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ثـــــــــم نــــــظــــــر الـــــمـــــجـــــلـــــس فـــي 
الموضوعات المدرجة على جدول 

أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات 

اآلتية:
التنسيقية  اللجنة  مذكرة   -1
بــشــأن مـــا تـــم تــنــفــيــذه مـــن بــرامــج 
اإلطار الموحد للبرامج الحكومية 
سبتمبر2021.  حتى  األولوية  ذات 
والــخــطــة الــتــنــفــيــذيــة لـــإطـــار في 
والتي  المحدثة  الثالثة  نسخته 
تـــســـتـــهـــدف تــحــقــيــق االســــتــــدامــــة 
الداعمة  البيئة  وتــأمــيــن  المالية 

للتنمية.
الــــوزاريــــة  الــلــجــنــة  ــرة  ــذكـ مـ  -2
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
بشأن 4 مذكرات تفاهم بين حكومة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وحــكــومــة دولـــة 
التعاون  بتعزيز  تتعلق  إســرائــيــل، 
الرياضية  المجاالت  فــي  الثنائي 
واالبـــتـــكـــار والـــتـــطـــويـــر فـــي مــــوارد 
والحفاظ  البيئة  وحماية  المياه 
الطبية  والخدمات  الطبيعة  على 

والبحوث.
الــــوزاريــــة  الــلــجــنــة  ــرة  ــذكـ مـ  -3
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
بــشــأن الــتــعــاون مــع دولـــة إسرائيل 

في مجاالت الحوسبة السحابية.
ــرة الــلــجــنــة الــــوزاريــــة  ــ ــذكـ ــ 4-مـ
لـــلـــشـــؤون الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
والـــتـــوازن الــمــالــي بــشــأن مــراجــعــة 
الـــمـــالـــي،  الـــــتـــــوازن  ــج  ــامـ ــرنـ بـ أداء 
ــائــــج  ــتــ ــنــ ــــت الــ ــــرضـ ــعـ ــ ــتـ ــ والـــــــتـــــــي اسـ
إطالقه  منذ  للبرنامج  المتحققة 
التوازن  تحقيق  بهدف   2018 عــام 
ــات واإليــــــــــــرادات  ــروفــ ــصــ ــمــ بـــيـــن الــ
الحكومية، وتأثير جائحة فيروس 
كورونا على العالم والوضع المالي 
واالقتصادي بشكل عام، والخيارات 
بين  الــتــوازن  لتحقيق  المطروحة 
لتحقيق  ــرادات  واإليــ المصروفات 
الــــــــتــــــــوازن الـــــمـــــالـــــي. وقــــــــد ثــمــن 

التشريعية  السلطة  دور  المجلس 
ــم  ــدعــ ــى الــ ــلــ ــافــــظــــة عــ ــي الــــمــــحــ ــ فــ
االجــــتــــمــــاعــــي لـــمـــســـتـــحـــقـــيـــه مــن 
العمل  مواصلة  وأكــد  المواطنين 
ــتـــرك لـــتـــعـــزيـــز االســــتــــقــــرار  ــمـــشـ الـ
على  الموافقة  تمت  كما  المالي، 
اتــــخــــاذ اإلجـــــــــــراءات الـــدســـتـــوريـــة 
قانون  مشروع  إلحالة  والقانونية 
بتعديل بعض أحكام قانون القيمة 
المضافة إلى السلطة التشريعية، 
حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة 

المضافة بدًءا من 1 يناير 2022.
المالية  وزيــر  معالي  5-مذكرة 

ــأن  ــشــ ــي بــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ واالقـــــــتـــــــصـــــــاد الــ
فـــي مملكة  الــلــوجــســتــيــة  الــخــطــة 
البحرين، والتي تتضمن األهداف 
والخطة  للقطاع،  االستراتيجية 
في  الــجــوي  للشحن  المستقبلية 
وإطــالق  الــدولــي،  البحرين  مــطــار 
مــركــز عــالــمــي لــخــدمــات الــشــحــن 

البحري بمملكة البحرين.
6-مذكرة سعادة وزير الصناعة 
اعتماد  بشأن  والسياحة  والتجارة 
ــــدول كــشــريــك عالمي  الـ ــدد مـــن  عـ
لخدمات الشحن البحرية-الجوية 
بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، مــــا يــســمــح 

لــلــشــركــات الـــتـــي تــتــخــذ مـــن هــذه 
التقدم للحصول  الدول مقًرا لها 
عـــلـــى االعــــتــــمــــاد كـــمـــشـــغـــل لـــهـــذه 
الــخــدمــة، واالســتــفــادة مــن خدمة 
نــقــل الــشــحــنــات بــيــن الــمــنــفــذيــن 
ــي فـــتـــرة ال  ــــوي فــ ــجـ ــ الـــبـــحـــري والـ
إلى  باإلضافة  الساعتين،  تتعدى 

سرعة الشحن وتنافسية تكلفته.
7-مذكرة وزير األشغال وشؤون 
العمراني  والتخطيط  الــبــلــديــات 
النبيه  دفــــان جـــزيـــرة  بــشــأن خـــط 

صالح.
ثـــــــم اســــــتــــــعــــــرض الـــمـــجـــلـــس 

الموضوعات اآلتية:
ــيــــة  ــالــ 1-مـــــــــذكـــــــــرة وزيـــــــــــر الــــمــ
التقرير  الوطني بشأن  واالقتصاد 
االقتصادي الفصلي للربع الثاني 
والــذي أظهر قدرة  من عام 2021. 
االقتصاد الوطني على العودة إلى 
ما قبل جائحة فيروس  مستويات 
كـــــورونـــــا، حـــيـــث أشــــــــارت الــنــتــائــج 
االسمي  المحلي  للناتج  األولــيــة 
 %20.7 بنسبة  االقتصاد  نمو  إلــى 
الثاني من عام 2021  الربع  خالل 
ــن عـــام  ــع مــ ــربــ مـــقـــارنـــة بــنــفــس الــ
القطاعات  بنمو  مــدعــوًمــا   .2020

غير النفطية بنسبة 12.8%، فيما 
المحلي  الــنــاتــج  نمو  نسبة  بلغت 
على   %5.7 الــحــقــيــقــي  اإلجــمــالــي 
ــنـــوي مــــا يــعــكــس نــجــاح  ــاس سـ ــ أســ
مع  التعامل  في  الوطنية  الجهود 

تداعيات الجائحة.
2-مــــــــذكــــــــرة وزيــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
الوطنية  اللجنة  مــنــجــزات  بــشــأن 
غير  المزمنة  األمــراض  لمكافحة 

السارية 2017 -2021.
الــمــجــلــس عــلــًمــا من  3- أخـــذ 
خـــالل الــتــقــاريــر الـــوزاريـــة لــلــوزراء 
أعمال  في  المشاركة  نتائج  بشأن 

وزراء  لــلــجــنــة  الــســابــع  االجـــتـــمـــاع 
ــؤون  ــشــ الــ وزراء  ولـــجـــنـــة  الـــعـــمـــل 
االجتماعية بدول مجلس التعاون 
والتوقيع  العربية،  الخليج  لــدول 
ــة تـــنـــظـــيـــم مـــعـــرض  ــيـ ــاقـ ــفـ ــى اتـ ــلـ عـ
-2022 للطيران  الدولي  البحرين 
 DESI 2024 والمشاركة في معرض
ــرؤس مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ لـــنـــدن، وتـ
أعـــمـــال االجـــتـــمـــاع الـــتـــاســـع عشر 
للوزراء المعنيين بشؤون اإلسكان 
التعاون، والمشاركة  بدول مجلس 
ــال الـــمـــنـــتـــدى الـــعـــربـــي  ــ ــمـ ــ ــي أعـ ــ فـ

الخامس للمياه.

مجل���س ال��وزراء يهن��ئ ول��ي العه��د رئي���س ال��وزراء بجائ��زة القي��ادة
�ص��موه: الجائ��زة تكري��م دول��ي لإنج��ازات �صنعه��ا فري��ق البحري��ن ب��روح الفري��ق الواح��د

المجل���س يهن��ئ ال�ش��عودية بيومه��ا الوطن��ي وي�ش��يد بم��ا حققت��ه م��ن نه�ش��ة تنموي��ة �ش��املة

تثمين دور ال�شلطة الت�شريعية في المحافظة على توجيه الدعم االجتماعي اإلى م�شتحقيه من المواطنين

نمو القطاعات غير النفطية بن�صبة 12.8 بالمائة والناتج الإجمالي المحلي بن�صبة 5.7 بالمائة على اأ�صا�س �صنوي

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء.

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
الوزراء االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس 

الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
أسمى  الجلسة  مستهل  في  المجلس  رفــع 
السمو  صاحب  إلــى  والتبريكات  التهاني  آيــات 
ــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء  الــمــلــكــي ولــ
قبل  من  القيادة«  »جائزة  سموه  منح  بمناسبة 
تــكــريــًمــا إلنـــجـــازات  األمــريــكــيــة   »C3« مــنــظــمــة 
للجهود  وقيادته  المجاالت  في مختلف  سموه 
)كوفيد- كــورونــا  لــفــيــروس  للتصدي  الوطنية 
وتوطيد  تنمية  فــي  سموه  لــدور  وتــقــديــًرا   ،)19
الـــعـــالقـــات بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــــواليــــات 
المتحدة األمريكية، وقد أعرب صاحب السمو 
الـــوزراء عن  رئيس مجلس  العهد  ولــي  الملكي 
ــاء وأعـــضـــاء جميع  ــ ــى رؤســ شـــكـــره وتـــقـــديـــره إلــ
سلطات الدولة والمؤسسات الدستورية ورجال 
السلك الدبلوماسي ورؤساء وأعضاء المجالس 
وإلــى جميع  الخاص  القطاع  وشركات  البلدية 

المواطنين والمقيمين على مشاعرهم الطيبة، 
تكريم  فهي  للجميع  الجائزة  أن  سموه  مؤكدا 
بــروح  البحرين  فــريــق  إلنــجــازات صنعها  دولـــي 
التحديات  تحويل  على  وبعزم  الواحد  الفريق 
إلـــى فـــرص تــحــقــق مــكــتــســبــات جـــديـــدة ُتــضــاف 
بقيادة حضرة  الشاملة  التنموية  المسيرة  إلى 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 

خليفة عاهل البالد المفدى.
المملكة  الــــــوزراء  ذلـــك هــنــأ مــجــلــس  بــعــد 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة مــلــًكــا وحــكــومــًة 
ــًبـــا بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  وشـــعـ
السعودية الشقيقة، مشيًدا بما تحقق فيها من 
نهضة تنموية شاملة وازدهار وتقدم في مختلف 
الشريفين  الحرمين  خـــادم  بقيادة  الــمــجــاالت 
عاهل  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
السمو  وصــاحــب  الــســعــوديــة  العربية  المملكة 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الدفاع.

تـــلـــقـــى صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـــيـــر 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
التهنئة من  الــوزراء مزيدًا من برقيات  مجلس 
أصــحــاب الــســمــو والــمــعــالــي والــســعــادة الــــوزراء 
بمناسبة  البحرين  بمملكة  المسئولين  وكــبــار 
الــقــيــادة« مــن قبل منظمة  منح ســمــوه »جــائــزة 
في  ســمــوه  إلنــجــازات  تكريًما  األمــريــكــيــة   »C3«
الوطنية  للجهود  وقيادته  المجاالت  مختلف 
والتي  )كوفيد-19(،  كورونا  لفيروس  للتصدي 
حققت نجاحًا مشهودًا وإشادات دولية، وتقديًرا 
بين  العالقات  وتوطيد  تنمية  فــي  سموه  لــدور 
مملكة البحرين والواليات المتحدة األمريكية 
وتطلعات  لرؤى  تنفيذًا  المستويات،  كافة  على 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة، عاهل البالد المفدى.
وقد أكدوا في البرقيات على أن هذا اإلنجاز 
الــفــخــر واالعـــتـــزاز، حيث  الـــريـــادي يبعث عــلــى 
إنجازًا  والتحديات  واقعًا  الطموح  سموه  جعل 
والتميز والريادة هدفًا، داعين المولى عز وجل 

أن يحفظ سموه ويوفقه للمزيد من االنجازات 
والنجاحات لرفعة الوطن العزيز في ظل قيادة 

حضرة صاحب الجاللة ملك البالد المفدى.
كل  مــن  التهنئة  برقيات  سموه  تلقى  وقــد 

من:
الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان  سمو 
بـــن علي  الــشــيــخ خــلــيــفــة  آل خــلــيــفــة، وســـمـــو 
بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة مــحــافــظ الــمــحــافــظــة 
مجلس  رئــيــس  الظهراني  وخليفة  الجنوبية، 
الـــنـــواب الــســابــق، والــفــريــق الــركــن عــبــداهلل بن 
والفريق  الــدفــاع،  شــئــون  وزيـــر  النعيمي  حسن 
عــــــــادل بـــــن خـــلـــيـــفـــة الــــفــــاضــــل رئــــيــــس جـــهـــاز 
المخابرات الوطني، وسميرة إبراهيم بن رجب 
الــمــبــعــوث الــخــاص لــلــديــوان الــمــلــكــي، والشيخ 
الــجــمــارك،  رئــيــس  بــن حــمــد آل خليفة  أحــمــد 
ــد الــنــائــب  ــمـ والـــنـــائـــب عــبــدالــنــبــي ســـلـــمـــان أحـ
أحمد  والنائب  الــنــواب،  مجلس  لرئيس  األول 
والدكتور  النواب،  مجلس  عضو  السلوم  صباح 
الشورى،  مجلس  عضو  الخزاعي  علي  محمد 

الشورى،  النعيمي عضو مجلس  وحمد مبارك 
عبداللطيف  وعــبــداهلل  الجشي،  جـــواد  ومــاجــد 
البحرين لدى جمهورية  عبداهلل سفير مملكة 
ألمانيا االتحادية، وعبداهلل بن فيصل بن جبر 
مملكة  لدى  البحرين  مملكة  سفير  الدوسري 
بلجيكا، ومنى عباس محمود رضي سفير مملكة 
عبداهلل  وأحمد  تايالند،  لدى مملكة  البحرين 
الهاجري سفير مملكة البحرين لدى جمهورية 
إندونيسيا، وفؤاد صادق البحارنة سفير مملكة 
البحرين لدى الجزائر، والسفير الشيخ محمد 
بهية  والــدكــتــورة  آل خليفة،  بــن حمد  علي  بــن 
عــبــدالــقــادر سفير  وطــه محمد  الجشي،  جـــواد 
دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، والدكتور  
علي حسين األحمد سفير الجمهورية اليمنية 
حمود  عبداهلل  ويوسف  البحرين،  مملكة  لــدى 
المالية  بــــوزارة  المالية  للشئون  ــوزارة  الــ وكــيــل 
يعقوب  والــســفــيــر خليل  الــوطــنــي،  واالقــتــصــاد 
ــري  ــواهـ الـــخـــيـــاط، الـــدكـــتـــور عـــبـــدالـــرحـــمـــن جـ
البتروكيماويات،  رئيس شركة الخليج لصناعة 

والشيخ محمد بن خليفة بن سلمان بن محمد 
بن عيسى آل خليفة مدير عام االستثمار شركة 
آل  خليفة  بــن  دعيج  بــن  تركي  والشيخ  بتلكو، 
خليفة مدير عام التخطيط والشؤون اإلدارية 
ــارك، ونــــوال  ـــ بــــــوزارة الــداخــلــيــة -شـــئـــون الــجــمـــ
إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية للسياسات 
واالستراتيجيات واألداء بوزارة التربية والتعليم، 
والـــشـــيـــخ عــلــي بـــن عــبــدالــرحــمــن بـــن عــلــي آل 
خليفة، ود. منى محمد البلوشي األمين العام 
التربية  بــوزارة  واالعتمادية  للتقييم  المساعد 
الرئيس  القصيبي  سليمان  وسطام  والتعليم، 
الــتــنــفــيــذي الـــمـــصـــرف الــخــلــيــجــي الـــتـــجـــاري، 
والـــدكـــتـــور شــوقــي عـــبـــداهلل أمــيــن نــائــب رئــيــس 
الرعاية الصحية األولية،  مجلس أمناء مراكز 
وقـــيـــس حـــاتـــم الــزعــبــي رئـــيـــس غـــرفـــة الــتــجــارة 
مولجمال  وسوشيل  البحرين،  فــي  األمريكية 
عبدالرحيم  ومحمد   ،Chairman – VMB
لــشــئــون المحاكم  الــمــســاعــد  الــوكــيــل  بــوجــيــري 
والــتــوثــيــق بــــوزارة الــعــدل والــشــئــون اإلســالمــيــة 

واألوقاف، وخالد عبدالرحمن الحيدان الوكيل 
الــمــســاعــد لــلــســيــاســات والـــخـــدمـــات اإلســكــانــيــة 
بوزارة اإلسكان، ومحمد بن محفوظ العارضي 
انفستكورب،  التنفيذي  اإلدارة  مجلس  رئيس 
التنفيذي  الرئيس  عبدالملك  أحمد  وعاطف 
بمجموعة آركابيتا، وهشام عبدالرحمن الراعي 
آركابيتا،  بمجموعة  التنفيذي  الرئيس  نائب 
وهــــــدى إبـــراهـــيـــم الـــشـــروقـــي عـــضـــو الــمــجــلــس 
األعلى للمرأة، وغازي المرباطي رئيس مجلس 
ــاء الــمــجــلــس، وعــيــســى  بــلــدي الــمــحــرق وأعـــضـ
الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية 
أحمد  وزكــريــا  اإلدارة،  مجلس  أعــضــاء  وجميع 
الــتــنــفــيــذي للتحول  الــرئــيــس  نــائــب  الــخــاجــة  
االلـــكـــتـــرونـــي هـــيـــئـــة الـــمـــعـــلـــومـــات والـــحـــكـــومـــة 
اإللكترونية، ونواف محمد المرباطي القاضي 
الكبرى،  الشرعية  العليا  االستئناف  بمحكمة 
والــــدكــــتــــورة ريـــــم أحـــمـــد الــبــوعــيــنــيــن الــقــائــم 
بــأعــمــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي كــلــيــة الــبــحــريــن 
والــمــهــنــدس  الــبــحــريــن(،  )بوليتكنك  التقنية 

مــجــدي حبيب حنا مــديــر عــام ديــزايــن هــاوس 
القطان  طاهر  محمد  والدكتور  لالستشارات، 
الوكيل المساعد للشئون اإلسالمية، وبدر هود 
الــمــحــمــود الــوكــيــل الــمــســاعــد لــشــئــون الــمــوانــئ 
ــوزارة الــمــواصــالت واالتــــصــــاالت، وإيــــاد عبيد  ــ بـ
مــديــر عــام شــركــة عــقــارات اإلســكــان، والــدكــتــورة 
ــد الـــزيـــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس األمـــنـــاء  ــ مــنــى راشـ
جناحي   فيصل  وإيــمــان  الخليجية،  الجامعة 
للتنمية  البحرين  لمعهد  التنفيذي  الــمــديــر 
السياسية، وأحالم أحمد خليفة العامر الوكيل 
بــوزارة  التربوي  ــراف  واإلشـ للمناهج  المساعد 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، وعــلــي مــوســى    الــرئــيــس 
ــان«، ونـــواف  الــتــنــفــيــذي لبنك »جــيــه بــي مـــورجـ
هاشم السادة الوكيل المساعد للتعاون المالي 

الدولي بوزارة المالية واالقتصاد الوطني.
المواطنين  مــن  بــرقــيــات  ســمــوه  تلقى  كما 
وعــدد من المسؤولين ورجــال األعمال ورؤســاء 

وأعضاء مجالس اإلدارات.

اأكدوا اأن �صموه جعل الطموح واقعًا والتحديات اإنجازاً والتميز والريادة هدفًا

ولي العهد رئي�س الوزراء يتلقى مزيدا من برقيات التهنئة بمنا�شبة منح �شموه »جائزة القيادة«



طبيب  الـــفـــريـــق  اســتــقــبــل 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عـــبـــداهلل 
الــمــجــلــس  خــلــيــفــة رئــيــس  آل 
األعلى للصحة رئيس الفريق 
الـــطـــبـــي لـــلـــتـــصـــدي لــفــيــروس 
»كــــــورونــــــا«، فــــي مــكــتــبــه بــمــقــر 
الصحفي  الــكــاتــب  الــمــجــلــس، 
الــيــاقــوت عضو  جــمــال محمد 
السعوديين  الصحفيين  هيئة 
ــو االتـــــــــحـــــــــاد الـــــــدولـــــــي  ــ ــضــ ــ عــ
لــلــصــحــفــيــيــن عــضــو االتـــحـــاد 
ــام لــلــصــحــفــيــيــن الـــعـــرب،  ــعــ الــ
الذي قدم له نسخة من كتابه 
الذي  جمال(،  الكلمة  )جمال 
يــحــتــوي عــلــى كــلــمــات وصـــور 
مـــؤثـــرة وتـــوثـــيـــق صــــور أخـــرى 
الــقــادة  عـــدد مــن  للمؤلف مــع 

وكبار الشخصيات.
 وخــــــــــال الـــــلـــــقـــــاء أشــــــاد 
محمد  الشيخ  طبيب  الفريق 
بن عبداهلل آل خليفة بالجهود 
التي يبذلها الكاتب الصحفي 
جــمــال الـــيـــاقـــوت فـــي الــصــدى 
ــي لــمــســار الــعــاقــات  ــامــ اإلعــ
األخوية القائمة بين البلدين 

العربية  )المملكة  الشقيقين 
البحرين(،  ومملكة  السعودية 
وإســـهـــامـــاتـــه، مــثــمــنــًا الــجــهــود 
المجلس  ألنشطة  الصحفية 
األعــــلــــى لــلــصــحــة لــلــتــصــدي 
)كوفيد-19(،  كورونا  لفيروس 

في إثراء الساحات األدبية.

الكاتب  أعـــرب  جهته   مــن 
ــوت  ــاقـ ــيـ ــال الـ ــمــ الـــصـــحـــفـــي جــ
للفريق  وتـــقـــديـــره  شــكــره  عـــن 
ــد بــن  ــمـ ــيــــخ مـــحـ ــيـــب الــــشــ ــبـ طـ
دعمه  آل خليفة على  عبداهلل 
اإلعامية  للجهود  وتشجيعه 

والصحفية.
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} �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء ي�ستقبل رئيسة منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمجموعة سيتي بنك.

بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  أكــد 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
أهمية استمرار تعزيز دور القطاع المالي والمصرفي 
باعتباره أحد القطاعات المهمة التي تسهم في رفد 
النمو االقتصادي بالمملكة وخلق مزيٍد من الفرص 
االستثمارية الواعدة، منوًها بالحرص على مواصلة 
بما  المختلفة  االستثمارات  أمام  التسهيات  تعزيز 

النماء واالزدهــار للمملكة ويدفع  يحقق مزيدا من 
بعجلة التنمية االقتصادية نحو آفاق أوسع لتحقيق 
حضرة  بقيادة  الشاملة  التنموية  المسيرة  أهــداف 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة  صاحب الجالة 

عاهل الباد المفدى.
القضيبية  بقصر  ســمــوه  لــقــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
أمس، السيدة إليسار فرح أنطونيوس رئيسة منطقة 

سيتي  لمجموعة  إفريقيا  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق 
التنفيذي  الــرئــيــس  مــيــشــال صـــوايـــا  والــســيــد  بــنــك 
للعمليات للمجموعة في البحرين، بحضور السيد 
خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية 
بــهــم، مشيرا سموه  االقــتــصــاديــة حيث رحــب ســمــوه 
إلى التعاون القائم بين مملكة البحرين ومجموعة 
العالمي  للمركز  تمنياته  عن  بنك،  ومعربا  سيتي 

الــذي  بنك  سيتي  لمجموعة  الــتــابــع  التكنولوجي 
دشنته المجموعة اليوم التوفيق في تحقيق أهدافه 
للكوادر  النوعية  الــفــرص  خلق  فــي  دور  مــن  لــه  لما 
الوطنية في المجال المصرفي والتقني، والذي تم 
إطاقه وفق شراكة استراتيجية بين مجموعة سيتي 
ومجلس  التنمية  »تمكين«  العمل  وصــنــدوق  بنك 

االقتصادية.

مـــن جــانــبــهــا، أعـــربـــت رئــيــســة مــنــطــقــة الــشــرق 
األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا لــمــجــمــوعــة ســيــتــي بنك 
ولي  الملكي  السمو  لصاحب  وتقديرها  عن شكرها 
سموه  يوليه  مــا  على  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
مــن اهــتــمــام دائــم فــي تعزيز الــتــعــاون والــشــراكــة مع 
مجموعة سيتي بنك، متمنيًة للمملكة دوام التقدم 

واالزدهار.

لدى ��شتقبال �شموه رئي�شة �شيتي بنك لل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا

ولي العهد رئي�س ال�زراء ي�ؤكد اأهمية تعزيز دور القطاع المالي والم�صرفي

} �سمو محافظ الجنوبية خالل جولته التفقدية في منطقة الزالق.

} وزير التربية ي�ستقبل ال�سفير االأردني.

قــــــام ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 
آل خليفة  خــلــيــفــة  بـــن  عــلــي  بـــن 
الجنوبية  الــمــحــافــظــة  مــحــافــظ 
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــمـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ بــــــــزيــــــــارة مـ
احـــــتـــــيـــــاجـــــات أهــــــالــــــي مــنــطــقــة 
ــــك ضـــمـــن اهـــتـــمـــام  ــ الـــــــــزالق، وذلـ
ــوه لــــاطــــاع عــلــى  ــمــ وحـــــــرص ســ
أبـــــــرز احــــتــــيــــاجــــات الـــمـــواطـــنـــيـــن 
األمنية  الــمــجــاالت  مختلف  فــي 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـ
الــعــمــيــد عيسى  بــحــضــور  ــك  ــ وذلـ
ثــامــر الــــدوســــري نــائــب مــحــافــظ 
من  وعــدد  الجنوبية،  المحافظة 

المسؤولين.
ــد ســمــو  ــ ــال الـــــزيـــــارة، أكـ ــ وخــ
ــافــــظــــة  الــــمــــحــ أن  الـــــمـــــحـــــافـــــظ 
الجنوبية حريصة على التواصل 
لتفقد  المناطق  بكل  الميداني 
احــتــيــاجــات األهـــالـــي واالســتــمــاع 
ومتطلباتهم،  مــقــتــرحــاتــهــم  إلـــى 
تــنــفــيــًذا لــلــتــوجــيــهــات الــســديــدة 

الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الباد المفدى، ودعم من صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
سمو  ثمن  المناسبة،  وبــهــذه 
الــمــحــافــظ الــلــفــتــة الــكــريــمــة من 
جــالــة الــمــلــك الــمــفــدى بــإطــاق 
ــم الــشــيــخ يـــوســـف الــصــديــقــي  اســ
ــوارع  ــ شـ ــد  ــ أحـ عـــلـــى  اهلل«  ــمــــه  »رحــ
ــدور  ــ الــــــــــزالق، وذلـــــــك تــــقــــديــــًرا لـ
الـــفـــقـــيـــد فــــي الـــمـــجـــال الـــديـــنـــي 

واالجتماعي بمنطقة الزالق.
ــا أشــــــــار ســــمــــو مـــحـــافـــظ  كــــمــ
الجنوبية، إلى أن تعزيز التواصل 
الـــمـــيـــدانـــي يــعــد ركـــيـــزة أســاســيــة 
فــي عــمــل الــمــحــافــظــة مــن خــال 
ــلـــة الـــــزيـــــارات الــمــيــدانــيــة  مـــواصـ
ــوالت الـــتـــفـــقـــديـــة بــشــكــل  ــ ــ ــجـ ــ ــ والـ
مستمر لاطاع على احتياجات 

مستجدات  ومتابعة  المواطنين، 
التي تحقق  المشاريع  سير عمل 
المستقبلية  والــتــطــلــعــات  الــــرؤى 

ــة بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــتــــدامــ ــمــــســ والــ
مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
تــفــعــيــًا لـــلـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة 

والتعاون المستمر.
كــــمــــا اســــتــــمــــع ســـــمـــــوه إلــــى 
احــتــيــاجــات ومــقــتــرحــات األهــالــي 
الــمــتــعــلــقــة بـــالـــجـــانـــب الــخــدمــي 
والــــــتــــــنــــــمــــــوي، مـــــــؤكـــــــدا حـــــرص 
المتابعة  فــي  الــدائــم  المحافظة 
الحثيثة لكل الماحظات الواردة 
من خال التنسيق والمتابعة مع 

الجهات ذات العاقة.
وفي ختام الزيارة، اطلع سمو 
المحافظ على عدد من المرافق 
ــآت بــمــنــطــقــة  ــشــ ــنــ ــمــ ــة والــ ــامــ ــعــ الــ
الزالق، مشدًدا سموه على أهمية 
رفـــع مــســتــوى الــخــدمــات الــعــامــة 
بــمــا يــرتــقــي إلـــى تــطــلــعــات ورؤى 
ــأتـــي ذلـــك  الـــمـــواطـــنـــيـــن، حـــيـــث يـ
ــيـــاق اهـــتـــمـــام الــمــحــافــظــة  فـــي سـ
الــدور  تعكس  التي  بالمشروعات 
يتماشى  بما  والتنموي  الخدمي 
مع النمو العمراني الذي تشهده 

المنطقة. 

م��ح��اف��ظ ال��ج��ن���ب��ي��ة: ت��ع��زي��ز ال��ت���ا���ص��ل ال��م��ي��دان��ي وم���ا���ص��ل��ة 

ت��ف��ق��د اح��ت��ي��اج��ات الأه����ال����ي ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����ص��ت��دام��ة

عــــــقــــــدت األمـــــــــانـــــــــة الــــعــــامــــة 
بالتعاون  للمرأة  األعلى  للمجلس 
مع وزارة التربية والتعليم في إطار 
بــرنــامــج اإلرشـــــاد الــوطــنــي لــلــمــرأة 
 e« الثانية  نسخته  في  البحرينية 
عــدد من طالبات  لقاء مع  إرشـــاد« 
الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة فـــي الــبــحــريــن، 
إلــى أفضل  إرشــادهــم  جــرى خاله 
التخصصات الدراسية التي يحتاج 
إلــيــهــا ســـوق الــعــمــل فـــي الــبــحــريــن 
التركيز بشكل خاص  والعالم، مع 
التعليم  نحو  التوجه  أهمية  على 
الشيخة  وأكـــدت  والــمــهــنــي.  الفني 
آل خليفة مساعد  راشــد  دينا بنت 
ــام لــلــمــجــلــس األعــلــى  ــعـ ــيـــن الـ األمـ
مسار  أهمية  اللقاء  خــال  للمرأة 
والفرص  والمهني  الفني  التعليم 
الــــــواعــــــدة لـــلـــعـــمـــل الــــتــــي ســتــتــاح 
مستقبًا،  المسار  هــذا  لخريجات 
وارتباط تخصصاته مع ما يشهده 
الـــعـــالـــم مــــن تــــحــــوالت اقــتــصــاديــة 
كـــانـــت ســبــبــًا فـــي اســـتـــحـــداث مهن 

جـــديـــدة، مــنــهــا هــنــدســة الـــروبـــوت، 
والتطبيقات،  البرمجيات  وتطوير 
وعلوم الفضاء، والطاقة المتجددة 
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي وغـــيـــرهـــا،  ــ ــذكـ ــ والـ
والتي ستحل مكان وظائف يتوقع 
ــه ســيــتــم  ــ الـــخـــبـــراء الـــعـــالـــمـــيـــون أنـ
ــا. مــــن جــانــبــهــا  ــهـ ــنـ االســـتـــغـــنـــاء عـ
للتعليم  المساعد  الوكيل  أشـــارت 
ــنــــة تــــكــــافــــؤ الــــفــــرص  رئـــــيـــــس لــــجــ
األستاذة  والتعليم  التربية  بـــوزارة 
النظام  أن  إلــى  الــبــونــوظــة  لطيفة 

والمهني  الفني  للتعليم  المطور 
ــو نــمــط  الــــــذي تــتــبــنــاه الــــــــــوزارة هــ
من  العديد  تتبناه  عالميًا  معتمد 
الــــدول الــمــتــقــدمــة فــي الــمــجــاالت 
والتجارية،  والخدمية  الصناعية 
ويعمل على ربط التعليم بالمهنة 
التي سيلتحق بها الطالب بعد أن 
يكتسب المعارف األساسية للمهنة 
ويتقن كفاياتها من خال التعليم 

النظري والتدريب العملي.
وزارة  اهـــتـــمـــام  عــــن  ــــت  ــربـ ــ وأعـ

التعليم  أهـــداف  بتحقيق  التربية 
الـــفـــنـــي والـــمـــهـــنـــي بـــأعـــلـــى كـــفـــاءة 
وفـــاعـــلـــيـــة مــمــكــنــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
اســــــتــــــدامــــــة عــــمــــلــــيــــات اإلرشـــــــــــاد 
ــب، إضـــــافـــــة إلـــــــى رصــــد  ــ ــدريــ ــ ــتــ ــ والــ
الـــمـــيـــول والـــتـــوجـــهـــات الــطــابــيــة، 
وفــــــق مـــقـــايـــيـــس عـــلـــمـــيـــة دقـــيـــقـــة، 
ــم عــلــى  ــهـ ــدتـ ــاعـ ــسـ لــتــوجــيــهــهــم ومـ
والمهني  األكاديمي  المسار  سلك 
والمتوافق  لطموحاتهم  المحقق 

مع احتياجات التنمية الشاملة. 

ــار  ــشـ ــتـ ــسـ ــا اســـــتـــــعـــــرض مـ ــ ــمـ ــ كـ
الــتــعــلــيــم الــفــنــي والــمــهــنــي بــــوزارة 
محمد  الدكتور  والتعليم  التربية 
ــة  ــيــ ــدراســ الــــصــــديــــقــــي الــــخــــطــــة الــ
المهني  والتوجيه  االرشــاد  وبرامج 
أهم  وكذلك  الميداني،  والتدريب 
الـــتـــخـــصـــصـــات الـــفـــنـــيـــة الــمــتــاحــة 
الثانوية  الــمــرحــلــة  فــي  للطالبات 
والخطط المستقبلية الستحداث 
ــقـــق  تـــــخـــــصـــــصـــــات جــــــــديــــــــدة تـــحـ

احتياجات سوق العمل. 

ت�عية طالبات الثان�ية العامة باأهمية درا�صة التعليم الفني والمهني 

} اجتماع المجل�س االأعلى للمراأة مع وزارة التربية والتعليم.

استقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 
الــعــدوان  وريــكــات  ــي  رامـ الــســيــد  والتعليم  الــتــربــيــة 
مملكة  لـــدى  الهاشمية  األردنـــيـــة  المملكة  سفير 
ــه  ــال الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض أوجـ ــم خــ الــبــحــريــن، وتــ

الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
البلدين،  بين  الوثيقة  العاقات  مــن  تنبثق  التي 
التي  التعليمية  الخدمات  على  الوزير  أطلعه  كما 

تقدمها الوزارة ومشاريعها التطويرية.

وزي�������ر ال���ت���رب���ي���ة ي���ب���ح���ث م����ع ال�����ص��ف��ي��ر 

الأردن�������ي ال���ت���ع���اون ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي

} ال�سيخ محمد بن عبدالله ي�ستقبل الكاتب جمال الياقوت. 

رئ��ي�����س الأع����ل����ى ل��ل�����ص��ح��ة ي��ث��م��ن ال��ج��ه���د 

ال�����ص��ح��ف��ي��ة ل��ل��ت�����ص��دي ل��ف��ي��رو���س ك����رون���ا

شــــــــــــارك عـــــلـــــي بـــــــن مـــحـــمـــد 
ــي وزيـــــــــر اإلعـــــــــــام فــي  ــحــ ــيــ ــرمــ الــ
ــرة مـــن الــمــنــتــدى  ــاشـ ــعـ الـــــــدورة الـ
الــدولــي لــاتــصــال الــحــكــومــي في 
إمـــــارة الـــشـــارقـــة بـــدولـــة اإلمـــــارات 
العربية المتحدة الشقيقة، تحت 
تطلعات  الماضي،  »دروس  شعار: 
الـــمـــســـتـــقـــبـــل«، وذلــــــــك بـــحـــضـــور 
ســمــو الــشــيــخ ســلــطــان بـــن أحــمــد 
الــقــاســمــي نــائــب حــاكــم الــشــارقــة، 
لإلعام،  الشارقة  مجلس  رئيس 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  وصــاحــب 

تـــركـــي الــفــيــصــل بـــن عــبــدالــعــزيــز 
إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ ــود  ــعـ سـ آل 
مـــركـــز الـــمـــلـــك فــيــصــل لــلــبــحــوث 
والــــدراســــات اإلســامــيــة، والــســيــد 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط األمــيــن الــعــام 
لجامعة الدول العربية، والدكتور 
نـــايـــف الـــحـــجـــرف األمـــيـــن الــعــام 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  لمجلس 
الــعــربــيــة وعــــدد مـــن الــمــســؤولــيــن 

واألكاديميين واإلعاميين.
وتــــحــــدث وزيـــــــر اإلعــــــــام فــي 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة بــــعــــنــــوان:  ــسـ ــلـ ــجـ الـ

بين  االتصالية  الرسائل  »فاعلية 
علم السلوك والبيانات الضخمة« 
حول أهمية فهم توجهات جمهور 
ــواصـــل االجــتــمــاعــي،  ــتـ وســـائـــل الـ
ــاج الـــمـــزيـــد مـــن االنــفــتــاح  ــهـ ــتـ وانـ
على تلك الوسائل، إلنتاج رسائل 
لــمــخــاطــبــة  أقـــــــوى  فـــاعـــلـــيـــة  ذات 
الــمــجــتــمــع واألجـــيـــال الــجــديــدة، 
إلــى أن اســتــخــدام وسائل  مــشــيــًرا 
ــاعـــي بـــصـــورة  ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل االجـ الــ
من سرعة  تمتلكه  وبما  مسؤولة، 
إلـــى الجمهور  الــرســائــل  نــقــل  فــي 

مهًما  ساًحا  أصبح  المستهدف، 
فــــي نـــشـــر الـــتـــوعـــيـــة والــــــــرد عــلــى 
مواجهة  فــي  اإلعــامــي  التضليل 

مختلف التحديات.
وتــطــرق وزيــــر اإلعــــام خــال 
ــى تــجــربــة الــبــحــريــن  الــجــلــســة إلــ
الرائدة دولًيا في مواجهة جائحة 
البحرين  فريق  أن  مؤكًدا  كورونا، 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  بــقــيــادة 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
اســـتـــطـــاع أن يــكــتــب قــصــة نــجــاح 

العالم  لها  شهد  متميزة  وطنية 
أجمع بالكفاءة واإلنجاز.

الــعــاشــرة من  الــــدورة  وتجمع 
الــمــنــتــدى حــوالــي 80 خــبــيــًرا في 
ــة عــربــيــة  ــ ــ دولـ مــــن 11  ــال  ــ ــصـ ــ االتـ
وأجنبية، يشاركون في 31 فعالية 
إدارة  آلـــــيـــــات  مـــنـــاقـــشـــة  بــــهــــدف 
مبتكرة  اتصال  بأساليب  األزمــات 
ــرة، وتـــحـــديـــد مــســتــقــبــل  ــاصــ ــعــ ومــ
خــــطــــاب الـــحـــكـــومـــات لــلــجــمــهــور 
الــتــي تجمعهم  الــشــراكــة  وحــجــم 

في صناعة القرار.

وزي���ر الإع���الم ي�ص���ارك ف���ي المنت���دى الدول���ي لالت�ص���ال الحك�م���ي

} وزير اإلعام خال الجلسة الرئيسية للمنتدى الدولي لاتصال الحكومي.
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} وفد الشعبة البرلمانية.} رئيسة مجلس النواب.

البحرين  مملكة  أن  وأكــــدت 
في  ومتميزة  رائــدة  تجربة  تملك 
خـــلـــق مـــنـــظـــومـــة عـــمـــل مــؤســســي 
ــود  ــهــ ــجــ ــل، فـــــــي ظـــــــل الــ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مـ
الــوطــنــيــة الــتــي يــقــودهــا صــاحــب 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الــــــوزراء، خــدمــًة للوطن  مــجــلــس 
والمواطنين، وتحقيقا للتطلعات 

والروئ السامية.
ولفتت رئيسة مجلس النواب 
التي  الجديدة  الــخــيــارات  أن  إلــى 
مختلف  على  الجائحة  فرضتها 
ينبغي  والـــقـــطـــاعـــات  الــنــشــاطــات 
االســتــثــمــار فــيــهــا بـــصـــورة جــديــة، 
ــيـــارًا  ــرا واقـــعـــا، وخـ ــ بــاعــتــبــارهــا أمـ
مــســتــقــبــلــيــًا، يــنــبــغــي الــعــمــل على 
ووضع  له،  الداعمة  البنية  توفير 
ــورات الــــــالزمــــــة، كــضــمــان  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ الـ
اســـتـــدامـــة الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
والتكيف مع المتغيرات والظروف، 

البرلمانات  سعي  ضـــرورة  مــؤكــدة 
والـــحـــكـــومـــات الــخــلــيــجــيــة مــعــا، 
لتعزيز منظومة صحية متكاملة 
المالئمة  البيئة  تهيئ  ومتقدمة، 
الســتــمــراريــة الــتــنــامــي الــمــتــســارع 
فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، مــؤكــدة 
مملكة  عليه  عــمــلــْت  مــا  ذلـــك  أن 
الــبــحــريــِن، وكــثــفــت الــجــهــود من 
الــجــائــحــة، فسجلت  أجــلــه خـــالل 
جهود  ضمن  متميزة  نجاح  قصة 
)فــريــق الــبــحــريــن(، بــقــيــادة سمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــالل كـــلـــمـــة 
رئـــيـــســـة مــجــلــس الــــنــــواب رئــيــســة 
ــة لــلــشــعــبــة  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــة الـ ــنـ ــجـ ــلـ الـ
الــبــرلــمــانــيــة، الــتــي ألــقــتــهــا خــالل 
البرلمانية  الشعبة  وفــد  ترؤسها 
ــن الـــمـــشـــاركـــة  ــريـ ــبـــحـ لــمــمــلــكــة الـ
الخامس  الــــدوري  فــي االجــتــمــاع 
عــشــر لـــرؤســـاء مــجــالــس الــشــورى 
ــة بــدول  والـــنـــواب والــوطــنــي واألمــ

أمس  الخليجي،  التعاون  مجلس 
عـــبـــر تــقــنــيــة االتــــصــــال الـــمـــرئـــي، 
عبداهلل  الــدكــتــور  الشيخ  بــرئــاســة 
الشيخ  آل  إبراهيم  بن محمد بن 
رئيس مجلس الشورى السعودي، 
فالح  بن  نايف  الدكتور  وبحضور 
مـــبـــارك الــحــجــرف األمـــيـــن الــعــام 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  لمجلس 

العربية.
وأشـــــادت بــالــبــصــمــات الـــبـــارزة 
لــــلــــمــــرأة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، ودورهــــــــا 
الفاعل والمؤثر في رفد المسيرة 
حققته  ومـــا  الــشــامــلــة،  التنموية 
من تجربة رائدة ومتميزة، ضمن 
منظومة  إطــار  في  عطائها  مسار 
تمثل  مــؤســســي  وعــمــل  متكاملة، 
في جهود المجلس األعلى للمرأة 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــبــة 
آل  إبــراهــيــم  بنت  األمــيــرة سبيكة 
خــلــيــفــة قــريــنــة الــعــاهــل الــمــفــدى 

رئيسة المجلس األعلى للمرأة.

ـــة مـــجـــلـــس  ـــســ ــيــ ــ ونـــــــوهـــــــت رئـ
ــنــــواب بــالــحــاجــة إلــــى تــأســيــس  الــ
جامعة،  خليجية  تشريعية  رؤيــة 
ــا بــعــد  ــ ــع مـــرحـــلـــة مـ ــ ــنـــاســـب مـ ــتـ تـ
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، وخــــاصــــة بــعــد 
الــدول  حققتها  التي  النجاحات 
ــيــــر نــحــو  ــة، فـــــي الــــســ ــيـ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
التعافي وعودة الحياة الطبيعية، 
أن هـــذه األوضــــاع تفرض  مــؤكــدة 
لــتــوفــيــر بيئة  الــســريــع  الــتــحــرك 
مع  الخليجي،  لالقتصاد  داعــمــة 
الرئيسية  القضايا  على  التركيز 
الشاملة،  التنمية  فــي  المتمثلة 
ــتــــقــــرار، ومــكــافــحــة  واألمـــــن واالســ
وتــلــبــيــة تطلعات  اإلرهـــــاب،  خــطــر 
منطقة  فــي  الخليجية،  الشعوب 
آمنة من كل ما يهدد مستقبلها. 

مــا بعد  مــرحــلــة  »إن  وقـــالـــت: 
ــى الــمــزيــد  ــ الـــجـــائـــحـــة تـــحـــتـــاج إلـ
أجل  من  والتنسيق،  التعاون  من 
مواصلة مسيرة العمل الخليجي 
األمتين  قضايا  ودعــم  المشترك، 
الــعــربــيــة واإلســالمــيــة، واســتــمــرار 
للخير  تحقيقًا  اإلنسانية،  جهود 
ونشر السالم، وإعالء مبادئ وقيم 
التسامح والتعايش في المنطقة 
ــم، بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــرســـالـــة  ــالــ ــعــ والــ
والمنبثقة  السامية،  الخليجية 

من ثقافتنا وثوابتنا األصيلة«.
ــة مــجــلــس  ــيــــســ وأضــــــافــــــت رئــ
االستثنائية  الــظــروف  أن  الــنــواب 
والعالم  المنطقة  تشهدها  التي 
تفرض مسارعة الخطى في مسار 
يتسع بحجم التطلعات لالرتقاء 
بروح التعاون البرلماني الخليجي 
المشترك، والبناء على ما تحقق 
ــارت وفــق  ــ مـــن عـــطـــاءات ثـــريـــة، سـ
ــداٍف ســامــيــة، عـــّبـــدِت الــطــريــَق  ــ أهـ
ــاز  ــجــ نـــحـــو مـــســـيـــرة الـــعـــمـــل واإلنــ
بـــفـــضـــل دعــــــم ورعـــــايـــــة أصـــحـــاب 
الجاللة والسمو قادة دول مجلس 
التي  الحكيمة،  ورؤاهـــم  التعاون، 
تمثل المنطلق الدائم للعمل من 
تعزيز  الجهود في  أجل مضاعفة 
الخليجية،  البرلمانية  العالقات 
وفق رؤية متقدمة وفاعلة، تسهم 
في بناء عالقات أكثر قوة وتأثيرا، 
ــانــــات واالتــــــحــــــادات  ــبــــرلــــمــ ــع الــ ــ مـ

البرلمانية الدولية.
دعم  الكلمة-  -خــالل  وأكـــدت 
العربية  المملكة  جــهــود  وتــأيــيــد 
العمليات  مواجهة  في  السعودية 
اإلرهـــــــابـــــــيـــــــة الــــــتــــــي تــــــقــــــوم بـــهـــا 
الحوثية،  المسلحة  الــجــمــاعــات 
المدعومة من الجهات الخارجية، 
ضد أمن واستقرار بالد الحرمين 

أمن  أن  على  مــشــددة  الشريفين، 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـــمـــمـــلـــكـــة الـ
الشقيقة جزء ال يتجزأ من أمننا 
الدور  مثمنة  جميعا،  واستقرارنا 
الرائد الذي تضطلع به المملكة 

في المنطقة والعالم أجمع.
وأعربت عن التضامن الثابت 
والرفض التام لما تضمنه القرار 
ــــي  الـــصـــادر عـــن الــبــرلــمــان األوروبـ
ــاه  مــــن ادعـــــــــــاءات مـــغـــلـــوطـــة اتـــجـ
المتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ دولــة 
الــقــرار  أن  إلــى  مشيرة  الشقيقة، 
تـــجـــاهـــل اإلنـــــجـــــازات اإلمـــاراتـــيـــة 
الــمــتــنــامــيــة فـــي كـــافـــة األصـــعـــدة، 
والـــتـــي تــنــعــكــس بـــدرجـــة واضــحــة 
والحقوق  الــكــرامــة  تحقيق  على 
اإلنــســانــيــة، مــؤكــدة أن الــبــرلــمــان 
قــرارات  اتخاذ  على  درج  األوروبـــي 
بعيدة عن الموضوعية والواقعية 
واالســتــنــاد  الــخــلــيــج،  دول  اتـــجـــاه 
اعتمادا  مضللة،  معلومات  على 
تتطلب  مــشــبــوهــة،  مـــصـــادر  عــلــى 
البرلمانات  قبل  من  وقفة  إزاءهــا 
الــخــلــيــجــيــة، وبـــنـــاء اســتــراتــيــجــيــة 
واضحة، وموقفا مشتركا، للدفاع 
اتــجــاه  الخليج  وشــعــوب  دول  عــن 
كل ما يضر بمصالحها وسمعتها 

اإلقليمية والدولية.

كتب: فاضل منسي
ــلــــغ عـــــــدد الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن  بــ
المؤسسة  مــن  الــمــســاعــدات  مــن 
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
سبتمبر  حتى  مستفيدا   59635
كشفت  حيث  الجاري،  العام  من 
ــة لــلــمــؤســســة  ــيـ ــمـ األرقـــــــــام الـــرسـ
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
يــتــيــم  ألــــــف   11 اســــتــــفــــادة  عـــــن 
الشهرية،  المعونات  مــن  وأرمــلــة 
الــرعــايــة  مـــن  مــســتــفــيــدا  و4096 
التعليمية، و8311 مستفيدا من 
الرعاية الصحية، فيما بلغ عدد 
الــمــســاعــدات  مــن  المستفيدين 

اإلنسانية 36228 مستفيدا.
وتــــــــنــــــــوعــــــــت مـــــــســـــــاعـــــــدات 
الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة اإلنــســانــيــة 
ــيــــة  خـــــــــالل الــــــســــــنــــــوات الــــمــــاضــ
الـــزواج  مساعدة  كــذلــك  وشملت 
البحريني  الــشــبــاب  دعـــم  بــهــدف 
وإعانتهم على  الزواج،  الحديثي 

جزء من مصروفاتهم، عن طريق 
صرف مساعدة مالية مقطوعة، 
المحتاجة  الفئات  دعــم  وكذلك 
ــــدات  ــاعـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــى الـ ــمــ ــســ ــــت مــ ــــحـ تـ
ــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
األعــبــاء  وتخفيف  البحرينيين 
المعيشية عنهم، والمساهمة في 
ومتطلباتهم  احتياجاتهم  تلبية 
ــــك عن  الــحــيــاتــيــة الــمــلــحــة، وذلـ
طـــريـــق صــــرف مـــســـاعـــدة مــالــيــة 

مقطوعة.
كذلك  المساعدات  وشملت 
ــهـــدف دعـــم  الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي بـ
ــن الــــذيــــن تـــعـــرضـــوا  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ الـ
ألزمات ومشكالت صحية، وذلك 
عن طريق صرف مساعدة عالج 
مـــالـــيـــة مــقــطــوعــة بــحــســب نـــوع 

المرض.
المساعدات  بخصوص  أمــا 
ــيـــة والــطــبــيــة لــلــمــؤســســة  ــاثـ اإلغـ

ــلــــدول  ــة اإلنــــســــانــــيــــة لــ ــيـ ــكـ ــلـ ــمـ الـ
الــشــقــيــقــة مـــن الــعــمــل اإلغـــاثـــي 
مؤسسي  نهج  وفق  تشكلت  التي 
هيكلة  أثرها  على  قامت  منظم 
هذا  لمواكبة  بالمؤسسة  جديدة 
أضافه  الــذي  الجديد  التشريف 
ألعمال  المفدى  الملك  جاللة 
وضع  إلــى  ذلــك  وأدى  المؤسسة 
اسم مملكة البحرين في مقدمة 
ــي مـــيـــدان  ــ ــادرة فـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـــــــــدول الـ

اتخذت  فقد  اإلنسانية  اإلغــاثــة 
المؤسسة العديد من اإلجراءات 
والخطوات والجهود لتنفيذ هذه 
السامية،  الملكية  الــتــوجــيــهــات 
وكـــــــان مــــن أهـــــم هـــــذه األعــــمــــال 
الدول  من  عدد  دعم  والمشاريع 
الــشــقــيــقــة، مـــنـــهـــا: أفــغــانــســتــان 
والصومال  وفلسطين  وباكستان 
ولبنان  والفلبين  ومصر  وسوريا 

وتركيا والنيبال واليمن.

قيادتي  بين  الراسخة  االخوية  للعالقات  تأكيدا 
وشعبي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية 
تــعــززهــا  ورؤى  ثــوابــت  مــن  يجمعهما  ــا  ومـ الــشــقــيــقــة 
التاريخ  الى جــذور  الممتدة  والمحبة  االخــاء  روابــط 
والتي تزداد صالبة، احتفت مجالس البحرين باليوم 

الوطني السعودي.
انطالقا  ورواده احتفاال  المقهوي  ونظم مجلس 
من الدور الوطني والمجتمعي للمجلس، وقد تضمن 
بــرنــامــج االحــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي الــســعــودي إلقاء 
كلمات من المشاركين في الحفل، باإلضافة الى إلقاء 

فن  تقديم  الحفل  تضمن  كما  وطنية،  شعرية  أبيات 
السعودية  الوطنية  االغاني  من  ومجموعة  العرضة 

والبحرينية.
كـــمـــا نـــظـــم مـــجـــلـــس بــوطــبــنــيــة احـــتـــفـــاال بــهــذه 
المناسبة، تضمن كلمة من رئيس المجلس، وقدمت 
وثائقيا  فلما  بالمجلس  والشبابية  الرجالية  اللجنة 
ألقاها  ومــحــاضــرة  الــســعــوديــة  العربية  المملكة  عــن 
الدكتور سعد آل شقير من الحساء، وتم إلقاء الشعر 
العربية  مملكة  عــن  األنــصــاري  إبراهيم  الشاعر  مــن 

السعودية إضافة إلى تقديم فن العرضة.

رئيسة مجلس  زينل  عــبــداهلل  بنت  فــوزيــة  أكــدت 
النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية 
ضـــرورة االرتــقــاء بمستوى الــدعــم الــرامــي إلــى فتح 
مزيد  وتحقيق  الشباب،  طموحات  أمــام  رحبة  آفــاق 
مــن الــتــقــدم لــلــمــرأة الــخــلــيــجــيــة، بــاعــتــبــارهــا مكونا 

رئيسيا لنهضة وتطور المنظومة الخليجية، مشيدة 
واســـع في  تــقــدٍم  مــن  الــبــحــريــن  بــمــا حققته مملكة 
التنموية  المسيرة  ظل  في  والــمــرأة،  الشباب  ملفي 
الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.

اأمام االجتماع الد�ري الـ15 لر�ؤ�ساء البرلمانات الخليجية..

رئي�س�ة مجل��س النواب: بف�سل الدعم الملكي ال�س�امي ا�س�تطاعت البحرين مواجهة الجائحة

ــئ  ــاجــ ــفــ أكـــــــثـــــــر مــــــــا يــ
الــســائــقــيــن الــمــخــالــفــات 
الــــــمــــــروريــــــة لـــــتـــــجـــــاوزات 
الــــــســــــرعــــــة ســــيــــمــــا عـــلـــى 
الـــــــجـــــــســـــــور والـــــــكـــــــبـــــــاري 
ال  والتي  أســاســا،  الضيقة 
يعقل أبدا أن يتم السياقة 
يعرقل  شديد  ببطء  فيها 
ســرعــة خارقة  وال  الــســيــر، 
ــوادث، فــالــكــل  ــحــ تــســبــب الــ
الــســرعــة  أن  عـــلـــى  يــتــفــق 
الـــمـــعـــتـــدلـــة هـــــي الــــحــــل، 
تــكــون  أن  يـــطـــلـــب  والــــكــــل 
ضوئيا  مفعلة  اإلشــعــارات 
اقتراب  الشوارع عند  على 
تـــجـــاوز الـــحـــد الــمــطــلــوب 

قبل رصد المخالفة. .
عليهم  تتراكم  التي  المبالغ  تدهشهم  السائقين  كثير من 
أو  عشرين  بنسبة  ســرعــة  تــجــاوز  لمجرد  ودرايــــة  علم  دون  مــن 
يكون  قــد  المبالغ  هــذه  الــمــطــلــوب،  الــحــد  عــن  بالمئة  ثالثين 
السائق بحاجة إليها لسد ضروريات معيشية أو إصالح سيارة 
يــعــتــكــز عــلــيــهــا فـــي مــشــاويــره وربـــمـــا ال يــــزال يــســدد أقــســاطــهــا 
لقلة  المطلوبة  بالسرعة  علم  على  يكون  ال  قد  فهو  لسنوات. 
تتعلق  مرئية  أخـــرى  بمخالفات  مــقــارنــة  اإلرشـــاديـــة  الــلــوحــات 

باستخدامه الموبايل أو تجاوز اإلشارة الحمراء.
كــكــاتــبــة أهــتــم بــالــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة واهـــتـــم بـــشـــؤون الــنــاس 
وقضاياهم في المجتمع أطرح هذا الموضوع من باب المعالجة 
الجنائية مهما  والجزاءات  المخالفات  إذ يعد نظام  الجذرية، 
في القضايا الكبرى التي تتعلق بأخطاء جسيمة تتسبب بزهق 
بقصد  المركبة  سائق  فيها  يتسبب  كبرى  مادية  وأضــرار  أرواح 
السلوكي  التهذيب  لمجرد  تكون  التي  تلك  إنما  دونــه.  من  أو 
العام، فالحل معها ال يستقيم بفرض غرامات  وبسط النظام 
مالية متكررة تذكي سلوكيات التذمر ونغمة التمرد على كل ما 

هو رسمي.
مؤخرا قرأت عن اعتزام بريطانيا فرض نظام ذكي للتحكم 
المركبات، اعتبارا من عام 2022. والنظام  في السرعة بجميع 
المقترح الذي يستخدم العالمات المرورية وكاميرات السرعة 
السرعة  تحديد  بإمكانه  سيكون  للمركبة،  الجغرافي  والموقع 
يقلل  بحيث  بريطانيا،  طــرق  أغلب  في  مركبة  لكل  المطلوبة 
الــســرعــة تــدريــجــيــا إذا لــم يــقــم الــســائــق بــذلــك بنفسه. ويــقــوم 
إشارات  بإرسال  مركبته  في  السائق  يثبتها  كاميرا  عبر  النظام 
أن  قــبــل  الــســرعــة،  تخفيف  بــضــرورة  الــســائــق  لتنبيه  متعاقبة 

يخفف النظام السرعة تلقائيا إذا لم يقم بذلك بنفسه.
ــراًرا  لــقــد اعــتــمــدت الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة قــ
بــشــأن »تــحــســيــن الــســالمــة الــعــالــمــيــة عــلــى الـــطـــرق«، ومـــن بين 
المستدامة  التنمية  أهداف  اعتماد  تأكيد  الرئيسية،  القرارات 
المتعلقة بالسالمة على الطرق والتي ُحِددت في خطة التنمية 
إلـــى تسخير كل  بــحــاجــة  الــعــالــم  فـــإن  لـــذا  الــمــســتــدامــة 2030. 
األرواح  لحماية  الصناعي  والــذكــاء  التكنولوجية  اإلمــكــانــات 
األهمية لسرعة  ذاته من  القدر  العامة  السالمة  وإيــالء قضية 
إننا بحاجة  التقنية.  الجديدة وشكلها ومواصفاتها  المركبات 

إلى مبادرات وابتداع تكنولوجيات وقائية أكثر منها تنفيذية.

المخالفات ال�سامتة!

بقلم:
د. وجدان فهد

ــنــــة الــــمــــرافــــق  نــــاقــــشــــت لــــجــ
العامة والبيئة بمجلس الشورى، 
حضوريًا  المنعقد  اجتماعها  في 
صـــبـــاح أمـــــس، بـــرئـــاســـة الــدكــتــور 
مشروع  علي،  حسن  علي  محمد 
من   )59( الــمــادة  بتعديل  قــانــون 
قانون التسجيل العقاري، الصادر 
رقم )13( لسنة 2013م،  بالقانون 
إلى  والــذي يتضمن إضافة فقرة 
الــقــانــون تهدف  الــمــادة )59( مــن 
سداد  من  المواطنين  إعفاء  إلى 
رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار 
الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الـــمـــادة 
التسجيل  قــانــون  مــن   )50( رقـــم 
ــــك لـــمـــن يــشــتــري  الــــعــــقــــاري، وذلــ

عقارًا بغرض السكن ألول مرة.
وتـــــداولـــــت الـــلـــجـــنـــة وجـــهـــات 
من  الــمــطــروحــة  واآلراء  الــنــظــر 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة بـــشـــأن مــشــروع 
ــون، فـــيـــمـــا اطـــلـــعـــت عــلــى  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ

مرئيات الجهات المعنية، قبل أن 
في  ــوارد  الـ برأيها  التمسك  تقرر 

القرار السابق.
ــر بــحــثــت  ــ ــي مــــوضــــوع آخــ ــ وفــ
الــلــجــنــة مـــشـــروع قـــانـــون بــإضــافــة 
بــرقــم )11( مــكــررًا  مــــادة جــديــدة 
ــلـــديـــات الـــصـــادر  ــبـ ــون الـ ــانــ إلـــــى قــ
بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 
االقــتــراح  فــي ضــوء  المعد   ،2001
ــن مــجــلــس  ــ ــقــــدم مـ ــمــ ــانــــون الــ ــقــ بــ
يــتــضــمــن حكمًا  ــذي  ــ والـ الـــنـــواب، 
جديدًا يقضي باستحقاق أعضاء 
الـــمـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة لــلــمــكــافــأة 
اكتساب  تــاريــخ  الــمــقــررة لهم مــن 
ــى تــفــادي  ــهـــدف إلــ الــعــضــويــة، ويـ
المكافأة  صــرف  في  تأخير  ترتب 
ما  الفترة  خــالل  البلدي  للعضو 
تأدية  حتى  النتيجة  إعــالن  بين 
القسم، حيث قررت اللجنة دعوة 
األشـــغـــال  وزارة  ــي  فــ الــمــعــنــيــيــن 

ــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط  ــ وشــ
العمراني للمزيد من الدراسة.

مشروع  اللجنة  ناقشت  كما 
ــام  ــكـ ــعـــض أحـ قــــانــــون بـــتـــعـــديـــل بـ
)10( لسنة  رقم  بقانون  المرسوم 
في  المعد  اإلســكــان،  بشأن   1976
بــقــانــون بصيغته  ضــوء االقــتــراح 
الـــمـــعـــدلـــة الـــمـــقـــدم مــــن مــجــلــس 
النواب، حيث اطلعت اللجنة على 
وزارة اإلسكان بشأن مجموعة  رد 
التي  واالستفسارات  األسئلة  من 

وجهتها اللجنة إلى الوزارة.
ــات  ــ ــ ــهـ ــ ــ وبــــــــعــــــــد تــــــــــبــــــــــادل وجـ
ــارات  ــفــــســ ــتــ ــث االســ ــحــ الـــنـــظـــر وبــ
والمالحظات التي أوردها أعضاء 
اللجنة على مواد مشروع القانون، 
اإلسكان،  وزارة  رد  على  واالطــالع 
قررت اللجنة دعوة الوزارة للمزيد 

من البحث والتداول.

بع�س ت��ع��دي��ل  ت��ن��اق�����س  ال�������س���ورى«  »م����راف����ق 

اأح���كام قانون���ي »الت�س���جيل العق���اري« و»البلدي���ات«

تنوعت ما بين دعم مادي �رعاية �سحية �تعليمية �اجتماعية

اأكث�ر م�ن 59 األ�ف مواط�ن ا�س�تفادوا م�ن م�س�اعدات الموؤ�س�س�ة الملكي�ة الإن�س�انية

} مجلس المقهوي.} مجلس بوطبنية.

مجال��س البحري�ن تحتف�ي بالي�وم الوطني ال�س�عودي

ــالـــد بــــن عــــبــــداهلل اَل  اســتــقــبــل الــشــيــخ خـ
أبوظبي  فــي  الــبــحــريــن  مملكة  سفير  خليفة 
امس إيتان نائيه، سفير دولة إسرائيل المؤقت 
لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة. 
وخـــــالل الـــلـــقـــاء رحــــب الــشــيــخ خـــالـــد بن 
نــائــيــه،  خــلــيــفــة بــالــســيــد إيــتــان  اَل  ــداهلل  ــبــ عــ
مــســتــعــرًضــا الــمــســار الــمــتــقــدم الــــذي تــشــهــده 
العالقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة 
إســرائــيــل، وســبــل الــدفــع بتلك الــعــالقــات نحو 

آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين. 
ــرب إيـــتـــان نــائــيــه عـــن بــالــغ  مـــن جــانــبــه أعــ
شــكــره وتــقــديــره للشيخ خــالــد بــن عــبــداهلل اَل 
مــثــنــًيــا على  االســتــقــبــال،  عــلــى حــســن  خليفة 
عـــالقـــات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي الـــتـــي تـــربـــط بين 
البلدين، متمنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم 

واالزدهار.

�سفير البحرين في اأبوظبي ي�ستقبل �سفير اإ�سرائيل الموؤقت لدى الإمارات

} الشيخ خالد بن عبداهلل يستقبل السفير اإلسرائيلي.

أكد الدكتور عمر العبيدلي 
رئـــيـــس جــمــعــيــة االقــتــصــاديــيــن 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق 
الــــــــــتــــــــــوازن بـــــيـــــن االيـــــــــــــــــرادات 
والـــمـــصـــروفـــات فـــي الــمــيــزانــيــة 
الــــعــــامــــة لـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــود الـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ حـــــمـــــايـــــًة لـ
ــفـــرص  ــلــــق الـ ــة وخــ ــتـــدامـ ــمـــسـ الـ

النوعية باالقتصاد للجميع.
البدائل  إن  العبيدلي  وقال 

الــمــطــروحــة فــي حــال عــدم رفع 
ضــريــبــة الــقــيــمــة الــمــضــافــة قد 
تتسبب بضرر أكبر على مستوى 
الـــدخـــل  ذوي  لـــــدى  الــمــعــيــشــة 
الــمــحــدود، كخفض الــرواتــب أو 
كما  االجتماعي.  الــدعــم  إلــغــاء 
أن خــيــار االســتــمــرار عــلــى نهج 
ــد الــــعــــجــــوزات  ــسـ االقــــــتــــــراض لـ
بــالــمــيــزانــيــة غــيــر مــنــاســب ولــن 
الدين  ارتــفــاع  مــع  متاحا  يكون 

المحلي  بالناتج  مقارنة  الــعــام 
ــــك عـــلـــى كــلــفــة  ــات ذلـ ــاسـ ــكـ ــعـ وانـ

االقتراض.
 وأشار العبيدلي إلى بعض 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــائــ الــــنــــمــــاذج اإلحــــصــ
أجـــريـــت لــقــيــاس أثــــر الــتــغــيــيــر 
ــــي الـــقـــيـــمـــة الـــمـــضـــافـــة عــلــى  فـ
الدخل  ذات  البحرينية  األســـر 
ــي أظــــهــــرت أال  ــتــ ــدود الــ ــحــ ــمــ الــ
لتلك  الشرائية  القدرة  تتراجع 

الـ%1،  تــتــعــدى  بــنــســبــة  ــر  ــ األسـ
القائم  االستثناء  مــع  وخــاصــة 
والــمــســتــمــر لــلــســلــع الــغــذائــيــة 
ـــ94 سلعة  لــ األســاســيــة الــمــعــلــن 
غـــذائـــيـــة أســـاســـيـــة والـــخـــدمـــات 
ــة  خــــدمــ و1400  األســــــاســــــيــــــة 

حكومية.
واختتم العبيدلي تصريحه 
بأنه يجب أن يتم اتخاذ إجراءات 
المالي  الــتــوازن  برنامج  لوضع 

على مسار تحقيق أهدافه نظرا 
إلى أهمية ذلك وانعكاسه على 

الوضع االقتصادي والمالي.

رئي�س جمعية القت�ساديين البحرينية: البدائل المطروحة في حال عدم 

رفع القيمة الم�سافة قد تت�سبب ب�سرر اأكبر على ذوي الدخل المحدود

} د. عمر العبيدلي.
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احـــتـــفـــت هـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــن 
ــــس بــيــوم  لـــلـــثـــقـــافـــة واآلثــــــــــار أمــ
برنامج  عبر  العالمي،  السياحة 
ــي مـــديـــنـــة الـــمـــحـــّرق  مـــســـائـــي فــ
بين  مــا  تنّقل  حيث  التاريخية، 
الــلــؤلــؤ،  زّوار مــوقــع مــســار  مــركــز 
الذي شهد محاضرة للبروفيسور 
روبـــــرت كـــارتـــر ومـــشـــاركـــة لــفــرقــة 
إضافة  الشعبية،  للفنون  قاللي 
القيصرية،  ســوق  في  إلــى جولة 
وذلك بحضور الشيخة مي بنت 
الهيئة  محمد آل خليفة رئيسة 
الرسمية  الجهات  عن  وممثلين 
البحرين،  مملكة  في  والخاصة 
ــدد مــــن الــمــهــتــمــيــن  ــ وتــــواجــــد عـ
المملكة  فـــي  الــثــقــافــي  بــالــشــأن 
بتقديم  وقــام  وهــذا  وإعالميين. 
الشيخ  كارتر  روبرت  البروفيسور 
ــد آل خــلــيــفــة  ــمـ بــــن أحـ خــلــيــفــة 
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــدى 

الجمهورية الفرنسية. 
وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة قـــالـــت 
الــشــيــخــة مــــي بـــنـــت مــحــمــد آل 
خــلــيــفــة: »يـــأتـــي يــــوم الــســيــاحــة 
ــالــــمــــي هـــــــذا الـــــعـــــام بــشــكــل  ــعــ الــ
السابقة،  األعــــوام  عــن  مختلف 
ــلــــى أعـــــتـــــاب مـــرحـــلـــة  ــنـــحـــن عــ فـ
أزمــة  فــتــرة شــهــدت  مــن  التعافي 
صحية عالمية أثرت على جهود 
عام  بشكل  المستدامة  التنمية 
الــســيــاحــة بشكل  قـــطـــاع  ــلـــى  وعـ
خاص«، وأضافت: »لذلك يعكس 
احــتــفــاؤنــا بــهــذا الـــيـــوم فـــي هــذا 
التوقيت وفي موقع مسجل على 
قائمة التراث العالمي اإلنساني 
ــة  ــعـ ــة رافـ ــافـ ــقـ ــثـ ــأن الـ ــ ــا بــ ــنـ ــانـ ــمـ إيـ
للتنمية المستدامة وأداة ارتقاء 

بمجتمعاتنا المحلية«.
وأكــــدت أن مــديــنــة الــمــحــّرق 
متواصلة  تنمية  عملية  تشهد 
ــى اســـتـــعـــادة ذاكـــرتـــهـــا  ــ ــهـــدف إلـ تـ
الــثــقــافــيــة األصـــيـــلـــة ومــكــانــتــهــا 
كــمــركــز إبــــداع وإنـــتـــاج حــضــاري، 
إضــافــة إلـــى لــفــت أنــظــار العالم 
إلـــى نـــمـــوذج تــنــمــوي يــّتــخــذ من 
لتعزيز  وأســاســًا  ركــيــزة  الثقافة 
بنيتها التحتية الثقافية المادية 
وغــيــر الـــمـــاديـــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
شــعــار هيئة الــثــقــافــة هـــذا الــعــام 
هــو »مــســار الــلــؤلــؤ« لــمــا يشكله 
ــة فــي  ــيـ ــمـ ــذا الـــمـــوقـــع مــــن أهـ ــ هــ
الجهات  ومختلف  الهيئة  جهود 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــة بــــالــــشــــأن الـ ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ الـ
والتنموي في البحرين لتحقيق 
الــمــحــّرق  فــي  مــســتــدامــة  تنمية 

وفي باقي مدن البحرين.

مسار اللؤلؤ سيعمل كمصدر 
للتنمية في المحّرق

ــه فـــي  ــ ــرتـ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ وخـــــــــــالل مـ
الــلــؤلــؤ،  زّوار مــوقــع مــســار  مــركــز 
كارتر  روبــرت  البروفيسور  توقف 
البريطانية  األثــريــة  البعثة  من 
عند األهمية التاريخية للموقع 
كثاني مواقع البحرين المسجلة 
عــلــى قــائــمــة الـــتـــراث الــعــالــمــي، 
المباني  أن سلسلة  أوضح  حيث 
المسار   تشّكل  الــتــي  التاريخية 
ســـتـــعـــمـــل كــــمــــصــــدر لــلــتــنــمــيــة 
المحّرق  مدينة  في  واالستثمار 
لــســنــوات قـــادمـــة. وأشــــار إلـــى أن 
الزوار بصورة  الموقع يستقطب 
مـــنـــتـــظـــمـــة ومــــــن الـــمـــتـــوقـــع أن 
ونوعية  ثقافية  سياحة  يــجــذب 

من دول المنطقة والعالم.
ــور كـــارتـــر  ــسـ ــيـ ــروفـ ــبـ ــال الـ ــ ــ وقـ

الــمــمــتــلــكــات  فـــي  إن االســتــثــمــار 
المتعلقة  والخدمات  التاريخية 
بها يعود بفائدة اقتصادية كبيرة 
اقتصادية  فــرص  من  يوفره  بما 
أن  مـــؤكـــدًا  المحليين،  لــلــســكــان 
مشاريع  وّفر  اللؤلؤ  مسار  موقع 
بنية تحتية من مواقف سيارات 
متعددة الطوابق وساحات عامة 
تجارية  ومشاريع  تسّوق  ومراكز 
وتــرفــيــهــيــة، والــتــي تــشــّكــل رافــــدًا 
المحلي  للمجتمع  اقــتــصــاديــًا 
والــزوار على حد ســواء. وذكر أن 
التاريخية  بالمكونات  االرتــقــاء 
ــّرق  ــحــ ــمــ ــي الــ ــ والــــخــــدمــــاتــــيــــة فــ
على  المحليين  السّكان  يشّجع 
الــمــكــوث فــي الــمــديــنــة ويــســاهــم 
ــودة أهــلــهــا إلــيــهــا، مــشــيــرًا  فـــي عــ
حيوية  مدينة  الــمــحــّرق  أن  إلــى 
وتمتلك مقومات فريدة للتنمية 

الــمــســتــدامــة كــمــا وتــحــتــاج إلــى 
ــة  ــايـ ــمـ ــة لـــحـ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــود مـ ــ ــهــ ــ جــ
الــحــضــاريــة  مكتسباتها  وصــــون 

والتاريخية والعمرانية.
االحتفاء  فعالية  واستمرت 
بــيــوم الــســيــاحــة الــعــالــمــي، حيث 
ــة قــــاللــــي لــلــفــنــون  ــرقــ قــــدمــــت فــ
الــشــعــبــيــة مــشــاركــة تــحــت سقف 
مركز الزّوار استعرضت فيها فن 
صيد  بمهنة  المرتبط  الفجري 
اللؤلؤ وأحد أهم مالمح التراث 
لمدينة  الـــمـــادي  غــيــر  الــثــقــافــي 
ــالل الـــمـــشـــاركـــة  ــ ــ الــــمــــحــــّرق. وخـ
أخذت الفرقة الحضور في جربة 
ســمــاعــيــة مــمــيــزة عــرفــتــهــم على 
بهذا الفن المشهور الذي يعكس 
حكايات البحارة والغواصين في 
لشهور  الــلــؤلــؤ  لصيد  رحــالتــهــم 

عديدة في عرض البحر.

ــعــــد ذلـــــــك انــتــقــلــت  ومـــــــن بــ
القيصرية،  ســوق  إلــى  الفعالية 
حــيــث شــهــد جــولــة لــلــحــاضــريــن 
ــم مــالمــحــه.   ــ لــلــتــعــرف عـــلـــى أهـ
مناطق  أقــدم  أحــد  السوق  ويعد 
سوق المحّرق، وقام بدور أساسي 
الــلــؤلــؤ في  اقــتــصــاد  فــي تشكيل 
ــبــــحــــريــــن، حـــيـــث كــــــان يــشــهــد  الــ
ــع الـــلـــؤلـــؤ  ــيــ ــات شـــــــراء وبــ ــقـ ــفـ صـ
واستالم وتخزين األخشاب التي 
اســتــخــدمــت فـــي بـــنـــاء أســاطــيــل 
سفن صيد اللؤلؤ. ويضم السوق 
خمسة مبان تاريخية تقع ضمن 
الــلــؤلــؤ مـــن بينها  مــوقــع مــســار 
مــحــالت ودكــاكــيــن ســيــادي التي 
للمتاجر  معمارية  نماذج  تمثل 
منها  يتكون  كان  التي  الصغيرة 

معظم السوق.

هيئة الثقافة تحتفي بيوم ال�سياحة العالمي

ال�سيخة مي: الثقافة رافعة للتنمية الم�ستدامة واأداة ارتقاء بالمجتمعات المحلية

} الشيخة مي آل خليفة.} احتفالية الثقافة بيوم السياحة العالمي.

برنامج »الظل الوظيفي«.. 

ال�سارقة نموذجا
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

دولة  وتستضيفها  تقيمها  التي  الفعاليات  مميزات  أبــرز  أحد 
أنــهــا تستثمر تلك  الــشــارقــة خــصــوصــا،  اإلمـــــارات عــمــومــا، وإمــــارة 
الفعاليات والمنتديات، واللقاءات والمؤتمرات، كي تسوق لإلمارات 

وإنجازاتها، ورؤيتها وتطلعاتها، ولإلنسان اإلماراتي كذلك.
كثيرا ما نجد أن بعض دول في المنطقة حينما تنظم فعالية 
واألجنبي  العربي  العنصر  يكون  منتدى،  أو  مؤتمرا  تستضيف  أو 
للبلد  واألوروبــي واألمريكي حاضرا وطاغيا على كل هوية وطنية 
حتى  الفعالية،  برنامج  إلــى  االستقبال،  طاقم  من  المستضيف، 
فــي الــفــنــون والــمــســرح، وصــــوال إلـــى األكــــل والــطــعــام، وكــــأن البلد 
ومــنــجــزاتــهــا  لــلــدول األخــــرى  تــســويــق  مــنــصــة  المستضيف مــجــرد 

وتاريخها.. واألمثلة كثيرة..!!
الدولي لالتصال الحكومي الذي اختتم أعماله  المنتدى  في 
بــالــشــارقــة أمـــس، كــان العنصر اإلمـــاراتـــي مــوجــودا وحــاضــرا، وكــان 
التجارب  كانت  وكــذلــك  الجميع،  بين  متنقال  دبــي«  »إكسبو  شعار 
والمبادرات اإلماراتية الناجحة، تفرض وجودها أمام الحضور في 
الذي  المنتدى  وركــن من مقر  زاويــة  كل  وفي  التفاعلية  الجلسات 
من  اإلمــاراتــي  العنصر  وكــان  الــشــارقــة«..  »إكسبو  اســم  عليه  أطلق 
الشباب منتشرا في كل طاولة وعند كل بوابة.. أتصور أنه بعد عشر 
سنوات، سيكون العنصر اإلماراتي، المتعلم والجامعي، هو الحاضر 

في كل مكان وفعالية مهنة وعمل في اإلمارات.
باألمس تعمدت حضور ورشة عمل تدريبية في المنتدى الدولي 
الكعبي  األستاذة عائشة  الوظيفي« قدمتها  الظل  »برنامج  بعنوان 
الورشة  الــشــارقــة، وقــد شــارك فــي  المكتب اإلعــالمــي لحكومة  مــن 
الشباب اإلماراتي الجامعي من الجنسين، وعرضوا  مجموعة من 
تجربتهم في البرنامج، وكيف انضموا إليه؟ وماذا استفادوا منه؟ 
الذي  »فــرص«  برنامج  أو  العملي  التدريب  برنامج  إلــى  أقــرب  وهــو 

تنفذه وزارات ومؤسسات مملكة البحرين للطلبة الجامعيين.
ولكن في اإلمارات عموما، والشارقة خصوصا، هناك استثمار 
ــازات الــوطــنــيــة، وإيــصــال  لــكــل فــعــالــيــة لــتــســويــق الــتــجــارب واإلنــــجــ
في  يساهمون  ثم  ومــن  والضيوف،  الـــزوار  إلــى  اإلمــاراتــيــة  الرسالة 
مــا حصدته  بالتمام  وهـــذا  الــخــارج،  إلــى  اإلمـــاراتـــي  الــنــمــوذج  نقل 
اإلمــارات حينما أخطأ البرلمان األوروبــي وتحدث بشكل سيئ عن 
حقوق اإلنسان في اإلمــارات، ولكن ذلك األمر لم يستغرق طويال 
ألن الــنــهــج اإلمـــاراتـــي اإلنــســانــي والــثــقــافــة اإلنــســانــيــة والــمــبــادرات 
الخيرية للعالم كانت عنوان »إمارات الخير واإلنسان« هي الرد على 

بيان البرلمان األوروبي.
شكرا لإلمارات.. وشكرا للشارقة.. وشكرا للمكتب اإلعالمي.. 
الــدولــي  المنتدى  تنظيم  نــجــاح  على  لــإلمــاراتــيــيــن  مــبــروك  وألـــف 
الذي  دبي 2020  وكان مقدمة مهمة إلكسبو  الحكومي..  لالتصال 
نتعلم  أن  أتمنى  أخــرى  ميزة  وهــذه  المقبلة..  األيــام  في  سينطلق 
منها في تكامل الجهود والتنسيق والتعاون، ولعل وجود عدد من 
دبــي،  إكسبو  فــي  وكــذلــك  الــمــنــتــدى،  فــي  البحرينيين  المسؤولين 
فرصة سانحة لنقل التجارب الناجحة، والتعلم واالستفادة منها، 

بل وحتى التعاون والتنسيق معها، وال عيب في ذلك.

العالم يحتفي باليوم العالمي للقلب غدا..

البحري�ن حقق�ت اإنج�ازات كبي�رة ف�ي مج�ال جراح�ات القل�ب رغ�م تداعي�ات كورونا
كتبت فاطمة علي:

يحتفل العالم في 29 سبتمبر من كل 
مع  وتــزامــنــا  للقلب.  العالمي  باليوم  عــام 
البحرين  مملكة  حققت  االحتفالية  هذه 
القلب  انجازات كبيرة في مجال جراحات 
أكــبــر صــرح طبي  أمــراضــه بافتتاح  وعـــالج 
شامل للقلب في فبراير الماضي إذ افتتح 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
القائد  نائب  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
ــلـــى رئـــيـــس مــجــلــس الـــوزراء الـــمـــبـــنـــى  األعـ
الـــجـــديـــد لــمــركــز مــحــمــد بـــن خــلــيــفــة بن 

سلمان آل خليفة التخصصي للقلب. 
ــيـــات الـــقـــلـــب فــي  ــلـ ولــــــم تـــتـــوقـــف عـــمـ
إذ  كورونا  جائحة  تداعيات  رغــم  البحرين 
استمر مركز محمد بن خليفة بن سلمان 
إجــراء  فــي  للقلب  التخصصي  خليفة  آل 
عمليات القلب المفتوح التي تفوق نسبة 
الواحدة  العملية  وتستغرق   ،%95 نجاحها 
إلى  5 ساعات عمل متواصلة، إضافة   -  4

إجراء عمليات قسطرة القلب يوميا.
ــازا طــبــيــا جــديــدا  ــجـ ويـــعـــّد الــمــركــز إنـ
الــشــأن  الــبــحــريــن فــي  يــعــزز مــوقــع مملكة 
الـــصـــحـــي وإضـــــافـــــة نـــوعـــيـــة لــلــمــنــظــومــة 
ــدث مــراكــز  ــ ــو أحـ الــصــحــيــة الــمــحــلــيــة، وهــ
عــــالج الــقــلــب فـــي الــمــنــطــقــة، فــيــمــا تــأتــي 
ــا ألهــــــداف  ــمــ تـــصـــامـــيـــمـــه الـــهـــنـــدســـيـــة دعــ
لجهود  وتعزيزا   2030 االقتصادية  الرؤية 
التنمية المستدامة لتقديم رعاية صحية 
فــائــقــة الـــجـــودة والــمــســتــوى تــنــســجــم مع 
العالمية،  والمستويات  الدولية  المعايير 
ــا تــوصــلــت الــيــه  ــدث مـ ــ ويـــضـــم الـــمـــركـــز أحـ
مجاالت  في  العالمية  والتقنية  الصناعة 
التي  الحديثة  الطبية  والمعدات  األجهزة 
تــتــمــاشــي مـــع الــتــطــور الــعــلــمــي فـــي عــالج 
تصاميم  وأن  القلب،  أمـــراض  وتشخيص 
الـــمـــركـــز الــهــنــدســيــة عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى 

من  المعتمدة  الصحية  المواصفات  مــن 
المذكرات الفنية الصحية وهيئة الخدمات 
الصحية البريطانية وهيئة تنظيم المهن 

الصحية في مملكة البحرين.
ــد صــمــم الـــمـــركـــز بــأعــلــى مــســتــوى  وقــ
ــن الـــمـــواصـــفـــات الــصــحــيــة الــمــعــتــمــدة  مــ
منها  للقسطرة،  وجهز بخمسة مختبرات 
مــخــتــبــر »هـــجـــيـــن« يـــخـــدم الــــحــــاالت الــتــي 
الوقت  فــي  القسطرة  الــجــراحــة  تستدعي 
إلـــى غــرفــتــيــن لجراحة  نــفــســه، بــاإلضــافــة 
التي  الــمــعــدات  بــأحــدث  مجهزتين  القلب 
تــتــمــاشــي مـــع الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة لــدعــم 
تدار  أن  روعــي  كما  الذكية،  المستشفيات 
جميع الخدمات بكوادر طبية مؤهلة تضم 
أكثر من 21 استشاريا باإلضافة الى أطباء 
هذا  في  متمرسين  واختصاصيين  القلب 

المجال. 
ويـــحـــتـــوي الــمــبــنــى الـــجـــديـــد لــمــركــز 
التخصصي  محمد بن خليفة بن سلمان 
مــع  ســــريــــرا،  الـــجـــديـــد عـــلـــى 148  لــلــقــلــب 

باإلضافة  المستقبلية،  التوسعة  إمكانية 
ــرة خــصــصــت الســـتـــقـــبـــال كــل  ــ ــى 10 أســ ــ إلـ
مـــن يــعــانــي مـــن ألــــم فـــي الـــصـــدر، ويــعــمــل 
أيام  الساعة طــوال  القسم على مــدار  هذا 
األسبوع، 20 سريرا للعناية القصوى لمن 
ــرة للعناية  أسـ الــقــلــب، و10  فــي  مـــرض  لــه 
الـــقـــلـــب، و12 ســريــرا  لـــجـــراحـــة  الـــقـــصـــوى 
لــلــعــنــايــة بــعــد الــقــســطــرة مـــبـــاشـــرة، فيما 
قسمت بقية األسّرة على األجنحة لتكملة 
الــعــنــايــة والـــرعـــايـــة الـــالزمـــة حــتــى خـــروج 
فيه  قسم  وكــل  المستشفى،  من  المريض 
14 غرفة، 10 غرف الواحدة منها تستوعب 
مريضا واحدا واألربع الباقية مجهزة ألن 
المركز  ويــوفــر  فــقــط،  مريضين  تستوعب 
مساحة  على  تمتد  متكاملة  تحتية  بنية 
و148  7 طــوابــق  مــربــع يضم  ألــف متر   35
للبالغين  أجــنــحــة   4 عــلــى  مــوزعــة  ســريــرا 

وجناح واحد لألطفال. 
مملكة  تستعد  ــه  ذاتــ الــصــعــيــد  وعــلــى 
القلب  البحرين الستضافة اعمال مؤتمر 

المملكة  فـــي  إقــامــتــه  الــمــزمــع  الــريــاضــي 
رعاية  تحت  ديسمبر   2  -  1 الفترة  خــالل 
كــريــمــة مــن ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حمد 
لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  خليفة  آل 
اإلنسانية وشؤون الشباب، حيث سيناقش 
بــشــكــل  ــا  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ وإقـ ــا  ــ ــيـ ــ دولـ ــا  ــتـــحـــدثـ مـ  20
أثــنــاء  الــمــفــاجــئ  الــمــوت  أســبــاب  تفصيلي 
ممارسة الرياضة في المماشي والصاالت 
علمية  محاضرة   40 خــالل  من  الرياضية 

و5 ورش عمل متخصصة.
الخليج«  لـ»أخبار   وفي تصريح سابق 
حــــذر اســـتـــشـــاري أمـــــراض كــهــربــاء الــقــلــب 
محمد  بمركز  القلب  كهرباء  قسم  رئيس 
للقلب  التخصصي  خليفة  آل  خليفة  بن 
ــور عــــــــادل خـــلـــيـــفـــة مـــــن مـــخـــاطـــر  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
مستندا  اإللكترونية،  والشيشة  السجائر 
دراســة علمية نشرت  نتائج  ذلــك على  في 
الـــســـجـــائـــر  مــــدخــــنــــي  أن  ــنـــت  ــيـ بـ مـــــؤخـــــرا 
احتماال  يواجهون  اإللكترونية  والشيشة 
نسبة  وأن  القلب  بــأمــراض  لإلصابة  أكبر 

بـ%34  القلبية في صفوفهم أعلى  األزمات 
مــقــارنــة بغيرهم مــع األخـــذ فــي االعــتــبــار 
عوامل الخطر األخرى، كما يواجه هؤالء 
ــراض الــشــرايــيــن  ــأمــ ــة بــ ــابــ احـــتـــمـــال اإلصــ
معرضين  ويــكــونــون   %25 بنسبة  التاجية 
لإلصابة باالكتئاب والضغط النفسي اكثر 
بإحياء  بــدأ  العالم  أن  يــذكــر  غيرهم.  مــن 
ــاد الـــدولـــي  ــحــ هــــذا الـــيـــوم بـــقـــرار مـــن االتــ
للقلب، ودعمته منظمة الصحة العالمية 
المعنية،  الــدولــيــة  المنظمات  مــن  وعـــدد 
بــــهــــدف رفــــــع مـــســـتـــوى وعــــــي الــمــجــتــمــع 
لخطورة أمراض القلب واألوعية الدموية 
وكيفية الوقاية منها، فيما تشير السجالت 
القلب  أمــراض  أن  إلــى  المحلية  الصحية 
بالمملكة  الــوفــاة  مسببات  قائمة  تتصدر 
متقدمة  الوفيات،  من مجمل   %14 بنسبة 
على السرطان الذي يتسبب في 11% منها، 
الوفيات  عــدد  ارتــفــاع  الخبراء  توقع  فيما 
الدموية  واألوعــيــة  القلب  أمـــراض  بسبب 

إلى 23 مليون وفاة بحلول عام 2030.

أكــــــــدت الـــــدكـــــتـــــورة مــــريــــم ابـــراهـــيـــم 
ــيـــل الـــمـــســـاعـــد لــلــصــحــة  ــوكـ الـــهـــاجـــري الـ
العامة بوزارة الصحة أن الحملة الوطنية 
لممارسة  الصحيحة  بــاألســس  للتوعية 
الــريــاضــة والــحــفــاظ عــلــى صــحــة القلب 
والــتــي تــحــمــل شــعــار: »نــبــض الــريــاضــي«، 
الصحية  والرعاية  االهتمام  تعكس مدى 
التي يحظى بها مواطنو المملكة بشكل 

عام وممارسو الرياضة بشكل خاص.
وأشــــارت الــدكــتــورة الــهــاجــري إلـــى أن 
الــبــحــريــن ألول مــؤتــمــر  تــنــظــيــم مــمــلــكــة 
مــتــخــصــص فــــي طــــب الـــقـــلـــب الـــريـــاضـــي 
تحت عنوان: »القلب الرياضي«، والحملة 
التوعوية المصاحبة له، يعد حدثًا طبيًا 
على  البحرين  مملكة  به  تتفرد  ورياضيًا 
المجال،  هــذا  في  المنطقة  دول  مستوى 
رافــعــة خــالــص عــبــارات الشكر واالمــتــنــان 
إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
اإلنسانية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل 
وشـــئـــون الــشــبــاب عــلــى تــفــضــلــه بــرعــايــتــه 
حرص  تعكس  والــتــي  والحملة،  المؤتمر 
بصحة  االهــتــمــام  عــلــى  المستمر  ســمــوه 
الــريــاضــيــيــن، والــتــوعــيــة بــطــرق مــمــارســة 

الرياضة بطرق آمنة.
للصحة  المساعد  الوكيل  وأوضحت 

والحملة  المؤتمر  من  الهدف  أن  العامة 
ممارسة  أهمية  على  الضوء  تسليط  هو 
جانب  إلــى  عــام  بشكل  السليمة  الرياضة 
والصحية  بــاألســس  والــتــوعــيــة  التثقيف 
والـــطـــبـــيـــة الــــتــــي يـــجـــب عـــلـــى الــجــمــيــع 
ممتازة،  صحية  بحياة  لينعم  مراعاتها 
حيث كشفت دراسة حديثة في اسكتلندا، 
سليمة  بــطــريــقــة  الـــريـــاضـــة  مــمــارســة  أن 
وصــحــيــة تــســاعــد عــلــى تــفــادي مــا يــقــارب 
أربــعــة مــاليــيــن وفـــاة ســنــويــُا فــي مختلف 
الوقاية  في  دورهــا  إلى  نظرا  العالم،  دول 

من عدة اضطرابات صحية.
الــتــي تضمنت  الـــدراســـة  ــادت  ــ أفـ كــمــا 
بيانات صادرة عن 168 دولة في العالم أن 
ما ال يقل عن 3.9 ماليين وفاة مبكرة يتم 
تجنبها كل سنة في العالم، بين أشخاص 
بفضل  و74،   40 بــيــن  أعـــمـــارهـــم  تـــتـــراوح 
توصي منظمة  كــمــا  الــريــاضــة،  مــمــارســة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة بــمــا ال يــقــل عــن 150 

دقيقة من النشاط البدني المتوسط في 
األسبوع الواحد، أو 75 دقيقة من النشاط 

المكثف.
هدفنا  أن  الهاجري  مريم  د.  وقــالــت 
أشــارت  ما  نطبق  أن  البحرين  مملكة  في 
الدراسات،  لتلك  اإليجابية  النتائج  إليه 
ولكن  الرياضة،  الحث على ممارسة  وهو 
الصحيحة،  والطبية  العلمية  باألساليب 

بعض  عن  الناجمة  المضاعفات  لتجنب 
ممارستها،  أثــنــاء  الــخــاطــئــة  الــســلــوكــيــات 
والتي قد تتسبب في إجهاد عضلة القلب 

والتعرض إلى الوفاة.
باعتبارها  الصحة  وزارة  أن  وأضافت 
الــجــهــة الــمــنــظــمــة مـــع مــركــز مــحــمــد بن 
للقلب،  التخصصي  خليفة  آل  خليفة 
للشباب  األعلى  المجلس  مع  وبالتعاون 
والرياضة، تسعى إلى نجاح مؤتمر القلب 
الـــريـــاضـــي وحــمــلــة نــبــض الـــريـــاضـــي في 
تحقيق األهداف المنشودة، وهو الحد من 
الرياضة  ممارسة  أثــنــاء  الوفيات  حــاالت 
في المماشي والصاالت الرياضية، مبينة 
وبالتعاون مع  الــوزارة  أن  الصدد  في هذا 
الــجــهــات الــمــنــظــمــة ســتــقــدم حـــزمـــة من 
اإلرشـــــادات والــمــعــلــومــات الــتــوعــويــة التي 
تــثــقــف الــمــواطــنــيــن بـــالـــطـــرق الــصــحــيــة 
عن  فــضــاًل  الــريــاضــة،  لممارسة  السليمة 
الــتــي سيقدمها  الــتــوعــويــة  االســـتـــشـــارات 

األطباء المتخصصون في هذا المجال.
ــاجــــري بـــالـــشـــكـــر إلـــى  ــهــ وتـــوجـــهـــت الــ
هذا  لتنظيم  المتعاونة  الجهات  جميع 
معربة  المهم،  والرياضي  الطبي  الحدث 
أن يحقق  الى  وزارة الصحة  عن تطلعات 

المؤتمر والحملة األهداف المنشودة.

الوكيل الم�ساعد لل�سحة العامة تثمن توجيهات نا�سر بن حمد ورعايته موؤتمر القلب الريا�سي

} د. مريم الهاجري.

الخالدية  عقدت جمعية 
جمعيتها  اجــتــمــاع  الشبابية 
الــــــعــــــمــــــومــــــيــــــة لــــمــــنــــاقــــشــــة 
الــتــقــريــريــن األدبــــي والــمــالــي، 
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضـ وانــــتــــخــــاب أعـ
ــدة،  ــديـ ــجـ ــــدورة الـ ــلـ ــ إدارتـــــهـــــا لـ
برنامج  عبر  افتراضيا  وذلــك 
 23 الخميس  يــوم  مساء  زووم 

سبتمبر الجاري.
ــاع  ــمــ ــتــ وتـــــــم خـــــــالل االجــ
الرباعية  الخطة  اســتــعــراض 
-2020( الــخــالــديــة  لجمعية 
التقريرين  ومناقشة   ،)2023

األدبي والمالي وإقرارهما.
ـــم تـــزكـــيـــة أعـــضـــاء  كـــمـــا تـ

بحسب  اإلداريـــة  المناصب  وتوزيع  القادمة  للدورة  اإلدارة  مجلس 
اآلتي: إبراهيم راشد النايم رئيسا، أمينة شاكر نائبا للرئيس، ليلى 
اللجنة اإلعالمية، ميساء  رئيسة  أمينا للسر، مريم أحمد  النسيم 
رئيس لجنة  الحايكي  للجمعية، عبداهلل  المالي  األمين  الساعاتي 
الفنون  لجنة  رئيس  نائب  الناصر  ياسر  رشــا  التشكيلية،  الفنون 
إيثار  واالستثمار،  االقتصاد  لجنة  رئيسة  الخان  أريــج  التشكيلية، 

علي رئيسة لجنة برنامج البحرين أمانة، سامية سليمان عضوا.

ت�سكل  ال�����س��ب��اب��ي��ة«  »ال��خ��ال��دي��ة 

م��ج��ل�����س اإدارت�����ه�����ا ال��ج��دي��د

} إبراهيم النايم.
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فــجــأة ومــــن دون ســبــب وجــد 
خطواته  يخطو  يــكــد  لــم  رضــيــعــا 
نفسه محاطا  الحياة  في  األولــى 
وفي  الصناعي  التنفس  بــأجــهــزة 
غرفة ال يمكن الخروج منها لكي 
يبقى على قيد الحياة منتظرا أمر 
اهلل بعد إصابته بعاهة مستديمة 
ــبـــتـــهـــا الـــــــى الـــعـــجـــز  ــت نـــسـ ــ ــلـ ــ وصـ
الــكــلــي، بــعــد تــعــرضــه العـــتـــداءات 
ــن قـــبـــل مــتــهــمــيــن  ال إنـــســـانـــيـــة مــ
والرحمة،  اإلنسانية  معاني  فقدا 
فــي تلك  الــكــبــرى  الــطــامــة  أن  إال 
هي  المتهمين  أحـــد  أن  الــمــأســاة 
التي  الثالثينية(   )األرمــلــة  أمــه 
تــجــردت مــن كــل مشاعر األمــومــة 
بالضرب  عليه  االعتداء  واعتادت 
ــذي يــصــغــرهــا  ــ رفـــقـــة صــديــقــهــا الـ
وراء  انــســاقــت  بــــ 12 ســنــة، حــيــث 
رغــبــاتــهــا ودأبــــــت االعــــتــــداء على 
 6( وطفليها  المسكين  الــرضــيــع 
و 5( سنوات بشتى طرق التعذيب 
تارة منها وتارة أخرة من صديقها.
ــيـــة  ــانـ تـــلـــك الــــمــــأســــاة اإلنـــسـ
األم  ــة  ــيــ قــــضــ أوراق  كـــشـــفـــتـــهـــا 
المحكمة  بــدأت  والتي  وصديقها 
الجنائية الكبرى أمس نظر أولى 
جلسات محاكمتهما حيث حضرت 
المتهمة  الى الجلسة كما حضر 
النيابة  أســنــدت  أن  بعد  صديقها 
ــون عـــام  الــيــهــمــا أنـــهـــمـــا فــــي غـــضـ
جسم  ســالمــة  على  اعتديا   2021
وأحــدثــا  بــالــضــرب  عليه  المجني 
به اإلصابات الموصوفة بالتقرير 
الطبي الشرعي وأفضى االعتداء 
إلى حدوث عاهة مستديمة تصل 
الــكــلــي حــال  الــعــجــز  الـــى  نسبتها 
كـــون األولـــــى مــمــن أوجــــب عليها 
ــه لـــحـــالـــة مــن  ــتــ ــه وعــــرضــ ــتــ ــايــ رعــ

حاالت سوء المعاملة، كما اعتديا 
على سالمة جسم المجني عليهم 
ــا( ولـــم يــفــض فعل  ــ )بــاقــي أوالدهـ
القيام  االعتداء الى عجزهم عن 
تزيد  لمدة  الشخصية  بأعمالهم 
المبين  النحو  على  يوما   20 عن 
بـــــــــاألوراق، كــمــا عـــرضـــا الــمــجــنــي 
السابعة  والذين لم يتموا  عليهم 
المتهمة  كــون  وحــال  مــن عمرهم 

األولى والدته.    
بوصول  كانت  الواقعة  بداية 
يرثى  ال  طبية  حالة  الــى  الطفل 
ــانــــت الــمــتــهــمــة  ــا اثــــنــــاء مــــا كــ ــهـ لـ
حيث  شقتها  فــي  صديقها  رفــقــة 
الحالة  تلك  في  الطفل  شاهدت 
طلبا  الجيران  إلى  اللجوء  وبعد 
ــاعــــدة اضــــــطــــــرت لــطــلــب  ــســ ــمــ ــلــ لــ
المستشفى  إلــى  لنقله  اإلســعــاف 
وعــــلــــى الـــــفـــــور شــــاهــــد األطــــبــــاء 
حالته  أن  وأيقنوا  عليه  المجني 

وضعوه  أنــهــم  إال  اهلل  أمــر  تنتظر 
أبقته  التي  الطبية  على األجهزة 
الــشــرطــة بحالة  إبــــالغ  حــيــا وتـــم 
المعاينة  أظــهــرت  حــيــث  الــطــفــل 
تـــعـــرضـــه العـــــــتـــــــداءات وكــــدمــــات 
ــتـــفـــرقـــة مــن  ــاء مـ ــأنــــحــ وجـــــــــروح بــ
ــلــــى الــــفــــور تــوجــهــت  جــــســــده، وعــ
الـــشـــرطـــة إلـــــى مـــنـــزل الــمــتــهــمــة 
الـــواقـــعـــة لكشف  لــمــعــايــنــة مــكــان 
المتهمة  بــــدأت  فــيــمــا  الــحــقــيــقــة 
تــورطــهــا في  إنـــكـــار  أول خـــطـــوات 
أنها  مدعية  اإلنسانية  الجريمة 
تــفــاجــأت بــصــوت صـــراخ الضحية 
الــطــعــام وبمجرد  اعـــدادهـــا  اثــنــاء 
دخــولــهــا عــلــيــه وجـــدتـــه فـــي تلك 

الحالة.
ــفــــس الـــــوقـــــت حـــــاول  وفـــــــي نــ
المتهمة  صــديــق  الــثــانــي  المتهم 
األولــــــى مــســايــرتــهــا فـــي أقــوالــهــا 
ــضــــر لـــمـــنـــزل  ــحــ وادعـــــــــــــى أنـــــــــه يــ

المتهمة منذ بداية العام لتقديم 
ــلــــعــــب مــع  ــا والــ ــهـ ــاعــــدات لـ ــســ ــمــ الــ
الواقعة خرجت  يوم  وأن  اطفالها 
الــغــرفــة فــي حــالــة غير  عليه مــن 
الطفل  وشـــاهـــد  تــصــرخ  طبيعية 
ــه يــلــفــظ  ــ ــأنـ ــ ــنــــاق وكـ ــتــ ــة اخــ ــالـ ــحـ بـ
الطفل  أن  وظــن  األخيرة  أنفاسه 
ــاول إخـــراجـــه من  ابــتــلــع شــيــئــا حــ
أن  إلــــــى  جــــــــدوى  دون  ــن  ــ مـ فـــمـــه 
الجيران  إلــى  اللجوء  منها  طلب 
إليهم  فتوجهت  للمساعدة  طلبا 
اإلسعاف  بضرورة طلب  وأبلغوها 
فــــورا وأنـــكـــر تــعــرض الــطــفــل ألي 

اعتداء.
ومن خالل تحقيقات النيابة 
واســتــمــاع الــبــاحــثــة االجــتــمــاعــيــة 
لــأطــفــال اشــقــاء الــمــجــنــي عليه 
تــبــيــن مــن خـــالل الــكــشــف عليهم 
ــات  تــعــرضــهــم العـــــتـــــداءات وكـــدمـ
ــيـــث  وخــــــــــــــــدوش وســـــــحـــــــجـــــــات حـ

الــمــتــهــمــة وصــديــقــهــا  أن  أفـــــــادوا 
اعــــتــــادا ضـــربـــهـــم بــشــكــل مــتــكــرر، 
ــفــــالن أنـــــواعـــــا شــتــى  وســـــــرد الــــطــ
مـــن الــتــعــرض لــلــتــعــذيــب مـــا بين 
الضرب بأسالك الكهرباء والنعال 
ــتــــعــــرض لـــلـــحـــرق بــالــســجــائــر  والــ
وعلى الرغم من صغر سنهما إال 
بالدالئل  كلها  كانت  إفادتهما  أن 
بــحــســب مـــا أثــبــتــه تــقــريــر الــطــب 
أكد تعرضهما لما  الذى  الشرعي 
وصفاه من خالل الكشف عليهما، 
وافادا باعتياد المتهمة وصديقها 
إلحــدى  سويا  ودخولهما  تركهما 
الصغير  وفي حالة صراخ  الغرف 
عليهم  ويــعــتــدي  صديقها  يــخــرج 

بالضرب.
لم تجد المتهمة في النهاية 
ــراف بــتــعــرض  ــتــ ــوى االعــ مـــفـــرا ســ
قبل  من  لالعتداء  عليه  المجني 
المتهم الثاني بعد أن ضاق عليها 
الخناق سواء من إفادة أطفالها أو 
التحريات وتقارير الطب الشرعي 
التي شهدت  األوالد  عمة  وشهادة 
وأطفاله  شقيقها  وفــاة  منذ  بأنه 
ــة  ــ ــانـ ــ يـــتـــعـــرضـــون لـــلـــضـــرب واإلهـ
التي  والدتهم  قبل  واإلهــمــال من 
كانت تدعي أن األطفال في ذلك 
الـــســـن »شــيــاطــيــن« وكـــانـــوا دائــمــا 
يـــتـــشـــاجـــرون ويـــتـــعـــرضـــون لــتــلــك 
المتهمة  أقـــرت  حيث  اإلصـــابـــات، 
ــة بــيــومــيــن كــان  ــعـ ــواقـ أنــــه قــبــل الـ
يمسك  الثاني  المتهم  صديقها 
بالطفل من قدميه ويــدور به في 
أن  إلى  المزاح  الهواء على سبيل 
ألـــقـــى بـــه عــلــيــهــا اثـــنـــاء مـــا كــانــت 
جالسة وهو ما سبب له اإلصابات 
كما اعترفت أن صديقها كان دائم 

االعتداء على أوالدها.

أعلن المسجل العام بوزارة العدل والشؤون 
فتح  عن  العامري  سلمان  واألوقـــاف  اإلسالمية 
ــاء في  ــوســـطـ بــــاب الــتــقــديــم لــلــقــيــد بـــجـــدول الـ
 )96( القرار  بموجب  وذلــك  الشرعية،  المسائل 
الــعــدل والــشــؤون  الــصــادر عــن وزيـــر  لسنة 2021 
الوساطة في  اإلسالمية واألوقاف بشأن تنظيم 

المسائل الشرعية.
المسجل  بمكتب  ُينشأ  فإنه  للقرار  وطبًقا 
الوسطاء  فيه  ُيقيد  جــدول  العدل  بـــوزارة  العام 
الشرعيون المعتمدون، وذلك بطلب يقدم للقيد 
فــي جـــدول الــوســطــاء عــلــى الــبــريــد اإللــكــتــرونــي 
general_ بــالــوزارة  الــعــام  المسجل  لمكتب 

مـــلء  ــع  ــ مـ  ،registrar@moj.gov.bh
الــنــمــوذج الــُمــعــد لــهــذا الــغــرض والــمــتــوفــر على 
على   ،www.moj.gov.bh ــوزارة  ــ الــ مــوقــع 
والمستندات  البيانات  كافة  مستوفيًا  يكون  أن 
في  القيد  شـــروط  تــوافــر  مــن  للتحقق  الــالزمــة 

هذا الجدول.
ــدول  ــجـ ــده بـ ــيــ وُيــــشــــتــــرط فـــيـــمـــن يـــطـــلـــب قــ
يكون  أن  الطبيعي  للشخص  بالنسبة  الوسطاء 
بــحــريــنــي الــجــنــســيــة، وأن يــكــون كــامــل األهــلــيــة، 
وحاصاًل على درجة البكالوريوس أو الليسانس، 
على األقل في المجال القانوني أو االجتماعي 
أو علم النفس أو اإلرشاد األسري، أو ما يعادلها 
أو المعاهد  من الشهادات من إحدى الجامعات 
المعترف بها، وأن ال تقل مدة خبرته في اشتغاله 
في مجال تخصصه عن ثالث سنوات، وأن يجتاز 
وفقًا  الشرعية  المسائل  في  الوساطة  في  دورة 
قـــرار من  بها  يــصــدر  الــتــي  والــشــروط  للمعايير 
الــوزيــر، وُتــحــدد فيه أيــضــًا حـــاالت اإلعــفــاء من 
لهم  والمشهود  الكفاءة  ذوي  ومن  الشرط،  هذا 
بالنزاهة والحْيـدة، وال يكون قد صدر ضده حكم 

أو  األمانة  أو  بالشرف  ـة  ُمخلَّ في جريمة  نهائي 
أو عزله من منصبه  فْصـُله من عمله،  قد سبق 
تــم شـطب  أن  أو  تــأديــبــي،  قــرار  أو  بموجب حكم 
ُألِغـي  أو  الخبراء،  أو  الوسطاء  جــدول  من  قيده 
مهنَتـه  بــمــزاولــتــه  الــصــادر  الترخيص  ــف  ـــ ُأوِق أو 
األصلية بموجب حكم أو قرار تأديبي، كما يجوز 
لكل من المحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي 

م بطلب القْيد في هذا الجدول. الخبرة التقدُّ
أن  يتعين  االعــتــبــاري،  للشخص  وبالنسبة 
يكون من بين الجمعيات أو المؤسسات الخاصة 
والروابط  األســرة  بشئون  المختصة  المراكز  أو 
الزوجية واإلرشاد األسري الُمرخص لها بالعمل 
الوسيط  يــكــون  أن  عــلــى  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
الممثل للشخص االعتباري شخصًا أو أكثر من 
عليهم  تنطبق  ممن  لديه  المؤهلين  العاملين 
الطبيعي  الــشــخــص  لــقــيــد  الـــُمـــقـــررة  الـــشـــروط 
بجدول الوسطاء لتمثيله في إجراءات الوساطة 

في المسائل الشرعية.

أيـــــدت مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف مــعــاقــبــة 
بتهمة  سنوات   10 بالسجن  أربعيني  شــاب 
ــواد الـــمـــخـــدرة وغــرمــتــه  ــمــ ــار فـــي الــ االتــــجــ
ومعاقبة  ديـــنـــار،  آالف  خــمــســة  الــمــحــكــمــة 
لــمــدة ســنــة عن  بــالــحــبــس  الـــتـــوأم  شقيقه 
تهمة تــعــاطــي الــمــواد الــمــخــدرة وغــرامــتــه 
درجة  أول  محكمة  كانت  فيما  دينار،  ألف 

برأته من تهمة االتجار.
ــيـــة كــشــفــت  ــنـ ــانــــت الـــتـــحـــريـــات األمـ وكــ
ــد الــمــتــهــمــيــن فـــي تــعــاطــي  ــورط أحــ ــ عـــن تـ
تلك  ودلــت  بها  واالتــجــار  المخدرة  المواد 
تبين  كما  كاملة،  بياناته  على  التحريات 
الــمــواد  يبيع  وال  التعامالت  فــي  حــذر  أنــه 
الــمــخــدرة إال لــلــمــقــربــيــن مــنــه خــوفــا من 
السقوط في قبضة األمن وبعد التأكد من 

صحة المعلومات والتحريات تم استصدار 
الــمــتــهــم، حيث  لــضــبــط  الــنــيــابــة  مـــن  اذن 
توجهت قوة أمنية إلى منزله لضبطه وفي 
وتعدى  الــتــوأم  األثــنــاء خــرج شقيقه  تلك 
السيطرة  تمت  أن  إلــى  األمـــن  قـــوات  على 

عليهما.
وبــتــفــتــيــش غـــرفـــة الــمــتــهــم عــثــر على 
ظرف به مبلغ ألف دينار حصيلة االتجار 
المختلفة  الــمــخــدرة  الــحــبــوب  مــن  وعـــدد 
كما عثر على قطعة من مخدر الحشيش 
تزن أكثر من نصف كيلو وعدد من األدوات 
من  وأكثر  والبيع،  التعاطي  في  تستخدم 
أقر  حيث  التعاطي  فــي  يستخدم  مــشــرب 
عثر  كما  األدوات  لتلك  بحيازته  المتهم 
بــســطــح الــمــنــزل عــلــى كــيــس بـــه أكــثــر من 

نصف كيلو من مخدر الحشيش.
النيابة  تحقيقات  امــام  المتهم  وأنكر 
بها  االتــجــار  او  الــمــخــدرة  الــمــواد  تعاطيه 
موضحا أنه كان يتعاطى منذ عدة سنوات 
والتأهيل  بعد خروجه من مركز اإلصالح 
حــيــث قــضــى عــقــوبــة الــســجــن فـــي قضية 
التي  والمواد  المشارب  أن  وأضــاف  سرقة، 
أنها  مــدعــيــا  تخصه  ال  عليها  الــعــثــور  تــم 
ــه يــتــعــاطــى  ــذي يــظــن أنــ ــ مــلــك شــقــيــقــه الـ

المخدرات كون دائما عينيه حمراء.
ــر شــقــيــقــه تـــعـــاطـــي الـــمـــواد  ــ بــيــنــمــا أقـ
ــه يــتــعــاطــى منذ  ــى أنـ الــمــخــدرة مــشــيــرا الـ
عـــدة ســنــوات عــن طــريــق الــحــصــول عليها 
من شخص آسيوي ال يعرف بياناته ولكنه 
يتواصل معه تليفونيا فقط ويتم االتفاق 

عن  المخدرة  الــمــادة  على  الحصول  على 
يتوجه  مــحــددة  أمــاكــن  فــي  طريق وضعها 

الستالمها ويضع األموال ثم يغادر.
في  أنهما  للمتهمين  النيابة  وأسندت 
محافظة  أمـــن  بـــدائـــرة   2021 فــبــرايــر   11
عائدا  كونه  حــال  األول  المتهم  العاصمة 
حــاز وبــاع بقصد االتــجــار مــادة الحشيش 
في غير األحوال المصرح بها قانونا، وحاز 
الــتــعــاطــي مــــادة الحشيش  بــقــصــد  وأحــــرز 
في غير األحوال المصرح بها قانونا، كما 
وأحـــرز  أنـــه حـــاز  الــثــانــي  للمتهم  أســـنـــدت 
الــحــشــيــش فــي غير  بقصد االتـــجـــار مـــادة 
األحـــــوال الــمــصــرح بــهــا قــانــونــا، كــمــا حــاز 
وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش في 

غير األحوال المصرح بها قانونا.

أيـــــدت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
ــوبـــة صــــاحــــب شــركــة  ــقـ الـــعـــلـــيـــا عـ
ــوات  ــنـ بـــالـــســـجـــن 5 سـ مـــــقـــــاوالت 
وقدمها  عــمــل  عــقــود  زور  أن  بــعــد 
ــل »تــــمــــكــــيــــن«  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ لـــــصـــــنـــــدوق الـ
لــالســتــيــالء عــلــى 22 ألــــف ديــنــار 
األجـــور،  دعــم  على  حصوله  بعد 
فيما كانت محكمة اول درجة قد 
أنه  برأت آخر بعد أن ثبت لديها 
غير مسؤول عن العقود المقدمة 
إلى صندوق العمل تمكين، حيث 
تبين من تقرير التزييف والتزوير 
ال  العمل  عقود  على  التوقيع  أن 
أقر  الــمــدان  المتهم  وأن  يخصه 
عقود  عــن  بمسؤوليته  يفيد  بما 

العمل وعن الشركة.
الخاص  الرقابة  فريق  وكــان 
إلــى مقر  العمل قد توجه  بــوزارة 
الــشــركــة بــعــد شــبــهــات كـــون أغلب 
عقود الموظفين بالشركة فتيات 
بينما طبيعة عمل الشركة تتعلق 
الفريق  بــالــمــقــاوالت حــيــث وجـــد 
بـــإحـــدى  3 مــوظــفــيــن آســـيـــويـــيـــن 
الــشــقــق الــتــي مــن الــمــفــتــرض أن 
وباالستعالم  الشركة،  مقر  تكون 
والحضور  االنصراف  كشوف  عن 
وعن مكان الموظفين تبين عدم 
وجود أي مظاهر تشير إلى وجود 
حــالــة عــمــل، وكــشــف الــمــوجــودون 
ــود  ــ ــن عـــــــدم وجــ ــ ــي الــــمــــكــــان عــ ــ فــ

موظفين آخرين في الشركة.
وكشفت التحقيقات أن أغلب 
التوظيف  عقود  على  الموقعين 
ــارج الـــبـــحـــريـــن وتـــمـــت عــمــلــيــة  ــ خــ
تــوقــيــع الــعــقــود مــنــذ ســنــوات بعد 
إيـــهـــامـــهـــم بــــبــــدء الـــعـــمـــل عــقــب 
تسلم  منتظرين  فظلوا  التوقيع 
بينما  ــدوى،  ــ جــ دون  مـــن  الــعــمــل 
بتوثيق  يقوم  الشركة  مالك  كــان 
العقود لدى وزارة العمل ويحصل 
ــــدوق »تـــمـــكـــيـــن«  ـــنـ عـــلـــى دعــــــم صــ
أن ســلــم  إلـــــى  ــع  ــوضــ الــ واســـتـــمـــر 
الــثــانــي  لــلــمــتــهــم  األول  الــمــتــهــم 
الـــشـــركـــة وظـــــال يـــحـــصـــالن عــلــى 
أكثر  قيمته  بلغت  الـــذي  الــدعــم 

ديــنــار، حيث وجهت  ألــف  مــن 22 
إلـــيـــهـــمـــا الـــنـــيـــابـــة تـــهـــم الـــتـــزويـــر 
واالستيالء على مبالغ مالية عن 

طريق تقديم عقود مزورة. 
المتهم  إلى  النيابة  وأسندت 
األول أنه اشترك بطريق االتفاق 
ــوظــــف عـــام  ــع مــ ــ ــدة مـ ــاعــ ــســ ــمــ والــ
ــال بــيــانــات  ــ حــســن الــنــيــة فـــي إدخـ
إحدى  تخص  المعلومات  تقنية 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة مـــن شــأنــه 
إظهار بيانات غير صحيحة على 
الموظف  قــام  بــأن  أنها صحيحة 
العمل  عقود  بإدخال  نية  بحسن 
وشركة  الموظفين  بين  المبرمة 
المقاوالت في الموقع اإللكتروني 

الخاص بوازرة العمل حال كونها 
ارتــكــب تزويرا  عــقــودا مـــزورة، كما 
في المحررات الرسمية هي عقود 
ــن طـــريـــق االصـــطـــنـــاع  الـــعـــمـــل عــ
المزورة  المحررات  استعمل  كما 
ــا لـــــلـــــوزارة، كـــمـــا أســـنـــدت  ــهـ وقـــدمـ
تهمة  الــثــانــي  المتهم  وإلـــى  إلــيــه 
االشتراك مع موظف حسن النية 
الــمــزورة  العمل  إدخـــال عقود  فــي 
فـــي الـــمـــوقـــع الـــخـــاص بــصــنــدوق 
بتلك  وتــوصــلــوا  »تمكين«  العمل 
ــتـــيـــالء على  الــطــريــقــة الــــى االسـ
ــدى الــجــهــات  ــ ــال مـــمـــلـــوك إلحــ ــ مـ
الـــحـــكـــومـــيـــة »صــــــنــــــدوق الـــعـــمـــل 

تمكين« بطرق احتيالية.

االستئناف  أيدت محكمة 
حبس شابين سنة لتزويرهما 
الــــخــــاص   PCRالـ فــــحــــص 
إلى  للدخول  كورونا  بفيروس 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
أوراقـــهـــم  أن  إال  الــجــســر  عــبــر 
بمكتب  أمرها  كشفت  المزورة 
الـــفـــحـــص الـــطـــبـــي بــالــجــســر 
بالجانب السعودي الذي أبلغ 
وتوجهت  البحريني  الــجــانــب 
دورية لجلب المتهمين، حيث 
الــواقــعــة  األول  الــمــتــهــم  أنــكــر 
بــيــنــمــا أقـــــر الـــمـــتـــهـــم الــثــانــي 

بارتكاب الواقعة.
وتــعــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة 
إلـــى اعــتــيــاد الــمــتــهــم الــتــوجــه 
الحلوى  لبيع  السعودية  إلــى 
المناطق هناك  بداخل بعض 
بـــعـــد فــتــح  أنـــــه  ــن قـــبـــل، إال  مــ
الــتــوجــه  أراد  مـــؤخـــرا  الــجــســر 
عــبــر الــجــســر ولــكــنــه لـــم يكن 
قـــد أجـــــرى الــفــحــص الــمــقــرر 
ـــ72  ــــول بــ ــــدخـ اجـــــــــراءه قـــبـــل الـ
ساعة، فلجأ إلى فحص سابق 
أجـــــراه كــانــت نــتــيــجــتــه ســالــبــة 
الفحص  تــاريــخ  بتغيير  وقـــام 
عــبــر وضـــع ورقـــة بــيــضــاء كتب 
ــام  ــدا وقـ ــديـ عــلــيــهــا تـــاريـــخـــا جـ
بتصوير ورقة نتيجة الفحص 

كاملة بالتاريخ الجديد، وكان 
ــذي  ــ ذلــــــك رفــــقــــة صـــديـــقـــه الـ
اعــتــاد تــوصــيــل الــراغــبــيــن في 
بمقابل  بسيارته  الجسر  عبور 

مادي.
المتهمان  توجه  وبالفعل 
إلــــــــى الــــجــــســــر حــــتــــى وصــــال 
بالجسر  الــصــحــة  مكتب  إلـــى 
بــالــنــاحــيــة الـــســـعـــوديـــة الــــذي 
تبين  أن  بــعــد  أمــرهــمــا  كــشــف 
ــر الـــفـــحـــص عــــن طــريــق  ــزويــ تــ
ــرت  ــهـ ظـ حــــيــــث   QRالـ كــــــــود 
ولكن  سالبة  الفحص  نتيجة 
ببيانات وتواريخ سابقة لتاريخ 
عبورهما الجسر حيث اعترفا 
بــالــواقــعــة وتـــم إبــــالغ الــجــانــب 

ــة  ــ الــبــحــريــنــي وتـــوجـــهـــت دوريـ
وإحالتهما  المتهمين  لجلب 

إلى النيابة العامة.
ــدت الـــنـــيـــابـــة إلـــى  ــنــ ــأســ فــ
الــمــتــهــمــيــن أنـــهـــمـــا فــــي مــايــو 
2021 بدائرة أمن جسر الملك 
محرر  فــي  تــزويــرا  ارتكبا  فهد 
رســـمـــي هـــو نــتــيــجــة الــفــحــص 
ــا  ــورونــ ــيــــروس كــ ــفــ الــــخــــاصــــة بــ
وزارة  إلــى  صــدورهــا  المنسوب 
ــالــــطــــرق الــمــبــيــنــة  ــة بــ ــحـ الـــصـ
قانونا بأن اصطنعاها بالطرق 
المبينة وحرفا الحقيقة، كما 
بأن  الــمــزور  المحرر  استعمال 
بجسر  الطبية  للعيادة  قدماه 

الملك مع علمهما بتزويره.

كتب: عبد األمير السالطنة
ــارة بــتــلــفــيــات كـــبـــيـــرة عــنــدمــا  ــيــ ــررت ســ ــضــ تــ
اصطدم قائدها بالسياج الحديدي وذلك عصر 

أمس )االثنين( من دون وقوع اصابات.
الرابعة  الساعة  كان سائق يقود سيارته في 
ــارع الــشــيــخ عــيــســى بن  مــن عــصــر أمـــس عــلــى شــ
سلمان وفجأة فقد السيطرة على عجلة القيادة 

واصطدم بالسياج الحديدي، ونتج عن الحادث 
اي  تسجل  ان  دون  مــن  بتلفيات  السيارة  تضرر 

اصابات.
وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة النجدة 
إلــى حين  السيارات  افــرادهــا بتسهيل سير  وقــام 
ازاحـــة السيارة  تــم  الــمــرور حيث  وصـــول شــرطــة 
الرسمية  الــجــهــات  وبــعــدهــا فتحت  الــشــارع،  مــن 

التحقيق لمعرفة اسباب الحادث.

�أم تتجرد من �إن�ص�انيتها وت�صيب ر�صيعها بعجز كلي ب�ص�بب �صديقها

ــة  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ تــــــعــــــقــــــد الـ
برئاسة  جلستها  الدستورية 
ــيـــخ خــلــيــفــة بــــن راشــــد  الـــشـ
خـــلـــيـــفـــة  آل  ــداهلل  ــ ــ ــبـ ــ ــ عـ ــن  ــ ــ بـ

ــاء الـــمـــوافـــق 29  ــعــ غــــدا األربــ
في  للنظر  2021م،  سبتمبر 
الــــدعــــوى الـــدســـتـــوريـــة رقـــم 
)م.ت/2021/1( بشأن الحكم 

بــالــمــضــي فـــي تــنــفــيــذ حكم 
المحكمة الدستورية الصادر 
رقم  الدستورية  الدعوى  في 

)د/2016/2(.

»�ل����د�����ص����ت����وري����ة« ت���ع���ق���د ج��ل�����ص��ت��ه��ا 

غ����د� ل��ل��ن��ظ��ر ف���ي دع�����وى د���ص��ت��وري��ة

�ل��م�����ص��ج��ل �ل����ع����ام: ف��ت��ح ب����اب �ل��ت��ق��دي��م 

ل��ل��ق��ي��د ب���ج���دول �ل���و����ص���ط���اء �ل�����ص��رع��ي��ي��ن

} سلمان العامري.

ت�ص�رر �ص�يارة ��صط�دم قائده�ا بال�ص�ياج �لحديدي

} السيارة عقب الحادث.

} حمالت تفتيشية من هيئة تنظيم سوق العمل.

�ل��م��خ��در�ت ف��ي  ي��ت��اج��ر  لأرب��ع��ي��ن��ي  ���ص��ن��و�ت   10 �ل�صجن  ت��اأي��ي��د 

.. وتاأيي�د عقوب�ة محت�ال ��ص�تولى عل�ى دع�م »تمكي�ن« بعقود عم�ل وهمية

�لحب��ص �ص�نة لم�زوري فح��ص كورون�ا لعب�ور �لج�ص�ر

�لعمالة  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����ص  �إل���ق���اء 

�ل��م��خ��ال��ف��ة ب��ال��م��ح��اف��ظ��ة �ل�����ص��م��ال��ي��ة

بهيئة  الــعــمــالــي  الــتــفــتــيــش  إدارة  واصـــلـــت 
تنظيم سوق العمل سلسلة حمالتها التفتيشية 
ــوازات  ــجــ ــؤون الــجــنــســيــة والــ ــ ــع شـ الــمــشــتــركــة مـ
واإلقـــامـــة بـــــوزارة الــداخــلــيــة، ومــديــريــة شــرطــة 
 27 الموافق  االثنين  يوم  الشمالية  المحافظة 
الشمالية،  المحافظة  وشملت   ،2021 سبتمبر 
وذلـــــــك مــــن مــنــطــلــق االســــتــــمــــرار فــــي تــنــفــيــذ 
من  والــتــأكــد  المشتركة  التفتيشية  الــحــمــالت 
التزام العمالة بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق 

العمل وقانون اإلقامة بمملكة البحرين.
وقد أسفرت الحملة عن القبض على عدد 
ترحيلهم  الذين سيتم  المخالفين  العمال  من 

وفق اإلجراءات القانونية المتبعة.
وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل استمرارية 
التفتيشية  الــحــمــالت  تكثيف  عــلــى  وحــرصــهــا 

ــار  ــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة فـــي إطـ بــالــتــعــاون مـ
الداخلية  ووزارة  الهيئة  تبذلها  الــتــي  الجهود 
إلى  النظامية،  غير  العمالة  ظاهرة  لمكافحة 
اليومية  التفتيشية  الــزيــارات  اســتــمــرار  جــانــب 
الـــتـــجـــاريـــة بجميع  الـــســـجـــالت  عــلــى مــخــتــلــف 
ــتـــصـــدي  ــهــــدف مـــكـــافـــحـــة والـ الـــمـــحـــافـــظـــات، بــ
العمل،  ســوق  فــي  قانونية  غير  مــمــارســات  ألي 
والحفاظ على سوق عمل يتمتع بدرجة عالية 
مشددة  واالســتــقــرار،  والــعــدالــة  التنافسية  مــن 
في  المجتمع  دور  أهمية  على  ذاتــه  الــوقــت  فــي 
دعم جهود الجهات الحكومية، داعية الجمهور 
تتعلق بمخالفات  أي شــكــاوى  عــن  اإلبـــالغ  إلــى 
سوق العمل والعمالة غير النظامية من خالل 
االتصال على مركز اتصال الهيئة: 17506055.



المواضيع  صــدارة  كورونا  حــول  الحديث  يحتل 
ألمس  مازلت  ولكني  الــوقــت،  مــرور  من  الرغم  على 
العودة  الوجوه وفي كالم األصدقاء عن  القلق على 
إلى الحياة كما كنا سابقا، ولما العجب فقد أثرت 

الجائحة فينا صحيا ونفسيا واقتصاديا.
ــــدأت اآلن فـــي الــظــهــور مــتــالزمــة جـــديـــدة مع  بـ
متالزمة  عليها  أطــلــق  طبيعتها  إلــى  الــحــيــاة  عـــودة 
الكهف ويصف هذا المصطلح الذين عزلوا أنفسهم 
اجتماعيا ويخشون العودة إلى الحياة رغم تلقيهم 

اللقاح كامال.
فـــفـــي دراســـــــة حـــديـــثـــة لــجــمــعــيــة عـــلـــم الــنــفــس 
عدم  أبــدوا  البالغين  من   %49 أن  وجــدوا  األمريكية 
ــى الــتــفــاعــل وجـــهـــا لـــوجـــه مع  رغــبــتــهــم بـــالـــعـــودة إلــ
باحثون  نشر  الــمــاضــي  الــعــام  نهاية  ومــع  اآلخــريــن 
ــة  بــجــامــعــة كــولــومــبــيــا الــبــريــطــانــيــة دراســــة فــي دوريـ
من   %10 بنحو  يــقــدر  مــا  بـــأن  تــنــبــأت   )ANXIETY(
المرتبطة  القلق  بمتالزمة  سيصابون  األشــخــاص 
للمشكالت  التعرض  مــن  وحـــذرت  الكوفيد  بــعــدوى 

النفسية الحادة.
في الحقيقة إننا أدركنا الخطر واكتسبنا عادات 
الناس اكتشفوا  صحية واجتماعية جديدة، وبعض 
أن في العزلة منافع إيجابية، إن التغيرات المرتبطة 
بالجائحة خلقت مشاعر هائلة من الخوف والقلق 

والتكيف مع الواقع الجديد سيستغرق وقتا.
أكـــثـــر فــئــة تـــأثـــرا بــالــتــقــوقــع هـــي فــئــة الــشــبــاب 
المنزل  من  الحياة  سهولة  إلــى  نظًرا  والمراهقين 
ــال بــالــعــالــم الـــخـــارجـــي، مــشــاهــدة  الــتــعــلــيــم، االتـــصـ
الوضع  علي  نطلق  أن  ونستطيع  الحديثة  األفــالم 

الجديد )االنسحاب االجتماعي الشديد(.
علينا عدم االستسالم ألعراض متالزمة الكهف 
الضروري  ومــن  األعــراض  يعتمد على شــدة  فاألمر 
النفسية  الصحة  اختصاصي  من  المساعدة  طلب 
فــي الــحــاالت الــشــديــدة، والــوضــع اآلن آمــن فجميع 
الــتــدابــيــر االحـــتـــرازيـــة أصــبــحــت جــــزءا مــن حياتنا 
وتلقينا اللقاحات كاملة وكل مدى تتطور اللقاحات 
مع تحور الفيروس، فال بأس من بعض المحاوالت 
مــثــل تــحــديــد هــدفــك فــي الــحــيــاة والــمــواظــبــة على 

جدول أنشطة يومي لالستمتاع بالحياة. 

متالزمة الكهف 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مركز الخليج الطبي وال�ضكر يرحب بان�ضمام الدكتور عادل عبدالعال 

العالج  اختصاصي  عبدالعال  عــادل  الدكتور  انضمام  يعلن  أن  والسكر  الطبي  الخليج  مركز  يسر 
الساعة  من  الخميس  إلــى  السبت  من  العيادة  مواعيد  بالجروح.  والعناية  الضغط  عالي  باألكسجين 

الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء.
وشفاء  والتئام  اإلنــســان،  بجسم  المناعة  زيــادة  المضغوط  باألكسجين  العالج  فوائد  من  أن  يذكر 

التقرحات والجروح سريعا، وزيادة نسبة األكسجين في بالزما الدم. 
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أمراض  فإن  العالمية،  الصحة  لمنظمة  وفًقا 
السبب األول  الدموية مازالت هي  القلب واألوعية 
لذا وجب علينا  العالم؛  أنحاء  للوفيات في جميع 
إلقاء الضوء بشكل كبير باستضافة الدكتور سعيد 
ــراض الــقــلــب واألوعــيــة  الــســعــيــد اســتــشــاري أول أمــ
بعض  على  لنتعرف  الكندي  بمستشفى  الدموية 
أمراض  عالج  في  والجديدة  األساسية  المعلومات 

القلب. 
*ما وظيفة عضلة القلب؟

- للقلب وظيفتان أساسيتان، وظيفة انبساط 
عضلة القلب كي تتسع غرف القلب الستقبال الدم 
وكأي  الــدم.  لضخ  القلب  عضلة  انقباض  ووظيفة 
كهربائية  طاقة  مصدر  إلــى  القلب  يحتاج  مضخة 
مسؤولة  الــكــابــالت  مــن  وشبكة  بــطــاريــة  مــن  تتكون 
عن نقل النبضات الكهربّية التي تحّفز انقباضات 
الغني  الــدم  في  ويتمثل  وقــود  إلــى  ويحتاج  القلب، 
باألكسجين والذي يصل إلى عضلة القلب بواسطة 

الشرايين التاجية.
*ما أسباب أمراض القلب؟

تصلب  ة،  الِخلـِقيَّ العيوب  األسباب:  أهم  من   -
الشرايين الناتج عن تراكم الكوليسترول، االلتهاب 
والعدوى  والروماتيزم،  المناعة  أمراض  عن  الناتج 
الفيروسية أو الميكروبية، وتناول الكحول وتعاطي 
أو  ردة فعل تحسسية  تثير  قــد  وأدويـــة  الــمــخــدرات، 
الخاصة  الكيميائي  العالج  أدوية  وباألخص  ساّمة 
إلى  الدم، هذا باإلضافة  ارتفاع ضغط  بالسرطان، 
عــوامــل خــطــرة تـــؤدي إلـــى زيــــادة احــتــمــال اإلصــابــة 

السكري،  مــرض  الــتــدخــيــن،  مثل  القلب  بــأمــراض 
التوتر  الـــزائـــدة،  منة  السُّ الــجــســدي،  الــنــشــاط  قلة 
المستمر، العادات الغذائية السيئة. وهذه األسباب 

قد تؤثر على أي من أجزاء القلب. 
غالبية أمراض القلب تؤدي في مرحلة ما إلى 
هبوط أو فشل وظيفة القلب االنبساطية أو وظيفة 
نــبــضــات القلب  فـــي  أو خــلــل  الــقــلــب االنــقــبــاضــيــة، 

والذي قد يؤدي إلى الوفاة. 
حــيــن تــتــضــرر قـــدرة الــقــلــب عــلــى االنــبــســاط أو 
االنقباض يتراكم الدم في األعضاء الحيوية وهذا 
القلب عن ضخ  وأيضا يعجز  االحتقان  إلى  يــؤدي 

الدم إلى أعضاء الجسم الحيوية.
*وما األعراض التي تستدعي زيارة الطبيب؟

ألم الصدر، الشعور باالختناق، ضيق التنفس 

باألخص مع المجهود، خفقان أو رفرفة في الصدر 
في  انتفاخ  إغــمــاء،  أو  دورة  القلب،  نبضات  وتــســاّرع 
الكّلي  بالضعف  والشعور  الساقين،  فــي  أو  البطن 

العام
ثمة أنواع من أمراض القلب مثل عيوب القلب 
ال  العمر  أو  الجنس  أو  العائلة  تاريخ  أو  ة  الِخلـِْقيَّ
تغييره  يمكن  مــا  ولــكــن  تغييرها.  أو  منعها  يمكن 
تحسين  على  تساعد  التي  الحياتية  األنــمــاط  هو 
القلب.  العديد من أمراض  أو منع  حالة المرضى 
ضغط  من  طبيعية  مستويات  على  الحفاظ  مثل 
الدم والكولسترول والسكري، اإلقالع عن التدخين، 
الحرص  البدني،  النشاط  ممارسة  على  الــحــرص 
عــلــى نـــظـــام غـــذائـــي صـــحـــي، الـــحـــفـــاظ عــلــى وزن 

صحي.، وخفض مستوى التوتر.
*ما الجديد في عالج أمراض القلب؟

الــقــلــب يــصــيــب 2% عــالــمــيــا،  - ضــعــف عــضــلــة 
يـــتـــم تــشــخــيــصــهــم  ــاة 50% مـــمـــن  ــ ويــتــســبــب فــــي وفــ
خـــالل خــمــس ســـنـــوات، ولــســنــوات عـــديـــدة انحصر 
عـــالج ضــعــف الــقــلــب عــلــى مــــدرات الــبــول موسعات 
معدل  مــن  تبطئ  الــتــي  بيتا  ومثبطات  الــشــرايــيــن 
توصيات  خــالل  ومــن  حديثا  ولكن  القلب،  نبضات 
الجمعية األوروبية للقلب تم إضافة نوعين آخرين 
دخول  ومعدل  الــوفــاة  احتماالت  بخفض  يتميزوا 
والنوع  المتكرر،  القلب  هبوط  جــراء  المستشفى 
السكر  أصــال لعالج مرضى  أنتج  دواء  األحــدث هو 
في  السكر  مــن  التخلص  طريق  عــن  الثاني  الــنــوع 
البول ويوجد منه عدة أدوية مثل )داباجليفلوزين 
في  جمة  فــائــدة  ثبت  وكــالهــمــا  وامباجليفلوزين( 

عالج هبوط وظيفة القلب االنقباضية. 
أما فشل وظيفة القلب االنبساطية والمسؤولة 
الذين  الــمــرضــى  عــن نصف جميع  يقل  مــا ال  عــن 
يــعــانــون مــن قــصــور القلب فــي الــمــاضــي لــم يوجد 

لــهــا عــــالج، وألول مــــرة كــشــف بــحــث جــديــد أثــنــاء 
مـــؤتـــمـــر الـــجـــمـــعـــيـــة األوروبــــــيــــــة ألمــــــــراض الــقــلــب 
إلى  أدى  امباجليفلوزين  عقار  أن  الماضي  الشهر 
بسبب  المستشفى  دخـــول  فــي  ملحوظ  انخفاض 
وبــنــاء  القلبية  الـــوفـــاة  وانــخــفــضــت  الــقــلــب؛  قــصــور 
إدارة الغذاء والدواء )FDA( تصريحا  عليه منحت 
لحاالت  كــعــالج  امباجليفلوزين  عــقــار  الســتــخــدام 
فشل وظيفة القلب االنبساطية والتي تهدد الحياة 
مقارنة  كبيًرا  تحسًنا  يوفر  الــدواء  أن  إلــى  استنادا 

بالعالجات الحالية.
وهـــي   :)Polypill( ــددة  ــعـ ــتـ ــمـ الـ الـــحـــبـــة   •
ــة مختلفة هي  ــ أدويـ  4 عــلــى  تــحــتــوي  ــدة  ــ واحـ حــبــة 
األسبرين للوقاية من الجلطات، والستاتين لعالج 
ـــة ضــغــط الـــدم،  الــكــولــيــســتــرول، ونــوعــيــن مـــن أدويــ
تقلل  المركبة  الحبة  أن  جــديــدة  دراســـة  وأظــهــرت 
واألوعــيــة  القلب  أمـــراض  بسبب  الــوفــاة  مــن خطر 
المركب يقلل  الدواء  أن  الدموية بنسبة 49%.، كما 
بنسبة  القلبية  بالنوبات  اإلصابة  خطر  من  أيًضا 
يمنع  وقـــد   .%51 بنسبة  الــدمــاغــيــة  والــســكــتــة   ،%53
االستخدام الواسع لهذا العالج البسيط ما بين 5 
الدماغية،  بالسكتة  اإلصابة  من  فــرد  ماليين  و10 
الحاالت  هذه  بسبب  الوفاة  أو  القلبية،  النوبات  أو 

سنوًيا. 
مــجــلــة  فـــــي  نــــشــــرت  ــثــــة  حــــديــ دراســــــــــة  أوردت 
نيوانجالند الطبية أن استخدام بديل ملح الطعام 
أدى  الــصــوديــوم(  أو منخفض  )ملح خالي  الــعــادي 
وأمــراض  الدماغية،  السكتة  من  أقــل  إلــى معدالت 
بين  والــوفــاة  الرئيسية،  الــدمــويــة  واألوعــيــة  القلب 
ــن الــســكــتــة  ــخ مــ ــاريــ ــن لـــديـــهـــم تــ ــذيــ ــــاص الــ ــــخـ األشـ
أو  الــعــمــر  الستين مــن  بــلــغــوا  الــذيــن  أو  الــدمــاغــيــة 
بمن  مقارنة  الــدم،  في ضغط  ارتــفــاع  ولديهم  أكبر 

استعملوا ملح الطعام العادي.

ــراءات التجميلية  ــ كــثــيــرة حـــول اإلجــ أقــاويــل  مــؤخــرا ظــهــرت 
أثار  الــذي  األمــر  كــورونــا،  لقاحات  مع  وتعارضها  والشعر  للبشرة 

الكثير من التساؤالت.
وكان للخليج الطبي حوار مع الدكتورة مريم باقي استشاري 
األمراض الجلدية وزميلة ماونت سياناي نيويورك في طب الجلد 
والــصــدفــيــة والــتــجــمــيــل غــيــر الــجــراحــي بــمــركــز نــضــارة للجلدية 

والتجميل، لتجيب عن جميع تساؤالتنا.
واإلجــــراءات  اللقاح  بين  مــا  تعارضا  هناك  أن  كثيرا  *يتردد 

التجميلية ما حقيقة ذلك؟
- يــتــم تــقــســيــم اإلجـــــــراءات الــتــجــمــيــلــيــة لـــمـــواد تــحــقــن مثل 
الليزر  مثل  األخـــرى  التكميلية  واإلجـــــراءات  والفيلر  البوتكس 

وأجهزة التقشير 
لم يثبت أي تعارض ولكن في بعض الدراسات وجدوا بعض 
مؤقتا،  اللقاح  المناعي ألخذ  الجهاز  استجابة  بسبب  األعــراض 
فتحدث حالة من الحكة أو االحمرار والحساسية المؤقتة فيمكن 
عمل  ثم  أوال  اللقاح  بأخذ  ننصح  لذلك  وينتفخ،  يلتهب  الفيلر 
إجراءات الحقن الحقا، أما بالنسبة إلى اإلجراءات األخرى عادة 

ال تتعارض 
بعد  المرضى  على  مالحظتها  تمت  التي  المضاعفات  *ما   

اإلصابة بالكوفيد؟ وكيف تكون خطة العالج؟
بالكوفيد  اإلصــابــة  بعد  المضاعفات  مــن  مجموعة  هناك   -
وأثناء اإلصابة بالكوفيد، بالنسبة إلى المضاعفات أثناء اإلصابة 
توجد مجموعة من أعراض الطفح الجلدي تتراوح من احمرار 
خفيف وحكة خفيفة إلى طفح أحمر منتفخ يسمى بالشيري إلى 

التهابات في األوعية الدموية. 
ــة بــالــكــوفــيــد كــثــيــر مـــن الــمــرضــى يــشــتــكــي من  ــابـ وبــعــد اإلصـ
تساقط الشعر الشديد، وهو نوع من أنواع التساقط الفسيولوجي 
في حاالت  وتحدث  أو صدمة  معين  لمرض  الجسم  تعرض  بعد 
بعد  يــحــدث  أن  ويمكن  وارد  شــيء  أنــه  الــمــريــض  ونطمئن  كثيرة 
إلى حوالي سنة. ويجب  3 أشهر وقد يستمر  إلى  اإلصابة بشهر 

مراجعة الطبيب 
وخصوصا  األساسية  المعادن  على  داخلية  فحوصات  وعمل 
الحديد ووظائف الغدة الدرقية والزنك وفيتامين )ب( وفيتامين 
)د( في معدلتها الطبيعية ثم نلجأ إلى العالجات التكميلية مثل 
الفيتامينات إن لزم األمر وحقن تحفيز الشعر للعالج وهذه أكثر 

المضاعفات شيوعا في فترة الكوفيد.
*هل زادت زيارات طبيب الجلدية والتجميل في فترة الكوفيد؟
وفي  الوقائية  اإلجــــراءات  بسبب  الــزيــارات  قلت  مــا  فترة  فــي 
أكــثــر بسبب  تــركــيــز  هــنــاك  الــفــتــرة أصــبــح  تــلــك  فــي  أن  الحقيقة 
عن  واالجتماعات  المكالمات  أثناء  والكاميرا  الـــزووم  استخدام 
البشرة حتى أصبح  وتدقق في مشاكل  تنتبه  الناس  بعد، فبدأت 
أو نستطيع أن  بــأشــيــاء غير مــوجــودة مــن األســـاس  تــوهــم  هــنــاك 
واالهتمام  التجميل  إلى  التركيز، نحن ندعو  المبالغة في  نقول 
بالنفس ولكن ال ندعو إلى التدقيق في أشياء وجودها طبيعي، ال 

أحد بشرته خالية من المشاكل فخطأ كبير التدقيق الزائد الذي 
يصل إلى حد الهوس.

*ما أكثر اإلجراءات التجميلية شيوعا في هذه الفترة؟
- أكثرها حقن البوتكس والفيلر ووظيفتنا كأطباء أن نعمل 
أو حرصه  المريض  هــوس  مــدى  عــن  النظر  الـــالزم فقط، بغض 
الزائد على الكمال، ألن هناك خطا فاصال بين اإلجراء الطبي 
أي أسس علمية، فهذه  الــذي ال يعتمد على  الربحي،  واإلجــراء 
أخالقيات  تــذكــر  الطبيب  على  ويــجــب  تجنبها  علينا  األخــطــاء 

المهنة والداعي الطبي والتشريحي أوال قبل أي إجراء.
الشعر  التكميلية لتساقط  العالجات  ثاني إجراء شائع هي 
بالنسبة إلى المصابين بالكوفيد أو غير المصابين ولكن الضغط 

النفسي والتفكير الزائد أثر فيهم وزادت نسبة تساقط الشعر.
*بماذا تنصحي مرضاِك في فترة كورونا؟ 

- خالل هذه الفترة يجب أن نضرب عصفورين بحجر طبيا 
والغني  األكــســدة  بمضادات  المليء  الــمــتــوازن  بــاألكــل  وتجميليا 
السريعة  الطلبات  عن  تماما  واالبتعاد  الطبيعية،  بالبروتينات 
ألنــهــا تفتقر إلـــى الــقــيــمــة الــغــذائــيــة، وتــؤثــر فــي الــجــســم بشكل 
ــراءات  اإلجـ إلــى  اللجوء  فقبل  خــاص،  بشكل  البشرة  وعلى  عــام 
اتباع مبدأ أن صحة البشرة تبدأ من  التكميلية والحقن عليهم 
الداخل، ودائما أدعو إلى تناول العصير األخضر فهو مفيد جدا 
الخيار  ومعه  الكرفس  مثل  الورقية  الخضراوات  على  )يحتوي 
ويــتــم دمــجــه مــع الــفــواكــه الــمــضــادة لألكسدة األنــانــاس والــتــوت( 
أو  المشي  رياضة  على  المواظبة  مع  األساسية  بالعناصر  غني 
الشعر  وعـــالج  الصحية  الــبــشــرة  أســـاس  ألن  المنزلية  الــريــاضــة 

الغذاء السليم.

إلى عناية خاصة  التي يحتاج مريضها  السكري من األمــراض  مرض 
مع اتباع نظام غذائي معين ما يقلل من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم، 
تناول  إلــى  البعض  الــحــرارة يحتاج  درجــة  ارتــفــاع  ومــع  الصيف  وفــي فصل 
هذا  وفــي  الــســوائــل،  فقد  عــن  الجسم  لتعويض  الــســوائــل  مــن  كبيرة  كمية 
المقال تحذر الدكتورة سمية سعود الدوسري استشاري طب العائلة مرضى 

السكري وتعطي لهم أهم النصائح.
الصيف؟  خــالل  الجفاف  من  يعاني  السكري  مريض  أن  صحيح  *هل 

وما األسباب؟
- نعم، في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة شرب كميات 
الناس ومن ضمنهم  الماء تزداد احتمالية حدوث الجفاف عند  كافية من 

مرضى السكري.
إن مريض السكري يكون أكثر قابلية لحدوث الجفاف إذا كان مستوى 
السكر في الدم عاليا وفوق المعدالت المطلوبة لمريض السكري وهي 180 

ملغم/دسل ما يعادل 10 ملي مول أو معدل السكر التراكمي عالي 
الجفاف  شــدة  زادت  عــنــده  الـــدم  فــي  السكر  مستوى  ارتــفــاع  زاد  وكلما 

ويختلف حدوث الجفاف وشدته من مريض إلى آخر.
كــذلــك الــمــرضــى الــذيــن يــســتــخــدمــون األدويـــــة الـــمـــدرة لــلــبــول وأدويــــة 
السكري التي تعمل من خالل الكلى على تقليل إعادة امتصاص الغلوكوز 
للجفاف  عرضة  أكثر  يكونون  هم  الكلى  طريق  عن  الزائدة  الكمية  وإفــراز 

لكثرة التبول.
الحرارية  السعرات  ذات  الفاكهة  اإلقبال على  الصيف يكثر  *في فصل 
العالية والتي تحتوي على نسبة عالية من السكر فهل عليهم االمتناع عن 

تناولها؟
- يزداد تناول الفواكه بجميع أنواعها وخصوصا الموسمية منها مثل 
البطيخ والشمام وحتى اآلن تعتقد فئة قليلة من مرضى السكري أنها ال 
ترفع مستوى السكر في الدم ألنها من مصدر طبيعي ويفرطون في تناولها 

وهذا اعتقاد خاطئ
الفواكه تحتوي على مجموعة من الفيتامينات واأللياف والماء وكمية 

من السكر.
كما تحتوي الفواكه على كل من سكر الفركتوز والغلوكوز وتختلف كمية 
السكر الموجودة من نوع إلى آخر. سكر الغلوكوز هو قادر على رفع مستويات 
السكر وخصوصا لمرضى السكر، بينما يعطي سكر الفركتوز طعم الحالوة 
تعتمد  السكري  مريض  يتناولها  التي  الفواكه  كمية  تحديد  الفاكهة.  في 
في  السكر  ارتفاع  ومستوى  التراكمي  السكر  معدل  منها  عوامل  عدة  على 

الدم بعد تناول حبة الفاكهة فلذلك تختلف الكمية من شخص إلى آخر
فتناول الفواكه ليس بممنوع على مرضى السكري ولكن يجب معرفة 

الكمية المسموح بها والتي يحددها الطبيب المعالج.
فــالــمــهــم الــحــفــاظ عــلــى مــســتــويــات الــســكــر فــي الــمــعــدالت المطلوبة 

لمريض السكري لتجنب مضاعفات السكري.
*كيف يحافظ مريض السكري على المعدل الطبيعي في الدم؟

- هناك نصائح عامة لمرضى السكري لضبط مستوى السكر في الدم 
اتباع نمط حياة صحي في األكل والشرب

أكل صحي ومتوازن
تناول 3 وجبات رئيسة 

التقليل من كمية السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون المشبعة

التقليل من الحلويات والفواكه والرطب والتمر
اإلكثار من األلياف والخضراوات وخصوصا الورقية منها

االمتناع عن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة
االبتعاد عن المشروبات المحالة والعصائر

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة معتدلة الشدة على األقل 150 دقيقة في األسبوع

النوم ساعات كافية. تقريبا من 6 إلى 8 ساعات يوميا
شرب كمية كافية من الماء من 2 إلى 3 لترات

التقليل واالبتعاد عن التوترات والضغط النفسي
*هناك الجديد دائما في عالجات السكري ما أحدثها؟

األسبوعية  اإلبـــرة  هــي  البحرين  فــي  السكري  لمرضى  عــالج  أحــدث   -
سيماغلوتيد )أوزمبيك(، هي إبرة أسبوعيا تؤخذ عن طريق الحقن لضبط 

مستوى السكر في الدم باإلضافة إلى أنها تساعد على نزول الوزن.
المسمى  الهرمون  األمعاء  في  موجود  هرمون  عمل  اإلبــرة  هذه  تشبه 
السكر  مستويات  تبدأ  فعندما   .)1-GLP(  1 للغلوكاجون  المشابه  الببتيد 
في الدم في االرتفاع بعد تناول الطعام، تحفز هذه اإلبرة الجسم على إفراز 
المزيد من اإلنسولين ما يساعد على انخفاض مستويات سكر العالية في 

الدم.
كما أنها تساعد على خفض الشهية ويبطئ حركة الطعام من المعدة 
إلى األمعاء الدقيقة. ما يساعد على الشعور بالشبع وتقليل كمية األكل ما 

يؤدى إلى نزول الوزن 
وجدت األبحاث أن هذه المجموعة من األدوية من الممكن أن تقلص 
خطر اإلصابة بمرض القلب، بما في ذلك فشل القلب والسكتة الدماغية 
ومرض الكلى. كما لوحظ تحسن في مستويات ضغط الدم والكوليسترول، 
نتيجة  تحدث  المزايا  هــذه  كانت  إذا  ما  واضحا  ليس  أنــه  من  الرغم  على 

الدواء أم نتيجة فقدان الوزن. 
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الكورونا �سببت 
لي ا�سطرابا نف�سيا

ظــلــلــت مــلــتــزمــا الــتــزامــا صـــارمـــا بــضــوابــط واشــتــراطــات 
واحـــتـــرازات تــفــادي اإلصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا، خــاصــة على 
عشر  الخمسة  الشهور  فخالل  االجتماعي،  التباعد  صعيد 
الماضية لم أستقبل ضيوفا في بيتي سوى ثالث مرات، وكان 
ذلــك عقب اســتــجــواب الــضــيــوف، والــتــأكــد مــن أنــهــم حصلوا 
على اللقاح المضاد للفيروس، ولكن لم يصل بي األمر حد 
الـــوســـواس الــقــهــري مــن حــيــث غــســل الــيــد وكـــل مــا يــأتــي إلــى 
البيت من ضروريات وكماليات سبع مرات إحداهن بالكحول، 
ولــكــنــنــي بــت مــدركــا أن كـــورونـــا ســبــبــت لــي اضــطــرابــا نفسيا 
صلتي  قطعت  االجتماعي  التباعد  فبذريعة  اجتماعيا،  أو 
ُأزار، ولم يعد الحرمان من  باألصدقاء واألقــارب فال أزور وال 
التواصل معهم »يفِرْق معي«، وصرت أعزي نفسي بأنني لست 
عبر  يوميا  أراســلــهــم  ألنــنــي  نفسي  وحــق  حقهم  فــي  مقصرا 

تطبيق واتساب.
ثم اكتشفت أن واتساب هو الداء في مسوح الدواء، فرغم 
أنني أستخدمه الستقبال النصوص والصور الثابتة والحية 
وتفقد  مراجعته  أن  إال  إلرســالــهــا،  لــه  استخدامي  مــن  أكــثــر 
ورغم  اإلدمــان،  كل بضع ساعات وصل عندي حد  محتوياته 
ًيا بقوله  أنني أتعامل مع الكثير مما يردني عبر واتساب تأسِّ
يومي  أستهل  أنني  إال  بنبأ.......«،  فاسق  جاءكم  »إذا  تعالى: 
ــص مــحــتــويــات واتـــســـاب ثــم أعــــاود الــفــحــص كــل بضع  بــتــفــحُّ

ساعات، واختتم يومي أيضا بمطالعة تلك المحتويات.
ثم كان ما كان من أمر صديقي الطبيب النفساني الذي 
ــاذا عــنــدي مــن كــتــب تستحق االقــتــنــاء، فــقــلــت له  ســألــنــي مــ
نفورا من  األخيرة  األشهر  إنني الحظت في وعن نفسي في 
أو  الوثائقية،  األفــالم  راغبا في مشاهدة  أعد  لم  بل  القراءة، 
لي  فقال  معدودة،  دقائق  من  أكثر  طوله  تلفزيوني  عمل  أي 
»متالزمة  مــن  أعــانــي  شــك  وبــال  أنــنــي  ذاك  الطبيب  صديقي 
وسائل التواصل االجتماعي« التي تجعل مستخدمي وسائط 
واتساب ومسنجر وفيسبوك فترات طويلة يعانون من آالم في 
الذي  التركيز،  على  القدرة  وفقدان  السبابة،  وإصبع  الرقبة 
ما  والقصيرة،  السريعة  النصية  الوجبات  إدمـــان  عــن  ينجم 
يسبب فقدان الشهية تجاه النصوص الطويلة المحكمة التي 

يتطلب االطالع عليها طول النَفس والبال.
وأحــســب أن الــتــعــافــي مــن تــلــك الــمــتــالزمــة مــقــدور عليه 
وميسور بقليل من مجاهدة النفس ولكن ماذا عن االعتالل 
وللماليين  لــي  كــورونــا  سببته  الـــذي  واالجــتــمــاعــي  النفسي 
غــيــري؟ وقــــرأت عــرضــا قــصــيــرا لــكــتــاب »عــلــم نــفــس األوبــئــة« 
للدكتور ستيفن تايلر وهو كندي متخصص في علم النفس 
جاء فيه أن ما يتراوح ما بين 10 إلى 15 في المئة من الناس، 
لم  أم  بكورونا  تعود حياتهم كسابق عهدها سواء أصيبوا  لن 
بالفيروس  أن هاجس ووســواس اإلصابة  بها، بمعنى  يصابوا 
لــلــكــوارث على  السلبية  اآلثــــار  الــلــحــود، ألن  إلـــى  ســيــالزمــهــم 
فترات  وتــدوم  الناس  من  أكبر  عــددا  تطال  النفسية  الصحة 

أطول بمراحل من أثارها على الصحة البدنية.
الــراجــح عــنــدي هــو أنــنــي بــت أعــانــي مــمــا يسميه الطب 
االبتعاد  عــن  نجمت  التي  وهــي  المزمنة«  »الــوحــدة  النفسي 
دائرة  مع  المباشر  والتواصل  والتفاعل  التداخل  عن  طويال 
أنــنــي قــد أجد  الــكــورونــا، وأحــســب  معارفي فــي عصر مــا قبل 
صعوبة، أو قد أعاني من فقدان الرغبة في التواصل المباشر 
معهم بعد انحسار الجائحة، ألنني صرت أستعذب »خلوتي« 
وانعزالي االجتماعي، وإذا اقتصر مصابي الناجم عن كورونا 
على قدر من االنطوائية، فال بواكي أو عزاء للماليين الذين 
نجمت  التي  االقتصادية  الضوائق  بسبب  وظائفهم  فــقــدوا 
عن كورونا، وتشير دراسة أمريكية حديثة، تستند إلى بيانات 
استطالعات الرأي، إلى أن أكثر من نصف العاطلين أو الذين 
المتحدة  الــواليــات  فــي  الجائحة  أثــنــاء  دخــولــهــم  انخفضت 
مــعــدالت  ارتــفــعــت  كــمــا  نفسية،  مــشــاكــل  مــن  بالفعل  يــعــانــون 
رواتــب  يتقاضون  الــذيــن  األشــخــاص  بين  النفسية  المشاكل 

منخفضة.
البشر  بــنــي  رقـــاب جميع  عــلــى  المصلت  الــســيــف  ويــبــقــى 
القادمة،  السنون  تخبئه  مــا  أي  المجهول،  مــن  الــخــوف  هــو 
فحتى لــو اقــتــنــع معظم الــنــاس بـــأن لــقــاح كــورونــا فــعــال في 
حفظ األرواح إلى حد كبير، يبقى معلوما لديهم أنه سيصبح 
نا« وال عالج له أو منه بعد اإلصابة بها، فعدم  فيروسا »متوطِّ
»التيقن« من الحال والمآل قمين بتوسيع دائرة االضطرابات 

النفسية في جميع البلدان.

بــــدأت الــقــصــة بــاكــتــشــاف مــوهــبــة فــريــدة 
الروبوتات  وبرمجة  االصطناعي  الــذكــاء  فــي 
ــن الـــصـــف األول  لــلــطــالــب مــحــمــد نــعــمــان مـ
للبنين،  اإلعدادية  الرفاع  بمدرسة  اإلعــدادي 
والــذي أدى شغفه في هذا المجال إلى بزوغ 
نجم أخيه األصغر أحمد من الصف الخامس 
بمدرسة مالك بن أنس االبتدائية للبنين في 
رعاية  مركز  احتضنهما  حيث  ذاتــه،  المجال 
والتعليم،  التربية  بــوزارة  الموهوبين  الطلبة 
األداء،  مــن  متقدمة  مــرحــلــة  فــي  اآلن  وهــمــا 
لتصميم  إبــداعــهــمــا  بــتــوظــيــف  ويــخــطــطــان 
بــوظــائــف مــتــطــورة داعــمــة للمجتمع  ــوت  روبــ

البحريني والدولي.
وقــــد تـــم اكـــتـــشـــاف مــوهــبــة مــحــمــد منذ 
مراحل طفولته المبكرة، حيث كان شغوًفا في 
مجال االبتكار واإلبداع التكنولوجي، ومعرفة 
كل ما هو جديد في عالم الذكاء االصطناعي، 
الطلبة  رعاية  مركز  إلــى  انضمامه  بعد  ومــن 
الـــمـــوهـــوبـــيـــن، لــتــطــويــر مــوهــبــتــه وتــعــزيــزهــا 
المختصين،  المدربين  بإشراف  أكبر،  بشكل 
الــبــرامــج والـــورش التدريبية  واالســتــفــادة مــن 
التي تمكنه من االنطالق وتحقيق اإلنجازات، 
ــر تــفــاعــل ابـــنـــه األصـــغـــر مع  ــ لــمــس ولــــي األمـ
ــاز، ورغــبــتــه في  مـــا يــقــدمــه شــقــيــقــه مـــن إنـــجـ
ــي، وبــالــفــعــل  ــداعــ خـــوض نــفــس الــمــجــال اإلبــ
مًعا  ويعمالن  الموهبة،  بنفس  االثنان  تميز 
وهــو  أال  المستقبلي  الــحــلــم  نــفــس  لتحقيق 
ــذي يــقــوم  ــ صــنــع الـــروبـــوت الـــخـــاص بــهــم، والـ

لخدمة  المهمة  والــوظــائــف  الــمــهــام  بجميع 
اإلنسان.

التربية  وزارة  جــهــود  ضــمــن  ذلـــك  ويــأتــي 
واالبتكار  اإلبداع  وتطوير  والتعليم الكتشاف 
ــة لـــــدى الــطــلــبــة الـــمـــوهـــوبـــيـــن فــي  ــبـ والـــمـــوهـ
ــدًءا مـــن الــمــرحــلــة االبــتــدائــيــة،  ــ ــدارس بــ ــمــ الــ

والبيئة  والمعلمين  الخبراء  أكفأ  توفير  مع 
الخدمات  ذلــك  في  بما  والمحفزة،  الداعمة 
الموهوبين،  الطلبة  رعــايــة  بمركز  المقدمة 
الــــذي يــولــي اهــتــمــامــه بــجــمــيــع الــمــوهــوبــيــن 
ــهـــم  ــلــــى اخـــــتـــــالف مـــجـــاالتـ ــن عــ ــيــ ــدعــ ــبــ ــمــ والــ

بالمدارس الحكومية والخاصة.

احت�ضنهما مركز رعاية الطلبة املوهوبني

���ص��ق��ي��ق��ان ي���خ���ط���ط���ان ل��ت�����ص��م��ي��م روب�����وت 

ب���وظ���ائ���ف م���ت���ط���ورة ل���خ���دم���ة ال��ب��ح��ري��ن

يك�ضف عنها للمرة الأوىل عامليا

ع�الم��ة ف�اخ��رة ج�دي��دة ت���صل اإل��ى ال�ب�ح�ري��ن للم�رة الأول�ى

} الشقيقان أثناء التدريب.

وصل عدد زوار جناح مبادرة »ابتسامة« لنشر الوعي 
ــذي أقــامــتــه فــي مجمع  بــمــرض ســرطــان األطـــفـــال؛ والــ
األفنيوز على مدى ثالثة أيام؛ إلى أكثر من سبعة آالف 

زائر. 
وتناوب متطوعو مبادرة »ابتسامة« على التواجد في 
الجناح من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، جنبا 
الطبية  البحرين  إلى جنب مع عدد من طالب جامعة 
قاموا  حيث  إيــرلــنــدا«،  في  للجراحين  الملكية  »الكلية 
معلومات  تتضمن  التي  التوعوية  الــبــروشــورات  بتوزيع 
حول مرض سرطان األطفال وعوارضه وكيفية الوقاية 
منه، إضافة إلى تعريف مرتادي مجمع األفنيوز بأهداف 
وبـــرامـــج وأنــشــطــة الــمــبــادرة وجــهــودهــا فــي نــشــر الــوعــي 
بــمــرض ســرطــان األطــفــال وخــاصــة فــي شــهــر سبتمبر، 

الشهر العالمي للتوعية بهذا المرض.
ــادي الــجــنــاح إلـــى شـــراء  ــرتـ وبـــــادر عـــدد كــبــيــر مـــن مـ
الشريط الذهبي الذي يرمز إلى التعاطف مع األطفال 
مــبــادرة  وتــخــصــص  الــســرطــان ودعـــم قضيتهم.  مــرضــى 
»ابتسامة« ريع مبيعات الشريط هذا العام لصالح وحدة 

عبداهلل كانو في مستشفى السلمانية.
إطار فعاليات حملة  الجناح في  تنظيم هذا  ويأتي 
»ابتسامة«  مبادرة  أطلقتها  والتي  كالذهب8«  »أطفالنا 
على  خاللها  من  وتعمل  الحالي،  سبتمبر  شهر  مطلع 
نــشــر الـــوعـــي بــمــرض ســـرطـــان األطـــفـــال لـــدى مختلف 
شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات وجميع الجهات.

لها  تتبع  التي  الشبابية  المستقبل  جمعية  رئيس 

مبادرة »ابتسامة« صباح عبدالرحمن الزياني أعرب عن 
اعتزاز المبادرة باإلقبال الجماهيري المنقطع النظير 
يبرهن على  ما  وهو  األفنيوز،  الذي شهده جناحها في 
نجاحها في الوصول إلى عدد كبير من مختلف شرائح 
األطــفــال،  بــمــرض ســرطــان  وعــيــهــم  وتــعــزيــز  المجتمع، 
الفــتــا إلـــى أن تـــزامـــن تــنــظــيــم هـــذا الــجــنــاح مـــع العيد 
الــوطــنــي الــســعــودي ضــاعــف مــن اإلقـــبـــال عــلــيــه نتيجة 
لكثافة الحركة في مجمع األفنيوز خالل هذه المناسبة، 

معربا عن شكره لمجمع األفنيوز وما قدمه من تسهيالت 
أسهمت في نجاح هذه المنصة.

وأوضح الزياني أن تنظيم هذا الجناح في األفنيوز 
ــد مــن تنظيم مــبــادرة »ابــتــســامــة«  جـــاء بــعــد أســبــوع واحـ
جــنــاحــا مــمــاثــال فــي مــجــمــع الــســتــي ســنــتــر، قـــام خالله 
متطوعو المبادرة بتعريف رواد المجمع بمرض سرطان 
توزيع  إلــى  إضــافــة  وتأييدهم،  دعمهم  وكسب  األطــفــال 
للراغبين.  الذهبي  الشريط  وبيع  التعريفية  الفاليرات 

أكثر من خمسة آالف  آنــذاك بزيارة  وقد حظي الجناح 
من المواطنين والمقيمين.

وكشف أن مبادرة »ابتسامة« تواصل حملتها »أطفالنا 
كالذهب8« من خالل تنفيذ ما تبقى من فعاليات على 
بالتعاون  الحالي،  سبتمبر  شهر  خــالل  أعمالها  جــدول 
بالصدى  اعــتــزازه  عن  معربا  الشراكاء،  من  العديد  مع 
بعد  الحملة عاما  الذي تحققه هذه  والمتزايد  الكبير 

عام.

مب�ضاركة متطوعني من جامعة البحرين الطبية.. 
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كتبت زينب إسماعيل:
تصوير- روي ماثيوس

أن عالمة  هامر  كــارل  أدامـــاس،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  أكــد 
تجارية فاخرة جديدة من المزمع أن تصل البحرين خالل الشهر 
الــعــالــم،  فــي  مـــرة  تــجــاريــة تظهر ألول  أنــهــا عــالمــة  الــمــقــبــل، مبينا 
وموضًحا أنها متخصصة في سيارات الدفع الرباعي، رافضا الكشف 

عن مزيد من التفاصيل عنها.
وذكر هامر على هامش افتتاح معرض لوتس، العالمة التجارية 
الفاخرة المتخصصة في مجال السيارات والتي تندرج تحت شركة 
تم تأسيس  أدامــاس، أمس اإلثنين )27 سبتمبر 2021( بمودا مول 
واليوم تنتشر فروعها في عدد من  أدامس في فبراير 2017.  شركة 
بلدان الشرق األوسط كإمارتي أبوظبي ودبي وشرق آسيا بما فيها 
هونغ كونغ. كما من المخطط أن تفتح فرعا لها في شنغهاي قريبا.
الجديد،  المعرض  يحتضنها  التي  التجارية  العالمات  وعــن 

آســتــون مارتن  كــل مــن عــالمــات  قــال هامر »لدينا فــي هــذا المتجر 
ومورغان ولوتس وعالمة تجارية جديدة، ونسعى إلى إنشاء متجر 
المثال،  فعلى سبيل  السيارات.  العديد من عالمات  يضم  متكامل 
وتقتني  لندن،  مدينة  في  هــارودز  متجر  في  زوجتي  تتسوق  عندنا 
حقيبة من متجر لويس فيتون وزوجين من األحذية من غوتشي. 
األمر ذاته تماما مماثل لعملية شراء سيارة كالسيكية أو سيارة دفع 
رباعي. يضم المعرض في مودا مول سيارات رياضية وكهربائية، إلى 

جانب السيارات الفاخرة«. 
الــبــحــريــن للعديد من  تــأثــيــر احــتــضــان  وردا عــلــى ســـؤال حـــول 
علق  السوق،  في  المنافسة  حجم  على  الفاخرة  السيارات  عالمات 
القدم  كــرة  مجال  في  ســواء  مجال،  كل  في  توجد  المنافسة  هامر 
المزيد  البحرين  تمنح  الصحية  المنافسة  الــســيــارات.  صناعة  أو 
اقتناء  إلــى  يميلون  الذين  األفــراد  من  العديد  هناك  الفرص.  من 

السيارات الفاخرة، ولدينا عالقات معها منذ سنوات طويلة. 
نحن لسنا متجر سيارات تباع بالتجزئة بل متجر تجزئة يهتم 

بأسلوب الحياة، من حيث خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار.

كتالوج  تطلق  ه��وم  دان���وب 

2022 الإلكتروني  الحدائق 
الــرائــدة فــي قــطــاع األثـــاث والــديــكــورات  أعلنت دانـــوب هـــوم، العالمة 
الــمــنــزلــيــة، إطــــالق مــجــمــوعــة مــســتــلــزمــات الــحــدائــق الــجــديــدة في 
على  اإلنترنت  وعبر  والبحرين  وعــمــان  بــاإلمــارات  متاجرها  جميع 
أثاث  قطعة   2500 من  أكثر  المجموعة  وتضم  اإللكتروني.  الموقع 

وإكسسوارات خارجية للحدائق.
وتتوجه دانوب هوم في مجموعتها الجديدة التي تحمل موضوع 
المزينة  الحدائق  إلى محبي تصاميم  ذوقي«  »على طريقتي.. على 
بالحصى والعشب األخضر الناعم مع نافورة مياه جذابة ومصابيح 
إعادة  إمكانية  لهم  تقدم  حيث  الخارجي،  األثــاث  جمال  تبرز  أنيقة 
األجــواء  خــالل  األحبة  بصحبة  واالستمتاع  الطبيعة  مع  التواصل 
الحدائق  مستلزمات  مجموعة  وتجمع  الشتاء.  موسم  في  المميزة 
الــرائــعــة،  التصميم  ووظــائــف  والــفــخــامــة  البساطة  بين  الــعــام  لــهــذا 
الرائجة  ــوان  األلـ مــن  العديد  بين  االخــتــيــار  فرصة  للعمالء  وتــقــدم 
وتصاميم المظالت من نمط جازيبو ذات األسطح الصلبة واللينة، 
مع  خارجي  أثــاث  وقطع  لألطفال  مرحة  ألعاب  مناطق  جانب  إلــى 
الديكور  قطع  إلــى  بــاإلضــافــة  والتخييم،  الــشــواء  أدوات  مجموعات 
والــنــوافــيــر والــســجــاد الــعــشــبــي وجــمــيــع الــمــســتــلــزمــات الــتــي ترتقي 

بتصاميم الحدائق لتكون مالذًا حقيقيًا للعائلة.
اإلداري  المدير  عادل ساجان  قال  الموضوع،  هذا  وتعليقًا على 
على  هـــوم  دانــــوب  »تــركــز  ــوب:  ــ دانـ لمجموعة 
ــارة الـــيـــدويـــة  ــهــ ــمــ ــة والــ ــ ــراحـ ــ الـــجـــمـــع بـــيـــن الـ
منتجاتها،  تصميم  فــي  العملية  واللمسات 
وتـــتـــصـــّدر مــجــمــوعــة مــســتــلــزمــات الــحــدائــق 
بقية  ــي«  ذوقـ على  »عــلــى طريقتي  الــجــديــدة 
الــمــنــتــجــات الــمــنــافــســة بــفــضــل مـــا تــقــدمــه 
للعمالء من خيارات واسعة وقيمة استثنائية 
الحفاظ على  وراحــة ومواصفات عملية مع 
الطابع العصري الجميل. وتضمن مجموعة 
مستلزمات الحدائق الجديدة من دانوب هوم 
أوقــات رائعة  لعشاق األجــواء الشتوية قضاء 

تعكس ذوقهم الشخصي المميز«. 
ــدة على  ــديـ ــجـ وتــشــتــمــل الــمــجــمــوعــة الـ
تشكيلة من أطقم الجلوس بأحجام متنوعة 
أنيقة  العائلة بتصاميم  أفراد  تناسب جميع 
وجـــذابـــة، بــاإلضــافــة إلـــى بــاقــة مـــن خــيــارات 
المظالت العادية ومن نمط جازيبو وتصاميم 
والتي  الــمــائــدة  أدوات  ومــجــمــوعــات  األرائــــك 
المتناسقة.  واأللوان  والراحة  األناقة  تجمع 
المزيد من  الفخامة إضافة  ويمكن لمحبي 
اللمسات األنيقة إلى الشرفة الخارجية من 
خــــالل تــخــصــيــص الـــوســـائـــد لــتــالئــم األثــــاث 
واخــتــيــار اإلكـــســـســـوارات الــمــثــالــيــة بــمــا يعزز 

جمال ورقي المساحة الخارجية للمنزل. 
وتــــدلــــل دانــــــــوب هـــــوم األحــــبــــة الـــصـــغـــار 
ــات  ــ ــزالقـ ــ ــيــــح والـ بــتــصــامــيــم مـــمـــيـــزة لــــألراجــ
بــرســومــات محببة  الــمــزيــنــة  والــتــرامــبــولــيــن 
تساهم في ابتكار بيئة مثالية للعب من دون 

التعرض لألذى. 
ــًا مـــــن كـــبـــار  ــقــ ـــريــ ـــة فـ ـــالمـ ــعـ وجــــمــــعــــت الــ
الطبيعية  الــمــنــاظــر  ومنسقي  المصممين 
المساحات  تحويل  على  عمالئها  لمساعدة 

الخارجية في منازلهم إلى حدائق رائعة. 
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اأكد ا�ستمرار تعزيز دور القطاع املايل وامل�سريف لإ�سهاماته املهمة.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

 تعزيز الت�سهيالت اأمام ال�ستثمارات املختلفة مبا يحقق مزيًدا من النماء والزدهار 
ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأكد 

القطاع  دور  تعزيز  ا�صتمرار  اأهمية  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

النمو  التي ت�صهم يف رفد  املهمة  القطاعات  اأحد  باعتباره  املايل وامل�صريف 

القت�صادي باململكة وخلق مزيد من الفر�س ال�صتثمارية الواعدة، منوًها 

باحلر�س على موا�صلة تعزيز الت�صهيالت اأمام ال�صتثمارات املختلفة مبا 

يحقق مزيًدا من النماء والزدهار للمملكة ويدفع بعجلة التنمية القت�صادية 

نحو اآفاق اأو�صع لتحقيق اأهداف امل�صرية التنموية ال�صاملة بقيادة ح�صرة 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

اهلل ورعاه.

جاء ذلك لدى لقاء �صموه حفظه اهلل بق�صر الق�صيبية اليوم، اإلي�صار فرح 

انطونيو�س رئي�صة منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا ملجموعة �صيتي 

بنك ومي�صال �صوايا الرئي�س التنفيذي للعمليات للمجموعة يف البحرين، 

بح�صور خالد حميدان الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية القت�صادية حيث 

البحرين  مملكة  بني  القائم  التعاون  اإىل  �صموه  م�صرًيا  بهم،  �صموه  رحب 

التكنولوجي  العاملي  للمركز  متنياته  عن  ومعرًبا  بنك،  �صيتي  وجمموعة 

التابع ملجموعة �صيتي بنك الذي د�صنته املجموعة اليوم التوفيق يف حتقيق 

اأهدافه ملا له من دور يف خلق الفر�س النوعية للكوادر الوطنية يف املجال 

امل�صريف والتقني، والذي مت اإطالقه وفق �صراكة ا�صرتاتيجية بني جمموعة 

�صيتي بنك و�صندوق العمل »متكني« وجمل�س التنمية القت�صادية.

اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  رئي�صة  اأعربت  جانبها،  من 

ملجموعة �صيتي بنك عن �صكرها وتقديرها ل�صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد 

تعزيز  يف  دائم  اهتمام  من  �صموه  يوليه  ما  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

التعاون وال�صراكة مع جمموعة �صيتي بنك، متمنيًة للمملكة دوام التقدم 

والزدهار.

رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة 

ي�ستقبل الكاتب جمال الياقوت

ا�صتقبل الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل 

خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة رئي�س الفريق 

مكتبه مبقر  »كورونا« يف  لفريو�س  للت�صدي  الطبي 

املجل�س الكاتب ال�صحفي جمال حممد الياقوت ع�صو 

الدويل  الحتاد  ع�صو  ال�صعوديني  ال�صحفيني  هيئة 

العرب،  لل�صحفيني  العام  الحتاد  ع�صو  لل�صحفيني 

الكلمة جمال(  الذي قدم له ن�صخة من كتابه )جمال 

وتوثيق  موؤثرة  و�صور  كلمات  على  يحتوي  والذي 

وكبار  القادة  من  عدد  مع  للموؤلف  اأخرى  �صور 

ال�صخ�صيات.

ال�صيخ حممد  الفريق طبيب  اأ�صاد  اللقاء   وخالل 

الكاتب  يبذلها  التي  باجلهود  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

مل�صار  الإعالمي  ال�صدى  الياقوت يف  ال�صحفي جمال 

ال�صقيقني  البلدين  بني  القائمة  الأخوية  العالقات 

البحرين(  ومملكة  ال�صعودية  العربية  )اململكة 

واإ�صهاماته، مثمنا اجلهود ال�صحفية لأن�صطة املجل�س 

اإثراء  يف  كورونا  لفريو�س  للت�صدي  لل�صحة  الأعلى 

ال�صاحات الأدبية.

 ومن جهته اأعرب الكاتب ال�صحفي جمال الياقوت 

بن  حممد  ال�صيخ  طبيب  للفريق  وتقديره  �صكره  عن 

للجهود  وت�صجيعه  دعمه  على  خليفة  اآل  عبداهلل 

الإعالمية وال�صحفية.

حمافظ اجلنوبية 

يتفقد منطقة الزلق

اآل  خليفة  بن  علي  بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو  قام 

ملتابعة  ميدانية  بزيارة  اجلنوبية  حمافظ  خليفة 

اهتمام  وذلك �صمن  الزلق،  منطقة  اأهايل  احتياجات 

وحر�س �صموه لالطالع على اأبرز احتياجات املواطنني 

يف خمتلف املجالت الأمنية والجتماعية واخلدمية، 

بح�صور العميد عي�صى ثامر الدو�صري نائب حمافظ 

املحافظة اجلنوبية، وعدد من امل�صوؤولني.

املحافظة  باأن  املحافظ  �صمو  اأكد  الزيارة،  وخالل 

بكافة  امليداين  التوا�صل  على  حري�صة  اجلنوبية 

وال�صتماع  الأهايل  احتياجات  لتفقد  املناطق 

ال�صديدة  للتوجيهات  تنفيًذا  ملقرتحاتهم ومتطلباتهم، 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

خليفة عاهل البالد املفدى، ودعم من �صاحب ال�صمو 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

رئي�س جمل�س الوزراء.

وبهذه املنا�صبة، ثّمن �صمو املحافظ اللفتة الكرمية 

يو�صف  ال�صيخ  ا�صم  باإطالق  املفدى  امللك  جاللة  من 

ال�صديقي على اأحد �صوارع الزلق، وذلك تقديًرا لدور 

الفقيد يف املجال الديني والجتماعي مبنطقة الزلق.

تعزيز  اأن  اإىل  �صمو حمافظ اجلنوبية،  اأ�صار  كما 

عمل  يف  اأ�صا�صية  ركيزة  يعد  امليداين  التوا�صل 

امليدانية  الزيارات  موا�صلة  خالل  من  املحافظة 

على  لالطالع  م�صتمر  ب�صكل  التفقدية  واجلولت 

عمل  �صري  م�صتجدات  ومتابعة  املواطنني،  احتياجات 

امل�صتقبلية  والتطلعات  الروؤى  حتقق  التي  امل�صاريع 

وامل�صتدامة بالتن�صيق مع خمتلف اجلهات احلكومية 

تفعيالً لل�صراكة املجتمعية والتعاون امل�صتمر.

ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى مزيًدا من التهاين بجائزة القيادة

تلقى �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء مزيداً من برقيات التهنئة من 

اأ�صحاب ال�صمو واملعايل وال�صعادة الوزراء وكبار امل�صئولني 

مبملكة البحرين مبنا�صبة منح �صموه »جائزة القيادة« من قبل 

منظمة »C3« الأمريكية تكرمًيا لإجنازات �صموه حفظه اهلل يف 

خمتلف املجالت وقيادته للجهود الوطنية للت�صدي لفريو�س 

كورونا )كوفيد-19(، والتي حققت جناحاً م�صهوداً واإ�صادات 

العالقات  وتوطيد  تنمية  يف  �صموه  لدور  وتقديًرا  دولية، 

بني مملكة البحرين والوليات املتحدة الأمريكية على كافة 

امل�صتويات، تنفيذاً لروؤى وتطلعات ح�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى.

وقد اأكدوا يف الربقيات على اأن هذا الإجناز الريادي يبعث على 

الفخر والعتزاز، حيث جعل �صموه الطموح واقعاً والتحديات 

اإجنازاً والتميز والريادة هدفاً، داعني املوىل عز وجل اأن يحفظ 

لرفعة  والنجاحات  الجنازات  من  للمزيد  ويوفقه  �صموه 

الوطن العزيز يف ظل قيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة ملك البالد 

املفدى.

وقد تلقى �صموه برقيات التهنئة من كل من:

 �صمو ال�صيخ �صلمان بن خليفة بن �صلمان اآل خليفة

 �صمو ال�صيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة املحافظة 

اجلنوبية

خليفة الظهراين رئي�س جمل�س النواب ال�صابق

الفريق الركن عبداهلل بن ح�صن النعيمي وزير �صئون الدفاع

املخابرات  جهاز  رئي�س  الفا�صل  خليفة  بن  عادل  الفريق   

الوطني

�صمرية اإبراهيم بن رجب املبعوث اخلا�س للديوان امللكي

ال�صيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�س اجلمارك

النائب عبدالنبي �صلمان اأحمد النائب الأول لرئي�س جمل�س 

النواب

 النائب اأحمد �صباح ال�صلوم ع�صو جمل�س النواب

الدكتور حممد علي اخلزاعي ع�صو جمل�س ال�صورى

حمد مبارك النعيمي ع�صو جمل�س ال�صورى

ال�صيد ماجد جواد اجل�صي

عبداهلل عبداللطيف عبداهلل �صفري مملكة البحرين لدى جمهورية 

اأملانيا الحتادية

عبداهلل بن في�صل بن جرب الدو�صري �صفري مملكة البحرين لدى 

مملكة بلجيكا

 منى عبا�س حممود ر�صي �صفري مملكة البحرين لدى مملكة 

تايالند

اأحمد عبداهلل الهاجري �صفري مملكة البحرين لدى جمهورية 

اإندوني�صيا

فوؤاد �صادق البحارنة �صفري مملكة البحرين لدى اجلزائر

ال�صفري ال�صيخ حممد بن علي بن حمد ال خليفة

الدكتورة بهية جواد اجل�صي

 طه حممد عبدالقادر �صفري دولة فل�صطني لدى مملكة البحرين

الدكتور علي ح�صني الأحمد �صفري اجلمهورية اليمنية لدى 

مملكة البحرين.

 يو�صف عبداهلل حمود وكيل الوزارة لل�صئون املالية بوزارة 

املالية والقت�صاد الوطني

ال�صفري خليل يعقوب اخلياط

الدكتور عبدالرحمن جواهري رئي�س �صركة اخلليج ل�صناعة 

البرتوكيماويات

 ال�صيخ حممد بن خليفة بن �صلمان بن حممد بن عي�صى اآل 

خليفة مدير عام الإ�صتثمار �صركة بتلكو

  ال�صيخ تركــــي بن دعيج بن خليفة اآل خليفة مدير عام 

الداخليـــة-�صئون  بوزارة  الإدارية  وال�صوؤون  التخطيط 

اجلمــارك

لل�صيا�صات  الرتبية  وزارة  وكيل  اخلاطر  اإبراهيم  نوال   

وال�صرتاتيجيات والأداء بوزارة الرتبية والتعليم

 ال�صيخ علي بن عبدالرحمن بن علي اآل خليفة

للتقييم  امل�صاعد  العام  المني  البلو�صي  حممد  منى  د.   

والعتمادية بوزارة الرتبية والتعليم

 �صطام �صليمان الق�صيبي الرئي�س التنفيذي امل�صرف اخلليجي 

التجاري

  الدكتورة �صوقي عبداهلل اأمني نائب رئي�س جمل�س اأمناء مراكز 

الرعاية ال�صحية الأولية.

يف  الأمريكية  التجارة  غرفة  رئي�س  الزعبي  حامت  قي�س    

البحرين

Chairman – VMB صو�صيل موجلمال�

 حممد عبدالرحيم بوجريي الوكيل امل�صاعد ل�صئون املحاكم 

والتوثيق بوزارة العدل وال�صئون ال�صالمية والوقاف.

الدكتور خالد عبدالرحمن احليدان الوكيل امل�صاعد لل�صيا�صات 

واخلدمات ال�صكانية بوزارة الإ�صكان

حممد بن حمفوظ العار�صي رئي�س جمل�س الإدارة التنفيذي 

انف�صتكورب

عاطف اأحمد عبدامللك الرئي�س التنفيذي مبجموعة اآركابيتا

ه�صام عبدالرحمن الراعي نائب الرئي�س التنفيذي مبجموعة 

اآركابيتا

هدى اإبراهيم ال�صروقي ع�صو املجل�س الأعلى للمراأة

غازي املرباطي رئي�س جمل�س بلدي املحرق واأع�صاء املجل�س

 عي�صى ال�صايجي رئي�س جمعية ال�صحفيني البحرينية وجميع 

اع�صاء جمل�س الدارة

 الدكتور زكريا اأحمد اخلاجة نائب الرئي�س التنفيذي للتحول 

اللكرتوين  هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية

العليا  ال�صتئناف  مبحكمة  القا�صي  املرباطي  حممد  نواف 

ال�صرعية الكربى

 الدكتورة رمي اأحمد البوعينني القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي 

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(

هاو�س  ديزاين  عام  مدير  حنا  حبيب  جمدي  املهند�س   

لال�صت�صارات

 الدكتور حممد طاهر القطان الوكيل امل�صاعد لل�صئون الإ�صالمية

بوزارة  املوانئ  ل�صئون  امل�صاعد  الوكيل  املحمود  هود  بدر 

املوا�صالت والت�صالت

 اإياد عبيد مدير عام �صركة عقارات الإ�صكان

 الدكتورة منى را�صد الزياين رئي�س جمل�س الأمناء اجلامعة 

اخلليجية

 اإميان في�صل جناحي  املدير التنفيذي ملعهد البحرين للتنمية 

ال�صيا�صية

 اأحالم اأحمد خليفة العامر الوكيل امل�صاعد للمناهج والإ�صراف 

الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم

 علي مو�صى  الرئي�س التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان "

 نواف ها�صم ال�صادة الوكيل امل�صاعد للتعاون املايل الدويل 

بوزارة املالية والقت�صاد الوطني

كما تلقى �صموه برقيات من املواطنني وعدد من امل�صوؤولني 

ورجال الأعمال وروؤ�صاء واأع�صاء جمال�س الإدارات.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

الثالثاء 21 �شفر 1443 ـ العدد 11861

20 صفحة 210 فلوس

@ManamaPress

الطلبة  على  لبيعها  درا�سية  كتبًا  تطرح  جامعات 

مطبوعة  اأنها  من  الرغم  على  جًدا  مرتفعة  باأ�سعار 

حمليًا وبتكاليف ب�سيطة.

قناة اجلزيرة من ف�سل اإىل ف�سل، م�ساهد درامية 

�سوتية جمهولة  وت�سجيالت  مزورة  واأوراق  متثيلية 

وقزم يتقم�ص دور طفل!..

 #النتيجة_�سفر #البحرين
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»قطار الكونغر�س ال�سري«.. عامل جمهول للأمريكيني
الأر�ص  حتت  احلديد  ل�شكك  الكابيت�ل  �شبكة  ت�شكل 

اأكرث  لبع�ص من  املف�شلة  التنقل  منذ عق�د ط�يلة و�شيلة 

الأمريكيني  اأكرثية  اأن  اإل  العامل،  يف  نف�ًذا  ال�شيا�شيني 

يجهل�ن حتى وج�دها.

التي  ال�شغرية  القطارات  من  ال�شبكة  هذه  ويرتاد 

من  اأكرث  منذ  وا�شنطن،  الك�نغر�ص يف  مقر  اأنفاق  جت�ب 

قرن الكثري من الروؤ�شاء والربملانيني وق�شاة املحكمة العليا 

وحتى جن�م ه�لي�ود.

احتلت  ال�شري«  الك�نغر�ص  اأن مق�ش�رات »قطار  كما 

عناوين الأخبار اأحياًنا يف منا�شبات خمتلفة، بينها حماولة 

اغتيال فا�شلة وعر�ص فني ارجتايل، لكنها ت�شتقطب ي�مًيا 

م�ؤرخي  اأحد  وه�  ه�لت،  دان  وقال  مغم�رين.  زائرين 

جمل�ص ال�شي�خ، ل�كالة فران�ص بر�ص »يحب الأطفال ذلك، 

لذلك هناك دائًما اأع�شاء يف جمل�ص ال�شي�خ على ا�شتعداد 

م�شيًفا  القطار،  هذا  لرك�ب  اأطفالهم«  مع  اأقارب  لإح�شار 

»هذا اأمر مميز حًقا«.

ال�سني تعلن »حرًبا �سحية« على اأفلم الكرتون
�شت�شجع  اإنها  ال�شني،  يف  البث  تنظيم  هيئة  قالت 

املنتجني عرب الإنرتنت، على اإنتاج ر�ش�م كرت�ن متحركة 

اأو  املبتذل  اأو  العنيف  املحت�ى  عن  بعيدة  »�شحية«، 

الإباحي.

يف  والتلفزي�ن  لالإذاعة  ال�طنية  الإدارة  واأو�شحت 

بيان، اأن الأطفال وال�شباب هم اجلمه�ر الرئي�شي للر�ش�م 

املتحركة، م�شددة على اأن ال�كالت امل�ؤهلة بحاجة اإىل بث 

حمت�ى »يدعم احلقيقة واخلري واجلمال«.

الربيطانية،  غارديان«  »ذا  ل�شحيفة  تقرير  واأ�شار 

حملته  كثف  ال�شني،  احلاكم يف  ال�شي�عي  احلزب  اأن  اإىل 

لتنظيف �شناعة الرتفيه يف الأ�شهر الأخرية، مهدًدا بفر�ص 

عق�بات قا�شية على امل�شاهري الذين ينخرط�ن يف �شل�ك 

غري قان�ين اأو غري اأخالقي، يف من�ش�راتهم على الإنرتنت. 

وكانت ال�شلطات ال�شينية قد حظرت قبل اأ�شابيع عدًدا من 

برامج »تلفزي�ن ال�اقع«، وا�شتهدفت ما اعتربته »م�ؤثرين 

نددت  كما  الجتماعي،  الت�ا�شل  م�اقع  على  مبتذلني« 

للمذيعني  تعليمات  ووجهت  ال�شخمة،  الفنانني  باأج�ر 

مبقاومة »مظاهر اجلمال غري الطبيعية«.

ال�سحة ت�سجل 63 اإ�سابة

 جديدة بكورونا وتعايف 61 حالة

اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

عددها  بلغ  التي  الفح��شات 

�شبتمرب   27 ي�م  يف   15141

 63 ت�شجيل  اأظهرت   ،2021

 31 منها  جديدة  قائمة  حالة 

حالة   27 و  وافدة،  لعمالة  حالة 

 5 و  قائمة،  حلالت  ملخالطني 

كما  اخلارج،  من  قادمة  حالت 

لي�شل  اإ�شافية  حالة   61 تعافت 

املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد 

اإىل 272738.

القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

حتت العناية 4 حالت، واحلالت 

ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي 

تلقي العالج 6 حالت يف حني اأن 

من  م�شتقر  و�شعها  حالة   746

القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد 

الذي بلغ 750 حالة قائمة.
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رئيس األعلى للصحة يستقبل 
الصحفــي جمال الياقوت

اس��تقبل رئيس المجل��س األعلى للصح��ة رئيس الفري��ق الطبي 
للتصدي لفيروس »كورونا« الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة في مكتبه بمقر المجلس الكاتب الصحفي جمال محمد 
الياقوت عضو هيئة الصحفيين الس��عوديين عضو االتحاد الدولي 
للصحفيين عض��و االتحاد العام للصحفيين الع��رب، الذي قدم له 
نس��خة من كتابه )جمال الكلمة جمال( والذي يحتوي على كلمات 
وص��ور مؤثرة وتوثيق صور أخرى للمؤلف مع عدد من القادة وكبار 
الش��خصيات. وخ��ال اللقاء أش��اد الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عب��داهلل آل خليفة بالجه��ود التي يبذلها الكات��ب الصحفي جمال 
الياق��وت في الصدى اإلعامي لمس��ار العاق��ات األخوية القائمة 
بي��ن البلدين الش��قيقين )المملك��ة العربية الس��عودية ومملكة 
البحرين(، وإس��هاماته مثمنًا معاليه الجهود الصحفية ألنش��طة 
المجلس األعلى للصحة للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(، في 
إثراء الس��احات األدبي��ة. من جهته أعرب الكات��ب الصحفي جمال 
الياقوت عن شكره وتقديره للفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 

آل خليفة على دعمه وتشجيعه للجهود اإلعامية والصحفية.

 »العدل«: فتح باب التقديم 
للقيد بجدول الوسطاء الشرعيين

أعلن المس��جل العام ب��وزارة العدل والش��ؤون 
اإلس��امية واألوقاف س��لمان العام��ري عن فتح 
باب التقديم للقيد بجدول الوسطاء في المسائل 
الشرعية، وذلك بموجب القرار )96( لسنة 2021 
الص��ادر ع��ن وزير العدل والش��ؤون اإلس��امية 
واألوقاف بش��أن تنظيم الوس��اطة في المسائل 
الش��رعية. وطبق��ًا للق��رار، فإنه ُينش��أ بمكتب 
المس��جل العام ب��وزارة العدل ج��دول ُيقيد فيه 
الوس��طاء الش��رعيون المعتمدون، وذلك بطلب 
يق��دم للقيد ف��ي جدول الوس��طاء عل��ى البريد 
اإللكترون��ي لمكت��ب المس��جل الع��ام بالوزارة 
general_registrar@moj.gov.bh، م��ع م��لء 
النم��وذج الُمعد له��ذا الغ��رض والمتوافر على 
موقع الوزارة www.moj.gov.bh، على أن يكون 
مس��توفيًا كاف��ة البيانات والمس��تندات الازمة 
للتحقق من توافر شروط القيد في هذا الجدول.

وُيش��ترط فيمن يطلب قيده بجدول الوس��طاء 
بالنس��بة إل��ى الش��خص الطبيع��ي أن يك��ون 
بحرين��ي الجنس��ية، وأن يك��ون كام��ل األهلية، 
وحاصًا على درجة البكالوريوس أو الليس��انس، 
على األقل ف��ي المجال القانون��ي أو االجتماعي 
أو علم النفس أو اإلرش��اد األسري، أو ما يعادلها 
من الش��هادات من إحدى الجامعات أو المعاهد 
المعترف بها، وأال تقل مدة خبرته في اشتغاله 
في مجال تخصصه عن ثاث س��نوات، وأن يجتاز 
دورة في الوساطة في المس��ائل الشرعية وفقًا 
للمعايي��ر والش��روط التي يصدر به��ا قرار من 
الوزير، وُيحدد في��ه أيضًا حاالت اإلعفاء من هذا 
الش��رط، وم��ن ذوي الكف��اءة والمش��هود لهم 
بالنزاه��ة والحْيدة، وال يكون قد صدر ضده حكم 
نهائ��ي في جريمة ُمخلَّ�ة بالش��رف أو األمانة أو 
قد س��بق فْص�ُله من عمله، أو عزله من منصبه 

بموج��ب حكم أو قرار تأديبي، أو أن تم ش���طب 
قي��ده من جدول الوس��طاء أو الخب��راء، أو ُألِغ�ي 
أو ُأوِق���ف الترخي��ص الصادر بمزاولت��ه مهنَت�ه 
األصلي��ة بموجب حكم أو قرار تأديبي، كما يجوز 
لكل من المحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي 
م بطل��ب القْيد في ه��ذا الجدول.  الخب��رة التقدُّ
وبالنس��بة إلى الش��خص االعتب��اري يتعين أن 
يكون من بين الجمعيات أو المؤسسات الخاصة 
أو المراكز المختصة بش��ؤون األسرة والروابط 
الزوجية واإلرش��اد األسري الُمرخص لها بالعمل 
في مملك��ة البحري��ن، على أن يكون الوس��يط 
الممثل للش��خص االعتباري ش��خصًا أو أكثر من 
العاملين المؤهلين لدي��ه ممن تنطبق عليهم 
الشروط الُمقررة لقيد الشخص الطبيعي بجدول 
الوس��طاء لتمثيل��ه في إج��راءات الوس��اطة في 

المسائل الشرعية.

 النظر في دعوى 
دستورية األربعاء المقبل

تعقد المحكمة الدستورية جلستها برئاسة الشيخ خليفة بن 
راشد بن عبداهلل آل خليفة األربعاء المقبل، للنظر في الدعوى 
الدس��تورية رق��م )م.ت/2021/1( بش��أن الحك��م بالمض��ي 
ف��ي تنفيذ حك��م المحكمة الدس��تورية الصادر ف��ي الدعوى 

الدستورية رقم )د/2016/2(.

استقبل رئيس وزراء اإلس��رائيلي نفتالي بينيت 
على هامش انعقاد أعمال الدورة ال�76 للجمعية 
العامة لألمم المتح��دة في نيويورك أمس وزير 
الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راش��د الزياني، 
ووزير الدولة ب��وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة خليفة شاهين 

المرر.
وتم خال االجتماع بح��ث العاقات التي تربط 
بي��ن كل من مملك��ة البحرين ودول��ة اإلمارات 
العربية المتحدة مع دولة إس��رائيل، وما وصلت 
إلي��ه م��ن مس��توى متق��دم، كم��ا اس��تعرض 
الجانب��ان مج��االت التعاون المش��ترك وس��بل 
التنس��يق الثنائي ف��ي القضاي��ا ذات االهتمام 
المش��ترك، ومس��تجدات األوض��اع والتط��ورات 

السياسية واألمنية في المنطقة.
حضر االجتم��اع وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون 
السياس��ية الدكتور الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل 
خليف��ة، والمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى 

األمم المتحدة في نيويورك السفير جمال فارس 
الرويعي، وممثل البعثة الدائمة لدولة اإلمارات 

العربية المتح��دة لدى األمم المتحدة الس��فير 
محمد عيسى أبو شهاب.

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي يبحث التنسيق
 الثنائي مع الزياني ووزير الدولة اإلماراتي

 سفير البحرين بأبوظبي 
 يبحث وسفير إسرائيل 

باإلمارات عالقات التعاون

اس��تقبل س��فير مملك��ة البحرين ف��ي أبوظبي الش��يخ خالد بن 
عبداهلل آل خليفة أمس، س��فير دولة إسرائيل المؤقت لدى دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة إيتان نائيه، حيث استعرض 
معه المسار المتقدم الذي تشهده العاقات الثنائية بين مملكة 
البحرين ودولة إس��رائيل، وس��بل الدفع بتلك العاقات نحو آفاق 

أرحب بما يخدم مصالح البلدين. 
 من جانبه، أعرب نائيه، عن شكره إلى الشيخ خالد بن عبداهلل آل 
خليفة على حس��ن االستقبال، مثنيًا على عاقات التعاون الثنائي 
التي تربط بين البلدين، متمنيًا للبحرين دوام التقدم واالزدهار.

 نائب محافظ المحرق: 
عالقات صداقة عميقة بين 
البحرين والواليات المتحدة

اس��تقبل نائب محافظ محافظة المحرق العميد عبداهلل الجيران، 
القائم بأعمال س��فارة الواليات المتحدة األمريكية لدى البحرين 
مارغريت ناردي بحضور مس��ؤولة الش��ؤون السياسية بالسفارة 
تينا س��ليمان. وخ��ال اللقاء أش��اد بعمق العاق��ات التي تجمع 
بي��ن البلدي��ن والش��عبين الصديقي��ن، مؤك��دًا أهمي��ة دعمها 
وتطويره��ا لما فيه خير وصال��ح الجانبين، مقدمًا إيجازًا حول دور 
المحافظ��ة في تقديم الخدمات للمواطني��ن والمقيمين على حد 
سواء، مستعرضًا الخدمات المجتمعية ودورها في إثراء الجوانب 
الثقافية واالجتماعية والرياضية والخدمية.من جانبها، أش��ادت 
مارغريت ن��اردي بمكانة المحرق التاريخية وما تحويه من مراكز 

ثقافية وتراثية ومشاريع حديثة.

 وزير الخارجية: األمم المتحدة 
عززت التعاون بين الدول لتجاوز التحديات

بح��ث وزي��ر الخارجي��ة الدكتور عبداللطي��ف الزياني، ف��ي مقر األمم 
المتحدة أمس، مع األمي��ن العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، 
بمناس��بة مش��اركته في أعمال ال��دورة 76 للجمعي��ة العامة لألمم 
المتح��دة، عاقات التع��اون المتميزة بين البحري��ن ومنظمة األمم 
المتح��دة ووكاالته��ا المختلف��ة، وم��ا ش��هدته من تط��ور إيجابي 
ونمو ملح��وظ من التعاون المش��ترك والتفاعل البن��اء، إضافة إلى 
الجه��ود المهمة الت��ي تقوم بها منظمة األمم المتحدة في س��بيل 
تعزي��ز التعاون بين الدول وتجاوز التحدي��ات التي يواجهها العالم، 

وإسهامها الملموس في حفظ األمن والسلم الدوليين.
وحض��ر االجتماع وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون السياس��ية الدكتور 
الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة، والمندوب الدائم لمملكة البحرين 
ل��دى األمم المتحدة ف��ي نيويورك جمال الرويع��ي، والقائم بأعمال 
رئيس قطاع المنظمات بوزارة الخارجية الش��يخة عائش��ة بنت أحمد 

آل خليفة.

 البحرين تدعو مصر 
للمشاركة بمعرض الطيران

وجه س��فير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الش��قيقة 
والمن��دوب الدائم لدى جامعة الدول العربية هش��ام الجودر، دعوة 
مملكة البحرين لوزارة الطيران بجمهورية مصر العربية الش��قيقة، 
بالمش��اركة في الدورة السادسة لمعرض البحرين الدولي للطيران 
خ��ال الفت��رة من 9 إل��ى 11 نوفمب��ر 2022.جاء ذلك، خ��ال لقاء 
مش��ترك أمس، لبحث س��بل التعاون بين البلدين الش��قيقين، تم 
خاله، استعراض المسار المتقدم الذي تمتاز به العاقات األخوية 
الراس��خة التي تجم��ع بين البحري��ن ومصر، والتأكي��د على أهمية 
تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك والشراكة االستراتيجية 
بي��ن البلدين في كافة المجاالت وخاص��ة مجال الطيران، بما يعود 

بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

الزياني يبحث مع وزير خارجية نيبال تعزيز التعاون
التق��ى وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني أمس، 
ف��ي مق��ر بعثة مملك��ة البحرين ل��دى األم��م المتحدة 
بنيوي��ورك، وزي��ر خارجية نيبال الدكت��ور نارايان خادكا، 
على هامش الدورة 76 للجمعية العامة لألمم المتحدة، 
حيث تم بحث عاق��ات التعاون بين البلدين الصديقين 
وم��ا تش��هده من تط��ور ونمو ف��ي مختل��ف المجاالت، 
وس��بل تعزيز التعاون الثنائي بينهم��ا خدمة للمصالح 
المش��تركة، إضافة إلى مناقش��ة عدد من الموضوعات 
والقضاي��ا ذات االهتم��ام المش��ترك عل��ى الس��احتين 

اإلقليمية والدولية.
وحضر االجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية 
الدكتور الش��يخ عبداهلل بن أحم��د آل خليفة، والمندوب 
الدائم لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة في نيويورك 

جمال الرويعي، والوفد المرافق للوزير.

 »مرافق الشورى« تناقش تعديل بعض
 أحكام قانوني »التسجيل العقاري« و»البلديات«

ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس 
الش��ورى، ف��ي اجتماعه��ا المنعق��د حضوريًا 
صباح أم��س، برئاس��ة الدكتور محم��د علي، 
مشروع قانون بتعديل المادة )59( من قانون 
التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم )13( 
لس��نة 2013م، والذي يتضم��ن إضافة فقرة 
إل��ى المادة )59( من القانون تهدف إلى إعفاء 
المواطنين من س��داد رس��وم تس��جيل ونقل 
ملكية العقار المنصوص عليها في المادة رقم 
)50( من قانون التسجيل العقاري، وذلك لمن 

يشتري عقارًا بغرض السكن ألول مرة.
واآلراء  النظ��ر  وجه��ات  اللجن��ة  وتداول��ت 
المطروحة من أعضاء اللجنة بش��أن مش��روع 
القان��ون، فيما اطلعت عل��ى مرئيات الجهات 

المعنية، قبل أن تقرر التمس��ك برأيها الوارد 
في القرار السابق.

وفي موضوع آخر، بحثت اللجنة مشروع قانون 
بإضاف��ة مادة جدي��دة برقم )11( مك��ررًا إلى 
قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
)35( لس��نة 2001، المعد في ض��وء االقتراح 
بقان��ون المقدم م��ن مجلس الن��واب، والذي 
يتضمن حكمًا جديدًا يقضي باستحقاق أعضاء 
المجالس البلدي��ة للمكافأة المقررة لهم من 
تاريخ اكتس��اب العضوية، ويهدف إلى تفادي 
ترتب تأخير في صرف المكافأة للعضو البلدي 
خال الفترة ما بين إعان النتيجة حتى تأدية 
القسم، حيث قررت اللجنة دعوة المعنيين في 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 

العمراني للمزيد من الدراسة.
كما ناقش��ت اللجنة مش��روع قان��ون بتعديل 
بع��ض أح��كام المرس��وم بقانون رق��م )10( 
لسنة 1976 بشأن اإلس��كان، المعد في ضوء 
االقتراح بقان��ون بصيغت��ه المعدلة المقدم 
م��ن مجلس النواب، حي��ث اطلعت اللجنة على 
رد وزارة اإلس��كان بشأن مجموعة من األسئلة 
واالستفس��ارات الت��ي وجهته��ا اللجن��ة إل��ى 

الوزارة.
وبعد تبادل وجهات النظر وبحث االستفسارات 
والماحظ��ات الت��ي أوردها أصحاب الس��عادة 
أعض��اء اللجن��ة على م��واد مش��روع القانون، 
واالطاع على رد وزارة اإلس��كان، قررت اللجنة 

دعوة الوزارة للمزيد من البحث والتداول.



 جميع العاملين والطلبة المنتسبين من عمر 18 تلقوا اللقاح

 العلي: التعليم في »متالزمة داون« 
بجلسات فردية طبقًا لنظام اإلشارة الضوئية

أك��د مدير مركز العناي��ة بمتالزمة 
داون أحم��د العل��ي، أن التعليم في 
المركز للعام الدراسي 2022/2021 
اإلش��ارة  لنظ��ام  طبق��ًا  س��يكون 
الضوئية، حس��ب توصي��ات الفريق 
الوطني للتص��دي لفيروس كورونا، 
إذ تم س��تئنانف النشاط التعليمي 
الط��الب  لتدري��س  والتدريب��ي 
وإعطاء الجلس��ات الفردية منذ يوم 
12 س��بتمبر، الفت��ًا إل��ى أن جميع 
العاملي��ن بالمركز ت��م تطعيمهم 
ضد في��روس كورون��ا وحصلوا على 

الجرعة المنشطة. 
وأضاف ل� »الوطن«، أنه تم تطعيم 
الذك��ور واإلناث من فئ��ة متالزمة 
داون م��ن عمر 18 س��نة وما فوق. 
وأيضًا تم اإليعاز إل��ى أولياء األمور 
لتطعي��م أبنائه��م من عم��ر ال� 3 
س��نوات، وذل��ك حس��ب توصي��ات 
الفريق الوطن��ي للتصدي لفيروس 

كورونا.
وأوضح، أن عملية التعليم والتأهيل 
مس��تمرة وليس��ت مرتبطه بمكان 
مح��دد أو أش��خاص معيني��ن، فأي 
م��كان يعيش في��ه الطف��ل يصلح 
للتعلي��م والتأهيل، مش��يرًا إلى أن 
العزل المنزلي أظهر وس��ائل وطرق 
تعليمي��ة تناس��ب مع ه��ذا الوضع 
وت��ؤدى في نف��س الوق��ت الهدف 
المطل��وب، وه��و تدري��ب وتأهيل 

أوالدنا من فئه متالزمة داون.

وأش��ار إل��ى أن الجمعي��ة، حرصت 
عل��ى تدري��ب أولياء األم��ور بصفه 
يومية ومستمرة من خالل التعليم 
ع��ن بع��د، وتوفير كل م��ا تحتاجه 
األس��رة م��ن تدريب��ات ومحاضرات 
واستشارات إلقامة برنامج التدريب 
المنزل��ي لتحويل أزم��ة كورونا إلى 
شكل إيجابي ساهم في تطوير أداء 
أولي��اء األم��ور وتدري��ب األفراد من 

فئه متالزمة داون.
وتطرق إل��ى آلية التعلي��م في ظل 
اإلش��ارة الضوئي��ة فف��ي المرحلة 
الحم��راء، يتم تطبي��ق التعليم عن 
بعد لجميع خدمات المركز للطالب 
المرحل��ة  ف��ي  أم��ا  والموظفي��ن. 
البرتقالية والصف��راء - ترك الخيار 
ألولياء األم��ور في حض��ور أبنائهم 

الطلب��ة والطالب��ات إل��ى المركز أو 
تلقي التعليم والجلس��ات عن بعد. 
التباع��د  معايي��ر  تطبي��ق  كذل��ك 
للجلس��ات  بالنس��بة  االجتماع��ي 
الفردية، وترك مسافة متر واحد ما 
بين طالب وآخر بالنس��بة للفصول، 

مع التزام المركز بنسبة 30% حضور 
و 70% عن بعد.

أم��ا المرحلة الخض��راء - فتتضمن 
أن يت��رك الخي��ار ألولي��اء األمور في 
حض��ور أبنائهم إلى المركز أو تلقي 
التعلي��م ع��ن بع��د، كما س��تترك 

المسافة الالزمة في ما بين الطالب 
في الفصول.

اإلج��راءات  س��يتم  أن��ه  وأوض��ح، 
الط��الب  الس��تقبال  االحترازي��ة 
والفص��ول  الفردي��ة  للجلس��ات 
الدراس��ية، والتي تتمثل في قياس 

درج��ة ح��رارة الطال��ب والمراف��ق 
بمج��رد وصول��ه للمرك��ز، كما لن 
يس��مح بدخ��ول ول��ي األم��ر داخل 
القاع��ة  ف��ي  واالنتظ��ار  المرك��ز 
للتباع��د  مراعات��ه  م��ع  الخارجي��ة 
االجتماعي. كما سيتم تسجيل رقم 

هاتف ولي األمر واسم الطالب. 
وف��ي حالة وجود، ارتف��اع في درجة 
الحرارة بالنسبة للطالب أو المرافق 
س��وف يتم اتخ��اذ الالزم م��ن عزل 
واالتصال ب��� 444 ويمنع من دخول 
جمي��ع  تعقي��م  وس��يتم  المرك��ز. 
الفصول والمرافق بش��كل مستمر، 

وأيضًا المركز بشكل يومي.
وق��ال: »تم فت��ح فصلي دراس��يين 
 5 ع��دد  فص��ل  كل  وف��ي  فق��ط، 
طالب، لألعمار من 4 إلى 8 س��نوات 
المدرس��ة،  قب��ل  لم��ا  لتهيئته��م 
مش��يرًا إلى أن القدرة االستيعابية 
للمركز هو 6 فص��ول في كل فصل 

10 طالب.
وسيكون حضور الطالب من الساعة 
8 صباح��ًا إل��ى 11 صباح��ًا، حي��ث 
ت��م تخصيص يومين في األس��بوع 
فق��ط للفصلين بالتناوب، وس��يتم 
تدري��ب الطالب على المه��ارات ما 
الس��لوك  قب��ل األكاديمي وتعديل 
وتنمية لقدراتهم. وبجانب الدراسة 
في الفصل، سيتم تكثيف تدريبهم 
من خالل جلسات فردية في مجاالت 

التخاطب والنطق.

أحمد العلي 

 إتاحة الحجز عبر »بحرين ميديكل« 
لمساعدة الصم على حجز موعد بالمستشفيات

أع��دت جمعية الص��م البحرينية بمس��اهمة من زينب 
األس��ود، فيديوًا يوضح كيف يمكن لألصم التغلب على 
صعوب��ة حجز موعد لدى مستش��فى أو عيادة، موضحة 
أن الح��ل يكمن في الحج��ز من خالل تطبي��ق »بحرين 

ميديكل«.
وأضافت، بمناس��بة الي��وم العالمي للغة اإلش��ارة، أن 
التطبيق يوفر للصم حجز الموعد دون الحاجة لالتصال 
وفي أي وقت بأن يكتب الش��خص في خانة المالحظات 

»أنا أصم« ليتم التعامل مع الطلب بشكل خاص.
يشار إلى أن العالم يحتفل كل عام في يوم 23 سبتمبر 
باليوم العالمي للغات اإلش��ارة، ويهدف اليوم العالمي 
للغات اإلش��ارة إلى زيادة الوعي بأهمية لغات اإلش��ارة 
ويهدف االحتفال بهذا اليوم إلى حماية الهوية اللغوية 
لألش��خاص الص��م إلى جان��ب المس��تخدمين اآلخرين 

للغات اإلشارة.
وأعلن االتحاد العالمى للص��م، أن االحتفال هذا العام 
هو مش��روع »كيف يمك��ن لكل واحد منا - األش��خاص 
الصم والطبيعيون فى جميع أنحاء العالم - العمل معًا 
جنبًا إلى جنب لتعزيز االعتراف حقنا في استخدام لغات 

اإلشارة في جميع مجاالت الحياة«.
اتفاقي��ة حق��وق األش��خاص ذوى اإلعاق��ة  وتعت��رف 

باس��تخدام لغات اإلش��ارة وتش��جعها كما يلزم الدول 
بتس��هيل تعلم لغات اإلش��ارة وتعزيز الهوية اللغوية 

للصم.
ووفق��ًا لألم��م المتحدة، ت��م االحتفال بالي��وم الدولى 
للغ��ات اإلش��ارة ألول م��رة ف��ى ع��ام 2018 كجزء من 

األسبوع الدولي للصم. 
وذك��ر االتحاد العالم��ى للصم، أن هن��اك أكثر من 70 
مليون ش��خص أصم فى جميع أنحاء العالم، 80% منهم 
من البل��دان النامية كما يتم اس��تخدام أكثر من 300 

لغة إشارة مختلفة.

الجمعية تأمل في توسعة مشروعها الخيري ليشمل جميع المحافظات 

 »أولياء أمور المعاقين«: إضافة 8 حاويات 
لجمع البالستيك في المحرق و12 بمختلف المناطق

ق��ال رئي��س مجل��س إدارة جمعية 
وأصدقائهم  المعاقي��ن  أمور  أولياء 
إن  »الوط��ن«  ل���  س��يادي  جاس��م 
جهود ومس��اعي الجمعية تتواصل 
بالتعاون مع المجلس األعلى للبيئة 
وشركة إنتاج إعادة تدوير السكراب 
والمعادن والبالستيك لنشر حاويات 
لجمع البالستيك في مختلف مناطق 
البحرين، مش��يرًا إلى أنه تم مؤخرا 
وض��ع حاوي��ات ف��ي س��احل البديع 
وممش��ى مدين��ة عيس��ى وحديق��ة 
خليف��ة الكب��رى بالرف��اع وممش��ى 
عس��كر وممش��ى توبلي وحديقة أو 
غزال في الزنج ومجمع س��ار ومجمع 
الهملة هيلز باإلضافة إلى الحاويات 
الس��ابقة في دوحة ع��راد والعدلية 

ومجمع إنماء ووادي السيل.
وأض��اف س��يادي: »مؤخ��را قام��ت 
أعض��اء  بمخاطب��ة  الجمعي��ة 
المحرق،  لمحافظة  البلدي  المجلس 
عبدالعزيز الكعب��ي ووحيد المناعي 
المقهوي وصال��ح بوهزاع،  وأحم��د 
وتم الحصول عل��ى الموافقة لوضع 
8 حاويات منها 2 في البس��يتين و2 

في عراد و 2 ف��ي الحد 2 في قاللي، 
وكان تجاوب األعض��اء وموافقتهم 
الحاوي��ات  وض��ع  عل��ى  الكريم��ة 
المجتمعية  الش��راكة  تأكيدا لمبدأ 
بي��ن القطاعين الحكوم��ي واألهلي 
توعي��ة  عل��ى  الح��رص  ويعك��س 
المجتم��ع لحماية البيئ��ة من أكثر 
الم��واد ضررا به��ا باإلضافة إلى ما 
يمثل��ه من دعم لمش��روع الجمعية 
الخيري »بدال من رميها ساعد بها« 

وال��ذي يق��وم على مب��دأ جمع مواد 
البالس��تيك م��ن أغطي��ة الزجاجات 
البالس��تيكية  الم��واد  وغيره��ا من 
إلعادة تدويره��ا مقابل عائد مادي 
يتم االس��تفادة منه لش��راء كراسي 
خاص��ة  مواصف��ات  ذات  متحرك��ة 

لذوي اإلعاقة الذين ال يس��تطيعون 
توفيرها الرتفاع ثمنها«.

م��ن  العدي��د  »إن  قائ��اًل:  وتاب��ع 
والجامع��ات  والبن��وك  الش��ركات 
باإلضافة إلى ما س��بق ذكره شارك 
بفاعلي��ة في هذا المش��روع كما أن 

بعضه��ا يعم��ل حاليًا على دراس��ة 
أفضل الس��بل للمش��اركة في دعم 
المش��روع، وإن الجمعي��ة تأمل في 
التوسع في توفير الحاويات لتشمل 
جميع مناطق البحرين وأن ذلك ليس 
ببعي��د أمام ما نش��هده من تجاوب 

الفت من مختلف قطاعات المجتمع 
بالش��كر  متوجه��ًا  البحرين��ي«، 
والتقدي��ر لكافة الجهات الرس��مية 
والخاص��ة واألهلية ولجميع مواطني 
ومس��اندتهم  لدعمه��م  المملك��ة 

لهذا المشروع الخيري والحضاري.

جاسم سيادي

نطالب بُحرية االختيار للضرير المحتار
مما يقال ويدار في كالم الناس »أصابعك مب سوى«.
وكذل��ك نق��ول: »إن الناس ليس��وا س��واء، وقدراتهم 
ليست سواء، ورغباتهم ليست سواء«؛ فهم يتفاوتون 
ويختلفون في كل ش��يء، س��واء في الُخلق، أو القدرة 
ولك��ن العج��ب وأش��د العج��ب حينما تف��رض وزارة 
التربي��ة والتعلي��م على طالبه��ا المكفوفين مس��ارًا 
معينًا واحدًا ليس لهم الحق في اختيار غيره، يختارونه 
لدراستهم الثانوية وال تراعي وال تحترم رغباتهم وال 
تق��در قدراتهم، فهل هذا األمر فيه مراعاة للكفيف أو 

هو سلب لحقه!؟
فهناك الكثير من الطلبة المكفوفين ممن يرغب في 
اختيار تخصصات ش��تى غير القس��م األدبي والتجاري 
ولكن الوزارة تفرض عليهم المس��ار األدبي أو المسار 
التجاري مستبعدين المسار العلمي وكأنهم يعتبرون 
الكفيف ُمسِجاًل.. ال يجيد غير وال ينفع معه سوى حفظ 
ما ُيَعبَّأ به من الدروس ليعاد التسجيل أثناء االختبار.
فس��ؤالنا للجه��ات المختصة المعنية: لم��اذا ال يتاح 
المسار العلمي للكفيف، ويكون مختارًا حّرًا في رغبته 
الدراس��ية واثقًا راسخًا في مس��يره ال يعارضه أحد وال 

يعيقه ظرف وال يستنقص من قدراته مستنقص؟
المكفوفون يرجون م��ن وزارة التربية أن تعيد النظر 
ف��ي هذا األمر، مع تقديرنا وش��كرنا له��ا على كل ما 
تقدمه من خدمات وتسهيالت للمكفوفين وتسهيل 

أمور دراسية كثيرة ولكننا نطمح دائمًا لألفضل. علمًا 
بأن أحد زمالئنا المكفوفين قبل ثماني س��نوات أصر 
على اختيار المسار العلمي وتخرج منه بتفوق وواصل 
مس��اره العلم��ي في دراس��ته الجامعي��ة وتخرج منه 
كذل��ك ولم يعقه عائق، أليس��ت ه��ذه تجربة كافية 

للوثوق بالمكفوف للولوج في هذا المسار؟

عبداهلل مبارك
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منذ فت��رة دار جدال بين مجموعة م��ن األصحاب حول 
صح��ة إعطاء طلب��ة الم��دارس هوات��ف ذكي��ة! طبعًا 
للموضوع، مؤيد باعتدال أو معارض بشدة ومنهم من 
كان يق��ف على الحياد. وبعد الح��وار والنقاش، وضعت 
نفس الس��ؤال على حس��اب االنس��تغرام لمعرفة رأي 

ووجهة نظر فئة أكبر من الناس كون العينة عشوائية، 
ومن دول وثقافات مختلفة. 

فكان اإلجم��اع بالرف��ض المطلق غير القاب��ل للجدال 
لفك��رة وجود هات��ف ذكي بين أيدي طلب��ة المدارس.. 
باس��تثناء ال��رد اإليجاب��ي الخجول الذي اس��تلمته من 

بعض الطلبة. ولكن قبل أن أعرض وجهة الرفض التي 
أتبناها.. السؤال األهم: لماذا الهاتف يفترض تواجده 
مع الطالب المدرس��ي؟ طيب.. وم��ا الهدف من تواجده 

معه؟
لنف��رض جداًل أن��ه بحاج��ة للتواصل مع أهله بش��كل 
ضروري، ف��إن هاتف المدرس��ة في المكات��ب اإلدارية 
س��وف يفي بالغرض. وإن كان الطال��ب بحاجة إلى أن 
يعمل بحثًا ما فإن أجهزة الحاسوب المتوفرة بالمدرسة 
تف��ي بالغرض، كما أن المدرس لن يطلب ش��يئًا وهو 
على دراية مس��بقة أنه من الصع��ب تحقيقه. فإذًا لما 
الهات��ف؟ عدا عن كونه أداة تش��تت بامتياز، ووس��يلة 

لخلق المشاكل التي نحن كأهل وأبناؤنا بغنًى عنها. 
ف��ا تزال فت��اة ومجموعة من صديقاته��ا يعانين من 
األزمة النفس��ية عندما تم اكتش��اف أن إحدى الطالبات 

تقوم بتصويره��ن بمواقع ومواق��ف مختلفة ومن ثم 
تقوم بابتزازهن.

وآخرون من الطلبة الذي��ن يخبئون هواتفهم بطريقة 
احترافي��ة ويتلقون أجوبة االمتحان��ات ويحصلون على 
أعل��ى الدرجات م��ن غير تع��ب أو عناء، وغيره��ا طبعًا 
الكثير من القصص التي يضرب بها المثل. ومن يعتبر 
هذا األمر حرية ش��خصية فأنا ال أعارض��ه، ولكن أتفق 
أكثر أن يتم وضع القواعد والقوانين من قبل المدرسة 
وأن تكون الحكم الفصل في هذا األمر. ويطبق القانون 

بحزم وعدل بشكل ال يقبل التفرقة أو التمييز. 
فمدرس��ة بالصي��ن ل��م تت��ردد بدف��ع الطلب��ة لرمي 
هواتفه��م الذكي��ة بأيديهم في دلو م��ن الماء ألنهم 
لم يحترم��وا قانونها، من مبدأ لقد أعذر من أنذر.. هل 

تتفق؟

11 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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العقوبات البديلة.. و»لوبي« الشر
األصداء اإليجابية الكبيرة التي حظيت بها مملكة البحرين بش��أن صدور مرس��وم 
بقانون رقم )24( لس��نة 2021 بتعديل المادة )13( من القانون رقم )18( لس��نة 
2017 بش��أن العقوبات والتدابير البديلة، ساهمت في تعزيز موقع المملكة على 
خارطة التحديث والتطوير في تش��ريعاتها والتي تتوافق مع مس��يرتها التنموية 
الشاملة، وتتماشى كذلك مع تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان، كون المرسوم المذكور 
يعط��ي للمحكومين فرص��ة أخرى في اإلص��اح والتأهيل، ومن ث��م االنخراط في 

المجتمع بإيجابية.
ولقد ش��اهد الجميع مؤخ��رًا، فرحة األهالي باس��تقبال أبنائهم الن��زالء في مراكز 
اإلصاح والتأهيل، من الذين ينطبق عليهم مرس��وم العقوبات والتدابير البديلة، 
والذي بدأت البحرين بتطبيقه منذ 2017 واستفاد منه أكثر من 3500 نزيل، ولقد 
انعكس��ت فرحة األهالي على الش��عب كله، وحظي هذا األمر بترحيب واس��ع محليًا 

وخارجيًا.
تلك الفرحة البحرينية، س��عى لوبي الش��ر إلى تنغيصها، ذلك اللوبي المكون من 
قط��ر، وعماء إيران، وبعض الدكاكي��ن التي تدعي الحقوقية في الغرب، الذي رأى 
أن ف��ي ه��ذا اإلنجاز غير المس��بوق للبحرين ف��ي المنطقة، ما ال يخ��دم أجنداتهم 
الش��ريرة ض��د بادنا، خاص��ة وأن فرحة النزالء المش��مولين بالعقوب��ات البديلة 
وأهاليه��م كانت عارمة، وتعززت بفرحة الش��عب جميعًا معه��م، وتقديم الجميع 

الشكر والتقدير لقيادتنا خاصة من النزالء وأهاليهم.
لذلك، س��عى ه��ذا اللوبي - كما هي عادت��ه - إلى ضرب المملك��ة في منجزاتها، 
وعمل على اس��تغال تلك األجواء اإليجابية ليرفع س��قف مطالبه غير المش��روعة، 
ويطالبوا بشمول المرس��وم المذكور محكومين ثبتت إدانتهم في جرائم جنائية، 
فهؤالء هم من يس��تهدفه ذلك اللوبي وليس غيرهم، والش��عب يعلم ذلك جيدًا، 
ويدرك م��ا عمله هؤالء من جرم مرف��وض، وتنفيذهم ألجن��دات خبيثة، كادت أن 
تخط��ف الباد في أزم��ة 2011، والت��ي أرادت أن تدخلنا إلى نف��ق مظلم، لم نكن 

لنخرج منه لوال ستر اهلل ثم حكمة مليكنا المفدى حفظه اهلل ورعاه.
لذلك لن يكون مستغربًا أن نرى مزيدًا من إساءات ذلك اللوبي لمملكتنا مستقبًا، 
فاإلع��ام القطري وف��ي مقدمته قناة »الجزيرة« سيس��تمرون في ب��ث برامجهم 
وتقاريرهم الكاذبة عن مملكتنا وس��يروجون لذلك، بالتعاون مع مرتزقة »تويتر« 
في قطر، وعماء إيران الذين لن يتوانوا عن خدمة أجندة أسيادهم في طهران، أما 
بع��ض األفراد والمنظمات الاحقوقية في أوروبا وأمريكا فهؤالء على »مدة اليد«، 
ف��إن اعطوا تحدثوا، وإن أمس��ك عنه��م المال قد ينقلبوا على م��ن جندهم، ولكن 
الحقيقة الدامغة والتي س��تبقى واضحة للجميع، هي استمرار البحرين في االرتقاء 
بمجال حقوق اإلنسان، وستنتزع إعجاب مزيد من الدول، فإنجازات بادنا ستتوالى 

ولن تتوقف بمشيئة اهلل.

نحو تفاهم سعودي إيراني؟
تفضل خادم الحرمين الش��ريفين العاهل الس��عودي الملك س��لمان بن عبد 
العزيز آل س��عود ف��ي خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة األس��بوع 
الماض��ي بالق��ول إن »إيران دولة ج��ارة، ونأمل أن ت��ؤدي محادثاتنا األولية 
معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة، والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في 
إقامة عاقات تعاون مبنية على االلتزام بمبادئ وقرارات الش��رعية الدولية، 
واحترام الس��يادة، وع��دم التدخل في الش��ؤون الداخلية« تأكي��د على رغبة 
المملكة العربية السعودية إيجاد حلول لمختلف الملفات العالقة بينها وبين 
إيران وخصوصًا دعم إيران للمجموعات المسلحة المقربة منها في المنطقة، 
وه��و ما ذكره خادم الحرمين الش��ريفين بوضوح حيث دع��ا طهران إلى وقف 
جميع أشكال الدعم لتلك المجموعات وأصر على »أهمية جعل منطقة الشرق 

األوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل«.
ه��ذه الرغبة التي عبر عنها الملك س��لمان قوبلت بتصري��ح موجب من قبل 
المتحدث باس��م وزارة الخارجية اإليرانية خطيب زاده حيث قال إن المباحثات 
بي��ن الري��اض وطهران »بدأت قبل أش��هر وحقق��ت تقدمًا جادًا بش��أن أمن 
الخلي��ج«، وه��ذا أمر طيب لو أن إي��ران وفرت األمثلة المناس��بة على جديتها 
ومنعت »رجالها« من تخريب ما تم أو قد يتم الوصول إليه بتصريحاتهم غير 
المس��ؤولة والتي مثالها قول ممثل خامنئي في مشهد أحمد علم الهدى في 
خطب��ة الجمعة »إذا كان أحد الجيران ملح��دًا وال يعتقد بقضية والية الفقيه 
تصرف��وا معه بس��لم فق��ط وال ينبغي إقام��ة المزيد من العاق��ات معه«، 
والمعنى المباشر لهذا باختصار »قاطعوا جيرانكم الذين ال يعترفون بوالية 

الفقيه«!
حقيقتان يدركهما العالم جيدًا، األولى أن المملكة العربية الس��عودية جادة 
في رغبتها ومس��عاها وتعمل على استقرار المنطقة، والثانية هي أن النظام 
اإليران��ي ال ي��زال مكبًا بتل��ك المواد التي أقحمها في دس��تور إي��ران وصار 
بموجبها يعتبر نفسه وصيًا على »المضطهدين والمظلومين والشيعة« في 

العالم.
التقدير هو أن الرياض وطهران س��تتوصان إلى تفاهمات مهمة، والتقدير 

أيضًا أن النظام اإليراني سيشوه تلك التفاهمات ويغدر.

الهواتف الذكية مع طلبة المدارس

اليمن بوابة األمن الخليجي
لو تس��اءلنا، لماذا تبقى األوضاع السياسية واألمنية في اليمن غير مستقرة؟ 
م��ع أن اليمن يتمت��ع بموقع اس��تراتيجي فريد، فهو يمس��ك بزمام مفاتيح 
الب��اب الجنوب��ي للبحر األحمر، وهناك تداخل وثيق بي��ن مضيقي هرمز وباب 
المن��دب، فهذا األخير يمث��ل طريقًا للناقات المحملة بنف��ط الخليج العربي 
باتجاه أوروبا، كما يرب��ط حزام أمن الجزيرة والخليج العربي، ابتداء من قناة 
الس��ويس، وانتهاء بش��ط العرب. ومن هنا، يمثل اليمن ركنًا أساس��يًا ألمن 
الخلي��ج العربي وبوابته الجنوبية، ولبقية ال��دول العربية، خاصة مصر، التي 
تعتم��د ف��ي دخلها القومي عل��ى قناة الس��ويس، فأي س��يطرة أجنبية على 
هذه المم��رات تعني خنق الرئة التي يتنفس منه��ا الخليج العربي والجزيرة 
العربية، ليس فقط ألنها ممرات لناقات النفط، إنما ألنها ممرات الستيراد 
وتصدير الس��لع التجارية مع أس��واق العالم الخارجية، وخاصة أوروبا وأمريكا 
ودول الش��رق األقصى في آس��يا، ورغم أن مجلس التع��اون الخليجي مر على 
تأسيس��ه أكثر من 30 س��نة، وم��ع تقديرنا لدوره تجاه اليمن والمس��اعدات 
الت��ي قدمتها هذه الدول لليمن، خاصة الس��عودية والكويت، ألم نتعلم من 
دروس الماض��ي القريب؟! عندم��ا دخلت إيران بكل نفوذه��ا في العراق بعد 
الغ��زو األمريكي لتتس��لم الع��راق، وتنّص��ب، بالتعاون مع أمري��كا، حكومة 
طائفي��ة بقيادة المالكي، أهلكت الش��عب العراقي ألكثر من ثمان س��نوات، 
خاصة طائفة الس��ّنة التي جرى التنكيل بها وتهميشها في العراق إلى يومنا 

الحاضر. 
وما الوضع السياسي المضطرب اآلن في العراق، خاصة بعد دخول »داعش«، 
إال نتيجة للتدخل اإليراني في العراق، تمامًا كما يحدث في س��وريا، وسيطرة 
الحوثيين على صنعاء، واتجاههم إلى الس��يطرة عل��ى ميناء الحديدة ومأرب، 
بغ��رض مد نفوذهم إلى باب المندب ومضيق هرمز، وهو أكبر ممر دولي في 
العال��م، فإن اليمن أصبح بمثابة القنبل��ة الموقوتة في وجه األمن الخليجي، 
وليس بخاٍف على أحد أن إيران تس��اند الحوثيين باألموال والساح، وقامت ب� 
»اس��تئجار« 3 جزر إريترية بقصد توصيل الس��اح إلى المتمردين في اليمن 
منذ فترة طويلة، س��عيًا منها إلقامة ذراع عسكرية وسياسية لها تهدد دول 
الخلي��ج العربي والجزي��رة العربية، تمامًا كالدور ال��ذي تقوم به هي و»حزب 
اهلل« ف��ي لبنان وس��وريا، والدور الذي يقوم به أتباعه��ا من حزب الدعوة في 
العراق، وإذا ما نجحت إيران في تنفيذ هذا المخطط، فهذا يعني قرب اكتمال 
المش��روع الهالي الفارس��ي الذي تنش��ده إيران منذ س��نوات، وبذلك يصبح 
أم��ن الخليج في خط��ر دائم، خاصة أن إيران تبحث له��ا عن أوراق ضغط في 
مفاوضاتها مع أميركا ودول الناتو حول مشروعها النووي، ومن ناحية أخرى، 
محاولتها للخروج من المس��تنقع السوري بعد أن أصبحت في مواجهة تحالف 
دولي يشن الحرب على اإلرهاب في العراق وسوريا، الذي تعترض عليه إيران.
إذا كان هناك مؤش��ر مهم ألزمة اليمن الحالية، فهو يؤش��ر ألهمية التعاون 
بي��ن اليم��ن ودول الخليج العربي والدول العربية األخ��رى المطلة على البحر 
األحمر، خاصة مصر، وذلك النتش��ال اليمن من أزمته، ودعم وحدته للوقوف 
ف��ي وجه األطماع اإليرانية، خاصة أن البيئ��ة األمنية لدول الخليج تحتاج هي 
األخ��رى لدعم، ف��ي ظل غياب التوازن االس��تراتيجي بين إي��ران ودول الخليج 
العربي، خاصة بعد أن تاش��ت القوة العراقية التي كان ُينظر إليها بوصفها 
ثق��ًا موازي��ًا للق��وة اإليرانية، فه��ل يتحقق ذلك قب��ل أن نبكي عل��ى اللبن 

المسكوب أم يتكرر المشهدان العراقي والسوري؟

سلمان بن حمد.. فخر البحرين والعرب
تكريم جديد تستحقه مملكة البحرين، عنوانه سلمان بن حمد، بعد أن حاز إعجاب 
العال��م بإدارته الحكيمة والملفتة على رأس فريق البحرين في ملف جائحة كورونا، 
لتك��ون المملكة في مقدم��ة الدول على مس��توى المنطقة والعال��م في المهنية 

والحرفية بالتعامل مع الجائحة، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا..
ويأتي منح صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد جائ��زة القيادة من قبل 
منظم��ة »C3« األمريكية، تكريمًا إلنجازات س��موه في مختل��ف المجاالت وقيادته 
للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، إلى جانب ما يحظى به سموه من تقدير 
كبي��ر في تنمي��ة وتوطيد العاقات بي��ن مملكة البحرين والوالي��ات المتحدة على 
كافة المس��تويات، وجهود س��موه في تنفيذ الرؤية الملكية السامية في التسامح 
والتعايش التي تش��كل جوهر المسيرة التنموية الشاملة في العهد الزاهر لحضرة 

صاحب الجالة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه.
ل��كل ذلك يحق لنا في البحرين، بل وفي العالم العربي أجمع، أن نفخر بهذا اإلنجاز 
الوطني الجديد، والذي يعكس حرص س��مو ولي العهد رئيس الوزراء على ما يصب 
ف��ي صالح الوطن والمواطنين، ودعم الجهود الرامية لتعزيز الس��ام في المنطقة، 
حتى غدت البحرين محطة هامة من محطات صنع القرار اإلقليمي والعربية، بفضل 

سياساتها الحكيمة والمتوازنة والقائمة على قيم وثوابت المجتمع البحريني.
وم��ع كل إنجاز تحققه البحرين اقليميًا وعالمي��ًا؛ يؤكد صوابية القرارات واإلجراءات 
الت��ي تم اتخاذها، ويج��دد الثقة بفري��ق البحرين الذي اس��تطاع تحقيق كثير من 

االنج��ازات التي عجزت عنها كثير من دول العالم، وليكون س��مو ولي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء الق��دوة والمثل األعل��ى بالعزيم��ة واإلصرار على النج��اح، وتخطي 
كافة الصع��اب والتحديات وصواًل إلى األهداف العليا الت��ي تحقق تطلعات وأحام 

المواطنين كافة.
إضاءة

بعد ما يزيد عن العام والنصف؛ جاء قرار هيئة مكتب مجلس النواب بعقد الجلسات 
األسبوعية واجتماعات اللجان النيابية حضوريًا، مع مراعاة كافة اإلجراءات االحترازية 
والتدابير الصحية، كدليل آخر على ما حققته البحرين من نجاح في التصدي لجائحة 
كورونا، ونتمنى أن تكون بداية لعودة تامة للحياة الطبيعية في كافة المؤسسات 

والخاصة.
وال ب��د ل��ي هنا أن أش��يد بالجهود التي قام��ت بها األمانة العام��ة للمجلس خال 
الفترة الس��ابقة، والتي استطاعت أن تتجاوز كافة التحديات والظروف االستثنائية 
محافظة على س��ير عمل المجلس دون تعطيل لمصالح الدولة والمواطنين. كذلك 
البد من رس��الة ش��كر وتقدير لكافة الجهود والتي س��اهمت في إعادة الجلس��ات 
حضوري��ًا، وما يبذل��ه الجميع من أجل الحف��اظ على الصحة العام��ة ومراعاة كافة 
اإلج��راءات االحترازي��ة والتدابير الصحية للتص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد 19(، 

بحسب التوجيهات الصادرة من فريق البحرين.

ما هدفكم من هذا االستهداف؟!
لألس��ف الشديد، كل الظنون الحس��نة خابت تجاه تصحيح مسار قناة الجزيرة 
القطرية، منذ إنشائها وحتى اللحظة؛ إذ تثبت يومًا إثر يوم هذه القناة وعبر 
سياس��تها الواضحة أنها أنش��ئت لتكون »رمحًا« يغرس في ظهور األنظمة 
والشعوب العربية، طالما هذه الدول ليسوا على مزاج من يدير هذه القناة. 
اس��تهداف البحرين بدأ منذ تأس��يس ه��ذه القناة، وهو مس��تمر إلى يومنا 
ه��ذا، إذ بنف��س مس��توى التدخل اإليران��ي الطامع في البحري��ن، تبرز هذه 
القناة بتدخاتها في الش��ؤون البحرينية الداخلية، بل وكانت منبرًا مساعدًا 
لم��ن أرادوا تنفيذ انقاب صريح قبل عقد من الزمان، ومثلما فعلت بكونها 
منبرًا تطل منه شخصيات مارس��ت اإلرهاب الدولي كأسامة بن الدن وأيمن 
الظواه��ري والبغ��دادي، هي الي��وم منبر مس��خر لمرتزقة إيران ف��ي الخارج 

المستخدمين في هجومهم على البحرين. 
وليته��ا نقول مارس��ت المهنية في نقلها لألخبار دون زي��ادة أو نقصان، بل 
وصلت المسألة للتعامل االنتقائي العدائي الواضح للبحرين، وتمادت لتصل 
إلى مرحل��ة فبركة األخبار وتلفي��ق القصص وصواًل إلى وضع س��يناريوهات 
وتمثيليات بأدوار مرتبة ومدروس��ة مستغلة التقدم اإلعامي لتوهم العالم 
ب��أن ما تنقله ع��ن البحرين الحقيقة وال ش��يء غيرها، بينم��ا العاقل يعرف 

تمامًا سياسة هذه القناة باألخص تجاه البحرين. 
مؤخرًا طالعتنا القناة التي تتدخل في ش��ؤون العالم بأس��ره باستثناء قطر 
طبع��ًا، طالعتن��ا ببرنام��ج »هوليوودي« يخي��ل لك بأنه جزء آخر لمسلس��ل 
»بريزون بريك« لكن بخاف أنها رس��مت س��يناريو يصور البحرين على أنها 
منتهك��ة لحقوق الطفل، وأن س��جون البحرين مكتظ��ة باألطفال، بل وبكل 
س��هولة يمتلكه��ا أي مخ��رج كان أوهم��ت الن��اس بأنها تمل��ك اتصاالت 
وتس��جيات من داخل الس��جون، في اس��تعراض كاذب يخيل لك لكن بأنها 

ليست قناة بل فرعًا تابعًا ألقوى جهاز استخباراتي. 
عمومًا وزارة الداخلية البحرينية ردت على هذا االستهداف الجديد ببيان مفصل 

في��ه من النقاط ما يفند هذه االدعاءات، بل يذكر حقائق واضحة ومتاحة عن 
س��جل حقوق اإلنس��ان البحريني، وهذه الحقائق متاحة ألية جهة »محايدة« 
و »غي��ر ذات أجندة خبيثة« لتطلع عليها بنفس��ها وبأم أعينها، وهو ما حصل 

بالنسبة لكثير من الجهات الخارجية، فالبحرين ال تملك شيئًا تخفيه. 
لك��ن هذا ديدن الجزيرة القطرية ال��ذي اعتدناه في كثير من الدول العربية 
التي س��عت هذه القناة لبذر ش��قاق الفتنة الداخلية وإش��عال النار فيها عبر 
س��مومها اإلعامية ولكم في مصر وتونس خير مثال، وال تنس��وا الخصومة 
الفاجرة التي مارستها بحق السعودية واإلمارات وحتى الكويت فيما سبق. 

لي��ت منبر الص��دق والش��فافية »الجزيرة« تثب��ت للعالم مس��توى المهنية 
المرتفع لديها بش��أن حقوق اإلنسان، وتخبرنا بما حصل بداخل قطر مؤخرًا 
بش��أن االنتخاب��ات، ليتها تخبر العالم ع��ن الذين تم اعتقالهم وس��جنهم 
لمج��رد أنهم عبروا عن آرائهم بش��أن حقوقه��م المنتقص��ة، وليتها تخبر 
العال��م باألخ��ص العالم األجنبي ال��ذي تكتب جرائده يومي��ًا عن انتهاكات 
حق��وق العم��ال، ليته��ا تخبرهم عن وضعي��ة العمال لديها، بل هل س��بق 
ونشرت هذه القناة ش��يئًا عن محاوالت انقابية داخلية حصلت وأصحابها ال 

يعرف لهم ذكر أو مصير؟!
نكرره��ا للم��رة المليون، ف��ي البحرين لم نعت��ِد أبدًا على دول��ة أخرى، ولم 
نتدخل في الش��ؤون الداخلية لآلخرين، بل بادنا تلقت طعنات غدر عديدة، 
وسامحت مرارًا وتكرارًا، لكن أن نصل لمرحلة يتم فيها استغال صبر الحليم 
باس��تمرار التدخل في ش��ؤونه والتط��اول عليه وتلفي��ق القصص لتصغير 
منجزاته أو محوها وأن تتحول قناة تدار من نظام دولة ش��قيقة لمنبر يفتح 
أحضان��ه لمعادي بادنا من مرتزقة إيران، فهنا يس��تحيل الس��كوت، ليس 
بالنس��بة لنا فقط، بل لكل مواطن يرفض أن يرى استهدافًا عدائيًا ممنهجًا 

باده ويسكت!
سؤالنا: ما هدفكم من هذا االستهداف؟!
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”HyperGES“ علوم الفضاء” تشارك بورشة تعريفية عن الجاذبية المفرطة“
تلبيـــًة لدعـــوة مكتـــب األمـــم المتحـــدة 
 ،”UNOOSA“ لشـــئون الفضاء الخارجي
شـــارك عدد من مهندسي فريق البحرين 
للفضـــاء فـــي ورشـــة العمـــل التعريفيـــة 
تجربـــة  مبـــادرة  مـــن  الثانيـــة  بالجولـــة 
الجاذبية المفرطـــة “HyperGES”، التي 
تـــم افتتاحهـــا فـــي األول مـــن ســـبتمبر 

الحالي. 
وقـــدم الورشـــة فريـــق مـــن المختصيـــن 
مـــن   ”HyperGES“ تجربـــة  بمبـــادرة 
مكتب األمـــم المتحدة لشـــؤون الفضاء 
الخارجي حيث عرضوا شـــرًحا تفصيلًيا 
وتقنًيـــا عن المبـــادرة وأهميتهـــا وكيفية 
المشـــاركة فيها، إضافة إلى اســـتعراض 
فـــي  المتوافـــرة  واإلمكانـــات  األجهـــزة 
المركـــز األوروبـــي ألبحـــاث وتكنولوجيا 
الفضـــاء )ESTEC( المســـتخدمة إلجراء 

مثـــل هـــذه التجارب. كما وضـــح الفريق 
آليـــة التقديـــم وآليـــة ملء االســـتمارات 
للمبـــادرة.  بالترشـــح  الخاصـــة  التقنيـــة 
أدوار جميـــع  بينـــوا  ذلـــك  إلـــى  إضافـــة 
الجهـــات المشـــاركة فـــي هـــذه المبـــادرة 

على الصعيد التقني والمادي. 
هـــي   ”HyperGES“ مبـــادرة  أن  يذكـــر 
للفضـــاء  “الوصـــول  مبـــادرات  إحـــدى 
للجميـــع” التـــي يطرحهـــا مكتـــب األمـــم 
الخارجـــي  الفضـــاء  لشـــؤون  المتحـــدة 
“UNOOSA” بالتعاون مع وكاالت فضاء 
عالمية، والتي تهـــدف إلى تقديم فرص 
للدول األعضاء في األمم المتحدة لبناء 
لخلـــق  الوطنيـــة  والكفـــاءات  القـــدرات 
قطـــاع فضائي مســـتدام يحقـــق أهداف 
باألمـــم  الخاصـــة  المســـتدامة  التنميـــة 

المتحدة. 

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين مكتب 
األمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي 
ووكالـــة الفضاء األوروبيـــة وتعتبر هذه 
الجولة الثانية لها منـــذ انطالق المبادرة 
العام 2019. حيث إن آخر موعد لتقديم 
استمارة الترشح للجولة الثانية سيكون 

في 28 فبراير 2022.
تهدف مبـــادرة “HyperGES” إلى إتاحة 
تجـــارب  إلجـــراء  للمشـــاركين  الفرصـــة 

الجاذبيـــة المفرطة في المركز األوروبي 
 )ESTEC( ألبحاث وتكنولوجيـــا الفضاء
باســـتخدام أحـــدث األجهـــزة والتقنيات 
لعمـــل بيئـــة محـــاكاة للتجـــارب العلميـــة 
بحيـــث تصـــل الجاذبيـــة فيهـــا حتى 20 

ضعف مستوى الجاذبية األرضية. 
وعن هذه المبادرة صرح مهندس الفضاء 
يعقـــوب القصاب قائاًل “تعتبر المشـــاركة 
الفضـــاء  إلـــى  الوصـــول  مبـــادرات  فـــي 

المقدمـــة من “UNOOSA” فرصة مميزة 
للـــدول األعضاء لالســـتفادة، مـــا ُتقدمه 
قـــدرات  لبنـــاء  دعـــم  مـــن   ”UNOOSA“
وخبرات في مجال الفضاء ويتمثل هذا 
الدعـــم في تقليـــل تكلفة دخـــول الدول 
األعضـــاء إلى قطاع الفضـــاء عن طريق 
المشاركة في مثل هذه المبادرات ومنها 
إجـــراء التجارب العلميـــة وإطالق أقمار 
Hyper� “صناعية مكعبـــة، إذ إن مبادرة 

GES” ُتمكن المشـــاركين فيها من إجراء 
منشـــآت  فـــي  معقـــدة  علميـــة  تجـــارب 
متطورة ومعدة بأحـــدث التقنيات دون 
الحاجة لتحمل التكلفة المادية الباهظة 
الســـتخدام هذه المنشآت، ما يسمح لهم 

بالتركيز على إجراءات التجربة ذاتها”.
وانطالًقـــا مـــن حـــرص الهيئـــة الوطنيـــة 
القـــدرات  بنـــاء  علـــى  الفضـــاء  لعلـــوم 

والخبـــرات الوطنيـــة في قطـــاع الفضاء 
وتعزيـــز التعـــاون الدولـــي واالســـتغالل 
األمثل للمبادرات العالمية والمشروعات 
المتخصصـــة فـــي مجال الفضـــاء، تدعو 
الهيئـــة الوطنية لعلوم الفضـــاء مختلف 
والمراكـــز  العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات 
مختلـــف  فـــي  المتخصصـــة  البحثيـــة 
مجاالت العلوم إلى طرح أفكارهم لهذه 
المبادرة، إذ تعتزم الهيئة الوطنية لعلوم 
الفضـــاء التنســـيق مـــع الجهـــات المعنية 
لتبنـــي هـــذه المبـــادرة واســـتغالل هـــذه 
الفرصـــة لخلـــق قطاع فضائي مســـتدام 
فـــي مملكـــة البحريـــن تحقيًقـــا ألهداف 
الهيئـــة وتعزيـــز البحـــث العلمـــي وبنـــاء 
جيل لديه الخبرات والقدرات في مجال 
علـــوم الفضـــاء، ما يســـاهم فـــي تحقيق 

رؤية المملكة االقتصادية 2030.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

القصاب: تمكين 
المشاركين من 

إجراء تجارب 
معقدة في 

منشآت متطورة

تنسيق بحريني مصري مشترك حيال مختلف القضايا
اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك للشؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، بمكتبـــه بقصـــر 
القضيبيـــة أمس، ســـفير جمهورية مصر 
العربية الشـــقيقة لـــدى مملكـــة البحرين 

ياسر محمد شعبان.
 وخالل اللقاء، أكد الشيخ خالد بن أحمد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة أن النتائج المهمة 
والكبيـــرة لزيارة حضرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــالد المفـــدى مؤخـــًرا إلـــى جمهوريـــة 

مصـــر العربيـــة الشـــقيقة، ولقـــاء جاللته 
مع أخيه رئيـــس جمهورية مصر العربية 

عبدالفتاح السيســـي، تجّســـد مدى عمق 
الراســـخة  األخويـــة  العالقـــات  ومتانـــة 

بيـــن البلديـــن الشـــقيقين ومـــا تتميـــز به 
من تواصل مســـتمر بين قيادتي البلدين 
وتنســـيق مشترك حيال مختلف القضايا 
التـــي مـــن شـــأنها تعزيـــز العالقـــات بين 
البلدين الشـــقيقين ودعـــم العمل العربي 
المشترك وترسيخ األمن واالستقرار في 
المنطقة.  من جانبه، عّبر الســـفير ياســـر 
محمد شعبان، عن اعتزازه بلقاء الشيخ 
خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفة، 
وتقديـــره لمـــا يربـــط بيـــن البلديـــن مـــن 
عالقـــات قوية ووطيـــدة، متمّنًيا لمملكة 

البحرين المزيد من التقدم والرخاء.

المنامة - بنا

كان لدخــول اإلنترنــت تأثيــر كبيــر في مجــال التعليم، فأثر ذلك على جميــع عناصر الميدان التعليمي، وكذلك الطــاب الذي أصبحوا مرتبطين 
أشــد االرتبــاط بالعالــم التقنــي والتكنولوجــي، فكان ال بد على المعلم من مجاراتهم والســير مع هذا الركب التقنــي التعليمي، بما يحقق الهدف 

التعليمي التربوي، عبر استخدام األجهزة الحديثة والوسائل التقنية لزيادة تحصيل الطاب العلمي وكفاءتهم.

ويعي ذلك جيًدا مربي الصف الثالث بمدرسة جابر 
بن حيان االبتدائية للبنين علي عبدهللا حبيب الذي 
قام بإنشاء التطبيق اإللكتروني )معالم من بالدي( 
للهواتـــف الذكية، والذي أطلق شـــرارة اإلبداع لدى 
طلبتـــه من خالل تنمية حب االطالع واالكتشـــاف 
والبحـــث الذاتي، إذ إن علـــي حاصل على عضوية 
معلـــم  وشـــارة  مايكروســـوفت  معلمـــي  مجتمـــع 
مايكروســـوفت المبدع ولقب معلم مايكروسوفت 
الخبيـــر لثالثة أعوام على التوالي، كما حصل على 
لقب مدرب مايكروسوفت المعتمد األول بتدريب 
أكثر من )2400( خالل عامين، وحاصل أيًضا على 
لقـــب معلـــم مايكروســـوفت المعتمد ولقـــب زميل 
مايكروســـوفت بعـــد ترشـــيحه مـــن وزارة التربية 
والتعليـــم ضمـــن أول مجموعـــة تحصـــل على هذا 

اللقب بالبحرين. 

تقارير 

التعليـــم  يقـــول علـــي “ســـعيت لتطويـــر أســـاليب 
فـــي صفـــي حتـــى أواكـــب كل ما هـــو متطـــور من 
اســـتراتيجيات وأســـاليب تعليميـــة، وألن مهـــارة 
المواطنـــة المحلية والعالمية مـــن المهارات المهمة 
للمتعلـــم لتزيد من حبه وانتمائـــه لوطنه من جهة، 
ولتعطيـــه فرصة التعـــرف على الثقافـــات العالمية 
مـــن جهة أخرى، وتســـاهم في إثـــراء معارفه، فقد 
أوليـــت هـــذا األمـــر أهميـــة كبيـــرة ضمـــن خطتـــي 
الســـنوية لهذا العـــام واألعوام الســـابقة. وكتطوير 
خططـــت  بالمشـــروع،  التعلـــم  ولتطبيـــق  للتعلـــم، 
ليكـــون هذا المشـــروع أحد المشـــروعات الريادية، 

فكانت الفكرة فـــي البداية تصوير تقارير إعالمية 
وتطـــور  المختلفـــة،  البحريـــن  معالـــم  تســـتعرض 
المشـــروع بعـــد ذلـــك لنشـــر هـــذه التقاريـــر علـــى 
هيئـــة روابـــط )QR( ضمـــن خريطة كبيـــرة لمملكة 
البحريـــن ولكـــن الطمـــوح فـــي الوصول لشـــريحة 
أكبـــر، جعلني أحول المشـــروع لتطبيـــق إلكتروني 
للهواتـــف الذكية، وتم ما خططـــت له حتى أصبح 
التطبيق رسمًيا ضمن سوق بالي الخاصة بهواتف 

أندرويد”.
الطـــالب  جميـــع  يســـتهدف  المشـــروع  أن  وبيـــن 
بمدرسة جابر بن حيان االبتدائية للبنين وخارجها، 
والعمـــل جـــاٍر علـــى ترجمة جميـــع التقاريـــر باللغة 
اإلنجليزية، ويســـعى جاهًدا للترجمة للغات أخرى، 
إذ جـــرب الترجمـــة للغة الفرنســـية كتجربة لتكون 
موجهـــة للطالب حـــول العالم، ويهـــدف إلى تنمية 
حـــس المواطنة لـــدى الطلبـــة ومهاراتهـــم البحثية 
وتوســـيع مداركهـــم وإثراء معلوماتهـــم وخبراتهم 
إلـــى جانب دمج التعليم بالحيـــاة من خالل تنمية 
مهارات القرن الحادي والعشـــرين وتنمية مهارات 
العـــرض والتحـــدث والربط بين المـــواد والخبرات 
التعليمية وبلغ عدد تنزيالت للتطبيق إلى حد اآلن 

251 من مختلف دول العالم. 

التنفيذ

وأشـــار علـــي إلـــى أنه “تم تقســـيم معالـــم البحرين 
إلى أقســـام مثـــل األثريـــة والتجاريـــة والتاريخية 
والتراثية وغيرها، وشرح المطلوب ألولياء األمور، 
ليكونوا شركاء في هذا اإلنجاز، وتدريبهم على ما 

يحتاجونـــه لمعرفة كيفية متابعة الطالب، وكيفية 
عمـــل مونتاج التقرير المصـــور بأحد برامج تحرير 
الفيديـــو البســـيطة من خالل الهاتـــف وقد اخترت 
برنامـــج )Video Show( لســـهولته وتوافـــره فـــي 
جميـــع أنـــواع الهواتف الذكية واألجهـــزة اللوحية، 
وتم تدريب الطلبة على مهارات العرض والتقديم 
اســـتراتيجية  مـــن  واالســـتفادة  الصـــف،  داخـــل 
القبعـــات الســـت في عـــرض األفـــكار اإلبداعية من 
خـــالل التقريـــر المصور، وتخصيـــص أوقات لدعم 
الطلبـــة ومتابعة مـــا يقومون به، لضمـــان الوصول 
لنتائـــج أكثر جـــودة، ويتعيـــن على الطالـــب تنفيذ 
التقرير بنفســـه في أحد معالم البحرين، ويساعده 
ولـــي أمـــره في إنتاج التقرير المصور، أو تســـليمي 
المـــواد المصـــورة ألقـــوم أنا بمســـاعدة ولـــي األمر 
فـــي عمـــل المونتاج، ويتم تخصيـــص فترة لعرض 
التقاريـــر اإلعالميـــة التي هي أساًســـا مشـــروعات 
الفصل الدراســـي وتقييـــم الطلبة بناء على معايير 
محـــددة تـــم إرســـالها لولـــي األمـــر، ويتـــم اختيـــار 
أفضل 5 أعمال لتدخل في مسابقة الختيار أفضل 
التقارير اإلعالمية، ونشـــر التقاريـــر اإلعالمية في 
قنـــاة يوتيـــوب خاصـــة بالمعلـــم، وتصميـــم لوحـــة 
التقاريـــر  وضـــع  يتـــم  البحريـــن  لخريطـــة  كبيـــرة 
اإلعالميـــة المصورة على هيئة روابط االســـتجابة 
الســـريعة )QR( لتشـــغيلها ووضـــع اللوحة في أحد 
أروقة المدرســـة، وتصميم تطبيق للهواتف الذكية 
 )GPS( يضـــم التقاريـــر اإلعالمية على هيئـــة نقاط
علـــى خريطـــة مملكـــة البحريـــن يتم تشـــغيلها من 

خالل التطبيق”.

ثمرات 

وأكـــد علـــي أن جميـــع األهـــداف التي وضعهـــا لهذا 
المشـــروع تحققت وتـــم تحويل المشـــروع لتطبيق 
فـــي  )أندرويـــد( منشـــور رســـمًيا  الذكيـــة  للهواتـــف 
ســـوق بـــالي لهواتف أندرويـــد والمشـــاركة في أحد 
المعـــارض الخاصة باحتفاالت البالد بالعيد الوطني 
بالتعـــاون  االبتدائيـــة  المـــدارس  بإحـــدى  المجيـــد 
مـــع اختصاصـــي التفـــوق والموهبـــة فـــي المدرســـة 
وتســـجيل مجموعـــة مـــن الطلبـــة المشـــاركين فـــي 
هـــذا البرنامـــج كموهوبيـــن مع اختصاصـــي التفوق 
والموهبة وتسجيل مجموعة من الطلبة كإعالميين 
فـــي برنامج اإلعالمي الصغير الذي أقوده وأشـــرف 

عليه في المدرسة.

انطباعات 

ولرصـــد انطباعـــات الطلبـــة التقينـــا راشـــد محمـــد 
رضـــا الذي أكد أن التطبيق عـــزز لديه حب الوطن 
وســـاهم في تعريفه على معالم البالد حيث اختار 
منطقة باربار، بينما قال حسن محمد رضا “تعرفت 
على آثـــار بالدي قديًمـــا كآثار أبوصيبـــع الدلمونية 
وساعدني ذلك في تطوير قدراتي البحثية”، وقال 

حســـن محمود “اخترت متحـــف البحرين ألنه ثري 
بالمعلومـــات ويجمع جميع الحضـــارات التي مرت 
بها المملكة”، وقال عبدهللا حســـن “التطبيق ســـهل 
االســـتخدام، واختـــرت المكتبـــة الوطنيـــة بســـبب 
حبـــي للقـــراءة واالطـــالع”، وبين محمـــد العصفور 
أن التطبيق ســـاهم كثيًرا في إثـــراء معلوماته عن 
الوطـــن واختار مجمع ســـوق بوابة دلمون بســـبب 
التصميم المعماري القديم وما يحويه من محالت 
تجارية تحاكي المهن البحرينية، بينما قال محمد 
حســـين “صورت فلمي في جســـر الملك فهد؛ ألني 
أحسســـت أن هـــذا الموقـــع لن يختـــاره أحد وألني 

أحب السفر”.
وقال الســـيد رضا الموســـوي “نســـتطيع من خالل 
مـــن  العديـــد  وفيـــه  القصـــص،  قـــراءة  التطبيـــق 
الذكريـــات التـــي قضيناها مع المعلـــم واألصدقاء، 
وصـــورت فيلمي في عين أم الســـجور األثرية في 
الـــدراز واخترتهـــا ألعـــرض أحـــد اآلثـــار الموجودة 
فـــي بـــالدي وبالتحديد بمنطقة ســـكني”، فيما قال 
محمـــد الشـــهابي إنـــه زار مصنـــع الفخـــار بمنطقـــة 
عالي واستمتع كثيًرا بالشرح عن الخزف واألواني 

الفخارية.

معلم ابتدائي ينشئ التطبيق الذكي “معالم من بالدي”
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مشاركة الزيارات رقميا تفاعل طالبي مع التطبيق

محرر الشؤون المحلية

رئيس “األعلى للصحة” يشيد بالجهود اإلعالمية للياقوت
اســـتقبل رئيس المجلـــس األعلى للصحـــة رئيس الفريق 
الطبي للتصدي لفيروس “كورونا” الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبدهللا آل خليفـــة في مكتبه بمقـــر المجلس 
عضو هيئة الصحفيين السعوديين عضو اإلتحاد الدولي 
للصحفيين عضو االتحاد العام للصحفيين العرب الكاتب 
الصحفي جمال محمد الياقوت، الذي قّدم له نسخة من 
كتابـــه )جمـــال الكلمة جمال( والذي يحتـــوي على كلمات 
وصـــور مؤثرة وتوثيق صور أخـــرى للمؤلف مع عدد من 

القادة وكبار الشخصيات.
 وخـــالل اللقـــاء، أشـــاد الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بن 

عبدهللا آل خليفة بالجهود التي يبذلها الكاتب الصحفي 
جمـــال الياقـــوت في الصـــدى اإلعالمي لمســـار العالقات 
األخوية القائمة بين البلدين الشـــقيقين )المملكة العربية 
الســـعودية ومملكة البحرين(، وإســـهاماته مثمًنا الجهود 
الصحافيـــة ألنشـــطة المجلـــس األعلى للصحـــة للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد- 19(، فـــي إثـــراء الســـاحات 
األدبيـــة. مـــن جهتـــه، أعـــرب الكاتـــب الصحفـــي جمـــال 
الياقـــوت عـــن شـــكره وتقديـــره للفريـــق طبيـــب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة علـــى دعمـــه وتشـــجيعه 

للجهود اإلعالمية والصحفية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اســـتقبل مستشـــار جاللـــة الملـــك للشـــؤون الدبلوماســـية الشـــيخ خالـــد بن 
أحمـــد بن محمد آل خليفة، بمكتبه بقصر القضيبية أمس، ســـفير جمهورية 
ســـنغافورة لدى البحرين المقيم في الرياض ونج تشـــاو مينغ. وهنأ الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة الســـفير ونج تشاو مينغ بمناسبة تقديم 
أوراق اعتمـــاده مؤخـــًرا، منّوًهـــا بما تشـــهده عالقـــات الصداقة بيـــن مملكة 

البحرين وجمهورية سنغافورة من تطور وتقدم.

تطور وتقدم بالعالقات مع سنغافورة

تأكيـــًدا للعالقات األخوية الراســـخة بيـــن قيادتي وشـــعبي مملكة البحرين 
والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما يجمعهما من ثوابت ورؤى تعّززها 
روابـــط اإلخاء والمحبة الممتدة إلى جذور التاريخ التي تزداد صالبة على 
مـــر األيـــام، نّظم مجلـــس المقهوي ورواده احتفااًل بمناســـبة اليـــوم الوطني 

السعودي، وذلك انطالًقا من الدور الوطني والمجتمعي للمجلس.

مجلس المقهوي يحتفي باليوم الوطني السعودي



شـــارك وزير اإلعالم علـــي الرميحي 
فـــي الـــدورة العاشـــرة مـــن المنتدى 
فـــي  الحكومـــي  لالتصـــال  الدولـــي 
اإلمـــارات  بدولـــة  الشـــارقة  إمـــارة 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، تحـــت 
تطلعـــات  الماضـــي،  “دروس  شـــعار 
المســـتقبل”، وذلـــك بحضـــور نائـــب 
مجلـــس  رئيـــس  الشـــارقة  حاكـــم 
الشارقة لإلعالم سمو الشيخ سلطان 
بن أحمد القاســـمي، ورئيس مجلس 
إدارة مركـــز الملـــك فيصـــل للبحوث 
صاحـــب  اإلســـالمية  والدراســـات 
الســـمو الملكي األمير تركي الفيصل 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، واألميـــن 
العـــام لجامعة الـــدول العربية أحمد 
أبـــو الغيـــط، واألمين العـــام لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية نايف 
المســـؤولين  مـــن  وعـــدد  الحجـــرف 

واألكاديميين واإلعالميين.
وتحـــدث وزير اإلعالم في الجلســـة 
الرئيســـة بعنـــوان “فاعلية الرســـائل 
الســـلوك  علـــم  بيـــن  االتصاليـــة 

والبيانات الضخمة” حول أهمية فهم 
توجهات جمهـــور وســـائل التواصل 
مـــن  المزيـــد  وانتهـــاج  االجتماعـــي، 
االنفتـــاح على تلك الوســـائل؛ إلنتاج 

رســـائل ذات فاعلية أقوى لمخاطبة 
المجتمع واألجيال الجديدة، مشيًرا 
إلى أن اســـتخدام وســـائل التواصل 
االجتماعـــي بصورة مســـؤولة، وبما 

تمتلكه من ســـرعة في نقل الرسائل 
إلـــى الجمهور المســـتهدف، أصبحت 
ســـالًحا مهًما في نشر التوعية والرد 
على التضليل اإلعالمي في مواجهة 

مختلف التحديات.
وتطرق وزير اإلعالم خالل الجلسة 
إلـــى تجربـــة البحرين الرائـــدة دولًيا 
في مواجهـــة جائحة كورونا، مؤكًدا 
أن فريق البحرين بقيادة ولي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة اســـتطاع أن يكتب قصة 
نجاح وطنية متميزة شهد لها العالم 

أجمع بالكفاءة واإلنجاز.
وتجمع الدورة العاشرة من المنتدى 
نحو 80 خبيـــًرا في االتصال من 11 
دولة عربية وأجنبية، يشاركون في 
31 فعاليـــة؛ بهـــدف مناقشـــة آليـــات 
اتصـــال  بأســـاليب  األزمـــات  إدارة 
مبتكرة ومعاصرة، وتحديد مستقبل 
خطاب الحكومات للجمهور وحجم 
الشـــراكة التي تجمعهـــم في صناعة 

القرار.

الشارقة - بنا

الرميحي: وسائل التواصل سالح مهم للرد على التضليل اإلعالمي
ــة “كـــــورونـــــا” ــ ــه ــ ــواج ــ ــي م ــ ـــاح فـ ــجـ ــ ــق الـــبـــحـــريـــن ســـطـــر قـــصـــة ن ــ ـــري فـ
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 أثــار اإلعامــي الكويتــي محمــد المــا نقاًطــا مثيــرة للجــدل فــي جلســة “مناعة 
الوعي الجمعي.. المنهجية والتأثير” يوم اإلثنين 27 سبتمبر 2021، أي ثاني أيام 
أعمال المنتدى الدولي لاتصال الحكومي بالشارقة، حينما دعا المسؤولين إلى 

التواصل ومناقشة الناس عبر وسائل التواصل االجتماعي.

نخشى إساءة منصات التواصل

 وخصصت الجلســـة لبحث أسس بناء 
الوعـــي الجمعـــي فـــي عمليـــة التواصل 
الحكومـــي، والمعاييـــر العلمية الختيار 
أنـــواع الخطابـــات الحكومية، وتحدث 
فيهـــا باإلضافة إلـــى المال كل من أمجد 
طه الرئيس اإلقليمي للمركز البريطاني 
المملكـــة  األوســـط،  الشـــرق  لدراســـات 
الشـــؤون  فـــي  وهـــو خبيـــر  المتحـــدة؛ 
وســـامي  االســـتراتيجية،  السياســـية 
صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  الريامـــي 
اإلعالمـــي  وأدارهـــا  اليـــوم،  اإلمـــارات 
فيصل بن حريز، مقدم برامج في قناة 
ســـكاي نيوز عربية، وزاد المال قوله أن 
المســـؤول، حيـــن ال يظهـــر في وســـائل 
اآلراء  ويتابـــع  االجتماعـــي  التواصـــل 
فلـــن يتغير فـــي األمر شـــيء! وخاطب 
الحضـــور بالقـــول: “تحدثـــت مـــع بعض 
العقالء مـــن أصحاب رأي ومســـؤولين 
لمـــاذا  وتســـاءلت  وأســـاتذة  ســـابقين 
اختفيتـــم؟ فـــكان الجواب هـــو الخوف 
مـــن اإلســـاءة فـــي منصـــات التواصـــل 

االجتماعي”.
 وارتـــكاًزا علـــى محـــاور الجلســـة وهي 
أبرز النماذج التي اعتمدها المسؤولون 
فـــي إيصـــال خطاباتهم خـــالل جائحة 
كورونـــا، والدور الـــذي يلعبـــه الجمهور 
المستهدف في تحديد تلك الخطابات، 
ومعاييـــر وعناصـــر تشـــكيل الخطـــاب 
مـــن اللغـــة المقـــروءة إلـــى لغة الجســـد 
ونبرة الصوت واســـتراتيجيات اختيار 
مضامين الرســـالة وتوقيتهـــا، واآلليات 
األنجـــح لقيـــاس اســـتجابة الجماهيـــر 
لمضاميـــن الخطابـــات وأهدافهـــا، ركـــز 
المال على أن تجارب الشـــعوب العربية 
خالصتهـــا عدم الثقـــة فـــي المعلومات 
فـــي  للشـــك  وتخضـــع  الحكوميـــة 
القـــرارات، وأشـــار إلـــى أن الحكومـــات 
درســـت  لألزمـــات  إدارة  لديهـــا  التـــي 
الكيفيـــة الحقيقيـــة لمواجهـــة جائحـــة 
كورونـــا ولـــم تواجـــه أزمـــة فـــي هـــذه 
اإلدارة وطبقـــت المكافحـــة دون تضرر 

المواطن والمقيم.

“ال تشيلون هم”.. ثقة عمياء

صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  وتنـــاول   
اإلمـــارات اليوم ســـامي الريامي مقولة 
“ال تشـــيلون هـــم” التـــي أطلقهـــا ســـمو 
الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان، ولي 
األعلـــى  القائـــد  نائـــب  أبوظبـــي  عهـــد 
اإلمـــارات  بدولـــة  المســـلحة  للقـــوات 
أزمـــة  بدايـــة  فـــي  المتحـــدة  العربيـــة 
جائحة كورونا، وبدأت بضمان األدوية 
واألغذيـــة فلم نشـــهد طوابيـــر أو أزمة، 
فالحكومـــة تصدر القرارات التي تصب 
في صالح النـــاس، ولدينا في اإلمارات 
“ثقـــة عميـــاء” فـــي قـــرارات الحكومـــة 

وهذا ما اعتدنا عليه منذ سنوات.
واستدرك الريامي ليقول: “األخطر من 
فيروس كورونا، هو فيروس اإلشاعات! 
التي تنتشر بال مصداقية وال علمية، إال 
أنه من حســـنات “كورونا” هو أن الناس 
أصبحت تأخـــذ المعلومات من المواقع 
بـــكل  الحكومـــي  واإلعـــالم  الرســـمية 
وسائله وشبكاته وحساباته التي تنقل 

المعلومات بشكل صحيح”.

دحض اإلشاعات واألكاذيب

للمركـــز  اإلقليمـــي  الرئيـــس  وتنـــاول   
البريطاني لدراســـات الشـــرق األوسط، 
الشـــؤون  وخبيـــر  المتحـــدة،  المملكـــة 
السياســـية االســـتراتيجية أمجـــد طـــه 
التأكيـــد علـــى أهميـــة الثقـــة فـــي بنـــاء 
الوعـــي  أن  معتبـــًرا  الجمعـــي،  الوعـــي 
الجمعـــي فـــي دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة بني على الشفافية والتواصل 
واألكاذيـــب،  اإلشـــاعات  ودحـــض 
فالمواطن والمقيم يتواصل ويتعاطى 

مع المعلومات بشكل إيجابي.
 وأشـــار إلـــى أن اإلعـــالم اليـــوم أحـــد 
العناصر التي تشـــكل الوعـــي الجمعي، 
فـــي بدايـــة جائحـــة  وظهـــرت معانـــاة 
الشـــائعات  انتشـــرت  حيـــث  كورونـــا، 
الخاطئة من عدة جهات، معتبًرا الوعي 
الجمعـــي بأنـــه مرتبط بعـــادات وتقاليد 
المجتمـــع وينبثـــق مـــن الفرد واألســـرة 

ومن ثم المجتمع.

حضور جلسات اليوم الثاني... وحوار عن فاعلية وسائل االتصال الحكوميجانب من جلسة الوعي الجمعي

سعيد محمد من الشارقة

الجمعـــي الوعـــي  مناعـــة  فـــي  الســـلبي  أثـــره  لـــه  والمعنييـــن  العقـــاء  اختفـــاء 

المال: لماذا ال يناقش المسؤولون الناس بوسائل التواصل

ـــة مكـــررة، رأي المشـــاركون فـــي جلســـة   كنتيجـــة بَدهيَّ
“أدوات االتصال الحكومي هل ال تزال نافعة للغد؟”، أن 
أســـاليب الجهـــات الحكومية في الوطـــن العربي وغيره 
مـــن األوطـــان، إمـــا أن “تتغّيـــر وتجـــاري الزمـــن الثـــورة 
المعلومـــات واإلعـــالم”، وإما “أن تتكّســـر أمـــام موجات 

اإلعالم الرقمي”.
 ومـــا مّيـــز الجلســـة هـــو مشـــاركة وزيـــر دولـــة للـــذكاء 
العمـــل  وتطبيقـــات  الرقمـــي  واالقتصـــاد  االصطناعـــي 
عـــن بعد مدير مؤسســـة القمة العالميـــة للحكومات عمر 
العلماء الذي قـــدم نموذًجا مبهًرا لتجربة دولة اإلمارات 
فـــي مواكبة عالم الـــذكاء االصطناعـــي وتطبيقاته ذات 
االتصـــال  تعـــّزز  التـــي  الحكوميـــة  بالخدمـــات  الصلـــة 
المباشـــر بالمجتمع عبر أحدث الوســـائط، كما شارك في 

الجلســـة المهنـــدس صخر مروان دوديـــن – وزير الدولة 
لشـــؤون اإلعالم، المملكة األردنية الهاشـــمية، وتوماس 
هندريـــك إلفيـــس، رئيـــس جمهوريـــة إســـتونيا الســـابق 
)2006 - 2016( والســـير كرايـــغ أوليفـــر، محـــرر أخبـــار 
وأدارت  إعالمـــي،  تنفيـــذي  بريطانـــي ومنتـــج ومديـــر 
الجلســـة اإلعالمية سالي موســـى، وتنّوعت أطروحات 
أدوات  شـــهدتها  التـــي  التحـــوالت  علـــى  المتحدثيـــن 
االتصـــال الحكومـــي فـــي محطـــات تاريخيـــة مختلفة، 
منـــذ عصر التلفاز حتى انتشـــار اإلنترنت وبداية الثورة 
الرقميـــة والذكاء الصناعي، وتطرح تســـاؤاًل حول مدى 
صالحّيـــة أدوات االتصال الحكومي القائمة للمســـتقبل، 
وما هو الثابت والمتغير في تقنيات االتصال الحكومي.

 خالصة إجابات التســـاؤالت حول مـــا إذا كان الجمهور 

يســـتخدم  ـــا  حكوميًّ تواصـــاًل  ينتظـــر  المســـتقبل  فـــي 
عليـــه  اإلبقـــاء  يمكـــن  الـــذي  ومـــا  التقليدّيـــة،  األدوات 
فـــي مقابـــل ما الـــذي بات غيـــر صالح لراهن ومســـتقبل 
االتصـــال الحكومـــي من الممارســـات الراســـخة، إضافة 
إلـــى بحـــث العوامل التـــي تدفع باتجـــاه التغييـــر، وهل 
بالتحـــوالت فـــي وعـــي الجماهيـــر، أم بتطـــور  تّتصـــل 
وســـائل التواصل المعاصر؟ وهل يجب أن يبدأ التحّول 
عبـــر الممارســـين لالتصـــال الحكومـــي، أم عبـــر المنهاج 
األكاديمي النظري؟ ليتفق الجميع على أن هناك حقيقة 
تدركها الحكومات، كل الحكومات وعليها تنفيذها وفي 
برامـــج وخطط عمل وهو تطويـــر تواصلها وفق أدوات 
العصر الحديث تكنولوجيا مع شـــعوبها، في كل مناحي 

الحياة، وبالصورة التي تضمن تطور وتقدم المجتمع.

النـــدوات  فـــي  مقعـــد  علـــى  الحصـــول  الصعـــب  مـــن   
المفتوحة على هامش المنتدى ال سيما تلك المخصصة 
للشـــباب، بعد نصف ســـاعة من بدء أعمالها، فمشـــاركة 
هـــذه الفئة من الجنســـين، من مواطنيـــن ومقيمين في 
الحلقات النقاشـــية والـــدورات التدريبية بدا كبيًرا رغم 
اإلجـــراءات االحترازيـــة الصارمـــة بدًءا من التســـجيل 

مروًرا بسير الفعالية، انتهاء بالنقاشات الختامية.
 شـــملت النـــدوات انعقاد ملتقى الشـــباب تحت عنوان: 
“الجيـــل الخامـــس مـــن األفكار”، بـــإدارة ميثـــاء محمد، 
وهـــي فنانة رســـوم متحركـــة وراوية قصـــص إماراتية 
تجذب جمهورها بأســـلوبها المشـــوق، وتســـتهدف على 
وجـــه التحديـــد الشـــباب اإلماراتـــي وأوليـــاء األمـــور، 
ويشـــترك معهـــا فـــي إدارة الملتقـــى مـــروان الشـــحي، 
مقـــدم البرامـــج فـــي قناة ســـما دبـــي التابعة لمؤسســـة 

دبـــي لإلعالم، وناقش أربعـــة محاور تبحث في عوامل 
تحقيـــق التناغم بين التقدم التقنـــي في األدوات وبين 
االرتقـــاء بكفـــاءة المـــوارد البشـــرية وتعزيـــز التفكيـــر 
اإلبداعـــي، باإلضافـــة إلـــى دور االتصـــال الحكومي في 

تحقيـــق التناغـــم بيـــن الـــذكاء االصطناعـــي والـــذكاء 
رؤيـــة  المنتـــدى  وســـيبحث  واالجتماعـــي،  العاطفـــي 
وتصورات الشـــباب حول شـــكل مجتمعات المســـتقبل 

والوظائف المتوقعة ومتطلباتها من مهارات وعلوم.

 امتـــألت القاعة المخصصة للحوار مع الفنانة المصرية 
إســـعاد يونس، حتى اضطر بعض محبيها إلى الوقوف 
داخـــل القاعـــة أو عنـــد المدخـــل والمخـــرج، فيمـــا كان 
حديثهـــا مبهـــًرا للحضور حيـــن أعلنت بالقـــول: “أنا في 
الســـبعين مـــن العمر، ولكننـــي أعيش مرحلة العشـــرين، 

وما زلت فيها”.
وفي حديثها عن اهتمام الشباب بالمعلومات ومالحقة 

التطـــورات قالـــت باللهجـــة المصريـــة: “أنـــا الزم ألحقـــه 
وأمسكه من جالبيتوه وإال هندفن”، في إشارة ضرورة 
تضييـــق الفجـــوة بين األجيال، فهي في عمر الســـبعين 
لكنها تشـــعر بأنها في العشـــرين، ولم أشعر بأنني كبرت 
عن العشـــرين ألنني أفكر بعقلية الشـــباب وأعرف كيف 
يفكـــرون وأمـــد يدي إليهـــم ليأخذونني إلى المســـتقبل 

حتى ال “أدفن في مكاني”.

“هي مشـــكلة بالنســـبة لكثير من النـــاس حين ال يمدون 
يدهـــم للشـــباب”، وال يلتقـــون بمن هم أصغر منهم ســـنًّا 
ويتعاملـــون ويلعبـــون ويتحدثـــون معهـــم فهـــم اليـــوم 
يعرفون في شـــهر ما كنا نعرفه في عشـــر سنين بسبب 
تجعلهـــم  التـــي  والتكنولوجيـــا  المعلوماتيـــة  انتشـــار 
يعرفـــون الكثيـــر ونحن نمشـــي معهـــم لنعـــرف فلديهم 

طاقة وذكاء ورغبة في المعرفة”.

أدوات االتصال الحكومي.. إما أن “تتغّير أو تتكّسر”

حضور الفت للشباب في الندوات والدورات التدريبية

الفنانة إسعاد يونس: أنا في السبعين ولكن أعيش مرحلة العشرين

المنتدى فتح المجال لحوارات جانبية اهتمام إعالمي عالمي بالحدث
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األســـعد  بحملـــة  اإلداري  قـــال 
حمـــزة  المقدســـة  لألماكـــن 
الحريـــق  إن  “لبـــاد”  لــــ  حبيـــب 
الـــذي تعـــّرض لـــه أحـــد الفنادق 
للـــزوار التابعين لحملة بحرينية 
أخـــرى أمـــس األحد فـــي فندق 
لؤلـــؤة الشـــرق بمدينة الســـيدة 
ريـــف  محافظـــة  فـــي  زينـــب 
دمش بســـوريا لم يســـفر إال عن 
أن  وأكـــد  بســـيطة.  اختناقـــات 

جميـــع البحرينييـــن خرجوا من 
المستشـــفى بعـــد تلقيهم العاج 

في ساعات قليلة.
 وعـــن تفاصيـــل الحـــادث ذكـــر 
أنـــه تواصـــل مـــع اإلداريين في 
الذيـــن  الحملـــة  أفـــراد  الحملـــة 
الشـــام”  “درة  بفنـــدق  يســـكنون 
المجـــاور للفنـــدق الـــذي تعرض 
أخلـــوا  أنهـــم  وأكـــدوا  للحريـــق 

الفنادق المجاورة للحريق.

المصابون البحرينيون بحريق فندق 
بسوريا يغادرون المستشفى

“قناة الجزيرة” تستهدف النيل من إنجازات البحرين بحقوق اإلنسان

فتح باب التقديم للقيد بجدول الوسطاء الشرعيين

“الشـــورى” يســـتنكر حمـــات التشـــويه الممنهجـــة ضـــد المملكـــة ويســـتغرب الخطـــاب التحريضـــي

أعرب مجلس الشـــورى عن استنكاره 
لحمات التشويه الممنهجة ضد مملكة 
البحريـــن، التي تقوم بها قناة الجزيرة 
القطريـــة، وما تبثه من برامج متكررة 
تزعـــم فيها تعـــرض النـــزالء للتعذيب 
ومنـــع الزيـــارات عنهـــم، مبدًيـــا رفضه 
لمـــا يحملـــه ذلـــك مـــن نوايـــا واضحة 
تســـتهدف النيـــل من اإلنجـــازات التي 
حققتهـــا مملكـــة البحريـــن فـــي مجال 
حقوق اإلنســـان، خصوًصا فيما يتعلق 
بقانـــون العقوبـــات والتدابيـــر البديلة، 
والـــذي يعـــد محـــط إشـــادة مـــن قبـــل 
المنظمات الدوليـــة العاملة في مجال 
حقـــوق اإلنســـان، وذلـــك مـــن خـــال 
األهـــداف التـــي حققها هذا المشـــروع 

اإلنساني والقانوني.
بالبيـــان  الشـــورى  مجلـــس  وأشـــاد   
ضـــد  الداخليـــة  وزارة  عـــن  الصـــادر 
المغلوطـــة  االفتـــراءات والمعلومـــات 

التـــي تبثهـــا قنـــاة الجزيـــرة القطريـــة، 
والتدخـــل الدائم في الشـــأن الداخلي 
لمملكة البحرين، مؤكًدا على البراهين 
واألدلـــة التـــي بينتهـــا وزارة الداخلية 
فيما يتعلق بالتـــزام المملكة بالمعايير 
الدوليـــة لحقوق اإلنســـان، ســـعًيا منها 
لتقديم الخدمات للنزالء حسب ما هو 
منصـــوص عليه فـــي قانون مؤسســـة 

اإلصاح والتأهيل.
التطويـــر  أن  المجلـــس  وأوضـــح   
المســـتمر فـــي منظومـــة التشـــريعات 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والقوانيـــن 
القوانيـــن  إصـــدار  فـــي  والمتمثـــل 
اإلنســـان،  حقـــوق  لحمايـــة  الكافلـــة 
كقانـــون العدالة اإلصاحيـــة لألطفال 
وحمايتهم من سوء المعاملة، وكذلك 
التوسع في قانون العقوبات والتدابير 
البديلة، ينفي االدعاءات التي تطلقها 
قنـــاة الجزيـــرة بشـــأن تعـــرض بعـــض 

األطفـــال لســـوء المعاملـــة، مؤكـــًدا أنَّ 
تلك االدعـــاءات تتنافى مـــع الحقائق 
مملكـــة  بالتـــزام  المتعلقـــة  والوقائـــع 
البحريـــن بكافة اإلجـــراءات القانونية 
اإلصـــاح  مراكـــز  فـــي  والحقوقيـــة 

والتأهيل.
مـــن  اســـتغرابه  المجلـــس  وأبـــدى   
المســـتخدم  التحريضـــي  الخطـــاب 

في قنـــاة الجزيـــرة، والذي يســـتهدف 
المساس بالوحدة الوطنية والتماسك 
شـــعب  بـــه  يتســـم  الـــذي  المجتمعـــي 
مملكـــة البحريـــن، مؤكـــًدا أن المجتمع 
البحرينـــي يشـــهد له الجميـــع بأنه رمٌز 
للتعايش والترابـــط، وال يمكن زعزعة 
نشـــر  خـــال  مـــن  واســـتقراره  أمنـــه 

األكاذيب وتظليل الرأي العام.

أعلــن المســجل العــام بــوزارة العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف ســلمان 
العامري عن فتح باب التقديم للقيد بجدول الوسطاء في المسائل الشرعية، 
وذلــك بموجــب القــرار )96( لســنة 2021 الصــادر عــن وزيــر العــدل والشــؤون 

اإلسامية واألوقاف بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية.

وطبًقـــا للقـــرار، فإنـــه ُينشـــأ بمكتـــب 
المســـجل العام بوزارة العدل جدواًل 
الشـــرعيون  الوســـطاء  فيـــه  ُيقيـــد 
المعتمدون، وذلك بطلب يقدم للقيد 
فـــي جـــدول الوســـطاء علـــى البريد 
اإللكترونـــي لمكتـــب المســـجل العام 
general_registrar@moj. بالوزارة 

gov.bh، مـــع مـــلء النمـــوذج الُمعـــد 
لهـــذا الغـــرض والمتوفـــر علـــى موقع 
علـــى   ،www.moj.gov.bh الـــوزارة 
أن يكـــون مســـتوفيًا كافـــة البيانـــات 
والمســـتندات الازمـــة للتحقـــق مـــن 
توافر شروط القيد في هذا الجدول.
وُيشترط فيمن يطلب قيده بجدول 
الوسطاء بالنسبة للشخص الطبيعي، 

أن يكـــون بحرينـــي الجنســـية، وأن 
يكـــون كامل األهليـــة، وحاصاً على 
درجـــة البكالوريوس أو الليســـانس، 
علـــى األقل في المجـــال القانوني أو 
االجتماعي أو علم النفس أو اإلرشاد 
األســـري، أو ما يعادلها من الشهادات 
مـــن إحـــدى الجامعـــات أو المعاهـــد 
المعتـــرف بهـــا، وأال تقل مـــدة خبرته 
فـــي اشـــتغاله فـــي مجـــال تخصصه 
يجتـــاز  وأن  ســـنوات،  ثـــاث  عـــن 
دورة فـــي الوســـاطة فـــي المســـائل 
الشـــرعية وفقـــًا للمعايير والشـــروط 
التـــي يصـــدر بهـــا قـــرار مـــن الوزيـــر، 
وُيحـــدد فيـــه أيضـــًا حـــاالت اإلعفاء 
من هذا الشـــرط، ومـــن ذوي الكفاءة 

والمشهود لهم بالنزاهة والحْيدة، وال 
يكون قد صدر ضده حكم نهائي في 
جريمة ُمخلَّة بالشـــرف أو األمانة أو 
قـــد ســـبق فْصُله مـــن عملـــه، أو عزله 
مـــن منصبـــه بموجـــب حكـــم أو قرار 
تأديبـــي، أو أن تـــم شـــطب قيده من 
جدول الوسطاء أو الخبراء، أو ُألِغي 

أو ُأوِقف الترخيص الصادر بمزاولته 
مهنَتـــه األصليـــة بموجـــب حكـــم أو 
قـــرار تأديبـــي، كمـــا يجـــوز لـــكل من 
المحاميـــن والمهنييـــن وغيرهـــم من 
م بطلب القْيد في  ذوي الخبرة التقدُّ

هذا الجدول.
االعتبـــاري،  للشـــخص  وبالنســـبة 
يتعين أن يكون مـــن بين الجمعيات 
أو المؤسســـات الخاصـــة أو المراكـــز 
المختصة بشـــؤون األسرة والروابط 
الزوجية واإلرشاد األسري الُمرخص 
البحريـــن،  فـــي مملكـــة  بالعمـــل  لهـــا 
الممثـــل  الوســـيط  يكـــون  أن  علـــى 
للشخص االعتباري شـــخصًا أو أكثر 
مـــن العامليـــن المؤهليـــن لديـــه ممن 
تنطبق عليهم الشروط الُمقررة لقيد 
الشخص الطبيعي بجدول الوسطاء 
لتمثيله في إجراءات الوســـاطة في 

المسائل الشرعية.

القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

مجلس الشورى

رصدت عدســـة “الباد” أعـــداًدا كبيرة 
من الســـيارات المعطوبة وهي تغطي 
الماصقـــة  والمواقـــف  المســـاحات 
لمنطقـــة كراجـــات التصليـــح بمدينـــة 

عيسى، بالقرب من السوق الشعبية.
والمنطقـــة المذكـــورة والتـــي تحضـــن 
أعـــدادا كبيـــرة من كراجـــات التصليح 
القديمـــة، ومحـــات تغييـــر اإلطارات، 
وعـــدد مـــن مغاســـل الســـيارات، باتت 
شـــبه مغلقـــة بســـيارات الزبائن، حيث 
مـــن  جوانـــب  منهـــا  العديـــد  احتـــل 
الشـــوارع والطـــرق الداخلية، وُأغلقت 
أجزاء منها، لتحولها لمسار واحد بدالً 

من المسارين.
ولـــم تطل يـــد التطويـــر المنطقة هذه، 
والتـــي زحفـــت إليهـــا عمـــارات دانات 
المشـــروعات  مـــن  وعـــدد  المدينـــة، 
األخـــرى،  واالســـتثمارية  التجاريـــة 
حيث ظلـــت على حالهـــا المذكور منذ 

عقود عدة.
وتقدم الكراجات بالمنطقة المذكورة، 
الســـيارات،  تصليـــح  خدمـــات 
الحركـــة  وناقـــل  المحـــركات  وتغييـــر 
وتصليـــح  والزيـــوت،  االتوماتيكـــي، 
المكيفـــات، وتزويدهـــا بغـــاز التبريـــد، 
وعددا من الخدمات الشـــبيهة األخرى 
والتي تستهدف السيارات المستعملة 

والقديمة.

بالصور: منطقة الكراجات بمدينة عيسى تغرق بالسيارات المعطوبة
ــة مغلقة ــي ــل ــداخ ال ــوارع  ــ ــش ــ ال ــن  ــذ عــقــود وأجــــــزاء مـ ــن ــر م ــوي ــط ــت ال ــم يــطــلــهــا  لـ

سلمان العامري

ليلى مال اهلل

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
لمجلس التعليم العالي نائب 
رئيس مجلس أمناء مجلس 
الشـــيخة  العالـــي  التعليـــم 
رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيج 
عضـــو  بمكتبهـــا،  خليفـــة  آل 
ممـــدوح  النـــواب  مجلـــس 

الصالح.
وخال اللقاء، أشادت األمين 
العام باهتمام النائب ممدوح 
التعليـــم  بمجـــال  الصالـــح 
كأحـــد أهـــم القطاعـــات التي 
تهـــم المواطنيـــن، مثمنًة دور 

مجلـــس النـــواب فـــي خدمة 
الوطـــن،  قضايـــا  مختلـــف 
وحرصـــه على توفيـــر البيئة 
مســـيرة  لمواصلـــة  الداعمـــة 
المســـتويات  علـــى  التعليـــم 
كل  للنائـــب  متمنيـــًة  كافـــة، 

التوفيق والسداد.
النائـــب  عّبـــر  جانبـــه،  مـــن 
ممـــدوح الصالح عن اعتزازه 
بلقـــاء األميـــن العـــام، مؤكدًا 
دعمـــه لما تقوم به من جهود 
كبيرة في االرتقـــاء بالتعليم 

العالي بمملكة البحرين.

الشيخة رنا تؤكد دور “النواب” 
في خدمة الوطن

إبراهيم النهام
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