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�سم� ال�سيخ عي�سى بن علي يكرم الفائزين بجائزة �سم�ه للعمل التط�عي.. وي�ؤكد:

البحـرين بقيادة الملك وتوجيهـات ولي العهد رئي�س الوزراء 

اأبرزت مكانتها العالمية الم�صهودة في الت�صدي لجائحة كورونا
برعاية سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة 
الكلمة الطيبة، نظمت  الرئيس الفخري لجمعية  الوزراء  شئون مجلس 
احتفااًل عبر منصة  15 سبتمبر 2021،  الموافق  األربعاء  أمس  الجمعية 
للعمل  سموه  بجائزة  الفائزين  لتكريم   ،»Zoom« االفتراضي  التواصل 
السادة  من  عــدد  بمشاركة  وذلــك  عشرة،  الحادية  نسختها  في  التطوعي 
جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  بوهزاع  حسن  والسيد  والمسئولين  الـــوزراء 
إدارة  مجلس  وأعــضــاء  للتطوع  الــعــربــي  االتــحــاد  رئــيــس  الطيبة  الكلمة 
البحرين  مملكة  فــي  التطوعي  العمل  رواد  مــن  والمكرمين  الجمعية 
وتضحياتهم،  لعطاءاتهم  تقديرا  وأهلية،  حكومية  ومؤسسات  أفــراد  من 
تمثل مصدر  التطوعي  العمل  في مجال  نجاح  ومــا سطروه من قصص 
فخر واعتزاز للمملكة وما يمثلونه من نماذج مشرفة وقدوة للشباب في 

الحاضر والمستقبل.

الأميرة �صبيكة بنت اإبراهيم لها دور بارز في تبوء المراأة البحرينية المكانة المرموقة التي و�صلت اإليها

ن�ستذكر الي�م اإ�سهامات الأمري خليفة بن �سلمان ودوره الإن�ساين الكبري يف خدمة البحرين وت�سجيع العمل التط�عي

آل  بن خليفة  بن علي  الشيخ عيسى  بكلمة لسمو  االحتفال  وبــدأ 
الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة  البحرين  مملكة  أن  فيها  أكــد  خليفة 
اهلل  حفظه  المفدى،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
آل  بن حمد  سلمان  األمير  الملكي  السمو  وبتوجيهات صاحب  ورعــاه، 
مكانتها  أبــرزت  اهلل،  الـــوزراء، حفظه  رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة 
احترازية  إجــراءات  وفق  للجائحة  التصدي  كيفية  العالمية من خالل 
واحتياطات أمنية قادها الفريق الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بكل حكمة واقتدار، حيث نالت اشادات 
مثاال  المملكة  لتصبح  دوليا  معتمدة  صحية  منظمات  من  شهادات  و 

يحتذى به في هذا المجال على مستوى العالم.
إسهامات  المتطوعين  نكرم  اليوم ونحن  إننا نستذكر  وقال سموه: 
المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب السمو الملكي الوالد األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، طيب اهلل ثراه، ودوره اإلنساني الكبير في خدمة 
مملكة البحرين وباألخص تشجيع العمل التطوعي، والذي كان له دور ا 
أساسيا ومهما في استمرار الجائزة طوال هذه السنوات، فقد كان رحمه 
في  السنوات  المساهمة  الوطنية  الــكــوادر  لجميع  ومشجعًا  داعمًا  اهلل 
العمل الخيري والتطوعي، والتي نستلهم من إسهاماته النيرة للمضي 

قدمًا في تكريم تلك الكوادر المتطوعة في خدمة مملكة البحرين.
الثاني،  وللعام  النسخة،  هــذه  في  تأتي  الجائزة  أن  سموه  وأضــاف 
في  األمامية  بالصفوف  العاملة  الوطنية  الكوادر  م  لتكر  التوالي  على 
التصدي لفيروس كورونا »كوفيد19«،  وذلك لمن نذروا أنفسهم بشجاعة 
وبسالة لحماية كل من يقيم على هذه األرض الطيبة، عرفانًا وتقديرًا 
مهنًئا  المجال،  هــذا  فــي  النيرة  وإسهاماتهم  االنساني  دورهـــم  وإلبـــراز 
سموه جميع الفائزين الذين استحقوا التكريم نظير ما قاموا به من 

جهد وعمل مقدر.
واستذكر سموه إسهامات وتوجيهات صاحبة السمو الملكي األميرة 
رئيسة  الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل  قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة 

المجلس األعلى للمرأة، والتي كان لها دورا بارزا في تبوء المرأة للمكانة 
المرموقة التي وصلت إليها من خالل تعزيز ودعم الجهود المؤسسية 
والفردية والمبادرات والمشاريع التي تستهدف إدماج احتياجات المرأة 
في التنمية. رافعا التهنئة لصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة بمناسبة مرور عشرين عام على تأسيس المجلس.
وقال سموه: "وإننا من واقع إحساسنا بالمسؤولية تجاه المجتمع 
والدور الهام الذي تقوم به المرأة البحرينية، وسعيا منا بتكريمها قمنا 
باستحداث فئة جديدة تعنى بتكريم المرأة في العمل التطوعي، وذلك 
العشرين  الــذكــرى  مع  ليتزامن  للمرأة  األعلى  المجلس  مع  بالتعاون 

لتأسيس المجلس األعلى للمرأة".
وأضاف سموه: وعرفانا منا بدور المرأة البحرينية الرائد وتقديرًا 
للتضحيات التي قدمتها خالل فترة الجائحة، والتي كان لها دور مؤثر 
إلى جانب أخيها الرجل في مقدمة الصفوف األمامية في مواجهة هذا 
الفيروس، وإثبات قدرتها بكفاءة منقطعة النظير في مختلف المواقع، 

فإننا نؤكد بأننا ماضون في تكريم المرأة خالل السنوات القادمة.
بأهمية  إيمانا  أنه  آل خليفة  بن علي  الشيخ عيسى  وأضــاف سمو 
المسؤولية المجتمعية فقد أولينا من خالل الجائزة والتي أثبتت رغم 
الشكل  بهذا  استمرارها  بــأن  أجمع  العالم  يعيشها  التي  الــظــروف  كــل 
الكثير من  ترسيخ  التطوعي في  العمل  وقيمة  لمكانة  أبلغ معنى  لهو 
المعاني السامية والتي تزيد من تكاتف وتآلف جميع أطياف المجتمع 

قاطبة. 
وتــقــدم ســمــوه بــجــزيــل الــشــكــر والــتــقــديــر لــرئــيــس وأعــضــاء جمعية 
التي  الواضحة  الجهود  على  للتطوع  العربي  واالتحاد  الطيبة  الكلمة 
يبذلونها في خدمة العمل التطوعي واالنساني، مؤكدا سموه استمراره 
بــاعــتــبــاره جــزءا  التطوعي  العمل  تــرســخ  الــتــي  األفــكــار  وتبني  دعــم  فــي 
أصيال من عاداتنا وتقاليدنا العربية األصيلة، داعيا سموه الجميع إلى 
تكثيف الجهود لنشر ثقافة العمل التطوعي وترسيخ تلك الثقافة في 

المجتمع.
وشهد الحفل، وللعام الثاني، تكريم عدد من الجهات والمؤسسات 
للعمل  آل خليفة  عــلــي  بــن  الــشــيــخ عيسى  ســمــو  بـــ»جــائــزة  الــحــكــومــيــة 
الــتــطــوعــي«، وذلـــك تــقــديــرا لــمــا أظــهــرتــه مــن كــفــاءة وتــمــيــز فــي تنفيذ 
االستراتيجيات التي تبنتها مملكة البحرين من أجل لتصدري لجائحة 
تم  حيث  والمواطنين،  الوطن  على  السلبية  تداعياتها  وتقليل  كورونا 
منح الجائزة للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(، إلى 
جانب كل من: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة التربية والتعليم، 
االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة  الوطني،  واالقتصاد  المالية  وزارة 
وزارة شؤون اإلعالم،  والسياحة،  والتجارة  الصناعة  وزارة  وزارة الصحة، 
األعلى  المجلس  والــريــاضــة،  الشباب  شئون  وزارة  البحرين،  دفــاع  قــوة 
العمل  هيئة صندوق  اإللكترونية،  والحكومة  المعلومات  هيئة  للمرأة، 
للدفاع  العامة  اإلدارة  اإلنسانية،  الملكية لألعمال  المؤسسة  »تمكين«، 

المدني.
كما تم منح جائزة  سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لنخبة من 
الشخصيات والكوادر الوطنية العاملة في الصفوف األولى في مواجهة 
ــم فــي الــتــصــدي  ــ ــا«، اعــتــرافــا بــجــهــودهــم ودورهـ جــائــحــة فــيــروس »كــــورونــ
للجائحة، وما قدموه من تضحيات مشهودة في تعزيز الوعي المجتمعي 
للوقاية من الفيروس وعطاءاتهم في مختلف مواقع الفحص واللقاح 
والعالج، وهم كل من: البروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائد 
الخدمات الطبية الملكية بالمستشفى العسكري، الدكتور وليد خليفة 
لفيروس  للتصدي  الوطني  الفريق  عضو  الصحة  وزارة  وكيل  المانع 
كورونا )كوفيد 19(، السيد محمد عبدالعزيز األشراف الوكيل المساعد 
أحمد  الدكتور  والسياحة،  والتجارة  الصناعة  بــوزارة  والــمــوارد  للرقابة 
عضو  الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس  األنــصــاري  محمد 
المقدم طبيب  الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(،  الفريق 
مناف القحطاني - إستشاري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري 

عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(، الدكتورة 
السلمانية  مجمع  فــي  المعدية  االمـــراض  استشاري  السلمان  جميلة 
 ،)19 )كوفيد  كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطني  الفريق  عضو  الطبي 
والسالمة  التفتيش  إدارة  الشيخ مدير  السيد مصطفى عقيل عبداهلل 
محمد  عائشة  والسيدة  االجتماعية،  والتنمية  العمل  بــوزارة  المهنية 
والتنمية  العمل  بــــوزارة  والطفولة  ــرة  األسـ تنمية  إدارة  مــديــرة  الــزايــد 

االجتماعية،
وجرى منح جائزة »سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للريادة 
لــدورهــا  تــقــديــرا  الخليفية  الــمــبــرة  لمؤسسة  المجتمعي«  الــعــمــل  فــي 
العمل  في مجال  وتميزها  والخيرية  االنسانية  وعطاءاتها  المجتمعي 
التطوعي من خالل العديد من المبادرات والبرامج في مختلف مناطق 
مملكة البحرين، فضال عن جهودها في مجال التعليم وتمكين الشباب 

البحريني للوصول بقدراتهم إلى أفضل المستويات..
مجموعة  تكريم  تم  فقد  مؤسسي«،  تطوعي  أداء  »أفضل  فئة  وفــي 
من الجمعيات األهلية البحرينية التي انطبقت عليها معايير الجائزة 
الخاصة بعدد البرامج التنموية المستدامة التي تقدمها ومدى تنوعها 
باإلضافة  تنفذها،  التي  المساندة  والخيرية  التنموية  البرامج  وعــدد 
واألنشطة  الحوكمة  مــجــاالت  فــي  عالية  تقييمات  على  حصولها  إلــى 
الجمعية  هــي:  الجمعيات  وهـــذه  والــمــالــيــة،  الــعــامــة  واإلدارة  والــبــرامــج 
و  االجــتــمــاعــيــة،  لــلــرعــايــة  الــكــوثــر  جمعية  الـــمـــرأة،  لتنمية  البحرينية 

الجمعية البحرينية لإلعاقة الذهنية والتوحد.
لسمو  والتقدير  الشكر  خالص  عن  المكرمون  أعــرب  ناحيتهم،  ومــن 
ورعاية  دعــم  مــن  سموه  يوليه  مــا  على  خليفة  آل  علي  بــن  عيسى  الشيخ 
السنوية  سموه  جــائــزة  خــالل  مــن  البحرين  مملكة  فــي  التطوعي  للعمل 
وشكلت  والتطوعي  الخيري  بالعمل  االهتمام  توطيد  في  نجحت  والتي 
حافزا كبيًرا للتنافس الشريف في هذا المجال االنساني الذي يستهدف 
االرتقاء بالمجتمع وتحقيق التضامن االجتماعي في أروع معانيه وصوره.

وزير العمل والتنميـة الجتماعية: الجـائـزة نجحـت في تقـديـر العامليـن 

في ال�صفوف الأولى ممن جندوا كل طاقاتهم في الت�صدي لجائحة »كورونا«
بـــن محمد  ـــرب الــســيــد جــمــيــل   أعــ
والتنمية  الــعــمــل  ــر  وزيــ حــمــيــدان  عــلــي 
لــه عــن خالص  فــي كلمة  االجــتــمــاعــيــة 
عيسى  الشيخ  لسمو  والتقدير  الشكر 
على  الحفل  راعـــي  خليفة  آل  علي  بــن 
رعــايــة ســمــوه لــهــذا الــحــفــل واالهــتــمــام 
الدائم بدعم العمل التطوعي والكوادر 
وتخصيص  الــمــجــال،  هــذا  فــي  العاملة 
الــتــوالــي  الــثــانــيــة عــلــى  الــجــائــزة للسنة 
الصفوف  فــي  العاملة  الــكــوادر  لتكريم 
بــارزة  اسهامات  لها  كــان  التي  األمامية 
في التخفيف من تداعيات وآثار جائحة 

كورونا )كوفيد 19(.
وقال: إن مبادرة سموه تعكس مدى 
التطوعي  للعمل  يولوها  التي  العناية 
وبــصــيــرتــه الــثــاقــبــة فــي مــواكــبــة الــواقــع 

ــراد  ــ ــكـــل احـــــداثـــــه والـــتـــعـــايـــش مــــع افــ بـ
الــمــجــتــمــع عــلــى مــخــتــلــف طــوائــفــهــم و 

أجــنــاســهــم، مــؤكــدا أن الــجــائــزة نجحت 
في توجيه التقدير واالمتنان للعاملين 

ــنـــدوا  ــمـــن جـ فــــي الـــصـــفـــوف األولــــــــى مـ
كـــل طــاقــاتــهــم وامـــكـــانـــاتـــهـــم لــيــخــفــفــوا 
قـــدر الــمــســتــطــاع مــن تــداعــيــات كــورونــا، 
ويـــرســـمـــوا قــصــصــا رائـــعـــة فـــي االبــتــكــار 
الحياة بيسر للجميع،  واالبــداع لتسير 
فـــحـــقـــقـــت مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن بــفــضــل 
العامين  خــالل  مهما  إنــجــازا  جهودهم 
ــانــــدة الــمــجــتــمــع  الـــمـــاضـــيـــيـــن، وبــــمــــســ
المسئولية  لــقــدر  ــواعـــي  الـ الــبــحــريــنــي 

الملقاة على عاتقه.
وتابع قائاًل: إن تكريم سموه لوزارة 
العمل والتنمية االجتماعية هو تكريم 
من  والعاملين  المجتمع  أفراد  لجميع 
والمنظمات  وأجــنــبــيــة،  وطــنــيــة  عــمــالــة 
األهــلــيــة وجــمــيــع مـــن ســاهــم مــعــنــا في 

تحقيق االستقرار بعد الجائحة.
 أكد سعادة السيد زايد بن راشد 
جــائــزة سمو  ان  كلمته  فــي  الــزيــانــي 
آل خليفة  عــلــي  بـــن  عــيــســى  الــشــيــخ 
مهما  مــنــبــرا  تــعــد  الــتــطــوعــي  للعمل 
فـــي تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــنــمــاذج 
ــدور الــجــبــار لــقــيــادات  ــ الــمــشــرقــة والــ
الــعــمــل الــتــطــوعــي فـــي الــبــحــريــن و 
الـــوطـــن الــعــربــي وســاهــمــت فـــي نشر 
ــذا الــعــمــل اإلنــســانــي الــجــلــيــل من  هـ
ــــرض الـــعـــديـــد مــــن قــصــص  ــــالل عـ خـ

النجاح الملهمة لجيل الشباب.
الصناعة  وزارة  تكريم  إن  وقـــال: 
والــتــجــارة والــســيــاحــة لــلــعــام الــثــانــي 
الماثلة  الكوادر  ضمن  التوالي  على 
في الصفوف االمامية التي كان لها 
ــارزة فـــي الــتــخــفــيــف من  ــ اســهــامــات بـ
التي  كــورونــا  جائحة  وآثـــار  تداعيات 

يــعــد فخرا  أجــمــع،  بــالــعــالــم  عصفت 
اإلنسانية  الــجــهــود  لــهــذه  تتويجا  و 
ــوادر  ــ الــطــيــبــة الـــتـــي يــتــفــانــى بـــهـــا كـ
الــوطــنــيــة  الــنــابــعــة مـــن روح  الـــــــوزارة 
البحرين،  الغالي  لوطننا  واالنتماء 
و جاءت من باب البذل والعطاء ألن 

)البحرين تستاهل(.
ــدم وزيـــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة  ــ ــقــ ــ ــا تــ ــ ــمـ ــ كـ
الشكر  بجزيل  والسياحة  والــتــجــارة 
والعرفان لراعي الحفل سمو الشيخ 
وجميع  خليفة،  آل  علي  بــن  عيسى 
مــنــتــســبــي جــمــيــعــة الــكــلــمــة الــطــيــبــة 
ــح والعمل  مــن جــهــد مــلــمــوس وواضــ
ــق أســـس  ــ الـــــــــدؤوب الـــــــذي يـــســـيـــر وفــ
مدروسة وواضحة لتحقيق األهداف 
الوطن  لرفعة  العظيمة  اإلنــســانــيــة 

الغالي. 

وزير ال�سناعة والتجارة: 

النمــاذج  على  ال�صـوء  ت�صلـط  الجائـزة 

التطـوعـي العمــل  لقيــادات  الم�صرقة 

 رئي�س جمعية الكلمة الطيبة:

الجائـزة ر�صخـت مكانة البحـرين كبلد ُيعلي من قيم الإن�صانية
ــع الـــســـيـــد حـــســـن بــــوهــــزاع رئــيــس  ــ  رفـ
في  الطيبة  الكلمة  جمعية  إدارة  مجلس 
كلمة له خالل الحفل أسمى آيات الشكر 
وعظيم اإلمتنان لسمو الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس 
الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة 
الطيبة، على دعمه المتواصل وتوجيهاته 

سموه  جــائــزة  تطوير  سبيل  فــي  السديدة 
لــلــعــمــل الـــتـــطـــوعـــي، وبـــــرامـــــج وأنـــشـــطـــة 

الجمعية بشكل عام.
في  التطوعي  العمل  مسيرة  أن  وأكــد 
مستمرًا  تــطــورًا  تشهد  البحرين  مملكة 
ــذا يــجــســد إيـــمـــان الــقــيــادة  ومـــشـــهـــودًا، وهــ
ــة صـــاحـــب الــجــاللــة  ــ الــحــكــيــمــة تــحــت رايـ

آل خــلــيــفــة  ــيـــســـى  عـ بـــــن  الـــمـــلـــك حـــمـــد 
ورعــاه،  اهلل  حفظه  المفدى  الــبــالد  عاهل 
وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
القائد  نائب  العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 
األعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، 
بأهمية التطوع في المساهمة في تطوير 

المجتمع وإزدهاره. } حسن بوهزاع.
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أمس  الــمــرور  أصـــدرت محكمة 
فيهما  طبقت  منفصلين  حكمين 
إذ  مـــــرة  ألول  ــوى  ــقـــصـ الـ الـــعـــقـــوبـــة 
تسبب  آسيويا  شاحنة  قائد  عاقبت 
إلــــى وفـــاة  فـــي حـــــادث مــــــروري أدى 
ســنــوات   10 بــالــســجــن  آســيــويــيــن   5
ــــرت بــإبــعــاده نــهــائــيــا عـــن الــبــاد  وأمـ
أن وقعت  بعد  العقوبة  تنفيذ  عقب 
المحكمة أقصى عقوبة ممكنة على 
الــمــتــهــم، كــمــا عــاقــبــت قــائــد ســيــارة 
بالسجن  خــلــيــجــيــة  ــا  ــامـ أرقـ تــحــمــل 
تــســبــب في  بــعــد أن  مـــدة 6 ســـنـــوات 
ــارع الــمــلــك  ــ ــادث مـــــروري عــلــى شـ ــ حـ
حمد أدى إلى وفاة شاب، إذ تبين أن 
المتهم كان يقود سيارته على سرعة 
تجاوزت الـ160 كلم في الساعة وهو 
أمــرت  كما  الــمــســكــرات،  تأثير  تحت 
الباد  نهائيا عن  بإبعاده  المحكمة 

عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة األولى 
إلى تلقي النيابة العامة باغا من 
اإلدارة العامة للمرور بوقوع حادث 
مــروري بليغ أدى إلى وفــاة خمسة 
اآلسيوية  الجنسية  مــن  أشــخــاص 
وكــشــفــت  2021/8/23م،  ــتـــاريـــخ  بـ
الــمــتــهــم  أن  ــادث  ــ ــحــ ــ الــ ــيـــل  ــفـــاصـ تـ
البضائع  لنقل  شاحنة  يــقــود  كــان 
بــاتــجــاه مــيــنــاء ســلــمــان وهـــو تحت 
فقدانه  إلــى  أدى  مــا  السكر  تأثير 
السيطرة على الشاحنة وانحرافها 
ودخـــولـــهـــا فـــي الــمــســار الــمــعــاكــس 
حيث صادف قدوم مركبة المجني 
وبها  الصحيح  في مسارها  عليهم 
االصطدام  فوقع  أشخاص  خمسة 
ما أدى إلى انشطارها، وترتب عليه 
الــذيــن  األشــخــاص  الخمسة  وفـــاة 

كانوا بالمركبة وإصابة المتهم.
وفور ورود الباغ أجرت النيابة 
الــعــامــة تــحــقــيــقــاتــهــا واســتــجــوبــت 
الــمــتــهــم بــعــد تــلــقــيــه الـــعـــاج وقــد 

أقـــــر بـــمـــا نـــســـب إلـــيـــه مــــن اتـــهـــام، 
التقارير  وطــلــبــت  بحبسه  ــرت  وأمــ
أدلــة  تــوافــر مــن  الــفــنــيــة، وإزاء مــا 
أنــه في  إليه  أســنــدت  المتهم،  ضــد 

الــبــحــريــن  بــمــمــلــكــة  أغــســطــس   23
قـــاد مــركــبــة آلــيــة وهـــو تــحــت تأثير 
الــســكــر لـــدرجـــة تــفــقــده الــســيــطــرة 
الجريمة،  أثــنــاءهــا  وارتــكــب  عليها 
ــب بـــخـــطـــئـــه فـــــي مــــوت  ــبـ ــسـ ــا تـ ــمــ كــ
ناشئا  ذلــك  وكــان  عليهم،  المجني 
عــن قــيــادتــه لــلــمــركــبــة مــن دون أن 
ــم يــلــتــزم  يـــبـــذل أقـــصـــى عـــنـــايـــة، ولــ
كونه تحت  والــحــذر حــال  الحيطة 
بإلحاق  فتسبب  المسكرات  تأثير 
اإلصــــابــــات الـــمـــوصـــوفـــة بــــــاألوراق 
إلــى  أدت  والــتــي  عليهم  بالمجني 
وفاتهم، كما أنه وهو قائد المركبة 
تلفيات  إحــداث  تسبب بخطئه في 
ــلـــى الــنــحــو  ــر عـ ــيـ ــغـ بــمــمــتــلــكــات الـ
بــاألوراق وقاد المركبة من  المبين 
والــحــذر على  الحيطة  الــتــزام  دون 

النحو المبين باألوراق. 

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

في حكمين منف�صلين لمحكمة المرور طبقت فيهما العقوبة الق�صوى..

ال�سجن 10 �سنوات للمت�سبب في وفاة خم�سة في حادث مروري
المته��م ق��اد �ص��احنته لنق��ل الب�صائ��ع اإل��ى مين��اء �ص��لمان وه��و تح��ت تاأثي��ر الم�ص��كرات 

كــمــا تــعــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة 
إذ  سبتمبر   4 تــاريــخ  إلــى  الثانية 
سيارته  يقود  عليها  المجني  كان 

فــي مــســاره الــصــحــيــح عــلــى شــارع 
ــان خــلــفــه  ــ الـــمـــلـــك حـــمـــد فــيــمــا كـ
ــه بــســرعــة  ــارتـ ــيـ الــمــتــهــم يـــقـــود سـ

جاوزت الـ160 كلم في الساعة في 
الوقت الذي كان فيه تحت تأثير 
الـــمـــســـكـــرات ويــســتــخــدم الــهــاتــف 

النقال فاصطدم بسيارة المجني 
ــي انـــدفـــعـــت فــــي حــالــة  ــتـ عــلــيــه الـ
بالحاجز  اصطدمت  حتى  دوران 
إصــابــات  فــي  وتسببت  الــحــديــدي 
إلــى  أدت  لــلــمــجــنــي عــلــيــه  بــلــيــغــة 

وفاته.
المتهم  إلــى  النيابة  أســنــدت 
بمملكة   2021 سبتمبر   4 في  أنــه 
البحرين تسبب بخطئه في موت 
ناشئا  ذلــك  وكــان  عليه،  المجني 
عــن قــيــادتــه الــمــركــبــة مــن دون أن 
ــم يلتزم  يــبــذل أقــصــى عــنــايــة، ولـ
بإلحاق  والحذر فتسبب  الحيطة 
ــابــــات الــمــوصــوفــة بـــــاألوراق  اإلصــ
بــالــمــجــنــي عــلــيــه والــتــي أدت إلــى 
تــأثــيــر السكر  وفـــاتـــه وكــــان تــحــت 
وقت الحادث، كما أنه قاد المركبة 

السكر لدرجة تفقده  تأثير  تحت 
السيطرة على قيادتها وقت ارتكاب 
بسرعة  المركبة  وقـــاد  الــجــريــمــة، 
 %30 بمقدار  الــشــارع  سرعة  تفوق 
ونتج عن ذلك الحادث، واستخدم 
الهاتف النقال بيده أثناء القيادة 
ــي إتــــــــاف مــمــتــلــكــات  ــ وتـــســـبـــب فـ
الـــغـــيـــر، وقـــــاد الــمــركــبــة مـــن دون 
فعاقبته  والــحــذر  الحيطة  الــتــزام 
ــقــــت الـــعـــقـــوبـــة  ــبــ ــة وطــ ــمـ ــكـ ــمـــحـ الـ
ــقــــصــــوى وحـــكـــمـــت الــمــحــكــمــة  الــ
ــا بــحــبــس الــمــتــهــم ســت  حـــضـــوريـ
ألفي  وتغريمه  النفاذ  مع  سنوات 
المسندة  التهم  جميع  عن  دينار 
ــرت بــإبــعــاده  ــ إلــيــه لـــارتـــبـــاط، وأمـ
بعد  البحرين  مملكة  عن  نهائيا 

تنفيذ العقوبة.

.. وال�سجن 6 �سنوات لخليجي ت�سبب في حادث اأدى اإلى وفاة �ساب بحريني

هاتفه  وي�صتخدم  ك��ل��م..   160 ���ص��رع��ة  ع��ل��ى  ال��م�����ص��ك��رات  ت��اأث��ي��ر  ت��ح��ت  ك���ان  المتهم 

صــرحــت رئــيــســة نــيــابــة األســـــرة والــطــفــل بــأن 
الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة الــمــخــتــصــة بــتــلــقــي طــلــبــات 
قانون  نفاذ  قبل  بها  المقضي  العقوبات  استبدال 
الــعــدالــة اإلصــاحــيــة لــأطــفــال قــد نــظــرت طلبات 
إذ  أطفال،  ستة  على  الموقعة  التدابير  باستبدال 
قررت استمرار تنفيذ المدة المتبقية من التدابير 
الــمــفــروضــة عــلــى ثــاثــة مــنــهــم وإيـــداعـــهـــم إحـــدى 
المؤسسات أو جمعيات الرعاية االجتماعية التابعة 
مع  االجتماعية،  التنمية  بشؤون  المعنية  للوزارة 
اجتماعية  تــقــاريــر  بتقديم  الــجــهــات  تلك  تكليف 

دورية عنهم كل ستة أشهر.
بمركز  ــداع  اإليــ تــدابــيــر  إبــــدال  اللجنة  وقــــررت 
رعــايــة األحــــداث الــمــوقــعــة عــلــى األطــفــال الثاثة 

اآلخرين، وذلك بوضعهم تحت االختبار القضائي 
ــتــــدريــــب والـــتـــأهـــيـــل  ــم بـــأحـــد بــــرامــــج الــ ــهـ ــاقـ ــحـ وإلـ

وإخضاعهم لبرامج تربوية وطنية لمدة سنة.
المشار  القضائية  اللجنة  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
إلــيــهــا مــشــّكــلــة بــمــوجــب قـــــرار الــمــجــلــس األعــلــى 
لــلــقــضــاء، وتــخــتــص بالنظر فــي طــلــبــات اســتــبــدال 
العقوبات الموقعة على األطفال قبل سريان قانون 
العدالة اإلصاحية لأطفال وحمايتهم من سوء 
ــاع  الــمــعــامــلــة، وذلــــك بــغــرض دراســــة وتــقــيــيــم أوضـ
القانون الجديد،  أولئك األطفال في ضوء أحكام 
والتي  للطفل  الفضلى  المصالح  تحقيق  وبهدف 
ــة فــي جــمــيــع األحــكــام  ــويـ جــعــل لــهــا الــقــانــون األولـ

والقرارات واإلجراءات المتعلقة به.

واإيداعهم  اأطفال   3 عقوبة  ا�ستبدال  الأ�سرة:  نيابة 

جمعية رعاية.. وو�سع اآخرين تحت الختبار الق�سائي

تعقد المحكمة الكبرى الجنائية اليوم جلسة 
الحكم على آسيويين احتاال على مستشفى خاص 
الســتــخــراج شـــهـــادة طــبــيــة تــفــيــد بـــأن أحــدهــمــا ال 
بالكبد  مريضا  كونه  عن  رغما  أمــراض  أي  يعاني 

الوبائي.
وكان المتهم وهو آسيوي )37 سنة( يريد نقل 
إلى  العمل فتوجه  تنظيم سوق  إلى هيئة  كفالته 
الفحوصات  المعنية إلجراء  المستشفيات  إحدى 
الطبية الازمة وبإجراء تحليل الدم تبين إصابته 
بمرض التهاب الكبد الوبائي فطلب منه الطبيب 
الــمــعــنــي إجـــــراء الــتــحــالــيــل مـــجـــددا لــاطــمــئــنــان 
والتأكد من النتيجة إال أن المتهم راوده الشيطان 
في إرسال صديقه إلجراء التحليل مستغا الشبه 
الثاني 29  المتهم  وبالفعل توجه صديقه  بينهما 
سنة ببطاقة هوية المتهم األول منتحا شخصيته 

وأجرى تحليل الدم وكانت نتيجته سليمة.
لتسلم  األول  المتهم  توجه  ذلــك  على  وبــنــاء 
إدارة  ــرت عــلــى  مــ أن حــيــلــتــه  الــنــتــيــجــة ظــنــا مــنــه 

فوجئ  النتيجة  تسلم  خــال  أنــه  إال  المستشفى 
بــطــلــب إعــــــادة الــتــحــلــيــل مـــجـــددا لـــكـــون الــنــتــائــج 
التأكد،  يريد  للحالة  المتابع  والطبيب  متناقضة 
إال أنه ارتبك مدعيا أنه ال يستطع إجراء التحليل 
مجددا كونه صائما وطلب المغادرة والعودة، فعاد 
إلى منزله مرة أخرى وطلب من صديقه )المتهم 
ــراء  الـــثـــانـــي( الــتــوجــه إلــــى الــمــســتــشــفــى بــنــيــة إجــ
التحليل مجددا إال أنه عقب توجهه للمستشفى 
انتحاله  تبين  بعدما  انــتــظــاره  فــي  الشرطة  وجــد 

شخصية المتهم األول.
وخال التحقيقات أنكر المتهم الواقعة وأشار 
وطلب  بالفعل  مــرة  أول  الفحص  أجـــرى  أنــه  إلــى 
إدارة  أن  إال  النتيجة  لجلب  التوجه  صديقه  مــن 
ــراء تحليل  ــ الــمــســتــشــفــى طــلــبــت مـــن صــديــقــه إجـ
فأجرى التحليل كما طلبت إدارة المستشفى وتم 
أن  إال  بينهما  اتفاق  دون  من  دمــه  من  عينة  أخــذ 
شخصيته  انتحل  صديقه  أن  كشفت  التحقيقات 

عبر تقديم بطاقة هويته باالتفاق بينهما.

اآ���س��ي��وي��ي��ن اح��ت��ال على  ال��ي��وم ال��ح��ك��م ع��ل��ى 

طبية ���س��ه��ادة  ل���س��ت��خ��راج  خ��ا���ص  م�ست�سفى 

رحــــــــــبــــــــــت الــــــمــــــؤســــــســــــة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان 
بــــإعــــان تــطــبــيــق الــعــقــوبــات 
شــخــًصــا   30 عـــلـــى  الـــبـــديـــلـــة 
من المحكوم عليهم، وإبدال 
ببعض  ــهـــم  ــزامـ وإلـ الــعــقــوبــة 
أنــــــــواع الـــعـــقـــوبـــات الــبــديــلــة 
الــتــي تــتــنــاســب مــع ظــروفــهــم 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة االجــتــمــاعــيــة 
واالقتصادية واألمنية، وذلك 
اســـتـــنـــاًدا إلـــى مـــا نـــص عليه 
الــمــرســوم بــقــانــون رقـــم )24( 
لدن  الصادر من   2021 لسنة 
جالة الملك المفدى، بشأن 
العقوبات والتدابير البديلة.

أن  ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ الـ وتـــــــــــرى 
ــع والـــــــمـــــــرونـــــــة فـــي  ــ ــوســ ــ ــتــ ــ الــ
ــون  ــ ــانــ ــ تــــطــــبــــيــــق أحــــــــكــــــــام قــ
البديلة  والتدابير  العقوبات 
ــى مــــــع الـــمـــعـــايـــيـــر  ــاشــ ــمــ ــتــ يــ
ــــوالت  ــوكـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ الـــــدولـــــيـــــة، والـ

الـــــــواردة فـــي الــعــهــد الـــدولـــي 
المدنية  بالحقوق  الــخــاص 
والـــســـيـــاســـيـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
ــة األشـــــــــخـــــــــاص  ــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ بــ
بشكل  حــريــتــهــم  الــمــســلــوبــة 
إنــــســــانــــي واحـــــــتـــــــرام كــــرامــــة 
اإلنـــــســـــان، فـــضـــا عــــن مــبــدأ 
إعادة التأهيل الذاتي، مؤكدة 
ــام لـــلـــتـــوجـــهـــات  ــ ــتـ ــ دعـــمـــهـــا الـ
المزيد  تطبيق  إلــى  الرامية 
ــات الـــبـــديـــلـــة  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ مــــــن الـ
بــمــا يسهم  فــيــهــا،  والـــتـــوّســـع 
عليهم،  المحكوم  تأهيل  في 
عن  االبتعاد  باتجاه  ودفعهم 

تكرار الجريمة.
أوضــح  المناسبة،  وبــهــذه 
ــد  ــمــ الـــــمـــــهـــــنـــــدس عـــــلـــــي أحــ
ــيـــس الــمــؤســســة  الـــــــــدرازي رئـ
أن  اإلنسان  الوطنية لحقوق 
الــمــؤســســة شـــاركـــت الــجــهــات 
الــمــعــنــيــة فـــي تــطــبــيــق نــظــام 

العقوبات البديلة للمساهمة 
فـــي تــعــزيــز وحـــمـــايـــة حــقــوق 
اإلنسان في مملكة البحرين، 
إيمانها  مــن  انــطــاقــا  وذلـــك 
ــون الـــعـــقـــوبـــات  ــانــ بـــأهـــمـــيـــة قــ
والتدابير البديلة، الذي يعد 
المنطقة  فــي  رائــــدة  تــجــربــة 
ــزيـــز حــقــوق  ــعـ ــى تـ ــ ــهــــدف إلــ تــ
ــان، وســيــســهــم بــشــكــل  ــ ــسـ ــ اإلنـ
إيـــجـــابـــي كــبــيــر فــــي تــوطــيــد 
تعزز  التي  األسرية  العاقات 

من استقرار المجتمع.
ودعا رئيس المؤسسة كل 
القطاعات الخاصة واألهلية 
والـــــــهـــــــيـــــــئـــــــات ومــــــؤســــــســــــات 
للتوجه  الــمــدنــي  الــمــجــتــمــع 
عليهم  تــنــطــبــق  مـــن  بــقــبــول 
البديلة  والتدابير  العقوبات 
لإلسهام الفعال في نجاحها 
الغرض  لتحقيق  وتوسعتها، 

الجوهري منها.

بتطبيق  ت��رح��ب  الإن�����س��ان  لحقوق  الوطنية 

ن��زي��ا   30 ع���ل���ى  ال���ب���دي���ل���ة  ال���ع���ق���وب���ات 

ــاقـــش بــــرنــــامــــج »األمـــــــن«  ــنـ يـ
اإلذاعـــــــي الـــــذي تـــعـــده وتــقــدمــه 
والثقافة  لإلعام  العامة  اإلدارة 
األمنية بوزارة الداخلية بالتعاون 
ــع إذاعـــــــــة مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــ مـ
ويــبــث عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة كل 
الــســاعــة 1:00  تــمــام  فــي  خميس 
 FM102.3 الــمــوجــة عــلــى  ظــهــًرا 

ــات  ــوبــ ــقــ ــعــ مــــــوضــــــوع قــــــانــــــون الــ
والتدابير البديلة وما طرأ عليه 
مـــن تــعــديــل فـــي أحــكــامــه، حيث 
يــســتــضــيــف الـــبـــرنـــامـــج الــنــقــيــب 
المشرف  المطوع  محمد  أمينة 
ــرع الـــعـــقـــوبـــات الــبــديــلــة  ــ عـــلـــى فـ
بـــمـــديـــريـــة شـــرطـــة الــمــحــافــظــة 

الشمالية.

عــدد  الــبــرنــامــج  كــمــا يتخلل 
األمنية  والمحاور  الفقرات  من 
ويقدم  والــتــوعــويــة،  والتثقيفية 
ــــل مــن  حـــلـــقـــة هــــــذا األســـــبـــــوع كـ
الرائد علي نجم ومريم محمد، 
وفــي اإلخـــراج الــمــازم أول مروة 
حمد الــمــعــراج، ومــســاعــد مــازم 

ثاني عبد الرحمن البطي.

الأم���������ن الإذاع������������ي ي���ن���اق�������ص ق���ان���ون 

ال����ع����ق����وب����ات وال����ت����داب����ي����ر ال���ب���دي���ل���ة

قام اللواء الشيخ خليفة بن 
العام  المفتش  خليفة  آل  أحمد 
تفقدية  بــزيــارة  الداخلية  بـــوزارة 
لــــمــــديــــريــــة شـــــرطـــــة مـــحـــافـــظـــة 
الــــــعــــــاصــــــمــــــة، حـــــيـــــث كــــــــــان فـــي 
إبراهيم سيف  العميد  استقباله 
الـــنـــجـــران مــديــر عــــام الــمــديــريــة 

وعدد من ضباط المديرية. 
الــزيــارة لاطاع  وتأتي هــذه 
ــيــــة فــي  ــنــ ــى الـــجـــاهـــزيـــة األمــ ــلـ عـ
األداء  مستوى  وتفقد  المديرية 
الـــتـــي تضطلع  الــمــهــام  لــتــنــفــيــذ 
بــهــا الــمــديــريــة عــلــى أكــمــل وجــه، 
على  العام  المفتش  اطلع  حيث 
آلـــيـــة ســيــر الــعــمــل واإلجــــــــراءات 
المتخذة التي من شأنها تقديم 
أفـــضـــل الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــيــن 
والمقيمين وزوار المملكة، منوًها 
في الوقت ذاته بالخطط األمنية 
المحافظة على  التي من شأنها 
ــام، مــثــمــًنــا  ــعــ الـــنـــظـــام واألمــــــن الــ

المديرية  تبذلها  الــتــي  الــجــهــود 
في  يسهم  بــمــا  األداء  لتحسين 
الحد من الجريمة ومكافحتها. 
ــاد  ــي خـــتـــام الـــــزيـــــارة، أشــ ــ وفـ
ــــش الـــــــعـــــــام بـــمـــســـتـــوى  ــتـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
مديرية  لدى  األمنية  الجاهزية 
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــة مـــحـــافـــظـــة الـ ــ ــرطـ ــ شـ

والمراكز األمنية التابعة لها، بما 
الشراكة  مبدأ  ترسيخ  شأنه  مــن 
الوطني  واالنــتــمــاء  المجتمعية 
ــة  ــابــ ــتــــجــ ـــز ســـــرعـــــة االســ ـــزيــ ـــعــ ــ وت
بما يضمن  األداء  في  والفاعلية 
تــقــديــم الـــخـــدمـــة األمـــنـــيـــة على 

أفضل مستوى.

المفت�ص العام ي�سيد بجاهزية مديرية �سرطة العا�سمة 

آل  راشــد  بن  الشيخ عبداهلل  السفير  شــارك 
الــواليــات  لــدى  البحرين  مملكة  سفير  خليفة 
المتحدة األمريكية الصديقة في اجتماع نظمه 
واشنطن  اإلبراهيمي للسام في  االتفاق  معهد 
العاصمة، باستضافة السيد جاريد كوشنر رئيس 
معهد االتفاق اإلبراهيمي للسام، ومشاركة كل 
من يوسف العتيبة سفير دولة اإلمارات العربية 
إسرائيل،  دولـــة  سفير  أردان  وجلعاد  المتحدة، 
الــســنــويــة  ــرى  ــ ــذكـ ــ الـ الـــنـــقـــاش حـــــول  دار  حـــيـــث 
وأهم  اإلبراهيمي  االتفاق  على  للتوقيع  األولــى 

اإلنجازات التي تم تحقيقها خال هذه السنة.
 من جانبه أعرب السفير الشيخ عبداهلل بن 
الشجاعة  بالخطوة  فخره  عن  خليفة  آل  راشــد 
على  بالتوقيع  البحرين  مملكة  اتخذتها  التي 
تــأيــيــد الـــســـام مـــع دولــــة إســـرائـــيـــل تــحــت إطـــار 
رؤيــة حضرة  التي تعكس  اإلبــراهــيــمــي،  االتــفــاق 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 

قيم  القائمة على  المفدى  الباد  خليفة عاهل 
الــتــســامــح والــتــعــايــش، حــيــث أشــــار إلــــى زيــارتــه 
األخيرة للمعبد اليهودي في العاصمة المنامة، 
ثقافة  انتشار  مــدى  خالها  مــن  استشعر  التي 
فئات  جميع  بين  السلمي  والتعايش  التسامح 

المجتمع في مملكة البحرين.
كما تطرق إلى اإلنجازات التي تم تحقيقها 
خـــال الــســنــة األولــــى مــن الــتــوقــيــع عــلــى تأييد 
ــار االتــفــاق  ــة إســرائــيــل تــحــت إطـ الــســام مــع دولـ
اإلبراهيمي، التي شملت التوقيع على 15 مذكرة 
المجاالت  مــن  العديد  فــي  اتفاقيات  و4  تفاهم 
الــمــخــتــلــفــة بــمــا فــيــهــا الـــمـــجـــاالت الــســيــاســيــة، 
واالقتصادية، والتجارية، والثقافية والسياحية. 
وفي الختام، أعرب عن تطلعه إلى مواصلة 
ــم الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى إحــــال الــســام في  دعـ
المنطقة بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبها 

إلى األمن واالستقرار واالزدهار.

�����س����ف����ي����رن����ا ب�����اأم�����ري�����ك�����ا ي�����������س�����ارك ف�������ي اج����ت����م����اع

م���ع���ه���د الت�����ف�����اق الإب����راه����ي����م����ي ل���ل�������س���ام ب��وا���س��ن��ط��ن 

} الشيخ عبداهلل بن راشد خال مشاركته في االجتماع.

} المفتش العام خال زيارته مديرية شرطة العاصمة.
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ــذا الــشــهــر  ــ ــي مـــثـــل هـ ــ ــام وفـ ــ ــلِّ عـ ــ } فــــي كـ
يحتفي!  نقوَل  ولن  العالُم  يتذاكُر  »سبتمبر« 
بالمرض  التوعيِة  بهدِف  »الزهايمر«  بمرِض 
ــار الــمــتــرتــبــة عــلــيــه بــاعــتــبــاره اضــطــراًبــا  ــ واآلثـ
الــدمــاغ  تقلِص  إلــى  يـــؤدي  متفاقًما  ا  عصبّيً
بالخرف،  وارتباطه  خالياه  ومــوِت  )ضــمــوره( 
القدرِة  في  مستمرا  انخفاًضا  يتضمُن  حيث 
ــارات الــســلــوكــيــة  ــهــ ــمــ عـــلـــى الــتــفــكــيــر وفـــــي الــ
واالجــتــمــاعــيــة، إذ تــذكــر بــعــُض الــتــقــاريــر كما 
ذكرت رئيسة إدارة التثقيف الصحي بجمعية 
الــزهــايــمــر فــي الــســعــوديــة رؤى مــلــيــبــاري أنــه 
يصاب بهذا المرض )شخص كل 3 ثوان في 
المصابين  أعــداد  زيــادة  إلى  ونوهت  العالم(! 
ألــــف( شخص،   130( الــســعــوديــة حــوالــي  فــي 
كــاشــفــة أن الــنــســاء هـــن األكـــثـــر إصـــابـــة بــهــذا 

المرض وخاصة في الفترة األخيرة.
ــبـــاء والــعــلــمــاء يــربــط  } هــنــاك مـــن األطـ
ــة بــهــذا الـــمـــرض بــالــمــتــغــيــرات  ــابـ زيـــــادة اإلصـ
التكنولوجية وآثار الموجات الكهرومغنطيسية 
والترددات الناتجة من الهواتف الذكية وكثرة 
اســتــخــدامــهــا ومـــن الــمــنــتــجــات اإللــكــتــرونــيــة 
ــوم بــمــالــهــا  ــيـ األخــــــرى الــشــائــعــة فـــي حـــيـــاة الـ
البشري!  الــدمــاغ  على  مباشرة  تــأثــيــرات  مــن 
ــادة اإلصــابــة بــالــعــادات  وهــنــاك مــن يــربــط زيــ
التي  الــســريــعــة  والــوجــبــات  السيئة  الــغــذائــيــة 
للجسم  الــعــامــة  المناعة  على  بــدورهــا  تــؤثــر 
وهناك  الــدمــاغ!  وظــائــف  أداء  وعلى  البشري 
من يربطها بجينات معينة تتكاثر أو تتفاعل 
العقلية  الـــوظـــائـــف  ــور  ــدهـ وتـ الــســن  كــبــر  مـــع 
المعتادة، ولكن الغريب اليوم أن هناك فئات 
تتراجع  األعمار  متوسطي  ومــن  الشباب  من 
لديهم العمليات الوظيفية للدماغ، فيصابون 
بالنسيان المتكرر وقلة التركيز ما يجعل من 

المراحل  تــتــجــاوز  مقدماته  أو  الــمــرض  هــذا 
العمرية السابقة لكبار السن! وهذا ما يجعله 
ويجعل تزايده في السنوات األخيرة مرتبطا 
والغذائية  التكنولوجية  بالمتغيرات  بالفعل 
ــث )الــمــجــهــود  ــيـ ــاد عـــلـــى اآللــــــة وحـ ــمــ ــتــ واالعــ
أداء  فــي  كــالــســابــق  يــعــد  لــم  الــذهــنــي( للبشر 
الوظائف وفي التفكير وفي التعلم ما يسهم 
في إصابة الدماغ )بالكسل الوظيفي( أيضا!

} أيــــا كــــان الــســبــب فـــي زيــــــادة اإلصـــابـــة 
وفي  العالمي،  المستوى  على  الــمــرض  بهذا 
السعودية وحتما في الخليج ودول المنطقة 
العربية باعتبارها جزءا من العالم فإن هناك 
مـــا يـــدعـــو إلــــى الــبــحــث الــعــلــمــي حـــولـــه على 
الــمــســتــوى الــخــلــيــجــي والــعــربــي ومــتــابــعــة ما 
تــوصــل إلــيــه الــعــلــمــاء واألطـــبـــاء مــن دراســـات 
واســتــنــتــاجــات لــيــكــون شــهــر ســبــتــمــبــر شــهــرا 
المرض  هــذا  بمسببات  العناية  مــن  للمزيد 
وعـــالجـــه وخـــاصـــة أن تــأثــيــراتــه عــلــى نــشــاط 
اإلنـــســـان وقـــدرتـــه الــفــكــريــة تــأثــيــرات خطيرة 
ــان الــمــصــاب بـــه فـــي خــانــة  تــجــعــل مـــن اإلنـــسـ
اإلعاقة الذهنية والعقلية، وعدم القدرة على 
تصريف األمور بشكل ذاتي! وهذا أمر يستحق 
باعتباره  المخاطر  ــدارك  وتــ االهــتــمــام  غــايــة 
جزءا أساسيا من العناية بصحة اإلنسان لدى 

كل المنظمات الصحية المحلية والعالمية!
اإلنسان من دون ذاكرة ومن دون قدرات 
الحياة!  خــارج  حالة  في  هو  سليمة  عقلية 
وبــقــدر مــا يــعــانــيــه الــشــخــص الــمــصــاب من 
آالم فـــإن كــل مــن حــولــه يــعــانــون مــثــلــه من 
إلى  وتحتاج  آخــر،  وال  لها  أول  ال  مكابدات 
مراكز عناية خاصة ومراكز إرشادية، وعالج 
طــبــي، عــافــانــا اهلل وعـــافـــاكـــم مـــن كـــل ســوء 

وشر.. آمين.

�شهر الزهايمر!

فوزية رشيد

في السنوات األخيرة، دائما ما كان التوازن بين السياسة 
الداخلية والعالقات الخارجية في إيران محفوفا بالمخاطر 
حيث اشتبك النظام اإليراني مع اإلدارات األمريكية، وأبرزها 
الضغط«  من  قــدر  »أقصى  لممارسة  تــرامــب«،  »دونــالــد  إدارة 
وعلى  الجيوسياسي.  اتجاهها  تغيير  على  إلجبارها  عليها 
الرغم من فشل هذا النهج في نهاية المطاف، إال أن سمعة 
إيــــران الــدولــيــة تــأثــرت كــثــيــرا، وعــلــى الــرغــم مــن استئناف 
المحادثات حول تطلعاتها النووية بعد انتخاب »جو بايدن«، 
محدودا.  نجاحها  مــازال  أنه  إال  المتحدة،  للواليات  رئيسا 
عالوة على ذلك، فإن تأثير السياسة اإليرانية الداخلية في 
إلى الساحة مرة أخرى  الدولية للنظام قد عاد  اإلجــراءات 
الــذي وصفته »بــي بــي سي  مــع انتخاب »إبــراهــيــم رئــيــســي«، 
نيوز«، بأنه يمتلك »وجهات نظر سياسية محافظة متشددة 

للغاية«.
»فيينا«، بين  المتوقفة في  المحادثات  وفي ضوء عودة 
الواليات المتحدة، وإيران حول شروط االتفاق النووي لعام 
»تشاتام  الــدولــيــة«،  لــلــشــؤون  الملكي  »المعهد  عقد   .2015
هاوس«، بلندن، ندوة، بعنوان »المنافسات السياسية في إيران 
كيفية  استكشاف  بهدف  الخارجية«،  السياسة  على  وآثارها 
وتأثيرها  داخلها  الديناميكية  المتغيرات  هذه  مع  تفاعلها 
برنامج  مدير  نائبة  واكــيــل«،  »ســنــام  أدارتــهــا  السياسة،  على 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالمعهد، وشارك فيها »علي 
أنصاري«، أستاذ التاريخ الحديث في جامعة »سانت أندروز«، 
و»أليكس فاتانكا«، من »معهد الشرق األوسط«، ومؤلف كتاب 
والسياسة  المتحدة  الواليات  إيــران..  في  اهلل  آيــات  »معركة 

الخارجية والتنافس السياسي منذ عام 1979«.
ــل«، الــمــرشــد األعــلــى »علي  ــيـ فــي الــبــدايــة، وصــفــت »واكـ
ــابـــق، »أكـــبـــر هــاشــمــي  ــسـ ــيـــس اإليــــرانــــي الـ ــرئـ خـــامـــنـــئـــي«، والـ
اإليرانية«،  الخارجية  السياسة  »دعامة  بأنهما  رفسنجاني«، 
الغربي  »الوجود  إلى  »فاتانكا«، مالحظاته، باإلشارة  بدأ  ثم 
الـــمـــحـــدود بــشــكــل عـــــام« فـــي تــحــلــيــل الــســيــاســة الــداخــلــيــة 
اإليرانية، وميل المعلقين إلى التغاضي عن تأثير السياسة 
الداخلية وآليات األحزاب داخل طهران، في تصرفات إيران 
الخارجية، مؤكدا أنه كتب كتابه الجديد على أساس »رغبة 
كبيرة في معرفة المزيد عن إيران من الغرب: المسؤولون، 
وجه  و»وضــع  ســواء«،  حد  على  والعسكريون  الدبلوماسيون 

إنساني للمنافسات التي حدثت منذ عام 1979«.
المذكورين   - و»رفسنجاني«  بـ»خامنئي«،  يتعلق  وفيما 
أعــــاله- أوضــــح أن »الــكــثــيــر مــمــا لــه صــلــة بــمــنــاقــشــاتــنــا« في 
اآليديولوجية  االخــتــالفــات  فــي  جـــذوره  لــه  الحاضر  الــوقــت 
بين الرجلين، والتي تتعلق إلى حد كبير بـ»الرؤى المختلفة 
التي تتطلع إلى خارج« إيران، حيث وصف رؤية رفسنجاني 
تقترن  والــتــي  الــدولــيــة،  للشؤون  وواقعية  اعــتــدااًل  بـــ»األكــثــر 
الــثــورة اإلســالمــيــة،  بــمــبــادئ  الــراديــكــالــي  بــالــتــزام »خامنئي« 
ــران بين  مــوضــحــا كــيــف أن الــخــصــومــات الــحــزبــيــة داخـــل إيــ
مؤيديهما تركت السياسة الخارجية اإليرانية في حالة من 
»الفوضى«، مع سياسة »ال تقوم على أي شيء سوى التمني 
الــوطــنــيــة«،  بالمصلحة  المتعلقة  ــور  األمــ بــشــأن  والــغــضــب 
ألسباب  الوطنية  بالمصالح  »التضحية«  تــم  أنــه  مضيفا، 
سياسية داخلية، وأوضح مثال على ذلك رفض إيران شراء 
لقاحات كوفيد-19 أمريكية أو بريطانية الصنع، كمثال على 

»ممارسة السياسة« خالل أزمة كبرى.
أنه  كيف  عــن  أيــًضــا  »فاتانكا«  ذلــك، تحدث  على  عــالوة 
»لم ُير سابًقا وقًتا كان فيه المواطنون اإليرانيون العاديون 
للبالد«،  الداخلية  السياسة  حــالــة  بــشــأن  جـــًدا«،  »غاضبين 
وأنه ال يوجد حالًيا أي شخص داخل الحكومة لديه »القوة 

السياسية«، أو »التصور« للعمل خارج تأثير خامنئي. 
النهاية  في  يقع«  »المستقبل  أن  إلــى  خلص  وبالتالي، 
اتخاذ  اآلن  عليه  يتعين  الــذي  األعلى،  المرشد  عاتق  على 
قرار بين تصعيد التوترات أكثر، أو اختيار »اتجاه مختلف«، 
مع تأكيده أن المحادثات النووية في فيينا يمكن أن تمثل 

الخبيثة  الخارجية  اتجاه سياستها  لتغيير  إليران  »فرصة« 
الحالية. وفي هذا الصدد، أيدت »واكيل«، استنتاج »فاتانكا«، 
يتمتع بسلطة  األعــلــى  الــمــرشــد  »مــكــتــب  أن  عــلــى  ووافــقــت 

ساحقة«، بحيث »يتم تقييد الجهات الفاعلة األخرى«.
ــا إذا كـــانـــت الــســيــاســة الــخــارجــيــة  ــول مـ ــؤال حــ ــ ــي سـ وفــ
اإليــرانــيــة »تــتــجــه إلـــى مــكــان مــحــدد«، أو مــا إذا كـــان يمكن 
أوضــح  المستقبل؟.  فــي  الحالية  السياسة  اســتــمــرار  تــوقــع 
األعلى،  المرشد  منصب  توليه  فترة  خــالل  أنــه  »أنــصــاري«، 
»متسقة  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  فـــي  »خــامــنــئــي«،  آراء  ظــلــت 
تماًما«، حيث ارتبط »أكثر بالثورة«، في حين أن »رفسنجاني«، 
بعض  إلى  مشيًرا  الجمهورية«،  فكرة  مع  »يتفقون  وأتباعه 
األدلة السابقة على حاالت براغماتية النظام اإليراني، وإن 
ذلــك، الحظ  الــقــريــب. ومــع  الماضي  فــي  لــم يكن أي منها 
العالقات األمريكية  ظهور فرصة قصيرة لتغيير شامل في 
اإليرانية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر؛ ولكن تم 
»إهدارها« في النهاية من كال الجانبين. وبالتالي، أكد عدم 
تفاؤله بشأن التغيير المستقبلي في السياسة الداخلية أو 
التأثير  استمرار  بسبب  طــهــران،  تفرضها  التي  الخارجية 

الساحق للمتشددين في سياستها الداخلية.
فكرة  ذلــك  بعد  »واكــيــل«،  قدمت  للمناقشة،  واســتــمــراًرا 
»نموذج الوكيل المٌتشدد« اإليراني، مشيرة إلى رعاية طهران 
لمجموعة من المليشيات في جميع أنحاء الشرق األوسط، 
وتــســاءلــت حــول مــا إذا كــان هــذا الــنــمــوذج »مــســتــداًمــا« على 

المدى الطويل في سياستها الخارجية. 
ومن جانبه، وصف »فاتانكا«، هذا النموذج بأنه »دفاعي 
قبل طهران لضمان  اختياره من  تم  أنه  وأوضــح  استباقي«، 
حدوث النزاعات »خارج حدودها ومنعها من االندالع داخل 
أراضيها«، وأن تلك السياسة تهدف أيًضا إلى إيصال رسالة 
كقوة  الــمــفــتــرض  ووضــعــهــا  األوســــط،  الــشــرق  فــي  بمكانتها 
إقليمية و»دولة ثورية«، كما شرح بالتفصيل كيف كان قائد 
فيلق القدس السابق، »قاسم سليماني«، العقل المدبر لتلك 
إلـــى االنــتــهــازيــة؛ وهـــو مــا تمثل في  الــتــي تستند  الــســيــاســة 
حاالت التدخل اإليراني خارج حدودها بما في ذلك رعاية 
عام  األمريكي  الغزو  بعد  الــعــراق،  في  الشيعية  المليشيات 
2003. ودعم المليشيات العراقية مرة أخرى لمحاربة داعش 

بعد انهيار الجيش العراقي عام 2014.
أنــه في  وفيما يتعلق باستدامة هــذه اإلجـــراءات، صــرح 
حين أن إيران »ربما تكون قد انتصرت في الحرب« لتحقيق 
فإنها  األوســط،  الشرق  أنحاء  جميع  في  أكبر  أجنبي  نفوذ 
اآلن يجب أن »تدفع تبعات تلك العالقات« من خالل تمويل 
الحكومات الموالية لها في تلك البلدان في وقت يتعثر فيه 
الغربية.  للعقوبات  األمــد  طويلة  اآلثـــار  جــراء  اقتصادها؛ 
الكاتبة  أفكار  كثب  من  التحليل  هــذا  يعكس  كبير،  وبشكل 
»أنشال فوهرا« في مجلة »فورين بوليسي« في سبتمبر 2021. 
بأن »إيران وسعت نفوذها في الشرق األوسط، بما يعني أنها 
انتصرت في الحرب غير التقليدية التي تخوضها؛ لكن في 
ذلك  فــي  بما  المنطقة،  دول  مــن  العديد  تئن  ذاتـــه،  الــوقــت 

ا«. إيران نفسها، اقتصادّيً
العقوبات  أن  إلــى  »فاتانكا«،  أشــار  ذلــك،  على  وللتدليل 
الـــتـــي ُفـــرضـــت عــلــى إيـــــران مـــن ِقـــبـــل بــقــيــة الـــعـــالـــم، بسبب 
سياساتها الخبيثة في الشرق األوسط، قد كلفتها اآلن ما 
لندن«،  »دوغـــالس  وكــان  دوالر«.  مليار   100 من  بـ»أكثر  يقدر 
األمريكية،  المركزية  المخابرات  وكالة  السابق في  المحلل 
ــــط« فـــي أغــســطــس 2021.  قـــد كــتــب لــمــعــهــد »الـــشـــرق األوســ
األمريكية،  األقصى«  »الضغط  حملة  أن  موضحا،  بالمثل، 
»كان لها عواقب اقتصادية وإنسانية مدمرة على اإليرانيين«.

وعــنــد ســؤالــه حـــول »مـــن سيحمل رايـــة رفــســنــجــانــي؟«، 
بالنظر إلى وفاة الرئيس السابق عام 2017. أوضح »أنصاري«، 
أن النظام اإليراني »مهووس تماًما« بدراسة ما حدث لالتحاد 
تم  التي  جورباتشوف،  ميخائيل  إصالحات  بعد  السوفيتي 
وبالتالي،  الــمــاضــي؛  الــقــرن  ثمانينيات  منتصف  فــي  سّنها 
انتقد المتشددون داخل النظام النموذج اإلصالحي إليران، 
كما »تم تطهير النظام من مؤيدي فكر رفسنجاني«. وأنه في 
حين ُيتوقع حدوث مثل هذه التناوب على »السلطة والمال« 
في األنظمة االستبدادية مثل إيران، فإن هذا لم يكن »تناوًبا 
صحًيا«؛ ألنه قلل من تأثير المعتدلين في إجــراءات صنع 

القرار اإليراني، وبداًل من ذلك شجع الُمتشددين«.
عن  فيه  تــســاءلــت  الــتــي  »واكـــيـــل«،  تعليق  على  رده  وفــي 
السعودية«،  اإليــرانــيــة  بـ»العالقات  يسمى  مــا  وجــود  شــروط 
اتفاق جدي بين  أن يحدث إلبــرام  الــذي يجب  »ما  بقولها: 
مستعدة  »السعودية  بــأن  »فاتانكا«،  أجــاب  الجانبين؟«؛  كال 
للحوار«، لكن أي اتفاقات مستقبلية في هذا الشأن تتوقف 
»دول  أن  إلــى  وأخــيــرا، مــشــيــًرا  أواًل  اإليــرانــي  الــســلــوك  على 
الخليج بحاجة إلى الشعور بالطمأنينة بأن إيران لن تخلق 
أو تثير أية ثورات طائفية في المنطقة«، وبهذا ستنجح بال 
وجــود  مــع  الطرفين  كــال  بين  للتفاوض  مــحــاوالت  أي  شــك 
القريب،  المستقبل  فــي  الــتــفــاوض  هــذا  لــوقــوع  احــتــمــاالت 
بالنظر إلى أن »اإليرانيين يشعرون باإلرهاق اآلن، وبدأ تأثر 
أو تهاوي شبكة نفوذهم في الشرق األوسط، ومن ثّم، ستكون 
لخدمة  حــدودهــا  مــن  بالقرب  بالعمل  أكثر  مهتمة  طــهــران 

مصالحها الخارجية المباشرة«.
ومــع وضــع ذلــك فــي االعــتــبــار، اتــفــق كــل مــن »فاتانكا«، 
ــداث والــتــطــورات األخـــيـــرة التي  ــ ــاري«، عــلــى أن األحـ و»أنــــصــ
وقــعــت بــالــقــرب مــن طــهــران قــد تـــؤدي أيــًضــا إلــى تــحــول في 
سياستها، حيث باتت تستشعر خطورة القتال العنيف الدائر 
بين جيشي أذربيجان، وأرمينيا؛ بسبب إقليم ناغورنو كراباخ 
االنفصالي المتنازع عليه بين البلدين، وكذلك بروز »تركيا« 
الــدامــي. حيث  الــنــزاع  هــذا  زالــت تستغل  مــا  كقوة عسكرية 
أشار »أنصاري« إلى »عدم وضوح مالمح سياسة طهران تجاه 
طالبان  مع  عالقاتها  توترت  ما  سرعان  حيث  أفغانستان«؛ 
بسبب ادعاء طهران أن األخيرة سحقت المقاومة األفغانية 
منهما  كــل  أعــرب  ذلــك،  ومــع  بنجشير.  وادي  فــي  المتبقية 
ــران ستسعى  إيـ أن  مــن  تشاؤمهما  عــن  الــمــطــاف،  نهاية  فــي 
إلى تغيير طريقة تفاعلها مع بقية العالم. وفي حين أشار 
»فاتانكا«، إلى أن احتمال ابتعادها عن سياساتها االنعزالية 
إيران  أن  »أنصاري«،  أوضح  للغاية«،  إليه  »نطمح  أمــًرا  يظل 
»تبدو من بعض النواحي والتوجهات أقل استعداًدا مما قد 
إلى  نظًرا  عليه  اعتادت  التي  مسارها  لتغيير  المرء«  يظن 

الصعوبات االقتصادية في الوقت الراهن«.
الدولية«،  للشؤون  الملكي  »المعهد  قــدم  العموم،  على 
تــحــلــيــال دقــيــقــا لــلــعــوامــل الــداخــلــيــة الــتــي تــقــود الــســيــاســة 
أنــصــار »خامنئي«  الـــراهـــن، وكــيــف أن  الــوقــت  اإليــرانــيــة فــي 
وبــاتــوا  يــحــكــمــون قبضتهم عــلــى طـــهـــران  قـــد  الــمــتــشــدديــن 
الدوائر  داخــل  اعــتــدااًل  األكثر  الشخصيات  على  يسيطرون 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، كــمــا تـــم تــوضــيــح مــدى 
وعملياتها  الداخلية  إيـــران  سياسات  بين  القوية  الــروابــط 

العدائية تجاه الشرق األوسط.
وفــي مــقــال نــشــره »فــاتــانــكــا« قبل الــنــدوة، تــنــاول فيه أن 
»فــيــلــق الــحــرس الــثــوري عــلــى وشـــك مــمــارســة ســيــطــرة أكبر 
على أجندة األمن القومي اإليراني واقتصادها«، بعد تعيين 
من  فــإنــه  حكومته؛  فــي  منه  سابقين  أعــضــاء  لــعــدة  رئيسي 
يتعلق  فيما  بالخير  الخطوة  هذه  مثل  تبشر  أال  المتوقع، 
والواليات  إيران  بين  العالقات  الجليد في  إذابة  باحتمالية 
كيف  أيًضا  توضح  كما  الــدولــي،  المجتمع  وبقية  المتحدة 
يمكن أن تنحرف محاوالت إيجاد حلول دبلوماسية لقضايا 
األمن في الشرق األوسط عن مسارها بسبب اآليديولوجية 

المتطرفة من جانب العناصر المتشددة داخل طهران.

اأثر المناف�سات ال�سيا�سية في اإيران على ال�سيا�سة الخارجية

مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية 

 Open الــمــفــتــوحــة  الـــمـــصـــارف  تـــقـــوم 
Banking على فكرة ربط مصارف التجزئة 
شركات  مع  األخــرى  المالية  والمؤسسات 
وتعّرف   ،)Fintech( المالية  التكنولوجيا 
بأنها  الــمــفــتــوحــة  الــمــصــرفــيــة  الــخــدمــات 
المصارف  عــمــالء  تمكن  الــتــي  الــخــدمــات 
ــراد مــن دمــج  ــ مــن شــركــات ومــؤســســات وأفـ
معلومات حساباتهم المصرفية في جميع 
المصارف في منصة إلكترونية واحدة عبر 
اإلنترنت، أو من خالل تطبيقات الهواتف 
الذكية، كما تعّرف أيضا بأنها خدمة عبر 
اإلنــتــرنــت تــوفــر مــعــلــومــات مــدمــجــة حــول 
حـــســـابـــات الـــدفـــع الــمــتــعــلــقــة بــمــعــامــالت 
العمالء مع مختلف المصارف ومصدري 
ومــزودي  التمويل(  شركات  )أو  البطاقات 
ــراف  ــ خــــدمــــات الـــــدفـــــع، وكــــذلــــك مــــع أطــ
ــرى مــرخــصــة مـــن الــجــهــات الــرقــابــيــة  ــ أخـ
ثالث(،  دولــة )طــرف  كل  المتخصصة في 
بهدف تعزيز االبتكار وتحسين المنتجات 
وتــقــديــم مــجــمــوعــة أكـــبـــر مـــن الــخــدمــات 
ــا مـــن إيـــمـــان الــبــنــك  لــلــعــمــالء، وانـــطـــالقـ
الــمــركــزي الــســعــودي بــأهــمــيــة الــخــدمــات 
الــمــصــرفــيــة الــمــفــتــوحــة، وإمــكــانــاتــهــا في 
دعـــم عــمــلــيــة االرتـــقـــاء بــالــقــطــاع الــمــالــي 
لجملة  واستكماال  السعودي،  والمصرفي 
السياسات التي اعتمدها البنك لتحقيق 
أكبر قيمة مضافة ممكنة من التكنولوجيا 

المالية. 
دول  لتجارب  دراســة مستفيضة  وبعد 
الــخــدمــات المصرفية  عــديــدة فــي مــجــال 
المفتوحة، أعلن البنك المركزي السعودي 
ــة الــمــصــرفــيــة  ــاســ ــيــ »ســـــامـــــا« إصـــــــــدار »ســ
 .2021 يناير  شهر  مطلع  في  المفتوحة« 
موضًحا أن »المصرفية المفتوحة ستعّزز 
في  والمشاركين  العمالء  مــن  بكل  الثقة 
التقنية  وشـــركـــات  الـــبـــنـــوك،  مـــن  الـــســـوق 
ــرى،  ــ الـــمـــالـــيـــة، والـــجـــهـــات الـــمـــالـــيـــة األخــ
جميع  تــؤدي  حيث  المصلحة،  وأصــحــاب 
رحــلــة  فـــي  ـــا  مـــحـــورّيً دوًرا  هــــذه األطــــــراف 
االبــتــكــار والــشــمــول الــمــالــي«، حيث تــؤدي 
ــا في  مــحــورّيً دوًرا  جــمــيــع هـــذه األطـــــراف 

رحــلــة االبــتــكــار والــشــمــول الــمــالــي، وأشـــار 
ــة الــمــصــرفــيــة  ــاسـ ــيـ ــنـــك فــــي ورقـــــــة سـ ــبـ الـ
الـــخـــدمـــات  إطــــــالق  أن  إلـــــى  الـــمـــفـــتـــوحـــة 
المملكة سيتم  في  المفتوحة  المصرفية 
ــبـــر ثـــــالث مــــراحــــل مــنــفــصــلــة األولـــــــى:  عـ
مــرحــلــة الــتــصــمــيــم، حــيــث يــتــم الــتــركــيــز 
تتضمنها  التي  والعمليات  التقنيات  على 
ــة الـــمـــفـــتـــوحـــة، ووضـــــــع أطـــر  ــيـ الـــمـــصـــرفـ
الحوكمة التي تنظم عمل المشاركين في 
السوق، ومن المقرر أن تنطلق في النصف 
األول من عام 2021. أما المرحلة الثانية: 
ويتم خاللها وضع  التنفيذ،  فهي مرحلة 
للتقنية  التحتية  والبنى  المحددة  األطر 
وأنشطة اإلطالق ومنها اختبار المنتجات 
الــمــشــاركــيــن فــي القطاع  والــخــدمــات مــع 
المالي، وتعزيز وعي العمالء بمتطلباتها 
وبــالــقــيــمــة الــمــضــافــة الـــتـــي تــنــجــم عنها 
من  الثاني  النصف  فــي  إنجازها  ويتوقع 
عام 2021. والمرحلة الثالثة: هي مرحلة 
إطــــالق الــمــصــرفــيــة الــمــفــتــوحــة بــاعــتــمــاد 
العمالء  نهج تدريجي لدعم وتعزيز وعي 
تطوير  فــي  المستمر  التحسين  وضــمــان 
في  اعــتــمــادهــا  وخــطــط  التحتية،  البنية 
إن شاء اهلل،  النصف األول من عام 2022 

وخاصة أن المصرفية المفتوحة تعد قوة 
المصرفية،  الصناعة  في  لالبتكار  دافعة 
من خالل االعتماد على الشبكات الرقمية 
كانت  التي  التقليدية  المركزية  من  بدال 
وبالتالي  المصرفي،  الــقــطــاع  فــي  ســائــدة 
الــخــدمــات المالية  تــســاعــد عــمــالء  فــإنــهــا 
والمصرفية على مشاركة بياناتهم المالية 
بشكل آمن مع المؤسسات المالية األخرى 
وبخاصة مع شركات التكنولوجيا المالية 
واسع  بشكل  االنطالق  لها  يمكن  التي ال 
وتــحــقــيــق وفـــوراتـــهـــا إال عــبــر الــمــزيــد من 
بيئة  يتيح  ما  للعمالء،  المالية  البيانات 
المالية  الــمــؤســســات  بــيــن  تنافسية  أكــثــر 
ــــرص الــتــعــامــل  والـــمـــصـــرفـــيـــة، وتـــجـــعـــل فـ
واالســتــفــادة مــن الــخــدمــات الــتــي تقدمها 
ــة وســـهـــولـــة، وتــيــســر  ــرونـ لــلــعــمــالء أكـــثـــر مـ
والمعرفة  لالطالع  أفضل  فرصا  للعميل 
الــــواســــعــــة حــــــول الــــمــــؤســــســــات الـــمـــالـــيـــة 
والــمــصــرفــيــة الــتــي تــتــنــاســب مـــع رغــبــاتــه 
الخدمات  أنماط  واالطالع على  وقدراته، 

المالية الجديدة.
وقــــــــــــد شــــــمــــــل الــــــمــــــســــــح الـــــوطـــــنـــــي 
 2021 الــســعــوديــة  الــمــالــيــة  للتكنولوجيا 
خدمات المصرفية المفتوحة، وتم عرض 
الــمــحــور  فـــي  الــمــســح حــولــهــا  آراء عــيــنــة 
الوطني  المسح  نتائج  تقرير  من  الــرابــع 
الموسوم  السعودية  المالية  للتكنولوجيا 
وقد  الــمــفــتــوحــة(،  المصرفية  بـــ)خــدمــات 
األفـــــراد  مـــن   %52 نــســبــة  أن  مــنــه  اتـــضـــح 
من   %32 ونسبة  الــمــســح،  فــي  المشاركين 
الشركات المشاركة في المسح ليس لديهم 
مع  البنكية  بياناتهم  مشاركة  في  الرغبة 
أطراف خارجية حتى وإن كان ذلك يحقق 
لهم خدمات أفضل، بينما وافق نحو %86 
بياناتهم  مشاركة  على  المسح  عينة  مــن 
المالية  الــخــدمــات  مــع شــركــات  الــبــنــكــيــة 
الــمــنــظــمــة، وعـــمـــومـــا فــــإن هــــذه الــنــتــائــج 
تتشابه كثيرا مع نتائج مسوح أجريت في 
المملكة  سبقت  التي  الـــدول  مــن  العديد 
المفتوحة،  المصرفية  نظام  تطبيق  فــي 
إال أن الرأي العام نحوها سرعان ما يتغير 

باتجاه الترحيب فيها بعد جني ثمارها. 
ــا الــمــحــور الــخــامــس واألخـــيـــر من  أمـ
مـــحـــاور تــقــريــر نــتــائــج الــمــســح الــوطــنــي 
الموسوم  السعودية  المالية  للتكنولوجيا 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  بـ)أهداف 
وحوكمة الشركات( والذي يعني األهداف 
التي تتبناها الشركات لتحقيق االستدامة 
ــئـــي واالجـــتـــمـــاعـــي  ــيـ ــبـ ــيـــد الـ عـــلـــى الـــصـــعـ
ألنشطتها المختلفة بما يتعلق بحوكمة 
الشركة، حيث تكتسب هذه األهداف أهمية 
المستوى  على  المالي  القطاع  في  كبيرة 
زيــادة وعي  العالمي، وقــد ترافق ذلــك مع 
الـــعـــمـــالء فــــي االســـتـــثـــمـــارات األخـــالقـــيـــة 
وتنامي المسؤولية االجتماعية للشركات، 
الشركة كجزء من عملية  أهــداف  وتقييم 

اختيار مقدمي الخدمات المالية. 
أن نسبة  المسح  نتائج  وقد ظهر من 
ــداف  أهــ أن  يــعــتــبــرون  الـــعـــمـــالء  ــن  مـ  %62
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة 
الشركات عامل مهم في اتخاذ القرار عند 

اختيار مزود الخدمات المالية. 
بـــــد مـــــن اإلشــــــــادة  ــام ال  ــتــ ــخــ ــي الــ ــ ــ وفـ
بذلها مركز فنتك  التي  الطيبة  بالجهود 
المسح  هــذا  وتنفيذ  إعــداد  في  السعودية 
للتعرف على  وقــفــة ضــروريــة  يــعــد  الـــذي 
تـــوجـــهـــات الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن في 
في  المتسارعة  التطورات  تجاه  المملكة 
وتطبيقاتها  المالية  التكنولوجيا  حلول 
أن  آملين  الــســعــوديــة،  العربية  بالمملكة 
وأعمق  شموال  أكثر  الــقــادم  المسح  يكون 
الـــذي  الــتــقــريــر  يــتــضــمــن  مــضــمــونــا، وأن 
يعرض نتائجه آخر البيانات واإلحصاءات 
مقارنات  مــع  المملكة،  فــي  بــه  المتعلقة 
مــع أفــضــل عــشــرة دول فــي هـــذا الــمــجــال، 
لـــكـــي يــــتــــاح لـــلـــقـــراء مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
واألكاديميين  والمصرفي  المالي  القطاع 
ــيـــن وغـــيـــرهـــم الـــــوقـــــوف بــشــكــل  ــثـ ــبـــاحـ والـ
أفــضــل عــلــى مختلف قــضــايــا وانــشــغــاالت 
والعالم،  بالمملكة  المالية  التكنولوجيا 

ومن اهلل التوفيق والسداد. 
} أكاديمي وخبير اقتصادي
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ــرفـــت الـــبـــحـــريـــن مــنــذ  عـ
بـــدايـــتـــهـــا الـــحـــديـــثـــة بــأنــهــا 
دولـــــــة تــنــظــيــم ومـــؤســـســـات 
وهــذا مــا كــان واضــحــا حتى 
العشرين  الــقــرن  بــدايــة  فــي 
النظامي  الــتــعــلــيــم  بــظــهــور 
ــاء  ــنـ وظــــهــــور الـــبـــلـــديـــات وبـ
الــبــنــيــة األســـاســـيـــة لــلــدولــة 
بـــمـــؤســـســـاتـــهـــا الــمــخــتــلــفــة 
وصــــــــــــــــــــــــدور الـــــــقـــــــوانـــــــيـــــــن 
تنظم  الـــتـــي  والــتــشــريــعــات 
الحياة المدنية بكل أشكالها 
وبـــذلـــك تــمــتــلــك الــبــحــريــن 
الـــعـــديـــد مــــن الــتــشــريــعــات 

والقوانين التي يعود بعضها 
إلى منتصف القرن الماضي 
حــيــث اســتــشــعــرت الــبــحــريــن 
والــــمــــجــــتــــمــــع الـــبـــحـــريـــنـــي 

والقانوني  اإلداري  التنظيم  إلــى  الحاجة 
ــه الـــحـــيـــاة بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــ ــ لــمــخــتــلــف أوجـ
والصناعة  والتجارة  والــمــرور  البناء  نظام 
والتراخيص المختلفة والعمل وغيرها من 

المجاالت.
الحديث خاصة  العصر  إلــى  عدنا  وإذا 
للمشروع  مواكبة  الماضيين  العقدين  في 
أيــده  الــمــفــدى  الملك  لجاللة  اإلصــالحــي 
اهلل وجدنا أن حجم اإلنجازات التنظيمية 
ــد أصـــبـــح كــبــيــرا وكـــمـــا هو  والــتــشــريــعــيــة قـ
والتنظيمات  التشريعات  كثرة  فــإن  معلوم 
فــي الــدولــة تــؤكــد دخــولــهــا عــصــر الــحــداثــة 
إال  تترك شيئا  الــواســع حيث ال  بابها  مــن 
البحرين  المرور في مملكة  ونظمته ولعل 
من أكثر الجوانب الحياتية تنظيما وترتيبا 
وهذا تشتهر به البحرين من زمن طويل بل 
هـــو مــحــل اعـــتـــزاز وفــخــر الــجــمــيــع ويلفت 
الـــذي يــأتــي إلـــى البحرين  انــتــبــاه الــســائــح 
واإلشــارات  والترتيب  التنظيم  ويرى حجم 
والــقــواعــد الــمــروريــة ولــيــس ذلـــك فحسب 
ــــرى أيـــضـــا حــجــم واهـــتـــمـــام وحـــرص  بـــل ويـ
جميع السكان من مواطنين ومقيمين على 
وهذا  وسالسة  بدقة  المرور  قانون  احترام 

يعود في الحقيقة إلى ثالثة أسباب:
وجـــــود  مـــــن  ــه  ــ ــيـ ــ إلـ أشـــــرنـــــا  ــا  ــمــ كــ أوال: 
تــنــظــيــمــات وقـــوانـــيـــن وتــشــريــعــات وقـــواعـــد 
احترامها  لعدم  مجال  ال  وواضحة  دقيقة 
أو تــجــاوزهــا بــأي شكل مــن األشــكــال وهــذه 
الـــقـــوانـــيـــن يــتــم بـــاســـتـــمـــرار الــتــعــريــف بها 
المختصة  الجهات  قبل  من  بها  والتوعية 
بإدارة المرور والدليل على ذلك وجود قسم 
للثقافة المرورية بإدارة المرور والترخيص 
والتثقيف  التوعية  في  كبير  بشكل  يسهم 
والــمــرور  الــعــبــور الصحيح  الـــمـــروري حـــول 
ــرور  ــمـ ــول قــــواعــــد الـ ــ الــســلــيــم لــلــمــشــاة وحــ
السليمة للمركبات حفاظا على روح وحياة 
مستخدمي  مــن  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن 
ــواق وذلـــك مــن خــالل  الــطــريــق مــشــاة أو سـ
المرورية  والسلوكيات  الــمــهــارات  إكسابهم 
ــــوع فــي  ــوقـ ــ الــصــحــيــحــة الـــتـــي تــجــنــبــهــم الـ
الحوادث بكل أشكالها من خالل اإلرشادات 
حول  والتليفزيونية  اإلذاعــيــة  الــبــرامــج  أو 
خالل  من  أو  للطريق  السليم  االستخدام 
االجتماعي  الــتــواصــل  ووســائــل  الصحافة 

المختلفة ومن الواضح أن 
رفـــع الــوعــي الـــمـــروري يعد 
أحد أهم المشاريع الرائدة 
والترخيص  الــمــرور  إلدارة 
ــــا ال  ــنَّ ــنـــذ عــــقــــود فـــمـــن مــ مـ
الصباحي  البرنامج  يتذكر 
الــــذي كـــان يــبــث عــبــر أثــيــر 
ــل يـــوم  إذاعـــــــة الـــبـــحـــريـــن كــ
عبدالعزيز  الــرائــد  بــصــوت 
بـــــو حــــجــــي الــــــــذي يــســلــط 
الـــضـــوء عــلــى االســـتـــخـــدام 
ــدم  ــقـ ــارع ويـ ــلــــشــ الـــســـلـــيـــم لــ
ــات  ــهـ ــيـ ــتـــوجـ الـــنـــصـــائـــح والـ
لــــلــــمــــشــــاة ومــــســــتــــخــــدمــــي 
المركبات فكان لهذه الجهود 
ــر في  الــتــوعــويــة أفــضــل األثــ
خــفــض الـــحـــوادث الــمــروريــة 
الوفاة  حــاالت  من  والتقليل 

الناجمة عن الحوادث.
ثانيا: مستوى الوعي الذي أصبح عليه 
القواعد  أن  وإدراكـــهـــم  والمقيم  الــمــواطــن 
المرورية والقوانين المرتبطة بالمرور هي 
أصال لحمايتهم وحماية أسرهم والمجتمع 
والحمد  أدى  الـــذي  هــو  الــوعــي  وهـــذا  ككل 
ــع  ــراجـ ــى خـــفـــض حــــــاالت الــــوفــــاة وتـ ــ هلل إلـ
المخالفات وانخفاض أعداد الحوادث بكل 
أنواعها وأشكالها فالجميع هنا في مستوى 
الجميع  عاتق  على  تقع  ألنها  المسؤولية 
من  وذلــك  معينة  على جهة  وليست حكرا 
أكبر قدر ممكن من السالمة  أجل تحقيق 

المرورية على الطرقات.
إدارة  بها  تتميز  التي  الــصــرامــة  ثالثا: 
في  منتسبيها  وكــــل  والــتــرخــيــص  الـــمـــرور 
إنـــفـــاذ الــقــانــون وعــــدم الــتــراخــي فـــي ذلــك 
واضـــح في  الــصــرامــة أسهمت بشكل  وهـــذه 
التزام الجميع بقواعد وقوانين المرور فال 
فـــي تطبيق  ــراٍخ  ــ تـ أو  تـــهـــاون  يــوجــد هــنــاك 
المخالفين سواء عن طريق  القانون على 
ما تسجله الكاميرات المنتشرة في شوارع 
البحرين أو تجاوز اإلشارات الضوئية التي 
هـــي مـــن أخــطــر الــمــخــالــفــات لــمــا تخلفه 
المرور  رجــال  يــراه  أو ما  نتائج مدمرة  من 
بـــالـــقـــرب من  ــات أو  ــرقـ ــطـ الــــشــــوارع والـ ــي  فـ

المجمعات التجارية وفي األسواق.
ــتـــي تــبــذلــهــا  وبــفــضــل هــــذه الـــجـــهـــود الـ
الــمــرور  إدارة  فــي  متمثلة  الــداخــلــيــة  وزارة 
أفضل  من  البحرين  أصبحت  والترخيص 
الــمــروري  التنظيم  مجال  فــي  العالم  دول 
ونشاهد هذا بوضوح في انسيابية الحركة 
الرئيسية  الــبــحــريــن  ــوارع  شــ فــي  الــمــروريــة 
ــتــــخــــدام الــســلــيــم لــلــطــريــق  ــهـــولـــة االســ وسـ
على  المرور  لرجال  والتقدير  الشكر  فكل 
ــة  ــا يــبــذلــونــه مـــن جـــهـــود فـــي ســبــيــل راحـ مـ
إلى  موصول  والشكر  الطريق  مستخدمي 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن عــلــى الــتــزامــهــم 
بأنظمة القوانين المرورية ما يؤكد مستوى 
الجميع وبفضل  إلــيــه  الـــذي وصــل  الــوعــي 
انخفضت  الجميع  وتعاون  الجهود  تضافر 
أعداد الوفيات من جراء الحوادث المرورية 
وأصبح استخدام الطريق أكثر أمنا وسالما 
على  المركبات  وســائــقــي  الــطــريــق  لــعــابــري 

حد سواء.

المواطن  ووعي  القانون  بين  المرور 

بقلم: 
د. نبيل العسومي



جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

ال�سلوك والكالم

قد يكون ُمْعديا

والسياسي  االقتصادي  تخلفنا  في  يتسبب  ما  أكبر  أن  أعتقد 
على  يــشــجــع  ال  الــــذي  المهلهل  التعليمي  نــظــامــنــا  هــو  والــعــلــمــي، 
هو  ما  فكل  والخطأ،  بالتجربة  يسمح  وال  األسئلة  وطــرح  النقاش 
مكتوب في كتب التاريخ والجغرافيا واألدب »منزل« في نظر واضعي 
ينص   - مثال   – الكهرباء  ففي  والمدرسين..  والموجهين  المناهج 
فرق  بين  الثابتة  النسبة  تعريف  يتم  يــلــي:  مــا  على  »أوم«  قــانــون: 
بالحرف  إليها  الكهربائية ويرمز  التيار بالمقاومة  وشــدة  الجهد 
الالتيني R. ويالحظ أن المقاومة R لناقل ما هي إال قيمة ثابتة وال 
تتغير بتغير فرق الجهد بين طرفيها والتيار المنقول عبر البطيخ 
يصير كيت وكيت...... وعليك أن تحفظ نص القانون، وإال »تجيب 
لنفسك الكالم«.. وفي كل المواد األكاديمية تعطى نصوصا سخيفة 
سيئة الصوغ »قدسية« غير مستحقة، وعلى طالب العلم حفظ تلك 
النصوص عن ظهر قلب، فإذا قال الكتاب المدرسي إن قول الشاعر 
تأبط شرا: عاري الظنابيب ممتد نواشزه/ مدالج أدهم واهي الماء 
غساق،.. هو أجمل ما قيل في وصف الناقة، فعلى الطالب أن يتقبل 
ذلك، رغم أنه مثلي ال يعرف ما إذا كان بيت الشعر هذا بالعربية أم 
بــاألوردو فما فيه من العربية سوى »عاري والماء«! وال يعرف كيف 
استنتج شارحو هذا البيت أنه يتكلم عن الناقة رغم أنه لم يذكرها 
بأي من أسمائها الكثيرة المعروفة: جمل، ناقة، بعير، جدعة، بنت 
التعليم فمصيبتنا  مــجــال  خـــارج  أمــا  الــمــاشــي!!  وع  حــاشــي  لــبــون، 
إدارة كل شيء وكل مرفق.. في  اإلدارة.. سوء  تكمن في سوء وبؤس 
األشخاص  مــن  مجموعة  ومــرفــق  وهيئة  ومؤسسة  وإدارة  وزارة  كــل 
تصريف  يتولون  مروحة  »تــدويــر«  حتى  يحسنون  ال  الذين  القيافة 
طريف  لكتاب  عــرضــا  هنا  وأستعيد  الماليين  مــئــات  كلفتها  أمـــور 
والثالثين  السابعة  في  رجــل  وهــو  ديرستن،  إيــان  للبريطاني  وجــاد 
الطائرات،  العمالقة لصنع  إيرباص  كبار مديري شركة  أحد  ولكنه 
يقول ديرستن إنه أدرك أنه محدود التجربة مقارنة بالمخضرمين 
ونالوا  مختلفة  شركات  في  رفيعة  وظائف  شغلوا  الذين  حوله  من 
خبرات عالية ومفيدة.. ثم انتبه إلى أنه كأب لثالثة أطفال تتراوح 
أعــمــارهــم مــا بــيــن الــســابــعــة والــســنــتــيــن، يتعلم مــن أطــفــالــه أولــئــك 
أبنائه يلعب ذات يوم  بعضا من أهم فنون اإلدارة.. مثال كان أصغر 
نابية..  بكلمة  فنطق  أصبعه  على  بها  وهــوى  بالستيكية  بمطرقة 
الئقة  غير  بعبارات  التلفظ  عــدم  على  يحرص  إنــه  ديرستن  يقول 
النابية  الكلمة  تلك  التقط  ولده  أن  كان متأكدا  ولكنه  أمام عياله، 
منه.. هكذا تتشابك الخطوط بين دور األب ودور المدير أو »رئيس 
العمل«.. مظهرك العام وكل ما تفعله يكون تحت المراقبة ويجاريه 
البيت يضرب  رب  كان  »إذا  بمنطق  أم موظفين  كانوا  الصغار عياال 
إذا كنت  يا وز«.. يعني  الــدف، فكل من حوله يجعلون شعارهم: هز 
كبير البيت أو العمل فإنه حتى تصرفاتك التي تتمنى أال يلحظها 

أحد تجد من يرصدها ويجاريها.
اكــتــشــفــت أن أشــيــاء كــانــت مــخــزونــة فــي ســطــح بيتنا  ذات مـــرة 
محترقة، وبعدها بسنوات اعترف أكبر أبنائي بأنه سرق مني سيجارة 
وأشعلها في سطح البيت وشفط منها شفطة واحدة جعلته يصاب 
بسعال ديكي فرمى بها أرضا وهرب فكان الحريق الذي لم يبلغ عنه. 
وكانت بنتي مروة تكره المدرسة وتتفنن في التغيب عنها، والتهرب 
االبتدائي  الثاني  الصف  في  وهــي  المدرسية،..  الواجبات  أداء  من 
كانت مثال تقول إن مدرسة اللغة العربية غائبة عن المدرسة منذ 
ســيــارة..  حـــادث  فــي  انــكــســرت  ورقبتها  رجليها  لــمــاذا؟ ألن  أســبــوع.. 
وبعدها بيوم تقول إن مدرسة الرياضيات ماتت.. في يوم آخر تقول 
سبع  وتعرضت  سقطت  مبانيها  ألن  المدرسة  إلــى  تذهب  لــن  إنها 
مدرسات إلصابات جسيمة، )الحظ سقوط المباني من دون سقوط 
ونهيتها  الكيل زجرتها  أن طفح بي  وبعد  التلميذات(،  بين  ضحايا 
عن الكذب، فأخرستني: كل ما التلفون يرن أنت تقول »إذا سأل عني 

أحد قولوا له إنني مريض.. مسافر.. مت من يومين«.
كتبت زينب علي: 

تصوير: روي ماثيوس 
كشف مجمع دلمونيا رسميًا 
البحرين،  أكواريوم  عن  أمس  يوم 
في  إسطواني  أسماك  أول حوض 
مركز تجاري في الشرق األوسط، 
ــه  ــادراتــ ــبــ ــع مــ ــ وذلــــــــك تـــمـــاشـــيـــًا مـ
ــق أهـــــدافـــــه  ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ الــــســــاعــــيــــة لـ
الرفاهية  تــوفــيــر  فــي  تــصــب  الــتــي 
ــار بـــأعـــلـــى الــمــســتــويــات  ــكــ ــتــ واالبــ
للمواطنين والسياح بحضور عدد 
والشركاء،  الشخصيات،  كبار  من 

واإلعالميين والضيوف. 
وفي هذا الصدد علق الشيخ 
خــلــيــفــة  آل  دعــــيــــج  بـــــن  ــمـــد  مـــحـ
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــجــمــع  ــرئــ الــ
باالفتتاح  سعداء  »نحن  دلمونيا: 
الـــرســـمـــي ألكـــــواريـــــوم الــبــحــريــن، 
ــلــــى ارتــــــفــــــاع 17  والــــــــــذي يــــقــــع عــ
مــتــرا وعــــرض 7 أمـــتـــار ويــحــتــوي 
الــمــيــاه  لــتــر مـــن  ألــــف  عــلــى 700 
فرصة  لــلــزوار  يتيح  مــا  المالحة، 
الكائنات  أنواع  أكثر على  التعرف 
الحوض  فــي  الــمــوجــودة  البحرية 
الذي يضم أكثر من 2700 سمكة 
أكثر من 85 فصيلة  مختلفة من 

من األسماك«. 
ــل األكــــــواريــــــوم  ــطــ وتـــــابـــــع: »يــ
التجارية  الــمــحــالت  جميع  عــلــى 

ــودة داخــــــل الــمــجــمــع مــا  ــوجــ ــمــ الــ
تواجده من  يجعلها تستفيد من 
خالل زيادة عدد الزوار والحركة«. 
وذكـــر: »هــنــاك العديد مــن األمــور 
الــتــرفــيــهــيــة الـــتـــي يــمــكــن لـــلـــزوار 
االســـتـــفـــادة مــنــهــا، وهــــي الــغــوص 
الـــحـــر والــــغــــوص الـــــذي يــتــم فيه 
إلى  التنفسية  األجهزة  استخدام 
ــاك تــحــت  ــ ــمـ ــ ــام األسـ ــعــ جـــانـــب إطــ
وسيتم  الماء،  سطح  وعلى  الماء 
إضــــافــــة الـــعـــديـــد مــــن األنـــشـــطـــة 
التعليمية والتثقيفية، وذلك من 
والــشــبــاب  المجتمع  تــوعــيــة  أجـــل 
بــأهــمــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى الــبــيــئــة 

البحرية«. 
وخــــالل االفـــتـــتـــاح اســتــعــرض 
الــفــريــق فــيــلــمــا وثــائــقــيــا قــصــيــرا 
تناول مراحل بناء وتشغيل حوض 
ــاك وقـــصـــص  ــمــ الـــبـــحـــريـــن لــــأســ

الــنــجــاح الــتــي حــقــقــهــا الــشــركــاء، 
يـــــرى هـــذا  ــي ســبــيــل أن  وذلــــــك فــ
المشروع النور ليكون اليوم إحدى 
للمواطنين  السياحية  الوجهات 
العربي  الخليج  دول  مــن  والـــزوار 

والعالم. 
الطريقة  الفيديو  استعرض 
بــهــا تطوير  تـــم  الــتــي  والـــمـــراحـــل 
إلى  للوصول  والخطوات  األفكار 
المشروع  لهذا  النهائية  النتيجة 
ــة بـــــــــــارزة فــي  ــ ــــالمـ ــد عـ ــعــ الـــــــــذي يــ
وإضــافــة  الــبــحــريــن  تــاريــخ مملكة 
لــلــوجــهــات والــمــعــالــم الــســيــاحــيــة 
أول  باعتباره  والمنطقة  للمملكة 
وأكــبــر حـــوض أســمــاك إســطــوانــي 

في الشرق األوسط.
ــغــــوص  ــبـــي الــ ــمـــحـ ــن لـ ــكــ ــمــ ويــ
الــحــاصــلــيــن عــلــى شـــهـــادة رخــصــة 
ــاع بــتــجــربــة  ــتــ ــمــ ــتــ الـــــغـــــوص االســ

فــريــدة مــن نــوعــهــا والــتــفــاعــل مع 
الــــحــــوض،  داخـــــــل  ســـمـــكـــة   2700
الصغار  األطــفــال  بإمكان  وأيــضــًا 
الــمــشــاركــة فـــي إطـــعـــام األســمــاك 
تجربة  سيكون  وهــذا  ومالمستها 
الــمــزيــد عن  لمعرفة  لــهــم  مــثــيــرة 

الحياة المائية والبحرية.
المجمع  أن  بالذكر  الجدير 
يجمع بين الموقع االستراتيجي 
واإلطــــالالت الــخــالبــة إلــى جانب 
العديد من وسائل الراحة وأماكن 
البحرين  أكــواريــوم  يعد  الترفيه، 
ــة  ــ ــة لـــتـــحـــقـــيـــق رؤيـ ــ ــعـ ــ ــة رائـ ــ ــافـ ــ إضـ
على  تنص  التي  دلمونيا  مجمع 
مكانة  يعزز  ما  التوقعات،  تجاوز 
إحدى  باعتباره  التجاري  المركز 
وتطلًعا  الــوجــهــات طــمــوًحــا  أكــثــر 

إلى المستقبل في المملكة.

استقبلت شركة إبراهيم خليل كانو، الشركة الرائدة في قطاعات 
إبــراهــيــم خليل كــانــو للتفوق  الــفــائــزيــن بــجــائــزة  الــمــمــلــكــة،  عـــدة فــي 
التقاهم  حيث  بالمنامة  الرئيسي  مقرها  فــي  وذلــك  الــهــنــدســي2020 

العضو المنتدب لمجلس إدارة الشركة طالل فؤاد كانو. 
بــالــتــعــاون مــع كلية الهندسة  تــم إطـــالق هـــذه الــجــائــزة الــســنــويــة 
المجتمع  بدعم  التام  الشركة  التزام  تعكس  وهي  البحرين،  بجامعة 
الــمــبــادرات  إطــالق  خــالل  مــن  الشبابي  العنصر  سيما  وال  البحريني 
التعليمية وتوفير الفرص التدريبية التي تساعدهم في بناء مهاراتهم 

والتعرف على قدراتهم. 
تم اختيار الفريق الفائز الذي يضم الطالب محمد صالح، سيد 
هاشم عبداهلل، بسام صادق يعقوب وعلي حسن علي، وذلك لتطويرهم 
من  فــبــداًل  للبيئة.  صديقة  تبريد  حلول  يقدم  مميز  تخرج  مــشــروع 
استخدام دورات التبريد بضغط البخار التقليدية يتم اعتماد التبريد 
مع  ودمجه  الــهــواء،  لتبريد  المبرد  الماء  يستخدم  الــذي  التبخيري 
مجفف السوائل في مرحلة إزالة الرطوبة، وهو ما يعد خيارًا مناسبًا 
معدالت  الــجــديــدة  التقنية  أظــهــرت  وقــد  الــرطــب.  البحرين  لطقس 
حمل تبريد أفضل واستهالك طاقة أقل باإلضافة إلى عدم إنتاج أية 

انبعاثات سامة.
بشركة  الــمــنــتــدب  اإلدارة  مــجــلــس  عــضــو  الــفــائــز  الــفــريــق  وقـــابـــل 

إبراهيم خليل كانو طالل فؤاد كانو الذي أشاد بجهودهم في تصميم 
الدفع  تأكيد في  بكل  الذي سيسهم  المبتكر  الهندسي  المشروع  هذا 
إبراهيم خليل  »تم إطالق جائزة  المملكة، قائاًل:  التنمية في  بعجلة 
يلعبه  الــذي  المهم  الــدور  على  الضوء  الهندسي إللقاء  للتفوق  كانو 
بشكل  الميكانيكية  الهندسة  مجال  فــي  المبدع  البحريني  الشباب 
خاص. نحن فخورون جدًا بالجهود وااللتزام اللذين أظهرهما الطلبة 
ونتطلع  الطلبة،  مــواهــب  لتنمية  عــام  بشكل  والكلية  خــاص  بشكل 
الجائزة،  هذه  على  الحائزين  الطلبة  من  اإلنجازات  من  المزيد  إلى 

ونتمنى لهم النجاح المستمر«. 
ــاد األســتــاذ الــمــســاعــد رئــيــس قــســم كلية الهندسة  مــن جــانــبــه أشـ
بــالــدور  الــعــبــاســي  عــمــر  الــدكــتــور  الــبــحــريــن  فــي جــامــعــة  الميكانيكية 
وتنمية  تطوير  فــي  كانو  خليل  إبــراهــيــم  شركة  تلعبه  الــذي  الحيوي 
قائاًل:  للجامعة  المتواصل  دعمها  إلى  باإلضافة  المحلية  المواهب 
التعليمية  الــمــســيــرة  تــعــزيــز  فــي  مهما  دورا  الــخــاص  الــقــطــاع  »يــلــعــب 
وتوفير  ماليًا  دعمها  عبر  وذلــك  بها،  والنهوض  البحرين  مملكة  في 
أضــاف:  ثم  كانو«.  إبراهيم خليل  توفره شركة  ما  وهــو  العمل،  فــرص 
»ونحن فخورون للغاية بشراكتنا مع هذه الشركة التي تتمتع بمكانة 
خاصة في المملكة، ونشعر باالمتنان العميق لدعمها المتواصل لنا 

واستثمارها بطالبنا«.

الخال��ص م�ن الفيرو�س�ات.. اأول 

ع��ر�ص م��س�رح��ي بع�د الجائح�ة

كتبت زينب إسماعيل: 
الذي  اإلغــالق  أول عرض مسرحي بعد  أعلن مسرح جلجامش 
سبتمبر   16( الخميس  اليوم  ينطلق  إذ  كــورونــا،  جائحة  به  تسببت 
الــجــوكــرز عــلــى مــســرح الصالة  الــعــائــلــي  الــمــســرحــي  الــعــرض   )2021

الثقافية.
الفنان القدير عبداهلل ملك إلى طاقم العمل. وهي من  ينضم 
تأليف الكاتب عثمان الشطي وإخراج نضال العطاوي ومساعد مخرج 
ويوسف  جناحي  وعائشة  سليمان  ســلــوى  تمثيل  ومــن  مطر  أحــمــد 
البكري  الحمر وخالد رشدان وسارة ديب وعبداهلل يوسف ومحضار 
فــالمــرزي وعبدالرحمن  الــمــربــاطــي وحــمــد عــابــد وعــبــداهلل  وأفــنــان 

العطاوي وسلمان الريس.
 تعرض المسرحية طوال 4 أيام متتالية، وهي تناسب األطفال 

من سن 5 سنوات والكبار معا.
ــدور قــصــة الــمــســرحــيــة حـــول مــديــنــة قــديــمــة أصــابــهــا حــريــق  ــ وتـ
فقط  ليبقى  هجرانها،  إلــى  سكانها  اضطر  مــا  بعيدة  ســنــوات  منذ 
)عبداهلل  الماستر  ينقذهم  الـــوالدة  مستشفى  في  الرضع  األطــفــال 
األحــداث،  تبدأ  وهنا  عاما،   20 تقارب  زمنية  في مدة  ليكبروا  ملك( 
حيث ينتقل للعيش معهم الغرباء ظنا منهم أن الحريق قضى على 
الفيروسات، إال أن أهل المدينة -األطفال الذين كبروا- يرفضونهم 

لنواياهم الخبيثة ويحاولون طردهم لتبقى األرض لسكانها.
بين  ما  يدمج  استعراضي  فانتازي  قالب  في  المسرحية  وتأتي 
نحو  تدفع  التي  العميقة  االنسانية  والمقوالت  والدراما  الكوميديا 

الوطنية واألمومة والوالء وحب الوطن.
»تــحــاول  مــنــدي:  فهد  المسرحية  على  الــعــام  المشرف  وأضـــاف 
المسرحية تعريف األطفال كيفية التفريق بين الخير والشر وعدم 

الثقة بالغرباء«.
ويقول مندي: »استخدمت أساليب حديثة ألول مرة في البحرين 

من حيث اإلضاءة والديكور والماكياج«.
المنزلي  البحرينيين من الجو  أن المسرحية تخرج  إلى  ولفت 
الذي عاشوه طوال عامين بسبب الجائحة، فهو بمثابة هدية لهم، 
وذوي  الهمم  ألصــحــاب  بالمجان  مــتــوافــرة  الــتــذاكــر  أن  إلــى  مشيرا 
الدخل المحدود.. في الوقت الذي ذكر مندي أن العرض المسرحي 
الكلفة  إلــى  السبب  عازيا  ضئيل،  البحرين  في  للطفل  المخصص 

العالية وعدم مغامرة المنتجين لخوض هذا المجال.

 يحتوي على 700 األف لرت من املياه

»مجمع دلمونيا« يك�سف عن اأول حو�ص اأ�سماك اأ�سطواني في ال�سرق الأو�سط

} نيكي ميناج.

بت�سريحات  ر�سمي  بريطاني  تنديد 

ل�ن�ي�ك�ي م�ي�ن�اج عن لقاح ك�ورون�ا 
مؤتمر  خــالل  جونسون  بوريس  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  انتقد 
صحفي خصصه للحديث عن خطط مكافحة الجائحة، تصريحات 
أشارت فيها مغنية الراب نيكي ميناج إلى آثار مزعومة للقاح كورونا 
بعدما  كالم جونسون  وجــاء  أقربائها.   أحد  طاولت خصيتي صديق 
تويتر  على  مليون   22.6 عــددهــم  البالغ  لمتابعيها  النجمة  كشفت 
إنها ال تزال  اللقاح المضاد لفيروس كورونا قائلة  أنها لم تتلق بعد 
قريب  قصة  بعدها  ميناج  نيكي  وروت  اللقاح.   عن  معلومات  تجمع 

اللقاح  تلقي  رفض  ترينيداد  في  لها 
أحـــــد أصــــدقــــائــــه أصــيــب  أن  بــحــجــة 
اللقاح  تلقيه  إثــر  الجنسي  بالعجز 

كما تضخمت خصيتاه. 
آراءهم  استطلع  وبحسب خبراء 
صحة  تقصي  خــدمــة  فــي  صحفيون 
ــابـــعـــة لـــوكـــالـــة فـــرانـــس  ــتـ ــار الـ ــ ــبـ ــ األخـ
أثر للقاحات  أي  برس، ال دليل على 
أو  الخصوبة  على  لكورونا  المضادة 

األعضاء الجنسية الذكرية. 
الموضوع  حــول  ســؤال  على  وردا 
خــــالل مــؤتــمــر صــحــفــي مـــع بــوريــس 
ــدد كــبــيــر األطــــبــــاء فــي  ــ جـــونـــســـون، نـ
إنــجــلــتــرا كــريــس ويــتــي بــــ»األكـــاذيـــب« 
الــتــي تــســاق فـــي شـــأن الــتــلــقــيــح ضد 
كـــوفـــيـــد-19.  وقــــال خــــالل الــمــؤتــمــر 
الــصــحــفــي »ثــمــة عـــدد مــن األكــاذيــب 
سخافة  يعكس  وبعضها  الــمــتــداولــة 
بـــعـــض هـــذه  أن  ــة«، مــضــيــفــا  ــ ــحـ ــ واضـ
األخـــبـــار الــمــتــداولــة »يــرمــي بــوضــوح 

إلى إثارة الخوف. وهذا أحدها«. 
ــون  ــروجــ ــي »مــــــن يــ ــتــ ــقــــد ويــ ــتــ وانــ
أن  »يجب  مضيفا  كاذبة«،  لمعلومات 

يخجلوا من أنفسهم«.
عاما(   57( جونسون  بوريس  أما 
فقد بدا أقل ارتياحا، قائال إنه »غير 
مــطــلــع عـــلـــى أعــــمــــال نــيــكــي مــيــنــاج 

بالقدر الالزم«.

من »هاميلتون« إلى »األسد 
الملك« مرورا بـ»شيكاغو«، تعود 
ــات الــمــوســيــقــيــة  ــراضــ ــعــ ــتــ االســ
الـــشـــهـــيـــرة إلـــــى بـــــــــــرودواي، فــي 
مــؤّشــر جــديــد إلــى حــيــاة قريبة 
بعد  سابقا  المعهودة  تلك  من 
بسبب  الــتــوّقــف  مـــن  شــهــرا   18

وباء كوفيد-19. 
تــقــف جــيــنــي مــيــالنــوســكــي 
بوسطن،  من  ابنتها  مع  اآلتية 
ــنــــذ الـــخـــامـــســـة  فـــــي الــــصــــف مــ
ــال فــي  ــ ــ ــصــــف صــــبــــاحــــا أمـ ــنــ والــ
عرض  لمشاهدة  بطاقة  شـــراء 
»هاميلتون« في مسرح ريتشارد 
ــة تـــايـــمـــز  ــ ــاحـ ــ روجـــــــــــرز قـــــــرب سـ

سكوير. 
فرانس  لوكالة  تــقــول  وهــي 
برس: »أعشق هذا العرض. لقد 
شاهدته 11 مرة. سنشهد اليوم 

على طاقة مذهلة«. 
وتـــعـــيـــد مــــســــارح بــــــــرودواي 

فتح أبوابها تدريجا منذ مطلع 
الشهر الجاري، لكّن مسرحيات 
كــثــيــرة مــن بــيــن األكــثــر شعبية 

استأنفت عروضها الثالثاء. 
وقال رئيس بلدية نيويورك 
لــيــلــة  »هــــــذه  بــــالزيــــو:  بـــيـــل دي 
ــلــــى طــــريــــق عـــــودة  عـــظـــيـــمـــة عــ

نــيــويــورك«، وذلـــك غــداة  مدينة 
ــذي  احـــتـــفـــال »مـــيـــت جــــــاال« الــ
اســتــقــطــبــت مـــئـــات الــمــشــاهــيــر 
منذ  األولـــى  للمرة  والمؤثرين 

مايو 2019. 
سكوير،  تايمز  ساحة  وفــي 
ــودة  ــ ــن رصـــــــد تـــبـــاشـــيـــر عــ ــ ــكـ ــ أمـ

ــثـــالثـــاء أيـــضـــا من  بــــــــرودواي الـ
خـــالل إعــــادة فــتــح كــشــك يتيح 
شراء تذاكر لعروض اليوم نفسه 
مــع األمــــل فــي اقــتــنــاص بعض 
التخفيضات على التذاكر التي 
يتخطى سعر الواحدة منها في 

المعدل مائة دوالر. 

وُيــــــــفــــــــرض عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
قــد  يـــكـــونـــوا  أن  الـــمـــتـــفـــرجـــيـــن 
لكورونا،  المضاد  اللقاح  تلقوا 
الفنانين  ذلك شأن  في  شأنهم 
والفنيين وطواقم المسرح. كما 
وضع  المتفرجين  على  يتعين 

كمامة طوال مدة العرض. 

اأ���س��ه��ر ال���س��ت��ع��را���س��ات ال��م��و���س��ي��ق��ي��ة ي��ع��ود اإل����ى ب�����رودواي

} إحدى الفعاليات المسرحية في برودواي.
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كم اأكرهك يا كورونا!

أو على اآلخرين..  أكــذب على نفسي  أو  أن أجامل  أتعود  * لم 
لذلك أعترف أنني أكره العمل والتعليم وأي شيء )أون الين(، ولم 
أكره في حياتي أكثر من كرهي لفيروس كورونا الذي جعل حياتنا 
كلها االجتماعية والشخصية والعملية )أون الين( بال أي مشاعر 

أو حب أو مسؤولية.
فقط  واحـــدا  كوكبا  أن  الماضي  األســبــوع  حتى  أعتقد  كنت   *
أصبح مليئا بالمسؤولين من وزارة اإلسكان، ولكنني بعد أن صرحت 
بشكوكي هذا عبر مقالي السابق، اكتشفت مع األسف الشديد عبر 
الـــوزارات  من  الكثير  أن  إلــي  أرسلوها  التي  الناس  ورســائــل  شكاوى 
استغلت العمل )أون الين(، ونقلت مكاتبها إلى الكواكب األخرى.. 
والمصيبة أن االنترنت ضعيف بين األرض والكواكب األخرى، وهذا 
ما يجعلهم بعيدين جدا عن مشاكل الناس ومعاناتهم في مملكة 
أي  أو  تويتر  يــقــرؤوا  أن  يستطيعون  ال  أنهم  وخصوصا  البحرين، 

شكاوى عبر أي وسيلة من وسائل السوشيل ميديا األرضية. 
أنا ما أقول إال اهلل يلعن فيروس كورونا اللي )غربل أهل األرض 
ومشاكل  هموم  من  أكثر  لالبتعاد  قوية  حجة  المسؤولين  وأعطى 

الناس(، والحجة العمل )أون الين(. 
* على طاري العمل أون الين اهلل يستر على جيل التعليم )أون 
التي تجعلني أتحسر على  المناظر  إنني شاهدت بعض  إذ  الين(، 
الحر  عز  في  باألربعين طالبة  فيه  ننحشر  كنا  التي  أيام صفوفنا 
والمدرسة  الكمبيوتر،  أمام شاشة  نائما  رأيت طالبا  بدون مكيف.. 
يقوم  تنقزه«  »أمه  الطالب  تنادي  ما  وأول  عمرها«،  و»ذابحة  تشرح 
من سباته العميق ويقول: )نعم( ويرد ينام ويشاخر، وكأن األم هي 

الطالبة تسمع الشرح والطالب يشاخر في خبر كان.
صغيرة  فتاة  وسمعت  أيــام  منذ  للمالبس  محل  فــي  كنت  كما 
في  ووقفت  ذهبت  ثم  تناديني(،  كاهية  )سكتوا  لصديقاتها  تقول 
معلمة(،  )مــعــاج  لها  وتــقــول  مدرستها  مــع  تتكلم  وأصبحت  زاويـــة 
يعنى األخت تسوي شوبنغ وقت الدراسة وشرح المدرسة المسكينة. 

أي جيل هذا؟ وأي شهادة هذه؟
يعاني..  الجميع  أن  متأكدة  ألنني  أحــد  على  الــلــوم  ألقي  لــن 
األهـــل وعـــدم قـــدرة الــكــثــيــر منهم عــلــى الــســيــطــرة عــلــى أطــفــالــهــم، 
أي  عندهم  وليس  الليل  طوال  يسهرون  الذين  المتمللون  الطلبة 
سنهم  إن  حيث  الــنــوم  بلباس  النهار  فــي  حصصهم  لحضور  طاقة 
الذين  المعلمون  مستقبلهم،  في  الجدي  بالتفكير  لهم  يسمح  ال 
فوجئوا بهذا النظام من دون أي خبرة وال قدرة على السيطرة على 

هذا الكم من الطلبة من دون أن يروهم أمام أعينهم.
أعترف أنني ال أستطيع حتى اآلن أن ألقي اللوم على من في 
مهزلة التعليم )اون الين(، ولكنني أتمنى من قلبي أن تنتهي هذه 
المهزلة ويعود كل الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم ألن )التعليم 

اون الين( أثبت فعال وبجدارة أنه مسخرة بكل معنى الكلمة.

وفاء جناحي waffajanahi@gmail.com

»اإبراهيم خليل كانو« ت�ستقبل الطلبة الفائزين بجائزة التفوق الهند�سي
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كلية عبداللـه بن خالد للدرا�سات الإ�سالمية 

تر�سل رابط اختبار القبول للطلبة املتقدمني

اأعلنت كلية عبداهلل بن خالد للدرا�صات الإ�صالمية، باأنها 

�صوف تقوم باإر�صال رابط اختبار القبول للطلبة املتقدمني 

15/  9/  2021م  املوافق  الأربعاء  يوم  بالكلية  لاللتحاق 

على الربيد الإلكرتوين الذي مت اإدخاله يف اأثناء الت�صجيل، 

املوافق  يوم اخلمي�س  الرابط �صيكون مفعالً  باأن هذا  علًما 

16/  9/  2021م من ال�صاعة 10 �صباًحا وحتى 12:00 

الطلبة  دقيقة(، فعلى  الختبار )120  �صباًحا وهي فرتة 

ال�صتالم  عدم  حال  ويف  الرابط،  هذا  ا�صتالم  من  التاأكد 

الأرقام  على  الت�صال  عرب  الإدارة  مع  التوا�صل  بالإمكان 

الآتية 17680090 اأو 17873544.

ال�سيخة رنا بنت عي�سى توؤكد نهج 

املجل�س يف التعاون مع ال�سلطة الت�سريعية

ا�صتقبلت الدكتورة ال�صيخة رنا بنت عي�صى بن دعيج 

اآل خليفة الأمني العام ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س 

العامر  اأحمد  النائب  العايل،  التعليم  اأمناء جمل�س  جمل�س 

ع�صو جمل�س النواب.

نهج  اللقاء،  خالل  عي�صى،  بنت  رنا  ال�صيخة  واأكدت   

النواب  جمل�س  مع  التعاون  يف  العايل  التعليم  املجل�س 

وال�صلطة الت�صريعية، اإدراًكا منه باأهمية دورها يف حتقيق 

مبخرجات  والرتقاء  املجل�س  اإليها  ي�صعى  التي  الأهداف 

التعليم العايل.

وزير اخلارجية ي�ستقبل �سفري

تايلند مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله

وزير  الزياين،  را�صد  بن  عبداللطيف  الدكتور  ا�صتقبل 

اخلارجية، اأم�س مبقر وزارة اخلارجية، تانيت نا �صونخال، 

مبنا�صبة  وذلك  البحرين،  مملكة  لدى  تايلند  مملكة  �صفري 

انتهاء فرتة عمله �صفرًيا لبالده لدى اململكة.

وخالل اللقاء، اأ�صاد وزير اخلارجية بعالقات ال�صداقة 

تايلند  ومملكة  البحرين  مملكة  بني  تربط  التي  والتعاون 

وما ت�صهده من تطور وتقدم م�صتمر يف خمتلف املجالت، 

مثمًنا اجلهود البارزة التي بذلها تانيت نا �صونخال لتنمية 

ال�صديقني  البلدين  بني  امل�صرتك  التعاون  عالقات  وتطوير 

مما كان له بالغ الأثر يف امل�صي قدًما نحو اآفاق اأ�صمل خدمًة 

يف  والنجاح  التوفيق  كل  له  متمنًيا  امل�صرتكة،  للم�صالح 

مهام عمله الدبلوما�صي املقبل.

ال�صكر  بالغ  عن  �صونخال  نا  تانيت  اأعرب  جانبه،  من 

مملكة  يف  امل�صوؤولني  وكافة  اخلارجية  لوزير  والتقدير 

البحرين على ما لقيه من دعم وتعاون م�صتمرين وم�صاندة 

الدبلوما�صي،  عمله  مهام  اإجنــاح  يف  اأ�صهمت  متوا�صلة 

ململكة  متمنًيا  البلدين،  بني  ال�صداقة  عالقات  وتعزيز 

البحرين املزيد من الرقي والرخاء.

خليفة بن علي يّطلع على م�ساريع »اإدامة« يف املحافظة اجلنوبية
علي  بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو  التقى 

املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن 

اجلنوبية مع ال�صيد اأمني اأحمد العري�س 

البحرين  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س 

وذلك  »اإدامـــة«،  العقاري  لال�صتثمار 

التعاون  وتعزيز  التن�صيق  على  للعمل 

ــرز  ــول اأب املــ�ــصــرتك بــني اجلــانــبــني ح

امل�صاريع الرائدة يف املحافظة اجلنوبية، 

الدو�صري  ثامر  عي�صى  العميد  بح�صور 

وعدد  اجلنوبية،  املحافظة  نائب حمافظ 

املحافظة وال�صركة. امل�صوؤولني يف  من 

اللقاء،  خالل  املحافظ  �صمو  واطلع 

على م�صتجدات عمل حزمة من امل�صاريع 

اأو  املنفذة  والتطويرية  ال�صتثمارية 

باملحافظة،  تنفيذها  املزمع  من  التي 

تقوم  الذي  الفاعل  بالدور  �صموه  منوًها 

امل�صاريع  وتطوير  اإدارة  يف  »اإدامة«  به 

اجلنوبية،  املحافظة  يف  التنموية 

ت�صهد  املحافظة  اأن  اإىل  �صموه  م�صرًيا 

ملحوًظا  تطوًرا  الأخــرية  ال�صنوات  يف 

ال�صاملة  التنمية  جمــالت  خمتلف  يف 

والتطلعات  الــروؤى  مع  تتما�صى  التي 

. مل�صتقبلية ا

ال�صراكة  دور  على  �صموه  اأكد  كما 

والتعاون مع القطاع اخلا�س يف تطوير 

معايري  وفق  العامة  واخلدمات  املرافق 

عالية وا�صرتاطات توفر الأمن وال�صالمة 

واحتياجات  روؤى  يخدم  مبا  ملرتاديها 

ركيزة  ذلك  بو�صف  واملقيمني،  املواطنني 

وانعكا�س  امل�صتدامة  التنمية  ركائز  من 

احل�صاري  الوجه  دميومة  يف  اأثًرا  ذلك 

املحافظة  ت�صهده  ــذي  ال والــعــمــراين 

اجلنوبية.

العري�س  اأمــني  اأ�صاد  جانبه،  من 

البحرين  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س 

بحر�س  »اإدامــة«،  العقاري  لال�صتثمار 

خليفة  بن  علي  بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو 

اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل 

امل�صاريع  ملراحل  امل�صتمرة  املتابعة  على 

من  التي  املالحظات  من  وال�صتفادة 

للمحافظة  اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  �صاأنها 

اجلنوبية.

رئي�س هيئة الطافة ي�ستقبل وفًدا من �سركة »األبا«

بحث م�ساريع تخفي�س النبعاثات الكربونية والطاقة النظيفة

رئي�س  بن علي مريزا  احل�صني  عبد  الدكتور  ا�صتقبل 

املايل  البحرين  مرفاأ  يف  مبكتبه  امل�صتدامة  الطاقة  هيئة 

وفًدا رفيع امل�صتوى من �صركة اأملنيوم البحرين �س.م.ب. 

لل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  البقايل  علي  يتقدمه  )البا( 

�صركة  لدى  للطاقة  التنفيذي  الرئي�س  �صلطان  واأمني 

)األبا(، ويف بداية اللقاء رّحب الدكتور مريزا بوفد �صركة 

)األبا( واأنتهز الفر�صة لتهنئة الوفد مبنا�صبة الإجنازات 

الهامة التي متكنت )األبا( من حتقيقها خالل العام املا�صي 

والتي كان لها اإ�صهاًما مهًما يف مناء اقت�صاد اململكة خالل 

التي  التنموية  امل�صرية  اأهداف  يحقق  اجلائحة مبا  فرتة 

و�صعتها القيادة الر�صيدة ململكة البحرين. 

ومن ثم جرى خالل اللقاء ا�صتعرا�س اأوجه التعاون 

فيما  األبا  و�صركة  امل�صتدامة  الطاقة  هيئة  بني  امل�صرتك 

يخ�س امل�صاريع امل�صرتكة يف الطاقة ال�صم�صية وم�صاريع 

خف�س النبعاثات الكربونية على وجه اخل�صو�س، وذلك 

يف اإطار التعاون بني القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س 

ال�صم�صية  الطاقة  م�صاريع  يف  ال�صتثمار  على  للت�صجيع 

امل�صتغلة  غري  وامل�صاحات  الأرا�صي  من  وال�صتفادة 

مل�صاريع الطاقة املتجددة. 

كما مت مناق�صة عدد من امل�صاريع واملبادرات الأخرى 

ال�صركة  من�صاآت  يف  الطاقة  ا�صتهالك  كفاءة  لتح�صني 

املهدرة خالل  الطاقة احلرارية  واإمكانيات ال�صتفادة من 

ال�صركة  اإ�صهامات  يعزز  مبا  املختلفة،  العمليات  مراحل 

يف دعم جهود القطاع احلكومي لتفعيل مبادرات اخلطة 

الوطنية لكفاءة الطاقة واخلطة الوطنية للطاقة املتجددة 

باملنفعة  يعود  مبا  منها،  املرجوة  ــداف  الأه وحتقيق 

الأهــداف  حتقيق  يف  وي�صب  الطرفني  على  املتبادلة 

الوطنية للطاقة واللتزامات الدولية والإقليمية والعاملية 

ذات العالقة.

ومن جانبهم اأعرب الوفد عن اعتزازهم بال�صراكة مع 

هيئة الطاقة امل�صتدامة يف هذه املجالت املهمة، خا�صة ملا 

اأهم  اثنني من  اأهمية كونها جتمع بني  ال�صراكة من  لهذه 

القطاع  اململكة وهما  القت�صادية يف  والركائز  القطاعات 

ال�صناعي وقطاع الطاقة امل�صتدامة، وموؤكدين عن تطلعهم 

و�صع  للعمل  الهيئة  يف  املخت�س  الفريق  مع  للتعاون 

اآليات التعاون مع الهيئة والبدء يف  مذكرة تفاهم حتدد 

ال�صناعي  القطاع  دور  يف  نقلة  �صت�صكل  مهمة  م�صاريع 

امل�صتدامة يف مملكة  الطاقة  اإىل  التحول  م�صرية  دعم  يف 

البحرين.

جلنة احلوكمة تبحث طلبات �سراء حكومية بكلفة 3 ماليني دينار
تقنية  حــوكــمــة  جلــنــة  نــاقــ�ــصــت 

ال�صيد  برئا�صة  والت�صالت  املعلومات 

حممد علي القائد الرئي�س التنفيذي لهيئة 

خالل  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 

عرب  املنعقد  والأربعني  الثامن  اجتماعها 

تقنية الت�صال املرئي، عدًدا من امل�صاريع 

املقدمة  ال�صرتاتيجية  ال�صراء  وطلبات 

بلغت  التي  احلكومية،  اجلهات  قبل  من 

تكلفتها التقديرية حوايل 3 ماليني دينار 

بحريني.

وخالل الجتماع، ناق�صت اللجنة عدًدا 

من امل�صاريع ال�صرتاتيجية وطلبات ال�صراء 

املقدمة من قبل اجلهات احلكومية، وعلى 

اخلارجية،  بوزارة  املدار  م�صروع  راأ�صها 

يعمل  عمليات  مركز  لإن�صاء  يهدف  الذي 

على مدار ال�صاعة لر�صد الأحداث ومتابعة 

التطورات املرتبطة بال�صاأن اخلارجي مبا 

امل�صروع  و�صي�صهم  الوزارة،  اأهداف  يدعم 

وتبادل  والــربــط  التن�صيق  تعزيز  يف 

الوزارة  قطاعات  خمتلف  بني  املعلومات 

واجلهات املعنية.

منذجة  م�صروع  اللجنة  ناق�صت  كما 

معلومات الطرق بوزارة الأ�صغال و�صوؤون 

الهادف  العمراين،  والتخطيط  البلديات 

بتخطيط  اخلا�صة  العمل  اآلية  تطوير 

وت�صميم وت�صييد و�صيانة الطرق. و�صيتم 

من خالل امل�صروع ال�صتفادة من التقنيات 

املتطورة يف جمال منذجة �صبكات الطرق 

الأبعاد  ثالثية  ت�صاميم  اعتماد  مثل 

يف  ال�صحي  ال�صرف  منــاذج  وت�صمني 

املركبات  �صري  وحماكاة  الطرق  م�صاريع 

وغريها.

مبنا�سبة فوز مركز دعم املراأة بجائزة عي�سى بن علي للعمل التطوعي

الأن�ساري: اجلائزة بادرة تقدير نوعية لالحتفاء بجهود ال�سفوف الأمامية

الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني  اأكدت 

للمراأة هالة الأن�صاري اأن نتائج جائزة 

خليفة  اآل  علي  بن  عي�صى  ال�صيخ  �صمو 

الإعالن  جرى  التي  التطوعي،  للعمل 

اأخرى  الأربعاء، تربهن مرة  اأم�س  عنها 

املراأة  تتوله  الذي  الدور  على حمورية 

الأمامية  ال�صفوف  �صمن  البحرينية 

اأعربت  اإذ  كورونا،  جائحة  مواجهة  يف 

حتكيم  للجنة  امتنانها  عن  الأن�صاري 

معايريها  بح�صب  �صنفت  التي  اجلائزة 

مركز دعم املراأة باملجل�س الأعلى للمراأة 

لها،  امل�صتحقة  الوطنية  اجلهات  كاأحد 

ال�صخ�صيات  من  كوكبة  جانب  اإىل 

بكل  اأعمالها  با�صرت  التي  واملوؤ�ص�صات 

هذه  خــالل  للمجتمع  خدمًة  حر�س 

اأن هذه  اإىل  ال�صتثنائية، م�صرية  الفرتة 

اإ�صافًيا  زخًما  ا  اأي�صً تعطي  النتائج 

وتدفعها  الأمامية  ال�صفوف  يف  للمراأة 

يف  وبالتفاين  اجلهود  من  املزيد  لبذل 

خدمة وطنها.

اجلهات  جميع  الأن�صاري  وهناأت   

الفائزين  والأفــراد  والأهلية  الر�صمية 

اآل  بجائزة �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي 

ب�صكل  مقدرًة  التطوعي،  للعمل  خليفة 

خالل  �صموه  كلمة  يف  جاء  ما  خا�س 

من  اجلائزة  نتائج  عن  الإعــالن  حفل 

الكبرية واملوؤثرة  اإ�صارة كرمية للجهود 

�صبيكة  الأمرية  امللكي  ال�صمو  ل�صاحبة 

عاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت 

الأعلى  املجل�س  رئي�صة  املفدى  البالد 

للمراأة، حفظها اهلل، والتي كان لها دور 

املرموقة  للمكانة  املراأة  تبوء  يف  بارز 

التي و�صلت اإليها من خالل تعزيز ودعم 

اجلهود املوؤ�ص�صية والفردية واملبادرات 

ــاج  اإدم اإىل  تهدف  التي  وامل�صاريع 

احتياجات املراأة يف التنمية و�صولً اإىل 

التوازن ال�صامل بني اجلن�صني.

  كما اأ�صادت الأمني العام با�صتحداث 

اجلــائــزة  فــئــات  �صمن  جــديــدة  فئة 

للمراأة  الأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون 

لإدمـــاج  املــوجــهــة  اجلــهــود  لتقدير 

العمل  م�صارات  �صمن  املراأة  احتياجات 

)كوفيد-19(،  مواجهة  يف  التطوعي 

ملوؤ�ص�صات  جائزتها  �صتخ�ص�س  التي 

فرتة  خالل  متيزهم  نظري  العام  النفع 

القيمة يف تطوير  واإ�صهاماتهم  اجلائحة 

ثقافة العمل التطوعي وتنويع جمالته.

 يف �صياق ذي �صلة، اأعربت الأن�صاري 

املراأة  بفوز مركز دعم  �صعادتها  بالغ  عن 

اآل  علي  بن  عي�صى  ال�صيخ  �صمو  بجائزة 

يبعث  كموؤ�صر  التطوعي،  للعمل  خليفة 

العمل  وفعالية  ل�صالمة  الرتياح  على 

تعمل  اأمامية  كواجهة  باملركز  املناط 

يف  والنظر  ــراأة  امل ق�صايا  متابعة  على 

م�صكالتها واملبادرة بحلول عملية تخفف 

عنها معاناتها. م�صيفة يف هذا ال�صاأن اأن 

�صعوباتها  من  بالرغم  كورونا،  جائحة 

اأ�صهمت  اأنها  املختلفة،اإل  وحتدياتها 

جودة  وحت�صني  العمل  لياقة  رفع  يف 

اخلدمات، مبا ي�صب يف �صياق ما حتر�س 

عليه الدولة من تطوير وحتديث م�صتمر 

لكل ما من �صاأنه اأن يرتقي بحياة الأ�صرة 

البحرينية.

ــرت فــعــالــيــة الحــتــفــال  وحــ�ــص

باجلائزة التي اأقيمت افرتا�صًيا ال�صيخة 

دينا بنت را�صد اآل خليفة م�صاعد الأمني 

العام للمجل�س، وعبري دهام مدير مركز 

دعم املراأة.

وزير اخلارجية يبحث تعزيز

التعاون مع نظريه الباك�ستاين

عبداللطيف  اخلارجية  وزير  بني  هاتفي  ات�صال  جرى 

خارجية  وزير  قري�صي  حممود  و�صاه  الزياين،  را�صد  بن 

جمهورية باك�صتان الإ�صالمية ال�صقيقة.

املتينة  التاريخية  العالقات  بحث  الت�صال  خالل  مت 

التعاون  تعزيز  ال�صقيقني، و�صبل  البلدين  بني  التي جتمع 

امل�صرتكة  امل�صالح  امل�صرتك، مبا يحقق  والتن�صيق  الثنائي 

ويعود باخلري واملنفعة على البلدين وال�صعبني ال�صقيقني.

كما جرى خالل الت�صال ا�صتعرا�س تطورات الو�صع يف 

اأفغان�صتان واجلهود التي تبذل لتحقيق الأمن وال�صتقرار 

جمال  يف  اأفغان�صتان  لدعم  الدويل  املجتمع  وجهود  فيها، 

امل�صتجدات  واآخر  والإن�صانية،  الإغاثية  امل�صاعدات  اإي�صال 

ذات الهتمام امل�صرتك على ال�صاحتني الإقليمية والدولية.

البحرين تدين اإطالق امليلي�سيات احلوثية 

الإرهابية طائرة م�سرّية جتاه ال�سعودية

قيام  ب�صدة  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  ــت  اأدان

باإطالق  اإيران  من  املدعومة  الإرهابية  احلوثية  امليلي�صيات 

باململكة  الدويل  اأبها  مطار  جتاه  )مفخخة(  م�صرية  طائرة 

العربية ال�صعودية ال�صقيقة، يف اعتداء ممنهج �صافر وانتهاك 

�صارخ للقانون الدويل الإن�صاين والقيم الأخالقية والإن�صانية.

واأكدت وزارة اخلارجية وقوف مملكة البحرين يف �صف 

واحد اإىل جانب اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة �صد كل 

من يحاول تهديد اأمن و�صالمة اأرا�صيها، م�صيدة بكفاءة ويقظة 

قوات الدفاعات اجلوية التي متكنت من اعرتا�س تلك الطائرة 

الدويل  املجتمع  مطالبة  هدفها،  اإىل  و�صولها  قبل  وتدمريها 

الإجراءات  واتخاذ  الآثمة  الإرهابية  العتداءات  هذه  باإدانة 

ال�صارمة حلماية املدنيني الآمنني.

هالة الأن�صاري
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»اإبراهيم خليل كانو« ت�شتقبل 

الطلبة الفائزين بجائزة التفّوق الهند�شي

ا�صتقبلت �صركة اإبراهيم خليل كانو، ال�صركة 

الفائزين  اململكة،  يف  عدة  قطاعات  يف  الرائدة 

الهند�صي  للتفوق  كانو  خليل  اإبراهيم  بجائزة 

2020 وذلك يف مقرها الرئي�س باملنامة، حيث 

التقى بهم الع�صو املنتدب ملجل�س اإدارة ال�صركة 

طالل فوؤاد كانو. 

بالتعاون  ال�صنوية  اجلائزة  هذه  اإطالق  مت 

وهي  البحرين،  بجامعة  الهند�صة  كلية  مع 

املجتمع  بدعم  التام  ال�صركة  التزام  تعك�س 

البحريني، ال �صيما العن�صر ال�صبابي من خالل 

الفر�س  وتوفري  التعليمية  املبادرات  اإطالق 

مهاراتهم  بناء  يف  ت�صاعدهم  التي  التدريبية 

والتعرف على قدراتهم. 

االإدارة  جمل�س  ع�صو  الفائز  الفريق  وقابل 

املنتدب ب�صركة اإبراهيم خليل كانو، طالل فوؤاد 

هذا  ت�صميم  يف  بجهودهم  اأ�صاد  الذي  كانو 

بكل  �صي�صهم  الذي  املبتكر  الهند�صي  امل�صروع 

تاأكيد يف الدفع بعجلة التنمية يف اململكة، قائالً: 

اإبراهيم خليل كانو للتفوق  اإطالق جائزة  » مت 

الذي  املهم  الدور  على  ال�صوء  الإلقاء  الهند�صي 

يلعبه ال�صباب البحريني املبدع مبجال الهند�صة 

جًدا  فخورون  نحن  خا�س.  ب�صكل  امليكانيكية 

الطلبة  اأظهرهما  اللذين  وااللتزام  باجلهود 

ب�صكل خا�س والكلية ب�صكل عام لتنمية مواهب 

من  االإجنازات  من  للمزيد  ونتطلع  الطلبة، 

الطلبة احلائزين على هذه اجلائزة ونتمنى لهم 

النجاح امل�صتمر«. 

العبا�صي  عمر  الدكتور  اأ�صاد  جانبه،  من 

الهند�صة  كلية  ق�صم  ورئي�س  امل�صاعد  االأ�صتاذ 

امليكانيكية يف جامعة البحرين بالدور احليوي 

يف  كانو  خليل  اإبراهيم  �صركة  تلعبه  الذي 

اإىل  باالإ�صافة  املحلية،  املواهب  وتنمية  تطوير 

دعمها املتوا�صل للجامعة، قائالً: »يلعب القطاع 

اخلا�س دوًرا مهًما يف تعزيز امل�صرية التعليمية 

عرب  وذلك  بها  والنهو�س  البحرين  مملكة  يف 

دعمها مالًيا وتوفري فر�س العمل«.

مركز اأثينا للرتبية اخلا�شة يح�شل 

على �شهادة مركز التوحد املعتمد

»املركز«،  اأثينا  مركز  اأم�س  اأعلن 

التاأهيلية  الربامج  توفري  يف  املتميز  املركز 

اخلا�صة  للفئات  واملهنية  واالأكادميية 

على  ح�صوله  عاما(،   45-2 �صن  )من 

من  للتوحد«،  معتمد  »مركز  ت�صنيف 

 The International Board ofقبل

 Credentialing and Continuing
 ،)Education Standards )IBCCES
على  يح�صل  البحرين  يف  مركز  ثاين  وهو 

املركز  متطلبات  لتلبية  الت�صنيف.  هذا 

املعتمد للتوحد، اأكمل موظفو املركز برنامج 

تدريبي مل�صاعدتهم على �صمان ح�صول ذوي 

االحتياجات اخلا�صة امل�صابني بالتوحد على 

نتائج تعليمية مثالية.

�صليمان  هيفاء  قالت  املنا�صبة،  وبهذه   

جي  جمموعة  لدى  تنفيذي  مدير  وهي 

اأثينا  مركز  اإدارة  جمل�س  وع�صو  ات�س  اإف 

للرتبية اخلا�صة: »هدفنا هو اأن نكون مركًزا 

حيث  اخلا�صة،  االحتياجات  لذوي  متميًزا 

على  وم�صاعدتهم  توقعاتهم  تلبية  ميكننا 

حق  من  باأنه  نلتزم  نحن  اأهدافهم.  حتقيق 

وللقيام  وتدريبه،  تعليمه  يتم  اأن  طفل  كل 

بذلك، يلتزم موظفونا املدربون تدريًبا عالًيا 

االأطفال  لهوؤالء  املحددة  االحتياجات  لتلبية 

كوننا  اإن  اخلا�صة.  االحتياجات  ذوي  من 

مركًزا معتمًدا للتوحد، ي�صمن ملجتمع االآباء 

اأف�صل  يف  اأطفالهم  وتاأهيل  تعليم  يتم  اأن 

مرفق تعليمي خا�س يف البحرين«. 

رئي�س  بينكومب  مايرون  قال  بدوره، 

 IBCCES »ي�صر   :IBCCES اإدارة  جمل�س 

العمل مع مركز اأثينا. اإن مهمتنا هي توفري 

حتى  املتخ�ص�صة،  وال�صهادات  التدريب 

م�صاعدة  اال�صتمرار يف  من  املعلمون  يتمكن 

االأفراد امل�صابني بالتوحد على التطور«.

جمعية ال�شكري البحرينية

 تكّرم املهند�س اإبراهيم طالب

البحرينية،  ال�صكري  جمعية  اأقامت 

بن  حممد  ال�صيخ  طبيب  الفريق  برئا�صة 

االإدارة،  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

نائب  طالب  اإبراهيم  للمهند�س  تكرمي  حفل 

البحرين  نفط  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س 

بابكو )�صابًقا(؛ عرفاًنا بخدماته واإ�صهاماته 

اأ�صاد  احلفل،  بداية  ويف  للجمعية.  اجلليلة 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ  طبيب  الفريق 

خليفة مبا قدمه املهند�س اإبراهيم طالب من 

مواقفه  له  �صاكًرا  للجمعية،  وم�صاندة  دعم 

النبيلة من خالل التعاون والتن�صيق امل�صرتك 

يف  �صنوات   10 من  الأكرث  بابكو  �صركة  مع 

تنفيذ العديد من الربامج واالأن�صطة اخلا�صة 

للوقاية من مر�س ال�صكري.

اإبراهيم طالب ال�صكر  وقد قدم املهند�س 

لرئي�س واأع�صاء جمل�س اإدارة اجلمعية على 

جهودهم االإن�صانية واخلريية التي يقدمونها 

خدمة ملر�صى ال�صكري واأفراد املجتمع. كما 

برامج  من  قدم  مما  الكثري  تعلم  باأنه  اأفاد 

توعوية من قبل اجلمعية يف جمال مكافحة 

والعمل  بالنجاح  واأ�صاد  ال�صكري،  فح�س 

للجمعية،  املتميزة  واالإجنازات  املتوا�صل 

جمل�س  رئي�س  ال�صيخ  لقيادة  يرجع  وهذا 

بني  الواحد  الفريق  بروح  والعمل  االإدارة 

اأع�صاء ومنت�صبي اجلمعية، ومتنى للجمعية 

التوفيق والنجاح ومن اأف�صل اإىل اأف�صل مبا 

يحقق تطلعات قيادتنا الر�صيدة.

هيفاء �سليمان مايرون بينكومب

ال�صوؤون  قطاع  رئي�س  امل�صاعد  العام  االأمني  الذوادي  اإبراهيم  خليل  ال�صفري  التقى 

العربية واالأمن القومي باالأمانة العامة جلامعة الدول العربية، بكل من امل�صت�صار ندوى 

اأول عبدالوهاب عمر، وهناأهما مبنا�صبة ح�صولهما على  اإبراهيم اجلبوري، و�صكرتري 

املتقدمة  التدريبية  الدورة  اإمتامهما  بعد  والنوع  والو�صاطة  النزاع  حتليل  يف  �صهادة 

التي نظمها معهد الواليات املتحدة االأمريكية لل�صالم يف الفرتة ما بني يناير 2020 اإىل 

العامة جلامعة  االأمريكيتني باالأمانة  اإدارة  اإ�صراف م�صرتك بني  �صبتمرب 2021، حتت 

الدول العربية، وال�صفارة االأمريكية يف جمهورية م�صر العربية.

خليل الذوادي ي�شتقبل اجلبوري وعبدالوهاب

 تبلغ 100.000 دوالر اأمريكي لعام 2021

»االأهلي املتحد« يك�شف عن الفائز الثالث بجائزة »ح�شادي«

البديع،  فرعه مبنطقة  اأقيم يف  احتفال  يف 

فوز  املتحد-البحرين  االأهلي  البنك  اأعلن 

من  الثالث  الربع  بجائزة  ها�صم  عبا�س  فا�صل 

وذلك  ح�صادي،  ح�صاب  من  العام  هذا  ن�صخة 

�صهدت  وقد  اأمريكي.  دوالر   100.000 بقيمة 

الن�صخة اجلديدة من الربنامج زيادة كبرية يف 

�صنة  ربع  كل  يف  اإنه  اإذ  اجلوائز،  وحجم  عدد 

اأحالمهم  حتقيق  بفر�صة  الفائزون  �صيحظى 

من خالل اجلائزة الكربى بقيمة 1.000.000 

بقيمة  �صنوية  الربع  واجلائزة  اأمريكي،  دوالر 

100.000 دوالر اأمريكي، اإ�صافة اإىل املئات من 

اجلوائز االأخرى بقيمة 1.000 دوالر اأمريكي.

ربع  باجلائزة  الفائز  اأن  بالذكر  جدير 

اأمريكي  دوالر   100.000 البالغة  ال�صنوية 

هو عميل خمل�س لدى البنك االأهلي املتحد منذ 

اأكرث من 13 عاًما، وقد علق بالقول اإن اجلائزة 

�صتتيح له حياة اأف�صل بعد تقاعده موؤخًرا، كما 

اأ�صاف: »هناك اأ�صباب متعددة الختياري البقاء 

مع البنك االأهلي املتحد طوال هذه املدة«.

نائب  �صايغال  �صوفرات  علق  جهته،  من 

اخلدمات   - للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س 

املتحد،  االأهلي  البنك  يف  لالأفراد  امل�صرفية 

بالقول: »نحن نوؤمن اأن اأحالم عمالئنا ت�صتحق 

اأن تتحول اإىل حقيقة مهما كانت، وهو ما ناأمل 

ال�صنوية  ربع  جائزتنا  خالل  من  حتقيقه  يف 

البالغة100.000 دوالر اأمريكي. نحن نتطلع 

لالإعالن عن املزيد من الفائزين املحظوظني، اإذ 

 100.000 مببلغ  اآخر  فائز  لدينا  زال  ما  اإنه 

باجلائزة  فائزين  اإىل  اإ�صافة  اأمريكي،  دوالر 

الكربى بقيمة مليون دوالر اأمريكي لكل منهم«.

العمالء يرتقبون ال�شحب على اجلائزة الكربى

 يف اأكتوبر التي تبلغ قيمتها مليون دوالر اأمريكي

اجلامعة امللكية للبنات تنظم برنامج التهيئة للطالبات 

اأقامت اجلامعة امللكية للبنات فعالية اليوم 

الكائن بالرفاع،  التمهيدي يف حرمها اجلامعي 

وذلك �صمن اإطار برنامج التهيئة الذي ينظمه 

ال�صتقبال  باجلامعة  الطالبات  �صوؤون  مكتب 

االأكادميي  العام  من  االأوىل  ال�صنة  طالبات 

2021/ 2022 وتهيئتهن للمرحلة اجلامعية، 

وفًقا ملعايري امل�صتوى االخ�صر من اآلية اال�صارة 

كورونا،  فريو�س  انت�صار  مل�صتوى  ال�صوئية 

للبنات  امللكية  اجلامعة  رئي�س  بح�صور  وذلك 

الربوفي�صورة ي�صرى املزوغي، والقائمة باأعمال 

الدكتورة  االأكادميية  لل�صوؤون  الرئي�س  نائب 

مدينة حمياين، وعدد من اأع�صاء اإدارة اجلامعة.

وقد رحبت رئي�س اجلامعة امللكية للبنات 

الربوفي�صورة ي�صرى املزوغي بطالبات ال�صنة 

االأوىل واأولياء اأمورهن، واأعربت عن �صعادتها 

اجلامعي.  احلرم  يف  الطالبية  احلياة  بعودة 

العايل  التعليم  موا�صلة  اأن  املزوغي  وبّينت 

ان  الطالبات  من  بد  وال  و�صرف،  امتياز  هو 

التح�صيل  يف  اجلاد  عملهن  عرب  ذلك  يعك�صن 

الدرا�صية  ال�صفوف  الدرا�صي وم�صاركاتهن يف 

اعينهن.  امل�صتقبلية ن�صب  وو�صع م�صاريعهن 

كما اأ�صارت املزوغي اإىل اأهمية اثراء جتربتهن 

امل�صاركة  عرب  بها  واال�صتمتاع  اجلامعية 

وامل�صابقات  واالأندية  الطالبية  اللجان  يف 

فر�س  وا�صتغالل  الريا�صية،  واالأن�صطة 

التطوع التي ت�صهم يف بناء �صخ�صياتهن وبناء 

جمتمعاتهن.

اجلامعة  رئي�س  اأكدت  ذلك،  على  عالوة 

الطالبات بالثقة  امللكية للبنات �صرورة حتلي 

لي�صبحن قدوات يف جمتمعاتهن.
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 مل تعد تلك الدولة التي تفر�ض اإرادتها 

ومل تعد ت�ضتطيع حماية م�ضاحلها

التاريخ حينها �ضوف يذكرنا و يعلمنا ان وباء 

الطبيعة ارحم على االن�ضان من حماقة االن�ضان.

البنمحمد ب�����ض��ام  د. 

�ضالح اجلودرحممد كمال sh.s.aljowder@gmail.com

مراجعات

قمة بغداد

الإعادة ر�ضم املنطقة من جديد

)بغداد(  العراقية  العا�صمة  احت�صنتها  التي  القمة 

كانت الأغرب يف ظل الظروف التي تواجهها املنطقة، فهي 

قمة خمتلفة، غريبة، متناق�صة، كل ما فيها كان ل ين�صجم 

كانت  فقد  للم�صاركة،  املدعوة  الدول  بني  التنافر  مع حالة 

العالقات بني الدول امل�صاركة يف اأدنى م�صتويات العالقات 

واأبرزها  ال�صيا�صية  املواقف  بع�س  ب�صبب  الدبلوما�صية 

التدخل يف �صئون الدول، لذا كان م�صتبعد وب�صكل كبري اأن 

تقام مثل تلك القمة يف ذات الوقت واملكان!!.

�صبب التعجب وحالة ال�صتغراب هو اأن العراق مكان 

الأمريكي خالل  اآثار الحتالل  القمة لزال يعاين من  اإقامة 

الفرتة )2003-2012(، ولزال يعاين من التدخل الإيراين 

ال�صافر يف جميع مفا�صل الدولة مبا فيها اجلي�س وال�صرطة 

والربملان، وتواجد امللي�صيات املدعومة من احلر�س الثوري 

الإيراين التي اأ�ص�صها الإرهابي قا�صم �صليماين، والذي ق�صى 

تزال حتمل  امللي�صيات ل  اأمريكية!! وتلك  نحبه ب�صواريخ 

كذلك  والعراق  واأجهزتها،  العراقية  الدولة  وتهدد  ال�صالح 

م�صاحات  الراب�س على  الرتكي  التدخل  من  يزال يعاين  ل 

احلدود  تاأمني  بدعوى  العراق  �صمال  الأرا�صي  من  وا�صعة 

الدولة  تعيق  التي  الإ�صكاليات  من  وغريها  الرتكية، 

العراقية من فر�س �صيادتها على كامل اأرا�صيها!!

اإ�صكالية  هو  القمة  فيه  اأقيمت  الذي  التوقيت  كذلك 

اأخرى، فقد جاء تنظيم القمة متزامًنا مع ان�صحاب القوات 

طالبان  حلركة  املجال  لإف�صاح  اأفغان�صتان  من  الأمريكية 

للتمو�صع من جديد بعد اأن اأعلن الرئي�س الأمريكي الأ�صبق 

جورج بو�س الأبن عن الق�صاء نهائًيا عليها، وهو ان�صحاب 

اأن  تريد  الأمريكية  الإدارة  وكاأن  ومفاجئ،  �صريع  اأمريكي 

تر�صل ر�صالة لكل دول املنطقة باأنه قد حان الوقت ملواجهة 

عليه  الق�صاء  من  الأمريكية  القوات  عجزت  الذي  الأخطار 

خالل الع�صرين ال�صنة املا�صية، وهي الأخطار التي �صربت 

املدن الأمريكية يف احلادي ع�صر من �صبتمرب 2001.

من  الأمرين  تعاين  املنطقة  ودول  جاءت  بغداد  قمة 

دول، وعبثت  اأ�صقطت  التي  امل�صاريع  املطروحة،  امل�صاريع 

واأوجدت  وقرى،  مدن  ودمرت  �صعوب،  وهجرت  باأخرى، 

بغداد  قمة  جمعت  لذا  اإجرامية،  وملي�صيات  اإرهابية  قوى 

فهل  لوجه،  وجهاً  واحدة،  طاولة  على  الأعداء(  )الأخوة 

الزدهار  ي�صهد  وم�صتقر،  اآمن  جديد،  اأو�صط  �صرق  ن�صاهد 

والتقدم، وينعم اأبنائه بالأمن وال�صتقرار؟!

دول اخلليج وجًها لوجه:

القمة جمعت قادة دول اخلليج العربي بعد حالة التنافر 

ال�صعودية  بني   2017 العام  يف  وقعت  التي  والتباعد 

من  قطر  ودولة  جهة  من  وم�صر  والبحرين  والإمارات 

ال�صعودية  اأقيمت  التي  العال  قمة  كانت  واإن  اأخرى،  جهة 

متت  التي  اللقاءات  ولكن  اخلليجية،  امل�صاحلة  حققت  قد 

بالقمة كانت الأبرز، حيث مت اللقاء بني جمموعة من الدول 

اخلليجية لإعادة ترتيب البيت اخلليجي والعربي.

اإيران بني امل�ضالح ودعم االإرهاب:

اإيران هي الأخرى لديها اإ�صكالية كبرية كلفتها الكثري، 

فالكثري من الدول العربية لديها مواقف مت�صددة من النظام 

الدول  �صئون  يف  املبا�صر  تدخلها  ب�صبب  وذلك  الإيراين، 

خالل  اإيران  قامت  فقد  اخلليجية،  الدول  ومنها  العربية، 

ومتويلها  الإرهابية  اجلماعات  بدعم  املا�صية  ال�صنوات 

من  الكثري  مع  العالقات  عكر  الذي  الأمر  وهو  وتدريبها، 

الدول العربية، لذا من اأبرز امللفات التي يجب اأن تعيد اإيران 

التي مت زرعها يف  الإرهاب  منابع  فيها هو جتفيف  النظر 

العراق و�صوريا ولبنان واليمن ودول اخلليج!! يجب على 

النظام الإيراين اأن يقراأ ال�صاحة جيًدا.

تركيا واإ�ضكالية االخوان امل�ضلمني:

احلوادث  من  الكثري  يف  تورطت  الأخر  هي  تركيا 

امل�صلمني،  الإخوان  جماعة  ودعمت  �صاندت  فقد  باملنطقة، 

العربية،  الدول  وبع�س  م�صر  من  الفارين  قياداتها  واآوت 

و�صوريا  العراق  مثل  الدول  بع�س  �صوؤون  يف  وتدخلت 

وليبيا، بل حاولت اأن يكون لها موطئ قدم مبياه اخلليج 

)الدوحة(،  القطرية  العا�صمة  بوابة  خالل  من  العربي 

وترتيب  لإعادة متو�صعها  ذهبية  فر�صة  اليوم  اأمامها  لذا 

اأوراقها، وحت�صني عالقاتها مع الدول العربية، وهي فر�صة 

لن تتكرر بعد اإعادة ر�صم املنطقة من جديد!

بال �صك اإن القمة يف مقامها الأول هو دعم العراق من 

خالل التعاون وال�صراكة، فقد عان العراق و�صعبه الكثري، 

الإيراين  التدخل  الدموي ب�صبب  ال�صراع  ول زال يف دائرة 

يف �صوؤونه، لذا القمة وما جرى يف الكوالي�س من حوارات 

لالإ�صكاليات  ناجعة  حلول  اإىل  �صيوؤدي  �صك  بال  مبا�صرة 

التي تعي�صها املنطقة منذ احتالل العراق يف العام 2003، 

وكذلك ما يعرف بالربيع العربي الذي �صرب بع�س الدول، 

وهذه فر�صة لن تتكر ملواجهة التحديات القادمة!

وللخروج من ما تعي�صه تلك الدول من اأزمات لبد من 

ما  لكل  الرئي�س  املحرك  كان  الإيراين  فالنظام  امل�صارحة، 

اليد الطوىل التي عبثت يف  اأحداث، فهو  وقع باملنطقة من 

الدول العربية من خالل اأذرعها الإرهابية، وما خطاب وزير 

الإمام،  اإىل  هروب  اإل  عبداللهيان  اأمري  الإيراين  اخلارجية 

فهو مل يتطرق للجماعات الإرهابية التي يدعمها نظامه يف 

الدول العربية، ومل يتحدث عن الأموال التي ت�صرف على 

تلك اجلماعات!! لذا حني تتوقف اإيران عن �صلوكها العدائي 

باملنطقة،  وال�صتقرار  ال�صالم  �صيحل  العربية  الدول  �صد 

ولي�س هناك من دولة حتتاج اإىل الأمن وال�صتقرار اأكرث من 

العراق الذي عقدت فيه قمة التعاون وال�صراكة.

نهاية امرباطورية ونظام عاملي جديد

يف  وغريها  الإعالمية  واأدواته  الربيطاين  العمال  حزب  ت�صدد 

املتوالية  املحافظني  حزب  حكومات  على  اخل�صومة  لدرجة  ال�صغط 

امل�صاكل  كرثة  وا�صتغل  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  ما  مرحلة  لغاية 

الوقت،  ذلك  يف  بريطانيا  منها  تعاين  كانت  التي  وال�صغوطات 

بريطانيا،  م�صالح  ب�صبكة  والتم�صك  احلفاظ  على  قدرتها  واأ�صعف 

ل�صيا�صة  الطريق  مهد  مما  العامل  حول  واملحميات  امل�صتعمرات  ومنها 

يعرف  ما  اأو  فيها  تتواجد  كانت  التي  املناطق  اأغلب  من  الن�صحاب 

اخلالفات  تراكم  ب�صبب   ،1968 العام  يف  ال�صوي�س«  �صرق  »ب�صيا�صة 

املحلية بني الأحزاب وزيادة كلفة اإدارة الإمرباطورية الربيطانية مقابل 

الإمكانيات. تقل�س 

يف ذلك احلني، حزب العمال مل يراِع امل�صالح الربيطانية اإمنا ركز 

بريطانيا،  ي�صكل  ملا  »ت�صورهم«  مع  املتوافقة  القيم  من  على جمموعة 

فرتة  اأثناء  العمال  حزب  �صيا�صة  لب  �صكل  »املت�صور«  التعريف  هذا 

رئا�صتهم حكومة �صاحبة اجلاللة ولذلك تخلت بريطانيا يف تلك الفرتة 

كثرًيا،  خمتلًفا  و�صًعا  اأنتج  مما  وم�صاحلها،  مقوماتها  من  كثري  عن 

جمرد  ال�صم�س  عنها  تغيب  ل  كانت  التي  الإمرباطورية  فيه  اأ�صبحت 

بريطانيا العظمى، ومنذ ذلك الوقت تعاين بريطانيا من حماولة حماية 

ما تبقى لها من نفوذ وم�صالح وقوة بدل زيادتها كما كانت تفعل.

الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع  اليوم  يح�صل  ما  بال�صبط  وهذا 

عندما اأتى احلزب الدميقراطي للحكم يف اأمريكا من بعد مرحلة جورج 

ومكانة  �صمعة  على  بالغة  اأ�صرار  من  مرحلته  وما خلفته  البن  بو�س 

بدل  قيم  مبنظومة  اأوباما  مرحلة  يف  الدميقراطي  احلزب  اأتى  اأمريكا، 

من  كثري  عن  اأمريكا  بتخلي  �صاهم  مما  الأمريكية  امل�صالح  منظمومة 

مواقع قوتها واأدواتها مقابل حماولة فر�س منظومة القيم »املت�صورة« 

للعامل  زعامتهم  ل�صتمرار  ال�صمانة  اأنها  اأ�صا�س  على  واملتناق�صة 

ولي�صت امل�صالح واأدوات القوى ومقومات الهيمنة التقليدية.

اأ�صبحت  اإمنا  ال�صوفيتي،  الحتاد  انهار  كما  تنهر،  مل  بريطانيا 

اأقل  واأ�صبحت  العامل  على  وم�صاحلها  اإرادتها  فر�س  على  قدرة  اأقل 

التاأثري واأقل نفوذ وبالتاأكيد مل تعد القوى املهيمنة الأوىل،  قدرة على 

وكذلك اأعتقد اأن الوليات املتحدة الأمريكية لن تنهار كما انهار الحتاد 

على  اإرادتها  تفر�س  التي  الدولة  تلك  تعد  مل  بالتاأكيد  اإمنا  ال�صوفيتي 

وخ�صرت  ال�صهولة  بنف�س  م�صاحلها  حماية  ت�صتطيع  تعد  ومل  العامل 

كثرًيا من ما ي�صمى يف العالقات الدولية »�صيا�صات املكانة« و�صتخ�صر 

اأكرث اإن مل توازن بني �صيا�صات منظمومة القيم ومنظومة امل�صالح يف 

وقت حتاول عدد من الدول ملء الفراغ الأمريكي.

وطبًعا ل يعني هذا الكالم اأن حزب العمال الربيطاين اأو املحافظني 

وكذلك احلزب الدميقراطي الأمريكي اأو اجلمهوري اأف�صل اأو اأ�صواأ، اإمنا 

اأ�صبح  اأن يف فرتة زمنية تراكمت فيها اخلالفات املحلية لدرجة  يعني 

مراعاة  بدون  ذاته  بحد  هدف  الخر  احلزب  �صيا�صات  معاك�صة  جمرد 

وثقة  تعامل  عقد  ومما  الوطنية  الدولة  م�صالح  على  ذلك  انعكا�س 

قيم  كمنظومة  او  م�صالح  لها  كدولة  معهم  التعامل  الأخرى يف  الدول 

قد تنا�صبهم وقد ل تتوافق معهم. ويف وقت كانت تعاين الدولة )�صواء 

بريطانيا اأو اأمريكا( من حتديات متعددة زادت من تكلفة اإدارة امل�صالح، 

اعتقد احلزبان العمايل ما بعد احلرب العاملية الثانية والدميقراطي يف 

ما  هو  قيم  مبنظومة  امل�صالح  منظومة  ا�صتبدال  ان  الخريين  العقدين 

ي�صكل املخرج الخالقي املنا�صب وي�صهل عليهم ادارة ال�صيا�صة اخلارجية 

جعلهم  ما  مقومات  اهم  عن  تخلوا  انهم  كانت  النتيجة  ولكن  لدولهم، 

يت�صيدون العامل، وهي بالطبع مل تكن منظومة القيم.

مازال باإمكان الوليات املتحدة المريكية ا�صتيعاب ما �صبق وجتنب 

النتيجة احلتمية اإن مل ت�صحح �صيا�صاتها كما ح�صل مع بريطانيا، امنا 

�صبيها  ي�صهد حتول  نظام عاملي  اأمام  اننا  ذلك  كل  يعنينا نحن من  ما 

ال�صتينيات عندما حتولت فيه بريطانيا من قوى  مبا ح�صل يف نهاية 

ذلك  يف  ومتناف�س.  متعدد  عاملي  نظام  �صمن  قوية  دولة  اىل  عظمى 

الوقت ا�صتطاعت دولنا ان تعزز من ا�صتقاللها وبناء ادوات القوة التي 

القليمية  التحديات  العاملي اجلديد ومع  النظام  للتعامل مع  حتتاجها 

العربية و�صبكة  لدول اخلليج  التعاون  تاأ�صي�س جمل�س  نتج عنه  مما 

حتالفات جديدة كان للوليات املتحدة المريكية الن�صيب البرز منها.

احلالية ون�صتخل�س  التحولت  ان نعي كل هذه  علينا  لذلك يجب 

التي متكننا من  املطلوبة  الدوات  امتالك  التاريخية ون�صرع يف  العرب 

التعامل مع الواقع اجلديد مبا يف ذلك تاأ�صي�س منظومة امنية اقليمية 

قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وامل�صتقبلية مبرونة وفعالية 

اكرب ومن منطلق قوة ل حاجة، وان منتلك ادوات التاأثري والنفوذ الذي 

ميكننا من تعزيز م�صاحلنا ل جمرد حمايتها.

اأي �ضر فيك اأو وراءك يا اأيها الوباء ؟!!!

»كوفيد-19« الذي طاب له املقام بيننا لي�س كبقية الوبئة ال�صابقة، 

و�صكوًكا  وجدالً  لغًطا  اأثار  قد  الوباء  هذا  ان  اذ  التاريخ،  امل�صطورة يف 

اجلديد،  الوباء  هذا  �صر يف  فهناك  ال�صابقة..  الوبئة  ن�صيب  من  تكن  مل 

يف  ان  قيل  فاذا  املبطنة،  الغرا�س  او  لال�صباب  حمالة  ال�صرار  ومعظم 

المر �صر، فاإنه ا�صارة اىل غمو�س المر او الق�صية، واإن وراء الغمو�س 

�صر، وال�صر �صندوق مغلق ل بد من فتحه لك�صف ما فيه من ال�صرار حتى 

تنق�صع غيوم ال�صك. فاأي �صر فيك يا وباء؟! ل اأحد يدري، كل ما فيك من 

ال�صرار ي�صقي )مع العتذار لل�صاعر ابراهيم ناجي �صاحب الق�صيدة التي 

مطلعها »اأي �صر فيك اإين ل�صت اأدري كل ما فيك من ال�صرار يغري«(… 

نحن امام �صر باعث على ال�صقاء، بينما ال�صاعر ناجي كان امام �صر نابع 

من جمال يبهر العيون، اما نحن اأمام �صر ل تب�صره العيون ول تطمئن 

له  ي�صبق  وباًء مل  نواجه  واإننا  العقول، خا�صة  تدركه  ول  النفو�س  له 

مثيل… �صر باعث على احلرية والغ�صب والياأ�س، ولي�س بال�صر النابع 

من احل�صن واجلمال، فالنا�س امام �صر ُي�ْصِقي �صقاء الفكر و�صقاء النف�س 

و�صقاء الروح واخلوف على امل�صري، ول اأحد يدري اأي �صر فيك… انت 

امام  اأنحُن  العامل حائرة تتلفت مينة و�صمالً…  ال�صر واللغز، و�صعوب 

وباء من رحم الطبيعة، ام نحن �صحايا موؤامرة �صيا�صية كربى من رحم 

خمترب بيولوجي لغرا�س ع�صكرية، هي جزء من �صراع الكبار، النا�س 

لواقع  م�صت�صلم  وان�صياع  �صك،  بغمامة  م�صوب  ويقني  موؤكد  �صك  بني 

الأمر… وهذه الوقفات من النا�س، رغم اختالفها، ال انها كلها ت�صري اىل 

غياب اليقني وامل�صداقية، فالنا�س يف حرية بني �صك ويقني، وغيوم ال�صك 

تغطي وتخفي جبل اليقني.

اإن الذي جعل من هذا الوباء �صًرا هو التجاذب ال�صيا�صي بني الدول 

الكربى يف امره، والت�صابق والتناف�س التجاري يف امر انتاج لقاح، مدر 

لالرباح يف املقام الول، ويف املقام الثاين قد يهم يف تعزيز املناعة �صد 

فاعلية الوباء، بني املقام الول واملقام الثاين تكمن قاعدة »الأهم واملهم«. 

النا�س، بني ال�صيا�صة واملال، بني ال�صيادة و الربح، بني ال�صيا�صي ورجل 

الوباء  هذا  هوية  فيهم يف  ال�صك  و حترك  ولوال،  ا�صبحوا يف  العمال، 

وطبيعته!!

لأن يف هذا الوباء �صر، وال�صر يرتاق�س بني ارادة الطبيعة وحماقة 

الن�صان، فاإن النا�س يف مفرتق طريق، فمن النا�س من �صلم المر م�صدًقا 

الوباء،  بطبيعية  نف�صها  واأقنعت  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  ومتليه  تقوله  ملا 

التف�صريات  جميع  �صد  املعار�صة  لواء  رفعت  النقي�س  على  وجماعة 

فيما  والنا�س  الن�صان،  �صد  الن�صان  موؤامرة  الوباء  يف  وراأت  الر�صمية 

موؤ�صرات ال�صك تفوق موؤ�صرات  يرون ب�صائر وفيما يعتقدون مذاهب… 

والعمال…  املال  ونخبة  ال�صيا�صة  نخبة  اىل  يعود  والف�صل  اليقني، 

كامل  �صبه  وغياب  )اقت�صادية(،  ومناف�صات جتارية  �صيا�صية  جتاذبات 

يعم  خطر  وجه  يف  والتاآزر  التعاون  �صرورة  من  المر  يقت�صيه،  ملا 

دول  من  وكرثة  كربى  دول  من  قلة  بني  مييز  ل  كله  العامل  جغرافية 

ت�صنف بالعامل الثالث و اخلام�س، فاخلطر ي�صمل الب�صرية كلها. العدو 

م�صرتك، اجلهود م�صتتة، بل ان بع�س اجلهود متيل اىل ا�صتثمار الوباء 

�صيا�صًيا وجتارًيا… هذه اق�صى درجة احلماقة التي عرفها الن�صان منذ 

ان اكت�صف الن�صان ذاته الواعية.

بني  اللحمة  وتعيد  امل�صتت،  ال�صمل  جتمع  انها  الكوارث  طبيعة  من 

وعندما  امل�صرتك…  العدو )الوباء(  النا�س، وحتى بني العداء، ملواجهة 

ينت�صر الوباء على العامل اجمع وتئن جميع ال�صعوب من اآثاره وتبعاته 

موقع  ومن  العملية  املقت�صيات  من  فاإن  ال�صحة  وعلى  لل�صحة  املدمرة 

طبيعة المور ان تتكاتف ال�صعوب وتتعاون الدول ملواجهة وباء م�صرتك 

النظمة  يف  الختالفات  عن  النظر  بغ�س  امل�صرتك،  امل�صري  على  حفاًظا 

ال�صيدة  او  ال�صيد  بينما  الثقافية…  والتنوعات  ال�صيا�صية  واخلالفات 

بدل  وفرق  مذاهب  النا�س  �صتت  قد  اجلن�س(  بنوع  لنا  علم  )ل  كورونا 

م�صرتك  عدو  �صد  واحدة  ب�صرية  حلمة  يف  �صملهم  ويلم  يجمعهم  ان 

للب�صرية…

ال�صعوب التي مترح حتت �صماء الدميقراطية وحيث ابواب احلرية 

مفتوحة على م�صراعيها، هي التي جتراأت واثارت ال�صك و اطلقت �صرخة 

الرف�س للتف�صريات الر�صمية وقاومت الجراءات الوقائية… فهذه اوروبا 

الجراءات  وتتحدى  الر�صمية  التف�صريات  تت�صدى جلميع  امريكا  ومعها 

وتقول مبلئ فمها ان وراء المر موؤامرة، وحتى ان البع�س قد �صكك يف 

وجود وباء واأن المر ل يعدوا كونه لعبة �صيا�صية - ع�صكرية خبيثة. 

واأمريكا وا�صرتاليا و دول دميقراطية  اوروبا  مظاهرات جماهريية تعم 

�صعاراتهم  ان  بل  التباعد،  ول  بالكمامات  ل  ملتزمة  غري  وهي  اخرى، 

اقرب اىل ال�صعارات الثورية مثل: »حرية« و»ت�صقط الديكتاتورية« و»ل 

لل�صهادة ال�صحية«، واليطاليون امام كاتدرائية ميالنو رفعوا لفتة كتب 

عليها: »الأف�صل اأن منوت اأحراًرا على اأن نعي�س مثل العبيد«، فيما ُكتب 

اأخرى يف و�صط روما التاريخي »اللقاحات حتّررك«. اما يف  على لفتة 

بقية الدول، غري الدميقراطية و اأ�صباه الدميقراطية، فان الهم�س عندهم 

قد �صار �صوتاً ناطقاً يطغى على الكالم امل�صموع، وهذا الهم�س يدب بني 

النا�س دبيب النحل.

قد  وهناك،  هنا  والهم�صات  الثورية،  و�صبه  الحتجاجية  التظاهرات 

ازاحت جزًءا من ال�صتار عن ال�صر الكبري الكامن يف اح�صاء الوباء، او وراء 

العالقة بني احلاكم واملحكوم على م�صتوى  الوباء، وك�صفت عن طبيعة 

الدميقراطيات  يف  الناطقة  الغا�صبة  ال�صوات  من  انطالًقا  كله،  العامل 

بالهم�س  ومواقفها  اآرائها  عن  تعرب  التي  ال�صعوب  بقية  اثرت يف  والتي 

واللمز.

»كوفيد-19«، اأكان من رحم الطبيعة او من حماقة الن�صان، فاإنه قد 

ك�صف عن ق�صية كبرية، وهو ال�صر الكرب.. مع انعطافنا يف القرن الواحد 

والع�صرين ينك�صف غطاء ال�صر عن حقيقة مروعة وهي ان الدميقراطيات 

ذاتها تعي�س حالة من التباعد املتوا�صل، من عدم الثقة وفقدان امل�صداقية، 

اىل  النخبة  هذه  او�صلت  التي  املنتخبة واجلماهري  احلاكمة  النخبة  بني 

�صار  اإذا  والق�صائية.  والت�صريعية  التنفيذية  الثالث،  ال�صلطات  كرا�صي 

التاريخ  فاإن  وح�صوره،  التاريخ  وجود  على  يحافظ  ان  حظ  لالن�صان 

من  الن�صان  ارحم على  الطبيعة  وباء  ان  يذكرنا ويعلمنا  �صوف  حينها 

حماقة الن�صان.
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�أن  البد  �ملخدر�ت  جتارة  �جتاه  �الأمنية  �ليقظة 

�لوقوع  �أبنائها من  تقابلها يقظة لدى �الأ�سر حلماية 

يف بر�ثن هذه �الآفة �خلطرية.

اأكرث من ن�شف اليمنيني حتت خط الفقر، اأكرث من ن�شف 

العراقيني حتت خط الفقر، اأكرث من ن�شف اللبنانيني حتت 

خط الفقر، واأكرث من ن�شف ال�ش�ريني حتت خط الفقر.

وخذوا هذه: اأكرث من ن�شف الإيرانيني حتت خط الفقر.

ابتليت بتدخالت  التي  امل�شرتك بني �شع�بنا  العامل  الفقر ه� 

نظام طهران وملي�شياته يف املنطقة.
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 ك�سف جممع دملونيا 

ر�سميًا �أم�س عن 

�أكو�ريوم �لبحرين، 

وذلك بح�سور عدد 

من كبار �ل�سخ�سيات 

و�ل�سركاء و�ل�سيوف 

�لذين �ساركو� بهذ� 

�حلدث. 

وباإمكان زو�ر جممع 

دملونيا �ال�ستمتاع 

مب�ساهدة �أكو�ريوم 

�لبحرين يف جميع 

�مل�ستويات �الأربعة 

ملجمع دملونيا ب�سهولة 

نظًر� لت�سميمه 

�الأ�سطو�ين �لذي 

يحتوي على 700 �ألف 

لرت من �ملياه �ملاحلة 

بارتفاع 17 مرتً� 

وعر�س 7 �أمتار، مما 

يتيح للزو�ر �لتعرف 

�أكرث على �أنو�ع 

�لكائنات �لبحرية 

�ملتو�جدة يف �حلو�س 

�لذي ي�سم �أكرث من 

2700 �سمكة خمتلفة 
من �أكرث من 85 

ف�سيلة.

هذ� باالإ�سافة 

ال�ستطاعة حمبي 

�لغو�س �ال�ستمتاع 

بتجربة فريدة من 

نوعها و�لتفاعل مع 

2700 �سمكة د�خل 
�حلو�س.

يعرتف  ديغ�ل  الفرن�شي  الرئي�ص   -  1959

للجزائريني بحق تقرير م�شريهم.

املاليا  احتاد  من  ماليزيا  تاأ�شي�ص   -  1963

و�شنغاف�رة وب�رني� ال�شمالية الربيطانية و�شراوق.

مبركز  ميرتوب�ليتان  اأوبرا  دار  تد�شني   -  1966

لينك�ن يف مانهاتن.

الفحام �شيًخا  الأكرب حممد  الإمام  1969 - تعيني 

للجامع الأزهر.

1970 - ملك الأردن احل�شني بن طالل يعلن احلكم 

اأربع طائرات مدنية من  اختطاف  اأعقاب  الع�شكري يف 

بزعامة ج�رج  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  قبل 

حب�ص.

رئي�ص  الباك�شتاين  الع�شكري  احلاكم   -  1978

يعلن  احلق  �شياء  حممد  اجلرنال  التنفيذية  ال�شلطة 

نف�شه رئي�ًشا للجمه�رية لي�شبح بذلك الرئي�ص ال�شاد�ص 

لباك�شتان.

1987 - ت�قيع بروت�ك�ل م�نرتيال حلماية طبقة 

الأوزون.

املخل�ع  البنمي  الرئي�ص  حماكمة  بدء   -  1991

مان�يل ن�رييغا يف ال�ليات املتحدة.

2017 - املنتخب الت�ن�شي يف�ز بالدورة 29 من 

اللقب  اأمام حامل  ال�شلة وذلك  اأفريقيا لكرة  اأمم  بط�لة 

منتخب نيجرييا.

وزراء  رئا�شة  يت�ىل  �ش�غا  ي��شيهيديه   -  2020

اليابان خلًفا لرئي�ص ال�زراء امل�شتقيل �شينزو اآبي.

الأمري هاري وميجان يف قائمة

 التاميز لل�صخ�صيات الأكرث تاأثرًيا يف 2021

هاري  الأمري  اختيار  التاميزالأمريكية  جملة  اأعلنت 

اأكرث  قائمة  دوق �شا�شك�ص وزوجته ميجان ماركل �شمن 

ميالده،  عيد  مبنا�شبة  العامل،  يف  م�ؤثرة  �شخ�شية  مائة 

»الإن�شتغرام«  على  املجلة  غــالف  الثنائي  وت�شدر 

الر�شمي لها، واأرفق بتعليق »يف ال�قت الذي كان الأمري 

عام  م�ؤثر يف  �شخ�ص   100 اأكرث  بني  من  وميغان  هاري 

الذين  الأ�شخا�ص  مع  والدوقة  الدوق  يتعاطف   ،2021

الن�شال«. نح�  يرك�ش�ن  اإنهم  يعرف�نهم..  ل 

 100 لأكرث  ال�شن�ية  قائمتها  عن  املجلة  وك�شفت 

تري�شي  تكرمًيا مل�شاهري مثل  العام،  لهذا  م�ؤثرة  �شخ�شية 

كال�يا. ودانييل  ي�ن  و�شتيفن  رو�ص  اإلي�ص 

اأنحاء  جميع  يف  ال�شبعة  اأغلفتها  املجلة  اأ�شدرت  كما 

العامل، والتي ت�شم الأمري هاري والدوقة ميغان، ولعبة 

واملغنية  وين�شلت،  كيت  واملمثلة  بيلز،  �شيم�ن  اجلمباز 

ملنظمة  العام  واملدير  اإيلي�ص،  بيلي  الأغــاين  وكاتبة 

والرئي�ص  اإي�يال،  اأوك�جن�  جن�زي  العاملية  التجارة 

كاثي  والكاتب  ه�اجن،  جن�شن  اإنفيديا  ل�شركة  التنفيذي 

بارك ه�جن.

بريطانية ت�صحي ب�صاقها

 للحفاظ على حياة جنينها

قررت �شيدة بريطانية م�شابة بال�شرطان الت�شحية 

الكيماوي طيلة احلمل  العالج  ب�شاقها وال�شتغناء عن 

للحفاظ على حياة جنينها، وك�شفت هذه الأم ال�شجاعة 

كيف قررت اخل�ش�ع لبرت �شاقها لإنقاذ طفلها الذي مل 

ي�لد، بعد ت�شخي�ص اإ�شابتها بال�شرطان للمرة الثالثة.

اأي  اأوزب�رن،  كاثلني  تدعى  التي  لالأم  تكن  ومل 

بالرنني  فح�ص  لإجراء  ذهبت  عندما  حملها  عن  فكرة 

املغناطي�شي العام املا�شي بعد اكت�شاف وج�د كتلة يف 

دمت عندما اكت�شفت اأن �شرطان  �شاقها اليمنى، ولقد �شُ

العظام مل يعد فح�شب، بل كانت حامالً واأعطاها الأطباء 

العالج  بدء  من  تتمكن  حتى  طفلها  اإجها�ص  خيارين، 

ديلى  �شحيفة  نقلت  ما  وفق  �شاقها،  برت  اأو  الكيميائي 

ميل الربيطانية.

ورف�شت كاثلني العالج الكيميائي الذي يهدد حياة 

اجلنني، فبرتت �شاقها بعد 4 اأ�شهر من احلمل، وولدت 

اإيدا ماي قبل 8 اأ�شابيع من م�عدها يف مار�ص املا�شي، 

ولقد ا�شتغرقت كاثلني ليلة واحدة لتخاذ قرارها الذي 

يغري حياتها ويف ال�شهر الرابع من احلمل مت برت �شاقها.

ب��شعها  �شع�رها  عن  الربيطانية  الأم  وحتدثت 

احلايل قائلة: »رمبا تبقى يل اأ�شهر اأو �شن�ات لأعي�شها، 

تركيزي الآن على �شنع ذكريات مع اأطفايل، مل اأعد اأهتم 

باأحالمي بعد الآن«.

بارتفاع 17 مرًتا وعر�ض 7 اأمتار وي�صم 2700 �صمكة خمتلفة

»اأكواريوم البحرين«.. اأول حو�ض اأ�صطواين بال�صرق الأو�صط

500 تذكار من اأفالم �صيلف�صرت �صتالون يف مزاد
من قفازات املالكمة يف اأفالم )روكي( اإىل ربطات الراأ�ص يف )رامب�(، �شُتطرح تذكارات خا�شة مب�شرية 

جنم اأفالم احلركة �شيلف�شرت �شتال�ن يف ه�لي�ود يف مزاد يقام يف دي�شمرب املقبل، ويت�قع اأن يح�شد نح� 

1.5 ملي�ن دولر.

وقالت دار ج�ليان للمزادات، الثالثاء، اإنه �شيتم بيع ما يقرب من 500 تذكار من الأر�شيف ال�شخ�شي 

ل�شتال�ن، مبا يف ذلك اأزياء واإك�ش�ش�ارات و�شيناري�هات ودفاتر مالحظات وغريها من التذكارات التي

اإكب�شندابلز(  و)ذي  م�ش�قة«  »نهاية  و)كليفهاجنر(  و)رامب�(  )روكي(  فيها  مبا  اأفالمه  لأ�شهر  تع�د 

»املرتزقة« و)دمي�لي�شن مان( »رجل الدمار«.

وت�شمل التذكارات املهمة قفازات مالكمة خا�شة ب�شتال�ن من فيلم )روكي 3( يقدر �شعرها مبا بني 10 

اآلف و20 األف دولر، بالإ�شافة اإىل دفاتر مالحظات مكت�بة بخط اليد تخ�ص اأول اأربعة اأفالم من �شل�شلة 

)روكي( يقدر �شعرها مبا يرتاوح بني 40 و60 األف دولر.

اأول ثالثة  ال�شكاكني ا�شتخدمت يف  اأمام ع�شاق �شخ�شية )رامب�( فر�شة اقتناء جمم�عة من  و�شيك�ن 

راأ�ص  ربطة  اإىل  بالإ�شافة  منها  لكل  دولر  و2000   1000 بني  ما  يرتاوح  ب�شعر  ال�شل�شلة،  �شمن  اأفالم 

ا�شتخدمها �شتال�ن يف فيلم )رامب�: فري�شت بل�د اجلزء الثاين( يقدر �شعرها مبا بني ثمانية وع�شرة اآلف 

دولر وذلك �شمن تذكارات اأخرى.

ت�صوير: 

عبدعلي قربان

»ال�صحة«: ت�صجيل 61 اإ�صابة جديدة 

بفريو�ض »كورونا«.. وتعايف 87 حالة

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

16568 يف ي�م 15 �شبتمرب 2021، اأظهرت ت�شجيل 61 

حالة قائمة جديدة منها 28 حالة لعمالة وافدة، و26 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و7 حالت قادمة من اخلارج، كما 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة  تعافت 87 

املتعافية اإىل 271677.

 ، حالتان  العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

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

حالت، يف حني اأن 910 حالت و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 912 حالة قائمة.
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تكريم الفريق الوطني و15جهة حكومية بجائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي

عيسى بن علي: استحداث فئة جديدة لتكريم المرأة
برعاي��ة س��مو الش��يخ عيس��ى بن عل��ي ب��ن خليفة آل 
خليف��ة وكي��ل وزارة ش��ؤون مجل��س ال��وزراء الرئيس 
الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، نظمت الجمعية أمس 
احتفااًل عبر منصة التواصل االفتراضي Zoom، لتكريم 
الفائزين بجائزة س��موه للعمل التطوعي في نسختها 

الحادية عشرة.
بدأ االحتفال بكلمة لس��مو الش��يخ عيس��ى بن علي بن 
خليف��ة آل خليف��ة أكد فيها أن البحري��ن بقيادة حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المف��دى حفظه اهلل ورع��اه، وبتوجيهات صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، أبرزت مكانتها 
العالمية من خالل كيفية التصدي للجائحة وفق إجراءات 
احترازية واحتياطات أمنية قادها الفريق الوطني برئاسة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بكل حكمة واقتدار، حيث نالت إش��ادات وش��هادات من 
منظم��ات صحية معتمدة دولي��ًا لتصبح المملكة مثااًل 
يحتذى في هذا المجال على مستوى العالم.وقال سموه: 
»إننا نس��تذكر اليوم ونحن نكرم المتطوعين إسهامات 
المغف��ور ل��ه ب��إذن اهلل تعالى صاحب الس��مو الملكي 
الوالد األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، طيب اهلل ثراه، 
ودوره اإلنس��اني الكبي��ر في خدم��ة البحرين وباألخص 
تش��جيع العمل التطوع��ي، والذي كان له دور أساس��ي 
ومه��م في اس��تمرار الجائزة طيلة هذه الس��نوات؛ فقد 
كان رحم��ه اهلل داعمًا ومش��جعًا لجميع الكوادر الوطنية 
المساهمة سنوات في العمل الخيري والتطوعي، والتي 
نس��تلهم من إسهاماته النيرة للمضي قدمًا في تكريم 
تلك الك��وادر المتطوعة في خدم��ة المملكة«. وأضاف 
س��موه أن الجائ��زة تأت��ي في ه��ذه النس��خة، وللعام 
الثان��ي على التوال��ي لتكريم الك��وادر الوطنية العاملة 
بالصف��وف األمامية في التصدي لفيروس كورونا وذلك 
لمن نذروا أنفس��هم بشجاعة وبس��الة لحماية كل من 
يقي��م على هذه األرض الطيبة، عرفان��ًا وتقديرًا وإلبراز 
دورهم اإلنساني وإس��هاماتهم النيرة في هذا المجال، 
مهنئًا س��موه جميع الفائزين الذين اس��تحقوا التكريم 
نظي��ر ما قاموا به م��ن جهد وعمل مقدر.وأكد س��موه 
أن مس��يرة العمل التطوعي في مملكة البحرين وسط 
هذه التحديات تش��هد تطورًا يتجسد في أصالة وعراقة 

شعبها الوفي.واس��تذكر سموه إس��هامات وتوجيهات 
صاحب��ة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم 
آل خليف��ة قرينة عاهل البالد المفدى رئيس��ة المجلس 
األعل��ى للمرأة، والتي كان له��ا دور بارز في تبوء المرأة 
المكان��ة المرموقة التي وصلت إليه��ا من خالل تعزيز 
والمب��ادرات  والفردي��ة  المؤسس��ية  الجه��ود  ودع��م 
والمش��اريع التي تس��تهدف دمج احتياج��ات المرأة في 
التنمي��ة، رافع��ًا التهنئة إل��ى صاحبة الس��مو الملكي 
األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمناس��بة مرور 
20 عامًا على تأس��يس المجلس. وقال سموه: »إننا من 
واقع إحساسنا بالمسؤولية تجاه المجتمع والدور المهم 
ال��ذي تقوم به المرأة البحرينية، وس��عيًا منا لتكريمها 
قمنا باس��تحداث فئة جديدة تعن��ى بتكريم المرأة في 
العم��ل التطوعي، وذلك بالتع��اون مع المجلس األعلى 
للمرأة ليتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس المجلس 
األعلى للمرأة«. وأضاف سموه: »عرفانًا منا بدور المرأة 
البحرينية الرائد وتقديرًا للتضحيات التي قدمتها خالل 
فترة الجائحة، والتي كان لها دور مؤثر إلى جانب أخيها 
الرج��ل في مقدمة الصفوف األمامي��ة في مواجهة هذا 
الفيروس، وإثبات قدرتها بكف��اءة منقطعة النظير في 
مختل��ف المواقع، فإنن��ا نؤكد أننا ماض��ون في تكريم 

المرأة خالل السنوات القادمة«.
وأضاف س��مو الش��يخ عيس��ى بن عل��ي آل خليف��ة أنه 
إيمان��ًا بأهمي��ة المس��ؤولية المجتمعي��ة فق��د أولينا 
من خ��الل الجائزة الت��ي أثبتت رغ��م كل الظروف التي 
يعيش��ها العالم أجمع أن اس��تمرارها بهذا الشكل لهو 
أبلغ معنى لمكانة وقيمة العمل التطوعي في ترس��يخ 
كثي��ر م��ن المعاني الس��امية الت��ي تزيد م��ن تكاتف 
وتآل��ف جمي��ع أطياف المجتم��ع قاطبة. وتقدم س��موه 
بجزيل الش��كر والتقدير لرئيس وأعضاء جمعية الكلمة 
الطيب��ة واالتحاد العربي للتطوع على الجهود الواضحة 
التي يبذلونها في خدمة العمل التطوعي واإلنس��اني، 
مؤكدًا س��موه اس��تمراره في دعم وتبن��ي األفكار التي 
ترسخ العمل التطوعي باعتباره جزءًا أصياًل من عاداتنا 

وتقاليدنا العربية األصيلة.
وش��هد الحفل تكريم ع��دد من الجهات والمؤسس��ات 
الحكومي��ة ب��� »جائزة س��مو الش��يخ عيس��ى ب��ن علي 
آل خليف��ة للعم��ل التطوع��ي«، حيث تم من��ح الجائزة 
للفري��ق الوطني للتص��دي لفيروس كورون��ا إلى جانب 
كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة التربية 
والتعلي��م، ووزارة المالي��ة واالقتصاد الوطن��ي، ووزارة  
العم��ل والتنمية االجتماعي��ة، ووزارة الصح��ة، ووزارة 

الصناع��ة والتجارة والس��ياحة، ووزارة ش��ؤون اإلعالم، 
وقوة دفاع البحرين، ووزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة، 
والمجلس األعل��ى للمرأة، وهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكتروني��ة، و صندوق العمل »تمكين«، والمؤسس��ة 
الملكية لألعم��ال اإلنس��انية، واإلدارة العام��ة للدفاع 
المدن��ي. كم��ا ت��م منح جائزة »س��مو الش��يخ عيس��ى 
بن عل��ي آل خليف��ة للريادة ف��ي العم��ل المجتمعي« 
لنخب��ة من الش��خصيات والكوادر الوطني��ة العاملة في 
الصف��وف األولى ف��ي مواجهة جائحة في��روس كورونا، 
وه��م كل م��ن: البروفيس��ور الش��يخ خالد ب��ن علي آل 
خليفة قائ��د الخدم��ات الطبية الملكية بالمستش��فى 
العس��كري، والدكتور أحمد األنصاري الرئيس التنفيذي 
للمستشفيات الحكومية عضو الفريق الوطني للتصدي 
لفي��روس كورون��ا، والدكتور ولي��د المانع وكي��ل وزارة 
الصحة عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، 
ومحم��د عبدالعزيز األش��راف الوكيل المس��اعد للرقابة 
والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، والمقدم 
طبي��ب مناف القحطاني استش��اري األم��راض المعدية 
بالمستشفى العس��كري عضو الفريق الوطني للتصدي 
لفيروس كورونا، والدكتورة جميلة الس��لمان استشاري 
األم��راض المعدية في مجمع الس��لمانية الطبي عضو 
الفري��ق الوطني للتصدي لفي��روس كورونا، ومصطفى 
عقيل عبداهلل الش��يخ مدي��ر إدارة التفتيش والس��المة 
المهنية بوزارة العمل والتنمية االجتماعية، و عائش��ة 
الزاي��د مدي��رة إدارة تنمية األس��رة والطفول��ة بوزارة 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة. ومنحت جائزة »س��مو 
الش��يخ عيس��ى بن علي آل خليف��ة للريادة ف��ي العمل 
المجتمع��ي« لمؤسس��ة المب��رة الخليفي��ة وف��ي فئة 
»أفضل أداء تطوعي مؤسس��ي« وت��م تكريم مجموعة 
من الجمعي��ات األهلية البحرينية، وأع��رب وزير العمل 
والتنمي��ة االجتماعي��ة جميل حميدان ف��ي كلمته عن 
خالص الش��كر والتقدير عل��ى االهتم��ام الدائم بدعم 
العم��ل التطوعي والكوادر العاملة في هذا المجال، من 
ناحيتهم، أعرب المكرمون عن خالص الش��كر والتقدير 
لس��مو الش��يخ عيس��ى بن علي آل خليفة على ما يوليه 
س��موه من دعم ورعاية للعم��ل التطوعي في البحرين 
من خالل جائزة س��موه السنوية التي نجحت في توطيد 

االهتمام بالعمل الخيري والتطوعي. 

 »البلديات«: تركيب 16 جهازًا 
لتوزيع أكياس القمامة في المحافظات األربع

ياسمينا صالح «

كش��ف مدير إدارة نظ��م المعلومات 
بوزارة البلديات محمد بوحس��ان عن 
تدش��ين مش��روع »س��هل« لتوري��د 
وتسليم وتركيب أجهزة توزيع أكياس 
القمامة وتوفيرها في مناطق مختلفة 
من المحافظ��ات األربع، الفتًا إلى أنه 
تم تركيب 16 جهازًا في المواقع التي 
تم اختيارها من قبل أمانة العاصمة 
والبلديات الث��الث، وذلك مقابل 2.5 
ملي��ون دين��ار ش��املة الضريبة بما 
يعادل 18,000 دينار س��نويًا. وأوضح 
أن مش��روع »س��هل« س��يوفر أجهزة 
توزي��ع أكياس القمام��ة الذاتية على 
البحرينيين لتشمل جميع  المواطنين 
المحافظ��ات في المملكة، وذلك بعد 
التجرب��ة الناجحة التي ت��م تنفيذها 

من قب��ل بلدية المنطق��ة الجنوبية، 
وتمت ترس��ية المناقصة على شركة 
فيينا، وذلك لتصنيع وتوريد وتسليك 
وتركي��ب واختب��ار وتش��غيل 16 آلة 

صرف أكياس ذاتية.
وبين أنه س��يتم توزي��ع 20 آلة على 
المحافظات األربع وستكون 5 أجهزة 

في العاصمة، و4 أجهزة في المحرق، 
و5 أجه��زة في الش��مالية، و6 أجهزة 
ف��ي الجنوبية وذل��ك لتوفي��ر خدمة 
س��هلة ومريحة للمواطني��ن، منوهًا 
إل��ى أن األجهزة س��يتم توفيرها في 
محافظ��ة العاصمة بمجمع الس��يف، 
ومجم��ع اللؤل��ؤ ومكتب ال��وزارة في 

توبلي، ومجمع سترة، أما في منطقة 
المحرق فستكون في السوق المركزي 
في المحرق ومجمع الس��يف في عراد، 
ومكت��ب البري��د ف��ي دي��ار المحرق، 

واللولو هايبر ماركت في الحد.
ف��ي  س��تتواجد  األجه��زة  أن  وذك��ر 
المنطقة الشمالية بمجمع الكاونتري 
مول في شارع البديع، ومجمع الرملي 
في عالي، وأس��واق الساتر في الدراز، 
ومجم��ع األوتريوم في س��ار، ومجمع 
الري��ف في ص��دد، أما ف��ي المنطقة 
الجنوبية فستكون في أسواق المنتزة 
ف��ي الرفاع وس��وبر مارك��ت النور في 
ال��زالق، باإلضافة إل��ى تواجدها في 
المنطق��ة الجنوبي��ة بمجم��ع اإلنماء 
ف��ي الرف��اع الش��رقي، وأس��واق رامز 
في عس��كر، وأس��واق رامز في الرفاع، 

وأسواق المنتزة مدينة عيسى.

 األنصاري: جائزة عيسى بن علي 
 للعمل التطوعي تقدير 
نوعي للصفوف األمامية

العامة  األمين��ة  أك��دت 
للمجل��س األعلى للمرأة 
هالة األنصاري أن نتائج 
الش��يخ  س��مو  جائ��زة 
آل  عل��ي  ب��ن  عيس��ى 
خليفة للعمل التطوعي 
عنها  اإلعالن  جرى  التي 
أخرى  تبرهن مرة  أمس 
على محورية الدور الذي 
البحرينية  المرأة  تتواله 
ضمن الصفوف األمامية 
جائح��ة  مواجه��ة  ف��ي 

كورونا )كوفيد�19(.
وأعربت األنصاري عن مدى امتنانها للجنة تحكيم الجائزة 
التي صنفت بحسب معاييرها مركز دعم المرأة بالمجلس 
األعل��ى للمرأة كأحد الجهات الوطنية المس��تحقة لها إلى 
جانب كوكبة من الش��خصيات والمؤسس��ات التي باشرت 
أعماله��ا ب��كل حرص خدم��ًة للمجتمع خالل ه��ذه الفترة 
االس��تثنائية. مشيرة سعادتها إلى أن هذه النتائج تعطي 
أيضًا زخمًا إضافيًا للم��رأة في الصفوف األمامية وتدفعها 

لبذل المزيد من الجهود وبالتفاني في خدمة وطنها.
وهنأت جميع الجهات الرس��مية واألهلية واألفراد الفائزين 
بجائزة س��مو الش��يخ عيس��ى بن عل��ي آل خليف��ة للعمل 
التطوعي، مقدرًة بشكل خاص ما جاء في كلمة سموه خالل 
حفل اإلعالن عن نتائج الجائزة من إش��ارة كريمة للجهود 
الكبيرة والمؤثرة لصاحبة الس��مو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيس��ة 
المجلس األعلى للمرأة حفظها اهلل، والتي كان لها دور بارز 
في تبوؤ المرأة للمكان��ة المرموقة التي وصلت إليها من 
خالل تعزيز ودعم الجهود المؤسسية والفردية والمبادرات 
والمش��اريع التي تهدف إل��ى إدماج احتياج��ات المرأة في 

التنمية وصواًل إلى التوازن الشامل بين الجنسين.
كما أش��ادت باس��تحداث فئة جديدة ضمن فئات الجائزة 
بالتع��اون م��ع المجل��س األعلى للم��رأة لتقدي��ر الجهود 
الموجه��ة إلدماج احتياجات المرأة ضمن مس��ارات العمل 
التطوع��ي ف��ي مواجهة »كوفي��د 19«، التي س��تخصص 
جائزتها لمؤسس��ات النفع العام نظير تميزهم خالل فترة 
الجائحة ومس��اهماتهم القيمة في تطوي��ر ثقافة العمل 

التطوعي وتنويع مجاالته.
وأعرب��ت األنصاري ع��ن بالغ س��عادتها بف��وز مركز دعم 
المرأة بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل 
التطوعي، كمؤش��ر يبعث على االرتياح لس��المة وفعالية 
العمل المناط بالمركز كواجهة أمامية تعمل على متابعة 
قضايا المرأة والنظر في مشكالتها والمبادرة بحلول عملية 
تخفف عنها معاناتها. مضيفة في هذا الشأن، بأن جائحة 
كورون��ا )كوفيد�19( بالرغ��م من صعوباته��ا وتحدياتها 
المختلفة إال أنها س��اهمت في رفع لياقة العمل وتحسين 
جودة الخدمات بما يصب في سياق ما تحرص عليه الدولة 
من تطوير وتحديث مس��تمر لكل ما من ش��أنه أن يرتقي 

بحياة األسرة البحرينية.
وحضرت فعالية االحتف��ال بالجائزة التي أقيمت افتراضيًا 
مس��اعد األمين العام للمجلس الش��يخة دينا بنت راشد آل 

خليفة ومديرة مركز دعم المرأة عبير دهام.

هالة األنصاري

 »دراسات« يحتل المرتبة 23 في التصنيف 
العالمي لمراكز الفكر متقدمًا 19درجة

عق��د مجل��س أمن��اء مرك��ز البحرين 
للدراس��ات االس��تراتيجية والدولي��ة 
اجتماعه  والطاقة »دراسات«، أمس، 
الش��يخ  الدكت��ور  برئاس��ة  األول، 
عبداهلل بن أحم��د آل خليفة، وحضور 
الدكت��ور محمد العس��يري، والدكتور 
رج��ب،  وحس��ين  الفاض��ل،  خليف��ة 
والدكت��ور أحمد اليوش��ع، والدكتورة 
الش��يخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، 
إل��ى جان��ب الدكت��ور حم��د عبداهلل، 
وف��ي  للمرك��ز.  التنفي��ذي  المدي��ر 
بداي��ة االجتماع، رف��ع رئيس مجلس 
األمناء واألعضاء، أس��مى آيات الشكر 
واالمتن��ان إلى مق��ام حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة، عاه��ل البالد المف��دى، على 
تشرفهم بنيل الثقة الملكية الغالية، 
بمناسبة صدور األمر الملكي السامي 
رقم )27( لس��نة 2021 بش��أن إعادة 

تشكيل مجلس أمناء المركز.
وأك��د الدكت��ور الش��يخ عب��داهلل، أن 
الثق��ة الملكية الغالي��ة ُتمثل الحافز 
األكب��ر لمجلس األمن��اء على بذل كل 
جهد ممكن، كي يواصل المركز دوره 
الريادي، ورس��الته كمؤسسة وطنية 
ترفد عملية صناعة القرار الوطني على 
مختلف األصعدة، استرش��اًدا بالرؤى 
والحكيم��ة  الس��ديدة  والتوجيه��ات 
لجاللة عاهل البالد المفدى، من أجل 
ترسيخ دعائم نهضة حضارية شاملة 
ومس��تدامة، تس��تند إل��ى االبت��كار 

واإلب��داع ومجتم��ع المعرفة. وأش��ار 
إل��ى أن البح��ث العلمي ف��ي مملكة 
البحرين، يحظ��ى برعاية كريمة من 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، حيث يؤمن س��موه 
بأهمية اإلس��هام العلمي في تحقيق 
التنمية المستدامة، بما يعود بالخير 
والرفاهي��ة عل��ى المواطني��ن، فضاًل 
عن تحس��ين مس��توى كفاءة وجودة 

الخدمات العامة.
وناقش مجل��س األمناء، الموضوعات 
والفعالي��ات المدرج��ة عل��ى ج��دول 
األعمال، وما ت��م إنجازه خالل الفترة 

الماضية، وذلك على النحو التالي:
أواًل: رح��ب الدكت��ور الش��يخ عبداهلل 
بن أحمد آل خليف��ة، بأعضاء مجلس 
األمناء، متمنيا لهم التوفيق والسداد 
لالرتق��اء  الجدي��دة،  ف��ي مهامه��م 
بعمل المركز، وأداء رس��الته كحليف 

للمؤسس��ات الوطني��ة، وبي��ت خبرة 
يسهم في مسيرة التنمية الشاملة.

ثانيا: أش��اد مجلس األمن��اء، بالنجاح 
الكبير الذي حققه منتدى »دراسات« 
السنوي الرابع، بعنوان »استراتيجيات 
تحقي��ق األم��ن الغذائ��ي: التحديات 
أب��رز  م��ن  باعتب��اره  والف��رص«، 
المنص��ات الفكري��ة اإلقليمية، التي 
االس��تراتيجية  القضاي��ا  تناق��ش 

الملحة.
إل��ى  األمن��اء،  ن��وه مجل��س  ثالًث��ا: 
اس��تضافة مركز »دراس��ات« كاًل من 
القم��ة العالمية لمراكز الفكر، وقمة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا )مينا( 
لمراكز الفكر، خالل الفترة من 6 - 7 
ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع 
برنامج المراكز الفكرية والمجتمعات 
المدنية التابع لمعهد الودر بجامعة 
بنس��لفانيا األمريكي��ة، األم��ر ال��ذي 
يؤكد الثقة األكاديمي��ة الدولية في 

مناخ الفكر في مملكة البحرين.
رابع��ا: هن��أ رئي��س مجل��س األمناء 
منتس��بي مركز »دراس��ات« بمناسبة 
حصول المركز عل��ى مرتبة متقدمة 
إقليميا على مؤشر التصنيف السنوي 
العالم��ي المعتم��د لمراك��ز الفك��ر 
والدراس��ات لعام 2020م، حيث أحرز 
تقدم��ا مق��داره )19( مرتب��ة خ��الل 
عامي��ن فقط، ليص��ل إل��ى المرتبة 
)23( في ع��ام 2020م بع��د أن كان 
خ��ارج التصني��ف العالم��ي ف��ي عام 
اس��تعرض مجلس  2017م. خامسا: 
الت��ي  التع��اون  اتفاقي��ات  األمن��اء، 
أبرمه��ا مركز »دراس��ات« مؤخرا مع 
ع��دد من مراكز الدراس��ات اإلقليمية 
والعالمي��ة المرموق��ة، وت��م خاللها 
االتفاق على عق��د فعاليات متنوعة، 
وبرامج متخصص��ة، لتعزيز التعاون 
العلمي المش��ترك. وفي هذا اإلطار، 
ش��دد الدكت��ور الش��يخ عب��داهلل بن 
أحمد آل خليفة، على ضرورة استمرار 
المركز في بناء شبكة متينة ومتنوعة 
م��ن العالق��ات م��ع مراك��ز ومعاهد 
األبح��اث العالمي��ة المتميزة، بهدف 
تعزيز المنهجي��ات العلمية، وتطوير 

الكفاءات البحثية الوطنية.
سادسا: إطلع المجلس على إيجاز حول 
خط��ط وبرامج المركز خ��الل الفترة 
المقبل��ة، باإلضاف��ة إل��ى الفعاليات 
والمس��اهمات  للمرك��ز،  المختلف��ة 

الفكرية للباحثين.
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يونيكــ،،

لكل شخص نمط حياة يختلف عن اآلخر، ولكن 
كم��ا هو معروف فإن العادات الصحية يمكنها 
أن تبعد شبح األمراض، وبالتالي صحة أفضل، 
م��ا يعني حياة أط��ول. لكن الع��ادات الصحية 
ليس فق��ط المفت��اح، فالحالة النفس��ية لها 
دورها الكبير الذي ينعكس سلبًا أو إيجابًا على 
حياتن��ا. لذلك الطريق لحياة طويلة وس��عيدة 

هو من خالل تبني هذه العادات. 

الركض أو الهرولة
 التمارين الرياضية مهما كان نوعها أو مدتها 
مهمة جدًا لتحس��ين الصحة، ولكن الركض أو 
الهرولة ل��ه تأثيره الكبير عل��ى الصحة. ففي 
دراس��ة صدرت مؤخرًا، تبين أن الركض لمدة 
تتراوح بين ساعة و4 ساعات أسبوعيًا، يضيف 

7 ساعات إضافية إلى حياتك.
الذين يمارس��ون الركض أو الهرولة تنخفض 
نس��بة وفاتهم بمع��دل 25 إل��ى 40% ويزيد 
مع��دل حياتهم بثالث س��نوات عل��ى الذين ال 

يمارسون هذا النشاط.

توتر أقل
 تأثير التوتر الس��لبي على الصحة بشكل عام 
معروف، لذلك فإن خفض مستويات التوتر هو 
خفض نسبة اإلصابة بعدد كبير من األمراض 
المهددة للحياة. الدراس��ات أثبت��ت أن التوتر 
يمكنه التس��بب باألمراض القلبية والسرطان 

والسكري، وبعض حاالت الخلل العقلي.
ولكن في دراسة صدرت عن جامعة كاليفورنيا، 
تبّي��ن أن التوتر يؤثر على هرم��ون »كلوثو« 
ال��ذي ل��ه دوره الكبي��ر ف��ي تقوي��ة األوعي��ة 
الدموي��ة ويحم��ي الصح��ة العقلية ويحس��ن  
كثاف��ة العظام، كم��ا أنه مس��ؤول عن تأخير 

ظهور أعراض التقدم بالسن.

 تناول البروتينات النباتية
في دراسة حديثة، صادرة عن جامعة هارفارد، 
تبين أن الذي��ن يتناولون الكثير من األطعمة 
المعالج��ة ه��م األكث��ر عرضة للوفاة بش��كل 
مبك��ر، أما الذين يحصلون عل��ى البروتين من 

مصدر نباتي فهم أقل عرضة للوفاة.
كل زيادة بمعدل اس��تهالك البروتين النباتي 
بنسبة 3% تقلص نس��بة الموت بنسبة %10. 
كم��ا أن البروتين النباتي له فوائد عديدة من 
ناحي��ة تضمن��ه الم��واد القادرة على الش��فاء 
من األمراض، والتس��ريع من التئ��ام الجروح، 
باإلضاف��ة إلى تجديد األنس��جة في الجس��م، 
وإص��الح التالف��ة منه��ا، وإنت��اج اإلنزيم��ات 
والهرمون��ات الضروري��ة للوظائ��ف الحيوي��ة 

وغيرها الكثير. 

 الصالة والعبادة
 وف��ق دراس��ة أمريكية، فإن الص��الة بانتظام 
تس��اهم في إطال��ة العمر. الطق��وس الدينية 
المنتظم��ة تلع��ب دوره��ا الكبير ف��ي تعزيز 

الصحة البدنية والنفسية واللياقة البدنية.
وفي دراسة أخرى تبين أن هناك عالقة إيجابية 
بين طول العمر وممارس��ة الش��عائر الدينية، 
والذين يدأبون على ممارس��تها يعيشون أكثر 
م��ن غيرهم من الذي��ن يبتعدون ع��ن الدين 

بثالث سنوات.

التعرض للشمس باعتدال
التعرض ألشعة الشمس يساعد على التقليل 
م��ن ضغط ال��دم، ويخف��ض نس��بة اإلصابة 
بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما أنه 

يطيل العم��ر، فيتامين دي 
يساعد على محاربة التعب 
واإلنهاك، كما أنه يخفف 

من الشعور باالكتئاب.
ألش��عة  التع��رض 
أي  باعت��دال  الش��مس 
 30 إل��ى   15 بمع��دل 
يزي��د  يومي��ًا،  دقيق��ة 
مع��دل حيات��ك بنس��بة 

.%33

دعم اآلخرين
 التواص��ل م��ع اآلخري��ن هو 

للتخل��ص من  أفض��ل طريق��ة 
القل��ب، وله تأثي��ره الكبي��ر على 

الصح��ة البدنية والعقلي��ة. للحصول 
عل��ى فوائد هذا التواص��ل، تركيزك يجب 
أن يكون على اآلخرين وليس على نفسك.

في دراس��ة أمريكية تبين أن الذين يتصرفون 
يدعمونه��م  وال��ذي  اآلخري��ن  تج��اه  بك��رم 

ويساعدونهم يعيشون أكثر من غيرهم.

الصوم المتقطع
العدي��د م��ن الدراس��ات تحدثت ع��ن أهمية 
الصوم المتقطع؛ من أج��ل عيش حياة طويلة 

خالية من األمراض البدنية والنفسية.
في دراس��ة أجرتها جامع��ة كاليفورنيا، تبين 
أن الصي��ام لخمس��ة أي��ام في الش��هر يؤدي 
إلى تحفيز الخاليا الجذعية في الجس��م إلنتاج 
المزيد م��ن الخاليا الجدي��دة، التي تحل محل 
التالف��ة، كم��ا أنه يقل��ل من نس��بة اإلصابة 

بالسكري واألمراض القلبية.

تناول المكسرات
البعض يتجنب المكس��رات؛ بحج��ة أنها غنية 
بالس��عرات الحراري��ة، ولك��ن وف��ق جامع��ة 
هارفارد يمكنها أن تقلل نسبة الوفاة بمعدل 
20%، خصوصًا الوفيات المرتبطة بالس��رطان 

وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي.

تناول األسماك
األسماك أساسية من أجل حياة طويلة صحية. 
األس��ماك الدهنية الغنية بأوميغا 3 ضرورية 
جدًا؛ ألن النقص بهذا الفيتامين يؤثر وبشكل 

وس��لبي  كبي��ر 
للغاية على الحياة.

أي شخص يملك معدالت 
جي��دة م��ن األحم��اض الدهنية 
الموج��ودة ف��ي زي��ت األس��ماك ه��و أقل 
عرضة للموت بنسبة 27%، كما أنه أقل عرضة 

للموت بسبب األمراض القلبية بنسبة %35. 

تملك العديد من األصدقاء
 الذين يملكون حياة اجتماعية جيدة ولديهم 
صداقات متينة يزيدون معدل حياتهم بنسبة 
50%. التواصل مع اآلخرين والصداقات تجعل 
لحي��اة الفرد معنى، كم��ا أنه��ا تجعلها أكثر 
س��عادة وغن��ى، وعليه فهي تنعكس بش��كل 
إيجابي على الصحة النفس��ية والعقلية، حتى 

أنها تسرع عملية الشفاء من األمراض.

أنواع غريبة 
للصداع 

تعرفها ألول 
مرة..

بالتأكي��د، يعد الصداع وأوجاع الرأس من 
األعراض المرضية المزعجة، التي تتسبب 
بها الكثير من األش��ياء التي نقوم بها في 

حياتنا أو بسبب األمراض كنزالت البرد.
ولك��ن مس��ببات ح��االت الص��داع وأوجاع 
ال��رأس ال تنحصر على تل��ك األمور فقط، 
فف��ي بعض األحيان ق��د نتعرض لبعض 
األشياء التي سوف تتعرف عليها من خالل 
التقري��ر التالي، والتي، وألول مرة، س��وف 

يعرف الكثير منا أنها تتسبب بالصداع.
- مس��كنات الص��داع: على الرغ��م من أن 
األم��ر قد يب��دو غريب��ًا، إال أن المئات من 
أن��واع مس��كنات األل��م أو الص��داع 
الوق��ت  ف��ي  المنتش��رة 
ق��د  الحال��ي، 

يكون بعضها مسؤواًل عن حدوث الصداع، 
وذلك بسبب عدم تماشي المواد الفعالة 
والمكونات لبع��ض تلك األنواع مع جميع 
أن��واع البش��ر، فاخت��الف أجس��ام البش��ر 
تجعله��ا ال تتوحد على أن��واع واحدة من 

األدوية.
لذل��ك ال تتعج��ب إذا كن��ت تعان��ي من 
الص��داع وتناولت أقراص��ًا طبية للتخلص 

منه، ولكنها لم تؤِد إلى نتيجة.
- صداع االكتئاب: أعراض االكتئاب وَاثاره 
المدم��رة ال تتوق��ف عن��د ح��دود الصحة 
النفس��ية وتقلبات الحالة المزاجية فقط، 
بل األض��رار تص��ل إلى ح��دوث األمراض 
العضوية، مث��ل حاالت الصداع المرتبطة 

بالحالة النفسية.
- صداع ضغط ال��دم: ارتفاع ضغط الدم 
ي��ؤدي إلى اإلصابة بحاالت الصداع، 
بع��د  ف��ي  خصوص��ًا 
ظ  س��تيقا ال ا
 ، ح��ًا صبا

لذل��ك فح��ص ضغط ال��دم عند الش��عور 
بالص��داع من األساس��يات الت��ي يجب أن 
يقوم بها األش��خاص الذي��ن يعانون من 

الصداع بعد االسيقاظ.
- ص��داع الصاعقة أو الرع��دي: هذا النوع 
م��ن الص��داع، وإن كان نادر الح��دوث، إال 
أنه خطير ج��دًا وقاتل، وتعد أهم أعراضه 
هو الشعور بألم ش��ديد في الرأس بشكل 
مفاجئ، كأنك تعرضت لضربة قوية على 

الرأس.
ويمكن أن يدل هذا النوع من الصداع على 
اإلصابة بتمدد األوعية الدموية أو الجلطة 

الدماغية أو التهاب السحايا.
- ص��داع الصدم��ة: يح��دث ه��ذا الصداع 
بشكل أساسي بسبب لتعرضات للصدمات 
والنتائج المترتب��ة على المواقف الصعبة 
الت��ي تحمل الكثير من القلق النفس��ي أو 
التوت��ر، ومن حس��ن الحظ أن��ه من أنواع 
الص��داع المؤقت��ة الت��ي تزول م��ع زوال 

اإلحساس بالصدمة وتقبل الواقع.

 اجعل االستماع آمنًا.. 
فإذا فقدت سمعك لن تستطيع استعادته!

 عادات صحية ونفسية 
تطيل العمر وتشعرك بالسعادة

الس��مع حاس��ة قيمة، وفقدان السمع 
الش��ديدة  الضوض��اء  ع��ن  الناج��م 
يمك��ن  ولك��ن  ش��فاؤه.  يمك��ن  ال 
تفاديه ش��ريطة اتب��اع مجموعة من 

االحتياطات.
هل تعل��م.. األذن الداخلية هي الجزء 
فه��ي  األذن،  ف��ي  هشاش��ة  األكث��ر 
تتأل��ف م��ن بضعة آالف م��ن الخاليا 
الش��عرية، كما أن التعرض المستمر 
لدرج��ة عالية م��ن ذبذب��ات الصوت 
لفترات طويلة يسبب فقدان تدريجي  
للس��مع ألن ذل��ك ينت��ج عن��ه تدمير 
جزئ��ي لهدبي��ات استش��عار الصوت  
ف��ي األذن الداخلية، األمر الذى يؤدي 

في النهاية إلى حدوث مش��كلة طنين 
األذن، أو صمم جزئي.

ومن أج��ل االس��تمتاع بالموس��يقى 
فق��دان  لخط��ر  التع��رض  وتف��ادي 
الس��مع، يجب اتباع بع��ض النصائح 

الضرورية:
· قلل حجم الصوت ألجهزة االستماع 
الش��خصية عن طري��ق ضبط الصوت 
على مس��توى مريح في م��كان هادئ 
عل��ى أال يزي��د ع��ن 60 % م��ن الح��د 

األقصى لحجم الصوت.
· قلل مدة مش��اركتك في األنش��طة 
الصاخب��ة، مع أخ��ذ فترات اس��تراحة 

قصيرة من االستماع.
· الحد من االستعمال اليومي ألجهزة 
االس��تماع الش��خصية إل��ى أق��ل من 
س��اعة في اليوم، األمر الذي س��يكون 
له أث��ر كبير على الح��د من التعرض 

للضوضاء؛
· تحقق من أن مس��تويات االستماع 
ال تش��كل أي خطر، وذلك باالستعانة 
يمك��ن  الت��ي  التطبيق��ات  ببع��ض 
الحص��ول عليها عن طري��ق الهواتف 
الذكي��ة، حي��ث تع��رض مس��تويات 
كثافة الضوضاء وتبي��ن ما إذا كانت 

هناك مخاطر؛
· انتبه إلى العالمات التي تش��ير إلى 
فق��دان الس��مع، واحرص عل��ى إجراء 

فحوصات السمع بانتظام؛
· ض��ع س��دادات األذن عن��د التواجد 
ف��ي األماكن الصاخبة التي توجد بها 
مكب��رات الص��وت مثال، أو ف��ي حالة 
االحس��اس باأللم. ومن الضروري في 
حالة نزعها التواجد في أماكن هادئة 
تفاديًا لتعرض األذنين للضرر بفعل 

األصوات العالية المفاجئة؛
وهذه بعض االضطرابات الناتجة عن 

سماع الموسيقى الصاخبة.. 
التعب الس��معي: هو عجز مؤقت عن 
الس��مع ناتج عن التع��رض ألصوات 
مفرط��ة ج��دًا. يحتاج صاحب��ه لفترة 
من الراحة والهدوء الس��ترجاع حاسة 

السمع بشكل طبيعي.
فقدان الس��مع نهائي��ا: يحدث عندما 
تتدمر أه��داب األذن )خاليا مش��عرة 
ف��ي األذن الداخلية( وه��ي غير قابلة 
للع��الج. ويمك��ن التمييز بي��ن عدة 

درجات لفقدان السمع:
· صم��م طفي��ف: ال يدرك الش��خص 
فقدانه للس��مع، حيث أن صدور صوت 

داخل األذن يقّلل من حاّس��ة س��معنا 
باألصوات الخارجية؛

· صمم متوس��ط: ال يسمع الشخص 
ترددات األص��وات العالية ) األصوات 
الحادة( في محادثة: فيصبح غير قادر 

على استيعاب ما يقال جيدا؛
· صم��م حاد أو عمي��ق: عندما يصبح 
رف��ع أو تضخي��م األصوات غي��ر كاٍف 

ِلفهم الكالم.

الطنين
طني��ن األذن ه��و ضوض��اء عصبي��ة، 
وهو عبارة عن صفير أو رنين ُيس��َمع 
بدون توقف ف��ي األذن أو في الرأس، 
بحيث ال يسمعه سوى الشخص الذي 
تِطن أذنه ويصاحبه ضعف في سماع 

األصوات األخرى.
واْحِتَداُد الس��مع هو اضطراب يصيب 
األذن ويؤث��ر بالتال��ي عل��ى الق��درة 
للمص��اب، حي��ث يش��عر  الس��معية 
المص��اب بصخ��ب األص��وات وعلوها 
رغ��م وقوعه��ا ضمن مع��دل الصوت 
الطبيع��ي وذل��ك إث��ر اخت��الل ف��ي 
ترجمة الموجات الصوتية أو إيصالها 

بطريقة عصبية. 
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يونيكــ،،

لكل شخص نمط حياة يختلف عن اآلخر، ولكن 
كم��ا هو معروف فإن العادات الصحية يمكنها 
أن تبعد شبح األمراض، وبالتالي صحة أفضل، 
م��ا يعني حياة أط��ول. لكن الع��ادات الصحية 
ليس فق��ط المفت��اح، فالحالة النفس��ية لها 
دورها الكبير الذي ينعكس سلبًا أو إيجابًا على 
حياتن��ا. لذلك الطريق لحياة طويلة وس��عيدة 

هو من خالل تبني هذه العادات. 

الركض أو الهرولة
 التمارين الرياضية مهما كان نوعها أو مدتها 
مهمة جدًا لتحس��ين الصحة، ولكن الركض أو 
الهرولة ل��ه تأثيره الكبير عل��ى الصحة. ففي 
دراس��ة صدرت مؤخرًا، تبين أن الركض لمدة 
تتراوح بين ساعة و4 ساعات أسبوعيًا، يضيف 

7 ساعات إضافية إلى حياتك.
الذين يمارس��ون الركض أو الهرولة تنخفض 
نس��بة وفاتهم بمع��دل 25 إل��ى 40% ويزيد 
مع��دل حياتهم بثالث س��نوات عل��ى الذين ال 

يمارسون هذا النشاط.

توتر أقل
 تأثير التوتر الس��لبي على الصحة بشكل عام 
معروف، لذلك فإن خفض مستويات التوتر هو 
خفض نسبة اإلصابة بعدد كبير من األمراض 
المهددة للحياة. الدراس��ات أثبت��ت أن التوتر 
يمكنه التس��بب باألمراض القلبية والسرطان 

والسكري، وبعض حاالت الخلل العقلي.
ولكن في دراسة صدرت عن جامعة كاليفورنيا، 
تبّي��ن أن التوتر يؤثر على هرم��ون »كلوثو« 
ال��ذي ل��ه دوره الكبي��ر ف��ي تقوي��ة األوعي��ة 
الدموي��ة ويحم��ي الصح��ة العقلية ويحس��ن  
كثاف��ة العظام، كم��ا أنه مس��ؤول عن تأخير 

ظهور أعراض التقدم بالسن.

 تناول البروتينات النباتية
في دراسة حديثة، صادرة عن جامعة هارفارد، 
تبين أن الذي��ن يتناولون الكثير من األطعمة 
المعالج��ة ه��م األكث��ر عرضة للوفاة بش��كل 
مبك��ر، أما الذين يحصلون عل��ى البروتين من 

مصدر نباتي فهم أقل عرضة للوفاة.
كل زيادة بمعدل اس��تهالك البروتين النباتي 
بنسبة 3% تقلص نس��بة الموت بنسبة %10. 
كم��ا أن البروتين النباتي له فوائد عديدة من 
ناحي��ة تضمن��ه الم��واد القادرة على الش��فاء 
من األمراض، والتس��ريع من التئ��ام الجروح، 
باإلضاف��ة إلى تجديد األنس��جة في الجس��م، 
وإص��الح التالف��ة منه��ا، وإنت��اج اإلنزيم��ات 
والهرمون��ات الضروري��ة للوظائ��ف الحيوي��ة 

وغيرها الكثير. 

 الصالة والعبادة
 وف��ق دراس��ة أمريكية، فإن الص��الة بانتظام 
تس��اهم في إطال��ة العمر. الطق��وس الدينية 
المنتظم��ة تلع��ب دوره��ا الكبير ف��ي تعزيز 

الصحة البدنية والنفسية واللياقة البدنية.
وفي دراسة أخرى تبين أن هناك عالقة إيجابية 
بين طول العمر وممارس��ة الش��عائر الدينية، 
والذين يدأبون على ممارس��تها يعيشون أكثر 
م��ن غيرهم من الذي��ن يبتعدون ع��ن الدين 

بثالث سنوات.

التعرض للشمس باعتدال
التعرض ألشعة الشمس يساعد على التقليل 
م��ن ضغط ال��دم، ويخف��ض نس��بة اإلصابة 
بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما أنه 

يطيل العم��ر، فيتامين دي 
يساعد على محاربة التعب 
واإلنهاك، كما أنه يخفف 

من الشعور باالكتئاب.
ألش��عة  التع��رض 
أي  باعت��دال  الش��مس 
 30 إل��ى   15 بمع��دل 
يزي��د  يومي��ًا،  دقيق��ة 
مع��دل حيات��ك بنس��بة 

.%33

دعم اآلخرين
 التواص��ل م��ع اآلخري��ن هو 

للتخل��ص من  أفض��ل طريق��ة 
القل��ب، وله تأثي��ره الكبي��ر على 

الصح��ة البدنية والعقلي��ة. للحصول 
عل��ى فوائد هذا التواص��ل، تركيزك يجب 
أن يكون على اآلخرين وليس على نفسك.

في دراس��ة أمريكية تبين أن الذين يتصرفون 
يدعمونه��م  وال��ذي  اآلخري��ن  تج��اه  بك��رم 

ويساعدونهم يعيشون أكثر من غيرهم.

الصوم المتقطع
العدي��د م��ن الدراس��ات تحدثت ع��ن أهمية 
الصوم المتقطع؛ من أج��ل عيش حياة طويلة 

خالية من األمراض البدنية والنفسية.
في دراس��ة أجرتها جامع��ة كاليفورنيا، تبين 
أن الصي��ام لخمس��ة أي��ام في الش��هر يؤدي 
إلى تحفيز الخاليا الجذعية في الجس��م إلنتاج 
المزيد م��ن الخاليا الجدي��دة، التي تحل محل 
التالف��ة، كم��ا أنه يقل��ل من نس��بة اإلصابة 

بالسكري واألمراض القلبية.

تناول المكسرات
البعض يتجنب المكس��رات؛ بحج��ة أنها غنية 
بالس��عرات الحراري��ة، ولك��ن وف��ق جامع��ة 
هارفارد يمكنها أن تقلل نسبة الوفاة بمعدل 
20%، خصوصًا الوفيات المرتبطة بالس��رطان 

وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي.

تناول األسماك
األسماك أساسية من أجل حياة طويلة صحية. 
األس��ماك الدهنية الغنية بأوميغا 3 ضرورية 
جدًا؛ ألن النقص بهذا الفيتامين يؤثر وبشكل 

وس��لبي  كبي��ر 
للغاية على الحياة.

أي شخص يملك معدالت 
جي��دة م��ن األحم��اض الدهنية 
الموج��ودة ف��ي زي��ت األس��ماك ه��و أقل 
عرضة للموت بنسبة 27%، كما أنه أقل عرضة 

للموت بسبب األمراض القلبية بنسبة %35. 

تملك العديد من األصدقاء
 الذين يملكون حياة اجتماعية جيدة ولديهم 
صداقات متينة يزيدون معدل حياتهم بنسبة 
50%. التواصل مع اآلخرين والصداقات تجعل 
لحي��اة الفرد معنى، كم��ا أنه��ا تجعلها أكثر 
س��عادة وغن��ى، وعليه فهي تنعكس بش��كل 
إيجابي على الصحة النفس��ية والعقلية، حتى 

أنها تسرع عملية الشفاء من األمراض.

أنواع غريبة 
للصداع 

تعرفها ألول 
مرة..

بالتأكي��د، يعد الصداع وأوجاع الرأس من 
األعراض المرضية المزعجة، التي تتسبب 
بها الكثير من األش��ياء التي نقوم بها في 

حياتنا أو بسبب األمراض كنزالت البرد.
ولك��ن مس��ببات ح��االت الص��داع وأوجاع 
ال��رأس ال تنحصر على تل��ك األمور فقط، 
فف��ي بعض األحيان ق��د نتعرض لبعض 
األشياء التي سوف تتعرف عليها من خالل 
التقري��ر التالي، والتي، وألول مرة، س��وف 

يعرف الكثير منا أنها تتسبب بالصداع.
- مس��كنات الص��داع: على الرغ��م من أن 
األم��ر قد يب��دو غريب��ًا، إال أن المئات من 
أن��واع مس��كنات األل��م أو الص��داع 
الوق��ت  ف��ي  المنتش��رة 
ق��د  الحال��ي، 

يكون بعضها مسؤواًل عن حدوث الصداع، 
وذلك بسبب عدم تماشي المواد الفعالة 
والمكونات لبع��ض تلك األنواع مع جميع 
أن��واع البش��ر، فاخت��الف أجس��ام البش��ر 
تجعله��ا ال تتوحد على أن��واع واحدة من 

األدوية.
لذل��ك ال تتعج��ب إذا كن��ت تعان��ي من 
الص��داع وتناولت أقراص��ًا طبية للتخلص 

منه، ولكنها لم تؤِد إلى نتيجة.
- صداع االكتئاب: أعراض االكتئاب وَاثاره 
المدم��رة ال تتوق��ف عن��د ح��دود الصحة 
النفس��ية وتقلبات الحالة المزاجية فقط، 
بل األض��رار تص��ل إلى ح��دوث األمراض 
العضوية، مث��ل حاالت الصداع المرتبطة 

بالحالة النفسية.
- صداع ضغط ال��دم: ارتفاع ضغط الدم 
ي��ؤدي إلى اإلصابة بحاالت الصداع، 
بع��د  ف��ي  خصوص��ًا 
ظ  س��تيقا ال ا
 ، ح��ًا صبا

لذل��ك فح��ص ضغط ال��دم عند الش��عور 
بالص��داع من األساس��يات الت��ي يجب أن 
يقوم بها األش��خاص الذي��ن يعانون من 

الصداع بعد االسيقاظ.
- ص��داع الصاعقة أو الرع��دي: هذا النوع 
م��ن الص��داع، وإن كان نادر الح��دوث، إال 
أنه خطير ج��دًا وقاتل، وتعد أهم أعراضه 
هو الشعور بألم ش��ديد في الرأس بشكل 
مفاجئ، كأنك تعرضت لضربة قوية على 

الرأس.
ويمكن أن يدل هذا النوع من الصداع على 
اإلصابة بتمدد األوعية الدموية أو الجلطة 

الدماغية أو التهاب السحايا.
- ص��داع الصدم��ة: يح��دث ه��ذا الصداع 
بشكل أساسي بسبب لتعرضات للصدمات 
والنتائج المترتب��ة على المواقف الصعبة 
الت��ي تحمل الكثير من القلق النفس��ي أو 
التوت��ر، ومن حس��ن الحظ أن��ه من أنواع 
الص��داع المؤقت��ة الت��ي تزول م��ع زوال 

اإلحساس بالصدمة وتقبل الواقع.

 اجعل االستماع آمنًا.. 
فإذا فقدت سمعك لن تستطيع استعادته!

 عادات صحية ونفسية 
تطيل العمر وتشعرك بالسعادة

الس��مع حاس��ة قيمة، وفقدان السمع 
الش��ديدة  الضوض��اء  ع��ن  الناج��م 
يمك��ن  ولك��ن  ش��فاؤه.  يمك��ن  ال 
تفاديه ش��ريطة اتب��اع مجموعة من 

االحتياطات.
هل تعل��م.. األذن الداخلية هي الجزء 
فه��ي  األذن،  ف��ي  هشاش��ة  األكث��ر 
تتأل��ف م��ن بضعة آالف م��ن الخاليا 
الش��عرية، كما أن التعرض المستمر 
لدرج��ة عالية م��ن ذبذب��ات الصوت 
لفترات طويلة يسبب فقدان تدريجي  
للس��مع ألن ذل��ك ينت��ج عن��ه تدمير 
جزئ��ي لهدبي��ات استش��عار الصوت  
ف��ي األذن الداخلية، األمر الذى يؤدي 

في النهاية إلى حدوث مش��كلة طنين 
األذن، أو صمم جزئي.

ومن أج��ل االس��تمتاع بالموس��يقى 
فق��دان  لخط��ر  التع��رض  وتف��ادي 
الس��مع، يجب اتباع بع��ض النصائح 

الضرورية:
· قلل حجم الصوت ألجهزة االستماع 
الش��خصية عن طري��ق ضبط الصوت 
على مس��توى مريح في م��كان هادئ 
عل��ى أال يزي��د ع��ن 60 % م��ن الح��د 

األقصى لحجم الصوت.
· قلل مدة مش��اركتك في األنش��طة 
الصاخب��ة، مع أخ��ذ فترات اس��تراحة 

قصيرة من االستماع.
· الحد من االستعمال اليومي ألجهزة 
االس��تماع الش��خصية إل��ى أق��ل من 
س��اعة في اليوم، األمر الذي س��يكون 
له أث��ر كبير على الح��د من التعرض 

للضوضاء؛
· تحقق من أن مس��تويات االستماع 
ال تش��كل أي خطر، وذلك باالستعانة 
يمك��ن  الت��ي  التطبيق��ات  ببع��ض 
الحص��ول عليها عن طري��ق الهواتف 
الذكي��ة، حي��ث تع��رض مس��تويات 
كثافة الضوضاء وتبي��ن ما إذا كانت 

هناك مخاطر؛
· انتبه إلى العالمات التي تش��ير إلى 
فق��دان الس��مع، واحرص عل��ى إجراء 

فحوصات السمع بانتظام؛
· ض��ع س��دادات األذن عن��د التواجد 
ف��ي األماكن الصاخبة التي توجد بها 
مكب��رات الص��وت مثال، أو ف��ي حالة 
االحس��اس باأللم. ومن الضروري في 
حالة نزعها التواجد في أماكن هادئة 
تفاديًا لتعرض األذنين للضرر بفعل 

األصوات العالية المفاجئة؛
وهذه بعض االضطرابات الناتجة عن 

سماع الموسيقى الصاخبة.. 
التعب الس��معي: هو عجز مؤقت عن 
الس��مع ناتج عن التع��رض ألصوات 
مفرط��ة ج��دًا. يحتاج صاحب��ه لفترة 
من الراحة والهدوء الس��ترجاع حاسة 

السمع بشكل طبيعي.
فقدان الس��مع نهائي��ا: يحدث عندما 
تتدمر أه��داب األذن )خاليا مش��عرة 
ف��ي األذن الداخلية( وه��ي غير قابلة 
للع��الج. ويمك��ن التمييز بي��ن عدة 

درجات لفقدان السمع:
· صم��م طفي��ف: ال يدرك الش��خص 
فقدانه للس��مع، حيث أن صدور صوت 

داخل األذن يقّلل من حاّس��ة س��معنا 
باألصوات الخارجية؛

· صمم متوس��ط: ال يسمع الشخص 
ترددات األص��وات العالية ) األصوات 
الحادة( في محادثة: فيصبح غير قادر 

على استيعاب ما يقال جيدا؛
· صم��م حاد أو عمي��ق: عندما يصبح 
رف��ع أو تضخي��م األصوات غي��ر كاٍف 

ِلفهم الكالم.

الطنين
طني��ن األذن ه��و ضوض��اء عصبي��ة، 
وهو عبارة عن صفير أو رنين ُيس��َمع 
بدون توقف ف��ي األذن أو في الرأس، 
بحيث ال يسمعه سوى الشخص الذي 
تِطن أذنه ويصاحبه ضعف في سماع 

األصوات األخرى.
واْحِتَداُد الس��مع هو اضطراب يصيب 
األذن ويؤث��ر بالتال��ي عل��ى الق��درة 
للمص��اب، حي��ث يش��عر  الس��معية 
المص��اب بصخ��ب األص��وات وعلوها 
رغ��م وقوعه��ا ضمن مع��دل الصوت 
الطبيع��ي وذل��ك إث��ر اخت��الل ف��ي 
ترجمة الموجات الصوتية أو إيصالها 

بطريقة عصبية. 
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 أك��دت استش��ارية أمراض النس��اء وال��والدة والعقم،
 د. ف��رح س��ليمان النعيم��ي، أن »البحري��ن من الدول 
الرائ��دة وتصنف ف��ي الفئة األولى عالمي��ًا في حماية 
األمه��ات الحوامل وحديثي ال��والدة، حيث يتم تقديم 
الرعاي��ة الطبية الش��املة والتام��ة والكاملة للحوامل 
واألطفال حديثي الوالدة خالل مراحل الحمل المختلفة 
وقبل ال��والدة وأثناءها وبعدها، وف��ي عيادات تنظيم 
األسرة وفي المستشفيات«، مشددة على أن »البحرين 
من الدول المتقدمة والمتفوق��ة عالميًا، فيما يتعلق 
بتوفير األس��ر والعائالت للغذاء لحديثي الوالدة، على 
العكس، في الدول الفقي��رة، حيث يعتبر توفير الغذاء 
لحديثي الوالدة تحديًا كبيرًا لألس��ر والعائالت، خاصة 
وأن مادة الحليب لألطفال الرضع ضرورة أساس��ية، مع 

توفير البيئة الصحية اآلمنة لألطفال الرضع«.
وأضافت النعيمي في تصريحات ل� »الوطن« بمناسبة 
االحتف��ال بذك��رى الي��وم العالمي لس��المة المرضى، 
والذي يقام س��نويًا في ال�17 من س��بتمبر، حيث يقام 
هذا العام تحت ش��عار »العمل من أجل والدة في كنف 
األم��ان واالحترام«، تحت عن��وان »الرعاية اآلمنة لألم 
والوليد«، أن »المنظمات الصحية العالمية والحقوقية 
والمهني��ة ترك��ز على أم��ان الحوامل وأم��ان األمهات 
واألطف��ال، والبد من ضرورة توفي��ر األمان وتقليل أي 
عامل خطر يؤث��ر على صحة الم��رأة الحامل والجنين، 

سواء قبل أو أثناء أو بعد الوالدة«.
وقالت استش��ارية أمراض النس��اء وال��والدة والعقم، 
»تش��ارك مملك��ة البحرين العالم االحتف��االت باليوم 
العالم��ي لس��المة المرضى وال��ذي يواف��ق ال�17 من 
سبتمبر من كل عام، والعنوان البارز والرئيس في هذه 
السنة س��وف يكون تحت شعار »العمل من أجل والدة 
ف��ي كنف األم��ان واالحت��رام«، تحت عن��وان »الرعاية 
اآلمنة ل��ألم والولي��د«، وهذا الموضوع الهام يش��غل 
اهتمام وأولوية منظمة الصحة العالمية والمنظمات 
الحقوقي��ة والطبية حول العال��م وألن مملكة البحرين 
رائ��دة في هذا المج��ال، لذلك يعتبر ه��ذا الحدث من 

األحداث المهمة في المملكة«.
ونوهت إل��ى أن »القيادة الحكيمة في مملكة البحرين 
حريصة على صحة األمهات واألطفال باعتبارهم الجيل 
الواعد ومستقبل مملكة البحرين، ومن هنا يأتي دورنا 
كأطباء وإداريي��ن في جامعة الخلي��ج العربي والمركز 
الطبي الجامع��ي بإدارة د. س��ليمان الحبيب، بضرورة 
النه��وض واالهتمام به��ذا الحدث ع��ن طريق توعية 
األطباء والممرضات والمرضى بأهمية اتباع أس��اليب 

الوقاية والحد من وفيات الحوامل وحديثي الوالدة«.
وأشارت إلى أن »العالم ش��هد أرقامًا مفزعة من وفيات 
األمهات واألطفال حديثي الوالدة، في السنوات األخيرة، 
وكان هن��اك تأثي��ر كبي��ر لجائح��ة كورون��ا )كوفيد19( 
والذي ضاعف هذه األرقام وتس��بب في زيادة أعداد تلك 

الوفيات«.
وذك��رت النعيم��ي أن »البحري��ن م��ن ال��دول الرائدة 
وتصنف ف��ي الفئة األولى عالميًا ف��ي حماية األمهات 
الحوام��ل وحديثي ال��والدة، حيث يت��م تقديم الرعاية 
الطبية الش��املة والتامة والكاملة للحوامل واألطفال 
حديثي الوالدة خ��الل مراحل الحم��ل المختلفة، وقبل 
ال��والدة، وأثناءه��ا، وبعده��ا، وف��ي عي��ادات تنظيم 

األس��رة وفي المستش��فيات حيث تخصص مس��احات 
كبيرة لرعاي��ة المواليد الطبيعيي��ن والمواليد الخدج، 
والموالي��د الذي��ن يعانون من أم��راض معينة ولذلك 

جرى التنبي��ه في هذا اليوم على االهتمام بالس��يدات 
الحوامل واألطفال حديثي الوالدة س��واء قبل أو أثناء أو 

بعد الوالدة«.

وأوضحت أنه »يتم التركيز على االهتمام بفئة الحوامل 
الالتي يكن معرضات لإلصابة بمضاعفات أثناء الحمل 
وألطفالهن، خاص��ة ما يتعلق بإصابته��ن، بأمراض 
مثل السكري والضغط وأمراض الكلى وأمراض القلب، 
والحوام��ل ذوات األعمار الصغيرة جدًا، والحوامل ذوات 
األعم��ار الكبيرة جدًا، أو الحوام��ل في توائم، والحوامل 
المصابات بأم��راض دم وراثية، أو أمراض مناعية، ثم 
تتصدر القائمة الحوام��ل المصابات بفيروس كورونا 
)كوفي��د19( ومضاعفات��ه، وكذل��ك حديث��ي ال��والدة 

المصابون بالفيروس ومضاعفاته«.
وقالت إنه »لضمان س��المة األطف��ال حديثي الوالدة، 
يت��م التركي��ز عل��ى توعية الطاق��م الطبي م��ن أطباء 
العناي��ة  وممرضي��ن ومس��اعدي ممرضي��ن، وحت��ى 
المنزلية وم��ا يتعلق بالعناية بالطفل الرضيع، س��واء 
م��ا يتعلق بطريقة حمل��ه، وطريقة تغذيت��ه، وتغيير 
مالبس��ه، وإبقاءه في درجة حرارة طبيعي��ة، وتغذيته 
بطريق��ة صحي��ة وآمنة، ونظاف��ة موضع قط��ع الحبل 
الس��ري، ونظافة موضع الختان للذكور، ونظافة األنف، 
ونظاف��ة األذن، وقي��اس درجة ح��رارة الرضيع، وقياس 

معدل كتلة الوزن«.
ونوهت إل��ى أنه »يت��م التأكيد على تعلي��م األمهات 
حديثات العهد باألمومة، بتفاصي��ل العناية بالوليد، 
ومالحظة عالمات الخطر، وطلب المساعدة الطبية من 
أقرب مكان إليه��م، وتهيئة الظروف المنزلية، وكذلك 
تهيئ��ة األب ألداء دوره، ف��ي ه��ذا األم��ر م��ن الناحية 

النفسية والمادية والعاطفية واالجتماعية«.
وش��ددت د. ف��رح النعيم��ي عل��ى »ض��رورة االهتمام 
وتوفي��ر الحماية والرعاية الكاملة والش��املة بحديثي 
الوالدة خاصة ما يتعل��ق بالرضاعة وتناولهم الحليب 
بكمي��ات كافي��ة، وف��ي هذا الش��أن، تعتب��ر البحرين 
من ال��دول الرائدة عالميًا، فيما يتعلق بتوفير األس��ر 
والعائ��الت للغ��ذاء لحديث��ي ال��والدة، حي��ث ال توجد 
ف��ي البحرين حاالت أو أس��ر أو عائ��الت ال توفر الغذاء 
لحديث��ي ال��والدة، على العك��س، في ال��دول الفقيرة 
حي��ث يعتبر توفير الغذاء لحديث��ي الوالدة تحدي كبير 
لألس��ر والعائ��الت، خاصة وأن م��ادة الحليب لألطفال 
الرضع ضرورة أساسية، مع توفير البيئة الصحية اآلمنة 

لألطفال الرضع«.
وأش��ارت إلى أن »منظمة الصحة العالمية تشدد على 
مس��ألة اللقاح��ات لألمه��ات وحديثي ال��والدة خاصة 
لألمهات الحوامل الس��يما ما يتعل��ق بلقاحات كورونا 
)كوفيد19(، من أجل توفي��ر الحماية الصحية الكاملة 

والتامة لألم والرضيع«.
ولفت��ت إلى أنه »فيم��ا يتعلق بأم��ان الحوامل وأمان 
األم والطف��ل أثناء الوالدة، تش��دد المنظمات الصحية 
العالمي��ة خاصة منظمة الصحة العالمية والمنظمات 
الحقوقي��ة عل��ى ض��رورة توفي��ر األم��ان وتقلي��ل أي 
عام��ل خطر يؤثر عل��ى صحة المرأة الحام��ل والجنين 
واالس��تعانة بالمصادر العلمية والتجارب المبنية على 
األسس الرصينة في تقليل فرص حدوث أي مضاعفات 
أو مش��اكل ل��ألم والجنين خ��الل ال��والدة بحيث تكون 
الرعاية الطبية مبنية على أس��اس المعدات الصحيحة 
والتوقي��ت الصحي��ح والم��كان الصحي��ح والعمل على 
توعي��ة المجتم��ع بكيفية اس��تقبال المول��ود الجديد 

والقضاء على مسألة التمييز العرقي«.

تهتم باألمهات وتوفر الغذاء الصحي لحديثي الوالدة 

 فرح النعيمي: البحرين في الفئة األولى 
عالميًا برعاية الحوامل والمواليد
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إشراف: وليــد صبــري
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فحص مخزون الس��كر التراكمي »HbA1C«: يش��ير الفحص المعروف اختصارًا ب� »Hemoglobin A1C«، إلى مس��توى السكر في الدم خالل األشهر الثالثة التي تسبق الفحص، وهو تركيبة أحد عناصرها بروتينات الهيموغلوبين، 
أي البروتينات الموجودة في خاليا الدم الحمراء والتي تس��تخدم في حمل األوكس��جين إلى مختلف خاليا الجس��م. وينتج مخزون الس��كر التراكمي عن تفاعل يحصل في الدورة الدموية بين جزيئات الهيموغلوبين وجزيئات الس��كر 
»الجلوكوز«، وكلما كان مستوى السكر في الدم أعلى، تمر كمية أكبر من الهيموغلوبين بعملية الجلكزة، وتكون مستويات مخزون السكر التراكمي أعلى. ويتم استخدام الفحص منذ سنوات كوسيلة هامة لمتابعة وضع المصابين 

بالسكري، لكنه أصبح، خالل السنوات القليلة الماضية، أكثر استخدامًا في المراحل األولى من تشخيص المرض.

معلومة في كبسولة

اليـــــــوم العــــــــالمـي
لسالمة المرضى 2021

العمل من أجل والدة في كنف ا�مان واالحترام
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بسالمة ا�مهات 
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فعالة ومبتكرة 
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االهتمام بصحة الحوامل المصابات بأمراض ومضاعفات أثناء الحمل والوالدة

تشديد عالمي على أخذ األمهات والمواليد اللقاحات خاصة »كورونا«
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 »حمد الجامعي« يجمع 400 عينة جينوم
ضمن الحملة الوطنية إلنجاز 50000 فحص

شارك مستشفى الملك حمد الجامعي 
ف��ي الحمل��ة الوطني��ة الت��ي أطلقتها 
وزارة الصح��ة تح��ت ش��عار »كن معنا 
ضمن الحمل��ة الوطنية إلنجاز 50000 
فحص الجينوم« بهدف تحسين الجودة 
واالستمرار في تبني التقنيات الحديثة 
في الخدمات الصحية بمملكة البحرين، 
فقد قامت إدارة المستشفى بالتعاون 
مع فريق عمل تنفيذ مش��روع الجينوم 
الوطني بوزارة الصحة بتجميع ما يقارب 
ال�400 عينة، وقد كان المشاركون في 
الحملة م��ن المواطنين الذي��ن بلغوا 
س��ن 21 فم��ا ف��وق. وقد ص��رح قائد 
مستش��فى الملك حمد الجامعي اللواء 
طبي��ب الش��يخ س��لمان ب��ن عطية آل 
خليفة أن مش��اركة المستشفى جاءت 
م��ن منطل��ق ح��رص حكوم��ة مملكة 
البحرين على توفير كافة سبل الوقاية 
م��ن األمراض والع��الج منها من خالل 
تطوير ج��ودة الخدم��ات الصحية فقد 
ول��دت فكرة إنش��اء مرك��ز متخصص 

لتحلي��ل الجينات ب��وزارة الصحة والتي 
م��ن ش��أنها توفي��ر قاع��دة بيان��ات 
للحمض النووي للمواطنين، إذ تسهم 
قراءة ه��ذه البيانات وتحليلها بش��كل 
كبير في تحس��ين تش��خيص األمراض 
ب��ل  المبك��ر له��ا،  واألورام والكش��ف 
ومدى قابلية األش��خاص لإلصابة بها، 
ووضع الحلول االس��تباقية والمبتكرة، 
باإلضافة إلى مس��اهمته في تحسين 
فرص الحياة الصحي��ة لألجيال الحالية 

األم��راض  م��ن  والوقاي��ة  والقادم��ة 
والفتاك��ة  والمس��تعصية  الوراثي��ة 
من خ��الل تطوير أدوي��ة فعالة لعالج 
تلك األمراض، مما ي��ؤدي إلى تحقيق 
الصحية  الخدم��ات  اإلرتقاء بمس��توى 

المقدمة للجميع بمملكتنا الغالية.
وأش��ارت رئيس قس��م عل��م األمراض 
الطبي��ة  والمختب��رات  ال��دم  وبن��ك 
بالمستش��فى الدكتورة س��ها هجرس 
إلى أن »مشروع الجينوم الوطني يعتبر 

مشروعًا رائدًا ويسعى إلى جمع 50 ألف 
عين��ة خالل 5 س��نوات بمعدل عش��رة 
آالف عين��ة في الس��نة وإنش��اء قاعدة 
بيانات وطنية ش��املة في التش��خيص 
المبك��ر للطف��رات الجيني��ة الت��ي قد 
تتس��بب ف��ي اإلصاب��ة ببع��ض أنواع 

األورام والسرطانات«.
وذك��رت مدير مركز التعليم واالحتراف 
اإلداري��ة  للش��ؤون  الع��ام  والمدي��ر 
الدكت��ورة دالل الحس��ن أنه »يتم ضم 
أطب��اء وأخصائيي��ن م��ن مستش��فى 
الملك حمد الجامع��ي ومركز البحرين 
ل��ألورام إل��ى فري��ق مش��روع الجينوم 
الوطن��ي ليت��م تأهيله��م ف��ي مج��ال 
التصني��ف الجين��ي وتحلي��ل البيان��ات 
الوراثية وذلك بالتنس��يق مع جامعات 
عالمي��ة مثل جامعة هارفرد بالواليات 
المتح��دة األمريكي��ة، وذل��ك من أجل 
تدري��ب الك��وادر البحريني��ة وتطوي��ر 
القدرات المحلية عل��ى تحليل الجينوم 

في مملكة البحرين«.

استشاري عالمي في جراحة 
 العمود الفقري يجري

10 عمليات في »السلمانية«
اس��تقبلت إدارة مجم��ع الس��لمانية الطب��ي استش��اري جراحة 
العظ��ام والكس��ور والمتخصص في جراحة تش��وهات العمود 
الفقري البروفيس��ور يس��ري اله��واري، وذلك في إط��ار برنامج 
الطبيب الزائ��ر للجنة العليا للعالج بالخ��ارج التابعة للمجلس 

األعلى للصحة.
وخالل زيارته لمجمع السلمانية الطبي، قام البروفيسور الهواري 
بمعاينة 130 مريضًا وإجراء 10 عمليات تصحيح لحاالت تعاني 
من تشوهات في العمود الفقري، استغرقت كل عملية منها ما 
يقارب 4-5 س��اعات. كما قدم محاضرة خاصة حول اآلم الظهر 
والعظ��ام بحضور مجموعة من األطباء المقيمين وأطباء س��نة 
االمتياز واالستشاريين المختصين في جراحة العظام والكسور.
بدوره، أكد البروفيسور يسري الهواري أن برنامج الطبيب الزائر 
الذي تقدمه البحرين سينعكس بشكٍل إيجابي على دور القطاع 
الصحي في الجانب المجتمعي، فضاًل على اإلسهام في تحسين 
الرعاي��ة الصحي��ة المقدمة للمرض��ى، وتأكيد أهمي��ة تبادل 
الخبرات في مختلف المجاالت بين الكوادر الطبية لتطوير األداء 
الطب��ي واالطالع على أحدث التقنيات لما لهذا التواصل من أثر 

في خدمة جميع المرضى. 



الكبيـــر فـــي الحفـــاظ على اســـتقرار 
ســـوق العمل والســـماح للمؤسســـات 
باالســـتمرار  الخـــاص  القطـــاع  فـــي 
وتخطـــي الصعوبـــات الناتجـــة عـــن 
الجائحة. كما تم تشديد اإلجراءات 
االحترازيـــة، حيـــث طبقـــت الوزارة 
نظـــام العمـــل مـــن المنزل؛ مـــن أجل 
تقليـــل عـــدد العامليـــن والموظفيـــن 
علـــى  الحفـــاظ  مـــع  اإلمـــكان  قـــدر 
انسيابية العمل، كما أشرفت الوزارة 
والصحـــة  الســـامة  جوانـــب  علـــى 
فـــي مســـاكن العمـــال وماقـــع العمل 

لتحقيق بيئة آمنة”.
تلـــك  مـــع  “بالتزامـــن  أنـــه  وأوضـــح 
التوجهـــات، فقد جنـــدت الوزارة كل 
السبل الممكنة لضمان استمرار عمل 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي لتقـــوم 
بدورها الفاعل في تقديم الخدمات 
االجتماعيـــة والرعائية واإلنســـانية، 
حيـــث كان لتوفير التدريب عن بعد 
لكـــوادر المنظمات األهليـــة دور في 
تطويـــر قـــدرات ومهـــارات العاملين 
فـــي الجمعيـــات والمتطوعيـــن على 
حـــد ســـواء، كمـــا تـــم التواصـــل منذ 
بدايـــة الجائحة مع جميع المنظمات 
منهـــا  الخيريـــة  وبخاصـــة  األهليـــة 
واألجنبية لتعميم جميع التوجيهات 
للفريـــق  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 

الطبي الوطني بمختلف اللغات”.
وقـــال “ننتهـــز هـــذه الفرصـــة لنقـــدم 
شـــكرنا وتقديرنا لكل جمعية بادرت 
فـــي التطـــوع لمثـــل هـــذه األعمـــال، 
وأخـــص بالذكـــر الجمعيـــات الثاث 
الفائزة بجائزة سموه الشيخ عيسى 
بـــن علي آل خليفة للعمل التطوعي. 
العمـــل  لـــوزارة  ســـموه  تكريـــم  إن 
هـــو تكريـــم  والتنميـــة االجتماعيـــة 
لجميع أفراد المجتمع والعاملين من 
عمالة وطنيـــة وأجنبية، والمنظمات 
األهليـــة وجميع من ســـاهم معنا في 
تحقيـــق االســـتقرار بعـــد الجائحـــة، 
إذ شـــكل هؤالء الدعامة األساســـية 
لنجـــاح الـــوزارة”، معربا عـــن تقديره 
لجمعيـــة الكلمة الطيبـــة على تنظيم 
بالتهنئـــة  متقدمـــا  الفعاليـــة،  هـــذه 
لجميع الفائزين من مختلف الجهات 
الرســـمية واألهليـــة، متمنيـــا للجميع 

دوام التوفيق والنجاح.

نماذج مشرفة 

الصناعـــة  وزيـــر  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزياني 
فـــي كلمته أن “جائزة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة للعمل 
التطوعي تعد منبرا مهما في تسليط 

الضوء على النماذج المشرقة والدور 
الجبار لقيادات العمل التطوعي في 
البحرين والوطن العربي، وساهمت 
في نشر هذا العمل اإلنساني الجليل 
من خـــال عرض العديد من قصص 
النجاح الملهمة لجيل الشـــباب الذي 
نعتمد عليه لرســـم مســـتقبل مشرق 
للجميع على النهج والرؤى الحكيمة 
لقيادتنا حفظهم هللا في دعم العمل 

التطوعي واستمراره”.
الصناعـــة  وزارة  تكريـــم  “إن  وقـــال 
والتجـــارة والســـياحة للعـــام الثانـــي 
علـــى التوالي ضمن الكـــوادر الماثلة 
فـــي الصفوف األمامية التي كان لها 
إســـهامات بـــارزة فـــي التخفيف من 
تداعيـــات وآثار جائحة كورونا التي 
عصفـــت بالعالـــم أجمـــع، يعـــد فخرا 
وتتويجـــا لهـــذه الجهـــود اإلنســـانية 
كـــوادر  بهـــا  يتفانـــى  التـــي  الطيبـــة 
الـــوزارة النابعـــة مـــن روح الوطنيـــة 
واالنتمـــاء لوطننـــا الغالـــي البحرين، 
وجاءت من باب البذل والعطاء ألن 

)البحرين تستاهل(”.
وأعـــرب وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة عن جزيل شـــكره لجميع 
الصفـــوف  ضمـــن  العاملـــة  الكـــوادر 
األماميـــة في فريـــق وزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة وجميـــع مـــن 
ســـاهم لـــو بالقليـــل مـــن أجـــل خيـــر 
ونمـــاء البحريـــن، كما تقـــدم بجزيل 
الشـــكر والعرفان لراعي الحفل سمو 
الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة، 
الكلمـــة  جمعيـــة  منتســـبي  وجميـــع 
الطيبـــة مـــن جهد ملمـــوس وواضح 
والعمـــل الـــدؤوب الذي يســـير وفق 
أســـس مدروســـة وواضحة لتحقيق 
األهـــداف اإلنســـانية العظيمة لرفعة 

الوطن الغالي. 

دعم متواصل

من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة 
جمعية الكلمة الطيبة حسن بوهزاع 
فـــي كلمـــة لـــه خـــال الحفل أســـمى 
آيات الشـــكر وعظيم االمتنان لسمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة 
علـــى دعمـــه المتواصـــل وتوجيهاته 
الســـديدة في ســـبيل تطويـــر جائزة 
ســـموه للعمـــل التطوعـــي، وبرامـــج 

وأنشطة الجمعية عموما.
وأكـــد أن مســـيرة العمـــل التطوعـــي 
فـــي مملكـــة البحريـــن تشـــهد تطوًرا 
مســـتمًرا ومشـــهوًدا، وهـــذا يجســـد 
إيمـــان القيادة الحكيمـــة تحت راية 
صاحـــب الجالـــة الملـــك وصاحـــب 
السمو ولي العهد نائب القائد األعلى 

بأهميـــة  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
التطـــوع في المســـاهمة فـــي تطوير 

المجتمع وازدهاره.
وأشـــار إلـــى أنـــه تحقيًقـــا لتطلعـــات 
الكلمـــة  جمعيـــة  حرصـــت  القيـــادة 
الطيبة تحت رعاية رئيسها الفخري 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل 
خليفـــة على تفعيل دور التطوع من 
خال ما تنظمه من برامج وأنشـــطة 
تخـــدم المجاالت كافة، ومنها جائزة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل 
والتـــي  التطوعـــي،  للعمـــل  خليفـــة 
حرصـــت الجمعية على اســـتمرارها 
وتطويرهـــا، لتتماشـــى مـــع مختلف 
الظروف، بتوجيه ومتابعة مستمرة 
من سمو الشـــيخ عيسى بن علي آل 

خليفة.
وأكد أن مبادرة سمو الشيخ عيسى 
بن علي آل خليفة الرائدة وتوجيهه 

الســـديد الســـتمرار تنظيـــم الجائـــزة 
علـــى  الثانيـــة  للســـنة  وتخصيصهـــا 
التوالـــي لتكريـــم الكـــوادر الوطنيـــة 
الماثلـــة في الصفـــوف األمامية خير 
دليل وبرهان على مدى إيمان سموه 
بضـــرورة تكريم الكـــوادر المعطاءة، 
الســـيما في هـــذه المرحلـــة الراهنة؛ 
تقديـــًرا لهـــم علـــى تضحياتهـــم فـــي 
التصدي لفيروس كورونا المستجد، 
قائا “إن ســـموه أرســـى سموه بذلك 
نهًجـــا غالًيـــا فـــي الوفـــاء والتقديـــر 
لذوي العطـــاء، فتكريـــم رواد العمل 
بدورهـــم  اعتـــراف  هـــو  التطوعـــي 
ووســـيلة  واالجتماعـــي،  اإلنســـاني 
لتقديمهـــم كنماذج يجب أن ُتحتذى 

من قبل الشباب”.
وأضـــاف “نحتفـــل اليـــوم بمـــرور 11 
عاما على إطاق جائزة سمو الشيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة للعمل 

حققتـــه  مـــا  ونســـتذكر  التطوعـــي، 
مـــن نجاحـــات هائلة على المســـتوى 
المحلـــي والخارجي، إذ اســـتطاعت 
الســـنوات  مـــدى  علـــى  الجائـــزة 
الماضية أن ترســـخ المكانـــة الرائدة 
لمملكة البحرين إقليمًيا ودولًيا كبلد 
متحضـــر ُيعلـــي مـــن قيم اإلنســـانية 
والتعاضـــد الذي يســـهم في تحقيق 
علـــى  واالســـتقرار  واألمـــن  الســـام 

مستوى العالم”.
وأعـــرب بوهـــزاع عن جزيل الشـــكر 
والتقديـــر لجميـــع الجهات الرســـمية 
علـــى تعاونهم مـــع الجمعيـــة ولجنة 
الجائـــزة، مقدرا إســـهاماتهم الكبيرة 
الوطنيـــة والمخلصة خـــال جائحة 
كورونا )كوفيد 19(، مشـــيدا بجهود 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
ممثلة بإدارة دعم المنظمات األهلية 
أبـــرز  ترشـــيح  فـــي  تعاونهـــم  علـــى 

البحرينيـــة  التطوعيـــة  الجمعيـــات 
للفوز بجائزة سمو الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة ألفضل أداء تطوعي 
الفائزيـــن  جميـــع  مهنئـــَا  مؤسســـي، 
بالجائـــزة ومتمنيا لهم مزيًدا التقدم 

واالزدهار.

تنافس شريف 

ومن ناحيتهم، أعرب المكرمون عن 
خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ 
عيســـى بن علـــي آل خليفـــة على ما 
يوليه سموه من دعم ورعاية للعمل 
التطوعـــي فـــي مملكـــة البحرين من 
خال جائزة ســـموه الســـنوية، التي 
نجحت في توطيد االهتمام بالعمل 
الخيري والتطوعي وشـــكلت حافزا 
كبيـــًرا للتنافـــس الشـــريف فـــي هـــذا 
المجـــال اإلنســـاني الـــذي يســـتهدف 
وتحقيـــق  بالمجتمـــع  االرتقـــاء 
أروع  فـــي  االجتماعـــي  التضامـــن 

معانيه وصوره.
وعبـــروا عـــن ســـعادتهم باختيارهم 
للحصـــول على هـــذه الجائزة القيمة 
التي تجســـد أرقى درجات االهتمام 
المملكـــة،  فـــي  التطوعـــي  بالعمـــل 
مؤكديـــن أنها تعد عنصـــًرا فعااًل في 
تشـــجيع مختلـــف الجهـــات واألفراد 
علـــى المشـــاركة فـــي خدمـــة الوطن 
والمجتمع، وتعكس القيم البحرينية 
األصيلـــة التـــي ترتكز علـــى موروث 
حضـــاري ُيعلـــي من مبـــادئ التعاون 
متمنيـــن  المجتمعـــي،  والتماســـك 
الطيبـــة  الكلمـــة  ولجمعيـــة  لســـموه 
الجائـــزة  علـــى  القائميـــن  وجميـــع 
فـــي  والتوفيـــق  النجـــاح  اســـتمرار 
تحقيـــق الـــرؤى والتطلعـــات النبيلة 
التـــي تهـــدف الجائزة إلـــى الوصول 

إليها.
يشـــار إلـــى أن جائـــزة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن خليفـــة آل خليفة للعمل 
شـــهر  فـــي  يتـــم منحهـــا  التطوعـــي 
ســـبتمبر مـــن كل عـــام، بالتزامـــن مع 
احتفـــاالت اليـــوم العربـــي للتطـــوع، 
الطيبـــة  الكلمـــة  جمعيـــة  وتنظمهـــا 
بالتعاون مع االتحاد العربي للتطوع، 
وتهـــدف إلى تشـــجيع الشـــباب على 
تقديـــم حلـــول مبتكـــرة مـــن خـــال 
أعمال تطوعية تساهم في مواجهة 
التحديـــات واألزمـــات وتفعيـــل دور 
الشـــباب في مجال العمل التطوعي 

ونشر ثقافته.
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 دور بارز لسمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم في تبوء 
المرأة البحرينية المكانة المرموقة 

الجائزة عرفان منا لمن نذروا أنفسهم بشجاعة 
وبسالة لحماية كل من يقيم على األرض الطيبة

برعاية وكيل وزارة شــؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل خليفة، نظمت الجمعية، أمس 
األربعــاء، احتفــااًل عبــر منصــة التواصل االفتراضي “Zoom”؛ لتكريم الفائزين بجائزة ســموه للعمل التطوعي في نســختها الحادية عشــرة، بمشــاركة عدد من 
الوزراء والمســؤولين ورئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة رئيس االتحاد العربي للتطوع حســن بوهزاع، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمكرمين 
من رواد العمل التطوعي في مملكة البحرين من أفراد ومؤسسات حكومية وأهلية؛ تقديرا لعطاءاتهم وتضحياتهم، وما سطروه من قصص نجاح في مجال 

العمل التطوعي تمثل مصدر فخر واعتزاز للمملكة وما يمثلونه من نماذج مشرفة وقدوة للشباب في الحاضر والمستقبل.

حكمة واقتدار

وبدأ االحتفال بكلمة لســـمو الشـــيخ 
آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  بـــن  عيســـى 
خليفـــة، أكد فيها أن مملكة البحرين 
بقيـــادة عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وبتوجيهـــات 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، أبرزت مكانتهـــا العالمية من 
خال كيفية التصدي للجائحة وفق 
واحتياطـــات  احترازيـــة  إجـــراءات 
أمنية قادها الفريق الوطني برئاسة 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء بـــكل حكمة 
واقتدار، إذ نالت إشادات وشهادات 
من منظمات صحيـــة معتمدة دوليا 
لتصبح المملكة مثاال يحتذى به في 

هذا المجال على مستوى العالم.

الراحل الكبير 

وقـــال ســـموه “إننـــا نســـتذكر اليـــوم 
ونحـــن نكرم المتطوعين إســـهامات 
المغفور له بـــإذن هللا تعالى صاحب 
الســـمو الملكي الوالـــد األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، طيب هللا ثراه، 
ودوره اإلنســـاني الكبيـــر في خدمة 
مملكـــة البحرين وباألخص تشـــجيع 
العمـــل التطوعي، والذي كان له دور 
أساســـي ومهم في استمرار الجائزة 
كان  فقـــد  الســـنوات،  هـــذه  طـــوال 
رحمـــه هللا داعًمـــا ومشـــجًعا لجميع 
فـــي  المســـاهمة  الوطنيـــة  الكـــوادر 
العمل الخيري والتطوعي، ونستلهم 
مـــن إســـهاماته النيرة للمضـــي قدًما 
في تكريـــم تلك الكـــوادر المتطوعة 

في خدمة مملكة البحرين”.
وأضـــاف ســـموه “الجائـــزة تأتي في 
هـــذه النســـخة، وللعـــام الثانـــي على 
التوالـــي، لتكـــرم الكـــوادر الوطنيـــة 
فـــي  األماميـــة  بالصفـــوف  العاملـــة 
التصـــدي لفيـــروس كورونـــا، وذلـــك 
بشـــجاعة  أنفســـهم  نـــذروا  لمـــن 
يقيـــم  مـــن  كل  لحمايـــة  وبســـالة 

علـــى هـــذه األرض الطيبـــة، عرفاًنـــا 
وتقديـــًرا وإلبـــراز دورهم اإلنســـاني 
وإسهاماتهم النيرة في هذا المجال”، 
مهنًئـــا ســـموه جميع الفائزيـــن الذين 
اســـتحقوا التكريم نظير ما قاموا به 

من جهد وعمل مقدر.
وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفة أن “مســـيرة العمل التطوعي 
فـــي مملكـــة البحريـــن وســـط هـــذه 
التحديـــات تشـــهد تطـــوًرا يتجســـد 
فـــي أصالـــة وعراقـــة شـــعبها الوفي 

المتمسك بقيم ديننا اإلسامي”.

احتياجات المرأة

إســـهامات  ســـموه  واســـتذكر 
البـــاد  عاهـــل  قرينـــة  وتوجيهـــات 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة،  ســـبيكة 
والتـــي كان لهـــا دور بـــارز فـــي تبوء 
المرأة المكانة المرموقة التي وصلت 
إليها من خال تعزيز ودعم الجهود 
والمبـــادرات  والفرديـــة  المؤسســـية 
والمشروعات التي تستهدف إدماج 
احتياجات المرأة في التنمية، رافعا 
التهنئـــة لســـموها بمناســـبة مرور 20 

عاما على تأسيس المجلس.
واقـــع  مـــن  “وإننـــا  ســـموه  وقـــال 
إحساسنا بالمسؤولية تجاه المجتمع 
والـــدور المهـــم الذي تقوم بـــه المرأة 
البحرينيـــة، وســـعيا منـــا لتكريمهـــا، 
قمنا باســـتحداث فئـــة جديدة تعنى 
بتكريم المـــرأة في العمل التطوعي، 
وذلك بالتعـــاون مع المجلس األعلى 
للمرأة؛ ليتزامن مع الذكرى العشرين 

لتأسيس المجلس األعلى للمرأة”.
وأضـــاف ســـموه “وعرفانا منـــا بدور 
المـــرأة البحرينيـــة الرائـــد وتقديـــًرا 
للتضحيات التي قدمتها خال فترة 
الجائحـــة، والتي كان لهـــا دور مؤثر 
إلـــى جانب أخيها الرجل في مقدمة 
الصفـــوف األمامية في مواجهة هذا 
الفيـــروس، وإثبـــات قدرتهـــا بكفاءة 
منقطعة النظير في مختلف المواقع، 
فإننـــا نؤكد بأننـــا ماضون في تكريم 

المرأة خال السنوات القادمة”.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
بأهميـــة  “إيمانـــا  خليفـــة  آل  علـــي 
المســـؤولية المجتمعيـــة فقـــد أولينا 
مـــن خـــال الجائـــزة والتـــي أثبتـــت 
يعيشـــها  التـــي  الظـــروف  كل  رغـــم 
بهـــذا  اســـتمرارها  أن  أجمـــع  العالـــم 
الشـــكل لهو أبلغ معنى لمكانة وقيمة 
العمل التطوعي في ترســـيخ الكثير 
مـــن المعانـــي الســـامية، التـــي تزيـــد 
مـــن تكاتـــف وتآلـــف جميـــع أطياف 

المجتمع قاطبة”. 
الشـــكر  بجزيـــل  ســـموه  وتقـــدم 
والتقديـــر لرئيـــس وأعضـــاء جمعية 
العربـــي  واالتحـــاد  الطيبـــة  الكلمـــة 
للتطوع على الجهود الواضحة التي 
يبذلونها في خدمة العمل التطوعي 
واإلنســـاني، مؤكدا سموه استمراره 
في دعم وتبني األفكار التي ترســـخ 
العمـــل التطوعـــي؛ باعتبـــاره جـــزءا 
أصيا من عاداتنا وتقاليدنا العربية 
األصيلة، وداعيا ســـموه الجميع إلى 
تكثيـــف الجهود لنشـــر ثقافـــة العمل 
التطوعي وترسيخ تلك الثقافة في 

المجتمع.

قائمة المكرمين 

وشـــهد الحفل، وللعام الثاني، تكريم 
والمؤسســـات  الجهـــات  مـــن  عـــدد 
الحكوميـــة بــــ “جائزة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة للعمل 
أظهرتـــه  لمـــا  تقديـــرا  التطوعـــي”؛ 
تنفيـــذ  فـــي  وتميـــز  كفـــاءة  مـــن 
تبنتهـــا  التـــي  االســـتراتيجيات 
مملكـــة البحرين؛ مـــن أجل لتصدري 
لجائحـــة كورونا وتقليـــل تداعياتها 
الســـلبية علـــى الوطـــن والمواطنين، 
إذ تـــم منح الجائـــزة للفريق الوطني 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
وزارة  مـــن:  كل  جانـــب  إلـــى   ،)19
الداخليـــة، وزارة الخارجيـــة، وزارة 
الماليـــة  وزارة  والتعليـــم،  التربيـــة 
واالقتصـــاد الوطنـــي، وزارة العمـــل 
وزارة  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
الصحـــة، وزارة الصناعـــة والتجـــارة 

والســـياحة، وزارة شـــؤون اإلعـــام، 
قـــوة دفـــاع البحرين، وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضة، المجلس األعلى 
للمرأة، هيئـــة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيـــة، هيئـــة صنـــدوق العمل 
“تمكين”، المؤسسة الملكية لألعمال 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  اإلنســـانية، 

المدني.
كمـــا تم منـــح جائزة “ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علـــي آل خليفـــة للريادة 
فـــي العمـــل المجتمعـــي” لنخبـــة من 
الوطنيـــة  والكـــوادر  الشـــخصيات 
العاملـــة فـــي الصفـــوف األولـــى في 
مواجهة جائحة فيـــروس “كورونا”؛ 
فـــي  ودورهـــم  بجهودهـــم  اعترافـــا 
التصـــدي للجائحة، ومـــا قدموه من 
تضحيات مشهودة في تعزيز الوعي 
المجتمعـــي للوقايـــة مـــن الفيـــروس 
فـــي مختلـــف مواقـــع  وعطاءاتهـــم 
الفحـــص واللقاح والعـــاج، وهم كل 
مـــن: قائد الخدمـــات الطبية الملكية 
بالمستشفى العســـكري الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي 
عضـــو  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونا )كوفيد 19( أحمد األنصاري، 
وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريق 
الوطنـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( وليـــد المانـــع، الوكيـــل 
المســـاعد للرقابـــة والمـــوارد بوزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة محمد 
األمـــراض  استشـــاري  األشـــراف، 
العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  عضـــو 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( المقدم 
طبيب مناف القحطاني، استشـــاري 
مجمـــع  فـــي  المعديـــة  األمـــراض 
الفريـــق  عضـــو  الطبـــي  الســـلمانية 
الوطنـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( جميلة الســـلمان، مدير 
إدارة التفتيـــش والســـامة المهنيـــة 
بوزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 
مصطفـــى عقيـــل الشـــيخ، ومديـــرة 
والطفولـــة  األســـرة  تنميـــة  إدارة 
بوزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 

عائشة محمد الزايد. 

وجـــرى منـــح جائـــزة “ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علـــي آل خليفـــة للريادة 
لمؤسســـة  المجتمعـــي”  العمـــل  فـــي 
لدورهـــا  تقديـــرا  الخليفيـــة؛  المبـــرة 
اإلنســـانية  وعطاءاتهـــا  المجتمعـــي 
والخيرية وتميزها في مجال العمل 
التطوعـــي مـــن خـــال العديـــد مـــن 
المبـــادرات والبرامـــج فـــي مختلـــف 
فضـــا  البحريـــن،  مملكـــة  مناطـــق 
عـــن جهودهـــا فـــي مجـــال التعليـــم 
وتمكين الشباب البحريني للوصول 

بقدراتهم إلى أفضل المستويات.
تطوعـــي  أداء  “أفضـــل  فئـــة  وفـــي 
مجموعـــة  تكريـــم  تـــم  مؤسســـي”، 
مـــن الجمعيـــات األهليـــة البحرينية 
معاييـــر  عليهـــا  انطبقـــت  التـــي 
البرامـــج  بعـــدد  الخاصـــة  الجائـــزة 
التنمويـــة المســـتدامة التـــي تقدمها 
البرامـــج  وعـــدد  تنوعهـــا  ومـــدى 
التنمويـــة والخيرية المســـاندة التي 
حصولهـــا  إلـــى  باإلضافـــة  تنفذهـــا، 
علـــى تقييمـــات عالية فـــي مجاالت 
والبرامـــج  واألنشـــطة  الحوكمـــة 
وهـــذه  والماليـــة،  العامـــة  واإلدارة 
الجمعيات هـــي: الجمعية البحرينية 
لتنمية المرأة، جمعية الكوثر للرعاية 
البحرينية  والجمعيـــة  االجتماعيـــة، 

لإلعاقة الذهنية والتوحد.

االستقرار الوظيفي 

العمـــل  وزيـــر  أعـــرب  ناحيتـــه،  مـــن 
جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
حميـــدان فـــي كلمـــة له عـــن خالص 
الشـــكر والتقدير لراعي الحفل سمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة 
الحفـــل  هـــذا  ســـموه  رعايـــة  علـــى 
العمـــل  بدعـــم  الدائـــم  واالهتمـــام 
التطوعـــي والكوادر العاملة في هذا 

المجال.
جميـــع  وباســـم  باســـمه  وتقـــدم 
العاملين فـــي وزارة العمل والتنمية 
الشـــكر  بخالـــص  االجتماعيـــة 
واالمتنان لســـموه ولجمعيـــة الكلمة 
الجائـــزة  تخصيـــص  علـــى  الطيبـــة 
للســـنة الثانية علـــى التوالي لتكريم 
الصفـــوف  فـــي  العاملـــة  الكـــوادر 
األماميـــة التـــي كان لهـــا إســـهامات 
بـــارزة فـــي التخفيف مـــن تداعيات 

وآثار جائحة كورونا )كوفيد 19(.
وقال “إن مبادرة سموه تعكس مدى 
العناية التي يوليها للعمل التطوعي 

مواكبـــة  فـــي  الثاقبـــة  وبصيرتـــه 
والتعايـــش  أحداثـــه  بـــكل  الواقـــع 
مـــع أفـــراد المجتمـــع علـــى مختلـــف 
أن  مؤكـــدا  وأجناســـهم”،  طوائفهـــم 
الجائـــزة نجحت في توجيه التقدير 
واالمتنـــان للعامليـــن فـــي الصفوف 
األولـــى ممـــن جنـــدوا كل طاقاتهـــم 
وإمكاناتهم ليخففوا قدر المستطاع 
ويرســـموا  كورونـــا،  تداعيـــات  مـــن 
قصصا رائعة فـــي االبتكار واإلبداع 
للجميـــع،  بيســـر  الحيـــاة  لتســـير 
بفضـــل  البحريـــن  مملكـــة  فحققـــت 
جهودهم إنجازا مهما خال العامين 
المجتمـــع  وبمســـاندة  الماضييـــن، 
البحرينـــي الواعي لقدر المســـؤولية 

الملقاة على عاتقه.
وأعـــرب حميـــدان عـــن بالـــغ التقدير 
والشـــكر ألعضـــاء الفريـــق الوطنـــي 
علـــى  كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
تمكنهـــم مـــن التحـــرك فـــي الوقـــت 
المناســـب، واســـتباق كل التوقعات، 
فـــي  بتميـــز  والنجـــاح  والتخطيـــط 

مواجهة هذه الجائحة.
وأضـــاف أن مملكـــة البحرين أثبتت 
خـــال الجائحة قدرتهـــا العالية في 
التعامـــل مـــع جميـــع المخاطـــر فـــي 
ظـــل التوجيهات الســـديدة والرؤية 
البـــاد،  عاهـــل  لجالـــة  الثاقبـــة 
ومتابعة وإشـــراف مباشـــر من سمو 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، 
وقـــد كان تحقيق األهـــداف بخفض 
نســـب اإلصابـــات بفيـــروس “كوفيد 
19”، وتعافـــي ســـوق العمـــل، وبـــدء 
عـــود الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا، دليـــا 
على نجـــاح مملكة البحرين حكومة 
وشـــعبا دون اســـتثناء فـــي مواجهة 

آثار الجائحة.
وقـــال “مـــن جهتنا فـــي وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة، عملنـــا منـــذ 
اليـــوم األول على محـــاور عدة، كان 
أهمهـــا وأبرزهـــا مســـؤولية تحقيـــق 
العمـــل فـــي  االســـتقرار فـــي ســـوق 
مملكـــة البحريـــن، وتأميـــن الحماية 
للقـــوى العاملة الوطنيـــة واألجنبية، 
والحيلولـــة دون وقـــوع تســـريحات 
كان  وقـــد  اإلمـــكان،  قـــدر  عماليـــة 
للتوجيهـــات الســـامية مـــن حضـــرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
البـــاد  عاهـــل  خليفـــة  آل  عيســـى 
المفدى حفظه هللا ورعاه، وما تبعها 
مـــن تكفـــل الحكومـــة بدفـــع رواتب 
العامليـــن في القطـــاع الخاص، األثر 
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أكــدت األميــن العــام للمجلــس األعلــى للمــرأة هالــة األنصــاري أن نتائــج جائــزة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
خليفــة للعمــل التطوعــي التي جــرى اإلعالن عنها أمس، تبرهن مرة أخرى على محوريــة الدور الذي تتواله المرأة 
البحرينيــة ضمــن الصفــوف األمامية في مواجهة جائحة كورونــا، حيث أعربت األنصاري عن مدى امتنانها للجنة 
تحكيم الجائزة التي صنفت بحسب معاييرها مركز دعم المرأة بالمجلس األعلى للمرأة كإحدى الجهات الوطنية 
المســتحقة لها، إلى جانب كوكبة من الشــخصيات والمؤسســات التي باشــرت أعمالها بكل حرص خدمًة للمجتمع 

في هذه الفترة االستثنائية. 

وأشـــارت إلى أن هذه النتائج تعطي 
فـــي  للمـــرأة  إضافيـــا  زخمـــا  أيضـــا 
الصفـــوف األماميـــة وتدفعهـــا لبـــذل 
المزيـــد مـــن الجهـــود وبالتفانـــي في 

خدمة وطنها.
الجهـــات  وهنـــأت األنصـــاري جميـــع 
الرســـمية واألهلية واألفراد الفائزين 
بجائزة ســـمو الشيخ عيسى بن علي 

آل خليفـــة للعمل التطوعـــي، مقدرًة 
بشكل خاص ما جاء في كلمة سموه 
فـــي حفل اإلعان عن نتائج الجائزة 
مـــن إشـــارة كريمـــة للجهـــود الكبيرة 
والمؤثرة لقرينة عاهل الباد رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة، والتـــي كان لهـــا دور بارز 

في تبـــوء المـــرأة للمكانـــة المرموقة 
التـــي وصلـــت إليها من خـــال تعزيز 
ودعم الجهود المؤسســـية والفردية 
والمبـــادرات والمشـــاريع التي تهدف 
إلـــى إدمـــاج احتياجـــات المـــرأة في 
التنمية وصوالً إلى التوازن الشـــامل 

بين الجنسين.
كما أشادت األمين العام باستحداث 

فئـــة جديـــدة ضمـــن فئـــات الجائـــزة 
بالتعاون مـــع المجلس األعلى للمرأة 
إلدمـــاج  الموجهـــة  الجهـــود  لتقديـــر 

احتياجـــات المـــرأة ضمـــن مســـارات 
العمل التطوعي في مواجهة )كوفيد 
جائزتهـــا  ســـتخصص  التـــي   ،)19  -
لمؤسســـات النفع العام نظير تميزهم 
الجائحـــة ومســـاهماتهم  فـــي فتـــرة 
العمـــل  ثقافـــة  فـــي تطويـــر  القيمـــة 

التطوعي وتنويع مجاالته.
أعربـــت  صلـــة،  ذي  ســـياق  وفـــي 
األنصاري عـــن بالغ بفـــوز مركز دعم 
المرأة بجائزة ســـمو الشـــيخ عيسى 
بن علـــي آل خليفة للعمل التطوعي، 
كمؤشر يبعث على االرتياح لسامة 
بالمركـــز  المنـــوط  العمـــل  وفعاليـــة 
كواجهـــة أمامية تعمـــل على متابعة 
قضايا المرأة والنظر في مشـــكاتها 

تخفـــف  عمليـــة  بحلـــول  والمبـــادرة 
عنهـــا معاناتهـــا. مضيفـــة فـــي هـــذا 
الشـــأن، بـــأن جائحة كورونـــا بالرغم 
من صعوباتهـــا وتحدياتها المختلفة 
إال إنها ساهمت في رفع لياقة العمل 
وتحسين جودة الخدمات بما يصب 
في ســـياق مـــا تحرص عليـــه الدولة 
من تطوير وتحديث مستمر لكل ما 
مـــن شـــأنه أن يرتقي بحياة األســـرة 

البحرينية. 
وحضرت فعالية االحتفال بالجائزة 
الشـــيخة  افتراضيـــا  أقيمـــت  التـــي 
مســـاعد األمين العـــام للمجلس دينا 
بنت راشـــد آل خليفة، ومديرة مركز 

دعم المرأة عبير دهام.

المنامة - بنا

هالة األنصاري

“كــورونــا” بــمــواجــهــة  البحرينية  الــمــرأة  دور  مــحــوريــة  عــلــى  آخـــر  ــان  ــره ب ــاري:  ــصـ األنـ

إسهامات األمير خليفة بن سلمان اإلنســــــــانية أنـارت لنـا دروب العمـل التطـوعـي
سموه  ــن  م تشجيعا  لــســنــوات  ــجــائــزة  ال اســتــمــرار  ــي  ف ــل  ــراح ال لــأمــيــر  ــاس  أسـ دور 
والتطوعي الــخــيــري  الــعــمــل  ــي  ف الــمــســاهــمــة  الــوطــنــيــة  الـــكـــوادر  جميع  دعـــم  ــي  ف

الملك  جاللة  بقيادة  البحرين  سموه:  بجائزة  الفائزين  مكرما  علي  بن  عيسى  الشيخ  سمو 
العالم بشهادة  اقتدار  بكل  للجائحة  تصدت  الــوزراء  رئيس  العهد  ولي  سمو  وتوجيهات 



الكبيـــر فـــي الحفـــاظ على اســـتقرار 
ســـوق العمل والســـماح للمؤسســـات 
باالســـتمرار  الخـــاص  القطـــاع  فـــي 
وتخطـــي الصعوبـــات الناتجـــة عـــن 
الجائحة. كما تم تشديد اإلجراءات 
االحترازيـــة، حيـــث طبقـــت الوزارة 
نظـــام العمـــل مـــن المنزل؛ مـــن أجل 
تقليـــل عـــدد العامليـــن والموظفيـــن 
علـــى  الحفـــاظ  مـــع  اإلمـــكان  قـــدر 
انسيابية العمل، كما أشرفت الوزارة 
والصحـــة  الســـامة  جوانـــب  علـــى 
فـــي مســـاكن العمـــال وماقـــع العمل 

لتحقيق بيئة آمنة”.
تلـــك  مـــع  “بالتزامـــن  أنـــه  وأوضـــح 
التوجهـــات، فقد جنـــدت الوزارة كل 
السبل الممكنة لضمان استمرار عمل 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي لتقـــوم 
بدورها الفاعل في تقديم الخدمات 
االجتماعيـــة والرعائية واإلنســـانية، 
حيـــث كان لتوفير التدريب عن بعد 
لكـــوادر المنظمات األهليـــة دور في 
تطويـــر قـــدرات ومهـــارات العاملين 
فـــي الجمعيـــات والمتطوعيـــن على 
حـــد ســـواء، كمـــا تـــم التواصـــل منذ 
بدايـــة الجائحة مع جميع المنظمات 
منهـــا  الخيريـــة  وبخاصـــة  األهليـــة 
واألجنبية لتعميم جميع التوجيهات 
للفريـــق  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 

الطبي الوطني بمختلف اللغات”.
وقـــال “ننتهـــز هـــذه الفرصـــة لنقـــدم 
شـــكرنا وتقديرنا لكل جمعية بادرت 
فـــي التطـــوع لمثـــل هـــذه األعمـــال، 
وأخـــص بالذكـــر الجمعيـــات الثاث 
الفائزة بجائزة سموه الشيخ عيسى 
بـــن علي آل خليفة للعمل التطوعي. 
العمـــل  لـــوزارة  ســـموه  تكريـــم  إن 
هـــو تكريـــم  والتنميـــة االجتماعيـــة 
لجميع أفراد المجتمع والعاملين من 
عمالة وطنيـــة وأجنبية، والمنظمات 
األهليـــة وجميع من ســـاهم معنا في 
تحقيـــق االســـتقرار بعـــد الجائحـــة، 
إذ شـــكل هؤالء الدعامة األساســـية 
لنجـــاح الـــوزارة”، معربا عـــن تقديره 
لجمعيـــة الكلمة الطيبـــة على تنظيم 
بالتهنئـــة  متقدمـــا  الفعاليـــة،  هـــذه 
لجميع الفائزين من مختلف الجهات 
الرســـمية واألهليـــة، متمنيـــا للجميع 

دوام التوفيق والنجاح.

نماذج مشرفة 

الصناعـــة  وزيـــر  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزياني 
فـــي كلمته أن “جائزة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة للعمل 
التطوعي تعد منبرا مهما في تسليط 

الضوء على النماذج المشرقة والدور 
الجبار لقيادات العمل التطوعي في 
البحرين والوطن العربي، وساهمت 
في نشر هذا العمل اإلنساني الجليل 
من خـــال عرض العديد من قصص 
النجاح الملهمة لجيل الشـــباب الذي 
نعتمد عليه لرســـم مســـتقبل مشرق 
للجميع على النهج والرؤى الحكيمة 
لقيادتنا حفظهم هللا في دعم العمل 

التطوعي واستمراره”.
الصناعـــة  وزارة  تكريـــم  “إن  وقـــال 
والتجـــارة والســـياحة للعـــام الثانـــي 
علـــى التوالي ضمن الكـــوادر الماثلة 
فـــي الصفوف األمامية التي كان لها 
إســـهامات بـــارزة فـــي التخفيف من 
تداعيـــات وآثار جائحة كورونا التي 
عصفـــت بالعالـــم أجمـــع، يعـــد فخرا 
وتتويجـــا لهـــذه الجهـــود اإلنســـانية 
كـــوادر  بهـــا  يتفانـــى  التـــي  الطيبـــة 
الـــوزارة النابعـــة مـــن روح الوطنيـــة 
واالنتمـــاء لوطننـــا الغالـــي البحرين، 
وجاءت من باب البذل والعطاء ألن 

)البحرين تستاهل(”.
وأعـــرب وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة عن جزيل شـــكره لجميع 
الصفـــوف  ضمـــن  العاملـــة  الكـــوادر 
األماميـــة في فريـــق وزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة وجميـــع مـــن 
ســـاهم لـــو بالقليـــل مـــن أجـــل خيـــر 
ونمـــاء البحريـــن، كما تقـــدم بجزيل 
الشـــكر والعرفان لراعي الحفل سمو 
الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة، 
الكلمـــة  جمعيـــة  منتســـبي  وجميـــع 
الطيبـــة مـــن جهد ملمـــوس وواضح 
والعمـــل الـــدؤوب الذي يســـير وفق 
أســـس مدروســـة وواضحة لتحقيق 
األهـــداف اإلنســـانية العظيمة لرفعة 

الوطن الغالي. 

دعم متواصل

من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة 
جمعية الكلمة الطيبة حسن بوهزاع 
فـــي كلمـــة لـــه خـــال الحفل أســـمى 
آيات الشـــكر وعظيم االمتنان لسمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة 
علـــى دعمـــه المتواصـــل وتوجيهاته 
الســـديدة في ســـبيل تطويـــر جائزة 
ســـموه للعمـــل التطوعـــي، وبرامـــج 

وأنشطة الجمعية عموما.
وأكـــد أن مســـيرة العمـــل التطوعـــي 
فـــي مملكـــة البحريـــن تشـــهد تطوًرا 
مســـتمًرا ومشـــهوًدا، وهـــذا يجســـد 
إيمـــان القيادة الحكيمـــة تحت راية 
صاحـــب الجالـــة الملـــك وصاحـــب 
السمو ولي العهد نائب القائد األعلى 

بأهميـــة  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
التطـــوع في المســـاهمة فـــي تطوير 

المجتمع وازدهاره.
وأشـــار إلـــى أنـــه تحقيًقـــا لتطلعـــات 
الكلمـــة  جمعيـــة  حرصـــت  القيـــادة 
الطيبة تحت رعاية رئيسها الفخري 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل 
خليفـــة على تفعيل دور التطوع من 
خال ما تنظمه من برامج وأنشـــطة 
تخـــدم المجاالت كافة، ومنها جائزة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل 
والتـــي  التطوعـــي،  للعمـــل  خليفـــة 
حرصـــت الجمعية على اســـتمرارها 
وتطويرهـــا، لتتماشـــى مـــع مختلف 
الظروف، بتوجيه ومتابعة مستمرة 
من سمو الشـــيخ عيسى بن علي آل 

خليفة.
وأكد أن مبادرة سمو الشيخ عيسى 
بن علي آل خليفة الرائدة وتوجيهه 

الســـديد الســـتمرار تنظيـــم الجائـــزة 
علـــى  الثانيـــة  للســـنة  وتخصيصهـــا 
التوالـــي لتكريـــم الكـــوادر الوطنيـــة 
الماثلـــة في الصفـــوف األمامية خير 
دليل وبرهان على مدى إيمان سموه 
بضـــرورة تكريم الكـــوادر المعطاءة، 
الســـيما في هـــذه المرحلـــة الراهنة؛ 
تقديـــًرا لهـــم علـــى تضحياتهـــم فـــي 
التصدي لفيروس كورونا المستجد، 
قائا “إن ســـموه أرســـى سموه بذلك 
نهًجـــا غالًيـــا فـــي الوفـــاء والتقديـــر 
لذوي العطـــاء، فتكريـــم رواد العمل 
بدورهـــم  اعتـــراف  هـــو  التطوعـــي 
ووســـيلة  واالجتماعـــي،  اإلنســـاني 
لتقديمهـــم كنماذج يجب أن ُتحتذى 

من قبل الشباب”.
وأضـــاف “نحتفـــل اليـــوم بمـــرور 11 
عاما على إطاق جائزة سمو الشيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة للعمل 

حققتـــه  مـــا  ونســـتذكر  التطوعـــي، 
مـــن نجاحـــات هائلة على المســـتوى 
المحلـــي والخارجي، إذ اســـتطاعت 
الســـنوات  مـــدى  علـــى  الجائـــزة 
الماضية أن ترســـخ المكانـــة الرائدة 
لمملكة البحرين إقليمًيا ودولًيا كبلد 
متحضـــر ُيعلـــي مـــن قيم اإلنســـانية 
والتعاضـــد الذي يســـهم في تحقيق 
علـــى  واالســـتقرار  واألمـــن  الســـام 

مستوى العالم”.
وأعـــرب بوهـــزاع عن جزيل الشـــكر 
والتقديـــر لجميـــع الجهات الرســـمية 
علـــى تعاونهم مـــع الجمعيـــة ولجنة 
الجائـــزة، مقدرا إســـهاماتهم الكبيرة 
الوطنيـــة والمخلصة خـــال جائحة 
كورونا )كوفيد 19(، مشـــيدا بجهود 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
ممثلة بإدارة دعم المنظمات األهلية 
أبـــرز  ترشـــيح  فـــي  تعاونهـــم  علـــى 

البحرينيـــة  التطوعيـــة  الجمعيـــات 
للفوز بجائزة سمو الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة ألفضل أداء تطوعي 
الفائزيـــن  جميـــع  مهنئـــَا  مؤسســـي، 
بالجائـــزة ومتمنيا لهم مزيًدا التقدم 

واالزدهار.

تنافس شريف 

ومن ناحيتهم، أعرب المكرمون عن 
خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ 
عيســـى بن علـــي آل خليفـــة على ما 
يوليه سموه من دعم ورعاية للعمل 
التطوعـــي فـــي مملكـــة البحرين من 
خال جائزة ســـموه الســـنوية، التي 
نجحت في توطيد االهتمام بالعمل 
الخيري والتطوعي وشـــكلت حافزا 
كبيـــًرا للتنافـــس الشـــريف فـــي هـــذا 
المجـــال اإلنســـاني الـــذي يســـتهدف 
وتحقيـــق  بالمجتمـــع  االرتقـــاء 
أروع  فـــي  االجتماعـــي  التضامـــن 

معانيه وصوره.
وعبـــروا عـــن ســـعادتهم باختيارهم 
للحصـــول على هـــذه الجائزة القيمة 
التي تجســـد أرقى درجات االهتمام 
المملكـــة،  فـــي  التطوعـــي  بالعمـــل 
مؤكديـــن أنها تعد عنصـــًرا فعااًل في 
تشـــجيع مختلـــف الجهـــات واألفراد 
علـــى المشـــاركة فـــي خدمـــة الوطن 
والمجتمع، وتعكس القيم البحرينية 
األصيلـــة التـــي ترتكز علـــى موروث 
حضـــاري ُيعلـــي من مبـــادئ التعاون 
متمنيـــن  المجتمعـــي،  والتماســـك 
الطيبـــة  الكلمـــة  ولجمعيـــة  لســـموه 
الجائـــزة  علـــى  القائميـــن  وجميـــع 
فـــي  والتوفيـــق  النجـــاح  اســـتمرار 
تحقيـــق الـــرؤى والتطلعـــات النبيلة 
التـــي تهـــدف الجائزة إلـــى الوصول 

إليها.
يشـــار إلـــى أن جائـــزة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن خليفـــة آل خليفة للعمل 
شـــهر  فـــي  يتـــم منحهـــا  التطوعـــي 
ســـبتمبر مـــن كل عـــام، بالتزامـــن مع 
احتفـــاالت اليـــوم العربـــي للتطـــوع، 
الطيبـــة  الكلمـــة  جمعيـــة  وتنظمهـــا 
بالتعاون مع االتحاد العربي للتطوع، 
وتهـــدف إلى تشـــجيع الشـــباب على 
تقديـــم حلـــول مبتكـــرة مـــن خـــال 
أعمال تطوعية تساهم في مواجهة 
التحديـــات واألزمـــات وتفعيـــل دور 
الشـــباب في مجال العمل التطوعي 

ونشر ثقافته.
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 دور بارز لسمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم في تبوء 
المرأة البحرينية المكانة المرموقة 

الجائزة عرفان منا لمن نذروا أنفسهم بشجاعة 
وبسالة لحماية كل من يقيم على األرض الطيبة

برعاية وكيل وزارة شــؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل خليفة، نظمت الجمعية، أمس 
األربعــاء، احتفــااًل عبــر منصــة التواصل االفتراضي “Zoom”؛ لتكريم الفائزين بجائزة ســموه للعمل التطوعي في نســختها الحادية عشــرة، بمشــاركة عدد من 
الوزراء والمســؤولين ورئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة رئيس االتحاد العربي للتطوع حســن بوهزاع، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمكرمين 
من رواد العمل التطوعي في مملكة البحرين من أفراد ومؤسسات حكومية وأهلية؛ تقديرا لعطاءاتهم وتضحياتهم، وما سطروه من قصص نجاح في مجال 

العمل التطوعي تمثل مصدر فخر واعتزاز للمملكة وما يمثلونه من نماذج مشرفة وقدوة للشباب في الحاضر والمستقبل.

حكمة واقتدار

وبدأ االحتفال بكلمة لســـمو الشـــيخ 
آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  بـــن  عيســـى 
خليفـــة، أكد فيها أن مملكة البحرين 
بقيـــادة عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وبتوجيهـــات 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، أبرزت مكانتهـــا العالمية من 
خال كيفية التصدي للجائحة وفق 
واحتياطـــات  احترازيـــة  إجـــراءات 
أمنية قادها الفريق الوطني برئاسة 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء بـــكل حكمة 
واقتدار، إذ نالت إشادات وشهادات 
من منظمات صحيـــة معتمدة دوليا 
لتصبح المملكة مثاال يحتذى به في 

هذا المجال على مستوى العالم.

الراحل الكبير 

وقـــال ســـموه “إننـــا نســـتذكر اليـــوم 
ونحـــن نكرم المتطوعين إســـهامات 
المغفور له بـــإذن هللا تعالى صاحب 
الســـمو الملكي الوالـــد األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، طيب هللا ثراه، 
ودوره اإلنســـاني الكبيـــر في خدمة 
مملكـــة البحرين وباألخص تشـــجيع 
العمـــل التطوعي، والذي كان له دور 
أساســـي ومهم في استمرار الجائزة 
كان  فقـــد  الســـنوات،  هـــذه  طـــوال 
رحمـــه هللا داعًمـــا ومشـــجًعا لجميع 
فـــي  المســـاهمة  الوطنيـــة  الكـــوادر 
العمل الخيري والتطوعي، ونستلهم 
مـــن إســـهاماته النيرة للمضـــي قدًما 
في تكريـــم تلك الكـــوادر المتطوعة 

في خدمة مملكة البحرين”.
وأضـــاف ســـموه “الجائـــزة تأتي في 
هـــذه النســـخة، وللعـــام الثانـــي على 
التوالـــي، لتكـــرم الكـــوادر الوطنيـــة 
فـــي  األماميـــة  بالصفـــوف  العاملـــة 
التصـــدي لفيـــروس كورونـــا، وذلـــك 
بشـــجاعة  أنفســـهم  نـــذروا  لمـــن 
يقيـــم  مـــن  كل  لحمايـــة  وبســـالة 

علـــى هـــذه األرض الطيبـــة، عرفاًنـــا 
وتقديـــًرا وإلبـــراز دورهم اإلنســـاني 
وإسهاماتهم النيرة في هذا المجال”، 
مهنًئـــا ســـموه جميع الفائزيـــن الذين 
اســـتحقوا التكريم نظير ما قاموا به 

من جهد وعمل مقدر.
وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفة أن “مســـيرة العمل التطوعي 
فـــي مملكـــة البحريـــن وســـط هـــذه 
التحديـــات تشـــهد تطـــوًرا يتجســـد 
فـــي أصالـــة وعراقـــة شـــعبها الوفي 

المتمسك بقيم ديننا اإلسامي”.

احتياجات المرأة

إســـهامات  ســـموه  واســـتذكر 
البـــاد  عاهـــل  قرينـــة  وتوجيهـــات 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة،  ســـبيكة 
والتـــي كان لهـــا دور بـــارز فـــي تبوء 
المرأة المكانة المرموقة التي وصلت 
إليها من خال تعزيز ودعم الجهود 
والمبـــادرات  والفرديـــة  المؤسســـية 
والمشروعات التي تستهدف إدماج 
احتياجات المرأة في التنمية، رافعا 
التهنئـــة لســـموها بمناســـبة مرور 20 

عاما على تأسيس المجلس.
واقـــع  مـــن  “وإننـــا  ســـموه  وقـــال 
إحساسنا بالمسؤولية تجاه المجتمع 
والـــدور المهـــم الذي تقوم بـــه المرأة 
البحرينيـــة، وســـعيا منـــا لتكريمهـــا، 
قمنا باســـتحداث فئـــة جديدة تعنى 
بتكريم المـــرأة في العمل التطوعي، 
وذلك بالتعـــاون مع المجلس األعلى 
للمرأة؛ ليتزامن مع الذكرى العشرين 

لتأسيس المجلس األعلى للمرأة”.
وأضـــاف ســـموه “وعرفانا منـــا بدور 
المـــرأة البحرينيـــة الرائـــد وتقديـــًرا 
للتضحيات التي قدمتها خال فترة 
الجائحـــة، والتي كان لهـــا دور مؤثر 
إلـــى جانب أخيها الرجل في مقدمة 
الصفـــوف األمامية في مواجهة هذا 
الفيـــروس، وإثبـــات قدرتهـــا بكفاءة 
منقطعة النظير في مختلف المواقع، 
فإننـــا نؤكد بأننـــا ماضون في تكريم 

المرأة خال السنوات القادمة”.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
بأهميـــة  “إيمانـــا  خليفـــة  آل  علـــي 
المســـؤولية المجتمعيـــة فقـــد أولينا 
مـــن خـــال الجائـــزة والتـــي أثبتـــت 
يعيشـــها  التـــي  الظـــروف  كل  رغـــم 
بهـــذا  اســـتمرارها  أن  أجمـــع  العالـــم 
الشـــكل لهو أبلغ معنى لمكانة وقيمة 
العمل التطوعي في ترســـيخ الكثير 
مـــن المعانـــي الســـامية، التـــي تزيـــد 
مـــن تكاتـــف وتآلـــف جميـــع أطياف 

المجتمع قاطبة”. 
الشـــكر  بجزيـــل  ســـموه  وتقـــدم 
والتقديـــر لرئيـــس وأعضـــاء جمعية 
العربـــي  واالتحـــاد  الطيبـــة  الكلمـــة 
للتطوع على الجهود الواضحة التي 
يبذلونها في خدمة العمل التطوعي 
واإلنســـاني، مؤكدا سموه استمراره 
في دعم وتبني األفكار التي ترســـخ 
العمـــل التطوعـــي؛ باعتبـــاره جـــزءا 
أصيا من عاداتنا وتقاليدنا العربية 
األصيلة، وداعيا ســـموه الجميع إلى 
تكثيـــف الجهود لنشـــر ثقافـــة العمل 
التطوعي وترسيخ تلك الثقافة في 

المجتمع.

قائمة المكرمين 

وشـــهد الحفل، وللعام الثاني، تكريم 
والمؤسســـات  الجهـــات  مـــن  عـــدد 
الحكوميـــة بــــ “جائزة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة للعمل 
أظهرتـــه  لمـــا  تقديـــرا  التطوعـــي”؛ 
تنفيـــذ  فـــي  وتميـــز  كفـــاءة  مـــن 
تبنتهـــا  التـــي  االســـتراتيجيات 
مملكـــة البحرين؛ مـــن أجل لتصدري 
لجائحـــة كورونا وتقليـــل تداعياتها 
الســـلبية علـــى الوطـــن والمواطنين، 
إذ تـــم منح الجائـــزة للفريق الوطني 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
وزارة  مـــن:  كل  جانـــب  إلـــى   ،)19
الداخليـــة، وزارة الخارجيـــة، وزارة 
الماليـــة  وزارة  والتعليـــم،  التربيـــة 
واالقتصـــاد الوطنـــي، وزارة العمـــل 
وزارة  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
الصحـــة، وزارة الصناعـــة والتجـــارة 

والســـياحة، وزارة شـــؤون اإلعـــام، 
قـــوة دفـــاع البحرين، وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضة، المجلس األعلى 
للمرأة، هيئـــة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيـــة، هيئـــة صنـــدوق العمل 
“تمكين”، المؤسسة الملكية لألعمال 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  اإلنســـانية، 

المدني.
كمـــا تم منـــح جائزة “ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علـــي آل خليفـــة للريادة 
فـــي العمـــل المجتمعـــي” لنخبـــة من 
الوطنيـــة  والكـــوادر  الشـــخصيات 
العاملـــة فـــي الصفـــوف األولـــى في 
مواجهة جائحة فيـــروس “كورونا”؛ 
فـــي  ودورهـــم  بجهودهـــم  اعترافـــا 
التصـــدي للجائحة، ومـــا قدموه من 
تضحيات مشهودة في تعزيز الوعي 
المجتمعـــي للوقايـــة مـــن الفيـــروس 
فـــي مختلـــف مواقـــع  وعطاءاتهـــم 
الفحـــص واللقاح والعـــاج، وهم كل 
مـــن: قائد الخدمـــات الطبية الملكية 
بالمستشفى العســـكري الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي 
عضـــو  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس 
كورونا )كوفيد 19( أحمد األنصاري، 
وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريق 
الوطنـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( وليـــد المانـــع، الوكيـــل 
المســـاعد للرقابـــة والمـــوارد بوزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة محمد 
األمـــراض  استشـــاري  األشـــراف، 
العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  عضـــو 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( المقدم 
طبيب مناف القحطاني، استشـــاري 
مجمـــع  فـــي  المعديـــة  األمـــراض 
الفريـــق  عضـــو  الطبـــي  الســـلمانية 
الوطنـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( جميلة الســـلمان، مدير 
إدارة التفتيـــش والســـامة المهنيـــة 
بوزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 
مصطفـــى عقيـــل الشـــيخ، ومديـــرة 
والطفولـــة  األســـرة  تنميـــة  إدارة 
بوزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 

عائشة محمد الزايد. 

وجـــرى منـــح جائـــزة “ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علـــي آل خليفـــة للريادة 
لمؤسســـة  المجتمعـــي”  العمـــل  فـــي 
لدورهـــا  تقديـــرا  الخليفيـــة؛  المبـــرة 
اإلنســـانية  وعطاءاتهـــا  المجتمعـــي 
والخيرية وتميزها في مجال العمل 
التطوعـــي مـــن خـــال العديـــد مـــن 
المبـــادرات والبرامـــج فـــي مختلـــف 
فضـــا  البحريـــن،  مملكـــة  مناطـــق 
عـــن جهودهـــا فـــي مجـــال التعليـــم 
وتمكين الشباب البحريني للوصول 

بقدراتهم إلى أفضل المستويات.
تطوعـــي  أداء  “أفضـــل  فئـــة  وفـــي 
مجموعـــة  تكريـــم  تـــم  مؤسســـي”، 
مـــن الجمعيـــات األهليـــة البحرينية 
معاييـــر  عليهـــا  انطبقـــت  التـــي 
البرامـــج  بعـــدد  الخاصـــة  الجائـــزة 
التنمويـــة المســـتدامة التـــي تقدمها 
البرامـــج  وعـــدد  تنوعهـــا  ومـــدى 
التنمويـــة والخيرية المســـاندة التي 
حصولهـــا  إلـــى  باإلضافـــة  تنفذهـــا، 
علـــى تقييمـــات عالية فـــي مجاالت 
والبرامـــج  واألنشـــطة  الحوكمـــة 
وهـــذه  والماليـــة،  العامـــة  واإلدارة 
الجمعيات هـــي: الجمعية البحرينية 
لتنمية المرأة، جمعية الكوثر للرعاية 
البحرينية  والجمعيـــة  االجتماعيـــة، 

لإلعاقة الذهنية والتوحد.

االستقرار الوظيفي 

العمـــل  وزيـــر  أعـــرب  ناحيتـــه،  مـــن 
جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
حميـــدان فـــي كلمـــة له عـــن خالص 
الشـــكر والتقدير لراعي الحفل سمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة 
الحفـــل  هـــذا  ســـموه  رعايـــة  علـــى 
العمـــل  بدعـــم  الدائـــم  واالهتمـــام 
التطوعـــي والكوادر العاملة في هذا 

المجال.
جميـــع  وباســـم  باســـمه  وتقـــدم 
العاملين فـــي وزارة العمل والتنمية 
الشـــكر  بخالـــص  االجتماعيـــة 
واالمتنان لســـموه ولجمعيـــة الكلمة 
الجائـــزة  تخصيـــص  علـــى  الطيبـــة 
للســـنة الثانية علـــى التوالي لتكريم 
الصفـــوف  فـــي  العاملـــة  الكـــوادر 
األماميـــة التـــي كان لهـــا إســـهامات 
بـــارزة فـــي التخفيف مـــن تداعيات 

وآثار جائحة كورونا )كوفيد 19(.
وقال “إن مبادرة سموه تعكس مدى 
العناية التي يوليها للعمل التطوعي 

مواكبـــة  فـــي  الثاقبـــة  وبصيرتـــه 
والتعايـــش  أحداثـــه  بـــكل  الواقـــع 
مـــع أفـــراد المجتمـــع علـــى مختلـــف 
أن  مؤكـــدا  وأجناســـهم”،  طوائفهـــم 
الجائـــزة نجحت في توجيه التقدير 
واالمتنـــان للعامليـــن فـــي الصفوف 
األولـــى ممـــن جنـــدوا كل طاقاتهـــم 
وإمكاناتهم ليخففوا قدر المستطاع 
ويرســـموا  كورونـــا،  تداعيـــات  مـــن 
قصصا رائعة فـــي االبتكار واإلبداع 
للجميـــع،  بيســـر  الحيـــاة  لتســـير 
بفضـــل  البحريـــن  مملكـــة  فحققـــت 
جهودهم إنجازا مهما خال العامين 
المجتمـــع  وبمســـاندة  الماضييـــن، 
البحرينـــي الواعي لقدر المســـؤولية 

الملقاة على عاتقه.
وأعـــرب حميـــدان عـــن بالـــغ التقدير 
والشـــكر ألعضـــاء الفريـــق الوطنـــي 
علـــى  كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
تمكنهـــم مـــن التحـــرك فـــي الوقـــت 
المناســـب، واســـتباق كل التوقعات، 
فـــي  بتميـــز  والنجـــاح  والتخطيـــط 

مواجهة هذه الجائحة.
وأضـــاف أن مملكـــة البحرين أثبتت 
خـــال الجائحة قدرتهـــا العالية في 
التعامـــل مـــع جميـــع المخاطـــر فـــي 
ظـــل التوجيهات الســـديدة والرؤية 
البـــاد،  عاهـــل  لجالـــة  الثاقبـــة 
ومتابعة وإشـــراف مباشـــر من سمو 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، 
وقـــد كان تحقيق األهـــداف بخفض 
نســـب اإلصابـــات بفيـــروس “كوفيد 
19”، وتعافـــي ســـوق العمـــل، وبـــدء 
عـــود الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا، دليـــا 
على نجـــاح مملكة البحرين حكومة 
وشـــعبا دون اســـتثناء فـــي مواجهة 

آثار الجائحة.
وقـــال “مـــن جهتنا فـــي وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة، عملنـــا منـــذ 
اليـــوم األول على محـــاور عدة، كان 
أهمهـــا وأبرزهـــا مســـؤولية تحقيـــق 
العمـــل فـــي  االســـتقرار فـــي ســـوق 
مملكـــة البحريـــن، وتأميـــن الحماية 
للقـــوى العاملة الوطنيـــة واألجنبية، 
والحيلولـــة دون وقـــوع تســـريحات 
كان  وقـــد  اإلمـــكان،  قـــدر  عماليـــة 
للتوجيهـــات الســـامية مـــن حضـــرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
البـــاد  عاهـــل  خليفـــة  آل  عيســـى 
المفدى حفظه هللا ورعاه، وما تبعها 
مـــن تكفـــل الحكومـــة بدفـــع رواتب 
العامليـــن في القطـــاع الخاص، األثر 
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الجائزة بادرة تقدير نوعية لالحتفاء بجهود الصفوف األمامية

أكــدت األميــن العــام للمجلــس األعلــى للمــرأة هالــة األنصــاري أن نتائــج جائــزة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل 
خليفــة للعمــل التطوعــي التي جــرى اإلعالن عنها أمس، تبرهن مرة أخرى على محوريــة الدور الذي تتواله المرأة 
البحرينيــة ضمــن الصفــوف األمامية في مواجهة جائحة كورونــا، حيث أعربت األنصاري عن مدى امتنانها للجنة 
تحكيم الجائزة التي صنفت بحسب معاييرها مركز دعم المرأة بالمجلس األعلى للمرأة كإحدى الجهات الوطنية 
المســتحقة لها، إلى جانب كوكبة من الشــخصيات والمؤسســات التي باشــرت أعمالها بكل حرص خدمًة للمجتمع 

في هذه الفترة االستثنائية. 

وأشـــارت إلى أن هذه النتائج تعطي 
فـــي  للمـــرأة  إضافيـــا  زخمـــا  أيضـــا 
الصفـــوف األماميـــة وتدفعهـــا لبـــذل 
المزيـــد مـــن الجهـــود وبالتفانـــي في 

خدمة وطنها.
الجهـــات  وهنـــأت األنصـــاري جميـــع 
الرســـمية واألهلية واألفراد الفائزين 
بجائزة ســـمو الشيخ عيسى بن علي 

آل خليفـــة للعمل التطوعـــي، مقدرًة 
بشكل خاص ما جاء في كلمة سموه 
فـــي حفل اإلعان عن نتائج الجائزة 
مـــن إشـــارة كريمـــة للجهـــود الكبيرة 
والمؤثرة لقرينة عاهل الباد رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة، والتـــي كان لهـــا دور بارز 

في تبـــوء المـــرأة للمكانـــة المرموقة 
التـــي وصلـــت إليها من خـــال تعزيز 
ودعم الجهود المؤسســـية والفردية 
والمبـــادرات والمشـــاريع التي تهدف 
إلـــى إدمـــاج احتياجـــات المـــرأة في 
التنمية وصوالً إلى التوازن الشـــامل 

بين الجنسين.
كما أشادت األمين العام باستحداث 

فئـــة جديـــدة ضمـــن فئـــات الجائـــزة 
بالتعاون مـــع المجلس األعلى للمرأة 
إلدمـــاج  الموجهـــة  الجهـــود  لتقديـــر 

احتياجـــات المـــرأة ضمـــن مســـارات 
العمل التطوعي في مواجهة )كوفيد 
جائزتهـــا  ســـتخصص  التـــي   ،)19  -
لمؤسســـات النفع العام نظير تميزهم 
الجائحـــة ومســـاهماتهم  فـــي فتـــرة 
العمـــل  ثقافـــة  فـــي تطويـــر  القيمـــة 

التطوعي وتنويع مجاالته.
أعربـــت  صلـــة،  ذي  ســـياق  وفـــي 
األنصاري عـــن بالغ بفـــوز مركز دعم 
المرأة بجائزة ســـمو الشـــيخ عيسى 
بن علـــي آل خليفة للعمل التطوعي، 
كمؤشر يبعث على االرتياح لسامة 
بالمركـــز  المنـــوط  العمـــل  وفعاليـــة 
كواجهـــة أمامية تعمـــل على متابعة 
قضايا المرأة والنظر في مشـــكاتها 

تخفـــف  عمليـــة  بحلـــول  والمبـــادرة 
عنهـــا معاناتهـــا. مضيفـــة فـــي هـــذا 
الشـــأن، بـــأن جائحة كورونـــا بالرغم 
من صعوباتهـــا وتحدياتها المختلفة 
إال إنها ساهمت في رفع لياقة العمل 
وتحسين جودة الخدمات بما يصب 
في ســـياق مـــا تحرص عليـــه الدولة 
من تطوير وتحديث مستمر لكل ما 
مـــن شـــأنه أن يرتقي بحياة األســـرة 

البحرينية. 
وحضرت فعالية االحتفال بالجائزة 
الشـــيخة  افتراضيـــا  أقيمـــت  التـــي 
مســـاعد األمين العـــام للمجلس دينا 
بنت راشـــد آل خليفة، ومديرة مركز 

دعم المرأة عبير دهام.

المنامة - بنا

هالة األنصاري

“كــورونــا” بــمــواجــهــة  البحرينية  الــمــرأة  دور  مــحــوريــة  عــلــى  آخـــر  ــان  ــره ب ــاري:  ــصـ األنـ

إسهامات األمير خليفة بن سلمان اإلنســــــــانية أنـارت لنـا دروب العمـل التطـوعـي
سموه  ــن  م تشجيعا  لــســنــوات  ــجــائــزة  ال اســتــمــرار  ــي  ف ــل  ــراح ال لــأمــيــر  ــاس  أسـ دور 
والتطوعي الــخــيــري  الــعــمــل  ــي  ف الــمــســاهــمــة  الــوطــنــيــة  الـــكـــوادر  جميع  دعـــم  ــي  ف

الملك  جاللة  بقيادة  البحرين  سموه:  بجائزة  الفائزين  مكرما  علي  بن  عيسى  الشيخ  سمو 
العالم بشهادة  اقتدار  بكل  للجائحة  تصدت  الــوزراء  رئيس  العهد  ولي  سمو  وتوجيهات 



جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي أكبر دافـــــــع لمواصلـة البـذل والعطـاء والتضحيـات
لمواجهة هذه الظروف االستثنائية 
التي اجتاحت العالم بأســـره، ليؤكد 
روح العطـــاء والتضحيـــة والتفاني 
التي يمتلكها الجميع، والتي تحظى 
برعايـــة ملكيـــة ســـامية مـــن عاهـــل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
ومتابعـــة  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، فضاًل عن تكاتف 
جميع الكوادر الصحية في مختلف 
الفاعلـــة  واإلســـهامات  مواقعهـــم، 
للفرق التطوعية في المجاالت ذات 

العالقة”.

كتاب توثيقي

كمـــا أثنت الوكيل المســـاعد للتعليم 
لطيفـــة  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
البونوظة على جائزة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علـــي آل خليفـــة لتكريم 
بمناســـبة  التطوعـــي؛  العمـــل  رواد 
مـــرور 10 ســـنوات علـــى إطالقهـــا، 
التطوعـــي  العمـــل  أن  ومعتبـــرة 
قيمـــة أصيلـــة لـــدى البحرينيين من 
غابر الزمـــن، وتوارثهـــا البحرينيون 
جيـــاًل بعد جيـــل. وقالـــت البونوظة 
الطيبـــة  الكلمـــة  قيـــام جمعيـــة  “إن 
باحتضـــان هذه الجائزة التي تحمل 
اســـم سمو الشـــيخ عيســـى بن علي 
ُيعلـــي مـــن شـــأن اهتمـــام البحريـــن 
ومؤسســـات المجتمـــع المدني بهذا 
النـــوع مـــن العمل، الـــذي يعد عالمة 
مميزة في تاريخ البحرين، ومصدر 
فخـــر طوال ســـنوات العمل األهلي، 
للشـــباب والناشـــئة  إلهـــام  ومصـــدر 
خصوًصـــا في ظل االحتفـــاء برموز 
الذيـــن  التطوعـــي  العمـــل  ورواد 
أغنوا مســـيرة العمـــل األهلي بمئات 
والبـــذل  التضحيـــة  فـــي  القصـــص 

والعطـــاء، التـــي مـــن المهـــم رصدها 
وتوثيقهـــا ونقلها لألجيـــال القادمة؛ 
عالمـــات  الـــرواد  هـــؤالء  باعتبـــار 
مضيئـــة، من حقهم علينـــا االحتفاء 
وتدويـــن  مآثرهـــم،  وتخليـــد  بهـــم، 
أعمالهـــم بحـــروف مـــن ذهـــب”. كما 
الكلمـــة  لجمعيـــة  شـــكرها  قدمـــت 
الطيبـــة على اســـتمرارها في تقديم 
هذه الجائزة، متمنية أن يتم إصدار 
العمـــل  رواد  قصـــص  توثـــق  كتـــب 
التطوعـــي، وأن تكـــون متاحـــة في 
جميع المكتبات ومقرات مؤسسات 

المجتمع المدني.

إشادة عالمية

للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  وثمـــن 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
مصطفـــى الســـيد الـــدور الريـــادي 

المؤسســـات  بـــه  تضطلـــع  الـــذي 
وجميـــع  الخيريـــة  والجمعيـــات 
الخيـــري  للعمـــل  المتطوعيـــن 

والوطني في مملكتنا الغالية.
جمعيـــة  “تأتـــي  الســـيد  وأضـــاف 
الكلمة الطيبة بقيادة سمو الشيخ 
عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
الجمعيـــات  أبـــرز  كأحـــد  خليفـــة 
العاملـــة في هـــذا المجـــال، والتي 
لها إنجازات وبرامج ومشـــروعات 

متميزة على جميع المستويات”.
لســـموه  حديثـــه  موجهـــا  وأردف 
“يطيـــب لـــي أن أعـــرب لكـــم عـــن 
بالـــغ فخرنـــا واعتزازنـــا الختيارنـــا 
بمنح المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
الشـــيخ  ســـمو  جائـــزة  اإلنســـانية 
عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة ألفضـــل مشـــروع تطوعي 

بحريني بنسختها العاشرة 2020”.
الدعـــم  أن  الســـيد “الشـــك  وقـــال 
الكبيـــر الذي تحظى به المؤسســـة 
من قبـــل جاللة الملـــك والحكومة 
والقيادة الشـــابة الطموحة لســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة 
والثقـــة الغاليـــة من قبـــل المجتمع 
البحرينـــي الكريـــم، كلهـــا عوامـــل 
ســـاهمت في النجـــاح الكبير الذي 

حققته المؤسسة عبر تاريخها”.
وتابع “إن دول العالم تشيد بالدور 
اإلنســـاني الكبيـــر والـــذي تقوم به 
مملكـــة البحريـــن مـــن مســـاعدات 
تنمويـــة  ومشـــروعات  إنســـانية 
كبيـــرة لصالـــح الشـــعوب والـــدول 
المنكوبـــة، مؤكديـــن تشـــرفنا بهذا 
العمـــل الـــذي يحفـــظ للمحتاجيـــن 
كرامتهـــم مـــن خالل المشـــروعات 

التنمويـــة التـــي تقـــوم بهـــا مملكة 
مـــن  أنواعهـــا  بمختلـــف  البحريـــن 
وصحيـــة  تعليميـــة  مشـــروعات 
مســـتمدين  وزراعيـــة،  وتنمويـــة 
ذلك مـــن الرؤية الحكيمـــة لجاللة 
الملـــك الـــذي يوجهنـــا دائًمـــا إلـــى 
سرعة تقديم المساعدة واالهتمام 
بالمشـــروعات التنمويـــة كمـــا قال 
جاللتـــه إن مملكة البحرين عرفت 
اآلخريـــن  بمســـاعدة  القـــدم  منـــذ 

والعمل الخّير”.

االرتقاء بالتطوع

علـــى صعيـــد متصل، أعـــرب مدير 
إدارة التفتيش والســـالمة المهنية 
بوزارة العمل والتنمية االجتماعية 
مصطفى الشيخ عن عظيم شكره 

الشـــيخ عيســـى  لســـمو  وامتنانـــه 
بـــن علـــي آل خليفة؛ علـــى رعايته 
الكريمـــة لهـــذا الحفـــل واالهتمـــام 
التطوعـــي  العمـــل  بدعـــم  الدائـــم 
والكوادر العاملة في هذا المجال.

وثمن الشيخ جهود جمعية الكلمة 
الطيبـــة علـــى تخصيـــص الجائـــزة 
للسنة الثانية على التوالي لتكريم 
الصفـــوف  فـــي  العاملـــة  الكـــوادر 
األماميـــة التـــي كان لها إســـهامات 
بارزة في التخفيـــف من تداعيات 

وآثار جائحة كورونا.
وقـــال “نفخـــر ونعتـــز كثيـــًرا بمنح 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
جائـــزة ســـموه للريادة فـــي العمل 
إلـــى كل مـــن مديـــرة  المجتمعـــي 
والطفولـــة  األســـرة  تنميـــة  إدارة 
عائشـــة الزايـــد، والى مديـــر إدارة 
المهنيـــة  والســـالمة  التفتيـــش 
هـــذا  وفـــي  الشـــيخ”.  مصطفـــى 
السياق، استعرض الشيخ مساعي 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
منذ بدء تفشـــي الجائحـــة، والتي 
مســـؤولية  وأبرزهـــا  أهمهـــا  كان 
ســـوق  فـــي  االســـتقرار  تحقيـــق 
العمـــل فـــي مملكـــة البحريـــن، بما 
فـــي ذلك اإلشـــراف علـــى جوانب 
فـــي مســـاكن  الســـالمة والصحـــة 
العمـــال ومواقـــع العمـــل لتحقيـــق 
بيئـــة آمنة، فضاًل عن الجهود التي 
بذلتها لمساندة منظمات المجتمع 
المدني لتأدية أدوارها المنشـــودة 
فـــي تنميـــة المجتمـــع، وذلـــك مـــن 
خالل العديد من المبادرات، ومنها 
التدريب عن بعد لكوادر المنظمات 
األهلية؛ األمر الذي ساهم في رفع 
كفـــاءة العامليـــن فـــي الجمعيـــات 
األهلية وتحســـين مستويات أداء 
العامليـــن لديها واالرتقـــاء بالعمل 

التطوعي في مملكة البحرين.

استحداث فئة 
جديدة للجائزة 
تعنى بتكريم 

المرأة في العمل 
التطوعي خالل 

السنوات المقبلة

حميدان: نجحت 
في تقدير العاملين 

بالصفوف األولى 
ممن جندوا كل 
طاقاتهم في 

التصدي للجائحة

3 جمعيات أهلية 
تحقق “أفضل 
أداء تطوعي 

مؤسسي” بعد 
مؤشرات عالية 

في الحوكمة

بوهزاع: تكريم 
سموه لرواد العمل 

التطوعي وسيلة 
ناجحة لتقديمهم 

كنماذج شبابية 
ُتحتذى

إبراهيم النهام

أكد عدد من المسؤولين والجهات والوزارات التي تم تكريمها بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفــة لتكريــم رواد العمــل التطوعي بنســختها الحادية عشــرة أن الجائزة تمثل محطة تقدير 
وعرفــان لمــن خدمــوا البحريــن فــي القطاعات التطوعيــة المختلفــة، وأن تكريم أبطــال الصفوف 

األمامية هو محل شكر وإكبار من الجميع.

حافز كبير

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  وتقدمـــت 
الصالـــح بجزيـــل الشـــكر والتقديـــر 
واالمتنان إلى وكيل وزارة شـــؤون 
مجلـــس الـــوزراء الرئيـــس الفخري 
لجمعية الكلمة الطيبة سمو الشيخ 
عيسى بن علي آل خليفة؛ بمناسبة 
الشـــيخ  ســـمو  جائـــزة  تخصيـــص 
عيســـى بن علـــي آل خليفـــة للعمل 
التطوعـــي فـــي نســـختها الحاديـــة 
للكـــوادر  الثانـــي،  وللعـــام  عشـــرة، 
األماميـــة  بالصفـــوف  البحرينيـــة 
الموجـــودة فـــي مواجهـــة فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
ســـموه  اهتمـــام  الصالـــح  وثمنـــت 
المتطوعيـــن  بدعـــم  الدائـــم 

وتحفيزهـــم ورفع مســـاهمتهم في 
مختلـــف مجاالت العمل التطوعي، 
ســـموه  لـــدور  العميـــق  وتقديرهـــا 
الكبيـــر فـــي دعـــم وتعزيـــز العمـــل 
التطوعـــي وإثـــراء قيمـــه بمملكـــة 

البحرين.
وقالت “إن ذلك لُيجسد مدى تقدير 
والتضحيـــات  للعطـــاءات  ســـموه 
الكـــوادر  قدمتهـــا  التـــي  النبيلـــة 
الوطنيـــة خـــالل الجائحـــة، والتـــي 
أســـهمت في نجـــاح جهـــود مملكة 
البحرين علـــى صعيد مواجهة هذا 

التحدي والتقليل من تداعياته”.
أن  الصالـــح  الوزيـــرة  وأكـــدت 
كبيـــًرا  حافـــًزا  ُيعـــد  “التكريـــم 
مزيـــد  لبـــذل  المتطوعيـــن  لجميـــع 

مـــن الجهـــد والعطـــاء فـــي خدمـــة 
الوطن، مشـــيرًة إلـــى أن تخصيص 
الجائزة هذا العام للكوادر الوطنية 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  العاملـــة 
ُيمثـــل تكريًما لجميـــع الكوادر التي 
عملـــت بكل جهد واجتهاد، وتثميًنا 
لجهودهم، كما أن ذلك يعد اعتراًفا 
بإســـهاماتهم الكبيرة في التخفيف 
الجائحـــة  وآثـــار  تداعيـــات  مـــن 
بمملكـــة البحريـــن، وإبـــرازا للـــدور 
الـــذي يبذلـــه المتطوعـــون  النبيـــل 
وتفانيهـــم وحرصهـــم علـــى وقاية 
المواطنين والمقيمين من فيروس 

كورونا بمملكة البحرين”.
علـــى  الصالـــح  الوزيـــرة  وشـــددت 
اســـتمرار الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 

فـــي  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
بـــذات  النبيلـــة  مهمتـــه  تأديـــة 
التفانـــي والعزيمة واإلرادة؛ تنفيًذا 

لتوجيهات القيادة.
لجائـــزة  تمنياتهـــا  عـــن  وأعربـــت 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي آل 
خليفة للعمـــل التطوعي والقائمين 
عليهـــا مزيـــدا من التقـــدم والنجاح 
بمـــا ُيســـهم فـــي تعزيـــز وترســـيخ 
قيـــم العمـــل التطوعي فـــي مملكة 

البحرين.

تكريم سموه تشجيع     

للكوادر الطبية

من جهته، عبر وكيل وزارة الصحة 
للفتـــة  تقديـــره  عـــن  المانـــع  وليـــد 
تكريـــم  فـــي  والمتمثلـــة  الكريمـــة 
فـــي  العاملـــة  الوطنيـــة  الكـــوادر 
الصفـــوف األماميـــة بجائـــزة ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة 
للعمل التطوعي بنسختها الحادية 

الشـــكر  كلمـــات  كل  وأن  عشـــرة، 
والتقديـــر ال تفـــي حق ســـموه إزاء 
هـــذه اللفتـــة الكريمـــة، مضيًفـــا أن 
“التكريـــم هو أكبر حافـــز لنا جميًعا 
على بذل مزيد من الجهد والعطاء 

لهذه األرض الطيبة”.
المســـؤولين  “إن  المانـــع  وتابـــع 
والموظفين العاملين في الصفوف 
األمامية المؤتمنين على مهنتهم ال 
ينتظرون جزاء وال شكورا، ولكني 
متيقـــن مـــن حـــرص ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة علـــى 
تقديم الشكر والثناء لمن يستحق، 
مثـــااًل  ســـموه  مـــن  نتخـــذ  ونحـــن 
ُيحتـــذى بـــه وقـــدوة فـــي التفانـــي 

واإلخالص في العمل”.
وقـــال “إن التكريـــم بجائـــزة العمل 
لنســـتمر  تشـــجيع  هـــو  التطوعـــي 
أكثـــر ونجد ونجتهـــد لتقديم مزيد 
واألفضل بذات التفانـــي والعزيمة 
ســـبحانه  هللا  مـــن  آمـــاًل  واإلرادة، 
وتعالـــى أن نكون دائًما عند حســـن 

ظن البحرين وشعبها الكريم بنا”.

جهود جبارة

مـــن جهته، رفـــع الرئيـــس التنفيذي 
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  األنصـــاري 
والعرفان إلى ســـمو الشـــيخ عيسى 
بـــن علـــي آل خليفة وإلـــى المعنيين 
كافـــة بجمعية الكلمـــة الطيبة؛ على 
فـــي  المكرميـــن  ضمـــن  اختيـــاره 
النســـخة الحادية عشـــرة من جائزة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل 

خليفة للعمل التطوعي.
وثمن األنصـــاري تخصيص الجائزة 
للعـــام الثاني على التوالي لالحتفاء 
الصفـــوف  فـــي  الوطنيـــة  بالكـــوادر 
األمامية لمواجهـــة فيروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، مشـــيًرا إلـــى أن هـــذه 
الجائحـــة أثبتـــت ما تمتلكـــه مملكة 
البحرين من إمكانـــات متميزة على 

صعيد العمل اإلنساني.
وقال “إن ما تم بذله من جهود جبارة 

الجائزة ُتمنح للعام 
الثاني للكوادر 

الوطنية العاملة 
في الصفوف 

األولى لمواجهة 
“كورونا”

الزياني: الجائزة 
تسلط الضوء على 
النماذج المشرقة 

لقيادات العمل 
التطوعي الوطن 

العربي

تكريم الفريق 
الوطني وعدد 
من الوزارات و 

“المبرة الخليفية” 
لجهودها 

الوطنية البارزة

المكرمون: وطدت 
االهتمام بالعمل 

الخيري والتطوعي 
وشكلت حافزا 
كبيًرا للتنافس 

الشريف

جائزة الشيخ عيسى بن علي رسالة تحفيز للصفوف األمامية

هنأت جمعية األطباء الفائزين بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي، 
والتــي جــرى تخصيصهــا للعــام الثانــي علــى التوالــي لكــوادر الصفــوف األماميــة فــي مواجهة 
جائحة كورونا، مؤكدة الجمعية أن هذه الجائزة باتت رسالة تحفيز وتشجيع لكوادر الصفوف 
األماميــة؛ لمواصلــة مســيرة العطــاء والتضحيــة، واعترافــا بجهودهــم ودورهــم فــي التصدي 
للجائحة، وما قدموه من تضحيات مشهودة في تعزيز الوعي المجتمعي للوقاية من الفيروس 

وعطاءاتهم في مختلف مواقع الفحص واللقاح والعالج.

وأعربـــت رئيســـة الجمعيـــة غادة 
الشـــكر  خالـــص  عـــن  القاســـم 
والتقديـــر لســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علـــي آل خليفة علـــى اهتمام 
فـــي  العامليـــن  بتكريـــم  ســـموه 
الصفوف األمامية الذين كان لهم 
إسهامات بارزة في التخفيف من 

تداعيـــات وآثار جائحـــة كورونا، 
ولجميع منتســـبي جمعية الكلمة 
الطيبة من جهد ملموس وواضح 
يســـير  الـــذي  الـــدؤوب  والعمـــل 
وفق أسس مدروســـة وواضحة؛ 
اإلنســـانية  األهـــداف  لتحقيـــق 

العظيمة لرفعة الوطن الغالي.

المكرميـــن  جميـــع  أن  وأكـــدت 
الطبـــي  القطـــاع  فـــي  خصوصـــا 
والصحي استحقوا هذا التكريم؛ 
نظيـــر ما قامـــوا ويقومون به من 
جهد وعمـــل مقدر بعـــد أن نذروا 
أنفسهم بشجاعة وبسالة لحماية 
كل مـــن يقيـــم على هـــذه األرض 

الطيبـــة، وعرفاًنا وتقديًرا وإلبراز 
وإســـهاماتهم  اإلنســـاني  دورهـــم 

النيرة في هذا المجال.
ت القاســـم بالتهنئة أعضاء  وخصَّ
الفريق الوطني لمكافحة جائحة 
كورونـــا والذيـــن نجحـــوا بتعاون 
وتكاتف الجميـــع في التعامل مع 
جميع المخاطر بسرعة وفاعلية، 
األهـــداف  تحقيـــق  إن  وقالـــت 
بخفض نسب اإلصابات بفيروس 
“كوفيـــد 19” وبـــدء عـــود الحياة 
إلـــى طبيعتهـــا دليـــال علـــى نجاح 
مملكـــة البحرين حكومة وشـــعبا 
دون اســـتثناء فـــي مواجهـــة آثار 

الجائحة.
ولفتـــت إلـــى أن الجائـــزة نجحت 

فـــي توجيـــه التقديـــر واالمتنـــان 
للعامليـــن فـــي الصفـــوف األولـــى 
طاقاتهـــم  كل  جنـــدوا  ممـــن 
قـــدر  ليخففـــوا  وإمكاناتهـــم 
المســـتطاع من تداعيات كورونا، 
فـــي  رائعـــة  قصصـــا  ويرســـموا 
االبتـــكار واإلبداع لتســـير الحياة 
بيســـر للجميـــع، فحققـــت مملكـــة 
البحرين بفضـــل جهودهم إنجازا 
مهمـــا خـــالل العاميـــن الماضيين، 
البحرينـــي  المجتمـــع  وبمســـاندة 
الواعـــي لقدر المســـؤولية الملقاة 

على عاتقه.

المنامة - جمعية األطباء

غادة القاسم

09 الخميس 16 سبتمبر 2021
9 صفر 1443 - العدد 4720 الخميس 16 سبتمبر 082021

9 صفر 1443 - العدد 4720

تكريــم أبطــال الصفــوف األماميــة اعتــراف مقــّدر بجهودهــم فــي مكافـحــة الجائـحــةمســؤولــون ومكــرمــون: المبــادرة الكـريمـــة لسـمــوه تـرســخ قـيـــم العـمــل التطـوعـــي

والمقيمين الــمــواطــنــيــن  لــحــمــايــة  بــشــجــاعــة  أنــفــســهــم  ــذروا  ــ ن الــمــكــرمــون  “األطـــبـــاء”: 



جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي أكبر دافـــــــع لمواصلـة البـذل والعطـاء والتضحيـات
لمواجهة هذه الظروف االستثنائية 
التي اجتاحت العالم بأســـره، ليؤكد 
روح العطـــاء والتضحيـــة والتفاني 
التي يمتلكها الجميع، والتي تحظى 
برعايـــة ملكيـــة ســـامية مـــن عاهـــل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
ومتابعـــة  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، فضاًل عن تكاتف 
جميع الكوادر الصحية في مختلف 
الفاعلـــة  واإلســـهامات  مواقعهـــم، 
للفرق التطوعية في المجاالت ذات 

العالقة”.

كتاب توثيقي

كمـــا أثنت الوكيل المســـاعد للتعليم 
لطيفـــة  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
البونوظة على جائزة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علـــي آل خليفـــة لتكريم 
بمناســـبة  التطوعـــي؛  العمـــل  رواد 
مـــرور 10 ســـنوات علـــى إطالقهـــا، 
التطوعـــي  العمـــل  أن  ومعتبـــرة 
قيمـــة أصيلـــة لـــدى البحرينيين من 
غابر الزمـــن، وتوارثهـــا البحرينيون 
جيـــاًل بعد جيـــل. وقالـــت البونوظة 
الطيبـــة  الكلمـــة  قيـــام جمعيـــة  “إن 
باحتضـــان هذه الجائزة التي تحمل 
اســـم سمو الشـــيخ عيســـى بن علي 
ُيعلـــي مـــن شـــأن اهتمـــام البحريـــن 
ومؤسســـات المجتمـــع المدني بهذا 
النـــوع مـــن العمل، الـــذي يعد عالمة 
مميزة في تاريخ البحرين، ومصدر 
فخـــر طوال ســـنوات العمل األهلي، 
للشـــباب والناشـــئة  إلهـــام  ومصـــدر 
خصوًصـــا في ظل االحتفـــاء برموز 
الذيـــن  التطوعـــي  العمـــل  ورواد 
أغنوا مســـيرة العمـــل األهلي بمئات 
والبـــذل  التضحيـــة  فـــي  القصـــص 

والعطـــاء، التـــي مـــن المهـــم رصدها 
وتوثيقهـــا ونقلها لألجيـــال القادمة؛ 
عالمـــات  الـــرواد  هـــؤالء  باعتبـــار 
مضيئـــة، من حقهم علينـــا االحتفاء 
وتدويـــن  مآثرهـــم،  وتخليـــد  بهـــم، 
أعمالهـــم بحـــروف مـــن ذهـــب”. كما 
الكلمـــة  لجمعيـــة  شـــكرها  قدمـــت 
الطيبـــة على اســـتمرارها في تقديم 
هذه الجائزة، متمنية أن يتم إصدار 
العمـــل  رواد  قصـــص  توثـــق  كتـــب 
التطوعـــي، وأن تكـــون متاحـــة في 
جميع المكتبات ومقرات مؤسسات 

المجتمع المدني.

إشادة عالمية

للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  وثمـــن 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
مصطفـــى الســـيد الـــدور الريـــادي 

المؤسســـات  بـــه  تضطلـــع  الـــذي 
وجميـــع  الخيريـــة  والجمعيـــات 
الخيـــري  للعمـــل  المتطوعيـــن 

والوطني في مملكتنا الغالية.
جمعيـــة  “تأتـــي  الســـيد  وأضـــاف 
الكلمة الطيبة بقيادة سمو الشيخ 
عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
الجمعيـــات  أبـــرز  كأحـــد  خليفـــة 
العاملـــة في هـــذا المجـــال، والتي 
لها إنجازات وبرامج ومشـــروعات 

متميزة على جميع المستويات”.
لســـموه  حديثـــه  موجهـــا  وأردف 
“يطيـــب لـــي أن أعـــرب لكـــم عـــن 
بالـــغ فخرنـــا واعتزازنـــا الختيارنـــا 
بمنح المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
الشـــيخ  ســـمو  جائـــزة  اإلنســـانية 
عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة ألفضـــل مشـــروع تطوعي 

بحريني بنسختها العاشرة 2020”.
الدعـــم  أن  الســـيد “الشـــك  وقـــال 
الكبيـــر الذي تحظى به المؤسســـة 
من قبـــل جاللة الملـــك والحكومة 
والقيادة الشـــابة الطموحة لســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة 
والثقـــة الغاليـــة من قبـــل المجتمع 
البحرينـــي الكريـــم، كلهـــا عوامـــل 
ســـاهمت في النجـــاح الكبير الذي 

حققته المؤسسة عبر تاريخها”.
وتابع “إن دول العالم تشيد بالدور 
اإلنســـاني الكبيـــر والـــذي تقوم به 
مملكـــة البحريـــن مـــن مســـاعدات 
تنمويـــة  ومشـــروعات  إنســـانية 
كبيـــرة لصالـــح الشـــعوب والـــدول 
المنكوبـــة، مؤكديـــن تشـــرفنا بهذا 
العمـــل الـــذي يحفـــظ للمحتاجيـــن 
كرامتهـــم مـــن خالل المشـــروعات 

التنمويـــة التـــي تقـــوم بهـــا مملكة 
مـــن  أنواعهـــا  بمختلـــف  البحريـــن 
وصحيـــة  تعليميـــة  مشـــروعات 
مســـتمدين  وزراعيـــة،  وتنمويـــة 
ذلك مـــن الرؤية الحكيمـــة لجاللة 
الملـــك الـــذي يوجهنـــا دائًمـــا إلـــى 
سرعة تقديم المساعدة واالهتمام 
بالمشـــروعات التنمويـــة كمـــا قال 
جاللتـــه إن مملكة البحرين عرفت 
اآلخريـــن  بمســـاعدة  القـــدم  منـــذ 

والعمل الخّير”.

االرتقاء بالتطوع

علـــى صعيـــد متصل، أعـــرب مدير 
إدارة التفتيش والســـالمة المهنية 
بوزارة العمل والتنمية االجتماعية 
مصطفى الشيخ عن عظيم شكره 

الشـــيخ عيســـى  لســـمو  وامتنانـــه 
بـــن علـــي آل خليفة؛ علـــى رعايته 
الكريمـــة لهـــذا الحفـــل واالهتمـــام 
التطوعـــي  العمـــل  بدعـــم  الدائـــم 
والكوادر العاملة في هذا المجال.

وثمن الشيخ جهود جمعية الكلمة 
الطيبـــة علـــى تخصيـــص الجائـــزة 
للسنة الثانية على التوالي لتكريم 
الصفـــوف  فـــي  العاملـــة  الكـــوادر 
األماميـــة التـــي كان لها إســـهامات 
بارزة في التخفيـــف من تداعيات 

وآثار جائحة كورونا.
وقـــال “نفخـــر ونعتـــز كثيـــًرا بمنح 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
جائـــزة ســـموه للريادة فـــي العمل 
إلـــى كل مـــن مديـــرة  المجتمعـــي 
والطفولـــة  األســـرة  تنميـــة  إدارة 
عائشـــة الزايـــد، والى مديـــر إدارة 
المهنيـــة  والســـالمة  التفتيـــش 
هـــذا  وفـــي  الشـــيخ”.  مصطفـــى 
السياق، استعرض الشيخ مساعي 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
منذ بدء تفشـــي الجائحـــة، والتي 
مســـؤولية  وأبرزهـــا  أهمهـــا  كان 
ســـوق  فـــي  االســـتقرار  تحقيـــق 
العمـــل فـــي مملكـــة البحريـــن، بما 
فـــي ذلك اإلشـــراف علـــى جوانب 
فـــي مســـاكن  الســـالمة والصحـــة 
العمـــال ومواقـــع العمـــل لتحقيـــق 
بيئـــة آمنة، فضاًل عن الجهود التي 
بذلتها لمساندة منظمات المجتمع 
المدني لتأدية أدوارها المنشـــودة 
فـــي تنميـــة المجتمـــع، وذلـــك مـــن 
خالل العديد من المبادرات، ومنها 
التدريب عن بعد لكوادر المنظمات 
األهلية؛ األمر الذي ساهم في رفع 
كفـــاءة العامليـــن فـــي الجمعيـــات 
األهلية وتحســـين مستويات أداء 
العامليـــن لديها واالرتقـــاء بالعمل 

التطوعي في مملكة البحرين.

استحداث فئة 
جديدة للجائزة 
تعنى بتكريم 

المرأة في العمل 
التطوعي خالل 

السنوات المقبلة

حميدان: نجحت 
في تقدير العاملين 

بالصفوف األولى 
ممن جندوا كل 
طاقاتهم في 

التصدي للجائحة

3 جمعيات أهلية 
تحقق “أفضل 
أداء تطوعي 

مؤسسي” بعد 
مؤشرات عالية 

في الحوكمة

بوهزاع: تكريم 
سموه لرواد العمل 

التطوعي وسيلة 
ناجحة لتقديمهم 

كنماذج شبابية 
ُتحتذى

إبراهيم النهام

أكد عدد من المسؤولين والجهات والوزارات التي تم تكريمها بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفــة لتكريــم رواد العمــل التطوعي بنســختها الحادية عشــرة أن الجائزة تمثل محطة تقدير 
وعرفــان لمــن خدمــوا البحريــن فــي القطاعات التطوعيــة المختلفــة، وأن تكريم أبطــال الصفوف 

األمامية هو محل شكر وإكبار من الجميع.

حافز كبير

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  وتقدمـــت 
الصالـــح بجزيـــل الشـــكر والتقديـــر 
واالمتنان إلى وكيل وزارة شـــؤون 
مجلـــس الـــوزراء الرئيـــس الفخري 
لجمعية الكلمة الطيبة سمو الشيخ 
عيسى بن علي آل خليفة؛ بمناسبة 
الشـــيخ  ســـمو  جائـــزة  تخصيـــص 
عيســـى بن علـــي آل خليفـــة للعمل 
التطوعـــي فـــي نســـختها الحاديـــة 
للكـــوادر  الثانـــي،  وللعـــام  عشـــرة، 
األماميـــة  بالصفـــوف  البحرينيـــة 
الموجـــودة فـــي مواجهـــة فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
ســـموه  اهتمـــام  الصالـــح  وثمنـــت 
المتطوعيـــن  بدعـــم  الدائـــم 

وتحفيزهـــم ورفع مســـاهمتهم في 
مختلـــف مجاالت العمل التطوعي، 
ســـموه  لـــدور  العميـــق  وتقديرهـــا 
الكبيـــر فـــي دعـــم وتعزيـــز العمـــل 
التطوعـــي وإثـــراء قيمـــه بمملكـــة 

البحرين.
وقالت “إن ذلك لُيجسد مدى تقدير 
والتضحيـــات  للعطـــاءات  ســـموه 
الكـــوادر  قدمتهـــا  التـــي  النبيلـــة 
الوطنيـــة خـــالل الجائحـــة، والتـــي 
أســـهمت في نجـــاح جهـــود مملكة 
البحرين علـــى صعيد مواجهة هذا 

التحدي والتقليل من تداعياته”.
أن  الصالـــح  الوزيـــرة  وأكـــدت 
كبيـــًرا  حافـــًزا  ُيعـــد  “التكريـــم 
مزيـــد  لبـــذل  المتطوعيـــن  لجميـــع 

مـــن الجهـــد والعطـــاء فـــي خدمـــة 
الوطن، مشـــيرًة إلـــى أن تخصيص 
الجائزة هذا العام للكوادر الوطنية 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  العاملـــة 
ُيمثـــل تكريًما لجميـــع الكوادر التي 
عملـــت بكل جهد واجتهاد، وتثميًنا 
لجهودهم، كما أن ذلك يعد اعتراًفا 
بإســـهاماتهم الكبيرة في التخفيف 
الجائحـــة  وآثـــار  تداعيـــات  مـــن 
بمملكـــة البحريـــن، وإبـــرازا للـــدور 
الـــذي يبذلـــه المتطوعـــون  النبيـــل 
وتفانيهـــم وحرصهـــم علـــى وقاية 
المواطنين والمقيمين من فيروس 

كورونا بمملكة البحرين”.
علـــى  الصالـــح  الوزيـــرة  وشـــددت 
اســـتمرار الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 

فـــي  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
بـــذات  النبيلـــة  مهمتـــه  تأديـــة 
التفانـــي والعزيمة واإلرادة؛ تنفيًذا 

لتوجيهات القيادة.
لجائـــزة  تمنياتهـــا  عـــن  وأعربـــت 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي آل 
خليفة للعمـــل التطوعي والقائمين 
عليهـــا مزيـــدا من التقـــدم والنجاح 
بمـــا ُيســـهم فـــي تعزيـــز وترســـيخ 
قيـــم العمـــل التطوعي فـــي مملكة 

البحرين.

تكريم سموه تشجيع     

للكوادر الطبية

من جهته، عبر وكيل وزارة الصحة 
للفتـــة  تقديـــره  عـــن  المانـــع  وليـــد 
تكريـــم  فـــي  والمتمثلـــة  الكريمـــة 
فـــي  العاملـــة  الوطنيـــة  الكـــوادر 
الصفـــوف األماميـــة بجائـــزة ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة 
للعمل التطوعي بنسختها الحادية 

الشـــكر  كلمـــات  كل  وأن  عشـــرة، 
والتقديـــر ال تفـــي حق ســـموه إزاء 
هـــذه اللفتـــة الكريمـــة، مضيًفـــا أن 
“التكريـــم هو أكبر حافـــز لنا جميًعا 
على بذل مزيد من الجهد والعطاء 

لهذه األرض الطيبة”.
المســـؤولين  “إن  المانـــع  وتابـــع 
والموظفين العاملين في الصفوف 
األمامية المؤتمنين على مهنتهم ال 
ينتظرون جزاء وال شكورا، ولكني 
متيقـــن مـــن حـــرص ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة علـــى 
تقديم الشكر والثناء لمن يستحق، 
مثـــااًل  ســـموه  مـــن  نتخـــذ  ونحـــن 
ُيحتـــذى بـــه وقـــدوة فـــي التفانـــي 

واإلخالص في العمل”.
وقـــال “إن التكريـــم بجائـــزة العمل 
لنســـتمر  تشـــجيع  هـــو  التطوعـــي 
أكثـــر ونجد ونجتهـــد لتقديم مزيد 
واألفضل بذات التفانـــي والعزيمة 
ســـبحانه  هللا  مـــن  آمـــاًل  واإلرادة، 
وتعالـــى أن نكون دائًما عند حســـن 

ظن البحرين وشعبها الكريم بنا”.

جهود جبارة

مـــن جهته، رفـــع الرئيـــس التنفيذي 
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  األنصـــاري 
والعرفان إلى ســـمو الشـــيخ عيسى 
بـــن علـــي آل خليفة وإلـــى المعنيين 
كافـــة بجمعية الكلمـــة الطيبة؛ على 
فـــي  المكرميـــن  ضمـــن  اختيـــاره 
النســـخة الحادية عشـــرة من جائزة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل 

خليفة للعمل التطوعي.
وثمن األنصـــاري تخصيص الجائزة 
للعـــام الثاني على التوالي لالحتفاء 
الصفـــوف  فـــي  الوطنيـــة  بالكـــوادر 
األمامية لمواجهـــة فيروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، مشـــيًرا إلـــى أن هـــذه 
الجائحـــة أثبتـــت ما تمتلكـــه مملكة 
البحرين من إمكانـــات متميزة على 

صعيد العمل اإلنساني.
وقال “إن ما تم بذله من جهود جبارة 

الجائزة ُتمنح للعام 
الثاني للكوادر 

الوطنية العاملة 
في الصفوف 

األولى لمواجهة 
“كورونا”

الزياني: الجائزة 
تسلط الضوء على 
النماذج المشرقة 

لقيادات العمل 
التطوعي الوطن 

العربي

تكريم الفريق 
الوطني وعدد 
من الوزارات و 

“المبرة الخليفية” 
لجهودها 

الوطنية البارزة

المكرمون: وطدت 
االهتمام بالعمل 

الخيري والتطوعي 
وشكلت حافزا 
كبيًرا للتنافس 

الشريف

جائزة الشيخ عيسى بن علي رسالة تحفيز للصفوف األمامية

هنأت جمعية األطباء الفائزين بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي، 
والتــي جــرى تخصيصهــا للعــام الثانــي علــى التوالــي لكــوادر الصفــوف األماميــة فــي مواجهة 
جائحة كورونا، مؤكدة الجمعية أن هذه الجائزة باتت رسالة تحفيز وتشجيع لكوادر الصفوف 
األماميــة؛ لمواصلــة مســيرة العطــاء والتضحيــة، واعترافــا بجهودهــم ودورهــم فــي التصدي 
للجائحة، وما قدموه من تضحيات مشهودة في تعزيز الوعي المجتمعي للوقاية من الفيروس 

وعطاءاتهم في مختلف مواقع الفحص واللقاح والعالج.

وأعربـــت رئيســـة الجمعيـــة غادة 
الشـــكر  خالـــص  عـــن  القاســـم 
والتقديـــر لســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علـــي آل خليفة علـــى اهتمام 
فـــي  العامليـــن  بتكريـــم  ســـموه 
الصفوف األمامية الذين كان لهم 
إسهامات بارزة في التخفيف من 

تداعيـــات وآثار جائحـــة كورونا، 
ولجميع منتســـبي جمعية الكلمة 
الطيبة من جهد ملموس وواضح 
يســـير  الـــذي  الـــدؤوب  والعمـــل 
وفق أسس مدروســـة وواضحة؛ 
اإلنســـانية  األهـــداف  لتحقيـــق 

العظيمة لرفعة الوطن الغالي.

المكرميـــن  جميـــع  أن  وأكـــدت 
الطبـــي  القطـــاع  فـــي  خصوصـــا 
والصحي استحقوا هذا التكريم؛ 
نظيـــر ما قامـــوا ويقومون به من 
جهد وعمـــل مقدر بعـــد أن نذروا 
أنفسهم بشجاعة وبسالة لحماية 
كل مـــن يقيـــم على هـــذه األرض 

الطيبـــة، وعرفاًنا وتقديًرا وإلبراز 
وإســـهاماتهم  اإلنســـاني  دورهـــم 

النيرة في هذا المجال.
ت القاســـم بالتهنئة أعضاء  وخصَّ
الفريق الوطني لمكافحة جائحة 
كورونـــا والذيـــن نجحـــوا بتعاون 
وتكاتف الجميـــع في التعامل مع 
جميع المخاطر بسرعة وفاعلية، 
األهـــداف  تحقيـــق  إن  وقالـــت 
بخفض نسب اإلصابات بفيروس 
“كوفيـــد 19” وبـــدء عـــود الحياة 
إلـــى طبيعتهـــا دليـــال علـــى نجاح 
مملكـــة البحرين حكومة وشـــعبا 
دون اســـتثناء فـــي مواجهـــة آثار 

الجائحة.
ولفتـــت إلـــى أن الجائـــزة نجحت 

فـــي توجيـــه التقديـــر واالمتنـــان 
للعامليـــن فـــي الصفـــوف األولـــى 
طاقاتهـــم  كل  جنـــدوا  ممـــن 
قـــدر  ليخففـــوا  وإمكاناتهـــم 
المســـتطاع من تداعيات كورونا، 
فـــي  رائعـــة  قصصـــا  ويرســـموا 
االبتـــكار واإلبداع لتســـير الحياة 
بيســـر للجميـــع، فحققـــت مملكـــة 
البحرين بفضـــل جهودهم إنجازا 
مهمـــا خـــالل العاميـــن الماضيين، 
البحرينـــي  المجتمـــع  وبمســـاندة 
الواعـــي لقدر المســـؤولية الملقاة 

على عاتقه.

المنامة - جمعية األطباء

غادة القاسم

09 الخميس 16 سبتمبر 2021
9 صفر 1443 - العدد 4720 الخميس 16 سبتمبر 082021

9 صفر 1443 - العدد 4720

تكريــم أبطــال الصفــوف األماميــة اعتــراف مقــّدر بجهودهــم فــي مكافـحــة الجائـحــةمســؤولــون ومكــرمــون: المبــادرة الكـريمـــة لسـمــوه تـرســخ قـيـــم العـمــل التطـوعـــي

والمقيمين الــمــواطــنــيــن  لــحــمــايــة  بــشــجــاعــة  أنــفــســهــم  ــذروا  ــ ن الــمــكــرمــون  “األطـــبـــاء”: 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الديمقراطية البحرينية... في الطليعة القائدة
هنـــاك دول كثيـــرة ليســـت لهـــا لوائح وترتيبـــات مفصلة عـــن مفهوم 
الديمقراطية، وتفتقد إلى العمل الجاد واالبتكار واالندفاع، واإلنسان 
فيهـــا ال يعـــرف مكانـــه وال أي مغـــزى ومعنى لحياته، واألمـــة العربية 
اليـــوم تنظـــر إلى الديمقراطية في مملكة البحريـــن بنوع من االنبهار 
واإلعجـــاب، حيث التنـــوع والخصوبة داخل إطـــار المجتمع الواحد، 
فالديمقراطيـــة البحرينيـــة التي أرســـى دعائمها ســـيدي جاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، 
تشعر الفرد بذاتيته وشخصيته وتطلق كل القوى والمواهب الكامنة 
لدى الناس جميعا، وهذا هو رصيد ميثاق العمل الوطني والمشروع 

اإلصالحي لجاللته حفظه هللا ورعاه وعمادها األول.
احتفـــل العالم يـــوم أمس 15 ســـبتمبر باليوم العالمـــي للديمقراطية، 
ويحـــق لنا فـــي مملكة البحريـــن أن نفاخـــر بديمقراطيتنـــا وصورتها 
المعاصـــرة فـــي كل الميادين السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية 
والفكريـــة، وهذا ما جعل مجتمعنا البحرينـــي نموذجا رائعا للمجتمع 
الذي تركض وراءه العديد من الشعوب وال تطاله أبدا، فالديمقراطية 

البحرينية انطلقت من أســـس متفق عليها شعبيا، فهي ليست طرحا 
نخبويا، إنما تنطلق من ميثاق العمل الوطني الحائز على ثقة شـــعب 

البحرين بأكمله في االستفتاء الشعبي.
إن الديمقراطيـــة كمـــا يراها ســـيدي جاللة الملـــك المفدى حفظه هللا 
ورعـــاه “تعـــد مـــن متطلبات العمـــل الوطنـــي وتقوم علـــى المصارحة 
والمكاشفة الشعبية من مختلف فئات المجتمع، كما أن ديمقراطيتنا 
نســـتمدها من تعاليـــم ديننا ومن تقاليدنا وتراثنـــا، وإن الديمقراطية 
مـــن أهم دعائم االســـتقرار والتنمية”، وهذا ما جعـــل مملكة البحرين 
تتفـــوق على الكثير من الدول، وتكون فـــي الطليعة القائدة المؤمنة 
أشد اإليمان بالديمقراطية والحق والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص 
والشـــفافية، وتســـلح المواطن بالنظـــرة المســـتقبلية والعمل والجهد 

والبذل واإلنتاج من أجل البحرين.

إن الذين كانوا ينقبون عن األخطاء والنواقص بهدف التشهير بالديمقراطية  «
البحرينية، نراهم اليوم بأنفسهم يتابعون المسيرة بتعجب وإشادة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

 نظام المواعيد بالسلمانية
قبـــل عـــدة أيام، اســـتلمت رســـالة مـــن األخ العزيز زكريـــا الكاظم 
رئيس جمعية السكلر البحرينية، يحدثني فيها عن واقعة حدثت 
ألحدهـــم بقولـــه: “كلمني يوم أمس رجل ســـتيني مـــن دار كليب، 
شـــاكًيا بألم، معاناة ابنه مع نظام المواعيد بمستشـــفى السلمانية 
الطبـــي”، ويقـــول “ســـجل ابنـــي موعدا في عيـــادة العظـــام، وبعد 
مرور شـــهور طويلة وبطيئة، تفاجأ بطبيبة العظام وهي تقول له 
إن الموعد تم تســـجيله )بالغلط(، فتم إعطاؤه موعدا جديدا بعد 

عدة شهور أيًضا، دون مراعاة ظروفه أو حالته الصحية”.
ويقـــول زكريـــا: “حاول األب المغلوب على أمره بعدها أن يشـــكو 
فـــردوا عليـــه )عالقـــات  بالســـلمانية،  األمـــر لجهـــة االختصـــاص 
المرضـــى( بـــأن الشـــكوى ليســـت مـــن اختصاصهم، وحيـــن ذهب 

لمكتب المسؤول المختص بالمستشفى، رفضوا إدخاله إليه”.
ويكمـــل زكريا “بعدها تم تحويل المريـــض لنائب رئيس األطباء، 
وهنـــاك تـــم تحويله لنائـــب نائب رئيـــس األطباء، والتـــي بدورها 
أعطته موعدا للمقابلة، وفي اليوم الموعود، اعتذرت له الرتباطها 

بموعد آخر، قائلة له )نشوفك بوقت ثاني(”.
ويقول األب المغلوب على أمره “أنا رجل فقير، وال أملك إمكانية 
عالج ابني على حسابي، أين أذهب؟ ولمن أشكو بعد هللا؟ وماذا 

علي أن أفعل؟”.
أكتـــب هـــذه الســـطور، وأنا أســـتذكر بشـــكوى هـــذا الرجـــل كريم 
الخلق، أحاديث الناس عن المواعيد المتأخرة في المستشـــفيات 
والتـــي تطال الحاالت غيـــر القابلة للتأجيل، كاألســـنان، وأمراض 
النســـاء، والعظـــام، والجلدية، وغيرها، فإلى متى ســـيظل الناس 

بهذا الحال؟

من األهمية، االنتقال لمرحلة جديدة وجادة من خدمة المواطنين بالقطاع  «
الطبي، يكون بها تقييم المراجعين والمرضى، المؤشر الرئيس لألداء، 

حتى على مستوى األطباء والممرضين، ألن بذلك حفظا للحقوق، وصونا 
للكرامة اإلنسانية، ولكل ما نص عليه الدستور بهذا الشأن.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

والكيس الذي في بطني؟
عندمـــا يتعلـــق األمـــر بصحـــة األفـــراد، فـــإن المماطلـــة والتســـويف يعنيان 
المجازفـــة بحيـــاة البشـــر، خصوصـــًا إذا مـــا تعلـــق األمـــر بأدويـــة األمراض 
المميتة أو المزمنة، وذلك يعني تحمل األلم وإن كان مبرحًا، ويعني كذلك 
عرقلـــة حيـــاة المرضـــى اليومية والعيش بشـــكل غيـــر طبيعـــي، وإجازات 
مرضيـــة واعتزاال للحياة االجتماعية ومالزمة الفراش أليام وربما شـــهور! 
هـــذا طبعـــًا إن لـــم يكن ســـببًا في فقـــدان المرضى حياتهم.  مـــاذا يعني أن 
يبقـــى مريض أورام يحمل كيســـًا في بطنه، “خاص بالخروج”، لمدة شـــهر 
كامـــل بعـــد انتهائـــه من جرعـــة الكيمـــاوي، دون أي داع؟ فقـــط ألن الدواء 
الخاص باألشعة غير متوافر في مخازن وزارة الصحة! ماذا يعني أن تبقى 
مريضـــة التصلـــب اللويحـــي المتعدد بال دواء لمدة أشـــهر ألنه غير متوافر 
كذلـــك فـــي صيدليات الوزارة؟ واألطباء يعرفون تمـــام المعرفة أنه مرض 
شرس إن لم يلتزم المريض بجرعاته الدوائية والوريدية، وبشكل منتظم 
سيعاقب المريض وسيهاجمه بال هوادة ورحمة. إلى متى علينا أن نشكوا 
عـــدم توافر أدويـــة األمراض المزمنة والمميتة بشـــكل دائم في صيدليات 
وزارة الصحـــة؟ متى يقتنع المســـؤولون في الـــوزارة بضرورة وضع خطة 
واســـتراتيجية لتوفيـــر األدوية بشـــكل منتظم ودائم فـــي المخازن، كي ال 
يأتي مريض ويقف في طابور الصيدلية ليســـأل عن دواء، وتأتيه اإلجابة 
المحبطـــة والقاضيـــة بأنه غير متوافر وعليه االنتظـــار! وال يعلم ال هو، وال 
موظـــف الصيدليـــة وال أي أحد فـــي الوزارة كم من الوقـــت عليه االنتظار، 

ومتى سيأتي الدواء، هل قبل موته ال قدر هللا، أم بعد موته! 
المســـألة تتطلب وضع اســـتراتيجية واضحـــة، ُتدرج فيها تلـــك األمراض، 
وأعـــداد المصابيـــن بها، ونوع وكمية األدوية التي يحتاجونها خالل ســـتة 
أشـــهر أو خالل عام، على أن يتم طلب كمية جديدة من تلك األدوية قبل 
نفـــاد الكميـــة المتوافرة في مخازنها بوقت كاٍف الســـتيرادها، ال أن تنتظر 
أن ينفـــد المخزون من تلك األدوية، لتشـــرع حينها بطلب شـــحنة جديدة، 
فالمـــرض ال يعـــرف معنـــى لعـــدم توافـــر األدوية بـــل يعرف كيـــف يفترس 

مرضاه.
ياسمينة: متى ستكون لوزارة الصحة استراتيجية لتوفير األدوية؟. «

yasmeeniat@yasmeeniat.com

ياسمين خلف بحســـب وســـائل إعـــالم هندية، مـــن المتوقع أن تســـتضيف نيودلهي 
نهاية األسبوع الحالي مشاورات تجمع بين السعودية وإيران، وذلك 
بهدف مناقشة تطورات األوضاع في أفغانستان. ليست المرة األولى 
التي يلتقي فيها وفد سعودي بنظيره اإليراني، فقد سربت منذ بداية 
العـــام الحالي أخبـــار أكدتها العراق عن اجتماعـــات عقدت في بغداد، 
جمعت ممثلين للرياض وطهران، هذه االجتماعات لم تســـفر عن أية 
تفاهمـــات معلنـــة حتى اليوم، إال أنه مـــن الواضح أن الرغبة موجودة 
لـــدى الطرفين لتقريب وجهـــات النظر والوصول لتقـــارب ينهي حالة 
االســـتقطاب فـــي المنطقـــة، ذلك مـــا كان جليًا من حديـــث ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان عندما أشار لذلك في حديث متلفز 
فـــي الفترة الماضية، وقابلته تصريحات متكررة من قبل مســـؤولين 
إيرانييـــن حـــول ضرورة التوصـــل لصيغة تفاهمية مـــع الرياض. يبرز 
العنوان العريض الجتماع نيودلهي الشـــأن األفغاني كمحور للقاء، إال 
أنـــه يمكن الجزم بحتميـــة التطرق لمواضيع الخـــالف األخرى، فرغم 
أهمية التطورات في الساحة األفغانية إال أنها بواقع الحال ال تقترب 

مـــن مواضع الخـــالف بيـــن الطرفين، فتطـــورات األحداث فـــي لبنان 
والعـــراق وســـوريا إضافة لليمـــن تبقى أهـــم الملفات التي تســـتدعي 
النقاش والتفاوض حولها، لكن وبحكم اســـتضافة الهند للقاء وقربها 
مـــن الشـــأن األفغانـــي، كما أن اتفـــاق جميع أطـــراف اللقـــاء على أهم 
الخطوط العريضة المتعلقة بالشـــأن األفغاني، كل ذلك يشكل مدخال 
يمهـــد للتفاوض حـــول الملفـــات األخرى. تطـــورات ســـريعة وجذرية 
تعصف بالمنطقة من شـــأنها بالتأكيد التأثير على موازين القوى، ذلك 
مـــا يفـــرض هذا التقـــارب بيـــن الرياض وطهـــران، فالســـقوط المدوي 
لواشنطن في كابول وتقلص نفوذ الجماعات اإلسالمية وتأثيره على 
دول كتركيا وقطر، إضافة لتغير بوصلة التحالفات كلها، عوامل تلقي 

بتأثيرها على مسار العالقات السعودية اإليرانية.
مازال الوقت مبكراً جداً للتكهن بما ستسفر عنه هذه المشاورات،  «

لكن وكقراءة أولية من شأن هذا التقارب أن ينعكس إيجابيًا على دول 
المنطقة، بشرط أن يكون السالم واحترام سيادة الدول وعدم التدخل 

في شؤون الدول األخرى مبدأ تنطلق منه طهران في تغيير سياساتها 
في المنطقة.

بدور عدنان

هل هي مصالحة سعودية إيرانية؟

bedoor.articles
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 جاءت الهزيمـــة المدوية لحزب العدالة والتنمية 
اإلخوانـــي في المغرب بعد عشـــر ســـنوات قضاها 
في الحكم، بمثابة ضربة ساحقة جديدة لجماعة 
اإلخـــوان المســـلمين، لكـــي تخـــرج تمامـــا خـــارج 
ميـــدان السياســـة في العالـــم العربـــي. وقد كانت 
تجربة هذه الجماعة في المغرب تجربة خاســـرة 
بـــكل المقاييـــس لهـــا وللتنظيم العالمـــي لإلخوان 
المســـلمين، ألســـباب عديـــدة بـــكل تأكيـــد جعلت 

الناخـــب المغربـــي ينصـــرف عنهـــا، بـــل ويعاقبهـــا 
على أدائها خالل تلك الســـنوات. الجماعة دخلت 
فـــي الحكم فـــي المغرب وهي متدثرة بشـــعارات 
ومبـــادئ شـــتى، ثـــم قامـــت علـــى مدار الســـنوات 
الماضيـــة بخلـــع مالبســـها قطعة قطعـــة وخرجت 
عريانـــة بعـــد أن تنكرت لـــكل مبادئها وشـــعاراتها 
التـــي طالما دغدغت عواطـــف الجماهير. بطبيعة 
الحـــال الناخب المغربي بال شـــك ورجل الشـــارع 

لـــه تقييماتـــه التـــي بنى عليهـــا قـــراره االنتخابي، 
ومـــن بينها اإلجراءات التـــي لم تجرؤ الحكومات 
السابقة على اتخاذها كصندوق المقاصة وتحرير 
التقاعـــد  ســـن  وتخفيـــض  المحروقـــات  أســـعار 
وانعدام التشغيل وإضرابات رجال التعليم، فكان 
البـــد أن يعاقبها الناخب المغربـــي لتنزل من 125 
نائبا برلمانيا ســـنة 2016 إلى 12 نائبا فقط، وهي 

ضربة مؤلمة بكل المقاييس.

 B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

 هزيمة إخوان المغرب المدوية
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