هذه الحروب كانت كلها 
ضد شعوب الدول التي تعرضت للغزو األمريكي وتسببت في 
تدمير مستقبل شعوب هذه الدول وأعاقت نموها الطبيعي، 
التي  أفغانستان  وكذلك  الــعــراق  وضــع  أمامنا  اآلن  هو  كما 

تتهددها حرب أهلية بحسب جميع التوقعات.
أمـــريـــكـــا فــشــلــت فـــي فــيــتــنــام بــعــد ثــمــانــي ســـنـــوات من 
تمتلكه  مــا  أحــدث  فيها  استخدمت  التي  الــمــدمــرة  الــحــرب 
استخدام  إلــى  لجأت  بــل  أسلحة،  مــن  العسكرية  ترسانتها 

ذلك  ورغـــم  الفيتناميين  الــثــوار  ضــد  الكيماوية  األســلــحــة 
العسكرية،  الهزيمة  ذيــول  تجرجر  الهيبة  مكسورة  خرجت 
ــم تــنــجــز مـــن وراء  ــر نــفــســه تـــكـــرر فـــي الــــعــــراق حــيــث لـ ــ األمـ
غزوها لهذا البلد في مارس عام 2003 سوى تدمير العراق 
ولـــم تحقق مــا وعـــدت به  أبــنــائــه،  والــقــضــاء عــلــى مستقبل 
العراقيين من »حرية« و»كرامة وعدالة اجتماعية«، بل على 
العكس من ذلك فإنها أنشأت نظاما للمحاصصة الطائفية 
والعرقية فشذبت المجتمع العراقي تشذيبا عموديا تسبب 
في االختال المجتمعي الذي تعاني منه مختلف مكونات 

الشعب العراقي.
أفــغــانــســتــان بــعــد عــشــريــن ســنــة مــن الــحــرب األمريكية 
دعمت  الــتــي  طــالــبــان  اســتــثــنــاء، فحركة  ليست  واألطــلــســيــة 
بتسليم  األمــريــكــي  الطلب  ورفــضــت  »الــقــاعــدة«  واحتضنت 
إلى واشنطن، بعد هجمات  أسامة بن الدن  الراحل  قائدها 
الــحــركــة بــدأت  الــحــادي عشر مــن سبتمبر اإلرهــابــيــة، هــذه 
تستطيع  لــن  إذ  السلطة  إلـــى  لــلــعــودة  نفسها  تهيئ  فعليا 
ــف مــقــاتــلــي  ــ ــام تـــقـــدم وزحـ ــ الــــقــــوات األفــغــانــيــة الـــصـــمـــود أمـ
اآلن  وبــاتــت  والــمــدن،  المقاطعات  مختلف  نحو  »طــالــبــان« 
ذلك  فــي  بما  أفغانستان،  مــن  كبيرة  مناطق  على  تسيطر 
المجاورتين،  وطاجيكستان  إيــران  مع  المعابر  بعض  على 
50 منطقة من  يقل عن  »ما ال  فإن  المتحدة  لألمم  ووفًقا 
مناطق أفغانستان البالغ عددها 400 قد سقطت في أيدي 
حركة طالبان منذ مايو الماضي، في حين بعض التوقعات 
تعطي الحركة ستة أشهر فقط للسيطرة على الحكم، بعد 

استكمال انسحاب قوات الناتو من هذا البلد. 
ــن فــيــتــنــام  الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة خـــرجـــت مـ
تكون  أن  يفترض  وكـــان  أيــضــا،  وسياسيا  عسكريا  مــهــزومــة 
لاستفادة  درســا  الفيتنامي  الشعب  ضد  العدوانية  حربها 
أنـــه بــعــد أن قــــررت غـــزو أفــغــانــســتــان قــبــل عشرين  مــنــه، إال 

تدخلها  أن  وتجاهلت  تماما  الفيتنامي  الــدرس  نست  عاما 
العسكري وغزوها لهذا البلد آنذاك لن يكون محل ترحيب 
من الشعوب، ومن ثم لن تستطيع تحقيق النصر في مثل 
الــقــوات  الـــدول تنظر إلــى  هــذه الــحــروب حيث شــعــوب تلك 
أيـــا تــكــن التسميات  ــوات احـــتـــال،  أنــهــا قــ األمــريــكــيــة عــلــى 
األمريكية، فالشعوب عادة ال تقبل بالغرباء، وخاصة عندما 
يأتون كغزاة يحملون معهم أجندات خاصة بهم وال عاقة 

لها بمصالح هذه الشعوب.
الـــحـــروب األمــريــكــيــة، وخــاصــة حــربــيــهــا ضــد الشعبين 
بــامــتــيــاز، ليس  والــعــراقــي، هــي حـــروب عــدوانــيــة  الفيتنامي 
لــهــا مـــن هـــدف حــقــيــقــي ســـوى تــدمــيــر مــســتــقــبــل الشعبين 
األمريكية  المتحدة  الواليات  كانت  فــإذا  تطورهما،  وإعاقة 
قـــد بــــررت غـــزوهـــا ألفــغــانــســتــان بـــالـــدفـــاع عـــن الــنــفــس بعد 
الــهــجــمــات اإلرهـــابـــيـــة الــتــي تــعــرضــت لــهــا مـــن قــبــل تنظيم 
»القاعدة« اإلرهابي الحليف االستراتيجي لحركة »طالبان«، 
فـــإن حــربــيــهــا ضـــد فــيــتــنــام والـــعـــراق لــيــس لــهــا أي مــبــررات 
هاتين  فــإن  ذلــك  مــن  العكس  على  بــل  وأخــاقــيــة،  قانونية 
الحربين تمثان وصمة عار في تاريخ السياسة األمريكية، 
العراقي  بالشعبين  فادحة  أضــرار  إلحاق  في  تسببتا  حيث 
والفيتنامي ال يمكن تعويضها، بل إن آثارها تحولت إلى إرث 

تحمله األجيال المتعاقبة.
فـــالـــعـــراق ال يـــــزال يــعــانــي مـــن األضـــــــرار االجــتــمــاعــيــة 
واالقــتــصــاديــة الــتــي تــســبــب فــيــهــا الــغــزو األمــريــكــي، وليس 
يتخلص  كــي  الــعــراق  إليها  يحتاج  السنين  مــن  كــم  معلوما 
الغزو، والصورة نفسها تنتظر الشعب  من أضرار وتداعيات 
األفغاني وخاصة أن الوضع مرشح النفجار دموي واقتتال 
الــصــورة  الــحــرب األهلية هــي  أن  األفــغــان، أي  الــفــرقــاء  بين 
الــمــســتــقــبــلــيــة الــمــتــوقــعــة لـــهـــذا الــبــلــد مـــا بــعــد االنــســحــاب 

األطلسي.
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ــــرص حــــضــــرة صــاحــب  حــ
الـــجـــالـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن 
عـــاهـــل  ــيـــفـــة  ــلـ خـ آل  عـــيـــســـى 
تسلمه  منذ  المفدى،  الــبــاد 
مــقــالــيــد الــحــكــم فـــي الــبــاد، 
الحياة  متطلبات  توفير  على 
الكريمة للشعب بكل شرائحه 
تعبيرا  االجتماعية  ومكوناته 
عن شعوره العالي بالمسؤولية 
ــة تـــجـــاه  ــ ــ ــويـ ــ ــ الــــرســــمــــيــــة واالبـ
ــرا لـــوفـــائـــه  ــديــ ــقــ الــــشــــعــــب، وتــ
أجل  من  وإسهاماته  وعطائه 
ــذل الــغــالــي  ــ رفـــعـــة الـــوطـــن وبـ
ــيــــس مـــــن اجـــــــل عـــزتـــه  ــنــــفــ والــ
ــراره. الــشــعــب  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــه واسـ ــنــ وأمــ
ــــذي يــصــفــه جـــالـــة الــمــلــك  الـ
فــــي خـــطـــاب ســـابـــق بـــالـــقـــول: 

الـــواجـــب،  »وال يــســعــنــا هـــنـــا، ومــــن مــنــطــلــق 
المخلصة  الــمــســاعــي  بــتــلــك  نــشــيــد  أن  إال 
بالتكريم  تحظى  أن  عــلــى  ســنــحــرص  الــتــي 
حجم  مع  متناسبًا  وليكون  منا،  المستحق 
أروع األمــثــلــة  الـــذيـــن ســـطـــروا  تــضــحــيــاتــهــم، 
والتضحية،  والعطاء  واإلنسانية  الوفاء  في 
التكريم  والتعاون والتكاتف«، فكانت قرارات 
التي تصدر عن جالته تتسم بعمق التأثير 
واتساع المدى، وينجم عنها دائما مزيد من 
االصاح والتطوير في شتى ميادين الحياة، 
اصاحا اقتصاديا للنهوض بمقدرات الوطن 
ورفـــاهـــيـــة الــمــواطــنــيــن، وإصـــاحـــا ســيــاســيــا 
الــرأي،  وحرية  الديمقراطية  مبادئ  بتعزيز 
ــوزارات  ــ الـ دور  تفعيل  عــبــر  ــا  ــ اداريـ وإصـــاحـــا 
المختلفة  ــة  االداريــ والــمــؤســســات  والهيئات 
قانونيا  وإصاحا  والــوطــن،  الشعب  لخدمة 
ــــال تـــحـــديـــث الـــتـــشـــريـــعـــات والــنــظــم  مــــن خـ
ــتـــي تـــؤطـــر حـــركـــة الــمــجــتــمــع، وإصـــاحـــا  الـ
اجــتــمــاعــيــا لــتــحــســيــن األوضـــــــاع الــثــقــافــيــة 
االخال  دون  من  للمواطنين  واالجتماعية 
جالته  نجد  لذا  وقيمه،  المجتمع  بثوابت 
التوازن  وتثبيت  ارســاء  على  الحرص  شديد 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــويــ ــهــ ــز الــ ــزيــ ــعــ ــاعــــي وتــ ــمــ ــتــ االجــ
االمن  على  والحفاظ  الجامعة  البحرينية 
واالستقرار المجتمعي، وتذكير وربط الجيل 
والثقافة  والفلكور  الروحي  بالتراث  الحالي 

والتسامح البحريني المشهود. 
الــشــهــادات العليا  ولــلــعــلــمــاء مــن حــمــلــة 
والصحفيين  والكتاب  التخصصات،  بشتى 
جالة  لــدى  المميزة  مكانتهم  والمثقفين، 
ثــروة  مــن  يمثلونه  لما  اهلل؛  حفظه  الملك 
حيوي  دور  من  يلعبونه  ولما  مهمة،  وطنية 
أفقه  ورســـم  المجتمعي  الــوعــي  تشكيل  فــي 

المستقبلي.
 كــمــا ان جــالــة الــمــلــك الــمــفــدى يؤمن 
ايمانا ال شك فيه بعدالة وحق الشعب الوفي 
المزيد من مجاالت وفرص  البحث عن  في 
الدعم واالحتضان وصوال إلى تحقيق حياة 
أفــضــل وفــقــا لــمــتــطــلــبــات كـــل مــرحــلــة. وقــد 
من  بالمزيد  الــرؤيــة  هــذه  عــن  جالته  عبر 
المبادرات والمشروعات والتشريعات والنظم 
التنفيذي  والجهاز  للحكومة  والتوجيهات 
لــلــدولــة، والــتــي تــقــود الــى ارتــقــاء المجتمع 

البحريني ونهضته. 
ــن ايـــمـــانـــنـــا بـــهـــذه الـــرؤيـــة  وانــــطــــاقــــا مــ
ورعاه  اهلل  الملك حفظه  الشمولية لجالة 
العلماء  لرعاية  عليا  هيئة  تأسيس  نقترح 
والــمــفــكــريــن والــمــوظــفــيــن الــســابــقــيــن ســواء 
عن  ترجلوا  انهم  او  المتقاعدين  من  كانوا 
ولم يحصلوا  اخر  او  لسبب  العمل  ممارسة 
جليلة  خدمات  قدموا  ممن  التقاعد،  على 
للوطن وأفنوا شبابهم في خدمته وتجاوزت 
اعمارهم الستين، او انهم في ضائقة مالية 
تــــــؤرق حـــيـــاتـــهـــم وأصـــبـــحـــوا  اجـــتـــمـــاعـــيـــة  او 

والرعاية  الدعم  الــى  بحاجة 
ــيــــر  ــتــــيــــســ واالحـــــــتـــــــضـــــــان والــ
وتـــوفـــيـــر الــســكــن الــمــنــاســب. 
هــيــئــة وطــنــيــة تـــكـــون بــمــثــابــة 
لهذه  اجــتــمــاعــي  امـــان  شبكة 
التي  االجتماعية  الشريحة 
لــم تجمع مــاال وال ثـــروة، اال 
هيئة  واالدب.  الــعــلــم  ثـــــروة 
وطـــنـــيـــة حـــاضـــنـــة لــلــعــلــمــاء 
واساتذة الجامعات، واالطباء 
والصحفيين  والــمــهــنــدســيــن 
واالدبـــــــــــــــــــــــــاء والـــــفـــــنـــــانـــــيـــــن 
سواء  وغيرهم،  والرياضيين 
الجامعات  فــي  سابقا  عملوا 
في  او  الخاصة  او  الحكومية 
الـــدولـــة  ووزارات  مـــؤســـســـات 
المختلفة او القطاع الخاص، 
ــرار هــيــئــات وجــمــعــيــات الــمــحــاربــيــن  ــ عــلــى غـ
القدامى في الدول المتقدمة وبعض الدول 

النامية.
 هيئة وطنية عليا ترتبط بديوان جالة 
ــا اصـــاح  ــهـ ــدافـ الــمــلــك وتـــضـــع فـــي قــمــة اهـ
الحلول  أنجع  وإيجاد  الشريحة  هذه  شؤون 
للمشكات التي تواجههم في معترك الحياة، 
نشاطهم  تعترض  الــتــي  العقبات  واجــتــثــاث 
وتـــحـــد مـــن ابـــداعـــهـــم لــلــتــعــبــيــر عـــن الــــوالء 
واالخـــــاص لــلــوطــن بــأفــضــل صـــور الــعــطــاء 
وأرقى قيم االنجاز. وتهدف الهيئة الوطنية 
مؤسسات  بين  التواصل  استمرار  الــى  ايضا 
الدولة وكفاءاتها الوطنية بعد التقاعد وبما 
من خال  ســواء  المجتمعية،  الشراكة  يعزز 
تكليفهم بتقديم المرئيات والدراسات التي 
تسهم في تطوير مفاصل الدولة والمجتمع، 
او دعــوتــهــم إلـــى الــمــشــاركــة فــي الــمــؤتــمــرات 
والملتقيات العلمية واالدارية التي تنظمها 
مــؤســســات الــدولــة والــقــطــاع الــخــاص. هيئة 
وطــنــيــة تــعــكــس قــيــم الـــوفـــاء لــألجــيــال التي 
ومالها  وصحتها  وعلمها  بوقتها  تبخل  لــم 
االن  وأصبحت  والــوطــن،  الشعب  خدمة  في 
والعون  الخدمة  لها  يقدم  مــن  إلــى  بحاجة 
العليا  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  انـــشـــاء  والـــرعـــايـــة. 
قــدمــوا خــدمــات جليلة للوطن  لــرعــايــة مــن 
سيكون حافزا اضافيا لشباب اليوم ليقدموا 
الــمــزيــد مــن الــجــهــد والــتــضــحــيــة فــي سبيل 
ــم مــطــمــئــنــون  ــ نــهــضــة الــــوطــــن وتـــقـــدمـــه وهـ
لمستقبلهم ومستقبل ابنائهم. أي ان انشاء 
حيويا  جـــزءا  سيكون  الوطنية  الهيئة  هــذه 
ــن الــبــيــئــة الــبــحــريــنــيــة الــمــواتــيــة  ــاعـــا مـ وفـ
والمحفزة إلطاق طاقات ومواهب المواطن 
العالي من  المستوى  يرى  الذي  البحريني، 
الجيل  بها  يحظى  التي  والــرعــايــة  التكريم 
قـــدوة فــي العطاء  والـــذي يمثل  لــه  الــســابــق 
واالنجاز، وخاصة ان قيادتنا الرشيدة تدرك 
تماما ان الباد ال تنهض اال بأيدي ابنائها 

البررة المخلصين والمؤهلين. 
الــرحــيــم ان يحفظ  الــرحــمــن  نــســأل اهلل 
جالة الملك المفدى القائد الحكيم الوفي 
الخير  على  ويعينه  والــوطــن،  للشعب  ذخــرا 
وإرساء قيم االصاح والنهضة، وتحية ووالء 
دائم لجالته اعزه اهلل وشد من ازره مقرونة 
بالعشر  التبريكات  وأسمى  التهاني  بأطيب 
عيد  حلول  وقــرب  الحجة  ذي  من  المباركة 
مملكتنا  على  اهلل  احله  المبارك  االضــحــى 
بالخير  واالسامية  العربية  وأمتنا  العزيزة 
الذي يشهد  وبورك جيلنا  والسام.  واليمن 
العهد الزاهر لجالة الملك حمد بن عيسى 
وحــفــظ  اهلل  الـــمـــفـــدى، حــفــظــه  خــلــيــفــة  آل 

البحرين خليفية خليجية عربية مسلمة. 

{ أكاديمي وخبير اقتصادي

نحو هيئة وطنية عليا لرعاية �لعلماء 

و�لمفكرين و�لمبدعين �لمتقاعدين

بقلم: د. أسعد 
حمود السعدون {

يبذل  كــوفــيــد-19  ــاء  وبـ تفشي  مــنــذ 
الــتــابــع لــفــريــق العمل  الــفــريــق الــطــبــي 
الملكي  السمو  الوطني، بقيادة صاحب 
ولي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، جــهــودًا 
فــيــروس  لمكافحة  ومــتــواصــلــة  مضنية 
كـــورونـــا، ويــتــخــذ خــطــوات جــبــارة إلبـــراز 
على  وشعبها  الحكومة  وتصميم  نجاح 

تحقيق األهداف المرجوة.
ــر لـــــــوزارة  ــ ــيـ ــ ــر اإلعـــــــــان األخـ ــيـ ــشـ ويـ
نظام  عــن  الــبــحــريــن،  بمملكة  الــصــحــة 
تــم تبنيه من  الـــذي  الــضــوئــيــة  ــارة  ــ اإلشـ
ــابـــع لــفــريــق  ــتـ ــريـــق الـــطـــبـــي الـ ــفـ قـــبـــل الـ

العمل الوطني، إلى إحدى هذه الجهود 
الحثيثة لمكافحة فيروس كورونا والذي 
ــراد  يــؤكــد عــلــى أهــمــيــة الـــتـــزام جــمــيــع أفـ
الــبــحــريــن، وعــلــى أهمية  شــعــب مــمــلــكــة 

اعتماد مبدأ الشراكة الوطنية والمجتمعية.
ومن المثير لاهتمام أن نظام اإلشارة الضوئية يمكن 
اكتسبت  التي  الذاتي،  التنظيم  بنظرية  مرتبًطا  يكون  أن 
شهرة واسعة في مجال علم النفس التربوي. وتتبنى هذه 
النظرية إطار عمل مفاهيمي يتضمن العديد من جوانب 
التعلم المهمة مثل اإلدراك والتحفيز. وبشكل عام، نظرية 
التنظيم الذاتي هي عملية توجيه ذاتي ينفذها المتعلمون 
لتحويل قدراتهم العقلية إلى مهارات متعلقة بالمهام كما 
حددها Barry J Zimmerman )1989(. وتؤكد هذه النظرية 
على أدوار األفراد ومسؤولياتهم في التحكم في سلوكياتهم 
وعواطفهم ومشاعرهم وأفكارهم لتحقيق أهدافهم طويلة 

المدى بناًء على تقييمهم للفرص والمعوقات.
هناك العديد من النماذج ذاتية التنظيم، ويتكون كل 
نموذج من عدد من المتغيرات. من بين هذه النماذج نماذج 
Barry J Zimmerman )2000( وألبرت باندورا )1991(، والتي 

أجدها مثيرة لاهتمام والمناقشة. يشتمل 
نموذج Zimmermann للتنظيم الذاتي على 
واألداء  الــمــســبــق  الــتــفــكــيــر  ــل:  ــراحـ مـ ثــــاث 

والتأمل أو التفكير الذاتي.
على  الــنــمــوذج  ــذا  هـ تطبيق  تــم  مــا  إذا 
نظام اإلشارة الضوئية فعندئذ، في مرحلة 
التفكير المسبق، سيبدأ األفراد في تحليل 
وتحديد  كــورونــا،  لفيروس  الحالي  الــوضــع 
لكيفية  والــتــخــطــيــط  لــتــجــنــبــه،  األهــــــداف 
األداء،  مرحلة  فــي  األهــــداف.  هــذه  تحقيق 
سيبدأ هؤالء األفراد في تنفيذ الخطة، مع 
مراقبة تطور الوضع الصحي اعتماًدا على 
الصحة  وزارة  تنشرها  الــتــي  اإلحــصــائــيــات 
اإلحصائيات  هــذه  على  وبناًء  يومي.  بشكل 
ضبط  استراتيجيات  من  عدد  تنفيذ  سيتم 
معرفيا  األفـــراد  إلشـــراك  المتنوعة  النفس 
ــى تــحــقــيــق  ــ وتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى الــــوصــــول إلـ
أن  يمكن  االستراتيجيات  هــذه  بعض  المرجوة.  األهــداف 
الطبي  الــفــريــق  يــقــررهــا  الــتــي  التدابير االحــتــرازيــة  تــكــون 
التابع لفريق العمل الوطني. وفي المرحلة األخيرة، وهي 
مرحلة التأمل أو التفكير الذاتي، سيبدأ األفراد في تقييم 
نجاحهم  مستويات  حول  أدائهم  وتقييم  الصحي  الوضع 
أو فشلهم. وبناًء على هذه النتائج سيتم تكوين ردود فعل 
على  بــدورهــا ستؤثر  والــتــي  سلبية،  أو  إيجابية  امــا  ذاتــيــة 

أدائهم وسلوكياتهم في المستقبل. 
على  فيشتمل  الذاتي  للتنظيم   Bandura نموذج  أما 
العديد من الجوانب / المفاهيم األخرى مثل المراقبة 
الفعل  وردة  الذاتي،  والتقييم  الذاتي،  والتفكير  الذاتية، 
الــذاتــيــة، والــتــوجــيــه الــذاتــي، والــعــقــوبــة الــذاتــيــة، والــرضــا 
المراقبة  تنشيط  يتم  األولــى  المرحلة  في  النفس.  عن 
الفرد.  وأداء  المحيطة  البيئة  مراقبة  من خال  الذاتية 
ويمكن تطبيق ذلك على مراقبة حاالت اإلصابة بفيروس 

األفــراد  سيبدأ  ذلــك  على  وبــنــاًء  وعالمًيا،  محلًيا  كــورونــا 
وفــي  وكــذلــك ســلــوك اآلخـــريـــن.  مــراقــبــة سلوكياتهم  فــي 
المرحلة الثانية، سيتم تفعيل التقييم الذاتي والتفكير 
وما  سلوكياتهم  تقييم  فــي  ــراد  األفـ سيبدأ  حيث  الــذاتــي 
التي  والمعايير  االحترازية  للتدابير  يمتثلون  كانوا  إذا 
المرحلة  تظهر  تقييمهم  على  وبــنــاًء  الــدولــة.  وضعتها 
ــرد على  )الــ الــذاتــيــة  الــفــعــل  ردود  والــتــي تشمل  الــثــالــثــة، 
عن  )االمتناع  الذاتية  والعقوبات  الخاطئة(،  الممارسات 
إلى  )الوصول  النفس  والرضا عن  الخاطئة(  السلوكيات 

نتائج جيدة(. 
تضع هذه اإلستراتيجية األفراد في مملكة البحرين 
ــارة الــضــوئــيــة، وإشــراكــهــم بــصــورة  ــ فــي صميم نــظــام اإلشـ
ــلـــي لــمــراقــبــة الــوضــع  نــشــطــة لــتــفــعــيــل إنــــذارهــــم الـــداخـ
ــاًء عــلــى اإلحــصــائــيــات  ــنـ الـــصـــحـــي، وتــقــيــيــم مــواقــفــهــم بـ
COVID-19، وإيجاد  الواردة في التقرير اليومي لحاالت 
على  ذلــك  وسيساعدهم  المشكات.  حــل  استراتيجيات 
فيروس  انــتــشــار  لمكافحة  االجــتــمــاعــي  سلوكهم  تنظيم 
ذلك  تحقيق  يتم  وســوف  الحاالت.  نسبة  وتقليل  كورونا 
بشكل فــعــال عــن طــريــق االنــتــقــال مــن مــســتــويــات عالية 
اإلنذار )مثل األحمر والبرتقالي واألصفر( إلى المستوى 

المنخفض )أي األخضر(.
استراتيجيات  لــألفــراد  الضوئية  اإلشـــارة  نظام  يوفر 
واضحة تعزز السلوكيات المجتمعية المناسبة للحفاظ 
إطــاًرا  النظام  هــذا  ويتبنى  األفـــراد،  ورفاهية  صحة  على 
المشترك  الفهم  مبدأ  على  يقوم  والــذي  التنظيم  ذاتــي 
الجهود  البحرين لدعم  األفــراد في مملكة  لكيفية عمل 
التي ال تعد وال تحصى التي تبذلها الحكومة للحفاظ 

على سامة ورفاهية شعبها. 
 { أستاذ اللغويات التطبيقية
 المساعد في جامعة البحرين

نظام �لإ�سارة �ل�سوئية: نهج مبتكر لمكافحة كورونا

بقلم:
 د. ميرفت البوفاسة {

ــاه  ــبــــاد فــــي االتـــجـ »قــــاعــــدة 3 يـــولـــيـــو تــســتــهــدف تـــأمـــيـــن الــ
االقتصادية  مقدراتها  وصــون  والغربي  الشمالي  االستراتيجي 
وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على األمن البحري 
ــدات السطحية  ــوحـ الـ الــقــتــالــيــة مــن  الــمــجــمــوعــات  بــاســتــخــدام 
والــغــواصــات والــمــجــهــود الـــجـــوي« تــصــريــح أدلـــى بــه المتحدث 
المصري  الرئيس  افتتاح  على  تعليقًا  المصرية  الرئاسة  باسم 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي أحـــدث قــاعــدة »3 يــولــيــو« الــبــحــريــة على 
الساحل الشمالي الغربي لمصر في الثالث من يوليو الجاري، 
الحدث لم يكن عاديًا بل تطورًا استراتيجيًا بالغ األهمية ليس 
مربع  متر  مايين   10 يبلغ  الــذي  القاعدة  حجم  إلــى  بالنظر 
فحسب، بل موقعها االستراتيجي في محافظة مرسى مطروح 
التي  العسكرية  نجيب  محمد  قــاعــدة  مــن  بالقرب  مصر  غــرب 
افتتحها الرئيس السيسي عام 2017 لتعزيز مفهوم الردع بشقيه 
أسس  أحد  كانت  لطالما  البحار  أن  صحيح  والجوي،  البحري 
قوة الدول، إذ إن الدول البحرية لديها مميزات استراتيجية عن 
تلك الحبيسة، بيد أنها قد أضحت مصدرًا للتهديدات ألسباب 
عديدة من بينها كونها مصدرًا مهمًا للثروات الطبيعية، األمر 
مــتــزايــدة عن  بــوتــيــرة  بشأنها  الــصــراعــات  احــتــدام  يعني  الـــذي 
البحار  على  العالم  دول  اعتماد  تنامي  ولعل  البرية،  نظيرتها 
إال  أهميتها  مــن  عــزز  قــد  األخــيــرة  العقود  إبــان  للنقل  كوسيلة 
أنها في الوقت ذاته أوجدت تهديدات غير مسبوقة كالهجرة غير 
الشرعية والقرصنة وغيرها من تهديدات األمن البحري، ومن 
أن  مــؤداه  تصور  على  المصرية  االستراتيجية  الرؤية  ترتكز  ثم 
الصراعات اإلقليمية الراهنة قد أفرزت معادلة جديدة مفادها 
تحول المعارك نحو البحار، األمر الذي يتطلب تأمين الحدود 
البحرية من خال تلك القاعدة شمااًل وقاعدة برنيس الجوية 
الرئيس  افتتحها  والــتــي  جنوبًا  األحــمــر  البحر  على  البحرية 
القاعدتين  دور  تكامل  يعني  بما   ،2020 عام  يناير  في  السيسي 
الــتــهــديــدات  لــمــواجــهــة  ســـواء  اللوجيستي  الــدعــم  تحقيق  فــي 

المحتملة أو التعامل مع أزمات األمن البحري.

وفـــي تــقــديــري أن األهــمــيــة االســتــراتــيــجــيــة 
ــوات الـــبـــحـــريـــة لــمــصــر تــتــجــاوز  ــ ــقـ ــ لـــتـــطـــويـــر الـ
التهديدات التقليدية المشار إليها آنفًا لثاثة 
من  البحرية  الصراعات  احتدام  األول:  أسباب 
أجل تعزيز النفوذ وإيجاد نقاط ارتكاز متقدمة 
ــرق الــبــحــر الــمــتــوســط  ــقـــدم الــــصــــراع فـــي شــ ويـ
ــر والــــذي انــعــكــس في  مــثــااًل واضــحــًا لــهــذا األمـ
الــصــراع بين األطــراف  ذاتــه على مسار  الــوقــت 
المصالح  حماية  والثاني:  المختلفة،  الليبية 
فــي ظل  وخــاصــة  المصرية  البحرية  والــثــروات 
المتوسط،  كون مصر مقرًا لمنظمة غاز شرق 
والـــثـــالـــث: فـــي ظـــل مــعــركــة حــامــيــة الــوطــيــس 
وسيادة  العالمي،  ونظيره  اإلقليمي  األمــن  بين 
فإنه  المسارين،  تكامل  إمكانية  مفادها  قناعة 
اإلقليمية  الــقــوى  قـــدرات  تعزيز  متطلبات  مــن 
برية وجوية وبحرية  أهمية وجود قوة متكاملة 
وخاصة مع اإلعان خال حفل افتتاح القاعدة 

األسطول  ضمن  للخدمة  جديدة  بحرية  قطعة   47 دخــول  عن 
البحري المصري. 

إن حضور مسؤولين رفيعي المستوى من دول الخليج العربية 
والدولة الليبية يعيد التأكيد مجددًا على حقيقتين األولى: أن 
األمن القومي العربي كل ال يتجزأ، بل إن مشاركة بعض الدول 
المتوسط  شرق  دول  بعض  مع  بحرية  مناورات  في  الخليجية 
»جــوار  وهــو  العربي  الخليج  ألمــن  جديدا  ُبعدا  هناك  أن  يؤكد 
سواحل  تمتلك  التي  مصر  مــع  التنسيق  يتطلب  بما  الــجــوار« 
أن  والــثــانــيــة:  المتوسط،  األبــيــض  البحر  على  كبيرة  بمساحة 
الموقع االستراتيجي لمصر يعد نقطة التقاء وتقاطع المصالح 
اإلقليمية في وقت يشهد فيه النطاق الجيواستراتيجي لكل من 
البحر المتوسط والبحر األحمر حالة من التأزيم المزمنة مما 
تأسيس  خــال  مــن  اإلقليمية  الــصــراعــات  عسكرة  عليها  ترتب 

سلسلة  والــدولــيــة  اإلقليمية  ــراف  األطــ بعض 
مقربة  على  البحرية  العسكرية  القواعد  من 
من الممرات المائية االستراتيجية، فضًا عن 
تعاظم أهمية البحر المتوسط والذي يمر من 
الغربية من  الــدول  خاله 65% من احتياجات 

النفط والغاز من خال أنابيب نقل عماقة.
مرتكزًا  لكونها  القاعدة  تلك  أهمية  ومــع 
لــألمــن الــقــومــي الــمــصــري فــإنــهــا فـــي الــوقــت 
تــمــثــل دعــمــًا لــوجــســتــيــًا مهمًا  يــمــكــن أن  ــه  ذاتــ
لألمن العالمي، في ظل ارتباط مصر بشراكة 
استراتيجية مع حلف شمال األطلسي »الناتو« 
ضــمــن مـــبـــادرة الــحــلــف لــلــحــوار الــمــتــوســطــي 
مــن خال  البحري  الــتــعــاون  بنودها  بين  ومــن 
ــود قــــوات  ــ ــًا وجــ ــبـــات الـــمـــشـــتـــركـــة، فـــضـ ــتـــدريـ الـ
ــن الـــنـــاتـــو واالتــــحــــاد األوروبــــــي  بــحــريــة لــكــل مـ
البحر  البحري في  للتصدي لتهديدات األمن 
المتوسط بما يعنيه ذلك من دور تلك القاعدة كمرتكز رئيسي 
لحماية الماحة العالمية في جنوب وشرق المتوسط في ظل 
التجهيزات  ظــل  فــي  وخــاصــة  البحري،  األمــن  تهديدات  تنامي 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــهــائــلــة الــتــي تــتــســم بــهــا الــقــاعــدة ومـــن بينها 
األبيض  البحر  في  السفن  لحركة  مراقبة  بــرج  على  احتوائها 

المتوسط لمساحات كبيرة. 
أهمية  يكتسب  الــقــاعــدة  تلك  تأسيس  توقيت  أن  وأتــصــور 
استراتيجية على أكثر من صعيد أولها: ممارسة مفهوم الردع، 
إلظهار  الصراعات  في  تنخرط  أن  دولــة  ألي  بالضرورة  فليس 
رسالة  إرســال  تعريفاته هو  أبسط  الــردع في  يعني  وإنما  القوة 
إلـــى طـــرف مــا بـــأن إقـــدامـــه عــلــى ســلــوك يــتــعــارض والــمــصــالــح 
ما  تــفــوق  فــادحــة  خسائر  يكبده  ســوف  لــلــدولــة  االستراتيجية 
التقاء  بــؤرة  القاعدة في  وقــوع  قد يجنيه من مكاسب في ظل 
القوى  تـــوازن  على  الحفاظ  وثانيها:  وبحرية،  برية  صــراعــات 

اإلقليمي والذي يعد مرتكزًا لتحقيق األمن اإلقليمي في ظل 
الراهنة  اإلقليمية  الصراعات  إلــى  للولوج  القوى  بعض  سعي 
الصراعات  تلك  وتحول  ناحية،  القوى من  تــوازن  تغيير  بهدف 
بـــاردة من  إلــى ســاحــات لتعزيز الــنــفــوذ ضمن إرهــاصــات حــرب 
ال  القاعدة  مكونات  تفاصيل  إعــان  أن  وثالثها:  ثانية،  ناحية 
يعني تهديد طرف ما، فمصر عبر تاريخها لم تستخدم قوتها 
متطلبًا  يعد  الــقــوات  تلك  تعزيز  إن  بــل  الــعــدوان،  أو  للتهديد 
االستثمارية  والمشروعات  الطبيعية  الثروات  لحماية  أساسيًا 
وتمثل عصب  الــراهــن  الــوقــت  فــي  تنفذها مصر  التي  الــواعــدة 

االقتصاد المصري.
ــوة األمــــن اإلقليمي  وعــــود عــلــى بـــدء فــي ظــل مــقــولــة أن قـ
الــقــرار  لــهــذا األمـــن فــإن  الــوحــدات المكونة  هــي حــاصــل جمع 
المصري بتعزيز القوات المسلحة المصرية وخاصة في شقها 
راهنة  لتحديات  ومــدروســة  واعية  استجابة  كــان  وإن  البحري، 
استراتيجية  رؤيــة  يعكس  أخــرى  ناحية  من  فإنه  ومستقبلية، 
بما  أطرافها  وتتعدد  وتيرتها  تــزداد  لتحوالت  األركــان  متكاملة 
يعني أن نتائجها لن تكون وقتية وإنما سوف تترك آثارًا بعيدة 
الذي حدا بصانع  األمــر،  بأسره  اإلقليمي  النظام  المدى على 
القرار المصري التخاذ إجــراءات استباقية للتعامل مع نتائج 

تلك التحوالت وغيرها.
تاريخية  حقب  عبر  لصراعات  ساحة  البحار  كانت  ومثلما 
ــه وجــهــة لــلــتــعــاون واالزدهــــار  مــمــتــدة فــإنــهــا تــعــد فــي الــوقــت ذاتـ
الــدول على  بقدرة  وثيق  يرتبط على نحو  الهدف  ذلــك  أن  إال 
حماية مصالحها في ظل طبيعة البحار كونها مساحات كبيرة 
مفتوحة بقدر ما تزخر به من ثروات بقدر ما ترتبه من تحديات 
المنطقة  في  المحورية  الــدول  بين  التعاون  تتطلب  ومخاطر 

اآلن وقبل أي وقت مضى.

{ مدير برنامج الدراسات االستراتيجية والدولية بمركز

 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«

قاعدة بحرية م�سرية على �لبحر �لمتو�سط.. روؤية ��ستر�تيجية

بقلم:
 د. أشرف محمد كشك {



مــــع  الـ�صـــبــان  ر�ؤى  تـجــول 

مــتـابـعـيـهـا ده�شـة  يثـيـر  قرد 
فيديو  مقطع  الــصــبــان  رؤى  اإلمــاراتــيــة  واإلعــامــيــة  الفنانة  نــشــرت 
ــرٍد فــي إحــــدى الــحــدائــق، ويــأتــي ذلـــك عقب  طــريــفــا أثــنــاء الــتــنــزه مــع قــ
ظهورها مع حصان. ووثق الفيديو لحظة تجول رؤى الصبان برفقة قرد 
يرتدي مابس البشر، حيث ظهرت وهي تصافحه باليد، ما أثار اندهاش 

الحاضرين في الحديقة.
متابعيها  بين  كبيرة  الــقــرد ضجة  مــع  الــصــبــان  رؤى  تــجــول  وأحـــدث 

الذين أبدوا استغرابهم، حيث انتشر الفيديو على نطاق واسع.
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رد مبارك الهاجري على 
تويتر  موقع  تصدر  »وســـم« 
ــــي الــــســــاعــــات الـــمـــاضـــيـــة  فـ
زوجته  عــن  انفصاله  حــول 
أحــام.  اإلمــاراتــيــة  الفنانة 
الهاجري عبر  وقال مبارك 
ــتـــر: »يـــا  ــويـ حـــســـابـــه عـــلـــى تـ
فاهد  أم  يالغاليه  حبيبتي 
كل يوم يزيد حبك بقلبي« 
ــــام  ــت أحـ ــفـ ــتـ ــن اكـ ــيـ ــــي حـ فـ
عبر  التغريدة  نشر  بــإعــادة 

حسابها.
وكـــــان قـــد تـــصـــدر وســم 
»طاق الفنانة أحام« على 
موقع تويتر، مساء السبت، 

مــا أثـــار حــالــة مــن الغضب 
بــيــن الــجــمــهــور، وذلــــك في 
الفنانة  انفصال  إلى  إشارة 

اإلماراتية أحام الشامسي 
عـــــــــــن زوجـــــــــــهـــــــــــا مـــــــبـــــــارك 

الهاجري.

فـي  جمــالية  مـ�صـابـقــة  بـ�صــاأن  تـحـقـيــق 

بكـور�نــا  بالجملـة  اإ�صـابــات  بعـد  تايالنـد 

م�صافرة على متن رحلة لـ»اأمريكان اإيرالينز« تحا�ل فتح باب الطائرة في الجو 

تواجه تايانديات شاركن في مسابقة جمالية الشهر 
على  بحقهن  جنائية  اتهامات  توجيه  احتمال  الماضي 
خلفية عدم وضعهن كمامات، إثر ثبوت إصابة 22 شخصا 
الــحــدث، عــلــى ما  بــعــد مشاركتهم فــي  كــورونــا  بــفــيــروس 

أعلنت الشرطة أمس األحد.
ــابـــة 13  ــالـــت الــشــرطــة إن الــفــحــوص أثــبــتــت إصـ وقـ
»ملكة  بمسابقة  مرتبطين  أشــخــاص  وتسعة  متسابقة 
بانكوك  في  أقيمت  التي  ساخون«  ساموت  غراند  جمال 

أواخر يونيو، بفيروس كورونا.
من  قاتلة  ثالثة  موجة  ضد  حاليا  تاياند  وتكافح 
السبت  كوفيد-19، مع اإلعان عن 9539 إصابة جديدة 

و86 وفاة.
تاويشاي  بيا  العاصمة  شــرطــة  مــفــوض  نــائــب  وقـــال 
للصحافيين في بانكوك أمس األحد »ُيرجح أن مشاركين 

كثيرين في المسابقة بينهم متسابقات انتهكوا القواعد 
والقوانين«.

إذن  على  حصلوا  المنظمين  أن  الشرطة  وأوضحت 
لتنظيم الحدث، لكن كان عليهم االلتزام بعشرين قاعدة 
مــحــددة بينها إلــزامــيــة وضـــع الــكــمــامــات. وقــــال بــيــا إن 
»األشخاص الذين حضروا الحفل ولم يضعوا الكمامات 
األمــراض«.  مكافحة  وقوانين  الطوارئ  مرسوم  )خرقوا( 
ولفتت الشرطة إلى أن السلطات تحقق مع المنظمين 
مستوى  على  أقيمت  الــتــي  المسابقة  فــي  والــمــشــاركــيــن 
جنائية  اتهامات  توجيه  احتمال  يواجهون  وهم  محلي، 
لهم. وُتظهر صور نشرتها صفحة الحدث على فيسبوك، 
بفساتين  النهائية  للتصفيات  المتأهات  المتسابقات 
وأوشــحــة لــكــن مــن دون كــمــامــات أو مــســافــة تــبــاعــد آمنة 

بينهن. 

الــهــاجــري  مـــبـــارك  مـــن  ــق  ــي ــل ــع ت اأ�ل 

ــالم ــ ــن اأحـ ــ ــم انــفــ�ــصــالــه ع ــصـ عـــلـــى ��ـ

} رؤى والقرد.

} مبارك الهاجري وأحام.

اأمرية النا�صر:

ــة  ــي ــف الـــجـــيـــوب االأن

النقـاب  �صــبـب خـلـعـي 
االجتماعي  التواصل  مواقع  مشهورة  بــررت 
النقاب،  خلعها  سبب  للجمهور  الناصر  أمــيــرة 
بعدما  للنقاب،  بــاإلســاءة  اتهامها  عقب  وذلـــك 
وصفته بأنه »كتمة«. واعتذرت الناصر لمتابعيها، 
موضحة أن تعرضها لإلصابة بالجيوب األنفية، 
بــســبــب عــدم  ــذا  الــنــقــاب، وأن هـ ــرار خــلــع  قــ وراء 
اعتيادها على ارتدائه على العكس ممن يرتدينه 
اعــتــذر، واعــتــذر لكل  واعــتــدن عليه، قائلة: »مــرة 

اللي زعل مني«.
بأنها  أيــام  قبل  قــد صرحت  الناصر  وكــانــت 
لم  لكنها  النقاب  ارتـــداء  في  االستمرار  حاولت 
ــا عــرضــهــا لــســيــل من  ــه »كـــتـــمـــة«، مـ تــســتــطــع ألنــ

االنتقادات.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

مب�صرة

أخبار كثيرة مبشرة هذه األيام بالنسبة 
ــا أن هــنــاك  ــهــ كـــــورونـــــا، أولــ إلـــــى مـــواجـــهـــة 
انــخــفــاضــا مــتــواصــا فــي حــــاالت اإلصــابــة 
ــدا فــــي حـــــــاالت الـــشـــفـــاء مــــا جــعــل  ــ ــزايــ ــ وتــ
الــبــحــريــن تــصــل إلـــى الــمــســتــوى األصــفــر، 
بـــل مـــن الــمــتــوقــع إذا اســتــمــر االنــخــفــاض 
البحرين  فــيــه  تنتقل  أن  الــمــعــدل  بــنــفــس 
فيه  تفتح  الـــذي  األخــضــر،  المستوى  إلــى 
مــخــتــلــف الـــمـــحـــات لــلــمــتــطــعــمــيــن وغــيــر 
الــمــتــطــعــمــيــن، كــمــا أنــــه وصـــلـــت عــاجــات 
جـــديـــدة يــتــم اســتــخــدامــهــا وتــعــتــمــد على 
األجسام المضادة التي تكون جاهزة وتواجه 
الفيروس منذ أن يتم إعطاؤها للمصاب، ما 
يعني أن تبدأ المقاومة مبكرا لكل تداعيات 
فــيــروس كــورونــا، وال شــك أن هــذه األخــبــار 
والمؤشرات هي عامات مبشرة بكل خير، 
وإن شاء اهلل يتواصل التحسن في مواجهة 
البحرين  تصل  حتى  والجائحة  الفيروس 
إلى  الناس  ويعود  األخضر  المستوى  إلــى 
منذ  افــتــقــدوهــا  الــتــي  الطبيعية  حــيــاتــهــم 
شهور طويلة وتخف عنهم آثار الحجز في 
أثــرت على  أنها قــد  والــتــي ال شــك  المنزل 
وأشعرتهم  أطفالهم  ونفسيات  نفسياتهم 
بأنهم يفتقدون االنطاق إلى أماكن رحبة 

وإلى حياة تجمعهم بأهلهم وأصحابهم.
وراءهـــا  كــان  النتائج  هــذه  أن  وال شــك 
عمل كبير سواء من ِقبل الفريق الطبي أو 
المواطنين  ِقبل  أو من  اإلداريــيــن  ِقبل  من 
الـــذيـــن اســتــجــابــوا لـــاشـــتـــراطـــات وكــــل ما 
البحرين  وفريق  الصحية  الجهات  تطلبه 

الوطني.

�صـويـ�صــرا  فـي  غـزيــرة  اأمـطـار 

�العا�صمة برن تن�صر �صد�دا عائمة 
هطلت كميات هائلة من األمطار في األيام األخيرة في سويسرا ما 
أدى إلى ارتفاع مستويات المياه بشكل خطر ودفع العاصمة برن إلى نشر 
غزيرة  األمطار  وهــذه  فيضانات.  حــدوث  احتمال  لمواجهة  عائمة  ســدود 
بشكل خاص في وسط سويسرا كما في برن حيث اقترب مستوى المياه 
وتستعد  الفيضان.  المدينة من حــدود  يمتد على طول  الــذي  النهر  في 
العاصمة لألسوأ وأقامت سدودا عائمة في بعض األحياء. والوضع متوتر 
في المنطقة المحيطة بنهر الراين. وأفادت قناة »ار تي اس« السويسرية 
السير على  ويمنع  بــازل  الماحة في منطقة  أمــام  النهر  إغــاق  تم  بأنه 
ضفافه في بعض األماكن. وتحت تأثير األمطار الغزيرة يستمر مستوى 
السلطات  تــحــاول  تــون حيث  فــي  كما  االرتــفــاع  فــي  البحيرات  فــي  المياه 
ضبط ارتفاعها. وفي وسط سويسرا كان ال بد من إجاء السكان وشمل 
ذلك مخيما للكشافة. وتأثرت طرق وسكك حديد. وذكرت وكالة األنباء 
السويسرية أنه في منطقة أوبيريكنباخ دفنت االنهيارات األرضية العديد 

من مسارات المشي مسافات طويلة ولم تعد قابلة لاستخدام. } أميرة الناصر.

} هال شهر ذي الحجة للعام 1442 هجرية من جامع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من ديار المحرق مساء األحد 11 يوليو 2021.
تصوير: محمد رضا العصفور

عبداملنعم إبراهيم

اإيران تعتبر العراق »غنيمة حرب«!
ال يــوجــد بــلــد عــربــي دخـــل فــيــه الــنــفــوذ الــمــلــيــشــيــاوي اإليـــرانـــي إال كــان 
مصيره الدمار والفقر والجوع واإلرهاب.. وإذا كان لبنان يمثل حاليا الصورة 
الصارخة لهذا النموذج الكارثي، فإن العراق -لألسف الشديد- سوف يلحق 
بالنموذج اللبناني قريًبا جدا، ليس فقط ألن العراق تحول إلى ساحة حرب 
صاروخية  هجمات  الطرفين  تبادل  خال  من  وأمريكا،  إيــران  بين  بالوكالة 
العراق )غنيمة  إيران تعتبر  أيًضا ألن  ومسيرات مفخخة ضد اآلخر، ولكن 
ــازت بــهــا بــعــد االحــتــال األمــريــكــي عـــام 2003، وهـــي غــيــر مستعدة  حـــرب( فـ
للتفريط في هذه )الغنيمة( ألي طرف آخر.. إيران لن تتنازل عن نفوذها 
السياسي واالقتصادي والعقائدي الطائفي في العراق، ال ألمريكا وال ألي 
دولة عربية مجاورة أو بعيدة، ولذلك فهي تضغط وتستفز أمريكا بهجماتها 
)داعش(  الدولي ضد  التحالف  وقــوات  األمريكية  القوات  المليشياوية ضد 
بالسيطرة  التفرد من قبلها  العراق من أجل  الخروج من  إلى  لكي تدفعهم 

الكاملة على العراق من دون منافس آخر.
يتخذ شكا مسلحا عبر  الــعــراق  فــي  اإليــرانــي  الــنــفــوذ  مــن  كبير  جــزء 
في  فــصــائــل  منها  جـــزء  إليــــران،  الــمــوالــيــة  الــعــراقــيــة  الطائفية  المليشيات 
إطار  خــارج  إليــران  موالية  عسكرية  فصائل  آخــر  وجــزء  الشعبي(،  )الحشد 
من  ترسانة  تملك  أصبحت  المليشيات  وهــذه  الرسمية،  الــدولــة  مؤسسات 
لها  استعراض عسكري  أظهر  الصنع(، ومؤخًرا  إيرانية  األسلحة )معظمها 
في بغداد مدى كبر حجم هذه القوات والعتاد التي تتضمن دبابات وعربات 
مصفحة وصواريخ بعيدة المدى، وطائرات مسيرة )إيرانية(.. أي أنها تملك 

عتاًدا عسكريا ينافس عتاد الجيش العراقي )الرسمي(!
ــراق يــتــمــثــل فـــي الــجــانــب  ــعـ الـــجـــزء اآلخــــر مـــن الــنــفــوذ اإليـــرانـــي فـــي الـ
الــعــراقــي )بقرة  تــريــد أن تجعل االقــتــصــاد  االقــتــصــادي؛ ذلــك أن )طــهــران( 
حــلــوب( القــتــصــادهــا، وُتــبــقــي لــهــا )حــصــة األســــد( فــي الــتــبــادالت التجارية 
والسلعية والنفطية بين البلدين، من بين مصادر هذا التوغل اإليراني هو 
في  المستخدم  العراقية  الحكومة  إلــى  الغاز  تصدير  على  إيــران  استحواذ 
توليد الطاقة الكهربائية، ومنذ عام 2003 حتى اآلن يعتمد العراق في توليد 
الكهرباء من الغاز اإليراني الذي يباع بأسعار باهظة للعراق! ومؤخًرا كشف 

رئيس الوزراء العراقي )مصطفى الكاظمي( أن 
على  دوالر  مليار  الـــ80  يقارب  ما  أنفق  الــعــراق 
قطاع الكهرباء منذ عام 2003، لكن الفساد كان 

عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس.
ويشهد العراق هذه األيام عمليات شبه يومية الستهداف خطوط وأبراج 
نقل الطاقة الكهربائية، تجاوزت الـ61 عملية تخريب، ما أنعكس سلًبا على 
هذا  الــحــرارة  شــديــد  طقس  ظــل  فــي  الكهربائية،  بالطاقة  الــمــنــازل  تجهيز 
الصيف، تجاوزت الخمسين مئوية.. وغالًبا ما ُيعلن أن تنظيم )داعش( يقف 
وراءها.. ولكن هناك من يقول إن مليشيات عراقية موالية إليران هي التي 
ردا  مؤخًرا  الكهربائية  الطاقة  نقل  وأبــراج  خطوط  وتخريب  بتفجير  تقوم 
على القمة )العراقية – المصرية – األردنية( التي عقدت مؤخًرا في بغداد، 
والنفطي  التجاري  للتبادل  وبرامج عمل مستقبلية  بقرارات  والتي خرجت 
الطاقة  إنتاج  في  المستخدم  بالغاز  الــعــراق  دعــم  بينها  ويدخل  والــزراعــي، 
المرتفع  الــغــاز اإليــرانــي(  الــعــراق تحت )رحــمــة  إبــقــاء  بــداًل مــن  الكهربائية 

الثمن.
تريد  ال  فهي  كــثــيــًرا،  إيـــران  أغضبت  األخــيــرة  العراقية  التوجهات  هــذه 
للعراق أن يعود إلى حضنه العربي.. وهي ترفض أن تمد »السعودية« للعراق 
الغاز  بهذا  الكويت  تمول  أن  ترفض  وكذلك  اإليــرانــي،  للغاز  البديل  بالغاز 
للعراق، وحاليا ترفض التقارب العراقي – األردني – المصري أيًضا وتفجير 
أبراج الكهرباء في العراق يأتي ضمن رسائل تهديد للحكومة العراقية بعدم 
قبول طهران التقارب العراقي مع جيرانه العرب!.. بل إن بعض المليشيات 
طائرات  وعبر  صاروخية  بهجمات  مؤخًرا  هــددت  إليــران  الموالية  العراقية 
بهما  يقصد  ربما  للعراق!  مجاورين  عربيين  بلدين  لضرب  مسيرة  )درون( 

السعودية واألردن!
في  أحــد  يشاركها  أن  وتــرفــض  لها،  مستعمرة  الــعــراق  تعتبر  إيـــران  إذن 
غنيمة الحرب التي حصلت عليها مجاًنا بعد االحتال األمريكي للعراق عام 

2003. فكيف ستبدو األحداث بعد انسحاب القوات األمريكية من العراق؟

أمريكية  مــســافــرة  حــاولــت 
نفسية  اضطرابات  من  تعاني 
لشركة  تابعة  طائرة  بــاب  فتح 
»امــريــكــان ايــراليــنــز«، وهــي في 
ــاولــــت عـــض إحـــدى  الـــجـــو وحــ
أفــــــراد  أن  إال  الـــمـــضـــيـــفـــات، 
السيطرة  في  نجحوا  الطاقم 

عليها وربطها بالمقعد.
وأفــــادت وســائــل إعــــام، أن 
الــمــرأة الــتــي كــانــت عــلــى متن 
ــرة بـــعـــد إقـــاعـــهـــا مــن  ــائــ الــــطــ
متجهة  فـــورت«  »داالس  مــطــار 
الثاثاء  إلى مدينة »شارلوت« 
الماضي، أصيبت بنوبة نفسية 
حادة أثناء وجودها في الجو.

ــقــــطــــت مــســتــخــدمــة  ــتــ والــ
ــل  لــتــطــبــيــق »تـــيـــك تـــــوك« داخـ
أثناء  للحادث  فيديو  الطائرة 
الــرحــلــة فــي وقـــت مــتــأخــر من 
الليل، وقالت إن أفراد الطاقم 

بـــــــــــدأوا فــــــي الــــــجــــــري بــشــكــل 
مــحــمــوم صــعــودا وهــبــوًطــا في 

الممرات حوالي الساعة 1:30 
صباحا، وأغلقوا أبواب الحمام 

للسيطرة على الوضع.
وبــيــنــمــا كـــان مــن الــواضــح 

ــان يـــحـــدث في  ــا كــ أن شــيــئــا مـ
الــمــقــاعــد بــمــقــدمــة الــطــائــرة، 
ــاب  ــركـ الـ إن  الـــمـــصـــورة  ــت  ــالـ قـ
لـــم يــتــفــوهــوا بــكــلــمــة، بـــل كــان 
هـــنـــاك صــمــت وهـــمـــس فــقــط، 
القبطان  طــلــب  الــنــهــايــة  وفـــي 
عــبــر الــمــيــكــروفــون مــن جميع 

الركاب البقاء في مقاعدهم.
ــافـــرة الــتــي  ــت الـــمـــسـ ــالــ وقــ
ــم  ــاقــ صـــــــــورت الــــفــــيــــديــــو: »طــ
هـــنـــاك  أن  أوضــــــــح  الــــطــــائــــرة 
الــطــائــرة  مــقــدمــة  فــي  مشكلة 
وعندما  معها...  يتعامل  وأنــه 
األرض،  على  الطائرة  هبطت 
الــتــقــط صـــورة  أن  اســتــطــعــت 
ــتـــة عــلــى  ــبـ ــثـ تـــظـــهـــر امــــــــــرأة مـ
مقعدها وفمها مكمم بشريط 

الصق«.

} المسافرة مقيدة إلى مقعدها.

}  مشاركات في المسابقة.
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وزير العمل ي�ستعر�ض مع

النائب الذوادي مبادرات توظيف ال�سباب 

ال�سيخة مي ووزير الإ�سكان

يبحثان �سبل الرتقاء باملدن التاريخية

حميدان  علي  حممد  بن  جميل  التقى 

عبداهلل  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير 

يف  النواب،  جمل�س  ع�ضو  الذوادي  خليفة 

مكتبه بالوزارة.

العالقة  ــه  اأوج ا�ضتعرا�س  مت  وقــد 

التنفيذية  ال�ضلطتني  بــني  التكاملية 

باإدماج  يتعلق  ما  خا�ضة  والت�ضريعية، 

جانب  اإىل  العمل،  �ضوق  يف  املواطنني 

الرعاية  ــاالت  جم يف  ـــوزارة  ال خــدمــات 

واحلماية االجتماعية، اإذ اأطلع حميدان يف 

اجلهود  على  الذوادي  النائب  ال�ضياق  هذا 

املواطنني  توظيف  وترية  لزيادة  امل�ضتمرة 

يف القطاع اخلا�س، ودعم املبادرات املحفزة 

بهدف  اجلدد  واملوظفني  العمل  الأ�ضحاب 

الوطنية  الــكــوادر  من  املزيد  ا�ضتقطاب 

القطاعات  مبختلف  للعمل  وتاأهيلها 

مب�ضتوى  االرتقاء  عن  ف�ضالً  االإنتاجية، 

خدمات الرعاية االجتماعية املقدمة جلميع 

�ضرائح وفئات املجتمع.

النواب  جمل�س  دعم  الــذوادي  ــد  واأك

اإىل ت�ضريع  الهادفة  الوزارة  ملختلف برامج 

توظيف املوارد الب�ضرية البحرينية، وتبني 

ال�ضباب  ال�ضتقطاب  ال�ضلة  ذات  املبادرات 

النوعية  واملهن  الوظائف  يف  واإدماجهم 

حوافز  وتقدمي  اخلا�س  القطاع  مبن�ضاآت 

وتوفري  االأجــور  دعم  ومنها  له،  م�ضجعة 

الوقت  يف  م�ضيًدا  املتخ�ض�س،  التدريب 

يف  ــوزارة  ال تقدمها  التي  باجلهود  ذاتــه 

وتي�ضري  االجتماعية  الرعاية  تعزيز  جمال 

اإجراءات احل�ضول عليها.

اآل  حممد  بنت  مي  ال�ضيخة  ا�ضتقبلت 

االإ�ضكان  وزير  اأم�س،  مكتبها  يف  خليفة، 

اللقاء  هذا  ياأتي  اإذ  بن يعقوب احلمر،  با�ضم 

تعزيز  اأجل  من  اجلهتني  تعاون  �ضياق  يف 

مملكة  يف  التاريخية  للمدن  التحتية  البنية 

اإحياء  م�ضروع  االجتماع  وتناول  البحرين. 

فريج بن هندي مبدينة املحرق عرب م�ضروع 

املالمح  حفظ  باأهمية  نوهت  اإذ  االإ�ضكان، 

القدمية،  املدينة  يف  الرتاثية  املعمارية 

موؤكدة التزام هيئة البحرين للثقافة واالآثار 

بتكري�س جميع اأدواتها احلفاظية والثقافية؛ 

واالرتقاء  االأ�ضيلة  الفرجان  اإحياء  اأجل  من 

مب�ضاريع البنى التحتية فيها.

اأن  االإ�ضكان  ــر  وزي ــد  اأك جانبه،  من 

التعاون ما بني اجلهات املعنية فيما يخ�س 

املدن التاريخية من �ضاأنه اأن يثمر العديد من 

الدائم  ا�ضتعداده  موؤكًدا  احلفاظية،  امل�ضاريع 

بالبنية  يرتقي  مبا  الثقافة  هيئة  مع  للعمل 

مكانتها  ويعزز  للبحرين  الثقافية  التحتية 

احل�ضارية.

احلمر ي�ستقبل مدير املكتب الإقليمي العربي لربنامج املوئل:

»الإ�سكان« توا�سل تطوير خططها لتوفري ال�سكن الجتماعي
بن  با�ضم  املهند�س  ا�ضتقبل 

االإ�ضكان،  ــر  وزي احلمر  يعقوب 

االإقليمي  املكتب  مدير  علي  عرفان 

االأمم  لربنامج  العربية  للدول 

الب�ضرية  للم�ضتوطنات  املتحدة 

اأمرية  الدكتورة  »املوئل«، بح�ضور 

االأمم  موئل  مكتب  رئي�س  احل�ضن 

التعاون  جمل�س  دول  يف  املتحدة 

لوناردوين  وفرناندا  اخلليجي، 

مدير العالقات اخلارجية بربنامج 

للم�ضتوطنات  املــتــحــدة  االأمم 

ق�ضم  )املــــوئــــل(،  الــبــ�ــضــريــة 

اال�ضرتاتيجية واملعرفة واالبتكار.

وزير  اأ�ــضــاد  اللقاء،  ــالل  وخ

واملثمر  البناء  بالتعاون  االإ�ضكان 

القائم بني مملكة البحرين وبرنامج 

للم�ضتوطنات  املــتــحــدة  االأمم 

بنتائج  ــى  اأت والــذي  الب�ضرية، 

التقرير  اإعــداد  اأبرزها  من  مثمرة 

جــدول  تنفيذ  بــ�ــضــاأن  الــوطــنــي 

االأعمال احل�ضري اجلديد، واإطالق 

حالة  لتقرير  التنفيذي  املوجز 

بالتعاون   2020 العربية  املدن 

للدرا�ضات  البحرين  مركز  مع 

والطاقة  والدولية  اال�ضرتاتيجية 

مملكة  اأن  ــًدا  ــوؤك م )درا�ــضــات(، 

ا مببداأ  البحرين تويل اهتماًما خا�ضً

وباالأخ�س  امل�ضتدامة،  التنمية 

ببناء  املتعلق  الهدف احلادي ع�ضر 

مدن وجمتمعات اآمنة وم�ضتقرة.

اأن  اإىل  احلمر  املهند�س  واأ�ضار 

تطوير  توا�ضل  االإ�ضكان  وزارة 

مبتكرة  ب�ضورة  الوطنية  خططها 

االجتماعي  ال�ضكن  حلول  لتوفري 

مبا  البحرينيني،  للمواطنني 

االقت�ضادية  الروؤية  مع  يتما�ضى 

ومبا  احلكومة،  وبرنامج   ،2030

االإ�ضكانية  التقارير  مع  يت�ضق 

الدورية التي يخرج بها موئل االأمم 

املتحدة.

االإ�ضكان  وزير  ا�ضتعر�س  كما 

االإ�ضكانية  الربامج  تطورات  اآخر 

اإىل  ا�ضتندت  التي  البحرين  مبملكة 

الوطني  التقرير  وتو�ضيات  نتائج 

االأمم  موئل  اأعــده  الذي  لالإ�ضكان 

م�ضلًطا   ،2018 عام  يف  املتحدة 

ال�ضوء على االإجنازات التي حتققت 

اإ�ضافة  مزايا،  برنامج  خالل  من 

يتم  التي  املتنوعة  التمويالت  اإىل 

طرحها بالتعاون مع بنك االإ�ضكان، 

قطاع  لتو�ضيع  التخطيط  وكذلك 

العمارات  وم�ضاريع  االإيــجــارات 

باململكة. ال�ضكنية 

علي  عرفان  اأ�ضاد  جانبه،  من 

�ضهدته  ــذي  ال امللحوظ  بالتقدم 

مملكة البحرين على �ضعيد التنمية 

الربنامج  موؤكًدا حر�س  احل�ضرية، 

ال�ضتثمار خربة مملكة البحرين يف 

مبا  التعاون  وتعزيز  املجال  هذا 

امل�ضتدامة  التنمية  اأهــداف  يحقق 

عن  معرًبا  للب�ضرية،  والرفاهية 

باآخر  املتعلقة  للتحديثات  تقديره 

والربامج  احل�ضرية  التطورات 

املوئل  ا�ضتعداد  موؤكًدا  املتنوعة، 

ال�ضتمرار تقدمي اخلدمات والدعم يف 

املجاالت الفنية والهند�ضية وغريها.

بحث  اللقاء  خالل  جرى  كما 

ذات  والق�ضايا  امللفات  من  عدد 

�ضيما  ال  ــرتك،  ــ�ــض امل ــام  ــم االهــت

احل�ضرية  بالتنمية  املتعلقة 

تكثيف  و�ضبل  االإ�ضكاين،  واملجال 

والتن�ضيق  التعاون  اأوجه  وتعزيز 

مملكة  ــني  ب املــ�ــضــرتك  الــثــنــائــي 

للدول  االإقليمي  واملكتب  البحرين 

املتحدة  االأمم  لربنامج  العربية 

الب�ضرية. للم�ضتوطنات 

مريزا يجتمع مع املن�سق املقيم للأمم املتحدة

ا�ستعرا�ض م�سرية جناح التعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

عبداحل�ضني  الدكتور  ا�ضتقبل 

بن علي مريزا رئي�س هيئة الطاقة 

امل�ضتدامة، مبكتبه يف مرفاأ البحرين 

املايل، حممد الزرقاين املن�ضق املقيم 

و�ضتيفانو  باالإنابة،  املتحدة  لالأمم 

بيتيناتو املمثل املقيم لربنامج االأمم 

املتحدة االإمنائي يف البحرين، وذلك 

الزرقاين  حممد  تعيني  مبنا�ضبة 

يف  املتحدة  لالأمم  باالإنابة  من�ضًقا 

اإىل  باالإ�ضافة  البحرين  مملكة 

لبعثة  رئي�ًضا  االأ�ضا�ضية  مهامه 

منظمة االأمم املتحدة للهجرة. 

رحب  ــقــاء،  ــل ال ــة  ــداي ب ويف 

واأعــرب  بالوفد  مــريزا  الدكتور 

بالنجاح  للزرقاين  متنياته  عن 

والتوفيق يف اأداء مهامه االإ�ضافية، 

العالية  والكفاءة  باخلربة  م�ضيًدا 

للزرقاين التي و�ضعته موقع الثقة 

اجلهود  على  مثنًيا  التعيني،  بهذا 

بيتيناتو  يبذلها  التي  احلثيثة 

ممثال مقيما لربنامج االأمم املتحدة 

االإمنائي يف اململكة، والتي يحر�س 

من خاللها على دعم اأهداف وجهود 

العاملي  ال�ضبق  البحرين يف  مملكة 

امل�ضتدامة،  الطاقة  اىل  للتحول 

ومتكينها من الو�ضول اإىل املن�ضات 

العاملية الفريدة والرثية باخلربات 

ا�ضتدامة  ــاالت  جم يف  املتميزة 

الطاقة. 

مريزا  الدكتور  ا�ضتعر�س  كما 

خالل اللقاء خطط وم�ضاريع هيئة 

التعاون  م�ضرية  امل�ضتدامة  الطاقة 

املتحدة  االأمم  برنامج  مع  امل�ضرتك 

 2014 يف  بداأت  والتي  االإمنائي، 

وحدة  م�ضروع  اتفاقية  بتوقيع 

ارتقت  التي  امل�ضتدامة  الطاقة 

م�ضتقلة  حكومية  هيئة  لت�ضبح 

وكفاءة  املتجددة  بالطاقة  تعنى 

كما  البحرين،  مملكة  يف  الطاقة 

خطط  على  ال�ضوء  مريزا  �ضلط 

تعمل  التي  املبادرات  واأهم  الهيئة 

هذا  خالل  حتقيقها  على  الهيئة 

العام، وناق�س االأبعاد واملخرجات 

االإيجابية التي متثلت يف اإجنازات 

االأمر  وهو  قيا�ضية،  مدة  يف  مهمة 

الذي يعك�س جدية مملكة البحرين 

ال�ضاملة  التنموية  الروؤى  جتاه 

بخطى  ا�ضتدامتها  وحتقيق 

اهتمام  من  انطالًقا  وذلك  حثيثة، 

وتوجيهات القيادة الر�ضيدة جلعل 

جماالت  يف  متميًزا  مركًزا  اململكة 

الطاقة،  موارد  وا�ضتدامة  تنويع 

على  البحرين  ا�ضم مملكة  وو�ضع 

التي  للدول  العاملية  اخلريطة 

تبذل جهوًدا نوعية مهمة لتحقيق 

واإن  امل�ضتدامة،  التنمية  اأهداف 

يف  االإ�ضهام  الهيئة  اأولويات  من 

حتقيق االأهداف الوطنية املن�ضودة 

املتجددة وكفاءة  الطاقة  يف جمال 

الطاقة.

الزياين وال�سفري الربيطاين يتدار�سان تعزيز العلقات الثنائية

را�ضد  بن  عبداللطيف  الدكتور  ا�ضتقبل 

الزياين وزير اخلارجية، يف مكتبه مبقر وزارة 

اململكة  �ضفري  دراموند  اأم�س، رودي  اخلارجية 

املتحدة لدى مملكة البحرين، وبح�ضور الدكتور 

اآل خليفة وكيل وزارة  ال�ضيخ عبداهلل بن اأحمد 

اخلارجية لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية.

وجرى خالل اللقاء بحث عالقات ال�ضداقة 

البحرين  مملكة  بني  تربط  التي  التاريخية 

ومنو  تطور  من  ت�ضهده  وما  املتحدة  واململكة 

�ُضبل  وتدار�س  املجاالت،  �ضتى  يف  م�ضتمرين 

بني  امل�ضرتك  والتن�ضيق  التعاون  اأوجه  تعزيز 

يلبي  مبا  كافة،  احليوية  املجاالت  يف  البلدين 

اإ�ضافة  ال�ضديقني،  وال�ضعبني  البلدين  م�ضالح 

اإىل مناق�ضة عدد من املو�ضوعات والق�ضايا حمّل 

االهتمام امل�ضرتك.

لتح�سني اخلدمات ال�سحية.. د. اجللهمة:

مبا�سرة اإجراءات العرتاف الدويل بربنامج العتماد للم�ست�سفيات

مبا�ضرة  ال�ضحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأعلنت 

الهيئة يف اإجراءات ال�ضعي للح�ضول على االعتماد الدويل، وذلك يف اإطار 

برنامج  جناح  بعد  ال�ضحية  الرعاية  خدمات  لتح�ضني  املقبلة  خطواتها 

االعتماد الوطني للم�ضت�ضفيات واملراكز الطبية.

الرئي�س  اجلالهمة  عذبي  مرمي  الدكتورة  �ضرحت  االإطار،  هذا  ويف 

التنفيذي للهيئة: »بداأت الهيئة جهودها للح�ضول على االعتماد الدويل 

 ISQUA External من قبل اجلمعية الدولية جلودة الرعاية ال�ضحية

توفر هذه اجلمعية خدمات  اإذ   ،)Evaluation Association )IEEA

واالجتماعية  ال�ضحية  الرعاية  جمال  يف  اخلارجية  واالعتماد  التقييم 

وتطوير املعايري يف جميع اأنحاء العامل من خالل برامج االعتماد الدولية 

الثالثة اخلا�ضة بها«. واأو�ضحت الدكتورة اجلالهمة اأن الهيئة تعاقدت 

مع �ضركة Healthcare Ltd MB3 التي لديها خربة عريقة يف جمال 

املنظمات  من  العديد  دعم  يف  كبري  و�ضجل  ال�ضحية  الرعاية  اعتماد 

الهيئة  و�ضتقوم  الدولية.  اجلودة  معايري  على  احل�ضول  يف  مل�ضاندتها 

مبراجعة املعايري وحتديثها طبًقا للوائح والقوانني، واأف�ضل املمار�ضات 

الدولية واملبادئ اخلا�ضة لتطوير معايري الرعاية ال�ضحية واالجتماعية.

»الأعلى للق�ساء« و»غرفة البحرين«

يعقدان ور�سة التحكيم الدويل وعلقته بالق�ساء 

االأعلى  للمجل�س  العامة  االأمانة  توا�ضل 

للق�ضاء بالتعاون مع غرفة البحرين لت�ضوية 

املنازعات عقد ور�ضة تدريبية نوعية باللغة 

االإجنليزية، حول »التحكيم الدويل وعالقته 

بالق�ضاء الوطني«، مب�ضاركة عدد من ق�ضاة 

 1 من  يومًيا  وت�ضتمر  التجارية،  املحاكم 

حتى 14 يوليو اجلاري.

�ضل�ضلة  �ضمن  الور�ضة  هــذه  وتاأتي 

املقدمة  املتخ�ض�ضة  التدريبية  الربامج 

املجل�س  يقيمها  التي  االإجنليزية  باللغة 

االأعلى للق�ضاء؛ بهدف تطوير مهارات الف�ضل 

االإجنليزية  باللغة  املنظورة  الدعاوى  يف 

املتخ�ض�ضة يف القانون والتحكيم، ويف اإطار 

كاأحد  التجاري  التحكيم  تعزيز  على  العمل 

ودوره  املنازعات  لت�ضوية  البديلة  الو�ضائل 

متطلبات  �ضوء  يف  اال�ضتثمارات  جذب  يف 

الروؤية االقت�ضادية 2030.

ويقدم الور�ضة الرئي�س التنفيذي لغرفة 

الربوف�ضور  املنازعات  لت�ضوية  البحرين 

العالقة  �ضتتناول  والتي  ــادة،  زي ن�ضيب 

الدويل  التجاري  التحكيم  بني  التكاملية 

والق�ضاء الوطني، وفًقا لقانون االأون�ضيرتال 

النموذجي للتحكيم التجاري الدويل.  

واأكد نائب رئي�س املجل�س االأعلى للق�ضاء 

بن  عبداهلل  امل�ضت�ضار  التمييز  رئي�س حمكمة 

امل�ضتمر  املجل�س  اهتمام  البوعينني  ح�ضن 

باإقامة الربامج التدريبية املتخ�ض�ضة، والتي 

الق�ضائي،  النظام  كفاءة  تعزيز  ت�ضتهدف 

وتنمية  الق�ضائية،  التجارب  على  واالطالع 

الق�ضاء،  جماالت  يف  التخ�ض�ضية  املعرفة 

احلديثة  املمار�ضات  اأبرز  ا�ضتعرا�س  ومنها 

يف ميدان التحكيم الدويل. 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب  ــوه  ون

على  البحرين  مملكة  حققته  مبا  للق�ضاء 

متقدمة،  حتكيمية  منظومة  اإيجاد  م�ضتوى 

االأون�ضيرتال  قانون  على  امل�ضادقة  ومنها 

الذي  الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي 

�ضادقت عليه مملكة البحرين.
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�شكـــــًرا

بف�ضل من اهلل وبحكمة ح�ضرة 

بن  حمد  امل��ل��ك  اجل��ال��ة  �ضاحب 

الباد  ع��اه��ل  خليفة  ال  عي�ضى 

وباإدارة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  من  ناجحة 

خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأم��ر 

الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد  ويل 

وبف�ضل تفاين اأفراد فريق البحرين 

يف  العاملني  وت�ضحيات  وجهود 

ا�ضتطاعت  الأم��ام��ي��ة،  ال�ضفوف 

باهًرا  جناًحا  حتقق  اأن  البحرين 

وباء  مكافحة  يف  عظيًما  واإجن��اًزا 

ك��ورون��ا ال��ف��ت��اك، واحل��ف��اظ على 

البحرين  وجتنيب  النا�س،  اأرواح 

ويات كبرة.

املفدى  امللك  جالة  بتوجيهات 

حفظه اهلل ورعاه ا�ضتطعنا اأن نعرب 

الفذة  وب���الإدارة  الأم���ان،  بر  اإىل 

رئي�س  العهد  ويل  ال�ضمو  ل�ضاحب 

جمل�س الوزراء ا�ضتطعنا اأن ن�ضيطر 

اإىل  يتحول  اأن  قبل  الو�ضع  على 

ت�ضيب  ولزال��ت  اإ�ضابات  كارثة 

دولً عديدة، وبف�ضل جهود رجال 

اأجل  من  اأنف�ضهم  ن��ذروا  ون�ضاء 

فوق  يعي�س  م��ن  وك��ل  البحرين 

ترابها متكنا من حتقيق اإجناز كنا 

املنال،  �ضعب  �ضيكون  اأن��ه  نعتقد 

الذين  البحرين  اأب��ط��ال  ولكنهم 

يع�ضقون التحدي ويحبون الإجناز.

ال�ضكر وكل المتنان لكم ح�ضرة 

بن  حمد  امل��ل��ك  اجل��ال��ة  �ضاحب 

عي�ضى اآل خليفة عاهل الباد املفدى 

فتوجيهات  ورعاكم،  اهلل  حفظكم 

جالتكم الكرمية واحلكيمة مل تنقذ 

اأمنت  ولكنها  فقط  النا�س  اأرواح 

والطماأنينة  ال��ك��رمي  العي�س  لهم 

يئن حتت  اأ�ضبح  عامل  والأمان يف 

جراء  من  الكبرة  التبعات  وط��اأة 

ال��وب��اء على ك��ل الأ���ض��ع��دة،  ه��ذا 

ال�ضحية والقت�ضادية والجتماعية 

واملعي�ضية.

�ضاحب  لكم  والتقدير  وال�ضكر 

بن  �ضلمان  الأم��ر  امللكي  ال�ضمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

اجلهود  كل  على  ال��وزراء  جمل�س 

فاأنتم  الوباء،  هذا  ملكافحة  اجلبارة 

يف  جهًدا  ول  و�ضًعا  ت��دخ��روا  مل 

يرفع  اأن  �ضاأنه  ما من  توظيف كل 

مواقفكم  الباء،  ه��ذا  النا�س  عن 

الطماأنينة  على  وتبعث  م�ضهودة 

وحتقق ال�ضكينة يف نفو�س اجلميع، 

فاأنتم بحق قائد مظفر.

اأفراد فريق البحرين والعاملون 

يف ال�ضفوف الأمامية، فاإن جهودكم 

وت�ضحياتكم الكبرة �ضتظل م�ضيئة 

يف روح وذاكرة هذا ال�ضعب، فاأنتم 

التي  امل�ضعة  النجوم  تلك  متثلون 

بددت ظام ال�ضماء الداكنة بخيوط 

ذهبية تنرث احلب على اجلميع.

والتقدير  ال�ضكر  كلمات  اإن 

تعجز عن التعبر عما يف �ضدورنا 

البحرين  ولكنها  وم�����ض��اع��رن��ا، 

دائًما  �ضتخرج  و�ضعبها  بقيادتها 

قوة  واأك��رث  متفوقة  حمنة  كل  من 

هذا  على  نحافظ  فدعونا  و�ضابة، 

الإجناز والنجاح الباهر باأن نتحمل 

الأي��ام  خال  م�ضوؤولياتنا  جميًعا 

القواعد  ك��ل  تطبيق  يف  القادمة 

نعي�س يف  والأنظمة كي  والقوانني 

فالطريق  و�ضامة،  وطماأنينة  اأمن 

اإىل الن�ضر لزال طوياً.

نلتزم  ت��ه��اون..  ول  تفريط  ل 

وبذلك  البحرين..  اأجل  من  جميًعا 

نرد اجلميل اإىل القيادة واإىل كل من 

ي�ضحون من اأجلنا.. 

ودمتم �ضاملني..

�شيا�شتنا ترتكز على ال�شالم وحماية حقوق الإن�شان.. وزير اخلارجية:

الـــــُعـــــال  قـــــمـــــة  تـــــلـــــتـــــزم مبــــــــقــــــــررات  قـــــطـــــر مل 

وزير  قدمه  الذي  االإعالمي  االإيجاز  خالل  ذلك  جاء 

نظمه  والذي  والراأي،  االأعمدة  كتاب  من  لعدد  اخلارجية 

اخلارجية،  وزارة  مع  بالتعاون  الوطني  االت�صال  مركز 

اآل خليفة وكيل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  الدكتور  بح�صور 

البنخليل  ويو�صف  ال�صيا�صية،  لل�صوؤون  اخلارجية  وزارة 

اأحمد  وتوفيق  الوطني،  االت�صال  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 

القن�صلية  لل�صوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  املن�صور 

واالإدارية، وعدد من روؤ�صاء حترير ال�صحف املحلية.

واأو�صح وزير اخلارجية يف بداية االإيجاز باأن جائزة 

رئي�س جمل�س الوزراء لل�صحافة تعترب تاأكيًدا على مكانة 

وتقدير،  اهتمام  من  به  حتظى  وما  الوطنية  ال�صحافة 

املعلومة  اإي�صال  يف  كبرًيا  دوًرا  لالإعالم  اأن  وبخا�صة 

املوؤ�ص�صات  جميع  بجهد  م�صيًدا  مهنية،  بكل  ال�صحيحة 

كورونا  جائحة  فــرة  خــالل  واالإعــالمــيــة  ال�صحفية 

)كوفيد-19(، وما ا�صطلعت به من دور �صاهم يف تقدمي 

املعلومة املفيدة للمتلقي وتعزيز جهود التوعية خالل هذا 

الظرف العاملي اال�صتثنائي.

بن  عبداللطيف  الدكتور  قال  حديثه  معر�س  ويف 

را�صد الزياين اإن الثوابت الوطنية يف ال�صيا�صة البحرينية 

واالحرام  االآخر،  وقبول  التعاي�س،  وقيم  مبادئ  تدعمها 

االأديان،  بني  واالن�صجام  واحلوار،  والت�صامح،  املتبادل، 

اأن  اإىل  ولفت  البحريني.  املجتمع  يف  را�صخة  قيم  وهي 

عدة  على  تقوم  البحرين  ململكة  اخلارجية  ال�صيا�صة 

مرتكزات اأ�صا�صية حتر�س الوزارة على تر�صيخها، وياأتي 

واال�صتقرار  واالأمــن  ال�صالم  اأ�ص�س  اإر�صاء  مقدمتها  يف 

اأهداف  االإن�صان، وحتقيق  حماية حقوق  وتعزيز  العاملي، 

ال�صاملة  احلماية  توفري  جانب  اإىل  امل�صتدامة،  التنمية 

للبيئة.

وزير  حتدث  ال�صالم،  اإحــالل  بجهود  يتعلق  وفيما 

لتحقيق  امل�صرك  والعمل  االتفاق  اأهمية  عن  اخلارجية 

وتر�صيخ ال�صالم يف املنطقة، م�صرًيا اإىل اأن ال�صالم املن�صود 

الركائز  من  عدد  على  يرتكز  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف 

موقف  على  موؤكًدا  الفل�صطينية،  الق�صية  مقدمتها، حل  يف 

حللها  والداعي  الق�صية  هذه  من  الثابت  البحرين  مملكة 

وفق مبداأ حل الدولتني ومبادرة ال�صالم العربية وقرارات 

ال�صرعية الدولية ذات ال�صلة.

معاجلة  ب�صاأن  البحرين  مملكة  موقف  اأن  اإىل  واأ�صار 

فالبحرين  االإيراين وا�صح ومعروف،  النووي  امللف  خطر 

واال�صتقرار  ال�صالم  فيها  يتحقق  اآمنة  منطقة  تريد 

وعقائدهم،  اأجنا�صهم  باختالف  اجلميع  فيها  ويتعاي�س 

الدمار  اأ�صلحة  من  خالية  املنطقة  تكون  اأن  اإىل  اإ�صافة 

مفاو�صات  تتابع  اململكة  اأن  اإىل  �صعادته  م�صرًيا  ال�صامل، 

فيينا بكل اهتمام.

املزعزعة  اإيران  معاجلة ممار�صات  �صرورة  اإىل  ودعا 

ال�صتقرار املنطقة ورعايتها ودعمها لالإرهاب وامليلي�صيات، 

البالي�صتية،  ال�صواريخ  برنامج  لطموحات  حد  وو�صع 

النووي،  لل�صالح  اإيران  تطوير  عدم  �صمان  على  والعمل 

موؤكدا على اأهمية �صالمة الربنامج النووي االإيراين ح�صب 

للطاقة  الدولية  الوكالة  ومتطلبات  الدولية  املعايري 

اآمنة  اأو�صط  اأجل الو�صول ملنطقة �صرق  الذرية، وذلك من 

اال�صتقرار  اإيران  فيها  مبا  دولها  جميع  ي�صود  وم�صتقرة، 

والتنمية.

لدول اخلليج  التعاون  اإن وحدة جمل�س  الوزير  وقال 

غاية  حتقيق  ركائز  من  اأخــرى  ركيزة  ت�صكل  العربية 

ثابت  ال�صاأن  هذا  يف  البحرين  فموقف  املنطقة،  يف  ال�صالم 

من  عدد  على  ي�صتمل  العال  قمة  بيان  باأن  موؤكًدا  ا،  اأي�صً

االلتزامات، من بينها عدم امل�صا�س ب�صيادة اأي من الدول اأو 

تهديد اأو ا�صتهداف اللحمة الوطنية باأي �صكل من االأ�صكال، 

ووقوف الدول التام يف مواجهة كل ما يخل باالأمن الوطني 

اجتماعات  وعقد  االإعالمي،  التن�صيق  وتكثيف  واالإقليمي 

االأزمة بني قطر  اإىل  اأدت  التي  االأ�صباب  ثنائية للتعامل مع 

وكل دولة على حدة، على اأن جتتمع اللجان الثنائية خالل 

البحرين  اأن مملكة  اإىل  البيان، م�صرًيا  اأ�صبوعني من توقيع 

وجهت دعوتني اإىل قطر الإر�صال فريق اإىل مملكة البحرين، 

اإال اأنها مل ت�صتجب.

االهتمام  يلقى  االإن�صان  حقوق  ملف  اأن  على  و�صّدد 

الكبري من قبل ح�صرة �صاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى 

العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  ورعــاه،  اهلل  حفظه 

رئي�س جمل�س الوزراء، حيث جتلى ذلك موؤخًرا من خالل 

ما اتخذته مملكة البحرين من اإجراءات نوعية وا�صتباقية 

ا منها على  للحد من انت�صار جائحة فريو�س كورونا حر�صً

�صحة و�صالمة املواطنني واملقيمني على حد �صواء، وت�صمل 

املجاين  والعالج  الفح�س  احل�صر  ال  املثال  �صبيل  على 

التطعيم  اتاحة  جانب  اإىل  واملقيمني،  املواطنني  لكافة 

منوًها  متييز،  اأي  دون  واملقيمني  املواطنني  لكافة  باملجان 

اخلارج  املقيمني يف  املواطنني  طالت  التوجيهات  هذه  باأن 

اأي�صا والذين بداأوا بتلقي التطعيم من خالل التن�صيق بني 

وزارة اخلارجية ووزارة ال�صحة. 

موؤخًرا  وافق  قد  املوقر  الوزراء  جمل�س  اأن  اإىل  ولفت 

على توقيع وزارة اخلارجية اإعالن نوايا مع مكتب املن�صق 

املقيم لالأمم املتحدة يف مملكة البحرين ب�صاأن تقدمي الدعم 

االإن�صان،  حلقوق  الوطنية  اخلطة  اإعداد  جمال  يف  الفني 

القدرات واخلربات الوطنية  اإىل تعزيز بناء  والذي يهدف 

اخلارجية  وزارة  باأن  مو�صًحا  االإن�صان،  يف جمال حقوق 

حلقوق  الوطنية  اخلطة  ــداد  الإع جهودها  يف  ما�صية 

عمل  ور�س  ت�صع  بتنظيم  الوزارة  بادرت  حيث  االن�صان، 

امل�صلحة  واأ�صحاب  ال�صركاء  مع  وا�صعة  م�صاورات  �صمن 

التباحث  بهدف  ــدين،  امل واملجتمع  اخلا�س  والقطاع 

والتفاكر حول م�صارات خطة عمل اخلطة الوطنية حلقوق 

االن�صان، حيث اأ�صار اإىل اأن عدد امل�صاركني يف هذه الور�س 

بلغ 1785 م�صارًكا، وجمموع اأوراق العمل املقدمة 168 

ورقة عمل، متخ�صت عن 311 تو�صية.

وقال الدكتور عبداللطيف بن را�صد الزياين اإن ا�صتمرار 

مملكة البحرين باملحافظة على موقعها �صمن الفئة االأوىل 

ال�صنوي  بالتقرير  باالأ�صخا�س  االجتار  مكافحة  جمال  يف 

ال�صادر عن وزارة اخلارجية االأمريكية وللعام الرابع على 

التوايل كاأعلى ت�صنيف دويل �صنوي يف هذا املجال، يوؤكد 

املفدى  امللك  جاللة  توجيهات  ثمار  اأحد  االإجناز،  هذا  اأن 

اإر�صاء  على  وحر�صه  ال�صديدة  وروؤيته  ورعاه  اهلل  حفظه 

املواطنني  لكل  االإن�صان  حقوق  وتعزيز  امل�صاواة  قواعد 

واملقيمني على اأر�س اململكة دون اأي متييز.

�صلم  ياأتي يف  امل�صتدامة  التنمية  باأن حتقيق  واأ�صاف 

جملة  اإىل  منوًها  اخلارجية،  البحرين  �صيا�صة  اأولويات 

كاإعادة  التطويرية  الــوزارة  وم�صروعات  مبادرات  من 

للكوادر  امل�صتمر  التدريب  على  والعمل  الوزارة،  هيكلة 

باجلهود  ال�صدد  بهذا  م�صيدا  الوطنية،  الدبلوما�صية 

للدرا�صات  مبارك  بن  حممد  اأكادميية  قبل  من  املبذولة 

من  تعزز  التي  الربامج  من  العديد  باإطالق  الدبلوما�صية 

اأن  اإىل  الفًتا  اخلارجية،  املحافل  البحرين مبختلف  �صوت 

من ثمار هذه الربامج اإطالق دبلوم الدبلوما�صية الربملانية 

الربملانية  الدبلوما�صية  موؤازرة  يف  �صاهم  والذي  النيابية 

للدبلوما�صية الر�صمية وانعكا�س ذلك على متانة العالقات 

الدول  مع  وتر�صيخها  البحرين  ململكة  اال�صراتيجية 

وال�صديقة. ال�صقيقة 

اأكد الدكتور عبداللطيف بن را�ضد الزياين وزير اخلارجية اأن مملكة البحرين تتخذ �ضيا�ضة دبلوما�ضية خارجية و�ضطية ومتوازنة، تراعي 

ال�ضيا�ضة مبنية على  اأن هذه  اإىل  املنطقة والإقليم، م�ضرًا  الأمن وال�ضتقرار والزدهار يف  للمملكة وتكفل حتقيق  ال�ضرتاتيجية  امل�ضالح 

ثوابت تعزز من م�ضالح الوطن وحمايته واحلفاظ على مكانة البحرين املتقدمة على خمتلف ال�ضعد يف ظل قيادة ح�ضرة �ضاحب اجلالة 

امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل الباد املفدى، ومبتابعة م�ضتمرة من �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمر �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء.

واأو�ضح اأن من اأهم الثوابت التي ت�ضتند عليها ال�ضيا�ضة اخلارجية ململكة البحرين اللتزام بقوانني الدولة واملعاهدات واملواثيق الدولية 

الداخلية، وحل  ال�ضوؤون  التدخل يف  وعدم  املتبادل،  والحرتام  العامل،  دول  مع  امل�ضرتكة  امل�ضالح  تخدم  ودية  وبناء عاقات  واحرتامها، 

اخلافات بالطرق ال�ضلمية، بالإ�ضافة اإىل احلر�س على اأن ينعم اجلميع بالأمن وال�ضتقرار.

ال�شماح للحا�شلني على »اجلرعة املن�شطة« بدخول ال�شعودية

متام اأبو�صايف:

اأ�صدرت ال�صلطات ال�صحية يف اململكة العربية ال�صعودية قراًرا يق�صي بال�صماح 

املن�صطة  اجلرعة  اإىل  باالإ�صافة  ال�صيني،  �صينوفارم  لقاح  جرعتي  على  للحا�صلني 

بالدخول اإىل اململكة العربية ال�صعودية عرب جميع املنافذ.

وجاء يف القرار الذي ن�صرته مواقع ر�صمية �صعودية، ال�صماح للمح�صنني بدخول 

من  املن�صطة  اأو  الثانية  اجلرعة  اأخذ  على  يوًما   14 م�صي  بعد  ال�صعودية  االأرا�صي 

لقاح  بوتنيك،  »فايزر  لقاح  وهي  ال�صعودية  العربية  اململكة  لدى  املعتمدة  اللقاحات 

�صريطة  مودرينا«،  لقاح  جون�صون،  اأند  جون�صون  لقاح  اأ�صرزانيكا،   - كوفي�صيلد 

ت�صجيل �صهادة التطعيم قبل 72 �صاعة من ال�صفر.

وجتدر االإ�صارة اإىل اأن القرار مل ي�صمل لقاح �صبوتنيك الرو�صي.

اللقاحات  اأحد  على  احل�صول  ال�صعودية،  العربية  اململكة  لدخول  وي�صرط 

املعتمدة يف اململكة، وي�صرط ل�صهادات اللقاح اأن يتم ت�صديقها من اجلهات ال�صحية 

الر�صمية يف بالد امل�صافرين القادمني.

اأق�صى،  اململكة بـ72 �صاعة كحد  اإىل  اإدخال املعلومات قبل املغادرة  كما ي�صرط 

املنافذ  يف  املعلومات  �صحة  من  التحقق  و�صيتم  املدخلة  املعلومات  ب�صحة  واالإقرار 

والتبعات  اململكة  اإىل  الدخول  ملنع  عر�صة  يجعله  اال�صراطات  بهذه  االلتزام  وعدم 

القانونية.

الأعمال تبداأ ال�شهر اجلاري وتنتهي يف اأكتوبر املقبل

التميمي: ت�شجري مدخل مدينة خليفة بكلفة 40 األف دينار

ح�صني املرزوق:

بدر  اجلنوبية  باملنطقة  البلدي  املجل�س  رئي�س  اأو�صح 

ت�صجريه  على  العمل  �صيتم  خليفة  مدينة  مدخل  اأن  التميمي 

وياأتي هذا امل�صروع �صمن اأحد تو�صيات املجل�س الإعادة تاأهيل 

املدخل واإظهار اجلوانب اجلمالية.

التي  امل�صاريع  من  الت�صجري  اعمال  ان  التميمي  وبنّي   

ي�صعى دوما املجل�س البلدي على اقراحها وذلك �صمن خطة 

اخلا�صة  واملخارج  املداخل  من  الرئي�صية  املناطق  لت�صجري 

املنظر  الت�صجري على جمالية  عملية  �صتعمل  بالدوائر، حيث 

تعر�صا  االأكرث  باملناطق  واالهتمام  الهواء  نوعية  حت�صني 

القريبة من  احلال مبدينة خليفة  هو  كما  امللوثة  لل�صناعات 

املناطق ال�صناعية.

مالئمة  الأ�صجار  اأنواع  اختيار  مت  انه  التميمي  واأو�صح   

من البيئة املحلية والتي تتميز بتحمل البيئة املحلية وحرارة 

الهواء والتي ت�صفي �صكالً جمالياً  تنقية  اىل  اإ�صافة  ال�صم�س 

على املدخل.

�صيتم  خليفة  مدينة  مدخل  ت�صجري  ان  التميمي  واأكــد 

ال�صروع فيه قريًبا، حيث �صتكلف االأعمال املبدئية والتي ت�صمل 

احلفر وتو�صيل خطوط مياه الري وتهيئة االأر�س )احلرث( 

بحوايل 40 الف دينار تقريًبا و�صيبداأ العمل يف ال�صهر احلايل 

على اأن تنتهي االأعمال يف �صهر اأكتوبر من هذا العام.

 يف اخلتام يتقدم التميمي بجزيل �صكره اىل ال�صيخ حممد 

االأ�صغال  بوزارة  البلديات  �صوؤون  وكيل  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

و�صوؤون البلديات والتخطيط العمراين على جهوده احلثيثة 

ومتابعته املتوا�صلة للم�صروعات املقدمة من املجل�س البلدي. بدر التميمي

ـــر اإيــــــــــران لـــلـــ�ـــشـــالح الــــنــــووي ـــمـــان عــــــدم تـــطـــوي اأهــــمــــيــــة الـــعـــمـــل عـــلـــى �ـــش

افتتاحية »الأيام«
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بع�ض الب�سر

يتجمل ــوم  ــم ــه ال ـــم  رغ الــبــ�ــشــر  بــعــ�ــس 

العطورات الزهور  تعطي  كما  ويعطي 

مكمال ــال  ــام ك والــــــذوق  ـــاء  ـــوف ال ــه  ــي ف

العبارات جميل  ينطق  املــر�ــس،  رغــم 

ــيــ�ــس جممل اأب ــالم وقــلــبــه  ــك ال ــــذب،  وع

واحلميـات العـــرب  و�شــلوم  بالطيب 

�شمل ــيــق  �ــش بــعــيــونــنــا  ـــح  مل ـــا  ـــي وال

ريـــاالت ر�شيــده  لو  ديــون  يق�شـي 

اأتاأمـل �شــريته  فـــي  واأنـــا  قلتــــه 

ال�شماوات ال�شــبع  من�شـــي  يرحمـــه 

عبداهلل بن عرفة

املحكمة اأغلقت ح�س�بي البنكي ويبقى من راتبي 65 دين�ًرا �سهرًي�

اأنا مواطن بحريني متزوج ولدي ابن يبلغ من العمر 

احلمد ح�شلت  وهلل  العمل  عن  عاطالً  وكنت  �شنوات،   6

ال�شكن  مع  م�شكلتي  االآن  تبقت  ولكن  وظيفة،  على 

والديون املرتاكمة علي، اإذ تعود اأ�شباب امل�شكلة اإىل اأنني 

قبل 6 اأعوام كنت اأدير م�شروعي ولكن خ�شرت امل�شروع 

وتراكمت علي الديون البنكية وحالًيا اأنا غري متمكن من 

للقا�شي  مقفل، وعند خماطبتي  البنكي  دفعها وح�شابي 

بالت�شوية ولكن يتم فتح  القيام  املعنية بهدف  باملحكمة 

احل�شاب ملدة يومني ويغلق بعدها من جديد ب�شبب وجود 

تعميم على ح�شابي، وب�شبب اإغالق احل�شاب ال اأمتكن من 

ت�شلم عالوة الغالء وال�شكن ولي�س لدي اأي مدخول اآخر.

لقد �شاقت بي ال�شبل و�شدت بوجهي االأبواب، حيث 

املحكمة  وقامت  دينار،  األف   44 يبلغ  املرتاكم  املبلغ  اإن 

ولكن  �شهري،  ب�شكل  بدفعه  الأقوم   200 مبلغ  بتحديد 

باالإيجار  اأ�شكن  اإين  حيث  يل  بالن�شبة  كبري  جًدا  املبلغ 

واأدفع 160 ديناًرا، واأت�شلم راتًبا قدره 279 ديناًرا، وبعد 

ا�شتقطاع مبلغ التاأمني يتبقى يل 65 ديناًرا فقط، فكيف 

املبلغ  فهذا  وابني  زوجتي  احتياجات  تلبية  من  اأمتكن 

يلبي حاجتهم وال حاجاتي،  وال  جًدا  ديناًرا �شئيل   65

اأ�شعر باخلجل من طلبي هذا ولكنني مل اأكن الأقوم بطلب 

م�شاعدتكم لو اأنني مل اأكن م�شطًرا، لذلك اأنا�شد �شاحب 

ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س الوزراء للنظر يف اأمري وم�شاعدتي.

البي�ن�ت لدى املحرر

3 اأعوام اأنتظر وظيفة من »الرتبية« وال�سبب خط�أ موظفة
مدر�شة  بوظيفة  اأعمل  كنت  احلبيبة  البحرين  مقيمة يف مملكة  اأنا 

بوزارة  مدر�شة  للعمل  بطلب  وتقدمت  اخلا�شة،  املدار�س  اإحدى  يف 

الرتبية والتعليم، وقمت بكل االإجراءات وقامت الوزارة بتحويل اإقامتي 

من املدر�شة اخلا�شة اإىل وزارة الرتبية والتعليم، ولكن بعد طول هذه 

وعلى  الوظيفة،  منحي  يتم  كاملني مل  عامني  ا�شتمرت  التي  االإجراءات 

يف  عاًما   20 اإىل  ت�شل  التي  الوظيفية  وخربتي  موؤهالتي  من  الرغم 

عدد من مدار�س البحرين اخلا�شة، وافقت على الوظيفة براتب اأقل يف 

الوزارة.

الطبي  الفح�س  اإجراء  مني  طلب  واملقابلة،  االمتحان  اجتياز  فبعد 

بر�شالة  الوزارة  بعثت  اأبريل 2019  مايو 2018، ويف  الروتيني يف 

ر�شمية تطلب نقل االإقامة لها بدالً من املدر�شة، وخالل 3 اأيام مت حتويل 

اإذ بقيت  التعيني،  اإجراءات  اأوقف  اأن خطاأ موظفة بالوزارة  اإال  االإقامة، 

اأبريل  يف  االإقامة  انتهاء  وقت  حتى  زمالئها  برفقة  بوعودها  متاطل 

اإبقاء االإقامة على الوزارة كانت متنعني من احل�شول  اأن  2021، كما 

على وظيفة بديلة العتباره اإجراء غري قانوين.

وب�شبب عدم عملي طردت من ال�شقة ال�شكنية وبقيت ليالً يف ال�شارع 

برفقة اأبنائي، يف ظل غياب زوجي عن البالد ب�شبب اأو�شاع اجلائحة، 

واأنا حالًيا ال اأ�شتطيع دفع قيمة االإيجار وابني بقي بال درا�شة جامعية 

تكلفة  لدفع  املالية  قدرتي  عدم  ب�شبب  اأنني  عن  ف�شالً  كامل،  عام  ملدة 

االإنرتنت، ال يتمكن اأبنائي من متابعة.

البي�ن�ت لدى املحرر

من�زلن� ج�هزة وال ن�ستطيع ال�سكن فيه� وال�سبب »كيبل كهرب�ئي«

اأنا اأحد اأ�شحاب البيوت مبنطقة الرملي التي جهز معظمها منذ اأكرث من 6 اأ�شهر 

والبقية �شارفت على االنتهاء مبجمع 715 طريق 1513، وهناك عدد من البيوت 

قام بحجزها عدد من املواطنني لال�شتفادة من م�شروع مزايا، ولكن معظم املطورين 

واأ�شحاب البيوت ي�شتكون من عدم تو�شيل »كيبل الكهرباء« اإىل هذه املنازل منذ اأكرث 

من 6 اأ�شهر على الرغم من دفعهم لكامل مبلغ البنية التحتية. 

وعند مراجعة هيئة الكهرباء واملاء يخربوننا اأن �شبب التاأخري هو عدم قيام اإدارة 

الطرق بوزارة االأ�شغال بتعديل املنطقة ليت�شنى لهم و�شع »الكيبل«، علًما اأن هيئة 

الكهرباء اأفادت باأنها خاطبت االإدارة املعنية بوزارة االأ�شغال ولكن مل حت�شل على رد 

منها. كما اأن املطورين ي�شتكون باأن اإجازة البناء مل تذكر اأي �شيء بخ�شو�س عدم 

توافر خدمات ومل تذكر مالحظة اإدارة الطرق يف االإجازة اأي �شرط اأو اأي حتفظات 

ب�شاأن املنطقة، علًما باأن هيئة الكهرباء اأفادت عن جاهزيتها لتو�شيل الكهرباء ولكن ال 

ميكن تو�شيلها اإال بعد تعديل املنطقة من قبل اإدارة الطرق بوزارة االأ�شغال وجاهزية 

البيوت لل�شكن متوقفة فقط ب�شبب هذا التاأخري.

البي�ن�ت لدى املحرر

مطلقة من ذوي االحتي�ج�ت اخل��سة واأ�سكن يف بيت ورثة �سيتم بيعه قريًب�

اأبناء  اأنا �شيدة بحرينية مطلقة ويل ثالثة 

اأ�شكن يف بيت والدتي املتوفاة وهو بيت للورثة 

بيت  اأنه  وللعلم  والبالغ عددهم 14 �شخ�شا، 

�شغري و�شيتم بيعه. 

مكان  لدي  لي�س  اأنه  يف  تكمن  م�شكلتي 

اآخر لل�شكن فيه، وقد توا�شلت جلهات عديدة 

فطلبي  جدوى،  دون  م�شكن  على  للح�شول 

ذوي  من  واأنا   2016 للعام  يعود  االإ�شكاين 

االحتياجات اخلا�شة فال اأ�شتطيع العمل ب�شبب 

اإعاقتي ولي�س لدي رخ�شة قيادة، واأنا معتمدة 

حاجتي  ق�شاء  يف  اأخواتي  على  كلي  اعتماد 

باالإيجار،  ال�شكن  اأ�شتطيع  وال  اأبنائي  وحاجة 

املحكمة،  النفقة يف  بدفع  يلتزم  ال  طليقي  الأن 

تكفي  ال  عليها  اأح�شل  التي  االإعانات  اأن  كما 

واحتياجاتنا  والكهرباء  االإيجار  قيمة  لدفع 

من ماأكل ومدار�س وو�شائل موا�شالت ملدار�س 

اأبنائي، واأنا من هذا املنرب اأنا�شد �شاحب ال�شمو 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي 

للنظر  اهلل ورعاه  الوزراء حفظه  العهد رئي�س 

يف م�شكلتي هذه وم�شاعدتي على حلها.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأن��سد �سمو ويل العهد

 رئي�ض الوزراء ال�ستكم�ل درا�ستي

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اإىل 

خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، اأنا�شد 

اهلل ثم �شموكم الكرمي مبنحي بعثة لدولة االإمارات ال�شقيقة 

اإنني يتيم االأب وال يوجد لدي من  اإذ  ال�شتكمال درا�شتي، 

ودخًرا  �شنًدا  ودمتم  الكرمي،  �شموكم  ثم  اهلل،  اإال  يرعاين 

لالأيتام واملحرومني يف ظل اهلل وظل ملكنا املفدى.

البي�ن�ت لدى املحرر

ا�سرتين� اأرا�سين� بح�سب الت�سنيف وبعده� مت تغيريه�

نحن جمموعة مواطنني ن�شكن مبنطقة بوري وقد علمنا من ال�شحف وو�شائل 

التوا�شل االجتماعي العزم على بدء اأعمال م�شروع تو�شعة املحجر البيطري يف 

بوري والذى يت�شمن اإن�شاء و�شيانة 3 حظائر للما�شية اأجلكم اهلل، وحيث اإننا 

قمنا ب�شراء اأرا�شي بهذه املنطقة على اأ�شا�س اأنها م�شنفة �شكنية اإ�شافة لتوافر  

احلدائق فيها وقمنا ببناء بيوتنا عليها وال�شكن فيها، لكن هذا امل�شروع املزمع 

البدء يف اأعماله �شي�شر مب�شالح قاطني املنطقة ب�شبب ما �شيوؤول اإليه الو�شع 

حال تطوير 3 حظائر للما�شية لتت�شع لعدد 3000 راأ�س للما�شية من اأمرا�س 

قد تنتقل اإىل املقيمني باالإ�شافة اإىل الرائحة الكريهة التي �شتعم املنطقة بالكامل، 

ا اأن هذه املنطقة كانت م�شنفة باأنها �شكنية وحالًيا �شيتم ا�شتخدامها  خ�شو�شً

لرتبية املا�شية وهذا ما �شيت�شبب لنا نحن قاطنو هذه املنطقة باالأ�شرار، وعليه 

اإىل وزير االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين املهند�س  فاإننا نرفع 

اإيجاد  االأمر للتف�شل باتخاذ ما يراه منا�شًبا ب�شاأن  ع�شام بن عبداهلل خلف هذا 

ح�شن  على  لن�شكركم  الفر�شة  هذه  وننتهز  املا�شية،  حظائر  الإن�شاء  اآخر  مكان 

تعاونكم الدائم معنا.

البي�ن�ت لدى املحرر

االإ�سك�ن ترف�ض منحي 

»حق الت�سرف« لبن�ء منزيل 

بيتي  بناء  يف  بداأت  متقاعد  بحريني  مواطن  اأنا 

مني  طلب  الذي  للبنك  فلجاأت  اإ�شايف  ملبلغ  واحتجت 

علي  البيت  رهن  من  والأمتكن  متقاعًدا،  كوين  البيت  رهن 

وقد  االإ�شكان  بيوت  اأحد  فمنزيل  االإ�شكان  لوزارة  الذهاب 

للح�شول  لالإ�شكان  ذهابي  وعند  �شنوات،  منذ  ا�شتملكته 

اإح�شار  الوزارة  مني  املنزل طلبت  الت�شرف يف  على حق 

اأن  علًما  الت�شرف،  حق  على  للح�شول  املري�شة  زوجتي 

با�شمي،  م�شجل  واملنزل  الكامل  وعيها  يف  لي�شت  زوجتي 

وبعد العديد من املراجعات يف كل مرة يطلب مني اإح�شار 

زوجتي الأح�شل على حق الت�شرف، وفعالً يف اإحدى املرات 

اإدراك  اأخذت زوجتي معي لكنها كما ذكرت مل يكن لديها 

الت�شرف يف  اإعطائي حق  رف�س  فتم  املو�شوع  هذا  حول 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  املنرب  هذا  من  واأنا  املنزل، 

االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة مل�شاعدتي يف هذا املو�شوع 

الأمتكن من ا�شتكمال بناء منزيل. 

حمد علي �سعيد

اأن��سد �سمو ويل العهد 

رئي�ض الوزراء ملوا�سلة عالج ابنتي

�شرطاين  بورم  م�شابة  لطفلة  اأب  اأنا 

ب�شبب  املا�شي  العام  يف  مبنا�شدة  تقدمت 

يف  للعالج  ابنتي  الإر�شال  الطبيب  رف�س 

وبعد  ابنتي،  حالة  ندرة  ب�شبب  اخلارج 

منا�شدتي مت التوا�شل معي من قبل وزارة 

ال�شحة ب�شكل مبا�شر ومت اإر�شايل مع ابنتي 

اأعود  مرة  كل  ويف  تركيا،  يف  لعالجها 

اآخر  موعد  حجز  يتم  الوطن  الأر�س  فيها 

عالجها،  موا�شلة  من  اأمتكن  حتى  جمدًدا 

يونيو  �شهر  يف  لها  موعد  اآخر  يف  ولكن 

ال�شفر  من  اأمتكن  مل  املا�شي  العام  من 

اإ�شافة  للمطارات،  التام  االإغالق  ب�شبب 

االإ�شابة بفريو�س كورونا  النت�شار حاالت 

مبختلف دول العامل، وهذا ما اأقلقني ب�شكل 

املناعة  �شعف  من  تعاين  ابنتي  كون  اأكرب 

للطبيب  مراجعتي  وبعد  العالج،  ب�شبب 

امل�شرف على عالج  الطبيب  ذاته كونه هو 

جمددا؟«،  ال�شفر  تريد  »هل  اأخربين  ابنتي 

فقلت له »اأنا اأ�شافر لعالج ابنتي وال اأ�شافر 

لتتعافى  لها  االأخري  املوعد  وهذا  للنقاهة 

اأعمل  اأن  الطبيب  ا�شرتط  اهلل«، ولكن  باإذن 

البنتي اأ�شعة )MRI(، مع العلم اأن املواعيد 

اأوقاًتا طويلة والطبيب  لهذه اال�شعة تاأخذ 

هذه  يرفق  اأن  ال�شروري  من  اأنه  اأخربين 

بني  حالًيا  متوقف  ابنتي  وعالج  االأ�شعة 

يدي هذا الطبيب وال�شبب االأ�شعة، وال علم 

اأنا�شد  لدي حول ما ينوي القيام به، لذلك 

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء للنظر 

موا�شلة  من  الأمتكن  وم�شاعدتي  طلبي  يف 

عالج ابنتي.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأ�سح�ب القرط��سي�ت ين��سدون �سمو 

ويل العهد رئي�ض الوزراء للح�سول على الدعم

حكومية  كهيئة  »متكني«  تاأ�ش�شت 

 ،57 رقم  القانون  وفق   2006 العام  يف 

امللك  اإحدى ركائز م�شروع جاللة  بو�شفها 

الإ�شالح �شوق العمل، وبهدف رئي�س يتمثل 

ليكون  اخلا�س  القطاع  تنمية  دعم  يف 

ووفق  االقت�شادي،  للنمو  الرئي�س  املحرك 

روؤية اقت�شادية لدعم امل�شاريع البحرينية 

من  البحرينيني  لتمكني  »متكني«  انطلقت 

االقت�شاد  تعزيز  يف  وامل�شاهمة  االزدهار 

الوطنية  الروؤية  هذه  اأين  ولكن  الوطني، 

يف  �شاهمت  والتي  بها  نفتخر  كنا  التي 

تنمية االقت�شاد الوطني يف بداية تاأ�شي�س 

»متكني«؟

امللك  جاللة  مب�شروع  يفتخر  كلنا 

ويل  �شمو  بقيادة  العمل  �شوق  الإ�شالح 

بن  �شلمان  االأمري  الوزراء  رئي�س  العهد 

اأطلقت  وقد  اهلل،  حفظهم  خليفة  اآل  حمد 

ا�شتمرارية  دعم  برنامج  موؤخًرا  »متكني« 

املوؤ�ش�شات املتعرثة ب�شبب جائحة كورونا 

باإغالق  الوطني  الفريق  لقرار  وتنفيًذا 

املحال التجارية حفاًظا على �شالمة اجلميع 

التزمنا  طبيعتها،  اإىل  احلياة  تعود  حتى 

حمالنا  باإغالق  وقمنا  احلكيم  القرار  بهذا 

وهذا  الوطن،  لهذا  حًبا  اخل�شائر  وتكبدنا 

لي�س بغريب على التاجر البحريني.

والدعاية  القرطا�شيات  اأ�شحاب  نحن 

ال�شمو  ل�شاحب  منا�شدتنا  نرفع  واالإعالن 

امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء  رئي�س  العهد 

قبول  »متكني«  رف�س  على  ح�شرة  وكلنا 

املتاأثرة  القطاعات  من  باأننا  علًما  طلباتنا، 

عملنا  الأن  كورونا،  بجائحة  مبا�شرة 

والرتفيهية  التعليمية  باملوؤ�ش�شات  مرتبط 

ال�شمو  �شاحب  ننا�شد  لهذا  وال�شياحية، 

امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

اإنقاذ  يف  مل�شاعدتنا  الوزراء  رئي�س  العهد 

ما تبقى من هذه االأن�شطة، علًما باأن الكثري 

منا مل ي�شتطع ال�شمود وقد اأغلق م�شروعه 

لرتاكم الديون وامل�شتحقات عليه. 

البي�ن�ت لدى املحرر

حم�فظة املحرق ترف�ض

 اإرج�ع التي�ر الكهرب�ئي ملنزلن�

قمت بتاأجري منزيل الكائن باملحرق على م�شتاأجر اآ�شيوي منذ 19 عاًما، ولكنه 

ا يف منزيل ويقوم بتاأجريه عليهم  قام بتكدي�س عمال ي�شل عددهم اإىل 15 �شخ�شً

ب�شكل �شري، وكنت كثرية ال�شكوى عليه يف املحكمة ومراكز ال�شرطة ولكن دون 

املحرق  حمافظة  ر�شدت  املا�شي،  العام  يف  كورونا  جائحة  جاءت  وملا  جدوى، 

وجود عدد كبري من العمال يعي�شون يف منزيل ال�شغري ولهذا ا�شتدعتني املحافظة 

لذلك  اخلروج!  رف�س  ولكنه  وعماله  امل�شتاأجر  هذا  باإخراج  تفيد  اأوراق  لتوقيع 

قامت املحافظة بقطع التيار الكهربائي وبدون تواجدي، وهذا ال�شيء غري قانوين، 

وملا قطعت املحافظة التيار الكهربائي خرج هذا امل�شتاأجر منذ ما يقارب الع�شرة 

اأ�شهر.

املحافظة  رف�شت  الكهربائي  التيار  ال�شرتجاع  للمحافظة  مراجعتي  وبعد   

اإرجاعه، وقد كنت كثرية التوا�شل مع املحافظة طيلة الع�شرة ا�شهر املا�شية ومل 

اأننا نقوم بتاأجري هذا املنزل لنتمكن من تلبية  اأح�شل اإال على الوعود، مع العلم 

ا اأننا ن�شكن يف �شقة باالإيجار. متطلبات احلياة خ�شو�شً

البي�ن�ت لدى املحرر
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مل يكن يتاأتى للمملكة هذا الإجناز الكبري بخف�ض 

لول  امل�ستويات  اأدنى  اإىل  بكورونا  الإ�سابة  حالت 

اجلهود ال�ستثنائية الكبرية التي بذلها الفريق الوطني 

الأمامية..  ال�سفوف  يف  الكوادر  وجميع  الطبّي 

ف�سكًرا.. �سكًرا.. �سكًرا لكم.

�سوؤال قدمي ومتجدد:

متى تفّعل جامعاتنا املوقرة دور البحث العلمي 

من اأجل حل بع�ض ق�سايانا املجتمعية املزمنة؟!
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املغرب  اأن  تعلن  فرن�سا   -  1912
حممية فرن�سية.

غاز  ي�ستخدمون  الأملان   -  1917
التاريخ  لأول مرة يف  القاتل  اخلردل 

وذلك يف احلرب العاملية الأوىل.

الريف يف  ثورة  اندلع   -  1921
اخلطابي  عبدالكرمي  بقيادة  املغرب 

على الحتاللني الإ�سباين والفرن�سي.

على  توافق  فرن�سا   -  1960
وت�ساد  النيجر  من  كل  ا�ستقالل 

العاج واأفريقيا  العليا و�ساحل  وفولتا 

الو�سطى.

الرئي�ض  انتخاب  اإعادة   -  1996
اإدري�ض ديبي رئي�ًسا جلمهورية ت�ساد.

لكرة  الفرن�سي  املنتخب   -  1998
القدم يفوز ببطولة كاأ�ض العامل املقامة 

على اأر�سه بعد تغلبه على بطل العامل 

املنتخب الربازيلي بثالثة اأهداف مقابل 

ل �سيء.

الوزراء  رئي�ض  نائب   -  2005
املر  اإليا�ض  اللبناين  الدفاع  ووزير 

بتفجري  اغتيال  ملحاولة  يتعر�ض 

�سيارته.

الكويتي  الأمة  جمل�ض   -  2006
رئي�ًسا  اخلرايف  حممد  جا�سم  ينتخب 

له وذلك يف جل�سته الفتتاحية.

2017 - الق�ساء الربازيلي ي�سدر 
و�ستة  �سنوات  ت�سع  بال�سجن  حكًما 

ال�سابق  الربازيلي  للرئي�ض  اأ�سهر 

بتهم  �سيلفا  دا  لول  اإينا�سيو  لوي�ض 

الف�ساد وغ�سيل الأموال.

التوّحد مل مينع »خديجة« من 

التعليم واالمتياز مبرتبة ال�شرف

جا�شم  خديجة  الطالبة  الت�حد  ا�شطراب  مينع  مل 

المتياز  وح�شد  احلك�مي  التعليم  يف  الدمج  من  اأحمد 

امل�شّرفة  النماذج  من  اآخر  من�ذج  يف  ال�شرف،  مبرتبة 

الحتياجات  ذوي  من  البحرين  مملكة  لطلبة  والالمعة 

وزارة  واحت�شنتهم  ال�شعاب،  قهروا  الذين  اخلا�شة 

الرتبية والتعليم يف مدار�شها املهياأة لدجمهم.

اأمر خديجة:  وبفرحة غامرة ل ت��شف، قالت ولية 

»تعجز الكلمات عن التعبري عن مدى �شعادتي وفخري 

بهذه النتيجة الرائعة لبنتي التي كانت �شغلي ال�شاغل 

ا�شتكمال  بكيفية  اأفكر  وكنت  املا�شية،  ال�شنني  طيلة 

درا�شتها يف بيئة منا�شبة، حتى وجدت ذلك يف مدار�ص 

الدمج احلك�مية التي ت�فر اإمكانات هائلة وجمانية لهذه 

الفئة«.

تطّ�رها  ب�شرعة  خديجة  اأذهلتني  »لقد  واأ�شافت: 

الأكادميي وال�شل�كي والجتماعي، يف ظل جه�د كبرية 

اإدارة  من  للبنات،  البتدائية  احلكمة  بيت  مدر�شة  من 

الي�م  ابنتي  ُتعد  اإذ  الت�حد،  �شف  ومعلمات  املدر�شة 

ال�شف�ف  يف  كلًيا  دجمهن  مت  الالتي  الطالبات  �شمن 

ال�شف  م�شارف  على  الآن  وهي  لتمّيزها،  العادية؛ 

ال�شاد�ص البتدائي«.

خديجة جا�سم

اختار جورج �سقرا اأن يعر�ض جمموعته 

اجلديدة خلريف و�ستاء 2021-2022، 

خالل اأ�سبوع املو�سة الباري�سي، يف 

ق�سر فرن�سي قدمي وفريد بهند�سته وفنّه، 

للدللة على اأن الإبداع كان و�سي�ستمر ما 

دام يف احلياة عرق ينب�ض واإن�سان قادر 

على الإبداع والعطاء.

وقد ا�ستوحى جورج �سقرا جمموعته 

اجلديدة من ع�سر الرومان�سية والفنون 

الراقية، فتميّزت باأ�سالة البتكارات 

والت�ساميم، وتنا�سق الألوان واملوديالت.

جناح اأول رحلة �شياحية ماأهولة اإىل الف�شاء

اإىل  الأحد،  بران�ش�ن،  ريت�شارد  امللياردير  انطلق 

الف�شاء، وذلك يف مركبة »فريجن غالكتيك«، يف رحلة 

تاريخية تد�ّشن ع�شر ال�شياحة الف�شائية.

وانطلق ريت�شارد بران�ش�ن برفقة ثالثة ركاب اآخرين 

يف  الف�شاء،  يف  دقائق  ب�شع  لق�شاء  للمركبة  وقائدين 

رحلة ي�ؤمل اأن ت�شّجع �شياحة الف�شاء النا�شئة.

بالت�قيت   08:40 ال�شاعة  قرابة  طائرة  واأقلعت 

املحلي )14:40 ت غ( من قاعدة �شباي�شب�رت اأمريكا يف 

ولية ني� مك�شيك�.

وحلقت الطائرة لنح� 50 دقيقة قبل اأن تطلق املركبة 

حتى  اخلا�ص  حمركها  �شت�شغل  والتي  اأ�شفلها،  املعلقة 

ناجح  ب�شكل  بعد  فيما  الطائرة  وهبطت  الف�شاء.  بل�غ 

ا�شتهالل  باأنها  وو�شفها  للمهمة  بران�ش�ن  وروج  متاًما. 

لع�شر جديد من �شياحة الف�شاء، اإذ ت�شتعد ال�شركة التي 

اأ�ش�شها لبدء عملياتها التجارية العام املقبل.

يف.اإ�ص.اإ�ص(  )ي�نيتي  الطائرة  اإطالق  وميثل 

الأحد،  اأم�ص  كبري،  ارتفاع  على  الدفع  ال�شاروخية 

)�شبي�ص  لنظام  والع�شرين  الثانية  التجريبية  الرحلة 

املاأه�لة  الرابعة  ومهمتها  بال�شركة،  اخلا�ص  ت�(  �شيب 

خارج الغالف اجل�ي لالأر�ص. كما اأنها اأول رحلة حتمل 

واأربعة  طيارين  الف�شاء؛  م�شافري  من  كاملة  جمم�عة 

متخ�ش�شني، بينهم بران�ش�ن.

فارقة  عالمة  اأنها  على  اإليها  ُينظر  املهمة  اأن  ومع 

حمتملة يف امل�شاعدة على حت�يل �شفر امل�اطنني للف�شاء 

تظل  الف�شائية  الرحالت  فاإن  كبري،  م�شروع جتاري  اإىل 

حمف�فة باملخاطر.

م�شابة بال�شلل منذ ال�شغر مت�شي يف يوم زفافها

م�شتحيالً  العري�ص  نح�  املمر  على  ال�شري  بدا 

الطف�لة،  منذ  دماغي  ب�شلل  امل�شابة  بانفيلد  لألينا 

يف  الزفاف  ي�م  يف  اجلميع  و�شع  اإ�شرارها  لكن 

كر�شيها  عن  تخلت  حني  كربى  �شاعرية  حلظة 

ال�ق�ف وامل�شي.  املتحرك ومتّكنت من 

ملعظم  عاجزة  كانت  عاًما   29 البالغة  واألينا 

حياتها من ال�شري على قدميها، وفًقا ملا جاء يف م�قع 

اأن عزمها على التغيري قبل  اإل  »مريور« الربيطاين، 

ثالثة  خا�ص  مبدرب  ت�شتعني  جعلها  الزفاف  م�عد 

املالكمة  درو�ًشا يف  وتتلقى حتى  الأ�شب�ع،  اأيام يف 

ع�شالتها.  لبناء 

ل�شخ�ص  بالن�شبة  فائًقا  جهًدا  الفتاة  بذلت  لقد 

متحرك  بكر�شي  وي�شتعني  الدماغي  بال�شلل  م�شاب 

للتنقل.  متكيف 

وكانت األينا قد عقدت العزم على األ تدع اإعاقتها 

الكبري، بعد  الي�م  وعجزها يقفان يف طريقها خالل 

اأن طلب فيليب ك�يف يدها للزواج. 

م�شافة  بفخر  مت�شي  اأن  من  اأخرًيا  متّكنت  وقد 

مرا�شم  لتكمل  املنتظر  عري�شها  نح�  اأمتار   10

بال�شرور. املفعم  »اأقبل« خلطيبها  الزواج وتق�ل 

حديقة  يف  �شاحر  احتفال  �شمن  ذلك  واأتى 

امل�عد  كان  اإذ  للحي�انات،  زو«  »بري�شت�ل 

عرب  بداية  التقته  الذي  فيليب  وبني  بينها  الأول 

الإنرتنت.

ت�شجيل 100 اإ�شابة بكورونا.. 

واحلاالت القائمة قريبة ملا دون االألف

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 ي�لي�   11 ي�م  يف   12867

100 حالة قائمة جديدة منها 53 حالة لعمالة وافدة، 

و 38 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 9 حالت قادمة 

من اخلارج، كما تعافت 199 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 264687.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 34 حالة، 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 18 

حالة يف حني اأن 1114 حالت و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 1148 حالة قائمة.



أظه��ر تقري��ر أصدرته غرف��ة تجارة 
وصناعة البحرين عن الربع الثاني من 
2021، أن 57% م��ن أصحاب األعمال 
في البحرين يخططون للتوسع وزيادة 
االس��تثمار في أعماله��م خالل العام 
2021، فيم��ا توقع 40% التعافي من 
تأثير جائحة كورون��ا )كوفيد19( في 

غضون عامين.
اإليجابية  المؤش��رات  وم��ن ضم��ن 
التي أظهره��ا التقرير، الذي ش��ارك 
في��ه 1000 ف��رد، انخف��اض عمليات 
التس��ريح في قطاع األعمال بنس��بة 
10% مقارنة بنفس الفترة من العام 

الماضي.
وكشف التقرير أن 42% من الشركات 
تخط��ط للتكيف م��ع التغي��رات في 

االقتصاد من خ��الل تخفيض قوتها 
العامل��ة وإع��ادة هيكل��ة العمال أو 
إعادة تعيينهم، وأن 44% من أصحاب 
لتغيي��ر بعض  األعم��ال يخطط��ون 

األنشطة في أعمالهم التجارية.
وأكد رئيس الغرفة س��مير ناس، أن 
التوجيه��ات الملكي��ة الس��امية من 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المف��دى، بإط��الق الحزم��ة المالية 
األث��ر  االس��تثنائية  واالقتصادي��ة 
الكبير ف��ي الحد من آث��ار وتداعيات 

الجائحة، وحفظ مصالح المؤسسات 
تدش��ين  خ��الل  والش��ركات.وأوضح 
تقرير الغرفة، بحضور رئيس مجلس 
الش��ورى علي الصال��ح، ووزير العمل 
والشؤون االجتماعية جميل حميدان، 
وعدد من النواب والش��وريين ورجال 
األعم��ال، وخرج التقري��ر بجملة من 
التوصي��ات، أبرزه��ا، التركي��ز عل��ى 
أهمية تبني الشركات لنماذج األعمال 
المرن��ة، م��ن خ��الل جع��ل هيكلها 
أكثر سالس��ة واس��تجابة للصدمات 
وتغيير نم��ط االس��تثمار، مع األخذ 

بعين االعتب��ار أهمي��ة تطوير بنية 
البيانات وتبني األتمته في المنشآت 

التجارية.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 16 صفحة 1 0
»شاملة الضريبة«
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 49٪ يتجهون لتبني التجارة 
اإللكترونية و71٪ متفائلون بالمستقبل

وحدة مجلس التعاون ركيزة من ركائز تحقيق غاية السالم في المنطقة

 1.2مليون دينار صافي أرباح
 »زين البحرين« بالربع الثاني
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(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

(الجرعة المنشطة)

 أمر ملكي بصرف كسوة 
عيد األضحى لألرامل واأليتام

أص����در ح��ض��رة ص��اح��ب 
بن  حمد  الملك  الجاللة 
عاهل  خليفة  آل  عيسى 
حفظه  ال��م��ف��دى  ال��ب��الد 
السامي  أمره  ورع��اه،  اهلل 
بصرف كسوة عيد األضحى 
األرام��ل  لجميع  المبارك، 
المسجلين  واألي���ت���ام 
الملكية  المؤسسة  لدى 

لألعمال اإلنسانية.
المؤسسة  جاللته،  وكلف 
ال��م��ل��ك��ي��ة ل��ألع��م��ال 
سمو  برئاسة  اإلنسانية 

لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
المؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  الشباب  وش��ؤون  اإلنسانية 
على  اإلشراف  مهمة  تتولى  بأن  اإلنسانية،  لألعمال  الملكية 

صرف ومتابعة هذه المكرمة لجميع المستفيدين.
االهتمام  هذا  خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  وثمن 
الملكية  المؤسسة  ألسر  جاللته  يوليه  الذي  الكبير  األبوي 
فرحة  مشاركتهم  على  جاللته  من  حرصًا  الدعم  ومواصلة 
على  المستمر  بالعمل  جاللته  توجيهات  جانب  إلى  األعياد، 
يضمن  بما  لألسر  المتميزة  الرعاية  أشكال  مختلف  توفير 

للجميع حياة كريمة ومستقرة.

عاهل البالد المفدى

البحرين تتابع مفاوضات فيينا بكل اهتمام.. وزير الخارجية:  

 وضع حد لطموحات الصواريخ 
الباليستية وضمان عدم تطوير إيران للنووي

أك��د وزير الخارجي��ة الدكتور عبداللطيف الزيان��ي أهمية معالجة 
ممارسات إيران المزعزعة الس��تقرار المنطقة ورعايتها ودعمها 
لإلره��اب والميليش��يات، ووضع حد لطموح��ات برنامج الصواريخ 
الباليستية، والعمل على ضمان عدم تطوير إيران للسالح النووي. 
وش��دد عل��ى أهمي��ة س��المة البرنامج الن��ووي اإليراني حس��ب 
المعايي��ر الدولية ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من 
أجل الوصول لمنطقة ش��رق أوس��ط آمنة ومستقرة، يسود جميع 

دولها بما فيها إيران االستقرار والتنمية.
وأش��ار إلى أن موقف البحرين بش��أن معالجة خطر الملف النووي 
اإليراني واضح ومعروف، فالبحرين تريد منطقة آمنة يتحقق فيها 
الس��الم واالس��تقرار ويتعايش فيها الجميع باختالف أجناس��هم 

وعقائدهم.

مع بروز األطماع حول نفط الزبارة البحرينية 

 أصحاب المصالح السياسية بالدوحة هددوا قبائل 
الزبارة الموالية للدولة البحرينية وحاولوا حصارها

محرر الشؤون المحلية  «

م��ع تحوي��ل امتي��از نف��ط قط��ر إل��ى ش��ركة 
االمتيازات البترولية المح��دودة البريطانية في 
س��بتمبر 1936م ش��رعت الش��ركة مباشرة في 
دراس��ة وضع منطقة الزبارة ألنها كانت تتطلع 
للحصول على امتيازات نفطية فيها. لكن الوضع 
ف��ي الزب��ارة كان مختلفًا، فه��ي أراٍض بحرينية 
صرف��ة، لذلك كان ال بد لهم من مش��اورات مع 

حاكم البحرين وتوابعها. وأبدى صاحب العظمة 
حاكم البحرين وتوابعها الش��يخ حمد بن عيسى 
آل خليف��ة اس��تعداداته لتقدي��م التس��هيالت 
الالزم��ة لفتح ميناء لش��ركة النفط ف��ي الزبارة 
ضمن رس��الة جاء فيه��ا« لقد س��معنا خبرًا هو 
أن ش��ركة امتي��ازات النف��ط لديه��ا فكرة عن 
فت��ح بندر. فإذا أن الش��ركة تود أن تفتح البحث 
معنا في خصوص فتح بن��در في مينائنا البحري 
بالزب��ارة فإنن��ا نكون مس��رورين لنمن��ح جميع 

التس��هيالت والموافقات«. وعندما علم أصحاب 
المصالح السياس��ية في الدوحة أن البريطانيين 
يتفاوضون مع حاكم البحرين وتوابعها بش��أن 
نف��ط الزبارة، عزم��وا على فرض األم��ر الواقع، 
وسخروا لذلك مجموعة من المرتزقة، ومدوهم 
بالسالح، وهددوا قبائل الزبارة الموالية للدولة 
البحريني��ة، وحاولوا حصاره��ا والضغط عليها، 
وطلبوا من الس��كان دفع الضرائ��ب، وهو ما لم 

يحدث أبدًا.

قمة سعودية - ُعمانية في نيوم

 وزير التربية لـ                 :
18مدرسة جديدة بـ80 مليون دينار

هدى عبدالحميد  «

كش��ف وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي، عن خطة 
إلنشاء 18مدرسة جديدة موزعة على جميع المحافظات ومقسمة 
عل��ى 3 مراح��ل بكلفة إجمالية 80 مليون دين��ار، وذلك في إطار 

مشروع تطوير الهيكل المؤسسي للوزارة.

السماح للحاصلين على اللقاح الصيني بدخول 
السعودية شريطة أخذ المنشطة المعتمدة

أعلنت المؤسس��ة العامة لجس��ر الملك فهد 
عن ص��دور تحديث��ات من الجه��ات الصحية 
لدخ��ول المملك��ة العربي��ة الس��عودية عبر 
الجس��ر بالس��ماح لمن أكمل تلقي جرعتين 
م��ن لقاحات »س��اينوفارم« و»س��اينوفاك«، 

م��ن  تنش��يطية  جرع��ة  تلقي��ه  باش��تراط 
أح��د اللقاح��ات المعتم��دة في الس��عودية 
 pcr والموضح��ة س��ابقًا إضافة إل��ى فحص

خالل 72 ساعة.
وس��محت الس��عودية لمن تلقى جرعات من 

لق��اح س��ينوفارم الصيني أو لقاح س��ينوفاك 
الصين��ي، م��ع جرعة منش��طة م��ن لقاحات، 
أس��ترازينيكا، فاي��زر، موديرن��ا، جونس��ون، 
بالدخول إلى المملكة. ولم يتم اعتماد لقاح 

»سبوتنيك v« الروسي حتى اآلن.

انخفاض التسريح 10٪.. و36٪ يبحثون عن أسواق عالمية جديدة

 »الغرفة«: 57٪ من أصحاب 
األعمال يخططون للتوسع خالل2021

هالة رمزي من موظفة 
 بـ»بابكو« لنائب 

رئيس مجلس الشورى
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أك��دت رئيس��ة مجل��س الن��واب فوزي��ة زينل أن األس��س 
الت��ي وضعها رواد العمل التش��ريعي، والرعي��ُل األول من 
البرلمانيي��ن ش��كلْت القواعد التي انطلق��ت منها التجربة 
الديمقراطية، وبنيْت عليها التج��ارب المتعاقبة، وتأصلت 
من خاللها الممارس��ات الدس��تورية، حت��ى بلغت النهضة 
التش��ريعية في المملكة مدى متقدمًا من الريادة والتميز، 
في ظ��ل القيادة الحكيم��ة لحضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، الداعم األول 
لمس��يرة العمل البرلماني. وأش��ارت إلى أن تحقيق التقدم 
لمس��يرة العم��ل الديمقراط��ي، يرتبُط بتكام��ل التجارب 
البرلمانية المتعاقبة، وتراكم العطاء والمنجزات، والسعي 
المستمر إلبقاء التجربة منفتحة على رؤى جديدة، والعمل 
بروح وطنية جامعة، تقوم على تعاون السلطة التشريعية، 
مع الحكومة برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا 
لتطلعات جاللة الملك المفدى، ووفق رؤية متطورة ضمن 
»فري��ق البحرين«، بما يحق��ق الغايات المش��تركة، والتي 

تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

جاء ذلك خالل اس��تقبالها أمس الرئيس الس��ابق لمجلس 
النواب خليفة الظهراني، وذلك ضمن دعوة قدمتها لرئيسي 
مجلس النواب خالل الفصول التش��ريعية األربعة السابقة، 
بحض��ور النائب األول لرئيس��ة مجل��س الن��واب عبدالنبي 
س��لمان، والنائب الثاني لرئيس مجل��س النواب علي زايد، 
ورؤوس��اء اللجان فاضل السواد، ومحمود البحراني، ومحمد 
السيسي، وأحمد األنصاري، ومحمد بوحمود، واألمين العام 

لمجلس النواب المستشار راشد بونجمة.

وأعرب��ت زينل عن بالغ التقدير للجهود الرفيعة التي ُبذلت 
من قبل رئيس��ي مجلس النواب خالل الفصول التش��ريعية 
الس��ابقة، وم��ا نتج عن ذل��ك من مكتس��بات وثقها تاريخ 
البحرين الحديث، وشكلت دعائم راسخة لدولة المؤسسات 
والقانون، وروافد أثرت المسيرة التنموية الشاملة للوطن، 

استنارة بالرؤى الثاقبة لجاللة الملك المفدى.
من جانب��ه، أعرب الظهران��ي عن بالغ التقدي��ر واالمتنان 
لرئيس��ة مجلس النواب، عل��ى هذه المب��ادرة الطيبة التي 

تعك��س الحرص على االس��تفادة م��ن الخبرات الس��ابقة، 
ومواصل��ة العم��ل البرلمان��ي وديمومته وتطوي��ره، من 
أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين في ظل المس��يرة 
التنموي��ة الش��املة لجالل��ة المل��ك المفدى، مش��يدًا بما 
تحقق للمجلس من إنجازات وطنية، ومنهجية عمل ش��املة 
ومتكاملة. واستعرَض اللقاء، المستجدات المرتبطة بمسار 
العمل التش��ريعي خالل الفترة االس��تثنائية المتزامنة مع 
جائحة كورونا، حيث أكدت رئيس��ة مجلس النواب أن البنية 
القوية للمؤسسة التش��ريعية، وتطوير آليات العمل التي 
بدأت في السنوات الس��ابقة في مجال توظيف التكنولوجيا 
والتقنيات الحديث، ساهمت في مواصلة العطاء في مجلس 
النواب من دون توقف، س��واء من خالل اس��تمرار الجلسات 
العامة، واجتماعات اللجان، أو على مس��توى تنفيذ الخطط 
والبرامج التي عملت عليه��ا األمانة العامة بالمجلس، إلى 
جانب تناول أهم المشاريع المستقبلية التي يعكف مجلس 
الن��واب على تنفيذه��ا، والمب��ادرات الجديدة التي س��يتم 
إطالقها، وما ينطوي عليها من عمل لتوثيق المنجزات التي 

أحرزها مجلس النواب خالل عقدين من الزمن.

أكدت رئيس��ة مجل��س النواب فوزي��ة زينل أن 
جميع مؤسس��ات الدولة اس��تطاعت مواصلة 
مهامها وبرامجها وفعالياتها من دون توقف، 
رغم الظروف االس��تثنائية جراء جائحة كورونا 
)كوفيد19(، بفضل البنية المؤسس��ية الصلبة 
الت��ي تق��ف عليها ه��ذه المؤسس��ات، كناتج 
جلي لثمرة اإلصالحات الش��املة التي يقودها 
بحكم��ة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وأعرب��ت ع��ن وافر الش��كر والتقدي��ر لصاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث 
قاد س��موه الجهود الوطنية لفري��ق البحرين، 
لتعبَر س��فينة الوطن من لجج ه��ذه المرحلة 
االستثنائية، بمسيرٍة واثقة لضفة االستقرار، 
بما مكن المؤسس��ات الوطنية م��ن مواصلة 
العمل والعطاء، واالستمرار في تقديم البرامج 
والفعالي��ات من دون توق��ف، لتقدَم المملكة 
بذل��ك نموذج��ًا رائ��ًدا ف��ي اإلدارة االحترافية 
لألزم��ة. ج��اء ذلك ضمن كلمته��ا، خالل حفل 
تدش��ين برنامج الثقافة البرلمانية للناش��ئة 
والش��باب والعموم مس��اء أمس، والذي انعقد 
افتراضيًا عن بعد، وش��ارك في��ه كل من وزير 
العم��ل والتنمية االجتماعي��ة جميل حميدان، 
ووزير ش��ؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، 
كم��ا ش��هد الحف��ل ع��ددًا م��ن المحاض��رات 
التثقيفية التوعوية، وعرَض فيلٍم خاص بهذه 
المناس��بة. وأضافت أن مواصلَة برامج الثقافة 
البرلمانية نابعٌة م��ن ثقتنا بأهمية المعرفِة 
في تش��كيِل الفكرة الش��املة للعمل الوطني 
ضمن س��ياقاته المتعددة، وف��ي بلورة رؤية 
واضحة المعالِم للعمل البرلماني والسياسي، 
فه��ي تمث��ل البواب��ة الواس��عة للعب��ور نحو 
الفهِم العميِق للدور النيابي، واإلحاطِة بآليات 
عمل الس��لطة التش��ريعية، وما تناط بها من 
اختصاصات دس��تورية، وال يتأتى لنا الحديث 
عن التطوي��ر والتحديث والتق��دم، أو التحرك 
باتجاه األه��داف الموصلة لها، من دوِن رصيٍد 
كاٍف م��ن المعرفِة والثقافة، لما تش��كله من 
بوصلٍة لتحديد الغاي��ات والمواقف، ومرجعيٍة 
هامة لالتجاهات السياسية، وإعطاء تفسيرات 
منطقي��ة تأخذنا إلى النتائ��ج التي من خاللها 
نستدل على أفضل التدابير واألطروحات، التي 
تخدم مس��ار العمل الديمقراط��ي، وتنعكُس 

إيجابًا على المسيرة التنموية للوطن.
واستذكرت ما جاء به الخطاُب الملكي السامي 
خ��الل افتتاح دور االنعق��اد الثالث من الفصل 
التش��ريعي الحال��ي م��ن مضامي��ن، حمل��ت 
التأكيد على أن »مسألة تمكين الشباب أولوية 
وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة كقوة عمل 
وبناء تس��اهم في التطوير اإليجابي لنهضتنا 
الوطني��ة وف��ق أه��داف التنمية المس��تدامة 
بمسؤولية وتكافؤ حقيقي«، وما نتج عن ذلك 
من جه��ود مكثفة، وتحرٍك حثي��ث، ومبادرات 
مثمرة، توجت بحرص واهتمام ومتابعة سمو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب، 
وهي مس��اٍع تتطلب تكات��ف الجميع للوصول 

إلى الغايات المرجوة منها.
وأوضحت أن السبيل األوثق لقياس أداء السلطة 
التش��ريعية يس��تدل إلي��ه من خ��الل الثقافة 
البرلماني��ة، إذ إن تمك��ن الناخ��ب من تقييم 
دور النائ��ب مرتب��ط بمعرف��ة االختصاصات 
النيابية، ومدى تفعيِل ممثل الش��عب ألدواته 
مختل��ف  لمعالج��ة  وتوظيفه��ا  الدس��تورية 
القضاي��ا الت��ي تص��ب ف��ي مصلح��ة الوطن 

والمواطنين.
وأك��دت أن��ه كلما تمك��ن الناخب م��ن تعزيز 
التكام��ل المعرف��ي، واالط��الع الواف��ي عل��ى 
اختصاص��ات مجلس النواب، أصب��ح قادرا على 
مراقب��ة أداء النائ��ب، وتش��خيص كفاءته في 
اس��تخدام الصالحي��ات المتاح��ة ل��ه لخدم��ة 
الصالح العام، حيث يش��كل ذلك دافعًا للنائب 
لالرتق��اء بمس��توى اإلنج��از والعط��اء، كم��ا 
تنعكس الثقافة إيجابيا في القدرة على اختيار 

األفضل خالل االستحقاقات االنتخابية.
وأش��ارت إل��ى أنه��ا وجه��ت األمان��ة العامة 
لمجلس النواب بإعطاء األولوية للحاضريَن في 

برامج الثقاف��ة البرلمانية، للمش��اركة ضمن 
جلس��ة المحاكاة النيابية لبرلمان الشباب، في 

نسخته الثانية التي سيعلن عنها قريبا.
وكش��فت أن مجل��س الن��واب يعم��ل بخط��ى 
الخط��ط  م��ن  المزي��د  لوض��ع  متس��ارعة 
واالس��تراتيجيات والبرامج التي تهيئ الظروف 
السياس��ي،  المج��ال  ف��ي  الش��باب  لتمكي��ن 
وإبراز أفكارهم من خالل القنوات الدس��تورية 
والحضارية، لما تكتنزه أطروحات الش��باب من 
رؤى جديدٍة، من ش��أنها أن تسهم في تطوير 

العمل ومعالجة مختلف القضايا.
وأوضح��ت أن مجل��س الن��واب يول��ي األف��كار 
المبدع��ة، والمالحظات البن��اءة، واالقتراحات 
الس��ديدة، التي يطرحها الش��باب والش��ابات 
في مثل ه��ذه الملتقيات الثقافي��ة، والبرامج 
النوعية، اهتمامًا بالغًا، ويعمل على االستفادة 
منه��ا ف��ي تطوي��ر النظ��م القانونية، وس��ن 
التش��ريعات، وتحقي��ق التق��دم المتنامي في 
مجال العمل الرقابي. ونوهت أنه من األهمية 
أن تعطى بيوت الخبرة الوطنية، والمؤسسات 
المختصة، التي أنش��ئت من أجل رفع مستوى 
الوعي السياسي المجتمعي، دورًا أكبر، وطرحًا 
لبرام��َج متكاملة، تقوم على أهداف ذات تأثير 
مس��تقبلي ممتد، يهيئ األج��واء لبروز طاقات 
ش��بابية تأخذ بمس��يرة العم��ل الديمقراطي 

آلفاق أرحب من العطاء واإلنجاز واالبتكار.
فيما أش��اد وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية 
بجهود رئيس��ة مجلس النواب على مبادراتها 
المميزة التي تسهم في تعزيز أواصر التعاون 
والتنس��يق الفاعل بين الس��لطتين التنفيذية 
والتش��ريعية، وم��ن ضمنه��ا المواصلة على 
تنفي��ذ برنامج الثقاف��ة البرلمانية الذي أثبت 
نجاحه منذ تدش��ينه في الع��ام 2018، خاصة 
فيم��ا يرمي إليه من تنمية الثقافة البرلمانية 

لدى الش��باب والعموم م��ن المواطنين، وذلك 
ف��ي ظ��ل االهتمام والدع��م الالمح��دود الذي 
يولي��ه صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى لقطاع الش��باب 
باعتباره القط��اع األكبر في المملكة، وضرورة 
المهم��ة  الش��ريحة  له��ذه  الفرص��ة  إتاح��ة 
للمش��اركة اإليجابي��ة في صنع الق��رار وابتكار 
الحلول للتحديات التي تواجهها فئة الش��باب 

في العديد من مناحي الحياة.
ون��وه باألولوي��ة واالهتم��ام البال��غ اللذي��ن 
يوليهما صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، لقط��اع الش��باب ف��ي برنام��ج عمل 
الحكوم��ة، وفتح المج��ال أمام الش��باب لبلوغ 
آماله��م وطموحاتهم وش��غل مواق��ع تنموية 
في مختلف المج��االت بالمملك��ة، باعتبارهم 
الركيزة األساس��ية للتنمية المس��تدامة وأحد 
مقومات النجاح والتنافس��ية العالمية، مشيدًا 
بقيادة س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الش��باب، وال��ذي يق��ود الش��باب ب��كل كفاءة 

واقتدار نحو اإلبداع والتميز.
واعتب��ر أن جه��ود تنمية الثقاف��ة البرلمانية 
وباألخص لفئة الشباب والناشئة، ضرورة ملحة 
في عصرن��ا الحاض��ر للتعري��ف باختصاصات 
مجلسي الش��ورى والنواب، واألدوار التي يقوم 
األعض��اء بهم��ا، واألدوات الدس��تورية الت��ي 
يمتلكونه��ا بم��ا يكفل لهم ممارس��ة دورهم 
التش��ريعي والرقابي المنوط بهم، وال يمكن 
أن يتم ذلك إال من خالل النقاشات الثرية التي 
تصب في الفهم الصحيح لآلليات المتبعة في 
مج��اِل العم��ل الرقابي والبرلمان��ي، وبالتالي 
تعزيز أس��س المواطنة الصحيحة المبنية على 
الثقاف��ة والفهم الكاملين، ولعل ش��عار اليوم 

العالم��ي للعم��ل البرلماني له��ذا العام »قل 
نعم للش��باب في البرلمان«، لخير تأكيد على 
ض��رورة تمثي��ل وتمكين الش��باب باعتبارهم 
الثروة الحقيقي��ة التي يعول عليها في تحقيق 
تق��دم إيجاب��ي واالرتق��اء بالجه��ود التنموية 

للدول والمجتمعات.
بينما أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أن أول 
من أرس��ى مفهوم األمل ووضع حجر األس��اس 
لزراع��ة األمل في نفوس الش��باب هو س��يدي 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد الب��الد المفدى، عندما 
وجه أحاديث الوعي الوطني وكان منها خطاب 
جاللته الموجه للشباب الذي حمل عنوان »إلى 
الش��باب.. نداء القلب والعق��ل«، حيث تضمن 
الخطاب رسائل من أب يرغب في أن يرى أبناءه 
وبناته ش��ركاء أساس��يين ف��ي عملي��ة البناء، 
وشركاء نشيطين في التطوير، وشركاء فاعلين 
في المجتمع المدن��ي، وينبثق ذلك من إيمان 

جاللته بوعي الشباب ومعدنهم األصيل.
وأوض��ح أن ش��باب البحري��ن في ظ��ل الرؤية 
الملكية بات يش��عر بأن مس��تقبله أفضل من 
حاض��ره وحاضره أفضل من ماضيه وذلك بعد 
تدشين ميثاق العمل الوطني وتعديل دستور 
البحرين حيث منحا الش��باب مساحة كبيرة من 
أجل المساهمة في بناء البحرين، وكلها أدوات 
من شأنها المساهمة في تمكين الشباب من 
المش��اركة اإليجابي��ة في الحي��اة االجتماعية 

والسياسية وبث األمل في نفوسهم.
ونوه الوزير إلى انطالق مبادرات قطاع الشباب 
والمتمثل��ة في عدة مش��اريع نوعية ومتميزة 
منها: مش��روع صندوق األمل الذي وجه جاللة 
المل��ك بتدش��ينه دعم��ًا لمش��اريع الش��باب، 
ومش��روع ميثاق من ذهب الذي يسلط الضوء 
على مجموعة م��ن أصحاب اإلنجازات الوطنية، 
ومش��روع ف��رص الذي يمن��ح الش��باب فرصة 
للتدريب العملي في كبرى الشركات العالمية 
ويعطيهم الفرصة لالقتراب من مراكز التجارة 
والري��ادة العالمية، ومش��روع فين��ا خير الذي 
أثب��ت أن الش��باب البحرين��ي معدنه��م ذهب 
ومعطاؤون لمجتمعهم، ومش��روع بادر الذي 
يمنح الشباب فرصة للتنافس على عمل الخير، 
ومش��روع ال��� 1% ال��ذي يتابع مس��ار وتطوير 
المتفوقي��ن أكاديمي��ًا بم��ا يخ��دم منهجي��ة 

االستثمار في الشباب.

 رئيسة النواب: ممثلو الشعب خالل 
الفصول المتعاقبة أسسوا بنية تشريعية قوية

 رئيسة النواب: »الثقافة البرلمانية« بوابة واسعة 
لعبور الشباب نحو الفهم العميق للدور النيابي

 »التنمية السياسية«: اختتام فعاليات 
المرحلة األولى من برنامج »رهان المستقبل«

اختتم معهد البحرين للتنمية السياس��ية فعاليات 
المرحل��ة األول��ى من برنام��ج »رهان المس��تقبل« 
للش��باب ضمن الفئ��ة العمرية م��ن 18-29 عامًا، 
وال��ذي تضم��ن دورات تدريبي��ة وورش عم��ل في 
موضوع��ات مختلفة، وأقيم البرنام��ج عبر االتصال 

عن ُبعد.
ويه��دف البرنامج إلى تمكين وتثقيف المش��اركين 
بالمس��يرة التنموي��ة الش��املة لصاح��ب الجالل��ة 
والتعري��ف  المملك��ة،  ودس��تور  المف��دى  المل��ك 
بأه��داف التنمي��ة المس��تدامة وعالقته��ا بالرؤية 
االقتصادية لمملك��ة البحرين، ودعم المش��اركين 
بالمهارات والمعلومات ليكونوا قادرين على تحمل 
المس��ؤولية الوطني��ة، إضاف��ة إل��ى تدريبهم على 
العم��ل الجماع��ي وتقديم المب��ادرات واالقتراحات 
التطويري��ة واإلبداعي��ة الت��ي تس��اهم ف��ي رفعة 
ونهضة الوطن، وتنمية المهارات القيادية وتعزيز 
ثقاف��ة الحوار وتبادل الرأي وتأهيلهم لالنخراط في 

العمل الوطني.
وتضمن��ت المرحلة األولى م��ن البرنامج على ثالث 
ورش عم��ل وث��الث دورات تدريبية، حي��ث تناولت 
الورش��ة األولى »المش��روع اإلصالحي لجاللة الملك 
ودوره في التحديث السياس��ي«، وقدمه��ا الدكتور 
أس��امة بح��ر أكاديمي ف��ي القانون الع��ام ومدرب 

في إع��داد المدربين، وش��ملت مفه��وم ومكونات 
المش��روع اإلصالحي وس��ماته وخصائص��ه، ودوره 
في تطور وتغير اإلطار المؤسسي والدستوري وبناء 

الدولة الحديثة، والشباب والمشاركة السياسية.
الثاني��ة فكان��ت بعن��وان »الرؤي��ة  الورش��ة  أم��ا 
االقتصادي��ة 2030 وعالقته��ا بأه��داف التنمي��ة 
المستدامة«، وقدمها الباحث االقتصادي ومستشار 
تطوير األعمال منذر فيصل، وتناولت نبذة عن رؤية 
البحري��ن االقتصادي��ة 2030، وعالقته��ا بأه��داف 
التنمي��ة االقتصادي��ة، باإلضاف��ة إل��ى االقتص��اد 
وعالقت��ه بالسياس��ة وتحديد األولوي��ات، وتمكين 

الشباب في الجانب االقتصادي لبناء الدولة.
الورش��ة الثالثة والت��ي قدمها مدير إدارة وس��ائل 
اإلعالم بوزارة شؤون اإلعالم، الدكتور يوسف محمد، 
وكان��ت بعن��وان »المواطن��ة والقي��م البحرينية«، 
بالقي��م  وعالقته��ا  المواطن��ة  مفه��وم  فش��ملت 
البحريني��ة، وأهميته��ا ودوره��ا ف��ي تعزي��ز الوالء 
الوطن��ي، صف��ات المواطن البحرين��ي الصالح وبناء 
الوطن، وتعزيز المس��ؤولية الوطنية لدى الش��باب 

من أجل النهضة الشاملة. 
أما ال��دورات التدريبية فش��ملت ال��دورة التدريبية 
»التفكير اإلبداعي ودوره في بناء الدولة«، وقدمتها 
المدرب��ة المحترفة ف��ي التحفيز وإط��الق القدرات، 

أش��واق بوعلي، وتضمنت مفهوم اإلبداع وأهميته، 
مب��ادئ ومس��تويات التفكير اإلبداع��ي، خصائص 
وصفات الشخصية المبدعة، وبناء الوطن عن طريق 
األف��كار اإلبداعية الش��بابية، وكيفية خل��ق الفكرة 

المبتكرة وطرق تنفيذها.
أما الدورة الثانية فكانت بعنوان »مهارات الش��اب 
القيادي«، وقدمها مدرب القيادة والتنمية، يعقوب 
الناج��م، وتناولت المحاور التالي��ة؛ مفهوم القيادة 
والقائ��د وأهميتهما، أش��كال ومتطلب��ات القيادة، 
الفرق بي��ن القيادة واإلدارة، صف��ات القائد الناجح 

ودوره في بناء الوطن.
وقدم��ت مدربة التنمية البش��رية، من��ال المتروك، 
الدورة التدريبي��ة الثالثة بعنوان »مه��ارات الحوار 
اله��ادف  الح��وار  مفه��وم  وتضمن��ت  اله��ادف«، 
وأهميته، اس��تراتيجيات الحوار واالنص��ات، تحليل 
الحوار ومؤثرات الكالم والجسد، فن الحوار وأساليب 
التعام��ل مع مختلف المواقف، ومه��ارات التفاوض 

وقبول اآلخر.
يذك��ر أن المرحلة الثاني��ة من البرنامج ستش��مل 
حلقات نقاش��ية، حيث س��يتم عقد حلقات نقاش��ية 
بين المش��اركين مع بعض المسؤولين في الدولة 
لمناقش��ة مجموع��ة من المواضيع الت��ي تهم فئة 

الشباب وتجيب على تساؤالتهم بشأنها.

»المهن الصحية«: مباشرة 
إجراءات االعتراف الدولي 
ببرنامج االعتماد الوطني

أعلن��ت الهيئة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
ع��ن مباش��رة الهيئ��ة في إج��راءات الس��عي للحص��ول على 
االعتم��اد الدولي وذلك في إطار خطواتها المقبلة لتحس��ين 
خدمات الرعاية الصحية بعد نج��اح برنامج االعتماد الوطني 

للمستشفيات والمراكز الطبية.
وقالت الرئيس التنفيذي للهيئ��ة الدكتورة مريم الجالهمة: 
»بدأت الهيئ��ة جهودها للحصول عل��ى االعتماد الدولي من 
 ISQUA قب��ل الجمعي��ة الدولي��ة لج��ودة الرعاية الصحي��ة
External Evaluation Association )IEEA(. حي��ث توف��ر 
هذه الجمعية خدم��ات التقييم واالعتماد الخارجية في مجال 
الرعاي��ة الصحي��ة واالجتماعية وتطوي��ر المعايير في جميع 
أنحاء العالم من خالل برامج االعتماد الدولية الثالثة الخاصة 

بها«.
 MB3 وأوضح��ت الجالهم��ة أّن الهيئ��ة تعاقدت مع ش��ركة
Healthcare Ltd التي لديه��ا خبرة عريقة في مجال اعتماد 
الرعاية الصحية وس��جل كبير في دعم العديد من المنظمات 
لمس��اندتها ف��ي الحص��ول عل��ى معايي��ر الج��ودة الدولية. 
وس��تقوم الهيئة بمراجعة المعايي��ر وتحديثها طبقًا للوائح 
والقواني��ن  وأفضل الممارس��ات الدولية والمب��ادئ الخاصة 

لتطوير معايير الرعاية الصحية واالجتماعية.



11 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 

Mon 12 Jul 2021  |  السنة 16  |   العدد 5693   |  االثنين 2 ذو الحجة 1442هـ

tattan86@hotmail.com

@HussainTattan

حسين التتان

رؤى

cmahmood2@gmail.com

@cmahmood2

محمود المحمود

زاوية القبطان

S3dbah@gmail .com

@saad_bahrain

سعد راشد

د. جميلة السماك

بين السطور

Bunoor7@gmail .com

@bunsr7

عبدالمنعم إبراهيم

حبر أبيض

»تمكين المرأة« عبر جائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قبل نحو أسبوع، أعلنت هيئة األمم المتحدة للمرأة 
بالش��راكة والتعاون مع مملك��ة البحرين من خالل 
مؤسس��ة المجلس األعلى للمرأة رسميًا عن إطالق 
أعمال ال��دورة الثانية من »جائزة األميرة س��بيكة 
بنت إبراهيم آل خليف��ة العالمية لتمكين المرأة«، 
وذلك وس��ط حضور عالمي، ضم��ن برنامج منتدى 
»جي��ل المس��اواة« ال��ذي تنظم��ه كل من فرنس��ا 

والمكسيك بمشاركة دولية واسعة.
كان لن��ا كل الش��رف بحضورن��ا االفتراضي إطالق 
»الجائزة«، والذي تلمسنا من خالله مدى قيمتها، 
واالهتمام الدولي بها من طرف جموع المشاركين 
األمميي��ن والمحليي��ن، والذين أس��هبوا في ش��رح 
مكان��ة مملك��ة البحرين في مج��ال تمكين المرأة 

وكافة القضايا المتعلقة بالمساواة.
ه��ذا وقد أك��دت صاحبة الس��مو الملك��ي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليف��ة قرينة عاهل البالد 
المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة حفظها اهلل 

خالل إط��الق »الجائزة« في كلمة له��ا قالت فيها: 
»نج��د في هذه الجائ��زة خالصة فكري��ة ومعرفية 
لخبرتن��ا الوطنية في مجال تمكين المرأة ومتابعة 
تقدمها ف��ي مملك��ة البحرين، األمر الذي أس��هم 
في وض��ع ه��ذه المبادرة تح��ت تص��رف المجتمع 
الدولي من خالل هيئة األمم المتحدة للمرأة، التي 
تحرص بدورها على إتاحة الفرص لتبادل الخبرات، 
ونق��ل المع��ارف، وتوجي��ه الموارد لدع��م الجهود 
والمس��اهمات الوطنية، التي ترتق��ي بحياة المرأة 
وتمكنه��ا من اإلس��هام بش��كل مؤثر ف��ي تنمية 
ونهضة مجتمعها، وبم��ا يحقق األهداف العالمية 

للتنمية المستدامة 2030«.
األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري 
دعت به��ذه المناس��بة »المؤسس��ات واألفراد في 
جميع أنح��اء العالم إلى مش��اركة قصص نجاحهم 
من خالل مش��اركتهم ف��ي جائزة األميرة س��بيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة في 

دورتها الثانية، والت��ي ترحب باالبتكار الذي يحفز 
ظهور أساليب جديدة لس��د الفجوات لصالح المرأة 

من جميع األعمار وفي مختلف المجاالت«.
رأين��ا كل  الجائ��زة،  إنن��ا وخ��الل حض��ور إط��الق 
المش��اركين األمميين وعلى رأسهم الدكتورة أنيتا 
بهاتي��ا، مس��اعد األمين الع��ام لألم��م المتحدة، 
ونائب��ة المدي��ر التنفي��ذي لهيئة األم��م المتحدة 
للمرأة، والسيدة سوزان ميخائيل المديرة اإلقليمية 
لهيئ��ة األم��م المتح��دة للم��رأة لل��دول العربية، 
واألس��تاذة ييني وحيد مدير معهد وحيد، والسيدة 
س��يندي س��يرينيا بيش��وب س��فيرة النوايا الحسنة 
لدى هيئ��ة األمم المتحدة للمرأة، وهم يثنون على 
مكان��ة مملكة البحرين في مج��ال تمكين وتعزيز 
مكان��ة المرأة. وما إط��الق هذه الجائ��زة إال إحدى 
مضامين »تمكين المرأة« ووضعها على حدٍّ س��واء 
مع الرجل في قضايا المساواة والعدالة المجتمعية 

في البحرين.

حلم كبير يتحقق
لق��د كانت جائحة كورونا من أعظ��م االختبارات التي مر بها العالم خالل القرن 
الواح��د والعش��رين، وس��تكون لها آثارها الكبي��رة على مس��تقبل دول العالم، 
وس��تعلن النتائ��ج النهائي��ة لمن اس��تطاعوا تحويل الجائحة إل��ى نجاح، ومن 
خاضوا التجربة ويحاولون االس��تفادة منها، وس��يظهر االنتهازيون كذلك ممن 
حاول��وا اس��تغالل الجائحة في مكاس��ب متغاضين أثر هذا الكس��ب على صحة 
المجتمعات، وس��يعلم الفاش��ل أنه كان غافاًل عما يح��دث وأنه لم يتمكن من 

قراءة ما بين سطور رموز الفيروس.
أقول ذلك وأنا أرى البحرين تعمل جاهدة على أن تكون ضمن الدول التي أدركت 
حجم المش��كلة، وبدأت في مواجهتها من البداي��ة بالعلم والمثابرة وبإخالص 
من أبنائها الذين وقفوا خلف زعيم هذه المرحلة وقائد س��فينة النجاة والخروج 
من أمواجها العاتية، صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه.
أقول ذلك وبكل فخر واعتزاز وأنا أرى البحرين قد شاركت في إعداد أحد اللقاحات 
العالمية وقدمت بحوثًا علمية أنتجها أطباء يشار إليهم بالبنان على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي، وأيضًا قدرة البحرين على تحديد األولويات وقراءة المستقبل، 
بالتوقيع على إنش��اء أول مصنع إلنت��اج اللقاحات، وتوفيرها لبنية تحتية صحية 

لم يحدث أن عجزت يومًا واحدًا خالل األزمة عن توفير العالج لكافة المرضى.
بل إن البحرين أثبتت أنها تمتلك رؤية استشرافية للمستقبل، حين بدأت مبكرًا 
في تأس��يس بنية تحتية تكنولوجية، وفرت خدمات حكومية لكافة المواطنين، 
لم يكن لها أن تتوفر بسبب تدابير فيروس كورونا، فرغم اتخاذ قرارات العمل، 
والغل��ق لمعظم األنش��طة التجارية، إال أن الجميع اس��تطاع أن يعمل عن ُبعد 
وبنج��اح تام، ولم يجد مواطن أي صعوبة في تخليص معامالته إلكترونيًا، ولم 
تتوقف الخدمات التعليمية أو العدلية ونجحت مناورة التجار في بيع بضائعهم 

افتراضيًا.
لكن أجد نفس��ي متحيزًا لما أعتبره أكبر اس��تفادة لنا م��ن جائحة )كوفيد 19(، 
وهو ب��دء صناعات دوائية وعالجية في البحرين وكن��ت دائمًا وأبدًا أطالب بها، 
وأتمن��ى أن تثمر هذه البذرة عن مزي��د من الصناعات النظيرة، ولتكن البحرين 
مق��رًا للصناعات الدوائية.. نع��م هو حلم وطموح كبير، لكن��ه يمكن أن يحدث 
م��ع رجل وطن��ي مخلص حكي��م وحليم مثل األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 

والمخلصين من أمثاله للبحرين.

* قبطان - رئيس تحرير جريدة »ديلي تربيون« اإلنجليزية

تميم »المندوب«.. وضربة بخاصرة تنظيم الحمدين
النظام القطري له من الجرائم المفجعة بحق شعبه وجيرانه ال تغتفر وال يمكن 
التغاضي عنها، كونها جرائم تهدد وجود الكيان الخليجي الذي أس��س من أجل 
التص��دي لألطماع اإليرانية والمؤامرات التي تحاك ضده، غير أن قطر بنظامها 
وبالتحدي��د تنظيم الحمدين قد أصر على كس��ر الوحدة الخليجية منذ مش��روع 
إنش��اء قناة الجزيرة عام 1996م، وهذا يعتبر بداية االنطالقة الفعلية للفوضى 
الخالقة في الشرق األوسط. فمهما نتحدث ونقول أو ندخل في تفاصيل أعمق، 
فهذا النظام جاهز لكي يقوم بتنفيذ أي مخطط تخريبي، فهو يساند ويحتضن 
جماع��ات إرهابية متطرفة وال يس��تحي بأن يقول ذلك، ب��ل على العكس فهو 
يعطيها الكثي��ر من اإلمكانيات لتنفيذ تلك المخططات، وتس��تغل أي أفراد أو 
جماعات تخدم أهدافهم، فمثاًل بالبحرين قام النظام القطري بتعزيز تحالفاته 
م��ع جمعية الوف��اق المنحلة وقدم لهم خدمة إعالمية مجانية لنقل س��مومهم 
للمجتم��ع البحريني ولدول العالم، مع التآمر ض��د النظام الحاكم بالبحرين من 
أج��ل تحقيق الهدف األكبر وهو االنقالب وتس��ليم البحرين إليران. واألعمق من 
ذلك هو اليوم أن قطر ورغم انتهاكها الواضح والصريح لالتفاقيات والمعاهدات 
ومنه��ا اتفاق الري��اض 2013 و2014، واتفاق العال، إال أنه��ا ال تأبه لذلك، بل 

هي مس��تمرة في تعنته��ا وهجومها المعلن والصريح عل��ى الدول المقاطعة، 
فهي تنش��ر معلوم��ات مضللة عن مملكة البحرين وتختلق أزمة سياس��ية بين 
دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الس��عودية، وتصنع سيناريوًا 
مضحكًا لهذا الخالف الذي ال يتعدى اختالفًا في وجهات النظر ال أكثر وال أقل، بل 
تعدى األمر أكثر من ذلك التدخالت السافرة في شؤون الدول الداخلية والتطاول 
الص��ارخ لكل ما يمس أمنها واس��تقرارها وكأنها تملك أداة للتخريب وهدم أي 
مس��اٍع للس��الم بالمنطقة. فم��اذا يخطط النظ��ام القطري للمرحل��ة المقبلة؟ 
لإلجابة على هذا التساؤل ال يحتاج لمزيد من التفاصيل، هو مواصلة العمل في 
مخطط��ات تنظيم الحمدين بقيادة تميم بن حم��د آل ثاني، فهو اآلن الواجهة 
التي يتكل عليها هذا التنظيم الذي س��يواصل العمل في تفكيك أي قوى عربية 
تتضامن لتحقيق السالم، فتميم ما هو إال أداة وواجهة لتنفيذ قرارات التنظيم، 
حتى أن دول العالم تعلم جيدًا أن تميم مجرد »مندوب« لتنظيم الحمدين، وأن 
الخطة القطرية المقبلة تنتظر األوامر من اإلدارة األمريكية الحالية التي خذلت 
هذا التنظيم بمخططها بمغادرة الش��رق األوس��ط، وه��ذا بحد ذاته ضربة في 

خاصرة التنظيم الذي يبحث عن الحماية الدولية له.

البحث عن شغف التعليم
العل��م والتعل��م ال يقتصر على الم��دارس والجامعات، ب��ل أن هذه 
الجهات التعليمية هي جزء بس��يط من مدرسة كبيرة اسمها الحياة. 
وفي هذه المدرس��ة نتلق��ى أولى الدروس منذ اللحظ��ة األولى التي 
نخرج فيها للحياة وتنتهي هذه المرحلة مع أخر أنفاس��نا نودع فيها 

الدنيا إلى عالم الخلود.
وتختل��ف ق��درة البش��ر في التحصي��ل والتعل��م لعدة عوام��ل منها 
عام��ل ال��ذكاء، وعامل الحب والش��غف. ال��ذكاء ال يتطل��ب إلى كثير 
من الش��رح، فنحن ندرك أن في الفصل الواحد يوجد عش��رات الطلبة 
وه��م يتلقون نفس العلم وبنفس الوقت ومن نفس المصدر، إال أن 
مس��توى االس��تيعاب يختلف من طالب إلى آخر بسبب معدل الذكاء 
والفهم. وبالنس��بة لعامل الحب والشغف، فهذا سبب رئيس ومحور 
التعل��م، فليس هناك ف��ي األرض قوة تجبر أي ش��خص على التعلم 
باإلك��راه، وبالع��ودة إل��ى نفس الفصل نج��د أن مع��دل التميز في 
المواد الدراسية يختلف من طالب إلى آخر حسب المادة أيضًا، فهناك 
أش��خاص مبدعون في اللغة العربية وهناك من هو مبدع في الرسم 
بينما هناك أش��خاص يتفننون في المهارات الرياضية، وغيرها كثير 
من المواد العلمية، وكل ذلك يعود إلى شغف الطالب بهذه المادة، 
والت��ي تجبره على التعمق في أدق تفاصيله��ا والتلذذ في محتواها 

بكل رحابة.
وقد يكون فرز الطالب بحسب معدل الذكاء أمرًا غير مستحب وال من 
اإلنسانية، فلكل فرد نفس الحق في الحصول على الفرصة بالتساوي 

مهما اختلفت مستويات ذكائه وفطنته في التعلم.
إال أن فرز الطلبة حسب الشغف ليس باألمر الصعب وال بالهين، ليس 
بالصع��ب كون أن المربي يمكنه مالحظة مس��تويات كل طالب في 
مختل��ف المواد وفي أي مواد تكون في قمتها وكيف يتفاعل الطالب 
نفسه مع مادة بعينها عكس باقي المواد. كما أن األمر ليس بالهين 
ألن األمر يتطلب مهارة عالية من قبل المربي يس��تطيع من خاللها 
تس��ويق المادة العلمية بش��كل يلفت انتباه أصحاب الش��غف فيها، 
كما يمكنه رسم صورة مستقبلية أمام الطالب في عدة مجاالت قد ال 

تتواجد في المقررات الدراسية.
موضوع التحفيز للطلبة يفت��ح أمامهم أفقًا جديدة وخيااًل جديدًا قد 
يكتشف من خالله الطالب نفسه، فالوسيلة التي يستطيع من خاللها 
المرب��ي أو المعلم أو المدرس إيج��اد طريق التحفيز للطالب والبحث 
عن الش��غف فيه. وهي نفس األم��ور التي يبحث عنه��ا أولياء األمور 
في بعض المدارس الخاصة، فكم نس��مع عن أولي��اء أمور يفضلون 
مدرسة على أخرى رغم المسافة والرسوم العالية فقط ألن بها طرق 
تعليمية تحفز وتش��جع الطالب على البحث فيما حوله واستغالل ما 
بين يديه وهي أمور قد ال توفرها المقررات الدراسية، وهي من علوم 

الحياة.
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ليس لدينا ما نخفيه
اللقاء الذي جمع كتاب األعمدة والرأي مع وزير الخارجية والذي نظمه 
مش��كورًا مركز االتص��ال الوطني تزامن��ًا مع إصدار الكتي��ب الدوري 
لحقوق اإلنس��ان في مملكة البحرين والذي حصلت على نس��خة منه 
مفوض األمم المتحدة الس��امي لحقوق اإلنس��ان »ميشيل باشليه«. 
هذا الكتيب يس��تعرض إنج��ازات البحرين في هذا المجال وس��عيها 
ال��دؤوب نح��و تعزي��ز الكرامة اإلنس��انية. كم��ا يأتي ك��رد على أي 
اتهامات باطلة تصدر م��ن أفراد أو منظمات لديها أجندات تخريبية 

وتحاول أن تشوه الواقع.
ومن خالل نظرة س��ريعة على الكتيب يكتش��ف المرء إنجازات كبيرة 
قام��ت به��ا الدولة في فترة وجي��زة في ملف حقوق اإلنس��ان ومنها 
تنفيذ برنامج مراكز اإلصالح والسجون المفتوحة والذي يساعد على 
تطبي��ق قانون العقوب��ات البديلة والتقليل من العقوبات الس��البة 
للحرية وصدور قان��ون العدالة اإلصالحية لألطف��ال وحمايتهم من 
س��وء المعاملة وإنش��اء مكتب ف��ي النيابة العام��ة لحماية المجني 
عليهم والشهود والجهود الوطنية الناجحة لمكافحة فيروس كورونا 
والتي شملت المواطن والمقيم. كما أظهر الكتيب الجهود المبذولة 
إلعداد خطة وطنية لحقوق اإلنس��ان ش��ملت تنظيم ورش عمل ورفع 
توصي��ات الورش ألصح��اب القرار ش��ارك فيها 1785 مش��اركًا و28 

سفارة أجنبية.
هذا الملف - أي حقوق اإلنسان - الذي عادة ما يستخدم كمسمار جحا 
وتستغله بعض الدول الغربية وبعض منظماتها وأفرادها للتدخل 
في ش��ؤون الدول األخرى تتبناه البحرين برحابة صدر وثقة وتخطو 
في��ه خطوات لم تتج��رأ الكثير من ال��دول على اإلق��دام عليها، ألنه 
وكما ذكر وزير الخارجية »ليس لدينا ما نخفيه«. ومس��مار جحا، على 
الرغم من عدم وجود العدالة فيه في بعض األحيان وعلى الرغم من 
تفضيل��ه لحرية الفرد على الجماعة مما يتعارض بش��كل صريح مع 
تركيبة مجتمعنا جماعي التكوين اال أننا كدولة وكمجتمع نسير فيه 
دون ت��ردد، على األقل في الجوانب الت��ي ال تمس معتقداتنا وديننا 

الحنيف.
المتوق��ع أن الس��نوات المقبلة ستش��هد تكثيفًا ف��ي تعميم ثقافة 
حق��وق اإلنس��ان الت��ي تتبناها ال��دول الغربي��ة حس��ب مفاهيمها 
وتركيبتها ألس��باب تتعلق باألحزاب الحاكمة حالي��ًا في هذه الدول 
وسياستها الخارجية، ودورنا هو أن نظهر إنجازاتنا في هذا الموضوع 
بالذات لكن م��ع التأكيد أن ليس كل مالحظة أو انتقاد يصلنا منهم 

سيجعلنا نرتبك ونغير من أنظمتنا حسب أهوائهم.
نحن في البحرين نس��توعب أننا ج��زء ال يتجزأ من المنظومة الدولية 
ونش��ارك المجتمع الدولي قضاياه ونتعاون على حلها ونرغب دائمًا 
في رقي ورفعة اإلنس��ان وفي نفس الوقت لدينا قيمنا وثوابتنا التي 
نرحب في أن يتبناها العالم ليس��تفيد منه��ا إن أراد. أعتقد أن هذه 

رسالتنا للعالم و»الباقي عليهم«.
عمومًا، نتوجه بالش��كر لوزارة الخارجية ومركز االتصال الوطني على 
فرصة اللقاء والنقاش والذي أظهر لنا المجهودات الكبيرة التي تبذل 
في إعالء شأن المملكة إقليميًا ودوليًا آملين أن تتكرر هذه اللقاءات.

التسامح والتعايش السلمي
 التعايش السلمي هو عبارة عن قيام تعاون وثيق 
بين أف��راد المجتمع الواحد وكذا بين جميع أفراد 
المجتمع��ات على أس��اس من التفاه��م وتبادل 
المصال��ح االقتصادي��ة والتجاري��ة والنظ��ر إلى 
العالم كقرية صغي��رة  وأن تقبل اآلراء والتفاهم 
والعيش المشترك يحصن المجتمع من المخاطر 
المحيطة به وبأفراد المجتمع وال يمكن لإلنسان 
أن يعي��ش مع نفس��ه دون أن يختل��ط مع بقية 
المجتمع��ات األخرى كالمجتمعات التي ال تؤمن 
بدينه وال تؤم��ن بمذهبه وال تؤم��ن بطائفته 
فكيف له أن يعيش في توافق وس��الم مع الجميع 
 بغ��ض النظ��ر عن الل��ون أو الجن��س أو الدين أو 
المذه��ب أو الفكر ما لم يؤم��ن بالعيش الكريم 
المنبثق  من السالم والتسامح. التعايش السلمي 
ينبغ��ي أن ينطلق مع الثقة واالحت��رام المتبادل 
والرغب��ة الحقيقي��ة في تع��اون مثم��ر من أجل 

النهوض بالمجتمعات ومن أجل النفع العام.
 ديننا الحنيف جسد أبرز معاني التعايش السلمي 

في قوله تعالى بسم اهلل الرحمن الرحيم »قل كل 
يعمل على ش��اكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى 
سبيال«، صدق اهلل العظيم، هذه اآلية تجسد أبرز 
أنواع التعايش بين األدي��ان والطوائف واألعراق 
 والثقاف��ات   وه��و بال ش��ك إق��رار بح��ق اآلخرين 
ف��ي التمت��ع بحقوقه��م وحرياته��م وتنوعه��م 
الثقافي   وهو  س��مو بالنفس البش��رية وترفعها 
ع��ن الصغائر واإلس��اءة إلى اآلخرين والتس��امح 
والعف��و وقبول اآلخر،  والعيش بس��الم وتعايش 
وأن التسامح له آثار إيجابية كبيرة تنعكس على 
البنية األساسية ألي مجتمع فالتسامح واالحترام 
المتب��ادل بي��ن األدي��ان والطوائ��ف والمذاهب 
فيه اس��تقرار وثبات المجتم��ع ويغيب في هكذا 
مجتمعات مستقرة التحزب والتعصب كما يؤدي 
إلى التوافق االجتماعي والفكري وتحقيق مكاسب 
مش��تركة س��واء عل��ى الصعي��د المجتمع��ي أو 
االقتص��ادي أو التجاري فواجب أفراد المجتمعات 
رص الصف��وف والجهود من أج��ل البناء ال الهدم 

ومن أجل التش��ييد  ال التخريب.  من هذا المنطلق 
ج��اء ميثاق العمل الوطني برؤي��ة ثاقبة لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين المفدى في مشروع جاللته 
اإلصالح��ي وبرعاية حثيثة من م��ن لدن صاحب 
السمو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، حفظهم اهلل. 
ه��ذه الثقاف��ة المبنية عل��ى التكات��ف والتوحد 
ورص الصفوف من أجل بن��اء المجتمع البحريني 
دون االلتف��ات إل��ى طوائف ومذاه��ب ومكونات 
ثقافية فالهدف األساس هو رفع المجتمع وبناؤه 
ولي��س غريبًا على جاللته حصوله على الدكتوراه 
الفخرية من جامعة موسكو الحكومية للعالقات 
الدولي��ة  تقديرًا لدور جاللته في تعزيز التعايش 
الس��لمي والتعاون األمني  والحوار بين الثقافات 

واألديان.

* نائب سابق
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نحتاج صدمات كهربائية
ال يخفى على أحد الجهد الكبير الذي يبذله سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
م��ن أجل خروج البحرين م��ن الجائحة وتبعاتها وآثارها بش��كل خاص، و 

الجهد المبذول من أجل النهوض باالقتصاد والتنمية بشكل عام.
أحالمنا كبيرة معه، ونريد أن نس��ابق الزمن مثله، وش��بابنا يتوق لخدمة 
هذا الوطن بااللتحاق بقطار التنمية الذي يقوده، تحدياتنا كثيرة وكبيرة 

وواحدة منها هي »الدولة العميقة«. 
الجه��از الحكومي الذي ال يثقله العدد فق��ط، بل تثقله العقلية والثقافة 
البيروقراطية التي تش��ربت في الجهاز لم��دة طويلة، حين لم يكن هناك 
عقاب للمقصر وحين كانت الحوافز تعطى لألقدمية ال لإلنتاجية، وتثقله 

تلك التراتيبية الرئيسة واألفقية الفاصلة بين القرار وتنفيذه.
إذ حتى لو خففنا األعداد س��يظل العائق موجودًا -ال بسوء نية أو بتعمد- 
إنما بس��بب ثقاف��ة عام��ة أن العمل الحكوم��ي ال يس��تدعي العجلة وال 
االس��تنفار، »أمر اهلل بهون« ش��عار كل من يلتحق به��ذا الجهاز الضخم، 

ينتهي عمله بقرب انتهاء دوامه، أي حتى قبل الموعد!
ما نحتاجه هو عالج الصدم��ات المتكرر تمامًا، حين تتباطأ عضلة القلب 
ع��ن ضخ الدم وتوش��ك على التوق��ف نقوم بصعقه بش��حنات كهربائية 
تعي��د تدفق الدم من جديد، ش��ئنا أم أبينا فإن الواقع في األداء الحكومي  
حاليًا هو غير المف��روض، والموجود غير المطلوب، لذلك نحن مضطرون 
الستخدام الصدمات في فترات متقاربة ال متباعدة، إلى حين يسير تدفق 

الدم الجديد بشكل طبيعي دونما حاجة لمزيد من الصدمات.
على س��بيل المث��ال ال الحصر نحتاج إل��ى صدمة تغير القيادات الس��ريع، 
بمعنى إن أردنا أن تصل رسالة أن من ال ينجز سيتغير دون مقدمات حتى 
وإن كان وزي��رًا، فعلينا أن نقدم نموذجًا، له��ذا فإن الرجاء معقود في يد 
س��موه حفظه اهلل، قائد التغيير وصاحب الرؤية ورئيس��ًا للوزراء، بإحداث 
مثل هذه الصدمة، إذ إن هذه الرس��الة كلما أرسلها صاحب القرار وصلت 
ح��رارة دمها الجديد إل��ى أصغر موظف، بأن من يعم��ل يكمل معنا ومن 

يقصر ليس له مكان، والدليل إعفاء وزراء لتقصيرهم.
ثاني��ًا: الصدمات تتطلب توقع المفاجأة في أي زمان ومكان، كتوقع رؤية 
س��موه حفظه اهلل في أي وقت وفي أي دائرة حتى لو كانت قس��مًا صغيرًا 
في إدارة أو وزارة لم تتعود على رؤية مسؤولين، خاصة في مواقع خدمات 
الن��اس في )الكونترات( فما بالك وهم يرون رئيس الوزراء يتفقدهم دون 
س��ابق إنذار، هذه الصدم��ة تحفز وتجبر الجمي��ع أن ال ترتخي عضالتهم 
الوظيفي��ة خالل أدائهم لعمله��م إذ ممكن أن يرفع الواحد منهم رأس��ه 

فيرى القائد وأقفًا أمامه.
ثالثًا: نحتاج إلى صدمة البريد الس��ريع التي تختصر المس��افة بين القرار 
وتنفيذه ومنها ش��كاوى المس��تثمرين أو رواد األعم��ال، بإعطاء درس أو 
نموذج يقدمه سموه لبقية المسؤولين يتمثل في اجتماع يسجل ويصور 
ويع��رض بين أي من المس��تثمرين أو رائ��د أو رائدة أعم��ال معه ويحل 
فيها خالل االجتماع المشكلة، فال ينتهي االجتماع إال والعقدة وقد ُحلت، 
إذ حت��ى »التوجيه« بحلها إن ت��رك للجهاز البيروقراط��ي مرة أخرى فإنه 
س��يعود لي��دور في ذات العجلة، هذه رس��الة أيضًا للجمي��ع بأن هذه هي 

السرعة المطلوبة في حل العقد و اإلشكاالت.  
هذه ثالث��ة نماذج من الصدم��ات التي تخرق حاجز الصوت س��تصل إلى 
أصغ��ر موظف في الجه��از الحكومي ويراه��ا رؤية العي��ن المجردة، حتى 

يعرف أنه مقصود ومسؤول عن إحداث التغيير.
قد يظن البعض أن هذه الحلول بها من االس��تعراض »الش��و« أكثر مما 
بها من الحلول الجذرية، وأن إيجاد نظام »سيستم« فعال هو الحل الجذري 

الذي يغني عن تدخل الرئاسة في كل مرة، هذا صحيح.. إنما ليس اآلن.
لس��بب بس��يط أن حرارة التغير لم تصل للقاع بعد وقد ال تصل إذا بقينا 
عل��ى حالنا هذه، إنم��ا تلك الصدمات س��تعمل على إيص��ال الحرارة إلى 
أصغر موظف، فالمش��كلة اآلن في جهاز طويل وعريض تعود على العمل 

باسترخاء حتى لو وضعت له نظامًا ال ُيعلى عليه سيسيره بسرعته.
الصدمات التي ذكرناها لو استمرت لفترة يؤمن ويقتنع بعدها الجهاز أن 
س��رعته السابقة غير مقبولة، وأنه ممكن أن يكون هناك عقاب في حالة 
التراخي، وأن رؤوسًا كبيرة لم تسلم من العقاب، سيسأل نفسه فما بالك 

وأنا الموظف الصغير؟
دون ذلك واالعتماد على أننا وضعنا سيستمًا ممتازًا فقط، أو تغير بعض 

القيادات هنا أو هناك فإن شيئًا لن يتغير.
نحن دولة عميقة ش��ئنا أم أبينا تحتاج للصدمات المتكررة كي تسري في 

شرايينها دماء 2021.

 870 ألف دوالر مقابل نسخة 
من لعبة لـ»نينتندو« تعود لعام 1987

بيع��ت نس��خة ل��م تفتح م��ن لعبة 
»أس��طورة زيل��دا« - وه��ي سلس��لة 
إنت��اج ش��ركة  ألع��اب فيدي��و م��ن 
»نينتندو« ت��م إنتاجها في ثمانينات 
الق��رن الماض��ي، ف��ي م��زاد مقابل 
870 أل��ف دوالر. وأعلنت دار المزادات 
»هريت��دج«، من مقرها ف��ي داالس 
بالواليات المتحدة، أن نس��خة لعبة 

الفيديو بيعت الجمعة.
كما قال��ت دار المزادات إنها نس��خة 
ن��ادرة ُصنع��ت خ��الل فت��رة إنت��اج 
محدودة اس��تمرت لبضعة أشهر في 

أواخر العام 1987.

و»أسطورة زيلدا« هي لعبة مغامرات 
خيالية شهيرة تم إصدارها ألول مرة 

في العام 1986.

المتخصصة  وقالت فاالري ماكليكي، 
في ألعاب الفيديو ل��دى »هريتدج«: 
»تمثل أس��طورة زيل��دا بداية واحدة 
م��ن أه��م القص��ص الملحمي��ة في 
مجال األلع��اب. ال يمكن التقليل من 
أهميته��ا التاريخي��ة.. إنه��ا قطع��ة 

حقيقية لهواة جمع التحف«.
دار  باع��ت  الماض��ي،  أبري��ل  وف��ي 
المزادات نس��خة لم تفت��ح من لعبة 
»س��وبر ماريو«، وهي أيضًا من إنتاج 
»نينتن��دو«، كان قد تم ش��راؤها في 
العام 1986 ونس��يت في درج مكتب، 

مقابل 660 ألف دوالر.

 الرضيعة جوري تشعل الشارع اللبناني
توفي��ت رضيعة في لبنان نتيج��ة إصابتها بارتفاع 
في الح��رارة وعجز والدها عن تأمين س��رير لها في 
المستش��فى وال��دواء ال��الزم لعالجها، ما تس��ّبب 
بموجة غضب اجتاحت الشارع اللبناني على السلطة 

السياسية.
وضّج��ت مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي بخب��ر وفاة 
الطفلة وُتدعى جوري السيد، البالغة من العمر 10 
أشهر، بسبب ارتفاع في الحرارة، بعدما عجز والدها 
ع��ن تأمين الدواء لها، ما تس��ّبب بموجة تعليقات 
خصوصًا مع تزامن الحادث��ة مع إضراب الصيدليات 

في لبنان في اليومين األخيرين.
وأظه��رت لقطات فيدي��و والد الطفل��ة يحملها في 

الكفن في رحلتها إلى مثواها األخير.
وأش��ار عم الطفلة إلى أنها كان��ت ُتعاني منذ فترة 
م��ن التهابات قوية مّما اس��تدعى وضعها على آلة 
األوكس��يجين، إاّل أن حالته��ا تط��ّورت بس��رعة في 
الفترة األخيرة وحاول والداها تأمين الدواء لها لكّن 
محاوالتهما باءت بالفش��ل نتيجة إضراب الصيادلة 

وفقدان األدوية من األس��واق وال س��ّيما مخفضات 
الحرارة.

وأش��ار الس��ّيد إلى أن جوري كانت تحت��اج إلى دواء 
معّي��ن ولكّنه مقطوع، فلجأ األه��ل إلى بديل له لم 
ُيناسب جس��دها الصغير مّما س��ّبب لها اشتراكات 
وارتفاع��ا بدرج��ات الح��رارة ُنقلت عل��ى إثرها إلى 

مستشفى قريب.
وقال أهل الضحية: إن »المستشفى لم يكن مجّهزًا 
الس��تقبال الطفلة التي كانت ف��ي حاجة إلى دخول 
العناية الفائق��ة على الرغم من المحاوالت الحثيثة 
لتأمين س��رير لها في مستش��فى آخر، إال أّن الوقت 
كان قصيرًا ولم تتمّكن جوري من الصمود وفارقت 

الحياة«.
بينما تنتشر »طوابير الذل« في لبنان، كما يصفها 
المواطنون، تتنقل األزمة االقتصادية والمعيش��ية 
الخانق��ة بي��ن كاف��ة القطاعات م��ن الوق��ود إلى 

الكهرباء، فاألدوية وحتى الخبز واألفران. 

 امرأة تصاب بمتحورتين 
لـ»كورونا« في وقت واحد

أعلن باحثون بلجيكيون، األحد، عن حالة غير مسبوقة المرأة تسعينية 
توفيت في مارس الماضي جراء مضاعفات كورونا.

وتبّي��ن أن الس��يدة أصيبت بص��ورة متزامن��ة بمتحورتي��ن لفيروس 
كورونا هما »ألفا« )البريطانية( و»بيتا« )الجنوب أفريقية(، في ظاهرة 
قالوا إنها »تمت االس��تهانة بها«. وقال��ت عالمة األحياء الجزيئية آن 
فانكربرجن، المشرفة على الدراسة، في بيان أصدره المؤتمر األوروبي 
لعلم األحياء الدقيقة السريرية واألمراض المعدية إن »هذه من أولى 
الح��االت الموثقة لعدوى متزامنة بمتحورتي��ن مقلقتين من فيروس 
كورونا. وفي الثال��ث من مارس 2021، ُأدخلت هذه المرأة البالغة 90 
عام��ًا، والت��ي لم تكن لديها مش��كالت طبية معينة كم��ا لم تكن قد 
تلقت اللقاح، إلى مستش��فى في مدينة آلس��ت البلجيكية بعد سلسلة 
انتكاس��ات، بحس��ب دراس��ة الحالة هذه التي ُعرضت خ��الل المؤتمر 

وتمت مراجعتها من جانب أقران ضمن لجنة االختيار التابعة له.

 التوحد لم يمنع الطالبة خديجة 
من التعليم واالمتياز بمرتبة الشرف

لم يمن��ع اضط��راب التوح��د الطالبة 
خديج��ة جاس��م أحمد م��ن الدمج في 
االمتياز  وحص��د  الحكوم��ي  التعلي��م 
بمرتبة الش��رف، في نم��وذج آخر من 
النم��اذج المش��رفة والالمع��ة لطلبة 
المملكة من ذوي االحتياجات الخاصة 
الذين قه��روا الصع��اب واحتضنتهم 
وزارة التربية والتعليم في مدارس��ها 

المهيأة لدمجهم.
وبفرحة غامرة ال توص��ف، قالت ولية 
أم��ر خديج��ة: »تعج��ز الكلم��ات عن 
التعبي��ر عن م��دى س��عادتي وفخري 
به��ذه النتيج��ة الرائع��ة البنتي التي 
كانت ش��غلي الش��اغل طيلة الس��نين 
الماضية وكنت أفكر بكيفية استكمال 

دراس��تها في بيئة مناسبة، حتى وجدت ذلك في مدارس الدمج الحكومية 
التي توفر إمكانات هائلة ومجانية لهذه الفئة«. وأضافت: »لقد اذهلتني 
خديجة بسرعة تطورها األكاديمي والسلوكي واالجتماعي، في ظل جهود 
كبي��رة من مدرس��ة بيت الحكم��ة االبتدائية للبنات، من إدارة المدرس��ة 
ومعلم��ات صف التوحد«، وتع��د ابنتي اليوم ضمن الطالب��ات الالتي تم 
دمجهن كليًا في الصفوف العادية، لتميزها، وهي اآلن على مشارف الصف 

السادس االبتدائي«.



طالبـــت النائـــب زينـــب عبداألميـــر 
الناقلـــة الوطنية “طيـــران الخليج” 
بحرينيـــا  طيـــارا   30 باحتضـــان 
ُمختلـــف  فـــي  وظائفهـــم  خســـروا 
شـــركات طيـــران خليجيـــة خـــال 

جائحة فيروس كورونا. 
وأضافت أن هؤالء الطيارين باتوا 
يُواجهـــون ُمعضلة حقيقية بســـبب 
وأضحـــى  وظائفهـــم،  فقدانهـــم 
الحصـــول  هـــو  الوحيـــد  خيارهـــم 
على وظيفـــة في الناقلـــة الوطنية 
مـــن  تنتشـــلهم  الخليـــج”  “طيـــران 
وضعهـــم الحالـــي وتنقـــذ 30 عائلة 
بحرينيـــة مـــن خطر االنـــزالق نحو 
مشـــكات ماديـــة قـــد تتســـبب في 

سجن ُمعيل العائلة.
وأوضحـــت أن هنـــاك واجبا وطنيا 
الوطنيـــة  الجهـــات  علـــى  يتحتـــم 

وضع حلـــول ُتنقذ هؤالء الطيارين 
بســـوق  وإدماجهـــم  البطالـــة  مـــن 
العمل عبـــر الناقلة الوطنية طيران 
 30 الــــ  أن  إلـــى  ُمشـــيرة  الخليـــج، 

طيارا يحملـــون خبرات غنية وهم 
الخيـــار األفضـــل لاســـتعانة بهـــم، 
ويمكن االستعانة بهم لزيادة نسبة 
الطيارين البحرينيين التي تبلغ 70 

% بحســـب تقريـــر لجنـــة التحقيق 
النيابية في البحرنة.

وتابعـــت “وصلتنـــي قائمـــة تحمـــل 
أســـماء 30 ُمواطًنـــا ممـــن حصلـــوا 
علـــى شـــهادات فـــي الطيـــران وقد 
وجميعهـــم  وظائفهـــم،  خســـروا 
يملكـــون خبـــرات تتـــراوح بيـــن 3 
طيـــران  بشـــهادات  ســـنوات،  و8 
معتـــرف بها، إذ كانـــوا يعملون لدى 
شـــركات طيـــران خليجيـــة، ولكـــن 
هـــذه  أجبـــرت  الجائحـــة  بســـبب 
عنهـــم”،  التخلـــي  علـــى  الشـــركات 
مردفـــة “هناك مســـؤولية تقع على 
الجهات المعنيـــة، خصوًصا طيران 
الخليج الحتضان هؤالء الطيارين 
واالســـتفادة منهم، فهـــم ُمواطنون 
يجـــب أن تكـــون لديهـــم األفضلية 

بالتوظيف”.
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المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

أعلنـــت الهيئـــة الوطنية لتنظيـــم المهن 
والخدمات الصحية عن مباشرة الهيئة 
فـــي إجـــراءات الســـعي للحصـــول على 
االعتمـــاد الدولـــي؛ فـــي إطـــار خطواتها 
الرعايـــة  خدمـــات  لتحســـين  المقبلـــة 
الصحيـــة بعـــد نجـــاح برنامـــج االعتماد 
الوطني للمستشفيات والمراكز الطبية.

الرئيـــس  اإلطـــار، صرحـــت  هـــذا  وفـــي 
التنفيـــذي للهيئة مريم الجاهمة “بدأت 
الهيئة جهودهـــا للحصول على االعتماد 
الدولي من قبل الجمعية الدولية لجودة 
 ISQUA External الصحيـــة  الرعايـــة 
إذ   ،)Evaluation Association )IEEA
توفـــر هـــذه الجمعيـــة خدمـــات التقييم 
واالعتمـــاد الخارجية في مجال الرعاية 
الصحية واالجتماعية وتطوير المعايير 
في جميع أنحاء العالم من خال برامج 

االعتماد الدولية الثاثة الخاصة بها”.
وأضافـــت أن الهيئة تعاقدت مع شـــركة 
لديهـــا  التـــي   ”MB3 Healthcare Ltd“
خبـــرة عريقة في مجال اعتماد الرعاية 
الصحية وســـجل كبير في دعم العديد 

من المنظمات لمســـاندتها في الحصول 
على معايير الجودة الدولية. وســـتقوم 
الهيئـــة بمراجعـــة المعاييـــر وتحديثهـــا 
وأفضـــل  والقوانيـــن  للوائـــح  طبًقـــا 
الممارســـات الدولية والمبـــادئ الخاصة 
الصحيـــة  الرعايـــة  معاييـــر  لتطويـــر 

واالجتماعية.
مـــع  “تماشـــًيا  الجاهمـــة  وأوضحـــت 
الهيئـــة  اســـتمرت  ورؤيتنـــا،  رســـالتنا 
أداء  تقييـــم  عمليـــة  فـــي  الوطنيـــة 
المؤسسات الصحية منذ تنفيذ برنامج 
االعتماد الوطني. إذ نجحنا في الوقت 
الراهن، في اعتماد 17 مستشـــفى و24 

مركًزا طبًيا. 

“نهرا”: بدء إجراءات الحصول على االعتماد الدولي لمعايير المستشفيات
“كورونا” ُتفقد 30 طيارا بحرينيا وظائفهم بشركات خليجية
عبـــداألميـــــــر: توظيفهــــــم بالناقلــــــة الوطنيــــــة إنقــــــاذ لعوائلهــــــم

إزالة 100 فرشة مخالفــة للباعــة الجائليــن في رأس زويــد
نفـــذت بلدية المنطقـــة الجنوبية ممثلة 
علـــى  والتفتيـــش  الرقابـــة  قســـم  فـــي 
مديريـــة  مـــع  بالتعـــاون  التراخيـــص، 
والجهـــات  الجنوبيـــة  المنطقـــة  أمـــن 
ذات العاقـــة، حملة واســـعة تمت فيها 
إزالـــة نحو ١٠٠ فرشـــة مخالفـــة للباعة 
الجائليـــن األجانـــب فـــي منطقـــة رأس 

زويد. 

وصـــرح المديـــر العـــام لبلديـــة المنطقة 
بـــأن  عبداللطيـــف  عاصـــم  الجنوبيـــة 
“الحملة شـــملت إزالة فرشـــات مخالفة 
والخضـــروات  والفواكـــه  لألســـماك 
وأخـــرى للمابس واألكسســـوارات إلى 
جانب المـــواد الغذائية التـــي ال تنطبق 
عليهـــا المعاييـــر الصحية ولهـــا مخاطر 
وأضرار علـــى الصحة العامـــة“، مضيفا 
أن “هذا األمر يدفع البلدية لاســـتمرار 
بتنفيـــذ مثـــل هـــذه الحمـــات المكثفة 

للحـــد من هـــذه الظاهـــرة والتقليل من 
اســـتمرار الباعـــة الجائليـــن المخالفيـــن 
األفـــراد  ســـامة  علـــى  تعديهـــم  فـــي 

وصحتهم”. 

وأشـــار إلى أن “البلدية الجنوبية تقوم 
لتنفيـــذ  ومســـتمرة  دوريـــة  بحمـــات 
حمـــات اإلزالة على إشـــغاالت الطريق 
الرئيســـة  الشـــوارع  فـــي  المخالفـــة 
إلـــى  الســـكنية  واألحيـــاء  والطرقـــات 
جانـــب إخطار المخالفين الشـــتراطات 
البنـــاء واإلضافات غيـــر المرخصة في 
المنازل، كذلك تنفيذ حمات إشـــغاالت 
الطريق العام علـــى المحات التجارية 
واألســـواق والـــورش الصناعيـــة للحـــد 

مـــن انتشـــار مخالفات إشـــغال الطريق 
بالبضائع والمواد واألدوات وغيرها“.

“البلديـــة  بـــأن  العـــام  واختتـــم المديـــر 
ســـتواصل جهودهـــا للحـــد مـــن وجود 
الباعـــة الجائليـــن في الشـــوارع العامة 
ووســـط األحيـــاء الســـكنية؛ لمـــا يمثله 
نشاطهم غير الخاضع للرقابة الرسمية 
دون  مـــن  إيـــاه  ممارســـتهم  نتيجـــة 
ترخيـــص، مـــن خطـــورة علـــى صحـــة 

الجميع“.

المخالفون الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية
يتعرضون لسالمة 
األفراد وصحتهم

محرر الشؤون المحلية

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

فــي إطــار ســعيها المســتمر لرفع مســتويات الوعــي بالفضاء وعلومــه وتطبيقاتــه والتعريف بأهميتها بين شــرائح 
المجتمع كافة، شــاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في اللقاء األول من السلســلة الحوارية الموســومة بعنوان 
“حديث الفضاء” الذي نظمته الهيئة الســعودية للفضاء، وذلك مســاء الســبت المنصرم عبر تقنية االتصال المرئي 
)عن بعد(، إذ أدار الحوار هيثم التويجري وتم استضافة رائد الفضاء األميركي تشارلز بولدين وهو أحد المديرين 

السابقين في وكالة ناسا.

وعن هذه المشاركة، قال الرئيس 
التنفيـــذي للهيئـــة الوطنية لعلوم 
الفضـــاء محمد العســـيري “بداية 
أتقـــدم بخالص الشـــكر والتقدير 
لألشـــقاء فـــي الهيئة الســـعودية 
للفضـــاء إلتاحتهم هـــذه الفرصة 
هـــذه  مثـــل  مـــن  لاســـتفادة 
اللقاءات العلميـــة المتميزة التي 
مـــن  نخبـــة  خالهـــا  يســـتضاف 
الخبراء المتميزين. لقد حرصت 
الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء 
على المشاركة لتمكين منتسبيها 
من اكتســـاب مزيد مـــن المعارف 
في مجـــال الفضاء، خصوصا أن 

الهيئة قطعت شـــوطا طويا في 
مجـــال التوعية بأهميـــة الفضاء 
وعلومه على المستوى الوطني، 
مســـتمرة  الجهـــود  هـــذه  وأن 
وستتزايد وتيرتها خال األشهر 

المقبلة”. 
وأضاف العســـيري “اتســـم اللقاء 
بالطرح العملي والمباشر، إذ ساق 
رائـــد الفضـــاء األميركي تشـــارلز 
بولديـــن الكثير مـــن األمثلة على 
أهمية الفضاء وضرورة اكتساب 
علومـــه وإتقان تطبيقاته لخدمة 
الجهـــود  إلـــى  البشـــرية، مشـــيرا 
التـــي بذلهـــا العلمـــاء في ســـبيل 

تهيئـــة الظـــروف لغـــزو الفضـــاء، 
وبـــدأ مـــن مهمـــة وضع اإلنســـان 
على سطح القمر، وما تطلبه ذلك 
من ضروريـــات أساســـية إلنجاز 
هـــذه المهمـــة والتـــي نتـــج عنهـــا 
الكثير من االبتكارات التي باتت 
تشـــكل أجزاء ال يمكننـــا التخلي 
عنهـــا فـــي حياتنـــا اليومية، ومن 
ذلك قائمـــة طويلة مـــن األجهزة 
الطبيـــة كقياس ومراقبـــة القلب 
وقيـــاس  الجســـم،  وعضـــات 
وكثافـــة  والضغـــط،  الحـــرارة 
العظام وجبر الكسور، والمناظير 
إلـــى  الطبيـــة، وغيرهـــا، إضافـــة 

أنظمـــة االتصال الاســـلكي التي 
شـــكلت مصدر التواصل الوحيد 
مع رواد الفضاء، وأنظمة التغذية 
مـــع  تتناســـب  التـــي  الصحيـــة 
طبيعة بيئة الفضـــاء ومتطلبات 
تحديـــد  وأنظمـــة  فيـــه،  الســـفر 
المواقـــع الجغرافيـــة التي يجهل 

الكثيـــر أنهـــا تعتمد علـــى األقمار 
تخزيـــن  وأنظمـــة  الصناعيـــة، 
وأنظمـــة  )البطاريـــات(  الطاقـــة 
إنتـــاج الطاقة الضوئيـــة )الخايا 
الشمسية( وأنظمة قياس الوقت 

والعديد غيرها”.
الجميلـــة  األمثلـــة  “مـــن  وأردف 
التـــي تـــم شـــرحها خـــال اللقاء 
الميـــاه  تحليـــة  أنظمـــة  كانـــت 
ومرشـــحات الهواء؛ لما لذلك من 
ارتباط مباشـــر بحياتنـــا في هذا 
الجـــزء مـــن العالم، والـــذي يعتبر 
الميـــاه،  شـــحيحة  البيئـــات  مـــن 
ولـــوال وجـــود محطـــات تحليـــة 
ميـــاه البحـــر التي اســـتندت إلى 
نتائـــج االبتـــكارات الفضائية لما 
شهدنا النمو الحضاري واالزدهار 
فـــي منطقتنـــا. وممـــا  العمرانـــي 
تـــم اســـتعراضه مـــن أمثلـــة تبرز 
دور الفضاء في خدمة البشـــرية 

األنظمة الزراعيـــة الحديثة التي 
تفتقـــر  بيئـــات  لتخـــدم  صممـــت 
ولمكافحـــة  وللتربـــة،  للميـــاه 
اســـتعراض  تـــم  كمـــا  التصحـــر. 
بعـــض األمثلة المتصلة بدراســـة 
الجينات فـــي بيئة الفضاء ودور 
ذلك في تقديم فهم أفضل لعمل 
الفيروسات والبكتيريا، ما عجل 
مـــن عمليـــات انتـــاج المضـــادات 
إنتـــاج  فـــي  وســـاعد  الحيويـــة 

اللقاحات”.
تصريحـــه  العســـيري  واختتـــم 
بتأكيـــد ضـــرورة العنايـــة بعلـــوم 
المســـتقبل ومنهـــا علـــوم الفضاء 
في سبيل تحقيق نهضة تنموية 
لتســـتمر  ومســـتدامة  شـــاملة 
مملكة البحريـــن في تبوء مراكز 
متقدمـــة بيـــن الدول فـــي جميع 

المجاالت.

تسليـــــــط الضــــــوء علــــــى استكشــــــاف الكــواكـــب ودور العلــــــوم بخــدمــــــة البشـــريـــة

“الهيئة الوطنية” تشارك في اللقاء األول “لماذا الفضاء؟”

محمد العسيري

األشـــغال وشـــئون  وزارة  كشـــفت 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
فـــي موقعهـــا اإللكترونـــي عـــن أن 
جسر مدينة سلمان يعتبر المدخل 
الرئيـــس للمدينـــة، حيـــث ســـيعمل 
المروريـــة  الحركـــة  ربـــط  علـــى 
المتوجهة من وإلى مدينة ســـلمان 
مـــن الجهـــة الغربيـــة للمدينـــة عند 

تقاطع شارعي البديع والجنبية.
وأضافت الوزارة أن جســـر مدينة 

ســـلمان ســـيكون بـ 4 مسارات لكل 
اتجاه وبطول 136 مترا مربعا.

وتعـــود بدايـــات األولـــى للجســـور 
في البحريـــن إلى العام 1930، كما 
يقـــول حســـين المهـــدي، إذ بـــدأت 
مبكرا فـــي دول الخليج والمنطقة 
الشـــيخ  جســـر  باكورتهـــا  وكانـــت 
حمـــد، الـــذي اكتمـــل العـــام 1942، 
مـــن القـــرن الماضي، ويعـــود تأخر 
إنجازه بشكل أساسي إلى ظروف 

الحرب العالميـــة الثانية، ثم تبعته 
مجموعـــة جســـور في الســـبعينات 
وبداية  والتســـعينات  والثمانينات 
هنـــاك  وأخيـــرا  الثالثـــة،  األلفيـــة 
مشـــروع الجســـر المـــوازي لجســـر 
الملك فهد، والعديد من مشروعات 
بجـــدارة  تنفذهـــا  التـــي  الجســـور 
وزارة األشـــغال تلبية للتوســـع في 

حركة المواصات.

4 مسارات لجسر مدينة سلمان
بدور المالكي

عاصم عبداللطيف
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Vacancies Available
LANDMARK BAHRAIN REAL ESTATES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact
17564600  or  YOUNISSHAFI@LANDMARKBAHRAIN.COM

 FUTURE TOWERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

37765553  or  ali1alaali@hotmail.com 

The makeup manual 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33656765  or  INFO@THEMAKEUPMANUAL.COM 

HAPPY LINE ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39660499  or  ALMURSHIDI111@HOTMAIL.COM 

Funscape World W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(AMUSEMENT PARK EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

36966966  or  careers@mallofdilmunia.com 

Bahrain Polyforms W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

38883037  or  SAMI@BAHRAINPOLYFORMS.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

PAPA KANAFA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

39448689  or  BAHRAIN.REG@TAGORG.COM 

JUICE TIME RESTAURANT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

39448689  or  BAHRAIN.REG@TAGORG.COM 

AL BARI DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

35145454  or  WMOHAMMED660@GMAIL.COM 

OLLA CREATIVE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

17268356  or  O.rana@olla.agency 

CAR TREATMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

66902050  or  aa.m-33@hotmail.com 

ALEASTUR MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

35525078  or  SMARTINEZ@ALEASTUR.COM 

Seven Lights Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36658280 

AL SHAIKH YUSUF GATE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17879868  or  adeltaherxp@hotmail.com

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com 

Quest School W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

77814404  or  accounts@questschoolbh.com 

TENDER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

36182987  or  TENDERCONSTRUCTION148@GMAIL.COM 

TENDER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION / MASONARY FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36182987  or  TENDERCONSTRUCTION148@GMAIL.COM 

TETRIS WELDING & FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

66663661  or  KHUNJI90@GMAIL.COM 

HAYDA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

66635666  or  REDHASHUKRALLA@YAHOO.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

LEVEL ONE CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39840693  or  HARM_1960@YAHOO.COM 

SRIPHENG INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33016445  or  SHVICKY3304@YAHOO.COM 

ST.CHRISTOPHER’S SCHOOL ‘ISA TOWN’ 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

17605424  or  Recruitment@school.st-chris.net 

HUSSAIN ABEDALI ALI ISA ( DANAH HOOD /12134 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17701057  or  hussain880806443@gmail.com 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A. 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

13103333  or  jahmed14@slb.com 

CINECO JUFFAIR B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CINEMA PROJECTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

MASHAWI AL ABRAAJ 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

MACDONALD 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

Sarai Restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STORE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM 

ARAB WAR RISKS INSURANCE SYNDICATE 
has a vacancy for the occupation of

  FINANCIAL AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

17533488  or  NABIL.KOTRAN@AWRIS.COM 

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

ALNOOH WOODEN PRODUCTS DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

39040555  or  khadija@alnoohwd.com 

ACICO CONTRACTING CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34402195  or  JASIMUDDIN744@GMAIL.COM 

ASAACO CONTRACTING & GENERAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77305030  or  INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG  

المسؤوليــــة الجنائيـــة لألشخاص في ضــــوء آليــــــة اإلشــــارة الضوئيـــــة لمستـــوى انتشـــــار فيـــروس كورونـــا
التشـــريعات البحرينيـــة الحمايـــة  العديـــد مـــن  أضفـــت 
فيـــروس  انتشـــار  مخاطـــر  مـــن  لألشـــخاص  الجنائيـــة 
كورونـــا، الســـيما أن مســـتوى انتشـــاره مربـــوط بســـلوك 
الفرد، ولمواجهـــة هذا التحدي البد أن تكون اإلجراءات 
والتدابيـــر الوقائيـــة متناســـبة مـــع الوضـــع الصحـــي في 
البـــاد. ونتيجـــة لذلـــك أعلـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصـــدي لفيروس كورونا اعتماد آلية اإلشـــارة الضوئية 
لمســـتوى انتشـــار فيروس كورونـــا، والذي على أساســـه 
ســـيتم فتح أو إغاق القطاعات المختلفة، حيث تتكون 
اآللية من 4 مســـتويات تبدأ من المســـتوى األخضر وهو 
األقـــل فـــي الضوابط ثم األصفـــر والبرتقالي ثـــم األحمر 
وهـــو أشـــدها فـــي الضوابـــط، ولكل مســـتوى إجـــراءات 

وضوابط يجب اتباعها.
مـــن  يعتبـــر   )19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  كان  ولمـــا 
األمـــراض الســـارية ومخاطر انتشـــاره تمثل عبًئـــا ثقيًا 
علـــى المجتمـــع وقد يهـــدد ذلك الخطـــر األمـــن أكثر مما 
تهـــدده بعـــض الجرائم التقليديـــة األخرى، فهـــذا ما دفع 
المشـــرع ليقرر الحماية الجنائية لألشـــخاص من انتشار 
العـــدوى بفيـــروس كورونا، ومـــن أهم التشـــريعات التي 
تقرر هذه الحماية الجنائية هي قانون العقوبات وقانون 
قـــوات األمن العام وقانون الدفاع المدني وقانون تقنية 
المعلومـــات فضـــًا عـــن قانـــون الصحـــة العامـــة، ولهـــذه 
المنظومـــة التشـــريعية المتكاملـــة الدور البـــارز لمواجهة 

تحديات الجائحة. 
وما ســـيتم التطرق لـــه في هذا المقال هـــو اإلجابة على 

التساؤالت اآلتية:
مـــا هي عقوبـــة مخالفة اإلجراءات الواجـــب اتباعها في 

كل مستوى من المستويات األربعة؟
ما هي الجريمة التي قد تصل عقوبتها السجن لمدة 10 

سنوات والتي قد ترتكب خال هذه المرحلة؟
ما هي أبرز جرائم كورونا؟

أواًل: عقوبـــة مخالفة اإلجراءات الواجب اتباعها في كل 
مستوى:

تختلـــف اإلجـــراءات والضوابـــط مـــن مســـتوى إلى آخر 
وفًقا لما يقرره الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا بنـــاء علـــى دراســـة الوضـــع الصحـــي، وجميعها 
إجـــراءات مقـــرره للحـــد مـــن انشـــار العـــدوى، ومخالفها 
يعتبـــر مســـؤوال جنائًيـــا عن جريمـــة االمتناع عـــن تنفيذ 

إجراء لمْنع انتشار مرض ساٍر. 
وتختلف بعض االشـــتراطات الصحية الواجب تطبيقها 
من مســـتوى إلى آخـــر في المطاعـــم والمقاهي وصاالت 
العـــرض بـــدور الســـينما وكذلك عنـــد إقامـــة االحتفاالت 
والتجمعـــات العائليـــة فـــي المنـــازل واألماكـــن الخاصة. 

تطبيقهـــا  الواجـــب  الصحيـــة  االشـــتراطات  وكذلـــك 
فـــي منشـــآت ومحـــال األلعـــاب الترفيهيـــة وغيرهـــا من 
االشـــتراطات، وكلها منشـــورة على موقـــع وزارة الصحة 
للـــوزارة،  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  وحســـابات 
وبمخالفة أي من هذا االشتراطات تقوم جريمة االمتناع 

عن تنفيذ أيِّ إجراء لمْنع انتشار مرض ساٍر.
وممـــا تقـــدم يتبن لنا أنـــه هناك إجـــراءات وضوابط لكل 
مســـتوى وهنـــاك اشـــتراطات صحيـــة واجـــب التطبيـــق 
لقطاعـــات واألنشـــطة واألمثلـــة على ذلك كثيرة ونشـــير 

إلى بعضها:
فـــي حـــال أعلـــن الفريـــق الطبي المســـتوى األصفـــر فإنه 
يســـمح بإقامـــة المناســـبات الخاصـــة فـــي المنـــازل بمـــا 
ال يتعـــدى 30 شـــخصا مـــع وجـــوب اتبـــاع االشـــتراطات 
الصحيـــة، أمـــا في حال إعان المســـتوى الذي يليه وهو 

البرتقالي يجب أال يتعدى التجمع 6 أشخاص فقط. 
ومثال ذلك لو كنا في المســـتوى البرتقالي وقام شخص 
بالدعوى لمناســـبة خاصة في المنزل لعدد 10 أشـــخاص 
فهو بذلك مخالف إلجراء متبع لمنع انشار المرض وهذا 

الفعل جريمة جنائية. 
وأما المســـتوى األحمر فيمنع إقامة المناســـبات الخاصة 
فـــي المنـــازل مهمـــا كان العـــدد حتى لـــو كان أقـــل من 5 

أشخاص. 
الضوابـــط  االطـــاع وفهـــم  أهميـــة  تتجلـــى  هنـــا  ومـــن 
واإلجراءات في كل مســـتوى من آلية اإلشـــارة الضوئية 
لمستوى انتشار فيروس كورونا، حيث إن بعض األفعال 

مباحة في مستوى ومجرمة في المستوى الذي يليه.
عقوبـــة جريمـــة االمتناع عـــن تنفيذ إجراء لمْنع انتشـــار 
مرض ســـاٍر الحبس الذي ال يقل عن 3 شـــهور وقد يصل 
إلـــى 3 ســـنوات والغرامـــة التـــي قـــد تصل إلـــى 10 آالف 

دينار. 
والجديـــر بالذكـــر أنـــه مـــع عـــدم اإلخـــال بالمســـؤولية 
الجنائية للشـــخص الطبيعي، يعاَقب الشخص االعتباري 
رة للعقوبة، إذا ارُتِكَبت أية  الخاص بضعف الغرامة المقرَّ
جريمـــة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الصحة 

العامة. 
ومثال ذلك لو تم إعان المستوى األحمر يتوجب إغاق 
جميع المطاعم والمقاهي والســـماح بالطلبات الخارجية 
واالســـتام فقـــط، وفـــي هـــذا المســـتوى لـــو قـــام مطعم 
بالســـماح لألشـــخاص باألكل داخـــل المطعـــم، فالجريمة 
هنا هي امتناع عن تنفيذ إجراء لمنع انتشـــار مرض ساٍر 
وعقوبة المطعم كشخص اعتباري قد تصل إلى 20 ألف 

دينار.

ثانًيـــا: الجريمة التي قد تصل عقوبتها الســـجن لمدة 10 

سنوات والتي قد ترتكب خال هذه المرحلة:
بنـــاء علـــى اقتصـــار فتـــح بعـــض القطاعـــات واألنشـــطة 
للمتطعمين الحاصلين على الدرع األخضر بحيث يكون 
اإلثبات من خـــال تطبيق مجتمع واعي )BeAware( أو 
غيـــره من التطبيقات المعتمدة، أو بإبـــراز الوثيقة الدالة 

على ذلك.
تقنيـــة  باســـتخدام تطبيقـــات  البعـــض  يدفـــع  قـــد  ممـــا 
المعلومات لتزوير الدرع األخضر بنية استعماله لدخول 
تلـــك القطاعـــات أو األنشـــطة ويكـــون بذلك قـــد ارتكب 
جريمة تعتبر جناية يعاقب عليها القانون بالســـجن مدة 
ال تقـــل عن 3 ســـنوات وقد تصـــل إلى 10 ســـنوات وفًقا 
لنص المادة )7( من القانون رقم )60( لســـنة 2014 بشأن 

تقنية المعلومات. 
وقـــد يرتكب فعل التزوير بصـــورة أخرى كتزوير نتيجة 
الفحص المختبري )PCR( بنية اســـتعماله، أو اســـتعمال 
نتيجـــة فحص شـــخص آخـــر على أنها له لكـــي ينتفع بها 
على ســـبيل المثال للســـفر مـــن دولة إلى أخرى تشـــترط 
الفحـــص، وبذلـــك تقـــوم جريمـــة التزوير التـــي قد تصل 

عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات وفًقا للقانون. 
ويعـــرف التزويـــر بأنه تغيير الحقيقـــة في محرر بأي من 
الطـــرق التـــي حددهـــا القانون وبنيـــة اســـتعماله كمحرر 

صحيح.
ومما تجدر اإلشـــارة لـــه أن من يقوم بتقديم المســـاعدة 
للتزويـــر في أي من الحاالت المشـــار إليها وتقع الجريمة 
فإنه يعتبر شـــريكا في الجريمة وفًقا لقواعد المســـاهمة 
الجنائيـــة فـــي قانون العقوبـــات المـــواد ) - 45( ويعاقب 
الشـــريك بالعقوبـــة المقـــررة للجريمـــة التـــي ســـاعد على 

ارتكابها.

ثالًثا أبرز جرائم كورونا:

كمـــا أســـلفت يعتبـــر فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( مـــن 
األمراض الســـارية وبنـــاء على ذلك فهنـــاك جرائم ثابتة 
فـــي كل الظروف في ظل انشـــار فيـــروس كورونا بغض 
النظر عن المســـتويات األربعة لمســـتوى انشار الفيروس 

ومنها على سبيل المثال ال الحصر:
1. جريمـــة عـــدم اإلبـــاغ عن شـــخص مصاب أو اشـــُتِبه 
فـــي إصابتـــه بأحـــد األمـــراض الســـارية، حيـــث حـــددت 
المـــادة )39( من القانون، األشـــخاص الذين تجب عليهم 
مســـؤولية التبليـــغ ومنهـــم الطبيـــب، مســـؤول المختبر، 
أقـــارب المريض، الشـــخص الذي يقطـــن مع المريض في 
ســـكن واحد، صاحب العمل أو المســـؤول عنه، مســـؤول 
المؤسســـة التعليميـــة وغيرهـــم مـــن المســـؤولين التـــي 
حددتهـــم المـــادة ســـالفة الذكر، ونظـــًرا لخطورة انتشـــار 

األمراض الســـارية نجد المشرع من خال المادة )39( لم 
يستثني أقارب المريض من اإلباغ.

عقوبتهـــا: الحبـــس الـــذي قـــد يصل إلـــى مدة 3 ســـنوات 
والغرامة التي قد تصل إلى 5 آالف دينار. 

2. جريمة تعمد إخفاء شخص مصاب بمرض ساٍر وهي 
من الجرائم العمدية التي يشترط فيها أن يكون الجاني 
عالًمـــا بإصابـــة الشـــخص بالمـــرض الســـاري، وتنصـــرف 

إرادته لتحقيق ذلك.
عقوبتها: الحبس الذي ال يقل عن 3 شهور وقد يصل إلى 

3 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى 10 آالف دينار. 
3. جريمـــة تعريـــض اآلخرين للعدوى بمرض ســـاٍر مثال 
ذلك: لو قام شـــخص مصاب قرر الطبيب المختص عزله 
فـــي المنزل وخرج من المنزل ذاهًبا لمجمع تجاري مثًا، 
با شـــك خروجه يعرض اآلخرين لإلصابة ولم يشـــترط 
القانـــون إصابـــة الغير فمجـــرد تعريضهـــم لإلصابة تقوم 

الجريمة.
عقوبتها: الحبس الذي ال يقل عن 3 شهور وقد يصل إلى 

3 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى 10 آالف دينار. 
وبعـــد أن بيّنـــا أبرز الجرائم المنصـــوص عليها في قانون 
الصحـــة العامـــة والمتعلقـــة بفيـــروس كورونـــا كونه من 
األمراض السارية فا بد من التأكيد أن نصوص القانون 
تصلـــح للتطبيق على أي مرض ســـاٍر وليســـت محصورة 

على فيروس كورنا فقط.
تأسيًسا على جميع ما تقدم وما أكده الفريق الطبي فإن 
اعتماد آلية اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى انتشار فيروس 
كورونـــا ال يعنـــي أننا قد تغلبنا علـــى الفيروس مما يدفع 
البعـــض للتراخـــي فـــي تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازية، 
بـــل علـــى العكس يجب علينا جميًعا أن نســـتمر بااللتزام 
التام باإلجراءات االحترازية فهي السبيل لعودة الحياة 
لســـابق عهدها حيث بـــدى جلًيا للكافـــة أن التراخي في 
االلتزام باإلجراءات ســـيزيد من فرصة انتشـــار العدوى، 
مـــا يعرض المجتمع للخطر أكثر، وســـيتم بطبيعة الحال 
فـــرض إجراءات وتدابير وقائية كلما زاد الخطر والغاية 
هـــي الحفـــاظ علـــى صحـــة المواطنيـــن والمقيمين على 

أرض مملكة البحرين. 
أســـال هللا أن يحفـــظ مملكة البحريـــن وأن تعود الحياة 

لطبيعتها وأفضل بإذن هللا.
تفاصيل آلية اإلشـــارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
كورونـــا منشـــور علـــى الموقـــع الرســـمي لـــوزارة الصحة 

.)www.moh.gov.bh(

* الشؤون القانونية بوزارة الداخلية

النقيب الدكتور عبداهلل ناصر البوفالسة *

المنامة - بنا

اســتنكر رئيــس اللجنــة النوعيــة الدائمــة لحقــوق اإلنســان عضو لجنــة الشــؤون الخارجية والدفــاع واألمــن الوطني بمجلس 
النــواب النائــب عمــار أحمــد البنــاي، دعوة عدد من نواب مجلســي العموم واللوردات البريطاني إلــى اإلفراج الفوري عن أحد 
النــزالء، ومــا تضمنتــه هــذه الدعــوة مــن ادعاءات بشــأن نــزع االعتراف مــن النزيــل المذكور باإلكــراه وعن تعرضــه كذلك لما 

أسموه “بالتعذيب الوحشي”.

مجلســـي  أعضـــاء  البنـــاي  وطالـــب 
البريطانـــي  واللـــوردات  العمـــوم 
بتحري الدقة واســـتقاء المعلومات 
من مصادرها الرســـمية؛ انطاقا من 
المهنيـــة والموضوعيـــة فـــي العمـــل 
أن  خصوصـــا  الدولـــي،  البرلمانـــي 
مجلـــس اللـــوردات ومجلس العموم 
تعاقبـــت  المتحـــدة  المملكـــة  فـــي 
عليهمـــا مئات الســـنين، فكيـــف لهما 
بالتعويل على أبواق الشر والقنوات 

الرخيصـــة  واألفـــواه  المســـتأجرة 
التـــي تبث ســـمومها لزعزعـــة األمن 
وتصعيـــد  األهلـــي  واالســـتقرار 

النعرات الطائفية؟
وأكـــد فتـــح مجلـــس النـــواب أبوابه 
البرلمانـــات  جميـــع  أمـــام  دومـــا 
ســـبيل  فـــي  العالميـــة  والمنظمـــات 
تعزيـــز التواصـــل وكشـــف الحقائـــق 
والتعريـــف بملـــف حقـــوق اإلنســـان 
النـــواب  فمجلـــس  البحرينـــي، 

البحرينـــي هـــو بيـــت الشـــعب الذي 
طالمـــا كان علـــى أهبـــة االســـتعداد 
الســـتقبال أي ماحظـــات والوقوف 
عليها لبيان صحة ما يتم تداوله من 
ادعـــاءات مزيفـــة تســـتهدف وحدة 
النســـيج الوطنـــي وزعزعـــة األمـــن 
والنظام، مضيفا أن مملكة البحرين 
والـــوزارات  الدوائـــر  مـــن  تمتلـــك 
واألجهزة والطواقم ما يمكنها دوما 

بأن تكون بلد السام.

وأثنى على ســـرعة تجـــاوب األمانة 
بزمـــام  بأخذهـــا  للتظلمـــات  العامـــة 
الموضوعـــات وتبيان حقيقتها التي 

قد تؤثر في ثقة الجمهور بالمخالفة 
للوقائـــع، إذ تبين أن النزيل المذكور 
لـــم يتقدم بأي شـــكوى أمـــام األمانة 
تتعلـــق بادعـــاءات تعرضـــه لإلكراه 
إلـــى  المعاملـــة باإلضافـــة  أو ســـوء 
تحققهـــم مـــن تواصلـــه الدائـــم مـــع 
والدته ســـواء باالتصال أو االتصال 

المرئي.
كمـــا أشـــاد بتقارير وحـــدة التحقيق 
وبتوقيـــع  برهنـــت،  التـــي  الخاصـــة 
عليـــه  الشـــرعي  الطبـــي  الكشـــف 
عقب اســـتجوابه بتحقيقات النيابة 
عـــدم وجـــود أي إصابـــات  العامـــة، 
بـــه، وأنـــه تم عرضـــه علـــى الطبيب 
النفســـي الخاص بالوحدة بناء على 

طلبـــه، وقـــد خلـــص التقريـــر الطبي 
إلـــى عدم معاناته من أي أعراض أو 

أمراض نفسية.
بتلقـــي  ترحيبـــه  البنـــاي  وجـــدد 
الشـــكاوى أو المقترحـــات المتعلقـــة 
بـــأي نزيل ســـواء من خالـــه أو عن 
القانونـــي  كفيلـــه  أو  ذويـــه  طريـــق 
وضرورة اإلســـراع فـــي تقديم هذه 
التظلمات وما تحتويه من ادعاءات 
فـــي وقـــت مناســـب؛ حتى يتســـنى 
المحـــددة  النتائـــج  إلـــى  الوصـــول 
والتـــي  المناســـبة،  األوقـــات  فـــي 
تضمـــن المهنيـــة فـــي التعاطـــي مـــع 
الواقعـــة والكفاءة وســـرعة اإلنجاز 

والشفافية.

مطالبــة “العمــوم” و “اللــوردات” بتحري الدقة واســتقاء المعلومــات من مصادرها الرســمية

البناي يستنكر تعويل بعض أعضاء البرلمان البريطاني على أبواق الشر والقنوات واألفواه الرخيصة
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