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تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
أخيه  مــن  جــوابــيــة  برقية شكر  الــــوزراء  رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية 
إليه  بها سموه  بعث  التي  التهنئة  برقية  على  رّدا  وذلــك  الشقيقة، 

بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

رئ�ي����س الع���هد  وول��ي  الم���لك 

ال�وزراء يعزي�ان خ�ادم الحرمي�ن

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المفدى برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين 
السعودية  العربية  المملكة  عاهل  آل سعود  عبدالعزيز  بن  الملك سلمان 
الشقيقة.  وأعرب جاللته في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة 
الملكي األمير  السمو  وفاة صاحب  الشريفين، في  الحرمين  ألخيه خادم 
سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه اهلل، سائاًل المولى 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن 
يلهم األسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. وبعث صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب 
سموه فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة صاحب السمو 
الملكي األمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه اهلل، 
سائاًل اهلل عّز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح 
جناته، وأن يلهم األسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. كما 
بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء برقية تعزية مماثلة 
ولي  آل سعود  األمير محمد بن سلمان  الملكي  السمو  أخيه صاحب  إلى 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية 

الشقيقة.

ول�ي الع��هد رئ�ي���س ال���وزراء ي��تلقى

برقي�ة �صك��ر م�ن الرئ�ي���س ال�م���صري

} وزير التربية خالل لقائه النائبين.

استقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، 
والنائب  الــنــواب،  لرئيس مجلس  الــثــانــي  الــنــائــب  زايـــد  علي  الــنــائــب 
عـــبـــدالـــرزاق حــطــاب عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب، حــيــث تــم خـــالل الــلــقــاء 
بحث االحتياجات التعليمية في دائرتيهما االنتخابيتين، والمشاريع 
الــتــطــويــريــة الــتــي تــنــفــذهــا الـــــوزارة لــالرتــقــاء بــمــســتــوى الــمــخــرجــات 

التعليمية.

النائبين زايد  وزير التربية يطلع 

وحطاب على الم�صاريع التطويرية

} جانب من االجتماع.

الشؤون  رئيسة قطاع  الظاعن  فاطمة عبداهلل  السفير  اجتمعت 
األفروآسيوية، بمقر وزارة الخارجية، أمس، مع وفد مفوضية االتحاد 
مدير  بأعمال  القائم  ماكواندي،  جاكوب  السيد  برئاسة  اإلفريقي، 
إدارة الشراكات وتعبئة الموارد بالمفوضية، الذي يقوم بزيارة رسمية  

لمملكة البحرين تستغرق عدة أيام.
وخـــالل االجــتــمــاع، بــحــث الــجــانــبــان مــســودة مــذكــرة تــفــاهــم مع 
وزارة الخارجية البحرينية لتعزيز العالقات السياسية واالقتصادية 
والتجارية بين مملكة البحرين ومفوضية االتحاد اإلفريقي في إطار 

التعاون مع الدول اإلفريقية.
لدى  مراقب  بصفة  تتمتع  البحرين  مملكة  أن  بالذكر  الجدير 
االتحاد اإلفريقي وذلك لما يمثله االتحاد من دور مهم على الساحة 

الدولية بصورة عامة وعلى الساحة اإلفريقية بصورة خاصة.

»الخارجية« تبحث مع مفو�صية االتحاد

االإفريق�ي تع��زيز الع��اقات الثنائي�ة

تواصل اللجنة التنظيمية العليا لحفل افتتاح مؤسسة مركز عبداهلل 
بن خالد لرعاية الوالدين اجتماعاتها وفقًا للجدول المقرر تحت إشراف 
إدارة  رئيس مجلس  آل خليفة  بن عبداهلل  الشيخ محمد  الفريق طبيب 
المركز، كما تعمل كل اللجان الفرعية بكثافة من خالل لقاءاتها اليومية. 
المعنية  المهمة  اللجان  من  عــددا  شكلت  قد  التنظيمية  اللجنة  وكانت 
الشخصيات  تكريم  ولجنة  اإلعالمية  اللجنة  منها  اليومية،  بالمتابعة 
المصاحبة للمغفور له بإذن اهلل الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة إبان 
حياته العملية الطويلة التي اتسمت بالعمل الممنهج على كل األصعدة 
الوطنية والتي رسخت الدعامات الرئيسية لمقومات مملكة البحرين إلى 

جنب قيادة البالد الحكيمة.
والجدير ذكره ان برنامج االفتتاح سيتضمن بعض الكلمات الرئيسية 
سمو  إسهامات  تجسد  وفقرة  بــارزة  وخليجية  وطنية  شخصيات  وتكريم 
والتشريعي  والسياسي  واالجتماعي  اإلسالمي  الجانب  في  له  المغفور 
البحرينيين،  المسرحيين  اتحاد  سيقدمها  التي  والتوثيقي،  والثقافي 
إعالمي  وإصـــدار  سيرته  عن  توثيقي  كتاب  إصــدار  البرنامج  وسيتضمن 
تحت مسمى الحكيم، وسوف يتم توزيع هدايا رمزية على كل المدعوين.

ب������دء اال������ص�����ت�����ع�����دادات ال���ن���ه���ائ���ي���ة الف���ت���ت���اح

م��وؤ���ص�����ص��ة ع���ب���داهلل ب���ن خ��ال��د ل��رع��اي��ة ال��وال��دي��ن

} القائد العام ي�ستقبل وزير الخارجية.

خليفة  آل  أحــمــد  بــن  خليفة  الــشــيــخ  الــركــن  المشير  استقبل 
القائد العام لقوة دفاع البحرين، في مكتبه بالقيادة العامة صباح 
راشــد  بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور  2021م،  نوفمبر   2 الــثــالثــاء  أمــس 

الزياني وزير الخارجية.
وخـــالل الــلــقــاء رحــب الــقــائــد الــعــام لــقــوة دفـــاع البحرين بوزير 
الخارجية، وتم خالل اللقاء استعراض التعاون والتنسيق المشترك 
بين قــوة دفـــاع الــبــحــريــن ووزارة الــخــارجــيــة، كما تــم بحث عــدد من 

المواضيع ذات االهتمام المشترك. 

وزي��ر م��ع  ي�ص��تعر�س  الع��ام  القائ��د 

الم�صترك والتن�صيق  التعاون  الخارجية 

} الم�سير ي�ستقبل د. فاتن محمد كمال.

خليفة  آل  أحــمــد  بــن  خليفة  الــشــيــخ  الــركــن  المشير  استقبل 
ــاع الــبــحــريــن بــالــقــيــادة الــعــامــة، صــبــاح أمــس  الــقــائــد الــعــام لــقــوة دفـ
الدكتورة فاتن محمد كمال من مجلس  الثالثاء 2 نوفمبر 2021م، 
قضايا الدولة بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية، والتي قدمت نسخة 
التشريعية  السلطتين  بين  »العالقة  بعنوان  الــدكــتــوراه  رســالــة  مــن 
والــتــنــفــيــذيــة فـــي الــبــحــريــن فـــي ظـــل دســتــورهــا الـــصـــادر عـــام 1973 

وتعديالته«.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالدكتورة فاتن محمد 
التوفيق  دوام  لها  الدكتوراه، متمنيًا  درجة  بنيل  كمال، حيث هنأها 

والنجاح.

ال����ق����ائ����د ال�����ع�����ام ي��ت�����ص��ل��م 

ن�����ص��خ��ة م���ن ر���ص��ال��ة دك���ت���وراه

} الشيخ سلمان بن أحمد يستقبل مستشار مجلس التنمية االقتصادية.

أشاد الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس ديوان 
ولي العهد بما حققه مجلس التنمية االقتصادية من نتائج إيجابية 
تنافسية  عـــززت  الــيــوم،  حتى   2000 عــام  فــي  المجلس  تدشين  منذ 
معربًا  االقــتــصــادي،  المستوى  رفــع  فــي  وأســهــمــت  البحرين  مملكة 
والنجاح  التوفيق  دوام  االقتصادية  التنمية  لمجلس  تمنياته  عــن 
في تحقيق أهدافه المرتكزة على مبادئ رؤية البحرين االقتصادية 
2030، بما يسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
البالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة  صــاحــب 
المفدى، ويحقق رؤى وتطلعات صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس ديوان ولي العهد في مكتبه صباح 
االقتصادية،  التنمية  مجلس  مستشار  ليندسي  إيــان  السيد  أمــس 
أداء مــهــامــه في  فــي  الــتــوفــيــق  لــه  بــالــمــســتــشــار، متمنيًا  حــيــث رحـــب 
الــمــجــلــس، مــشــيــرًا إلـــى الــجــهــود الــتــي يــقــوم بــهــا مــجــلــس التنمية 

االقتصادية والتي رسّخت موقع المملكة االقتصادي.
من جانبه؛ أعرب السيد إيان ليندسي عن شكره وتقديره لرئيس 
التوفيق  كــل  لــه  متمنيًا  االســتــقــبــال،  حسن  على  العهد  ولــي  ــوان  ديـ

والنجاح في خدمة مملكة البحرين.

مجل�س  بدور  ي�صيد  العهد  ولي  ديوان  رئي�س 

التنمية االقت�صادية في تعزيز تناف�صية البحرين

وائــل  المهندس  رعــايــة  تحت 
بـــن نــاصــر الـــمـــبـــارك وزيــــر شـــؤون 
الــكــهــربــاء والـــمـــاء رئــيــس مجلس 
أمـــنـــاء كــلــيــة الــبــحــريــن الــتــقــنــيــة 
)بــولــيــتــكــنــك الــبــحــريــن(، عــقــدت 
السنوي  االجــتــمــاع  البوليتكنك 
لــلــجــنــة االســـتـــشـــاريـــة لــلــمــنــاهــج، 
الــتــي تــضــم الــعــديــد مــن أصــحــاب 
الــقــطــاعــات،  مــن مختلف  الــعــمــل 
ــق الــــحــــادي  ــوافــ ــمــ يـــــوم األحـــــــد الــ
والــثــالثــيــن مـــن شــهــر أكــتــوبــر في 
فــنــدق الــدبــلــومــات راديــســون بلو. 
إلى  السنوي  اللقاء  هــذا  ويهدف 
الممارسات  أحــدث  على  االطـــالع 
فــــــــــي مـــــخـــــتـــــلـــــف الــــــقــــــطــــــاعــــــات 
الصناعية، والمهارات التي يحتاج 
إليها سوق العمل من وجهة نظر 
ـــي خــطــوة  ـــاب األعـــــمـــــال، فـ ــحـ أصــ
خاللها  مــن  البوليتكنك  تسعى 
إلــــى تــطــويــر مــنــظــومــة الــمــنــاهــج 
التي  الــبــرامــج  لجميع  الــدراســيــة 

تطرحها.
القائم  استهلت  جهتها،  مــن 
بــــأعــــمــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الــدكــتــورة  الــبــحــريــن  لبوليتكنك 
ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن االجـ ــيــ ــنــ ــيــ ــوعــ ــبــ ريـــــــــم الــ
بــالــتــرحــيــب بــالــضــيــوف، والــثــنــاء 
على مشاركتهم في هذه الفعالية، 
على  البوليتكنك  حــرص  مــؤكــدة 
مواصلة الجهود لتقييم المناهج 
ــل تــقــديــم  الـــتـــي تــقــدمــهــا مـــن أجــ
ــتــــي يــحــتــاج  ــج الــ ــرامــ ــبــ ــل الــ أفــــضــ
إلــيــهــا ســـوق الــعــمــل، مــشــيــرًة إلــى 
الــعــديــد من  ــه  يـــواجـ »الـــعـــالـــم  أن 
التحديات في ظل جائحة كورونا 

جميع  على  بظاللها  ألقت  التي 
الصناعية  الــتــجــاريــة  الــقــطــاعــات 
ــو مــــا يــتــطــلــب  ــ ــول الـــعـــالـــم، وهـ ــ حـ
زه  ُيميِّ ا  نوعّيً وعماًل  أكبر  جــهــوًدا 
ــداع، وذلــك بهدف خلق قــدرة  اإلبـ
تنافسية عالية في مجال التعليم 

العالي«. 
يكون  أن  »يسعدنا  وأضــافــت: 
فــاعــال في  أصــحــاب العمل جـــزًءا 
بوليتكنك  فــي  الــعــمــل  مــنــظــومــة 
البحرين، إذ اعتادت الكلية التقاء 
من  آلرائــهــم  لما  العمل  أصــحــاب 
ــي تـــشـــكـــيـــل مــنــاهــجــنــا  ــ أهـــمـــيـــة فـ
المرتبطة  والــمــهــارات  الــدراســيــة 
بكل برنامج حيث تالمسون اليوم 
بآرائكم  الهتمامنا  عملًيا  مــثــااًل 
بــإذن  وســتــشــهــدون  ومقترحاتكم، 
من  اللقاءات  هــذه  مخرجات  اهلل 
خـــالل خــريــجــيــن مــتــمــيــزيــن ذوي 
في  لها  تسعون  ومــهــارات  مــعــارف 

القريب العاجل. 

البوليتكنك نطمح  نحن في 
مـــحـــورًيـــا  دورنـــــــــا  ــون  ــكــ يــ أن  إلــــــى 
فـــي مملكة  ــاد  ــتـــصـ االقـ دعــــم  فـــي 
الــبــحــريــن، مــن خــالل بــرامــج ذات 
طابع إبداعي وفق أعلى المعايير 

الدولية«.
ــائـــد االبـــتـــكـــار  ــال قـ ــ بــــــــدوره، قـ
الرقمي في شركة أمازون لخدمات 
نضال  السيد   )AWS( اإلنترنت 
ــازون  الــبــاشــا: »إنـــنـــا فـــي شــركــة أمــ
اإلبــداعــي،  التعلم  بأهمية  نؤمن 
إذ يــرفــع مــن مــســتــوى اإلنــتــاجــيــة 
ــن، وبـــالـــتـــالـــي  ــيــ ــفــ ــوظــ ــمــ لـــــــدى الــ
التنافسية  الــمــيــزة  على  ينعكس 
ــلـــمـــؤســـســـات والـــــشـــــركـــــات. لــقــد  لـ
شــهــدنــا فــي شــركــة أمــــازون نــمــاذج 
بوليتكنك  خريجي  مــن  متنوعة 
الــبــحــريــن الــذيــن أثــبــتــوا مستوى 
ــو ما  اإلبـــــداع الــعــالــي لــديــهــم، وهـ
يــعــكــس بــالــتــأكــيــد تــمــيــز الــبــرامــج 
الــــتــــي تـــطـــرحـــهـــا الـــبـــولـــيـــتـــكـــنـــك 

ــة  ــيــ ــداعــ ــات اإلبــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ واالســ
العمليات  أثــنــاء  تنتهجها  الــتــي 

الدراسية«.
ــي  ــوالــ ــر االجـــــتـــــمـــــاع حــ ــضــ حــ
مؤسسة   84 يمثلون  ضــيــًفــا   120
وشـــركـــة مــحــلــيــة وعـــالـــمـــيـــة. وقــد 
مجموعات  على  الحاضرون  توزع 
مجموعة  كــل  تناقش  تخصصية 
ــتــــي تــطــرحــهــا  ــج الــ ــرامــ ــبــ ــد الــ ــ أحــ
ــنــــك، )بــــمــــجــــمــــوع 6  ــكــ ــتــ ــيــ ــولــ ــبــ الــ
اجــتــمــاعــات( بــحــســب الــقــطــاعــات 
التي تنتمي إليها تلك المؤسسات 
ــن بــيــنــهــا:  ــي مــ ــتــ والــــشــــركــــات، والــ
ــلـــومـــات والـــحـــكـــومـــة  ــعـ هـــيـــئـــة الـــمـ
ــا،  ــبــ ــة، وبــــابــــكــــو، وألــ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ
الدولي،  الخليج  وبنك  وأرامكس، 
وشركة  ومايكروسوفت،  وأمــــازون، 
إبراهيم  وشــركــة  البحرين،  مطار 
الــمــؤيــد،  كــانــو، ومــجــمــوعــة  خليل 
وغيرها من الشركات والمؤسسات 

الحكومية والخاصة.

خالل اجتماع اللجنة اال�شت�شارية للمناهج..

اأ������ص�����ح�����اب ع����م����ل ي���������ص����ي����دون ب���ا����ص���ت���ج���اب���ة 

م���ن���اه���ج ال��ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك الح���ت���ي���اج���ات ال�����ص��وق 

} االجتماع السنوي للجنة االستشارية للمناهج بكلية بوليتكنك.

استقبلت وزيرة الصحة األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح بمكتبها 
بكر  جــمــال  السيد  السنابس  بمنطقة  الخير  أبـــراج  فــي  ــوزارة  الــ بــديــوان 
عبداهلل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى 

مملكة البحرين.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الوزيرة بالقنصل وأشادت بعمق عالقات 
الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية إثيوبيا في مختلف 

المجاالت.
ومن جانبه أكد القنصل مستوى العالقات الثنائية التي تربط بين 
البلدين الصديقين، مشيدًا بالجهود وباإلمكانيات الكبيرة التي قدمتها 
عن  معربًا   ،)19- )كوفيد  كورونا  لجائحة  التصدي  في  البحرين  مملكة 
خالل  مــن  رعــايــة  مــن  اإلثيوبية  الجالية  تتلقاه  لما  بــالده  وتقدير  شكر 
مدى  وتجسد  تعكس  والتي  والمبذولة  المقدمة  والمساعي  الــمــبــادرات 
أرض  على  المقيمين  بجميع  الموقرة  البحرين  مملكة  حكومة  اهتمام 
المملكة من خالل الحرص على توفير كل الخدمات العالجية والوقائية 

عالية المستوى لهم وعلى أكمل وجه.
حققتها  التي  الطيبة  والنتائج  النجاحات  على  القنصل  أثنى  كما 
مملكة البحرين في مجال التصدي لهذه الجائحة من خالل المستوى 
المتقدم الذي تتمتع به المنظومة الصحية وكفاءة الخدمات الصحية 
وتنفيذ  اإلمكانيات  لكل  المملكة  تسخير  إلى جانب  للجميع،  المقدمة 
اإلجـــــراءات والــخــطــط االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة والــنــجــاح الــذي 
حققته الحملة الوطنية للتطعيم بما اسهم في حفظ صحة وسالمة كل 

المواطنين والمقيمين دون استثناء من مخاطر هذا الفيروس.
وتقديرها  شكرها  بالغ  عن  الصحة  وزيــرة  أعربت  اللقاء  ختام  وفــي 
مهام  أداء  فــي  والــســداد  التوفيق  بكل  لــه  تمنياتها  عــن  معربًة  للقنصل، 
عمله الدبلوماسي في مملكة البحرين وعلى صعيد المضي قدمًا بتعزيز 
مختلف  على  البلدين  بين  والمثمر  المشترك  التعاون  وآفــاق  مجاالت 

األصعدة. 

وزيرة ال�صحة ت�صتعر�س مع القن�صل االإثيوبي العاقات الثنائية

} وزيرة ال�سحة ت�ستقبل القن�سل االإثيوبي.

استقبل الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد 
لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكـــيـــل  خــلــيــفــة  آل 
أمــس،  الــخــارجــيــة  فــي مــقــر وزارة  الــســيــاســيــة، 
الــجــزيــرة  بــالــعــالقــات مــع شــبــه  الــوفــد المعني 
العربية في البرلمان األوروبي، وذلك في إطار 

زيارته لمملكة البحرين.
وخـــالل االجــتــمــاع، رحـــب الــدكــتــور الشيخ 
المعني  بالوفد  خليفة  آل  أحمد  بــن  عــبــداهلل 
ــرة الــعــربــيــة في  ــزيـ بـــالـــعـــالقـــات مـــع شــبــه الـــجـ
البرلمان األوروبي، مشيًدا بعمق ومتانة عالقات 
الــصــداقــة والــتــعــاون الــتــي تــربــط بــيــن مملكة 
البحرين والبرلمان األوروبي، مستعرًضا سبل 

تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.
لــلــشــؤون  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  وكـــيـــل  وأكــــــد 
جــهــوًدا  تــبــذل  البحرين  مملكة  أن  السياسية 
واالستقرار  الــســالم  لترسيخ  ومستمرة  كبيرة 
في منطقة الشرق األوسط، مشيًرا إلى التزام 
الــمــمــلــكــة بــصــيــانــة حــقــوق اإلنـــســـان واحـــتـــرام 

الحريات وسيادة القانون.
األوروبــي  البرلمان  وفــد  أعــرب  من جانبه، 

عن تطلعه إلى توسيع آفاق التنسيق والتعاون 
ــتـــرك مــــع مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، مـــنـــوًهـــا  ــمـــشـ الـ
باإلجراءات المتميزة والمبادرات النوعية التي 

مثمًنا  األصعدة،  كافة  على  المملكة  تتخذها 
البحرين  مملكة  تبذلها  التي  الرائدة  الجهود 

لضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وكيل الخارجية ي�صتعر�س مع وفد البرلمان االأوروبي تعزيز عاقات التعاون

} د. الشيخ عبداهلل بن أحمد يستقبل رئيس وفد البرلمان األوروبي.

} المغفور له بإذن اهلل الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة.

} وكيل وزارة الداخلية يستقبل القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة األمريكية لدى البحرين.

ال��ت��ع��اون  ت��ط��وي��ر  ي��ب��ح��ث  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك���ي���ل 

المتحدة ال���والي���ات  م��ع  االأم��ن��ي��ة  ال��م��ج��االت  ف��ي  ال��ث��ن��ائ��ي 
ــيــــخ نــــاصــــر بــن  اســـتـــقـــبـــل الــــشــ
وزارة  وكيل  خليفة  آل  عبدالرحمن 
الــداخــلــيــة، أمـــس مــارجــريــت نـــاردي 
ــات  ــواليـ ــارة الـ ــفـ الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال سـ
لـــدى مملكة  الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
ــيــــل الــــــــوزارة  الـــبـــحـــريـــن. وثــــمــــن وكــ
الوثيقة  االســتــراتــيــجــيــة  الــعــالقــات 
الصديقين  الــبــلــديــن  تــجــمــع  الــتــي 
والــــحــــرص الـــمـــتـــبـــادل عــلــى تــعــزيــز 
والتوسع  األمني  والتنسيق  التعاون 
فــــــي مــــــجــــــاالت تــــــبــــــادل الــــخــــبــــرات 

والتجارب الناجحة.
السبل  بحث  اللقاء  خالل  وتم 
الثنائي  الــتــعــاون  بتطوير  الكفيلة 
إلى  إضافة  األمنية،  المجاالت  في 
عدد من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

ــار  ــمــــت شــــــركــــــة مــــطــ ــلــ ــســ تــ
 )SafeGuard( شهادة  البحرين، 
 Bureau( يـــــصـــــدرهـــــا  الـــــتـــــي 
مــع  بـــــالـــــتـــــعـــــاون   ،)Veritas
الــمــجــلــس الـــدولـــي لــلــمــطــارات 
وذلــــك تــقــديــرًا اللـــتـــزام مطار 
الـــبـــحـــريـــن الــــدولــــي بــمــعــايــيــر 
الـــصـــحـــة والــــســــامــــة لــيــصــبــح 
بـــــــذلـــــــك مـــــــطـــــــار الــــبــــحــــريــــن 
الشرق  فــي  مطار  أول  الــدولــي 
ــا يـــنـــال  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ األوســــــــــــط وإفـ
هـــذه الــشــهــادة الــعــالــمــيــة، وقــد 
يوسف  محمد  الشهادة  تسلم 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــبــنــفــاح 
لــشــركــة مـــطـــار الــبــحــريــن من 
الـــرئـــيـــس  حــــيــــدر،  الـــفـــقـــار  ذو 
 Bureau( لــمــكــتــب  الــتــنــفــيــذي 
بــحــضــور  Veritas(  الــبــحــريــن 
ــيــــن مــن  عـــــــدد مـــــن الــــمــــســــؤولــ
ــان الــمــطــار قد  الــجــانــبــيــن. وكــ
بعد  التقدير  هــذا  على  حصل 

عــمــلــيــة تــفــتــيــش مــيــدانــي في 
إطار برنامج تدقيق اإلجراءات 
أن  على  يبرهن  مــا  الصحية، 
إجـــــراءاتـــــه الــصــحــيــة تــطــابــق 
أفضل الممارسات في القطاع.
التنفيذي  الرئيس  وقــال 

لــــشــــركــــة مـــــطـــــار الـــبـــحـــريـــن 
ــوســــف الـــبـــنـــفـــاح:  مـــحـــمـــد يــ
ــريــــن  ــبــــحــ »يــــــضــــــع مــــــطــــــار الــ
الـــدولـــي ســامــة الــمــســافــريــن 
والمستأجرين  والــمــوظــفــيــن 
أولوياته.  رأس  على  وراحتهم 

ــادة حــرصــنــا  ــهــ ــشــ وتـــعـــكـــس الــ
الـــــبـــــالـــــغ عــــلــــى خــــلــــق بــيــئــة 
األمــن  معايير  بــأعــلــى  تتسم 
داخل  والموثوقية  والسامة 
به  العاملين  لجميع  المطار 
ومرتاديه. كما تسلط الضوء 

ــزام شــــركــــة مـــطـــار  ــ ــتــ ــ عـــلـــى الــ
بمجموعة  الــصــارم  البحرين 
من اإلجراءات والتدابير التي 
تتماشى مع توصيات الجهات 

المسؤولة محليا ودوليا«.
وأضاف البنفاح: »يعكس 
ــذا اإلنـــجـــاز الــعــمــل الــجــاد  هــ
والـــتـــفـــانـــي الـــــــــدؤوب لــكــامــل 
ــا.  ــنــ ــائــ ــركــ ــلـــنـــا وشــ ــــق عـــمـ ــريـ ــ فـ
البحرين  وتلتزم شركة مطار 
ــر فــي  ــمـ ــتـ ــمـــسـ بـــالـــتـــطـــويـــر الـ
تــطــبــيــق مــعــايــيــر ومــمــارســات 
الـــســـامـــة الــصــحــيــة. ونــأمــل 
من خال جهودنا المستمرة 
في المساهمة في بناء الثقة 
المسافرين  والطمأنينة لدى 
الدولي،  البحرين  مطار  عبر 
وتقديم تجربة سفر متطورة 
ومتكاملة تتيح أعلى معايير 
الرفاهية والتمّيز من دون أي 

عناء«.

أشــــاد ســمــيــر عـــبـــداهلل نـــاس رئــيــس غــرفــة 
تـــجـــارة وصـــنـــاعـــة الــبــحــريــن بـــمـــدى مـــواءمـــة 
خطة التعافي االقتصادي مع أفكار ومرئيات 
الشارع التجاري كما جاءت في خطة التعافي 
الحكومة  أعلنتها  التي  الوطني  االقتصادي 
خال جلسة مجلس الوزراء األخيرة، مشيدًا 
الجالة  صــاحــب  لحضرة  السامية  بالكلمة 
دور  افــتــتــاح  بمناسبة  الــمــفــدى  الــبــاد  عــاهــل 
ــن الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي  االنــــعــــقــــاد الــــرابــــع مــ
ــواب،  ــ ــنــ ــ ــورى والــ ــ ــشــ ــ ــامــــس لـــمـــجـــلـــســـي الــ ــخــ الــ
والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الـوزراء، التي تهدف إلى تسريع 
المملكة،  فـــي  االقـــتـــصـــادي  الــتــعــافــي  عــمــلــيــة 
جديدة  استراتيجيات  لبناء  ركيزة  واتخاذها 
تــســهــم فـــي تــفــعــيــل دور الــقــطــاعــات الـــواعـــدة 

لتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة. 
وأعــرب رئيس الغرفة  عن خالص الشكر 
والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد 
الــوزراء، مؤكدًا دعم الخطوات  رئيس مجلس 
الحكومية والمشروعات التي من شأنها البناء 
ما  وكل  تنموية،  ما تحقق من منجزات  على 
االقتصادي،  النمو  عجلة  تحريك  شأنه  من 
ودعم المبادرات الرامية إلى تحفيز االقتصاد 

الوطني.
نحو  لدورنا  »تأكيدًا  الغرفة:  رئيس  وقــال 
وتعزيز  األثـــر  لتحقيق  الــوطــنــيــة  الــتــوجــهــات 
مساهمته  وزيــــــــادة  الــخــاص  القطاع  إنتاجية 
البحرين  غرفة  فــإن  الوطـني،  االقتصاد  فـي 
مستمرة في أن تكون منصة استشارية شاملة 
ألصــحــاب األعــمــال والــتــجــار على حــد ســواء، 
فإننا مستمرون في طرح المزيد من المرئيات 
والبرامج لتحفيز القطاع االقتصادي وتهيئة 
ستسهم  الــتــي  التنمية  عجلة  لــدفــع  الــبــيــئــة 
المسيرة  مع  يتماشى  بما  العاقات  رسم  في 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة حــضــرة صــاحــب 
مع  بالتوازي  المفدى،  الباد  عاهل  الجالة 
عقد اللقاءات التعريفية والتـشاورية مع عـدد 
كــبــيــر مــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة؛ وذلــــك لتنفيذ 
من  تتطلبه  لما  االقــتــصــادي  التعافي  خطـة 
ــات  ــويـ ــن الـــجـــهـــود نــحــو تــحــقــيـــــق أولـ مـــزيـــد مـ
االستقرار  وتعزيز  االقتصادي  التعافي  خطة 

المالي«.
البحرين  غــرفــة  أن  الــغــرفــة  رئــيــس  وأكـــد 
الــتــجــاريــة من  الــعــاقــات  ستعمل عــلــى رســـم 
واالقتصادية  التجارية  الزيارات  تبادل  خال 
والترويج  األخــرى،  بالبلدان  مستثمرين  مع 
لــفــرص االســتــثــمــار الــمــتــاحــة، مـــشـــددًا على 
الـمـشـتـركـة  الــمــســاعــي  مـواصـلـة  ضـــــــــــرورة 
وتـكـريـس الـجـهـود مـن أجـل تحسين وتطوير 
االقتصاد الوطني تحقيقا للمصلحة العامة، 
ومواكبة لتطلعات المسيرة التنموية الشاملة 

لمملكة البحرين.
كــمــا أكـــد رئــيــس الــغــرفــة مــســانــدة قــطــاع 
التي  الـــمـــبـــادرات  لتنفيذ  األعـــمـــال  أصــحــاب 

جاءت في خطة التعافي االقتصادي الوطني 
مـــن أجــــل خــلــق فــــرص عــمــل واعــــــدة وجــعــل 
الــعــمــل،  فـــي ســــوق  الــخــيــار األول  الـــمـــواطـــن 
الكوادر  لتوظيف  البالغة  أهميته  إلى  منوهًا 
البحرين  مستقبل  إلــى  بالنسبة  البحرينية 
ــادي واالجـــتـــمـــاعـــي، وبــالــنــســبــة إلــى  ــتـــصـ االقـ
مــســتــقــبــل أبــنــائــهــا لــتــعــزيــز فــــرص تــوظــيــف 
باعتباره  االقــتــصــادي  بــالــقــطــاع  الــمــواطــنــيــن 

المحرك الرئيسي لاقتصاد الوطني.
ولفت ناس إلى أن المبادرات التي جاءت 
ــتــــصــــادي الــوطــنــي  فــــي خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي االقــ
ــي أوســـــــاط ودوائــــــر  تــبــعــث عـــلـــى االرتـــــيـــــاح فــ
والصناعة واالستثمار داخل مملكة  األعمال 
مــن ثقة  ذلــك  وســيــعــزز  البحرين وخــارجــهــا، 
الباد،  المستثمرين في مناخ االستثمار في 
وســيــدفــع نــحــو الــمــزيــد مــن الــتــطــور والــنــمــو 
فـــي الــحــركــة االقــتــصــاديــة، مـــؤكـــدًا أن غــرفــة 
مع  التنسيق  فــي  جــهــدًا  تــدخــر  لــن  البحرين 
الجهات المعنية في كل ما من شأنه أن يرفد 
المبادرات التي من شأنها تحقيق التطلعات 

التنموية المنشودة.
ــر نـــــــاس تــــفــــاؤلــــه بــــزيــــادة  ــيـ ــمـ وأبــــــــــدى سـ
المقبلة  الــفــتــرة  خــــال  االقـــتـــصـــادي  الــنــمــو 
ــتـــي ســتــســهــم بـــا شـــك فـــي تـــطـــور جميع  والـ
ذلك  ثمار  وسيجني  االقتصادية  القطاعات 
بــا شــك قــطــاع األعــمــال الــبــحــريــنــي، مــؤكــًدا 
االستثمارية  الخطط  رســم  مواصلة  ضــرورة 
الــمــســتــقــبــلــيــة لــتــطــويــر قـــطـــاعـــات الــتــنــمــيــة 
الــمــســتــدامــة لــضــمــان الــنــهــوض بــاالقــتــصــاد 
ــنــــي، وتـــحـــريـــك مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات  الــــوطــ
في  رئيسيًا  شريكًا  ستكون  التي  االقتصادية 
تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة، الفـــتـــًا الـــى أن 
ايجابية  تــأثــيــرات  لها  الحكومية  الــمــبــادرات 
ــاج الــبــحــريــنــيــة،  ــتــ عــلــى وضــــع قـــطـــاعـــات اإلنــ
إيــجــاد وظــائــف جديدة  كما ســوف يسهم فــي 
وتـــحـــريـــك جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات االقــتــصــاديــة 

والتجارية والصناعية والخدمية.

الــتــكــافــل  شــركــة  إدارة  مــجــلــس  اعــتــمــد 
الـــدولـــيـــة نــتــائــج الــشــركــة الــمــالــيــة لــلــفــتــرة 
المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، حيث بلغ 
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة األم 
الثاثة  لــأشــهــر  بحريني  ديــنــار  ألـــف   223
مــقــارنــًة   2021 سبتمبر   30 فـــي  الــمــنــتــهــيــة 
دينار بحريني  ألــف  قــدره 220  ربــح  بصافي 
بزيادة  السابق  العام  نفسها من  الفترة  في 
السهم 2.62  العائد على  وبلغ  نسبتها %1. 
للفترة  للسهم  فلس  بــــ2.59  مقارنة  فلس 

نفسها من العام السابق. 
ــائـــد  ــل الـــعـ ــامــ ــشــ كـــمـــا بـــلـــغ الـــــدخـــــل الــ
األشـــهـــر  لـــفـــتـــرة  األم  الـــشـــركـــة  لــمــســاهــمــي 
2021م،  سبتمبر   30 فــي  المنتهية  الثاثة 
بــدخــل  مــقــارنــة  بــحــريــنــي  ديـــنـــار  آالف   207
شامل قدره 241 ألف دينار بحريني للفترة 
بانخفاض  وذلــك  السابق  العام  من  نفسها 

نسبته %14.
ألف   460 الشركة  أربـــاح  إجمالي  وبــلــغ 
الثالث من عام  الربع  دينار بحريني خال 
بحريني  ديـــنـــار  ألـــف  ـــ453  ــ بـ مــقــارنــة   2021
لــلــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام الــســابــق بنسبة 
زيادة قدرها 2% وذلك نظرًا إلى تحسن أداء 
فائضًا  حقق  الــذي  العام  التكافل  صندوق 
قدره 294 ألف دينار بحريني خال الفترة 
مقارنة بفائض قدره 238 ألف دينار بحريني 
للفترة نفسها من العام السابق بنسبة نمو 
قدرها 24%، كما حقق صندوق المساهمين 
ألــف ديــنــار بحريني خال  ربــحــًا قــدره 223 
بربح  مقارنة   2021 عــام  مــن  الثالث  الــربــع 
قدره 220 ألف دينار بحريني للفترة نفسها 
بنسبة 1%(. حقق  )زيــادة  السابق  العام  من 
 56 قـــدره  عــجــزًا  العائلي  التكافل  صــنــدوق 
ألف دينار بحريني خال الربع الثالث من 
عام 2021 مقارنة بعجز قدره 5 آالف دينار 

بحريني للفترة نفسها من العام السابق.
وحــقــقــت الــشــركــة إجــمــالــي اشــتــراكــات 
خال  بحريني  دينار  مايين   4.973 بلغت 
الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ4.675 
من  نفسها  للفترة  بحريني  ديــنــار  مايين 

العام السابق بزيادة نسبتها 6% وبلغ صافي 
مــايــيــن   4.435 الــمــكــتــســبــة  ــات  ــراكــ ــتــ االشــ
ــار بــحــريــنــي خــــال الـــربـــع الــثــالــث من  ــنـ ديـ
عـــام 2021 مــقــارنــة بــــــ4.206 مــايــيــن ديــنــار 
بــحــريــنــي خـــال الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
بلغ  كــمــا   .%5 قــدرهــا  ــادة  زيــ بنسبة  الــســابــق 
مليون   2.901 المتكبدة  المطالبات  صافي 
الثالث من عام  الربع  دينار بحريني خال 
2021 مقارنة بـ2.910 مليون دينار بحريني 
للفترة نفسها من العام السابق بانخفاض 

طفيف قدره %0.3.
أما بالنسبة إلى نتائج األشهر التسعة 
بلغ  فقد   ،2021 سبتمبر   30 فــي  المنتهية 
صافي الربح العائد على مساهمي الشركة 
مـــقـــارنـــًة  بــحــريــنــي  ــار  ــنــ ديــ آالف   704 األم 
دينار بحريني  ألــف  قــدره 580  ربــح  بصافي 
بنسبة  السابق  العام  الفترة نفسها من  في 
زيادة قدرها 21%. وبلغ العائد للسهم 8.29 
فلوس مقارنة بـ6.83 فلوس للسهم للفترة 
الدخل  بلغ  كما  السابق.  العام  من  نفسها 
األم  الشركة  مساهمي  إلــى  العائد  الشامل 
لــفــتــرة األشـــهـــر الــتــســعــة الــمــنــتــهــيــة فـــي 30 
بحريني  ديــنــار  ألـــف   735 2021م،  سبتمبر 
دينار  ألــف   497 قــدره  شامل  بدخل  مقارنة 
السابق  الــعــام  مــن  نفسها  للفترة  بحريني 

وذلك بزيادة نسبتها %48.
الــشــركــة 1.206  أربـــــاح  وبـــلـــغ إجــمــالــي 
مــلــيــون ديـــنـــار بــحــريــنــي لــأشــهــر الــتــســعــة 
مــقــارنــة   2021 ســبــتــمــبــر   30 فـــي  الــمــنــتــهــيــة 
بإجمالي ربح قدره 1 مليون دينار بحريني 
لــلــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام الــســابــق بنسبة 
ــادة قــدرهــا 21% وذلـــك نــاتــج عــن تحسن  زيــ
ــذي حقق  الــ الـــعـــام  الــتــكــافــل  أداء صـــنـــدوق 
فائضًا قدره 623 ألف دينار بحريني خال 
الفترة مقارنة بفائض قدره 477 ألف دينار 
بحريني في الفترة نفسها من العام السابق 
بنسبة نمو قدرها 31%، باإلضافة إلى تحسن 
أداء صندوق المساهمين، حيث حقق ربحًا 
ــنـــار بــحــريــنــي فـــي فــتــرة  ــدره 704 ألــــف ديـ ــ قـ
سبتمبر   30 فــي  المنتهية  التسعة  األشــهــر 
ديــنــار  ألـــف  قـــدره 580  بــربــح  2021 مــقــارنــة 
السابق  الــعــام  مــن  نفسها  للفترة  بحريني 
)زيادة بنسبة 21%(. وحقق صندوق التكافل 
العائلي عجزًا قدره 121 ألف دينار بحريني 
 51 قــدره  بعجز  مقارنة  الحالية  الفترة  في 
ألف دينار بحريني خال الفترة نفسها من 

العام السابق.
 19.927 ــتــــراكــــات  االشــ إجـــمـــالـــي  وبـــلـــغ 
مليون دينار بحريني خال الفترة المنتهية 
ـــ18.477  ــ ــ ب مــقــارنــة   2021 ســبــتــمــبــر   30 فـــي 

من  نفسها  للفترة  بحريني  ديــنــار  مــلــيــون 
العام السابق بزيادة نسبتها 8% وبلغ صافي 
االشتراكات المكتسبة 13.175 مليون دينار 
بــحــريــنــي خـــال الــفــتــرة الــمــنــتــهــيــة فـــي 30 
سبتمبر 2021 مقارنة بـ12.460 مليون دينار 
بــحــريــنــي خـــال الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 

السابق بنسبة زيادة قدرها %6.
المتكبدة  المطالبات  صــافــي  بلغ  كما 
8.759 مايين دينار بحريني خال الفترة 
بـ  مقارنة   2021 سبتمبر   30 فــي  المنتهية 
8.846 مايين دينار بحريني للفترة نفسها 

من العام السابق بانخفاض قدره %1.
العائد  الملكية  حــقــوق  مــجــمــوع  وبــلــغ 
لمساهمي الشركة األم 11.469 مليون دينار 
مقارنًة   2021 سبتمبر   30 في  كما  بحريني 
بـــ11.164 مليون دينار بحريني كما في 31 

ديسمبر 2020 بزيادة نسبتها %3.
كما بلغ إجمالي أصول الشركة 45.960 
سبتمبر   30 في  كما  بحريني  دينار  مليون 
2020 مقارنة بـ41.240 مليون دينار بحريني 
نسبتها  بــزيــادة   ،2020 ديسمبر   31 فــي  كما 

.%11
الـــتـــي حققتها  الــنــتــائــج  ضــــوء  وعـــلـــى 
الشركة خال فترة األشهر التسعة المنتهية 
في 30 سبتمبر 2021، علق إبراهيم الريس 
الــشــركــة  أن  مــبــيــنــًا  اإلدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
وحافظت  جــيــًدا  أداًء  تحقق  أن  استطاعت 
الوقت نفسه على التصنيف االئتماني  في 
التصنيف  وكالة  )A-( من  بدرجة  المرتفع 
العالمية AM Best وحققت عوائد إيجابية 
فترة  خـــال  الــوثــائــق  وحــمــلــة  للمساهمين 
سبتمبر   30 فــي  المنتهية  التسعة  األشــهــر 

 .2021
ــار عــــصــــام األنــــصــــاري  ــ ــ مــــن جـــانـــبـــه أشـ
النتائج  أن  إلى  للشركة  التنفيذي  الرئيس 
المنتهية في 30  للفترة  المرحلية  المالية 
في  استقرارًا جيدًا  تعكس  2021م،  سبتمبر 
في  المتواصل  النمو  السيما  الشركة  أداء 
إجمالي االشتراكات رغم الظروف التي يمر 

بها سوق التأمين.
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أعلن بنك السام تحقيق صافي أرباح 
عائدة للمساهمين بمبلغ 5.6 مايين دينار 
بحريني )14.8 مليون دوالر أمريكي( للربع 
مليون  بـــ1.0  2021 مقارنة  عــام  الثالث من 
أمريكي(  دوالر  مليون   2.6( بحريني  دينار 
بــزيــادة  أّي   ،2020 عـــام  مـــن  الــثــالــث  لــلــربــع 
الربح  فــي صافي  الــزيــادة  إن   .%472 قــدرهــا 
ــائـــدات مــحــفــظــة الــدخــل  ــاع عـ ــفـ أســـاســـه ارتـ
الثابت للبنك عاوة على انخفاض تكاليف 
الــمــخــصــصــات مــقــارنــة بــالــفــتــرة الــســابــقــة. 
فلس   2.4 الــســهــم  عــلــى  الــعــائــد  بــلــغ  بينما 
من  الــثــالــث  للربع  أمريكية(  سنتات   6.4(
عام 2021 مقابل عائد 0.4 فلس )1.1 سنت 
أّي   ،2020 عـــام  مــن  نفسه  لــلــربــع  أمــريــكــي( 
الدخل  إجمالي  وبلغ   .%500 قدرها  بــزيــادة 
بــحــريــنــي  ــار  ــنـ ديـ مــلــيــون   27.6 الــتــشــغــيــلــي 
بارتفاع قدره  أمريكي(،  دوالر  )73.2 مليون 
15%، من 24.1 مليون دينار بحريني )63.9 
الربع  في  المسجلة  أمريكي(  دوالر  مليون 

الثالث من عام 2020.
المنتهية  التسعة  األشــهــر  مــدى  وعلى 
السام  بنك  أعــلــن   ،2021 سبتمبر   30 فــي 
عائدة  أربـــاح  فــي صافي   %101 بنسبة  زيـــادة 
ديــنــار  مــلــيــون  بــقــيــمــة 16.2  لــلــمــســاهــمــيــن 
أمريكي( مقارنة  بحريني )43 مليون دوالر 
مليون   21.4( بحريني  دينار  بـــ8.1 مايين 
المنتهية  التسعة  لأشهر  أمــريــكــي(  دوالر 
العائد  بــلــغ  بينما   .2020 سبتمبر   30 فــي 
على السهم خال األشهر التسعة 7 فلوس 
)18.6 سنتا أمريكي( في عام 2021 مقابل 
عائد 3.8 فلوس )10.1 سنتات أمريكي( في 

وارتــفــع  قــدرهــا %84.  بــزيــادة  أي  عــام 2020، 
األشهر  لفترة  التشغيلي  الــدخــل  إجــمــالــي 
التسعة بنسبة 10% ليبلغ 81.6 مليون دينار 
بحريني )216.3 مليون دوالر أمريكي(، من 
مليون   196.9( بحريني  دينار  مليون   74.2
دوالر أمريكي( لنفس الفترة من عام 2020.
ــقـــوق الــمــلــكــيــة  ــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي حـ ــمـ وكـ
مليون   298.6 األسهم  حاملي  إلى  العائدة 
أمريكي(  دوالر  مليون   792( بحريني  دينار 
ــام 2021،  فـــي نــهــايــة شــهــر ســبــتــمــبــر مـــن عــ
مقارنة بمبلغ 280.8 مليون دينار بحريني 
)744.7 مليون دوالر أمريكي( في عام 2020، 
إلى  ُيــعــزى  مــا  وهــو  بنسبة %6،  بــارتــفــاع  أّي 
األرباح التي تم تحقيقها خال هذه الفترة.

في  قوًيا  نمًوا  األصــول  إجمالي  وشهد 

ليصل   %14 بنسبة  ارتــفــع  حيث   ،2021 عــام 
إلى 2.6 مليار دينار بحريني )6.9 مليارات 
ديــنــار  مــلــيــار   2.3 مــقــابــل  أمـــريـــكـــي(،  دوالر 
في  أمــريــكــي(  دوالر  مــلــيــارات   6( بــحــريــنــي 
عام 2020. ويعود النمو في قاعدة األصول 
إلــــى االســـتـــحـــواذ عــلــى صــكــوك ذات جـــودة 
عالية. كما حافظ البنك على نسبة عالية 
 ،%27.89 بلغت  التي  المال  رأس  كفاءة  من 

مقابل 26.34% في 30 سبتمبر 2020.
ــيــــد-19  ــة كــــوفــ ــحـ ــائـ ــات جـ ــعـ ــبـ ــم تـ ــ ــرغـ ــ وبـ
إال  واالقــتــصــاد،  المجتمع  على  المستمرة 
أهــدافــه  بتحقيق  مستمر  الــســام  بــنــك  أن 
خال  مــن  المالي  أدائـــه  وتحسين  المالية 
تــقــديــم حــلــول مــصــرفــيــة مــمــيــزة مــدعــومــة 
بــأحــدث الــتــقــنــيــات. وخـــال الــربــع الــثــالــث، 

المنتجات  من  العديد  إطــاق  البنك  شهد 
للتخطيط  »الـــســـام  كــحــســاب  الــمــصــرفــيــة 
الــمــســتــقــبــلــي«، بــاإلضــافــة إلـــى طـــرح حملة 

تمويلية جديدة.
ــن رؤيـــتـــه  ــام عــ ــســ كـــمـــا كـــشـــف بـــنـــك الــ
المؤسسي  الوعد  مع  الجديدة  المصرفية 
والــتــي تسعى  والــمــبــادئ اإلرشــاديــة،  والقيم 
دائــمــة مع  لــعــاقــة  تــجــربــة مــمــيــزة  لتقديم 
الطابع  إضــفــاء  على  الــحــرص  مــع  الزبائن 
المصرفية  الــرؤيــة  مع  وتماشًيا  اإلنساني. 
الجديدة للبنك والتزامه بتحقيق الرفاهية 
المالية واالجتماعية للمجتمع، تم تدشين 
ــادرة الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة »أيــــدي  ــبــ مــ
وتــرك بصمة  تغيير  إحــداث  بهدف  السام« 
إيجابية. وبهذه المناسبة، قال الشيخ خالد 
بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة 
بــنــك الـــســـام: »أظــهــر الــبــنــك مــرونــة ونمو 
فرضتها  التي  التحديات  ظــل  فــي  كبيرين 
ــيـــد-19 عــلــى الــعــالــم أجـــمـــع. وبــفــضــل  كـــوفـ
الحاسمة  واإلجـــــــراءات  االســتــبــاقــي  الــنــهــج 
المواكبة للظروف، تمكن  التفكير  وطريقة 
إتباع  التمّيز عن منافسيه، عبر  البنك من 
ــه، ســيــضــعــه فـــي مكانة  ــ نــهــج مــتــعــدد األوجــ

مالية قوية بعد الجائحة«. 
وقال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي 
»لقد حقق  الــســام:  بنك  لــدى  للمجموعة 
استراتيجية  فــي  مــلــحــوًظــا  تــقــدًمــا  الــبــنــك 
ــة الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــطــ ــشــ ــيـــع األنــ ــتـــوسـ الـــنـــمـــو لـ
بشكل  السوق  في  حصته  وزيــادة  األساسية 
بالحفاظ على صحة  االلــتــزام  مــع  مــطــرد، 

وسامة موظفينا«.

»مطار البحرين« يح�سل ع��لى �سه����ادة SafeGuard الع��المي���ة 

»التكافل الدولية« تحقق اأرباحًا بقيمة 1.206 مليون دينار

} عصام األنصاري.} إبراهيم الريس.

»بن�ك ال�سالم« ُيعل�ن النت�ائج المالي�ة للرب�ع الث�ال�ث 2021

}  الشيخ خالد بن مستهيل المعشني.} رفيق النايض.

البحرين  بــنــك  أعــلــن 
بــــدء   )NBB( ــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
ــعـــد الـــتـــنـــازلـــي لــجــائــزة  الـ
الــمــرتــقــبــة ضمن  الــحــلــم 
الوطني«،  »ادخـــار  برنامج 
حيث ستشهد نسخة هذا 
ــول فـــائـــزيـــن  ــصــ ــام حــ ــ ــعـ ــ الـ
جــائــزة  عــلــى  محظوظين 
مــــالــــيــــة تـــــقـــــدر قــيــمــتــهــا 
اإلجــمــالــيــة بــــــ2.000.000 
حــيــث  أمـــــريـــــكـــــي،  دوالر 
ــيــــحــــصــــل كـــــــل مـــنـــهـــمـــا  ســ
دوالر   1.000.000 عــلــى 
فائز  إلى  إضافة  أمريكي، 
ــزة الــــراتــــب  ــائــ ــجــ ثــــالــــث بــ

دوالر   50.000 قيمتها  تبلغ  التي  الشهري 
أمريكي.

ــًا وبـــرنـــامـــج  ــامــ ــن 20 عــ أكـــثـــر مــ ومـــنـــذ 
»ادخار الوطني« يقدم مكافآت ال مثيل لها 
األوفــيــاء،  الوطني  البحرين  بنك  لعماء 
حيث حصل حتى اآلن أكثر من 1600 فائز 
محظوظ على جوائز نقدية بلغت قيمتها 

اإلجمالية 30.000.000 دوالر أمريكي.
البحرين  بــنــك  قـــام   2021 عـــام  وخـــال 
عمائه  مــن  العديد  حياة  بــإثــراء  الوطني 
تتراوح  سنوية  وربع  شهرية  بجوائز  الكرام 
شهريًا  أمريكي  دوالر   25.000 بين  قيمتها 
ربع  أســاس  على  أمريكي  دوالر  و100.000 
ســـنـــوي. وحــتــى هـــذه الــلــحــظــة وصـــل عــدد 
الــفــائــزيــن خـــال هـــذا الــعــام إلـــى 37 فــائــزًا 
دوالر   1.900.000 قــــدره  إجــمــالــي  بــمــبــلــغ 
أمريكي. ومن المقرر أن يتم مكافأة المزيد 
مــن العماء خــال الــربــع األخــيــر مــن هذا 
»ادخار الوطني« بجوائز  العام عبر برنامج 

نصيب  من  ستكون  مالية 
بــمــبــلــغ  ــا،  مــــحــــظــــوظــ  13
إجمالي يبلغ 2.350.000 
سيتم  كما  أمريكي.  دوالر 
إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة مـــجـــدًدا 
ــيـــن  ــابـــقـ ــزيــــن الـــسـ ــائــ ــفــ ــلــ لــ
لــلــتــأهــل فـــي الــســحــوبــات 

القادمة.
ــى  ــلــ وتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــًقـــــــا عــ
جــوائــز هـــذا الــعــام صــرح 
ــيـــف  ــطـ ــلـ ــدالـ ــبـ ــاح عـ ــ ــبــ ــ صــ
ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ الـــــــــزيـــــــــانـــــــــي الــ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــخـــدمـــات 
الــمــصــرفــيــة لـــأفـــراد في 
الوطني:  البحرين  بنك 
»على مدار العام المنصرم، قمنا بمكافأة 
الـــعـــديـــد مـــن عــمــائــنــا األوفــــيــــاء ضمن 
سحوبات برنامج )ادخار الوطني(، ونأمل 
بطريقة  إثـــراء حياتهم  ذلــك  خــال  مــن 
والتزامهم  الدائم  والئهم  نظير  مبتكرة 
بإيداع مدخراتهم معنا في البنك. نحن 
في بنك البحرين الوطني نؤمن بأهمية 
من  ذلك  ونعد  مستدام  اقتصاد  تأسيس 
وهذا  المؤسسية،  وأولوياتنا  ركائزنا  أهم 
على  الــكــرام  عماءنا  نشجع  يجعلنا  مــا 
االدخـــــــار ونـــحـــرص عــلــى نــشــر الــثــقــافــة 
ذلك  خــال  من  ونتطلع  بينهم.  المالية 
بنمط  يحظوا  أن  أجــل  مــن  دعمهم  إلــى 
الناحية  من  آمن  ومستقبل  أفضل  حياة 
الــمــاديــة. كــمــا نضمن لــهــم بــدورنــا زيـــادة 
فـــرص الــفــوز بــجــوائــز مــثــريــة مــن شأنها 
زادت  كلما  األفــضــل،  إلــى  حياتهم  تغيير 
التوفير  المالية في حسابات  مدخراتهم 

الخاصة بهم في البنك«.

} صباح الزياني. 

ن���ا����س: خ��ط��ة ال��ت��ع��اف��ي االق��ت�����س��ادي 

ت��ت��واءم م��ع اأف��ك��ار ال�����س��ارع ال��ت��ج��اري

} سمير ناس 



وقال في تصريحات صحفية 
ــلــــى هــــامــــش افــــتــــتــــاح مـــؤتـــمـــر  عــ
ــتـــمـــاعـــي فــــي ظــل  »الـــــحـــــوار االجـ
الخطة  هـــذه  إن  أمـــس  األزمـــــات« 
الحكومة  مــن  الــتــزامــا  تتضمن 
ــر فــــــرص الــعــمــل  ــ ــوافـ ــ لـــضـــمـــان تـ
لــلــمــواطــنــيــن بـــصـــورة مــســتــمــرة، 
ــورا  ــ ــصـ ــ تـ هــــــنــــــاك  أن  ــا  ــ ــحـ ــ ــوضـ ــ مـ
لــلــقــطــاعــات االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
ــــال الــفــتــرة  ســتــشــهــد تــــطــــورا خـ
الــمــقــبــلــة، ونـــحـــن ســنــكــون على 
التي  القطاعات  تواصل مع هذه 
تسهم في الوظائف المستقبلية.
دراســـــات  هـــنـــاك  أن  وأضــــــاف 
عـــديـــدة حــــول نــوعــيــة الــوظــائــف 
ــا االقــــتــــصــــاد  ــهـ ــتـــجـ ــنـ ــيـ الـــــتـــــي سـ
خـــــــــال الــــــســــــنــــــوات الـــــقـــــادمـــــة، 

واألنشطة  االستثمارات  ونوعية 
االقتصادية المتوافرة بالمملكة، 
فــي  الـــجـــامـــعـــات  أن  إلـــــى  ــا  ــتــ الفــ
الـــبـــحـــريـــن تــعــمــل عـــلـــى تــطــويــر 
ــا لــتــلــبــيــة  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــرامـ ــ نـــظـــمـــهـــا وبـ

احتياجات سوق العمل.
»أخــبــار  مــن  ســـؤال  وردا على 
توطين  إمكانية  حــول  الخليج« 
بــعــض الـــوظـــائـــف فـــي الــبــحــريــن 
عــلــى غـــــرار مـــا قـــامـــت بـــه بعض 
ــرا  ــ ــؤخـ ــ ــيــــة مـ ــلــــيــــجــ الـــــــــــــدول الــــخــ
ــل والـــتـــنـــمـــيـــة  ــمــ ــعــ أكـــــــد وزيـــــــــر الــ
االجتماعية أن فلسفة التوظيف 
ــبـــحـــريـــن تــتــمــيــز بــتــوفــيــر  فــــي الـ
تقوم على معادلة  التي  الحوافز 
األجنبي،  العامل  استقدام  كلفة 
توظيف  مرحلة  إلــى  نصل  حتى 

المواطن البحريني طواعية عن 
قناعة بأنه أفضل لصالح صاحب 
العمل، وفي سبيل ذلك يتم دعم 
ــدار 3 ســـنـــوات  ــ ــــب عـــلـــى مــ ــرواتـ ــ الـ
ونـــوفـــر الـــتـــدريـــب الــمــجــانــي، أي 
أننا نهيئ كل الفرص التنافسية 
ــكـــون لـــصـــالـــح الـــمـــواطـــن  ــتـــي تـ الـ

البحريني.
إلى  إننا وصلنا  وتابع قائا: 
يضع  العمل  صــاحــب  أن  مرحلة 
األولوية في التوظيف للبحريني 
ــلـــح لـــه حتى  ــــذي يــعــتــبــر األصـ الـ
من الناحية الربحية، وهو األمر 
الـــواقـــع،  أرض  عــلــى  الــمــتــحــقــق 
وأصــحــاب الــعــمــل مــتــعــاونــون في 
أن  أثبتت  وتجربتنا  الشأن،  هــذا 
عملية اإللزام بالتشغيل من دون 

المواطن  تدعم  وأســس  مقومات 
تحدث خلا، وفي السابق رصدنا 
ــود  ــ وجـ إلــــــى  يــــــــؤدي  اإللــــــــــزام  أن 
عــمــلــيــات تــوظــيــف وهــمــيــة »غــيــر 
حقيقية«، ولكن من خال توفير 
الــمــقــومــات الــداعــمــة لــلــمــواطــن 
وفــقــا ألســس  نحقق االســتــدامــة 

متينة لدعم البحرينيين.
والتنمية  العمل  وزيــر  وأشــار 
االجتماعية إلى أن الوزارة حاليا 
تقوم بالتوظيف وتعلن بشفافية 
ونقيم  توظيفهم  يــتــم  مــن  تــامــة 
احــتــيــاجــاتــنــا إلـــى بــرامــج تــدريــب 
مــعــيــنــة تــجــعــلــنــا نـــضـــع مــســألــة 

أفــضــلــيــة تــوظــيــف الــمــواطــن في 
مقدمة أهداف الحكومة.

بشأن  آخـــر  ســـؤال  عــلــى  وردا 
بــشــأن  الـــشـــركـــاء  مـــع  حــــوار  إدارة 
إصـــاح ســـوق الــعــمــل أكـــد الــوزيــر 
يــتــحــلــون  الـــعـــمـــل  ــاب  ــ ــحـ ــ أصـ أن 
ويجب  عالية،  وطنية  بمسؤولية 
األعــــمــــال  أصـــــحـــــاب  ــل  ــفـ ــغـ نـ أال 
الذين يسعون للتدريب والتأهيل 
والــتــوظــيــف ويــحــقــقــون إنــجــازات 
ــــوف نـــرصـــد أدوارهـــــم  كــثــيــرة، وسـ
المواطنين  مــن  الــعــديــد  لــجــذب 
مؤكدا  مؤسساتهم،  فــي  األكــفــاء 
أن وزارة العمل تعتبر منظما في 
سوق العمل، واألساس هو قناعة 
ــبــــادراتــــهــــم  ــل ومــ ــمـ ــعـ ــاب الـ ــ ــــحـ أصـ
ــوف تــاحــظــون  ــ ــة، وســ ــيـ ــابـ اإليـــجـ
تحسن  فـــي  الــبــحــرنــة  نــســب  أن 

وتطوير خال الفترة القادمة.
أشار  التدريب  برامج  وبشأن 
وزير العمل والتنمية االجتماعية 
تـــم تــوفــيــر 950 فــرصــة  ــه  أنــ ــى  إلــ
ــي الــمــعــاهــد الــخــاصــة  ــدريـــب فـ تـ

هــذا  خـــال  بالبحرين  لــلــتــدريــب 
إلــــى أن »تــمــكــيــن«  ــام، الفـــتـــا  ــعــ الــ
لتمويل  ديــنــار  مــلــيــار   1.7 رصـــد 
العاملة  الــقــوى  وتمكين  أنشطة 
الصغيرة  والمؤسسات  الوطنية 
والمتوسطة منذ إنشاء »تمكين«، 
وسيكون هناك التزام جديد بأن 
آالف   10 يقل  مــا ال  تــدريــب  يتم 
المعاهد الخاصة  مواطن ضمن 
يوفر  الــذي  األمــر  للتدريب، وهو 
للمواطنين،  المناسب  التدريب 
وتنمية وتشجيع معاهد التدريب 
تستشف  أن  عليها  ينبغي  الــتــي 
حاجات سوق العمل في برامجها 
إلى  المتطورة، مشيرا  التدريبية 
أن سوق البحرين يسمح بدخول 
شــركــات الــتــدريــب الــعــالــمــيــة بما 
يسهم في تدريب األيدي العاملة 

الوطنية.
ــر  مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة أكـــــد وزيــ
أن  االجتماعية  والتنمية  العمل 
برنامج حماية األجور هو مشروع 
ــد يــســاعــد فــي رصـــد أي تعثر  رائـ

أو تقصير فــي ســداد األجـــور في 
ــمـــحـــددة مـــن دون  مـــواعـــيـــدهـــا الـ
بــالــشــكــوى،  عــامــل  أي  يــتــقــدم  أن 
الجهات  تــبــادر  أن  يمكن  وبــذلــك 
المختصة بتصحيح أي خلل قد 
البحرين  مــا يضع  وهــو  يــحــدث، 
البرامج  فــي  متقدمة  مكانة  فــي 

الحمائية للعمالة.
المرن  العمل  وحول تصريح 
ــح الـــوزيـــر أنـــه ال يــوجــد أي  أوضــ
ــع فــــي دراســـــــة وتــقــيــيــم هـــذا  ــانـ مـ
إلـــى أن مجلس  الــنــظــام، مــشــيــرا 
ــرارات لتقويم  قــ الــــوزراء وضــع 7 
يــرغــب  ال  نــتــائــج  أي  وتــصــحــيــح 
العمال  أو  العمل  أصــحــاب  فيها 
تصريح  تطبيق  نتيجة  حــدثــت 
ــمــــرن، مــشــيــرا إلــــى أن  الــعــمــل الــ
لمنع  تصميمه  تــم  الــنــظــام  هـــذا 
ــدة  ــ ــوافــ ــ ــة الــ ــالــ ــمــ ــعــ اســــتــــغــــال الــ
ــيــــرة اســتــبــعــدت  ـــرارات األخــ ـــقــ والــ
شــرائــح كــثــيــرة مــن هـــذا الــنــظــام، 

وركز على فئة معينة. 

ــــدى افـــتـــتـــاحـــه أمـــس  ــــك لـ ــاء ذلـ ــ جـ
»الحوار االجتماعي في  أعمال مؤتمر 
الـــذي ينظمه االتــحــاد  ظــل األزمـــــات« 
ــال الـــبـــحـــريـــن  ــ ــمـ ــ ــات عـ ــابــ ــقــ ــنــ الـــــعـــــام لــ
الدولية  العمل  منظمة  مــع  بالتعاون 
وزارة  مــمــثــلــي  مـــن  واســـعـــة  بــمــشــاركــة 
وغرفة  االجتماعية  والتنمية  العمل 
من  ونخبة  البحرين،  وصناعة  تجارة 

المختصين واالقتصاديين.
ــد أن الــمــمــلــكــة تـــدعـــم فــرص  ــ  وأكـ
ــاعــــي بـــيـــن أطــــــراف  ــتــــمــ الـــــحـــــوار االجــ
اإلنــتــاج الــثــاثــة »الــحــكــومــة، أصــحــاب 
العمل، العمال« إيمانا بالعمل النقابي 
الحر الذي يسهم في عمليات التنمية 
ــوق الـــعـــمـــل بــمــا  ــ وإصـــــــاح وتـــطـــويـــر سـ

للجميع،  المشتركة  المصالح  يحقق 
بتجربة  تزخر  المملكة  أن  إلــى  الفتا 
رائدة في مجال الحوار الثاثي بوجود 
بكل  بنشاطها  تــقــوم  عمالية  نــقــابــات 
بــحــريــة واســـتـــقـــالـــيـــة، الفـــتـــًا إلــــى أن 
الحوار بين أطراف اإلنتاج الثاثة، قد 
خلق مناخًا مشجعًا للعمل والتطوير 
أدوات  أهــم  من  ويعد  العمل،  بيئة  في 
المشترك  التنسيق  مستويات  تعزيز 
ــتــــاج بــمــا يــصــب في  بــيــن أطــــــراف اإلنــ
وتعزيز  العمال  حقوق  حماية  صالح 

مكتسباتهم.
المملكة  جهود  الوزير  واستعرض 
مــشــددا  كورونا,  جــائــحــة  فــتــرة  خـــال 
بذل  على  حــرصــت  الحكومة  أن  على 

ــهـــود الــــازمــــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى  الـــجـ
العمل،  وفـــرص  العمل  ســوق  اســتــقــرار 
في  تــركــز  للحكومة  األكــبــر  الــهــم  وأن 
ــدم خــســارة الــكــفــاءات الــوطــنــيــة في  عـ
ســـوق الــعــمــل بــســبــب تــنــاقــص الــفــرص 

وتباطؤ االقتصاد في ظل الجائحة.
الحكومة في  أن جهود  إلى  وأشــار 
الــتــي نتجت عن  الــتــحــديــات  مــواجــهــة 
جــائــحــة كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19(، جعلت 
الـــبـــحـــريـــن فــــي مـــصـــاف الـــــــدول الــتــي 
الوقائية  ــراءات  ــ اإلجــ فــي  الـــريـــادة  لــهــا 
واالحــــتــــرازيــــة فـــي الـــمـــجـــال الــصــحــي 

واالجــتــمــاعــي واالقـــتـــصـــادي، وهــــو ما 
والحد  العمل  ســوق  استقرار  إلــى  أدى 
ــن طــــريــــق دفـــع  ــ ــن الـــتـــســـريـــحـــات عـ ــ مـ
القطاع  في  الوطنية  للعمالة  األجــور 
الخاص بصورة كاملة أو بصورة جزئية 
قاربت  لفترات  المتضررة  للقطاعات 
ــام والـــنـــصـــف، لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار  ــعــ الــ
خسرانهم  وعــدم  أعمالهم  في  العمال 
ــة  ــفـــرصـ ــا أتـــــاحـــــت الـ ــم، كــــمــ ــهــ ــفــ ــائــ وظــ
أوضاعها  لتصحيح  األجنبية  للعمالة 
القانونية في اإلقامة وتصاريح العمل 
مــع إعــفــائــهــا مــن الـــرســـوم، إلـــى جانب 

ــور العمال  إطـــاق بــرنــامــج حــمــايــة أجـ
ــر الـــحـــســـابـــات  ــبـ وضــــمــــان ســـــدادهـــــا عـ

البنكية في مواعيدها المحددة. 
وأشار حميدان إلى خطة التعافي 
ــوازن  ــ ــتـ ــ ــامــــج الـ ــرنــ ــي بــ ــ ــادي فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
مؤخرًا،  الحكومة  أقرتها  التي  المالي 
ــادرة خــلــق فــرص  ــبــ وفــــي مــقــدمــتــهــا مــ
عــمــل واعــــدة وجــعــل الــمــواطــن الخيار 
باستهدافها  الــعــمــل،  ســـوق  فــي  األول 
توظيف 20.000 بحريني في االقتصاد 
وتدريب 10.000 بحريني سنويًا حتى 
يأتي  ذلــك  أن  إلــى  عــام 2024، مــشــيــرًا 
توفير  على  الحكومة  لحرص  تأكيدًا 
الدعم الازم لكل من العمال وأصحاب 
العمل، ومؤكدًا أن وزارة العمل والتنمية 
جيدة  نتائج  حققت  قــد  االجتماعية 
ضمن البرنامج الوطني للتوظيف في 
نسخته الثانية، حيث يوشك البرنامج 
على استكمال توظيف 25 ألف مواطن 
عــمــل  عــــن  بـــاحـــث  آالف   10 وتــــدريــــب 
الــمــحــددة، مــشــيــدًا في  الــمــدة  بحسب 
الكبير  والــتــعــاون  بالدعم  اإلطـــار  هــذا 
الــحــكــومــة مــن أصــحــاب  الـــذي لمسته 
نجاح  في  المحوري  ودورهــم  األعمال، 
القوى  إدمـــاج  فــي  الحكومية  الــجــهــود 
والحفاظ  العمل،  ســوق  فــي  الوطنية 

على استقراره أثناء الجائحة.

الــــــوزارة  إلــــى أن  وأشــــــار حـــمـــيـــدان 
العمل  ــوق  سـ تنظيم  وهــيــئــة  وتــمــكــيــن 
تطوير  عــلــى  يــعــمــلــون  الــتــربــيــة  ووزارة 
متطلبات  لــتــوائــم  التعليم  مــخــرجــات 

سوق العمل في المرحلة المقبلة.
ــا تـــحـــدثـــت الـــمـــديـــر  ــهـ ــبـ ــانـ مـــــن جـ
منظمة  في  العربية  للدول  اإلقليمي 
ــى جــــــــردات، عــن  ــ ــة، ربـ ــيــ الـــعـــمـــل الــــدولــ
أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الــــحــــوار االجــتــمــاعــي 
فــي ظــل األزمـــات، وذلــك للنأي بسوق 
العمل عن التأثيرات السلبية في مثل 
هــذه الــظــروف الــطــارئــة، الفتة إلــى أن 
الــمــنــظــمــة أصـــــدرت الــتــقــريــر الــثــامــن 
ــا عــلــى الــوظــائــف  ــورونــ حــــول تــأثــيــر كــ
ــاع الـــتـــفـــاوت بــيــن  ــر اتــــســ ــهـ والـــــــذي أظـ
مع  والنامية،  المتقدمة  االقــتــصــادات 
كامل،  بــدوام  وظيفة  مليون   125 تأثر 
موضحة أن عدم تقديم الدعم المالي 
التفاوت، مع  يزيد من  النامية  للدول 
التوظيف  نــســبــة  بــانــخــفــاض  تــوقــعــات 
بسبب   %4.3 بنسبة  الــجــائــحــة  بــعــد 
تأثير كورونا على اإلنتاجية والعاملين 

والمنشآت.
وأشاد النائب الثاني لغرفة تجارة 
وصناعة البحرين، محمد عبد الجبار 
الكوهجي، بتوجيهات القيادة الحكيمة 
كورونا،  جائحة  تداعيات  مواجهة  في 

ــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا  ــ ــاإلجـ ــ مــشــيــدا بـ
لجائحة  لــلــتــصــدي  الــبــحــريــن  مملكة 
ــهـــمـــت فــــي تــقــلــيــل  ــا والــــتــــي أسـ ــ ــورونـ ــ كـ
المواطنين  عــلــى  الــجــائــحــة  تــأثــيــرات 

والقطاع الخاص.
العام لاتحاد  أشــار األمين  بــدوره 
ــال الـــبـــحـــريـــن  ــ ــمـ ــ ــات عـ ــابــ ــقــ ــنــ الـــــعـــــام لــ
هـــذا  أن  إلـــــى  ــابـــي  الـــشـــهـ ــبــــدالــــقــــادر  عــ
المؤتمر هو أول مؤتمر ينعقد حضوريا 
بعد فترة انقطاع دامت عامين بسبب 
جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي ضــربــت الــعــالــم، 
إلى بحث  المؤتمر يهدف  أن  موضحا 
ــتـــحـــديـــات الـــراهـــنـــة  ــاوز الـ ــجــ كــيــفــيــة تــ
يتطلع  مستدامة  تنمية  إلى  للوصول 

إليها شركاء اإلنتاج الثاثة.
يتناول  الــمــؤتــمــر  أن  إلـــى  وتــطــرق 
الدين العام والضرائب وملف التقاعد 
العمل  ســوق  وإصــاح  البطالة  ومعدل 
الــعــمــال فــي القطاعين  ومــعــدل أجـــور 
ــام والــــخــــاص وأنـــظـــمـــة الــحــمــايــة  ــعــ الــ
ــيـــة واألســـــــــرة الــبــحــريــنــيــة  ــتـــمـــاعـ االجـ

والتنمية المستدامة.
ــر فـــعـــالـــيـــاتـــه  ــمــ ــؤتــ ــمــ ويـــخـــتـــتـــم الــ
بــصــدور مجموعة من  األربــعــاء  الــيــوم 
المطروحة  القضايا  حــول  التوصيات 

على جدول أعماله. 

} المشاركون في المؤتمر.

خالل افتتاحه موؤتمر »الحوار الجتماعي في ظل الأزمات«.. وزير العمل:

اأرقام التوظيف في البحرين لي�ست خياال.. ولن ن�سمح بالم�سا�س بحقوق العمال
كتب فاضل منسي:

 تصوير عبداألمير الساطنة:
أرقام توظيف  أن  العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان  أكد وزير 
أكــثــر مــن 20 ألــف مــواطــن فــي الــقــطــاع الــخــاص الــتــي تــم إعــانــهــا صحيحة 
الــفــضــاء، وأن جميع  بــأشــخــاص مـــن  تــتــعــلــق  ــا خــيــالــيــة، وال  ــامـ أرقـ ولــيــســت 
وهيئة  والتأمينات  اإللكترونية  الحكومة  في  موثقة  والبيانات  المعلومات 
تنظيم سوق العمل، مؤكدا أن هذه المعلومات مدققة من قبل جهات حكومية 

عدة.

} وزير العمل والتنمية اإلجتماعية.

} عبدالقادر الشهابي.} محمد الكوهجي.

وزير العمل في ت�صريحات �صحفية:

ح��ك��وم��ي وال����ت����زام  خ��ط��ة  ���س��ن��وي��ا  ب��ح��ري��ن��ي  األ�����ف   20 ت��وظ��ي��ف 
تح�صن ن�صب البحرنة خالل الفترة القادمة.. وتم تقلي�ص الفئات الم�صتفيدة من الت�صريح »المرن« 

أكد جميل حميدان وزير العمل والتنمية االجتماعية أن إعان توظيف 20 ألف بحريني سنويا حتى 
عام 2024 ضمن خطة التعافي االقتصادي التي تم إطاقها مؤخرا هو تحد قابل للتنفيذ، ألن المملكة 
تسير نحو حالة االستقرار والتعافي في أعقاب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هناك دراسة لحجم الوظائف 

التي ننشد أن يوفرها االقتصاد للمواطنين، وذلك بالتعاون مع القطاعات االقتصادية المختلفة.

} وزير العمل يتحدث إلى »أخبار الخليج«.

وكي���ل وزارة ال�سح���ة يفتت���ح منت���دى الي���وم العالم���ي لل�سح���ة النف�س���ية
الــدكــتــور  الــصــحــة  افــتــتــح وكــيــل وزارة 
وليد خليفة المانع، صباح أمس 2 نوفمبر 
2021م، المنتدى العلمي للطب النفسي؛ 
ــيــــوم الــعــالــمــي  ــــقــــام بــمــنــاســبــة الــ ــذي ُي ــ الــ
»الــرعــايــة  شــعــار  تــحــت  النفسية  للصحة 
هذا  لنجعل  للجميع:  النفسية  الصحية 
الشعار واقًعا«، بحضور الرئيس التنفيذي 
لمراكز الرعاية الصحية األولية الدكتورة 
ــثـــل مــكــتــب  ــيـــد جــــــــواد، ومـــمـ جــلــيــلــة الـــسـ
منظمة الصحة العالمية الدكتورة تسنيم 
عــــطــــاطــــرة، والــــقــــائــــم بــتــصــريــف أعـــمـــال 
الخاضعة  غير  الحكومية  المستشفيات 
للضمان الصحي الدكتورة إيمان حاجي، 
ورئيس مستشفى الطب النفسي الدكتور 
حسين الشاخوري، وعدد من المسؤولين 
النفسي،  بالطب  والمعنيين  والموظفين 
وذلــــك فـــي مــركــز الــبــحــريــن لــلــمــؤتــمــرات 

بفندق كراون بازا.
الــصــحــة  وزارة  ــيــــل  وكــ ــح  ــتـ ــتـ افـ وقــــــد 
ــاد خالها  بــكــلــمــة أشــ الــعــلــمــي  الــمــنــتــدى 
بــجــهــود مــســتــشــفــى الـــطـــب الــنــفــســي في 
تــنــظــيــم هـــذا الــمــنــتــدى الــعــلــمــي الــهــادف 
الذي ُيقام ليختم سلسلة من الفعاليات 

الشهر  مــدار  على  أقيمت  التي  والبرامج 
 ،2021 أكتوبر  مــن  العاشر  منذ  الماضي 
مقدًرا الجهود المستمرة والحثيثة التي 
تعمل وتسعى دائمًا نحو تطوير الخدمات 
أولــويــة  بــاتــت  والــتــي  النفسية؛  الصحية 
صحية توليها وزارة الصحة كل االهتمام 
والـــــدعـــــم والــــمــــســــانــــدة. كـــمـــا نـــقـــل إلـــى 
األستاذة  الصحة  وزيــرة  تحيات  الحضور 
وتمنياتها  الــصــالــح،  ســعــيــد  بــنــت  فــائــقــة 
للمنتدى العلمي النجاح وتحقيق أهدافه 

المنشودة.

وأشــــار الــدكــتــور الــمــانــع إلـــى أن عقد 
ــذا الــمــنــتــدى ُيـــعـــد ثـــمـــرة جـــهـــود فــريــق  هــ
البحرين ضد انتشار فيروس كورونا، الفًتا 
نموذج  هــي  »كــوفــيــد-19«  جائحة  أن  إلــى 
وقـــصـــة نـــجـــاح ســّطــرهــا فـــريـــق الــبــحــريــن 
وأكبر األزمــات  أهــم  التصدي إلحــدى  في 
با  والتي  العالم؛  مستوى  على  الطارئة 
شك تنتج عنها مضاعفات على المستوى 
ــتــــصــــادي، والــصــحــي،  االجـــتـــمـــاعـــي، واالقــ
والــنــفــســي، مــوضــًحــا أن تــكــاتــف الــفــريــق 
جميع  مــع  تخصصاته  بمختلف  الطبي 

الريادة لمملكة  القطاعات األخرى حقق 
األزمــــة متجليًا  احــتــضــان  فــي  الــبــحــريــن 
فـــي اســـتـــمـــرار تــقــديــم جــمــيــع الــخــدمــات 
من  والنفسية  الصحية  الــخــدمــات  منها 
إلى  إضافة  الجائحة،  انقطاع خال  دون 
النفسية  والــمــســانــدة  الــدعــم  فــرق  توفير 
لجميع الشرائح سواء للمرضى أو ذويهم 

أو العاملين في الخطوط األمامية. 
ــزام وزارة  ــتـ الـ الــمــانــع  الــدكــتــور  وأكــــد 
الصحة بدعم خدمات الصحية النفسية 
مع  التنافسية  مــســتــوى  إلـــى  تــصــل  حــتــى 

البحرين  المتقدمة وجعل مملكة  الدول 
حاضنة لقصص النجاح والريادة في شتى 
المجاالت. وتقدم بجزيل الشكر والتقدير 
إلى اللجنة المنظمة وجميع المشاركين 
ــيـــات والـــمـــنـــتـــدى  ــالـ ــعـ ــفـ ــبــــرامــــج والـ ــي الــ فــ
الــعــلــمــي، كــمــا تــقــدم بــالــشــكــر إلـــى شــركــة 
جــونــســون انـــد جــونــســون وشــركــة لندبك 
على دعمهم إلقامة برامج وفعاليات اليوم 

العالمي للصحة النفسية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت مــمــثــل مــكــتــب 
ــورة  ــتـ ــدكـ مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الـ
تــســنــيــم عـــطـــاطـــرة إن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الصحية  الــرعــايــة  شــعــار  جعلت  بالفعل 
النفسية للجميع واقعًا، الفتًة إلى أن هذا 
لعدد  وتتويًجا  تجسيًدا  ُيعتبر  االحتفاء 
من األنشطة والفعاليات الهادفة التي تم 

تنفيذها بمملكة البحرين. 
تأثير  الرغم من  أنــه على  وأوضــحــت 
جميع  على  »كــوفــيــد-19«  كــورونــا  جائحة 
الصحية  الــخــدمــات  وتـــأثـــر  الــعــالــم  دول 
البحرين  مملكة  فإن  النفسية  بينها  من 
الصحية  الخدمات  تقديم  على  حرصت 

للمرضى على أحسن وجه.

} خال افتتاح منتدى اليوم العالمي للصحة.
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البالد  الماللي« كانت أغلب  } قبل مجيء »نظام 
العسكري،  الــــذراع  ذات  األحــــزاب  مــن  خالية  العربية 
والدة  رأسها مصر، شهدت  على  عربية  دول  بعض  إال 
في  اإلخـــوان«  »جماعة  والدة  مع  المليشياوي  العنف 
ــاء بــدعــم ورعـــايـــة مـــن »الــمــخــابــرات  ــــذي جـ 1928، والـ
البريطانية«، لتكمل أمريكا بعد ذلك مسار الدعم لهم 

في العقود األخيرة!
الــذراع  وكانت هناك بعض األحــزاب األخــرى ذات 
في  الشعبية«  »الجبهة  مــن  نــشــأت  كالتي  الــعــســكــري، 
لــبــنــان لــيــأخــذ الــمــتــأثــرون بــهــا طــابــعــًا عــســكــريــا في 
عّمان، بهدف إسقاط أنظمة خليجية وبادعاء تحرير 
الــعــســكــريــة  لــبــنــان بــعــض األذرع  الــخــلــيــج! ونــشــأ فـــي 
لألحزاب، مثلما في فلسطين المحتلة بهدف مواجهة 
االحتالل الصهيوني، إلى جانب حركات في بعض دول 
مما  الجزائري،  االستعمار  لمواجهة  العربي  المغرب 
أو بآخر أن »حركة اإلخوان المسلمين«  يوضح بشكل 
وهيكليتها التنظيمية كانت وحدها منذ نشوء نهجها 
البنا«  »حسن  وقبله  قطب«  »سيد  يد  على  المتطرف 
الــدول  فــي  إســقــاط األنظمة  أخــذت منحى  التي  هــي 
الــعــربــيــة إلنــشــاء »خــالفــة إســالمــيــة« بحسب الــهــدف! 
ومن هذا التنظيم اإلخواني تناسلت أفكار )التطرف 
في  »القاعدة«  تنظيم  وأبرزها  السياسي(  اإلسالموي 

الثمانينيات!
اكتسب  ــوان«  ــ »اإلخــ تنظيم  هكيلية  نــهــج  عــلــى   {
»نظام الولي الفقيه« وزعيمه األول »الخميني« مالمح 
ذلك النهج وتلك الهيكلية، لتأسيس الذراع العسكري 
بعد ذلك فيما  الذي أصبح  الماللي،  بنظام  الخاص 
ــثـــوري اإليــــرانــــي(، وحــيــث كــانــت  ُيـــعـــرف )بــالــحــرس الـ
وهما  باعترافه  بـــارزة  الخميني  على  اثنين  تــأثــيــرات 

»هتلر« و»حسن البنا«!
ومـــع تــوّســع األطــمــاع اإليــرانــيــة ومــشــروع )الــثــورة 
الثيوقراطية  الــثــورة  وتصدير  العالمية(،  المهدوية 
تولى  الطائفية(  )المناصرة  وباسم  الجوار،  دول  إلى 
»الحرس الثوري اإليراني« منذ بداياته تأسيس »األذرع 
العراق،  في  الدعوة«  »حزب  على خطى  المليشياوية« 
بـ»حزب  المسّمى  اللبناني«  إيــران  »حــزب  إنشاء  ليتم 
المليشياوية  األحـــــزاب  تــفــريــخ  مــرحــلــة  لــتــبــدأ  اهلل«، 
الدول  من  عدد  في  اإليراني  الثوري  للحرس  التابعة 
الــعــربــيــة! وبــعــد لبنان والــعــراق وســوريــا جـــاءت بعض 
الدول الخليجية كالبحرين والكويت وشرق السعودية 
أبناء هذه الدول باسم المذهب،  واليمن، لتتم سرقة 

والوالء للولي الفقيه! لتقوم المليشيات التابعة تلك 
الــدولــة  على  والسيطرة  األنــظــمــة!  خلخلة  بمحاولة 
هذا  أمريكا  تسليم  بعد  والعراق  لبنان  في  كما حدث 
الــبــلــد الــعــربــي لــالحــتــالل اإليـــرانـــي! وكــمــا حـــدث في 
اليمن ليشكل »الحوثيون« انقالبهم وتهديد السعودية 
والخليج! ولتصبح )األذرع األخطبوطية المليشياوية 
الفاقدة للوطنية والوالء لدولها( أذرع إيرانية بامتياز 

لمحاوالت التمدد اإليراني في المنطقة العربية!
} لــــــوال عــــمــــالء ومــــرتــــزقــــة إيـــــــــران الـــــعـــــرب مــن 

الطائفيين التابعين لها، لما تمكنت إيران من تهديد 
وسياسيا  ثيوقراطيا،  وعقديا  )إرهابيا  المنطقة  دول 
والمرتزقة،  ألوطانهم  الخونة  وبهؤالء  إيديولوجيا(! 
العربية،  األوطــان  من  للعديد  الداخلي  التهديد  قام 
لــيــتــالقــى تـــهـــديـــدهـــم الــمــنــطــلــق مــــن تـــهـــديـــد »نـــظـــام 
أوسطي  الشرق  »المشروع  هو  آخــر  بتهديد  الماللي« 
العربية  لألنظمة  تــهــديــده  بــنــاء  أراد  الـــذي  الــجــديــد« 
جهة  مــن  إيـــران  عمالء  يــد  على  وإسقاطها،  الوطنية 
ــوان« مــن جهة أخـــرى! وعــلــى شبكات  ــ وعــلــى يــد »اإلخـ
التنظيمات اإلرهابية األخرى مثل »داعش« و»النصرة« 
المتطرفة  باألفكار  المنطقة  ابتليت  وغيرهما، حتى 
لبناء  الــديــن  اختطفت  التي  واإلرهــابــيــة،  والظالمية 
المشاريع  ولــخــدمــة  السلطوية  وأطــمــاعــهــا  سلطتها 

الخارجية! 
»اإلخــوان« وتكنسهم  الرياح تكتسح  } وكما بدأت 
من العديد من الدول العربية، بعد أن تمت تعريتهم 
أمــــام شــعــوبــهــم، فــــإن الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة بــشــكــل عــام 
الماللي  »نــظــام  أو  »الــديــنــامــو«  بقي  تــهــدأ، طالما  لــن 
الـــثـــيـــوقـــراطـــي« الـــمـــحـــرك لــلــمــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة 
داخليًا  مــهــددًا  أصبحت  والــتــي  مـــوجـــودًا،  المتطرفة 
بــالــوكــالــة! ولـــن يــهــدأ لــبــنــان أو الـــعـــراق أو الــيــمــن أو 
عمالؤه  وبقي  الــمــاللــي«  »نــظــام  بقي  طالما  الخليج، 
ومرتزقته، يهددون الهوية الوطنية والقومية العربية 

في بلدانهم، واألمن العربي!
وبقدر الدعوة إلى منطقة خالية من النووي ومن 
الصواريخ الباليستية فإن الدعوة إلى )خلو المنطقة 
وإمــا  ــران  إليــ إمـــا  والــتــابــعــة  العميلة  المليشيات  مــن 
اليوم  بــل أصبحت  أهــمــيــة،  تقل  وتــركــيــا( ال  لــإخــوان 
هذه  مثل  فيها  تتواجد  التي  لــلــدول  وجــوديــة  أولــويــة 
دولة  والال  الدولة  بين  الجمع  المليشيات! وال يمكن 

إن أرادت منطقتنا االستقرار، وهذا حديث آخر!

في البحث عن منطقة

خالية من الملي�شيات!

فوزية رشيد

الــنــواب مــن تجاهل بعض  اشتكى عــدد مــن 
الـــــوزراء لــهــم وعــــدم الــتــعــاون مــعــهــم بــمــا يخدم 
بحسب  الــنــواب  أي  كونهم؛  الــعــامــة،  المصلحة 
المواطن  لمصالح  ممثلين  عــنــه،  أفصحوا  مــا 
احتياجاته  إليــصــال  الــوصــل  حــلــقــة  ويــشــكــلــون 
والحقيقة  التنفيذية،  السلطة  إلــى  ومطالبه 
التي يجب تأكيدها هنا، هي أنه كلما كانت هناك 
السلطتين  بين  مستمرة  وتواصل  تعاون  عالقة 
عجلة  بسالسة  دارت  والتشريعية،  التنفيذية 
ويــخــدم  المملكة،  فــي  الــديــمــقــراطــيــة  الــتــجــربــة 
عنها  غنى  ال  التي  العملية  هــذه  تطوير  هــدف 
كلما  ألنــه  والــتــقــدم،  التطور  ينشد  بلد  أي  فــي 
المقدمة  وفي  المختلفة،  المؤسسات  دور  تعزز 
إرادة  مــن  النابعة  التشريعية  المؤسسات  منها 
ــي الــمــصــلــحــة  ــن، فـــــإن ذلـــــك يـــصـــب فــ ــواطــ ــمــ الــ

الوطنية بشكل عام.
ــكـــوى بــعــض  ال يـــجـــب الــتــســلــيــم بــصــحــة شـ
النواب ومآخذهم على هذا الوزير أو ذاك ولكن 
في نفس الوقت ال يجب التشكيك في أساس ما 
النواب في هذه الشكاوى والمآخذ،  إليه  استند 
بين  العالقة  في وصف  مبالغة  هناك  تكون  قد 
عام  بشكل  ولكن  الــتــعــاون،  ومستوى  الجانبين 
النائب  يبررها، ألن  ما  الشكوى  هذه  لمثل  فإن 
الناخبين،  بمصالح  اهتمامه  يظهر  أن  يهمه 
وبالتالي فإن مثل هذه الشكوى في حد ذاتها ال 
تخلو من الصحة والمصداقية تماما، فالنائب، 
التجني  مصلحته  من  ليس  المبدأ،  حيث  من 
اختالق  أو  الــمــســؤول  ذاك  أو  الــوزيــر  هــذا  على 

صورة للعالقة معهما تخالف الواقع.
أن هناك مصلحة للنائب من  الحديث عن 
السلطة  ممثلي  تجاه  المواقف  هــذه  مثل  وراء 
التنفيذية، قد يكون في ظاهره صحيحا، وخاصة 
يتعلق  فيما  النواب  بعض  مواقف  عايشنا  أننا 
القضايا وكيف كانوا »يستأسدون«  بالعديد من 
فــي مــواقــفــهــم، لــكــن ســرعــان مــا يــتــالشــى تأثير 

أن  إلــى  أميل  فأنا  النهائي،  الموقف  على  ذلــك 
هناك تضخيما من قبل بعض النواب لمستوى 
الوزير  هذا  من  يلقاه  الــذي  والتجاوب  التعاون 
االستحقاق  أبــواب  أننا على  ننسى  ذاك، فال  أو 
االنتخابي بعد سنة واحدة تقريبا، األمر الذي 
يتطلب، بحسب اعتقاد بعض النواب، إظهار نوع 
من الجدية في الحديث عن مصالح المواطن 
وعن التركيز على أهمية تعاون ممثلي السلطة 
مصالح  لخدمة  الشعب  ممثلي  مع  التنفيذية 

المواطنين.
ــي تــفــاصــيــل  ــوص فــ ــغــ ــن الــ ولـــكـــن بـــعـــيـــدا عــ
عنها  تحدث  التي  والمآخذ  النيابية«  »الشكوى 
بعض النواب فيما يتعلق بمدى تعاون واستجابة 
عدد من الوزراء مع مطالبهم واتصاالتهم، فإن 
المآخذ على تعاون بعض الوزراء مع العديد من 
المؤسسات والجهات ذات العالقة بالشأن العام، 
التعاون  بذلك  ليس  الصحافة،  تحديدا  ومنها 
الذي يجب أن يكون عليه، وبالتالي فإن العديد 
مـــن الــعــامــلــيــن فـــي مـــحـــراب صــاحــبــة الــجــاللــة 
يلتقون ويتفقون مع »الشكوى النيابية«، ألنهم 
من  العديد  مع  المشكلة  نفس  يواجهون  أيضا 
الــمــســؤولــيــن فــي الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة، ومــن 

المناصب المختلفة وليس فقط الوزراء.
ولـــكـــي يـــكـــون اإلنـــســـان مــوضــوعــيــا وصـــادقـــا 
أيضا، فإن من األمانة واإلنصاف، يجب التنويه 
المسؤولين  مــن  هــنــاك  أن  إلـــى  هــنــا،  واإلشـــــارة 
والـــــــوزراء أيــضــا مـــن يــطــبــق عــلــى أرض الــواقــع 
ــي الـــتـــعـــامـــل  ــ ــتـــوحـــة فـ ســـيـــاســـة األبــــــــــواب الـــمـــفـ
الصحافة،  العاملين في محراب  والتعاطي مع 
إليهم  إلـــى اإلشـــــارة  الــحــاجــة  ــن دون  هــــؤالء ومـ
باالسم، فإن الصحفيين ال يواجهون أي صعوبة 
في التواصل معهم ومع مكاتبهم وفي مختلف 
بوسائل  فــي عالقتهم  نجد  بــل  أيــضــا،  ــات  األوقــ
اإلعالم والعاملين في هذا الحقل، صورة ناصعة 
للعالقة والصورة الصحيحة التي يجب أن تكون 

عليها؛ ألن في ذلك خدمة للصالح العام.
وزراء  المسؤولين،  مــن  أيــا  نظلم  ال  وحــتــى 
القيادية  المناصب  أم غيرهم من شاغلي  كانوا 
في المؤسسات الحكومية، فإن من الواجب عدم 
تجاهل الجهود التي يبذلونها في أداء مهامهم 
وما يحملون على عواتقهم من مسؤولية، ربما 
الفرصة  مــن  يكفي  مــا  تــوفــيــر  دون  سببا  تــقــف 
مع  بــالــســرعــة  الــتــعــامــل  مــن  لتمكنهم  والـــوقـــت 
في  ذلــك  لكن  الصحفي،  الــشــأن  فــي  العاملين 
نفس الوقت ال يبرر لهؤالء المسؤولين تطبيق 
وجه  فــي  لــألبــواب  الكلي  شبه  اإلغـــالق  سياسة 
على  ومبنية  قائمة  مالحظة  فهذه  الصحافة، 
واقع معاش، وال يجب أن يأخذها هذا المسؤول 
انــتــقــاص مـــن شــأن  أو  تــجــٍن  أنــهــا  أو ذاك عــلــى 
عطاء وجهود هذا المسؤول، ألننا ننشد من وراء 
العالقة المفتوحة والمستمرة بين المسؤولين 

والصحافة مصلحة الوطن والمواطن.
ــت الــــــــذي نـــتـــفـــهـــم فـــيـــه مـــآخـــذ  ــ ــوقـ ــ فـــفـــي الـ
ومالحظات بعض النواب تجاه عالقتهم ببعض 
ذاتـــه نسجل تحفظا  الــوقــت  فــي  فإننا  الــــوزراء، 
ــنـــواب ومــــدى انــســجــام هــذا  عــلــى أداء بــعــض الـ
األداء مع المصلحة المباشرة للمواطن، فليس 
كـــل مــالحــظــة يـــدلـــون بــهــا أو يــســجــلــونــهــا على 
نابعة من  أو  ذاك، هي صحيحة،  أو  الوزير  هذا 
منطلق حرص هذا النائب أو ذاك على مصلحة 
»الشكوى  فــإن  ذلــك،  رغــم  لكن  نفسه،  المواطن 
الــنــيــابــيــة« لـــم تــــأت مـــن فـــــراغ، وبــالــتــالــي يجب 
المواطن  العالقة ألنها تمس  إلى هذه  االنتباه 
أوصل  الــذي  فالمواطن  غيره،  قبل  ومصالحه، 
بــصــوتــه هـــذا الــنــائــب أو ذاك، يــعــول عــلــى أدائـــه 
لخدمة هذه المصالح، كما أنه يرى في العالقة 
ــواب والـــــــوزراء  ــنــ الــصــحــيــحــة والــســلــســة بــيــن الــ
بين  العالقة  صحة  أي  اآلخــريــن،  والمسؤولين 
في  تصب  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين 

مصلحة الوطن والمواطن بشكل عام.

نشرُت مقااًل في أخبار الخليج 
تــحــت عــنــوان:  أبــريــل 2019  فــي 13 
بــحــريــنــي«، وحـــذرُت  »شــهــادة طبيب 
الحاالت  دراســـات  من  انطالقًا  فيه 
المصابين  السريرية من  المرضية 
بــأمــراض الــقــلــب مــن الــشــبــاب، من 
ظـــاهـــرة جـــديـــدة بــــدأت تــتــوغــل في 
هذه  وأخــذت  البحريني،  المجتمع 
وتزيد  تتعمق  المستجدة  الظاهرة 
وتــتــفــاقــم بــشــكــٍل مــتــســارع كــل سنة، 
ــد جـــديـــة وتــفــشــي هــذه  ــ والـــيـــوم أؤكـ
استنادًا  القاتلة  المرضية  الظاهرة 
إلـــى تــحــذيــرات جــديــدة مــن أطــبــاء 
القلب في البحرين، واعتمادًا على 
ــاث الــمــيــدانــيــة والــــدراســــات  األبــــحــ
الواقعية لهذه الحالة المرضية في 
بالدنا، حتى أنني أستطيع أن ُأجزم 
المجتمع  لــدى  إجماعًا  هناك  بــأن 
بين  وخاصة  البحرين،  في  الطبي 
أمـــراض  فــي  المختصين  األطـــبـــاء 

القلب بواقعية هذه الظاهرة.
ــيـــة  وهـــــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة الـــمـــرضـ
صحيتين  قضيتين  فــي  تتلخص 
ــي االزديــــــاد  رئــيــســيــتــيــن. األولــــــى هـ
ــداد  ــ ــام فــــي أعــ ــ ــٍل عــ ــكـ الـــمـــطـــرد بـــشـ
ــراض الــقــلــب في  ــأمــ الــمــصــابــيــن بــ
الــبــحــريــن، والــقــضــيــة الــثــانــيــة وهــي 
األهــــــــم واألشـــــــــد تــــهــــديــــدًا لـــألمـــن 
الــصــحــي لـــهـــذا الــجــيــل واألجـــيـــال 
األطفال  من  وبالتحديد  القادمة، 
ــؤالء  ــ ــاب، وهــــــي تــــعــــرض هـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ والـ
الشباب ألمراض القلب التي كانت 
الماضية  الــســنــوات  وفـــي  تــقــلــيــديــًا 
ــي شـــبـــاكـــهـــا كـــبـــار الــســن  يــســقــط فــ
مــن الــذيــن بــلــغــوا مــن الــكــبــر عتيًا، 

واشتعل رأسهم شيبًا. 
ــرْت صـــحـــيـــفـــة أخـــبـــار  ــ ــشــ ــ ــ ــد َن ــ قـ
ــادر فــي  ــ ــــصـ ــدد الـ ــعــ ــي الــ الـــخـــلـــيـــج فــ
الــعــام  مـــن  سبتمبر  مـــن  الــعــشــريــن 
ــراض  ــ ــول أمـ ــ ــالـــي تــحــقــيــقــًا حـ الـــحـ
ــبــــحــــريــــن، وتــضــمــن  ــــي الــ ــقـــلـــب فـ الـ
الــدكــتــور عــادل  لــقــاًء مــع  التحقيق 
كهرباء  أمـــراض  اســتــشــاري  خليفة 
القلب  كــهــربــاء  قسم  رئــيــس  القلب 
بمركز محمد بن خليفة آل خليفة 
التخصصي للقلب، إذ قال إنه »من 
خالل المتابعة الطبية في عيادات 
الــقــلــب تـــم رصــــد ظـــاهـــرة خــطــيــرة 
الماضية،  الخمس  السنوات  خالل 
تــمــثــلــت فـــي ارتـــفـــاع مـــعـــدل إصــابــة 
ــٍن مــبــكــرة بــأمــراض  الــشــبــاب فــي سـ
ــن، مـــقـــارنـــة بما  ــيـ ــرايـ ــشـ الــقــلــب والـ
والمحدد  طبيًا  عليه  متعارف  هــو 
ــم فــــــوق الــســتــيــن  ــ ــن هـ ــ ــة مـ ــابــ ــإصــ بــ
ــهـــذه األمــــــــراض وتــصــنــيــف  ــًا بـ عــــامــ
عامًا   45 ســن  فــي  بها  يصابون  مــن 
أكد  كما  المبكرة«،  القلب  بمرضى 
للغاية  »مــقــلــقــة  الــظــاهــرة  هـــذه  أن 

ــام بــــالــــدراســــات  ــيــ ــقــ وتـــســـتـــدعـــي الــ
والــبــحــوث لــلــوقــوف عــلــى أســبــابــهــا، 
مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة ليست 
منطقة  أو  الــبــحــريــن،  عــلــى  حـــكـــرًا 
الخليج، بل هي موجودة في أوروبا 
والـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة األمــريــكــيــة 
ــا بــــــــرزت بـــشـــكـــٍل أكــــبــــر فــي  ــهـ ــنـ ــكـ ولـ

منطقتنا«.
ومـــــن خـــــالل مـــتـــابـــعـــاتـــي لــهــذه 
الحالة المرضية في البحرين وفي 
الــعــالــم أجــمــع واالطــــالع على  دول 
حول  المنشورة  العلمية  األبــحــاث 
هــــذه الـــظـــاهـــرة الــعــالــمــيــة، فــإنــنــي 
أســتــطــيــع أن ُألــخــص األســـبـــاب في 

المصادر التالية:
وبــالــتــحــديــد  الــتــدخــيــن،  أواًل: 
حرق التبغ في السجائر التقليدية 
فــال  الـــشـــيـــشـــة،  فــــي  أو  الـــمـــعـــروفـــة 
جــمــيــع  بــــيــــن  خــــــــالف  أي  يـــــوجـــــد 
شبهة  أدنـــــى  تـــوجـــد  وال  الـــعـــلـــمـــاء، 
من  أكثر  منه  تنبعث  التدخين  بأن 
منها  وســـامـــة،  مــلــوثــة  ــادة  ــ مـ  4000
أكــثــر مـــن 12 مــــادة مــعــروفــة بــأنــهــا 
إلى  يـــؤدي  مما  للسرطان،  مسببة 
ســقــوط الــمــدخــن وكـــل مــن يجلس 
حوله إلــى الــوقــوع فــي أكثر مــن 14 
نـــوعـــًا مـــن أنـــــواع مــــرض الــســرطــان 
ــم،  ــفــ الـــعـــصـــيـــب، مـــثـــل الـــــرئـــــة، والــ
والــحــنــجــرة، إضـــافـــة إلـــى اإلصــابــة 
بأمراض الجهاز التنفسي. وقد أكد 
قائاًل  الحقيقة  هذه  عادل  الدكتور 
والشيشة  الــســجــائــر  »مــدخــنــي  إن: 
اإللكترونية يواجهون احتمااًل أكبر 
لإصابة بأمراض القلب، وان نسبة 
األزمات القلبية في صفوفهم أعلى 
بـ34% مقارنة بغيرهم، كما يواجهون 
اإلصابة بأمراض الشرايين التاجية 
بنسبة 25%«. وعالوة على ذلك فقد 
أشار الدكتور إلى قضية مهمة جدًا 
ــي أن  قـــد يــغــفــل عــنــهــا الــبــعــض وهــ
اإللكترونية  الشيشة  أو  السجائر 

تــؤثــر عــلــى الــصــحــة، وخــاصــة على 
كثيرة  دراســـات  أكــدت  حيث  القلب، 
الصحية  االنــعــكــاســات  بين  مــن  أن 
لــتــدخــيــن الــســجــائــر اإللــكــتــرونــيــة 
»اإلجهاد  إلــى حالة  تــؤدي  أنها  هي 
التأكسدي« والتي ينجم عنها تلْف 
احتمال  وارتــفــاع  الــنــووي  الحمض 
اإلصــابــة بــأمــراض الــقــلــب، إضــافــة 
وفشل عضلة  تلف  تسبب  أنها  إلــى 
ــدم،  ــ ــة بــضــغــط الـ ــ ــابـ ــ الـــقـــلـــب واإلصـ
الشرايين  تصلب  عــنــه  ينجم  مــمــا 
واإلصابة بجلطات القلب والسكتة 

الدماغية.
ــًا: الـــتـــعـــرض لــلــمــلــوثــات  ــيــ ــانــ ثــ
الكيميائية والفيزيائية كالضوضاء 
واألصــــــوات الــمــرتــفــعــة مـــن مــصــادر 
ومحطات  السيارات  مثل  مختلفة 
وهناك  والمصانع.  الكهرباء  توليد 
الكثير من األبحاث المنشورة التي 
الكيميائي  الــتــلــوث  مــخــاطــر  تــؤكــد 
والــفــيــزيــائــي عــلــى صــحــة اإلنــســان 
عــامــة، وعــلــى الــقــلــب خــاصــة، منها 
ــة تــحــت عـــنـــوان: »الــتــعــرض  الـــدراسـ
الطويل األمد للجسيمات الدقيقة 
ــر الـــتـــصـــلـــب  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ الــــصــــغــــيــــرة ومـ
 Amyotrophic( الضموري  الجانبي 
والــمــنــشــورة   ،»)Lateral Sclerosis
فــــي مــجــلــة شــــــؤون صـــحـــة الــبــيــئــة 
أشــارت  حيث   ،2021 سبتمبر   9 فــي 
ــة إلــــى أن مــلــوثــات الـــهـــواء  الــــدراســ
الــجــوي مــن الــســيــارات تسبب هــذا 
دراســة  أفــادت  كما  القلبي،  المرض 
ــــشــــرت في  ــريــــت فـــي هـــولـــنـــدا وُن ُأجــ
 15 فــي  البيئة  صحة  شـــؤون  مجلة 
تحت  الــحــالــي  الــعــام  مــن  سبتمبر 
عـــنـــوان: »الــتــعــرض الــطــويــل األمــد 
لــتــلــوث الـــهـــواء ومــخــاطــر اإلصــابــة 
 Atrial( األذيــنــي  الــرجــفــان  بــمــرض 
بــأن  الـــنـــســـاء«،  عــنــد   )Fibrillation
الدقيقة  الــجــســيــمــات  أو  ــان،  الـــدخـ
النساء  ُتــعــرض  الــحــجــم  الــصــغــيــرة 
خاصة لإصابة بالرجفان األذيني 
وهي حالة ضربات القلب السريعة 
التي  والمتسارعة،  المنتظمة  غير 
التعرض  خطر  من  تزيد  أن  يمكن 
فــشــل  أو  الــــدمــــاغــــيــــة،  لـــلـــســـكـــتـــات 
أخـــرى  أي  مــضــاعــفــات  أو  الــقــلــب، 
أهــم عضو  ووظيفة  أداء  على  تؤثر 
فــي جــســم اإلنـــســـان. كــذلــك ُنــشــرت 
الدموية«  »الــدورة  دراســة في مجلة 
يـــونـــيـــو   12 فـــــي   )Circulation(
تركيز  »ارتــفــاع  عــنــوان:  تحت   2021
الــجــســيــمــات الـــدقـــيـــقـــة وتــأثــيــرهــا 
 acute myocardial( الــقــلــب  عــلــى 
infarction )MI(«، حيث أشارت إلى 
السيارات  من  للدخان  التعرض  أن 
ــن مـــخـــاطـــر اإلصـــــابـــــة أو  ــ ــد مـ ــزيــ يــ
الــتــعــرض ألمــــراض الــقــلــب الــحــادة 

ــــالل ســـويـــعـــات قــلــيــلــة، ويــســتــمــر  خـ
تــأثــيــره أيـــامـــا ألنــــه يــدخــل مــجــرى 
الــدم وإلــى كــل أعــضــاء الجسم بما 
ــا الـــقـــلـــب، والـــمـــخ،  فــــي ذلـــــك خـــاليـ

والمشيمة.
كــــمــــا أكــــــــــدت دراســـــــــــة جـــامـــعـــة 
وشـــامـــلـــة أجـــريـــت عــلــى الــمــســتــوى 
الدولي ونشرت في مجلة الالنست 
 The Lancet( ــًا  ــيـ ــبـ طـ الـــمـــعـــروفـــة 
من  األول  فــي   )Planetary Health
يــونــيــو 2020 بـــأن تــلــوث الــهــواء في 
ــة مــن  ــاء الـــعـــالـــم، وخــــاصــ كــــل أنــــحــ
التهديدات  أكبر  من  ُيعد  الــدخــان، 
ــأمــــراض  ــابــــة بــ والـــمـــخـــاطـــر لــــإصــ
القلب المختلفة، ثم الموت مبكرًا 

بسبب ملوثات الهواء الجوي.
ومن جانب آخر هناك األبحاث 
الـــتـــي أكـــــدت الـــتـــأثـــيـــرات الــصــحــيــة 
ــي  ــائـ ــزيـ ــيـ ــفـ ــة لـــلـــتـــلـــوث الـ ــنــ ــزمــ ــمــ الــ
ــاج  واإلزعــ الــضــوضــاء  فــي  المتمثل 
واألصــــــــوات الــمــرتــفــعــة عــلــى عمل 
بــاألمــراض  واإلصــابــة  القلب  وأداء 
المثال  سبيل  فعلى  بــه.  المتعلقة 
هناك الدراسة المنشورة في مجلة 
ــعــــات الـــســـنـــويـــة لــلــصــحــة  »الــــمــــراجــ
 Annual Review of Public( العامة 
تــحــت   2021 ــريــــل  أبــ فــــي   )Health
ــارة على  ــوان: »الـــتـــأثـــيـــرات الـــضـ ــنـ عـ
ــيــــارات  ــلـــب مــــن ضــــوضــــاء الــــســ ــقـ الـ
أثناء  الــضــوضــاء  على  التركيز  مــع 
ــة ثانية  ــ إلـــى دراسـ الــلــيــل«، إضـــافـــة 
ُنشرت في المجلة نفسها في أبريل 
»الـــتـــأثـــيـــرات  ــوان:  ــنــ عــ تــحــت   2020
الـــضـــارة لــلــضــوضــاء مــن الــســيــارات 

على األوعية الدموية القلبية«.
ــالوة عــلــى مـــا ســبــق،  ــ ثــالــثــًا: وعـ
ــل من  فــهــنــاك عـــوامـــل أخــــرى ُتــعــجِّ
ســقــوط صــغــار الــســن فـــي أمــــراض 
القلب الخاصة بكبار السن، كشرب 
المسكرات، وعدم ممارسة الرياضة 
وســوء  عــامــة،  الجسدية  واألنــشــطــة 
إلى  إضــافــة  وكميًا،  نوعيًا  التغذية 
القلق  من  النفسية  اإلنــســان  حالة 

واالكتئاب.
الـــشـــبـــاب  أراد  إذا  ــالــــي  ــتــ ــالــ وبــ
قــلــوبــهــم  قـــــوة  يـــحـــافـــظـــوا عـــلـــى  أن 
وتجنب  لوظيفته  أدائــه  واستدامة 
أمراض كبار السن القلبية، فعليهم 
وعلى  السيئة،  الــعــادات  تجنب  أواًل 
المسكرات،  وشرب  التدخين  رأسها 
ثـــم االبــتــعــاد عـــن مـــصـــادر الــتــلــوث، 
وأخــــــــيــــــــرًا الــــتــــغــــذيــــة الــــمــــتــــوازنــــة 
الكمية  الناحيتين  من  والمعتدلة 
كما  الــريــاضــة،  ومــمــارســة  والنوعية 
تــحــافــظ  أن  أرادت  إذا  الـــدولـــة  أن 
فعليها  البشرية  الوطن  ثــروة  على 
بمنع مصادر تدمير صحة الشباب 

واألطفال.
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ــــالل الــعــقــد  ــالـــم خـ ــعـ شـــهـــد الـ
تتعّلق  تـــطـــورات خــطــيــرة  األخــيــر 
بتغيرات كبيرة وشديدة األثر على 
أرجاء  غالبية  في  والمناخ  البيئة 

الكرة األرضية، وقد تمثل ذلك في عدة ظواهر بدءًا من 
االرتفاع المتزايد في درجات الحرارة في معظم الدول، 
وخاصة  الجليدية،  الــجــبــال  بعض  ــان  ذوبـ إلــى  أدى  مــا 
ارتفاع  نتج عنه من  الشمالي، وما  القطب  في منطقة 
في منسوب مياه المحيطات والبحار إلى درجة تهديد 
بعض المدن الساحلية وبعض الدول بالغرق بعد مدة 

من الزمن، كما يتوقع بعض علماء المناخ.
كذلك نشأ عن هذا االرتفاع المتصاعد في درجات 
ــرارة حــــدوث حــرائــق كــثــيــرة وواســـعـــة االنــتــشــار في  الـــحـ
عدة دول ومناطق مثل: أستراليا، وكاليفورنيا، وتركيا، 

واليونان والجزائر ولبنان وغيرها.
التي  تلك  وخــاصــة  الفيضانات،  إلــى  بالنسبة  أمــا 
حــدثــت خـــالل األشـــهـــر الــمــاضــيــة، فــقــد كــانــت شــديــدة 
الخطورة وأغــرقــت أجــزاء من مــدن وقــرى في أكثر من 
واليابان  وتركيا  وألمانيا  بلجيكا  في  حــدث  كما  دولــة، 

والواليات المتحدة خالل هذا الصيف.
أسباب هذه التغيرات الخطيرة:

ينسب عدد من الخبراء كل هذه الظواهر الخطيرة 
ــاد  الـــهـــواء والــطــقــس نتيجة الزديــ ــى تــدهــور أوضــــاع  إلـ
الـــدخـــان الــكــثــيــف الــمــتــصــاعــد مــن الــمــصــانــع الــكــبــرى، 
وخــاصــة فــي بــعــض الــــدول الــصــنــاعــيــة الــرئــيــســيــة مثل 
اّن  إذ  وألــمــانــيــا،  والــيــابــان  والصين  المتحدة  الــواليــات 
بعض هذه الدول، وخاصة الواليات المتحدة والصين 
المنبعثة في  الملوثات  تتسببان في حوالي )50%( من 
العمالقة مثل مصانع  الضخمة  المصانع  السماء من 
الــحــديــد والــصــلــب واألســـلـــحـــة الــمــتــطــورة واإلســمــنــت 
والـــســـيـــارات وغــيــرهــا. ويــذكــر هــــؤالء الــخــبــراء أن هــذه 
من  المنبعثة  والملوثات  الدخان  من  الهائلة  الكميات 
المصانع الكبيرة تصعد إلى أعلى في الّسماء وتنتشر 
إلـــى مــســافــات واســعــة وتــتــســبــب فــي زيــــادة اتــســاع ثقب 
درجــات  فــي  متصاعد  ارتــفــاع  إلــى  يـــؤدي  مما  األوزون، 
الـــحـــرارة فــي مــنــاطــق عــديــدة عــلــى األرض ويــنــشــأ عنه 
واألمطار  الرياح  على  تؤثر  مناخية  وتقلبات  تغييرات 

وتنتقل بسرعة من إقليم إلى آخر.
الـــدولـــي، مــنــذ عــدة  بـــدأ المجتمع  لــهــذه األســـبـــاب، 
عقود في عقد المؤتمرات ذات العالقة وإصدار قرارات 
وتوصيات تطورت إلى عقد عدة اتفاقيات دولية تتعلق 
المناخ  حفظ  فــي  الـــدول  غالبية  وبمسؤولية  بالمناخ 
الــحــيــاة عــلــى األرض وأهـــم هــذه  والــبــيــئــة لمنع تــدهــور 

اإلعالنات واالتفاقيات هي:
المتعلق   )1989( عــام  الــصــادر  هلسنكي  إعـــالن   -1
تــعــديــالت  مـــن  عــلــيــه  تـــم  ــا  ومــ األوزون،  ثــقــب  بــحــمــايــة 

وإضافات.
2- بروتوكول مونتريال الصادر عام )1990( المتعلق 

بالمواد الضارة بثقب األوزون.
المناخ  لحماية  الــيــابــان(  )فـــي  كــيــوتــو  اتــفــاقــيــة   -3

الصادرة في عام )1997(.
4- اتفاقية باريس لحماية المناخ الصادرة في عام 

.)2012(
المسؤولية عن حماية البيئة:

لكل  ومشتركة  مترابطة  البيئة  حماية  أن  شك  ال 
دول العالم، ألّنه ال يوجد حدود لمخاطر وأضرار البيئة 
التي يصعب على دولة واحدة السيطرة عليها وحدها. 
مسؤولية  تعتبر  البيئة  حماية  مسؤولية  فـــإّن  لــذلــك، 
أّنه من الصواب القول  إاّل  جماعية لدول العالم كافة. 

بأّن مسؤولية الدول تتناسب مع 
به  تتسبب  وما  وقدرتها  حجمها 
لــلــبــيــئــة، فــال يمكننا  مــن أضــــرار 
القول بأّن مسؤولية دولة قبرص 
أو  المتحدة  الــواليــات  مسؤولية  مع  تتساوى  مالطا  أو 

الصين.
الكبرى  الصناعية  الـــدول  أن  نــؤكــد  أن  بــد  ال  وهــنــا 
في  الــكــبــرى  المسؤولية  تتحمل  أعـــاله،  إليها  الــمــشــار 
بسبب  األكــبــر  بــالــضــرر  تتسّبب  إّنــهــا  إذ  البيئة،  حماية 
ضخامة واّتساع مصانعها المتعّلقة بالصناعات الكبيرة 
هائلة  انــبــعــاثــات  مــن  ينتج عنها  ومـــا  أعـــاله  الــمــذكــورة 
تتراكم وتنتشر لتتسبب باألضرار الخطيرة للبيئة في 

أنحاء العالم.
الــمــّتــحــدة بعد  ــات  الــــواليــ ــره أن  ــ الــجــديــر ذكـ ومــــن 
مشاركتها في اتفاقية كيوتو للمناخ عام )1997(، رفضت 
ــر الـــذي  الــتــصــديــق عــلــيــهــا مـــن قــبــل الــكــونــجــرس، األمــ
جعلها غير ملتزمة بنصوصها، وذلك زمن إدارة الرئيس 

بيل كلينتون.
شاركت  فقد  للمناخ  باريس  التفاقية  بالنسبة  أمــا 
والتوقيع  وصياغتها  إعــدادهــا  فــي  المتحدة  الــواليــات 
عليها، إاّل أّن الرئيس دونالد ترامب انسحب منها بعد 

انتخابه رئيسًا للواليات المتحدة.
لهذه األسباب فإّننا نرى أن مسؤولية غالبية الدول 
الصناعية الكبرى، وخاصة الواليات المتحدة والصين، 

تعتبر رئيسية في حماية البيئة والمناخ.
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، فــــإّن هــاتــيــن الــدولــتــيــن ال 
تــلــتــزمــان بــمــســؤولــيــتــهــمــا الــكــبــرى فـــي حــمــايــة الــبــيــئــة، 
القانونية  التزاماتها  من  تنصلت  المتحدة  فالواليات 
أن  كما  أعــاله،  المذكورتين  الدوليتين  االتفاقيتين  في 
الّصين ترفض االلتزام بالمعايير الدولية الالزمة لمنع 
االنبعاثات الكبيرة ولمحاولة التقليل منها ومن آثارها.

ما الحل:
الــكــثــيــر مـــن الــســيــاســيــيــن والـــخـــبـــراء يــعــتــقــدون أّن 
التغيرات السلبية المتعددة على المناخ الدولي تعتبر 
العالم،  اجتاحت  التي  األوبــئــة  مــن  الكثير  مــن  أخطر 

وخاصة على المدى المستقبلي.
لذلك فإّنني اقترح بأّنه على جميع الدول، وخاصة 
الــــدول الــكــبــرى والــصــنــاعــيــة الــغــنــيــة، أن تــتــعــاون على 
المتحددة  الــدولــي، ومــن خــالل منظمة األمــم  الّنطاق 
من اجل الصالح العام للمجتمع الدولي، وذلك يمكن 

تحقيقه بأفضل طريقة باتباع اإلجراءات التالية:
بموجب  التزاماتها  بتنفيذ  الــدول  كل  تقوم  أن   -1
قواعد القانون الدولي وخاصة تلك الواردة في معاهدات 
دولية ملزمة لها. وال شك أّن مسؤولية الدول الصناعية 

الكبرى تعتبر أكبر من مسؤولية الدول الصغيرة.
لكي  المتخصصة  الــدولــيــة  المنظمات  تقوية   -2
تصبح لــهــا كــل عــنــاصــر الــقــوة الــضــاغــطــة عــلــى الـــدول 
والــدولــي،  المحلي  الــعــام  الـــرأي  طــريــق  عــن  الرئيسية، 
الــتــزامــاتــهــا  ــــدول بتنفيذ  الـ بــهــدف قــيــام كـــل مـــن هـــذه 

القانونية.
3- تأسيس صندوق لإنفاق على األضرار الناشئة 
صغيرها  جميعها،  للدول  البيئية  الكوارث  تسببه  عما 
وكبيرها. وتتشكل ميزانية هذا الصندوق من اشتراكات 
جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة بنفس نسب 
مشاركتها في ميزانية األمم المتحدة مع تشكيل لجنة 
الجمعية  من  انتخابها  يتم  الصندوق  على  لــإشــراف 
العامة للمنظمة الدولية، وتتبع هذه اللجنة المجلس 

االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة.
} كاتب من فلسطين

العالمي المناخ  تغير  م�شكلة  لمواجهة  مقترحات 

بقلم: د. عبداهلل أبو عيد  }
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2000 دينار غرامة املتخّلفني عن جرائم العنف الأ�سري

النواب يطلب تثبيت عقود الكادر الطّبي وعقود دائمة للممّر�سني

فاطمة �سلمان:

مقرتحات   5 اأم�س  جل�سته  يف  النواب  جمل�س  رفع 

الأطباء  عقود  تثبيت  اأبرزها  من  احلكومة  اإىل  م�ستعجلة 

ال�سلمانية  مبجمع  البحرينيني  وال�سيدلنيني  واملمر�سني 

الطبي و�سرف رواتبهم املتاأخرة.

املمر�سني  رواتب  ب�سرف  م�ستعجلاً  ا  مقرتحاً رفع  كما 

وتثبيتهم يف وظائفهم ب�سورة دائمة ولي�س موؤقتة، بالإ�سافة 

اإىل مقرتح م�ستعجل اآخر بتلبية جميع الطلبات ال�سكانية 

الت�سعينات حتى 2005 يف جميع حمافظات  املتاأخرة من 

اململكة، ومقرتح م�ستعجل بالإ�سراع يف اإلغاء تدابري التباعد 

الجتماعي يف امل�ساجد.

باإعلن احلكومة  فيه  اأ�ساد  ا  بياناً اأم�س  املجل�س  واأ�سدر 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، عن خطة التعايف 

ل�ساحب  ال�سامية  الكلمة  ت�سمنته  ملا  تنفيذا  القت�سادي، 

النعقاد  دور  افتتاح  املفدى، مبنا�سبة  البلد  عاهل  اجلللة 

ال�سورى  ملجل�سي  اخلام�س  الت�سريعي  الف�سل  من  الرابع 

�سمن  الأعمال  اأ�سحاب  جللته  فيها  دعا  والتي  والنواب، 

قطاعات الدولة الإنتاجية واخلدمية والقت�سادية اإىل اقرتاح 

املزيد من املبادرات لتنمية اقت�سادية �ساملة الأبعاد.

التعايف  خلطة  التام  النيابي  الدعم  املجل�س  موؤكدا 

وبراجمها،  وم�ساريعها  واأهدافها،  باأولوياتها  القت�سادي، 

والتي تاأتي �سمن جهود احلكومة املوقرة يف حماية املجتمع 

من اآثار تداعيات جائحة كورنا، والعمل على تعزيز ال�ستقرار 

املايل عرب خطة التعايف القت�سادي، وموا�سلتها بروح الفريق 

الواحد، بكل عزم وعزمية و�سراكة وطنية وجمتمعية. 

احلماية من العنف الأ�سري

اأبرزها  من  الت�سريعات  من  ا  عدداً اأم�س  املجل�س  ومّرر 

قانون يجّرم عدم التبليغ عن جرائم العنف الأ�سري وي�سع 

غرامات ت�سل اإىل األفي دينار بالإ�سافة اإىل احلب�س الذي ل 

اأو عاهة  اإذا نتج عن ذلك العنف وفاة  تقل مّدته عن �سنة 

م�ستدمية.

ويف مداخلتها اأكدت النائب فاطمة القطري على مقولة 

املقولة  هذه  ان  مبينة  الأدب«،  اأ�ساء  العقوبة  اأمن  »من 

لي�ست عبارة اإن�سائية بقدر ما هي مبداأ تبنى عليه القوانني 

والقواعد الرتبوية.

ت�سييق  اإىل  يهدف  املقرتح  الت�سريع  اإن  واو�سحت 

اأحد  على  الآثم  العتداء  نف�سه  له  ت�سول  من  على  اخلناق 

و�سطوة  علقات  من  ميتلكه  مبا  متح�سنااً  الأ�سرة،  اأفراد 

ونفوذ واأموال يف �سبيل للتواطوؤ على اإخفاء تلك اجلرائم، 

مهنة  ممتهني  ي�ستهدف  ل  الت�سريع  هذا  ان  على  منوهةاً 

بعينها، واإمنا هو �سامل لكل من علم بواقعة عنف اأ�سري.

اجلديد  الت�سريع  اأن  الدو�سري  عي�سى  النائب  واعترب 

ويقدم  الت�سريعي  النق�س  علج  فى  فعال  ب�سكل  �سي�سهم 

من  وذلك  الأ�سرى،  العنف  للت�سدي جلرائم  وا�سحة  اآلية 

املجنى  وحماية  بها  املعمول  ال�سرتاتيجية  تو�سيع  خلل 

عليه من جميع اأنواع العنف.

اأ�سار  والذي  رحمة  اآل  غازي  النائب  الراأي  ووافقه 

مب�ساألة  يتعلق  فيما  القانونية  الثغرات  �سد  �سرورة  اإىل 

حتدث  العنف  حالت  اغلب  وان  خا�سة  ال�سري  العنف 

خلف اجلدران املغلقة وبالتايل هذا الأمر يجعل من ال�سهل 

جرائم  عن  نتحّدث  ونحن  ا  خ�سو�ساً العقاب  من  الهروب 

حتدث بني املقربني حيث رمبا يكون اجلاين هو هو الأب اأو 

الأخ الأكرباأو رمّبا تكون الأم اأو الأخت الكبرية وغريها من 

القارب بينما قد يكون ال�سحية طفل ولي�س لديه الوعي 

ال�سحية  يكون  قد  اأو  ال�سكوى  بتقدمي  يقوم  لكي  الكايف 

زوجة واقعة حتت تهديد الزوج وغريها بوالتايل يكون من 

ال�سعب الو�سول اإىل الكثري من احلالت اإذا مل يتم التبليغ.

 دع����م ت����ام خل��ط��ة ال���ت���ع���ايف الق���ت�������س���ادي ب���اأول���وي���ات���ه���ا وم�����س��اري��ع��ه��ا وب��راجم��ه��ا

طلبوا اإلغاء املنهج ولّوحوا بحجب الثقة عن الوزير

هجوم نيابي على وزير الرتبية ب�سبب م�سامني »اأ�سر 101«

اأم�س  الــنــواب  جمل�س  رفــع 

احلكومة  اإىل  م�ستعجلاً  ا  مقرتحاً

مادة  كتاب  باإلغاء  فيه  طالب 

الثانوية  الأ�سرة باملرحلة  الرتبية 

جلنة  وت�سكيل  ـــر101(  )اأُ�ـــس

حتقيق بخ�سو�س اختيار املناهج 

والرقابة عليها.

وجاء املقرتح على اإثر اتهامات 

منا�سبة  غري  م�سامني  بوجود 

تربوياًا وخمالفة للأعراف.

النائب  لــّوح  مداخلته  ويف 

ر�سمياًا  بالتقدم  العبا�سي  حممد 

الرتبية  ـــر  وزي بــا�ــســتــجــواب 

فيه  الثقة  طرح  وطلب  والتعليم 

على  وزارتــه  ي�سلح  مل  حال  يف 

حّد قوله.

وزارة  »و�سع  قائلاً:  وتابع 

الرتبية والتعليم ل ميكن اأن نلتزم 

 3 مدى  وعلى  لأنه  معه؛  ال�سمت 

�سنوات الوزير يتعّمد غلق اأبوابه 

اأمام اجلميع جتنباًا للنقد«.

عمار  النائب  انتقد  جانبه  من 

قمرب جتاهل الوزارة وعدم التقّدم 

ال�سحف  تناول  رغم  ر�سمي  برد 

لهذا  املختلفة  الإعــلم  وو�سائل 

�سحب  ب�سرعة  مطالباًا  املو�سوع، 

هذا املقرر من املدار�س الثانوية.

ــائــب اأحــمــد  ــن ــاءل ال ــس ــ� وت

رقابة  ــود  وج عــن  الأنــ�ــســاري 

وعر�س  بالوزارة،  املناهج  على 

�سورة من كتاب الرتبية الأ�سرية 

�سورة  »هــذه  ــال:  وق للثانوية 

وردية  بخدود  لفتى  الكتاب  يف 

وحوله  ــراآة  امل يف  لنف�سه  ينظر 

وبجانبه  حمراء،  قلوب  جمموعه 

اأنت را�ٍس عن جن�سك  اأ�سئلة، هل 

ذكر  اأنت  وهل  ونف�سك؟  وج�سمك 

اأم اأنثى، واأنا اأ�ساأل با�ستغراب، ما 

من  والرتبوي  التعليمي  الغر�س 

كل ذلك؟!«.

النائب  طــالــب  جانبه  مــن 

ت�سمية  باإعادة  الدو�سري  عبداهلل 

بوزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة 

»املعارف« كما �سابق عهدها لأنها 

تعليم  اأو  تربية  اأي  عن  تنم  ل 

املنهج  ت�سّمنه  ما  منتقداًا  يذكر، 

مت�سائلاً  وا�سحة،  خمالفة  من 

»ما الهدف والر�سالة التي حتاول 

الوزارة اإي�سالها للطلب عرب هذه 

واملطروحة  املخجلة  الت�ساوؤلت 

هذا  كتب  الذي  ومن  املنهج؟  يف 

امل�سمون املخالف لأعرافنا؟!«.

عمار قمرب حممد العبا�سي اأحمد الأن�ساري

»النواب« ي�ستنكر ت�سريحات وزير الإعالم اللبناين امل�سيئة

اأعرب جمل�س النواب عن رف�سه التام 

وزير  لت�سريحات  البالغ  وا�ستنكاره 

العلم اللبناين امل�سيئة وغري امل�سوؤولة، 

جتاه اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، 

ودولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة، 

وما ت�سمنه الت�سريح من جتاوز واإ�ساءة، 

وما �ساقه جتاه جمريات احلرب يف اليمن 

من ادعاءات باطلة تنفيها احلقائق املوثقة 

والرباهني املثبتة دولياًا.

اأن  اأم�س  اأ�سدره  بيان  يف  واأكد 

متثل  اللبناين،  الإعلم  وزير  ت�سريحات 

ودعم  حتالف  لدول  متعمدة  اإ�ساءة 

وا�سح  تعد  ومتثل  اليمن،  يف  ال�سرعية 

الأخوية  العلقات  وقيم  مبادئ  على 

الت�سريحات  هذه  وت�سكل  كما  العربية، 

اجلرائم  لكافة  مرفو�سا  دعما  امل�سيئة 

جماعة  ارتكبتها  التي  والنتهاكات 

اجلمهورية  بحق  الإرهابية،  احلوثي 

جانب  اإىل  ال�سقيق،  و�سعبها  اليمنية 

العربية  اململكة  امل�ستمرة على  اعتداءاتها 

ال�سرعي  غري  انقلبها  منذ  ال�سعودية، 

على احلكومة.

معرباًا عن تاأييده للإجراءات احلا�سمة 

وال�سريعة، التي اتخذتها مملكة البحرين 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  ودول 

من  امل�سيئة  الت�سريحات  اإزاء  العربية، 

وزير الإعلم اللبناين، والتي تخدم اأهداف 

كما  متطرفة،  اإرهابية  جماعات  وغايات 

ال�سقيق  اللبناين  ال�سعب  مب�سالح  ت�سر 

وعلقاته اخلليجية والعربية.

بوعنق: اأين التعاون؟!.. الع�سومي: هناك تع�ّسف

زيادة مّدة �سحب بيت الإ�سكان ل�سنتني

القرتاح  على  النواب  جمل�س  وافق 

الوحدة  �سحب  مدة  زيادة  ب�ساأن  برغبة 

من  اأ�سهر   6 من  بدلاً  ل�سنتني  ال�سكنية 

تاريخ ا�ستلم امل�ستفيد للم�سكن. 

عادل  النائب  اتهم  مداخلته  ويف 

وزارة  يف  تع�ّسف  بوجود  الع�سومي 

الإ�سكان يف حّقها، وقال: »لدينا �سكاوى 

وحداتهم  �سحب  مّت  ملواطنني  مكاتبنا  يف 

ال�سكنية منهم بعد 23 �سنة من النتظار، 

رحلة  يف  الوحدة  �ساحب  اأن  وال�سبب 

علج وقت ا�ستحقاقه للمنزل«.

واأبدى الع�سومي ا�ستغرابه من رف�س 

الوزارة للمقرتح الربملاين الذي ي�سع مدة 

هو  كما  فقط  اأ�سهر   6 من  بدلاً  منطقية 

معمول به الآن.

من جانبه ت�ساءل النائب خالد بوعنق 

عن التعاون من قبل وزارة الإ�سكان والذي 

ا فيما الواقع اأنه ل  يتم الت�سريح به دائماً

يوجد جتاوب من قبل وزارة الإ�سكان مع 

املواطنني والنواب يف ال�سكاوى التي يتم 

رفعها، موؤكداًا على �سرورة التعاون.

خالد بوعنق

الزايد: اأقدم �سوق بال كهرباء وماء

200 األف دينار لتطوير �سوق �سرتة املركزي
اىل  املركزي  بناء وتطوير �سوق �سرتة  اإعادة  ب�ساأن  القرتاح برغبة  اإحالة  النواب على  وافق جمل�س 

احلكومة.

ويف مداخلته طالب النائب علي زايد الرئي�س الثاين لرئي�سة جمل�س النواب ب�سرورة الإ�سراع يف اإعادة 

ا اإىل اأن  �سيانة وتطوير �سوق �سرتة املركزي، خا�سة واأنه يخدم منطقة �سرتة واملناطق املجاورة لها، منوهاً

و�سع ال�سوق احلايل ل يتوافق مع التطور الذي و�سلت له مملكة البحرين.

واأ�سار اإىل اأن ال�سوق ل يزال يفتقر لوجود الكهرباء واملاء واملرافق ال�سحية، كما اأن اللحوم والأ�سماك 

التي ُتباع فيه غالباًا ما تتعّر�س للتلف ب�سبب درجات احلرارة العالية خا�سة يف ف�سل ال�سيف.

ال�سواد اتهم الكوهجي باأنه فرعون املجل�س

مال�سنات وترا�سق بني الكوهجي وال�سواد يرفع جل�سة النواب

منح  ب�ساأن  بقانون  ــرتاح  الق ت�سّبب 

اإجازاتهم  عن  نقدياًا  بدلاً  احلكومة  موظفي 

ال�سنوية مبل�سنات وترا�سق كلمي بني عدد 

رئي�سة  ا�سطر  الذي  الأمر  اأم�س،  النواب  من 

املجل�س اإىل رفع اجلل�سة ملدة 10 دقائق.

حمد  النائب  مبداخلة  البداية  وكانت 

رئي�س  طلب  على  احتّج  والذي  الكوهجي 

املقرتح  باإرجاع  الت�سريعية  ال�سوؤون  جلنة 

قال  حيث  ــة،  ــدرا�ــس ال مــن  ملــزيــد  للجنة 

ملدة  اللجنة  يف  مكث  املقرتح  اإن  الكوهجي 

غري  مــّدة  وهي  للدرا�سة،  ون�سف  �سنتني 

معقولة.

كان  والذي  باملقرتح  الكوهجي  ومت�ّسك 

وقال:  الثاين،  النعقاد  دور  منذ  به  تقّدم  قد 

ما  اأ�سرته،  راحة  من  هي  املواطن  »راحــة 

الأموال«، يف  الإجازة وجيبه خاٍل من  فائدة 

اإ�سارة منه اإىل حاجة املوظف للبدل النقدي.

اللجنة  رئــيــ�ــس  ـــع  داف جــانــبــه،  ــن  م

وقال  جلنته،  عن  ال�سواد  فا�سل  الت�سريعية 

�سوتك  وعلو  »�سراخك  الكوهجي:  خماطباًا 

هو  متار�سه  وما  رغباتك،  علينا  ميلي  ل 

ديكتاتورية، ويبدو اأن املقرتح هذا ما هو اإل 

ت�سفية ح�سابات، ونحن على مدى 3 �سنوات 

يف املجل�س نتحّمل اأ�سلوبك يف ال�سراخ، اأنت 

م�سوي روحك فرعون هذا املجل�س«.

بهذه  قبوله  مت  اإذا  »املقرتح  واأ�ساف، 

ال�سيغة املقدمة من النائب فل ميكن حتقيقه 

فل�سفة  على  يتعّدى  لأنه  الواقع؛  اأر�س  على 

للمواطن،  حق  باعتبارها  ال�سنوية  الإجازة 

حل�سور  املقرتح  �ساحب  دعونا  اإننا  كما 

مرة  من  اأكرث  عنها  تخلّف  اأنه  اإل  اللجنة 

اأجل  من  ودعوته  �سخ�سياًا  به  الت�سال  رغم 

املقرتح«. �سيغة  تعديل 

النائبني  من  كل  ا�سطف  جانبهما  من 

ممدوح ال�سالح وزينب عبدالأمري اإىل جانب 

وقال  ال�سواد،  اتهامات  ورف�سا  الكوهجي، 

نف�سك،  عن  »تكلم  ال�سواد:  خماطباًا  ممدوح 

ت�سخ�سن  ول  املجل�س،  با�سم  تتكلم  ول 

املقرتح  فحوى  عن  خرجت  واأنت  املو�سوع، 

اإطلق التهامات وبا�سم املجل�س«. اإىل 

واحتّجت عبدالأمري على رئي�سة املجل�س؛ 

على  امليكرفون  تقطع   - قالت  كما   - لأنها 

كيفما  بالكلم  لل�سّواد  ت�سمح  بينما  النواب 

 - اإجراءاتها  عن  الرئي�سة  ودافعت  ي�ساء، 

عبدالأمري  عن  امليكرفون  قطعت  اأن  بعد 

وله  جلنة  رئي�س  ال�سواد  بــاأن  بالقول   -

اللئحة  ح�سب  ي�ساء  ما  وقت  بالكلم  احلق 

وه�سم  قراءة  اإىل  النواب  ودعت  الداخلية، 

للمجل�س. الداخلية  اللئحة 

علي زايد

ت�سوير - عبدعلي قربان:
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من��سدة اإىل ويل العهد رئي�س الوزراء

اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

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

ل�شموه  واأرفع  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء، 

تقدمونه  ملا  واعظمها  التحايا  اعطر  الكرمي 

الوطن  من جهد وحر�س ل حمدود يف خدمة 

واملواطنني، كما يطيب يل اأن اأرفع لكم خطابي 

هذا مبعوثا باأحر التحايا ال�شادقة.

�شموكم  اإىل  هذا  بخطابي  اأتقدم  اإنني 

مو�شوع  يف  والنظر  التكرم  منكم  طالبة 

اإحدى  يف  وظيفة  على  باحل�شول  طلبي 

احلكومية،  موؤ�ش�شاتها  اأو  الدولة  وزارات 

العمر  من  اأبلغ  بحرينية  مواطنة  اإنني  اإذ 

اخلدمة  ديوان  يف  طلب  ولدّي  �شنة   29

الطلب  بتجديد  واأقوم   2015 منذ  املدنية 

الآن  واأنا  اإلكرتوين  طلب  لدّي  كما  عامني  كل 

بالإ�شافة  دينار،   400 وقدره  براتب  اأعمل 

ولدّي  الجتماعية،  التاأمينات  مبلغ  اىل 

التي  والديون  املالية  اللتزامات  من  العديد 

من  العديد  لدي  اأن  خ�شو�شا  ترهقني،  بداأت 

واأنا  املتعددة،  العملية  واخلربات  ال�شهادات 

وكلي  الكرمي  �شموكم  انا�شد  املنرب  هذا  من 

اأمل من بعد اهلل �شبحانه باأن يتم توظيفي يف 

اإحدى موؤ�ش�شات اململكة اأو هيئاتها احلكومية 

والنظر يف طلبي، وكلي رجاء من اهلل عز وجل 

يف  تنظروا  باأن  الكرمي  �شموكم  من  ثم  ومن 

طلبي هذا، فقلبكم احلنون وطيبكم الدائم على 

اأبناء وطنكم هو ما دعاين ملنا�شدتكم، اأدام اهلل 

عزكم وطيبكم واأطال عمركم.

البي�ن�ت لدى املحرر

نخ�سى من وقوع �سقف ال�سقة علين� مرة اأخرى

امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  بحريني  مواطن  اأنا 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  حمد  بن  �شلمان  المري 

ململكتنا  ذخرا  وجعله  ورعاه  اهلل  حفظه  الوزراء، 

الغالية، للنظر يف طلبي الذي ل ير�شاه �شموه ل�شعبه 

هذه املعاناة اللي نعي�شها كل يوم.

لنا طلب اإ�شكاين منذ العام 2001 ول نعلم متى 

ونحن  ال�شكنية،  الوحدة  على  احل�شول  من  �شنتمكن 

واىل  عي�شى  مدينة  اإ�شكان  يف  �شقة  يف  حاليا  ن�شكن 

الآن مل ياأِت اأحد لإ�شالح ما �شقط من �شقف البالكونة، 

كما طراأت علينا م�شكلة جديدة اأي�شا وهي ت�شاقط املاء 

احلديد  تاآكل  �شبب  ما  الر�س،  اىل  كذلك  ال�شقف  من 

و�شعنا  على  قلق  يف  ونحن  ال�شقف  يف  املوجود 

وو�شع والدتنا، ونخ�شى ان ي�شقط ال�شقف مرة اأخرى 

على اأحد منا ووقوع اإ�شابات بليغة.

قمنا مبراجعة وزارة الإ�شكان بهدف ال�شيانة، وقد 

اقرتحوا اإعطاءنا �شقة اأخرى بدل ال�شقة احلالية، فهل 

من العدل اإعطاوؤنا هذا احلل بعد انتظار اأكرث من 20 

اأخرى  �شقة  اىل  �شقة  من  ننتقل  اأن  طلبنا،  على  �شنة 

بدل من النظر يف مو�شوعنا بجدية والنظر يف طلبنا 

والإ�شراع يف احل�شول على الوحدة ال�شكنية، فوالدي 

رحمه اهلل كان ينتظر هذا امل�شكن وقد وافته املنية قبل 

احل�شول عليه، واليوم نعي�س اأنا مع والدتي ونعي�س 

كل يوم يف قلق من هذه ال�شقة خوفا اأن ي�شقط جزء 

قدر  ل  اإ�شابات  هناك  وتكون  علينا  ال�شقف  من  اآخر 

اهلل، وانا من هذا املنرب انا�شد �شموكم الكرمي للنظر يف 

ير�شي  ل  الو�شع  هذا  اأن  يقني  على  فاأنا  مو�شوعي، 

�شموكم الكرمي.

البي�ن�ت لدى املحرر

ُحرمن� من عالوة غالء 

 املعي�سة ب�سبب ت�س�به اأ�سم�ء!

اأنا�شد  بحريني  مواطنة  اأنا 

امل�شوؤولني املعنيني للتدخل يف م�شكلتي 

هذه مع هيئة الكهرباء واملاء، اإذ انتقلت 

وبعد  اجلديد،  منزلنا  اىل  واأ�شرتي  اأنا 

انتقالنا ب�شكل مبا�شر مت ايقاف عالوة 

لوزارة  مراجعتنا  وعند  عنا!  الغالء 

العمل والتنمية الجتماعية اأخربونا اأن 

وهما  عقارين،  لمتالكنا  يعود  ال�شبب 

وجهال  اجلديد،  والبيت  القدمي  العقار 

منا بالإجراءات �شمتنا على الرغم من 

�شوء و�شعنا املادي.

اإحدى  مع  اأحتدث  كنت  وعندما 

هذا  اأن  يل  اأكدت  الأمر،  عن  الأخوات 

لي�س �شببا يف قطع العالوة، خ�شو�شا 

والد  منزل  كان  القدمي  العقار  اأن 

فنحن  اأ�شال،  منلكه  ل  الذي  زوجي 

فقط،  زوجي  با�شم  كهرباء  عداد  لدينا 

فقمنا مبراجعة وزارة العمل والتنمية 

اأن  واأخربوين  جمددا  الجتماعية 

زوجي ميلك عقاًرا م�شتاأجًرا، فقلت لهم 

اإن زوجي ل ميلك غري وظيفته، فطلب 

الكهرباء،  مني املوظف مراجعة وزارة 

اأن  تبنّي  الكهرباء  وزارة  متابعة  وعند 

اآخر  ل�شخ�س  يعود  امل�شتاأجر  العقار 

يف  معه  ويختلف  زوجي  ا�شم  ي�شبه 

ا�شم اجلد فقط!  ومن املمكن ان يكون 

غالء  عالوة  من  ا�شتفاد  ال�شخ�س  هذا 

ف�شال  �شنوات،  اأعوام   6 ملدة  املعي�شة 

عن ايجارات املحال، ونحن حمرومون 

من عالوة غالء املعي�شة، وعند اإخطارنا 

بالت�شال  قاموا  واملاء  الكهرباء  لهيئة 

مبالك العقار لتحديث بياناته، لكنه مل 

يح�شر.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأزمة مواعيد اأ�سعة الرنني املغن�طي�سي

نود اأن ننقل معاناتنا مع م�شت�شفى ال�شلمانية الطبي بخ�شو�س مواعيد اأ�شعة 

واأحياًنا  كاملة،  ميالدية  �شنة  بعد  مواعيدها  تكون  التي  املغناطي�شي(  )الرنني 

�شنة ون�شف، وهذا ل يقبله العقل ال�شليم يف قطاع اخلدمات ال�شحية، اإذ يحتاج 

م�شت�شفى ال�شلمانية الطبي لتحديث هذا الق�شم بدلً من حتديث مواقف ال�شيارات، 

فقد كان الأجدر العناية بهذا الق�شم بدل ق�شم املواقف.

اأو  اللحظة  املغناطي�شي م�شتمرة ولي�شت وليدة  الرنني  املواعيد لأ�شعة  فاأزمة 

املواعيد لأكرث من  تاأخري  يتم  اإذ  اأعوام طويلة،  امل�شكلة م�شتمرة منذ  الزمن، فهذه 

ال�شلمانية الطبي معاجلة  عام، وعليه نرجو من وزارة ال�شحة واإدارة م�شت�شفى 

اأكتوبر للعام  اإذ مت منحي موعًدا بتاريخ 19  الإ�شكال ب�شكل جذري واإداري،  هذا 

2022، اأي بعد عام كامل، ول نعلم اإذا اهلل اأبقانا حتى تاريخ هذا املوعد.

ال�شلمانية لفتة قرب من�شدة  ولفت نظري يف ق�شم حجز املواعيد مب�شت�شفى 

بالرنني  الأ�شعة  ال�شرطان بجهاز فح�س  البحرين ملكافحة  املواعيد بتربع جمعية 

يحذوه  اأن  ونتمنى  طّيب،  واأمر  اجلمعية  عليه  ت�شكر  الأمر  فهذا  مغناطي�شي، 

ب�شبب  امل�شكلة  هذه  تعديل  ت�شتطيع  ل  ال�شلمانية  م�شت�شفى  اإدارة  فاإن  اجلميع، 

»الأيام«، وحتديًدا �شفحة  بجريدة  احلر  املنرب  هذا  من  فنحن  اجلهاز،  توافر  عدم 

والبنوك  الكربى  ال�شركات  عرب  اخلا�س  والقطاع  العام  القطاع  ندعو  »امللتقى«، 

للمواطنني  واأهمية  �شالح  من  فيه  ملا  اجلهاز؛  بهذا  بالتربع  املالية  واملوؤ�ش�شات 

املغناطي�شي( منقذ لالأرواح  بالرنني  )الفح�س  البحرينيني واملر�شى، فهذا اجلهاز 

ويك�شف اخلاليا ال�شرطانية يف بدايتها.

البي�ن�ت لدى املحرر

نورة املن�سوري

اأ�سطر النون 

الربن�مج الوطني للعمل

 الدميقراطي )درب 2(

ونحن  ال�شيا�شية  للتنمية  البحرين  معهد  اإن�شاء  منذ 

ال�شيا�شية  التوعية  م�شتويات  يف  ملحوًظا  ازدهاًرا  ن�شهد 

يف املجتمع البحريني، اإذ ي�شع هذا ال�شرح الوطني �شمن 

وتر�شيخ  ودعم  الدميقراطية  ثقافة  ن�شر  اأهدافه  اأولويات 

احلوار  ثقافة  وتعزيز  القانون  و�شيادة  امل�شروعية  مبداأ 

من  متنوعة  باقة  من  يقدمه  ما  خالل  من  الراأي،  وتبادل 

املتنوعة، يف  التدريبية  والفعاليات  التوعوية  املحا�شرات 

ل�شيدي  ال�شالحي  للم�شروع  امللكية  الروؤية  حتقيق  اإطار 

�شاحب اجلاللة امللك املفدى، حفظه اهلل ورعاه.

فاإن الوعي ال�شيا�شي ياأخذ اأ�شكالً خمتلفة وي�شدر عن 

اأفكار وثقافات متنوعة وهو ميثل الإدراك ال�شحيح ملجريات 

وتطورات،  اأحداث  من  فيه  يحدث  وما  ال�شيا�شي  الواقع 

ا مع الطفرة التكنولوجية الراهنة واآلية احل�شول  خ�شو�شً

ب�شهولة،  واملتنوعة  املختلفة  امل�شادر  من  املعلومات  على 

الوعي  تنمية  الدائم يف  وحر�شه  املعهد  دور  نلم�س  وهنا 

ال�شيا�شي بني املواطنني بال�شورة ال�شليمة ورفع م�شتويات 

الوعي فيه مبا يتنا�شب مع الواقع ال�شيا�شي الرائد واملتميز 

الذي نعي�شه يف ظل امل�شرية الدميقراطية للمملكة.

لدعم  املتنوعة  والفعاليات  الن�شطة  تنفيذ  اإطار  ويف 

العملية النتخابية وفًقا للخطة ال�شرتاتيجية للمعهد، فقد 

نخبة  ي�شم  والذي  )درب2(  الوطني  الربنامج  اطالق  مت 

يهدف  والذي  الوطنية  والكفاءات  الكادمييني  من  متميزة 

العملية  ونزاهة  �شفافية  وتعزيز  دعم  اإىل  ا�شا�شي  ب�شكل 

الإنتخابية  والفرق  املر�شحني  وتوعية  بتدريب  النتخابية 

يف  دورهم  تدعم  التي  الت�شالية  واملهارات  باملعلومات 

احلملة  لإدارة  الولية  والأ�شا�شيات  النتخابية  العملية 

يف  العالمي  املحتوى  �شناعة  يف  ومتكينها  النتخابية 

النمطية  ال�شورة  وتر�شيخ  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل 

وفق معطيات اخلطة النتخابية لدى الناخبني.

ان البحرين مقبلة يف الأيام القادمة على مرحلة جديدة 

اإيجابية  موؤ�شرات  �شكلت  والتي  الدميقراطية  امل�شرية  من 

ال�شنوات  طيلة  ثابتة  بخطوات  الدميقراطي  التحول  على 

يقت�شي  اليوم  نعي�شه  الذي  الراهن  الو�شع  واإن  املا�شية 

نافذة  ب�شريتنا  تكون  واأن  ومدركني  واعني  نكون  اأن  منا 

وروؤيتنا عميقة يف جمال العمل الدميقراطي، وهذا الوعي 

الور�س  هذه  مثل  يف  امل�شاركة  خالل  من  ال  نق�شده  لن 

التي ينظمها املعهد ويطرحها جماًنا للمواطنني  التدريبية 

الثقافة  بث  بهدف  وذلك  املجتمعية،  ال�شرائح  خمتلف  من 

التوعوية يف املجال ال�شيا�شي وتنمية قدرات افراد املجتمع 

يف جمال العمل الوطني الدميقراطي.

عنوان التوا�سع عبدالـله بن خليفة

ا�شتقبل اأهايل الرفاع ال�شرقي يوم ميالد ال�شيخ عبداهلل 

بن خليفة اآل خليفة رئي�س نادي الرفاع ال�شرقي بكل حب 

وحب  التوا�شع  يف  املتميزة  ال�شخ�شية  لهذه  وتباريك 

الهايل وال�شباب لها. 

ومن خالل و�شائل التوا�شل الجتماعي انت�شرت �شورة 

»بوخليفة« حًبا وتقديًرا له ملا يقوم به اجتاه النادي وابناء 

الرفاع ال�شرقي.

دائًما  والطموح  املتميز  ال�شاب  هذا  ان  بالذكر  اجلدير 

ما ي�شعى خلدمة ال�شباب يف املنطقة وتقدمي ما هو اف�شل 

من خالل ا�شرتاجتية زرعها يف ال�شباب، وهي ا�شرتاجتية 

التوا�شع وزرع احلب والحرتام بينه وبني الآخرين، فكل 

احلب والتقدير والحرتام لكم على ما تقومون به يف جمال 

عملكم، ووفقكم اهلل واأطال عمركم. 

�سلم�ن عبدالوه�ب ال�سيخ

التن�سيق بني وزارة

 التج�رة وبلدي اجلنوبية

لوحظ خالل هذه ال�شنوات يف منطقة الرفاع ال�شرقي 

العريقة وجود م�شاريع تقام ب�شكل ع�شوائي دون مراعاة 

�شروط ومعايري البناء، واأولها مواقف ال�شيارات مثال، ما 

اخلاطئ،  الوقوف  مثل  املرورية  الفو�شى  هذه  عن  ينتج 

واإعطاء ت�شريح لفتح حمال جتارية، وغريها من م�شاكل 

يعاين منها �شكان املنطقة.

حمال  لفتح  الت�شريحات  اإعطاء  ا  اأي�شً لوحظ  كما 

جتارية اأو ا�شتثمارية دون مراعاة البنية التحتية للمنطقة 

اأو هل املنطقة ت�شتوعب اأن يتم فتح اأو اإعطاء رخ�س لفتح 

هذه املحال يف بع�س املناطق يف الرفاع ال�شرقي!

ونحن كمواطنني نت�شاءل؛ هل هناك تن�شيق بني املجل�س 

البلدي للمنطقة اجلنوبية ووزارة التجارة وال�شناعة قبل 

اإعطاء هذه الرخ�س؟ األ يجب درا�شة املوقع من قبل بلدي 

ت�شلح  ل  التي  املواقع  بع�س  يف  راأيه  لإعطاء  اجلنوبية 

لإعطاء رخ�شة ملزاولة اأي عمل جتاري ب�شبب عدم مالءمة 

املوقع؟ اأمتنى اأن تكون هناك اآلية عمل ممنهجة بني وزارة 

فو�شى  اإىل  تتحّول  يوم  كل  فاملنطقة  والبلديات،  التجارة 

عارمة وخمالفات وع�شوائيات.

بوعبدالوه�ب

عبداهلل بن خليفة

والدتي كبرية يف ال�سن ومت اإيق�ف الكف�لة عنه�

اأنا مواطنة بحرينية اأنا�شد املعنيني باملوؤ�ش�شة امللكية الإن�شانية للنظر يف طلبنا هذا واإعادة �شرف الكفالة 

التقاعدي  ال�شن، ت�شتلم راتب والدي  اأرملة كبرية يف  اإيقافها منذ فرتة واأمي  اإذ مت  التي يتم �شرفها لوالدتي، 

وكفالة من املوؤ�ش�شة امللكية الن�شانية، كما انها م�شابة مبر�س الزهامير وحتتاج لرعاية وم�شتلزمات خا�شة، 

خ�شو�شا اأن وزارة ال�شحة يف بع�س الأحيان ل تقوم ب�شرف هذه امل�شتلزمات اخلا�شة بها، كما نقوم -نحن 

اأبناوؤها- بدفع مبلغ قدره 160 دينارا للعاملة التي تقوم برعايتها ول ن�شتطيع دفع مبالغ اأكرث، خ�شو�شا اأننا 

ملتزمون مب�شاريف ا�شرتنا، لذلك اأنا�شد املعنيني باملوؤ�ش�شة امللكية الإن�شانية لإعادة �شرف الكفالة.

البي�ن�ت لدى املحرر



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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احلملة الوطنية للت�ضجري »ُدمِت خ�ضراء«، ال زالت 

بحاجة اىل دعم خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�ضة 

لتحقيق االأهداف البيئية التي تلتزم بها البحرين دعًما 

جلهود خف�ض االنبعاثات الكربونية.

الأهل  داعمتني  دائًما  كانتا  واالإمارات  ال�ضعودية 

اإعمار  اإىل  االأهلية،  احلرب  اإيقاف  من  ودولته؛  #لبنان 
بريوت وت�ضغيل مئات االآالف. غريهم اأ�ّض�ض ميلي�ضيات 

قتلت خرية رجاالت البلد وقّو�ضت الدولة وحمت �ضارقي 

ال�ضعب، ودّمرت االقت�ضاد، وت�ضببت بانفجار قتل ٢٢١ بريئًا 

واأتى على ٣٠٠ األف بيت وق�ضم ظهر العا�ضمة.
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1906 - بداية جالء ق�ات الدولة العثمانية من منطقة 

الق�شيم على يد ق�ات عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن في�شل 

اآل �شع�د ملك ال�شع�دية.

1911 - �شيفروليه يدخل ر�شمًيا يف �ش�ق ال�شيارات يف 

مناف�شة مع طراز »تي ف�رد«.

1935 - امللك ج�رج الثاين يع�د اإىل الي�نان وي�شتعيد 

ملكه بعد اإعادة النظام امللكي.

1956 -  العمال العرب ين�شف�ن اأنابيب البرتول يف كل 

من �ش�ريا وليبيا وال�شع�دية ملنع البرتول عن املعتدين 

اأثناء العدوان الثالثي على م�شر.

1957 - اإطالق الكلبة ليكا اإىل الف�شاء ب�ا�شطة ال�شفينة 

�شب�تنك-2 ال�ش�فيتية لتك�ن اأول كائن حي يطلق برحله 

اإىل الف�شاء.

م�شروع  ُينجز  الك�يتي  التاأ�شي�شي  املجل�ص   -  1962

الد�شت�ر ويرفعه لالأمري.

1992 - انتخاب بيل كلينت�ن رئي�ًشا لل�ليات املتحدة 

بعد تغلّبه على الرئي�ص ج�رج ب��ص.

جاي  اأو  الأمريكية  القدم  كرة  لعب  تربئة   -  1995

�شيمب�ش�ن من تهمة قتل زوجته وع�شيقها.

2004 - املجل�ص الأعلى لالحتاد ينتخب ال�شيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان حاكم اإمارة اأب�ظبي رئي�ًشا لالإمارات العربية 

املتحدة خلًفا ل�الده ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان.

و�سط م�ساركة ال�سياح.. املك�سيك حتتفل بـ»يوم املوتى«

للم�شاركة يف  العا�شمة مك�شيك� �شيتي  املك�شيكي�ن على  الأجانب وامل�اطن�ن  ال�شياح  تدفّق 

احتفالت ي�م امل�تى، اإذ جذبتهم الهدايا والقرابني املزّينة املقدمة ملن فارق�ا احلياة.

وتفقد الزوار مذابح كبرية مزينة بجماجم ال�ش�ك�لتة والفاكهة والأزهار يف اأنحاء زوكال�، 

معابد  اأقد�ص  اأنقا�ص  من  بالقرب  اأقيمت  والتي  �شيتي،  مك�شيك�  ال�شاخبة يف  الرئي�شية  ال�شاحة 

كاث�ليكية ومعتقدات  تقليد ميزج بني طق��ص  الحتفالت �شمن  الأزتك. وتاأتي هذه  امرباط�رية 

حملية قدمية باأن امل�تى يع�دون مرة واحدة يف العام من العامل الآخر.

وقال ميجيل ت�ري�ص، وه� �شائح ك�ل�مبي طلى وجهه و�شفتيه بالأ�ش�د والأبي�ص »ثّمة خ�ف 

من امل�ت لدى النا�ص من جميع الثقافات، لكن هنا ميكنك روؤيتهم يحتفل�ن بذلك«.

واأ�شاف، »من املهم التعرف على ثقافات جديدة وروؤية اأن امل�ت ه� مرحلة جديدة يجب اأن 

مير بها اجلميع عاجالً اأم اآجال«.

وكانت املذابح املزينة باخلبز املك�شيكي التقليدي وكذلك امل�ز والربتقال والذرة حتت�ي على 

�ش�ر لكبار ال�شن الذين وافتهم املنية. والتقط ال�شائح�ن �ش�را بج�ار جماجم بي�شاء عمالقة.

يقام احتقال ي�م امل�تى يف الأول والثاين من ن�فمرب ت�شرين الثاين كل عام.

ال�سحفيان الفائزان بجائزة نوبل

لل�سالم �سيت�سّلمان اجلائزة 10 دي�سمرب 

اأن  الرنويجية  ن�بل  جلنة  اأعلنت 

ن�بل  بجائزة  الفائزين  الثنني  ال�شحفيني 

احتفال  يف  اجلائزة  �شيت�شلمان  لل�شالم 

املقبل،  دي�شمرب   10 يف  اأو�شل�  يف  يقام 

ُت�شلم  التي  ن�بل  ج�ائز  باقي  عك�ص  على 

احتفالت  األغيت  والتي  ا�شت�كه�مل،  يف 

ب�شبب  الت�ايل  على  الثاين  للعام  ت�شليمها 

جائحة ك�فيد-19.

ماريا  الفلبينية  ال�شحفية  وفازت 

دميرتي  الرو�شي  وال�شحفي  ري�شا، 

م�رات�ف، باجلائزة لهذا العام.

وحدها  لل�شالم  ن�بل  جائزة  وُت�شلّم 

يف  اجل�ائز  باقي  ُت�شلم  بينما  اأو�شل�  يف 

ا�شت�كه�مل.

وقالت جلنة ن�بل الرنويجية يف بيان، 

ن�بل  بجائزة  الحتفال  اإقامة  قررت  اإنها 

اأو�شل�.  بلدية  مقر  يف  العام  هذا  لل�شالم 

ال�شحفيني  ح�ش�ر  تت�قع  اأنها  واأ�شافت 

معاك�ًشا  القرار  وياأتي  اجلائزة.  ل�شتالم 

اإلغاء  ا�شت�كه�مل  ن�بل يف  م�ؤ�ش�شة  لقرار 

للعام  اجلائحة  ب�شبب  الفعلية  الحتفالت 

الثاين على الت�ايل.

وفاة الفنان ال�سوري �سباح فخري

نعت وزارة الإعالم ونقابة الفنانني ال�ش�رية اأم�ص 

الثالثاء الفنان ال�ش�ري الكبري �شباح فخري عن عمر 

يناهز 88 عاًما.

يف  والدي  ُت�يف  »لقد  فخري:  اأن�ص  جنله  وقال 

دم�شق وفاة طبيعية، ت�قف قلبه عن النب�ص وغادرنا«.

ماذا  اأعرف  ل  كبري.  حزن  قل�بنا  »يف  واأ�شاف 

اأق�ل، اإنها خ�شارة كبرية للفن ال�ش�ري«. و�شّدد على 

اأن الراحل »عا�ص كاأ�شط�رة حّية والأ�شط�رة ل مت�ت، 

و�شيبقى اأ�شط�رة حلب و�ش�ريا«. 

حا�شل   1933 حلب  م�اليد  من  الراحل  والفنان 

املمتازة  الدرجة  من  ال�ش�ري  ال�شتحقاق  و�شام  على 

عام 2007، وذلك تقديًرا لإجنازاته الكبرية واملتميزة 

يف خدمة الفن العربي ال�ش�ري الأ�شيل.

وُيعد الفنان الراحل اأحد املطربني الكبار لالأغنية، 

الأ�شيل،  العربي  بالفن  ا�شتهروا  الذين  املطربني  ومن 

وا�شمه احلقيقي �شبحي اأب�ق��ص، ولكن �شبب ت�شميته 

فخري  ال�ش�ري  ال�شاعر  اإىل  ن�شبة  فخري«  »�شباح 

البارودي، الذي اهتم به ورعى م�هبته.

ر�سالة غرامية عمرها 100عام

وابنها  عاًما،   48 ك�رنز  دون  الربيطانية  عرثت 

ل�كا�ص 14 عاًما من بري�شت�ن على ر�شالة تك�شف عالقة 

غرامية كانت خمباأة حتت بالط منزلهما، عمرها 100 

عام. والر�شالة، التي عرث عليها حتت بالطة مك�ش�رة يف 

املنزل، كتبها رجل يدعى رونالد، يخاطب فتاة ويطلب 

منها احلفاظ على �شرية حبهما.

واأ�شقط  غرفته،  ينظف  ابني  »كان  دون:  وقالت 

تلفزي�ن 55 ب��شة وحطم بع�ص البالطات«.

واأثناء قيامنا بالتنظيف، قررنا اإزالة البالط املك�ش�ر 

وبع�ص البالطات املحطية به وا�شتبدالها.

على  البن  ح�شاب  على  والق�شة  الر�شالة  ون�شرت 

م�قع »ميتا« ومتكن بع�ص الأ�شخا�ص من فك رم�زها 

وجاء فيها: »عزيزتي، لي�ص باإرادتي، القدوم كل �شباح 

ملنزلك لروؤيتك، ومن ف�شلك ل تخربي اأي �شخ�ص؛ لأنه 

ا بيننا. اأحبك كثرًيا، وقابليني كل ي�م  يجب اأن يك�ن �شًرّ

ف�ل�ود  ترام  ركن  يف  الليل  منت�شف  يف  ا�شتطعت  اإذا 

اأمتنى اأن اأراك، رونالد«.

عام  يف  ُبني  املنزل  لكن  م�ؤرخة،  لي�شت  الر�شالة 

اليد  ال�رقة وخط  اأن حجم  اإىل  النا�ص  واأ�شار   .1917

يع�دان اإىل ع�شرينات القرن املا�شي.

واأ�شار اآخرون اإىل اأن الرتام مل يعمل يف املدينة منذ 

اأكرث من 100 عام.

كتذكار،  بالر�شالة  الحتفاظ  وابنها  الأم  وقررت 

وتخطط لتاأطريها على احلائط.

ت�ضتعد املطربة بلقي�ض، لتقدمي اأحدث اأعمالها الغنائية الوطنية مبنا�ضبة اليوم الوطني الـ50، ون�ضرت عرب �ضتوري »اإن�ضتجرام« مقطع فيديو اأثناء 

الربوفات االأولية. وقالت: »بداأنا ت�ضجيل العمل االأول لليوم الوطني االإماراتي اخلم�ضني، وهناك اأي�ضاً عمل وطني اآخر �ضيتم ت�ضجيله خالل الفرتة املقبلة«.

 »ال�سحة«: ت�سجيل 43 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 67 حالة

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

اأظهرت ت�شجيل 43  15052 يف ي�م 2 ن�فمرب 2021، 

حالة قائمة جديدة منها 13 حالة لعمالة وافدة، و 24 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و 6 حالت قادمة من اخلارج، كما 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة  تعافت 67 

املتعافية اإىل 275139.

حالتان،  العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

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

اأن 383 حالة و�شعها م�شتقر من العدد  حالت، يف حني 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 385 حالة قائمة. 
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 افتتاح مركز عبداهلل 
بن خالد لرعاية الوالدين قريبًا

تواص��ل اللجن��ة التنظيمية العلي��ا لحفل افتتاح مؤسس��ة مركز 
عب��داهلل بن خال��د لرعاية الوالدي��ن، اجتماعاتها وفق��ًا للجدول 
المقرر تحت إش��راف رئي��س مجلس إدارة المرك��ز الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة. كما تعم��ل اللجان الفرعية 

بكثافة من خالل لقاءاتها اليومية.
وكان��ت اللجن��ة التنظيمية ش��كلت ع��ددًا م��ن اللج��ان الهامة 
المعني��ة بالمتابع��ة اليومي��ة ومنه��ا اللجنة اإلعالمي��ة ولجنة 
تكري��م الش��خصيات المصاحب��ة للمغف��ور له بإذن اهلل الش��يخ 
عب��داهلل بن خال��د آل خليفة إبان حياته العملي��ة الطويلة والتي 
اتس��مت بالعمل الممنهج عل��ى كافة األصع��دة الوطنية والتي 
رس��خت الدعامات الرئيس��ية لمقومات مملكة البحرين إلى جنب 
قيادة البالد الحكيمة. يذكر أن برنامج االفتتاح سيتضمن بعض 
الكلم��ات الرئيس��ية وتكريم ش��خصيات وطنية وخليجي��ة بارزة 
وفقرة تجس��د إسهامات س��مو المغفور له في الجانب اإلسالمي 
واالجتماعي والسياس��ي والتش��ريعي والثقافي والتوثيقي، الذي 
س��يقدمها اتحاد المسرحيين البحرينيين، وس��يتضمن البرنامج 
إص��دار كتاب توثيقي عن س��يرته وإصدار إعالمي تحت مس��مى 

الحكيم، هذا وسوف يتم توزيع هدايا رمزية لكافة المدعوين.

 أمين »التعليم العالي« تفتتح
»مختبر بلومبيرغ« بـ»العلوم التطبيقية«

اس��تقبلت جامعة العلوم التطبيقية 
األمين العام لمجلس التعليم العالي 
نائ��ب رئي��س مجلس أمن��اء مجلس 
التعليم العالي الدكتورة الشيخة رنا 
بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، التي 
تفضلت بزيارة الجامعة ولقاء رئيس 
مجلس األمناء األستاذ الدكتور وهيب 
الخاج��ة، ورئي��س الجامعة األس��تاذ 
الدكتور غس��ان عواد ونواب الرئيس 
ونخب��ة من أعض��اء اإلدارة العليا في 

الجامعة.
وخ��الل الزي��ارة قامت األمي��ن العام 
بجول��ة عل��ى مراف��ق الجامعة حيث 
اطلع��ت على مكتب��ة الجامعة وعدد 
من القاعات الدراس��ية، والمختبرات 
الهندس��ة ومختبرات  الخاصة بكلية 
علم الحاس��وب ومختبرات التصميم، 
كم��ا التقت بأعض��اء مجلس الطلبة 
مش��يدة بالتس��هيالت التي يوفرها 
الح��رم الجامعي، وال��دور الذي تقوم 
ب��ه إدارة الجامعة لتقدي��م خدمات 
تعليمي��ة للطلب��ة تس��اعدهم على 
االندماج في س��وق العمل من خالل 
م��ا تطرح��ه م��ن برام��ج أكاديمية 

متمي��زة وتواك��ب احتياجات س��وق 
العمل في مملكة البحرين.

كما تفضلت الشيخة رنا بنت عيسى 
بن دعي��ج آل خليف��ة بافتتاح مختبر 
بلومبي��رغ المالي، الذي يوفر العديد 
من الخدمات للطالب، وأعضاء هيئة 
التدري��س، باعتباره أه��م المنصات 
المالي��ة الت��ي يمك��ن م��ن خاللها 
الوصول إل��ى أكبر قدر م��ن األبحاث 
والبيان��ات  والمعلوم��ات  المالي��ة، 
المتعلق��ة بالش��ركات والبنوك، كما 
يش��كل فرصة للتعرف عل��ى مبادئ 
البورصة والعمل في س��وق األسهم، 
وكل م��ا يتعل��ق باالس��تثمار داخل 
الجديدة،  بالمب��ادئ  العم��ل  س��وق 

واألف��كار المتط��ورة الت��ي تواك��ب 
العصر. وعلى هام��ش الزيارة قامت 
الش��يخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل 
خليف��ة بغرس ش��تلة ف��ي الحديقة 
الخارجي��ة للجامعة، ف��ي تأكيد على 
اهتمام��ات س��عادتها واهتمام��ات 
الجامعة في تعزي��ز البيئة الخضراء، 
والحف��اظ عل��ى البيئ��ة. م��ن جهة 
أخرى، أع��رب رئيس مجل��س األمناء 
األس��تاذ الدكتور وهي��ب الخاجة عن 
خالص ش��كره لزيارة األمي��ن العام، 
وحرصها الكبير على تعزيز التواصل 
العام��ة  األمان��ة  بي��ن  والتع��اون 
لمجلس التعليم العالي والجامعات، 
وخطواته��ا الحثيثة لتطوير التعليم 

العال��ي ف��ي المملك��ة، بم��ا يحقق 
ال��رؤى والتطلع��ات في بن��اء تعليم 
ع��اٍل بحرين��ي متمي��ز، ينس��جم مع 
الرؤية االقتصادي��ة البحرين 2030. 
ب��دوره قال رئيس الجامعة األس��تاذ 
الدكت��ور غس��ان ع��واد إن الجامعة 
بمختلف منتس��بيها س��عيدة بزيارة 
األمي��ن العام، مش��يدًا بال��دور الذي 
تقوم به لدعم الجامعات البحرينية، 
بما يتماش��ى مع توجيه��ات القيادة 
الرش��يدة للبالد التي تس��عى لجعل 
البحرين واحة تعليمية على مستوى 
المنطقة، ويعزز من سمعة المملكة 
المتطورة في المجال التعليمي على 

المستوى العربي والعالمي.

 خبراء واقتصاديون: »التعافي االقتصادي«
تعزز ثقة المستثمرين في مناخ العمل بالبحرين

أهمي��ة  واقتصادي��ون  خب��راء  أك��د 
األعم��ال  أصح��اب  قط��اع  مس��اندة 
لتنفي��ذ المب��ادرات الت��ي ج��اءت في 
خطة التعافي االقتصادي الوطني من 
أج��ل خلق ف��رص عمل واع��دة وجعل 
المواطن الخيار األول في سوق العمل.

وأش��اروا إلى أن المب��ادرات الحكومية 
له��ا تأثي��رات إيجابي��ة عل��ى وض��ع 
قطاعات اإلنت��اج البحرينية، كما أنها 
ستس��هم في إيج��اد وظائ��ف جديدة 
وتحريك جميع القطاعات االقتصادية 

والتجارية والصناعية والخدمية.
مجل��س  عض��و  أك��د  جانب��ه،  م��ن 
الش��ورى نائب رئيس اللجن��ة المالية 
خط��ة  أن  ف��رج  رض��ا  واالقتصادي��ة 
الت��ي أعلن��ت  التعاف��ي االقتص��ادي 
مؤخ��رًا م��ن ش��أنها أن تس��اهم في 
االرتق��اء باالقتصاد الوطن��ي وتعزيز 
البيئ��ة المالئم��ة ليعي��ش المواطن 

بأمن ورخاء.
وقال »الهدف األساس��ي الذي تنطلق 
من��ه خط��ة التعافي االقتص��ادي هو 
والمناس��بة  المالئمة  البيئ��ة  إيج��اد 
للمواط��ن لك��ي يعيش برخ��اء وأمن 
واس��تقرار، وبن��اًء علي��ه ف��إن الخطة 
الموضوع��ة تص��ب في ه��ذا الهدف 
األساس��ي الذي تطمح إلي��ه الحكومة 

وكذل��ك المواط��ن«، منوه��ًا إل��ى أن 
الخطة منسجمة ومتكاملة بشكل جيد 
وفي حال تنفيذها بالش��كل المطلوب 
س��تصب النتائج ضمن أه��داف رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.
وأض��اف: »بوج��ود مؤش��رات التنفيذ 
المح��ددة س��تتم متابعة المش��روع 
وخط��وات التنفيذ ل��كل مرحلة ضمن 
إط��ار زمن��ي مح��دد، لبل��وغ اله��دف 
الرئيس��ي وهو خلق البيئة المناس��بة 
ورخ��اء  بأم��ن  ليعي��ش  للمواط��ن 
واس��تقرار، ولع��ل البداي��ة كانت مع 
نجاح خطة البحرين لمكافحة الجائحة 

وتقلي��ل الض��رر ق��در اإلم��كان؛ ففي 
حين تضررت دول العالم بأس��ره دون 
اس��تثناء من جراء الجائحة وال س��يما 
الضرر االقتصادي الذي كان أثره كبيرًا 
عل��ى كثير م��ن الدول، ف��إن البحرين 
بفض��ل الحزم��ة االقتصادية التي تم 
تنفيذه��ا خ��الل العامي��ن الماضيين 
تمكنت م��ن الس��يطرة عل��ى الوضع 
االقتصادي وس��طرت نموذج��ًا ناجعًا 
ف��ي هذا المج��ال«. من جهته، أش��اد 
رئيس غرفة تج��ارة وصناعة البحرين 
س��مير عبداهلل ن��اس بم��دى مواءمة 
خط��ة التعافي االقتص��ادي مع أفكار 

ومرئيات الش��ارع التج��اري كما جاءت 
في خط��ة التعافي االقتص��ادي التي 
أعلن��ت عنه��ا الحكومة خالل جلس��ة 
مجلس الوزراء األخيرة، مشيدًا بالكلمة 
السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، بمناسبة افتتاح دور االنعقاد 
الراب�����ع م���ن الفصل التش�����ريعي 
الش�����ورى  لمجلس�����ي  الخام��س 
والن�����واب، والمتابع��ة الحثيث��ة من 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجل��س ال���وزرا، الت��ي ته��دف إل��ى 

االقتصادي  التعاف��ي  تس��ريع عملية 
في المملك��ة، واتخاذها ركي��زة لبناء 
إس��تراتيجيات جدي��دة تس��اهم ف��ي 
الواع��دة  القطاع��ات  دور  تفعي��ل 
لتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة. 
ولف��ت ناس إل��ى أن األولوي��ات التي 
ج��اءت في خطة التعاف��ي االقتصادي 
تبعث على االرتياح في أوساط ودوائر 
واالس��تثمار داخل  والصناعة  األعمال 
مملك��ة البحري��ن وخارجها، وس��يعزز 
ذلك من ثقة المس��تثمرين في مناخ 
االس��تثمار في الب��الد. م��ن جهتها، 
قالت رئيس مجلس أمناء المؤسس��ة 

س��يدة  األعم��ال  لري��ادة  البحريني��ة 
األعمال فريال ناس إن خطة التعافي 
االقتصادي، كانت شاملة جامعة لكل 
واالستثمار،  الوطني  االقتصاد  مناحي 
وتحق��ق ما تصب��و إلي��ه البحرين من 
اس��تدامة النمو االقتص��ادي وتحقيق 
الرخ��اء المجتمعي، مش��يدًة باإلعالن 
ع��ن خلق ف��رص عمل واع��دة وجعل 
المواطن الخيار األول في سوق العمل. 
وأش��ادت ن��اس بتركيز الخط��ة على 
الجانب االس��تثماري  .  من جانبه، أشاد 
مدير عام مصنع الماجد للتدوير حميد 
الماجد بمبادرة الحكومة الهادفة إلى 
ضم��ان االس��تقرار المال��ي للمملكة، 
منوهًا إلى النقاط المهمة التي جاءت 
في محاور المبادرة، تمثل إستراتيجية 
واضح��ة للعم��ل بها خالل الس��نوات 
القادمة. وأش��ار إلى أن خطة التعافي 
تشكل ركيزة أساس��ية ضمن خطوات 
العم��ل بالقطاعين الع��ام والخاص، 
إذ ستشهد الساحة االقتصادية خالل 
الفت��رة القادم��ة تح��ركات إيجابي��ة 
السامية  التوجهات  وملموسة تترجم 
لحض��رة صاحب الجالل��ة عاهل البالد 
المفدى، ورؤية الحكومة نحو مزيد من 
فرص االس��تثمار والنهضة الش��املة 

على مختلف األصعدة بالمملكة.

حميد الماجدرضا فرج فريال ناس سمير ناس

بمناسبة يوم الطبيب البحريني.. األنصاري:

كوادرنا الطبية ركٌن أساسي في نجاح المنظومة الصحية
رفع الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور 
أحمد محمد األنصاري أس��مى آيات التهاني والتبريكات 
إل��ى حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة، عاهل الب��الد المفدى حف�ظ��ه اهلل ورعاه، وإلى 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه، وإلى 
كافة منتس��بي القطاع الصحي، بمناس��بة يوم الطبيب 
البحرين��ي، الذي يأتي ه��ذا العام في ظ��ل العديد من 
المكتس��بات واإلنجازات التي حققته��ا مملكة البحرين 

على الصعيد الصحي.
وأشار د. األنصاري إلى أن هذا االحتفال السنوي، الذي تم 
اعتماده من قبل مجلس الوزراء العام الماضي برئاس��ة 
المغفور ل��ه ب��إذن اهلل تعالى صاحب الس��مو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، طيب اهلل ثراه، يأتي 
تأكيدًا لالهتمام البال��غ الذي توليه قيادة جاللة الملك 
ل  المف��دى في المملك��ة بالك��وادر الطبية التي ُتش��كِّ
ركن��ًا أساس��يًا في المنظوم��ة الصحية، وش��ريكًا مهمًا 
لتحقي��ق كافة التطلعات والرؤى المس��تقبلية. مضيفًا 
أن هذه المناسبة تأتي هذا العام والمملكة على طريق 
التعافي من جائحة في��روس كورونا »كوفيد 19«، وقد 
حقق��ت ريادًة عالمية في مكافحة هذه الجائحة، بقيادة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه اهلل ورعاه، والرعاية الس��امية من حضرة صاحب 
الجالل��ة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، وتكاتف 
جهود كافة األطراف في شراكٍة متميزة سّجلت نموذجًا 

ُيحتذى. د. أحمد أالنصاري

توفير خدمات تشغيل محطة 
المعالجة الثالثية بمحطة توبلي

أطلقت وزارة األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
»ش��ؤون األش��غال« مناقصة مشروع خدمات تش��غيل محطة 
المعالج��ة الثالثي��ة بمحط��ة توبل��ي لمعالجة مي��اه الصرف 
الصح��ي، حيث يه��دف هذا المش��روع لتوفير خدمات تش��غيل 
محط��ة المعالج��ة الثالثية لضمان معالجة مس��تمرة وفعالة 
من حيث التكلفة واألداء لجميع كميات المياه المراد معالجتها 

ثالثيا بعد المعالجة الثانوية.
وقال��ت ال��وزارة إن هذه المقاولة تش��تمل أيض��ًا على خدمات 
تنظي��ف جميع خزان��ات وقن��وات المعالجة بمحط��ة المعالجة 
الثالثي��ة مث��ل خزانات الموازن��ة وخزانات تفاعل غ��از األوزون 
وقنوات الترش��يح وخزان تجميع الطين وخزان المياه المعالجة 
النهائي ووس��ائط مرش��ح الرمل، باإلضافة ألخذ عينات اختبار 
للمياه المعالجة النهائية. وأضافت: »ويش��مل هذا المش��روع 
توريد األيدي العاملة واإلش��راف ومواد التشغيل الالزمة للقيام 
بخدم��ات التش��غيل على مدار 24 س��اعة و7 أيام في األس��بوع 

وتنظيف الخزانات.

البحرين تستضيف مهرجان 
الخليج لإلذاعة والتلفزيون 2022

ترأس وزي��ر اإلعالم علي الرميحي االجتماع الثاني للجنة الدائمة 
لمهرج��ان الخليج لإلذاع��ة والتلفزيون أمس بحض��ور مدير عام 
جه��از إذاع��ة وتلفزيون الخليج مج��ري القحطان��ي وممثلي دول 
مجل��س التعاون لدول الخليج العربي��ة، حيث تم خالل االجتماع، 
االتف��اق على إقامة المهرجان في دورته ال�15 في البحرين خالل 
النصف األول من 2022، كما تم مناقشة جدول أعمال المهرجان 

والتشاور بشأن ما سيتضمنه المهرجان من مبادرات.
 وأكد الوزير أهمية المهرجان كملتقى خليجي يحتفي باإلبداع في 
مج��ال اإلعالم، ولما له من دور مه��م في توحيد الرؤى اإلعالمية 
على مس��توى منطقة الخليج العربي، واالحتفاء بالتميز في مجال 
اإلذاع��ة والتلفزي��ون، وتكري��م الطاقات الش��بابية المبدعة في 
هذا المج��ال الحيوي، متمنيًا للقائمين عل��ى المهرجان التوفيق 
والنجاح في إقامته ليكون مكمال للنجاحات التي ش��هدتها النسخ 

السابقة.

اجتماع فريق العمل البحريني البريطاني المعني بحقوق اإلنسان

 ستيوارت سمرز: خطوات مميزة للبحرين 
بالمجال الحقوقي والعقوبات البديلة

أكدت رئيس قطاع ش��ؤون حقوق اإلنس��ان ب��وزارة الخارجي��ة الدكتورة أروى 
الس��يد على عمق عالقات الصداقة القائمة بين البحرين والمملكة المتحدة، 
وسبل تعزيزها وتنميتها إلى مستويات أوسع بما يعود بالخير والمنفعة على 

البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك خالل ترؤسها ونائب سفير المملكة المتحدة لدى البحرين ستيوارت 
س��مرز، بمقر وزارة الخارجية، االجتماع السادس عشر لفريق العمل البحريني 
البريطان��ي المعن��ي بحقوق اإلنس��ان، بحض��ور كل من نائ��ب األمين العام 
لألمان��ة العام��ة للتظلمات غ��ادة حبيب، ورئيس ش��عبة العقوب��ات البديلة 
بوزارة الداخلية النقيب جاس��م الدوس��ري، وعدد من منتس��بي قطاع ش��ؤون 
حقوق اإلنسان، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون 

والتنسيق المشترك بين الجانبين في مجال حقوق اإلنسان.
من جانبه، أعرب س��تيوارت س��مرز عن اعتزازه بالتع��اون الثنائي القائم بين 
المملك��ة المتحدة والبحرين ف��ي مختلف المجاالت وخاص��ة في مجال حقوق 
اإلنسان، منوها بالخطوات المتميزة التي قامت بها البحرين مؤخرا في مجال 

حقوق اإلنسان وصدور قانون العقوبات البديلة.
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في ذكرى »األفعى«
كلما قلنا غدا الش��ر ولربم��ا تتمكن قطر من إزاحة ه��ذا الثقل الملقى على 
كاهله��ا وتع��ود عربي��ة حرة أبي��ة لعمقه��ا وامتداده��ا الخليج��ي العربي 
الطبيع��ي، أمس ظهر لنا حمد ب��ن خليفة على قناة األفع��ى ليؤكد التزامه 
بإكمال مهمته األصلية التي ُنِصَب من أجل إتمامها على كرس��ي الحكم، أال 

وهي إسقاط »الدولة« في عالمنا العربي.
ف��ال اتفاق العال وال جوالت وابتس��امات األمير الش��اب تميم ق��ادرة على أن 
تغط��ي على تحركات األمير الوالد وإصراره على أن يكون في الصورة، فمازال 
األب ممس��كًا بمنظوم��ة الحك��م ال ابن��ه، هو ومع��ه فريق مس��اند من غير 
القطريين من يقرر إن كانت قطر س��تتخلى ع��ن مهمتها ودورها أم ال؟ ولن 
تتخل��ى ألنها إن تخلت أزيح عن مكانه، حمد ب��ن خليفة ملزم بإكمال الدفع 

فالمشروع مازال قائمًا. 
والكلم��ة التي ألقاها حم��د بن خليفة في احتفالية قن��اة األفعى أي الجزيرة 
لم��رور ربع قرن من الخراب والكذب واالفتراء، خمس��ة وعش��رون عامًا صرف 
حمد بن خليفة دم قلبه على سيفه البتار وأمس ألقى كلمته التي تؤكد أنه 
مازال هو الحاكم الفعلي وأنه مازال متمسكًا بحلمه القديم، يعيش أوهامه، 
مس��تمرًا في دفع التزامات��ه المالية والدعم اإلعالمي واللوجس��تي لكل من 
يحمل س��الحًا ضد »الدولة« العربية أينما كانت، مبش��رًا بدمار عربي وواعدًا 
بدع��م كل م��ن س��يقوض »الدولة« ناقضًا بذل��ك كل ما ت��م االتفاق عليه، 
وليس��ت هناك مناسبة لهذا اإلعالن عن استمرار مهمته كاالحتفالية بأداته 
التي من خاللها جّيش الش��عوب وخدع الماليين على مدى عشرين عامًا قبل 

أن تتكشف خيوط المؤامرة.
ال أمل في إفاقة َمن عاش حلم الطفولة بالزعامة العربية وعلى مدى خمسة 
وعش��رين عامًا بذل الغال��ي والنفيس ومازال من أجل تحقي��ق هذا الحلم، ال 
فائدة وال رجاء في من صدق وعود من ال وعود لهم، وصدق أنهم سينصبونه 
زعيم��ًا على العالم العربي »ش��ر البلية ما يضحك« طبع��ًا بعد إنجاز مهمته 
ودوره المطلوب منه في إنهاء حكم آل سعود كما قال للقذافي، وبعد تنصيب 
اإلخ��وان على مصر وتون��س وليبيا واإلطاح��ة بالحكم ف��ي البحرين بعد أن 
تسيل الدماء في شوارعها وهدم حكم الكويت، مازال األخ مصدقًا أنه سيقود 
هذا الدمار وس��يقف على أطالله البس��ًا البدلة العسكرية يتلقى التهنئة من 
الشعوب العربية التي ستراه مخلصًا، هذا ما أكد عليه في كلمته التي ألقاها 
مهددًا األنظمة العربية »االستبدادية« التي ال تستمع إلى شعوبها بالزوال 

ومذكرًا إياها بأن شعوبها لم تقل بعد كلمتها األخيرة!!
أنت ش��عبك لم تس��معه وألقيت بمن رفع صوته في السجون، ألغيت حقوق 
ثل��ث الش��عب القط��ري، اآلن تحاضرنا ع��ن حري��ة التعبي��ر والديمقراطية 
ومناهضة االس��تبداد؟ يا أخي »التناقض« بحد ذاته يستحي من تناقضاتك، 
فهل ينطبق ما قلته على معارضيك من الشعب القطري، أي أنهم لم يقولوا 

كلمتهم األخيرة في نظامك بعد؟ 
مسكين األمير تميم كلما حاول أن يثبت أنه نحى والده وأن األخير له المكانة 
االجتماعية فقط وال قرار سياسيًا في يده، ظهر األب ليهدم كل ما بناه االبن 
م��ن جديد ويعيد قطر لنقطة الصف��ر عربيًا. خالصة القول ال فائدة وأمل وال 

رجاء ينتظر من قطر مازال هذا الشخص موجودًا.

الجيش األمريكي يتعاقد 
للحصول على »وحش« الليزر

ف��ازت ش��ركتا »جنرال أتوميك��س« و»بوينغ« بعق��د مع الجيش 
األمريك��ي لتصمي��م نم��وذج أولي ألقوى س��الح لي��زر حتى اآلن 
يعتمد على األشعة ُموزعة الفاعلية.ويصف الخبراء ا السالح بأنه 
وحش أسلحة الليزر حيث تصل قدرته إلى 300 كيلوواط، ويمكنه 

تتبع الهدف ويقوم بتدمير صواريخ ومقاتالت العدو في الجو.

 دراسة تحسم الجدل.. 
»لقاح كورونا« أقوى 5 مرات من مناعتنا

حسمت دراس��ة حديثة النقاش بشأن الحماية 
األكثر فعالية من فيروس كورونا، والتي شكلت 
طيل��ة فترة الوباء تس��اؤاًل بين من يحمي أكثر 

من الفيروس، اللقاحات أم المناعة الطبيعية.
فقد كش��فت دراس��ة نش��رتها مراكز مكافحة 
األمراض والوقاية األمريكية »س��ي. دي. سي«، 
أن األش��خاص الذين لم يتلق��وا اللقاح الُمضاد 
لكورونا وكانوا ق��د أصيبوا حديثًا يكونون أكثر 
عرض��ة لإلصاب��ة بالفي��روس بخم��س مرات، 
ُمقارنة بأولئك الذي��ن تم تطعيمهم بالكامل 

ولم ُيصابوا سابقًا.
وقالت مديرة »سي. دي. سي« روشيل والينسكي 
في بيان »لدينا اآلن دلي��ل إضافي ُيعيد تأكيد 
أهمية لقاحات كورونا، حتى لو كان لديك إصابة 
س��ابقة بالفيروس«، موضحة أن هذه الدراسة 
تضي��ف المزيد إلى مجموعة األبحاث الس��ابقة 
الت��ي ُتثبت الحماية التي توفرها اللقاحات من 

األعراض الشديدة لفيروس كورونا.
وأكدت أن أفضل طريق��ة لوقف الفيروس، هي 
الحص��ول على اللق��اح على نطاق واس��ع وتتبع 

اإلجراءات الوقائية مثل ارتداء األقنعة وغس��ل 
اليدي��ن بكث��رة والتباعد الجس��دي والبقاء في 
المن��زل عند الش��عور بالمرض غي��ر الملقحين 

أكثر عرضة لإلصابة.
إل��ى ذلك، وجد فريق البحث أن األش��خاص غير 
الُملقحي��ن الذي��ن أصيبوا بعدوى س��ابقة في 
غض��ون 3 إل��ى 6 أش��هر كانوا أكث��ر عرضة 5 
م��رات لإلصاب��ة بالفيروس المؤك��د، مختبريًا 

عن أولئ��ك الذين تم تطعيمه��م بالكامل في 
غضون 3 إلى 6 أش��هر باستخدام لقاح »فايزر« 

أو »موديرنا«.
ووج��د الفري��ق نتائ��ج ُمماثلة عن��د النظر إلى 
األش��هر الت��ي كان فيه��ا ُمتغي��ر »دلت��ا« هو 
الساللة الُمهيمنة لفيروس كورونا. واألهم من 
ذلك، الحظ فريق البحث أن هذه التقديرات قد 

تتغير بمرور الوقت مع تضاؤل المناعة.

رحيل أيقونة الطرب األصيل صباح فخري
نعت نقابة الفنانين الس��وريين أمس، الفنان الس��وري صب��اح فخري »أيقونة 

الطرب العربي األصيل« الذي توفي عن عمر ناهز 88 عامًا.
والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وس��ام االس��تحقاق السوري 
م��ن الدرجة الممتازة ع��ام 2007 وذلك تقديرًا إلنجازات��ه الكبيرة والمتميزة 
ف��ي خدمة الفن. كما ش��غل مناصب ع��دة، فانتخ��ب نقيبًا للفناني��ن ونائبًا 
لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديرًا لمهرجان األغنية السورية وضرب الرقم 
القياس��ي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويال مدة 10 س��اعات 
دون انقطاع س��نة 1968. وأحيا الفنان العديد من الحفالت في الدول العربية 
والمدن األجنبية، وحصد الكثير من األلقاب والجوائز واألوس��مة حتى أنش��أت 
مصر جمعية فنية باسمه. وعلى الرغم من إعالنه أنه سيعتزل الغناء إذا ضاع 
صوت��ه منه ع��ام 2010 الحقه التكريم تقدي��رًا لعطائه المتمي��ز، كما دخل 

موسوعة غينيس لألرقام القياسية في أطول مدة غناء متواصلة.
وكان فخري بدأ الغناء في اإلذاعة الس��ورية عام 1948، حيث اش��تهر بصوته 

الرخيم وغنائه اللون الطربي األصيل.

سلطان القاسمي يوقع النسخة األولى من »المعجم التاريخي للغة العربية«

 انطالق معرض الشارقة 
الدولي للكتاب بمشاركة واسعة

الشارقة - عبداهلل مال اهلل «

أعلن��ت هيئ��ة الش��ارقة للكتاب ع��ن انطالق 
فعاليات الدورة األربعين من معرض الشارقة 
الدولى للكتاب، تحت ش��عار »هنا.. لك كتاب« 
أم��س، في تم��ام الس��اعة الس��ابعة والنصف 
بتوقيت اإلمارات، فى مركز إكس��بو الش��ارقة، 
وس��تتواصل فعالياته على مدار 11 يومًا حتى 
13 نوفمب��ر بمش��اركة كب��ار الكت��اب العرب 
واألجانب، ودور نشر من مختلف بلدان العالم.

وتفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
ب��ن محمد القاس��مي، عضو المجل��س األعلى 
حاك��م الش��ارقة بتوقي��ع النس��خة األولى من 

»المعجم التاريخي للغة العربية«.
وافتت��ح مدي��ر ع��ام هيئ��ة الش��ارقة لإلذاعة 
والتلفزيون محمد حسن خلف معرض الشارقة 
الدول��ي للكت��اب 2021 في نس��خة فريدة من 
نوعه��ا هذا العام تحتفل فيه��ا بمرور أربعين 

عامًا على انطالق المعرض.
بعده��ا تقدم رئي��س هيئة الش��ارقة للكتاب 
أحم��د ب��ن ركاض العامري بكلم��ة قيمة قال 
فيه��ا: »يس��عدنا أن نعلن الي��وم أن معرض 

الش��ارقة الدول��ي للكت��اب تصدر ه��ذا العام 
مع��ارض العال��م كاف��ة ليصبح أكب��ر معرض 
كت��اب في العال��م من حيث بيع وش��راء حقوق 

النشر!«.
وأضاف: »الحديث في هذا الحفل تحديدًا ليس 
كأي حديث. الحديث الي��وم في حضرة الكتاب 
والثقاف��ة، وفي حضرة أربعين عامًا من العمل 

والرهان على مشروع بناء اإلنسان، وفي حضرة 
راع��ي وحاضن منابع الع��ز!، الحديث اليوم عن 
المش��روع الذي انطلق من جذور عربية أصيلة، 
ومن هوي��ة خاصة ليفت��ح آف��اق التواصل مع 
مختل��ف ثقافات العال��م. المش��روع الذي ظل 
يكبر ويتنامى ويثبت عام��ًا بعد عام معنى أن 

تبنى األمم من داخلها بعقول أبنائها«.
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليـــم العالي نائـــب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
آل خليفـــة، النائب عبـــدهللا إبراهيم 

الدوسري.
ورّحبت األمين العام بالنائب، معربًة 
عـــن تقديرها لحرصه على التواصل 
مـــع األمانـــة العامة لمجلـــس التعليم 
العالـــي ومناقشـــة واقـــع ومســـتقبل 
التعليم العالي، مؤكدًة نهج المجلس 

فـــي التعـــاون مـــع مجلـــس النـــواب 
مـــن  إدراًكا  التشـــريعية؛  والســـلطة 
المجلـــس بأهمية دورها في تحقيق 
األهداف التي يســـعى إليها لالرتقاء 

بمخرجات التعليم العالي.
مـــن جانبـــه، أعـــرب النائـــب عبدهللا 
الدوسري عن ســـعادته بلقاء األمين 
العـــام، مشـــيًدا بجهودهـــا فـــي دعم 
مؤسســـات التعليم العالـــي لتمكينها 
من أداء مهامها ورســـالتها التعليمية 

والعلمية، متمّنًيا لها دوام التوفيق.

االرتقاء بمخرجات التعليم العالي

البحرين لم تميز بين مواطن ومقيم في ملف كورونا
القنصل اإلثيوبي: جاليتنا تحظى برعاية مميزة من الحكومة

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  اســـتقبلت 
الـــوزارة  الصالـــح بمكتبهـــا بديـــوان 
في أبـــراج الخير بمنطقة الســـنابس 
القنصـــل العـــام لجمهوريـــة أثيوبيـــا 
الفيدرالية الديمقراطية لدى مملكة 

البحرين جمال بكر عبدهللا.
وفي مستهل اللقاء، رّحبت الوزيرة 
بالقنصـــل وأشـــادت بعمـــق عالقات 
الصداقـــة التـــي تجمـــع بيـــن مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة أثيوبيـــا فـــي 

مختلف المجاالت.
مـــن جانبـــه، أكـــد القنصـــل مســـتوى 
تربـــط  التـــي  الثنائيـــة  العالقـــات 
مشـــيًدا  الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن 
الكبيـــرة  وباإلمكانـــات  بالجهـــود 
التـــي قدمتهـــا مملكـــة البحرين في 
التصـــدي لجائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 

وتقديـــر  شـــكر  عـــن  ومعرًبـــا   ،)19
بـــالده لمـــا تتلقاه الجاليـــة األثيوبية 
مـــن رعايـــة مـــن خـــالل المبـــادرات 
والمبذولـــة  المقدمـــة  والمســـاعي 
والتي تعكس وتجســـد مدى اهتمام 
بجميـــع  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة 
المقيميـــن علـــى أرض المملكـــة مـــن 
خـــالل الحرص علـــى توفيـــر جميع 

الخدمات العالجية والوقائية عالية 
المستوى لهم وعلى أكمل وجه.

كمـــا أثنـــى القنصل علـــى النجاحات 
حققتهـــا  التـــي  الطيبـــة  والنتائـــج 
مملكـــة البحرين في مجال التصدي 
لهـــذه الجائحة من خالل المســـتوى 
المتقـــدم الـــذي تتمّتع بـــه المنظومة 
الصحية وكفاءة الخدمات الصحية 

المقدمة للجميع، إلى جانب تسخير 
المملكـــة لجميـــع اإلمكانـــات وتنفيذ 
اإلجـــراءات والخطـــط االحترازيـــة 
والتدابيـــر الوقائيـــة والنجـــاح الذي 
حققتـــه الحملـــة الوطنيـــة للتطعيم 
بما ســـاهم في حفظ صحة وسالمة 
كافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن دون 
استثناء من مخاطر هذا الفيروس.

وفـــي ختـــام اللقـــاء، أعربـــت وزيرة 
الصحة عـــن بالغ شـــكرها وتقديرها 
للقنصـــل، معربـــًة عـــن تمنياتهـــا لـــه 
أداء  فـــي  والســـداد  التوفيـــق  كل 
مهام عمله الدبلوماســـي في مملكة 
البحريـــن وعلى صعيد المضي قدًما 
التعـــاون  وآفـــاق  مجـــاالت  بتعزيـــز 
المشـــترك والمثمر بين البلدين على 

مختلف األصعدة.

المنامة - وزارة الصحة

افتتــح وكيــل وزارة الصحــة وليــد المانع، صباح أمــس، المنتدى العلمي للطب النفســي، الذي 
ُيقام بمناســبة اليوم العالمي للصحة النفســية تحت شــعار “الرعاية الصحية النفسية للجميع: 
لنجعــل هــذا الشــعار واقًعا”، بحضور الرئيس التنفيذي لمراكــز الرعاية الصحية األولية جليلة 
الســيد، وممثــل مكتــب منظمــة الصحــة العالميــة تســنيم عطاطــرة، والقائم بتصريــف أعمال 
المستشــفيات الحكوميــة غيــر الخاضعــة للضمــان الصحــي إيمــان حاجي، ورئيس مستشــفى 
الطــب النفســي حســين الشــاخوري، وعــدد مــن المســؤولين والموظفيــن والمعنييــن بالطــب 

النفسي، وذلك في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بالزا.

وافتتـــح وكيل وزارة الصحة المنتدى العلمي بكلمة 
أشـــاد خاللها بجهود مستشـــفى الطب النفســـي في 
تنظيـــم هـــذا المنتـــدى العلمـــي الهـــادف الـــذي ُيقام 
ليختم سلســـلة من الفعاليات والبرامج التي أقيمت 
علـــى مدار الشـــهر الماضي منذ العاشـــر مـــن أكتوبر 
2021، مقـــدًرا الجهـــود المســـتمرة والحثيثـــة التـــي 
تعمل وتســـعى دوًما نحو تطوير الخدمات الصحية 
النفســـية، التـــي باتـــت أولوية صحيـــة توليها وزارة 
الصحـــة كل االهتمـــام والدعم والمســـاندة. كما نقل 
للحضـــور تحيـــات وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح، 
وتمنياتهـــا للمنتدى العلمي النجاح وتحقيق أهدافه 

المنشودة.
وأشـــار المانع إلى أن عقـــد المنتدى ُيعد ثمرة جهود 
فريـــق البحرين ضد انتشـــار فيـــروس كورونا، الفًتا 
إلى أن جائحة “كوفيد 19” هي نموذج وقصة نجاح 
سّطرها فريق البحرين في التصدي ألحد أهم وأكبر 
األزمات الطارئة على مستوى العالم؛ والتي بال شك 
تنتـــج عنها مضاعفـــات على المســـتوى االجتماعي، 

أن  موضًحـــا  والنفســـي،  والصحـــي،  واالقتصـــادي، 
تكاتـــف الفريـــق الطبـــي بمختلـــف تخصصاتـــه مـــع 
جميـــع القطاعـــات األخـــرى حقـــق الريـــادة لمملكـــة 
البحريـــن في احتضان األزمة متجلًيا في اســـتمرار 
تقديـــم جميع الخدمـــات ومنها الخدمـــات الصحية 
والنفســـية دون انقطـــاع خـــالل الجائحـــة، إضافـــة 
إلـــى توفير فرق الدعم والمســـاندة النفســـية لجميع 
الشـــرائح سواء المرضى أو ذويهم أو العامليين في 

الخطوط األمامية.
وأوضح المانـــع أن االحتفاء باليوم العالمي للصحة 
النفســـية ُيعتبر فرصة لتســـليط الضوء على أهمية 
الصحـــة النفســـية وضرورة نشـــر الوعـــي والتوعية 
بقضايا الصحة النفسية وأهمية تضافر الجهود بين 
جميع القطاعات ذات العالقة من أجل رفع مستوى 
ركيـــزة  باعتبارهـــا  الصحيـــة  النفســـية  الخدمـــات 
أساســـا مـــن ركائز تحقيـــق مفهوم الصحة الشـــامل، 
مشـــيًرا إلى اهتمام القيادة بقيـــادة صاحب الجاللة 
الملـــك، وحرصهـــا علـــى تقديـــم أفضـــل الخدمـــات 

الصحيـــة للمجتمـــع ومن بينهـــا الخدمـــات الصحية 
النفســـية، وتجلى ذلك فـــي تخصيص قطاع خاص 
ُيعنـــى بالطـــب النفســـي والرعاية الخاصـــة، إضافة 
إلـــى أن وزارة الصحـــة قـــد أولـــت قطـــاع الصحـــة 
النفســـية اهتماًمـــا بـــارًزا مـــن خـــالل دعـــم البرامـــج 
والمبادرات وترســـيخها من ضمن أولويات الخطط 
االســـتراتيجية مـــع االهتمـــام بالجوانـــب التدريبية 
للكوادر الصحية لتوفير جميع التخصصات وضمان 

الحصول على خدمات نفسية ذات جودة عالية.
وأكـــد المانـــع التـــزام وزارة الصحـــة بدعـــم خدمات 
الصحية النفسية حتى تصل إلى مستوى التنافسية 
مـــع الدول المتقدمة وجعل مملكة البحرين حاضنة 

لقصص النجاح والريادة في شتى المجاالت. 
مـــن جانبهـــا، قالـــت ممثـــل مكتـــب منظمـــة الصحة 
العالمية تسنيم عطاطرة إن مملكة البحرين بالفعل 

جعلـــت شـــعار الرعايـــة الصحيـــة النفســـية للجميـــع 
واقًعـــا، الفتـــًة إلـــى أن االحتفـــاء ُيعتبـــر تجســـيًدا 
وتتويًجـــا لعـــدد مـــن األنشـــطة والفعاليـــات الهادفة 
التـــي تم تنفيذهـــا بمملكة البحريـــن. وأوضحت أنه 
علـــى الرغـــم من تأثيـــر جائحة كورونـــا “كوفيد 19” 
علـــى جميـــع دول العالـــم وتأثر الخدمـــات الصحية 
ومن بينها النفســـية، إال أن مملكة البحرين حرصت 
على تقديم الخدمات الصحية للمرضى على أحسن 

وجه.
وأفـــادت عطاطـــرة إلى أن منظمة الصحـــة العالمية 
تســـعى لتحقيـــق االرتقـــاء المنشـــود فـــي الصحـــة 
النفســـية وتعزيزها وتجاوز االضطرابات النفســـية، 
مشـــيدًة بالرعاية الصحية النفسية بمملكة البحرين 
التـــي تســـعى دوًمـــا إلى تعزيـــز الخدمـــات الصحية 

واالرتقاء بها نحو األفضل.
أعمـــال  بتصريـــف  القائـــم  أفـــادت  جانبهـــا،  مـــن 
المستشـــفيات الحكوميـــة غيـــر الخاضعـــة للضمـــان 
الصحـــي إيمـــان حاجـــي بـــأن شـــعار اليـــوم العالمي 
فـــي ظـــروف  العـــام  هـــذا  النفســـية جـــاء  للصحـــة 
جائحـــة “كوفيـــد 19”؛ ليؤكد أهمية توفيـــر الرعاية 
الصحيـــة النفســـية لجميـــع أفـــراد المجتمـــع وجميع 

الفئـــات العمرية ســـواًء األطفال والنســـاء والرجال 
وكبار الســـن إضافة إلى االهتمام بالصحة النفســـية 
للعامليـــن في الصفـــوف األمامية، الفتـــًة إلى اآلثار 
النفســـية واالجتماعية التي قد تنتـــج عن الجائحة 
ألســـباب متعلقـــة بالمـــرض وانتشـــاره ومضاعفاتـــه 
أو ألســـباب أخـــرى متعلقـــة بتغييـــر أنمـــاط الحيـــاة 
التحديـــات  جانـــب  إلـــى  االجتماعـــي  والتباعـــد 

االقتصادية واالجتماعية األخرى.
مـــن جهتـــه، قال رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة لفعاليات 
اليـــوم العالمي للصحة النفســـية فاضل النشـــيط إن 
مستشـــفى الطب النفســـي يعتبر ملجـــأ ألي مواطن 
أو مقيـــم بحاجـــة إلـــى التقييـــم أو العالج النفســـي، 
وكانـــت طواقمـــه المتعددة دائًما وأبـــًدا مصدر فخر 
نحـــو تعزيـــز الصحـــة النفســـية، وتقديـــم الخدمات 
المتعـــددة  تخصصاتهـــا  فـــي  المختلفـــة  النفســـية 
خصوًصـــا في الفترات الحرجـــة كالفترة التي مرت 
فيهـــا جميع بلـــدان العالم في فتـــرة جائحة “كوفيد 
19”. كما أشـــار إلى حـــرص وزارة الصحـــة الحثيثة 
حســـب توصيات منظمة الصحـــة العالمية االهتمام 
بـــكل المرضـــى خصوًصـــا مرضـــى اإلعاقـــة العقلية، 

ومدمني المخدرات، والمراهقين، وغيرهم.

المنامة - وزارة الصحة

المانع: دعم خدمات الصحة النفسية حتى تصل للتنافسية مع الدول المتقدمة 
توفير فرق الدعم والمساندة النفسية للمرضى وذويهم والعاملين في الخطوط األمامية

ممثل مكتب “الصحة العالمية”: البحرين تقدم 
الخدمات الصحية للمرضى على أحسن وجه

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيس األمـــن العـــام الفريق 
طارق الحسن، أمس، الوكيل المساعد 
للشؤون القانونية العميد حمود سعد 
حمـــود، الـــذي قدم لـــه العقيـــد محمد 
عبدهللا المســـلم القائـــم بأعمال مدير 
إدارة محاكـــم وزارة الداخلية، والذي 
أهـــدى رئيس األمن العام نســـخة من 
الكتاب الذي أعدتـــه اإلدارة ويتناول 
مجموعـــة مـــن األحكام الصـــادرة من 
هـــذه المحاكم ما بيـــن العامين 2016 
و2019، كما تسلم رئيس األمن العام 
نسخة من كتاب “المراجع التشريعية 
الجزائيـــة” الذي أعـــده كل من رئيس 
الرائـــد  واالتفاقيـــات  العقـــود  شـــعبة 
محمد عبدهللا سيار والنقيب عبدهللا 
الشـــؤون  مـــن  القحطانـــي  محمـــد 

القانونية.
وأشاد رئيس األمن العام بدور محاكم 

وزارة الداخليـــة في تعزيز الشـــفافية 
وتحقيق المســـاءلة والمحافظة على 
الضبـــط والربط لدى منســـوبي وزارة 
الداخلية، معربا عن اعتزازه بالجهود 
المبذولة في إعـــداد الكتابين، اللذين 
القواعـــد  مـــن  مجموعـــة  يوثقـــان 
واألطـــر القانونيـــة التـــي تحكم عمل 
محاكـــم وزارة الداخلية وتســـهم في 
تحقيـــق العدالـــة الناجـــزة، من خالل 

مـــا يحتويانه على معلومات ومراجع 
تشـــريعية وقانونية ذات صلة بآليات 

ونظم العمل األمني والقانوني.
وأشـــار رئيـــس األمـــن العـــام إلـــى أن 
تشـــجيع الدراســـات والبحـــوث، يعـــد 
محـــورا أساســـا فـــي عمليـــة التطوير 
والتحديـــث وتقديـــم خدمـــات أمنية 
دوام  للجميـــع  متمنيـــا  متميـــزة، 

التوفيق والنجاح.

تساهم في تعزيز الشفافية وتحقيق المساءلة

رئيس األمن العام يشيد بدور محاكم “الداخلية”
المنامة - بنا

رفـــع الرئيس التنفيذي للمستشـــفيات 
الحكومية أحمد األنصاري أسمى آيات 
التهاني والتبريـــكات إلى عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
وإلى جميع منتسبي القطاع الصحي، 
بمناسبة يوم الطبيب البحريني، الذي 
يأتـــي هـــذا العـــام في ظـــل العديد من 
المكتســـبات واإلنجازات التي حققتها 
مملكة البحرين على الصعيد الصحي. 
أن  إلـــى  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــار 
تـــم  الـــذي  الســـنوي،  االحتفـــال  هـــذا 
اعتمـــاده مـــن قبـــل مجلـــس الـــوزراء 
العـــام الماضـــي برئاســـة المغفـــور لـــه 
الســـمو  صاحـــب  تعالـــى  هللا  بـــإذن 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 

خليفة )طيـــب هللا ثراه(، يأتي تأكيدا 
لالهتمـــام البالـــغ الـــذي توليـــه القيادة 
فـــي المملكـــة بالكـــوادر الطبيـــة التـــي 
تشـــكل ركنـــا أساســـا فـــي المنظومـــة 
لتحقيـــق  مهمـــا  وشـــريكا  الصحيـــة، 
جميع التطلعات والرؤى المســـتقبلية.  
وأضـــاف أن هذه المناســـبة تأتي هذا 
العـــام والمملكة على طريـــق التعافي 
من جائحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد 
عالميـــة  ريـــادة  حققـــت  وقـــد   ،)١٩
فـــي مكافحة هـــذه الجائحـــة، بقيادة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
والرعايـــة  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
الســـامية من صاحب الجاللـــة الملك، 
وتكاتـــف جهـــود جميع األطـــراف في 
نموذجـــا  ســـجلت  متميـــزة  شـــراكة 
ُيحتذى به.  وأشاد األنصاري بالجهود 
والتضحيـــات التـــي قدمتهـــا الكـــوادر 

الطبيـــة البحرينية ومـــا زالت تقدمها، 
والوطنيـــة  المســـؤولية  روح  ُمقـــدرا 
العاليـــة التي تمتـــاز بهـــا، والتي بانت 
جلية فـــي ظل الظروف االســـتثنائية 
التـــي مـــر بهـــا العالـــم بأســـره، حيـــث 
أثبتـــت هذه الجائحة مســـتوى األداء 
العالـــي والكفـــاءة المتميـــزة والعطاء 
الالمحدود للكوادر الطبية في سبيل 
الصحيـــة  الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم 
للمرضـــى، وتمكينهـــم مـــن الحصـــول 
علـــى الرعايـــة الصحيـــة ذات النوعية 
العالية وبصورٍة مســـتدامة، مؤكدا أن 
المستشـــفيات الحكوميـــة ســـتواصل 
دعمهـــا للكوادر الطبيـــة والصحية بما 
يمكنهم من تقديم أعلى مســـتوى من 
الممارســـات الصحية، ويعـــزز دورهم 
المحـــوري في المنظومة الصحية في 

المملكة.

بمناسبة يوم الطبيب.. الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية:

كوادرنا الطبية ركن أساس في نجاح المنظومة الصحية

https://alwatannews.net/article/868946
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