
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 29 سبتمبر 2021 

 اليوم :     األربعاء



العدد )15895( - السنة السادسة واألربعون - األربعاء 22 صفر 1443هـ - 29 سبتمبر 2021م 2

} القائد العام ي�ستقبل وزير المالية.

الــشــيــخ خليفة بن  الــركــن  الــمــشــيــر  اســتــقــبــل 
أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين 
الــشــيــخ ســلــمــان بن  الــعــامــة  بــالــقــيــادة  فــي مكتبه 
خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني، 

وذلك صباح أمس الثالثاء 28 سبتمبر 2021م.

ــاع  ــام لـــقـــوة دفــ ــعــ ــد الــ ــائـ ــقـ وبـــعـــد أن رّحــــــب الـ
تم  الوطني،  واالقــتــصــاد  المالية  بــوزيــر  البحرين 
بمجاالت  المتعلقة  الموضوعات  مــن  عــدد  بحث 
القائم بين قوة دفاع البحرين  التعاون والتنسيق 

ووزارة المالية واالقتصاد الوطني. 

القائد العام يبحث مع وزير المالية التعاون الثنائي

رفع المجلس األعلى للشؤون 
ــات الــتــهــانــي  اإلســالمــيــة أســمــى آيــ
إلـــى صــاحــب السمو  والــتــبــريــكــات 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
الوزراء بمناسبة منح سموه جائزة 
 »C3« ــن قــبــل مــنــظــمــة الـــقـــيـــادة مـ
سموه  لجهود  تــقــديــًرا  األمــريــكــيــة 
المجاالت،  وإنجازاته في مختلف 
وقـــــيـــــادتـــــه الـــحـــكـــيـــمـــة لـــلـــجـــهـــود 
الوطنية للتصدي لفيروس كورونا 
)كــوفــيــد-19( الــتــي أثــمــرت بحمد 
جعلت  كبيرًة  نجاحاٍت  تعالى  اهلل 
ُيحتذى  ا  عالمّيً نموذًجا  البحرين 
وأكسبتها  الجائحة  مــواجــهــة  فــي 

إشادات دولية واسعة.
ــذا  هــ أنَّ  الــــمــــجــــلــــس  وأكـــــــــد   
ــم الــــــدولــــــي الـــمـــســـتـــحـــق  ــريــ ــكــ ــتــ الــ
ليبعث على الفخر واالعتزاز لدى 
للجهود  تتويًجا  ويــأتــي  الجميع، 

المستمرة لصاحب السمو الملكي 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
فـــي خـــدمـــة هــــذا الـــوطـــن الــعــزيــز 
يلبي تطلعات حضرة صاحب  بما 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة 

المفدى،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
العالم  تقدير  بوضوٍح  يعكس  كما 
ومــنــظــمــاتــه لــلــجــهــود الــمــخــلــصــة 
ــلـــة الــتــي  ــتـــواصـ واإلنـــــــجـــــــازات الـــمـ
ــا فـــريـــق الـــبـــحـــريـــن بــــروح  ـــرهـ ســـطَّ

ــزم عــلــى  ــ ــعـ ــ ــريــــق الــــــواحــــــد، وبـ ــفــ الــ
تـــحـــويـــل الـــتـــحـــديـــات إلـــــى فـــرص 
تضاف  جــديــدة  مكتسبات  تحقق 
الشاملة  التنموية  المسيرة  إلــى 
الـــتـــي يـــرعـــاهـــا ويـــقـــودهـــا الــعــاهــل 

المفدى أيده اهلل.
 جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي الـــجـــلـــســـة 
المجلس  التي عقدها  االعتيادية 
أمـــــــــس عـــــــن ُبــــــعــــــد عـــــبـــــر تـــقـــنـــيـــة 
االتــصــال الــمــرئــي بــرئــاســة الشيخ 
راشد  بن  محمد  بن  عبدالرحمن 
آل خليفة رئيس المجلس األعلى 

للشؤون اإلسالمية.
ــــك، بــحــث الــمــجــلــس   بــعــد ذلـ
الموضوعات المدرجة على جدول 
األعـــمـــال، واســتــهــلــهــا بــاســتــعــراض 
الجوامع،  إلعمار  المجلس  خطة 
ــع آخــــــر الـــمـــســـتـــجـــدات  ــابــ ــث تــ ــيـ حـ
بــشــأن هـــذه الــخــطــة، واطــلــع فيها 
عــــلــــى الـــــخـــــرائـــــط والـــــرســـــومـــــات 

الــهــنــدســيــة الــمــبــدئــيــة لــمــشــروعــي 
هدم وإعادة بناء جامعي المعامير 
وكـــرزكـــان، مــوّجــًهــا األمــانــة العامة 
ولــجــنــة مــتــابــعــة إنـــشـــاء الــجــوامــع 
ــى الـــمـــضـــيِّ قــدًمــا  ومــلــحــقــاتــهــا إلــ
ــيــــن وفــــي  ــروعــ ــشــ ــمــ ــن الــ ــ ــذيـ ــ فـــــي هـ
الــمــشــروعــات فــي أســـرع وقت  بقية 
تعالى  اهلل  لــبــيــوت  خــدمــًة  مــمــكــن 
والذاكرين  ارها من المصلين  وُعمَّ

والعابدين.
 واطلع المجلس على مشروع 
قــانــون بــشــأن الــخــاليــا الــجــذعــيــة، 
وقرر إحالته على لجنة إبداء الرأي 
تقريرها  ورفـــع  لــدراســتــه  الشرعي 
بشأنه.  واختتم المجلس جلسته 
ــاالطــــالع عــلــى بــعــض الــطــلــبــات  بــ
المحسنين  مــن  الـــواردة  الجديدة 
واستعراض  الجوامع،  بناء  لتبني 
الرسائل الواردة وبحث ما يستجد 
من أعمال، واتخذ بشأنها ما يلزم.

»الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية« يهنئ ولي العهد رئي�س الوزراء بمنحه جائزة القيادة

المجل�س يطلع على الر�شومات المبدئية لم�شروعي هدم واإعادة بناء جامعي المعامير وكرزكان

} الشيخ عبدالرحمن بن محمد.

بــنــت سعيد  افــتــتــحــت األســــتــــاذة فــائــقــة 
الثالثاء  أمــس  صباح  الصحة  وزيــرة  الصالح 
الموافق 28 سبتمبر 2021م ورشة عمل نقاط 
االتـــصـــال الــوطــنــيــة لــلــبــرامــج الــمــشــتــركــة مع 
وزارة  بمقر  وذلــك  العالمية  الصحة  منظمة 
ــراج الــخــيــر بــمــنــطــقــة الــســنــابــس  ــأبـ الــصــحــة بـ
ــــدد مــــن الــمــعــنــيــيــن مــــن الــقــطــاع  بـــحـــضـــور عـ
ــز الــرعــايــة  ــراكــ الــصــحــي بـــــــوزارة الــصــحــة ومــ
الحكومية،  والمستشفيات  األولــيــة  الصحية 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  جــانــب  إلــى 

والخدمات الصحية.
ويـــــأتـــــي عــــقــــد هـــــــذه الــــــورشــــــة لــتــعــريــف 
ــة عــمــلــهــم،  ــيـ ضـــبـــاط االتـــصـــال بــــأدوارهــــم وآلـ
مع  المشترك  العمل  تنسيق  لضمان  وذلـــك 
الصّحية  النتائج  تحقيق  أجل  من  المنظمة 
التي تتماشى مع األولويات واالستراتيجيات 
ــات  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــيــــة، وااللـ ــنــ ــطــــط الـــعـــمـــل الــــوطــ وخــ
العام  العمل  وبرنامج  والعالمية،  اإلقليمية 
وفقًا  المستدامة،  التنمية  وأهداف  للمنظمة 
مع  يتماشى  وبما  الصحية  المنظومة  لرؤية 
الصحي،  القطاع  لمنظومة  الجديدة  األدوار 
دورهــا  تحّول  الصحة  وزارة  إن  على  والتأكيد 
إلى  العالجية،  الصحية  من مقدم للخدمات 
رفع  يضمن  بما  لها  ومــقــّيــم  ومــراقــب  منّظم 
مع  المشتركة  البرامج  وتطوير  األداء،  جــودة 
نقاط  خـــالل  مــن  العالمية  الــصــحــة  منظمة 

اتصال وطنية من مختلف القطاعات.
وثــــمــــنــــت وزيــــــــــرة الــــصــــحــــة فـــــي كــلــمــتــهــا 
االفــتــتــاحــيــة الــجــهــود الــتــي تــبــذل مــن جميع 
الــقــطــاعــات فـــي الــمــجــال الــصــحــي مـــن أجــل 
لضمان  الوطنية  الصحية  المنظومة  تطوير 
على  وقــدرتــهــا  اســتــدامــتــهــا  وتحقيق  جــودتــهــا 

االستجابة في مختلف الظروف والتحديات، 
مـــن مــنــطــلــق أن االهـــتـــمـــام بــصــحــة اإلنـــســـان 
البشرية. وأشــارت  التنمية  أولــويــات  أهــم  أحــد 
الوزيرة »الصالح« إلى أهمية تكامل المنظومة 
الصحية الوطنية وكفاءة الكوادر العاملة من 
كافة  لتطوير  الفّعال  وإسهامهم  المختصين 
الخدمات الصحية بما يسهم في تقّدم ورفعة 
بافتتاح  »الصالح«  ونوهت  البحرين.  مملكة 
مملكة  فــي  العالمية  الصحة  منظمة  مكتب 
الــبــحــريــن، كــخــطــوة مــهــمــة ُتـــضـــاف لــلــتــعــاون 
الــقــائــم بــيــن الــطــرفــيــن والــــذي بـــدأ مــنــذ عــام 
1972م. حيث ُيعد افتتاح المكتب بلورة للرؤية 
إلى  التي تهدف  الرشيدة  الحكيمة للحكومة 
خــلــق نــظــام صــحــي مــتــعــدد الــقــطــاعــات قائم 
عــلــى تــعــزيــز الــــوصــــول لــلــخــدمــات الــصــّحــيــة 

عالية الجودة للجميع وبالجميع، وباالستناد 
مبدأ  لتحقيق  والبراهين  األدلـــة  أحــدث  إلــى 
ــي الـــصـــحـــة وأهـــــــــداف الــتــنــمــيــة  ــاف فــ ــ ــــصـ اإلنـ
في جميع  الصحة  المستدامة وضمان وضع 

السياسات وعلى جميع المستويات.
ــورة تسنيم  ــتـ ــدكـ الـ قـــالـــت  ومــــن جــانــبــهــا   
عـــطـــاطـــرة، مــمــثــل مــكــتــب مــنــظــمــة الــصــحــة 
العمل  آلــيــة  أن  الــبــحــريــن،  بمملكة  العالمية 
تــعــتــمــد عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك مــــع كــافــة 
والمؤسسات  المختصة  والجهات  القطاعات 
السياسات  كــافــه  فــي  الصحة  لــدمــج  األمــمــيــة 
مؤكدة  المستدامة.  التنمية  اهداف  وتحقيق 
تــعــرض برنامج  الــعــمــل ســـوف  عــلــى أن ورشـــة 
واالســتــراتــيــجــيــة  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  منظمه 
االقليمية نحو صحه للجميع وبالجميع إلى 

العمل  لخطه  االستراتيجية  االهــداف  جانب 
2022 -2023 بما يتواءم مع اولويات المملكة، 
كــحــاضــنــه  الـــبـــحـــريـــن  مـــمـــلـــكـــة  دور  مـــثـــمـــنـــة 

لإلنجازات الصحية الرائدة.
ــتــــورة »عــــطــــاطــــرة« الــشــكــر  وقــــدمــــت الــــدكــ
والــتــقــديــر إلــــى وزيـــــرة الــصــحــة عــلــى الــدعــم 
الشراكة  لدعم  الحثيثة  والجهود  المتواصل 
ــع مــنــظــمــه الــصــحــة  ــج الـــثـــنـــائـــيـــة مــ ــرامــ ــبــ والــ

العالمية.
مريم  الدكتورة  استعرضت  جانبها  ومــن 
للصحة  المساعد  الوكيل  الهاجري  ابراهيم 
الــعــامــة دور الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة فـــي إطـــار 
يجب  الـــذي  العمل  ودلــيــل  الصحي  الــضــمــان 
سير  لــضــمــان  وحــرفــيــة  مهنية  بــكــل  ينجر  أن 
عمل اآللية المرجوة، كذلك تطرقت إلى ودور 

ومسؤوليات نقاط االتصال الوطنية.
ــورة الــــهــــاجــــري بــجــهــود  ــتــ ــدكــ واشـــــــــادت الــ
المستمر  ودعمها  واهتمامها  الصحة  وزيـــرة 
هذا  أن  مؤكدة  الصحية،  المنظومة  لتطوير 
الــدعــم دافــــٌع لــبــذل الــمــزيــد مــن الــعــطــاء في 
يــذكــر أن برنامج  الــوطــن والــمــواطــن.  خــدمــة 
العمل  برنامج  مــوضــوع  تضمن  الــورشــة  عمل 
العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية 
لعام  اإلقليمية  واالستراتيجية   )GPW13(
الــمــشــتــركــة بين  الــعــمــل  2023 وعــــرض خــطــة 
العالمية  الصحة  ومنظمة  البحرين  مملكة 
ومناقشة   )2021  -  2020( الحالية  للثنائية 
ــبــــرامــــج قــيــد  ــفـــذة، - الــ ــنـ ــمـ ــبــــرامــــج الـ مـــثـــل الــ
تنفيذها  ســيــتــم  الــتــي  الــبــرامــج   - الــتــنــفــيــذ، 
حتى نهاية العام. إضافة إلى ذلك التخطيط 
واالتــفــاق   ،)2023-  2022( المقبلة  للثنائية 

على خطة العمل.

وزيرة ال�سحة تفتتح ور�سة نقاط الت�سال للبرامج الم�ستركة مع الأمم المتحدة

} د. ت�سنيم عطاطرة. } وزيرة الصحة.

رئي�سة مجل�س النواب تتلقى دعوة للتحدث في موؤتمر ال�سالم العالمي بـ»دكا«
النواب  رئيسة مجلس  زينل  بنت عبداهلل  فوزية  أشــادت 
بــمــســتــوى الــعــالقــات الــمــشــتــركــة الــمــتــمــيــزة والــرفــيــعــة التي 
الشعبية  بنغالدش  وجمهورية  البحرين  مملكة  بين  تربط 
الصديقة، وذلك بفضل توجيهات قيادة البلدين الصديقين، 
آل خليفة  الملك حمد بن عيسى  الجاللة  حضرة صاحب 
عبد  محمد  الرئيس  فخامة  وأخيه  المفدى،  البالد  عاهل 

الحميد رئيس جمهورية بنغالديش الشعبية الصديقة.  
وأكـــــدت حــــرص الــمــجــلــس الــنــيــابــي عــلــى دعــــم وتــعــزيــز 
مسارات التعاون والعالقات الثنائية مع جمهورية بنغالدش 
الــتــعــاون في  الشعبية الــصــديــقــة، فــضــاًل عــن دعـــم وتــعــزيــز 
المجال البرلماني اآلسيوي واإلسالمي المشترك، خصوصا 

في مرحلة ما بعد التعافي من جائحة كورونا.
جــــاء ذلــــك خــــالل لــقــائــهــا فـــي مــكــتــبــهــا أمــــس، السفير 
ــذر اإلســــالم ســفــيــر جــمــهــوريــة بــنــغــالدش  الــدكــتــور مــحــمــد نـ

النائب  وبحضور  البحرين،  مملكة  لدى  المعتمد  الشعبية 
الــنــواب،  مجلس  لرئيسة  األول  الــنــائــب  سلمان  عبدالنبي 
النواب،  مجلس  لرئيسة  الثاني  النائب  زايــد  علي  والنائب 
ــنـــواب لتكون  ــوة رســمــيــة لــرئــيــســة مــجــلــس الـ حــيــث قـــدم دعــ
الذي سيعقد  العالمي  السالم  مؤتمر  في  رئيسية  متحدثة 
ديسمبر، تحت   6  – مــن 4  الــفــتــرة  فــي  ــا(  )دكـ العاصمة  فــي 

عنوان: »تعزيز السالم من أجل اإلدماج المجتمعي«.
كما تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العالقات المشتركة 
وناقش  منها،  البرلمانية  سيما  وال  المجاالت  مختلف  في 
ســبــل دعـــم الــمــؤســســات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة فــي مملكة 
البحرين، ونمو المشروعات االستثمارية والتبادل التجاري 

المشترك بين البلدين الصديقين.
نــذر اإلســـالم سفير  الــدكــتــور محمد  أشــاد  ومــن جانبه، 
جمهورية بنغالدش الشعبية بالدور الذي تضطلع به مملكة 

روح  إشــاعــة  فــي  والــعــالــم،  المنطقة  مستوى  على  البحرين 
التعايش  فــي  السامية  للقيم  حاضنة  باعتبارها  الــســالم، 
ــان والــمــذاهــب، ونــمــوذجــًا متميزا  والــتــســامــح بين كــل األديــ
بالمبادرات  مشيدًا  المجتمعي،  التجانس  فــي  بــه  يحتذى 
لتعزيز  الــمــفــدى،  الــمــلــك  جــاللــة  يطلقها  الــتــي  الــســامــيــة 
المحبة والتآلف والسالم بين الدول والمجتمعات والشعوب، 
الــمــتــحــدة في  ــم  األمـ أهــــداف  الــوصــول وتحقيق  إلـــى  سعيا 
مجلس  لرئيسة  الشكر  ووجــه  المستدامة.  التنمية  مجال 
النواب، وأعضاء السلطة التشريعية على دورهم في توطيد 
العالقات الدبلوماسية والبرلمانية بين البلدين الصديقين، 
مشيدًا بجهود المملكة في مكافحة جائحة كورونا )كوفيد 
– 19 (، وبتوجيهات الفريق الوطني بقيادة سمو ولي العهد 
ودولية  إقليمية  إشــادات  والتي القت  الــوزراء  رئيس مجلس 

على األصعدة كافة.

شرعت وزارة اإلسكان في تنفيذ أساسات 
 12 ــم  ــ رقـ الـــجـــزيـــرة  فــــي  ســكــنــيــة  شـــقـــة   1382
بحوالي  تقدر  كلفة  بإجمالي  سلمان  بمدينة 
وفــق  وذلـــك  بــحــريــنــيــا،  ديــنــارا   122.679.387
السكنية،  للعمارات  السادس  الجيل  تصاميم 
عمارات  تنفيذ مجمع  فكرة  على  يقوم  الــذي 
والخدمية  الــتــجــاريــة  الــخــدمــات  كــل  يتضمن 
ومـــواقـــف الــســيــارات، والــمــســاحــات الــخــضــراء 
ــرات الــمــشــاة  ــمــ والـــمـــتـــنـــزهـــات والـــحـــدائـــق ومــ

والمسارات المخصصة للدراجات الهوائية.
ــالـــت الـــــــوزارة إن عــمــلــيــة صـــب قــواعــد  وقـ
األكبر  هــي  جــهــودًا  تشهد  السكنية  الــعــمــارات 
ــات  ــاسـ ــوم عــلــى تــنــفــيــذ االسـ ــقـ ــن نـــوعـــهـــا، وتـ مـ
األولية لجميع العمارات بصورة متعاقبة على 
ما  بمشاركة  متواصلة،  عمل  ساعة   20 مــدار 
يقارب 500 آلية لنقل الخرسانة، و6 مضخات 
ــراف طــاقــم  ــإشــ وبــ مــتــر مــكــعــب،  بــســعــة 4000 
على  يــتــنــاوبــون  مهندسًا   30 يضم  فني  عمل 
3 نوبات عمل متواصلة من دون انقطاع، ومن 
خالل  المشروع  تنفيذ  مــن  االنتهاء  المؤمل 
الجهد  ذلـــك  إن  الـــــوزارة  وقــالــت  2023م.  عـــام 
الهندسي يعكس مستوى التخطيط المسبق 
اإلســكــانــيــة  الـــمـــشـــاريـــع  إدارة  فـــي  والـــكـــفـــاءة 
بمملكة البحرين، والقدرة والوفرة اإلنتاجية 
لــلــمــصــانــع الــمــحــلــيــة، فـــضـــاًل عـــن الــخــبــرات 
موضحة  ــوزارة،  ــ الـ مهندسي  لــدى  المتراكمة 
سلمان  بمدينة  السكنية  الشقق  مــشــروع  أن 
لمشاريع  الــمــرحــلــي  التنفيذ  ــار  إطـ فــي  يــأتــي 
بدوره  يسهم  الذي  للمدينة،  العام  المخطط 
ــواردة في  ــ الــ األهـــــداف اإلســكــانــيــة  فــي تنفيذ 

برنامج الحكومة بشأن العمل على توفير 25 
سيسهم  الــمــشــروع  إن  اذ  سكنية،  وحـــدة  ألــف 
شقق  لخدمة  اإلسكانية  الطلبات  تلبية  فــي 
أن  ــوزارة  ــ الـ وبــيــنــت  مــتــســارع.  بشكل  التمليك 
السكنية  للعمارات  التحتية  البنية  خــدمــات 
وقــت سابق،  في  فعليًا  تنفيذها  وتــم  قد سبق 
البنية  بتوفير خدمات  الـــوزارة  رؤيــة  إطــار  في 
بالمدينة،  المستقبلية  للمشاريع  التحتية 
بهدف سرعة إنجاز تلك المشاريع حال البدء 

بها، ومن ثم تسريع تسليم الشقق والوحدات 
السكنية للمستفيدين. وأفادت بأنه قد روعي 
لدى تخطيط بناء الشقق االعتماد على توفير 
ومواد  الخضراء  كالطاقة  االستدامة،  معايير 
آمنة  بيئة  وتــوفــيــر  للبيئة،  الصديقة  الــبــنــاء 
وعصرية تتناسب مع احتياجات المستفيدين 
لقاطنيها،  الجودة  مستويات  أعلى  لتحقيق 
التحتية  البنية  المرافق وخدمات  مع جميع 
استراتيجيتها  ضــمــن  الــــــوزارة  تتبعها  الــتــي 

كتوفير  الحديثة،  المدن  الجديدة في جميع 
ــارات مــمــارســة  ــســ الــمــســاحــات الــمــفــتــوحــة ومــ
ــال،  ــفــ ــة وحــــدائــــق األطــ ــيـ ــارجـ ــات الـــخـ ــوايــ ــهــ الــ
وغيرها من الخدمات، مشيرة إلى أن كل ذلك 
يأتي في إطار جهود المملكة لتنفيذ أهداف 
الهدف  وتحديدًا   ،2030 المستدامة  التنمية 
الحادي عشر، الذي ينص على »جعل المدن 
والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة 

وقادرة على الصمود ومستدامة«.

بـــدء تنفيـــذ اأ�سا�ســـات 1382 �ســـقة �ســـكنية بمدينـــة �ســـلمان

} جانب من اعمال تنفيذ الشقق السكنية بمدينة سلمان.

تنطلق في العاشرة من صباح اليوم )األربعاء 
عبدالرحمن  السيد  »الــعــالمــة  نـــدوة  سبتمبر(   29
الــــــــــزواوي واضــــــع روزنـــــامـــــة الـــــزبـــــارة والـــبـــحـــريـــن« 
بمركز  الــتــاريــخــيــة  الــوثــائــق  مــركــز  ينظمها  الــتــي 
الباحثين  نــخــبــة مــن  بــمــشــاركــة  الــثــقــافــي،  عــيــســى 

والمختصين. 
ــدوة، الـــتـــي ســتــبــث مـــبـــاشـــرة عبر  ــنــ ــهـــدف الــ وتـ
النهضة  تبيان  إلــى  اليوتيوب،  فــي  المركز  منصة 
الدولة  تأسيس  فترة  خــالل  والحضارية  العلمية 
الخليفية في الزبارة، والتعرف على سيرة العالمة 
ــع روزنــــامــــة  ــ الـــســـيـــد عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــــــــزواوي واضــ
والشرعية  الفلكية  والمنهجية  والبحرين،  الزبارة 

للروزنامة.
ويشارك د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
التنفيذي  الــمــديــر  األمــنــاء  مجلس  رئــيــس  نــائــب 
للندوة،  رئيسي  كمتحدث  الثقافي  عيسى  لمركز 

إلى جانب المتحدثين د. عبداللطيف آل محمود 
ــيـــة  عـــضـــو الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــشـــؤون اإلســـالمـ
البحريني،  للتقويم  العليا  اللجنة  رئــيــس  نــائــب 
التطبيقية  الفيزياء  اســتــاذ  الناصر  وهيب  أ.د.  و 
الــلــجــنــة العليا  الــعــربــي عــضــو  الــخــلــيــج  بــجــامــعــة 
راشــد  الــبــاحــث  يــشــارك  كــمــا  الــبــحــريــنــي،  للتقويم 
عيسى الجاسم رئيس البحوث بإدارة مركز الوثائق 
في  كمتحدث  الثقافي  عيسى  بمركز  التاريخية 

الندوة.
يــتــضــمــن نسخا  ــدوة مـــعـــرض  ــنــ الــ ويـــصـــاحـــب 
»روزنامة  األصلية لمخطوط  الوثيقة  مصورة عن 
الجاللة  صاحب  تسلمها  التي  والبحرين«  الزبارة 
الــبــالد  مــلــك  آل خليفة  بــن عيسى  حــمــد  الــمــلــك 
الـــمـــفـــدى الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي إهـــــــــداًء مــــن الــســيــد 
عــبــدالــنــاصــر الــصــديــقــي، كــمــا يــحــتــوي الــمــعــرض 

أسماء أشهر علماء الزبارة.

} راشد الجاسم.} د. وهيب الناصر.} د. عبداللطيف آل محمود.}  د. الشيخ خالد بن خليفة.

ــن الــــــزواوي  ــم ــرح ــدال ــب ــد ع ــي ــس ــ� ــة ال ــالمـ ــعـ نـــــدوة »الـ

ــن« تــنــطــلــق  الــيــوم ــري ــح ــب ــارة وال ــزبـ ــة الـ ــامـ ــع روزنـ ــس وا�

ــي بــــــــن مـــحـــمـــد  ــ ــلــ ــ أكـــــــــــد عــ
ــي وزيـــــــر اإلعـــــــــالم أن  ــحـ ــيـ ــرمـ الـ
التاريخية  األخــويــة  الــعــالقــات 
ــتــــي تــــربــــط بــيــن  الـــمـــتـــمـــيـــزة الــ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والــمــمــلــكــة 
الشقيقة  الــهــاشــمــيــة  األردنـــيـــة 
تــســتــمــد قـــوتـــهـــا مــــن الــــروابــــط 
األخـــويـــة الــتــي تــجــمــع حــضــرة 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
البالد المفدى مع أخيه صاحب 
الثاني  الجاللة الملك عبداهلل 
بــــن الــحــســيــن مـــلـــك الــمــمــلــكــة 
األردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة، وشــعــبــي 

البلدين الشقيقين.
 جاء ذلك لدى لقاء بأخيه 
الــمــهــنــدس صــخــر دوديــــن وزيــر 
الدولة لشؤون اإلعالم والناطق 
ــي بـــــاســـــم الـــحـــكـــومـــة  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
ــة، خــــالل مــشــاركــتــهــمــا  ــ ــيـ ــ األردنـ
فـــي أعـــمـــال الــمــنــتــدى الـــدولـــي 
لــــالتــــصــــال الــــحــــكــــومــــي الـــــذي 
الــشــارقــة بدولة  إمـــارة  فــي  يقام 
اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 

الشقيقة.
ــــالم عن  ــر اإلعــ ــ ــرب وزيـ ــ وأعــ
اعــــتــــزازه بـــاســـتـــمـــرار الــتــواصــل 
ــق الــــمــــشــــتــــرك مــع  ــيــ ــســ ــنــ ــتــ والــ

ــيــــة الــهــاشــمــيــة  الــمــمــلــكــة األردنــ
ــال  ــالم واالتـــصـ ــ فـــي قـــطـــاع اإلعــ
المشتركة  بما يحقق األهداف 

للبلدين الشقيقين.
كما التقى علي بن محمد 
الـــرمـــيـــحـــي وزيــــــر اإلعـــــــالم فــي 
مـــركـــز إكــســبــو الـــشـــارقـــة، مــديــر 
عـــــام جـــهـــاز إذاعــــــــة وتـــلـــفـــزيـــون 
ــاذ مـــجـــري بن  ــتــ الــخــلــيــج األســ
على  وذلك  القحطاني،  مبارك 
هـــامـــش مــشــاركــتــه فـــي أعــمــال 
الـــــــــــدورة الــــعــــاشــــرة لــلــمــنــتــدى 
الدولي لالتصال الحكومي في 
اإلمـــارات  بــدولــة  الشارقة  إمـــارة 

العربية المتحدة الشقيقة.
 وخــــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء، بــحــث 
ــر ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون  ــوزيــ الــ

المشترك  والتنسيق  اإلعالمي 
ــاز إذاعـــــــــة وتـــلـــفـــزيـــون  ــهــ ــــع جــ مـ
التدريب  مــجــاالت  فــي  الخليج 
وتــبــادل  والتلفزيوني،  اإلذاعـــي 

الخبرات والمعلومات.
المدير  أعــرب  جانبه،   مــن 
وتلفزيون  ــة  إذاعــ لــجــهــاز  الــعــام 
الــخــلــيــج عـــن شـــكـــره وتــقــديــره 
ــالم عــلــى اهــتــمــامــه  ــ لـــوزيـــر اإلعـ
ــي  بـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون اإلعــــالمــ
ــاز إذاعــــــة  ــهــ ــــع جــ ــرك مـ ــتـ ــشـ ــمـ الـ
وتــلــفــزيــون الــخــلــيــج، وحــرصــه 
الدائم على تفعيل دور اإلعالم 
الــخــلــيــجــي فـــي الــحــفــاظ على 
الــهــويــة الــثــقــافــيــة والــحــضــاريــة 
لــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 

الخليج العربية. 

الأردنــــــــــي  الإعــــــــــــالم  وزيـــــــــر  ــي  ــــ ــقـ ــــ ــتـ ــلـ ويـ  ..

ــيــج ــخــل ــون ال ــزيـ ــفـ ــلـ ــر عـــــام جـــهـــاز اإذاعــــــــة وتـ ــ ــدي ــ وم

} وزير االإعالم ي�ستقبل نظيرة االردني.

سلطان  الشيخ  سمو  بحضور 
بـــن أحــمــد الــقــاســمــي نــائــب حــاكــم 
الــشــارقــة رئــيــس مــجــلــس الــشــارقــة 
لــــإلعــــالم، شـــهـــد عـــلـــي بــــن مــحــمــد 
الرميحي وزير اإلعالم حفل جائزة 
الــشــارقــة لــالتــصــال الــحــكــومــي في 
دورتـــهـــا الــثــامــنــة، والــــذي أقــيــم في 
مركز إكسبو الشارقة بالتزامن مع 
خــتــام فــعــالــيــات الــمــنــتــدى الــدولــي 
ــارة  ــ ــومـــي فــــي إمــ ــكـ لــــالتــــصــــال الـــحـ
العربية  ــارات  ــ اإلمـ بــدولــة  الــشــارقــة 
ــة.  وبــــهــــذه  ــقــ ــيــ ــقــ الــــمــــتــــحــــدة الــــشــ
ــة أشــــــــاد وزيــــــــر اإلعــــــالم  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ الـ
بـــالـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــمـــيـــز لــلــمــنــتــدى 
والـــــجـــــائـــــزة، بـــمـــا يـــعـــكـــس حـــرص 
برئاسة  لــإلعــالم  الــشــارقــة  مجلس 
ســمــو نـــائـــب حـــاكـــم الـــشـــارقـــة على 
الوطنية،  اإلعالمية  األعمال  دعم 
وتكريم الطاقات الشبابية المبدعة 
على مستوى الوطن العربي، مثمًنا 
الــمــبــذولــة مــن قبل لجنة  الــجــهــود 
ــزة فـــي اســتــحــداث  ــائـ تــحــكــيــم الـــجـ

ــور  ــتـــطـ فــــئــــات جـــــديـــــدة تـــــواكـــــب الـ
الكبير الذي يشهده قطاع اإلعالم 
واالتصال على المستوى اإلقليمي، 
منظمة  بصورة  الفائزين  واختيار 
ــا لــلــمــنــتــدى  ــيــــة، مــتــمــنــًي ــتــــرافــ واحــ
كل  عليهما  والــقــائــمــيــن  والــجــائــزة 
جائزة  والنجاح.  وتسلط  التوفيق 
التي  الحكومي  لالتصال  الشارقة 
تعد األولى من نوعها عربًيا الضوء 

والمؤسسات  األفــراد  إنجازات  على 
ــي قـــطـــاع االتــــصــــال الــحــكــومــي،  فــ
وترسخ أفضل الممارسات المهنية 
الحكومي في  االتــصــال  قــطــاع  فــي 
اشتملت  وقـــد  والــعــالــم،  المنطقة 
ــى مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــفــــئــــات  ــ ــلـ ــ عـ
الــمــتــعــلــقــة بــالــتــواصــل الــحــكــومــي 
والتأثير  التحديات  مع  والتعامل 

اإلعالمي.

وزير الإعالم ي�سهد حفل جائزة ال�سارقة لالت�سال الحكومي

} وزير االإعالم خالل م�ساركته في حفل جائزة ال�سارقة.
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 زار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال االنسانية وشئون 
الشباب، يرافقه نجال سموه، المعرض الدولي للصيد والفروسية )أبوظبي 2021(، والذي يقام 

في مركز أبوظبي الوطني للمعارض »ادنيك« ويستمر حتى 3 أكتوبر المقبل.
الحديثة  التقنيات  آخر  على  واطلع  الصيد  أسلحة  وأجنحة  أقسام  في  بجولة  وقــام سموه 
المعرض  عــن  مفصل  شــرح  إلــى  الجولة  خــالل  ســمــوه  واستمع  المجال  هــذا  فــي  المستخدمة 

وأهدافه وغاياته. 

بالمستوى  خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  أشــاد  المناسبة  بهذه  لــه  تصريح  وفــي 
بمحتويات  وأشــاد   2021 الحالية  بدورته  والفروسية  الصيد  معرض  إليه  وصــل  الــذي  المتميز 
ساهم  المعرض  هــذا  أن  سموه  مؤكدا  والعالمي  المحلي  المستويين  على  المشاركة  األجنحة 
في تعزيز مكانة دولة االمارات العربية المتحدة الشقيقة باعتباره من المعارض المتميزة على 

المستوى العالمي.
وبّين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 

وبالفروسية  وصيدها  بالصقور  المرتبط  التراث  على  بالمحافظة  االمــارات  دولة  اهتمام  يؤكد 
باعتبارها تمثل جانبا مهما من التراث االماراتي والخليجي والذي يجب المحافظة عليه ونقله 

الى االجيال المتعاقبة.
وأكد سموه على التعاون البناء الذي يجمع بين مملكة البحرين ودولة االمارات العربية في 
مجال حفظ التراث وهو االمر الذي تؤكده البرامج المشتركة بين الجانبين معربا سموه عن 

تمنياته للمعرض بالنجاح وابراز الصورة الناصعة عن تراث االمارات والمنطقة.

ز�ر �لمعر�ض �لدولي لل�سيد و�لفرو�سية في �أبوظبي

نا�س��ر ب��ن حمد: المعر�ض يج�س��د المحافظة على الت��راث الإماراتي والخليجي

أعــلــنــت كــيــمــزهــيــلــث، أكــبــر 
مزود لخدمات الرعاية الصحية 
البحرين،  مملكة  فــي  الخاصة 
مؤخًرا حصول مراكزها الطبية 
على  الحصم  وأم  الــمــحــرق  فــي 
من  الماسي  المستوى  اعتماد 
لتنظيم  الــوطــنــيــة  الهيئة  قــبــل 
الـــمـــهـــن والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 

)نهرا(.
ويـــــــأتـــــــي هـــــــــذا االعـــــتـــــمـــــاد 
لـــيـــعـــكـــس الـــــتـــــزام كــيــمــزهــيــلــث 
أعلى مستويات  بتوفير  الراسخ 
الصحية  الــرعــايــة  فــي  الـــجـــودة 
والزوار  والمقيمين  للمواطنين 

في مملكة البحرين.
ــبـــة، صـــرح  ــنـــاسـ وبــــهــــذه الـــمـ
ــد  ــمـ ــحـ الــــــــدكــــــــتــــــــور شـــــــريـــــــف مـ

ســــعــــداهلل الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
بالقول:  كيمزهيلث  لمجموعة 
بالفخر  ونــشــعــر  »نــحــن ســعــداء 
ــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــى اعـ ــ ــلــ ــ ــا عــ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــــصـ ــــحـ لـ
ــن قــبــل  الـــمـــســـتـــوى الـــمـــاســـي مــ
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة، حــيــث 
ــا لنا  ــًعـ ــاز دافـ يــمــثــل هـــذا اإلنـــجـ
لــمــواصــلــة تــحــســيــن عــمــلــيــاتــنــا 
وأنظمتنا من أجل رفع مستوى 
يعكس  كما  وجودتها.  خدماتنا 
والعمل  التفاني  االعتماد  هــذا 
يحرص  الـــذي  لفريقنا  الــجــاد 
أعلى درجات  دائًما على تقديم 
الصحية  الــرعــايــة  فــي  الـــجـــودة 

لمرضانا«.
الهيئة  تقييم  أن  إلــى  يشار 

ــم الـــمـــهـــن  ــيـ ــنـــظـ ــتـ الــــوطــــنــــيــــة لـ
ــات الــصــحــيــة لــمــراكــز  ــدمـ والـــخـ
ــز الـــطـــبـــيـــة كـــــــان ألفـــضـــل  ــمـ ــيـ كـ

ضمان  في  الدولية  الممارسات 
لــلــرعــايــة الصحية  أعــلــى جـــودة 

وتوفير بيئة آمنة للمرضى.

اعتم���اد  عل���ى  ت�ح��س����ل  ال�ط����بية«  »كيمزهيل���ث 

ال�سحي���ة« »ال�م�ه����ن  م����ن  ال�م����ا�سي  الم�ست����وى 

نــواب وإعــالمــيــون أن قــانــون االنتخاب  أكــد 
القطري تمييزي وهناك من حذر من أنه أوجد 
كرة لهب قد تكبر وتتدحرج بشكل ال يستطيع 
المقبلة  االنتخابات  فــإن  وعليه  ضبطه،  أحــد 
عنصرية بطريقة ممنهجة، معربين عن األسف 
التي  والــعــوائــل  والقبائل  مــرة  آل  قبيلة  لــرؤيــة 
بــنــت قــطــر ال يــحــق لــهــم الــتــرشــح واالنــتــخــاب، 
وأنه لهذه الدرجة يتم سلب الحقوق من نصف 

الشعب القطري.
وأوضحوا في مداخالت عبر برنامج خاص 
مجلس  أهــداف  من  أن  البحرين  تلفزيون  بثه 
التعاون تحقيق التنسيق الكامل والترابط بين 
الدول األعضاء في كافة الميادين، وصوال إلى 
مــرحــلــة االتـــحـــاد، وهــنــاك انــتــقــاص فــي معيار 
إحــدى  ألن  الصحيحة،  الخليجية  الــمــواطــنــة 
وتنتقص  مباشر  بشكل  تقوم  األعــضــاء  الـــدول 
في أمر مهم، وهو الترشح لعضوية إحدى أهم 
السلطات الثالث »التشريعية«، وهناك تشوهات 
قـــامـــت بــحــرمــان الــعــديــد مـــن الــقــطــريــيــن من 

حقوق المواطنة.
القطري  الخارجية  وزير  تصريح  واعتبروا 
الــجــديــد معالجة  الــشــورى  »عــلــى مجلس  بــأنــه 
المتوقع  المجلس  واقعي« ألن  األمر كالم غير 
بطبيعة الحال غير شرعي ألنه ال يمثل عموم 
الشعب القطري بعد استبعاد قانون االنتخابات 
لحوالي نصف هذا الشعب واستبعاده قبيلة آل 
مرة ذات الوجود التاريخي ليس فقط في قطر 

بل في دول الخليج.
ــاتـــب فـــي الـــشـــؤون  وأعــــــرب ديــفــيــد بـــــاول كـ
بتعديل  تقوم  لن  أن قطر  اعتقاده  العربية عن 
القانون في هذه المرحلة، مضيفا أن منظمات 
المشاكل  من  العديد  الحظت  االنسان  حقوق 
الــتــرشــح والــتــصــويــت، حيث  مــع مــن يحق لهم 
أصولهم  تتبع  يمكن  مــن  بــيــن  الــقــانــون  يميز 
وغــيــرهــم: »يـــقـــول الــبــعــض إن كـــان لــديــك جد 
ويمكنك إثبات إقامة مستمرة في قطر يمكنك 
والبعض  الــتــرشــح،  يمكنك  ال  لكن  التصويت، 
منهما...  أي  فــعــل  يمكنه  ال  بــأنــه  أفـــاد  االخـــر 
أنهم فقط  اآلن  الــنــاس  يكتشف  حــال  أي  على 
عملية  وجــاءت  بالكامل،  متجنسون  مواطنون 
ال  بأنهم  لتفاجئهم  الــنــاس  لبعض  التصويت 

يعتبرون مواطنين قادرين على التصويت«.
 مــن جــهــتــه، أوضـــح بـــاري تــومــالــيــن محرر 
ــؤون دولـــيـــة أن هــنــاك بــعــض األشـــخـــاص تم  شــ
يوصفون  القطرية  االنتخابات  في  استبعادهم 
بــأنــهــم قــطــريــون مــتــجــنــســون ولــيــســوا أصليين 
وهـــــذا هـــو ســبــب الــمــشــكــلــة، كــمــا تــســبــب ذلــك 
بالعديد من المشاكل، مضيفا أن قبيلة آل مرة 
من القبائل البارزة في قطر والسعودية، ولديها 
ــذه انــتــخــابــات  أيــضــا روابــــط فــي الــبــحــريــن، وهــ
عــنــصــريــة بــطــريــقــة مــمــنــهــجــة، وهــنــاك مسائل 
أن مجلس  أعــتــقــد  وال  مــعــالــجــة،  إلـــى  تــحــتــاج 

الشورى الجديد سيعالجها.
فــيــمــا أكـــــد الـــمـــهـــنـــدس مــحــمــد الــســيــســي 
الــبــوعــيــنــيــن رئــيــس لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
الــنــواب أن  الــوطــنــي بمجلس  والـــدفـــاع واألمــــن 

قانون  إن  فــي قطر مقلق، حيث  الــيــوم  الــوضــع 
االنتخاب المثير للجدل يأخذ قطر إلى وضع 
سياسي خطير، ولذلك من األفضل لدولة قطر 
الــعــمــل عــلــى تــعــديــلــه، قــبــل الـــشـــروع فــي إجـــراء 
االنتخابات، حتى يمكن تفادي مشكالت كثيرة 
في المستقبل. ومن الضروري إعداد تشريعات 

أكثر عدالة، تؤكد وحدة المجتمع القطري.
 وتطرق إلى وضع قبيلة آل مرة في الجزيرة 
العربية ودورها في المجتمع الخليجي، معربا 
عن أسفه لرؤية قبيلة آل مرة والقبائل والعوائل 
التي بنت قطر ال يحق لهم الترشح واالنتخاب 
وأنه لهذه الدرجة يتم سلب الحقوق من نصف 
على  يجب  كــان  أنــه  الــقــطــري، مضيفا  الشعب 
العالم،  على  تدعيه  الــذي  االنفتاح  بعد  قطر، 
أن تـــراعـــي هـــذه الــحــقــوق لــمــواطــنــيــهــا، والــتــي 
يترتب على االنتقاص منها مشكالت كبيرة لها 

انعكاسات سلبية على مستقبل البلد.
 وقــــال إن هــنــاك مـــن حــــذر مـــن أن قــانــون 
االنــتــخــاب فــي قــطــر أوجــــد كـــرة لــهــب قــد تكبر 
ــد ضــبــطــه.  وتـــتـــدحـــرج بــشــكــل ال يــســتــطــيــع أحــ
وبــالــطــبــع لـــم نــكــن نــتــمــنــى ســجــن مــواطــنــيــن 
أنــهــم  لــمــجــرد  قــطــريــيــن مـــن دون مــحــاكــمــات 
ننظر  أن  أهمية  موضحا  بحقوقهم،  يطالبون 
إلى ما يجري اليوم في قطر من منظور شامل 
ــه بــالــتــوازي مــع كــل ذلـــك نــشــهــد عــدم  حــيــث إنـ
القمتين  في  عليه  االتفاق  تم  بما  التزام قطر 
أمــر  وهـــذا  ــال«،  ــعـ و»الـ ــريـــاض«  »الـ الخليجيتين 
مهين لمن ينقض العهود، وأن يكون على هذا 
ليس  األمــر،  هذا  لكن  التعاطي،  من  المستوى 
والديبل  الــزبــارة  على  اعتدى  من  على  بجديد 
المواطنين  تجنيس  على  وعمل  الوثائق  وزّور 

البحرينيين.
ــر  وزيــ تـــصـــريـــح  بـــشـــأن  ســــــؤال  عـــلـــى  وردا   
الخارجية القطري، ردا على ما يجري حاليا، 
معالجة  الجديد  الــشــورى  مجلس  »على  بأنه 
وزيــر  يــدعــي  أنـــه حــيــن  البوعينين  أكـــد  ــر«  األمــ
الخارجية القطري أن المجلس الذي ستفرزه 
هذه االنتخابات المثيرة للجدل هو من يعالج 
الــكــالم غير واقعي  الــتــشــريــعــات، فــهــذا  ويــعــدل 
غير  الــحــال  بطبيعة  الــمــتــوقــع  الــمــجــلــس  ألن 
شرعي ألنه ال يمثل عموم الشعب القطري بعد 
استبعاد قانون االنتخابات لحوالي نصف هذا 
الوجود  ذات  مــرة  آل  قبيلة  واستبعاده  الشعب 
الــتــاريــخــي لــيــس فــقــط فـــي قــطــر بـــل فـــي دول 
أنـــه ال يــمــكــن لمجلس  إلـــى  الــخــلــيــج، مــشــيــرا 
الوضع  وإصــالح  تحسين  على  يوافق  أن  كهذا 
ألنه جاء على أنقاض نسيج اجتماعي ضعيف 
في  رئيسي  لمكون  سياسية  حقوق  وانــتــقــاص 

الشعب القطري، وهو قبيلة آل مرة.
 وأعرب عن استنكاره إقصاء أي مكون قطري 
ساهم في بناء الدولة القطرية من االنتخابات 
لكونه يخالف المعاهدات واالتفاقيات الدولية، 
فالغبن  القطري،  المجتمع  على  سلبا  ويعود 
الــســيــاســي وانــتــقــاص الــمــواطــنــة يـــقـــودان إلــى 
الفرقة، األمر الذي يجعل التجربة االنتخابية 

منقوصة وال تليق بالشعب القطري الشقيق.

البحرين ليس لديها ما  إن مملكة  وقــال   
الشفافية  من  عالية  درجــة  على  فهي  تخفيه، 
االطــالع  المعنية  الحقوقية  للجهات  ويمكن 
على سجلها الحقوقي الحافل بالعمل الدؤوب 
ــان والـــمـــبـــادرات  ــسـ لــتــعــزيــز مـــبـــادئ حــقــوق اإلنـ
الحقوقية الفريدة التي تمتاز بها البحرين عبر 
البرلمانية والمنتخبة  التواصل مع المؤسسة 
الــدســتــور،  وفـــق  الـــحـــرة  الــشــعــبــيــة  اإلرادة  عــبــر 
مــوضــحــًا أن تــلــك الــســجــالت والـــمـــبـــادرات هي 
الــواقــع ال يمكن  حــقــائــق مــجــســدة عــلــى أرض 

نكرانها أو التشكيك فيها.
 من جهته، أشار السيد علي العرادي عضو 
كان وال  الدوحة  أن نظام  إلى  الشورى  مجلس 
وغيرها شعار  إعالمية  قنوات  يزال يطرح عبر 
الرأي والرأي االخر ويتدخل بشكل مباشر في 
شؤون الدول األخرى تحت هذا الشعار، وتحت 

شعار حرية الكلمة، وهذا طبعا نهج مرفوض.
الــتــعــاون   وأوضــــح أن مــن أهــــداف مجلس 
الكامل والترابط بين الدول  التنسيق  تحقيق 
-إن شاء  وصــوال  الميادين،  كافة  في  األعــضــاء 
إلـــى مــرحــلــة االتـــحـــاد وأعــتــقــد أن هــنــاك  هلل- 
انــتــقــاصــا فـــي مــعــيــار الـــمـــواطـــنـــة الــخــلــيــجــيــة 
تقوم  األعــضــاء  الـــدول  إحــدى  الصحيحة، ألن 
بــشــكــل مــبــاشــر وتــنــتــقــص فـــي أمــــر مــهــم وهــو 
الترشيح لعضوية إحدى أهم السلطات الثالث 
بحرمان  قامت  تشوهات  وهناك  »التشريعية«، 
المواطنة  حــقــوق  مــن  القطريين  مــن  العديد 
الكاملة والخطورة في هذه الممارسة من خالل 
إصدار قانون رسخ مبدأ أن المواطنين في قطر 

ليسوا متساوين في الحقوق والواجبات.
ــرادي أن الــديــمــقــراطــيــة  ــعــ الــ ــد عــلــي  ــ  وأكـ
ليست كالما مكتوبا في قوانين أو في الدستور 
الديمقراطية  تنظيمية..  قرارات  أو في  نفسه 
وبالتالي  الــواقــع،  أرض  على  شهيرة  ممارسة 
ــادئ على  ــبـ ــمـ لـــم يــكــن هـــنـــاك تــأكــيــد لـــهـــذه الـ
لمؤسسات  غياب  هناك  كــان  وإن  الــواقــع  أرض 
تطبيق  على  بــالــرقــابــة  تــقــوم  معينة  دســتــوريــة 
الديمقراطية شكلية  أن  يعني  فهذا  القوانين 

وغير موجودة.
وقال العرادي إن الدستور القطري نفسه 
الـــحـــقـــوق لجميع  فـــي  الـــمـــســـاواة  إلــــى  يـــدعـــو 
المواطنين، سواء كانوا من المواطنين أو من 
المتجنسين، منوها إلى أن قانون االنتخابات 
األخير يتضمن تمييزا ضد المواطنين، ومن 
يستطيع التصويت أو الترشح، كما أنه ينتهك 
حقوق  تقارير  تكون  وهنا  نفسه،  قطر  دستور 
االنسان واضحة تماما بأن جميع المواطنين 
يتمتعوا  أن  يجب  الــبــالد  فــي  يعيشون  الــذيــن 
ثــالثــة ماليين  نحو  هــنــاك  الــتــصــويــت..  بحق 
شخص يعيشون داخل قطر 90 بالمائة منهم 
ليس لديهم الحق في التصويت على االطالق 
فقط 300 الى 400 ألف مواطن قطري لديهم 
الموجودين  مــن  بالمئة   90 أن  أي  الحق  هــذا 
داخل الحدود القطرية محرومون من ممارسة 
للمعايير  انــتــهــاك  وهــــذا  الــمــدنــيــة  حــقــوقــهــم 

الدولية والدستور القطري.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل زيارته لمعرض الصيد والفروسية في أبو ظبي.

قبيلة �آل مرة و�لعو�ئل �لتي بنت قطر ال يحق لهم �لتر�سح..

ممنهج�ة« بطريق�ة  »عن�سري�ة  قط�ر  انتخاب�ات  وخب�راء:  ن�واب 

ال��ق��ط��ري ال�����س��ع��ب  ن�����س��ف  م��ن  ال��ح�����ق��وق  �س�ل�ب  ظ��ل  ف��ي 

} علي العرادي.} محمد السيسي.} ديفيد باول.} باري تومالين.

لرئيس  األول  الــنــائــب  أكـــد 
مــجــلــس الـــشـــورى جــمــال فــخــرو 
الــمــســتــنــيــر  والـــفـــكـــر  ــة  ــرؤيــ الــ أن 
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
مملكة  حــــوال  الـــمـــفـــدى  الـــبـــالد 
ديمقراطية  دولــة  إلــى  البحرين 
على  متغلبة  حديثة،  دســتــوريــة 
كــل الــصــعــاب والــتــحــديــات التي 

واجهتها بكل عزيمة وإصرار.
وأشار فخرو خالل مشاركته 
»تشريع  برنامج  فعاليات  ضمن 
ــذي يــنــظــمــه معهد  الــ وتــنــمــيــة«، 
الــبــحــريــن لــلــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة 
مــســاء أمــس األول إلــى أنــه بعد 
عـــقـــديـــن مــــن بــــدايــــة الــتــجــربــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــــــي مــمــلــكــة 
أن  المعطيات  تــؤكــد  الــبــحــريــن، 
ومهيأة  جــاهــزة  كــانــت  المملكة 
لــهــذا الــتــحــول، حــيــث اإلجــمــاع 
الـــشـــعـــبـــي عـــلـــى مـــيـــثـــاق الــعــمــل 
ــان الـــركـــيـــزة  ــ الـــوطـــنـــي، الــــــذي كـ
األســاســيــة لــلــمــشــروع الــتــنــمــوي 
الشامل لجاللة الملك المفدى 
-حفظه اهلل ورعاه- في المملكة.
وأشـــــــــــاد فـــــخـــــرو بــــاإلقــــبــــال 
ــــدورات  الــكــبــيــر الــــذي شــهــدتــه الـ
االنــتــخــابــيــة الـــتـــي أجـــريـــت في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــبــر خمس 
يــعــطــي  مــــا  ــيـــة،  ــابـ ــتـــخـ انـ دورات 
الــبــحــريــنــي  الــشــعــب  أن  مـــؤشـــرًا 
بالتحول  مــؤمــنــًا  يـــزال  وال  كـــان 
التي تمت  السياسي والخطوات 
النهج  وترسيخ  تعزيز  في سبيل 

الديمقراطي في المملكة.
أن ثلثي  إلـــى  فــخــرو  وأشــــار 
نـــوع  فــيــهــا  ــبـــح  أصـ الـــعـــالـــم  دول 
الديمقراطية،  في  التراجع  من 
مــقــابــل 8% فــقــط تـــطـــورت، وهــو 
على  الديمقراطية  أن  يعني  ما 
مــــســــتــــوى الـــــعـــــام كــــكــــل تـــحـــتـــاج 
إلـــى عــنــايــة خــاصــة، مــنــوهــًا إلــى 
ليس  الــديــمــقــراطــيــة  قــيــاس  أن 

بــوجــود الــبــرلــمــان فــقــط، وإنــمــا 
بــمــســتــوى الــثــقــافــة الــســيــاســيــة 
والــمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة في 
يتطلب  ما  وهــو  العامة،  الحياة 
المؤسسات  مختلف  من  جهودًا 
الــرســمــيــة واألهــلــيــة ومــنــظــمــات 

المجتمع المدني.
وشـــــدد فـــخـــرو عــلــى أهــمــيــة 
السياسية  والــتــوعــيــة  التثقيف 
لــكــل فــئــات الــشــعــب، وخــصــوصــا 
الشباب، والتي يجب أن تتواصل 
تـــرتـــبـــط  وال  ــر  ــمـ ــتـ ــسـ مـ بـــشـــكـــل 
بمواعيد أو أوقات محددة، وتبدأ 
مــن الــبــيــت والــمــدرســة والــشــارع 
والمؤسسة  والــنــادي  والمسجد 
والمؤسسات اإلعالمية،  األهلية 
كما  مــســتــدامــة،  عملية  لــكــونــهــا 
الفاعلة في  أن جميع األطــراف 
العمل السياسي عليها مسؤولية 
بما  مشيدًا  الــنــاس،  تثقيف  فــي 
ــرارات  ــ اتــخــذتــه الــمــمــلــكــة مـــن قـ
الناخبين،  ســن  تخفيض  بشأن 
بما يتوافق مع التوجه العالمي 
فــي هـــذا الـــشـــأن، وبــالــتــالــي فــإن 
مـــا كــــان يـــفـــرض عــلــى الــشــبــاب 
الدستورية  حقوقهم  لممارسة 
ــود، وهـــــو مــا  ــ ــوجـ ــ أصـــبـــح غـــيـــر مـ
من  أكبر  لشريحة  المجال  فتح 

فـــئـــة الـــشـــبـــاب لـــخـــوض الــعــمــل 
السياسي.

ــة  ــطــ ــلــ ــســ الــ دور  وبـــــــــشـــــــــأن 
الــتــشــريــعــيــة فـــي تــعــزيــز الــثــقــة 
ــح  ــان، أوضــ ــمـ ــرلـ ــبـ ــالـ الــشــعــبــيــة بـ
ــا  انـــخـــفـــاضـ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن  ــرو  ــ ــخـ ــ فـ
ــًا فـــي مـــؤشـــر الــثــقــة في  واضــــحــ
البرلمانات على مستوى العالم، 
الماضي  الــعــام  فــي  انخفض  إذ 
فــإنــنــا  ولـــذلـــك  نــســبــة %47،  إلــــى 
في البحرين نحتاج إلى تثقيف 
المهم  بالدور  وتعريفهم  الناس 
والحيوي والحقيقي الذي يقوم 
به البرلمان، من دون المبالغة أو 
رفع سقف التوقعات، وخصوصًا 

أثناء الحمالت االنتخابية.
وعن العالقة بين السلطات 
الـــــثـــــالث فـــــي الـــــــدولـــــــة، أوضـــــح 
مجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب 
مــمــلــكــة  دســـــتـــــور  أن  الــــــشــــــورى 
الـــبـــحـــريـــن قـــائـــم عـــلـــى فــلــســفــة 
تعاونها  مع  السلطات  استقالل 
فــيــمــا يـــخـــدم مــصــلــحــة الــوطــن 
خصوصًا  فالتعاون  والمواطن، 
بـــيـــن الــســلــطــتــيــن الــتــشــريــعــيــة 
والــتــنــفــيــذيــة ال يــعــنــي ارتـــهـــان 
سيطرتها  أو  لألخرى  إحداهما 
عليها، ألن المشاحنات والتضاد 

ال يمكن أن يقودانا إلى أي شيء 
إيجابي.

وعـــــــن تـــقـــيـــيـــمـــه لــلــتــجــربــة 
ــي مــمــلــكــة  ـــ ــة فـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــريـــن؛ أوضــــــح فـــخـــرو أنـــه  ــبـــحـ الـ
فإن  نسبيًا  القصير  العمر  رغــم 
الــتــجــربــة ثــريــة ومــهــمــة، إذ تتم 
والبلدية  النيابية  االنــتــخــابــات 
فــــي مـــواعـــيـــدهـــا الـــدســـتـــوريـــة، 
الملك  يلجأ جــاللــة  لــم  كــذلــك 
إقـــالـــة  أو  الـــبـــرلـــمـــان  إلـــــى حــــل 
الـــحـــكـــومـــة بـــســـبـــب الـــتـــعـــارض 
بينهما، ما يؤشر أننا نسير على 

الطريق الصحيح.
وتـــنـــاول فــخــرو آلــيــات عمل 
المجلس، موضحًا أن القوانين 
أو  ــن  ــيـ ــوانـ ــقـ بـ ــات  ــ ــراحـ ــ ـــتـ االقــ أو 
إلى  بــقــوانــيــن، تصل  الــمــراســيــم 
الـــمـــجـــلـــس بـــعـــد عـــرضـــهـــا عــلــى 
مالحظاتهم  ونــســتــلــم  ــواب،  ــنـ الـ
دراســتــهــم  مــن  ونستفيد  عليها 
لـــهـــا، ومــــن ثـــم نــعــمــل مــقــارنــات 
بــشــكــل مــســتــقــل لــلــقــانــون قبل 
االتفاق  تم  فإذا  التعديل،  وبعد 
ــــى  ــم إحـــــــالـــــــة الــــــقــــــانــــــون إلـ ــ ــتـ ــ يـ
أي  هــنــاك  ــان  كـ وإذا  الــحــكــومــة، 
خــالف نعيده إلــى الــنــواب. وفي 
األغــلــب يتم االتــفــاق والــتــعــاون 
ألهمية  تــبــعــًا  المجلسين  بــيــن 

القانون وأهمية سرعة إقراره.
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــمــل  ــ أمـ
الــداخــلــي فــي الــمــجــلــس فــأشــار 
الــمــخــتــصــة  ــان  ــجــ ــلــ الــ أن  إلــــــى 
تــجــتــمــع لـــمـــنـــاقـــشـــة مــــا يــحــال 
ــون  ــكــ ــن قـــــوانـــــيـــــن، وتــ ــ ــا مــ ــهــ ــيــ إلــ
الــحــاجــة،  بحسب  اجــتــمــاعــاتــهــا 
ولــهــا أن تــدعــو الــمــســؤولــيــن في 
الحكومية،  المختلفة  الجهات 
أو  ــة،  ــاصــ ــخــ الــ الـــمـــؤســـســـات  أو 
الجهات  أو  األهلية،  الجمعيات 
ــي الــمــجــتــمــع، ومــن  الــفــاعــلــة فـ
ثـــم تــبــلــور رأيـــهـــا ومــوقــفــهــا من 
المشروع وتقدمه إلى المجلس.

في لقاء نظمه »�لتنمية �ل�سيا�سية«.. �لنائب �الأول لرئي�ض �ل�سورى:

ال�������روؤي�������ة ال���م�������س���ت���ن���ي���رة ل���ل���م���ل���ك ح���ول���ت 

ال��ب��ح��ري��ن اإل�����ى دول�����ة دي��م��ق��راط��ي��ة د���س��ت��وري��ة

} جمال فخرو.
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الرافض لمقترح  النواب بإعالن موقفهم  بادر بعض  الذي  الوقت  في 
الحكومة برفع نسبة القيمة المضافة إلى 10% عبر حساباتهم الشخصية 
على مواقع التواصل االجتماعي، بادر بعض الشخصيات العامة بالتعليق 
على هذه المواقف، مؤكدين أنه على النواب أن يطرحوا البدائل الواقعية 
أي  يمتلك  تساءلوا هل  كما  بها،  والمواطنين  الحكومة  وإقناع  المدروسة 
وإذا  المالي،  للتوازن  تصل  بديلة  مالية  خطة  تقديم  على  الــقــدرة  نائب 
فــي غرفة  اقــتــنــاًعــا بها  وأبـــدى  الــوحــيــد،  الــحــل  كــانــت خطة الحكومة هــي 
االجتماعات المغلقة، هل يملك الشجاعة األدبية ليخرج ويقول ذلك في 

سنة انتخابات أم أنه سيضع االعتبارات االنتخابية أواًل.
العمل عبر  السابق لهيئة تنظيم سوق  الرئيس  العبسي  وكتب أسامة 
حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«: في عام 2004 
النقابات  اتــحــاد  بــزيــارة  الــحــرة قمت  الــتــجــارة  اتفاقية  مــفــاوضــات  وضــمــن 
عمال  مــع  أجتمع  أن  متوقًعا  واشنطن،  فــي   IFLCIO األمريكي  العمالية 
من حملة   5 وجــدت  االجتماعات  غرفة  في  ولكن  يعني(،  اتحاداتنا  )مثل 
األمريكي  العامل  على  االتفاقية  تأثير  يناقشون  االقتصاد،  في  الدكتوراه 

بالعلم واألرقام.
النقابات  أعــضــاء  األمريكيين  العمال  احترمت  عندها  قــائــال:  وتــابــع 

هناك، ألنهم وبرغم أنهم أهل النقابات، إال أنهم عندهم الفهم الكافي ألن 
يختاروا من غير العمال من يمثلهم ويتكلم اللغة المطلوبة إليصال رأيهم 
مدعوًما باألرقام، فيرد علينا ويناقشنا، وقد نجحنا بالمنطق وهلل الحمد.
 2018 عــام  فــي  لــمــاذا؟،  اآلن…  الموضوع  هــذا  تــذكــرت  العبسي:  وأردف 
ـــ40 نــائــبــا، الـــســـؤال لــلــنــاخــب الــبــحــريــنــي: إن كـــان مــوضــوع  الــ تغير 37 مــن 
صوتك  أعطيت  كنت  إن  نفسك  سألت  هل  يعجبك،  ال  المضافة  القيمة 
لشخص يمكنه أن يتكلم في المالية واالقتصاد ويناقش المختصين في 
الحكومة بمنطقهم فإما أن يقنعهم أو يقنعوه باألرقام، هل يملك ممثلك 
كانت  وإذا  المالي؟،  للتوازن  تصل  بديلة  مالية  خطة  تقديم  على  القدرة 
غرفة  فــي  بها  اقتناًعا  أبــدى  قــد  وهــو  الوحيد،  الحل  هــي  الحكومة  خطة 
االجتماعات المغلقة، هل يملك ممثلك الشجاعة األدبية ليخرج عليك 
ويقول ذلك في سنة انتخابات؟ أم أنه سيضع االعتبارات االنتخابية اواًل 

ويتباكى لك؟
خزاعي  لشركة  الــعــام  والمدير  السياسي  المستشار  كتب  جانبه  مــن 
البعض  يظن  »تــويــتــر«،  فــي  حسابه  على  الــخــزاعــي  أحمد  د.  أسوشييتس 
إلى  الحكومة  مــن  بقوانين  المشاريع  وصـــول  انتظار  يعني  التشريع  أن 
المجلس والتصويت على تمريره من عدمه، وهو ما أدى إلى تراجع العمل 

السياسي حتى من خالل انتخاب النائب الكفؤ أو خالف ذلك.
وتابع قائال: لنا أن نتساءل هنا، لماذا تختلف األحزاب )الجمعيات( 
المطلوب  ألن  إذا؟،  وأيدولوجياتها  وبرامجها  توجهاتها  فــي  السياسية 
منهم هو التقدم بمشاريع وتعديالت تشريعية تتمكن من معالجة األمور 
السياسية،  االقتصادية،  القانونية،  برامجهم  حسب  نواحيها  جميع  من 
وجــوده  مــن  الــهــدف  مــن  المجلس  فــرغ  وإال  األمــنــيــة،  وحــتــى  االجتماعية 
وتصريحات  أفعال  وردود  برغبة  مقترحات  إلى  التشريع  ليتحول  أساسا. 

إعالمية مفرغة من معانيها. 
بعض  تعديل  أو طلب  بالرفض  التصويت  عند  الخزاعي:  د.  وأضــاف 
البنود أيضا يجب توفير بدائل واقعية، ال رؤوس أقالم، وإال كيف سيؤخذ 
كل حسب  بديلة،  وحلول  توفير حلول  منهم  المطلوب  نعم  اآلراء؟  بتلك 
األيدولوجيات  تلك  من  الغرض  ما  وإال  واآليديولوجي،  السياسي  توجهه 

أصال!
واختتم تغريداته قائال: إذا كانت الزيادة المقترحة من جانب الحكومة 
غير مرغوبة من قبل السادة النواب، ولم تعجبهم البدائل المطروحة فإن 
واجبهم كنواب منتخبين من قبل الشعب توفير البدائل المدروسة وإقناع 

الحكومة والمواطنين بها.

بعد اإعالن بع�ض النواب موقفهم الراف�ض لرفع القيمة الم�ضافة عبر »تويتر«

مغردون: من واجب النواب المنتخبين توفير البدائل واإقناع الحكومة والمواطنين بها

هل يملك النائب ال�ضجاعة ليقر اأن الزيادة هي الحل الوحيد اأم اأنه �ضي�ضع االعتبارات االنتخابية اأوال؟

قراءة في خطاب 

البحرين للعالم
محميد احملميد

malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
لكورونا  الفحص  رســوم  وضعت  الخاصة  المستشفيات  بعض 
ديــنــارا(،   30( بقيمة  فــحــوصــات  ثــالثــة  أن  أي  دنــانــيــر(،   10( بقيمة 
وهناك أسعار خاصة للمجموعات، ولكن فحص المطار بقيمة )36 

دينارا(.. فلماذا ال يتم مراجعة األسعار، ومراعاة المواطن..؟؟

قراءة يف خطاب البحرين للعالم:
الــدكــتــور  ألــقــاهــا ســعــادة  الــتــي  الــبــحــريــن،  جـــاءت كلمة مملكة 
عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في المناقشة العامة 
رســالــة  لــتــحــدد  األول،  أمـــس  الــمــتــحــدة،  لــأمــم  الــعــامــة  للجمعية 
في  والوطنية،  الحضارية  رؤيتها  وفــق  للعالم،  وخطابها  البحرين 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة  الشاملة  التنموية  المسيرة  ظل 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه.
وقد تضمنت الكلمة العديد من المحاور والمرئيات، والمشاريع 
الــدولــي،  العمل  لمنهجية  طريق  خــارطــة  تشكل  التي  والــمــبــادرات، 
وتثبت السياسة الدبلوماسية البحرينية العريقة، وجهود الحكومة 
الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
ثقافة  وترسيخ  السلمي  التعايش  مبادئ  وتعزيز  السالم  دعــم 
في  أساسية  ركيزة  المتبادل،  واالحــتــرام  والتعاون  واإلخــاء  المحبة 
السالم  البحرين  اختارت مملكة  البحرينية، فحينما  الدبلوماسية 
واالنحياز له، كان ذلك نابعا من رؤية حكيمة وثاقبة، نحو االستقرار 
الــتــي سار  األخـــرى  األمـــور  كــل  أن فشلت  بعد  للمنطقة،  واالزدهــــار 

عليها العرب ولم تأت بأي نتيجة للجميع.
كما أن االجتماع الدولي في األمم المتحدة كان فرصة سانحة 
نجاحها  قــصــة  وتــســويــق  إبــــراز  عــلــى  تعمل  ألن  الــبــحــريــن  لمملكة 
فريق  وعبر  تمكنت  وكيف  كــورونــا،  وتداعيات  تحديات  مواجهة  في 
الــبــحــريــن مــن تحقيق الــنــتــائــج الــمــبــهــرة والــمــتــمــيــزة الــرفــيــعــة في 
نموذجا  اعتباره  تــم  رائـــد،  إنساني  منطلق  مــن  الــجــوانــب،  مختلف 

للعالم أجمع.
هــــذا بــجــانــب الــتــأكــيــد عــلــى دعــــم تــحــقــيــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
اإلنسان،  على  وتأثيراته  المناخي  بالتغيير  واالهتمام  المستدامة، 
إلى  الدعوة  مع  البحرينية،  للرسالة  العالمية  الرؤية  من  انطالقا 
إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق 

األوسط، ومكافحة اإلرهاب.
أمـــا فـــي الــجــانــب الــخــلــيــجــي، فــقــد تـــم الــتــأكــيــد وبــكــل عالنية 
البحرين  حـــرص مملكة  عــلــى  مــســتــمــر،  وبــتــجــديــد  بــل  ــة،  ــراحـ وصـ
وما  العربية،  الخليج  لــدول  التعاون  مجلس  تماسك  على  الــدائــم 
إلى  للوصول  السعودية  المبادرة  دعم  مع  العال،  قمة  بيان  تضمنه 
حــل ســيــاســي فــي الــيــمــن، وتـــنـــاول الــقــضــايــا والــمــواضــيــع الحيوية 

واالستراتيجية للدول العربية واإلقليمية.
وهي  للعالم،  البحريني  الخطاب  وقواعد  مرتكزات  كانت  تلك 

الرسالة البحرينية الثابتة والراسخة والعميقة.

آخر السطر:
المنظمة  الجهة  دعوة  بسبب  بين مواطني قطر،  كبير  استياء 
لــكــأس الــعــالــم بـــأن تــقــوم الــبــيــوت الــقــطــريــة بــاســتــضــافــة جماهير 
واألعـــراف  والتقاليد  الــعــادات  عــن  بعيدا  الــعــالــم،  كــأس  ومشجعي 

األصيلة..!!

ُتعزز  مبادرات  تنفيذ  بدء  ال�شورى:  عام  اأمين 

الدعم لالأع�شاء مع انطالق دور االنعقاد الرابع

أكــــد الــمــســتــشــار أســامــة 
ــن  ــيـ ــد الـــعـــصـــفـــور، األمـ ــمــ أحــ
أنَّ  الـــشـــورى،  لمجلس  الــعــام 
تــطــويــر وتـــحـــديـــث األنــظــمــة 
ــة  ــ ــمــ ــ ــداعــ ــ واإلجــــــــــــــــــــــــــراءات الــ
ــعـــادة أعــضــاء  ألصـــحـــاب الـــسـ
مجلس الشورى، ومساندتهم 
ومــســؤولــيــتــهــم  دورهـــــم  ألداء 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة فـــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، يــعــتــبــر ركـــيـــزة 
ــة  ــانـ ــيـــة فــــي عـــمـــل األمـ أســـاسـ
ويحظى  لــلــمــجــلــس،  الــعــامــة 
بــاهــتــمــاٍم مــبــاشــٍر مــن معالي 
ــالــــح  ــي بـــــــن صــ ــ ــلـ ــ ــد عـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ الـــــصـــــالـــــح، رئـ
أنَّ  إلــــــى  ــًرا  ــيــ مــــشــ الــــــشــــــورى، 

الــمــبــادرات  مــن  الــعــديــد  بتنفيذ  ستبدأ  للمجلس  الــعــامــة  األمــانــة 
وذلك  المجلس،  أعضاء  ومساندة  دعم  لخطط  المعّززة  الجديدة 

مع انطالق دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
جاء ذلك خالل االجتماع التنسيقي الذي عقده سعادة األمين 
المسؤولين في  عــدٍد من  أمــس مع  الــشــورى، صباح  العام لمجلس 
المقبل،  االنعقاد  لــدور  استعداًدا  وذلــك  للمجلس،  العامة  األمانة 
وبحث كل اإلجراءات والتدابير المطلوبة لضمان انعقاد الجلسات 

العامة للمجلس واجتماعات اللجان وفق الخطط المعتمدة.
فتح  والرقمي  التقني  التطور  أنَّ  العصفور  المستشار  وأوضــح 
جعل  ما  وهــو  بها،  المعمول  األنظمة  تطوير  مجاالت  من  العديد 
األمانة العامة للمجلس تتخذ خطوات عملية لتعظيم االستفادة 
واالستثمار في البرمجيات الحديثة المستخدمة لمساندة العمل 
نقالت  إحـــداث  فــي  أسهمت  »كــورونــا«  جائحة  أن  مبيًنا  التشريعي، 
نــوعــيــة مــتــعــددة عـــززت تنفيذ اســتــراتــيــجــيــة الــتــحــول الــرقــمــي في 

مختلف مجاالت العمل باألمانة العامة لمجلس الشورى.
قام  التي  الجهود  على  الــشــورى  لمجلس  العام  األمين  وأثنى 
الــمــاضــيــة،  الــفــتــرة  خـــالل  للمجلس  الــعــامــة  األمـــانـــة  منتسبو  بــهــا 
وا بها من خالل التزامهم بالتدابير االحترازية  والمسؤولية التي تحلَّ
للتصدي لفيروس كورونا، وفي الوقت ذاته أداء مهامهم الوظيفية 
المحددة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النجاح واإلنجاز، 
مشيًدا بحرصهم على تعزيز مهاراتهم وخبراتهم، وترسيخ مفاهيم 
اإلبداع واالبتكار في عمل األمانة العامة للمجلس، واستثمارها في 
استدامة جودة األداء واإلنتاجية في كل ما من شأنه دعم أصحاب 

السعادة أعضاء المجلس. 

} المستشار أسامة العصفور.

خالد  الشيخ  سمو  وحضور  برعاية 
بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــشــبــاب والــريــاضــة 
رئيس  لــلــريــاضــة  الــعــامــة  الهيئة  رئــيــس 
اللجنة األولمبية البحرينية، أقيم حفل 
مـــن مسابقة  الــعــاشــرة  الــنــســخــة  خــتــام 
البحرين الوطنية للروبوت 2021، والذي 
نظمته وزارة التربية والتعليم في الفترة 
مــديــنــة  عــلــى صــالــة  ســبــتــمــبــر   28  -  26
خليفة الرياضية، والتي شارك فيها 54 
التعليمية  الــمــراحــل  جميع  مــن  فريقا 

بالمدارس الحكومية والخاصة.
الشيخ  سمو  قــال  المناسبة،  وبهذه 
خـــالـــد بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة: »ســـعـــداء 
فـــي نسختها  الــمــســابــقــة  ــذه  هــ بـــإقـــامـــة 
لنجاح  تأكيد  ذاتها  بحد  وهي  العاشرة، 
أهــدافــهــا الــتــي تــعــزز مــن ثقافة اإلبـــداع 
واالبـــتـــكـــار، وتــســهــم فــي دعـــم مــخــرجــات 
التعليم البحريني، وتشجع على تطوير 
ــدرات الــشــبــاب وتــدفــعــهــم إلـــى إطـــالق  ــ قـ
مجال  في  اإلبداعية  لطاقاتهم  العنان 
يــنــعــكــس عــلــى تطوير  بــمــا  ــات،  ــوتـ ــروبـ الـ
بعلوم  المرتبطة  التعليمية  مهاراتهم 
بــمــا يسهم  ــال،  ــ ــــصـ واالتـ الــتــكــنــولــوجــيــا 
فـــي اكــتــســابــهــم الـــمـــزيـــد مـــن الــمــعــرفــة 
تطوير  على  ينعكس  مــا  وهـــذا  والــعــلــم، 
الــتــعــلــيــم وظـــهـــور مــزيــد مـــن الــمــواهــب، 
بنجاح  تشق طريقها  أن  تستطيع  التي 

وتساهم في بناء وتنمية المجتمع«.
الفعاليات  إقــامــة  »إن  وتــابــع ســمــوه: 
دالالت  لـــهـــا  الـــعـــلـــمـــيـــة  والــــمــــســــابــــقــــات 
التعليم  إلــيــه  مـــا وصــــل  عــلــى  واضـــحـــة 
كبير،  تــطــور  مــن  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
ساهم في بناء النهضة وتحقيق المزيد 
والمكتسبات الحضارية،  المنجزات  من 
لــتــتــبــوأ الــبــحــريــن مــكــانــة مــرمــوقــة بين 
دول وشعوب العالم، وتؤكد أن خطواتها 

نهضة  فــي  ساهمت  التعليم  مجال  فــي 
توفير  عبر  وتقدمه،  البحريني  اإلنسان 
الــبــيــئــة الـــمـــثـــالـــيـــة لــلــتــعــلــيــم والــتــعــلــم 
ليكون  دفعه  والذي  المهارات،  واكتساب 
عنصرا فاعال في بناء وتطوير مختلف 

مجاالت الحياة«. 
ــد بــن  ــ ــالـ ــ ــخ خـ ــيــ ــشــ ــو الــ ــمــ ــن ســ ــ ــمـ ــ وثـ
التي  الكبيرة  الجهود  خليفة  آل  حمد 
في  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  تــبــذلــهــا 
تــنــفــيــذ الـــبـــرامـــج والــفــعــالــيــات الــهــادفــة 
على  التعليمية،  بالحركة  االرتقاء  إلى 
األجيال  إعــداد  الــذي يسهم في  الشكل 
في  الحقيقية  الــمــشــاركــة  على  الــقــادرة 
الفرق  سموه  مهنئا  التنموية،  العملية 
الــمــســابــقــة، ومتمنيا  هـــذه  فــي  الــفــائــزة 
في  المشاركين  لبقية  أوفــر  سموه حظا 

المشاركات القادمة. 
وقــــــــد شــــهــــد ســـــمـــــوه حــــفــــل خـــتـــام 
المسابقة بحضور وزير التربية والتعليم 
والــدكــتــور  النعيمي،  عــلــي  بــن  مــاجــد  د. 
العام  المدير  أحمد  بــن  مــبــارك  محمد 

لشؤون المدارس، والسيد حسين محمد 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق  ــرئـ رجـــــب الـ
المسؤولين  من  وعــدد  )تمكين(  العمل 
بالوزارة، وممثلين عن الجهات الداعمة 
وعــدد  المشاركة  والــجــهــات  والمساهمة 

من المدعوين. 
الشيخ  سمو  قام  الحفل،  بداية  في 
خالد بن حمد آل خليفة بجولة، اطلع 
ســـمـــوه خــاللــهــا عــلــى الـــمـــشـــاريـــع الــتــي 
بعد  المسابقة.  الفرق في هذه  قدمتها 
النعيمي  علي  بن  ماجد  د.  ألقى  ذلــك، 
فيها  أشــاد  كلمة  والتعليم  التربية  وزيــر 
بـــالـــرعـــايـــة الــكــريــمــة مـــن ســمــو الــشــيــخ 
خالد بن حمد آل خليفة في إطار دعم 
الرامية  المبادرات  لكافة  الكبير  سموه 
إلـــى صــقــل طــاقــات الــشــبــاب فــي جميع 
ــرم ســمــوه  ــي الـــخـــتـــام، كــ ــمـــجـــاالت. وفــ الـ
الفائزة  والفرق  التحكيم  لجنة  أعضاء 
التربية  بالمراكز األولــى. كما قدم وزير 
النعيمي  عــلــي  بــن  مــاجــد  د.  والــتــعــلــيــم 
بن  الشيخ خــالــد  تــذكــاريــة لسمو  هــديــة 

وقــد  الــمــنــاســبــة،  بــهــذه  آل خليفة  حــمــد 
مع  لسموه  الــتــذكــاريــة  الــصــور  التقطت 

المكرمين.
ــن جـــانـــبـــه، أشــــــاد وزيــــــر الــتــربــيــة  مــ
النعيمي  عــلــي  بــن  مــاجــد  د.  والــتــعــلــيــم 
بالدعم المستمر من سمو الشيخ خالد 
البحريني  للشباب  خليفة  آل  حمد  بن 
منها  المتصل  المجاالت،  مختلف  في 
بـــالـــتـــطـــورات الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
ومتطلبات العصر على وجه الخصوص، 
بما يؤهلهم ليكونوا الخيار األفضل في 
سوق العمل، مساهمين بشكل فعال في 
في  العزيز،  لوطننا  التنموية  المسيرة 
صاحب  لحضرة  الحكيمة  القيادة  ظل 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
بمساندة  المفدى،  البالد  عاهل  خليفة 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 

مجلس الوزراء. 
الــمــســابــقــة  ــذه  ــ الــــوزيــــر أن هـ وأكــــــد 
بالتعاون مع عدد  الــوزارة  التي تنظمها 
ويشارك  االستراتيجيين،  الشركاء  من 
 54 ُيــمــثــلــون  وطــالــبــة،  طــالــبــًا   154 فيها 
التعليمية  الــمــراحــل  جميع  مــن  فريقًا 
تأتي  والــخــاصــة،  الحكومية  بــالــمــدارس 
والمستمرة  الحثيثة  الجهود  سياق  في 
مجال  فــي  الــطــالبــيــة  الـــقـــدرات  لتعزيز 
ــداع واالهــتــمــام بــالــذكــاء  ــ االبــتــكــار واإلبــ
استحداث  تشمل  والــتــي  االصــطــنــاعــي، 
الــمــراحــل،  الــدراســيــة لجميع  الــمــنــاهــج 
مـــن أهــمــهــا مـــا تـــم مـــؤخـــرًا مـــن إطـــالق 
باي  وراســبــيــري  الــروبــوت  لمهارات  كتب 
ــيـــات الــرقــمــيــة واالقـــتـــصـــاد  ــتـــرونـ واإللـــكـ
ــي لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــثــــانــــويــــة، وفـــي  ــمــ ــرقــ الــ
الــمــرحــلــة اإلعـــداديـــة كــتــاب مــدخــل إلــى 
عالم الروبوت واإلنسان اآللي والبرمجة 
مع  الرقمية،  واإللكترونيات  اإلبداعية 

إدراج موضوعات عن الذكاء االصطناعي 
للصفين  والتقانة  التصميم  منهج  في 
الثاني والثالث االبتدائي، وتطوير كتب 
بجميع  ــال  واالتـــصـ الــمــعــلــومــات  تقنية 

صفوف المرحلة االبتدائّية. 
وأضاف أن الــوزارة قد حرصت على 
تــعــزيــز األنــشــطــة والـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة 
والمسابقات ذات الصلة، من ضمنها ما 
الموهوبين  الطلبة  رعاية  مركز  ينفذه 
إثـــرائـــيـــة  ــج  ــرامــ بــ ــن  مــ  2010 عـــــام  مـــنـــذ 
االصطناعي  بالذكاء  متصلة  تطويرية 
والـــروبـــوتـــات، اســتــفــاد مــنــهــا مــنــذ ذلــك 
وطالبة  طالبًا   655 اليوم  حتى  الحين 
ــة الــمــخــتــلــفــة  ــيــ مــــن الـــمـــراحـــل الــــدراســ
بــالــمــدارس الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، من 
في  المركز  45 طالبًا يحتضنهم  بينهم 
العام الدراسي الجاري 2022/2021، وقد 
هذه  في  الطالبية  النخبة  هــذه  شاركت 
المسابقة الوطنية منذ نسختها األولى 
حتى اليوم، وكان لها نصيب مستمر في 
مراكزها األولى، إضافًة إلى تنفيذ مركز 
افتتاحه  الموهوبين منذ  الطلبة  رعاية 
ــًة وبــرنــامــجــًا  ــ أكــثــر مــن 350 لــقــاًء وورشـ
إثــرائــيــًا ومــحــاضــرًة فــي مــجــال الــذكــاء 
االصطناعي والروبوتات، إلى جانب الدور 
التعليم  نــظــام  يلعبه  الـــذي  الــمــحــوري 
اكــتــشــاف وتطوير  الــفــنــي والــمــهــنــي فــي 
فــي مجال  والطالبات  الــطــالب  مــهــارات 
المشروعات  وتنفيذ  واالبــتــكــار  اإلبـــداع 
على  أساسي  بشكل  المعتمدة  العلمية 
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي والـــــروبـــــوت، بما  الــــذكــ
القائمة  تخصصاتهم  ويــثــري  يــرتــبــط 
ــارات  ــهــ ــمــ ــلـــى الــتــطــبــيــق الـــعـــمـــلـــي والــ عـ
هذه  عــرض  تم  حيث  والمهنية،  الفنية 
الفعاليات  مــن  الــعــديــد  فــي  اإلنـــجـــازات 
ــيـــت  ــيــــة والــــــخــــــارجــــــيــــــة، وحـــظـ ــلــ الــــمــــحــ

باإلعجاب واإلشادة. 

كرم الفائزين بالمراكز االأولى..

عل��ى  تحف��ز  للروب��وت  الوطني��ة  البحري��ن  م�ش��ابقة  حم��د:  ب��ن  خال��د 

البحرين��ي التعلي��م  مخرج��ات  دع���م  ف���ي  وت�ش��هم  واالبت��كار  االإب��داع 

حـــرًصـــا عــلــى صــحــة وســـالمـــة الــجــمــيــع، واتــبــاًعــا 
الــبــحــريــن، نظمت  فــي مملكة  الــوقــائــيــة  لــالحــتــرازات 
لتخريج  افتراضًيا  احتفااًل  الخليفية  المبرة  مؤسسة 
الدفعة الثامنة من طلبة برنامج رايات للمنح الدراسية 
على  الحاصلين  مــن  خريجا   17 عــددهــم  بلغ  الــذيــن 
والماجستير،  البكالوريوس  بدرجتي  جامعية  شهادات 
القانون،  المحاسبة،  شملت  متنوعة  تخصصات  ومن 
الــهــنــدســة، اإلعـــــالم، الــتــســويــق، لــوجــســتــيــات، تصميم 
إدارة األعـــمـــال وغــيــرهــا من  فـــي  شــبــكــات ومــاجــســتــيــر 

التخصصات.
ــن بــنــت خــالــد آل  ــد حــضــرت ســمــو الــشــيــخــة زيـ وقـ
خليفة رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية 
الــحــفــل الــــذي ُعــقــد إلــكــتــرونــًيــا عــبــر مــنــصــة بــرنــامــج 
األمناء،  أعضاء مجلس  إلى جانب   ،Microsoft Teams
الــخــريــجــيــن.  والــطــلــبــة  لــلــمــؤســســة  اإلداري  والــطــاقــم 
ــددًا من  وتــضــمــن الــحــفــل مقطع فــيــديــو اســتــعــرض عــ
الخريجون على مدار  الطلبة  التي حققها  اإلنجازات 
آل  بنت خالد  زين  الشيخة  ألقتها سمو  وكلمة  العام، 
بهذه  الخليفية  المبرة  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس  خليفة 

المناسبة.
من جهتها أعربت سمو الشيخة زين بنت خالد آل 

خليفة رئيس مجلس أمناء المبرة الخليفية عن بالغ 
الخليفية  الــمــبــرة  مؤسسة  بطلبة  وفــخــرهــا  سعادتها 
بالنجاح  الجامعية  المرحلة  وتخطيهم  تخرجهم  إثر 
والــتــفــوق، وقـــد أكــــدت قــائــلــة: »نــحــن فـــخـــورون بطلبة 
حققوها  التي  باإلنجازات  ونهنئهم  الخليفية  المبرة 
ــات، ونــحــن على  ــ خـــالل فــتــرة الــتــحــاقــهــم بــبــرنــامــج رايـ
المجموعة  لهذه  البداية  مجرد  هو  التخرج  بــأن  ثقة 

المتميزة، كما نتطلع إلى رؤية المزيد من إنجازاتهم 
في  كـــلٌّ  الــبــحــريــن  مملكة  يــخــدم  بــمــا  المستقبل  فــي 
العلي القدير أن  تخصصه المختلف. ونسأل المولى 
في  النجاح  دوام  لهم  تمنياتنا  مع  خير  لكل  يوفقهم 

حياتهم المهنية والعملية«.
وخــــالل فــتــرة الــتــحــاقــهــم بــبــرنــامــج رايــــات للمنح 
ــدًدا مـــن الــــــدورات وورش  ــ الـــدراســـيـــة خـــاض الــطــلــبــة عـ

عــمــل تــنــاولــت الــعــديــد مـــن الـــمـــجـــاالت، مــنــهــا تــعــزيــز 
الثقة بالنفس وتأكيد الذات وتنمية مهارات الخطابة 
اإلنجليزية،  واللغة  اآلخــريــن  مــع  والــتــواصــل  واإلدارة 
ما يجعلهم على استعداد تام لاللتحاق بسوق العمل 
باإلضافة  فعالية  بكل  المطلوب منهم  بالدور  والقيام 

الى التدريب العملي.
كما ركزت المؤسسة على توعية الطلبة الملتحقين 
التطوعي  بالعمل  االنــخــراط  بأهمية  رايــات  ببرنامج 
وتنمية حس االنتماء إلى الوطن، انطالقًا من القيم 
بينها  التي من  المؤسسة،  التي تركز عليها  األساسية 
من  يتطلب  حيث  المخلص«،  اإلنسان  سمة  »العطاء 
كل طالب تقديم 30 ساعة عمل تطوعية خالل السنة 

الدراسية، وأيضا تضمنت فعاليات متنوعة.
الخريجين  مــن  طالبان  قــدم  الحفل،  ختام  وفــي 
كلمة شكر لمؤسسة المبرة الخليفية أعربوا فيها عن 
مدى امتنانهم وتثمينهم مثل هذه الفرصة والتجربة 
المؤسسة  لــهــم  قدمتها  الــتــي  المتكاملة  التعليمية 
الحفل  لقطة من  أخــذ  تم  كما  دراستهم.  فترة  طــوال 
بنت  زيــن  الشيخة  سمو  مع  تذكارية  جماعية  كصورة 
والــطــاقــم  األمــنــاء  وأعــضــاء مجلس  آل خليفة  خــالــد 

العامل في المبرة الخليفية.

ال�مب����رة الخ����ليفية تحتف���ل بتخري���ج  الدفع���ة الثامن���ة م���ن طلب���ة برنام���ج راي���ات

} سمو الشيخ خالد بن حمد خالل تكريم الفائزين بالمراكز األولى.

} مؤسسة المبرة الخليفية خالل االحتفال االفتراضي.
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كتب أحمد عبداحلميد:
هيئُة  تنطلُق  واألنشطة،  بالفعالياِت  عامرٍة  بأجندٍة 
البحرين للثقافة واآلثار لتنشَر رياحين اإلبداِع والجمال، 
الممتدة من داخل أعماق الوطن ومسار لؤلؤه إلى أعماق 
األخـــوة فــي دبــي، ويــتــواصــل الــنــشــاُط المكثُف إلــى العام 
متجاوزة  الثقافية  العافيَة  البحرين  لتستعيد  الــقــادم، 

تحدي جائحة كورونا.
ــار الــخــلــيــج« كشفت  ــبـ ـــ»أخـ فـــي تــصــريــحــات خـــاصـــة لـ
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار عن أهم األنشطة الثقافية التي ستطلقها 
الهيئة خالل الفترة المقبلة، وكشفت عن أهم المحطات 
تحتية  بنية  تهيئة  لمواصلة  الهيئة  عليها  تعمل  الــتــي 
التي  البحرينية  للخصوصية  الترويج  في  تسهم  ثقافية 
تعد أحد أهم المقومات التي يمكن البناء عليها لتحقيق 
الهيئة  أن  مــؤكــدة  الــنــواحــي،  شتى  فــي  مستدامة  تنمية 
كل  تقدمها  كانت  التي  األنشطة  مواصلة  على  تحرص 

التحديات.
مقومات  أهــم  أحــد  الثقافية  السياحة  ألن  وقــالــت: 
العالمي  الــيــوم  بمناسبة  نظمنا  الهيئة  فـــإن  الــســيــاحــة 
للسياحة الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام، محاضرة 
حول »أهمية طريق اللؤلؤ في التنمية المستدامة« والتي 
األثرية  البعثة  عضو  كــارتــر  روبــيــرت  البروفيسور  يلقيها 
موقع  زوار  مــركــز  فــي  البحرين  مملكة  إلــى  البريطانية 

مسار اللؤلؤ.
الهيئة  تنظم  سبتمبر   29 والـــيـــوم  قــائــلــة:  وأضـــافـــت 
سيتم  الــمــادي،  غير  الــتــراث  ملتقى  من  الثالثة  النسخة 
ــراث غــيــر الــمــادي  ــتـ الــتــركــيــز عــلــى أربـــعـــة عــنــاصــر مـــن الـ
وأساليب صونها  بها وطرق  المتعلقة  القضايا  ومناقشة 
اتفاقية  على  الــضــوء  تسليط  سيتم  الــقــادمــة،  لــأجــيــال 
الــيــونــســكــو لــعــام 2003 الــتــي تـــم الــمــصــادقــة عــلــيــهــا من 
الحكومة  دور  ومناقشة   2014 عــام  البحرين  مملكة  قبل 
الــمــادي ضمن  الــتــراث غير  وتعزيز  والمجتمع في صــون 
اآلليات واالشتراطات التي تخص هذه االتفاقية، مشيرة 
إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز العالقات بين صانعي 
الــتــراث غير  فــي مــجــال  الممارسين  أو  والــخــبــراء  الــقــرار 
مملكة  تمتلكه  مما  التراثية  العناصر  وإظــهــار  الــمــادي 
الــبــحــريــن مــن الـــتـــراث الــثــقــافــي غــيــر الـــمـــادي مــن حيث 
وجـــهـــات نــظــر مــخــتــلــفــة إلبـــــراز أهــمــيــتــهــا فـــي المجتمع 
وسيتم  واإلقليمي،  الدولي  اإلطــار  على  وقياسه  المحلي 
الفخار،  صناعة  »النخلة،  على  عناصر   4 على  التركيز 

صياغة الذهب، صيد وتجارة اللؤلؤ«. 
رئيسة  خليفة  آل  محمد  بنت  مي  الشيخة  وأعلنت 
»إكسبو  فــي  الــبــحــريــن  أن جــنــاح  واآلثــــار  الــبــحــريــن  هيئة 
مــن صباح  العاشرة  فــي  رسميا  يفتتح  ســوف   »2020 دبــي 

إنها ستشارك في جولة في  القادم، ثم  أكتوبر  األول من 
جميع أجنحة دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفة أن 
الجناح سيكون مستعدا الستقبال الزوار في اليوم التالي 

لالفتتاح الرسمي.
بــأنــنــا نتكامل،  نــؤمــن  الــخــلــيــج  إنــنــا فــي دول  وقــالــت 
فإذا  األخــرى،  المعالم  للتعرف على  الفرصة  وفــرت  دبي 
كانت دبي تمتلك المقومات اللوجستية، والزائر لإلكسبو 
سيكون على بعد ساعة واحدة من الوصول إلى بقية دول 
مجلس التعاون للتعرف على ما تتمتع به من خصوصية 
بــيــن دول الخليج حــاضــر من  الــتــكــامــل  فـــإن  لـــذا  وتــفــرد، 
الصحيح  الترويج  فــرص  وفــي  الجغرافي،  الــقــرب  خــالل 

لهذه المنطقة.
إليه  تتطلع  الـــذي  الكبير  الــمــردود  أن  إلــى  ــارت  وأشــ
دبي  إكسبو  في  بفعالية  المشاركة  من  البحرين  مملكة 
التعريف  البحرين، سواء  في  يوجد  ما  على  التركيز  هو 
األثرية،  المواقع  أو  عالمي  تراثي  كمعلم  اللؤلؤ  بمسار 
بــاإلضــافــة إلـــى كـــل فــعــالــيــات الــجــنــاح، حــيــث ســتــنــظــم 4 
من  مهًما  جانًبا  تستعرض  أشــهــر   6 مـــدار  على  مــعــارض 
في  البحر  معرض  وهي  الثرّي،  وتراثها  البحرين  ثقافة 
وحياكة   .2021 نوفمبر   30  -  2021 أكتوبر   1 من  الفترة 
ــة  روايـ  .2022 يــنــايــر   9  -  2021 ديــســمــبــر   1 مــن  االبــتــكــار 
والــمــدن   .2022 فــبــرايــر   16  -  2022 يــنــايــر   10 الــتــاريــخ 
 .2022 مــــارس   31  -  2022 فــبــرايــر   17 مـــن  الــمــســتــدامــة 
البحرين  الفعاليات تعكس مقومات  أن كل هذه  مضيفة 

وخصوصيتها وعمقها التاريخي.
وأعــلــنــت الــشــيــخــة مـــي أن حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
دبي  »إكسبو  فــي  البحرين  جناح  احتفالية  يرعى  ســوف 
2020« بالعيد الوطني والمقررة في 25 نوفمبر القادم، في 
تأكيد لدعم جاللته الالمحدود للثقافة وأنشطتها، الفتة 
إلى أن هناك تحضيرات لتجهيز احتفالية متميزة تشمل 
عديدا من البرامج والفعاليات المصاحبة بمشاركة عديد 

من الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة.
ونــوهــت رئــيــســة هــيــئــة الــثــقــافــة بــتــعــاون وزارة شــؤون 
مع  والتعاون  تمكين  دعم  إلى  إضافة  والرياضة  الشباب 
يتعلق  فيما  للدبلوماسية  مــبــارك  بــن  محمد  أكاديمية 
بتوفير الشباب المتطوعين في جناح البحرين باإلكسبو، 
ـــدورات الــتــدريــبــيــة للتعريف  ــ ــدد مــن الـ حــيــث تــم عــقــد عـ
على  للبحرين  ســفــراء  يــكــونــوا  حــتــى  الــجــنــاح  بمضمون 
مدار 6 أشهر في هذا الحدث العالمي، مضيفة أن الجناح 
الـــفـــرص« هــو فرصة  الـــذي يــرفــع شــعــار »الــكــثــافــة تنسج 
حقيقة للترويج إلمكانيات البحرين، حيث يوفر الجناح 
للجهات  ــواء  سـ االجــتــمــاعــات  لعقد  الــالزمــة  الــمــســاحــات 
تــوفــره  بــمــا  للتعريف  الــخــاصــة  الــشــركــات  أو  الــحــكــومــيــة 
ظل  في  خاصة  عالية،  اقتصادية  مقومات  من  المملكة 

وجود كثير من المؤسسات االقتصادية الرسمية واألهلية 
العالمية، أي أننا وفرنا المنصة المثالية الغتنام الفرص 

المناسبة.
»أخبار الخليج« تستعرض أهم مالمح جناح البحرين 
في »إكسبو دبي 2020«، الذي يركز على المملكة بوصفها 
تبدأ  التاريخّية،  النصوص  العديد من  للعالم في  ميناًء 
حكاية البحرين مع حضارة دلمون القديمة، أرض الخلود 

كما كان ُيشار إليها في السجاّلت السومرّية القديمة.
نمٍو  قّصة  هي  التي  البحرين  حكاية  الجناح  ويؤكد 
البحرين  مملكة  ُتعتبر  اليوم،  وابتكار.  تنّوع،  اقتصادي، 
باإلضافة  الخليج،  في  ا  رئيسّيً ا  ومالّيً ا  اقتصادّيً مــركــًزا 
وباعتبارها  بالثقافة.  ينبض  متميًزا  مــركــًزا  كونها  إلــى 
ــال فـــي الــمــنــطــقــة، فقد  ــمـ مــحــّطــًة مــهــمــة لــالقــتــصــاد والـ
البحرين  في  المنفتحة  االقتصادّية  السياسات  اجتذبت 
تجتمع  حيث  الزمن،  من  لعقوٍد  األجنبّية  االستثمارات 
ــة، نــظــًرا إلــى  ــة الــعــالــمــيَّ فــيــهــا كــبــرى الــمــؤّســســات الــمــالــيَّ
حضارة  منذ  والمتنامية  المتواصلة  ة  السكانيَّ كثافتها 
دلــمــون، فـــإن هــوّيــة الــبــحــريــن وتــراثــهــا هــمــا نــتــاج وتــراكــم 

لتاريخها الغنّي وتطّورها المستمر.
الكثافة تنسج الفرص

الكثافة  مــفــهــوم  الــبــحــريــن  مملكة  جــنــاح  يستعرض 
ودورها كعامٍل محّفز لخلق فرٍص واعدة. ُتعتبر البحرين 
ولــذا  السكانّية،  الكثافة  حيث  مــن  ا  عالمّيً دولـــة  ســـادس 
نــســيــج هــــذه األرض، ويــمــكــن  مـــن  فــالــكــثــافــة هـــي جـــــزٌء 
ــّوع مــنــاظــرهــا الــطــبــيــعــّيــة أو  ــنـ اســتــكــشــافــهــا مـــن خــــالل تـ

معالمها  مــع  التاريخّية  مواقعها  بتجاور  أو  الحضرّية، 
المعاصرة، تنّوع مأكوالتها، ومزيج األديان واألعراق بها، 
ونظًرا إلى أّن التنمية المستدامة ال تزال واحدة من أكبر 
المكّثفة ال  البشرّية  التنمية  التحدّيات في عصرنا، فإن 
بشكٍل  للحفاظ  المتاحة  الُطُرق  أفضل  واحــدة من  تزال 

أكبر على الموائل الطبيعّية المتبقية.
العمارة

ومـــكـــانـــيـــة، يستكشف  مــلــمــوســة  تــجــربــة  مـــن خــــالل 
الجناح الكثافة واإلمكانّيات المستقبلّية للبناء في عالٍم 
يزداد ازدحاًما. بتصميٍم من ِقَبل كريستيان كيريز زيورخ 
قليال  ومغمورة  مفتوحة  مساحة  الجناح  يمّثل  جي،  أيه 
في الموقع، يتّم الوصول إليها من خالل منحدر يصنع 
انتقااًل ما بين العالم الخارجي والداخلي للجناح. يتكّون 
بسماكة  عــمــوًدا   126 من  المركزّية  المساحة  هــذه  هيكل 
ببعضها  تّتصل  مــتــًرا،   24 يبلغ  وبــارتــفــاٍع  سنتيمتًرا   11
المساحة، كما تدعم  ارتفاع  البعض في عّدة نقاط على 
هذه األعمدة بعضها بعضا باإلضافة إلى رفعها للسقف، 
فـــي تـــأويـــٍل شـــاعـــرّي يـــوّضـــح مـــبـــادئ الــتــواصــل والــكــثــافــة 
المستوحاة  األبــعــاد  ثالثّية  االحــتــمــاالت  استكشاف  فــي 
للعمارة  التقليدّية  الــهــنــدســّيــة  الــجــصــّيــة  الـــزخـــارف  مــن 

البحرينّية التراثّية.
تضّم هذه المساحة المركزّية للجناح فضاء العرض 
ُحّر  بشكٍل  والموّزعة  والمقهى،  الهدايا،  متجر  الرئيسّي، 
المكانّية  التجربة  تشّكل  الــتــي  المبنى  أعــمــدة  بين  مــا 
المساحة  الزائر  يختبر  الجناح.  في  للكثافة  الملموسة 
يتمازج  حيث  كثيفة،  غابة  عبر  يسير  المرء  كــان  لو  كما 
مـــعـــرض وبـــرنـــامـــج الــجــنــاح بــشــكــٍل مــفــتــوح مـــع هــنــدســة 
الفوالذ،  من  مصنوعة  أعمدة  على  القائم  وهــو  المبنى، 
األلمنيوم  من  للجناح  الخارجّية  الواجهة  تتأّلف  بينما 

الذي يمّثل أحد أكبر صادرات البحرين.
ضمن برنامج المعرض الخاّص بالجناح، تّم إطالق 
بــرنــامــج تــدريــبــي فــي مــجــال الـــِحـــَرف بــهــدف إعــــداد جيل 
النسيج  ِحــَرف  وتدريبه على مجموعة متنّوعة من  شــاّب 
الــيــدوّيــة الــبــحــريــنــّيــة. إّن تــكــريــس جــنــاح الــبــحــريــن هــذه 
الـــمـــاّدي سيترك  غــيــر  الــثــقــافــّي  الــتــراث  لتعزيز  الــجــهــود 

ا وطويل األمد. خلفه إرًثا قوّيً
احتفاٌء بنقل الخبرات

ضمن جناح البحرين في إكسبو 2020 دبي، سيشارك 
والــمــتــدّربــون فــي سلسلة من  والــِحــَرفــّيــون  الــمــصــّمــمــون 
على  تــرّكــز  والــتــي  التجريبّية  التقنّية  العمل  مختبرات 
التصميم، حيث يتّم إنتاج المواد البتكار أعمال تركيبّية 
ومــنــتــجــات مــخــتــلــفــة فـــي عـــمـــٍل جــمــاعــي يــجــّســد تــنــاقــل 

الخبرات.
الــغــرض مــن نــقــل الــخــبــرات هــو نــســج الـــروابـــط بين 
الــمــاضــي والـــحـــاضـــر، الـــمـــاّدي وغــيــر الــــمــــاّدي، والــغــرض 

واإلنتاج. سيتّم هذا النقل الديناميكي للخبرات التراثّية 
واالبـــتـــكـــار الـــمـــاّدي مـــن خـــالل ســلــســلــة مـــن الــمــخــتــبــرات 

والعروض التقديمّية عبر األقمار الصناعّية.
ــِحـــَرف  ــوّيـــات الــمــعــاصــرة بــاســتــخــدام الـ ــهـ تــتــشــّكــل الـ
للحفاظ  الالزمة  اإلجـــراءات  اتخاذ  عن  فضال  الشعبّية، 
بينها وبين الجماهير الجديدة،  والعمل كوسيٍط  عليها، 
ورفــــع الــوعــي بــهــا وإحـــيـــاؤهـــا. إّن الــتــطــور الـــمـــاّدي لنقل 
الخبرات هو ما يحافظ على الِحَرف الشعبّية، في حين 
البحرين،  شعب  تاريخ  قّصة  الماّدي  غير  التطّور  يحكي 
شــغــفــه، تــقــالــيــده، وابــتــكــاراتــه. يــمــّثــل الــجــنــاح بــوابــة إلــى 
حيث  البحرين،  لمملكة  العريقة  الثقافّية  المكتسبات 
وابتكاًرا  غنّية  ثقافّية  تعّددّية  الكثافة  نسجت  كيف  ُيبرز 

ا أصبح في صميم الهوّية الثقافّية للبحرين. خاّصً
األزياء

الصلب  أعــمــدة  مــن  مستوحاة  المعروضة  المالبس 
ا من هندسة الجناح،  المتشابكة التي تشّكل جزًءا أساسّيً
المالبس،  المعادن في نسج قطع  كما تستلهم منه دمج 
البحريني  للتطريز  التقليدّية  الــِحــَرف  على  ُيثني  مــا 
القطع  جميع  تدمج  حديثة.  بسياقاٍت  تصّورها  وُيعيد 
األزياء  عملت مصّممة  التقليدّية، حيث  النسيج  أنماط 
البحرينّية هال كيكسو بشكٍل وثيق مع مصنع بني جمرة 

للنسيج لتطوير تصاميمها.
المشترك،  العمل  المجتمع،  قّصة  األقمشة  تحكي 
والــثــقــافــة. إّن الــمــنــســوجــات والــمــالبــس الــمــعــروضــة هي 
وهو  البحرين،  مملكة  وتــاريــخ  لمساحة  حقيقّي  تمثيٌل 
التي  بالبيئة  رمــزي  بشكٍل  االرتــبــاط  لمرتديها  ُيتيح  ما 
ا مستدامة  يدوّيً النسيج  إّن طريقة حياكة  بها.  يعيشون 
النفايات، ما يضيف إلى مفهوم  وتوّلد الحّد األدنى من 

االكتفاء الذاتي والمسؤولّية المجتمعّية.
المقهى ومتجر الهدايا

قــائــمــة الــطــعــام فـــي مــقــهــى الــجــنــاح مــســتــوحــاة من 
ا  تجارّيً ميناًء  فباعتبارها  البحرينّية.  الــمــأكــوالت  تــنــّوع 
أرًضا  طويل  زمــٍن  منذ  البحرين  كانت  للتبادل،  ومحّطًة 
مفتوحة للثقافات المتنّوعة، وينعكس هذا على أطباقها 
طاهَيين  ِقَبل  من  الطعام  قائمة  ابتكار  تــّم  ومأكوالتها. 
والشيف  العلوي  بسام  الشيف  هما  شابين،  بحرينَيين 
معاصر  تفسيٍر  عن  عبارة  القائمة  وهــذه  صويلح،  لولوة 

للمطبخ البحريني التقليدي.
يعرض متجر الهدايا مجموعة مختارة من منتجات 
ــَرف الــيــدوّيــة الــبــحــريــنــّيــة ومــقــتــنــيــات تــعــكــس إبـــداع  ــِحـ الـ
تصنيع  تّم  البحرين.  في  المصنوعة  المنتجات  وابتكار 
العديد من المنتجات خصيًصا لمتجر الهدايا وعرضها 
منتجات  مجموعة  ستتغّير  الجناح.  في  حصرًيا  للبيع 
متجر الهدايا وفًقا للمواضيع العاّمة لأعمال التركيبّية 

في الجناح. 

} جناح البحرين في إكسبو دبي 2020.} ملتقى التراث غير المادي اليوم.
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} الشيخة مي آل خليفة.

السكري  جمعية  رئــيــس  وأفـــاد 
تبنت  قد  الجمعية  بأن  البحرينية 
الــعــديــد مـــن الــبــرامــج والـــمـــبـــادرات 
الــمــتــمــيــزة بــفــضــل تـــعـــاون وتــكــاتــف 
الـــجـــمـــيـــع ومـــــــن خـــــــالل الــــشــــراكــــة 
ــات  ــمــــؤســــســ ــة مــــــع الــ ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ الـ
وتـــم تحقيق  واألهـــلـــيـــة،  الــحــكــومــة 
من  بالرغم  اإلنــجــازات  من  العديد 
الظروف االستثنائية الصعبة التي 
يــشــهــدهــا الــعــالــم والــمــمــلــكــة على 
حـــد ســــواء بــفــعــل جــائــحــة فــيــروس 
ــد تــم  ــًرا إلـــــى أنـــــه قــ ــيـ ــشـ كـــــورونـــــا، مـ
والتثقيف  التوعية  برامج  مواصلة 
وورش  الـــنـــدوات  تنظيم  خـــالل  مــن 
وصيام  السكري  ورشــة  قبل  العمل 
رمــضــان والــمــشــاركــة فــي مــؤتــمــرات 
العلمية  البحوث  وإعـــداد  السكري 
وتنظيم ماراثونات المشي وبرنامج 
تحدي المشي؛ والذي استمر خالل 
إذ إن ذلــك لم يثن  جائحة كــورونــا، 
الــجــمــعــيــة عـــن مــواصــلــة الــبــرنــامــج 

عن  التواصل  تقنية  استخدام  عبر 
ُبعد بالمشي االفتراضي األول من 
االحتفال  مهرجانات  وإقامة  نوعه 
ــوم الـــعـــالـــمـــي لـــلـــســـكـــري، كــمــا  ــيـ ــالـ بـ
لـــم تــغــفــل الــجــمــعــيــة عـــن مــواصــلــة 
بـــرامـــجـــهـــا لـــأطـــفـــال الــمــصــابــيــن 
شــروق  خــالل مخيم  مــن  بالسكري 
أبطال  وملتقى  الصيفي  والنشاط 
باإلضافة  األمــور،  وأولياء  السكري 
اإلنسانية  المشاريع  مواصلة  إلــى 
فــــي تـــوفـــيـــر مـــضـــخـــات اإلنــســولــيــن 
المتطورة  السكري  فحص  وأجهزة 
النفسي  الــدعــم  وتقديم  لأطفال 
ــم  ــهـ ــي لــلــمــرضــى وذويـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ
أن كل  إلــى  حديثي اإلصــابــة، الفًتا 
ذلك جعل جمعية السكري تحظى 
بمكانة رفيعة سواء على المستوى 
المستويين  على  وكــذلــك  الوطني 
اإلقــلــيــمــي والـــعـــالـــمـــي ومــــن خــالل 
مــشــاركــة أعــضــائــهــا بـــصـــورة فــّعــالــة 
فـــي جــمــعــيــات الـــســـكـــري بــاإلقــلــيــم 

ــي لــلــســكــري ورفـــع  ــدولـ واالتـــحـــاد الـ
اسم مملكة البحرين عالميا.

الشيخ  الفريق طبيب  وأضــاف 
آل خــلــيــفــة:  ــداهلل  ــبــ عــ ــن  بــ مــحــمــد 
ــا اســتــثــنــائــيــة  ــروفــ ــا نــعــيــش ظــ ــنــ »إنــ
كورونا  فيروس  جائحة  ظهور  منذ 
حيث  اآلن،  حتى   2019 نهاية  منذ 
ومملكة  كــافــة  الــعــالــم  دول  اتــخــذت 
الــبــحــريــن الــعــديــد مــن اإلجـــــراءات 
ــة لــلــحــد من  ــرازيـ ــتـ الــوقــائــيــة واالحـ
وكانت  له،  والتصدي  الوباء  انتشار 
جــمــعــيــة الــســكــري الــبــحــريــنــيــة في 
التي  الوطنية  الجمعيات  مقدمة 
استجابت للمتغيرات التي يشهدها 
العالم في ظل جائحة كورونا، فيما 
يتعلق بالخدمات المقدمة وعملت 
على تطوير آليات العمل والخطط 
ــرامــــج. والـــحـــمـــد هلل بــتــكــاتــف  ــبــ والــ
اإلدارة  ــلـــس  مـــجـ أعـــــضـــــاء  جــــهــــود 
الحالي فقد استطاع تنفيذ العديد 
من البرامج المتميزة في ظل هذه 

الجائحة بكل جدارة وإتقان.
بـــعـــدهـــا تــــم تـــقـــديـــم الــتــقــريــر 
ــورة مــريــم  ــتـ ــدكـ ــن ِقـــبـــل الـ األدبــــــي مـ
الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة 
الجمعية، كما قدمت الدكتورة رابعة 
الهاجري التقرير المالي، إذ أشارت 
الــدكــتــورة مــريــم الــهــاجــري إلـــى أن 
تهدف  البحرينية  السكري  جمعية 
إلى التثقيف ونشر الوعي الصحي، 
األنشطة  تنظيم  مــن خــالل  وذلـــك 
ــج الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وتـــقـــديـــم  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ والـ

الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
وذويهم  السكر  لمرضى  والنفسية 
بــالــتــعــاون مــع الــمــؤســســات الــعــامــة 
والخاصة المهتمة بمرض السكري 
خارجها،  أو  البحرين  داخـــل  ســـواء 
الــبــحــريــن  ــى أن مــمــلــكــة  ــ إلـ ــًة  ــتــ الفــ
تكثيف  على  متزايًدا  تركيًزا  تشهد 
الــقــطــاعــات  بــيــن مختلف  الــتــعــاون 
التي تؤثر بشكل إيجابي على صحة 
كــمــا يعتبر  الــمــجــتــمــع،  أفــــــراد  ــل  كـ

أمــًرا  القطاعات  بين  الــتــعــاون  هــذا 
إلــى  بالنسبة  وخــاصــة  جــــًدا  مــهــًمــا 
أصبح  الــذي  السكري  داء  مكافحة 
ــاء مــنــتــشــرة بـــيـــن جــمــيــع فــئــات  ــ وبــ
ليهدد  الحد  تــجــاوز  بــل  المجتمع، 
العالم بأسره، حيث إن هذا التعاون 
ُيساعد بشكل كبير على عدة نقاط 
المشاكل  حــل  فــي  تتمثل  رئــيــســيــة 
الصحية المتعلقة بمرض السكري 
إذا تضافرت الجهود بداًل من عمل 
كــمــا يستحق  بـــمـــفـــرده،  قـــطـــاع  ــل  كـ

أفـــــــــراد الـــمـــجـــتـــمـــع إشــــراكــــهــــم فــي 
لمكافحة  والبرامج  الخطط  وضع 
الــمــؤســســات  الــســكــري، وتــعــتــبــر  داء 
الــحــكــومــيــة والــمــؤســســات األهــلــيــة 
ــزيـــز صــحــة  ــعـ ــا مـــهـــمـــا فــــي تـ ــكـ ــريـ شـ
بين  الــتــعــاون  وأن  المجتمع  أفـــراد 
ــلـــى حــشــد  الـــقـــطـــاعـــات ُيـــســـاعـــد عـ
ــل تــلــبــيــة حــاجــات  الــجــهــود مـــن أجــ
ــكـــري وذويــــهــــم،  ــالـــسـ الـــمـــصـــابـــيـــن بـ
وكـــذلـــك الـــتـــعـــاون بــيــن الــقــطــاعــات 
ــــي الـــتـــنـــمـــيـــة الــصــحــيــة  ــاعــــد فـ ــــســ ُي

لــأطــفــال والــبــالــغــيــن وكـــبـــار الــســن 
هذه  أن  كما  بالسكري،  المصابين 
في  أساسيا  ركنا  ستكون  المشاركة 
تم  بعدها  التنمية.  استراتيجيات 
اعتماد أعضاء مجلس إدارة جمعية 
السكري البحرينية للدورة القادمة 
بالتزكية، هم كل من الفريق طبيب 
ــداهلل آل  ــ ــبـ ــ ــن عـ ــ الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـ
والدكتورة  للجمعية،  رئيًسا  خليفة 
ــهـــاجـــري نـــائـــًبـــا لــلــرئــيــس،  مـــريـــم الـ
والدكتور جعفر الوردي أميًنا للسر، 
والـــدكـــتـــورة رابــعــة الــهــاجــري أمــيــًنــا 
الرميحي  دالل  والــدكــتــورة  مــالــًيــا، 
والــدكــتــور  الــعــلــمــيــة،  للجنة  رئــيــًســا 
التوعية،  للجنة  رئيًسا  العيد  كوثر 
ومـــــهـــــدي أحــــمــــد رئــــيــــًســــا لــلــجــنــة 
رئيًسا  رفيعي  وحيدر  االجتماعية، 
والعضوية،  األعضاء  شــؤون  للجنة 
رئيًسا  الــقــطــان  والــدكــتــورة ســامــيــة 
»مخيم  واألنشطة  البرامج  للجنة 
شروق«، والدكتورة نجوى أبو طالب 
رئــيــًســا لــلــجــنــة اإلعــــــالم، واألســـتـــاذ 
الــبــنــاء رئــيــًســا للجنة  ضــيــف عــلــي 

تنمية الموارد المالية.
ــدم رئـــيـــس  ــقــ وفــــــي الــــخــــتــــام، تــ
جمعية السكري البحرينية الفريق 
عــبــداهلل  بــن  محمد  الــشــيــخ  طبيب 
والتقدير  الشكر  آل خليفة بجزيل 
ــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة  ــعـ ألعـــــضـــــاء الـــجـــمـ
ولــجــمــيــع الـــمـــؤســـســـات والـــشـــركـــات 
واألفراد الداعمين لبرامج وأنشطة 

الجمعية.

�ل�����س��ي��خ  ط��ب��ي��ب  و�ل���ف���ري���ق  �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة..  �ل�����س��ك��ري  ج��م��ع��ي��ة  �إد�رة  م��ج��ل�����س  ت��زك��ي��ة 

للرئي�س ن��ائ��ب��ا  �ل���ه���اج���ري  م��ري��م  و�ل���دك���ت���ورة  رئ��ي�����س��ا  خ��ل��ي��ف��ة  �آل  ع���ب���د�هلل  ب���ن  م��ح��م��د 

اجتماع  البحرينية  السكري  عقدت جمعية 
جــمــعــيــتــهــا الــعــمــومــيــة الــــرابــــع عــشــر وانــتــخــاب 
ــــك عـــن ُبـــعـــد عــبــر منصة  مــجــلــس إدارتــــهــــا، وذلـ

التواصل المرئي »زووم«.
الشيخ محمد بن  الفريق طبيب  ألقى  وقد 
االجــتــمــاع،  بــدايــة  فــي  كلمة  آل خليفة  عــبــداهلل 
الجمعية  اجتماع  فــي  بالحضور  خاللها  رّحــب 
ــع عـــشـــر لــجــمــعــيــة الــســكــري  ــ ــرابـ ــ الـــعـــمـــومـــيـــة الـ

مجلس  برئاسة  تشرفه  عــن  معرًبا  البحرينية، 
1989م،  سنة  فــي  تأسيسها  منذ  الجمعية  إدارة 
الفــًتــا إلـــى أنـــه بــفــضــل مــن اهلل وتــضــافــر جهود 
حققت  فقد  الجمعية  أعضاء  من  المخلصين 
العمل  مــيــاديــن  فــي  كــبــيــرة  نــجــاحــات  الجمعية 
الــقــيــام بواجبها  الــتــنــمــوي مــن خـــالل  الــخــيــري 
الــوطــنــي ونــحــو مــرضــى الــســكــري لــلــوقــايــة منه 

والحد من مضاعفاته خاصة.

} مجلس ادارة جمعية السكري.} الشيخ محمد بن عبداهلل.
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اجلمعية حتقق العديد من االإجنازات بالرغم من الظروف اال�ستثنائية

اعتماد اأع�ساء جمل�س اإدارة جمعية ال�سكري برئا�سة حممد بن عبداللـه

ال�صيخ  طبيب  الفريق  اأعرب 

اآل خليفة، رئي�س  حممد بن عبداهلل 

عن  البحرينية،  ال�صكري  جمعية 

اإدارة  جمل�س  برئا�صة  ت�صرفه 

�صنة  يف  تاأ�صي�صها  منذ  اجلمعية 

اجلمعية  اأن  اإىل  لفًتا   ،1989

وت�صافر  اهلل  من  بف�صل  حققت، 

اأع�صائها،  من  املخل�صني  جهود 

العمل  ميادين  يف  كبرية  جناحات 

القيام  خالل  من  التنموي  اخلريي 

مر�صى  نحو  الوطني  بواجبها 

ال�صكري.

ال�صكري  جمعية  رئي�س  واأفاد 

البحرينية، خالل اجتماع اجلمعية 

وانتخاب  ع�صر  الرابع  العمومية 

من�صة  عرب  اإدارتها،  جمل�س 

اجلمعية  باأن  املرئي،  التوا�صل 

تبنت العديد من الربامج واملبادرات 

وتكاتف  تعاون  بف�صل  املتميزة 

ال�صراكة  خالل  ومن  اجلميع 

املوؤ�ص�صات احلكومة  املجتمعية مع 

من  العديد  حتقيق  ومت  والأهلية، 

الظروف  من  بالرغم  الإجنازات 

التي ي�صهدها  ال�صعبة  ال�صتثنائية 

العامل واململكة على حد �صواء بفعل 

م�صرًيا  كورونا،  فريو�س  جائحة 

اإىل اأنه مت موا�صلة برامج التوعية 

والتثقيف من خالل تنظيم الندوات 

وور�س العمل قبل ور�صة ال�صكري 

يف  وامل�صاركة  رم�صان  و�صيام 

البحوث  واإعداد  ال�صكري  موؤمترات 

العلمية، وتنظيم ماراثونات امل�صي 

وبرنامج حتدي امل�صي الذي ا�صتمر 

خالل جائحة كورونا، اإذ اإن ذلك مل 

يثِن اجلمعية عن موا�صلة الربنامج 

عن  التوا�صل  تقنية  ا�صتخدام  عرب 

من  الأول  الفرتا�صي  بامل�صي  ُبعد 

الحتفال  مهرجانات  واإقامة  نوعه 

باليوم العاملي لل�صكري.

 واو�صح اأن اجلمعية مل تغفل 

كذلك عن موا�صلة براجمها لالأطفال 

امل�صابني بال�صكري من خالل خميم 

وملتقى  ال�صيفي  والن�صاط  �صروق 

الأمور،  واأولياء  ال�صكري  اأبطال 

امل�صاريع  موا�صلة  اإىل  بالإ�صافة 

م�صخات  توفري  يف  الإن�صانية 

الأن�صولني واأجهزة فح�س ال�صكري 

الدعم  وتقدمي  لالأطفال  املتطورة 

للمر�صى  والجتماعي  النف�صي 

اإىل  الإ�صابة، لفًتا  وذويهم حديثي 

ال�صكري  جمعية  جعل  ذلك  كل  اأن 

على  �صواء  رفيعة  مبكانة  حتظى 

على  وكذلك  الوطني  امل�صتوى 

ومن  والعاملي،  الإقليمي  امل�صتوى 

ب�صورة  اأع�صائها  م�صاركة  خالل 

ال�صكري  جمعيات  يف  فعالة 

لل�صكري  الدويل  والحتاد  بالإقليم 

ورفع ا�صم مملكة البحرين عاملًيا.

 بعدها مت تقدمي التقرير الأدبي 

الهاجري  مرمي  الدكتورة  قبل  من 

نائب رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، 

كما قدمت الدكتورة رابعة الهاجري 

التقرير املايل.

بعدها مت اعتماد اأع�صاء جمل�س 

البحرينية  ال�صكري  جمعية  اإدارة 

كل  بالتزكية، وهم  القادمة  للدورة 

من الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن 

للجمعية،  رئي�ًصا  خليفة  اآل  عبداهلل 

الهاجري  مرمي  والدكتورة 

جعفر  والدكتور  للرئي�س،  نائًبا 

والدكتورة  لل�صر،  اأميًنا  الوردي 

مالًيا،  اأميًنا  الهاجري  رابعة 

رئي�ًصا  الرميحي  دلل  والدكتورة 

كوثر  والدكتور  العلمية،  للجنة 

التوعية،  للجنة  رئي�ًصا  العيد 

للجنة  رئي�ًصا  اأحمد  مهدي  وال�صيد 

الجتماعية، وحيدر رفيعي رئي�ًصا 

للجنة �صوؤون الأع�صاء والع�صوية، 

رئي�ًصا  القطان  �صامية  والدكتورة 

»خميم  والأن�صطة  الربامج  للجنة 

جنوى  والدكتورة  �صروق«، 

الإعالم،  للجنة  رئي�ًصا  اأبوطالب 

للجنة  رئي�ًصا  البناء  علي  و�صيف 

تنمية املوارد املالية.

افتتحت الور�سة امل�سرتكة مع »ال�سحة العاملية«.. ال�سالح:

تكامل املنظومة ال�سحية الوطنية وكفاءة الكوادر

ال�صالح،  �صعيد  بنت  فائقة  افتتحت 

وزيرة ال�صحة، اأم�س، ور�صة عمل »نقاط 

امل�صرتكة  للربامج  الوطنية  الت�صال 

يف  وذلك  العاملية«،  ال�صحة  منظمة  مع 

من  عدد  بح�صور  ال�صحة،  وزارة  مقر 

بوزارة  ال�صحي  القطاع  من  املعنيني 

ال�صحة ومراكز الرعاية ال�صحية الأولية 

جانب  اإىل  احلكومية،  وامل�صت�صفيات 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

ال�صحية.

لتعريف  الور�صة  هذه  عقد  وياأتي   

عملهم؛  واآلية  باأدوارهم  الت�صال  �صباط 

امل�صرتك  العمل  تن�صيق  ل�صمان  وذلك 

النتائج  حتقيق  اأجل  من  املنظمة  مع 

الأولويات  مع  تتما�صى  التي  ال�صحية 

وال�صرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية، 

واللتزامات الإقليمية والعاملية، وبرنامج 

التنمية  واأهداف  للمنظمة  العام  العمل 

امل�صتدامة، وفًقا لروؤية املنظومة ال�صحية 

ومبا يتما�صى مع الأدوار اجلديدة ملنظومة 

اأن وزارة  القطاع ال�صحي، والتاأكيد على 

ال�صحة حتول دورها من مقدم للخدمات 

ومراقب  منظم  اإىل  العالجية،  ال�صحية 

الأداء،  رفع جودة  ي�صمن  لها مبا  ومقيم 

منظمة  مع  امل�صرتكة  الربامج  وتطوير 

ات�صال  نقاط  خالل  من  العاملية  ال�صحة 

وطنية من خمتلف القطاعات.

كلمتها  يف  ال�صحة  وزيرة  وثّمنت   

من جميع  تبذل  التي  اجلهود  الفتتاحية 

اأجل  من  ال�صحي  املجال  يف  القطاعات 

تطوير املنظومة ال�صحية الوطنية ل�صمان 

وقدرتها  ا�صتدامتها  وحتقيق  جودتها 

الظروف  خمتلف  يف  ال�صتجابة  على 

الهتمام  اأن  منطلق  من  والتحديات، 

ب�صحة الإن�صان اأحد اأهم اأولويات التنمية 

الب�صرية.

 واأكدت الوزيرة اأهمية تكامل املنظومة 

ال�صحية الوطنية وكفاءة الكوادر العاملة 

لتطوير  الفعال  واإ�صهامهم  املخت�صني  من 

كل اخلدمات ال�صحية مبا ي�صهم يف تقدم 

ورفعة مملكة البحرين.

 ونّوهت ال�صالح بافتتاح مكتب منظمة 

البحرين،  مملكة  يف  العاملية  ال�صحة 

كخطوة مهمة ت�صاف للتعاون القائم بني 

الطرفني والذي بداأ منذ عام 1972، حيث 

ُيعد افتتاح املكتب بلورة للروؤية احلكيمة 

خلق  اإىل  تهدف  التي  املوقرة  للحكومة 

على  قائم  القطاعات  متعدد  �صحي  نظام 

تعزيز الو�صول للخدمات ال�صحية عالية 

بال�صتناد  وباجلميع،  للجميع  اجلودة 

الأدلة والرباهني لتحقيق مبداأ  اأحدث  اإىل 

التنمية  واأهداف  ال�صحة  يف  الإن�صاف 

يف  ال�صحة  و�صع  و�صمان  امل�صتدامة 

جميع ال�صيا�صات وعلى جميع امل�صتويات.

 واأعربت وزيرة ال�صحة عن متنياتها 

الور�صة  هذه  من  الق�صوى  ال�صتفادة  من 

وحتقيق نتائج ملمو�صة وترجمة للعديد 

خطط  اإىل  والربامج  ال�صرتاتيجيات  من 

عمل وموؤ�صرات اأداء تنعك�س على املنظومة 

ال�صحية الكاملة ململكة البحرين.

ت�صنيم  الدكتورة  قالت  جانبها  من   

ال�صحة  منظمة  مكتب  ممثل  عطاطرة 

العمل  اآلية  اإن  البحرين،  العاملية مبملكة 

كافة  مع  امل�صرتك  العمل  على  تعتمد 

القطاعات واجلهات املخت�صة واملوؤ�ص�صات 

ال�صيا�صات  كل  ال�صحة يف  لدمج  الأممية 

وحتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.

�صوف  العمل  ور�صة  اأن  واأكدت   

العاملية  ال�صحة  منظمة  برنامج  تعر�س 

�صحه  نحو  الإقليمية  وال�صرتاتيجية 

الأهداف  جانب  اإىل  وباجلميع  للجميع 

-2022 العمل  خلطة  ال�صرتاتيجية 

اململكة،  اأولويات  مع  يتواءم  2023 مبا 

كحا�صنة  البحرين  مملكة  دور  مثمنة 

لالإجنازات ال�صحية الرائدة.

الدكتورة  ا�صتعر�صت  جانبها  ومن 

امل�صاعد  الوكيل  الهاجري  ابراهيم  مرمي 

ال�صحية  املنظومة  دور  العامة  لل�صحة 

العمل  ودليل  ال�صحي  ال�صمان  اإطار  يف 

اأن ينجر بكل مهنية وحرفية  الذي يجب 

كذلك  املرجوة،  الآلية  عمل  �صري  ل�صمان 

نقاط  وم�صوؤوليات  ودور  اإىل  تطرقت 

الت�صال الوطنية.

بجهود  الهاجري  الدكتورة  واأ�صادت   

ودعمها  اهتمامها  وعلى  ال�صحة  وزيرة 

ال�صحية،  املنظومة  لتطوير  امل�صتمر 

موؤكدة اأن هذا الدعم دافع لبذل املزيد من 

العطاء يف خدمة الوطن واملواطن.

الع�سفور يوؤكد اأهمية املوا�سلة

 فـــي تطبيـــق االإجـــراءات االحرتازيـــة

قام علي بن ال�صيخ عبداحل�صني الع�صفور 

ملاأمت  تفّقدية  بزيارة  ال�صمالية،  حمافظ 

يف  احل�صن  الإمام  وماأمت  الهملة  يف  الزهراء 

قرية دم�صتان، حيث رفع لهم حتيات الفريق 

اآل خليفة وزير  عبداهلل  بن  را�صد  ال�صيخ  اأول 

الداخلية، وحر�س معاليه على تاأمني �صالمة 

ال�صرتاطات  وفق  احل�صينية  ال�صعائر  اإقامة 

والجراءات الحرتازية.

عدد  فيها  رافقه  التي  الزيارة  وخالل 

�صرطة  ومديرية  باملحافظة  امل�صوؤولني  من 

على  املحافظ  اطلع  ال�صمالية،  املحافظة 

اللتزام  ل�صمان  اتخاذها  مت  التي  الإجراءات 

بالإجراءات الحرتازية التي حّددها امل�صتوى 

الأخ�صر �صمن اآلية الإ�صارة ال�صوئية مل�صتوى 

يوم  منا�صبة  خالل  كورونا  فريو�س  انت�صار 

يف  تاأتي  الزيارات  هذه  اأن  موؤكًدا  الأربعني، 

للحفاظ  املجتمعية  وال�صراكة  التعاون  اإطار 

على �صحة و�صالمة املواطنني ومرتادي املاآمت.

امل�صوؤولني  ال�صمالية  حمافظ  ودعا 

الوعي  تعميق  اإىل  املاآمت  اإدارة  والقائمني على 

التطعيم  باأهمية  واملعزين  الرواد  لدى 

ما  على  للحفاظ  بالإجراءات  واللتزام 

اجلائحة  اأن  اإىل  م�صرًيا  نتائج،  من  حتقق 

خالل  من  خا�صة  ومفاهيم  وعًيا  خلقت  قد 

وا�صتخدام  ال�صحية  بالحرتازات  اللتزام 

و�صائل  عرب  املبا�صر  والبث  التكنولوجيا 

زيادة  يف  اأ�صهم  مما  الجتماعي  التوا�صل 

وتاأكيد  احل�صينية  للمجال�س  امل�صتمعني  عدد 

التباعد الجتماعي، متمنًيا زوال هذه اجلائحة 

وعودة احلياة اإىل طبيعتها.

بعثة البحرين بجنيف تت�سدى بتقدمي تو�سيحات على بع�س االدعاءات 

تطوير منظومة حقوق االإن�سان دون ت�سيي�س الق�سايا اأو فر�س اأجندات
الأمم  مكتب  لدى  البحرين  مملكة  وفد  قّدم 

الرد  حق  اإطار  يف  وطنًيا  بياًنا  بجنيف  املتحدة 

خالل النقا�س العام للبند الرابع من اأعمال الدورة 

املنعقدة بجنيف،  الإن�صان  الـ48 ملجل�س حقوق 

خالل الفرتة من 13 �صبتمرب وحتى 18 اأكتوبر 

يف  الواردة  الدعاءات  على  للرد  وذلك   ،2021

بيانات كل من الدمنارك والرنويج.

وعرّبت نورة املناعي، �صكرتري ثالث بالبعثة 

الدائمة ململكة البحرين لدى مكتب الأمم املتحدة 

البارز  الدور  عن  الوطني  البيان  يف  بجنيف، 

الذي تقوم به مملكة البحرين يف حماية وتعزيز 

يف  الق�صاء  ا�صتقاللية  واإىل  الإن�صان،  حقوق 

حكومية  اأجهزة  تاأ�صي�س  يف  وجهودها  اململكة 

املخالفات  ر�صد  على  تعمل  وطنية  وموؤ�ص�صات 

اإطار  يف  الإن�صان  حقوق  على  والتعديات 

ت�صريعي يقنن وي�صمن فعالية هذه الأجهزة يف 

�صبيل حت�صني اأو�صاع حقوق الإن�صان يف خمتلف 

والقت�صادية  واملدنية  ال�صيا�صية  �صورها 

خطة  بتحقيق  وربطها  والثقافية  والجتماعية 

اأهداف التنمية امل�صتدامة 2030. 

الإيجابية  التطورات  اإىل  البيان  اأ�صار  كما 

التو�صع  ومنها  البحرين  مملكة  ت�صهدها  التي 

وزيادة  البديلة  العقوبات  قانون  تطبيق  يف 

نوعية  نقلة  �صكل  مما  منه،  امل�صتفيدين  عدد 

على  اإيجاًبا  وانعك�س  الإ�صالحية  املنظومة  يف 

اإ�صادة  على  الذي حاز  الأمر  البحريني،  املجتمع 

قانون  تطبيق  اإىل  بالإ�صافة  وا�صعة،  دولية 

ي�صمن  والذي  لالأطفال  الإ�صالحية  العدالة 

حقوق الأطفال ووقايتهم من �صوء املعاملة وفًقا 

للمعايري الدولية حلقوق الإن�صان.

واأكد البيان كذلك على اأن حرية التعبري عن 

�صريطة  الد�صتور  يكفله  م�صان  حق  هو  الراأي 

عدم امل�صا�س بوحدة ال�صعب ومبا ل يثري الفرقة 

اأو الطائفية اأو يحّر�س على الكراهية العرقية اأو 

املذهبية اأو القيام باأعمال من �صاأنها تهديد الأمن 

حقوق  على  التعدي  اأو  العام  والنظام  القومي 

الآداب  اأو خمالفة  الآخرين و�صمعتهم وكرامتهم 

الدول  هذه  ُتويل  اأن  الأجدر،  من  فكان  العامة، 

الواقعة  النتهاكات  ملكافحة  الالزم  الهتمام 

جمتمعاتها  تواجهها  التي  الإن�صان  حلقوق 

عن  الناجتة  النتهاكات  يف  واملتمثلة  و�صعوبها 

مظاهر التع�صب وكره الأجانب والتمييز العرقي 

والديني والإ�صالموفوبيا.

�صرورة  اإىل  البيان  اأ�صار  اخلتام،  ويف 

موا�صلة اأجهزة منظومة حقوق الإن�صان الدولية 

يف  الإن�صان  حقوق  اأو�صاع  تطوير  يف  جهودها 

الدول دون ال�صعي لت�صيي�س الق�صايا، والنتقائية 

الداخلية  التدخل يف �صوؤونها  الطرح، ودون  يف 

اأو فر�س اأي اأجندات خارجية، واإىل اأهمية نظر 

الدول الأع�صاء اإىل ق�صايا حقوق الإن�صان ب�صكل 

مو�صوعي ومتوازن يف اإطار بّناء ومتعاون.

نورة املناعي

عبدالكرمي  يو�صف  الدكتور  ال�صفري  قّدم 

بوجريي، املندوب الدائم ململكة البحرين لدى مكتب 

بجنيف،  الأخرى  الدولية  واملنظمات  املتحدة  الأمم 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  با�صم  بياًنا 

»تعميق  النقا�صية حول  احللقة  العربية، وذلك يف 

جائحة  ب�صبب  تفاقمت  التي  امل�صاواة  عدم  اأوجه 

الدورة  اأعمال  هام�س  على  )كوفيد-19(«  كورونا 

حالًيا  املنعقدة  الإن�صان  حقوق  ملجل�س  الـ)48( 

بجنيف.

وعي  على  بالتاأكيد  بيانه  ال�صفري  ا�صتهّل  وقد 

دول املجل�س بحجم التحديات الناجمة عن النت�صار 

من  باعتبارها  امل�صاواة  عدم  لأ�صكال  امل�صبوق  غري 

بني اأهم التحديات املعا�صرة والتي زادت ب�صكل كبري 

الأمناط اجلديدة  اإىل  جّراء جائحة كورونا، م�صرًيا 

حقيقية  تهديدات  اليوم  تطرح  التي  امل�صاواة  لعدم 

تداعياتها  اإىل  بالنظر  وذلك  الدويل،  املجتمع  اأمام 

امل�صتقبلية الوخيمة التي تهّدد جّل املكا�صب التي مّت 

حتقيقها على مدى ال�صنوات الأخرية املا�صية.

درا�صة  �صرورة  اإىل  الدويل  املجتمع  دعا  كما 

هذه الظاهرة بكاّفة جوانبها، وو�صع ا�صرتاتيجيات 

واأ�صكالها  املبا�صرة  اأ�صبابها  ملعاجلة  متكاملة 

�صمن  و�صعها  عن  ف�صاًل  والرا�صخة،  الظرفية 

الق�صايا ذات الأولوية على امل�صتوى الدويل يف اإطار 

ال�ّصياق  نف�س  يف  م�صرًيا  الإن�صان،  حقوق  جمل�س 

اإىل اأهمية التعاون الدويل البّناء والقائم على تبادل 

اأف�صل التجارب واملمار�صات، باعتباره النهج الأمثل 

يف  اأف�صل  ب�صكل  وللبناء  الظاهرة  لهذه  للت�صّدي 

فرتة التعايف الإقت�صادي من تبعات اجلائحة. 

عبدالكرمي  يو�صف  الدكتور  ال�صفري  واأ�صار 

بوجريي اإىل حر�س دول املجل�س منذ بداية جائحة 

كورونا، على اإعطاء الأولوية املطلقة حلماية حقوق 

اإىل  م�صرًيا  ال�صحة،  يف  للحق  وحتديًدا  الإن�صان، 

يف  املجل�س  دول  اتخذتها  التي  الإجراءات  بع�س 

ا�صتباقي ومنذ  الإطار، على غرار قيامها ب�صكل  هذا 

لأف�صل  الو�صول  الفريو�س، يف جعل  اإنت�صار  بداية 

اخلدمات ال�صحية مفتوًحا للجميع ودون ا�صتثناء، 

وعملها على توفري التطعيمات ب�صكل مبا�صر جلميع 

املوؤهلني لأخذ التطعيم على حد �صواء، م�صيًفا اأن دول 

املجل�س مل تبخل على تقدمي الدعم للدول امل�صتحقة 

للم�صاعدة والتي تاأّثرت من جائحة كورونا.

اإىل  الدائم  املندوب  اأ�صار  ال�صياق،  نف�س  ويف 

موقف دول املجل�س الّداعي اإىل �صرورة العمل ب�صكل 

الكربى  والتحّديات  الأزمات  من  للخروج  جماعي 

�صواء اأكان ذلك يف مراحل التخطيط اأو الت�صدي اأو 

اإعادة البناء.

دول  اأ�صباب جناح  بني  من  اأّنه  معترًبا  وتابع: 

موا�صلتها  ال�صحية،  لالأزمة  الت�صدي  يف  املجل�س 

الدفع بعجلة التنمية امل�صتدامة ومتابعة الإ�صالحات 

الهيكلية، وتعزيز حماية احلقوق واحلريات، واحلّد 

ب�صكل  العمل  جانب  اإىل  امل�صاواة،  عدم  اأ�صكال  من 

واأطياف  الدولة  اأجهزة  كافة  بني  ومن�ّصق  جماعي 

اإميان دول  املجتمع، خمتتًما مداخلته بالتاأكيد على 

�صبيل  يف  اجلماعي  العمل  باأهمية  التعاون  جمل�س 

حتقيق امل�صاواة مبا يف ذلك على م�صتوى الو�صول 

ما  وهو  وعادل،  من�صف  ب�صكل  وتوزيعه  للقاح 

ي�صكل �صرًطا اأ�صا�صًيا لتحقيق تنمية فعلية وت�صهيل 

النتقال ملرحلة التعايف من تبعات اجلائحة.

البحرين تلقي كلمة دول التعاون مبجل�س حقوق االإن�سان:

اأهمية و�سول لقاح كورونا وتوزيعه ب�سكل من�سف لالنتقال اإىل التعايف

د. يو�سف بوجريي
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�صمن خّطة �صاملة ت�صمل زيادة عدد من�صات اخلدمة الذاتية.. القائد:

توفري 1000 موعد يومًيا لبطاقة الهوية وت�صهيل الإجراءات

املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأعلن 

واحلكومة الإلكرتونية حممد علي القائد تنفيذ 

الهوية،  بطاقة  خدمات  لتح�صني  �صاملة  خطة 

وذلك ا�صتجابة ملالحظات ومقرتحات العمالء 

البطاقة  بخدمات  املتعلقة  للهيئة،  الواردة 

اأو  اإلكرتونيا  معامالتها  واإجناز  ومواعيدها 

عرب احل�صور ال�صخ�صي ملراكز اخلدمة، موؤكًدا 

اإىل   600 حوايل  �صتوفر  التطوير  عملية  اأن 

مركز  فتح  اإعادة  وت�صمل  يومًيا،  موعد  األف 

خدمات البطاقة يف عراد، وزيادة عدد موظفي 

بطاقة  خدمات  وتطوير  ال�صريع،  امل�صار 

ورفع  اإجراءاتها  بت�صهيل  الإلكرتونية  الهوية 

مزيد  لتقدمي  اإ�صافة  لها،  ال�صتيعابية  الطاقة 

عملية  ت�صمل  كما  اللكرتونية،  اخلدمات  من 

التطوير امل�صتقبلية زيادة عدد اأجهزة اخلدمة 

املواقع  من  اأكرب  عدد  يف  وتوفريها  الذاتية 

الت�صجيل  خدمات  وتقدمي  للمواطنني،  القريبة 

املتقدم من خالل من�صات  الإلكرتوين  للمفتاح 

اأجهزة اخلدمة الذاتية.

توجيهات  اأن  التنفيذي  الرئي�س  واأو�صح 

حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

اخلدمات  وت�صهيل  بتطوير  اهلل،  حفظه 

القنوات،  خمتلف  عرب  للمواطنني  املقدمة 

بالرد  توا�صل  نظام  مع  البناء  والتعامل 

ومقرتحات  �صكاوى  على  واليجابي  ال�صريع 

املواطنني، قد دفع الهيئة نحو تقدمي املزيد من 

اآرائهم  اإىل  وال�صتماع  كافة،  للعمالء  الهتمام 

واحتياجاتهم، مع التاأكيد على دورهم يف ترك 

الب�صمة الوا�صحة يف عملية تطوير اخلدمات، 

وذلك عرب املقرتحات التي تقدموا بها للهيئة، 

والتي عملت بدورها على تنفيذها خالل العام 

لهم وتلبية ملتطلباتهم، ومن  ا�صتجابة  احلايل 

العناوين  خدمات  من  حزمة  توفري  اأبرزها 

 ،bahrain.bh اإلكرتونيا عرب البوابة الوطنية

ت�صمل طلب تعديل العنوان ال�صكني، وطباعة 

�صحة  من  والتحقق  ال�صكني،  العنوان  اإفادة 

الإفادة.

خدمات  حت�صني  خطة  اأن  القائد  وبني 

الفريق  لتوجيهات  تنفيذا  تاأتي  الهوية  بطاقة 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�صد  ال�صيخ  ركن  اأول 

بت�صهيل  ال�صخ�صي  واهتمامه  الداخلية  وزير 

اإجراءات خدمات بطاقة الهوية على املواطنني، 

وتقدميها مب�صتوى عاٍل من الكفاءة والفاعلية 

باأق�صر وقت ممكن، موؤكدا اأن دعمه قد اأ�صهم يف 

متكينها ودفعها نحو موا�صلة تطوير خدمات 

والقائم  الدائم  تفاعلها  واأن  الهوية،  بطاقة 

بينها وبني العمالء من خالل تقدمي املالحظات 

للمقرتحات  الوطني  النظام  عرب  واملقرتحات 

وال�صكاوى )توا�صل( قد �صاعد الهيئة يف اتخاذ 

�صل�صلة من الإجراءات التح�صينية.

املبادرات،  من  جمموعة  اخلطة  وت�صمل 

اأبرزها زيادة عدد املوظفني يف امل�صار ال�صريع، 

اإجناز  عن  امل�صوؤولني  املوظفني  عدد  وزيادة 

اخلدمات  وتطوير  الإلكرتونية،  اخلدمات 

باقة من  توفري  اأو  احلالية  �صواء  الإلكرتونية 

يعزز  ب�صكل  اجلديدة،  الإلكرتونية  اخلدمات 

الإلكرتونية  املعامالت  عدد  متو�صط  ارتفاع 

قبل  معاملة   9500 حوايل  من  ال�صهرية 

 19200 اإىل   ،2020 مار�س  حتى  اجلائحة 

معاملة خالل اجلائحة حتى اأغ�صط�س 2021.

ا  اأي�صً �صت�صمل  اخلطة  اأن  القائد  وك�صف 

الذاتية وتوفريها  زيادة عدد من�صات اخلدمة 

يف مواقع اإ�صافية قريبة من املواطنني، وزيادة 

لها  و�صت�صاف  فيها،  الهوية  بطاقة  خدمات 

قريبا خدمة الت�صجيل يف امل�صتوى املتقدم من 

املفتاح الإلكرتوين، وتعد هذه املن�صات الأوىل 

من  اأنواع  ثالثة  وت�صم  املنطقة  نوعها يف  من 

اخلدمات، وهي حتديث �صريحة بطاقة الهوية 

الوطنية  الإ�صعارات  خدمة  يف  والت�صجيل 

الذي  الأمر  البطاقة،  وحتديثها، وخدمة قارئ 

حلجز  احلاجة  دون  اخلدمات  اإجناز  ي�صهل 

من  الفرتة  اأن  اإىل  م�صرًيا  والنتظار،  املواعيد 

�صهدت  قد   2021 اأبريل  اإىل   2020 اأبريل 

اإجناز اأكرث من 26 األف معاملة حتديث لبيانات 

ما  الذاتية،  اخلدمة  من�صات  عرب  ال�صريحة 

ميثل حوايل 90% من اإجمايل خدمات التحديث 

التي قدمتها الهيئة خالل هذه الفرتة.

واأ�صار القائد اإىل اأن اإعادة فتح فرع جممع 

ال�صيف - املحرق ل�صتقبال العمالء، والتوجه 

نحو فتح امل�صار ال�صريع يف هذا الفرع وزيادة 

املوظفني فيه، ف�صال عن نقل مكاتب اخلدمات 

الإلكرتونية اإىل فرع مدينة عي�صى، �صت�صب يف 

خدمات  لتح�صني  للهيئة  الكلية  اجلهود  دعم 

بطاقة الهوية.

تنفيذ  يف  ما�صية  الهيئة  اأن  القائد  واأكد 

ال�صاملة  اخلطة  �صمن  املبادرات  من  املزيد 

اأطلقت  اإذ  الهوية،  بطاقة  خدمات  لتح�صني 

موؤخًرا جمموعة من اخلدمات اجلديدة اخلا�صة 

برنامج  )حتميل  خدمة  مثل  الهوية  ببطاقة 

اإرفاق  واإتاحة خا�صية  الهوية(،  بطاقة  قارئ 

املطلوبة بدل من احلاجة لإر�صالها  امل�صتندات 

تعمل  اأنها  اإىل  اإ�صافة  الإلكرتوين،  الربيد  عرب 

على تطوير النظام الوطني للمواعيد.

من  اأن  اإىل  القائد  اأ�صار  اجلانب،  هذا  ويف 

حتقيقا  اتخاذها  مت  التي  اجلهود  هذه  اأبرز 

اخلدمات  من  حزمة  اإطالق  العمالء  لتطلعات 

الإلكرتونية لبطاقة الهوية بداية العام احلايل، 

اإلكرتونية  خدمة   12 من  اأكرث  اإطالق  �صملت 

املعلومات  هيئة  تقدمها  اجلائحة،  فرتة  خالل 

الوطنية  بوابتها  عرب  الإلكرتونية  واحلكومة 

الإلكرتونية  وقنواتها  الذكية  واأجهزتها 

الراهنة  الظروف  تتما�صى مع  الأخرى، والتي 

لي�صتفيد منها جميع املواطنني واملقيمني.

بطاقة  خدمات  اح�صاءات  اأبرز  وحول 

الرئي�س  اأكد  الهيئة،  لدى  امل�صجلة  الهوية 

الهوية  بطاقة  معامالت  عدد  اأن  التنفيذي 

زاد  اجلائحة  فرتة  خالل  اإلكرتونيا  املنجزة 

جهود  بف�صل  وذلك  معاملة،  اآلف   410 على 

لعملها  ال�صتيعابية  الطاقة  زيادة  يف  الهيئة 

والربامج  التكنولوجيات  تطوير  ناحية  من 

اإ�صافة  البطاقات،  امل�صتخدمة لطباعة  والآلت 

ID@ اإلكرتوين  للربيد  الهيئة  تخ�صي�س  اإىل 

معامالت  اإجناز  متابعة  بهدف   iga.gov.bh
املبا�صر بني  التوا�صل  الهوية، وحتقيق  بطاقة 

املوظف امل�صوؤول والعميل، ما �صرع من عملية 

اإجناز املعامالت واأغنى عن احلاجة ل�صتخدام 

تطبيق )توا�صل( ملثل هذه املعامالت. 

�صمن  و�صعت  الهيئة  اأن  القائد  واأكد 

بطاقة  ملعامالت  اليومية  العمل  اإجراءات 

لإجناز  ووا�صحة  حمددة  زمنية  فرتة  الهوية 

كل معاملة بح�صب نوعها، وحر�صت على عدم 

جتاوز املوظفني لهذه الفرتة، مبا ي�صاعد على 

اأق�صر فرتة  اأكرب عدد من املعامالت يف  اإجناز 

ممكنة.

موا�صلة  يف  م�صتمرة  الهيئة  اأن  اأكد  كما 

التكنولوجيا  توظيف  وزيادة  التطوير  اأعمال 

ا�صتجابة  واخلدمات؛  املبادرات  خمتلف  يف 

على  وحر�صا  ملتطلباتهم،  وتلبية  للمواطنني 

مبا  الطرق،  واأ�صرع  باأ�صهل  خدماتهم  اإجناز 

وجودتها  اخلدمة  عن  العميل  ر�صا  يحقق 

وفاعليتها وح�صوله عليها يف وقت قليل.

واخلربات  الكفاءات  بدور  القائد  واأ�صاد 

خطة  تنفيذ  �صرعة  يف  اأ�صهمت  التي  الوطنية 

الهوية  بطاقة  خدمات  ا�صرتاتيجية  حت�صني 

على  م�صتمر  ب�صكل  �صتعمل  الهيئة،  واأن 

التي  املكملة  الإلكرتونية  اخلدمات  ا�صتحداث 

و�صول  و�صهولة  �صرعة  يف  جميعها  ت�صهم 

خمتلف فئات املجتمع اإليها، وباأقل جهد ممكن، 

لفروع  ال�صخ�صي  احل�صور  عن  يغنيهم  مبا 

مراكز تقدمي اخلدمة لأكرث من مرة.

لأنها ت�صري اإىل مكان جغرايف عام ولتجّنب اخللط وال�صتباه.. احلداد:

اإلغاء قرار ب�صاأن رف�ض ت�صجيل عالمة جتارية تت�صمن كلمة »اأمريكية«

�صارة جنيب:

باإلغاء  الإدارية  الكربى  املحكمة  حكمت 

عالمة  ت�صجيل  رف�س  ب�صاأن  �صادر  قرار 

»اأمريكية«،  كلمة  تت�صمن  لأنها  جتارية؛ 

وامل�صاريف  بالر�صوم  عليها  املدعى  واألزمت 

ومبلغ قدره 500 دينار اأتعاب املحاماة.

فاتن  املحامية  اأو�صحت  التفا�صيل،  ويف 

اأ�صدرت  ال�صناعية  امللكية  اإدارة  اأن  احلداد 

قراًرا ب�صاأن رف�س طلب ت�صجيل تلك العالمة 

ت�صكل  »اأمريكية«  كلمة  باعتبار  التجارية 

ذلك  �صاأن  من  اأن  واعتربت  جغرافًيا،  بياًنا 

الب�صائع  م�صدر  بخ�صو�س  لب�س  اإحداث 

العالمة. التي حتمل تلك 

مل  املدعية  موكلتها  اأن  اإىل  واأ�صارت 

جلنة  عند  تظلًما  ورفعت  بالقرار،  تر�َس 

دفعها  مما  بالرف�س،  قوبل  اأنه  اإل  التظلمات 

�صاحبة  ل�صالح  انتهت  التي  الدعوى  لإقامة 

التجارية. العالمة 

وقالت: »العالمة التجارية متيز منتجات 

اإمداد  واأجهزة  املعّدات  ت�صمل  التي  املدعية 

جتهيز  واأطقم  ال�صحية  والأغرا�س  املياه، 

من  ال�صتحمام وغريها  واأحوا�س  احلمامات 

املنتجات التي تندرج حتت هذه الفئة«.

العالمة  »حماية  اأن  احلداد  واأو�صحت 

رفع  يف  لي�صت  ال�صناعية  اأو  التجارية 

الأ�صاليب  اأهم  من  باعتبارها  واإمنا  الت�صابه، 

امل�صانع  واأ�صحاب  التجار  اإليها  يلجاأ  التي 

وتعد  م�صتهلكيها،  اإىل  �صلعهم  لتعريف 

وبوا�صطة  وامل�صتهلك،  املنتج  من  لكل  حماية 

منتجات  عن  املنتج  متييز  يتم  العالمة  تلك 

املناف�صني على نحو يحمي من عيب يف املنتج 

تفقده  قد  اأو  منه  التربوؤ  ميكن  ل  املناف�س 

قد  اأو  م�صتهلكيه،  لدى  ت�صريفه  على  القدرة 

ي�صتحقونها«. ل  ميزة  للمناف�صني  حتقق 

كانت  واإن  »اأمريكية«  كلمة  اأن  وبّينت 

ل  اأنها  اإل  عام،  جغرايف  مكان  اإىل  ت�صري 

ت�صري اإىل دولة معينة بذاتها من دول اأمريكا 

بحيث  اجلنوبية،  اأو  الو�صطى  اأو  ال�صمالية 

اجلغرايف،  املوؤ�صر  دور  نف�س  للعالمة  يكون 

ويجب اأن تعزى �صفات املنتج اأو خ�صائ�صه 

املن�صاأ،  مكان  اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل  �صمعته  اأو 

ت�صجيل  من  ت�صتخل�س  املحكمة  اأن  اإىل  لفتة 

من  العديد  يف  الدعوى  مو�صوع  العالمة 

الدول العربية والأجنبية على النحو الثابت 

متتع تلك العالمة ب�صهرة، بحيث ينتفي معه 

واعتربت  امل�صتهلك،  جمهور  ت�صليل  فكرة 

مو�صع  العالمة  ت�صجيل  رف�س  املحكمة 

من  �صحيح  اأ�صا�س  على  قائم  غري  الدعوى 

والقانون الواقع 

وتابعت: »بوا�صطة العالمة املميزة يكون 

للم�صتهلك اأن يتعرف على ال�صلعة التي يريد 

اأن  يتعني  وعليه  عليه،  تلتب�س  فال  �صراءها 

تكون العالمة التجارية اأو ال�صناعية ع�صية 

اخللط  عن  وبعيدة  والتطابق  الت�صابه  على 

وتفرًدا«. وتت�صمن متيًزا  وال�صك 

اأن »العالمة التجارية  اإىل  ولفتت احلداد 

اأو  اأ�صماء  من  مميًزا  �صكالً  ياأخذ  ما  كل  متثل 

اأو  رموز  اأو  حروف  اأو  اإم�صاءات  اأو  كلمات 

اأرقام اأو عناوين اأو اأختام اأو ر�صوم اأو �صور 

اأو نقو�س اأو تغليف اأو عنا�صر ت�صويرية اأو 

اأو مزيج  األوان  اأو جمموعات  اأو لون  اأ�صكال 

اإ�صارات  جمموعة  اأو  اإ�صارة  اأية  اأو  ذلك  من 

يف  ا�صتخدامها  يراد  اأو  ت�صتخدم  كانت  اإذا 

�صلع  عن  ما  من�صاأة  خدمات  اأو  �صلع  متييز 

للدللة  اأو  الأخرى  املن�صاآت  خدمات  اأو 

اخلا�صة  العالمة  اعتبار  وينكن  تاأدية  على 

الرائحة عالمة جتارية«. اأو  بال�صوت 

فاتن احلداد

يلقي ال�صوء على النخلة والفخار والذهب واللوؤلوؤ 

امللتقى الوطني للرتاث غري املادي الثالث ينطلق اليوم

اليوم  تنظم هيئة البحرين للثقافة والآثار 

الن�صخة  �صبتمرب 2021   29 املوافق  الأربعاء 

الثالثة من امللتقى الوطني للرتاث غري املادي، 

يف متحف البحرين الوطني. ي�صهد امللتقى هذا 

واملتخ�ص�صني  من اخلرباء  م�صاركة عدد  العام 

املادي  الرتاث غري  اأربعة عنا�صر من  ويناق�س 

ململكة البحرين وهي: النخلة، و�صناعة الفخار، 

و�صياغة الذهب، واللوؤلوؤ. 

وخالل اجلل�صة الأوىل يلقي امللتقى ال�صوء 

على النخلة، كونها تعد اأحد العنا�صر الرتاثية 

اآلف  البحرين منذ  واأر�س  تاريخ  املتجذرة يف 

من  كل  اجلل�صة  هذه  خالل  ويتحدث  ال�صنني، 

الوكيل  عبدالكرمي  حممد  عبدالعزيز  الدكتور 

البحرية يف  والرثوة  الزراعة  ل�صوؤون  امل�صاعد 

والتخطيط  البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزارة 

العمراين والنخالوي �صيد �صالح جعفر عبداهلل. 

�صناعة  فتتناول  امللتقى  جل�صات  ثاين  اأما 

اأقدم احلرف يف مملكة  الفخار، والتي تعد من 

جزءا  ال�صناعة  هذه  وت�صكل  كما  البحرين. 

للمملكة وما زالت  املادي  الرتاث غري  مهما من 

متار�س يف العديد من املناطق، ويتحدث خالل 

العلوي  �صوق  الآن�صة  من  كل  اجلل�صة  هذه 

مديرة اإدارة احلرف اليدوية يف هيئة البحرين 

للثقافة والآثار وعبدالنبي عبدالرحيم �صاحب 

حمل دملون للفخار. وتاأتي ثالث جل�صات امللتقى 

لتتناول �صياغة الذهب، حيث يتميز الذهب يف 

البحرين باأعلى درجات ال�صفاء والنقاء املعدين 

يف العامل، ويتم تناول هذا العن�صر من الرتاث 

غري املادي من قبل عبدال�صهيد ال�صائغ �صاحب 

حمل جموهرات جيهان وفاطمة دروي�س مديرة 

الت�صويق الرقمي يف جموهرات الزين. 

اأما رابع العنا�صر التي يتناولها امللتقى فهي 

مهنة �صيد وجتارة اللوؤلوؤ، والتي �صكلت ع�صب 

ع�صر  التا�صع  القرنني  خالل  البحرين  اقت�صاد 

هذا  حول  ويتحدث  الع�صرين،  القرن  وبداية 

العن�صر كل من نورة جم�صري الرئي�س التنفيذي 

الكرمية  والأحجار  للوؤلوؤ  البحرين  ملعهد 

)دانات( وحممود املحمود �صاحب حمل لآلئ اآل 

حممود. كذلك يعر�س امللتقى عددا من املقاطع 

امل�صورة التي ت�صت�صيف نخبة من املتخ�ص�صني 

واخلرباء يف جمالت الرتاث والآثار واحلرفيني 

واملمار�صني لهذه احلرف واملهن العريقة. 

وياأتي ملتقى الرتاث غري املادي �صمن روؤية 

الثقافة لإثراء جهود البحث العلمي على  هيئة 

املجال،  هذا  يف  والإقليمي  الوطني  امل�صتوى 

لعنا�صر  للرتويج  الهيئة  �صعي  اإىل  اإ�صافة 

تراثية بحرينية غري مادية متهيدا لإدراجها على 

القائمة التمثيلية ملنظمة اليوني�صكو. 

الوطني  امللتقى  اأهداف  اأبرز  بني  ومن 

اأهمية  حول  املجتمعي  الوعي  رفع  هو  الثاين 

وماهية  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  عنا�صر 

و�صون  وحفظ  ح�صر  اليوم،  احلايل  و�صعها 

يوؤكد  مبا  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  عنا�صر 

اتفاقية  جتاه  البحرين  مملكة  التزامات  على 

يف  واملخت�صني  الباحثني  واإعطاء   2003 عام 

هذا املجال الفر�صة للم�صاركة يف جهود �صون 

الرتاث الثقايف غري املادي وفقا لالآليات الدولية، 

الثقافة  هيئة  مل�صاريع  الرتويج  اإىل  اإ�صافة 

وجهودها من اأجل حفظ الرتاث البحريني غري 

املادي.

خالل اجتماع تن�صيقي للجنة املتابعة بني امل�ص�صفيات ومراكز الرعاية ال�صحية

بحث بروتوكول العالج للم�صت�صفيات واملراكز اخلا�صعة لـ»ال�صمان ال�صحي«

عقدت جلنة املتابعة والتن�صيق 

بني امل�صت�صفيات احلكومية ومراكز 

التي  الأولية  ال�صحية  الرعاية 

ال�صمان  قانون  عليها  ي�صري 

التن�صيقي  اجتماعها  ال�صحي 

الدكتور  بح�صور  وذلــك  الأول، 

الرئي�س  الأن�صاري،  حممد  اأحمد 

التنفيذي للم�صت�صفيات احلكومية، 

جواد،  ال�صيد  جليلة  والدكتورة 

الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�س 

ال�صحية الأولية، واأع�صاء اللجنة 

وروؤ�صاء  الإدارات  مديري  من 

الأق�صام وروؤ�صاء اخلدمات الطبية 

والتمري�صية واخلدمات امل�صاندة.

ومت خالل الجتماع ا�صتعرا�س 

بني  والتعاون  التن�صيق  �صبل 

ومراكز  احلكومية  امل�صت�صفيات 

اإطار  الرعاية ال�صحية الأولية يف 

على  �صيما  ل  امل�صرتك،  العمل 

الذاتي  الت�صيري  م�صروع  �صعيد 

املهمة  املــحــاور  ــد  اأح يعد  ــذي  ال

ال�صحي  ال�صمان  م�صروع  يف 

الوطني )�صحتي(، كما مت التطرق 

العالجية،  الــربوتــوكــولت  اإىل 

الإر�ــصــادي  الدليل  وم�صتجدات 

من  حتويلها  يجب  التي  للحالت 

الأولية  ال�صحية  الرعاية  مراكز 

اأو  والــطــوارئ  احلــوادث  لق�صم 

مبجمع  اخلــارجــيــة  الــعــيــادات 

بالإ�صافة  الطبي،  ال�صلمانية 

املو�صوعات  من  عدد  تناول  اإىل 

بالرعاية  الرتقاء  اإىل  تهدف  التي 

البحرين،  مملكة  يف  ال�صحية 

وتقدمي خدمات متكاملة وم�صتدامة 

وبجودة عالية للجميع.

جلنة  ت�صكيل  مت  ــه  اأن يذكر 

املتابعة والتن�صيق بني امل�صت�صفيات 

احلكومية ومراكز الرعاية ال�صحية 

طبيب  الفريق  من  بقرار  الأولية 

ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، 

لل�صحة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

وذلك بهدف تعزيز العمل امل�صرتك 

يف  ال�صحية  املنظومة  اإطــار  يف 

مملكة البحرين.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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يا ُترى كيف ميكننا ا�ستثمار النجاح الذي حققناه 

�سيغة  يف  وترجمته  كورونا،  فريو�س  مواجهة  يف 

وال�سيّاح،  الزائرين  ال�ستقطاب  وم�سروعات  خطط 

وجذب امل�سروعات؟
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1923 - بداية النتداب الربيطاين على فل�شطني.

ال�ش�فيتي  اأمام الحتاد  ا�شت�شالم ب�لندا   - 1939

واأملانيا النازية.

اأول  رئي�ص  من�شب  يت�ىل  بلّة  بن  اأحمد   -  1962

حك�مة جزائرية بعد ال�شتقالل.

يف  والكتاب  الأدباء  اأ�شرة  تاأ�شي�ص   -  1969

البحرين.

الدول  جلامعة  تن�شم  ُعمان  �شلطنة   -  1971

العربية.

حكًما  ُت�شدر  الدولية  العدل  حمكمة   -  1988

باأحقية م�شر يف طابا.   

2002 - انطالق دورة الألعاب الآ�شي�ية الرابعة 

ع�شرة يف ب��شان، ك�ريا اجلن�بية، مب�شاركة 44 دولة.

وج�د  ت�ؤكد  الأمريكية  »نا�شا«  وكالة   -  2015

لك�كب  املتجمد  ال�شطح  حتت  )املاء(  احلياة«  »�شائل 

املريخ.

يف  �ش�لو�شي  جزيرة  ي�شرب  زلزال   -  2018

ريخرت  مقيا�ص  على  درجات   7.5 بق�ة  اإندوني�شيا 

ا  ويت�شبب مب�جة ت�ش�نامي ت�دي بحياة 830 �شخ�شً

على الأقل واإ�شابة اأكرث من 1000 اآخرين.

ال�شباح  اجلابر  الأحمد  ن�اف  ال�شيخ   -  2020

الأحمد  �شباح  لل�شيخ  خلًفا  الك�يت  يف  احلكم  يت�ىل 

اجلابر ال�شباح.

�شمن اأوىل فعاليات »اأروُم ِمَن الأّيام« مبركز ال�شيخ اإبراهيم

الفّنانة فايا يونان يف البحرين لإحياء حفلة غنائية

من�ش�ر �شاكر: 

اأعلنت الفنانة اللبنانية فايا ي�نان اإحياء حفلة غنائية 

يف مملكة البحرين، �شمن م��شم ثقايف كبري ينظمه مركز 

�شيخ ابراهيم للثقافة والبح�ث بعن�ان »اأروم من الأيام« 

القادم. ال�شهر 

من�شة  على  ال�شخ�شي  ح�شابها  عرب  ي�نان  ون�شرت 

الت�ا�شل الجتماعي »اإن�شتغرام« من�ش�ًرا يت�شمن �ش�رة 

حتت�ي على التفا�شيل التي تخ�ص احلفل. 

وقالت ي�نان عرب املن�ش�ر: »الأحباء بالبحرين، لقاوؤنا 

نلتقي مبركز  نرجع  رح  �شن�ات  خم�ص  بعد  اأ�شب�ع!  بعد 

ال�شيخ اإبراهيم، هاملكان اجلميل احلا�شن للثقافة والفن�ن 

العربية. ذكريات حل�ة كتري و�ش�ق اأكرث، وقربًيا الإعالن 

عن احلفالت اجلاي تقربًيا بكل بالدنا«.

ومن املزمع اأن ُيقام احلفل الغنائي م�شاء الإثنني القادم 

اإبراهيم للثقافة والبح�ث باملحرق.  مبقر مركز ال�شيخ 

بتفاعل  البحرين  يف  بالغناء  فايا  اإعــالن  وحظي 

اأخ�شر وحلة  بف�شتان  الإعالن  فايا يف  وترحيب. وظهرت 

اإعجاب متابعيها.  جميلة نالت 

حممد  بن  اإبراهيم  ال�شيخ  مركز  اأن  بالذكر  اجلدير 

م��شمه  ل�شتئناف  ي�شتعد  والبح�ث  للثقافة  خليفة  اآل 

العديد  يت�شمن  اأن  واملزمع  العام،  هذا  الكبري  الثقايف 

عنها  العالن  �شيتم  التي  والفكرية  الفنية  الفعاليات  من 

قريًبا.

@amalalmudaifa

احلياة الزوجية فيها بذل مادي، عاطفي، نف�سي، 

تطالبها  جاي  اأنت  فاإذا  الطرفني،  كال  من  اجتماعي 

مادي /  عاطفي /  بدل  بعد حتتاج  مادي هي  ببدل 

لذلك  ال�سي �سعب يتحقق..   نف�سي /  اجتماعي، وهذا 

اأمور الطالق واخللع ح�سب منطق العني بالعني  ال ُتعالج 

وال�سن بال�سن والبادي اأظلم!

#معلقات_ينتظرن_االإن�ساف

ف�شيف�شاء �شخمة لـ»مريكل« من احلبوب
من  ب�جيغ�  األكينت  الفنان  �شنع 

امل�شت�شارة  ت�ش�ر  ف�شيف�شاء  ك��ش�ف� 

الأملانية املنتهية وليتها، اأنغيال مريكل.

الق�ل  العمل  هذا  عرب  ب�جيغ�  يريد 

العامل«،  ن�شاء  لكل  »من�ذج  مريكل  اإن 

لبلده،  قّدمته  الذي  الدعم  على  ُيثني  وه� 

العام  يف  ا�شتقالله  اأعلن  الذي  ك��ش�ف�، 

.2008

اأم�ص  اأول  العمل،  هذا  ب�جيغ�  واأجنز 

الأحد، يف ال�قت الذي كان الأملان يختارون 

التقديرات  ت�شري  فيما  مل�شت�شارتهم،  خليفة 

الدميقراطيني  ال�شرتاكيني  تقّدم  اإىل  الأولية 

املحافظني  على  �ش�لت�ص  اأولف  بقيادة 

بقيادة مريكل.

بعد   ،2005 العام  عينت  مريكل  يذكر 

النتخابات الحتادية يف من�شب م�شت�شارة 

املك�ن  الكبري  الئتالف  راأ�ص  على  لأملانيا 

امل�شيحي،  الدميقراطي  الحتاد  حزب  من 

احلزب ال�شقيق البافاري، الحتاد امل�شيحي 

الجتماعي واحلزب الدميقراطي الجتماعي. 

وهي اأول امراأة تت�ىل هذا املن�شب.

العام  الحتادية  النتخابات  ويف 

الدميقراطي  الحتاد  حزب  ح�شل   ،2009

الأ�ش�ات،  من  ح�شة  اأكرب  على  امل�شيحي 

ولقد كانت مريكل قادرة على ت�شكيل حك�مة 

ائتالفية بدعم من احلزب الدميقراطي احلر.

العام  الحتادية  النتخابات  ويف 

�شاحق  ب�شكل  مريكل  حزب  فاز   ،2013

و�شكل  الأ�ش�ات  من   ٪41.5 بن�شبة 

الئتالف احلك�مي الثاين الكبري مع احلزب 

ال�شرتاكي الدميقراطي، بعد اأن فقد احلزب 

الدميقراطي احلر كل متثيله يف الب�ند�شتاغ.

عجوز تزرع »احل�شي�ش« دون 

ق�شد يف حجرتها بدار م�شنني

الذي  النبات  اأن  عج�ز  امراأة  خلد  يف  يدر  مل 

مدينة  للم�شنني يف  دار  �شرفة حجرتها يف  زرعته يف 

اأملانيا، ه� نبات ح�شي�ص. كرومباخ جن�بي 

املثري  مبظهره  النبات  الدار  يف  م�ظفة  ولحظت 

املكان  اإىل  ح�شرت  التي  ال�شرطة  واأخطرت  للريبة 

ظهر اأول اأم�ص الأحد.

ُف�جئت  »النزيلة  اأن  الإثنني  ال�شرطة  وذكرت 

تكن  مل  ولأنها  النبات  و�شف  تدرك  مل  لأنها  متاًما؛ 

كانت  »ولأنها  واأ�شافت  زراعته«،  بحظر  تعرف 

فاإنها مل  لفرتة ط�يلة،  ترعاه  بالنبات وظلّت  معجبة 

تكن م�افقة على م�شادرته عن طريق اأفراد ال�شرطة«.

تبِد  مل  عاًما(   91( املراأة  اإن  ال�شرطة  وتابعت 

اإقناعها  اإل بعد  النبات  الط�عي عن  للتخلي  ا�شتعداًدا 

النبات. لطبيعة  متكرر  ت��شيح  ب�شكل جيد وبعد 

بذرة  اإىل  املراأة  و�شلت  كيف  بعد  يت�شح  ومل 

من  تتمكن  لن  املراأة  »اإن  �شرطي:  وقال  النبات،  هذا 

مادة  لأنه  اإعدامه؛  يتعنّي  اإذ  املف�شل،  نباتها  ا�شتعادة 

خمدرة«.

»كورونا« ي�شيب الفنان 

امل�شري حممود قابيل

ال�شكندرية  مهرجان  رئي�ص  اأباظة،  الأمري  اأعلن 

الفنان  ح�ش�ر  عدم  عن  الـ37،  دورته  يف  ال�شينمائي 

بفريو�ص  لإ�شابته  املهرجان،  فاعليات  قابيل  حمم�د 

ك�رونا.

ومل  بك�رونا  م�شاب  قابيل  »حمم�د  اأباظة:  وقال 

ظروف  كلها  ال�شفاء..  له  واأمتنى  احل�ش�ر  من  يتمّكن 

على  حر�ص  »حمم�د  م��شًحا:  الإرادة«،  عن  خارجة 

وقام  بالفعل،  للجنة  تقييمه  واإر�شال  الأفالم  م�شاهدة 

بعمل )فيدي� ك�نفران�ص( مع اللجنة اأكرث من مرة ك�نه 

رئي�ًشا لها«، وفًقا للم�شري الي�م.

مهرجان  من  الـ37  الدورة  فعاليات  وانطلقت 

ال�شكندرية ال�شينمائي لأفالم البحر املت��شط بح�ش�ر 

وُيقام  عبدالدامي،  اإينا�ص  الدكت�رة  الثقافة  وزيرة 

املهرجان حتت �شعار »ال�شينما من اأجل احلياة«.

ميكن القول اإن 

اأ�سبوع ميالنو 

للمو�سة 

كان حافالً 

هذا املو�سم 

بعرو�س 

متقنة حملت 

توقيع اأ�سهر 

امل�سممني 

العامليني، وقد 

جاء ختامه 

ا�ستثنائيًا 

بتعاون فريد 

من نوعه بني 

قطبني يف 

جمال املو�سة 

االإيطاليّة: دار 

»Fendi« ودار 
 »Versace«

اللذين اجتمعا 

يف عر�س 

واحد وتبادال 

االأدوار ملرة 

واحدة فقط.

ال�شحة ت�شجل 48 اإ�شابة 

جديدة بكورونا وتعايف 65 حالة

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

اأظهرت  عددها 13864 يف ي�م 28 �شبتمرب 2021، 

ت�شجيل 48 حالة قائمة جديدة منها 34 حالة لعمالة 

وافدة، و 11 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 3 حالت 

قادمة من اخلارج، كما تعافت 65 حالة اإ�شافية لي�شل 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 272803.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 5 حالت، 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 6 

حالت يف حني اأن 728 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 733 حالة قائمة.
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ال توجد وزارة بمفردها تستطيع إيجاد حلول لمشكلة التوحد

المسؤولية تقع على »العام« و»الخاص« إلدماجهم في العمل أسوة بذوي الهمم

حسين التتان
تقصير إعالمي شديد في تناول قضية التوحديين

 على الوزارات إطالق حمالت 
الحتواء التوحديين وعدم االكتفاء بالالفتات

 من أبرز المشاكل انتظار طفل
 التوحد سنوات  ليجد مكانًا في المدرسة 
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 التوحديين.. ال احتواء مجتمعي 
وال دمج في المدارس أو الجامعات

أيمن شكل «

أك��د أولياء أم��ور وأعض��اء بجمعي��ة التوحديي��ن، أن المصابين 
باضط��راب طيف التوحد ال يجدون احت��واًء مجتمعيًا وال دمجًا في 
الم��دارس والجامع��ات، بينما تقدر أعدادهم بحس��ب إحصائيات 
عالمي��ة بحوالي 22 ألفًا ف��ي البحرين، وتس��تغل بعض المراكز 
الخاصة احتياج األس��ر لها فترفع األسعار مقابل 100 دينار فقط 

إعانة للفئة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
ونبه��وا في ن��دوة نظمتها »الوط��ن« بعنوان »التوحد مش��كلة 
فردي��ة أم مجتمعي��ة«، إلى الحاجة الكبيرة لقوانين وتش��ريعات 
تلتفت لمستقبل هذه الفئة الذي يبقى مجهواًل بعد سن الخروج 
م��ن الم��دارس، مبيني��ن أن المس��ؤولية تقع على المؤسس��ات 
الحكومي��ة والخاصة في ضرورة إدماجهم في العمل أس��وة بذوي 
الهمم. وش��ارك في الندوة كل م��ن، عضوي مجلس إدارة جمعية 
التوحديين البحرينية إبراهيم عبدالنبي وهشام األنصاري، ورئيسة 
اللجنة التثقيفية والتوعوي��ة بالجمعية الدكتورة فاطمة مرهون، 
ورئي��س لجن��ة العاق��ات العامة بالجميعة س��امة الش��روقي، 
بجانب أم يوس��ف ولية أمر مص��اب بالتوح��د والكاتب الصحافي 

حسين التتان.
وفيم��ا أكد كل من عبدالنبي واألنص��اري، أن الجمعية تهدف إلى 
توفير مركز شامل الستيعاب جميع المصابين بطيف التوحد وأن 
الحكومة ال تعترف باضطراب طيف التوحد كمرض مثل األمراض 
األخ��رى، أك��دت الش��روقي أنه من الصع��ب إقن��اع األطفال ذوي 

التوحد بتقبل زميل غير طبيعي بينهم، وفيما يأتي الندوة:

 التتان: مراكز التوحد الخاصة
 ربحية.. ويجب النظر بإنسانية

أكد الكاتب حسين التتان أن مراكز التوحديين 
ربحي��ة، مطالب��ًا  بالنظ��ر إلى المش��كلة نظرة 
إنس��انية وتقديم برامج وتطويرها ومس��اعدة 

األسر.
واتف��ق ف��ي مداخلت��ه بن��دوة »الوط��ن«، مع 
المتحدثي��ن ب��أن هن��اك قص��ورًا ش��ديدًا في 
البحرين على المس��توى اإلعام��ي حول تناول 
ه��ذه القضية، حي��ث كتبت عدة مق��االت منذ 
بداي��ة ع��ام 2015 ح��ول دع��م ه��ذه الفئ��ة 
وأس��رهم وتمكينهم، لكن صوتًا أو قلمًا واحدًا 
ال يكفي لدق جرس اإلنذار وانتباه المس��ؤولين 
والمجتم��ع للقضية، ويجب عل��ى كتاب آخرين 
ط��رح القضية للوصول إلى ح��ل جذري، وأعتقد 
أنه ال بد من االستمرار في تسليط الضوء على 

هذا الملف الكبير.
وقال التتان: »التقيت في وقت س��ابق مع أسر 
التوحديي��ن ولمس��ت الواق��ع الذي يعيش��ونه 

ورأيت أبطااًل ف��ي البيوت ال يعرفهم الكثيرون، 
وهي نماذج مش��رفة للبحرين على المس��توى 
العالم��ي، لكن ف��ي البحرين أيضًا ليس��ت كل 
الطرق مفتوحة أمام ه��ؤالء، فقضية االنتظار 
س��نوات حتى يجد طف��ل التوحد مكان��ًا له في 
مدرس��ة هي م��ن أه��م القضاي��ا الت��ي يجب 
االلتف��ات إليه��ا، والمراك��ز الخاص��ة ه��ي في 
طبيعته��ا ربحية، وكثير منه��ا فتح أبوابه لكي 
يترزق م��ن فرصة تجارية س��انحة، بينما يجب 
النظر إل��ى المش��كلة نظرة إنس��انية وتقديم 

برامج وتطويرها ومساعدة األسر«.
وأوض��ح أن أطفال التوحد هم مميزون في أمور 
متنوعة، فمنهم المتميز في الرياضة أو الكتابة 
وأم��ور أخرى، وهذا ما يج��ب أن نبحث عنه لكي 
يصل هؤالء إلى مناصب في مؤسسات، بحسب 

كل موهبة.
وتط��رق إل��ى مب��ادرات خرج��ت ف��ي الصحافة 

لدع��م توظي��ف التوحديي��ن في المؤسس��ات 
س��واء الحكومي��ة أو الخاص��ة، حي��ث أوضح أن 
القضية في المس��ؤولين الذين يرون في شاب 
التوحد أن��ه ال يصل��ح للتوظيف، وم��ا نحتاجه 
إلبراز مش��كلة التوحديين هو مبادرات من كل 
وزارة لدع��م تلك الفئ��ة، فمثلما تق��وم وزارة 
الداخلية بحمات توعوي��ة مرورية، يجب أيضًا 
عل��ى الوزارات أن تطلق حم��ات تحتويهم من 
خاله��ا، وال نحت��اج هن��ا لافتات ف��ي الطرق 

وبعض اإلعانات، ولكن احتواء ودعم فعلي.

 األنصاري: مشكلة التوحديين البقاء
 في البيت دون اندماج أو تعلم شيء

أكد عضو مجلس إدارة جمعية التوحديين 
البحرينية هش��ام األنص��اري ووالد طفل 
توحدي أن مشكلة التوحديين هي البقاء 
في البي��ت دون حدوث اندم��اج أو تعلم 
شيء من اآلخرين، مش��يرًا إلى أنه واجه 
صعوب��ات وتحديات كبيرة مع عبدالعزيز 
الذي لم يكن يس��تطيع الحديث والتعبير 
عن حاجات��ه، فعندما يريد ش��رب الماء 
يأخذني من يدي إل��ى الماء، وال أعلم إن 

كان جائعًا أو يشعر بألم في جسده.
وأضاف  المشكلة تتمثل في أن الحكومة 
التوح��د  طي��ف  باضط��راب  تعت��رف  ال 
كم��رض مثل األم��راض األخ��رى، فتجد 
المواطن يحصل على عاجه بالكامل من 

الدولة ولو كان يكلف آالف الدنانير ومن 
أمثلة ذلك مصابو الس��رطان، وذلك ألنه 

مرض صامت.
وتطرق إلى اكتش��افه إصابة ابنه، حيث 
أكد أن قصته بدأت من التش��خيص في 
ع��ام 2013 وعلمن��ا أن��ا وأم��ه أن لديه 
اضط��راب طي��ف التوحد، ول��م يكن لدي 
اطاع على هذا المرض، بينما قرأت أمه  
قبل ذلك عن المرض وكانت تش��عر بأن 
ابنها فيه شيء مختلف وأنا أحاول اإلنكار، 
حتى إن أصدقاء نصحوني بالكش��ف على 
حالت��ه، وكان ما يدور في بالي فقط أنه 
ال يتكل��م حتى الخمس س��نوات ونصف، 
وكان حلم��ي أن ينطق كلم��ة بابا، لكن 

ألوم نفس��ي بأني تأخرت في تش��خيص 
حالة ابني.

ويق��ول: »عرضناه على مختصين بالطب 
النفس��ي وأبقوه لديهم أس��بوعًا كامًا، 
بالمستش��فى،  بالبق��اء  تأقل��م  حت��ى 
وأبلغون��ي بإصابت��ه باضط��راب طي��ف 
التوح��د، وأن عم��ره العقل��ي ال يتوافق 
م��ع عم��ره البيولوج��ي، والي��وم بعد أن 
بل��غ الرابع��ة عش��رة مازال��ت تصرفاته 
كطفل عمره 8 س��نوات، وكان التس��اؤل 
الكبي��ر، أي��ن نذهب ب��ه وم��اذا نفعل؟ 
وتم توجيهنا للتقدم إل��ى وزارة التربية 
والتعلي��م وهن��اك وجدنا الئح��ة انتظار 
طويل��ة، فحاولت مع زم��اء كوني تربويًا 

إلى أن س��محوا له بالحض��ور يومًا واحدًا 
فقط في األسبوع«.

ويواص��ل: »كنت أحضر مع��ه في الصف 
ألن العال��م جديد علي��ه، لكن مع الوقت 
تطور وبدأ يتعلم، وهنا أش��كر القائمين 
على مدرسة العاء الحضرمي لجهودهم 

الكبيرة في تطور حالة ابني«. هشام االنصاري
ألوم نفسي بتأخري في تشخيص حالة ابني

 توجهنا للتقدم للتربية 
ووجدنا الئحة انتظار طويلة

 أم يوسف: »التوحديين« مثلت لي 
مكانًا ألجأ إليه بمشكلة ابني

قال��ت نجاة جاس��م »أم يوس��ف« - وال��دة أحد 
األطف��ال التوحديي��ن - إن جمعي��ة التوحديين 
البحرينية، مثل��ت لي مكانًا ألجأ إليه بمش��كلة 
يوس��ف بعد بلوغه 16 س��نة، واس��تطعت من 
خال مش��واري مع ابني أن أق��دم برامج تدريبية 

وألفت كتابًا عن مشواري مع التوحد. 
وس��ردت حكايتها مع ابنها، قائل��ة »لم ألتفت 
لتأوي��ات الحس��د والس��حر، وكن��ت أبح��ث عن 
تش��خيص طبي إل��ى أن علمت ب��أن لديه طيف 

التوحد، وبدأت البح��ث عن مراكز ومدارس لكي 
ينض��م إليها، وبس��بب كثرت الحرك��ة، رفضته 
جميع المدارس، فقررت إنشاء بيئة تعليمية في 
البيت وجلبت أطفااًل من مختلف األعمار للجلوس 
معه وبدأت أس��جل ماحظات��ي حول ما يفضله 
حي��ث كان يحب القراءة، وبس��بب ع��دم الكام 
بدأت التعامل معه بالبطاقات التي تحتوي على 

صور لألفعال التي يجب أن يفعلها«.
وتضي��ف »ب��دأت أيض��ًا عملي��ات اإلدم��اج مع 
األطفال باصطحابه مع أطفال في رحات خارجية 
بس��يارتي، ثم التحق بمدرسة عالية في الثامنة 
م��ن عم��ره، وكانت مش��كلته ف��ي التعبير عن 
رغباته بالكام حيث كان يس��تخدم لغة الجسد 
دون النط��ق، وظ��ل في المدرس��ة حت��ى ال�16، 
لكنه خرج منها إل��ى البيت مرة أخرى«. وتضيف 

»عدت م��رة أخرى للبحث عن وس��ائل إلدماجه، 
فبدأت أستغل طاقته في الزراعة والتنظيف ألنه 
يح��ب النظافة والترتيب بص��ورة كبيرة، واليوم 
أجد نفس��ي في حيرة، ماذا بعد أن بلغ 21 عامًا 
واختلف��ت حاجاته، وإل��ى متى س��أظل بجانبه 
وه��ل يمكن أن أجد له وظيف��ة أو عمًا وما هو 
المكان الذي س��يتقبله؟«، موضح��ة أنها قامت 
بإدماج ابنها مع شباب رياضيين وأقنعتهم بأن 
يرافقهم وأصبح يتفاع��ل معهم ويذهب إليهم 
بنفس��ه. وقالت إن »خاصة تجربتي تتمثل في 
3 أمور أساسية، وهي التقبل والحب واالحتواء«، 
وتقول »ابني يتكلم ويفهم واستطاع أن يتفوق 
في السباحة وحصل على ميداليات ذهبية، ولكن 
المش��كلة التي تواجه األس��رة هي ماذا بعد أن 

تخرج من المدرسة إلى متى سأبقى معه؟«.

 نجاة جاسم »أم يوسف«
ألفت كتابًا عن قصة كفاحي مع يوسف

أختزل تجربتي في الصبر واأللم واألمل وتجلي النجاح

هل سأجد له وظيفة وأي مكان سيتقبله؟
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 فاطمة مرهون: قطاع »التوحديين« 
يعاني الغش التجاري ويضيع مستقبلهم

أك��دت رئيس��ة اللجن��ة التثقيفي��ة والتوعوي��ة بجمعي��ة 
التوحديي��ن البحرينية الدكتورة فاطم��ة مرهون، أن قطاع 
التوحديين يعاني من الغش التجاري، حيث تسبب ذلك في 
ضياع مس��تقبل أبناء من التوحديي��ن، خصوصًا وأن هناك 
أخصائيي��ن يدعون أنهم على علم بينما تجدهم قد حصلوا 
على كورس إنترنت وأطلقوا على أنفس��هم أخصائيين، ثم 
يباشرون األطفال بأسعار مبالغ فيها وال يقدمون أي خدمة 

فعلية.
وأضافت ف��ي مداخلة بن��دوة »الوطن«، بعن��وان »التوحد 
مش��كلة فردية أم مجتمعي��ة«، أن الجمعية تقوم في هذا 
الصدد بتقدي��م مجموعة من البرامج للعوائل للتعامل مع 
ما بعد تشخيص التوحد وإيجاد دعم وتكاتف ما بين هؤالء 

العوائل وبأنهم ليسوا بمفردهم.
وأضاف��ت، أن وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة اعتنت 
بتخصي��ص المرك��ز الش��امل للتأهيل ول��ذوي الهمم في 
منطق��ة عالي وه��و عبارة ع��ن 9 مباٍن 4 منه��ا مخصصة 
لطيف التوحد، وتش��مل كافة الخدم��ات بدءًا من مرحلة ما 
قبل التش��خيص ثم التش��خيص وإصدار التقارير باإلضافة 
لوج��ود الفرق التخصصية للجلس��ات الفردي��ة، والمخطط 
يش��مل صفوفًا أيضًا، وكان من المفترض أن يكون المركز 
جاه��زًا لالنطالق ف��ي 2013، ولكن لظروف كثي��رة ومنها 

االقتصادية، تم التأجيل.
وأش��ارت إلى أن مش��كلة التوح��د أنه بحر متج��دد وعميق 
وعند الحديث عن حل المش��كلة، فيجب أن نبين أنها ليست 
مشاكل بقدر ما هي تحديات وعواقب يجب أن تزال تدريجيًا 
بتكات��ف ووعي مجتمعي، أما ماهية التوحد، فهو أحد أكثر 
اضطرابات الطفولة شيوعًا، وتتضمن 25 اضطرابًا، تحدث 
في فت��رات الطفولة األولى، وهو اضط��راب نمائي عصبي 
يظه��ر في أول 5 س��نوات م��ن عم��ر الطفل أو أثن��اء نمو 
اإلنس��ان، وفي بعض الح��االت يتم اكتش��اف الحالة الحقًا 
ويرجع ذلك لبس��اطة األعراض وق��درة الطفل على التكيف 

واالندماج مع المجتمع المحيط به.
وقال��ت »ال توج��د عالقة بي��ن أن يكون الطفل ه��و البكر 
واإلصاب��ة بالتوحد، وبش��كل عام فإنه بحس��ب إحصائيات 
منظمة مراقبة األمراض واالضطرابات عالميًا وجد أن طيف 
التوحد أكثر ش��يوعًا بين الذكور عنه في اإلناث، ولكن ذلك 

ال يعن��ي عدم وجود بنات مصابات بالتوحد، وإنما النس��بة 
أقل، وحتى اليوم في عام 2021 ال يوجد س��بب علمي واحد 
يمكن اإلش��ارة إليه والقول إنه س��بب لطيف التوحد، ولكن 

هناك عوامل ربما تكون مرتبطة بطيف التوحد«.
وح��ول التأوي��الت بانتش��ار تأوي��الت إلى الحس��د والعين 
والسحر في فترة تس��عينات القرن الماضي، أكدت أن هذه 
إحدى الضالالت العش��ر المنتشرة في المجتمعات العربية 
والمجتمع البحريني على وجه الخصوص، بأن طفل التوحد 

أصيب بالعين أو الحسد أو السحر.
وبينت، أن مركز عالية من مراكز القمة خليجيًا وهو يتكون 
من جزئين، مدرس��ة عالية الوطنية وهي مدرسة دمج فيها 
األش��قاء العاديي��ن باإلضافة للح��االت المدمج��ة معهم، 
والج��زء الثاني مركز التأهيل والتدخ��ل المبكر والذي يقبل 
األطفال من عمر 3 سنوات ويبقى الطفل فيه حتى عمر 16 
سنة إذا لم يتمكن من التأهل للدمج ودخول مدرسة عالية، 

وتبلغ الطاقة االستيعابية لمركز عالية 300 طفل.
وأوضح��ت، أن هناك ح��االت تأتي من خارج البحرين س��واء 
م��ن المملك��ة العربي��ة الس��عودية أو ال��دول الخليجي��ة 
الش��قيقة األخرى، ولذلك تطول قائمة االنتظار، حتى تجد 
بعض األطفال يدخلون المركز عن��د الثامنة، بينما الفترة 
الذهبية للتدخل المبكر قبل س��ن الس��ت س��نوات، ولذلك 
تنش��ط المراكز الخاصة في اس��تقبال األطفال حيث يوجد 
ف��ي البحرين ما بي��ن 45-50 مركزًا خاص��ًا وهؤالء يقبلون 
األطفال من عمر س��نتين إلى 8 س��نوات وبح��د أقصى 16 
سنة. وتقول »لدي ش��قيق عمره اليوم 31 عامًا يعاني من 
طي��ف التوحد، وعش��ت معه منذ أيام الطفول��ة، واليوم أنا 
أم لطفل مص��اب باضطراب طيف التوحد، وهناك رواس��ب 
وقواس��م مش��تركة بين التوحد في الماضي وما وصل إليه 
اليوم، أولها تش��خيص االضطراب، والثاني مراكز التأهيل 

والثالث الدمج، والرابع قضية العمل«.
وأوضحت، أن الجمعية ليست فقط للطفل التوحدي، ولكن 
لألس��رة التي تحتاج الحتواء وتقبل مجتمعي، وألن يعترف 
بوجوده��ا كأس��رة احتياج��ات خاص��ة، وهي بحاج��ة أيضًا 
لخدمات وتس��هيالت، وهذا من ضم��ن ما قدمته الجمعية 
م��ن خدمات لألطفال حي��ث تقوم الجمعية بالتنس��يق مع 
المراك��ز الخاصة إلدخ��ال األطفال الذين ل��م يجدوا فرصة 
في مقاعد وزارة التربية، بأس��عار رمزية. وقالت »ال يتوقف 
األم��ر عند ذلك، بل ننظم مجموعة من البرامج واألنش��طة 
الصيفي��ة ألطفال وش��باب التوحد، خاص��ة وأنه ليس لهم 
مكان في أنش��طة وبرامج وزارة الش��باب والرياضة، فنقدم 
برامج مثل السباحة والرياضة والخيل والموسيقى«. وأكدت، 
أن هناك حاجة إلى قوانين وتشريعات وتقبل وهنا ال نقصد 

بأن يتقبل اآلباء أبناءهم أو أن تتقبلهم المدرسة ولكن أن 
يعلم المجتمع كافة ماهية التنوع العصبي، وأنهم ليس��وا 
معاقين أو أنهم عار يجب إخفاءه، خاصة وأنهم في الظاهر 
طبيعيي��ن وأن يتقبله��م المجتمع ألن هن��اك تنمرًا يحدث 

على التوحديين سواء كانوا أطفااًل أو شبابًا.
وش��ددت، على أن الحل ال يقتصر علين��ا فقط، ولكن يجب 
على المجتمع أن يكون شريكًا لنا فيها، حيث تضم الجمعية 
200 متط��وع من ش��باب البحرين بدءًا م��ن طلبة المرحلة 
اإلعدادية إلى الجامع��ة، واألخصائيين والمعلمين، ولدينا 
طاقم تصوير وإعالميون، كلهم متطوعون من أجل التوحد 
وهؤالء يعملون خلف الكواليس بحب وعطاء بدون مقابل.

وأشارت، إلى أنه ال توجد وزارة بمفردها يمكن أن تجد حلواًل 
لمش��كلة التوح��د، ألن القضية مرتبطة ب��وزارات مختلفة 
سواء من التعليم أو الصحة أو الشؤون االجتماعية، وكذلك 
النواب فنحن بحاجة لمزيد من القوانين واللوائح، وخالصة 
نحن بحاجة ألن تحتضن الدولة هذه الفئة ال أن ترفضهم.

وبينت أن هناك 4 عوائل قررت مغادرة البحرين ألنه ال يوجد 
حل لمش��كلة أبنائهم ف��ي المملكة، فال احت��واء مجتمعي 
وال دم��ج ف��ي الم��دارس وال الجامعات، فجامع��ة البحرين 
لي��س لديها مقعد واحد ألبناء التوح��د، بينما جامعات في 
اإلم��ارات تق��دم للتوحديين خدمات تعليمي��ة وتوفر لهم 
مقاعد دراس��ية مخصصة لذوي التوحد، وأتساءل لماذا كل 

هذه الصعوبات التي يواجهها أهالي التوحديين؟.
ولف��ت إلى أن الجمعية، تحتض��ن حاالت ألطفال ترفضهم 
وزارة التربية والتعليم منذ 3 سنوات بذريعة إعادة التقييم، 

وال يوجد آلية قبول واضحة لدى الوزارة لهؤالء.
ولفت��ت إلى أنه ال يوجد ف��ي البحرين رق��م حقيقي ألعداد 
التوحديي��ن، وذلك ألن الش��ؤون االجتماعي��ة تعتمد في 
إحصائياتها على المس��جلين فق��ط لإلعانة المالية، ولكي 
تحص��ل األس��رة على تل��ك اإلعانة يج��ب أن توف��ر تقريرًا 
من الطب النفس��ي، وليست كل األسر تس��جل أبناءهم في 
القط��اع الحكوم��ي، ألن البع��ض يقوم بالتش��خيص خارج 

البحرين وبعضهم ال يدرون بوجود عالوة للتوحد.
وأك��دت، أن هن��اك منظمة غي��ر ربحية تعنى بالدراس��ات 
المثبتة علميًا، قامت بعمل إحصائية عالمية للدول، وكان 
الرق��م المقدر للتوحديين ف��ي البحرين هو 22 ألف مصاب، 
س��واء كانت الحاالت بسيطة أو متوس��طة أو شديدة ولكل 
األعم��ار، ولقد تم تس��جيل أول حالة ف��ي البحرين في عام 
1994، وم��ن المؤك��د أن حاالت أخرى قبل ه��ذا التاريخ لم 
توصف بالتوصيف الس��ليم، وكانت توضع تحت بند »مختل 
عقليًا«، وهؤالء خس��روا حقهم في الحي��اة. وبينت أن وزارة 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعية تقوم بزي��ارات دورية، وهي 

تنحص��ر في اس��تيفاء الش��روط وعدد األطف��ال في الصف، 
لكن الرقابة الفعلية غير موجودة، وال يسأل األخصائي عن 
مؤهالته وال ش��هاداته، وترخيص المراكز هو ش��أن إداري 

فقط.
وتطرق��ت إلى الدعم ال��ذي تقدمه ال��وزارة لطفل التوحد، 
البال��غ 100 دينار، بينما يكلف طف��ل التوحد عائلته حوالي 
1500 دينار ش��هريًا، فأقل جلسة نطق وتخاطب 15 دينارًا، 

ويحتاج الطفل إلى 8 جلسات شهريًا.
كما أن جلس��ة تعديل السلوك تصل إلى 10 دنانير ويحتاج 
الطفل ما بين 10 و25 جلس��ة في مرحل��ة التدخل المبكر، 
أضف إلى ذلك وجود حساسية غذائية لدى بعض التوحديين 
وهذه تحت��اج لحمية غذائية، والع��الج الطبيعي والتكامل 
الحس��ي، أما بالنسبة للمدارس فعلى سبيل المثال مدرسة 
»عالي��ة« الحكومية مصروف الفصل الدراس��ي 500 دينار، 

ولكي أحصل على معلمة ظل أدفع 750 دينارًا إضافية.

د. فاطمة مرهون
 إحصائية عالمية تقدر

 التوحديين في البحرين بـ22 ألفًا

 نحتاج قوانين وتشريعات 
تحمي فئة التوحديين 

التوحد يواجه تحديات ويجب 
إزالتها تدريجيًا بتكاتف مجتمعي

 سالمة الشروقي: صدمت كأم 
بأن طفلي البكر مصاب بطيف التوحد

أكدت رئيسة لجنة العالقات العامة بجمعية التوحديين 
البحرينية س��المة الش��روقي، أن طف��ل التوحد له طرق 
مختلفة في اللعب واس��تخدام األلع��اب وال يتفاعل مع 
اآلخري��ن، مش��يرة إلى أنه م��ن الصعب إقن��اع األطفال 

بتقبل زميل غير طبيعي بينهم.
وس��ردت معاناته��ا خ��الل ن��دوة »الوطن« م��ع ابنها 
التوح��دي إبراهيم، قائلة: »المش��كلة ب��دأت معي في 
العام 2016 عند تشخيص ابني باضطراب طيف التوحد، 
وكان تش��خيصًا متأخرًا وبعد أن بلغ الرابعة من عمره، 
وهن��ا أود التنويه إلى أن االكتش��اف المبكر يس��هم في 
تأهيل الطفل بش��كل أس��رع، وقد بدأت كافة األعراض 
الخاص��ة بالطي��ف تظه��ر عند طفلي س��واء م��ن حيث 
الحركة المفرط��ة والقفز في الم��كان وترديد الكلمات 
بشكل عش��وائي، باإلضافة إلى أن المهارات المكتسبة 
تكون ضعيفة. وبدأنا المش��وار باختيار مركز مناس��ب 
والعمل على تطوي��ره وتأهيله بحيث تقل لديه صفات 

وسمات التوحد ويكون أقرب للطبيعي«.
وأكدت أن��ه، هو الطف��ل البكر، ولذلك كان��ت الصدمة 
بالنس��بة لي كأم بأن يكون الطف��ل البكر مصابًا بطيف 
التوحد، ولم يكن لدينا أي فكرة عن الطيف ولم نس��مع 
عن��ه، وف��ي البداي��ة أخفيت األم��ر عن الن��اس أن ابني 

مص��اب بالتوحد، ومكثت قرابة س��نة وأنا غير مقتنعة 
بأن ابني لديه طيف التوحد ورافضة لهذا الواقع، خاصة 

وأنه يعاني من توحد بسيط إلى متوسط«.
وتقول »بعد سنة بدأت أتقبل الوضع وأقرأ عن المرض 
وأبح��ث ع��ن كاف��ة المعلوم��ات الخاصة ب��ه، وكيفية 
مس��اعدة ابن��ي، وم��ا هي المؤسس��ات الموج��ودة في 
البحري��ن التي يمكن أن ألجأ إليه��ا، ودخلت هذا العالم 

لكي أفهم ابني حتى استطيع أن أساعده«.
وتضيف الش��روقي »كانت لزوجي وأس��رتي األثر الكبير 
ف��ي دعمي ومس��اعدتي بقب��ول ابني ف��ي العائلة على 
الرغ��م من األفعال غير الطبيعية التي قد يفعلها، وهنا 
أؤكد على أهمية تقب��ل الطفل من قبل العائلة واألهل 

من األقارب لتجاوز مرحلة الصدمة«.
وأوضحت، أنه من الصع��ب إقناع أطفال العائلة بقبول 
طف��ل غير طبيع��ي بينهم، خاصة وأن طف��ل التوحد له 
طرق مختلفة في اللعب واس��تخدام األلعاب وال يتفاعل 
م��ع اآلخرين، ولذل��ك كان ف��ي أغلب األوق��ات يمارس 
اللعب منفردًا وبعي��دًا عن األطفال اآلخرين، وذلك كان 

دوري هو تعليم طفلي كيفية اللعب«.
ونصحت كل أم لديها طفل توحد أن تبدأ بتقبل طفلها 
ثم تقوم بتش��خيصه وتع��رف ما يعاني��ه فربما يكون 

غير مص��اب بطيف التوح��د، وبعد ذلك اختي��ار المركز 
المناس��ب الذي يستطيع أن يطور ويدرب الطفل بصورة 
سليمة، وأعتبر وصول ابني لصفوف الدمج الجزئي إنجاز 
كبي��ر. وأضاف��ت، أن القضية ليس��ت في ارتف��اع أعداد 
التوحديي��ن في المملكة، ألن هن��اك مصابين بالتوحد 
من حولنا ال نس��تطيع مالحظتهم والشخص التوحدي ال 
يمكن تمييزه من بين الناس حين يمش��ي في الش��ارع، 
مش��يرة إلى أن عوائل التوحديين ف��ي البحرين مازالت 
تعاني من قصور التشخيص، وقوائم االنتظار في الطب 

النفسي قد تصل إلى 6 أشهر لمجرد التقييم.
وتضي��ف قائلة »لألس��ف الكثير م��ن العوائ��ل أدخلت 
أبنائه��ا في مراك��ز واكتش��فت أنها ال تصل��ح، وهناك 
مأس��اة أخرى وهي قضية اعتداء بعد األخصائيين على 
أطف��ال التوحد في بع��ض المراكز، وآخ��ر حالة تعنيف 

وصلت الجمعية كانت في أبريل الماضي«.

سالمة الشروقي
 أنصح كل أم لديها طفل 

توحد البدء بتقبل طفلها

 من الصعب إقناع األطفال
 بتقبل زميل غير طبيعي بينهم

 طفل التوحد له طرق مختلفة 
في اللعب وال يتفاعل مع اآلخرين

إبراهيم عبدالنبي
 دور المجتمع المدني احتواء 

ودمج التوحديين اليافعين والشباب

وردتنا شكاوى تعنيف واعتداء اختصاصيين بمراكز خاصة 

 الجمعية احتوت أطفال توحد 
منذ التأسيس ولم نصل للهدف المطلوب

 عبدالنبي: 4 أعوام على قائمة
 انتظار مركز عالية لقبول ابني

أكد عضو مجل��س إدارة جمعي��ة التوحديين 
البحريني��ة إبراهي��م عبدالنب��ي أن الجمعي��ة 
ته��دف إل��ى توفير مركز ش��امل الس��تيعاب 
جمي��ع المصابين بطيف التوحد، مش��يرًا إلى 
أنه طالب جميع العوائل بهذا المركز الشامل، 
وخصوصًا أنه انتظر 4 أع��وام لقبول ابنه في 

مركز عالية.
وق��ال عبدالنبي وهو والد طف��ل توحدي أيضًا 
في مداخلته بن��دوة »الوطن«: »أنا والد طفل 
توحدي عمره 9 س��نوات، ولم نكتش��ف س��بب 
مش��كلة ع��دم التواصل مع والدي��ه حتى عمر 
سنتين ونصف، إلى أن بدأنا نبحث عن المشكلة 
وأس��بابها وذهبن��ا به إلى طبي��ب اختصاصي 
ش��خص الحالة ب��أن لديه طيف توح��د، ومن 
هذه النقطة بدأنا مرحلة التس��اؤالت والبحث 
ع��ن إجابات لماهية طي��ف التوحد وما الحلول 

والعالج، وتواصلنا مع عوائل مماثلة ونصحونا 
بالذهاب إلى مستش��فى الطب النفسي، حيث 
توجد عيادة خاص��ة بطيف التوحد، وتم حجزه 

أسبوعًا في العيادة«.
وب��دأت بعد ذل��ك مرحل��ة البحث ع��ن مكان 
البن��ي في المراكز المتخصصة، وبدأ في مركز 
للتربية الخاصة موجود في سلماباد، لتعديل 
السلوك والنطق، لكن المشكلة في مصروفات 
المراكز المتخصصة التي ال تناسب عادة دخل 
األسرة، ولذلك استمر 6 أشهر ثم قمت بنقله 
إلى مركز آخر ومكث فيه 3 س��نوات واس��تفاد 
م��ن جلس��ات النط��ق وتعديل الس��لوك لدى 
المرك��ز، وح��دث تطور في حالة ابن��ي، إلى أن 
تم نقله إلى مركز عالية الذي انتظرنا 4 أعوام 
حتى يتم قبول الطفل فيه؛ ألن األعداد كبيرة 

وتفوق 400 طفل.

وأوض��ح أن��ه ف��ي ع��ام 2020 كان المتوق��ع 
افتتاح مركز اإلعاقة الش��املة وقامت الوزارة 
بمخاطبة المعنيين رسميًا، بأن المركز سيتم 
تس��ليمه إلى المجتم��ع التوحدي لممارس��ة 
مهام��ه، لك��ن لألس��ف جائحة كورون��ا ألقت 
بظاللها عل��ى العالم، وقررت البحرين تحويل 
إل��ى مستش��فى ميدان��ي  الش��امل  المرك��ز 

لمكافحة فيروس كورونا.
وأش��ار إل��ى أن الجمعية منذ أن تاسس��ت في 
2015، قام��ت باحت��واء أولي��اء أم��ور أطفال 
ودورات  أنش��طة  بإقام��ة  وقام��ت  التوح��د 
لألطفال لقضاء أوقات تسهم في تطويرهم، 
وتمت اس��تضافة خب��راء وأطباء ومش��رعين، 
لك��ن اليوم لم نص��ل إلى اله��دف المطلوب. 
واليوم نحت��اج أيضًا ل��دورات تدريبية تؤهل 

أبناء التوحد للدخول في سوق العمل.

امسح 
لمشاهدة 

المداخلة

امسح 
لمشاهدة 

المداخلة
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محمد بن عبداهلل رئيسًا لمجلس 
إدارة »السكري البحرينية« بالتزكية

اعتمد مجلللس إدارة جمعية السللكري البحرينية، خللال اجتماع 
جمعيته العمومية الرابع عشللر عن ُبعللد، أعضاء مجلس إدارته 
للللدورة القادمللة بالتزكية، وهللم كل من الفريق طبيب الشلليخ 
محمللد بن عبداهلل آل خليفة رئيسللًا للجمعيللة، والدكتورة مريم 
الهاجللري نائبًا للرئيللس، والدكتور جعفللر الوردي أمينًا للسللر، 
والدكتللورة رابعة الهاجري أمينًا ماليللًا، والدكتورة دالل الرميحي 
رئيسًا للجنة العلمية، والدكتور كوثر العيد رئيسًا للجنة التوعية، 
ومهللدي أحمد رئيسللًا للجنللة االجتماعية، وحيدر رفيعي رئيسللًا 
للجنة شللؤون األعضاء والعضويللة، والدكتورة سللامية القطان 
رئيسًا للجنة البرامج واألنشطة »مخيم شروق«، والدكتورة نجوى 
أبو طالب رئيسللًا للجنة اإلعام، وضيف البناء رئيسًا للجنة تنمية 
الموارد المالية. وأعرب الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل 
خليفة، عن تشرفه برئاسة مجلس إدارة الجمعية منذ تأسيسها 
فللي سللنة 1989، الفتًا إلى أنلله بفضل مللن اهلل وتضافر جهود 
المخلصيللن من أعضللاء الجمعية فقد حققللت الجمعية نجاحات 
كبيللرة فللي ميادين العمل الخيللري التنموي. وأشللار إلى أنه  قد 
تم مواصلللة برامج التوعية والتثقيف من خللال تنظيم الندوات 
وورش العمل قبل ورشللة السكري وصيام رمضان والمشاركة في 
مؤتمرات السللكري وإعداد البحوث العلميللة وتنظيم ماراثونات 
المشللي وبرنامللج تحدي المشللي؛ والذي اسللتمر خللال جائحة 
كورونللا، حيث إن ذلك لم يثِن الجمعية من مواصلة البرنامج عبر 
اسللتخدام تقنية التواصل عن ُبعد بالمشي االفتراضي األول من 

نوعه وإقامة مهرجانات االحتفال باليوم العالمي للسكري.

 الحواج: »جائزة القيادة« 
وسام على صدر كل بحريني

رفللع رجل األعمللال عبدالوهاب 
الحللواج أسللمى آيللات التهاني 
والتبريكات إلى صاحب السللمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفللة ولي العهللد رئيس 
مجلللس الوزراء، بمناسللبة منح 
سللموه »جائللزة القيللادة« من 
قبل منظمللة »C3« األمريكية 
تكريمللًا إلنجللازات سللموه في 
وقيادتلله  المجللاالت  مختلللف 
للتصللدي  الوطنيللة  الجهللود 
 .»19 لفيروس كورونا »كوفيد 

وأكللد الحواج أن هذه الجائزة هي وسللام على صللدر كل بحريني 
واعتراف بدور سموه وإسللهاماته البارزة في تحقيق إنجاز عالمي 
مشللرف للبحريللن. وقللال إن البحريللن تمضي قدمًا في مسلليرة 
التطللور والنماء وتسللجل اإلنجللازات والجوائللز العالمية وتحظى 
جهودها بالتقدير الدولي تحت قيادة عاهل الباد صاحب الجالة 
الملللك حمد بن عيسللى آل خليفة، ومسللاندة سللمو ولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب الرؤية السللديدة الذي يسللتحق بكل جدارة 

العديد من الجوائز العالمية واإلقليمية.

عبدالوهاب الحواج

 »دول التعاون«: انتشار أشكال 
عدم المساواة أهم التحديات المعاصرة

قللّدم المندوب الدائللم للمملكة لدى 
مكتب األمللم المتحللدة والمنظمات 
السللفير  بجنيللف  األخللرى  الدوليللة 
الدكتور يوسللف عبدالكريم بوجيري، 
بيانًا باسم دول مجلس التعاون لدول 
الخليللج العربيللة، وذلك فللي الحلقة 
النقاشللية حول »تعميللق أوجه عدم 
المساواة التي تفاقمت بسبب جائحة 
19(«علللى هامش  )كوفيللد  كورونللا 
أعمال الللدورة الل)48( لمجلس حقوق 

اإلنسان المنعقدة حاليًا بجنيف.
واسللتهّل السللفير بيانه بتأكيد وعي 
دول المجلس حجم التحديات الناجمة 

عن االنتشللار غير المسللبوق ألشكال 
عللدم المسللاواة باعتبارهللا من بين 
أهم التحديات المعاصرة والتي زادت 
بشللكل كبيللر جللّراء جائحللة كورونا، 
مشلليرًا إلى األنمللاط الجديدة لعدم 
المساواة التي تطرح اليوم تهديدات 
حقيقية أمام المجتمع الدولي، وذلك 
بالنظر إلللى تداعياتها المسللتقبلية 
الوخيمللة التي تهّدد جّل المكاسللب 
التي تّم تحقيقها على مدى السنوات 

األخيرة الماضية.
إلللى  الدولللي  المجتمللع  دعللا  كمللا 
ضرورة دراسللة هذه الظاهللرة بكاّفة 

إسللتراتيجيات  ووضللع  جوانبهللا، 
متكاملة لمعالجة أسبابها المباشرة 
وأشللكالها الظرفية والراسخة، فضًا 
علللى وضعها ضمللن القضايللا ذات 
الدولللي  المسللتوى  علللى  األولويللة 
فللي إطللار مجلس حقللوق اإلنسللان، 
مشلليرًا في نفس الّسللياق إلى أهمية 
التعللاون الدولي البّنللاء والقائم على 
تبادل أفضل التجارب والممارسللات، 
باعتباره النهج األمثل للتصّدي لهذه 
الظاهللرة وللبنللاء بشللكل أفضل في 
فترة التعافي االقتصادي من تبعات 

الجائحة. د. يوسف بوجيري

ردًا على ادعاءات الدنمارك والنرويج

وفد البحرين بجنيف: رفض تسييس القضايا 
والتدخل في شؤون الداخل وأجندات الخارج

قدم وفللد البحرين لللدى مكتب األمللم المتحدة 
بجنيف بيانًا وطنيًا في إطار حق الرد خال النقاش 
العللام للبنللد الرابللع مللن أعمللال الللدورة الل48 
لمجلس حقوق اإلنسللان المنعقدة بجنيف، خال 
الفترة من 13 سللبتمبر حتللى 18 أكتوبر 2021، 
وذلللك للرد على االدعاءات الواردة في بيانات كل 

من الدنمارك والنرويج.
وعبرت سكرتيرة ثالثة بالبعثة الدائمة للمملكة 
لللدى مكتب األمم المتحدة بجنيف نورة المناعي، 
فللي البيان الوطني عللن الدور البللارز الذي تقوم 
به البحريللن في حماية وتعزيز حقوق اإلنسللان، 
واسللتقالية القضاء في المملكللة وجهودها في 
تأسيس أجهزة حكومية ومؤسسات وطنية تعمل 
علللى رصللد المخالفللات والتعديات علللى حقوق 
اإلنسان في إطار تشريعي يقنن ويضمن فاعلية 
هللذه األجهزة في سللبيل تحسللين أوضاع حقوق 
اإلنسللان في مختلف صورها السياسية والمدنية 
واالقتصاديللة واالجتماعيللة والثقافيللة وربطها 
بتحقيق خطة أهداف التنمية المستدامة 2030.   
إلللى التطللورات اإليجابيللة  البيللان  كمللا أشللار 

التللي تشللهدها البحريللن، ومنهللا التوسللع في 
تطبيق قانللون العقوبللات البديلة وزيللادة عدد 
المسللتفيدين منلله، ما شللكل نقلللة نوعية في 
المنظومللة اإلصاحيللة وانعكللس إيجابللًا علللى 
المجتمع البحريني، األمر الذي حاز إشللادة دولية 
واسللعة، باإلضافة إلللى تطبيق قانللون العدالة 
اإلصاحية لألطفال والذي يضمن حقوق األطفال 
ووقايتهللم مللن سللوء المعاملة وفقللًا للمعايير 

الدولية لحقوق اإلنسان.
وأكللد البيللان أن حريللة التعبيللر عن الللرأي حق 

مصون يكفله الدسللتور شللريطة عدم المساس 
بوحدة الشللعب، وبما ال يثير الفرقة أو الطائفية 
أو يحللرض على الكراهية العرقية أو المذهبية أو 
القيام بأعمال من شللأنها تهديد األمن القومي 
والنظللام العللام أو التعدي على حقللوق اآلخرين 
وسمعتهم وكرامتهم أو مخالفة اآلداب العامة، 
فللكان من األجدر أن تولي هللذه الدول االهتمام 
الللازم لمكافحللة االنتهللاكات الواقعللة لحقوق 
اإلنسللان التي تواجهها مجتمعاتها وشللعوبها 
والمتمثلللة في االنتهللاكات الناتجة عن مظاهر 
التعصب وكره األجانب والتمييز العرقي والديني 

واإلساموفوبيا.
وأشار البيان إلى ضرورة مواصلة أجهزة منظومة 
حقللوق اإلنسللان الدوليللة جهودها فللي تطوير 
أوضللاع حقوق اإلنسللان في الدول دون السللعي 
لتسللييس القضايا، واالنتقائية في الطرح، دون 
التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي أجندات 
خارجيللة، وإلى أهميللة نظر الللدول األعضاء إلى 
قضايا حقوق اإلنسان بشكل موضوعي ومتوازن 

في إطار بناء ومتعاون.

»اإلصالح«: تهجير عنصري متطرف 
لمسلمي »آسام الهندية«

أدانللت جمعيللة اإلصللاح بشللدة االعتللداء السللافر لقللوات 
الشللرطة الهندية بوالية آسللام ضد مسلمي الوالية من خال 
حملة اسللتهدفت تهجيللر أكثر من 800 أسللرة من الفاحين 
المسلللمين الذين يسكنون هذه األرض منذ سبعينيات القرن 
الماضي، مؤكدة أن األعمال اإلرهابية التي تمارسللها حكومة 
الهند الحالية برئاسللة الحزب الهندوسي المتطرف تتعارض 
مللع ما تدعيه من كونها أكبر ديمقراطية في العالم، إذ تقوم 

بأعمال وحشية ذات طابع متطرف، خاصة ضد المسلمين.
وداهمللت قللوة مللن الشللرطة مكونللة مللن 12500 جنللدي 
و14جرافة الوالية في محاولة إلجاء المسلللمين من بيوتهم، 
وعندمللا رفضوا الخروج من منازلهم أطلقت الشللرطة النيران 
عليهللم مما أسللفر عن مقتل رجللل وطفل وجللرح 20 آخرين، 

باإلضافة إلى تدمير مسجدين ومدرسة إسامية.
وتابعللت الجمعيللة بقلق شللديد العمل الاإنسللاني لبعض 
الجنللود وهم يدهسللون جثللة مسلللم مقتول وذلك بحسللب 
مقطع مرئي انتشللر ألحللد المصورين على شللبكات التواصل 

االجتماعي.
واسللتنكرت الجمعية بشللدة هللذه األعمللال العنصرية التي 
تستهدف مسلمي آسام والتي تكررت في 6 قرى أخرى في نفس 
المنطقة وبنفس السلليناريو، وقد أسللفرت عمليللات التهجير 
العنصري بالوالية عن إخراج أكثر من 20 ألف مسلم قسًرا من 
بيوتهم والتي سكنوها ألكثر من 50 عامًا، بالمخالفة لقانون 
»سياسة األراضي« لسنة 1989 بالوالية، الذي يعترف بملكية 
السللكان ألراضي الدولة في حال استعمالها المستمر لمدة 3 
سنوات. وهؤالء المهجرون سكنوا بالمنطقة منذ 1970، هربًا 
من فيضانات أو انجراف األراضي حول األنهار في أماكن أخرى.
وشللجبت تلك األعمال اإلجرامية في حق مسلمي والية آسام، 
مطالبللة الحكومللات العربية واإلسللامية باتخللاذ اإلجراءات 
الازمللة حيال هذا العدوان السللافر والعنصللري ضدهم عما 
يللِن َفَعَلْيُكُم  بقللول اهلل تعالللى ))َوِإِن اْسللَتنَصُروُكْم ِفللي الدِّ
النَّْصللُر((، مؤكللدة ضرورة أن يقللوم بدوره تجاه ما تمارسلله 
الحكومة الهندية من جرائم إنسللانية ضد المسلمين بوالية 
آسام وسللرعة وقف جميع االعتداءات التي يتعرضون لها من 

قبل الحكومة المحلية.

 وزيرة الصّحة: الوصول إلى مجتمع 
بحريني صحي خاٍل من األمراض المزمنة

أشللادت وزيللرة الصحللة رئيسللة 
اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض 
المزمنة غير السللارية فائقة بنت 
سعيد الصالح بدعم مجلس الوزراء 
لجهود للجنة الذي انعكس بشكل 
مباشللر على تحقيق األهداف التي 
وضعتهللا اللجنة، مؤكدًة حرصها 
علللى مواصلللة تحقيللق أهدافها 
ومهامهللا للوصللول إلللى مجتمع 
بحريني صحي خللاٍل من األمراض 
المزمنللة بتعللاون وتكاتف جميع 

الجهات ذات العاقة.
وثمنت المساندة الدؤوبة والدعم 
المستمر اللذين توليهما الحكومة 
الصحيللة،  بالخدمللات  لارتقللاء 
الطموحللة  الللرؤى  يحقللق  وبمللا 
السللديدة في سبيل  والتوجيهات 
إلى  المقدمة  بالخدمللات  االرتقاء 
المواطنيللن والمقيميللن، سللعيًا 
األمللراض وتعزيز  للوقايللة مللن 
الصحللة والسللامة العامللة، بما 

يتوافق مع رؤية البحرين 2030.
الللذي  العللرض  خللال  وشللددت 
االعتيادية  الجلسللة  قدمته خال 
لمجلس الوزراء إلى جانب التقرير 
حللول منجللزات اللجنللة الوطنيللة 
لمكافحللة األمللراض المزمنة غير 
السللارية لألعللوام ما بيللن 2017 
و2021 على أن التعللاون المثمر 

والبّنللاء بيللن وزارة الصحة وجميع 
لمكافحة  الوطنية  اللجنللة  أعضاء 
األمللراض المزمنللة غير السللارية 

الرسللمية  للجهللات  الممثليللن 
والمجتمللع المدني أثمللر تحقيق 
ُجملللة من المنجللزات، وذلك بعد 

مللرور عشللرة أعللوام على إنشللاء 
اللجنة الوطنية.

الللوزارات  جميللع  أن  وأضافللت 
والمؤسسللات والجهات الحكومية 
المدنللي  المجتمللع  ومنظمللات 
األربللع عشللرة بصفتهللم أعضاء 
فللي هللذه االجتماعللات، قّدمللوا 
دورًا كبيرًا فللي مكافحة األمراض 
المزمنللة، وذلك في إطللار المهام 
والمسللؤوليات المنوطللة باللجنة 
األمللراض  لمكافحللة  الوطنيللة 
المزمنللة غير السللارية، من خال 
عقللد اجتماعاتهللا بشللكل دوري 
طيلللة العللام، حيث توجللت هذه 
دوليللة  جائللزة  الجهللود بحصللد 
رفيعللة المسللتوى مللن منظمللة 
األمللم المتحللدة )2018(، لفريق 
العمل المشللترك بيللن الوكاالت 
التابعللة لألمم المتحللدة، تقديرًا 
لمسللاهمتها البارزة فللي تحقيق 
المسللتدامة  التنميللة  أهللداف 
األمللراض  بمكافحللة  المتعلقللة 
غير السللارية، وجهودهللا الكبيرة 
لمكافحة  المتتاليللة  واإلنجللازات 
األمللراض غيللر السللارية، سللعيًا 
لتحقيللق أفضللل معاييللر الصحة 
والحفاظ  األمللراض  والوقاية من 
على صحة المواطنين والمقيمين 

بالمملكة. 

»األصالة« تشجب قتل المسلمين في آسام 
الهندية وتطالب األمة بوقفة شعبية وحكومية

شللجبت جمعيللة األصالللة اإلسللامية بشللدة 
قيام قوات الشللرطة الهندية بقتل المسلمين 
الهنود بوالية آسللام الهندية، وفق ما أظهرته 
وسللائل اإلعام ومنصات التواصل االجتماعي، 
خللال حملللة التهجيللر التي تشللنها الحكومة 
الهندية إلخراج عشللرات اآلالف من المسلمين 
مللن منازلهللم بوالية آسللام وغيرهللا، لتنفيذ 
تعهللدات الحللزب الهندوكي الحاكللم بتهجير 
المسلمين من مناطقهم المعتادة والتضييق 
عليهم تحللت ادعللاءات مختلفة، حيللث قامت 
قوات الشرطة المدججة بالساح بحرق المنازل 
واألراضللي وتدميرهللا وقتللل أحد المسلللمين 
الذيللن حاول الدفللاع عن بيته، وبعللد أن ُقتل 
واصل رجللال الشللرطة ضربه بالهللراوات، ثم 
تتابع التنكيل بجثته بعد سقوطه صريعًا، بل 
قام أحد المصورين المرافقين للشللرطة بركل 

جثته والدوس على رأسلله أكثر من مرة، وذلك 
في سلوك وحشللي ينم عن اسللتحكام سياسة 

الكره تجاه المسلمين بالهند! 
وأكللدت األصالللة أن وسللائل اإلعللام بوالية 
آسام تشللير إلى أن 20 ألفًا من المسلمين قد 
ُهّجروا مللن بيوتهم بعد قرار السلللطات إزالة 
أحياء سللكنية للمسلللمين بالكامل وتسويتها 
باألرض، بذريعة أنهللا أراض مملوكة للدولة، 
وأطلقللت القللوات الهندية النار علللى فاحين 
مسلللمين وأناس بسللطاء فقللراء احتجوا على 
عمليللات الطللرد والتهجيللر والقتللل، بعد أن 
تشللتتت عائاتهللم وأخرجللوا مللن مناطقهم 
وأراضيهم التي عاشللوا فيها عشللرات السنين، 
وهللو مللا ُيضللاف إلللى السياسللات العنصرية 
الفاشللية للحكومة الهندية تجاه المسلللمين 
منذ وصول الحزب الهندي الحاكم إلى السلطة 

هناك، حيث تم حرمان مايين المسلللمين من 
جنسيتهم الهندية خاصة بوالية آسام، وانتشر 
خطاب الفاشللية والكراهية بحق المسلللمين، 
وتصاعدت جرائم القتل والعنصرية بشأنهم، 
واعتمللد الحللزب الحاكللم على خطاب الحشللد 

وشيطنة المسلمين من أجل كسب األصوات! 
وطالبللت األصالللة بموقللف شللعبي ورسللمي 
من سياسللات الحكومة الهندية، السلليما وأن 
هنللاك الكثيللر مللن العاقللات المسللتفيضة 
والمتشللعبة بيللن العالم العربي واإلسللامي 
ودولة الهند، خاصة بمنطقللة الخليج العربي، 
ويعمل المايين من الهنود معززين مكرمين 
ببادنا، مسلمون وهنادكة ومسيحيون، داعية 
والمضطهديللن  المظلوميللن  إلللى مسللاندة 
مللن الهنود واتخللاذ موقف إنسللاني تجاههم 

وبأقصى سرعة.
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عقدت جمعية السكري البحرينية، اإلثنين الماضي، اجتماع جمعيتها العمومية الرابع عشر وانتخاب مجلس إدارتها، 
وذلك عن ُبعد عبر منصة التواصل المرئي “زووم” مساء.

وألقــى الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بن عبدهللا آل خليفــة، كلمة أكد فيها بــأن الجمعية قد تبنت العديــد من البرامج 
والمبادرات المتميزة بفضل تعاون وتكاتف الجميع ومن خالل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومة واألهلية، 
وتــم تحقيــق العديــد مــن اإلنجازات بالرغم من الظروف االســتثنائية الصعبة التي يشــهدها العالــم والمملكة على حٍد 

سواء بفعل جائحة فيروس كورونا.

األدبـــي  التقريـــر  تقديـــم  تـــم  بعدهـــا 
مـــن ِقبـــل نائـــب رئيس مجلـــس إدارة 
الجمعيـــة مريم الهاجـــري، كما قدمت 
رابعة الهاجري التقرير المالي، مشيرًة 
إلـــى أن جمعيـــة الســـكري البحرينيـــة 
تهـــدف إلـــى التثقيـــف ونشـــر الوعـــي 
الصحـــي، وذلـــك مـــن خـــال تنظيـــم 
األنشـــطة والبرامج المختلفة وتقديم 
واالجتماعيـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
الســـكر وذويهـــم  لمرضـــى  والنفســـية 
العامـــة  المؤسســـات  مـــع  بالتعـــاون 
والخاصـــة المهتمـــة بمـــرض الســـكري 
ســـواء داخـــل البحريـــن أو خارجهـــا. 
بعدها تم اعتماد أعضاء مجلس إدارة 

جمعيـــة الســـكري البحرينيـــة للـــدورة 
القادمة بالتزكية، وهم كل من الفريق 

بـــن عبـــدهللا  الشـــيخ محمـــد  طبيـــب 
آل خليفـــة رئيًســـا للجمعيـــة، ومريـــم 
الهاجري نائًبا للرئيس، وجعفر الوردي 
أميًنـــا للســـر، ورابعـــة الهاجـــري أميًنـــا 
مالًيـــا، ودالل الرميحـــي رئيًســـا للجنة 
العلميـــة، وكوثـــر العيـــد رئيًســـا للجنة 
التوعيـــة، ومهدي أحمد رئيًســـا للجنة 
االجتماعيـــة، وحيـــدر رفيعـــي رئيًســـا 
للجنـــة شـــؤون األعضـــاء والعضويـــة، 
وسامية القطان رئيًسا للجنة البرامج 
واألنشـــطة “مخيـــم شـــروق”، ونجوى 
اإلعـــام،  للجنـــة  رئيًســـا  طالـــب  أبـــو 
وضيف علي البناء رئيًسا للجنة تنمية 

الموارد المالية.

المنامة- جمعية السكري البحرينية

تزكية مجلس إدارة “السكري البحرينية”
للرئيس ــا  ــائــًب ن ــري  ــاج ــه وال ــا  ــًس رئــي ــداهلل  ــب ع ــن  ب محمد  الــشــيــخ  طبيب  ــفــريــق  ال

وزيرة الصحة: خطط وقائية للحد من انتشار أمراض القلب في البحرين
أكـــدت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح أن 
وزارة الصحـــة قـــد أولـــت اهتماًمـــا بالًغـــا 
باالرتقـــاء بالخدمات الوقائيـــة والعاجية 
والتشخيصية المقدمة في مجال أمراض 
القلـــب وذلك بالرعايـــة األوليـــة والثانوية 
بمـــا يعكس مدى اهتمـــام القيادة الحكيمة 
بصحـــة وســـامة المجتمـــع البحريني من 
خـــال توفيـــر العديد مـــن المراكـــز الطبية 
واإلمكانـــات  المتخصصـــة  العاجيـــة 
والتقنيـــات العاجيـــة والمتطـــورة عاليـــة 
المستوى والتي تعتمد أحدث المواصفات 
والمعايير الدولية في التشخيص والعاج 

والتأهيل.
ولفتـــت فـــي كلمـــة أمـــس إلـــى أن وزارة 

الصحـــة بمملكـــة البحرين تحتفـــل باليوم 
العالمـــي للقلـــب والـــذي يصـــادف 29 مـــن 
ســـبتمبر مـــن كل عام، مردفـــًة: ويأتي هذا 
الوعـــي  زيـــادة  أهميـــة  ليؤكـــد  االحتفـــال 
حـــول مشـــكات القلـــب وتعزيـــز الجهـــود 
مـــن  الازمـــة؛  واإلمكانـــات  المشـــتركة 
أجـــل مكافحـــة انتشـــار األمـــراض القلبية 
والوعائيـــة والســـيطرة عليهـــا والحـــد من 
مضاعفاتهـــا علـــى صحـــة أفـــراد المجتمع، 
حيث ُتعـــد األمراض القلبية من مســـببات 
دول  مـــن  العديـــد  فـــي  الرئيســـة  الوفـــاة 
العالـــم، مـــا يبـــرز أهميـــة تعزيـــز الخطـــط 
عوامـــل  مـــن  للحـــد  الوقائيـــة؛  والبرامـــج 
اإلخطـــار التي تتســـبب باإلصابة بأمراض 
القلـــب الوعائيـــة إلـــى أدنـــى مســـتوى من 

الصحيـــة  الحيـــاة  أنمـــاط  اتبـــاع  خـــال 
النشـــاط  وممارســـة  الســـليمة  والتغذيـــة 
المختلفـــة  المســـببات  وتجنـــب  البدنـــي 
المؤديـــة إلـــى اإلصابـــة بأمـــراض القلـــب. 
الوطنيـــة  اللجنـــة  أن  الصالـــح،  وأضافـــت 
لمكافحـــة األمـــراض المزمنـــة قـــد ركـــزت 
ضمـــن أبـــرز أهدافها علـــى إطـــاق العديد 
من الخطط الصحية الوقائية والمبادرات 
والبرامـــج فـــي ســـبيل الحـــد مـــن انتشـــار 
أمـــراض القلـــب فـــي المجتمـــع البحريني، 
مـــع تشـــجيع الكـــوادر الطبية علـــى إعداد 
البحوث العلمية والدراســـات واستعراض 
التقاريـــر الصـــادرة محلًيـــا وإقليًمـــا والتي 
تبـــرز أهميـــة تكاتـــف الجهـــود والشـــراكة 
المجتمعيـــة تجـــاه العمـــل علـــى الحـــد من 

انتشـــار أمـــراض القلـــب وتقليـــل العوامل 
المؤديـــة لإلصابـــة وذلك من خـــال تعزيز 
ونشـــر الوعي الصحي المطلـــوب لمختلف 
الفئـــات المســـتهدفة مـــن أفـــراد المجتمـــع 

وتبني المشـــاريع التي تســـعى إلى خفض 
نســـب اإلصابة باألمراض القلبية الوعائية 
ومضاعفاتهـــا. وأردفـــت: كمـــا أن تنظيـــم 
مملكـــة البحريـــن ألول مؤتمـــر متخصص 
فـــي مجـــال طـــب القلـــب الرياضـــي “قلب 
الرياضي” في الفترة من 2 إلى 4 ديســـمبر 
المقبل والحملة التوعوية التي تميزت بها 
المملكـــة بتوجيه ورعاية كريمة من ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة، حيـــث يهـــدف عقـــد هـــذا المؤتمر 
إلـــى تســـليط الضوء على أهمية ممارســـة 
الرياضـــة إلى جانب أهمية اتباع األســـس 
التـــي  والطبيـــة  الصحيـــة  والممارســـات 
يجـــب االلتـــزام بها بطـــرق ســـليمة وآمنة، 

كمـــا سيشـــارك فـــي أعمـــال هـــذا المؤتمـــر 
نخبـــة مـــن األطبـــاء وكبـــار االستشـــاريين 
والمختصين في مجال طب القلب وطب 
القلب الرياضي من داخل مملكة البحرين 

والشرق األوسط وعدد من دول العالم.
إن  بالقـــول  كلمتهـــا  الصالـــح  واختتمـــت 
يبـــرز  للقلـــب  العالمـــي  باليـــوم  االحتفـــال 
أهميـــة مواصلة نشـــر الرســـائل واألهداف 
التوعويـــة الازمـــة؛ لتعزيـــز صحـــة القلب 
لـــدى األفـــراد بمختلـــف المراحـــل العمرية 
وصـــواًل إلـــى تحقيـــق األهداف المنشـــودة 
وخفض نســـب اإلصابـــة بأمـــراض القلبية 
ومســـببات الوفاة المبكرة وذلك من خال 
الحـــد من الســـلوكيات الخاطئـــة واألنماط 

غير الصحية وتجنيها.

المنامة - وزارة الصحة

الشيخ محمد بن عبدالله

فائقة الصالح

أعلـــن الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة محمـــد القائـــد عـــن 
خدمـــات  لتحســـين  شـــاملة  خطـــة  تنفيـــذ 
بطاقـــة الهويـــة؛ وذلك اســـتجابة لماحظات 
للهيئـــة،  الـــواردة  العمـــاء  ومقترحـــات 
البطاقـــة ومواعيدهـــا  والمتعلقـــة بخدمـــات 
وإنجـــاز معاماتها إلكترونيا أو عبر الحضور 
الشـــخصي لمراكز الخدمة، مؤكدا بأن عملية 
التطويـــر ســـتوفر نحـــو 600 إلـــى ألف موعد 
يوميـــًا، وتشـــمل إعـــادة فتح مركـــز خدمات 
البطاقـــة فـــي عـــراد، وزيـــادة عـــدد موظفـــي 
المســـار الســـريع، وتطويـــر خدمـــات بطاقـــة 
الهوية اإللكترونية بتسهيل إجراءاتها ورفع 
الطاقة االستيعابية لها، إضافة لتقديم مزيد 
من الخدمات اإللكترونية، كما تشـــمل عملية 
أجهـــزة  عـــدد  زيـــادة  المســـتقبلية  التطويـــر 
الخدمـــة الذاتية وتوفيرها في عدد أكبر من 
المواقع القريبة للمواطنين، وتقديم خدمات 
التســـجيل للمفتاح اإللكترونـــي المتقدم من 

خال منصات أجهزة الخدمة الذاتية.
وأوضـــح الرئيـــس التنفيـــذي أن توجيهـــات 

ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
الخدمـــات  وتســـهيل  بتطويـــر  خليفـــة  آل 
المقدمـــة للمواطنيـــن عبـــر مختلـــف القنوات 
والتعامـــل البنـــاء مـــع نظـــام تواصـــل بالـــرد 
الســـريع واإليجابي على شكاوى ومقترحات 
المواطنين، قد دفع الهيئة نحو تقديم المزيد 
من االهتمـــام لكافة العماء واالســـتماع إلى 
علـــى  التأكيـــد  مـــع  واحتياجاتهـــم،  آرائهـــم 
دورهم في ترك البصمة الواضحة في عملية 
تطوير الخدمات، وذلك عبر المقترحات التي 
تقدموا بها للهيئة، والتي عملت بدورها على 
تنفيذها خـــال العام الجاري اســـتجابة لهم، 
وتلبية لمتطلباتهم، ومن أبرزها توفير حزمة 
مـــن خدمات العناويـــن إلكترونيا عبر البوابة 
الوطنية )bahrain.bh( تشـــمل: طلب تعديل 
العنـــوان الســـكني، وطباعـــة إفـــادة العنـــوان 

السكني، والتحقق من صحة اإلفادة.
تحســـين خدمـــات  أن خطـــة  القائـــد  وبيـــن 
بطاقـــة الهوية تأتي تنفيـــذا لتوجيهات وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول ركـــن الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة واهتمامه الشـــخصي 
بتســـهيل إجـــراءات خدمـــات بطاقـــة الهوية 

علـــى المواطنيـــن، وتقديمهـــا بمســـتوى عال 
مـــن الكفـــاءة والفاعلية بأقصـــر وقت ممكن، 
مؤكـــدا بـــأن دعمـــه قـــد أســـهم فـــي تمكينهـــا 
ودفعهـــا نحو مواصلة تطوير خدمات بطاقة 
الهويـــة، وأن تفاعلهـــا الدائـــم والقائـــم بينهـــا 
وبيـــن العماء من خـــال تقديم الماحظات 
والمقترحات عبر النظام الوطني للمقترحات 
والشـــكاوى )تواصـــل(، قـــد ســـاعد الهيئة في 

اتخاذ سلسلة من اإلجراءات التحسينية.
وتشـــمل الخطـــة مجموعـــة مـــن المبـــادرات، 
أبرزهـــا زيـــادة عـــدد الموظفيـــن في المســـار 
الســـريع، وزيادة عدد الموظفين المسؤولين 
عن إنجـــاز الخدمـــات اإللكترونيـــة، وتطوير 
أو  الحاليـــة  ســـواء  اإللكترونيـــة  الخدمـــات 
اإللكترونيـــة  الخدمـــات  مـــن  باقـــة  توفيـــر 

الجديدة، بشـــكل يعزز ارتفاع متوســـط عدد 
المعامـــات اإللكترونيـــة الشـــهرية مـــن نحو 
9.500 معاملـــة قبـــل الجائحـــة حتـــى مارس 
2020، إلـــى 19.200 معاملـــة خال الجائحة 

حتى أغسطس 2021.
وكشف القائد أن الخطة ستشمل أيضا زيادة 
عدد منصـــات الخدمة الذاتية وتوفيرها في 
مواقع إضافية قريبة من المواطنين، وزيادة 
خدمـــات بطاقـــة الهوية فيها، وســـتضاف لها 
قريبا خدمة التسجيل في المستوى المتقدم 
من المفتاح اإللكتروني، وتعد هذه المنصات 
وتضـــم  المنطقـــة  فـــي  نوعهـــا  مـــن  األولـــى 
ثاثـــة أنـــواع مـــن الخدمات، وهـــي تحديث 
شريحة بطاقة الهوية والتسجيل في خدمة 
اإلشعارات الوطنية وتحديثها، وخدمة قارئ 
البطاقـــة؛ األمر الذي يســـهل إنجاز الخدمات 
دون الحاجـــة لحجـــز المواعيـــد واالنتظـــار، 
مشـــيرا إلـــى أن الفترة من أبريـــل 2020 إلى 
أبريل 2021، قد شـــهدت إنجـــاز أكثر من 26 
ألـــف معاملة تحديث لبيانات الشـــريحة عبر 
منصات الخدمة الذاتية ما يمثل نحو 90 % 
من إجمالي خدمـــات التحديث التي قدمتها 

الهيئة في هذه الفترة.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

إعادة فتح مركز خدمات البطاقة في عراد وزيادة موظفي المسار السريع
“الحكومة 

اإللكترونية”: 
التطوير يوفر 

ألف موعد يوميا

حرية التعبير حق مصان يكفله الدستور شريطة عدم المساس بوحدة الشعب
قـــدم وفـــد مملكـــة البحرين لـــدى مكتب 
األمـــم المتحدة بجنيف بياًنـــا وطنًيا في 
إطـــار حق الرد خـــال النقاش العام للبند 
الرابع مـــن أعمال الـــدورة ال48 لمجلس 
حقوق اإلنســـان المنعقدة بجنيف، خال 
الفترة من 13 ســـبتمبر وحتى 18 أكتوبر 
االدعـــاءات  علـــى  للـــرد  وذلـــك   ،2021
الـــواردة فـــي بيانـــات كل مـــن الدنمـــارك 
المناعـــي،  نـــورة  وعبـــرت  والنرويـــج. 
ســـكرتير ثالـــث بالبعثـــة الدائمـــة لمملكة 
البحريـــن لـــدى مكتـــب األمـــم المتحـــدة 
بجنيـــف، في البيـــان الوطني عـــن الدور 

البارز الذي تقـــوم به مملكة البحرين في 
حمايـــة وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان، وإلى 
استقالية القضاء في المملكة وجهودها 
في تأسيس أجهزة حكومية ومؤسسات 
وطنيـــة تعمـــل علـــى رصـــد المخالفـــات 
والتعديـــات علـــى حقـــوق اإلنســـان فـــي 
إطـــار تشـــريعي يقنـــن ويضمـــن فعاليـــة 
هذه األجهزة في ســـبيل تحسين أوضاع 
حقـــوق اإلنســـان فـــي مختلـــف صورهـــا 
واالقتصاديـــة  والمدنيـــة  السياســـية 
واالجتماعية والثقافية وربطها بتحقيق 
خطة أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما أشار البيان إلى التطورات اإليجابية 
التـــي تشـــهدها مملكـــة البحريـــن ومنهـــا 

التوســـع فـــي تطبيـــق قانـــون العقوبـــات 
البديلـــة وزيـــادة عدد المســـتفيدين منه، 
ممـــا شـــكل نقلـــة نوعيـــة فـــي المنظومة 
علـــى  ايجاًبـــا  وانعكـــس  اإلصاحيـــة 

الـــذي حـــاز  المجتمـــع البحرينـــي، األمـــر 
علـــى إشـــادة دوليـــة واســـعة، باإلضافـــة 
إلـــى تطبيق قانـــون العدالـــة اإلصاحية 
لألطفـــال والذي يضمن حقـــوق األطفال 

وفقـــًا  المعاملـــة  ســـوء  مـــن  ووقايتهـــم 
للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

وأكـــد البيان كذلـــك أن حرية التعبير عن 
الـــرأي هـــو حـــق مصـــان يكفله الدســـتور 
شـــريطة عدم المســـاس بوحدة الشـــعب 
أو  الطائفيـــة  أو  الفرقـــة  يثيـــر  ال  وبمـــا 
أو  العرقيـــة  الكراهيـــة  علـــى  يحـــرض 
المذهبيـــة أو القيـــام بأعمـــال من شـــأنها 
تهديـــد األمن القومـــي والنظـــام العام أو 
التعدي على حقوق اآلخرين وســـمعتهم 
العامـــة،  اآلداب  مخالفـــة  أو  وكرامتهـــم 
فـــكان من األجـــدر، أن تولي هـــذه الدول 
الـــازم لمكافحـــة االنتهـــاكات  االهتمـــام 
الواقعة لحقوق اإلنســـان التـــي تواجهها 

فـــي  والمتمثلـــة  وشـــعوبها  مجتمعاتهـــا 
االنتهـــاكات الناتجة عن مظاهر التعصب 
وكره األجانب والتمييز العرقي والديني 

واالساموفوبيا.
وفـــي الختام، أشـــار البيان إلـــى ضرورة 
مواصلة أجهزة منظومة حقوق اإلنسان 
الدوليـــة جهودهـــا فـــي تطويـــر أوضـــاع 
حقوق االنســـان في الدول دون الســـعي 
فـــي  واالنتقائيـــة  القضايـــا،  لتســـييس 
شـــؤونها  فـــي  التدخـــل  ودون  الطـــرح، 
الداخليـــة أو فرض أي أجندات خارجية، 
وإلـــى أهميـــة نظر الـــدول األعضـــاء إلى 
قضايا حقوق اإلنســـان بشكل موضوعي 

ومتوازن في إطار بناء ومتعاون.
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