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محميد احملميد

أول السطر:
السيارات  لمواقف  المخصصة  المالية  الرسوم 
مبالغ  رســـوم  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى  فــي 
توقف  الــنــاس  مــن  والــكــثــيــر  جـــدا،  كبير  بشكل  فيها 
وكذلك  والــمــرضــى،  السن  وكــبــار  بــالــخــارج،  مركباتها 
الموظفون أنفسهم الذين من المفترض أن توفر لهم 
اإلدارة المواقف الخاصة بهم أو البدائل المناسبة.. 
فإلى متى سيستمر هذا الوضع، في ظل عدم اكتمال 

مشروع المبنى الجديد لمواقف السيارات..؟؟ 
للعلم فقط:

خــطــت دولــــة الــكــويــت الــشــقــيــقــة خـــطـــوات أكــثــر 
صرامة وحزما، تجاه تجاوزات الفئة الخاطفة للقرار 
الــســيــاســي والـــســـيـــادي فـــي لــبــنــان، وبـــاألمـــس أعلنت 
الكويت منع تحويل أموال التبرعات إلى لبنان، حتى 

إشعار آخر، وحتى استقرار األوضاع هناك.
»التسامح«.. حتى ال تنقلب املعادلة: 

ــيــــوم الـــثـــالثـــاء 16 نــوفــمــبــر  يــحــتــفــل الـــعـــالـــم الــ
السالم  ومبادئ  قيم  ليؤكد  للتسامح،  الدولي  باليوم 
ومبادرات  وسائل  ويعزز  البشري،  والتعايش  والــوئــام 
الــتــواصــل والــتــقــارب بــيــن الــشــعــوب، ويــكــســر حــواجــز 
ويشعل  والحساسيات،  الــفــوارق  ويذيب  التحفظات، 
وينبذ  إشــراقــا،  أكثر  لمستقبل  الفرح،  ويجدد  األمــل 
الكراهية والتعصب والتفرقة، وكل مسببات التباغض 

والشحناء.. كل هذا جميل وأكثر منه كذلك أجمل.
إال أن األهم واألجدر واألوجب أال يتم استغالل 
موضوع التسامح، أو أي مناسبة دولية ودينية أخرى، 
مـــن جــمــاعــات مــعــيــنــة ومـــعـــروفـــة، لــتــكــرار الــجــرائــم، 
واإلصرار على الخطأ، ومعاودة التجاوزات واإلساءات، 
شعارات  بــرزت  والمعاقبة،  المحاسبة  تمت  ما  ومتى 
ينفذ  مــن  وكــأن  عندهم،  والرحمة  والعفو  التسامح 
على  ويحافظ  والمجتمع،  الــنــاس  ويحمي  القانون 
للفرقة،  داعــمــا  اآلن  أصــبــح  قــد  األجـــيـــال،  مستقبل 
وهنا  للتسامح..  ورافــضــا  الــكــراهــيــة،  على  ومشجعا 
تــكــمــن الـــخـــطـــورة عـــنـــدمـــا تــنــقــلــب اآليــــــة وتــنــعــكــس 

المعادلة.. فالمؤمن ال يلدغ من جحر مرتين. 
وقد جاء في إعالن المبادئ الدولي أن التسامح 
الثري  للتنوع  والتقدير  والــقــبــول،  »االحــتــرام  يعني 
ــال الــتــعــبــيــر، ولــلــصــفــات  ــكــ لــثــقــافــات عــالــمــنــا، وألشــ
شامل  هنا  المقصود  والتسامح  لدينا«..  اإلنسانية 
لــحــقــوق الــجــمــيــع بـــال اســتــثــنــاء، ولـــيـــس الــمــقــصــود 
بالتسامح غّض الطرف والصمت عن أصحاب تكرار 
تسامحا،  يكون  ال  التعامل  فهنا  والجريمة..  الخطأ 
ودعما  والــجــرائــم،  الــتــجــاوز  على  تشجيعا  يــكــون  بــل 
ألصـــحـــاب مــنــابــر الــتــحــريــض وخـــطـــاب الــكــراهــيــة.. 
والـــمـــعـــادلـــة مـــقـــلـــوبـــة.. وهـــــذا مـــا تــرفــضــه الــبــشــريــة 

واإلنسانية.
مالحظة واجبة:

أنها  بــتــرولــيــة خليجية  شــركــة  أعــلــنــت  بــاألمــس 
كامل  الحصول على  المقبل من  يناير  ستتمكن في 
نووية  نظيفة،  مــصــادر  مــن  الكهربائية  احتياجاتها 
ــزال نــجــرب تــشــغــيــل كم  وشــمــســيــة.. ونــحــن هــنــا ال نــ
وأخــبــار  الشمسية..  بالطاقة  عــام  شـــارع  فــي  مصباح 
الـــتـــصـــريـــحـــات عـــنـــد بـــعـــض الـــمـــســـؤولـــيـــن أكـــثـــر مــن 

المشاريع واإلنجازات..!!
آخر السطر:

ال أدري مــن أشـــار أو وافـــق عــلــى إعـــالن ودعــايــة 
ــادم«.. الــتــي يــتــم تــداولــهــا في  ــقـ »مــعــرض الــخــريــف الـ
مــواقــع الــتــواصــل االجـــتـــمـــاعـــي..؟؟ ألنــهــا بــصــراحــة، 
أو عــالقــة  تــرويــجــيــة، وال عــلــى صــلــة  ــة  ــايـ ال هـــي دعـ
التشجيع  عن  شيئا  تعرف  وال  البحرينية،  بالثقافة 
عــلــى الــســيــاحــة والـــتـــجـــارة.. هــي عــبــارة عــن )خلطة 
بيطة، وسندارة(..!! فهل من رقابة وإجازة وترخيص 
على وسائل الترويج واإلعالنات والدعايات لمشاريع 
للتندر  ومثارا  تنفير،  وسائل  الدولة، حتى ال تصبح 
البحريني  الــفــنــان  على  كبير  وعــتــب  والــســخــريــة..!! 
اإلعــالن  هــذا  فــي  لمشاركته  »حــســن محمد«  الــشــاب 

غير الجيد.
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»الت�سامح«.. حتى ال تنقلب المعادلة
الــشــيــخ خليفة  تـــرأس ســمــو 
خليفة  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن 
الجنوبية  المحافظة  محافظ 
رئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي، 
اجـــتـــمـــاع الــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي 
عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال الــمــرئــي، 
بــحــضــور الــعــمــيــد عــيــســى ثــامــر 
الدوسري نائب المحافظ، وعدد 
من األعضاء من ممثلي الجهات 

الحكومية المختلفة.
ــاع  ــمــ ــتــ وفـــــــي مـــســـتـــهـــل االجــ
رحب سمو المحافظ بالحضور، 
ــتــــواصــــل  الــ أن  ســــمــــوه  مــــــؤكــــــدًا 
والوقوف  األهالي  مع  المستمر 
ومقترحاتهم  احتياجاتهم  على 
جملة  فــي  تطلعاتهم  وتــحــقــيــق 
من المشاريع الرائدة، بالتنسيق 
الجهات  مع  المستمر  والتعاون 
تنفيذًا  ذلــك  ويــأتــي  المختصة، 
لحضرة  الــســديــدة  للتوجيهات 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
البالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
الــمــفــدى، ودعـــم صــاحــب السمو 
بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــــي 
مجلس الوزراء، سعيًا لتوفير كل 
المعايير  أعــلــى  وفــق  الــخــدمــات 
تكفل  التي  االستدامة  وتحقيق 

رضا وراحة المواطنين.
وخــــــــالل االجـــــتـــــمـــــاع، تـــابـــع 
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ ســــمــــو مــــحــــافــــظ الـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة رئــــيــــس الــمــجــلــس 
ــارات  ــ ــزيــ ــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي نـــتـــائـــج الــ
التفقدية  والــجــوالت  الميدانية 
لـــمـــنـــطـــقـــة الــــــرفــــــاع والـــبـــحـــيـــر، 
مـــن ضــمــنــهــا مـــراحـــل اســتــكــمــال 

ــروع مـــركـــز الــشــيــخ عــبــداهلل  ــشـ مـ
بـــن خـــالـــد آل خــلــيــفــة الــصــحــي 
يعتبر  والـــذي  النهائي،  بالشكل 
أحد المشاريع الصحية الرائدة 
التي ستخدم شريحة واسعة من 
إلى  باإلضافة  المنطقة،  أهالي 
تطوير  فــي  العمل  سير  متابعة 
مــشــروع ســـوق الـــرفـــاع الــمــركــزي 
بــحــلــتــه الــــجــــديــــدة، بـــمـــا يــخــدم 
حاجات المواطنين وتطلعاتهم.

ــع  ــابــ وفــــــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــر تــ
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ ســــمــــو مــــحــــافــــظ الـ
المشتركة  الــجــهــود  الــجــنــوبــيــة، 
ــــدد مــن  فــــي تـــطـــويـــر وصـــيـــانـــة عـ
منطقتي  فــي  الحيوية  الــشــوارع 

)الــــــــزالق، وعـــســـكـــر(، بــاإلضــافــة 
ــة االحــــتــــيــــاجــــات  ــعــ ــابــ ــتــ إلــــــــى مــ
 )921( مــجــمــع  ــي  فــ الـــخـــدمـــيـــة 
والعمل على توفيرها بما يخدم 
كما  األهــالــي،  وتطلعات  حاجات 
التنسيقي  المجلس  استعرض 
وشــــؤون  ــال  ــغــ األشــ وزارة  جـــهـــود 
البلديات والتخطيط العمراني، 
ــول تــطــويــر مـــشـــاريـــع الــطــرق  حــ
ــاع مـــنـــهـــا شــــارع  ــ ــرفـ ــ بــمــنــطــقــة الـ
جيليد(،  )أم  ــارع  وشــ )مــشــتــان(، 
مؤكدًا سموه إلى ضرورة متابعة 
التي  التحتية  الــبــنــيــة  مــشــاريــع 
في  الخدمية  االحتياجات  تلبي 

مختلف مناطق المحافظة.

ــلــــس  ــمــــجــ ــا أوصـــــــــــــى الــ ــ ــمــ ــ كــ
التنسيقي برئاسة سمو محافظ 
بتشجير  الجنوبية،  المحافظة 
بــالج  لمنطقة  الــمــؤديــة  الــطــرق 
الجزائر، وذلك من منطلق زيادة 
ــراء واالهـــتـــمـــام  الـــرقـــعـــة الـــخـــضـ
الــمــســتــدام،  الــتــنــمــوي  بالمظهر 
بلدية  مــع  والتنسيق  بــالــتــعــاون 

المنطقة الجنوبية.
كـــــــمـــــــا تــــــــابــــــــع الــــمــــجــــلــــس 
ــرز االســتــعــدادات  الــتــنــســيــقــي، أبــ
الخاصة بمناسبة العيد الوطني 
الــمــجــيــد وعـــيـــد جـــلـــوس جــاللــة 
الملك المفدى لهذا العام خالل 
الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، مــبــيــنــًا ســمــوه 

الــجــهــود  وتــضــافــر  الـــتـــعـــاون  دور 
مــع الــجــهــات األمــنــيــة والــجــهــات 
المعنية المختصة إلنجاح هذه 

المناسبة بالشكل األمثل.
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد سمو 
الجنوبية  المحافظة  محافظ 
رئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي، 
ــة فـــي  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــرار الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
تـــبـــنـــي الــــحــــمــــالت والــــمــــبــــادرات 
التوعوية الهادفة لتعزيز الوعي 
إطــار  ضمن  وذلـــك  المجتمعي، 
األجــهــزة  مختلف  مــع  الــتــعــاون 
الشراكة  لمبدأ  وتعزيزًا  األمنية 
المجتمعية والتعاون المستمر. 

م���ح���اف���ظ ال���ج���ن���وب���ي���ة: ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة 

ب���ال�������س���راك���ة م�����ع م���خ���ت���ل���ف ال����ج����ه����ات ال��ح��ك��وم��ي��ة

} �سمو محافظ الجنوبية يتراأ�س اجتماع المجل�س التن�سيقي للمحافظة.

وزارة الداخلية تفوز بجائزة االبتكار في موؤتمر القمة الحكومية بدبي

} اجتماع اللجنة التن�سيقية في مجل�س النواب.

والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  عقدت 
دور  فــي  الــخــامــس،  اجــتــمــاعــهــا  الـــنـــواب  بمجلس 
االنــعــقــاد الــســنــوي الـــعـــادي الـــرابـــع مـــن الفصل 
الــتــشــريــعــي الـــخـــامـــس، بــرئــاســة الــنــائــب فــاضــل 

السواد، أمس بحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخالل االجتماع اطلعت اللجنة على مشروع 
قــانــون بــالــمــوافــقــة عــلــى نــظــام )قـــانـــون( بتعديل 
بعض أحكام نظام براءات االختراع لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم 
دستورية  اللجنة  وارتـــأت   ،2021 لسنة   )58( رقــم 

المشروع.
ــروع قــانــون  ــشـ كــمــا اطــلــعــت الــلــجــنــة عــلــى مـ
ــررًا( إلــى  ــكـ ــادة جــديــدة بــرقــم )318 مـ بــإضــافــة مــ
رقم  بقانون  بالمرسوم  الــصــادر  العقوبات  قانون 
 )46( رقــم  للمرسوم  الــُمــرافــق   ،1976 لسنة   )15(

لسنة 2021، وقررت اللجنة دستورية المشروع.
ثم اطلعت اللجنة على مشروع قانون بتعديل 
الفقرة )أ( من المادة )25( من القانون رقم )19( 
)الــُمــَعــّد  العمل  ســوق  تنظيم  بــشــأن   2006 لسنة 
م مــن مجلس  فــي ضــوء االقــتــراح بقانون الــمــقــدَّ

النواب(، وارتأت اللجنة دستورية المشروع.
ــلــــى مـــــشـــــروع قــــانــــون  ــة عــ ــنـ ــجـ ــلـ واطــــلــــعــــت الـ
بــالــتــصــديــق عـــلـــى الـــنـــظـــام األســــاســــي لــالتــحــاد 
العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم 
دستورية  اللجنة  وقــررت  2021م،  لسنة   )40( رقم 

المشروع. 
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة المرسوم 
بعض  بــتــعــديــل   2021 لــســنــة   )28( رقـــم  بــقــانــون 
ــانــــون اإلثــــبــــات فــــي الــــمــــواد الــمــدنــيــة  ــام قــ ــكــ أحــ
 )14( رقــم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  والتجارية 
وزارة  رد  عــلــى  الــلــجــنــة  واطــلــعــت   ،1996 لــســنــة 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، والمجلس 
األعلى للقضاء، وقررت اللجنة ارجاء البت بشأن 
مرئيات  وطــلــب  الــدراســة  مــن  للمزيد  الــمــرســوم 

إضافية من الجهات ذات االختصاص.
بشأن  بــرغــبــة  االقـــتـــراح  اللجنة  نــاقــشــت  ثــم 
إعالن جهاز الخدمة المدنية الشواغر الوظيفية 
بـــالـــوزارات والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة بــكــل الصحف 
جهاز  رد  على  اللجنة  اطلعت  حيث  المحلية، 
الموافقة على  اللجنة  الخدمة المدنية، وارتأت 

المقترح. 
االقتراح  اجتماعها  في  اللجنة  ناقشت  كما 
لــة( بــشــأن عــــدم قــيــام  بــرغــبــة )بــصــيــغــتــه الــمــعــدَّ
الـــذيـــن يعملون  الــمــواطــنــيــن  ــزام  ــإلـ بـ الــحــكــومــة 
المنح  مبالغ  بــرد  لــلــدولــة  التابعة  الــجــهــات  فــي 
والـــبـــعـــثـــات الـــدراســـيـــة فـــي حــــال تــركــهــم الــعــمــل 
الوظائف  لهم  تتوافر  لــم  إذا  الجهات  تلك  فــي 
حيث  الجديد،  المؤهل  مع  المتناسبة  الشاغرة 
ــــالع عــلــى رد جــهــاز الــخــدمــة الــمــدنــيــة،  تـــم االطـ

وقررت اللجنة الموافقة على االقتراح برغبة. 

ت�����س��ري��ع��ي��ة ال���ن���واب ت��ق��ر د���س��ت��وري��ة م�����س��روع 

ت���ع���دي���ل ق����ان����ون ت��ن��ظ��ي��م �����س����وق ال��ع��م��ل

تسلمت المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية تبرعًا ماليًا من 
شركة البحرين للسينما بمبلغ قدره 5.000 دينار لصالح األعمال 
اإلنسانية التي تقوم بها المؤسسة لألسر المنتسبة وللمستحقين.

وتــســلــم الــتــبــرع األمــيــن الــعــام الــمــســاعــد يــوســف الــيــعــقــوب من 
فرهاد،  كريمة  للسينما  البحرين  بشركة  اإلداريـــة  الــشــؤون  رئيس 

بحضور رئيس قسم التبرعات الخيرية مي الساعي.
الــمــؤســســة الملكية لــألعــمــال اإلنــســانــيــة  تــتــوجــه  مــن جــانــبــهــا 
للسينما على  الــبــحــريــن  إلـــى شــركــة  والــتــقــديــر  الــشــكــر  بــخــالــص 
تقوم  الــذي  اإلنساني  للعمل  المستمر  ودعمهم  الكبيرة  جهودهم 

به المؤسسة.

الملكية للأعمال االإن�سانية تت�سلم 

تبرعا ماليا من البحرين لل�سينما

ــواب  ــ ــنــ ــ ــلــــس الــ ــجــ ــوت مــ ــ ــــصــ يــ
ــوم عـــلـــى طــلــب  ــيــ ــي جــلــســتــه الــ فــ
ــتــــيــــضــــاح  ــة الســ ــ ــامــ ــ مــــنــــاقــــشــــة عــ
سياسة الحكومة بشأن األنشطة 
الترخيص  يجوز  التي  التجارية 
لــألجــانــب والـــشـــركـــات األجــنــبــيــة 
بــمــزاولــتــهــا، ومــكــافــحــة الــتــســتــر 

التجاري.
وجاءت مبررات وأسباب طلب 
المناقشة العامة لمعرفة األسباب 
والقرارات األخيرة التي اتخذتها 
الــحــكــومــة بــخــصــوص األنــشــطــة 
للشركات  يــجــوز  الــتــي  الــتــجــاريــة 
األجــنــبــيــة مــزاولــتــهــا والـــتـــي أدت 
المواطنين  فـــرص  تقليص  إلـــى 
فـــي أغـــلـــب األنــشــطــة الــتــجــاريــة، 
وكـــذلـــك فــرصــهــم فـــي الــحــصــول 
ــاع  ــطـ ــقـ ــــف فـــــي الـ ــائـ ــ ــوظـ ــ ــلــــى الـ عــ
الــخــاص، والـــوقـــوف عــلــى أســبــاب 
سياساتها  عــن  الــحــكــومــة  عـــدول 

وتوجهاتها وتصريحاتها المعلنة 
ــا والــــتــــي أكـــــــدت فـــيـــهـــا أن  ــقـ ــابـ سـ
المواطن هو الخيار األول لديها 
فرصة  لتمكينه  ستسعى  وبأنها 
ــال والــعــمــل في  ــمـ فـــي ريـــــادة األعـ
الــقــطــاع الــخــاص وبـــأن ذلـــك هو 
وبأنها ستحارب  المنشود  هدفها 
وتكافح التستر التجاري ألضراره 
االقتصادية والمالية والتجارية.

العامة  المناقشة  كما تهدف 
إلــــى اســتــيــضــاح أســـبـــاب الـــعـــدول 
ــعـــديـــالت الــتــي  ــتـ عـــلـــى جــمــيــع الـ
أجـــرتـــهـــا الــحــكــومــة ســابــقــا على 
فتح  مــع  الــمــرن  التصريح  نــظــام 
ــاب لــتــخــفــيــف االلــــتــــزامــــات  ــ ــبـ ــ الـ
التصريح  أصحاب  على  المالية 
الــمــرن مــن خــالل إيــجــاد طريقة 
أفــضــل لــهــم تــوفــر عــلــيــهــم جـــزءا 
كبيرا من الرسوم الحكومية التي 
يــتــكــبــدونــهــا حــالــيــا، مـــع إزالــتــهــا 

لــكــثــيــر مـــن الـــقـــيـــود الــمــوضــوعــة 
عليهم.

إضافة إلى أنه تم فتح أغلب 
من  لألجانب  التجارية  األنشطة 
غير وضع قيود واشتراطات تحمي 
ــنـــي والــســيــولــة  االقـــتـــصـــاد الـــوطـ
الـــمـــالـــيـــة والـــتـــاجـــر الــبــحــريــنــي، 
واســـتـــيـــضـــاح مـــمـــارســـة الــتــســتــر 
له  قانوني  وفتح طريق  التجاري 
والصعوبات  التعقيدات  زيادة  مع 
األجانب  وتمكين  مكافحته،  في 
وزيادة فرصهم في السيطرة على 
بــعــض الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 
والتجارية التي تقع تحت سيطرة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن حـــالـــيـــا مــــع تــعــزيــز 
فرص األجانب في الحصول على 
بــعــض أنــــــواع الـــدعـــم الــحــكــومــي 
التي وضعت في األساس لحماية 
وتــمــكــيــن الــبــحــريــنــي فـــي مــجــال 

ريادة األعمال.

ط���ل���ب م���ن���اق�������س���ة ع����ام����ة ب���������س����اأن ال��ت�����س��ت��ر 

ال����ت����ج����اري ع���ل���ى ط�����اول�����ة ال�����ن�����واب ال���ي���وم

خالل  الداخلية  وزارة  فازت 
مــشــاركــتــهــا فـــي مــؤتــمــر الــقــمــة 
الــحــكــومــيــة لـــلـــمـــوارد الــبــشــريــة 
ــي دبــــــي بـــدولـــة  ــ الــــــــذي عـــقـــد فـ
اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
في  »االبــتــكــار  بجائزة  الشقيقة 
القطاع  الموظفين في  مشاركة 

العام« لعام 2021.
ــد عــــــادل  ــيــ ــمــ ــعــ وأوضــــــــــــح الــ
المساعد  الوكيل  أمين  عبداهلل 
الــجــائــزة  أن  الــبــشــريــة  لــلــمــورد 
تـــأتـــي تـــقـــديـــرًا لــجــهــود الــــــوزارة 
بقيادة الفريق أول الشيخ راشد 
ــر  وزيــ ــداهلل آل خــلــيــفــة  ــبــ عــ ــن  بــ
بالعمل  وتوجيهاته  الــداخــلــيــة، 
الموظفين  مشاركة  تعزيز  على 
فــي تــطــويــر الــعــمــل والــــذي يعد 

عامل النجاح الرئيسي.

وأضاف أن الموارد البشرية 
أنشأت نظام مشاركة لموظفيها 
الــعــمــل، تطبيقا  ركــائــز  كــإحــدى 
الســتــراتــيــجــيــة الــــــــــوزارة، وبــمــا 
ــتــــمــــاشــــى مــــــع رؤيـــــــــة مــمــلــكــة  يــ
تشجع  الـــتـــي   2030 الــبــحــريــن 
على تطوير وإشراك الموظفين 
وتــــحــــقــــيــــق أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 

المستدامة لألمم المتحدة.
ــيـــل الــمــســاعــد  ــوكـ وأشـــــــاد الـ
ورعاية  بدعم  البشرية  للموارد 
وزير الداخلية للموارد البشرية، 
الـــــتـــــي يـــــعـــــود إلــــيــــهــــا الـــفـــضـــل 
األســــــاســــــي فـــــي تـــحـــقـــيـــق هــــذا 
اإلنـــجـــاز، الــــذي يــأتــي فــي إطــار 
والتحديث  التطوير  منظومة 
المعمول بها في وزارة الداخلية.

الــقــمــة  أن  ــالـــذكـــر  بـ ــر  ــديـ جـ

الــحــكــومــيــة لـــلـــمـــوارد الــبــشــريــة 
التاسعة  للسنة  دبــي  فــي  تعقد 
عــلــى الـــتـــوالـــي، ومــــن بــيــن أبـــرز 
ــات الــــــمــــــوارد الـــبـــشـــريـــة  ــيـ ــالـ ــعـ فـ
حيث  المنطقة،  مستوى  على 
تــحــظــى بــمــشــاركــة الــعــديــد من 
وصناع  والمختصين  الــخــبــراء 
ــذا الــحــقــل. كما  الـــقـــرار فـــي هــ
يـــتـــم خـــاللـــهـــا مـــنـــح عــــــدد مــن 
ــز فــــي مـــجـــال الــــمــــوارد  ــوائـ ــجـ الـ
لالحتفاء  الحكومية  البشرية 
لمؤسسات  الــرائــدة  باإلنجازات 
ــراد الــذيــن  ــ الــقــطــاع الــعــام واألفـ
ــيــــة  أظــــــــهــــــــروا قـــــــيـــــــادة نــــمــــوذجــ
ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ ــنــــظــــمــــات والـ ــلــــمــ لــ
الـــمـــال  رأس  إدارة  خـــــالل  مــــن 
والتخطيط  والــتــنــوع  الــبــشــري 

االستراتيجي.

أعلنت وزارة الصحة أنه يمكن للراغبين بأخذ 
لفيروس  المضاد  التطعيم  المنشطة من  الجرعة 
كورونا )كوفيد-19( من المؤهلين للحصول عليها 
ممن يظهر لهم الشعار باللون األصفر في تطبيق 
»مــجــتــمــع واعـــــي« الــتــوجــه مـــبـــاشـــرًة إلــــى الــمــراكــز 
من  البحرين  مملكة  محافظات  بجميع  الصحية 
دون الحاجة إلى الحصول على موعد، وذلك بدًءا 
من اليوم الثالثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، حيث 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  جــمــيــع  اســتــقــبــال  ســيــتــم 
المؤهلين لتلقي الجرعة المنشطة المراد تلقيها 
من الساعة 7.30 صباًحا إلى الساعة 5 مساًء وفق 
الــوزارة  مؤكدًة  مركز،  لكل  اليومية  العمل  مواعيد 

ضرورة إبراز دفتر التطعيمات عند الحضور.
وبــيــنــت الـــــوزارة أن الــتــطــعــيــمــات فــي كــل مركز 
ــا، والـــتـــوجـــه إلـــى  ــهـ صـــحـــي تــخــتــلــف بــحــســب نـــوعـ
الــمــركــز ألخـــذ الــتــطــعــيــم لــيــس مــرتــبــًطــا بمنطقة 
كل  فــي  )سينوفارم(  تطعيم  يتوافر  حيث  السكن، 
مـــن مــركــز الــشــيــخ ســلــمــان الــصــحــي، ومـــركـــز بنك 
مدينة  ومــركــز  بــعــراد،  الصحي  الــوطــنــي  البحرين 
عيسى الصحي، ومركز جدحفص الصحي، ومركز 
الرفاع الشرقي الصحي، وعيادة جو وعسكر، ومركز 
المحرق الصحي، ومركز ابن سينا الصحي، وعيادة 
ومركز  الصحي،  الــزالق  ومركز  الساحلية،  البديع 

مدينة حمد الصحي. 
بمركز  )ســبــوتــنــك(  تطعيم  يــتــوافــر  حــيــن  فــي 
حــالــة بــومــاهــر الــصــحــي فــقــط، ويـــتـــوافـــر تطعيم 
الحورة الصحي،  )كوفشيلد-أسترازينكا( في مركز 

ومركز أحمد علي كانو الصحي.
وأضافت الوزارة أن تطعيم )فايزر- بيونتينك( 
الصحي  والكويت  البحرين  بنك  متوافر في مركز 
بالحد، ومركز بالد القديم الصحي، ومركز يوسف 
ــز الــتــطــعــيــم فـــي مجمع  ــركـ انــجــنــيــر الـــصـــحـــي، ومـ
ســتــرة الـــتـــجـــاري، ومـــركـــز ســتــرة الــصــحــي، ومــركــز 
حــمــد كــانــو الــصــحــي، ومــركــز مــحــمــد جــاســم كانو 
الصحي، ومركز الشيخ جابر الصحي، ومركز بنك 
الشيخ  ومركز  بالدير،  الصحي  الوطني  البحرين 
صــبــاح الــصــحــي، ومــركــز الــنــعــيــم الــصــحــي، ومــركــز 
عالي الصحي، ومركز الكويت الصحي، إلى جانب 

مركز البديع الصحي.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين في 
مملكة البحرين من الفئات المستهدفة بالتطعيم 
ممن لم يستكملوا الجرعة المنشطة إلى التوجه 
أن  إلـــى  مــشــيــرًة  عــنــهــا،  المعلن  الصحية  لــلــمــراكــز 
الحد  لها فاعلية ملحوظة في  المنشطة  الجرعة 
األعــراض عند  من االصابات، وتسهم في تخفيف 

اإلصابة بالفيروس وتقليل الوفيات.

المن�س�طة بالجرع�ة  التطعي�م  الأخ�ذ  مبا�س�رة  التوج�ه  ال�سح�ة:  وزارة 

بالمراكز ال�سحية من دون الحاجة اإلى الح�سول على موعد بدءا من اليوم

العدد )15943( - السنة السادسة واألربعون - الثالثاء 11 ربيع اآلخر 1443هـ - 16 نوفمبر 2021م 8

محميد احملميد

أول السطر:
السيارات  لمواقف  المخصصة  المالية  الرسوم 
مبالغ  رســـوم  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى  فــي 
توقف  الــنــاس  مــن  والــكــثــيــر  جـــدا،  كبير  بشكل  فيها 
وكذلك  والــمــرضــى،  السن  وكــبــار  بــالــخــارج،  مركباتها 
الموظفون أنفسهم الذين من المفترض أن توفر لهم 
اإلدارة المواقف الخاصة بهم أو البدائل المناسبة.. 
فإلى متى سيستمر هذا الوضع، في ظل عدم اكتمال 

مشروع المبنى الجديد لمواقف السيارات..؟؟ 
للعلم فقط:

خــطــت دولــــة الــكــويــت الــشــقــيــقــة خـــطـــوات أكــثــر 
صرامة وحزما، تجاه تجاوزات الفئة الخاطفة للقرار 
الــســيــاســي والـــســـيـــادي فـــي لــبــنــان، وبـــاألمـــس أعلنت 
الكويت منع تحويل أموال التبرعات إلى لبنان، حتى 

إشعار آخر، وحتى استقرار األوضاع هناك.
»التسامح«.. حتى ال تنقلب املعادلة: 

ــيــــوم الـــثـــالثـــاء 16 نــوفــمــبــر  يــحــتــفــل الـــعـــالـــم الــ
السالم  ومبادئ  قيم  ليؤكد  للتسامح،  الدولي  باليوم 
ومبادرات  وسائل  ويعزز  البشري،  والتعايش  والــوئــام 
الــتــواصــل والــتــقــارب بــيــن الــشــعــوب، ويــكــســر حــواجــز 
ويشعل  والحساسيات،  الــفــوارق  ويذيب  التحفظات، 
وينبذ  إشــراقــا،  أكثر  لمستقبل  الفرح،  ويجدد  األمــل 
الكراهية والتعصب والتفرقة، وكل مسببات التباغض 

والشحناء.. كل هذا جميل وأكثر منه كذلك أجمل.
إال أن األهم واألجدر واألوجب أال يتم استغالل 
موضوع التسامح، أو أي مناسبة دولية ودينية أخرى، 
مـــن جــمــاعــات مــعــيــنــة ومـــعـــروفـــة، لــتــكــرار الــجــرائــم، 
واإلصرار على الخطأ، ومعاودة التجاوزات واإلساءات، 
شعارات  بــرزت  والمعاقبة،  المحاسبة  تمت  ما  ومتى 
ينفذ  مــن  وكــأن  عندهم،  والرحمة  والعفو  التسامح 
على  ويحافظ  والمجتمع،  الــنــاس  ويحمي  القانون 
للفرقة،  داعــمــا  اآلن  أصــبــح  قــد  األجـــيـــال،  مستقبل 
وهنا  للتسامح..  ورافــضــا  الــكــراهــيــة،  على  ومشجعا 
تــكــمــن الـــخـــطـــورة عـــنـــدمـــا تــنــقــلــب اآليــــــة وتــنــعــكــس 

المعادلة.. فالمؤمن ال يلدغ من جحر مرتين. 
وقد جاء في إعالن المبادئ الدولي أن التسامح 
الثري  للتنوع  والتقدير  والــقــبــول،  »االحــتــرام  يعني 
ــال الــتــعــبــيــر، ولــلــصــفــات  ــكــ لــثــقــافــات عــالــمــنــا، وألشــ
شامل  هنا  المقصود  والتسامح  لدينا«..  اإلنسانية 
لــحــقــوق الــجــمــيــع بـــال اســتــثــنــاء، ولـــيـــس الــمــقــصــود 
بالتسامح غّض الطرف والصمت عن أصحاب تكرار 
تسامحا،  يكون  التعامل ال  فهنا  والجريمة..  الخطأ 
ودعما  والــجــرائــم،  الــتــجــاوز  على  تشجيعا  يــكــون  بــل 
ألصـــحـــاب مــنــابــر الــتــحــريــض وخـــطـــاب الــكــراهــيــة.. 
والـــمـــعـــادلـــة مـــقـــلـــوبـــة.. وهـــــذا مـــا تــرفــضــه الــبــشــريــة 

واإلنسانية.
مالحظة واجبة:

أنها  بــتــرولــيــة خليجية  شــركــة  أعــلــنــت  بــاألمــس 
كامل  الحصول على  المقبل من  يناير  ستتمكن في 
نووية  نظيفة،  مــصــادر  مــن  الكهربائية  احتياجاتها 
ــزال نــجــرب تــشــغــيــل كم  وشــمــســيــة.. ونــحــن هــنــا ال نــ
وأخــبــار  الشمسية..  بالطاقة  عــام  شـــارع  فــي  مصباح 
الـــتـــصـــريـــحـــات عـــنـــد بـــعـــض الـــمـــســـؤولـــيـــن أكـــثـــر مــن 

المشاريع واإلنجازات..!!
آخر السطر:

ال أدري مــن أشـــار أو وافـــق عــلــى إعـــالن ودعــايــة 
ــادم«.. الــتــي يــتــم تــداولــهــا في  ــقـ »مــعــرض الــخــريــف الـ
مــواقــع الــتــواصــل االجـــتـــمـــاعـــي..؟؟ ألنــهــا بــصــراحــة، 
أو عــالقــة  تــرويــجــيــة، وال عــلــى صــلــة  ــة  ــايـ ال هـــي دعـ
التشجيع  عن  شيئا  تعرف  وال  البحرينية،  بالثقافة 
عــلــى الــســيــاحــة والـــتـــجـــارة.. هــي عــبــارة عــن )خلطة 
بيطة، وسندارة(..!! فهل من رقابة وإجازة وترخيص 
على وسائل الترويج واإلعالنات والدعايات لمشاريع 
للتندر  ومثارا  تنفير،  وسائل  الدولة، حتى ال تصبح 
البحريني  الــفــنــان  على  كبير  وعــتــب  والــســخــريــة..!! 
اإلعــالن  هــذا  فــي  لمشاركته  »حــســن محمد«  الــشــاب 

غير الجيد.

malmahmeed7@gmail.com

»الت�سامح«.. حتى ال تنقلب المعادلة
الــشــيــخ خليفة  تـــرأس ســمــو 
خليفة  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن 
الجنوبية  المحافظة  محافظ 
رئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي، 
اجـــتـــمـــاع الــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي 
عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال الــمــرئــي، 
بــحــضــور الــعــمــيــد عــيــســى ثــامــر 
الدوسري نائب المحافظ، وعدد 
من األعضاء من ممثلي الجهات 

الحكومية المختلفة.
ــاع  ــمــ ــتــ وفـــــــي مـــســـتـــهـــل االجــ
رحب سمو المحافظ بالحضور، 
ــتــــواصــــل  الــ أن  ســــمــــوه  مــــــؤكــــــدًا 
والوقوف  األهالي  مع  المستمر 
ومقترحاتهم  احتياجاتهم  على 
جملة  فــي  تطلعاتهم  وتــحــقــيــق 
من المشاريع الرائدة، بالتنسيق 
الجهات  مع  المستمر  والتعاون 
تنفيذًا  ذلــك  ويــأتــي  المختصة، 
لحضرة  الــســديــدة  للتوجيهات 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
البالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
الــمــفــدى، ودعـــم صــاحــب السمو 
بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــــي 
مجلس الوزراء، سعيًا لتوفير كل 
المعايير  أعــلــى  وفــق  الــخــدمــات 
تكفل  التي  االستدامة  وتحقيق 

رضا وراحة المواطنين.
وخــــــــالل االجـــــتـــــمـــــاع، تـــابـــع 
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ ســــمــــو مــــحــــافــــظ الـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة رئــــيــــس الــمــجــلــس 
ــارات  ــ ــزيــ ــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي نـــتـــائـــج الــ
التفقدية  والــجــوالت  الميدانية 
لـــمـــنـــطـــقـــة الــــــرفــــــاع والـــبـــحـــيـــر، 
مـــن ضــمــنــهــا مـــراحـــل اســتــكــمــال 

ــروع مـــركـــز الــشــيــخ عــبــداهلل  ــشـ مـ
بـــن خـــالـــد آل خــلــيــفــة الــصــحــي 
يعتبر  والـــذي  النهائي،  بالشكل 
أحد المشاريع الصحية الرائدة 
التي ستخدم شريحة واسعة من 
إلى  باإلضافة  المنطقة،  أهالي 
تطوير  فــي  العمل  سير  متابعة 
مــشــروع ســـوق الـــرفـــاع الــمــركــزي 
بــحــلــتــه الــــجــــديــــدة، بـــمـــا يــخــدم 
حاجات المواطنين وتطلعاتهم.

ــع  ــابــ وفــــــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــر تــ
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ ســــمــــو مــــحــــافــــظ الـ
المشتركة  الــجــهــود  الــجــنــوبــيــة، 
ــــدد مــن  فــــي تـــطـــويـــر وصـــيـــانـــة عـ
منطقتي  فــي  الحيوية  الــشــوارع 

)الــــــــزالق، وعـــســـكـــر(، بــاإلضــافــة 
ــة االحــــتــــيــــاجــــات  ــعــ ــابــ ــتــ إلــــــــى مــ
 )921( مــجــمــع  ــي  فــ الـــخـــدمـــيـــة 
والعمل على توفيرها بما يخدم 
كما  األهــالــي،  وتطلعات  حاجات 
التنسيقي  المجلس  استعرض 
وشــــؤون  ــال  ــغــ األشــ وزارة  جـــهـــود 
البلديات والتخطيط العمراني، 
ــول تــطــويــر مـــشـــاريـــع الــطــرق  حــ
ــاع مـــنـــهـــا شــــارع  ــ ــرفـ ــ بــمــنــطــقــة الـ
جيليد(،  )أم  ــارع  وشــ )مــشــتــان(، 
مؤكدًا سموه إلى ضرورة متابعة 
التي  التحتية  الــبــنــيــة  مــشــاريــع 
في  الخدمية  االحتياجات  تلبي 

مختلف مناطق المحافظة.

ــلــــس  ــمــــجــ ــا أوصـــــــــــــى الــ ــ ــمــ ــ كــ
التنسيقي برئاسة سمو محافظ 
بتشجير  الجنوبية،  المحافظة 
بــالج  لمنطقة  الــمــؤديــة  الــطــرق 
الجزائر، وذلك من منطلق زيادة 
ــراء واالهـــتـــمـــام  الـــرقـــعـــة الـــخـــضـ
الــمــســتــدام،  الــتــنــمــوي  بالمظهر 
بلدية  مــع  والتنسيق  بــالــتــعــاون 

المنطقة الجنوبية.
كـــــــمـــــــا تــــــــابــــــــع الــــمــــجــــلــــس 
ــرز االســتــعــدادات  الــتــنــســيــقــي، أبــ
الخاصة بمناسبة العيد الوطني 
الــمــجــيــد وعـــيـــد جـــلـــوس جــاللــة 
الملك المفدى لهذا العام خالل 
الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، مــبــيــنــًا ســمــوه 

الــجــهــود  وتــضــافــر  الـــتـــعـــاون  دور 
مــع الــجــهــات األمــنــيــة والــجــهــات 
المعنية المختصة إلنجاح هذه 

المناسبة بالشكل األمثل.
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد سمو 
الجنوبية  المحافظة  محافظ 
رئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي، 
ــة فـــي  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــرار الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
تـــبـــنـــي الــــحــــمــــالت والــــمــــبــــادرات 
التوعوية الهادفة لتعزيز الوعي 
إطــار  ضمن  وذلـــك  المجتمعي، 
األجــهــزة  مختلف  مــع  الــتــعــاون 
الشراكة  لمبدأ  وتعزيزًا  األمنية 
المجتمعية والتعاون المستمر. 
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} �سمو محافظ الجنوبية يتراأ�س اجتماع المجل�س التن�سيقي للمحافظة.

وزارة الداخلية تفوز بجائزة االبتكار في موؤتمر القمة الحكومية بدبي

} اجتماع اللجنة التن�سيقية في مجل�س النواب.

والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  عقدت 
دور  فــي  الــخــامــس،  اجــتــمــاعــهــا  الـــنـــواب  بمجلس 
االنــعــقــاد الــســنــوي الـــعـــادي الـــرابـــع مـــن الفصل 
الــتــشــريــعــي الـــخـــامـــس، بــرئــاســة الــنــائــب فــاضــل 

السواد، أمس بحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخالل االجتماع اطلعت اللجنة على مشروع 
قــانــون بــالــمــوافــقــة عــلــى نــظــام )قـــانـــون( بتعديل 
بعض أحكام نظام براءات االختراع لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم 
دستورية  اللجنة  وارتـــأت   ،2021 لسنة   )58( رقــم 

المشروع.
ــروع قــانــون  ــشـ كــمــا اطــلــعــت الــلــجــنــة عــلــى مـ
ــررًا( إلــى  ــكـ ــادة جــديــدة بــرقــم )318 مـ بــإضــافــة مــ
رقم  بقانون  بالمرسوم  الــصــادر  العقوبات  قانون 
 )46( رقــم  للمرسوم  الــُمــرافــق   ،1976 لسنة   )15(

لسنة 2021، وقررت اللجنة دستورية المشروع.
ثم اطلعت اللجنة على مشروع قانون بتعديل 
الفقرة )أ( من المادة )25( من القانون رقم )19( 
)الــُمــَعــّد  العمل  ســوق  تنظيم  بــشــأن   2006 لسنة 
م مــن مجلس  فــي ضــوء االقــتــراح بقانون الــمــقــدَّ

النواب(، وارتأت اللجنة دستورية المشروع.
ــلــــى مـــــشـــــروع قــــانــــون  ــة عــ ــنـ ــجـ ــلـ واطــــلــــعــــت الـ
بــالــتــصــديــق عـــلـــى الـــنـــظـــام األســــاســــي لــالتــحــاد 
العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم 
دستورية  اللجنة  وقــررت  2021م،  لسنة   )40( رقم 

المشروع. 
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة المرسوم 
بعض  بــتــعــديــل   2021 لــســنــة   )28( رقـــم  بــقــانــون 
ــانــــون اإلثــــبــــات فــــي الــــمــــواد الــمــدنــيــة  ــام قــ ــكــ أحــ
 )14( رقــم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  والتجارية 
وزارة  رد  عــلــى  الــلــجــنــة  واطــلــعــت   ،1996 لــســنــة 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، والمجلس 
األعلى للقضاء، وقررت اللجنة ارجاء البت بشأن 
مرئيات  وطــلــب  الــدراســة  مــن  للمزيد  الــمــرســوم 

إضافية من الجهات ذات االختصاص.
بشأن  بــرغــبــة  االقـــتـــراح  اللجنة  نــاقــشــت  ثــم 
إعالن جهاز الخدمة المدنية الشواغر الوظيفية 
بـــالـــوزارات والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة بــكــل الصحف 
جهاز  رد  على  اللجنة  اطلعت  حيث  المحلية، 
الموافقة على  اللجنة  الخدمة المدنية، وارتأت 

المقترح. 
االقتراح  اجتماعها  في  اللجنة  ناقشت  كما 
لــة( بــشــأن عــــدم قــيــام  بــرغــبــة )بــصــيــغــتــه الــمــعــدَّ
الـــذيـــن يعملون  الــمــواطــنــيــن  ــزام  ــإلـ بـ الــحــكــومــة 
المنح  مبالغ  بــرد  لــلــدولــة  التابعة  الــجــهــات  فــي 
والـــبـــعـــثـــات الـــدراســـيـــة فـــي حــــال تــركــهــم الــعــمــل 
الوظائف  لهم  تتوافر  لــم  إذا  الجهات  تلك  فــي 
حيث  الجديد،  المؤهل  مع  المتناسبة  الشاغرة 
ــــالع عــلــى رد جــهــاز الــخــدمــة الــمــدنــيــة،  تـــم االطـ

وقررت اللجنة الموافقة على االقتراح برغبة. 

ت�����س��ري��ع��ي��ة ال���ن���واب ت��ق��ر د���س��ت��وري��ة م�����س��روع 

ت���ع���دي���ل ق����ان����ون ت��ن��ظ��ي��م �����س����وق ال��ع��م��ل

تسلمت المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية تبرعًا ماليًا من 
شركة البحرين للسينما بمبلغ قدره 5.000 دينار لصالح األعمال 
اإلنسانية التي تقوم بها المؤسسة لألسر المنتسبة وللمستحقين.
وتــســلــم الــتــبــرع األمــيــن الــعــام الــمــســاعــد يــوســف الــيــعــقــوب من 
فرهاد،  كريمة  للسينما  البحرين  بشركة  اإلداريـــة  الــشــؤون  رئيس 

بحضور رئيس قسم التبرعات الخيرية مي الساعي.
الــمــؤســســة الملكية لــألعــمــال اإلنــســانــيــة  تــتــوجــه  مــن جــانــبــهــا 
للسينما على  الــبــحــريــن  إلـــى شــركــة  والــتــقــديــر  الــشــكــر  بــخــالــص 
تقوم  الــذي  اإلنساني  للعمل  المستمر  ودعمهم  الكبيرة  جهودهم 

به المؤسسة.

الملكية للأعمال االإن�سانية تت�سلم 

تبرعا ماليا من البحرين لل�سينما

ــواب  ــ ــنــ ــ ــلــــس الــ ــجــ ــوت مــ ــ ــــصــ يــ
ــوم عـــلـــى طــلــب  ــيــ ــي جــلــســتــه الــ فــ
ــتــــيــــضــــاح  ــة الســ ــ ــامــ ــ مــــنــــاقــــشــــة عــ
سياسة الحكومة بشأن األنشطة 
الترخيص  يجوز  التي  التجارية 
لــألجــانــب والـــشـــركـــات األجــنــبــيــة 
بــمــزاولــتــهــا، ومــكــافــحــة الــتــســتــر 

التجاري.
وجاءت مبررات وأسباب طلب 
المناقشة العامة لمعرفة األسباب 
والقرارات األخيرة التي اتخذتها 
الــحــكــومــة بــخــصــوص األنــشــطــة 
للشركات  يــجــوز  الــتــي  الــتــجــاريــة 
األجــنــبــيــة مــزاولــتــهــا والـــتـــي أدت 
المواطنين  فـــرص  تقليص  إلـــى 
فـــي أغـــلـــب األنــشــطــة الــتــجــاريــة، 
وكـــذلـــك فــرصــهــم فـــي الــحــصــول 
ــاع  ــطـ ــقـ ــــف فـــــي الـ ــائـ ــ ــوظـ ــ ــلــــى الـ عــ
الــخــاص، والـــوقـــوف عــلــى أســبــاب 
سياساتها  عــن  الــحــكــومــة  عـــدول 

وتوجهاتها وتصريحاتها المعلنة 
ــا والــــتــــي أكـــــــدت فـــيـــهـــا أن  ــقـ ــابـ سـ
المواطن هو الخيار األول لديها 
فرصة  لتمكينه  ستسعى  وبأنها 
ــال والــعــمــل في  ــمـ فـــي ريـــــادة األعـ
الــقــطــاع الــخــاص وبـــأن ذلـــك هو 
وبأنها ستحارب  المنشود  هدفها 
وتكافح التستر التجاري ألضراره 
االقتصادية والمالية والتجارية.

العامة  المناقشة  كما تهدف 
إلــــى اســتــيــضــاح أســـبـــاب الـــعـــدول 
ــعـــديـــالت الــتــي  ــتـ عـــلـــى جــمــيــع الـ
أجـــرتـــهـــا الــحــكــومــة ســابــقــا على 
فتح  مــع  الــمــرن  التصريح  نــظــام 
ــاب لــتــخــفــيــف االلــــتــــزامــــات  ــ ــبـ ــ الـ
التصريح  أصحاب  على  المالية 
الــمــرن مــن خــالل إيــجــاد طريقة 
أفــضــل لــهــم تــوفــر عــلــيــهــم جـــزءا 
كبيرا من الرسوم الحكومية التي 
يــتــكــبــدونــهــا حــالــيــا، مـــع إزالــتــهــا 

لــكــثــيــر مـــن الـــقـــيـــود الــمــوضــوعــة 
عليهم.

إضافة إلى أنه تم فتح أغلب 
من  لألجانب  التجارية  األنشطة 
غير وضع قيود واشتراطات تحمي 
ــنـــي والــســيــولــة  االقـــتـــصـــاد الـــوطـ
الـــمـــالـــيـــة والـــتـــاجـــر الــبــحــريــنــي، 
واســـتـــيـــضـــاح مـــمـــارســـة الــتــســتــر 
له  قانوني  وفتح طريق  التجاري 
والصعوبات  التعقيدات  زيادة  مع 
األجانب  وتمكين  مكافحته،  في 
وزيادة فرصهم في السيطرة على 
بــعــض الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 
والتجارية التي تقع تحت سيطرة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن حـــالـــيـــا مــــع تــعــزيــز 
فرص األجانب في الحصول على 
بــعــض أنــــــواع الـــدعـــم الــحــكــومــي 
التي وضعت في األساس لحماية 
وتــمــكــيــن الــبــحــريــنــي فـــي مــجــال 

ريادة األعمال.

ط���ل���ب م���ن���اق�������س���ة ع����ام����ة ب���������س����اأن ال��ت�����س��ت��ر 

ال����ت����ج����اري ع���ل���ى ط�����اول�����ة ال�����ن�����واب ال���ي���وم

خالل  الداخلية  وزارة  فازت 
مــشــاركــتــهــا فـــي مــؤتــمــر الــقــمــة 
الــحــكــومــيــة لـــلـــمـــوارد الــبــشــريــة 
ــي دبــــــي بـــدولـــة  ــ الــــــــذي عـــقـــد فـ
اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
في  »االبــتــكــار  بجائزة  الشقيقة 
القطاع  الموظفين في  مشاركة 

العام« لعام 2021.
ــد عــــــادل  ــيــ ــمــ ــعــ وأوضــــــــــــح الــ
المساعد  الوكيل  أمين  عبداهلل 
الــجــائــزة  أن  الــبــشــريــة  لــلــمــورد 
تـــأتـــي تـــقـــديـــرًا لــجــهــود الــــــوزارة 
بقيادة الفريق أول الشيخ راشد 
ــر  وزيــ ــداهلل آل خــلــيــفــة  ــبــ عــ ــن  بــ
بالعمل  وتوجيهاته  الــداخــلــيــة، 
الموظفين  مشاركة  تعزيز  على 
فــي تــطــويــر الــعــمــل والــــذي يعد 

عامل النجاح الرئيسي.

وأضاف أن الموارد البشرية 
أنشأت نظام مشاركة لموظفيها 
الــعــمــل، تطبيقا  ركــائــز  كــإحــدى 
الســتــراتــيــجــيــة الــــــــــوزارة، وبــمــا 
ــتــــمــــاشــــى مــــــع رؤيـــــــــة مــمــلــكــة  يــ
تشجع  الـــتـــي   2030 الــبــحــريــن 
على تطوير وإشراك الموظفين 
وتــــحــــقــــيــــق أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 

المستدامة لألمم المتحدة.
ــيـــل الــمــســاعــد  ــوكـ وأشـــــــاد الـ
ورعاية  بدعم  البشرية  للموارد 
وزير الداخلية للموارد البشرية، 
الـــــتـــــي يـــــعـــــود إلــــيــــهــــا الـــفـــضـــل 
األســــــاســــــي فـــــي تـــحـــقـــيـــق هــــذا 
اإلنـــجـــاز، الــــذي يــأتــي فــي إطــار 
والتحديث  التطوير  منظومة 
المعمول بها في وزارة الداخلية.

الــقــمــة  أن  ــالـــذكـــر  بـ ــر  ــديـ جـ

الــحــكــومــيــة لـــلـــمـــوارد الــبــشــريــة 
التاسعة  للسنة  دبــي  فــي  تعقد 
عــلــى الـــتـــوالـــي، ومــــن بــيــن أبـــرز 
ــات الــــــمــــــوارد الـــبـــشـــريـــة  ــيـ ــالـ ــعـ فـ
حيث  المنطقة،  مستوى  على 
تــحــظــى بــمــشــاركــة الــعــديــد من 
وصناع  والمختصين  الــخــبــراء 
ــذا الــحــقــل. كما  الـــقـــرار فـــي هــ
يـــتـــم خـــاللـــهـــا مـــنـــح عــــــدد مــن 
ــز فــــي مـــجـــال الــــمــــوارد  ــوائـ ــجـ الـ
لالحتفاء  الحكومية  البشرية 
لمؤسسات  الــرائــدة  باإلنجازات 
ــراد الــذيــن  ــ الــقــطــاع الــعــام واألفـ
ــيــــة  أظــــــــهــــــــروا قـــــــيـــــــادة نــــمــــوذجــ
ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ ــنــــظــــمــــات والـ ــلــــمــ لــ
الـــمـــال  رأس  إدارة  خـــــالل  مــــن 
والتخطيط  والــتــنــوع  الــبــشــري 

االستراتيجي.

أعلنت وزارة الصحة أنه يمكن للراغبين بأخذ 
لفيروس  المضاد  التطعيم  المنشطة من  الجرعة 
كورونا )كوفيد-19( من المؤهلين للحصول عليها 
ممن يظهر لهم الشعار باللون األصفر في تطبيق 
»مــجــتــمــع واعـــــي« الــتــوجــه مـــبـــاشـــرًة إلــــى الــمــراكــز 
من  البحرين  مملكة  محافظات  بجميع  الصحية 
دون الحاجة إلى الحصول على موعد، وذلك بدًءا 
من اليوم الثالثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، حيث 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  جــمــيــع  اســتــقــبــال  ســيــتــم 
المؤهلين لتلقي الجرعة المنشطة المراد تلقيها 
من الساعة 7.30 صباًحا إلى الساعة 5 مساًء وفق 
الــوزارة  مؤكدًة  مركز،  لكل  اليومية  العمل  مواعيد 

ضرورة إبراز دفتر التطعيمات عند الحضور.
وبــيــنــت الـــــوزارة أن الــتــطــعــيــمــات فــي كــل مركز 
ــا، والـــتـــوجـــه إلـــى  ــهـ صـــحـــي تــخــتــلــف بــحــســب نـــوعـ
الــمــركــز ألخـــذ الــتــطــعــيــم لــيــس مــرتــبــًطــا بمنطقة 
كل  فــي  )سينوفارم(  تطعيم  يتوافر  حيث  السكن، 
مـــن مــركــز الــشــيــخ ســلــمــان الــصــحــي، ومـــركـــز بنك 
مدينة  ومــركــز  بــعــراد،  الصحي  الــوطــنــي  البحرين 
عيسى الصحي، ومركز جدحفص الصحي، ومركز 
الرفاع الشرقي الصحي، وعيادة جو وعسكر، ومركز 
المحرق الصحي، ومركز ابن سينا الصحي، وعيادة 
ومركز  الصحي،  الــزالق  ومركز  الساحلية،  البديع 

مدينة حمد الصحي. 
بمركز  )ســبــوتــنــك(  تطعيم  يــتــوافــر  حــيــن  فــي 
حــالــة بــومــاهــر الــصــحــي فــقــط، ويـــتـــوافـــر تطعيم 
الحورة الصحي،  )كوفشيلد-أسترازينكا( في مركز 

ومركز أحمد علي كانو الصحي.
وأضافت الوزارة أن تطعيم )فايزر- بيونتينك( 
الصحي  والكويت  البحرين  بنك  متوافر في مركز 
بالحد، ومركز بالد القديم الصحي، ومركز يوسف 
ــز الــتــطــعــيــم فـــي مجمع  ــركـ انــجــنــيــر الـــصـــحـــي، ومـ
ســتــرة الـــتـــجـــاري، ومـــركـــز ســتــرة الــصــحــي، ومــركــز 
حــمــد كــانــو الــصــحــي، ومــركــز مــحــمــد جــاســم كانو 
الصحي، ومركز الشيخ جابر الصحي، ومركز بنك 
الشيخ  ومركز  بالدير،  الصحي  الوطني  البحرين 
صــبــاح الــصــحــي، ومــركــز الــنــعــيــم الــصــحــي، ومــركــز 
عالي الصحي، ومركز الكويت الصحي، إلى جانب 

مركز البديع الصحي.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين في 
مملكة البحرين من الفئات المستهدفة بالتطعيم 
ممن لم يستكملوا الجرعة المنشطة إلى التوجه 
أن  إلـــى  مــشــيــرًة  عــنــهــا،  المعلن  الصحية  لــلــمــراكــز 
الحد  لها فاعلية ملحوظة في  المنشطة  الجرعة 
األعــراض عند  من االصابات، وتسهم في تخفيف 

اإلصابة بالفيروس وتقليل الوفيات.

المن�س�طة بالجرع�ة  التطعي�م  الأخ�ذ  مبا�س�رة  التوج�ه  ال�سح�ة:  وزارة 

بالمراكز ال�سحية من دون الحاجة اإلى الح�سول على موعد بدءا من اليوم
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ــريـــن لــلــتــنــمــيــة  ــبـــحـ ــد مـــعـــهـــد الـ ــ ــد وفــ ــ أكــ
للقاهرة،  زيــارة عمل  اختتم  الذي  السياسية 
الشامل  التنموي  الــمــشــروع  وأهـــداف  رســالــة 
لــحــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الـــبـــاد الــمــفــدى، 
ــيـــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا  والـــمـــسـ
الزاهر لجالته،  العهد  البحرين في  مملكة 
مهمة  مكتسبات  مــن  حققه  مــا  إلـــى  مــنــوهــًا 
للمواطنين، سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. 
ــارة عــمــل قـــام بــهــا وفــد  جـــاء ذلـــك فــي زيــ
برئاسة  السياسية،  للتنمية  البحرين  معهد 
العتيبي  بنت سليمان  الشيخة مي  الدكتورة 

نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس األمـــــنـــــاء، والـــمـــديـــر 
فيصل  إيــمــان  األســـتـــاذة  للمعهد  التنفيذي 
الشقيقة،  العربية  مصر  لجمهورية  جناحي 
حــيــث تــم الــتــوقــيــع عــلــى عـــدد مــن اتــفــاقــيــات 
أكاديمية  مــؤســســات  مــع  المشترك  الــتــعــاون 
تعزيز  فــي  يسهم  وبما  متخصصة،  وبحثية 

عمل المعهد. 
وكان الوفد قد زار عددا من المؤسسات 
المصرية لاطاع على تجاربها في مجاالت 
التدريب والتأهيل السياسي للشباب وإعداد 
الـــقـــادة، والــتــوقــيــع عــلــى عـــدد مــن اتــفــاقــيــات 
الـــتـــعـــاون الــمــشــتــركــة والـــهـــادفـــة إلــــى تــقــديــم 

وبرامج  العمل  وورش  والمحاضرات  الندوات 
التدريب والدراسات والبحوث المختصة في 
ذات الشأن، كما تم بحث سبل التعاون وتبادل 
الــخــبــرات والــتــجــارب، وبــمــا يحقق األهـــداف 
التي  المتميزة  العاقات  ظل  في  المشتركة 

تجمع البلدين الشقيقين.
وتـــأتـــي هــــذه االتـــفـــاقـــيـــات انـــطـــاقـــًا من 
التعاون  ــر  أواصـ تعزيز  على  المعهد  حــرص 
والدولية،  العربية  المؤسسات  مختلف  مــع 
وبما يحقق أهداف المعهد بحسب ما ورد في 
مرسوم إنشائه، إلى جانب االستفادة من كل 
الخبرات في تعزيز برامج التدريب والتأهيل 

التي يقدمها للفئات المستهدفة.
ــارة قـــدمـــت الـــدكـــتـــورة  ــ ــزيـ ــ ــام الـ ــتـ ــي خـ ــ وفـ
الشكر  العتيبي  سليمان  بنت  مــي  الشيخة 
والتقدير لما لمسته من اهتمام وعناية من 
جميع الجهات، ُمعربًة عن أملها في أن تكون 
هذه الزيارة أولى الخطوات لمزيد من التعاون 
ومختلف  المعهد  بين  والمتكامل  المثمر 
مجال  في  وخصوصًا  المصرية،  المؤسسات 
تدريب وتأهيل الشباب وبناء وتنمية قدراتهم 
في المجال السياسي والمشاركة الفعالة في 
بالفائدة  يعود  وبما  الديمقراطية،  العملية 

على مستقبل الدولتين الشقيقتين.

اجـــتـــمـــع الـــدكـــتـــور مــاجــد 
ــي وزيـــــــر  ــمــ ــيــ ــعــ ــنــ ــي الــ ــ ــلـ ــ بـــــــن عـ
الدكتور  مع  والتعليم  التربية 
التربية  وزيــر  بنموسى  شكيب 
الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم األولـــــي 
والرياضة بالمملكة المغربية، 
ــال االجـــتـــمـــاع بــحــث  ــ ــم خـ ــ وتـ

ــاون  ــعــ ــتــ ــر مـــــجـــــاالت الــ ــويــ تــــطــ
بــيــن الــبــلــديــن، بــمــا فـــي ذلــك 
الــعــمــل  ورش  فــــي  الـــمـــشـــاركـــة 
الرياضية  واللقاءات  التربوية 
الــمــدرســيــة، وتــبــادل الــخــبــرات 
انطاقًا  الــمــجــاالت،  تلك  فــي 
ــة بــيــن  ــقـ ــيـ ــوثـ مــــن الــــعــــاقــــة الـ

الــشــقــيــقــيــن. حضر  الــبــلــديــن 
المقابلة السفير سمير الدهر 
الـــمـــنـــدوب الــــدائــــم لــلــمــمــلــكــة 
األمم  منظمة  لــدى  المغربية 
الـــمـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم 
والــثــقــافــة )الــيــونــســكــو( رئيس 

المجموعة العربية بالنيابة.

وخال اللقاء، أشاد الدكتور 
ــد آل  ــمـ ــبــــداهلل بــــن أحـ الـــشـــيـــخ عــ
يبذلها  الــتــي  بــالــجــهــود  خليفة، 
قادة مبادرة مشروع عاء الدين، 
للتقارب بين الثقافات، ومكافحة 
عن  النمطية،  السلبية  األفــكــار 
ــبـــادلـــة،  ــتـ ــق الـــمـــعـــرفـــة الـــمـ ــريــ طــ
البحرين  مملكة  أن  إلــى  مشيًرا 
أعــلــنــت دعــمــهــا لــهــذه الــمــبــادرة، 

بإشراف من منظمة »يونسكو«.
وأكد رئيس مجلس األمناء، 
الــشــامــل  الــنــهــج اإلصـــاحـــي  أن 
لحضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــع تــعــزيــز  ــ ــدى، وضـ ــفـ ــمـ الــــبــــاد الـ

ــة الــنــبــيــلــة،  ــيـ ــانـ الـــمـــبـــادئ اإلنـــسـ
وحــمــايــة الــحــريــات الــديــنــيــة، في 
مـــقـــدمـــة األولـــــويـــــات الــوطــنــيــة، 
الـــبـــحـــريـــن  مـــمـــلـــكـــة  أن  ــا  ــًنـ ــيـ ــبـ مـ
ترسيخ  فــي  رائـــًدا  نموذًجا  تقدم 
الــتــعــايــش الــســلــمــي واإليــجــابــي، 
كأسلوب حياة وممارسة متأصلة.

ــيـــخ  ــور الـــشـ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ وشــــــــــدد الــ
ــبـــداهلل بـــن أحـــمـــد آل خــلــيــفــة،  عـ
عــلــى ضــــرورة نــشــر الــوعــي بقيم 
ــاهـــم الــمــشــتــرك  ــفـ ــتـ الــــحــــوار والـ
وقـــبـــول اآلخــــــر، بــمــا يــســهــم في 
إيجاد مجتمعات آمنة ومزدهرة، 
ــى مــــضــــمــــون إعـــــان  ــ ــ ــا إلـ ــ ــوًه ــنــ مــ
التسامح  حول  البحرين  مملكة 

الــديــنــي، والــتــوقــيــع عــلــى مــذكــرة 
تــفــاهــم بــيــن مــركــز الــمــلــك حمد 
الـــعـــالـــمـــي لــلــتــعــايــش الــســلــمــي، 
بوزارة  الخاص  المبعوث  ومكتب 
الـــخـــارجـــيـــة األمـــريـــكـــيـــة، لــرصــد 

ومكافحة معاداة السامية. 
رئـــيـــس مجلس  واســـتـــعـــرض 
األمـــنـــاء، أبــعــاد وأهــمــيــة الــدعــوة 
الــســامــيــة لــجــالــة عــاهــل الــبــاد 
الـــمـــفـــدى، بـــشـــأن إســـهـــام مــراكــز 

الــبــحــوث، فــي صــنــاعــة الــحــاضــر 
والـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل، والــــــتــــــصــــــدي 
والعنصرية،  ــاب  ــ واإلرهـ للتشدد 
ــات«  ــ مــشــيــًرا إلـــى أن مــركــز »دراسـ
ــادرات نــوعــيــة فــي هــذا  ــبـ أطــلــق مـ
الصدد، ومنها مبادرة »الفكر في 
تنظيم  وكــذلــك  الــســام«،  خدمة 
تصب  التي  الفكرية،  الملتقيات 
التعاون،  جسور  بناء  صالح  فــي 
المتبادل بين األديان  واالحترام 

والثقافات المختلفة.
ــرب قــــادة  ــ ــ مــــن جـــانـــبـــهـــم، أعـ
مـــشـــروع عـــاء الـــديـــن، عـــن بــالــغ 
ــم لـــــرعـــــايـــــة مـــمـــلـــكـــة  ــ ــرهـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
ــرؤى  ــ ــعـــديـــد مــــن الـ الـــبـــحـــريـــن الـ
تهدف  التي  القيمة،  والمبادرات 
إلـــى تــعــزيــز الــتــعــايــش الــعــالــمــي، 
الــبــنــاء لمركز  بـــالـــدور  مــشــيــديــن 
التكامل  تحقيق  فــي  ــات«  ــ »دراســ

بين الفكر والسام.

أكــــد م. عـــصـــام بـــن عــبــداهلل 
خـــلـــف وزيــــــر األشــــغــــال وشـــــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني 
الـــــدور الــــذي تــلــعــبــه الــمــجــالــس 
ــي مـــســـيـــرة الـــبـــنـــاء  ــ الـــبـــلـــديـــة فـ
والتطوير، مؤكدا حرص الوزارة 
والتواصل  التنسيق  تعزيز  على 
المستمر مع المجالس البلدية 
بـــمـــا يـــســـهـــم فـــــي ضــــمــــان ســيــر 
ــات وفــق  ــدمـ الـــمـــشـــروعـــات والـــخـ

الخطط المقررة لها.
ــــال اجــتــمــاع  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
العمل الذي عقده وزير األشغال 
والتخطيط  الــبــلــديــات  ــؤون  وشــ
الـــعـــمـــرانـــي فـــي مــكــتــبــه بــشــئــون 
المجلس  رئــيــس  مـــع  األشـــغـــال 
السيد  المحرق  لبلدية  البلدي 
ــي وبـــحـــضـــور  ــاطــ ــربــ ــمــ غــــــــازي الــ
لبحث  المجلس  أعضاء  جميع 
مـــجـــمـــل الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تــهــم 
في  وتــدخــل  الــمــحــرق  محافظة 
اخــتــصــاصــات الـــــــوزارة بــحــضــور 
ــيـــل شــئــون  ــأعـــمـــال وكـ ــائـــم بـ ــقـ الـ
الـــبـــلـــديـــات الــمــهــنــدســة شــوقــيــة 
حـــمـــيـــدان ومــــديــــر عـــــام بــلــديــة 
الـــمـــحـــرق الــمــهــنــدس إبــراهــيــم 
الـــــجـــــودر وعـــــــدد مــــن مـــســـؤولـــي 

الوزارة.
ونــاقــش الـــوزيـــر مــع أعــضــاء 
الـــمـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي عــــــددا مــن 

ــع الـــــخـــــدمـــــيـــــة فـــي  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ الــ
بتطوير  المتعلقة  المحافظة 
الــــطــــرق والــــحــــدائــــق ومـــشـــاريـــع 
آلية  وتفعيل  الصحي  الــصــرف 
المستقبلي  والتعاون  التواصل 
الــبــلــدي موجها  الــمــجــلــس  مـــع 
القطاعات التنفيذية في الوزارة 
ــنــــوات الـــتـــواصـــل مــع  لــتــعــزيــز قــ
والعمل  مباشر  بشكل  المجلس 
بشكل مشترك إلنجاز المشاريع 

وتسريع الخدمات.
ــت الــــــــــــــوزارة خــــال  ــ ــرضــ ــ وعــ
ــع  ــاريــ ــشــ ــمــ ــاع أهــــــــم الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ االجــ

الــتــنــمــويــة الــقــائــمــة حــالــيــا في 
بينها  ومـــن  الــمــحــرق  محافظة 
مشاريع  تطوير وصيانة الشوارع 
إلى  المحافظة  فــي  المختلفة 
ــانــــب الــــمــــشــــاريــــع الـــخـــدمـــيـــة  جــ
ــة األخــــــــــــــرى داخـــــــل  ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ والــ
المناطق والمجمعات السكنية.

وطـــــــرح أعــــضــــاء الــمــجــلــس 
ــن  خـــــــــــال الـــــــلـــــــقـــــــاء عــــــــــــــددا مـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ االحــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات الـ
الــمــتــعــلــقــة بــمــخــتــلــف الـــدوائـــر 
ــث تــمــت  ــيـ ــة، حـ ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ ــــي الـ فـ
مــنــاقــشــتــهــا بــحــضــور مــســؤولــي 

المعنيين  التنفيذية  األجــهــزة 
ــة مـــشـــروع  ــاقـــشـ ــنـ بــــهــــا. تـــمـــت مـ
الــثــانــيــة مــن كورنيش  الــمــرحــلــة 
البحرية  الواجهة   – البسيتين 
ومشروع تطوير حديقة الكازينو 
مواقف  على  العمل  واستكمال 
السيارات العامة خلف مدرستي 
ــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز وزبـــيـــدة  عـــمـــر بــ
االبــتــدائــيــتــيــن وكـــذلـــك مــشــروع 

إنشاء ممشى عراد.
ــاع أيــضــا  ــمــ ــتــ وتــــطــــرق االجــ
إلـــى عـــدد مــن طــلــبــات األعــضــاء 
وخـــصـــوصـــا الــمــتــعــلــقــة بــرصــف 

الطرق  وتطوير  الــشــوارع  بعض 
والــمــخــارج واســتــمــاك عــدد من 
مواقف  إنشاء  لغرض  العقارات 

للسيارت.
ــاد  ــلــــقــــاء، أشــ وفـــــي خـــتـــام الــ
بــدور  البلدي  المجلس  أعــضــاء 
المختلفة  والـــخـــدمـــات  الـــوزيـــر 
األشـــغـــال  وزارة  تــقــدمــهــا  الـــتـــي 
والتخطيط  الــبــلــديــات  وشــئــون 
ــؤكــــديــــن أهــمــيــة  ــي، مــ ــرانــ ــمــ ــعــ الــ
التواصل بين الوزارة والمجلس 
ــي  ــالــ ــدم أهــ ــ ــخـ ــ ــا يـ ــمــ ــــدي بــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ

المحرق والمقيمين فيها. 

بــحــثــت األســـتـــاذة كــفــايــة الــعــنــزور الــوكــيــل الــمــســاعــد 
للخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم مع الدكتورة 
بــــدور بــوحــجــي رئــيــس مــركــز رعــايــة الــطــلــبــة الــمــوهــوبــيــن 

استراتيجيات وخطط المركز للمرحلة القادمة.
إلى  المركز  يطمح  لمبادرة  عرضا  بوحجي  وقــدمــت 
تــدشــيــنــهــا فـــي الــمــرحــلــة الــقــادمــة بــهــدف تــحــقــيــق تــطــور 
نوعي في تنمية المواهب بالشراكة مع ُمختلف الجهات 
األهــداف  أحــد  وهــو  الــخــاص،  القطاع  العاقة، منها  ذات 
والتي  والتعليم،  التربية  بـــوزارة  الخاصة  االستراتيجية 
في  الُمجتمعية  الشراكة  إدارة  استحداث  تم  أثرها  على 

قطاع الخدمات التعليمية. 
عن  التعليمية  للخدمات  المساعد  الوكيل  وأعــربــت 
وورش  نــشــاطــات  مــن  يقدمه  ومــا  للمركز  الــكــامــل  دعمها 
تــدريــبــيــة تــســاعــد الــطــاب فــي تــعــزيــز وصــقــل مــهــاراتــهــم، 
أن  بهدف  الدولية  المحافل  فــي  عليها  الــضــوء  وتسليط 
ترسيخًا  عالًيا  المملكة  رايــة  حمل  على  قــادريــن  يكونوا 

لمكانتها الشامخة.
وحــثــت ُمــنــتــســبــي مــركــز رعـــايـــة الــطــلــبــة الــمــوهــوبــيــن 
على مــواصــلــة اســتــخــدام الــبــرامــج الــتــي ُتــامــس حاجات 
تزخر  الــتــي  الــمــواهــب  ُمختلف  رصــد  فــي  وُتسهم  العصر 

تعزيز  اتجاه  ورفدهم في  احتضانهم  بهدف  المملكة  بها 
رئيس  أثنت  فيما  البحرين..  فــي  والــتــطــور  النمو  عجلة 
مركز رعاية الطلبة الموهوبين على الدعم الذي يحظى 

تقديم  على  ُمنتسبيه  حــرص جميع  مــؤكــدة  الــمــركــز،  بــه 
التي غدت نجوما تتألأل  المملكة  برامج ُمميزة لمواهب 

في ُمختلف القطاعات.

نشرت المجلة الدولية لطب األسرة والرعاية 
األولية نتائج دراسة أجراها فريق طابي بحثي 
من كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج 
االستشارة  االستفادة من  تأثير  لمعرفة  العربي 
الــطــبــيــة قــبــل الـــــــزواج لــــدى مـــرضـــى فــقــر الـــدم 
قرار  في  االستمرار  على  والثاسيميا  المنجلي 
إتمام الزوج في مملكة البحرين بإشراف استاذ 
الطب  كلية  فــي  العائلة  طــب  قسم  فــي  مــشــارك 
فــي جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي خــلــدون الــرومــي، 
ومــســؤولــة قــســم رعــايــة األمــومــة والــطــفــولــة في 
المراكز الصحية خريجة جامعة الخليج العربي 

الدكتورة منى المهري.
ــي الــمــجــلــة الـــدولـــيـــة لطب  نــشــر الــبــحــث فـ
األســـــرة والـــرعـــايـــة األولـــيـــة، وهـــي مــجــلــة دولــيــة 
مــفــتــوحــة تــهــتــم بــنــشــر نــتــائــج األبـــحـــاث الطبية 
والدراسات  السريرية  والتجارب  الحالة  وتقارير 
الوبائية، جاء ضمن البرامج المقدمة في كلية 
الطب العلوم الطبية في جامعة الخليج العربي 
لتدريب الطلبة على إجراء وطرق نشر األبحاث 

الطبية بشكل علمي احترافي.
وهــــــدف الـــبـــحـــث إلـــــى تـــعـــزيـــز وتــنــمــيــة دور 
الفحص الطبي واالستشارة في مرحلة ما قبل 
الــــزواج كتدبير وقــائــي ألمـــراض الـــدم الــوراثــيــة، 
حــيــث ســعــى الــبــحــث إلــــى الـــتـــعـــرف عــلــى مــدى 
ما  والــمــشــورة  الفحص  بــرنــامــج  وفعالية  تأثير 
قبل الــزواج على قرار المقبلين على الــزواج في 
مصاب  طفل  إنجاب  للخطر  المعرضة  الفئات 
بأحد أمراض الدم الوراثية مثل مرض فقر الدم 

المنجلي وثاسيميا بيتا.
من  المعلومات  تجميع  على  الفريق  وعمل 

تقدم  البحرين  مملكة  فــي  صحية  مــراكــز  عشر 
الـــــــزواج، حــيــث اشتملت  قــبــل  الــفــحــص  خــدمــة 
الــعــيــنــة عــلــى 184 زوجــــا وزوجـــــة مــمــن تــقــدمــوا 
إلجراء فحوصات ما قبل الزواج، 47 ثنائيا منهم 
بسبب  الـــزواج  مراسيم  إتمام  في  المضي  قــرروا 
العاقة التي تجمعهم، وألسباب أخرى تعود إلى 
وقائية  إجــراءات  بوجود  ووعيهم  األهالي،  تأثير 
على  للحصول  الصناعي  االخــصــاب  طــرق  مثل 
طفل سليم، فيما تراجع 45 ثنائيا من مفردات 
الــعــيــنــة عـــن الــــــزواج ألســـبـــاب تــعــود إلــــى الــوعــي 

والحذر من إصابة أوالدهم بالمرض.
الطب  كلية  طلبة  مــن  البحث  فــريــق  تــكــون 
فاطمة  بوبشيت،  جواهر  وهــم:  الطبية  والعلوم 
الجزيري، الدانة آل محمود، أحمد المضحكي، 
الفضالة،  مريم  هشام،  يوسف  العلوي،  محمد 
عـــبـــدالـــوهـــاب الـــيـــاســـي، مــحــمــد الـــعـــوضـــي، علي 

بوعاي وفيصل جناحي.
أيــضــًا عــلــى تقييم جــودة  الــبــحــث  وأشــتــمــل 
السلمانية  مــجــمــع  فــي  الــمــقــدمــة  االســـتـــشـــارات 
مقابلتهم  تـــم  الـــذيـــن  األشـــخـــاص  مـــن  الــطــبــي 
والبالغ عددهم 126 شخصا، إذ وصف 81 منهم 

مستوى الجودة بأنه »جيد«. 
وتـــوصـــلـــت نــتــائــج الــبــحــث إلــــى أن بــرنــامــج 
يعد  البحرين  مملكة  فــي  الـــزواج  قبل  الفحص 
على  ولكن   ،%48.9 تبلغ  بنسبة  فعاال  برنامجا 
انــه  الــبــحــثــي  الــفــريــق  يـــرى  الــرغــم مــن فعاليته 
في  أكبر  بشكل  لتفعليه  جــاد  عمل  إلــى  يحتاج 
لتخفيض  المقبلة  القليلة  الــســنــوات  غــضــون 
نــســبــة الــمــصــابــيــن بـــأمـــراض الــــدم الــوراثــيــة في 

المستقبل.

رئي�س درا�سات يوؤكد اأهمية بناء ج�سور التعاون بين الأديان والثقافات المختلفة
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رئيس  آل خليفة،  أحــمــد  بــن  عــبــداهلل  الــشــيــخ  الــدكــتــور  الــتــقــى 
والدولية  االستراتيجية  لــلــدراســات  البحرين  مركز  أمــنــاء  مجلس 
والطاقة »دراسات« أمس، في مقر المركز، مع عدد من قادة مشروع 
والــدكــتــورة ليا  إريــك دي روتشيلد،  الــبــارون  الــديــن، يتقدمهم  عــاء 
بيسار، وبحضور السيد جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية 

لدى مملكة البحرين.

} د. الشيخ عبداهلل بن أحمد يستقبل وفد مشروع عاء الدين.

} جانب من زيارة »التنمية السياسية« لمصر.

م�سر م���ع  الت���ف���اق���ي���ات  م���ن  ع�����ددا  ي���وق���ع  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة«  »ال��ت��ن��م��ي��ة 

وزي���ر الأ�س���غال يبحث مع بل���دي المح���رق الحتياج���ات الخدمي���ة للمحافظة

} اجتماع وزير األشغال مع مجلس بلدي المحرق.

»التربي���ة« تبح���ث خط���ط مرك���ز رعاي���ة الطلب���ة الموهوبي���ن للمرحل���ة المقبل���ة 

} اجتماع الوكيل المساعد للتربية مع رعاية الموهوبين.

وزي�������ر ال���ت���رب���ي���ة ون���ظ���ي���ره ال��م��غ��رب��ي 

ي��ب��ح��ث��ان ال���ت���ع���اون ال��ري��ا���س��ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي

} اجتماع وزير التربية مع نظيرة المغربي.

} فريق طاب جامعة الخليج.

فريق طالبي من جامعة الخليج ين�سر بحثا عن تاأثير

ال�س���تفادة م���ن ال�ست�س���ارة الطبي���ة قب���ل الزواج

ــلــــي بــن  ــيــــد عــ تــــــــرأس الــــســ
العصفور  عبدالحسين  الشيخ 
الشمالية  المحافظة  محافظ 
االجتماع التشاوري األسبوعي 
لـــلـــمـــســـؤولـــيـــن بـــالـــمـــحـــافـــظـــة، 
بــحــضــور الــعــمــيــد خــالــد سنان 
ــائـــب الــمــحــافــظ،  الــــدوســــري نـ
ــاتــــي  ــاعــ ــســ وحـــــســـــن صـــــالـــــح الــ
ــات  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ الــ إدارة  مــــــديــــــر 
عبداللطيف  وخالد  والمتابع، 
الــخــدمــات  إدارة  مــديــر  حــاجــي 
وعــدد  واالســتــثــمــار،  الهندسية 

من المسؤولين بالمحافظة.
وخـــــــــــــــــــــال االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع 
ــاوري، أعـــــــرب مــحــافــظ  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـ
ــن بــــالــــغ شـــكـــره  ــ ــة عـ ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ
ــره لــــحــــضــــرة صـــاحـــب  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
المفدى  الباد  عاهل  الجالة 
ولــي  الملكي  الــســمــو  وصــاحــب 
ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ عــــلــــى االهـــــتـــــمـــــام والـ
ــة  ـــامـــ والـــــــــــحـــــــــــرص عــــــلــــــى ســ
ــيـــن  ــمـ ــيـ ــقـ ــمـ الــــمــــواطــــنــــيــــن والـ
كورونا،  فيروس  جائحة  خــال 
والــتــوجــيــه بــتــوفــيــر الــلــقــاحــات 
الــمــنــاســبــة والـــعـــنـــايـــة الــطــبــيــة 
مــا  اســـتـــثـــنـــاء  دون  لـــلـــجـــمـــيـــع 
ــي مــصــاف  وضـــــع الـــبـــحـــريـــن فــ
محاربة  فــي  المتقدمة  الـــدول 
األرقــــام  أثــبــتــت  إذ  الجائحة, 
إحرازها المراكز المتقدمة في 

هذا الشأن.
الشمالية  محافظ  ــار  وأشـ
إلــى أنــه تــم وضــع 12 برنامجا 
لـــاحـــتـــفـــال بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي 
جالة  جــلــوس  وعــيــد  المجيد 

المفدى حيث حرصت  الملك 
ــى مـــشـــاركـــة  ــلــ الــــمــــحــــافــــظــــة عــ
من  العمرية  الــفــئــات  مختلف 
المواطنين مع مراعاة جوانب 
الجغرافي  والتقسيم  التوزيع 
والديمغرافي، في دعوة العامة 
بين  والــشــراكــة  المساهمة  إلــى 
ــام والـــخـــاص  ــعــ الــقــطــاعــيــن الــ
ــي تـــجـــســـيـــدًا لــلــمــعــانــي  ــلــ واألهــ
ــي لـــوحـــة وطـــنـــيـــة تــعــبــر عــن  فــ
ــدًا  ــيــ ــأكــ ــق الــــــواحــــــد، وتــ ــريــ ــفــ الــ
مع  السنوي  المحافظة  لنهج 
الـــحـــرص عــلــى إبـــــراز الــثــوابــت 
للموروث  والتراثية  التاريخية 
الــشــعــبــي الــبــحــريــنــي األصــيــل 
في  المحافظة  ومناطق  لقرى 
هــذه الــبــرامــج، مــع اتــخــاذ كافة 
االحـــــتـــــرازات الــصــحــيــة خــال 
تنفيذ الفعاليات والبرامج في 
الــفــتــرة الــمــقــبــلــة حــرصــا على 

سامة المشاركين وأسرهم.
كــــــمــــــا اشــــــتــــــمــــــل جـــــــــدول 
أعــــمــــال االجـــتـــمـــاع عـــلـــى عـــدد 

مــن الــمــواضــيــع، أهــمــهــا ورشــة 
العاطات  المهندسات  تدريب 
عن العمل والتي أوضح رئيس 
قسم التخطيط االستراتيجي 
وإدارة المشاريع أنه جار تدريب 
الــمــهــنــدســات الـــمـــشـــاركـــات في 
عــــدد مـــن الــجــهــات والــمــكــاتــب 
تتكلل  أن  ونـــأمـــل  الــهــنــدســيــة، 
بتوظيفهن  التدريبية  الفترة 
مـــا يــحــقــق الـــهـــدف مـــن إقــامــة 
االجتماع  تــطــرق  كما  الــورشــة، 
ــرورة دعــم حملة »دمــِت  إلــى ضـ
خضراء« التي تنفذها المبادرة 
ــقـــطـــاع  ــنــــيــــة لـــتـــنـــمـــيـــة الـ الــــوطــ
ــدًا أن مــشــاركــة  ــؤكـ ــزراعــــي, مـ الــ
هذه  في  الشمالية  المحافظة 
الــحــمــلــة يــأتــي فــي إطــــار سعي 
الــمــحــافــظــة لــتــحــقــيــق أهـــداف 
ــبــــادرة والــــدفــــع نــحــو  ــذه الــــمــ ــ هـ
بيئية من  وثــقــافــة  وعـــي  خــلــق 
الخضراء  الرقعة  زيـــادة  خــال 
عـــلـــى مـــســـتـــوى كـــافـــة مــنــاطــق 

المحافظة الشمالية. 

برامج متنوعة تنفذها ال�سمالية ا�ستعدادا للعيد الوطني

} االجتماع التشاوري للمحافظة الشمالية.



له  العقل  أن  علينا  تكون جديدة  قد  معلومة 
أي  بذل  أو  الجسم  لعضالت  استخدامنا  في  دور 

مجهود جسدي.
العضلي  الــنــشــاط  العصبي  الــجــهــاز  يتوسط 
ــان ويـــســـاعـــد عــلــى ربــطــنــا بــالــبــيــئــة  ــســ جــســم اإلنــ
بــواســطــة  ــارات  ــ إشـ إرســــال  عــبــر  المحيطة حــولــنــا 
األعصاب المتصلة بالعضالت فيتحكم االنقباض 

العضلي في حركاتنا واتجاهاتنا.
ومـــن الــطــريــف أن الــمــخ اقــتــصــادي جـــدا في 
اســتــخــدامــه لــعــضــالت الــجــســم فــيــســتــخــدم عــددا 
قليال من األلياف العضلية لرفع كوب من الماء 
العضلية  األلـــيـــاف  مــن  أكــبــر  عـــددا  يجند  بينما 
كيلوجراما،   20 وزنــهــا  حقيبة  كرفع  أكبر  لمهمة 

وهذا ما يحدث في حياتنا اليومية. 
وزيـــــادة عــلــى ذلـــك قـــد يــكــتــســب اإلنـــســـان قــوة 
نستطيع في بعض األحيان أن نسميها قوة خارقة 
الــمــهــددة  الــخــطــرة  الــمــواقــف  فــي  مثلما يــحــدث 
للحياة كإنقاذ أم البنها العالق أو شخص لشخص 
أشــخــاص عاديون  أو مــوت،  فــي موقف حياة  آخــر 
يتحولون إلى خارقين في مواقف بالغة الصعوبة، 
ولكن علينا أن نعرف كيف يمكن أن يحدث ذلك؟

األدريــنــالــيــن من  تــفــرز هــرمــونــات معينة مثل 
فتساعد  الخطيرة  المواقف  في  الكظرية  الغدة 
على تنشيط الجسم وجعله يقظا جسديا وذهنيا 

لمواجهة أي موقف.
نبضات  ــزداد  تــ الفسيولوجية  الــنــاحــيــة  ومـــن 
تأثير  تحت  نكون  عندما  أنفاسنا  وتتسارع  قلبنا 
العضالت،  إلــى  الـــدم  توجيه  معيدا  األدريــنــالــيــن 
وكــلــمــا ازداد ضــخ الــــدم نــحــو عــضــالتــنــا اســتــطــاع 
إلى  باإلضافة  قوته،  أقصى  إلى  الوصول  الجسم 
ذلـــك تــزيــد قـــدرة الــجــســم عــلــى تحمل األلـــم في 

حالة اندفاع األدرينالين.
بـــالـــي  عـــلـــى  ــرا  ــطــ ــذلــــك خــ كــ األمـــــــر  كــــــان  إذا 
الــريــاضــيــيــن فـــي األلـــعـــاب األولــمــبــيــة مــثــال فمن 

المؤكد لديهم الحافز للفوز فماذا يحدث؟
تشير العديد من الدراسات إلى أن الرياضيين 
الـــذيـــن يــمــرنــون قـــدراتـــهـــم الــذهــنــيــة إلــــى جــانــب 
فــي قــدراتــهــم  أكــبــر  الــجــســديــة يــحــقــقــون تحسنا 
عقلنا  أن  يــحــدث  مــا  وأن   ،%90 بنسبة  الجسدية 
بــدون وعي لمنعنا من  يقف في طريق أجسامنا 
الوصول إلى قوة أكبر أو التحمل مدة أطول التي 

قد تؤذي عضالتنا. 
إن قدرتنا العقلية ليس لها حــدود، كنز أنعم 

اهلل سبحانه وتعالى به علينا.

قوة العقل الخارقة 

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مركز الخليج الطبي وال�سكر 

يرحب بان�سمام الدكتور 

والء الدين البدن 

يسر مركز الخليج الطبي والسكر أن يعلن انضمام الدكتور والء الدين البدن أخصائي األمراض 
الباطنية إلى طاقمه الطبي لمتابعة وتشخيص حاالت األمراض الباطنية وتشخيص ضغط الدم 

واعتالل معدل الدهون بالدم والغدة الدرقية ومتابعة أمراض القلب المزمنة. 
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ــم مـــســـتـــشـــفـــى الــــســــالم  ــيـ ــقـ يـ
ــتــــخــــصــــصــــي غـــــــــدا األربـــــــعـــــــاء  الــ
احتفالية توعوية بمناسبة اليوم 
الــعــالــمــي لــأطــفــال الــخــدج يــوم 
بهدف  نوفمبر  من  عشر  السابع 
المبكرة  الوالدة  التعريف بخطر 
وأهمية االحتفاظ بالجنين على 
قدر اإلمكان حتى يتمتع الطفل 
الحياة بصحة  إلى  الخروج  عند 

جيدة. 
هــل الــــوالدة الــمــبــكــرة تسبب 
الخديج  الطفل  لــدى  المشاكل 
الحـــــقـــــا؟ يـــجـــيـــب عـــــن ســـؤالـــنـــا 
ــي  ــ ــاعـ ــ ــرفـ ــ الــــــدكــــــتــــــور مــــحــــمــــد الـ
اســــتــــشــــاري أمـــــــــراض األطــــفــــال 

وحديثي الوالدة قائال:
الــطــفــل الــخــديــج هـــو الـــذي 
يولد قبل 37 أسبوعا من الحمل، 
يولدون  طفل  مليون   15 وهناك 
فــي الــعــالــم قــبــل 37 أســبــوعــا من 
األطفال  ويقسم  سنويا  الحمل 
الزمني  عمرهم  بحسب  الــخــدج 
من الحمل عند الوالدة كما يلي: 
أســبــوعــا / من   28 مـــن  أقــــل 
28 – أقل من 32 أسبوعا / من 32 
أقل من 37 أسبوعا، فكلما كانت 
فترة الحمل أقل ولد الطفل أشد 
الصحية  مشاكله  وزادت  خداجا 
ــد الــــــــوالدة  ــعــ ــاء الــــــــــوالدة وبــ ــ ــنـ ــ أثـ

مباشرة وبعدها .
الخديج  الطفل  يصاب  فقد 
ــلـــي  ــقـ ــعـ ــو الـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــي الـ ــ ــ ــر فـ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ بـ
والبدني، كما قد يصاب بمشاكل 
في الرئتين والبصر، لذا يحتفل 
ــالـــم بــالــطــفــل الـــخـــديـــج فــي  ــعـ الـ
17 نــوفــمــبــر مـــن كـــل عــــام، وهـــذا 
االحتفال عبارة عن حركة لجذب 
وما  المبكرة  بــالــوالدة  االهــتــمــام 
ــل لــلــطــفــل  ــاكــ ــشــ ــن مــ ــ ــه مــ ــبـ ــبـ تـــسـ

واألسرة.
إن نسبة األطفال الخدج في 
البحرين 10.26-11% من مجموع 
أي  سنويا،  المولودين  األطــفــال 
أن هــنــاك طــفــال خــديــجــا واحـــدا 
يولد مقابل كل 10 أطفال كاملي 

النمو )37 أسبوعا وفوق(.
ــريـــت في  ــاك دراســــــة أجـ ــنـ وهـ
بينت إصابة  البحرين عام 2016 
1 مـــن 5 أطـــفـــال خــــدج أقــــل من 
شبكية  فــي  باعتالل  جــرام   1000
وهـــذا   )ROP( يــســمــى  مـــا  الــعــيــن 

يؤدي إلى ضعف في النظر.
تصيب  كثيرة  مشاكل  هناك 

الـــطـــفـــل الـــخـــديـــج بـــســـبـــب عـــدم 
في  وتتركز  أعضائه  نمو  اكتمال 
الــرئــتــيــن ومـــشـــاكـــل في  الـــمـــخ و 

الجهاز الهضمي والعظام.
إن الــمــخ مــن أهـــم األعــضــاء 
ــال  ــفـ ــاب فــــي األطـ ــي قــــد تـــصـ ــتـ الـ
الـــــخـــــدج وتــــــــــؤدي إلـــــــى مـــشـــاكـــل 
ليست  الــمــخ  الحــقــا ألن خــاليــا 
ــا األخــــــــرى، لـــذا  كـــبـــاقـــي الـــخـــاليـ
يــبــذل األطــبــاء قــصــارى جهدهم 

للمحافظة عليها من التلف.
ــاف الـــدكـــتـــور الــرفــاعــي  ــ وأضــ
بسبب عدم  األكسجين  أن نقص 
العمر  هــذا  فــي  الرئتين  اكتمال 
ــا الـــمـــخ،  ــــوت خـــاليـ ــــى مـ ــؤدي إلـ ــ يــ
ــنـــزيـــف الــــذي  ــى الـ ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
نسبة  التلف  ويسبب  يحدث  قــد 
احتمالية النزيف تزيد كلما كان 

الطفل أصغر في العمر.
الدكتورة  أكــدت  جانبها  ومن 
دينا عبد العزيز شكيب استشارية 
أمـــــــــــراض األطـــــــفـــــــال وحـــديـــثـــي 
الهضمي عند  الجهاز  أن  الوالدة 
لذا  ناضج،  غير  الخديج  الطفل 
ــإن تــغــذيــة الــطــفــل عـــن طــريــق  فــ
الــفــم لــيــســت بــالــمــهــمــة الــســهــلــة، 
ويـــغـــذى الــطــفــل تــغــذيــة وريــديــة 
ولــكــن الــتــغــذيــة عــن طــريــق الفم 

مهمة من البداية.
يسبب  الــصــنــاعــي  فالحليب 

حيث  الــخــديــج،  للطفل  مــشــاكــل 
يساعد على نمو البكتيريا الضارة 
ــات  ــرابـ ــي تــــــؤدي إلـــــى اضـــطـ ــتــ والــ
ــؤدي أحيانا  تـ فــمــويــة  والــتــهــابــات 
ــدار األمــعــاء  إلـــى تــســريــب فـــي جــ
ــاة حــتــى مع  ــوفـ مـــا يــــؤدي إلــــى الـ
إجـــــــراء الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة، 
باستعمال  الطبيعية  فالرضاعة 
للطفل عن  وإعطائه  األم  حليب 
ــبـــوب عـــن طـــريـــق الــفــم  طـــريـــق أنـ
إلى المعدة هي األنسب لحماية 
ــاء بــزيــادة  ــبـ الــطــفــل ويـــقـــوم األطـ
تدريجيا بحسب جدول  الحليب 
عالمي متعارف عليه حتى نصل 
بــالــكــمــيــة الـــتـــي تــكــفــي احــتــيــاج 
الطفل وبعدها يستطيع الطفل 

الرضاعة مباشرة من الفم.
إلــــى  أدت  ــة  ــقــ ــريــ الــــطــ هـــــــذه 
تقليل االلتهابات المعوية وقللت 
الحاجة إلى العمليات الجراحية 
أمهات  لذا نشجع  الوفيات،  ومن 
ــدج عـــلـــى تــوفــيــر  ــخــ األطــــفــــال الــ
لـــو كــانــت بكمية  الــحــلــيــب حــتــى 
قــلــيــلــة وتــثــلــيــجــهــا الســتــخــدامــهــا 

عند الحاجة للرضاعة.
حكومة  نشكر  أننا  وأضــافــت 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وعـــلـــى رأســهــا 
جاللة الملك حمد بن عيسى آل 
العهد  وولــي  اهلل،  حفظه  خليفة 
رئيس الوزراء سمو األمير سلمان 

توفير  على  خليفة  آل  حمد  بــن 
الرعاية الكاملة لهؤالء األطفال 
ــي الــمــســتــشــفــيــات  ــ بـــالـــمـــجـــان فـ
ــيـــة الــــــمــــــزودة بـــأحـــدث  ــكـــومـ الـــحـ
وقد  الطبية  والمعدات  األجــهــزة 
خــرج مــن هــذه الــوحــدات أطفال 
وصـــلـــوا إلــــى مـــراتـــب عــالــيــة في 
األولى  األيام  الحياة بعد معاناة 

في الرعاية المركزة للخدج. 
الــدكــتــورة فاطمة  وأوضــحــت 
نــعــمــة اســتــشــاري طـــب األطــفــال 
ــخ وأعـــصـــاب األطـــفـــال تــطــور  ومــ
ــــالل مـــراحـــل  دمـــــــاغ الـــجـــنـــيـــن خــ
الحمل  يــنــقــســم  قــائــلــة:  الــحــمــل 
إلى ثالث مراحل منفصلة تسمى 
تنموية  أحـــداثـــا  وتــحــدث  الــثــلــث 
محددة للغاية فيبدأ نمو الدماغ 
خــــالل األشـــهـــر الـــثـــالثـــة األولــــى 
مـــن الــحــمــل بــتــكــويــن مـــا يسمى 
»األنبوب العصبي« وهو مجموعة 
مـــن الــخــاليــا الــتــي ســتــشــكــل في 
الشوكي  والحبل  الدماغ  النهاية 
بالكامل. وتنقسم خاليا األنبوب 
العصبي مراًرا وتكراًرا إلى تشكيل 
المناطق األساسية للدماغ وبعد 
حوالي 8 أسابيع من الثلث األول 
ضخمة  حركة  تبدأ  الحمل،  من 
ــا الــعــصــبــيــة، حــيــث  مــــن الـــخـــاليـ
وتنتقل  جـــديـــدة  خــاليــا  تــتــشــكــل 
عــبــر أنــســجــة الــمــخ إلـــى وجهتها 

الخاليا  حركة  تستمر  النهائية. 
العصبية المشكلة حديثا، والتي 
تسمى »هجرة الخاليا العصبية«، 

لبقية نمو الدماغ.
فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن الــثــلــث 
الــثــانــي مــن الــحــمــل تــبــدأ هياكل 
التكون  تقدًما في  األكثر  الدماغ 
ــتـــي تــم  مــــن الـــهـــيـــاكـــل الـــعـــامـــة الـ
الثالثة  إنــشــاؤهــا خـــالل األشــهــر 
الهياكل  هـــذه  فتتشكل  ــى.  ــ األولـ
مــع هــجــرة الــمــزيــد والــمــزيــد من 
المناطق.  إلى  العصبية  الخاليا 
إلى  عصبية  خلية  تصل  عندما 
ــإجـــراء  ــوم بـ ــقـ وجـــهـــتـــهـــا، فـــإنـــهـــا تـ
العصبية  الــخــاليــا  اتــصــاالت مــع 
الــوصــالت  هـــذه  األخــــرى. تسمى 
المشابك العصبية، وهي المكان 
الذي يتم فيه إرسال الرسائل من 
إلى خلية عصبية  خلية عصبية 
أخرى عبر مساحة صغيرة، حيث 
العصبية  الــخــاليــا  إحــــدى  تــقــوم 
بتمرير رسالة إلى خلية عصبية 

أخرى. 
الثاني  الثلث  منتصف  وفــي 
من الحمل، تبدأ عملية »التقليم 
الــمــتــشــابــك« الــمــهــمــة. فـــي هــذه 
تقوم  الــدمــاغ،  نمو  مــن  المرحلة 
الخاليا العصبية بعمل اتصاالت 
متشابكة مع أكبر عدد ممكن من 
الخاليا العصبية األخرى. ولكن 

لــيــســت كـــل االتـــصـــاالت ضــروريــة 
عملية  تحصل  تنظيمها  وألجــل 
ــة  ــيـ ــافـ إزالــــــــة الـــتـــوصـــيـــالت اإلضـ
بحيث  استخدامها  يتم  ال  التي 
العصبي  االشتباك  نقاط  تبقى 

األساسية فقط. 
خـــــــــالل األشـــــــهـــــــر الــــثــــالثــــة 
األخيرة من الحمل، تحدث طفرة 
يتضاعف  الــدمــاغ حيث  نمو  فــي 
حــجــم دمـــاغ الــطــفــل تــقــريــًبــا ]2[ 
ــــك لــســبــبــيــن تــكــويــن وهــجــرة  وذلـ
ــديـــدة  الــــخــــاليــــا الـــعـــصـــبـــيـــة الـــجـ
وأنـــواع أخـــرى مــن خــاليــا الــدمــاغ 
تـــبـــدأ بــتــكــّويــن الــمــايــلــيــن الـــذي 
العصبونات  مــحــاور  عــلــى  يلتف 
العصبية  للخاليا  يمكن  بحيث 
ــتـــواصـــل مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض  الـ
بــســرعــة أكـــبـــر بــكــثــيــر مــمــا كــانــت 

عليه قبل وجوده.
جـــمـــيـــع  تــــــؤثــــــر  أن  يــــمــــكــــن 
الطفل  بها  يمر  التي  التغييرات 
ــًرا مــــًعــــا فــي  ــكــ ــبــ عـــنـــد والدتـــــــــه مــ
ــاغ الــطــفــل. إذا  كــيــفــيــة تــطــور دمــ
النمو  الدماغ غير قادر على  كان 
بشكل طبيعي، فقد يكبر الطفل 
أو  المدرسة  فــي  مشاكل  ويــواجــه 
ــد يــعــانــي مـــن مــشــاكــل صحية  قـ

خطيرة.

م�����س��ت�����س��ف��ى ال�����س��ام ال��ت��خ�����س�����س��ي ت��ق��ي��م اح��ت��ف��ال��ي��ة

توعوي���ة بمن����ا�سبة ال����يوم ال�ع�الم����ي لاأطف���ال الخ���دج 

} د. فاطمة نعمة.} د. دينا عبد العزيز.} د. محمد الرفاعي.

السكري  لمرض  العالمي  اليوم  بمناسبة 
على  التركيز  تستهدف  توعوية  حمالت  تقام 
الوعي حول  إذكــاء  السكري بغرض  داء  مرض 
الكثيرين  يــهــدد حــيــاة  بــه  يــســتــهــان  مـــرض ال 
بما له من تأثير في صحتهم وعافيتهم، وكذا 
استراتيجيات  بــإيــجــاد  الكفيلة  السبل  بحث 
ناجعة للحد منه والسيطرة عليه. يضاف إلى 
ذلك، أن هذا العام يوافق ذكرى مرور 100 عام 
على الطفرة الكبرى التي تمثلت في اكتشاف 
أرواح ماليين  أنــقــذ  ــدوره  بــ الـــذي  اإلنــســولــيــن 

البشر من مرضى السكري.
أوضــــح الــدكــتــور وئــــام حــســيــن اســتــشــاري 
بمستشفى  والسكري  الصماء  الغدد  أمــراض 
للغدة  العربية  الجمعية  عــام  وأمــيــن  الــرويــال 
للغدد  األمريكية  الجمعية  ومؤسس  الدرقية 
المهمة  الحقائق  بعض  الخليج  فرع  الصماء 

عن مرض السكري ومنها:
األول ألمـــراض  الــســبــب  هــو  الــســكــري  إن 
الفشل الكلوي وبتر األطراف السفلية والعمى 
الذي يصيب البالغين، فضاًل عن أنه يعد أحد 
ألمــراض  المسببة  الرئيسية  الخطر  عــوامــل 
أولى  تشّكل  والتي  الدماغية،  والسكتة  القلب 

أسباب الوفاة حول العالم.
 فقد زادت أعداد إصابة البالغين بمرض 
الــســكــري فــي الــعــشــريــن عــامــا األخـــيـــرة ألكثر 
لتقارب نحو 537 مليون مصاب  الضعف،  من 
ــد مـــن كـــل 10  حـــول الــعــالــم )أي شــخــص واحــ
ــداد  ــن الــمــنــتــظــر أن تــواصــل أعـ أشـــخـــاص( ومـ
مــرضــى الــســكــري ارتــفــاعــهــا لــتــصــل إلـــى 643 

مليون شخص بحلول عام 2030.
لــكــن الـــشـــيء الــخــطــيــر فـــي هـــذا الــمــرض 
ــدا مـــن كـــل اثــنــيــن مــصــابــيــن بـــداء  ــ هـــو أن واحـ
الــســكــري مـــن دون تــشــخــيــص )مـــا يــقــرب من 
250 مليون مصاب( معظمهم مصابون بالنوع 
الــثــانــي مــن الــســكــري، وربــمــا يــجــيــئــون للمرة 
ــى بــمــضــاعــفــات تــؤثــر فــي الــعــيــن والكلى  األولــ
التشخيص  تــأخــر  نتيجة  العصبي  والــجــهــاز 
ــإن 1 مــن كــل 5 أشــخــاص  ــعـــالج. كــذلــك، فـ والـ
 65 أعمارهم  تتجاوز  ممن  بالسكري  مصابون 
عاًما، تتزايد لديهم مخاطر اإلصابة بأمراض 
القلب واألوعية الدموية وربما الوفاة في حال 
إجمالي  ويــقــّدر  الــمــرض.  السيطرة على  عــدم 
أعــــداد الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن اإلصـــابـــة بــداء 
الــســكــري بــمــا يــزيــد عــلــى 6 مــاليــيــن شخص 

حول العالم.
أما الجانب المقلق فهو الزيادة االطرادية 
ومنهم  السن  بين صغار  اإلصــابــات  أعــداد  في 
ــال والــــشــــبــــاب، بـــمـــا قــــد يــنــعــكــس عــلــى  ــفــ األطــ
الدول بتقديرات  إنتاجية األجيال الشابة في 
تــصــل إلـــى 75% مــن حــــاالت اإلصـــابـــة هــي من 
الفئة العمرية العاملة، بل إن في الجزء الذي 
اإلصابة  يرتفع معدل  العالم،  فيه من  نعيش 
مــن المصابين  الــســن  أعــــداد صــغــار  وتــتــزايــد 
المصابين  األطفال  وأعــداد  الحملي  بالسكر 

بالنوع األول من السكري.
وفــي واقــع األمــر، تسبب ذلــك في خسائر 
العالمية،  الصحية  المنظومة  طالت  فادحة 
مــســؤواًل عن خسارة ما ال  السكري  كــان  حيث 

كنفقات صحية في  دوالر  يقل عن 966 مليار 
عاٍم واحد، أي إنفاق ما يعادل 10% من مجموع 
اإلنفاق الكلي العالمي على الرعاية الصحية 

على مرض واحد فقط.
ــوم الــعــالــمــي لــلــســكــري 2021  ــيـ مــحــور »الـ
لــمــرضــى  الـــرعـــايـــة  عــلــى  الـــحـــصـــول   »2023  –
إذا فمتى؟.. حيث  اآلن،  يكن  لم  إن  السكري- 
يــحــتــاج مـــرضـــى الـــســـكـــري إلــــى رعـــايـــة ودعـــم 
مستمرين لعالج حالتهم وتفادي المضاعفات.
ــادات والــجــمــعــيــات الــدولــيــة  ــحــ أقــــرت االتــ
المعنية بمرض السكري أن العناصر الرئيسية 

لرعاية مرضى السكري تشمل:

منذ  مضت  عــام   100 اإلنــســولــيــن:  توفير 
السكري  مرضى  من  البشر  ماليين  اكتشافه، 
احتياجاتهم من  الحصر على  لهم  يتسنى  ال 

اإلنسولين.
كثيرون  يحتاج  الفموية:  األدويـــة  توفير 
مــــن مــــرضــــى الـــســـكـــري إلـــــى تــــنــــاول األدويـــــــة 
الفموية للعالج، فيما تبقى تلك األدوية غير 
من  الــعــديــد  فــي  التكلفة  مــرتــفــعــة  أو  مــتــاحــة 

البلدان منخفضة ومتوسطة الدخول.
المراقبة الذاتية: متابعة نسبة الجلوكوز 
ــد الـــعـــنـــاصـــر الـــجـــوهـــريـــة لــلــعــنــايــة  ــ ــالــــدم أحـ بــ
بــمــرضــى الــســكــري. كــثــيــرون مـــن مــرضــى داء 
أجهزة  من  يلزم  ما  لديهم  تتوافر  ال  السكري 

ومستلزمات لذلك.
يحتاج  النفسي:  والدعم  التثقيف  إتاحة 
األشخاص المصابون بمرض السكري تثقيًفا 
متواصاًل إلدارة حالتهم. كثيرون ال يتوافر لهم 

الحصول على ذاك التثقيف.
تــوفــيــر الــطــعــام الــصــحــي والــمــكــان اآلمــن 
لممارسة الرياضة: يحتاج مرضى داء السكري 
إلى  بــه  اإلصــابــة  إلــى خطر  يتعرضون  مــن  أو 
الرياضة،  لممارسة  آمــن  ومكان  صحي  طعام 
وكــالهــمــا عــنــاصــر جــوهــريــة لــلــرعــايــة وتــفــادي 

اإلصابة.
نحرص  الــبــحــريــن،  رويــــال  فــي مستشفى 
أفضل  إلـــى  الـــوصـــول  تيسير  عــلــى  دأب  وبــكــل 
الخبراء في رعاية مرضى السكري في عيادتنا 
األدويــة  أحــدث  كل  توفير  إلــى جانب  اليومية، 

لجميع مرضانا.

ح����ق����ائ����ق ع������ن م�����ر������ض ال�������س���ك���ري
ي��و���س��ح��ه��ا ال���دك���ت���ور وئ������ام ح�����س��ي��ن ل����»ال���خ���ل���ي���ج ال���ط���ب���ي«:  

المر�س��ى  مايي��ن  اأن�ق���ذ  ال��ذي  االإن��سول���ين  اك�ت�س���اف  عل��ى  ع��ام   100

} د.  وئام حسين.
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ما حكايتي مع �سن الـ39؟

الــزمــان،  مــر  عــلــى  ـــ39  الــ بــســن  الــحــاقــدون تمسكي  يستنكر 
ويتساءلون: كيف يكون عمرك 39 سنة في 2002 ويبقى 39 في 
أنــا عايش  هــل  نفسي؟  مــن  أكثر  تعرفني  هــل  واإلجــابــة:  2020؟ 
على حساب عمرك؟ أعرف أن عمري بحساب األرقــام قد يكون 
وخاصة  بــاألرقــام،  عمري  أقيس  لــمــاذا  ولكن  سنة،   39 مــن  أكبر 
علّي  جلبته  مــا  بعد  ــام  األرقــ وسنين  ــام  األرقــ أكـــره  شخصيا  أنــا 
فقد  وبالمناسبة  المدرسية؟  الحساب  حصص  في  شتائم  من 
 dyscalculia أدركت بعد فوات األوان أنني أعاني من إعاقة اسمها
به  تتم  الـــذي  المنطق  فهم  صعوبة  مــن  بها  الــمــصــاب  ويــعــانــي 
مرضي  خــوف  من  أعاني  كنت  كما  تماما  الحسابية،  العمليات 
من المصعد الكهربائي »األسانسير«، وخالل عملي في السفارة 
كفيال  أجــد  لم  وإذا  الــرابــع  الطابق  في  مكتبي  كــان  البريطانية 
بالسلم،  أصعد  كنت  األسانسير  في  معي  يطلع  رحلة  رفيق  أو 
النشاط  في  قمة  اعتبروني  الذين  الخواجات  نظر  في  وكبرت 
والحيوية، وذات يوم كنت أحس بالتعب ووقفت أمام األسانسير 
انتظار فاعل خير يصعد معي، وجــاءت حسناء كانت تعمل  في 
العمارة  نفس  من  الخامس  الطابق  في  أويــل  موبيل  شركة  في 
وتعجبت لوقوفي أمام األسانسير بينما األسانسير يقف خاليا 
أمامي، وما إن دخلت هي حتى دخلت وراءهــا فما كان منها إال 
أن خرجت منه منزعجة، وازداد انزعاجها ألنني خرجت وراءها، 
دقائق  بضع  وبــعــد  مكتبي  إلــى  وصــعــدت  السلم  نحو  وتــوجــهــت 
توجهت إلى مكاتب موبيل أويل وما إن وقفت أمام تلك الشابة 
حتى كادت تصرخ، فقلت لها وأنا مطأطئ الرأس ما معناه أنني 
ضيقا  االسانسير  )وكــان  سيئة  بنية  األسانسير  معها  أدخــل  لم 
يتسع لثالثة أشخاص بالعافية( وقلت لها إنني أعاني من فوبيا 
)رهــاب( األسانسير وطلبت منها أن »تسترني«، وخاصة أن أحد 
أقاربي كان يعمل معها في تلك الشركة، وكان من قوم لهم لسان 
الناس وتعهدت بأن تكون كفيلي في  حلو والذع، وابتسمت بنت 

الصعود والهبوط متى ما التقينا عند األسانسير.
الحسابي تماما  أنني أعرف عمري  يا جماعة هو  والشاهد 
تــاريــخ مولدي  يكون  أن  والـــدي على  أعــرفــه حــرص  )فلسبب ال 
مسجال فــي الــدفــاتــر الــرســمــيــة فــي زمـــن لــم تــكــن فــيــه الــدفــاتــر 
انشغل بحساب  الناس(، ولكنني ال  نفسها معروفة لدى معظم 
إخفاء  أحــاول  ال  فإنني  نفسه  الوقت  وفي  له،  اكترث  وال  العمر 
االهتمام حتى  كثير  ولست  أصبغ شعري  فال  الــزمــان«،  »عمايل 
كانوا  قوم  ربما ألنني من  الشماعة(،  )الــرك على  األناقة  بأمور 
يعتبرون الرجل الذي يستخدم شيئا غير زيت الطعام كالنيفيا 
لترطيب البشرة مشكوكا في رجولته، أما من يستخدم أي دهان 
أو جل على شعره فقد كان يفوز بلقب سحسوح، وتعني )متشنكح 

بالخليجي( بينما كان المتطرفون يقولون عنه إنه »شاذ«.
مزاج اإلنسان العام هو ما يحدد ما إذا كان شابا أو »شايبا«، 
أو فاشل  الحظ  دائما منحوس وسيئ  أنه  يــردد  الــذي  واإلنسان 
يــظــل ســيــئ الــحــظ وفــاشــال ألنـــه مــبــرمــج نفسيا عــلــى أن يكون 
كذلك، وهناك صنف من الناس يتكلمون عن التقدم في السن 
ما  علينا..  راحــت  هييي  الـــدوام:  على  فيطنطنون  عقوبة  وكأنه 
الــدكــتــور مــا عنده لــي شــي، وأعــرف  نأكل زماننا وزمـــان غــيــرنــا.. 
جيدا أنني لست شابا بلغة الحساب والقوة الجسمانية ولكنني 
أرفض أن أكون عجوزا ألن الكلمة مشتقة من العجز، ولهذا ال 
أكلف أحــدا بــأداء مهمة أستطيع أنا أداءهــا، ولست من نــوع: يا 
ولد جيب مويه/ شاي/ وين الشبشب؟ بل ال يعجبني الشاي إال 
من صنع يدي وصارت أم الجعافر كلما اشتهت »شايا مظبوطا« 
أنني فطمت كل  )أحسن معروف عملته في عيالي  تطلبه مني 

واحد منهم من الشاي في عمر 3 سنوات(.
الشباب،  جيل  مــن  قريب  بأنني  أحــس  الـــدوام  على  وظللت 
إنه  أقــول  كنت  ومستهتر،  بايظ  بأنه جيل  يوصف  كــان  وعندما 
ــم يــخــيــب ذلــك  جــيــل مستنير ومــظــلــوم مــن حــيــث الـــفـــرص، ولـ
الجيل في السودان ظني، فقام بثورة ديسمبر، ومازال يثور سعيا 

الستكمال وتحقيق غايات ثورته.

ــنـــون مــســاء  ــفـ شـــهـــد مـــركـــز الـ
ــل في  أمــس افــتــتــاح مــعــرض »األمـ
للفنان جهانغير حسين،  الحياة« 
مديرة  مطر  فــرح  بحضور  وذلـــك 
بــهــيــئــة  ــنـــون  ــفـ والـ الـــثـــقـــافـــة  إدارة 
وسفير  واآلثــار  للثقافة  البحرين 
بنجالديش لدى البحرين الدكتور 
مــحــمــد نـــــذر اإلســـــــــالم، وتـــواجـــد 
دبــلــومــاســي وعــــدد مـــن الــفــنــانــيــن 

والمهتمين بالشأن الثقافي. 
بتعاون  المعرض  هــذا  ويقام 
ــا بــيــن هــيــئــة الــثــقــافــة وســـفـــارة  مـ

بنجالديش لدى البحرين. 
ويــــــــهــــــــدف الــــــمــــــعــــــرض إلـــــى 
التواصل  قــوة  الــضــوء على  إلــقــاء 
ــاوز تــحــديــات  اإلنـــســـانـــي فــــي تــــجــ
الــجــائــحــة الــصــحــيــة الــعــالــمــيــة، 
ــان  ــنــ ــفــ وخـــــــاللـــــــه يــــســــتــــعــــرض الــ
ــرّوج  ــ حــســيــن أعــــمــــااًل إبـــداعـــيـــة تـ
والترابط  والتآلف  المحبة  لقيم 
وتلقي الضوء على سبل التعايش 
ــة الـــتـــي  ــزلــ ــعــ وتـــــجـــــاوز ظـــــــروف الــ
كــورونــا  فــيــروس  جائحة  فرضتها 
التمّسك  من خالل  )كوفيد-19(، 
اللقاء وبأن  باألمل الذي يصنعه 

تعود الحياة إلى طبيعتها.  
الـــفـــنـــان جــهــانــغــيــر  أن  يـــذكـــر 
فــي دكــا  ــام 1964م  ــد عـ حــســيــن ولـ
ــنـــان  ــعــــمــــل كـــفـ بــــبــــنــــجــــالديــــش، يــ
مستقل وهـــو حــاصــل عــلــى درجــة 
الجميلة  الفنون  في  الماجستير 
مــــن مـــعـــهـــد الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة، 
يعتمد  بنجالديش.  دكـــا،  جامعة 

أســلــوبــه فــي الــرســم عــلــى الــطــراز 
الــغــربــي الــحــديــث، ولـــه مــشــاركــات 
فـــــي مـــــعـــــارض ســــــــواء فـــــرديـــــة أو 
وكذلك  بنجالديش  في  جماعية، 

في الخارج. 
ــان جــهــانــغــيــر  ــنــ ــفــ ــلـــط الــ يـــسـ
الضوء في أعماله على العالقات 
ببعضنا  وتــربــطــنــا  تجمعنا  الــتــي 

ــتــــي نــعــيــش  ــئـــة الــ ــيـ ــبـ ــبـــعـــض والـ الـ
اإلبــداعــي،  فنه  فمن خــالل  فيها. 
الجميع  يحفز  أن  الفنان  يحاول 
البشرية  الحياة  في  التفكر  على 
ــل فـــي مـــآالتـــهـــا وطــريــقــة  ــأمـ ــتـ والـ
تــفــاعــلــنــا وتــعــامــلــنــا مــــع الــعــالــم 

المحيط بنا. 

كتبت زينب إسماعيل:

الجزيرة  مجموعة  أطلقت 
ــرائــــدة  -الـــعـــالمـــة الـــتـــجـــاريـــة الــ
ــارة الــتــجــزئــة-  ــجــ ــي مـــجـــال تــ فــ
النيوزيلندي  األسبوع  مهرجان 
أمس اإلثنين )15 أكتوبر 2021( 
السفير  بحضور  الزنج  فــرع  في 
الــنــيــوزيــلــنــدي فـــي الــســعــوديــة، 
ورئـــيـــس مجلس  رايـــلـــي  بـــارنـــي 
عبدالحسين  المجموعة  إدارة 
ــوانـــي، والــمــديــر الــعــام  خــلــيــل ديـ

للمجموعة أوجال موكرجي.
وعرضت األسواق ما يقارب 
900 منتج نيوزيلندي توزعت في 
إذ  ممرات وأرفف السوبرماركت، 
تنوعت القائمة ما بين منتجات 
طازجة ومعبأة بما فيها اللحوم 
الــــطــــازجــــة الــــتــــي تـــشـــتـــهـــر بــهــا 
البالد. يستمر المهرجان 7 أيام 
في  نــوفــمــبــر   21-15 مــتــواصــلــة 
جميع فروع أسواق الجزيرة في 

البحرين.
بــــــــــــــــدوره، رحـــــــــب الـــســـفـــيـــر 
ــنـــدي بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــلـ ــوزيـ ــيـ ــنـ الـ
أسواق الجزيرة من أجل الترويج 
في  الــنــيــوزيــلــنــديــة،  للمنتجات 
أن حــجــم  ذكــــــر  الــــــــذي  ــت  ــ ــوقـ ــ الـ
ــاون االقــــــتــــــصــــــادي بــيــن  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ

نحو  بلغ  ونيوزيلندا  البحرين 
80-100 مليون دوالر نيوزيلندي.

ولـــفـــت الــمــلــحــق الــتــجــاري 
ــي الـــحـــكـــومـــة الــنــيــوزيــلــنــديــة  فــ
ــارات وعــمــان  ــ ــ لــــدى كـــل مـــن اإلمـ
والــكــويــت والــبــحــريــن والــكــويــت، 
أحمد زقوط أنه خالل السنوات 
الــثــالث األخــيــرة ارتــفــع اإلقــبــال 
ــنـــي عـــلـــى الــمــنــتــجــات  ــبـــحـــريـ الـ
تتمتع  التي  الصحية  الغذائية 
ــيــــرا إلــــى  بـــــجـــــودة عــــالــــيــــة، مــــشــ
أن نــيــوزيــلــنــدا تــعــتــبــر مـــن أكــبــر 

ــول الــعــالــم الــمــصــدرة  الــــدول حـ
منتجاتها  تتمتع  كما  لألجبان، 
والعسل  واألســمــاك  اللحوم  من 

بالجودة العالية.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال رئـــيـــس 
مجموعة  شــركــة  إدارة  مــجــلــس 
عــبــدالــحــســيــن خليل  الـــجـــزيـــرة 
تخطط  المجموعة  أن  ديــوانــي 
نيوزلندية  عالمات  الستقطاب 
ــــالل الــــعــــام الــمــقــبــل  جــــديــــدة خـ
السوبرماركتات  على  وتوزيعها 
الــذي  الــوقــت  فــي  البحرين،  فــي 

أشار إلى أن »المهرجان يتضمن 
مجموعة مختارة من المنتجات 
الــنــيــوزيــلــنــديــة الــمــفــضــلــة لــدى 
سكان البحرين«، مرجحا »إقباال 
منقطع النظير على المهرجان 
الــــــذي يــنــتــظــره بــشــغــف زبـــائـــن 

السوبرماركت الشهير«.
تــخــلــل الـــمـــهـــرجـــان تــجــربــة 
ــعـــرف  ــيــــث تـ ــي حــ ــ ــحـ ــ ــخ الـ ــبــ ــطــ الــ
زبـــائـــن فـــــروع أســــــواق الــجــزيــرة 
بها  تتميز  الــتــي  األطعمة  على 

نيوزيلندا. 

ــر الــثــقــافــيــة  ــ ــدوائــ ــ ــعـــت الــ نـ
والــفــنــيــة فـــي لــبــنــان الــشــاعــرة 
والكاتبة والرسامة ايتل عدنان 
الــتــي تــوفــيــت فــي ســاعــة مبكرة 
مـــــن يــــــوم األحــــــــد بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الفرنسية باريس عن عمر ناهز 

96 عاما.
كـــمـــا نـــعـــاهـــا مـــديـــر مــعــهــد 
العالم العربي في باريس جاك 
بفيسبوك  حــســابــه  عــلــى  النــــج 
قــــائــــال: »عـــلـــمـــت بـــبـــالـــغ األســــى 
برحيل ايتل عدنان. هذه الروح 
الشاعرة الملونة فائقة العذوبة 

التي عبرت عن معاناتنا وفرحنا وحبنا«.
وذكاء  ذات موهبة متقدة  نــادرة ومتكاملة  فنانة  »كانت  وأضــاف: 
الجريئة  للقوافي  نهتز  جعلتنا  العادية  غير  الرحالة  هــذه  مذهل. 

القادمة من أرجاء البحر المتوسط«.
وأب  يونانية  بيروت ألم  فبرير عام 1925 في  ايتل في 24  ولــدت 
سوري ونشأت في وقت كانت الحركات الفكرية والفنية في المدينة 
مــزدهــرة، وفــي ســن الــرابــعــة عــشــرة ســافــرت إلــى بــاريــس حيث درســت 
األدب والفلسفة في جامعة السوربون ثم أكملت دراستها في الواليات 

المتحدة.
بكاليفورنيا  الدومينيكان  جامعة  في  الفلسفة  بتدريس  عملت 
أن  األمريكية  الفنانة  مــن  بتشجيع  للرسم  حبها  اكتشفت  وهــنــاك 

أوهانلون وبدأت الحقا في دمج اللغة العربية بأعمالها.
في عام 1977 نشرت رواية »الست ماري روز« عن الحرب األهلية 
اللبنانية وحقق العمل نجاحا كبيرا استحقت عنه جائزة الصداقة 
الــفــرنــســيــة الــعــربــيــة. تــمــيــزت فــي الــشــعــر وكــتــابــة الــمــقــال والــتــألــيــف 
باإلنجليزية  كتابا   20 نحو  وأصــــدرت  والــنــحــت  والــرســم  المسرحي 
والــفــرنــســيــة وســاعــدتــهــا مــواهــبــهــا الــمــتــعــددة وانــغــمــاســهــا الــدائــم في 
التجريب وحبها للتنقل وتمكنها من أكثر من لغة في بلوغ العالمية.

من أعمالها »سفر الرؤيا العربي« و»عن مدن ونساء.. رسائل إلى 
فواز« و»قصائد الزيزفون« و»سيد الكسوف« و»باريس عندما تتعرى«.

تصوير  إلــى  والــمــيــل  والــهــدوء  بالصفاء  فاتسمت  لوحاتها  أمــا 
الطبيعة البشرية وجاءت معبرة عن الحياة والحب والنقاء فاقتنتها 
عدة متاحف كبرى بالعالم. وفي عام 2018 أقام جاليري ماس موكا 
وشمس  صفراء  »شمس  بعنوان  أعمالها  لمجمل  معرضا  األمريكي 
امتد على  زرقـــاء«  خــضــراء وشمس صــفــراء وشمس حــمــراء وشمس 
غرفتين إحداهما للوحاتها واألخرى لشعرها وركز على االختالفات 

في اإلدراك بين النظر إلى اللوحات وقراءة الشعر.
حصلت على العديد من الجوائز على مدى حياتها منها لقب 

»فارس« في الفنون واآلداب من الحكومة الفرنسية.

افتت�اح معر��ض »الأم�ل ف�ي الحي�اة« ف�ي مرك�ز الفن�ون

�فتتحه �ل�سفري �لنيوزيلندي �أم�س

»اأ�����س����واق  ت��ع��ر���س��ه��ا  ن��ي��وزي��ل��ن��دي  م��ن��ت��ج   900

ال����ج����زي����رة« خ�����ال الأ�����س����ب����وع ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي

لإنقاذ  الأ�سود  ال��سحر  اإل�ى  لجاأ 

ال�ك�ارث�ة ف�وق�ع�ت  زواج��ه.. 
اختار مهندس روسي اللجوء إلى »السحر األسود«، بعد أن تركته 

زوجته، إال أن كارثة لم تكن في الحسبان وقعت.
ــلـــي مــيــل«  ــكـــاي نـــيـــوز عــربــيــة« عـــن صــحــيــفــة »ديـ ونـــقـــل مـــوقـــع »سـ
البريطانية أن أنطون شابانوف )33 عاما( انفصل عن زوجته ليوبوف 
)29 عاما(، بعد أقل من عام على زواجهما، مضيفة أن الشاب الروسي 

لم يقو على الفراق، فلجأ إلى السحر األسود.
وبحسب ما ذكرت لجنة التحقيق الروسية، فإن شابانوف تواصل 
بعض  إقامة  بهدف  إيفانوف،  نيكوالي  ويدعى  المحتالين،  أحد  مع 
الطقوس، التي تتضمن دفن ممتلكات الزوجين في غابة بالقرب من 

مدينة أستراخان.
وأثــنــاء أدائــهــمــا الــطــقــوس، سخر إيــفــانــوف مــن المهندس وأهــان 
إيفانوف  المحتال  حمل  ذلــك،  بعد  يتشاجران.  جعلهما  ما  زوجته، 
فــأســا ووجـــه ضــربــات مــتــعــددة إلــى رأس ورقــبــة أنــطــون، مما أدى إلى 

مقتله.
الحادث.  مكان  من  وهــرب  الضحية  بتغطية جثة  نيكوالي  وقــام 
وفي وقت الحق، نجحت الشرطة الروسية في اعتقال إيفانوف، الذي 

اعترف بقتل شابانوف.
وقضت محكمة بسجن إيفانوف مدة 9 سنوات ونصف السنة، كما 

حكمت عليه بدفع نحو 27 ألف دوالر تعويضا.

األولى  المرحلة  تبدأ مصر 
الــتــجــارب الــســريــريــة للقاح  مــن 
»كـــوفـــي فـــاكـــس« مــحــلــي الــصــنــع 
للوقاية من فيروس كورونا تأمل 
ــعـــزز مــكــانــتــهــا كــمــركــز  يـ فـــي أن 

للقاحات في إفريقيا.
في  بــدأ  الــذي  اللقاح  أثبت 
إنتاجه المركز القومي للبحوث 
على  قـــدرتـــه   2020 أبـــريـــل  مــنــذ 
إنـــتـــاج أجـــســـام مــنــاعــيــة مــضــادة 
تم عزلها  الفيروس  لعينات من 
مـــن مـــرضـــى مــصــريــيــن بحسب 
ــالـــي خــالــد  ــعـ وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـ

عبدالغفار.
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات خــــالل 
مؤتمر صحفي بالقاهرة أوضح 
عــبــدالــغــفــار أن نــجــاح الــتــجــارب 
هو المفتاح لضمان توفير لقاح 
مــلــيــون   102 لــحــمــايــة  مـــصـــري 

مصري.
وقـــــال عـــبـــدالـــغـــفـــار: »كــوفــي 
فاكس هو مقترح لمسمى للقاح 
من  إنتاجه..  تم  اللي  المصري 
للبحوث  القومي  المركز  خــالل 
ــن ســـنـــة ونــــــــص...  ــ ــر مـ ــتــ ــن أكــ ــ مـ
مــن أول أبــريــل الــعــام الــمــاضــي 

من  للبحوث  الــقــومــي  والــمــركــز 
محمد  والدكتور  علمائه  خــالل 
أحــمــد والــفــريــق الــبــحــثــي الــلــي 
ــود فـــيـــه بـــيـــمـــر بـــمـــراحـــل  ــ ــوجـ ــ مـ
ثم  المعملية  واألبــحــاث  ــة  دراسـ
األبحاث ما قبل االكلينيكية ثم 

الــنــهــاردة إشــــارة الــبــدء فــي بــدء 
الــمــرحــلــة األولــــى مــن األبــحــاث 

االكلينيكية«.
وأضاف: »ما تم إلى اآلن هو 
األصعب وأثبتت اللقاحات اللي 
احنا اشتغلنا عليها... مأمونية 

ــام  وكـــفـــاءتـــهـــا فــــي إنــــتــــاج أجـــسـ
ــيـــروس  ــلـــفـ مـــنـــاعـــيـــة مـــــضـــــادة لـ
ــم عـــزلـــه مــــن الــمــرضــى  الـــلـــي تــ
وبشكل  آمــن  بشكل  المصريين 
ــال ونـــــأمـــــل فـــــي الـــمـــرحـــلـــة  ــ ــعـ ــ فـ
القادمة مع بداية )اللي شفناها 
االكلينيكية  المرحلة  النهاردة( 
عــلــى عــشــرات مــن الــمــرضــى ثم 
المئات من المرضى ثم اآلالف 
مبشرة  نــتــائــج  هــنــاك  يــكــون  أن 
نمتلك  أن  نستطيع  حتى  جــدا 
هذا الوضع االستراتيجي الهام 
أن يكون فيه لقاح مصري  جدا 
نــعــتــمــد عــلــيــه في  نــســتــطــيــع أن 

الفترة اللي جايه«.
وحـــصـــلـــت مـــصـــر عـــلـــى مــا 
جرعة  مــلــيــون   12.8 مــجــمــوعــه 
من عدة أنواع من اللقاحات في 
إطـــار بــرنــامــج كــوفــاكــس منذ أن 
بدأت حملة التطعيم في يناير.

ــت الـــحـــكـــومـــة أنـــهـــا  ــنــ ــلــ وأعــ
العام  القطاع  لموظفي  ستتيح 
اخـــتـــبـــار  إجـــــــــراء  أو  الـــتـــطـــعـــيـــم 
فيروس كورونا أسبوعيا للسماح 
ــي  ــانـ ــبـ ــمـ ــعــــمــــل فــــــي الـ ــالــ لــــهــــم بــ

الحكومية بعد 15 نوفمبر.

م�س�ر تب�داأ التج�ارب ال�س�ريرية للق�اح محل�ي �س�د كورون�ا

العدد )15943( - السنة السادسة واألربعون - الثالثاء 11 ربيع اآلخر 1443هـ - 16 نوفمبر 2021م 22

أكدت الرئاسة الفرنسية أن اإلليزيه عّدل اللون األزرق الموجود 
على العلم الفرنسي الموضوع عند واجهة القصر الرئاسي ليعود 
إلى اللون الكحلي المستخدم قبل عام 1976، في خيار أراده الرئيس 
الثورة  منذ  لبالده  التاريخية  بالبطوالت  تذكيرا  ماكرون  إيمانويل 

الفرنسية حتى الحرب العالمية الثانية. 
اعــُتــمــد هــذا التغيير نحو لــون داكـــن أكــثــر فــي بـــادئ األمـــر مع 
األعالم التي ُتوضع خلف الرئيس إيمانويل ماكرون خالل خطاباته 
واجهة  عند  الموضوعة  األعــالم  طــال  ثم   ،2018 نهاية  من  اعتبارا 
منذ  الفرنسية  للرئاسة  التابعة  األخــرى  والمباني  اإلليزيه  قصر 

 .2020
وقبل ذلك، كان األزرق الموجود على العلم الفرنسي فاتحا أكثر 
ويشبه ذلك الموجود على علم االتحاد األوروبي، وهي درجة لونية 
سنة  ديستان  جيسكار  فاليري  السابق  الفرنسي  الرئيس  اختارها 

1976 للتماشي مع العلم األوروبي. 
ويأتي اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللون األزرق 
الثورة  خــالل  البالد  في  تحققت  التي  بالبطوالت  ليذكر  الكحلي 
الفرنسية والحربين العالمية األولى والثانية، كما أنه »أزرق العلم 
يــوم 11 نوفمبر من كل عــام منذ  النصر  الــذي يرفرف تحت قــوس 

البداية«، بحسب الرئاسة الفرنسية. 
وقـــد لــوحــظ هـــذا التغيير أخــيــرا بــعــدمــا ُكــشــف عــنــه فــي كتاب 
نشره في سبتمبر الفائت الصحفيان إليوت بلونديه وبول الروتورو 

بعنوان »إليزيه كونفيدانسيال« )أسرار اإلليزيه(. 
أرنــو  اإللــيــزيــه  فــي  العمليات  مــديــر  أن  إلــى  الصحفيان  وأشـــار 
جولنس هو الذي يقف وراء التغيير الذي كلف خمسة آالف يورو. 
وكان إيمانويل ماكرون قد أضاف أيضا سنة 2018 على الشعار 
ــز صــلــيــب الــلــوريــن، فــي إشــــارة واضــحــة إلـــى الــرئــيــس  الــرئــاســي رمـ
الماضي  العام  فرنسا  أحيت  الذي  ديجول  الراحل شارل  الفرنسي 
ذكرى مرور خمسين عاما على وفاته وذكرى 80 عاما على خطاب 

18 يونيو. 

الأزرق  درج��ة  غّير  ماكرون 

ع��ل��ى ال��ع��ل��م ال��ف��رن�����س��ي 

ف����ي ق�����س��ر الإل���ي���زي���ه

} إيتل عدنان.

ل���ب���ن���ان ي�������ودع »ال���م���وه���ب���ة 

ال�������س���ام���ل���ة« اإي����ت����ل ع���دن���ان

�سمن جناحات م�سروع مد�ر�س �مل�ستقبل

ال����م����درب����ة ال�������س���غ���ي���رة »م������اك« 

طالبة ل������141  رق��م��ي��ة  ور����س���ة  ت��ن��ف��ذ 

نفذت المدربة الصغيرة الطالبة مالك حميد محمد من الصف 
وعضوة  للبنات،  االبتدائية  الخطاب  بنت  فاطمة  بمدرسة  الــرابــع 
بعنوان  افتراضية  تدريبية  ورشة  بالمدرسة،  الرقمي  التمكين  فريق 
)الخرائط الذهنية الرقمية في التعليم(، بحضور وتفاعل 141 من 

زميالتها الطالبات.
جاء ذلك ضمن مشروع )بصمات رقمية( الذي تنفذه المدرسة 
بهدف إكساب الطالبات مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم، والذي 
يندرج ضمن المبادرات المدرسية الداعمة لبرنامج التمكين الرقمي 
في التعليم الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم كمرحلة متقدمة من 

مشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل. 
وقالت مديرة المدرسة عايدة مبارك: »إننا نسير في عملنا وفق 
توجهات وزارة التربية والتعليم التي تؤكد ضرورة دعم وتشجيع كل 
الرقمي  المحتوى  إنتاج  على  قــادر  جيل  إلعــداد  المبذولة  الجهود 
بما  مشيدًة  التنمية،  متطلبات  ومواكبة  واالبتكار  اإلبــداع  بمعايير 
توفر الوزارة من إمكانات من أجل تأهيل كفاءات قادرة على االنتقال 

من استهالك المحتوى الرقمي إلى إنتاجه«.
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4 مبادرات لتنمية الإيرادات غري النفطية.. وخف�س امل�شروفات الت�شغيلية 20%.. جمل�س الوزراء:

اإطالق نظام حوافز للوزارت التي تنجح يف تنمية اإيراداتها وحتقيق وفورات

راأ�س �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء الجتماع العتيادي 

الأ�شبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد اأم�س بق�شر 

الق�شيبية.

بالكلمة  املجل�س  اأ�شاد  الجتماع،  بداية  يف 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  وّجهها  التي  امل�شجلة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

الفتتاحية  اجلل�شة  يف  جاللته  م�شاركة  خالل 

عليه  اأكدت  مبا  منوًها  لل�شالم،  باري�س  ملنتدى 

لتعزيز  هادفة  م�شامني  من  ال�شامية  الكلمة 

التطور  جمال  يف  الدويل  التعاون  م�شارات 

العلمي وحت�شني احلوكمة العاملية، وتاأكيد على 

اأن التعاون الدويل الوثيق القائم على ركائز ثابتة 

امل�شرتكة  الأهداف  ال�شبيل لتحقيق  و�شراكة هو 

يف توفري حياة اآمنة مزدهرة وم�شتدامة للب�شرية 

الأحداث  برهنته  ما  ظل  يف  خا�شة  جمعاء، 

والتحديات العاملية الأخرية.

ثم اأ�شاد املجل�س بالزيارة الر�شمية التي قام 

بها �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

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

اهلل اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة، 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  باأخيه  �شموه  ولقاء 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

الإمارات  بدولة  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 

فتح  �شعيد  على  واأبعادها  املتحدة،  العربية 

بني  والتكامل  الثنائي  للتعاون  جديدة  جمالت 

البلدين يف خمتلف املجالت، موؤكًدا املجل�س باأن 

التوقيع  مت  التي  التفاهم  ومذكرات  التفاقيات 

التن�شيق  �شاأنها تعزيز  الزيارة من  عليها خالل 

اآفاًقا  وفتح  التكامل،  من  مزيٍد  نحو  امل�شرتك 

املجالت  يف  ال�شقيقني،  البلدين  لتعاون  اأو�شع 

ال�شيا�شية والدبلوما�شية والأمنية والقت�شادية 

والطاقة  وال�شياحية  والتجارية  وال�شناعية 

املناخي  والتغري  والتعليم،  واملوا�شالت  والنقل 

وال�شحة، والتكنولوجيا املتقدمة.

 بعدها اأكد املجل�س املتابعة امل�شتمرة للو�شع 

ت�شمنتها  التي  والربامج  لالأولويات  التنفيذي 

معر�س  يف  وذلك  القت�شادي،  التعايف  خطة 

عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  بزيارة  املجل�س  تنويه 

لعدد  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

القطاعات  تنمية  لأولوية  الداعمة  امل�شاريع  من 

الواعدة والإ�شرتاتيجية ال�شياحية اجلديدة ململكة 

البحرين.

اأن مملكة البحرين توا�شل  اأكد املجل�س   ثم 

نهجها القائم على تر�شيخ قيم الت�شامح والنفتاح 

والتعددية حتقيًقا لروؤى ح�شرة �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

وذلك يف معر�س التنويه باليوم الدويل للت�شامح 

الذي ُي�شادف 16 نوفمرب من كل عام.

ثم نظر املجل�س يف املو�شوعات املدرجة على 

جدول اأعماله وقرر ما يلي:

اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

املالية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  1. مذكرة 

تنفيذ  ب�شاأن  املايل  والتوازن  والقت�شادية 

بداأت  حيث  املايل،  التوازن  برنامج  مبادرات 

من  املبادرات  هذه  تنفيذ  يف  بنف�شها  احلكومة 

امل�شروفات  لتخفي�س  مبادرات   4 اإقرار  خالل 

امل�شروفات  ميزانية  تخفي�س  منها  العامة 

الت�شغيلية بن�شبة ت�شل اإىل 20% ل�شنة 2022 

وبن�شبة اإ�شافية ت�شل اإىل 15% لل�شنتني 2023 

غري  الإيرادات  لتنمية  مبادرات  و4  و2024، 

النفطية، كما ت�شمنت املذكرة مقرتح اإطالق نظام 

التخطيط  تعزيز  بهدف  امليزانية  وحوافز  اأداء 

املايل للوزارات واجلهات احلكومية التي تنجح 

يف تنمية اإيراداتها وحتقق وفورات يف ميزانية 

امل�شروفات الت�شغيلية.

املالية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  2. مذكرة 

من  حزمة  حول  املايل  والتوازن  والقت�شادية 

تنمية  عمل  فريق  قبل  من  املقرتحة  املبادرات 

تقدمي  يف  اخلا�س  القطاع  واإ�شراك  الإيرادات 

هذه  ت�شتهدف  حيث  احلكومية،  اخلدمات 

املبادرات تنمية الإيرادات غري النفطية للدولة.

املالية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  3. مذكرة 

والقت�شادية والتوازن املايل ب�شاأن تد�شني املن�شة 

»تخطيط«  التخطيطية  لالإجراءات  الإلكرتونية 

العمراين،  والتطوير  التخطيط  هيئة  قبل  من 

والتي �شيتم من خاللها اإعادة هند�شة واأمتتة 39 

خدمة، مبا يدعم التوجه نحو التحول الإلكرتوين 

الذي من �شاأنه حت�شني جودة اخلدمات والرتقاء 

الزمنية  املدة  خف�س  �شيتم  حيث  مب�شتواها، 

من   %80 اإىل  ت�شل  بن�شبة  لالإجراءات  الالزمة 

خالل تد�شني اتفاقيات م�شتوى اخلدمة.

4. مذكرة اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية 

والت�شريعية ب�شاأن ت�شمية اجلهة املعنية باعتبار 

امل�شرتك  العقار  اأو  العقاري  التطوير  م�شروع 

الذي ن�شت عليه  بال�شكل  جممًعا عقارًيا مغلًقا 

املادة )49( من قانون تنظيم القطاع العقاري.

5. مذكرة اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية 

والت�شريعية بخ�شو�س متديد التفاقية املربمة 

بني هيئة الطاقة امل�شتدامة وبرنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي ب�شاأن م�شروع الطاقة امل�شتدامة.

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .6

م�شروع  بخ�شو�س  والت�شريعية  القانونية 

البحرين  مبملكة  اخلارجية  وزارة  بني  التفاق 

الدويل بجمهورية  ووزارة اخلارجية والتعاون 

للتعاون  م�شرتكة  جلنة  اإن�شاء  ب�شاأن  اإيطاليا 

الثنائي بني البلدين يف خمتلف املجالت وتعزيز 

التن�شيق امل�شرتك على كافة ال�شعد.

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .7

بني  تفاهم  مذكرة  ب�شاأن  والت�شريعية  القانونية 

مملكة البحرين وجمهورية الربازيل الحتادية، 

للتعاون  جديدة  جمالت  بفتح  تتعلق  والتي 

الثنائي بني البلدين.

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .8

القانونية والت�شريعية ب�شاأن رد احلكومة على 

اقرتاح برغبة مقدم من جمل�س النواب.

التقارير  خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  ثم   

الوزارية املرفوعة من الوزراء، ب�شاأن ا�شت�شافة 

والثالثني  الثامن  لالجتماع  البحرين  مملكة 

لدول  التعاون  جمل�س  بدول  الداخلية  لوزراء 

من  كل  اإىل  الزيارات  وحول  العربية  اخلليج 

الفرن�شية  واجلمهورية  ال�شوي�شري  الحتاد 

ودولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة ونتائج 

ا�شت�شافة مملكة البحرين الجتماع رقم )114( 

للجنة التعاون املايل والقت�شادي بدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية.

�شمو �ل�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة

مكنا�س: دور رائد لل�شيخ خالد بن عبداهلل يف م�شروعات البنية التحتية

مكنا�س  اأكرم  الأعمال  رجل  اأكد 

به  ينه�س  الذي  الرائد  الدور  اأهمية 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء يف اإجناز 

م�شروعات البنية التحتية الكبرية يف 

مملكة البحرين، م�شرًيا اإىل قدرة تلك 

حتقيق  يف  الإ�شهام  على  امل�شروعات 

التعايف  خلطة  الطموحة  ــداف  الأه

احلكومة  اأعلنتها  التي  القت�شادي 

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

العمل  فر�س  من  املزيد  وفتح  اهلل، 

وال�شتثمار، وتطوير جممل القطاعات 

القت�شادية والإنتاجية.

عنه  حتدث  ما  اإن  مكنا�س  وقال 

حواراته  يف  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ 

الإثنني(  اأم�س  )املن�شورة  ال�شحافية 

م�شتقبل  ب�شاأن  التفاوؤل  على  يبعث 

مبا  البحرين،  يف  والزدهار  التنمية 

البنية  م�شاريع  اإجناز  ن�شب  ذلك  يف 

برنامج  �شمن  املــدرجــة  التحتية 

ــاق على  ــف احلــكــومــة، وحــجــم الإن

امل�شاريع على مدى ال�شنوات املا�شية، 

حيث  من  الأولوية  ذات  وامل�شاريع 

وامللف  املقبلة،  املرحلة  يف  التنفيذ 

حتقيق  �شمان  و�شبل  الإ�ــشــكــاين، 

ا�شتدامة اخلدمات، وغريها.

الوزارية  اللجنة  اأن  واأ�ــشــاف 

التحتية  والبنية  التنموية  للم�شاريع 

جناعتها  اأثــبــتــت  يــراأ�ــشــهــا  الــتــي 

امل�شاريع  درا�ــشــة  يف  وفاعليتها 

والبنى  والعمرانية  التنموية 

التحتية ومتابعة تنفيذها، ومراجعة 

املتعلقة  وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات 

يف  انعك�س  ما  وهذا  امل�شاريع،  بتلك 

الو�شول مبتو�شط ن�شبة تنفيذ 284 

�شمن  مدرًجا  حتتية  بنية  م�شروع 

 %75 اإىل  احلايل  احلكومة  برنامج 

بح�شب ما اأعلنت عنه اللجنة.

ت�شريحه  مــكــنــا�ــس  ــم  ــت وخ

مملكة  اأن  نن�شى  األ  »يجب  بالقول: 

يف  ال�شتمرار  من  متكنت  البحرين 

خمطط  هو  ما  وفق  امل�شاريع  تنفيذ 

بتداعيات  تاأثرها  عدم  و�شمان  لها 

املرتبطة  امل�شاريع  ل�شيما  اجلائحة، 

اأثًرا  حقق  ما  وهذا  التحتية،  بالبنى 

اإيجابًيا كبرًيا على العائد القت�شادي 

لفًتا  امل�شاريع«،  لتلك  وال�شتثماري 

اأعمال البنية  اأن  اأنه من املالحظ  اإىل 

التحتية وم�شاريعها ل زالت حتظى 

ا  كًمّ ملحوظ  وتطور  قــوي  بدعم 

اأن  املرتقب  من  فيما  واإنفاًقا،  ونوًعا 

قريًبا  النور  اأخرى  م�شاريــع  تــرى 

وج�شر  حــوار  جـزر  تطوير  مثـل 

امللك حمد.

�أكرم مكنا�س

»الداخلية« تفوز بجائزة »البتكار يف م�شاركة املوظفني« بدبي

يف  م�شاركتها  خالل  الداخلية،  وزارة  فازت 

والذي  الب�شرية  للموارد  احلكومية  القمة  موؤمتر 

املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  دبي  يف  عقد 

املوظفني  م�شاركة  يف  »البتكار  بجائزة  ال�شقيقة، 

يف القطاع العام« للعام 2021.

الوكيل  اأمني  عبداهلل  عادل  العميد  واأو�شح 

تاأتي  اجلائزة،  اأن  الب�شرية،  للموارد  امل�شاعد 

اأول ال�شيخ  تقديراً جلهود الوزارة بقيادة الفريق 

الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد 

وتوجيهات بالعمل على تعزيز م�شاركة املوظفني 

النجاح  عامل  يعد  والذي  العمل  تطوير  يف 

الرئي�شي.

نظام  اأن�شاأت  الب�شرية،  املوارد  اأن  واأ�شاف 

تطبيقا  العمل،  ركائز  كاأحد  ملوظفيها  م�شاركة 

روؤية  مع  يتما�شى  ومبا  الوزارة،  ل�شرتاتيجية 

على  ت�شجع  والتي   2030 البحرين  مملكة 

التنمية  اأهداف  تطوير واإ�شراك املوظفني وحتقيق 

املتحدة. لالأمم  امل�شتدامة 

الب�شرية،  للموارد  امل�شاعد  الوكيل  واأ�شاد 

الب�شرية،  للموارد  الداخلية  وزير  ورعاية  بدعم 

الأ�شا�شي يف حتقيق هذا  الف�شل  لها  والتي يعود 

التطوير  منظومة  اإطار  يف  ياأتي  والذي  الإجناز، 

والتحديث املعمول بها يف وزارة الداخلية.

للموارد  احلكومية  القمة  اأن  بالذكر  اجلدير 

على  التا�شعة  لل�شنة  دبي  يف  تعقد  الب�شرية، 

الب�شرية  املوارد  فعاليات  اأبرز  بني  ومن  التوايل 

مب�شاركة  حتظى  حيث  املنطقة،  م�شتوى  على 

العديد من اخلرباء واملخت�شني و�شناع القرار يف 

هذا احلقل. كما يتم خاللها منح عدد من اجلوائز 

لالحتفاء  احلكومية  الب�شرية  املوارد  جمال  يف 

العام  القطاع  ملوؤ�ش�شات  الرائدة  بالإجنازات 

والأفراد الذين اأظهروا قيادة منوذجية للمنظمات 

الب�شري  املال  راأ�س  اإدارة  خالل  من  واملوؤ�ش�شات 

ال�شرتاتيجي. والتخطيط  والتنوع 
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وزيرة ال�شحة تكرم فريق عمل املحتوى الإلكرتوين

فائقة  ال�شحة  وزيرة  وجهت 

ال�شتمرار  اإىل  ال�شالح  �شعيد  بنت 

الأنظمة  جلعل  التطوير  عمليات  يف 

ا�شتخدام  اإنتاجية عرب  اأكرث  ال�شحية 

الأدوات احلديثة واملبتكرة، يف �شياق 

ا�شتثمار التقنيات الذكية واللكرتونية 

للو�شول باخلدمات ال�شحية اإىل اأرقى 

اجلديدة  املنظومة  ظل  امل�شتويات يف 

البحرين،  مبملكة  ال�شحي  بالقطاع 

ال�شديدة  التوجيهات  اإىل  لفتة 

القيادة  قبل  من  الالحمدود  والدعم 

ا  وحر�شً اهتماًما  تويل  التي  احلكيمة 

ال�شحي  القطاع  بتطوير  ا  خا�شً

يف  التقنيات  ل�شتخدام  والت�شجيع 

وذلك  والت�شالت،  املعلومات  جمال 

املقدمة  باخلدمات  الرتقاء  �شبيل  يف 

اأ�شبحت  والتي  واملقيمني  للمواطنني 

اليوم تواكب اأحدث واأف�شل الأ�شاليب 

التقنية بالدول املتقدمة واأكرثها تطوًرا 

وجاهزية.

جاء ذلك خالل لقاء وزيرة ال�شحة 

العامل على  الفريق  اأع�شاء  من  بعدد 

موقع وزارة ال�شحة، مبنا�شبة ح�شد 

وزارة ال�شحة جائزة التميز للحكومة 

»اأف�شل  فئة  يف   2021 الإلكرتونية 

موقع الكرتوين« وتكرميها يف احلفل 

املوافق  الأربعاء  اأم�س  يوم  عقد  الذي 

27 اأكتوبر 2021 حتت رعاية �شمو 

ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء ورئي�س اللجنة 

العليا لتقنية املعلومات والت�شالت، 

دافًعا  اجلائزة  لهذه  باأن  منوهة 

اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  موا�شلة  نحو 

وجودة  بتميز  واملقيمني  للمواطنني 

عالية، ل�شمان التوا�شل الدائم و�شرعة 

عن  احتياجاتهم  وتلبية  ال�شتجابة 

كثب.

الوزيرة  اأكدت  اللقاء،  بداية  ويف 

ال�شحة  وزارة  ح�شول  اأن  ال�شالح 

الفرتة  خالل  على  اجلوائز  هذه  على 

واقعية  ترجمة  مبثابة  يعد  املا�شية 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  لتوجيهات 

اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�شى 

يف  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

املواطنني  مع  البّناء  التوا�شل  تعزيز 

واملقيمني والتفاعل من خالل القنوات 

الر�شمية واملتمثلة باملوقع الإلكرتوين 

ومقرتحاتهم  واآرائهم  باحتياجاتهم 

الرائدة  والتطلعات  الروؤى  ملواكبة 

والتقدم  ال�شاملة  التنمية  حتقيق  يف 

قبل  من  الالحمدود  والدعم  والنماء، 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، يف ا�شتثمار 

توفري  ل�شمان  احلديثة  التقنيات 

اأعلى  على  الإلكرتونية  اخلدمات 

امل�شتويات، موؤكدة بدور موقع وزارة 

الرئي�س  امل�شدر  كان  الذي  ال�شحة 

اإقبالً  �شهدت  التي  الأوىل  والوجهة 

املت�شفحني  عدد  حيث  من  وا�شًعا 

للموقع، خالل العامني املن�شرمني يف 

امل�شدر  �شكل  اإذ  كورونا،  جائحة  ظل 

خالل  املعلومات  جلميع  الرئي�س 

اجلائحة، ومت تطويره مبا يتنا�شب مع 

م�شتجدات ومراحل اجلائحة من خالل 

كورونا،  ملكافحة  الوطنية  احلملة 

اإ�شافة اإىل التحديث الدوري على مدى 

24 �شاعة باليوم.



حمليات 06www.alayam.com

الثالثاء 11 ربيع الآخر 1443 ـ العدد 11910

Tuesday 16th November 2021 - No. 11910

وزير الإعالم ي�ؤكد دعم جميع

اجله�د الهادفة لن�سر قيم الت�سامح

حممد  بن  علي  الإعالم  وزير  ا�ستقبل 

الرميحي يف مكتبه يوم اأم�س وفًدا فرن�سًيا 

زيارتهم  مبنا�سبة  الدين  عالء  م�سروع  من 

ململكة البحرين.

بالدور  الوزير  اأ�ساد  اللقاء،  وخالل 

الدين  عالء  م�سروع  به  يقوم  الذي  البارز 

للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  من  باإ�سراف 

ن�سر  يف  )يون�سكو(  والثقافة  والعلوم 

ج�سور  واإقامة  والتعاي�س  الت�سامح  ثقافة 

التوا�سل بني الثقافات والأديان.

لكل  البحرين  دعم مملكة  الوزير  واأكد 

الت�سامح  قيم  ن�سر  اإىل  الهادفة  اجلهود 

الروؤى  من  انطالًقا  ال�سلمي،  والتعاي�س 

امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  احلكيمة 

حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

العتدال  قيم  ن�سر  يف  ورعاه،  اهلل  حفظه 

بني  واحلوار  ال�سالم  وثقافة  والت�سامح 

جميع الأديان والثقافات واحل�سارات.

زينل: البحرين حا�سنة للت�سامح

وجتربتها رائدة يف ن�سر التعاي�ش ال�سلمي

ثمنت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�سة 

حققتها  التي  الإجنازات  النواب  جمل�س 

البحرين يف تر�سيخ قيم ال�سالم والتعاي�س، 

يف  والت�سامح  املحبة  مبادئ  وتكري�س 

مع  عالقاتها  ويف  البحريني،  املجتمع 

املجتمع الدويل، موؤكدة اأن اململكة ويف ظل 

ال�ساملة  والتنموية  الإ�سالحية  امل�سرية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه 

اهلل ورعاه، باتت حا�سنة للت�سامح، وبيئة 

خ�سبة لثقافة العتدال والتعاي�س ال�سلمي 

كافة،  والطوائف  واملذاهب  الأديان  بني 

والتعددية  الأهلي  لل�سلم  فريًدا  ومنوذًجا 

الدينية.

الدويل  اليوم  مبنا�سبة  ونوهت، 

الدويل  املجتمع  به  يحتفي  الذي  للت�سامح 

يوم 16 نوفمرب من كل عام، اإىل ما ت�سهده 

العهد  ظل  يف  �ساملة  م�سرية  من  البحرين 

اأ�سبحت  املفدى، حيث  امللك  الزاهر جلاللة 

مبادئ  اأرقى  تبني  يف  متميًزا  منوذًجا 

املحبة  ثقافة  واإ�ساعة  الإن�سان،  حقوق 

والتعاي�س وال�سالم والنفتاح، ومتكنت من 

�سمان  يف  ورا�سخة  مكتملة  جتربة  تقدمي 

وتعزيز احلقوق العامة واحلريات الدينية 

واملذهبية.

وقالت رئي�سة جمل�س النواب اإن جتربة 

اململكة ويف ظل اجلهود املميزة التي تبذلها 

ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  املوقرة  احلكومة 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

وال�سرتاتيجيات  اخلطط  و�سع  اهلل، وعرب 

املتقدمة  املكانة  لتعزيز  �سعًيا  وتنفيذها، 

التي  ال�سامية  والثوابت  باملبادئ  للبحرين 

اأقرتها الأديان واملواثيق الدولية، قد اأ�سحت 

اإلهاًما لل�سعوب يف خمتلف دول العامل، يف 

ظل �سواهد بحرينية على امل�ستوى الدويل.

متلك  البحرين  اأن  زينل  واأو�سحت 

وثرًيا يف  حافالً  �سجالً  الزمان،  قدمي  ومنذ 

جمال التعاي�س ال�سلمي والتعددية الثقافية 

والدينية والعرقية، وقد عزز ذلك امل�سروع 

ومبادرات  املفدى،  امللك  جلاللة  الإ�سالحي 

جاللته ال�سامية التي جعلت من قيم ال�سالم 

را�سًخا،  منهًجا  والتعاي�س  والت�سامح 

التنموية،  للنه�سة  ورافًدا  اأ�سيالً  وركًنا 

ملكانة  التقدم  من  املزيد  حقق  الذي  الأمر 

م�ساريع  عرب  الرفيعة،  احل�سارية  اململكة 

امللك  مركز  كاإن�ساء  نوعية  ومبادرات 

)كر�سي  وتد�سني  ال�سلمي  للتعاي�س  حمد 

والتعاي�س  الأديان  بني  للحوار  حمد  امللك 

روما  يف  �سابينزا  جامعة  يف  ال�سلمي( 

وغريها.

فوزية زينل

رئي�ش ال�س�رى: امللك اأر�سى ركائز

ثابتة لن�سر الت�سامح وال�سالم حملًيا ودولًيا

بن  علي  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  اأكد 

التي  الرفيعة  املكانة  على  ال�سالح  �سالح 

يوليها ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

اآل خليفة، عاهل البالد املفدى حفظه  عي�سى 

ال�سلمي  التعاي�س  قيم  لرت�سيخ  ورعاه،  اهلل 

والطوائف  الأديان  خمتلف  بني  والت�سامح 

واملذاهب، واحرتام جميع الثقافات وال�سعوب 

املفدى  امللك  جاللة  اأن  مبيًنا  واحل�سارات، 

وال�سالم  الت�سامح  لن�سر  ثابتة  ركائز  اأر�سى 

من  حزمة  خالل  من  ودولًيا،  وعربًيا  حملًيا 

املبادرات والروؤى وامل�ساعي الوطنية املتميزة.

واأ�سار رئي�س جمل�س ال�سورى يف ت�سريح 

الذي  للت�سامح  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  له 

ي�سادف 16 نوفمرب من كل عام، اإىل اأن مملكة 

الدعوة  �سباقة يف جمالت  �ستبقى  البحرين 

وال�ستقرار،  والأمان  الأمن  واإحالل  لل�سالم 

برئا�سة  املوقرة  احلكومة  جهود  مثمًنا 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

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

حفظه اهلل، يف و�سع الربامج واخلطط التي 

تلبي تطلعات جاللة امللك املفدى، وحتفيز كل 

املوؤ�س�سات الر�سمية واخلا�سة والأهلية على 

تاأ�سيل قيم العفو والت�سامح.

وبف�سل  البحرين  مملكة  اأن  واأو�سح 

توجيهات جاللة امللك املفدى اأيده اهلل، عملت 

على تعزيز مبادئ واأ�س�س الت�سامح والتعاي�س 

والقوانني  الت�سريعات  من  حزمة  �سمن 

املتعلقة بحقوق الإن�سان، والتي اأحدثت نقلة 

ال�سروع  يف  متثلت  ومتقدمة  رائدة  نوعية 

لتبني  الالزمة  التنفيذية  الآليات  بو�سع 

برنامج مراكز الإ�سالح وال�سجون املفتوحة، 

اإىل جانب املبادرات الأخرى التي بداأت اململكة 

البديلة  العقوبات  بنظام  تطبيقها  يف  فعلًيا 

مبيًنا  لالأطفال،  الإ�سالحية  العدالة  وقانون 

اأنها ثمرة نهج قائم على اإميان متجذر باأهمية 

ل�ستمرار  الإن�سان  حقوق  وتعزيز  الت�سامح 

احلياة والعي�س الكرمي لل�سعوب.

واأكد رئي�س ال�سورى اأن البحرين اأ�سبحت 

منوذًجا متميًزا يحتذى به يف احرتام خمتلف 

الت�سامح والعتدال يف  قيم  الثقافات، ون�سر 

الت�سريعية  ال�سلطتني  ظل دعم متوا�سل من 

يتميز  مبا  الفخر  عن  معرًبا  والتنفيذية، 

التعاي�س  �سمات  من  البحريني  املجتمع  به 

يعد  واإن�ساين  اإرث ح�ساري  والتاآخي �سمن 

حمط تقدير واإ�سادة من املجتمع الدويل.

رئي�س جمل�س ال�شورى

»ال�سحة« تدع� اإىل الت�جه مبا�سرة 

لأخذ التطعيم باجلرعة املن�سطة بدًءا من غد

لدى لقائه الرئي�ش واملدير التنفيذي ملركز وودرو ول�س�ن الدويل.. وزير املالية:

تبادل اخلربات يف جمال تكاف�ؤ الفر�ش والت�ازن بني اجلن�سني

خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأكد 

اآل خليفة وزير املالية والقت�ساد 

الذي  البارز  الدور  على  الوطني 

ت�سكله املراأة البحرينية باعتبارها 

�سريًكا اأ�سا�سًيا يف م�سرية التنمية 

والبناء وما توليه مملكة البحرين 

قدًما  للدفع  وحر�س  اهتمام  من 

يعك�س  مبا  الريادي،  بدورها 

�ساحب  ح�سرة  وتطلعات  روؤى 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

�ساحب  ومتابعة  ورعاه،  اهلل 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

رئي�س  العهد  خليفة ويل  اآل  حمد 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، منوًها 

املجل�س  بجهود  ذاته  الوقت  يف 

�ساحبة  برئا�سة  للمراأة  الأعلى 

ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت 

جاللة  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم 

امللك املفدى حفظها اهلل.

اأم�س  لقائه  لدى  ذلك  جاء 

الرئي�س  جرين  مارك  ال�سفري 

وودرو  ملركز  التنفيذي  واملدير 

للباحثني  الدويل  ول�سون 

بوا�سنطن، بح�سور ال�سيخة دينا 

بنت را�سد اآل خليفة م�ساعد الأمني 

للمراأة،  الأعلى  للمجل�س  العام 

املبادرات  اأبرز  ا�ستعر�س  حيث 

مملكة  مكانة  تعزيز  اإىل  الهادفة 

ورفع  القت�سادية  البحرين 

امل�ستوى  تناف�سيتها على  م�ستوى 

تفعيل  باأهمية  منوًها  الدويل، 

والتن�سيق  التعاون  جمالت 

التوازن  جمال  يف  امل�سرتك 

تبادل  خالل  من  اجلن�سني  بني 

التجارب واخلربات الدولية التي 

وتعزيز  املراأة  دعم  يف  ت�سب 

التطلعات  يحقق  مبا  دورها 

ذلك  واأثر  املن�سودة  والأهداف 

القت�سادات  ومنو  التنمية  على 

العاملية.

اللقاء  خالل  وجرى 

البحريني  النموذج  ا�ستعرا�س 

يف جمال تكافوؤ الفر�س والتوازن 

املجل�س  واإ�سهامات  اجلن�سني  بني 

الأعلى للمراأة يف اإدماج احتياجات 

من  يرفع  مبا  التنمية،  يف  املراأة 

على  اإيجاًبا  وينعك�س  تناف�سيتها 

جانب  اإىل  الوطني،  القت�ساد 

مناق�سة عدد من املو�سوعات ذات 

الهتمام امل�سرتك.

من جانبه، اأ�ساد ال�سفري مارك 

البحرين  مملكة  بجهود  جرين 

اجلن�سني،  بني  التوازن  جمال  يف 

الفعاليات  تنظيم  اأهمية  اإىل  لفًتا 

يف  امل�سرتكة  الفكرية  واملنتديات 

مبا  اجلن�سني  بني  التوازن  جمال 

يدعم عجلة التنمية ويحقق النمو 

العاملية. لالقت�سادات 

يبداأ العمل بها اعتباًرا من �سهر يناير القادم.. »الرتبية«:

اعتماد الآليات املط�رة لرتقيات املعلمني ومن يف حكمهم

�سارة جنيب:

اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور  اأ�سدر 

املدير العام ل�سوؤون املدار�س »املعاير املطورة 

لآلية ترقيات املعلمني ومن يف حكمهم«.

على  »الأيام«  ح�سلت  تعميم  وبح�سب 

هي  الب�سرية  املوارد  اإدارة  فاإن  منه  ن�سخة 

املهن  �ساعات  احت�ساب  عن  امل�سوؤولة  اجلهة 

وهي  التعليمية  الوظائف  كادر  على  للرتقي 

التي  التدريبية  الربامج  �ساعات  عن  عبارة 

التدري�س  �سلك  وظائف  �ساغلي  على  يجب 

امل�ساندة  التعليمية  والوظائف  )املعلمون 

التعليمية(  الدرجات  �سلم  على  امل�سنفة 

اخلام�سة  الدرجات  على  للح�سول  ا�ستكمالها 

والدرجة  امل�ستحقة،  التعليمية  وال�ساد�سة 

املعلمني  اإىل  بالن�سبة  التعليمية  ال�سابعة 

الأوائل.

وبح�سب التعميم، يتم انتقال املعلم )ومن 

اإىل  التعليمية  الثالثة  الدرجة  من  حكمه(  يف 

�سنتني  مرور  بعد  التعليمية  الرابعة  الدرجة 

الثالثة،  التعليمية  الدرجة  على  تعيينه  من 

اأو  تربوي  موؤهل  على  ا�سرتاط ح�سوله  دون 

�ساعات تدريب متهينية.

يكون  اأن  يجب  اأنه  اإىل  التعميم  واأ�سار 

موؤهل  على  حا�سال  حكمه(  يف  )ومن  املعلم 

دبلوم الرتبية اأو ما يعادله، اأو اأن يكون موؤهل 

اإىل ح�سوله  بالإ�سافة  البكالوريو�س تربوًيا، 

للرتقية  تدريب متهينية،  �ساعة  على )240( 

الدرجة  اإىل  التعليمية  الرابعة  الدرجة  من 

تدريب  �ساعة  و)240(  التعليمية،  اخلام�سة 

اخلام�سة  الدرجة  من  للرتقية  اأخرى،  مهنية 

التعليمية،  ال�ساد�سة  الدرجة  اإىل  التعليمية 

ح�سول  تاريخ  من  �سنتني  مرور  بعد  وذلك 

املعلم على اآخر ترقية.

التعليم  قطاع  يقوم  للتعميم،  ووفًقا 

اأن  على  املهنية،  التدريب  خطط  باعتماد 

ثالثة  اإىل  التدريبية  ال�ساعات  توزيع  يتم 

م�ساندة(،  تربوية،  )تخ�س�سية،  جمالت 

الربامج  املادة  هذه  تطبيق  عند  ويراعى 

املعتمدة املتاحة لدى الوزارة.

احت�ساب  »يجوز  اأنه  على  ون�س 

عليها  ح�سل  التي  التدريبية  ال�ساعات 

الإلكرتوين  التدريب  بنظام  املعلم 

اأن  �سريطة   )Elearning( الذاتي 

لدى  التدريبية معتمدة  الربامج  تكون 

الوزارة«.

ترحيل  »يجوز  اأنه  واأو�سح 

الفائ�سة  املهنية  التدريب  �ساعات 

اإىل  ترقية  اآخر  تاريخ  من  اعتبارا 

الدرجة التي تليها، كما يجوز منح 

الرتقية  حكمه(  يف  )ومن  املعلم 

عدد  اجتيازه  حال  يف  امل�ستحقة 

�سريطة  متهينية،  تدريب  �ساعة   )120(

)جتاوز  عن  الوظيفي  الأداء  تقييم  يقل  األ 

مدير  وتقدمي  درا�سي،  عام  لآخر  التوقعات( 

املدر�سة التي يعمل بها تقارير ر�سمية معتمدة 

التح�سيل  م�ستوى  وارتفاع  متيزه  توؤكد 

ا�ستمارة  تعتمد  اأن  على  الطلبة،  لدى  العلمي 

ومدير  املدار�س  رئي�س  قبل  من  الرت�سيح 

والوكيل  املخت�سة  التعليمية  العمليات  اإدارة 

اإدارة  اإىل  الطالب  وحتويل  للتعليم،  امل�ساعد 

و�سحة  �سالمة  من  للتحقق  الب�سرية  املوارد 

للمعر�س  رفعها  ثم  ومن  املرفقة،  التقارير 

لالعتماد  املدار�س  ل�سئون  العام  املدير  على 

النهائي، متهيًدا ل�سرف الرتقية امل�ستحقة يف 

نطاق املوازنة املحددة لذلك«.

املعايري  بهذه  العمل  يتم  اأن  املقرر  ومن 

اعتباًرا من 1 يناير 2022.

د. حممد مبارك بن اأحمد

اأعلنت وزارة ال�سحة اأنه ميكن للراغبني 

امل�ساد  التطعيم  من  املن�سطة  اجلرعة  باأخذ 

املوؤهلني  لفريو�س كورونا )كوفيد-19( من 

للح�سول عليها ممن يظهر لهم ال�سعار باللون 

التوجه  واعي(  )جمتمع  تطبيق  يف  الأ�سفر 

بجميع حمافظات  ال�سحية  للمراكز  مبا�سرًة 

مملكة البحرين دون احلاجة للح�سول على 

املوافق 16  )الثالثاء(  بدًءا من  موعد، وذلك 

نوفمرب 2021، حيث �سيتم ا�ستقبال جميع 

اجلرعة  لتلقي  املوؤهلني  واملقيمني  املواطنني 

 7.30 ال�ساعة  من  تلقيها  املراد  املن�سطة 

مواعيد  وفق  م�ساًء   5 ال�ساعة  اإىل  �سباًحا 

الوزارة   موؤكدًة  مركز،  لكل  اليومية  العمل 

�سرورة اإبراز دفرت التطعيمات عند احل�سور.

وبينت الوزارة اإىل اأن التطعيمات يف كل 

مركز �سحي تختلف بح�سب نوعها، والتوجه 

مرتبًطا مبنطقة  لي�س  التطعيم  لأخذ  للمركز 

ال�سكن، حيث يتوفر تطعيم )�سينوفارم( يف 

كل من مركز ال�سيخ �سلمان ال�سحي، ومركز 

بنك البحرين الوطني ال�سحي بعراد، ومركز 

حف�س  جد  ومركز  ال�سحي،  عي�سى  مدينة 

ال�سحي،  ال�سرقي  الرفاع  ومركز  ال�سحي، 

وعيادة جو وع�سكر، ومركز املحرق ال�سحي، 

البديع  وعيادة  ال�سحي،  �سينا  ابن  ومركز 

ومركز  ال�سحي،  الزلق  ومركز  ال�ساحلية، 

مدينة حمد ال�سحي. 

يف حني يتوفر تطعيم )�سبوتنك( مبركز 

تطعيم  فقط، ويتوفر  ال�سحي  بوماهر  حالة 

احلورة  مركز  يف  )كوف�سيلد-اأ�سرتازينكا( 

ال�سحي، ومركز اأحمد علي كانو ال�سحي.

)فايزر-  تطعيم  اأن  الوزارة  واأ�سافت 

البحرين  بنك  مركز  يف  متوفر  بيونتينك( 

والكويت ال�سحي باحلد، ومركز بالد القدمي 

ال�سحي،  اجننري  يو�سف  ومركز  ال�سحي، 

التجاري،  �سرتة  جممع  يف  التطعيم  ومركز 

كانو  حمد  ومركز  ال�سحي،  �سرتة  ومركز 

ال�سحي، ومركز حممد جا�سم كانو ال�سحي، 

بنك  ومركز  ال�سحي،  جابر  ال�سيخ  ومركز 

ومركز  بالدير،  ال�سحي  الوطني  البحرين 

النعيم  ومركز  ال�سحي،  �سباح  ال�سيخ 

ومركز  ال�سحي،  عايل  ومركز  ال�سحي، 

البديع  مركز  جانب  اإىل  ال�سحي،  الكويت 

ال�سحي.

ودعت الوزارة جميع املواطنني واملقيمني 

امل�ستهدفة  الفئات  من  البحرين  مملكة  يف 

بالتطعيم ممن مل ي�ستكملوا اجلرعة املن�سطة 

عنها،  املعلن  ال�سحية  للمراكز  التوجه  اإىل 

فاعلية  لها   املن�سطة  اأن اجلرعة  اإىل  م�سريًة 

ملحوظة يف احلد من ال�سابات، وت�سهم يف 

بالفريو�س  الإ�سابة  عند  الأعرا�س  تخفيف 

وتقليل الوفيات.
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»النور العاملية« اأول مدر�سة يف اخلليج

 حت�سل على ع�سوية برنامج اأك�سفورد للجودة

وقعت مدر�سة النور العاملية مذكرة 

تفاهم مع جامعة اأك�سفورد ، التي تقدم 

م�ساركة  من  كجزء  تعليمية  حلولً 

املدر�سة يف برنامج اأك�سفورد للجودة. 

برنامج اك�سفورد للجودة هو اتفاق بني 

ومدار�س  اأك�سفورد  جامعة  ن�سر  دار 

خمتارة يف جميع اأنحاء العامل ت�سرتك 

اللغة  تدري�س  يف  بالتميز  اللتزام  يف 

النور  مدر�سة  والتعليم.  الإجنليزية 

العاملية هي اأول مدر�سة حتى الآن يف 

للم�ساركة  دعوتها  يتم  اخلليج  منطقة 

تقديراً  للجودة  اأك�سفورد  برنامج  يف 

لرتكيزها القوي على التدري�س الفعال 

والتحدث  والكتابة  القراءة  ملهارات 

يف  العالية  واملعايري  وال�ستماع 

هذه  يف  التالميذ  ونتائج  ممار�ساتها 

املجالت.

امل�ساركة يف برنامج  ت�سلم �سهادة 

اإدارة  اأك�سفورد للجودة رئي�س جمل�س 

ممثلي   قبل  من  ح�سن  علي  املدر�سة 

اأندريدي�س،  كاترينا  اأك�سفورد،  جامعة 

تدري�س  لقطاع  اللخليج  منطقة  مدير 

�سويتمان،  ولوك  الإجنليزية،  اللغة 

باأك�سفورد  العاملية  ال�سراكات  رئي�س 

اأول  م�ست�سار  وي�ست،  وجيل  للتعليم 

للتعليم البتدائي  - بالإمارات العربية 

املتحدة. 

وقال:  بالنباأ  ح�سن  علي  رحب 

من  واحدة  اأك�سفورد  جامعة  »تعد 

اأعرق مراكز التعلم يف العامل ، وكوننا 

اأول مدر�سة يف اخلليج ترتبط ارتباًطا 

الفريدة  روؤيتنا  على  يدل  بها  وثيًقا 

املتميزة.  الأكادميية  وجناحاتنا 

ع�سوية  على  احل�سول  ان   وا�ساف 

اإجناًزا  يعد  اأك�سفورد  جودة  برنامج 

وي�سلط  العاملية  النور  ملدر�سة  هائالً 

امل�ستمر  التزامنا  بو�سوح على  ال�سوء 

وتوفري  التعليم  يف  والتميز  بالبتكار 

بيئة تعليم.

املدر�سة  مدير  حليوة  اأمني  �سلط 

نتائج  على  ذلك  تاأثري  على  ال�سوء 

ن�سر  دار  موارد  »حتظى  الطالبوقال 

ومواد  التعليمية  اأك�سفورد  جامعة 

بتقدير  املعلمني  وتدريب  التقييم 

واثق  واأنا  الدويل  امل�ستوى  على  كبري 

العايل  امل�ستوى  �ستكمل  اأنها  من  جًدا 

الإجنليزية  اللغة  تدري�س  يف  بالفعل 

ن�سرجامعة  دار  ُتعرف  كبري«.  ب�سكل 

اللغة  »موطن  باأنها  اأك�سفورد 

الإجنليزية« ب�سبب قوامي�سها ال�سهرية 

، ون�سرها ملواد تعليمية عالية اجلودة 

لتدري�س اللغة الإجنليزية . و ب�سفتها 

اأك�سفورد،  جامعة  اق�سام  من  ق�سًما 

املتمثل  اجلامعة  هدف  يعزز  ذلك  فاإن 

الدرا�سية  واملنح  البحث  التميز يف  يف 

جميع  يف  الن�سر  خالل  من  والتعليم 

اأنحاء العامل.

6 ماركات عاملية ت�سارك لأول مرة بجناح »امل�سممون على الطريق«

معر�ض اجلواهر العربية ينطلق اليوم باأكرث من 550 عالمة جتارية

م�سطفى ال�ساخوري:

ينطلق اليوم الثالثاء احلدث ال�سنوي 

وال�ساعات  املجوهرات  عامل  يف  الأبــرز 

»معر�س  الأو�سط  ال�سرق  م�ستوى  على 

كرمية  رعاية  حتت  العربية«،  اجلواهر 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن 

جمل�س الوزراء.

ُيقام مبركز  وي�سهد املعر�س -والذي 

العام  هذا  للمعار�س-  الدويل  البحرين 

العالمات  من   %25 بن�سبة  م�ساركة 

والعاملية،  املحلية  اجلديدة  التجارية 

عالمة   550 من  اأكرث  فيه  ي�سارك  حيث 

 35 من  وال�ساعات  للمجوهرات  جتارية 

دولة، كما �سيظهر املعر�س مبظهر جديد.

ومن بني العالمات التجارية اجلديدة 

خالل  من  اخلليجية  ال�سوق  تدخل  التي 

�سركة  العربية،  ــر  اجلــواه معر�س 

منذ  ت�ستهر  التي  الإيطالية  جورجوليوين 

املذهلة  بت�سميماتها  عاًما   40 من  اأكرث 

نادرة  قطع  من  تتاألف  التي  والإبداعية 

املا�س  من  رفيع  ذوق  ذات  وح�سرية 

والأحجار الكرمية والالآلئ. كما �سي�سارك 

تركيا،  مــن  بريج�سن  عــايــدة  مــن  كــل 

وجموهرات دميي�سيلي من دبي ومارياين 

وت�سكل  اإيطاليا.  من  ولفور  ومي�ساين 

»امل�سممون  جناح  مًعا  ال�ست  املاركات 

الطريق« باملعر�س. على 

طال  ــذي  ال احلــدث  هــذا  ي�سهد  كما 

على  ال�سناعة  اأعمدة  عــودة  انتظاره 

اآ�سيا،  جموهرات  مثل  الإقليمي  امل�ستوى 

وغريها من املعار�س.

رئي�س  جعفر،  حممد  اأكد  جانبه  من 

جمل�س اإدارة املجوهرات الآ�سيوية، قائالً: 

العاملية،  بالتحديات  حافل  عام  »بعد 

اجلواهر  معر�س  اإىل  نعود  اأن  ي�سرنا 

العربية لتقدمي ت�ساميم فريدة وح�سرية 

من جموهرات اآ�سيا من جمموعات الأملا�س 

الرائدة  التجارية  وعالماتنا  بنا  اخلا�سة 

كبري  عدد  عودة  ي�سرنا  كما  العامل.  يف 

البارزة  العاملية  التجارية  العالمات  من 

بعد  �سنة  العربية  اجلواهر  معر�س  اإىل 

هذا  معر�س  اأن  يقني  على  ونحن  اأخرى، 

من  النظري  منقطع  باإقبال  �سيحظى  العام 

يرفع  مما  وال�ساعات،  املجوهرات  حمبي 

من �سمعة معر�س اجلواهر العربية كاأحد 

اأهم معار�س املجوهرات يف املنطقة«.

 و�سي�سم املعر�س عدًدا من ال�ساعات 

امل�سنوعة يدوًيا بدقة من قبل اأرنولد اآند 

املجوهرات  �ساعات  اإىل  بالإ�سافة  �سن 

يظهر  وكالهما  بيوريجارد،  من  الرائعة 

األك�سندر  اأكد  اإذ  العام،  هذا  مرة  لأول 

العالمة  هــذه  موؤ�س�س  بيوريجارد، 

العربية  اجلواهر  »معر�س  اأن  التجارية 

هو املكان الأمثل لطرح جمموعة جيمي بري 

اأول جمموعة  ا  اأي�سً مرة. و�سنطرح  لأول 

لبيوريجارد،  القم�سان  اأزرار  جموهرات 

وح�سرية  جديدة  اإىل جمموعة  بالإ�سافة 

وال�سهرات«. للمنا�سبات  ال�ساعات  من 

معر�س  حر�س  انطالقته  ومنذ   

خمتلف  اإر�ساء  على  العربية  اجلواهر 

لكي  الأ�سعار  تنوع  ومراعاة  الأذواق 

ا�ستطاع  ــذا  ل اجلميع،  مــع  تتنا�سب 

فريد  �سوق  مبثابــة  يكون  اأن  املعر�س 

املجــوهرات  اقتناء  لهواة  نوعه  من 

والإ�سـدارات  املجموعـات  لكت�ساف 

�ساحة  يف  املتوافـرة  غيـر  احل�سرية 

الإقليمية.  بالتجزئـة  البيــع 

عبداهلل بن اأحمد: اأهمية بناء ج�سور التفاهم 

والتعاون بني الأديان والثقافات املختلفة

مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  التقى 

ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  البحرين 

ال�سيخ  »درا�سات«  والطاقة  والدولية 

يف  اأم�س،  خليفة،  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل 

م�سروع  قادة  من  عدد  مع  املركز،  مقر 

دي  اإريك  البارون  يتقدمهم  الدين،  عالء 

روت�سيلد، والدكتورة ليا بي�سار، وبح�سور 

ال�سيد جريوم كو�سارد �سفري اجلمهورية 

الفرن�سية لدى مملكة البحرين.

ال�سيخ  الدكتور  اأ�ساد  اللقاء،  وخالل 

عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، باجلهود التي 

الدين،  قادة مبادرة م�سروع عالء  يبذلها 

الأفكار  ومكافحة  الثقافات،  بني  للتقارب 

املعرفة  طريق  عن  النمطية،  ال�سلبية 

البحرين  مملكة  اأن  اإىل  م�سرًيا  املتبادلة، 

باإ�سراف من  املبادرة،  لهذه  اأعلنت دعمها 

منظمة »يون�سكو«.

واأكد رئي�س جمل�س الأمناء، اأن النهج 

�ساحب  حل�سرة  ال�سامل  الإ�سالحي 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

عاهل البالد املفدى، و�سع تعزيز املبادئ 

احلريات  وحماية  النبيلة،  الإن�سانية 

الوطنية،  الأولويات  مقدمة  يف  الدينية، 

مبيًنا اأن مملكة البحرين تقدم منوذًجا رائًدا 

يف تر�سيخ التعاي�س ال�سلمي والإيجابي، 

كاأ�سلوب حياة وممار�سة متاأ�سلة.

بن  عبداهلل  ال�سيخ  الدكتور  و�سدد 

اأحمد اآل خليفة، على �سرورة ن�سر الوعي 

وقبول  امل�سرتك  والتفاهم  احلوار  بقيم 

الآخر، مبا ي�سهم يف اإيجاد جمتمعات اآمنة 

اإعالن مملكة  ومزدهرة، منوًها مب�سمون 

البحرين حول الت�سامح الديني، والتوقيع 

حمد  امللك  مركز  بني  تفاهم  مذكرة  على 

العاملي للتعاي�س ال�سلمي، ومكتب املبعوث 

الأمريكية،  اخلارجية  بوزارة  اخلا�س 

لر�سد ومكافحة معاداة ال�سامية.

خالل الجتماع الت�ساوري الأ�سبوعي للم�سئولني باملحافظة.. حمافظ ال�سمالية:

12 برناجًما لالحتفال باليوم الوطني وعيد اجللو�ض
علي  ال�سمالية  حمافظ  تراأ�س 

الع�سفور  عبداحل�سني  ال�سيخ  بن 

الأ�سبوعي  الت�ساوري  الجتماع 

بح�سور  باملحافظة،  للم�سوؤولني 

نائب  الدو�سري  �سنان  خالد  العميد 

ال�ساعاتي  �سالح  وح�سن  املحافظ، 

واملتابع،  املعلومات  اإدارة  مدير 

وخالد عبداللطيف حاجي مدير اإدارة 

وال�ستثمار،  الهند�سية  اخلدمات 

وعدد من امل�سوؤولني باملحافظة.

الت�ساوري،  الجتماع  وخالل 

بالغ  عن  ال�سمالية  حمافظ  اأعرب 

�ساحب  ح�سرة  اىل  وتقديره  �سكره 

واىل  املفدى  البالد  عاهل  اجلاللة 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

على  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الأمني 

على  واحلر�س  والرعاية  الهتمام 

خالل  واملقيمني  املواطنني  �سالمة 

والتوجيه  كورونا،  فريو�س  جائحة 

والعناية  املنا�سبة  اللقاحات  بتوفري 

مما  ا�ستثناء،  دون  للجميع  الطبية 

الدول  م�ساف  يف  البحرين  و�سع 

اجلائحة،  حماربة  يف  املتقدمة 

املراكز  اإحرازها  الأرقام  اأثبتت  حيث 

املتقدمة يف هذا ال�ساأن.

اأنه  اإىل  ال�سمالية  حمافظ  واأ�سار 

لالحتفال  برناجًما   12 و�سع  مت  قد 

جلو�س  وعيد  املجيد  الوطني  باليوم 

حر�ست  حيث  املفدى،  امللك  جاللة 

املحافظة على م�ساركة خمتلف الفئات 

مراعاة  مع  املواطنني  من  العمرية 

اجلغرايف  والتق�سيم  التوزيع  جوانب 

العامة  دعوة  يف  والدميغرايف، 

القطاع  بني  وال�سراكة  للم�ساهمة 

جت�سيًدا  والأهلي،  واخلا�س  العام 

تعرب  وطنية  لوحة  يف  للمعاين 

لنهج  وتاأكيًدا  الواحد،  الفريق  عن 

على  احلر�س  مع  ال�سنوي  املحافظة 

والرتاثية  التاريخية  الثوابت  اإبراز 

الأ�سيل  البحريني  ال�سعبي  للموروث 

هذه  يف  املحافظة  ومناطق  لقرى 

الربامج، مع اتخاذ جميع الحرتازات 

الفعاليات  تنفيذ  خالل  ال�سحية 

ا  حر�سً املقبلة  الفرتة  يف  والربامج 

على �سالمة امل�ساركني واأ�سرهم.

كما ا�ستمل جدول اأعمال الجتماع 

على عدد من املوا�سيع، اأهمها ور�سة 

عن  العاطالت  املهند�سات  تدريب 

ق�سم  رئي�س  اأو�سح  والتي  العمل 

واإدارة  ال�سرتاتيجي  التخطيط 

املهند�سات  تدريب  جار  اأنه  امل�ساريع 

اجلهات  من  عدد  يف  امل�ساركات 

اأن  ناأمل  والتي  الهند�سية  واملكاتب 

بتوظيفهن  التدريبية  الفرتة  تتكلل 

الور�سة،  اإقامة  الهدف من  مما يحقق 

كما تطرق الجتماع اإىل �سرورة دعم 

تنفذها  التي  خ�سراء(  )دمت  حملة 

القطاع  لتنمية  الوطنية  املبادرة 

املحافظة  اإن م�ساركة  الزراعي موؤكًدا 

يف  ياأتي  احلملة  هذه  يف  ال�سمالية 

اأهداف  لتحقيق  املحافظة  �سعي  اإطار 

هذه املبادرة والدفع نحو خلق وعي 

وثقافة بيئية من خالل زيادة الرقعة 

مناطق  م�ستوى  على  اخل�سراء 

املحافظة ال�سمالية كافة.

حمافظ املحافظة ال�شمالية

توقيع مذكرة تفاهم مع »العمل« لرتخي�ض موؤ�س�سات تدريبة يف املجال ال�سحي

»نهرا« تد�سن برنامج ال�سهادة الحرتافية مل�ساعد طبيب الأ�سنان

خديجة العرادي:

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  رئي�سة  قالت 

اجلالهمة  مرمي  الدكتورة  ال�سحية  واخلدمات 

بينها  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  قامت  الهيئة  اإن 

يف  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  وبني 

مت  حيث  العام  لهذا  مايو  �سهر  من  التا�سع 

والتنمية  العمل  وزير  قبل  من  عليها  التوقيع 

اأجل  من  وذلك  حميدان،  جميل  الجتماعية 

املجال  يف  نوعية  تدريب  موؤ�س�سات  ترخي�س 

الرتقاء  اإىل  املذكرة  تلك  تهدف  حيث  ال�سحي، 

ال�سحي  املجال  يف  املهني  التدريب  مبنظومة 

لت�سهيل فتح املجال اأمام امل�ستثمرين لرتخي�س 

املجال  ذات  يف  متخ�س�سة  تدريبية  موؤ�س�سات 

متنح موؤهالت مهنية ت�ساهم يف تطوير مهارات 

فر�سة  ت�سكل  كما  ال�سحي،  املجال  العاملني يف 

تدريب  على  للح�سول  عمل  عن  الباحثني  اأمام 

متطور ي�سهل لهم احل�سول على وظائف جاذبة 

يف القطاع ال�سحي.

تد�سني  حفل  خالل  اجلالهمة  واأ�سارت 

طبيب  مل�ساعد  الحرتافية  ال�سهادة  برنامج 

الأ�سنان الذي مت يوم اأم�س يف فندق ويندهام – 

املنامة، وطرحه مركز ال�سيف للتدريب ال�سحي 

التدريب  يف  متخ�س�س  مركز  اأول  يعد  والذي 

هذه  مثل  يطرح  البحرين  مملكة  يف  ال�سحي 

تعليمية  دورات  �ست)6(  من  املكونة  ال�سهادة 

املخت�سني  قبل  من  اعتمادها  مت  املجال  ذات  يف 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات  لدينا بالهيئة 

الرتخي�س  الدورات  تلك  منح  ومت  ال�سحية 

والتنمية  العمل  وزارة  قبل  من  النهائي 

الجتماعية.

املنخرط  اخلريج  اأن  اجلالهمة  واأو�سحت 

احل�سول  من  �سيتمكن  ال�ست  الدورات  تلك  يف 

من  ذكره  ال�سالف  الربنامج  يف  �سهادة  على 

اليف للتدريب ال�سحي املرخ�س من قبل وزارة 

احل�سول  من  متكنه  الجتماعية  التنمية  العمل 

على رخ�سة مزاولة مهنة م�ساعد طبيب اأ�سنان.

امتحان  اجتيازه  بعد  »ولكن  واأ�سافت: 

لهذا  التدريب  �سيكون  حيث  املهنة،  مزاولة 

جلميع  تقدم  نوعية  اإ�سافة  �سك  بال  الربنامج 

املهتمني يف القطاع ال�سحي من اأجل �سد الفجوة 

يف  بفاعلية  والإ�سهام  والتوظيف  التعليم  بني 

ومت�سع  واعد  �سعيد  على  مهمة  خطوة  حتقيق 

بالعلم  مت�سلح  الطبي،  القطاع  مثل  القاعدة، 

والكفاءة والأداء املتميز خللق فر�س عمل جديدة 

حقيقية  فر�سة  عن  الباحث  البحريني  لل�سباب 

يف  ياأتي  ما  وهو  العمل،  �سوق  يف  لالنخراط 

�سلب اأهداف روؤية 2030 التي يرعاها �ساحب 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

رئي�س الوزراء ويل العهد، والتي ت�سب يف خدمة 

الوطن واملواطن البحريني والقت�ساد الوطني«.

من  لكل  ال�سكر  بتوجيه  اجلالهمة  وختمت 

الربنامج  هذا  اعتماد  عملية  اإجناح  يف  �ساهم 

وال�سركاء  الوطنية  الهيئة  يف  املخت�سني  من 

ومركز  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  يف 

الهيئة  دعم  موؤكدة  ال�سحي،  للتدريب  ال�سيف 

ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

هذا  من  املرجوة  الأهداف  لتحقيق  للمركز 

التعليمية  الربامج  من  املزيد  متمنية  الربنامج، 

القطاع  �ساأنها موا�سلة تطوير  التي من  الطبية 

ال�سحي يف مملكة البحرين.

اإعفاء من »القيمة امل�سافة«

 ملبيعات معر�ض احلواهر

�سارة جنيب:

اأنه  على  العربية  اجلواهر  معر�س  ت�سنيف  مت 

»معفى من �سريبة القيمة امل�سافة« لكل من العار�سني 

املحليني والدوليني. 

ُيطلب  لن  فاإنه  املعر�س  على  القائمني  وبح�سب 

على  امل�سافة  القيمة  ح�ساب  الدوليني  العار�سني  من 

املبيعات التي تتم اأثناء املعر�س، ولن ُيطلب منهم تقدمي 

اأو غريها من الوثائق املتعلقة  القيمة امل�سافة  اإقرارات 

ب�سريبة القيمة امل�سافة.

معدل  تطبيق  املحليني  العار�سني  على  ويجب 

القيمة امل�سافة ال�سفري على جميع مبيعات املجوهرات 

العار�سني  من  و�سُيطلب  املعر�س.  اأثناء  امل�سنوعة 

على  العادية  بالطريقة  امل�سافة  القيمة  فواتري  اإ�سدار 

البحرينيني  املقيمني  من  لكل  املجوهرات  مبيعات 

والزوار من اخلارج، ولكن يجب اأن يكون معدل القيمة 

امل�سافة املبني على هذه الفواتري �سفًرا.

من  »معفاة  معاملة  تطبيق  يتم  اأن  املقرر  ومن 

املجوهرات  قطع  على  فقط  امل�سافة«  القيمة  �سريبة 

املباعة يف املعر�س، ولن تنطبق على ال�سلع الأخرى، اأو 

اأي �سكل اآخر من ال�سلع التي ل تعترب جموهرات.

ويف املقابل، �ستظل ال�سلع املباعة من قبل العار�سني 

خا�سعة  بالتجزئة  البيع  متاجر  خالل  من  املحليني 

للمعدل العادي املطبق للقيمة امل�سافة.
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اإعفاء مبيعات معر�ض اجلواهر العربية من القيمة 

وجذب  ال�سياحة  ا�سرتاتيجية  مع  ين�سجم  امل�سافة 

ال�سواح للبحرين.
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1869 - اخلدي�ي اإ�شماعيل يفتتح قناة ال�ش�ي�ص 

الإ�شماعيلية بح�ش�ر عدد  احتفال مهيب يف مدينة  يف 

كبري من مل�ك واأمراء اأوروبا.

1918 - اإعالن اجلمه�رية الطرابل�شية يف ليبيا.

للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  تاأ�شي�ص   -  1945

والتعليم والثقافة »ي�ن�شك�«.

اإىل  يع�د  اخلام�ص  حممد  املغرب  ملك   -  1955

الرباط من منفاه مبدغ�شقر.

1990 - ال�شلطات العراقية يف الك�يت تف�شل يف 

اإقناع الك�يتيني بتغري بطاقاتهم املدنية الك�يتية به�ية 

اإلغاء  مهلة  بتمديد  وتق�م  العراقية  املدنية  الأح�ال 

البطاقات الك�يتية اإىل 1 دي�شمرب.

يف�ز  القدم  لكرة  ال�شع�دية  منتخب   -  1994

ببط�لة كاأ�ص اخلليج الثانية ع�شرة املقامة يف الإمارات 

العربية املتحدة.

1996 - الأم تريزا حت�شل على امل�اطنة الأمريكية 

ال�شرفية نظًرا جله�دها يف م�شاعدة فقراء العامل.

يزور  كلينت�ن  بيل  الأمريكي  الرئي�ص   -  2000

اأمريكي يزورها منذ  اأول رئي�ص  فيتنام، وي�شبح بذلك 

حرب فيتنام.

ويليام جنل  الأمري  عن خط�بة  الإعالن   -  2010

الأمري ت�شارلز اأمري ويلز والثاين بالرتتيب على العر�ص 

الربيطاين من �شديقته كيت ميدلت�ن.

حديقة �سفاري اأفريقية يف �سحراء ال�سعودية
عا�شمتها  �شحراء  يف  فريدة  �شفاري  جتربة  وللزوار  ل�شكانها  ال�شع�دية  تقدم 

م�طنها  اأن  عنها  املعروف  احلي�انات  من   700 الآن  فيه  يعي�ص  م�قع  يف  الريا�ص، 

الأ�شلي يف اأفريقيا.

ول متثل الأ�ش�د والنم�ر �ش�ى عدد حمدود من احلي�انات التي مت نقلها ج�ا من 

خارج اململكة اإىل حديقة ال�شفاري، حيث ميكن للزوار م�شاهدة اأن�اع من احلي�انات رمبا 

للمرة الأوىل يف حياتهم من داخل ال�شيارة.

ال�شع�دية.  يف  عليه  متع�دين  م�  ال�شي  هذا  »طبعا  الأمريي  جماهد  الزائر  وقال 

متع�دين على حدائق حي�انات �شغرية. احلدائق غالبا احلي�انات هي اإللي يف قف�ص 

واإحنا اإللي ندور عليها. الي�م العك�ص. اإللي ن�ش�فه �شي جميل. البهجة على الكل. ما كنا 

نت�قع نعي�ص الأج�اء الأفريقية هنا يف ال�شع�دية، يف الريا�ص«.

وقال الزائر حممد الفقي: »لالأمانة كانت جتربة جميلة جًدا جًدا، جميلة مع الأهل 

والإخ�ان والعائلة. وجدنا حي�انات تقريًبا، اأت�قع اأنها من النادر ت�ش�فها مثل حي�ان 

ال�شياحيني  املر�شدين  وج�د  مع  اأفريقيا  يف  اإل  اأت�قع  م�ج�دة  م�  حي�انات  الليقر 

لي�شاعدونا لالأمانة اأنا جدا �شعيد. العائلة جدا �شعيدة ب�ج�د مثل هذي الفر�ص«.

ح�سرت جنمة لوف اآيالند مونتانا براون، البالغة من العمر 26 عاًما، حفل جوائز املو�سيقى الأوروبية لهذا العام يف 

باب لزلو بوداب�ست �سبورتارينا يف املجر يوم الأحد من هذا الأ�سبوع، وهي مرتدية ف�ستاًنا اأبي�ض بدون اأكمام والذي 

كان م�سمًما بحزام اأبي�ض مزين بالرتتر الف�سي مع اأقراط متطابقة، واأكملت اإطاللتها بارتدائها حلذاء من الكعب الف�سي 

و�سففت �سعرها على هيئة موجات ف�سفا�سة تتوافق مع اإطاللتها باحلفل

رو�سية تفوز بلقب ملكة 

جمال العامل للمتزوجات

اجلمال  مب�شابقة  دافيدوفا  ك�شينيا  الرو�شية  فازت 

امراأة  اأجمل  لت�شبح   ،2021 لعام  لل�شيدات  الدولية 

متزوجة يف العامل، ومتكنت دافيدوفا، الأم لثالثة اأطفال، 

من جتاوز مناف�شني من اململكة املتحدة ولتفيا وقرب�ص 

واأرمينيا،  والهند  املتحدة  العربية  والإمارات  واأوروبا 

ح�شبما نقلت »�شب�تنيك« الرو�شية.

ودافيدوفا حا�شلة على �شهادة يف العالقات العامة، 

بتنظيم  قامت  حيث  الجتماعية،  بن�شاطاتها  وتعرف 

اأطفال  لديها  التي  العائالت  مل�شاعدة  خريي  م�شروع 

يعان�ن من بع�ص ال�شع�بات، بالإ�شافة اإىل ذلك، فهي 

�شفرية امل�شروع الفيدرايل »تك�ين بيئة ح�شرية مريحة« 

لتح�شني مدينة �شانت بطر�شربج، بح�شب ما ن�شرت قناة 

»�شان بطر�شربج« التلفزي�نية.

لأنها  امل�شابقة  يف  �شاركت  فقد  دافيدوفا،  وبح�شب 

اأرادت متثيل رو�شيا يف امل�شاريع اخلريية والبيئية على 

امل�شت�ى الدويل.

12 األف فنزويلي يعزفون لت�سايكوف�سكي لدخول »غيني�س«
�شالف«  »مار�ص  مقط�عة  اأم�ص،  من  اأول  فنزويلي،  م��شيقي  األف   12 نح�  اأدى 

على  العامل«،  يف  اأورك�شرتا  لـ»اأكرب  عاملي  قيا�شي  رقم  لتحقيق  �شعًيا  لت�شايك�ف�شكي، 

الأورك�شرتا  لفرق  ال�طني  النظام  املقبلة. وجتّمع م��شيقي�  الأيام  النتيجة يف  تعلن  اأن 

الع�شكرية  الأكادميية  باحة  يف  البالد،  اأنحاء  كل  من  القادم�ن  فنزويال،  يف  ال�شبابية 

الفنزويلية يف كراكا�ص، مع حل�ل الظالم على العا�شمة.

»اإل  امل�شمى  العام  الربنامج  هذا  اأبرو،  اأنط�ني�  خ��شيه  الراحل  املاي�شرتو  واأطلق 

�شي�شتيما« �شنة 1975، بهدف جعل الرتبية امل��شيقية متاحة لآلف الأطفال املتحدرين 

ا  الربنامج خ�ش��شً البلدان. وخّرج  ع�شرات  ا�شتن�شاخه يف  ال�شعبية، ومت  الطبقات  من 

ل��ص  الفيلهرم�نية يف  والأورك�شرتا  باري�ص  لأوبرا  امل��شيقي  املدير  غ��شتام� دوداميل 

اآجنلي�ص. وكانت املقط�عة التي األفها بي�تر اإيليت�ص ت�شايك�ف�شكي �شنة 1876، كن�شيد 

ثماين  من  الثالثة  تركيا،  �شد  احلرب  خالل  وال�شرب  الرو�ص  اجلن�د  اإلهام  منه  يراد 

عاًما( احلفلة  اأ�شكاني� )34  دافيد  اأندري�ص  وقاد  تاأديتها خالل احلفلة.  مقط�عات متت 

امل��شيقية، التي امتدت على اثنتي ع�شرة دقيقة.

حممد رم�سان تاجر اآثار يف رم�سان القادم

الفنان  مل�شل�شل  املنتجة  ال�شركة  بداأت 

لبدء  التح�شري  اجلديد،  رم�شان  حممد 

الت�ش�ير، ا�شتعداًدا لتقدميه مل��شم الدراما 

ا�شم  له  ُو�شع  والذي  املقبل،  الرم�شانية 

فيه  ويلعب  هناك«،  حلد  »م�ش�ار  م�ؤقت 

ال�شركة  بداأت  حيث  اآثار،  تاجر  �شخ�شية 

بالتعاون مع املخرج حممد يا�شني تر�شيح 

يف  �شي�شارك�ن  الذين  الفنانني  اأ�شماء 

البط�لة، اإذ ُر�شحت دينا ال�شربيني مبدئًيا 

الذي  ال�قت  اأمامه، يف  الن�شائية  للبط�لة 

اعتذرت فيه �شريين ر�شا، عن امل�شاركة يف 

امل�شل�شل، معللة ذلك بان�شغالها مب�شاريع 

الفرتة  خالل  لها  حت�شر  اأخرى،  فنية 

احلالية، لتك�ن هذه هي املرة الثانية التي 

ترف�ص فيها �شريين ر�شا م�شاركة رم�شان 

العام  اعتذرت  اأن  بعد  له،  عمل  بط�لة 

ا عن م�شل�شل »م��شى«. املا�شي اأي�شً

تاأليف حممد  »م�ش�ار حلد هناك« من 

فريد يتناول ق�شية الجتار يف الآثار، وما 

ال�شرعية  غري  التجارة  هذه  على  يرتتب 

وذلك  للدولة،  �شخمة  ثروات  اإهدار  من 

اإىل  الدنيا  الطبقة  من  �شع�د  ق�شة  عرب 

قمة املجتمع، وتتبع عدد كبري من مهربي 

ف�شالً  بال�شعيد،  م�شر  الآثــار يف جن�ب 

عن العديد من امل�شاكل الجتماعية املرتتبة 

على ذلك.

23 اإ�سابة جديدة بفريو�س
 كورونا.. وتعايف 24 حالة

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

17382 يف ي�م 15 ن�فمرب 2021، اأظهرت ت�شجيل 23 

حالة قائمة جديدة منها 11 حالة لعمالة وافدة، و 9 حالت 

ملخالطني حلالت قائمة، و 3 حالت قادمة من اخلارج، كما 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة  تعافت 24 

املتعافية اإىل 275614

حالت،   3 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

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

اأن 236 حالة و�شعها م�شتقر من العدد  حالت، يف حني 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 239 حالة قائمة.



كش��ف محامي مجموعة من النساء أجبرن على 
الخضوع لفحوص نس��ائية في مط��ار الدوحة 
أّنهن س��يقاضين الس��لطات القطرية، س��عيًا 
للحصول على تعويض عن الحادثة التي أثارت 

إدانات دولية.
وخضعت نس��اء على متن 10 رح��ات مغادرة 

م��ن الدوحة، بينه��ن 13 أس��ترالية، لفحوص 
أواخ��ر العام الماضي في إطار بحث الس��لطات 
عن والدة طفلة مول��ودة حديثًا ُعثر عليها في 

دورة مي��اه بالمط��ار. وأث��ارت الحادث��ة غضبًا 
واس��عًا وقلقًا، حي��ال طريقة تعام��ل قطر مع 

النساء.
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المملكة نموذج عالمي في التآخي والتعايش والتسامح

 الملك: البحرين تواصل نشر االعتدال
 والتقارب بين الثقافات لخير اإلنسانية 

أعرب حض��رة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، ع��ن دع��م مملك��ة 
البحرين للدور ال��ذي تضطلع به منظمة 
األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
»اليونس��كو«، والتي تشرف على مشروع 
ع��اء الدي��ن، ف��ي م��د جس��ور التقارب 

والتواصل بي��ن أتباع األديان والحضارات 
لكل ما فيه والس��ام واالزدهار للبش��رية 
كاف��ة. كم��ا أع��رب جالته حفظ��ه اهلل، 
خ��ال لقائ��ه أمس، وف��د مش��روع عاء 
الدين برئاس��ة مؤسس��ة الب��ارون أريك 
بيس��ار  لي��ا  والدكت��ورة  روتش��يلد،  دي 
رئيسة المشروع، وسعادة السفير جيروم 

كوشار س��فير الجمهورية الفرنسية لدى 
المملكة بمناس��بة زيارته��م للباد، عن 
اعت��زازه بم��ا تملك��ه البحرين م��ن إرث 
حض��اري وتاريخ��ي رائد جعله��ا نموذجًا 
عالميًا للتآخي والتعايش والتس��امح، إذ 
تحتض��ن عل��ى أرضها مختل��ف الديانات 

والمذاهب والثقافات. 

 مجلس وطني للفنون برئاسة راشد بن خليفة
 ص��در ع��ن حض��رة صاح��ب الجال��ة المل��ك حمد بن عيس��ى

آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه اهلل ورعاه مرسومين األول 
بتش��كيل المجلس الوطني للفنون والثاني بتش��كيل المجلس 

برئاسة معالي الشيخ راشد بن خليفة بن حمد آل خليفة.
وج��اء ف��ي الم��ادة األول��ى م��ن المرس��وم رق��م )111( لس��نة 
2021 بإنش��اء المجلس الوطني للفنون: ُينش��أ مجلس ُيس��مى 
»المجل��س الوطني للفن��ون«، يتبع مجلس الوزراء، وُيش��ار إليه 
 في هذا المرس��وم بكلمة »المجلس«. ويتولى المجلس مباشرة 

12 مهامًا واختصاصات، بينها تطوير وتشجيع االهتمام بكافة 
أن��واع الفن��ون المرئية والمس��موعة والمقروءة، ونش��ر الوعي 
بأهمي��ة الفن��ون وتأثيرها ف��ي المجتمع، ووضع اس��تراتيجية 
وطني��ة لدعم الفنون وتطوير البيئة التنظيمية وتنفيذ الخطط 
الازمة لارتقاء بالفن ودعم أصحاب المهن الفنية، واإلش��راف 
عل��ى تنفيذ البرام��ج الفنية والتنس��يق بين كافة المؤسس��ات 
العامل��ة في هذا المجال، وتقديم المنح الدراس��ية المتخصصة 

والدورات الفنية.

 الملك يبحث ورئيس 
البرازيل التطورات الدولية اليوم

أعل��ن الديوان الملكي أنه بدعوة من حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه اهلل ورعاه، يصل فخامة 
الرئيس جايير بولس��ونارو رئيس جمهورية البرازيل االتحادية الصديقة 
إلى الباد اليوم الثاثاء في زيارة رسمية لمملكة البحرين، يجري خالها 
مباحث��ات مع جالة الملك المفدى، تتناول العاق��ات الثنائية الوطيدة 
بي��ن البلدي��ن الصديقي��ن، باإلضاف��ة إلى التط��ورات على الس��احتين 

اإلقليمية والدولية.

مجلس الوزراء: تقليص المصروفات 20٪ لـ2022 و35٪ لـ2023 و2024

 الحكومة تبدأ بنفسها.. 4 مبادرات لخفض 
المصروفات و4 لتنمية اإليرادات غير النفطية

وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة 
الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 
والتوازن المالي بشأن تنفيذ مبادرات 
برنام��ج الت��وازن المالي، حي��ث بدأت 
الحكوم��ة بنفس��ها ف��ي تنفي��ذ هذه 
المب��ادرات من خال إق��رار 4 مبادرات 
لتخفي��ض المصروف��ات العام��ة 
المصروفات  منها تخفي��ض ميزاني��ة 
التشغيلية بنسبة تصل إلى 20% لسنة 
2022 وبنسبة إضافية تصل إلى %15 

للس��نتين 2023 و2024، و4 مبادرات 
لتنمية اإليرادات غير النفطية.

كما تضمنت المذك��رة، مقترح إطاق 
نظ��ام أداء وحواف��ز الميزاني��ة بهدف 
تعزي��ز التخطي��ط المال��ي لل��وزارات 
والجه��ات الحكومي��ة الت��ي تنجح في 
تنمي��ة إيراداتها وتحق��ق وفورات في 

ميزانية المصروفات التشغيلية.
كم��ا واف��ق المجل��س، خال جلس��ته 
أم��س، برئاس��ة نائب رئي��س مجلس 

الوزراء س��مو الش��يخ محمد بن مبارك 
آل خليف��ة، على مذكرة اللجنة الوزارية 
للشؤون المالية واالقتصادية والتوازن 
المال��ي بش��أن تدش��ين المنص��ة 
اإللكتروني��ة لإلج��راءات التخطيطي��ة 
»تخطي��ط« من قبل هيئ��ة التخطيط 
والتطوي��ر العمران��ي، والت��ي س��يتم 
من خالها إعادة هندس��ة وأتمتة 39 
خدمة، بما يدع��م التوجه نحو التحول 

اإللكتروني. 

إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية

نائب رئيس مجلس الوزراء

الشيخ سلمان بن عبداهلل آل خليفة

رئيس جمهورية البرازيل

خرائط ثالثية األبعاد للبحرين بالربع األول من 2022
إصدار الوثائق العقارية اإللكترونية من اليوم

أيمن شكل «

الوثيق��ة  العق��اري  والتس��جيل  المس��احة  جه��از  دش��ن 
العقارية اإللكتروني��ة الجديدة اعتبارًا من اليوم وتدريجيًا، 
حي��ث أعل��ن رئيس جه��از المس��احة رئيس مجل��س إدارة 
 مؤسس��ة التنظي��م العقاري الش��يخ س��لمان ب��ن عبداهلل
آل خليفة، عن تدشين خرائط للبحرين ثاثية األبعاد خال 
الربع األول من 2022، وتش��مل المباني والشقق السكنية 
وكافة أن��واع العقارات، بهدف تس��ريع وتطوير العمل في 

جهاز المساحة.
وأوض��ح خال مؤتمر صحفي أمس، أنه س��يتم بدء العمل 
بالوثائق الحكومية، ومن ثم إصدار وثائق األراضي والشقق 
وبعد ذل��ك إصدار الوثائ��ق الجديدة، فيما س��يتم التحول 
 بالكامل إلى إنتاج جميع أنواع الوثائق إلكترونيًا العام المقبل.
فيما كش��ف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، 
الش��يخ محم��د بن خليف��ة آل خليف��ة أن ع��دد المعامات 
العقارية خال العام الجاري بلغت 23 ألف معاملة، مقارنة 

مع 22 ألف معاملة خال 2020.

 محطة »كهروضوئية« 
للطاقة المتجددة في عسكر

مريم بوجيري «

كش��ف وزير ش��ؤون الكهرباء والماء وائل المبارك عن إنشاء 
محطة للطاقة المتجددة »الكهروضوئية« في منطقة عسكر. 
وقال الوزير ردًا على سؤال شوري: »يعتبر المشروع الذي يتم 
العم��ل عليه أول محطة للطاق��ة الكهروضوئية بهذا الحجم 
بالمملكة، ويتم توليد 100 ميغاوات من الطاقة الشمسية«.
وبي��ن أن الع��دد اإلجمال��ي لمقدم��ي طلبات الحص��ول على 
خدم��ات الطاقة المتجددة من المش��تركين بل��غ 216 طلبًا، 
حي��ث تم اس��تكمال توصي��ل 87 طلب��ا منها بش��بكة توزيع 

الكهرباء.

 »ديلي ميل«: قطر تستأجر جماهير لحضور كأس العالم

 أستراليات يقاضين الدوحة 
للتفتيش المهين في المطار
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 هشام بن عبدالرحمن 
وكياًل لشؤون الجنسية

ص��در ع��ن حض��رة صاحب 
الجال��ة المل��ك حم��د ب��ن 
عاه��ل  خليف��ة  آل  عيس��ى 
الب��اد المف��دى حفظه اهلل 
ورعاه المرس��وم رقم )113( 
بتعيي��ن   2021 لس��نة 
الداخلية،  وكي��ل ف��ي وزارة 
ج��اء في��ه: الم��ادة األول��ى 
ُيعّي��ن الش��يخ هش��ام ب��ن 
محم��د  ب��ن   عبدالرحم��ن 

آل خليفة وكيًا للوزارة لش��ؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
بوزارة الداخلية.

الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة
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فتح منصة عمل جديدة للتعريف بمضمون التجربة البحرينية

 »األعلى للمرأة« و»ويلسون« األمريكي 
يوقعان اتفاقية لتبادل الخبرات

وق��ع المجل��س األعلى للم��رأة أمس، 
وودرو  مرك��ز  م��ع  عم��ل  اتفاقي��ة 
ويلسون البحثي في الواليات المتحدة 
األمريكية، تنص بش��كل أساسي على 
والتقارير  والدراس��ات  الخبرات  تبادل 
وعق��د المنتدي��ات المتخصصة ذات 
العالق��ة بالم��رأة، وذل��ك ف��ي إطار 
اهتم��ام المركز بقضاي��ا المرأة حول 
العال��م، حي��ث يعتب��ر م��ن المراكز 
البحثي��ة ذات االس��تقاللية ومرجع��ًا 
موثوق��ًا لدوائ��ر صناع��ة الق��رار في 
الوالي��ات المتح��دة األمريكية وحول 
الع��ام  األمي��ن  وأوضح��ت  العال��م. 
هال��ة  للم��رأة  األعل��ى  للمجل��س 
وبموج��ب  الطرفي��ن  أن  األنص��اري، 
تنفي��ذ  عل��ى  االتفاقي��ة س��يعمالن 
سلسلة من النقاشات لتسليط الضوء 
على قضاي��ا الم��رأة البحرينية ودول 
والمدونات  المقاالت  المنطقة ضمن 
يتع��اون  كم��ا  المرك��ز.  وإص��دارات 
الجانبان في تنفي��ذ الجزء الثاني من 
المش��روع البحثي الخ��اص ب�»القدرة 
عل��ى القي��ادة: الم��رأة ف��ي الش��رق 
األوسط وش��مال أفريقيا«، الذي يعد 
ضمن أبرز إص��دارات المركز الهادفة 
إلى تش��خيص وتحليل واق��ع تمكين 
الجغراف��ي  النط��اق  ضم��ن  الم��رأة 

للتقرير. 
وبن��اء على ه��ذا التع��اون، س��تتيح 

البحرين للمركز المعلومات والبيانات 
إلع��داد دراس��ة حالة ع��ن جانب من 
جوان��ب تمكين المرأة ف��ي البحرين، 
ضم��ن م��ا س��يتضمنه التقري��ر من 
مقارنات لدول الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، باإلضافة إلى ما سيوفره هذا 
التع��اون م��ن فرصة لتب��ادل الخبرة 
النوعية في مج��ال تقديم المقارنات 
والمقارب��ات بي��ن التج��ارب الدولي، 
والعمل بش��كل مش��ترك عل��ى طرح 
منهجيات علمية أكثر واقعية لقياس 
تقدم المرأة وارتباط ذلك بمؤشرات 
االقتصادي��ة  والتنافس��ية  التنمي��ة 
وانعكاس ذلك في محصلته النهائية 
ورف��ع  االجتماع��ي  االس��تقرار  عل��ى 

مستويات التعايش السلمي.
وأعرب��ت األنصاري ع��ن تطلعها بأن 
تكون ه��ذه االتفاقي��ة بداية لعالقة 

مثمرة وطويلة األمد مع مركز ويلسون 
بما تمثل��ه من منصة عم��ل جديدة 
تهت��م بمضمون التجرب��ة البحرينية 
وُتع��رف بها بص��ورة علمية وواقعية 
به��ذا  والمهتمي��ن  الق��رار  لصن��اع 
الشأن. فيما أش��ار الرئيس التنفيذي 
لمركز ويلسون الس��فير مارك جرين، 
إل��ى أن االتفاقية مع المجلس األعلى 
للمرأة ستس��اعد المركز على التعرف 
ع��ن كث��ب عل��ى التجرب��ة البحرينية 
المتقدم��ة ف��ي مجال تق��دم المرأة، 
واصف��ًا هذه التجرب��ة بأنها متقدمة 

على مستوى الشرق األوسط.
وقال »إن البحرين حليف اس��تراتيجي 
للواليات المتح��دة األمريكية، وهناك 
الكثير من التط��ورات اإليجابية التي 
تجري ف��ي ه��ذا البلد، بم��ا في ذلك 
التق��دم المح��رز على صعي��د المرأة، 

ونح��ن حريصون عل��ى التعريف بهذا 
التقدم خاصة في العاصمة األمريكية 

واشنطن«.
ونوه جرين بمساهمة عمل المجلس 
األعلى للمرأة في النهوض بمشاركة 

المرأة بشكل كبير.
وقال جرين »نرى المزيد من النس��اء 
ف��ي  بق��وة  يحض��رن  البحريني��ات 
القطاعي��ن الع��ام والخ��اص، ول��دى 
البحري��ن تقارير نوعي��ة للتوازن بين 
الجنس��ين، وهناك الكثي��ر من األمور 
التي تجعل البحرين متميزة في مجال 
المرأة على مستوى الشرق األوسط«.

وأك��د أن البحري��ن تس��ير ف��ي رحلة 
مثله��ا  نس��ائها  لدع��م  متواصل��ة 
مثل بقي��ة دول العالم بم��ا في ذلك 
الوالي��ات المتح��دة األمريكية، وهي 
رحل��ة اجتازت من خالله��ا الكثير من 
لت تجربة  المحط��ات المهمة، وش��كَّ
ثرية جديرة بالتعميم على مس��توى 

المنطقة.
فيما تحدثت، مديرة برنامج الش��رق 
»ويلس��ون«  مرك��ز  ف��ي  األوس��ط 
ميريس��ا كورما عن بعض التفاصيل 
المتعلقة بالتعاون البحثي المشترك 
مع المجلس األعلى للم��رأة، في إطار 
تع��اون المرك��ز م��ع منطقة الش��رق 
ومج��االت  برام��ج  ضم��ن  األوس��ط 

مختلفة.

 »الجرعة المنشطة« بالمراكز الصحية دون مواعيد
أعلن��ت وزارة الصح��ة أن��ه يمك��ن للراغبي��ن بأخذ 
الجرعة المنش��طة من التطعي��م المضاد لفيروس 
كورون��ا )كوفيد19( من المؤهلي��ن للحصول عليها 
ممن يظهر لهم الش��عار باللون األصفر في تطبيق 
»مجتمع واع��ي« التوجه مباش��رًة للمراكز الصحية 
بجمي��ع المحافظ��ات دون الحاج��ة للحص��ول عل��ى 

موعد، بدءًا من اليوم.
وس��يتم اس��تقبال جمي��ع المواطني��ن والمقيمين 
المؤهلين لتلقي الجرعة المنش��طة المراد تلقيها 
من الس��اعة 7.30 صباحًا إلى الس��اعة 5 مساًء وفق 
مواعي��د العم��ل اليومية ل��كل مركز، حي��ث أكدت 
ال��وزارة على ض��رورة إب��راز دفت��ر التطعيمات عند 
الحض��ور. وبينت أن التطعيمات في كل مركز صحي 
تختل��ف بحس��ب نوعه��ا، كم��ا أن التوج��ه للمركز 
ألخ��ذ التطعيم لي��س مرتبط��ًا بمنطقة الس��كن، 
حيث يتوفر تطعيم »س��ينوفارم« في كل من مركز 
الشيخ سلمان الصحي، ومركز بنك البحرين الوطني 
الصحي بعراد، ومركز مدينة عيسى الصحي، ومركز 
جد حفص الصحي، ومركز الرفاع الش��رقي الصحي، 
وعيادة جو وعس��كر، ومركز المحرق الصحي، ومركز 
ابن س��ينا الصحي، وعيادة البديع الساحلية، ومركز 

الزالق الصحي، ومركز مدينة حمد الصحي. 
ف��ي حين يتوف��ر تطعيم »س��بوتنك«، بمركز حالة 
بوماهر الصحي فقط، ويتوفر تطعيم »كوفش��يلد-

أس��ترازينكا« في مركز الحورة الصحي، ومركز أحمد 
علي كانو الصحي.

وأضافت ال��وزارة أن تطعي��م »فاي��زر- بيونتينك« 
متوف��ر ف��ي مركز بن��ك البحرين والكوي��ت الصحي 
بالحد، ومرك��ز بالد القديم الصحي، ومركز يوس��ف 
إنجنير الصح��ي، ومركز التطعيم في مجمع س��ترة 
التج��اري، ومركز س��ترة الصحي، ومرك��ز حمد كانو 
الصحي، ومركز محمد جاس��م كانو الصحي، ومركز 
الش��يخ جابر الصحي، ومركز بن��ك البحرين الوطني 

الصحي بالدير، ومركز الش��يخ صباح الصحي، ومركز 
النعيم الصحي، ومركز عالي الصحي، ومركز الكويت 

الصحي، إلى جانب مركز البديع الصحي.
ودع��ت ال��وزارة جمي��ع المواطني��ن والمقيمين في 
البحرين من الفئات المس��تهدفة بالتطعيم ممن 
لم يستكملوا الجرعة المنشطة إلى التوجه للمراكز 

الصحية المعلن عنها.

 »التنمية السياسية« يوقع اتفاقيات تعاون
مع مؤسسات أكاديمية وبحثية مصرية

أك��د وف��د معه��د البحري��ن للتنمية 
السياس��ية، والذي اختت��م زيارة عمل 
إل��ى القاه��رة، عل��ى رس��الة وأهداف 
المش��روع التنم��وي الش��امل لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
الديمقراطية  اهلل ورع��اه، والمس��يرة 
الت��ي تعيش��ها المملكة ف��ي العهد 
الزاه��ر لجاللته، منوه��ًا إلى ما حققه 
م��ن مكتس��بات هام��ة للمواطني��ن، 

سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. 
ج��اء ذلك في زي��ارة عمل ق��ام الوفد 
برئاس��ة نائب رئي��س مجلس األمناء 
الدكتورة الش��يخة مي بنت س��ليمان 
العتيبي، والمدي��ر التنفيذي للمعهد 
إيم��ان جناح��ي، إل��ى جمهورية مصر 
العربية الش��قيقة، حيث ت��م التوقيع 
عل��ى ع��دد م��ن اتفاقي��ات التعاون 
المش��ترك م��ع مؤسس��ات أكاديمية 
وبحثية متخصصة، وبما يس��اهم في 

تعزيز عمل المعهد. 
وكان الوفد قد زار عددًا من المؤسسات 
المصري��ة لالطالع عل��ى تجاربها في 
مجاالت التدريب والتأهيل السياس��ي 
للش��باب وإع��داد الق��ادة، والتوقي��ع 
عل��ى ع��دد م��ن اتفاقي��ات التعاون 
المش��تركة والهادف��ة إل��ى تقدي��م 
الن��دوات والمحاض��رات وورش العمل 
وبرامج التدريب والدراس��ات والبحوث 
المختص��ة ف��ي ذات الش��أن، كما تم 
بحث س��بل التعاون وتب��ادل الخبرات 

األه��داف  يحق��ق  وبم��ا  والتج��ارب، 
المشتركة في ظل العالقات المتميزة 

التي تجمع البلدين الشقيقين.
وتأتي ه��ذه االتفاقي��ات انطالقًا من 
ح��رص المعه��د عل��ى تعزي��ز أواصر 
المؤسس��ات  م��ع مختل��ف  التع��اون 
العربي��ة والدولية، وبما يحقق أهداف 
المعهد حس��ب م��ا ورد في مرس��وم 
إنش��ائه، إل��ى جانب االس��تفادة من 
كاف��ة الخب��رات ف��ي تعزي��ز برام��ج 
الت��ي يقدمه��ا  التدري��ب والتأهي��ل 

للفئات المستهدفة.
كم��ا قدم الوفد خالل الزي��ارة تعريفًا 
ش��اماًل ح��ول طبيعة عم��ل المعهد، 
وال��دور الري��ادي ال��ذي يق��وم به في 
تأهيل وتدريب كاف��ة فئات المجتمع 
السياس��ي  العم��ل  ف��ي  لالنخ��راط 
وتعزيز الوعي المجتمعي بالمس��يرة 

الديمقراطية.
المرك��زي  للجه��از  زيارت��ه  وخ��الل 
للتنظيم واإلدارة ف��ي القاهرة، التقى 
الوف��د برئيس الجه��از الدكتور صالح 
الشيخ، لالطالع على التجربة المصرية 
في اإلصالح اإلداري للدولة، حيث أشاد 
رئي��س الجهاز، بالعالق��ات المتميزة 
الت��ي ترب��ط البلدين الش��قيقين في 
ظ��ل قي��ادة حض��رة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه، 
وأخي��ه الرئيس عبدالفتاح السيس��ي، 
مؤكدًا االستعداد للتعاون في المجال 
ذات االهتمام المش��ترك بين الجهاز 

والمعهد.
كم��ا زار الوف��د األكاديمي��ة الوطنية 
للتدري��ب، حيث التقى مستش��ار عام 
األكاديمي��ة، الدكتور حس��ام مطاوع، 

والذي قدم عرضًا تعريفيًا عن نش��أة 
األكاديمية الوطنية، المشروع القومي 
المص��ري لبناء اإلنس��ان، وعن مجمل 
األنش��طة التي قدمتها خالل األعوام 
الماضي��ة، خصوص��ًا تنظي��م منتدى 
ش��باب العال��م ف��ي دورات��ه الثالث، 
حي��ث تم مناقش��ة مش��اركة المعهد 
المقبلة  والفعالي��ات  األنش��طة  ف��ي 
لألكاديمية، إل��ى جانب زيارته لمركز 
كم��ال أده��م للصحاف��ة التلفزيونية 
األمريكي��ة  بالجامع��ة  والرقمي��ة 
بالقاهرة، حيث التقى مع مدير المركز 
الدكت��ور حس��ين أمين، وت��م خاللها 
بح��ث أوجه التع��اون م��ع المركز في 

إقام��ة أنش��طة وفعاليات مش��تركة 
تس��اهم ف��ي تعزيز التق��ارب وتبادل 

الخبرات والتجارب بين الجانبين.
من جانبها، قدمت الدكتورة الش��يخة 
م��ي بن��ت س��ليمان العتيبي الش��كر 
والتقدي��ر لما لمس��ته م��ن اهتمام 
وعناية من كافة الجهات، ُمعربًة عن 
أملها في أن تك��ون هذه الزيارة أولى 
الخطوات لمزيد م��ن التعاون المثمر 
والمتكام��ل بي��ن المعه��د ومختلف 
المؤسس��ات المصري��ة، خصوصًا في 
مج��ال تدريب وتأهيل الش��باب وبناء 
وتنمية قدراتهم في المجال السياسي 
والمش��اركة الفعال��ة ف��ي العملي��ة 

الديمقراطي��ة، وبما يع��ود بالفائدة 
على مستقبل الدولتين الشقيقتين.

عل��ى  جناح��ي  إيم��ان  أك��دت  فيم��ا 
أهمي��ة تعزيز التعاون المش��ترك مع 
العربية والدولية  مختلف المؤسسات 
واالستفادة من تجاربها وخبراتها في 
تعزيز عمل المعهد، وبما يتوافق مع 
األهداف الموضوع��ة، منوهة بأهمية 
االط��الع على تج��ارب مختل��ف الدول 
الش��قيقة والصديقة وتبادل الخبرات، 
مما يس��اهم في تعزيز عمل المعهد 
والتعريف بأس��س ومبادئ المش��روع 
المل��ك  لجالل��ة  الش��امل  التنم��وي 

المفدى.

 »التعليم العالي« 
 ُيدشن البرنامج التدريبي 

في مهارات البحث العلمي

تحت رعاية األمينة العامة لمجلس التعليم العالي نائبة رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الدكتورة الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعي��ج آل خليفة، دش��نت األمانة العام��ة بالتعاون 
مع الس��فارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني البرنامج 
التدريب��ي لمه��ارات البح��ث العلم��ي ل���150 طالبًا م��ن طلبة 
البكالوريوس بمؤسس��ات التعليم العالي الحكومية واإلقليمية 

والخاصة في المملكة.
ويهدف البرنام��ج إلى تعزيز القدرات البحثية للطلبة األمر الذي 
س��يمهد لمش��اركتهم في النس��خة الثانية من مسابقة أفضل 
نتاج بحثي على مستوى مؤسس��ات التعليم العالي في مملكة 
البحرين في فبراير 2022. وس��يتم تنفيذ البرنامج التدريبي في 

الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021 بفندق كراون بالزا.
ويتضم��ن البرنام��ج التدريب��ي ش��رحًا لمناهج البح��ث العلمي 
المختلف��ة، وأن��واع البح��وث، وكيفي��ة صياغة أس��ئلة البحث، 
وأس��اليب القي��اس، والتجارب واختب��ار الفرضي��ات، واإلحصاء، 
وتفس��ير النتائ��ج، إلى جانب مه��ارات التواص��ل وعرض نتائج 
البح��وث، ويق��دم البرنام��ج الدكت��ورة كييت ولكر م��ن جامعة 
ش��يفيلد بالمملكة المتحدة، وهي من ذوي الخبرة الطويلة في 

مجال التدريب على مهارات البحث العلمي.
وتس��تمر فعالي��ات ه��ذا البرنامج حتى ش��هر فبراي��ر من عام 
2022م، فبعد حضور المش��اركين هذه الورش يقومون بإعداد 
بحوثه��م مع المش��رفين المعنيين بكل مؤسس��ة تعليم عاٍل. 
وبعد االنتهاء من إنجاز هذه البحوث، ترشح كل مؤسسة تعليم 
عاٍل عددًا من هؤالء الطلبة للمش��اركة في النس��خة الثانية من 
المس��ابقة الوطني��ة ألفضل نت��اج بحثي على مس��توى مملكة 

البحرين.
وأعربت الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى ب��ن دعيج آل خليفة 
ع��ن خالص ش��كرها للس��فارة البريطانية والمجل��س الثقافي 
البريطان��ي عل��ى تنفي��ذ برام��ج تدريبي��ة متميزة تس��هم في 
تحقيق أهداف اإلس��تراتيجية الوطنية للبح��ث العلمي واالرتقاء 
بالمه��ارات البحثي��ة للطلبة الجامعيين، ما س��يكون له مردود 
إيجابي كبي��ر على المخرج��ات البحثية التي س��يقدمها الطلبة 
للعمل على دراس��ة وتحليل مختلف المواضيع على أسس علمية 
صحيح��ة للوصول إلى أفضل النتائج التي من ش��أنها أن تعمل 
عل��ى تطوير مختل��ف القطاعات بمملكتنا الحبيب��ة. كما ثمنت 
مش��اركة جميع مؤسس��ات التعلي��م العالي في هذا المش��روع 
متمنيًة التوفيق لجميع الطلبة المش��اركين متطلعة إلى مزيد 
من المش��اريع والبرامج ذات الطابع المتميز في مجالي التعليم 
العالي والبحث العلمي بين كل من المملكة المتحدة والبحرين.  
وفي هذا الس��ياق صرح الس��فير البريطاني في مملكة البحرين 
رودري��ك درموند: »إنه من دواعي س��روري أن مش��روع تواصل 
الباح��ث يمضي قدمًا بنجاح، إن تنفيذ مزيد من الفعاليات التي 
تق��دم المعرفة في هذا المجال مهم جدًا لبناء عالمًا أفضل لما 
بعد جائحة »كورونا« وكذلك إليجاد حلول علمية لتحديات تغير 
المن��اخ التي يواجهها العالم وغيرها م��ن القضايا المهمة في 

مختلف المجاالت«.



إعداد: هدى عبدالحميد
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خالل مشاركتها في محاضرة نظمتها »أولياء أمور المعاقين«.. أمل الجودر: 

 الصحة النفسية ضرورية بكل المراحل
 العمرية لوقايتها من األمراض وتعزيز المناعة

قالت عضو مجل��س إدارة جمعي��ة البحرين للتدريب 
وتنمية الم��وارد البش��رية الدكتورة أم��ل الجودر إن 
الصحة النفس��ية تعّرف بأنها حالة من العافية »خلو 
اإلنس��ان من األم��راض النفس��ية« حي��ث إن الصحة 
النفس��ية هامة لجميع مراحل اإلنس��ان من الطفولة 
إل��ى الكهول��ة، مش��يرة إلى أنه م��ع جائح��ة كورونا 
)كوفي��د19( كان هن��اك تفاوت بين األش��خاص من 
الناحي��ة النفس��ية ف��ي مواجهة ه��ذه الجائحة فكان 
هناك من لم تتأثر صحته النفسية وهناك من أصيب 

بالقلق والتوتر.
ج��اء ذلك خ��ال مش��اركتها ف��ي محاض��رة بعنوان 
»الصحة النفسية« نظمتها اللجنة الثقافية بالجمعية 
البحريني��ة ألولياء أمور المعاقي��ن وأصدقائهم، حيث 
أعربت عن إعجابها لما يمتلكه األشخاص ذوو اإلعاقة 
من عزيم��ة وقدرة عل��ى تنفيذ العديد م��ن األعمال 
التي قد ال يقوم بها األشخاص اآلخرون، مشددة على 
ضرورة اس��تخدام تعبير أشخاص ذوي اإلعاقة وليس 
المعاقي��ن فهم أصحاب عزيمة وهمة عالية وقادرون 

على العطاء.
وأك��دت الج��ودر أن الصح��ة النفس��ية أم��ر أساس��ي 
وض��روري وهي تتمثل في أن يدرك الش��خص قدراته 
الذاتي��ة فيك��ون قادرًا عل��ى التصرف في ش��تى أمور 

الحي��اة بطريقة صحيح��ة، والتكيف م��ع اإلجهاد بأن 
يكون ق��ادرًا أيضًا عل��ى التعامل مع ضغ��وط الحياة 
وكل ما هو مستجد، باإلضافة إلى القدرة على اإلنتاج 

وإفادة المجتمع.
وأوضحت أن الصحة النفس��ية تساعد في الوقاية من 
مختلف األمراض كما أنها تس��اعد في شفاء األمراض 

التي قد تصيب األف��راد حيث نجد الطبيب في العادة 
يق��وم بنصح المصاب ب��أّي مرض جس��دي بالتفاؤل 
واالبتع��اد عن الحزن واالضطرابات النفس��ية لتعزيز 
قدرة الجس��م عل��ى المقاومة والش��فاء، الفتة إلى أن 
الحالة النفس��ية الجيدة تعمل على زي��ادة قوة عمل 
جهاز المناعة في الجسم، ناصحة باالهتمام بالزراعة 
لما لها من تأثير في تحسين الصحة النفسية الضحك 
واالبتعاد عن الكآبة والحزن، واالس��ترخاء، منوهًا إلى 
أن ال��وازع الدين��ي يع��زز الصحة النفس��ية ألنه يمنح 
الش��خص األم��ان، باإلضافة إلى ض��رورة اتباع نمط 

حياة صحي.
وتطرقت الجودر إلى متى يطلب الش��خص المساعدة 
الطبيبة وقالت: »اطلب المساعدة الطبية إذا اشتكيت 
لمدة أس��بوعين من بعض األعراض التالية: »أرق أو 
زيادة في النوم، أو انعدام الشهية للطعام أو اإلفراط 
في تناوله ما يؤدي إلى خس��ارة أو زيادة في الوزن، أو 
الشعور بمش��اعر سلبية كالغضب والخوف واالكتئاب 
والعصبية معظم الوقت، أو عدم القدرة على التركيز، 
أو اإلحس��اس بع��دم القدرة وفقد األمان، أو مش��اكل 
ف��ي العاقات االجتماعية، أو ع��دم الرغبة في القيام 
بأي نشاط، أو أفكار ووساوس أو إلحاق الضرر بنفسك 

وباآلخرين«.

التوبالني: المشاكل والضغوطات تسبب اإلجهاد والحل باالسترخاء

 »الصداقة للمكفوفين« تنظم محاضرة 
»اإلجهاد النفسي وكيفية التعامل معه«

نظم��ت اللجن��ة الثقافي��ة بجمعي��ة الصداق��ة 
للمكفوفين بمق��ر الجمعية محاض��رة بعنوان 
»اإلجه��اد النفس��ي وكيفي��ة التعام��ل مع��ه« 
قدمته��ا فتحي��ة التوباني، بحض��ور عدد من 
األعضاء مع إتاحة الحضور بخاصية التفاعل عن 

ُبعد. 
وتطرق��ت التوبان��ي لمعنى اإلجهاد النفس��ي 
وأث��ره عل��ى الفرد مستش��هدة بذل��ك بنماذج 
مختلف��ة م��ن واق��ع الحياة كتعرض الش��خص 
لإلجهاد في العمل ومحيط األسرة، مشيرة إلى 
أن��ه قد تكون تلك المواق��ف التي نتعرض لها 
بس��يطة في بعض األحيان لكن طريقة تعامل 

الف��رد معه��ا وتصعيبه��ا هي م��ا يجعلها من 
ضمن األمور التي تس��بب اإلجه��اد كالتعرض 
مثًا ف��ي بداية الصباح لعطل في الس��يارة هو 
حدث بس��يط ممكن معالجته خال وقت قصير 
بالتص��رف الصحيح وطلب المس��اعدة بش��كل 
مناس��ب فا داعي لربط، بأن كل اليوم سيكون 

مصاحبًا بالمشاكل وسيكون يومًا سيئًا.
وأوضح��ت أن هن��اك بعض األمور التي تس��بب 
اإلجه��اد والحزن كفقد ش��خص عزيز وفي هذه 
الح��االت على الش��خص التحلي باله��دوء وذكر 
الذكريات الجميلة مع الشخص المتوفى والدعاء 
له بالرحم��ة أو تقديم عمل خيري باس��مه ألن 

الحياة مستمرة والبد من أكمالها.
وذكرت أن هناك أنواعًا مختلفة من اإلجهاد منها 
التراكم��ي والطبيعي والصادر م��ن الصدمات، 
وأن ل��كل فع��ل ردة فعل فطبيعة كل ش��خص 
وتحمل��ه تختلف من فرد آلخر إلى جانب طريقة 
معالجته، مقدمة تدريبًا عن االسترخاء للتقليل 
من ضغوط اإلجهاد وحدته باستخدام مجموعة 
م��ن األدوات المتوفرة كجه��از الدليك اليدوي، 
ناصح��ة بإمكانية اس��تخدام الزي��وت العطرية 
والشموع الزكية وحتى الكرة المطاطية كبدائل 
سهلة لمن يرغب بالتمتع بيوم هادئ بعيد عن 

اإلجهاد النفسي والضغوطات المختلفة.

زاوية مضيئة 

التوحد ذكاء وعبقرية
الش��خص  ك��ون 
مصاب��ًا باضط��راب 
يعن��ي  ال  التوح��د 
بالضرورة أن األشياء 
الت��ي يمكنه فعلها 
محدودة فبينما يعد 
التوح��د نوع��ًا م��ن 
اإلعاقة عندما يكون 
في أش��د حاالته، إال 
أنه من ناحية أخرى 
يعن��ي  أن  يمك��ن 
ببساطة أن الشخص 
ال��ذي يعان��ي من��ه 
يرى العالم بطريقة 

مختلف��ة قليًا، ولكنها كفيلة بجعل��ه موهوبًا وعبقريًا 
في كثير من األحيان.

وقد يك��ون التوح��د هبة ونعم��ة، حي��ث إن كثيرًا من 
أصح��اب العق��ول العظيمة ف��ي العلم أو الف��ن كانوا 
مصابي��ن بإحدى اضطراب��ات طيف التوح��د، ومع ذلك 
تركوا بصماتهم في هذا العالم وجعلوه مكانًا أفضل.

وتزخ��ر الذاك��رة بالعديد م��ن عباقرة العل��وم والفن 
واألدب مم��ن ال يع��رف كثي��رون أنهم كان��وا مصابين 

باضطراب التوحد، ومن هؤالء:
-ألبرت أينش��تاين، العالم الذي طور النظرية النسبية؛ 
وكان يعاني من متازمة أسبيرجر وهو أدنى درجة من 
التوح��د الذي ال يؤدي إلى صعوب��ات في التعلم، وكان 
منعزاًل يكرر الجمل بهوس حتى س��ن السابعة، وعندما 
أصبح يافعًا كان يلقي محاضرات صعبة الفهم وقد كان 

يسمى األستاذ غائب العقل.
- ستيفن سبيلبرغ الذي يعد من أنجح مخرجي السينما، 
وقد أخرج أربعة من بين أعظم عشرة أفام حققت أعلى 

.»E.T« :إيرادات في التاريخ، ومنها
- بيل جيتس مؤس��س شركة مايكروسوفت وإمبراطور 
الكمبيوتر، والذي تش��ير تقارير إل��ى أن فحصه الطبي 
أظهر أنه ما يزال حتى اآلن يعاني من عارض أسبيرجر، 
وق��د كان ف��ي طفولته فضولي��ًا وغريب األط��وار، وفي 

شبابه لم يكن متزنًا.
- فينسنت فان جوخ الرسام والفنان االنطباعي الهولندي 

الذي تعد لوحاته من األغلى سعرًا في العالم.
- إس��حاق نيوتن، صاحب قوانين الحركة والجذب العام 
التي سيطرت على رؤية العلماء. وكان يعاني من صفات 
توحدية، فا يستطيع التأقلم مع الناس، ويتكلم قليًا،

د،  - دانيي��ل تام��ت الكات��ب والعالم في م��رض التوحُّ
وال��ذي يتح��دث 11 لغة مختلف��ة، ويتف��وق على اآللة 
الحاسبة في س��رعة إجراء العمليات الحسابية، ويتذكر 
اآلالف م��ن أرقام الهواتف. وقد تم إدراج اس��مه ضمن 
قائمة م��ن 50 عبقريًا ح��ول العالم وصل��وا إلى درجة 

خارقة من الذكاء يتفوقون بها على باقي البشر.
وتط��ول قائم��ة العظماء والمش��اهير الذي��ن يعانون 
من أح��د أطي��اف التوح��د، ومنه��م على س��بيل الذكر 
الرئيس األمريكي األسبق توماس جيفرسون، والمخرج 
األمريك��ي وودي االن، ومخرج الروائع البريطاني الفريد 
هيتش��كوك، ومهن��دس الكهرب��اء والميكاني��ك الف��ذ 
نيكوال تيسا، وهو صاحب تصميم نظام التيار المتردد 
الرئيس��ي الذي يس��تخدم في بطاريات الس��يارات التي 
تحمل اس��مه اليوم، وكذلك العب كرة القدم الش��هير 
ليونيل ميس��ي، ومعجزة الغناء اإليرلندية سوزان بويل، 

وغيرهم كثير. يتبع..

* مستشار أسري تربوي

زينت جاجي

 الطالبة إيمان: جعلني اهلل أمتاز 
عن الناس بالنظر القلبي عوضًا عن العين

»ف��ي الحقيق��ة صع��ب أن ُيعّب��ر أي 
ش��خص ع��ن نفس��ه، ولك��ن الضوء 
يحتاج إلى التح��رر من قيود العتمة، 
ليش��ق طريق��ه لانتش��ار«، به��ذه 
الكلم��ات ب��دأت الطالب��ة الكفيف��ة 
المبدع��ة إيم��ان حبي��ب محمد من 
مدرس��ة غ��ازي القصيب��ي الثانوي��ة 
نفس��ها،  ع��ن  حديثه��ا  للبن��ات 
واسترسلت قائلة: »جعلني اهلل أمتاز 
عن الن��اس بالنظر القلبي عوضًا عن 
النظ��ر بالعين، فقد عش��ت طفولتي 
وأنا أح��ب التعل��م والمعرفة إلى أن 
عش��قت أن أترجم هذه المعارف إلى 
كتاب��ات، فوجدت الكتاب��ة والتأليف 
متنفس��ي اللذي��ذ ال��ذي يس��ر ب��ه 

خاطري«.
وأضاف��ت إيمان: »كن��ت منذ صغري 
أحب م��ادة اللغة العربية، وأش��ارك 
في مس��ابقات في مج��االت متنوعة 
بالمدرس��ة اإلعدادي��ة، حتى وصلت 
إلى المدرس��ة الثانوية التي جعلتني 
أتخص��ص ف��ي الكتاب��ات األدبي��ة، 
فكانت باكورة أعمال��ي مقاال كتبته 
ف��ي التعل��م المس��تدام، ففوجئ��ت 
إدارة  قب��ل  م��ن  مبه��رة  بحف��اوة 

المدرس��ة ومعلماته��ا، مما جعلني 
أتشجع من أجل المزيد، وها أنا اليوم 
أكت��ب روايتي األول��ى الخيالية، ومع 
األيام القادمة بإذن اهلل سأنشرها«.

وواصل��ت: »المكان��ة الت��ي وصل��ت 
إليها لم تكن نتيج��ة لجهدي فقط، 
وإنم��ا كانت محصل��ة تضافر جهود 
متعددة يعجز اللس��ان عن شكرها، 
وخاصًة من مديرة المدرس��ة س��ارة 

الرويع��ي الت��ي كانت بالنس��بة إلي 
الداع��م األول، وكان��ت تدعم تقديم 
ورش أس��بوعية تحت عنوان »نوافذ 
الذات«، والتي فتحت الطريق أمامي 
ألصق��ل موهبة الكتاب��ة، إلى جانب 
فاطم��ة العن��زي اختصاصية مكتب 
اإلرش��اد األكاديمي الت��ي كانت على 
تواصل معي أواًل بأول في كل مشكلة 
أواجهه��ا، فه��ي م��ن أنش��أت قناة 

»ضّي غ��ازي« التي تعن��ى بتدريس 
المواد الذاتية ل��ي ولصديقتي التي 
حباه��ا اهلل بمث��ل ميزت��ي، فكان��ت 
الدرع  بمثاب��ة  االختصاصي��ة  ه��ذه 
الحصي��ن لي لدرء المعضات، وثالثًا 
أش��كر معلماتي اللواتي دعمنني في 
كل ش��يء على مس��توى التطبيقات 
والشروح والتلخيصات وبث الدروس، 

فهن القبس الذي أنار حياتي«.
قصة نجاح إيمان التي بدأت بكتابة 
مقال بسيط ووصلت إلى كتابة رواية 
متكاملة تعد إحدى ثمار سياسة دمج 
ذوي االحتياج��ات الخاصة بالمدارس 
الحكومية، والتي تقدم خالها وزارة 
المتكاملة  الرعاية  التربية والتعليم 
له��م، إيمان��ًا بحقهم ف��ي التعليم، 
وتحقيق��ًا لمبدأ تكاف��ؤ الفرص، مع 
تزوي��د الم��دارس بما يناس��ب هذه 
الفئ��ة من وس��ائل وأدوات تعليمية 
وكوادر بشرية متخصصة، واإلشراف 
على تطبيق برنام��ج الدمج من قبل 
مختصي��ن بال��وزارة، مم��ا أدى إل��ى 
تصنيف منظمة اليونس��كو للمملكة 
ضم��ن ال��دول الرائ��دة ف��ي توفي��ر 

التعليم للجميع.

تفاوٌت األشخاص من الناحية النفسية في مواجهة »كورونا«

بدأُت بكتابة مقال بسيط ووصلُت إلى رواية 
متكاملة بمساندة وتشجيع معلماتي
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في اليوم الدولي للتسامح.. البحرين تضرب أروع األمثلة 
للعالم بشهادة القاصي والداني في نشر قيم التسامح 

والتعايش.  
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عين العقل
حس��نًا فعل األخ الفاضل غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب 
حي��ن أقنع أعضاء مجلس الش��ورى بعدم الرد على النواب حتى ال ُيَس��ّن ُعرٌف 
برلمانٌي غير محمود بتحويل الجلس��ات إلى س��جال نيابي ش��وري، َفَسّد بذلك 

بابًا ال يستفيد منه غير َمن ال يريد خيرًا للبحرين.
وحس��نًا فعل أعضاء الشورى باالستجابة لطلب »بو فضل« فقد كان ذلك عين 
العقل رغ��م أن األخت دالل الزايد لو تحدثت ألفحم��ت فال تنقصها الحجة وال 
البيان، وقد لّطف رئيس الش��ورى األس��تاذ الفاضل من حدة الغضب الشوري 
بوصف��ه اتهامات النواب بأنه��ا )عتب( حتى يمتّص ما ف��ي النفوس، وُأغِلق 
الب��اب إلى هنا ال عجزًا عن الرد إنما أريحية ُيش��كرون عليه��ا من أجل الصالح 

العام. 
ونأمل أن يحذوا النواب حذوهم وُيغَلق هذا الباب، فهي دعوة للس��ادة النواب 
الذين بدؤوا هذا الس��جال وأطلقوا الش��رارة أن يتريثوا مستقباًل قبل أن يفتح 
له��م المايكرف��ون للحديث ف��ال يأخذهم الحم��اس إلى طري��ق يدخلونه فال 
يعرف��ون إلى أين س��يوصلهم وال يبغ��ون وال يتمنون نتائج��ه، فتكون لهم 
ولبقية األعضاء ورطة يصعب الخروج منها فيما بعد إال بخس��ائر تطالهم هم 

أواًل وتطال العملية التشريعية ثانيًا، واألهم أنها تطال المصلحة العامة.
االخت��الف بي��ن المجلس��ين وارد وطبيعي ومتوق��ع ومفه��وم، وقبول بعض 
المقترحات من مجلس ورفضه من اآلخر أيضًا متوقع، وإال لم تكن هناك بنود 
تنظم إدارة هذا االختالف الطبيعي دستوريًا وقانونيًا وفي اللوائح التنظيمية، 
ول��كل من المجلس��ين رأي ووجهة نظر محترمة حي��ن االختالف تناقش ويتم 
تدارس��ها بأدوات دس��تورية منظمة س��واء من قبل اللجان التنسيقية أو من 
قبل المجلسين إن اجتمعا في أشد أنواع االختالف، هذا هو السبيل الدستوري 

والقانوني بل واألدبي والعقالني للتعبير عن االختالف في وجهات النظر. 
إذ من المعروف أن أساس أي نظام تشريعي يضم غرفتين، هو تنوع واختالف 

مصادر الرأي من أجل توظيفه الختيار األنسب واألفضل وفقًا لرأي األغلبية.
فه��ل يتوق��ع الس��ادة الن��واب أن آراءه��م ومقترحاتهم و رغباته��م يجب أن 
ال تناق��ش وال ُيخَتَل��ف حوله��ا ويفرضوا آراءه��م على غيرهم م��ن خالل كيل 

االتهامات والتشكيك بنوايا المختلفين؟
فاالختالف وارد إنما الذي هو غير وارد أبدًا الطعن في نوايا وأهداف بل الطعن 
في الشخوص نفسها أحيانًا ال في الرأي اآلخر فحسب، فطعن النواب لبعضهم 
البعض نراه يحدث كل أس��بوع، وطعنهم أحيانًا ف��ي أعضاء الحكومة، أو كما 
حدث أخيرًا في الطعن في الغرفة الثانية وضعت أساس��ًا لتحقيق التوازن في 

اآلراء ووصمه بأنه مقبرة لالقتراحات التي تصب في خدمة المجتمع!! 
الغرفة الثانية كأساس من أس��س المشروع اإلصالحي لجاللة الملك واجهت 
الكثي��ر م��ن الطعون والهجم��ات منذ بداية عه��د جاللته رغبة ف��ي إلغائها 
واإلبقاء على الغرفة المنتخبة فحسب، دون النظر لما مرت به البحرين سابقًا 
م��ن إخفاق��ات ودون النظر إل��ى تجارب ال��دول األخرى التي أيض��ًا عانت هي 
األخرى من توظيف الصالحيات والسلطات المطلقة الرقابية ألهداف وأغراض 
غير التي تأسس��ت ووجدت من أجلها، فلم يكن الحل عند جاللة الملك حفظه 
اهلل حين تم التصويت على الميثاق باختيار نظام الغرفتين عبثيًا أو عش��وائيًا 
أو ليك��ون عبئًا أو مقبرة لالقتراحات كما وس��موها، بل وجدت الغرفة الثانية 
-للتذكي��ر- من أجل خل��ق التوازن بين اآلراء المختلفة، ومن أجل االس��تفادة 
من التخصصات والخبرات وكذلك من أجل الوس��طية التي تجسر العالقة بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، فهناك أهداف سامية إذا كانت عند الرؤية 
الملكي��ة تحفظ التجربة وتقيها من العثرات المتكررة وهناك ضوابط إلدارة 

االختالف بينهما.
حاول��وا كثي��رًا الطعن ف��ي هذه الرؤي��ة وهذا الق��رار، منذ ع��ام 2002 وهم 
يحاول��ون، اجتهدوا ف��ي صحافتهم الصفراء لتش��ويه الص��ورة، للتقليل من 
األهمية، لتصويرها عبئًا ال داعي له، تارة بحجة اإلثارة الصحفية وتارة بحجج 

أخرى، وكانت األهداف معروفة حين ذاك، إنما ما عذركم أيها السادة؟
آراؤك��م جميع��ًا محترم��ة ووجود غرفتك��م محت��رم ومقدر ونتمن��ى أن تدار 
االختالفات بي��ن الغرفتين مس��تقباًل وفق الضوابط الدس��تورية، فال يحتاج 
األمر في كل مرة لش��طب األلف��اظ الخارجة كما حدث في جلس��ة النواب، وال 

يحتاج إلى أن يتدخل وزير شؤون المجلسين لمنع السجال العقيم.

ضمن نجاحات مشروع مدارس المستقبل

 المدربة الصغيرة مالك
تنفذ ورشة رقمية لـ141 طالبة

نف��ذت المدربة الصغي��رة الطالبة م��الك حميد 
محمد م��ن الصف الراب��ع بمدرس��ة فاطمة بنت 
الخطاب االبتدائية للبنات، وعضوة فريق التمكين 
الرقم��ي بالمدرس��ة، ورش��ة تدريبي��ة افتراضية 
بعن��وان )الخرائط الذهنية الرقمية في التعليم(، 

بحضور وتفاعل 141 من زميالتها الطالبات.
وجاء ذلك ضمن مش��روع )بصم��ات رقمية( الذي 
تنفذه المدرس��ة بهدف إكساب الطالبات مهارات 
دمج التكنولوجيا في التعليم، والذي يندرج ضمن 
المبادرات المدرس��ية الداعم��ة لبرنامج التمكين 
الرقم��ي في التعلي��م الذي تنف��ذه وزارة التربية 
والتعلي��م كمرحل��ة متقدمة من مش��روع جاللة 

الملك حمد لمدارس المستقبل. 
وقالت مديرة المدرس��ة عايدة مبارك: »إننا نسير 
ف��ي عملنا وفق توجه��ات وزارة التربية والتعليم 
الت��ي تؤكد ض��رورة دع��م وتش��جيع كل الجهود 
المبذولة إلع��داد جيل قادر على إنت��اج المحتوى 
الرقم��ي بمعايي��ر اإلب��داع واالبت��كار ومواكب��ة 
متطلبات التنمية، مش��يدًة بم��ا توفر الوزارة من 
إمكان��ات م��ن أج��ل تأهيل كف��اءات ق��ادرة على 
االنتق��ال م��ن اس��تهالك المحت��وى الرقمي إلى 

إنتاجه«.

أول حديقة مطبوعة ثالثية األبعاد في الصين
كش��ف مركز المؤتم��رات والمع��ارض العالمي في 
مدين��ة ش��ينزين الصينية، ع��ن حديق��ة مطبوعة 
ثالثية األبعاد تبلغ مساحتها اإلجمالية 5523 مترًا 

مربعًا، بمعدل تخضير %88.
واس��تخدمت ش��ركة »أدفانس��د إنتليجن��ت 
كونستركشن تكنولوجي« تقنية الطباعة ثالثية 
األبع��اد إلنت��اج المنحوتات والمقاع��د وأحواض 
الزهور والجدران، وفق��ا لما ذكر موقع »كمبيوتر 
هوي« اإلس��باني. وتمكنت الش��ركة باس��تخدام 
الطباع��ة ثالثية األبعاد من إتمام بناء الحديقة، 
الت��ي تتكون م��ن أكث��ر م��ن 2000 قطعة من 
الخرس��انة، ف��ي ش��هرين ونصف فق��ط، وبجزء 

بسيط من تكلفة طرق البناء التقليدية.
وق��ال ش��و ويغ��و، األس��تاذ ف��ي كلي��ة الهندس��ة 
المعماري��ة بجامع��ة تس��ينغهوا، الذي ق��اد فريق 
الدع��م الفني: »يمكن أن تؤدي ه��ذه التخفيضات 
ف��ي التكالي��ف والوق��ت والموظفين والم��واد، إلى 
تقلي��ل تكاليف اإلنتاج اإلجمالية بنس��بة تصل إلى 

.»%30
وأضاف أن��ه »مقارنة بالخرس��انة المس��لحة، تعد 
الطباع��ة ثالثية األبع��اد غير مكلفة نس��بيا، حيث 
إن مرحلة محاكاة البناء س��تحل المش��كالت الفنية 

مسبقًا وتوفر طريقة البناء المثلى«، وفق تعبيره.
وتؤدي نس��بة كبيرة من تكاليف البناء إلى ارتفاع 
تكاليف العمالة بس��بب نقص العمالة الماهرة، 
لكن التكنولوجيا القائمة على الروبوتات، ُتمكن 
العامل��ة من أن تك��ون أكثر إنتاجي��ة، ما ُيترجم 
إل��ى وظائف أكثر كفاءة ووقت إنش��اء أقل وتوفير 
في التكلفة. وتوفر تقنيات البناء الروبوتية، مثل 
الخرسانة المطبوعة ثالثية األبعاد، للعمال بيئة 
عمل أكثر أمانًا وصحة ألن الروبوت يقوم باألعمال 

الش��اقة المتك��ررة. وال تحتاج الم��واد المطبوعة 
ثالثي��ة األبعاد إلى ص��ب الخرس��انة، التي عادة 
تكون مع مواد من الخشب وُتهدر بعد االستخدام، 
لكن هذه الطريقة تقوم بطباعة الخرس��انة فقط 
ف��ي األماك��ن المطلوبة والمحس��وبة بوس��اطة 

خوارزمية، ما يقلل من استخدام األسمنت.
ويمكن الحصول على الرمال التي تش��كل ما يقرب 
من 50% من الخرسانة محليا، ما يوفر تكاليف النقل 

وانبعاثات الكربون المرتبطة بالنقل.

 »الجمارك«: ضبط 28857 حبة 
كبتاغون بالتعاون مع السعودية

أعلنت ش��ؤون الجمارك ع��ن تمكنه��ا بالتعاون 
م��ع اإلدارة العام��ة للمباح��ث واألدل��ة الجنائية 
والمديري��ة العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة 
العربية الس��عودية الش��قيقة م��ن ضبط عملية 
تهريب ط��رد يحتوي على حوالي 28857 حبة من 
حبوب الكبتاغون المخدرة وذلك عبر منفذ الشحن 

الجوي.
وأوضحت أنه أثناء قيام ضباط الجمارك بواجبهم 
عل��ى المنفذ الجوي، فقد اش��تبهوا بأحد الطرود، 

وبعد إج��راء التفتيش الدقيق ت��م ضبط الحبوب 
المخ��درة وتحويلها إل��ى إدارة مكافحة المخدرات 
ب��اإلدارة العامة للمباحث واألدل��ة الجنائية التي 
قامت بإب��الغ النيابة العامة والس��ماح إلرس��اله 
إلى المملكة العربية الس��عودية في إطار عملية 
تس��ليم مراقب دعم��ًا للتع��اون األمن��ي الدولي 
لمكافحة االتجار بالمخدرات، حيث تم القبض على 
الش��خص المعني باس��تالم الكمية في المملكة 

العربية السعودية.



https://alwatannews.net/article/868946

روابط األخبار

https://alay.am/p/548e#.YZMbWxMBjHY.whatsapp ينورتكلإلا ىوتحملا لمع قيرف مركت ةحصلا ةريزو
.https://alay.am/p/547i#.YZMcFjm-WRc نانسألا بيبط دعاسمل ةيفارتحالا ةداهشلا جمانرب نشدت «ارهن» 
whatsapp
-https://alay.am/p/5483#.YZM دغ نم اًءدب ةطشنملا ةعرجلاب ميعطتلا ذخأل ةرشابم هجوتلا ىلإ وعدت «ةحصلا»
brDrNw50.whatsapp
https://alay.am/p/548k#.YZMdKtj1kio.whatsapp ةلاح 24 يفاعتو ..انوروك سوريفب ةديدج ةباصإ 23 
/https://alay.am تارامإلاب ةيحصلا ةياعرلا يدوزم رابك دحأ يف ةيبلغألا ةصح ىلع ذوحتست «شتإ فإ يج» 
p/546o#.YZMcsWOjffU.whatsapp
-http://www.akh (Breath Well Workshop 3 ) يسفنتلا زاهجلا ضارمأ لمع ةشرو يف ةميق تارضاحم 10 
bar-alkhaleej.com/news/article/1274433#.YZMeD3gQ9WE.whatsapp
.http://www جدخلا لافطألل يـملاـعـلا مويـلا ةبساـنمب ةيوعوت ةيلافتحا ميقت يصصختلا مالسلا ىفشتسم 
akhbar-alkhaleej.com/news/article/1274508#.YZMfK7buxP4.whatsapp
.http://www جاوزلا لبق ةيبطلا ةراشتسالا نم ةدافتسالا ريثأت نع اثحب رشني جيلخلا ةعماج نم يبالط قيرف
akhbar-alkhaleej.com/news/article/1274504#.YZMdxOVYai4.whatsapp
/http://www.akhbar-alkhaleej.com ندبلا نيدلا ءالو روتكدلا مامضناب بحري ركسلاو يبطلا جيلخلا زكرم 
news/article/1274507#.YZMfPizTbts.whatsapp
ةطشنم تاعرجل جاتحي ال انوروك دض ديدج يناطيرب حاقل 
 https://www.albiladpress.com/news/2021/4781/spaces/733579.html
.http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1274509#.YZMfU6sEmAA يركسلا ضرم نع قئاقح
whatsapp
تالماعلا تاهمألا دناست ةيحصلا نهملا ميظنت ةئيه 
 https://www.albiladpress.com/news/2021/4781/bahrain/733529.html



https://alwatannews.net/article/868946


