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بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الملك  الجاللة  صاحب  إلــى  تهنئة  برقية  المفدى،  الــبــالد  عاهل 
ماها فاجير الونجكورن ملك مملكة تايالند، وذلك بمناسبة عيد 
له  وتمنياته  تهانيه  أطيب  عن  فيها  أعــرب جاللته  ميالد جاللته، 

موفور الصحة والسعادة والعمر المديد بهذه المناسبة.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى صاحب الجاللة 
الملك ماها فاجير الونجكورن ملك مملكة تايالند، وذلك بمناسبة 
عيد ميالد جاللته، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له 

موفور الصحة والسعادة والعمر المديد بهذه المناسبة.

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء 

يهنئان ملك تايالند بعيد ميالده

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل لقاء وزيرة خارجية السودان.

الملكي  الــســمــو  أكـــد صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
عــلــى مـــواصـــلـــة تــعــزيــز الــعــالقــات 
الــبــحــريــنــيــة الـــســـودانـــيـــة والـــدفـــع 
ــاون الـــثـــنـــائـــي نــحــو  ــعــ ــتــ بـــمـــســـار الــ
والتنسيق  العمل  مــن  أرحـــب  أفــق 
المجاالت  مختلف  في  المشترك 
بــمــا يــلــبــي الــتــطــلــعــات الــمــنــشــودة، 
مــمــلــكــة  أن  إلــــــى  ــوه  ــمــ ســ ــرًا  ــيــ مــــشــ
البناء على  البحرين مستمرة في 
مـــا تــحــقــق مـــن تـــعـــاون وثـــيـــق مع 
الــــســــودان عــلــى جميع  جــمــهــوريــة 
ــم هـــذه  ــ ــا يـــعـــكـــس زخــ ــمـ ــعـــد بـ الـــصـ
باهتمام  تــحــظــى  الــتــي  الــعــالقــات 
الملك  الــجــاللــة  حــضــرة صــاحــب 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 

البالد المفدى.
ونــــــــــوه ســـــمـــــوه بـــــمـــــدى عــمــق 
الــــعــــالقــــات األخــــويــــة الــتــاريــخــيــة 
البحرين  مملكة  بين  تجمع  التي 
ــودان، والــتــأكــيــد  ــ ــسـ ــ وجـــمـــهـــوريـــة الـ

عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــعـــزيـــز الـــتـــرابـــط 
األخــــــوي الـــعـــربـــي االقــلــيــمــي لما 
فيه الخير والنماء للجميع وذلك 
عــبــر مــواصــلــة الــبــنــاء عــلــى القيم 
الدول  التي تجمع بين  المشتركة 

الشقيقة.
وأشــــار ســمــوه إلـــى مــا تشهده 
مختلف قطاعات التعاون الثنائي 
ــي إطـــــار االتــفــاقــيــات  ــن تـــقـــدم فـ مـ
المشتركة بين البحرين والسودان 
المزيد  توفير  فــي  أسهمت  والــتــي 
الواعدة  االستثمارية  الفرص  من 
التي تعود بالنفع والنماء لصالح 

البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خالل لقاء سموه في 
أمــس، بحضور سمو  الــرفــاع  قصر 
الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد 
العليا  الــهــيــئــة  رئــيــس  خــلــيــفــة  آل 
ــد لــلــفــروســيــة وســبــاق  ــ ــادي راشـ ــنـ لـ
ــتـــور عــبــدالــلــطــيــف  الــخــيــل، والـــدكـ
الخارجية،  وزير  الزياني  راشد  بن 
والـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــــن خــلــيــفــة آل 

واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  وزيـــر  خليفة 
الوطني، الدكتورة مريم المنصورة 
وزيــرة  المهدي  الصديق  الــصــادق 
الــخــارجــيــة بــجــمــهــوريــة الـــســـودان 
بـــمـــنـــاســـبـــة زيـــــارتـــــهـــــا لــلــمــمــلــكــة 
الرسمي  االفــتــتــاح  فــي  للمشاركة 
للمقر الجديد للسفارة السودانية 
فـــي الــبــحــريــن والـــتـــي ســتــعــزز من 
ــات لـــلـــوصـــول  ــعــــالقــ ــويـــات الــ ــتـ مـــسـ
بــــهــــا إلــــــــى آفــــــــــاق أرحــــــــــــب، حــيــث 
وتقدير  تحيات  ســمــوه  إلــى  نقلت 
ركــن  أول  الـــفـــريـــق  فــخــامــة  أخـــيـــه 
عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس 
ــادة االنـــتـــقـــالـــي بــجــمــهــوريــة  ــيـ ــسـ الـ
عبداهلل  الدكتور  وأخيه  الــســودان، 
حـــمـــدوك رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
االنــتــقــالــي وتــمــنــيــاتــهــمــا الــطــيــبــة 
بــدوام  وشعبها  البحرين  لمملكة 
الرقي واالزدهــار، وقد رحب سموه 
بــــوزيــــرة الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة، 
البحرين  مملكة  دعم  على  مؤكدا 
لجهود السودان الشقيق في تعزيز 

المنطقة،  فــي  واالســتــقــرار  األمـــن 
تحياته  بنقل  ســمــوه  كلفها  فيما 
ــه إلــــــى رئــــيــــس مــجــلــس  ــاتـ ــيـ ــنـ ــمـ وتـ
ــي الـــســـودانـــي  ــالـ ــقـ ــتـ ــيــــادة االنـ الــــســ
ورئــيــس وزرائـــــه ولــشــعــب الــســودان 
ــن الــتــطــور  الــشــقــيــق بـــالـــمـــزيـــد مــ

واالزدهار.
استعراض  تــم  اللقاء  وخــالل 
االهــتــمــام  ذات  الــقــضــايــا  مــجــمــل 

الــــمــــشــــتــــرك عــــلــــى الـــســـاحـــتـــيـــن 
يواجهه  ومــا  والــدولــيــة،  اإلقليمية 
جائحة  انتشار  تحدي  من  العالم 
ــا ومـــا فــرضــتــه من  فـــيـــروس كـــورونـ
مــزيــدًا  تتطلب  جــديــدة  تــحــديــات 
ــل  ــــن أجـ ــد الــــجــــهــــود مـ ــيـ ــوحـ ــــن تـ مـ
بالشكل  تــداعــيــاتــهــا  مــع  الــتــعــامــل 
األمـــثـــل، وذلــــك مـــن خـــالل تعزيز 
الــتــعــاون الـــدولـــي لــلــتــصــدي لهذه 

الجائحة.
ــرة  ــ مــــن جـــانـــبـــهـــا أعــــربــــت وزيــ
شكرها  عن  السودانية  الخارجية 
وتقديرها لصاحب السمو الملكي 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
اهتمام بتنمية  على ما يوليه من 
ــر الــــعــــالقــــات الــبــحــريــنــيــة  ــويـ وتـــطـ
الــــســــودانــــيــــة، مــتــمــنــيــة لــمــمــلــكــة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

لدى لقاء �سموه وزيرة الخارجية ال�سودانية

ولي العهد رئي��س الوزراء يوؤكد اأهمية تعزيز العالقات الثنائية والتن�ش�يق الم�شترك

�س��موه ي�س��تعر�ض م��ع الوزي��رة ال�س��ودانية مجم��ل الق�ساي��ا ذات االهتم��ام الم�س��ترك

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل ترؤس اجتماع اللجنة التنسيقية.

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية الـ391 الذي عقد 

عن بعد أمس.
وذكر حساب »أخبار سمو ولي العهد« على موقع التواصل االجتماعي 
»تويتر« أن اللجنة التنسيقية استعرضت الموضوعات المتعلقة بتطوير 
مــخــرجــات التعليم الــعــالــي، كــمــا نــاقــشــت آخـــر مــســتــجــدات الــتــعــامــل مع 

فيروس كورونا »كوفيد-19« والجرعة المنشطة للتطعيم المضاد له.

مو�شوعات ت�شتعر�س  »التن�شيقية« 

تطوي�ر مخرج�ات التعلي�م العال�ي

} وزير الداخلية خالل لقاء الملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالواليات المتحدة األمريكية.

} وزيرة خارجية السودان خالل زيارتها أكاديمية محمد بن مبارك.

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية، أمس، ريتشارد ريان 
الملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالواليات المتحدة األمريكية الـــ FBI وذلك 
بحضور مارغريت ناردي القائم بأعمال السفارة األمريكية لدى مملكة البحرين والفريق طارق 
بن حسن الحسن رئيس األمن العام.  وفي بداية اللقاء رحب الوزير بزيارة المسئول األمريكي 
والشراكة  الوثيقة  بالعالقات  مشيدا  الصديقين،  البلدين  بين  التواصل  تعزيز  في  وأهميتها 
االستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والواليات المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز جهود 
بتطوير  الكفيلة  السبل  بحث  اللقاء  خــالل  تم  وقــد  المنطقة.   في  واالستقرار  األمــن  حفظ 
التنسيق األمني وتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات، باإلضافة إلى عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك. 

وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة ي�����ش��ي��د ب��ال�����ش��راك��ة 

اال���ش��ت��رات��ي��ج��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن واأم��ري��ك��ا

ترأس الدكتور ماجد بن علي النعيمي 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم رئـــيـــس مجلس  وزيـــــر 
بحضور  الــعــالــي،  التعليم  مــجــلــس  أمــنــاء 
الـــدكـــتـــورة الــشــيــخــة رنــــا بــنــت عــيــســى بن 
لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة  آل  دعــيــج 
أمناء  نائب رئيس مجلس  العالي  التعليم 
مــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، اجــتــمــاعــًا مع 
الــمــســؤولــيــن فـــي قــطــاع الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
اطــلــع خــاللــه عــلــى عـــرض قــدمــتــه األمــانــة 
الــعــامــة حـــول مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
لبدء  واستعداداتها  البحرين،  مملكة  في 

2021-2022م،  الــجــديــد  األكــاديــمــي  الــعــام 
وبرامجها األكاديمية ومتطلباتها من حيث 
ــة  الــتــدريــس واألمــــور اإلداريــ أعــضــاء هيئة 
على ضرورة  التأكيد  تم  واإلنشائية، حيث 
التزامها باإلجراءات االحترازية المطلوبة 
العام األكاديمي  الجائحة خالل  لمواجهة 
ــوء ذلـــك ســتــقــوم األمــانــة  ــادم، وفـــي ضـ ــقـ الـ
عن  المسؤولين  مع  اجتماع  بعقد  العامة 
هذه المؤسسات للتنسيق بهذا الخصوص، 
مــــؤكــــدًا وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم رئــيــس 
مــجــلــس أمـــنـــاء مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 

اهتمام المجلس بالبرامج األكاديمية التي 
العالي  التعليم  مؤسسات  جميع  تطرحها 
الحكومية والخاصة، وتشجيعه لالستثمار 
في هذا القطاع، ودعم هذه المؤسسات في 
الضوابط  وفق  لبرامجها  التسويق  مجال 
بمسيرة  االرتقاء  شأنه  من  لما  المحددة، 

التعليم العالي في مملكة البحرين. 
ــاع الـــــدكـــــتـــــورة مــنــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ حــــضــــر االجـ
للتقييم  المساعد  العام  األمين  البلوشي 
واالعــتــمــاديــة، وعـــدد مــن الــمــســؤولــيــن في 

األمانة العامة للتعليم العالي.

كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  أكــد 
التطعيم  مــن  المنشطة  الجرعة  أخــذ  أهمية  )كــوفــيــد-19( 
أي  تسجيل  يتم  لم  أنــه  موضًحا  كــورونــا،  لفيروس  المضاد 
حالة وفاة ولم يستدع دخول أي حالة إلى المستشفى بين 
المنشطة،  الجرعة  الحصول على  بعد  يومًا  أكملوا 14  من 
لما توفره الجرعة المنشطة من حماية من فيروس كورونا 

والسالالت المتحورة منه.
والمقيمين  المواطنين  الطبي  الوطني  الفريق  ودعــا 
إلى مواصلة اإلقبال على التطعيم والجرعة المنشطة منه 
خالل  المملكة  إليها  وصلت  التي  النتائج  تعزيز  أجــل  من 
المرحلة السابقة وبهدف زيادة تحصين المجتمع وتحقيق 
الــمــنــاعــة الــمــجــتــمــعــيــة ألفـــــــراده؛ لــمــا تــســهــم فــيــه الــجــرعــة 
المنشطة من رفع االستجابة المناعية في الجسم وأهمية 

ذلك للجميع وخاصة للفئات األكثر عرضة للخطر.
ونــــوه الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي بـــضـــرورة إتـــمـــام جميع 
بما  المحدد  وقتها  فــي  التطعيم  مــن  المطلوبة  الجرعات 

يسهم في الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

الجديد االأكاديمي  للعام  الجامعات  ا�شتعدادات  يبحث  التربية  وزير 

الفريق الوطني الطبي: ال وفيات بين 

التن�شيطية الجرعة  على  الحا�شلين 

قامت الدكتورة مريم المنصورة الصادق المهدي، وزيرة 
خارجية جمهورية السودان الشقيقة، أمس الثالثاء الموافق 
آل  مــبــارك  بــن  محمد  ألكــاديــمــيــة  بــزيــارة  2021م،  يوليو   27
خليفة لــلــدراســات الــدبــلــومــاســيــة، وذلـــك فــي إطـــار الــزيــارة 

الرسمية التي تقوم بها لمملكة البحرين. 
إلى مبنى األكاديمية  وكان في استقبالها لدى وصولها 
الخارجية،  وزيـــر  الــزيــانــي،  راشـــد  بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور 
خليفة،  آل  خليفة  بنت  منيرة  الشيخة  الدكتورة  والسفير 
خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  ألكاديمية  التنفيذي  المدير 

للدراسات الدبلوماسية. 
السودان  وزيرة خارجية جمهورية  الزيارة، قامت  وخالل 
بجولة في أرجاء األكاديمية واستمعت إلى شرح من المدير 
التنفيذي لألكاديمية حول األهداف التي تتبناها األكاديمية 
في وضع خططها واستراتيجياتها التدريبية والتطويرية من 
واإلداري،  الدبلوماسي  الخارجية  وزارة  بعمل  االرتقاء  أجل 
وأبرز البرامج وورش العمل التي تنظمها األكاديمية لتطوير 
وعملية  وإداريــيــن،  دبلوماسيين  الـــوزارة من  قــدرات موظفي 

سير برامج التدريب ومستوى اإلنجاز.
لمسته  بما  الــســودان  خارجية جمهورية  وزيـــرة  وأشـــادت 
من مستوى متقدم في عمل األكاديمية وأهدافها وبرامجها، 
بشكل  والــمــهــارات  الــقــدرات  لتطوير  الخارجية  وزارة  وسعي 
وصالح  صالحهم  فــي  يصب  بما  الموظفين  لــدى  مستمر 
ــبـــذول فـــي اإلعـــــــداد لــلــبــرامــج  الـــعـــمـــل، مــثــمــنــة الــجــهــد الـــمـ
التدريبية وتنظيمها، متمنية لألكاديمية ولوزارة الخارجية 

دوام التوفيق والنجاح.
ورافق الوزيرة في الزيارة السيد إبراهيم محمد الحسن، 
والــوفــد  الــبــحــريــن،  لـــدى مملكة  الـــســـودان  سفير جــمــهــوريــة 

المرافق لها.

وزيرة خارجية ال�شودان تزور اأكاديمية 

محمد بن مبارك للدرا�شات الدبلوما�شية

} د. ماجد بن علي النعيمي.
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ــة  ــت وزيــــــــــــرة الـــصـــحـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
فائقة بنت سعيد الصالح خالل 
عقدته  الذي  الصحفي  المؤتمر 
ــوزارة صــبــاح أمــس عــن تدشين  الــ
حملة توعوية مصاحبة  للمؤتمر 
ــبــــرامــــج الــتــثــقــيــفــيــة  مـــتـــعـــددة الــ
انــعــقــاده تحت  مــوعــد  إلـــى  تمتد 
شــعــار »نــبــض الــريــاضــي«، مــؤكــدة 
الـــريـــاضـــي«  »الـــقـــلـــب  مـــؤتـــمـــر  أن 
الــمــقــرر إقــامــتــه فـــي الــثــانــي من 
بتنظيم  المقبل،  ديسمبر  شهر 
محمد  ومركز  الصحة  وزارة  من 
بن خليفة آل خليفة التخصصي 
المجلس  مع  وبالتعاون  للقلب، 
يمثل  والرياضة  للشباب  األعلى 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مـــجـــال الــطــب 
البحرين  مملكة  وأن  الــريــاضــي، 
تــتــفــرد بــتــنــظــيــمــه عــلــى مــســتــوى 

دول المنطقة.
تـــكـــرار  أن  الـــصـــالـــح  ــت  ــالــ وقــ
ــات لــبــعــض  ــ ــيـ ــ ــور حـــــــاالت وفـ ــهــ ظــ
ــيــــن أثـــــنـــــاء مـــمـــارســـة  ــنــ ــواطــ ــمــ الــ
الرياضة في المماشي والصاالت 
ــاهــــرة فــي  الـــريـــاضـــيـــة ال تـــعـــد ظــ
لنسبتها  نظرًا  البحرين  مملكة 
الــضــئــيــلــة لــلــغــايــة بــيــن مــمــارســي 
الــريــاضــة، ولــكــن األمـــر استدعى 
ــبــــاب،  ضـــــــرورة الـــبـــحـــث عــــن األســ
وتوعوية  تثقيفية  برامج  وتوفير 
لــلــحــث عــلــى مــمــارســة الــريــاضــة 
بـــطـــريـــقـــة آمــــنــــة، مـــوضـــحـــة بـــأن 
الحملة  إلــى  باإلضافة  المؤتمر 
اإلعـــالمـــيـــة والــتــثــقــيــفــيــة »نــبــض 
الـــريـــاضـــي« الــمــقــرر اســتــمــرارهــا 

إلى حين موعد انعقاد المؤتمر، 
يـــعـــدان نــتــاجــًا لــتــوجــيــهــات سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أســبــاب  لـــدراســـة  لــجــنــة  بتشكيل 
ــاالت  الــــوفــــاة بـــالـــمـــمـــاشـــي والــــصــ
الرياضية، وتحديد طرق الوقاية 
بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور عــبــدالــرحــمــن 
عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة 
ــة، وعـــضـــويـــة  ــاضــ ــريــ ــلــ ــة لــ ــامــ ــعــ الــ
الـــصـــحـــة  وزارة  ــن  ــ عــ مـــمـــثـــلـــيـــن 
واألمانة العامة للمجلس األعلى 
للشباب والرياضة، ووزارة التربية 
الشباب  شــئــون  ووزارة  والتعليم، 
والرياضة،  ووزارة شئون اإلعالم، 
إلــى مــركــز محمد بن  بــاإلضــافــة 
خليفة للقلب، ومجمع مستشفى 

السلمانية الطبي.
ــى  أنـــه  ــ ــرة إلــ ــ ــوزيـ ــ وأشــــــــارت الـ
المؤتمر  يشهد  أن  الــمــؤمــل  مــن 
نــخــبــة كبيرة  والــحــمــلــة مــشــاركــة 
والمتخصصين  األكاديميين  من 
ــريــــاضــــي  ــــب الــ ــــطـ ــال الـ ــ ــــجـ فـــــي مـ
ــلـــكـــة  والــــــريــــــاضــــــيــــــيــــــن مــــــــن مـــمـ
دول  ومـــــخـــــتـــــلـــــف  ــن  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ الــ
الــعــالــم، بــهــدف تـــبـــادل الــمــعــرفــة 
والخبرات، واالطــالع على أحدث 
واألساليب  واألبــحــاث  الــدراســات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــالجـ ــعـ ــ ــة والـ ــيــ ــصــ ــيــ ــخــ ــشــ ــتــ الــ
ــي هــــــذا الـــمـــجـــال  ــ ــة فـ ــيــ ــائــ ــوقــ والــ
الــحــيــوي، مــؤكــدة مــشــاركــة وزارة 
الصحة الفاعلة إلنجاح المؤتمر 
توفير  والحملة، سواء من خالل 
أو  الالزمة،  الطبية  الكوادر  كافة 
والــتــوعــويــة  التثقيفية  الــبــرامــج 

الـــــتـــــي تـــشـــجـــع عــــلــــى مـــمـــارســـة 
الرياضة بطريقة آمنة وسليمة.

ــه أفـــــــاد الـــرئـــيـــس  ــبـ ــانـ مــــن جـ
التنفيذي للهيئة العامة للرياضة 
بأنه  عبدالرحمن صــادق عسكر  
الشيخ  توجيهات سمو  على  بناء 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
تشكيل  تم  فقد  الشباب،  وشــؤون 
لجنة لــدراســة حــاالت الــوفــاة في 
الرياضية،  والــصــاالت  المماشي 
والـــتـــي خــرجــت بــتــوصــيــات عـــدة، 
مؤتمر  لعقد  الدعوة  أبرزها  كــان 
علمي يستقطب أبرز المختصين 
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، وهــــو مـــا بــات 
اليوم واقعًا ونحن نكشف النقاب 
ــالـــيـــات مـــؤتـــمـــر »الـــقـــلـــب  عــــن فـــعـ
الرياضي« الذي ال يسعني بداية 
ســــوى أن أتـــقـــدم بــجــزيــل الــشــكــر 
الشيخ  لسمو  االمــتــنــان  وعظيم 
على  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر 
هذا  لفعاليات  الكريمة  رعــايــتــه 

المؤتمر.
الحدث  هــذا  إن  وقــال عسكر 
الــريــاضــي والــطــبــي الــهــام يعكس 
بمخرجات  ســمــوه  اهــتــمــام  مـــدى 
ــة أســبــاب  ــ وتــوصــيــات لــجــنــة دراسـ
ــاالت  الــــوفــــاة بـــالـــمـــمـــاشـــي والــــصــ
الــريــاضــيــة، وحـــرص ســمــوه على 
اتخاذ اإلجراءات المناسبة للحد 

من هذه الظاهرة والحفاظ على 
والمقيمين،  الــمــواطــنــيــن  أرواح 
مشيرا إلى أن رعاية سمو الشيخ 
ناصر بن حمد الكريمة لفعاليات 
تمثل  الــريــاضــي«  »القلب  مؤتمر 
ــا  ــعــ ــر، ودافــ ــ ــخـ ــ وســـــــام اعـــــتـــــزاز وفـ
للحرص على تنظيم هذا الحدث 
ــالـــشـــكـــل الـــــــذي يــلــيــق  ــيـــر بـ ــبـ الـــكـ
المؤتمر، باإلضافة  راعي  بمكانة 
من  كبيرة  أهمية  من  يمثله  لما 
سيتناولها  الــتــي  الــمــحــاور  حيث 
واالهتمام الذي سيلقاه من قبل 
»القلب  مــجــال  فــي  المختصين 
وحــول  المنطقة  فــي  الــريــاضــي« 

العالم.
التنفيذي  وتــقــدم  الــرئــيــس 
بالشكر  للرياضة  العامة  للهيئة 
إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
للمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة 
األعلى للشباب والرياضة، مؤكدًا 
ومتابعته  ودعــمــه  تــوجــيــهــاتــه  أن 
وجزئيات  تفاصيل  لكل  الحثيثة 
الطريق  خــارطــة  تمثل  المؤتمر 
الـــتـــي نــســيــر عــلــيــهــا، إلــــى جــانــب 
في  الــصــحــة  وزارة  فـــي  شــركــائــنــا 
مقدمتهم سعادة األستاذة فائقة 
بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة 
الـــتـــي تـــولـــي اهــتــمــامــًا شــخــصــيــًا 
كذلك بمؤتمر »القلب الرياضي« 
األهمية  مــجــددًا  مــا يعكس  وهــو 

التي  والطبية  العلمية  والمكانة 
تمثلها هذه الفعالية.

ــتـــور  ــا ثـــمـــن جــــهــــود الـــدكـ كـــمـ
ــبــــدران الــمــديــر  ريـــســـان حــمــود الــ
محمد  الشيخ  لمركز  التنفيذي 
للقلب،  التخصصي  خليفة  بــن 
جوانب  كافة  في  مساهمته  على 
المؤتمر، إلى جانب الدور الكبير 
ــر عــلــيــه  ــكـ ــشـ ــوم بــــه ويـ ــقــ الـــــــذي يــ
الــــدكــــتــــور عــــــادل خــلــيــفــة رئــيــس 
اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس 
قسم كهرباء القلب بمركز محمد 
بن خليفة آل خليفة التخصصي 

للقلب.
ومــن جــانــب آخــر قــال رئيس 
اللجنة المنظمة لمؤتمر »القلب 
خليفة  عــادل  الدكتور  الرياضي« 
ــم كــــهــــربــــاء الـــقـــلـــب  ــســ ــــس قــ ــيـ ــ رئـ
ــن خــلــيــفــة آل  بـــمـــركـــز مــحــمــد بــ
أن  لــلــقــلــب،  التخصصي  خليفة 
مؤتمر القلب الرياضي والحملة 
والتثقيفية سيسعيان  اإلعالمية 
أهمية  على  الضوء  تسليط  إلــى 
ممارسة الرياضة السليمة بشكل 
عام إلى جانب التثقيف والتوعية 
باألسس والصحية والطبية التي 
يــجــب عــلــى الــجــمــيــع مــراعــاتــهــا 

لينعم بحياة صحية ممتازة. 
وأوضح بأن أحدث الدراسات 
أن  أكــدت  اسكتلندا  في  الحديثة 

ممارسة الرياضة بطريقة سليمة 
ما  تــفــادي  على  تساعد  وصحية 
سنويُا  وفاة  أربعة ماليين  يقارب 
نظرا  الــعــالــم،  دول  مختلف  فــي 
ــي الـــوقـــايـــة مــــن عـــدة  لــــدورهــــا فــ
أن  مضيفًا  صــحــيــة،  اضــطــرابــات 
باحثين من جامعة أدنبرة أشاروا 
لممارسة  الــكــبــرى  الــمــنــافــع  إلـــى 
بيانات  ــوا  بــعــدمــا درســ الــريــاضــة، 
صــادرة عن 168 دولــة في العالم، 
الــنــتــائــج أن مــا ال يقل  وأظــهــرت 
عن 3.9 ماليين وفاة مبكرة يتم 
بين  العالم،  تجنبها كل سنة في 
أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 
الــريــاضــة،  مــمــارســة  بفضل  و74، 
الصحة  منظمة  أن  إلـــى  مــنــوهــا 
عن  يقل  ال  بما  توصي  العالمية 
البدني  النشاط  من  دقيقة   150
المتوسط في األسبوع الواحد، أو 

75 دقيقة من النشاط المكثف.
الدكتور عادل خليفة  وأشــار 
إلى أن رعاية سمو الشيخ ناصر 
آل خليفة تمثل زخمًا  بن حمد 
كــبــيــرًا يــســهــم فـــي نــجــاح أعــمــال 
اللجنة وتنفيذ توصياتها وإبراز 
الطبية  ومكانتها  المملكة  دور 
ــذا  هـ أن  مـــــؤكـــــدًا  والــــريــــاضــــيــــة، 
نــوعــه  مـــن  يــعــد األول  الــمــؤتــمــر 
الــمــنــطــقــة  دول  مـــســـتـــوى  عـــلـــى 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ وســـــيـــــشـــــارك بــــــه الـ

والجمعيات  الحكومية،  الجهات 
الـــطـــبـــيـــة، ومـــمـــثـــلـــي الــمــجــتــمــع 
إلــى العديد  بــاإلضــافــة  الــمــدنــي 
مــــن شــــركــــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 

داخل وخارج المملكة.
ــر يــســعــى  ــمــ ــؤتــ ــمــ ــال أن الــ وقــ
ــي دورتـــــــه األولـــــــى هـــــذا الـــعـــام  فــ
ــة وإقــلــيــمــيــة  ــيـ ــى مـــشـــاركـــة دولـ إلــ
في  المتخصصين  مـــن  لــنــخــبــة 
الــقــطــاعــيــن الــطــبــي والــريــاضــي 
البحرين،  مملكة  وخـــارج  داخـــل 
مــا توصلت  أبـــرز  والــتــركــيــز على 
إلـــــيـــــه األبـــــــحـــــــاث والــــــــدراســــــــات 
ــلـــب  ــة فــــــي مـــــجـــــال الـــقـ ــيــ ــبــ الــــطــ
الحديثة  واألســالــيــب  الــريــاضــي، 
وطــرق  والــعــالج  التشخيص  فــي 
المفاجئة  األحــداث  الوقاية من 

وكيفية التعامل معها.
ونوه إلى أن اللجنة العلمية 
لــلــمــؤتــمــر وبــمــشــاركــة نــخــبــة من 
األطــــــبــــــاء الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن قــد 
انـــتـــهـــوا مــــن إعــــــــداد الـــبـــرنـــامـــج 
ــذي يـــحـــتـــوي عــلــى  ــ ــ الــعــلــمــي والـ
العلمية  الــمــحــاور  مـــن  الــعــديــد 
أحــدث  تناقش  والــتــي  الرئيسية 
ما توصلت إليه األبحاث الطبية 
ذات  الــعــلــمــيــة  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المختلفة  بــالــجــوانــب  الــعــالقــة 
ــيــــة الــــمــــمــــارســــات  ــيــــزيــــولــــجــ لــــفــ
الرياضية وتأثيرها على الجسم 

الــبــشــري وارتــبــاطــهــا بــاألمــراض 
الــــمــــزمــــنــــة وكــــــذلــــــك عـــالقـــتـــهـــا 
بالمتغيرات األخرى ومنها على 
ســبــيــل الـــمـــثـــال ولـــيـــس الــحــصــر 
ــل الــبــيــئــيــة الــمــحــيــطــة،  الـــعـــوامـ
ــاول كـــافـــة تــلــك  ــنــ وأنــــــه ســيــتــم تــ
الـــمـــوضـــوعـــات تــفــصــيــلــيــًا عــلــى 
ومــن  متتالية  أيـــام  ثــالثــة  مـــدار 
خـــالل مـــا يـــقـــارب 40 مــحــاضــرة 
إلـــى 5  ورش  عــلــمــيــة بــاإلضــافــة 
عمل متخصصة سيتم تقديمها 
يــقــارب 20 متحدثا  مــا  مــن قبل 
من  نخبة  وهـــم  وإقليميا  دولــيــا 
واالستشاريين  األســاتــذة  أفضل 
ــًا  بـــتـــخـــصـــصـــاتـــهـــم وجــــــــار حـــالـــيـ
اعتماد وتحديد ساعات التدريب 
الــمــهــنــي الــمــســتــمــر لــلــبــرنــامــج 
ــهــــات  ــي مــــــن قــــبــــل الــــجــ ــمــ ــلــ ــعــ الــ
وعالميًا إلتاحة  المعنية محليًا 
ــة لـــكـــافـــة الـــمـــشـــاركـــيـــن  ــفــــرصــ الــ
علمية  استفادة  أقصى  بتحقيق 
ــــن هــــــذا الـــمـــؤتـــمـــر،  ومـــهـــنـــيـــة  مـ
ــه قــــد تــــم إتـــمـــام  ــ ــــى أنـ مـــشـــيـــرا إلـ
 »ICOM« شركتي مـــع  الــتــعــاقــد 
ــر  ــؤتـــمـ ــم الـــمـ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ و»QTC« لـ
ــة وبــــــدء  ــ ــويـ ــ ــوعـ ــ ــتـ ــ والــــحــــمــــلــــة الـ
ــة الـــجـــهـــات  ــافــ ــع كــ ــ الـــتـــنـــســـيـــق مـ
الـــمـــنـــظـــمـــة والــــمــــشــــاركــــة بـــهـــذا 
الـــحـــدث الـــهـــام الـــذي تـــنـــفـــرد به 

المملكة.

ينظم في الثاني من دي�صمبر برعاية نا�صر بن حمد 

وزي�رة ال�ضح�ة: موؤتم�ر »القلب الريا�ضي« نقلة نوعية ف�ي مجال الطب الريا�ضي
ع����ادل خ��ل��ي��ف��ة: 20 م��ت��ح��دث��ا دول���ي���ا واإق��ل��ي��م��ي��ا ي��ن��اق�����ض��ون اأ���ض��ب��اب ال���م���وت ال��م��ف��اج��ئ اأث���ن���اء م��م��ار���ض��ة ال��ري��ا���ض��ة

} وزيرة الصحة خالل المؤتمر الصحفي.

كتبت: فاطمة علي
وريــاضــي  صحي  حــدث  أول  بــإطــالق  البحرين  مملكة  تنفرد 
القلب  األول لطب  المؤتمر  األوســط  بعقد  الشرق  على مستوى 
مــن سمو  كريمة  رعــايــة  تحت  الــقــادم   ديسمبر  الــريــاضــي مطلع 
لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
اإلنــســانــيــة وشــئــون الــشــبــاب، حــيــث ســيــنــاقــش 20 مــتــحــدثــا دولــيــا 
ممارسة  أثناء  المفاجئ  الموت  أسباب  تفصيلي  بشكل  وإقليميا 
الرياضة في المماشي والصاالت الرياضية من خالل 40 محاضرة 

علمية و5 ورش عمل متخصصة.

البحرين  مملكة  إن  وقــالــت 
ــي صـــقـــل الـــتـــجـــربـــة  ــ ــتـــمـــرة فـ مـــسـ
الــوطــنــيــة تــحــقــيــقــًا لــلــتــوازن بين 
ــــذي تــصــل نــتــائــجــه  الــجــنــســيــن الـ
إلـــى مــســتــوى يتفق مع  الــحــالــيــة 
البحرينية  الــمــرأة  تمكين  درجـــة 
ــع مــشــاركــتــهــا فـــي االقــتــصــاد  ــ وواقـ

الوطني.
وأشــــــــــــــارت األنــــــــصــــــــاري إلــــى 
ــوازن  ــتــ ــلــ ــــي لــ ــنـ ــ ــــوطـ »الــــتــــقــــريــــر الـ
ــذي يـــصـــدره  ــ بـــيـــن الــجــنــســيــن« الــ
ــلــــمــــرأة كــل  الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــ
عامين، ويتضمن منهجية قياس 
لمؤشرات التوازن بين الجنسين، 
وهي آلية تعمل على رصد التقدم 
الوطني  المستوى  على  المحرز 
فــي كــافــة الــقــطــاعــات والــمــجــاالت 
وتأثير  فعالية  وقــيــاس  الــنــوعــيــة، 
السياسات والتشريعات والخطط 
الــوطــنــيــة فـــي تــحــقــيــق مـــؤشـــرات 
المرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة 
الــبــحــريــنــيــة، ووضـــع مــا يــلــزم من 
ســـيـــاســـات وخــــطــــط تـــعـــمـــل عــلــى 
البحرينية«  المرأة  »تنافسية  رفع 
لذلك  اإليــجــابــي  العائد  ويقيس 
ــرات الـــتـــنـــمـــويـــة  ــ ــ ــؤشـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
ــيــــة تــحــفــز عــلــى  ــات دولــ ــارنـ ــقـ ــمـ وبـ
لمساهماتها  المستمر  التطوير 

على كافة األصعدة. 
وفي المقابلة الصحفية التي 

جاءت ضمن تقرير شامل نشرته 
»أكـــســـفـــورد بــزنــس جـــــروب« تحت 
عنوان »كيف يمكن أن تبرز مملكة 
الـــبـــحـــريـــن كـــوجـــهـــة اســتــثــمــاريــة 
الــجــائــحــة؟«،  بعد  مــا  مرحلة  فــي 
أشارت األنصاري إلى أن المجلس 
األعلى للمرأة ضاعف من جهوده 
خالل فترة الجائحة لمواكبة هذه 
الـــظـــروف االســتــثــنــائــيــة ويــواصــل 
ــهـــوده خــــالل مــرحــلــة الــتــعــافــي  جـ
البالد  تعيشها  التي  االقــتــصــادي 
-حاليًا- مع التركيز بشكل خاص 
عــلــى الـــمـــجـــاالت األكـــثـــر تـــضـــررًا 
وأهمها   ،19- كوفيد  جائحة  مــن 
بما  الحر  والعمل  التجارة  مجال 
فـــي ذلــــك الــمــؤســســات الــصــغــيــرة 
رائـــدات  ومــشــروعــات  والمتوسطة 

األعمال الجدد.
األعــلــى  المجلس  إن  وقــالــت 
ــي إطــــــار اســتــجــابــتــه  ــ لـــلـــمـــرأة، وفـ
الفعالة في التعامل مع الظروف 
ــــي فـــرضـــتـــهـــا  ــتـ ــ االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـ
الخطة  بمراجعة  قــام  الجائحة، 
تنفيذ  لــمــتــابــعــة  االســتــراتــيــجــيــة 
المرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة 
آخذًا   )2022  –  2021( البحرينية 
بــاالعــتــبــار الــســيــاســات والــتــدابــيــر 
مع  للتكّيف  المعتمدة  المؤقتة 
على  البناء  مع  الجائحة  ظــروف 

نجاحها وتجاوز آثارها.

األعــــمــــال  رواد  إن  وقـــــالـــــت 
ــيـــن مـــــن الــجــنــســيــن  ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ الـ
يعملون في هذه األوقات الصعبة 
بنشاط على تطوير نماذج تشغيل 
وضمان  وتــطــويــرهــا  مشروعاتهم 
استمرارية إنتاجيتها وتنافسيتها، 
بطريقة  المشروعات  تلك  وإدارة 
ــع الــعــمــالء  ــة، كــالــتــعــامــل مــ ــرنــ مــ
الجديدة  الرقمية  الــقــنــوات  عبر 
الحديثة  األدوات  من  واالستفادة 
مــثــل الــعــمــل عـــن بــعــد والــتــســوق 
وعالقات  شــراكــات  وبناء  الرقمي، 
تــعــاونــيــة جـــديـــدة مـــع مــؤســســات 
ــيــــات  ــلــ ــمــ أخــــــــــــــــرى، وتــــــوســــــيــــــع عــ
مـــــشـــــروعـــــاتـــــهـــــم فـــــــي األســــــــــــواق 

اإلقليمية والعالمية. 
وأضــافــت أنــه فــي الــوقــت ذاتــه 
ــن رائـــــــدات األعـــمـــال  بــــدأ كــثــيــر مـ
أعمالهن  بتطوير  الــبــحــريــن  فــي 
المستجدة  الــمــتــطــلــبــات  لتلبية 

مشيرة  والمستهلكين،  لــألســواق 
ــرائــــدات في  ـــؤالء الــ إلـــى جــهــود هـ
تــحــقــيــق االنـــتـــعـــاش االقــتــصــادي 
اإلجمالي  المحلي  الــنــاتــج  ونــمــو 

لمملكة البحرين.
وأكدت األمين العام للمجلس 
األعــلــى لــلــمــرأة أن األولــويــة اآلن 
ــي الــتــركــيــز عــلــى تبني  تــتــمــثــل فـ
مــســارات مــتــعــددة ومــرنــة للتطور 
الــمــهــنــي والـــوظـــيـــفـــي بـــمـــا يــلــبــي 
االحتياجات المتغيرة بسرعة في 
توجيه  إلــى  إضــافــة  العمل،  ســوق 
الـــــمـــــرأة لـــالســـتـــفـــادة مــــن فـــرص 
يحقق  بما  الــحــيــاة  مــدى  التعلم 
التوازن المنشود في سوق العمل 

بمختلف مستوياته ومجاالته.
نهاية  فــي  األنــصــاري  ولفتت 
مــمــلــكــة  ــاح  نــــجــ أن  إلــــــى  ــلــــقــــاء  الــ
التداعيات  مواجهة  في  البحرين 
الــســلــبــيــة لــجــائــحــة كـــوفـــيـــد- 19 

ــزم الــتــحــفــيــزيــة  ــحــ ــن خـــــالل الــ مــ
واإلجراءات االستباقية والوقائية 
ســيــســهــم، بـــال شــــك، فـــي تــســريــع 
اســـــتـــــعـــــادة الـــــبـــــالد لـــجـــاذبـــيـــتـــهـــا 
االســتــثــمــاريــة، وتــعــافــي مــعــدالت 
ــادي إلـــــى ســابــق  ــصــ ــتــ الـــنـــمـــو االقــ

عهدها.
وقد خصت مجلة »أكسفورد 
األعلى  المجلس  جــروب«  بزنس 
ــريـــة  ــريـ لــــلــــمــــرأة بـــمـــســـاحـــة تـــحـ
الذي  الــدور  على  الضوء  إللقاء 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة  ــمــ نــهــضــت بـــه الــ
ــا عــلــى تــجــاوز  لــمــســاعــدة بـــالدهـ
الــتــحــديــات االســتــثــنــائــيــة الــتــي 
ضمن  وذلــك  الجائحة  فرضتها 
إصدار خاص حول خطة مملكة 
جائحة  مــن  للتعافي  الــبــحــريــن 
ــاالت  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ كـــــــوفـــــــيـــــــد-19 فـــــــي الـ
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، والــــــــــذي اشـــتـــمـــل 
تناولت  وإحــصــائــيــات  أرقـــام  على 

للمرأة  والنوعي  الكمي  الحضور 
ــوق الــعــمــل  ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة فــــي ســ

ومجاالت اقتصادية متنوعة. 
ــدار كذلك  ــ كــمــا تــنــاول اإلصـ

ــا اتـــخـــذتـــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن  مــ
ــيـــر وســـيـــاســـات مـــركـــزة  مــــن تـــدابـ
الوطنية  كالمبادرة  المرأة  لدعم 
لــــلــــتــــوازن بـــيـــن الـــجـــنـــســـيـــن فــي 

عــلــوم الــمــســتــقــبــل، وغــيــرهــا من 
اإلجـــــــــراءات الـــتـــي تـــم اتــخــاذهــا 
فــي ظــل الــجــائــحــة مــثــل تطبيق 

سياسة العمل عن بعد.. الخ.

اإبرازا لدور المراأة البحرينية في دعم اقت�ضاد بالدها خالل وبعد الجائحة

الأن���������ض����اري ل����»اأك�������ض���ف���ورد ج��������روب«: ال���ب���ح���ري���ن م�����ض��ت��م��رة ف����ي ���ض��ق��ل 

ال���ت���ج���رب���ة ال���وط���ن���ي���ة ت��ح��ق��ي��ق��ا ل���ع���دال���ة ال���م�������ض���ارك���ة ب���ي���ن ال��ج��ن�����ض��ي��ن 

} هالة األنصاري تجري مقابلة مع مجلة »أكسفورد بزنس جروب«.

أكــــدت هــالــة األنـــصـــاري األمـــيـــن الـــعـــام لــلــمــجــلــس األعــلــى 
للمرأة، في مقابلة أجرتها مع مجلة »أكسفورد بزنس جروب«، 
أن المجلس األعلى للمرأة يعمل جاهدا عبر متابعته لسياسات 
وخطط إدماج احتياجات المرأة في المسار التنموي بمساندة 
المرأة  مشاركة  وصيغة  بطبيعة  لالرتقاء  الوطنية  الجهود  كل 
إلى  بــدءا مــن استقرارها األســـري وصـــواًل  الــعــامــة،  الحياة  فــي 

أعلى مستويات صنع القرار في الدولة. 



تون�س والإخوان وت�سحيح الم�سار!

فوزية رشيد

ــار الــحــكــم  ــان اقــــتــــاع اإلخــــــــوان مــــن مـــسـ ــ } كـ
فقد  مصر،  في  سريعا  بالدين  والعبث  والسياسة 
تم نزع األقنعة بعد حكم عام واحد! أما في تونس 
التي بدأت ثورات »الخريف العربي« فيها، فاستغرق 
وقــــوف الــشــعــب الــتــونــســي عــلــى طــريــق اقــتــاعــهــم 

لإلخوان عقدا من الزمن!
ــراع الــتــيــار اإلخـــوانـــي على  وبــيــن مــصــالــح وصــ
الـــســـلـــطـــة، وبـــيـــن مـــصـــالـــح تـــونـــس وطـــنـــا وشــعــبــا 
افـــتـــرق الـــطـــريـــق، ولـــكـــن بــعــد أن تـــوغـــل اإلخـــــوان 
سلما  إال  يفهمونها  ال  التي  الديمقراطية  باسم 
لــاســتــيــاء عــلــى الــســلــطــة، نــقــول بــعــد أن تــوغــلــوا 
ووزارات  وحكومة  )برلمانا  الدولة  مفاصل  كل  في 
وقضاء وأمنا(، توغا قائما على الفساد واإلفساد 
كل  تفكيك  تم  وبها  واالرتــهــان ألجــنــدات خارجية، 
ما يمت إلى الوطن والشعب والدولة من مصالح! 
ليدخل الصراع بين »التيارات الشعبية« وتيار »حزب 
األيام  في  انفجاره  حــاالت  أوج  اإلخواني  النهضة« 
يكن  ولم  وعقودا!  دام سنوات  بعد صــراع  األخيرة، 
الــتــدخــل الــخــارجــي،  مستغربا دعـــوة االخــــوان إلــى 
لباها  التي  التونسي  الشعب  إرادة  على  اســتــقــواء 
عمل  وتجميد  الحكومة  بإقالة  التونسي  الرئيس 
الذين  البرلمانيين  عن  الحصانة  ورفــع  البرلمان 
يرأسهم »راشد الغنوشي« الزعيم اإلخواني وقرارات 

أخرى!
} وبين ثورة 2010 التي أشعلها بائع الطريق 
انــتــخــاب  تـــم  »الـــبـــوعـــزيـــزي«، وأكــتــوبــر 2019 حــيــن 
»قــيــس ســعــيــد« رئــيــســا لــلــبــاد، حــفــلــت تــونــس وال 
تزال بالصراعات السياسية وأحيانا الدموية، حيث 
تحول البرلمان إلى وكر لحزب النهضة، وزاد الفساد 
واستشرى، وتدهور الوضع االقتصادي تحت رئاسة 
تدهور  ومثله  ايضا،  اإلخــوان  جانب  من  الحكومة 
الــوضــع الــصــحــي والــمــعــيــشــي، وقـــد أشــعــلــت شـــرارة 
للخارج،  وارتــهــانــه  اإلخــوانــي  الــفــســاد  عــن  الكشف 
المعروفة  التونسية  البرلمانية  كشفته  مــا  وهـــو 
واالنــكــشــاف  الــصــراع  نتيجة  وكـــان  مــوســى«،  »عبير 
انحياز الرئيس التونسي لشعبه واتخاذه القرارات 
الــجــريــئــة الــتــي ال تــــزال تــتــوالــى حــتــى الــلــحــظــة، 
وآخرها إقالة وزير الدفاع ووزير الداخلية وغيرها، 
ــقــــرارات الــتــي شــكــلــت صدمة  وهـــي اإلجــــــراءات والــ

كبيرة لتيار النهضة اإلخواني!
ــاع في  ــ } عــشــر ســـنـــوات مـــن تــــردي كـــل األوضــ
»الغنوشي«  جعلت  قبل،  من  يحدث  لم  كما  تونس 
وبين  الــخــارجــيــة،  ــه  ــ ووالءاتــ أتــبــاعــه  بــيــن  يتخبط 
الشعب التونسي الذي ازداد رفضه لإلخوان بوتيرة 

متصاعدة بعد أن انكشفت كل أوراقهم أمامه!
الــذي ال يختلف عن  »التيار اإلخــوانــي«   هــذا 
غيره من األحزاب اإلخوانية في أي بلد عربي ُوِجَد 
والفوضى  العنف  إلى  اللجوء  عن  يتوانى  ال  فيه، 
حــيــن يــضــيــق الـــخـــنـــاق عــلــيــه، وتـــتـــحـــول مـــســـارات 
الــســلــطــة والــســيــطــرة عــنــه، مــا يــجــعــل تــونــس هــذه 
النهضة«  »أتباع  الفترة على محك ما قد يقوم به 
وبأصابع خارجية من مسببات للصدامات الشعبية 

والفوضى وزج الباد إلى حافة الحرب األهلية رغم 
من  باهظة  أثمان  من  اآلن  حتى  تونس  دفعته  ما 
بينها قيام التيار اإلخواني باالغتياالت السياسية، 
وأشهرها قتل المعارض »شكري بلعيد« والمعارض 

»البرهومي«.
} سيطرة تيار اإلخوان على مفاصل السياسة 
والسلطة والقضاء واألمن، دفعت الشعب التونسي 
السنوات  خال  منهم  التخلص  محاوالت  كل  إلى 
الماضية، ولكن »القبضة اإلخوانية« المسنودة من 
القوى  وبعض  قطر  ومــن  اإلقليمية  الـــدول  بعض 
المسار  تصحيح  عملية  تجعل  كــالــعــادة،  الــكــبــرى 
الباب  تفتح   2010 ثــورة  على  الزمن  من  بعد عقد 
أهــمــهــا:  واحــتــمــاالت مختلفة  ســيــنــاريــوهــات  أمــــام 
نشوب صراع شعبي بين التيارات واألحزاب، ولجوء 
ــاب، وإلــى  ــ ــوان« كــعــادتــهــم إلـــى الــعــنــف واإلرهــ ــ »اإلخــ
االستقواء بالخارج، ما يجعل التخلص منهم في 
الوسط الشعبي، وليس فقط السياسي والسلطوي 
قد  عملية  فيها،  توغلوا  التي  الــدولــة  مرافق  وفــي 
تحتاج إلى كثير من اإلجــراءات والوعي لتصحيح 

مسار الثورة!
فــريــقــا حكوميا  يــريــد  الــتــونــســي  الــرئــيــس   {
إصــاحــيــا مــتــوافــقــا مــع رؤيــتــه للعمل عــلــى إنــقــاذ 
الــبــاد والـــدولـــة مــن الــمــآالت الــتــي آلـــت إلــيــهــا في 
الـــثـــورة، ويـــريـــد منظومة  الــســنــوات األخـــيـــرة بــعــد 
سياسية جديدة، وهو ما يعارضه »التيار االخواني« 
ما  مستغربا  يكن  لــم  ولــذلــك  معه،  والمتحالفون 
وصـــف بـــه الــغــنــوشــي اإلجـــــــراءات الــرئــاســيــة بأنها 
وجهها  التي  ذاتها  التهم  وهــي  وعسكرة،  »انــقــاب« 
االخوان للثورة المصرية »التصحيحية« في 2013، 
التي  القوى اإلقليمية والدولية  ورددتها معهم كل 

عملت على بقاء اإلخوان في الحكم!
فهل يتكرر سيناريو الدعم الخارجي ذاته لهم 

في تونس؟!
تلك  مثل  يفوت  لن  التونسي  الشعب  وعي   {
الــفــرصــة، وقـــد بــلــغ احــتــجــاجــه وغــضــبــه إلـــى حــرق 
مقرات »النهضة« في المدن التونسية، وكأن الشعب 
يريد اليوم عودة الحياة إلى نقطة الصفر في 2010 
حين قام بثورته على »بن علي«، ليبدأ اإلصاح من 
مهام  دون  ومــن  حياته،  على  ــوان  اإلخـ تسلط  دون 
ــذي تــســلــط بـــه اإلخـــــوان على  »جـــهـــازه الـــســـري« الــ
معارضيه، ليعود مجددا هذا الشعب إلى انفتاحه 
على الحياة والثقافة، بعد أن أصابه العطب في كل 
اتجاهات ومسارات الحياة حزبيا وسياسيا وأحوال 

معيشية!
ولعل حال الشعب التونسي كحال كل الشعوب 
التي انزلقت إلى مخطط ما سمي بالربيع العربي، 

يجسده قول الشاعر:
عجبا للزمان في حالتيه

 وباء وقعت منه إليه
ُرّب يوٍم بكيت منه فلما

 صرت في غيره بكيت عليه!!

كانت  فــرديــة  جــهــودا  يتطلب  هدفا  لنفسك  تضع  أن 
أو جــمــاعــيــة، وتـــبـــذل أقـــصـــى مـــا يــمــكــن بـــذلـــه مـــن جهد 
وعــمــل وتحقق الــوصــول إلــى ذلــك الــهــدف، فــإن هــذا في 
حد ذاته يعتبر إنجازا مهما وجبارا، لكن األهم من ذلك 
للضياع،  تعريضه  وعــدم  اإلنــجــاز  هــذا  على  الحفاظ  هو 
ما  عـــادة  الضياع  مــن  وحمايته  اإلنــجــاز  على  فالحفاظ 
ذاتــه، هذه  اإلنــجــاز  تعبا من تحقيق  وأشــق  يكون أصعب 
نــرى  ونــحــن  منها  ننطلق  أن  يــجــب  الــتــي  الحقيقة  هــي 
بعد  وجــيــزة جــدا  فترة  استطاعت خــال  بــادنــا  أن  كيف 
االنتكاسة التي حدثت في مواجهة فيروس »كورونا« خال 
شهري أبريل ومايو الماضيين حين تم تسجيل أرقام غير 

مسبوقة في أعداد الوفيات واإلصابات بالفيروس.
تحقق  أن  البحرين  استطاعت  االنتكاسة  تلك  بعد 
هدفا رائعا جدا وهو النزول التدريجي والمتواصل بأعداد 
قليلة جــدا، خاصة حين  أرقــام  إلــى  والوفيات  اإلصــابــات 
نقارنها بتلك التي سجلت خال الشهرين سالفي الذكر، 
كل ذلك تحقق بفضل جهود الجميع، وفي المقدمة يقف 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس »كورونا«، الذي 
بالمهمة  القيام  أجــل  يــقــدرون عمله من  ما  أفـــراده  عمل 
التي حملوها بأمانة وإخاص على عواتقهم منذ ظهور 

أول حاالت اإلصابة بالفيروس في البحرين.
بكل  يتمثل  الجميع  ينشده  الـــذي  األســمــى  الــهــدف 
تــأكــيــد فــي تصفير أعــــداد اإلصـــابـــات والــوفــيــات ومـــن ثم 
وتفشي  انــتــشــار  قــبــل  مــا  الطبيعية  الــحــيــاة  إلـــى  الـــعـــودة 
ما  يعتمد على  الــهــدف ال  هــذا  الــجــائــحــة، تحقيق  هــذه 
يحققه هذا البلد أو ذاك من تقدم ونجاح في التصدي 

مدى  على  يتوقف  وإنما  انتشاره،  من  والحد  للفيروس 
قدرة المجتمع الدولي على تحصين جميع شعوب العالم 
وانتشاره، لكن في نفس  بالفيروس  تقريبا ضد اإلصابة 
الــوقــت، مــا تحققه أي دولـــة مــن نــجــاح وتــطــور فــي هــذه 
المعركة هو بمثابة اللبنة التي تضاف إلى الصرح الذي 

يسعى المجتمع الدولي لتشييده.
الفيروس،  مواجهة  في  وتحصينه  المجتمع  حماية 
بلد على  الصلة في كل  ذات  الجهات  تنشده  يبقى هدفا 
حدة، وأن أي نجاح أو تقدم يحرزه هذا البلد أو ذاك، يعود 
الــدور  فإلى جانب  عوامل وجهود،  عــدة  إلــى  فيه  الفضل 
الــفــعــال واألســاســي الـــذي تــقــوم بــه وتــؤديــه الــجــهــات ذات 
التعامل  والمقيم في  المواطن  تعاون ووعي  الصلة، فإن 
يعد  االحترازية  والضوابط  واإلرشـــادات  التوجيهات  مع 
محورا مهما أيضا في تحقيق النجاح في هذه المعركة، 
فهي مسؤولية يتحملها الجميع من دون استثناء، كل في 

موقعه والدور الذي يقع على عاتقه.
يتمثل  نــجــاح  مــن  اآلن  حتى  البحرين  حققته  فما 
أعـــداد  فــي  وكــبــيــرة  ملحوظة  انــخــفــاضــات  تحقيقها  فــي 
الوفيات واإلصابات اليومية، يعود بكل تأكيد إلى الجهود 
التي يقوم بها ويقودها الفريق الوطني الطبي للتصدي 
مع  والمقيم  المواطن  تعاون  وكذلك  »كــورونــا«  لفيروس 
الصادرة  ــادات  واإلرشـ بالتعليمات  والتزامه  الجهود  هــذه 
بعضها  تكمل  أدوار  كلها  فهذه  الصلة،  ذات  الجهات  عن 
هذه  فــإن  ثــم  ومــن  الجميع،  فــي مصلحة  وتــصــب  بعضا 
تحقق  ما  على  الحفاظ  الجميع  على  تحتم  المصلحة 

من تقدم وإنجازات حتى اآلن وعدم تعريضها للضياع.

مسؤولية الجميع، وفي المقدمة المواطن والمقيم، 
ــزام  ــتــ ــة االلــ ــلـ ــوقــــت الـــحـــاضـــر، تــتــمــثــل فــــي مـــواصـ فــــي الــ
باإلجراءات االحترازية والتعليمات الصادرة عن الجهات 
والسليم  الصحيح  السبيل  هــو  ذلــك  ألن  الــعــاقــة،  ذات 
وأنجز  الحفاظ على ما تحقق  الذي من خاله يمكننا 
ــرى عــلــى طــريــق  مـــن مــكــاســب ويــقــودنــا إلـــى مــكــاســب أخــ
الخطير.  الــعــدو  هــذا  وهــو هزيمة  األول  الــهــدف  تحقيق 
على  الــحــفــاظ  أعينهم  نــصــب  يــضــعــوا  أن  الجميع  عــلــى 
هذه المكاسب والعمل على إضافة أخرى إليها، تلك هي 
أجل  من  أيضا  جميعا  نعمل  أن  وعلينا  جميعا  مهمتنا 

تحقيقها.
أصبحت  للفيروس،  التصدي  فــي  البحرين  تجربة 
تجربة نجاح تشهد لها مختلف الجهات، وفي مقدمتها 
المدير  لــســان  على  الــشــهــادة  وجـــاءت  العالمية  الــجــهــات 
في  البحرين  زار  الــذي  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام 
األيام القليلة الماضية واطلع بنفسه على هذه التجربة 
الجهات  تتبعها  الــتــي  األداء  وطــريــقــة  الــعــمــل  ومــســتــوى 
مع  والتعامل  للفيروس  للتصدي  المملكة  في  الصحية 
في  أساسية  عوامل  كلها  فهذه  القائمة،  اإلصابة  حــاالت 
النجاح الذي تحقق حتى اآلن في مواجهة هذه األوضاع 

الصحية غير المألوفة وغير المتوقعة.
تــمــيــز تــجــربــة الــبــحــريــن فـــي الــتــعــاطــي مـــع جــائــحــة 
إلــى جانب  بها،  التي حظيت  الدولية  واإلشـــادة  »كــورونــا« 
لنا جميعا نحو  دافــعــا  يــكــون  أن  الــنــجــاحــات، يجب  هــذه 
مــزيــد مـــن تــعــزيــزهــا والــعــمــل عــلــى عـــدم تــعــريــضــهــا ألي 

انتكاسة.

ــدوة«  ــبـــوع الــمــاضــي »نــ ُعـــقـــدت فـــي األسـ
حــــول قــضــيــة الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد والــتــعــلــيــم 
بــاالنــتــســاب فـــي الــجــامــعــات وتــطــرقــت إلــى 
شارك  عــام.  بشكل  وجــودتــه  التعليم  قضية 
ــنـــدوة هــيــئــة الـــجـــودة وبــعــض الــنــواب  فـــي الـ
والـــشـــوريـــيـــن والـــجـــمـــعـــيـــة االهـــلـــيـــة لــدعــم 
التعليم والتدريب. تركز النقاش حول قرار 
الــذي  واالنــتــســاب  المفتوح  التعليم  إلــغــاء 
الندوة  ألقت هــذه  صــدر قبل عشر ســنــوات. 
الثوابت  من  تكون  تكاد  قضية  على  الضوء 
في المجتمع وهي جودة مخرجات التعليم 
وماءمتها مع سوق العمل وكيف أنها تبرز 
التعليم وسوق،  أو حديث عن  نــدوة  كل  في 

ومن ثم تحتاج إلى مراجعة. 
ــيـــم عـــــن بــــعــــد يــــرى  ــلـ ــتـــعـ فـــــي حــــالــــة الـ
كانت  الجائحة  فرضته  مــا  أن  الــمــشــاركــون 
الــــوزارة عن  الــدعــم لــضــرورة عـــدول  بمثابة 
قرارها والسماح باستمرار التعليم عن بعد. 
التعليم ال  إلــى جــودة  السعي  أن  يــرون  كما 
تم  إذا  التعليم  النوع من  يتعارض مع هذا 
تعليم  ومنهجية  وتشريعات  ضــوابــط  وفــق 
قرارا  تتخذ  وال  الكاملة  الصورة  إلى  تنظر 
بناء على تجربة قصيرة. فمثا يقول أحد 
يتم  مـــازال  بعد  عــن  التعليم  إن  المنتدين 
الرغم  على  ينظمه  تشريع  وجــود  دون  مــن 
)مــــدارس  فـــي 2004  بـــدأ  الــمــشــروع  أن  مـــن 
ناحية  ومـــن  نــاحــيــة  مــن  هـــذا  المستقبل(. 
ــرارات الــتــي تــؤخــذ ال يتم  ــقــ أخــــرى فـــإن الــ
مراجعتها وتعديلها وفق مستجدات الواقع، 
ــى بـــحـــث مــعــمــق  ــ مــــع إخــــضــــاع الـــتـــجـــربـــة إلـ
يكشف جوانب القوة والضعف وتحديد في 

أي المجاالت يمكن استخدامها.
عن  التعليم  حــول  المناقشة  توصلت 
بعد )االنتساب في هذه الحالة( إلى أن قرار 
إلغائه من قبل وزارة التربية ال يبرره التقدم 
الوزارة  تراه  ما  مع  ويتناقض  التكنولوجي، 
مـــن نــجــاح فـــي تــطــبــيــق الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، 

والتجربة التي خاضتها الوزارة خال العام 
الحالي والمنصرم في تطبيقه. وأن التعليم 
الــدراســات  فــي  ُيستخدم  أن  يمكن  بعد  عــن 
التي  التخصصات  في  خصوصا  الجامعية 
ال تــحــتــاج إلـــى الــتــطــبــيــقــات الــعــمــلــيــة؛ لــذا 

يتوجب إعادة النظر فيه. 
عن  التعليم  تجربة  أن  المنتدون  رأى 
بــعــد كــانــت مــفــاِجــئــة؛ لــهــذا لــم تــكــن هناك 
تحدد  واضحة  رؤية  لتكوين  سابقة  خبرات 
ســيــاســة الــتــعــلــيــم بــشــكــل عــــام ومــتــطــلــبــات 
التجربة  ضـــوء  فــي  المجتمع  مــن  فــئــة  كــل 
الجديدة. كذلك رأوا أهمية مشاركة جميع 
تطوير  فــي  لإلسهام  والمجتمع  المعنيين 
التعليم ومناقشة التشريعات الداعمة لها، 
وأنظمة االدارة والتقييم والمساندة. التقدم 
العالم  جعل  االتــصــاالت  فــي  التكنولوجي 
يتجه نحو التعليم الهجين )حضوريا وعن 
الــازمــة.  التحتية  البنية  تهيئة  مــع  بــعــد( 
أصبحت  الــحــاجــة  أن  فــي  الــنــدوة  تتلخص 
التشريعات  الرؤية وسن  إلى توضيح  ماسة 

عرضة  التعليمية  العملية  تــكــون  ال  لــكــي 
للتغيير بتغير القيادات التعليمية.

ــددا مــــن األســـئـــلـــة  ــ ــ ــدوة عـ ــ ــنـ ــ طــــرحــــت الـ
وتعريفها.  التعليم  جــودة  أهمها  والقضايا 
ــيـــف يــتــم  ــاذا نــعــنــي بــــجــــودة الــتــعــلــيــم وكـ ــ مــ
المستخدمة  الوسائط  دور  ومــا  تقييمها؟ 
ــرورة مــشــاركــة  ــ ــرى ضـ فـــي هـــذه الــعــمــلــيــة، وتــ
االخـــرى  المعنية  والــجــهــات  االمــــور  اولــيــاء 
التعليمية  الــعــمــلــيــة  مــتــطــلــبــات  وضـــع  فـــي 
واالســتــراتــيــجــيــات الــمــنــفــذة لــهــا. وطــرحــت 
عن  يعوض  بعد  عــن  التعليم  هــل  التساؤل 
كذلك  الجامعات؟  في  الحضوري  التعليم 
ــدوة أهـــمـــيـــة وضـــــــــرورة وجــــود  ــ ــنـ ــ طــــرحــــت الـ
التعليم  عملية  لــنــجــاح  الــازمــة  الــشــروط 
أو هجينا،  أو عن بعد  سواء كانت حضوريا 
فــي مختلف مــراحــل  الـــجـــودة  ــا شــــروط  ومـ

التعليم؟ 
ُيــطــرح في  ومــمــا  المناقشة  مــن ســيــاق 
الــصــحــافــة حــــول الــتــعــلــيــم نــــرى أن جـــودة 
والمناهج  التقييم  بعملية  تتعلق  التعليم 
وطرق التدريس المناسبة لواسطة التعليم 
والــتــعــلــم. فــمــن جــانــب يـــرى الــمــجــتــمــع أن 
على  يركز  الـــوزارة  في  المستخدم  التقييم 
وأعــداد  الناجحين  )أعـــداد  الكمية  األرقـــام 
وأعــــداد  الملتحقين،  ــداد  ــ وأعـ الــمــتــفــوقــيــن 
الخريجين( وتفسير هذه االرقام بخاصات 

واستنتاجات تقول بارتفاع جودة التعليم. 
قضية مهمة أخرى برزت في هذه الندوة 
ــرورة إجـــراء الــدراســات على  هــي أهمية وضـ
التجارب ومراجعة القرارات وفق نتائج هذه 
بتجربة  البحرين  مــرت  فمثا  الـــدراســـات. 
كان  فكيف  اضــطــرارا،  بعد  التعليم عن  في 
االستعداد؟ وهل توافرت لها شروط النجاح 
ــاذا يــعــنــي نــجــاح  ــ ــاذا كــانــت الــنــتــائــج؟ ومـ ــ ومـ
إلى  يحتاج  ذلــك  على  الــجــواب  الــتــجــربــة؟ 
ينبغي  آراء.  مــجــرد  وليست  معمقة  دراســـة 
الــدراســة شــرائــح كبيرة من  تــشــارك فــي  أن 

المجتمع والمعنيين في العملية التعليمية 
الــوزارة فقط.  في  الرسمية  الجهات  وليس 
وقد طالب المنتدون بمؤتمر وطني لوضع 
رؤية واستراتيجية واضحة للتعليم تشارك 
ــد أورد  فــيــهــا جــمــيــع الــجــهــات الــمــعــنــيــة. وقـ
كنموذج  الكندية  التجربة  المشاركين  أحد 

للمشاركة في وضع التصور للتعليم. 
مـــن هــــذه الــنــقــاط نـــخـــرج بــنــتــيــجــة ان 
ــودة  هـــنـــاك قــضــيــة مــهــمــة تـــتـــكـــرر وهـــــي جــ
على  يــدل  ما  مخرجاته،  وماءمة  التعليم 
تقييم  عــمــلــيــة  إلــــى  بــحــاجــة  الــتــعــلــيــم  أن 
تـــقـــوم عــلــى منهجية  مـــراحـــلـــه  فـــي جــمــيــع 
ــرح أســـئـــلـــة اســاســيــة  ــطـ ــدأ بـ ــبـ مـــوضـــوعـــيـــة تـ
ــر مــن العملية  مــثــل »مــــاذا يــريــد ولـــي االمــ
ــاذا  الــتــعــلــيــمــيــة؟ ومــــاذا يــريــد الــطــالــب؟ ومـ
المجتمع؟  يريد  ومــاذا  العمل؟  يريد سوق 
وأن تــســتــخــدم هـــذه اإلجـــابـــات لــوضــع رؤيــة 

واضحة، ووضع استراتيجية لتنفيذها. 
تقييم  عملية  يتطلب  التنفيذ  نــجــاح 
تنفيذ  تضمن  إطــاريــة  منهجية  على  تقوم 
المستويات  مختلف  عــلــى  االســتــراتــيــجــيــة 
النتائج،  وقــيــاس  لتقييم  مــؤشــرات  وتــضــع 
والقيادية  االداريـــة  المسؤولية  تحديد  مع 
عن النتائج. كثير من الحكومات يستخدم 
 Balanced( المتوازن  القياس  منظومة 
وتــقــيــيــم  لــتــنــفــيــذ  كـــإطـــار   )Scorecard
تترجم  مؤشرات  وفق  التعليم  استراتيجية 
الرئيسية.  األربـــع  الجهات  هــذه  متطلبات 
توضيح  هـــذه  الــقــيــاس  منظومة  عــن  ينتج 
لــلــعــاقــة بــيــن االســتــراتــيــجــيــة واألهــــــداف 
ــرارات )الـــخـــريـــطـــة االســتــراتــيــجــيــة(  ــ ــقــ ــ والــ
ونتائجها وما تفرضه من مؤشرات متوازنة 
 lead and( تقيم النتائج وما يؤدي إليها
مختلف  على   )lagging indicators
ــا تــفــرضــه مـــن مــســؤولــيــة  الــمــســتــويــات. ومــ

ومساءلة عن النتائج.
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الكنيست  أقــــر   ،2018 يــولــيــو   19 فـــي 
القومية«  »قانون  اإلسرائيلي(  )البرلمان 
ربــمــا هــو أكــثــر قــانــون عــنــصــري فــي تــاريــخ 
ــة الــصــهــيــونــيــة. فـــي حــيــنــه، اعــتــبــره  الـــدولـ
اليمين  مــواقــف  عــن  يعبر  قانونا  كثيرون 
وجــود  ينفي  كونه  المتطرف  اإلسرائيلي 
ــــل«.  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي »إسـ ــــودي فـ ــهـ ــ ــر يـ ــيـ ــو غـ ــ ــــن هـ مـ
العليا  »المحكمة  مــصــادقــة  ومــع  والــيــوم، 
»القانون«  بنود  جميع  على  اإلسرائيلية« 
ــي تـــحـــظـــى –  ــ ــتـ ــ ــة« الـ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــ )وهـــــــــي »الــ
من  عديد  في  بمكانة محترمة   - لألسف 
كليات  وفــي  الــدولــيــة  القانونية  األوســــاط 
ــم جــامــعــات الــعــالــم( بــات  الــقــانــون فــي أهـ
بشرعية  رسميا،  يحظى،  »الــقــانــون«  ذلــك 
التشريعية  الــثــاث  العنصرية  السلطات 
والتنفيذية والقضائية اإلسرائيلية. لكن، 
المحكمة على  فــي مــصــادقــة  الــجــديــد  مــا 

قانون القومية؟ 
التمييز  سياسة  استندت   ،1948 منذ 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن إلـــى 
وتدعم  اليهود،  فوقية  على  تقوم  »مبادئ« 
الديموغرافية  النسبة  وتقليل  الــتــهــويــد 
حق  إنــكــار  ذلـــك  فــي  بــمــا  للفلسطينيين، 
لكن  العودة.  في  الفلسطينيين  الاجئين 
بين  فـــرقـــا  هـــنـــاك  أن  الــمــســألــة األخـــطـــر 
»قانون«  ممارسات عرقية وعنصرية، وبين 
التعامل  يلزم  بما  ذلــك  »شــرعــن«  إنــه  قيل 
بعنصرية. فمع وجود »القانون« ستكتسب 
الــمــمــارســة الــعــنــصــريــة دعـــًمـــا »دســـتـــورًيـــا« 
ــعــــرب. وبــــذلــــك، يــحــول  ــد الــ بــالــتــمــيــيــز ضـ

اإلســرائــيــلــي  الــيــومــي  التمييز  »الـــقـــانـــون« 
ومؤسساتي  ومنهجي  دســتــوري  مبدأ  إلــى 
ــي« فــي  ــونــ ــانــ ــقــ كــــأحــــد أركــــــــان الـــنـــظـــام »الــ
الممارسات  فتصبح  الصهيونية،  الــدولــة 
لمبدأ  »وفــقــا«   - للعجب  يــا   – العنصرية 
ــون!! ونــــحــــن مــــع الـــكـــاتـــب  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ســــيــــادة الـ
المناضل )أمير مخول( أن »البّت القضائي 
الحق  بين أصحاب  القوى  بتوازن  مرهون 
ــريـــن، وبــيــن  ــاشـ ــبـ ــمـ الـــمـــبـــاشـــريـــن وغـــيـــر الـ
االحــــتــــال ودولــــتــــه بـــمـــا فـــيـــه مــحــكــمــتــه، 
أن  إلــى  يصبو  وال  حياديا  ليس  فالقضاء 
ثالثا  ليس طرفا  وباألخص  كذلك،  يكون 
بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. بل إن 
القضاء اإلسرائيلي ال ُيشرعن ما هو جزء 

شرعنت  المحكمة  إن  نقول  عندما  منه. 
منظومتها  من  نخرجها  فإننا  العنصرية 
ونعفيها من كونها متهمة وليست مرجعا 

معياريا في هذا الصدد«.
ــة، الــــتــــي زعــــمــــت أن  ــمـ ــكـ ــمـــحـ قــــــــرار الـ
»قانون القومية ال ينقض مبدأ المساواة، 
ولــيــس فــيــه خـــرق لــلــقــانــون الـــدولـــي«، من 
بــهــذا  الــمــقــنــعــة  الــــدالئــــل  ــدم  ــقـ تـ أن  دون 
تشريع  »الكنيست«  على  سيسهل  الــشــأن، 
دون  من  عنصرية  يهودية  بصبغة  قوانين 
اعتراض من أحد. وبحسب القرار: »قانون 
التي  ــاس  األسـ قــوانــيــن  مــن  القومية جــزء 
ــيـــل الـــــذي تم  تــشــكــل دســـتـــور دولـــــة إســـرائـ
إسرائيل  هوية  مكونات  لترسيخ  تصميمه 
كـــدولـــة يــهــوديــة، مـــن دون االنــتــقــاص من 
مكونات هويتها الديمقراطية المنصوص 
األخـــرى«.  الدستورية  المبادئ  فــي  عليها 
الحقيقة، مصادقة  القرار في  فإن  وعليه، 
الــيــهــوديــة والفصل  عــلــى تــرســيــخ اإلثــنــيــة 
ــبـــادئ تــأســيــســيــة لــلــنــظــام  ــمـ الـــعـــنـــصـــري كـ
اإلسرائيلي عبر تحديد الهوية الدستورية 
»إلسرائيل« كدولة يهودية، وإقصاء السكان 
إلــى  الــذيــن ال ينتمون  لــلــبــاد  األصــلــيــيــن 

المجموعة اليهودية المهيمنة!!
بقرار المحكمة، سوف ُيعزز »القانون« 
ــايــــد( كــمــا تــعــرفــه صــكــوك  ــارتــ لــنــظــام )أبــ
القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني 
أجــمــع. ولــعــل مــن أبــلــغ مــا قــيــل فــي هــذا 
)أحــد  بــشــارات  عـــودة  استخاص  السياق 
»مــن يوم  »هــآرتــس«(:  أبــرز كتاب صحيفة 

إلى آخر، الظام هنا )في إسرائيل( يزداد 
ويتكشف. فعندما تم سن قانون القومية، 
55 عــضــو كــنــيــســت مـــن الـــعـــرب والــيــهــود 
ــي حــصــن  فــ حـــتـــى  اآلن،  ضــــــده.  ــوا  ــوتــ صــ
)اإلسرائيلية(  العليا  المحكمة  العدالة، 
ــون الـــقـــومـــيـــة  ــ ــانـ ــ ــم الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى قـ ــ تـ
باإلجماع تقريبا. فقط عارضه واحد وهو 
القاضي العربي جورج قرة.. إن ظل دولة 

القومية غطى على نور العدالة«.
سلطاتها،  بكل  الصهيونية،  الــدولــة 
الــمــتــرســخــة  الــعــنــصــريــة  اآلن  ــت«  ــرعــ »شــ
بنيويا رسميا! وإن نحن أحسنا استغال 
يسهم  بــأن  كفيل  فاألمر  عالميا،  الوضع 
كــدولــة  الصهيونية  الـــدولـــة  تصنيف  فــي 
»أبارتايد«. و»القانون« لمن يقرأه يدرك أنه 
خصائص  لــه  كولونيالي  عنصري  قــانــون 
ويتناقض  العين،  تخطئها  ال  »أبــارتــايــد« 
– قــطــعــا – مــع الــمــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة 
األســـاســـيـــة الــمــتــفــق عــلــيــهــا عــالــمــيــا، بل 
يخرق بشكل خطير حقوق اإلنسان، وهو 
الدولية.  والمواثيق  القوانين  يعاكس  ما 
نعم لقد تم حسم األمر وأعلن – رسميا 
أن  ذلــــك  ــد«  ــايــ ــارتــ »أبــ دولـــــة  –»إسرائيل« 
إضــافــيــا من  قــنــاعــا  مـــزق  المحكمة  قـــرار 
الليبرالية  الديمقراطية،  إسرائيل  أقنعة 
تتعامل بصورة متساوية  التي  والمتنورة، 
الــعــرب  مــع كــل مــواطــنــيــهــا«، مــع تحويله 
الثانية  الدرجة  من  مواطنين  مكانة  إلى 

وربما الثالثة.

به��ذا تعل��ن »اإ�س��رائيل« نف�س��ها ر�س��ميا دول��ة اأبارتاي��د

ُســـمـــيـــت عـــشـــريـــنـــيـــات الـــقـــرن 
الــعــشــريــن فــي  فــرنــســا »بــالــســنــوات 
بالمجنونة  وسميت  المجنونة«. 
الباريسيين  بــمــيــل  تــمــيــزت  ألنــهــا 
ــى الــلــهــو واالســتــمــتــاع بــالــحــيــاة  إلـ
والـــمـــجـــون والـــســـمـــر بــعــد ســنــوات 
المؤلمة،  العالمية األولى  الحرب 
حــيــث تــغــيــرت بـــاريـــس كــثــيــرا في 
ــة، ألنـــهـــا  ــيــ ــنــ ــزمــ هـــــــذه الــــفــــتــــرة الــ
وتحوال  وازدهــــارا  انفتاحا  عــاشــت 
الحياة،  ونمط  الــعــادات  في  كبيرا 
وأكــــثــــر الــــمــــجــــاالت الـــتـــي تـــأثـــرت 
الثقافة  هي  الكبير  التحول  بهذا 
ــفــــن، فـــي الــمــقــابــل  والـــمـــوضـــة والــ

وخــــال هـــذه الــســنــوات الــمــجــنــونــة 
التي كان يعيشها الشعب الفرنسي 
كان  والــمــجــون  والــرقــص  اللهو  فــي 
ــدة ويــبــنــي  ــ ــعـ ــ ــاك عــــــدو يـــعـــد الـ ــنــ هــ
مــصــانــع األســلــحــة ويــهــيــئ الــشــبــاب 

لــخــوض الــحــرب مــن جــديــد، فــالــثــأر كــان يستعر في 
صدورهم كما تستعر حمم البراكين، قس على ذلك 
كــثــيــرا مــمــن يــعــدون الــعــدة ويــســخــرون كــل مقومات 
شعوب  استعمار  إلعـــادة  أو  للثأر  إمــا  للحرب  دولــهــم 
ــرى، وقـــس عــلــى ذلـــك عــديــدا مــن الــشــعــوب ممن  أخــ
والمجون، متناسين ما  واللهو  الجنون  يبحثون عن 

ُيخفيه اآلخرون لهم.
في العاشر من مايو 1940م بدأت معركة األلمان 
الحتال فرنسا التي انهار خالها جيش الجمهورية 
الجيش  تمكن  كامل؛ حيث  بشكل  الثالثة  الفرنسية 
فقط  الشهر  ونصف  الشهر  يقارب  ما  في  األلماني 
من احتال فرنسا كاملة! والسؤال األهم كيف تمكن 
البلد  وهو  واحــدة«  بـ»لقمة  فرنسا  احتال  هتلر من 
أكثر  فــيــه  الــتــقــدم  ألــمــانــيــا ال تستطيع  كــانــت  الـــذي 
الحرب  إبــان  االستنزاف  حــرب  في  أمتار  من مسافة 

العالمية األولى؟!
لهتلر تصريح شهير حول إنجاز احتال فرنسا 
وتصنع  وترقص  تلهو  فرنسا  كانت  أنه عندما  مفاده 
العطورات في باريس كنا نحن ُندرب الشباب ونصنع 
القنابل في برلين! خال جائحة كورونا وتحديدا في 
أكتوبر 2020م وجه الرئيس الصيني قوات باده إلى 
من  انطاقًا  للحرب،  االستعداد  أهبة  على  تكون  أن 
للحرب،  استعداد  على  فكن  السام  أردت  إذا  مبدأ: 
بالعالم  أقوى جيش  ثالث  تمتلك  الصين  بأن  علمًا 
العالم  في  دولــة  أكبر  ُيهدد  الــذي  ذا  من  وبالمنطق 
العالم،  في عدد السكان وأكثر االقتصادات نموا في 
وإذا كانت الصين تتحوط وتجعل جيشها على أهبة 
االستعداد وهي بهذه القوة فما بالنا نحن العرب؟! 
دون  من  ســام  يأتي  ال  إنــه  تقول:  الذهبية  القاعدة 
حـــرب فــاالســتــعــداد لــلــحــرب يــمــنــع الـــحـــرب ويحقق 
يتجاهلها  ولكن من  نتمناها  ال  أمــور  وهــذه  السام، 

فهو جاهل أو ساذج.
الــبــعــض قــد ُيــفــســر هـــذه االســـتـــدالالت الــتــي تم 

ــدول  ــ ــا بـــأنـــه يـــجـــب عـــلـــى الـ ــرهــ ذكــ
ــات الـــعـــربـــيـــة تــحــديــدا  ــومـ ــكـ ــحـ والـ
مــيــزانــيــاتــهــا  ُجــــــل  ُتـــخـــصـــص  أن 
واهــتــمــامــهــا لــلــتــســلــح الــعــســكــري 
القطاعات  تنمية  وإهــمــال  فــقــط 
األخــــــــرى كـــاالقـــتـــصـــاد والـــصـــحـــة 
ــى الـــتـــحـــتـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــيــــم والـ ــلــ ــعــ ــتــ والــ
ــار  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ واالبـ واألدب  والــــثــــقــــافــــة 
ــا االهـــتـــمـــام  ــهــ ــمــ ــة وأهــ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ
يعتبر  الـــــذي  الـــبـــشـــري  ــورد  ــمـ ــالـ بـ
اســــــاس الــتــنــمــيــة والـــبـــنـــاء وهــــذه 
مــســلــمــات ومــتــطــلــبــات لــبــنــاء أي 
عن  هنا  نتحدث  بينما  مجتمع، 
تتحقق  لن  التي  والسيادة  األمــن 
إال بـــوجـــود مــقــومــات الـــقـــوة ســـواء 
الدبلوماسية  قــوة  أو  عسكرية  قــوة 
أو  اقـــتـــصـــاديـــة  ــوة  ــ قـ أو  الــســيــاســيــة 
ــن االنــــــــزالق فــي  عــلــمــيــة بـــعـــيـــدا عــ
الترف واللهو واالنحال األخاقي 
القوى  وقــت أصبحت بعض  فــي  وخــاصــة  والــقــيــمــي، 
الــعــظــمــى تــدفــع بــكــل مــا تــمــلــك لــهــدم قــيــم الــشــبــاب 
والمجتمعات بما ُيسمى »المثلية الجنسية« والحرية 

الشخصية. 
االســـتـــعـــداد لــلــحــرب لــيــس مــعــنــاه الـــدخـــول في 
وعدوانا  قسرا  ُفرضت  إذا  ولكن  افتعالها  أو  الحرب 
الدبلوماسية السعودية سعود  الراحل أمير  كما قال 
»إننا لسنا دعاة حرب، ولكن  الفيصل طيب اهلل ثراه 
فالملهيات  لها«،  طبولها فنحن جاهزون  قرعت  إذا 
ــل هــــدم اركــــــان الــمــجــتــمــع وخــاصــة  ــوامـ احــــد أهــــم عـ
ــام الـــعـــدو وقــد  الــشــبــاب وســبــب رئــيــســي لــلــهــزيــمــة أمــ
قليلة  أسابيع  في  باريس  انهزمت  كيف  أعــاه  ذكرنا 
العدة  التي أعدت  ولم تصمد أمام القوات األلمانية 
لذلك، الحياة ليست حروبا فقط هذا أمر ُمسلم به 
الحروب  تمقت  إنها  بل  العالم  ُكل شعوب  به  وتؤمن 
الحماية  السام وتضمن  القوة تجلب  والدمار، لكن 
فالسام  الــراهــن،  وقتنا  في  بشري خاصة  كيان  ألي 
من دون االستعداد للحرب قد يترتب عليه  استسام 
لإلماءات الخارجية والرضوخ لمطالبها وأجنداتها.
الـــزائـــر إلســبــانــيــا يــبــكــي عــلــى أطــــال الــحــضــارة 
اإلسامية العظيمة التي أضاعها المسلمون هناك، 
اسباب ضياع  التاريخ من جملة  كتب  إلى  وبالرجوع 
االنـــدلـــس يــأتــي الــفــســاد الــــذي اســتــشــرى فـــي أروقـــة 
واللهو  والغناء  كالفن  بالملهيات  واالنشغال  الحكم 
والترف على حساب األمن والسيادة وإهمال التحوط 
من مؤامرات حكام وأباطرة أوروبا الذين كانوا يعدون 
الــعــدة ويــحــيــكــون الـــمـــؤامـــرات والــدســائــس ويــغــررون 
أضعفت  التي  بالملهيات  وقادتها  االنــدلــس  بشباب 
المسلمين  األمـــراء  بين  الشقاق  فــدب  الــدولــة  كيان 
وحكام الواليات فتفككت أركان الدولة وكان السقوط 
ذكرى  مجرد  األندلس  أضحت  حتى  حتمية  نتيجة 

دولة إسامية في قارة أوروبا.
@Alkhalaqi_bh

لل�س��ع�ب ال�س��ام  حماي��ة  اإل��ى  الطري��ق 

بقلم: 
عبدالهادي اخلالقي
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بقلم : 
د. أسعد عبدالرحمن
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عقد اجتماًعا مع هيئة املواكب احل�صينية.. حمافظ العا�صمة:

االلتزام بتعليمات الفـريق الطبـي يف عا�صـوراء

تن�صيق م�صرتك يف خمتلف املجاالت بني البلدين.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

توفري املزيد من الفر�س اال�صتثمارية مع ال�صودان
اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء على موا�سلة تعزيز 

التعاون  مب�سار  والدفع  ال�سودانية  البحرينية  العالقات 

يف  امل�سرتك  والتن�سيق  العمل  من  اأرحب  اأفق  نحو  الثنائي 

خمتلف املجالت مبا يلبي التطلعات املن�سودة.

التعاون  قطاعات  خمتلف  ت�سهده  ما  اإىل  �سموه  واأ�سار 

الثنائي من تقدم يف اإطار التفاقيات امل�سرتكة بني البحرين 

الفر�س  من  املزيد  توفري  يف  اأ�سهمت  والتي  وال�سودان 

ل�سالح  والنماء  بالنفع  تعود  التي  الواعدة  ال�ستثمارية 

البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.

املن�سورة  مرمي  د.  اأم�س،  �سموه  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

بجمهورية  اخلارجية  وزيرة  املهدي  ال�سديق  ال�سادق 

الفتتاح  يف  للم�ساركة  للمملكة  زيارتها  مبنا�سبة  ال�سودان 

الر�سمي للمقر اجلديد لل�سفارة ال�سودانية يف البحرين.

زيادة اال�صتثمارات واالإيرادات باالأندية.. خالد بن حمد:

اعتماد �صيا�صة االأبواب املفتوحة مع اجلميع

اأكد �سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل 

خليفة، النائب الأول لرئي�س املجل�س 

رئي�س  والريا�سة  لل�سباب  الأعلى 

رئي�س  للريا�سة  العامة  الهيئة 

خالل  البحرينية،  الأوملبية  اللجنة 

الأندية  بروؤ�ساء  اأم�س،  اجتماعه 

الوطنية، اأن الهيئة �ستعتمد �سيا�سة 

الأبواب املفتوحة بني الهيئة وجميع 

�ست�سهده  وما  الريا�سية،  اجلهات 

الفرتة القادمة مـن خطوات تنظيمية 

ترتقي  خطط  تنفيذ  فـي  ت�ساهـم 

بالنظـام الإداري واملايل والريا�سي 

ال�ستثمارات  لزيـادة  بالأنديـة، 

والإيرادات بالأندية.

وزير الداخلية: تعزيز جهود حفظ االأمن يف املنطقة

تن�صيق اأمني مع التحقيقات الفدرايل االأمريكي

بن  را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  ا�ستقبل 

يوم  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

القانوين  امللحق  ريان  ريت�سارد  اأم�س، 

بالوليات  الفيدرايل  التحقيقات  ملكتب 

بح�سور  وذلك   ،)FBI( الأمريكية  املتحدة 

ال�سفارة  باأعمال  القائم  ناردي  مارغريت 

والفريق  البحرين،  مملكة  لدى  الأمريكية 

طارق بن ح�سن احل�سن رئي�س الأمن العام.

الوزير  رحب  اللقاء،  بداية  ويف 

يف  واأهميتها  الأمريكي  امل�سوؤول  بزيارة 

ال�سديقني،  البلدين  بني  التوا�سل  تعزيز 

وال�سراكة  الوثيقة  بالعالقات  م�سيًدا 

ال�سرتاتيجيـة التي جتمع مملكة البحرين 

اإىل  تهـدف  والتـي  املتحدة،  والوليات 

وال�ستـقرار  الأمـن  حفـظ  جهود  تعزيـز 

يف املنطقة.

بنك البحرين والكويت يحقق 28 

مليون دينار اأرباًحا ن�صف �صنوية

»�صادرات البحرين«: 100 

مليون دوالر املنتجات امل�صدرة

»بتلكو« تطلق حلوالً 

ذكية الأمن املنازل

ر  ا�صتغالل االأرا�صي اململوكة لتحقيق عوائد للُق�صَّ

م�صروع ا�صتثماري بـ8 ماليني دينار لـ»القا�صرين«

مل تدخل اأي حالة للم�صت�صفى بعد 14 يوًما من اأخذها.. الفريق الطبي:

ال وفيات بني من اأكملوا اجلرعة املن�صطة

 ال�صعودية: منع ال�صفر 3 �صنوات ملن زار دوالً حمظورة

ا�ستغالل  دينار �سمن  بـ8 ماليني  ا�ستثمارًيا  القا�سرين م�سروًعا  اأموال  اإدارة  اأطلقت 

ر. الأرا�سي اململوكة لالإدارة من اأجل حتقيق عوائد اإ�سافية للق�سّ

جاء ذلك خالل ا�ستقبال ال�سيخ خالد بن علي اآل خليفة وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية 

والأوقاف رئي�س جمل�س الولية على اأموال القا�سرين ومن يف حكمهم.

اأن  ال�سعودية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 

كل من يثبت تورطه يف ال�سفر اإىل الدول 

ال�سفر  من  �سيمنع  اإليها  ال�سفر  املمنوع 

املخالف  اأن  واأو�سح  �سنوات.  لثالث 

القانونية  للم�ساءلة  نف�سه  �سيعر�س 

ومنعه  عودته،  عند  املغلظة  والعقوبات 

من ال�سفر اإىل خارج اململكة ملدة 3 �سنوات.

وجددت الداخلية ال�سعودية التحذير 

ب�سبب  املحظورة  الدول  اإىل  ال�سفر  من 

حتورات فريو�س كورونا امل�ستجد.

الطبي  الوطني  الفريق  اأكد 

كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

اجلرعة  اأخذ  اأهمية  )كوفيد-19( 

امل�ساد  التطعيم  من  املن�سطة 

اأنه  مو�سًحا  كورونا،  لفريو�س 

وفاة  حالة  اأي  ت�سجيل  يتم  مل 

اإىل  حالة  اأي  دخول  ي�ستدِع  ومل 

 14 اأكملوا  من  بني  امل�ست�سفى 

اجلرعة  على  احل�سول  بعد  يوًما 

املن�سطة، ملا توفره اجلرعة املن�سطة 

كورونا  فريو�س  من  حماية  من 

وال�ساللت املتحورة منه.

�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء لدى ا�ستقباله وزيرة خارجية ال�سودان

وزير الداخلية م�ستقبالً ريت�سارد ريان

�سمو ال�سيخ خالد بن حمد

عقد ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن 

اجتماًعا  العا�سمة،  اآل خليفة حمافظ 

احل�سينية،  املواكب  هيئة  اأع�ساء  مع 

والتن�سيق  التعاون  اإطار  يف  وذلك 

مبا  اللتزام  اأهمية  على  والتاأكيد 

من  الطبي  الوطني  الفريق  �سي�سدره 

خالل  احرتازية،  وتدابري  تعليمات 

مو�سم عا�سوراء، وذلك �سمن اجلهود 

الوطنية ملكافحة جائحة كورونا.

واأ�سار املحافظ اإىل اأهمية اللتزام 

»الفريق  �سيقرها  التي  بالتدابري 

على  املحافظة  ي�سمن  مبا  الطبي« 

م�سيًدا  عا�سوراء،  يف  العامة  ال�سحة 

تطبيق  يف  الهيئة  اأع�ساء  بدور 

وتعاونهم  التنظيمية  الإجراءات 

واجلهات  املحافظة  مع  املتوا�سل 

املعنية.

الهيئة  اأع�ساء  اأ�ساد  جهتهم،  من 

تقدمه  وما  املحافظة  ومتابعة  بدور 

الإجراءات  اإطار  يف  ت�سهيالت  من 

واخلدمات املقدمة من وزارة الداخلية 

اأمن و�سالمة اجلميع، موؤكدين  حلفظ 

الفريق  تعليمات  بكافة  اللتزام  على 

ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمنالطبي خالل مو�سم عا�سوراء.

د. عبدالرحمن �سيفمراد علي مراد
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كاأف�صل جامعة يف ت�صنيف تاميز 2021 للتعليم العايل

»اخلليج العربي« االأوىل على م�صتوى البحرين والـ15 عربًيا

العربي  اخلليج  جامعة  حققت 

مملكة  م�ستوى  على  الأول  املركز 

كاأف�سل  الـ15  واملركز  البحرين 

العربي  العامل  م�ستوى  على  جامعة 

يف ت�سنيف تاميز 2021 للتعليم العايل 

ي�سنف  الذي  العربية  للجامعات 

دولية  معايري  وفق  اجلامعات 

ال�ست�سهاديات  تقي�س  �سمولية 

البحثية ذات اجلودة العالية والأوراق 

العلمية املن�سورة.
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اللجنة التن�سيقية تبحث تطوير خمرجات التعليم العايل

�صاحب  برئا�صة  اأم�س  اجتماع  يف  التن�صيقية  اللجنة  ا�صتعر�صت 

ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء املو�صوعات املتعلقة بتطوير خمرجات التعليم العايل.

م�صتجدات  اآخر  ُبعد  عن  ُعقد  الذي  رقم )391(  الجتماع  وناق�س 

املن�صطة  واجلرعة   )19-COVID( كورونا  فريو�س  مع  التعامل 

للتطعيم امل�صاد له.

انتهاء فرتة الت�سجيل لاللتحاق بربنامج

 رئي�س جمل�س الــوزراء لتنمـيــة الــكـــوادر احلكوميـــة
الوزراء  جمل�س  رئي�س  مكتب  اأعلن 

لاللتحاق  الت�صجيل  فرتة  انتهاء  عن 

لتنمية  الوزراء  جمل�س  رئي�س  بربنامج 

تاأكيًدا  ياأتي  والذي  احلكومية،  الكوادر 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  يوليه  ما  على 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

يف  الب�صري  العن�صر  بتطوير  اهتمام  من 

الكوادر  يف  وال�صتثمار  البحرين  مملكة 

الوطن  على  اأثره  ويعود  اإيجاًبا  ينعك�س  مبا  احلكومية  الوطنية 

واملواطنني.

وقد مت فتح باب الت�صجيل لاللتحاق بالدفعة ال�صابعة من برنامج 

املوافق  ال�صبت  يوم  احلكومية  الكوادر  لتنمية  الوزراء  رئي�س جمل�س 

25 يونيو 2021 حتى يوم الإثنني املوافق 26 يوليو احلايل، حيث 

القطاع  موظفي  قبل  من  كبرًيا  اإقباًل  لقي 

وتخ�صع  القطاعات،  مبختلف  العام 

للتقييم  الربنامج  يف  الت�صجيل  طلبات 

متر  والتي  التقييم  لإجراءات  متهيداً 

مبراحل خمتلفة منها املقابالت ال�صخ�صية 

لالختيار  متهيداً  القدرات  واختبارات 

من  ال�صابعة  الدفعة  ملنت�صبي  النهائي 

الربنامج.

ويعد برنامج رئي�س جمل�س الوزراء 

لتنمية الكوادر احلكومية من الربامج الطموحة التي ت�صتقطب الطاقات 

ال�صابة لترثي خرباتها وت�صقل مهاراتها من خالل دورات مكثفة على 

يد اأبرز اخلرباء لتمكينهم من طرق البحث والتحليل وخمتلف املهارات 

�صنع  اآلية  على  قرب  عن  التعرف  الربنامج  لهم  يتيح  كما  القيادية، 

ال�صيا�صات احلكومية وتنفيذ الربامج املرتبطة بربنامج احلكومة.

امللك وويل العهد رئي�س الوزراء

 يهنئان ملك تايلند بعيد ميالد جاللته

وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع

 امللحق القانوين ملكتب التحقيقات الفيدرايل الأمريكي

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة اإىل �صاحب اجلاللة امللك ماها فاجري الوجنكورن 

ملك مملكة تايلند، وذلك مبنا�صبة عيد ميالد جاللته، اأعرب جاللته فيها عن اأطيب 

تهانيه ومتنياته له مبوفور ال�صحة وال�صعادة والعمر املديد بهذه املنا�صبة.

وبعث �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

فاجري  ماها  امللك  اجلاللة  �صاحب  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س 

�صموه  اأعرب  جاللته،  ميالد  عيد  مبنا�صبة  وذلك  تايلند،  مملكة  ملك  الوجنكورن 

فيها عن اأطيب تهانيه ومتنياته له مبوفور ال�صحة وال�صعادة والعمر املديد بهذه 

املنا�صبة.

را�صد  ال�صيخ  اأول  الفريق  ا�صتقبل 

يوم  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

القانوين  امللحق  ريان  ريت�صارد  اأم�س، 

بالوليات  الفيدرايل  التحقيقات  ملكتب 

بح�صور  وذلك   ،)FBI( الأمريكية  املتحدة 

ال�صفارة  باأعمال  القائم  ناردي  مارغريت 

والفريق  البحرين،  مملكة  لدى  الأمريكية 

طارق بن ح�صن احل�صن رئي�س الأمن العام.

ويف بداية اللقاء، رحب الوزير بزيارة 

تعزيز  يف  واأهميتها  الأمريكي  امل�صئول 

م�صيًدا  ال�صديقني،  البلدين  بني  التوا�صل 

بالعالقات الوثيقة وال�صراكة ال�صرتاتيجية 

والوليات  البحرين  مملكة  جتمع  التي 

جهود  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  املتحدة، 

حفظ الأمن وال�صتقرار يف املنطقة.

ال�صبل  بحث  اللقاء،  خالل  مت  وقد 

وتعزيز  الأمني  التن�صيق  بتطوير  الكفيلة 

اخلربات،  تبادل  جمال  يف  التعاون 

ذات  املو�صوعات  من  عدد  اإىل  بالإ�صافة 

الهتمام امل�صرتك.

جانب من اجتماع اللجنة التن�سيقية ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
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العمل على مواءمة خمرات التعليم اجلامعي مع متطلبات العمل ال�شحايف.. ال�شايجي: 

تطوير امل�شتوى املهني وال�شتقرار املعي�شي لل�شحفيني من اأولويات جمل�س الإدارة

»روتاري  نادي  ا�ضت�ضافها  ندوٍة  وخالل 

�ضتعمل  اجلمعية  اأن  ال�ضايجي  اأّكد  ال�ضيف« 

على درا�ضة القانون اجلديد لل�ضحافة والإعالم 

التعديالت  حيال  نظرها  وجهة  و�ضتبدي 

بني  الف�ضل  �ضرورة  على  م�ضّدًدا  اجلديدة، 

قانون ال�ضحافة وقانون العقوبات اجلنائية.

ال�ضحفيني  جمعية  اأن  ال�ضايجي  واأّكد 

الوطنية  الق�ضايا  جميع  يف  حا�ضرة  �ضتظّل 

�ضتظّل  كما  واملواطن،  الوطن  عن  والدفاع 

معّبًة عن ال�ضحفيني بو�ضفها جمعيًة مهنيًة 

ال�ضحفيني ومدافعًة  معّبة عن �ضوت جميع 

جمعية  لي�ضت  الوقت  ذات  يف  ولكنها  عنهم، 

�ضيا�ضية تخو�ض املعرتك ال�ضيا�ضي.

هناك  اإن  ال�ضايجي  قال  التفا�ضيل،  ويف 

ال�ضحفي  الو�ضط  يف  ومتجّدًدا  قدمًيا  هاج�ًضا 

خمرجات  بني  احلا�ضلة  بالفجوة  يتعلّق 

�ضعيد  على  العمل  �ضوق  ومتطلبات  التعليم 

العمل ال�ضحايف والإعالمي الحرتايف.

ملواءمة  ما�ّضة  حاجة  »هناك  واأ�ضاف، 

النظرية  املواد  على �ضعيد  التعليم  خمرجات 

الطالب يف اجلامعات  التي يدر�ضها  والعملية 

ال�ضحايف  العمل  متطلبات  وبني  املحلية، 

انخراط  ت�ضهيل  يف  ي�ضهم  مبا  وتطوراته 

امليداين،  ال�ضحفي  العمل  يف  الإعالم  خّريجي 

وتخريج كوادر قادرة على النخراط يف �ضوق 

العمل بكل كفاءة واقتدار.

ولفت اإىل اأن اجلمعية قامت ومنذ دوراتها 

البحرين  جامعة  مع  بالتعاون  ال�ضابقة 

اجلامعات  من  وغريها  الأهلية  واجلامعة 

لتدريب  املحاولت  من  بالعديد  الوطنية 

الطالب ب�ضكل عملي م�ضتمر ل�ضنة اأو اأكرث من 

اأجل تهيئتهم للعمل ال�ضحفي، غري اأن العديد 

العملية  املهارة  يكت�ضبوا  اأن  وبعد  هوؤلء  من 

برتك  عمل  عر�ض  اأول  تلقيهم  وفور  يقومون 

اأو  العمل ال�ضحفي والتوجه للعمل احلكومي 

الأعمال الأخرى بالقطاع اخلا�ض.

واأ�ضار ال�ضايجي اإىل اأن جمعية ال�ضحفيني 

بق�ضايا  تهتم  مهنية  موؤ�ض�ضة  هي  البحرينية 

لي�ضت جمعية  ال�ضحفيني وتدافع عنهم وهي 

ال�ضاأن  يف  تخو�ض  �ضيا�ضية  موؤ�ض�ضة  اأو 

اأن  على  ذاته  الوقت  يف  موؤكًدا  ال�ضيا�ضي، 

ق�ضايا  عن  املدافعة  عن  تتخلى  لن  اجلمعية 

الوطن واملواطن.

كانت  »اجلمعية  اأن  ال�ضايجي  وذكر 

ان�ضمت  التي  اجلمعيات  اأوائل  من  ولزالت 

اجلمعية  وهي  الدويل،  ال�ضحفيني  لحتاد 

لحتاد  ان�ضمت  التي  الثانية  العربية 

املن�ضمني  اأوائل  ومن  الدويل  ال�ضحفيني 

لع�ضوية احتاد ال�ضحفيني العرب«.

اأنه يف العام 2011 ومع الأحداث  وذكر 

املوؤ�ضفة التي مرت بها اململكة قام بقيادة وفد 

الوفد  اجتمع  اإذ  بروك�ضل،  لباري�ض  �ضحفي 

ال�ضحفني  احتاد  ومع  بال حدود  مرا�ضلني  مع 

الدويل باليون�ضكو وبروك�ضل لتو�ضيح نقاط 

كثرية كانت مبنية على وجهة نظر اأحادية.

وعلى �ضعيد اآخر اأكد ال�ضايجي اأن قانون 

التي  امل�ضروعات  اأبرز  اأحد  هو  ال�ضحافة 

نظرها  وجهة  اإبداء  على  اجلمعية  �ضتعمل 

اجلديدة  التعديالت  على  مالحظاتها  واإي�ضال 

والتي �ضجلت اإلغاء عقوبة احلب�ض لل�ضحفيني.

املبدئية  املالحظات  بع�ض  هناك  اأن  وبنّي 

التي حتتاج اإىل بلورة كالغرامات العالية جًدا 

والتي يفر�ضها م�ضروع القانون وهي غرامات 

اأن  كما  ت�ضديدها،  ال�ضحفي  على  ال�ضعب  من 

مع  والإعالم  ال�ضحافة  قانون  ربًطا يف  هناك 

قانون العقوبات اجلنائية، يف حني اأن حماكمة 

ال�ضحفي �ضمن عمله ال�ضحايف يجب اأن تبقى 

�ضمن اإطار القانون املدين فقط.

قانون  �ضّن  اأهمية  على  ال�ضايجي  واأّكد 

متطور لل�ضحافة ملا للقانون من اأهمية كبرية 

توؤثر على جميع املجالت، �ضيما يف ظّل تو�ّضع 

فاليوم  ال�ضحايف،  العمل  وتطبيقات  مفاهيم 

واملواقع  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  هناك 

وال�ضفحات الإلكرتونية والتي اأ�ضبحت تزاول 

العمل ال�ضحفي.

»الغرفة« و»م�شارف البحرين« تبحثان تنظيم ملتقى اقت�شادي م�شريف بحريني.. جناحي: 

»الغرفة« حري�شة على توحيد اجلهود مل�شلحة القطاع اخلا�س والقت�شاد الوطني
 بحثت غرفة جتارة و�ضناعة البحرين 

ورئي�ض  الإدارة  جمل�ض  بع�ضو  ممثلة 

حممد  �ضونيا  للّجان  التن�ضيقية  املجموعة 

اإبراهيم  �ضاكر  التنفيذي  والرئي�ض  جناحي، 

والذي  التن�ضيقي  اجتماعها  خالل  ال�ضرت 

املوافق 27 يوليو  الثالثاء  عقد �ضباح يوم 

2021 عن ُبعد عب و�ضائل الت�ضال املرئي 

البحرين،  م�ضارف  جمعية  عن  ممثلني  مع 

تعزيز التعاون بني غرفة البحرين وجمعية 

م�ضارف البحرين وتنظيم ملتقى اقت�ضادي 

م�ضريف يف البحرين.

 ومت خالل الجتماع التفاق على ت�ضكيل 

البحرين  غرفة  بني  م�ضرتك  عمل  فريق 

امللتقى  لتنظيم  البحرين  م�ضارف  وجمعية 

القت�ضادي امل�ضريف، وبحث الإطار التنظيمي 

لعمل هذه اللجنة لتمكينها من حتقيق اأهدافها 

متهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم يف هذا ال�ضاأن.

جناحي  �ضونيا  اأكدت  ال�ضدد،  هذا  يف   

حر�ض غرفة البحرين على توحيد جهودها 

لتبادل  العالقة  ذات  اجلهات  كافة  مع 

املكا�ضب  من  مزيد  حتقيق  بهدف  اخلبات 

للقطاع اخلا�ض والقت�ضاد الوطني. م�ضيدًة 

راأ�ضها  وعلى  الر�ضيدة  القيادة  توليه  مبا 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

عي�ضى اآل خليفة وويل العهد رئي�ض جمل�ض 

الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان 

لتمكني  بالغ  اهتمام  من  خليفة  اآل  حمد  بن 

التنمية  يف  دوره  وتعزيز  اخلا�ض  القطاع 

القت�ضادية بال�ضراكة مع القطاع العام.

واأعربت عن اعتزازها بالدور الذي تقوم 

ت�ضم  والتي  البحرين  م�ضارف  جمعية  به 

نخبة من اأبرز امل�ضرفيني البحرينيني والذين 

امل�ضريف  القطاع  تنمية  م�ضرية  يف  اأ�ضهموا 

املالية  املراكز  اأبرز  اأحد  البحرين  وجعل 

واأكرثها تطوًرا. 

كما اأكدت على ا�ضتعداد الغرفة لتوحيد 

الأهداف  لتحقيق  اجلمعية  مع  جهودها 

الرتقاء  والتي ت�ضب يف م�ضلحة  امل�ضرتكة 

كفاءة وتناف�ضية  بالقطاع اخلا�ض، وتعزيز 

املحلي  الناجت  منو  وحتفيز  العمال،  بيئة 

الإجمايل.

على  ال�ضرت  �ضاكر  اأكد  جانبه،  ومن 

من  ما  لكل  الغرفة  وموارد  جهود  ت�ضخري 

وتنمية  اخلا�ض  بالقطاع  الرتقاء  �ضاأنه 

الغرفة  تطلع  عن  معرًبا  الوطني.  القت�ضاد 

م�ضارف  جمعية  مع  تفاهم  مذكرة  لتوقيع 

بني  التعاون  من  ملزيد  للدفع  البحرين 

اجلانبني ومتهيد الطريق لتحقيق مزيد من 

املنجزات. 

التنفيذي  الرئي�ض  اأعرب  وبدوره،   

وحيد  ال�ضيد  البحرين  م�ضارف  جلمعية 

املطلعة  بالأدوار  اعتزازه  بالغ  عن  القا�ضم 

التي تقوم بها غرفة البحرين بهدف الرتقاء 

بالقطاع اخلا�ض.

كاأف�شل جامعة على امل�شتوى العربي يف ت�شنيف تاميز

»اخلليج العربي« حتقق املركز الأول على م�شتوى البحرين والـ15 عربًيا

وزير الرتبية يبحث ا�شتعدادات

 اجلامعات لبدء العام الأكادميي اجلديد

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  تراأ�ض 

والتعليم رئي�ض جمل�ض اأمناء جمل�ض التعليم العايل، بح�ضور 

الدكتورة ال�ضيخة رنا بنت عي�ضى بن دعيج اآل خليفة الأمني 

العام ملجل�ض التعليم العايل نائب رئي�ض جمل�ض اأمناء جمل�ض 

التعليم  قطاع  يف  امل�ضوؤولني  مع  اجتماًعا  العايل،  التعليم 

العايل، اطلع خالله على عر�ض قدمته الأمانة العامة حول 

موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف مملكة البحرين، وا�ضتعداداتها 

وبراجمها   2022-2021 اجلديد  الأكادميي  العام  لبدء 

التدري�ض  هيئة  اأع�ضاء  حيث  من  ومتطلباتها  الأكادميية 

والأمور الإدارية والإن�ضائية.

اللتزام  �ضرورة  على  الجتماع  خالل  التاأكيد  ومت   

خالل  اجلائحة  ملواجهة  املطلوبة  الحرتازية  بالإجراءات 

العام الأكادميي القادم، ويف �ضوء ذلك �ضتقوم الأمانة العامة 

بعقد اجتماع مع امل�ضوؤولني عن هذه املوؤ�ض�ضات للتن�ضيق بهذا 

اخل�ضو�ض.

 واأكد وزير الرتبية والتعليم رئي�ض جمل�ض اأمناء جمل�ض 

التي  الأكادميية  بالبامج  املجل�ض  اهتمام  العايل  التعليم 

تطرحها جميع موؤ�ض�ضات التعليم العايل احلكومية واخلا�ضة، 

وت�ضجيعه لال�ضتثمار يف هذا القطاع، ودعم هذه املوؤ�ض�ضات 

يف جمال الت�ضويق لباجمها وفق ال�ضوابط املحددة، ملا من 

�ضاأنه الرتقاء مب�ضرية التعليم العايل يف مملكة البحرين.

املركز  العربي  اخلليج  جامعة  حّققت 

واملركز  البحرين  مملكة  م�ضتوى  على  الأول 

العامل  م�ضتوى  على  جامعة  كاأف�ضل  الـ15 

للتعليم   2021 تاميز  ت�ضنيف  يف  العربي 

ي�ضنف  الذي  العربية  للجامعات  العايل 

اجلامعات وفق معايري دولية �ضمولية تقي�ض 

ال�ضت�ضهاديات البحثية ذات اجلودة العالية 

والتعاون  املن�ضورة،  العلمية  والأوراق 

جمالت  يف  العلمية  الأبحاث  ون�ضر  الدويل، 

ونوعية  وم�ضتوى  حمكمة،  عملية  عاملية 

الأكادميية  ال�ضمعة  جانب  اإىل  التعليم، 

اجلامعات  عن  الإيجابية  الذهنية  وال�ضورة 

وعدد  الأعمال  اأ�ضحاب  لدى  وخمرجاتها 

الفائزين  باجلامعة  والأكادمييني  الأ�ضاتذة 

بجوائز عاملية.

العربي  اخلليج  جامعة  رئي�ض  وقال 

اإن  العوهلي  عبدالرحمن  بن  خالد  الدكتور 

مراتب  يف  العربي  اخلليج  جامعة  ت�ضنيف 

بف�ضل  ذلك  واإمنا كان  متقدمة مل يكن هدًفا، 

اجلامعة  لإجنازات  نتيجة  ثم  تعاىل  اهلل  من 

عدد  يف  مبتكرة  برامج  طرح  يف  الإبداعية 

دكتوراه  مثل  املتقدمة  التخ�ض�ضات  من 

البتكار والطب ال�ضخ�ضي والطب التجديدي، 

تعليمية  واإمكانات  قدرات  من  متتلكه  وملا 

اأك�ضبتها  التي  اجلامعة  و�ضمعة  وبحثية، 

عاملية  جامعات  مع  الدويل  التعاون  ثقة 

مرموقة مثل جامعة اأ�ضك الفرن�ضية وجامعة 

اأو�ضاكا  وجامعة  الأمريكية  هوبكنز  جون 

بف�ضل  اجلامعة  ا�ضتطاعت  وبذلك  اليابانية. 

الت�ضنيفات  يف  تقدمها  على  احلفاظ  اهلل  من 

ل�ضنوات  العاملية  اجلامعات  لأف�ضل  العاملية 

متوالية، حمققة اأعلى املراتب يف قائمة اأف�ضل 

امل�ضتوى  على  �ضعبية  واكرثها  اجلامعات 

املحلي واخلليجي والإقليمي والعاملي.

اأن جامعة اخلليج العربي حافظت  واأكد 

يف  ترتيبها  جاء  اإذ  املتقدم  موقعها  على 

م�ضتوى  على  جامعة  كاأف�ضل  الأوىل  املرتبة 

اجلامعات يف مملكة البحرين، واملرتبة الـ11 

على م�ضتوى جامعات دول جمل�ض التعاون 

اجلامعات  م�ضتوى  على  والـ15  اخلليجي، 

اأن هذا التقدم هو  يف العامل العربي، معتباً 

نتيجة طبيعية جلهود اجلامعة املكر�ضة التي 

العاملية  الت�ضنيفات  ومعايري  �ضروط  تلبي 

الأكادميية  ال�ضمعة  قيا�ض  على  املعتمدة 

والتخ�ض�ضات  البامج  وطبيعة  للجامعات، 

اأع�ضاء  عدد  ون�ضبة  تطرحها،  التي  املبتكرة 

هيئة التدري�ض بالن�ضبة لعدد الطالب، وتنوع 

اجلن�ضيات يف الو�ضط الأكادميي والطالبي. د. خالد العوهلي

م�ضطفى ال�ضاخوري:

قال رئي�س جمعية ال�شحفيني البحرينية رئي�س حترير �شحيفة »الأيام« الأ�شتاذ عي�شى ال�شايجي اإن جمل�س الإدارة اجلديد 

املعي�شي وتطوير  ال�شحايف وعلى راأ�شها حتقيق ال�شتقرار  التي تهم اجل�شم  الق�شايا  يعمل بلورة حتركاته حول عدد من 

امل�شتوى املهني لل�شحفيني وتاأهيل خّريجي الإعالم والعالقات العام لالنخراط يف العمل ال�شحايف امليداين.

اأجل مناق�شة  اأن يجمع بني جمل�س الإدارة مع وزير الإ�شكان املهند�س با�شم احلمر من  وك�شف عن اجتماٍع من املزمع 

م�شتجدات م�شروع »اإ�شكان ال�شحفيني«، موؤكًدا اأن هذا امللف �شيكون من اأولويات جمل�س الإدارة.

عي�شى ال�شايجي

حمافظ العا�شمة يوؤكد اأهمية اللتزام 

بتعليمات »الفريق الطبي« خالل عا�شوراء

جممع ال�شلمانية الطبي

 ي�شتقبل دفعة جديدة من اأطباء المتياز

عقد حمافظ العا�ضمة ال�ضيخ ه�ضام بن 

عبدالرحمن اآل خليفة، اجتماًعا مع اأع�ضاء 

اإطار  يف  وذلك  احل�ضينية،  املواكب  هيئة 

اأهمية  على  والتاأكيد  والتن�ضيق  التعاون 

الوطني  الفريق  �ضي�ضدره  مبا  اللتزام 

احرتازية،  وتدابري  تعليمات  من  الطبي 

خالل مو�ضم عا�ضوراء، وذلك �ضمن اجلهود 

الوطنية ملكافحة جائحة كورونا.

اللتزام  اأهمية  اإىل  املحافظ  واأ�ضار 

الطبي(  )الفريق  �ضيقّرها  التي  بالتدابري 

العامة  ال�ضحة  على  املحافظة  ي�ضمن  مبا 

الهيئة  اأع�ضاء  بدور  م�ضيًدا  عا�ضوراء،  يف 

يف تطبيق الإجراءات التنظيمية وتعاونهم 

املتوا�ضل مع املحافظة واجلهات املعنية. 

بدور  الهيئة  اأع�ضاء  اأ�ضاد  جهتهم،  من 

ومتابعة املحافظة وما تقدمه من ت�ضهيالت 

من  املقّدمة  واخلدمات  الإجراءات  اإطار  يف 

وزارة الداخلية حلفظ اأمن و�ضالمة اجلميع، 

تعليمات  بكافة  اللتزام  على  موؤكدين 

الفريق الطبي خالل مو�ضم عا�ضوراء.

ال�ضلمانية  التدريب مبجمع   نّظم ق�ضم 

اللقاء  املرئي  الت�ضال  تقنية  عب  الطبي 

التعريفي الأول لـ150 طبيًبا، من خريجي 

امللكية  والكلية  العربي  اخلليج  جامعة 

للبنامج  املن�ضمني  للجراحني،  الإيرلندية 

ياأتي  والذي  المتياز،  لأطباء  التدريبي 

كوادر  لتاأهيل  الطبي  املجمع  خطط  �ضمن 

طبية ذات كفاءة وم�ضتوى عاٍل من الأداء. 

القائم  العو�ضي،  عمر  الدكتور  واأفاد 

باأعمال رئي�ض ق�ضم التدريب يف امل�ضت�ضفيات 

لأطباء  التدريبي  البنامج  اأن  احلكومية، 

جممع  م�ضاعي  �ضمن  ياأتي  المتياز 

ال�ضلمانية الطبي لالرتقاء بالكوادر الطبية 

تقدمي خدمات  اأجل  البحرين من  يف مملكة 

واملقيمني،  املواطنني  لكافة  متميزة  طبية 

حيث ي�ضتقبل املجمع الطبي ب�ضكٍل �ضنوي 

اأطباء المتياز ليتم تدريبهم حتت الإ�ضراف 

وم�ضاعديهم  ال�ضت�ضاريني  لالأطباء  املبا�ضر 

بتجربة  ليحظوا  املقيمني  الأطباء  من 

تدريبية ُمرثية. 

ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن
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مراجعات

حتديث الإجراءات املرورية

املا�ضيتني  ال�ضنتني  خالل  املرورية  لالإجراءات  املتابع 

يرى اأنها قفز وب�ضكل كبري يف م�ضتوى اخلدمات التي تقدمها 

ولعّل  للمرور،  العامة  الإدارة  خالل  من  الداخلية  وزارة 

جائحة كورونا قد اأكدت وب�ضكل اإيجابي العقلية املتطورة 

مما  احلوادث  واإجراءات  والطرق  املرور  قطاع  تدير  التي 

اخلدمات  اأ�ضهل  على  احل�ضول  واملقيم  املواطن  على  �ضهل 

عرب العامل الفرتا�ضي والتطبيقات الإلكرتونية.

اجلديدة  الإجراءات  الداخلية  وزارة  د�ضنت  بالأم�س 

ال�ضابق  ففي  الب�ضيطة،  احلوادث  عن  الإبالغ  مو�ضوع  يف 

الأمنية  املراكز  اإىل  الذهاب  ت�ضتدعي  الإجراءات  كانت 

واملال،  والوقت  اجلهد  ياأخذ  مما  احلوادث  تقرير  لإ�ضدار 

جديدة  و�ضائل  والرتاخي�س  املرور  اإدارة  ا�ضتحدثت  لذا 

للت�ضهيل على اأ�ضحاب املركبات ومنها:

اأولً: اإنهاء اإجراءات احلوادث املرورية من خالل تطبيق 

فيمكن  معدودة،  دقائق  ت�ضتغرق  ل  والذي   ،)eTraffic(

اإنهاء تقرير احلادث املروري الب�ضيط ب�ضغطة زر من خالل 

هذا التطبيق.

ثانياً: اإنهاء احلوادث الب�ضيطة من خالل �ضركة التاأمني 

امل�ضوؤولة عن املركب، لذا ل يحتاج ال�ضائق للذهاب اإىل اإدارة 

اإيجابيات  ال�ضابق، فمن  تقرير احلادث كما  املرور لإ�ضدار 

امل�ضروع اجلديد الغاء مبلغ ال�ضلح ع�ضرة دنانري، واإلغاء 

ر�ضوم احلادث �ضتة دنانري، فتلك املبالغ �ضيوفرها ال�ضائق 

مع الإجراءات اجلديدة التي د�ضنتها وزارة الداخلية.

الداخلية  وزارة  د�ضنت  املا�ضي)2021(  يناير  يف 

على  الكامل  التحول  اأجل  من  وذلك  اإلكرتونية  خدمة   20

واملقيم  املواطن  على  ي�ضهل  مما  الإلكرتونية  اخلدمات 

هو  ما  اخلدمات  تلك  ومن  اخلدمات،  تلك  على  احل�ضول 

ملكية  اإ�ضدار  اإعادة  مثل  للمرور  العامة  بالإدارة  متعلق 

باأرقام  الحتفاظ  وجتديد  املركبة،  رقم  ومتلك  املركبة، 

اللوحات، وال�ضتعالم عن مواقع مكاتب اخلدمات املرورية، 

للمركبات،  الفني  الفح�س  مراكز  مواقع  عن  وال�ضتعالم 

وال�ضتعالم عن مراكز احلوادث املرورية وغريها، واليوم 

الب�ضيطة  احلوادث  معاجلة  جمال  يف  قفزة  الإدارة  ت�ضهد 

على  الوقت  وفرت  فقد  والطرقات،  ال�ضوارع  تقع يف  التي 

حتت  ينتظرون  بال�ضابق  كانوا  الذين  املركبات  اأ�ضحاب 

الطرق  ال�ضم�س لفرتات طويلة، وكذلك �ضالمة م�ضتخدمي 

من النتظار بال�ضارع مما ي�ضكل خطًرا عليهم.

على  اجلديدة  اخلدمة  مع  الداخلية  وزارة  �ضهلت  لقد 

اإذ  الب�ضيطة،  املرورية  احلوادث  ملبا�ضرة  التاأمني  �ضركات 

خالل  من  الب�ضيطة  املرورية  احلوادث  عن  الإبالغ  ميكن 

خدمات احلوادث املرورية عرب تطبيق )eTraffic( اأو من 

مرتبطة  الو�ضيلتني  وكال  امل�ضوؤولة،  التاأمني  �ضركة  خالل 

ويف  التاأمني،  و�ضركات  للمرور  العامة  بالإدارة  مبا�ضرة 

الطريق ميكن  اإخراجها من  اأو  املركبة  حالة تعذر حتريك 

اأرقام  املركبة من خالل  رفع  احلادث طلب خدمة  لأطراف 

الت�ضال التي خ�ض�ضت لهذه اخلدمة.

اإن اجلهود التي تقوم بها وزارة الداخلية هي ا�ضتجابة 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  لتوجيهات 

رئي�س الوزراء الذي دائًما يجعل راحة املواطن يف مقدمة 

به  تقوم  التي  التوجه  هذا  وما  احلكومة،  عمل  اأولويات 

ي�ضرف  التي  الوطنية  اخلطة  �ضمن  اإل  الداخلية  وزارة 

اآل  عبداهلل  بن  را�ضد  ال�ضيخ  معايل  الداخلية  وزير  عليها 

خليفة، وما اخلدمة اجلديدة التي وفرتها وزارة الداخلية 

والت�ضهيل  الطريق،  م�ضتخدم  و�ضالمة  راحة  اأجل  من  اإل 

عليهم لإجناز خدماتهم بكل �ضهولة وي�ضر.

فالبحرين التي ت�ضهد تطوًرا كبرًيا يف احلركة العمرانية 

�ضريعة  فاإن هناك مواكبة  والطرقات  ال�ضوارع  وا�ضتخدام 

وزارة  قّدمتها  التي  الت�ضهيالت  بينها  ومن  الإجراءات،  يف 

الداخلية مل�ضتخدمي املركبات والطرق.

ال�صالح: الوفيات يف اأثناء ممار�صة الريا�صة ل تعد ظاهرة يف البحرين لن�صبتها ال�صئيلة

موؤمتر »قلب الريا�صي« ي�صهم يف ن�صر الوعي بالأ�صاليب ال�صليمة للممار�صة الريا�صة

رفع خطاب لرئي�صة املجل�س.. النفيعي لـ»الأيام«:

حتّرك لت�صكيل جلنة لالنتهاء من الت�صريعات العالقة يف املجل�صني

خديجة العرادي:

اأكدت فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح وزيرة 

ال�ضحة اأن موؤمتر »القلب الريا�ضي« الذي 

دي�ضمرب  �ضهر  خالل  ينعقد  اأن  املقرر  من 

ال�ضيخ نا�ضر بن  املقبل حتت رعاية �ضمو 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد 

نقلة  ميثل  ال�ضباب،  و�ضوؤون  الإن�ضانية 

حيث  الريا�ضي،  الطب  جمال  يف  نوعية 

تتفرد البحرين بتنظيمه على م�ضتوى دول 

املنطقة.

موؤمتر  خالل  ال�ضحة  وزيرة  وقالت 

املقرر  الطبي  املوؤمتر  لالإعالن عن  �ضحايف 

املقبل:  دي�ضمرب  �ضهر  من  الثاين  اإقامته يف 

لبع�س  وفيات  حالت  ظهور  تكرار  »اإن 

يف  الريا�ضة  ممار�ضة  اأثناء  يف  املواطنني 

املما�ضي وال�ضالت الريا�ضية ل تعد ظاهرة 

يف مملكة البحرين نظرا لن�ضبتها ال�ضئيلة 

للغاية بني ممار�ضي الريا�ضة، ولكن الأمر 

الأ�ضباب،  عن  البحث  �ضرورة  ا�ضتدعى 

للحث  وتوعوية  تثقيفية  برامج  وتوفري 

على ممار�ضة الريا�ضة بطريقة اآمنة«.

ومركز  ال�ضحة  وزارة  املوؤمتر  وتنظم 

التخ�ض�ضي  خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد 

الأعلى  املجل�س  مع  وبالتعاون  للقلب، 

لل�ضباب والريا�ضة.

بالإ�ضافة  املوؤمتر  اإن  ال�ضالح  وقالت 

»نب�س  والتثقيفية  الإعالمية  احلملة  اإىل 

حني  اإىل  ا�ضتمرارها  املقرر  الريا�ضي« 

نتاًجا  ُيعّدان  املوؤمتر،  انعقاد  موعد 

حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  لتوجيهات 

اأ�ضباب  لدرا�ضة  جلنة  بت�ضكيل  خليفة  اآل 

الريا�ضية،  وال�ضالت  باملما�ضي  الوفاة 

وحتديد طرق الوقاية برئا�ضة الدكتور عبد 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ع�ضكر  الرحمن 

عن  ممثلني  وع�ضوية  للريا�ضة،  العامة 

للمجل�س  العامة  والأمانة  ال�ضحة  وزارة 

ووزارة  والريا�ضة،  لل�ضباب  الأعلى 

الرتبية والتعليم، ووزارة �ضوؤون ال�ضباب 

الإعالم،  �ضوؤون  ووزارة  والريا�ضة، 

بالإ�ضافة اإىل مركز حممد بن خليفة للقلب، 

وجممع م�ضت�ضفى ال�ضلمانية الطبي.

واأردفت اأن اللجنة امل�ضار اإليها �ضدرت 

عنها جمموعة من التو�ضيات التي حتد من 

والتي  الريا�ضة،  ممار�ضة  اأثناء  يف  الوفاة 

املجتمع  تثقيف  حماورها  اأبرز  من  كان 

والبحث  للريا�ضة،  ال�ضحيحة  باملمار�ضة 

مع  للتعامل  الطبية  املمار�ضات  اأف�ضل  عن 

قرارا  اللجنة  اتخذت  حيث  احلالت،  تلك 

»القلب  �ضعار  حتت  طبي  موؤمتر  بعقد 

حملة  ي�ضاحبها  اأن  على  الريا�ضي«، 

تثقيف  هدفها  مو�ضعة،  وتثقيفية  اإعالمية 

ملمار�ضة  ال�ضحيحة  بالأ�ض�س  املواطنني 

الريا�ضة، وخا�ضة ملن يعانون من بع�س 

الأمرا�س التي حتتاج اإىل �ضلوكيات حمددة 

ملمار�ضة الريا�ضة.

�ضادق  عبدالرحمن  لفت  جهته  من 

العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ع�ضكر 

توجيهات  على  بناء  اأنه  اإىل  للريا�ضة، 

�ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد فقد مت ت�ضكيل 

املما�ضي  يف  الوفاة  حالت  لدرا�ضة  جلنة 

خرجت  والتي  الريا�ضية،  وال�ضالت 

لعقد  الدعوة  اأبرزها  كان  عدة،  بتو�ضيات 

املخت�ضني يف  اأبرز  ي�ضتقطب  موؤمتر علمي 

هذا املجال، وهو ما بات اليوم واقعا.

الريا�ضي  احلدث  هذا  اإن  ع�ضكر  وقال 

�ضموه  اهتمام  مدى  يعك�س  املهم  والطبي 

مبخرجات وتو�ضيات جلنة درا�ضة اأ�ضباب 

الريا�ضية،  وال�ضالت  باملما�ضي  الوفاة 

الإجراءات  اتخاذ  على  �ضموه  وحر�س 

واحلفاظ  الظاهرة  هذه  من  للحد  املنا�ضبة 

على اأرواح املواطنني واملقيمني.

�ضباقة  البحرين  مملكة  اأن  واأ�ضاف 

املهمة،  واملوؤمترات  الفعاليات  ل�ضت�ضافة 

يف  الريا�ضي«  »القلب  موؤمتر  اإقامة  واأن 

على  القائمني  من  اإميانا  ياأتي  اململكة 

القطاع  مع  وبال�ضراكة  الريا�ضة  احلركة 

يتعلق  فيما  الوعي  ن�ضر  ب�ضرورة  الطبي 

مع  تتنا�ضب  التي  ال�ضحية  بالإجراءات 

املما�ضي  يف  ال�ضليمة  الريا�ضة  ممار�ضة 

املجتمع  وتثقيف  الريا�ضية،  وال�ضالت 

دون  الريا�ضة  ملمار�ضة  ال�ضليمة  بالطرق 

حالت  من  والوقاية  اأ�ضرار،  اأية  اإحلاق 

الريا�ضة،  ممار�ضة  اأثناء  املفاجاأة  الوفاة 

من  بالعديد  مرتبطة  عادة  تكون  والتي 

العوامل.

املنظمة  اللجنة  رئي�س  قال  جهته  من 

عادل  الدكتور  الريا�ضي«  »القلب  ملوؤمتر 

مبركز  القلب  كهرباء  ق�ضم  رئي�س  خليفة 

التخ�ض�ضي  خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد 

للقلب، اإن موؤمتر القلب الريا�ضي واحلملة 

الإعالمية والتثقيفية �ضي�ضعيان اإىل ت�ضليط 

الريا�ضة  ممار�ضة  اأهمية  على  ال�ضوء 

التثقيف  جانب  اإىل  عام  ب�ضكل  ال�ضليمة 

والطبية  وال�ضحية  بالأ�ض�س  والتوعية 

لينعم  مراعاتها  اجلميع  على  يجب  التي 

بحياة �ضحية ممتازة.

الدرا�ضات  اأحدث  اإن  خليفة  وقال 

اأن  على  اأكدت  ا�ضكتلندا  يف  احلديثة 

ممار�ضة الريا�ضة بطريقة �ضليمة و�ضحية 

ت�ضاعد على تفادي ما يقارب اأربعة ماليني 

وفاة �ضنويا يف خمتلف دول العامل، نظرا 

ا�ضطرابات  عدة  من  الوقاية  يف  لدورها 

جامعة  من  باحثني  اأن  م�ضيفا  �ضحية، 

اأ�ضاروا اإىل املنافع الكربى ملمار�ضة  اأدنربة 

الريا�ضة، بعدما در�ضوا بيانات �ضادرة عن 

168 دولة يف العامل، واأظهرت النتائج اأن 

ما ل يقل عن 3.9 ماليني وفاة مبكرة يتم 

اأ�ضخا�س  بني  العامل،  �ضنة يف  كل  جتنبها 

بف�ضل  و74،   40 بني  اأعمارهم  ترتاوح 

ممار�ضة الريا�ضة.

العاملية  ال�ضحة  منظمة  باأن  ونوه 

من  دقيقة   150 عن  يقل  ل  مبا  تو�ضي 

الأ�ضبوع  يف  املتو�ضط  البدين  الن�ضاط 

الواحد، اأو 75 دقيقة من الن�ضاط املكثف.

ونوه د. عادل خليفة باأن رعاية �ضمو 

ال�ضيخ نا�ضر بن حمد ال خليفة متثل زخما 

كبريا ي�ضهم يف جناح اأعمال اللجنة وتنفيذ 

ومكانتها  اململكة  دور  واإبراز  تو�ضياتها 

املوؤمتر  هذا  اأن  موؤكدا  والريا�ضية،  الطبية 

دول  م�ضتوى  على  نوعه  من  الأول  يعد 

اجلهات  من  العديد  به  و�ضي�ضارك  املنطقة 

وممثلي  الطبية،  واجلمعيات  احلكومية، 

من  العديد  اإىل  بالإ�ضافة  املدين،  املجتمع 

وخارج  داخل  اخلا�س  القطاع  �ضركات 

اململكة.

 فاطمة �ضلمان:

عن  النفيعي  اإبراهيم  النائب  ك�ضف 

حترّكات لت�ضكيل جلنة لبحث الت�ضريعات 

جلان  يف  العالقة  والقرتاحات  والقوانني 

جمل�ضي النواب وال�ضورى، وقال لـ»الأيام« 

باأنه تقّدم اأم�س بخطاب ر�ضمي اإىل رئي�ضة 

جمل�س النواب يحّث فيه ب�ضرورة الإ�ضراع 

يف ت�ضكيل اللجنة التي يجب اأن تاأخذ على 

عاتقها اإنهاء درا�ضة امل�ضاريع والقرتاحات 

العالقة يف اللجان واإحالتها اإىل املجل�ضني 

بهدف الت�ضويت.

التن�ضيق  �ضرورة  على  النفيعي  واأكد 

مع رئي�س جمل�س ال�ضورى، وذلك لالإ�ضراع 

اإليهم من  اأحيلت  التي  امل�ضاريع  اإجناز  يف 

بع�ضها  على  والتي م�ضى  النواب  جمل�س 

اإ�ضافة  من  حتققه  ملا  نظرا  طويلة  فرتات 

من  اإذ  البحرين،  يف  القوانني  على  نوعية 

يف  ت�ضاهم  �ضوف  اخلطوة  هذه  اأن  املوؤكد 

املواطنني  خدمة  ويف  الت�ضريعات  تطوير 

جميعا.

من  العديد  وجود  اإىل  النائب  واأ�ضار 

بقوانني  والقرتاحات  القوانني  م�ضاريع 

وجمل�س  النواب  جمل�س  يف  املوجودة 

يف  �ضواء  م�ضت  �ضنوات  منذ  ال�ضورى 

املجل�ضني،  اأو يف مكتبي  الربملانية  اللجان 

وامل�ضروعات  القرتاحات  هذه  باأن  منوها 

القوانني  على  مهمة  تعديالت  تت�ضمن 

النافذة يف اململكة كما اأنها ت�ضب يف خدمة 

ومنها  املجالت  خمتلف  يف  املواطنني 

ت�ضهم يف تطوير  اأن  �ضاأنها  ت�ضريعات من 

التعليم والإ�ضكان وغريها من الت�ضريعات 

للمتقاعدين  ال�ضنوية  الزيادة  واأهمها 

البحرنة  ن�ضبة  بزيادة  تتعلق  واأخرى 

جانب  اإىل  والعام  اخلا�س  القطاع  يف 

ت�ضريعات خا�ضة لال�ضتثمار.

من  اللجنة  هذه  ت�ضكيل  باأن  واأو�ضح 

�ضاأنها الت�ضريع يف البت يف هذه الت�ضريعات 

البريوقراطية يف عمل  اىل جانب حماربة 

جمل�س النواب، كما من �ضاأنها اأن ت�ضحح 

الربوتوكول غري ال�ضحيح وامل�ضتخدم من 

التي  الت�ضريعات  هذه  ب�ضاأن  املجل�س  قبل 

م�ضى عليها الدهر دون اأي حتريك يذكر.

خالل  من  »ناأمل  قائالً:  حديثه  وختم 

مهمة  بت�ضريعات  اخلروج  اللجنة  هذه 

البحرين خا�ضة يف ظل  للمواطن وململكة 

هذه اجلائحة وتبقي دور واحد فقط على 

انتهاء العمر الزمني للمجل�س«، موؤكًدا على 

وجود حترك و�ضغط نيابي قادم من اأجل 

الت�ضريعات  تللك  من  والنتهاء  الت�ضريع 

العالقة يف املجل�ضني.

ا�صتكمال اإجراءات اللتحاق بربامج »كلية املعلمني«

»الرتبية« تبداأ مقابالت املر�صحني ل�صغل وظيفة »مدير«

�ضارة جنيب:

وزارة  اإن  لـ»الأيام«  تربوية  م�ضادر  قالت 

الرتبية والتعليم بداأت اإجراء مقابالت »افرتا�ضية« 

يف  مدر�ضة«  »مدير  وظيفة  ل�ضغل  املر�ضحني  مع 

اإطار ا�ضتعداداتها للعام الدرا�ضي القادم 2021-

.2022

املوارد  اإدارة  بعثت  مت�ضل،  �ضياق  ويف 

الب�ضرية بوزارة الرتبية والتعليم بر�ضائل ن�ضية 

للمر�ضحني لدرا�ضة برامج كلية البحرين للمعلمني، 

والتي ت�ضمل برنامج »الدبلوم العايل يف الرتبية« 

املخ�ض�س للمعلمني امل�ضتجدين الذين ل يحملون 

�ضهادة تربوية، وبرنامج »�ضهادة التطوير املهني« 

وهو برنامج مكمل لربناجمي بكالوريو�س الرتبية 

والدبلوم الرتبوي وهو خم�ض�س للمعلمني على 

الدبلوم  وبرنامج  واخلام�ضة،  الرابعة  الدرجتني 

العايل يف القيادة للمعلمني، املخ�ض�س للمعلمني 

الأوائل اأو من ينوب عنهم »من�ضق ق�ضم«، وبرنامج 

للمديرين  املدر�ضية  القيادة  يف  العايل  الدبلوم 

»الإثنني«  يوم  وحددت  امل�ضتجدين،  امل�ضاعدين 

املوافق 5 اأغ�ضط�س 2021 اآخر موعد لتقدمي طلب 

اجلامعة  موقع  طريق  عن  بالربنامج  اللتحاق 

الإلكرتوين.

بالربنامج  امللتحق  يتحلّى  اأن  وي�ضرتط 

بال�ضلوك الذي يتفق مع املعايري املهنية والأكادميية 

املطلوبة، وعدم ممار�ضة اأي عمل �ضيا�ضي يتنافى 

مع �ضيا�ضة مملكة البحرين اأو ي�ضيء اإىل �ضمعتها، 

والتعليم،  الرتبية  بوزارة  اإىل وظيفته  ي�ضيء  اأو 

والأدبية  والأكادميية  العلمية  بالأمانة  والتحلي 

على  الطالع  اإىل  بالإ�ضافة  الدرا�ضة،  اأثناء  يف 

لئحة املخالفات امل�ضلكية لطلبة جامعة البحرين، 

وعدم  لها،  خمالفة  اأعمال  باأية  القيام  وجتّنب 

ب�ضكل  والكلية  اجلامعة  مبمار�ضات  الت�ضهري 

ي�ضيء ل�ضمعة اجلامعة والكلية من خالل و�ضائل 

بو�ضائل  اللتزام  يجب  كما  الجتماعي،  التوا�ضل 

التوا�ضل الر�ضمي باجلامعة والكلية، مع مراعاة 

الت�ضل�ضل ال�ضحيح للتوا�ضل مع املعنيني بالكلية، 

املتعلقة  والأن�ضطة  الربامج  جميع  وح�ضور 

بالدرا�ضة التي ت�ضرتطها كلية البحرين للمعلمني.

الكلية  برامج  باأحد  يلتحق  من  على  ويجب 

بكلية  اخلا�ضة  واللوائح  بالقوانني  اللتزام 

يحق  ول  البحرين،  وجامعة  للمعلمني  البحرين 

جامعة  طلبة  جمل�س  لع�ضوية  الرت�ضح  له 

اأن  وعليه  انتخاباته،  يف  امل�ضاركة  اأو  البحرين 

يلتزم بح�ضور بروفة وحفلة التخرج التي تقيمها 

جامعة البحرين واللتزام بقوانينها واأنظمتها يف 

هذا ال�ضاأن.

اعتباًرا  الدرا�ضة يف الربنامج  وحتت�ضب مدة 

البحرين  جامعة  يف  الدرا�ضة  بداية  تاريخ  من 

واملحددة بالتقومي الأكادميي للجامعة، ويف حالة 

بال�ضفوف  اللتحاق  عن  الثاين  الطرف  تخلف 

الدرا�ضية يف الثالث الأ�ضابيع الأوىل من اأيام بدء 

الربنامج بعذر اأو من غري عذر، فاإنه يحق لوزارة 

الرتبية بح�ضب الأحوال اإيقاف درا�ضته عام درا�ضي 

كامل، كما �ضيح�ضل بذلك على درجة الر�ضوب يف 

املقرر والتي ت�ضجل يف ك�ضف الدرجات اخلا�س به 

يف نظام معلومات الطالب يف جامعة البحرين.

ويلتزم من يلتحق بالربنامج باإنهاء املقررات 

الدرا�ضية يف الربنامج يف الفرتة الزمنية املحددة 

اأو  الدرا�ضة  املوؤقت من  ان�ضحابه  بنجاح، ويجوز 

قهرية  لظروف  واحد  درا�ضي  ف�ضل  ملدة  تاأجيلها 

مربرة ل تتعار�س مع اأنظمة الغياب والن�ضحاب 

والتاأجيل يف جامعة البحرين ومع مواد التفاقية 

الطالب،  معلومات  اإدارة  نظام  خالل  من  وذلك 

وبعد احل�ضول على موافقة الوزارة، على اأن يلتزم 

املحددة يف  التواريخ  التاأجيل يف  اأو  بالن�ضحاب 

يلتزم  واأن  البحرين،  جلامعة  الأكادميي  التقومي 

باإنهاء الدرا�ضة كحد اأق�ضى يف �ضنة ون�ضف.

اإبراهيم النفيعي

 الفريق الطبي: ل وفيات

 بــيـن مــن اأكـمـلــوا اجلــرعـــة الـمـن�صطـــة

الوطني  الفريق  اأكد 

للت�ضدي لفريو�س  الطبي 

)كوفيد-19(  كــورونــا 

ـــذ اجلــرعــة  اأهــمــيــة اأخ

التطعيم  مــن  املن�ضطة 

لفريو�س كورونا،  امل�ضاد 

يتم  مل  ـــه  اأن مو�ضًحا 

وفاة  حالة  اأي  ت�ضجيل 

اأي  دخــول  ي�ضتدع  ومل 

بني  امل�ضت�ضفى  اإىل  حالة 

يوًما   14 اأكــمــلــوا  مــن 

على  ــول  ــض ــ� احل ــعــد  ب

ملا  املن�ضطة،  اجلــرعــة 

املن�ضطة  اجلرعة  توفره 

فريو�س  من  حماية  من 

ــاللت  ــض ــ� كـــورونـــا وال

املتحورة منه.

الوطني  الفريق  ودعا 

الطبي املواطنني واملقيمني 

على  ــال  ــب الإق ملوا�ضلة 

ــة  ــرع الــتــطــعــيــم واجل

اأجل  من  منه  املن�ضطة 

التي  النتائج  تعزيز 

اململكة  اإليها  و�ضلت 

ال�ضابقة  املرحلة  خــالل 

حت�ضني  ــادة  زي وبهدف 

املناعة  وحتقيق  املجتمع 

املجتمعية لأفراده ملا ت�ضهم 

من  املن�ضطة  اجلرعة  فيه 

املناعية  ال�ضتجابة  رفع 

ذلك  واأهمية  اجل�ضم  يف 

للفئات  للجميع وبخا�ضة 

الأكرث عر�ضة للخطر.

ونّوه الفريق الوطني 

اإمتــام  ب�ضرورة  الطبي 

املطلوبة  اجلرعات  كافة 

وقتها  يف  التطعيم  من 

يف  ي�ضهم  مبــا  ــحــدد  امل

�ضحة  عــلــى  احلــفــاظ 

و�ضالمة اجلميع.
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العامة  وال�شاطئية  ال�شاحلية  الأماكن  هي  كثرية 

مواكبة  اأجل  من  واهتمام  عناية  اإىل  حتتاج  والتي 

التوّجه نحو تن�شيط ال�شياحة الداخلية.

ال�شع�ب  و2021…اأن   2011 حالة  بني  الفرق 

اأ�شبحت اأكرث وعًيا من ال�شتجابة للتحري�ص والف��شى.. 

يف  وال�شتقرار  بالأمن  املنعمني  اأقنعة  �شقطت  اأن  بعد 

اأو  وجل  دون  العنف،  على  الآخرين  ويحر�ش�ن  بلدانهم 

خجل!

#الراأي_والراأي_الآخر.
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ل يزال اإرث الفنانة �شمرية توفيق الغنائي بّراًقا، فكرث هم الذين يع�شقون اأغنيات »�شمراء البادية« املقيمة يف 

اأبوظبي ول يزالون يحتفظون بها، وها هي الفنانة الأردنية زين عو�ض، قد اآثرت اأن تعيد اإحياء اإرث �شمرية توفيق، 

من خالل تقدميها مليديل غنائي حتت عنوان »حيّا اهلل بليايل الكيف«، اإذ قامت زين عو�ض بت�شويره بطريقة الفيديو 

كليب، لتطلق العنان له عرب قناتها الر�شمية على يوتيوب.

مرة  لأول  الإ�شعاف  �شيارة  ظهور   -  1792
يف  الأولية  الإ�شعافات  لإعطاء  جمهزة  كوحدة 

ر باليد. امليدان، وكانت عبارة عن عربة تجُ

يف  الأوملبية  الألعاب  دورة  افتتاح   -  1928
ام�شرتدام التي فاز فيها م�شريان باأول ميداليات 

ذهبية يح�شدها عرب يف الدورات الأوليمبية.

1956 - احلكومة الربيطانية تمد الأر�شدة 
اأعقاب  اإجنلرتا وذلك يف  بنوك  امل�شرية يف  املالية 

تاأميم قناة ال�شوي�ض.

1959 - اأطلق الأمريكيون قردين اإىل الف�شاء 
على منت ال�شاروخ جوبيرت، وقد عادا �شاملني بعد 

اأن توغال م�شافة 500 كم يف الف�شاء.

1964 - افتتاح اأول موؤمتر طبي فل�شطيني يف 
القد�ض.

1988 - الأردن يلغي خطة للتنمية يف ال�شفة 
الغربية بقيمة 1.3 مليار دولر.

2002 - اإطالق القمر ال�شناعي اأتالنتك بريد 
.1

ت�شدر  الباك�شتانية  العليا  املحكمة   -  2017
نواز  الوزراء  رئي�ض  با�شتبعاد  القا�شي  قرارها 

بعد  البالد  يف  عام  من�شب  اأي  �شغل  من  �شريف 

اإدانته بق�شية ف�شاد.

2020 - اإدانة رئي�ض الوزراء املاليزي ال�شابق 
جنيب عبد الرزاق يف جميع التهم ال�شبعة املوجهة 

ف�شيحة  بخ�شو�ض  الأوىل  املحاكمة  خالل  اإليه 

�شندوق وان اإم دي بي ال�شيادي.

يف نقلة نوعية لتمكني ذوي االحتياجات

طالب كفيف مبدع يقدم ور�شة تكنولوجية لـ63 طالًبا
الطلبة  متكني  جله�د  ن�عية  نقلة  يف 

امل�شاركة  من  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي 

الطالبية،  والأن�شطة  التعليم  يف  الفاعلة 

للطالب  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأتاحت 

اأن�ر  ال�شيد  ح�شني  ال�شيد  املبدع  الكفيف 

فر�شة تقدمي ور�شة افرتا�شية �شمن برنامج 

ال�زارة ال�شيفي لهذا العام، تناولت جتربته 

وخا�شًة  الرقمية  املن�شات  مع  التعامل  يف 

طالًبا   63 مب�شاركة  وذلك  الي�تي�ب، 

وطالبة.

وو�شط تفاعل طالبي ملح�ظ، قدم ال�شيد 

ح�شني، وه� من طلبة الدمج مبدر�شة مدينة 

باإ�شراف  ور�شته  للبنني،  الثان�ية  عي�شى 

مركز رعاية الطلبة امل�ه�بني، �شمن برنامج 

"تكن�" للربجمة وت�شميم الألعاب الرقمية، 
يف  قناة  اإن�شاء  يف  حتدياته  م�شتعر�شاً 

الرقمية،  الألعاب  عامل  ودخ�ل  الي�تي�ب 

ومقدماً  املجال،  هذا  من  ا�شتفادته  ومبيناً 

والن�شائح  واخلربات  املهارات  من  عدداً 

ا�شتثمار  كيفية  ح�ل  للطلبة  والت�جيهات 

واملن�شات  الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل 

وامل�هبة  ال�شغف  عن  التعبري  يف  الرقمية 

ودخ�ل عامل ريادة الأعمال.

الذي  التحدي  اإىل  ال�شيد ح�شني  واأ�شار 

واجهه ب�شاأن التعريف بالقناة وزيادة عدد 

امل�شرتكني بها، وكيف ا�شتطاع ح�شد املزيد 

باملحت�ى  اهتمامه  بف�شل  املتابعني،  من 

املقدم.

وا�شتذكر الطالب الفر�شة التي اأتيحت له 

للقاء الدكت�ر ماجد بن علي النعيمي وزير 

الرتبية والتعليم، وكيف اأ�شاف له هذا اللقاء 

الكثري على ال�شعيد املعن�ي.

هذا وقد اأ�شاد الطلبة امل�شارك�ن بال�ر�شة 

ومبقدمها الذي كان متميزاً يف طرحه، والذي 

اأثبت لهم اأن الظروف ال�شحية ل متنع الفرد 

عن حتقيق طم�حاته، بل قد تك�ن حافزاً له 

ا�شتفادتهم  للتحدي والإجناز، معربين عن 

من امل�شم�ن الرثي لل�ر�شة.

�شيد ح�شني يقّدم الور�شة عن بجُعد

وفاة �شفري الواليات املتحدة 

االأمريكية االأ�شبق لدى البحرين 

متام اأب��شايف:

املتحدة  ال�ليات  �شفري  اأم�ص  ب�م  اأول  ت�يف 

الأمريكية الأ�شبق لدى البحرين ج�ين ي�نغ.

وكان ي�نغ »م�اليد 1940«، وقد خدم يف ال�شلك 

الدبل�ما�شي لأكرث من 37 عاًما، اإذ ُيعترب  دبل�ما�شي 

يتم  اأفريقي  اأ�شل  من  اأمريكي  ثالث   حمرتف، وه�  

العام  ففي  روؤ�شاء.  ثالثة  قبل  من  �شفرًيا  تعيينه 

بتعيينه  دبلي�.  اإت�ص  ج�رج  الرئي�ص  قام  1989م 

لدى جمه�رية �شريالي�ن. وبعد خم�ص �شن�ات، عّينه 

الرئي�ص بيل كلينت�ن �شفرًيا لدى جمه�رية ت�غ� ثم 

�شفرًيا لدى مملكة البحربن يف العام 1997م.

جوين 

يونغ

�شيادلة: �شهد طلًبا كثيًفا يف االأ�شهر املا�شية

ــيــدلــيــات الــ�ــش جــمــيــع  مــــن  »االأزرق«  الــــبــــنــــدول  نـــفـــاذ 
خديجة العرادي:

نفذ البندول ذو العلبة »الزرقاء« امل�شّكن لالأمل واخلايل من الكافيني 

خالل  الأ�شر  من  الكثري  وعانت  البحرين،  يف  ة  اخلا�شّ ال�شيدليات  من 

الي�مني املا�شيني يف احل�ش�ل على علبة من هذا الن�ع.

وقال م�ش�ؤول بال�شركة امل�ش�ؤولة عن ت�ريد »البندول« لـ»الأيام« اإن 

الكربى، واأنها تنتظر قدوم  ال�شيدلية  الكمّيات نفذت من خمازن  جميع 

�شحنة ل ُيعلم حتى الآن م�عد و�ش�لها، وذلك بهدف ت�زيعها على باقي 

ال�شيدليات والأ�ش�اق يف اململكة.

واأرجع امل�ش�ؤول �شبب نفاذ البندول اإىل الطلب الكثيف الذي �شهدته 

الثانية  امل�جة  منذ  البندول  من  الن�ع  هذا  على  والرّبادات  ال�شيدليات 

التي �شهدتها البالد يف ماي� املا�شي حلالت الإ�شابة بك�رونا، ون�شائح 

الأطباء للم�شابني باأخذ هذا الن�ع من البندول »الأزرق« لعدم احت�ائه 

على مادة الكافيني »بعك�ص البندول ذو العلبة احلمراء«، وه� الأمر الذي 

ي�شاعد امل�شابني بك�رونا يف تخفيف اآلمهم وامل�شاعدة يف الن�م.

وقالت عّدة �شيدليات يف ات�شالت مع »الأيام« اأم�ص اأن جميع كمّيات 

ال�كيل  تنتظر  واأّنها  نفذت من خمازنهم،  »الزرقاء«  العلبة  ذو  البندول 

ال�حيد للبندول يف اململكة ليزّودها بكمّيات جديدة لت�فريها يف الأ�ش�اق.

واأّكدت ال�شيدليات يف ذات ال�قت اأّنها ت�ّفر اأدوية اأخرى تقّدم نف�ص 

الفعالية للبندول »الأزرق«، اإّل اأن اأغلب النا�ص حتجم عن �شرائها.

اإدراج مدينة ال�شلط االأردنية

 على قائمة الرتاث العاملي

الأمم  ملنظمة  التابعة  العاملي  الرتاث  جلنة  اأعلنت 

خالل  )الي�ني�شك�(،  والثقافة  والعل�م  للرتبية  املتحدة 

افرتا�شًيا،  ال�شني  يف  املنعقدة  والأربعني  الرابعة  دورتها 

قائمة  على  الأردنية  ال�شلط  مدينة  اإدراج  على  امل�افقة 

الرتاث العاملي. 

خالل  الفايز،  نايف  والآثار،  ال�شياحة  وزير  وقال 

اإن  الثالثاء،  افرتا�شًيا،  اللجنة  اجتماعات  يف  م�شاركته 

مدينة ال�شلط من بني »الأول�يات العليا للمملكة، لأهميتها 

يف اإظهار خ�شائ�ص الت�شامح والعي�ص امل�شرتك«.

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

اأظهرت ت�شجيل 105 حالت قائمة  اأم�ص،  13467 ي�م 

جديدة منها 57 حالة لعمالة وافدة، و32 حالة ملخالطني 

حلالت قائمة، و16 حالة قادمة من اخلارج، كما تعافت 

80 حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية 

اإىل 266497.

حالت،   3 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

حالتان، يف حني اأن 848 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 851 حالة قائمة.

ال�شحة: ت�شجيل 105 اإ�شابات 

جديدة بكورونا وتعايف 80 حالة
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 برعاية ناصر بن حمد.. انطالق مؤتمر 
»القلب الرياضي« ديسمبر المقبل

ياسمينا صالح «

أعلنت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن انطالق 
مؤتم��ر »القل��ب الرياض��ي« في 2 ديس��مبر 
المقبل، برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشؤون الشباب، والذي ستنظمه وزارة الصحة 
ومركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي 

للقلب، بالتعاون مع المجلس األعلى للشباب 
والرياضة.

وأوضح��ت خالل مؤتم��ر صحاف��ي أمس، أن 
المؤتمر يمثل نقلة نوعي��ة في مجال الطب 
الرياض��ي، مش��يرة إل��ى أن البحري��ن تتفرد 

بتنظيمه على مستوى دول المنطقة.
وأك��دت الوزي��رة أن ح��االت الوفي��ات أثن��اء 
ممارس��ة الرياض��ة في المماش��ي والصاالت 

الرياضية ال تعد ظاهرة ف��ي البحرين، وذلك 
نظرًا لنس��بتها الضئيلة للغاية بين ممارسي 

الرياضة.
وأك��دت تمي��ز البحرين على مس��توى العالم 
بوج��ود المول الصح��ي لممارس��ة الرياضة، 
حيث تم التعاقد مع أكثر من 12 مول للسماح 
بممارس��ة الرياضة في الفت��رة الصباحية ما 

بين 8 إلى 10 صباحًا.

 13.8مليون دينار 
صافي أرباح »البحرين والكويت« 

في الربع الثاني

أعل��ن بنك البحرين والكويت عن نتائجه المالية للنصف األول 
له��ذا العام والمنتهي في 30 يونيو 2021، بما في ذلك الربع 
الثاني من العام ذاته، حيث حقق في الربع الثاني من 2021، 
ربحًا صافيًا منس��وبًا لمس��اهمي البنك بلغ 13.8 مليون دينار 
مقابل 12.1 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، 
أي بزي��ادة قدره��ا 14%، وبلغ��ت ربحية الس��هم األساس��ية 
والمخفضة 9 فلوس خالل نف��س الفترة مقارنًة مع 8 فلوس 

للفترة المماثلة من العام الماضي. 
وبل��غ إجمالي الدخل الش��امل العائد لمس��اهمي البنك للربع 
الثان��ي من ع��ام 2021 ما قيمته 22.4 ملي��ون دينار، مقابل 
93.0 مليون دينار تم تس��جيلها عن نف��س الفترة من العام 

الماضي، أي بانخفاض قدره %75.9.

 »إدارة القاصرين« 
تضع حجر األساس لمشروع 

استثماري بـ8 ماليين دينار

وضع وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف رئيس مجلس 
الوالي��ة على أم��وال القاصرين الش��يخ خالد بن عل��ي آل خليفة، 
اللبنات األساس��ية وحجر األساس لمش��روع فلل مربد الحدائقية 
في منطقة الجس��رة بكلفة إجمالية تتجاوز 8 ماليين دينار، على 
أرض تبلغ مس��احتها 33.196 متر مربع حيث س��يتضمن إنش��اء 
43 وحدة س��كنية ومجموعة من المرافق بأفضل معايير الجودة 

والتصميم وفق أسلوب الحياة العصرية.
ويأتي المش��روع بجهود إدارة أموال وشؤون القاصرين وبرعاية 
وإشراف مستمر من مجلس الوالية على أموال القاصرين ومن في 
حكمهم، باس��تغالل األرض الكائنة بمنطقة الجسرة والمملوكة 
لإلدارة، والذي بدأ التحضير له منذ عام 2019، بهدف استثمارها 
بم��ا يحقق أفضل العوائد لصالح تركات القصر ومن في حكمهم 
ودع��م متطلبات مس��تقبلهم، حيث ت��م البدء في أعم��ال تنفيذ 
المش��روع مطلع مايو الماضي، ومن المتوقع تس��ليم المش��روع 

بأكمله في مارس 2023.

»التنسيقية« برئاسة ولي العهد 
رئيس الوزراء تستعرض تطوير 

مخرجات التعليم العالي

ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس الوزراء أمس اجتماع اللجنة التنس��يقية 391 
والذي عقد عن ُبعد. واستعرضت اللجنة التنسيقية الموضوعات 
المتعلقة بتطوير مخرجات التعليم العالي.كما ناقش��ت اللجنة 
آخر مس��تجدات التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد19( والجرعة 

 02المنشطة للتطعيم المضاد له.

 3611 عقارًا طبيًا مسجاًل في البحرين و184 منتجًا جديدًا

 »المهن الصحية« لـ                  : سحب 
10 أدوية و31 جهازًا طبيًا خالل 7 أشهر

أيمن شكل «

كش��فت الرئي��س التنفي��ذي للهيئة الوطني��ة لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحية الدكت��ورة مريم الجالهمة 
عن أن الهيئة سحبت 10 أصناف من األدوية و31 جهازًا 
طبي��ًا، فيما أصدرت إخطارات س��المة ل���41 جهازًا طبيًا 

خالل العام 2021.
وأضافت في حوار مع »الوطن« أن مس��تندات اس��تيراد 
األدوية ه��ي متطلبات عالمية ومطبق��ة في كافة دول 
مجل��س التع��اون الخليج��ي، وال ته��اون فيه��ا؛ ألنها 
الوس��يلة الوحيدة التي تمنع عدم وصول دواء مزور إلى 

البحرين.
وأكدت الجالهمة أن عدد األدوية المسجلة في البحرين 

حاليًا يبلغ 3611 دواًء، حيث مرر القسم الخاص بطلبات 
االستيراد 935 طلبًا مؤقتًا للمنتجات غير المسجلة، فيما 
تم تس��جيل 184 دواًء جدي��دًا، و173 تجديدًا لترخيص 
األدوي��ة، و490 طلبًا لتغيير األدوية، وتم تس��عير 888 

دواًء وتصنيف 125 منتجًا.
وقال��ت: »إن دور الهيئ��ة في أثن��اء الجائح��ة لم يخرج 
عن الرقابة، وكانت هم��زة الوصل بين الفريق الوطني 
الطب��ي والقط��اع الخاص وامت��د ليش��مل الرقابة على 

الفنادق التي تقدم خدمات العزل والحجر«.
وأوضح��ت أن رس��وم تس��جيل األدوية عدل��ت منذ عام 
2016 بعد موافقة مجلس الوزراء وبعد دراسة من وزارة 
المالية بحسب تكلفة الخدمة، ومن الطبيعي أن تتغير 

د.مريم الجالهمةالتكلفة.

د.عبدالرحمن سيف مراد علي مراد 
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تونس تعفي مسؤولين مقربين من اإلخوان

 »اتحاد القرضاوي«: قرارات
 الرئيس التونسي حرام شرعًا

أكدت مصادر مقربة للرئيس التونس��ي قيس سعيد، الثالثاء، أن الرئيس 
قرر إعفاء عدد من المسؤولين المقربين من اإلخوان من مهامهم.

وأوضح��ت المص��ادر أن »قرارات الرئيس ش��ملت كال م��ن الكاتب العام 
للحكوم��ة التونس��ية، ومدي��ر دي��وان رئي��س الحكومة الس��ابق هش��ام 

المشيشي وجميع المستشارين الذين تم تعيينهم من قبل اإلخوان«.
وأصدر االتحاد العام لعلماء المس��لمين، والذي أسسه يوسف القرضاوي، 
ويدي��ره حاليًا علي الق��ره داغي وأحمد الريس��وني، فتوى بعدم ش��رعية 

قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ضد حركة النهضة اإلخوانية.
وأفتى االتحاد، مس��اء االثنين، فتوى بحرم��ة - ما وصفه - باالعتداء على 
العقد االجتماعي الذي تم بإرادة الش��عب التونسي، وينظم العالقة بين 
الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء ويحافظ على - حد تعبيره - على 

مكتسبات الشعب في الحرية وسيادة القانون.
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»التنسيقية« تستعرض تطوير مخرجات التعليم 
العالي ومستجدات »كورونا« والجرعة المنشطة

ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء عن ُبع��د اجتماع اللجنة التنس��يقية 

.391
واس��تعرضت اللجنة الموضوعات المتعلقة 
بتطوي��ر مخرج��ات التعلي��م العال��ي، كم��ا 

ناقشت آخر مس��تجدات التعامل مع فيروس 
كورون��ا )كوفي��د 19( والجرع��ة المنش��طة 

للتطعيم المضاد له.

 العاهل يهنئ ملك 
تايلند بعيد ميالد جاللته

بع��ث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل ورع��اه، برقي��ة تهنئة إلى 
صاح��ب الجاللة الملك ماه��ا فاجير الونجك��ورن ملك مملكة 
تايلند، وذلك بمناس��بة عيد ميالد جاللته، أعرب جاللته فيها 
ع��ن أطيب تهاني��ه وتمنياته ل��ه بموفور الصحة والس��عادة 

والعمر المديد بهذه المناسبة.

ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ 
ملك تايلند بعيد ميالد جاللته

بعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، برقي��ة تهنئة إلى صاحب 
الجالل��ة الملك ماها فاجي��ر الونجكورن مل��ك مملكة تايلند، 
وذلك بمناسبة عيد ميالد جاللته، أعرب سموه فيها عن أطيب 
تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد 

بهذه المناسبة.
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 وزيرة الصحة: نسبة الوفيات أثناء 
ممارسة الرياضة في البحرين ضئلية

ياسمينا صالح «

أكدت وزي��رة الصحة فائق��ة الصالح 
أن ح��االت الوفي��ات أثن��اء ممارس��ة 
الرياض��ة ف��ي المماش��ي والصاالت 
الرياضية ال تعد ظاهرة في البحرين، 
وذلك نظرًا لنسبتها الضئيلة للغاية 

بين ممارسي الرياضة.
وبينت خالل مؤتمر صحافي لإلعالن 
عن مؤتمر »القلب الرياضي« المقرر 
إقامته في 2 ديس��مبر المقبل، تحت 
رعاية س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليف��ة ممثل جالل��ة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وشؤون الش��باب، والذي 
ستنظمه وزارة الصحة ومركز محمد 
ب��ن خليف��ة آل خليف��ة التخصص��ي 
للقلب، بالتعاون مع المجلس األعلى 
للشباب والرياضة، أن المؤتمر يمثل 
نقلة نوعية في مجال الطب الرياضي 
على مس��توى المنطقة، وأن البحرين 
تتف��رد بتنظيمه على مس��توى دول 

المنطقة.
وقال��ت »ظه��ر ف��ي اآلون��ة األخيرة 
المواطنين  لبع��ض  وفي��ات  ح��االت 
أثناء ممارسة الرياضة في المماشي 
نس��بتها  الرياضية وهي  والص��االت 
ضئيلة للغاي��ة في البحري��ن، ولكن 
األم��ر اس��تدعى ض��رورة البحث عن 
األس��باب وتوفي��ر برام��ج تثقيفي��ة 
ممارس��ة  عل��ى  للح��ث  وتوعوي��ة 

الرياضة بطريقة آمنة«.
وأضافت أنه من المهم وجود فحص 
طب��ي قبل ممارس��ة الرياضة لوقاية 
أنفس��نا من األزم��ات القلبي��ة، ألنه 
م��ن المحتم��ل وجود ظ��روف صحية 
كامنة ال تظهر على الش��خص، ومن 
الض��روري توجي��ة األش��خاص نح��و 

الفحص الطبي في جميع الحاالت.
وأك��دت تميز البحرين على مس��توى 
الصح��ي  الم��ول  بوج��ود  العال��م 
للممارسة الرياضة، حيث تم التعاقد 
م��ع أكثر من 12 مول بالس��ماح بأن 
تكون ممارس��ة الرياض��ة في الفترة 
الصباحية ما بي��ن 8 إلى 10 صباحًا، 
باإلضاف��ة إلى العدي��د من الخدمات 
التي يقدمها المول ورعاية األمهات 
واألطفال، ما ش��جع الكثير من الدول 
عل��ى حذو البحرين، وحصول كل مول 

على شهادة.
وقالت وزيرة الصح��ة خالل المؤتمر 
الصحف��ي ال��ذي عقد الي��وم الثالثاء 
لإلعالن عن المؤتمر، الذي سينظمه 
ب��ن  محم��د  ومرك��ز  الصح��ة  وزارة 
خليفة آل خليف��ة التخصصي للقلب، 
األعل��ى  المجل��س  م��ع  بالتع��اون 
للش��باب والرياض��ة، أن تكرار ظهور 
حاالت الوفي��ات لبع��ض المواطنين 
أثناء ممارسة الرياضة في المماشي 
والص��االت الرياضي��ة ال تعد ظاهرة 
في مملك��ة البحرين نظرًا لنس��بتها 
ممارس��ي  بي��ن  للغاي��ة  الضئيل��ة 
اس��تدعى  األم��ر  ولك��ن  الرياض��ة، 
ضرورة البحث عن األس��باب، وتوفير 
برامج تثقيفي��ة وتوعوية للحث على 

ممارسة الرياضة بطريقة آمنة.
المؤتم��ر  أن  الصال��ح  وأضاف��ت 
باإلضاف��ة إل��ى الحمل��ة اإلعالمي��ة 
والتثقيفية »نبض الرياضي« المقرر 
اس��تمرارها إلى حين موع��د انعقاد 
المؤتم��ر، يعدان نتاج��ًا لتوجيهات 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بتش��كيل لجنة لدراسة أسباب الوفاة 
الرياضي��ة،  والص��االت  بالمماش��ي 
برئاس��ة  الوقاي��ة  ط��رق  وتحدي��د 
الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة العامة 

للرياضة الدكتور عبدالرحمن عسكر، 
وعضوية ممثلين ع��ن وزارة الصحة 
واألمان��ة العام��ة للمجل��س األعلى 
التربية  ووزارة  والرياض��ة،  للش��باب 
الش��باب  ش��ؤون  ووزارة  والتعلي��م، 
والرياض��ة، ووزارة ش��ؤون اإلع��الم، 
باإلضافة إلى مركز محمد بن خليفة 
الس��لمانية  ومستش��فى  للقل��ب، 

الطبي.
وأكدت أن لجنة لدراسة أسباب الوفاة 
الرياضي��ة  والص��االت  بالمماش��ي 
ص��در عنها مجموعة م��ن التوصيات 
الت��ي تحد من الوفاة أثناء ممارس��ة 
الرياض��ة، أبرزه��ا تثقي��ف المجتمع 
للرياض��ة،  الصحيح��ة  بالممارس��ة 
الممارس��ات  أفض��ل  ع��ن  والبح��ث 
الطبي��ة للتعام��ل مع تل��ك الحاالت، 
حي��ث اتخ��ذت اللجن��ة ق��رارًا بعق��د 
مؤتم��ر طب��ي تح��ت ش��عار »القلب 
الرياضي«، عل��ى أن يصاحبها حملة 
إعالمية وتثقيفية موس��عة، هدفها 
تثقيف المواطنين باألسس الصحيحة 
لممارس��ة الرياض��ة، وخصوصا لمن 
يعان��ون م��ن بعض األم��راض التي 
تحتاج إلى سلوكات محددة لممارسة 

الرياضة.
وقال��ت الوزي��رة: »م��ن المؤم��ل أن 
مش��اركة  والحملة  المؤتمر  يش��هد 
األكاديميي��ن  م��ن  كبي��رة  نخب��ة 
والمتخصصي��ن ف��ي مج��ال الط��ب 
الرياض��ي والرياضيين م��ن البحرين 
ومختل��ف دول العال��م، بهدف تبادل 
المعرف��ة والخب��رات، واالط��الع على 
الدراسات واألبحاث واألساليب  أحدث 
التشخيصية والعالجية والوقائية في 

هذا المجال الحيوي«.
وأكدت الصالح مشاركة وزارة الصحة 
الفاعلة إلنج��اح المؤتم��ر والحملة، 
س��واء من خالل توفي��ر كافة الكوادر 
الطبية الالزمة، أو البرامج التثقيفية 
والتوعوية التي تشجع على ممارسة 

الرياضة بطريقة آمنة وسليمة.
فيم أكد عسكر أنه بناء على توجيهات 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشؤون الش��باب، تم تش��كيل لجنة 
لدراس��ة حاالت الوفاة في المماش��ي 
والص��االت الرياضي��ة، والتي خرجت 
بتوصي��ات ع��دة، كان أبرزها الدعوة 
لعق��د مؤتمر علمي يس��تقطب أبرز 
المختصي��ن في ه��ذا المج��ال، وهو 
ما ب��ات الي��وم واقعًا ونحن نكش��ف 
النقاب عن فعاليات المؤتمر الذي ال 
يسعني بداية س��وى أن أقدم الشكر 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

على رعايته الكريم��ة لفعاليات هذا 
الح��دث  ه��ذا  أن  المؤتمر.وأض��اف 
الرياضي والطبي الهام، يعكس مدى 
اهتمام س��موه بمخرجات وتوصيات 
لجنة دراسة أسباب الوفاة بالمماشي 
والصاالت الرياضية، وحرص س��موه 
على اتخاذ اإلجراءات المناس��بة للحد 
من هذه الظاهرة والحفاظ على أرواح 

المواطنين والمقيمين.
وأش��ار إل��ى أن رعاية س��مو الش��يخ 
ناص��ر بن حم��د الكريم��ة لفعاليات 
المؤتمر، تمثل وس��ام اعتزاز وفخر، 
وداف��ع للح��رص عل��ى تنظي��م هذا 
الح��دث الكبير بالش��كل ال��ذي يليق 
بمكان��ة راع��ي المؤتم��ر، باإلضافة 
لما يمثله من أهمية كبيرة من حيث 
التي س��يتناولها واالهتمام  المحاور 
الذي سيلقاه من قبل المختصين في 
مجال »القلب الرياضي« في المنطقة 

وحول العالم.
وأضاف أن البحرين سباقة الستضافة 
الفعاليات والمؤتمرات المهمة، وأن 
إقام��ة المؤتمر ف��ي المملكة يأتي 
إيمان��ًا م��ن القائمين عل��ى الحركة 
الرياضة وبالشراكة مع القطاع الطبي 
بض��رورة نش��ر الوعي فيم��ا يتعلق 
تتناس��ب  التي  الصحية  باإلج��راءات 
مع ممارس��ة الرياضة الس��ليمة في 
الرياضي��ة،  والص��االت  المماش��ي 
الس��ليمة  بالطرق  المجتمع  وتثقيف 
لممارس��ة الرياض��ة دون إلح��اق أية 
أض��رار، والوقاي��ة من ح��االت الوفاة 
الرياضة،  أثن��اء ممارس��ة  المفاجئة 
والتي تكون ع��ادة مرتبطة بالعديد 
من العوامل.وأعرب عن ثقته بنجاح 
المؤتم��ر، وخروج��ه بالنتائ��ج التي 
تس��اهم ف��ي الحف��اظ عل��ى األرواح 
أثن��اء  الوف��اة  والح��د م��ن ظاه��رة 
الرياض��ة، عالوة عن األث��ر اإليجابي 
المنتظر من حملة »نبض الرياضي« 
الت��ي س��تمهد لفعالي��ات المؤتمر 
وتهدف إلى توعية المجتمع بالطرق 
الرياضة.فيما  للممارس��ة  الس��ليمة 
قال خليف��ة: »إن المؤتم��ر والحملة 
اإلعالمي��ة والتثقيفية يس��عيان إلى 
تس��ليط الضوء على أهمية ممارسة 
الرياضة الس��ليمة بش��كل ع��ام إلى 
والتوعية باألس��س  التثقيف  جان��ب 
والصحي��ة والطبية الت��ي يجب على 
الجميع مراعاتها لينعم بحياة صحية 

ممتازة«.
وأوضح، أن أحدث الدراس��ات الحديثة 
ف��ي اس��كتلندا أك��دت أن ممارس��ة 
الرياض��ة بطريق��ة س��ليمة وصحية 
تس��اعد عل��ى تف��ادي ما يق��ارب 4 

ماليين وفاة س��نويا في مختلف دول 
العال��م، نظرا لدورها في الوقاية من 

عدة اضطرابات صحية.
جامع��ة  م��ن  باحثي��ن  أن  وأض��اف 
أدنبرة، أش��اروا إلى المناف��ع الكبرى 
لممارس��ة الرياض��ة، بعدما درس��وا 
بيان��ات ص��ادرة ع��ن 168 دولة في 
العال��م، وأظه��رت النتائ��ج أن ما ال 
يق��ل ع��ن 3.9 ماليين وف��اة مبكرة 
يت��م تجنبها كل س��نة ف��ي العالم، 
بين أش��خاص تت��راوح أعمارهم بين 
40 و74، بفضل ممارس��ة الرياضة، 
الصح��ة  منظم��ة  أن  إل��ى  مش��يرا 
العالمية توصي بما ال يقل عن 150 
دقيقة من النشاط البدني المتوسط 
في األسبوع الواحد، أو 75 دقيقة من 

النشاط المكثف.
وأكد أن رعاية س��مو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة للمؤتمر، تمثل زخمًا 
كبيرًا يس��هم في نجاح أعمال اللجنة 
وتنفيذ توصياتها وإبراز دور المملكة 
ومكانتها الطبية والرياضية، موضحا 
أن المؤتم��ر يع��د األول م��ن نوعه 
على مس��توى دول المنطقة ويشارك 
فيه العديد من الجه��ات الحكومية، 
والجمعيات الطبية، وممثلو المجتمع 
المدن��ي باإلضاف��ة إل��ى العديد من 
ش��ركات القطاع الخاص داخل وخارج 

المملكة.
يس��عى  المؤتم��ر  أن  إل��ى  ولف��ت 
ف��ي دورت��ه األولى ه��ذا الع��ام إلى 
لنخب��ة  وإقليمي��ة  مش��اركة دولي��ة 
م��ن المتخصصي��ن ف��ي القطاعين 
وخ��ارج  داخ��ل  والرياض��ي  الطب��ي 
مملكة البحري��ن، والتركيز على أبرز 
ما توصلت إليه األبحاث والدراس��ات 
الطبية ف��ي مجال القل��ب الرياضي، 
واألس��اليب الحديثة في التش��خيص 
والعالج وطرق الوقاي��ة من األحداث 

المفاجئة وكيفية التعامل معها.
وأضاف أن اللجن��ة العملية للمؤتمر 
األطب��اء  م��ن  نخب��ة  وبمش��اركة 
المتخصصي��ن، انته��وا م��ن إع��داد 
يحت��وي  ال��ذي  العلم��ي  البرنام��ج 
عل��ى العديد م��ن المح��اور العلمية 
أح��دث  تناق��ش  والت��ي  الرئيس��ية 
م��ا توصل��ت إلي��ه األبح��اث الطبية 
العالقة  العلمي��ة ذات  والتكنولوجيا 
لفيزيولوجية  المختلف��ة  بالجوان��ب 
الممارس��ات الرياضية وتأثيرها على 
الجسم البشري وارتباطها باألمراض 
المزمنة وكذلك عالقتها بالمتغيرات 
األخ��رى ومنه��ا عل��ى س��بيل المثال 
البيئي��ة  العوام��ل  الحص��ر  ولي��س 

المحيطة.

التعاقد مع 12 مجمعًا تجاريًا لممارسة المشي في الفترة الصباحية

 وزير الداخلية يبحث 
 »FBI« مع الملحق القانوني لـ

تعزير التعاون والتنسيق األمني

بح��ث وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د ب��ن عبداهلل آل 
خليف��ة، خالل اس��تقباله أم��س، الملح��ق القانون��ي لمكتب 
 FBI�التحقيق��ات الفيدرال��ي بالواليات المتح��دة األمريكية ال
ريتش��ارد ريان، بحض��ور القائ��م بأعمال الس��فارة األمريكية 
ل��دى البحرين مارغريت ن��اردي، ورئيس األم��ن العام الفريق 
طارق الحسن، السبل الكفيلة بتطوير التنسيق األمني وتعزيز 
التع��اون في مج��ال تبادل الخب��رات، باإلضافة إل��ى عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
وخالل اللقاء، أشاد وزير الداخلية بالعالقات الوثيقة والشراكة 
االس��تراتيجية التي تجمع البحرين والواليات المتحدة، والتي 
تهدف إلى تعزيز جهود حفظ األمن واالستقرار في المنطقة.

انعقاد االجتماع األول 
 للمشاورات السياسية

بين البحرين وطاجيكستان

البحري��ن  بي��ن  السياس��ية  للمش��اورات  األول  االجتم��اع  ُعق��د 
وجمهورية طاجيكس��تان، أمس، وذلك عب��ر االتصال اإللكتروني 
المرئي، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير 
الدكتور الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل خليف��ة، والنائب األول لوزير 
خارجية جمهورية طاجيكس��تان خس��روف نوزيري، بحضور سفير 
البحرين في دوش��نبه والمقيم في جمهورية باكستان اإلسالمية 
محم��د إبراهيم، حيث تم اس��تعراض س��بل دع��م وتطوير أوجه 
التع��اون الثنائ��ي، وبح��ث عدد م��ن القضاي��ا والملف��ات محل 
االهتمام المشترك. وخالل االجتماع، أشاد السفير الدكتور الشيخ 
عبداهلل بن أحمد آل خليفة بالعالق��ات الطيبة والوثيقة القائمة 
بين البحرين وجمهورية طاجيكستان الصديقة وما تتسم به من 
نم��اء مطرد على كافة األصعدة في ظل ما يجمعهما من عالقات 
متمي��زة وروابط مش��تركة، مؤك��دًا أهمية تفعي��ل االتفاقيات 
الموقعة بين البلدين، وفتح مجاالت أرحب من التعاون الش��امل، 
معربا عن تطلعه بأن تشكل المشاورات السياسية مرحلة جديدة 

في تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين.
من جانبه، أشاد النائب األول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان 
بالجهود الفاعلة التي تبذلها البحرين في توطيد أس��س السالم 

والتعاون اإلقليمي، متمنيًا للمملكة دوام التقدم واالزدهار.

برعاية ناصر بن حمد.. انطالق مؤتمر »القلب الرياضي« ديسمبر المقبل

محافظ العاصمة: االلتزام 
باإلجراءات االحترازية خالل عاشوراء

أكد محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، 
أهمية االلتزام بالتدابير التي سيقرها الفريق الوطني الطبي 
من تعليم��ات والتأكيد عل��ى أهمية االلتزام بما س��يصدره 
الفريق الطبي من تعليمات وتدابير احترازية، خالل موس��م 
عاش��وراء، وذل��ك ضمن الجه��ود الوطنية لمكافح��ة جائحة 
كورون��ا )كوفيد�19(، وبم��ا يضمن المحافظ��ة علي الصحة 

العامة في عاشوراء.
ج��اء ذلك خ��الل اجتماع عق��ده مع أعض��اء هيئ��ة المواكب 
الحس��ينية، في إطار التعاون والتنس��يق، مشيدا بدور أعضاء 
الهيئة في تطبيق اإلجراءات التنظيمية وتعاونهم المتواصل 

مع المحافظة والجهات المعنية.
من جهتهم، أش��اد أعضاء الهيئة ب��دور ومتابعة المحافظة 
وم��ا تقدمه من تس��هيالت في إط��ار اإلج��راءات والخدمات 
المقدمة م��ن وزارة الداخلي��ة لحفظ أمن وس��المة الجميع، 
مؤكدي��ن على االلتزام بكاف��ة تعليمات الفريق الطبي خالل 

موسم عاشوراء.
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 مي بنت محمد: تعزيز مشاريع 
التبادل الثقافي بين البحرين والسودان

خالل جولتها في متحفي »البحرين الوطني« و»موقع قلعة البحرين«

 وزيرة الخارجية السودانية 
تتعرف على تراث البحرين الثقافي

استقبلت رئيس��ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
الش��يخة مي بن��ت محمد آل خليفة مس��اء أمس 
وزيرة خارجية جمهورية السودان الدكتورة مريم 
المهدي، وذلك في متحف البحرين الوطني، حيث 
قام��ت بجولة ف��ي المتحف الوطن��ي، وذلك على 
هامش زيارته��ا إلى المملكة، حيث اطلعت على 
أهم قاعات متحف البحرين الوطني، ومنها قاعة 
المداف��ن التي تضم معلومات حول تالل مدافن 
دلمون، وهي آخر مواقع المملكة المس��جلة على 
قائمة الت��راث العالم��ي لمنظمة اليونيس��كو، 
إضافة إلى االطالع على مختلف مقتنيات المتحف 
الدائمة من قطع أثرية وأختام دلمونية تعكس 
غنى ثقاف��ة وتاري��خ البحرين والحض��ارات التي 

مرت عليها وتعود إلى أكثر من 4000 عام.
وخ��الل الجولة أكدت الش��يخة مي بنت محمد آل 
خليفة على عم��ق العالقات الثقافية والحضارية 
ما بين البحرين والس��ودان، مشددة على ضرورة 
العمل على تعزيز مش��اريع التب��ادل الثقافي ما 

بين شعبي البلدين الصديقين.
كما زارت وزي��رة الخارجية الس��ودانية في جولة 
الحقة متحف موقع قلع��ة البحرين، وهو الموقع 
األول المس��جل للبحري��ن عل��ى قائم��ة الت��راث 
العالم��ي، حي��ث تجول��ت معاليه��ا ف��ي أروقة 

المتحف وتعرفت على أهميته كأحد أبرز مشاريع 
»االس��تثمار ف��ي الثقاف��ة«، كما اطلع��ت على 
دوره ف��ي الحفاظ على المقتني��ات األثرية التي 

تم اكتش��افها في الموقع، إضافة إلى عمله في 
التعريف بحكاي��ة المكان والطبق��ات التاريخية 

واألثرية الموجودة فيه.

 وزيرة الخارجية السودانية: مستوى 
متقدم في عمل أكاديمية محمد بن مبارك

أش��ادت وزي��رة خارجي��ة جمهورية 
السودان الش��قيقة الدكتورة مريم 
المنص��ورة الصادق المه��دي، بما 
لمس��ته من مس��توى متق��دم في 
عم��ل أكاديمية محمد ب��ن مبارك 
آل خليفة للدراس��ات الدبلوماس��ية 
وس��عي  وبرامجه��ا،  وأهدافه��ا 
وزارة الخارجي��ة لتطوي��ر الق��درات 
لدى  بش��كل مس��تمر  والمه��ارات 
الموظفين بما يصب في صالحهم 

وصالح العمل.
ج��اء ذل��ك، خ��الل زيارته��ا أمس، 
إلى أكاديمية محم��د بن مبارك آل 
الدبلوماسية، في  خليفة للدراسات 
إطار الزي��ارة الرس��مية التي تقوم 
بها لمملكة البحرين، حيث كان في 
اس��تقبالها لدى وصولها إلى مبنى 
األكاديمية وزي��ر الخارجية الدكتور 
والمدي��ر  الزيان��ي،  عبداللطي��ف 

الس��فير  لألكاديمي��ة  التنفي��ذي 
الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة 
آل خليف��ة، حي��ث ثمن��ت المهدي، 
الجهد المبذول في اإلعداد للبرامج 
متمني��ة  وتنظيمه��ا،  التدريبي��ة 
لألكاديمية ول��وزارة الخارجية دوام 

التوفيق والنجاح. 
وقام��ت الوزي��رة بجولة ف��ي أرجاء 

األكاديمية واستمعت إلى شرح من 
المدير التنفي��ذي لألكاديمية حول 
األكاديمية  تتبناه��ا  التي  األهداف 
في وضع خططها واس��تراتيجياتها 
التدريبي��ة والتطويري��ة م��ن أجل 
الخارجي��ة  وزارة  بعم��ل  االرتق��اء 
الدبلوماسي واإلداري، وأبرز البرامج 
تنظمه��ا  الت��ي  العم��ل  وورش 

األكاديمية لتطوير قدرات موظفي 
الوزارة من دبلوماس��يين وإداريين، 
التدري��ب  برام��ج  س��ير  وعملي��ة 

ومستوى اإلنجاز.
وراف��ق الوزي��رة في الزيارة، س��فير 
جمهوري��ة الس��ودان ل��دى مملكة 
البحري��ن  إبراهيم محمد الحس��ن، 

والوفد المرافق لها.

 وزيرة خارجية السودان 
تكّرم »الملكية لألعمال اإلنسانية«

كرمت وزيرة خارجية جمهورية السودان الدكتورة مريم المهدي المؤسسة 
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية حي��ث س��لمت درع التكري��م لألمي��ن العام 
للمؤسس��ة للدكتور مصطفى الس��يد وذلك بحضور وزير الخارجية الدكتور 

عبداللطيف الزياني. 
وتقدمت المهدي خالل كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح المقر الجديد للسفارة 
الس��ودانية بالبحرين، بأسمى آيات الشكر والعرفان لجاللة الملك المفدى، 
عل��ى ما قدمه م��ن دعم كريم لبن��اء مركز أبحاث وعل��وم النباتات بجامعة 
الخرطوم بالس��ودان، مثمن��ة التعاون المتميز من قبل الحكومة الرش��يدة 
بقيادة حضرة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد األمين رئيس مجلس الوزراء، مش��يدة بجهود س��مو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب في 
قيادة المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية وما حققته من إنجازات دولية 
متميزة نتيجة أعمالها اإلنس��انية ومش��اريعها التنموي��ة في مختلف دول 
العالم، مثمنة زيارة الس��يد مع وفد عالي المستوى إلى جمهورية السودان 
خ��الل تع��رض البالد للفيضان��ات الع��ام الماضي ومس��اهمته في إيصال 

المساعدات لمنكوبي الفيضانات.  
م��ن جانبه عبر الس��يد عن س��عادته بتكريم المؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنسانية لجهودها األخوية في السودان، التي تعبر عن المحبة التي يكنها 
حضرة صاحب الجاللة الملك  حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
وصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد أل خليفة ولي العهد األمين 

رئيس مجلس الوزراء، لألشقاء في السودان، مشيدًا بدور الجالية السودانية 
في المساهمة في تطوير وتنمية مملكة البحرين في كافة المجاالت، مهنئًا 
س��فير جمهورية السودان الفريق إبراهيم الحس��ن، بافتتاح مبنى السفارة 
الجديد الذي يعد صرحًا معماريًا مميزًا، متمنيًا أن يساهم في دفع العالقات 

المتميزة بين البلدين الشقيقين قدمًا إلى آفاق أرحب.
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النعيمي يبحث استعدادات 
الجامعات لبدء العام 

األكاديمي الجديد

اطل��ع وزي��ر التربي��ة والتعليم رئي��س مجلس أمن��اء مجلس 
التعليم العالي الدكتور ماجد النعيمي، خالل ترؤسه اجتماعًا 
مع المس��ؤولين في قطاع التعليم العالي، على عرض قدمته 
األمانة العامة حول مؤسس��ات التعليم العالي في المملكة، 
واس��تعداداتها لبدء العام األكاديم��ي الجديد 2022-2021، 
وبرامجه��ا األكاديمي��ة ومتطلباته��ا من حي��ث أعضاء هيئة 
التدري��س واألمور اإلدارية واإلنش��ائية، حيث تم التأكيد على 
ضرورة التزامه��ا باإلجراءات االحترازي��ة المطلوبة لمواجهة 
الجائح��ة خ��الل الع��ام األكاديم��ي الق��ادم، وفي ض��وء ذلك 
ستقوم األمانة العامة بعقد اجتماع مع المسؤولين عن هذه 
المؤسس��ات للتنس��يق بهذا الخصوص، وذلك بحضور األمين 
الع��ام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس مجل��س أمناء 
مجلس التعليم العالي الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن 
دعيج آل خليفة، واألمين العام المساعد للتقييم واالعتمادية 
الدكت��ورة منى البلوش��ي، وعدد من المس��ؤولين في األمانة 

العامة للتعليم العالي.
وأك��د النعيمي اهتمام المجل��س بالبرام��ج األكاديمية التي 
تطرحها جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، 
وتشجيعه لالستثمار في هذا القطاع، ودعم هذه المؤسسات 
في مجال التسويق لبرامجها وفق الضوابط المحددة، لما من 

شأنه االرتقاء بمسيرة التعليم العالي في المملكة.

 بن دينه يبحث مع مدير
 »الصحة العالمية« قضايا 

الصحة والبيئة والمناخ

بح��ث المبعوث الخ��اص لش��ؤون المن��اخ الرئي��س التنفيذي 
للمجل��س األعلى للبيئة الدكتور محمد بن دينه، خالل اجتماعه 
مع المدير الع��ام لمنظمة الصحة العالمي��ة الدكتور تيدروس 
غيبريسوس الذي يزور المملكة، عددًا من القضايا والمستجدات 
الت��ي تتعل��ق بالصح��ة والبيئ��ة والمن��اخ وع��ددًا م��ن األمور 
المش��تركة بين الجانبين، كما تم بحث ع��دد من الموضوعات 
البيئي��ة التي تلع��ب دورًا ب��ارزًا في صحة اإلنس��ان، حيث اطلع 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على جهود المملكة في 
إدارة المواد الكيميائية الخطرة، وتحس��ين جودة الهواء، وإدارة 

المخلفات الصحية.
وخالل االجتماع، أكد بن دينه اعتزاز البحرين بهذه الزيارة التي 
تعكس عمق التعاون بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية، 
وحرص المجلس األعلى للبيئة برئاس��ة سمو الشيخ عبداهلل بن 
حمد آل خليفة الممثل الش��خصي لجاللة الملك المفدى رئيس 
المجل��س األعلى للبيئة على تعزيز ه��ذا التعاون في المجاالت 
المش��تركة بين الصحة والبيئة، مش��يرًا إلى أن المملكة نجحت 
ف��ي إدارة المخلف��ات الصحي��ة الناتج��ة ع��ن رعاي��ة ومعالجة 
المصابين بفي��روس كورونا )كوفيد 19( ف��ي كافة القطاعات، 
ومنها المستش��فيات ومواقع الحجر الصح��ي بطريقة آمنة من 
خ��الل أفضل تقني��ات المعالجة المتطورة م��ن الناحية البيئية 
المتوف��رة، مضيف��ًا أن منظمة الصحة العالمي��ة قدمت الدعم 
الفن��ي للمملكة في إع��داد القرار الوزاري رقم )3( لس��نة 2020 
بش��أن إدارة المخلف��ات الخط��رة للرعاية الصحي��ة، والذي تم 
إصداره مؤخرًا بالتنس��يق مع الجه��ات ذات العالقة، مثمنًا هذا 
الدعم الذي يدل على مدى اهتمام المنظمة لوضع كافة الحلول 

المناسبة للقضاء على هذه الجائحة التي عمت دول العالم.
 من جانبه عبر غيبريس��وس عن تقديره للجهود التي يقوم بها 
المجلس األعلى للبيئة لمس��اندة الخط��ة الوطنية التي نفذها 
فري��ق البحرين بتوجيهات س��امية من حض��رة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى، وبدعم 
وإش��راف من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، من أج��ل التصدي 
لجائحة فيروس كورونا، مؤك��دًا أن هذه الجائحة تحتاج لوقفة 
ش��مولية تتعاون فيها جميع مكون��ات الدولة وأفراد المجتمع، 
وه��ذا م��ا نجحت ب��ه البحرين وكس��بت م��ن خالله اإلش��ادات 

والسمعة الطيبة كعادتها في إدارة األزمات.

 »السلمانية الطبي« يستقبل 
دفعة جديدة من أطباء االمتياز

بمجم��ع  التدري��ب  قس��م  نظ��م 
تقني��ة  عب��ر  الطب��ي  الس��لمانية 
التعريفي  اللق��اء  المرئي  االتصال 
األول ل��� 150 طبيب��ًا، م��ن خريجي 
والكلية  العرب��ي  الخلي��ج  جامع��ة 
للجراحي��ن،  اإليرلندي��ة  الملكي��ة 
التدريب��ي  للبرنام��ج  المنضمي��ن 
ألطب��اء االمتياز، والذي يأتي ضمن 
خط��ط المجم��ع الطب��ي لتأهي��ل 
ك��وادر طبية ذات كفاءة ومس��توى 

عاٍل من األداء.
وأك��د القائم بأعمال رئيس قس��م 
التدريب بمجمع السلمانية الدكتور 
عم��ر العوض��ي، أن البرنامج يأتي 
ضمن مس��اعي مجمع الس��لمانية 
الطبي لالرتقاء بالكوادر الطبية في 

البحري��ن من أج��ل تقديم خدمات 
المواطنين  لكاف��ة  طبية متمي��زة 
والمقيمين، حيث يستقبل المجمع 
الطبي بش��كٍل سنوي أطباء االمتياز 

اإلش��راف  تح��ت  تدريبه��م  ليت��م 
االستش��اريين  لألطب��اء  المباش��ر 
ومساعديهم من األطباء المقيمين 

ليحظوا بتجربة تدريبية مثرية.

فيم��ا أكد رئي��س برنام��ج تدريب 
ع��ادل  الدكت��ور  االمتي��از  أطب��اء 
مجم��ع  جاهزي��ة  عل��ى  بوجي��ري، 
العالي��ة  الطب��ي  الس��لمانية 
الس��تقبال هذه األع��داد من أطباء 
االمتياز كونه الصرح الطبي األكبر 

في البحرين.
وأش��ار إلى أن التدري��ب في مجمع 
الس��لمانية س��يمكن األطب��اء من 
واكتس��اب  الفعلي��ة  الممارس��ة 
على  الالزم��ة  العملي��ة  المعرف��ة 
صعي��د  وعل��ى  الطب��ي  الصعي��د 
المه��ارات األخ��رى المتنوع��ة بما 
يس��اهم ف��ي تأهيله��م التأهي��ل 
الالزم لبدء مش��وارهم العملي في 

القطاع الصحي.

 »المباحث«: القبض 
على أثيوبية وبنغالي متورطين 

في وقائع لتهريب الخدم
تمكنت إدارة مكافحة االتجار بالبشر باإلدارة العامة للمباحث 
واألدلة الجنائية من القبض على امرأة أثيوبية الجنسية ورجل 
بنغالي الجنسية، وسبع خادمات أثيوبيات هاربات من المنازل 
الالت��ي يعملن بها، وذل��ك إثر تورطهم في ع��دد من وقائع 

تهريب الخدم بمناطق مختلفة بالبالد.
وق��د تم اتخاذ اإلج��راءات القانوني��ة المق��ررة، بالتعاون مع 
اإلدارة المعنية في هيئة تنظيم س��وق العمل، وذلك تمهيدًا 

إلحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.
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يتضمن 43 وحدة سكنية.. واكتمال التنفيذ مارس 2023

»إدارة القاصرين« تضع حجر األساس لمشروع استثماري بـ8 ماليين دينار
وضع وزير العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف رئيس 
مجل��س الوالية عل��ى أم��وال القاصرين الش��يخ خالد 
ب��ن علي آل خليفة، اللبنات األساس��ية وحجر األس��اس 
لمش��روع فل��ل مربد الحدائقي��ة في منطقة الجس��رة 
بكلفة إجمالية تتجاوز 8 ماليين دينار، على أرض تبلغ 
مساحتها 33.196 متر مربع حيث سيتضمن إنشاء 43 
وحدة س��كنية ومجموعة م��ن المرافق بأفضل معايير 

الجودة والتصميم وفق أسلوب الحياة العصرية.
ج��اء ذلك خالل اس��تقباله أعضاء مجل��س الوالية على 
أم��وال القاصري��ن ومن في حكمه��م، بحضور كل من 
مس��اعد النائب العام المستشار وائل بوعالي، ووكيل 
ال��وزارة للع��دل والش��ؤون اإلس��المية نائ��ب رئيس 
المجل��س القاض��ي عيس��ى المناع��ي، ووكي��ل الوزارة 
للتخطي��ط والتوفيق األس��ري والنفقة دان��ة الزياني، 
وأعض��اء المجل��س كل رض��ا ف��رج، وجاس��م المهزع، 
وإبراهيم الحواج، وعبدالجليل الحايكي، وناجي س��الم، 
وعلي الخزعلي، ومدير إدارة ش��ؤون وأموال القاصرين 
وأحمد خيري، وأمين س��ر المجلس عيس��ى الموس��ى، 

وعدد من موظفي الوزارة.
ويأت��ي ه��ذا المش��روع بجه��ود إدارة أموال وش��ؤون 
القاصري��ن وبرعاي��ة وإش��راف مس��تمر م��ن مجلس 
الوالي��ة على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وذلك 
باستغالل األرض الكائنة بمنطقة الجسرة والمملوكة 
ل��إدارة، والذي بدأ التحضير له منذ عام 2019، بهدف 

اس��تثمارها بم��ا يحقق أفضل العوائ��د لصالح تركات 
القصر ومن في حكمهم ودعم متطلبات مس��تقبلهم، 
حي��ث تم البدء في أعمال تنفيذ المش��روع مطلع مايو 
2021، وم��ن المتوقع تس��ليم المش��روع بأكمله في 

مارس 2023.
وك��رم وزير الع��دل مس��اعد النائب العام المستش��ار 
وائ��ل بوعالي على جهوده المبذول��ة في وضع اللبنات 
األساسية لهذا المشروع، وكافة أعماله المتميزة خالل 
فت��رة توليه نائب��ًا لرئيس مجلس الوالي��ة على أموال 

القاصري��ن ومن في حكمهم خ��الل الفترة من 2016 
إلى 2020.

كم��ا ق��ام بتكريم أعض��اء مجلس الوالي��ة على أموال 
القاصري��ن ومن في حكمهم على م��ا تم تقديمه من 
جهود ملموس��ة ومثم��رة في خدم��ة القاصرين خالل 
فت��رة دورت��ي انعق��اد المجل��س الس��ابقة والحالية، 
وما قدموه م��ن خبرة عملية في المجال االس��تثماري 
والعق��اري والذي كان له انعكاس واضح في إنجاح هذا 

المشروع.

وقال وكيل الوزارة للعدل والشؤون اإلسالمية القاضي 
عيس��ى المناعي، إن إط��الق هذا المش��روع العمراني 
والتنموي ُيع��د ثمرة للتعاون المش��ترك بين الوزارة 
والقط��اع الخاص، بما يواكب تطلع��ات رؤية البحرين 
االقتصادي��ة 2030، مبين��ًا أن أرب��اح ه��ذا المش��روع 
االس��تثماري س��ُتخصص لصالح ت��ركات القصر ومن 
في حكمهم، مؤكدًا أن هذا المش��روع يأتي اس��تمرارًا 
لعمل مجل��س الوالية على أم��وال القاصرين الدؤوب 
والمتواصل للمس��اهمة في تنمية اس��تثمارات أموال 
القاصرين وتنويع السلة االس��تثمارية بما يخدم أبناء 
البحري��ن من القاصرين ومن في حكمهم، س��ائاًل اهلل 
العلي القدير أن يكلل هذه المساعي والجهود بالسداد 

والنجاح.
من جانبهم، أش��اد ممثلو الش��ركات المتعاقد معها 
عل��ى أهمية هذا المش��روع لما له م��ن طبيعة خاصة 
ومس��اهمتهم في إنجازه على أكم��ل وجه إلى الجانب 
االس��تثماري، حيث قدموا الدعم الكبير والمساندة في 
إثراء المش��روع وتخفيض التكاليف بم��ا يعود بزيادة 

النفع على القاصرين ومن في حكمهم.
وسيتولى إدارة المش��روع شركة إسناد للمقاوالت، في 
حين ستضطلع ش��ركة دار الخليج للهندسة مسؤولية 
التصميم واإلش��راف االستش��اري، وش��ركة أحمد عمر 
للمق��اوالت بأعم��ال بناء وتش��ييد مش��روع فلل مربد 

الحدائقية.

إبرازًا لدور المرأة البحرينية في دعم اقتصاد بالدها خالل الجائحة وبعدها

 األنصاري لـ »أكسفورد جروب«: البحرين مستمرة
 يصقل التجربة الوطنية تحقيقًا للعدالة بين الجنسين

»الغرفة« تطلق النسخة الثالثة 
من جائزة البحرين للمنتج الغذائي

أعلن��ت لجنة الث��روة الغذائية 
ب��اب  فت��ح  ع��ن  بالغرف��ة، 
النس��خة  ف��ي  المش��اركة 
الثالث��ة م��ن جائ��زة البحرين 
المتمي��ز  الغذائ��ي  للمنت��ج 
والموجهة إلى شركات األغذية 
فيما  المحلي��ة،  والمش��روبات 
س��يكون آخ��ر موع��د للتقديم 

للجائزة 12 أغسطس المقبل.
عل��ي  اللجن��ة  رئي��س  وذك��ر 
األمي��ن، أن الجائزة تهدف إلى 
تشجيع المنتج المحلي وتحفيز 
البحريني��ة  األغذي��ة  ش��ركات 

لتطوير أدائها وتنافس��يتها ودفع لالستثمار المحلي مع العمل على 
تعزيز جودة المنتج المحلي وزيادة ثقة المستهلك فيه.

وأض��اف، أن الجائ��زة ُتعد حافزًا كبيرًا أمام قطاع��ات األعمال لتعزيز 
وتروي��ج التميز للقطاع الخ��اص البحريني، كما تعمل على تش��جيع 
الش��ركات على تطوي��ر أعمالها لتعزي��ز قدراتها التنافس��ية وتبني 
أفض��ل الممارس��ات العالمية في تمي��ز األداء. وأوضح أن الهدف من 
تنظيم الجائزة له��ذا العام هو تعزيز مفهوم األمن الغذائي بتعزيز 
جودة اإلنتاج والتصنيع وتحفيز اإلنتاج والتصنيع المحلي ضمن أعلى 
المقاييس، وكذلك العمل على الش��راكة في المش��روع االستراتيجي 
الوطني إلنتاج الغذاء عبر إبراز وتش��جيع المشاريع الغذائية المحلية، 
إضافة إلى المساهمة في تقدم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 
المتعلقة باألمن الغذائي من خالل تحفيز االبتكار واإلنتاج والتصنيع 
الغذائ��ي، ودع��م صغ��ار المنتجي��ن والمصنعي��ن. وبي��ن أن جوائز 
المسابقة لهذا العام تنقس��م ل�3 فئات، األولى للمنتج العام بقيمة 
5 آالف دين��ار، والثانية األس��ر المنتجة بقيم��ة 2500 دينار، والثالثة 
للش��ركة الناشئة بقيمة 2500 دينار، كما س��يتميز الفائز بالحصول 
عل��ى ختم التميز لمدة عامين ويوض��ع على جميع المنتجات الفائزة. 
وفيم��ا يتعلق بش��روط التقدم للمش��اركة بجائ��زة البحرين للمنتج 
الغذائ��ي المتميز، أوض��ح األمين أن المش��اركة متاح��ة أمام جميع 
الشركات المنتجة لألغذية والمش��روبات المحلية، شريطة أن يكون 
المنت��ج صن��ع في البحرين وتدخ��ل في صناعته نس��بة 5% من مواد 
الخام البحرينية، إضافًة إلى اعتماد المنشأة توظيف العمالة المحلية 
في عملية االنتاج، وأن يزّود المنتج السوق المحلية إضافًة إلى فائض 
اإلنتاج للتصدير، وبأن يباع المنتج بسعر تنافسي مقبول، فضاًل عن 

موافقة اللجنة األساسية والفرعية على ماسبق.

قال��ت األمين الع��ام للمجلس األعلى 
للمرأة هال��ة األنصاري، ف��ي مقابلة 
أجرته��ا مع مجلة »أكس��فورد بزنس 
ج��روب«، أن المجلس األعل��ى للمرأة 
يعمل جاهدًا عبر متابعته لسياسات 
وخط��ط ادماج احتياج��ات المرأة في 
المس��ار التنم��وي بمس��اندة كاف��ة 
الجه��ود الوطني��ة لالرتق��اء بطبيعة 
وصيغ��ة مش��اركة المرأة ف��ي الحياة 
العامة، بدءًا من اس��تقرارها األسري 
وص��واًل إل��ى أعل��ى مس��تويات صنع 
القرار في الدولة، مؤكدة إن البحرين 
مس��تمرة في صقل التجربة الوطنية 
تحقيق��ًا للتوازن بين الجنس��ين الذي 
تص��ل نتائج��ه الحالية إلى مس��توى 
الم��رأة  م��ع درج��ة تمكي��ن  يتف��ق 
ف��ي  مش��اركتها  وواق��ع  البحريني��ة 

االقتصاد الوطني.
»التقري��ر  إل��ى  األنص��اري  وأش��ارت 
الوطني للتوازن بين الجنس��ين« الذي 
يص��دره المجلس األعل��ى للمرأة كل 
عامي��ن، ويتضم��ن منهجي��ة قياس 
لمؤش��رات الت��وازن بين الجنس��ين، 
وهي آلي��ة تعمل على رص��د التقدم 
المح��رز عل��ى المس��توى الوطني في 
كافة القطاع��ات والمجاالت النوعية، 
وقي��اس فعالي��ة وتأثير السياس��ات 
والتش��ريعات والخط��ط الوطنية في 
تحقي��ق مؤش��رات الخط��ة الوطني��ة 
لنهوض الم��رأة البحرينية، ووضع ما 
يلزم م��ن سياس��ات وخط��ط تعمل 
على رفع »تنافسية المرأة البحرينية« 
ويقي��س العائد اإليجاب��ي لذلك على 
وبمقارن��ات  التنموي��ة  المؤش��رات 
دولي��ة تحفز على التطوير المس��تمر 

لمساهماتها على كافة األصعدة. 
الت��ي  الصحفي��ة  المقابل��ة  وف��ي 
ج��اءت ضمن تقرير ش��امل نش��رته 

تح��ت  ج��روب«  بزن��س  »أكس��فورد 
عنوان »كيف يمك��ن أن تبرز البحرين 
كوجه��ة اس��تثمارية ف��ي مرحلة ما 
بعد الجائحة؟« أش��ارت األنصاري إلى 
أن المجل��س األعل��ى للم��رأة ضاعف 
م��ن جه��وده خ��الل فت��رة الجائح��ة 
لمواكبة ه��ذه الظروف االس��تثنائية 
ويواصل جهوده خالل مرحلة التعافي 
الب��الد  الت��ي تعيش��ها  االقتص��ادي 
-حالي��ًا- م��ع التركي��ز بش��كل خاص 
عل��ى المج��االت األكث��ر تض��ررًا من 
جائحة كورونا، وأهمها مجال التجارة 
والعمل الحر بما في ذلك المؤسسات 
ومش��روعات  والمتوس��طة  الصغيرة 

رائدات األعمال الجدد.
وذك��رت أن المجلس األعل��ى للمرأة، 
وف��ي إط��ار اس��تجابته الفعال��ة في 
الظ��روف االس��تثنائية  التعام��ل مع 
التي فرضتها الجائحة، قام بمراجعة 
لمتابع��ة  االس��تراتيجية  الخط��ة 
لنه��وض  الوطني��ة  الخط��ة  تنفي��ذ 
 2022-2021 البحريني��ة  الم��رأة 
آخذًا باالعتب��ار السياس��ات والتدابير 
المؤقتة المعتمدة للتكّيف مع ظروف 

الجائحة مع البناء على نجاحها وتجاوز 
آثارها.

وأضاف��ت أن رواد األعمال البحرينيين 
م��ن الجنس��ين يعمل��ون ف��ي ه��ذه 
عل��ى  بنش��اط  الصعب��ة  األوق��ات 
تطوير نماذج تش��غيل مش��روعاتهم 
اس��تمرارية  وضم��ان  وتطويره��ا 
انتاجيته��ا وتنافس��يتها، وإدارة تلك 
المشروعات بطريقة مرنة، كالتعامل 
م��ع العم��الء عب��ر القن��وات الرقمية 
األدوات  م��ن  واالس��تفادة  الجدي��دة 
الحديثة مثل العمل عن بعد والتسوق 
الرقم��ي، وبن��اء ش��راكات وعالق��ات 
مؤسس��ات  م��ع  جدي��دة  تعاوني��ة 
أخرى، وتوس��يع عمليات مشروعاتهم 
ف��ي األس��واق اإلقليمي��ة والعالمية. 
وأضاف��ت أن��ه ف��ي الوقت ذات��ه بدأ 
كثير من رائدات األعمال في البحرين 
بتطوير أعماله��ن لتلبية المتطلبات 
والمستهلكين،  لألس��واق  المستجدة 
مشيرة إلى جهود هؤالء الرائدات في 
تحقي��ق االنتعاش االقتص��ادي ونمو 

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة.
ولفتت األنصاري إلى أن األولوية اآلن 

تتمثل في التركيز على تبني مسارات 
متع��ددة ومرن��ة للتط��ور المهن��ي 
والوظيف��ي بم��ا يلب��ي االحتياج��ات 
المتغيرة بس��رعة في س��وق العمل، 
إضافة إلى توجيه المرأة لالس��تفادة 
م��ن فرص التعل��م مدى الحي��اة بما 
يحق��ق التوازن المنش��ود في س��وق 
العمل بمختلف مستوياته ومجاالته.

ولفت��ت األنص��اري في نهاي��ة اللقاء 
إل��ى أن نج��اح البحرين ف��ي مواجهة 
لجائح��ة كورونا  الس��لبية  التداعيات 
من خالل الحزم التحفيزية واالجراءات 
االس��تباقية والوقائية سيس��هم، بال 
ش��ك، ف��ي تس��ريع اس��تعادة البالد 
وتعاف��ي  االس��تثمارية،  لجاذبيته��ا 
معدالت النمو االقتصادي إلى س��ابق 

عهدها.
وق��د خصت مجلة »أكس��فورد بزنس 
للم��رأة  األعل��ى  المجل��س  ج��روب« 
الض��وء  إللق��اء  تحريري��ة  بمس��احة 
عل��ى الدور ال��ذي نهضت ب��ه المرأة 
البحريني��ة لمس��اعدة بالده��ا عل��ى 
تج��اوز التحدي��ات االس��تثنائية التي 
فرضته��ا الجائحة وذلك ضمن إصدار 
خ��اص حول خطة المملك��ة للتعافي 
م��ن جائح��ة كورون��ا ف��ي المجاالت 
المختلفة، والذي اش��تمل على أرقام 
وإحصائي��ات تناول��ت الحضور الكمي 
والنوع��ي للمرأة البحرينية في س��وق 
العمل ومج��االت اقتصادية متنوعة. 
كما تناول اإلص��دار كذلك ما اتخذته 
المملكة من تدابير وسياسات مركزة 
لدع��م الم��رأة كالمب��ادرة الوطني��ة 
للت��وازن بي��ن الجنس��ين ف��ي علوم 
المس��تقبل، وغيره��ا م��ن اإلجراءات 
الت��ي ت��م اتخاذها في ظ��ل الجائحة 
مثل تطبيق سياسة العمل عن ُبعد.. 

إلخ.

خالد األمين  

دور  كبير لـ»صلة الخليج« في التحول الرقمي وتجربة العمالء

 أكسفورد: البحرين رائدة في االتصاالت 
وإسناد األعمال والمرونة والفاعلية في مكافحة »كورونا«

 »OBG« أكدت مجموعة أكس��فورد لألعم��ال
عل��ى مكانة البحرين كمرك��ز إقليمي رائد في 
تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت وتزويد 
خدم��ات إس��ناد األعم��ال وتجرب��ة العم��الء، 
وبروزه��ا كأكث��ر االقتصادات تنوع��ًا في دول 
مجلس التعاون الخليجي، ووجهة اس��تثمارية 
جذاب��ة في مرحل��ة ما بع��د جائح��ة فيروس 
كورون��ا، بفض��ل بنيته��ا التحتي��ة المتقدمة 
وبيئته��ا التنظيمي��ة والتش��ريعية واإلدارية 
الداعمة لألعمال، وتميزها بتكاليف التشغيل 

المنخفضة ورأس المال البشري.
وف��ي س��ياق تقريرها ح��ول خارط��ة الطريق 
لتعاف��ي مملكة البحرين م��ن كورونا، تناولت 
المجموع��ة البريطانية اس��تراتيجية التصدي 
للجائحة العالمية ضمن ثالث مراحل رئيس��ة 
والتعاف��ي،  االس��تجابة،  المرون��ة،  تش��مل: 
مؤكدة أن المملكة حققت اس��تفادة ملموسة 
من جهودها في التنويع االقتصادي، ونظامها 
المتط��ور والفّع��ال للرعاية الصحي��ة وجودة 
التعلي��م، والبنية التحتي��ة لتقنية المعلومات 
واالتصاالت وخدماتها في إطار الش��راكة بين 

القطاعي��ن الحكومي والخ��اص، بالتوافق مع 
برنام��ج عم��ل الحكومة والرؤي��ة االقتصادية 

.2030
وأكدت أن البحرين جاه��زة للتعافي بقّوة من 
تداعيات الجائحة، م��ع توقعات صندوق النقد 
الدول��ي بتحقي��ق البحري��ن أعلى مع��دل نمو 
للنات��ج المحل��ي اإلجمال��ي بي��ن دول مجلس 
التع��اون بواق��ع 3.3% ع��ام 2021، بع��د 24 
عام��ًا من التوس��ع االقتصادي المس��تمر قبل 
تفش��ي الوباء، مثمن��ة إط��الق الحكومة أكبر 
حزمة تحفيز مالي��ة ونقدية في دول المجلس 
لتعزي��ز االس��تقرار االقتص��ادي واالجتماع��ي 
بقيم��ة 30% م��ن النات��ج المحلي، م��ع اتباع 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية بتوفير 
الفحوصات واللقاحات والعالج المجاني لجميع 

المواطنين والمقيمين.
واس��تعرض التقرير دراس��ة حالة عن ش��ركة 
»صل��ة الخلي��ج«، الرائ��دة في إس��ناد األعمال 
وتجرب��ة العمالء، باعتبارها مث��ااًل ناجحًا على 
مرون��ة الب��الد وتعافيه��ا، واتباعه��ا إجراءات 
فعال��ة ف��ي مواجه��ة تحديات غير مس��بوقة، 

بم��ا في ذل��ك التوظي��ف الم��رن والعمل عن 
ُبعد، واالبتكار وتوظيف االتصاالت والمنصات 
الرقمية، وتقنيات الذكاء االصطناعي والبيانات 
الضخم��ة ف��ي إنج��از األعم��ال، بما ف��ي ذلك 
روبوتات الدردشة وأنظمة االستجابة الصوتية 
التفاعلي��ة المتقدمة، معززة من مكانتها في 
مجال االستشارات والتدريب وتحسين مهارات 
الموظفين عبر عملياتها في البحرين والكويت 
والمملك��ة العربي��ة الس��عودية بالقطاعي��ن 
الحكومي والخاص، حيث كانت الشركة مجهزة 
تجهيًزا جيًدا إلدارة التحول الس��ريع إلى العمل 

عن ُبعد واالتصاالت أثناء الجائحة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة »صلة الخليج« 
فراس أحمد في تصريح لمجموعة أكس��فورد: 
»إن صناعة تجربة العمالء التي يتم فيها دمج 
األتمتة »التش��غيل اآللي« والتفاعل البش��ري 
بسالس��ة لتلبي��ة متطلبات العمالء س��تخفف 
من ضغ��وط الميزانية وتوفر تج��ارب محفزة 
لل��وكالء الذي��ن يعملون على حل المش��كالت 
المعقدة بمساعدة التقنيات المعززة«، مؤكدا 
أن تطبي��ق مثل هذه االبت��كارات في قطاعات 

مث��ل الخدم��ات المصرفية والرعاي��ة الصحية 
»سيؤدي إلى تحسين رواتب الموظفين وزيادة 

رضا العمالء«.
وق��دم التقرير رؤي��ة متفائلة حول مس��تقبل 
البحرين كوجهة استثمارية جذابة في مرحلة 
م��ا بع��د جائح��ة في��روس كورون��ا، ف��ي ظل 
تمي��ز البالد ببيئة تنظيمي��ة مؤيدة لألعمال، 
واحتالل المنامة المرتبة الخامس��ة عالمًيا في 
مؤش��ر مدن المس��تقبل العالمي لعام 2021 
الصادر عن صحيفة فايننشال تايمز، وتصنيف 
المملكة ضمن أفضل عش��ر اقتصادات تحسنًا 
ف��ي العال��م في تقري��ر البن��ك الدول��ي حول 
ممارس��ة أنش��طة األعمال 2020، وس��هولة 
الوصول إل��ى رأس الم��ال البش��ري، وتميزها 
بسوق ناضجة لالتصاالت وبنية تحتية رقمية 
قوية، فض��اًل عن التكامل الوثي��ق مع جارتها 
الكبرى المملكة العربية الس��عودية، الس��يما 
مع إعادة افتتاح جس��ر الملك فهد، بما يسمح 

بإنعاش التجارة والسياحة.
وأكدت مجموعة أكسفورد لألعمال في تقريرها 
أن االتصال الس��ريع والفَعال والموثوق يسمح 

للبحرين بوضع نفس��ها كم��زود رائد لخدمات 
إسناد األعمال »BPO« وتعزيز العمل عن ُبعد 
في تقديم خدمة عم��الء أكثر فعالية وكفاءة، 
م��ع إمكانية تقدمها في التقني��ات المرتبطة 
بالثورة الصناعية الرابعة مثل: إنترنت األشياء، 
والواق��ع المع��زز واالفتراض��ي، والروبوت��ات، 
والتح��ول نحو االقتصاد الرقم��ي، كونها أولى 
دول المنطق��ة ومن أوائ��ل دول العالم إنجازًا 
لتغطية كاملة لش��بكات الجي��ل الخامس هذا 
الع��ام، بعدم��ا كانت األول��ى خليجًي��ا تحريًرا 
لقط��اع االتصاالت ع��ام 2004، م��ع تمتعها 
ببيئة تنظيمية وتش��ريعية متطورة وخدمات 
إنترنت ميسورة التكلفة بنسبة انتشار تتجاوز 
99% وتغلغل الهاتف المحمول بنسبة %131، 
وانضمامه��ا لالتفاقي��ات الدولي��ة المتعلقة 
باالتص��االت والتج��ارة اإللكتروني��ة، متوقعة 
تزاي��د إنف��اق البحرين على قط��اع تكنولوجيا 
المعلوم��ات واالتصاالت إل��ى 2.1 مليار دوالر 
بحل��ول عام 2024، ومن ثم زيادة مس��اهمته 
في االقتصاد الوطني، وتعزيز العمل عن ُبعد 

والتعليم والتجارة اإللكترونية.



 الجالهمة لـ
سحبنا 10 أدوية و31 جهازًا طبيًا خالل 2021

أيمن شكل «

كش��فت الرئيس التنفي��ذي للهيئة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات الصحي��ة الدكتورة مريم 
الجالهمة، أن الهيئة س��حبت 10 أصناف من األدوية و31 جهازًا طبيًا، فيما أصدرت إخطارات سالمة 

ل�41 جهازا طبيا خالل العام 2021.
وأضافت في حوار مع »الوطن«، أن مس��تندات اس��تيراد األدوية، هي متطلبات عالمية ومطبقة في 
كافة دول مجلس التعاون الخليجي، وال تهاون فيها ألنها الوس��يلة الوحيدة التي تمنع عدم وصول 

دواء مزور إلى البحرين.
وأك��دت الجالهمة، أن عدد األدوية المس��جلة في البحرين حاليًا يبلغ 3611 دواء، حيث مرر القس��م 

الخاص بطلبات االستيراد 935 طلبًا مؤقتًا للمنتجات غير المسجلة، فيما تسجيل 184 دواًء جديدًا، 
و 173 تجدي��دًا لترخيص األدوية، و490 طلبًا لتغيير األدوية، وتم تس��عير 888 دواًء وتصنيف 125 

منتجا.
وقالت: »إن دور الهيئة أثناء الجائحة لم يخرج عن الرقابة وكانت همزة الوصل بين الفريق الوطني 
الطب��ي والقطاع الخاص وامتد ليش��مل الرقابة عل��ى الفنادق التي تقدم خدم��ات العزل والحجر«، 
موضحة أن رس��وم تس��جيل األدوية عدلت منذ 2016 بعد موافقة مجلس الوزراء وبعد دراس��ة من 
وزارة المالي��ة بحس��ب تكلفة الخدمة ومن الطبيعي أن تتغير التكلف��ة، كما أن األجهزة الطبية لم 
يك��ن عليها رس��وم لذلك أصدر المجل��س األعلى للصحة قرارا بالرس��وم بعد دراس��ة وزارة المالية 

واالقتصاد الوطني وموافقة مجلس الوزراء.. وفي ما يلي اللقاء:

اختي��ارك ضمن قائمة المائة ش��خصية 
عربي��ة األكث��ر تأثي��رًا في المس��ؤولية 
المجتمعية يضع المزيد من المسؤولية 
عل��ى العم��ل، م��ا نظرتك للمس��ؤولية 
المجتمعية وكيفية تطوير عملك فيها؟

- هذه الجائزة، تجعلني أتحمل مسؤولية 
أكث��ر تج��اه مجتمع��ي والمس��ؤولية ال 
تنحص��ر ضم��ن نط��اق الوظيف��ة التي 
أش��غلها ب��ل تش��مل تقدي��م المعونة 
والدعم ألي فرد في المجتمع والمساعدة 
قدر اإلمكان لتسهيل احتياجاته وكذلك 
مس��ؤولية رف��ع الوع��ي والتوعي��ة وفي 
حدود الوظيفة تحملك مسؤولية األمانة 
واإلخالص في تحمل التكليف الذي منحه 
ل��ي جالل��ة المل��ك المف��دى ف��ي تولي 
مهام المنصب كرئيس تنفيذي للهيئة 
والرقابة على القطاع الصحي بما يضمن 
جودة وس��المة الخدم��ات المقدمة في 

مملكة البحرين.
أضيفت مهام جديدة للهيئة منذ ظهور 
جائحة كورونا )كوفيد19(.. نريد التعرف 
على أبرزها، وما مدى تأثيرها على حجم 

العمل بالهيئة؟
- دور الهيئ��ة أثن��اء الجائح��ة لم يخرج 
عن دورها الرقابي األساس��ي وإنما امتد 
ليش��مل الرقابة على الخدمات المقدمة 
لمكاف��ة الجائحة ف��ي القط��اع الخاص 
والتأك��د م��ن اتب��اع اإلج��راءات كما أن 
الهيئة كان��ت همزة الوصل بين الفريق 
الوطني والقطاع الخاص وامتد ليش��مل 
الرقابة على الفنادق التي تقدم خدمات 
الع��زل والحج��ر بالتنس��يق م��ع القطاع 

لخاص. 
طبعًا هن��اك دور هام قام��ت به الهيئة 
ف��ي اعتم��اد التج��ارب الس��ريرية على 
اللقاح وإعطاء الموافقة على االستعمال 
ع��الج  وأدوي��ة  للقاح��ات  الط��ارىء 

الكورون��ا )كوفيد19( واألجه��زة الطبية 
المس��تخدمة في التش��خيص باإلضافة 
إل��ى كل م��ا يطلبه الفري��ق الوطني من 

إجراءات رقابية أخرى.
هناك ش��كاوى من عدم توافر أدوية في 
الس��وق بس��بب طلب مس��تندات كثيرة 

وتأخر اعتمادها فما السبب؟ 
- أس��باب عدم توفر الدواء متعددة وقد 
تش��مل عل��ى س��بيل المث��ال ال الحصر: 
وج��ود نقص ف��ي توفر بع��ض األدوية 
عالميًا، قلة الطل��ب على بعض األدوية 
مما ي��ؤدي إلى ع��دم رغب��ة الوكيل في 
تسجيل وتوفير بعض األدوية نظرا لقلة 
الربحي��ة، وتأخر وص��ول الدواء بس��بب 
تأخ��ر إجراءات الطلب وحاج��ة الوكيل أو 
الش��ركة المصنعة لمدة زمنية لتوفيره 

من المصدر.
أم��ا االدع��اء أن ذلك يرجع بس��بب طلب 
مس��تندات كثي��رة فهو إدع��اء مغلوط، 
حي��ث إن المس��تندات تم الن��ص عليها 

صراحة في قانون الصيدلة وهو القانون 
رقم 18 لس��نة 1997، أي إنه مطبق منذ 
العام 1997 ولم يستجد عليه أي إضافة.
يفرضه��ا  الت��ي  المتطلب��ات  أن  كم��ا 
القان��ون البحريني هي متطلبات عالمية 
ومطبقة ف��ي كافة دول مجلس التعاون 
وال تهاون فيها ألنها الوس��يلة الوحيدة 
الت��ي تمنع ع��دم وصول دواء م��زور إلى 

مملكة البحرين.
وعلى الرغم من ذلك فقد أصدر المجلس 
األعل��ى للصحة، ق��رارًا يتضم��ن تنظيم 
التصري��ح الس��تيراد أدوية غير مس��جلة 
ون��ص على بع��ض االس��تثناءات ولكن 
دون م��ا يقلل م��ن ضم��ان التحقق من 

الجودة.
يش��كو المس��توردين من صدور قرارات 
خ��الل فت��رات قصي��رة ترب��ك عمليات 
االس��تيراد وتزامن وصولها للمستهلك، 

ما رأيكم؟
تعط��ي  دائم��ا  الص��ادرة  الق��رارات   -
مهل��ة للتنفي��ذ، وأك��رر مرة أخ��رى كل 
ما ينظم عملية اس��تيراد ال��دواء نظمه 
القانون، ب��ل إن المجلس األعلى للصحة 
أعط��ى تس��هيالت أكثر وجمي��ع الوكالء 
المس��توردين يع��ون ذل��ك وإليك نص 

المادة في القانون الصادر منذ 1997:
الفصل الخامس:

والمس��تحضرات  األدوي��ة  تس��جيل 
الصيدلية:

مادة - 64 -
يحظ��ر ت��داول األدوي��ة والمستحضرات 
الصيدلية س��واء كانت محضرة محليا أم 
مس��توردة من الخارج، إال بعد تسجيلها 

في الوزارة.
ويقدم طلب التسجيل إلى إدارة الصيدلة 
ومراقبة األدوية في الوزارة مرفقا به ما 

يلي: 
الس��لطة  م��ن  رس��مية  ش��ه��ادة   -1
الصحية في بلد المنش��أ تثبت أن الدواء 
المطل��وب  الصيدل��ي  المس��تحضر  أو 
تس��جيله، مصرح باس��تعماله، ويتداول 
بالفعل بنف��س المواصفات والتركيبات 

المصدرة به.
2- ش��هادة تثبت أن المصنع أو الشركة 
المصنعة للدواء أو المستحضر الصيدلي 
أس��س  بش��أنه  تتب��ع  ال��ذي تص��دره، 
الممارس��ة العلمية الصحيحة للتصنيع، 
وأنه��ا تخض��ع للتفتي��ش الصحي على 

فترات مختلفة.
3- ش��هادة ثابت فيها س��عر بيع الدواء 
المطل��وب  الصيدل��ي  المس��تحضر  أو 
اس��تيراده للجمه��ور ف��ي بل��د المنش��أ 
وأس��عار تصدي��ره إلى ال��دول المجاورة 

لدولة البحرين.
4- عين��ات م��ن ال��دواء أو المس��تحضر 

الصيدلي المطلوب تسجيله.
5- ثالث نس��خ م��ن النش��رات الدوائية 
الخاصة بالدواء أو المستحضر الصيدلي 

المطلوب والتي توزع معه.
6- ملف مختصر عن الدراس��ات العلمية 
الت��ي أجريت على الدواء أو المس��تحضر 
الصيدل��ي، والدراس��ات المفصل��ة ع��ن 
ثب����ات فعاليته تحت الظ��روف الجوية 

المختلفة وطريقة تحليله.
هناك ش��هادات تطلبها نهرا لالستيراد، 
وقد ال تكون متوفرة في بعض الشركات 
المعروفة عالميًا، فيتم تجاهل طلباتها 

كيف تردون على ذلك؟
- للتوضيح الهيئ��ة ال تطلب إال ما نص 
عليه القانون المنظ��م وهذا ما وضحته 
في إجابتي الس��ابقة وال تص��در قرارات 

من ذات نفسها وقد قام المجلس األعلى 
للصحة بإصدار قرار رقم 32 لوضع بعض 
التس��هيالت كم��ا ذك��رت دون اإلخ��الل 

بضمان الجودة وشمل ذلك:
1.اإلفس��اح المؤقت لألدوية التي ليس 
لها بديل لحين التس��جيل الكامل وذلك 
بناء عل��ى القرار رقم )32( لس��نة 2020 
بإص��دار الئحة نظ��ام تس��جيل األدوية 
وتحدي��د  الصيدلي��ة  والمس��تحضرات 
أس��عارها واإلع��الن وال��ذي ن��ص ف��ي 
الفصل الرابع على آلية اس��تيراد األدوية 
والمستحضرات الصيدلية غير المسجلة، 

حيث نصت المادة )20( على:
»ُتستثنى بعض األدوية والمستحضرات 
الن��ادرة  الح��االت  لع��الج  الصيدلي��ة 
والطارئة واألورام الت��ي ليس لها بديل 
مس��جل من االش��تراطات المش��ار إليها 
ف��ي )3( و)4( و)5( من ه��ذا البند، وذلك 
بحس��ب قائم��ة أدوي��ة ع��الج الح��االت 
الطارئة المرفقة بهذا القرار أو بناء على 

موافقة المجلس«.
2 االستغناء عن بعض الوثائق في حال 

صعوبة الحصول عليها.
3 مراجع��ة س��عر الدواء بن��اء على طلب 

الوكيل.
4 اعتب��ار األدوية المس��جلة مركزيا لدى 
مكت��ب وزراء صح��ة الخليج مس��جلة في 

المملكة.
5 تمرير األدوية الهامة والمنقذة للحياة 

دون تسجيل.
6 تمرير أدوية الطوارئ دون تسجيل.

وغير صحيح أن المستندات التي تطلبها 
الهيئة غير متوفرة في بعض الش��ركات 
المعروف��ة عالميا. وهي ش��ركات تورد 
لكافة دول العالم ودول مجلس التعاون 
وإجراءاتن��ا ه��ي ذاتها فكي��ف ال تتوفر 

عندما تطلبها مملكة البحرين.
يش��تكي مس��توردون من وجود شركات 
وس��يطة إلنهاء معامالتها م��ع »نهرا« 
مقابل ما بين 300 إلى 1000 دينار على 
تخليص المعاملة، فهل لهذه الشركات 

الوسيطة ميزة في عمليات التخليص؟
- ال تفرض الهيئة وجود وس��يط، وهذه 
الش��ركات ال تلعب دور الوس��يط وإنما 
تق��دم خدمات استش��ارية لم��ن يرغب 
وتس��اعد في ترتيب متطلبات التسجيل 
وه��ي ليس��ت إجباري��ة والهيئ��ة تقوم 
بجدولة طلبات التس��جيل حس��ب أولوية 
التقدي��م وبرس��وم وضعته��ا الدول��ة، 
وهن��اك بعض الوكالء من يطلب تقديم 
موعده للتس��جيل وهذا غي��ر ممكن ألن 
الجدول��ة تت��م حس��ب أولوي��ة الطل��ب 
حيث أن تقيي��م طلبات التس��جيل تأخذ 
الكثي��ر م��ن وق��ت الموظفي��ن ولكنن��ا 
أتحنا اختياريا على من يرغب في س��رعة 
مراجعة طلبه أن يتم مراجعته من قبل 
الش��ركات االستش��ارية اختياريا وبذلك 
يسهل عملية المراجعة ولضمان التأكد 
من عدم وج��ود نواقص قد ت��ؤدي إلى 
تعطي��ل طلب��ه. وفي النهاي��ة هو ليس 

إجبارا ويمكنه التقدم مباشره للهيئة.
ما هي نس��بة إصدار التراخيص لألدوية 
بالمقارنة مع  الصيدالني��ة  والمنتج��ات 

الطلبات التي بحوزة »نهرا«؟
- بلغ عدد األدوية المسجلة في البحرين 
طل��ب   935 القس��م  وم��رر  دواء   3611
استيراد مؤقت للمنتجات غير المسجلة، 
 173 و  جدي��ًدا،  دواًء   184 وتس��جيل 
تجدي��ًدا لترخيص األدوي��ة، و 490 طلبًا 
لتغيير األدوية، وتم تس��عير 888 دواًء. 

وتصنيف 125 منتجا.

 لماذا ارتفعت رس��وم تس��جيل األدوية 
أن  رغ��م  الجدي��دة  الطبي��ة  واألجه��زة 

الظروف تستدعي؟  
- أوال، رس��وم تس��جيل األدوي��ة عدل��ت 
من��ذ 2016 بعد موافق��ة مجلس الوزراء 
وبعد دراس��ة من وزارة المالية بحس��ب 
تكلف��ة الخدمة ومن الطبيعي أن تتغير 
التكلفة، وثانيًا األجهزة الطبية لم يكن 
يوجد عليها رس��وم لذلك أصدر المجلس 
األعلى للصحة قرار بالرسوم بعد دراسة 

وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء.
هن��اك رس��وم مس��تحدثة تحص��ل من 
الصيدليات التي تشتري من الوكيل في 
البحرين، رغم أنه قام دفع كافة الرسوم، 

فلماذا تم فرض تلك الرسوم؟
- ل��م تف��رض الهيئ��ة أي��ة رس��وم من 
هذا النوع وهو غي��ر صحيح، كما يطالب 
المستوردين »نهرا« بإصدار تعميم على 
التعريف الجمرك��ي للمنتجات الخاضعة 
لرقابة الهيئ��ة، نظرا لما يواجهونه من 
تضارب في الك��ود الموجود على المنتج 
والموجود في الجمارك وهو ما يستدعي 
الع��ودة لمخاطب��ة نهرا إلص��دار الكود 
من جهته��ا، فما ه��ي اإلج��راءات التي 

ستتخذونها في هذا الشأن؟.
كم��ا تم حل مش��كلة التض��ارب بتفريع 
البنود لكن هناك بنود مشتركه ال يمكن 
تفريعها وهي مذكورة على موقع الهيئة 
بوضوح لكن لالس��ف المستورد ال يتاكد 
من الجهة المعنية قبل االستيراد وإدارة 
شؤون الجمارك بصدد تحديث موقعهم 
لتوضيح الجه��ات الرقابية المعنية بكل 

بند.
كم بلغ ع��دد األدوية واألجه��زة الطبية 
التي تم س��حبها منذ بداي��ة 2021 من 

السوق؟ 
- س��حبت الهيئة 10 أصناف من األدوية 
و31 جه��ازا طبي��ا وأص��درت إخط��ارات 

سالمة ل� 41 جهازا طبيا.
لماذا يعاني أصحاب المراكز الطبية من 
تأخر المس��تلزمات في الجمارك بس��بب 
تأخ��ر ص��دور التصريح م��ن الهيئة مما 
يتسبب في تلف المواد وخسائر ضخمة؟ 
يج��وز  ال  واض��ح،  الجمرك��ي  النظ��ام   -
اس��تيراد أية منتجات إال بع��د الموافقة 
المسبقة قبل االستيراد وال يجوز استيراد 
المنت��ج ووضعه في الجم��ارك ثم طلب 
الموافقة عليه ويتحمل مس��ؤولية ذلك 
من يستورد هذه المنتجات قبل حصوله 

على الموافقة عليها قبل الشحن.
وأغلب التأخير يحص��ل نظرا لعدم توفر 
المستندات المطلوبة للتحقق من جودة 
المنتج ويكون المس��تورد غير قادر على 
توفيره��ا وال تتحمل الهيئة مس��ؤولية 
ذل��ك، فالقوانين والق��رارات التنظيمية 
واضحة ولدينا مسؤولية رقابية لضمان 
ع��دم دخول أي��ة منتج��ات م��زورة وهلل 
الحمد هذا ما حافظنا عليه في البحرين. 
والهيئة أصدرت تعليمات واضحة وعلى 

الجميع االلتزام بها.
الهيئ��ة تحمل عبء قط��اع يعتبر األكبر 
واألهم في المملكة، فهل تحتاج الهيئة 

لزيادة الكوادر العاملة فيها؟
- تق��وم الهيئة س��نويا بطل��ب توظيف 
الميزاني��ات  بحس��ب  ج��دد  موظفي��ن 
المواف��ق عليها، وفي ع��ام 2021 تمت 
الموافقة على توظيف 13 موظفا جديدا 
ومخط��ط 12 وظيف��ة أخرى ف��ي العام 

.2022

مريم الجالهمة

وظفنا 13 موظفًا ونخطط لتوظيف 12 شخصًا العام المقبل 

3611 دواء مسجاًل في البحرين و184 عقارًا جديدًا

»نهرا« كانت همزة الوصل بين الفريق الوطني الطبي و»الخاص«

دورنا امتد ليشمل الرقابة على الفنادق المقدمة لخدمات العزل والحجر

 ال تهاون في مستندات استيراد األدوية ألنها الوسيلة الوحيدة لمنع التزوير

قلة الطلب والربحية لبعض األدوية يدفع الوكيل لعدم استيراده 
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 »الفريق الوطني«: ال وفيات بين 
من أكملوا الجرعة المنشطة

أك��د الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( أهمية أخذ 
الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا )كوفيد19(، موضحا 
أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ولم يستدع دخول أي حالة إلى المستشفى 
بي��ن من أكملوا 14 يومًا بع��د الحصول على الجرعة المنش��طة، لما توفره 
الجرعة المنش��طة م��ن حماية من في��روس كورونا )كوفيد19( والس��الالت 

المت��حورة منه.
ودع��ا الفريق الوطن��ي الطبي المواطنين والمقيمي��ن لمواصلة اإلقبال على 
التطعيم والجرعة المنش��طة منه من أجل تعزي��ز النتائج التي وصلت إليها 
المملكة خالل المرحلة الس��ابقة وبهدف زيادة تحصي��ن المجتمع وتحقيق 
المناع��ة المجتمعي��ة ألفراده لما تس��هم في��ه الجرعة المنش��طة من رفع 
االس��تجابة المناعية في الجسم وأهمية ذلك للجميع وبخاصة للفئات األكثر 

عرضة للخطر.
ون��وه الفريق الوطني الطب��ي بضرورة إتمام كافة الجرع��ات المطلوبة من 
التطعي��م في وقتها المحدد بما يس��هم ف��ي الحفاظ على صحة وس��المة 

الجميع.
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إضاءة قلم

رح��م اهلل آباءن��ا وأجدادنا األولين الذي��ن عانوا من 
الحر والتهبوا بسياطه، حيث لم تكن هناك مكيفات 
وال م��راوح وال ثالج��ات، وكان الواح��د منهم يعصر 
»وزاره« ليضعه على رأسه خشية أن يصاب بضربة 
ش��مس تفجر ل��ه »يافوخ��ه«، وحي��ث كان الجميع 
ينامون على الس��طوح يتلمس��ون نسمة هواء تبرد 
لهم فرش��هم التي ينام��ون عليها والت��ي عادة ما 
تمتلئ بالرطوب��ة والطل طوال اللي��ل، وحيث يلجأ 
الكبار والصغار وحتى النس��اء لالستحمام في البحر 

حتى تبرد أجسادهم الملتهبة من القيظ والحر.
رحم اهلل آباءنا وأجدادنا الذين عانوا أش��د المعاناة 
من الحر، أما نحن اليوم فبالرغم من الحر الش��ديد، 
لكنن��ا من مكي��ف بارد إل��ى مكيف آخ��ر، فالبيت به 
المكيفات في كل غرفة، والس��يارة التي نتنقل بها 
ف��ي واجهتها مكيف »على كي��ف كيفك«  والمكتب 

به مكيف بارد يجلب لنا النعاس.
وكم��ا توقعت مكاتب األرص��اد الجوية فإن موجات 
الحر س��تزداد اعتبارًا من العام الحالي بواقع مرتين 
إل��ى ثالث��ة أضع��اف بحل��ول منتصف الق��رن. وهلل 
في خلقه ش��ؤون، أما نحن ف��ي دول الخليج فنقول 

»علشان ينضج الرطب نتحمل الحر والتعب«.
وكلما أقبل الصيف وبدأت الحرارة في االرتفاع وازداد 
تصف��د العرق من جباهنا، تذكرنا صيف لّول، وكيف 
كان الن��اس يعان��ون م��ن لهيب الصيف ولس��عات 
حّره قب��ل أن تدخل الكهرباء ف��ي البحرين وقبل أن 

نع��رف المكيفات والمراوح .. كانت » المهفة«  هي 
وسيلة الترويح البس��يطة التي كانت تطرد الذباب 
عن وجوهنا وتعطينا بعض النس��مات الباردة التي 
تلطف األجواء علينا، ولكن ما أسرع أن نرميها بعيدًا 
عنا بعد أن تتعب أيادينا من طول ومدة استخدامنا 

لها.
وكان��ت مراتعن��ا لياًل ف��ي »البرايح« الت��ي عادة ما 
تكون بالق��رب من الس��واحل علنا نحظى بنس��مة 

هواء باردة.
 وكان��ت العي��ون الطبيعي��ة كعي��ن الزّم��ة وعين 
أم ش��عوم وعين ع��ذاري وعين الرحى بس��ترة هي 

ملفاهم ومالذهم للتخفيف من آالم الحر والحرارة.
وكلما جاءنا الحر والقي��ظ في هذه األيام فزعنا إلى 
المكيف��ات التي تصدح بأصواتها لياًل ونهارًا لننعم 
بنس��مة باردة، وهرعن��ا إلى الثالجات لنش��رب ماء 
باردًا يطفئ لهيب الش��مس، وترحمنا على العلماء 
الذي��ن اخترعوا لن��ا المكيفات والثالج��ات بداًل من 
»المهف��ة« و»الليحلة« و»الحب« التي كنا نش��رب 

منها الماء صغارًا. 
كنا نعرف أن الصيف قد أقبل عندما نرى »العكاكير« 
أي المزارعي��ن »ينبت��ون« النخ��ل حتى يثم��ر، وكنا 
نع��رف اقتراب��ه عندم��ا يظه��ر بائ��ع الخض��روات 
»الخّضار« وهو يذرع األزقة والحواري والفرجان وهو 
يحمل على حماره كميات من »الجاليد« المشكوكة 
في عق��د أخضر جمي��ل تنبيه��ًا لنا ب��أن »الخالل« 

و»البس��ر« قد بدأ موس��مه وأن »الخ��الل« األخضر 
ق��د بدأ ف��ي التحول إلى رطب جني وش��هي بألوانه 

الصفراء والحمراء والسوداء. 
كان الرط��ب وما زال هو فاكهة الصيف المحببة إلى 
النف��وس، وكان الخضار ينادي من فوق حماره » لوز 

ولومي ورمان وبمبر وخالص ومرزبان«.
كان الحر يعني لنا نح��ن األطفال آنذاك بدء اإلجازة 
الصيفية، ويعني االنتش��ار والفرح واالنش��راح على 
الس��واحل واالس��تحمام في مياهها، حي��ث تعلمنا 
فيها الس��باحة منذ الصغر، وكان الطفل عندما يتم 
ختان��ه يؤخذ للبحر حتى يلتئم ج��رح الختان وحتى 

تسقط القماشة التي وضعت لحماية الجرح. 
وكانت البس��اتين والبرك هي مالذ الصغار والكبار.. 
فق��د كان��ت »الكش��تات« تخ��رج بنس��وان الفريج 
وأطفالهم وش��بابهم إلى عين الرحى بسترة وعين 
بوزيدان وعين قصاري وعين الزمة في الحد للتمتع 
بأكل البس��ر والرط��ب والل��وز والبمب��ر والطماط، 
واالس��تحمام ف��ي هذه الب��رك التي اش��تهرت بها 

البحرين منذ قديم الزمان. 
وكان أكثر الناس الذين ال يستطيعون السفر بسبب 
فقرهم يقض��ون صيفهم في مصايف عراد واليابور 
والبديع، حيث تبنى العرش��ان وبيوت الس��عف التي 
تنتقل للعيش فيها الكثير من العائالت البحرينية.  
ه��ذا غيض م��ن فيض م��ن ذكريات »صي��ف لول« 

البعيدة.. عشناها بحلوها ومّرها ويا ليتها تعود.

 شكرًا جاللة الملك.. شكرًا 
سمو ولي العهد رئيس الوزراء

أش��اد المدي��ر العام لمنظم��ة الصح��ة العالمية الدكت��ور تي��دروس أدهانوم 
غيبريسوس والذي يزور البحرين اآلن بتعامل مملكة البحرين مع جائحة كورونا 
بقوله: »مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في االستجابة العالمية للتعامل 
م��ع جائحة فيروس كورونا، حيث قام��ت المملكة بتطبيق العديد من اإلجراءات 
االحترازي��ة للحد من انتش��ار الفيروس منذ البداية وقب��ل اإلعالن عن أول حالة 
في البحرين وذلك بما يتماش��ى م��ع توصيات منظمة الصح��ة العالمية، حيث 
تعاملت المملكة بش��كل شمولي واضعة في الحس��بان التداعيات االقتصادية 
واالجتماعي��ة للفيروس مع توفي��ر الفحص والحجر والع��زل والعالج والتطعيم 
المجاني للمواطنين والمقيمين، ما أسهم في الوصول لتطعيم أكثر من مليون 

شخص بنحو 70% من إجمالي السكان بجرعتي التطعيم«.
إن هذه اإلش��ادة العالمية هي ش��هادة إجادة وتميز وريادة بحق البحرين وبحق 
الفريق الوطني بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد بن عيسى 
آل خليفة س��مو ولي العه��د رئيس الوزراء ال��ذي قدم أنموذج��ًا يحتذى به في 
مختل��ف أنحاء العالم ف��ي إدارة األزمات ومواجهة التحدي��ات والذي قاد الفريق 

الوطن��ي ب��كل حكمة واقتدار حتى رس��ت س��فينة الوطن على ب��ر األمان برغم 
األمواج العاتية المتالطم��ة وذلك كله بفضل توجيهات حضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى وقائد نهضة البحرين. 
إن الدع��م المتواصل الذي توليه المملكة للقطاع الصحي وحرصها على تقديم 
كاف��ة الخدم��ات الصحي��ة للمواطنين والمقيمي��ن، وتطعيم  أكث��ر من مليون 
ش��خص بما يعادل 70%من نس��بة الس��كان هو ما جعل من البحرين أنموذجًا 
يحتذى به يس��عى الجميع لدراس��ته للتعلم منه ولمعرفة كيف نجحت البحرين 
ف��ي التغلب عل��ى أزمة جائحة كورونا وإعادة الحياة إل��ى طبيعتها، وهو ما دفع 
المدي��ر العام لمنظمة الصح��ة العالمية لزيارة مملكتن��ا الحبيبة لالطالع على 
م��ا قامت به البحري��ن من إجراءات في مكافحة الجائحة.  ش��كرًا حضرة صاحب 
الجاللة عاهل البالد المفدى، ش��كرًا س��مو ولي العهد رئيس الوزراء، بقيادتكم 
تميزت وتطورت وازدهرت البحرين، بقيادتكم أصبحت البحرين أنموذجًا يحتذى 
به ف��ي مجاالت عديدة، بقيادتكم طالت رؤوس��نا عنان الس��ماء فخ��رًا واعتزازًا 

بريادة مملكتنا الغالية، حفظكم اهلل للبحرين وحفظ البحرين بكم.

ال أعل��م ما الذي يجعل م��ن القضية االحوازية قضية منس��ية وال تكاد تذكر إال 
فيما ندر وعبر مواقع التواصل االجتماعي فقط، فيما تعتبر األحواز وما يصيبها 
ويصيب أهلها من القضايا المصيرية لما لها من أهمية خاصة في ظل السياسة 
اإليرانية العدائية واالستعمارية والباعثة على على الدمار والخراب في كل شبر 

تطأ عليه أقدام ميليشياتها. 
م��ا حدث في األح��واز قبل االنقالب القاتل ومنذ عهد الش��اه واألحواز ترزح تحت 
أصن��اف التعذي��ب والتدمير وش��عبها يعان��ي التنكل وطمس الهوي��ة وتغيير 
التركيبة الس��كانية، حتى جاء االحتالل لينقل ما ح��دث في األحواز إلى لبنان ثم 
العراق وبعده سوريا وهو يقاتل ويحاول جاهدًا في اليمن، ناهيك عن العبث في 

عدد من الدول األفريقية. 
األح��واز قضية يمكن من خاللها الضغط على العصبة بل العصابة التي تحكم 
طهران، وتكون هي القش��ة والعصا التي تؤثر على مس��يرة الحكم في طهران، 
فه��ي من الناحية الجغرافية تعتبر الجبهة الوحيدة المطلة على الخليج العربي 
واألرض الحاملة للموارد الطبيعية مثل النفط والغاز واألراضي الزراعية الخصبة 
باإلضافة إلى كونها مس��اهمة بنصف الناتج القومي اإليراني وأكثر من ثمانين 

بالمائة من قيمة الصادرات اإليرانية. 

التاري��خ يؤك��د بأن األح��واز كانت عصية عل��ى كل من ح��اول احتاللها وفرض 
سيادته عليها، وبها من الرجال من هم قادرين على الدفاع عنها وعن قوميتها، 
ولكن أليس من المنصف أن يحصل س��كان األح��واز على الدعم والدعم المنظم 
بمختل��ف أنواعه. الحروب األخيرة كش��فت أن لإلعالم دور ه��ام ورئيس وفعال 
في التأثير والنجاعة وهو عامل ال يقل عن العامل العس��كري في أهميته ودوره 
في مس��اندة أي تح��رك للتصحيح، فلم��اذا يفتقد أهل األحواز لتلك المس��اندة 
التي يتخذها المحتل كس��الح ه��ام للتعتيم على تلك المنطق��ة المنكوبة وما 
يج��ري بداخلها من أصناف التعذيب والتنكيل والبطش على يد القوات اإليرانية 
بمختل��ف أجهزته القمعية والتي تصل ف��ي حدتها إلى ما نطلق عليه جمعيات 

حقوق اإلنسان جرائم حرب. 
جمعيات حقوق اإلنسان تلك أيضًا قصة بحد ذاتها، فهي تجوب المناطق اآلمنة 
ف��ي العالم لتعكر صفوه��ا وتغض الطرف عن المناط��ق الملتهبة والتي ترزح 
تح��ت أصناف التعذيب والظلم واالضطه��اد، وهذا ما ينطبق أيضًا على القنوات 

اإلعالمية المأجورة والتي تدعي الحياد والنزاهة كالجزيرة القطرية. 
األحواز قضية عادلة بحاجة فقط إلى تنظيم في كيفية التعامل معها وإنصاف 

أهلها من ظلم واستبداد طغاة طهران.

بوحشية ينتهك فقدان اليقين التفاؤل بمستقبل 
واعد، واليقي��ن المفقود هو المس��تقبل المائي 
العربي. والغريب أن المشاكل المائية في التراث 
العربي كانت تقصي كل االنقس��امات فما الذي 

غيبها اآلن!
لقد أعادت عطش الس��نين الماضية ثورة األحواز 
ومن المؤسف أن العون الخليجي لم يتعَد تداول 
لقط��ات فيدي��و صف��راء  مظلم��ة مهت��زة، ولن 
تتعدى ذلك رغم أن األح��واز العربية هي اإلمارة 
الخليجي��ة المفقودة ونحن أق��رب لهم من بقية 

العرب فأين موقع األحواز العربية في أولياتنا!  
خريطة العطش العربي تغطي مصر والس��ودان 
بس��د النهضة وجفاف الع��راق وس��وريا ولبنان. 
فالعراقي��ون يعان��ون م��ن أزم��ة العط��ش من 
اإليرانيين مثل األحوازيين، وال نتحدث عن انتزاع 
نصف ش��ط العرب منهم إب��ان تخاذل صدام في 

اتفاقي��ة الجزائ��ر 1973 رغم أن ال��كل يعرف أن 
ش��ط العرب نهر داخلي في األراض��ي العراقية. 
ب��ل توقف  جري��ان نهر دجلة ألش��هر في بعض 
المناطق، ويكمن الس��بب في منبع نهر دجلة في 
ثنايا جبال طوروس التركية حيث نبت كالشيطان 

سد »أليسو«.
كم��ا تدخل س��وريا ه��ذا الص��راع كط��رف ثالث 
يشاركهما نهر الفرات،أما مصر والسودان فهما 
في مشكلة مائية عويصة جراء االصطفاف الدولي 
مع الحبش��ة في قضية سد النهضة وتقاذف كرة 
الخبث والمس��ئولية بين األمم المتحدة واالتحاد 
األفريقي مع رف��ض تام لوقوف الجامعة العربية 
م��ع القاه��رة والخرط��وم وكأنها جري��رة كبرى. 
ويحوم  العطش حول األردن ولبنان، فمشكلتهما 
مع الصهاينة مائية ف��ي كثير من مكوناتها في 
البر والبحر، في نهر األردن و في نهري الحاصباني 

والوزاني بلبنان.
 ناق��وس الخط��ر ال��ذي دق��ه األحوازي��ون وكان 
أكثر علوًا م��ن بقية  العرب بخروجهم للش��وارع 
وس��قوط قتلى ليس أس��وأ المؤش��رات، فهناك 
حقيق��ة مرة وه��ي أن تنظي��م وتقس��يم المياه 
يحكمه��ا ما يزيد عل��ى 3600 معاهدة واتفاقية 
150 منه��ا ت��م توقيع��ه ف��ى الق��رن 20 ول��م 
 توق��ف ح��رب المياه. كم��ا أن المخي��ف أن مجلة 
»Global Environmental Change«،ح��ذرت 
أن  العال��م لدي��ه 12 عامًا فقط لوق��ف االحترار 

العالمي قبل أن يسقط الكوكب في جفاف.

بالعجمي الفصيح
ح��رب المياه ق��د تدفع البع��ض لتأمي��م المياه 

كاحتكار طبيعي مثل النفط.

مصر تبهر العرب
م��ن ضف��اف نيلها الجميل ومج��راه حفروا الترع لتوجي��ه مياهه نحو 
الحقول والمحاصيل الزراعية والتاريخ يشهد أن شعبها كان من أوائل 
من عرف الزراعة على نطاق واسع غير أن أرضها المشهورة بأنها أرض 
خصبة للكثير من المحاصيل الزراعية تشتهر كذلك بأنها أرض خصبة 
تنبت العقول واإلبداع وعباق��رة العرب وأنه من أرضها وجهت منابع 

عقولها نحو الدول العربية لبناء قطاعات التعليم والتنمية فيها! 
مصر العظيمة التي يقرن باسمها دائمًا لقب »أم الدنيا«  ونحن نمر 
على ذك��رى 23 يوليو المجيدة في عامها التاس��ع والس��تين يحق لنا 
أن نس��تحضر في هذا المقام كش��عوب خليجي��ة وعربية ذكرى تحول 
مصر إلى جمهوري��ة بإرادة فوالذية من ش��عبها العظيم الذي يقهر 
المس��تحيل دائمًا والذي قاد ثورة خالدة نسجت بخيوط آمالها الكثير 
م��ن المنج��زات المتتالية إلى يومنا الحاضر ودفع��ت بمصر إلى واقع 
مغاير ومس��ارات سياس��ية ووطنية ش��جاعة تقوم على إرادة الشعب 
المص��ري العظيم وكما قضى ش��عبها عل��ى االس��تعمار البريطاني 
ماي��زال ليومنا هذا يبهرنا كش��عوب عربية بالقض��اء على مخططات 
الش��ر واإلره��اب التي تس��تهدف أمن مص��ر الداخلي وه��ز قوميتها 
وهويته��ا العربية فمصر حف��ظ اهلل قيادتها وش��عبها وأرضها قوة 
إقليمية وعمقنا االس��تراتيجي فهي بوصلة االس��تقرار التي تجمع ما 
بي��ن المش��رق والمغرب العربي وأمنها جزء ال يتج��زأ من أمن الخليج 

العربي ككل. 
23 يولي��و ح��دث خالد ف��ي ذاكرتن��ا العربية القومي��ة ونقطة تحول 
مضيئة كانت لها إش��راقاتها على األمة العربية حيث ارتفعت أيامها 
وتي��رة القومية العربية القائمة عل��ى أن العروبة قضيتنا المصيرية 
وهي خير دليل نستشهد به أمام تجار القضية أن مصر دعمت القضية 
الفلس��طينية كحق أصيل للعرب بعيدًا عن أولئك المتاجرين بها في 
س��بيل تحقيق أهدافهم الحزبية التآمرية علين��ا كعرب، كانت هناك 
صناعة للهوية العربية وصياغة للوحدة القومية والوعي القائم على 
االرتباط العمي��ق بالعروبة تقوده مصر العظيمة والرائدة بتاريخها 
الكبير وكان الفكر القيادي القائم في مصر يتجه نحو ش��عار أن يكون 

العرب أمة متحدة. 
ول��و أردنا اس��تحضار دع��م مملكة البحري��ن الدائم لخط��وات مصر 
ف��ي حماية أمنها القومي واس��تكمال دورها الرائ��د في تعزيز األمن 
واالس��تقرار في المنطقة فإننا هنا نس��تحضر حضور مستش��ار األمن 
الوطني سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة مؤخرًا نيابة عن جاللة 
المل��ك حفظ��ه اهلل ورعاه ف��ي حفل افتت��اح قاعدة 3 يولي��و البحرية 
بجمهورية مصر الش��قيقة وهي مختصر رس��الة بليغ��ة بأن مملكة 
البحرين أمنها ال ينفصل ع��ن أمن مصر وأنها دومًا حاضرة في كافة 
المناس��بات والمنجزات المصرية بال��ذات الوطنية والقومية وأنها مع 
أرض الكنان��ة والحضارة دائمًا وأبدًا فبالد الع��رب أوطاننا وثورة 23 

يوليو ملهمتنا.

* إحساس عابر:
كن��ا قد طرحنا في مقاالت س��ابقة ع��ن مقترح منح رتب اس��تثنائية 
للعاملين في الصفوف األولى من وزارة الداخلية أس��وة بوزارة الصحة 
ونع��ود اليوم وبطل��ب من عدد من المواطنين لنج��دد المقترح حيث 
أب��دوا تمنياتهم بأن يش��مل نظام المكافآت جمي��ع المتطوعين في 
الجهات المس��اندة للفريق الطبي بمن فيهم قس��م التفتيش بوزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة الذين لم يحصلوا ال على رتب استثنائية 

وال مكافآت مالية.

 إنها عبقرية فريق البحرين 
بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء

زيارة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية لمملكة البحرين ليس��ت مجرد زي��ارة عابرة وإنما توثيق عالمي 
لجه��ود المملكة العظيمة في تعاطيها مع جائح��ة كورونا والتعرف عن 
كثب للخدمات الصحية التي تقدمه��ا المملكة للمجتمع البحريني لكافة 
ش��رائحه - المواطنين والمقيمين -، فزيارته شملت جميع المستشفيات 
المعنية الستقبال مرضى كورونا وعالجهم والمراكز المتعددة في جميع 
أرجاء المملكة التي خصصت من أجل إجراء فحوصات كورونا والتطعيمات 

لمختلف الفئات العمرية وللحجر والعزل. 
تطبيق أفضل الممارس��ات الصحي��ة ومواكبة التق��دم العلمي في مجال 
الصح��ة والعالج وتقدي��م أفضل الخدمات الصحية في ه��ذا الوقت الحرج 
هي عبقرية فريق البحرين في إدارة األزمات بقيادة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل، يقرها الجميع على اإلصرار الوطني للتغلب على الجائحة بروح الفريق 
الواحد وإص��رار ال تخذله التحديات والعقبات، فانبه��ار الدكتور تيدروس 
أدهانوم غيبريس��وس على ما ش��اهده من جهود إنما هو ثمرة السنوات 
الطويلة الماضية لتأس��يس المملكة بالش��كل الصحيح للعنصر البشري 
واالهتم��ام بالبن��ى التحتي��ة ومواكبة التق��دم والتطور وغ��رس العمل 
والعط��اء الوطني في نفوس الش��عب البحريني فكل ذلك ركائز أساس��ية 
لتكوي��ن العبقري��ة الفكرية في إدارة األزمات لتك��ون المملكة رائدة في 

االستجابة العالمية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا. 
تجربة المملك��ة الناجحة في تعاطيها مع الجائح��ة أبهرت المدير العام 
لمنظم��ة الصح��ة العالمية كما تفضل ف��ي تصريحاته خ��الل المؤتمر 
الصحاف��ي ال��ذي أقي��م لزيارته للمملك��ة ووصفه��ا بالتجرب��ة الناجحة 
والمبهرة والس��ريعة في االس��تجابة للوباء وحرص المملكة على تقديم 
المعلومات الخاصة بالجائحة بش��فافية تام��ة للمجتمع المحلي والدولي 
فهذه التجربة كفيلة ب��أن ينقلها – مدير عام منظمة الصحة العالمية – 
للعالم فبعض الدول بالفعل بحاجة إلى تجربة المملكة وما تقوم به من 

جهود لحفظ صحة وسالمة الجميع. 
كلمة من القلب 

نعت��ز ونفخر بكل إش��ادة بحق مملكتنا البحرين عل��ى إنجازاتها في هذه 
الفت��رة وم��ا حققته للوص��ول إلى المس��توى األخضر وفق آلية اإلش��ارة 
الضوئية لمس��توى انتش��ار في��روس كورونا فهذه اإلش��ادات أي��ًا كانت 
مصدرها فهي بالتأكيد وس��ام على صدورنا جميعًا ويس��عد المملكة أن 
تنقل تجربتها للعالم، فالدول ال تقاس بمس��احتها وإنما تقاس برجالها 
ونس��ائها وعقول الك��وادر الوطنية الت��ي تبني بعز وبصم��ت فهنيئًا لنا 

بقيادتنا حفظها اهلل وبالشعب الذي أبهر العالم.

فاطمة الصديقي

من القلب
fatema.aa@hotmail.com

malmotawa2008@hotmail.com

منى علي المطوع

مساحات

صيف لّول

 األحواز قضية 
عادلة.. فمن يقف معها؟!

عصر العطش العربي
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 مجموعة “البحرين 
الوطني” تعتزم 

تركيب ألواح شمسية 
13لبعض فروعها

الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أكـــد 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفـــة، مواصلة تعزيز 
الســـودانية  البحرينيـــة  العالقـــات 
والدفع بمسار التعاون الثنائي نحو 
أفـــق أرحـــب مـــن العمل والتنســـيق 
المشترك في مختلف المجاالت بما 
يلبي التطلعات المنشـــودة، مشـــيرًا 
البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  ســـموه 
مســـتمرة في البناء علـــى ما تحقق 
مـــن تعـــاون وثيـــق مـــع جمهوريـــة 
الســـودان علـــى جميـــع الصعـــد بمـــا 
يعكـــس زخم هـــذه العالقـــات التي 
البـــالد  عاهـــل  باهتمـــام  تحظـــى 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة.
وأكد ســـموه ضرورة تعزيز الترابط 
األخـــوي العربـــي اإلقليمـــي لما فيه 
الخير والنماء للجميع عبر مواصلة 

البنـــاء على القيـــم المشـــتركة التي 
تجمع بين الدول الشقيقة. جاء ذلك 

خالل لقاء ســـموه فـــي قصر الرفاع 
امـــس وزيرة الخارجيـــة بجمهورية 

الســـودان مريم المنصـــورة الصادق 
الصديق المهدي.

مواصلة تعزيز العالقات البحرينية السودانية
ســمو ولي العهد رئيس الوزراء: حريصون على الترابط األخوي العربي اإلقليمي

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقبال وزيرة الخارجية بجمهورية السودان

المنامة -بنا

الخارجيـــة  وزيـــر  افتتـــح 
ووزيـــرة  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
الســـودان  جمهوريـــة  خارجيـــة 
الشقيقة، مريم المنصورة الصادق 
ســـفير  بحضـــور  أمـــس،  المهـــدي، 
جمهوريـــة الســـودان لـــدى مملكـــة 
البحريـــن إبراهيم محمد الحســـن، 
المقـــر الجديـــد لســـفارة جمهورية 
البحريـــن  لـــدى مملكـــة  الســـودان 

فـــي  والكائـــن  الســـفير،  وســـكن 
منطقـــة الســـيف. ويتمســـك مبنى 
الســـفارة الجديد والزاهي بالطابع 
د  التراثي الســـوداني المميز، وشـــيِّ
علـــى مســـاحة بلغـــت 6500 متـــر 
مربـــع، قدِّمت كهبة من لدن عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
وشـــمل  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 

المبنى الجديد.

افتتاح المقر الجديد لسفارة السودان بالبحرين

)03(
)02(

إرم نيوز

وصل الجنرال إســـماعيل قاآني، قائد 
“فيلق القـــدس” التابع للحرس الثوري 
العراقيـــة،  العاصمـــة  إلـــى  اإليرانـــي، 
بغداد، أمس. ونقل الموقع اإللكتروني 
إرم نيوز، مســـاء الثالثـــاء، عن مصدر 
عراقي بارز أن قاآني، وصل إلى بالده 
فـــي زيارة ســـرية وغيـــر معلنـــة، لعقد 
اجتماعات مع قوى سياسية وفصائل 
مســـلحة، علـــى خلفيـــة إعـــالن رئيس 
الـــوزراء العراقي مصطفـــى الكاظمي، 
بايـــدن،  جـــو  األميركـــي  والرئيـــس 
االتفاق على سحب القوات األميركية 
الجـــاري. العـــام  نهايـــة  البـــالد،  مـــن 
المســـلحة  القـــوى  أن  المصـــدر  وأكـــد 
والسياســـية المقربـــة من إيـــران تنوي 
الـــوزراء  رئيـــس  مـــع  اجتمـــاع  عقـــد 
العراقـــي عقـــب عودتـــه مـــن العاصمة 

األميركية، واشنطن.

قائد “فيلق 
القدس” يصل 

العراق سًرا

)11(

0414111210

منتخبنا لليد يواجه بطل العالم“بوعيسي حاف” فيلم توعي عن كوروناميقاتي: سأشكل “حكومة اختصاصيين”“بتلكو” تدشن “األمن المنزلي الذكي”عبداألمير: إلنعاش مشروع “اآليلة”
أكدت عضو مجلس النواب  «

النائب زينب عبداألمير أن 
غياب مشروع اآليلة للسقوط 

يعتبر كارثة إنسانية في 
ظل وجود العديد من األسر 
البحرينية التي تسكن بيوت 

قديمة متهالكة.

أعلنت شركة بتلكو عن تدشين  «
أحدث حلولها الذكية للمنازل 

وهو حل “األمن المنزلي الذكي”، 
الذي يوفر حل حماية متطّور 

ومالئم للمنازل العصرية. 
ويشمل الحل كاميرات مراقبة 

وجرس باب المنزل الذكي.

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف  «
نجيب ميقاتي في تصريحات خاصة 

لسكاي نيوز عربية، أنه يسعى 
لتشكيل حكومة اختصاصيين في 

لبنان، بأسرع وقت ممكن. وقال 
ميقاتي إنه يسعى لتشكيل حكومة 

اختصاصيين في لبنان.

نشر الفنان أمين الصايغ في حسابه  «
على “االنستغرام” فيلما توعويا قصيرا 

بعنوان “بوعيسى حاف”، عن ضرورة 
أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا 

وما يفعله إهمال الشخص لنفسه 
واستماعه إلى مختلف اإلشاعات 

بوسائل التواصل االجتماعي.

يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد  «
مواجهة قوية في ثالث مبارياته 

بدورة األلعاب األولمبية “أولمبياد 
طوكيو 2020” عندما يواجه 

الدنمارك بطل العالم اليوم ضمن 
منافسات المجموعة الثانية من 

المسابقة.
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 ”الهالل اليف” تختار 
“فولكرم ديجتال” 

لتصبح شريًكها في 
)14(التحول الرقمي

28.1 مليون دينار 
صافي أرباح 

“البحرين والكويت” 
)14(بالنصف األول

تعيين يوسف علي 
من “اللولو” نائًبا 

لرئيس مجلس إدارة 
)14(غرفة أبوظبي

إبراهيم النهام | تصوير: رسول الحجيري

لم يستدِع دخول أي حالة إلى المستشفى لمن أخذوا الجرعة قبل 14 يوًما

الفريق الوطني: ال وفيات بين من أخذوا “المنشطة”

المنامة - بنا

أكـــد الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد19-( أهمية أخذ الجرعة المنشـــطة من التطعيم 
المضاد لفيروس كورونا، موضًحا أنه لم يتم تسجيل أي 
حالة وفاة ولم يســـتدع دخول أي حالة إلى المستشفى 
بيـــن مـــن أكملـــوا 14 يومـــًا بعـــد الحصول علـــى الجرعة 
المنشـــطة، لمـــا توفره الجرعة المنشـــطة مـــن حماية من 

فيروس كورونا والسالالت المتحورة منه.
ودعـــا الفريـــق الوطنـــي الطبـــي المواطنيـــن والمقيميـــن 
لمواصلـــة اإلقبـــال علـــى التطعيـــم والجرعـــة المنشـــطة 
منـــه من أجل تعزيـــز النتائج التي وصلـــت إليها المملكة 
فـــي المرحلة الســـابقة وبهدف زيادة تحصيـــن المجتمع 
وتحقيـــق المناعـــة المجتمعيـــة ألفـــراده لمـــا تســـهم فيه 
الجرعـــة المنشـــطة مـــن رفـــع االســـتجابة المناعيـــة في 
الجســـم وأهميـــة ذلـــك للجميـــع وبخاصة للفئـــات األكثر 

عرضة للخطر.
ونوه الفريق الوطني الطبي بضرورة إتمام كل الجرعات 
المطلوبة من التطعيم في وقتها المحدد بما يســـهم في 

الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.



المنامة - وزارة الداخلية

ــافـــظ الــعــاصــمــة  ــحـ ــد مـ ــقـ عـ
الشيخ هشام بن عبدالرحمن 
مع  اجــتــمــاعــا  ــيــفــة،  خــل آل 
أعــــضــــاء هــيــئــة الـــمـــواكـــب 
الحسينية، في إطار التعاون 
أهمية  وتــأكــيــد  والــتــنــســيــق 
االلتزام بما سيصدره الفريق 
الوطني الطبي من تعليمات 
وتــدابــيــر احــتــرازيــة، خــال 
ــم عـــــاشـــــوراء، ضــمــن  ــوسـ مـ
لمكافحة  الوطنية  الجهود 

جائحة كورونا.
أهمية  إلى  المحافظ  وأشــار 
االلــــتــــزام بــالــتــدابــيــر الــتــي 

ســيــقــرهــا )الــفــريــق الــطــبــي( 
على  المحافظة  يضمن  بما 
الصحة العامة في عاشوراء، 
الهيئة  أعضاء  بــدور  مشيدا 

ــيــق اإلجـــــــــراءات  ــي تــطــب فــ
ــم  ــهـ ــاونـ ــعـ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة وتـ
المحافظة  مــع  الــمــتــواصــل 

والجهات المعنية.
مــن جــهــتــهــم، أشـــاد أعــضــاء 
ــة بـــــــدور ومـــتـــابـــعـــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـ
ــا تــقــدمــه  ــ ــ الـــمـــحـــافـــظـــة وم
ــار  ــي إطــ ــن تــســهــيــات فــ مــ
اإلجـــــــــــراءات والـــخـــدمـــات 
المقدمة من وزارة الداخلية 
لحفظ أمن وسامة الجميع، 
ــديــــن االلــــــتــــــزام بــكــل  مــــؤكــ
في  الطبي  الفريق  تعليمات 

موسم عاشوراء.

محافظ العاصمة يبحث مع “المواكب” االلتزام بتعليمات الفريق الطبي بعاشوراء

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

البحرين تهنئ ملك 
تايلند بعيد ميالده

الجالة  الباد صاحب  بعث عاهل 
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
وولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة، برقيتي تهنئة إلى 
صاحب الجالة الملك ماها فاجير 

تايلند،  مملكة  ملك  الــونــجــكــورن 
جالته  مياد  عيد  بمناسبة  وذلك 
فيهما  ــتــه  جــال أعـــــرب  ــوه،  ــمــ وســ
له  وتمنياتهم  تهانيهم  أطيب  عن 
والعمر  والسعادة  الصحة  بموفور 

المديد بهذه المناسبة.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءاألربعاء 28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 - العدد 4670 جاللة الملك

أكد ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
البحرينية السودانية والدفع بمسار  العالقات  آل خليفة، مواصلة تعزيز 
التعاون الثنائي نحو أفق أرحب من العمل والتنسيق المشترك في مختلف 
مملكة  أن  إلــى  سموه  مشيرًا  المنشودة،  التطلعات  يلبي  بما  المجاالت 
البحرين مستمرة في البناء على ما تحقق من تعاون وثيق مع جمهورية 
السودان على جميع الصعد بما يعكس زخم هذه العالقات التي تحظى 

باهتمام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

العاقات  عمق  بــمــدى  ســمــوه  ونـــوه 
بين  تجمع  التي  التاريخية  األخوية 
مملكة البحرين وجمهورية السودان، 
والتأكيد على ضرورة تعزيز الترابط 
فيه  لما  اإلقليمي  الــعــربــي  األخـــوي 

مواصلة  عبر  للجميع  والنماء  الخير 
التي  المشتركة  القيم  على  الــبــنــاء 

تجمع بين الدول الشقيقة.
وأشار سموه إلى ما تشهده مختلف 
تقدم  من  الثنائي  التعاون  قطاعات 

ــفــاقــيــات الــمــشــتــركــة  فـــي إطــــار االت
ــودان والــتــي  ــســ ــ بــيــن الــبــحــريــن وال
أســهــمــت فـــي تــوفــيــر الـــمـــزيـــد من 
التي  الــواعــدة  االستثمارية  الفرص 
البلدين  لصالح  والنماء  بالنفع  تعود 

والشعبين الشقيقين.
ــقــاء ســمــوه في  جـــاء ذلـــك خـــال ل
رئيس  بحضور  امــس،  الرفاع  قصر 
للفروسية  راشد  لنادي  العليا  الهيئة 
عيسى  الشيخ  سمو  الخيل  وسباق 
ــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة،  بـــن ســل
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  عــبــدالــلــطــيــف 
واالقتصاد  المالية  ووزيــر  الزياني، 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل 

خليفة، وزيرة الخارجية بجمهورية 
الصادق  المنصورة  مريم  الــســودان 
زيارتها  بمناسبة  المهدي  الصديق 
االفــتــتــاح  فـــي  لــلــمــشــاركــة  للمملكة 
ــجــديــد لــلــســفــارة  ــرســمــي لــلــمــقــر ال ال
ــتــي  ــبــحــريــن وال الـــســـودانـــيـــة فـــي ال
ســتــعــزز مـــن مــســتــويــات الــعــاقــات 
للوصول بها إلى آفاق أرحب، حيث 
وتقدير  تــحــيــات  ســمــوه  إلـــى  نقلت 
االنتقالي  الــســيــادة  مجلس  رئــيــس 
بجمهورية السودان الفريق أول ركن 
عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس 
حمدوك  عبدهللا  االنتقالي  ــوزراء  الـ
البحرين  لمملكة  الطيبة  وتمنياتهما 

وشعبها بدوام الرقي واالزدهار.
ورحـــب ســمــوه بـــوزيـــرة الــخــارجــيــة 
مملكة  ــم  دعــ ــدا  ــؤكـ مـ الـــســـودانـــيـــة، 
الشقيق  الــســودان  لجهود  البحرين 
فــي تــعــزيــز األمـــن واالســتــقــرار في 
بنقل  ســمــوه  كلفها  فيما  المنطقة، 
تحياته وتمنياته إلى رئيس مجلس 
السيادة االنتقالي السوداني ورئيس 
الشقيق  الــســودان  ولشعب  وزرائـــه 

بالمزيد من التطور واالزدهار.
وخال اللقاء، تم استعراض مجمل 
القضايا ذات االهتمام المشترك على 
وما  والدولية،  اإلقليمية  الساحتين 
يــواجــهــه الــعــالــم مــن تــحــدي انتشار 

جائحة فيروس كورونا وما فرضته 
مزيدًا  تتطلب  تحديات جديدة  من 
من توحيد الجهود من أجل التعامل 
مع تداعياتها بالشكل األمثل، وذلك 
مــن خـــال تــعــزيــز الــتــعــاون الــدولــي 

للتصدي لهذه الجائحة.
من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية 
وتقديرها  شكرها  عــن  الــســودانــيــة 
العهد  ولــي  الملكي  السمو  لصاحب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء عــلــى ما 
وتطوير  بتنمية  اهتمام  مــن  يوليه 
ــعــاقــات الــبــحــريــنــيــة الــســودانــيــة،  ال
متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم 

واالزدهار.

المنامة -بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: الدفع بالعالقات البحرينية السودانية آلفاق أرحب
ــد مـــن الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة ــزي ــات الــمــشــتــركــة ســاهــمــت بــتــوفــيــر م ــي ــاق ــف االت

المنامة - وزارة الداخلية

ــر الــداخــلــيــة الــشــيــخ راشــــد بن  اســتــقــبــل وزيــ
القانوني  الملحق  أمــس،  خليفة،  آل  عبدهللا 
بــالــواليــات  الــفــيــدرالــي  الــتــحــقــيــقــات  لمكتب 
ريــان،  ريتشارد   FBI الـــ  األميركية  المتحدة 
األميركية  الــســفــارة  بأعمال  القائم  بحضور 
ــريـــت نــــاردي  ــارغـ لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـ
الحسن.  طــارق  الفريق  العام  األمــن  ورئيس 
المسؤول  بــزيــارة  الــوزيــر  اللقاء، رحــب  وفــي 
بين  التواصل  تعزيز  في  وأهميتها  األميركي 

البلدين الصديقين، مشيدا بالعاقات الوثيقة 
مملكة  تجمع  التي  االستراتيجية  والشراكة 
تهدف  والتي  المتحدة،  والــواليــات  البحرين 
واالســتــقــرار  األمـــن  جــهــود حفظ  تعزيز  إلــى 
السبل  بحث  اللقاء،  أثناء  وتم  المنطقة.  في 
وتعزيز  األمــنــي  التنسيق  بتطوير  الكفيلة 
إضافة  الخبرات،  تبادل  مجال  في  التعاون 
إلـــى عـــدد مــن الــمــوضــوعــات ذات االهــتــمــام 

المشترك.

تطوير التنسيق األمني بين البحرين وأميركا

تشكيل فريق مشترك لتعزيز اشتراطات األمن والسالمة
سمو محافظ الجنوبية يشيد بجهود “الدفاع المدني” في إخماد حريق السكراب

تــــرأس مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، سمو 
خليفة،  آل  خليفة  بــن  علي  بــن  خليفة  الشيخ 
عبر   2021 لعام  الثامن  األمنية  اللجنة  اجتماع 
نائب  بحضور  بعد”،  “عن  المرئي  االتصال  تقنية 
من  وعــدد  ــدوســري،  ال عيسى  العميد  المحافظ 
ــوزارة  بـ األمــنــيــة  اإلدارات  ممثلي  مــن  الــضــبــاط 

الداخلية.
محافظ  سمو  رحــب  االجــتــمــاع،  مستهل  وفــي 
ــحــضــور، مــشــيــدًا ســمــوه بــدعــم  ــال الــجــنــوبــيــة ب
وتــوجــيــهــات وزيـــر الــداخــلــيــة الشيخ راشـــد بن 
عبدهللا آل خليفة، نحو توفير األمن والسامة 
المحافظة،  ــاء  أرجــ مختلف  فــي  والــطــمــأنــيــنــة 
المجتمعية  الــشــراكــة  مبدأ  على  سموه  مــؤكــدًا 
واألمــنــيــة فــي ترسيخ دعــائــم األمــن مــن خال 
التعاون والتنسيق المستمر مع مختلف األجهزة 

األمنية.
واطلع سمو المحافظ رئيس اللجنة األمنية، على 
تقرير مفّصل قّدمه مدير إدارة العمليات باإلدارة 
ــلــدفــاع الــمــدنــي الــعــقــيــد مــحــمــد أحــمــد  الــعــامــة ل
الغدير سّلط فيه الضوء على جهود اإلدارة في 
26 يوليو في  إخماد الحريق الذي اندلع بتاريخ 
“السكراب”، إذ أشاد سمو المحافظ بدور الدفاع 
السامة  تأمين  فــي  وأفـــراد  ضباط  مــن  المدني 
السريعة  واستجابتها  المنطقة  عــن  المطلوبة 
باحترافية  الحريق  إخماد  في  المتميز  وأدائــهــا 
األجهزة  جاهزية  يترجم  ذلك  بأن  منوهًا  عالية، 
المتبعة في مكافحة الحوادث  األمنية واآلليات 
والتضحية في سبيل حماية األرواح والممتلكات 
الوقائي  الوعي  مستوى  ورفع  والخاصة  العامة 

لدى المواطنين والمقيمين.
كما اطلعت اللجنة األمنية برئاسة سمو المحافظ 
بــه مــديــريــة شــرطــة المحافظة  تــقــوم  عــلــى مــا 

من  األمــنــيــة  اإلدارات  مــع  بــالــتــعــاون  الجنوبية 
إجـــــراءات ومــشــاركــة فــاعــلــة وتــرتــيــبــات الزمــة 

لتحقيق األمن والسامة في المحافظة.
ووجه سمو المحافظ الى تشكيل فريق مشترك 
الــمــدنــي ومــديــريــة  لــلــدفــاع  الــعــامــة  بــيــن اإلدارة 
اشتراطات  لتعزيز  الجنوبية  المحافظة  شرطة 
األمن والسامة في المنشئات والورش الصناعية 
سموه  منوها  المحافظة،  نــطــاق  فــي  تقع  الــتــي 
من  الشان  بهذا  والمتخذة  القائمة  بــاالجــراءات 
وأمن  سامة  تعزيز  في  المبذولة  الجهود  خال 

المنشئات وفق أعلى المعايير.
الجنوبية  المحافظة  محافظ  سمو  اطلع  بعدها، 
ظاهرة  حصر  فــي  المجتمع  شرطة  جهود  على 
الباعة الجائلين وتعزيز الوعي المجتمعي بشأنها 
التصدي  ألجل  ومتابعته  القانون  إنفاذ  وأهمية 
للباعة المخالفين، تلبيًة لماحظات وآراء األهالي 
عن هذا الموضوع حفاظًا على األمن المجتمعي 
الذي تتمتع به كافة مناطق المحافظة الجنوبية.

قدمه  مرئي  عــرض  على  المحافظ  سمو  واطلع 

النقيب  بــالــمــحــافــظــة  ــي  األمــن التنسيق  ضــابــط 
ــرز  ــرحــمــن بــوشــلــيــبــي، تــضــمــن أبـ مــحــمــد عــبــدال
المواضيع والماحظات التي تسلمتها المحافظة 
التواصل  لمنصات  المستمر  الــرصــد  خــال  مــن 
والمجلس االفتراضي والتي تتمحور في تعزيز 
التوعوية،  الحمات  واستمرار  المجتمعي  األمن 
مــبــيــنــًا ســمــوه حــــرص الــمــحــافــظــة فـــي إيــصــال 
يحقق  الذي  بالشكل  األهالي  احتياجات  وتلبية 
يعكس  بما  األمــن  دعائم  ترسيخ  في  تطلعاتهم 
مع  المجتمعية  الشراكة  تفعيل  في  الرائد  الــدور 

مختلف الجهات األمنية.
وفي ختام االجتماع، أعرب الحضور عن شكرهم 
وتــقــديــرهــم لــلــمــتــابــعــة الــحــثــيــثــة مـــن  محافظ 
الشيخ  سمو  األمــنــيــة  اللجنة  رئــيــس  الجنوبية 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، على المتابعة 
األمني وفق  الجانب  وإبــراز  المستمر  والتواصل 
األمنية  األجــهــزة  مختلف  مع  المستويات  أعلى 
والــســامــة  األمـــن  لتعزيز  المختصة  والــجــهــات 

واالستقرار في أرجاء المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية



البحرين خالية من التهاب الكبد الوبائي “سي” في 2022
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سيدعلي المحافظة

صفحة بمناسبة اليوم العالمي اللتهاب الكبد الذي يصادف  28 يوليو من كل عام وهو يوافق 
ذكــرى ميــاد العالــم الدكتور بــاروك بولمبرغ الحائز جائــزة نوبل، الذي يعــود إليه الفضل في 

اكتشاف فيروس التهاب الكبد B واستحداث اختبار لتشخيصه ولقاح مضاد له.

االستشاري الصائغ: 10 مرضى متوسط المترددين على العيادة أسبوعيا

العالم 
يحتفل في 
28 يوليو 
بالتهاب 
الكبد

يشكل مرض التهاب الكبد الوبائي تحديا عالميا تسخر من أجله الجهود المختلفة للقضاء 
عليه من خالل توفير اللقاحات والعالجات الفعالة لمختلف أنواعه الخمسة.

وخطـــت مملكـــة البحريـــن خطـــوات متقدمة فـــي توفير اللقاحـــات ضد النـــوع الثاني من 
الفيـــروس، والعالجات الفعالة للفيروس من النـــوع الثالث، حيث كان يبلغ عدد المصابين 

في البحرين بهذا النوع في العام 2016 حوالي 182 مريضا.

المصدر: منظمة الصحة العالمية

تليف الكبد )كلي( «تليف الكبد )جزئي( «تليف مبكر «كبد طبيعي «

ألم البطن

ألم المفاصل

اصفرار جلدَك وابيضاض ضعف وإرهاق
عينيَك )اليرقان(

فقدان الشهية
الغثيان والقيء

البول الداكن

ى الُحمَّ

ة، 
حاد

ة إلى 
تختلف أعراض اإلصابة بااللتهاب الكبد باء من خفيف

ب:
وتشمل أعراض اإلصابة بهذا النوع من االلتها

إعداد: سيدعلي المحافظة

التهاب الكبد حول العالم

 %10
المتعايشين مع 

B التهاب الكبد

  %19
المتعايشين مع 

C التهاب الكبد

 %42
من األطفال في العالم 
يحصلون على جرعة 

اللقاح المضاد اللتهاب 
الكبد B عند الوالدة

 900
ألف حالة وفاة سنويا بسبب 

اإلصابة بعدوى فيروس التهاب 
B الكبد الفيروسي

 325
مليون شخص 

يتعايشون مع التهاب 
Cو B الكبد الفيروسي

مراحل تلف الكبد

^: يحتفـــل العالـــم فـــي 28 يوليـــو من كل عـــام باليوم العالمـــي اللتهاب الكبد، بهـــدف إذكاء الوعـــي بالتهاب الكبد 
الفيروسي، وهو التهاب في الكبد يتسبب في مجموعة من المشاكل الصحية، بما فيها سرطان الكبد.

وللمرض 5 ســـالالت رئيســـية، حيث تشـــكل الساللة الثانية والثالثة منه أكثر أســـباب الوفاة شيوعا، إذ يؤدي إلى وفاة 
حوالي 1.4 مليون شـــخص ســـنويا. وما زال االلتهاب يتســـبب في وفاة اآلالف من األشـــخاص يوميا، في الوقت الذي 

يمر فيه العالم بأزمة صحية عالمية جراء تفشي فيروس كورونا )كوفيد 19(.
ويعد االلتهاب الكبدي عدوى خطيرة تصيب الكبد ويسببها فيروس االلتهاب الكبدي بي.

ويتعافى أغلب البالغين ممن أصيبوا بااللتهاب الكبدي بي تعافًيا تاًما، حتى وإن كانت العالمات واألعراض شديدة.
وُيعد الرضع واألطفال أكثر عرضة لخطر اإلصابة بعدوى االلتهاب الكبدي بي المزمن.

ويمكن أن يمنع التطعيم اإلصابة بااللتهاب الكبدي باء، ولكن ال يوجد له عالج في حالة اإلصابة به.
وفي حالة اإلصابة بالعدوى، فقد يمنع اتخاذ احتياطات معينة من انتقال االلتهاب الكبدي باء إلى اآلخرين.

ومن أبرز وســـائل انتقال فيروس الكبد باء هي عن طريق االتصال الجنســـي مع الشـــخص المصاب دون وقاية، أو عن 
طريق اإلبر والحقن الملوثة بدم المصاب، أو من خالل األم المصابة إلى جنينها عند الوالدة.

كشــف رئيــس وحــدة الجهــاز الهضمــي والكبــد استشــاري الجهاز الهضمي والكبد بمجمع الســلمانية الطبــي الدكتور أحمد الصائغ عن التوجهات المســتقبلية للقضاء علــى التهاب الكبد 
الوبائي من نوع )C( خال العام 2022. وأشار في حديثه لـ “الباد” بمناسبة اليوم العالمي اللتهاب الكبد الموافق 28 يوليو الجاري إلى أن أكثر الحاالت شيوعا من حاالت التهاب الكبد 

في البحرين هي من النوع األول )A( والذي يعد من األنواع غير المزمنة والتي يتماثل المريض فيها للشفاء بعد تلقي الرعاية المناسبة والمتابعة.
ولفت إلى أن معدالت اإلصابة بالتهاب الكبد غير ثابتة، إال أن عدد المترددين على عيادة الكبد الوبائي في مجمع السلمانية الطبي يبلغ حوالي 10مرضى أسبوعيا.

جهود 

 ماهو الدور الذي لعبته  «
المستشفيات الحكومية في 

مكافحة انتشار التهاب الكبد، 
والقضاء على أسبابه؟

تـــم التعاون مع الصحـــة العامة ليكون 
هناك طريـــق واضح لتحويل أي حالة 
إيجابيـــة الـــى عيادة الكبـــد في مجمع 
الســـلمانية الطبي لمتابعـــة الحالة في 

البداية.
الحكوميـــة  المستشـــفيات  ولعبـــت 
دورا كبيـــرا فـــي عمليـــة التوســـع فـــي 
للتشـــخيص  الفحوصـــات  إجـــراء  
المكبـــر خصوصًا للفئات األكثر عرضة 

لإلصابة.
قوانيـــن  البحريـــن  مملكـــة  وســـنت 
تكثيـــف  بهـــدف  جديـــدة  وسياســـات 
الفحوصات لألمراض مما ســـاعد على 
اكتشـــاف الحـــاالت وعالجهـــا بشـــكل 

مبكر قبل تفاقمها.
كما شـــهد عالج التهـــاب الكبد الوبائي 
نـــوع )C( تطورا ملحوظا، حيث كانت 
نســـبة نجاح العـــالج في الســـابق بين 
30 و40 %، مـــع مضاعفـــات جانبيـــة 

شـــديدة، فـــي حيـــن أصبحـــت اليـــوم 
تصـــل إلـــى %99 مع مضاعفات شـــبه 

معدومة.
العـــالج  فتـــرة  كانـــت  الســـابق  وفـــي 
تســـتغرق حوالي ســـنة، في حين أنها 
اليـــوم تبلـــغ حوالـــي 3 أشـــهر، ولذلـــك 
فـــإن هـــذا التطور كان عامال مســـاعدا 
للنجـــاح فـــي القضـــاء علـــى فيـــروس 

التهاب الكبد في البحرين.
مـــن جانب آخر، تم العمل على توعية 
أطبـــاء المراكز الصحية بشـــأن عملية 
تحويل المرضى والتشـــخيص المبكر 
للحـــاالت، إضافـــة إلـــى رفـــع مســـتوى 
المجتمـــع  مؤسســـات  مـــع  التعـــاون 
وجمعيـــة  الكبـــد  كجمعيـــة  المدنـــي 
مكافحـــة اإلدمـــان، حيـــث تـــم تقديم 
بشـــأن  الجمعيـــات  لهـــذه  محاضـــرات 
طريقـــة العـــالج والتشـــخيص، حيـــث 
ســـاهم ذلـــك في قيـــام الجمعية بحث 
المرضى المترددين على تلقي العالج.

وسجل أطباء مجمع السلمانية الطبي 
مشـــاركات عدة فـــي مؤتمرات محلية 
فيـــروس  بشـــأن  ودوليـــة  وإقليميـــة 
التهـــاب الكبـــد وتطور العالجـــات، كما 
تم توفير التدريب المناســـب لألطباء 

العـــالج  كيفيـــة  حـــول  والممرضيـــن 
وســـبل الوقايـــة، والتـــي شـــملت على 

وجه خاص أطباء الكبد.
وبالتعاون مع إدارة مجمع الســـلمانية 
الطبـــي تـــم إنشـــاء عيـــادة متخصصة 
الكبـــد  التهـــاب  مرضـــى  عـــالج  فـــي 
منســـق  توفيـــر  تـــم  حيـــث  الوبائـــي، 
خاص لمتابعـــة الحاالت والفحوصات 
وإعطـــاء المواعيد الالزمـــة للمرضى، 
وهـــي عبـــارة عـــن حلقـــة الوصـــل بين 
المريض والطبيب للتعاون والتنسيق 
للعـــالج، وهـــو ما يعد نقلـــة نوعية في 
للمريـــض،  المتكامـــل  العـــالج  توفيـــر 
بحصـــر  يتعلـــق  فيمـــا  مهـــم  وتطـــور 

الحاالت والمرضى.
وتعتبـــر مملكـــة البحريـــن ســـباقة في 
توفيـــر العالج المناســـب واألكثر امانا 
للمرضـــى، حيث يتـــم توفيـــر األدوية 
حســـب البروتوكـــوالت المتبعة عالميا 

لجميع المرضى. 

معدل اإلصابة

كم يبلغ معدل حاالت اإلصابة  «
بالتهاب الكبد من بين المترددين 

على عيادات المستشفيات 
الحكومية ؟

أن  إال  ثابـــت،  معـــدل  هنـــاك  ليـــس 
متوســـط الحـــاالت األســـبوعية التـــي 
تتـــردد على عيادة الكبـــد الوبائي يبلغ 

نحو 10 مرضى أسبوعيا.

أكثر األنواع

ماهي أكثر أنواع حاالت التهاب  «
الكبد شيوعًا في البحرين وكيف 

يتم التعامل معها؟

التهـــاب الكبـــد الوبائـــي )A(، حيث 
تكون فيـــه حالة المرض بســـيطة، 
وال تتطلـــب ســـوى أخـــذ الســـوائل 
والمغذيـــات الوريديـــة والمتابعـــة، 
عـــادة  المريـــض  يتشـــافى  حيـــث 
برنامـــج  أي  ودون  كامـــل  بشـــكل 
عالجـــي، فالمرض يكـــون فيه حاد 

وغير مزمن.
 )C( أمـــا النـــوع اآلخـــر فهـــو النـــوع
والـــذي عـــادة ما يكـــون مزمنـــًا، إال 
أنه ومع توفير العالجات الجديدة 
أصبـــح باإلمـــكان شـــفاء الحـــاالت 
100 %، وهنـــاك  إلـــى   99 بنســـبة 

أدويـــة خاصـــة تعطى لهـــذا النوع، 
بمتابعـــة  المريـــض  يقـــوم  ودائمـــًا 
العيادة ويعطى األدوية المناسبة.

خطط الوقاية

ماهي خطط وبرامج الوقاية  «
والعالج اللتهاب الكبد المتبعة 
لدى المستشفيات الحكومية ؟

فـــي المســـتقبل ســـيكون التركيز أكثر 
على الجانب اإلعالمي لتوعية الناس 
عن أسباب المرض وأعراضه والعالج 
وأنواعه؛ وذلك بهدف الحد من انتشار 
المرض من خالل التوعية حول وجود 
عيادة مخصصة في مجمع السلمانية 

الطبي وتوفر األدوية والمتابعة.
إلـــى جانـــب ذلـــك ســـيتم العمـــل على 
التطعيمـــات  أخـــذ  علـــى  التشـــجيع 

المجتمـــع  أفـــراد  وكافـــة  للمرضـــى 
للوقاية من الفيروس.

وهنـــا ننصـــح باتبـــاع النظـــام الغذائي 
الصحي وعدم المشاركة في األدوات 
الشـــخصية للمريـــض، وغســـل اليدين 
األكل  قبـــل  جيـــدا  والخضـــروات 
واالبتعـــاد عن األكل المكشـــوف وغير 

الجيد.
وتأمـــل المستشـــفيات الحكومية في 
الجديـــدة  األدويـــة  علـــى  الحصـــول 
للعـــالج  تســـتجب  لـــم  التـــي  للفئـــات 
المتوفر، حيـــث يتوفر عالج آخر يتم 

العمل على توفيره قريبًا.
ونطمح إلى التوســـع في عيادة الكبد 
في المجمع، إلى جانب سعينا للقضاء 
علـــى فيروس الكبـــد الوبائي من نوع 

)C( في العام 2022.

إنفوجرافيكس
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أعلنــت وزيــرة الصحــة فائقة الصالــح أن موعد انطالق مؤتمر “القلــب الرياضي” في 
2 ديســمبر المقبل، برعاية كريمة من ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون 
الشــباب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مؤكدة أن المؤتمر سيشــكل انطالقة 
ونقلــة نوعيــة فــي مجــال الطب الرياضــي، موضحة وهو يعــد أول مؤتمر متخصص 

في هذا الجانب تنفرد البحرين في تنظيمه على مستوى المنطقة.

جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحفـــي الذي 
نظمتـــه وزارة الصحـــة في مقرهـــا صباح 
الـــوزارة بشـــراكة  أمـــس، والـــذي تنظمـــه 
خليفـــة  بـــن  محمـــد  مركـــز  مـــع  وتعـــاون 
آل خليفـــة التخصصـــي للقلـــب واألعلـــى 
ظهـــور  تكـــرار  بعـــد  والرياضـــة،  للشـــباب 
حـــاالت وفيـــات لبعـــض المواطنيـــن أثناء 
ممارسة الرياضة في المماشي والصاالت 
الرياضية، مشـــيرة إلى أن الحاالت ال تعد 
ظاهـــرة فـــي البحريـــن لنســـبتها الضئيلـــة 
للغاية بين ممارســـي الرياضة، ولكن األمر 
اســـتدعى ضـــرورة البحث عن األســـباب، 
وتوفيـــر برامج تثقيفيـــة وتوعوية للحث 

على ممارسة الرياضة بطريقة آمنة. 

حملة إعالمية

وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــارت الوزيـــرة إلى 
مـــن  مباشـــرة  وبتوجيهـــات  المؤتمـــر  أن 
ســـمو الشـــيخ ناصر ســـيترافق مـــع حملة 
إعالميـــة مـــن اليـــوم تحـــت شـــعار”نبض 
الرياضـــي” وحتـــى انعقـــاد المؤتمـــر، مـــع 
الوفـــاة  أســـباب  لدراســـة  لجنـــة  تشـــكيل 
بالمماشـــي والصـــاالت الرياضية وتحديد 
طرق الوقاية، وســـتكون برئاســـة الرئيس 
التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة للرياضـــة، عبـــد 
الرحمـــن عســـكر وعضويـــة ممثليـــن عـــن 
وزارة الصحـــة واألمانـــة العامـــة للمجلس 
ووزارة  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
التربية والتعليم، ووزارة شـــؤون الشباب 
والرياضة، ووزارة شـــؤون اإلعالم ومركز 
محمد بن خليفة للقلب، ومجمع السلمانية 

الطبي.
اللجنـــة  هـــذه  أن  الصالـــح  وأوضحـــت 
أصـــدرت مجموعة مـــن التوصيـــات التي 
تحد مـــن الوفـــاة أثناء ممارســـة الرياضة 
وكان من أبرز محاورهـــا تثقيف المجتمع 
بالممارســـة الصحيحـــة للرياضة، والبحث 
عن أفضل الممارسات الطبية للتعامل مع 

تلـــك الحاالت وقررت إقامـــة هذا المؤتمر 
تزامنـــا مـــع الحملة اإلعالميـــة والتثقيفية 
الموســـعة التي تهدف لتثقيف المواطنين 
باألســـس الصحيحـــة لممارســـة الرياضة، 
خصوصـــا لمن يعانون من بعض األمراض 
محـــددة  ســـلوكيات  إلـــى  تحتـــاج  التـــي 

لممارسة الرياضة.

حضور متخصص

وقالـــت الوزيـــرة عن أن المؤتمـــر والحملة 
سيشهدان مشـــاركة واسعة من نخبة من 
األكاديمييـــن والمتخصصيـــن فـــي مجال 
محليـــا  والرياضييـــن  الرياضـــي  الطـــب 
والخبـــرات  المعرفـــة  لتبـــادل  وعالميـــا؛ 
الدراســـات  أحـــدث  علـــى  واالطـــالع 
التشـــخيصية  واألســـاليب  واألبحـــاث 
والعالجيـــة والوقائيـــة فـــي هـــذا المجـــال 
الصحـــة  وزارة  دعـــم  مؤكـــدة،  الحيـــوي، 
إلنجـــاح المؤتمـــر بتوفيـــر كافـــة الكـــوادر 
التثقيفيـــة  والبرامـــج  الالزمـــة  الطبيـــة 
والتوعويـــة التـــي تشـــجع علـــى ممارســـة 

الرياضة بطريقة آمنة وسليمة.

الحدث الكبير

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد  بـــدوره، 
العامـــة للرياضـــة عبدالرحمـــن عســـكر أنه 
وبناء على توجيهات ســـمو الشيخ ناصر، 
فقـــد تـــم تشـــكيل لجنـــة لدراســـة حـــاالت 
الوفاة في المماشي والصاالت الرياضية، 
والتي خرجت بتوصيات عدة، كان أبرزها 
الدعوة لعقد مؤتمر علمي يســـتقطب أبرز 
المختصيـــن في هذا المجال، وهو ما بات 
اليـــوم واقعـــا ونحـــن نكشـــف النقـــاب عن 
فعاليـــات مؤتمر “القلـــب الرياضي”، رافعا 
جزيـــل الشـــكر وعظيـــم االمتنـــان لســـمو 
الشـــيخ ناصر لرعايتـــه الكريمـــة للمؤتمر، 
مشـــددا علـــى أن هـــذا الحـــدث الرياضـــي 

والطبي المهم يعكس مدى اهتمام ســـموه 
بمخرجات وتوصيات لجنة دراسة أسباب 
الوفـــاة بالمماشـــي والصـــاالت الرياضيـــة، 
وحـــرص ســـموه علـــى اتخاذ اإلجـــراءات 
المناسبة للحد من هذه الظاهرة والحفاظ 

على أرواح المواطنين والمقيمين.
وأوضـــح أن رعايـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
الكريمة لفعاليات مؤتمر “القلب الرياضي” 
ودافعـــا  وفخـــر،  اعتـــزاز  وســـام  تمثـــل 
للحرص علـــى تنظيم هذا الحـــدث الكبير 
بالشـــكل الذي يليق بمكانة راعي المؤتمر، 
باإلضافـــة لما يمثله مـــن أهمية كبيرة من 
حيث المحاور التي ســـيتناولها واالهتمام 
الـــذي ســـيلقاه مـــن قبـــل المختصيـــن في 
مجـــال “القلـــب الرياضـــي” فـــي المنطقـــة 

وحول العالم.
وأعـــرب عســـكر عن شـــكره لألميـــن العام 
والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى  للمجلـــس 
الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة، 
مؤكـــدا أن توجيهاتـــه ودعمـــه ومتابعتـــه 

الحثيثة لـــكل تفاصيل وجزئيات المؤتمر 
تمثـــل خارطة الطريق التي نســـير عليها، 
فـــي  الصحـــة  وزارة  فـــي  شـــركائنا  مـــع 
تولـــي  التـــي  الصحـــة  مقدمتهـــم وزيـــرة 
اهتمامـــا شـــخصيا كذلك بمؤتمـــر “القلب 
الرياضي” وهو ما يعكس مجددا األهمية 
والمكانـــة العلميـــة والطبيـــة التـــي تمثلها 
هـــذه الفعاليـــة، مثمنا أيضا جهـــود المدير 
التنفيذي لمركز الشـــيخ محمد بن خليفة 
التخصصي للقلب، على مســـاهمته بكافة 
جوانب المؤتمر، والـــدور الريادي لرئيس 
اللجنـــة المنظمـــة للمؤتمـــر رئيـــس قســـم 
كهربـــاء القلب بمركز محمد بن خليفة آل 

خليفة التخصصي للقلب عادل خليفة.
وأعرب عســـكر، عـــن ثقته بنجـــاح مؤتمر 
“القلب الرياضي”، وخروجه بالنتائج التي 
تســـاهم في الحفاظ على األرواح والحد 
مـــن ظاهرة الوفاة أثنـــاء الرياضة، عالوة 
عـــن األثـــر اإليجابـــي المنتظـــر مـــن حملة 
“نبض الرياضـــي” التي ســـتمهد لفعاليات 
المؤتمـــر وســـتهدف إلى توعيـــة المجتمع 

بالطرق السليمة للممارسة الرياضة.

أهمية ممارسة الرياضة

بدوره، أشـــار رئيس قســـم كهربـــاء القلب 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  محمـــد  بمركـــز 
التخصصـــي للقلب رئيس اللجنة المنظمة 
لمؤتمـــر “القلب الرياضي” عادل خليفة أن 
مؤتمر القلب الرياضي والحملة اإلعالمية 
والتثقيفية سيسعيان إلى تسليط الضوء 
علـــى أهميـــة ممارســـة الرياضة الســـليمة 
عمومـــا إلـــى جانـــب التثقيـــف والتوعيـــة 

باألســـس والصحية والطبيـــة التي يجب 
بحيـــاة  لينعـــم  مراعاتهـــا  الجميـــع  علـــى 

صحية ممتازة.
وذكر أن الدراسات الحديثة في اسكتلندا 
بطريقـــة  الرياضـــة  ممارســـة  أن  أكـــدت 
ســـليمة وصحيـــة تســـاعد على تفـــادي ما 
يقارب 4 ماليين وفاة سنويا في مختلف 
دول العالـــم؛ نظرا لدورها في الوقاية من 
عدة اضطرابات صحية، مبينا أن باحثين 
مـــن جامعـــة أدنبـــرة أشـــاروا إلـــى المنافع 
الكبرى لممارســـة الرياضة، بعدما درســـوا 
بيانـــات صادرة عـــن 168 دولة في العالم، 
وأظهـــرت النتائـــج أن مـــا ال يقـــل عن 3.9 
مالييـــن وفاة مبكرة يتم تجنبها كل ســـنة 
فـــي العالم، ألشـــخاص تتـــراوح أعمارهم 
بيـــن 40 و74، بفضـــل ممارســـة الرياضـــة، 
منوها، أن منظمة الصحة العالمية توصي 
بمـــا ال يقـــل عـــن 150 دقيقة من النشـــاط 
البدني المتوسط في األسبوع الواحد، أو 

75 دقيقة من النشاط المكثف.

مشاركة دولية وإقليمية

ونـــوه خليفة إلى أن رعاية ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر تمثل زخما كبيرا يســـهم في نجاح 
أعمـــال اللجنة وتنفيـــذ توصياتهـــا وإبراز 
دور المملكة ومكانتها الطبية والرياضية، 
وأن المؤتمـــر يســـعى فـــي دورتـــه األولى 
هـــذا العام إلى مشـــاركة دوليـــة وإقليمية 
لنخبـــة مـــن المتخصصين فـــي القطاعين 
الطبي والرياضي داخل وخارج البحرين، 
إليـــه  مـــا توصلـــت  أبـــرز  والتركيـــز علـــى 
األبحـــاث والدراســـات الطبية فـــي مجال 

القلب الرياضي، واألســـاليب الحديثة في 
التشـــخيص والعـــالج وطـــرق الوقاية من 
األحداث المفاجئة وكيفية التعامل معها.

وتابع أن اللجنة العملية للمؤتمر وبمشاركة 
قـــد  المتخصصيـــن  األطبـــاء  مـــن  نخبـــة 
انتهوا من إعـــداد البرنامج العلمي والذي 
يحتـــوي على العديد من المحاور العلمية 
الرئيسة والتي تناقش أحدث ما توصلت 
والتكنولوجيـــا  الطبيـــة  األبحـــاث  إليـــه 
العلميـــة ذات العالقة بالجوانب المختلفة 
الرياضيـــة  الممارســـات  الفيزيولوجيـــة 
وتأثيرها على الجســـم البشري وارتباطها 
عالقتهـــا  وكذلـــك  المزمنـــة  باألمـــراض 
بالمتغيـــرات األخـــرى، ومنها على ســـبيل 
المثـــال وليـــس الحصـــر العوامـــل البيئية 
المحيطـــة، وأنه ســـيتم تنـــاول كافة تلك 
الموضوعـــات تفصيليـــا على مـــدار ثالثة 
أيـــام متتاليـــة ومن خـــالل ما يقـــارب 40 
محاضـــرة علميـــة باإلضافة إلـــى 5 ورش 
عمـــل متخصصة ســـيتم تقديمها من قبل 
ما يقارب 20 متحدثا دوليا وإقليميا وهم 
نخبـــة من أفضل الخبـــراء بتخصصاتهم، 
مردفا ويتم اآلن اعتماد وتحديد ساعات 
للبرنامـــج  المســـتمر  المهنـــي  التدريـــب 
العلمـــي من قبـــل الجهـــات المعنية محليا 
وعالميا إلتاحة الفرصة لكافة المشاركين 
بتحقيـــق أقصى اســـتفادة علمية ومهنية 

من المؤتمر.
واختتم خليفة أنه تم التعاقد مع شركتي 
“ICOM و”QTC” لتنظيم المؤتمر والحملة 
التوعوية وبدء التنسيق مع كافة الجهات 
المنظمـــة والمشـــاركة بهذا الحـــدث المهم 

الذي تنفرد به المملكة.

20 متحدثا دوليا وإقليميا بـ “القلب الرياضي” 2 ديسمبر المقبل
حمد ــن  بـ نـــاصـــر  بـــرعـــايـــة  ــد  ــق ــع وي ــة...  ــق ــط ــن ــم ــال ب مــتــخــصــص  ــر  ــم ــؤت م أول 

المحامية بن رجب: القانون يعاقب صياد الروبيان في فترة الحظر 
نوهــت المحاميــة فاطمــة بــن رجب عبر “البــالد” إلــى أن ال يوجد نص 
قانونــي يعاقــب علــى شــراء الروبيان في موســم الحظــر، فيما يوجد 
نــص قانونــي يعاقب عليه الصيادون في حال قامــوا بصيد الروبيان 

بموسم الحظر.

وقالـــت: “إن مملكة البحرين تقوم 
بحظر صيد الروبيان في مواســـم 
محددة وأشهر يتم صدور قرار بها 
مـــن الجهـــات المختصـــة؛ من أجل 
المحافظـــة على الثروة الســـمكية 
بهدف عدم القضاء عليها وبهدف 
حمايتها، ولذلك فقد وضع المشرع 
البحريني عقوبـــات رادعة لألفراد 

الذيـــن يقومـــون يصيـــد الروبيـــان 
في أوقات الحظر الصادر بها قرار 

من السلطات المختصة”.
المشـــرع  اعتنـــى  وأضافـــت: 
المرســـوم  أفـــرد  وقـــد  البحرينـــي 
بقانون رقم ٢٠ لســـنة ٢٠٠٢ بشأن 
حمايـــة تنظيم واســـتغالل حماية 
الثروة السمكية، فقد أجاز القانون 

في بعض الحاالت سحب السفينة 
بـــل ومصادرتهـــا وهـــذا مـــا نصـــت 
عليه المادة ٣٥ التي تنص على مع 
مراعاة العقوبات المنصوص عليها 
في المادة الســـابقة يجـــوز الحكم 
األدوات  أو  الســـفينة  بمصـــادرة 
المســـتخدمة في ارتكاب الجريمة 
وكذلـــك المصيـــد أو قيمته لصالح 
اإلدارة المختصـــة دون أن يكـــون 
لصاحـــب األمـــوال المصـــادرة حق 
التعويض عنهـــا، كما يجوز الحكم 
بإلـــزام المحكوم عليـــه بالتعويض 
عن األضرار التـــي أحدثها بالثروة 

البحريـــة والحكـــم بإلزامـــه بإزالـــة 
أســـباب المخالفـــة وإعـــادة الحال 

إلى ما كان عليه.
ولفتـــت إلى أن نص المادة ٢١ من 
قانـــون حمايـــة الثـــروة الســـمكية 
األفـــراد  علـــى  “د” تحظـــر  الفقـــرة 
إقامة مزارع إقامة مزارع األحياء 
البحرية والمسورات والمحوطات 
واألقفـــاص وما شـــابهها فـــي مياه 
الكائنـــات  تربيـــة  لغـــرض  الصيـــد 
البحريـــة وأيضـــا نـــص المـــادة ٢٢ 
والتـــي حظـــرت اســـتخدام طـــرق 
اإلبادة الجماعية للثـــروة البحرية 
أو  الســـموم  باســـتخدام  ســـواء 
غيرهـــا مـــن المتفجـــرات والمـــواد 

الكيميائية وذلك من أجل الحفاظ 
علـــى الثـــروة الســـمكية وتعظيـــم 
االستفادة منها، وقد أفرد المشرع 
البحرينـــي العقوبـــات فـــي المـــادة 
٣٣ بقولـــه مـــع عدم اإلخـــالل بأية 
عقوبـــة أشـــد ينـــص عليهـــا قانون 
العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب 
بالحبـــس مـــدة ال تقـــل عـــن شـــهر 
وبغرامـــة ال تقـــل عـــن ألـــف دينـــار 
دينـــار  آالف  تتجـــاوز خمســـة  وال 
أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن من 
يخالف النصوص القانونية سالفة 

الذكر.

المحامية فاطمة بن رجب
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مروة خميس

بعث عضـــو مجلس النـــواب إبراهيم 
خالد النفيعي خطابا لرئيسة مجلس 
النواب فوزيـــة زينل يحثها فيه على 
مجلـــس  مـــع  وبالتنســـيق  اإلســـراع 
الشـــورى لتمريـــر الملفـــات المتأخـــرة 

والتي تهم المواطنين.
وقـــال النفيعـــي “فـــي إطار مـــا تقوم 
بـــه الحكومة مـــن إجـــراءات لتطوير 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  التشـــريعات 
وحيث إن هنالك العديد من مشاريع 
بقوانيـــن  واالقتراحـــات  القوانيـــن 
النـــواب  مجلـــس  فـــي  الموجـــودة 
ومجلس الشـــورى ســـواء في اللجان 
البرلمانية أو في مكتبي المجلسين”.
وأضـــاف النفيعـــي “وحيـــث إن هـــذه 
االقتراحـــات والمشـــروعات تتضمـــن 
القوانيـــن  علـــى  مهمـــة  تعديـــالت 

النافذة في المملكة تصب في خدمة 
المواطنيـــن فـــي مختلـــف المجاالت، 
مـــن  لجنـــة  تشـــكيل  أقتـــرح  لذلـــك 
مكتب المجلس ومـــن األمانة العامة 
لغـــرض ضـــرورة االنتهـــاء مـــن جميع 
تلك االقتراحات والمشـــاريع وسرعة 
عرضهـــا علـــى المجلـــس للبـــت فيهـــا 

وإحالتها إلى مجلس الشورى”.
مـــع  التنســـيق  أقتـــرح  “كمـــا  وتابـــع 
لإلســـراع  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس 
فـــي إنجـــاز المشـــاريع التـــي أحيلـــت 
إليهـــم مـــن مجلـــس النـــواب والتـــي 
مضى علـــى بعضهـــا فتـــرات طويلة؛ 
نظـــرا لما تحققـــه من إضافـــة نوعية 
علـــى القوانيـــن في مملكـــة البحرين، 
ومن المؤكد أن هذه الخطوة ســـوف 
تســـاهم في تطوير التشريعات وفي 

خدمة المواطنين”.
وفي هذا السياق أكد النائب النفيعي 
فـــي تصريح خص بـــه “البالد” أهمية 
تطويـــر القوانين ، خصوصا المتعلقة 
فـــي بحرنـــة الوظائـــف وزيـــادة عدد 
البحرينييـــن العامليـــن في القطاعين 
العـــام والخـــاص، واإلســـكان، وعودة 
فـــي  للمتقاعديـــن  الســـنوية  الزيـــادة 

المشروع األخير لقانون التقاعد.

إبراهيم النفيعي

المتقاعديــن زيــادة  واســتئناف  واإلســكان  البحرنــة  بطليعتهــا 
النفيعي: لتحريك التشريعات المحالة لـ “الشورى”

أعلنت مديـــر إدارة التفتيش بوزارة 
العلـــوي  منـــى  والتجـــارة  الصناعـــة 
أن الـــوزارة قامـــت بــــ 9000 زيـــارة 

تفتيشية تخص الجائحة.
وأشـــارت إلى أن األهم ليس األرقام 
رغـــم أهميتهـــا، بـــل األهـــم هـــو مـــا 
وراءهـــا مـــن روح وعزيمـــة وإصرار 
على اإلنجاز، مبدية إعجابها بالكادر 
وزارة  فـــي  التفتيـــش  أطقـــم  وكل 
والـــوزارات  والتجـــارة  الصناعـــة 
األخـــرى أيًضا الذين يتمتعون بروح 

عالية كانت سببا لإلنجاز.
لدينـــا  التـــي  الكـــوادر  أن  وأضافـــت 
في الـــوزارة متأهبون في أي لحظة 
للمهـــام المطلوبـــة منهـــم، ويبادرون 
خصوصـــا حيـــن يعلمـــون أن أعلـــى 
الهـــرم ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، يقوم 

بجـــوالت تفتيشـــية، وأيضـــا الوزيـــر 
والوكيـــل المســـاعد، مـــا يبعث فيهم 
روح العزيمـــة واإلصـــرار الكبير على 

اإلنجاز”.
وتابعت “جميع المسؤولين يقومون 
ال  فالتفتيـــش  تفتيشـــية،  بجـــوالت 
يقتصـــر فقـــط على ســـاعات الدوام، 
ونحـــن لدينا طاقم متطوعين أيًضا، 
وهـــؤالء ال نقول لهم أن يذهبوا إلى 

المحـــالت وقـــت عمـــل المفتـــش، إذ 
نقـــوم بعمليات التفتيـــش معهم في 
الوقـــت الـــذي يناســـبهم وهـــو دوًما 

يكون خارج الدوام الرسمي”.
واختتمـــت العلـــوي أن هـــذه الـــروح 
يجعـــل  الـــذي  اإلنجـــاز  وراء  هـــي 
اإلنســـان ينجـــز ويفتخر بأنـــه يقدم، 
وال تهمـــه طبيعـــة مهام وال ســـاعات 

وأوقات العمل.

متطوعون يفتشون المحالت خارج الدوام و9 آالف زيارة
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علوي الموسوي

إبراهيم النهام
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الربيع الطالباني
القرار الذي اتخذه الرئيس بوش االبن بغزو أفغانستان كان من أجل أمرين سعت 
لهمـــا السياســـة األميركيـــة طويلة األجل التـــي تهدف إلشـــعال القالقل بمختلف 
المناطـــق لضمان اســـتمرار قيادة واشـــنطن األزمات، وهما القضـــاء على طالبان 
التي خرجت من رحم ما يسمى بالمجاهدين األفغان الذين رعتهم االستخبارات 
األميركية لمحاربة الروس، واألمر الثاني هو نشر الديمقراطية بأفغانستان، لكن 
في النهاية فشلت الديمقراطية وداس عليها األفغان، ووقعت واشنطن اتفاقية 
مع العدو الطالباني الذي حاربته طوال عشرين سنة لتترك الساحة له، والنتيجة 

المنطقية لهذا األمر فشل واشنطن بمشروعها في أفغانستان.
لكن لو ســـلمنا بأن ما فعله الديمقراطيون بانســـحابهم من أفغانستان ليس فشال 
بل إنه تكتيت أو سياسة جديدة بأفغانستان، فإن السياسة الوحيدة أو التكتيك 
الوحيـــد المقبول منطقيا وواقعيا يتمثل في عنوان واحد هو “الربيع الطالباني” 
على غرار مؤامرة الربيع العربي، وبشكل أكثر تحديدا هو نشر الفوضى ووالدة 

تنظيم إرهابي جديد لينضم إلى شقيقيه القاعدة وداعش.
ولـــو انتقدنـــا أحدا بخطأ النقطة أعاله وهي الفشـــل األميركي بأفغانســـتان، فإن 
ذلك ســـيقودنا، وأتمنى أال أكون محقا في ذلك، إلى ســـيناريو أشـــد مرارة وأكثر 
تدميرا، وفوضى ســـتعم محيط أفغانستان بل والمحيط العربي، بمعنى أنه كما 
دعمت واشـــنطن ما يســـمى بالمجاهدين األفغان، ونتج عن ذلك تنظيم القاعدة 
الذي اســـتهدف أيضا البالد العربية واإلســـالمية حتى هذه اللحظة، واســـتفادت 
منـــه جهات غربية، من إعالميين وسياســـيين ومفكرين، لتصوير اإلســـالم على 
أنـــه ديـــن إرهـــاب، وكما دعمت واشـــنطن ما يســـمى بديمقراطية العـــراق عندما 
غزته عام 2003، وأصبح العراق مســـتنقعا لإلرهاب والتغلغل اإليراني والفســـاد 
والتخلف، وكما دعمت واشـــنطن مؤامرة الربيـــع العربي، ونتج عن ذلك احتالل 
إيـــران 4 عواصـــم عربية، واحتالل العثمانيين دولتيـــن عربيتين، ووالدة تنظيم 
إرهابـــي جديد هو داعش، فإن دعم واشـــنطن لطالبان، عـــن طريق توقيع اتفاق 
معهـــا وانســـحابها من أفغانســـتان، ســـينتج عنه ربيـــع طالباني جديد يســـتهدف 
روســـيا والصيـــن والـــدول المجـــاورة ألفغانســـتان، وســـتولد تنظيمـــات إرهابية 
جديدة ســـتجعل وسط آســـيا يعيش الفوضى، وعليه، علينا االستعداد من اآلن 
لهـــذا الســـيناريو، والضـــرب بيد من حديـــد على كل من يحاول المســـاس باألمن 

العربي.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الحوادث البسيطة... مبادرة ريادية غير مسبوقة
البحرين تسير بثقة وثبات نحو تحقيق رؤيتها 2030، وتحقيق طفرات 
كبيرة على صعيد البنية التحتية الرقمية، واألهداف واالســـتراتيجيات 
المطلوبـــة ودعـــم االقتصـــاد الرقمـــي، والمبـــادرات الرياديـــة فـــي هـــذا 
المضمار، وقد بدأت مملكة البحرين وكأول دولة في المنطقة بمشروعها 
الرائـــد المتمثل في اإلبـــالغ عن الحوادث المرورية البســـيطة من خالل 
خدمات الحوادث المرورية عبر تطبيق  “e Traffic” أو من خالل شركة 
التأميـــن المســـؤولة، إذ توفـــر اإلجـــراءات الجديدة ربًطـــا إلكترونًيا بين 
اإلدارة العامـــة للمرور وشـــركات التأمين، إضافة إلـــى إلغاء مبلغ الصلح 

“10 دنانير” وتقرير الحادث “6 دنانير”.
والشـــك أن لهذا المشـــروع إيجابيات عديدة كســـرعة اإلنجاز واختصار 
الوقـــت والجهـــد وانســـياب الحركـــة المرورية، وفي الســـياق ذاته صرح 
جـــواد محمد رئيس جمعيـــة التأمين البحرينية للصحافة بأن “شـــركات 
التأميـــن علـــى أتـــم االســـتعداد لتطبيـــق هـــذا القـــرار، واآلليـــة الجديدة 
ســـتوجد حلـــوالً كفيلة وفعالة لمباشـــرة الحـــوادث المروريـــة المتصالح 
عليهـــا بخطوة واحدة وســـرعة اإلنجـــاز فيها دون تأخيـــر، خصوًصا في 

الحـــوادث التـــي لم تتســـبب بأية حالـــة وفاة أو أية إصابات جســـدية أو 
جريمـــة ينـــص عليها قانون العقوبـــات أو أي قانون آخر، مشـــيرا إلى أن 
الهدف الرئيســـي لهذا المشـــروع هو تســـهيل وتطويـــر الخدمات لجميع 
المواطنين والمقيمين، وسالمة مستخدمي الطرق في مملكة البحرين، 
كمـــا يأتي فـــي إطار توجـــه وزارة الداخلية ومصـــرف البحرين المركزي 
لدعـــم التحول الرقمـــي وتطوير جميع الخدمات بشـــكل عام وفق رؤية 

البحرين 2030”.
إن هذه المشاريع والبرامج الرائدة التي تقوم بها الحكومة بقيادة سيدي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، تعكس بوضوح االســـتراتيجية عالية 
الكفـــاءة للتحـــول الرقمـــي وقـــوة البنية الكاملـــة بأفضل صورهـــا، وهذا 
يعني أن مملكة البحرين تمتلك إمكانيات هائلة وكبيرة تفوق إمكانيات 
دول عديدة ودخلت فعليا ضمن مجموعة الكبار، كما أن وزارة الداخلية 
حققت التعبئة العلمية الشـــاملة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة 

والنجاح للخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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أحد أهم بل وأخطر األســـئلة المطروحة على الســـاحة الدولية في األسابيع األخيرة، 
هـــو ذاك المتعلـــق بفيـــروس كورونـــا، والمـــدى الزمني الذي سيشـــغله، وهل ســـتكون 
الجائحة جملة عابرة في تاريخ البشـــرية أم أن هناك ما هو أســـوأ، ومن أسف شديد، 

يمكن أن يكون قائما أو قادما على الطريق؟
التســـاؤل المتقـــدم ال ينطلـــق فـــي حقيقة األمر من رؤية تشـــاؤمية، بل من مســـاءلة 
الواقـــع للوصـــول إلى الحقيقـــة الغائبة، خصوصا فـــي ظل حالة الضبابيـــة التي تلف 
أصـــل ومنشـــأ الفيـــروس حتى الســـاعة. مـــا يجري في العديـــد من الـــدول األوروبية 
والتـــي يفتـــرض أن غالبيـــة ســـكانها قد تلقـــوا أنواعا مختلفـــة من الطعـــوم المضادة 
للفيـــروس الشـــائه، يصيب العالم بالقلق في النهار، ويمكـــن القول أيضا األرق بالليل، 
ومرد األمر هو عودة انتشار الفيروس مرة أخرى وإن بشكل متجدد، وتحت أسماء 
مختلفة، ربما أشهرها، الفيروس المتحور دلتا، وحتى الصين منشأ الفيروس، والذي 
كاد العالـــم أن يقـــول إنه اختفى منهـــا، ها هو يعاود الظهور مرة أخرى، ما اســـتدعى 
إغالق بعض المدن الصينية التي يخشى أن تتحول إلى بؤرة جديدة للوباء الفتاك. 
ال تتوقـــف المخاوف عند تلك النقطة، الســـيما بعد التصريحـــات الصادمة من المدير 
العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة تيـــدروس أدهانـــون، والتي أطلقهـــا األيـــام القليلة 
الماضية، وأشـــار فيها إلى أن ســـاللة جديدة من فيروس كورونا قد تظهر في العالم، 

وســـتصبح أكثر خطورة من متغير “دلتا”. كارثة هذا الفيروس اللعين أنه كلما اتســـع 
انتشـــاره، كلمـــا كانـــت الظـــروف مهيـــأة لظهور متحـــورات أكثـــر منه، وكلمـــا زاد عدد 
المتحـــورات، زاد احتمال أن يكون أحدهم قادرا على تفادي اللقاحات، وإعادتنا إلى 

البداية مرة أخرى.
هـــل توجـــد إرادة دوليـــة حقيقية لمعرفـــة أصل ومنشـــأ الفيروس وإلـــى أين يمضي 
بالبشـــرية؟ ال يظـــن المـــرء أن هناك وقفة مصارحـــة بين األمم الكبـــرى، فالذين ظهر 
الفيروس على أرضهم بداية يرفضون أي نوع من التعاون في سياق تحقيق واضح 
وشـــفاف بهـــدف الوصول إلى المريـــض رقم صفر، والذي قد يســـاعد على فهم أبعاد 
المشـــهد من جذوره، عوضا عن حالة التخبط الســـائرة فيها اإلنسانية، وهذا هو حال 

الصين. 
أما عن الواليات المتحدة األميركية، فإن الغموض والضبابية بدورهما يلفان المشهد 
الكورونـــي إن جـــاز التعبيـــر، وهنـــاك اتهامـــات حديثة موجهـــة إلى الطبيـــب أنتوني 
فاوتشـــي، بأنه ضلل األميركيين، ناهيك عن ما هو موجه للرئيس األميركي الســـابق 
دونالـــد ترامـــب مـــن اتهامات بشـــأن دوره في تعطيـــل المواجهة، وهاهـــي البالد من 
شـــمالها إلـــى جنوبها في انتظار ســـبتمبر وأكتوبر المقبليـــن والحديث دائر عن عودة 

مخيفة للفيروس. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

هل من نهاية لفيروس كورونا؟

بين آونة وأخرى تبرز وكاالت األنباء قصصا ألطفال بالغة اإلثارة والغرابة، من 
بينها أّن فتاة أميركية تدعى “روث” يناهز عمرها السنوات العشر تهوى حضور 
محاضرات الرياضيات المعقدة، واستطاعت أن تصحح الكثير من المعلومات 
لألســـتاذ المحاضـــر، كمـــا أّنهـــا ونظرا لمـــا تمتلك مـــن ذكاء حاد وطاقـــة فكرية 
مذهلة استطاعت أن تتفوق على 600 طالب من طالب الرياضيات وجميعهم 
أكبر ســـنًا منها، ونتيجة لمســـتواها الذهني الخالق خصصت لها الجامعة مكانا 

للتدريس!
وقبـــل أيام شـــاهدت مقطع فيديو لطفل ينتمي إلحدى البلـــدان العربية، ويبلغ 
مـــن العمر 12، اســـتطاع أن يؤلـــف عددا من الكتب، كان الكتـــاب األول بعنوان 
“صفحـــات مـــن عادات الشـــعوب” واآلخر “روافـــد المعرفة”، أمـــا الكتاب الثالث 
فإنـــه يتعلـــق بـ “األمـــراض االنتقالية الشـــائعة المنتشـــرة بين طلبـــة المدارس”، 
وعندمـــا ســـأله المحاور عن أهـــم عامل دفعه للتأليف أجـــاب أّن البيئة المنزلية 

التي نشأ فيها شجعته على البحث والتأليف. 
وغالبـــا مـــا يفاجـــئ األطفـــال معلميهـــم وآباءهم بأســـئلة تنم عن عقـــول تفوق 

أعمارهـــم ويقـــع اآلبـــاء في حرج وحيرة نتيجـــة قلة الخبـــرة. المعضلة الكبرى 
تتمثل في إجابات تفتقر إلى المنطق، واألدهى أنه يتم التعامل إزاءها بالقمع 
عندمـــا يضيقون ذرعا بتلك األســـئلة، والـــذي أكدته البحـــوث التربوية أّن لدى 
األطفال طاقات هائلة تتفجر في أغلب األحيان على هيئة أســـئلة وينتظرون 

من يشفي غليلهم ونهمهم بإجابات مقنعة ال بااللتفاف حولها.
إن العلمـــاء عبـــر تجـــارب ال حصر لهـــا توصلوا إلى أّن العبقريـــة تظهر مالمحها 
على ســـلوك األطفال في ســـن مبكرة جدا أي بين الشـــهر الســـابع وحتى السنة 
العاشـــرة، وفي هذه الســـن يبدأ الطفل في ترتيب ذاكرته حسب المتخصصين 
في التربية، أليس مدهشـــا لنا نحن الكبار أنه بإمكانهم أن يستوعبوا ويتعلموا 
فـــي هـــذه الســـن المبكرة؟ خالصـــة ما نود قولـــه إّن على اآلبـــاء واألمهات أوال 
والمربيـــن مـــن معلميـــن ومعلمـــات ثانيـــا أال يتعاملوا مـــع أطفالهم كمـــا لو أّنهم 
كائنات مســـتلبة أو كما يقول المثل الشـــائع “مجرد عيال” تكفيهم بضع كلمات، 
لكـــن باعتبارهـــم مشـــاريع “عباقرة ونوابـــغ” ولدى بعضهم عقـــوال تفوق ما لدى 

الكبار بمراحل، وبالتالي فالواجب تحفيزهم بشتى الوسائل لإلبداع.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

لماذا هم مبدعون؟

رسائل لذوي األلباب
الرســـالة األولـــى: يقوُل الحق - جـــل في ُعاله - في القرآن الكريـــم “َواْضِرْب َلُهم 
ـــَماِء َفاْخَتَلَط ِبِه َنَبـــاُت اأْلَْرِض َفأَْصَبَح  ْنَيـــا َكَماٍء َأنَزْلَنـــاُه ِمَن السَّ َثـــَل اْلَحَيـــاِة الدُّ مَّ
ْقَتِدًرا” صدق هللا العظيم. يقول  َياُحۗ  َوَكاَن اللَُّه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء مُّ َهِشيًما َتْذُروُه الرِّ
العلماء في شـــرح اآلية الكريمة إن هللا - ســـبحانه وتعالى - شـــبه الدنيا بالماء؛ 
ألن الماء ال يســـتقر في مكان، وكذلك الدنيا ال تدوم على حال مدى الدهر. كما 
أن الماء ال يبقى أبًدا في عيون جارية، فقد تفنى العيون وتصبح األرض قاحلة 
جافـــة ال يطيُق اإلنســـان البقاء فيها، وكذلك الدنيا فهـــي فانية غير باقية ألحد. 
ويكمـــُن نفـــع الماء مـــادام بقدر معتـــدل، أما إن جـــاوز الحد صار مهلـــكًا، وكذلك 
الحال في الدنيا؛ ينتفع اإلنسان منها بقدر ما يغنيه ويكفيه وال يلهيه، فإن سعى 

فيها بجشٍع وغرور فالهالك مصيره ال محالة.
الرســـالة الثانيـــة: من أبهى صفات اإلنســـانية أن تقابل اإلحســـان باإلحســـان مع 
البشـــر، بغض النظر عن جنســـهم وعرقهم ودينهم، وهذا جوهر جميع الرســـاالت 
الســـماوية المنزلـــة التي مـــّن هللا بها علينا. وفي هذا المقـــام أذكر قصة أذهلتني 
لمؤسس شركة “نايك” لألحذية الرياضية، حيث إنه في بدايات تأسيس شركته 
لم يتمكن من تصميم شـــعار للشـــركة عند مصمم محترف، فاتفق مع طالبة في 
إحـــدى الجامعات علـــى تصميمه مقابل مبلغ زهيد )34 دوالرا( - ولم يكن يمتلك 
المبلـــغ حينهـــا - فتوســـل إليهـــا أن تؤجـــل صرف الشـــيك إلى حين توفـــر المبلغ؛ 
ففعلت. المذهل أنه بعد ســـنوات قليلة أصبحت الشـــركة من أكبر الشركات على 
مستوى العالم وأكثرها توسعا. وفي حفل بهيج دعا المؤسس هذه الشابة وسط 
حضور ضخم ووســـائل إعالم ليشكرها على وقوفها معه في بدايات التأسيس، 
وقدم لها خاتًما نفيًســـا و500 ســـهم في الشـــركة. اإلحســـان ُخلق إنساني كبير ال 
يســـتطيع بعـــض النـــاس أن يتصف بـــه مهما حاول ذلـــك، بينما النفـــوس الكبيرة 

تبقى كبيرة في كل الظروف واألحوال وال تغيرها المناصب واألموال.
الرسالة الثالثة: نعوذ بالله من إلف ِنَعِمِه التي نقابلها بعدم الشكر واالمتنان. لقد 
نزلت على أقوام عديدة ســـابقة نقم وعقاب من هللا ســـبحانه ألنهم كفروا بأنعم 
هللا فلـــم يشـــكروا ولم يحمدوا، بل جحدوا! ومن الجحـــود ما يكون بين الناس، 
ًفا مع شخص جاحد..  فبعضهم يقابل المعروف بالنكران. حين تقف موقًفا مشرِّ
ال تْســـَع إليه ليشـــكرك، فقط راقب األيام وكن صبورا، وال تأســـف على ما قدمت 

أبدًا فهو محفوظ عند ربك.
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