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لمكافح�ة  تمرين�ا  ينف�ذ  الوطن�ي  الحر��س 

ال�ن�ف���ط م�ن��ش��اآت  وح�م�اي��ة  الإره���اب 

نــــــــــفــــــــــذت وحــــــــــــــــدات 
الـــحـــرس الــوطــنــي صــبــاح 
أمس بتوجيه من الفريق 
الــشــيــخ  ســمــو  الـــركـــن  أول 
مـــحـــمـــد بــــــن عـــيـــســـى آل 
خــلــيــفــة رئــــيــــس الـــحـــرس 
الوطني التمرين البحري 
)كـــــــــفـــــــــاح/1( لـــمـــكـــافـــحـــة 
اإلرهــــــــــــــــــــــــــاب وحـــــــمـــــــايـــــــة 
ــــة  ــّي ــفــــطــ ــنــ الـــــمـــــنـــــشـــــآت الــ
ــة، فــــي الــســاحــل  ــوّيـ ــيـ الـــحـ
والذي  للمملكة،  الشرقي 
لسلسلة  اســتــكــمــاال  يــأتــي 
يجريها  الــتــي  الــتــمــاريــن 

الحرس الوطني بشكل دوري لرفع قدراته البحرية العسكرية.
أجــــري الــتــمــريــن عــلــى إحــــدى الــمــنــشــآت الــنــفــطــّيــة الــبــحــرّيــة في 
واخــتــبــار  تقييم  تــجــربــة  بمثابة  لــيــكــون  للمملكة،  الــشــرقــي  الــســاحــل 
التقدمية  والخطط  والسيطرة  القيادة  أنظمة  في  الحرس  لقدرات 

لحماية المنشآت البحرية الحيوية وتأمين مواقعها.
وأكد مدير أركان الحرس الوطني اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز 
بن سعود آل خليفة أن تلك التمارين تتسق مع جهود رئاسة الحرس 
الوطني في إطار دعم جميع المؤسسات األمنية، بما يعزز ركائز األمن 
ومنجزات  مكتسبات  على  والــحــفــاظ  المملكة  ربـــوع  فــي  واالســتــقــرار 

الوطن.

األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  أكــد 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
التي  العالقات  أن  الــوزراء  رئيس مجلس 
تربط مملكة البحرين والمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة عــــالقــــات راســـخـــة 
إرث  إلــى  نموا يستند  الــدوام  تشهد على 
والترابط،  واألخــوة  المحبة  من  تاريخي 
ــة من  ــايـ ــرعـ ــم والـ ــدعـ وتــحــظــى بــكــامــل الـ
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود ملك 
المملكة العربية السعودية، مشيدًا سموه 
بــمــبــادرات الــســعــوديــة الــتــي تــقــود حــراكــا 
والـــعـــالـــم يلتقي  الــمــنــطــقــة  فـــي  تــنــمــويــا 
االقتصاد  لخدمة  سامية  أهـــداف  حــول 
منوها  البيئي،  األمـــن  وضــمــان  العالمي 
سموه بالنجاح الذي حققته قمة مبادرة 
الــــشــــرق األوســــــــط األخــــضــــر والــنــســخــة 
الــخــامــســة مــن مــنــتــدى مــبــادرة مستقبل 
يتطلع  دولــي  تجمع  في خلق  االستثمار 
ومسارات  البيئية،  األهــداف  تحقيق  إلى 

جديدة للتعاون االقتصادي العالمي.

وأشـــــار ســـمـــوه إلــــى أهــمــيــة مــواصــلــة 
البناء على ما تحقق من مستوى متقدم 
الشقيقتين  المملكتين  بــيــن  للتكامل 
تقوية  فــي  تسهم  التي  المرئيات  ووضــع 
مــنــظــومــة الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي، مـــؤكـــدا أن 

لتعزيز  تسخر جهودها  البحرين  مملكة 
العمل المشترك نحو مزيد من التكامل 
مع األشقاء بالمملكة العربية السعودية.
 جــــاء ذلــــك لــــدى لــقــاء ســمــوه أخـــاه 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر محمد 

ولي  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن 
وزير  الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد 
الـــدفـــاع بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

الشقيقة.
ــرب صـــاحـــب الــســمــو  ــ مـــن جــانــبــه، أعـ

مجلس  رئيس  نائب  العهد  ولــي  الملكي 
الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية 
وتقديره  شكره  عــن  الشقيقة  السعودية 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتماٍم 
وحــــــرص لـــمـــواصـــلـــة تـــرســـيـــخ الـــعـــالقـــات 
األخوية المميزة بين البلدين والشعبين 
البحرين  لمملكة  متمنيا  الشقيقين، 

دوام االزدهار والنماء.
السمو  أكــد صــاحــب  ثانية  مــن جهة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء أن 
أساسي  مرتكٌز  اإلنسانية  في  االستثمار 
خالل  ذلك  جاء  الناجحـة،  لالقتصـادات 
عن حضرة صاحب  نيابة  سموه  مشاركة 
الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى في منتدى 
نسخته  فــي  االستثمار  مستقبل  مــبــادرة 

الخامسة والذي ُيعقد في الرياض.

البحرين وال�سعودية نحو مزيد من التكامل
ولي العهد رئي��س الوزراء: ال�س�عودية تقود حراكا تنمويا لتحقيق اأهداف �س�امية

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل مشاركته في منتدى مبادرة مستقبل االستثمار بحضور سمو ولي العهد السعودي.

} سمو الشيخ محمد بن عيسى.
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للمجلس  العام  األمين  األنصاري  هالة  أكــدت 
ــري  ــ ــرار األسـ ــقــ ــتــ ــرأة أن مـــحـــور االســ ــمـ ــلـ لـ ــلــــى  األعــ
الخطة  أولويات  قائمة  يتصدر  العائلي  والترابط 
إلى  مشيرة  البحرينية،  الــمــرأة  لنهوض  الوطنية 
التي  البحرينية الخاصة في هذا اإلطار  التجربة 
بقيادة  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  عملياتها  يــديــر 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
وأوضحت  المفدى.  البالد  قرينة عاهل  آل خليفة 
ــرى تــصــمــيــم خــطــط عــمــل ومــــبــــادرات هــذا  ــه جــ أنــ
تعتمد  علمية  ومنهجية  شمولية  بصورة  المحور 

عــلــى صــنــاعــة الـــمـــؤشـــرات الــوطــنــيــة والــمــقــارنــات 
ــاد عـــالقـــات تــرابــطــيــة بــيــن تــأثــيــر  ــجــ ــيـــة وإيــ الـــدولـ
المجتمعي وصوال  األمن  األســري على  االستقرار 
العامة  الحياة  في  للمرأة  متصاعدة  مشاركة  إلــى 

وفي االقتصاد الوطني.
رئيسية  كمتحدثة  مشاركتها  خالل  ذلك  جاء 
في منتدى األسرة السعودية الذي ينظمه مجلس 

شؤون األسرة السعودي.

الأن�ساري: »ال�ستقرار الأ�سري« يت�سدر اأولويات خطة النهو�ض بالمراأة

ص4 أخبار البحرين

ال�سحة: الإعداد ل�سرف مكافاآت 1500 متطوع هجوم اإلكتروني يعطل محطات الوقود في اإيران

الن�واب يطالب�ون بوق�ف ف�س�ل بحرينيي�ن ف�ي »طي�ران الخليج«

ص4 ص14
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أخبار البحرين عربية ودولية

أخبار البحرين

} هالة األنصاري.
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يــتــوافــر االلــمــنــيــوم فـــي الــقــشــرة 
وزن  من   %8.1 نسبته  وتبلغ  األرضية 
بين  نسبة  أعلى  ثالث  وهــو  الــقــشــرة. 
العناصر المكونة لها ويشيع استخدام 
نظرا  اليومية  حياتنا  في  األلمنيوم 
تميزه،  التي  المهمة  خصائصه  إلــى 
في  ويتكون  يصدأ  أنه ال  أهمها  ومن 
أكاسيد  شكل  على  األرضــيــة  القشرة 
تسمى البوكسايت. وعرف كمعدن في 
عام 1809 في مقاطعة لوبر بفرنسا. 
ويعتبر خام االلمنيوم ذا مكانة مهمة 
إنتاجه  ويعد  العالمي،  االقتصاد  في 
وصـــنـــاعـــتـــه مــــن الـــركـــائـــز األســـاســـيـــة 
لبالد كثيرة. وبسبب الطلب المتزايد 
احتلت  منتجاته  وعلى  عليه  عالميا 
في  متقدمة  مكانة  االلمنيوم  تجارة 
بنسبة  ويــســهــم  الــعــالــمــيــة،  الـــتـــجـــارة 
العالمي  إنــتــاجــه  مــن   %40 الــى  تصل 
ومــادة  لاللمنيوم.  الدولية  والــتــجــارة 
الــبــوكــســايــت تــخــضــع لــســيــاســة وكــالــة 
ــتــــي تــهــتــم  ــة الــ ــيــ ــدولــ ــايـــت الــ ــبـــوكـــسـ الـ
لإلنتاج  معينة  حــصــص  بتخصيص 
لكل  البوكسايت  مــادة  من  والتصدير 
دولــــة. وقـــد تــكــونــت الــوكــالــة الــدولــيــة 
استراليا  مــن  كــل  مــن   1974 عـــام  فــي 
وهايتي  وغينيا  وغانا  والدومينيكان 
ــام  ــنـ ــوريـ ــا وســـيـــرالـــيـــون وسـ ــكـ ــايـ ــامـ وجـ
ويوغسالفيا، وذلك على غرار منظمة 

أوبك.
منذ  تــم  الــعــربــيــة  المنطقة  وفـــي 

وهي  البوكسايت  مادة  اكتشاف  عقود 
منها  يستخرج  الــتــي  األولــيــة  الــمــادة 
تــجــاريــة في  بكميات  االلــمــنــيــوم  خــام 
والسودان  المغربية  المملكة  من  كل 
والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وهــي 
استغلت  التي  عربيا  الوحيدة  الدولة 
ــإنـــشـــاء أول  ــامــــت بـ ــذا الـــمـــعـــدن وقــ ــ هـ
ــنـــاعـــات االلـــمـــنـــيـــوم فــي  مـــجـــمـــع لـــصـ
الخليج  سواحل  على  العربي  الوطن 

العربي.
مادة  كميات  أن  الطالع  ولحسن 
المملكة  فــي  المكتشفة  البوكسايت 
الــســعــوديــة تكفي ألكــثــر من  الــعــربــيــة 
50 عاما بإنتاج سنوي يصل الى 650 
ألــف طــن مــن األلــمــنــيــوم. وقــد حــازت 
االستكشاف  حــق  على  مــعــادن  شــركــة 
ودراســــــة جــــدوى مـــواقـــع الــبــوكــســايــت 
مصر  جمهورية  وكانت  المملكة.  في 
العربية أول دولة عربية تقيم مصهر 
لــألــمــنــيــوم بـــالـــمـــشـــاركـــة مــــع روســـيـــا 
عند  ذلك  وكان  روسية،  وبتكنولوجيا 
إنشاء السد العالي الذي وفر الطاقة 
جانب  الــى  هــنــاك  ولــكــن  الكهربائية. 
الخليج  العربية دول  جمهورية مصر 
ألمنيوم  أقامت مصاهر  التي  العربي 
تــشــتــهــر عــالــمــيــا بــفــضــل مــنــتــوجــاتــهــا 
الخليج  منطقة  في  الــجــودة  العالية 
أولى  البحرين  مملكة  وكانت  العربي 
الدول التي اقامت مصهرا لألمنيوم 
ــات مـــــــرادفـــــــة لــهــا  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ وأقـــــــامـــــــت صـ

والــبــودرة  الــســيــارات  إطـــارات  كصناعة 
فــي صــنــاعــة األصــبــاغ  الــتــي تستعمل 
وصناعة األلواح وقطاعات األلمنيوم. 
ــد ذلــــــك كــــل مــــن دولــــة  ــعـ وتـــبـــعـــتـــهـــا بـ
االمارات العربية المتحدة حتي تبوأ 
األلمنيوم  اإلمارات لصناعات  مجمع 
واألشهر  األكبر  ليعتبر  عالية  مكانة 
ــل مــن  ــ ــم تـــلـــتـــهـــا كـ ــ عـــالـــمـــيـــا. ومــــــن ثـ
والمملكة  قطر  ودولــة  عمان  سلطنة 
العربية السعودية للولوج في صناعة 

االلمنيوم األولي وخالفها.
ــاعــــة صــهــر  ــنــ ــبــــحــــت صــ وقـــــــد أصــ
دول  ــتــــهــــا  ــنــ ــبــ تــ الــــــتــــــي  االلـــــمـــــنـــــيـــــوم 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي كــخــيــار 
استراتيجي بعد الصناعات البترولية 
مفتاحا  أصــبــحــت  والــبــتــروكــيــمــاويــة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة االقــ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ لـــتـــحـــقـــيـــق الـ
الــمــســتــدامــة فـــي الــمــنــطــقــة، كــمــا أن 
إنـــشـــاء مــصــاهــر عـــديـــدة لــألــمــنــيــوم 
فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة وإنـــــتـــــاج األلـــمـــنـــيـــوم 
األولــــــي ســـاعـــد عــلــى إقـــامـــة الــعــديــد 
والنهائية  الوسيطة  الــصــنــاعــات  مــن 
ــدن.  ــعــ ــمــ ــى هــــــــذا الــ ــلــ ــتــــمــــدة عــ ــعــ ــمــ الــ
ــرا لـــقـــيـــام مـــصـــاهـــر االلـــمـــنـــيـــوم  ــظــ ونــ
الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  دول  ــي  فــ األولــــــــي 
ــبـــات  ــلـ ــتـــطـ ــيــــجــــي بــــتــــأمــــيــــن مـ ــلــ الــــخــ
األلمنيوم  مــن  الخليجية  المنطقة 
أصبحت  المجلس  دول  فـــإن  األولــــي 
تــعــتــمــد بـــصـــورة أســـاســـيـــة عــلــى تلك 
االلمنيوم  بخام  لتزوديها  المصاهر 

االلمنيوم  منتجات  لصناعة  الــــالزم 
توسعت  والــتــي  والنهائية،  الوسيطة 
العمرانية  النهضة  لمواكبة  وازدهــرت 
في المنطقة وأصبحت تستحوذ االن 
عــلــى مــا يــقــرب مــن 12% مــن اإلنــتــاج 

العالمي من األلمنيوم األولي.
ولــكــن على الــرغــم مــن كــل ذلــك، 
ارتــفــاعــا  الــحــالــي 2021  الـــعـــام  شــهــد 
مــلــحــوظــا وغـــيـــر طــبــيــعــي فـــي أســعــار 
ــام األلــمــنــيــوم الــــذي يــقــوم إنــتــاجــه  خـ
وبشكل أساسي على مادة البوكسايت 
التي تتربع على عرش انتاجه عالميا 
البرازيل   - الصين   - استراليا  دول: 
ارتــفــاع  يــحــدث  ولــم  الهند   - غينيا   -
فــي أســعــار خـــام االلــمــنــيــوم مــنــذ عــام 
2008، وكــان االرتــفــاع فــي أســعــار خام 
بداية  منذ   %58 حــدود  في  االلمنيوم 
 3100 الطن  سعر  ليقارب   2021 عــام 

دوالر أمريكي.
العالمية في  األحــداث  باستقراء 
الفترة الماضية والتي واكبت االرتفاع 
غــيــر الــطــبــيــعــي وغـــيـــر الــمــتــوقــع في 
نجد  عالميا،  االلــمــنــيــوم  خــام  أســعــار 
أن هــنــاك عـــدة عــوامــل ســاعــدت على 
عالميا  الخام  االلمنيوم  سعر  ارتفاع 
المرتفع  الــمــســتــوى  هـــذا  الـــى  ليصل 
جــدا فــي عــام 2021 والـــذي لــم يصل 
اليه منذ عام 2008 ومن هذه العوامل 

نوجز التالي:
القفزة  لهذه  الرئيسي  السبب   **

فــي األســعــار هــو االنــقــالب العسكري 
ــع دولــــة  ــ ــــدث فــــي غــيــنــيــا رابــ ــذي حـ ــ الــ
ــادة الــبــوكــســايــت،  ــ ــتـــاج مـ مـــن حــيــث إنـ
كـــون عـــدم االســـتـــقـــرار الــــذي صــاحــب 
الـــذي حــدث في  العسكري  االنــقــالب 
والذي  غينيا في شهر سبتمبر 2021 
ــاح بــرئــيــس الــدولــة فــقــد أصبحت  أطـ
الدولة معه عاجزة عن السيطرة على 
الــبــالد. وتعد غينيا من  األوضـــاع في 
أكــبــر مــنــتــجــي مــــادة الــبــوكــســايــت في 
العسكري  االنــقــالب  زاد  وقــد  العالم، 
االلمنيوم،  اســعــار  على  الضغط  مــن 
 %25 يــقــارب  مــا  غينيا  تمتلك  حــيــث 
مـــن انـــتـــاج الــبــوكــســايــت فـــي الــعــالــم 
 7.4 بحوالي  عالمي  احتياطي  واكبر 
ــارات طــــن مــــن احـــتـــيـــاطـــي مــــادة  ــيـ ــلـ مـ
الــبــوكــســايــت، عــلــمــا بـــأن قــبــل ســنــوات 
تدرس  العربية  مصر  جمهورية  كانت 
بــجــديــة اقـــامـــة مـــشـــروع مــشــتــرك في 
غينيا إلنتاج األلمنيوم األولي لضمان 

احتياجات مصهر مصر لألمنيوم.
** الكلفة العالية إلنتاج كل طن 
انتاج  يستهلك  حيث  األلمنيوم،  من 
في  ميغاواط   14 األلمنيوم  مــن  طــن 
ومع  اإلنتاجية.  الطاقة  من  الساعة 
ارتــفــاع اســعــار الــطــاقــة ارتــفــعــت ايضا 
وهـــذا يظهر  األلــمــنــيــوم،  انــتــاج  كلفة 
أكــثــر فـــي الــصــيــن ودول أوروبـــــا الــتــي 
ــا كــهــربــائــيــة مــرتــفــعــة  ــومــ ــه رســ ــواجــ تــ
زاد مــن كلفة  ــدوره  بــ ــذي  والــ الــكــلــفــة، 

اإلنـــتـــاج لــخــام األلــمــنــيــوم مــمــا ترتب 
عليه زيادة في أسعار المنتج النهائي 
لخام األلمنيوم لمواجهة الزيادة في 

كلفة اإلنتاج.
الطاقة  الكلفة في  زيــادة  دفــع   **
كــل من  الــتــي اتخذتها  الــخــطــوة  الــى 
لمواجهة  األوروبـــيـــة  ــدول  والــ الصين 
االرتفاع في كلفة اإلنتاج من تقليص 
انتاج االلمنيوم الخام، وكذلك توقف 
بعض المصادر عن االنتاج لمواجهة 

االرتفاع الشديد في الكلفة.
إلـــــى خــفــض  الـــصـــيـــن  تــــوجــــه   **
انتاج المعادن الملوثة للبيئة واألكثر 
استهالكا للطاقة. حيث تنتج الصين 
إنـــتـــاج  ــالـــي  ــمـ اجـ مــــن  مــــن %60  أكـــثـــر 
االلمنيوم  وانــتــاج  عالميا  األلمنيوم 
يــنــتــج أعـــلـــى نــســبــة انــبــعــاثــات والــتــي 
انبعاثات  اجــمــالــي  مــن   %4 إلــى  تصل 

الكربون في الصين.
مــادة  مــن  المنتج  كفاية  عــدم   **
الــبــوكــســايــت فــي اســتــرالــيــا والــبــرازيــل 
الــرغــم من  وعــلــى  الــعــالــمــي،  للطلب 
انـــتـــاج اســتــرالــيــا مـــا يــقــرب مـــن 110 
ــام 2020 مــقــارنــة  مــاليــيــن طـــن فـــي عـ
مليون   82 أنتجت  التي  غينيا  بدولة 
العالمي  للطلب  البوكسايت  طن من 
حيث تعتبر الدولتان أستراليا وغينيا 

من أكبر مصدري البوكسايت.
** من المتوقع أن يحدث استقرار 
في أسعار خام االلمنيوم بعد استقرار 

األوضاع في دولة غينيا ومعاودة انتاج 
فيه  والــتــي تستثمر  الــبــوكــســات،  خــام 
شــركــة االلــمــنــيــوم الــروســيــة )روســــال( 
مــادة  مــن  إنتاجها  نصف  تنتج  الــتــي 

البوكسايت في غينيا.
المغربية  المملكة  مــن  نــأمــل   **
ــي إقـــامـــة  ــار فــ ــمـ ــثـ ــتـ الـــتـــي بــــــدأت االسـ
مــشــاريــع صــنــاعــيــة ثــقــيــلــة ومــتــقــدمــة 
مــثــل صــنــاعــة الـــســـيـــارات وكـــذلـــك ما 
لو  نامل  المعلومات  بصناعة  يتعلق 
أراضــيــهــا  مــا تكتنزه  بــاســتــغــالل  تــبــدأ 
الشأن  وكــذلــك  البوكسايت  مـــادة  مــن 
ــى جـــمـــهـــوريـــة الــــســــودان  ــ بــالــنــســبــة الـ
ــن األزمــــــات  الـــتـــي تـــعـــانـــي الـــكـــثـــيـــر مــ
تسعى  أن  أســـهـــل  فــمــا  االقـــتـــصـــاديـــة، 
لــالتــفــاق مـــع مــســتــثــمــريــن وأصــحــاب 
التكنولوجيا لالستفادة من مخزونها 

الطبيعي من مادة البوكسايت.

�الألمنيوم و�الرتفاع �لعالمي في �أ�سعاره

بقلم: محمد علي نقي
رجل أعمال كويتي
أمين سر عربال

حققت وفور�ت �قت�صادية ت�صل �إىل 2.9 مليار دوالر

»هيئة �لربط �لكهربائي �لخليجي« ت�سارك في موؤتمر ومعر�ض كهرباء �لخليج
شـــــــــاركـــــــــت هـــــيـــــئـــــة الــــــربــــــط 
مؤتمر  فــي  الخليجي  الكهربائي 
 ،2021 الخليج  كــهــربــاء  ومــعــرض 
الذي أقيم افتراضيًا للعام الثاني 
 ،2021 أكتوبر   27-25 الفترة  فــي 
اإلقليمية  اللجنة  تنظمه  والــذي 
بــدول  الكهربائية  الــطــاقــة  لنظم 
مجلس التعاون، وبإشراف اللجنة 
ــري الـــخـــلـــيـــج«،  ــيـــجـ ــسـ الـــفـــنـــيـــة »لـ
ــو مــجــلــس  ــي يــــرأســــهــــا عــــضــ ــ ــتـ ــ الـ
أحمد  م.  الخليج  سيجري  إدارة 
اإلبـــراهـــيـــم الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــة الـــــــربـــــــط الــــكــــهــــربــــائــــي  ــئــ ــيــ ــهــ لــ

الخليجي.
وُيعد مؤتمر ومعرض كهرباء 
أهــم  ــن  مـ واحـــــــدًا   2021 الــخــلــيــج 
الــمــؤتــمــرات الــســنــويــة فــي مجال 
بالمنطقة  الــكــهــربــائــيــة  الــطــاقــة 
كونه يختص بتقنيات إنتاج ونقل 
حضور  ويشهد  الكهرباء  وتــوزيــع 
عدد كبير من المسؤولين بقطاع 
التعاون  مجلس  دول  في  الطاقة 
الــشــركــات  ــاء  رؤســ مــن  الخليجي، 
الــعــامــلــة فـــي هــــذا الــمــجــال على 
الــمــســتــوى اإلقــلــيــمــي والــعــالــمــي، 
إضـــافـــة إلـــى نــخــبــة مـــن الــخــبــراء 
والــمــهــنــدســيــن والــمــهــتــمــيــن فــي 

مجال الطاقة الكهربائية.
وافـــتـــتـــح فــعــالــيــات الــمــؤتــمــر 
األمين  العبري  بن سعيد  خليفة 
ــعــــاون  ــتــ ــاعــــد لـــمـــجـــلـــس الــ ــمــــســ الــ
والتنموية،  االقتصادية  للشؤون 

عبر االتصال المرئي.
مناقشة  إلى  المؤتمر  وهدف 
ــع وهــــــي، تــطــويــر  ــيـ ــواضـ ــمـ أهـــــم الـ
صــنــاعــة الــكــهــربــاء بــعــرض أحــدث 
الـــتـــجـــارب والــتــقــنــيــات الــعــالــمــيــة 
الــتــي مــن شــأنــهــا تــطــويــر وتــبــادل 
مجال  في  والمعلومات  الخبرات 
إنـــــتـــــاج، ونــــقــــل وتـــــوزيـــــع الـــطـــاقـــة 
في  المختصين  بين  الكهربائية 

وارتـــكـــز  ــاون،  ــعــ ــتــ الــ مــجــلــس  دول 
المؤتمر على استخدام التقنيات 
الـــحـــديـــثـــة والــــربــــط الــكــهــربــائــي 
للطاقة  أســواق  وإنــشــاء  اإلقليمي 
الــكــهــربــائــيــة، والــشــبــكــات الــذكــيــة 
والــطــاقــة الــمــتــجــددة الــتــي تسهم 
ــع مــوثــوقــيــة وكــــفــــاءة أداء  ــي رفــ فـ
واكتشاف  الكهربائي،  المنظومة 
الطاقة  وحــلــول  منتجات  أحـــدث 

التي يتم طرحها.
من  العديد  المؤتمر  وناقش 
التقنيات  حــول  العلمية  األوراق 
تطوير  واســتــراتــيــجــيــات  الــفــنــيــة، 
مجلس  دول  فــي  الكهرباء  قــطــاع 
العربية،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
ورقـــــــة   80 عــــــــــرض  خــــــــــالل  مـــــــن 
من  نخبة  بواسطة  أعدت  علمية، 
الــبــاحــثــيــن والـــخـــبـــراء فـــي مــجــال 

الطاقة الكهربائية.
ــعـــدد مــن  وشــــاركــــت الــهــيــئــة بـ
تــنــاقــش  الـــتـــي  الــعــلــمــيــة  األوراق 
ــي اإلقــلــيــمــي  ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الــــربــــط الـ
واســتــخــدام الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، 
وأطــــــــــــر رفــــــــــع كـــــــفـــــــاءة الــــطــــاقــــة 
ــيــــج والــــتــــحــــديــــات  ــلــ لــــــــــدول الــــخــ
الـــمـــصـــاحـــبـــة لــــهــــا الــــتــــي تــســهــم 
ــع مــوثــوقــيــة وكــــفــــاءة أداء  ــي رفــ فـ

الــمــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة، وكــذلــك 
الــــحــــمــــايــــة والــــتــــحــــكــــم لــمــحــطــة 
 ،)HVDC( ــة  ــ ــذبـ ــ ــذبـ ــ الـ ــل  ــويــ تــــحــ
التجارب  مــن  االســتــفــادة  وكيفية 
الحديثة  والتكنولوجيا  العالمية 
الشبكات،  واعتمادية  أمن  لتعزيز 
الحيوية.  المواضيع  من  وغيرها 
مــن  ــدد  ــ ــ عـ األوراق  تــــلــــك  وقــــــــدم 
المهندس  هــم:  الهيئة  مهندسي 
أحمد  والمهندس  الشيخ،  طــالل 
الـــجـــعـــفـــري، والـــمـــهـــنـــدس أحــمــد 
جاياكومار  والــمــهــنــدس  الثقفي، 

موثوسامي.
ــة الـــــربـــــط  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ وشـــــــــاركـــــــــت هـ
الكهربائي الخليجي راعيا ماسيا 
بـ»مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 
الــمــعــرض  ــي  فــ ــك  ــذلــ وكــ  ،»2021
للمؤتمر،  المصاحب  االفتراضي 
أكــثــر مــن شركة  حيث شـــارك فيه 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة تـــقـــدم تــقــنــيــات 
ــدات حـــديـــثـــة فــــي مـــجـــاالت  ــ ــعـ ــ ومـ
الــمــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة، والـــذي 
ونقل  إنــتــاج  جــوانــب  شمل جميع 
ــع الـــكـــهـــربـــاء، وُيــــعــــد هـــذا  ــ ــوزيـ ــ وتـ

الـــحـــدث فـــرصـــة مــثــالــيــة لــعــرض 
ــات  أحــــــدث الــمــنــتــجــات والـــخـــدمـ
افتراضي  جمهور  أمـــام  المتاحة 
مـــتـــخـــصـــص رفـــــيـــــع الـــمـــســـتـــوى 
مـــن الـــخـــبـــراء والــمــســؤولــيــن من 
والــعــالــم  الــخــلــيــج  دول  مــخــتــلــف 
لــلــزوار  يتيح  إذ  والــعــالــم،  العربي 
االطالع على أحدث التقنيات من 

المصنعين لقطاع الكهرباء.
وذكـــــــر الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
ــــدس أحــــمــــد  ــنــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ ــلــ لــ
تــحــرص  الــهــيــئــة  أن  ــم  ــيــ ــراهــ اإلبــ
ــي الــفــعــالــيــات  عــلــى الــمــشــاركــة فـ
خبراء  فيها  يشارك  التي  الكبرى 
دوليون وإقليميون لمناقشة اآلراء 
واألفكار والمقترحات والتوصيات 
الـــتـــي تــســهــم فــــي تـــطـــويـــر قــطــاع 
ــد عـــلـــى زيــــــادة  ــاعــ ــســ ــة وتــ ــاقــ ــطــ الــ
الخليج  دول  بين  التعاون  حجم 
والــمــنــظــمــات الــعــالــمــيــة فـــي هــذا 
الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي لــتــعــزيــز أمــن 
الطاقة وزيادة فرص االستثمارات 
وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، 
وكذلك إلبراز الجهود التي هيئة 

في  الخليجي  الكهربائي  الــربــط 
والخطط  الحيوي،  المجال  هذا 
والمشاريع واالستراتيجيات التي 
الطاقة  استدامة  تنفذها لضمان 

وازدهارها.
ــم إلــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ وأشـــــــــار اإلبـ
ــائــــي  ــهــــربــ ــكــ مــــــشــــــروع الــــــربــــــط الــ
الخليجي ُيَعدُّ من أهم مشروعات 
ــبـــنـــيـــة األســــاســــيــــة الـــتـــي  ربــــــط الـ
التعاون  دول مجلس  قــادة  أقــرهــا 
أهــدافــه  أهــم  محققًا  الخليجي، 
ــيـــة الــمــتــمــثــلــة فــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ االسـ
ورفــع مستوى  الطاقة  أمن  تعزيز 
الـــمـــوثـــوقـــيـــة واألمــــــــان لــأنــظــمــة 
ونجاحه  الخليجية،  الكهربائية 
فـــي تــجــنــب شــبــكــات كــهــربــاء دول 
انــقــطــاع  الـــتـــعـــاون ألي  مــجــلــس 
من   %100 بــنــســبــة  كــلــي  أو  جــزئــي 
خــــالل تــقــديــم الـــدعـــم الــلــحــظــي 
ــة الــمــطــلــوبــة عــبــر  ــاقـ بــنــقــل الـــطـ
شــبــكــة الــربــط الــكــهــربــائــي بشكل 
مــبــاشــر، حــيــث تــمــت مــســانــدة ما 
يقرب من )2350( حالة دعم منذ 

تشغيله وحتى اآلن. 

الــوجــيــه  األول  أمــــس  الــبــحــريــن  فـــقـــدت 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ورجـــــل االعــــمــــال عـــــادل بن 
حميد الذي ترك بصمة بارزة سواء في العمل 
البرلماني أو عالم التجارة واالعمال، ليمازج 
بحنكة وخبرة بين كونه رجل أعمال ناجحا، 

ونائبا فاعال في البرلمان. 
على  وحـــصـــل   ،1956 عــــام  الــفــقــيــد  ولــــد 
المنامة  مدرسة  من  العامة  الثانوية  شهادة 
بــدورات  يلتحق  ان  قبل  1979م.  عام  الثانوية 
الصناعية،  الخليج  كلية  في  متعددة  علمية 
ثم معهد سيمبوسيس للغات في بونا بالهند.
عـــرف بـــن حــمــيــد بــتــواصــلــه االجــتــمــاعــي 
لــه حضوره  وكـــان  الــفــئــات.  مــع جميع  الكبير 
الــمــمــيــز فـــي مــخــتــلــف الــمــحــافــل الــرســمــيــة 

واالجتماعات.
الــبــرلــمــانــي  الــعــمــل  فـــي عـــام 2014 دخـــل 
في  الثالثة  الــدائــرة  عن  ممثال  ترشح  بعدما 
ــي االنــتــخــابــات  مــحــافــظــة الــعــاصــمــة وفـــــاز فـ

بنسبة تجاوزت %65.
مهام  عــدة  تــولــى  النيابي  المجلس  وفــي 
ــو فــــي لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الــمــالــيــة  مـــنـــهـــا عـــضـ
رئيس  ونائب  الــنــواب،  بمجلس  واالقتصادية 
لجنة حقوق االنسان بمجلس النواب، وكذلك 
التي  البرلمانية  التحقيق  رئيس لجنة  نائب 
الفترة من  في  بتشكيلها  النواب  قام مجلس 
كان  كما   .2017 يونيو  وحــتــى   2016 ديسمبر 
في  الــبــرلــمــانــيــة  التحقيق  لــجــنــة  فــي  عــضــوا 
بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة والــتــي قـــام مجلس 
النواب بتشكيلها في الفترة من نوفمبر 2017 

وحتى مايو 2018. 
والى جانب عمله البرلماني، كان الفقيد 
رجل أعمال وعقاريا ناجحا، وعلى مدى أكثر 
المؤسسات  من  الكثير  أدار  عقود،  أربعة  من 
المؤسسات  جــانــب  إلــى  التجارية  والــشــركــات 

المعنية بالعمل االجتماعي.
إدارة مؤسسة  ورئيس مجلس  وهو مالك 
الـــفـــردوس لــلــمــقــاوالت والـــعـــقـــارات، ومــؤســس 
العقارية،  أمــفــا  شــركــة  إدارة  مجلس  ورئــيــس 
أمفا  شــركــة  إدارة  مــجــلــس  ورئــيــس  ومــؤســس 

للسيارات. 

�لمرحوم عادل بن حميد..

بـــارزة فــي عــالــم �لتجــارة  ب�سمـات 

و�لعمـــــل �لبــرلمـانــي و�الجتمــاعــي

»�الإبد�ع �لبحرين« ي�سهم في تطوير �سناعة �لتمويل �الأ�سغر بالعر�ق
اإلبداع  لشركة  التنفيذي  الرئيس  الغزاوي  وليد  الدكتور خالد  قال 
البحرين للتمويل المتناهي الصغر، إن الشركة بصدد نقل خبرات مملكة 
العراقي،  المصرفي  القطاع  إلــى  األصغر  التمويل  مجال  في  البحرين 
وذلك بعد أن وقع برنامج الخليج العربي للتنمية »أجفند« مذكرة تفاهم 
مبادئ  تبني  على  المصرف  لمساعدة  العراقي  المركزي  المصرف  مــع 
ذوو  منها  يستفيد  مالية  صناعة  وتطوير  الــعــراق  فــي  المالي  الشمول 

الدخل المحدود.
االستعداد  أتــم  على  البحرين«  ــداع  »االبــ أن  الــغــزاوي  الــدكــتــور  وأكـــد 
لتوفير ما يلزم من خبرات واستشارات من أجل دعم صناعة تمويل أصغر 
حقيقية في العراق، وأوضح أن هذه االستشارات تمتد لتشمل ليس فقط 
مختلف  بل  العراقي،  المركزي  والمصرف  المعنية  المالية  المؤسسات 

الجهات التشريعية والرقابية المختلفة التي تعنى بالتمويل األصغر في 
العراق، وبناء  التمويل األصغر في  إلى نشر ثقافة  العراق أيضا، إضافة 
قدرات العاملين في مجال التمويل األصغر، وخاصة في ظل محدودية 
عدد مؤسسات التمويل األصغر هناك مقابل زيادة الطلب على القروض 
آليات عمل تضمن استدامة  الماسة إلى تطوير  التي تقدمها، والحاجة 

عملها.
وأكد أنه من شأن نشر عدد أكبر من مؤسسات التمويل األصغر في 
العراق أن تتيح للعراقيين قنوات اقتراض رسمية داخل القطاع المالي 
المنظم، مع توفير االستشارات حول كيفية استخدام هذه القروض في 
صغيرة  مشاريع  إلى  بها  واالنتقال  الخاصة  الصغيرة  المشاريع  إطــالق 

ومتوسطة تنهض باالقتصاد الوطني. } د. خالد الغزاوي.

} م. أحمد اإلبراهيم.

} عادل بن حميد.

»مــوؤ�سر �لبحــريــن« �لعــام يغلـــق بانخفـــا�ض
أقــفــل »مـــؤشـــر الــبــحــريــن الـــعـــام« يــــوم أمــس 
بانخفاض   1.735.56 مــســتــوى  عــنــد  الــثــالثــاء 
اإلثنين،  يوم  بإقفاله  نقاط، مقارنة   3.62 قدره 
فـــي حــيــن أقـــفـــل »مـــؤشـــر الــبــحــريــن اإلســـالمـــي« 
نقاط   4.93 قدره  بارتفاع   690.10 عند مستوى 
مـقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون 
في »بورصة البحرين« 5.18 ماليين سهم، بقيمة 

بحريني،  ديــنــار  مــلــيــون   1.02 قــدرهــا  إجــمــالــيــة 
ركز  حيث  صفقة،   116 خــالل  مــن  تنفيذها  تــم 
المستثمرون تعامالتهم على أسهم قطاع المال 
 568.96 الــمــتــداولــة  أســهــمــه  قيمة  بلغت  الـــذي 
القيمة  مــن   %55.84 نسبته  مــا  أي  ديــنــار؛  ألــف 
اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 4.26 ماليين 

سهم، تم تنفيذها من خالل 74 صفقة. 
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بتكليف من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك 
البحرين  مملكة  مــلــك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
خليفة  آل  أحمد  بن  خالد  الشيخ  استقبل  المفدى، 
الدرازي  المهندس علي أحمد  الملكي،  الديوان  وزير 
والــذي  اإلنــســان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئــيــس 
رفع إليه التقرير السنوي الثامن للمؤسسة الوطنية 

لحقوق اإلنسان.
الملكي عن تقديره للجهود  الديوان   وعّبر وزير 
اإلنسان في  الوطنية لحقوق  المؤسسة  تبذلها  التي 
البحرين  مملكة  في  اإلنــســان  حقوق  وحماية  تعزيز 
ــل الــعــهــد الــــزاهــــر لــجــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى،  فـــي ظـ
العمل  ميثاق  فــي  ــواردة  الــ الحقوقية  للمبادئ  وفــًقــا 
ــور والـــقـــوانـــيـــن والــتــشــريــعــات ذات  ــتـ الـــوطـــنـــي والـــدسـ
الصلة، باإلضافة إلى الصكوك والمعاهدات الدولية 

واإلقليمية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
ــاول الــتــقــريــر الـــســـنـــوي الـــثـــامـــن لــلــمــؤســســة  ــنــ وتــ
الوطنية لحقوق اإلنسان جهود المؤسسة وأنشطتها 
اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حماية  مجال  فــي  المبذولة 
بــشــكــل عــــام، ورصـــدهـــا لــلــجــهــود الــتــي بــذلــهــا الــفــريــق 

)كوفيد- كــورونــا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني 
19( بناء على التوجيهات الكريمة من صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، والتي اسهمت في تعزيز الحق 
للمواطنين  الصحية  الــرعــايــة  وتــقــديــم  الصحة  فــي 
ــى اآلراء  والــمــقــيــمــيــن عــلــى حــد ســــواء، بــاإلضــافــة إلـ
االستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق 

اإلنسان إلى السلطات الدستورية.
نفسه  عن  باألصالة  الـــدرازي  تقدم  جانبه،  ومــن 
المؤسسة  أعضاء مجلس مفوضي  كل  وبالنيابة عن 
واالمتنان  الشكر  بجزيل  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  مقام  إلــى  والتقدير 
الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة  بــن عيسى  حــمــد 
على رعايته الدائمة لحقوق اإلنسان، وعلى توجيهات 
جاللته لبذل المزيد من الجهود لالرتقاء بمنظومة 
مع  يتوافق  بما  وتعزيزها  وحمايتها  االنسان  حقوق 
الطموحات التي تتبناها قيادة جاللة الملك المفدى 
مكانة  من  يعزز  بما  البحرين  أبناء  جميع  ويتمناها 

المملكة بين الدول المتقدمة في هذا المجال.

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الرئيس  البالد المفدى برقية شكر جوابية من أخيه فخامة  ملك 
عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك 
ذكرى  بمناسبة  إليه  بها جاللته  بعث  التي  التهنئة  برقية  على  ردا 

انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

ال���م���ل���ك ي��ت��ل��ق��ى ب���رق���ي���ة ���ش��ك��ر 

م������ن ال����رئ����ي���������س ال���م�������ش���ري

بتكليف من جاللة الملك..

وزير الديوان الملكي يت�شلم التقرير ال�شنوي للموؤ�ش�شة الوطنية لحقوق الإن�شان

} وزير الديوان الملكي يستقبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

اســتــقــبــل الـــدكـــتـــور مــاجــد 
التربية  وزير  النعيمي  علي  بن 
أمناء  مجلس  رئيس  والتعليم 
مـــجـــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي، 
الدكتورة أمينة محمد بوعالي 
رئـــيـــســـة قـــســـم تـــطـــويـــر الــبــحــث 
ــلــــمــــي بـــــاألمـــــانـــــة الـــعـــامـــة  ــعــ الــ
لمجلس التعليم العالي، حيث 
هنأها الوزير بمناسبة تصنيفها 
ــعـــة ســـتـــانـــفـــورد  ــامـ ــبـــل جـ مــــن قـ
األمــريــكــيــة ضــمــن أفــضــل %2 
من العلماء الباحثين من أصل 
ألـــف عــالــم حـــول الــعــالــم،   160
مشيدًا بجهودها البحثية التي 
أهــلــتــهــا لــلــحــصــول عـــلـــى هـــذا 
لها  ومتمنيًا  الرفيع،  التكريم 

دوام التوفيق والنجاح.
الجدير بالذكر أن الدكتورة 
ــوعـــالي حــاصــلــة على  أمــيــنــة بـ
درجـــة الــدكــتــوراه فــي اإلفــصــاح 
المحاسبي عن تقارير التنمية 
الـــمـــســـتـــدامـــة، والــــــــذي يــعــتــبــر 
ــدث الــتــخــصــصــات فــي  ــ مــــن أحــ
وأن  لها  سبق  كما  المحاسبة، 

فازت بخمس جوائز بحثية على 
المحاسبة  في  العالم  مستوى 
ولها  واالقـــتـــصـــاد،  واالســتــثــمــار 
منشورًا  بحثًا   )40( يــقــارب  مــا 
عــالــمــيــة مصنفة  مـــجـــالت  فـــي 
البيانات )سكوبس(،  في قاعدة 
في  بدراساتها  االستشهاد  وتــم 
أكثر من )700( مجلة عالمية. 

ومــــــــؤخــــــــرًا، اخــــتــــيــــرت لـــتـــكـــون 
مــحــكــمــًا مـــعـــتـــمـــدًا لـــلـــدراســـات 
الوطني  الــمــركــز  الــمــمــولــة مــن 
إلــى جانب  بــولــنــدا،  فــي  للعلوم 
عضويتها كمحكم في أكثر من 
في  مرموقة  دولية  مجلة   )20(
دور نشر مختلفة في بريطانيا 

وأمريكا.

لت�ضنيفها �ضمن اأف�ضل 2% من العلماء

تطوير  ق�����ش��م  رئ��ي�����ش��ة  ي��ك��رم  ال��ت��رب��ي��ة  وزي����ر 

ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ب���»ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي«

} وزير التربية يكرم د. أمينة بوعالي.

أنـــه جـــرى تصميم  وأوضــحــت 
خطط عمل ومبادرات هذا المحور 
علمية  ومنهجية  شمولية  بصورة 
تــعــتــمــد عــلــى صــنــاعــة الــمــؤشــرات 
الـــوطـــنـــيـــة والـــمـــقـــارنـــات الـــدولـــيـــة 
وإيجاد عالقات ترابطية بين تأثير 
ــن  ــرار األســــــري عــلــى األمـ ــقـ ــتـ االسـ
مشاركة  إلـــى  ــواًل  وصــ المجتمعي 
مـــتـــصـــاعـــدة لـــلـــمـــرأة فــــي الــحــيــاة 

العامة وفي االقتصاد الوطني.
ــاء ذلــــك خــــالل مــشــاركــتــهــا  جــ
كــمــتــحــدثــة رئــيــســيــة فــــي مــنــتــدى 
الــــذي ينظمه  الــســعــوديــة  ــرة  ــ األسـ
الــســعــودي،  ــرة  مجلس شـــؤون األسـ
ــك فــــي دورتـــــــه الـــرابـــعـــة الــتــي  ــ وذلــ
ــرى الــخــامــســة  ــذكــ تـــتـــزامـــن مـــع الــ
النطالق رؤية المملكة 2030 تحت 
منظومة  فــي  األســــرة  »دور  عــنــوان 
التنمية المستدامة ورؤية المملكة 
األنـــصـــاري  نـــوهـــت  حــيــث   ،»2030
بــــتــــوجــــهــــات حــــكــــومــــة الـــمـــمـــلـــكـــة 
ما  كل  بتقديم  السعودية  العربية 
هـــو مــســتــحــق مـــن دعــــم ومــســانــدة 
البناء  في  للمرأة  مؤثرة  لمشاركة 
وصلت  مــا  إلـــى  بالنظر  الــتــنــمــوي 
تجعلها  مــرمــوقــة  مكانة  مــن  إلــيــه 
صنع  فــي  الجدير  الشريك  الــيــوم 

حاضر ومستقبل وطنها.
وقالت األنصاري إنه من حسن 
الــطــالــع أن يــتــم تــنــظــيــم مــنــتــدى 
األســــرة الــســعــوديــة، بــالــتــزامــن مع 
رؤية  النطالقة  الخامسة  الذكرى 
السعودية 2030،  العربية  المملكة 
وذلك بهدف رسم صيغة متجددة 
إلســـهـــامـــات الـــمـــؤســـســـة األســـريـــة 
ــى مـــكـــانـــتـــهـــا ودورهـــــــا  ــ بـــالـــنـــظـــر إلــ
الــمــحــوري فـــي تــحــقــيــق األهــــداف 
ــًا فـــاعـــاًل  ــانـ ــيـ الـــتـــنـــمـــويـــة لـــتـــكـــون كـ

ومستوعبًا لمسؤولياته الوطنية.
تدابير استثنائية 
لتاليف آثار اجلائحة

أن  األنــــــــصــــــــاري  ــرت  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ
ــا أحـــدثـــتـــه جـــائـــحـــة )كـــوفـــيـــد- مــ
الــصــحــي  ــوى  ــتـ ــسـ ــمـ الـ ــى  ــلـ عـ  )19

ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالقـــــــتـــــــصـــــــادي واالجـ
يــتــطــلــب مـــراجـــعـــات ومــعــالــجــات 
أشــار  مــا  بحسب  وذلــك  متسارعة 
االقتصادي  المجلس  تقرير  إليه 
الــعــامــة  للجمعية  واالجــتــمــاعــي 
بتنفيذ  الخاص  المتحدة  لألمم 
أهـــــداف الــســنــة الــدولــيــة لــألســرة 
قــيــام  إلـــــى  مـــشـــيـــرة   ،2021 لـــعـــام 
تدابير  بوضع  الــدول  من  العديد 
اســتــثــنــائــيــة الحـــتـــواء الــصــعــوبــات 
األســرة،  تواجهها  التي  الحياتية 
ــال الــتــوفــيــق  وتــــحــــديــــدًا فــــي مـــجـ
والمهنة،  األســرة  مسؤوليات  بين 
والــتــنــشــئــة االيــجــابــيــة لــألطــفــال 
وزيـــــــــــــــادة مـــــشـــــاركـــــة اآلبـــــــــــــاء فـــي 

االضطالع بالمهام األسرية.
شراكة وطنية

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أشــــــارت 
أعـــــمـــــال  أن  إلــــــــــى  األنــــــــــصــــــــــاري 
الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــــلــــمــــرأة فــي 
بشراكة  ارتــكــزت  البحرين  مملكة 
العمل  حلفاء  كــل  تشمل  وطنية 
تتمثل  رئيسية  أســس  ثالثة  على 
التشريعات  وتطوير  مراجعة  في 
ــد الــفــجــوات الــتــي تــؤثــر على  وسـ
األسرة  ألفــراد  القانونية  المراكز 
وضــــمــــان اتـــســـاقـــهـــا مــــع مــــا نــص 
أشكال  كــل  بــإزالــة  الــدســتــور  عليه 
الــعــدالــة  إلـــى  والـــوصـــول  التمييز 
ــاة الــخــصــوصــيــة الــتــي  ــراعــ مـــع مــ
ــات األســـــريـــــة،  ــالقــ ــعــ ــالــ ــيـــط بــ تـــحـ
السياسات  تنفيذ  ومتابعة  ووضع 
واالســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات الـــنـــوعـــيـــة 
التشريعية  الــنــصــوص  لــتــحــويــل 
ــع مــــعــــاش، عـــبـــر إدمـــــاج  ــ ــ إلـــــى واقـ
ــنـــظـــم الحـــتـــيـــاجـــات  مــنــهــجــي ومـ
المسار  ضمن  البحرينية  األســرة 
ــــالل مــــبــــادرات  ــمـــوي مــــن خــ ــنـ ــتـ الـ
األســـرة  لتمكين  مـــركـــزة  وبـــرامـــج 
إدارة شــؤونــهــا  بـــزمـــام  ــذ  األخــ مـــن 
وبما  قراراتها،  اتخاذ  واستقاللية 
ــة  ــ ــم وغـــــايـــــات رؤيـ ــيـ ــــع قـ يـــتـــســـق مـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن االقـــتـــصـــاديـــة 
على  الــعــمــل  إلــــى  إضـــافـــة   ،2030

في  البحرين  مملكة  جهود  ربــط 
الــمــرأة مع  مــجــال تمكين وتــقــدم 

أهداف التنمية المستدامة.
مالمح من اجلهود البحرينية 

لتنمية دور األسرة
وعرضت األنصاري في كلمتها 
عددا من األمثلة المادية على ما 
الــجــهــود  تــحــقــقــه  أن  اســتــطــاعــت 
والــمــســاعــي الــوطــنــيــة فـــي مــجــال 
تنمية دور األسرة البحرينية ورفع 
خالل  مــن  استقرارها،  مستويات 
بــعــض مـــالمـــح الــعــمــل الــمــتــعــلــق 
وكينونة  استقرار  على  بالحفاظ 
قانون  كصدور  البحرينية  األســرة 
األســرة وفصل محاكمه في مبان 
مــســتــقــلــة مـــــراعـــــاًة لــخــصــوصــيــة 
ــا األســـــريـــــة والـــتـــســـريـــع  ــايـ ــقـــضـ الـ
لتخفيف  ســعــيــًا  إجـــراءاتـــهـــا  فـــي 
ــن تـــلـــك الـــمـــحـــاكـــم،  ــ الـــضـــغـــط عـ
كــمــا يــســمــح الــقــانــون الــبــحــريــنــي 
بالطعن في أحكام محاكم األسرة 
أعــلــى سلطة تقاض  إلــى  ورفــعــهــا 
فيها هي محكمة التمييز، وصدور 
الصلح  تطبيق  بــإلــزامــيــة  قــانــون 
األســـــري والــتــســويــة الـــوديـــة قبل 
التقاضي،  مرحلة  إلــى  الــوصــول 
خدمة  استحداث  مــؤخــرًا  تم  كما 
بالشراكة مع  »الوساطة األسرية« 
الــمــؤســســات األهـــلـــيـــة والــخــاصــة 
ــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي  ــسـ ــؤسـ ومـ
ــال اإلرشـــــــــاد  ــ ــــجـ ــة فـــــي مـ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
المسائل  فــي  لــلــتــوســط  األســــري 
المحاكم،  نــطــاق  خـــارج  األســريــة 
وصدور قانون الحماية من العنف 

األسري.

كــمــا تــحــدثــت األنـــصـــاري في 
هـــذا الــســيــاق عـــن تــوســيــع مظلة 
من  البحرينية  الـــمـــرأة  اســتــفــادة 
وخصوصًا  اإلســكــانــيــة  الــخــدمــات 
أو  الترمل  لظروف  تعرضها  عند 
االنـــفـــصـــال ســــواء كــانــت حــاضــنــة 
ويسمح  لألبناء،  حاضنة  غير  أو 
لــغــيــر الــحــاضــنــة ضــمــن الــفــئــات 
عليها  تنطبق  ال  الــتــي  الــعــمــريــة 
ــى حــق  ــلــ مـــعـــايـــيـــر الــــحــــصــــول عــ
التملك أن تستفيد من الخدمات 
بــاالنــتــفــاع منها مدى  اإلســكــانــيــة 
إمكانية  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــحــيــاة، 
اســـتـــفـــادة الـــمـــرأة الــحــاضــنــة من 
الــذي  االجتماعي  السكن  بــرامــج 
يؤهلها لشراء وحدات سكنية من 
الـــخـــاص وبـــدعـــم ميسر  الــقــطــاع 
لتكافؤ  لجان  وإنشاء  الدولة،  من 
الفرص في كل مؤسسات القطاع 
عــلــى متابعة  تــعــمــل  الــتــي  الـــعـــام 
تنفيذ الخدمات المقدمة لألسرة 
ـــة لــتــقــدم  ــمـ ـــداعــ ــات الـ ــاســ ــيــ ــســ والــ
المرأة البحرينية بما يمكنها من 
المسؤوليات  بين  التوازن  تحقيق 
الوظيفية والواجبات األسرية من 
دون إرباك مسار تقدمها المهني.

مالمح اخلطة الوطنية 
القادمة لنهوض املرأة 

البحرينية
وأكدت األنصاري في كلمتها 
ضـــــــرورة  ــتــــت  ــبــ أثــ ــارب  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ أن 
االســتــبــاقــي  التخطيط  وأهــمــيــة 
ــــرف الحــــتــــيــــاجــــات  ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ والـ
األســــرة الــمــعــاصــرة، وكــشــفــت في 
تــحــديــث  أن  عــــن  الـــســـيـــاق  هـــــذا 

ــة لـــنـــهـــوض  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــة الـ ــ ــــطـ ــــخـ الـ
ستنتهي  التي  البحرينية  المرأة 
ــام الــمــقــبــل ســيــســتــنــد عــلــى  ــعــ الــ
عـــدد مــن االعـــتـــبـــارات مــن بينها 
ــال مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مــن  ــقـ ــتـ انـ
مــرحــلــة »الــنــهــوض بــالــمــرأة« إلــى 
والتركيز  بذاتها  المرأة«  »نهوض 
ــة »تـــقـــدم«  ــدامـ ــتـ عــلــى كــيــفــيــة اسـ
تأثير  وقياس  البحرينية  الــمــرأة 
ــلــــى الـــتـــنـــافـــســـيـــة  مـــشـــاركـــتـــهـــا عــ
تنهض  من  هي  لتكون  الوطنية، 
بنفسها، وتقرر ما هو مناسب لها 

وألسرتها.
محاور املنتدى 

وشــــــــاركــــــــت األمـــــــيـــــــن الـــــعـــــام 
ــلــــمــــرأة فــي  لــلــمــجــلــس األعــــلــــى لــ
بدورته  السعودية  األســرة  منتدى 
الرابعة إلى جوار عدد من الوزراء، 
ونــخــبــة مـــن الــخــبــراء والــقــيــادات 
اإلقليمية  والمنظمات  الوطنية، 
ــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء  ــة مــ ـــيــ ــدولـ والــ
العالم؛ الذين ناقشوا أهم قضايا 
تمكينها  وسبل  المعاصرة  األســرة 
وحـــمـــايـــتـــهـــا، وتـــضـــمـــن الــمــنــتــدى 
ثــالثــة مـــحـــاور رئــيــســة هـــي أدوات 
تمكين األســـرة مــن اتــخــاذ قــرارات 
ــل الــمــتــغــيــرات  ــي ظــ مــســتــنــيــرة فــ
ــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــ ــاديــ ــ ــصــ ــ ــتــ ــ االقــ
تجاه  األســرة  ومسؤولية  الحالية، 
الــبــيــئــة والــمــجــتــمــع واالقـــتـــصـــاد 
ودور األسرة في تنمية رأس المال 
البشري، واألسرة كراع أول للهوية 

الثقافية والوطنية للنشء.
ــون فـــي  ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ وطـــــــــــرح الـ
على  الــمــؤثــرة  الــعــوامــل  المنتدى 
اتخاذ القرارات المستنيرة لألسرة 
ودورهــــــــــا فــــي عــمــلــيــة الــتــمــكــيــن، 
الداعمة  والسياسات  والتشريعات 
مجلس  وحلول  وشــراكــات  لألسرة 
التنمية  أهـــداف  لتحقيق  األســـرة 
 ،2030 بــــحــــلــــول  الــــمــــســــتــــدامــــة 
لألسرة  المجتمعية  والمسؤولية 
كأداة لتحقيق التنمية المستدامة 
دولية  وتجارب  نماذج  واستعراض 
األســرة في حماية  دور  فاعلة عن 
البيئة، إضافة إلى األسرة وتشكيل 
الهوية الثقافية ودورها في تعزيز 
الـــمـــواطـــنـــة الـــصـــالـــحـــة وتــكــريــس 

قيمها في نفوس األبناء.

خالل كلمة رئي�ضية لها في منتدى الأ�ضرة ال�ضعودية.. الأنـ�ضاري:

ال�شت�قرار الأ�شري ي�ت��ش�در اأول�وي�ات ال�خط�ة الوط�ن�ية لن�هو�س ال�مراأة ال�بحرين�ية

للمرأة  األعلى  للمجلس  العام  األمين  األنصاري  أكدت هالة 
قائمة  يتصدر  العائلي  والــتــرابــط  األســـري  االســتــقــرار  مــحــور  أن 
إلى  البحرينية، مشيرة  المرأة  الوطنية لنهوض  الخطة  أولويات 
التجربة البحرينية الخاصة في هذا اإلطار التي يدير عملياتها 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  بقيادة  للمرأة  األعلى  المجلس 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى.

} هالة األنصاري تلقي كلمتها خالل منتدى األسرة السعودية.

جـــار لصرف  الــعــمــل  أن  الــصــحــة  وزارة  أكـــدت 
مكافآت 1500 متطوع، ممن تطوعوا خالل جائحة 
فيروس كورونا في دعم الجهود الوطنية للتصدي 
لـ  مكافآت  استكمال صرف  بعد  وذلــك  للفيروس، 
إلى  اإلجمالي  العدد  بذلك  ليصل  متطوع،   500

2000 متطوع.
وأشارت الوزارة إلى أن صرف المكافآت خضع 
إلشـــــراف لــجــنــة مــخــتــصــة قــامــت بــتــقــيــيــم جميع 
بحسب  االستحقاق  وتحديد  المتطوعين  قوائم 
وأدائــه  المتطوع  وكفاءة  العمل  واستمرارية  فترة 

خالل فترة تطوعه.
وأكـــــدت الـــــــوزارة فــخــرهــا بــأبــنــاء الـــوطـــن من 
الصفوف  فــي  العاملين  وخــصــوصــا  المتطوعين 
األمامية الذين سطروا أروع أمثلة العطاء لخدمة 
كورونا،  فيروس  جائحة  خــالل  والمواطن  الوطن 
الجائحة  بـــدور جميع مــن ســاهــم خـــالل  مــشــيــدة 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19(، في سبيل 
كــافــة المواطنين  الــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســالمــة 

والمقيمين.

ال�شحة: العمل على �شرف مكافاأة ل� 1500 متطوع 

رحـــب ولـــي عــهــد أبــوظــبــي 
للقوات  األعــلــى  القائد  نائب 
سمو  ــارات  اإلمــ فــي  المسلحة 
ــد  ــ ــ ــن زايـ ــ ــ ــد بـ ــمــ ــحــ ــــخ مــ ــيـ ــ ــــشـ الـ
بــــاألهــــداف الــطــمــوحــة الــتــي 
أعــلــنــتــهــا الــبــحــريــن لــلــوصــول 
ــري  ــ ــفـ ــ ــصـ ــ ــاد الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــحـ ــ ــ إلـــــــــــى الـ

الكربوني.
ــه  ــابــ ــســ ــى حــ ــ ــلــ ــ وكـــــــتـــــــب عــ
ــع »تــــويــــتــــر«:  ــوقـ ــمـ الــــرســــمــــي بـ
الطموحة  بـــاألهـــداف  نــرحــب 
للوصول إلى الحياد الصفري 
الــــكــــربــــونــــي فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
توجه  الشقيقتين،  والبحرين 

دور  يــــجــــســــد  اســــتــــراتــــيــــجــــي 
ــاد حــلــول  الــمــنــطــقــة فـــي إيـــجـ
عملية لتداعيات تغير المناخ، 
ــة عــلــى  ــصــ ــريــ واإلمــــــــــــــــارات حــ
تــنــســيــق الـــمـــواقـــف والــجــهــود 
مع األشقاء واألصدقاء لبناء 

مستقبل آمن للبشرية.

محمد بن زايد يرحب بتوجه البحرين للو�شول اإلى الحياد ال�شفري الكربوني

} سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة.

الحر����س الوطني يجري تمرين���ا لمكافحة الإرهاب وحماية المن�ش���اآت النفطية
سمو  الــركــن  أول  الفريق  مــن  بتوجيه 
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس 
ــدات الــحــرس  الــحــرس الــوطــنــي نــفــذت وحــ
ــري »كــــفــــاح/1«  ــحـ ــبـ ــي الـــتـــمـــريـــن الـ ــنـ ــوطـ الـ
ــة الــمــنــشــآت  ــايـ ــمـ لــمــكــافــحــة اإلرهــــــــاب وحـ
ــــك صـــبـــاح امــس  الــنــفــطــّيــة الـــحـــيـــوّيـــة، وذلـ
الثالثاء )26 أكتوبر( في الساحل الشرقي 

للمملكة. 
ــي تــمــريــن »كــــفــــاح/1« اســتــكــمــااًل  ــأتـ ويـ
الحرس  يجريها  الــتــي  التمارين  لسلسلة 
الوطني بشكل دوري لرفع قدراته البحرّية 
إحدى  على  التمرين  أجــري  إذ  العسكرية، 
الساحل  فــي  البحرّية  النفطّية  المنشآت 
تجربة  بمثابة  ليكون  للمملكة،  الــشــرقــي 

تقييم واختبار لقدرات الحرس في أنظمة 
التقّدمية  والــخــطــط  والــســيــطــرة  الــقــيــادة 
لــحــمــايــة الـــمـــنـــشـــآت الـــبـــحـــريـــة الــحــيــويــة 

وتأمين مواقعها.
وتفقد اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز 
الحرس  أركـــان  مدير  خليفة  آل  سعود  بــن 
أن تلك  التمرين، مؤكدًا  الوطني قطاعات 
الحرس  رئاسة  جهود  مع  تّتسق  التمارين 
الـــوطـــنـــي فـــي إطـــــار دعــــم كـــل الــمــؤســســات 
ــن  ــ ــز األمـ ــ ــائـ ــ ــن ركـ ــ ــزز مـ ــعــ األمــــنــــيــــة، بـــمـــا يــ
والحفاظ  المملكة  ربـــوع  فــي  واالســتــقــرار 
في ظل  الوطن،  ومنجزات  مكتسبات  على 
الــعــهــد الـــزاهـــر لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 

البالد المفدى القائد األعلى.
قــيــادات  بذلتها  الــتــي  بالجهود  ــاد  وأشـ
ــدات  الــتــمــريــن والـــمـــشـــاركـــون فــيــه مـــن وحــ
الحرس الوطني، والتي أسهمت في تنفيذ 
مـــراحـــل الــتــمــريــن بــاحــتــرافــيــة عــالــيــة في 
مــا يؤكد  مــعــه،  والــتــعــامــل  الــمــوقــف  تقدير 
الوطني  الحرس  الدائم لمنتسبي  التأهب 
في تلبية نداء الواجب بمختلف الظروف. 
المستمر  التطور  التمرين  نتائج  وعكست 
تحت  تنضوي  التي  التدريب  مــســارات  فــي 
مــنــظــومــة الــتــدريــب الــحــديــثــة الــتــي تزخر 
يمّكن  بما  الــوطــنــي،  الــحــرس  مــيــاديــن  بها 
واجباته  تــأديــة  مــن  العسكري  الــصــرح  هــذا 

الوطنّية بكفاءٍة واقتدار.



العدد )15923( - السنة السادسة واألربعون - األربعاء 21 ربيع األول 1443هـ - 27 أكتوبر 2021م6

الفريق  اجــتــمــاع  وقـــد حــضــر 
كــل مــن الــدكــتــور مــحــمــد مــبــارك 
بــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام لــشــؤون 
عبدالرحمن  والدكتور  المدارس، 
التنفيذي  الرئيس  عسكر  صادق 
ونــوال  لــلــريــاضــة،  الــعــامــة  للهيئة 
وزارة  وكـــيـــل  الـــخـــاطـــر  إبـــراهـــيـــم 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم لــلــســيــاســات 
وكفاية  واألداء،  واالستراتيجيات 
المساعد  الوكيل  العنزور  حبيب 
لــلــخــدمــات الــتــعــلــيــمــيــة، وعـــبـــادة 
البحريني  االتــحــاد  رئــيــس  الــمــا 
للمصارعة، وعدد من المسؤولين 

من كا الجانبين. 
ــم خــــــال االجـــتـــمـــاع  ــ وقــــــد تـ
ــة مـــســـتـــجـــدات مـــشـــروع  ــشـ ــاقـ ــنـ مـ
ــر  ــ ــة، وآخــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـــــمـــــدرســـــة الـ
ــا تـــم االتـــفـــاق عــلــيــه بــيــن فــرق  مـ
الــعــمــل الــفــرعــيــة فــي هـــذا الــشــأن 

لـــتـــحـــديـــد مــتــطــلــبــات الــمــرحــلــة 
الــمــشــروع،  هــذا  لتنفيذ  الــقــادمــة 
ــدادات  ــعـ ــتـ كــمــا تــمــت مــتــابــعــة اسـ
ضمن  المصارعة  ريــاضــة  إدخـــال 
ــة وآخــــــر  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الــــمــــنــــاهــــج الـ
الــتــحــضــيــرات فـــي هـــذا الــجــانــب، 
إلـــى مــنــاقــشــة الخطة  بــاإلضــافــة 
اإلعـــــامـــــيـــــة وخـــــطـــــة الــــشــــراكــــة 
الــمــجــتــمــعــيــة بـــيـــن الــمــؤســســات 
لنشر  ــور  األمـ وأولــيــاء  المدرسية 
ثقافة اللعبة والتعريف بفوائدها 
المتعددة في الجانبين السلوكي 
والرياضي. وفي هذا الصدد أطلع 
الــمــديــر الــعــام لــشــؤون الــمــدارس 
ــا تم  الــفــريــق الــمــشــتــرك عــلــى مـ
ــن إجــــــــراءات إلشــــــراك مــديــري  مـ
المدارس في تعزيز هذه الرياضة 
ــي مــن  ــدرسـ ــمـ عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـ
ــي تــم  ــتــ ــات الــ ــاعــ ــمــ ــتــ خــــــال االجــ

كبير  عـــدد  مــع  مـــؤخـــرًا  تنفيذها 
باإلضافة  الــمــدارس،  مديري  من 
تم  التي  اإلعامية  الفقرات  إلى 
نــشــرهــا مـــؤخـــرًا عــبــر الــصــحــافــة 
ــد  ــ ــه أكـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ ــ الــــمــــحــــلــــيــــة. مـ
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 

المشترك  الــفــريــق  أن  لــلــريــاضــة 
بــيــن الـــــــوزارة والــهــيــئــة قـــد حقق 
كــبــيــرًا فــي خطط تطوير  تــقــدًمــا 
الـــريـــاضـــة الـــمـــدرســـيـــة، وقــــد بــدا 
ذلـــك واضــًحــا مــن قـــدر الحماس 
الرياضية  االتحادات  الذي يسود 

التي بدأت تتشجع وتبدي رغبتها 
الرياضة  تطوير  في  اإلسهام  في 
طــــرح مختلف  عــبــر  الـــمـــدرســـيـــة 

الرياضات. 
وقد تم خال االجتماع بحث 
إدخــــال عـــدد مــتــنــوع مــن األلــعــاب 

الرياضية والذهنية ضمن مناهج 
المدرسية،  المؤسسات  وأنشطة 
ــلــــى وضـــــــع جـــــدول  واالتـــــــفـــــــاق عــ
ــنـــي لــمــنــاقــشــة هــــذه الــبــرامــج  زمـ
المدرسية  للرياضة  التطويرية 

في االجتماعات القادمة.

»التوازن بين الجن�سين«.. 

قراءة اأخرى

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

المتميز  المهني  والجهد  والمشجعة،  اإليجابية  النتائج  أمام 
والرفيع، الذي قام به المجلس األعلى للمرأة في التقرير الوطني 
مغايرة  واجبة،  قــراءة  ثمة   ..)2020-2019( الجنسين  بين  للتوازن 
ومــخــتــلــفــة، يــســتــلــزم أن تــقــوم بــهــا مــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، 
وخاصة اللجان النسائية فيها، لدراسة ومناقشة نتائج التقرير، مع 
إعادة رسم خططها وبرامجها، وعند تنفيذ مبادراتها ومشاريعها، 
والمستقبل،  والمواطنين  الوطن  لخدمة  واقعية،  أكثر  تكون  كي 

ودعم تقدم المرأة البحرينية.
مؤسسات  أمــام  وضعت  الجنسين،  بين  الــتــوازن  تقرير  نتائج 
المجتمع المدني خارطة طريق وطني، بالغ األهمية، ومن الازم 
التقرير  التقاط  في  منها-  النسائية  -خاصة  الجمعيات  تقوم  أن 
التي  الذهبية  الــفــرص  واستثمار  ومــحــاوره،  ومــؤشــراتــه  ونتائجه، 
مجاالت  وعــبــر  خــالــهــا،  مــن  الجمعيات  عمل  ينطلق  كــي  وفــرهــا، 
تلك  تحصر  ال  وكي  البحرينية،  المرأة  تطلعات  لتحقيق  حيوية، 

المؤسسات نفسها في تحقيق مجال واحد للمرأة. 
الــتــقــريــر كــشــف أن مــؤشــر عــضــويــة الـــمـــرأة فــي مــجــالــس إدارة 
الجمعيات في مؤسسات المجتمع المدني قد استقر على )%25( 
خال الفترة 2017-2020، وهذا أول أمر يجب أن تعمل الجمعيات 
عــلــى تــقــدمــه وتـــطـــوره، ألنـــه يشكل تــحــديــا داخــلــيــا فــي عــمــل تلك 

المؤسسات.
العمل  ذهــب- مسارات  -وعلى طبق من  التقرير قدمت  نتائج 
الــجــمــعــيــات، وتــعــمــل على  تــلــك  الـــذي يــجــب أن تقتنصه  الــوطــنــي 
المرأة  يفيد  عصري،  وحــضــاري  تنموي،  وطني  مسار  وهــو  ضوئه، 

البحرينية ومستقبلها، كما يفيد الوطن ومستقبله.  
»المشاركة  البعد األول ستة مجاالت وهي:  التقرير تناول في 
االقـــتـــصـــاديـــة، وصــنــع الــــقــــرار، والــتــعــلــيــم، والـــصـــحـــة، واالســـتـــقـــرار 
 12 تــنــاول  الثاني  البعد  وفــي  الــمــدنــي«..  والمجتمع  االجــتــمــاعــي، 
والتعليم  واألجــور،  القيادية،  والمناصب  »التوظيف،  وهي:  محورا، 
المؤسسي،  والتمثيل  المهني،  والــتــدرج  التطور  ونظام  والتدريب، 
المستجيبة  والموازنات  العمل،  بيئة  المرأة في  وإدماج احتياجات 
فـــي المنتجات  الـــمـــرأة  الـــمـــرأة، وإدمـــــاج احــتــيــاجــات  الحــتــيــاجــات 
والمشاركة  بالمرأة،  العاقة  ذات  والدراسات  المقدمة،  والخدمات 
في الجوائز الوطنية واإلقليمية والدولية في مجال تكافؤ الفرص، 

وااللتزام بمتطلبات لجان تكافؤ الفرص«.
كما عرض التقرير استنتاجات وتوصيات، استنادا على تحليل 
فـــي أي جمعية  مـــســـؤوال  أو  كــنــت عــضــوا  ولــــو  الــــــــواردة..  الــنــتــائــج 
لعقد  العاجلة  بالدعوة  لطالبت  المدني،  المجتمع  جمعيات  من 
اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي، لــمــنــاقــشــة الــتــقــريــر ونــتــائــجــه، واســتــنــتــاجــاتــه 
وتوصياته، ووضع الخطط واالستراتيجيات لتنفيذها وتحقيقها، 
انطاقا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية في المؤسسة، حتى 
وإن تطلب تعديل وتغيير وتطوير أهداف وعمل الجمعية نفسها. 

بــارزة، ومحاور مهمة  أرقام عديدة، ومؤشرات كثيرة، ومجاالت 
جـــدا، تــنــاولــهــا الــتــقــريــر، وعــرضــهــا لــلــرأي الــعــام الــمــحــلــي، ويجب 
الــدولــي..  النطاق  فــي  البحرين  منجزات  ــراز  إلبـ منها  االســتــفــادة 
األمــثــل،  الــتــعــامــل  فــي  الــمــدنــي  المجتمع  مــؤســســات  دور  ويــتــبــقــى 
قربا  أكثر  المؤسسات  تصبح  وكي  التقرير،  مع  الفاعل  والتعاطي 

والتصاقا وتمثيا وتعبيرا عن هموم وتطلعات المرأة البحرينية.
للمجلس  الــجــزيــل  بالشكر  نــتــقــدم  أن  الــواجــب  مــن  خــتــامــا.. 
ولجانه  الرفيعة،  العامة  وأمانته  الكريمة،  برئاسته  للمرأة  األعلى 
بذلوه  مــا  على  والمتخصصة،  النوعية  عمله  وفـــرق  المجتهدة، 
يستوجب  كما  والتقدير،  اإلشـــادة  يستحق  رائـــد،  وطني  جهد  مــن 
التجاوب الوطني المسؤول من مؤسسات الدولة عموما، ومؤسسات 

المجتمع المدني خصوصا.

تنفيذ� لتوجيهات �شمو �ل�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة..

الفريق الم�ضترك بين »التربية« و»هيئة الريا�ضة« ي�ضتعر�ض م�ضتجدات م�ضروع المدر�ضة الريا�ضية 

والهيئة  والتعليم  التربية  وزارة  بين  المشترك  الفريق  نفذ 
مستجدات  جميع  لمناقشة  الـــدوري  اجتماعه  للرياضة  العامة 
تطوير الرياضة المدرسية، وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ 
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  نائب  آل خليفة  خالد بن حمد 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
ــاء بــمــســتــوى الـــريـــاضـــة الــمــدرســيــة،  ــقــ الــبــحــريــنــيــة، بـــهـــدف االرتــ
االتحادات  ومختلف  التعليمية  المؤسسات  بين  الشراكة  وتعزيز 
يقدمها  التي  الرياضية  األلعاب  تنويع  إلى  باإلضافة  الرياضية، 
الرياضية  المواهب  وصقل  اكتشاف  يعزز  بما  التعليمي  المنهج 

البحرينية. 

} اجتماع الفريق المشترك بين »التربية« و»هيئة الرياضة«.

ــت الــــخــــدمــــات الــطــبــيــة  ـــالــ نـ
البرامجي من  االعتماد  الملكية 
للتخصصات  الــســعــوديــة  الهيئة 
الــطــبــيــة لــبــرنــامــج طـــب اإلقــامــة 
فــي طــب األطــفــال وبرنامج طب 
ـــلــــوم األمــــــــراض  ــي عـ ــ اإلقـــــامـــــة فـ
ــمـــن  والـــــــتـــــــشـــــــريـــــــح، وذلـــــــــــــك ضـ
الطبية  الخدمات  استراتيجيات 
الــمــلــكــيــة بـــقـــوة دفـــــاع الــبــحــريــن 
القطاع  فــي  الــريــادة  دور  لتعزيز 

الصحي لمملكة البحرين.
ويــأتــي هــذا اإلنــجــاز تماشيا 
مـــع االســتــراتــيــجــيــة الــمــوضــوعــة 
الطبية  الخدمات  قائد  قبل  من 
الــمــلــكــيــة، الــــلــــواء الــبــروفــيــســور 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 
المؤسسة لتقديم  لتعزيز مكانة 
أفـــضـــل ســـبـــل الـــتـــدريـــب الــطــبــي 
مستويات  أعــلــى  لتقديم  وذلـــك 
الــرعــايــة الــصــحــيــة. ومـــن خــال 
السعودية  الهيئة  معايير  اعتماد 
ستضمن  الطبية،  للتخصصات 
الــجــودة  مــعــايــيــر  تحقيق  بــذلــك 
لألطباء  األكــاديــمــي  والتحصيل 

المنتسبين.
وأعـــــــــرب الـــمـــســـاعـــد الــفــنــي 
لقائد الخدمات الطبية الملكية 
ــيــــس قـــســـم عـــلـــوم األمــــــراض  ورئــ
والتشريح العميد طبيب عبداهلل 
القسم  بنيل  اعتزازه  درويــش عن 

هذا االعتماد البرامجي من قبل 
الهيئة السعودية. حيث سيتمكن 
االطباء المنتسبون من التدريب 
الــذي  الحيوي  المجال  هــذا  فــي 
يعتبر ركنا أساسيا في تشخيص 

المرضى وعاجهم.
ومن جانبها أكدت استشارية 
ــم األمـــــــــــــــراض والــــتــــشــــريــــح  ــ ــلـ ــ عـ
علم  بـــأن  غـــراج  فــيــنــانــا  الطبيبة 
ــح يــعــتــبــر  ــريــ ــشــ ــتــ األمـــــــــــراض والــ
تقديم  عملية  في  أساسيا  رافــدا 
فــلــذا توفير  الــصــحــيــة،  الــرعــايــة 
التدريب الازم لألطباء يعتبر ذو 

أهمية قصوى لتأهيل كادر طبي 
متخصص في هذا المجال.

ــد الــطــبــيــب  ــ ــــن جـــهـــتـــه، أكـ ومـ
بــابــكــر حــســن، رئــيــس قــســم طب 
األطفال، بأن البرنامج التدريبي 
األكاديمية  المعايير  سيستوفي 
األطباء  ومهارات  لتعزيز خبرات 
في هذا المجال. مضيفا أن طب 
األطـــفـــال يــحــتــوي عــلــى الــعــديــد 
ــات الـــفـــرعـــيـــة  ــخــــصــــصــ ــتــ مــــــن الــ
المتدرب من  الطبيب  وسيتمكن 
دراســــــة هــــذه الــتــخــصــصــات مما 
سيعزز مستوى الرعاية الصحية 

الـــمـــقـــدمـــة. وســـتـــديـــر الــبــرنــامــج 
التدريبي الطبيبة إيمان شاجره، 
استشارية طب األطفال والعناية 
حيث  الـــوالدة،  لحديثي  المركزة 
أعـــربـــت الــطــبــيــبــة عـــن اعــتــزازهــا 
وأكــــدت  الـــبـــرنـــامـــج  إدارة  لــتــولــي 
ستشمل  التدريبية  العملية  أن 
جميع نواحي التعليم الطبي من 
ناحية التدريب العملي والنظري 
ورشــات عمل تخصصية  وتنظيم 

لتأهيل األطباء المنتسبين.
تكليا  االعتماد  هذا  ويأتي 

لـــجـــهـــود فـــريـــق الـــعـــمـــل بــمــركــز 
والبحوث  للتدريب  العهد  ولــي 
الــعــقــيــد طبيب  بـــــإدارة  الــطــبــيــة 
نايف عبدالرحمن لوري، رئيس 
الــتــعــلــيــم الــمــســتــمــر لــألطــبــاء 
والـــمـــمـــثـــل الـــنـــظـــامـــي لــلــشــؤون 
األكاديمية ضمن برنامج الهيئة 
الطبية  للتخصصات  السعودية 
الطبية  الــتــخــصــصــات  لــجــمــيــع 
الـــمـــعـــتـــمـــدة فـــــي الــمــســتــشــفــى 
العسكري. حيث أكدت األستاذة 
نور يوسف النهام، نائبة الممثل 
األكاديمية,  لــلــشــؤون  النظامي 

عــلــى أهــمــيــة هـــذا اإلعــتــمــاد في 
ــذي يــســعــى  ــ مـــســـيـــرة الـــمـــركـــز الــ
ــبـــي  ــب الـــطـ ــ ــدريــ ــ ــتــ ــ ــم الــ ــديــ ــقــ ــتــ لــ
لألطباء المنتسبين واالستفادة 
ــوى مـــــن مـــــرافـــــق مـــركـــز  ــصــ ــقــ الــ
والبحوث  للتدريب  العهد  ولــي 
فــي مــجــاالت عــدة منها  الطبية 
تنظيم ورش العمل والمؤتمرات 
العملي  التدريب  التخصصية، 
الطبية  الــمــحــاكــاة  أجــهــزة  عــلــى 
المكتبة  خـــال  مـــن  والــنــظــريــة 
يوفرها  الــتــي  الشاملة  الطبية 

المركز.

�شمن 14 تخ�ش�شا طبيا معتمد� من �لهيئة �ل�شعودية 

الخدم���ات الطبية الملكية تن���ال العتماد الطبي في طب الأطفال والت�ض���ريح

} فريق العمل.

ــي الـــطـــبـــي لــلــتــصــدي  ــنــ ــوطــ ــق الــ ــريــ ــفــ أعــــلــــن الــ
لجنة  أعضاء  موافقة  )كوفيد-19(  كورونا  لفيروس 
الفئات  تطعيم  على  البحرين  بمملكة  التطعيمات 
مملكة  فــي  عاما   11-3 العمر  مــن  البالغة  العمرية 
لفيروس  الــمــضــاد  »ســيــنــوفــارم«  بتطعيم  الــبــحــريــن، 
الــيــوم األربــعــاء  بــــدًءا مــن  كــورونــا بجرعتين، وذلـــك 

الموافق 27 أكتوبر 2021م.
ونـــوه الــفــريــق الــوطــنــي إلـــى أنـــه قــد تــم السماح 
ــهـــذه الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة بــتــلــقــي الــتــطــعــيــم بـــعـــد أن  لـ
الطبية  التوصيات  جميع  التطعيمات  لجنة  درســت 
الحفاظ  أجــل  مــن  الــشــأن  بــهــذا  المتعلقة  الــصــادرة 
على صحتهم وسامتهم عبر اكتساب المناعة ضد 
تطعيم  على  قريبا  الموافقة  ستتم  كما  الــفــيــروس، 
المضاد لفيروس كورونا بجرعتين  )فايزر-بيونتك( 
ذلك  إعــان  يتم  وســوف  عاًما،   11-5 العمرية  للفئة 

عبر موقع وزارة الصحة.
وشدد الفريق الوطني الطبي على أهمية تطعيم 
الفئة العمرية المذكورة لحمايتهم وحماية أسرهم 
فــتــرة حضانة  طـــول  ظــل  فــي  وخــاصــة  ومجتمعهم، 
الفيروس لدى األطفال في حال اإلصابة به، ما يعزز 
من انتشار الفيروس، مضيًفا أنه باإلمكان التسجيل 
ألخــــذ الــتــطــعــيــم الــمــضــاد لــلــفــيــروس عــبــر الــمــوقــع 
healthalert. :الصحة لــوزارة  التابع  اإللكتروني 

gov.bh، أو عبر تطبيق »مجتمع واعي« من خال 
اختيار »التسجيل« ألخذ التطعيم المضاد لفيروس 

كورونا.
التسجيل  أن  إلــى  الطبي  الوطني  الفريق  ونــوه 
يــتــطــلــب مـــوافـــقـــة ولــــي األمـــــر قــبــل أخــــذ الــتــطــعــيــم 
للراغبين من هذه الفئات العمرية المذكورة إضافة 

إلى وجود مرافق معهم عند أخذ التطعيم.

البحرين تبداأ اليوم تطعيم الفئة 3-11 عاما

القاهرة - سيد عبدالقادر:
األساسي  النظام  على  التصديق  إلى سرعة  العربي  البرلمان  دعا 
صاحب  من  كمبادرة  جــاءت  التي  اإلنــســان،  لحقوق  العربية  للمحكمة 
البحرين  مملكة  مــلــك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك  الــجــالــة 
بإنشاء المحكمة العربية لحقوق اإلنسان، والتي تعكس حرص واهتمام 
جالته بحقوق اإلنسان وتبرهن على سجلها المشرف في هذا المجال 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي. 
جــاء ذلــك خــال كلمة الــبــرلــمــان الــعــربــي فــي افــتــتــاح دورة حقوق 
أكد  والــتــي  العربية  الـــدول  بجامعة  الميثاق«  »لجنة  العربية  اإلنــســان 
األســاســي  النظام  إلــى  العربية  الـــدول  انضمام  ســرعــة  ضـــرورة  خالها 
للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان، حتى يرى عملها النور، باعتبارها 
لحقوق  العربية  المنظومة  لتعزيز  والمحورية  المهمة  اآلليات  إحدى 

اإلنسان.
ــرار إنــشــاء الــمــرصــد العربي  ولــفــت »الــبــرلــمــان الــعــربــي«، إلـــى أن قـ
ذاتية  كآلية عربية  العربي  البرلمان  استحدثه  الذي  اإلنسان،  لحقوق 
العربية بأنه  الدول  مستقلة لرصد وتوثيق أوضاع حقوق اإلنسان في 
ســيــكــون طــرفــًا عــربــيــًا نــزيــهــًا فــي عملية تقييم حــالــة حــقــوق اإلنــســان 
بها  المعمول  الدولية  الممارسات  أفضل  باتباع  وذلــك  عنها،  والــدفــاع 
في إدارة مؤسسات حقوق اإلنسان على المستويين اإلقليمي والدولي، 
وسيكون ذك بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية، معربًا عن تطلعه أن 
يكون هناك تكامل فيما بين الجهود البرلمانية التي يقوم بها المرصد 
التي  الحكومية  والجهود  الملف،  هــذا  تجاه  اإلنــســان  لحقوق  العربي 
انطاقًا من  الميثاق(،  )لجنة  العربية  اإلنسان  بها لجنة حقوق  تقوم 
أن الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية هما جناحان مكمان لبعضهما 

البعض في خدمة مصالح شعبنا العربي والدفاع عن قضاياه.

البرلمان العربي يدعو اإلى �ضرعة الت�ضديق على 

النظام الأ�ضا�ضي للمحكمة العربية لحقوق الإن�ضان 

شوقية  الــمــهــنــدســة   كشفت 
ــل الـــمـــســـاعـــد  ــيــ ــوكــ ــدان الــ ــيــ ــمــ حــ
لــلــخــدمــات الــبــلــديــة الــمــشــتــركــة 
مــنــاقــصــة  طــــرحــــت  الـــــــــــوزارة  أن 
ــاء حـــديـــقـــة بـــاربـــار  ــشــ عـــامـــة إلنــ
بــعــد االنــتــهــاء مــن إعــــداد أوراق 
التصاميم  وجاهزية  المناقصة 
أن  مبينة  بــالــحــديــقــة،  الــخــاصــة 
إنجازها  تم  الازمة  التراخيص 

للبدء في المشروع.
هـــذا  ان  حـــمـــيـــدان  وأكــــــــدت 
ــار  ــنــــدرج ضـــمـــن إطــ الـــمـــشـــروع يــ
الـــــخـــــطـــــة الـــــشـــــامـــــلـــــة لــــــزيــــــادة 
وتــــوســــعــــة الــــرقــــعــــة الــــخــــضــــراء 
ــام بــتــطــويــر الــســواحــل  ــمـ ــتـ واالهـ
والــــــمــــــنــــــتــــــزهــــــات والــــــحــــــدائــــــق 

وذلـــــك فـــي ضــــوء اســتــراتــيــجــيــة 
ترفيهية  مــواقــع  لتوفير  ــوزارة  الــ
للمواطنين  وسياحية  ورياضية 

والمقيمين. 
ــذا  هـ أن  حــــمــــيــــدان  ــنـــت  ــيـ وبـ
الــــــمــــــشــــــروع يــــــأتــــــي فـــــــي إطـــــــار 
استراتيجية الوزارة نحو التوسع 
وتوسعة  التجميل  مــشــاريــع  فــي 
الــرقــعــة الــخــضــراء، مــؤكــدة على 
لتنفيذ  الــوزيــر  واهتمام  متابعة 
والتخضير  التجميل  مــشــاريــع 
ومــبــيــنــة أن الــوكــالــة الــمــســاعــدة 
للخدمات البلدية المشتركة قد 
للعامين  خطتها  ضمن  وضعت 
مشاريع  مــن  عـــددا   2022-2021
التجميل والتشجير في مختلف 

المناطق.
ــروع حــديــقــة  ــ ــشـ ــ ــدف مـ ــ ــهـ ــ ويـ
باربار إلى زيادة الرقعة الخضراء 
في المنطقة من خال تصميم 
الحديقة لتكون متنفسا طبيعيا 
لـــســـكـــان الــمــنــطــقــة والــمــنــاطــق 
تــبــلــغ مساحة  الـــمـــجـــاورة، حــيــث 

الحديقة 8450 مترا مربعا.
الحديقة  تصميم  ويتضمن 
ــاب رئــيــســيــة  ــعــ عـــلـــى مــنــطــقــة ألــ
ــا  ــ ــدهـ ــ ــزويـ ــ ــم تـ ــتــ ــيــ لـــــألطـــــفـــــال ســ
تتوافر  التي  الحديثة  باأللعاب 
فيها مواصفات األمن والسامة، 
على  الحديقة  ستشتمل  كذلك 
مــتــرا    383.5 بــــطــــول  مـــمـــشـــى 

وعرض يبلغ 4.2 أمتار.

ط������رح م���ن���اق�������ض���ة ال���م���رح���ل���ة الأول�������ى 

ل���م�������ض���روع اإن���������ض����اء ح���دي���ق���ة ب����ارب����ار
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والتنمية  العمل  وزيـــر  تـــرأس 
إدارة  مجلس  رئيس  االجتماعية، 
السيد  العمل،  هيئة تنظيم سوق 
حميدان  علي  محمد  بــن  جميل 
أعمال  فــي  البحرين  مملكة  وفــد 
اللقاء الوزاري التشاوري السادس 
ــة الـــمـــرســـلـــة  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ لــــــلــــــدول اآلســ
ــوار  ــ والـــمـــســـتـــقـــبـــلـــة لـــلـــعـــمـــالـــة »حــ
دبي  في  يعقد  الــذي   ،»6 أبوظبي 
العربية المتحدة  بدولة اإلمارات 
أكتوبر   28-  25 من  الفترة  خــال 
وزراء  بــمــشــاركــة  وذلــــك  الـــجـــاري، 
التعاون  مجلس  دول  فــي  العمل 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة والــــدول 
اآلســــيــــويــــة الـــمـــرســـلـــة لــلــعــمــالــة 
ــى مــنــظــمــات  ــة الــ ــافـ الــــوافــــدة، إضـ
دولـــــيـــــة مـــتـــخـــصـــصـــة ومــمــثــلــيــن 
ــدد من  ــ ــم الــمــتــحــدة وعـ ــ عـــن األمـ
في  المتخصصين  األكــاديــمــيــيــن 

االقتصاد وشؤون الهجرة.
ــال  ــمــ ويــــتــــضــــمــــن جـــــــــدول أعــ
الدورة الحالية بنودًا لموضوعات 
مـــــهـــــمـــــة عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد رصــــــد 
أســواق  فــي  المتوقعة  المتغيرات 
الــعــمــل والـــتـــطـــورات االقــتــصــاديــة 
وتأثيرها المحتمل على معدالت 
ــلـــب عـــلـــى الـــقـــوى  ــطـ ــعــــرض والـ الــ
الصعيد  على  المؤهلة،  العاملة 
كما  والــدولــي  واإلقليمي  الوطني 
يــبــحــث الـــمـــشـــاركـــون الــتــغــيــر في 
أنـــمـــاط الــعــمــل نــتــيــجــة الــتــطــور 

األعمال،  إنجاز  في  التكنولوجي 
ومــــدى تــأثــيــرهــا عــلــى الــمــهــن في 
الى  التطرق  يتم  المستقبل، كما 
فــــرص الــعــمــل بــالــنــســبــة لــلــمــرأة 
الطلب  تنامي  ظــل  فــي  مستقبًا 
ــف قــــطــــاع الـــرعـــايـــة  ــ ــائـ ــ عـــلـــى وظـ
الصحية واالجتماعية والتعليم.

ــاركـــون ســبــل  ــمـــشـ ويـــنـــاقـــش الـ
تـــنـــمـــيـــة الــــعــــاقــــات بـــيـــن الــــــدول 
الــــــمــــــشــــــاركــــــة فــــــــي االجــــــتــــــمــــــاع، 
ــا بـــيـــنـــهـــا عــلــى  ــمـ ــيـ والـــتـــنـــســـيـــق فـ
القضايا  فــي  الـــدولـــي  الــمــســتــوى 
والنظم  العمل  بعالم  المتعلقة 
وبما  الــعــاقــة  ذات  والــتــشــريــعــات 
حــمــايــة حقوق  تــعــزيــز  فــي  يسهم 
اإلتجار  ومكافحة  العاملة  القوى 
إلـــى جــانــب صيانة  بــاألشــخــاص، 
حقوق أطراف االنتاج بما يضمن 
االجتماعية  الــعــاقــات  اســتــقــرار 
ذلك  وانــعــكــاســات  العمل  وأســــواق 
على النظم االقتصادية وتطورها.

كــمــا تــبــحــث الــــــدورة مــوضــوع 
قياس وتحديد المهارات المهنية 
تطوير  وكيفية  الــعــامــلــة،  لــلــقــوى 
ــادل  ــبــ ــال تــ ــ ــــجـ الـــــشـــــراكـــــات فـــــي مـ
ــذا  الـــبـــيـــانـــات والــــخــــبــــرات فــــي هـ
المجال، والتي من شأنها حماية 
ــان تــوثــيــق  ــمــ أســـــــواق الـــعـــمـــل وضــ
وتطوير كافة الخبرات والمهارات 
الـــتـــي تــكــتــســبــهــا الـــقـــوى الــعــامــلــة 

خال مسارها المهني.

وفي كلمة له بالملتقى، تناول 
البحرين  مملكة  تجربة  حميدان 
العمالة  في مجال حماية حقوق 
الوطنية والوافدة على حد سواء، 
مشيرًا في هذا السياق إلى إطاق 
الــبــحــريــن لـــعـــدد مـــن الـــمـــبـــادرات 
الهادفة الى ترسيخ هذه الحقوق 
من خال نظم وتشريعات وطنية 
ــان  ــمــ ــز وضــ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ ــزز عـــــــدم الـ ــ ــعـ ــ تـ
ــاواة والــــعــــدالــــة، وتــطــبــيــق  ــســ ــمــ الــ
الــواردة في قانون العمل  المبادئ 
في القطاع األهلي طبقا لمعايير 
ــيـــة  ــات الـــدولـ ــيــ ــاقــ ــفــ ــمـــل واالتــ ــعـ الـ

المعتمدة.
ــاول الــــوزيــــر مــجــمــل  ــنــ كـــمـــا تــ
ــتـــي  ــر الـ ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ اإلجـــــــــــــــراءات والـ

اتــخــذتــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
رعـــايـــة الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
ــائــــحــــة كـــــورونـــــا،  خـــــــال فــــتــــرة جــ
حـــــيـــــث أشـــــــــــــار إلــــــــــى اســـــتـــــفـــــادة 
الـــشـــركـــات والـــعـــمـــال مـــن الــعــديــد 
مـــــن اإلعـــــــفـــــــاءات والـــتـــســـهـــيـــات 
الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة، فــضــًا 
عــن الــدعــم الــمــالــي الــــذي أقــرتــه 
ــات  ــركــ ــشــ ــالــــح الــ ــة لــــصــ ــومــ ــكــ الــــحــ
القطاع  واالفــراد في  والمؤسسات 
الـــــــخـــــــاص والـــــــــــــذي ســــــاهــــــم فـــي 
اســتــمــرار الــشــركــات والــمــؤســســات 
بالقوى  واحتفاظها  أعمالها  في 
الــعــامــلــة عـــوضـــًا عـــن تــســريــحــهــا 
خال هذه الظروف االستثنائية.

استكمال  إلى  الوزير  وتطرق 

من  والثانية  األولـــى  المرحلتين 
نـــظـــام حــمــايــة األجـــــــور، والـــتـــزام 
ــل بــــســــداد أجــــور  ــمـ ــعـ أصــــحــــاب الـ
العمال في المواعيد المنصوص 
ــون الـــعـــمـــل فــي  ــ ــانـ ــ ــي قـ ــ عـــلـــيـــهـــا فـ
األمــوال  بتحويل  األهلي  القطاع 
الخاصة  البنكية  الحسابات  إلــى 
المحلية،  المصارف  في  بالعمال 
ــراء يـــعـــزز الـــرقـــابـــة على  ــ ــو اجــ وهــ
التزام المنشآت بدفع األجور في 
أوقاتها وكذلك االسهام في الحد 
المتعلقة  العمالية  القضايا  من 

بتسديد األجور.
والتنمية  الــعــمــل  وزيــــر  وأكــــد 
ــذا الــشــأن ان  االجــتــمــاعــيــة فــي هـ
برنامجًا  كــذلــك  ــرت  أقـ الــبــحــريــن 
ــافـــحـــة االتــــجــــار  ــكـ ــكــــامــــًا لـــمـ ــتــ مــ
ــبــــادرات  بــــاألشــــخــــاص، ونــــفــــذت مــ
الوطنية  الــلــجــنــة  كــإنــشــاء  رائــــدة 
الفتًا  بالبشر،  االتــجــار  لمكافحة 
تحققه  التــزال  التي  اإلنجاز  إلى 
مملكة البحرين باختيارها وللعام 
الفئة  ضمن  التوالي  على  الرابع 
األولى في تقرير وزارة الخارجية 
بتصنيف  الــمــتــعــلــق  األمـــريـــكـــيـــة 
الدول في مجال مكافحة االتجار 
بـــاألشـــخـــاص الـــصـــادر فـــي يــونــيــو 
تطوير  الستمرار  نظرًا  الماضي، 
والمؤسساتية  القانونية  بنيتها 
الـــمـــعـــززة لــبــيــئــة الــعــمــل وحــمــايــة 

العمال.

اأمام اللقاء الوزاري للدول المر�سلة والم�ستقبلة للعمالة

وزير العمل ي�ستعر�ض تجربة البحرين لحماية حقوق العمالة الوافدة

} وزير العمل خالل اللقاء الوزاري.

نجح فريق جراحة األطفال 
ــلــــك حــمــد  ــمــ فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى الــ
طفلة  حياة  إنــقــاذ  فــي  الجامعي 
أسفل  فــي  شــديــد  بضيق  مصابة 
المريء منذ والدتها االمر الذي 
تــســبــب فـــي اصــابــتــهــا بــالــضــعــف 
على  قدرتها  لعدم  جــدا  الشديد 
والصلب  السائل  الطعام  ابــتــاع 
لها  مما سبب  المتقطع  والقيء 

فشا في النمو.
الملك  مستشفى  واستقبل 
حــمــد الــجــامــعــي الــطــفــلــة الــتــي 
تبلغ من العمر 14 عاما وتزن 16 
محاوالت  فشلت  أن  بعد  كلجم، 
مــن مستشفى  أكــثــر  فــي  عاجها 
ــراء  ــ ــعــــد إجــ ــنـــذ طـــفـــولـــتـــهـــا، وبــ مـ
الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة لــلــطــفــلــة 

ــلــــك حــمــد  ــمــ فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى الــ
تعاني  أنــهــا  تبين  قــد  الــجــامــعــي، 
مـــن الــضــيــق الــشــديــد فـــي أســفــل 
تم  الــمــريء منذ والدتــهــا، وعليه 

عاج الطفلة في مراحل.
ــــى من  ــدأت الــمــرحــلــة األولـ بــ
ــق طــبــي  ــريــ ــــاج بــتــشــكــيــل فــ ــعـ ــ الـ
يـــشـــرف عــلــى حــالــتــهــا والــمــكــون 
أخصائي  التغذية،  أخصائي  من 
األطـــــــفـــــــال وأخـــــصـــــائـــــي الــــغــــدد 
ــال، وذلـــــك من  ــفـ الـــصـــمـــاء لـــأطـ
خــــــــال وضــــــــع خــــطــــة مـــنـــاســـبـــة 
التغذية  على  الطفلة  لمساعدة 
إلــــى أن وصــــل وزنــهــا  الــصــحــيــة، 
غــضــون شهر،  فــي  29 كلجم  إلــى 
الثانية  الــمــرحــلــة  بــــدأت  ثــم  مــن 
ــــاج بــــــأن قــــــام الـــفـــريـــق  ــعـ ــ ــن الـ ــ مـ

البروفيسور  بــإشــراف  الــجــراحــي 
ــي اســــتــــشــــاري  ــ ــالــ ــ ــوربــ ــ مــــــارتــــــن كــ
جراحة األطفال في المستشفى 
ــه، بــإجــراء  والــفــريــق الــمــســاعــد لـ
بإزالة  لها وذلك  عملية جراحية 
من  سليم  الغير  السفلي  الجزء 
الــمــريء ورفـــع جـــزء مــن المعدة 
ــوال  ــار الــطــبــيــعــي وصــ ــمـــسـ ــي الـ فــ
للمريء، من خال عملية تسمى 
والمريء،  المعدة  بين  المفاغرة 
حــيــث اســتــغــرقــت الــعــمــلــيــة أكــثــر 
من ثاث ساعات، وتكللت بنجاح 

وبدون أي مضاعفات تذكر.
وفــــي الــمــرحــلــة الــثــالــثــة من 
العاج، قام فريق التخدير وإدارة 
األلم والعناية المركزة لأطفال 
الطفلة  لحالة  حثيثة  بمتابعة 

إلى أن تماثلت للشفاء وأصبحت 
صغيرة  قطع  ابــتــاع  على  قـــادرة 

مــــن الـــطـــعـــام الـــصـــلـــب بــكــمــيــات 
تزايدية تدريجيا.

فريق طبي في »حمد الجامعي« ينقذ طفلة ولدت بت�سوه خلقي في المريء

} الطفلة عقب الجراحة.

اخــتــتــمــت جــامــعــة الــبــحــريــن 
ــر الـــعـــالـــمـــي  ــمــ ــؤتــ ــمــ ــيــــات الــ ــالــ ــعــ فــ
االفـــتـــراضـــي لــتــحــلــيــل الــبــيــانــات 
مـــن أجـــل االقــتــصــاد والــصــنــاعــة، 
أقيم  الـــذي  الــثــانــيــة،  فــي نسخته 
اقتصاد  إلــى  »طريق  شعار:  تحت 
أكاديميًا   450 بمشاركة  مستدام«، 
وخبيرًا ومهتمًا من 34 دولة حول 
العالم، طرحوا وناقشوا 135 ورقة 

علمية.  
ــة  ــعــ ــامــ وكــــــــانــــــــت رئـــــيـــــســـــة جــ
الــبــحــريــن الــدكــتــورة جــواهــر بنت 
افتتحت  قد  المضحكي،  شاهين 
أعـــمـــال وفــعــالــيــات الــمــؤتــمــر يــوم 
2021م(،  ــوبـــر  ــتـ أكـ  25( ــيـــن  ــنـ االثـ
جامعة  دور  لها  كلمة  فــي  وأكـــدت 
الــبــحــريــن فـــي تــطــويــر االقــتــصــاد 
مملكة  في  البيانات  على  القائم 
الــبــحــريــن، وذلــــك لــتــتــبــوأ مــركــزًا 
تــقــنــيــًا مــهــمــًا فـــي خــطــة تــطــويــر 

تكنولوجيا المعلومات الحكومية. 
الفتة إلى التزام جامعة البحرين 
بدورها كجامعة وطنية في تعزيز 
الدولي لتحقيق اقتصاد  التعاون 

مستقبلي تقني للمملكة.  
ــكــــي:  الــــمــــضــــحــ د.  وقـــــــالـــــــت 
»يـــــأتـــــي هـــــــذا الــــمــــؤتــــمــــر لــيــمــثــل 
طــمــوحــنــا فـــي الــبــحــث عـــن طــرق 
ــكــــرة الســــتــــثــــمــــار الـــتـــحـــول  ــتــ ــبــ مــ
الــرقــمــي، العــتــمــاد اقــتــصــاد قائم 
الطلب  مـــؤكـــدة  الـــبـــيـــانـــات«،  عــلــى 
القائم  االقــتــصــاد  عــلــى  الــعــالــمــي 
باعتباره مستقبًا  البيانات،  على 
ــمـــؤســـســـات  ــهـــده الـ ــتـــشـ واعـــــــــــدًا سـ
المؤتمر  أن  إلى  مشيرة  الدولية. 
ُيسهم في تسريع معارف ومهارات 
األكــاديــمــيــيــن والــمــمــارســيــن في 
للمعلومات  الــفــعــال  االســتــخــدام 
القيم  الســتــخــاص  الــمــتــراكــمــة، 
والــــــــــرؤى الـــعـــمـــيـــقـــة الــمــســاهــمــة 

ــل الـــمـــشـــاكـــل الـــعـــالـــمـــيـــة،  ــ ــــي حـ فـ
كونها  الــبــيــانــات،  على  بــاالعــتــمــاد 
تــنــافــســيــة عــالــمــيــة، مشيرة  مــيــزة 
إلى أن المؤتمر يوفر منصة غنية 
الــرؤى  فــي  للمشاركة  للباحثين، 
ــة الــمــســتــقــبــلــيــة مــن  ــاديـ ــتـــصـ االقـ

خال تحليل البيانات.  
 ومـــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد عــمــيــد 
العلمي  العليا والبحث  الدراسات 
فـــي جــامــعــة الــبــحــريــن الــدكــتــور 
محمد رضا قادر، اهتمام العمادة 
ــرات الـــداعـــمـــة  ــمـ ــؤتـ ــمـ بــتــنــظــيــم الـ

لاقتصاد المستدام، إيمانًا منها 
ــــى حــلــول  ــول إلـ ــوصــ بــإمــكــانــيــة الــ
قائمة على البيانات االقتصادية. 
لبناء  الــعــمــادة  إلــى سعي  مــشــيــرًا 
ــة، وتــــزويــــد  ــلــ ــاعــ بـــيـــئـــة بـــحـــثـــيـــة فــ
بالحوافز  العليا  الدراسات  طلبة 
ــاراتـــهـــم  ــهـ ــتـــطـــويـــر مـ والـــــفـــــرص لـ

البحثية.
األول من  اليوم  في  وطرحت 
المؤتمر 135 ورقة علمية، من 34 
النصيب  وكان  العالم،  حول  دولة 
من   )%21.6( األوراق  من  األكبر 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، تــلــتــهــا الــهــنــد 
مــالــيــزيــا  وتـــبـــعـــتـــهـــا   ،)%18.4(
بنحو )12.8%( من عدد األوراق 

اإلجمالي.  
ــات طــلــبــة  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ وبــــلــــغــــت مــ
علمية،  ورقة   57 العليا  الدراسات 
فـــيـــمـــا وصــــــل عــــــدد الـــمـــشـــاركـــات 

األكاديمية إلى 75 ورقة.  

ف��ي ع��ل��م��ي��ة  ورق������ة   135 ت��ن��اق�����ض  ال���ب���ح���ري���ن  ج���ام���ع���ة 

ال���م���وؤت���م���ر ال��ع��ال��م��ي االف���ت���را����س���ي ل��ت��ح��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات

} رئيسة جامعة البحرين.

اســتــقــبــل الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بــــن راشــــد 
الموافق  الثاثاء  أمــس  الخارجية،  وزيــر  الزياني 
السيد  الــخــارجــيــة،  وزارة  بمقر   2021 أكــتــوبــر   26
قـــــادري الــســايــح ســفــيــر الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 
البحرين،  مملكة  لـــدى  الشعبية  الــديــمــقــراطــيــة 
لباده  سفيًرا  عمله  فترة  انتهاء  بمناسبة  وذلــك 

لدى المملكة.
بمتانة  الخارجية  وزيــر  أشــاد  اللقاء،  وخــال 
العاقات األخوية الوثيقة التي تربط بين مملكة 
الديمقراطية  الجزائرية  والجمهورية  البحرين 
التي  الحثيثة  الجهود  مثمًنا  الشقيقة،  الشعبية 
كان  مما  عمله  فــتــرة  خــال  السفير  بها  اضطلع 
التعاون  أوجـــه  وتوطيد  تعزيز  فــي  األثـــر  بــالــغ  لــه 

الثنائي بين البلدين في كافة المجاالت.

مــن جــهــتــه، عــبــر الــســيــد قــــادري الــســايــح عن 
خــالــص شــكــره وتــقــديــره لــوزيــر الــخــارجــيــة وكــافــة 
المسؤولين في مملكة البحرين على ما لقيه من 
تعاون وتجاوب مستمرين أسهما في إنجاح مهام 
عمله الدبلوماسي وتوطيد العاقات الثنائية بين 
البحرين  لمملكة  متمنًيا  الشقيقين،  البلدين 

مزيًدا من التطور والتقدم واالزدهار.
وقـــــدم وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة إلــــى الــســيــد قــــادري 
متمنًيا  المناسبة،  بــهــذه  تــذكــاريــة  هــديــة  الــســايــح 
له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله المقبل.

حــضــر الــلــقــاء الـــدكـــتـــور الــشــيــخ عـــبـــداهلل بن 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  خليفة  آل  أحمد 
السياسية، والسيد أحمد محمد الطريفي رئيس 

قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية.

} وزير الخارجية ي�ستقبل ال�سفير الجزائري.

وزير الخارجية يودع ال�سفير الجزائري لدى المملكة

} وزيرة ال�سحة ت�ستقبل وفدًا من جمعية الصداقة للمكفوفين.

اســتــقــبــلــت وزيــــــرة الــصــحــة 
األســـــتـــــاذة فـــائـــقـــة بـــنـــت ســعــيــد 
الـــصـــالـــح فـــي مــكــتــبــهــا بـــديـــوان 
الوزارة في أبراج الخير بمنطقة 
السنابس أمس الثاثاء الموافق 
مــن  وفـــــــــدًا   2021 ــر  ــوبــ ــتــ أكــ  26
للمكفوفين  الــصــداقــة  جمعية 
الــســيــد حسين  بــرئــاســة  وذلــــك 
الحليبي وبحضور كل من علي 
حاجي مدير الجمعية وفضيلة 
ــادل  ــ ــيـــن الـــســـر وعـ الـــســـمـــاك أمـ
الحليبي األمين المالي وأحمد 
الـــــشـــــاخـــــوري رئــــيــــس الــلــجــنــة 

الثقافية بالجمعية. 
ــاء،  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــهــــل الـ ــتــ وفـــــــــي مــــســ
بـــوفـــد جمعية  ــرة  ــوزيــ الــ رّحـــبـــت 
وأشــادت  للمكفوفين،  الصداقة 
بــــــدور وبــــرامــــج الــجــمــعــيــة إلـــى 
ــهـــود واإلســـهـــامـــات  جـــانـــب الـــجـ
لجمعية  والــمــتــمــيــزة  الــفــعــالــة 
ودورهـــا  للمكفوفين  الــصــداقــة 
ذوي  خدمة  في  والعريق  البارز 
اإلعاقة البصرية في المجتمع 

البحريني.

ــا أثــــنــــت الـــــوزيـــــرة عــلــى  كـــمـ
والفعاليات  األنــشــطــة  مستوى 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا الـــجـــمـــعـــيـــة 
لــتــحــقــيــق الـــنـــتـــائـــج الـــمـــرجـــوة 
والـــــــــذي يــــعــــزز مـــــن مــســيــرتــهــا 
الــخــيــرة وعـــطـــاءهـــا فـــي خــدمــة 
البصرية  اإلعـــاقـــة  ذوي  صــالــح 

والمصابين بضعف البصر.
ــرة مـــدى  ــ ــوزيـ ــ ــدت الـ ــ كـــمـــا أكــ
الـــحـــرص واإلهـــتـــمـــام بــحــصــول 
عــلــى  الـــبـــصـــريـــة  اإلعــــاقــــة  ذوي 
والداعمة  الممكنة  السبل  كافة 
الصحية  الخدمات  وكــافــة  لهم 
مشيرًة  والــشــامــلــة.  المتكاملة 
تعزيز  على  التركيز  أهمية  إلى 
ــة لــلــجــمــيــع  ــيـ ــائـ ــوقـ ــبــــرامــــج الـ الــ
ــز عـــــلـــــى اإللـــــــتـــــــزام  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــتــ ــ والــ
بـــــالـــــفـــــحـــــوصـــــات الــــروتــــيــــنــــيــــة 

والكشف المبكر.
ــاد رئــيــس  ــ ومــــن جــانــبــه، أشـ
الـــجـــمـــعـــيـــة حـــســـيـــن الــحــلــيــبــي 
من  المقدم  المتواصل  بالدعم 
وبالتعاون  الصحة  وزارة  جانب 
المجتمعية  والــشــراكــة  المثمر 

ــوزارة وجمعية  ــ الـ بــيــن  الــقــائــمــة 
معربًا  للمكفوفين،  الــصــداقــة 
ــره وتـــقـــديـــره لـــلـــوزيـــرة  ــكـ عــــن شـ
ــكـــريـــمـــة ألعـــمـــال  لـــرعـــايـــتـــهـــا الـ
الملتقى العربي األول بمناسبة 
يــــــوم الـــبـــصـــر الـــعـــالـــمـــي تــحــت 
كوننا«  نضيء  »ببصائرنا  شعار 
والذي نظمته اللجنة الثقافية 

بالجمعية.
الجمعية  رئيس  تقدم  كما 
بــجــزيــل الــشــكــر والــتــقــديــر إلــى 
ــة وإلـــــــى جــمــيــع  وزيــــــــرة الـــصـــحـ
الصحة  وزارة  فــي  الــمــســؤولــيــن 
اللذين  والـــدعـــم  الــتــعــاون  عــلــى 
تحظيان بهما جمعية الصداقة 
األهــداف  لتحقيق  للمكفوفين 
ــة فــي  ــركــ ــتــ ــشــ ــمــ ــودة الــ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ

المجتمع البحريني.
وفي ختام اللقاء قام رئيس 
ــاء جـــمـــعـــيـــة الـــصـــداقـــة  ــ ــضــ ــ وأعــ
لـــلـــمـــكـــفـــوفـــيـــن بـــــإهـــــداء وزيــــــرة 
ــًا وذلـــك  ــاريـ ــًا تـــذكـ ــ الــصــحــة درعــ
ــرًا لـــجـــهـــودهـــا الـــداعـــمـــة  ــقــــديــ تــ

لبرامج الجمعية.

وزي�رة ال�سح�ة ت�س�يد ب�دور »ال�سداق�ة للمكفوفين« 

بحري  الركن  اللواء  استقبل 
عــاء عــبــداهلل ســيــادي قــائــد خفر 
السواحل صباح أمس بقيادة خفر 
كــارل شولتز  األدمــيــرال  السواحل 
األمريكية،  الــســواحــل  خفر  قــائــد 

وذلك بمناسبة زيارته للباد.
ــر  ــفـ وقـــــــــــد رحـــــــــــب قـــــــائـــــــد خـ
السواحل باألدميرال كارل شولتز 
والـــــوفـــــد الــــمــــرافــــق لــــــه، مـــشـــيـــًرا 
إلــــى أهــمــيــة مــثــل هــــذه الـــزيـــارات 
التنسيق  تــعــزيــز  فــي  تسهم  الــتــي 
ــة فــي  ــنــــي وخــــاصــ ــاون األمــ ــعــ ــتــ والــ
السبل  وتطوير  البحري،  المجال 

الكفيلة بدعمه.
وخـــــــال الـــــزيـــــارة تــــم عـــرض 
إيــجــاز حــول مهام وواجــبــات خفر 
السواحل ودورها في مجال حفظ 
األمن والنظام، إضافة إلى القيام 
بـــعـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث والــتــفــتــيــش 

ــيـــات الـــتـــهـــريـــب  ــلـ ومـــكـــافـــحـــة عـــمـ
ومخالفة القانون.

كما قام قائد خفر السواحل 
االمريكية بزيارة لمركز العمليات 

البحرية اطلع خالها على مهام 
المركز ودوره في المحافظة على 
ــن والــســامــة وتــعــزيــز األمـــن  األمــ

البحري.

تعزيز التن�سيق والتعاون االأمني بين البحرين واأمريكا

} قائد خفر ال�سواحل ي�ستقبل نظيره الأمريكي.

إطاقها  عــن  البحرينية  األطـــبـــاء  جمعية  كشفت 
تحتفل  الـــذي  البحريني  الطبيب  يــوم  بمناسبة  للوغو 
بـــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــثــالــث مـــن نــوفــمــبــر الـــقـــادم 
من  بأبنائها  البحرين  مملكة  الحتفاء  مهمة  كمناسبة 
ــتـــراف  ــاء الــمــخــلــصــيــن فـــي خــدمــة وطــنــهــم، واالعـ ــبـ األطـ
عــلــى صحة  الــحــفــاظ  فــي  اإلنــســانــي  ودورهـــــم  بفضلهم 
بيوم  االحتفال  أن  الجمعية  وأوضحت  المجتمع.  أفــراد 
الطبيب البحريني هذا العام سيتم تحت شعار »سعادتنا 
فـــي الـــعـــطـــاء.. وشــرفــنــا فـــي خــدمــة الـــوطـــن«، مـــؤكـــدة أن 
في مملكة  األطــبــاء  حــال  لسان  ينطلق من  الشعار  هــذا 
ــدوام تــحــلــيــهــم بأعلى  ــ الــبــحــريــن الـــذيـــن أثــبــتــوا عــلــى الــ
درجات االلتزام والمسؤولية في حملهم لشرف مهنتهم، 
واستعدادهم الدائم للبذل والتضحية في خدمة قيادتهم 

ووطنهم في مختلف مفاصل القطاع الصحي والطبي.
ودعت جمعية األطباء جميع الجهات التي ستحتفل 
إلى  األطباء  وتكريم  العام  هذا  البحريني  الطبيب  بيوم 
وذلك  قبلها،  المعتمد من  والشعار  اللوغو  تبني كل من 

أثر ممكن من هذا  أكبر  بهدف توحيد الجهود وتحقيق 
االحتفال، وإبراز مملكة البحرين على الساحة اإلقليمية 
واحــد  كفريق  مؤسساتها  مختلف  تعمل  دولــة  والــدولــيــة 

بتكامل وتناغم لتحقيق األهداف المنشودة.

»االأطباء« تطلق �سعار يوم الطبيب البحريني لهذا العام

الشيخة  الــدكــتــورة  اجتمعت 
ــيــــج آل  ــنـــت عـــيـــســـى بــــن دعــ ــا بـ ــ رنــ
لمجلس  ــام  ــعـ الـ ــن  ــيـ األمـ خــلــيــفــة 
ــائــــب رئــيــس  الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي نــ
التعليم  مــجــلــس  أمـــنـــاء  مــجــلــس 
العالي والوفد المرافق لها خال 
الـــزيـــارة الــتــي تــقــوم بــهــا لسلطنة 
ــورة  ــتـ ــع االســـــتـــــاذة الـــدكـ عـــمـــان مــ
المحروقية  إبــراهــيــم  بنت  رحــمــة 
وزيــــرة الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
عمان  بسلطنة  واالبتكار  العلمي 
الــشــقــيــقــة، وذلـــك بــحــضــور وكــاء 
والــبــحــث  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  وزارة 
ــار وعـــــــدد مــن  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــلـــمـــي واالبـ الـــعـ

مديري العموم بسلطنة عمان.
وخـــــــال االجــــتــــمــــاع، رحــبــت 
ــورة رحـــمـــة بنت  ــتـ ــاذة الـــدكـ ــتــ األســ
إبــراهــيــم الــمــحــروقــيــة بــالــدكــتــورة 
الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
لــســلــطــنــة  وزيــــارتــــهــــا  خــلــيــفــة  آل 
عــمــان، مــؤكــدة حــرصــهــا عــلــى مد 
ــور الـــتـــعـــاون  ــسـ ــة جـ ــافـ مــخــتــلــف كـ

الــمــشــتــرك مـــع مجلس  والــعــمــل 
التعليم العالي بمملكة البحرين.

مــن جــانــبــهــا، أعــربــت األمــيــن 
العام عن سعادتها بزيارة سلطنة 
ــتـــي تعكس  والـ الــشــقــيــقــة،  عـــمـــان 
ــات  ــعــــاقــ مـــــــدى قـــــــوة ومــــتــــانــــة الــ
الــتــي تجمع  الــراســخــة  األخـــويـــة 
وسلطنة  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  بــيــن 
عمان، واستمرار العمل المشترك 
بــيــن الــبــلــديــن فـــي كـــل مـــا يــخــدم 
ــود بــمــزيــد من  ــعـ مــصــالــحــهــمــا ويـ
الشقيقين،  شعبيهما  على  النفع 
ــادل الــخــبــرات  ــبـ ــدة أهــمــيــة تـ ــؤكـ مـ
مؤسسات  بين  والبحثية  العلمية 

التعليم العالي في البلدين.
كـــمـــا اطـــلـــعـــت األمــــيــــن الـــعـــام 
ــن خــــال  ــ ــد الـــــمـــــرافـــــق مــ ــ ــ ــوفـ ــ ــ والـ
بـــن خلفان  الــدكــتــور حــمــد  شـــرح 
النعماني مدير عام مركز القبول 
ــد بــســلــطــنــة عـــمـــان عــلــى  ــوحـ ــمـ الـ
مركز  نظام  فــي  السلطنة  تجربة 
القبول الموحد ودوره وآلية عمله 

ــبــــول الـــطـــلـــبـــة بــمــؤســســات  فــــي قــ
التعليم العالي المختلفة.

ــرب الــدكــتــور  ــ مـــن جـــانـــبـــه، أعـ

حــمــد بـــن خــلــفــان الــنــعــمــانــي عن 
ــعـــام،  ــارة األمــــيــــن الـ ــزيــ ــزازه بــ ــ ــتـ ــ اعـ
التعاون  على  لحرصها  وتــقــديــره 

في  الكبيرة  وجهودها  المشترك 
العالي  التعليم  مؤسسات  تطوير 

بمملكة البحرين.

بحث تعزيز التعاون بين البحرين و�سلطنة عمان في مجال التعليم العالي

} ال�سيخة رنا بنت عي�سى خالل لقائها مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار بسلطنة عمان.



الحذر  التي يالزمها  الخطوة  تلو  التقدم خطوة  مع 
ــداع بــالــتــطــورات اإليــجــابــيــة التي  ــخـ الــشــديــد وعــــدم االنـ
»كورونا«  لجائحة  تصديها  في  البحرين  مملكة  حققتها 
على  بالفيروس  اإلصــابــات  أعـــداد  تسطيح  مــن  وتمكنها 
مـــدى األشـــهـــر الــقــلــيــلــة الــمــنــصــرمــة، فــقــد لــمــســنــا عـــودة 
الــحــيــاة الطبيعية وخــاصــة مــع اســتــقــرار  إلـــى  تــدريــجــيــة 
الــوضــع عــنــد الــمــســتــوى األخــضــر، فــقــد شــهــدت الساحة 
من  للعديد  طبيعية  شبه  ولكنها  حــذرة،  عــودة  الوطنية 
للموسيقى  البحرين  مهرجان  مثل  الترفيهية  األنشطة 
الفعلي  الحضور  أمام  والجامعات  المدارس  أبواب  وفتح 
للتالميذ والطلبة، إضافة إلى إعالن تنظيم المهرجانات 
السنوية التي كانت متواصلة قبل الجائحة، مثل معرض 
البحرين للحدائق ومؤخرا إعالن عودة سوق المزارعين 
البحرينيين إلى نشاطه االعتيادي، وإن كان تحت محاذير 

معينة نظرا إلى بقاء خطر الفيروس قائما حتى اآلن.
الــعــودة الــتــدريــجــيــة والـــحـــذرة إلـــى مــزاولــة األنشطة 
االعــتــيــاديــة وإقـــامـــة الــفــعــالــيــات الــمــخــتــلــفــة بــالــحــضــور 
المباشر، وتحت معايير يفرضها الوضع الصحي القائم، 
ــازات عملية  ــجــ ــم تــكــن هـــنـــاك إنــ ــو لـ ــان لــيــتــحــقــق لـ ــا كــ مـ
الوطني  الفريق  وتمكن  للجائحة  التصدي  في  ملموسة 
الطبي من تحقيق منجز عالي النسبة في احتواء خطر 
ارتفاع  الفيروس نتيجة لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها 
إلى  الجرعتين  من  المضادة  للقاحات  المتلقين  نسبة 
جانب الجرعة التنشيطية، يضاف إلى ذلك درجة الوعي 
والمقيمون  الــبــحــريــن  أبــنــاء  بــهــا  يتحلى  الــتــي  الــعــالــيــة 
يقودها  التي  الوطنية  الحملة  مع  اإليجابي  وتجاوبهم 
الفريق الوطني وتحملهم مسؤوليتهم الوطنية تجاه هذا 

الوضع غير الطبيعي.
رغم كل هذه التطورات اإليجابية، في البحرين وفي 
الحديث  السابق ألوانه  فإنه من  العالم،  دول  غيرها من 
عن عودة مبكرة وسريعة للحياة الطبيعية الكاملة وإلى 
الوضع الذي كنا وكان اآلخرون عليه قبل انتشار وتفشي 
فــيــروس »كـــورونـــا«، ذلــك أن مــا سببه هــذا الــفــيــروس من 
األشــخــاص  ماليين  وفـــاة  إلــى  أدى  زلـــزال صحي خطير 
فادحة  اقتصادية  أضــرارا  وألحق  المجتمعات  في جميع 
باالقتصاد العالمي وما ترتب على ذلك من توقف بعض 
مئات  الــذي نجم عنه خسارة  األمــر  واألنشطة  األعــمــال 
اآلالف من الموظفين والعاملين وظائفهم، ليس باألمر 
الــهــيــن، وخـــاصـــة أن الــخــطــر الــصــحــي الــــذي ســبــبــه كــان 
العلمية  الطبية  والمؤسسات  الصحي  للقطاع  مفاجئا 
في جميع دول العالم، لكن الحديث عن عدم عودة سريعة 
ليس معناه تراجعا أو استسالما لخطر هذا الفيروس، بل 
على العكس من ذلك، فإن العودة إلى الحياة التدريجية 
والفعاليات  الــعــديــد مــن األنــشــطــة  والــحــذرة واســتــئــنــاف 
وغيرها،  والرياضية  والتعليمية  والترفيهية  االقتصادية 
يــعــطــي داللــــة أكــيــدة أنــنــا نــســيــر فــي الــطــريــق الصحيح، 
وإنما  بعد غد،  أو  الهدف غدا  إلى  أن نصل  فليس مهما 
هذا  نحو  وبنجاح  بثقة  نسير  أنــنــا  نــعــرف  أن  هــو  المهم 
الهدف وسنصله بكل تأكيد، وربما، بجهد وبخسائر أقل 
انتشار  التي تحملناها جميعا مع بداية  بكثير من تلك 
أدوات  انعدام  أو  شح  في ظل  وخاصة  الفيروس،  وتفشي 

مواجهته.
والمفاجئة  الشرسة  الهجمة  وطــأة  عايشنا  جميعنا 
العنيفة  الصدمة  يشبه  ما  شكلت  والتي  الفيروس  لهذا 

الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة  ــل  ــكـ ولـ ــالـــم  الـــعـ لــجــمــيــع دول 
ومختلف  القطاعات  وغيرها من  والتعليمية  والرياضية 
الــفــعــالــيــات، ونــظــرا إلــى صفة الــمــفــاجــأة، أدى ذلــك إلى 
دول  في جميع  األجــهــزة  في عمل مختلف  ربكة  إحــداث 
وما  الــخــطــيــرة،  الصحية  المستجدات  هــذه  مــع  الــعــالــم 
ضاعف من حجم الخسائر البشرية، عدم وجود لقاحات 
مضادة لمواجهة الفيروس الجديد وتحوالته المتسارعة، 
والتي زادت بل وضاعفت من حجم الخطر واألضرار التي 

سببها للصحة العامة في دول العالم المختلفة.
لكن رغم ذلك، دول العالم لم تقف مستسلمة لهذا 
واإلجـــراءات  الخطوات  مــن  العديد  اتــخــذت  بــل  الخطر، 
دول  بين  متفاوتة  نجاحات  وحققت  بمواجهته  الكفيلة 
وأخرى، وكان للبحرين وضعها المتميز بين العديد من 
الدول، وما هذه العودة التدريجية والحذرة نحو الحياة 

الطبيعية إال نتيجة فعلية لهذه النجاحات. 
نجاح  يــؤكــد  الــواقــع  أرض  ونلمسه على  نــشــاهــده  مــا 
ضد  معركتها  فــي  المملكة  اتبعته  الــذي  النهج  وصـــواب 
السيطرة  يشبه  مــا  مــن خــالل تحقيق  ســـواء  الــفــيــروس، 
أو من  اإلصابات،  أعــداد  وتسطيح  الفيروس  انتشار  على 
العديد من األنشطة والفعاليات،  خالل إعالن استئناف 
فهذه كلها مؤشرات ال تقبل الشك في أننا بدأنا بالفعل 
الطبيعية،  الحياة  إلــى  الــعــودة  نحو  الــواثــقــة  الــخــطــوات 
الــمــؤشــرات يجب  هـــذه  مــثــل  الـــحـــال،  تــدريــجــيــا بطبيعة 
لمدى  اختبار  بمثابة  أنها  على  االعتبار  في  نأخذها  أن 
وما  إنــجــازات  مــن  تحقق  مــا  على  الحفاظ  على  قدرتنا 
قــطــعــنــاه مـــن شـــوط كــبــيــر ومـــوفـــق فـــي الــتــصــدي لخطر 

وتهديدات الفيروس.

كبير،  بشكل  الطاقة  على صــادرات  الطلب  تزايد  مع 
كنتيجة للتعافي  االقتصادي العالمي من جائحة فيروس 
ــا؛ تــصــدر تــحــالــف »أوبــــك بــلــس« لــلــدول الــمــصــدرة  كـــورونـ
للنفط مرة أخرى دائرة االهتمام خالل خريف عام 2021، 
على  العالمي  الطلب  فــي  استمرار  هناك  يــزال  ال  حيث 
صادرات الطاقة، ناهيك عن أزمة نقص الوقود التي باتت 

تعاني منها الدول األوروبية. 
العربي«،  الخليج  دول  »معهد  عقد  ذلــك،  وفــي ضــوء 
ــــدوة عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، بــعــنــوان »الــجــغــرافــيــا  بــواشــنــطــن، نـ
السياسية ومستقبل تحالف »أوبك بلس«؛ بهدف التعليق 
بشأن  المستقبلية  والتوقعات  الحالية  اإلجـــراءات  على 
مصير المنظمة، سواء فيما يتعلق بمواجهتها للصدمات 
التي خلفها فيروس كورونا، والتحول المتوقع لالعتماد 
ــوك«، نائب  ــ عــلــى الــطــاقــة الــنــظــيــفــة؛ أدارهـــــا »ويــلــيــام روبــ
تشين  »لـــي  فيها  ــارك  وشــ بالمعهد،  التنفيذي  الــرئــيــس 
سيم«، من »جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا«، و»كارين 
دوريـــان«، من  و»كيت  األوســط«،  الشرق  »معهد  يونغ«، من 

»وكالة الطاقة الدولية«. 
إلى  »االنتباه  إلى  الحاجة  »روبــوك«  أكد  البداية،  في 
بــلــس« حالًيا،  »أوبـــك  أعــضــاء  يواجهها  الــتــي  الــضــغــوط«، 
ومــدى  كــورونــا،  أزمـــة  خــالل  المنظمة  أداء  عــن  متسائال 
ــــذي أظــهــرتــه لــلــتــأكــد مـــن قــدرتــهــا على  »الـــتـــمـــاســـك«، الـ
االستمرار؟ وفي إجابتها، صرحت »سيم«، بأنها »فوجئت« 
بــــأن الــمــنــظــمــة، »بــقــيــت صـــامـــدة فـــي ظـــل هــــذه األزمــــات 
لديها  كــانــت   2016 عـــام  تشكيلها  عــنــد  وأنــــه  الـــشـــديـــدة«، 
»شكوك« في استمرارها على المدى الطويل، لكنها اآلن 
ُتقر بأنها »حققت أداًء جيًدا على أرض الواقع ، وأن »أحد 
التهديد  إزاء  »مرونتها  هو  ذلك  وراء  الرئيسية  األسباب 
المتمثل في النفط الصخري«، الذي »دفع« كل األعضاء 
كان  فيها  روســيــا  مشاركة  استمرار  أن  كما  مــًعــا،  للتعاون 
عامال رئيسيا عند تقييم الوضع الحالي لهذا التحالف 

بشكل جدي.
إغالق  إجــراءات  إعــالن  إلى  يونغ،  من جانبها، لفتت 
جديدة في روسيا لمكافحة انتشار موجة أخرى لفيروس 
الوباء لم ينته بعد، وبالتالي فإن  أن  إلى  كورونا، مشيرة 
االقــتــصــاد الــعــالــمــي ال يـــزال فــي حــالــة مــن االضـــطـــراب، 
قائلة: إننا مدينون »ألوبك بلس« وللسعودية بشكر بالغ 
على دور كل منهما خالل هذا الوقت الحرج من حالة عدم 
اليقين والتذبذب المتزايد واالضطرابات الطويلة األمد 

التي طالت سالسل التوريد باختالفها. 
ــر  ــنـــظـــمـــة فـــــي الـــحـــاضـ وحــــــــول مـــــــدى تــــمــــاســــك الـــمـ
لحظات  وجــود  مــن  الــرغــم  على  بأنه  أقــرت  والمستقبل؛ 
توتر على مدى السنوات الماضية، فإن الهدف المشترك 
أعضائها  حصة  على  المنتظم  الــحــصــول  فــي  المتمثل 
مــن اإليــــــرادات الــنــفــطــيــة، قــد ســمــح لــهــم بــالــوصــول إلــى 
الــكــثــيــر مــن نــقــاط الــتــوافــق الــمــشــتــركــة، عــنــد الـــضـــرورة. 
إلــى كيفية مــواجــهــة المنظمة  أيــًضــا  أشـــارت  ذلـــك،  ومــع 
الطاقة  تــحــول  قضية  فــي  أواًل،  متمثاًل  ثــالثــًيــا،  صــراًعــا 
بعيًدا عن استخدام النفط الخام إلى الطاقة الخضراء، 
وثانيا، اضطراب وتهاوي مستوى االستثمار في مشروعات 
الطاقة العالمية، وهو ما قد ينذر بحالة من االضطراب 
تأثير  سيكون  كيف  وثالثا،  الطاقة،  استهالك  كيفية  في 
التحوالت الجيوسياسية على منتجي النفط، مع وجود 
في  المنتجين  هــؤالء  بين  أكبر  منافسة  إلثـــارة  إمكانية 

أسواق نفطية، مثل أوروبا وأمريكا الشمالية.
السابقة،  سيم  تصريحات  ــان  دوريــ كـــررت  ذلـــك،  بعد 
بمدى  الكثيرين  فاجأ  بلس،  أوبــك  تحالف  بــأن  معترفة 
تماسكه، كما أنه على الرغم من التعاون بين أعضائه، ال 
ينبغي أن ننسى أن انضمام روسيا إلى التحالف جاء بعد 
منافسة شرسة على حصة السوق، حيث تم جلب موسكو 
بنجاح إلى هذا التحالف بعد فشل محاوالت سابقة في 

إقناعها باالنضمام.
ومــن وجــهــة نــظــرهــا، فــإن هــذا يعد خــطــوة إيجابية؛ 
الــتــحــالــف بــصــورة أوســــع نــطــاًقــا. فــيــمــا أعــربــت  لتشكيل 
في  توترات  هناك  تكون  قد  بأنه  مفادها  نظر  وجهة  عن 
المستقبل بالنظر إلى اختالف التوقعات بشأن مستويات 

الطلب العالمية.
وردا على سؤال روبوك، حول ما إذا كان من المرجح 
الشهرية  اإلنــتــاج  اإلضــافــيــة لحصص  الـــزيـــادة  اســتــمــرار 
الحالية »ألوبك بلس« البالغة 400 ألف برميل يومًيا، أو 
إذا كانت هناك أي تغييرات تلوح في األفق؛ أصرت يونغ 
على أنه ال يوجد مجال لزيادة مستويات اإلنتاج بصورة 
أكثر من ذلك، وخاصة عند االعتراف بحقيقة أن العديد 
من البلدان تنتج بالفعل أقل من حصصها المعتادة في 

الوقت الراهن.
في  هناك عجز  كان  إذا  عما  بالتساؤل  يتعلق  وفيما 
العرض حالًيا، في ضوء أن المحادثات حول أزمة الطاقة 
ونقص الوقود، قد اكتسبت زخًما في أوروبا مؤخًرا؛ بينت 
رؤيتنا  سبب  تفسر  الــتــي  الــعــوامــل  مــن  الكثير  هــنــاك  أن 
لهذه األزمة في الوقت الحالي، حيث إنها ال تتعلق فقط 
بنقص المعروض من النفط، وال مسألة تحول الطاقة، 
الطويل  المدى  االستثمار على  إلى نقص  ترجع  ولكنها 
الغاز وأنماط وموجات الطقس الفجائية غير  في قطاع 
المتوقعة، والتي أدت إلى تفاقم الوضع الحالي في أوروبا 
األكبر  السبب  أيــًضــا  مرجعة  الــوقــود،  بــأزمــة  يتعلق  فيما 
لــهــذه األزمـــــة، إلـــى االفــتــقــار إلـــى الــكــثــيــر مــن التماسك 
هذا  فــي  األمريكية  للقيادة  واضــح  غياب  مــع  السياسي، 
المعنية  الـــدول  بين  الحقيقي  اإلجــمــاع  وغــيــاب  الــصــدد، 
تطبيق  فكرة  مثل  عليها،  المتفق  الطاقة  حول سياسات 
إنتاج  لمشروعات  الميسر  التمويل  أو  الــكــربــون،  ضريبة 

الكهرباء النظيفة في األسواق الناشئة.
واستمراًرا للمناقشة، سأل روبوك عن التصور الروسي 
كانت  إذا  ــا  ومـ األمــريــكــي،  الــصــخــري  الــنــفــط  إنــتــاج  إزاء 
موسكو اآلن أقل قلًقا بشأن احتمالية فقدان حصتها في 
وافقت سيم على  ردها،  السوق لصالح األمريكيين؛ وفي 
صناعة  بحالة  تماًما  مسرورة  روسيا  أن  إلى  مشيرة  هذا 
النفط الصخري األمريكي، والصعوبات التي تواجه إنتاج 
وضخ هذا النفط في السوق، موضحة أن خروج روسيا من 
»أوبك بلس« بات أمرا غير مرجح في الوقت الحالي على 
الرغم من المنافسة الشديدة بين أعضائه، ولعل السبب 
في ذلك هو أن المنظمة هي اآلن إحدى الطرق التي تعزز 
الجيوسياسية  المكاسب  عبر  الدولي،  نفوذها  روسيا  بها 
النفط  إذا انخفضت أسعار  إلى دعمها  الرامية  والمالية 

قلياًل.
كــان االنخفاض فــي اإلنتاج  إذا  وفــي ســؤال حــول مــا 
النظيفة؟؛  الطاقة  على  االعــتــمــاد  لتحول  نــذيــًرا  يمثل 
الكثير من  الــتــوقــعــات، مــؤكــدة أن  قللت دوريـــان مــن هــذه 
ــدأ بــالــفــعــل قــبــل وبــعــد انــتــشــار تأثير  ــذا االنــخــفــاض بـ هـ
أن  أوضــحــت  كما  العالمية،  الــســوق  على  كــورونــا  فــيــروس 
يــزداد  والــغــاز  النفط  لمشروعات  تمويل  على  الحصول 
باتت  اإلنتاج  تكاليف  فــإن  وبالتالي،  الوقت،  مع  صعوبة 
المتفاقمة  الطاقة  أن مشاكل  إلى  ارتفاًعا، مشيرة  تزداد 
بالتنوع  المتعلقة  اإلدارة  ســوء  عــن  الناتج  اإلرث  سببها 
االقتصادي واالعتماد الكلي على اإليرادات النفطية، وأن 
فشل مصدري النفط حالًيا في الوفاء بحصص اإلنتاج 
الخاصة بهم، سيؤدي إلى تضررهم بشدة، إذا لم يتمكنوا 

من العثور على طرق لتنويع اقتصاداتهم. 
األخــرى،  بــالــدول  بلس«  »أوبـــك  بعالقة  يتعلق  وفيما 
واألهمية المتزايدة للصين في أسواق الطاقة العالمية؛ 
أشارت إلى أن الصين تعمل على بناء وتراكم احتياطياتها 
قامت  ولكنها  لسنوات،  الخام  النفط  من  االستراتيجية 
أكبر،  وبشكل  صناعاتها.  لدعم  مــؤخــًرا  بعضها  بــإطــالق 
وضــعــت هــــذه االحــتــيــاطــات الخــتــبــار مــــدى قــــوة الــنــظــام 
الـــدولـــي فــي اعــتــمــاده عــلــى تــلــك االحــتــيــاطــات أكــثــر من 
كونها آلية قد تستخدمها لتوجيه دفة األسعار العالمية 
مستقباًل. وتتضمن هذه الخطوة رسالة ضمنية مفادها 
بأن الصين أكبر مشتري للنفط، ولكنها لديها القوة اآلن 
وعند  العالمية.  الــســوق  على  بــه  بــأس  ال  بشكل  للتأثير 
الــدول  مــع  المنظمة  عــالقــات  عــن  أوســـع  بشكل  حديثها 
دراية  بأن يكونوا على  النفط،  األخــرى؛ نصحت منتجي 
بأن المستهلك لديه عدة خيارات اآلن، وعلى هذا النحو، 
تجاه  وحساسية  حرًصا  أكثر  يكونوا  أن  إلى  سيحتاجون 

احتياجات المستهلكين.
وفي هذا الصدد، أكدت سيم، أن هناك حالًيا منافسة 
ــواق  ــ بــيــن دول الــخــلــيــج وروســـيـــا لــالســتــحــواذ عــلــى األسـ
الجهود  إلى  االتجاه سيستمر، مشيرة  وأن هذا  الناشئة، 

السعودية لشراء أسهم في مصافي التكرير الصينية.
وباإلشارة إلى الخالف الحالي بين موسكو واالتحاد 
األوروبي حول إمدادات الطاقة، أوضحت أن روسيا يجب 
األوروبيين  الــوقــود؛ ألن  أزمــة نقص  أن تخفف من حــدة 
ــدادات  إمـ بمتطلبات  األمـــر  يتعلق  عندما  بــدائــل  لديهم 

الطاقة الخاصة بهم.
العالمي  الــســوق  إلــى  المحتملة  إيـــران  عـــودة  وحـــول 
اتفاقها  من  جديدة  نسخة  إلــى  التوصل  من  تمكنت  إذا 
النووي، مع واشنطن؛ أشارت يونغ إلى أنها غير مقتنعة 
طهران  إن  قائلة:  النتيجة،  تلك  إلــى  التوصل  بإمكانية 
ستستمر فــي إيــصــال الــنــفــط إلـــى األســــواق عــلــى الــرغــم 
الصين،  إلــى  الغالب  وفــي  تواجهها،  التي  العقوبات  مــن 
وأن إدارة بايدن تخشى مالحقة أو معاقبة بكين لشرائها 
ــرانـــي؛ بسبب حــاجــتــهــا إلـــى ضــمــان الــتــعــاون  الــنــفــط اإليـ
على  ــان  دوريـ ووافــقــت  األهـــم.  القضايا  مــن  الكثير  بشأن 

هــذا الــرأي، مؤكدة أنــه إذا عــادت إيــران إلــى ســوق الطاقة 
العالمية، فلن تكون قبل النصف األول من عام 2022.

الدول  واعتماد  الطاقة  تحول  بمسألة  يتعلق  وفيما 
على الطاقة النظيفة وتأثيراتها المحتملة على مستقبل 
»أوبــــك بــلــس«، أوضــحــت يــونــغ، أنـــه نــظــًرا إلـــى أن اإلدارة 
قضية  الــمــنــاخ  تغير  ظــاهــرة  تعتبر  الــحــالــيــة  األمــريــكــيــة 
التنمية  اهتمامات جدية بشأن  فإن هناك  إلحاًحا،  أكثر 
ــفــــروق الـــواضـــحـــة فـــي اإلمـــكـــانـــات  ــة، رغــــم الــ ــاديـ ــتـــصـ االقـ
والتي  والنامية،  المتقدمة  االقــتــصــادات  بين  والــقــدرات 
روبوك،  وعلق  القادمة.  السنوات  في  أكبر  بشكل  ستتسع 
تعاني  الــنــاس  مــن  الماليين  يترك  قــد  هناك خطرا  بــأن 
الطاقة  إدارة مسألة تحول  تتم  لم  إذا  الوقود،  في  نقًصا 

بشكل جيد على الصعيد الدولي.
النفط  شركات  أن  إلــى  أشــارت  لحديثها،  واستكماال 
الوطنية في الخليج تركز بشكل أكبر على االنخراط في 
الوثيقة  العالقات  تعزيز  وأن  المتجددة،  الطاقة  أســواق 
مع الكثير من البلدان المهتمة بتلك األسواق، سيكون له 
آثار سياسية إيجابية، كما أثارت إمكانية قيام دول الخليج 
إلنشاء  المشترك  الــتــعــاون  خــالل  مــن  قــدراتــهــا  بتطوير 
تصدير  على  قدرتها  وتعزيز  اإلقليمية  الكهرباء  شبكات 
دول  مــع  الــتــعــاون  ذلــك  فــي  بما  المنطقة،  عبر  الكهرباء 
مثل مصر والعراق، وبالتالي ستكون أكثر من مجرد مركز 
وفي  بأكملها.  األوســط  الشرق  اقتصاديات  بين  للطاقة، 
هذا الصدد، حددت سيم عنصرين قد يعرقال التفكير في 
التحول العالمي الفعلي للطاقة النظيفة، وهما إمكانية 
التنافس المكثف بين المؤسسات المختلفة حول عوائد 
أســــواق انــبــعــاثــات الــكــربــون، وكــذلــك قضية تــخــزيــن تلك 
النوعية من الطاقة النظيفة واحتماالت تذبذب أسعارها.
الــهــيــدروكــربــونــات  أن  دوريـــــــان،  رأي  كــــان  ذلــــك،  ومــــع 
تعزيز  في  مهم  كمكون  تستمر  أن  المرجح  من  النفطية 
فــي أحلك  الــقــريــب حــتــى  المستقبل  فــي  الــطــاقــة  قــطــاع 
الظروف، مشيرة إلى أن موارد الطاقة التقليدية ستستمر 
كما هي حتى عام 2030، وأن سوق الطاقة سيظل يعتمد 
وبالتالي،  اإلمـــدادات،  من  والطلب  العرض  مستوى  على 
بسرعة  التحول  هــذا  لتطبيق  مــحــاوالت  هناك  كانت  إذا 
دون إعداد المستهلكين الراغبين في منتجاته، فسيكون 
على  ورًدا  تــقــديــره.  يصعب  عنيف  فــعــل  رد  حتما  هــنــاك 
التحول  والخاسر من مسألة  الفائز  هو  ســؤال حول من 
المدارة جيًدا،  الشركات  أن  إلى  النظيفة، أشارت  للطاقة 
حجًما،  أصــغــر  بالفعل  أصبحت  السعودية  أرامــكــو  مثل 
وتــتــصــرف بــكــفــاءة، مثل الــشــركــات الــدولــيــة، وأفــضــل من 
الوطنية، مما يجعلها  الحكومات  التي تديرها  الشركات 
في وضع أفضل لتحقيق النجاح المستمر حال وقوع هذا 

التحول.
عقده  الــمــقــرر  الــمــنــاخ،  تغير  بمؤتمر  يتعلق  مــا  أمــا 
إجماع  أن  إلــى  يونغ  أشــارت   ،2021 نوفمبر  جالسكو  في 
الظاهرة ال  تلك  بمواجهة  المتعلقة  الدولية  السياسات 
يزال بعيد المنال، ولكن المؤتمر يهتم في المقام األول 
بتطوير حالة التوافق في اآلراء بين األطراف المشاركة. 
الخليج،  بــدول  الخاصة  التوقعات  مناقشة  خــالل  ومــن 
أشارت إلى أن لديهم مزايا استثنائية مقارنة بالمنتجين 
اآلخرين، حيث يمكنهم أن يكون مركًزا للوقود النظيف 
وأضافت  ننشده.  الــذي  المستقبل  هــو  هــذا  وأن  نسبًيا، 
المناخ  مفاوضات  أمام  الكبرى  العقبات  إحدى  أن  سيم، 
في  للفحم  حًقا  الطاغي  االســتــخــدام  هــي  المستقبلية 
أن حقيقة  دوريــان  أوضحت  اآلخــر،  الجانب  آسيا، وعلى 
الــمــؤتــمــر تبشر بالخير حــول  فــي هـــذا  الــصــيــن  مــشــاركــة 
إلى  حاجة  أيــًضــا  هناك  ولكن  المستقبلية،  مفاوضاته 
وضع شروط ملزمة للمضي قدًما لحماية المناخ؛ نظًرا 
الــدول  تتبناها  التي  الحالية  الوطنية  األهــداف  أن  إلــى 

طوعية فقط. 
تــوضــيــًحــا مستفيًضا  الـــنـــدوة  الــعــمــوم، قــدمــت  عــلــى 
»أوبــك  منظمة  تواجه  قد  التي  المستقبلية  للتحديات 
ــتـــراف بــأنــهــا اجـــتـــازت حــالــة من  بــلــس«، إلـــى جــانــب االعـ
عدم اليقين والتذبذب التي خلفها وباء فيروس كورونا، 
بالمنظمة  روســيــا  اســتــمــرار عضوية  أن  واضــًحــا  وأصــبــح 
إيجابياته.  تقييم  يجب  لالهتمام  مثيًرا  عنصًرا  يمثل 
ومـــع ذلـــك، كـــان اإلجــمــاع الــســائــد هــو أن الــتــحــالــف بــدا 
متماسكا أمام اضطرابات اقتصادية عالمية كبرى، ولعل 
هـــذا األمـــر هــو دلــيــل قـــوي إلمــكــانــيــة اســتــمــراره لضمان 
ــرادات  ــ ــدول الــمــعــتــمــدة كــلــًيــا عــلــى إيـ ــ حــمــايــة مــصــالــح الـ

صادراتها النفطية.
المستقبلية  النظرة  أن  تأكيد  هناك  كان  ذلك،  ومع 
الــمــاضــي،  عــن  تــمــاًمــا  مختلفة  بــاتــت  العالمية  للطاقة 
وأن قطاع الطاقة يواجه عدًدا ال يحصى من التغييرات 
الهيكلية التي من المحتمل أن يكون لها تأثير ال بأس 

به على أعضاء »أوبك بلس«. 

�لجغر�في���ا �ل�سيا�س���ية وم�س���تقبل تحال���ف »�أوب���ك بل����س«

ت�سنيع �لأدوية خليجيًّا!

فوزية رشيد

عودة تدريجية نحو �لحياة �لطبيعية

عبداهلل األيوبي ayoobi99@gmail.com

الغذائي واألمــن الصحي ومنه  { لعل األمــن 
»األمن العالجي والدوائي« هو من أهم مستلزمات 
الدول بشكل عام، ولذلك فإن دول مجلس التعاون 
أكثر  اليوم  استراتيجية جماعية، مطالبة  وبوضع 
مـــن قــبــل بــالــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ )خــطــة جــمــاعــيــة( 
لــتــرســيــخ أســـس هـــذا األمــــن وعــلــى رأســــه تصنيع 

األدوية..!
»مـــجـــلـــس الـــصـــحـــة الـــخـــلـــيـــجـــي« الــــــذي عــقــد 
إلــــى أن قيمة  أيـــــام، أشــــار  مــؤتــمــرا صــحــفــيــا قــبــل 
دوالر(  مــلــيــارات   3( إلــى  تصل  المستوردة  ــة  األدويـ
سنويا! هذا المبلغ الكبير وبمعدل سنوي يؤكد أن 
»الصرف المالي« على االستيراد في قطاع األدوية 
»التصورات  فــإن  وبالتالي  كبير!  مبلغ  هــو  وحـــده، 
باإلمكان  األدويـــة  تصنيع  أهمية  حــول  النظرية« 
إلــى  تــتــحــول  أن  الــخــلــيــجــيــة،  اإلرادة  تــحــقــقــت  لـــو 
)تطبيقات عملية مشتركة(، وخاصة أن اإلمكانيات 
المادية قد تزداد في فترة التصنيع األولى، لكنها 
المصروفة  الــمــلــيــارات  مــن  الكثير  ستوفر  الحــقــا 

على االستيراد بعد ذلك!
التصريحات  مــن  الكثير  نقرأ  مــرة  كــل  فــي   }
ــرار الـــعـــمـــل والـــتـــنـــســـيـــق الــخــلــيــجــي  ــمــ ــتــ حـــــول اســ
المشترك والبرامج والمشاريع المشتركة بين دول 
الواقع تحقيق  أرض  ولكننا ال نرى على  الخليج، 
في  الفعلي  )الــدخــول  ومنها  المشاريع  تلك  أهــم 
تــصــنــيــع األدويـــــة والــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة( بشكل 
الــحــكــومــي الخليجي  مــشــتــرك! ولــعــل االســتــثــمــار 
بحيث  بمكان  الــضــرورة  المشروع هو من  هــذا  في 
ال تحتاج دولنا إلى استيراد األدوية والسعي خلف 
توفيرها من أماكن موثوقة كما نقول، وال تحتاج 
إلى لجنة لتسعير األدوية من جميع دول مجلس 
ــار بــســبــب الــتــخــزيــن  ــعـ الـــتـــعـــاون، واخـــتـــالفـــات األسـ
الضريبة  مــن  اإلعــفــاء  قيمة  وتــحــّمــل  والــتــســويــق، 
إلــى غير ذلــك مــن آلــيــات االســتــيــراد! ومــن جانب 
هو  خليجيا  بصناعتها  األدويــــة  تــوفــيــر  فـــإن  آخـــر 
داخـــل فــي )األمـــن الصحي االســتــراتــيــجــي( حاله 
حال »األمن الغذائي« بما يجعل االستثمار فيهما 
اليوم،  الخليج  بــلــدان  فــي  الملحة  األولــويــات  مــن 

بإمكانها  المشتركة(  المادية  )اإلمكانيات  وحيث 
في  المتخصصة(  الخليجية  )الــمــصــانــع  تــوفــيــر 
إنـــتـــاج األدويـــــة وبــشــكــل تــكــامــلــي، أي أن كـــل دولـــة 
البيئة  تمتلك  األدويــة  أنواعا من  تصنع  خليجية 
ولعل  لصناعتها!  الــالزمــة  والــكــوادر  واإلمــكــانــيــات 
السعودية تسير في هذا الدرب منذ زمن، ولكن في 
إطار خاص! وباإلمكان شراء )الخبرات الطبية في 
تصنيع األدوية( من دول عربية وأجنبية أخرى إلى 
لالستغناء  المالئمة  المحلية  األرضية  تتهيأ  أن 
عن تلك الخبرات بتوفير الفرص لتدريب وتهيئة 

الخبرات المحلية!
ــتــــداخــــل وشــــــــرس فــي  ـــم مــ ــالـ ــي عــ ــ { نـــحـــن فـ
فيه  األوبئة  وانتشار  خطيرة  وتحوالته  معطياته، 
يــتــحــول بــــدوره إلـــى »خــانــة الــمــعــتــاد« مــع الــوقــت، 
ــدول مــجــلــس الــتــعــاون أن تــخــرج  ولـــذلـــك ال بـــد لــ
ــات الــنــظــريــة«  ــمـــوحـ بــنــفــســهــا مــــن صــــنــــدوق »الـــطـ
والتصريحات التطمينية في المؤتمرات والندوات 
إلى فضاء )تنفيذ االحتياجات وخطط التصنيع 
الــغــذاء والــــدواء(، فــال يمكن  الخليجية بــدءا مــن 
أقل  أمــور  في  الخليجية  المالية  اإلمكانيات  هدر 
أهمية وأولوية من )األمن الغذائي واألمن الدوائي 
العولمية،  التصنيع  والصحي( وبتالعبات شركات 
إنتاجها هو غير  التي قد يكون ما هو موثوق في 

موثوق به في الحقيقة!
وملبسه  ودواءه  ــذاءه  غــ يمتلك  ال  مــن  إن   }
واحــتــيــاجــاتــه الــضــروريــة هــو لــيــس فــي مــأمــن من 
الــتــالعــبــات والــضــغــوط والــحــاجــة إلـــى االســتــيــراد 
أو بأخرى بجملة عوامل  الذي قد يتأثر بطريقة 

كثيرة!
ماذا ينقص دول الخليج لكي تقوم بالتصنيع 
بدال من االستيراد في مجاالت كثيرة مختلفة؟! 
مشترك  خليجي  وبتنسيق  هناك  يكون  ال  لــمــاذا 
)اكــتــفــاء ذاتــــي فــي الـــغـــذاء والــــــدواء( فــيــمــا يمكن 
ذلك  بعد  االستيراد  ليقتصر  تصنيعه؛  أو  زراعته 
عــلــى مـــا ال يــمــكــن إنــتــاجــه مــحــلــيــا فـــقـــط؟! هــذه 
مسألة حيوية وأولوية مهمة نتمنى أن تخرج من 

صندوق التمنيات إلى أرض الواقع!

�لتجربة �ل�سكندنافية في مو�جهة �لفقر
فــي 17 أكــتــوبــر مــن كــل عــام 
ودول  الـــمـــتـــحـــدة  ــم  ــ األمــ تــحــيــي 
الـــعـــالـــم ذكـــــرى الـــيـــوم الــعــالــمــي 
لــلــقــضــاء عـــلـــى الـــفـــقـــر واعــتــبــر 
ُيــشــكــل  »الــفــقــر  أن  الــمــؤســســون 
ــتــــهــــاكــــا لــــحــــقــــوق اإلنــــــســــــان«.  انــ
ــام تــقــول  ــعـ ــذا الـ فـــي خــطــابــهــا هــ
العالم  »يــتــســم  الــمــتــحــدة  ــم  األمـ
بمستوى لم يسبق له مثيل من 
والوسائل  االقتصادية  التنمية 
المالية،  والــمــوارد  التكنولوجية 
الـــمـــاليـــيـــن  يــــــزل  ومــــــع ذلــــــك ال 
يعيشون في فقر مدقع ويمثلون 

عارا أخالقيا«. الفقر ليس مسألة 
اقتصادية فحسب، بل هو ظاهرة 
مـــتـــعـــددة األبــــعــــاد تــشــمــل نــقــص 
ــة  ــيـ ــاسـ الــــدخــــل والــــــقــــــدرات األسـ

في  )وخصوصا  الفقراء  يعاني  بكرامة.  للعيش 
الدول الغنية بالموارد( من أشكال الحرمان تحد 
من تمتعهم بحقوقهم وتديم فقرهم، وتعرضهم 
لظروف العمل الخطرة، وغياب اإلسكان المأمون 

في دول تكثر فيها مظاهر الثراء.
القضاء على الفقر ال يتم تلقائيا بل يتطلب 
عزيمة وإرادة سياسية ومجتمعية. بالنسبة إلينا 
في دول الخليج نحتاج إلى إظهار نفس العزيمة 
واإلرادة التي أظهرناها في مواجهة جائحة كورونا 
الصارمة  السياسات  لها ووضع  الموارد  وتسخير 
في محاربتها وجعلها أولوية وطنية. بهذه الروح 
الــتــغــلــب عــلــى الــفــقــر النسبي  والــعــزيــمــة يــمــكــن 
والحرمان الذي يرافقه. يمكن لنا االستفادة من 
الــدول  هــذه  مثال.  االسكندنافية  الـــدول  تــجــارب 
وبـــالـــذات الــنــرويــج، واجــهــت الــفــقــر كــمــا واجــهــت 
إلــى  تــحــويــل المجتمع  الــنــازي ومــحــاولــة  الــغــزو 
معسكر نازي، رفض المجتمع اإلجراءات النازية 
ــدم فــيــهــا تضحيات  وقــاومــهــا بــبــســالــة وإصـــــرار قـ
على  بقدرته  يؤمن  جعلته  التجربة  هذه  كبيرة. 
واإلصـــرار.  العزيمة  بنفس  الفقر  على  القضاء 
وكذلك نحن إذا أظهرنا نفس العزيمة واإلصرار 

التي شهدناها في مواجهة جائحة كورونا.
تــبــدأ مــعــركــة الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر بــــادراك 
أضــــــراره اإلنــســانــيــة واالجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
واالقتصادية. واإليمان بأن التخلص منه ممكن 
إذا آمــنــت األمـــة أن الــفــقــر ظــلــم لــلــفــرد وأســرتــه 
وهدر لموارد منتجة ومبدعة يمكن أن تسهم في 
أن وجــوده سمة  إلــى  والــرخــاء، باإلضافة  التقدم 
أولـــى خــطــوات المواجهة  الــتــخــلــف.  مــن ســمــات 
ــاذا نــعــنــي بــالــفــقــر؟ ومــا   اإلجـــابـــة عــن الـــســـؤال مــ
والمجتمع  وأسرته  الفرد  على  ونتائجه  أسبابه 
وكيف نعالج تأثيره؟ كمثال للدول التي نجحت 
الــفــقــر وجــعــلــتــه هدفا  الــقــضــاء عــلــى  فــي  نسبيا 
قــومــيــا هـــي الـــــدول االســكــنــدنــافــيــة )الـــدنـــمـــارك 
والسويد والنرويج وآيسالند وفنلندا( أدركت هذه 
الدول أن مواجهة الفقر تتطلب مواجهة متعددة 

الجوانب تواجه أسبابه المختلفة. 
مـــن أهــــم أســـبـــاب الــفــقــر عــــدم تــكــافــؤ فــرص 
التعليم، حيث يحصل األغنياء على فرص أفضل 
المجتمع.  المساواة في  بكثير، مما يكرس عدم 
الــذي  الــجــودة  الــعــالــي  الــعــام  الــمــجــانــي  التعليم 
تقدمه هذه الدول عالج هذه القضية ولم يترك 
مجاال للتعليم الخاص، رافضين عنصر الربحية 
في التعليم )النرويج بشكل خاص(، معتبرين أن 
رواج التعليم الخاص يكرس الفوارق االجتماعية 
ويقسم المجتمع إلى طبقة فقيرة وأخرى غنية 
تتوارث مكانتها وامتيازاتها وتقلل فرص االرتقاء 
ــاء الــطــبــقــة الـــفـــقـــيـــرة. الــيــتــم  ــنـ االجـــتـــمـــاعـــي ألبـ
وفقدان المعيل هو سبب آخر يحتاج إلى معالجة 
السياسة  بديلة.  عائلية  ورعــايــة  ونفسية  مــاديــة 
يعتمد  الذي  االقتصادي  النمط  أو  االقتصادية 
على العمالة الرخيصة غير الماهرة هو أحد أهم 
المجتمعات  في  والبطالة  الفقر  تفشي  أسباب 
االجتماعية.  الــرعــايــة  ميزانيات  على  ويضغط 
بالصناعات  االرتــقــاء  إلــى  تحتاج  ذلــك  معالجة 

من خالل االستثمار الرأسمالي 
يــرفــع اإلنــتــاجــيــة ويخلق  الـــذي 
فــــــرص عـــمـــل عـــالـــيـــة الـــمـــهـــارة 
ــي الـــجـــامـــعـــات  ــجـ ــريـ ــاســـب خـ ــنـ تـ
والــــدراســــات الــعــلــيــا والـــمـــهـــارات 
الفنية العالية مع توفير تدريب 

أثناء فترات التعطل. 
تصدت الدول االسكندنافية 
للقضاء على الفقر منذ النصف 
الـــعـــشـــريـــن  الـــــقـــــرن  مـــــن  األول 
عاليا  معيشة  مستوى  وحققت 
ــت مـــســـتـــوى  ــ ــوقــ ــ ــفــــس الــ وفـــــــي نــ
ــدم الـــمـــســـاواة  ــ مــنــخــفــضــا مــــن عـ
اســـتـــحـــوذ عــلــى اهـــتـــمـــام الــعــالــم 
واعـــتـــبـــره الــمــخــتــصــون نــمــوذجــا 
يــحــتــذى لــلــمــســاواة فــي الــفــرص 
الفجوة  أصــبــحــت قضية  وقـــت  فــي  االقــتــصــاديــة 
ملتهبة  سياسية  قضية  واألغنياء  الفقراء  بين 
المتحضر.  العالم  وحــول  المتقدمة  الــدول  في 
ــذه الـــــدول نــظــامــا اقــتــصــاديــا )يــمــزج  وضـــعـــت هــ
على  للقضاء  مصمم  واالشتراكية(  الرأسمالية 
ــبـــادئ، أوال الــعــدالــة  الــفــقــر يــقــوم عــلــى ثــالثــة مـ
ثانيا شمولية  ككل،  المواطنين  التعامل مع  في 
المدعومة  الــخــدمــات  تشمل  بحيث  الــخــدمــات 
ومــســاعــدة  الــحــضــانــة  تــوفــيــر  فيها  بــمــا  للجميع 
باإلضافة  المسنين،  ورعــايــة  العامالت  األمــهــات 
إلـــى الــخــدمــات الــصــحــيــة الــمــتــطــورة والــتــعــلــيــم 
المجاني إلى مستوى الجامعة والتدريب النوعي، 
شبكة حماية  يمثل  الــذي  االجتماعي  والضمان 
اجتماعية متطورة، ونظاما تقاعديا مجزيا لكل 
خلق  مسؤولية  الــدولــة  وتتحمل  المتقاعدين. 
فرص عمل للمواطنين وتأهيلهم لها وحمايتهم 
مـــن الــبــطــالــة إدراكـــــا مــنــهــا بـــأن الـــشـــاب الــعــاطــل 
حتى  النفس  احــتــرام  وفــقــدان  لإلحباط  عرضة 
البطالة  وإن كان لديه ما يعيش به، فطول مدة 
ويــكــون  المجتمع  عــلــى  ينقم  الــشــاب  تجعل  قــد 
عرضة لالنحراف. ثالثا التكاتف المجتمعي في 
المساهمة في الضرائب وفي األعمال التطوعية 
البالد  أرجــاء  في  المختلفة  التعاونيات  وإنــشــاء 
ال  متعاونا  متماسكا  مجتمعا  النظام  هذا  خلق 
يستفيد،  وال  يــدفــع  بــأنــه  الــضــرائــب  دافـــع  يشعر 
وفي الوقت نفسه يضمن النظام مستوى معيشي 
مــحــتــرمــا بـــدون وصـــم أحـــد بــالــفــقــر كـــون الــدعــم 

والخدمات المتميزة تعم الجميع.
قيمتي  على  االقــتــصــادي  النظام  هــذا  يقوم 
ــز عــلــيــهــمــا الــبــنــاء  ــكـ ــرتـ ــة والــــمــــســــاواة ويـ ــريـ الـــحـ
االجــتــمــاعــي. كــمــا يــعــتــمــد الــنــظــام االقــتــصــادي 
على رأسمالية السوق الحر وخدمات اجتماعية 
عـــالـــيـــة الـــمـــســـتـــوى يــتــمــتــع بـــهـــا الـــجـــمـــيـــع. هـــذه 
االجتماعي  االرتــقــاء  إمكانية  تجعل  الــمــســاواة 
كــقــيــمــة مجتمعية  والــحــريــة  مــمــكــنــة،  لــلــفــقــراء 
ألخذ  واالستعداد  والــريــادة  االبتكار  على  تحفز 
المخاطرة وتجربة فرص تجارية مختلفة. تمول 
هـــذه الــخــدمــات بــنــظــام ضــريــبــي يــشــمــل ضريبة 
المحلي  الناتج  مــن   %50 إلــى  تصل  عالية  دخــل 

اإلجمالي، وضريبة ثروة تصل إلى %1.5. 
في  تثق  تشاركية  عقلية  الــنــظــام  هــذا  خلق 
الجميع  تــخــدم  حكومية  بــرامــج  وفـــي  اآلخــريــن 
وتنفذ بمسؤولية ومساءلة. النتيجة أن المجتمع 
يدفع ضرائب مرتفعة عن رضا وقناعة، فالدعم 
والخدمات المتميزة تصل إلى الجميع ويستفيد 
مــنــهــا الــغــنــي والــفــقــيــر بــحــيــث يــضــيــق الــمــجــال 
ينعدم،  ويكاد  الخاص  والطب  الخاص  للتعليم 
من دون الحاجة إلى التأكد من أحقية االستفادة 
ارتـــفـــاع مستوى  إلـــى  ذلـــك  أدى  الـــخـــدمـــات،  مـــن 
تستند  الــدولــة  ومؤسسات  المجتمع  بين  الثقة 
إلى  للوصول  معا  العمل  من  طويل  تاريخ  على 
في  االجتماعية  التحديات  لمواجهة  تــوافــقــات 

دولة حديثة ديمقراطية.
     drmekuwaiti@gmail.com

بقلم: 
د. محمد عيسى الكويتي

مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية
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�سموه ي�سارك يف منتدى مبادرة م�ستقبل اال�ستثمار.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

الناجحة ل��اق��ت�����س��ادات  م��رت��ك��ٌز  االإن�����س��ان��ي��ة  اال���س��ت��ث��م��ار يف 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء اأن العالقات التي 

على  ت�سهد  را�سخة  عالقات  وال�سعودية  البحرين  تربط  

والأخوة  املحبة  من  تاريخي  اإرث  اإىل  ي�ستند  منواً  الدوام 

تقود  التي  ال�سعودية  مببادرات  �سموه  م�سيداً  والرتابط، 

حراكاً تنموياً يف املنطقة والعامل يلتقي حول اأهداف �سامية 

خلدمة القت�ساد العاملي و�سمان الأمن البيئي.

 جاء ذلك لدى لقاء �سموه باأخيه �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية 

ال�سعودية.

املو�سوعات  مــن  عـــدداً  �سموهما  وا�ستعر�س 

ال�سرق  مبادرة  قمة  يف  البحث  مو�سع  واملــبــادرات 

مبادرة  منتدى  من  اخلام�سة  والن�سخة  الأخ�سر  الأو�سط 

روؤية  اأهمية يف خلق  من  ت�سكله  وما  ال�ستثمار  م�ستقبل 

البيئية  التحديات  مع  التعامل  مل�سارات  موحدة  عاملية 

اأطلقها  التي  باملبادرات  �سموه  م�سيداً  وال�ستثمارية، 

الأو�سط  ال�سرق  مبادرة  قمة  خالل  العهد  ويل  �سمو 

حتتية  وبنية  خ�سراء  حلقبة  توؤ�س�س  والتي  الأخ�سر 

مبادرة  منتدى  واأهداف  عليها،  وحتافظ  البيئة  حتمي 

جديدة  اأفق  �سياغة  يف  ت�سهم  التي  ال�ستثمار  م�ستقبل 

البحرين  اأن مملكة  موؤكداً  العاملي،  ال�ستثماري  للتعاون 

من  املزيد  نحو  امل�سرتك  العمل  لتعزيز  جهودها  ت�سخر 

بال�سعودية. الأ�سقاء  مع  التكامل 

نيابة  م�ساركته  خالل  �سموه  قال  اآخــر،  جانب  من 

ال�ستثمار  م�ستقبل  مبادرة  منتدى  يف  البالد  عاهل  عن 

الفر�س  وخلق  التنمية  م�سارات  اإن  الريا�س،  يف  املنعقد 

ال�ستثمارية الواعدة يف املنطقة مت�سي قدماً، م�سرياً اإىل اأن 

اخلطط التنموية الطموحة يف املنطقة وتعزيز تناف�سيتها 

باأن  �سموه  ونوه  و�سعوبها.  لدولها  والنماء  اخلري  يحقق 

لالقت�سادات  اأ�سا�سي  مرتكز  الإن�سانية  يف  ال�ستثمار 

الناجحة.

ويل العهد رئي�س الوزراء خالل م�ساركته يف منتدى م�ستقبل اال�ستثمارويل العهد رئي�س الوزراء خالل لقائه حممد بن �سلمان

ت���������س����خ����ر اجل��������ه��������ود ن�����ح�����و ال�����ت�����ك�����ام�����ل م��������ع ال���������س����ع����ودي����ة

ملكافحة االإرهاب وحماية املن�ساآت النفطية

احلر�س الوطني ينفذ مترين »كفاح/  1«

بتوجيه من الفريق اأول الركن �سمو ال�سيخ حممد بن عي�سى اآل خليفة رئي�س 

»كفاح/  1«  البحري  التمرين  الوطني  احلر�س  وحدات  نفذت  الوطني،  احلر�س 

يف  اأم�س  �سباح  وذلك  احليوية،  النفطية  املن�ساآت  وحماية  الإرهاب  ملكافحة 

ال�ساحل ال�سرقي للمملكة.

اإتاحة »�سينوفارم« للفئة

 العمرية من 3 اإىل 11 عاًما

اأعلن الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س 

جلنة  اأع�ساء  موافقة  عن  )كوفيد-19(  كورونا 

الفئات  تطعيم  على  البحرين  مبملكة  التطعيمات 

عاًما   11 اإىل   3 من  العمر  من  البالغة  العمرية 

امل�ساد  »�سينوفارم«  بتطعيم  البحرين،  مملكة  يف 

لفريو�س كورونا بجرعتني، وذلك بدًءا من اليوم.

ال�سماح لهذه  باأنه قد مت  الفريق الوطني  ونوه 

الفئة العمرية بتلقي التطعيم بعد اأن در�ست جلنة 

ال�سادرة  الطبية  التو�سيات  جميع  التطعيمات 

واملتعلقة بهذا ال�ساأن من اأجل احلفاظ على �سحتهم 

و�سالمتهم عرب اكت�ساب املناعة �سد الفريو�س.

بعد �سرفها ل�500 متطوع.. »ال�سحة«:

 العمل جاٍر على �سرف مكافاآت 1500 متطّوع

جاٍر  العمل  اأن  ال�سحة  وزارة  اأكدت 

ممن  متطوع   1500 مكافاآت  �سرف  على 

تطوعوا خالل جائحة فريو�س كورونا يف 

للفريو�س،  للت�سدي  الوطنية  اجلهود  دعم 

وذلك بعد ا�ستكمال �سرف مكافاآت لـ500 

اإىل  الإجمايل  العدد  بذلك  لي�سل  متطوع، 

2000 متطوع.

واأ�سارت الوزارة اإىل اأن �سرف املكافاآت 

خ�سع لإ�سراف جلنة خمت�سة قامت بتقييم 

جميع قوائم املتطوعني وحتديد ال�ستحقاق، 

وكفاءة  العمل  وا�ستمرارية  فرتة  بح�سب 

املتطوع واأدائه خالل فرتة تطوعه.

»النيابي«: جلنتا حتقيق يف 

»طران اخلليج« و»اجلعفرية«

فاطمة �سلمان:

جلنتي  لت�سكيل  بطلبني  اأم�س  نّواب  تقّدم 

و»الأوقاف  اخلليج«  »طريان  حول  حتقيق 

اجلعفرية«.

اخلليج،  بطريان  املتعلق  التحقيق  ويف 

ف�سل  اإجراءات  تناولت  حماور   4 الطلب  ت�سمن 

النواب  اأقّر جمل�س  املوظفني. ويف �سياق مت�سل، 

بك�سف  النقابيني  يلزم  قانوًنا  اأم�س  جل�سته  يف 

املالية. ذممهم 

بتكليف من عاهل الباد

وزير الديوان امللكي يت�سلم تقرير »موؤ�س�سة حقوق االإن�سان«

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  من  بتكليف 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة 

ال�سيخ  معايل  ا�ستقبل  املفدى،  البحرين 

الديوان  وزير  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خالد 

امللكي، املهند�س علي اأحمد الدرازي رئي�س 

املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، والذي 

الثامن  ال�سنوي  التقرير  معاليه  اإىل  رفع 

للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان.

امللكي  الديوان  وزير  معايل  وعرّب 

عن تقديره للجهود التي تبذلها املوؤ�س�سة 

تعزيز  يف  الإن�سان  حلقوق  الوطنية 

وحماية حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين 

املفدى،  امللك  الزاهر جلاللة  العهد  ظل  يف 

وفًقا للمبادئ احلقوقية الواردة يف ميثاق 

والقوانني  والد�ستور  الوطني  العمل 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سلة،  ذات  والت�سريعات 

والإقليمية  الدولية  واملعاهدات  ال�سكوك 

التي �سادقت عليها مملكة البحرين.

معايل وزير الديوان امللكي ي�ستقبل رئي�س املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق االإن�سان
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»اأرامكو« توّقع 

مذكرة تفاهم 
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اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

العالقات  اأن  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

ال�سعودية  العربية  واململكة  البحرين  مملكة  تربط  التي 

ي�ستند  منًوا  الدوام  على  ت�سهد  را�سخة  عالقات  ال�سقيقة 

اإىل اإرث تاريخي من املحبة والأخوة والرتابط، وحتظى 

امللك  والرعاية من ح�سرة �ساحب اجلاللة  الدعم  بكامل 

واأخيه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

اهلل،  حفظهما  ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  �سعود  اآل 

حراًكا  تقود  التي  ال�سعودية  مببادرات  �سموه  م�سيًدا 

�سامية  اأهداف  حول  يلتقي  والعامل  املنطقة  يف  تنموًيا 

منوهاً  البيئي،  الأمن  و�سمان  العاملي  القت�ساد  خلدمة 

�سموه بالنجاح الذي حققته قمة مبادرة ال�سرق الأو�سط 

م�ستقبل  مبادرة  منتدى  من  اخلام�سة  والن�سخة  الأخ�سر 

الأهداف  لتحقيق  يتطلع  ال�ستثمار يف خلق جتّمٍع دويل 

العاملي. القت�سادي  للتعاون  وم�سارات جديدة  البيئية، 

�ساحب  اأخيه  اهلل  حفظه  �سموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء   

اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو 

وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود 

بح�سور  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  باململكة  الدفاع 

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ 

اآل خليفة  والقت�ساد الوطني وال�سيخ عبداهلل بن عي�سى 

ا�ستعر�س  حيث  العهد،  ويل  ل�سمو  اخلا�س  ال�سكرتري 

�سموهما عدًدا من املو�سوعات واملبادرات مو�سع البحث 

والن�سخة  الأخ�سر  الأو�سط  ال�سرق  مبادرة  قمة  يف 

وما  ال�ستثمار  م�ستقبل  مبادرة  منتدى  من  اخلام�سة 

مل�سارات  عاملية موحدة  روؤية  اأهمية يف خلق  من  ت�سكله 

م�سيًدا  وال�ستثمارية،  البيئية  التحديات  مع  التعامل 

نائب  العهد  ويل  �سمو  اأطلقها  التي  باملبادرات  �سموه 

مبادرة  قمة  خالل  الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

خ�سراء  حلقبة  توؤ�س�س  والتي  الأخ�سر  الأو�سط  ال�سرق 

واأهداف  عليها،  وحتافظ  البيئة  حتمي  حتتية  وبنية 

منتدى مبادرة م�ستقبل ال�ستثمار التي ت�سهم يف �سياغة 

اأن  موؤكًدا  العاملي،  ال�ستثماري  للتعاون  جديدة  اأفق 

امل�سرتك  العمل  لتعزيز  جهودها  ت�سخر  البحرين  مملكة 

العربية  باململكة  الأ�سقاء  مع  التكامل  من  املزيد  نحو 

ال�سعودية.

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واأ�سار   

البناء على ما حتقق  اأهمية موا�سلة  اإىل  الوزراء  جمل�س 

ال�سقيقتني  اململكتني  بني  للتكامل  متقدم  م�ستوى  من 

التعاون  التي ت�سهم يف تقوية منظومة  املرئيات  وو�سع 

الثنائي، لفًتا �سموه اإىل اأن الدور املوؤثر للمملكة العربية 

والإ�سالمية  العربية  الأمتني  ال�سعودية يف خدمة ق�سايا 

العمق  ال�سقيقة  فاململكة  اجلميع،  من  تقدير  حمّل 

وعاملًيا. اإقليمًيا  ال�ستقرار  وعامل  ال�سرتاتيجي 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأعرب  جانبه،  من   

اململكة  يف  الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة عن �سكره وتقديره ل�ساحب 

ما  على  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

ُيوليه من اهتماٍم وحر�س على موا�سلة تر�سيخ العالقات 

الأخوية املميزة بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني، متمنًيا 

البحرين دوام الزدهار والنماء. ململكة 

لدى لقاء �سموه ويل العهد ال�سعودي.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

مبادرات ال�سعودية تقود حراًكا تنموًيا يف املنطقة والعامل
وال�سعبني  البلدين  بني  املميزة  الأخوية  العالقات  تر�سيخ  يوا�سل  ال��وزراء  رئي�س  العهد  ويل  �سلمان:  بن  حممد 

خالل لقائه رئي�س وزرائها مبنتدى مبادرة ال�ستثمار.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

عالقات البحرين واجلمهورية الهيلينية م�ستمرة يف التطور والنمو

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

اأن العالقات الثنائية التي جتمع  الوزراء، 

الهيلينية  واجلمهورية  البحرين  مملكة 

م�ستمرة يف التطور والنمو مبا يفتح اآفاًقا 

على  امل�سرتك  التعاون  اأوجه  لدعم  اأو�سع 

اململكة  حر�س  اإىل  م�سرًيا  كافة،  الأ�سعدة 

على تعزيز م�سارات التن�سيق املختلفة مبا 

يعود باخلري والنفع على اجلميع. جاء ذلك 

لدى لقاء �سموه، يوم اأم�س، خالل الن�سخة 

ال�ستثمار،  مبادرة  منتدى  من  اخلام�سة 

وزراء  رئي�س  ميت�سوتاكي�س  كريياكو�س 

ال�سيخ  بح�سور  الهيلينية،  اجلمهورية 

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان 

والقت�ساد الوطني، وكمال بن اأحمد حممد 

بن  وزايد  والت�سالت،  املوا�سالت  وزير 

والتجارة  ال�سناعة  وزير  الزياين  را�سد 

البناء  باأهمية  �سموه  نّوه  اإذ  وال�سياحة، 

اقت�سادي،  تعاون  من  حتقق  ما  على 

وا�ستمرار تعزيز العمل الثنائي يف ظل ما 

يجمع البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم 

ال�ستثمارية  الفر�س  من  املزيد  نحو خلق 

التعاون  هذا  م�سارات  يدعم  ما  امل�سرتكة، 

على امل�ستويات كافة.

ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  وجرى 

امل�سرتك،  الهتمام  ذات  املو�سوعات 

ال�ساحتني  على  امل�ستجدات  اآخر  ومناق�سة 

ال�سالم  تعزيز  والدولية وجهود  الإقليمية 

وال�ستقرار باملنطقة والعامل.

وزراء  رئي�س  اأعرب  جانبه،  ومن 

وتقديره  �سكره  عن  الهيلينية  اجلمهورية 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 

جمل�س الوزراء؛ على ما يبديه من اهتمام 

مملكة  بني  العالقات  م�ستوى  بتعزيز 

البحرين واجلمهورية الهيلينية يف جميع 

املجالت.

»ال�سحة«: العمل جاٍر على �سرف مكافاآت 1500 متطّوع
جاٍر  العمل  اأن  ال�سحة  وزارة  اأكدت 

ممن  متطوع   1500 مكافاآت  �سرف  على 

تطوعوا خالل جائحة فريو�س كورونا يف 

دعم اجلهود الوطنية للت�سدي للفريو�س، 

وذلك بعد ا�ستكمال �سرف مكافاآت لـ500 

اإىل  الإجمايل  العدد  بذلك  لي�سل  متطوع، 

2000 متطوع.

واأ�سارت الوزارة اإىل اأن �سرف املكافاآت 

قامت  خمت�سة  جلنة  لإ�سراف  خ�سع 

وحتديد  املتطوعني  قوائم  جميع  بتقييم 

وا�ستمرارية  فرتة  بح�سب  ال�ستحقاق، 

فرتة  خالل  واأدائه  املتطوع  وكفاءة  العمل 

تطوعه.

باأبناء  فخرها  ال�سحة  وزارة  واأكدت 

العاملني  ا  خ�سو�سً املتطوعني،  من  الوطن 

اأروع  �سّطروا  الذين  الأمامية  ال�سفوف  يف 

اأمثلة العطاء خلدمة الوطن واملواطن خالل 

بدور  وت�سيد  كورونا،  فريو�س  جائحة 

للت�سدي  اجلائحة  خالل  اأ�سهم  من  جميع 

لفريو�س كورونا )كوفيد-19(، يف �سبيل 

احلفاظ على �سحة املواطنني واملقيمني.

هّناأ بنجاح املبادرات ال�سعودية

ويل العهد رئي�س الوزراء يغادر الريا�س

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  غادر 

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

ال�سعودية  العربية  اململكة  ورعايته  اهلل  بحفظه 

نيابة  خاللها  �سموه  �سارك  زيارة  بعد  ال�سقيقة، 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  عن 

ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

الن�سخة  يف  ال�ستثمار  م�ستقبل  مبادرة  منتدى  يف 

احلرمني  خادم  رعاية  حتت  ُعقد  الذي  اخلام�سة 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ملك 

اململكة العربية ال�سعودية، ويف قمة مبادرة ال�سرق 

اأخيه  من  كرمية  لدعوة  تلبية  الأخ�سر  الأو�سط 

بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية.

وقد بعث �سموه  برقية �سكر اإىل خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ملك 

اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة هذا ن�سها: 

ي�سّرين واأنا اأغادر بلدي الثاين اململكة العربية 

املحبة  عميق  لها  نكنُّ  التي  ال�سقيقة  ال�سعودية 

ال�سكر والمتنان  بالغ  اأعرب لكم عن  اأن  والتقدير، 

وح�سن  حفاوة  من  املرافق  والوفد  لقيته  ما  على 

ا�ستقبال خالل زيارتي للم�ساركة يف اأعمال مبادرة 

الأو�سط  ال�سرق  قمة  ومبادرة  ال�ستثمار  م�ستقبل 

مملكة  اعتزاز  عن  اأعرب  اأن  اأود  كما  الأخ�سر، 

الرا�سخة  التاريخية  الأخوية  بالعالقات  البحرين 

التي تربطها مع اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.

بلدكم  جهود  تتويج  على  اأهّنئكم  اإذ  واإنني 

العاملية  ال�ستثمارية  امل�سارات  تطوير  يف  الكرمي 

للمبادرتني،  حتقق  الذي  بالنجاح  البيئة  وحماية 

مبوفور  وميتعكم  يحفظكم  اأن  اهلل  لأدعو  فاإنني 

العربية  للمملكة  يحقق  واأن  والعافية  ال�سحة 

التقدم والزدهار يف ظل  ال�سعودية و�سعبها دوام 

قيادتكم احلكيمة.

اأخيه �ساحب  اإىل  كما بعث �سموه برقية �سكر 

ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  باململكة  الدفاع  وزير 

هذا ن�سها:

ي�سّرين واأنا اأغادر بلدي الثاين اململكة العربية 

ال�سكر  ببالغ  لكم  اأبعث  اأن  ال�سقيقة،  ال�سعودية 

والمتنان على ما اأحطتموين به من حفاوة وُح�سن 

قوبلت  الذي  الأ�سيلة  ال�سيافة  وكرم  ال�ستقبال 

اأعرب  اأن  اأود  اأثناء زيارتنا، كما  املرافق  به والوفد 

دعوتكم  على  وتقديري  �سكري  بالغ   عن  ل�سموكم 

الأو�سط  ال�سرق  قمة  مبادرة  اأعمال  يف  للم�ساركة 

مبادرة  يف  بامل�ساركة  اعتزازي  وعن  الأخ�سر، 

م�ستقبل ال�ستثمار، واإنني اإذ اأهّنئكم بنجاح هاتني 

اإجناز  كل  باأن  لكم  لأوؤكد  العامليتني،  املبادرتني 

يحّققه بلدكم ال�سقيق هو اإجناز لنا جميًعا وم�سدر 

ميّدكم  اأن  تعاىل  اهلل  �سائالً  دائمني،  واعتزاز  فخر 

بعونه وتوفيقه بتحقيق مزيد من التقدمي والزدهار 

للمملكة العربية ال�سعودية و�سعبها ال�سقيق. 

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وداع  يف  كان  وقد 

مطار  مغادرته  لدى  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

امللك خالد الدويل بالريا�س عادل بن اأحمد اجلبري 

جمل�س  ع�سو  اخلارجية،  لل�سوؤون  الدولة  وزير 

الوزراء باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، وعدد 

من كبار امل�سوؤولني.
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امللك يتلقى برقية �شكر

 جوابية من الرئي�س امل�شري

تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة ملك البالد، برقية �سكر جوابية من اأخيه الرئي�س 

العربية  م�سر  جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي  عبدالفتاح 

بها  بعث  التي  التهنئة  برقية  على  ردا  وذلك  ال�سقيقة، 

من  ال�ساد�س  انت�سارات  ذكرى  مبنا�سبة  اإليه  جاللته 

اأكتوبر املجيدة.

وزير العدل يت�شلم ر�شالة

 دكتوراه عن دور ال�شحف

ا�ستقبل وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 

ال�سيخ خالد بن علي اآل خليفة، ام�س، الباحث خالد زايد 

علي زايد الذي �سلمه ن�سخة من ر�سالة الدكتوراه التي 

�سم�س  عني  جامعة  من  العالم  جمال  يف  عليها  ح�سل 

يف  البحرينية  ال�سحف  »دور  عنوان  وحتمل  امل�سرية، 

ترتيب اأولويات اجلمهور جتاه الق�سايا ال�سيا�سية«.

واأ�ساد وزير العدل باجلهود التي بذلها الباحث يف 

علميا  حتليال  ت�سمنت  التي  القيمة  الدرا�سة  هذه  اإعداد 

ومنهجيا ومتخ�س�سا يف جمال الإعالم.

ابتداء من اليوم الأربعاء وبواقع جرعتني.. جلنة التطعيمات:

اإتاحة تطعيم »�شينوفارم« للفئة العمرية من 3 اإىل 11 عاًما

اأعلن الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19( 

عن موافقة اأع�ساء جلنة التطعيمات مبملكة البحرين على تطعيم الفئات 

العمرية البالغة من العمر من 3 اإىل 11 عاًما يف مملكة البحرين، بتطعيم 

اليوم  من  بدًءا  وذلك  بجرعتني،  كورونا  لفريو�س  امل�ساد  »�سينوفارم« 

الأربعاء املوافق 27 اأكتوبر 2021.

ونوه الفريق الوطني باأنه قد مت ال�سماح لهذه الفئة العمرية بتلقي 

الطبية  التو�سيات  جميع  التطعيمات  جلنة  در�ست  اأن  بعد  التطعيم 

ال�سادرة واملتعلقة بهذا ال�ساأن من اأجل احلفاظ على �سحتهم و�سالمتهم 

عرب اكت�ساب املناعة �سد الفريو�س، كما �ستتم املوافقة قريًبا على تطعيم 

)فايزر-بيونتك( امل�ساد لفريو�س كورونا بجرعتني للفئة العمرية من 5 

اإىل 11 عاًما، و�سوف يتم الإعالن عن ذلك عرب موقع وزارة ال�سحة.

و�سدد الفريق الوطني الطبي على اأهمية تطعيم الفئة العمرية املذكورة 

حلمايتهم وحماية اأ�سرهم وجمتمعهم، خا�سة يف ظل طول فرتة ح�سانة 

الفريو�س لدى الأطفال يف حال الإ�سابة به، مما يعزز من انت�سار الفريو�س، 

م�سيًفا اأنه بالإمكان الت�سجيل لأخذ التطعيم امل�ساد للفريو�س عرب املوقع 

اأو عرب تطبيق   healthalert.gov.bh التابع لوزارة ال�سحة الإلكرتوين 

»جمتمع واعي« من خالل اختيار »الت�سجيل« لأخذ التطعيم امل�ساد لفريو�س 

الت�سجيل يتطلب موافقة ويل  الفريق الوطني الطبي باأن  كورونا. ونوه 

الأمر قبل اأخذ التطعيم للراغبني من هذه الفئات العمرية املذكورة، اإ�سافة 

اإىل وجود مرافق معهم عند اأخذ التطعيم.

الهاجري  اإبراهيم  نواف  �سيت  من�سة  موؤ�س�س  قال 

الك�سكول، جتربة خمتلفة  الأيام  مكتبة  مع  التعاون  اإن 

املن�سة،  قدمتها  التي  الأعمال  اإىل  اآخر  طابع  واأ�سافت 

التقدير  من  قالب  يف  الثقايف  اجلانب  دمج  خالل  من 

لل�سخ�سيات الجتماعية، الذي يعد باكورة عمل املن�سة. 

الربامج  هذه  من  الهدف  اإن  اإىل  الهاجري  واأ�سار 

جمتمعية،  ثقافية  �سخ�سيات  على  ال�سوء  ت�سليط  هو 

جديد  وعن  البحرين.  يف  الثقايف  باحلراك  والرتقاء 

املن�سة اأو�سح نواف الهاجري باأن املن�سة �ست�ستمر يف 

التو�سع  اإىل  بالإ�سافة  املتنوعة،  الثقافية  الربامج  ن�سر 

باأن  يذكر  الفكرية.  الناحية  من  املجتمع  اإثراء  يف  اأكرث 

من�سة �سيت قدمت بالتعاون مع مكتبة الأيام الك�سكول 

الهواء  على  والنوعية  الثقافية  احللقات  من  جمموعة 

خالله  من  وا�ست�سافت  املكتبة،  ح�ساب  على  مبا�سرة 

جمموعة من ال�سخ�سيات الثقافية على مدى اأ�سابيع.

بتوجيه من الفريق اأول الركن �سمو ال�سيخ حممد بن 

وحدات  نفذت  الوطني،  احلر�س  رئي�س  خليفة  اآل  عي�سى 

ملكافحة  »كفاح/ 1«  البحري  التمرين  الوطني  احلر�س 

الإرهاب وحماية املن�ساآت النفطية احليوية، وذلك �سباح 

اأم�س يف ال�ساحل ال�سرقي للمملكة.

التمارين  ل�سل�سلة  ا�ستكمالً  »كفاح/ 1«  وياأتي مترين 

قدراته  لرفع  دوري  ب�سكل  الوطني  احلر�س  يجريها  التي 

املن�ساآت  اأحد  على  التمرين  اأجري  اإذ  الع�سكرية،  البحرية 

ليكون  للمملكة،  ال�سرقي  ال�ساحل  يف  البحرية  النفطية 

اأنظمة  يف  احلر�س  لقدرات  واختبار  تقييم  جتربة  مبثابة 

املن�ساآت  حلماية  التقدمية  واخلطط  وال�سيطرة  القيادة 

البحرية احليوية وتاأمني مواقعها.

اآل  �سعود  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  الركن  اللواء  وتفقد 

خليفة مدير اأركان احلر�س الوطني قطاعات التمرين، موؤكًدا 

اأن تلك التمارين تت�سق مع جهود رئا�سة احلر�س الوطني 

الأمنية، مبا يعزز من ركائز  املوؤ�س�سات  اإطار دعم كل  يف 

الأمن وال�ستقرار يف ربوع اململكة واحلفاظ على مكت�سبات 

�ساحب  حل�سرة  الزاهر  العهد  ظل  يف  الوطن،  ومنجزات 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

القائد الأعلى. واأ�ساد باجلهود التي بذلتها قيادات التمرين 

وامل�ساركون فيه من وحدات احلر�س الوطني، والتي اأ�سهمت 

يف تنفيذ مراحل التمرين باحرتافية عالية يف تقدير املوقف 

الدائم ملنت�سبي احلر�س  التاأهب  يوؤكد  والتعامل معه، مما 

الوطني يف تلبية نداء الواجب مبختلف الظروف. وعك�ست 

نتائج التمرين، التطور امل�ستمر يف م�سارات التدريب التي 

بها  تزخر  التي  احلديثة  التدريب  منظومة  تن�سوي حتت 

ميادين احلر�س الوطني، مبا ميكن هذا ال�سرح الع�سكري 

من تاأدية واجباته الوطنية بكفاءة واقتدار.

ملكافحة الإرهاب وحماية املن�شاآت النفطية يف ال�شاحل 

احلر�س الوطني يجري التمرين البحري »كفاح/ 1«

�سمو ال�سيخ حممد بن عي�سى

حميدان ي�شارك يف لقاء الدول الآ�شيوية املر�شلة للعمالة وامل�شتقبلة لها

مناق�شة حقوق اأطراف الإنتاج مبا ي�شمن ا�شتقرار الأ�شواق والعالقات 

العمل  وزير  حميدان  علي  حممد  بن  جميل  تراأ�س 

اإدارة هيئة تنظيم  والتنمية الجتماعية، رئي�س جمل�س 

اللقاء  اأعمال  يف  البحرين  مملكة  وفد  العمل،  �سوق 

املر�سلة  الآ�سيوية  للدول  ال�ساد�س  الت�ساوري  الوزاري 

يعقد يف  الذي   ،»6 اأبوظبي  للعمالة »حوار  وامل�ستقبلة 

من  الفرتة  خالل  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  دبي 

25 اإىل 28 اأكتوبر اجلاري، مب�ساركة وزراء العمل يف 

والدول  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول 

اإىل منظمات  اإ�سافة  الوافدة،  للعمالة  املر�سلة  الآ�سيوية 

من  وعدد  املتحدة  الأمم  عن  وممثلني  متخ�س�سة  دولية 

الأكادمييني املتخ�س�سني يف القت�ساد و�سوؤون الهجرة.

بنوًدا  احلالية  الدورة  اأعمال  جدول  ويت�سمن 

املتوقعة  املتغريات  ملو�سوعات مهمة على �سعيد ر�سد 

وتاأثريها  القت�سادية  والتطورات  العمل  اأ�سواق  يف 

القوى  على  والطلب  العر�س  معدلت  على  املحتمل 

والإقليمي  الوطني  ال�سعيد  على  املوؤهلة،  العاملة 

والدويل.

كما يبحث امل�ساركون التغري يف اأمناط العمل نتيجة 

تاأثريها  ومدى  الأعمال،  اإجناز  التكنولوجي يف  التطور 

فر�س  اإىل  التطرق  يتم  كما  امل�ستقبل،  يف  املهن  على 

الطلب  تنامي  ظل  يف  م�ستقبالً  للمراأة  بالن�سبة  العمل 

والجتماعية  ال�سحية  الرعاية  قطاع  وظائف  على 

والتعليم.

بني  العالقات  تنمية  �سبل  امل�ساركون  ويناق�س 

بينها  فيما  والتن�سيق  الجتماع،  يف  امل�ساركة  الدول 

العمل  بعامل  املتعلقة  الق�سايا  الدويل يف  امل�ستوى  على 

يف  ي�سهم  ومبا  العالقة،  ذات  والت�سريعات  والنظم 

الجتار  ومكافحة  العاملة  القوى  حقوق  حماية  تعزيز 

الإنتاج،  اأطراف  �سيانة حقوق  جانب  اإىل  بالأ�سخا�س، 

مبا ي�سمن ا�ستقرار العالقات الجتماعية واأ�سواق العمل 

وانعكا�سات ذلك على النظم القت�سادية وتطورها.

كما تبحث الدورة مو�سوع قيا�س وحتديد املهارات 

يف  ال�سراكات  تطوير  وكيفية  العاملة،  للقوى  املهنية 

والتي  املجال،  هذا  البيانات واخلربات يف  تبادل  جمال 

من �ساأنها حماية اأ�سواق العمل و�سمان توثيق وتطوير 

العاملة  القوى  تكت�سبها  التي  واملهارات  اخلربات  كل 

خالل م�سارها املهني.

 نواف الهاجري

وزير العمل

من�شة �شيت تعد براجمًا ثقافيًة 

بال�شراكة مع »الأيام الك�شكول«

»الأطباء« تطلق �شعار يوم 

الطبيب البحريني لهذا العام

اإطالقها  عن  البحرينية  الأطباء  جمعية  ك�سفت 

به  حتتفل  الذي  البحريني  الطبيب  يوم  ل�سعار 

القادم  نوفمرب  من  الثالث  يف  البحرين  مملكة 

باأبنائها  البحرين  مملكة  لحتفاء  مهمة  كمنا�سبة 

والعرتاف  وطنهم،  خدمة  يف  املخل�سني  الأطباء  من 

�سحة  على  احلفاظ  يف  الإن�ساين  ودورهم  بف�سلهم 

املجتمع. اأفراد 

الطبيب  بيوم  الحتفال  اأن  اجلمعية  واأو�سحت 

»�سعادتنا  �سعار  حتت  �سيتم  العام  هذا  البحريني 

اأن  موؤكدة  الوطن«،  خدمة  يف  و�سرفنا  العطاء..  يف 

هذا ال�سعار ينطلق من ل�سان حال الأطباء يف مملكة 

باأعلى  حتليهم  الدوام  على  اأثبتوا  الذين  البحرين 

ل�سرف  حملهم  يف  وامل�سوؤولية  اللتزام  درجات 

يف  والت�سحية  للبذل  الدائم  وا�ستعدادهم  مهنتهم، 

القطاع  مفا�سل  خمتلف  يف  ووطنهم  قيادتهم  خدمة 

والطبي. ال�سحي 
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م�صطفى نورالدين:

مبجمع  وممر�صات  ممر�صون  اأكد 

ال�صلمانية الطبي واملراكز ال�صحية، اأنهم تلقوا 

متكررة  ات�صالت  املا�صيني  اليومني  خالل 

ال�صلمانية  مبجمع  الب�صرية  املوارد  اإدارة  من 

الطبي تفيد اإجبارهم على توقيع عقود جديدة 

»موؤقتة« بدلً من العقود التي مت توقيعها يف 

�صهر مايو املا�صي والتي كانت بعقود دائمة.

كانوا  الذي  الوقت  يف  اإنهم  وقالوا 

ال�صهرية  رواتبهم  على  احل�صول  ينتظرون 

التي  الإدارة  بات�صالت  تفاجوؤا  املتاأخرة، 

اأجل  من  التحويل  على  موافقتهم  ا�صرتطت 

�صرف الرواتب املتاأخرة لـ6 اأ�صهر. 

متوا�صل  ب�صكل  عملوا  باأنهم  واأو�صحوا 

وانه  كورونا،  فريو�س  جائحة  تداعيات  رغم 

لهم  التوظيف  املن�صف حتويل عقود  من غري 

اأن  ال�صحة  وزارة  على  ويجب  موؤقت،  ب�صكل 

والإبقاء  املتاأخرة  الرواتب  �صرف  يف  تبا�صر 

على العقود الدائمة دون اأي تغيري.

املمر�صني  من  جمموعة  اأنهم  وبّينوا 

ازدياد  فرتة  يف  توظيفهم  مت  واملمر�صات 

مايو(،  اىل  ابريل  �صهر  )من  كورونا  جائحة 

املراكز  ال�صحة بتوزيعهم على  وقامت وزارة 

الطبي  ال�صلمانية  م�صت�صفى  وعلى  ال�صحية 

الطبية،  الطواقم  وم�صاندة  العجز  لتغطية 

وعلى الرغم من عملهم املتوا�صل ملدة ترتاوح 

اإ�صافة  الأق�صام  خمتلف  يف  اأ�صهر   6-5 من 

�صاعة   12 عملوا  من  �صمن  من  كونهم  اىل 

ما  العجز،  لتغطية  مايو  �صهر  يف  متوا�صلة 

يزالون ينتظرون �صرف رواتبهم املتاأخرة. 

مراجعتهم  خالل  ومن  اأنه  اإىل  واأ�صاروا 

الب�صرية  املوارد  ق�صم  يف  املخت�صة  للجهات 

بوزارة ال�صحة مت اخبارهم باأنه يطلب منهم 

مراجعة ديوان اخلدمة املدنية الذي يعمل على 

نظام وميزانية جديدة منذ اكرث من �صهرين. 

واأكدوا اأنهم تفاجوؤا بتلّقيهم الت�صالت من 

ال�صلمانية  مب�صت�صفى  الب�صرية  املوارد  ق�صم 

بدواعي  جديدة  موؤقتة  عقود  لتوقيع  الطبي 

الرغم  على  تثبيتهم،  ليتم  �صواغر  توافر  عدم 

عقود  على  توقيعهم  مت  وان  �صبق  اأنهم  من 

دائمة يف وزارة ال�صحة، وعند تزويدهم للق�صم 

بالإثباتات اجابوا باأن هذا الإجراء موؤقت حلني 

واأنه يف  احلكومية  امل�صت�صفيات  هيكلة  اإعادة 

حني مل يتم توقيع هذه العقود لن يتم ت�صليمهم 

رواتبهم، واأن هذه العقود لت�صوية الإجراءات 

مع ديوان اخلدمة املدنية ليتم �صرف رواتبهم 

املتاأخرة.

واأ�صاروا اإىل اأن اجلهود ال�صحية املبذولة 

والطواقم الطبية بدون ا�صتثناء كانت العالمة 

امل�صيئة يف النجاحات التي حققتها البحرين، 

والتي حظيت هذه اجلهود باإ�صادت دولية من 

منظمة ال�صحة العاملية.

ولفتوا اإىل اأن ال�صتقرار الوظيفي هو اأمر 

ين�صدونه، ويوؤكدون على تطبيقه يف اجلهات 

كافة  توفري  يتم  واأن  احلكومية،  والوزارات 

احلقوق والمتيازات، واأن طول مدة النتظار 

غري  يجعلهم  املتاأخرة  الرواتب  �صرف  دون 

الحتياجات  اأب�صط  توفري  على  قادرين 

اليومية.

خالل م�صاركتها كمتحدثة رئي�صية يف منتدى الأ�صرة ال�صعودية.. الأن�صاري: 

ال�صتقرار الأ�صري يت�صدر اأولويات اخلطة الوطنية لنهو�ض املراأة 
اأكدت ال�صتاذة هالة الأن�صاري الأمني العام 

ال�صتقرار  حمور  اأن  للمراأة  الأعلى  للمجل�س 

الأ�صري، والرتابط العائلي يت�صدر قائمة اأولويات 

البحرينية،  ــراأة  امل لنهو�س  الوطنية  اخلطة 

م�صرية اإىل التجربة البحرينية اخلا�صة يف هذا 

الإطار التي يدير عملياتها املجل�س الأعلى للمراأة 

�صبيكة  الأمرية  امللكي  ال�صمو  �صاحبة  بقيادة 

بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى 

اأنه جرى ت�صميم خطط  واأو�صحت  اهلل،  حفظها 

�صمولية  ب�صورة  املحور  هذا  ومبادرات  عمل 

املوؤ�صرات  �صناعة  على  تعتمد  علمية  ومنهجية 

عالقات  واإيجاد  الدولية  واملقارنات  الوطنية 

ترابطية بني تاأثري ال�صتقرار الأ�صري على الأمن 

اإىل م�صاركة مت�صاعدة للمراأة  املجتمعي و�صولً 

يف احلياة العامة ويف القت�صاد الوطني.

كمتحدثة  م�صاركتها  ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج

الذي  ال�صعودية  الأ�صرة  منتدى  يف  رئي�صية 

ال�صعودي، وذلك  ال�صرة  ينظمه جمل�س �صوؤون 

الذكرى  مع  تتزامن  التي  الرابعة  دورتــه  يف 

حتت   2030 اململكة  روؤية  لنطالق  اخلام�صة 

التنمية  منظومة  يف  الأ�ــصــرة  »دور  عنوان 

اململكة 2030«، حيث نوهت  امل�صتدامة وروؤية 

العربية  اململكة  حكومة  بتوجهات  الأن�صاري 

ال�صعودية املوقرة بتقدمي كل ما هو م�صتحق من 

البناء  للمراأة يف  موؤثرة  مل�صاركة  دعم وم�صاندة 

مكانة  من  اإليه  و�صلت  ما  اإىل  بالنظر  التنموي 

مرموقة جتعلها اليوم ال�صريك اجلدير يف �صنع 

حا�صر وم�صتقبل وطنها.

اأن  الطالع  ح�صن  من  اإنه  الأن�صاري  وقالت 

بالتزامن  ال�صعودية،  الأ�صرة  منتدى  تنظيم  يتم 

اململكة  روؤية  لنطالقة  اخلام�صة  الذكرى  مع 

ر�صم  بهدف  وذلك   ،2030 ال�صعودية  العربية 

الأ�صرية  املوؤ�ص�صة  مل�صاهمات  متجددة  �صيغة 

بالنظر اإىل مكانتها ودورها املحوري يف حتقيق 

الأهداف التنموية لتكون كياًنا فاعالً وم�صتوعًبا 

مل�صوؤولياته الوطنية.

اأحدثته  مــا  اأن  ــاري  ــ�ــص الأن ــرت  ــت واع

ال�صحي  امل�صتوى  على  )كوفيد-19(  جائحة 

مراجعات  يتطلب  والجتماعي  والقت�صادي 

اأ�صار  ما  بح�صب  وذلك  مت�صارعة،  ومعاجلات 

والجتماعي  القت�صادي  املجل�س  تقرير  اإليه 

بتنفيذ  اخلا�س  املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية 

 ،2021 لعام  لالأ�صرة  الدولية  ال�صنة  اأهــداف 

م�صرية اإىل قيام العديد من الدول بو�صع تدابري 

التي  احلياتية  ال�صعوبات  لحتواء  ا�صتثنائية 

تواجهها الأ�صرة، وحتديًدا يف جمال التوفيق بني 

م�صوؤوليات الأ�صرة واملهنة، والتن�صئة الإيجابية 

ال�صطالع  يف  الآباء  م�صاركة  وزيادة  لالأطفال 

باملهام الأ�صرية.

اأن  اإىل  الأن�صاري  اأ�صارت  اآخر،  على �صعيد 

اأعمال املجل�س الأعلى للمراأة يف مملكة البحرين 

ارتكزت ب�صراكة وطنية ت�صمل حلفاء العمل كافة 

مراجعة  يف  تتمثل  رئي�صية  اأ�ص�س  ثالثة  على 

توؤثر  التي  الفجوات  و�صد  الت�صريعات  وتطوير 

و�صمان  الأ�صرة  لأفراد  القانونية  املراكز  على 

باإزالة  الد�صتور  عليه  ن�س  ما  مع  ات�صاقها 

مع  العدالة  اإىل  والو�صول  التمييز  اأ�صكال  كافة 

بالعالقات  حتيط  التي  اخل�صو�صية  مراعاة 

ال�صيا�صات  تنفيذ  ومتابعة  وو�صع  الأ�صرية، 

الن�صو�س  لتحويل  النوعية  وال�صرتاتيجيات 

منهجي  اإدماج  عر  معا�س،  لواقع  الت�صريعية 

�صمن  البحرينية  الأ�صرة  لحتياجات  ومنظم 

امل�صار التنموي من خالل مبادرات وبرامج مركزة 

�صوؤونها  اإدارة  بزمام  الأخذ  من  الأ�صرة  لتمكني 

مع  يت�صق  ومبا  قراراتها،  اتخاذ  وا�صتقاللية 

القت�صادية  البحرين  مملكة  روؤية  وغايات  قيم 

جهود  ربط  على  العمل  اإىل  اإ�صافة   ،2030

مملكة البحرين يف جمال متكني وتقدم املراأة مع 

الأن�صاري  وعر�صت  امل�صتدامة.  التنمية  اأهداف 

ما  على  املادية  الأمثلة  من  ــدًدا  ع كلمتها  يف 

ا�صتطاعت اأن حتققه اجلهود وامل�صاعي الوطنية 

ورفع  البحرينية  الأ�صرة  دور  تنمية  جمال  يف 

مالمح  بع�س  خالل  من  ا�صتقرارها،  م�صتويات 

وكينونة  ا�صتقرار  على  باحلفاظ  املتعلق  العمل 

الأ�صرة البحرينية ك�صدور قانون الأ�صرة وف�صل 

خل�صو�صية  مراعاًة  م�صتقلة  مباين  يف  حماكمه 

الق�صايا الأ�صرية والت�صريع يف اإجراءاتها �صعًيا 

ي�صمح  كما  املحاكم،  تلك  على  ال�صغط  لتخفيف 

حماكم  اأحكام  يف  بالطعن  البحريني  القانون 

الأ�صرة ورفعها لأعلى �صلطة تقا�صي فيها وهي 

حمكمة التمييز، و�صدور قانون باإلزامية تطبيق 

ال�صلح الأ�صري والت�صوية الودية قبل الو�صول 

ملرحلة التقا�صي، كما مت ا�صتحداث موؤخًرا خدمة 

املوؤ�ص�صات  مع  بال�صراكة  الأ�صرية«  »الو�صاطة 

املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  واخلا�صة  الأهلية 

للتو�صط يف  الأ�صري  الإر�صاد  العاملة يف جمال 

املحاكم، و�صدور  نطاق  الأ�صرية خارج  امل�صائل 

قانون احلماية من العنف الأ�صري.

عن  ال�صياق  هذا  يف  الأن�صاري  حتدثت  كما 

من  البحرينية  املــراأة  ا�صتفادة  مظلة  تو�صيع 

تعر�صها  عند  ا  خ�صو�صً الإ�صكانية  اخلدمات 

لظروف الرتمل اأو النف�صال �صواء كانت حا�صنة 

اأو غري حا�صنة لالأبناء، وي�صمح، لغري احلا�صنة 

عليها  تنطبق  ل  التي  العمرية  الفئات  �صمن 

معايري احل�صول على حق التملك، اأن ت�صتفيد من 

اخلدمات الإ�صكانية بالنتفاع منها مدى احلياة، 

احلا�صنة  املراأة  ا�صتفادة  اإمكانية  اإىل  بالإ�صافة 

من برامج ال�صكن الجتماعي الذي يوؤهلها ل�صراء 

وحدات �صكنية من القطاع اخلا�س وبدعم مي�صر 

من الدولة، واإن�صاء جلان لتكافوؤ الفر�س يف كل 

موؤ�ص�صات القطاع العام التي تعمل على متابعة 

وال�صيا�صات  لالأ�صرة  املقدمة  اخلدمات  تنفيذ 

من  ميكنها  مبا  البحرينية  املراأة  لتقدم  الداعمة 

الوظيفية  امل�صوؤوليات  بني  التوازن  حتقيق 

تقدمها  مل�صار  اإرباك  دون  الأ�صرية  والواجبات 

املهني.

هالة الأن�صاري 

ا�صرتطت املوافقة على التحويل ل�صرف الرواتب املتاأخرة لـ6 اأ�صهر.. ممر�صون وممر�صات لـ»الأيام«:

»ال�صلمانية« جتربنا على توقيع عقود »موؤقتة« وتتخلى عن »الدائمة«

»حقوق« جامعة البحرين تزيد اأيام امتحانات املنت�صف

قال القائم باأعمال عميد كلية احلقوق يف جامعة البحرين الدكتور 

�صالح حممد دياب اإنه انطالًقا من م�صلحة الطلبة، وتاأكيًدا لأهمية عقد 

امتحانات منت�صف الف�صل الدرا�صي يف اأجواء مريحة ول ت�صكل �صغًطا 

عليهم، فقد متت اإعادة جدولة المتحانات ليحظى الطلبة باملزيد من 

الوقت وي�صتعدوا ب�صكل جيد لمتحاناتهم. 

واأ�صاف د. دياب اأن الكلية قد قامت بتمديد اأيام امتحانات منت�صف 

الف�صل، لتبداأ من يوم ال�صبت 6 نوفمر وتنتهي الثالثاء 16 نوفمر 

املقبل، ف�صالً عن يومني اإ�صافيني لمتحانات التعار�س، وذلك ل�صمان 

من  الطلبة  ميّكن  ما  المتحانات،  بني  كافية  زمنية  فر�صة  وجود 

ال�صتعداد اجليد لها، متمنًيا لهم التوفيق والنجاح يف المتحانات. 

منذ  طلبتها  اأبلغت  قد  الكلية  اأن  العميد  باأعمال  القائم  اأكد  كما 

اليوم الأول من الدرا�صة اأن امتحانات منت�صف الف�صل، والمتحانات 

مع  بالتن�صيق   - اتخذت  قد  الكلية  واأن  باحل�صور،  �صتكون  النهائية 

جميع اجلهات املعنية يف اجلامعة - جميع الحتياطات والحرتازات 

الر�صمية يف اململكة، من حيث  ال�صحية املو�صى بها من قبل اجلهات 

�صمان امل�صافات بني الطلبة يف قاعات المتحانات، و�صرورة اللتزام 

بارتداء الكمامات، والتعقيم وغريها من الإجراءات التي �صيتم تزويد 

الطلبة بها يف حينه.

مبنا�صبة اليوم العاملي للرتاث ال�صمعي والب�صري.. ال�صيخة هال اآل خليفة لـ»الأيام«:

اآليات لحت�صان خمتلف اأنواع الفنون ومبادرات حلفظ الرتاث غري املادي

ال�صيخة هال بنت حممد اآل خليفة

�صارة جنيب:

عام  مدير  خليفة  اآل  حممد  بنت  هال  ال�صيخة  اأكدت 

للثقافة  البحرين  هيئة  ا�صرتاتيجية  اأن  والفنون  الثقافة 

الوا�صحة  واخلطط  الآليات  من  عــدًدا  ت�صمل  ــار  والآث

مملكة  يف  اأنواعها  مبختلف  للفنون  حا�صنة  توفر  التي 

البحرين. 

وقالت يف ت�صريح خا�س لـ»الأيام« مبنا�صبة اليوم 

ت�صعى  الهيئة  »اإن  والب�صري:  ال�صمعي  للرتاث  العاملي 

على الدوام اإىل احلفاظ على الفنون ال�صعبية باعتبارها 

يف  امل�صموع  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  اأ�صكال  اأهم  اأحد 

لإعادة  الهيئة جهودها  كثفت  املجال  هذا  البحرين، ويف 

نقل  دورها يف  ملمار�صة  وتاأهيلها  ال�صعبية  الدور  اإحياء 

الهيئة  اأعادت  حيث  القادمة،  لالأجيال  ال�صمعي  الرتاث 

العودة،  الرفاع  دار  املحرق،  دار  وهي:  منها  عدد  اإحياء 

ودار بن حربان، والتي ت�صت�صيف اأم�صيات فنية �صعبية 

مع  اإبداعاتها  م�صاركة  الفرق  على  وت�صهل  العامل  طوال 

اجلمهور يف البحرين«. 

عدد  تنظيم  �صنوًيا  توا�صل  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�صارت 

اأهمها مهرجان  ب�صكل م�صتدام ومن  الثقافية  املوا�صم  من 

حيوًيا  دوًرا  يلعب  الذي  للمو�صيقى  الدويل  البحرين 

حيث  البحريني  املو�صيقي  لالإبداع  الرتويج  يف  متنامًيا 

ي�صت�صيف �صمن براجمه حفالت واأم�صيات لفرق بحرينية 

�صعبية و�صبابية معا�صرة. وتطرقت اإىل واحدة من اأحدث 

البحرين  لهيئة  ال�صوتية  املدونة  وهي  الهيئة،  مبادرات 

هيئة  توا�صل  تعزز  والتي  )بودكا�صت(  والآثار  للثقافة 

الثقافة مع اجلمهور وتلقي ال�صوء على موا�صيع خمتلفة 

منها الرتاث الثقايف املادي وغري املادي ململكة البحرين. 

ال�صيخة  اأو�صحت  الب�صري،  بالرتاث  يتعلق  وفيما 

هال بنت حممد اآل خليفة اأن هيئة الثقافة تعمل على عدة 

اأ�صعدة يف هذا املجال، حيث حتافظ على الرتاث الثقايف 

التي  البحرينية  للعمارة  عراقة  من  يعك�صه  وما  املادي 

تعد اأحد عنا�صر الهوية الب�صرية للمملكة، وقد �صهد هذا 

القطاع تطوًرا كبرًيا يف عدد من املناطق يف البحرين ما 

بني املنامة واملحرق والرفاع وغريها، هذا اإ�صافة اإىل عمل 

الهيئة على ت�صييد عدد من مراكز الزوار واملعلومات والتي 

حتمل طابًعا ب�صرًيا فريًدا وت�صميًما معمارًيا مميًزا، كما 

كم�صرح  ال�صروح  من  عدد  ت�صييد  على  الهيئة  وعملت 

ن�صيج  وم�صنع  اخلليفية  واملكتبة  الوطني  البحرين 

الهوية  ما بني  بني جمرة، وكلها مناذج معمارية متزج 

واملعا�صرة.   احلديثة  والتوجهات  التقليدية  الب�صرية 

اأهم املبادرات التي ت�صتثمرها الهيئة  واأ�صافت: »من بني 

مهرجان  البحرين،  يف  الب�صري  الرتاث  تعزيز  اأجل  من 

متتاليني  لعامني  توقفه  من  وبالرغم  ال�صنوي،  الرتاث 

من�صة  يعتر  اأنه  اإل  كورونا،  فريو�س  جائحة  ب�صبب 

وطنية تلقي ال�صوء على عنا�صر تراثية بحرينية مادية 

وغري مادية، ومنها التقاليد البحرينية العريقة واحلرف 

اليدوية وبكل ما فيها من ت�صميم وجمال«. 

واأكدت اأن ال�صناعات واحلرف التقليدية متثل واحدة 

يعد  والذي  املادي،  غري  الثقايف  الرتاث  عنا�صر  اأهم  من 

مادة ا�صتثمارية ا�صتثنائية نظًرا خل�صو�صيتها بالن�صبة 

واجلغرافية  الجتماعية  بالبيئة  وتاأثرها  منطقة،  لكل 

واملوارد الطبيعة وغريها. ومن خالل »�صنع يف البحرين« 

تعيد الهيئة ت�صوير وتكوين الهوية الب�صرية والوظيفية 

لنتاجات احلرف اليدوية وال�صناعات التقليدية كي تكون 

تعبرًيا ثقافًيا ممتًدا، منذ ن�صوء هذه احلرف عر خمتلف 

احل�صارات التاريخية وحتى اليوم. 

ونوهت باأن هيئة البحرين للثقافة والآثار تعمل على 

التقليدية  وال�صناعات  اليدوية  احلرف  على  املحافظة 

امل�صعى  هذا  ويف  القادمة،  لالأجيال  بقائها  �صبل  وتوفري 

حيث  جمرة،  بني  ن�صيج  م�صنع  الثقافة  هيئة  افتتحت 

بها  يتعلق  وما  ال�صناعة  لهذه  الرتويج  خالله  من  يتم 

اإبداع وثقافة وهوية. كما وتعمل على تنظيم ور�س  من 

احلرفيني  بني  ما  تربط  اجل�صرة  مركز  يف  دورية  عمل 

البحرينيني واملهتمني من امل�صممني والفنانني ال�صباب. 
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اأكدوا اأنها �صت�صهم يف حتقيق التعايف االقت�صادي.. برملانيون:

اال�صرتاتيجية ال�صياحية �صتُعّزز من مكانة البحرين كمركز �صياحي باملنطقة

املالية  ال�ش�ؤون  جلنة  رئي�س  قال  ال�شدد،  هذا  ويف 

اإّن  امل�شقطي  ال�ش�رى خالد ح�شني  والقت�شادية مبجل�س 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  برئا�شة  امل�قرة  احلك�مة  م�افقة 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

ململكة  ال�شياحة  ا�شرتاتيجية  على  اهلل  حفظه  ال�زراء 

تعزيز  �شاأنه  من  اأداء  وم�ؤ�شرات  ركائز  ِوْفق  البحرين 

اجله�د املبذولة يف جمال التن�شيق بني ال�زارات والقطاع 

ال�شركات  ا�شتعداد  �شمان  جانب  اإىل  عام،  ب�شكٍل  العام 

وامل�ؤ�ش�شات اخلا�شة، الأمر الذي ميكن معه ت�شهيل العديد 

من الإجراءات وا�شتحداث املزيد من ال�ظائف التي ي�شتفيد 

منها امل�اطنني.

واأفاد اأن اعتماد ا�شرتاتيجية لل�شياحة للأع�ام املقبلة، 

القطاع احلي�ي،  البحرين بهذا  م�ؤ�شر على اهتمام مملكة 

مبيًنا اأن البحرين لديها الكثري من املق�مات التي جتعلها 

وجهة مف�شلة للعائلت اخلليجية والعربية، اإىل جانب ما 

تتميز به من كفاءة على م�شت�ى اخلدمات والبنى التحتية 

وامل�ا�شلت.

على  الت�شريعية  ال�شلطة  اأن  اإىل  امل�شقطي  ولفت 

ا�شتعداد لدعم هذه ال�شرتاتيجية ت�شريعًيا يف حال وج�د 

ت�شريعات اأو ق�انني ينبغي تط�يرها لتحقيق ا�شرتاتيجية 

القت�شادية  البحرين  روؤية  مع  يت�اكب  مبا  ال�شياحة، 

.2030

واأّكد النائب اأحمد �شباح ال�شل�م رئي�س اللجنة املالية 

والقت�شادية مبجل�س الن�اب اأن ال�شرتاتيجية ال�شياحية 

واملعار�س  لل�شياحة  البحرين  هيئة  عنها  اأعلنت  التي 

بال�شياحة  الرتقاء  على  اإيجابية  انعكا�شات  لها  �شتك�ن 

كمركز  البحرين  مكانة  من  والتعزيز  البحرين  مملكة  يف 

�شياحي مهم يف املنطقة، بالإ�شافة اإىل الع�ائد القت�شادية 

القت�شاد  دعم  يف  كبري  ب�شكٍل  �شت�شهم  التي  واملالية 

ال�طني.

ِقبل  اأّن تكامل اجله�د من  ال�شل�م  اأحمد  النائب  وذكر 

اجلهات احلك�مية يف ال�شعي نح� تط�ير قدراتها وتن�يع 

حتقق  طم�حة  روؤية  على  والعتماد  الدخل،  م�شادر 

العتماد  من  والتخفيف  الإيرادات  زيادة  عرب  ال�شتدامة 

م�شاريع  اإقامة  خلل  من  للدولة  العامة  امليزانية  على 

م�شاهم  م�شدر  �شك  بل  �شتك�ن  هادفة  و�شياحية  تنم�ية 

يف عملية التنمية امل�شتدامة وتن�يع م�شادر الدخل.

اإننا ندعم كافة املبادرات التي ت�شهم يف زيادة  وقال: 

حتقيق  نح�  هادفة  ا�شرتاتيجيات  وهي  املحلي،  الناجت 

خطط الت�ازن املايل وزيادة الإيرادات مبا يخفف من الدين 

العام والذي ت�شري البحرين بخطى ثابتة نح� حتقيق هذه 

الأهداف.

فاطمة  ال�ش�رى  جمل�س  ع�ش�  ذكرت  وبدورها، 

ململكة  ال�شياحية  ال�شرتاتيجية  اأّن  الك�هجي،  عبداجلبار 

والطم�حات  الروؤى  جت�شد   ،2026-2022 البحرين 

يف  ُي�شهم  ومبا  البحرين،  يف  ال�شياحة  بقطاع  للنه��س 

البحرين  روؤية  وحتقيق  النفطية،  غري  الإيرادات  زيادة 

القت�شادية 2030.

ا�شتمرار  تعك�س  ال�شياحية  ال�شرتاتيجية  اأّن  وبّينت 

ال�شياحي،  ال�شتثمار  اأهمية  لتعزيز  ال�طنية  املبادرات 

و�ش�غ برامج متقدمة تك�ن رافدة ملزيد من ال�شياح ململكة 

م�شتمر  تط�ر  من  البحرين  ت�شهده  مبا  م�شيدة  البحرين، 

ت�فرها  التي  املتعددة  واخلدمات  ال�شياحية،  املرافق  يف 

لل�شياح، اإىل جانب احلر�س الكبري على ت�شهيل الإجراءات 

التنظيمية لدخ�ل ال�شياح.

واأّكدت الك�هجي اأن اململكة متتلك العديد من املق�مات 

اإقليمًيا،  املتميز  مركزها  باعتبارها  لل�شياحة،  اجلاذبة 

العربية  الفعاليات  من  للعديد  احت�شانها  اإىل  اإ�شافة 

م�شاهمة  ن�شبة  ارتفاع  اأن  م��شحة  والدولية،  والإقليمية 

القطاع ال�شياحي يف الناجت املحلي الإجمايل ي�ؤكد اأهمية هذا 

القطاع. واأ�شارت اإىل اأنَّ و�شع ا�شرتاتيجية لل�شياحة على 

مدى الأع�ام املقبلة �شي�شهم يف اإحداث نقلة ن�عية للقطاع 

الإ�شرتاتيجية  اإجناح  الإ�شهام يف  اأّن  اإىل  ال�شياحي، لفتة 

وطنية  م�ش�ؤولية  يعترب  اأهدافها،  وحتقيق  ال�شياحية 

العام  القطاعني  بني  وتن�شيًقا  تعاوًنا  وتتطلب  م�شرتكة، 

وحتديث  تط�ير  ا�شتمرارية  �شمان  اأجل  من  واخلا�س، 

اإىل  ال�شياح  من  مزيد  جذب  لت�شهم يف  ال�شياحية  املرافق 

اململكة.

والنواب  ال�شورى  مبجل�شي  الأع�شاء  من  عدد  رّحب 

2022- للأعوام  البحرين  ململكة  ال�شياحية  بال�شرتاتيجية 

خلل  املوقر  الوزراء  جمل�س  مبوافقة  حظيت  والتي   2026
اجتماعه برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، م�شريين 

الآثار  اإعلًنا �شريًحا عن جتاوز  اأّن ال�شرتاتيجية تعترب  اإىل 

القت�شادية جلائحة فريو�س كورونا )كوفيد19-(، ومتثيلً 

وا�شًحا ملرحلة التعايف القت�شادي.

واأّكدوا باأن هذه ال�شرتاتيجية �شت�شهم يف رفد القت�شاد 

�شياحي مهم  البحرين كمركز  الوطني وتعزيز مكانة مملكة 

 ،2030 القت�شادية  البحرين  روؤية  يحّقق  مبا  املنطقة  يف 

التي  املقومات  من  بالكثري  تتمتّع  البحرين  اأّن  اإىل  م�شريين 

به من  تتميّز  ما  اإىل جانب  للعائلت،  جتعلها وجهة مف�شلة 

والبنى  واخلدمات  التنموية  امل�شروعات  م�شتوى  على  كفاءة 

التحتية واملوا�شلت.
اأحمد ال�شلوم د. فاطمة الكوهجي خالد امل�شقطي

�صيادي يبحث التعاون مع قائد خفر ال�صواحل االأمريكية

علء  بحري  الركن  الل�اء  ا�شتقبل 

ال�ش�احل، �شباح  قائد خفر  عبداهلل �شيادي 

اأم�س بقيادة خفر ال�ش�احل، الأدمريال كارل 

�ش�لتز قائد خفر ال�ش�احل الأمريكية، وذلك 

مبنا�شبة زيارته للبلد.

ال�ش�احل  خفر  قائد  رحب  وقد 

بالأدمريال كارل �ش�لتز وال�فد املرافق له، 

التي  الزيارات  هذه  مثل  اأهمية  اإىل  م�شرًيا 

ت�شهم يف تعزيز التن�شيق والتعاون الأمني، 

ال�شبل  البحري، وتط�ير  خا�شة يف املجال 

الكفيلة بدعمه.

ح�ل  اإيجاز  عر�س  مت  الزيارة  وخلل 

ودورها  ال�ش�احل  خفر  وواجبات  مهام 

اإىل  اإ�شافة  والنظام،  الأمن  حفظ  جمال  يف 

القيام بعمليات البحث والتفتي�س ومكافحة 

عمليات التهريب وخمالفة القان�ن.

المريكية  ال�ش�احل  خفر  قائد  قام  كما 

اطلع  البحرية،  العمليات  ملركز  بزيارة 

خللها على مهام املركز ودوره يف املحافظة 

على الأمن وال�شلمة وتعزيز الأمن البحري.

ال�صفارة تقيم فعالية زرع االأ�صجار مع طلبة املدار�س.. ال�صفري الربيطاين:

 كل �صجرة لديها القدرة على تغيري م�صتقبل كوكبنا للأف�صل

ح�شني املرزوق: 

  اأقامت ال�شفارة الربيطانية يف مملكة البحرين 

الفعالية  هذه  تاأتي  اإذ  الأ�شجار،  لزرع  فعالية 

ال�شفري  وقام  املناخ،  تغري  مكافحة  جله�د  دعًما 

دروم�ند  رودي  البحرين  مملكة  لدى  الربيطاين 

البحرين،  يف  الربيطانية  املدر�شة  من  طلب  مع 

نادين  ومدر�شة  كري�شت�فر،  �شانت  ومدر�شة 

بزرع الأ�شجار يف اأرا�شي ال�شفارة الربيطانية يف 

البحرين، بالإ�شافة لت�اجد ممثلني ل�شركة املنامة 

لت�شكيل وتنظيف البحرين والتي بدورها �شلّطت 

ال�ش�ء على اأهمية الزراعة املحلية بهدف حت�شني 

البيئة املحلية يف مملكة البحرين. 

دروم�ند:  رودي  الربيطاين  ال�شفري    وقال 

تغيري  على  القدرة  لديها  �شجرة  كل  اأن  »نعتقد 

م�شتقبل ك�كبنا اإىل الأف�شل، ويف الأ�شب�ع القادم 

جل�شك�  م�ؤمتر  املتحدة  اململكة  �شت�شت�شيف 

 12 اإىل  اأكت�بر   31 من  الفرتة  يف   )COP26(

ن�فمرب. بهدف ال��ش�ل اإىل ماي�شاوي �شفر فيما 

معدل  هناك  يك�ن  اأن  ويجب  بالكرب�ن،  يتعلق 

كاٍف من الأ�شجار بحل�ل العام 2030، يف جميع 

اأنحاء العامل، اأكرث من الأ�شجار التي نخ�شرها«. 

وقد اأعلنت اململكة املتحدة عن خطط مل�شاعفة 

خلل  مرات  ثلث  مبعدل  الأ�شجار  غر�س  معدل 

ال�شن�ات الثلث املقبلة للم�شاعدة يف ال��ش�ل اإىل 

هدف تقليل انبعاثات الكرب�ن ال�شايف بحل�ل عام 

 .2050

�شجرة   40 بزرع  »قمنا  ال�شفري:  واأ�شاف 

كما  الربيطانية،  بال�شفارة  حديقتنا  يف  جديدة 

الأ�شجار  ا�شتبدال  على  منهجي  ب�شكل  �شنعمل 

ت�شتهلك  باأخرى  املياه  من  الكثري  ت�شتهلك  التي 

وكنت  ال�شتدامة،  يف  وت�شاهم  اأقل  بكميات  مياه 

التي  واملنظمات  املدار�س  اإ�شراك طلب  اأرغب يف 

الفعالية  التغيري يف هذه  لإحداث  ال�شغف  حتمل 

يحدث  اأن  ميكن  ل  حيث  الربيطانية،  بال�شفارة 

الغد  جيل  �شارك  اإذا  اإل  الأمد  ط�يل  التغيري 

اأ�شيد  واأنا  الي�م،  الإجراءات  لتخاذ  واإلهامه 

بت�شريح �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء 

ح�ل دعم مملكة البحرين ملبادرة ال�شرق الأو�شط 

وحر�شها على اأن تك�ن جزًءا مهًما لتحقيق الأمن 

البيئي وال�شتدامة بحل�ل العام 2060«. 

اجلميع  من  »اأطلب  قائلً:  ال�شفري  وتابع 

لديهم  كانت  ل�  حتى  نف�شه،  ال�شيء  يفعل�ا  اأن 

الأن�اع  من  املزيد  زرع  وعليهم  �شغرية،  حديقة 

الأ�شجار  اإزالة  يتم  واأن  الأ�شجار،  من  ال�شحيحة 

غري امل�شتدامة تدريجًيا، فهذا الأمر ي�شاعد البيئة 

املحلية على حت�شني ج�دة اله�اء والرتبة، وتقليل 

ا�شتخدام املياه، واإن�شاء م�ائل اأكرث واأف�شل للنحل 

الربية  واحلياة  والطي�ر  الأخرى  واحل�شرات 

الأخرى«.

»اخلدمات الطبية امللكية« تنال على االعتماد الرباجمي من الهيئة ال�صعودية

الطبية  اخلدمات  ا�شرتاتيجيات  �شمن 

دور  لتعزيز  البحرين  دفاع  بق�ة  امللكية 

البحرين،  ململكة  ال�شحي  القطاع  يف  الريادة 

العتماد  على  امللكية  الطبية  اخلدمات  نالت 

للتخ�ش�شات  ال�شع�دية  الهيئة  من  الرباجمي 

الأطفال  الإقامة يف طب  لربنامج طب  الطبية 

الأمرا�س  عل�م  يف  الإقامة  طب  وبرنامج 

مع  متا�شيا  الإجناز  هذا  وياأتي  والت�شريح. 

ال�شرتاتيجية امل��ش�عة من قبل قائد اخلدمات 

الطبية امللكية، الل�اء الربوفي�ش�ر ال�شيخ خالد 

بن علي اآل خليفة، على تعزيز مكانة امل�ؤ�ش�شة 

على تقدمي اأف�شل �شبل التدريب الطبي، وذلك 

لتقدمي اأعلى م�شت�يات الرعاية ال�شحية. 

ومن خلل اعتماد معايري الهيئة ال�شع�دية 

حتقيق  بذلك  �شت�شمن  الطبية،  للتخ�ش�شات 

معايري اجل�دة والتح�شيل الأكادميي للأطباء 

املنت�شبني.

عبداهلل  طبيب  العميد  اأعرب  حني  يف 

اخلدمات  لقائد  الفني  امل�شاعد  دروي�س، 

الأمرا�س  عل�م  ق�شم  ورئي�س  امللكية  الطبية 

هذا  الق�شم  بنيل  اعتزازه  عن  والت�شريح، 

العتماد الرباجمي من قبل الهيئة ال�شع�دية. 

التدريب  املنت�شبني من  الأطباء  �شيتمكن  حيث 

ركًنا  يعترب  الذي  احلي�ي  املجال  هذا  يف 

وعلجهم.  املر�شى  ت�شخي�س  يف  اأ�شا�شًيا 

ناغراج،  فينا  الطبيبة  الربنامج  و�شتدير 

حيث  والت�شريح،  الأمرا�س  علم  ا�شت�شارية 

والت�شريح  الأمرا�س  علم  باأن  الطبيبة  اأكدت 

الرعاية  تقدمي  عملية  اأ�شا�شيا يف  رافدا  يعترب 

للأطباء  اللزم  التدريب  ت�فري  فلذا  ال�شحية، 

طبي  كادر  لتاأهيل  ق�ش�ى  اأهمية  ذا  يعترب 

متخ�ش�س يف هذا املجال.

ومن جهته، اأكد الطبيب بابكر ح�شن، رئي�س 

التدريبي  الربنامج  باأن  الأطفال،  طب  ق�شم 

�شي�شت�يف املعايري الأكادميية لتعزيز خربات 

ومهارات الأطباء يف هذا املجال. م�شيًفا اأن طب 

الأطفال يحت�ي على العديد من التخ�ش�شات 

درا�شة  املتدرب  الطبيب  و�شيتمكن  الفرعية 

هذه التخ�ش�شات مما �شيعزز م�شت�ى الرعاية 

التدريبي  الربنامج  املقدمة. و�شتدير  ال�شحية 

الطبيبة اإميان �شاجره، ا�شت�شارية طب الأطفال 

والعناية املركزة حلديثي ال�لدة، حيث اأعربت 

الربنامج  اإدارة  لت�يل  اعتزازها  عن  الطبيبة 

التدريبية �شت�شمل جميع  العملية  باأن  واأكدت 

التدريب  ناحية  من  الطبي  التعليم  ن�احي 

عمل  ور�شات  وتنظيم  والنظري  العملي 

تخ�ش�شية لتاأهيل الأطباء املنت�شبني.



ع�شكري متقاعد: �أنا�شد 

وزير �لد�خلية توظيف �بني 

حتية �شكر وتقدير واعتزاز اإىل معايل ال�شيخ را�شد بن 

اهلل، على جهوده  الداخلية، حفظة  اآل خليفة وزير  عبداهلل 

الكبرية يف احلفاظ على االأمن واال�شتقرار لوطننا الغايل، 

وعلى كل االإجنازات التي اأدت اإىل تطوير املوؤ�ش�شة االأمنية 

يف كل جوانبها وخمتلف اأق�شامها، وهذه �شهادة يعتز بها 

كل مواطن بحريني.

�شيدي، ي�شعدين اأن اأتقدم ملعاليكم بكتابة خطابي هذا، 

مر�شح  ب�شفة  اجلامعي  ابني  توظيف  على  املوافقة  راجًيا 

يف  االأكيدة  الرغبة  لدية  اأن  عليكم  يخفى  ال  اإذ  ع�شكري، 

العمل حتت امرتكم خلدمة هذا الوطن العزيز، علًما باأنني 

املوقرة، وقد تقدمت �شابًقا بعدة  ع�شكري متقاعد بوزاتكم 

مرات للوزارة لتوظيف ابني وما زلنا بانتظار الرد. �شيدي، 

رعاية  كل  ينال  �شوف  طلبي  باأن  تامة  ثقة  لعلى  اإنني 

واهتمام من لدن معاليكم، ح�شب عادتكم دائًما لكل بحرينى 

يلجاأ اإليكم بعد اهلل �شبحانة وتعاىل.

�لبيانات لدى �ملحرر

ممر�شون ينتظرون ��شتحقاقاتهم 

�ملالية من جامعة �لبحرين

يف  االإكلينيكيني  املدربني  املمر�شني  من  نحن جمموعة 

م�شت�شفى  ال�شلمانية،  م�شت�شفى  احلكومية  امل�شت�شفيات 

الطب النف�شي قمنا بتوقيع عقود مع جامعة البحرين »كلية 

التمري�ض  طلبة  بتدريب  نقوم  ان  على  ال�شحية«  العلوم 

منذ  ولكن  تدريبهم،  بعد  من  مالية  خم�ش�شات  ون�شتلم 

العام 2019 مل يتم دفع اي مبلغ لنا حتى اليوم ويف كل 

مرة نقوم باملراجعة يتم باإخبارنا انه �شيتم مترير عملية 

الدفع بعد االنتهاء من االجراءات!

�لبيانات لدى �ملحرر
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خريطة طريق �لعمل �لوطني

اأول ال�شيخ را�شد بن  اإن حديث معايل وزير الداخلية الفريق 

اآل خليفة خالل لقائه بروؤ�شاء وممثلي املوؤ�ش�شات املعنية  عبداهلل 

بحقوق االإن�شان يف مملكة البحرين، والذي ياأتي يف اإطار ال�شراكة 

عقارب  اأن  وتوؤكد  حتذر  ر�شائل  واأر�شل  مهم  الفاعلة،  املجتمعية 

ال�شاعة لن تعود اإىل الوراء، فتاأكيد معايل الوزير اأن الكلمة ال�شامية 

حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى، حفظه اهلل ورعاه، هي مبثابة خريطة طريق للعمل الوطني 

وتعك�ض مدى قرب جاللته من املواطنني، وما تطمني جاللته باأن 

البحرين ورغم �شعوبة املرحلة ت�شري بف�شل من اهلل بكل ثبات وقوة 

االقت�شاد  بتعايف  التفاوؤل  على  يبعث  الذي  االقت�شادي  اأدائها  يف 

الوطني اإال خري دليل على ذلك، كما اأن توجيهات جاللته بالبدء يف 

و�شع االآليات التطبيقية لتنفيذ برنامج العقوبات البديلة من خالل 

توؤكد  املفتوحة  وال�شجون  االإ�شالح  ملراكز  التحتية  البنية  تهيئة 

مدى حر�ض جاللته وعطفه على اأبنائه الذين اأخطاأوا ليعودوا اإىل 

جادة ال�شواب واندماجهم يف املجتمع ليكونوا مواطنني �شاحلني.

اأن  توؤكد  حازمة  ر�شائل  حمل  الداخلية  وزير  معايل  خطاب 

الفو�شى لن تعود ولن يتم ال�شماح لها باأن تعود، الأنها اأ�شبحت 

ل�شرب  ي�شعى  من  باأن  يعي  الذي  البحرين  �شعب  من  مرفو�شة 

الوحدة الوطنية ويعزف على وتر الطائفية والتفرقة بغر�ض االأمل 

الوطني قد بات مك�شوفا للجميع، ولن تنطلي عليه هذه الدعوات 

التي �شاحبها �شجيج وافرتاء اإعالمي من من�شات وقنوات اإعالمية 

هدفها النيل من اللحمة والن�شيج الوطني، ولكن كل ذلك �شيواجه 

بقوة وعزم �شد كل من ت�شول له نف�شه النيل من االإجنازات الوطنية 

وهم  االأمنية  فاالأجهزة  و�شعبها،  وقيادتها  للبحرين  واالإن�شانية 

العني ال�شاهرة على اأمن الوطن ير�شدون هذه التحركات امل�شبوهة 

البحرين ميثل  االإن�شان يف  التي تدل على �شعفهم، فملف حقوق 

البحرين  ل�شعب  االإرث احل�شاري  من  نابعة  ق�شة جناح وطنية 

ميكن  ال  التي  الوا�شحة  للحقائق  امل�شرف  الواقع  ومن  املتما�شك 

ب�شهادة  له حقوق م�شانة  االأر�ض  اإنكارها، فجميع من على هذه 

القا�شي والداين.

مملكة البحرين قوية ت�شري بكل عزم وثقة وت�شطر االإجنازات 

امل�شبوهة  االأبواق  تثنيها  ولن  واالأ�شعدة  املجاالت  خمتلف  يف 

بدول  بل  فح�شب،  ببالدنا  لي�ض  ترتب�ض  التي  الن�شاز  واالأ�شوات 

ت�شمد  لن  اأجندات عقيمة وطائفية  تخدم  الأنها  املنطقة،  و�شعوب 

البحرين  �شعب  اإرادة  من  تنال  ولن  �شعيفة  الأنها  و�شتتال�شى 

هذا  اأن  التاريخية  املحطات  اأثبتت  وقد  ووطنه،  لقيادته  املخل�ض 

الوطن باإخال�ض اأبنائه ومواطنيه ا�شتطاع اأن يقهر كل من ي�شعى 

اأن ينقاد اإىل  اأ�شمى واأرفع من  للنيل منه، ف�شعب مملكة البحرين 

مثل هذه الرتهات والفقاعات االإعالمية امللفقة.

�شلمان �إبر�هيم �حلوطي

باحث �أكادميي �سلمان احلوطي

يــــــــوم �ملعـــــــلم

معلٌم  اإنه  قائلًة:  اأجبتك  املعلّم،  عن  �شاألتني  اإن 

لال�شتمرار  وم�شجٌع  للمعلومات،  ومدر�شٌة  لالأجيال، 

والداعم  م�شّمى،  على  ا�شٌم  اإنه  واالجتهاد.  اجلّد  على 

ال  املعلم  النجاح،  طريق  يف  ولك  يل  االأكرب  وامل�شاند 

اإّنه ي�شرح لك احلياة، ويقوم  ي�شرح درو�ًشا فقط، بل 

بتهيئتك لها �شيًئا ف�شيًئا، من حروف االأبجدّية، وحتى 

قبعة التخرج. ومل يبالغ من قال اإّنه �شانٌع لالأجيال.

اأكمل طريقي من  لن  اإّنني  اأجبك:  املعلم  �شلني عن 

الوقوف  اأتعلم  لن  مل�شتقبلي،  خّطًة  اأر�شم  لن  دونه، 

القيم  من  للعديد  حياتي  �شتفتقر  ال�شعاب.  وجه  يف 

يف  يل  م�شجًعا  ا  �شخ�شً اأجد  ولن  واالأخالق،  واملبادئ 

والعقبات،  امل�شاكل  لتخطي  القدرة  اأملك  لن  طريقي، 

ولن اأتعلّم تذكر درو�ض احلياة دائًما، منذ اأول �شقوٍط 

ثقتي  يفقدين  اأن  �شيٍء  الأي  �شماحي  عدم  وحتى  يل، 

وثباتي.

كيف تت�شور حياتك متّر اأمام عينك بال معلم فيها؟ 

اأّنها �شتكون فو�شويًة وفاقدًة للنظام واخلربة،  اأتعلم 

اأو غفل عنه املعلم. املعلم  اإذا غاب  وبال موجٍه ك�شفك 

احلميدة.  واالأخالق  ال�شامية  القيم  على  الطالب  يرّبي 

ويحّفزه على تقوى اهلل وااللتزام بالدين، ويعلِّم االأجيال 

اأهدافهم،  ليحققوا  بجٍد؛  والدرا�شة  التخطيط حلياتهم، 

ويعلمهم عدم اال�شت�شالم، والنهو�ض جمدًدا، ودرو�ض 

يف  اال�شتمرار  على  الطالب  وي�شجع  املختلفة،  احلياة 

ال�شرب  على  يحفزهم  ما  ودائًما  حدث،  مهما  املحاولة 

مبا  احلياة  يف  وال�شري  القرار،  اتخاذ  يف  واحلكمة 

، وي�شاند الطالب دائًما يف خمتلف  ير�شي اهلل عزَّ وجلَّ

بال  جميًعا  وي�شاعدهم  لالأمام،  ويدفعهم  م�شاكلهم، 

م �شلوكهم. ا�شتثناٍء، ويقوِّ

واأمهاًتا،  اآباًء  لنا  املعلمني واملعلمات: دمتم  جلميع 

لكم منا كل احلب والتقدير واالحرتام، ومن هنا حتى 

املجرة، فاإن حتيتنا لكم قد و�شلت ال�شماء. بيدي اأكتب 

معجزاٍت،  من  فعلتموه  ما  تويف  ال  التي  الكلمات  هذه 

لنا  ودعمكم  ل�شاعاٍت،  اأجلنا  من  �شهركم  لكم  واأ�شكر 

وملواهبنا ل�شنواٍت، واأدعو اهلل اأن يجزيكم خري اجلزاء. 

ربيتموها، وحتى  التي  الطالبة  ِنعم  اأكون  اأن  واأمتنى 

يل  قدمتموه  وملا  لكم،  تقديًرا  لكم  �شاأقف  يوٍم  اآخر 

وللطالب جميًعا.

بقلم �لطالبة: مرمي حممد عثمان

�ل�شف: 1وحد4

�إ�شر�ف �لأ�شتاذة: منار �لتميمي

مدر�شة خولة �لثانوّية للبنات

�ملعّلم..
 

حدائقنا،  يف  ليزرعها  اأ�شجاره  من  علٍم  وريقات  ينزُع 

ي�شّب يف الروِح ما يرويها من عط�ِض العلم، يتوق لرواية 

العلَم  ت�شتقبل  التي  مل�شامعنا  �شبق  فيما  رُه  ح�شّ در�ٍض 

وكاأّنه زهوٌر ُتزّين ب�شاتيننا.

يحيي احلب واحلياة املفعمة باالإيجابية، يت�شارُع مع 

ما ت�شّمى بالطاقات ال�شلبية التي تو�شك على االنت�شار فينا، 

فيفوز عليها وينزعها مّنا ما يكاُد ُيهِلُكنا. 

اأ�شاأُت  منه  نوًرا  يا  تكت�شي جماالً،  منه  احلياُة  من  يا 

عتمة اجلهل اإىل نور العلِم.. �ُشكًرا و�ُشكري مل يُعد كافًيا، 

احلروف  بني  ما  اأجد  لعلّي  مللمتها  اأحرٍف  �شتاِت  من  فكم 

كلمًة.. جملًة لرتتقي ملقامَك وتبجلك.

معلّمي.. ال توجد حروف وال كلمة تليق بعظمتك وقوة 

ح�شورك بيننا.

بقلم �لطالبة: زينب �إبر�هيم �ل�شايغ

�ل�شف: 3علم1

�إ�شر�ف �لأ�شتاذة: منار �لتميمي

مدر�شة خولة �لثانوية للبنات

�أخطاء �للغويني �لعرب عند ترجمة �لأ�شماء و�لكلمات

املرادفة  واالأ�شماء  االأحرف  وجود  عدم  ب�شبب 

الالتينية  واالأ�شماء  والكلمات  احلروف  بع�ض  مع 

الكثريون  يخطئ  العربية،  اللغة  يف  الفار�شية  اأو 

االأحرف  ترجمة  اأو  تعريب  عند  العرب  اللغويني  من 

واالأ�شماء اأو الكلمات.

 1- اخلطاأ الكبري

كلمة »�شيخ« )ديانة هندية(

لدى  »�شيخ«  كلمة  ترجمة  يف  كبري  خطاأ  هناك 

حرف  الأن  »�شيك«  هو  وال�شحيح  العرب.  اللغويني 

ح�شب  هذا  �شاكن.  اأو  �شامت  الكلمة  نهاية  يف   »H«

معرفتي باللغة الهندية وعالقاتي مع الهنود وم�شاهدة 

االأفالم الهندية منذ اخلم�شينيات. اأرجو مراجعة الن�ض 

االجنليزي من مو�شوعة ويكيپيديا

)paul( »2- اال�شم االجنليزي اأو الالتيني »بول 

يف  الفار�شي   )P( »ب«  احلرف  وجود  عدم  ب�شبب 

ا�شم  وخ�شو�شاً  الكلمات  بع�ض  العربية،  االأبجدية 

يعني  »بول«.  يلفظ   ،)paul( بول  من  بدالً  امل�شيحيني 

تعال  وتقول:  م�شيحي  �شخ�ض  على  تنادي  اأو  تخاطب 

يا بول!؟

»كنكوين«  الكويت:  يف  امل�شتعرب  اللقب  اأ�شل   -3  

و»قبندي«

»كنكوين« هو لقب بع�ض العائالت الكويتية املنحدرة 

 ،)KANGAN( »كنان«  ومدينة  )ميناء(  بندر  من 

واأ�شل »قبندي« هو ا�شم قرية »او بند« الذي خّل�ض اىل 

حمافظة  ويف  ايران،  من  اجلنوبي  ال�شاحل  يف  »قبند«. 

واللغويني  اإىل   »G« حرف  تعريب  مت  كيف  بو�شهر. 

العرب ترجموه اإىل »ج« اأو »غ«!؟.

وال�شحيح هو »كناين« ولي�ض كنكوين.

)بول(،   »paul«لـ الف�شيحة  الرتجمة  بعد   -4   

حكم  تقنية  اأو   ،VARالـ تقنية  ترجمة  مت  و»كنكون« 

اإىل   Video Assistant Referee  (( امل�شاعد  الفيديو 

»فار«!؟.

االأحرف  توجد  الفار�شية  االأبجدية  احلروف  يف 

االأبجدية  يف  توجد  ال  التي   ،-CH، JH، g4ج  ،P ب 

احلرف  على  العرب  اللغويني  يتفق  مل  ولالآن  العربية. 

»غ«،  يكتب  تارة  الذي   G االجنليزي  للحرف  املنا�شب 

وتارة اأخرى »ج«؟.

االأ�شماء  كتابة  عند  العرب  لدى  اأخرى  اأخطاء   -5  

االيرانية  الناقلة  ق�شية  املثال  �شبيل  على  الفار�شية. 

عنها  االأخبار  انتهاء  حتى  )بحر(،   DARYA »دريا« 

تكتب  العربية  الف�شائية  والقنوات  الوكاالت  كانت 

القنوات العربية كتبت لقب املعار�ض  »داريا«، وبع�ض 

وكلمة  »زام«؟.  زم«،  اهلل  »روح  املختطف  االيراين 

وكلمة  »با�شيج«،  من  بدالً  التعبئة(  )قوات  »ب�شيج« 

ماأخوذة  )�شتاء(  »زم�شتان«  كلمة  برد،  تعني  »زم« 

»االألف«  ا�شتخدام حرف  االأخطاء هو  من »زم«. و�شبب 

الفار�شية. ومن�شاأة ُفردو  بدالً من »الفتحة« يف االأ�شماء 

)ماأخوذة من فردو�ض( النووية )يف قرية ُفردو التابعة 

اإىل  العربية  الف�شائية  القنوات  عربتها  ُقم(.  ملدينة 

FORDOW فوردو« ب�شبب ترجمتها من االجنليزية«

لقد اآن االأوان باأن يتفق اللغويون العرب على و�شع 

االأجنبية مثل  حد للرتجمة اخلاطئة لالأحرف واالأ�شماء 

»�شيك«،  اإىل  وت�شحيحها  وفار،  كنكون  بول،  �شيخ، 

التوا�شل  املواقع  يف  وين�شرونها  و»فار«.  »بول«، 

الفيديوهات. االجتماعي، وخ�شو�شاً 

على �شبيل املثال »V« حرف من احلروف االإ�شافية 

االأبجدية  اإىل  العربية. ي�شاف هذا احلرف  االأبجدية  يف 

ترجمة  االأجنبية  االأحرف  بع�ض  لرتجمة  العربية 

الفاء  لنقطة  نقطتني  اإ�شافة  مع  كفاء  تر�شم  �شوتية. 

واالأردوية  والفار�شية  الكردية  يف  ينطق  االأ�شلية، 

حرف  املثال  �شبيل  على  والباك�شتانية،  واالأفغانية   -

العربية  يف  له  مقابل  ال  �شوت  وهو  بالالتينية،   »V«

الف�شحى.

حممد علي ح�شني

 

�متحانات منت�شف �لف�شل

على �لأبو�ب و�أبناوؤنا دون كتب! 

نحن جمموعة اولياء امور لطلبة بع�ض املدار�ض 

اخلا�شة نتوجه للم�شوؤولني املعنيني للنظر يف حال 

امتحانات  تقدمي  على  او�شكوا  انهم  حيث  ابنائنا 

منحهم  يتم  ومل  االول  الدرا�شي  الف�شل  منت�شف 

الدرا�شية! فكيف يتمكنون من مذاكرة  الكتب  معظم 

الدرو�ض وتقدمي االمتحانات من دون وجود الكتب؟

�لبيانات لدى �ملحرر
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  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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الك�شف  ب�أهمية  اأكرب  توعوية  اإىل حمالت  نحت�ج 

� بع�ض  الدوري اال�شتب�قي عن ال�شرط�ن وخ�شو�شً

االأنواع املنت�شرة ك�شرط�ن الثدي.. فال زالت احلمالت 

ال�شحيّة يف  الثق�فة  ُي�شيع هذه  الذي  امل�شتوى  دون 

املجتمع.

اإىل  للو�شول  الطموحة  ب�الأهداف  نرّحب 

والبحرين  ال�شعودية  يف  الكربوين  ال�شفري  احلي�د 

املنطقة  دور  يج�ّشد  ا�شرتاتيجي  توجه  ال�شقيقتني.. 

واالإم�رات  املن�خ،  تغّي  لتداعي�ت  عملية  اإيج�د حلول  يف 

لبن�ء  االأ�شق�ء واالأ�شدق�ء  املواقف واجلهود مع  تن�شيق  حري�شة على 

م�شتقبل اآمن للب�شرية.
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1913 - ح�كم الكويت ال�شيخ مب�رك ال�شب�ح 
مينح بريط�ني� امتي�ز ا�شتخراج البرتول.

1951 - اإلغ�ء اتف�قية احلكم الثن�ئي امل�شري 
/  االإجنليزي لل�شودان.

1990 - العم�د مي�ش�ل عون رئي�ض احلكومة 
يعلن  املتمردة  القوات  وق�ئد  لبن�ن  يف  الع�شكرية 

ا�شت�شالمه، وبذلك انتهت احلرب االأهلية اللبن�نية 

بعد 15 �شنة من اندالعه�.

1991 - تركم�ن�شت�ن حت�شل على ا�شتقالله� 
عن االحت�د ال�شوفيتي.

2011 - ملك ال�شعودية عبداهلل بن عبدالعزيز 
اآل �شعود يعنّي االأمي ن�يف بن عبدالعزيز اآل �شعود 

وليً� للعهد ون�ئبً� لرئي�ض جمل�ض الوزراء خلًف� لويل 

اآل  عبدالعزيز  بن  �شلط�ن  االأمي  ال�ش�بق  العهد 

�شعود.

االأمل�ين  ال�شب�ق  �شي�رات  �ش�ئق   -  2013
ل�شب�ق�ت  الع�مل  ببطولة  يفوز  فيتل  �شب��شتي�ن 

على  الرابعة  للمرة   2013 مو�شم   1 الفورموال 

التوايل.

2017 - كت�لوني� تعلن االنف�ش�ل عن اإ�شب�ني� 
من ج�نب واحد كجمهورية م�شتقلة.

2018 - رجل االأعم�ل الت�يلندي وم�لك ن�دي 
لي�شرت �شيتي في�ش�ي �شريف�دان�برابه� يلقى حتفه 

يف ح�دثة �شقوٍط ملروحيّته على ملعب كينغ ب�ور.

يف حالة نادرة.. �سيدة ت�سع 3 فتيات يف التاريخ نف�سه
ثالث  بفارق  ذاته،  الي�م  بتاريخ  بنات  ثالث  فل�ريدا  من  اأمريكية  امراأة  و�شعت 

�شن�ات بني كل واحدة منهن، يف حالة و�شفها الأطباء باأنها »نادرة للغاية«.

فل�ريدا، وزوجها،  ب��شط  اأوفييدو  عاًما(، من  وا�شتقبلت كري�شتني لمريت )32 

اأغ�شط�ص   25 ج�ليانا يف  ُولدت  ثم  اأغ�شط�ص 2015،   25 اأولً، يف  �ش�فيا  ابنتهما 

2018. ثم اأجنبت لمريت طفلتهما الثالثة، ميا، يف 25 اأغ�شط�ص 2021.

العامل.  يف  ج�ليانا  ب�شقيقتها  ترّحب  وهي  الثالث  ميالدها  عيد  �ش�فيا  واأم�شت 

وهذا العام، تكرر الأمر مع ولدة اأختهما ميا يف التاريخ نف�شه، 25 اأغ�شط�ص.

 25 من  قريب  م�عد  يف  الثالثة  ابنتها  ولدة  تت�قع  كانت  اإنها  لمريت  وقالت 

اأغ�شط�ص، اأي بعد اأ�شب�عني من هذا التاريخ، لكنها مل تت�قع حدوث هذه »الثالثية«.

اأنها  واأخربوها  كثب  عن  يراقب�نها  الأطباء  كان  »ك�فيد-19«،  جائحة  وب�شبب 

�شت�شع م�ل�دتها قبل �شهر �شبتمرب.

وعندئذ التفتت اإىل زوجها وقالت اإن ابنتهما الثالثة �شت�لد يف اخلام�ص والع�شرين 

من اأغ�شط�ص، مثل �شقيقتيها.

ويف هذه الأثناء، اأخربت �ش�فيا اجلميع بثقة اأنها �شت�شتقبل اأخًتا اأخرى يف عيد 

ميالدها ال�شاد�ص. وبالفعل، ولدت ميا يف 25 اأغ�شط�ص 2021، وحل�شن حظ �شقيقتيها 

 25 تاريخ  قبل  الأ�شب�ع  نهاية  يف  ميالدهما  بعيد  احتفال  اأقيم  وج�ليانا،  �ش�فيا 

اأغ�شط�ص من هذا العام، قبل دخ�ل لمريت امل�شت�شفى.

الق�ساء ُيعيد جمموعة الذهب ال�سكيثي لأوكرانيا

اإ�شدار قرار  ال�شكيثي لأوكرانيا، وذلك بعد  الذهب  اأم�شرتدام بت�شليم  ق�شت حمكمة ال�شتئناف يف 

باعتباره ملكية لدولة اأوكرانيا. اأفادت وكالة »ن�ف��شتي« الرو�شية باأن حمكمة ال�شتئناف يف اأم�شرتدام 

اعتربت اأن الذهب ال�شكيثي ه� ملكية اأوكرانية. وقال رئي�ص املحكمة: »على الرغم من اأن القطع الأثرية 

تع�د ل�شبه جزيرة القرم، اإل اأنها كانت جزءا من تراث اأوكرانيا بعد اأن نالت ال�شتقالل عام 1991«.

وقد اأخذ الذهب ال�شكيثي من 4 متاحف يف القرم، لينقل اإىل معر�ص اأقيم يف متحف »األرد بري�ش�ن« 

يف اأم�شرتدام يف اأوائل فرباير 2014، اأي قبل اأن ان�شم القرم اإىل رو�شيا.

وت�شمنت املجم�عة 2000 قطعة اأثرية �شنعت غالبيتها من الذهب، وقرر املتحف يف اأغ�شط�ص عام 

2014 عدم ت�شليم جمم�عة الذهب ال�شكيثي للقرم ول لأوكرانيا قبل اأن ت�شدر املحكمة ذات �شالحيات 

قرارا بهذا ال�شاأن اأو ت�قع اتفاقية بني اجلانبني. ويف 14 دي�شمرب املا�شي ق�شت حمكمة مقاطعة اأم�شرتدام 

القرار  القرم يف  جانب  ثم طعن  الثقايف،  للرتاث  اله�لندي  القان�ن  لكييف مب�جب  املجم�عة  بت�شليم 

وا�شتبدل املحامني. ويف ي�لي� 2019، �شدر قرار من املحكمة امل�ؤقتة يف الق�شية، والتي قررت اأن قان�ن 

الرتاث الثقايف اله�لندي ل ينطبق على هذه الق�شية.

عر�ض اأول طابع بريدي مّهد 

لفجر التوا�سل الجتماعي للبيع

»بيني  اأن طابع  �ش�ذبيز  مزادات  دار  اأفادت 

بريدي  لطابع  اإ�شدار  باأول  يعرف  الذي  بالك«، 

تبلغ  اأن  املت�قع  من   ،1840 عام  باإجنلرتا 

نح�  املقبل  بدي�شمرب  علني  مزاد  بيعه يف  قيمة 

كانت  اأن  بعد   - اإ�شرتليني  جنيه  ماليني   6

ال�قت بنح� فل�ص واحد -  تقّدر قيمته يف ذلك 

وا�شفًة دار املزادات العريقة الطابع بك�نه »اأهم 

قطعة يف تاريخ ه�اة جمع الط�ابع«، نقالً عن 

»غارديان« الربيطانية.

من جهته، اأو�شح هرني هاو�ص، رئي�ص ق�شم 

»بال  اإنه  للمزادات،  �ش�ذبيز  دار  الكن�ز يف  بيع 

الط�ابع«،  جمع  ه�اة  تاريخ  يف  جزء  اأهم  �شك 

الت�ا�شل  »فجر  وميثل  بالتاريخ«  »غني  فه� 

الجتماعي، اإذ �شمح للنا�ص بالت�ا�شل من جميع 

م�شت�يات املجتمع والأعمال لتزدهر«.

»بيني بالك« ه� طابع بريدي يحمل �ش�رة 

الطابع  حقق  وقد  فيكت�ريا،  للملكة  �شخ�شية 

جناًح هائالً عند طرحه للبيع عام 1840، حيث 

ليتيح  الت�شال  ث�رة يف جمال  اإيجاد  اأ�شهم يف 

للنا�ص اإر�شال خطابات باأوزان ثقيلة لأي وجهة 

ليتم  واحًدا.  فل�ًشا  يبلغ  ثابت  ب�شعر  البالد،  يف 

بيع اأكرث من 68 ملي�ن طابع بريد وقتها.

يف  �ش�ذبيز  دار  �شتبيعه  الذي  الطابع 

دي�شمرب ه� طابع اأ�شلي، وقد مت الت�شديق عليه 

الط�ابع  جمع  له�اة  امللكية  اجلمعية  قبل  من 

وجمعية ه�اة جمع الط�ابع الربيطانية.

انطلقت فع�لي�ت 

اأ�شبوع املو�شة 

العربي اأم�ض، 

ب�ل�شراكة 

اال�شرتاتيجية 

بني حي دبي 

للت�شميم، جممع 

االأعم�ل الرائد 

املتخ�ش�ض 

بقط�ع�ت الت�شميم 

واالأزي�ء والعم�رة 

والفن، وجمل�ض 

االأزي�ء العربي 

ب�لتع�ون مع »هيو 

م�جنمينت«.

وين�شجم تنظيم 

احلدث امل�شتمر 

لغ�ية 28 اأكتوبر 

اجل�ري، مع جهود 

حي دبي للت�شميم 

الرامية اإىل 

توفي بيئة اأعم�ل 

ت�شهم يف دعم 

ومتكني املواهب 

الن��شئة، من خالل 

اإيج�د من�شة 

تف�علية ج�ذبة 

الأهم االأ�شم�ء 

والعالم�ت يف ع�مل 

املو�شة واالأزي�ء 

والت�شميم، وهو 

م� يعزز مك�نة 

دبي وجهًة ع�مليًة 

لتنمية املواهب 

وتعزيز ال�شن�ع�ت 

االإبداعية.

»ال�سحة« ت�سجل 27 اإ�سابة جديدة 

بفريو�ض »كورونا«.. وتعايف 58 حالة

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

اأظهرت   ،2021 اأكت�بر   26 ي�م  يف   14327 عددها 

ت�شجيل 27 حالة قائمة جديدة منها 6 حالت لعمالة 

وافدة، و 21 حالة ملخالطني حلالت قائمة، كما تعافت 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   58

املتعافية اإىل 274640.

حالتان،  العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

من  م�شتقر  600 حالة و�شعها  اأن  5 حالت، يف حني 

حالة   602 بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد 

قائمة.
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سموه يلتقي ميتسوتاكيس خالل منتدى مبادرة االستثمار

 ولي العهد رئيس الوزراء: عالقات ثنائية 
مستمرة ومتطورة تجمع البحرين وهيلينيا

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء أن 
العالقات الثنائية التي تجمع البحرين والجمهورية 
الهيلينية مس��تمرة ف��ي التطور والنم��و بما يفتح 
آفاقا أوسع لدعم أوجه التعاون المشترك على كافة 
األصعدة، مش��يرًا إلى حرص المملك��ة على تعزيز 
مسارات التنسيق المختلفة بما يعود بالخير والنفع 
على الجميع. جاء ذلك لدى لقاء س��موه أمس، خالل 
النس��خة الخامس��ة من منتدى مبادرة االس��تثمار، 
رئي��س وزراء الجمهوري��ة الهيليني��ة كيرياك��وس 
ميتس��وتاكيس، بحض��ور وزير المالي��ة واالقتصاد 
الوطني الش��يخ س��لمان بن خليفة آل خليفة، ووزير 
المواصالت واالتصاالت كمال أحمد، ووزير الصناعة 
والتجارة والس��ياحة زايد الزياني، حيث نوه س��موه 

بأهمية البناء عل��ى ما تحقق من تعاوٍن اقتصادي، 
واس��تمرار تعزيز العمل الثنائي ف��ي ظل ما يجمع 
البلدين م��ن اتفاقيات ومذك��رات تفاهم نحو خلق 
المزي��د من الف��رص االس��تثمارية المش��تركة ما 
يدعم مسارات هذا التعاون على كافة المستويات.

وج��رى خ��الل اللق��اء اس��تعراض الموضوعات ذات 
االهتمام المشترك، ومناقشة آخر المستجدات على 
الساحتين اإلقليمية والدولية وجهود تعزيز السالم 

واالستقرار بالمنطقة والعالم.
م��ن جانبه، أعرب رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية 
عن ش��كره وتقدي��ره لصاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء على م��ا يبديه من 
اهتم��ام بتعزيز مس��توى العالقات بي��ن البحرين 

والجمهورية الهيلينية في جميع المجاالت.

 مناقشة آخر المستجدات على الساحتين 
اإلقليمية والدولية وجهود تعزيز السالم

 البناء على ما تحقق من تعاوٍن 
اقتصادي واستمرار تعزيز العمل الثنائي

وزيرة الصحة: إسهامات فاعلة 
لـ»الصداقة للمكفوفين« في 

خدمة ذوي اإلعاقة البصرية
أش��ادت وزيرة الصح��ة فائقة الصال��ح بدور وبرام��ج الجمعية إلى 
جانب الجهود واإلس��هامات الفعال��ة والمتميزة لجمعية الصداقة 
للمكفوفين ودورها البارز والعريق في خدمة ذوي اإلعاقة البصرية 
في المجتمع البحريني، مثنية على مس��توى األنش��طة والفعاليات 
التي تقوم به��ا الجمعية لتحقيق النتائج المرجوة والذي يعزز من 
مس��يرتها الخيرة وعطائها في خدم��ة صالح ذوي اإلعاقة البصرية 
والمصابي��ن بضعف البصر. جاء ذلك خالل اس��تقبالها في مكتبها 
بديوان ال��وزارة في أبراج الخير بمنطقة الس��نابس أمس وفدًا من 
جمعية الصداقة للمكفوفين وذلك برئاسة حسين الحليبي وبحضور 
كل م��ن مدي��ر الجمعية علي حاجي وأمين الس��ر فضيلة الس��ماك 
واألمي��ن المالي عادل الحليبي ورئيس اللجن��ة الثقافية بالجمعية 
أحم��د الش��اخوري.  وأكدت الصال��ح على مدى الح��رص واالهتمام 
بحصول ذوي اإلعاقة البصرية على كافة السبل الممكنة والداعمة 
لهم وكاف��ة الخدمات الصحية المتكاملة والش��املة، مش��يرًة إلى 
أهمي��ة التركيز على تعزيز البرامج الوقائي��ة للجميع والتركيز على 
االلتزام بالفحوصات الروتينية والكش��ف المبكر. من جانبه، أش��اد 
رئيس الجمعية حس��ين الحليب��ي بالدعم المتواص��ل المقدم من 
جان��ب وزارة الصح��ة وبالتع��اون المثم��ر والش��راكة المجتمعية 
القائمة بي��ن الوزارة وجمعي��ة الصداقة للمكفوفي��ن، معربًا عن 
شكره وتقديره للوزيرة لرعايتها الكريمة ألعمال الملتقى العربي 
األول بمناس��بة يوم البصر العالمي تحت ش��عار«ببصائرنا نضيء 

كوننا« والذي نظمته اللجنة الثقافية بالجمعية.

البحرين أطلقت مبادرات لترسيخ حقوق العمالة الوطنية

 وزير العمل: استكمال 
المرحلتين األولى والثانية من »حماية األجور«

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
رئي��س مجل��س إدارة هيئ��ة تنظيم 
حمي��دان،  جمي��ل  العم��ل  س��وق 
استكمال المرحلتين األولى والثانية 
من نظ��ام حماي��ة األج��ور، والتزام 
أصحاب العمل بس��داد أجور العمال 
ف��ي المواعي��د المنص��وص عليه��ا 
في قان��ون العمل بالقط��اع األهلي 
الحس��ابات  إل��ى  األم��وال  بتحوي��ل 
ف��ي  بالعم��ال  الخاص��ة  البنكي��ة 
المصارف المحلية، م��ا يعزز الرقابة 
على التزام المنشآت بدفع األجور في 
أوقاتها وكذلك اإلسهام في الحد من 
القضايا العمالية المتعلقة بتسديد 

األجور.
ج��اء ذلك في كلمة له خالل ترؤس��ه 
وف��د المملك��ة ف��ي اللقاء ال��وزاري 
التشاوري الس��ادس للدول اآلسيوية 
المرسلة والمستقبلة للعمالة »حوار 
أبوظب��ي 6«،  ال��ذي يعق��د في دبي 
بدول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة 
خ��الل الفت��رة م��ن 25 -28 أكتوبر 
الج��اري، بمش��اركة وزراء العمل في 

دول مجل��س التعاون ل��دول الخليج 
العربية والدول اآلس��يوية المرس��لة 
للعمالة الوافدة، إضافة إلى منظمات 
دولية متخصصة وممثلين عن األمم 
األكاديميين  م��ن  وع��دد  المتح��دة 
المتخصصين في االقتصاد وش��ؤون 

الهجرة.
وأوضح، أن البحرين أطلقت عددًا من 
المبادرات الهادفة إلى ترس��يخ هذه 
حق��وق العمال��ة الوطني��ة من خالل 
نظم وتش��ريعات وطني��ة تعزز عدم 
التمييز وضمان المس��اواة والعدالة، 
وتطبيق المب��ادئ الواردة في قانون 

العم��ل ف��ي القط��اع األهل��ي طبقا 
الدولية  واالتفاقيات  العمل  لمعايير 

المعتمدة.
الش��ركات  اس��تفادة  إل��ى  وأش��ار 
والعمال من العديد م��ن اإلعفاءات 
والتس��هيالت التي أقرتها الحكومة، 
ال��ذي  فض��اًل ع��ن الدع��م المال��ي 
أقرت��ه الحكوم��ة لصالح الش��ركات 
والمؤسس��ات واألف��راد ف��ي القطاع 
الخاص والذي س��اهم في اس��تمرار 
الشركات والمؤسس��ات في أعمالها 
واحتفاظه��ا بالق��وى العاملة عوضًا 
ع��ن تس��ريحها خالل ه��ذه الظروف 

االس��تثنائية. ولفت إلى أن البحرين 
متكام��اًل  برنامج��ًا  كذل��ك  أق��رت 
باألش��خاص،  االتج��ار  لمكافح��ة 
ونفذت مبادرات رائدة كإنشاء اللجنة 
الوطني��ة لمكافحة االتجار بالبش��ر، 
الفتًا إل��ى اإلنجاز التي التزال تحققه 
مملك��ة البحرين باختياره��ا وللعام 
الراب��ع عل��ى التوال��ي ضم��ن الفئة 
األول��ى ف��ي تقري��ر وزارة الخارجي��ة 
الدول  المتعل��ق بتصنيف  األمريكية 
في مجال مكافحة االتجار باألشخاص 
الصادر ف��ي يوني��و الماض��ي، نظرًا 
الس��تمرار تطوير بنيته��ا القانونية 
لبيئ��ة  المع��ززة  والمؤسس��اتية 
العم��ل وحماية العم��ال. ويتضمن 
جدول أعم��ال الدورة الحالي��ة بنودًا 
لموضوعات مهمة على صعيد رصد 
المتغي��رات المتوقع��ة في أس��واق 
االقتصادي��ة  والتط��ورات  العم��ل 
وتأثيره��ا المحتم��ل عل��ى معدالت 
العرض والطلب على القوى العاملة 
المؤهل��ة، عل��ى الصعي��د الوطن��ي 

واإلقليمي والدولي.

اختتم  زيارته للمملكة وبعث برقيتي شكر لخادم الحرمين وولي عهده.. ولي العهد رئيس الوزراء:

 نهنئكم على تتويج جهود السعودية بتطوير 
المسارات االستثمارية وحماية البيئة العالمية

غادر صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء بحفظ اهلل 
ورعايته المملكة العربية الس��عودية، بعد زيارة شارك 
س��موه خاللها نيابة عن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه في منتدى مبادرة مس��تقبل االس��تثمار في 
النسخة الخامس��ة الذي ُعقد تحت رعاية خادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك 
المملكة العربية الس��عودية، وفي قمة مبادرة الش��رق 
األوس��ط األخضر تلبية لدعوة كريم��ة من أخيه صاحب 
الس��مو الملكي األمير محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود ولي العهد نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير 

الدفاع بالمملكة العربية السعودية.
وق��د بعث س��موه حفظ��ه اهلل برقية ش��كر إل��ى خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل 
س��عود ملك المملكة العربية الس��عودية الشقيقة هذا 

نصها:
خادم الحرمين الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

آل س��عود عاهل المملكة العربية الس��عودية الشقيقة 
حفظه اهلل ورعاه.

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
يس��رني وأن��ا أغ��ادر بل��دي الثان��ي المملك��ة العربية 
الس��عودية الش��قيقة الت��ي نك��ن له��ا عمي��ق المحبة 
والتقدير، أن أعرب لكم عن بالغ الشكر واالمتنان على ما 
لقيته والوفد المرافق من حفاوة وحس��ن استقبال خالل 
زيارتي للمش��اركة في أعمال مبادرة مستقبل االستثمار 
ومبادرة قمة الش��رق األوسط األخضر، كما أود أن أعرب 
عن اعتزاز مملكة البحرين بالعالقات األخوية التاريخية 
الراس��خة التي تربطها مع المملكة العربية السعودية 

الشقيقة.
وإنن��ي إذ أهنئكم على تتويج جه��ود بلدكم الكريم في 
تطوير المسارات االس��تثمارية العالمية وحماية البيئة 
بالنج��اح الذي تحق��ق للمبادرتين، فإنن��ي ألدعو اهلل أن 
يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يحقق 
للمملك��ة العربي��ة الس��عودية وش��عبها دوام التقدم 

واالزدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.

ودمتم بعون اهلل سالمين موفقين
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
كما بعث سموه حفظه اهلل برقية شكر إلى أخيه صاحب 
الس��مو الملكي األمير محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود، ولي العهد نائب رئي��س مجلس الوزراء وزير 
الدف��اع بالمملك��ة العربية الس��عودية الش��قيقة هذا 

نصها:
صاح��ب الس��مو الملك��ي األخ العزيز األمي��ر محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ول��ي العهد نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع  

حفظه اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

يس��رني وأن��ا أغ��ادر بل��دي الثان��ي المملك��ة العربية 
السعودية الشقيقة أن أبعث لكم ببالغ الشكر واالمتنان 
على ما أحطتموني به من الحفاوة وحس��ن االس��تقبال 
وكرم الضياف��ة األصيلة الذي قوبلت به والوفد المرافق 
ف��ي أثناء زيارتنا، كم��ا أود أن أعرب لس��موكم عن بالغ  

ش��كري وتقديري على دعوتكم للمش��اركة ف��ي أعمال 
مب��ادرة قمة الش��رق األوس��ط األخضر، وع��ن اعتزازي 
بالمش��اركة في مبادرة مس��تقبل االس��تثمار، وإنني إذ 
أهنئكم بنجاح هاتي��ن المبادرتي��ن العالميتين، ألؤكد 
لك��م أن كل إنجاز يحققه بلدكم الش��قيق ه��و إنجاز لنا 
جميع��ًا ومصدر فخر واعتزاز دائمين، س��ائاًل اهلل تعالى 
أن يمدك��م بعونه وتوفيق��ه بتحقيق مزيد من التقديم 
واالزدهار للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق. 

ودمتم سالمين موفقين.
أخوك��م

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

وق��د كان في وداع صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل ل��دى مغادرته مطار 
المل��ك خالد الدول��ي بالرياض معالي الس��يد عادل بن 
أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس 
الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعدد من 

كبار المسؤولين.



05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Wed 27 Oct 2021  |  السنة 16  |   العدد 5800   |  األربعاء 21 ربيع األول 1443هـ

بتوجيه من محمد بن عيسى

 الحرس الوطني ينفذ التمرين البحري »كفاح/1« 
لمكافحة اإلرهاب وحماية المنشآت النفطية

بتوجيه من الفريق أول الركن س��مو الشيخ 
محمد بن عيس��ى آل خليف��ة رئيس الحرس 
الوطن��ي، نف��ذت وح��دات الح��رس الوطني 
لمكافح��ة  »كف��اح/1«  البح��ري  التمري��ن 
اإلرهاب وحماية المنشآت النفطّية الحيوّية، 
وذل��ك صب��اح أمس في الس��احل الش��رقي 

للمملكة.  
اس��تكمااًل  »كف��اح/1«  تمري��ن  ويأت��ي 
لسلس��لة التماري��ن التي يجريه��ا الحرس 
الوطني بش��كل دوري لرف��ع قدراته البحرّية 
العس��كرية، إذ أج��ري التمري��ن على إحدى 
المنش��آت النفطّي��ة البحرّي��ة في الس��احل 
الش��رقي للمملك��ة، ليك��ون بمثابة تجربة 
تقيي��م واختبار لقدرات الح��رس في أنظمة 
القي��ادة والس��يطرة والخط��ط التقّدمي��ة 
لحماية المنش��آت البحرية الحيوية وتأمين 

مواقعها.
وتفقد مدي��ر أركان الح��رس الوطني اللواء 
الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة 

قطاعات التمرين، مؤكدًا أن تلك التمارين 
تّتسق مع جهود رئاسة الحرس الوطني في 
إط��ار دعم كاّف��ة المؤسس��ات األمنية، بما 
يعزز من ركائز األمن واالس��تقرار في ربوع 
المملكة والحفاظ على مكتسبات ومنجزات 
الوط��ن، ف��ي ظ��ل العه��د الزاه��ر لحضرة 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى 

حفظه اهلل ورعاه.
وأش��اد بالجه��ود الت��ي بذلته��ا قي��ادات 
التمري��ن والمش��اركين في��ه م��ن وحدات 
الحرس الوطني، والتي أس��همت في تنفيذ 
مراحل التمرين باحترافية عالية في تقدير 
الموقف والتعامل معه، مما يؤكد التأهب 
الدائم لمنتس��بي الحرس الوطني في تلبية 

نداء الواجب بمختلف الظروف.
وعكس��ت نتائج التمرين، التطور المستمر 
ف��ي مس��ارات التدريب الت��ي تنضوي تحت 

منظوم��ة التدري��ب الحديث��ة الت��ي تزخ��ر 
به��ا ميادين الح��رس الوطني، بم��ا يمّكن 

هذا الصرح العس��كري من تأدي��ة واجباته 
الوطنّية بكفاءٍة واقتدار.

رٔييس الحرس الوطني

 قائد خفر السواحل: تعزيز التنسيق 
والتعاون مع أمريكا بالمجال البحري

استقبل قائد خفر السواحل اللواء الركن 
بحري عالء س��يادي صباح أمس، بقيادة 
خف��ر الس��واحل، قائ��د خفر الس��واحل 
األمريكية األدميرال كارل شولتز، وذلك 
بمناس��بة زيارته للبالد. وخ��الل اللقاء 
رح��ب قائد خف��ر الس��واحل باألدميرال 
كارل شولتز والوفد المرافق له، مشيرًا 

إل��ى أهمي��ة مثل ه��ذه الزي��ارات التي 
تس��هم في تعزيز التنس��يق والتعاون 
األمن��ي خاص��ة ف��ي المج��ال البحري، 
وتطوير السبل الكفيلة بدعمه، كما تم 
ع��رض إيجاز حول مه��ام وواجبات خفر 
السواحل ودورها في مجال حفظ األمن 
والنظ��ام، إضافة إلى القي��ام بعمليات 

البح��ث والتفتيش ومكافح��ة عمليات 
التهريب ومخالفة القانون.

كما قام قائد خفر الس��واحل األمريكية 
بزي��ارة لمركز العملي��ات البحرية اطلع 
خالله��ا على مه��ام المرك��ز ودوره في 
المحافظة على األمن والسالمة وتعزيز 

األمن البحري.

»الطبية الملكية« تحصل على االعتماد 
البرامجي من »السعودية للتخصصات الطبية«

الملكي��ة  الطبي��ة  الخدم��ات  نال��ت 
على االعتم��اد البرامجي م��ن الهيئة 
الطبي��ة  للتخصص��ات  الس��عودية 
ط��ب  ف��ي  اإلقام��ة  ط��ب  لبرنام��ج 
األطف��ال وبرنام��ج ط��ب اإلقامة في 
عل��وم األم��راض والتش��ريح، وذل��ك 
ضمن اس��تراتيجيات الخدمات الطبية 
الملكي��ة بقوة دف��اع البحرين لتعزيز 

دور الريادة في القطاع الصحي.
م��ع  تماش��يًا  اإلنج��از  ه��ذا  ويأت��ي 

االس��تراتيجية الموضوع��ة م��ن قبل 
قائ��د الخدمات الطبية الملكية، اللواء 
البروفيس��ور الش��يخ خال��د ب��ن علي 
آل خليف��ة، الت��ي ته��دف إل��ى تعزيز 
مكانة المؤسسة لتقديم أفضل سبل 
التدري��ب الطبي وذل��ك لتقديم أعلى 
مستويات الرعاية الصحية، ومن خالل 
الس��عودية  الهيئة  اعتم��اد معايي��ر 
للتخصصات الطبي��ة، لضمان تحقيق 
معايير الج��ودة والتحصيل األكاديمي 

لألطباء المنتسبين.
و أعرب المساعد الفني لقائد الخدمات 
الطبي��ة الملكية ورئيس قس��م علوم 
األم��راض والتش��ريح العمي��د طبيب 
عب��داهلل درويش، ع��ن اعت��زازه بنيل 
القس��م ه��ذا االعتم��اد البرامجي من 
قبل الهيئة السعودية، حيث سيتمكن 
األطباء المنتس��بون م��ن التدريب في 
هذا المجال الحيوي ال��ذي يعتبر ركنًا 

أساسيًا في تشخيص المرضى. 

 رنا بنت عيسى: أهمية تبادل الخبرات 
العلمية والبحثية بين البحرين وعمان

أك��دت األمي��ن الع��ام لمجل��س 
التعلي��م العال��ي نائ��ب رئي��س 
التعليم  أمن��اء مجل��س  مجل��س 
العالي الدكتورة الشيخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعي��ج آل خليفة على 
أهمية تب��ادل الخب��رات العلمية 
التعليم  بين مؤسسات  والبحثية 
العال��ي ف��ي  البحرين وس��لطنة 

عمان الشقيقية.
جاء ذلك خ��الل اجتماعها والوفد 
المراف��ق لها، خ��الل الزيارة التي 
تق��وم بها لس��لطنة عم��ان، مع 
وزي��رة التعلي��م العال��ي والبحث 
واالبتكار بسلطنة عمان  العلمي 
الدكت��ورة  األس��تاذة  الش��قيقة 
رحمة المحروقي��ة، بحضور وكالء 
وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث 
العلم��ي واالبت��كار وع��دد م��ن 
مديري العموم بس��لطنة عمان، 
حي��ث اطلع��ت م��ن خالل ش��رح 
مدي��ر عام مركز القب��ول الموحد 
الدكت��ور حمد  بس��لطنة عم��ان 
النعمان��ي على تجربة الس��لطنة 
في نظ��ام مركز القب��ول الموحد 
ودوره وآلي��ة عمل��ه ف��ي قب��ول 

التعلي��م  بمؤسس��ات  الطلب��ة 
العالي المختلفة.

وأعرب��ت الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
بن دعيج آل خليفة عن س��عادتها 
بزي��ارة س��لطنة عمان الش��قيقة، 
والتي تعك��س مدى ق��وة ومتانة 
التي  الراس��خة  األخوية  العالق��ات 
تجمع بين مملكة البحرين وسلطنة 
عمان، واس��تمرار العمل المشترك 
بي��ن البلدي��ن ف��ي كل م��ا يخدم 
مصالحهما ويعود بمزيد من النفع 

على شعبيهما الشقيقين. 
الوزي��ر  أك��دت  جانبه��ا،  م��ن 
العمانية المحروقية حرصها على 
مد مختلف كافة جس��ور التعاون 
والعم��ل المش��ترك م��ع مجلس 
بالبحرين، فيما  العال��ي  التعليم 
أعرب النعماني عن اعتزازه بزيارة 
األمين الع��ام، وتقديره لحرصها 
على التعاون المشترك وجهودها 
الكبي��رة ف��ي تطوير مؤسس��ات 

التعليم العالي بالمملكة.

 المفتش العام يسلم االتحاد
الرياضي لألمن العام شهادة اآليزو

سَلم المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة، رئيس االتحاد الرياضي لألمن العام 
العقيد خالد الخياط، ش��هادة نظ��ام إدارة الجودة اآليزو 
)2015:9001(، والت��ي حص��ل عليها االتح��اد الرياضي 
للمرة الثالثة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية 
لتعزيز مستويات العمل واألداء، وتنفيذًا لتوجيهات وزير 
الداخلية بتقديم الخدم��ات األمنية بأعلى درجات الدقة 
والسرعة والكفاءة. وأشاد المفتش العام بمستوى األداء 
والتميز في منظومة عمل االتحاد الرياضي لألمن العام 

وااللت��زام بتطبيق سياس��ة الجودة وتعزي��ز االحترافية، 
منوهًا إلى أن الوصول لهذا المستوى الوظيفي المتقدم 
يأتي نتيج��ة تطبيق المقاييس العالي��ة لجودة العمل، 
مؤكدًا أهمية المضي قدمًا في تطوير العنصر البشري.

م��ن جهته ثمن رئي��س االتحاد الرياض��ي لألمن العام 
دعم ومس��اندة وزي��ر الداخلية، ومتابع��ة رئيس األمن 
الع��ام لالرتق��اء بمس��توى الرياض��ة بال��وزارة، وال��ذي 
س��اهمت باحتالل الوزارة للعديد من المراكز المتقدمة 

على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.
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هاشتاق »جامعة البحرين« يتصدر مواقع التواصل االجتماعي

جامعة البحرين تحدد 7 ضوابط لحضور االمتحانات النهائية
محمد رشاد وسماهر سيف اليزل «

حددت جامعة البحرين مجموعة من اإلجراءات تنظم 
أداء الطلب��ة لالمتحانات النهائية للفصل الدراس��ي 
األول 2022/2021، بش��كل يضمن س��المتهم أثناء 
تواجده��م داخ��ل الجامع��ة، فيما س��ادت حالة من 
االنقس��ام بين طالب الجامعة عل��ى مواقع التواصل 
االجتماع��ي م��ا بين مؤي��د ومعارض لق��رار مجلس 
الجامع��ة ف��ي اجتماعه برئاس��ة الدكت��ورة جواهر 
المضحكي، الحضور الفعلي لتقديم جميع االمتحانات 

النهائية للفصل الدراسي األول.
وتش��مل اإلج��راءات المنظم��ة، االلت��زام بإج��راءات 
الوقاي��ة الصحية التي أقرها الفري��ق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا، كارتداء الكمامات وضمان 
التباع��د االجتماع��ي أثناء أداء االمتحان��ات، وتنظيم 
عملي��ة الدخول والخروج للطالب، الكش��ف عن درجة 
الحرارة عن الدخول من بوابة الجامعة، وأن تقوم كل 
كلي��ة من قياس درجة الحرارة م��رة أخرى قبل دخول 
للجان، إل��ى جانب تعقيم قاعات ااِلمتحانات بين كل 
امتحان والذي يليه، مع التأكد من ش��غل 50% فقط 
من س��عة القاعات لخلق مسافة بين كل طالب وآخر، 
في ظل الظروف االستثنائية الراهنة.  وأوضحت إدارة 

الجامعة في تصريح ل�«الوطن«، أنها على اس��تعداد 
تام الس��تقبال الطالب خالل فت��رة االمتحانات التي 
س��تكون حضوريًا لهذا الفصل، مشيرة إلى أن هناك 
خطة وضع��ت لضمان تطبيق اإلج��راءات االحترازية 
الوقائية للتصدي لفيروس كورونا، ابتداًء من دخول 
الطلبة والطالبات من بواب��ة الجامعة وحتى ترتيب 
الطلبة في قاع��ات االمتحانات بم��ا يضمن الحفاظ 

على صحة وسالمة الجميع.  
وأش��ارت إدارة جامعة البحرين إل��ى أنها حريصة كل 
الح��رص على تهيئة وتوفير المن��اخ الصحي المالئم 
لطلب��ة والطالب��ات لتمكينهم م��ن أداء االمتحانات 
المقررة للفصل الدراسي األول، مع تطبيق اإلجراءات 
والتدابير االحترازية والوقائية المتبعة وتوفير كافة 
اإلمكانيات الالزمة لس��ير االمتحانات وفق الضوابط 

والقواعد التي وضعتها الجامعة في هذا الشأن.
وأوضحت، أنه سيتم تجهيز القاعات واألماكن الخاصة 
بأداء االمتحان��ات، والتأكد من اتخاذ كافة اإلجراءات 
االحترازية لضمان بيئة صحية آمنة، مضيفة أنه تم 

األخذ بعين االعتبار كافة الظروف الصحية للطالب.
وعبر الطالب فى تغريداتهم عن مخاوفهم من حدوث 
ح��االت إصابة فيما بينهم، واصفين القرار بالمفاجئ 

وغير المدروس، بينما اعتبر آخرون أن القرار س��يصب 
في مصلحة الطالب، وسيعزز من مبدأ تكافؤ الفرص 
بي��ن جمي��ع الط��الب.   وتنوع��ت التعليق��ات بي��ن 
المعارض والمؤيد حيث قالت الطالبة إيمان حسين، 
»إنها ضد القرار لما يثيره من قلق وخوف في نفوس 
الط��الب«، مش��يرة إلى أن التباع��د االجتماعي داخل 
الجامعة س��يكون ش��به مس��تحيل جراء عدد الطالب 

الذي يقدر باآلالف.
فيم��ا ق��ال الطال��ب ماجد خال��د »نح��ن كطلبة في 
الجامعة بشكل عام نرفض أداء االمتحانات حضوريًا 
في هذه الفترة بس��بب الوضع الراه��ن«، مضيفًا أن 
االعتراض ليس فقط على تأدية االمتحانات عن ُبعد 
أو في قاعات الكلي��ة بل على المدة الزمنية القصيرة 

التي ال تكفي لمراجعة كل ما سبق دراسته. 
فيما أضاف الطالب عبداهلل البوري  قائاًل: »أنا مع قرار 
الجامع��ة لما له من انعكاس��ات على ع��ودة انتظام 
العملية التعليمية إلى مس��ارها الطبيعي«، مش��يرًا 
إل��ى أن تقديم االمتحانات بالطرق االفتراضية يؤدي 

إلى عدم تكافؤ للفرص.
 وق��ال الطال��ب إبراهيم حس��ين »إن ق��رار الجامعة 
األخير بحضور الطلبة لالمتحان��ات النهائية صائب، 
لم��ا به م��ن إنصاف لح��ق الط��الب، ويتماش��ى مع 
قرارات عودة الحي��اة تدريجيًا«. وعلق المغردون على  
ق��رار الجامعة، حي��ث قال مغرد »اب��ي افهم انتم ما 
تستش��يرون الطالب قبل ال تاخذون القرار خصوصًا، 
أن القرار يطبق عليهم مب عليكم كادارة اخذو تقدم 
امتح��ان حضور، وم��ا ص��ارت عندكم خب��رة فى أول 
أيام الكورونا درس��نا حضور وقدمنا اونالين الحظتم 
اش��لون نزلت المعدالت«. بينما غردت أخرى »راجعوا 
قرارتكم التخبطي��ة ما عرفتوا تردون��ا الجامعة من 
البداي��ة رديتونا امتحان فاينل بعد س��نتين ونص«،  
فيما غردت أخرى: »قرار ممتاز ومناس��ب من جامعة 
البحرين.. لمت��ى الطالب بيتمون يمتحنون أونالين، 
ح��االت كورون��ا بفض��ل اهلل نزل��ت والحي��اة رجعت 
لطبيعتها وص��ار الوقت اللي يرجع��ون فيه الطالب 

إلى الحياة الجامعية«.

 في استطالع                    ..               
  44٪ من المواطنين 

يفضلون السكن بالمحرق
أيمن شكل «

أظهر 44% من المواطنين رغبتهم في أن يكون مس��كنهم في 
محافظة المحرق، فيما جاءت الرفاع في المرتبة الثانية بنسبة 
28%، وتباينت اآلراء بين المناطق األخرى حيث أشار المواطنون 
إلى اعتب��ارات أخرى عن��د اختيارهم للمنطق��ة المفضلة مثل 

الزحام والجيران والخدمات، وفقًا الستطالع »الوطن«.
 وعل��ق صاح��ب حس��اب JRUSTAM قائ��اًل »البحري��ن كلها 
فريجي.. أي مكان زين«، فيما طلب راش��د ع��زام صندقة على 
البحر، ليق��ول فتحي القص��اب إن »كل مواطن يرغب في بيت 

بمنطقته«.
وكتب أبوحس��ن مؤك��دًا أن البحرين كلها بلد طيبة وناس��ها 
طيبين وخصوصًا في القرى، وأضاف: »طالما تواجدت الخدمات 
فلي��س هناك فرق في مكان الس��كن واختتم: »الحمد هلل على 

األمن واألمان والرخاء«.
من جانب��ه علق نواف أحمد قائ��اًل: إن »جميع المناطق يمكن 
الس��كن فيها، لكن ذل��ك يعتمد على صالحية البيت للس��كن 
وتواف��ر المعايي��ر واالش��تراطات، بينم��ا اختار خليف��ة الزايد 
االنتظار لحين حصوله عليه بيت إس��كان رافضًا فكرة الش��قة 

ووصفه ببيت العمر الذي سيجمعه وأسرته«.
وأش��ار حس��اب »ف. الح��دي« إلى ش��رط واحد وه��و أن يكون 
الجيران متعاونين وطيبين، فيم��ا لفت بوفارس إلى أن زيادة 
الطلب على أي منطقة سيرفع من سعرها ليتوازن العرض مع 

الطلب مرة أخرى. 
وفضل 16% من المعلقين على االس��تطالع المنامة كمنطقة 
مركزي��ة وألهميتها ف��ي العمل، حيث ح��دد بعضهم مناطق 
الجفي��ر والح��ورة وش��ارع المعارض والس��يف، بينم��ا اختارت 
مجموعة أخ��رى مدينة حمد والصخير والهملة وس��ار ومدينة 

زايد، والزالق ومدينة خليفة.
وح��ازت درة البحري��ن على نس��بة 8% من االختي��ارات، تلتها 
منطق��ة س��ار 6%، والهملة 4%، لك��ن أصحاب تل��ك الخيارات 
أعربوا عن تمنياتهم بأن يكون لديهم اإلمكانيات لشراء بيت 

في تلك المناطق مرتفعة الثمن.

 وزير التربية يكّرم أمينة 
 بوعالي لتصنيفها ضمن
 أفضل العلماء بالعالم

اس��تقبل وزير التربي��ة والتعليم رئيس مجل��س أمناء مجلس 
التعلي��م العالي الدكتور ماجد النعيمي، رئيس قس��م تطوير 
البح��ث العلم��ي باألمان��ة العام��ة لمجلس التعلي��م العالي 
الدكت��ورة أمينة بوع��الي، حي��ث هنأها بمناس��بة تصنيفها 
م��ن قبل جامعة س��تانفورد األمريكية ضم��ن أفضل 2% من 
العلماء الباحثين من أصل 160 ألف عالم حول العالم، مشيدًا 
بجهوده��ا البحثية الت��ي أهلتها للحصول على ه��ذا التكريم 

الرفيع، ومتمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح.
يذك��ر أن بوعالي حاصل��ة على درجة الدكت��وراه في اإلفصاح 
المحاس��بي عن تقارير التنمية المستدامة، والذي يعتبر من 
أحدث التخصصات في المحاس��بة، كما س��بق له��ا وأن فازت 
بخم��س جوائ��ز بحثي��ة على مس��توى العالم في المحاس��بة 
واالس��تثمار واالقتصاد، ولها ما يقارب 40 بحثًا منش��ورًا في 
مج��الت عالمية مصنف��ة في قاع��دة البيانات »س��كوبس«، 
وتم االستشهاد بدراس��اتها في أكثر من 700 مجلة عالمية. 
ومؤخ��رًا، اختيرت لتكون محكمًا معتمدًا للدراس��ات الممولة 
م��ن المركز الوطني للعلوم في بولن��دا، إلى جانب عضويتها 
كمحك��م في أكث��ر من 20 مجلة دولية مرموقة في دور نش��ر 

مختلفة في بريطانيا وأمريكا.

 »األشغال«: طرح مناقصة 
المرحلة األولى إلنشاء حديقة باربار

كش��فت الوكيل المس��اعد للخدم��ات البلدية المش��تركة ش��وقية حميدان أن 
الوزارة طرحت مناقصة عامة إلنشاء حديقة باربار بعد االنتهاء من إعداد أوراق 
المناقصة وجاهزية التصاميم الخاص��ة بالحديقة، مبينة أن التراخيص الالزمة 
تم إنجازها للبدء في المشروع، مؤكدة إن ذلك يندرج ضمن إطار الخطة الشاملة 
لزيادة وتوس��عة الرقع��ة الخضراء واالهتم��ام بتطوير الس��واحل والمنتزهات 
والحدائق وذلك في ضوء اس��تراتيجية الوزارة لتوفي��ر مواقع ترفيهية ورياضية 

وسياحية للمواطنين والمقيمين. 
وبينت حميدان، أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة نحو التوسع 
في مشاريع التجميل وتوس��عة الرقعة الخضراء، مؤكدة على متابعة واهتمام 
الوزير لتنفيذ مشاريع التجميل والتخضير ومبينة أو الوكالة المساعدة للخدمات 
البلدية المش��تركة قد وضعت ضمن خطته��ا للعامين 2021-2022 عددا من 
مشاريع التجميل والتشجير في مختلف المناطق، الفتًة إلى الشراكة القائمة مع 
المجلس البلدي لبلدية المنطقة الش��مالية إلنجاز المش��اريع الخدمية والبلدية 

في المنطقة، مبينة أن مش��روع إنش��اء حديقة باربار يؤكد على هذه الش��راكة 
القائمة.  

وأوضحت أن المش��روع مدرج ضمن خطة مشاريع الوزارة للتنفيذ ضمن ميزانية 
2021-2022 حي��ث تتضم��ن الخطة عدة مش��اريع في المحافظة الش��مالية، 
حي��ث يهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء في المنطقة من خالل تصميم الحديقة 
لتكون متنفسا طبيعيا لسكان المنطقة والمناطق المجاورة، حيث تبلغ مساحة 
الحديقة 8450 مت��را مربعا. وأضافت: »يتضمن تصميم الحديقة على منطقة 
ألعاب رئيس��ية لألطفال س��يتم تزويدها باأللعاب الحديثة الت��ي تتوافر فيها 
مواصفات األمن والسالمة، كذلك ستشتمل الحديقة على ممشى بطول 383.5 
متر وعرض يبلغ 4.2 متر، كما س��تتضمن الحديقة مس��احات خضراء متفرقة، 
س��تتم زراعتها بأنواع مختلفة من األش��جار والنخيل والتغطي��ات األرضية إلى 
جان��ب توفي��ر الجلس��ات العائلي��ة والمباني الخدمي��ة وعدد كبير م��ن مواقف 

السيارات يبلغ 62 موقفا مما يسهم في توفير الراحة للزوار«.

اإلعالن قريبًا عن إتاحة »فايزر-بيونتك« للفئة من 5-11 عامًا

 »الفريق الوطني«: إتاحة تطعيم
 »سينوفارم« للفئات من 3-11 عامًا 

أعل��ن الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورون��ا )كوفيد 19( عن 
موافقة أعض��اء لجنة التطعيمات بالمملكة عل��ى تطعيم الفئات العمرية 
البالغ��ة من العمر من 3 إلى 11 عامًا في المملكة، بتطعيم »س��ينوفارم« 

المضاد لفيروس كورونا بجرعتين، وذلك بدءًا من اليوم.
ون��وه الفري��ق الوطني بأنه قد تم الس��ماح له��ذه الفئ��ة العمرية بتلقي 
التطعيم بعد أن درست لجنة التطعيمات جميع التوصيات الطبية الصادرة 
والمتعلق��ة بهذا الش��أن من أجل الحف��اظ على صحتهم وس��المتهم عبر 
اكتس��اب المناعة ضد الفيروس، كما س��تتم الموافق��ة قريبًا على تطعيم 
)فايزر-بيونت��ك( المض��اد لفيروس كورون��ا بجرعتين للفئ��ة العمرية من 
5-11 عامًا، وس��وف يت��م اإلعالن عن ذلك عبر موقع وزارة الصحة، مش��ددًا 
عل��ى أهمية تطعي��م الفئة العمرية المذكورة لحمايتهم وحماية أس��رهم 
ومجتمعه��م، خاصة ف��ي ظل طول فت��رة حضانة الفيروس ل��دى األطفال 
ف��ي حال اإلصابة به، مما يعزز من انتش��ار الفيروس، مضيفًا أنه باإلمكان 
التس��جيل ألخذ التطعيم المضاد للفيروس عبر الموق��ع اإللكتروني التابع 
لوزارة الصحة healthalert.gov.bh أو عبر تطبيق »مجتمع واعي« من خالل 
اختيار »التس��جيل« ألخذ التطعيم المضاد لفي��روس كورونا، منوهًا إلى أن 
التس��جيل يتطلب موافق��ة ولي األمر قبل أخذ التطعي��م للراغبين من هذه 
الفئات العمرية المذكورة إضافة إلى وجود مرافق معهم عند أخذ التطعيم.

 »الصحة«: بدء صرف مكافآت
1500 متطوع بالصفوف األمامية

أك��دت وزارة الصح��ة، أن العمل ج��اٍر على صرف مكاف��آت 1500 متطوع، ممن 
تطوعوا خالل جائحة كورونا في دعم الجهود الوطنية للتصدي للفيروس، وذلك 
بعد اس��تكمال ص��رف مكافآت ل� 500 متط��وع، ليصل بذلك الع��دد اإلجمالي 
ل�2000 متطوع. وأش��ارت إلى أن صرف المكافآت خضع إلش��راف لجنة مختصة 
قام��ت بتقيي��م جمي��ع قوائ��م المتطوعين وتحديد االس��تحقاق بحس��ب فترة 

واستمرارية العمل وكفاءة المتطوع وأدائه خالل فترة تطوعه. وأكدت الوزارة، 
فخرها بأبناء الوطن من المتطوعين وخصوصًا العاملين في الصفوف األمامية 
الذين س��طروا أروع أمثلة العطاء لخدمة الوطن والمواطن خالل جائحة فيروس 
كورونا، وتش��يد بدور جميع من س��اهم خ��الل الجائحة للتص��دي للجائحة، في 

سبيل الحفاظ على صحة وسالمة كافة المواطنين والمقيمين.

انقسام طالبي بين مؤيد ومعارض لتقديم االمتحانات حضوريًا

»األطباء« تطلق »لوغو« بمناسبة يوم الطبيب البحريني
كش��فت جمعية األطب��اء البحرينية، 
ع��ن إط��الق لوغ��و بمناس��بة ي��وم 
الطبي��ب البحرين��ي ال��ذي تحتف��ل 
ب��ه البحرين ف��ي 3 نوفمب��ر القادم 
كمناس��بة مهمة الحتف��اء المملكة 
بأبنائها م��ن األطباء المخلصين في 
خدمة وطنه��م، واالعتراف بفضلهم 
ودورهم اإلنس��اني في الحفاظ على 

صحة أفراد المجتمع.
وأوضحت الجمعية أن االحتفال بيوم 
الطبيب البحريني هذا العام س��يتم 
تحت شعار »س��عادتنا في العطاء.. 
وش��رفنا في خدمة الوطن«، مؤكدة 
أن هذا الشعار ينطلق من لسان حال 
األطب��اء ف��ي البحرين الذي��ن أثبتوا 
عل��ى الدوام تحليه��م بأعلى درجات 

االلت��زام والمس��ؤولية ف��ي حملهم 
واس��تعدادهم  مهنته��م،  لش��رف 
الدائم للب��ذل والتضحية في خدمة 
مختل��ف  ف��ي  ووطنه��م  قيادته��م 

مفاصل القطاع الصحي والطبي.
ودع��ت الجمعية جميع الجهات التي 

ستحتفل بهذا اليوم وتكريم األطباء 
إل��ى تبن��ي كل من اللوغو والش��عار 
المعتم��د من قبله��ا، بهدف توحيد 
الجهود وتحقيق أكبر أثر ممكن من 
هذا االحتفال، وإبراز مملكة البحرين 
الس��احة اإلقليمي��ة والدولية  عل��ى 
كدول��ة تعمل مختلف مؤسس��اتها 
كفريق واحد بتكامل وتناغم لتحقيق 

األهداف المنشودة.
وذك��رت أن ي��وم الطبي��ب البحريني 
يمث��ل مناس��بة وطنية ته��دف إلى 
تكري��م األطب��اء البحرينيي��ن الذين 
أثبتوا كفاءة ف��ي العمل والتضحية 
واضعي��ن  وجهده��م  بوقته��م 
لتقدي��م  الخط��ر  ف��ي  أنفس��هم 
المساعدة اإلنس��انية ألبناء شعبهم 

البحري��ن وخارجها، وتس��ليط  ف��ي 
الض��وء عل��ى جهوده��م، واالحتفاء 
س��نويًا بعطاء ومس��اهمات الطبيب 
البحرين��ي ال��ذي بذل ويب��ذل كل ما 
في وس��عه لتقديم أفضل الخدمات 

العالجية للمراجعين والمرضى.
كم��ا تمثل ه��ذه المناس��بة منصة 
الطبية  بالكف��اءات  للتعريف  وطنية 
الطيب��ة  الس��معة  ذات  البحريني��ة 
ف��ي البحري��ن والمنطق��ة والعالم، 
وتعزي��ز ثقة المرض��ى والمراجعين 
الطبي��ب  وق��درات  بإمكاني��ات 
البحريني، إضافة إلى تعزيز الشراكة 
مع وسائل اإلعالم إلبراز الدور الرائد 
والمش��رف للطبي��ب البحريني الذي 
تفتخر به جمعية األطباء البحرينية.
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سعادتنا في العطاء.. وشرفنا في خدمة الوطن
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 مسرح الدانة قفزة 
نوعية في صناعة السياحة

تحرص كثي��ر من الدول على التحول نحو التن��وع االقتصادي وتتجه نحو 
القط��اع غير النفط��ي، وتعد الس��ياحة إحدى البدائ��ل الهامة لالنتعاش 
االقتص��ادي، ومملك��ة البحري��ن من ال��دول التي تطمح ب��أن تكون من 
الوجهات األولى للس��ائح من مختلف الدول، وتسعى لصناعة السياحة لما 
تمتلك من مقومات كثيرة وعناصر جذب س��ياحي أهمها التنوع الحضاري 
والطبيعي وتاريخها العظيم لتكون مقصد السائح العربي واألجنبي وخلق 
بيئة تنافس��ية مع كثي��ر من الدول بهدف التنمية الس��ياحية في منطقة 
الخليج بعد أن توجهت أنظار العالم  في اآلونة األخيرة للسياحة في دولنا 
الخليجية لما تمتلك من س��ياحة واعية وجاذبة لالستثمار فهذا التنافس 
يع��زز التنوع واإلبداع لجذب الس��ائح من مختلف ال��دول وخاصة الخليجي 
لقدرته على التنقل السريع والسهل بين دول مجلس التعاون الخليجي.  

مس��اٍع كثي��رة ل��وزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة ومجل��س التنمية 
االقتصادي��ة لتطوير الس��ياحة ف��ي مملك��ة البحرين وتطوي��ر برامجها 
الترفيهية واستقطاب االس��تثمار المحلي واالجنبي بهدف تنمية الحركة 
الس��ياحية، فإنشاء مس��رح الدانة بالقرب من حلبة البحرين الدولية قفزة 
نوعية للس��ياحة فهو مش��روع يستحق اإلش��ادة والثناء والدعم، فمملكة 
البحرين بحاجة إلى مس��رح ترفيهي بمواصفات عصرية يس��ع لعدد كبير 
م��ن المش��اهدين، بعيدًا ع��ن االزدحام الس��كني واالختناق��ات المرورية 
ومس��رح الدانة جاء في وقت مناس��ب يحتاجه المواطن والمقيم والسائح 
للترفيه بعد الجائحة وعودة حميدة للنقاهة وانطالقة متجددة للس��ياحة 
البحريني��ة الزاخرة بالتنوع في ش��تى مجاالت الس��ياحة الجاذبة للترفيه 
النوعي، فمس��رح الدانة يس��ع لعشرة آالف مش��اهد و»يشمل العديد من 
الس��احات الداخلية والخارجية الخالبة كالش��رفات وأجنح��ة خاصة مطلة 
على المس��رح الرئيس��ي، وحديقة الصحراء وقاعة لمتعه��دي الفعاليات 
العالمية والش��ركات وللمناس��بات الخاصة باإلضافة إلى مساحة تحتوي 

على مجموعة متنوعة من األطعمة والمشروبات«.  
إحياء الفن��ان الخليجي الكبير راش��د الماجد كانطالقة أول��ى في االفتتاح 
الرس��مي لمس��رح الدانة في 5 نوفمبر المقبل فكرة في محلها لش��عبية 
الفنان راشد الماجد في الوطن العربي وجمهوره الواسع خاصة في مملكة 
البحري��ن وهذه انطالق��ة طيبة نتمنى أن تكون جمي��ع الحفالت الغنائية 
على مسرح الدانة بمس��توى السندباد راشد الماجد، كما أن التنوع الفني 
مطلوب خاصة الفنانين العالميين للوقوف على مس��رح الدانة، وال ننسى 
نصيب الفن��ان البحريني من المس��رح فهو بحاجة إلى الدعم والتش��جيع 
المستمرين، فانتش��اره في العالم العربي هو تسويق للمملكة كحاضنة 
للف��ن كونه ج��زءًا اصياًل من ثقافتن��ا المحلية، ونحن كمواطنين نس��اند 
وندعم القطاع الس��ياحي العام والخاص لتقديم س��ياحة متنوعة تسهم 

في تطوير األطر السياحية في المملكة من أجل تنميتها واستدامتها.

قانون الصحافة الجديد وحبس الصحفيين
كثرت ف��ي اآلونة األخي��رة االعت��داءات على قوائم 
الصحفيي��ن، ف��ي النزاعات المس��لحة الدولية وغير 
الدولية، مما تطل��ب وبصورة ملحة توفير الحماية 
القانوني��ة لفئة الصحفيي��ن في القان��ون الدولي 
اإلنس��اني، م��ن أج��ل ضم��ان ع��دم عرقل��ة نقل 
الحقائ��ق. فالحماي��ة المق��ررة للصحفيين تختلف 
بإطارها الع��ام عن الحمايات األخرى المعروفة في 
القانون الدولي اإلنس��اني، فهي حماية عامة لهم 
كمدنيي��ن، وبعد ذلك تتطور لتصبح حماية خاصة 
لفئاته��م المختلفة. كما أصب��ح لزامًا الحديث عن 
المس��ؤولية الدولية عن االنتهاكات التي يتعرض 

لها الصحفيون والمقرات الصحفية.
ونحم��د اهلل س��بحانه وتعال��ى أنن��ا ف��ي مملك��ة 
البحري��ن، وكما ذكرت ذلك وأك��دت عليه الدكتورة 
جه��اد الفاضل رئيس��ة لجن��ة الخدم��ات بمجلس 
الش��ورى في مقابلة صحفية نش��رت لها مؤخرًا أن 

البحرين لم تش��هد حبس صحفي واحد بسبب أداء 
وظيفته، مش��يرة إلى أن التعديالت الخاصة بإلغاء 
الحبس االحتياطي للصحفي جاءت لتش��كل ضمانة 
أخرى إضافي��ة لما يتمتع به العم��ل الصحفي من 

اهتمام لدى مختلف سلطات الدولة.
والذي نعرفه ونحن متأكدون منه أن جميع األعضاء 
في مجلسي النواب والشورى مجمعون على إلغاء أي 
مادة في قانون الصحافة الجديد تش��ير إلى جبس 
الصحف��ي، خاصة وأن ه��ذا الموض��وع كان جوهر 
التوجيه��ات الملكية منذ س��نوات طويلة من خالل 
توجيهاته الس��امية بإصدار قانون عصري مستنير 
لتنظيم عمل الصحاف��ة يتضمن مادة تلغي حبس 

الصحفيين.
فاألصوات البرلمانية النشاز التي نادت في الماضي 
بأن ال يستثنى الصحفيون من عقوبة الحبس، هذه 
األص��وات خرس��ت وبلع��ت ريقها مع ق��رب صدور 

قانون الصحاف��ة والطباعة والنش��ر الجديد والذي 
سيضم اإلعالم اإللكتروني أيضًا.

فالصحاف��ة كانت وس��وف تظل الركيزة األساس��ية 
للديمقراطية في أي دولة، ومن هنا فإن قرب صدور 
قانون عص��ري لتنظيمها يتضمن عدم المس��اس 
بقيمة الصحف��ي ومكانته، يعتبر إنجازًا يضاف إلى 
اإلنجازات الكثيرة التي حظيت بها مملكة البحرين.
ث��م إن علينا أن ال ننس��ى اإلع��الم اإللكتروني وما 
يتضمن��ه م��ن مواق��ع التواصل االجتماع��ي، هذه 
المواق��ع الت��ي إذا لم تراق��ب باهتم��ام فإنها قد 
تتح��ول إلى معاول ه��دم خاص��ة وأن الكثير منها 
تحركها وتشرف عليها المعارضة الفاشلة بالخارج 
والت��ي تهدف إلى بث ش��رور الفتن��ة والفرقة بين 

أبناء الشعب البحريني األصيل.
فأهاًل وس��هاًل بقانون الصحافة والطباعة والنش��ر 

الجديد.

حتى في تنظيم الفعاليات.. ما تعرفون!
تفاءلنا خيرًا بعودة الحياة إلى طبيعتها ولو كانت 
بص��ورة تدريجية، وعادت معها أخبار اس��تئناف 
إقام��ة المعارض الموس��مية س��واء الداخلية أو 
الخارجي��ة، وف��ي الرياضة ع��ادت الجماهير إلى 
مدرجاته��ا بعد غي��اب، وبدأت تنش��ط الجهات 
المعني��ة بالتنظيم في إعداد جداولها لما تبقى 

من العام الجاري والعام القادم. 
ل��م يتبَق س��وى تطوي��ر العق��ول القائمة على 
تنظيم وإقامة تلك األنشطة والفعاليات، وعمل 
روزنام��ة يراعى فيها عدم تضارب أي فعالية مع 
فعالي��ات أخرى، خاصة وأننا ال ننظم العديد من 
الفعاليات كإمارة دبي على سبيل المثال، لذلك 
من حسن التدبير والتفكير أن ال تتعارض فعالية 
مع أخرى، وذلك حتى تكون تلك األنشطة متاحة 
للجميع، فعلى س��بيل المثال يس��تضيف مسرح 
الدانة حفلة جماهيرية للفنان راشد الماجد في 

ذات اليوم ال��ذي تحتضن في��ه المملكة مباراة 
نهائي��ة على كأس قاري م��ن المتوقع أن يصل 
ع��دد حضورها الى قرابة العش��رة آالف متفرج، 
بعد أن كان العدد في المباريات السابقة يناهز 

الثمانية آالف في األدوار اإلقصائية. 
كان باإلم��كان مراع��اة التوقي��ت والتواريخ في 
إقام��ة أي مهرج��ان س��واء كان فني��ًا أو غي��ره 
باالطالع على األنش��طة، ولو كانت هناك أجندة 
واضحة ومنسقة لما جاء هذا التعارض، التنظيم 
يعتبر ركيزة أساس��ية من أساس��يات النجاح إذا 
ما أردنا أن نس��ير على خطى ال��دول التي تنظم 
وتس��تضيف وتع��زز موقعه��ا عل��ى الخريط��ة 

السياحية. 
وبالحديث عن التنظيم أعود إلى الحفلة الغنائية 
المنتظرة لسندباد األغنية الفنان راشد الماجد، 
حيث واجه الجميع عدة مشاكل من خالل الموقع 

المخصص لش��راء التذاكر، مما يت��رك انطباعًا 
س��لبيًا عن عدم اإللمام بأبسط مقومات النجاح 
وهي عملية التس��ويق ومنصات البيع وس��هولة 

الوصول إلى التذاكر المطروحة. 
وفي هذا الس��ياق أعود بالذاك��رة إلى رافد مهم 
من روافد الس��ياحة التي بدأت المملكة العمل 
عليه��ا وهي ج��ذب حف��الت األع��راس، الفكرة 
بح��د ذاتها فك��رة مميزة، ولكن م��ا يعيبها هو 
التطبيق واالس��تثمار، فاألمر ال يتوقف على حجز 
قاع��ة وإقامة الزواج وينتهي كل ش��يء، بل من 
المفترض اس��تغالل تلك المناسبات في تنظيم 
الزي��ارات للمواق��ع األثرية والتراثية واألس��واق 
القديم��ة والتروي��ج للمملك��ة عب��ر منش��آتها 

السياحية والتجارية. 
الفرص ال تأتي تباعًا وال حتى دائمًا، وإن أردتم 

السياحة فطوروا فكر القائمين عليها.

مبادرات األمن اإلستراتيجي
هناك مبادرات تنطل��ق يكون الهدف منها خدمة 
فئ��ة أو فئات من المجتمع، وتس��تطيع أن تحقق 
مث��ل ه��ذه المب��ادرات نتائج ش��املة ألكبر عدد 
من المس��تهدفين فيها، لكن هن��اك نوعية من 
المبادرات التي تشمل المجتمع بأكمله وتتجاوز 
الزم��ن لتقدم خدمات لألجي��ال القادمة، وتعتبر 
خارط��ة طريق لحماية البيئ��ة ومواجهة تحديات 

التغير المناخي، وتحقق األمن لألجيال القادمة.
فق��د انطلق��ت مؤخ��رًا حمل��ة وطنية للتش��جير 
تحت رعاي��ة كريمة من صاحبة الس��مو الملكي 
األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليف��ة، قرينة 
عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس االستشاري 
للمبادرة الوطنية لتنمي��ة القطاع الزراعي، تحت 
عنوان »ُدمِت خضراء«، وهي المبادرة التي يمكن 
وصفها بالمس��تدامة والتي يجب أن يحرص على 

تفعيلها الصغير والكبير والمواطن والمقيم.
وال يمك��ن وصف مبادرة التش��جير بأنها تقتصر 

عل��ى مكافحة التغي��ر المناخي ال��ذي بات يمثل 
خطورة كبيرة على كوكبنا، ويهدد الصحة العامة 
للمجتم��ع، ب��ل إنها تمث��ل أمنًا غذائي��ًا لألجيال 
القادم��ة وحماية لهم من مخاط��ر توفير الغذاء، 
خاصة مع تنامي مشكلة اإلمدادات والشحن على 

مستوى العالم.
اليوم نرى بأنفسنا حجم االرتفاعات التي تشهدها 
أسعار السلع بس��بب مشكلة الشحن، ولذلك كان 
من الواج��ب أن نب��دأ وبقوة في تحقي��ق الرؤية 
المس��تنيرة لس��مو األميرة س��بيكة، باالستدامة 
الخض��راء للبحرين، وأن تك��ون الزراعة هي محور 
ارتكاز االس��تراتيجية الوطنية، ألن الزراعة تحقق 
ألي دولة أمنها االستراتيجي، لذلك أعتبر الزراعة 

هي أحد مرتكزات األمن االستراتيجي لبلدنا.
التكنولوجي��ا  اس��تطاعت  فق��د  الحم��د  وهلل 
الحديثة أن تس��هم ف��ي تعزيز اإلنت��اج الزراعي، 
س��واء على مس��توى زي��ادة اإلنتاجي��ة لألرض أو 

باستخدام وس��ائل ري حديثة بأقل إمكانيات من 
الموارد المائي��ة، هذا باإلضافة إل��ى تكنولوجيا 
األكوابونيك التي هي المستقبل الواعد لمملكتنا 
خاص��ة مع طبيعة مناخها ون��درة المياه واألرض 

الزراعية المناسبة للزراعة األفقية.
وم��ن هذا المنبر أوج��ه للمص��ارف الوطنية نداًء 
لتقديم دع��م لتنفيذ الحملة الوطنية للتش��جير 
والزراع��ة وبم��ا يحق��ق عوائ��د مناس��بة لكافة 
األط��راف، فم��ا زال��ت الزراعة الرأس��ية في حاجة 
لدعم فني وم��ادي، وهو ما يمك��ن للمصارف أن 

توفره الجزء الثاني منه.
ويبق��ى أن نتقدم بالش��كر والعرفان إلى س��مو 
األميرة س��بيكة لحرصها على تحقي��ق أحد أوجه 
األمان لحاضر ومستقبل البحرين، وتضمين هذا 
العمل هوية البحرين ف��ي زراعة النخيل، فالنخلة 
هي هويتنا ومصدر غذاء أجدادنا وس��تبقى كذلك 

إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

 هل يمكن استبدال 
الَحْجر بالعمل عن ُبعد؟

بتاري��خ 12 أكتوب��ر صدر عن صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل مش��كورًا قرار رقم »54« لس��نة 2021 بتعديل 
بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المادة »26« 
مكررًا بأنه يجوز تطبيق سياس��ة العمل عن ُبعد خارج مكان العمل وذلك 
في الوظائف التي يمكن تأدية مهامها عن ُبعد وفقًا لما تقدره السلطة 
المختصة بعد موافقة الجهاز وتطبق سياس��ة العمل عن ُبعد في حاالت 
الظروف االس��تثنائية لتحقي��ق أغراض احترازية وفقًا لم��ا تقرره الجهات 
المعني��ة وُيصِدر الجه��از التعليمات الالزمة لنظام عم��ل الموظفين عن 
ُبع��د ويلتزم الموظف في ذلك بكافة االلتزام��ات المفروضة عليه قانونًا 

بما ال يتعارض مع طبيعة العمل عن ُبعد. 
مث��ل هذه القرارات التي تأتي في س��بيل دعم اإلج��راءات والتدابير التي 
يت��م اتخاذها للحد من انتش��ار فيروس كورونا داخ��ل المجتمع البحريني 
بالتأكيد أنها تأتي ألجل س��المة وصحة المواطن أواًل وأخيرًا الذي يعتبر 
رأس م��ال الدول��ة والعنصر األساس��ي للمجتمع ولكن نتمن��ى لو تكون 
هناك إجراءات تخ��دم المواطن الموظف أكثر وتراعي ظروفه فالكثير من 
الموظفي��ن بالتأكيد طيلة الس��نة لديهم ظروف والتزامات للس��فر خارج 
البحرين كالدراسة أو العالج أو مرافقة مريض أو ظروف عائلية وبالتأكيد 
أن قرار الحجر المنزلي لمدة 10 أيام على أن تخصم من إجازاته الس��نوية 
يأتي لضمان سالمة الموظف نفسه والموظفين اآلخرين في موقع العمل 
ولكن نتمنى لو كان باإلمكان اس��تبدال قرار الخصم من إجازاته السنوية 
إل��ى تنفيذ قرار سياس��ة العمل عن ُبعد في حاالت الظروف االس��تثنائية 
لم��دة 10 أيام كونها أيضًا تعتبر ظروفًا اس��تثنائية باألخص الموظفين 
الذين يتجهون للس��فر لتأدية امتحاناتهم الجامعية بالخارج والدراس��ة 
أو الذي��ن يس��افرون للعالج في إح��دى الدول الخليجي��ة القريبة ومن غير 
المعق��ول عندما يضطر للس��فر ألكثر من أس��بوعين أي لم��دة 14 يومًا 
يخصم كذلك من رصيده عش��رى أيام بم��ا مجموعه 24 يومًا في حين أن 
مجموع اإلجازات الس��نوية للموظف طيلة الس��نة باألص��ل 30 يومًا فقط 
مما يعني في هذه الحالة أنه س��يضطر إل��ى الخروج بإجازة دون راتب لو 
اضطر للس��فر مجددًا باألخص لو كان مضطرًا للس��فر كل بضعة ش��هور 
أو خالل إجازة العطلة األس��بوعية لظروف عائلي��ة أو المراجعات الطبية، 
لذا نتمنى من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ��ه اهلل ورعاه، أن يصدر توجيهاته 
الس��ديدة باس��تبدال إجازة الحج��ر المنزلي بالعمل عن ُبع��د في المنزل 
لم��دة 10 أيام كما نتمنى أن يتم االحتذاء بتجربة دولة اإلمارات العربية 
المتح��دة التي طبقت سياس��ة العمل إلكترونيًا وعن ُبع��د لمدة يومين 
أس��بوعيًا للموظفين حتى بعد تخفيف اإلج��راءات االحترازية وذلك لدعم 

سياسة العمل عن ُبعد وتجربة الدوام عن طريق األون الين. 

إحساس عابر
ألف مبروك لنادي المحرق التأهل لنهائي كأس االتحاد اآلسيوي ونشيد 
بالمس��توى المميز الذي قدمه في المب��اراة وهذا يأتي بفضل من اهلل 
أواًل ثم الدع��م الذي يقدمه رئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة 
ونائب��ه كما أن حضور النائ��ب األول لرئيس المجلس األعلى للش��باب 
والرياض��ة رئي��س الهيئة العام��ة للرياض��ة رئيس اللجن��ة األولمبية 
البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كان داعمًا كبيرًا لجماهير 
وعشاق نادي المحرق ونتمنى أن تكون خاتمة نجاحاتنا وأفراحنا تحقيق 

لقب البطولة.

شيطنة الخليج بعد ارتفاع أسعار النفط
على حين غرة أصبحت أوراق الضابط الس��عودي 
الفار س��عد الجبري في برنامج 60 دقيقة تتصدر 
األخبار األمريكية األولى، فلماذا وما محركها! وهل 
تعتبر من أدوات ضغط اإلدارة الديمقراطية على 
السعودية كما كان تقرير وأوراق 11 سبتمبر، ثم 

أوراق خاشقجي، وأوراق حرب اليمن! 
 رب إش��ارة أبل��غ من عب��ارة كما ق��ال ابن جني، 
والنفط هنا هو اإلش��ارة المحرك��ة ودافع ابتداع 
الرئي��س األمريكي جو بايدن األول لجولة جديدة 
لش��يطنة السعودية، بل ودول الخليج كلها. ففي 
12 أغس��طس 2021 دعا بايدن أوبك لضخ مزيد 
من النفط الس��تقرار أسعار المشتقات النفطية، 
وأض��اف أن م��ا اتخذت��ه أوب��ك من ق��رارات في 
ه��ذا المج��ال غير كاٍف، ب��ل وس��مى االرتفاعات 
بالتصرف��ات غي��ر القانونية. وقبل أس��بوع أدلى 
بايدن بتصريح قال فيه ال أستطيع أن أتحكم في 

أس��عار النفط، لو اس��تخدمنا مخزوننا األمريكي 
فل��ن ننجح س��وى في تخفي��ض 18 س��نتًا وهذا 
ال يكف��ي، لك��ن إمكانية تخفيض أس��عار النفط 
تعتم��د عل��ى الس��عودية. يضاف لذل��ك تقرير 
بلومبي��رغ أن ما يقارب 740 مليار دوالر س��تعود 
إلى خزائن الكويت والس��عودية واإلمارات بسبب 

الطفرة في ارتفاع أسعار النفط. 
وعليه ليست مقابلة الجبري لبرنامج »60 دقيقة« 
إال سلس��لة من أدوات تلفيقية وإيحاءات يراد لها 
أن تصب��ح قناعات ف��ي ذهن المتلقي كتش��ويه 
س��معة وضغط على الرياض ودول الخليج عامة 
حيث س��يتم فت��ح ملفات حقوق اإلنس��ان والقيم 
الديمقراطية وسجل كل دولة خليجية منفردًا في 
المعايير األمريكية. وقد أرسلت سفارة السعودية 
بواش��نطن بيان��ًا لبرنام��ج »60 دقيق��ة« يوضح 
باألدلة جرائم س��عد الجبري والمبال��غ التي قام 

بس��رقتها. ومن باب ال ُتلبس��وا الرجل ثوبًا ليس 
له ن��رى أن تأجيل المقابلة 4 س��نوات يش��ي أن 
هن��اك من يدير الجبري ويوق��ت تحركاته، ونكاد 

نجزم أنه كان رجل واشنطن بالرياض.
وما يج��ري هو حملة ش��يطنة وأخ��ذ دول الخليج 
واحدة بعد األخرى بل قد يتوسع ليشمل شيطنة 
»أوب��ك +«، فالمح��رك واحد وهو ارتفاع أس��عار 
النف��ط، ول��ن يفاجئنا خ��روج من يدع��و لعودة 
المغام��رة األمريكي��ة القديم��ة الحت��الل منابع 
النفط ع��ام 1973 وإحياء مش��روع وزي��ر الدفاع 
األمريكي جيمس ش��يلزنغر وأخ��ذ حقول النفط 

بالقوة.

بالعجمي الفصيح 
حملة الشيطنة قد تتوسع لكل دول الخليج وربما 

تصل إلى »أوبك +«.
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صور جميلة من بالدي في العتمة
تستحق بعض اإلنجازات الوطنية أن نحتفي بها وطنيًا محليًا أواًل ثم نوظفها 
للترويج للبحرين »دوليًا«، فال تضيع مثل هذه اإلنجازات من الصورة دون أن 
نعرف بها المواطن البحريني بكل وسيلة متاحة، ودون الترويج للبحرين من 
خاللها ألنها كفيلة بإبراز العديد من أوجه تقدمنا على من حولنا وتميزنا.

األولى
حق��ق 18 باحثًا أكاديمي��ًا بحرينيًا مراك��ز متقدمة في قائمة س��تاندفورد 
ألفضل العلماء في العالم عرفنا منهم الدكتورة جميلة السلمان التي نرفع 
لها القبعة لوضعها اس��م البحرين بين عينيها فارتفعت هي ورفعت اس��م 

وطنها معها.
نريد أن نعرف بقية األس��ماء السبعة عش��ر ونحتفي بهم وطنيًا ويكرمون، 
نريد تس��ليط الض��وء على من يرفع اس��م وطن��ه رغم بعده ع��ن األضواء، 
نري��د أن نغير بوصلة المكرمين فنبحث ع��ن أمثال هؤالء فبعض ممن نال 
التكريم ال تعرف ما الذي قدمه، نريد أن نغير وضعية اإلضاءة اإلعالمية في 
س��ماء البحرين فنس��لطها على هؤالء، نريد أن نضع أسماءهم ضمن الذين 
يتحدث��ون للخارج باس��م البحرين ومن يمثلون البحري��ن كلٌّ في تخصصه، 
نريد أن نؤسس نوافذ جديدة نخاطب بها العالم من خالل هذه اإلنجازات.

هؤالء وفرت لهم الدولة البنية األساسية من تعليم ومن أدوات للبحث ومن 
حري��ة في االختيار والعمل ومن تمويل وردوا الجميل باجتهادهم وجهدهم 
فال أقل من أن نعيد االعتبار نحن كمجتمع لمعنى وقيمة من يستحقون أن 

يكونوا »مشاهير«، ثم نجعل العالم يرانا من خاللهم، فهذه هي البحرين.
الثانية 

التق��دم الذي أنجزت��ه البحرين بالمنظومة التش��ريعية الخاص��ة بالعدالة 
اإلصالحي��ة للطف��ل، تقدم غير مس��بوق ف��ي منطقتنا اإلقليمي��ة، ها نحن 

السباقون كالعادة ولكننا بقينا في الظل كالعادة أيضًا.
وأمس نش��رت الصحافة ملخصًا لما دار في ورش��ة عمل ُدعي فيها عدد من 
الس��فراء األجانب والخبراء والمختصين إلطالعه��م على ما أنجزته البحرين، 
وقد أس��عدتنا اإلش��ادات التي جاءت على لسان الس��فير الفرنسي والسفير 
البريطان��ي بهذا التطور النوعي في المنظومة التش��ريعية لذلك نتمنى أن 
تس��اهم مش��اركتهم في تقاريرهم وتنعكس تلك اإلشادات عليها، وخاصة 
أن القائم بأعمال الس��فارة األمريكية كان حاضرًا والس��فير األلماني كذلك 

والمصري والسعودي.
للعل��م نحن ماضون بإش��اداتهم وبدونها فتلك قناعاتن��ا الوطنية الخاصة 
نس��تلهمها من توجيهات جاللة الملك حفظه اهلل، إنما تعنينا صورنا أمام 
أنفس��نا أواًل وأمام العالم أيضًا، السؤال هو ما الذي أعددنا من تصور إلخبار 
العالم أن البحرين س��بقت اآلخرين في هذا المجال، هل س��نكتفي بما نشر 
في الصحافة أمس؟ وأجزم أن قلي��اًل من البحرينيين قرؤوه أو يعلمون أثره، 

ذلك ما نحتاج له من إجابة، ألننا تعودنا أن تسبق غيرك ثم ينساك الكل.
الثالثة

عندنا التقري��ر الوطني للتوازن بين الجنس��ين حققت البحري��ن إنجازًا فيه، 
حيث وصلت إلى نس��بة 73%، ولو وصلت مائة ف��ي المائة يعني أننا حققنا 
هذا التوازن بين الجنس��ين فعاًل، فنحن قريبون جدًا من أهدافنا، المؤشرات 
تقاس بالمش��اركة االقتصادية وصنع القرار والتعليم والصحة واالس��تقرار 
االجتماعي والمجتم��ع المدني، ويغطي البعد الثاني عددًا من المؤش��رات 
التي تقيس األداء المؤسسي، ويشتمل على 12 محورًا: التوظيف والمناصب 
القيادية واألجور والتعليم والتدريب ونظام التطور والتدرج المهني والتمثيل 
المؤسسي وإدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل والموازنات المستجيبة 
الحتياجات المرأة وإدماج احتياجات المرأة في المنتجات والخدمات المقدمة، 
والدراسات ذات العالقة بالمرأة، والمشاركة في الجوائز الوطنية واإلقليمية 
والدولية في مجال تكافؤ الفرص وااللتزام بمتطلبات لجان تكافؤ الفرص.
هذه نس��ب مرتفعة وعالية يعود الفضل فيها لكل عناصر الدولة من نظام 
سياس��ي إلى مجتم��ع حضاري، وقصة الم��رأة عمومًا هي م��ن أكثر قصص 
النجاح والتقدم على المس��توى اإلقليمي الذي س��بقت ب��ه البحرين أخواتها 

من دول اإلقليم.
في ش��وق لمعرفة ماذا أعددنا لهذه القصص من برامج وخطط تسويقية؟ 
إنم��ا أعرف جيدًا أن نصف هذه اإلنجازات لو حصلت في دولة من دول الجوار 

لسمع بها العالم أجمع وألحدثت دويًا قويًا.

في عملية جراحية نوعية 

»حمد الجامعي« ينقذ طفلة تعاني ضعفًا شديدًا
نجح فريق جراحة األطفال في مستش��فى الملك 
حم��د الجامعي في إنقاذ حي��اة طفلة تعاني من 
الضعف الش��ديد جدًا، في عملية جراحية نوعية، 
بعد أن استقبل المستشفى حمد طفلة تبلغ من 
العمر 14 عامًا بوزن 16 كلغم، وهي تعاني من 
عدم القدرة على ابتالع الطعام السائل والصلب 
والقيء المتقطع ما س��بب لها فش��اًل في النمو، 
حيث تلق��ت العناي��ة الطبية ف��ي طفولتها في 
أكثر من مستش��فى إال أن المحاوالت كلها باءت 

بالفشل.
وبع��د إج��راء الفحوص��ات الطبي��ة للطفل��ة في 
مستش��فى المل��ك حم��د الجامع��ي تبي��ن أنها 
تعاني من الضيق الشديد في أسفل المريء منذ 

والدتها، وعليه تم عالج الطفلة على مراحل.
ففي المرحلة األولى من العالج تم تكوين فريق 
طبي يش��رف على حالتها مك��ون من اختصاصي 
التغذي��ة، واختصاص��ي األطف��ال واختصاص��ي 
الغ��دد الصم��اء لألطفال، من خ��الل وضع خطة 
مناسبة لمساعدة الطفلة على التغذية الصحية، 
إل��ى أن وصل وزنه��ا إلى 29 كلغ��م في غضون 

شهر.
وف��ي المرحل��ة الثانية م��ن العالج ق��ام الفريق 
الجراحي بإش��راف استش��اري جراحة األطفال في 

المستش��فى مارتن كوربالي والفريق المس��اعد 
له بإجراء عملية جراحية لها بإزالة الجزء السفلي 
غير السليم من المريء ورفع جزء من المعدة في 
المس��ار الطبيعي وصواًل إلى الم��ريء، من خالل 
عملية تس��مى المفاغرة بي��ن المعدة والمريء، 
حيث اس��تغرقت العملية أكثر من ثالث ساعات، 

وتكللت بنجاح دون أي مضاعفات تذكر.
وف��ي المرحل��ة الثالث��ة م��ن العالج ق��ام فريق 
التخدير وإدارة األل��م والعناية المركزة لألطفال 
بمتابع��ة حثيثة لحالة الطفلة إل��ى أن تماثلت 
للش��فاء وأصبحت قادرة على ابتالع قطع صغيرة 

من الطعام الصلب بكميات متزايدة تدريجيًا.

 الشاعر البحريني المؤلف بالمركز األول 
في مسابقات سعاد الصباح العربية

بعد استحقاقه جائزة البابطين ألفضل قصيدة، أحرز الشاعر البحريني علي المؤلف 
المركز األول عن ديوانه المخطوط، في مس��ابقات الدكتورة سعاد الصباح لإلبداع 
قًا  الفكري واألدبي لعامي 2018 و2019 والتي أزيح الستار عن نتائجها مؤخرًا، محقِّ
منجزًا عربيًا آخر يضاف إلى س��جل إنجازاته األدبي��ة، وجاعاًل مملكة البحرين فخورة 

بشبابها المبدع.
ويأتي فوز المؤلف بالمركز األول عن فئة الشعر ضمن الشق الثاني من المسابقات، 
في حين فاز حس��ين آل عّمار من الس��عودية بالجائزة الثانية وحل عمر الّراجي من 

المغرب في المركز الثالث.
وأوضحت الدار أنَّها تحرص على اس��تحداث مواضيع للمس��ابقات تحتاجها المكتبة 
العربية، حيث تقوم الدار بطباعة البحوث والمؤلفات الفائزة بالمراكز األولى فضاًل 

على الجوائز المادية التي يحصل عليها الفائزون.
وأكدت الصباح أن المرحلة المقبلة في مس��ابقات الدار بش��كل عام ستشهد تطورًا 

علي المؤلفعلى مستوى المسابقات وسبل توصيلها إلى مستحقيها في الدول العربية كافة.

بعد 24 ساعة من وصوله البحرين 

إفريقي يقتل زميله في السكن ويحاول قتل آخر
أيمن شكل «

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة إفريقي متهم بقتل زميله في الس��كن 
والش��روع في قتل آخ��ر، في أثناء مش��اجرة مع زمالء الغرفة، بع��د حضوره إلى 

البحرين بأربع وعشرين ساعة فقط.
المته��م كان حضر إلى الس��كن قب��ل الواقعة بي��وم واحد، وفي الي��وم التالي 
كان قت��ل أحد رفقائه وأص��اب الثاني بإصابات طعنية بس��كين، فيما الذ بقية 
الموجودي��ن ف��ي الغرفة بالف��رار، حيث قفز أحده��م من النافذة مح��اواًل إنقاذ 
حيات��ه، ولم يكن كل ذلك إال بس��بب غضب��ه المتراكم وش��عوره بوجود خطة 

لالحتيال عليه واالستيالء على أمواله.
وقال المتهم في تحقيقات النيابة: »إنه اتفق مع شخص في بلده على أن يعمل 
في البحرين لمدة 3 أشهر ويحصل على عائد كبير، مقابل دفع مبلغ يناهز 1600 
دينار، وعندما وصل إلى المطار، لم يجد أحدًا في انتظاره ومكث فترة طويلة إلى 
أن جاءه شخص من الشركة وقام بتوصيله إلى سكن وطلب منه دفع 20 دينارًا 

قيمة اإليجار، فدفعها«.
وفي اليوم التالي لم يأخذوه إلى الشركة المقرر أن يعمل فيها، وبدأ رحلة البحث 
عنها إلى أن وصل بعد مشقة ودفع قيمة توصيله 5 دنانير أخرى، وهناك طلبوا 
منه توقيع عقد لمدة 3 س��نوات، وليس 3 أشهر كما اتفق في بلده، كما رفضوا 
إعطاءه نسخة من العقد، وأبلغوه أنه سيسكن في سكن الشركة وعليه االنتقال 
إلى هناك، وعندما طالب باس��تعادة ما دفعه في الس��كن األول رفضوا إعطاءه 

المبلغ، فتوجه إلى س��كن الش��ركة، ودخ��ل الغرفة مع المجن��ي عليهم، لكنهم 
اعترضوا على س��كنه معهم فحدثت مشاجرة بين الموجودين في الغرفة وقام 
بتناول س��كين كانت في األرض وطعن المجني عليه األول فأرداه قتياًل، والثاني 
الذي أصي��ب بطعنات مختلفة، بينما الذ بقية العم��ال الموجودين في الغرفة 
بالفرار. وذكر أحد الش��هود أنه يس��كن ف��ي الغرفة المقابل��ة لغرفة المتهم، 
وعندما خرج على صوت صراخ ش��اهد دماًء تس��يل من تحت ب��اب الغرفة، فالذ 
باله��رب رعبًا، وش��اهد في أثناء ذلك الممر بين الغرف ملطخًا بالدماء، وجس��د 

المجني عليه األول ملقى على بطنه والدماء تسيل من أسفله.
وتم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي أس��ندت إليه أنه في 
18 ماي��و 2021 أنه قتل عمدًا المجني عليه األول بأن عقد العزم على قتل من 
مع��ه في غرفته وم��ا أن ظفر بالمجن��ي عليه األول حتى وجه ل��ه عدة ضربات 
طعنية وقطعية بالقوة بواس��طة السكين في عنقه وصدره ووجهه قاصدًا من 
ذلك إزهاق روح��ه، فأحدث به اإلصابات الموصوفة بتقرير الصفة التش��ريحية 

والتي أودت بحياته.
كما اقترنت هذه الجريمة بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان ش��رع 
عمدًا في قتل المجني عليهم 6 أش��خاص بأن ق��ام بطعن المجني عليه الثاني 
عدة ضربات طعنية وقطعية بالقوة بواس��طة ذات الس��كين في بطنه وخصره 
وظهره قاصدًا إزهاق روحه فأحدث ب��ه اإلصابات الموصوفة في تقرير الطبيب 
الش��رعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب ال دخل إلرادته فيه وهو مداركة المجني 

عليه بالعالج ومقاومة وفرار باقي المجني عليهم.
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أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة أن االستثمار في اإلنسانية 
مرتكز أســـاس لالقتصادات الناجحة، وهو 
مـــا أثبتته جائحة فيـــروس كورونا )كوفيد 
19( العالميـــة التـــي أضافـــت ُبعـــًدا جديـــًدا 
للتعاون الدولـــي القائم على تعزيز المبادئ 
بالمبـــادرات  ســـموه  مشـــيًدا  اإلنســـانية، 
االقتصاديـــة فـــي المنطقـــة التـــي تقودهـــا 
المملكة العربية الســـعودية الشقيقة، ومنها 
مبـــادرة مســـتقبل االســـتثمار في نســـختها 
الخامســـة، التي جاءت متزامنة مع مرحلة 
مـــا بعـــد الجائحـــة، وأهمية التنســـيق على 
المستويات كافة للوصول إلى وتيرة النمو 
االقتصـــادي المنشـــود لمختلف الـــدول بما 
يســـهم فـــي تحقيـــق التعافـــي االقتصـــادي 
االســـتقرار  وتعزيـــز  القطاعـــات،  لجميـــع 

المالي.
جـــاء ذلك لدى مشـــاركة ولـــي العهد رئيس 

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، نيابًة عن 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، في منتـــدى مبادرة 
مســـتقبل االستثمار في نســـخته الخامسة 
الـــذي ُيعقد فـــي الرياض تحـــت رعاية من 
عاهل المملكة العربية الســـعودية الشقيقة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن مـــا تـــم طرحـــه في 
مبـــادرة  منتـــدى  مـــن  الخامســـة  النســـخة 
مســـتقبل االســـتثمار يجدد الثقـــة في قوة 
االقتصـــاد العالمي ويبعث علـــى األمل في 
إعـــادة رســـم مالمـــح تعافيه عبـــر مختلف 
تهـــدف  التـــي  والشـــراكات  االســـتثمارات 
بأهميـــة  منوًهـــا  تحقيقهـــا،  إلـــى  المبـــادرة 
تحفيز أوجه اإلبداع واالبتكار في مجاالت 
المنطقـــة  اقتصـــادات  لتنويـــع  االســـتثمار 

ودعم نموها.

ما تم طرحه في “مستقبل االستثمار” يبعث على األمل في إعادة رسم مالمح تعافي االقتصاد العالمي... سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء:

االستثمار في اإلنسانية مرتكز أساس لالقتصادات الناجحة
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(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

آخر تحديث - 9:00 مساًء   |   26 أكتوبر 2021
سيتم تغيير لون الشعار في تطبيق 
”مجتمع واعي“  إلى اللون  األصفر 

بشكل تلقائي لجميع المؤهلين 

ألخذ الجرعة المنشطة.
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أكـــدت وزارة الصحـــة أنه جار العمـــل على صرف مكافـــآت 1500 متطوع، ممن 
تطوعـــوا خـــالل جائحـــة فيـــروس كورونا فـــي دعم الجهـــود الوطنيـــة للتصدي 
للفيـــروس، بعـــد اســـتكمال صرف مكافـــآت لـ 500 متطـــوع، ليصل بذلـــك العدد 
اإلجمالـــي لــــ 2000 متطـــوع. وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن صـــرف المكافآت خضع 
إلشـــراف لجنـــة مختصـــة قامـــت بتقييـــم جميـــع قوائـــم المتطوعيـــن وتحديـــد 
االســـتحقاق بحســـب فترة واســـتمرارية العمـــل وكفاءة المتطـــوع وأدائه خالل 
فتـــرة تطوعـــه.  وتؤكـــد وزارة الصحـــة فخرهـــا بأبنـــاء الوطن مـــن المتطوعين 

خصوصا العاملين في الصفوف األمامية.

“الصحة”: جار العمل على 
صرف مكافآت 1500 متطوع
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فرصة لحاملي تذاكر سباق” بابكو للتحمل”لجنة تحقيق حول “الجعفرية”
قدم 10 نواب طلبا للجنة تحقيق  «

برلمانية حول األوقاف الجعفرية.
والموقعون العشرة هم: علي اسحاقي، 

وهشام العشيري، وعمار آل عباس، 
وفاضل السواد، ومحمود البحراني، 

ومحمد العباسي، وعمار البناي، وعبدالله 
الدوسري، وعمار قمبر، وممدوح الصالح.

فرصة ثمينة لحاملي  «
تذاكر سباق بابكو البحرين 

للتحمل 6 ساعات للفوز 
بجولة حصرية على خط 

االنطالق قبل انطالق 
السباق العالمي التابع 

لالتحاد الدولي للسيارات، الذي سينطلق نهاية هذا األسبوع.

تفوقـــت مملكـــة البحريـــن علـــى كل دول منطقـــة الشـــرق األوســـط، 
وحلت األولى  بمؤشـــر جودة المعيشـــة للوافدين “إكسبات إنسايدر 
2021”، فيمـــا جـــاءت بالمرتبة الثانية عشـــرة عالميا فـــي قائمة هذا 
المؤشـــر الصادر عن مؤسســـة “إنترنيشنز” األلمانية المتخصصة في 

البحوث المتعلقة بجودة المعيشة بمختلف دول العالم.

البحرين األولى بالمنطقة 
والـ 12 عالميا بمؤشر جودة 

المعيشة للوافدين

)١٩(
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أعلـــن الفريق الوطنـــي الطبي 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
موافقـــة  عـــن   )19 )كوفيـــد 
التطعيمـــات  لجنـــة  أعضـــاء 
بمملكة البحريـــن على تطعيم 
الفئـــات العمريـــة البالغـــة مـــن 
العمـــر من 3 إلـــى 11 عاًما في 
بتطعيـــم  البحريـــن،  مملكـــة 
“ســـينوفارم” المضاد لفيروس 
كورونا بجرعتين، وذلك بدًءا 

من اليوم األربعاء.
ولفت الفريق الوطني إلى أنه 
تم السماح لهذه الفئة العمرية 
بتلقي التطعيم بعد أن درست 
جميـــع  التطعيمـــات  لجنـــة 
التوصيـــات الطبيـــة الصـــادرة 
والمتعلقـــة بهـــذا الشـــأن؛ مـــن 
أجـــل الحفـــاظ علـــى صحتهم 
اكتســـاب  عبـــر  وســـالمتهم 

المناعة ضد الفيروس.

البحرين تجيز 
استخدام 

“سينوفارم” لألطفال 
بسن 3 إلى 11 عاًما

)٠٥(

محرر الشؤون المحلية

عزوز علي



local@albiladpress.com05
األربعاء 27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع األول 1443 - العدد 4761

حميدان يستعرض تجربة البحرين في حماية حقوق العمالة
طبقنا نظام حماية األجور وجهود رائدة لمكافحة االتجار بالبشر

ترأس وزير العمل والتنمية االجتماعية 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق 
مملكـــة  وفـــد  حميـــدان  جميـــل  العمـــل 
البحريـــن فـــي أعمـــال اللقـــاء الـــوزاري 
التشـــاوري الســـادس للدول اآلســـيوية 
“حـــوار  للعمالـــة  والمســـتقبلة  المرســـلة 
دبـــي  فـــي  يعقـــد  الـــذي   ،”6 أبوظبـــي 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة في 
الفتـــرة مـــن 25 - 28 أكتوبـــر الجـــاري، 
بمشاركة وزراء العمل في دول مجلس 
التعاون لدول الخليـــج العربية والدول 
الوافـــدة،  للعمالـــة  المرســـلة  اآلســـيوية 
إضافة إلى منظمـــات دولية متخصصة 
وممثليـــن عـــن األمـــم المتحـــدة وعـــدد 
فـــي  المتخصصيـــن  األكاديمييـــن  مـــن 

االقتصاد وشؤون الهجرة.
تنـــاول  بالملتقـــى،  لـــه  كلمـــة  وفـــي 
حميـــدان تجربـــة مملكـــة البحريـــن في 
مجـــال حمايـــة حقوق العمالـــة الوطنية 
والوافـــدة على حد ســـواء، مشـــيًرا في 
هذا الســـياق إلى إطـــاق البحرين لعدد 
من المبادرات الهادفة إلى ترسيخ هذه 
الحقـــوق مـــن خـــال نظـــم وتشـــريعات 

التمييـــز وضمـــان  عـــدم  تعـــزز  وطنيـــة 
المســـاواة والعدالـــة، وتطبيـــق المبـــادئ 
الـــواردة في قانـــون العمل فـــي القطاع 
األهلي طبقـــا لمعايير العمل واالتفاقات 

الدولية المعتمدة.
كمـــا تنـــاول الوزيـــر مجمل اإلجـــراءات 
والتدابير التي اتخذتها مملكة البحرين 
فـــي رعايـــة المواطنيـــن والمقيمين في 
إلـــى  أشـــار  إذ  كورونـــا،  فتـــرة جائحـــة 
اســـتفادة الشـــركات والعمال من العديد 
من اإلعفاءات والتسهيات التي أقرتها 

المالـــي  الدعـــم  عـــن  الحكومـــة، فضـــًا 
الـــذي أقرته الحكومة لصالح الشـــركات 
القطـــاع  فـــي  واألفـــراد  والمؤسســـات 
الخـــاص والـــذي ســـاهم فـــي اســـتمرار 
أعمالهـــا  فـــي  والمؤسســـات  الشـــركات 
عوًضـــا  العاملـــة  بالقـــوى  واحتفاظهـــا 
عـــن تســـريحها خـــال هـــذه الظـــروف 

االستثنائية.
وتطرق الوزير إلى استكمال المرحلتين 
األولى والثانية من نظام حماية األجور، 
والتـــزام أصحـــاب العمـــل بســـداد أجور 

العمـــال في المواعيـــد المنصوص عليها 
فـــي قانـــون العمل فـــي القطـــاع األهلي 
بتحويل األموال إلى الحسابات البنكية 
الخاصة بالعمال في المصارف المحلية، 
وهـــو إجـــراء يعـــزز الرقابة علـــى التزام 
المنشـــآت بدفـــع األجـــور فـــي أوقاتهـــا 
وكذلك اإلســـهام في الحد مـــن القضايا 

العمالية المتعلقة بتسديد األجور.
وأكد وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
في هذا الشأن أن البحرين أقرت كذلك 
االتجـــار  لمكافحـــة  متكامـــًا  برنامًجـــا 
باألشـــخاص، ونفـــذت مبـــادرات رائـــدة 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  كإنشـــاء 
اإلنجـــاز  إلـــى  الفًتـــا  بالبشـــر،  االتجـــار 
الـــذي ما تـــزال تحققه مملكـــة البحرين 
باختيارهـــا وللعـــام الرابع علـــى التوالي 
ضمـــن الفئـــة األولـــى فـــي تقريـــر وزارة 
الخارجيـــة األميركية المتعلق بتصنيف 
الـــدول فـــي مجـــال مكافحـــة االتجـــار 
باألشخاص الصادر في يونيو الماضي؛ 
نظًرا الســـتمرار تطوير بنيتها القانونية 
العمـــل  لبيئـــة  المعـــززة  والمؤسســـية 

وحماية العمال.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حميدان مترئسا وفد البحرين في حوار أبوظبي

المنامة - بنا

أكـــدت وزارة الصحـــة أنـــه جـــار 
مكافـــآت  صـــرف  علـــى  العمـــل 
1500 متطـــوع، ممـــن تطوعـــوا 
خـــال جائحة فيـــروس كورونا 
الوطنيـــة  الجهـــود  دعـــم  فـــي 
بعـــد  للفيـــروس،  للتصـــدي 
استكمال صرف مكافآت لـ 500 
العـــدد  بذلـــك  ليصـــل  متطـــوع، 

اإلجمالي لـ 2000 متطوع.
وأشـــارت الوزارة إلى أن صرف 
المكافآت خضع إلشـــراف لجنة 
مختصـــة قامـــت بتقييـــم جميع 
وتحديـــد  المتطوعيـــن  قوائـــم 
فتـــرة  بحســـب  االســـتحقاق 

وكفـــاءة  العمـــل  واســـتمرارية 
المتطـــوع وأدائـــه خـــال فتـــرة 
تطوعـــه. وتؤكـــد وزارة الصحة 
مـــن  الوطـــن  بأبنـــاء  فخرهـــا 
المتطوعين خصوصـــا العاملين 
فـــي الصفـــوف األماميـــة الذين 
العطـــاء  أمثلـــة  أروع  ســـطروا 
لخدمة الوطن والمواطن خال 
جائحة فيروس كورونا، وتشيد 
بـــدور جميـــع مـــن ســـاهم خال 
لفيـــروس  للتصـــدي  الجائحـــة 
كورونا )كوفيد 19(، في ســـبيل 
الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـامة 

جميع المواطنين والمقيمين.

“الصحة”: جار العمل على صرف 
مكافآت 1500 متطوع

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل قائـــد خفـــر الســـواحل 
عـــاء  بحـــري  الركـــن  اللـــواء 
عبـــدهللا ســـيادي صبـــاح أمـــس 
بقيادة خفر السواحل قائد خفر 
الســـواحل األميركية األدميرال 
بمناســـبة  وذلـــك  شـــولتز؛  كارل 

زيارته الباد.
الســـواحل  قائـــد خفـــر  ورحـــب 
باألدميرال كارل شولتز والوفد 
المرافق له، مشـــيًرا إلـــى أهمية 
مثل هذه الزيارات التي تســـهم 
فـــي تعزيـــز التنســـيق والتعاون 
األمنـــي خصوصـــا فـــي المجال 
البحري، وتطوير السبل الكفيلة 

بدعمه.
عـــرض  تـــم  الزيـــارة  وخـــال 
إيجاز عن مهـــام وواجبات خفر 
الســـواحل ودورهـــا فـــي مجال 
حفـــظ األمـــن والنظـــام، إضافة 
البحـــث  بعمليـــات  القيـــام  إلـــى 
والتفتيـــش ومكافحـــة عمليات 

التهريب ومخالفة القانون.
كمـــا قـــام قائـــد خفر الســـواحل 
لمركـــز  بزيـــارة  األميركيـــة 
العمليات البحريـــة اطلع خالها 
علـــى مهـــام المركـــز ودوره فـــي 
المحافظة على األمن والسامة 

وتعزيز األمن البحري.

تنسيق أمني مع أميركا 
في المجال البحري

الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر وأبو األعلى المودودي )2-2(
Û  قلنــا فــي الجــزء األول مــن هــذا المقــال إن حســن البنا

مؤســس ومرشــد حركــة اإلخــوان المســلمين قــد تأثــر 
األعلــى  أبــو  ونظريــات  بأفــكار  وواضحــا  بالغــا  تأثــرا 
المــودودي فــي الحاكميــة وفلســفة الدولــة اإلســامية 

والتكفير والدمج بين الدين والسياسة.
Û  بشــكل المــودودي  أفــكار  اعتنــق  قطــب  ســيد  أن  إال 

أوثق وأعمق وأشــد من حســن البنا، وقام بصب أفكار 
المــودودي فــي القوالــب الحركيــة التي أسســها حســن 
ل هذه األفكار إلى مناهج عملية وتطبيقية،  البنا، وحوَّ
فــكان أكثــر اســتعدادا للتنفيــذ وللصــدام والمواجهــة، 
وانتقل باإلخوان من إستراتيجية المراحل التي اتبعها 
البنا إلى اختصار المسافات وقْلب األولويات، فأخذت 
السياســة تتقــدم علــى العقيدة، وأصبــح إلقامة الدولة 
اإلســامية أسبقية على التربية والتثقيف، وصار تقلد 
الســلطة والحكم أكثر أهمية من ترســيخ اإليمان بالله، 
وكان البنــا قــد وضــع مشــروع “الدولة اإلســامية” في 
المرحلة الخامســة بعد إعداد الفرد المســلم، ثم األسرة 
المســلمة، وبعدهــا المجتمع المســلم، وأخيــرا الحكومة 
اإلسامية، إال أن سيد قطب نقلها إلى المرحلة األولى.

Û  وطور ســيد قطب أفكار المودودي المتعلقة بالتفســير
السياســي لإلســام وبنــى عليها، واســتنبط تفســيرات 
جديــدة للقــرآن الكريــم لــم يســبقه أحــد من قبــل إليها 
فــي كتابيــه “فــي ظال القــرآن” و ”معالم فــي الطريق” 
بحيث التحمت “نظرية الحاكمية لله” بتكفير وتجهيل 
المجتمع، وتســمية المســاجد “معابــد الجاهلية”، ما برر 
ألتباعــه القيام باســتحال دماء المســلمين )المرتدين( 

وأعراضهم وأموالهم.
Û  وقــد قــال الكاتب اإلســامي جمال البنا، وهو الشــقيق

األصغر لحسن البنا “إن كتابات المودودي ساهمت في 
جنوح كثيرين إلى منهج التكفير أبرزهم سيد قطب”.

Û  لفكــرة المــودودي  نقــول إن اســتنهاض  ومــرة أخــرى 
أو نظريــة “الحاكميــة للــه” قــد جعــل هــذا المفهــوم من 
فــي  الدارجــة  السياســية  والمصطلحــات  المفــردات 
مــدارس الفكــر السياســي اإلســامي، وأصبــح شــرحه 
وتفســيره لتلــك النظريــة محــورا ومرتكــزا للنظريــات 
وللحــراك السياســي اإلســامي لكل التيــارات الحركية 

اإلسامية بشقيها السني والشيعي.
Û  فرغم حساســية المفكرين السياســيين الشيعة لمقولة

“إن الحكــم إال للــه” التــي رفعهــا الخــوارج فــي وجــه 
اإلمــام علــي بن أبــي طالب فــي العقد الثالــث الهجري، 
ووصفهــا اإلمــام نفســه بأنها “كلمة حق يــراد بها باطل” 
والتي اســتنهضها المودودي وألبســها حلة مختلفة من 
خــال نظريتــه “الحاكميــة للــه”، إال أنه لم يكــن بإمكان 
هؤالء المفكرين تجاهل هذا التدفق المشــحون بالثقة 
ألفــكار المودودي والبنا وســيد قطب، أو التغاضي عن 
التقــارب الواضــح بيــن المشــروعين السياســيين لــكا 
الطرفين )الســني والشــيعي( ووجود أرضية أو أجندة 
سياســية مشتركة تبرر التعاون بينهما، على الرغم من 
وجــود الكثيــر مــن أوجــه التناقضــات العقائديــة التــي 

تخطتها األهداف والمصالح السياسية المتطابقة. 
Û  وفي هذا السياق ال يمكننا إال أن نشير إلى احتمال أو

حتميــة تأثــر واستحســان بعض أتباع الفكر السياســي 
الشــيعي المتطــرف النتقــاد المــودودي للخليفة عثمان 
بهــم ذلك من  بــن عفــان ومعاويــة بــن أبي ســفيان، وقرَّ

أفكاره وآرائه.
Û  ولذلــك كلــه اســتضاف حســن البنــا آيــة هللا الكاشــاني

في مقر اإلخوان بالقاهرة في العام 1948، وبعدها تم 
ترجمــة كتاب ســيد قطب “المســتقبل لهــذا الدين” إلى 

الفارسية.
Û  ولــم يقتصــر تأثيــر المــودودي علــى أفــكار بعــض قادة

الفكر السياســي الســني المعاصر، فقد تســربت أفكاره 
أيًضــا وبشــكل واضــح إلــى عــدد مــن مفكــري اإلســام 
السياســي الشــيعي، بما في ذلك النتــاج الفكري لإلمام 
التاقــح  مــن  حالــة  بالنتيجــة  فتطــورت  الخمينــي، 
والتاقــي بيــن الفكر الثوري للمــودودي والفكر الثوري 
للخمينــي كمــا أكد ذلك ســيد ولي نصر )وهــو أكاديمي 
أميركــي مــن أصــل إيرانــي، وابــن الفيلســوف اإليراني 
البارز سيد نصر أستاذ الفلسفة والدراسات اإلسامية( 
فــي رســالة الدكتــوراه عــن جامعــة بيركلــي كاليفورنيا 
بعنوان “طائع الثورة اإلســامية والجماعة اإلسامية 
وصناعــة  “المــودودي  اآلخــر  وكتابــه  باكســتان”،  فــي 
اإلحيــاء اإلســامي” الــذي أصدرتــه جامعــة أكســفورد 

للنشر.
Û  نجــاح المــودودي  مدرســة  وأتبــاع  اإلخــوان  واعتبــر 

الثــورة اإلســامية فــي إيــران في العــام 1979 تحقيقا 
لشــكل وفكــر الدولــة اإلســامية التــي يتطلعــون إليها. 
وفــي 11 فبرايــر من العام نفســه افتتح فــرع لإلخوان 

المسلمين في إيران.
Û  وقــد ســبق المــودودي اإلمــام الخمينــي فــي الدعــوة

والتنظيــر للدولــة اإلســامية، إذ نشــر الخمينــي كتابــه 
المشــهور “الدولــة اإلســامية ووالية الفقيــه” في العام 
1970، بينمــا كان المــودودي قــد ســبقه بأكثــر مــن 40 
عاما عندما شــرع بنشر أفكاره حول الدولة اإلسامية 
وطبعهــا وقــام بتوزيعهــا منــذ العــام 1928 والتــي كان 
مــن بينهــا كتــاب “الجهاد فــي اإلســام”، وبعدهــا بأربع 
ســنوات، في العام 1932، باشــر المــودودي، من مدينة 
حيــدر أبــاد، بإصدار مجلــة “ترجمان القــرآن” التي كان 
شــعارها “احملوا أيها المسلمون دعوة القرآن وانهضوا 
وحلقــوا فــوق العالــم”، وكانــت كتابــات المــودودي في 
ذلــك الوقــت باللغــة األرديــة فقــط، وهــي إحــدى لغات 
الهنــد، ويتــم ترجمتهــا للغــة العربيــة، وأصبحــت هــذه 
المجلة قناة التعبير الرئيســة ألفكاره، وكان يردد فيها 
دائمــا “إن األفــكار وحدهــا ال تكفــي إلحــداث التغييــر”، 
وبهــذه الخطــوات، فقــد ســبق المــودودي أيًضــا حســن 
البنــا وســيد قطــب فــي معالجتــه وتعاطيــه مــع قضايا 
البعــث اإلســامي وإقامــة الدولــة اإلســامية، فعندمــا 
بــدأ المــودودي فــي نشــر أفــكاره وإصــدار كتبــه كان 
حســن البنــا يعمــل مدرســا بمدرســة ابتدائيــة بمدينــة 
اإلســماعيلية، ولــم يتــرك مهنــة التدريس إال فــي العام 
1946، وكان قــد أصبــح في العــام 1933 رئيس تحرير 
جريدة “الشهاب”، وهي أول جريدة تصدرها الجماعة، 
ولــم يتجــاوز عــدد مؤلفاتــه 14 مؤلفــا فــي مقابل 140 

مؤلفا للمودودي.
Û  إمــا ســيد قطــب، فقــد ألــف 25 كتابــا عكســت مختلف

المراحــل الفكريــة التــي مــر بهــا، منهــا 12 كتابــا فقــط 
في الدراســات والشؤون اإلســامية أبرزها كتاب “في 
ظال القرآن” الذي اســتغرق إنجازه 13 ســنة )1951 - 
1964(، وهــو مكــون مــن 30 جــزءا والمتضمن خاصة 

آرائه وأفكاره.
Û  ومنًعا لمزيد من االســتطالة نختتم هذه الوقفة بتأكيد

أن المــودودي - رحمــه هللا - كان إنســانا ورعــا غيــورا 
علــى دينــه وعقيدته اإلســامية، وقد اجتهــد، فأصاب 
وخــاب، إال أن الجماعــات اإلســامية السياســية فــي 
العربــي أخطــأت دون شــك عندمــا اســتلهمت  العالــم 
أفــكاره بشــكل عــام، وخصوًصــا فيمــا يتعلــق بتكفيــر 
الدولة والمجتمع واألفراد، ووصف المجتمع اإلسامي 
ومستنســخة  ناقلــة  جاهلــي”  “مجتمــع  بأنــه  العربــي 
بذلــك فكــر صيــغ وانبثق في مجتمع دولة غير مســلمة 
بغالبيــة هندوســية، وهــي الهنــد بظروفهــا وإشــكاالتها 
وخصوصيتهــا التــي تختلــف عن ظــروف وخصوصية 

المجتمع العربي اإلسامي وبيئته العقلية والنفسية.
Û  ولعــل الضيــاع الفكــري الــذي كانــت الشــعوب العربيــة

العربيــة  للــدول  التركــي  للحكــم  نتيجــة  منــه  تعانــي 
الســاحة  وخلــو  ســنة،   400 مــن  ألكثــر  دام  الــذي 
ومعتبريــن  مبدعيــن  عــرب  مفكريــن  مــن  العربيــة 
جعــل مجتهديــن عرًبــا مثــل حســن البنــا وســيد قطب 
وغيرهمــا ينبهــرون وينســاقون وراء أفــكار ونظريــات 
المــودودي ويســتوردونها، وهي أفكار وجــد الباحثون 
والمختصــون والعلمــاء أنهــا تعانــي مــن عــوار وارتباك 
فكــري خطيريــن، وأرجعــوا ذلــك إلى أســباب عدة، من 
بينهــا ضعــف القاعــدة العلميــة واألكاديميــة التــي كان 
يســتند إليهــا المــودودي، فهــو لــم يلتحــق فــي صبــاه 
بمدرســة نظاميــة قط ولم يكن لــه أي حظ من التعليم 
الديني أو األكاديمي العالي، إلى جانب عدم تمكنه من 
فهــم العقليــة العربيــة المختلفــة والبعيــدة عــن العقلية 
التــي ولــد وتربــى وترعرع في كنفها فــي إحدى المدن 
الصغيــرة النائيــة بالهنــد، باإلضافــة إلــى مــا يعانيه من 
خلــل فــي البنية اللغويــة النعــدام أو محدودية باغته 
وتعمقــه فــي اللغــة العربية، لغة القرآن والســنة النبوية 
والفقــه والتــراث اإلســامي، فأصبح بذلــك يفتقد أهم 
أدوات البحــث العلمــي الجــاد والتمحيــص والتحليــل 
الفكــري اإلســامي الدقيــق والتفتيــش فــي النصــوص 
القرآنيــة أو الفقهيــة البليغــة المحكمــة، فاختلط الدين 

عنده بالسياسة وتحول اإليمان إلى آيديولوجية.
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عبدالنبي الشعلة

البحرين تجيز استخدام “سينوفارم” لألطفال بسن 3 إلى 11 عاما
قريبا السماح بـ “فايزر” للفئة من 5 إلى 11 سنة

أعلـــن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
عـــن   )19 )كوفيـــد  لفيـــروس كورونـــا 
التطعيمـــات  لجنـــة  أعضـــاء  موافقـــة 
بمملكة البحرين علـــى تطعيم الفئات 
العمريـــة البالغـــة من العمر مـــن 3 إلى 
11 عاًما في مملكة البحرين، بتطعيم 
“ســـينوفارم” المضاد لفيروس كورونا 
بـــدًءا مـــن اليـــوم  بجرعتيـــن، وذلـــك 

األربعاء.

ولفـــت الفريـــق الوطنـــي إلـــى أنـــه تم 
الســـماح لهـــذه الفئـــة العمريـــة بتلقـــي 
لجنـــة  درســـت  أن  بعـــد  التطعيـــم 
التطعيمات جميـــع التوصيات الطبية 
الشـــأن  بهـــذا  والمتعلقـــة  الصـــادرة 
صحتهـــم  علـــى  الحفـــاظ  أجـــل  مـــن 
وســـامتهم عبر اكتساب المناعة ضد 
الفيـــروس، كما ســـتتم الموافقة قريًبا 
على تطعيـــم )فايزر-بيونتك( المضاد 
للفئـــة  بجرعتيـــن  كورونـــا  لفيـــروس 
العمرية من 5 - 11 عاًما، وسوف يتم 

اإلعـــان عـــن ذلـــك عبـــر موقـــع وزارة 
الصحة.

الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وشـــّدد 
علـــى أهميـــة تطعيـــم الفئـــة العمريـــة 
المذكورة لحمايتهم وحماية أســـرهم 
ومجتمعهـــم، خصوصا في ظل طول 
فترة حضانـــة الفيروس لدى األطفال 
فـــي حـــال اإلصابـــة به، مـــا يعـــّزز من 
انتشار الفيروس، مضيًفا أنه باإلمكان 
المضـــاد  التطعيـــم  ألخـــذ  التســـجيل 
للفيـــروس عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي 

healthalert.( التابع لـــوزارة الصحـــة
“مجتمـــع  تطبيـــق  عبـــر  أو   )gov.bh
واعي” من خال اختيار “التســـجيل” 
لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  ألخـــذ 

كورونا.
أن  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  ونـــّوه 
التســـجيل يتطلب موافقة ولي األمر 
قبـــل أخذ التطعيـــم للراغبين من هذه 
إضافـــة  المذكـــورة  العمريـــة  الفئـــات 
إلـــى وجـــود مرافـــق معهـــم عنـــد أخذ 

التطعيم.

المنامة - بنا
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كشـــفت الوكيل المساعد للخدمات 
البلدية المشـــتركة شوقية حميدان 
مناقصـــة  طرحـــت  الـــوزارة  أن 
عامـــة إلنشـــاء حديقـــة باربـــار بعـــد 
االنتهاء من إعداد أوراق المناقصة 
الخاصـــة  التصاميـــم  وجهوزيـــة 
التراخيـــص  أن  مبينـــة  بالحديقـــة، 
فـــي  للبـــدء  إنجازهـــا  تـــم  الالزمـــة 

المشروع.
وأكـــدت حميدان أن هذا المشـــروع 
يندرج ضمن إطار الخطة الشـــاملة 
لزيادة وتوســـعة الرقعـــة الخضراء 
الســـواحل  بتطويـــر  واالهتمـــام 
وذلـــك  والحدائـــق  والمتنزهـــات 
فـــي ضـــوء إســـتراتيجية الـــوزارة؛ 
لتوفيـــر مواقع ترفيهيـــة ورياضية 
وســـياحية للمواطنيـــن والمقيمين، 
خطـــة  ضمـــن  مـــدرج  أنـــه  كمـــا 
مشـــروعات الـــوزارة للتنفيـــذ ضمن 
حيـــث   ،2022  -  2021 ميزانيـــة 
تتضمن الخطة مشروعات عدة في 

المحافظة الشمالية.
ويهدف مشـــروع حديقة باربار إلى 
زيادة الرقعة الخضراء في المنطقة 
من خالل تصميـــم الحديقة لتكون 
متنفســـا طبيعيـــا لســـكان المنطقـــة 
والمناطـــق المجـــاورة، حيـــث تبلـــغ 

مساحة الحديقة 8450 مترا مربعا.
ويتضمـــن تصميـــم الحديقـــة علـــى 
لألطفـــال  رئيســـة  ألعـــاب  منطقـــة 
ســـيتم تزويدها باأللعـــاب الحديثة 
مواصفـــات  فيهـــا  تتوافـــر  التـــي 
األمن والســـالمة، كذلك ستشـــتمل 
الحديقة على ممشى بطول 383.5 

متر وعرض يبلغ 4.2 متر.
مســـاحات  الحديقـــة  وســـتتضمن 
خضـــراء متفرقـــة، ســـتتم زراعتهـــا 
األشـــجار  مـــن  مختلفـــة  بأنـــواع 
والنخيـــل والتغطيات األرضية إلى 
جانـــب توفيـــر الجلســـات العائليـــة 
والمبانـــي الخدمية وعـــدد كبير من 
مواقـــف الســـيارات يبلـــغ 62 موقفا 

ما يسهم في توفير الراحة للزوار.

تشـــارك الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم 
الـــدورة  أعمـــال  فـــي  الفضـــاء 
للمالحـــة  الدولـــي  للمؤتمـــر   72
الفضائية )IAC( الذي تســـتضيفه 
دولـــة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، والـــذي يعتبـــر الحدث 
األكبر واألهم فـــي قطاع الفضاء 
وهـــو  الدولـــي،  المســـتوى  علـــى 
أول انعقاد لهـــذا المؤتمر العالمي 
العربيـــة،  المنطقـــة  فـــي  الكبيـــر 
بتنظيم من مركز محمد بن راشد 
للفضـــاء، وبالتعـــاون مـــع االتحاد 

.)IAF( الدولي للمالحة الفضائية
ويترأس وفـــد المملكة المشـــارك 
العســـيري  محمـــد  المؤتمـــر  فـــي 
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لعلـــوم الفضاء والذي قـــدم كلمة 
ســـبقت  التـــي  البحريـــن  مملكـــة 
انضمـــام  قـــرار  علـــى  التصويـــت 

المملكة لعضوية االتحاد.
ويضـــم الوفـــد المشـــارك محمـــد 
العثمـــان مستشـــار الهيئـــة، وعدد 
من مهندسي الفضاء المشاركين 
بأوراقهـــم العلميـــة فـــي فعاليات 
المؤتمـــر، كمـــا يضـــم ممثلين عن 
فـــي  المشـــارك  البحريـــن  فريـــق 
معسكر الفضاء الدولي بالتعاون 

مع مؤسسة كيلمان العالمية.
قـــال  الهيئـــة  مشـــاركة  وعـــن 
فـــي  المؤتمـــر  “شـــهد  العســـيري 
نسخته الثانية والسبعين اعتماد 
قـــرار االتحـــاد الدولـــي للمالحـــة 
الفضائية بقبـــول مملكة البحرين 
ممثلـــة بالهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم 
الفضاء عضًوا في االتحاد بشكل 

كامـــل، وهـــذا يعّد إنجـــاًزا جديًدا 
وخطوة مهمـــة نحو تحقيق أحد 
االســـتراتيجية  الخطـــة  أهـــداف 
للهيئـــة 2019 - 2023، لقـــد كانت 
لحظات تاريخية جميلة، فقد تم 
قبول عضويـــة المملكة باإلجماع 
بمـــا يعكـــس مـــا تتمتع بـــه مملكة 
البحريـــن من ســـمعة متميزة في 
لعاهـــل  الحكيمـــة  القيـــادة  ظـــل 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
ومتابعـــة ودعـــم مـــن ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة”.
وأضاف “شـــاركت الهيئـــة بورقة 
علميـــة اســـتعرضت مـــن خاللهـــا 
إمكاناتها وخبراتها، ومســـاهمتها 
فـــي مجـــال قطـــاع  وابتكاراتهـــا 
مجموعـــة  بحضـــور  الفضـــاء، 
واســـعة مـــن المشـــاركين رفيعي 
الفضـــاء  وكاالت  مـــن  المســـتوى 
الدوليـــة والشـــركات المتخصصة 

في القطاع. 

طرح مناقصة المرحلة األولى 
لمشروع إنشاء حديقة باربار

البحرين عضًوا باالتحاد الدولي للمالحة الفضائية

“المقاصيص” إلى سوق جدحفص رسميا

تقييم مراكز الرعاية الصحية األولية لتحسين جودة األداء

االنطالق مطلع نوفمبر المقبل

التأكد من سالمة المباني واألدوية وإجراءات صرفها... الجالهمة:

أعلـــن رئيس جمعية جدحفـــص التعاونية 
فيصل مدن لـ ”البالد” أن سوق المقاصيص 
جدحفـــص  ســـوق  محيـــط  إلـــى  انتقلـــت 
الشـــعبية بشكل رســـمي، وذلك بعد أن قام 
القائمون على السوق باستئجار 25 فرشة 
رســـمية من الفرشـــات المعدة لإليجار في 
األرض المحاذية لسوق جدحفص، والتي 
إلـــى جمعيـــة جدحفـــص  ملكيتهـــا  تعـــود 
التعاونيـــة. وأفـــاد بأنه انطالًقا مـــن بداية 
الشـــهر المقبل ستنتقل ســـوق المقاصيص 
إلى ســـوق جدحفص وسيســـتمر وجودها 
إلـــى حيـــن االنتهـــاء مـــن تصنيـــف األرض 
التـــي ستشـــغلها والبدء فـــي تطويرها من 

قبل الجمعية.
وأكـــد مدن أن الجمعية قامت باســـتحواذ 
األرض المحاذية لسوق جدحفص الشعبية 

بقيمـــة إجمالية بلغت نصـــف مليون دينار؛ 
لتطويرها بما يعود بالنفع على مســـتثمري 
الجمعيـــة واألهالـــي والمجتمـــع البحريني 

ككل من ناحية الخدمات.
ولفـــت إلـــى أن الجمعيـــة وضعـــت تصوًرا 
مجمـــع  بإنشـــاء  وذلـــك  األرض،  لتطويـــر 
تجـــاري ضخم يضم العديـــد من المعارض 

والمحـــال التجاريـــة والمكاتب وعدد كبير 
مـــن مواقـــف الســـيارات، مشـــيًرا إلـــى أن 
جميع التصورات والرســـومات الهندســـية 
وضعـــت للمشـــروع، فيما تنتظـــر الجمعية 
تصنيـــف األرض مـــن قبل وزارة األشـــغال 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وذكر أن الجمعية أقدمت على شراء هذه 

األرض وتطويرهـــا مـــن أجـــل المســـاهمة 
الفاعلـــة في تطوير ســـوق جدحفص الذي 
يعتبر المتنفس التجاري الشعبي السوقي 
الوحيد على شـــارع البديع من حيث تنوع 

المواد الغذائية وغزارة عرضها.
ا  وأكـــد أن الجمعيـــة رفعـــت خطاًبا رســـميًّ
البلديـــات  األشـــغال وشـــؤون  وزيـــر  إلـــى 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف مـــن 
أجـــل ضـــرورة تصنيـــف األرض التـــي تـــم 
شـــراؤها، موضًحا أن الجمعية تلتمس من 
الوزير سرعة التصنيف على وجه السرعة؛ 

ليستنى له بناء األمر على مقتضاه.
وأوضـــح أن الجمعيـــة وبهـــدف اســـتغالل 
األرض لحيـــن تصنيفهـــا قامـــت بتســـوية 
األرض وتخصيـــص جـــزء منهـــا لمواقـــف 
الســـيارات فيمـــا تـــم تخصيص جـــزء آخر 
لمنافـــذ بيـــع تـــم تأجيرهـــا بالكامل بشـــكل 

رمزي على التجار.

بـــدأت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
مـــع  وبالتنســـيق  الصحيـــة  والخدمـــات 
فـــي  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  مراكـــز 
إجراءات تقييـــم مراكز الرعاية الصحية 
األوليـــة فـــي إطـــار اختصاصـــات الهيئـــة 
فـــي التدقيق على جـــودة أداء الخدمات 
الصحيـــة فـــي القطاعيـــن الصحـــي العام 

والخاص.
وفي هذا الصدد، أكدت الرئيس التنفيذي 
للهيئة مريم الجالهمة أن الهيئة حريصة 
علـــى التنســـيق والتعـــاون المســـتمر مـــع 
جميـــع الجهـــات ذات العالقـــة وممارســـة 
اختصاصاتهـــا وفـــق المهـــام المنوطة بها 
بما يســـهم فـــي تحقيق جـــودة الخدمات 
الصحيـــة وتعزيـــز اســـتدامتها فـــي ظـــل 
التحول الذي يمر به القطاع الصحي في 
المملكـــة، تنفيـــًذا لقرار المجلـــس األعلى 

بشـــأن   2021 لســـنة   )23( رقـــم  للصحـــة 
الئحة اشتراطات الترخيص للمؤسسات 

الصحية الحكومية والرقابة عليها.
وفي هذا اإلطار، سيشمل التقييم التأكد 
الواجـــب  باالشـــتراطات  االلتـــزام  مـــن 
الصحيـــة  المؤسســـات  فـــي  توافرهـــا 
ومنهـــا ســـالمة المباني، ســـالمة األدوية، 
وإجراءات مكافحة العدوى، وإجراءات 
مـــن  وغيرهـــا  األدويـــة  وحفـــظ  صـــرف 
االشتراطات المنصوص عليها في القرار.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت الرئيـــس التنفيـــذي 
لمراكـــز الرعايـــة الصحية األوليـــة جليلة 
الســـيد أن عمليـــات التقييم تنســـجم مع 
الرؤية االستراتيجية الموضوعة لتطوير 
جميـــع خدمات الرعايـــة الصحية األولية 
بإشراف المجلس األعلى للصحة ومتابعة 
مجلـــس أمناء الرعايـــة الصحية األولية، 

الصحيـــة  الرعايـــة  مراكـــز  أن  موضحـــًة 
جميـــع  تســـخير  فـــي  مســـتمرة  األوليـــة 
اإلمكانـــات لخدمـــة المجتمـــع، وتحـــرص 
جـــودة  بمســـتوى  االرتقـــاء  علـــى  دوًمـــا 
الخدمـــات المقدمة لجميع المســـتفيدين 
بما يحقـــق التطلعات المنشـــودة، منوهًة 

أن مراكز الرعاية الصحية األولية تتطلع 
للبنـــاء علـــى مخرجـــات التقييـــم التقرير 
الذي ســـتصدره الهيئـــة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية بما يصب في 
تعزيز مســـتوى األداء وضمان اســـتدامة 

جودة الخدمة.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

المنامة - وزارة الداخلية

في إطار ســـعيها لتطويـــر الخدمات 
المقدمـــة وتســـهيلها علـــى الجمهـــور 
العامـــة  اإلدارة  افتتحـــت  الكريـــم، 
للمـــرور مركـــًزا للخدمـــات المروريـــة 
ومباشرة الحوادث في مجمع الدانة 
العاصمـــة، حيـــث يقـــدم  بمحافظـــة 
المركز خدمات التســـجيل، وتحويل 
الملكية، وسداد المخالفات، وإصدار 
بدل فاقـــد لملكيـــة المركبـــة، وإلغاء 
تسجيل المركبات، وإنهاء المعامالت 

لمكاتب تخليص المعامالت، إضافة 
إلى مباشرة الحوادث المرورية.

وتنـــوه اإلدارة العامـــة للمـــرور بأنـــه 
إنجـــاز  الكريـــم  للجمهـــور  يمكـــن 
المعامالت المروريـــة من يوم األحد 
إلـــى الخميس من الســـاعة 8 صباًحا 
لغايـــة 3 عصـــًرا، فيمـــا يتم مباشـــرة 
أيـــام  طـــوال  الحـــوادث  إجـــراءات 
األسبوع من الساعة 8 صباًحا لغاية 

10 مساًء.

مركز للخدمات المرورية بمجمع الدانة

معايير جديدة لبناء المجالس الخارجية بالمنازل

استحداث حدود دنيا لمساحات البناء في الفلل السكنية

أكدت عدم السماح ببنائها دون وجود الوحدة السكنية

ســـن مشـــروع اشـــتراطات التعميـــر 
لتحديـــد  مفصـــاًل  تنظيًمـــا  الجديـــد 
معاييـــر إقامة المجالـــس الخارجية 
بالمنـــازل، حيـــث أكـــدت التعديالت 
الجديدة حظر بناء مجلس خارجي 

دون وجود الوحدة السكنية.
ونصـــت التعديـــالت علـــى الســـماح 
ببناء المجلس الخارجي للتصنيفات 
الحـــد  علـــى  بذلـــك  تســـمح  التـــي 
األمامي أو الجانبي أو الخلفي، إلى 
جانـــب إمـــكان الفتح المباشـــر على 
الشارع للمداخل الخارجية والنوافذ 

الخاصة بالمجلس الخارجي.
وحددت االشتراطات معياًرا لطول 
واجهة المجلس الخارجي للمساكن، 
حيـــث أوردت أال يزيد طول واجهة 
المجلس ومدخل مواقف السيارات 
المســـقوفة عـــن 50 % من طول أي 

واجهة.
التـــي  االشـــتراطات  وتضمنـــت 
البلديـــة  المجالـــس  عليهـــا  وافقـــت 
أخيـــرا ورفعتها إلى الـــوزارة تمهيًدا 

عمـــق  يتجـــاوز  أال  العتمادهـــا، 
المجلـــس مـــن الضلع اآلخـــر عن 40 
% كحـــد أقصـــى، وأال يزيد ارتفاعه 
عـــن دور واحد بحـــد أقصى 4 أمتار 

من منسوب الرصيف.

اإلجـــراءات  توحيـــد  لجنـــة  ورأت 
التي تضـــم مختلف ممثلي األجهزة 
التنفيذيـــة التابعة للبلديات، إن هذا 
تعـــارض  لمعالجـــة  يأتـــي  التنظيـــم 
مـــع  الخارجـــي  المجلـــس  تعريـــف 

فيمـــا  التصنيفـــات  فـــي  التفاصيـــل 
يخـــص تحديـــد الواجهة المســـموح 
بالبنـــاء عليهـــا، وشـــرط عـــدم بنـــاء 
مجلس خارجي دون وجود الوحدة 

السكنية.

التنظيميـــة  االشـــتراطات  مشـــروع  اســـتحدث 
للتعميـــر الجديـــدة حـــدودا دنيا لمســـاحات البناء 

في الفلل السكنية، وذلك وفقًا لتصنيفها.
ورأت لجنـــة توحيـــد اإلجـــراءات المشـــكلة مـــن 
جميـــع األجهزة البلدية أهمية وضع تعريف للفيال 
الســـكنية يحدد أقل مســـاحة مســـموح بهـــا لبناء 

الفيال السكنية.
وتضمـــن النـــص المقتـــرح فـــي المشـــروع تحديد 
مســـاحة 100 متر مربع للسكن الخاص ألف وباء، 
و80 متـــرا مربعا للســـكن المتصل ألـــف، و60 مترا 
مربعا للســـكن المتصل باء، إلـــى جانب 150 مترا 
مربعـــا للســـكن الحدائقـــي، إضافـــة إلـــى 60 مترا 

مربعا للمناطق الزراعية.
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