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محميد احملميد

أول السطر:
التنظيف،  جميل هو توزيع قبعات المظالت على عمال شركات 
في ظل الحر الشديد في موسم الصيف، وسيكون أجمل كذلك تقليل 
الناس،  العمل، وزيادة رواتبهم، بدال من تركهم يتسولون من  ساعات 

ويتصنعون »المسكنة والبؤس«..!
يوسف الشيراوي.. سيرة لم تفتح بعد:

البحريني  الــوزيــر  اهلل،  رحــمــه  الــشــيــراوي  يــوســف  السيد  سيظل 
السابق، مهندس الصناعة واالقتصاد، والمشاريع الضخمة والحيوية، 
شــخــصــيــة ال يــمــكــن نــســيــانــهــا وال تـــجـــاوزهـــا فـــي صــفــحــات الــتــاريــخ 
ولكن  بالطبع،  أخرى  وطنية  لشخصيات  أسماء  بجانب  البحريني.. 

يظل الشيراوي وحده، محل حديث واستذكار من الجميع.
ما أن تجلس مع تاجر، أو مسؤول في مصنع، أو مدير في بنك، 
إال وذكر لك كيف كان الشيراوي يتصرف في موقف ما، وكيف أنشأ 
كذا، وافتتح كذا، وساهم في كذا.. تاركا أثرا هنا، ووضع بصمة هناك، 
واجــتــمــع مــع هـــذا، وتــفــاوض مــع ذاك، وقـــدم الــدعــم لــهــؤالء، وشجع 
فالنا، وعاقب أو زجر عالنا.. وفي نهاية اليوم كان هناك مشروع يقام، 
ووظيفة توفر، واقتصاد يزدهر، وتجارة تنشط، وأعمال تستمر.. وإذا 
أبو التجارة والصناعة، مثل: »طلعت  كان في كل دولة شخص يلقب 
البحرين  مملكة  ففي  ألمانيا،  في  كــول«  و»هلموت  مصر،  في  حــرب« 
لــم تفتح  الــشــيــراوي هــو سيرة ومسيرة،  الــشــيــراوي«. يوسف  »يــوســف 
بعد، ولم تنل حقها وواجبها علينا، شأنه شأن العديد من الشخصيات 
اجتماعية  مكانة  أو  تنفيذيا،  رسميا  منصبا  تــبــوأت  التي  الوطنية، 
بارز  دور  لها  وكــان  المجتمع،  في  فاعل  وتأثير  حضور  ذات  مرموقة، 
واســتــثــنــائــي، ولـــم تــحــظ بــعــد بــمــا يليق بــتــاريــخ الــوطــن، وهـــذا ملف 
وتقديرا  وفاءا  والرعاية،  االهتمام  المزيد من  ينال  أن  ينبغي  وطني 

لتضحيات جيل الرواد، وتعليما وتوريثا لألجيال القادمة. 
وحوارات  برامج  وربما  ومبادرات،  ثمة جهود ومحاوالت  أن  أدرك 
من  عــابــرا  جانبيا  كــان حديثا  وربــمــا  وآخـــر،  بين حين  تقام  إعالمية 
خالل لقاء عام، تحدث عن الشيراوي، وتوقف عند جزء من عطائه 
وسيرته ومسيرته، ولكن ال يوجد صرح وال مصنع وال مدرسة وال حتى 

قاعة في ورشة تحمل اسمه وتدون سجله.
نستحضر ســيــرة الــشــيــراوي الــيــوم، ألنــه كــان مــن أبـــرز الــقــيــادات 
الرائدة، وكيف نخشى أن تهمل سيرته تاريخيا، فما بالنا بالشخصيات 

الوطنية، العاملة والمخلصة في مجاالت وقطاعات أكبر وأكثر..؟؟ 
وإذا لم تتحرك الجهات الرسمية بعد في هذا الخصوص، فأين 
هي الجهات الخاصة كغرفة التجارة والمصانع والبنوك والجامعات 
ورجال  والصناعية  والتجارية  االقتصادية  الجمعيات  وأين  وغيرها؟ 
تعمل  التي  األخـــرى  الوطنية  الجمعيات  وحتى  وغيرهم؟  األعــمــال 
وتهتم في الجانب الوطني والتطوعي لماذا ال تسهم في تكريم وإبراز 

سيرة ومسيرة شخصيات وطنية بارزة..؟
آخر السطر:

الهمة..  يسقط  فإنه  نفسك،  من  والــيــأس  »إيــاك  أعجبني:  مما 
وإياك واليأس من وطنك، فإنه يهدر الكرامة.. وإياك واليأس من روح 

اهلل، فإنه ال ييأس من روح اهلل إال القوم الكافرون«.    
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يو�شف ال�شيراوي.. 

�شيرة لم تفتح بعد

بعد ت�ضكيل المحاكم وت�ضمية اأع�ضاء اللجنة الق�ضائية

»الأعلى للق�شاء« ينهي ا�شتعداداته لتنفيذ اأحكام قانون العدالة الإ�شلحية للأطفال
أنهى المجلس األعلى للقضاء كل استعداداته لتنفيذ أحكام قانون 
الــصــادر  المعاملة  ســوء  مــن  وحمايتهم  لــألطــفــال  اإلصــالحــيــة  الــعــدالــة 
بالقانون رقم )4( لسنة 2021 الذي يدخل حيز النفاذ في الثامن عشر 
من الشهر الجاري، حيث عقد عدة اجتماعات وورشا عملية بين القضاة 
الــعــدل  وزارة  مــع  بالتنسيق  وذلـــك  الــقــانــون  بــإنــفــاذ  المعنية  والــجــهــات 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف والنيابة العامة.
نــائــب رئيس  البوعينين  بــن حــســن  عــبــداهلل  الــمــســتــشــار  أصـــدر  وقـــد 
هذا  في  قــرارات  عــدة  التمييز  محكمة  رئيس  للقضاء  األعلى  المجلس 
الصدد تتعلق بتنفيذ أحكام القانون، أبرزها قرار بتشكيل محاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل.
من  للطفل«  الكبرى  اإلصالحية  العدالة  »محكمة  تشكيل  تم  حيث 
ثالثة قضاة، ويعاونهم خبيران تندبهما المحكمة، على أن يكون أحدهما 
على األقل من النساء، أما »محكمة العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل« 
فتم تشكيلها من قاض منفرد، ويعاونه أحد الخبراء تنتدبه المحكمة، 

وقد راعى التشكيل وجود خبراء اجتماعيين ونفسيين في المحكمة.
وتختص محاكم العدالة اإلصالحية بالفصل في الدعاوى الجنائية 
أعمارهم  تــجــاوزت  ممن  األطــفــال  يرتكبها  الــتــي  الــجــرائــم  عــن  الناشئة 
بين  التنسيق  جــرى  كما  الجريمة،  ارتكاب  وقــت  كاملة  ميالدية  سنة   15
واألوقــاف  اإلسالمية  والــشــؤون  العدل  ووزارة  للقضاء  األعلى  المجلس 

النواحي اإلدارية  العدالة اإلصالحية للطفل من  إلعداد قاعات محاكم 
كل  تهيئة  أجــل  ومــن  جــانــب،  مــن  الطفل  وضــع  مــع  لتتناسب  والتقنية، 
السبل التي من شأنها تحقيق األهداف والمقاصد التي يتوخاها القانون 
تم  واالجتماعية للطفل، وقد  النفسية  الجوانب  أهمها  آخر،  من جانب 
فصل محاكم العدالة اإلصالحية عن المحاكم العادية لمنحها نوعا من 

االستقاللية أثناء أداء مهامها.
القضائية  اللجنة  انعقاد  مواعيد  بشأن  قــرارًا  المستشار  أصدر  كما 
للطفولة وآلية اتخاذ قراراتها، حيث تشكل اللجنة برئاسة قاضي محكمة 
العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل، وأحد أعضاء النيابة المتخصصة 
للطفل، وأحد الخبراء تنتدبه اللجنة وتختص اللجنة القضائية بالنظر 
في حاالت تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، وإيقاع أحد التدابير 

المنصوص عليها في القانون.
المختصة  الــقــضــائــيــة  الــلــجــنــة  أعـــضـــاء  بتسمية  قـــــرارًا  ــدر  أصــ كــمــا 
باستبدال العقوبات وآلية عملها، حيث تشكل من رئيس محكمة العدالة 
اإلصالحية الكبرى للطفل وقاضي محكمة العدالة اإلصالحية الصغرى 
للطفل وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من النيابة العامة، وأنيط باللجنة 
المقضي بها على  العقوبات  وفقًا للقانون مهمة تلقي طلبات استبدال 
األطفال قبل نفاذ القانون، بناء على تقرير من مركز اإلصالح والتأهيل 

تقدمه النيابة العامة.

القضايا  لتحديد  العامة  النيابة  مــع  التنسيق  المجلس  بــدأ  كما 
إلى  إلحالتها  تمهيدا  القانون،  عليها  سيسري  التي  الجارية  الجنائية 

محاكم العدالة اإلصالحية أو اللجنة القضائية بحسب األحوال.
وأكد المجلس في هذا السياق أن قانون العدالة اإلصالحية لألطفال 
وحمايتهم من سوء المعاملة يعد إحدى ثمار النهج اإلصالحي لجاللة 
الملك المفدى، وإضافة نوعية إلى سلم التشريعات الجنائية الحديثة 
اهتمام  الــقــانــون  هــذا  صـــدور  يــؤكــد  كما  البحرين،  مملكة  تتبناها  الــتــي 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــلــمــضــي قـــدمـــًا فـــي صـــون حــقــوق اإلنـــســـان وحــريــاتــه 

األساسية وباألخص حقوق الطفل ورعايته وحمايته.
ــام الـــدســـتـــور ومـــيـــثـــاق الــعــمــل الـــوطـــنـــي عــلــى هــذه  ــكـ ــد نــصــت أحـ وقــ
أن:  الدستور  مــن  )أ(  الفقرة  الخامسة  الــمــادة  نصت  حيث  المرتكزات، 
األسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، ويحفظ 
فــي ظلها  ويحمي  وقيمها،  أواصــرهــا  ويــقــوي  الــشــرعــي،  كيانها  الــقــانــون 
األمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من االستغالل ويقيه اإلهمال 

األدبي والجسماني والروحي.
المبادئ  العدالة اإلصالحية لألطفال مع  كما تتوافق أحكام قانون 
األمــم  اتفاقية  وخــاصــة  الــشــأن،  هــذا  فــي  المتصلة  الــدولــيــة  والمعايير 
عام  في  البحرين  مملكة  إليها  انضمت  التي  الطفل  لحقوق  المتحدة 

.1991

مبارك  محمد  الــدكــتــور  أكــد 
بــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام لشئون 
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  أن  الــــــمــــــدارس 
والــتــعــلــيــم، وعـــبـــر الــتــنــســيــق مع 
ــاز الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيـــة، قــد  ــهــ جــ
أنهت حتى هذه المرحلة تسكين 
وتثبيت 55% من مدراء المدارس 
والـــــمـــــدراء الـــمـــســـاعـــديـــن، ســــواء 
المكلفين،  أو  منهم  المنتدبين 
مــشــيــرًا إلــــى أن إجــمــالــي الــعــدد 
الذي سيتم تثبيته من القيادات 
الــتــعــلــيــمــيــة الــمــدرســيــة هـــو 338 
قد  وأنــه  مساعدًا،  ومديرًا  مديرًا 
الــلــحــظــة تثبيت  ــذه  تـــم حــتــى هــ
مساعدًا،  مديرًا  و115  مديرًا   71
القيادات  من   186 مجموعه  بما 
ــه  ــ ــة، وأنـ ــيــ ــدرســ ــمــ الــتــعــلــيــمــيــة الــ
سيجري تثبيت جميع المتبقين 

خالل األيام القليلة القادمة.
الــعــام لشئون  الــمــديــر  وبــيــن 
ــنــــة  ــلــــجــ ــــس الــ ــ ــيـ ــ ــ الــــــــــمــــــــــدارس رئـ
الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة لــــمــــشــــروع تــطــويــر 
الهيكل المؤسسي لوزارة التربية 
ــار مــشــروع  ــه فـــي إطــ والــتــعــلــيــم أنـ
فقد  للوزارة  المؤسسية  الهيكلة 
تم إعادة استحداث جميع وظائف 
ألغيت  التي  التعليمية  القيادات 
في المدارس بعد تطبيق برنامج 
يجري  وأنه  االختياري،  التقاعد 
المكلفين  جــمــيــع  تــســكــيــن  اآلن 
عــلــى هـــذه الــوظــائــف، بــاإلضــافــة 
عليها،  الــمــنــتــدبــيــن  تــثــبــيــت  إلـــى 
مشيًرا إلى أن هذه الخطوة تأتي 
لــتــؤكــد الـــــدور الــمــهــم والــحــيــوي 
التعليمية  القيادات  تلعبه  الذي 
فــي الــمــؤســســات الــمــدرســيــة، وما 

واهــتــمــام،  تقدير  مــن  بــه  تحظى 
وخـــصـــوًصـــا فـــي ضــــوء مـــا بــذلــوه 
من جهود كبيرة في تسيير شئون 

أعقاب  فــي  ومتابعتها  الــمــدارس 
برنامج التقاعد االختياري ومن 
ثم الظروف االستثنائية الناجمة 
ــا  ــ ــورونـ ــ عـــــن انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كـ
الوقت  فــي  مشيًدا  )كــوفــيــد-19(، 
تطوير  مــشــروع  يلقاه  بما  نفسه 
الهيكل المؤسسي لوزارة التربية 
من  ومتابعة  دعــم  مــن  والتعليم 
لتطوير  األعــلــى  الــمــجــلــس  قــبــل 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــتـــــدريـــــب بـــرئـــاســـة 
الــشــيــخ محمد بــن مــبــارك  ســمــو 
مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة  آل 
نفسه  الوقت  في  معبرًا  الـــوزراء، 
عــــــن شـــــكـــــره لــــجــــهــــاز الــــخــــدمــــة 
التنسيق  حــســن  عــلــى  الــمــدنــيــة 
الــتــربــيــة  وزارة  تـــجـــاه  والـــتـــعـــاون 
والتعليم بشكل عام وقطاع شئون 

المدارس بشكل خاص.

المدير العام ل�ض�ؤون المدار�س:

ال����ق����ي����ادات  م������ن   %55 وت���ث���ب���ي���ت  ت�������ش���ك���ي���ن 

اأي���ام خ���لل   %100 ن�����ش��ب��ة  وا���ش��ت��ك��م��ال  ال��م��در���ش��ي��ة.. 

} د. محمد مبارك.



الــتــقــى ســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن علي 
المحافظة  محافظ  خليفة  آل  خليفة  بــن 
الــجــنــوبــيــة عـــبـــر تــقــنــيــة االتــــصــــال الــمــرئــي 
الــمــحــافــظــة االفــتــراضــي  مــن خـــال مجلس 
بوجهاء وأعيان وأهالي المحافظة الجنوبية 
مـــن مــخــتــلــف الـــمـــنـــاطـــق، بــحــضــور الــعــمــيــد 
عيسى ثامر الدوسري نائب المحافظ، وعدد 

من الضباط والمسؤولين.
محافظ  سمو  رفــع  اللقاء  مستهل  وفــي 
نفسه  عــن  بــاألصــالــة  الجنوبية  المحافظة 
ونيابة عن أهالي المحافظة الجنوبية أصدق 
آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي 
لــحــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، وإلى 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
الوزراء، بمناسبة قرب حلول السنة الهجرية 
الجديدة 1443، سائا المولى العلي القدير 
أن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على 
البحرين  مملكة  وشــعــب  الحكيمة  الــقــيــادة 
بالخير واليمن والبركات. وأكد سمو محافظ 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة حــــرص الــمــحــافــظــة 
عــلــى مــد أواصــــر الــتــواصــل مــع الــمــواطــنــيــن 
وتلبيتها  واحتياجاتهم  تطلعاتهم  لتحقيق 
والــمــبــاشــرة  المستمرة  الــلــقــاءات  خـــال  مــن 
عبر »المجلس االفتراضي« وسلسلة الزيارات 

المحافظة  أن  إلى  سموه  مشيرًا  الميدانية، 
ــــن الــــمــــشــــاريــــع الــتــنــمــويــة  ــة مـ ــزمــ تـــشـــهـــد حــ
المحافظة،  مــنــاطــق  مختلف  فــي  الــمــمــيــزة 
حــيــث ســتــحــمــل هـــذه الــمــشــاريــع والــمــنــشــآت 
والتاريخي  التراثي  الطابع  تعكس  تصاميم 
ومقترحات  آلراء  تلبية  للمحافظة  العريق 

مع  والتنسيق  بالتعاون  وذلــك  المواطنين، 
سموه  منوهًا  الحكومية،  الجهات  مختلف 
ــي نــهــج راســـخ  ــالــ إلــــى أن مـــبـــدأ خـــدمـــة األهــ
ومستمر نحو تحقيق التنمية الشاملة. كما 
استعرض سمو محافظ المحافظة الجنوبية 
الحمات  أبـــرز  االفــتــراضــي  المجلس  خــال 

مع  والتنسيق  بالتعاون  األمنية  والمبادرات 
مــخــتــلــف الـــجـــهـــات األمـــنـــيـــة، مــــؤكــــدًا ســمــوه 
حـــرص الــمــحــافــظــة عــلــى مــواصــلــة الــجــهــود 
واألمنية في  المجتمعية  الشراكة  تعزيز  في 
دعائم  لترسيخ  المحافظة  مناطق  مختلف 
الرامية  الـــرؤى  وتحقيق  المجتمعي  األمـــن 
في  المتبادل  األمني  والتعاون  التنسيق  في 

البذل والعطاء.
واستمع سمو المحافظ إلى احتياجات 
المتعلقة  والمواطنين  األهالي  ومقترحات 
الــمــجــاالت األمنية  الــخــدمــي فــي  بــالــجــانــب 
ــة، مــــؤكــــدًا ســمــوه  ــيـ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــخـــدمـ
الـــحـــرص الـــدائـــم والــمــتــابــعــة الــحــثــيــثــة من 
خـــال الــتــواصــل الــمــيــدانــي والــتــواصــل عبر 
مختلف القنوات اإللكترونية التي تسهم في 
سرعة االستجابة وتفعيل حلقة الوصل بين 
الحكومية  والــجــهــات  الجنوبية  المحافظة 
إليــصــال الــمــقــتــرحــات الــهــادفــة الــتــي تسهم 
والمستدامة.  التنموية  الصورة  تحقيق  في 
وفي ختام المجلس االفتراضي عبر األهالي 
عن شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم 
بــن علي  الــشــيــخ خليفة  يــولــيــه ســمــو  الــــذي 
المحافظة  محافظ  خليفة  آل  خليفة  بــن 
ــي، ومـــتـــابـــعـــة ســمــوه  ــ ــالـ ــ الــجــنــوبــيــة مــــع األهـ
الحثيثة لكل احتياجات ومتطلبات األهالي 

والمواطنين في شتى مناطق المحافظة.

سعيد  بنت  فائقة  األســتــاذة  افتتحت 
الصالح وزيرة الصحة، صباح أمس األربعاء 
الموافق 4 أغسطس 2021م صالة متعددة 
األغــــــــراض بــمــســتــشــفــى الـــطـــب الــنــفــســي، 
وذلـــك بــحــضــور الــدكــتــور ولــيــد بــن خليفة 
والـــدكـــتـــورة  الــصــحــة،  وزارة  وكــيــل  الــمــانــع 
التنفيذي  الــرئــيــس  ــواد  جــ الــســيــد  جليلة 
مريم  والــدكــتــورة  األولــيــة،  الصحة  لمراكز 
المساعد  الوكيل  الــهــاجــري  إبــراهــيــم  بنت 
ــان  ــمــ ــة، والــــــدكــــــتــــــورة إيــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــلـــصـــحـــة الـ لـ
أحـــمـــد حـــاجـــي الــقــائــم بــتــصــريــف أعــمــال 
الخاضعة  غير  الحكومية  المستشفيات 
المسؤولين  مــن  وعــدد  الصحي،  للضمان 
بــــوزارة الــصــحــة، والــقــائــمــيــن عــلــى مــشــروع 

الصالة متعددة األغراض. 
ويــــأتــــي افـــتـــتـــاح هـــــذا الــــصــــرح ضــمــن 
الــهــادفــة  الــســّبــاقــة  الــصــحــة  وزارة  مــشــاريــع 
النفسية  الصحة  بــخــدمــات  االرتــقــاء  إلــى 
إذ  المجتمع،  الــحــيــاة ألفــــراد  ــودة  جـ ــع  ورفـ
على  ــراض  ــ األغـ مــتــعــددة  الــصــالــة  تشتمل 
ــج الــريــاضــيــة  ــرامــ ــبــ ــاريـــن والــ ــمـ ــتـ صـــالـــة الـ
إيماًنا  والتأهيلية،  العاجية  والترفيهية 
وســائــل  تــوفــيــر  بأهمية  الــصــحــة  وزارة  مــن 
البرامج  والترفيه ضمن  والرياضة  الراحة 
التأهيلية والعاجية للمرضى بمستشفى 

الطب النفسي.
الصحة  وزيــرة  عّبرت  االفتتاح  وخــال 

بافتتاح  واعــتــزازهــا  وفخرها  سعادتها  عــن 
بمستشفى  األغـــــــراض  مـــتـــعـــددة  الـــصـــالـــة 
الطب النفسي، وبما يحظى به األشخاص 
من ذوي العزيمة في مملكة البحرين من 
والمتابعة  والرعاية  والــدعــم  كبير  اهتمام 
لدن  مــن  الــســديــدة  والتوجيهات  الحثيثة 
القيادة الرشيدة، وحثها دوًما على تحسين 
ــايـــة والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة  وتـــطـــويـــر الـــرعـ
الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن على 

أرض مملكة البحرين. 
بتحقيق  الصالح  الــوزيــرة  أشــادت  كما 
دعم  المجتمعية من خال  الشراكة  مبدأ 
الشركاء والمؤسسات الحكومية ومؤسسات 
المجتمع المدني لتوفير خدمات متكاملة 
ومتميزة. وتقدمت بجزيل الشكر والتقدير 
ألصحاب األيادي البيضاء الذين ساهموا 
فــي بــنــاء هـــذا الــصــرح الـــذي ســيــخــدم فئة 
كبيرة من المرضى بحاجة لبرامج تأهيلية 
وريـــاضـــيـــة وتــرفــيــهــيــة ضـــمـــن بــرنــامــجــهــم 
ــيـــن جــــــــــودة حـــيـــاتـــهـــم  ــتـــحـــسـ ــي لـ ــ ــــاجـ ــعـ ــ الـ

وتمكينهم اجتماعيًا وجسديًا ونفسيًا.
الصحة  وزارة  وكــيــل  قـــال  جــانــبــه،  مــن 
الدكتور خليفة المانع إن مملكة البحرين 
حققت إنجازات رائدة في التنمية البشرية 
ومستوى صحة األفراد ورفاهية المواطن، 
وزارة  منتسبي  بــجــهــود  فــخــره  عــن  مــعــّبــًرا 
الصحة الذين يسعون إلى تحقيق الكثير 

من اإلنجازات بإرادة وطنية وسعي مستمر 
نحو المزيد من العطاء والبذل، الفًتا إلى 
استراتيجًيا  توجًها  تضع  الصحة  وزارة  أن 
نحو تطوير خدمات الصحة النفسية؛ مما 
لــه األثـــر الــمــســتــدام فــي تــعــزيــز مخرجات 
برامج الرعاية والتأهيل لألفراد المصابين 

بأمراض نفسية.
ــورة إيــمــان  ــتـ ــدكـ ــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الـ مـ
أحـــمـــد حـــاجـــي الــقــائــم بــتــصــريــف أعــمــال 

الخاضعة  غير  الحكومية  المستشفيات 
تولي  الصحة  وزارة  إن  الصحي  للضمان 
اهتماًما بالًغا لتحسين وتطوير الخدمات 
النفسيين  للمرضى  والـتأهيلية  النفسية 
ــر خــــدمــــات تــخــصــصــيــة  ــيـ ــوفـ مــــن خــــــال تـ
العالي  الــمــســتــوى  ذات  وفــاعــلــة،  متكاملة 
مـــن الـــجـــودة مـــن خـــال مــنــظــومــة وقــائــيــة 
وعاجية وتأهيلية مستدامة ومتوافقة مع 

المعايير المعتمدة.
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} وزيرة ال�صحة خالل افتتاح صالة متعددة األغراض بالطب النفسي.

اإلى ج�نب البرامج العالجية والت�أهيلية

وزي������رة ال�����ص��ح��ة ت��ف��ت��ت��ح ���ص��ال��ة م���ت���ع���ددة الأغ����را�����ض 

ب��ال��ط��ب ال��ن��ف�����ض��ي ت���ق���دم ب���رام���ج ت��رف��ي��ه��ي��ة وري��ا���ض��ي��ة

ــم بــــأعــــمــــال  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــدت الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
البحرين  لكلية  التنفيذي  الرئيس 
الــتــقــنــيــة )بــولــيــتــكــنــك الــبــحــريــن( 
الـــدكـــتـــورة ريــــم الــبــوعــيــنــيــن صــبــاح 
أغسطس   4 الموافق  األربعاء  أمس 
لــلــعــام  الــمــقــبــولــيــن  ــاء  ــمـ أسـ 2021م 
حــيــث  2021-2022م،  ــي  ــمــ ــاديــ األكــ
بإمكان الطلبة المتقدمين االطاع 
عـــلـــى نــتــيــجــة الـــقـــبـــول عـــبـــر زيـــــارة 
للبوليتكنك.  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع 
ومن جانبه، أشار مدير إدارة القبول 
أنه  إلــى  اهلل  مــال  أحمد  والتسجيل 
ــال رســـائـــل عــبــر الــبــريــد  ــ قـــد تـــم إرسـ
المتقدمين  جميع  إلى  اإللكتروني 
ــول مــن  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــم بــــــقــــــرار الـ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ إلعـ
القبول  إدارة  أن  إلــى  ملفًتا  عــدمــه، 
تلقت  بــالــبــولــيــتــكــنــك  والــتــســجــيــل 
الــتــحــاق  أكـــثـــر مـــن 3500 طــلــب  مـــا 

خال فترة تقديم الطلبات.  ووجه 
المقبولين  الطلبة  اهلل  مال  السيد 
فـــي الــدفــعــة األولـــــى إلــــى الــمــبــادرة 
بتثبيت قبولهم، وذلك عبر الدخول 

إلـــى الــرابــط الـــذي تــم إرســالــه عبر 
الدخول  عبر  أو  اإللكتروني  البريد 
عــلــى صــفــحــة تــثــبــيــت الـــقـــبـــول في 
خــال  للكلية  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع 

أغــســطــس   10 إلـــــى   4 ــن  مــ ــرة  ــتـ ــفـ الـ
الــــــجــــــاري، حـــيـــث ســـتـــكـــون خـــدمـــة 
القبول مفتوحة طوال فترة  تثبيت 
األولــى،  بالدفعة  الخاصة  التثبيت 
اإللكتروني  التثبيت  نظام  ويعتمد 
عــلــى مــرحــلــتــيــن، حــيــث يــجــب على 
الــــمــــتــــقــــدم الــــــــــذي يــــحــــصــــل عــلــى 
برفع  الــقــيــام  أواًل  بــالــقــبــول  عـــرض 
الموقع  عبر  المطلوبة  المستندات 
لهذه  اتمامه  اإللكتروني، وفي حال 
الــعــمــلــيــة بــنــجــاح فــســيــتــم الــتــدقــيــق 
لجميع  الــمــتــقــدم  اســتــيــفــاء  عــلــى 
المطلوبة.  والمتطلبات  الــشــروط 
ــلــــة الـــثـــانـــيـــة  ــتــــم الــــمــــرحــ وســــــــوف تــ
ــالــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــفــيــد  بــــإرســــال رســ
التثبيت  وبـــضـــرورة  الــطــلــب  بــقــبــول 
بدفع الرسوم الدراسية )120 ديناًرا 
بــحــريــنــًيــا غــيــر قــابــلــة لــاســتــرجــاع( 

معينة سوف  مدة  أقصاه  موعد  في 
يــتــم تــحــديــدهــا فـــي رســـالـــة الــبــريــد 
ــه في  اإللــكــتــرونــي. مـــشـــدًدا عــلــى أنـ
اتـــمـــام إجــــــراءات تثبيت  حـــال عـــدم 
سوف  المحددة  الفترة  في  القبول 
الــعــرض مــلــغــًيــا. وفـــي السياق  يــعــد 
ذاتــه، نبه مــال اهلل الطلبة دون سن 
رفــــع نسخة  إلــــى ضـــــرورة  عـــاًمـــا   18
ــيـــة مــــن جـــــــواز الـــســـفـــر أو  ــتـــرونـ ــكـ إلـ
الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة الـــخـــاصـــة بــولــي 
ــر، وبـــذلـــك ســيــتــم اعــتــبــار ولــي  ــ األمـ
الشروط  جميع  على  موافًقا  األمــر 
فــريــق  ــى أن  ــ إلـ واألحـــــكـــــام. مــلــفــًتــا 
أتم االستعداد  القبول سيكون على 
ــتــــفــــســــارات الــطــلــبــة  ــلـــى اســ ــلــــرد عـ لــ
عــبــر الــبــريــد اإللـــكـــتـــرونـــي الــتــالــي: 

.Admissions@polytechnic.bh

تثبيت القبول عبر الموقع الإلكتروني

البوليتكن�ك تعتم�د اأ�ض�ماء المقبولي�ن للع�ام الأكاديم�ي 2021-2022م 

} أحمد مال اهلل. } د. ريم البوعينين.

الحقوق  كلية  عميد  بأعمال  القائم  قال 
في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور حسين 
بــنــي عــيــســى إن نــوعــيــة الـــبـــرامـــج، وجــودتــهــا، 
الــتــي  الـــخـــدمـــات  ونــوعــيــة  اإلدارة،  وأســـالـــيـــب 
كلية  يميز  مــا  أبـــرز  لطلبتها  الكلية  تقدمها 
يرجع  الكلية  تميز  ان  إلــى  مشيرا  الــحــقــوق، 
إلى كفاءة كادرها األكاديمي واإلداري وطلبتها 

المتميزين.
وشــــــدد الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الـــعـــمـــيـــد عــلــى 
التعليمية  المخرجات  بجودة  الكلية  اهتمام 
االستراتيجية  الــخــطــة  مــع  تماشيا  للطلبة 

الــتــي وضــعــتــهــا الــجــامــعــة لــلــســنــوات الــقــادمــة 
الشاملة  الـــجـــودة  تحقيق  عــلــى  تــركــز  والــتــي 
مؤكدا  تقدمها،  التي  والتخصصات  للبرامج 
على حرص الكلية توفير التقنيات التعليمية 
العملية  يــخــدم  بــمــا  الــمــتــقــدمــة  والــتــدريــبــيــة 
الــتــعــلــيــمــيــة ويــــعــــزز مــــن اكـــتـــســـاب الـــمـــهـــارات 
الــضــروريــة وتــرســيــخ الــمــعــلــومــة الــعــلــمــيــة في 
ذهن الطالب لجعل عملية التعلم أكثر فائدة 

وشمولية.
أن  بــنــي عيسى  الــدكــتــور حسين  وأوضــــح 
الــبــحــث العلمي  الــكــلــيــة تــركــز عــلــى تــشــجــيــع 

التي  المعمقة  العلمية  ــات  ــدراسـ الـ وتــقــديــم 
تخدم مملكة البحرين ودول مجلس التعاون 
بــالــكــوادر  رفــدهــم  فــي  للمساهمة  الخليجي، 
ــات ســوق  ــاجـ الــقــانــونــيــة الــمــؤهــلــة لــتــلــبــيــة حـ
الـــعـــمـــل. وأكـــــد الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــعــمــيــد أن 
الكلية دأبت منذ تأسيسها على التركيز على 
نــوعــيــة الــبــرامــج وجــودتــهــا مــن خـــال الــربــط 
بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي عبر 
كالعيادة  المتعددة   والتعلم  التعليم  وسائل 
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــمـــحـــاكـــمـــات الـــصـــوريـــة داخــــل 
ــارات الــمــيــدانــيــة والــتــدريــب  ــ ــزيـ ــ الــجــامــعــة والـ

العملي خارج الجامعة. 
وختم الدكتور حسين بني عيسى حديثه 
باإلشارة إلى أن إنشاء كلية الحقوق كان جزءًا 
النهوض بمستوى  الجامعة في  من مساهمة 
التعليم الجامعي والبحث العلمي في مملكة 
ــزود ســوق  الــبــحــريــن، حــيــث مـــازالـــت الــكــلــيــة تــ
الذين  الخريجين  من  بدفعة  عــام  كل  العمل 
يــحــمــلــون مــشــاعــل الــتــنــويــر الــقــانــونــي داخـــل 
المجتمع البحريني، متسلحين بكل مقومات 
العلم من خال ما درسوه من مقررات قانونية 

تجمع بين النظرية والتطبيق.

ك��ل��ي��ة ال���ح���ق���وق ف����ي ج���ام���ع���ة ال���ع���ل���وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة م��رك��ز 

م��ت��م��ي��ز م��ح��ل��ي��ا واإق��ل��ي��م��ي��ا ف���ي ال��ب��ح��ث وال���درا����ض���ة ال��ق��ان��ون��ي��ة

} محافظ الجنوبية خال االجتماع.

وزارة  استراتيجية  إطــار  فــي 
ــة لـــتـــعـــزيـــز مــســتــويــات  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
ــذا  ــيــ ــفــ ــنــ وتــ واألداء،  الـــــعـــــمـــــل 
لـــتـــوجـــيـــهـــات وزيـــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
ــة  ــيـ ــنـ ــات األمـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ بـــتـــقـــديـــم الـ
بــأعــلــى درجــــات الــدقــة والــســرعــة 
ــواء خليفة  ــلـ الـ ســّلــم  ــاءة،  ــفـ ــكـ والـ
المفتش  خــلــيــفــة  آل  أحــمــد  بـــن 
الـــعـــام بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة أمـــس، 
الــعــمــيــد مــحــمــد بـــن مــحــمــد بن 
الــعــامــة  اإلدارة  ــام  عـ مــديــر  ديــنــه 
لإلعام والثقافة األمنية، شهادة 
 9001( اآليزو  الجودة  إدارة  نظام 
عــلــيــهــا  حـــصـــل  ــتــــي  والــ  )2015  :
مــــركــــز اإلعــــــــام األمــــنــــي لــلــمــرة 
جائحة  ظـــروف  ظــل  فــي  الثانية 
جميع  إخضاع  وتضمنت  كورونا، 
تم  الــتــي  اإللــكــتــرونــيــة  العمليات 
اســـتـــحـــداثـــهـــا بــســبــب الــجــائــحــة 

لمعايير ومقاييس بالغة الدقة.
ــام  ــ ــعـ ــ وأشـــــــــــــاد الــــمــــفــــتــــش الـ
فــي  والـــتـــمـــيـــز  األداء  بـــمـــســـتـــوى 
مــنــظــومــة عـــمـــل مـــركـــز اإلعـــــام 
األمـــــنـــــي والــــتــــزامــــهــــا بــتــطــبــيــق 
ســــــيــــــاســــــة الــــــــــجــــــــــودة وتـــــعـــــزيـــــز 
االحترافية بما من شأنه تقديم 
ــة، مــبــنــيــة عــلــى  ــيــ رســــالــــة إعــــامــ
أسس مهنية ومواكبة للتحديات 
بالعمل  المحيطة  والــمــتــغــيــرات 
األمــنــي بــكــافــة مــجــاالتــه، منوها 
المستوى  لهذا  الــوصــول  أن  إلــى 
الـــوظـــيـــفـــي الـــمـــتـــقـــدم وتــطــبــيــق 
المقاييس العالية لجودة العمل 
ومــســتــوى الــخــدمــات الــمــقــدمــة، 
يــؤكــد الــمــضــي قــدمــا فــي تطوير 

العنصر البشري.
مــن جــهــتــه، ثــمــن مــديــر عــام 

والثقافة  لإلعام  العامة  اإلدارة 
ــانــــدة وزيــــر  ــســ األمـــنـــيـــة دعـــــم ومــ
الـــداخـــلـــيـــة لـــارتـــقـــاء بــمــســتــوى 
األمنية،  والــثــقــافــة  اإلعـــام  أداء 
والثقافة  لإلعام  أن  إلــى  منوها 
األمنية، دورا إيجابيا في تشكيل 
ــزز ثــقــافــة  ــعـ بــيــئــة مــجــتــمــعــيــة، تـ
حفظ  فــي  المجتمعي  الــتــعــاون 
روح  الوطن وتنمية  أمن وسامة 
الــشــراكــة بــيــن األجـــهـــزة األمــنــيــة 
ــار  ــ ــي إطــ ــ ــات الـــمـــجـــتـــمـــع فــ ــ ــئــ ــ وفــ

تحقيق المصلحة العامة.
تــجــديــد شــهــادة  أن  وأوضـــــح 
يعكس  تلك  الــجــودة  إدارة  نــظــام 
األمني  اإلعـــام  مــركــز  إمكانيات 
ــع الـــتـــحـــديـــات  ــ ــي الـــتـــعـــامـــل مـ ــ فـ
الــــــمــــــتــــــزايــــــدة عـــــلـــــى الــــســــاحــــة 
ــة، خـــاصـــة مــــع ظــهــور  ــيــ اإلعــــامــ
ــائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  وسـ

كمنافس قوي لإلعام التقليدي، 
الفــتــا فـــي هـــذا الـــصـــدد إلـــى دور 
اإلعـــــــــام األمـــــنـــــي فـــــي تــحــقــيــق 
المجتمعي  التفاعل  من  المزيد 
ــة  ــ ــيـ ــ ــداقـ ــ ــصـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ والــــــتــــــحــــــلــــــي بـ
والشفافية  االســتــجــابــة  وســرعــة 
ــدار الــســاعــة  والــجــاهــزيــة عــلــى مــ
توعوي واضح لمنظومة  دور  مع 
الثقافة األمنية، خاصة في إدارة 
األزمــــــــات ومـــكـــافـــحـــة الــشــائــعــات 

ومواجهة التطرف.
ــرب الــعــمــيــد مــحــمــد بن  ــ وأعـ
لجميع  وتقديره  دينه عن شكره 
لإلعام  العامة  اإلدارة  منتسبي 
ــذا  ــى هـ ــلـ ــيــــة عـ ــنــ والـــثـــقـــافـــة األمــ
ــاء بــمــســتــوى  ــ ــقــ ــ اإلنـــــجـــــاز، واالرتــ
في  ســاهــم  مــمــا  واألداء،  الــعــمــل 
المهني  المستوى  لهذا  الوصول 

المتقدم.

مرك�ز الإع�ام الأمن�ي يح�رز �ض�هادة الج�ودة ومدي�ر ع�ام 

الداخلي�ة وزي�ر  بدع�م  ي�ض�يد  الأمني�ة  والثقاف�ة  الإع�ام 

} المفت�ش العام ي�صلم العميد محمد بن دينه شهادة نظام إدارة الجودة.

} جانب من اجتماع اللجنة الوطنية لتقويم المؤهات العلمية.

ب��ال��م��واف��ق��ة  وال�����رد  ع��ل��م��ي��ا  م���وؤه���ا   44 م��ع��ادل��ة 

ب��ال��خ��ارج ل��ل��درا���ض��ة  ا���ض��ت�����ض��ارة  ط��ل��ب   16 ع��ل��ى 
عـــقـــدت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــتــقــويــم الـــمـــؤهـــات الــعــلــمــيــة 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـــــــــدوري بـــرئـــاســـة 
ــور مـــحـــمـــد مــــبــــارك بــن  ــتــ ــدكــ الــ
أحـــمـــد الـــمـــديـــر الـــعـــام لــشــؤون 
الـــــــمـــــــدارس، بـــحـــضـــور أعـــضـــاء 
اللجنة والمدعوين من ممثلي 
وفـــي  ــعــــاقــــة.  الــ ذات  الـــجـــهـــات 
مستهل االجتماع أحاط رئيس 
الــلــجــنــة األعـــضـــاء والــمــدعــويــن 
علمًا بشأن مخرجات االجتماع 
ــاســـع عـــشـــر لــلــجــنــة رؤســـــاء  ــتـ الـ
لــــــجــــــان تـــــقـــــويـــــم الـــــمـــــؤهـــــات 
التعاون  مجلس  بــدول  العلمية 
ــيــــجــــي، الـــــــــذي تـــرأســـتـــه  ــلــ الــــخــ
ــة الــــبــــحــــريــــن، ومـــــــا تــم  ــكـ ــلـ ــمـ مـ
ــن خـــبـــرات  ــه فـــيـــه مــ ــعـــراضـ ــتـ اسـ
بالتعليم  بـــاالعـــتـــراف  مــتــصــلــة 

واســتــحــداث نظام  اإللــكــتــرونــي 
لقيه  وما  المشروطة،  المعادلة 
ذلك من استحسان وإشادة من 
قبل المشاركين من ممثلي دول 

مجلس التعاون.
ــد ذلـــــــك اعـــتـــمـــاد  ــعــ وتـــــــم بــ
جدول األعمال والتصديق على 
محضر االجتماع السابق، حيث 
طلبات  بــتــدارس  اللجنة  بـــدأت 
الــمــعــادلــة الــعــلــمــيــة الــمــرفــوعــة 
إلـــيـــهـــا، واســـتـــعـــرضـــت تــوصــيــات 
ــان الـــعـــلـــمـــيـــة الـــفـــرعـــيـــة  ــجــ ــلــ الــ
بــشــأنــهــا، واتـــخـــذت عــلــى أســاس 
ذلك قرارات باستيفاء ومعادلة 
مختلف  فــي  علميًا  مــؤهــًا   44
ــات عـــلـــى مــســتــوى  ــتـــخـــصـــصـ الـ
الـــبـــكـــالـــوريـــوس والــمــاجــســتــيــر 
ــوراه، فــــي حـــيـــن قــــررت  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ والـ

مــــؤهــــات،   5 ــاء  ــفــ ــيــ ــتــ اســ عـــــــدم 
والمعايير  األحكام  لمخالفتها 
المعتمدة.  واإلجرائية  العلمية 
باستعراض  اللجنة  قامت  كما 
طلبات االستشارة العلمية بشأن 
16 جــامــعــة خـــارجـــيـــة، وأوصــــت 
بــالــمــوافــقــة عــلــيــهــا وإضــافــتــهــا 
الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي. كما  على 
بالتنسيق  علمًا  اللجنة  أخــذت 
ــم بــيــن رئـــيـــس الــلــجــنــة  ــذي تـ ــ الـ
والتدريب  التعليم  وهيئة جودة 
وعــدد  جامعة   30 إضــافــة  بشأن 
مـــن الـــبـــرامـــج الــمــطــروحــة من 
قــبــلــهــا إلـــى قــائــمــة الــمــؤســســات 
ــتــــرف بـــمـــؤهـــاتـــهـــا عــبــر  ــعــ ــمــ الــ
بعد  اإللكتروني  التعليم  نظام 
استكمال االعتمادات المطلوبة 

وفق اآللية المتبعة.

م����ح����اف����ظ ال����ج����ن����وب����ي����ة: ح�����زم�����ة م������ن ال����م���������ض����روع����ات

ال����ت����ن����م����وي����ة ل���ت���ل���ب���ي���ة اح�����ت�����ي�����اج�����ات ال���م���واط���ن���ي���ن

في إطار فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم 
بها عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان 
المستوى  رفيع  برلماني  وفــد  رأس  على  العربي 
دولــة  استقبل  اإلســامــيــة،  باكستان  لجمهورية 
رئيس وزراء باكستان عمران خان رئيس البرلمان 
العربي والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان 
ــددًا مــن الــقــضــايــا الــعــربــيــة واإلســامــيــة محل  عــ

االهتمام المشترك.
رئـــيـــس وزراء  أعـــــرب  الــــزيــــارة  وفــــي مــســتــهــل 
باكستان عن تقديره الكبير لهذه الزيارة، مؤكدًا 
بملوك  تجمعه  التي  والتعاون  الصداقة  عاقات 
الــزيــارات  تعكسها  التي  العربية،  الـــدول  ــاء  ورؤسـ

المتبادلة والتنسيق المشترك فيما بينهم.
أكــد عــمــران خــان تقديره  وفــي هــذا السياق، 
باده  بين  والتعاون  الصداقة  لعاقات  الشديد 
ومــمــلــكــة الــبــحــريــن، الــتــي تــشــهــد نـــمـــوًا وتـــطـــورًا 
ملحوظًا في جميع المجاالت، معربًا عن تطلعه 
وحرصه على فتح آفاق جديدة في هذه العاقات، 
مشيرًا في هذا السياق إلى اعتزازه بزيارته األولى 
تــولــيــه  بــعــد  ــام 2019،  فـــي عــ الــبــحــريــن  لــمــمــلــكــة 

منصب رئيس الوزراء.
بــالــســيــاســات  بــاكــســتــان  وزراء  رئــيــس  وأشـــــاد 
الــحــكــيــمــة والــمــتــزنــة لــحــضــرة صــاحــب الــجــالــة 
الباد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
القضايا  دعـــم  فــي  الحثيثة  وجـــهـــوده  الــمــفــدى، 
ــاع عــنــهــا أمـــــام كل  ــدفــ ــة والــ ــيـ الــعــربــيــة واإلســـامـ

المحافل اإلقليمية والدولية، بما يخدم مصالح 
شعوب العالمين العربي واإلسامي.

وعلى مستوى العاقات العربية الباكستانية، 
أكــــد خــــان تــطــابــق وجـــهـــات الــنــظــر بــيــن الــــدول 
العربية وباكستان، وخاصة فيما يتعلق بالدعوة 
ــى تــعــزيــز لــغــة الـــحـــوار الــبــنــاء فـــي حـــل جميع  إلـ
ــات، ودعـــم جــهــود تعزيز األمـــن واالســتــقــرار  األزمــ
والسعي  آســيــا،  ومنطقة  العربية  المنطقة  فــي 
المستدام،  االقتصادي  األمن  ركائز  تحقيق  إلى 
مشددًا على أن ظاهرة اإلساموفوبيا تمثل أحد 
العالمان  يواجهها  الــتــي  المشتركة  الــتــحــديــات 
العربي واإلسامي، والتي تتطلب تكاتف الجهود 

من أجل مواجهتها والتغلب عليها.
البرلمان  اهتمام  العسومي  أكــد  جانبه،  من 
الــــدول العربية  بــيــن  الــعــاقــات  بــتــعــزيــز  الــعــربــي 
وبــاكــســتــان، وخــاصــة فــي ظــل وجـــود آفـــاق وفــرص 
واعدة للتعاون الشامل بين الجانبين، وال سيما 
فــي الــمــجــال االقــتــصــادي، مــن خــال استكشاف 
ــبـــرات فيما  الـــخـ ــادل  ــبــ مـــجـــاالت االســـتـــثـــمـــار، وتــ
المستدامة،  للتنمية  الوطنية  بالخطط  يتعلق 
وتــنــويــع مـــجـــاالت االقــتــصــاد وتــعــزيــز الــشــراكــات 
بين  مشتركة  تنسيق  مجالس  وإنشاء  التجارية، 
العاقات  أن  مضيفًا  وباكستان،  العربية  الـــدول 
واعــــدًا  نــمــوذجــًا  تــمــثــل  الــبــاكــســتــانــيــة  الخليجية 
باكستان  مع  العربية  العاقات  وتعزيز  لتطوير 

في كل المجاالت.

الحثيث�ة الجه�ود  يثم�ن  باك�ض�تان  وزراء  رئي��س 

 لجالة الملك في دعم الق�ضايا العربية والإ�ضامية
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�إير�ن في �لحكم؟!

فوزية رشيد

إلـــى ليبيا، ومــن  تــونــس  إلـــى  } مــن مــصــر 
العراق إلى لبنان واليمن وإلى كل دولة أخرى 
توغل في حكمها أو حياتها »اإلخوان.. أو أتباع 
إيران« أثبت الطرفان )المدعومان من الغرب( 
فاشلين  ليسا  أنــهــمــا  إيـــرانـــي،  أو  تــركــي  بختم 
هما  إنـــمـــا  ــة،  ــدولــ الــ وإدارة  الــحــكــم  فـــي  فــقــط 

مدمران لكل دولة يقع حكمها بين أيديهم!
والسبب األساس في ذلك الفشل أنهم لم 
واإلصــاح  البناء  بنوايا  الحكم  إلــى  يصعدوا 
الحلول  وإيــجــاد  والــعــبــاد  الــبــاد  أزمـــات  وإدارة 
والطموحات  التطلعات  وتحقيق  لها  الناجعة 
الشعبية، بل صعدوا إليه بنوايا وأجندة الهدم، 
ــتــــاس والــفــســاد،  وبــســلــوكــيــات الــســرقــة واالخــ
واإلثراء على حساب ثروات الشعب المشروعة! 
ولـــذلـــك فــهــم )مـــرتـــزقـــة ســيــاســة وحـــكـــم( كما 
تــطــرقــنــا فـــي مــقــال ســـابـــق، وهــــم فـــي الــنــهــايــة 
انكشاف  مــع  لهم  الشعبي  النبذ  مــن  يــعــانــون 
طال  مهما  أيضا  لذلك  الحقيقية؛  وجوههم 
الدين  ستار  وباستخدام  بهم،  الزمن  قصر  أو 
لستر مفاسدهم فإنهم ال ينجحون في الحكم 

وال في البقاء على سدته!
السقوط  أن  يــدركــون  فهم  فعلوا  مهما   {
تضخيم  فــي  يستعجلون  لــذلــك  بــهــم!  يحيط 
أو  الـــخـــاصـــة ووضـــعـــهـــا  أو  ــة  ــيـ ــذاتـ الـ ــم  ــهـ ثـــرواتـ
ــى الـــبـــنـــوك الـــســـريـــة فـــي الــعــالــم،  تــســريــبــهــا إلــ
فـــهـــؤالء )لـــصـــوص حــكــم وســـلـــطـــة( ومــرتــزقــة 
في  بالتوغل  السرقة  هو  واألكبر  األول  همهم 
مصلحة  يعنيهم  مــا  وآخـــر  واإلفــســاد،  الفساد 
رقابها!  على  تسلطوا  التي  والــشــعــوب  الــوطــن 
الــعــراق  فــي  عنهم  المنكشفة  الفضائح  ولــعــل 
ولبنان واليمن وفي مصر وتونس وليبيا أثبتت 

ما نقول وما حكمت به الشعوب عليهم!
} هـــذه الــجــمــاعــات واألحـــــزاب والــتــيــارات 
ال  سرية  وأجهزة  مليشياوية  بــأذرع  المتطرفة 
شرعية لهم في الجوهر )ألنهم فاقدون للهوية 
ــاقــــدون  الـــوطـــنـــيـــة( شــــرط بـــنـــاء األوطـــــــان و)فــ
وإدارة  لــلــدولــة  الــســيــادة  شـــرط  لاستقالية( 

شؤونها ومصالحها العليا التي ال بد أن تلتقي 
مع مصلحة الوطن والشعب بالضرورة، وألنهم 
اإلقليمية  والءاتهم  بحكم  للنزاهة(  )فاقدون 
الــتــي يــديــرونــهــا في  ــدة  ــنـ والـــدولـــيـــة ذات األجـ
أوطانهم، ومن ثم، فإن والءهم لتلك األجندات 

وليس لشعوبهم والوطن!
ــى  ــ ــدمـ ــ ــالـ ــ كـ ــون  ــ ــوعــ ــ ــنــ ــ ــصــ ــ ــمــ ــ الــ هـــــــــــــؤالء   {
بـــأيـــدي اســتــخــبــاراتــيــة وبـــــرؤى تــخــدم أهــــداف 
واســتــراتــيــجــيــات الـــــدول اإلقــلــيــمــيــة والــكــبــرى 
االستعمارية، يدمرون وال يبنون! فالمخططات 
التي تقودهم تم وضعها للتدمير في المنطقة 
وفي  الحقيقة  في  وألنهم  لبنائها،  ال  العربية 
الـــواقـــع ضـــد طــمــوحــات الــشــعــوب فـــي الــبــنــاء 
والتنمية سرعان ما تكتشف الشعوب حقيقتهم 
فتثور للتخلص من وبائهم وتسلطهم ونهبهم 
وفسادهم، فيلجأ هؤالء المتطرفون سريعا إلى 
ملعب العنف واإلرهاب واالغتياالت السياسية 
واغــتــيــال الــنــشــطــاء، داعــيــن الــتــدخــل الــدولــي 
المدار من النظام العالمي إلى إنقاذهم ألنهم 
يــعــرفــون جــيــدا أنــــه هـــو مـــن يــتــبــنــى أحــزابــهــم 

المتطرفة باسم اإلسام!
الـــذي ثار  الــعــراق  إلــى  وبــنــظــرة سريعة   {
شعبه ضد )أتباع المالي الحاكمين( وبنظرة 
المرتزقة،  )الــحــوثــيــون(  فعله  ومــا  اليمن  إلــى 
في  اللبناني  الشعب  حــال  إلــى  أخــرى  وبنظرة 
ـــران، ونـــظـــرة أخــــرى إلــى  ــ ظـــل تــســلــط أتـــبـــاع إيـ
مــا تخلصت  وإلـــى  ليبيا،  وإلـــى  الــيــوم،  تــونــس 
منه مصر تحت حكم اإلخوان، وإلى البحرين 
اإلرهــابــي،  الطائفي  االنــقــاب  واجــهــت  وكــيــف 
وإلــــى أمــثــلــة كــثــيــرة أخــــرى فــي بـــاد عــربــيــة أو 
إسامية مختلفة، ندرك لماذا ال يصلح هؤالء 
ال للحكم وال للحزبية الديمقراطية وال حتى 
بالتحديد )خوارج  السياسية ألنهم  للمشاركة 
هذا الزمن( جاءوا باسم الديمقراطية ولباس 
الــديــن الــزائــف، لــيــدمــروا أوطــانــا وشــعــوبــا، وال 
صلة  إال  واألوطــــان  الــشــعــوب  بتلك  لهم  صلة 

التدمير!
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منذ بداية جائحة كورونا في ربيع عام 2020، كانت هناك 
المتقدمة  الــبــلــدان  بين  فــجــوة  حـــدوث  مــن  كبيرة  مــخــاوف 
اللقاحات  تأمين  على  قدرتها  فــي  نــمــوا  واألقـــل  اقتصاديا 
قد  السيناريو  هذا  كان  أغسطس2021،  وحتى  لمواطنيها. 
االقــتــصــادات  مــن  عــديــد  التنفيذ، حيث حققت  حيز  دخــل 
الرائدة معدالت تطعيم عالية نسبيا، في حين تعاني الدول 
التي تعتمد على برنامج »كوفاكس« التابع لألمم المتحدة 
من  قليل  عدد  على  إلى حصولها  نظًرا  اللقاحات،  لتوزيع 

الجرعات التي وعدت بها الحكومات الغربية.
الـــذي اجــتــاز تــجــارب  الــلــقــاح األول  ومـــن الــمــعــلــوم، أن 
المتحدة  المملكة  في  استخدامه فقط  تم  غربية  سريرية 
في ديسمبر2020بغض النظر عن االختاالت المتوقعة بين 
اللقاح  لتلقي  االستجابة  فإن  اللقاحات؛  توزيع  في  الــدول 
بالفعل  األشــخــاص  مايين  تلقى  حيث  استثنائية،  كانت 
إمــا جرعة لقاح واحــدة أو جرعتين، وفــي حين أن هــذا في 
حد ذاته ال ينهي االنتشار المحتمل للفيروس، فإنه أصبح 
اآلن معترًفا به عالميا باعتباره الخيار األفضل للحد من 

العدوى والوفيات على المدى الطويل.
وفـــي واقــــع األمــــر، التــــزال هــنــاك مــشــاكــل كــبــيــرة بشأن 
اللقاحات؛ ففي حين أن المايين في جميع أنحاء العالم 
تلقي  رفــض  في  كثيرون  يستمر  محصنين،  غير  يزالون  ال 
اللقاح بناًء على معلومات مضللة منتشرة على نطاق واسع 
حول اآلثار السلبية المحتملة في البلدان التي تتوافر فيها 
وإيطاليا؛  فرنسا،  مثل  األوروبــيــة،  خاصة  اللقاحات،  هــذه 
حيث بدأت حكوماتهما في االستجابة بفرض قيود صحية 
ُتلزم مواطنيها بتلقي اللقاح لحضور األحداث العامة، في 

ظل بعض التراجع العام في معدالت التطعيم.
من ناحية أخرى، تواصل المملكة المتحدة ريادتها في 
تلقى  أغسطس2021  بداية  حتى  الشاملة.  التلقيح  جهود 
من  واحـــدة  جرعة  األقــل  على  البالغين  جميع  مــن   %88.6
الجرعتين الازمتين، وتلقى 72.5% من السكان الجرعتين 
 85.000.000 مــن  أكــثــر  تسليم  هــذا  ويــعــادل  المطلوبتين. 
لتحصين  خطتها  اســتــوفــت  الـــدولـــة  أن  يــعــنــي  مــا  جــرعــة، 
ثلثي المقيمين البريطانيين البالغين بشكل كامل بحلول 
منتصف يوليو 2021. وعلى الرغم من المخاوف األولية من 
أن الشباب سيترددون في الحصول على اللقاح، تلقى أكثر 
من 68% من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 

عاًما الجرعة األولى على األقل.
ــيــــس »تــــرامــــب«  ــد الــــرئــ ــهـ ــد بــــدايــــة بــطــيــئــة فــــي عـ ــعــ وبــ
طــــورت الـــواليـــات الــمــتــحــدة أيــًضــا بــرنــامــج تطعيم نــاجــح. 
السكان  من  تلقى%67  بــوســت«،  »واشنطن  لصحيفة  ووفــًقــا 
األمريكيين المؤهلين للحصول على اللقاح جرعة واحدة 
على األقل، وتم تطعيم 57.7% بشكل كامل. ومع ذلك، فقد 
أكــدت صحف أخــرى أيًضا أنــه في بعض أجــزاء الــبــاد، تم 
تطعيم ما ال يزيد على20% من األشخاص حاليا. لكن يبدو 
بقبول  الكثيرين  أقنع  أخــرى قد  مــرة  ارتــفــاع اإلصــابــات  أن 
اللقاح طواعية، حيث تلقى 4.7 مايين أمريكي جرعاتهم 
وعلى  فقط.  الماضيين  األسبوعين  في  الثانية  أو  األولــى 
-التي  الجنوبية  أمــريــكــا  ــات  الــخــصــوص، شــهــدت واليـ وجــه 
سجلت مــعــدالت إصــابــة عــالــيــة- ارتــفــاًعــا مــذهــًا فــي عــدد 
المواطنين الذين تقدموا للحصول على اللقاحات، وعلى 
سبيل المثال حدثت زيادة بنسبة 65% في أالباما، و49% في 

ميسوري، و96% في أركنساس.
كــل مــن لندن  الــتــي حققتها  الــنــجــاحــات  وفـــي مــقــابــل 
وواشنطن، كانت هناك انتكاسات في االتحاد األوروبي، وهو 
اللقاحات  وامــتــاك  الــقــدرة على شــراء  أن مجرد  أظهر  مــا 
لــيــس كــافــيــا إلقـــنـــاع الـــســـكـــان الـــمـــتـــردديـــن فـــي الــمــوافــقــة 
عــلــى تــلــقــي الــلــقــاح. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، بــعــد أن تــم حل 
مشاكل االتــحــاد مــع إمــــدادات الــلــقــاحــات مــن شــركــات مثل 
الــتــردد  هــو  لتلقيها  الرئيسي  الــعــائــق  فــإن  »أســتــرازيــنــيــكــا«، 
الحظه  الـــذي  األمـــر  وســامــتــهــا،  فعاليتها  فــي  والتشكيك 

»تــيــري بــريــتــون« مــفــوض االتــحــاد األوروبــــي لــشــؤون السوق 
الداخلية والمسؤول عن اللقاحات يوم 10 يوليو2021. كما 
أفادت قناة »فرانس 24« بأن »الدول األوروبية بشكل عام قد 
التطعيم في األشهر األخيرة«  قطعت أشواطا في معدالت 
لكن على الجانب اآلخر »لم تقم أي دولة بإقرار اللقاحات 
القدرة  المؤيدة للتطعيم  افتقدت الحمات  كإلزامية« كما 

على إقناع المواطنين المترددين.
وفي يوليو2021، ذكرت مجلة »اإليكونوميست« أن »قلة 
من الفرنسيين أبدوا تشكًكا حول اللقاحات« في حين كان 
لــلــرأي أظــهــر فــي ديــســمــبــر2020 أن مــا يصل إلى  استطاع 
61% من سكان الباد كانوا يعارضون تلقي لقاح كوفيد-19، 
واعتباًرا من يوليو2021 تم تطعيم 55% فقط من العاملين 
فـــي دور رعـــايـــة الــمــســنــيــن الــفــرنــســيــيــن. وفـــي ظـــل إحــجــام 
»إيمانويل  الرئيس،  أبلغ  اللقاحات،  تلقي  عن  الفرنسيين 
ــه ســيــتــم الــســمــاح فقط  ــة فـــي 12 يــولــيــو أنــ ــ ــرون« األمـ ــاكــ مــ
للمواطنين الذين تم تطعيمهم بالكامل باستخدام الحانات 
والمطاعم ومراكز التسوق والسفر مسافات طويلة بدًءا من 
أغسطس. وإذا كان هذا التكتيك قد بدا متعنتا، فإنه نجح 
حيث  التطعيمات،  بتلقي  الفرنسيين  من  عديد  إقناع  في 
الساعات  في  اللقاحات  مليون شخص  إلى  ما يصل  حجز 

التي أعقبت الخطاب الوطني لماكرون.
فإن  إيطاليا،  ُأجــري في  الــذي  الــرأي  ووفًقا الستطاع 
ما يصل إلى 15% من المواطنين ُمترددون في تلقي اللقاح، 
هذه  إلــى  وبالنظر  للقاح.  معارضتهم  منهم   %8 تأكيد  مع 
الخطط  أن  مــفــاجــًئــا  يــكــون  أال  ينبغي  الــمــرتــفــعــة،  األرقــــام 
الفرنسية واإليطالية إلدخال بطاقات تعريف متلقي اللقاح 
عطلة  في  لاحتجاج  إيطالي  ألــف   80 بحضور  قوبلت  قد 
إلى  بــاإلضــافــة  أغسطس،  و1  يوليو   31 فــي  األســبــوع  نهاية 
كيفية  إلــى  وبالنظر  بــاريــس.  فــي  األخـــرى  المسيرات  آالف 
اللقاحات  متطلبات  إلــى  متزايد  بشكل  الحكومات  تحول 
المرجح  بأمان، فمن  اقتصاداتها  إلعــادة فتح قطاعات من 

أن تتكرر مثل هذه المشاهد خال األشهر المقبلة.
أن جميع  تعني  البارزة ال  األمثلة  فإن هذه  ذلــك،  ومع 
وبعد  وإيــطــالــيــا.  فرنسا  مثل  كافحت  الغربية  ــا  أوروبــ دول 
المشكات األولية المتعلقة باإلمداد، طورت ألمانيا نظاًما 
الجرعة  المواطنين  مــن  األقــل  تلقى60%على  حيث  قــويــا، 
كامل.  بشكل  السكان  من  تطعيم%50  بالفعل  وتــم  األولـــى. 
اآلن تطعيم حوالي %45  ــي، يجري  األوروبـ االتــحــاد  وداخــل 
من السكان البالغين. وتلقى 19% جرعة واحدة على األقل. 
وأوضح »بروس لي« في مجلة »فوربس« أنه على الرغم من 
انطاقته الصعبة، فإن برنامج التلقيح في أوروبا »لم يلحق 
بالفعل  تقدم  بل  فحسب،  المتحدة  بالواليات  النهاية  في 

عليها أيًضا«.
وعلى المستوى العالمي، من الواضح أنه ال تزال هناك 
ذلك  في  بما  الجماعية،  التلقيح  في جهود  كبيرة  مشاكل 
ضد  للقاحات  عــادل  بتوزيع  -المعنية  »كوكافس«  آلية  مع 
الغرب  في  كبير  باستحسان  حظيت  التي  كورونا-  فيروس 
ووفــًقــا  اقــتــصــاديــا.  نــمــوا  األقـــل  للبلدان  اللقاحات  لتوفير 
لبيانات من جامعة »جونز هوبكنز«، يتم حاليا تلقيح %14 
فقط من سكان العالم بشكل كامل، بينما يتم تلقيح %40 
فقط من األشخاص بشكل كامل حتى في أكثر دول العالم 
»نــيــويــورك  فــي صحيفة  مــولــر«،  »بنجامين  وشـــدد  تــقــدًمــا. 
تايمز« أن السبب الرئيسي ألوجه القصور في برنامج آلية 
التنظيم  الُمعيقة ومشاكل  التحتية  البنية  »كوكافس«، هو 
في »الحصول على الجرعات من مدارج المطارات، ووصواًل 

إلى المتلقين«.
»ديــوك«،  من جامعة  تايلور«  »أندريا  قالت  من جهتها، 

باتت  الفقيرة  للدول  اللقاحات  لتأمين  كوفاكس  »آلية  إن 
إجــراءاتــه  تنفيذ  يتم  قائد،  دون  من  جماعي  مشروع  مثل 

المخطط لها بشكل أبطأ بكثير مما يمكن أن يكون«.
»كلير فيلتر« من  أشـــارت  األمـــر،  هــذا  إلــى  وبــاإلضــافــة 
التفشي  ضــوء  في  أنــه  إلــى  الخارجية«،  العاقات  »مجلس 
ــنـــدي« فـــي ربـــيـــع 2021، فــإن  »الـــهـ لـــــمــتــغــيــر دلـــتـــا  الــمــذهــل 
أكــبــر مــصــنــع لــلــقــاحــات فــي الــعــالــم، وهــو مــعــهــد »ســيــروم« 
الهندي لن يكون قادًرا على الوفاء بالتزاماته تجاه توفير 

اللقاحات للبلدان األخرى المنخفضة الدخل.
ــــدول الــغــربــيــة، يــشــهــد الــشــرق  وكــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الـ
األوســــــط أيـــًضـــا تــبــايــًنــا حــــــاًدا بــيــن بـــلـــدانـــه بـــشـــأن تلقي 
معظم  على  الخليج  دول  تتفوق  الــواقــع،  وفــي  اللقاحات. 
الــبــلــدان األخــــرى فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، حــيــث وصلت 
كل  تليها   ،%70 إلــى  اإلمـــارات حاليا  في  التطعيم  معدالت 
وال  التوالي  على  و%60   ،%64 بنسبة  وقطر  البحرين،  مــن 
مــعــدالت تطعيم  األوســـط لديها  الــشــرق  دول  تــزال معظم 
منخفضة للغاية. فعلى وجه الخصوص، يبلغ معدله في 

العراق 1% فقط، وفي إيران %3. 
وتقترن معدالت التطعيم العالمية المنخفضة بعديد 
فيه  يستمر  وقــت  فــي  اقتصاديا  تقدما  األقــل  البلدان  مــن 
هذه  ولعل  العالم.  أنحاء  جميع  في  »دلــتــا«  متغير  انتشار 
متغيرات  تطور  إمكانية  أيــًضــا  تثير  االنــتــشــار  مــن  الحالة 
بعد  الــراهــنــة، حــتــى  الــلــقــاحــات  فاعلية  مــن  تقلل  جــديــدة 
وصولها إلى تلك البلدان. ولعل خطر انتشار متغير »دلتا« 
وهو  كامل،  بشكل  بالفعل  تطعيمهم  تم  بأشخاص  ارتبط 
تأكيد  إلى  األمــراض«  لمكافحة  األمريكي  »المركز  دفع  ما 
ضرورة »تغطية الجسم بالكامل لتقليل انتقال متغير دلتا 

وقابلية انتشاره«. 
ومـــع كـــل هـــذه الــتــحــديــات، يــبــدو أيـــًضـــا أن اســتــخــدام 
إجــراءات  أي  أو  االحترازية  التدابير  أو  القيود  المزيد من 
أخرى في الدول الغربية لتلبية متطلبات التطعيم الكامل 

لجميع المواطنين أكثر احتمااًل مع مرور الوقت.
وعــلــى الــرغــم مــن كــل مــحــاوالت الــتــوازن بين نقطتي 
ذاتــه،  الوقت  في  العامة  والصحة  الحريات  على  الحفاظ 
»لقد  يــقــول:  »إنــديــانــا«  مــن جامعة  سيلفرمان«  »روس  فــإن 
فعلنا كل ما هو ممكن لتقليل أكبر عدد من العوائق التي 
فــجــوة ال  لدينا  تـــزال  ذلـــك، ال  ومــع  التطعيم،  دون  تــحــول 
يستهان بها بشأن األعداد التي لم تتلق أي لقاحات بالمرة، 

وهو ما يمثل خطورة هائلة ال يمكن تصورها«.
-المذكورة  البلدان  فــي  أنــه حتى  إلــى  ــارة  اإلشـ وتــجــدر 
أعـــاه- الــتــي كــان أداؤهـــا جــيــًدا فــي تــوزيــع الــلــقــاحــات؛ فإن 
الشروط الضرورية والمتطلبات القانونية بتلقي جرعتين 
أجــل حضور  من  لألشخاص  ملزًما  أمــرا  باتت  اللقاح  من 
األحداث العامة قد ثبت أنها مثيرة للجدل، حيث قالت عنها 
قطاع الضيافة في  لهيئات  العامة  المديرة  نيكولز«  »كيت 
»ضربة  تعتبر  الــشــروط  هــذه  »مثل  إن  المتحدة:  المملكة 
انــتــقــد في  الـــشـــركـــات«، كــمــا  الــكــثــيــر مــن  قــاضــيــة« لممثلي 
الوقت ذاتــه »مــارك هــاربــر«- الــذي يــرأس »مجموعة كوفيد 
بشأن  القلقين  ألعضاء البرلمان المحافظين  ريــكــفــري 
اآلثار السلبية لإلغاق«- الحكومة »النتقالها بفعالية إلى 

التطعيم اإلجباري للمواطنين«.
في  التطعيم  برنامج  يستمر  حين  فــي  الــعــمــوم،  على 
والتقدم،  النجاح  المتحدة في تحقيق مزيد من  المملكة 
الــبــلــدان  فـــإن  األوروبـــيـــيـــن،  بــالــمــقــارنــة بجيرانها  والســيــمــا 
ــرى، حــتــى تــلــك الــمــوجــودة فــي الـــغـــرب، تتخلف إلــى  ــ األخـ
تلقي  تثبت  ــة  أدلـ تــقــديــم  أن  ويــبــدو  الــركــب،  حــد كبير عــن 
العامة  األحـــداث  لحضور  كشرط  التطعيمات  مواطنيهم 
بات أمًرا مثيًرا للجدل وال سيما في ظل الرغبة الحقيقية 
لخلق نـــوع مــن الـــتـــوازن بــيــن الــحــاجــة إلـــى الــحــفــاظ على 
على  الحريات  بعض  تقييد  عــدم  وضــرورة  العامة  الصحة 

المدى الطويل. 

ــدت مـــقـــدمـــة الـــتـــقـــريـــر الـــمـــوســـوم  ــ أكــ
للمملكة  المستقبلية  التقنيات  بـــ»آفــاق 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة« الـــصـــادر عــن مركز 
االســـتـــشـــراف الــتــقــنــي بــمــديــنــة الــمــلــك 
عــبــدالــعــزيــز لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة فــي شهر 
مارس 2021 حقيقة جوهرية تتمثل في 
الــتــي شهدها  الــقــصــور  أهـــم جـــوانـــب  أن 
العالم في التعامل مع تداعيات جائحة 
كورونا ناجمة عن افتقار كثير من الدول 
وبشكل  التقني.  االستشراف  أدوات  إلــى 
عام تعود أهمية االستشراف التقني إلى 
ومعرفة  المستقبل  الستبصار  أداة  أنــه 
النقات النوعية التي تحدثها التقنيات، 
يمكن  لما  والجاهزية  االستعداد  ألجــل 
تغيرات  من  النقات  هــذه  إليه  تــؤدي  أن 
بالضرورة  ليست  واجتماعية  اقتصادية 
سلبية في كل حال، بل قد تكون إيجابية 
ــوال، فــيــكــون االســتــعــداد  ــ فــي أغــلــب األحــ
أكبر  لتحقيق  رئيسيا  عاما  لها  المبكر 
الــمــكــاســب الــمــمــكــنــة مــنــهــا، إضـــافـــة إلــى 
للتقنيات  المبكر  االستشراف  فإن  ذلك 
االستثمار في  ييسر عملية  المستقبلية 
الــتــقــنــيــات بــوقــت مــنــاســب مـــا يــتــيــح لها 
الــســبــق فــي االســتــثــمــار،  ــورات  تحقيق وفــ
ومن ثم تحقيق ميزة تنافسية على الدول 
إدراك  واألمـــــم األخــــــرى، وانـــطـــاقـــا مـــن 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وقــيــادتــهــا 
مع  وانسجاما  الحقائق،  لهذه  الرشيدة 
من   2030 المملكة  رؤيــة  إليه  تهدف  مــا 
تحقيق أقصى ما يمكن من تطور تقني 
المملكة  يجعل  واجــتــمــاعــي  واقــتــصــادي 
في عداد الدول األرسخ قدما في مجاالت 
التقنية والتنمية المستدامة، أعد مركز 
الذي  التقرير  هــذا  التقني  االستشراف 
بالتقارير  أســوة  دوريـــا  جعله  إلــى  يسعى 
ــــدول الــمــتــقــدمــة في  الــتــي تــصــدر عـــن الـ
هذا الميدان، ألجل المساعدة في وضع 

خطط واستراتيجيات البحث والتطوير 
سيما  وال  البعيد،  المدى  على  واالبتكار 
باهتمام  يــحــظــى  والــتــطــويــر  الــبــحــث  أن 
له من  المملكة لما  بالغ من لدن قيادة 
بحاضر  النهوض  فــي  األهمية  بالغ  دور 
المجاالت  في مختلف  الباد  ومستقبل 
أسست  فقد  لــذا  والتقنية،  االقتصادية 
المملكة هيئة عليا مختصة بالعناية به، 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  بــرئــاســة 
العهد  ولــي  سعود  آل  سلمان  بــن  محمد 
وهــي هيئة  الـــوزراء،  رئيس مجلس  نائب 
تنمية البحث والتطوير واالبتكار لتعزيز 
تــنــافــســيــة الــمــمــلــكــة إقــلــيــمــيــا وعــالــمــيــا، 
التقنية  للمسيرة  المتابع  فــإن  ثم  ومــن 
للمملكة يجد تناغما وتكاما في األدوار 
بين هيئاتها ووزاراتها المتعددة للوصول 
إلــــى هــــدف واحـــــد هـــو نــهــضــة الــمــمــلــكــة 

وبلوغها ما تستحق من موقع عالمي.
ــر الـــقـــطـــاعـــات  ــريـ ــقـ ــتـ ــنـــف الـ ــد صـ ــ وقــ
الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي ســـبـــعـــة مـــــجـــــاالت، أطــلــق 
ــة االســــتــــشــــراف الــتــقــنــي،  ــبـ ــوكـ عــلــيــهــا كـ

فــقــد ُجــمــع قــطــاعــا اإلنــتــاج والـــمـــواد في 
مــجــال واحــــد ألنــهــمــا مــرتــبــطــان بــــوزارة 
البيئة  وقــطــاعــات  والــتــعــديــن  الــصــنــاعــة 
ــاه والــــــزراعــــــة فــــي مــــجــــال واحــــد  ــيــ ــمــ والــ
الرتباطها بوزارة البيئة والمياه والزراعة، 
كما  الــطــاقــة،  فــي مجال  والــغــاز  والنفط 
ُجـــمـــعـــت جــمــيــع الــتــقــنــيــات الــمــرتــبــطــة 
بــــاالتــــصــــاالت وتــقــنــيــة الـــمـــعـــلـــومـــات فــي 
مـــجـــال الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة الرتــبــاطــهــا 
الــمــعــلــومــات،  وتقنية  االتـــصـــاالت  بــــوزارة 
ــة  واألدويـ الصحة  لقطاعي  ذاتـــه  ــر  واألمـ
فــي مــجــال الــصــحــة الرتــبــاطــهــمــا بــــوزارة 
التابعة  والــمــجــالــس  والــهــيــئــات  الــصــحــة 
لــهــا، وُجــمــع قــطــاعــا الــفــضــاء والــطــيــران 
التنظيمي  الرتباطهما  واحــد  مجال  في 
والفضاء،  المدني  الــطــيــران  هيئتي  فــي 
بالخدمات  المرتبطة  التقنيات  وصنفت 
الــلــوجــســتــيــة والـــتـــحـــول الـــحـــضـــري، في 
بوزارتين  التقني  مجال واحد الرتباطها 
والــقــرويــة  الــبــلــديــة  ــؤون  ــشـ الـ وزارة  هــمــا 

واإلسكان، ووزارة النقل.
إعـــداد هــذا التقرير عدد  شـــــارك فــي 
ــي الــمــجــالــيــن  ــن الــمــخــتــصــيــن فـ كــبــيــر مـ
الفريق  عــدد  فبلغ  والمهني،  األكــاديــمــي 
تــقــنــيــيــن  ــن  ــ مـ عــــضــــوا   )20( ـــن  مــ أكــــثــــر 
ومستشارين وكتاب ومحررين ومترجمين 
االستبانات  فــي  شـــــارك  كما  ومصممين، 
االستشراف  منهجيتي  في  المستخدمة 
واالستبصار اللتين سار عليهما التقرير 
أكثر من )20( خبيرا عالميا و)25( خبيرا 

سعوديا.
الــتــقــريــر وأقــــره مــن الناحية  وراجــــع 
العلمية والتقنية أكثر من )80( أكاديميا، 
ومنهجيته  إعـــــداده  فـــي  الــتــقــريــر  واتـــبـــع 
من  الرصين  العلمي  المنهج  وإخــراجــه 

دون تحيز. 
أن  األول  قسمه  فــي  التقرير  أوضـــح 

مـــســـار االســـتـــشـــراف الــمــتــعــلــق بــالــمــدى 
مـــجـــاالت  يـــســـتـــهـــدف  ــوات  ــ ــنـ ــ سـ  )10-5(
مواءمة جهود  دعم  تقنية محددة ألجل 
الــبــحــث والــتــطــويــر واالبـــتـــكـــار الــحــالــيــة، 
االقــتــصــادي،  التركيز  مــجــاالت  وتحديد 
ويتكون من ثــاث مــراحــل: األولــى تعنى 
بــحــصــر الــتــقــنــيــات مـــن خـــال اســتــطــاع 
عالي المستوى يهدف إلى تحديد قائمة 
القطاعات  كل  في  التقنيات  من  طويلة 
فإنها  الثانية  المرحلة  أمــا  الــمــدروســة، 
تفرز التقنيات المستكشفة في المرحلة 
السوق  جــذب  معايير  على  بــنــاء  األولـــى 
تقيم  الثالثة  والمرحلة  التقنية،  ودفــع 
ــاء عـــلـــى جـــاذبـــيـــة الـــســـوق  ــنـ الــتــقــنــيــات بـ
الــعــالــمــي وصــلــة هــــذه الــتــقــنــيــات بــرؤيــة 

المملكة 2030.
أمـــا مــســار االســتــبــصــار فــإنــه يتعلق 
ويــســتــهــدف  ــنــــة،  ســ  )20-10( بـــالـــمـــدى 
الـــمـــجـــاالت الــتــقــنــيــة والــمــفــاهــيــم الــتــي 
التزال في المراحل األولى من دورة حياة 
في  المساعدة  ألجــل  والتطوير  البحث 
واالبتكار  والتطوير  البحث  أجندة  وضع 
ــد الــتــقــنــيــات  ــديـ ــحـ ــمــــدى وتـ الـــبـــعـــيـــدة الــ
يمكن  الــتــي  النوعية  للنقات  المسببة 
ان تشكل االقتصاد المستقبلي للمملكة 
ثاثي  تحليل  وهــو  الــســعــوديــة،  العربية 
يـــخـــتـــلـــف عــن  أنــــــه  ــا إال  ــضــ أيــ األطــــــــــوار 
االستشراف باعتماده بشكل رئيسي على 
الزمني  الــمــدى  ألن  النوعية  الــمــكــونــات 
البيانات  اســتــقــراء  قيمة  يقيد  الــطــويــل 
التاريخية، واستند مسار االستبصار إلى 
معايير مشابهة للمعايير التي اعتمدها 
أضـــــاف  أنـــــــه  إال  ــراف،  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ االســ مــــســــار 
ــبـــراء إلــــى جــــذب الــســوق  مـــدخـــات الـــخـ
ومدخات التقنية، وللموضوع تكملة في 

مقال قادم بعون اهلل وتوفيقه.
} أكاديمي وخبير اقتصادي
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اعتاد كثير من المدرسين 
ــاع األســــلــــوب الــتــقــلــيــدي  ــبــ اتــ
الــــذي يعتمد  الــتــدريــس  فـــي 
عــلــى الــتــلــقــيــن واإللـــقـــاء من 
من  واالســتــمــاع  المعلم  قــبــل 
قـــبـــل الــمــتــعــلــمــيــن، لـــكـــن مــع 
الــزمــان وتــنــوع األدوات  تــقــدم 
واألجهزة اإللكترونية ودخول 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــي حــلــقــات 
لـــزامـــا على  ــتـــدريـــس صــــار  الـ
ــلــــم اســـــتـــــخـــــدام طــــرق  ــعــ الــــمــ
ــــذب الــمــتــعــلــم  ــــجـ مــــغــــايــــرة لـ

وجعله محبا للتعليم.
ــكــــرة  ــا جـــــــــــاءت فــ ــ ــنـ ــ مـــــــن هـ
التي تعمل  المعكوس  التعليم 
عـــلـــى تـــحـــريـــك الــمــتــعــلــم مــن 

ـــدروس مــن حــيــث البحث  الــمــنــزل وقــبــل بــث الـ
واإلجابة وغيرها.

 Flipped المقلوب  أو  المعكوس  الصف 
يستطيع  الـــــذي  اإلطــــــار  هـــو   classroom
في  المتعلمين  كل  إشــراك  المعلم من خاله 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة. ويـــقـــوم أســـلـــوب الــصــف 
المعكوس على قلب مراحل التعلم في األسلوب 
التقليدي  التعلم  فــي  يــتــم  حــيــث  الــتــقــلــيــدي، 
إعطاء  ثم  الصف،  في  العلمية  المادة  تقديم 
في  ألدائــهــا  الــمــادة  هــذه  فــي  أنشطة  المتعلم 
الــمــنــزل، لــيــعــود بــعــد ذلـــك فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
لما  راجــعــة  تغذية  على  ليحصل  المعلم  إلــى 
المعكوس  الصف  بينما  المنزل،  في  أداؤه  تم 
يعمل على قلب مراحل التعلم حيث يبدأ من 
المنزل من خال مادة علمية معدة أو مختارة 
مسبقا من قبل المعلم )فيديو تعليمي، صور، 
ويــأتــي  للمتعلم،  تــعــرض  تعليمية(  شــروحــات 
ليقدم  المعلم  إلـــى  الحـــق  وقـــت  فــي  المتعلم 
الــمــعــلــم الــتــغــذيــة الـــراجـــعـــة لــــه، ويــعــمــل على 
ردم الــفــجــوات والــثــغــرات الــمــعــرفــيــة الــتــي قد 
تــحــصــل، ثـــم يــقــوم بــالــنــشــاط الــتــفــاعــلــي وهــو 
ما  وهــذا  المقلوب،  للصف  األســاســي  المحور 
إلرشاد  الحصة  وقت  بمجال الستثمار  يسمح 
كل متعلم عن طريق أنشطة تفاعلية وعملية 

إبداعية.
أشكال  مــن  شكًا  المعكوس  التعلم  ويعد 
الـــذي يــقــوم عــلــى االســتــفــادة  الــمــدمــج  التعلم 
ــي الــفــصــول  ــن الــتــكــنــولــوجــيــا وتــوظــيــفــهــا فـ مـ
التفاعل  مــن  المعلم  تمكن  بحيث  الــدراســيــة، 
العلمية  المادة  إلقاء  مع المتعلمين بدال من 
أكثر  بشكل  هــذا  ويــتــم  التقليدية،  بالطريقة 
أو  التعليمية  الفيديوهات  باستخدام  شيوعا 
المواقع التعليمية التي يقوم المعلم بإعدادها 
الفصل  أوقــــات  ــارج  خـ المتعلمون  ويــشــاهــدهــا 

الدراسي. 
فيكون واجب المعلم قبل الحصة هو إعداد 
الفيديوهات أو المواقع التعليمية التي يحتاج 
المتعلم  فـــي دراســـتـــه، وعــلــى  الــمــتــعــلــم  إلــيــهــا 

ــم إعـــــــــــداده،  ــ ــا تــ ــ مــــشــــاهــــدة مــ
المعلم  يقدم  الحصة  وأثناء 
األنشطة سواء  مجموعة من 
على  تقوم  جماعية  أو  فردية 
للفيديو  مشاهدتهم  أســـاس 
الــتــعــلــيــمــي فــتــصــبــح الــحــصــة 
الدراسية أكثر فعالية ونشاطا 
ويكون  المتعلمين،  قبل  مــن 
وموجها  مــرشــدا  المعلم  دور 

لهذه العملية التعليمية.
ويــعــتــمــد هـــــذا األســـلـــوب 
ــار نــظــري أســاســه أن  عــلــى إطـ
والتعلم  التعليم  تكنولوجيا 
الـــنـــشـــط مـــفـــتـــاحـــان لــلــتــعــلــم 
في  يــؤثــر  وكــاهــمــا  المعكوس، 
للمتعلم  الــتــعــلــيــمــيــة  الــبــيــئــة 

بشكل أساسي.
ويحقق التعلم المعكوس فوائد عدة منها: 
التعامل مع الفروق الفردية بغض النظر عن 
عدد المتعلمين، وتوفير تغذية راجعة أكثر دقة 
للمتعلمين في الوقت المناسب، ورفع القدرات 
صفية  بــيــئــة  وخــلــق  للمتعلمين،  التعليمية 
ومواكبة  المتعلمين،  بين  ومتفاعلة  ممتعة 

آخر التطورات في تكنولوجيا التعليم.
ويسهم الصف المعكوس في تكوين عاقة 
المعلم  وبين  أنفسهم  المتعلمين  بين  وثيقة 
والمتعلمين أيضا، ويسهل من عملية التعامل 
مع الفروق الفردية بين المتعلمين، واستثمار 
وقت الصف بما يائم احتياجات المتعلمين، 
ــال لـــلـــتـــفـــاعـــل بـــيـــن الــمــعــلــم  ــجــ ــمــ ويـــخـــلـــق الــ

والمتعلمين، وبين المتعلمين أنفسهم.
الصفوف  من  النوع  هذا  استخدام  ويمكن 
المتعلمون  يجدها  التي  بالدروس  المعكوسة 
صــعــبــة، أو الـــتـــي تـــقـــدم مــفــاهــيــم مــــجــــردة، أو 
دروســا  أو  الخطوات،  متعددة  معقدة  عمليات 

تتطلب الكثير من الممارسة.
ولــتــقــديــم الـــمـــادة الــعــلــمــيــة يــمــكــن عــرض 
المعكوس من  التعليمي في الصف  المحتوى 
أو  فيديو  )مــقــاطــع  ســـواء  رقمية  أدوات  خــال 
ــدرس أو نــصــوص ثــابــتــة، أو صــور  لــ شـــروحـــات 
ثابتة( ويمكن للمعلم زيادة التفاعل والدافعية 
المحتوى  عــرض  خــال  مــن  المتعلمين  لــدى 
فيديو  لتضم مقاطع  تفاعلية  العلمي بصورة 
تفاعلية  وصــورا  نصوصا  أو  معكوسة  تفاعلية 
الــراجــعــة  الــتــغــذيــة  للمتعلم  تــقــدم  مــعــكــوســة 

والتعلم قبل حصول اللقاء بالمعلم.
مــن كــل مــا تــقــّدم طــرحــه نجد أنــه يتعين 
ــرة والــــظــــرف  ــتــ ــفــ ــي هــــــذه الــ ــ ــلـــم فـ ــعـ ــمـ عـــلـــى الـ
التعلم  مــن  الــنــوع  هــذا  اســتــخــدام  االستثنائي 
حتى يخرج بمستوى عال من التعليم، ويصل 
استخدام  المرجو من  الهدف  إلى  الطلبة  مع 

التعلم المعكوس. 

} أستاذ مساعد بكلية البحرين للمعلمين

ن����ظ����ري����ة �ل���������ش����ف �ل���م���ع���ك���و����س

�ل��ت��ع��ل��ي��م �أ����ش���ال���ي���ب  وت���ط���وي���ر   ..

بقلم:
 د. فؤاد اكسيل }
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م�شطفى ال�شاخوري:

قال الدكتور وهيب عي�شى النا�شر ع�شو اللجنة العليا للتقومي البحريني 

راعى  والبحرين،  الزبارة  روزنامة  منهجية  على  املبني  اجلديد،  التقومي  اإن 

املناطق  من  جغرافيني  موقعني  واعتماد  البحرين،  ململكة  اجلغرايف  االمتداد 

�شرق جزيرة  اأق�شى  هما  اخلم�س،  ال�شلوات  دخول  اأوقات  املاأهولة حل�شاب 

�شلمان  مدينة  غرب  واأق�شى  وال�شروق،  الفجر  دخول  وقت  حل�شاب  دملونيا 

حل�شاب وقت دخول الظهر والع�شر واملغرب والع�شاء.

رئي�س  نائب  حممود  اآل  عبداللطيف  الدكتور  ال�شيخ  اأ�شاد  جانبه،  من 

اللجنة العليا للتقومي البحريني بالتوجيه امللكي ال�شامي باإ�شدار التقومي وفًقا 

للمعايري ال�شرعية والعلمية والفلكية، وامتداًدا للمنهجية التي و�شعها علماء 

واملنا�شبات  لل�شلوات  ال�شرعية  االأوقات  حتديد  يف  االأوائل  البحرين  مملكة 

الدينية وغريها، اإذ �شيكون التقومي اأكرث دقة مما �شبق.

انتعا�ش النقل اجلوي منذ افتتاح املطار اجلديد

���ش��ه��ور  6 خ�����ال  م�������ش���اف���ر  األ������ف   920
اأعلنت �شركة مطار البحرين اأن حركة 

ال�شفر يف مطار البحرين الدويل قد بلغت 

رحلة  و9176  م�شافرين،   920210

طريان  �شركة   20 جانب  اإىل  طريان، 

جتارية، خالل االأ�شهر ال�شتة املا�شية منذ 

افتتاح مبنى امل�شافرين اجلديد.

ال�شماح لل�شركات الأجنبية بالتملك 100 % يف ا�شتخراج النفط 

حتديد الأن�شطة التي يجوز لل�شركات الأجنبية مزاولتها

�شدر عن �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

االأن�شطة  بتحديد  قرار  الوزراء،  جمل�س 

التجارية التي يجوز الرتخي�س لل�شركات 

ذات راأ�س املال االأجنبي مبزاولتها.

ُي�شمح  اأنه  على  القرار  ون�س 

لل�شركات ذات راأ�س املال االأجنبي بالتملك 

ا�شتخراج  ن�شاط  يف   )%100( بن�شبة 

النفط اخلام والغاز الطبيعي داخل مملكة 

االأم  ال�شركة  تكون  اأن  �شريطة  البحرين، 

ا�شتك�شاف  اتفاقية  وّقعت  قد  االأجنبية 

مع  الطبيعي  والغاز  النفط  واإنتاج 

البحرين.

دعم التعاون مع خمتلف البلدان.. امللك:

رعاية املواطنني باخلارج وتلبية احتياجاتهم
ا�شتقبل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، اأم�س، 

ال�شفراء اجلدد ململكة البحرين املعينني لدى عدد 

عبا�س  منى  ال�شفري  وهم  ال�شديقة،  الدول  من 

حممود ر�شي �شفري البحرين لدى مملكة تايلند، 

عبداهلل  بن  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  وال�شفري 

اجلمهورية  لدى  البحرين  �شفري  خليفة  اآل 

الفرن�شية، وبدر عبا�س احلليبي �شفري البحرين 

لدى جمهورية الربازيل االحتادية.

ي�شطلع  الذي  الدور  اأهمية  جاللته  واأكد 

التعاون  جماالت  دعم  يف  البحرين  �شفراء  به 

اإىل  وجههم  كما  البلدان،  خمتلف  مع  امل�شرتك 

العمل على رعاية �شوؤون املواطنني البحرينيني 

يف تلك الدول وتلبية احتياجاتهم.

ويل العهد رئي�س الوزراء

- تعديل الالئحة التنفيذية لـ»تنظيم املناق�شات«

- تعديل قانون تنظيم مزاولة املهن الهند�شية

- تعديل قانون العمل يف القطاع االأهلي

- تعديل قانون اإن�شاء وتنظيم جامعة البحرين

- قانون ب�شاأن مدققي احل�شابات اخلارجيني

العاهل ي�شدر مرا�شيم بقوانني:

اعتماد اأق�شى �شرق دملونيا واأق�شى غرب مدينة �شلمان حل�شاب الأوقات

»روزنامة الزبارة والبحرين« اأكرث دقة يف حتديد اأوقات ال�شلوات

جاللة 

امللك خالل 

ا�ستقباله 

ال�سفراء 

اجلدد ململكة 

البحرين

02

05

07

10

ل حجر �شحي للمتطّعمني بلقاحات معتمدة

البحرين يف قائمة »اأمرب« ال�شحية الربيطانية
متام اأبو�شايف:

االأربعاء،  اأم�س  الربيطانية، م�شاء  اأعلنت احلكومة 

رفع البحرين من قائمة ال�شفر احلمراء للمملكة املتحدة، 

تعليمات  ت�شنيفات  �شمن  »اأمرب«  قائمة  يف  لت�شبح 

ال�شفر اإىل اململكة املتحدة. 

لن  ورلد«،  »اإن  موقع  نقله  الذي  القرار  ومبوجب 

يتعنّي على امل�شافرين القادمني من البحرين اإىل اململكة 

حتت  فندق  يف  ال�شحي  للحجر  يخ�شعوا  اأن  املتحدة 

ا�شرتاطات  تتلّخ�س  بل  اأيام،  اإ�شراف حكومي ملدة 10 

املعتمدة،  باللقاحات  الكامل  التطعيم  »اأمرب« يف  قائمة 

واإجراء فح�س امل�شحة، وت�شديد قيمة فح�س اآخر بعد 

الو�شول بيومني.

اأما بالن�شبة ملن ح�شلوا على لقاحات غري معتمدة 

اإخ�شاعهم  فيتوّجب  الربيطانية،  ال�شلطات  قبل  من 

للعزل ملدة 10 اأيام يف فندق حتت اإ�شراف حكومي. 

ا  وتاأتي هذه اخلطوة الربيطانية -التي �شملت اأي�شً

ت�شّرر  الذي  ال�شياحي  للقطاع  اإغاثًة  االإمارات-  دولة 

ب�شكل كبري ب�شبب جائحة »كوفيد-19«. 

ُيذكر اأن اللقاحات املعتمدة من قبل اململكة املتحدة 

جون�شون،  اآند  وجون�شون  واأ�شرتازينيكا،  فايزر،  هي 

وموديرونا. 

وكان وزير النقل الربيطاين جرانت �شاب�س قد اأكد 

التزام بالده بفتح ال�شفر الدويل، ولكن باأمان.

باأمان،  الدويل  ال�شفر  بفتح  ملتزمون  »نحن  وقال: 

واال�شتفادة من املكا�شب التي حققناها من خالل برنامج 

العائالت  ما ي�شاعد على جمع  لدينا،  الناجح  التطعيم 

واالأ�شدقاء وال�شركات حول العامل«.

واأ�شاف: »بينما يجب اأن ن�شتمر يف توخي احلذر، 

وجهات  من  جمموعة  فتح  تعيد  التغيريات  هذه  فاإن 

اأنحاء العامل، وهي اأخبار  العطالت املختلفة يف جميع 

جّيدة لقطاع ال�شفر واجلمهور«.
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عقد اجتماعات وور�ًضا عملية بني الق�ضاة واجلهات املعنية باإنفاذ القانون

»الأعلى للق�ضاء« ينهي ا�ضتعداداته لتنفيذ العدالة الإ�ضلحية للأطفال

اأنهى املجل�س الأعلى للق�ساء جميع ا�ستعداداته لتنفيذ 

من  وحمايتهم  للأطفال  الإ�سلحية  العدالة  قانون  اأحكام 

 2021 ل�سنة   )4( رقم  بالقانون  ال�سادر  املعاملة  �سوء 

والذي يدخل حيز النفاذ يف الثامن ع�سر من ال�سهر اجلاري، 

حيث عقد عدة اجتماعات وور�س عملية بني ال�سادة الق�ساة 

واجلهات املعنية باإنفاذ القانون وذلك بالتن�سيق مع وزارة 

العدل وال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والنيابة العامة.

وقد اأ�سدر امل�ست�سار عبداهلل بن ح�سن البوعينني نائب 

التمييز  حمكمة  رئي�س  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

القانون،  اأحكام  ال�سدد تتعلق بتنفيذ  عدة قرارات يف هذا 

اأبرزها قرار بت�سكيل حماكم العدالة الإ�سلحية للطفل، اإذ 

مت ت�سكيل »حمكمة العدالة الإ�سلحية الكربى للطفل« من 

اأن  املحكمة، على  تندبهما  ثلثة ق�ساة، ويعاونها خبريان 

العدالة  اأما »حمكمة  الن�ساء،  الأقل من  اأحدهما على  يكون 

الإ�سلحية ال�سغرى للطفل« فتم ت�سكيلها من قا�ٍس منفرد، 

ويعاونها اأحد اخلرباء تندبه املحكمة، وقد راعى الت�سكيل 

وجود خرباء اجتماعيني ونف�سيني يف املحكمة.

يف  بالف�سل  الإ�سلحية  العدالة  حماكم  وتخت�س 

يرتكبها  التي  اجلرائم  عن  النا�سئة  اجلنائية  الدعاوى 

كاملة  ميلدية  �سنة   15 اأعمارهم  جتاوزت  ممن  الأطفال 

وقت ارتكاب اجلرمية. 

كما جرى التن�سيق بني املجل�س الأعلى للق�ساء ووزارة 

قاعات  اإعداد  على  والأوقاف  الإ�سلمية  وال�سوؤون  العدل 

الإدارية  النواحي  من  للطفل  الإ�سلحية  العدالة  حماكم 

والتقنية، لتتنا�سب مع و�سع الطفل من جانب، ومن اأجل 

تهيئة كل ال�ُسبل التي من �ساأنها حتقيق الأهداف واملقا�سد 

اجلوانب  واأهمها  اآخر،  جانب  من  القانون  يتوّخاها  التي 

النف�سية والجتماعية للطفل، وقد مت ف�سل حماكم العدالة 

الإ�سلحية عن املحاكم العادية ملنحها نوًعا من ال�ستقللية 

يف اأثناء اأداء مهامها.

كما اأ�سدر امل�ست�سار قراًرا ب�ساأن مواعيد انعقاد اللجنة 

ت�سكل  حيث  قراراتها،  اتخاذ  واآلية  للطفولة  الق�سائية 

اللجنة برئا�سة قا�سي حمكمة العدالة الإ�سلحية ال�سغرى 

واأحد  للطفل،  املتخ�س�سة  النيابة  اأع�ساء  واأحد  للطفل، 

اخلرباء تندبه اللجنة.

وتخت�س اللجنة الق�سائية بالنظر يف حالت تعر�س 

التدابري  اأحد  واإيقاع  املعاملة،  �سوء  اأو  للخطر  الطفل 

املن�سو�س عليها يف القانون.

اللجنة  اأع�ساء  بت�سمية  قراًرا  امل�ست�سار  اأ�سدر  كما 

عملها،  واآلية  العقوبات  با�ستبدال  املخت�سة  الق�سائية 

حيث ت�سكل من رئي�س حمكمة العدالة الإ�سلحية الكربى 

ال�سغرى  الإ�سلحية  العدالة  حمكمة  وقا�سي  للطفل 

للطفل وقا�سي تنفيذ العقاب وع�سو من النيابة العامة.

طلبات  تلقي  مهمة  للقانون  وفًقا  باللجنة  واأنيط 

نفاذ  قبل  الأطفال  على  بها  املق�سي  العقوبات  ا�ستبدال 

والتاأهيل  الإ�سلح  مركز  من  تقرير  على  بناًء  القانون، 

تقدمه النيابة العامة.

على  العامة  النيابة  مع  بالتن�سيق  املجل�س  بداأ  كما 

عليها  �سي�سري  التي  اجلارية  اجلنائية  الق�سايا  حتديد 

اإىل حماكم العدالة الإ�سلحية  القانون، متهيًدا لإحالتها 

اأو اللجنة الق�سائية بح�سب الأحوال.

واأكد املجل�س يف هذا ال�سياق على اأن قانون العدالة 

يعد  املعاملة  �سوء  من  وحمايتهم  للأطفال  الإ�سلحية 

امللك املفدى حفظه  الإ�سلحي جلللة  النهج  اإحدى ثمار 

اهلل ورعاه، واإ�سافة نوعية اإىل �سلم الت�سريعات اجلنائية 

احلديثة التي تتبناها مملكة البحرين.

كما يوؤكد �سدور هذا القانون اهتمام مملكة البحرين 

للم�سي ُقدًما يف �سون حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية 

وعلى الأخ�س حقوق الطفل ورعايته وحمايته.

الوطني  العمل  وميثاق  الد�ستور  اأحكام  ن�ست  وقد 

الفقرة  املادة اخلام�سة  املرتكزات، حيث ن�ست  على هذه 

)اأ( من الد�ستور على اأن: »الأ�سرة اأ�سا�س املجتمع، قوامها 

كيانها  القانون  ويحفظ  الوطن،  وحّب  والأخلق  الدين 

ظلها  يف  ويحمي  وقيمها،  اأوا�سرها  ويقوي  ال�سرعي، 

الأمومة والطفولة، ويرعى الن�سء ويحميه من ال�ستغلل 

ويقيه الإهمال الأدبي واجل�سماين والروحي«.

كما تتوافق اأحكام قانون العدالة الإ�سلحية للأطفال 

ال�ساأن،  هذا  يف  املت�سلة  الدولية  واملعايري  املبادئ  مع 

وخا�سة اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل التي ان�سمت 

لها مملكة البحرين يف العام 1991.

دهاليز ال�ضحة

والحتياجات امل�ضتقبلية 

وزيرة  ال�صالح  �صعيد  بنت  فائقة  تعلن  عندما 

ال�صحة تطبيق نظام �صامل للتاأمني ال�صحي، وو�صع 

مهمة  وت��ويل  امل�صتقبلية،  لالحتياجات  ال�صيا�صات 

كجزء  وتقييمه  ومتابعته  ال�صحي  النظام  حوكمة 

اجلديد  التنموي  احلراك  ت�صكل  ملفات  جمموعة  من 

يف القطاع ال�صحي، فاإننا نتحدث عن ملف اجتماعي 

الأقاويل وتنوعت  عنه  امل�صاكل وكرثت  اأثقلته  �صائك 

ال�صحية  للخدمة  �صاكر  بني  املر�صى  ق�ص�ص  فيه 

اجلديدة  التوجهات  لتاأتي  جودتها،  لدرجة  ومنتقد 

لتكون بارقة الأمل بتغيري جذري مرتقب. 

دور  �صيتحول  باأنه  اأي�صا  ال�صالح  الوزيرة  قالت 

وزارة ال�صحة من مقدم للخدمات ال�صحية العالجية 

اإىل منظم ومراقب ومقيم للخدمات ال�صحية »حوكمة 

النظام ال�صحي« كجهة تنفيذية بالتعاون مع املجل�ص 

الوطنية  والهيئة  املتخ�ص�صة  لل�صحة وجلانه  الأعلى 

عليه  يراهن  الذي  الأمر  ال�صحية،  اخلدمات  لتنظيم 

مع  يتوافق  ومبا  جودة  اأكرث  �صحية  خدمات  لتاأمني 

روؤية البحرين 2030.

ومرتادو  املزمنة،  الأمرا�ص  ذوي  املر�صى  عيون 

احلقيقي  املعيار  هم  املواطنني،  عموم  من  العيادات 

الذي �صيقا�ص على اأ�صا�صه جناح هذه ال�صرتاتيجيات 

جوهرية  م�صكلة  وجود  ظل  يف  الواقع،  اأر�ص  على 

فواقع  املطلوبة،  اخلدمة  على  احل�صول  كيفية  يف 

لإمت��ام  املتعددة  باملراجعات  املر�صى  يلزم  احل��ال 

رحلة عالجية اعتيادية، فالأ�صنان مبواعيد، واجللدية 

وي�صتحيل  وغريها،  والعظام  واجلراحة  مبواعيد، 

مقابلة الدكتور وعمل اأ�صعة فورية يف الوقت نف�صه. 

حقيقة باأن مملكة البحرين تخطو خطوات كبرية 

لها  يراد  والتي  ال�صحية،  اخلدمات  تطوير  يف جمال 

عالية  جودة  وذات  و�صاملة  لئقة  خدمات  تكون  اأن 

الكمية  يف  ملحوظة  فالتطورات  بها،  ونباهي  نفاخر 

يف  املرافق  وزادت  املباين  تو�صعت  وقد  والنوعية، 

التجهيزات  وباأحدث  لفت  ب�صكل  ال�صحية  املنظومة 

ولكن يظل ال�صغط على اخلدمة �صيد املوقف. 

يف  يرتبع  اإمنائي  هدف  والرفاه  اجليدة  ال�صحة 

املرتبة الثالثة من الأهداف الإمنائية، ف�صمان احلياة 

الأعمار  كل  من  للجميع  الرفاه  وت�صجيع  ال�صحية 

امل�صتدامة، وبعد كل ما  التنمية  عن�صر ل بد منه يف 

اخلدمات  حت�صني  هو  الأ�صا�ص  الهدف  يظل  تقدم 

ب�صكل يلم�صه املواطن الب�صيط، فعندما ل ي�صطر الأب 

يلجاأ  عيادة خا�صة، وعندما  اإىل  املري�صة  ابنته  لأخذ 

املر�صى لأطبائهم مبا�صرة عند احلاجة، ويجد مر�صى 

الع�صال واحلالت امل�صتع�صية عالجهم يف الداخل ل 

اخلارج، هنا فقط �صنقول باأننا بخري واأحدثنا الفارق.

�ضماح علم 

مــــداد 

يف لقاء نظمته »التنمية ال�ضيا�ضية« �ضمن برنامج »رهان امل�ضتقبل«.. البنمحمد:

ال�ضباب هم الرهان الأول يف مواجهة التحديات والنهو�ض بالوطن

ع�سو  البنمحمد،  ب�سام  الدكتور  اأكد 

اأمناء  جمل�س  ع�سو  ال�سورى  جمل�س 

اأن  ال�سيا�سية،  للتنمية  البحرين  معهد 

ال�سباب الواعي والقادر على التعامل مع 

كل التحديات هم الرهان الأول يف مملكة 

ح�سرة  ذلك  على  اأكــد  كما  البحرين، 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �ساحب 

اآل خليفة، عاهل البلد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه، يف اأكرث من منا�سبة.

م�سدًدا على الدعم الكبري الذي يتلقاه 

املجالت  خمتلف  يف  البحرين  �سباب 

الأمري  امللكي،  ال�سمو  �ساحب  لدن  من 

العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان 

واملــبــادرات  ـــوزراء،  ال جمل�س  رئي�س 

نا�سر  ال�سيخ  اأطلقها �سمو  التي  اخللقة 

امللك  جللة  ممثل  خليفة،  اآل  حمد  بن 

ال�سباب،  و�سوؤون  الإن�سانية  للأعمال 

الإجنـــازات  من  الكثري  حققت  والتي 

ململكة البحرين على ال�سعيدين الإقليمي 

والعاملي.

من  الرابع  اللقاء  خلل  ذلك  جاء 

نظمه  والذي  امل�ستقبل«،  »رهان  برنامج 

ال�سيا�سية  للتنمية  البحرين  معهد 

-18 من  العمرية  الفئة  �سمن  لل�سباب 

واملت�سمن  املا�سي،  الثلثاء  عاًما،   29

بني  التفاعلية  احلــوارات  من  جمموعة 

وال�سباب  القرار  و�سناع  امل�سوؤولني 

النتماء  روح  تعزيز  بهدف  امل�ساركني، 

بني  املواطنة  قيم  وتعزيز  ـــولء  وال

ال�سباب.

البنمحمد  ا�ستعر�س  اللقاء  وخلل 

جمل�س  بها  يقوم  التي  الوظائف  اأهــم 

ال�سلطة  غرفتي  اأحد  كونه  ال�سورى، 

القوانني  �سن  يف  واملتمثلة  الت�سريعية، 

الخت�سا�سات  �سمن  والت�سريعات، 

البحرين،  مملكة  د�ستور  حددها  التي 

من  للدولة  العامة  ال�سيا�سة  ــرار  واإق

واأخــرًيا  احلكومة،  عمل  برنامج  خلل 

الأدوات  كاأحد  الربملانية،  الدبلوما�سية 

الناعمة  القوى  �سمن  واملوؤثرة  الفاعلة 

يف ر�سم ال�سورة احلقيقية للمملكة حول 

العامل. 

ال�سلطة  نــظــام  اأن  اإىل  مــ�ــســرًيا 

واملكون  البحرين،  الت�سريعية يف مملكة 

اأثبت  والنواب،  ال�سورى  جمل�سني،  من 

اأنه من اأف�سل النظم الربملانية يف العامل، 

من حيث �سمان متثيل الأقليات والتمثيل 

الت�سريعية  ال�سلطة  ــد  ورف الن�سبي 

باخلربات والتخ�س�سات اللزمة لإجناح 

الدول  من  عدد  اأخذت  فقد  ولذلك  عملها، 

املتقدمة دميقراطًيا.

جمل�س  ع�سو  ا�ستعر�س  كما 

البنمحمد  ب�سام  الدكتور  ال�سورى 

الت�سريعية،  ال�سلطة  داخل  العمل  اآليات 

اأن  مو�سًحا  ال�سورى،  جمل�س  ا  خ�سو�سً

ح�سب  تتم  للمجل�س  العامة  اجلل�سات 

يتم  ومبا  م�سبًقا،  حمدد  اأعمال  جدول 

والتي  اللجان،  من  للمجل�س  اإحالته 

ب�سكل  واملتابعة  والتدقيق  بالعمل  تقوم 

العمل  خل�سة  تقدمي  اإىل  و�سولً  دائم 

للمناق�سة يف اجلل�سة العامة.

تواجه  التي  التحديات  اأهــم  وعن 

اأ�ــســار  ــوم،  ــي ال البحريني  ال�سباب 

ق�سمني،  اإىل  تنق�سم  اأنها  اإىل  البنمحمد 

�سوق  يف  واملتمثلة  الطبيعية  التحديات 

اإىل  التقاعد،  واأنظمة  والتعليم  العمل 

التحولت  مثل  مركبة  حتديات  جانب 

اليوم  العامل  به  مير  وما  القت�سادية 

اإىل  من تداعيات جائحة كورونا، م�سرًيا 

ال�سورى  جمل�س  به  يقوم  الذي  الدور 

الفر�س  وتوفري  التحديات  هذ  لتجاوز 

خلل  من  البحريني  لل�سباب  احلقيقية 

الداعمة  والقوانني  الت�سريعات  �سن 

لإطلق  املنا�سبة  البيئة  وتهيئة  لهم 

خمتلف  يف  واإبــداعــاتــهــم  اإمكاناتهم 

املجالت والقطاعات.

م�ضدًدا على اأن البحارة �ضركاء يف احلفاظ على الرثوة البحرية.. اأبوالفتح:

�ضبط 99 خمالفة �ضيد بحري خلل �ضتة �ضهور
قال وكيل الزراعة والرثوة البحرية 

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  يف 

نبيل  الدكتور  العمراين  والتخطيط 

اأبوالفتح اإن الوزارة تبذل جهوًدا كبرية 

البحرية،  الرثوة  على  احلفاظ  اأجل  من 

البحرية  الرقابة  حملت  اأن  اإىل  م�سرًيا 

اأجل �سبط  م�ستمرة ب�سورة يومية من 

التي تنعك�س �سلًبا  املمار�سات اخلاطئة 

من  يتبعها  وما  البحرية  البيئة  على 

اآثار �سلبية على م�سائد الأ�سماك.

الرقابة  اأن  اىل  اأبوالفتح  واأ�سار 

ال�سواحل  مع خفر  وبالتعاون  البحرية 

املا�سية  �سهور  ال�ستة  خلل  �سبطت 

من  بــعــدد  متعلقة  خمالفة   )99(

البع�س  بها  يقوم  التي  املمار�سات 

البحرية،  الرثوة  على  �سلًبا  وتنعك�س 

امل�سجلة  غري  العمالة  خمالفات  ومنها: 

�سباك  )9(، وخمالفات  �سفن  على ظهر 

هيال  �سباك  وخمالفات   ،)7( نايلون 

الربيان  وبيع  عر�س  وخمالفات   ،)4(

والقبقب )24(، وخمالفات �سباك اجلر 

القاعي الكوفة )51(، وخمالفات �سباك 

غري مطابقة للمو�سفات )4(. 

اأبوالفتح اأن الهتمام بالرقابة  واأكد 

ي�سكل  البحرين  مملكة  يف  البحرية 

الأ�سغال  وزارة  عمل  يف  رئي�ًسا  حموًرا 

و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين، 

اإ�سدار جمموعة  العام 2018، مت  ففي 

حركة  لتنظيم  التنفيذية  القرارات  من 

من  البحرية  الــرثوة  وحماية  ال�سيد 

اأبرزها  لل�سيد  اخلاطئة  املمار�سات 

البحري  لل�سيد  ــوري  ــف ال الــوقــف 

با�ستخدام �سباك اجلر القاعية »الكراف« 

يف املياه الإقليمية ململكة البحرين.

وقال: »اأثبتت الدرا�سة زيادة ن�سبة 

 ،%18 بن�سبة  البحرية  البيئة  تعايف 

وذلك خلل فرتة مل تتجاوز عاًما واحًدا 

من تاريخ حظر ووقف ال�سيد بالكراف، 

لتعايف  اإيجابًيا  موؤ�سًرا  يعد  ما  وهو 

البيئة ب�سكل م�ستدام مع ا�ستمرار ر�سد 

و�سائله  بكافة  اجلائر  ال�سيد  عمليات 

والتي من اأخطرها الكراف«.

على  احلر�س  »ي�سكل  واأ�ــســاف: 

تعايف البيئة البحرية من اأولويات عمل 

وزير  توجيهات  من  انطلًقا  الــوزارة، 

والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال 

عبداهلل  بن  ع�سام  املهند�س  العمراين 

لهذا  يف  امل�ستمرة  ومتابعاته  خلف 

باحلفاظ  ــوزارة  ال التزام  ومن  امللف، 

يف  للغذاء  املهم  امل�سدر  ــذا  ه على 

اللتزام  �سمان  فاإن  وبالتايل  البحرين، 

البيئة  تعايف  ت�سمن  التي  بالإجراءات 

البحرية يكون من خلل احلملت التي 

مع  البحرية  الرقابة  اإدارة  بها  تقوم 

اجلهات ذات العلقة، ومن بينها قيادة 

خفر ال�سواحل بوزارة الداخلية، وتاأتي 

هذه احلملت بهدف ت�سديد الرقابة على 

البحرية،  ال�سيد  مواقع  يف  املخالفني 

ومبا ي�ساهم يف دعم خطة رفع م�ستوى 

الأمن الغذائي يف اململكة«.

املنظمة  احلملت  هذه  اأ�سفرت  وقد 

خلل عام 2020 عن منع 145 �سياًدا 

خمالًفا من ال�سيد بطريقة غري قانونية، 

حيث مت �سبط �سباكهم امل�سرة بالبيئة 

واملخالفة للقانون من قبل مفت�سي اإدارة 

 129 �سبط  مت  وقد  البحرية،  الرقابة 

الكراف  بطريقة  روبيان  �سيد  �سبك 

اإىل  بالإ�سافة  نايلون،  �سبك  و16 

العمالة  �سبط 4 قوارب تقوم بت�سغيل 

الأجنبية بطريقة خمالفة للقانون.

التفتي�س  فرق  اأن  اأبوالفتح  واأكد 

التابعة لإدارة الرقابة البحرية م�ستمرة 

يف جهودها بالتن�سيق مع اجلهات ذات 

خمالفات  اأية  �سبط  اأجل  من  العلقة 

املخزون  على  �سلًبا  التاأثري  �ساأنها  من 

ال�سمكي ململكة البحرين.

والــرثوة  ــة  ــزراع ال وكيل  ودعــا 

البحرية ال�سيادين والعاملني يف قطاع 

الوزارة  مع  التعاون  البحري  ال�سيد 

املخزون  تهدد  ممار�سات  اأيــة  لوقف 

البحرية،  بالبيئة  وت�سر  ال�سمكي 

القطاع  هذا  العاملني يف  اأن  موؤكًدا على 

هذا  على  احلفاظ  �سركاء يف طريق  هم 

املورد الذي ي�سكل قيمة مهمة يف حتقيق 

اأمن غذائي م�ستدام ململكة البحرين.

د. نبيل اأبوالفتح

»الحتاد احلر« ي�ضيد مبر�ضوم حظر 

التمييز يف الأجور بني العّمال والعاملت

البحرين  عمال  لنقابات  احلر  الحتاد  رئي�س  اأ�ساد 

يعقوب يو�سف حممد ب�سدور املر�سوم امللكي عن ح�سرة 

�ساحب اجلللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البلد 

والعاملت  العمال  بني  الأجور  يف  التمييز  بحظر  املفدى، 

يف الأعمال ذات القيمة املت�ساوية بالقطاع الأهلي.

املر�سوم  يف  ال�سادر  التعديل  اأن  يو�سف  واأو�سح 

اأحكام  بع�س  بتعديل   2021 ل�سنة   )16( رقم  بقانون 

رقم  بالقانون  ال�سادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون 

)36( ل�سنة 2012، قد ن�س على اإ�سافة فقرة ثانية اإىل 

ال�سادر  الأهلي  القطاع  العمل يف  قانون  من   )39( املادة 

بالقانون رقم )36( ل�سنة 2012، ن�سها الآتي: »وُيحَظر 

ذي  العمل  يف  والَعاملت  العمال  بني  الأجور  التمييز يف 

امللك  بقيادة جللة  البحرين  اإن  وقال  املت�ساوية«،  القيمة 

يف  الإن�سان  حقوق  ملفاهيم  توؤ�س�س  اأن  ا�ستطاعت  املفدى 

العاملة، وفق �سمانات  املراأة  العمل، ومن �سمنها حقوق 

يف  زملئها  وبني  بينها  متييز  اأي  دون  العمل  لها  تتيح 

العمل، �سواء من الرجال اأو الن�ساء.

جاء  الذي  التعديل  هذا  اأن  احلر  الحتاد  رئي�س  واأكد 

يف املر�سوم بقانون �سيكون له اأثر اإيجابي ب�سكل عام على 

التي  العاملة  املراأة  وعلى  البحرينية،  والأ�سرة  املجتمع 

تعترب �سريكة يف بناء وتطور موؤ�س�سات الدولة، وباعتبار 

امل�ساواة بني اجلن�سني اأحد اأهداف التنمية امل�ستدامة، وقد 

جاء متوافقا مع اتفاقيات العمل العربية والدولية بحظر 

التمييز يف العمل. 

كما نوه يو�سف بجهود املجل�س الأعلى للمراأة، برئا�سة 

اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

خليفة قرينة عاهل البلد املفدى، يف حتقيق مبداأ امل�ساواة 

الت�سريعات التي  اأثمر عن العديد من  التمييز الذي  وعدم 

على  م�سبوقة  غري  مكا�سب  البحرينية  للمراأة  حققت 

ال�سعيد املحلي والإقليمي والدويل.

واأ�سار اإىل اأن اخلطة الوطنية لنهو�س املراأة البحرينية 

)2013-2022( قد ا�ستملت على خم�سة حماور ت�سعى 

الرتابط  اإطار  يف  الأ�سري  ال�ستقرار  حتقيق  �سمان  اإىل 

م�سار  التناف�سية يف  امل�ساهمة  من  املراأة  العائلي، ومتكني 

التنمية، القائم على مبداأ تكافوؤ الفر�س، بروؤية قائمة على 

ال�سراكة املتكافئة لبناء جمتمع تناف�سي م�ستدام.
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مركز حممد بن خليفة التخ�ش�شي للقلب ي�شتقبل جمعية ال�شحفيني

للقلب  التخ�ص�صي  خليفة  بن  حممد  مركز  ا�صتقبل 

ال�صايجي  البحرينية عي�صى  ال�صحفيني  رئي�س جمعية 

والتعرف  لالطالع  الإدارة،  جمل�س  اأع�صاء  من  وعدًدا 

املراكز  اأبرز  اأحد  يعترب  والذي  ومرافقه،  املركز  على 

ورعاية  وعالج  لت�صخي�س  الرائدة  والدولية  الوطنية 

املر�صى امل�صابني باأمرا�س القلب.

واأكد اللواء طبيب فوؤاد عبدالقادر الرئي�س التنفيذي 

املركز  اأن  للقلب  التخ�ص�صي  خليفة  بن  حممد  ملركز 

والتقنية  ال�صناعة  اإليه  تو�صلت  ما  باأحدث  جمهز 

فائقة  الطبية  واملعدات  الأجهزة  جمالت  يف  العاملية 

اجلودة وامل�صتوى، والتي تن�صجم مع املعايري الدولية 

وامل�صتويات العاملية احلديثة، مبا يتما�صى مع التطور 

العلمي يف عالج وت�صخي�س اأمرا�س القلب، واأن البنية 

املوا�صفات  مع  تتوافق  الهند�صية  والت�صاميم  التحتية 

ال�صحية املعتمدة.

فوؤاد  طبيب  اللواء  تعاون  ال�صايجي  ثمن  بدوره، 

عبدالقادر مع جمعية ال�صحفيني البحرينية، موؤكًدا على 

ال�صحية يف  للمنظومة  اإ�صافة نوعية  املركز يعترب  اأن 

مملكة البحرين، وميثل �صرًحا طبًيا بحرينًيا، ي�صاهم يف 

الت�صويق ململكة البحرين كوجهة لل�صياحة العالجية، ملا 

ي�صمه املركز من تقنيات جديدة تواكب اأحدث التطورات 

العاملية يف جمال عالج وجراحة القلب.

للتعريف بربامج اجلامعة وبدء الت�شجيل للعام الأكادميي

ا يف ال�شيتي �شنرت  جامعة البحرين للتكنولوجيا تقيم معر�شً
توا�صل جامعة البحرين للتكنولوجيا )جامعة 

AMA �صابًقا( ا�صتعدادها للف�صل الدرا�صي الأول 
للعام الأكادميي 2021-2022 الذي �صوف يبداأ 

يف 22 �صبتمرب اجلاري، وذلك من خالل ا�صتمرار 

باحل�صور  تتم  التي  والت�صجيل  القبول  اإجراءات 

اأو عرب من�صات اجلامعة الإلكرتونية.  ال�صخ�صي 

هذا و�صعًيا من اجلامعة لتعريف الطلبة واأولياء 

توفرها  التي  بالربامج  عامة  واجلمهور  الأمور 

ترويج  من�صة  اجلامعة  تنظم  ف�صوف  اجلامعة، 

�صنرت  ال�صيتي  جممع  يف  الغر�س  لهذا  تعريفية 

ال�صاعة  من  وذلك  ال�صينما،  مدخل  من  بالقرب 

ابتداًء  م�صاًء  العا�صرة  وحتى  �صباًحا  العا�صرة 

ال�صبت 7  اإىل يوم  اأغ�صط�س  من يوم اخلمي�س 5 

اأن اجلامعة  اإىل  اأغ�صط�س اجلاري، هذا بالإ�صافة 

ال�صاعة  من  افرتا�صًيا  مفتوًحا  يوًما  تنظم  �صوف 

الرابعة اإىل اخلام�صة م�صاًء من يوم الأحد املوافق 

وتهدف  نف�صه.  للغر�س   2021 اأغ�صط�س   8

وبراجمها  باجلامعة  التعريف  اإىل  الفعاليتان 

واأولياء  للطلبة  ا  فر�صً توفر  كما  الأكادميية، 

واخلدمات  املختربات  على  لالطالع  اأمورهم 

عالوة  اجلامعي،  احلرم  يف  املتاحة  والإمكانات 

على التعريف بالعتمادات الأكادميية واملوؤ�ص�صية 

اجلامعة،  بها  حتظى  التي  والدولية  املحلية 

بالر�صوم  املتعلقة  املتنوعة  واخل�صومات 

للتكنولوجيا  البحرين  جامعة  وتوؤكد  الدرا�صية. 

وفق  متميز  تعليم  بتوفري  التزامها  ال�صدد  بهذا 

وبرامج  واملهنية  اجلودة  من  عالية  معايري 

دولًيا وحملًيا يف عدة جمالت  اأكادميية معتمدة 

الطلبة علمًيا وعملًيا وتزويدهم  اإعداد  تقوم على 

مع  تتما�صى  وكفايات  وحرفية  تقنية  مبهارات 

وتقوم  هذا  العمل.  �صوق  ومتطلبات  احتياجات 

خالل  من  الربامج  من  عدد  توفري  على  اجلامعة 

احلا�صوب  ودرا�صات  الهند�صة  الثالث،  كلياتها 

وكلية العلوم الإدارية واملالية، ففي جمال الهند�صة 

يف  العلوم  بكالوريو�س  برنامج  اجلامعة  توفر 

العلوم  وبكالوريو�س  املعلومات  تقنية  هند�صة 

موؤ�ص�صة  من  املعتمدان  امليكاترونك�س  هند�صة  يف 

ABET لالعتماد الأكادميي، واللذان يقومان على 
تخريج مهند�صني قادرين على النجاح يف ممار�صة 

املعلومات  تقنية  وهند�صة  امليكاترونك�س  هند�صة 

لتطوير تقدم املجتمع وال�صعي نحو تعزيز اأهمية 

ومكانة الهند�صة والتحول الرقمي.

»الأهلية« تفتح باب القبول..

ومعر�ض تعريفي برباجمها يف ال�شيتي �شنرت

»�شنك للتاأمني« تكرم موظفة العام

واملكافاآت  التقدير  برامج  اأحد  هو  العام«،  »موظف 

منها  تقديًرا  الوظيفي  لكادرها  للتاأمني  �صنك  تقدمها  التي 

�صنك  تفخر  واليوم  على جناحهم،  ومكافاأتهم  لإجنازاتهم 

باختيار ال�صيدة نور القيدوم كاأف�صل موظفة لعام 2020. 

الوظيفي  التدرج  برنامج  مع  املكافاآت  برنامج  ويتزامن 

لل�صركة والذي يهدف اإىل تطوير مهارات الكادر الوظيفي 

وا�صح  هي منوذج  ونور  امل�صتقبل،  قادة  وبناء  �صنك  يف 

للدور القيادي البارز للمراأة البحرينية.

لعبت نور دوًرا حيوًيا خالل عام 2020 مب�صاهمتها 

يف جناح العديد من امل�صاريع، واكت�صبت �صمعة طيبة يف 

ال�صركة لإدارتها الرائعة لفريق عمل تطوير من�صة منافع 

روح  وبث  الإبداع  وتعزيز  الثقة  بناء  من خالل  املوظفني 

اإدارتها  وح�صن  فتفانيها  فريقها،  اأع�صاء  بني  الإيجابية 

اأدى اإىل حت�صني التجربة الرقمية لعمالء ال�صركة  للفريق 

والتي تنفرد بها �صركة �صنك من خالل توفري �صل�صلة من 

املوظفني  ملنافع  الرقمية  املن�صة  واملنتجات عرب  اخلدمات 

على  التاأمني  و  ال�صحي  التاأمني  مظلة  حتت  املندرجني 

احلياة لل�صركات. 

واأعربت نور عن عميق فرحتها حل�صولها على اجلائزة 

مميزين«.  حقاً  واملوظفني  رائعة  عمل  بيئة  »�صنك  قائلة: 

العام  املدير  م�صاعد  ر�صي،  اأحمد  �صرح  املنا�صبة،  وبهذه 

لزميلتنا  اخلال�صة  »تهانينا  قائالً:  املوؤ�ص�صية،  للخدمات 

كاإدارة  نحن  العام.  موظف  لقب  على  حل�صولها  نور 

موظفينا  اإجنازات  نقدر  للتاأمني  �صنك  �صركة  يف  تنفيذية 

اأهم  اأحد  هو  الب�صرية  املوارد  يف  ال�صتثمار  باأن  ونوؤمن 

البحرينية  الكفاءات  واإن تطوير  موؤ�ص�صتنا،  لنمو  الركائز 

وتنمية مهاراتهم يجعل �صنك وجهة مميزة للعمل والنمو 

والنجاح«.

اأعلنت اجلامعة الأهلية عن فتح باب 

بدرجة  الأكادميية  براجمها  يف  القبول 

والدكتوراه  واملاج�صتري  البكالوريو�س 

للعام الدرا�صي اجلديد 2021/   2022 

العامة  لالأمانة  الأكادميية  للوائح  طبقا 

تتيح  حيث  العايل،  التعليم  ملجل�س 

الثانوية  خريجي  جلميع  اجلامعة 

برباجمها  اللتحاق  املحولني  والطلبة 

تد�صني  مع  ذلك  ويتزامن  الأكادميية، 

الأكادميية  بالربامج  تعريفية  من�صة 

�صيتي  جممع  يف  الأهلية  للجامعة 

من  بالقرب  الأر�صي  بالطابق  �صنرت، 

وملدة  اأم�س  انطلقت  والتي   ،3 مدخل 

�صباًحا  العا�صرة  ال�صاعة  من  اأيام   4

بهدف  م�صاًء،  العا�صرة  ال�صاعة  ولغاية 

تعريف الزائرين واملهتمني من املواطنني 

بدرجة  اجلامعة  بربامج  واملقيمني 

والدكتوراه،  واملاج�صتري  البكالوريو�س 

مع مراعاة جميع الإجراءات الحرتازية 

املطلوبة.

ثائرة  الدكتورة  واأو�صحت   

اجلامعة  رئي�س  م�صاعدة  ال�صرياوي 

العامة  والعالقات  الإعالم  ل�صوؤون 

للطلبة  القبول  اأبواب  اأن  والت�صويق 

اأخرى  جامعات  من  واملحولني  اجلدد 

الأولوية  �صتكون  فيما  مفتوحة، 

ا يف برامج الدرا�صات  لالأ�صبقية خ�صو�صً

تطمح  اجلامعة  اأن  على  موؤكدة  العليا، 

الباحثني  الطلبة  من  عدد  ا�صتقبال  اإىل 

على  والنفتاح  والإبداع  التميز  عن 

العاملي. بامل�صتوى  يت�صف  تعليم 

د. ثائرة ال�شرياوي

نور القيدوم

كلية احلقوق يف جامعة العلوم التطبيقية..

مركز متميز حملًيا واإقليمًيا يف البحث والدرا�شة القانونية
جامعة  احلقوق يف  كلية  عميد  باأعمال  القائم  قال 

العلوم التطبيقية الدكتور ح�صني بني عي�صى اإن نوعية 

الربامج، وجودتها، واأ�صاليب الإدارة، ونوعية اخلدمات 

التي تقدمها الكلية لطلبتها اأبرز ما مييز كلية احلقوق، 

كادرها  كفاءة  اإىل  يرجع  الكلية  متيز  اأن  اإىل  م�صرًيا 

الأكادميي والإداري وطلبتها املتميزين.

الكلية  اهتمام  على  العميد  باأعمال  القائم  و�صدد 

بجودة املخرجات التعليمية للطلبة متا�صيا مع اخلطة 

ال�صرتاتيجية التي و�صعتها اجلامعة لل�صنوات القادمة 

للربامج  ال�صاملة  اجلودة  حتقيق  على  تركز  والتي 

الكلية  موؤكًدا على حر�س  تقدمها،  التي  والتخ�ص�صات 

مبا  املتقدمة  والتدريبية  التعليمية  التقنيات  توفري 

املهارات  اكت�صاب  من  ويعزز  التعليمية  العملية  يخدم 

ال�صرورية وتر�صيخ املعلومة العلمية يف ذهن الطالب 

واأو�صح  و�صمولية.  فائدة  اأكرث  التعلم  عملية  جلعل 

الدكتور ح�صني بني عي�صى اأن الكلية تركز على ت�صجيع 

املعمقة  العلمية  الدرا�صات  وتقدمي  العلمي  البحث 

التعاون  جمل�س  ودول  البحرين  مملكة  تخدم  التي 

القانونية  بالكوادر  رفدهم  يف  للم�صاهمة  اخلليجي، 

املوؤهلة لتلبية حاجات �صوق العمل. واأكد القائم باأعمال 

العميد اأن الكلية داأبت منذ تاأ�صي�صها على الرتكيز على 

نوعية الربامج وجودتها من خالل الربط بني الدرا�صة 

النظرية والتطبيق العملي عرب و�صائل التعليم والتعلم 

ال�صورية  واملحاكمات  القانونية  كالعيادة  املتعددة  

العملي  والتدريب  امليدانية  والزيارات  اجلامعة  داخل 

عي�صى  بني  ح�صني  الدكتور  وختم  اجلامعة.   خارج 

حديثه بالإ�صارة اإىل اأن اإن�صاء كلية احلقوق كان جزًءا 

التعليم  مب�صتوى  النهو�س  يف  اجلامعة  م�صاهمة  من 

حيث  البحرين،  مملكة  يف  العلمي  والبحث  اجلامعي 

من  بدفعة  عام  كل  العمل  �صوق  تزود  الكلية  زالت  ما 

القانوين  التنوير  م�صاعل  يحملون  الذين  اخلريجني 

داخل املجتمع البحريني، مت�صلحني بكل مقومات العلم 

بني  جتمع  قانونية  مقررات  من  در�صوه  ما  خالل  من 

النظرية والتطبيق.

تو�شعة جديدة لق�شم الأزياء واملالب�ض يف لولو هايرب ماركت بالدانة

امليزانني  كلًيا يف طابق  الأزياء اجلديد  ق�صم  لولو هايرب ماركت  افتتح 

مبجمع الدانة. يحتوي متجر الأزياء املو�صع واملطور مالب�س منا�صبة جلميع 

�صيحات  باأحدث  ومالب�س  الن�صائية  املالب�س  جانب  واإىل  الأ�صرة.  اأفراد 

اأحدث جمموعات ال�صيف للرجال والأولد للحفاظ  املو�صة للفتيات، هناك 

على اأناقتهم.

مثل  الإك�ص�صوارات  اأحدث  على  ا  اأي�صً اجلديد  الأزياء  ق�صم  يحتوي 

املجوهرات، وحقائب، وحمفظات ن�صائية.

لألعاب  خا�صة  منطقة  توجد  حقيقًيا،  عائلًيا  �صاأًنا  الت�صوق  جلعل 

وال�صتمتاع  هدايا  على  احل�صول  لالأطفال  ميكن  اأنه  يعني  مما  الأطفال، 

باأف�صل جمموعة األعاب يف لولو. ميكن للمت�صوقني ال�صتفادة من العرو�س 

احل�صرية الرائعة و�صفقات »ا�صرت 2 واح�صل على 2« يف الق�صم وجتديد 

خزانة مالب�صهم ال�صيفية.

للح�صول على  الفور  الدانة على  لولو هايرب ماركت جممع  بزيارة  قم 

اأف�صل جتديد للمو�صة!

ت�شوير: عبدعلي قربان
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الن�اب  ملجل�شي  الت�شريعية  الإجازة  انت�شفت 

لبحث  اجتماعاتها  تنتظم  مل  اللجان  واأغلب  وال�ش�رى 

الت�شريعات والق�انني والقرتاحات املحالة لها للدرا�شة.. 

األي�ص الأجدى ا�شتثمار الإجازة التي تقارب اخلم�شة اأ�شهر 

يف ال�شتعداد للدور القادم واإعداد اخلطط وال�شرتاتيجيات 

ف�شالً عن درا�شة الق�انني؟!

ما يحدث قبالة خليج عمان م�شرحية متكررة.. اعتداء 

على ال�شفن واختطاف واإطالق نار على الناقالت، واإيران 

واحلك�مة  يختطف  الث�ري  احلر�ص  با�شتمرار..  تنفي 

تق�ل اإنها ل تعلم ما يحدث.. قد نتفاجاأ لحًقا اأن ما يحدث 

من  تزيد  التي  الهزلية  وامل�شرحية  الن�وي  مفاو�شات  من  جزء 

التدخالت الإيرانية وجرائمها.
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املحيط  عرب  تلغراف  خط  اأول  اإن�شاء   -  1858
الأطل�شي.

1876 - �شدور العدد الأول من جريدة الأهرام.
بقيادة  الرتكية  الع�شكرية  الثورة  بدء   -  1919

م�شطفى كمال �شد احلكم العثماين.

يف  �شوئية  مرور  اإ�شارة  اأول  ن�شب   -  1914
التاريخ يف مدينة كليفالند الأمريكية.

1962 - العثور على جثة ممثلة الإغراء الأمريكية 
مارلني مونرو ميتة يف �شقتها بعد تعاطيها جرعة 

زائدة من احلبوب املنومة.

1963 - الكويت وال�شعودية تقبالن تق�شيم املنطقة 
املحايدة بينهما اإىل ق�شمني، ين�شم ق�شم اإىل الكويت 

واآخر لل�شعودية.

من  الربيطانية  الطائرات  متنع  اإ�شبانيا   -  1966
جبل  على  النزاع  ب�شبب  اأرا�شيها  فوق  التحليق 

طارق.

يوؤدي  العزيز  عبد  ولد  حممد  اجلرنال   -  2009
اليمني الد�شتورية رئي�ًشا ملوريتانيا بعد عام على 

النقالب الذي قاده.

2019 - الربملان الهندي يلغي احلكم الذاتي لل�شطر 
الهندي من اإقليم ك�شمري املتنازع عليه مع باك�شتان، 

�شبل  وتبحث  الهندي  ال�شفري  تطرد  اآباد  واإ�شالم 

الرد عرب الأمم املتحدة، والأمني العام لالأمم املتحدة 

يدعو اإىل »اأق�شى درجات �شبط النف�س«.

اإ�صدار عمالت تذكارية لتخليد 

موكب نقل املومياوات امللكية

امللكية  امل�مياوات  نقل  م�كب  حلدث  تخليًدا 

الق�مي  املتحف  اإىل  بالتحرير  امل�شري  املتحف  من 

للح�شارة امل�شرية بالف�شطاط، والذي اأقيم يف الثالث 

من اأبريل 2021، اأ�شدرت وزارة املالية عملة تذكارية 

الحتفالية  �شعار  حتمل  جنيه   100 فئة  الف�شة  من 

احلدث  هذا  لت�ثيق  والإجنليزية  العربية  باللغتني 

معدنية  عمالت  اإ�شدار  اإىل  بالإ�شافة  ال�شتثنائي، 

قابلة للتداول من فئة اجلنيه واخلم�شني قر�شا، حتمل 

لقرار  وفًقا  وذلك  نف�شه،  الف�شية  العمالت  ت�شميم 

رئي�ص جمل�ص ال�زراء رقم 20 ل�شنة 2021.

امللكية  امل�مياوات  م�كب  نقل  احتفالية  اأن  يذكر 

وملكات  مل�ك  من  ملكية  م�مياء   22 نقل  �شهدت 

الثانية والع�شرين من  ال�شابعة ع�شرة وحتى  الأ�شرة 

بينهم م�مياء مل�ك كل من �شقنن رع واأمنحتب الثاين 

الأول  و�شيتي  الثالث  وحتتم�ص  الثاين  وحتتم�ص 

وامللكة حت�شب�ش�ت.

اأ�صرع امراأة يف العامل تعاقب باإيقاف ح�صابها على اإن�صتغرام

ل ميكن لأي �شخ�ص، حتى اأ�شرع امراأة يف العامل، انتهاك حق�ق بث اأوملبياد ط�كي�.

الفائزة بذهبيتي ال�شرعة يف  اإيلني ط�م�ش�ن هريا،  اأعلنت العداءة اجلاميكية  وقد 

بع�ص  لن�شرها  اإيقافه  مت  اإن�شتغرام  على  ح�شابها  اأن  مرت،  والـ200  الـ100  �شباقي 

مقاطع الفيدي� لنت�شاريها.

يف   2016 ري�  األعاب  من  الأوملبيني  لقبيها  عن  بنجاح  هريا  ط�م�ش�ن  ودافعت 

ال�شباقني يف ط�كي� لتح�شل على اأربع ذهبيات يف دورتني.

ت�شببت يف  اإن�شتغرام  لل�شباقني مع معجبيها على  لقطات  مل�شاركة  لكن حماولتها 

لن�شر  اإن�شتغرام  على  اإيقاف ح�شابي  »مت  ت�يرت:  العداءة على  وقالت  اإيقاف ح�شابها. 

مقاطع من ال�شباقني لأين ل اأملك احلق�ق لذلك. اأراكم بعد ي�مني«.

الي�م  اأربعة يف 100 مرت لل�شيدات  التتابع  و�شتناف�ص ط�م�ش�ن هريا يف �شباق 

اأربعة مليارات دولر من  اخلمي�ص. و�شتح�شل اللجنة الأوملبية الدولية على اأكرث من 

واأوملبياد   2018 ال�شت�ية  ت�شانغ  بي�نغ  األعاب  دورة  ت�شمل  فرتة  عن  البث  حق�ق 

ط�كي�.

طالب يتنكر بزي امراأة لتقدمي

االمتحانات الر�صمية حمل �صديقته

ليقدم  امراأة  بزي  تنكر  �شنغايل  طالب  ميثل 

امتحانات ال�شهادة الثان�ية العامة حمل �شديقته 

اأمام  وت�قيفه  اأمره  ك�شف  قبل  البالد  و�شط  يف 

الق�شاء مع حبيبته بتهمة التحايل يف المتحانات، 

ح�شب ما اأعلن حمامي املتهمني.

وقد و�شع الطالب الذي يدر�ص يف جامعة يف 

�شمال البالد مع �شديقته يف �شجن دي�ربيل على 

بح�شب  لي�مني،  ا�شتج�ابهما  بعد  التحقيق،  ذمة 

املرتقب  ومن  ندي�نغه.  �ش�رين  املحامي  اأفاد  ما 

اأن ميثل احلبيبان يف اخلام�ص من اأغ�شط�ص اأمام 

»الحتيال  بتهمة  دي�ربيل  حمكمة  يف  الق�شاء 

وفق  الحتيال«،  يف  والت�اط�ؤ  المتحانات  يف 

املحامي.

قد  عمره  عن  يك�شف  مل  الذي  الطالب  وكان 

ال�شهادة  امتحانات  لتقدمي  دي�ربيل  اإىل  ذهب 

يف  تدر�ص  التي  �شديقته  حمل  العامة  الثان�ية 

مدر�شة ثان�ية يف هذه املدينة، بح�شب الدعاء.

الت�ا�شل  م�اقع  على  له  �ش�ر  وُن�شرت 

الجتماعي يظهر فيها وه� يرتدي ف�شتاًنا اأحمر 

مزيًنا بت�شاميم �ش�داء مع و�شاح وغطاء راأ�ص.

المتحانات  اأيام  ثالث  يف  اأمره  ُف�شح  وقد 

فقد  الإجنليزية.  اختبار  يجري  كان  عندما 

ا�شتغرب املراقب�ن من لبا�شه، بح�شب ال�شحافة، 

وات�شل�ا بال�شرطة التي اأوقفته مع �شديقته.

اإنقاذ �صاب حاول ال�صباحة من بالده اإىل مكة املكرمة

حاول �شاب ماليزي ال�شفر من بالده اإىل اململكة العربية ال�شع�دية »�شباحة«، 

عاقًدا النية لل��ش�ل ملكة املكرمة.

واأنقذت ال�شرطة املاليزية ال�شاب املاليزي »28 عاًما« بعد اأن حاول ال�شباحة 

من  للتاأكد  النف�شية  الأمرا�ص  م�شت�شفى  اإىل  نقله  ومّت  ال�شع�دية،  اإىل  ماليزيا  من 

�شالمة �شحته النف�شية والعقلية، وفًقا ل�شحيفة �شبق.

و�ش�ًرا  فيدي�  مقطع  ماليزيا  يف  الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل  اأم�ص  وتناقلت 

ل�شاب مت اإنقاذه من قبل ال�شرطة البحرية بعد اأن قفز اإىل البحر.

وعلقت ال�شرطة اأن ال�شاب مت احتجازه قبل نقله اإىل امل�شت�شفى، اإذ قال اإنه كان 

ين�ي ال�شباحة اإىل مكة املكرمة.

وقالت ال�شرطة اإنه مت كذلك اإجراء فح�ص للمخدرات على ال�شاب، وات�شح اأنه 

البحر  اإىل  القفز  املا�شي  ي�لي�   12 يف  ال�شاب  لذات  �شبق  اأنه  اإىل  م�شرية  �شليم، 

حماولً لقاء اأحد اأ�شدقائه يف منطقة اأخرى مباليزيا، قبل اأن تق�م اجلهات باإنقاذه 

من الغرق.

ك�شفت املمثلة الأمريكية 

جينفر اأن�شتون اأنها ا�شطرت 

لالبتعاد عن بع�س اأ�شدقائها 

لرف�شهم احل�شول على اللقاح 

�شد فريو�س كورونا.

وقالت اأن�شتون »52 عاًما« يف 

حوار مع جملة »اإن �شتايل«، 

يف عددها املقرر �شدوره 

ال�شهر املقبل، اإنه لي�س لديها 

وقت ملعار�شي اللقاحات 

اأو الذين ل »ي�شتمعون اإىل 

احلقائق« عندما يتعلق الأمر 

بالعلم.

»ال�صحة«: ت�صجيل 122 اإ�صابة 

جديدة بـ»كورونا«.. وتعايف 124 حالة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 اأغ�شط�ص   4 ي�م  يف   16485

وافدة،  لعمالة  حالة   31 منها  جديدة  قائمة  حالة   122

قادمة  حالة  و22  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة  و69 

العدد  اإ�شافية لي�شل  من اخلارج، كما تعافت 124 حالة 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 267220.

حالت،   5 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

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

حالت يف حني اأن 1008 حالت و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 1013 حالة قائمة.
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ُتقدم برامج تأهيلية وعالجية لتحسين جودة حياة المرضى

 وزيرة الصحة تفتتح صالة 
متعددة األغراض بمستشفى الطب النفسي

افتتح��ت وزي��رة الصحة فائق��ة الصالح 
صب��اح أمس صال��ة متع��ددة األغراض 
بحضور  النفس��ي،  الط��ب  بمستش��فى 
وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع، 
والرئي��س التنفي��ذي لمراك��ز الصح��ة 
األولية الدكتورة جليلة الس��يد، والوكيل 
المس��اعد للصح��ة العام��ة الدكت��ورة 
مريم الهاجري، والقائم بتصريف أعمال 
المستش��فيات الحكومية غير الخاضعة 
للضمان الصحي الدكتورة إيمان حاجي، 
وعدد من المس��ؤولين ب��وزارة الصحة، 
والقائمين على مشروع الصالة متعددة 

األغراض.
ضم��ن  الص��رح  ه��ذا  افتت��اح  ويأت��ي 
مش��اريع وزارة الصحة السّباقة الهادفة 
إل��ى االرتقاء بخدمات الصحة النفس��ية 
ورف��ع ج��ودة الحي��اة ألف��راد المجتمع؛ 
إذ تش��مل الصال��ة متع��ددة األغراض 
صال��ة التماري��ن والبرام��ج الرياضي��ة 
والتأهيلي��ة،  العالجي��ة  والترفيهي��ة 
إيمانًا من وزارة الصح��ة بأهمية توفير 
وسائل الراحة والرياضة والترفيه ضمن 
البرام��ج التأهيلي��ة والعالجية للمرضى 
بمستشفى الطب النفسي؛ فقد انتهجت 
المملك��ة نهج��ًا اس��تباقيًا وريادي��ًا في 
تطوير منظومة الصحة النفسية، وهو ما 
ُيضاهي مثيالتها في الدول المتقدمة، 
التاب��ع  النفس��ي  الط��ب  فمستش��فى 
للمستش��فيات الحكومية غير الخاضعة 
للضمان الصحي في وزارة الصحة ُيقدم 
خدمات��ه بجميع التخصصات الرئيس��ية 
والفرعية للطب النفسي مع نظام خدمة 
على مدار الساعة، من خالل كادر متعدد 
االختصاص��ات على مس��توى ع��اٍل من 

الكفاءة والتفاني في خدمة المرضى.
وتضّمن برنام��ج حفل االفتت��اح كلمة 

للقائ��م بتصريف أعمال المستش��فيات 
للضم��ان  الخاضع��ة  غي��ر  الحكومي��ة 
الصحي الدكت��ورة إيمان حاجي، وعرضًا 
مرئي��ًا لتس��ليط الضوء عل��ى االهتمام 
الوطن��ي المتنامي نح��و تطوير خدمات 
الصحة النفس��ية، ث��م افتت��اح الصالة 

الرياضية وأخذ جولة تعريفية.
وخ��الل االفتت��اح عّب��رت وزي��رة الصحة 
واعتزازه��ا  وفخره��ا  س��عادتها  ع��ن 
بافتت��اح الصال��ة متع��ددة األغ��راض 
وبم��ا  النفس��ي،  الط��ب  بمستش��فى 
يحظى به األش��خاص من ذوي العزيمة 
ف��ي المملكة م��ن اهتم��ام كبير ودعم 
ورعاي��ة ومتابع��ة حثيث��ة وتوجيه��ات 
سديدة من لدن القيادة الرشيدة وحثها 
دائم��ًا على تحس��ين وتطوي��ر الرعاية 
والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين 
والمقيمين على أرض المملكة، مشيدًة 
بتحقي��ق مب��دأ الش��راكة المجتمعي��ة 

م��ن خالل دعم الش��ركاء والمؤسس��ات 
المدني  المجتمع  الحكومية ومؤسسات 
لتوفي��ر خدم��ات متكامل��ة ومتمي��زة. 
والتقدي��ر  الش��كر  بجزي��ل  وتقدم��ت 
ألصحاب األيادي البيضاء الذين ساهموا 
في بن��اء هذا الصرح الذي س��يخدم فئة 
كبيرة من المرضى الذين بحاجة لبرامج 
تأهيلي��ة ورياضي��ة وترفيهي��ة ضم��ن 
برنامجه��م العالج��ي لتحس��ين ج��ودة 
اجتماعيًا وجس��ديًا  وتمكينهم  حياتهم 

ونفسيًا.
م��ن جانب��ه، ق��ال وكي��ل وزارة الصحة 
البحري��ن  إن  المان��ع  الدكت��ور خليف��ة 
حقق��ت إنج��ازات رائ��دة ف��ي التنمي��ة 
البشرية ومستوى صحة األفراد ورفاهية 
المواط��ن، معّب��رًا ع��ن فخ��ره بجه��ود 
منتس��بي وزارة الصحة الذين يس��عون 
لتحقيق كثير من اإلنجازات بإرادة وطنية 
وس��عي مس��تمر نحو مزيد من العطاء 

والب��ذل، الفتًا إلى أن وزارة الصحة تضع 
توجهًا إس��تراتيجيا نحو تطوير خدمات 
الصحة النفس��ية، ما له األثر المستدام 
ف��ي تعزي��ز مخرج��ات برام��ج الرعاي��ة 
والتأهي��ل لألفراد المصابي��ن بأمراض 

نفسية.
من جهتها، قالت الدكتورة إيمان حاجي 
إن وزارة الصح��ة تول��ي اهتمام��ًا بالغًا 
لتحس��ين وتطوي��ر الخدمات النفس��ية 
وال�تأهيلي��ة للمرض��ى النفس��يين من 
خالل توفير خدمات تخصصية متكاملة 
وفاعلة، ذات مس��توى ع��اٍل من الجودة 
م��ن خ��الل منظوم��ة وقائي��ة وعالجية 
م��ع  ومتوافق��ة  مس��تدامة  وتأهيلي��ة 

المعايير المعتمدة.
وأش��ارت إلى أن إنش��اء صال��ة متعددة 
األغ��راض بمستش��فى الطب النفس��ي 
ُتعد نقلة نوعية تفت��ح األبواب لتنفيذ 
وفئ��ات  لش��رائح  تخصصي��ة  خدم��ات 

متع��ددة م��ن المرضى، منه��م مرضى 
اإلقام��ة الطويل��ة، واألف��راد م��ن ذوي 
اإلعاقة الذهنية واالضطرابات النفسية، 
وأيضًا مرضى كبار الس��ن بالمستشفى، 
الفت��ًة إلى أن فترة اإلع��داد والتخطيط 
لتش��غيل ه��ذا الص��رح كان��ت حافل��ة 
بالعم��ل الدؤوب والمتكام��ل من كافة 
أقس��ام المستش��فى، حيث تم تس��خير 
لوض��ع  والم��وارد  اإلمكان��ات  جمي��ع 
برام��ج وأنش��طة متعددة منه��ا برامج 
التأهي��ل الوظيفي، والبرام��ج الرياضية 
والترفيهية، والبرامج المختلفة لألقسام 
الطبي��ة والتمريضي��ة الموجه��ة نح��و 
خدم��ة وتمكي��ن المرض��ى أواًل وتعزيز 
بأس��لوب  بالمجتمع  اندماجه��م  فرص 
حي��اة صحي متوازن م��ن كافة النواحي. 
وعّبرت عن التطلعات إلى جعل البحرين 
نموذج��ًا ألفض��ل الممارس��ات الصحية 

النفسية وحاضنة لقصص النجاح.

 اإلعالن عن ساعات 
 عمل المراكز الصحية خالل 
إجازة رأس السنة الهجرية

أعلنت مراكز الرعاية الصحية األولية عن س��اعات عمل المراكز 
الصحية خالل إجازة رأس الس��نة الهجرية، إذ س��يعمل كل من 
مركز المح��رق الصحي ومركز بنك البحري��ن والكويت الصحي 
)الحد(، ومركز جدحفص الصحي، ومركز يوسف إنجنير الصحي، 
ومركز الش��يخ جابر الصباح، ومركز سترة الصحي، ومركز حمد 
كانو الصحي، ومركز محمد جاسم كانو الصحي، وعيادة عسكر 

وجو الصحية على مدار 24 ساعة.

 »التربية« تفتح باب 
التحويل بين المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التحويل بين المدارس 
الحكومي��ة، خ��الل الفت��رة من 4 إلى 19 أغس��طس الج��اري، عبر 
خدمة »تحويل طلبة الم��دارس« والتي توفرها هيئة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة عبر البواب��ة الوطنية لمملك��ة البحرين. 
وأوضح��ت إدارة االتص��ال بالوزارة، أن��ه على أولياء أم��ور الطلبة 
الراغبي��ن في النقل بين الم��دارس للصفوف من الثاني االبتدائي 
إلى الثالث الثان��وي للعام الدراس��ي 2022/2021م الدخول على 
الخدم��ة اإللكترونية المذك��ورة، واتباع خط��وات تقديم الطلب، 
ومن ضمنها إرفاق نسخة من قارئ البطاقة الذكية للطالب وولي 
األمر، وآخر ش��هادة حصل عليها الطال��ب. ويذكر أن قبول الطلبة 
في الم��دارس يخضع لمعياري تابعية عنوان الس��كن للمدرس��ة  
المطل��وب االنتق��ال إليه��ا، وكذلك الطاق��ة االس��تيعابية فيها، 
كم��ا أن اإلجراء المتبع للرد على الطلب��ات يكون من خالل النظام 
اإللكترون��ي. وعب��رت إدارة االتص��ال عن تقدير ال��وزارة للتعاون 
المثمر مع هيئة المعلوم��ات والحكومة االلكترونية، لتوفير هذه 
الخدم��ة للجمهور، في إطار العديد من خدم��ات الوزارة التي يتم 

تقديمها إلكترونيًا بالتعاون بين الجهتين.

 »العمل« تشارك في الحملة 
الوطنية لمشروع »الجينوم«

ش��اركت وزارة العمل والتنمية االجتماعية وكافة منتس��بيها 
في الحملة الوطنية إلنجاز 50 ألف فحص لمش��روع »الجينوم«، 
والتي يش��رف عليه��ا فريق مرك��ز الجينوم الوطني ف��ي وزارة 
الصح��ة، حيث بادر موظفو ومنتس��بو الوزارة بالمش��اركة في 
الفحوص��ات، وذل��ك انطالقًا من الحرص عل��ى دعم المبادرات 
والجهود الوطنية والمس��اهمة في االرتق��اء بالرعاية الصحية 

المقدمة للمواطنين في المملكة.

 مركز اإلعالم األمني يحرز 
شهادة الجودة للمرة الثانية

ب��وزارة  الع��ام  المفت��ش  س��لم 
الداخلي��ة اللواء خليف��ة بن أحمد 
آل خليفة، أمس، مدير عام اإلدارة 
العامة لإلع��الم والثقافة األمنية 
العميد محمد بن دينه، ش��هادة 
نظام إدارة الج��ودة اآليزو )9001 
عليه��ا  والت��ي حص��ل   ،)2015 :
مركز اإلعالم األمني للمرة الثانية 
في ظ��ل ظ��روف جائح��ة كورونا 
)كوفي��د�19(، وتضمن��ت إخضاع 
جميع العمليات اإللكترونية التي 
تم اس��تحداثها بس��بب الجائحة 

لمعايير ومقاييس بالغة الدقة.
يأتي ذلك، في إطار اس��تراتيجية 
وزارة الداخلية لتعزيز مس��تويات 
العمل واألداء، وتنفيذًا لتوجيهات 
وزي��ر الداخلية بتقدي��م الخدمات 
األمني��ة بأعل��ى درج��ات الدق��ة 

والسرعة والكفاءة.
العام بمستوى  المفتش  وأش��اد 
األداء والتميز ف��ي منظومة عمل 
والتزامها  األمن��ي  اإلع��الم  مركز 
الجودة وتعزيز  بتطبيق سياس��ة 
االحترافية، بما من شأنه تقديم 
عل��ى  مبني��ة  إعالمي��ة،  رس��الة 
أس��س مهنية ومواكبة للتحديات 
بالعمل  المحيط��ة  والمتغي��رات 
األمن��ي بكاف��ة مجاالت��ه، منوها 
إل��ى أن الوصول لهذا المس��توى 

وتطبي��ق  المتق��دم  الوظيف��ي 
المقايي��س العالية لجودة العمل 
المقدم��ة،  الخدم��ات  ومس��توى 
يؤك��د المضي قدما ف��ي تطوير 

العنصر البشري.

دع��م  دين��ه  ب��ن  ثم��ن  بينم��ا 
ومس��اندة وزير الداخلية لالرتقاء 
بمس��توى أداء اإلع��الم والثقافة 
األمني��ة، منوه��ا إل��ى أن لإلعالم 
والثقافة األمني��ة دورا إيجابيا في 

بيئ��ة مجتمعي��ة تعزز  تش��كيل 
ثقاف��ة التع��اون المجتمعي في 
حفظ أمن وسالمة الوطن وتنمية 
روح الشراكة بين األجهزة األمنية 
وفئات المجتم��ع في إطار تحقيق 

المصلحة العامة.
وأوض��ح أن تجديد ش��هادة نظام 
إدارة الج��ودة، يعك��س إمكانيات 
مركز اإلع��الم األمني في التعامل 
م��ع التحدي��ات المتزاي��دة عل��ى 
الس��احة اإلعالمي��ة، خاص��ة م��ع 
ظهور وسائل التواصل االجتماعي 

كمنافس قوي لإلعالم التقليدي.
ولف��ت إل��ى دور اإلع��الم األمن��ي 
ف��ي تحقيق المزيد م��ن التفاعل 
بالمصداقية  والتحلي  المجتمعي 
وس��رعة االس��تجابة والش��فافية 
والجاهزي��ة عل��ى م��دار الس��اعة 
م��ع دور توعوي واض��ح لمنظومة 
الثقافة األمني��ة، خاصة في إدارة 
الش��ائعات  ومكافح��ة  األزم��ات 

ومواجهة التطرف.
وأع��رب ب��ن دين��ه ع��ن ش��كره 
وتقديره لجميع منتس��بي اإلدارة 
العامة لإلع��الم والثقافة األمنية 
واالرتق��اء  اإلنج��از،  ه��ذا  عل��ى 
مم��ا  واألداء  العم��ل  بمس��توى 
ساهم في الوصول لهذا المستوى 

المهني المتقدم.

تقديرًا لدورهم األساسي والحيوي.. مدير عام المدارس:

  تسكين وتثبيت 55٪ من القيادات 
المدرسية واستكمال 100٪ خالل أيام

أكد المدير العام لشؤون المدارس 
الدكت��ور محم��د مب��ارك أن وزارة 
التربي��ة والتعليم، وعبر التنس��يق 
م��ع جه��از الخدم��ة المدني��ة، قد 
أنهت حتى هذه المرحلة تس��كين 
وتثبيت 55% م��ن مدراء المدارس 
س��واء  المس��اعدين،  والم��دراء 
المنتدبي��ن منه��م أو المكلفي��ن، 
الع��دد  إجمال��ي  أن  إل��ى  مش��يرًا 
الذي س��يتم تثبيته م��ن القيادات 
 338 المدرس��ية ه��و  التعليمي��ة 
مدي��رًا ومدي��رًا مس��اعدًا، وأنه قد 
ت��م حت��ى ه��ذه اللحظ��ة تثبي��ت 
71 مدي��رًا و115 مديرًا مس��اعدًا، 
بم��ا مجموعه 186 م��ن القيادات 
التعليمية المدرسية، وأنه سيجري 
تثبيت جميع المتبقين خالل األيام 

القليلة القادمة.
لش��ؤون  الع��ام  المدي��ر  وبي��ن 
المدارس رئيس اللجنة التوجيهية 

لمشروع تطوير الهيكل المؤسسي 
ل��وزارة التربية والتعلي��م أنه في 
إطار مش��روع الهيكلة المؤسسية 
لل��وزارة، فقد تم إعادة اس��تحداث 
جميع وظائ��ف القيادات التعليمية 
الت��ي ألغيت ف��ي الم��دارس بعد 
التقاعد االختياري،  تطبيق برنامج 
وأن��ه يج��ري اآلن تس��كين جمي��ع 
المكلفي��ن عل��ى ه��ذه الوظائف، 
باإلضاف��ة إلى تثبي��ت المنتدبين 
عليها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة 
تأتي لتؤكد الدور المهم والحيوي 
ال��ذي تلعبه القي��ادات التعليمية 
ف��ي المؤسس��ات المدرس��ية، وما 
تحظ��ى به م��ن تقدي��ر واهتمام، 
وخصوص��ًا في ضوء م��ا بذلوه من 
جه��ود كبيرة في تس��يير ش��ؤون 

الم��دارس ومتابعتها ف��ي أعقاب 
برنامج التقاعد االختياري ومن ثم 
الظروف االس��تثنائية الناجمة عن 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
مشيدًا في الوقت نفسه بما يلقاه 
مشروع تطوير الهيكل المؤسسي 
لوزارة التربي��ة والتعليم من دعم 
ومتابعة من قبل المجلس األعلى 
لتطوير التعليم والتدريب برئاسة  
نائ��ب رئيس مجلس الوزراء س��مو 
الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
معبرًا في الوقت نفس��ه عن شكره 
لجهاز الخدمة المدنية على حس��ن 
وزارة  تج��اه  والتع��اون  التنس��يق 
ع��ام  والتعلي��م بش��كل  التربي��ة 
وقط��اع ش��ؤون المدارس بش��كل 

خاص.

د. محمد مبارك



11 r @ a l w a t a n n e w s . n e tHealth + 

إعداد: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة5

معلومة في كبسولة

فوائد طبية

 مواد كيميائية تتسلل إلى الكبد
يومي� عبر الهواء والغذاء

 أطعمة معينة تنظف الكبد
من السموم وتحافظ على صحته

الثوم

الجريب فروت

الشمندر

الجزر

الشاي ا�خضر

الخضروات الخضراء

ا�فوكادو

التفاح

 زيت الزيتون

الحبوب الكاملة
«فيتامين بي»

 الخضروات
«العائلة الصليبية»

البروكلي 

القرنبيط

 الليمون

الجوز الملكي

 الملفوف

الكركم

إعداد: وليد صبري
تصميم: محمد بوعباس

متالزم��ة ش��وغِرن: ه��ي عبارة عن اضطراب في الجهاز المناعي يتم التعرف عليه بَعَرَضيه األكثر ش��هرة وهما جفاف العين والفم. وفي كثير من األحيان، ترافق الحال��ة اضطرابات أخرى في الجهاز المناعي، مثل التهاب المفاصل 
الروماتويدي والذئبة، حيث تتأثر أواًل األغشية المخاطية والغدد المفرزة للرطوبة بالعين والفم، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الدموع واللعاب. والحالة المرضية أكثر شيوعًا لدى النساء وتظهر األعراض بعد سن األربعين.

40٪ نسبة اإلصابة بالعقم في البحرين

 فرح النعيمي: 6 من بين 10 أزواج 
يعانون من صعوبة اإلنجاب

 كش��فت استش��ارية أمراض النس��اء والوالدة والعقم، 
د. فرح س��ليمان النعيمي، عن أن نس��بة نجاح عمليات 
التخصي��ب المجه��ري تصل إلى 60 % ش��ريطة اختيار 
المريض المناسب والذي يكون عمره مناسبًا، ومعدل 
الجس��م بالنسبة له مناس��ب أيضًا، أي ال يزيد عن 25، 
مضيفة أن العقم يش��هد تس��جيل أعل��ى معدالت في 

السنوات األخيرة.
وأضاف��ت في تصريحات ل� »الوط��ن« أن »من بين كل 
10 أزواج تقريبًا، هن��اك 6 أزواج يواجهون صعوبة في 
اإلنج��اب، و4 أزواج من بين كل 10 أزواج يحتاجون إلى 
تلقي��ح صناع��ي أو تنش��يط أو أطفال أنابي��ب أو حقن 
مجهري ف��ي البحرين«، مش��يرة إلى »نس��بة اإلصابة 

بالعقم في البحرين تصل إلى 40 %«.
ونوه��ت النعيمي إلى أن »أس��باب العقم تعتمد على 
عوام��ل جيني��ة، وعوامل بيئي��ة، بينها طريق��ة الغذاء 
والراحة واس��تخدام األجهزة اإللكترونية والممارسات 
الصحية الخاطئة وانتش��ار األمراض الجنسية والسمنة 

وتناول األدوية التي تحتوي على هرمونات«.
ونصحت حديثي ال��زواج »بضرورة االهتمام بمس��ألة 
الس��منة ألنها أصبحت مرضًا شائعًا حيث إنه كلما زاد 
معدل كتلة الجسم ومعدل الخصر تنخفض احتماالت 
اإلنجاب«، مؤكدة أن هناك عالقة وثيقة بين الس��منة 

ومعدل كتلة الجسم ومعدل الخصر. 
وأوضحت أننا »نش��جع الراغبين في الزواج على خفض 
الوزن، ألن هناك حاالت لعالج العقم عن طريق إنقاص 

الوزن فقط«.
ولفتت النعيمي إلى أن نس��بة اإلصابة بمرض تكيس 
المبايض ف��ي البحري��ن والخليج مرتفعة ج��دًا، وهذا 
األمر ل��ه عالقة بالس��منة وباإلصاب��ة بالعقم«، فيما 
نصحت بضرورة ع��الج تكيس المبايض، باعتباره أمرًا 

مهمًا بالنسبة للمقبلين على الزواج. 
واعتب��رت أن هن��اك عوام��ل أخ��رى تؤثر عل��ى صحة 
اإلنجاب بينها قل��ة النوم والتدخين، موضحة أنه كلما 
زاد معدل التدخين زاد احتمال معدل اإلصابة بالعقم.

وأش��ارت إل��ى أن »لجوء بع��ض الرجال إلى ممارس��ة 
الرياضة العنيفة والتي تصل إلى 7 س��اعات أس��بوعيًا 
تؤث��ر على صح��ة اإلنج��اب«، منوهة إل��ى أن المعدل 
الطبيعي لممارس��ة الرياضة المعتدلة من ساعة إلى 

ساعة ونصف أسبوعيًا.
وفي رد على سؤال حول تناول المنشطات والبروتينات، 
أفادت النعيمي بأن لها تأثير سلبي ملحوظ على صحة 
اإلنجاب كم��ا أنها تؤذي الكلى بش��كل كبير وبالتالي 
فإن األدوية والمنشطات الهرمونية خاصة الهرمونات 
الذكوري��ة والبروتين��ات تتس��بب في قل��ة الحيوانات 

المنوية وقد تتسبب في انعدامها.
وح��ذرت النعيمي م��ن اللجوء إلى العالقات الش��رعية 
قبل الزواج، وكذلك من اإلصابة بااللتهابات التناسلية 

والتهاب��ات المس��الك البولي��ة، وبكتيري��ا الكالميديا 
والميكوبالزم��ا واليوروبالزما ألنها كلها تؤثر بش��كل 
س��لبي على صح��ة اإلنج��اب وعل��ى إنت��اج الحيوانات 

المنوية.
وفي رد على سؤال حول نسبة نجاح عمليات التخصيب 
المجهري في البحرين والعوامل التي تتوقف على نجاح 
العملية، أف��ادت النعيمي بأن نس��بة نجاح التخصيب 
المجه��ري تعتم��د عل��ى ع��دة عوام��ل منه��ا، كفاءة 
الطبي��ب، وكف��اءة المختبر ال��ذي تتم في��ه العملية، 
وأيض��ًا كفاءة طبيب األجنة، مؤكدة أن البحرين تتوفر 
فيه��ا مراكز للتخصي��ب المهجري وتصل نس��بة نجاح 
عملي��ة التخصيب المجهري إل��ى 60 % في حال اختيار 
المريض المناسب، والذي يكون عمره مناسب، ومعدل 

كتلة الجس��م بالنسبة له مناسبة أيضًا، وال يعاني من 
أمراض.

وفيم��ا يتعل��ق بتوقي��ت اللج��وء إل��ى إج��راء عمليات 
التخصي��ب المجهري، أوضحت أن��ه في حال كانت عدد 
الحيوان��ات المنوي��ة أقل م��ن مليون، وأش��كالها غير 
طبيعي��ة، وحركته��ا غير طبيعي��ة، وربم��ا في بعض 
األحي��ان نلجأ إل��ى الحقن المجه��ري عندما يكون عدد 
الحيوانات المنوية أقل من 10 مليون، حسب كل حالة، 

وعمومًا الجراحة تعتمد على عوامل ذكورية.
وقال��ت إن »اللج��وء إلى العمليات يعتم��د على الحالة 
العمرية أيضًا، فإذا كان عمر السيدة أقل من 35 سنة، 
ومضى على عدم اإلنجاب بعدة طرق، 3 سنوات وأكثر، 
ف��ي هذه الحالة نلجأ إلى عمليات التخصيب المجهري، 
وأطفال األنابيب، أما السيدة فوق ال�35 سنة، نلجأ إلى 

أطفال األنابيب والحقن المجهري بعد عام تقريبًا«.
وفي رد على سؤال حول »آلية الجراحة«، أفادت النعيمي 
بأنه يقوم الزوج بإعطاء عينة الس��ائل المنوي، ويقوم 
طبي��ب المختبر بفحصه��ا وتنقيتها واختي��ار الحيوان 
المنوي المناسب ثم يتم سحب البويضات من السيدة 
ويق��وم بإدخ��ال الحي��وان المنوي ف��ي البويضة تحت 
المجه��ر اإللكتروني وتت��م عملية التخصي��ب وإنتاج 

الجنين«.
وذكرت أن العملية تستغرق إكلينيكًا في حدود دقائق، 
لكن كي نحصل على جنين تس��تغرق نحو 3 أيام إلى 5 
أي��ام، وفي جميع األحوال تس��تغرق الجراحة كاملة في 
حدود من أس��بوع إلى أس��بوعين، خاصة وأن هناك في 
بع��ض األحيان تك��ون هناك حيوان��ات منوية مجمدة 

مسبقًا، فيتم تذويبها ثم يتم حقنها بالبويضة. 
وقال��ت إن »العين��ة تؤخذ من الرجل حت��ى ولو كانت 

تحتوي على مليون حيوان منوي فقط، فما دون«.
وخلص��ت النعيمي إلى أن التحضير للعملية مهم جدًا، 
من خالل اختي��ار الطبيب المناس��ب، والمركز الصحي 

المناسب.

د. فرح النعيمي

استشارية أمراض النساء والوالدة والعقم خالل لقائها مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

عالقة وثيقة بين السمنة وكتلة الجسم ومعدل الخصر

التدخين والرياضات العنيفة تزيد اإلصابة بالعقم

60٪ نجاح عمليات التخصيب المجهري في البحرين

الهرمونات الذكورية والمنشطات تؤثر سلبًا على صحة اإلنجاب

 4 أزواج من بين 10 يحتاجون
 إلى تلقيح صناعي أو أطفال أنابيب أو حقن مجهري

عملية التخصيب المجهري تستغرق نحو أسبوعين

عالج لبعض حاالت العقم عن طريق إنقاص الوزن فقط

- ال��روب »الزبادي« يحتوي على 7 مواد لها فعالية 
المضادات الحيوية ضد الميكروبات ويقلل مستوى 
الكوليس��ترول الضار ومفيد في عالج حب الش��باب 

واألمراض الفطرية التي تصيب المهبل.

- مفاصل الركبة والفخذي��ن والفقرات القطنية 
التي توجد بمؤخرة العمود الفقري أكثر تعرضًا 
لإلصاب��ة بالخش��ونة، وم��ع ضع��ف الغضاري��ف 
الزجاجي��ة تصاب المفاص��ل بالزيادات العظمية 

فيما العالج يكون بالتدخل الجراحي.

- الفيروسات الكبدية التي تصيب األطفال متعددة 
يأت��ي على رأس��ها فيروس��ا »أ، وب، وج، ود«، بينما 
يصي��ب فيتامي��ن »ب« نح��و 50 % م��ن الس��كان 
ف��ي المناطق الح��ارة في إحدى مراح��ل العمر ومن 

مضاعفاته التشمع والفشل الكبدي.

- عالقة قوي��ة بين تقلبات الوزن وارتفاع احتماالت 
اإلصاب��ة بحصوات المرارة لدى الرجال الس��يما وأن 
الريجيم القاس��ي يتس��بب في اإلصاب��ة بالحصوات 

و15% من المصابين بها ال يعلمون بوجودها.
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 هل هي النهاية الدراماتيكية 
لإلسالم السياسي في تونس؟

إن أي��ة مقارب��ة لم��ا يحدث في تون��س هذه األي��ام، في ضوء 
القرارات التي اضطر الرئيس قيس س��عيد إلى اتخاذها، إلنقاذ 
ما يمكن إنق��اذه، بعد أن أصبحت تونس عل��ى حافة االنهيار، 

تحتاج إلى التوقف عند عدد من النقاط المهمة، منها:
- منذ االنتخابات الرئاس��ية التي جرت ف��ي العام 2019، كان 
واضح��ًا أن أغلبي��ة الناخبي��ن التونس��يين )أكثر م��ن 73%( قد 
صوت��وا لصالح رئيس جديد من خ��ارج المنظومة الحزبية التي 
تولت مقاليد الحكم منذ 2011م وفش��لت في تحقيق طموحات 
المواطني��ن في العيش الكريم، لتك��ون تلك النتائج إعالنًا عن 

فشل األحزاب، بيمينها ويسارها، في إقناع الناخب ببرامجها.
-عندما خرج الناس في 25 يوليو 2021م إلى الشوارع محتجين 
على المنظومة السياسية )الفاش��لة( التي يقودها حزب حركة 
النهضة، كان الرئيس س��عيد في الموعد، ليعلن عن عدد من 
التدابير االستثنائية، إلنقاذ البالد من تلك المنظومة الفاسدة 
الت��ي أوصلت الب��الد إلى حافة االنهيار الش��امل، ألنها لم تعْد 

قادرة على إدارة البالد.
- لق��د كانت الفكرة المحورية البس��يطة التي أطلقها الرئيس 
قيس سعيد )محاربة الفساد-فرض اإلنصاف والعدالة-التنمية 
الجهوية( أكثر قدرة على إقناع الناس من الترسانة األيديولوجية 
المتكلس��ة لألح��زاب، والتي تتس��ع فيه��ا الفجوة بي��ن القول 
والفع��ل. تلك الفكرة أعطت المعنى لألمل في أفق جديد، بعد 
أن وج��دت تلك األحزاب، وفي مقدمتها النهضة، نفس��ها على 
الهامش وتجاوزتها األحداث وتجاوزها الش��عب، ألنها فش��لت 

ف��ي قيادة البلد، ولم تس��تثمر الثورة لخدمة الش��عب، بالرغم 
من س��يطرتها على الدولة ومقدراته��ا، وتحول الرئيس قيس 
س��عيد إلى رمز لتحقيق التطلعات نحو الس��يطرة على الكارثة 
الصحية الناجمة عن سوء إدارة الجائحة، وإنقاذ البالد من سوء 
اإلدارة ونهب المال العام، وإنهاء تمكن الفاس��دين من ثروات 
الب��الد، وجر هؤالء الفاس��دين إلى القضاء واس��تعادة األموال 
المنهوبة....ويبدو أن ه��ذه الملفات وغيرها، ال يمكن إنجازها 
باآللي��ات المعتادة، ولذلك احتاج الرئي��س إلى تفعيل الفصل 
٨٠ م��ن الدس��تور، لتحقيقها ضم��ن برنامج مرحل��ي لإلنقاذ، 
يخلص البالد من سياس��ات التوافق التي حكمت بموجبها تلك 

األحزاب من دون مساءلة أو محاسبة.
لق��د ج��رت المراهنة من��ذ الع��ام 2011م على ح��زب النهضة 
لقيادة البالد، ولكنه فش��ل في ذلك فش��اًل ذريع��ًا، ألنه انخرط 
في منظومة الفساد بداًل من محاربتها، وأغرته المكاسب التي 
حققها، فتعاون مع الفاس��دين لتش��كيل حزام سياسي معهم 

في البرلمان، حتى أصبح محل نقمة التونسيين.
ولذلك، من المرجح، بعد الق��رارات المتخذة من قبل الرئيس، 
أن صفح��ة جدي��دة س��تفتح، وأن حرك��ة النهض��ة بصورتها 
الحالية قد أصبحت من الماضي، وال يمكنها العودة إلى الحياة 
السياس��ية، إال بشكل جديد ووفق ش��روط جديدة، بالرغم من 
الحملة اليائس��ة التي تقودها إلقناع الرأي العام العالمي، بأن 

ما حدث هو انقالب على الديمقراطية وعودة لالستبداد.

العراقيون يغيظون »الماللي«
ب��دأ العراقيون يلمس��ون إنج��ازات رئيس وزرائهم النش��ط 
مصطفى الكاظمي ويش��هدون له بالنج��اح وصار الكثيرون 
منهم يقرون بأنه رجل المرحلة، لكن ألن هذا يش��كل خطرًا 
على نظام الماللي لذا اعتبرت إيران ما توصل إليه الكاظمي 
م��ن اتف��اق م��ع الوالي��ات المتحدة مض��رًا بالع��راق ووجه 
ميليش��ياته إلى تفش��يل كل تلك اإلنجازات سواء عن طريق 
مقاطعتهم لالنتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل أو 
بتنفي��ذ عمليات إرهابية تجعل العراقيين يغيرون مواقفهم 
اإليجابية من رئيس الوزراء. وألن النظام اإليراني يعتقد أنه 
بتفشيل االنتخابات يكون قد هزم واشنطن التي أعلنت على 
لس��ان الرئيس جو بايدن عن دعمه��ا إلجرائها في موعدها 
وتعزيز موقف الكاظمي لذا فإنه س��يمضي في هذا االتجاه، 
واألكيد أنه سيستغل موسم عاشوراء لتأليب العراقيين ضد 
الكاظم��ي وضد من قد يغير موقفه ويؤيد ما اتفق عليه مع 

األمريكان .   
أول��ى خطوات النظ��ام اإليران��ي تمثلت في دف��ع الفصائل 
المسلحة الموالية له إلى التشكيك في ما تمخض عنه الحوار 
مع واش��نطن خصوصًا فيما يخص االنس��حاب م��ن العراق، 
فهو ال يريد انس��حابًا كالذي ت��م الحديث عنه وملخصه بقاء 
مدربين عس��كريين وخبراء ومستشارين يجد العراق أنه في 
حاج��ة إليهم في هذه المرحلة ويس��تطيع ف��ي نفس الوقت 
حمايتهم . النظام اإليراني يريد أن يستفرد بالعراق ليفرض 

ما يريد فرضه ويديره عن ُبعد وينهب ثرواته.
نظ��ام المالل��ي لم ينزع��ج فقط م��ن االتفاق بي��ن العراق 
والواليات المتح��دة على الجانب األمني ولكن��ه انزعج أيضًا 
من االتفاق عل��ى القضايا االقتصادية والتعليمية والصحية 
وغيره��ا، فكل م��ا ينعك��س إيجابيًا عل��ى حي��اة العراقيين 
يمنعه من تحقيق أهدافه، وكل إنجاز يحققه الكاظمي ومن 
يق��ف إلى جانب��ه يعتبره كارث��ة هذا النظام يع��رف أن بقاء 
مستشارين أمريكيين في العراق ضمانة الستقرار هذا البلد 
العربي، فوجودهم ال يسمح للفصائل المسلحة الموالية له 
بالتحرك بحري��ة. أما العراقيون فيدرك��ون أن االتفاق الذي 
حقق��ه الكاظمي مع أمريكا هو لصال��ح العراق .. وأنه يغيظ 

النظام اإليراني.

التسول.. قبل أن يتحول إلى ظاهرة تشوه المجتمع
أمام مدخل أحد المجمعات التجارية وقفت س��يدة خمسينية 
محاولة جلب استعطاف المارة بسرد قصة اعتاد عليها كثير 
من الن��اس، برعايتها ألطفال أيت��ام وزوج مريض ال يجدون 

قوت يومهم.
ولي��س ببعيد عن المجمع تحاول ثالث س��يدات، يرددن ذات 
القص��ة مع بع��ض التفاصي��ل اإلضافية الصغي��رة، يحاولن 
إيقاف الس��يارات العابرة للحصول على ما يتيس��ر من بعض 
قطع »الخ��ردة« التي قد تجود بها نفوس الس��ائقين، فيما 

يحاول بعضهم تجاهلهن.
مش��اهد حقيقية رأيتها وعايش��تها ش��خصيًا، كما عايش��ها 
وش��اهدها غي��ري، وأصبحت تتكرر بش��كل واض��ح في كثير 
م��ن المناطق، مم��ا يعكس صورة س��لبية ال تمثل المجتمع 
البحريني بقيمه وعاداته وتقاليده المتوارثة التي يفخر بها، 

وعلى رأسها إغاثة الملهوف والوقوف مع أصحاب الحاجة.
التسول، كحالة أو ظاهرة، ال يخرج عن كونه محاولة »ابتزاز« 
للعواط��ف بصور وأش��كال مختلفة، حيث يعم��د البعض إلى 
اس��تغالل األطفال أو عرض تقارير طبية، وقد يصل األمر إلى 
استغالل حالة اإلعاقة أو المرض من أجل الحصول على المال، 
في ذات الوقت أصبح التسول نمط حياة ومهنة لالرتزاق لدى 

البعض، ومصدرًا لمحاولة الثراء لدى البعض اآلخر.
ورغم أن صورة التسول في الش��ارع محدودة نسبيًا إلى اآلن؛ 
لك��ن ذلك ال يمنع م��ن تعليق جرس اإلنذار قب��ل أن تتحول 
إلى ظاهرة تس��يء إلى صورة البحرين، وبالتالي سيكون من 

الصعب التصدي لها. 
مواجهة هذا الموضوع منوط بمؤسس��ات الدولة المختلفة؛ 

والتي تعمل على قدم وس��اق لمحاربته، وعلى رأس��ها وزارة 
العمل والتنمي��ة االجتماعية والمؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية ووزارة الداخلية، إلى جانب الجمعيات والصناديق 
الخيري��ة األهلي��ة ذات العالقة، والتي لم تت��واَن عن إطالق 
المبادرات والمساهمات لمس��اندة أصحاب الحاجات، إضافة 
إلى ما تق��وم به المؤسس��ات التجارية من إنش��اء صناديق 

خاصة لخدمة المجتمع.
وأخيرًا؛ ال بد من تضافر كل الجهود الرسمية واألهلية لوقف 
ه��ذه الحاالت، والتي تس��هم في تش��ويه الص��ورة الجميلة 
للمجتمع البحريني المتعاي��ش والمتكاتف، وقد تفتح الباب 

أمام من يحاولون االصطياد في الماء العكر.

إضاءة..
عب��ر إحدى مجموعات الواتس��اب الخاصة بإح��دى الجمعيات 
الخيرية المعنية بتقديم المس��اعدات للمحتاجين؛ وصلتني 
رس��الة تعرض حالة س��يدة بحرينية، لديها ظ��روف صعبة، 
ومعرضة للسجن بسبب تراكم فاتورة الهاتف إلحدى شركات 

االتصاالت ال تتجاوز بضع مئات من الدنانير.
الحال��ة إنس��انية بال ش��ك وتحتاج إل��ى الدعم والمس��اندة، 
لكني تمنيت لو قامت الجمعية المعنية بالتواصل مباش��رة 
مع ش��ركة االتصاالت وطلبت إس��قاط المبلغ المستحق على 
الس��يدة من واق��ع الظروف التي تمر بها والمس��تندات التي 
بحوزتها، ودون الحاجة إلى اللجوء لمواقع التواصل وكشف ما 

خلف األبواب المغلقة.

وسام االستحقاق الطبي..
إن موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته األخيرة باستحداث 
وس��ام األمير س��لمان بن حمد لالس��تحقاق الطبي الذي يأتي 
تنفي��ذًا لألم��ر الس��امي لحضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه 
وه��و أيضًا بمثاب��ة التقدير من جاللته للجه��ود الكبيرة التي 
يبذلها األطب��اء والممرضين والطواق��م الطبية وكذلك الذين 
استش��هدوا أثناء تأدية واجباتهم الطبية خصوصًا خالل فترة 
جائح��ة فيروس كورونا ال��ذي أثبتوا تصديهم ك��دروع وطنية 
وصف��وف أمامية الزال��وا يقفون بكل ش��جاعة وصب��ر واقتدار 
والتي كانت محل إش��ادة عالمية كان آخرها خالل الزيارة التي 
قام بها المدي��ر العام لمنظمة الصحة العالمية والتي أش��اد 
فيها بما قامت البحرين من إجراءات لمنع انتشار الفيروس في 
ظ��ل جهود وطنية للكادر الطبي في التصدي للجائحة من أجل 

هذا الوطن وقيادته وشعبه.
هذه اللفتة الملكية حقيقة باستحداث هذا الوسام الذي يحمل 
اسم قائد فريق البحرين وملهمة صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
سيكون غاليًا للذين سيحصلون عليه ويعلق على صدورهم لما 
قاموا به من إس��هامات جليلة ومخلص��ة في أحلك الظروف مع 
جائحة كورونا، فالعاملين في القطاع الطبي حتمًا سيشعرون 
بالفخ��ر واالعت��زاز به��ذا التقدي��ر الملك��ي الرفيع له��م الذي 
سيجعلهم يعملون بكل إخالص وتفاني بل وسيضاعفون من 
جهودهم لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا والتصدي 
له حت��ى القضاء عليه بإذن اهلل تعالى، وهذا الوس��ام للكوادر 
الوطنية بالصفوف األمامية والجهات المس��اندة مستحق فهم 
الجن��ود البواس��ل المرابطين بزيه��م األبي��ض يقاتلون بكل 
ما يملكون في س��بيل صحة وس��المة المواطني��ن والمقيمين 

وحمايتهم من هذا الفيروس.
نرف��ع القبع��ة لألطب��اء والممرضي��ن العاملين ف��ي الصفوف 
األمامي��ة تقديرًا لدورهم الكبير يأتي ف��ي ظل متابعة حثيثة 
 ومتواصل��ة ب��ل ودؤوب��ة من س��مو األمير س��لمان ب��ن حمد
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء الذي يس��تلهم 
الجميع من قيادته لفريق البحرين بحب لهذا الوطن وش��عبه 
م��ن خالل رؤى مس��تنيرة في تنفيذ الخط��ط التي تم وضعها 
لمختلف مس��ارات التعامل مع فيروس كورونا بهدف الحد من 
تداعياته، فالوس��ام ش��رف كبي��ر للكفاءات والخب��رات الطبية 
البحريني��ة الت��ي تعمل في مختل��ف القطاع��ات الصحية وهو 
بالش��ك إلى جانب التقدير لجهودهم أيضًا للدور الحيوي الهام 
للقط��اع الصحي في البحرين التي تعتب��ر من أوائل الدول في 
تقدي��م الخدمات الصحية الحديثة والمتط��ورة التي تعزز من 

صحة المواطن والمقيم. 

  همسة: 
تكريم مس��تحق للك��وادر الطبية التي أجزم بأن هذا الوس��ام 
الرفيع سيش��حذ لديه��م الهم��وم وروح التحدي حت��ى تتجاوز 
البحري��ن هذه الظروف الصحية الراهنة التي نعيش��ها في ظل 
فيروس كورونا، وسنواصل جميعًا بعزم ومسؤولية حتى نحقق 

الهدف المنشود وهو انتهاء هذه الجائحة بإذن اهلل تعالى.

ghazi.alghurairi@gmail.com

@ghazialghurairi

غازي الغريري

همسات

كمال الذيب

حللت أهاًل أبا خالد
ضيف كبير وعزيز ش��رف البحرين بزيارته، وباألصح هو زار بلده الثاني 
ال��ذي احتفى بمقدم��ه وفرح بوج��وده بيننا، وذلك لم��ا نكن له من 
مش��اعر الحب والتقدي��ر، ولما تكنه قيادة البحري��ن من حب وتقدير 
وأخ��وة وثيق��ة لإلم��ارات العربية المتح��دة الغالية علين��ا بقيادتها 

وشعبها.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المس��لحة أحد الش��خصيات الب��ارزة في خليجنا 
العربي وله مكانته وحضوره المميز على المش��هد اإلقليمي والدولي 
وله حظوة ومكانة كبيرة على مستوى القوى العالمية، فأبناء الراحل 
الكبير الشيخ زايد رحمه اهلل لهم موقعهم المميز بما قدموه لبالدهم 
وألمتهم العربية واإلسالمية، فالبناء والتطور المشهود له عالميًا في 
اإلم��ارات يمضي بقوة عل��ى خطى ونهج »زايد الخي��ر« بفضل جهود 
أبنائ��ه رئيس الدولة الش��يخ خليفة وش��قيقه الش��يخ محمد بن زايد 
وعضيدها القوي الش��يخ محمد بن راشد حاكم دبي وبقية أبناء الشيخ 

زايد وحكام باقي اإلمارات حفظهم اهلل جميعًا.
لإلم��ارات في قل��وب البحرينيين مكان��ة أثيرة، والعالق��ات التاريخية 
الممت��دة من��ذ القدم بين ح��كام اإلمارات وأس��رة آل خليفة الكريمة 
أسس��ت لتعاضد قوي بين الدولتين، عالقة راسخة مبنية على األخوة 
والمحب��ة والمصال��ح المش��تركة والس��عي ف��ي الخير الدائ��م ألبناء 
البلدين، وهو التأكيد الدائم الذي رس��خه صاحب الجاللة الملك حمد 
قائدنا الغالي بش��أن عالق��ات البحرين مع أش��قائها، عالقات قائمة 

عل��ى المحبة والتعاون والس��عي للخير الذي يش��مل الجميع، بالتالي 
مشاعر االرتياح والسعادة تسود الشعوب الخليجية حينما ترى رموزها 
وقادتها يمضون دومًا في تعزيز العالقات وتقويتها ويرس��مون معًا 

مالمح العمل المشترك لمواجهة تحديات المستقبل.
جالل��ة الملك رج��ل الس��الم والتعاي��ش والمحبة علمن��ا دائمًا كيف 
تبنى العالقات األخوية بطرق تجعلها عالقات اس��تثنائية قوية، وما 
رأيناه خالل لقاء جاللته مع س��مو الشيخ محمد بن زايد نموذج صريح 
للقاء األش��قاء وللحب والثقة المتبادلة بينهما والس��عي المش��ترك 
لخدمة أبناء ش��عبيهما، نموذج لعالق��ات صادقة جميلة في أهدافها 
ومس��اعيها، مثلم��ا نرى البحري��ن دائمًا ف��ي عالقاتها مع األش��قاء 
واألصدقاء الذي��ن يبادلون البحرين الحب والتع��اون الطيب الصادق 

ويسعون في تحقيق الخير الدائم لبلدانهم وشعوبهم.
حلل��ت أهاًل يا أبا خالد ف��ي دارك البحرين، لك م��ن كل بحريني يقدر 
العالقة البحرينية اإلماراتية كل محبة وتقدير، فنحن ال ننسى أشقاءنا 
الذين نجدهم دومًا في ظهورنا عونًا وسندًا حينما تلم الملمات، ونحن 

بقيادة ملكنا الغالي حمد في ظهوركم دومًا سندًا وعزوة وأشقاء.
هذه المش��اهد الجميلة التي تابعناها هي م��ن تجعلنا ندرك تمامًا 
أهمية األخوة الصادقة، أهمية توحد األش��قاء، أهمية االنصهار دومًا 
فيم��ا يربطنا من عالق��ات مش��تركة ومصير واحد، وهي م��ا تجعلنا 
نتطلع دومًا لوحدة األش��قاء وتكاتفه��م وتعاضدهم، فالقوة تكمن 

دومًا في تالحم ووقوف الشقيق مع شقيقه.

14o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e t الـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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6 عيادات لتطعيم البحرينيين في مصر
ـــوزراء ـــس ال ـــد رئي ـــي العه ـــمو ول ـــك وس ـــة المل ـــكر لجالل ـــدات ش ـــوا تغري كتب

رفــع المواطنون البحرينيــون المقيمون في جمهورية مصر العربية ، 
جــل آيــات الشــكر والتقدير لعاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، لتوجيهات جاللته بمباشرة العمل على تطعيم 
المواطنيــن البحرينييــن المقيمين في الخارج ضــد فيروس كورونا “ 

كوفيد 19 “ .

بأن  المواطنين  من  العديد  وغرد 
هو  بالخارج  المواطنين  تطعيم 
تأكيد على حرص الحكومة على 
صحة وسالمة مواطنيها في أي 
تشملهم  وان   ، فيه  كــانــوا  مــكــان 

كافة الصحية التي يحتاجونها.
البحرين  مملكة  ســفــارة  وكــانــت 
في مصر، قد أنهت يوم الثالثاء 
ــمــاضــي ، تــطــعــيــم الــمــواطــنــيــن  ال
والطلبة البحرينيين المقيمين في 

الفترة  الذين سجلوا خالل  مصر 
التطعيم  على  للحصول  الماضية 
وذلك  كــورونــا،  لفيروس  المضاد 
الجاللة  صاحب  لتوجيه  تنفيًذا 
الملك بمباشرة العمل على تطعيم 
المقيمين  البحرينيين  المواطنين 
الخارج ضد فيروس كورونا  في 
“كوفيد 19” ممن لم يتمكنوا من 
وذلك   ، التطعيم  على  الحصول 
المواطنين  صــحــة  عــلــى  حــفــاًظــا 

وســالمــتــهــم، وحــرًصــا عــلــى دعــم 
الــجــهــود الــوطــنــيــة بــقــيــادة  ولــي 
ــيــس الــــــوزراء صــاحــب  الــعــهــد رئ
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
حــمــد آل خــلــيــفــة، فـــي الــتــصــدي 

لفيروس كورونا .
تمت  قد  التطعيم  عملية  وكانت 
ــيـــادات  مـــن خــــالل تــجــهــيــز 6 عـ
ألخذ  المواطنين  على  للتيسير 
حيث  ــى،  ــ األولـ التطعيم  جــرعــة 
جرى التطعيم بكل سهولة ويسر 

.
ــــون والــطــلــبــة  ــن ــواطــ ــمــ ــ ــر ال ــ ــب وعــ
ــن بــالــغ  ــي مــصــر عـ الــمــقــيــمــون فـ
معبرين  الخطوة،  لهذه  سعادتهم 
عن جل شكرهم للقيادة الرشيدة 

بصحة  واهــتــمــامــهــا  ــهــا  ــت ــرعــاي ل
وسالمة البحرينيين في الخارج.

البحرين  مملكة  سفارة  أن  يذكر 
ومتابعة  وبتوجيه  الــقــاهــرة  فــي 
لدى  البحرين  مملكة  سفير  مــن 
جمهورية مصر العربية والمندوب 
الدائم لدى جامعة الدول العربية، 
قامت خالل  قــد  الــجــودر،  هشام 
رغبات  بتلقي  الماضية،  الفترة 
المقيمين  البحرينيين  المواطنين 
إلتمام  سجلوا  الــذيــن  مصر  فــي 
المنصة  عبر  الالزمة  ــراءات  اإلجـ
ــارة، وتـــم  ــفـ ــسـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
الــتــواصــل مــعــهــم عــبــر االتــصــال 
ومكان  بوقت  إلبالغهم  المباشر 

تلقي التطعيم.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنمية  العمل  وزارة  شاركت 
منتسبيها  وكــافــة  االجتماعية 
 50 في الحملة الوطنية إلنجاز 
ألف فحص لمشروع “الجينوم”، 
والتي يشرف عليها فريق مركز 
فــي وزارة  الــوطــنــي  الــجــيــنــوم 
بــــادر موظفو  حــيــث  الــصــحــة، 
بالمشاركة  الــــوزارة  ومنتسبو 
فــي الــفــحــوصــات، انــطــالقــًا من 
الــحــرص على دعــم الــمــبــادرات 
والمساهمة  الوطنية  والجهود 

الصحية  بالرعاية  االرتقاء  في 
مملكة  في  للمواطنين  المقدمة 
العمل  وزارة  ــبــحــريــن.وأكــدت  ال
والتنمية االجتماعية أن مشاركتها 
فـــي الـــمـــبـــادرة اإلنـــســـانـــيـــة يــأتــي 
اإلستراتيجية  لــأهــداف  تــعــزيــزًا 
لـــمـــشـــروع “جـــيـــنـــوم”، وتــشــجــيــعــًا 
في  للمشاركة  المواطنين  لجميع 
في  للمساهمة  الــوطــنــي  البرنامج 
العلمي  ــمــشــروع  ال وتــطــويــر  بــنــاء 

والنوعي.

“العمل” تشارك في حملة “الجينوم”

المنامة - وزارة الصحة

أعلنت مراكز الرعاية الصحية األولية 
الصحية  الــمــراكــز  عمل  ســاعــات  عــن 
خالل إجازة رأس السنة الهجرية، إذ 
سيعمل كل من مركز المحرق الصحي 
ومــــركــــز بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن والـــكـــويـــت 
ــد(، مـــركـــز جــدحــفــص  ــحــ ــ الــصــحــي )ال

ــوســـف إنــجــنــيــر  ــز يـ ــركـ الـــصـــحـــي ، مـ
الصباح،  جابر  الشيخ  مركز  الصحي، 
ــصــحــي، مــركــز حمد  مــركــز ســتــرة ال
جاسم  محمد  مــركــز  الــصــحــي،  كــانــو 
وجو  عسكر  وعــيــادة  الصحي،  كــانــو 

الصحية على مدار 24 ساعة.

إعالن ساعات العمل بالمراكز الصحية بعطلة رأس السنة الهجرية

المنامة - وزارة الداخلية

العصفور  علي  الشمالية  مــحــافــظ   أكــد 
ــبــديــلــة يــرســخ  ــات ال ــعــقــوب ــانـــون ال أن قـ
الــفــكــر اإلنــســانــي لــجــاللــة الــمــلــك لــعــودة 
الــمــحــكــومــيــن بــالــعــقــوبــات الــبــديــلــة إلــى 
لحقوق  وتعزيز  المجتمع  فــي  االنــدمــاج 
ــت الــمــحــافــظــة على  ــرصـ ــان، وحـ ــســ ــ اإلن
تطوير األداء في برامج حضور التدريب 
والتأهيل للمحكومين عليهم بما يتناسب 
مع استثمار المواهب وإمكاناتهم لخدمة 
الــمــجــتــمــع بــالــتــنــســيــق مـــع نــــادي الــبــديــع 
الثقافي والرياضي، وقد تبنت المحافظة 
تــنــفــيــذ عـــدد مـــن الــبــرامــج والــفــعــالــيــات 
الحكومية وإدارة  الوزارات  بالتعاون مع 
من  الـــوقـــايـــة  وإدارة  األحـــكـــام  تــنــفــيــذ 
الجريمة بوزارة الداخلية.جاء ذلك خالل 
التنسيقي  الــمــجــلــس  الجــتــمــاع  تــرؤســه 
المرئي،  االتصال  عبر  بالمحافظة  الثامن 
استطاعت  قد  المحافظة  أن  بين  حيث 

ــدد مـــن الـــمـــبـــادرات مـــن أجــل  تــنــفــيــذ عــ
الحصول على االعتماد المطلوب لمدينة 

عالي كمدينة صحية.
ــادة خطة  كــمــا أكـــد الــمــحــافــظ أهــمــيــة إعــ
العمل لمسح وجود العمالة الوافدة ضمن 
سوق  تنظيم  هيئة  لدى  البيانات  قاعدة 
العمل في الخطة المسحية القادمة بدعم 
القضائية،  الضبطية  مفتشي  ومشاركة 

وذلك لتخفيض حالة االكتظاظ في سكن 
الوافدة حسب مالحظات ديوان  العمالة 
الــرقــابــة اإلداريــــة والــمــالــيــة، وتــم عرض 
الحملة  لدعم  التنسيقي  المجلس  مبادرة 
المجلس  أعـــضـــاء  مـــن خـــالل  الــوطــنــيــة 
بــإقــامــة حــمــلــة تــوعــويــة ألخـــذ الــجــرعــة 
سن  أعــمــارهــم  تــجــاوز  لــلــذيــن  المنشطة 

األربعين في الوزارات الحكومية.

العصفور: العقوبات البديلة ترسخ الفكر اإلنساني لجاللة الملك
إجراءات لتخفيض االكتظاظ في سكن العمال بـ“الشمالية”
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لمحافظة  الــتــنــســيــقــي  الــمــجــلــس  ــدد  شــ
العاصمة على أهمية مواصلة التزام كافة 
االحترازية  بــاإلجــراءات  المجتمع  أفــراد 
خاصة  ــا،  كــورون فــايــروس  مــن  الوقائية 
واالجتماعية  الــديــنــيــة  الــمــنــاســبــات  فــي 
انتشار  مــن  للحد  العائلية  والتجمعات 
الحياة  ــودة  وعــ عليه  والــقــضــاء  الــوبــاء 
ممكن،  وقـــت  أقـــرب  فــي  طبيعتها  إلـــى 
المنجزات  على  الحفاظ  أهمية  مــؤكــدا 
بانخفاض معدالت  التي تحققت مؤخرًا 
عدد  في  الملحوظ  االرتفاع  مع  اإلصابة 
ــذيــن تلقوا  ــادة عـــدد ال ــ الــمــتــعــافــيــن، وزيـ

اللقاح من المواطنين والمقيمين.
جاء ذلك خالل ترؤس محافظ العاصمة 
خليفة  آل  عبدالرحمن  بن  هشام  الشيخ 
اجــتــمــاع الــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي الــســابــع 
لمحافظة العاصمة في دورته الثالثة لعام 

االتصال  تقنية  عبر  عقد  والـــذي   ،2021
المرئي بمشاركة األعضاء ممثلي الجهات 
الحكومية، إذ استعرض المجلس تقريرا 
السهلة  منطقة  احتياجات  حــول  مرئيا 
الجنوبية، والتي رصدت خالل الزيارات 
الميدانية الدورية لفريق األحوال العامة 

بالمحافظة.

وأطلع المجلس على عرض مرئي تناول 
في  التنموية  الخدمية  االحتياجات  أهم 

منطقة الكورة.
ــاقــش الــمــجــلــس تــرمــيــم وصــيــانــة  كــمــا ن
المباني األثرية والتاريخية في محافظة 
وإبراز  رمزيتها،  على  والحفاظ  العاصمة 
للمحافظة  والــحــضــاري  الثقافي  الــوجــه 

بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

المجلس يناقش ترميم وصيانة المباني األثرية والتاريخية في المحافظة
“تنسيقي العاصمة” لألفراد: التزموا باالحترازات في المناسبات الدينية

الصالح تفتتح صالة متعددة األغراض بمستشفى الطب النفسي
تعزيـــز الخدمـــات المقدمـــة لـــذوي العزيمـــة ونشـــكر أصحـــاب األيـــادي البيضـــاء

افتتحــت وزيــرة الصحة فائقة الصالح أمس صالة متعددة األغراض بمستشــفى 
الطــب النفســي، بحضــور وكيــل وزارة الصحــة وليــد المانــع، والرئيــس التنفيــذي 
لمراكــز الصحــة األوليــة جليلــة الســيد جــواد، والوكيــل المســاعد للصحــة العامة 
مريــم الهاجــري، والقائــم بتصريف أعمال المستشــفيات الحكومية غير الخاضعة 
للضمــان الصحي إيمان حاجي، وعدد من المســؤولين بــوزارة الصحة، والقائمين 

على مشروع الصالة متعددة األغراض.

ويأتي افتتاح الصرح ضمن مشاريع 
إلى  الهادفة  السّباقة  الصحة  وزارة 
النفسية  الصحة  بخدمات  االرتــقــاء 
ورفع جودة الحياة ألفراد المجتمع، إذ 
تشمل الصالة متعددة األغراض على 
الرياضية  والبرامج  التمارين  صالة 
والتأهيلية،  العالجية  والترفيهية 
بأهمية  الــصــحــة  وزارة  مــن  ــا  إيــمــاًن

تــوفــيــر وســـائـــل الـــراحـــة والــريــاضــة 
التأهيلية  الــبــرامــج  ضمن  والترفيه 
بمستشفى  ــلــمــرضــى  ل والــعــالجــيــة 
مملكة  انتهجت  فقد  النفسي،  الطب 
وريادًيا في  استباقًيا  نهًجا  البحرين 
النفسية،  الصحة  منظومة  تطوير 
وهو ما ُيضاهي مثيالتها في الدول 

المتقدمة.

وزارة  أن  ــــى  إل ــرة  ــ ــوزي ــ ال وأشــــــارت 
الصحة تحرص على تعزيز الخدمات 
من  إيــمــاًنــا  العزيمة  لـــذوي  المقدمة 
بأهمية  الــرشــيــدة  الــقــيــادة  حـــرص 
لما  المثلى وتجسيدًا  الرعاية  تقديم 
البحرين؛ وعليه  أقره دستور مملكة 
ــوزارة تسعى وبــالــتــعــاون مع  ــ ال فــإن 

في  والــشــركــاء  المختصة  الــجــهــات 
نــمــوذًجــا رائـــًدا ونــوعــًيــا في  تحقيق 
والوقائية  الصحية  الرعاية  تقديم 
والتأهيلية المقدمة لأشخاص ذوي 
بــجــزيــل الشكر  الــعــزيــمــة. وتــقــدمــت 
البيضاء  األيادي  ألصحاب  والتقدير 

الذين ساهموا في بناء الصرح.
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العيد تحث كبار السن على تلقي التطعيم لفاعليته في التصدي لـ “كورونا”
مع  وبالتعاون  الوالدين  لرعاية  كانو  نــادي  نظم 
اصدقاء  وجمعية  الوالدين  لرعاية  المحرق  دار 
الــصــحــة، مــحــاضــرة طــبــيــة قــدمــتــهــا اســتــشــاريــة 
الصحة  أصدقاء  جمعية  ورئيسة  العامة  الصحة 
ــجــرعــة  ــوان “ال ــنـ ــانـــت تــحــت عـ ــعــيــد وكـ كـــوثـــر ال
بمشاركة  زووم،  تطبيق  على  وذلــك  المنشطة”، 

واسعة من كبار السن وأعضاء الجمعية والدار.
وأشـــــــارت الــعــيــد فـــي تــصــريــحــات لــــ “الـــبـــالد” 
ــرارات  ــ إلـــى أن الــمــحــاضــرة تــأتــي تــزامــنــا مـــع ق
في  الكورونا  لجائحة  للتصدي  الوطني  الفريق 
بدعوة  الجديدة  والتحديثات  البحرين  مملكة 
 ٤٠ العمر  مــن  البالغين  والمقيمين  المواطنين 
من  أكثر  أو  شهرا  أكملوا  والذين  فــوق  فما  عاما 
أخـــذ الــجــرعــة الــثــانــيــة مــن تطعيم “ســيــنــوفــارم” 
الجرعة  ألخــذ  والتسجيل  المبادرة  ضــرورة  إلــى 
أو  بيونتيك  “فايزر  تطعيم  من  المنشطة  الثالثة 

السينوفارم” المضادين لفيروس كورونا.
وأكـــــدت الــعــيــد مــأمــونــيــة الــتــطــعــيــمــات ونــســبــة 
الفيروس،  لهذا  التصدي  فــي  الكبيرة  فاعليتها 
الــمــنــشــطــة من  أو  ــداعــمــة  ال الــجــرعــة  هـــذه  وأن 
وأن  فرد  لكل  المناعة  تعزيز  شأنها  من  التطعيم 
مقارنة  لآلخرين  الفيروس  نقل  نسبة  من  تقلل 
وتكوين  الحماية  في  والفاعلية  المطعمين  بغير 
استفادة  أقــصــى  لتحقيق  المجتمعية  المناعة 
يشهد  التي  الراهنة  الظروف  في  خاصة  ممكنة 
كبيرا في  تزايدا  العالم  الصحي في  النظام  فيها 

أعداد الحاالت القائمة بفيروس كورونا.
ــه وفــي  وأوضـــحـــت اســتــشــاريــة طــب الــعــائــلــة أنـ
ــفــايــروس  ــســــالالت الـــمـــتـــحـــورة ل ــ ظـــل وجـــــود ال
أثبتت  فقد  “الدلتا”،  المتحوًر  “كورونا”خصوصا 
األخيرة  الفترة  في  فاعليتها  المنشطة  الجرعة 
مشددة، أن تم تسجيل صفر وفيات بين من تلقوا 

الجرعة المنشطة وعدد ٧١ حالة اصابة بالكورونا 
فقط مع أعراض خفيفة أو من دونها ومن دون 
مضاعفات وإدخال للمستشفيات، مما يحفز على 

المبادرة بالتسجيل ألخذ الجرعة المنشطة.
الــذيــن أصيبوا  أن األشــخــاص  الــعــيــد  وأضــافــت 
واستكملوا   ٢٠٢٠ في  وتعافوا  كورونا  بفيروس 
جــرعــتــيــن مـــن تــطــعــيــم ســيــنــوفــارم لــهــم جــرعــة 
ــا مــن تــطــعــم ســيــنــوفــارم أو فــايــزر  مــنــشــطــة. أمـ
أصيبوا  الذين  األشــخــاص  عكس  على  بيونتيك 
واستكملوا   ٢٠٢١ في  وتعافوا  كورونا  بفيروس 
لهم  فــلــيــس  ســيــنــوفــارم،  تطعيم  مــن  جــرعــتــيــن 
اصيبوا  الذين  األشخاص  بينما  منشطة،  جرعة 
بفيروس كورونا وتعافوا في ٢٠٢٠ ولم يحصلوا 
على تطعيم، فعليهم تلقي جرعتين ألي نوع من 
التطعيمات المتوفرة في مملكة البحرين، مردفة 
بفيروس  أصيبوا  الــذيــن  األشــخــاص  وبالمقابل 

ولــم يحصلوا على  فــي ٢٠٢١  وتــعــافــوا  كــورونــا 
من  ــدة  واحــ جــرعــة  إمـــا  تلقي  فعليهم  تــطــعــيــم، 
أو جرعتين ألي نوع من  بيونتيك  تطعيم فايزر 
التطعيمات األخرى المتوفرة في مملكة البحرين.
الجميع  نهاية محاضرتها  العيد في  ودعت كوثر 
المزمنة،  األمــراض  وذوي  السن  كبار  وخصوصا 
عــلــى ضــــــرورة االلــــتــــزام بــتــنــفــيــذ اإلجـــــــراءات 
ــكــمــامــات والــتــبــاعــد  االحـــتـــرازيـــة مـــن ارتـــــداء ال
االجتماعي وتعقيم األيدي واألسطح وغيرها من 
المستوى  عن  النظر  بغض  الوقائية  ــراءات  اإلجـ
الموجود وحسب آلية اإلشارة الضوئية والمبادرة 
بأخذ التطعيم لمن لم يتلَق أو الجرعة المنشطة 
 ٤٠ مــن  وأعــمــارهــم  سينوفام  لقاح  تلقوا  للذين 
المجتمعية  المناعة  إلى  للوصول  فوق  وما  سنة 
بتنفيذ  الــتــهــاون  دون  الـــتـــام  ــان  ــ األمـ ومــرحــلــة 

اإلجراءات االحترازية.
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