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محميد احملميد

عوامل  تفلح  لــم  فــاعــلــة..  القطري  المجتمع  فــي  القبلية  »مــازالــت 
والنظرة  تفكيكها..  في  وتشريعات،  وإعــام  وثقافة،  تعليم  من  التحديث 
النيابي  االجتماعية المشككة في أهلية المرأة للعمل السياسي والعمل 

باقية، لدى قطاعات كبيرة في المجتمع.
سلبي  موقف  لها  قطر  في  واجتماعية  وسياسية  دينية  نخبة  هناك 
أو  دينية  أو  نفسية  لــمــبــررات  االنتخابي،  المعترك  الــمــرأة  خــوض  تجاه 
توجهات  فــي  تؤثر  وفاعلة،  حية  مــواريــث  كلها  وهــي  يــرونــهــا..  اجتماعية 
المرأة  تجاه  سلبية  نظرة  وتشكل  السياسية،  وقناعاتهم  الناخبين،  هيئة 

القطرية المرشحة.
وفـــي ضـــوء هـــذه الــمــعــطــيــات الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة، فـــإن الــمــرأة 
الــشــورى،  إلـــى مجلس  تــواجــه عــقــبــات فــي طريقها  الــمــرشــحــة  الــقــطــريــة 
غير  فالمنافسة  ضعيفة..  النيابي  بالمقعد  الظفر  في  حظوظها  تجعل 
عادلة.. ال يوجد أي تكافؤ فرص بين الرجل والمرأة.. في سباق انتخابي 
يفترض فيه عدالة تكافؤ الفرص، ومن ثم يتعذر وصول مرشحة واحدة 
المرأة، بل لخلل في  إلى مجلس الشورى، وذلك ليس لنقص في كفاءة 

الفرص المتكافئة..!!
وإذا تركنا النساء القطريات لانتخابات »في ظل سباق غير متكافئ« 
الحالية لن  العصبوية  القطري بتركيبته  فإنهن مظلومات.. فالمجتمع 
على  الرهان  في  لها  أمــل  وال  كانت مستحقة،  مهما  للمرأة،  حقًا  يعطي 

المجتمع.. فالرهان إنما يكون على الدولة..«. 
ما سبق هو جزء من حديث في الداخل القطري، وتم نشره وتداوله 
هناك، وليس كاما من عندنا.. هو جزء لما تواجهه المرأة القطرية من 
آالم وقضايا، ومن انتهاكات وتجاوزات حقوقية، في بلد ال يخجل دائما، 
عبر قناة الجزيرة القطرية واألدوات والمنصات التابعة لها، من تسليط 
الضوء، بصورة مفبركة ومبالغ فيها، وغير موضوعية دائما، على حقوق 
اإلنسان عموما، والمرأة خصوصا، في كل دول العالم، عدا قطر طبعا..!!

منذ فترة، وضمن تقييم عملية االستعراض الدوري الشامل الثالثة 
في قطر أثناء الندوة التي عقدتها »مؤسسة ماعت«، ضمن أعمال الفريق 
العامل المعني بآلية االستعراض الدوري الشامل، تمت اإلشارة إلى »أن 
المرأة القطرية مازالت تعاني من التمييز في قطر.. وهناك معاناة للمرأة 
على فرص عمل  ورعايتها صحيًا وحصولها  أبنائها  تعليم  في  القطرية 
الئقة.. كما أن المرأة القطرية تخضع إلذالل ُممنهج، تحميه التشريعات 
وضغوطًا  الــقــضــاء،  أمـــام  جنسيًا  تمييزًا  ويــواجــهــن  الــظــالــمــة،  القطرية 
أبــســط حــقــوقــهــن، وتــرفــض منحهن  مؤسسية قــاســيــة، مــن خـــال إهــــدار 
يسمح بضرب  القطري  القانون  أن  عن  بالرجل، فضًا  األراضــي مساواة 

الزوجة ومئات الضحايا من القطريات يعالجن في مركز التأهيل..«..!!
وممارسات،  انتهاكات  هكذا  من  القطرية..  المرأة  عــون  في  اهلل  كــان 
لــن يــجــرؤ أحــد هــنــاك على الحديث  تــقــرأهــا ولــن تعلم عنها، وربــمــا  لــن 
ذلك  كل  ولكن  القطرية«..  الجزيرة  »قناة  من خال  وخاصة  عنها،  علنا 

لن يدوم.
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المراأة القطرية.. وغياب 

الحقوق والعدالة )2/2(
والتنمية  الــعــمــل  ــر  وزيـ ــرأس  تـ
بـــن محمد  االجــتــمــاعــيــة، جــمــيــل 
السابع  االجــتــمــاع  حــمــيــدان،  علي 
بدول مجلس  العمل  وزراء  للجنة 
العربية،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
للجنة  السابع  االجــتــمــاع  وكــذلــك 
بــدول  االجتماعية  الــشــؤون  وزراء 
ــال  ــــس عـــبـــر االتـــصـ الـــمـــجـــلـــس، أمـ
الــعــمــل  وزراء  بــمــشــاركــة  الـــمـــرئـــي، 
بدول  االجتماعية  الشئون  ووزراء 
األمين  بحضور  التعاون،  مجلس 
ــام لــمــجــلــس الــــتــــعــــاون لــــدول  ــعــ الــ
نايف  الــدكــتــور  الــعــربــيــة،  الخليج 

فاح الحجرف.
أعمال  بها  افتتح  كلمة  وفــي 
االجتماعين، نقل حميدان تحيات 
الملك  الــجــالــة  حــضــرة صــاحــب 
حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
الــبــاد الــمــفــدى، وصــاحــب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
العهد رئيس مجلس  خليفة، ولي 

هذه  ألعمال  وتمنياتهما  ــوزراء،  الـ
بقرارات  والخروج  بالنجاح  الدورة 
الخليجي  العمل  دعــم  فــي  تسهم 
المشترك وصواًل إلى التكامل بين 
الدول األعضاء لتحقيق تطلعات 

وآمال شعوب دول المجلس. 
بــمــا تضمنه  وأشــــاد حــمــيــدان 
الـــبـــيـــان الــخــتــامــي وإعــــــان الــعــا 
ــلــــس األعـــــــلـــــــى فـــــــي قـــمـــة  ــلــــمــــجــ لــ
صباح،  والشيخ  قــابــوس  السلطان 
الــحــفــاظ على  أكــد أهمية  والـــذي 
مكتسبات دول المجلس وانجازاته 
ــاب الـــجـــالـــة  ــ ــحـ ــ ــات أصـ ــهــ ــيــ وتــــوجــ
الـــمـــجـــلـــس  دول  قـــــــــادة  والــــســــمــــو 
الوزارية لتحقيق األهداف  للجان 
السامية للمجلس، منوهًا بتوجيه 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــتــركــيــز على 
المشروعات ذات البعد االقتصادي 
والتنموي والتي من شأنها تحقيق 
ألبناء  والــرفــاه  الخير  من  المزيد 

دول المجلس.

وتطرق حميدان إلى تداعيات 
ــة كــــــورونــــــا )كـــــوفـــــيـــــد19(،  ــائــــحــ جــ
ــاق، أن  ــيـ حــيــث أكــــد فـــي هــــذا الـــسـ
من  عــــدد  تـــواجـــه  الــمــجــلــس  دول 
أســواق  فــي  المختلفة  التحديات 
دول مجلس  أن  إلــى  العمل، الفتًا 
ــا عــلــى  ــهــ ــدرتــ الــــتــــعــــاون أثـــبـــتـــت قــ
ــــن خـــال  ــاوز هــــــذه األزمـــــــــة مـ ــ ــــجـ تـ

قدمتها  التي  المالي  الدعم  حــزم 
االستقرار  لضمان  المجلس  دول 
الخدمات  عن  فضًا  االقتصادي، 
الــصــحــيــة والــــرعــــايــــة الــمــمــنــوحــة 
لكافة األفراد والمقيمين في دول 

مجلس التعاون. 
الــوزراء المشاركون  وقد اطلع 
ــانـــة  ــقـــدم مــــن األمـ عـــلـــى تـــقـــريـــر مـ

الــــعــــامــــة حـــــــول مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ 
المجلس  الـــصـــادرة عــن  الـــقـــرارات 
وجهود  العمل،  مجال  في  األعلى 
تسهيل انتقال القوى العاملة بين 
دول المجلس، إلى جانب سياسات 
ــــف والــــمــــهــــن.  ــائــ ــ ــوظــ ــ تــــوطــــيــــن الــ
كــمــا نـــاقـــش الــــــــوزراء ســبــل تــعــزيــز 
الــدولــيــة  المنظمات  مــع  الــتــعــاون 

واإلقــلــيــمــيــة وتــبــادل الــخــبــرات في 
مـــجـــال مــكــافــحــة جــائــحــة كـــورونـــا 
على  االقتصادية  آثارها  ومعالجة 
أســـــــواق الـــعـــمـــل الــخــلــيــجــيــة. مــن 
وزراء  لــجــنــة  أشــــــادت  آخــــر  جـــانـــب 
الــــشــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــتــنــظــيــم 
صاحبة  جــائــزة  الــبــحــريــن  مملكة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة لتشجيع األسر 
العربي،  المستوى  على  المنتجة 
لصاحبة  الــريــادي  الـــدور  مقدرين 
السمو، ودعمها للمبادرات النوعية 
األسر  بــدور  النهوض  إلى  الرامية 
وخــال  وعــربــيــًا  محليًا  المنتجة 
ــاع وافـــقـــت الــلــجــنــة على  ــمـ ــتـ االجـ
ــوم 14 ســبــتــمــبــر من  يــ تــخــصــيــص 
ــام لــاحــتــفــال بــيــوم لــأســرة  كــل عـ
الموافقة  إلــى  إضافة  الخليجية، 
على وضع إطار عام لتفعيل العمل 
الــخــلــيــجــي الــمــشــتــرك فـــي مــجــال 

المرأة الخليجية.

وزراء العمل بدول التعاون يبحثون م�ستقبل �سوق العمل في دول المجل�س

} وزير العمل ي�شارك في اجتماع وزراء العمل بدول التعاون.

} جانب من اعمال المؤتمر الدولي المشترك.

ــات  ــيـ ــالـ ــعـ ــلــــقــــت أمــــــــس فـ انــــطــ
ــي الـــثـــانـــي  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ الـــمـــؤتـــمـــر االفـ
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــطــبــيــة بــمــشــاركــة 
ــر مــــن مــتــخــصــص بــمــجــاالت  ــثـ أكـ
تصنيع األجهزة واألجهزة الطبية 
ومــتــحــدثــيــن عـــن هــيــئــات رقــابــيــة 
عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة بــاإلضــافــة إلــى 
ــن الـــخـــبـــراء  ــد مــ ــديـ ــعـ ــة الـ ــاركـ ــشـ مـ
ــن،  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــيــــن واألكـ ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
ــتــــرك مــن  ــشــ وذلـــــــــك بـــتـــنـــظـــيـــم مــ
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
ــة وشــــركــــة  ــيـ ــحـ والـــــخـــــدمـــــات الـــصـ

.MWAN
التنفيذي  الرئيس  وصرحت 
الجاهمة  مريم  الدكتورة  للهيئة 
الجوانب  سيتناول  المؤتمر  بـــأّن 
الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة والــرقــابــيــة في 
التصدير  وسلسلة  تصنيع  مجال 
والمستلزمات  لأجهزة  والتوريد 
جلسات  خـــال  مــن  وتــتــم  الطبية 
ــدار ثـــاثـــة أيـــام  ــ الــمــؤتــمــر عــلــى مـ
عــبــر مــنــاقــشــة مـــعـــوقـــات وعــقــبــات 
ــاع الـــصـــنـــاعـــي بـــالـــمـــجـــال  ــطــ ــقــ الــ
ــر يــتــم  ــ الـــطـــبـــي، وبـــالـــجـــانـــب اآلخــ
ــر الـــتـــطـــورات وتــبــادل  مــنــاقــشــة آخـ
األجــهــزة  إلـــى  بالنسبة  الــخــبــرات 
األجهزة  تنظيم  بمجال  الرقابية 
ــــك ســـعـــيـــًا لــلــوصــول  الــطــبــيــة وذلــ
ــــى تــنــظــيــمــات رقـــابـــيـــة عــالــمــيــة  إلـ
مـــوحـــدة تــســهــم فـــي رفــــع مــســتــوى 
ــاءة األجــهــزة  ــفـ جــــودة وســـامـــة وكـ

والمستلزمات الطبية.
وفـــــــــــــــــــي ســــــــــــيــــــــــــاق مـــــتـــــصـــــل 
إلـــى مناقشة  الــمــؤتــمــر  ســيــتــطــرق 
مــــمــــارســــات الــتــصــنــيــع والـــرقـــابـــة 
أثـــنـــاء ومـــا بــعــد الــجــائــحــة وذلـــك 

ــادة الــقــصــوى  ــفــ ــتــ لــتــحــقــيــق االســ
ــي.  ــبـ ــطـ ــر الــــقــــطــــاع الـ ــويــ فـــــي تــــطــ
وســيــخــتــتــم الــمــؤتــمــر بــاســتــضــافــة 
ــي ثــــاث  ــ ــن الـــــخـــــبـــــراء فــ ــ عـــــــدد مــ
مــخــصــصــة  تـــدريـــبـــيـــة  عـــمـــل  ورش 
لــلــمــهــنــيــيــن الــصــحــيــيــن ومــمــثــلــي 
الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة فـــي الــخــلــيــج 

والقطاع الخاص.
تنظيم  أّن  الجاهمة  وأكـــدت 
ــار  ــ ــــي إطـ ــي فـ ــأتــ هــــــذا الـــمـــؤتـــمـــر يــ
اخــتــصــاصــات الــهــيــئــة بــتــراخــيــص 

كون  إلى  ونظًرا  الطبية،  األجهزة 
األجهزة الطبية تمثل جزًءا كبيًرا 
مـــن رعـــايـــة الـــمـــرضـــى، لــــذا تعمل 
الــهــيــئــة عـــلـــى حـــمـــايـــة الــجــمــهــور 
وتعزيز جودة وسامة المرضى من 
خال وضع اإلرشادات والسياسات 
أفضل  يتماشى مع  بما  المناسبة 
الــمــمــارســات الــدولــيــة، مــن خــال 
ــام تــنــظــيــمــي مــنــســق  ــظــ ــر نــ ــيـ ــوفـ تـ
ــة جــمــيــع  ــامــ لـــضـــمـــان جــــــودة وســ

األجهزة الطبية المستوردة.

ان���ط���اق ف��ع��ال��ي��ات م��وؤت��م��ر ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ال����ط����ب����ي����ة ب����م���������س����ارك����ة وا�����س����ع����ة

العام  المدير  بن شمس  رائــد محمد  الدكتور  أكــد 
الــدولــي  المعهد  رئــيــس  »بــيــبــا«  الــعــامــة  اإلدارة  لمعهد 
والتوجيهات  الملكي  الدعم  أن   IIAS اإلداريـــة  للعلوم 
ــب الـــجـــالـــة الـــمـــلـــك حــمــد  ــاحـ الـــســـامـــيـــة لـــحـــضـــرة صـ
والــرؤيــة  الــمــفــدى  الــبــاد  عــاهــل  آل خليفة  بــن عيسى 
السمو  صــاحــب  بــقــيــادة  الوطنية  والــجــهــود  الطموحة 
العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
نتائج  فيما تحقق من  الــوزراء ساهمت  رئيس مجلس 
عــلــى صــعــيــد الــتــعــامــل مــع فــيــروس كـــورونـــا والــتــصــدي 
للحياة  التدريجية  الــعــودة  فــي  ساهمت  كما  لتبعاته، 

الطبيعية. 
جــــاء ذلــــك خــــال مــشــاركــتــه بـــعـــرٍض عــلــمــي حــول 
تــجــربــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــســبــاقــة فـــي الــتــعــامــل مع 
شنغهاي  لمنظمة  )كوفيد-19(  كورونا  فيروس  جائحة 
للمعهد  المشترك  الــدولــي  المؤتمر  خــال  لــلــتــعــاون، 
الــدولــيــة  IIAS والــجــمــعــيــة  ــة  ــ ــ لــلــعــلــوم اإلداريـ ــي  ــدولـ الـ

.IASIA لمدارس ومعاهد اإلدارة
وأضاف د. بن شمس أنه استعرض خال المؤتمر 
الدولي نموذًجا علمًيا حول تعامل فريق البحرين مع 
على  أساسي  بشكل  ارتكز  )كوفيد-19(،  كورونا  جائحة 

ثاثة عناصر أساسية، وهي الرؤية القيادية الطموحة 
استراتيجية  وضــع  فــي  البحرين  لمملكة  والمنافسة 
والــتــصــدي  كـــورونـــا  فــيــروس  مــع  للتعامل  اســتــشــرافــيــة 
الــتــكــنــولــوجــي  الـــتـــطـــور  ودور  الــمــســتــقــبــلــيــة،  لــتــبــعــاتــه 
للتعامل  رائـــدة  إلكترونية  بيئة  تأسيس  فــي  المحلي 
والـــوعـــي المجتمعي  الــحــالــي،  الــوضــع  مــع مــتــطــلــبــات 
والــذي  البحرين  مملكة  فــي  والمقيمين  للمواطنين 

ساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
يعكس  أيًضا  النموذج  أن  إلــى  بن شمس  د.  وأشــار 
ثقافة االبتكار الموجودة اليوم في المجتمع البحريني 
ففريق  كــورونــا،  لفيروس  التصدي  فــي  ساهمت  والــتــي 
حكومي  بنهج  يتعامل  ُمبتكر  فــريــق  الــيــوم  الــبــحــريــن 
مــبــتــكــر، وانــعــكــس ذلــــك بـــصـــورة واضـــحـــة فـــي ســيــاســة 
اإلشــارة  آلية  في  تم تحديدها  التي  الُمبتكرة  اإلغــاق 
باإلضافة  كــورونــا،  فــيــروس  انتشار  لمستوى  الضوئية 
إلى المراكز العاجية المبتكرة وإجراءات السفر أيًضا، 
كما أن الرسائل اإلعامية التي وضعها فريق البحرين 
أواًل  والمقيمين  المواطنين  إطاع  على  مبنية  رسائل 
وكذلك  الــفــيــروس  مــع  التعامل  مستجدات  على  بــأول 

سياسة العاج التي تعد األفضل دولًيا. 

ا�ستعرا�س تجربة البحرين ال�سباقة في التعامل مع كورونا اأمام الموؤتمر الدولي للعلوم الإدارية

} اجتماع جمعية ال�شحفيين البحرينية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية.

مع  اجتماًعا  البحرينية  الصحفيين  جمعية  إدارة  مجلس  عقد 
 BIBF والمالية  المصرفية  للدراسات  البحرين  لمعهد  العام  المدير 
الدكتور أحمد الشيخ وعدد من المسؤولين بالمعهد لبحث تقديم عدد 

من البرامج التدريبية للصحفيين وخريجي اإلعام.
وخــــال االجــتــمــاع الــــذي عــقــد صــبــاح أمـــس أكـــد رئــيــس جمعية 
يقوم  الـــذي  الكبير  الــــدور  الــشــايــجــي  عيسى  البحرينية  الصحفيين 
خال  من  المهنية  بالكوادر  المؤسسات  مختلف  رفــد  في  المعهد  به 
نموذًجا  يمثل  المعهد  أن  إلى  مشيًرا  واألكاديمية،  التدريبية  برامجه 
رائًدا على مستوى العالم. وقال الشايجي إن التعاون مع BIBF يعتبر 
يتعلق  فيما  وخاصة  البحرينية،  الصحفيين  لجمعية  نوعية  إضافة 
العام لمعهد  المدير  أشاد  بــدوره،  المهني.  والتطوير  التدريب  بمجال 
بالدور  الشيخ  أحمد  الدكتور  والمالية  المصرفية  للدراسات  البحرين 
مسيرتها  خــال  من  البحرينية  الصحافة  به  تضطلع  الــذي  الــريــادي 
بما  والتقدم،  التنمية  مسيرة  ودعــم  بالمجتمع  النهوض  في  العريقة 
والحضارية.  الثقافية  والتنمية  التعليم  فــي  المملكة  ــادة  ريـ يعكس 
وأعرب الشيخ عن اعتزازه بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية 
لارتقاء بمهنة الصحافة في مملكة البحرين، من خال توفير فرص 
وصقل  كفاءتهم  لزيادة  البحرينيين  للصحفيين  والتطوير  التدريب 
مهاراتهم الصحفية. وخال االجتماع، تمت مناقشة مواضيع الدورات 
الموضوعات،  في مختلف  للصحفيين  سيتم طرحها  التي  التدريبية 
والتي من شأنها رفع كفاءتهم في شتى المجاالت، األمر الذي يسهم 

في تلبية احتياجات قطاع الصحافة في المملكة والنهوض به.

في التعاون  تبحث  ال�سحفيين  جمعية 

BIBF م�ع  المهن�ي  التدري�ب  مج�ال 

ــاء فـــتـــرات  ــهــ ــتــ بـــمـــنـــاســـبـــة انــ
إيفادهم في قطاع التعليم العالي 
وعودتهم إلى العمل ضمن قطاع 
العام  والتعليم  الــمــدارس  شــؤون 
محمد  الدكتور  اجتمع  والفني، 
مــبــارك بــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام 
اللجنة  رئيس  الــمــدارس  لــشــؤون 
الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة لــــمــــشــــروع تــطــويــر 
التربية  لوزارة  المؤسسي  الهيكل 
والـــتـــعـــلـــيـــم، بـــعـــدد مــــن مــوظــفــي 
الــوزارة الذين تم إيفادهم فترات 
العالي،  التعليم  بقطاع  مختلفة 
بحلول  إيفادهم  قـــرارات  وانتهت 
آخــــر شــهــر أغــســطــس الــمــاضــي، 
حيث يجري حالًيا تسكينهم على 
الـــشـــواغـــر الــوظــيــفــيــة الــمــائــمــة 
ــاكــــل الــتــفــصــيــلــيــة  ــيــ ــهــ ــمــــن الــ ضــ
الـــمـــســـتـــحـــدثـــة لـــــــــوزارة الــتــربــيــة 
والتعليم. وبهذه المناسبة، تقدم 
الــمــديــر الــعــام لــشــؤون الــمــدارس 

المعنيين  الــمــوظــفــيــن  لــجــمــيــع 
بــخــالــص الــشــكــر والــتــقــديــر على 
المهام  معهم  ونــاقــش  جــهــودهــم، 
واألعـــــبـــــاء الـــوظـــيـــفـــيـــة الــمــوكــلــة 
إلــيــهــم خـــال الــمــرحــلــة الــقــادمــة 
والعملي  المنطقي  التوزيع  وفق 
لــمــتــطــلــبــات اإلنـــجـــاز والــحــاجــة، 
توزيع موظفي  إعــادة  وفــي نطاق 
الـــــــوزارة ضــمــن مـــبـــادرة الــهــيــاكــل 

العامة والتفصيلية.
ــاع كــل  ــمــ ــتــ وقـــــد حـــضـــر االجــ
غــانــم مدير  األســتــاذ محمد  مــن 
والشيخة  البشرية،  الموارد  إدارة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت  لطيفة 
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــمـ ــيـــق والـ ــنـــسـ ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ رئـ
بــمــكــتــب الـــمـــديـــر الـــعـــام لــشــؤون 
الهياكل  مــبــادرة  قــائــد  الـــمـــدارس 
مشروع  فــي  والتفصيلية  العامة 
لــوزارة  المؤسسي  الهيكل  تطوير 

التربية والتعليم.

بمنا�سبة انتهاء فترة اإيفادهم وعودتهم اإلى العمل في قطاع التعليم

المدير العام ل�سوؤون المدار�س يجتمع بعدد من الموظفين الموفدين

} اجتماع قطاع �شوؤون المدار�س بعدد من موظفي الوزارة.
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امللك يعزي الرئي�س امل�صري 

فـــي وفـــاة الـم�صـيـر حمـمـد طـنـطـــاوي

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

 يعزي ال�صي�صي يف وفاة امل�صري طنطاوي

البحرين تدين اإطالق ميلي�صيا احلوثي

 طائرتني مفخختني باجتاه ال�صعودية

ال�صفري اجلودر ي�صارك يف مرا�صم اجلنازة 

الع�صكــريــة لوزير الـدفاع امل�صري الأ�صبق

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

الرئي�س  اأخيه  اإىل  وموا�صاة  تعزية  برقية 

جمهورية  رئي�س  ال�صي�صي  عبدالفتاح 

امل�صري  وفاة  يف  ال�صقيقة،  العربية  م�صر 

حممد ح�صني طنطاوي القائد العام للقوات 

احلربي  والإنتاج  الدفاع  وزير  امل�صلحة 

الأ�صبق.

يف  املفدى،  العاهل  جاللة  واأعرب 

وموا�صاته  تعازيه  خال�س  عن  الربقية، 

واأ�صرة  العزيز  م�صر  و�صعب  لل�صي�صي 

الراحل  الفقيد  بدور  واأ�صاد جاللته  الفقيد، 

الأخوية  العالقات  وتعزيز  دعم  يف 

التاريخية املتميزة التي جتمع بني البلدين 

ال�صقيقني واإ�صهاماته عرب م�صريته الوطنية 

احلافلة بالعطاء والإجناز يف خدمة م�صر 

م�صاحلها  عن  والدفاع  ال�صقيق  و�صعبها 

اهلل  داعًيا جاللته  العربية،  الأمة  وم�صالح 

�صبحانه وتعاىل اأن يتغمده بوا�صع رحمته 

ومغفرته وي�صكنه ف�صيح جناته.

بعث �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 

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

اأخيه  اإىل  وموا�صاة  تعزية  برقية  الوزراء، 

الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي رئي�س جمهورية 

م�صر العربية ال�صقيقة، يف وفاة امل�صري حممد 

ح�صني طنطاوي القائد العام للقوات امل�صلحة 

وزير الدفاع والإنتاج احلربي الأ�صبق.

واأعرب �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد 

عن  الربقية،  يف  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

خال�س تعازيه وموا�صاته لفخامته و�صعب 

بدور  م�صيًدا  الفقيد،  واأ�صرة  العزيز  م�صر 

م�صارات  ودعم  تقوية  يف  الراحل  الفقيد 

البلدين  بني  التاريخية  الأخوية  العالقات 

اإىل  �صموه  م�صرًيا  ال�صقيقني،  و�صعبيهما 

الوطنية  م�صريته  عرب  الفقيد  اإ�صهامات 

العربية  احلافلة يف خدمة جمهورية م�صر 

وم�صالح  م�صاحلها  عن  والذود  و�صعبها 

اأن  وجل  عز  املوىل  �صائالً  العربية،  الأمة 

وي�صكنه  ومغفرته  رحمته  بوا�صع  يتغمده 

ف�صيح جناته.

البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  اأدانت 

املدعومة  الإرهابية  احلوثي  ميلي�صيا  اإطالق 

مفخختني  م�صريتني  طائرتني  اإيران  من 

باململكة  م�صيط  خمي�س  مدينة  باجتاه 

العربية ال�صعودية ال�صقيقة، موؤكدة اأن هذه 

العتداءات اجلبانة ت�صكل خطًرا ج�صيًما على 

اأمن و�صالمة املدنيني الآمنني والأعيان املدنية.

بكفاءة  اخلارجية  وزارة  واأ�صادت 

و�صجاعة قوات الدفاعات اجلوية ال�صعودية 

اعرتا�س  من  جدارة  وبكل  متكنت  التي 

موؤكدة وقوف مملكة  وتدمريهما،  الطائرتني 

اململكة  جانب  اإىل  واحد  �صف  يف  البحرين 

الكامل  ودعمها  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية 

اإجراءات  ما تتخذه من  لها يف كل  وامل�صتمر 

و�صالمة  وا�صتقرارها  اأمنها  على  للحفاظ 

داعية  اأرا�صيها،  على  واملقيمني  مواطنيها 

تلك  اإدانة  �صرورة  اإىل  الدويل  املجتمع 

النتهاكات وو�صع حدود رادعة لها.

لدى  البحرين  مملكة  �صفري   �صارك 

الدائم  واملندوب  العربية  م�صر  جمهورية 

لدى جامعة الدول العربية ه�صام بن حممد 

اجلودر، يف مرا�صم اجلنازة الع�صكرية التي 

اأقيمت للم�صري حممد ح�صني طنطاوي، وزير 

املرا�صم  مبنطقة  الأ�صبق،  امل�صري  الدفاع 

الع�صكرية مب�صجد امل�صري بالتجمع اخلام�س 

الرئي�س  فخامة  تقدمها  والتي  بالقاهرة، 

عبدالفتاح ال�صي�صي، رئي�س جمهورية م�صر 

والقوات  الدولة  رجال  وكبار  العربية، 

امل�صلحة امل�صرية.

 واأكد ال�صفري اإن التاريخ ي�صجل للراحل 

حنكته  طنطاوي  ح�صني  حممد  امل�صري 

وطنه  عن  الدفاع  يف  الع�صكرية  وبطولته 

يف خم�س حروب متعاقبة �صهدتها جمهورية 

م�صر العربية، ودوره كرجل وطني من طراز 

فريد يف احلفاظ على مقدرات وطنه وقيادة 

م�صر ال�صقيقة يف اأ�صعب الفرتات.

تعازيه  خال�س  عن  ال�صفري   وعرب 

رئي�ًصا  ال�صقيقة،  العربية  م�صر  جلمهورية 

حممد  امل�صري  وفاة  يف  و�صعًبا  وحكومًة 

اأن  وجل  عز  املوىل  داعًيا  طنطاوي،  ح�صني 

يتغمده بالرحمة واملغفرة واأن ي�صكنه ف�صيح 

ال�صرب  الكرمية  عائلته  يلهم  واأن  جناته، 

وال�صلوان.

الرئي�س امل�صري جاللة امللك

ذات الأولوية يف ن�صخته الثالثة املحدثة

»التن�صيقية« ت�صتعر�س م�صتجّدات الإطار املوحد للربامج احلكومية

خالل لقائه ال�صفري التايلندي باململكة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء: 

موا�صلة تطوير العالقات البحرينية التايلندية على كل الأ�صعدة

ال�صمو  �صاحب  تــراأ�ــس 

امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

»اللجنة  اجتماع  الـــوزراء 

ُعقد  والذي   399 التن�صيقية« 

اللجنة  وا�صتعر�صت  ُبعد،  عن 

الإطار  م�صتجدات  التن�صيقية 

املوحد للربامج احلكومية ذات 

الثالثة  ن�صخته  يف  الأولوية 

املحدثة.

ــة  ــجــن ــل ـــت  ال ـــع ـــل واط

م�صتجدات  على  التن�صيقية 

اللوج�صتي  القطاع  م�صاريع 

يف مملكة البحرين.

اللجنة  نــاقــ�ــصــت  كــمــا 

املتعلقة  املــو�ــصــوعــات 

مملكة  دخـــول  بــتــاأ�ــصــريات 

البحرين.

اأكد �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن 

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

على ما و�صلت اإليه العالقات بني مملكة البحرين 

ومملكة تايلند من تقدم على الأ�صعدة املختلفة، 

وحر�س اململكة على موا�صلة تطويرها نحو اآفاق 

اأرحب مبا يحقق التطلعات امل�صرتكة وينعك�س 

اأثرها على البلدين وال�صعبني ال�صديقني.

الرفاع  بق�صر  �صموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

اأم�س تانيت نا �صونخال �صفري مملكة تايلند لدى 

اململكة، وذلك مبنا�صبة انتهاء فرتة عمله، حيث 

اأ�صاد �صموه مبا قام به ال�صفري من جهود لدعم 

وتايلند،  البحرين  بني  امل�صرتك  التعاون  اأ�ص�س 

والنجاح  بالتوفيق  لل�صفري  متنياته  عن  معرًبا 

يف مهامه املقبلة، منوًها �صموه باأهمية ا�صتمرار 

البلدين  الثنائي يف ظل ما يجمع  العمل  تعزيز 

مبا  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  من  ال�صديقني 

يحقق مزيًدا من التقدم يف م�صارات هذا التعاون 

على كل امل�صتويات.

�صكره  عن  ال�صفري  اأعرب  جانبه،  ومن 

وتقديره ل�صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء على ما يوليه �صموه من اهتمام 

ومملكة  البحرين  مملكة  عالقات  تعزيز  يف 

تايلند، موؤكًدا حر�س بالده على موا�صلة البناء 

وتعزيزها  البلدين  بني  القائمة  العالقات  على 

على امل�صتويات كافة.

موؤكًدا تعزيز العالقات الواعدة بني البلدين.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء: 

فتح اآفاق اأو�صع للتعاون بني البحرين والفلبني يف خمتلف املجالت

البحرين ترتاأ�س الجتماع الـ19 لوزراء الإ�صكان بدول جمل�س»التعاون«

اأكد �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 

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

الوزراء حر�س مملكة البحرين على تعزيز 

الفلبني  جمهورية  مع  الواعدة  العالقات 

ال�صديقة، منوًها مب�صارات التعاون الثنائي 

م�صتويات  من  اإليه  و�صل  وما  البلدين  بني 

متقدمة على خمتلف الأ�صعدة.

جاء ذلك لدى لقاء �صموه بق�صر الرفاع 

�صفري  فري،  اأ.  فرينايد  األفون�صو  اأم�س 

مملكة  لدى  ال�صديقة  الفلبني  جمهورية 

فرتة  انتهاء  مبنا�صبة  وذلك  البحرين، 

الطيبة  باجلهود  �صموه  نوه  حيث  عمله، 

التعاون  اأفق  تعزيز  ال�صفري يف  بذلها  التي 

له  متمنًيا  البلدين،  بني  الثنائي  والتن�صيق 

اأهمية  �صموه  موؤكًدا  والنجاح،  التوفيق  كل 

ال�صتمرار يف فتح اآفاق اأو�صع من التعاون 

م�صيًدا  املجالت،  خمتلف  يف  البلدين  بني 

يف  الفلبينية  اجلالية  باإ�صهامات  �صموه 

هي  والتي  البحرين  مبملكة  التنمية  عملية 

حمل تقدير من اململكة.

جمهورية  �صفري  اأعرب  جانبه  ومن 

عن  البحرين  مملكة  لدى  ال�صديقة  الفلبني 

تقدير بالده ملا يوليه �صاحب ال�صمو امللكي 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء من اهتمام 

احلر�س  موؤكًدا  الثنائية،  العالقات  بتعزيز 

على تعزيز جمالت التعاون والتن�صيق بني 

البلدين يف خمتلف املجالت.

ترتاأ�س مملكة البحرين ممثلة يف با�صم بن يعقوب 

احلمر وزير الإ�صكان الجتماع التا�صع ع�صر للوزراء 

التعاون  جمل�س  بدول  الإ�صكان  ب�صئون  املعنيني 

اجلاري عرب  �صبتمرب  الأربعاء 22  اليوم  اخلليجي 

العامة  الأمانة  من  وبتنظيم  املرئي،  الت�صال  تقنية 

برئا�صة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س 

الأمني العام الدكتور نايف فالح مبارك احلجرف.

وياأتي الجتماع يف اإطار تكامل اجلهود امل�صرتكة 

املجل�س ملناق�صة اخلطط وال�صرتاتيجيات  بني دول 

الكفيلة بتعزيز العمل الإ�صكاين وا�صرتاتيجية العمل 

امل�صرتك والدفع به نحو اآفاق اأو�صع ل�صالح املواطن 

التي  اجلهود  ال�صراكة  هذه  تعزز  اإذا  اخلليجـي، 

تعمل على توحيد خطط العمل لدى الدول الأع�صاء 

التكامل اخلليجي يف  لو�صع لبنة موحدة ملزيد من 

تواجهها جراء جائحة فريو�س  التي  التحديات  ظل 

كورونا.

العمل  اإبراز  الجتماع  يناق�س  اأن  املوؤمل  ومن 

والدولية  الإقليمية  املحافل  يف  اخلليجي  الإ�صكاين 

العامة  الأمانة  تطرحها  التي  القرتاحات  من  وعدد 

وطرح  الإ�صكاين،  اخلليجي  الأ�صبوع  اإقامة  ب�صاأن 

املوؤمتر ات والور�س املتخ�ص�صة يف جمال  عدد من 

الإ�صكان.
وزير الإ�صكان

ه�صام بن حممد اجلودر
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املراأة يف ق�س�ص الرتاث العربي  )قطـــــــر النــــــــدي(

وقريبة  وزوجة  وبنت  واأخت  اأم  املراأة: 

له  �صده،  اأو  الرجل،  مع  وجارة،  وبعيدة 

اأو �صدها، ن�صف  ال�صفة  تلك  فيها  اأو عليه، 

املجتمع، وقد تزيد قليالً يف العدد اأو تنق�س، 

وقد تكون اأهم من الرجل يف بع�س جوانب 

الأمر،  احلياة يف املجتمع، وقد تكون حمور 

وقد تكون على هام�صه واأطرافه.

الرتاث  يف  عنها  جاء  هذا  املراأة  وملقام 

العربي �صيء كثري، وهي يف ذلك مثل الرجل 

مده�صاً، ويف  اأو  كان طريفاً  ما  اإلَّ  يدون  مل 

الن�صو�س التي ن�صوقها �صوف تظهر بع�س 

مواقف  نرى  و�صوف  والطبائع،  ال�صفات 

للمراأة يف املجتمع، بع�صها حقيق، وبع�صها 

رمز، بع�صها حدث، وبع�صها خيال، بع�صها 

�صوف  وما  خرافة،  بع�صها  احلياة،  من 

كتب  به  تغ�س  مما  كثري  من  قليل  ن�صوقه 

الأدب والتاريخ العربي.

يوماً  خال  املعت�صد  اخلليفة  اأن  يروي 

خماروية  بنت  الندي  قطر  بزوجته  لالأن�س 

بن احمد بن طولون يف جمل�س مل يح�صره 

اإذا غلبه الو�صن ونام و�صعت  غريها، حتى 

راأ�صه على و�صادته، وخرجت فجل�صت على 

وا�صتيقظ  الق�صر،  �صاحة  يف  املجل�س  باب 

فا�صت�صاط  جواره،  اإىل  يجدها  فلم  املعت�صد 

غ�صبا ونادي بها فاأجابته على قرب، فقال: 

اإليك  لك، ودفعت  اإكراماً  ا�صتخليتك  هذا؟  ما 

فتن�صرفني  حظاياي،  �صائر  دون  مهجتي 

فقالت  و�صادة.  على  راأ�صي  وت�صعني  عني 

جهلت  ما  املوؤمنني،  اأمري  يا  الندى:  قطر 

اإىل،  فيه  واأح�صنت  علي،  به  اأنعمت  ما  قدر 

تنامي  ل  قال:  اأن  اأبي  به  اأدبني  فيما  ولكن 

بني اجللو�س، ول جتل�صي بني النيام. ف�صكن 

وقال:  عينها  بني  وقبلها  املعت�صد  غ�صب 

اأح�صن املربي واملرتبية.

اأو  النَّوم  اأّول  ُنعا�س،  َنة،  �صِ )الو�صن: 

ِثَقلُه(

اأبيها  ورباها  اأدبها  حكيمة  امراأة  هذه 

فاأح�صن تربيتها، واأح�صنت هي الأدب، فوعت 

وعقلت ونفذت ثم عللت واأو�صحت، فاأذهبت 

الغ�صب، وا�صتحقت التقدير. 

�سالح عبد ال�ست�ر حممد ال�سه�وي
�شالح عبدال�شتار ال�شهاوي

هناء �شحادة ظاهر

العمل من املنزل لالأم الع�ملة

القطاع  يف  العامالت  الأمهات  من  جمموعة  نحن 

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ننا�صد  احلكومي، 

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

جميع  عودة  اآلية  قرار  يف  للنظر  ورعاه،  اهلل  حفظه 

من  العمل  �صيا�صة  تطبيق  واإيقاف  العمل  اإىل  املوظفني 

�صبتمرب  من  اخلام�س  يف  تطبيقه  مت  والذي  املنزل، 

اخلدمة  ديوان  توجيهات  اإىل  ا�صتنادا  وذلك  اجلاري، 

مل�صاألة  مكرتثني  غري   ،2021 ل�صنة   )10( رقم  املدنية 

عن  تعليمهم  يتلقون  اأطفال  لديها  والتي  العاملة  الأم 

يف  بالتعليم  املتعلقة  الإجراءات  ظل  يف  ل�صيما  بعد، 

مل�صتويات  واخلا�صة  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  املدار�س 

الوطني  الفريق  اأقرها  التي  ال�صوئية  الإ�صارة  اآلية 

للت�صدي لفريو�س كورونا، والتي تركت اخليار لأولياء 

الأمور يف ح�صور اأبنائهم الطلبة والطالبات اإىل املدار�س 

اأو تلقي التعليم عن بعد، كما اأن وزارة الرتبية والتعليم 

اأبنائها للح�صور اإىل  اأعلنت اأن الفئة التي اآثرت ت�صجيل 

املدر�صة، �صيتلقى اأي�صا اأبناوؤهم التعليم عن بعد يف اأيام 

حمددة خالل الأ�صبوع.

هذا  يف  بالنظر  الكرمي  �صموكم  ننا�صد  اإذ  ونحن 

القرار، علما باأننا طيلة فرتة نظام العمل من املنزل لالأم 

العاملة مل نتوان عن اإجناز املهام املوكلة اإلينا يف الوقت 

زيادة  التقارير  اأثبتت  كما  وجه،  اأكمل  وعلى  املحدد 

ونتطلع  بعد،  عن  العمل  فرتة  خالل  املوظفني  اإنتاجية 

القرار،  هذا  من  العامالت  الأمهات  ا�صتثناء  من جاللتكم 

اإجناز  بذلك وباإمكاننا  واأن طبيعة عملنا ت�صمح  خا�صة 

مهامنا عن بعد، كما اأننا على ا�صتعداد تام للتواجد على 

وثقة  اأمل  وكلنا  ذلك،  الأمر  تطلب  ما  متى  العمل  راأ�س 

باأن �صموكم حري�صون كل احلر�س على الوقوف بجانب 

الأم العاملة يف ظل الأو�صاع احلالية التي ن�صهدها جراء 

وبناتها  اأبنائها  متابعة  لها  ليت�صنى  كورونا،  جائحة 

الطلبة الذي يتلقون تعليمهم عن بعد.

البي�ن�ت لدى املحرر

العمل البلدي يف البحرين

البلديات  �صوؤون  لوزارة  الإلكرتوين  املوقع  يف  ورد 

والتخطيط العمراين )يعترب القانون ال�صادر يف 20 يناير 

البحرين  عا�صمة  املنامة  مدينة  يف  بلدية  اإن�صاء   1920

البحرين ويحدد  اأول نظام قانوين للبلديات يف دولة  هو 

ال�صحة ورفاهية  باأنه حفظ  البلدي  النظام  القانون هدف 

و�صالح ال�صكان(. 

يف  املحرق  بلدية  تاأ�صي�س  املنامة  بلدية  اإن�صاء  وتلى 

الرفاع  لبلدية   1946 احلد  بلدية  وافتتاح   1929 عام 

 1951 عام  ويف   .1969 عي�صى  مدينة  وبلدية   1951

دخل املجل�س البلدي مرحلة تاريخية حيث راأت احلكومة 

للمراأة  وكان  املجل�س،  ت�صكيل  النتخابات يف  الأخذ مببداأ 

حق امل�صاركة يف النتخابات البلدية وكن يدلني باأ�صواتهن 

للبلدية  وكان  مناطقهم،  الذين ميثلون  الأع�صاء  لنتخاب 

وتنظيم  الطرق  وت�صوية  ال�صوارع  تو�صعة  دور  اآنذاك 

مياه  ل�صرف  اجلداول  و�صق  املذابح  ومراقبة  الأ�صواق 

الأمطار ورخ�س البناء.

مناطق  بدور كبري يف جميع  تقوم  البلديات  ومازالت 

دور  للبلديات  وكان  ال�صادرة،  القوانني  بح�صب  البحرين 

البحرين  ملك  جلاللة  الإ�صالحي  امل�صروع  �صمن  اأكرب 

البلديات يف تنظيم  بت�صكيل جمل�س بلدي منتخب ي�صاعد 

الأربعة  للعقود  الأداء، ومن خالل نظرتنا  العمل ومراقبة 

مدن  من  �صواء  العمراين  التو�صع  اأن  جند  ال�صنوات  من 

زاد  وجتارية  �صكنية  من�صاآت  على  احتوت  وجزر  جديدة 

من م�صوؤوليات البلديات يف جميع املناطق مما جعل الأداء 

بلدية  املثال  �صبيل  فعلى  البلديات،  اأق�صام  على  م�صاعفا 

اأكرث من  اإىل  اإدارتها ت�صاعف  تتبع  التي  املحرق واملناطق 

العمراين  والتو�صع  الإ�صكانية  املناطق  خالل  من  �صعف 

اأثر  مما  التجارية  املناطق  من  وغريها  جزر  وعدة  الكبري 

ذلك يف اإ�صدار رخ�س البناء ومتابعة الإن�صاءات واحلدائق 

وظيفي  كادر  اإىل  بحاجة  التي  ال�صواحل  على  والإ�صراف 

التطور  من  امل�صتقبل  يف  هي  كما  الأمور  تبقي  ولن  اكرب 

ويتطلب  املناطق،  بقية  على  ذلك  قيا�س  وميكن  العمراين 

ذلك التو�صع يف اإن�صاء بلديات اأخرى تخ�ص�س ملتابعة هذا 

وتقوم  املح�صورة حاليا  البلديات  على  للتخفيف  التو�صع 

باملهمة املناطة حت�صبا للتو�صع العمراين خ�صو�صا يف املدن 

اجلديدة التي مت اإن�صاوؤها يف الآونة الأخرية والتي بحاجة 

يف  بلديات  اإن�صاء  بالإمكان  اأنه  كما  م�صتقلة  بلديات،  اإىل 

املدن وتعطى جممعات الإ�صراف عليها كما هو يف العديد 

من الدول العربية، وهنا ياأتي دور املجال�س البلدية للقيام 

باقرتاح ذلك وتقدميه ملجل�س النواب لإقراره.

عبداهلل ح�سن

املب�دئ الأخالقية واتخ�ذ القرارات امل�س�ؤولة

يلعبون  الأطفال  من  جمموعة  �صاهدت  اأنك  تخيل 

للقطار،  احلديدي  ال�صري  خلط  منف�صلني  م�صارين  يف 

اأحدهما يعمل والثاين خارج نطاق اخلدمة، وكان هناك 

طفل واحد يلعب يف هذا امل�صار املعطل، اأما باقي الأطفال 

القطار  اأّن  ولو  يعمل،  الذي  امل�صار  عند  يلهون  فكانوا 

اقرتب ب�صرعة خاطفة نحو الأطفال، وكنت حينئذ واقًفا 

يف نقطة تقاطع م�صاري القطارين؛ ففي اأي م�صار ميكنك 

اأن توجه القطار؟!

قدر  اأكرب  حماية  خيار  اإىل  الكثريون  مييل  رمبا 

يف  الفطري  ت�صرفنا  غرار  على  الأرواح  من  ممكن 

حالت الكوارث الطبيعية، وهذا القرار رمبا فيه �صيء 

يف  و�صعنا  هل  ولكن  عاطفي؛  وجانب  العقالنية  من 

اعتبارنا اأّن الطفل الذي اختار اللعب يف امل�صار املعطل 

اعتبارنا  اتخذ قراًرا �صائًبا واآمًنا، وهل و�صعنا يف  قد 

هكذا  يرتك  مل  الأخري  امل�صار  اأن  املحتمل  من  اأنه  اأي�صاً 

اإىل  امل�صار  وتغيري  القطارات  حلركة  اآمن  غري  لأنه  اإل 

الأمر  يتحول  قد  بل  فقط؛  الطفل  يقتل  لن  الجتاه  هذا 

اإىل كارثة وذلك بالت�صحية مبئات من الركاب، بالإ�صافة 

البع�س  قرر  ذلك  ومع  طبًعا،  املحقق  الطفل  موت  اإىل 

املبالني  غري  الأطفال  من  عدد  يحمي  اأن  وهلة  اأول  من 

اأّن  مع  العام،  القطار  م�صار  اللعب يف  اختاروا  والذين 

كبرية  القطار  ل�صوت  �صماعهم  هروبهم جمرد  اإمكانية 

اأن  حني  يف  اخلطر؛  هذا  يتوقعون  بب�صاطة  لأنهم  جداً 

الطفل الذي يلعب يف امل�صار املعطل لن يتحرك من مكانه 

عندما ي�صمع �صوت القطار؛ لعتقاده باأّن القطار لن مير 

بهذا امل�صار كالعادة.

حتاول هذه الق�صة ال�صهرية التي ُتروى يف اأدبيات 

يتخذ  كيف  لنا  ت�صور  اأن  القرارات  واتخاذ  الإدارة 

كّل  يف  نواجه  اأننا  �صك  ول  قراراته،  من  كثرياً  الفرد 

قرارات  اتخاذ  تتطلب  التي  امل�صكالت  من  العديد  يوم 

اأي  تتطلب  ل  امل�صكالت  معظم  اأن  حني  يف  حيالها، 

يكون يف  وبع�صها  قرار،  اإىل  للتو�صل  معقدة  عمليات 

تاأثرًيا  لقراراتنا  ويكون  تعقيداً  اأكرث  الأحيان  من  كثري 

اأو حياة من حولنا، ول �صك  مهًما على حياتنا وعملنا 

اأو  امل�صكالت  هذه  حلل  عقالنًيا  نهًجا  يتطلب  الأمر  اأن 

وتنتهي  املحتملة  اأ�صبابها  بت�صخي�س  تبداأ  املع�صالت، 

بتقييم البدائل قبل اتخاذ القرار املنا�صب.

على  يتعني  التي  القرارات  من  العديد  باتت  لقد 

اأكرث من  اليومية تتطلب  اأعمالهم  املوظفني اتخاذها يف 

املوؤ�ص�صة،  يف  العمل  وقوانني  بقواعد  اللتزام  جمرد 

ل�صتخدام  وحتفيزهم  املوظفني  متكني  اإىل  حتتاج  بل 

ما  وتنفيذ  العمل  يف  اخلا�صة  الأخالقية  بو�صلتهم 

جهودهم  ودعم  والعمالء،  العمل  م�صلحة  يف  ي�صب 

لفعل ال�صواب والتي ترتبط بدورها بالقيم التي ت�صاعد 

خاطئ  هو  وما  �صحيح  هو  ما  حتديد  على  الأفراد 

التي  الأطراف  ووفق معاملة عادلة ومتكافئة لكل تلك 

املعاييـر  اتخاذه؛ حتى ت�صبح  يتم  الذي  بالقرار  تتاأثر 

مـا  حـول  موظـف  كل  مفهـوم  مـن  جـزًءا  الأخالقيـة 

متثلـه موؤ�ص�صته؛ لهذا ال�صبب ينبغي على قادة الأعمال 

املنظور  وفق  القرار  تعـزز �صنع  التي  الظروف  تهيئة 

املوظفني  لدى  يتكون  حتى  موؤ�ص�صاتهم،  يف  الأخالقي 

اإطار عمل قوي يتمكنون من خالله مواجهة التحديات 

ُتويل  التي  فاملوؤ�ص�صات  جديد،  ابتكاٍر  بكل  املرتبطة 

اهتماًما ا�صـتباقًيا يف قراراتها اليومية للم�صائل ال�صعبة 

وتت�صرف على النحو الأخالقي؛ تنجح اأكرث من غريها 

اأعمال  اإيجابية ونتائج  فوائد  الثقة وحتقق  فـي ك�صب 

حم�صنة خ�صو�صاً مع انت�صار �صبكات مواقع التوا�صل 

فاإّن  املقابل  املختلفة، ويف  الإعالم  وو�صائل  الجتماعي 

اأو  املحيطة  الظروف  مراعاة  دون  من  القرارات  اتخاذ 

املعايري الأخالقية؛ يلحق �صرًرا ب�صمعة املوؤ�ص�صة اأكرب 

بكثري مما كانت عليه يف العقود املا�صية.

لعملية  الأخالقي  البعد  اإن  القول،  خال�صة 

النتائج  بنطاق  الأوىل  بالدرجة  يتعلق  القرار  �صنع 

والعواقب املرتبطة بالنتائج املحتملة، كما اأّن الهتمام 

املنا�صب  القرار  باختيار  اخلا�صة  باملعايري  اجلاد 

لالعتبارات  ال�صحيح  الفهم  من  ا�صتقاقها  يتم  والتي 

والأخالقية؛  التوجيهية  املبادئ  الوا�صعة ومن �صمنها 

ُيلزم املوؤ�ص�صات ال�صتثمار اجليد يف العن�صر الب�صري 

لتتخطى  لديها  الأخالقية  القيم  جمموعة  وتطوير 

تتحمل  واأن  مكتوبة،  وقواعد  �صيا�صات  كونها  جمرد 

م�صوؤوليتها يف ن�صر ثقافة اللتزام باملعايري الأخالقية 

يف  دور  له  ملا  القرارات؛  اتخاذ  عند  العامة  واملبادئ 

باملظهر  واإبرازها  و�صمعتها  املوؤ�ص�صة  �صورة  حماية 

خدمة  يف  مبكانتها  يليق  الذي  والإيجابي  احل�صاري 

الوطن واملجتمع.

ت�فيق حممد ال�سب�عي

ب�حث يف العل�م الإدارية وامل�ارد الب�سرية

مركز التميز 

جنمٌة يف �سم�ء الإبداع

منذ تاأ�صي�صه وهو املحرك الذي يدفع عجالت املدار�س 

ب�صرعة  يتطور  الذي  العامل  ومواكبة  للتقدم  ال�صناعية 

هائلة، هو مبثابة امل�صطرة التي بها يقي�س املهند�س اأطراف 

الت�صاميم وي�صع عليها الزوايا بدقة قل عنه ما �صئت من 

»الرت�س  الزاوية«  »حجر  اأهميته:  على  الدالة  الأو�صاف 

الرئي�صي« »الذراع الأقوى« كلها �صحيحة مطابقة للواقع.

ولأن كان نيوتن قد و�صع قانون اجلاذبية منذ مئات 

حركة  يف  كليرب  لقانون  عميقٍة  لدرا�صة  كنتيجة  ال�صنني 

يف  الرتبويني  املهند�صني  فاأ�صحابنا  يقال-،  الكواكب-كما 

مركز التميز ي�صريون على املنهاج ذاته يف الدقة والتاأمل 

واملهني  الفني  التعليم  مناهج  يف  والتنقيب  والبحث 

ذلك  كل  ربط  مع  العاملي  باملنهاج  ومقارنتها  املتخ�ص�صة 

يخرجوا  والقليمية حتى  املحلية  العمل  �صوق  مبتطلبات 

بعد جل�صات مطولة من الع�صف الذهني مبخرجات رائعة 

تزداد بها املناهج العملية تطوراً ودقًة مبا يخدم النا�صئة 

املتعلمني،

الفني  التعليم  ولهذا ل تنفك مناهج املواد العملية يف 

التطور  يف  ت�صتمر  ولتزال  والتقدم،  التطور  عن  واملهني 

الهتمام  بف�صل  ثم  تعاىل  اهلل  بف�صل  م�صتمر  دوري  ب�صكل 

من  اإبتداًء  والتعليم  الرتبية  وزارة  للم�صوؤولني يف  البارز 

النعيمي  ماجد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  �صعادة 

املوقر، ومدير التعليم الدكتور الفا�صل حممد مبارك جمعة 

والوكالء امل�صاعدين الأجالء وحتى مدراء املناطق التعليمية 

الأفا�صل، ومدراء مدار�س التعليم الفني واملهني املحرتمني 

كلهم يعتني ب�صدة بهذا ال�صرح العلمي املهم واملتميز

وقد �صهد املركز تطورا لفتا منذ اأن توىل رئا�صته الدكتور 

حممد ال�صديقي م�صت�صار التعليم الفني واملهني يف وزارة 

الرتبية والتعليم وكان الدكتور قد توىل رئا�صة املركز �صنة 

ثم  واملهني  الفني  التعليم  لإدارة  مديرا  �صار  ثم  2012م 

م�صت�صارا للتعليم الفني واملهني ومل يزل الدكتور ال�صديقي 

متابعا للمركز ب�صكل يومي، وليزال كذلك حتى يومنا هذا 

الإ�صارة  جتدر  واإخال�س.  وتفاين  وحر�س  توا�صع  بكل 

ال�صيخ  التابعة ملعهد  املرافق  اأحد  التميز هو  اأن مركز  اإىل 

الذي  العظيم  ال�صرح  هذا  للتكنولوجيا  �صلمان  بن  خليفة 

يعرفه القا�صي والداين لي�س لفخامة ا�صمه فح�صب، ولكن 

ملا يقدمه من خدمات لكل قا�صد اإليه من املعلمني واملتعلمني 

وذويهم ومن معهم، ناهيك عن امل�صاهمات املجتمعية التي 

�صلمان  بن  الأمري خليفة  اهلل قرب  �صقى  الآفاق،  بها  �صهدت 

جناته،  ف�صيح  واأ�صكنه  له،  وغفر  رحمته،  عليه  واأ�صبغ 

و�صكر اهلل للقائمني على املعهد �صعيهم وبارك يف جهودهم.

اأحمد ي��سف �سالح الدين

عــــــالج احلـــــــــروق ب�لغـــــــــذاء

فمنها  عالجها.  �ُصبل  فتختلف  و�صدتها  احلروق  درجة  تختلف 

ب�صيطة  حالت  ومنها  طبي  تدخل  ت�صتدعي  التي  اخلطرة  احلالت 

ميكن تخفيف اآلمها ببع�س العالجات املنزلية.

وهنا ن�صتطلع بع�س الو�صائل والعالجات املنزلية التي قد تخفف 

من الأمل وت�صاعد على التعايف ومنع ترك اآثار وندوب.

على  يحتوي  حيث  للحروق  كمطهر  الع�صل  ي�صتخدم  الع�صل، 

الطبيعية.  زيوتها  على  احلفاظ  على  الب�صرة  ت�صاعد  خ�صائ�س 

بالإ�صافة اإىل اأن الع�صل يحتوي على م�صادات الأك�صدة التي ت�صاعد 

بدورها على جتديد اخلاليا ومنع ترك اأي ندوب او اآثار للحرق ع�صري 

الكربيت  ومركبات  م�صادات حيوية  على  يحتوي  فالب�صل  الب�صل، 

وم�صادات الأك�صدة التي تقي من الأمل والحمرار ومتنع ظهور البثور 

التي  البكترييا  من  يحمي  اأنه  كما  احلرق،  بعد  مبا�صرة  تظهر  التي 

ككمادات  الطماطم  �صرائح  ت�صتخدم  الطماطم،  العدوى  ت�صبب  قد 

للتخفيف من حدة احلروق وذلك لحتوائها على م�صادات الأك�صدة 

زيت اخلزامى، حيث له خ�صائ�س م�صكنة وم�صادة للبكترييا. كما 

وتقليل  ب�صرعة  اجللد  اأن�صجة  وجتديد  اإ�صالح  يف  فعالية  له  اأنه 

حم�س  على  يحتوي  حيث  الأ�صود،  ال�صاي  ندوب  ترك  احتمالية 

وتهيج  اأمل  اي  من  يقلل  فبالتايل  احلرق  حلرارة  املخفف  التانيك 

التي  الأخرى  املنزلية  الطرق  من  الكثري  وهناك  احلرق  عن  ناجت 

ا�صتخدامها  من  الطباء  حذر  طرق  هناك  اأنه  كما  فعالياتها  اأثبتت 

بيت  املعدة  �صارة  مواد  على  يحتوي  الذي  الأ�صنان  معجون  مثل 

الداء واحلمية راأ�س الدواء 

العالجية  التغذية  اأخ�س�ئية 

هن�د �سح�دة ظ�هر
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وامل�ؤ�س�سات  العائلية  ال�سركات  تتعاون  ال  ملاذا 

اجلامعية  الدرا�سات  يدعم  الإطالق �سندوق  اخلريية 

اأول  �ستك�ن  ال�سركات  اأن  وذلك  للخريجني؟ 

امل�ستفيدين منهم..

وطنه،  على  غي�ًرا  واإن�شاًنا  ومعلًما  اأًبا  الي�م  فقدُت 

كثرًيا ما تعلمُت منه القدوة والتفاين يف خدمة ال�طن. 

اإنه امل�شري حممد ح�شني طنطاوي الذي ت�شّدى لأخطر 

عرفت  املعا�شر.  تاريخها  �شعاب يف  من  م�شر  واجهته  ما 

ا مل�شر و�شعبها، واإذ اأتقّدم ل�شعب  امل�شري طنطاوي حمًبا وخمل�شً

م�شر العظيم بخال�ص العزاء..
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680 - حركة االإمام احل�سني بن علي بن اأبي 
طالب من مكة اإىل الك�فة.

1862 - الرئي�س اأبراهام لينك�ن يعلن حترير 
العبيد يف ال�اليات املتحدة.

1944 - بدء معركة الفليبني البحرية.
الك�منف�رم  منظمة  تاأ�سي�س   -  1947

ال�س�فييتية.

قنبلته  يفّجر  ال�س�فيتي  االحتاد   -  1949
الذرية االأوىل.

1956 - عقد قمة ثالثية يف الدمام بال�سع�دية 
اآل  عبدالعزيز  بن  �سع�د  ال�سع�دية  ملك  ح�سرها 

ورئي�س  عبدالنا�سر  جمال  م�سر  ورئي�س  �سع�د 

�س�ريا �سكري الق�تلي.

امل�ؤمتر  منظمة  قمة  م�ؤمتر  انعقاد   -  1969
االإ�سالمي الذي دعا اإليه ملك املغرب احل�سن الثاين؛ 

لبحث االآثار املرتتبة على حريق امل�سجد االأق�سى.

ال�سي�عي  للحزب  اإقليمي  م�ؤمتر   -  1997
الك�ري ال�سمايل ُي��سي بت�يل كيم ج�نغ اإل ابن 

الزعيم الراحل كيم اإل �س�نغ من�سب �سكرتري عام 

احلزب.

ال�سابقة  بلغاريا  خارجية  وزيرة   -  2009
االأمم  »منظمة  مدير  تف�ز مبن�سب  ب�ك�فا  اإيرينا 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة /   ي�ن�سك�« عقب 

الثقافة  وزير  ال�حيد  مناف�سها  مع  حادة  مناف�سة 

امل�سري فاروق ح�سني.

حالة نادرة.. والدة طفل ال ي�ستطيع البكاء

نادرة  وراثية  بحالة  كندية  مدينة  يف  طفل  ولد 

جًدا لدرجة اأنه لي�ص لها ا�شم، ما جعل الأم تت��شل اإىل 

احلالة  عالج  ح�ل  الأبحاث  من  املزيد  لإجراء  الأطباء 

ال�راثية لبنها.

ت�شاتام  من  عاًما(،   32( اأندروز  ل��شيندا  واأجنبت 

يف  مار�ص   5 يف  لي�  طفلها  الكندية،  كينت  مدينة  يف 

م�شت�شفى ميدواي البحري، بعد حمل طبيعي.

يحرك  ل  اأنه  الأطباء  اأدرك  بقليل،  ولدته  وبعد 

ذراعيه و�شاقيه. وكان مرنا ومل يكن يحرك راأ�شه من 

جانب اإىل اآخر.

من  يعاين  لي�  اأن  الإ�شافية  الفح��شات  ووجدت 

حالة وراثية ت�ؤثر على جني TBCD امل�شفر للربوتني، 

وه� مر�ص نادر جًدا، ولي�ص له ا�شم حتى الآن.

املزيد  اإجراء  الأطباء  تريد من  اإنها  ل��شيندا  وقالت 

من الأبحاث من اأجل عالج لي�، الذي ل ي�شتطيع البكاء، 

ب�شبب  التنف�ص  ويعاين من ن�بات �شرع، وم�شاكل يف 

املر�ص الغام�ص.

ووقع نقل لي� بعد فرتة وجيزة اإىل وحدة العناية 

املركزة حلديثي ال�لدة )NICU( بعد ولدته.

يف  ت�ما�ص  �شانت  م�شت�شفى  اإىل  الأطباء  نقله  ثم 

اأدرك�ا  وهناك،  متخ�ش�شة.  رعاية  لتلقي  مار�ص   11

اإىل مزيد  اأدى  اأن لي� رمبا يعاين من حالة وراثية، ما 

احلالة  من  معاناته  عن  ك�شفت  والتي  الختبارات،  من 

.TBCD ال�راثية التي ت�ؤثر على جني

فازت نادين اجليار بلقب ملكة جمال م�سر 

2021 ت�سريحاتها لـ»الي�م ال�سابع« بعد اأن 
تّ�جت باللقب م�ساء االإثنني. 

وعّبت نادين التي تدر�س بكلية طب الفم 

واالأ�سنان وعمرها 21 عاًما، وفق »الي�م 

ال�سابع«: »بعد ح�س�يل على اللقب كنت 

حا�سة اإين يف حلم ولكن حلم جميل كنت 

مب�س�طة جًدا بطريقة غري عادية، وكنت 

�سايفة فرحة اأختي واأخي قدامي ت�ساعفت 

فرحتي ب�سبب نظرة ال�سعادة يف عي�ن 

اأهلى«.

واأ�سافت، »الفرتة القادمة ه�ستغل كتري 

جًدا على نف�سي واأكرث حاجة حابة 

اأ�سارك فيها االأعمال اخلريية 

وامل�ست�سفيات وال�سياحة 

الداخلية مب�سر؛ الأن م�سر 

بها معامل �سياحية كثرية 

ت�ستحق الظه�ر«.

اأردين ي�سافر حول العامل دون اخلروج من بيته
اقرتابه  باأن ي�شبح طياًرا، لكن ظروفه حالت دون  منذ �شن�ات بعيدة والأردين حممد ملح�ص يحلم 

من قمرة قيادة طائرة لأ�شباب مالية.. والآن ا�شتطاع الرجل املتقاعد حالًيا )77 عاًما( حتقيق حلمه وبناء 

من�ذج لقمرة طائرة بجهاز حماكاة طريان يف قب� بيته ملمار�شة ه�ايته ي�مًيا دون اأن يخرج من البيت.

وقال ملح�ص الذي كان يعمل يف الإدارة، حيث عمل مديًرا اإدارًيا مل�شت�شفى نح� 40 عاًما، »هذه ل�حة 

الطائرة )�شي�شنا 128( تبنّي لنا جمم�عة من الأدوات التي تعطي اأداء الطائرة منها �شرعة الطائرة اله�ائية، 

و�شع الطائرة«.

ومتّكن ملح�ص من ادخار بع�ص املال للح�ش�ل على رخ�شة قيادة طائرة ذات حمرك واحد من اأكادميية 

طريان يف عّمان.

وقال وه� جال�ص اأمام الأجهزة يف قمرة طائرته ببيته »الآن الطائرة يف و�شع طريان حتكم يدوي«.

البيت يف  القمرة، وعملتها يف  اأعمل هذه  اأن  قررُت  لذلك  بالطريان؛  �شديد  �شغف  لدّي  »كان  واأ�شاف 

الت�ش�ية، واأ�شبح هذا املكان منتدى له�اة الطريان«.

وبداأ ملح�ص، وه� اأب لثالثة اأبناء، بناء قمرته قبل تقاعده بب�شع �شن�ات. وا�شتغرق الأمر منه اأربع 

�شن�ات من البحث املكثف ملراجعة خمططات الطائرات لإكمال القمرة.

ممثلة تن�سر خرب وفاة �سمري �سربي.. ثم تعتذر

اأنباء  املا�شية  ال�شاعات  يف  ترددت 

�شربي،  �شمري  امل�شري  املمثل  رحيل  عن 

الفنانة مديحة  �شاركتها  التي  الأنباء  وهي 

حمدي، عرب �شفحتها على م�قع الت�ا�شل 

الجتماعي »في�شب�ك« قبل اأن تقدم اعتذاراً 

عنها. ون�شرت مديحة حمدي عرب �شفحتها 

ناهز  عمر  عن  امل�شري  النجم  وفاة  خرب 

اخلرب،  بحذف  تق�م  اأن  قبل  عاماً،  الـ84 

ذات �شلة  نفت م�شادر  كما  اعتذار.  ون�شر 

بالفنان اخلرب اأي�شاً يف ت�شريحات متفرقة 

مل�قع »�شكاي ني�ز عربية«.

وقال وكيل نقابة املهن التمثيلية، الفنان 

عربية«  ني�ز  »�شكاي  مل�قع  فهمي  اإيهاب 

�شحيحة..  غري  املتداولة  الأخبار  تلك  اإن 

والفنان �شمري �شربي حي يرزق على قيد 

احلياة ويتمتع ب�شحة جيدة.

للفنان  الإعالمي  باملكتب  م�شدر  وقال 

�شمري �شربي مل�قع �شكاي ني�ز عربية، اإن 

ما يرتدد عن وفاة النجم امل�شري �شائعات 

وُيطمئن  الآن  منزله  يف  واأنه  متكررة، 

جمه�ره باأنه بخري.

عراقي اعرتف بقتل زوجته.. ثم ظهرت مفاجاأة »ال تخطر بالبال«

ال�شلطات  اأفرجت  وا�شعة،  �شجة  ــارت  اأث غريبة،  ق�شة  يف 

وحرق  زوجته،  بقتل  متهم  �شاب  عن  بابل،  حمافظة  يف  العراقية 

من  حالة  و�شط  احلياة،  قيد  على  اأنها  لحقاً  تبني  لكن  جثتها، 

التحقيق. جهات  اإىل  ُوجهت  التي  والنتقادات  الغ�شب 

ال�شحفية  الأو�شاط  تناقلتها  التي  احلادثة،  تفا�شيل  ويف 

لدى  زوجته،  اختفاء  عن  لالإبالغ  ذهب  ال�شاب  فاإن  والجتماعية، 

اختفاء  مالب�شات  يف  بالتحقيق  وبداأ  احتجزه،  الذي  ال�شرطة،  مركز 

باأنه قتلها  ال�شاب  انتزاع اعرتاف من  املحقق�ن من  ليتمكن  الزوجة، 

للتعذيب  تعر�ص  املتهم  اإن  �شحفي�ن  قال  فيما  جثتها،  واأخفى 

ال�شديد.

رف�ش�ا  فيما  عنه،  بالإفراج  الثنني،  ي�م  ال�شاب،  ذوو  واحتفى 

اأوامر  ب�شبب  الق�شة،  تفا�شيل  عن  املحلية،  الإعالم  ل��شائل  التحدث 

املحلية. ال�شرطة 

وقبل ذلك، عر�شت �شرطة بابل، ك�شف الدللة للجرمية، بح�ش�ر 

بغداد،  العا�شمة  من  َقدم  كبري  اإعالمي  ووفد  املحافظة،  �شرطة  قائد 

النتقادات  ال�شاب �شيالً من  العام حينها، وتلقى  الراأي  اأثار  ما  وه� 

املفرت�شة. »جرميته«  ارتكاب  ب�شبب 

فاإن  ومدون�ن،  نا�شط�ن  ن�شره  اأعاد  الذي  الفيدي�  وبح�شب 

املراقد  اأحد  زيارة  اإىل  زوجته،  ا�شطحب  اإنه  قال  املتهم  ال�شاب 

ويحرق  زوجته،  ليخنق  النهر،  قرب  ت�قف  الع�دة،  وبعد  الدينية، 

اإىل منزله. ثم عاد  جثتها، ومن 

وما  العرتافات،  على  احل�ش�ل  كيفية  عن  عراقي�ن،  وت�شاءل 

غياب  عن  ف�شالً  احلرق،  واآثار  اجلرمية،  م�قع  املحقق،  �شاهد  اإذا 

حلقات  وهي  اجلثة،  بقايا  مع  والتعامل  العديل،  الطب  بيانات 

الق�شية. يف  مفق�دة 

م�اقع  يف  املدونني  لدى  خمتلفة  فعل  ردود  الق�شية  واأثــارت 

ل�زير  مطالبات  و�شط  الإعــالم،  وو�شائل  الجتماعي،  الت�ا�شل 

من�شبه. من  بابل  �شرطة  مدير  واإقالة  بال�شتقالة،  الداخلية 

ال�سحة ت�سجل 69 اإ�سابة 

جديدة بكورونا وتعايف 80 حالة

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها 
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وافدة،  لعمالة  حالة   40 منها  جديدة  قائمة  حالة   69

قادمة  قائمة، و 8 حالت  و 21 حالة ملخالطني حلالت 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  تعافت 80 حالة  كما  اخلارج،  من 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 272277.

حالتني،  العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

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

حالت، يف حني اأن 785 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 787 حالة قائمة.



سماهر سيف اليزل «

كشف عضو مجلس بلدي 
الجنوبية ممثل  المنطقة 
الدائ��رة السادس��ة خالد 
االنته��اء  ع��ن  جناح��ي، 
التطويرية  األعم��ال  من 
الضوئية  اإلشارة  لتقاطع 
لش��ارع الرفاع مع ش��ارع 
إل��ى  مش��يرًا  جلي��د،  أم 
أدى  التطوي��ر  ه��ذا  أن 
الحرك��ة  انس��يابية  إل��ى 
الشارعين،  على  المرورية 

حيث يعد شارع الرفاع وشارع أم جليد من الشوارع الرئيسة 
والهام��ة والحيوية لربطه��ا أكثر من دائ��رة بالمحافظة 

الجنوبية.
وأكد أن المشروع ساهم في معالجة االختناقات المرورية، 
كم��ا يعمل عل��ى رفع الطاق��ة االس��تيعابية وتقليل زمن 
االنتظ��ار، حيث اش��تمل المش��روع 3 أعمال رئيس��ة وهي 
توسعة مس��ار لالنعطاف يمينًا للقادمين من شارع الرفاع 
باتجاه شارع أم جليد، وكذلك تمت إضافة مسار لالنعطاف 
يمين��ًا للقادمي��ن من ش��ارع أم جليد باتجاه ش��ارع الرفاع 
المحاذي لمجلس الجالهمة، وتم أيضًا عمل مس��ار إضافي 
للقادمين من ش��ارع الرفاع باتجاه اإلش��ارة إلى الضوئية 

إلى شارع أم جليد. 
وأضاف أن إنجاز المشروع، يأتي ترجمة لتوجيهات لصاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س الوزراء، لمعالجة االختناقات المرورية في المملكة 
بش��كل عام، حيث إن الشارع المذكور أحد الشوارع الحيوية 

في المحافظة الجنوبية.
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رحب��ت فعالي��ات وطنية بالخط��وات التي اتخذته��ا اإلدارة 
العامة للمرور طيلة السنوات الماضية، ومنها اإلستراتيجية 
المرورية الش��املة، التي كان لها الدور الرئيسي في خفض 
نس��بة حوادث اإلصابات والوفيات بشكل ملحوظ، مبينًة أن 

ذلك يعد إنجازًا أمنيًا يضاف لإلدارة العامة للمرور.
وبين��ت أن رجال الم��رور يعملون وفق منظوم��ة متكاملة 
وإس��تراتيجية مرورية ش��املة، ما س��اهم في تراجع نسب 
الح��وادث المروري��ة، وجع��ل الش��ارع أكثر أمانًا وس��المة 
لمرتادي��ه، مؤك��دًة أن اإلس��تراتيجية المروري��ة وضعت 
البحرين في مقدمة الدول التي اس��تطاعت خفض حوادث 

اإلصابة والوفاة في المنطقة.   
وأك��د النائ��ب باس��م المالك��ي أن اإلس��تراتجية المرورية 
الشاملة التي طبقتها اإلدارة العامة للمرور في عام 2015 
أثمرت تراجع الحوادث المرورية ومعدل اإلصابات والوفيات 
بنسبة وصلت إلى 60%، الفتًا إلى أن هذا اإلنجاز جاء نتيجة 
العم��ل الكبير ال��ذي تقوم به اإلدارة، س��واء من التخطيط 
المس��تمر والحمالت التوعوية والعم��ل الميداني وتطوير 
القوانين واللوائ��ح التنظيمية، منوهًا بمتابعة الفريق أول 
معالي الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة وزي��ر الداخلية 
والدعم الكبير الذي يوليه لإلدارة العامة للمرور، حيث باتت 
ش��رطة المرور جزءًا أساس��يًا في المنظومة األمنية، مشيدًا 
في الوقت ذاته بدور مدير عام اإلدارة العامة للمرور الشيخ 
عبدالرحم��ن ب��ن عبدالوهاب آل خليفة ف��ي تطوير اإلدارة 

العامة للمرور. 
وأش��ادت الصحفية زهراء حبيب بالخط��وات التي اتخذتها 
اإلدارة العام��ة للم��رور طيلة الس��نوات الماضي��ة، ومنها 
اإلس��تراتيجية المروري��ة الش��املة الت��ي كان له��ا ال��دور 
الرئيس��ي في خفض نس��بة ح��وادث اإلصاب��ات والوفيات 
بش��كل ملحوظ، مؤك��دًة أن اإلدارة العام��ة للمرور نجحت 
خ��الل األعوام الماضية في تس��خير وتوظي��ف التكنولوجيا 
لتطوير المنظومة والخدمات المرورية، باستخدام األنظمة 
الذكي��ة في مراقبة الحركة المروري��ة وتنفيذ القانون على 
المخالفي��ن، األمر الذي كان له األث��ر اإليجابي الواضح في 
تعزي��ز الوع��ي المجتمعي وزي��ادة الثقاف��ة المرورية لدى 
مس��تخدمي الطريق، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على 

انخفاض نسبة المخالفات والحوادث المميتة. 
وق��ال الناش��ط الش��بابي عل��ي ش��رفي إن تراج��ع حوادث 
اإلصاب��ات والوفيات في مملكة البحرين بنس��بة 60% بعد 
تطبيق اإلس��تراتيجية المرورية الشاملة يعتبر إنجازًا أمنيًا 
يضاف ل��إلدارة العامة للمرور ب��وزارة الداخلية في الوقاية 
من الحوادث وزيادة معدل الضبط المروري ورفع مس��توى 

الس��المة المروري��ة، ما يع��زز مفه��وم القي��ادة الوقائية 
لمستخدمي الطريق، مش��يدًا بالمبادرات المجتمعية التي 
تقوم به��ا اإلدارة العامة للمرور لزي��ادة الوعي والمعرفة 
ونش��ر الثقاف��ة المروري��ة عند الس��ائقين ولمس��تخدمي 
الطريق من فئة الش��باب، للحفاظ على سالمتهم وسالمة 

المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وعب��ر   ع��ن ارتياح��ه النخفاض نس��بة ح��وادث اإلصابات 
والوفيات، وهو ما يحفظ األرواح وس��المة جميع مستخدمي 
الطري��ق، كما يعكس تكامل جه��ود اإلدارة العامة للمرور 
ووعي والتزام الس��واق ومس��تخدمي الطري��ق، مضيفًا أن 
ش��وارع المملكة تش��هد تحديثًا وتطويرًا مستمرًا لمعدل 
الس��رعات القانونية وتوسيع المس��ارات، وهذا يتوافق مع 
زيادة مس��احة الطرق والمركبات، ويس��هم في انس��يابية 

حركة المرور.
م��ن جانب��ه، وجه المهندس محمد المراش��دة ش��كره إلى 
رج��ال المرور عل��ى الجهد الذي يقومون به، والذي يس��هم 
في الحفاظ على سالمة المواطنين والمقيمين، حيث إنهم 
يعمل��ون بإخالص وتفاٍن ف��ي جميع الظ��روف، مضيفًا أن 
رجال المرور يعملون وفق منظومة متكاملة وإس��تراتيجية 
مرورية شاملة، والتي ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث 

المرورية وجعل الشارع أكثر أمانًا وسالمة لمرتاديه.
فيما أكد الحاج أحمد سلمان التللى أن ما نشهده في وطننا 
الغال��ي من تطور جل��ي وملحوظ في المنظوم��ة المرورية 
لمملك��ة البحري��ن له��و دلي��ل على نج��اح اإلس��تراتيجية 
المرورية الش��املة الت��ي اتبعتها مش��كورة اإلدارة العامة 
للمرور عبر استخدام مختلف التقنيات التي أسهمت بشكل 
فاعل في انخفاض مستوى الوفيات المرورية والحوادث وهلل 
الحمد ويعود ذلك بسبب انعكاس اإلستراتيجية الصحيحة 
على س��لوكات األفراد عند القيادة ع��الوًة على توفير البنية 
التحتية الس��ليمة ودراس��ة مواطن االزدحامات ومعالجتها 
عب��ر الطرق المناس��بة لتش��كل بذل��ك البحري��ن أنموذجًا 

إقليميًا يحتذى.
وأش��ار رئيس مجموعة حقوقيون مس��تقلون سلمان ناصر 
إل��ى أن الحوادث المرورية على الط��رق تمثل إحدى قضايا 
التنمي��ة التي تؤث��ر تأثيرًا كبي��رًا على اقتص��ادات الدول 
والمجتمع��ات، إذ تع��د مش��كلة اإلصاب��ات المرورية على 
الطرق من المش��كالت االجتماعية واالقتصادية والصحية 
العام��ة، مضيف��ًا  أن مملك��ة البحري��ن وضع��ت س��المة 
مس��تخدمي الطريق نص��ب عينها، حيث ت��م تأمين نظام 
الطرق الذي يتماشى وأهداف التنمية المستدامة، جاء ذلك 
من خالل إس��تراتيجية المرور الش��املة بدعم واهتمام من 

وزير الداخلية الفريق أول ركن الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل 
خليفة. 

وأشار األستاذ بالجامعة العربية المفتوحة الدكتور هشام 
الطح��اوي إل��ى أن تطبيق اإلس��تراتيجية الش��املة للمرور 
بمملكة البحرين س��اهم ف��ي الحد من مع��دالت الحوادث 
الخطيرة وتقليل نس��ب الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث، 
ويأتي ه��ذا النج��اح نتيجة للجه��ود الجبارة الت��ي تبذلها 
اإلدارة العام��ة للمرور ميدانيًا وتوعوي��ًا، حيث نلمس هذا 
الش��يء في التعامل الراقي والمحترم، حيث إن الغرض هو 

الحفاظ على األرواح أكثر من تطبيق العقوبة. 
وم��ن جانب��ه، قال العض��و البلدي أحمد المقه��وي نتوجه 
بالش��كر الكبير إلى إدارة المرور على الجهود المبذولة التي 
ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث واإلصابات والوفيات، 
وذلك من خالل تطبيق اإلس��تراتيجية الش��املة، والش��كر 

موصول لوزارة األشغال والمجالس البلدية.
وأك��د الصحفي وليد دي��اب أن مملكة البحري��ن تتبع أعلى 
وأح��دث األنظم��ة المروري��ة عل��ى مس��توى العال��م، كما 
أن لديه��ا بني��ة تحتية من ط��رق مخططة طبق��ًا ألفضل 
المعايي��ر الدولي��ة، وأن ذلك األمر انعك��س على انخفاض 
نس��ب الحوادث المرورية، مضيفًا أن تطبيق قانون المرور 
والتوعية المستمرة واالنتشار المستمر لشرطة المرور أدى 
إلى إرساء االلتزام من قبل المواطنين والمقيمين بالقواعد 
المرورية، ناهيك عن استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية 

من كاميرات مراقبة وإشارات ضوئية. 
كم��ا ثم��ن النائب عم��ار البن��اي رئي��س اللجن��ة النوعية 
الدائمة لحقوق اإلنس��ان، عض��و لجنة الش��ؤون الخارجية 
والدف��اع واألمن الوطني بمجلس الن��واب، الجهود الحثيثة 
التي تقوم به��ا اإلدارة العامة للم��رور لتطوير المنظومة 
المروري��ة والحف��اظ على س��المة الس��ائقين وأمن الطرق 
وسالمة المش��اة ومس��تخدمي الطريق، والتي أدت بشكل 
ملح��وظ إلى تراجع حوادث اإلصابات والوفيات، مش��يرًا إلى 
أن تطبيق اإلس��تراتيجية المرورية الش��املة التي أطلقتها 
اإلدارة في ع��ام 2015، جعلت مملك��ة البحرين من الدول 
األكث��ر انخفاض��ًا عل��ى المس��توى اإلقليمي ف��ي معدالت 
الح��وادث المروري��ة، مضيف��ًا أن اإلس��تراتيجية المرورية 
الش��املة س��اهمت بش��كل ملحوظ ف��ي انخف��اض معدل 
حوادث اإلصابات والوفيات بنسبة 60% حتى 2020، و%35 

حتى أغسطس 2021. 
وق��ال اإلعالم��ي س��عيد محم��د س��عيد إن اإلس��تراتيجية 
المرورية الش��املة من��ذ تطبيقها في ع��ام 2015 تعكس 
نتاج تخطيط إس��تراتيجي م��دروس بتراكم خبرة اس��تمر 

على مدى س��نين، حيث بلغت الح��وادث المميتة في بعض 
الس��نوات ما بين 50 و80 حالة، وه��ذا الوضع كان بمثابة 
»جرس إنذار« أدركه المس��ؤولون ب��اإلدارة العامة للمرور، 
ليتم تصميم الحمالت التوعوية المرورية التي تش��مل كل 
الفئات وكل اللغ��ات، مرورًا بإصدار التش��ريعات الجديدة، 
التي أدت إلى تراجع حوادث اإلصابات والوفيات بنس��بة 60 
بالمئ��ة ما هو إال نجاح في قبول تحد كبير أساس��ه الحفاظ 

على سالمة مستخدمي الطريق.
ومن جانبه، أشاد جاسم الس��عيدي بوزارة الداخلية ممثلة 
باإلدارة العامة المرور على تطبيق اإلس��تراتيجية المرورية 
الش��املة الت��ي س��اهمت في تراج��ع الح��وادث واإلصابات 
والوفي��ات بنس��بة 60%، وه��ذا ي��دل عل��ى اإلخ��الص في 
العمل، ما أدى إلى التزام المواطنين والمقيمين باألنظمة 
المروري��ة التي تضمن لهم س��المتهم وس��المة اآلخرين، 
لذلك نكرر اإلش��ادة بوزارة الداخلية وعلى رأس��هم الفريق 
أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة على االستمرار في 
تطوير العم��ل المروري ووضع خطط مس��تقبلية من أجل 

سالمة الجميع.
وأش��ار ف��واز العب��داهلل إل��ى أن ب��وادر النجاح واستش��راف 
المس��تقبل االعتماد عل��ى الخطط واإلس��تراتيجيات، وما 
يبعث على االرتي��اح أن يتم تطبيق تلك الخطط على أرض 
الواقع، وتتحول من أوراق وبحوث إلى واقع ملموس تعكسه 
لنا اإلحصائيات الدقيقة التي تصدرها اإلدارة العامة للمرور، 
فعندما طرحت اإلستراتيجية المرورية الشاملة قبل حوالي 
ستة أعوام كانت نسبة نسب الحوادث واإلصابات والوفيات 
ف��ي ارتف��اع، ولكن ج��اءت اإلس��تراتيجية لتؤت��ي ثمارها 
ونش��هد من خاللها تراجعًا بنس��بة س��تين بالمائة، وهي 
تعتبر نجاح��ًا منقطع النظير لهذه اإلس��تراتيجية العلمية 
التي انتهجتها وطبقته��ا اإلدارة العامة للمرور، باإلضافة 
إلى ما صاح��ب تطبيق الخطة من توظيف للتكنولوجيا عبر 
األنظمة الذكية في مراقبة الحركة المرورية، مع اس��تمرار 
أداء رج��ال المرور مهامهم التقليدية، كل ذلك س��اهم في 
حفظ األرواح وضمان نسبة السالمة لكافة مرتادي الطرق.

م��ن جانبه، ق��ال د. فهد الش��هابي إنه اعتم��ادًا على لغة 
األرقام، فقد اس��تطاعت اإلستراتيجية الش��املة للمرور أن 
تحق��ق أهدافها. ذلك ما وضع مملك��ة البحرين في مقدمة 
الدول التي اس��تطاعت خفض ح��وادث اإلصابة والوفاة في 

المنطقة.
وم��ا كان لذلك أن يتحق��ق لوال وجود رؤي��ة متكاملة لدى 
وزارة الداخلية، بقي��ادة الوزير، وذلك من أجل الحفاظ على 

سالمة وأرواح المواطنين والمقيمين والزوار.

 فعاليات: »اإلستراتيجية المرورية« وضعت البحرين 
في مقدمة الدول األقل حوادث مرورية بالمنطقة
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وليد دياب د. هشام الطحاوي

سلمان ناصر

 محمد المراشدة

أحمد سلمانزهراء حبيب

فواز العبداهلل علي شرفي فهد الشهابي

 خلف: تخفيض الرسوم
 البلدية عن 163 أسرة بحرينية

أصدر وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عص��ام خلف قرارات وزارية تقضي بتخفيض الرس��وم على 
163 أس��رة بحرينية ال تمتلك مس��اكن خاص��ة بها وذلك 

خالل شهر أغسطس الماضي.
وقال خلف في تصريحه له إنه: »بناًء على توجيهات س��مو 
رئي��س ال��وزراء الرامي��ة إلى تخفي��ض األعباء المعيش��ية 
عل��ى المواطنين، وفي إط��ار قرار مجلس الوزراء بمس��اواة 
المواطنين المس��تأجرين للمس��اكن من الرس��وم البلدية 
بالمواطنين المالكين لمس��اكنهم، فقد تم إصدار قرارات 
وزارية لتخفيض الرسوم البلدية على 163 أسرة بحرينية ال 
تمتلك مس��اكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة 

خالل شهر أغسطس 2021 من العام الحالي. 
وأوض��ح أن »هذه الق��رارات تأتي تنفيذا للرغبة الس��امية 
م��ن قيادة حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة عاه��ل البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه الرامية 
إل��ى توفي��ر حياة كريم��ة لجمي��ع المواطنين، ع��ن طريق 
تخفيض األعباء المعيش��ية عن كواهلهم، من خالل رسوم 
بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤالء المواطنين، 
وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم 

مستقباًل أو إسقاط ديونهم القديمة. 
وذكر أن��ه وفقًا لقان��ون البلديات رقم )35( لس��نة 2001 
والمع��دل بالقانون رقم )38( لس��نة 2001 وعلى الالئحة 
التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 
)16( لسنة 2002 وبخاصة الفقرة )ب( من المادة )48( من 
الالئحة المذكورة وبناء على ع��رض مدراء عموم البلديات 
فقد تم تخفيض الرس��وم البلدية عن 153 أسرة بحرينية، 
واإلس��قاط من الرس��وم البلدية عن 10 أسر بحرينية خالل 

وزير األشغالشهر أغسطس 2021.

جناحي: اكتمال تطوير تقاطع 
شارع الرفاع مع »أم جليد«

خالد جناحي

 »سوق العمل«: ضبط عدد من العمالة
المخالفة في حملة تفتيشية بالشمالية

نّظمت إدارة التفتيش العمالي في هيئة تنظيم 
سوق العمل حملة تفتيشية مشتركة مع شؤون 
الجنس��ية والج��وازات واإلقام��ة أم��س الثالثاء 
على عدٍد م��ن المواقع الحيوية ف��ي المحافظة 
الش��مالية، وذل��ك م��ن منطلق االس��تمرار في 
تنفيذ الحمالت التفتيش��ية المشتركة والتأكد 
م��ن التزام العمالة بأحكام قانون هيئة تنظيم 

سوق العمل وقانون اإلقامة بالمملكة.
وقد أس��فرت الحملة ع��ن القبض على عدد من 
العمال المخالفين الذين س��يتم ترحيلهم وفق 

اإلجراءات القانونية المتبعة.

وأكد قطاع الضب��ط القانوني في هيئة تنظيم 
س��وق العم��ل الحرص عل��ى تكثي��ف الحمالت 
التفتيش��ية بالتعاون مع الجهات الحكومية في 
إطار الجهود التي تبذلها الهيئة ووزارة الداخلية 
لمكافح��ة ظاه��رة العمالة غي��ر النظامية، إلى 
جانب استمرار الزيارات التفتيشية اليومية على 
مختلف الس��جالت التجارية بجميع المحافظات، 
المكافح��ة والتص��دي ألي ممارس��ات  به��دف 
غي��ر قانونية في س��وق العم��ل، والحفاظ على 
س��وق عمل يتمتع بدرجة عالية من التنافسية 

والعدالة واالستقرار.

أحمد المقهويباسم المالكي
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 وكيل الصحة يبحث مع المغرب تمديد 
خطة العمل المشتركة بين الخليج والرباط

ترأس وكي��ل وزارة الصحة الدكتور 
وليد المانع، االجتماع الثالث لفريق 
العمل المش��ترك بين دول مجلس 
التع��اون والمملك��ة المغربية في 
مج��ال الصح��ة، وذلك عب��ر تقنية 
االتص��ال المرئي عن ُبع��د، لبحث 
توصيات اللجنة المشتركة من كبار 
المس��ؤولين ف��ي وزارات الخارجية 
بي��ن مجل��س التع��اون والمملكة 
تمدي��د خط��ة  بش��أن  المغربي��ة 
العم��ل الرئيس��ة بي��ن الجانبي��ن 
الخليجي والمغربي وتحديث خطط 

العمل المستقبلية.
وتطرق ج��دول أعمال االجتماع إلى 
مناقش��ة مذك��رة األمان��ة العامة 
بش��أن قرارات وتوجيهات المجلس 
األعلى في دورته الحادية واألربعين 

وإعالن العال.
العم��ل  خط��ة  مناقش��ة  وت��م 
المش��تركة التفصيلي��ة للتع��اون 
بي��ن مجل��س التع��اون والمملكة 
المغربية في مجال الصحة 2025-

2021، حيث إن��ه في مجال الموارد 
موض��وع  مناقش��ة  ت��م  البش��رية 
الخبرات والكفاءات في  اس��تقطاب 
مجاالت التمريض، فنيين المختبر، 
فنيي��ن األش��عة، الع��الج الطبيعي 
والبصريات، وكذل��ك األطباء الذين 
لديه��م خب��رة ودراي��ة كافي��ة في 

الرعاية الصحية. 
أما في مجاالت البحوث والدراس��ات 
والتدري��ب والتطوير، ت��م التأكيد 
على تب��ادل الخب��رات والمعلومات 

من خالل مشاركة ممثلي المملكة 
المغربي��ة ف��ي اجتماع��ات لجن��ة 

البحوث الصحية بمجلس الصحة. 
وفي مجال الرعاية الصحية األولية، 
ت��م اس��تعراض تب��ادل الخب��رات 
والمعلوم��ات م��ن خالل مش��اركة 
المملك��ة   2025-2021 ممثل��ي 
المغربي��ة ف��ي اجتماع��ات اللجنة 
الرئيس��ة للرعاية الصحية األولية، 
إلى جان��ب تب��ادل المعلومات من 
أدل��ة علمي��ة وخط��ط تنفيذي��ة. 

باإلضافة إلى الشراكة في التوعية 
والمنتجات التوعوية.

ومكافحة  بمراقب��ة  يتعل��ق  وفيما 
السارية، ناقش االجتماع  األمراض 
الخبرات والمعلومات  أهمية تبادل 
والوقاي��ة  المراقب��ة  مج��ال  ف��ي 
األم��راض  م��ن   2025-2021
الس��ارية من خالل مشاركة ممثلي 
اجتماعات  ف��ي  المغربية  المملكة 
األمراض  الرئيسة لمكافحة  اللجنة 

السارية. 
بع��رض  الصح��ة  مجل��س  وق��ام 
تجربته في برنامج فحص الوافدين 
للحد من دخول الحاالت غير الالئقة 
من العمالة الوافدة لدول المجلس 
أدل��ة  م��ن  المعلوم��ات  تب��ادل 
علمية وخط��ط تنفيذية، وتفعيل 
الش��راكة في التوعي��ة والمنتجات 
التوعوي��ة. إل��ى جان��ب مش��اركة 
أفضل الممارسات في تنفيذ برامج 
التطعيم ش��لل األطف��ال والحصبة 

والسل واإليدز و )كوفيد 19(.

ناقشت 37 تظلمًا بشأن األداء الوظيفي

تظلمات »التربية« تعدل تقارير أداء 25 معلمًا وتربويًا
عق��دت لجنة »تظلم��ات« وزارة التربي��ة والتعليم، 
والمش��ّكلة بموج��ب أح��كام الالئح��ة التنفيذي��ة 
لقانون الخدمة المدنية، اجتماعها الدوري برئاسة 
المدي��ر العام لش��ؤون الم��دارس الدكت��ور محمد 
مبارك بن أحمد، وبحضور وكيلة الوزارة للسياس��ات 
واالستراتيجيات واألداء نوال إبراهيم الخاطر، وبقية 
أعضاء اللجنة. وقد خصص هذا االجتماع الستكمال 
مناقش��ة التقاري��ر المرفوع��ة م��ن لج��ان التقييم 
الخاص��ة بإعادة النظ��ر في تقاري��ر األداء الوظيفي 

التي وردت إلى الوزارة تظلمات بشأنها.
واس��تعرضت اللجن��ة م��ا مجموع��ه 37 تظلمًا من 
المعلمي��ن العاملين بمختلف الم��دارس الحكومية 
وبع��ض ش��اغلي الوظائ��ف التعليمية المس��اندة 
بقطاع��ات الوزارة التعليمية بش��أن تقارير أدائهم 

الوظيفي.
وف��ي ض��وء التفاصي��ل المرفوع��ة وم��ا خلص��ت 
إلي��ه اللج��ان الفرعي��ة المش��ّكلة بقرار م��ن لجنة 
التظلم��ات، تق��رر تعديل م��ا مجموع��ه 25 تقرير 
أداء وظيفي )بنس��بة 67 ٪ من إجمال��ي التظلمات 
المعروض��ة( ارتأت لجن��ة التظلم��ات أن أصحابها 
كان��وا يس��تحقون تقييم��ا أعلى من ال��ذي حصلوا 

علي��ه، وأوص��ت بمخاطبة جه��از الخدم��ة المدنية 
وفق اآللي��ات المعمول بها لتعديل ه��ذه التقارير 
وتثبيتها في نظ��ام األداء الوظيفي للموظفين، مع 
من��ح الموظفين أصحاب التظلمات إفادات رس��مية 
بق��رارات اللجن��ة بش��أن تظلماتهم. كم��ا تأكدت 
اللجنة من س��المة 12 تقري��ر أداء وظيفي، وأوصت 
بع��دم تغييرها لعدم وجود ما يش��وبها، مع إخطار 

أصحاب التظلمات بهذه النتائج.

وقد ناقش��ت اللجن��ة جملة من التظلم��ات األخرى 
المتعلقة ببع��ض جزاءات لج��ان التحقيق، وغيرها 
من التظلمات المتصلة بالقرارات اإلدارية، واتخذت 
ما يلزم من قرارات بشأنها بحسب طبيعة وفئة كل 
تظلم. وقد تقرر اس��تئناف انعقاد اجتماعات اللجنة 
لغرض اس��تيفاء البت في جمي��ع التظلمات الواردة 
إليها من تقارير األداء الوظيفي الصادرة في نهاية 

العام الدراسي الماضي.

 »ناصر للتأهيل« يستقبل 
وفدًا من السفارة األمريكية

استقبل المدير التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني 
الدكت��ور عب��داهلل النعيمي أمس، وف��دًا من الس��فارة األمريكية 
بالمملكة يتكون من مستشار الش��ؤون السياسية واالقتصادية 
أب��ار س��يدو، والملح��ق الدبلوماس��ي س��ولماز ش��ريفي »ملحق 

سياسي«.
وقدم مس��ؤولو المركز عرضًا توضيحًيا عن المركز، تم من خالله 
استعراض مسيرة المركز منذ التأسيس والتطورات التي رافقته 
تنفي��ذًا لتطلعات س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب رئيس مجلس 
األمن��اء في ظ��ل التوجيه��ات الس��امية لحضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك المفدى، من خالل العمل على تحويل هذا الصرح العلمي 
الهام إلى مدينة علمية متط��ورة، تحتل دور الريادة في مجاالت 
الحوس��بة الس��حابية وال��ذكاء االصطناع��ي من خ��الل التدريب 

والتأهيل وتقديم االستشارة.
كما تطرق االجتماع إلى أهمية الدور البارز الذي يقوم به المركز 
في تقديم خدمات تأهيلي��ة وتدريبية عالية الجودة للمحكومين 
ف��ي المراك��ز اإلصالحية، ومس��اعدتهم ف��ي التحصي��ل العلمي 
والمهني خالل فترة وجودهم في تلك المراكز. وقام الوفد بجولة 
اس��تطالعية لمرافق المركز التابع ل��وزارة الداخلية بمنطقة جو 
رافق��ه فيها المدير التنفي��ذي وبعض المس��ؤولين في المركز.
وأكد النعيمي أن الزيارة تأتي ضمن أولويات المركز لفتح قنوات 
اتص��ال مع المؤسس��ات التعليمية المش��ابهة ف��ي كافة الدول 
المتقدمة والمتطورة في مجاالت التخصصات الحديثة من خالل 
س��فارات تلك الدول في المملكة من جهة، ومن جهة أخرى إبراز 

ما يقدمه الوطن من خدمات تعليمية وتأهيلية.

رئيسة النواب: الحرص المتبادل بين السلطة التشريعية والحكومة ركيزة للتطور والتقدم

 »التشريعية« و»التنفيذية« تستعرضان
 المبادرات اإلستراتيجية للوصول إلى العدالة

استعرضت الس��لطتان التش��ريعية والتنفيذية المبادرات 
اإلس��تراتيجية لوزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف 
لتعزي��ز الوصول إل��ى العدال��ة )2021- 2025(، إلى جانب 
االط��الع على المبادرات المطروحة م��ن جانب وزارة العدل 
والشؤون اإلس��المية واألوقاف لتعزيز الوصول إلى العدالة 
)2021- 2025(، وذلك ضمن س��بعة مح��اور بهدف تحفيز 
بيئ��ة الوصول إل��ى العدالة خارج إط��ار المحاكم، من خالل 
وضع آليات قانونية غير نزاعية تعتمد في غالبها على رضا 

األطراف، مع إشراك القطاع الخاص بصورة محورية.
جاء ذلك خالل عقد الس��لطتين، اجتماعا مشتركا أمس عبر 
تقنية االتصال المرئي عن ُبعد، برئاس��ة رئيس��ة مجلس 
الن��واب فوزية زين��ل وبحضور رئيس مجلس الش��ورى علي 
الصالح، ووزير العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ 
خال��د بن علي آل خليفة، ووزي��ر المالية واالقتصاد الوطني 
الش��يخ س��لمان بن خليفة آل خليفة، ووزير شؤون مجلسي 
الش��ورى والن��واب رئيس لجنة ش��ؤون مجلس��ي الش��ورى 
والن��واب غان��م البوعينين، ووزي��ر اإلعالم عل��ي الرميحي، 

وأعضاء هيئة المكتب في مجلسي الشورى والنواب. 
م��ن جانبها، أكدت رئيس��ة مجلس الن��واب فوزية زينل أن 
التنس��يق الدائم والتعاون المس��تمر والتواف��ق التام بين 
السلطتين التش��ريعية والتنفيذية أساس التميز والتقدم 
والتطور من أج��ل صالح الوطن والمواطني��ن، والذي يأتي 
بتوجيه��ات من حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
وبمتابع��ة مس��تمرة ودع��م متواصل من صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، مثمنة حرص الحكومة على أن تعرض على 
الس��لطة التش��ريعية الخطط والمش��روعات المستقبلية، 
وكل ما من شأنه بلوغ مصلحة الوطن والمواطنين، مشيدة 
بما تم عرضه اليوم في االجتماع المشترك بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية من وزير العدل، حيث أحاط السلطة 
التشريعية علمًا بخطة الوزارة لتعزيز الوصول إلى العدالة 
خالل السنوات األربع المقبلة، مؤكدة أن هذا االجتماع دليل 
عمل��ي وواقعي على حرص الجانبين الدائم على التنس��يق 
الكام��ل والتع��اون المثم��ر ف��ي ظ��ل المس��يرة التنموية 
الش��املة بقيادة عاهل البالد المفدى، موجهة الشكر لوزير 
العدل وفريق عمله على المبادرات المتميزة والمشروعات 

الرائدة والجهود المبذولة في هذا الشأن. 
وأكدت زينل اس��تعداد مجلس النواب لدراسة كافة الخطط 
والمش��اريع المس��تقبلية لوزارات الدولة في إطار ممارسة 
دوره التشريعي والرقابي كما جاء في ميثاق العمل الوطني 
والدس��تور، مش��يرة إلى حرص مجلس النواب على مناقشة 

س��بل تقديم وتحس��ين الخدمات، والمش��اركة ف��ي بلورة 
التصورات المتعلقة بالمبادرات والمش��اريع التي تقدمها 
الحكومة وس��ن القوانين والتش��ريعات ُبغية تحقيق آمال 

وطموحات المواطنين.
فيما أكد رئيس مجلس الش��ورى علي الصالح أن المبادرات 
االس��تراتيجية لوزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف 
بشأن تعزيز الوصول إلى العدالة )2021- 2025(، تعكس 
تطور بيئة العمل القانوني والقضائي والعدلي بالمملكة، 
وتس��هم في تقدم مس��توى الخدم��ات القانونية المقدمة 
للمواطني��ن والمقيمي��ن، من خ��الل تعزيز كف��اءة تحقيق 
العدالة وضمان حماية المجتم��ع، مثمنًا الرؤية الطموحة 
الت��ي تنتهجه��ا الوزارة في اس��تحداث وتطبي��ق اإلجراءات 
القضائي��ة والمحاكم الرقمية، اس��تجابًة لرؤى وتوجيهات 
حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه.
وأوض��ح الصال��ح أن المب��ادرات التي تم اس��تعراضها من 

جانب لجنة ش��ؤون مجلسي الش��ورى والنواب تبرهن على 
المس��توى المتقدم للتش��ريعات القضائية الوطنية، التي 
تمثل القاع��دة الصلبة للتط��ور الذي تش��هده المنظومة 
العدلية في المملكة، وتساعد الوزارة على تطبيق اإلجراءات 
واآللي��ات القانونية األكثر فاعلية في تس��وية النزاعات عبر 
اعتماد مس��ارات إجرائية متعددة، مشيدًا بحرص الحكومة 
برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إشراك السلطة 
التش��ريعية في المبادرات والخطط الحكومية الموضوعة، 
بم��ا يعزز التعاون المش��ترك والجه��ود المبذولة لتحقيق 

التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأف��اد معالي��ه ب��أن تط��ور اإلج��راءات واآللي��ات العدلية 
بمفهومها األوسع والحديث، من خالل إرساء قواعد العدالة 
غي��ر النزاعية التي تعتم��د في غالبها على رض��ا األطراف، 
وذلك ف��ي كافة العالقات والمعامالت، مع إش��راك القطاع 
الخ��اص بصورة محورية، س��تنعكس إيجابياته على الحياة 

العامة ككل.
م��ن جهته، أعرب وزير ش��ؤون مجلس��ي الش��ورى والنواب 
غان��م البوعيني��ن عن ش��كره وتقديره لرئيس��ي مجلس��ي 
الش��ورى والنواب وأعضاء المجلس��ين على م��ا يبدونه من 
اهتمام وتعاون مس��تمر مع السلطة التنفيذية في مختلف 
المجاالت بما يصب في صال��ح الوطن والمواطنين، مؤكًدا 
على فعالية هذه اللقاءات التي تجس��د التعاون والش��راكة 
البن��اءة في عملي��ة التش��ريع، ودورها في االرتق��اء بجودة 
وكف��اءة الخدمات المقدم��ة للمواطني��ن والمقيمين على 
أرض المملك��ة ومن بينها الخدم��ات العدلية والقضائية، 
حي��ث تأتي هذه المب��ادرات في مجال تعزي��ز الوصول إلى 

العدالة لتشكل خارطة طريق للفترة المقبلة. 
فيما عرض وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، خالل 
االجتم��اع، المبادرات االس��تراتيجية لتعزي��ز الوصول إلى 
العدالة، والتي س��يجري تنفيذها على مدار خمس سنوات، 
وترتكز على محاور أساس��ية جامعة تستهدف تطوير بيئة 
العم��ل القانوني والقضائ��ي وتعزيز العدال��ة بالمملكة، 
وتتلخص محاور تل��ك المبادرات في تعزيز دور المرخصين 
لف��ض المنازعات واالس��تعانة بالقطاع الخ��اص، وخدمة 
الجمه��ور، وزي��ادة القدرة عل��ى التنبؤ باألح��كام، وتطوير 
اإلجراءات القضائية والمحاكم الرقمية، وتطوير ممارس��ة 
المهن��ة القانوني��ة، وتعزي��ز إج��راءات العدال��ة الجنائية، 

وتطوير بيئة حماية األسرة والطفل.

 وزير المجلسين: تجسيد التعاون بين السلطتين 
ودوره في االرتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

 رئيس الشورى: مبادرات »العدل« تعكس 
التطور التشريعي وبيئة العمل القانوني والقضائي

البحرين تدين المحاولة 
االنقالبية الفاشلة في السودان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واس��تنكارها 
الش��ديد للمحاولة االنقالبية الفاشلة في جمهورية السودان 
الش��قيقة، باعتبارها عماًل مرفوضًا يهدف إل��ى زعزعة األمن 
واالستقرار، وإثارة الفوضى وتهديد مصالح الشعب السوداني 
الشقيق. وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين ودعمها 
التام لجمهورية الس��ودان وشعبها الشقيق ومساندتها الفة 
الخط��وات واإلجراءات والسياس��ات المتخذة التي من ش��أنها 
الحفاظ على س��يادة الس��ودان والحفاظ على أمنه واستقراره 
تحقيق��ًا لتطلعات الش��عب الس��وداني الش��قيق في الس��الم 

والنماء واالزدهار.



أشـــاد عدد من الفعاليات الوطنية باإلنجاز 
األخير لإلدارة العامة للمرور، بشأن تراجع 
بنســـبة  والوفيـــات  اإلصابـــات  حـــوادث 
تطبيـــق  بعـــد   2020 العـــام  حتـــى   %  60
التـــي  الشـــاملة  المروريـــة  اإلســـتراتيجية 
أطلقتها اإلدارة في العام 2015، ما يجعل 
مملكـــة البحريـــن األكثـــر انخفاضـــا علـــى 
المســـتوى اإلقليمي في معدالت الحوادث 

المرورية.

عمل كبير

أن  المالكـــي  باســـم  النائـــب  وأكـــد 
التـــي  الشـــاملة  المروريـــة  اإلســـتراتيجية 
طبقتهـــا اإلدارة العامـــة للمـــرور فـــي العام 
الحـــوادث  تراجـــع  عـــن  أثمـــرت   2015
المروريـــة ومعـــدل اإلصابـــات والوفيـــات 
بنســـبة وصلـــت إلـــى 60 %، الفًتـــا إلى أن 
هـــذا اإلنجـــاز جـــاء نتيجـــة العمـــل الكبيـــر 
الذي تقوم به اإلدارة سواء من التخطيط 
والعمـــل  التوعويـــة  والحمـــات  المســـتمر 
واللوائـــح  القوانيـــن  وتطويـــر  الميدانـــي 
التنظيمية، منوهـــا بمتابعة وزير الداخلية 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة والدعم 
الكبيـــر الذي يوليه لـــإلدارة العامة للمرور، 
إذ باتـــت شـــرطة المرور جزًءا أساســـا في 
المنظومة األمنية، مشيًدا في الوقت ذاته 
بـــدور المدير العـــام لإلدارة العامـــة للمرور 
الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن عبدالوهـــاب آل 

خليفة في تطوير اإلدارة العامة للمرور. 

توظيف التكنولوجيا

بدورها، أشـــادت الصحافية زهراء حبيب 
بالخطـــوات التـــي اتخذتهـــا اإلدارة العامة 
للمرور طـــوال الســـنوات الماضيـــة، ومنها 
اإلستراتيجية المرورية الشاملة، التي كان 
لها الدور الرئيس في خفض نسبة حوادث 
ملحـــوظ،  بشـــكل  والوفيـــات  اإلصابـــات 
مؤكـــدة أن اإلدارة العامـــة للمـــرور نجحت 
تســـخير  فـــي  الماضيـــة  األعـــوام  خـــال 
وتوظيف التكنولوجيـــا لتطوير المنظومة 
والخدمات المرورية، باســـتخدام األنظمة 
المروريـــة  الحركـــة  مراقبـــة  فـــي  الذكيـــة 
وتنفيـــذ القانـــون علـــى المخالفيـــن، األمـــر 
الـــذي كان لـــه األثر اإليجابـــي الواضح في 
تعزيـــز الوعـــي المجتمعي وزيـــادة الثقافة 
المرورية لـــدى مســـتخدمي الطريق، وهو 
مـــا انعكـــس بصورة مباشـــرة علـــى خفض 

نسبة المخالفات والحوادث المميتة. 

إنجاز أمني

وقـــال الناشـــط الشـــبابي علـــي شـــرفي إن 
والوفيـــات  اإلصابـــات  حـــوادث  تراجـــع 
فـــي مملكـــة البحريـــن بنســـبة 60 % بعـــد 
تطبيق اإلســـتراتيجية المرورية الشـــاملة 
يعتبـــر إنجـــاًزا أمنًيا يضـــاف إلدارة العامة 
للمـــرور بـــوزارة الداخلية فـــي الوقاية من 
الحـــوادث وزيادة معـــدل الضبط المروري 
ورفع مستوى الســـامة المرورية؛ ما يعزز 
لمســـتخدمي  الوقائيـــة  القيـــادة  مفهـــوم 
الطريـــق، مشـــيدا بالمبـــادرات المجتمعيـــة 
التي تقوم بها اإلدارة العامة للمرور لزيادة 
الوعـــي والمعرفة ونشـــر الثقافة المرورية 

الطريـــق  ولمســـتخدمي  الســـائقين  عنـــد 
مـــن فئة الشـــباب؛ للحفاظ على ســـامتهم 
وسامة المواطنين والمقيمين في مملكة 

البحرين.

تكامل الجهود

ارتياحـــه  عـــن  التميمـــي  جاســـم  وعبـــر 
اإلصابـــات  حـــوادث  نســـبة  النخفـــاض 
األرواح  يحفـــظ  مـــا  وهـــو  والوفيـــات، 
وســـامة جميـــع مســـتخدمي الطريق، كما 
يعكس تكامل جهود اإلدارة العامة للمرور 
ومســـتخدمي  الســـواق  والتـــزام  ووعـــي 
المملكـــة  شـــوارع  أن  مضيفـــا  الطريـــق، 
تشـــهد تحديًثا وتطويـــًرا مســـتمًرا لمعدل 
الســـرعات القانونية وتوســـيع المســـارات، 
وهـــذا يتوافـــق مع زيـــادة مســـاحة الطرق 
والمركبـــات، ويســـهم في انســـيابية حركة 

المرور.

إخالص وتفاٍن

من ناحيته، وجه محمد المراشـــدة شـــكره 
لرجـــال المـــرور على الجهد الـــذي يقومون 
به، والذي يســـهم في الحفاظ على سامة 
المواطنيـــن والمقيميـــن، إذ إنهـــم يعملـــون 
الظـــروف،  فـــي جميـــع  وتفـــاٍن  بإخـــاص 
مضيًفـــا أن رجـــال المـــرور يعملـــون وفـــق 
منظومة متكاملة وإســـتراتيجية مرورية 
شاملة، التي ســـاهمت في انخفاض نسبة 
الحـــوادث المروريـــة وجعل الشـــارع أكثر 

أماًنا وسامة لمرتاديه.

تطور ملحوظ

فيما أكد الحاج أحمد التللي، أن ما نشهده 

في وطننا الغالي من تطور جلي وملحوظ 
فـــي المنظومة المروريـــة لمملكة البحرين 
اإلســـتراتيجية  نجـــاح  علـــى  دليـــل  لهـــو 
المرورية الشـــاملة التي اتبعتها - مشكورة 
للمـــرور عبـــر اســـتخدام  - اإلدارة العامـــة 
مختلـــف التقنيات التي أســـهمت وبشـــكل 
فاعـــل فـــي انخفـــاض مســـتوى الوفيـــات 
المروريـــة والحوادث، ويعود ذلك بســـبب 
انعـــكاس اإلســـتراتيجية الصحيحـــة على 
ســـلوكيات األفراد عند القيادة عاوة على 
توفيـــر البنيـــة التحتية الســـليمة ودراســـة 
عبـــر  ومعالجتهـــا  االزدحامـــات  مواطـــن 
الطـــرق المناســـبة لتشـــكل بذلـــك البحرين 

أنموذجا إقليميا يحتذى به.

سالمة المستخدمين

وفي الســـياق ذاته، قال رئيـــس مجموعة 
ناصـــر  ســـلمان  مســـتقلون  حقوقيـــون 
الطـــرق  علـــى  المروريـــة  الحـــوادث  إن 
تمثـــل إحـــدى قضايـــا التنميـــة التـــي تؤثر 
الـــدول  اقتصـــادات  علـــى  كبيـــًرا  تأثيـــًرا 
والمجتمعـــات، إذ تعـــد مشـــكلة اإلصابـــات 
المشـــكات  مـــن  الطـــرق  علـــى  المروريـــة 
والصحيـــة  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
العامة، مضيفا أن مملكة البحرين وضعت 
سامة مستخدمي الطريق نصب عينيها، 
إذ تم تأمين نظام الطرق والذي يتماشـــى 
وأهـــداف التنمية المســـتدامة، وجاء ذلك 
مـــن خـــال إســـتراتيجية المرور الشـــاملة 

بدعم واهتمام من وزير الداخلية. 

تعامل محترم

العربيـــة  بالجامعـــة  األســـتاذ  وأشـــار 

المفتوحة هشـــام الطحاوي إلى أن تطبيق 
بمملكـــة  للمـــرور  الشـــاملة  اإلســـتراتيجية 
البحريـــن ســـاهم فـــي الحـــد مـــن معدالت 
الحوادث الخطيرة وتقليل نسب الوفيات 
الناتجـــة عـــن هـــذه الحـــوادث، ويأتي هذا 
التـــي  الجبـــارة  للجهـــود  نتيجـــة  النجـــاح 
ميدانيـــا  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  تبذلهـــا 
وتوعويـــا، حيـــث نلمـــس هذا الشـــيء في 
التعامـــل الراقي والمحتـــرم، إذ إن الغرض 
هو الحفـــاظ على األرواح أكثر من تطبيق 

العقوبة. 

رسالة شكر

مـــن جانبه، توجـــه النائب أحمـــد المقهوي 
علـــى  المـــرور  إدارة  إلـــى  الكبيـــر  بالشـــكر 
فـــي  ســـاهمت  التـــي  المبذولـــة  الجهـــود 
واإلصابـــات  الحـــوادث  نســـبة  انخفـــاض 
تطبيـــق  خـــال  مـــن  وذلـــك  والوفيـــات 
اإلستراتيجية الشـــاملة، والشكر موصول 

لوزارة األشغال والمجالس اللبدية.

معايير دولية

وأكـــد الصحافـــي وليـــد ديـــاب أن مملكـــة 
البحريـــن تتبـــع أعلـــى وأحـــدث األنظمـــة 
المروريـــة علـــى مســـتوى العالـــم، كمـــا أن 
لديها بنية تحتية من طرق مخططة طبقا 
ألفضـــل المعاييـــر الدوليـــة، وأن ذلك األمر 
انعكـــس علـــى انخفـــاض نســـب الحوادث 
المرورية، مضيفا أن تطبيق قانون المرور 
والتوعية المســـتمرة واالنتشـــار المســـتمر 
لشـــرطة المـــرور أدى إلـــى إرســـاء االلتزام 
من قبـــل المواطنين والمقيميـــن بالقواعد 
المروريـــة، ناهيـــك عـــن اســـتخدام أحدث 

كاميـــرات  مـــن  التكنولوجيـــة  الوســـائل 
مراقبة وإشارات ضوئية. 

جهود حثيثة

كما ثمـــن النائب عمار أحمـــد البناي رئيس 
اللجنـــة النوعيـــة الدائمة لحقوق اإلنســـان 
عضـــو لجنة الشـــؤون الخارجيـــة والدفاع 
واألمـــن الوطني بمجلس النـــواب، الجهود 
الحثيثـــة التـــي تقـــوم بهـــا اإلدارة العامـــة 
المروريـــة  المنظومـــة  لتطويـــر  للمـــرور 
والحفـــاظ علـــى ســـامة الســـائقين وأمـــن 
ومســـتخدمي  المشـــاة  وســـامة  الطـــرق 
الطريـــق، والتـــي أدت بشـــكل ملحوظ إلى 
والوفيـــات،  اإلصابـــات  حـــوادث  تراجـــع 
اإلســـتراتيجية  تطبيـــق  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
المروريـــة الشـــاملة التـــي أطلقتهـــا اإلدارة 
فـــي العـــام 2015، جعلت مملكـــة البحرين 
من الدول األكثر انخفاضا على المســـتوى 
اإلقليمي في معدالت الحوادث المرورية، 
المروريـــة  اإلســـتراتيجية  أن  مضيفـــا 
فـــي  ملحـــوظ  بشـــكل  ســـاهمت  الشـــاملة 
اإلصابـــات  حـــوادث  معـــدل  انخفـــاض 
والوفيات بنســـبة 60 % حتى 2020، و35 

% حتى أغسطس 2021. 

إستراتيجية ناجحة

وعلى الصعيد عينه، قال اإلعامي ســـعيد 
محمد إن االستراتيجية المرورية الشاملة 
منذ تطبيقها في العام 2015، تعكس نتاج 
تخطيـــط إســـتراتيجي مـــدروس بتراكـــم 
خبـــرة اســـتمر على مـــدى ســـنين، إذ بلغت 
الحـــوادث المميتـــة فـــي بعـــض الســـنوات 
مـــا بيـــن 50 و80 حالـــة، وهـــذا الوضع كان 

بمثابـــة “جرس إنـــذار” أدركه المســـؤولون 
تصميـــم  ليتـــم  للمـــرور؛  العامـــة  بـــاإلدارة 
الحمـــات التوعيـــة المرورية التي تشـــمل 
كل الفئـــات وكل اللغـــات، مـــروًرا بإصـــدار 
التشـــريعات الجديـــدة، أدت إلـــى تراجـــع 
حـــوادث اإلصابـــات والوفيات بنســـبة 60 
% مـــا هـــو إال نجـــاح في قبـــول تحد كبير 
أساســـه الحفاظ على ســـامة مستخدمي 

الطريق.

سالمة الجميع

وأشاد جاســـم الســـعيدي بوزارة الداخلية 
ممثلـــة بـــاإلدارة العامـــة للمـــرور لتطبيـــق 
التـــي  الشـــاملة  المروريـــة  اإلســـتراتيجية 
ســـاهمت في تراجع الحوادث واإلصابات 
والوفيات بنســـبة 60 %، وهـــذا يدل على 
اإلخـــاص فـــي العمل، مـــا أدى إلـــى التزام 
المواطنين والمقيمين باألنظمة المرورية، 
ما يضمن لهم سامتهم وسامة اآلخرين، 
مكـــررا اإلشـــادة بـــوزارة الداخليـــة وعلـــى 
رأســـها وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة علـــى االســـتمرار فـــي 
المـــروري ووضـــع خطـــط  العمـــل  تطويـــر 

مستقبلية؛ من أجل سامة الجميع.

لغة األرقام

وقـــال رئيـــس جمعيـــة العاقـــات العامـــة 
البحرينيـــة فهد الشـــهابي إنه اعتمادا على 
لغة األرقام، فقد استطاعت اإلستراتيجية 
الشـــاملة للمرور أن تحقـــق أهدافها، وذلك 
ما وضع مملكة البحرين في مقدمة الدول 
التي استطاعت تخفيض حوادث اإلصابة 
والوفـــاة فـــي المنطقـــة. ومـــا كان لذلك أن 
يتحقـــق لـــوال وجـــود رؤيـــة متكاملـــة لدى 
وزارة الداخليـــة، بقيـــادة وزيـــر الداخليـــة 
خليفـــة؛  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى ســـامة وأرواح 

المواطنين والمقيمين والزوار.

استشراف المستقبل.

وختاًما، أشـــار فواز العبدهللا إلى أن بوادر 
النجاح واستشراف المســـتقبل، باالعتماد 
ومـــا  واإلســـتراتيجيات،  الخطـــط  علـــى 
يبعـــث علـــى االرتياح أن يتـــم تطبيق تلك 
الخطـــط علـــى أرض الواقـــع، وتتحول من 
أوراق وبحوث إلى واقع ملموس تعكســـه 
لنـــا اإلحصـــاءات الدقيقـــة التـــي تصدرها 
اإلدارة العامـــة للمـــرور، فعندمـــا طرحـــت 
اإلستراتيجية المرورية الشاملة قبل نحو 
6 أعوام كانت نسب الحوادث واإلصابات 
جـــاءت  ولكـــن  ارتفـــاع،  فـــي  والوفيـــات 
اإلســـتراتيجية لتؤتي ثمارها ونشـــهد من 
خالهـــا تراجعا بنســـبة 60 %، وهي تعتبر 
نجاحا منقطع النظير لهذه اإلســـتراتيجية 
العلميـــة التـــي انتهجتها وطبقتهـــا اإلدارة 
العامـــة للمـــرور، باإلضافة إلـــى ما صاحب 
تطبيـــق الخطة من توظيـــف للتكنولوجيا 
عبـــر األنظمة الذكيـــة في مراقبـــة الحركة 
المروريـــة، مع اســـتمرار أداء رجال المرور 
لمهامهـــم التقليديـــة، كل ذلـــك ســـاهم في 
الســـامة  نســـبة  وضمـــان  األرواح  حفـــظ 

لجميع مرتادي الطرق.

المنامة - بنا

فعاليات وطنية: “المرور” تبذل جهودا جبارة للحد من الحوادث والوفيات
ــوى الـــعـــالـــم ــتـ ــسـ ــى مـ ــلـ ــة عـ ــ ــروريـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــم ــ ــظ ــ ــدث األن ــ ــأحـ ــ االلــــــتــــــزام بـ
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البرلمان األوروبي يدين نفسه بغباء... فالعالم يعرف اإلمارات
ســـتبقى دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة صوت النور وسط 
الظـــام، والبلد الذي وصـــل صوته وإنجازاته إلى عنان الســـماء، بل 
هي ســـياج اإلنسان وعطاؤه، لهذا من الطبيعي أن تخرج المنظمات 
التي با أخاق، كالبرلمان األوروبي، وتكذب بشـــأن حقوق اإلنســـان 
فـــي دولة اإلمـــارات العربية الشـــقيقة، وتصدر التقاريـــر التي تفتقد 
الدقة والموضوعية، وهذه األفعال تقول لنا للمرة األلف إن البرلمان 
األوروبـــي يتصـــف باألفـــكار ونمـــاذج الســـلوك والمواقف المسيســـة 
وأقنعـــة تدعـــي الطهـــر، فهـــم يعرفـــون أصـــا أن رهانهـــم سيخســـر 
بســـبب الحقيقة التي يعرفها العالم بأســـره عن اإلمارات ومبادراتها 
اإلنسانية المنتشرة في كل مكان، كعمليات إغاثة الشعوب المنكوبة، 
والمســـاعدات اإلنســـانية، ناهيك عن توقيع وثيقة األخوة اإلنسانية 
علـــى أرضهـــا وبمباركـــة منها، واحتضانهـــا مختلف الجنســـيات التي 
تعيـــش في أمن ورخـــاء وطمأنينة، وقوانين تتعلـــق بحماية حقوق 
العمـــال فـــي التوظيف واألجر والســـكن والصحة، ووزارة للتســـامح 
والتعايـــش، وغيرهـــا الكثيـــر مـــن اإلنجـــازات التـــي تؤرخهـــا أقـــام 

المؤرخين والكتاب وال نجد جزءا يسيرا منها في أي بلد أوروبي.
لقـــد أصبحت سياســـة البرلمـــان األوروبي معروفة ومكشـــوفة، فقد 
امتنـــع مـــرات كثيرة عن فتح ملفات إرهاب النظـــام اإليراني وقمعه 
وجرائمـــه الوحشـــية بحـــق الشـــعب اإليرانـــي، حيـــث تبيـــن أن هذا 
البرلمـــان ليس صادقا، وليس مهتما بقضايا حقوق اإلنســـان، وليس 
معنيا بالدفاع عن حريات الشعوب، بقدر ما هو منظمة تعمل بأقصى 
الجهـــد فـــي الدعايـــة والتضليـــل، وتكســـو المبـــادئ الشـــريرة بطاء 
بـــراق خـــداع، وتعمل وفق ميـــول ونزعات طائفية أو عصابة تنشـــد 
المـــال، حيث تصبـــغ الكذبة بألوانها الخاصة أســـوة ببقية المنظمات 
التـــي تصاب برجفة وجنون كلما حققـــت دولنا إنجازات عالمية في 

مختلف الميادين.
إن القرار الذي أصدره البرلمان األوروبي بشأن ملف حقوق اإلنسان في  «

اإلمارات، والبعيد عن الواقع سيكون أكبر دليل ضد البرلمان نفسه، ألن 
العالم يشاهد ما تفعله اإلمارات لخدمة اإلنسانية وسجلها الناصع في 

ميدان العمل الخيري واإلنساني.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

وال عزاء للبرلمان األوروبي
مـــن المخـــزي والمعيـــب أن يتم اســـتغال منصـــات وصروح دوليـــة في ضرب 
منجزات ومكتســـبات دول فقط نكاية فيها، أو لتمرير أجندات بهدف الضغط 

على هذه الدول.
البرلمـــان األوروبـــي وكيف يدار وما يخرج باســـمه من بيانـــات، بات اليوم من 
أهـــم هذه المؤسســـات واألدوات التي فقـــدت مصداقيتها ومشـــروعيتها التي 
كانـــت قد اكتســـبتها في فتـــرة من الفتـــرات، إذ أصبحت ال تمثل إال شـــخوصًا 
بحد ذاتهم يحركونها حســـب مصالحهم وأهوائهم الشخصية، ضاربين بعرض 
الحائط سمعة هذه المؤسسة قبل أي أمر آخر، وهو باألحرى األمر الوحيد وال 

يوجد سواه الذي قد مسه الضرر.
فبعـــد المغالطـــات واالفتـــراءات التـــي طالـــت مملكـــة البحريـــن حـــول ملفهـــا 
الحقوقـــي، تطـــال اليـــوم مجـــددًا دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ادعاءات 
البرلمـــان األوروبـــي الـــذي افتـــرى زورًا وبهتانـــًا مـــن خـــال بيان حـــول حقوق 

اإلنسان وأوضاع العمالة األجنبية في أبوظبي.
مـــن غيـــر المعقـــول أن يكـــون البرلمـــان األوروبي ال يعلـــم بجميع المكتســـبات 
واإلنجـــازات التـــي تحققـــت فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، والتـــي 
ضمنـــت وأرســـت دعائـــم حقـــوق اإلنســـان فـــي اإلمـــارات، والمتمثلـــة في قيم 
العدالة والمســـاواة، والقائمة على منظومة شـــاملة من القوانين والتشـــريعات 
والمؤسســـات التـــي تكفل حقوق اإلنســـان دون أية تفرقـــة أو تمييز، ما جعلها 
واحـــة للمحبـــة والتعايش، حتـــى باتت اليوم مـــن أكبر الدول الجاذبـــة للعمالة 
واالســـتثمارات بفضل تلك المنظومة التشـــريعية المتقدمـــة التي كفلت جميع 
حقـــوق اإلنســـان، إضافـــة للمزايا والتســـهيات التـــي ال تجدها فـــي الكثير من 

الدول كتلك التي تتغنى وتصدح بحقوق اإلنسان.
لست هنا في معرض شرح الواقع الحقوقي في دولة اإلمارات العربية  «

المتحدة، فاألمر واضح كنور الشمس، لكن إن اختاروا وضع أيديهم على 
أعينهم ليتفادوا رؤيته، فذلك لن يحجب أو يعمي العالم عن رؤية هذا 

الواقع، بيد أن العالم وخصوصًا المايين التي ستشهد معرض إكسبو خال 
األيام القادمة سيلمسون وسيوقنون زور ادعائهم وكذب مزاعمهم، وهي 
التي باتت اليوم نهج بياناتهم وديدن تصريحاتهم بعد أن يشهدوا الواقع 

والحقيقة. “عمار يا اإلمارات عمار”، وال عزاء للمنافقين المتنفعين.

bedoor.articles @gmail.com

بدور عدنان

ُكلنا شركاء في السالم
السام أمل كل إنسان، وجميع البلدان، السام يعني العيش في حياة آمنة، 
تســـكت فيهـــا المدافع، ويغيب عنها الُعنف واإلرهـــاب، ويأكل جميع الناس 
وال يشعرون بالظمأ، وبالسام تنعم الباد بالنماء وشعبها بالرخاء، وجميع 
المشـــاكل تعالج بالحوار واالحترام والتعايش، ويتحقق الســـام بالتعاون 
اإلنساني بين الدول وشعوبها، ولقيمة السام اإلنسانية والحياتية حددت 
األمـــم المتحـــدة يوما من ســـبتمبر من كل عـــام لاحتفاء بـــه وتعزيز ُمثله 
ومراميه. يحتفل العالم باليوم العالمي للسام في 2021م بشعار “التعافي 
بشـــكل أفضل من أجل عالم منصف ومســـتدام”. التعافي من “كوفيد 19” 
ومـــن الصراعات الميدانية والنزاعات السياســـية، ليعيش العالم وشـــعوبه 
فـــي أمـــٍن وســـام، عالـــم خـــاٍل مـــن الُعنـــف واإلرهـــاب، والحـــرب والدمار، 
والطائفيـــة والعصبية الجاهلية وانتهاك الحقوق اإلنســـانية، ليكون عالمنا 
أكثر مســـاواة وعداًل واســـتدامة وصحة وإنســـانية. وقد دعا األمين العام 
لألمم المتحدة في مارس 2020م “لوقف إطاق النار على مستوى العالم” 
وبذلك أصدر مجلس األمن باإلجماع في فبراير 2021م قراًرا يدعو الدول 
ـ من أجل  األعضـــاء إلـــى دعم “وقف إنســـاني مســـتدام للنزاعات المحليـــةـ 
أن يحصل األشخاص المحاصرون في النزاعات العسكرية على اللقاحات 
والعاجـــات الضروريـــة للبقـــاء”. إن التعافي مـــن آثار الكورونـــا والكراهية 
والتمييز والُعنف والحروب، ومن آثار المناخ، يتحقق بالســـام بين الدول 
وشـــعوبها. فبجانب حاجة دول العالم وشـــعوبها إلى الســـام فهي بحاجة 
أيضـــا إلـــى اقتصاد عالمي مســـتدام وعـــادل للجميع، اقتصـــاد ينتج فرص 
عمـــل ويجتث البطالة ويقضي علـــى الجوع ويوفر المياه للجميع، وفضاًء 
خاليا من تأثيرات المناخ الســـلبية، ويحتاج البشـــر فيه إلى نشر التعاطف 
واللطـــف واألمل والمحبة بينهم. إن إرســـاء الســـام الشـــامل والعادل بين 
الـــدول والشـــعوب ُيحقـــق الخير والوئـــام ويهيئ الســـبل لتحقيق شـــراكة 

عالمية وتنمية مستدامة تؤِمن مستقبًا مشرًقا لشعوب األرض.
لقد دعت جميع األديان السماوية واألرضية والمواثيق والعهود الدولية إلى  «

السالم والتعاون وُحسن الجوار، ليعيش الناس في عالم أفضل ُيرسخ األمن 
والسلم، وُيساند قضايا الحق والعدل على األرض. إن االحتفاء بيوم السالم 
العالمي بمثابة تذكير للعالم بمسؤولياته تجاه السالم وأهدافه، ولتعزيز 

العمل الدولي المشترك لتحقيق النماء للدول والرخاء للشعوب، ولتتكاتف 
إرادة دول العالم أجمع لجعل أوطاننا مكاًنا للسالم، بالتعاون والعمل 

المناهض للمآسي االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلنسانية.

عبدعلي الغسرة

fatin.hamza 
@gmail.com

تصـــدرت البحريـــن دول مجلـــس التعـــاون في نســـب الشـــفاء مـــن فيروس 
كورونا “كوفيد 19”، منذ بداية دخول الفيروس وحتى التاســـع من سبتمبر، 
بحصولهـــا على نســـبة تعـــاٍف بلغت 99.1 % من إجمالي الحاالت، وبحســـب 
إحصائية التشـــافي جاءت البحرين بالمركز األول بعد أن ســـجلت 273 ألفًا 
و454 إصابـــة بفيـــروس كورونـــا، و271 ألفًا و127 حالة تعاٍف بنســـبة تعاٍف 
بلغـــت 99.1 % مـــن إجمالـــي الحـــاالت المصابـــة. وفي شـــهر ســـبتمبر، بينت 
اإلحصائيـــة أن البحريـــن ســـجلت بالفترة من 1 ســـبتمبر وحتى التاســـع من 
ســـبتمبر حـــاالت تعـــاٍف بلغـــت 926 حالة تعـــاٍف، وســـجلت 914 حالة قائمة 
بفيروس كورونا. كل الشـــكر والثناء على الجهود الجبارة التي يبذلها فريق 
البحرين، وجميع منتسبيه من الكوادر الطبية واألمنية في احتواء فيروس 
كورونـــا، حيث ترتعش أصابعي وأنا أبحث عـــن كلمات توفيكم حقكم، تلك 
الجهـــود التي أربكت حســـابات أولئك الذين يعيشـــون خارج حـــدود وطننا، 
وأثنت هيئات دولية على الخطوات التي اتخذتموها واتخذتها الدولة حتى 
أصبحـــت مثاال يحتذى به. خطط احترازية ثابتة تتماشـــى مع مســـتجدات 

الفيـــروس عالمًيـــا ومحلًيـــا جعلـــت النظـــام الصحي الـــذي تمتلكـــه البحرين 
نموذًجا مثالًيا يحظى باإلشـــادات العالمية، ال شـــك أنه إنجاز كبير يســـتحق 
أن نقـــف عنـــده طويـــاً ونقـــدم التحية لكل الجنـــود الذين بذلـــوا جهودا في 
مواجهـــة هذه الجائحـــة، فقد رأيناهـــم متكاتفين متعاونيـــن لتحقيق الغاية 
المنشـــودة التـــي ال توفيهـــا الكلمات. فعـــاً نحمد هللا أننا فـــي البحرين، أرى 
بـــأم عيني دوال كبـــرى واقتصاديات ضخمـــة تكاد تنهار، إفاس وتســـريح.. 
أمـــا نحن رغم محدودية مواردنا صمدنا وأثبتنا للعالم كيفية إدارة األزمات 

بإرادتنا وحكمتنا وتاحمنا.

نكرر شكرنا لجميع الكوادر العاملة بالصفوف األولى لمواجهة جائحة كورونا  «
على دورها الكبير الذي تقوم به، لقد عملت بأقصى طاقة ممكنة من أجل 

الحد من انتشار الفيروس ورعاية الحاالت المرتبطة به، كما نشكر المجتمع 
البحريني الواعي الذي أثبت أنه قادر على تجاوز تحدي الفيروس باالستمرار في 

اتباع اإلرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، دون استهتار أو 
تهور، بل وقفوا صفًا واحداً لمواجهة خطر انتشاره.

فاتن حمزة

البحرين في المركز األول... شكراً فريق البحرين

على الرغم من أن كتاب الصحافي األميركي األشـــهر، بوب وودوارد، والذي 
ســـيصدر خـــال أيام، تحـــت عنـــوان “الخطر”، قد فتـــح الباب واســـعا لفكرة 
إمكانيـــة حـــدوث انقاب عســـكري فـــي الداخـــل األميركي، وهـــو األمر الذي 
كثر الحديث عنه خال فترة رئاســـة الرئيس ترامب، بســـبب تعمق الشـــرخ 
الحـــادث بين المؤسســـة العســـكرية األميركية، وبين السياســـيين المدنيين، 
بالرغـــم مـــن ذلـــك يبـــدو أن هنـــاك انقابا مـــن نوعية أخـــرى تتهـــدد الداخل 
األميركـــي جـــراء تغيـــر التركيبـــة الســـكانية للبـــاد. قبل نحو أســـبوع أصدر 
مكتـــب اإلحصاء الســـكاني أحـــد أكثر التقاريـــر أهمية وتفصيا بشـــأن تغير 
الخارطـــة الســـكانية لمواطني الواليـــات المتحدة، وكـــذا توجهات هجراتهم 
فـــي الداخـــل األميركي، ما بين واليات الشـــمال وواليـــات الجنوب، والفئات 
العمرية، والنوع اإلنســـاني أي الجندر ما بين ذكور وإناث، والشـــاهد أنه غير 
خافية على أحد األهمية الفائقة لمثل هذه اإلحصائيات، والتي على أساسها 

ترسم األفق االستراتيجية للباد، وتتضح مامح ومعالم المستقبل.
تأتي اإلحصائيات هذه المرة في ضوء تشارع وتنازع واضحين في الداخل 

األميركـــي على مســـألة صعود تيـــارات عرقية وخفوت غيرهـــا، والصراع ما 
بيـــن أنصـــار تيار يـــرى أن أميـــركا البد أن تبقـــى بوتقة انصهار لكل شـــعوبها 
المهاجـــرة مـــن جهة، وبين تيـــار آخر يميل إلى إعاء شـــأن الهويات العرقية 
والمحافظة عليها، بل والتمسك بها، األمر الذي يمكن أن يتسبب في صراع 
عرقـــي أميركـــي فـــي نهاية المطاف، يقـــود من دون أدنى شـــك إلى احتراب 

أهلي أو طائفي.
مـــا الذي تقولـــه بيانات مكتب اإلحصاء هذه المرة؟ تشـــير اإلحصائيات إلى 
أن الســـكان الواســـب، أي البيـــض البروتســـتانت األنجلـــو ساكســـون، أولئـــك 
الذيـــن مثلوا الشـــريحة األولى مـــن المهاجرين األوروبييـــن قبل ثاثة قرون 
إلـــى األراضـــي الجديدة غـــرب المحيط األطلنطي، يشـــيخون وقد تراجعت 

نسبتهم لتصبح أصغر قياسا على اإلطاق من إجمالي عدد السكان.
وباألرقام، فقد انخفض عدد السكان البيض منذ عام 2010، من غير الالتينيين  «

بنسبة 2.6 %، فيما زاد عدد السكان األميركيين األفارقة بنسبة 5.6 % منذ عام 
2010، والعهدة على الراوي، صحيفة نيويورك تايمز األميركية. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

 إميل أمين

أميركا وإشكالية االنقالب الديموغرافي
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