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ن��ا���ش��ر ب��ن ح��م��د: ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة

ف���ي م��ج��ال ال��ط��اق��ة م���ع ال�����س��ع��ودي��ة

الملك  آل خليفة ممثل جاللة  ناصر بن حمد  الشيخ  أكد سمو 
ــــؤون الــشــبــاب رئــيــس مــجــلــس إدارة الــشــركــة  لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشـ
القابضة للنفط والغاز أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز الشراكة 
هذا  في  الشقيقة  السعودية  العربية  والمملكة  البحرين  مملكة  بين 
الشأن في ظل العالقة المترابطة والتاريخية التي تربط بين البلدين 
الملكي  السمو  مع صاحب  لقاء سموه  خــالل  ذلــك  جــاء  الشقيقين. 
األمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية 

السعودية.

ال�ب�ح�ري����ن  رئ�ي��س�ا لج�ام�ع�ة  الم��سح�ك�ي  ج��واهر 

وتجدي�د تعيي�ن الجالهم�ة رئي�س�ا ل�»المه�ن ال�سحية«

كتب محمد الساعي:

أكــــد الـــمـــديـــر اإلقــلــيــمــي لـــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
البنك  إفريقيا في  الخليجي والشرق األوسط وشمال 
الدولي عصام أبو سليمان أن اقتصاد مملكة البحرين 
 2021 الــعــام  هــذا  فــي  المعتدل  النمو  إلــى  عـــودة  شهد 
التوزيع السريع  القيود بفضل  بنسبة 3%، مع تخفيف 
للقاحات المضادة لفيروس كورونا، متوقعا أن يتراجع 
الــعــجــز فـــي الــمــالــيــة الــعــامــة والــعــجــز فـــي الــحــســابــات 
الــديــن  نسبة  ستبقى  فيما  مــطــرد،  بشكل  الــخــارجــيــة 
يبرز  ما   ،%130 من  أعلى  المحلي  الناتج  إجمالي  إلــى 
مساٍر  في  الدين  لوضع  العامة  المالية  ضبط  أولــوّيــة 
نزولي، مع استمرار الحكومة في اعتماد خطط تحقيق 

اإلصالحات األساسّية لبرنامج التوازن المالي. 
البنك  تقارير  توقعات  أن  إلــى  سليمان  أبــو  ولفت 
الدولي تشير إلى أنه في الوقت الذي تقلص االنكماش 
االقتصادي في البحرين من 5% عام 2020 إلى 2.1% في 
الربع األول من 2021، فإن النمو االقتصادي سيعود إلى 
المواد  إنتاج  ارتفاع  مع  العام  نهاية هذا  في  االنتعاش 
الهيدروكربونّية والتخفيف من حدة إجراءات اإلغالق. 
وقال المدير اإلقليمي في البنك الدولي إن النشر 
الــســريــع لــخــدمــة 5G بــالــبــحــريــن فـــي يــنــايــر الــمــاضــي 
قطاعات  في  المتينة  الرقمّية  التحتية  البنى  وتــوافــر 
التجارة اإللكترونّية وتكنولوجيا االتصاالت يعتبر من 
البحرين،  فــي  االقــتــصــادي  للنمو  المهّمة  الــمــحــّركــات 
أجل  من  الحكومة  بذلتها  التي  الجهود  مع  وال سيما 

الحّد من البطالة من خالل تعزيز توظيف المواطنين 
تقديم  خـــالل  مــن  الــخــاص  الــقــطــاع  فــي  البحرينّيين 

الحوافز للشركات وزيادة قاعدة المهارات المحلّية.
البلدان  اتــفــاق منظمة  انتهاء  مــع  أنــه  إلــى  ــار  وأشـ
الــغــاز من  إنــتــاج  وتــعــزيــز  عـــام 2022  الــمــصــّدرة للنفط 
ــع أن يــحــدث تــســارع فــي إجمالي  ُيــتــوقَّ حــقــول جــديــدة 
ليسّجل  الهيدروكربونّية  غير  للمواد  المحلي  الناتج 
وتيرة  تــســارع  مــع  عــام 2021، وال سيما  فــي  حــوالــي %4 
الــتــلــقــيــح وانـــعـــكـــاســـات ذلــــك عــلــى تــنــشــيــط قــطــاعــات 

الخدمات.

كتب فاضل منسي:

ــة، مــوطــن  ــيـ ــدولـ أعــلــنــت حــلــبــة الــبــحــريــن الـ
موسمها  األوســـط،  الشرق  في  السيارات  رياضة 
ــطــــوالت الـــــدولـــــيـــــة والـــمـــحـــلـــيـــة  ــبــ ــلــ الــــجــــديــــد لــ
والفعاليات والتجارب لموسم 2021-2022، حيث 
مــوســمــا حــافــال ومليئا  يــكــون  أن  الــمــتــوقــع  مـــن 
بـــاإلثـــارة، وســتــتــصــدر الــمــوســم الــجــديــد تــجــارب 
البحرين  في حلبة  مرة  وستنطلق ألول  جديدة 
خالل يومي 29 و30 أكتوبر، إلى جانب البطوالت 

الدولية والعالمية واإلقليمية والمحلية.

آل خليفة  بن عيسى  الشيخ سلمان  وكشف 
الدولية في  البحرين  التنفيذي لحلبة  الرئيس 
تصريح خاص ألخبار الخليج عن السماح بعودة 
الـــفـــورمـــوال 1 لموسم  ــى ســبــاقــات  إلـ الــجــمــاهــيــر 
مؤكدا  الضوئية،  اإلشــارة  آلية  وفــق   2022-2021
بسباقات  االستمتاع  إلــى  ستعود  الجماهير  أن 
حــال  فــي  المصاحبة  والــفــعــالــيــات   1 الــفــورمــوال 

بقيت اإلشارة الضوئية خضراء.

فــي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــرعـــت  شـ
صاحب  حــضــرة  تــوجــيــهــات  تنفيذ 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــفــدى 
السديدة لوضع اآلليات التنفيذية 
لمراكز  الـــالزمـــة  التحتية  والــبــنــى 
اإلصـــــــالح والـــســـجـــون الــمــفــتــوحــة 
ــقـــوق  ــون وفـــــــق مــــنــــظــــومــــة حـ ــكــ ــتــ لــ
لضمان  وإنــصــاف  بعدالة  اإلنــســان 
دمج المستفيدين من البرنامج في 
العزيز  الوطن  ليبقى  مجتمعهم، 
بقيادة جاللة الملك المفدى آمًنا 

مستقًرا لمستقبل أكثر إشراًقا.
أكد ذلك وزير الداخلية الفريق 
بـــن عـــبـــداهلل آل  ــد  أول الــشــيــخ راشــ
خليفة في برقية إلى جاللة الملك 
الــمــفــدى، مــشــيــرا إلـــى أن اهــتــمــام 
ومـــتـــابـــعـــة جـــاللـــتـــه الـــكـــريـــمـــة عــن 
البحرين  كثب ألبناء شعب مملكة 

والهناء  االســتــقــرار  وتهيئة  الــوفــي 
الرغيد على أرض  العيش  وأسلوب 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، لــهــو نـــابـــع من 

حرصه األبوي.

البنك الدولي: انتعا�ش اقت�سادي في البحرين نهاية العام
توق�ع ا�ض�تمرار ارتف�اع النم�و وتراج�ع العج�ز بف�ض�ل نج�اح خط�ط الحكوم�ة

ع��ودة الج�م�اه�ي��ر اإل��ى �س�باقات فورم��وال 1 بال�سخي��ر

ال��ح��ل��ب��ة ���س��ت�����س��ه��د اأك���ب���ر ���س��ب��اق ل��ل�����س��ي��ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة

و�س�ع  الملك��ية..  للتوجيه��ات  تنف��يذا 

الب�ن���ى ال�ت�ح�ت�ي��ة لل�س�جون المفتوح�ة

} عصام أبو سليمان.

} وزير الداخلية.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد وفي استقباله وزير الطاقة السعودي.

} د. مريم الجالهمة.} د. جواهر المضحكي.
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تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 
ــــد بن  بــرقــيــة تــهــنــئــة مـــن الــفــريــق أول الــشــيــخ راشـ
فيها عن  أعــرب  الداخلية،  وزيــر  آل خليفة  عبداهلل 
خالص التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة تفضل 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
االنعقاد  دور  بافتتاح  المفد،  البالد  عاهل  خليفة 
الـــعـــادي الـــرابـــع مــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــخــامــس 
تفضل  مــا  أن  مــؤكــدا  والـــنـــواب،  الــشــورى  لمجلسي 
يشكل  ســام  خطاب  مــن  المفدى  الملك  جاللة  بــه 
الوطني الستكمال  العمل  لمسارات  خارطة طريق 
المستقبل  واســتــشــراف  الــمــبــاركــة  الــوطــن  مــســيــرة 

الزاهر.
السمو  صاحب  بحرص  الداخلية  وزيــر  وأشـــاد 
الدائم  الــــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي 
المخلصة،  الوطنية  للجهود  الكبير  ســمــوه  ودعـــم 
اللذين يشكالن منهجا للعمل الجاد، وحافزا لبذل 
مسيرة  لمواصلة  الوطني  الواجب  أداء  في  المزيد 
البالد  عاهل  بقيادة  البحرين  مملكة  فــي  العطاء 

المفدى، داعيا اهلل تعالى أن يحفظ سموه ويوفقه 
لما فيه خير الوطن ورقيه وتقدمه وازدهاره.

تــلــقــى حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
ــبـــالد الــمــفــدى بــرقــيــة شكر  عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الـ
وامــتــنــان مــن الــفــريــق أول الــشــيــخ راشـــد بــن عــبــداهلل آل 
السامي  الــمــقــام  إلــى  فيها  رفــع  الــداخــلــيــة،  وزيـــر  خليفة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى أصدق عبارات 
به جاللته من خطاب  تفضل  ما  على  واالمتنان  الشكر 
دور  افــتــتــاح  بمناسبة  ســديــدة  وتــوجــيــهــات  ســامــي  ملكي 
االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي 
ــر الــداخــلــيــة فــي برقيته أن  ــد وزيـ الــشــورى والـــنـــواب. وأكـ
شعب  ألبناء  كثب  عن  الكريمة  جاللته  ومتابعة  اهتمام 
مملكة البحرين الوفي وتهيئة االستقرار والهناء وأسلوب 
نابع  لهو  الــبــحــريــن،  مملكة  أرض  على  الــرغــيــد  العيش 
من حرصه األبــوي، وما رسم جاللته من خارطة طريق 
لمسار العمل الوطني الستكمال مسيرة الوطن المباركة 
الحثيثة  جاللته  وخطى  ــإدارة  بـ المستقبل  واســتــشــراف 
بكل عزيمة وإصرار نحو بلوغ الغايات واألهداف النبيلة 
والطمأنينة  ــان  واألمــ االســتــقــرار  يــخــدم  لما  الــمــنــشــودة، 
أن  إلــى  وأشـــار  البحرين.  شعب  ألبــنــاء  الكريمة  والحياة 
جاللة  توجيهات  تنفيذ  فــي  شرعت  قــد  الداخلية  وزارة 
التنفيذية  اآللـــيـــات  لــوضــع  الــســديــدة  الــمــفــدى  الــمــلــك 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة الـــالزمـــة لــمــراكــز اإلصــــالح والــســجــون 
بعدالة  اإلنسان  حقوق  منظومة  وفق  لتكون  المفتوحة 

في  البرنامج  مــن  المستفيدين  دمــج  لضمان  وإنــصــاف 
الملك  جاللة  بقيادة  العزيز  الوطن  ليبقى  مجتمعهم، 

المفدى آمنًا مستقرًا لمستقباًل أكثر إشراقًا.

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
الجاللة  صاحب  إلــى  تهنئة  برقية  المفدى،  الــبــالد  ملك  خليفة 
بمناسبـة  وذلـــك  إســبــانــيــا،  مملكة  مــلــك  الــســادس  فيليب  الــمــلــك 
اليوم الوطنـي لبالده، أعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه 
إسبانيا  مملكة  ولشعب  والــســعــادة  الصحة  بــمــوفــور  لــه  وتمنياته 

الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى صاحب الجاللة 
الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، وذلك بمناسبة اليوم 
له  وتمنياته  تهانيه  أطيب  عن  فيها  سموه  أعــرب  لبالده،  الوطني 
بموفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة إسبانيا الصديق بالمزيد 

من التقدم واالزدهار.
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب  بعث  كما 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء 

مملكة إسبانيا.

الملك يتلقى برقية �شكر وامتنان من وزير الداخلية

} جاللة الملك.

ول�ي العه�د رئ�ي���س م�ج�ل���س ال�وزراء يتلقى

ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة م���ن وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة الملك وولي العهد رئي�س الوزراء

يهنئ�ان بالي�وم الوطن�ي لإ�ش�بانيا

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى مرسوم رقم )105( لسنة 2021، بتحديد الجهات المختصة 
طبقًا للقانون رقم )10( لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات 
المختصة بالنفط والغاز، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )42( 

لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، جاء فيه:
المادة األولى

تكون اللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية هي الجهة المختصة 
المنصوص عليها في المادة األولى من القانون رقم )10( لسنة 2006 بشأن 
بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز وتعديل بعض 
أحكام المرسوم بقانون رقم )42( لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.

وتكون الشركة القابضة للنفط والغاز هي الجهة المختصة المنصوص 
عليها في المادة الثانية من ذات القانون.

المادة الثانية
هذا  تنفيذ  يخصه-  فيما  ــلٌّ  -ُكـ والــــوزراء  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس  على 

المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

مر�شوم بتحديد الجهات المخت�شة بالنفط والغاز

وتعدي�ل مر�ش�وم اإن�ش�اء �ش�ركة نف�ط البحرين

آل  عيسى  بــن  الملك حمد  الجاللة  عــن حضرة صاحب  صــدر 
خليفة عاهل البالد المفدى مرسوم رقم )103( لسنة 2021، بتجديد 
والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  تنفيذي  رئيس  تعيين 

الصحية، جاء فيه:
المادة األولى

تنفيذيًا  رئيسًا  الجالهمة  عذبي  مريم  الدكتورة  تعيين  د  ُيجدَّ
لمدة  وذلــك  الصحية،  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 

ثالث سنوات.
المادة الثانية

الــمــرســوم،  هـــذا  تنفيذ  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  عــلــى 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

آل  عيسى  بــن  الملك حمد  الجاللة  عــن حضرة صاحب  صــدر 
خليفة عاهل البالد المفدى مرسوم رقم )104( لسنة 2021 بتعيين 

وكيل مساعد في وزارة المواصالت واالتصاالت، جاء فيه:
المادة األولى

ن السيد نبيل عبدالحميد عبدالغني الشيخ وكياًل مساعدًا  ُيعيَّ
للموارد والمعلومات في وزارة المواصالت واالتصاالت.

المادة الثانية
على وزير المواصالت واالتصاالت تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل 

به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

آل  عيسى  بــن  الملك حمد  الجاللة  عــن حضرة صاحب  صــدر 
خليفة عاهل البالد المفدى مرسوم رقم )102( لسنة 2021 بتعيين 

رئيس لجامعة البحرين، جاء فيه:
المادة األولى

ُتــعــيــن الـــدكـــتـــورة جـــواهـــر شــاهــيــن الــمــضــحــكــي رئــيــســا لجامعة 
البحرين، وتكون مدة رئاستها أربع سنوات.

المادة الثانية
على رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين تنفيذ هذا المرسوم، 

وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

تجديد تعيين د. مريم الجالهمة رئي�شا 

تنفيذيا لهيئة المهن والخدمات ال�شحية

تعيين الم�شحكي رئي�شا لجامعة البحرين

تعيين وكيل م�شاعد  في وزارة الموا�شالت 

} القائد العام خالل ا�ستقباله مستشار مجلس التنمية االقتصادية.

أحمد  بن  الشيخ خليفة  الركن  المشير  استقبل 
بالقيادة  البحرين  العام لقوة دفاع  القائد  آل خليفة 
إيان  2021م،  أكتوبر   11 اإلثنين  أمــس  صباح  العامة 

ليندسي مستشار مجلس التنمية االقتصادية.
وخــــالل الــلــقــاء رحـــب الــقــائــد الـــعـــام لــقــوة دفـــاع 

االقــتــصــاديــة،  التنمية  مجلس  بمستشار  الــبــحــريــن 
ــقـــوم بــــه مــجــلــس الــتــنــمــيــة  ــذي يـ ــ ـــدور الــ مـــشـــيـــدًا بــــالـ

االقتصادية في دعم االقتصاد الوطني.
حــضــر الــلــقــاء عـــدد مـــن كــبــار ضــبــاط قـــوة دفـــاع 

البحرين.

مجل�س ب����دور  ي�����ش��ي��د  اأح���م���د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال��م�����ش��ي��ر 

ال����وطني القت�ش���اد  دع���م  ف���ي  القت�شادي���ة  التنمي���ة 

} الم�سير ي�ستقبل الملحق العسكري الفرنسي.

القائد  آل خليفة  الشيخ خليفة بن أحمد  الركن  المشير  استقبل 
الــعــام لــقــوة دفـــاع الــبــحــريــن بــالــقــيــادة الــعــامــة صــبــاح أمـــس اإلثــنــيــن 11 
أكتوبر 2021م، المقدم Clement Noel الملحق العسكري الفرنسي 
تعيينه،  بمناسبة  وذلــك  الــريــاض  فــي  والمقيم  البحرين  مملكة  لــدى 
الــركــن ذيـــاب بــن صــقــر النعيمي رئــيــس هيئة  الــفــريــق  وذلـــك بــحــضــور 
األركان. وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالملحق 
العسكري الفرنسي الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهام 
عمله الجديدة، مشيدًا بعالقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة 

البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة 
آل خليفة مدير  الشيخ محمد بن سلمان  الركن طيار  واللواء  العامة، 

التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

ال�����ق�����ائ�����د ال������ع������ام ي�����ش��ت��ق��ب��ل 

ال��م��ل��ح��ق ال���ع�������ش���ك���ري ال��ف��رن�����ش��ي

} القائد العام ي�ستقبل قائد قوة الواجب المشتركة.

استقبل المشير الركن الشيخ 
خــلــيــفــة  آل  أحــــمــــد  بـــــن  خـــلـــيـــفـــة 
البحرين  دفــاع  لقوة  العام  القائد 
ــاح أمـــس  ــبــ بـــالـــقـــيـــادة الــــعــــامــــة صــ
اإلثنين 11 أكتوبر 2021م، العقيد 
بــمــنــاســبــة   Brendon Clark
توليه قيادة قوة الواجب المشتركة 
)CTF 150(، وذلك بحضور الفريق 

النعيمي  بـــن صــقــر  ــاب  ــ ذيـ الـــركـــن 
رئيس هيئة األركان. ورحب القائد 
بقائد  البحرين  دفـــاع  لــقــوة  الــعــام 
 )CTF 150( قوة الواجب المشتركة
في  التوفيق  لــه  متمنيًا  الــجــديــد 
كما  المشتركة،  الــقــوة  هــذه  قــيــادة 
تــم اســتــعــراض مــهــام قــوة الــواجــب 
الـــمـــشـــتـــركـــة ودورهـــــــــا فــــي تــأمــيــن 

المالحة البحرية في المنطقة.
حــضــر الــلــقــاء الـــلـــواء الــركــن 
ــوان  حــســن مــحــمــد ســعــد مــديــر ديـ
ــواء الــركــن  ــلــ الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة، والــ
بحري محمد يوسف العسم قائد 
سالح البحرية الملكي البحريني، 
وعــــدد مــن كــبــار ضــبــاط قـــوة دفــاع 

البحرين.

ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ي�����ش��ت��ع��ر���س م���ع ق��ائ��د ق���وة ال��واج��ب 

ال��م��الح��ة ت���اأم���ي���ن  ف���ي  ال���ق���وة  دور  ال��م�����ش��ت��رك��ة 

ــرأســــت فـــائـــقـــة بـــنـــت ســعــيــد  تــ
الصالح وزيرة الصحة وفد مملكة 
الــبــحــريــن الـــمـــشـــارك فـــي أعــمــال 
جنة  للَّ والستين  الثامنة  الـــدورة 
ــة لـــمـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ اإلقـ
والتي  المتوسط  لشرق  العالمية 
ــورة افــتــراضــيــة لــلــعــام  تــعــقــد بـــصـ
الثاني على التوالي، خالل الفترة 
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التقنيات  عبر  مرئيا  خاللها  من 
الـــصـــحـــة  وزراء  االلــــكــــتــــرونــــيــــة 
والــمــمــثــلــون الــرفــيــعــو الــمــســتــوى 
بإقليم  الـــ22 األعضاء  الــدول  من 
ــتــــوســــط، إلــــــى جـــانـــب  ــمــ شــــــرق الــ
الــمــنــظــمــات والــجــهــات الــشــريــكــة، 
العامة  الصحة  قضايا  لمناقشة 

ذات األولوية.
وقـــــــــــــد عــــــــقــــــــدت الــــجــــلــــســــة 
ـــ68 بكلمة  الــ لــلــدورة  االفــتــتــاحــيــة 
ــور تـــــــيـــــــدروس أدهــــــانــــــوم  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
ــوس الـــــمـــــديـــــر الــــعــــام  ــســ ــريــ ــبــ ــيــ غــ
لمنظمة الصحة العالمية، والذي 
بــالــنــظــام الصحي  ــاد خــاللــهــا  أشــ
يعد  الـــذي  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
والمشاركة  بــه،  يحتذى  نــمــوذجــا 
الـــفـــاعـــلـــة لــلــمــمــلــكــة فــــي بـــرامـــج 
معربا  العالمية،  الصحة  منظمة 
البحرينية  بالتجربة  فــخــره  عــن 
ــة  ــائـــحـ ــع الـــجـ ــ ــي مــ ــاطــ ــعــ ــتــ ــي الــ ــ فــ
والــتــي اطــلــع عليها خــالل زيــارتــه 
الرسمية في يوليو 2021م عندما 
افتتح المكتب اإلقليمي لمنظمة 
ــي مــمــلــكــة  الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة فــ

البحرين.
القضايا  أهــمــيــة  ــــد  أّك كــذلــك 
ــى جــــــدول  ــلــ ــنــــاقــــش عــ ــتــ ــي ســ ــ ــتـ ــ الـ
األعمال والتي تتضمن مجموعة 

ــتـــي  ــن الــــتــــحــــديــــات الـ ــ ــرة مــ ــيــ ــبــ كــ
ذلك  فــي  بما  المنطقة  تواجهها 
للطوارئ  والــتــأهــب  الــســكــري،  داء 

وبناء أنظمة صحية مرنة. 
وفــــــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق الـــــكـــــلـــــمـــــة 
االفــتــتــاحــيــة لــلــدكــتــور أحــمــد بن 
سالم المنظري المدير اإلقليمي 
العالمية لشرق  لمنظمة الصحة 
أّن  إلى حقيقة  المتوسط، تطّرق 
جائحة كوفيد-19 أكدت للجميع 
ــى أنــظــمــة  ــ الـــحـــاجـــة الـــمـــاســـة إلــ
تسندها  وصـــامـــدة،  قــويــة  صحية 
أنــظــمــة اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
أكـــثـــر مــتــانــة وقــــــوة، وأنـــــه بفضل 
الــخــطــى الــثــابــتــة وبــالــتــعــاون مع 
التصدي  سيتم  األعــضــاء  الـــدول 
ــلــــتــــحــــديــــات واالســــــتــــــفــــــادة مــن  لــ
والــفــرص  المتحققة  النجاحات 

القائمة.
اللجنة  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
ــوف تـــنـــاقـــش عــلــى  ــ اإلقــلــيــمــيــة سـ

ـــدول أعـــمـــالـــهـــا مــجــمــوعــة مــن  ــ جـ
األولوية  ذات  الرئيسية  القضايا 
ــة،  ــامــ ــعــ ــة الــ ــحــ ــال الــــصــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ فــ
الــطــوارئ  لــحــاالت  الــتــأهــب  منها 
والترصد  ومــواجــهــتــهــا،  الصحية 
ــراض، وبــــنــــاء  ــ ــ ــأمـ ــ ــ الـــمـــتـــكـــامـــل لـ
الــصــمــود،  عــلــى  ــادرة  قــ مجتمعات 
مجال  فــي  العمل  نطاق  وتوسيع 
ــة الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة، إلـــى  ــايــ رعــ
تتعلق  الـــتـــي  الـــمـــواضـــيـــع  جـــانـــب 
كوفيد  جائحة  وتأثير  بتحديات 
بـــــارز على  مـــوقـــع  لــهــا  والـــتـــي   19

جدول األعمال. 
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــــك، ســيــتــم 
اســتــعــراض عـــدد مـــن الــمــواضــيــع 
م  ــدُّ ــقـ ــتـ ــالـ والــــبــــنــــود الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـ
المناخ،  تغير  مجال  في  الُمحَرز 
اللوائح  وتنفيذ  التبغ،  ومكافحة 
ــة الــــــدولــــــيــــــة، وصـــحـــة  ــيــ ــحــ ــصــ الــ
ــي الــــــــوالدة  ــثــ ــديــ ــحــ ــات والــ ــ ــهــ ــ األمــ
والرعاية  والمراهقين،  واألطفال 

قــدرة  وتنمية  المستشفيات،  فــي 
الــمــؤســســات الــوطــنــيــة عــلــى رســم 
نات  بالبيِّ المستنيرة  السياسات 
فـــــي مــــجــــال الــــصــــحــــة، وتــنــفــيــذ 
اإلعــــــــــــالن الــــســــيــــاســــي الـــــصـــــادر 
ــالـــث الــرفــيــع  ــثـ عــــن االجـــتـــمـــاع الـ
ــعـــامـــة  الـــمـــســـتـــوى لــلــجــمــعــيــة الـ
غير  األمـــراض  من  الوقاية  بشأن 
جانب  إلــى  ومكافحتها،  الــســاريــة 
االســــتــــجــــابــــة الـــصـــحـــيـــة الـــعـــامـــة 

لتعاطي المواد.
ــريـــن  ــبـــحـ ــم وفـــــــد الـ ــ وقـــــــد ضــ
الـــــمـــــشـــــارك فــــــي الـــــــــــــدورة الـــــــــ68 
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة لــلــمــنــظــمــة كــــال مــن 
الهاجري  إبراهيم  الدكتورة مريم 
ــد لـــلـــصـــحـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـــــوكـــــيـــــل الـ
الــعــامــة والـــدكـــتـــورة نــجــاة محمد 
الــصــحــة  إدارة  مـــديـــر  أبـــوالـــفـــتـــح 
ــاذة مـــريـــم عــلــي  ــ ــتــ ــ ــة واألســ ــامـ ــعـ الـ
الــمــنــاصــيــر رئــيــس قــســم اإلعـــالم 
ــوح  واألســــــتــــــاذة أمــــيــــرة عـــيـــســـى نـ
دولــيــة  أخــصــائــي عــالقــات صحية 
الشكر  غــازي  هناء  واألستاذة  أول 

أخصائي عالقات صحية دولية.

المدير العام لمنظمة ال�شحة العالمية ي�شيد بالنظام ال�شحي للبحرين

} مدير منظمة الصحة العالمية.

صباح  الصالح  سعيد  بنت  فائقة  األستاذة  الصحة  وزيــرة  استقبلت 
امس السفير عبداهلل بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين 
البعثة  لرئيس  ســفــيــرًا  تعيينه  بمناسبة  بلجيكا  مملكة  لــدى  المعين 
فوق  سفير  بلقب  بلجيكا  مملكة  لــدى  البحرين  لمملكة  الدبلوماسية 

العادة مفوض.
بين  والشراكة  التعاون  أوجه  ومناقشة  استعراض  تم  اللقاء،  وخالل 
لتطوير  التنسيق  على  التأكيد  تــم  كما  بلجيكا،  ومملكة  الصحة  وزارة 
الــعــالقــات مــن خـــالل تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم وخــطــة عــمــل بــيــن البلدين 
الصديقين، وخصوًصا في مجال الصناعات الدوائية واألجهزة الطبية، 
النادرة،  الطبية  التخصصات  في  الزائرين  األطباء  وبرنامج  والتدريب، 
والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الصحية، وكذلك العمل على تعزيز 
واالستفادة  الخبرات،  وتبادل  الحديثة  التكنولوجيا  خالل  من  التعاون 
من تجربة بلجيكا ودول االتحاد األوروبي في مجال السياحة العالجية 
والمراكز التأهيلية الشاملة المتميزة، متمنيًة للسفير التوفيق والنجاح 

لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

بحث زيادة التعاون بين البحرين وبلجيكا في المجال ال�شحي

} وزيرة ال�سحة ت�ستقبل �سفير البحرين لدى بلجيكا.

التعاون  أشاد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمستوى 
والتنفيذية، بهدف  التشريعية  السلطتين  القائم بين  المشترك  والتنسيق 
والتكامل  التعاون  المزيد من  وتكريسها في سبيل تحقيق  الجهود  توحيد 
الحكيمة  الــقــيــادة  تطلعات  يــتــرجــم  بــمــا  والــوطــنــي،  التشريعي  الــعــمــل  فــي 
لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى عبر مبادرات وبرامج عمل تحقق 
المزيد من المكتسبات للوطن والمواطن، وترتقي بمكانة مملكة البحرين 

في ممارساتها الديمقراطية.
بن  بالشيخ خالد  أمــس  الــشــورى  رئيس مجلس  لقاء  لــدى  ذلــك  جــاء 
علي آل خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، حيث جرى خالل 
اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك خالل المرحلة المقبلة، خاصة 

على مستوى التشريعات العدلية المعززة لمنظومة التشريعات الوطنية.
التطوير  البارزة وخطط  المساعي  الشورى على  رئيس مجلس  وأثنى 
التي تقوم بها الوزارة في سبيل انجاز العدالة بالسرعة الالزمة والدور الذي 
يضطلع به وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف في دعم جهود السلطة 
على  كبير  حــرص  من  الـــوزارة  في  المسؤولين  كافة  يبديه  ومــا  التشريعية، 
الحضور والمشاركة في اجتماعات المجلس ولجانه لبحث الموضوعات ذات 
العالقة، بالشكل الذي يخلق تشريعات تواكب التطور السياسي واالجتماعي 
العدل  قواعد  إرســاء  في  الـــوزارة  بإسهامات  مشيًدا  المملكة،  في  والثقافي 

والحفاظ على الحقوق والحريات.
ــر الــعــدل والـــشـــؤون اإلســالمــيــة واألوقــــــاف، عن  مــن جــانــبــه، أعــــرب وزيــ
كافة  ودعــم  والتنسيق،  والتعاون  الجهود  تضافر  من  المزيد  إلــى  تطلعاته 
تطلعات  وترجمة  الــمــوقــرة،  الحكومة  لعمل  الــمــوازيــة  التشريعية  الجهود 
القيادة الحكيمة في البناء على اإلنجازات التي تحققت بالشكل الذي يعود 

بالخير والرخاء على الجميع.

رئي��س ال�ش�ورى: تكري��س التع�اون بي�ن 

والت��ن���فيذية  الت�ش��ريعية  ال�ش��لطتين 

} رئيس مجلس الشورى يستقبل وزير العدل.

} وزيرة الصحة تترأس اجتماع اللجنة اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية.
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الملك  جــاللــة  ممثل  خليفة  آل  بــن حمد  نــاصــر  الشيخ  سمو  أكــد   
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة 
نوعية  البحرين شهد طفرة  الطاقة في مملكة  أن مجال  والغاز  للنفط 
آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  رؤيــة حضرة صاحب  بفضل 
الملكي األمير سلمان بن  المفدى واهتمام صاحب السمو  البالد  عاهل 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مبيًنا سموه أن مملكة 
والمملكة  البحرين  مملكة  بين  الــشــراكــة  تعزيز  فــي  ماضية  البحرين 
المترابطة  العالقة  ظل  في  الشأن  هذا  في  الشقيقة  السعودية  العربية 

والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين.
الرياض  إلى  آل خليفة قد وصل  ناصر بن حمد  الشيخ  وكــان سمو 

حيث كان في استقبال سموه، صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز 
بن سلمان آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية.

مع  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  بحث  االجتماع  وخــالل 
بحضور  سعود  آل  سلمان  بن  عبدالعزيز  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
في  التعاون  تعزيز  أرامكو سبل  لشركة  التنفيذي  الرئيس  الناصر  أمين 

مجال الطاقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة 
وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، كما تم مناقشة 
الدكتور  بحضور  الطاقة  مجاالت  في  المشترك  االهتمام  ذات  القضايا 
للنفط  القابضة  للشركة  المنتدب  العضو  دينه  بــن  مــبــارك  بــن  محمد 

والغاز وعبداهلل جهاد الزين عضو مجلس اإلدارة في الشركة. 

خالل لقاء �سموه مع الأمير عبدالعزيز بن �سلمان وزير الطاقة ال�سعودي

نا�س���ر بن حمد: البحري���ن ما�سية في تعزيز �س���راكة مج���ال الطاقة مع ال�س���عودية

} سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل مباحثاته مع وزير الطاقة السعودي.

بالم�ساجد ال�����س��ل��وات  ب��ع��ودة  ال��م��ل��ك��ي��ة  ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات  ي�سيد  الإ���س��ام��ي��ة«  ل��ل�����س��وؤون  »الأع���ل���ى 
ــلــــس األعــــلــــى  ــمــــجــ أشــــــــــاد الــ
لــلــشــؤون اإلســـالمـــيـــة بــالــتــوجــيــه 
السامي من لدن حضرة  الملكي 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
عـــاهـــل  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ
ــالد الـــمـــفـــدى إلـــــى اإلســــــراع  ــبــ الــ
بــالــعــمــل عـــلـــى عــــــودة الـــصـــلـــوات 
إلـــى مــا كــانــت عــلــيــه فــي الــســابــق 
األخذ  مع  والجوامع  بالمساجد 
يتفق  بما  الــالزمــة  بــاالحــتــرازات 
مع الضوابط والشروط الصحية 
أداء  مــن  المصلين  تــمــكــن  الــتــي 
ــم فــــي يــســر  ــهـ ــاداتـــهـــم وصـــالتـ ــبـ عـ

وسهولة.
وثـــمـــن الــمــجــلــس الـــحـــرص 
الــمــتــواصــل والــمــعــهــود مـــن لــدن 
جاللة الملك المفدى على إقامة 
العبادات والشعائر الدينية حتى 
فـــي ظـــل الـــظـــروف االســتــثــنــائــيــة 
بسبب جائحة كورونا مع التأكيد 
عــلــى ضــــــرورة اتـــبـــاع اإلجـــــــراءات 

الــصــادرة من الجهات  والــقــرارات 
الــمــخــتــصــة حــفــاظــا عــلــى صحة 
وســـالمـــة الــمــصــلــيــن فـــي الــمــقــام 
هذا  أن  المجلس  مــؤكــدا  األول، 
الـــتـــوجـــيـــه الــمــلــكــي الـــكـــريـــم بــث 
جميع  قلوب  في  والفرح  السرور 
داعين  والمقيمين،  المواطنين 
يحفظ  أن  وتعالى  سبحانه  اهلل 
جــاللــتــه ويــطــيــل فـــي عـــمـــره وأن 
عزيزة  البحرين  مملكة  يحفظ 
مـــطـــمـــئـــنـــة تــــحــــت ظـــــل قـــيـــادتـــه 

الحكيمة.
ــة  ــاديـ ــيـ ــتـ وفــــــي جـــلـــســـتـــه االعـ
الــتــي انــعــقــدت صــبــاح أمـــس عن 
عبدالرحمن  الشيخ  برئاسة  بعد 
آل خليفة،  راشـــد  بــن  بــن محمد 
هــنــأ الــمــجــلــس الــجــمــيــع بــعــودة 
الصلوات والعبادات وقراءة القرآن 
المصاحبة  الــديــنــيــة  واألنــشــطــة 
فـــي الــمــســاجــد والـــجـــوامـــع كما 
الضرورية،  االحترازات  مع  كانت 

الملكي  التوجيه  هــذا  أن  مــؤكــدا 
الكريم كان بشارة خير واطمئنان 
ــوالــــي الــنــتــائــج  بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــ

المطمئنة والمؤشرات اإليجابية 
الطبيعية  الــحــيــاة  إلـــى  بــالــعــودة 

قريبا بعون اهلل تعالى.

ــوه الــمــجــلــس فــي هــذا  كــمــا نـ
التي  الــجــبــارة  بالجهود  الــســيــاق 
البحرين  فــريــق  ويــبــذلــهــا  بــذلــهــا 

الملكي  الــســمــو  بــقــيــادة صــاحــب 
األمـــــيـــــر ســــلــــمــــان بـــــن حــــمــــد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

البحرين  أخـــذت  والــتــي  ــوزراء،  ــ الـ
على طريق التعافي وعودة عجلة 
ــاة إلـــــى طــبــيــعــتــهــا بــحــمــد  ــيـ الـــحـ

المولى  إلــى  تــعــالــى، ضــارعــا  اهلل 
تــلــك الجهود  يــتــوج  عــز وجـــل أن 
الــمــخــلــصــة بــتــحــقــيــق الــتــعــافــي 
إلى  الكاملة  الحياة  وعــودة  التام 
بعد  ســبــحــانــه.  بــعــونــه  طبيعتها 
ذلك بحث المجلس الموضوعات 
ــدول أعــمــالــه،  الــمــدرجــة عــلــى جــ
واســتــهــلــهــا بـــاســـتـــعـــراض تــقــريــر 
لجنة إبداء الرأي الشرعي بشأن 
للشؤون  الـــوزاريـــة  اللجنة  طــلــب 
رأي  والـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
بقانون  مــشــروع  حـــول  المجلس 
المعّد  الجذعية  الخاليا  بــشــأن 
في ضوء االقتراح بقانون المقدم 
ــرر  ــ ــن مـــجـــلـــس الـــــــشـــــــورى، وقــ ــ مــ
اللجنة  تــوصــيــة  عــلــى  الــمــوافــقــة 

وإحالتها على جهة الطلب.
باستعراض  جلسته  واختتم 
الرسائل والطلبات الواردة وبحث 
واتــخــذ  أعـــمـــال،  مــن  مــا يستجد 

بشأنها ما يلزم.

} الشيخ عبدالرحمن بن محمد خالل ترؤسه اجتماع المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
»يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي«

)صدق اهلل العظيم(

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

 بمــزيـد مــن الحــزن والأ�ســـى 

 يتقدم 

رئي�س واأع�ساء مجل�س الإدارة 

واأع�ساء الهيئة الإدارية وجميع العاملين فـي

 �سركة غاز البحرين الوطنية و�سركة تو�سعة غاز البحرين الوطنية 
بخال�س العزاء وعظيم الموا�ساة اإلى

�سعادة الدكتور ال�سيخ محمد بن خليفة بن دعيج اآل خليفة 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة غاز البحرين الوطنية

 لوفاة المغفور لها باإذن اهلل تعالى

 وال�دت�ه 
تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته ور�سوانه واأ�سكنها ف�سيح جناته واألهم اأهلها وذويها ال�سبر وال�سلوان



ــام  ــعـ أكـــــد هـــــاو لـــيـــنـــغ شـــــاو األمــــيــــن الـ
المساعد ومدير مكتب  المساعد والمدير 
دعم السياسات والبرامج في برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي أن قمة البحرين للمدن 
الذكية 2021 في نسختها الخامسة تعتبر 
وتسليط  المعرفة  لحشد  عالمًيا  منتدى 
والمستدامة  الذكية  الحلول  على  الضوء 
لـــلـــمـــدن، الـــيـــوم ومــســتــقــبــا، األمـــــر الـــذي 
مملكة  حكومة  مــن  الكبير  الــدعــم  يوضح 
لعام  المستدامة  التنمية  البحرين لخطة 
2030، وقال: »تحتل مملكة البحرين مرتبة 
عــالــيــة فـــي مــســح الــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة 
لألمم المتحدة، وتعتبر المنطقة العربية 
ــن أكـــثـــر الـــمـــنـــاطـــق الــحــضــريــة  واحــــــــدة مــ
فـــي الــعــالــم والـــتـــي يــمــكــن أن تــســاعــد في 
كقوة  الــمــســتــدام  التحضر  مــن  االســتــفــادة 
ــر، كــمــا أنــهــا  تــحــويــلــيــة لــانــتــعــاش األخـــضـ

تتبنى التقنيات الرقمية سريعا«.
وأضاف هاو لينغ خال كلمته في قمة 
»فــخــورون   2021 الــذكــيــة  للمدن  البحرين 
جـــًدا بـــأن نــكــون شــريــًكــا مــعــرفــًيــا لحكومة 
مملكة البحرين، من خال وزارة األشغال 
العمراني،  والتخطيط  البلديات  وشـــؤون 
لــتــنــظــيــم هــــذه الــقــمــة الــمــهــمــة، ونــتــطــلــع 
برنامج  أوثــق من خــال مكتب  تعاون  إلــى 
البحرين«،  فــي  اإلنــمــائــي  المتحدة  األمـــم 
مشيًرا إلى أن أكثر من نصف سكان العالم 
سيعيشون في المدن بحلول عام 2050 أي 
وتعتبر  الــعــالــم،  ســكــان  مــن  بــمــعــدل %70 

الــــمــــدن مـــســـؤولـــة عــــن حــــوالــــي 80% مــن 
اســتــهــاك الــطــاقــة، ومــا ال يقل عــن %70 
الــوقــت نفسه،  فــي  الــكــربــون،  انبعاثات  مــن 
تولد المدن أيًضا حوالي 80% من الناتج 
باسم  وتعرف  العالمي  اإلجمالي  المحلي 

مراكز االبتكار.
وأوضح أن المنتدى الحضري العالمي 
الحادي عشر الذي سيعقد في يونيو 2022 
يمثل  البولندية  كاتوفيتشي،  مدينة  فــي 
من  التعافي  عجلة  لــدفــع  حاسمة  فــرصــة 

جائحة كورونا على المستوى المحلي.
وأضـــــاف: »بــيــنــمــا تــتــعــافــى الــمــدن من 
ثاثة  اعتبارنا  في  نضع  أن  أقترح  الــوبــاء، 
مــــحــــاور رئـــيـــســـيـــة لــعــمــلــنــا الــمــســتــقــبــلــي، 
التفاوتات  من  الحد  يكون  أن  يجب  األول 
جــهــودنــا من  فــي  الــزاويــة  الحضرية حجر 
أجل التعافي بشكل أفضل، والثاني العمل 
عــلــى تــعــزيــز قـــــدرات وتــمــويــل الــحــكــومــات 
والثالث  والــتــعــافــي،  لاستجابة  المحلية 
دفـــع الــبــلــدان إلـــى الــتــحــرك نــحــو خــيــارات 
البنية التحتية الخضراء والمستدامة، بما 

في ذلك الحلول القائمة على الطبيعة«.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  أكــد  بـــدوره 
ــة أمـــيـــن الـــعـــريـــض، اعـــتـــبـــار الــمــنــامــة  ــ إدامــ
مدينة ذكية، الفتا إلى دور المدن بوصفها 
وقال  االقتصادي،  للنمو  عالمية  محركات 
إن الرؤية االقتصادية 2030 ستحقق رؤية 
والتنمية،  للنمو  مــواتــيــة  مدننا  تــكــون  أن 
أفـــضـــل لجميع  نــوعــيــة حـــيـــاة  تــوفــيــر  مـــع 

المواطنين البحرينيين والمقيمين.
الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  أن  إلـــى  ولــفــت 
العالم  ســكــان  أكــثــر  مــن  تعتبر  الخليجي 
الــســكــان في  مــن  إذ يعيش %85  تــحــضــًرا، 
 %90 إلــى  النسبة  هــذه  وسترتفع  الــمــدن، 

بحلول عام 2050م.
ــال الــعــريــض خــــال مــشــاركــتــه في  ــ وقـ
للمدن  البحرين  لقمة  الخامسة  النسخة 
الـــرؤيـــة  لــتــحــقــيــق  »ســعــيــا   :2021 الـــذكـــيـــة 
االقتصادية لمملكتنا 2030، يجب أن نلقي 
التي تخدمنا  الكيفية  نظرة فاحصة على 
بها التكنولوجيا، إذ توفر الحكومة المزيد 
للمواطنين،  اإللــكــتــرونــيــة  الــخــدمــات  مــن 
والحكومة  المعلومات  هيئة  وتضيف  كما 
ــة الــــمــــزيــــد مـــــن الــــخــــدمــــات  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ

اإللكترونية إلى بوابتها كل يوم«.
إلـــى أهــمــيــة تحقيق  الــعــريــض  ولــفــت 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 
تطوير العديد من المشاريع االجتماعية، 
مـــبـــادرات  لتنفيذ  ــود طـــرق  إلـــى وجــ الفــتــا 
ــل مــــشــــروع فــنــدق  ــثـ ــة ومـــســـتـــدامـــة مـ ــيــ ذكــ
مانتيس في جزيرة حوار وهو موقع بعيد 
وهي  الجزائر  وبــاج  التحتية،  البنية  عن 
مدينة ناشئة على شاطئ البحر. ففي كا 
الطاقة  توليد  الفرق  تــدرس  المشروعين، 
الشمسية وطاقة الرياح واستكشاف تحلية 
الطاقة  مــصــادر  بــواســطــة  بالطاقة  الــمــيــاه 

المتجددة.
ــزام حكومة  ــتـ الـ إلـــى  الــعــريــض  ولــفــت 

ــنــــهــــج قـــــائـــــم عــلــى  مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن بــ
موطن  أيــًضــا  »نــحــن  وقـــال:  التكنولوجيا، 
 Amazon Web Servicesلمركز
الوحيد في الشرق األوسط، والذي يسمح 
والشركات  الناشئة  والشركات  للمطورين 
ــة والــــمــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــومــ ــكــ ــحــ والــ
بــاالســتــفــادة  الحكومية  غــيــر  والــمــنــظــمــات 
من التقنيات السحابية المتقدمة الرائدة 

في العالم«.
واســــتــــعــــرض بـــعـــض مــــامــــح الـــمـــدن 
الــبــحــريــن،  فــي مملكة  الــمــوجــودة  الــذكــيــة 
البحرين بتحسين  ثم بين اهتمام مملكة 
بــالــغ األهمية  أمــر  سبل االســتــدامــة، وهــو 
مـــوردا  الــمــيــاه  تعتبر  حــيــث  منطقتنا  فــي 
التكنولوجيا،  بــمــســاعــدة  إنـــه  وقـــال  نــــادرا، 
ــلـــى تــحــقــيــق أهـــــداف  ــن عـ ــ ــادريـ ــ ــنـــكـــون قـ سـ
األمـــــم الــمــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
ــلـــى تــحــقــيــق  وســــنــــكــــون قـــــادريـــــن أيــــًضــــا عـ
أن  مــن  والــتــأكــد  االقــتــصــاديــة 2030  رؤيتنا 
توفير  مع  والتنمية،  للنمو  مواتية  مدننا 
الــمــواطــنــيــن  أفــضــل لجميع  نــوعــيــة حــيــاة 

البحرينيين والمقيمين.
ــح الــعــريــض أن مــلــيــون ونــصــف  ــ وأوضـ
الــمــلــيــون شــخــص يــنــتــقــلــون إلـــى الــمــراكــز 
أنحاء  جميع  ففي  أســبــوع،  كــل  الحضرية 
العالم، يعيش المزيد والمزيد من الناس 
فــي الـــمـــدن، وقـــال إنـــه بــحــلــول عـــام 2050، 
تشير التقديرات إلى أن ثلثي سكان العالم 

سيعيشون في المدن.

الصباحية،  جــوالتــه  ضمن 
ــام الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بــــن عــلــي  ــ قـ
والتعليم  التربية  وزير  النعيمي 
ــعـــدد مــــن الــــمــــدارس  ــارات لـ ــ ــزيـ ــ بـ
ــتـــرة، وهــــي مــدرســة  بــمــنــطــقــة سـ
للبنات، ومدرسة  الثانوية  سترة 
أوال اإلعدادية للبنين، ومدرسة 
ــيـــة لــلــبــنــات،  ــتـــدائـ غـــرنـــاطـــة االبـ
حــيــث اطـــمـــأن خــــال الـــزيـــارات 
ــة فــــي تــلــك  ــ ـــدراسـ عـــلـــى ســـيـــر الــ
ــدارس، والـــتـــقـــى عــــــددًا من  ــ ــمـ ــ الـ
أعــــــضــــــاء الــــهــــيــــئــــات اإلداريــــــــــــة 
والــتــعــلــيــمــيــة والــطــلــبــة، واطــلــع 
التي  الــتــربــويــة  الــمــشــاريــع  على 

تنفذها.
ففي مدرسة سترة الثانوية 
ــع الـــــوزيـــــر عــلــى  ــلــ لـــلـــبـــنـــات، اطــ
جــهــود الــمــدرســة فـــي الــتــواصــل 
مــــع أولــــيــــاء األمـــــــور مــــن خـــال 
العديد من القنوات االتصالية، 
ــاخـــن  مـــــن بـــيـــنـــهـــا الــــخــــط الـــسـ
وورش  بــــالــــمــــدرســــة  ــاص  ــ ــخــ ــ الــ
ــًة  ــافــ ــلــــيــــة، إضــ الـــعـــمـــل الــــتــــواصــ

إلــــى تــنــفــيــذ مـــشـــروع )الــســاعــة 
الــمــثــمــرة( الــمــخــتــص بــتــقــديــم 
ــة لـــجـــمـــيـــع  ــ ــويـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ســـــــاعـــــــات الـ
ــررات الــــــدراســــــيــــــة، كــمــا  ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ
اطــلــع الـــوزيـــر عــلــى اإلجـــــراءات 
ــي تـــنـــفـــذهـــا  ــ ـــتـ االحــــــتــــــرازيــــــة الــ
للبنين  اإلعــداديــة  أوال  مدرسة 
ــة مــنــتــســبــيــهــا،  ــامــ لـــضـــمـــان ســ
ــن الــحــصــص  وحـــضـــر جــــــــزءًا مــ
الدراسية. وفي مدرسة غرناطة 
الوزير  للبنات، اطلع  االبتدائية 
التي  الــتــربــويــة  الــمــشــاريــع  على 
ــروع  ــشـ ــا، مــــن بــيــنــهــا مـ ــذهـ ــفـ ــنـ تـ
مع  بالتعاون  نرتقي(  بيد  )يــدًا 
بناتهم  لمساندة  األمـــور  أولــيــاء 
في العملية التعليمية، ومشروع 
لتنمية  بمهاراتنا(  نرتقي  )معًا 
مــهــارات الــطــالــبــات فــي الــقــراءة 
الحسابية،  والعمليات  والكتابة 
ومشروع )معلمتي خذي بيدي( 
ــع الــمــســتــوى  ــ ــى رفــ ــ الـــــهـــــادف إلــ
الـــتـــحـــصـــيـــلـــي لـــلـــطـــالـــبـــات فــي 

المواد األساسية.

وقــــــــد أعـــــــــرب الـــــــوزيـــــــر عــن 
تبذلها  الــتــي  لــلــجــهــود  تــقــديــره 
العملية  سير  لضمان  المدارس 
ــرًا إلــــــى أن  ــيــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، مــــشــ
ــلـــحـــضـــور  ــة الـــــعـــــامـــــة لـ ــبــ ــســ ــنــ الــ
الــطــابــي فــي جــمــيــع الــمــدارس 
ليوم  التعليمية  مراحلها  بكافة 
أكــتــوبــر  ــوافـــق 11  ــمـ الـ االثـــنـــيـــن 
2021م تبلغ 91% بحسب الخطة 
ــة واألعــــــــداد الــمــتــوقــع  ــيـ ــدراسـ الـ
مؤكدًا  اليوم،  هذا  في  حضورها 
ــلـــى تــطــبــيــق  حـــــرص الــــــــــوزارة عـ
ــة بــمــا  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ اإلجــــــــــــراءات االحـ
ــع نــــظــــام اإلشــــــــارة  ــ ــاســـب مـ ــنـ ــتـ يـ
الــضــوئــيــة، وتــقــديــم الــخــدمــات 
ســواء  الجميع،  إلــى  التعليمية 
الـــمـــدرســـة أو عـــن بــعــد من  فـــي 
أو  الــرقــمــيــة  التطبيقات  خـــال 
الـــدروس  أو  التعليمية  الــبــوابــة 
المتلفزة، متمنيًا للجميع دوام 

التوفيق والنجاح. 

ن�ضبة الح�ضور الطالبي في جميع المدار�س تبلغ %91

} وزير التربية  يتفقد عددا من المدارس.

في قمة المدن الذكية..
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اأمين العري�ض: الخليجيون من اأكثر �ضكان العالم تح�ضرا والمنامة مدينة ذكية

رئي�ض الموؤ�ض�ضة الوطنية لحقوق الإن�ضان:

»التوجيهات الملكية« لتنفيذ ال�ضجون المفتوحة تعك�س الإرادة ال�ضادقة لتطوير الأنظمة العقابية

7العدد )15908( - السنة السادسة واألربعون - الثاثاء 6 ربيع األول 1443هـ - 12 أكتوبر 2021م 

أعرب المهندس علي أحمد الدرازي رئيس 
بالغ  عن  اإلنــســان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
التقدير واالعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية 
بمنظومة  لارتقاء  الوطنية  الجهود  لمواصلة 
حقوق اإلنسان في مملكة البحرين، من خال 
الـــبـــدء فـــي وضــــع اآللـــيـــات الــتــنــفــيــذيــة والــُبــنــى 
والــســجــون  اإلصــــاح  لــمــراكــز  الــازمــة  التحتية 
إعادة  وفق ضوابط محددة، لضمان  المفتوحة 
دمج المستفيدين من البرنامج في مجتمعهم 

وتعزيز الترابط األسري والنسيج المجتمعي.
وأشار الــدرازي الى أن مملكة البحرين من 

أوائل الدول العربية التي طبقت نظام العقوبة 
ــع الــمــعــايــيــر  الـــبـــديـــلـــة، وهــــو نـــظـــام يــتــمــاشــى مـ
الواردة  والبرتوكوالت  االنسان،  لحقوق  الدولية 
المدنية  بالحقوق  الــخــاص  الــدولــي  العهد  فــي 
األشــخــاص  بمعاملة  يتعلق  فيما  والــســيــاســيــة 
المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة 
اإلنـــســـان، فــضــا عــن األثـــر اإليــجــابــي للعقوبة 
الــبــديــلــة فــي تــأهــيــل الــمــحــكــوم عــلــيــهــم، وإعــــادة 

إدماجهم بالمجتمع.
المملكة للسجون  انتهاج  أن  الــدرازي  وأّكــد 
الـــمـــفـــتـــوحـــة، فـــضـــًا عــــن كـــونـــهـــا نــقــلــة نــوعــيــة 

التشريعية  والــمــنــظــومــة  الــعــدلــي  الــنــظــام  فـــي 
تعكس  فــهــيــه  والــتــأهــيــل،  بـــاإلصـــاح  المتعلقة 
لتطوير  والــصــادقــة  الــجــادة  الــســيــاســيــة  اإلرادة 
األنــظــمــة الــعــقــابــيــة بــمــا يــتــوافــق مــع الــمــدارس 
يــحــّقــق االســتــقــرار االجتماعي  وبــمــا  الــحــديــثــة 

والنفسي لذوي المحكوم عليهم.
ــا رئــيــس الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لحقوق  ودعــ
التوجيهات  تحقيق  فــي  اإلســــراع  إلــى  اإلنــســان 
التنفيذية  اآللـــيـــات  لــوضــع  الــســامــيــة  الملكية 
الــعــقــوبــات  لتطبيق  الـــازمـــة  التحتية  والــُبــنــى 

البديلة لتشمل شرائح أكبر من المحكومين.

وزيــر  خليفة  آل  علي  بــن  خــالــد  الشيخ  استقبل 
والـــشـــؤون اإلســامــيــة واألوقـــــاف، بمكتبه في  الــعــدل 
مقر الوزارة أمس، وفًدا من موظفي مجلسي النواب 
بمناسبة  األمــريــكــيــة،  المتحدة  بــالــواليــات  والــشــيــوخ 
ــوفـــد لمملكة  الـ بــهــا  يـــقـــوم  الـــتـــي  الــرســمــيــة  ــارة  ــزيــ الــ
الــبــحــريــن. ورحــــب وزيــــر الـــعـــدل بــالــوفــد األمــريــكــي، 

التي  الــوطــيــدة  الــصــداقــة  عــاقــات  بمستوى  مــشــيــدا 
تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، وما تشهده 

من تطور وتقدم مستمر في سائر المجاالت.
القائم  التعاون  استعراض  اللقاء  خــال  وجــرى 
في المجالين العدلي والقانوني بين مملكة البحرين 

والواليات المتحدة األمريكية.

وزي�������ر ال�����ع�����دل ي�����ض��ت��ق��ب��ل وف�������دا م��ن 

م��وظ��ف��ي ال����ن����واب وال�������ض���ي���وخ الأم���ري���ك���ي

} علي الدرازي.

ــاب  ــحــ اصــ ــة  ــيـ ــعـ ــمـ جـ ادارة  مـــجـــلـــس  نـــــاقـــــش 
التسجيل  اجراءات  الخاصة  الصحية  المؤسسات 
والتجديد للمؤسسات الصحية وتسهيل ترخيص 
المهنيين الصحيين مع الرئيس التنفيذي للهيئة 
الصحية  والـــخـــدمـــات  الــمــهــن  لتنظيم  الــوطــنــيــة 
الذي  االجتماع  خــال  الجاهمة  مريم  الدكتورة 
الــمــواضــيــع  مــن  عـــدد  لمناقشة  أمـــس  بينهما  تــم 
والتحديات التي تواجهها بعض العيادات والمراكز 

الطبية الخاصة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ــال االطـــبـــاء  ــقـ ــتـ كـــمـــا تـــمـــت مــنــاقــشــة آلـــيـــة انـ
إلــى  واالخــتــصــاصــيــيــن الصحين مــن مــكــان عــمــل 
آخر من دون المساس بمصلحة اصحاب االعمال 
الــعــمــل،  وحــفــظ حــقــوقــهــم بــحــســب قــوانــيــن وزارة 
اصــحــاب  ادارة جــمــعــيــة  مــجــلــس  اســتــعــرض  ــد  وقــ
النظام  تفاصيل  الــخــاصــة  الصحية  الــمــؤســســات 
االلكتروني الجديد الذي ستوفرة الهيئة الوطنية 
الــصــحــيــة لتجديد  والـــخـــدمـــات  الــمــهــن  لــتــنــظــيــم 
وتحديث بيانات المؤسسات الصحية في المملكة 

والذي القى استحسان ورضا جميع الحضور.
ــى اخـــر  ــ وتــــطــــرق الـــحـــضـــور فــــي االجـــتـــمـــاع الـ
المستجدات في ترخيص مساعدي االسنان ودعم 
الــبــحــريــنــي لــلــتــوظــيــف والــتــرخــيــص فـــي الــمــراكــز 
الطبية الخاصة. ونوقش في االجتماع االجراءات 
التدريب في  وورش  المحاضرات  لتقديم  المتبعة 

عرض  تم  كما  اعتمادها،  وآلية  الخاصة  المراكز 
مــســتــجــدات فــحــص الــعــمــالــة فــي الــطــب الــخــاص 
وطالب مجلس ادارة الجمعية بضم خدم المنازل 
إليهم حيث ان الفحوصات متشابهة وال فرق بين 

فحص العمل وفحص الخادمة المنزلية.
الــجــمــعــيــة مع  ادارة  اعــضــاء مــجــلــس  ونــاقــش 
األدوية  لبيع  المتبعة  االجــراءات  الهيئة  مسؤولي 
والــمــســتــلــزمــات الــصــحــيــة فـــي الـــمـــراكـــز الــطــبــيــة 
وتنظم  تشرع  التي  القوانين  عــرض  وتــم  الخاصة 
الــطــبــيــة في  االجـــهـــزة  الــبــيــع لمختلف  لــعــمــلــيــات 

مملكة البحرين.
حــضــر مــن جــانــب الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لتنظيم 
ــتــــورة مــريــم  الـــمـــهـــن والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة الــــدكــ
حصة  والــدكــتــورة  التنفيذي  الــرئــيــس  الجاهمة 
الدوسري رئيس قسم المرافق الصحية والدكتورة 
زبيدة الشيخ رئيس قسم ترخيص االفراد والسيد 
بالهيئة.  المعلومات  نظم  قسم  مدير  اجــور  وليد 
الصحية  المؤسسات  ومن جانب جمعية اصحاب 
الــدكــتــور  االدارة  مــجــلــس  رئــيــس  الــخــاصــة حــضــر 
عبدالرحمن  الدكتور  الرئيس  ونائب  مير  حسين 
احمد  النائب  للجمعية  المالي  واألمين  الغريب 
عقيل  الــســيــد  االدارة  مــجــلــس  وعـــضـــوا  الـــســـلـــوم 

المدوب والدكتورة حنان معرفي.

في لقاء مع »نهرا«:

»ال���م���وؤ����ض�������ض���ات ال�������ض���ح���ي���ة ال���خ���ا����ض���ة« 

ت��ط��ال��ب ب�����ض��م ف��ح��و���ض��ات خ����دم ال��م��ن��ازل

الــشــؤون  رئــيــس لجنة  أكــد 
ــــن  ــاع واألمـ ــ ــدفـ ــ الـــخـــارجـــيـــة والـ
ــواب  ــ ــنـ ــ الــــوطــــنــــي بـــمـــجـــلـــس الـ
الـــمـــهـــنـــدس مــحــمــد الــســيــســي 
وزارة  تحقيق  »أن  البوعينين 
إدارة  ــي  فــ مــمــثــلــة  ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ
مــكــافــحــة الــمــخــدرات بــــاإلدارة 
ــة لـــلـــمـــبـــاحـــث واألدلــــــــة  ــامــ ــعــ الــ
عن  الثاني  المركز  الجنائية، 
فــئــة أفـــضـــل تـــعـــاون عــمــلــيــاتــي 
مكافحة  مجال  في  معلوماتي 
العامة  األمانة  من  المخدرات 
لمجلس وزراء الداخلية العرب 
لــلــعــام الــــرابــــع عــلــى الـــتـــوالـــي، 
إلى  إنجاز دولي جديد يضاف 
رصيد المملكة ويؤكد مكانتها 

اإلقليمية والدولية«.
ــاف »أن هـــذا اإلنــجــاز  وأضــ
األمني المهم يعكس الخطط 
والــمــنــهــجــيــة الـــمـــدروســـة الــتــي 
انطاقا  الـــــوزارة  عليها  تسير 
الـــفـــريـــق أول  تـــوجـــيـــهـــات  مــــن 

الــشــيــخ راشــــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
خليفة وزير الداخلية، ومتابعة 
الفريق طارق بن حسن الحسن 
الــعــام، لتحقيق  رئــيــس األمـــن 
التي  االستراتيجية  ــداف  األهـ
الــوزارة في سبيل  تعمل عليها 

مكافحة المخدرات«.
السيسي  المهندس  وأشــار 
الــجــهــود  »أن  إلــــى  الــبــوعــيــنــيــن 
وزارة  مـــن  الــمــبــذولــة  الــكــبــيــرة 

المستويات  كل  الداخلية على 
واإلقليمية  والعربية  المحلية 
ــت بــالــعــمــل  ــ ــقـ ــ والـــــدولـــــيـــــة، ارتـ
ــن مــكــانــة  ــ ــي وعـــــــــززت مـ ــ ــنـ ــ األمـ
الــمــمــلــكــة إقــلــيــمــيــا وعــالــمــيــا 
مـــن خـــال نــيــلــهــا الــعــديــد من 
ــز الــمــخــتــلــفــة فـــي كل  ــوائـ الـــجـ
الذي يعكس  األمر  المجاالت، 
جاهزية ومتانة وكفاءة الوزارة 
الــــوزارة على  ناهيك عــن قــدرة 
المجاالت  مختلف  في  العمل 
ــز  ــ ــراكـ ــ ــمـ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ وتــــحــــقــــيــــق أعــ
وحصد أعرق الجوائز العربية 
عظيم  عن  معبرا  والعالمية«. 
تقديره وامتنانه بتلك الجهود 
في  العاملين  كل  يبذلها  التي 
الـــــــوزارة مـــن ضـــبـــاط وضــبــاط 
صف وأفراد وعاملين من أجل 
ــقــــرار  ــتــ تــحــقــيــق األمــــــن واالســ
الحكومي  بــالــعــمــل  واالرتـــقـــاء 
فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق الــمــصــالــح 

الُعليا للوطن«.

رئي�س خارجية النواب: تميز البحرين في مكافحة المخدرات 

يعك��س المنهجي�ة المدرو�ض�ة الت�ي ت�ض�ير عليه�ا الداخلي�ة

} محمد السيسي.

المدي���ر الع���ام ل�ض���وؤون المدار����س يجتمع بلجنة قط���اع التعلي���م بالغرفة

تاأكيد اأهمية التكامل بين دور الموؤ�ض�ضات التعليمية والتطلعات القت�ضادية والتنموية

ــور مــحــمــد  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ اجــــتــــمــــع الــ
مـــبـــارك بـــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام 
لــشــؤون الـــمـــدارس رئــيــس مجلس 
للمعلمين  الــبــحــريــن  كــلــيــة  إدارة 
ــيـــس وأعـــــضـــــاء لـــجـــنـــة قـــطـــاع  ــرئـ بـ
الــتــعــلــيــم الــتــابــعــة لــغــرفــة تــجــارة 
وصــنــاعــة الــبــحــريــن، حــيــث حضر 
االجــتــمــاع مــن جــانــب الــغــرفــة كل 
من الدكتور وهيب أحمد الخاجة 
الدكتورة  اللجنة، والشيخة  رئيس 
رئيس  العتيبي  سليمان  بنت  مــي 
مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين 
ــــدد من  نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة، وعـ
الغرفة،  وممثلي  اللجنة  أعــضــاء 
كــمــا حــضــر االجــتــمــاع مـــن جــانــب 
األســتــاذة  والتعليم  التربية  وزارة 
نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة 
ــات واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــاسـ ــيـ ــسـ ــلـ لـ
واألداء، وعدد من مديري اإلدارات. 
أشاد  االجتماع،  مستهل  وفــي 
الــمــديــر الـــعـــام لـــشـــؤون الـــمـــدارس 
بــــــــدور رئــــيــــس ومـــنـــتـــســـبـــي غـــرفـــة 
مد  فــي  البحرين  وصناعة  تــجــارة 
جــســور الــتــواصــل مــع الــمــؤســســات 
الــــحــــكــــومــــيــــة وتـــــقـــــديـــــم الـــــــــرؤى 
والمقترحات والتوصيات التي من 
شأنها اإلسهام في االرتقاء بجودة 
مخرجاته  وربــط  التعليمي  األداء 
مــشــيــرًا  الــعــمــل،  ســـوق  بمتطلبات 
في الوقت نفسه إلى أن توجيهات 
المجلس األعلى لتطوير التعليم 
والـــتـــدريـــب بــرئــاســة ســمــو الــشــيــخ 
محمد بن مبارك آل خليفة نائب 

رئيس مجلس الوزراء تؤكد ضرورة 
اســتــمــرار الــتــواصــل بــيــن الــجــهــات 
ــؤون  ــشــ ــيــــة الـــمـــعـــنـــيـــة بــ الــــحــــكــــومــ
في  المختصة  والــلــجــان  التعليم 

غرفة تجارة وصناعة البحرين.
من جانبه عبر الدكتور وهيب 
أحمد الخاجة رئيس لجنة قطاع 
الــتــدريــب بــغــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة 
ــره  ــديـ ــقـ ــره وتـ ــكــ ــريـــن عــــن شــ ــبـــحـ الـ
لــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم عــلــى 
سرعة االستجابة لطلب االجتماع 
بشأن  الــتــشــاور  أجــل  مــن  باللجنة 
االهتمام  ذات  المواضيع  من  عدد 
تكاتف  تتطلب  والــتــي  الــمــشــتــرك 
ــهــــود بـــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن. كــمــا  الــــجــ
الــدكــتــورة الشيخة مــي بنت  أكــدت 

ــائـــب رئــيــس  ســلــيــمــان الــعــتــيــبــي نـ
أن  بالغرفة  التعليم  قــطــاع  لجنة 
مــثــل هــــذه االجـــتـــمـــاعـــات تــســاعــد 
ــواجــــس الــقــطــاع  ــال هــ ــصــ عـــلـــى إيــ
تواجه  التي  والتحديات  الــخــاص 
الــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة فــيــه من 
أجل التباحث في سبل معالجتها 
الــوقــت نفسه  فــي  مــؤكــدة  ودعمها، 
البحرين  أن غرفة تجارة وصناعة 
تستطيع  وخبرات  بكفاءات  تزخر 
اإلسهام في تعزيز مسيرة التعليم 
وبـــمـــا يــحــقــق فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
االســتــجــابــة لــمــتــطــلــبــات اقــتــصــاد 

البحرين ومسيرته.
ــاع  ــمــ ــتــ ــم خـــــــال االجــ ــ وقـــــــد تــ
بــوزارة  المتعلقة  التوصيات  بحث 

ــادرة عن  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــــصــ
الــثــانــي للجان  الــســنــوي  الــمــؤتــمــر 
الـــدائـــمـــة بــغــرفــة تـــجـــارة وصــنــاعــة 
المجلس  وجـــه  والــتــي  الــبــحــريــن، 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب 
الــتــنــفــيــذ، بحسب  بــوضــعــهــا حــيــز 
ــة،  ــيـ ــومـ ــكـ ــة حـ ــهــ ــل جــ ــ أولـــــــويـــــــات كــ
ــة عــــــــدد مــن  ــاقــــشــ ــنــ كــــمــــا تــــمــــت مــ
وزارة  بــــدور  المتصلة  الــمــواضــيــع 
البحرين  وكلية  والتعليم  التربية 
للمعلمين في اإلسهام في تدريب 
المدارس  منسوبي  من  المعلمين 
التعاون  تعزيز  وإمكانية  الخاصة 
أيًضا منتسبي  بحيث يشمل ذلك 
الحضانات ورياض األطفال، حيث 
التي تمت  بالشراكة  اإلشــادة  تمت 

للمعلمين  الــبــحــريــن  كــلــيــة  بــيــن 
ومدرسة بيان البحرين عبر توقيع 
لــتــدريــب منتسبي  تــفــاهــم  مــذكــرة 
ــم  ــ ــدادهـ ــ ــة وإعـ ــاصـ ــخـ الـــــمـــــدارس الـ

كمعلمين محترفين.
نوال  أكــدت  السياق،  وفي هذا 
ــوزارة  ــ إبـــراهـــيـــم الـــخـــاطـــر وكـــيـــل الــ
ــات واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــاسـ ــيـ ــسـ ــلـ لـ
الهيكل  تطوير  مشروع  أن  واألداء 
المؤسسي لوزارة التربية والتعليم 
قد وضع في عين االعتبار تطوير 
يحقق  بما  المبكر  التعليم  قطاع 
ــي هـــذا  ــ ــيـــة فـ ــكـــومـ األهــــــــــداف الـــحـ
ــى هــــــذا األســــــاس  ــلــ الــــجــــانــــب، وعــ
ضمن  مــبــادرة  تخصيص  تــم  فقد 
المؤسسي  الهيكل  تطوير  مشروع 
تنظيم  بإعادة  بشكل خاص  تعنى 
الــتــعــلــيــم الــمــبــكــر ووضــــعــــه تــحــت 
التربية  لــــوزارة  الــكــامــل  اإلشــــراف 
والــتــعــلــيــم، وهــــو مـــا ســــوف يسهل 
ويدعم  القطاع  هــذا  عمل  تطوير 
بدعمه  الكفيلة  السياسات  وضــع 

وتعزيز مستواه.
وقــــــــد اتـــــفـــــق الـــــطـــــرفـــــان فــي 
ــام االجـــتـــمـــاع عـــلـــى اســـتـــمـــرار  ــتـ خـ
تعزيز  تخدم  التي  الــلــقــاءات  هــذه 
التعاون بين المؤسسات التعليمية 
البحرين  تــجــارة وصــنــاعــة  وغــرفــة 
بالشكل الذي يحقق التكامل بين 
جميع مؤسسات الدولة ويصب في 
المسيرة  دعــم  في  المطاف  نهاية 

التنموية لمملكة البحرين.

} جانب من االجتماع.

درا�ض���ة ف���ي جامع���ة الخلي���ج العرب���ي تح���دد اأب���رز الم�ض���كالت 

ال�ض���لوكية ل���دى المراهق���ات م���ن ذوي ا�ضط���راب طي���ف التوحد

بت�ضكيل  ترحب  البحرين 

ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��ون�����ض��ي��ة 

وزارة  أعــــــــــــــــربــــــــــــــــت 
ــن تــرحــيــب  ــ ــة عـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
بتشكيل  البحرين  مملكة 
الحكومة التونسية برئاسة 
ــودن، مــؤكــدة دعــم  نــجــاء بــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــجــهــود 
ــة الـــتـــونـــســـيـــة  ــوريــ ــهــ ــمــ الــــجــ
ــبـــذولـــة مــن  الــشــقــيــقــة الـــمـ
أجل تحقيق آمال وتطلعات 
الشقيق  التونسي  الشعب 
فـــي االســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة 
متمنية  الــكــريــم،  والــعــيــش 
دوام  التونسية  للجمهورية 

التقدم واالزدهار.

حددت دراسة علمية الفروق في المشكات 
والسلوكيات غير المقبولة لدى المراهقات من 
بعد  أنه  كاشفة  التوحد،  طيف  اضطراب  ذوي 
النظافة الشخصية واالعتماد على الذات كان 
والسلوكيات  المشكات  أبعاد  بين  من  األعلى 
ــات مــــن ذوي  ــقـ ــراهـ ــمـ ــــدى الـ غـــيـــر الــمــقــبــولــة لـ
الحفاظ  بعد  يليها  التوحد،  طيف  اضــطــراب 
عــلــى الــخــصــوصــيــة، ثـــم الـــعـــدوان نــحــو الـــذات 
ونحو اآلخرين.  هذه النتائج تم إعانها خال 
لبحثها  صغير  جــواد  زهـــراء  الباحثة  مناقشة 
المشكات  فــي  )الــفــروق  عــنــوان  تحت  المقدم 
المراهقات  لــدى  المقبولة  غير  والــســلــوكــيــات 
الــــذي  الـــتـــوحـــد(  مــــن ذوي اضــــطــــراب طـــيـــف 

قــدمــتــه كــجــزء مــن مــتــطــلــبــات الــحــصــول على 
درجة الماجستير من برنامج صعوبات التعلم 
واإلعاقات النمائية في جامعة الخليج العربي. 
هــــدف الــبــحــث إلــــى تــحــديــد الــســلــوكــيــات 
حيث  العمر،  بمتغير  وعاقتها  المقبولة  غير 
تكونت عينة البحث من 46 من المراهقات من 
تتراوح  الــاتــي  الــتــوحــد،  اضــطــراب طيف  ذوي 
أعــمــارهــن بين 10 ســنــوات و21 ســنــة. وأظــهــرت 
نتائج البحث فروقا في السلوكيات والمشكات 
سنة   )15-10( مـــن  الــبــحــث  مــجــمــوعــتــي  بــيــن 
الــمــجــمــوعــة  أن  تــبــيــن  حــيــث  ســنــة  و)21-16( 
أعلى في  األولى )10-15( سنة أظهرت مؤشرا 
المشكات والسلوكيات غير المقبولة في أبعاد 

الـــذات،  على  واالعــتــمــاد  الشخصية،  النظافة 
والعدوان نحو الذات واآلخرين. 

إلــى جــانــب ذلــك أوصـــت الــدراســة بأهمية 
طيف  اضــطــراب  ذوات  المراهقات  أســر  توعية 
غير  السلوكيات  مــع  التعامل  بــطــرق  الــتــوحــد 
دورات  عـــمـــل  وكــــذلــــك  لـــبـــنـــاتـــهـــن،  الـــمـــقـــبـــولـــة 
اضــطــراب  ذوات  الــمــراهــقــات  لمعلمي  تــوعــويــة 
عن  الكشف  بــطــرق  لتوعيتهم  الــتــوحــد  طيف 
الــســلــوكــيــات غــيــر الــمــقــبــولــة قــبــل وأثـــنـــاء فترة 
تــدريــبــي لتعليم  بــرنــامــج  ــداد  ــ وإعــ الــمــراهــقــة، 
وذلـــك من  بــالــذات  العناية  أســس  الــمــراهــقــات 
أجل الوصول بهن إلى االستقالية واالعتماد 

على الذات.



اليوم العالمي لل�سحة النف�سية!

فوزية رشيد

{ فـــي الــعــاشــر مـــن أكــتــوبــر كـــل عــــام تحتفل 
منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للصحة 
النفسية، وتمحور موضوع هذا العام الذي وضعه 
)الرفاه  حــول  النفسية  للصحة  العالمي  االتــحــاد 
يبدو  وكــمــا  متكافئ(!  غير  عــالــم  ظــل  فــي  العقلي 
العالم غير المتكافئ، والذي يفتقد  في ظل هذا 
والــغــاء  البطالة  وتــــزداد فيه وطـــأة  الــعــدالــة،  إلــى 
ــغـــوط الــنــفــســيــة وخـــاصـــة خــــال الــعــامــيــن  والـــضـ
إذ استشرت تبعات وآثار وباء كورونا  المنصرمين، 
وضــغــوطــهــا عــلــى الــصــحــة الــنــفــســيــة لــكــل شــعــوب 
زيــادة  على  مقتصر  غير  األمـــر  يجعل  مــا  الــعــالــم 
الوعي بقضايا الصحة النفسية، كما يهدف اليوم 
الضغوط  ألن  العمل  مواقع  في  وخاصة  العالمي 
إلــى داخــل البيوت وإلــى العاقات  ــار امــتــدت  واآلثـ
الطبيعية  بالحياة  األطفال  عاقة  وإلــى  األسرية 
الــتــي تــم حــرمــانــهــم مــنــهــا فــي الــتــعــلــيــم والــتــرفــيــه 
وغيره، ما يجعل من قضية الصحة النفسية اليوم 
على رأس أولويات القضايا لكي تستعيد البشرية 
مع  وانسجامه  بالحياة  ثقته  اإلنــســان  ويستعيد 
ــتـــمـــرار تــبــعــات  ظـــروفـــهـــا الــمــســتــجــدة فـــي ظـــل اسـ
الــنــفــســيــة اختلفت  الــصــحــة  فــقــضــايــا  الــجــائــحــة! 

معاييرها تماما اليوم!
ــي مــعــالــجــة  ــ ـــوم هـ ــيــ ــ { لـــيـــســـت الـــمـــســـألـــة الـ
المعاش  الواقع  ضغوط  ألن  الخاطئة  التصورات 
لــم يــتــرك الــكــثــيــر لــتــغــول تــلــك الــتــصــورات وإنــمــا 
تفوق عليها فيما تركته الجائحة من آثار خطيرة 
والشعوب، وحرمت  النفسية لألفراد  الصحة  على 
نفسي  )بــتــوازن  االستمتاع  من  الناس  من  الكثير 
وعاقتهم  واألسرية  العملية  حياتهم  في  صحي( 
المجتمع  فــي  الطبيعية  والــفــعــالــيــات  باألنشطة 
من عمل وتعليم وترفيه، وعاقات أسرية طبيعية 
والعاقات باألصدقاء والزماء فاألوقات الصعبة 
التي يعيشها العالم كله تركت بصمتها بقوة على 
يجعل  مــا  للبشر  النفسية  الصحة  وعلى  الحياة 
منظمة الصحة العالمية ومعها االتحاد العالمي 

نوعية مختلفة عن  )أمــام مهام  النفسية  للصحة 
مكافحة  لكيفية  السابقة  والــتــصــورات  المفاهيم 

قضايا الصحة النفسية(!
{ إن البحث عن الرفاه العقلي في ظل عالم 
غــيــر مــتــكــافــئ، وهـــو مــوضــوع هـــذا الــعــام بمناسبة 
كان  النفسية  للصحة  العالمي  باليوم  االحتفال 
االتــحــاد  مــن  جــديــدة  فكرية  معالجة  إلــى  يحتاج 
العالمي للصحة النفسية، فا يمكن الجمع بين 
المتكافئ،  غــيــر  والــعــالــم  العقلي  الــرفــاه  تحقيق 
أسباب  مــن  الــحــد  فــي  دولــيــة(  )إرادة  بتحقيق  إال 
صناعة عالم غير متكافئ! وحيث المسؤولية تقع 
الــدولــيــة والــعــدالــة األممية،  الــعــدالــة  انــعــدام  على 
الــتــي تتاعب  والــعــولــمــة االســتــعــمــاريــة الــشــرســة 
شركاتها الكبرى بمقدرات العالم والشعوب، وتشن 
الـــحـــروب والــــصــــراعــــات، وتــســهــم فـــي الــمــزيــد من 
الفوارق بين الدول الفقيرة والدول الغنية، وحيث 
الــبــحــث عــن الــمــال والـــثـــروات يــصــنــع عــالــمــا غير 
والصحة  واألفـــراد  الشعوب  على  ينعكس  مــتــوازن، 
النفسية  الصحة  هــذه  فــإن  وبــهــذا  لهم!  النفسية 
الحد من  إلى  للبشرية يحتاجان  العقلي  والرفاه 
بالبشرية ويشن عليها حروب  شراسة من يتحكم 
والحروب  البيولوجية  والــحــروب  والبيئة  العقول 
الــتــقــلــيــديــة! إنــنــا بــحــاجــة إلـــى تــــوازن عــقــلــي لــدى 
المتحكمين في العالم! لنصل بعدها إلى التوازن 
ــاه  ــرفـ الــعــقــلــي والــنــفــســي والـــصـــحـــة الــنــفــســيــة والـ
العالمي  اليوم  وليكن  والشعوب!  لألفراد  العقلي 
للصحة النفسية يوما إلرسال أقوى الرسائل إلى 
وإعاميا  اقتصاديا  العالم  في  المتحكمة  القوى 
ومــالــيــا، وهـــي الــقــوى ذات األجــنــدة الــتــي اخــتــارت 
صناعة التحكم على حساب البشرية! نقول ذلك 
ونحن ندرك جيدا أنه حتى الطب النفسي تحول 
منتجات  فيه  تتحكم  دولية  تجارة  إلــى  غالبه  في 
كثير  فــي  تتسبب  التي  لــألدويــة  الكبرى  الــشــركــات 
مــن األحــيــان فــي تــرك آثـــار كــارثــيــة على البشرية 

وهلم جرا!
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قبل ربع قرن من اآلن، عندما 
كان حل الدولتين ال يزال ممكًنا 
ــا مــتــفــائــلــيــن بـــوجـــود طــريــق  ــنـ وكـ
للوصول إلى تحقيق ذلك الهدف، 
ــارك فـــي رئـــاســـة منظمة  ــ كــنــت أشـ
»بناة السام«، وهو مشروع ما بعد 
أوسلو أطلقه نائب الرئيس آنذاك 

آل جور.
ــــك الـــمـــشـــروع  ــلـــق ذلـ لـــقـــد أطـ
ــم عــمــلــيــة الـــســـام  ــ ــل دعــ ــ مــــن أجــ
الجارية من خال تعزيز التنمية 
ــر الـــقـــوى  ــويــ ــطــ االقــــتــــصــــاديــــة وتــ
العاملة في األراضي الفلسطينية 

المحتلة.
لــقــد أوضــحــنــا مـــــراًرا وتـــكـــراًرا 
استبدال  إلــى  نهدف  نكن  لــم  أننا 
بقدر  بالسام  االقتصادي  التقدم 

ما كنا نسعى إلى تحقيق االزدهار واألمل الازمين 
ــات الـــوضـــع  ــاوضــ ــفــ الســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــة حـــتـــى »مــ
نهاية  في  إجراؤها  المقرر  من  كان  التي  النهائي« 

فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
تلك  فــي  المنطقة  إلـــى  مــتــكــررة  رحـــات  بــعــد 
السنوات األولى ما بعد أوسلو، شعرت بقلق عميق 
من أن األمور لم تكن تسير على ما يرام. فقد بدأ 
بسبب  جــديــدة  مصاعب  يــواجــهــون  الفلسطينيون 
أقامتها  التي  الموسعة  التفتيش  ونقاط  اإلغــاق 
إسرائيل بعد أن قتل متطرف يهودي فلسطينيين 
فـــي الــمــســجــد اإلبـــراهـــيـــمـــي فـــي مــديــنــة الــخــلــيــل 

بالضفة الغربية.
للجنود  والمهينة  الوحشية  الممارسات  كانت 
مدينة  وفــي  التفتيش  نــقــاط  عند  اإلسرائيليين 
األمريكية  الشركات  أعربت  العداء.  تعمق  الخليل 
قطاع  فــي  باالستثمار  اهتمامها  عــن  الــبــدايــة  فــي 
أحــجــمــت عن  الــغــربــيــة لكنها  الــضــفــة  فــي  أو  ــزة  غـ
ذلك بعد أن أدركت أن اإلسرائيليين غير مهتمين 
أو  الخام  المواد  بالسماح للفلسطينيين باستيراد 
يسمح  ولــم  بــحــريــة.  النهائية  المنتجات  تصدير 
إلى  بالوصول  أيضا  للفلسطينيين  اإلسرائيليون 
ذلك،  في غضون  األراضــي.  في  الموجودة  الموارد 

استمر التوسع االستيطاني بوتيرة سريعة.
في وقت من األوقات، التقيت الرئيس كلينتون 
ــــذي كـــانـــت تحققه  وســألــنــي كــيــف عـــن الــتــقــدم الـ
لم  بصراحة  أننا  فأخبرته  الــســام«  »بــنــاة  منظمة 
نكن بخير على اإلطاق. بعد أن نقلت ماحظاتي 
»منذ  لـــه:  قــلــت  كلينتون،  الــرئــيــس  إلـــى  ومــخــاوفــي 
ــًرا وأقـــل  أوســـلـــو، أصـــبـــح الــفــلــســطــيــنــيــون أكـــثـــر فـــقـ
توظيًفا وحرية وخسروا المزيد من األراضي التي 

التهمتها المستوطنات.. 
إنـــهـــم ال يـــجـــربـــون فـــوائـــد الـــســـام ويــفــقــدون 

األمل«.
كان  ما  أكثر  أن  كلينتون  الرئيس  أخبرت  لقد 
يزعجني أن مفاوضيه يتجاهلون مناشداتنا بأخذ 
محمل  على  إسرائيل  تفرضها  التي  العوائق  هــذه 
الفلسطينية.  والحرية  الرخاء  تعيق  والتي  الجد 
لقد كانوا يرون في العمل الذي كنا نقوم به مصدر 

إزعاج وإلهاء عن »مفاوضات السام المهمة«.
إذا اســتــمــرت  ــه  ــ أنـ كــلــيــنــتــون  لــلــرئــيــس  ــرت  ــ ذكــ
ــــذه الــعــقــلــيــة الــمــتــمــثــلــة فــــي تـــجـــاهـــل الــحــقــوق  هـ
التي يضعها اإلسرائيليون  والعقبات  الفلسطينية 
وبعميلة  بنا،  الثقة  سيفقدون  الفلسطينيين  فإن 
الــســام بــرمــتــهــا ويــفــقــدون بــالــتــالــي األمـــل فــي أن 

يتحرروا من رقبة االحتال.
تــقــريــري وطلب  مــن  كلينتون  الــرئــيــس  انــزعــج 
مني أن أكتب له مذكرة مفصلة - وهو ما قمت به. 
ومــع ذلــك، لــم يقم بــأي شــيء أو يتخذ أي إجــراء 
استمر  والــــذي  الــمــتــفــاقــم  الــوضــع  هـــذا  لتصحيح 

حتى يومنا هذا.
لقد ُطلب مني كتابة هذه الماحظات بسبب 

تطورين جديدين.
الجارية  النقاشات  فــي  األول  التطور  يتمثل 
فـــي إســرائــيــل عــقــب االجــتــمــاع بــيــن وزيــــر الــدفــاع 
ــتـــس ورئــــيــــس الــســلــطــة  ــانـ ــلــــي بـــيـــنـــي جـ ــيــ ــرائــ اإلســ
ــا تـــا ذلــــك من  الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود عــبــاس ومــ
ــوزراء نــفــتــالــي بينيت  ــ تــقــاريــر عــن خــطــة رئــيــس الــ
من أجل »تقليص حدة الصراع« من خال تقديم 
الفلسطينيين  حياة  لتحسين  اقتصادية  مسكنات 

تحت االحتال. 
ــة أوســــلــــو  ــغــ ــيــ بــــــــــداًل مــــــن صــ
فـــإن  الـــــســـــام«،  مـــقـــابـــل  »األرض 
الــفــكــرة »الـــجـــديـــدة« – الــتــي هي 
في  تتمثل   - قــديــمــة  الـــواقـــع  فــي 
اســتــبــدال »الــفــوائــد االقــتــصــاديــة 
المنطق  يــقــلــب  وهــــذا  بــــاألمــــن«. 
رأًســا على  األولــي لعملية السام 

عقب.
ــدال مـــن إنـــهـــاء االحـــتـــال،  وبــ
ــإن اقــــتــــراح بــيــنــيــت / جــانــتــس  ــ فـ
على  الــحــيــاة  تسهيل  فــي  يتمثل 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن حـــتـــى يــقــبــلــوا 
ــيـــص  ــلـ ــقـ »تـ إن  ــا.  ــ ــرارهــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ بــ
ــرد حـــيـــلـــة تــثــيــر  االحــــــتــــــال« مــــجــ
سيطرة  على  للتغطية  السخرية 
المحتلة  ــي  األراضـ على  إســرائــيــل 

عام 1967.
ــــذي دفــعــنــي إلــــى الــتــذكــيــر  الــتــطــور الــثــانــي الـ
في  بــه  الــقــيــام  فــي  المتحدة  الــواليــات  فشلت  بما 
فــتــرة مــا بــعــد أوســلــو هــو مــشــروع قــانــون - »قــانــون 
حــل الــدولــتــيــن« – والــــذي قــدمــه عـــدد مــن أعــضــاء 
الكونجرس التقدميين. في الحقيقة، من الصعب 
إيجاد شائبة في أغلب ما يتضمنه مشروع القانون 
جاء  اليوم  يقترحه  ما  أن  حقيقة  ولكن  المذكور، 

متأخرا 25 عاًما.
إلـــى جــعــل المساعدة  الــقــانــون  يــدعــو مــشــروع 
ــل وقــف  األمــريــكــيــة إلســـرائـــيـــل مـــشـــروطـــة مـــن أجــ
التوسع االستيطاني )الذي تؤكد الصياغة أنه غير 
الفلسطيني.  اإلنــســان  حقوق  وانتهاكات  قانوني( 
النية،  عــن حسن  تنم  ــارات  إشــ بــا شــك  كلها  هــذه 
يشبه  اآلن  اقتراحها  فــإن  المثل،  يقول  كما  ولكن 

»إغاق باب الحظيرة بعد هروب جميع الخيول«.
الحقائق  الــمــذكــور  الــقــانــون  مــشــروع  يتجاهل 
الــفــظــيــعــة الـــتـــي نــتــجــت عـــن عـــقـــود مـــن اإلهـــمـــال 
على  بالسيطرة  الـــذي سمح إلســرائــيــل  األمــريــكــي 
مـــا تسميه  إلـــى  أدى  ــذي  ــ والـ الــمــحــتــلــة،  ــي  ــ األراضــ
ــــش »نـــظـــام الــفــصــل  مــنــظــمــة هــيــومــان رايـــتـــس ووتـ

العنصري« – أي األبارتهايد.
يعيشون  إسرائيلي   650.000 مــن  أكثر  هناك 
في مستوطنات ذات مواقع استراتيجية في الضفة 
الغربية، وهي متصلة بالطرق السريعة المخصصة 
لليهود فقط وتحميها نقاط التفتيش التي تقسم 

المنطقة إلى أجزاء وتمزقها أوصاال.
األطــراف  المذكور  القانون  مشروع  يجعل  قد 
بالرضا ألنهم اتخذوا موقًفا  الداعمة له يشعرون 
ــا أحـــيـــي فيهم  ــ ــان، وأنـ ــســ ــا مـــن حـــقـــوق اإلنــ مــبــدئــّيً
الموالية  الجماعات  أن  أعــرف  ألنني   - شجاعتهم 

إلسرائيل ستبذل قصارى جهدها لمعاقبتهم.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يـــجـــب أن أعــــتــــرف أيـــًضـــا 
ــتــــي مـــفـــادهـــا بـــــأن حــل  بــالــحــقــيــقــة الـــمـــحـــزنـــة الــ
إلى  القابل للحياة لم يعد ممكًنا نظًرا  الدولتين 
وجـــود عــدد هــائــل مــن المستوطنين فــي األراضـــي 
اخــتــيــرت  مــواقــع  فــي  يــتــمــركــزون  وهـــم   – المحتلة 
بقيام  الــســمــاح  المستحيل  مــن  لتجعل  خصيًصا 
بالنظر  للحياة.  وقابلة  مستقلة  فلسطينية  دولــة 
إلى هذه الحقيقة، من غير المجدي محاولة نقل 

الدم إلى جثة التهمها السرطان.
ــرور خــمــســة وعــشــريــن عــامــا  ــ وهـــكـــذا، وبـــعـــد مـ
عــلــى تــلــك الــمــذكــرة الــتــي كــتــبــتــهــا وســلــمــتــهــا إلــى 
ينتهي  األمــر  هو  ها  آنــذاك  كلينتون  بيل  الرئيس 
فقد ظلت  المؤسفة.  الــحــالــة  هــذه  إلــى  الــيــوم  بنا 
إسرائيل تفلت من العقاب نتيجة إهمال الحقوق 
المتحدة  الواليات  رؤســاء  وسياسات  الفلسطينية 
تقترح  إسرائيل  هي  ها  والكونجرس.  المتعاقبين 
تحكم  بينما  الفلسطينيين  حياة  تحسين  بشكل 
في الوقت نفسها قبضتها على األراضي المحتلة 

وهو أمر يدعو إلى السخرية.
فـــــي هــــــذه األثــــــنــــــاء، يـــقـــتـــرح بـــعـــض أعـــضـــاء 
الشيء  يفعلون  أنهم  يعتقدون  الذين  الكونجرس، 
أبـــًدا(  تــمــريــره  يتم  )لــن  قــانــون  مــشــروع  الصحيح، 
يــحــاول إنــقــاذ حــل الــدولــتــيــن، غير أنــه يــذهــب إلى 
أبــعــد مـــن ذلــــك ويـــخـــدم غـــايـــات أخـــــرى. إنــــه ألمــر 
إلى  لينتهي  يكن  لــم  ألنــه  الــســخــط،  يثير  مــحــزن 

هذه النهاية.
{ رئيس المعهد العربي األمريكي

بقلم: 
د. جيمس زغبي {

مبادرة »الطالب الموظف« في موؤ�س�سات التعليم العالي

ــراءات  ــ مــحــاولــة تــحــقــيــق الـــتـــوازن بــيــن تــنــفــيــذ إجـ
متطلبات  وتلبية  الـــدول،  قبل  مــن  اإلرهـــاب  مكافحة 
المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية للقيام 
بالعمل اإلنساني مهمة صعبة للغاية. وبصفة خاصة، 
في مناطق الصراع، التي يوجد فيها أفراد وجماعات 
مدرجة على قوائم اإلرهاب العالمية، ويسيطرون على 

األراضي واألشخاص الذين يعيشون فيها.
أدت  فقد  أفــغــانــســتــان،  فــي  الــوضــع  إلــى  وبالنسبة 
األزمة إلى بروز الدور الذي تؤديه المنظمات اإلنسانية 
الحالة  هــذه  في  وهــو  المدنيين.  معاناة  تخفيف  في 
اقتصاد الدولة، الذي وصفه »أندرو ووكر«، من »بي بي 
سي نيوز«، بأنه بالفعل هش ومعتمد على المساعدات، 
من  بيايغ«،  »كريستوفر  وصفها  التي  الديون،  وأزمــة 
تتحول  أن  المحتمل  بأنها من  »الجارديان«،  صحيفة 
إلــى كــارثــة. ومــع ذلــك، فــإن قوانين مكافحة اإلرهــاب 
القائمة من شأنها أن تعرض هذه المنظمات لخطر 
في  مساعداتها  إدارة  حاولت  إذا  األمنية،  المخالفات 

الباد عبر التعاون مع طالبان، أو أنظمتها المالية. 
الملكي  »المعهد  عقد  القضية،  هــذه  ولمناقشة 
ــة«، »تـــشـــاتـــام هــــــاوس«، بــلــنــدن، نـــدوة  ــيـ لــلــشــؤون الـــدولـ
العواقب  تجنب  يمكن  »كــيــف  بعنوان  اإلنــتــرنــت،  عبر 
على  ــاب  ــ اإلرهـ مــكــافــحــة  إجـــــراءات  لتطبيق  السلبية 
ويلمشورست«  »اليزابيث  أدارتــهــا  اإلنــســانــي؟«،  العمل 
فيها  وشـــارك  بالمعهد،  الــدولــي  الــقــانــون  برنامج  مــن 
»كريستوف برانر«، منسق العقوبات السابق في البعثة 
المتحدة في نيويورك،  الدائمة لدى األمم  األلمانية 
و»شارون هارفي«، مستشارة مكافحة تمويل اإلرهاب في 
»منظمة  من  ويلكنز«،  و»لويز  البريطانية،  الخارجية 
برنامج  من  جيارد«،  و»إيمانويا  الخيرية«،  أوكسفام 
القانون الدولي بالمعهد، والتي كتبت تقريرا بعنوان 
لتدابير مكافحة  اإلنــســانــي  واألثـــر  الــدولــي  »الــقــانــون 

اإلرهاب والعقوبات«.
العالم،  حــول  الــحــاالت  من  كثير  في  يتضح  وكما 
هــنــاك احــتــكــاك قـــوي بــيــن تــدابــيــر مكافحة اإلرهـــاب 
التعامل  مــن  الخيرية  الجمعيات  منع  إلــى  الــرامــيــة 
مــع الــجــمــاعــات الــمــدرجــة دولــيــا عــلــى أنــهــا إرهــابــيــة. 
ليست  المشاكل  هذه  فإن  »ويلمشورست«،  ذكــرت  وكما 
أن  كما  المنال،  بعيدة  تزال  الحلول ال  ولكن  جديدة، 
تأثير تدابير مكافحة اإلرهاب لطالما تحدت صانعي 
مــن عقدين.  أكــثــر  اإلنــســانــي  الــقــانــون  فــي  السياسات 
»فــرانــســواز ســولــنــيــيــه«، من  يــونــيــو 2021. علقت  وفـــي 
منظمة »أطباء با حدود«، بأن األولوية تحولت منذ 
متطلبات  وتلبية  األفــــراد  حــمــايــة  مــن   9/11 أحــــداث 
الــعــمــل اإلنــســانــي إلـــى االلـــتـــزام بــتــوفــيــر األمــــن عبر 
والكيانات  الجماعات  القاسية على  العقوبات  تطبيق 

اإلرهابية. 
مــن جــانــبــهــا، تــنــاولــت »ويــلــكــيــنــز«، الــمــشــاكــل التي 
مكافحة  وقيود  قوانين  من  اإلغــاثــة  وكــاالت  تواجهها 
اإلرهاب الدولية عند العمل في مناطق النزاع. وعلى 
عمل  يتسق  أن  يجب  كيف  وصفت  الــخــصــوص،  وجــه 
وكــالــتــهــا مـــع الــمــشــورة الــقــانــونــيــة الــخــارجــيــة، بــشــأن 
به  الــقــيــام  الممكن  وغــيــر  الممكن  اإلنــســانــي  الــعــمــل 
فـــي بـــلـــدان مــعــيــنــة، مــشــيــرة إلـــى أنــهــم فـــي غــــزة، غير 
بسبب  التعليم؛  مجال  في  بعمل  القيام  على  قادرين 
وعند  المتحدة،  الــواليــات  مــن  المفروضة  العقوبات 
القيام بالعمل في سوريا، لم يتمكنوا من شراء الوقود؛ 

بسبب العقوبات البريطانية، بشأن استيراد الوقود.
أن  إلى حقيقة  أخــرى، لفتت االنتباه  ومن ناحية 
إجــراء  عليها  يتعين  مــا  غالًبا  اإلنسانية  المنظمات 
للتشريعات  لامتثال  بها  الخاصة  الفحص  عمليات 
الــدولــيــة بـــمـــوارد مـــحـــدودة، بـــدال مــن وجــــود خطوط 
اتصال مباشرة مع المشرعين أنفسهم. فيما لوحظ 
لتحويل  واحد  اإلغاثة على مصدر  فرق  تعتمد  كيف 
األمـــــوال، مــثــل الــبــنــوك الــمــركــزيــة، وأنـــه فــي حـــال تم 
أموال  أي  إدخــال  معاقبة إحداها، فقد ال تتمكن من 
لديها  المنظمات  هــذه  أن  إلــى  وخلصت  الــبــلــد.  إلــى 
عقوبات  بسبب  عملها،  لتقويض  كبيرة  تأثر  قابلية 
مكافحة اإلرهاب، وبالتالي يتعين عليها تحديد مسار 

عملها مع الحكومات الوطنية.
»جــيــارد«،  أوضحت  إليه-  -المشار  تقريرها  وفــي 
ــدول مــجــمــوعــة مــن اإلجــــــراءات لمنع  كــيــف »تــبــّنــت الــ
أعــمــال اإلرهــــاب والــمــعــاقــبــة عــلــيــهــا«، مــع تقييد هــذه 
أفــعــال  تــجــريــم  رئيسيين، هــمــا،  بــمــبــدأيــن  اإلجـــــراءات 
أو األشخاص  معينة وفرض عقوبات على الجماعات 

بشكل  أنــه،  مضيفة  إرهابيون.  أنهم  على  المصنفين 
األساسيتين  االتفاقيتين  مــن  أي  تشير  ال  محبط، 
بشأن مكافحة اإلرهاب )االتفاقية الدولية لعام 1999 
لقمع تمويل اإلرهاب، وقرار مجلس األمن رقم 1373( 
وبالتالي،  استبعاده.  عن  فضا  اإلنساني،  العمل  إلى 
يوجد حالًيا عدد قليل من األحكام الواردة في القانون 
الدولي للسماح لوكاالت اإلغاثة بإجراء مهام إنسانية 
فــي مــنــاطــق يــوجــد بــهــا جــمــاعــات خــاضــعــة لعقوبات 

إرهابية دولية.
وكما لوحظ في الماضي، كانت العقوبات تستند 
والدول  الجماعات  بها  تقوم  التي  العنف،  أعمال  إلى 
الــمــســلــحــة؛ لــكــن فـــي الــســنــوات الــعــشــريــن الــمــاضــيــة، 
تــم تــوســيــعــهــا لتشمل تــقــديــم الــدعــم مــن األفـــــراد أو 
المنظمات أو الدول المرتبطة بتمويل اإلرهاب. وفي 
المقام األول، يأتي هذا نتيجة لتولي مجلس األمن، 
ا في إصدار عقوبات مكافحة اإلرهاب منذ  دوًرا تشريعّيً
إصــرار  فــي  يتمثل  أوســع  نهج  وجــود  مــع  11 سبتمبر، 
المباشر  غير  أو  المباشر  التمويل  حظر  على  الــدول 
للمنظمات المرتبطة بنشاط إرهابي. وبما أن الهدف 
األساسي هو منع التدفقات المالية من الوصول إلى 
الجماعات اإلرهابية، فقد خلق هذا حالة من التوتر 
لـــدى وكــــاالت اإلغــاثــة مــمــن لــديــهــا إمــكــانــيــة مــحــدودة 
للعمل في المناطق الخاضعة لنفوذ هذه الجماعات.

ومــن خــال ذلـــك، انــتــقــدت »جـــيـــارد«، هــذا النهج 
التي  القيود  أن  كيف  كذلك  وانتقدت  المسؤول،  غير 
المتحدة  األمـــم  مثل  الــدولــيــة،  المنظمات  فرضتها 
والتي  المحسوبة،  غير  بالعقبات  إلــمــام  لديها  ليس 
الخاضعة  البلدان  فــي  اإلنسانية  الــوكــاالت  تواجهها 
ــع ذلــــك، فــقــد تــم اإلقـــــرار أيــًضــا  لــهــذه الــعــقــوبــات. ومـ
بــحــدوث تــطــورات مشجعة خــال الــســنــوات األخــيــرة، 
والـــدول  الــوكــاالت  بعض  منح  باحتمال  يتعلق  فيما 
استثناءات من قيود تمويل مكافحة اإلرهاب؛ لغرض 

العمل اإلنساني.
العقوبات  جميع  أن  ذكـــرت  للتوصيات،  ومــتــابــعــًة 
تثير المخاوف نفسها لدى المنظمات غير الحكومية، 
ولكن عند التعامل مع العقوبات المالية، فإن مخاطر 
هناك  أن  واســتــطــردت  بكثير.  أكــبــر  تــكــون  المسؤولية 
ولكن  اإلنساني،  للعمل  مناسبة  ضمانات  إلــى  حاجة 
في حالة أفغانستان، من الصعب أن نرى كيف يمكن 
بسبب  اإلنــســانــي؛  بالعمل  المنظمات  هـــذه  تــقــوم  أن 
ومن  المتحدة عقوبات على طالبان؛  الواليات  فرض 
فيما  معها.  اقــتــصــادي  اتــصــال  أي  حالًيا  يحظر  ثــم، 
أصرت أيًضا على أن النتيجة المثالية، هي أن تشمل 
العقوبات استثناءات صريحة للسماح بتنفيذ  جميع 
فإن  ذلك،  الرغم من  وعلى  اإلنسانية بحرية.  المهام 
األفغاني،  للشعب  اإلنسانية  المساعدة  إلــى  الحاجة 
يقابله رفض الحكومات الغربية التعامل مع طالبان. 
وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، فــي شــهــر أغــســطــس الــمــاضــي، 
ــاس«، أن  أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة األلــمــانــي، »هــايــكــو مــ
ــًدا )ألفــغــانــســتــان( إذا  ــ حــكــومــتــه لــن تــمــنــح ســنــًتــا واحـ

استولت طالبان على السلطة.
مستوى  على  اإلنسانية  الضمانات  توفير  وحــول 
األمم المتحدة، صرح »برانر«، بأنه عند وضع القيود، 
الذين يصيغونها خبراء في مكافحة  كان األشخاص 
اإلرهاب؛ ولكن ليس بالضرورة أن يكون العمل اإلنساني 
مستوى  على  أنــه  موضًحا  اهتماماتهم.  مقدمة  فــي 
الــمــنــظــمــات الــعــالــمــيــة مــتــعــددة الــجــنــســيــات، عـــادة ما 
تكون مكافحة اإلرهاب في مكان مختلف عن القانون 
يــخــلــق مشاكل  الــنــظــام  ــذا  اإلنــســانــي، وأن هـ الـــدولـــي 
للتعاون والتماسك في إجراءات وضع القانون، كما أن 
المفاوضات  تجعل  البيروقراطية  الداخلية  األعمال 
إصــدار  بشأن  عليه،  تكون  أن  يجب  مما  صعوبة  أكثر 
غير  المنظمات  على  المفروضة  للعقوبات  إعــفــاءات 

الحكومية. 
ومن نواٍح عديدة، أشار إلى إحراز تقدم، مع قيام 
دول أوروبية، مثل فنلندا، وفرنسا بالضغط من أجل 
صياغة أفضل ضمن أحكام القانون اإلنساني الدولي. 
ومع ذلك، فإنه إذا لم تكن هناك إرادة سياسية كافية 
لــفــرض مــثــل هـــذه الــتــغــيــيــرات، فــقــد يتعين االتــفــاق 
حــالــة  كـــل  أســــاس  عــلــى  المستقبلية  ــام  ــكـ األحـ عــلــى 
اإلنسانية،  الجهود  هــذا  يعيق  وبالتالي،  حــدة،  على 
لــلــحــكــومــات يقوم  الــبــيــروقــراطــي  الــفــعــل  رد  أن  كــمــا 
القضايا  مــع  التعامل  عند  المخاطرة  تجنب  على 
عن  الناتج  الحذر  وأن  اإلرهــاب،  بمكافحة  المتعلقة 
وضع  إلى  بالنسبة  للغاية،  األمــر صعًبا  يجعل  ذلك 

المنظمات على األرض؛ للعمل وفًقا لتلك القيود.
ومــثــل نــظــرائــهــا، عــرضــت »هـــارفـــي«، وجــهــة نظر 
بين  الــمــوازنــة  مــســألــة  حـــول  المختلفة  الــحــكــومــات 

العمل  متطلبات  وتلبية  اإلرهــــاب،  مكافحة  تدابير 
ــه عــلــى الـــرغـــم مـــن الــمــخــاوف  اإلنـــســـانـــي. مـــؤكـــدة أنـ
ــإن هــنــاك  ــ ــن الـــقـــومـــي، فـ ــ الــمــتــعــلــقــة بــحــمــايــة األمــ
استجابة لاحتياجات اإلنسانية، مثل ما نراه حاليا 
هي  األكــبــر،  المشكلة  تظل  ذلــك،  ومــع  بأفغانستان. 
التي  االستثناءات  استخدام  بإساءة  المتعلقة  تلك 
وغيرها  األفغانية  السياسية  الهيئات  بها  قد تسمح 
أنها  تدعي  التي  أو  الــنــوايــا،  سيئة  إنسانية  لجهات 
لإلرهابيين.  أمــــوال  جــمــع  إلـــى  تسعى  وهـــي  خــيــريــة 
بالفعل مساعدة  يــقــوض  مــا  هــو  ــر،  األمــ هـــذا  ولــعــل 
الحكومات المختلفة للجهود اإلنسانية في مناطق 

الصراع.
أن أنظمة  إلى  بأفغانستان، أشارت  وفيما يتعلق 
الــعــقــوبــات الــمــوحــدة لــكــل مــن األمــــم الــمــتــحــدة، أو 
المملكة المتحدة لم تسمح بأي استثناءات لتسهيل 
فــي معاناة  مــا تسبب  وهــو  اإلنــســانــي،  العمل  جــهــود 
وبالتالي،  طالبان،  نظام  ظل  في  للمدنيين  شديدة 
ســنــحــتــاج إلــــى إيـــجـــاد حــــل، مــضــيــفــة أنـــــه، ال تـــزال 
الدوليين  الــشــركــاء  مــع  تتحدث  المتحدة  المملكة 
مــن أجـــل إيــجــاد حــل لــمــســألــة إيــصــال الــمــســاعــدات 

اإلنسانية إلى أفغانستان.
ذكــره-  -السابق  »جــيــارد«  بتقرير  يتعلق  وفيما 
ــي«، بــأنــه خــلــص إلــــى أن الــتــشــريــعــات  ــارفــ أفـــــادت »هــ
الجهات  تطالب  اإلرهــاب  مكافحة  بجهود  المتعلقة 
التجارية التي تقدم الكثير من الخدمات للعمليات 
بتقييد  التأمين-  وشركات  البنوك  -مثل  اإلنسانية 
خــدمــاتــهــا لــلــجــهــات الــفــاعــلــة اإلنــســانــيــة، خــوًفــا من 
مساءلتهم قانونيا إذا ُأسيئ استخدام تلك الخدمات 
من العناصر اإلرهابية. وعلقت »جيارد«، أن المملكة 
المتحدة أنشأت لجنة استشارية ثاثية تضم ممثلين 
مـــن الـــقـــطـــاعـــات، الــمــالــيــة والــخــيــريــة والــحــكــومــيــة 
تداعيات اعتماد  مــن  الــحــد  على  التغلب  أجــل  مــن 
المصارف  تعتمدها  التي  المخاطر،  تجنب  سياسة 
العناصر  مــع  التعامل  بقطع  المعنية  البريطانية 

التي تقوم بجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ومــع ذلــك، شكك »بــرانــر« فــي نجاح هــذا النهج، 
وبالتالي،  بطبيعتها،  دولية  مشكلة  أنها  إلــى  نظًرا 
إلى  يــهــدف  التــفــاق  العملي«  التطبيق  »قابلية  فــإن 
الحد من تلك التداعيات سيكون محدوًدا وغير ذي 
جـــدوى. وبـــرر ذلــك األمـــر، بــأن الــمــؤســســات المالية 
الواليات المتحدة وتحذو  إلى  الدولية تتطلع دوًما 
حذوها عند تحديد سياستها، وبالتالي سيكون من 
الصعب إيجاد حلول دائمة، ما لم يكن األمريكيون 
موافقة  واقـــع  ولــعــل  الــتــدابــيــر.  تــلــك  فــي  مشتركين 
إلــى تمسكها بفرض  نــظــًرا  »واشــنــطــن« غير مــرجــح، 
الـــعـــقـــوبـــات الســـتـــهـــداف اإلرهـــابـــيـــيـــن والــمــنــافــســيــن 

الجيوسياسيين.
الجهات  تحديد  أن  »جيارد«،  رأت  النهاية،  وفي 
الفاعلة اإلنسانية هو التحدي األكبر، ال سيما تلك 
لــإلعــفــاءات من  إطـــار عملي  إنــشــاء  الــتــي سيشملها 
األكثر  البلدان  على  المفروضة  الدولية  العقوبات 
وجماعات  حركات  بها  والتي  المساعدة،  إلى  حاجة 
إرهــابــيــة. وفــي الــوقــت الــحــالــي، فــإن الــقــانــون واضــح 
يوجد  ال  حيث  األمريكية،  النظر  وجهة  من  تماًما، 
حظر أو قيود من أي نوع على أي منظمة، بالنسبة 
إلـــى االحــتــيــاجــات اإلنــســانــيــة الــعــاجــلــة. ومـــع ذلــك، 
اللوائح  بشأن  االرتــبــاك  مــن  قــدر  يوجد  أنــه  لوحظ 
وعــلــى األخــص  ــرى،  األخــ الــكــيــانــات  مــن  المتناقضة 
الــبــلــدان  الــمــتــحــدة، حــيــث ال تمتلك جــمــيــع  األمــــم 
من  معها  التعامل  المحظور  الجهات  قائمة  نفس 

قبل المنظمات اإلنسانية.
ثاقبة حول  نــظــرة  الــنــدوة  قــدمــت  الــعــمــوم،  على 
تدابير مكافحة  بين  الــتــوازن  مــن  نــوع  ضـــرورة خلق 
اإلرهــاب واإلجــراءات اإلنسانية في مناطق الصراع، 
حتى تتمكن الوكاالت المعنية من أداء واجباتها من 

دون خوف من أن تطالها أي اتهامات قانونية. 
عاوة على ذلك، فإن حالة االختاف والتناقض 
الحالية لقواعد مكافحة اإلرهاب، وكذلك االختاف 
في أنواع المساعدات والخدمات اإلنسانية بين الدول 
أصبح أمرا معقدا للغاية، حيث تختلف قواعد وقيود 
األمم المتحدة عن قيود الواليات المتحدة، وهو ما 
يــتــرك الــعــديــد مــن الـــوكـــاالت اإلنــســانــيــة فــي موقف 
غير مريح يتمثل في عدم التأكد من نوع الخدمات 
التي يمكنهم تقديمها وتوفيرها للمحتاجين، ومن 
إلى إصاح وتعديل كبيرين لتلك  ثّم، هناك حاجة 
الــعــقــوبــات والــحــد مــن تــداعــيــاتــهــا ومــعــالــجــة أوجــه 
القصور بها حتى ال تعرقل مسار الجهود اإلنسانية 

في المناطق التي تحتاج إليها.
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م��ك��اف��ح��ة الإره�������اب والإج����������راءات الإن�����س��ان��ي��ة؟
مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية

في  مــهــًمــا  دوًرا  الــعــالــي  التعليم  مــؤســســات  تلعب 
لعام 2030، حيث  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 
الـــرابـــع مـــن أهـــــداف التنمية  الـــهـــدف  إّنـــهـــا فـــي إطــــار 
ولتحقيق  التعليم.  وشمولية  جودة  بشأن  المستدامة 
في  فــاعــل  بـــدور  والــقــيــام  المستدامة  التنمية  أهـــداف 
خدمة المجتمع البحريني، أصبح من الضروري وضع 
التعليم  مؤسسات  في  مبتكرة  جديدة  استراتيجيات 
والتحول  العامة  الحياة  على  االنفتاح  بهدف  العالي 
إلـــى اقــتــصــاد الــمــعــرفــة، الــقــائــم عــلــى االبــتــكــار وريـــادة 
األعمال واقتحام سوق المنافسة في فضاء التصنيفات 
الدولية، والسعي إلى التحول إلى مؤسسات من الجيل 
الرابع، من خال تدشين حاضنات تكنولوجية وأودية 
عــلــوم لــتــحــويــل األفـــكـــار إلـــى مــنــتــجــات مــلــمــوســة، يتم 
خاصة،  وطنية  بحرينية  شركات  طريق  عن  تسويقها 
لإلنفاق  ذاتــيــا  االكــتــفــاء  مــن  تمكنها  مــــوارد  لتحقيق 
العلمي،  والــبــحــث  التعليمية  الــعــمــلــيــة  تــطــويــر  عــلــى 
وإعداد الطاب لسوق العمل من خال دورات تدريبية 

متخصصة.
الوطني،  اإلعامي  المنبر  هذا  خال  من  واليوم، 
أدعو إلى استنبات وإطاق مبادرة »الطالب الموظف« 
الستثمار  البحرينية  الــعــالــي  التعليم  مــؤســســات  فــي 

ــي يــمــتــلــكــهــا  ــتـ ــمــــواهــــب الـ ــدرات والــ ــ ــقـ ــ الـ
منتجا،  لكي يصبح  البحريني  الطالب 
ــتــــه  يــــقــــوم بـــعـــمـــل مــــشــــروع أثــــنــــاء دراســ
لتلبية  نفسه  على  ويعتمد  الجامعية، 

احتياجات المجتمع. 
والــجــديــر بــالــذكــر أن هــذه الــمــبــادرة 
ســـــوف تـــســـاعـــد عـــلـــى غـــــرس قـــيـــم حــب 
والمسؤولية  وااللــتــزام  والعمل  الــوطــن 
التعليم  مــؤســســات  طــــاب  نــفــوس  فـــي 
لبيئة  وتجهيزهم  البحرينية،  الــعــالــي 
ــمـــل وتـــرســـيـــة قــــواعــــد الـــســـيـــاســـات  ــعـ الـ
ــيـــة، وتــوعــيــتــهــم  ــيـــفـ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الـــوظـ
وفضا  بإتقان.  األعمال  إنجاز  بأهمية 
المبادرة  هــذه  تساعد  ســوف  ذلــك،  على 
ــواهــــب  ــمــ ــن الــ ــ ــل مــ ــيــ ــيــــس جــ ــأســ ــى تــ ــلــ عــ
على  االعــتــمــاد  عــلــى  ــادرة  قــ البحرينية، 
الــــــذات، يــتــمــتــعــون بــأســس عــامــة جــيــدة 

وحل  والتفكير  الفريق  بــروح  والعمل  االتــصــاالت،  في 
المشكات والتواصل والقدرة على التكيف مع أنماط 

مختلفة من العمل والتخطيط لمستقبل واعد.
ــداد  ــ ــا فــــي إعـ ــبــــادرة أيـــضـ ــذه الــــمــ ــ ــوف تــســهــم هـ ــ وســ

قـــادريـــن  عــمــلــيــة  عــقــلــيــة  ذوي  طـــــاب 
عــلــى الــقــيــام بـــــــاألدوار الــقــائــمــة على 
أداؤهــا.  عليهم  سيكون  التي  المعرفة 
وإضــافــة إلــى ذلـــك، ســوف تسهم هذه 
بين  االبتكار  ثقافة  نشر  في  المبادرة 
طـــــاب مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة مــــن خـــــال تــشــجــعــيــهــم 
إلى  وتحويلها  أفــكــارهــم  تقديم  على 
علمية  قيمة  ذات  وابــتــكــارات  مشاريع 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــــمـــــجـــــاالت، وتــهــيــئــة 
الفاعلة  للمساهمة  أمامهم  الــفــرص 
النهضة  فــي  واالبــتــكــار  التحدي  بــروح 
للرؤية  تحقيقا  البحرينية  التنموية 
الــمــلــكــيــة الــســامــيــة لــحــضــرة صــاحــب 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
وتنفيذًا  المفدى،  الباد  خليفة عاهل 
لــتــوجــيــهــات صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 

مجلس الوزراء الموقر، حفظهما اهلل ورعاهما. 

 { كلية اآلداب – جامعة البحرين

بقلم:
 د. ياسر أحمد جمعة {
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قد  مجتمعتان  وهــمــا  والــعــاطــفــي  الـــذكـــاء   كلمتا 
ــر الــتــفــكــيــر فما  تــثــيــران بــعــض الــحــيــرة ويــتــطــلــب األمــ
دخل الذكاء بالعاطفة؟ ولكن في الحقيقة تم تحديد 
الشخص على تحديد  أنه قدرة  العاطفي على  الذكاء 
وإدارة عواطفه ومشاعره وأيضا مشاعر اآلخرين وذلك 
يتطلب 3 مهارات أساسية أولها الوعي العاطفي بقدرة 
الفرد على تحديد مشاعره الخاصة وكيف يوظف هذه 
مهارة  وثانيا  المشكالت،  وحل  التفكير  مثل  المشاعر 
اآلخرين  ومساعدة  مشاعرنا  كتنظيم  العواطف  إدارة 
الــثــالــثــة هي  عــلــى تنظيم مــشــاعــرهــم أيــضــا والــمــهــارة 

الذكاء العام.
الـــذكـــاء الــعــاطــفــي ســيــســاعــدنــا عــلــى تقييم  فــهــم 
مشاعرنا  في  والتحكم  وضبطها  الحقيقية  مشاعرنا 
الــســلــبــيــة وكــيــفــيــة الــتــغــلــب عــلــيــهــا مـــع اكــتــســاب بعض 
الـــمـــهـــارات االجــتــمــاعــيــة لــتــعــزيــز ســبــل الــتــعــامــل مع 

اآلخرين.
العاطفي  بــالــذكــاء  يتمتع  الـــذي  الشخص  يجني 
عدة  على  إيجابي  بشكل  تؤثر  الــفــوائــد  مــن  مجموعة 
جوانب في حياته؛ فيحقق تفوقا في حياته الشخصية 
والمهنية إذ يساعده على تجاوز العقبات التي تواجهه 
قيادية  مــهــارات  ويكسبه  عمله  أو  دراســتــه  مــجــال  فــي 
وتحفيزية، وعندما يتمتع الشخص بالذكاء العاطفي 
والقدرة على إدارة غضبه وعواطفه ومشاعره فإن ذلك 
القلب  كــأمــراض  خطيرة  صحية  مشاكل  مــن  يحميه 
والعزلة  واالكــتــئــاب  القلق  نــوبــات  يجنبنا  وأيــضــا  مثال 
االجتماعية،  العالقات  تكوين  في  الفشل  عن  الناتجة 
حتى  األهــمــيــة  غــايــة  لــه  النفسية  بصحتنا  االهــتــمــام 
يكون الفرد عنصرا فاعال في مجتمعه مساهما نافعا 

ومؤثرا.
البناء  الــنــقــد  تتقبل  بــالــتــواضــع  تتمتع  كــنــت  ــإذا  فـ
وتــتــحــمــل مــســؤولــيــة أخـــطـــائـــك وتــتــمــســك بــمــبــادئــك 
وقيمك ودائما تطور ذاتك وتسعى إلى تحقيق أهدافك 
ولديك قدرة عالية على التواصل مع اآلخرين وحسن 
االســتــمــاع إلــى األشــخــاص خــالل حديثهم واالهــتــمــام 
بهم... فاطمئن فأنت لديك ذكاء عاطفي حافظ عليه 

وطوره.

الذكاء العاطفي 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

افتتح مركز ريتش للعالج السلوكي فرعه الثاني في 
السلوكي  العالج  ليوفر  النخيل  بمركز  البحرين،  مملكة 
من  فردية  جلسات  خــالل  من  النطق  وعــالج  والوظيفي 
الطلب  تــزايــد  مــع  المؤهلين  المهنيين  مــن  فــريــق  قبل 
إطار تقديم  السلوكي وفي  العالج  والوعي بمعدل نجاح 
أفــراد  وجميع  لألطفال  ومميزة  الــجــودة  عالية  خــدمــات 

العائلة في جو أكاديمي ترفيهي هادف.
المعتمد  الــســلــوك  تــديــن محلل  وقــد صــرحــت منى 
الــثــانــي جــاء  الـــفـــرع  افــتــتــاح  أن  اإلدارة  مــجــلــس  وعــضــو 
ــر الــمــهــنــي  ــويـ ــطـ ــتـ ــاال لـــلـــمـــســـيـــرة ومــــــن أجــــــل الـ ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
وتــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات فــي هــذا الــمــجــال على أيــدي 
المتخصصين وأعربت عن سعادتها بحصول المركز على 

جائزة أفضل مركز لعالج التوحد ودعمه في البحرين من 
صحفية  مؤسسة  وهــي  فيجن(  )كوربوريت  مؤسسة  قبل 
ــدة تـــركـــز عــلــى األعـــمـــال الــصــغــيــرة وبــالــفــعــل  ــ ــيـــة رائــ دولـ
الصحي  القطاع  في  صغيرة  شركة  أفضل  على  حصلنا 
في المملكة وترمز الجائزة إلى الوقت واإلخالص الذي 
نقضيه في خدمة المجتمع من خالل االبتكار واالهتمام 

والوفاء بااللتزامات 
والتنمية  للسلوك  ريتش  مركز  أن  بالذكر  الجدير 
ــو أول مـــركـــز مــعــتــمــد لــلــتــمــيــز فـــي الــســلــوك الــصــحــي  هـ
فــي الــبــحــريــن كــمــا يــخــتــص بــتــطــويــر الــمــهــارات وتــعــزيــز 
الحياتية بما في ذلك  المجاالت  الطفل في  استقاللية 

التوحد وفرط الحركة ونقص االنتباه.
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الدكتور ق�صي زباري لـ»الخليج الطبي«: 

خطوات مهمة للعناية بالقدم ال�صكري 

ــــراض  ــد أكـــثـــر أنـــــواع األمـ ســـرطـــان الـــثـــدي أحــ
ترتفع  وسنويا  الــنــســاء،  لــدى  شيوعا  السرطانية 
تلك  وبعض  العوامل  من  عدد  بسبب  به  االصابة 
العوامل يمكن تفاديها للوقاية من السرطان وفي 
العوامل  تلك  على  نتعرف  ســوف  التالي  الــحــوار 
وكيف يمكننا أن نقلل من خطر االصابة به وغيرها 
من االسئلة.. مع الدكتورة سالي عدنان استشاري 
الملكي  بالمستشفى  والمناظير  العامة  الجراحة 

للنساء واألطفال. 
-ما هو سرطان الثدي؟

يـــحـــدث ســـرطـــان الـــثـــدي عــنــدمــا تـــبـــدأ بعض 
غــيــر طبيعية،  بطريقة  الــنــمــو  فــي  الــثــدي  خــاليــا 
تنقسم هـــذه الــخــاليــا بــســرعــة أكــبــر مــن الــخــاليــا 
ورًمــا.  أو  كتلة  ل  وتشكِّ لتتراكم،  وتستمر  السليمة 
وقد تنتشر الخاليا )تنتقل( من خالل الثدي إلى 

الُعَقد اللمفية، أو إلى أجزاء أخرى من الجسم. 
ــادة فـــي الــبــطــانــة الــداخــلــيــة لــقــنــوات   يــبــدأ عــ
الحليب، أو الفصوص التي تمد القنوات بالحليب، 
أنــحــاء  فــي  ينتشر  أن  لــلــســرطــان  يمكن  هــنــا  ومـــن 

متفرقة من الجسم.
-ما أسباب سرطان الثدي؟

د الــبــاحــثــون الــعــوامــل الــمــرتــبــطــة بنمط  ــدَّ حــ
قد  التي  والبيئية  الهرمونية،  والــعــوامــل  الحياة، 
تــزيــد مــن خطر اإلصــابــة بــســرطــان الــثــدي، ولكن 
بعض  إصـــابـــة  وراء  الــســبــب  ــح  ــواضــ الــ مـــن  لــيــس 
ــم مــــن عـــدم  ــرغــ ــالـــســـرطـــان عـــلـــى الــ األشــــخــــاص بـ
ــود أي عـــوامـــل خــطــر تــحــيــط بـــهـــم، بــيــنــمــا ال  ــ وجـ
ضين لعوامل  ُيصاب أشخاص آخرون يكونون ُمعرَّ
الخطر. وُيحتمل أن يحدث سرطان الثدي بسبب 
التي  وللبيئة  الجيني  للتكوين  د  المعقَّ التفاعل 

تعيش فيها.
احتمالية  بــزيــادة  المرتبطة  الــعــوامــل  تشمل 

اإلصابة بسرطان الثدي ما يلي:

الرجال  أكثر عرضة من  أنثى.. النساء  كونِك 
لإلصابة بسرطان الثدي.

إصابتِك  احتمالية  السن.. تزيد  في  م  التقدُّ
بسرطان الثدي مع التقدم بالعمر.

ــة بـــســـرطـــان  ــابــ ــي لــــإلصــ ــرضــ وجـــــــود ســـجـــل مــ
الثدي.. إذا كنِت مصابًة بسرطان الثدي في أحد 
الــثــديــيــن، فــلــديــِك احــتــمــالــيــة مــرتــفــعــة لــإلصــابــة 

بالسرطان في الثدي اآلخر.
ــة بـــســـرطـــان  ــابــ ــخ عـــائـــلـــي لــــإلصــ ــ ــاريـ ــ وجـــــــود تـ
ابنتك  أو  أخــتــك  أو  أمـــك  ُشــخــصــت  الــــثــــدي.. إذا 
تزداد  مبكرة،  الثدي، وخصوًصا في سن  بسرطان 
ذلــك،  ومــع  الــثــدي.  بسرطان  إصابتك  احتمالية 
فإن غالبية األشخاص المصابين بسرطان الثدي 

ليس لديهم تاريخ عائلي للمرض.
احتمالية  من  تزيد  التي  الموروثة  الجينات 
بــعــض  تــنــتــقــل  بـــالـــســـرطـــان. يـــمـــكـــن أن  اإلصــــابــــة 
ــن احــتــمــالــيــة  الـــطـــفـــرات الــجــيــنــيــة الـــتـــي تـــزيـــد مـ

اإلصابة بسرطان الثدي من اآلباء إلى األطفال. 
تــزيــد من  الــتــي  الــطــفــرات الجينية األكــثــر شــهــرة 
 BRCA1 هــي  الــثــدي  بسرطان  اإلصــابــة  احتمالية 

.BRCA2 و
التعرض لإلشعاع.. إذا كنت قد تلقيِت عالًجا 
ــا عــلــى الـــصـــدر فـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة أو  إشــعــاعــّيً
الثدي  بسرطان  إصابتك  احتمالية  فإن  الشباب، 

تزداد.
أو  الــزائــد  الــوزن  الحركة: يرفع  وقلة  منة  السِّ

البدانة احتمالية اإلصابة بسرطان الثدي.
أن تــبــدأ الـــــدورة الــشــهــريــة فــي ســن مــبــكــرة أو 

انقطاع الدورة الشهرية في سن متقدمة. 
ــعــــد ســن  ــدام الـــــعـــــالج الــــهــــرمــــونــــي بــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــة الــعــالج  ــ الــيــأس.. الــنــســاء الـــالتـــي يــتــنــاولــن أدويـ
ــي الــــتــــي تـــجـــمـــع بــــيــــن اإلســــتــــروجــــيــــن  ــونــ ــرمــ ــهــ الــ
انقطاع  وأعــراض  عالمات  لعالج  والبروجستيرون 
بسرطان  لإلصابة  أكبر  احتمالية  لديهن  الطمث 
بــســرطــان  اإلصـــابـــة  احــتــمــالــيــة  الـــثـــدي. تنخفض 
الـــثـــدي عــنــدمــا تــتــوقــف الــنــســاء عـــن تـــنـــاول هــذه 

األدوية.
الكحوليات  تــنــاول  الكحوليات.. يزيد  تــنــاُول 

احتمالية اإلصابة بسرطان الثدي
-ما أعراض سرطان الثدي؟ 

في  مــؤلــمــة  غــيــر  عــقــدة صلبة  أو  كتلة  ظــهــور 
الثدي أو تحت اإلبط.

انتفاخ وتورم الثدي.
خروج إفرازات من الثدي )غالًبا دم(.

تــغــيــر فــي حــجــم وشــكــل الــثــدي أو تــجــعــد في 
الجلد.

انعكاس حلمة الثدي.
حكة، أو تقرحات قشرية أو طفح جلدي حول 

الثدي.
-مـــــا الــــــذي يــمــكــنــنــي فــعــلــه لــتــقــلــيــل خــطــر 

اإلصابة بسرطان الثدي؟
أظهرت األبحاث أن تغييرات نمط الحياة قد 
تقلل من مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي حتى 
لدى السيدات األكثر عرضة لإلصابة به ومن أجل 

تقليل المخاطر:
المحافظة على وزن سليم.

بانتظام  الرياضي  البدني  النشاط  ممارسة 
قد يساعد في المحافظة على وزن صحي وهو ما 

يساعد في منع اإلصابة بسرطان الثدي.
تجنب تناول الكحول.

تجنب العالجات الهرمونية الطويلة األمد.
الـــرضـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة قـــد يـــكـــون لــلــرضــاعــة 
الــثــدي  ســرطــان  مــن  الــوقــايــة  فــي  دور  الطبيعية 
التأثير  زاد  الطبيعية،  الرضاعة  زادت مدة  وكلما 

الوقائي من المرض.
اتباع نظام غذائي صحي.

-كيف يتم تشخيص سرطان الثدي؟
الفحص الذاتي للثدي: يجب إجراؤه بشكل 
ــدًءا مــن ســن 20 عــاًمــا، حيث إن  بـ دائـــم ومنتظم 
اكتسابك خبرة الفحص الذاتي للثدي، وتعرفك 
عــلــى أنــســجــة وبــنــيــة ثـــديـــك عــلــى أســـــاس دائـــم 
عالمات  كشف  على  قــادرة  يجعلك  قد  ومنتظم، 

مبكرة لسرطان الثدي.
الفحص الدوري للثدي- ُينصح بأن تخضع 
المرأة لفحص الثدي في العيادة مرة واحدة كل 
ثالث سنوات حتى بلوغ سن 40 عاًما، ثم بمعدل 

مرة واحدة كل سنة فيما بعد. 
 :)mammogram( التصوير الشعاعي للثدي 
أنسجة  يفحص  الــذي  الشعاعي  الــثــدي  تصوير 
الثدي من خالل إنتاج صور األشعة السينية يعد 
المبكر  للكشف  موثوقية  األكثر  الفحص  اليوم 
عن كتل سرطانية في الثدي، حتى قبل أن يشعر 
للثدي؛  الــيــدوي  الــلــمــس  بــواســطــة  بــهــا  الطبيب 
لكل  الفحص  هــذا  إجـــراء  ُينصح  السبب  ولــهــذا 

النساء فوق سن 40 عاًما بشكل دوري.
األشــــعــــة بـــالـــمـــوجـــات فـــــوق الـــصـــوتـــيـــة عــلــى 

 :)ultrasound(الثدي
الكتل  أن  للتأكد من  يستخدم هذا الفحص 

التي تم كشفها في الثدي صلبة أم ال.
.)MRI( تصوير الثدي بالرنين المغناطيسي

لالختبار  الــثــدي  خاليا  مــن  عينة  استخراج 
)خزعة(.

ــادر عــلــى تــأكــيــد  ــقــ هـــو الــفــحــص الـــوحـــيـــد الــ
ــة فـــحـــص  ــزعـ ــخـ ــالـ ــة، فـ ــيـ ــانـ ــرطـ وجــــــــود خــــاليــــا سـ
يستطيع تزويدنا بمعلومات حيوية جًدا عن أية 
الثدي،  نسيج  في  طبيعية  غير  أو  شــاذة  تغيرات 
والمساعدة في تحديد مدى الحاجة إلى إجراء 
الجراحية  العملية  نــوع  وبــشــأن  جراحية  عملية 

المطلوبة. 

مركز ريتش للسلوك يفتتح 
فرعه الثاني في البحرين

في ال�صهر العالمي ل�صرطان الثدي الدكتورة �صالي عدنان 

تجيب: كيف يمكننا تقليل خطر اال�صابة ب�صرطان الثدي؟

شــركــة »صــنــدوق الــضــوء« هــي شركة 
رائــدة في مجال طب األشعة االتصالية 
من  كــل  ِقبل  مــن  تأسست  البحرين،  فــي 
الدكتورة مي مطر والدكتورة نوال الحمر 
بــهــدف االرتـــقـــاء بــخــدمــات طــب األشــعــة 
مع  ومواءمتها  المملكة  فــي  االتصالية 
الــمــعــايــيــر الــدولــيــة فـــي الــمــجــال، حيث 
من  واســعــة  خــبــرات  على  الشركة  تعتمد 
اســتــشــاري األشــعــة الــمــعــتــمــديــن، الــذيــن 
أخــــــذوا عــلــى عــاتــقــهــم تــقــديــم خــدمــات 
للمرضى  الــمــســتــوى  عالمية  تشخيص 

ومؤسسات الرعاية الصحية.
بــــدأت الــدكــتــورة مــي إبــراهــيــم مطر 
ــاري أشـــعـــة الـــعـــظـــام والــمــفــاصــل  ــشـ ــتـ اسـ
والــعــضــو الــمــؤســس لـــ»صــنــدوق الــضــوء« 

حديثها للخليج الطبي قائلة: 
»تم تأسيس شركة »صندوق الضوء« 
بــنــات أفــكــار  عـــام 2018. وقـــد كــانــت مـــن 
في  متخصصات  بحرينيات  استشاريات 
طب األشعة جمعهن هدف واحد يتمثل 
لدعم  ومــرنــة  متجددة  حلول  توفير  فــي 
تكنولوجيا طب األشعة االتصالي، حيث 
والــســرعــة  بــالــدقــة  الــحــلــول  تــلــك  تتميز 
والـــفـــعـــالـــيـــة مــــن حـــيـــث الـــكـــلـــفـــة، وذلــــك 
فــي ســبــيــل خــدمــة الــمــرضــى ومــؤســســات 
الــرعــايــة الــصــحــيــة عــلــى حــد ســـواء عبر 
توظيف أحدث التقنيات واالستفادة من 
في  الــشــركــاء  مــن  واســعــة  إقليمية  شبكة 

المجال«.
على  الحاصلة  الشركة،  وتضم  هــذا 
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  مــن  االعــتــمــاد 
قوية  الصحية، شبكة  والخدمات  المهن 
مــن اســتــشــاري األشــعــة الــمــعــروفــيــن في 
المنطقة، كما تعمل جنًبا إلى جنب مع 
رعاية  ومؤسسات  استراتيجيين  شركاء 
وتبادل  الفنيين  تثقيف  بغرض  صحية 
التشخيص  خدمات  وتحسين  الخبرات 
المقدمة عبر االستخدام األمثل ألجهزة 
إلى  سعًيا  ذلــك  ويأتي  األشعة.  ومعدات 
تــقــديــم قــــراءات دقــيــقــة وســريــعــة تضمن 
رضا المرضى واألطباء في الوقت ذاته. 

وتـــعـــلـــيـــًقـــا عـــلـــى تـــأســـيـــس الـــشـــركـــة، 
ــورة مـــــي: بــصــفــتــنــا نــســاء  ــتــ ــدكــ قـــالـــت الــ
بواجبنا  إيماننا  على  نشأنا  بحرينيات، 
إيجابي  بشكل  المساهمة  فــي  الــوطــنــي 
في رفعة الوطن وإحداث األثر اإليجابي 
الملموس في المجتمع البحريني. وعلى 
»صــنــدوق  بتأسيس  قمنا  ــاس،  األســ هــذا 
الضوء« عبر توظيف خبراتنا الجماعية 

في هذا  عاًما   50 أكثر من  إلى  الممتدة 
البحرين،  مملكة  أن  وأدركـــنـــا  الــمــجــال، 
تواجه نقصاَ شديًدا  العالم،  دول  كسائر 
في استشاريي األشعة المتخصصين، ما 
قد يؤدي في النهاية إلى عدم الدقة في 
في  سلبي  بشكل  والتأثير  التشخيص، 

تجربة المرضى«.
وبــالــنــســبــة إلــــى مــؤســســات الــرعــايــة 
الــصــحــيــة والــمــســتــشــفــيــات، وجـــدنـــا أن 
من  األشعة  استشاريي  في  نقًصا  هناك 
ذوي الخبرة، وهو ما يشكل خطًرا كبيًرا 
على مستوى رعاية المرضى. وهذا يعني 
على  قـــادرة  غير  المستشفيات  أن  أيــًضــا 

وتقديم  معداتها  الكاملة من  االستفادة 
تعد  كما  مــتــطــورة،  تشخيصية  خــدمــات 
فترات التوقف عن العمل ونقص الموارد 
والتكاليف العالية عوامل أساسية تعيق 
تـــطـــّور مــســتــوى الــخــدمــة فـــي مــؤســســات 
الرعاية الصحية على مستوى المملكة.

»لكوننا  قــائــلــة:  حديثها  واختتمت 
طبيبات، كّرسنا جهودنا لمساعدة الناس، 
ــزءا ال يـــتـــجـــزأ مــن  ــ ــــك جــ حـــيـــث يـــعـــد ذلـ
خدمات  تقديم  أردنا  الوظيفية،  مهامنا 
مع  المنطقة،  فــي  عالمي  مستوى  ذات 
الحرص على جعلها بأسعار في متناول 
الجميع. وقد نجحنا بالفعل في تحقيق 

من  مجموعة  أكبر  أصبحنا  فقد  ذلــك، 
في  ونهدف  المملكة،  في  االستشاريين 
التي  الحلول  تصميم  إلى  األول  المقام 
المشكالت  مــعــالــجــة جــمــيــع  مــن شــأنــهــا 
الكفاءات  بمستوى  واالرتقاء  التشغيلية 
الضغط  وتخفيف  المستشفيات،  داخــل 
ــوارد الــطــبــيــة فــــي مــمــلــكــتــنــا،  ــ ــمـ ــ عـــلـــى الـ
مـــع الــحــفــاظ عــلــى الــمــعــايــيــر الــدولــيــة 

المعتمدة في الخدمات التشخيصية.«
الدكتورة  صّرحت  آخــر،  جانب  ومــن 
ــاري األشــــعــــة  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ نــــــــــوال الـــــحـــــمـــــر، اســ
ــة والـــعـــضـــو  ــيــ ــنــ ــاطــ ــبــ ــة الــ ــيـ ــيـــصـ ــتـــشـــخـ الـ
ــوء«: »لــقــد  ــ ــــضـ ــنــــدوق الـ ـــ»صــ الـــمـــؤســـس لــ
تبنى قطاع الرعاية الصحية نهًجا أكثر 
اعـــتـــمـــاًدا عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة، 
حيث أصبح العالم يتجه إلى استخدام 
مــجــاالت  مختلف  فــي  التقنيات  أحـــدث 
أكثر  نتائج  تقديم  بــهــدف  وذلـــك  الــطــب 
القطاع  وقــت قياسي؛ كما شهد  دقــة في 
ُبعد،  عــن  التطبيب  نحو  سريًعا  تــحــوال 
التي  كورونا،  انتشار جائحة  بعد  خاصًة 
كـــان لــطــب األشــعــة االتــصــالــيــة دور مهم 
على  تبعاتها  وطــأة  تخفيف  فــي  للغاية 
الــقــطــاع الــصــحــي، حــيــث اتــجــهــت أغلب 
بما  الــعــالــم،  فــي  الـــرائـــدة  المستشفيات 
فــيــهــا الــمــســتــشــفــيــات الــتــعــلــيــمــيــة، إلــى 
االتصالية  األشعة  طب  خدمات  اعتماد 
المتنامية  الحالية  احتياجاتها  لتلبية 
الستمرار خدماتها، بما في ذلك خدمات 
المقدمة  التطبيب  وخــدمــات  الــطــوارئ 

خارج نطاق ساعات العمل الرسمية.«
انتشار  نطاق  أن  بالذكر،  والجدير 
ــنـــدوق الـــضـــوء« شــهــد تــوســًعــا  شــركــة »صـ
ــن الـــــبـــــلـــــدان فــي  ــ ــيـــشـــمـــل الــــعــــديــــد مــ لـ
العربية  المملكة  تــقــدم  مــع  المنطقة، 
السعودية باعتبارها السوق األكبر. حيث 
تضم الشركة فريًقا كبيًرا من استشاريي 
ــــة الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن مـــــن جــمــيــع  ــــعـ األشـ
أنـــحـــاء الــمــنــطــقــة، والــــذيــــن يــحــرصــون 
ــدار الــســاعــة وفــي  عــلــى الـــوجـــود عــلــى مــ
ــوع، لــتــقــديــم حــلــول  ــبــ ــام األســ ــ جــمــيــع أيـ
فعالة من حيث الجودة والكلفة، بجانب 
وزيــادة  الصحية  الرعاية  مؤسسات  دعم 
إيراداتها عبر توفير خدمات التشخيص 
االفتراضية، وتلبية احتياجات مختلف 
من  للحد  التشخيصية،  األشــعــة  ــواع  أنـ
بسرعة  التقارير  وتسليم  االنتظار  وقت 
ـــا عــلــى  ــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــّيً قـــيـــاســـيـــة، مــ

المريض واألطباء. 

} الدكتورة سالي عدنان.

بعد تاأ�شي�س �شركة »�شندوق ال�شوء« من قبل ا�شت�شاريات بحرينيات

مملكة البحرين تواكب المعايير الدولية لخدمات طب االأ�صعة االت�صالية
كما هو معروف للجميع بأن داء السكري 
ــتــــالزمــــة تـــتـــصـــف بــــاضــــطــــراب األيـــــض  ــو مــ ــ هـ
في  السكر  تركيز  فــي  شديد  ارتــفــاع  يصاحبه 
الدم وهو قد يكون ناتجا عن نقص في إفراز 
بسبب  أو  البنكرياس  مــن  اإلنسولين  هــرمــون 
أو  لإلنسولين  األنسجة  حساسية  انخفاض 
كــال األمــريــن هكذا بــدأ الــدكــتــور قصي زبــاري 
اســتــشــاري الــجــراحــة الــعــامــة بــمــركــز الــجــنــان 
واسترسل  السكري  القدم  عن  حديثه  الطبي 

قائال:
يؤدي داء السكري إلى مضاعفات خطيرة 
جًدا إذا لم تتم السيطرة عليه في وقت مبكر 

من المرض.
ومن هذه المضاعفات القدم السكري

 بــالــنــســبــة إلــــى الـــقـــدم الـــســـكـــري: تــحــدث 
ــلـــف فــي  مـــشـــاكـــل الــــقــــدم الـــســـكـــري بـــســـبـــب تـ
وكذلك   )peripheral neuropathy( األعــصــاب 

بسبب ضعف تدفق الدم إلى القدمين.
وهذان السببان يؤديان إلى قلة أو فقدان 
اإلحـــســـاس فــي الــقــدمــيــن مــع جــفــاف الجلد 
الدموية  الــــدورة  ضعف  بسبب  الــوقــت  بــمــرور 
وقــــد تــتــعــرض الـــقـــدم إلــــى جــــروح بــســيــطــة أو 
دون  مــن  اللحم  مسمار  مثل  جلدية  مشاكل 
الشعور بها، ثم بعد ذلك تتطور هذه الجروح 
أعمق  إلى جروح  تعالج بشكل صحيح  لم  إذا 
تنتهي  أو  إلى حفر كبيرة  وأخطر وقد تتطور 

بالغرغرينا ال سمح اهلل.
وهكذا فإن القدم السكري قد تكون بسيطة 
على شكل تنمل القدمين أو جروح بسيطة أو 
مسمار لحمي بسيط يمكن معالجتها بشكل 
في  السكر  على  السيطرة  مع  وسريع  بسيط 

الدم في بداية العالج.
من ناحية أخرى قد تكون القدم السكري 
على شكل جروح عميقة مع فقدان اإلحساس 
تماما بالقدم أو على شكل غرغرينا في جزء 

من القدم كاألصابع.
في هذه الحالة يتم التعامل مع المريض 
بصورة طارئة وعالج مكثف قد يستلزم تنظيف 
الجروح في غرفة العمليات أو قد يحتاج إلى 

قص أو بتر جزء من القدم ال سمح اهلل.
بالنسبة  اتباعها  يجب  التي  النصائح  ما 

إلى مرضى السكري:
ومــراقــبــة  للطبيب  الـــدوريـــة  1.الــمــراجــعــة 

مستوى السكر في الدم
2. االلتزام بالعالج الطبي

لمرضى  الــغــذائــي  بالبرنامج  االلــتــزام   .3
ــري والـــــــــذي يـــشـــتـــرط االمــــتــــنــــاع عــن  ــكــ ــســ الــ
بالكربوهيدرات  الغنية  واألطعمة  السكريات 
األبــيــض  والــخــبــز  واألرز  الــثــالثــيــة  والـــدهـــون 

وغيرها.
4.العناية بالقدمين: وهذا يشمل التالي: 
ــلــــقــــدم خـــصـــوصـــا  -الــــفــــحــــص الــــــذاتــــــي لــ
وكــذلــك األظــافــر مع  بين األصــابــع  المنطقة 

التحقق من اإلحساس في القدم
-غسل القدمين بالماء الدافئ والصابون

استخدام  ويمكن  جيدا  الــقــدم  -تجفيف 
كريمات مرطبة بطبقات خفيفة على الجلد

-يجب تدفئة القدمين جيًدا شتاء
-عــــدم لــبــس األحـــذيـــة الــضــيــقــة ويــفــضــل 

تهوية القدمين باستمرار
مالحظة  عند  مباشرًة  الطبيب  -مراجعة 
جروح أو مشاكل في األظافر أو عدم اإلحساس 

في القدم.

} الدكتور قصي زباري.
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مر�صوم ملكي بتحديد اجلهات املخت�صة بالنفط والغاز

�سدر عن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه مر�سوم رقم )105( ل�سنة 2021، بتحديد اجلهات املخت�سة طبًقا للقانون رقم )10( ل�سنة 

اأحكام  2006 ب�ساأن بع�ض مهام واخت�سا�سات اجلهات املخت�سة بالنفط والغاز وتعديل بع�ض 

املر�سوم بقانون رقم )42( ل�سنة 1999 باإن�ساء �سركة نفط البحرين، جاء فيه:

املادة الأوىل:

تكون اللجنة العليا للطاقة والرثوات الطبيعية هي اجلهة املخت�سة املن�سو�ض عليها يف املادة 

املخت�سة  اجلهات  واخت�سا�سات  مهام  بع�ض  ب�ساأن  ل�سنة 2006  رقم )10(  القانون  من  الأوىل 

بالنفط والغاز وتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم )42( ل�سنة 1999 باإن�ساء �سركة نفط 

البحرين.

وتكون ال�سركة القاب�سة للنفط والغاز هي اجلهة املخت�سة املن�سو�ض عليها يف املادة الثانية 

من ذات القانون.

املادة الثانية:

على رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء - ُكلٌّ فيما يخ�سه - تنفيذ هذا املر�سوم، ويعمل به من 

تاريخ �سدوره، وُين�َسر يف اجلريدة الر�سمية.

يف برقيتني اإىل امللك وويل العهد رئي�س الوزراء.. وزير الداخلية:

تنفيذ توجيهات امللك لو�صع الآليات ملراكز الإ�صالح وال�صجون املفتوحة
حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  تلقى 

برقية  املفدى  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

بن  را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  من  وامتنان  �سكر 

اإىل  فيها  رفع  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  ال�سامي  املقام 

ما  على  والمتنان  ال�سكر  عبارات  اأ�سدق  املفدى 

تف�سل به جاللته رعاه اهلل من خطاب ملكي �ساٍم 

وتوجيهات �سديدة مبنا�سبة افتتاح دور النعقاد 

ملجل�سي  اخلام�ض  الت�سريعي  الف�سل  من  الرابع 

ال�سورى والنواب.

اهتمام  اأن  برقيته  يف  الداخلية  وزير  واأكد 

�سعب  لأبناء  الكرمية عن كثب  ومتابعة جاللته 

مملكة البحرين الويف وتهيئة ال�ستقرار والهناء 

مملكة  اأر�ض  على  الرغيد  العي�ض  واأ�سلوب 

البحرين، لهو نابع من حر�سه الأبوي، وما ر�سم 

الوطني  العمل  مل�سار  من خارطة طريق  جاللته 

وا�ست�سراف  املباركة  الوطن  م�سرية  ل�ستكمال 

بكل  احلثيثة  جاللته  وخطى  باإدارة  امل�ستقبل 

والأهداف  الغايات  بلوغ  نحو  واإ�سرار  عزمية 

والأمان  ال�ستقرار  يخدم  ملا  املن�سودة،  النبيلة 

�سعب  لأبناء  الكرمي  واحلياة  والطماأنينة 

البحرين.

يف  �سرعت  قد  الداخلية  وزارة  باأن  واأ�سار 

ال�سديدة  املفدى  امللك  جاللة  توجيهات  تنفيذ 

لو�سع الآليات التنفيذية والبنى التحتية الالزمة 

ملراكز الإ�سالح وال�سجون املفتوحة لتكون وفق 

منظومة حقوق الإن�سان بعدالة واإن�ساف ل�سمان 

جمتمعهم،  يف  الربنامج  من  امل�ستفيدين  دمج 

املفدى  امللك  جاللة  بقيادة  العزيز  الوطن  ليبقى 

اآمًنا م�ستقًرا مل�ستقبالً اأكرث اإ�سراًقا.

كما تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

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

اأول  الوزراء حفظه اهلل، برقية تهنئة من الفريق 

ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، 

والتربيكات  التهاين  خال�ض  عن  فيها  اأعرب 

ل ح�سرة �ساحب اجلاللة  ل�سموه مبنا�سبة تف�سّ

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه، بافتتاح دور النعقاد العادي 

ملجل�سي  اخلام�ض  الت�سريعي  الف�سل  من  الرابع 

ل به جاللة  ال�سورى والنواب، موؤكًدا اأن ما تف�سّ

�ساٍم  خطاب  من  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك 

الوطني  العمل  مل�سارات  طريق  خارطة  ي�سكل 

وا�ست�سراف  املباركة  الوطن  م�سرية  ل�ستكمال 

امل�ستقبل الزاهر.

واأ�ساد وزير الداخلية بحر�ض �ساحب ال�سمو 

الدائم  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  امللكي 

املخل�سة،  الوطنية  للجهود  الكبري  �سموه  ودعم 

اللذان ي�سكالن منهًجا للعمل اجلاد، وحافًزا لبذل 

م�سرية  ملوا�سلة  الوطني  الواجب  اأداء  املزيد يف 

البالد  عاهل  بقيادة  البحرين  مملكة  يف  العطاء 

املفدى، داعًيا اهلل تعاىل اأن يحفظ �سموه ويوّفقه 

ملا فيه خري الوطن ورقيه وتقدمه وازدهاره.

قرينة العاهل تثمن اختيار امراأة عربية لتويل

 من�صب املدير التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة

قرينة العاهل: تعيني د. امل�صحكي  يوؤكد 

حجم الثقة والعتزاز بجهود املراأة البحرينية

الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  هناأت 

�سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل 

البالد املفدى رئي�سة املجل�ض الأعلى للمراأة 

تعيينها  مبنا�سبة  بحوث  �سيما  الدكتورة 

وكيلة لالأمني العام لالأمم املتحدة ومديرة 

تنفيذية لهيئة الأمم املتحدة للمراأة.

 واأعربت �ساحبة ال�سمو امللكي قرينة 

عاهل البالد املفدى حفظها اهلل عن متنيات 

�سموها لل�سيدة بحوث بالتوفيق وال�سداد 

الدويل  املن�سب  هذه  م�سوؤوليات  حلمل 

تهنئة  برقية  يف  �سموها  وقالت  املهم، 

املنا�سبة:  بهذه  بحوث  لل�سيدة  بها  بعثت 

عربية  امراأة  اختيار  ن�سهد  اأن  »ي�سعدنا 

لتقود عمليات متكني املراأة على امل�ستوى 

ملا  الأهمية  بالغ  موؤ�سر  واإنه  العاملي، 

تتمتع به املراأة العربية من قدرة وكفاءة 

جتعلها اأهالً ملثل هذه امل�سوؤولية الكبرية، 

ور�سم  القرار  واتخاذ  �سنع  يف  لالإ�سهام 

بواقع  الرتقاء  ت�ستهدف  التي  ال�سيا�سات 

املراأة «.

 واأ�سافت �سموها يف برقيتها: »نفخر 

ب�سراكتنا املتوا�سلة مع هيئة الأمم املتحدة 

مملكة  يف  جانبنا  من  نعمل  التي  للمراأة، 

البحرين على تفعيلها وتوثيقها من خالل 

اإطالق العديد من املبادرات امل�سرتكة ويف 

مقدمتها اإطالق جائزة عاملية لتمكني املراأة 

لدورتني متتاليتني«.

 واأكدت �سموها على تطلعات املجل�ض 

مع  التعاون  من  املزيد  اإىل  للمراأة  الأعلى 

هيئة الأمم املتحدة املوقرة خلدمة ومتكني 

البحرين  التزام مملكة  املراأة ومن منطلق 

بالأجندة الدولية يف هذا ال�ساأن.

الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  هناأت 

قرينة  خليفة  اآل  ابراهيم  بنت  �سبيكة 

عاهل البالد املفدى رئي�سة املجل�ض الأعلى 

جواهر  الدكتورة  اهلل  حفظها  للمراأة 

الأمر  �سدور  مبنا�سبة  امل�سحكي  �ساهني 

اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  ال�سامي  امللكي 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

بتعيينها  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

�سموها  واأكدت  البحرين،  جلامعة  رئي�ساً 

تكليف  مبثابة  ياأتي  امللكي  الأمر  »هذا  اأن 

الرفيعة  املكانة  على  يوؤكد  امل�ستوى  رفيع 

والعتزاز  الثقة  وحجم  البحرينية  للمراأة 

املوؤثر  الإ�سهام  على  وقدرتها  بجهودها 

القيادة  حتت  ال�ساملة  التنمية  م�سرية  يف 

الداعم  املفدى،  البالد  لعاهل  الر�سيدة 

من  ن�ستمد  والذي  الوطن  لن�ساء  الأول 

روؤيته الرحبة وال�سباقة العزم واحلما�ض 

املراأة  مكا�سب  لتعظيم  يلزم  ما  كل  لتقدمي 

البحرينية وا�ستدامة تقدمها«.

واأعربت �ساحبة ال�سمو امللكي قرينة 

بهذا  �سموها  فخر  عن  املفدى  العاهل 

امل�سحكي  للدكتورة  متمنية  التعيني، 

م�سوؤولياتها  حمل  يف  وال�سداد  التوفيق 

خرباتها  �سياق  يف  تاأتي  التي  اجلديدة 

الرثية واجنازاتها البارزة يف هذا املجال 

املزيد  اجتاه  يف  �سي�سب  ومبا  احليوي، 

يف  العايل  التعليم  لقطاع  التطوير  من 

ت�سبو  ما  �سياق  يف  البحرين  مملكة 

التعليم  ل�سالح  الوطنية  اخلطط  له 

وجتويد خمرجاته.

�لأمرية �سبيكة بنت �إبر�هيم �آل خليفة

د. جو�هر �مل�سحكي

جاللة �مللك

وزير �لد�خلية

جتديد تعيني اجلالهمة رئي�ًصا لهيئة املهن ال�صحية

مر�صوم ملكي بتعيني 

وكيل م�صاعد يف وزارة املوا�صالت والت�صالت

�سدر عن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى مر�سوم رقم )103( 

ل�سنة 2021، بتجديد تعيني رئي�ض تنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية، جاء فيه:

املادة الأوىل

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  تنفيذًيا  رئي�ًسا  اجلالهمة  عذبي  مرمي  الدكتورة  تعيني  ُيجدَّد 

ال�سحية، وذلك ملدة ثالث �سنوات.

املادة الثانية

على رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�سحة تنفيذ هذا املر�سوم، وُيعمل به من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة 

الر�سمية.

امللك حمد بن  �سدر عن ح�سرة �ساحب اجلاللة 

رقم  مر�سوم  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

يف  م�ساعد  وكيل  بتعيني   ،2021 ل�سنة   )104(

وزارة املوا�سالت والت�سالت، جاء فيه:

املادة الأوىل

وكيالً  ال�سيخ  عبدالغني  عبداحلميد  نبيل  ُيعنيَّ 

املوا�سالت  وزارة  يف  واملعلومات  للموارد  م�ساعًدا 

والت�سالت.

املادة الثانية

هذا  تنفيذ  والت�سالت  املوا�سالت  وزير  على 

وُين�سر يف  تاريخ �سدوره،  من  به  وُيعمل  املر�سوم، 

اجلريدة الر�سمية.

�سدر عن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه مر�سوم رقم )102( ل�سنة 

البحرين،  جلامعة  رئي�ض  بتعيني   2021

جاء فيه:

املادة الأوىل

ُتعنّي الدكتورة جواهر �ساهني امل�سحكي 

مدة  وتكون  البحرين،  جلامعة  رئي�ًسا 

رئا�ستها اأربع �سنوات.

املادة الثانية

جامعة  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  على 

به  وُيعمل  املر�سوم،  هذا  تنفيذ  البحرين 

اجلريدة  يف  وُين�سر  �سدوره،  تاريخ  من 

الر�سمية.

يف برقية �صكر وامتنان اإىل امللك.. وزير املالية:

موا�صلة العمل لتعزيز املكانة القت�صادية للبحرين

وزير �ملالية

تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه 

برقية �سكر وامتنان من ال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل خليفة وزير املالية والقت�ساد الوطني.

رفع وزير املالية والقت�ساد الوطني يف برقيته خال�ض ال�سكر وعظيم المتنان اإىل املقام ال�سامي 

اأيده اهلل على ما تف�سل به جاللته يف خطابه ال�سامي، مبنا�سبة  حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفدى 

من  والنواب،  ال�سورى  ملجل�سي  اخلام�ض  الت�سريعي  الف�سل  من  الرابع  العادي  النعقاد  دور  افتتاح 

م�سامني متثل نهًجا �سامالً ملراحل العمل الوطني كافة، مثمًنا عالًيا تاأكيد جاللته على وجاهة وفعالية 

رئي�ض  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  برئا�سة �ساحب  احلكومية  الربامج 

وا�ستدامة  لتنمية  اأ�سا�سي  كمدخل  الذاتي  والكتفاء  املايل  التوازن  لتحقيق  اهلل  الوزراء حفظه  جمل�ض 

�سمن قطاعات   – املوارد والرثوات الوطنية، كما ثمن عالًيا دعوة جاللته رعاه اهلل لأ�سحاب الأعمال 

اإىل اقرتاح املزيد من املبادرات لتحقيق اقت�سادية �ساملة   – الدولة الإنتاجية واخلدمية والقت�سادية 

بعزم  العمل  موا�سلة  على  املفدى  امللك  العهد جلاللة  الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  الأبعاد. وجدد 

البحرين  القت�سادية ململكة  التناف�سية واملكانة  بتعزيز  ال�سامية  تنفيذ توجيهات جاللته  وعزمية يف 

كافة  يف  النمو  وترية  زيادة  وتكفل  القت�سادي  الأداء  قوة  تدعم  التي  واملبادرات  اخلطط  وو�سع 

القطاعات، حتقيًقا لأهداف امل�سرية التنموية ال�ساملة بقيادة جاللته حفظه اهلل ورعاه.

امللك وويل العهد يهنئان ملك اإ�صبانيا 

املفدى،  البالد  اآل خليفة ملك  امللك حمد بن عي�سى  بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة 

وذلك  اإ�سبانيا،  مملكة  ملك  ال�ساد�ض  فيليب  امللك  اجلاللة  �ساحب  اإىل  تهنئة  برقية 

مبنا�سبـة اليوم الوطنـي لبالده، اأعرب جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته 

التقدم  من  باملزيد  ال�سديق  اإ�سبانيا  مملكة  ول�سعب  وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور  له 

والزدهار.

العهد رئي�ض  اآل خليفة ويل  الأمري �سلمان بن حمد  امللكي  ال�سمو  وبعث �ساحب 

جمل�ض الوزراء حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل �ساحب اجلاللة امللك فيليب ال�ساد�ض ملك 

اأطيب  عن  فيها  �سموه  اأعرب  لبالده،  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  وذلك  اإ�سبانيا،  مملكة 

تهانيه ومتنياته له مبوفور ال�سحة وال�سعادة ول�سعب مملكة اإ�سبانيا ال�سديق باملزيد 

من التقدم والزدهار.

تهنئة  برقية  الوزراء  رئي�ض جمل�ض  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

مماثلة اإىل بيدرو �سان�سيز رئي�ض وزراء مملكة اإ�سبانيا.

مر�صوم بتعيني  د. امل�صحكي رئي�ًصا  جلامعة البحرين

مرمي �جلالهمة

نبيل �ل�سيخ

البحرين ترحب بت�صكيل احلكومة التون�صية

التون�سية  احلكومة  بت�سكيل  البحرين  ترحيب مملكة  عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت 

برئا�سة جنالء بودن، موؤكدة دعم مملكة البحرين جلهود اجلمهورية التون�سية ال�سقيقة 

املبذولة من اأجل حتقيق اآمال وتطلعات ال�سعب التون�سي ال�سقيق يف ال�ستقرار والتنمية 

والعي�ض الكرمي، متمنية للجمهورية التون�سية دوام التقدم والزدهار.
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تطوير القوانني القت�شادية مبا يتما�شى مع التطورات واملرحلة القادمة.. املناعي يف حوار مع »الأيام«:

ت�شريع باإلزام عر�ض التقارير املالية لـ»التاأمينات« و»التعّطل« على ال�شلطة الت�شريعية

يف  واملايل  االقت�صادي  الو�صع  تقيم  كيف   ]

جائحة  من  ون�صف  �صنة  من  اأكرث  بعد  البحرين 

كورونا؟ وهل تعتقد اأن هناك حاجة ال�صتمرار الدعم 

احلكومي يف املرحلة القادمة؟ وملاذا؟

اأكرث  بعد  البحرين  يف  واملايل  القت�صادي  الو�صع   -

اجتاه  ويف  م�صتقر  كورونا  جائحة  من  ون�صف  �صنة  من 

النمو واأف�صل من العديد من الدول، وذلك نتيجة للرعاية 

اململكة  يف  واملقيمون  املواطنون  بها  يحظى  التي  امللكية 

عامليا  به  يحتذى  مثال  اململكة  على جعل  انعك�صت  والتي 

للجميع دون  املعتمدة  العالج واللقاحات  اأف�صل  تقدمي  يف 

رغم  املت�صررة  للقطاعات  املالية  احلزم  تقدمي  مع  مقابل 

اأ�صعار النفط وهو  الظروف املالية ال�صعبة ب�صبب تذبذب 

م�صدر الدخل الرئي�س للدولة اإل اأن القيادة اأعطت الأولوية 

اإىل املحافظة على �صحة اجلميع وحمايتهم من اجلائحة.

واجلهود  امللك  جاللة  توجيهات  وبف�صل  اململكة  اإن 

املثمرة التي قامت بها احلكومة برئا�صة ويل العهد رئي�س 

الإيجابية  النتائج  حتقيق  من  متكنت  قد  الوزراء  جمل�س 

احلكومية  والهيئات  للوزارات  �صنوي  الن�صف  لالإقفال 

للفرتة املنتهية 30 يونيو2021، حيث ارتفعت الإيرادات 

العامة  وامل�صروفات  املا�صي  العام  عن   %23 بن�صبة 

انخف�صت بن�صبة 4% مما اأدى اإىل انخفا�س العجز بن�صبة 

2% اإذ اأ�صبح العجز 520 مليون دينار للن�صف الأول من 

هذه ال�صنة، هنا ن�صكر وزارة املالية على جهودهم احلثيثة 

على  التاأثري  دون  وذلك  النتائج  هذه  اإىل  الو�صول  يف 

امل�صتوى املعي�صي للمواطنني.

عن  النفط  اأ�صعار  ارتفاع  ومع  العام  هذا  بداية  يف 

ت�صديد  الدولة  ا�صتطاعت  امليزانية  يف  املقدر  امل�صتوى 

القيادة  عودتنا  كما  املالحظ  مع  ال�صحوبات،  هذه  بع�س 

مع  يتنا�صب  دائما  احلكومي  الدعم  مقدار  ا�صتمرارية  اأن 

احلمد  وهلل  القت�صادي،  والو�صع  املواطن  احتياجات 

الو�صع ال�صحي يف اجتاه م�صطرد للتح�صن.

يف  عليها  الرتكيز  تنوي  اأولويات  هناك  هل   ]

اأو من خالل  جلنة ال�صوؤون املالية مبجل�س ال�صورى 

ع�صويتكم يف املجل�س ب�صكل عام على �صعيد مبادرات 

الظروف اال�صتثنائية  الوطني يف ظل  دعم االقت�صاد 

التي منر بها ب�صبب تداعيات جائحة كورونا؟

- اإن اللجنة املالية وال�صوؤون القت�صادية تعمل جاهدة 

مع  يتما�صى  مبا  القت�صادية  الت�صريعات  تطوير  على 

املمار�صات الدولية والتطورات القت�صادية العاملية.

املجل�س  اأع�صاء  زمالئي  مع  قدمت  الثالث  الدور  ففي 

العديد من املقرتحات التي لها اأهمية من الناحية الت�صريعية 

والتنظيمية واملحافظة على املال العام. هذه املقرتحات هي 

اقرتاحان بقانون ب�صاأن التاأمني �صّد التعّطل والآخر ب�صاأن 

التاأمني الجتماعي واللذان يهدفان اإىل تعزيز الرقابة املالية 

على املال العام ل�صمان ح�صن اإدارته واحلفاظ عليه، حيث 

يوجب القرتاح عر�س احل�صاب اخلتامي حل�صاب التامني 

للتاأمني  العامة  للهيئة  اخلتامي  واحل�صاب  التعطل  �صد 

الجتماعي و�صندوق التقاعد والتاأمينات الجتماعية التابع 

لها على عني املراقب املتمثل يف جمل�س النواب، وكذا عني 

اخلبري املر�صد املتمثل يف جمل�س ال�صورى، كما هو معمول 

زمالئي  �صاركت  كذلك  القادمة.  الأجيال  احتياطي  يف  به 

البيع  ن�صاط  ينظم  ت�صريعي  فراغ  ل�صد  مقرتح  تقدمي  يف 

الأطراف  جميع  حقوق  ينظم  بحيث  بالتق�صيط  وال�صراء 

ذات العالقة مع بيان دور وم�صوؤوليات كل طرف وحتديد 

اجلهات املنظمة. هذه املقرتحات انتهت منها اللجنة وناأمل 

الرابع  الدور  للمجل�س يف  العامة  اجلل�صات  مناق�صتها يف 

القادم.

من  العديد  على  اأعمل  هذا،  الرابع  لدور  بالن�صبة 

فمع  الوطني،  القت�صاد  تنمية  يف  ت�صب  التي  املقرتحات 

مبقرتح  وزمالئي  انا  تقدمي  ي�صعدين  الرابع  الدور  بداية 

بقانون خا�س بالتاأ�صرية املرنة، وذلك بتعديل بع�س اأحكام 

العمل،  �صوق  تنظيم  ب�صاأن   2006 ل�صنة   )19( القانون 

العمل  �صاحب  نظام  اإلغاء  اإىل  بقانون  القرتاح  يهدف  اإذ 

هذا  من  امل�صتفيدة  الأجنبية  العمالة  اأن  بح�صاب  الأجنبي، 

النظام هي بالواقع عمالة فائ�صة ل يحتاجها �صوق العمل 

حيث مل يعد �صاحب عملهم يف حاجة لهم فبدل من اأن تلغى 

تاأ�صرياتهم ويغادرون اململكة، مت منحهم تاأ�صريات واإقامات 

مرة اأخرى وهو ما يوؤدي بدوره اإىل النمو الكبري يف العمالة 

الوافدة ومن ثم خلق البيئة الداعمة لتفوق القت�صاد اخلفي 

على القت�صاد الر�صمي وهو ما ي�صكل خطورة بالغة على 

�صيما يف  الوطني ل  القت�صاد  وا�صتقرار  الوطنية  العمالة 

ظل الرتفاع املطرد للتحويالت املالية للعمال الأجانب يف 

البحرين اإىل خارج البالد اإذ ارتفعت اإىل 3.3 مليار دولر 

يف عام 2018، وهو ما ميثل ا�صتنزافا للقدرات والرثوات 

املالية الوطنية. وكذلك �صاركت زمالئي يف تقدمي بتعديل 

بع�س احكام مر�صوم بقانون رقم )7( ل�صنة 1989 ب�صاأن 

التعديل  الق�صد من  الأ�صنان.  الب�صري وطب  مزاولة الطب 

هو و�صع نظام قانوين للتاأمني عن الأخطاء الطبية حيث 

خلت املنظومة ال�صحية مبملكة البحرين من ن�س بوجوب 

التاأمني على الأطباء واملهن املتعاونة كما هو معمول به يف 

العديد من الدول، لذلك تقدمنا بهذا القرتاح بقانون.

اأحد  ي�صكل  اململكة  يف  العام  الدين  زال  ما   ]

من  للمملكة..  الكبرية  واالقت�صادية  املالية  التحديات 

خالل اطالعكم يف جلنة ال�صوؤون املالية واالقت�صادية 

مبجل�س ال�صورى، هل الدين العام ما زال يف زيادة 

عبئًا  امللف  هذا  �صي�صكل  مدى  اأي  واإىل  م�صطردة؟ 

ظل  يف  القادمة  املرحلة  يف  الوطني  االقت�صاد  على 

ب�صبب اجلائحة؟ وهل هناك  نعي�صها  التي  التداعيات 

توجه ملناق�صة املو�صوع يف ال�صلطة الت�صريعية؟

من  العجوزات  وتقليل  العام  الدين  مع  التعامل   -

اأولويات العمل احلكومي. الدين العام �صر ل بد منه يف هذه 

يف  العجز  لتمويل  الوحيد  ال�صبيل  لأنه  الراهنة  الظروف 

امليزانية. مع املالحظ اأن الدين العام ي�صكل حتديا يف كل 

دول العامل، املهم اأن ي�صتقل الدين يف ال�صرف على اأوجه 

حتافظ على م�صتوى اأو تن�صط القت�صاد الوطني مع القدرة 

ال�صلطات  اأن  اأرى  اأوقاته. هنا  الدين يف  املالية على �صداد 

التنفيذية والت�صريعية تدرك الآثار ال�صلبية لرتفاع الدين 

العام، حيث اإن رفع �صقف الدين العام هو عبء �صتتحمله 

الأجيال القادمة، لذلك هذه ال�صلطات حتاول جاهدة ال�صعي 

من اأجل حلول توافقية توازن بني املحافظة على امل�صتوى 

لتوفري  النفقات  خف�س  و�صيا�صات  للمواطن  املعي�صي 

ال�صيولة ملواجهة الدفع بامل�صاريع التي يعود مردودها على 

الدين  اإىل مرئياتنا على �صعيد معاجلة  بالن�صبة  التنمية. 

اإمكانية الو�صول اإىل م�صتوى معقول من الدين وذلك  هي 

عند حتقيق التوازن املايل وارتفاع دخل النفط مع تبني ثقة 

لالإنفاق  والأجنبي  املحلي  اخلا�س  القطاع  قبل  من  كبرية 

وال�صتثمار.

من  عددا  املا�صية  االأدوار  خالل  قدمت   ]

تطوير  يف  رغبتكم  عك�س  مبا  بقوانني  االقرتاحات 

البحرين،  مبملكة  والد�صتورية  الت�صريعية  املنظومة 

اأنها  تعتقدون  زلتم  ما  التي  القوانني  اأبرز  هي  ما 

كم�صرعني  قبلكم  من  الرتكيز  من  مزيد  اإىل  بحاجة 

من اأجل العمل على تطويرها وجعلها مواكبة ملختلف 

التطورات التكنولوجية واالقت�صادية؟

الرابع  الت�صريعي  الف�صل  ال�صرف تقدمي يف  - نعم يل 

مقرتح ت�صجيع وحماية ال�صتثمار، وهلل احلمد نال موافقة 

املجل�س ومن ثم احلكومة املوقرة اأحالته اإىل جمل�س النواب 

الزمالء  مع  امل�صروع  هذا  الآن  بقانون.  م�صروع  هيئة  يف 

النواب لإجراء الالزم. هذا يف احلقيقة م�صروع مميز حيث 

امل�صتثمر وبالتايل �صيعطي  الثقة لدى  اقراره �صيمنح  عند 

ثقال اأكرب لالقت�صاد الوطني.

[ لكونك ع�صوا يف اللجنة املالية مبجل�س ال�صورى 

على  النواب  جمل�س  اأداء  تقيم  كيف  اأعمال،  ورجل 

املو�صوعات  يف  الرقابية  الأدواته  ا�صتخدامه  �صعيد 

املتعلقة باالأداء االقت�صادي؟

ويعملون  عالية  موؤهالت  لديهم  النواب  اأكرثية   -

للوطن،  وخدمة  منتخبيهم  لإر�صاء  وذلك  واجتهاد  بجد 

تراكمية،  خربة  يتطلب  والربملاين  الت�صريعي  العمل  لكن 

للمرة  الربملان  يدخل  ع�صوا   35 ي�صم  احلايل  املجل�س 

لذلك  �صيا�صية،  ينتمون جلمعيات  ل  منهم  الكثري  الأوىل، 

من  العديد  جهد  بهذا  منفرد،  ب�صكل  يعمل  النائب  جتد 

لأدواته  ا�صتخدامه  �صعيد  على  خا�صة  مبعرث  الأع�صاء 

القت�صادي  بالأداء  املتعلقة  املو�صوعات  يف  الرقابية 

وغريها.

زمنية  فرتة  يف  مكثفة  ور�س  تقدمي  اإىل  دعيت  لذلك 

منا�صبة قبل بدء احلملة النتخابية، بحيث يتم الت�صجيل 

للمجل�س  لرت�صيح  التقدم  يف  يرغب  من  لكل  اختياريا 

للتعرف  الور�صة  ح�صور  لأجل  ا�صمه  بت�صجيل  النيابي، 

مع  الت�صريعية،  ال�صلطة  و�صالحيات  امل�صوؤوليات  على 

تنمية القدرات ال�صيا�صية، وذلك لتعزيز الوعي ال�صيا�صي 

والثقافة الربملانية، وخ�صو�صا يف ميثاق العمل الوطني، 

النواب  الداخلية ملجل�س  والد�صتور، والقوانني، والالئحة 

الأدوات  وا�صتخدام  بقوانني،  املقرتحات  �صياغة  واآلية 

العامة، والتعاون  امليزانيات  الرقابية وامل�صاءلة، وقراءة 

مع و�صائل الإعالم كافة. هذا بالإ�صافة التعرف على جميع 

�صهادة  يقدم  اأن  من  املرت�صح  ميكن  الربملانية  الأنظمة 

الذاتية  �صريته  يف  واإ�صافتها  الور�س  هذه  يف  بنجاحه 

�صمن برناجمه النتخابي، مما �صي�صاعد الناخب حتما يف 

نتائج  على  بناء  واملوؤهل  الأ�صلح  املرت�صح  واختيار  تقيم 

جناحه يف الور�س النيابية وبرناجمه.

»النواب« يعملون بجّد لإر�شاء ناخبيهم.. ولكن العمل الربملاين بحاجة خلربة تراكمية

فاطمة �صلمان:

قال ال�صوري دروي�س املنّاعي ع�صو جلنة ال�صوؤون املالية واالقت�صادية مبجل�س ال�صورى ورجل االأعمال اأّنه تقّدم مع 

عدد من ال�صوريني بت�صريع قانون يلزم احلكومة بعر�س احل�صابات املالية اخلتامية حل�صاب التاأمني �صد التعطل والهيئة 

العامة للتاأمني االجتماعي و�صندوق التقاعد والتاأمينات االجتماعية على ال�صلطة الت�صريعية كما هو معمول به يف »احتياطي 

االأجيال القادمة«.

ويف حوار مع »االأيام« اأّكد ا�صتقرار االأو�صاع االقت�صادية واملالية باململكة بف�صل توجيهات جاللة امللك وويل العهد رئي�س 

الوزراء واحلزم املالية التي اأطلقت للقطاعات املت�صررة نتيجة جائحة كورونا والتي اأ�صهمت يف خف�س العجز بن�صبة 2%.

التطورات  التي تتما�صى مع  الت�صريعات االقت�صادية  اإىل تطوير  القادمة  املرحلة  ال�صورى ي�صعى يف  باأن جمل�س  وقال 

االقت�صادية العاملية، موؤكدا على عزمه طرح العديد من املقرتحات التي ت�صب يف تنمية االقت�صاد الوطني، وا�صفا اململكة 

بالبيئة اجلاذبة لال�صتثمارات االأجنبية نظرا لت�صريعاتها املتقدمة وت�صهيالت املغرية... وفيما يلي ن�س احلوار:

احلكومة: ال�شكن املوؤقت املمنوح لهن مدى احلياة

قانون يعطي حق »متلك منزل الإ�شكان« للمطلقات والأرامل

الربملانية: ال�صوؤون  حمرر 

اأحالت احلكومة م�صروًعا بقانون اإىل جمل�س النواب يت�صمن اإجراء 

تعديالت على قانون الإ�صكان، تهدف اإىل منح جميع فئات املنتفعني من 

التمليك،  التقدم بطلب م�صكن عن طريق  الإ�صكانية احلق يف  اخلدمات 

ت�صمل  والتي  اخلام�صة  الفئة  حتت  املندرجات  الن�صاء  فيهم  مبن 

العزباء  اأكرث،  اأو  ابن  لديها  لي�س  التي  الأرملة  املهجورة،  »املطلقة، 

يتيمة الأبوين«.

املقدمة  اخلدمة  من  امل�صتفيدات  اأن  احلكومة  اعتربت  جانبها  من 

ارتاأت  ولذلك  الأ�صرة،  ملفهوم  وفًقا  اأ�صرة  ي�صكلن  ل  اخلام�صة  للفئة 

وزارة الإ�صكان اأن متنحهن خدمة ال�صكن املوؤقت مدى احلياة.

اأنها تقدم حالًيا م�صروع »م�صاكن« والذي يعترب  واأكدت احلكومة 

اأحد املبادرات غري امل�صبوقة من �صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية �صبيكة 

بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئي�صة املجل�س الأعلى 

من  الإ�صكانية  الطلبات  ذوات  حالت  من  عدًدا  ا�صتوعب  وقد  للمراأة، 

الفئة اخلام�صة.

للفئة  املوؤقت  امل�صكن  »منح  النواب:  جمل�س  على  ردها  يف  وقالت 

اخلام�صة له ما يربره من الناحية القانونية والعملية، اإذ اإنه يت�صمن 

ال�صتفادة من امل�صكن ب�صورة اأ�صرع، وبفرتة انتظار اأقل، مقارنة مبدد 

اإيجار �صهري رمزي، وذلك مبا يتالءم  انتظار وحدة التملك، ومبقابل 

مع حاجة هذه الفئة اإىل امل�صكن«.

اأي  يت�صمن  ل  املوؤقت  امل�صكن  على  الفئة  هذه  ح�صول  اأن  واأكدت 

تهديد ل�صتقرارهن، وذلك بح�صبان اأن النتفاع بامل�صكن مينح لهن مدى 

احلياة، مبا يحافظ على كرامة واإن�صانية املطلقة واملهجورة والأرملة 

املعر�س،  القانون  م�صروع  اإليها  يرنو  التي  الغاية  وهي  والعزباء، 

والتي توؤكد احلكومة على حتققها بالفعل وفًقا للت�صريعات ال�صارية.

املنّاعي خالل حديثه لـ »االأيام« مع الزميلة فاطمة �صلمان

قناة »ميديا وان« الهندية تكرم حمافظ 

العا�شمة جلهوده يف الت�شدي جلائحة كورونا

كرمت قناة »ميديا وان« الهندية ال�صيخ 

حمافظ  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  ه�صام 

العا�صمة، حيث اأ�صادت باجلهود التي تبذلها 

مملكة البحرين يف �صبيل الت�صدي جلائحة 

العا�صمة  فريو�س كورونا، ودور حمافظة 

كاأحد اجلهات امل�صاهمة يف اجلهود الوطنية 

للت�صدي للفريو�س من خالل دعم الأ�صر من 

التداعيات  من  واحلد  واملقيمني  املواطنني 

التي ت�صببت بها اجلائحة. 

�صكره  عن  العا�صمة  حمافظ  واأعرب 

وتقديره اإىل قناة »ميديا وان« الهندية على 

هذا التكرمي.

احليدان: تطور املنظومة الإلكرتونية الإ�شكانية ي�شهم يف �شرعة الإجناز

»الإ�شكان«: خطة لتطبيق اآليات الذكاء ال�شطناعي يف اخلدمات الإلكرتونية
لل�صيا�صات  امل�صاعد  الوكيل  احليدان  خالد  الدكتور  اأكد 

واخلدمات الإ�صكانية اأن املنظومة الإ�صكانية الإلكرتونية اأ�صهمت 

اأن  اإىل  اأ�صار  حيث  للمواطنني،  املقدمة  اخلدمات  تطوير  يف 

تد�صني  منذ  الإ�صكانية  الطلبات  من  العديد  ا�صتقبلت  »الإ�صكان« 

اآخر خدماتها الرقمية على من�صتها الإلكرتونية وتطبيق الأجهزة 

الذكية يف فرباير املا�صي من العام اجلاري، وهو ما ميثل العمل 

الدوؤوب الذي تنتهجه اخلطة الإ�صكانية التي تتما�صى مع روؤى 

الرامية  املوقرة  احلكومة  برنامج  واأهداف  الر�صيدة  القيادة 

�صعيد  على  �صيما  ل  ال�صامل  احلكومي  العمل  منظومة  لتطوير 

ال�صتثمار التكنولوجي والرقمي.

على  املتزايد  املراجعني  عدد  اأن  امل�صاعد  الوكيل  واأو�صح 

الطلبات  تقدمي  اإجراءات  �صهولة  يعك�س  اللكرتونية  اخلدمات 

الإلكرتونية  اخلدمات  جودة  ويعك�س  احلكومية،  واخلدمات 

املقدمة للمواطنني، حيث جاءت الطلبات الإ�صكانية عرب قنواتها 

اأو  الإلكرتونية  احلكومة  بوابة  خالل  من  الرقمية  الت�صالية 

تطبيق الهاتف.

كما بنّي الدكتور خالد احليدان اأن هذه املنظومة الإلكرتونية 

املوقرة  احلكومة  توجهات  بتحقيق  اللتزام  اإطار  يف  جاءت  قد 

التي اأكدت على اأهمية حتقيق التحول الرقمي وتوظيف التقنيات 

احلديثة يف �صتى املجالت، وذلك من اأجل الرتقاء بكل ما يقدم 

وحتقيق  دعم  يف  ي�صهم  ومبا  واأنظمة،  خدمات  من  للمواطنني 

هذه  تقدمها  التي  للخدمات  وت�صريع  امل�صتدامة.  التنمية  اأهداف 

اجلهات للمواطنني واملقيمني.

واأ�صاف، »اأن اخلدمات الإ�صكانية الإلكرتونية تاأتي متا�صًيا 

ا مع الإطار املوحد للربامج احلكومية، فيما يتعلق بتطوير  اأي�صً

املراجعني،  على  الإجراءات  ت�صهيل  بهدف  الإلكرتونية  اخلدمات 

الوزارة  تعاجله  الذي  الكبري  املعامالت  حجم  ظل  يف  خا�صة 

الإلكرتونية،  القنوات  عرب  معها  التعامل  �صيتم  والتي  �صنوًيا، 

خطة  بو�صع  تقنيات  بتطوير  بداأت  قد  الوزارة  اأن  اإىل  م�صرًيا 

الإلكرتونية  اخلدمات  يف  ال�صطناعي  الذكاء  اآليات  لتطبيق 

للمرحلة املقبلة«.

ويف �صاأن قاعدة البيانات الإ�صكانية الإلكرتونية قال الدكتور 

خالد احليدان: »اإن قاعدة البيانات مرتبطة مبختلف اجلهات من 

الوزارات واملوؤ�ص�صات احلكومية، مما يوفر بيانات حمدثة ودقيقة 

ب�صورة م�صتمرة، وي�صهم يف زيادة الإنتاجية والوقت املخ�ص�س 

ل�صتكمال اإجناز املعامالت الإ�صكانية وتدقيقها ب�صكل اأ�صرع«.  د. خالد احليدان
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وزارة الداخلية وطاقات �شبابية متميزة

من خالل م�شاركتي يف ور�شة عمل تدريبية نظمتها 

ال�شحية  ال�شوؤون  اإدارة  ملوظفيها يف  الداخلية  وزارة 

االأولية  )االإ�شعافات  عنوان  حتت  واالجتماعية 

ا�شرتاتيجيات  وخالل  الرئوي(،  القلبي  واالإنعا�س 

الركن  الفريق  متميزة ملمو�شة و�شعها �شيدي معايل 

الوزارة  تويل  منذ  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ 

البحرين بل  الداخلية مبملكة  اأ�شهمت يف متيز وزارة 

الطاقم  ومنها  املتميزة  املواهب  توظيف  على  حر�شت 

املوجود يف اإدارة ال�شوؤون ال�شحية واالجتماعية.

التدريبية  العمل  ور�شة  اأن  بالذكر  واجلدير 

اإ�شماعيل  عبري  ال�شيدة  لنا  قدمتها  والتي  املذكورة 

كانت  والتي  الطبيعي  العالج  بق�شم  اأخ�شائي  نور 

تعود  التي  الور�س  هذه  مثل  تقدمي  يف  املهارة  متتلك 

كما  واملجتمع،  الداخلية  وزارة  موظفي  على  بالنفع 

ال�شوؤون ال�شحية واالجتماعية مبوظفني  اإدارة  تتميز 

ذات خربات  واأطباء  والقدرات  املهارة  اإدارة ميتلكون 

متطورة يف العالج. عليه اأمتنى اأن يكون هناك مركز 

الداخلية  بوزارة  والرئوي  القلبي  لالإنعا�س  تدريبي 

املهمة،  الور�س  هذه  على  للمتدربني  الرخ�س  يعطي 

واأنا على يقني اأن معايل وزير الداخلية �شوف يهتم يف 

هذا االمر ليكون هناك مركز ميتلك اعطاء الرخ�س يف 

االإ�شعافات االأولية، �شاكرين ومقدرين اجلهود الكبرية 

ومنت�شبي  الداخلية  وزارة  بها  تقوم  التي  واجلبارة 

الوزارة املوقرة.

�شلمان عبدالوهاب ال�شيخ

مواطنة بحرينية عالقة يف

 تركيا، وال�شفارة البحرينية

 يف اأنقرة تعتذر عن م�شاعدتي

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  اأنا�شد 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، 

اأن ينظر يف م�شكلتي: 

حّل  الإجراء  تركيا  اىل  �شافرت  بحرينية  مواطنة  اأنا 

�شنوات،  ملدة  اأتعبني  الذي  املر�س  �شدة  لتخفيف  موؤقت 

الطبية،  والفحو�شات  التقارير  الطبيب  راأى  عندما  ولكن 

اأبلغني باأنه لن تنفع االإجراءات املوؤقتة ويجب اإجراء عملية 

جراحية م�شتعجلة، واأنا ال اأملك مبلغ العملية، حيث اإنها 

على  بالكامل  �شرفة  مت  معي  اأخذته  الذي  واملبلغ  مكلفة، 

الفحو�شات الطبية.

خدم  وقد  قرو�س،  وعليه  متقاعد،  ع�شكري  وزوجي 

الوطن ملدة تزيد عن 33 عاًما، واأنا ال اأعمل )ربة منزل(. 

والتي  اأنقرة،  يف  البحرينية  ال�شفارة  مع  وتوا�شلت 

وزارة  اخت�شا�س  من  املو�شوع  باأن  اأبلغتني  بدورها 

وقّدمت  ال�شفارة،  توجيه  عن  امل�شوؤولة  فهي  اخلارجية 

�شكوى يف برنامج توا�شل )طالبة فيها امل�شاعدة العاجلة( 

اأو  اخلارجية  وزارة  من  رد  اأي  اأتلَق  مل  االآن  حلد  ولكن 

ال�شفارة.

فاأرجو منكم تغطية تكاليف عاجلي، واأنا كلي ثقة بكم، 

حيث اإين عالقة هناك يف تركيا واأنتظر من ي�شاعدين.

البيانات لدى املحرر

حديثة التخرج وال�شركات

 تطلب خربة طويلة

اأنا مواطنة بحرينية، تخّرجت من كلية الهند�شة ومن 

الهند�شة املدنية حتديًدا يف �شهر يناير املن�شرم  تخ�ش�س 

بتقدمي  قمت  وقد  جديدة،  خريجة  اأي  اجلاري،  العام  من 

�شريتي الذاتية اإىل جميع ال�شركات امل�شجلة مبوقع وزارة 

ا واحًدا  العمل والتي تتما�شى مع تخ�ش�شي، وقد تلقيت رًدّ

من جميع ال�شركات وهو نحتاج اىل موظف ذي خربة، وال 

اأين ناأتي لهم  اأعلم ماذا نفعل نحن اخلريجني اجلدد ومن 

على  احل�شول  لنا  تتيح  ال  العمل  وزارة  كانت  اإذا  بخربة 

هذه اخلربة من خالل ال�شركات امل�شجله لديها.  

  البيانات لدي املحرر

العالوات اأوقفت عني 

وال اأ�شتطيع دفع ق�شط �شيارتي!

عالوة  اأ�شتلم  اأعمل،  وال  مطلقة  بحرينية  مواطنة  اأنا 

ال�شوؤون االجتماعية 70 ديناًرا وعالوة غالء املعي�شة 100 

عن  ف�شالً  ديناًرا،   134 قدره  �شيارة  ق�شط  ولدّي  دينار، 

التزامات احلياة االأخرى، وهلل احلمد اأمتّكن من تدبري اأموري 

وتوقفت  اهلل  رحمه  والدي  تويّف  موؤخًرا  ولكن  ب�شعوبة، 

عني عالوة ال�شوؤون االجتماعية وعالوة غالء املعي�شة، اإذ 

دينار  مبلغ 100  ب�شرف  تقوم  االجتماعية  التاأمينات  اإن 

ب�شكل �شهري من راتب والدي رحمه اهلل، واالآن ال اأ�شتطيع 

الغالء، فكيف  ال�شيارة، ونحن نعي�س يف زمن  دفع ق�شط 

بهذا   - متعددة  التزامات  لدّي  واأنا   - العي�س  من  اأمتّكن 

املبلغ الزهيد الذي ال يغّطي حتى ق�شط ال�شيارة؟!

البيانات لدى املحرر

�شرورة توفري

 دورات مياه يف االأ�شواق

عن  الكتابة  ب�شرورة  قريباتي  اإحدى  مني  طلبت   

مياه  دورات  توفري  �شرورة  وهو  اأال  املهم  املو�شوع  هذا 

وهم  ال�شرورية  حلاجتهم  االأ�شواق  على  للمرتددين 

ال�شارع  يف  حاجتهم  لق�شاء  ي�شطرون  مما  يت�شوقون 

النا�س وال يعد منظًرا ح�شارًيا قد ينتبه  اأنظار  مما يلفت 

حلركتهم ال�شغار والكبار وهذا عيب وجنا�شة، فلذا نتمنى 

للن�شاء  حمامات  وجود  وهو  اأال  املطلب  هذا  يتحقق  لو 

وللرجال ولكن بعيدين عن بع�شهما يف معظم االأ�شواق.

مرمي عبدالرحيم عبدالرحمن

مطلقة مري�شة وعلّي انتظار 3 اأعوام ال�شتكمال عالجي

ويل  عربية  جن�شية  ومن  بحريني،  من  مطلقة  اأنا 

منه 3 اأوالد، اأكرب ابن يبلغ من العمر 15 عاًما، واأبنائي 

باإ�شدار  قمت  البحرينية،  اجلن�شية  يحملون  جميعهم 

بهذه  له  عالقة  ال  طليقي  اأن  حينها  واأخربوين  االإقامة 

له،  الرجوع  دون  من  والعودة  ال�شفر  وميكنك  االإقامة 

ململكة  عدت  وحني  و�شافرت  ديناًرا   65 بدفع  فقمت 

لدي  لي�شت  اأنه  يخربوين  باملوظفني  تفاجاأت  البحرين 

تاأ�شرية دخول ومن ال�شروري الرجوع لطليقك حول هذا 

ال�شاأن، متاًما كاملرات التي �شبقتها، مع العلم اأنني مطلقة 

منذ 3 اأعوام وال عالقة يل بطليقي اأبًدا.

وبعد اأن اأخرجت لهم اأوراق احل�شانة ووثيقة الطالق 

االأمر  بهذا  اأمر  عاًما   16 طوال  واأنا  باملرور،  يل  �شمحوا 

ا  البحرينية خ�شو�شً اجلن�شية  على  للح�شول  اأقدم  ومل 

من  �شجالت  ي�شتخرج  كان  حيث  »ن�شاب«  طليقي  اأن 

بال�شرطان  مري�شة  اأنا  وحالًيا  ا�شمي،  ا�شتخدام  خالل 

وذهبت لبلدي الأتعالج ويف عودتي واجهت امل�شكلة ذاتها 

لوال اأن اأبنائي كانوا معي مل ي�شمحوا يل بالدخول، وهذا 

اإنني طوال  نف�شية، حيث  يت�شبب يل مب�شاكل  املو�شوع 

هذه املدة عند دخويل يتم منعي من الدخول.

حالتي  ملتابعة  حمد  امللك  م�شت�شفى  ق�شدت  واالآن 

اأو علي  اإعفاء  اأنه علّي تقدمي بطاقة  فاأخربوين  ال�شحية 

مع  الكثري،  تكلف  والتي  اخلا�شة  للم�شت�شفيات  التوّجه 

كلفتها  للم�شت�شفيات  الأدفع  املال  اأمتلك  ال  اأنني  العلم 

تكون  اأن  البد  االإعفاء  بطاقة  على  والأح�شل  العالية، 

عاًما،   15 يبلغ  اأبنائي  واأكرب  اأبنائي  اأحد  با�شم  اإقامتي 

اأعوام حتى ي�شل ل�شن  اأنه علّي االنتظار 3  وهذا يعني 

18 عاًما! فهل يعقل اأن اأنتظر طوال هذه املدة واأتوقف عن 

العالج اأو اأذهب لبلدي ال�شتكمال العالج، ولكن اأين اأترك 

امللكي  ال�شمو  اأنا�شد �شاحب  املنرب  هذا  من  واأنا  اأبنائي؟ 

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

الوزراء حفظه اهلل ورعاه مل�شاعدتي يف هذه امل�شاألة.

البيانات لدى املحرر

عناد االأطباء ت�شبب بتدهور �شحتي

اآل  اهلل  عطية  بن  �شلمان  ال�شيخ  طبيب  اللواء  اإىل 

�شيدة  اأنا  اجلامعي،  حمد  امللك  م�شفى  قائد  خليفة 

ق�شتي  بداأت  عاًما   )53( العمر  من  اأبلغ  بحرينية 

يف  ورًما  اكت�شفت  حني   2021   /05   /16 بتاريخ 

امل�شت�شفيات  اأحد  اإىل  مبا�شرة  وتوّجهت  االأمين  الثدي 

اخلا�شة، حيث اأجروا يل ما يلزم من اأ�شعة وماموغرام 

وخزع من الكتلة مت اإر�شالها للت�شريح املر�شي وتبنّي 

ال�شلبية[ عندها مت حتويلي  ]ثالثي  اأنها ورم خبيث 

الأحد االأطباء االأفا�شل يف عيادته اخلا�شة، حيث اأجرى 

يل فحو�شات اإ�شافية و�شرح يل عن املر�س وخطورته 

اأنه  اإال  اللمفاوية،  الغدد  اإىل  ي�شل  مل  اأنه  من  بالرغم 

ال�شلبية[  ]ثالثي  لكونه  الثدي  �شرطانات  اأ�شواأ  من 

واأنه �شعب التعامل معه خا�شة اأنه �شر�س وانت�شاره 

�شريع عرب الدم يف حال اأجريت اجلراحة كخطوة اأوىل 

لذلك قّرر حتويلي اإىل م�شفى امللك حمد الأخذ ما يلزم 

حفاًظا  انت�شاره  ومن  منه  للحد  كيماوية  من جرعات 

على حياتي.

وفعالً قام الطبيب بجهود مبذولة وكتب يف حالتي 

تقريًرا وقّدمه اإىل جلنة البورد داخل امل�شفى للموافقة 

يل على جرعات الكيماوي وفعالً ح�شلت على املوافقة 

بذلك من قبل اللجنة ومت جتهيزي الأخذ اأول جرعة من 

فحو�شات الزمة قبل اجلرعة وقد ا�شتغرق ذلك ثالثة 

اأ�شابيع.

الذي  االطباء  اأحد  من  اأتفاجاأ  موعدي  جاء  وحني 

قرارها  غرّيت  اللجنة  باأن  يخربين  حالتي  هو  ا�شتلم 

ل�شت  غالًبا  واأنه  اأوالً  جراحية  عملية  يل  جتري  باأن 

بحاجة للكيماوي، عندها انهرت اأنا وبداأت اأبكي واأقول 

على  خطورة  وهناك  بحقي،  جائر  قرار  هذا  للطبيب 

حياتي باجلراحة.

فذكر يل اأنه قرار اللجنة النهائي وال ميكن تغيريه 

امل�شفى، عندها  باإمكانك اخلروج من  واإذا غري موافقة 

طلبت منه اإجراء فحو�شات اإ�شافية للتاأكد من �شالمة 

اأنه يوجد  ا اأن الطبيب االأول ذكر يل  ج�شدي خ�شو�شً

امل�شت�شفى  هذا  يف  موجود  فقط   Pet-scan جهاز 

ا  يك�شف حالة اجل�شم كاملة، والغريب اأنه رف�س اأي�شً

ا وطلب مني اخلروج  مدعًيا اأين ل�شت بحاجة لهذا اأي�شً

من عيادته الأن لديه مر�شى اآخرين غريي.

اإىل  املمر�شة  وحّولتني  اأبكي  واأنا  منه  خرجت 

لها  فذكرت  موعدي  جاء  وعندها  اجلراحة  طبيبة 

اأمكن. فذكرت  اإذا  ق�شتي كاملة وطلبت منها امل�شاعدة 

يل نف�س كالم الطبيب هذا قرار اللجنة وهو �شائب وال 

و�شعي  من  التاأكد  منها  طلبت  عندها  تغيريه.  ميكن 

الفحو�شات حيث م�شى عليها وقت طويل ما  باإعادة 

يقارب )�شهر ون�شف( واأن هناك بع�س التغيريات يف 

الثدي �شاهدتها بنف�شها ومل تعطها اأي اهتمام. وذكرت 

)التلفزيونية(  االأ�شعة  الإعادة  بحاجة  فقط  اأنها  يل 

عن  احلالة  يف  تطوًرا  و�شاهدت  االأ�شعة  اعدنا  وفعالً 

العملية  موعد  حددت  ذلك  ومع  قبلها  التي  االأ�شعة 

يف  العملية  يل  واأجريت   2021   /07   /11 بتاريخ 

هذا التاريخ والحظت الدكتورة اأثناء العمل اجلراحي 

واأخربت  بالعملية  وا�شتمرت  الكبد  نحو  االنت�شار 

اللجنة بذلك دون اأن اأعلم اأنا ب�شيء فطلبت منها جلنة 

البورد اإجراء )MRI( للكبد، كنت بعد العملية متعبة 

بعد  �شريًعا  موعًدا  ياأخذ  اأن  زوجي  من  فطلبت  كثرًيا 

العيد مبا�شرة دون اأن تذكر اأ�شباب �شوى جمرد روتني 

لالطمئنان ومع ذلك اخرجتني من امل�شفى قبل اإجازة 

العيد بتاريخ 15/   07/   2021.

املنزل  و�شويل  بعد  جديدة،  ق�شة  بداأت  وهنا 

الكبد.  منطقة  يف  تراودين  �شديدة  اآالم  بداأت  بيومني 

يف البداية اعتقدت انها من العملية، ولكن االالَم باتت 

وال�شرب  لالأكل  �شهيتي  وبداأت  يوم  بعد  يوًما  تزداد 

ال�شفراوية،  على  و�شغطه  الكبد  ت�شخم  ب�شبب  تقل 

واملعدة، وب�شبب ف�شل وظائفه.

وبعد  منهكة  واأنا  اأجريته   )MRI( موعد  جاء 

باأ�شرع   )PET-SCAN( اإجراء  مني  طلبوا  النتيجة 

البطيء  باملوت  اأ�شعر  منزيل  يف  واأنا  هذا  كل  وقت. 

ظهرت  وعندما  الوعي،  عن  واأغيب  قواي  اأفقد  وبداأت 

يف  �شريًعا  موعًدا  مني  طلبوا   )PET-Scan( نتيجة 

العيادة )كل هذا كان قد م�شى على وجودي يف املنزل 

ما يقارب ثالثة اأ�شابيع واملر�س ينت�شر(.

التاريخ 03/   08/   2021  كان  املوعد  يوم  ذهبت 

فوجدت الطبيبة وزميلها الطبيب مب�شت�شفى امللك حمد 

ينتظراين، طبعاً كنت يف حالة يرثى لها �شاحبة  معاً 

الوجه ال اأقوى على الكالم وال ال�شري وال الوقوف.

اأن  ولزوجي  يل  وذكرا  عجالت  كر�شي  يل  فطلبا 

و�شعي اأ�شبح خطرًيا ولي�س يل عودة للمنزل ويجب 

اأن اأدخل امل�شفى بحالة طوارئ واأن اأبقى حتت املراقبة. 

تنوميي  ومت  الطوارئ  طريق  عن  زوجي  واأدخلني 

باجلناح اخلا�س بالرجال غرفة رقم )7(. وبداأ الطبيب 

باإجراء ما يلزم الإنقاذ حياتي، حقيقة ال اأعلم ماذا اأقول  

لديه  لي�س  اأورام  طبيب  اأب�شط  اأنه  بالذكر  فاجلدير 

له  ي�شلح  ال  ال�شلبية(  )ثالثي  الورم  اأن  يعلم  خربة 

عمل جراحي قبل اإعطاء الكيماوي؛ الأنه ينت�شر بالدم. 

فكيف باأطباء ذوي خربة وجلنة بورد موؤلفة من عدد 

من االأطباء االأكفاء على قولهم؟!! وبقيت يف امل�شفى مدة 

اأ�شبوعني كاملني حتت املراقبة والعالج مت اإعطائي فيها 

3 جرعات كيماوي ب�شبب خطورة الو�شع، باالإ�شافة 

اىل العديد من االإجراءات االأخرى.

وبعد كل هذا اأنا االآن بحاجة اإىل جرعة كل اأ�شبوع 

بدل كل 3 اأ�شابيع فكيف يل اأن اأحتّمل كل هذا بفرتة ال 

ما  اأن �شحتي  عدا  اجلراحي  العمل  من  �شهًرا  تتجاوز 

زالت يف تدهور، وذكر يل الطبيب اأن عظامي بداأت تتاأثر 

بعد كل هذا واأين بحاجة اإىل اإبرة عظام �شهرًيا وارتفاع 

وظائف الكبد وهذا ما اأدى اإىل احتبا�س �شوائل بج�شمي، 

امل�شاعفات  ومن  �شديدة  واآالم  االأكل  يف  الرغبة  عدم 

لعمل  وا�شطراري  احلاد  الوزن  نزول  امل�شتمر،  القيء 

واأي  الكيماوي  جرعات  الأخذ  املركزي  الوريد  عملية 

الي�شرة  اليد  اأوردة  تعطل  هو  وال�شبب  اأخرى  ادوية 

ال�شتخدامها لفرتة طويلة منها العمل اجلراحي وفرتة 

العالج وعدم قدرتهم على ا�شتخدام اليد اليمنى ب�شبب 

عدا عن  هذا  اهلل؟؟  يرعاكم  راأيكم  فما  اجلراحي  العمل 

التكاليف املادية الباهظة التي اأجربت على دفعها 

واإذا دخلتم على ح�شابي يف امل�شفى �شتجدون اأين 

دون  بحريني(  دينار  اآالف  )ع�شرة  يقارب  ما  دفعت 

خرجت  وعافيتي،  �شحتي  خ�شرت  بالعك�س  فائدة. 

اأكمل  اأن  على   2021   /08   /17 بتاريخ  امل�شفى  من 

واأنا  كاملة  ق�شتي  هذه  اأ�شبوع،  كل  اجلرعات  اأخذ 

باإجراء حتقيق كامل جلميع من  اأطالب  املنرب  من هذا 

جلنة  باأع�شاء  ابتداًء  املرحلة،  لهذه  بو�شويل  �شارك 

قرار اجلرعات اىل جراحة  الذي غرّي  البورد وخا�شة 

من دون اأي تربير من جهة االأطباء مقنع وعدم حتّمل 

اأي م�شوؤولية باالعرتاف باخلطاأ ومن كان �شببه وعدم 

حتّمل اأي تكاليف مادية �شببه كان هذا اخلطاأ.

البيانات لدى املحرر

باإ�شراف: ح�شني املرزوق امللتقى 14www.alayam.com
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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 6 ربيع الأول 1443 ـ العدد 11875
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@BDFPhysician

�إعانة  وقف  قر�ر  مبر�جعة  يطالبون  مو�طنون 

�إىل  ي�ستند  مل  �أنه  موؤكدين  طالهم،  �لذين  �لتعطل 

�أ�سباب مو�سوعية حيث رف�سو� �سو�غر ال تتنا�سب 

مع موؤهالتهم.

�ملتطعمني  من  �مل�سابون  هل  �الأهم:  �ل�سوؤ�ل 

ين�سرون �لفريو�س �أكرث من �مل�سابني غري �ملتطعمني؟

�جلو�ب: در��سة كبرية من جامعة �أك�سفورد بينت 

باأن �مل�سابني من غري �ملتطعمني ين�سرون �لفريو�س 10 

مر�ت �أكرث من �مل�سابني �ملتطعمني.
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ت�قعان  املتحدة  وال�ليات  الي�نان   -  1970

الي�نان  مبقت�شاها  �شمحت  و�شداقة  تعاون  اتفاقية 

لل�ليات املتحدة باإقامة ق�اعد ع�شكرية على اأرا�شيها.

1973 - الق�ات اجل�ية الإ�شرائيلية تخ�شر �شبعة 

ب�ش�اريخ  ف�جئت  اأن  بعد  ب�ر�شعيد  يف  طائراتها  من 

ق�شت  اأنها  تعتقد  كانت  التي  امل�شري  اجل�ي  الدفاع 

عليها متاًما يف م�شاء الي�م ال�شابق، وقد �شبهت ج�لدا 

مائري كتائب ال�ش�اريخ امل�شرية بع�ص الغراب.

ال�شالم  مباحثات  جل�شات  اأوىل  بدء   -  1978

امل�شرية الإ�شرائيلية يف وا�شنطن.

اليمني  ي�ؤدي  علي  بن  العابدين  زين   -  1987

القان�نية رئي�ًشا لل�زراء يف ت�ن�ص.

برفيز  الباك�شتاين اجلرنال  قائد اجلي�ص   -  1999

م�شرف يطيح بحك�مة ن�از �شريف بانقالب ع�شكري.

قاب��ص بن �شعيد �شلطان �شلطنة عمان   - 2011

يفتتح »دار الأوبرا ال�شلطانية« مب�شقط لتك�ن اأول دار 

اأوبرا يف منطقة اخلليج.

2015 - �شركة ديل الأمريكية ت�شتح�ذ على �شركة 

اإي اأم �شي يف �شفقة بلغت 67 مليار دولر.

تعود ملحطة قدمية يف حياتها بحلة جديدة.. الإعالمية هيا القا�سم:

اأنا كاجلندي يف ال�ساحة.. وعلى الإعالمي احلقيقي اأن يكون جاهًزا للعمل من اأي موقع

ح�شني املرزوق:

اإىل  �شتع�د  اإنها  القا�شم  هيا  البحرينية  الإعالمية  قالت 

حمطة قدمية يف حياتها ولكن بحلة جديدة من خالل ا�شت�دي� 

ل�شن�ات  عملت  اإنها  حيث  الإخبارية،  الن�شرات  لتقدمي  الأخبار 

برامج  وقدمت  كمرا�شل،  الأخبار  مركز  يف   2011 منذ  ط�يلة 

الربامج  من  وعدد  الأ�شب�ع،  هذا  )ال�شاد�شة،  مثل  اإخبارية 

اخلا�شة والتغطيات الإخبارية(.

يف  ومتعتي  و�شالتي  ذاتي  »وجدت  القا�شم:  واأ�شافت 

تلفزي�ن  يف  اأقدمها  زلت  فما  الربامج  اأما  الأحداث،  خ�شّم 

»اإن  هيا:  واأ�شارت  برنامج وطني«،  من خالل  وذلك  البحرين، 

ومفاجئة،  �شريعة  ومتغريات  حتديات  ي�اجه  العالمي  العمل 

لأي  م�شتعًدا  يك�ن  اأن  الإعالمي  على  تفر�ص  الظروف  اأن  كما 

طارئ حدث«.

تاأخريي  �شبب  »يع�د  القا�شم:  هيا  الإعالمية  وتابعت 

لالإعالن عن قدميي اجلديد كان لرتتيب اأول�يات عملي الإعالمي 

وذلك حني مرت مملكة البحرين بالظروف ال�شتثنائية املتعلقة 

الت�اجد يف برنامج »بكم نع�د«؛  بفريو�ص ك�رونا حتتم علي 

لتلبية متطلبات تلك املرحلة، ولكن الآن �شاأطل على امل�شاهدين يف 

ن�شرات الأخبار لتقدميها و�شاأ�شتمر يف تقدمي برامج التلفزي�ن 

على اجلانب الآخر، فال غنى عن تقدمي الربامج، وحقيقة ل اأعلم 

ماذا يخبئ يل القدر، لكني دائًما اأخباأ له ُح�شن الظن باهلل ودائًما 

ما اأردد: »اأنا كاجلندي يف ال�شاحة، والإعالمي احلقيقي يجب اأن 

يك�ن جاهًزا للعمل من اأي م�قع«. هيا �لقا�سم

اأول زفاف يهودي يقام يف البحرين منذ 52 عاًما.. 

نونو: الأعرا�س اليهودية ت�سهم يف تنوع جمتمعنا حملًيا
حممد بحر:

اأول حفل زفاف يه�دي  اأقيم   

وذلك  عاًما،  منذ 52  البحرين  يف 

اجلاليات  جمعية  من  بتنظيم 

اليه�دية اخلليجية، كما ُيعد اأول 

تاريخ  يف  ك��شري  زفاف  حفل 

قبل  من  ترتيبه  مت  وقد  اململكة، 

ويعترب  الأرث�ذك�شي،  الحتاد 

�شل�شلة  من  جزًءا  الزفاف  حفل 

اأحداث اإعادة احلياة اليه�دية.

  وُيعد حفل الزفاف اليه�دي 

قرن  ن�شف  من  اأكرث  منذ  الأول 

الأ�شلية  اليه�دية  للجالية 

ال�حيدة يف دول جمل�ص التعاون 

عطلة  ت�شمنت  كما  اخلليجي، 

احتفالني  اإقامة  الأ�شب�ع  نهاية 

�شاتان  ال�شبت  ي�م  اإ�شافيني، 

الأخري  وهذا  احلناء،  ومرا�شم 

اليه�دية  املجتمعات  يف  معتاد 

ال�شفاردية.

ن�ن�  داوود  اإبراهيم  وقال 

العربي:  اخلليج  جمل�ص  رئي�ص 

مهمة  حلظة  العر�ص  هذا  »كان 

يف  هنا  واملجتمع  لعائلتنا، 

يف  اليه�دية  وللجالية  البحرين، 

املنطقة«.

العر�ص  اأج�اء  ن�ن�  وو�شف 

جل��شهم  عند  ا  خ�ش��شً بالبهجة 

الزفاف  )مظلة   Chuppah ح�ل 

املنزل  اإىل  ترمز  التي  اليه�دية( 

اجلديد الذي بناه الزوجان، وكان 

احلياة  تنمية  لفر�شة  رمًزا  ا  اأي�شً

اليه�دية يف املنطقة.

  ورحب اإبراهيم داوود ن�ن� 

حفالت  من  املزيد  با�شت�شافة 

املنطقة، مما  اليه�دية يف  الزفاف 

�شي�ؤدي تن�ع املجتمع البحريني.

عار�سة �أزياء تقدم منوذًجا 

من جمموعة �مل�سمم طوين 

ورد لربيع 2022 �لتي مت 

تقدميها �فرت��سيًا على هام�س 

فعاليات �أ�سبوع باري�س 

للمو�سة.

تعليم روبوتات التفكري مثل الب�سر

ك�شف خرباء الذكاء ال�شطناعي عن اخرتاق �شخم 

من �شاأنه تعليم الروب�تات التفكري متاًما مثل الب�شر. 

جامعة  من  والأع�شاب  النف�ص  علم  باحث�  وقارن 

التعلم وكيفية حتليل  ال�شكتلندية، عمليات  جال�شك� 

ال�ج�ه بني الب�شر والروب�ت، وا�شتعان�ا يف درا�شتهم 

اجلديدة بنماذج ثالثية الأبعاد، وخرائط ُتعرف با�شم 

»ال�شبكات الع�شبية العميقة« يف حماولة لإن�شاء ذكاء 

ا�شطناعي ي�شبه عقلية الإن�شان.

اأف�شل  العميقة  الع�شبية  ال�شبكات  تقنية  وُتعد 

من�ذج للتعرف اإىل ال�جه؛ اإذ حتقق اأو تتجاوز الأداء 

جناحها  من  الرغم  وعلى  املهام،  بع�ص  يف  الب�شري 

والأخطاء  ال�شائكة  النقاط  من  العديد  ي�جد  الن�شبي، 

التقنية التي حت�ل دون اإمتام امل�شروع.

ع�ش�ائًيا،  ال�ج�ه  من  عدًدا  الباحث�ن  وا�شتخدم 

باأربع  ت�شابهها  تقييم  الأ�شخا�ص  بع�ص  من  وطلب�ا 

املعل�مات  هذه  ا�شتخدم�ا  ثم  ماأل�فة،  ه�يات 

نف�ص  اإىل  ت��شلت  الروب�تات  كانت  اإذا  ما  لختبار 

مثل  نف�شها  املعل�مات  ا�شتخدمت  اأو  ال�شتنتاجات، 

الب�شر يف عملية اتخاذ القرار. وات�شح لهم يف النهاية 

اأن الذكاء ال�شطناعي والب�شر اعتمدوا على معل�مات 

خمتلفة يف حتليل ال�ج�ه.

الفنانة حنان �سوقي تهاجم حممد رم�سان

هاجمت الفنانة حنان �ش�قي، الفنان حممد 

متابعة  ت�شتطيع  ل  اأنها  اإىل  م�شرية  رم�شان، 

�شخ�ص غري �شادق.

كرمي،  الفنان  اأن  �ش�قي،  حنان  واعتربت 

عبدالعزيز ه� »منرب ون«، ولي�ص الفنان حممد 

رم�شان »الذي كان قد ا�شتهر بلقب منرب ون«.

الكالم«،  لقائها مع برنامج »ن�ص  وخالل 

قالت حنان �ش�قي: »ملا �شفت كرمي عبدالعزيز 

بيمثل يف رم�شان، ح�شيت اإن ن�ر ال�شريف ل�شة 

مامت�ص، ول اأحمد زكي مات.. ه� بي�شيل ال��شط 

بكرمي  تقيل  الفني  ال��شط  اإيديه..  على  الفني 

عبدالعزيز«، بح�شب �شحيفة النهار اللبنانية.

واأ�شافت: »اأنا م�ص بتابع اأي حاجة ملحمد 

رم�شان ول اأحب اأتابع، مبعرف�ص اتفرج على 

عنده  اإن  من  الرغم  وعلى  �شادق..  م�ص  حد 

لأنه  نف�شه..  بيب�ظ  اللي  ه�  اأن  اإل  كاريزما، 

بلع  يف  حتى  زكي،  اأحمد  بيقلد  ال�قت  ط�ل 

الريق«. واأردفت: »اأنا مابحب�ص البني اآدم اللي 

على  ب�نط  وياخد  اآخر..  اإن�شان  على  بيج�ر 

ال�ش��شيال ميديا، وي�شيع حياة بني اآدم تاين.. 

ده ما يبقا�ص فنان.. وم�ص ه�شتغل معاه حتى 

ل� اإدوين ماليني املاليني..«. واأكملت: »ه� اللي 

بيعمل كده يف نف�شه  بي�شعب عليا.. لأن الغرور 

�شاعات م�ص بيخلي �شاحبه يعرف يتحكم فيها 

بعد كده«.

ال�سحة: 80 حالة 

م�سابة بكورونا ول وفيات

�أعلنت  وز�رة �ل�سحة �أن �لفحو�سات �لتي 

بلغ عددها 15134 يف يوم 11 �أكتوبر 2021، 

80 حالة قائمة جديدة منها  �أظهرت ت�سجيل 

29 حالة لعمالة و�فدة، و 37 حالة ملخالطني 
حلاالت قائمة، و 14 حالة قادمة من �خلارج، 

�لعدد  لي�سل  �إ�سافية  حالة   76 تعافت  كما 

�الإجمايل للحاالت �ملتعافية �إىل 273748.



رئيس التحرير وحسن الستري «

أك��د وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية رئيس مجلس 
إدارة هيئ��ة تنظيم س��وق العمل جمي��ل حميدان، أن 
البحري��ن تجاوزت مرحلة »تس��ريحات كورونا« بفضل  

اإلجراءات الحكومية الخاصة بدعم الشركات واألجور. 
وبي��ن حميدان في ح��وار مع »الوطن« إل��ى أن غالبية 
القطاع��ات اإلنتاجية عادت إل��ى طبيعتها بل أصبحت 
تطلب التوظيف، الفتًا إلى ارتفاع معدالت بنك الشواغر 

من 1500 إلى 5300 شاغر متاح أمام المواطنين.

وتط��رق إل��ى وج��ود عم��ل حكوم��ي 
مش��ترك إلط��اق منص��ة عب��ر هيئة 
اإللكترونية،  والحكوم��ة  المعلوم��ات 
ترشد الش��باب للتخصصات المطلوبة 

بسوق العمل.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 20 صفحة 1 0
»شاملة الضريبة«

ترحيب واسع من قطاع األعمال بالدعوة الملكية إلشراكهم في وضع أفكار تنمية االقتصاد
09 

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

www.alwatannews .net

 إطالق منصة إلكترونية 
ترشد الشباب الحتياجات سوق العمل

 رفع مخصصات ذوي اإلعاقة الذهنية
أولوية لدى لجنة توجيه الدعم 

 توظيف 6000 امرأة بنظام العمل 
الجزئي و25٪ من الفرص للرجال فقط

 350 جمعية فاعلة من أصل
600 ودراسة تصفية البعض 
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معدالت بنك الشواغر قفزت من 1500 إلى 5300 وظيفة

 وزير العمل لـ                : تجاوزنا مرحلة 
تسريح »كورونا«.. والتوظيف ارتفع ٪21

في 4 مراسيم ملكية

 جواهر المضحكي 
رئيسًا لجامعة البحرين

التجديد لمريم الجالهمة 
رئيسًا تنفيذيًا بـ»نهرا«

 نبيل الشيخ وكياًل 
مساعدًا بـ»المواصالت«

 تحديد اختصاصات 
»النفط والغاز«

 إنفاذًا لتوجيهات الملك.. »الغرفة«: 
منصة لمبادرات مجتمع األعمال

دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين س��مير ن��اس، إلى اجتماع عاجل مع 
أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس التش��اوري ورؤس��اء اللجان القطاعية، 
لبحث آلية إنش��اء منصة متكاملة لتلقي األف��كار والمبادرات النوعية لمجتمع 
األعم��ال البحريني برعاية وإدارة الغرفة، إنفاذًا لما ورد في الخطاب الس��امي 
لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
خ��ال افتتاح جالته ل��دور االنعقاد الراب��ع من الفصل التش��ريعي الخامس 
لمجلس��ي الش��ورى والنواب، بدعوة جالته لجميع أصحاب األعمال إلى اقتراح 

المزيد من األفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة األبعاد.
وأكد ناس، أن دعوة جالة الملك المفدى، لقيت ترحيبًا على نطاق واس��ع في 
مجتم��ع األعمال للعمل ي��دًا بيد مع الحكومة في عملي��ة البناء والتطور التي 

رئيس الغرفةتشهدها البحرين على كافة األصعدة. وزير الداخلية

 وزير الداخلية: بدء وضع اآلليات
 التنفيذية والبنى التحتية للسجون المفتوحة

أكد الفريق أول الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة وزير الداخلي��ة أن الوزارة 
 ش��رعت في تنفي��ذ توجيهات حضرة صاح��ب الجالة الملك حمد بن عيس��ى

آل خليف��ة مل��ك الب��اد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه الس��ديدة، لوض��ع اآلليات 
التنفيذية والبنى التحتية الازمة لمراكز اإلصاح والس��جون المفتوحة لتكون 
وفق منظومة حقوق اإلنس��ان بعدالة وإنصاف لضمان دمج المستفيدين من 
البرنام��ج في مجتمعهم، ليبق��ى الوطن العزيز بقيادة جال��ة الملك المفدى 
آمنًا مستقرًا لمس��تقبل أكثر إشراقًا. جاء ذلك، في برقية شكر وامتنان تلقاها 
ملك الب��اد المفدى حفظه اهلل ورعاه، من وزير الداخلية، رفع فيها إلى المقام 
السامي لحضرة صاحب الجالة الملك المفدى، أصدق عبارات الشكر واالمتنان 
على ما تفضل به جالته رعاه اهلل من خطاب ملكي س��اٍم وتوجيهات س��ديدة 

بمناسبة افتتاح دور االنعقاد الرابع لمجلسي الشورى والنواب.

 محللون دوليون: انتخابات
 قطر ال تتعدى »الرمزية« 

وص��ف محللون بأن عملي��ة التصويت ف��ي أول انتخابات لمجلس 
الش��ورى ف��ي قطر ما هي س��وى عملية »رمزية« ل��ن تغير ميزان 
الق��وى السياس��ي. ويحظ��ى المجلس بس��لطات مح��دودة، حيث 
ليس لديه س��يطرة على الهيئات التنفيذية التي تضع السياس��ة 
الدفاعي��ة واألمني��ة واالقتصادي��ة واالس��تثمارية. واعتب��ر ألين 
فرومهي��رز، مدير مركز دراس��ات الش��رق األوس��ط بجامعة والية 
جورجي��ا، ف��ي حديث لوكالة »رويت��رز«، إن االنتخابات تش��ير إلى 
أن عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر »ال تأخذ فحس��ب على محمل 
الجد فكرة المشاركة الرمزية للسلطة لكنها تتقاسم أيضًا بشكل 

فعلي السلطة مؤسسيًا مع الجماعات القبلية«.

 رفع »المضافة« إلى ٪10 
تدعم الميزانية بـ490 مليون دينار

عباس المغني «

أن  الوطن��ي،  المالي��ة واالقتص��اد  وزارة  أك��دت 
ضريبة القيم��ة المضافة بنس��بة 5% ضخت في 
خزين��ة الدولة 233 مليون دينار في 2020، ونحو 
260 ملي��ون دينار في 2019. وم��ن المتوقع أن 
تضخ عند رفعها إلى 10% نحو 490 مليون دينار، 
بناًء على متوس��ط إحصائيات الضريبة للسنوات 

السابقة. 

ووفق ال��وزارة، فإن الخزينة العام��ة جنت عندما 
كانت الضريبة بنس��بة 5% الع��ام الماضي 233 
مليون دينار، منها 179 مليون دينار ضريبة قيمة 
مضافة على السلع المستوردة، و1.9 مليون دينار 
ضريب��ة قيمة مضافة على الخدم��ات الحكومية، 
ونحو 52 مليون دين��ار ضريبة قيمة مضافة من 

إقرار الخاضعين.
يذك��ر أن البحرين طبقت القيم��ة المضافة ألول 
م��رة بدءًا م��ن يناير 2019 بنس��بة 5%، وتعتزم 

رفعها إلى 10% بدءًا من العام 2022
وتطبق القيمة المضافة بش��كل غير مباشر على 
اإلنف��اق االس��تهاكي، وُتحّص��ل عل��ى توريدات 
الس��لع والخدم��ات وكذلك على اس��تيراد الس��لع 
والخدم��ات إلى مملك��ة البحرين، باس��تثناء 94 
سلعة أساس��ية وخدمات حكومية )1400 خدمة( 
تعفى من ضريبة القيمة المضافة حس��ب ما تم 
تحديدها ف��ي قانون القيم��ة المضافة والئحته 

التنفيذية.

 »التنمية الخليجي« يضخ
 499 مليون دوالر في مشاريع حيوية

محرر الشؤون االقتصادية «

ضخ برنامج التنمية الخليجي 499 مليون دوالر لتنفيذ مشاريع 
البنى التحتية والمش��اريع الحيوية ف��ي البحرين خال النصف 
األول من العام الجاري، وفق وزارة المالية واالقتصاد الوطني.

وأش��ارت ال��وزارة إلى زيادة قيم��ة المش��اريع الممولة ضمن 
برنام��ج التنمية الخليجي مع ترس��ية المش��اريع بقيمة 499 
ملي��ون دوالر بالنصف األول، ليرتفع إجمالي قيمة المش��اريع 
التي تم ترس��يتها منذ انطاق البرنامج إلى 5.63 مليار دوالر 
بنهاي��ة يوني��و الماضي، م��ن 5.13 ملي��ار دوالر مطلع العام 

الجاري.

عاهل البالد المفدى
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بطوالت 
دولية تتصدر 
تقويم حلبة 

البحرين 
في موسم 
مليء باإلثارة

مطالب شعبية بنقل فعاليات »سوق الهند« 
الموسيقية من أمام جامع الصحاف في المنامة

محرر الشؤون المحلية «

طالب أئمة مساجد ومصلون، الجهات المعنية، بنقل فعالية »سوق الهند الصغيرة« الموسيقية 
التي تنظمها هيئة البحرين للثقافة واآلثار اليوم أمام جامع الصحاف في باب البحرين ولمدة 10 
أيام، إلى س��احات أخرى غير الساحات القريبة من الجامع، مشيرين إلى أن الفعاليات الموسيقية 

المصاحبة ال تتناسب وحرمة الجامع. 
وأش��اروا ل�»الوطن«، إلى أنهم ال يعارضون إقامة الفعالية خصوصًا وأنها خيرية وثقافية، ولكن 
أن تقام أمام الجامع مباشرة وبعروض موسيقية فهو أمر غير مقبول وال منطقي ونعارضه بشدة 

لما فيه من تعٍد على مشاعر المصلين.

آخر تحديث - 9:00 مساًء   |   11 أكتوبر 2021

(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

تعّرف على
معايير الجرعة المنشطة 

لكافة التطعيمات 
المضادة لفيروس كورونا.
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الملك وولي العهد رئيس 
الوزراء يهنئان ملك إسبانيا 

بذكرى اليوم الوطني
 بع��ث حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المف��دى حفظه اهلل ورع��اه، برقية 
تهنئ��ة إلى صاح��ب الجاللة الملك فيليب الس��ادس ملك 
مملكة إس��بانيا، وذلك بمناس��ب�ة الي��وم الوطن�ي لبالده، 
أعرب جاللته في البرقية ع��ن أطيب تهانيه وتمنياته له 
بموفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة إسبانيا الصديق 

بالمزيد من التقدم واالزدهار.
 كما بعث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل 
برقي��ة تهنئة إلى صاحب الجاللة الملك فيليب الس��ادس 
ملك مملكة إسبانيا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبالده، 
أعرب س��موه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور 
الصحة والسعادة ولشعب مملكة إسبانيا الصديق بالمزيد 

من التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء برقي��ة تهنئ��ة مماثلة إل��ى رئي��س وزراء مملكة 

إسبانيا بيدرو سانشيز.

جاللته رسم خارطة طريق لمسار العمل الوطني.. وزير الداخلية:

 بدء وضع اآلليات التنفيذية والبنى 
التحتية لمراكز اإلصالح والسجون المفتوحة

تلق��ى حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه برقية شكر وامتنان من معالي الفريق أول 
الش��يخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية، 
رف��ع فيها إلى المق��ام الس��امي لحضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك المف��دى أصدق عبارات الش��كر 
واالمتنان على ما تفضل به جاللته رعاه اهلل من 
خطاب ملكي س��اٍم وتوجيهات سديدة بمناسبة 
افتتاح دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي 

الخامس لمجلسي الشورى والنواب.

وأكد معالي وزير الداخلية في برقيته أن اهتمام 
ومتابعة جاللته الكريمة عن كثب ألبناء ش��عب 
مملكة البحرين الوفي وتهيئة االستقرار والهناء 
وأس��لوب العي��ش الرغي��د عل��ى أرض مملك��ة 
البحرين، لهو نابع من حرصه األبوي، وما رس��م 
جاللته من خارطة طريق لمس��ار العمل الوطني 
الس��تكمال مس��يرة الوطن المباركة واستشراف 
المس��تقبل بإدارة وخطى جاللت��ه الحثيثة بكل 
عزيم��ة وإصرار نح��و بل��وغ الغاي��ات واألهداف 
النبيلة المنش��ودة، لما يخدم االستقرار واألمان 

والطمأنين��ة والحي��اة الكريم��ة ألبن��اء ش��عب 
البحرين.

وأش��ار معاليه بأن وزارة الداخلية قد شرعت في 
تنفيذ توجيهات جاللة الملك المفدى الس��ديدة 
لوضع اآللي��ات التنفيذية والبنى التحتية الالزمة 
لمراكز اإلصالح والسجون المفتوحة لتكون وفق 
منظومة حقوق اإلنسان بعدالة وإنصاف لضمان 
دمج المس��تفيدين من البرنامج في مجتمعهم، 
ليبقى الوطن العزيز بقيادة جاللة الملك المفدى 

آمنًا مستقرًا لمستقبل أكثر إشراقًا.

مرسوم ملكي بتحديد 
اختصاصات »النفط والغاز«

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه المرس��وم رقم )105( لس��نة 2021، 
بتحدي��د الجه��ات المختص��ة طبق��ًا للقان��ون 
رق��م )10( لس��نة 2006 بش��أن بع��ض مهام 
واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز 
وتعديل بع��ض أحكام المرس��وم بقانون رقم 
)42( لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، 

جاء فيه:
المادة األولى

تكون اللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية 
ه��ي الجهة المختص��ة المنص��وص عليها في 

الم��ادة األول��ى من القان��ون رقم )10( لس��نة 
2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات 
المختصة بالنفط والغاز وتعديل بعض أحكام 
المرسوم بقانون رقم )42( لسنة 1999 بإنشاء 

شركة نفط البحرين.
وتك��ون الش��ركة القابضة للنف��ط والغاز هي 
الجهة المختص��ة المنصوص عليها في المادة 

الثانية من ذات القانون.
المادة الثانية

على رئي��س مجلس الوزراء وال��وزراء -ُكل فيما 
يخص��ه- تنفيذ هذا المرس��وم، ويعمل به من 

جاللة الملك المفدىتاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

 تجديد تعيين 
مريم الجالهمة رئيسًا تنفيذيًا لـ»نهرا«

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم )103( لسنة 2021، بتجديد تعيين 
رئيس تنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، جاء فيه:
د تعيين الدكتورة مريم عذبي الجالهمة رئيس��اً تنفيذيًا  المادة األولى: ُيجدَّ

للهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المهن والخدم��ات الصحية، وذل��ك لمدة ثالث 
سنوات.

المادة الثاني��ة: على رئيس المجلس األعلى للصحة تنفيذ هذا المرس��وم، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

 جواهر المضحكي رئيسًا لجامعة البحرين
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم )102( لس��نة 2021 بتعيين رئيس 
لجامع��ة البحرين، جاء فيه: المادة األولى: ُتعين الدكتورة جواهر ش��اهين 

المضحكي رئيسًا لجامعة البحرين، وتكون مدة رئاستها أربع سنوات.
الم��ادة الثاني��ة: على رئي��س مجلس أمن��اء جامع��ة البحري��ن تنفيذ هذا 

المرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

نبيل الشيخ وكياًل مساعدًا في »المواصالت«
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه المرس��وم رقم )104( لسنة 2021، بتعيين وكيل 

مساعد في وزارة المواصالت واالتصاالت، جاء فيه: المادة األولى
ُيعيَّن الس��يد نبي��ل عبدالحمي��د عبدالغني الش��يخ وكياًل مس��اعدًا للموارد 

والمعلومات في وزارة المواصالت واالتصاالت.
المادة الثانية

على وزير المواصالت واالتصاالت تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ 
صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

الخطاب السامي خارطة طريق لمسارات العمل الوطني 

 ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية

تلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظ��ه اهلل، برقي��ة تهنئ��ة من وزير 
الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد بن عبداهلل 
آل خليف��ة، أع��رب فيها عن خال��ص التهاني 
والتبريكات لس��موه بمناس��بة تفضل حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 

بافتت��اح دور االنعق��اد الع��ادي الراب��ع م��ن 
الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى 
والنواب، مؤكدًا أن ما تفضل به جاللة الملك 
المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه من خطاب س��اٍم 
يشكل خارطة طريق لمسارات العمل الوطني 
الستكمال مسيرة الوطن المباركة واستشراف 

المستقبل الزاهر.
وأش��اد وزير الداخلية بحرص صاحب الس��مو 

الملك��ي ول��ي العهد رئي��س مجل��س الوزراء 
الدائم ودعم س��موه الكبي��ر للجهود الوطنية 
المخلص��ة، اللذين يش��كالن منهج��ًا للعمل 
الج��اد، وحافزًا لب��ذل المزيد ف��ي أداء الواجب 
الوطني لمواصلة مس��يرة العطاء في مملكة 
البحري��ن بقيادة عاهل الب��الد المفدى، داعيًا 
اهلل تعالى أن يحفظ س��موه ويوفقه لما فيه 

خير الوطن ورقيه وتقدمه وازدهاره.

سلمان بن خليفة: مواصلة العمل بعزم وعزيمة لتعزيز تنافسية البحرين

 الملك يتلقى برقية شكر من وزير 
المالية بمناسبة افتتاح دور االنعقاد الرابع

تلقى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى 
حفظه اهلل ورعاه، برقية ش��كر وامتنان من 
معالي الشيخ س��لمان بن خليفة آل خليفة 

وزير المالية واالقتصاد الوطني.
ورف��ع معال��ي وزي��ر المالي��ة واالقتص��اد 
الوطن��ي في برقيته خالص الش��كر وعظيم 
االمتن��ان إل��ى المق��ام الس��امي لحض��رة 
صاحب الجاللة الملك المفدى أيده اهلل على 
م��ا تفضل به جاللته في خطابه الس��امي، 
بمناسبة افتتاح دور االنعقاد العادي الرابع 
من الفصل التش��ريعي الخامس لمجلس��ي 

الشورى والنواب، من مضامين تمثل نهجًا 
شاماًل لكافة مراحل العمل الوطني.

وثم��ن عاليًا، تأكي��د جاللته عل��ى وجاهة 
برئاس��ة  الحكومي��ة  البرام��ج  وفعالي��ة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظه اهلل لتحقي��ق التوازن المالي 
واالكتف��اء الذاتي كمدخل أساس��ي لتنمية 
واس��تدامة الموارد والثروات الوطنية، كما 
ثمن عاليًا دع��وة جاللته رعاه اهلل ألصحاب 
األعمال -ضمن قطاع��ات الدولة اإلنتاجية 
والخدمية واالقتصادية- إلى اقتراح المزيد 

من المب��ادرات لتحقيق اقتصادية ش��املة 
األبعاد.

وج��دد معال��ي وزي��ر المالي��ة واالقتص��اد 
الوطن��ي العه��د لجالل��ة المل��ك المف��دى 
عل��ى مواصل��ة العم��ل بع��زم وعزيمة في 
تنفي��ذ توجيهات جاللته الس��امية بتعزيز 
التنافس��ية والمكان��ة االقتصادية لمملكة 
البحرين ووض��ع الخطط والمب��ادرات التي 
تدعم قوة األداء االقتص��ادي وتكفل زيادة 
وتي��رة النمو في كافة القطاع��ات، تحقيقًا 
ألهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 

جاللته حفظه اهلل ورعاه.

األميرة سبيكة: تعيين المضحكي 
يؤكد الثقة بقدرة البحرينية على 

اإلسهام بمسيرة التنمية
أك��دت صاحب��ة الس��مو 
س��بيكة  األميرة  الملكي 
آل خليفة  إبراهي��م  بنت 
الب��الد  عاه��ل  قرين��ة 
المفدى رئيسة المجلس 
أن  للم��رأة،  األعل��ى 
الس��امي  الملكي  األم��ر 
الجاللة  لحضرة صاح��ب 
المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل البالد 
اهلل  حفظ��ه  المف��دى 
ورعاه، بتعيين الدكتورة 
المضحكي رئيسًا  جواهر 

لجامع��ة البحرين، يأت��ي بمثابة تكليف رفيع المس��توى 
يؤكد على المكانة الرفيعة للمرأة البحرينية وحجم الثقة 
واالعت��زاز بجهوده��ا وقدرتها على اإلس��هام المؤثر في 
مس��يرة التنمية الش��املة تحت القيادة الرشيدة لعاهل 
البالد المفدى، الداعم األول لنس��اء الوطن والذي نستمد 
من رؤيته الرحبة والس��باقة العزم والحماس لتقديم كل 
ما يل��زم لتعظيم مكاس��ب المرأة البحرينية واس��تدامة 

تقدمها.
الدكت��ورة جواه��ر  الملك��ي،  الس��مو  وهن��أت صاحب��ة 
المضحكي بمناس��بة صدور األمر الملكي الس��امي، حيث 
أعربت صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى عن 
فخر سموها بهذا التعيين، متمنية للدكتورة المضحكي 
التوفيق والس��داد في حمل مس��ؤولياتها الجديدة التي 
تأتي في س��ياق خبراته��ا الثرية وإنجازاته��ا البارزة في 
ه��ذا المجال الحيوي، وبما س��يصب في اتجاه المزيد من 
التطوير لقطاع التعليم العال��ي في مملكة البحرين في 
س��ياق ما تصبو ل��ه الخط��ط الوطنية إلص��الح التعليم 

وتجويد مخرجاته.

قرينة عاهل البالد المفدى

 األميرة سبيكة تهنئ 
 سيما بّحوث بتعيينها وكيلة 
لألمين العام لألمم المتحدة

هنَّ��أت صاحب��ة الس��مو الملك��ي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليف��ة قرينة عاهل البالد المفدى رئيس��ة 
المجل��س األعل��ى للمرأة حفظه��ا اهلل الدكتورة س��يما 
بّحوث بمناس��بة تعيينه��ا وكيلة لألمي��ن العام لألمم 
المتحدة ومديرة تنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة.

وأعرب��ت صاحب��ة الس��مو الملك��ي قرينة عاه��ل البالد 
المفدى حفظها اهلل عن تمنيات سموها لبحوث التوفيق 
والسداد لحمل مسؤوليات هذا المنصب الدولي المهم، 
وقالت س��موها في برقية تهنئ��ة بعثت بها إلى بحوث 
بهذه المناسبة: »يسعدنا أن نشهد اختيار امرأة عربية 
لتقود عمليات تمكين المرأة على المس��توى العالمي، 
وإنه مؤش��ر بال��غ األهمي��ة إلى م��ا تتمتع ب��ه المرأة 
العربي��ة من قدرة وكف��اءة تجعالنها أه��اًل لمثل هذه 
المس��ؤولية الكبيرة، لإلس��هام في صنع واتخ��اذ القرار 
ورسم السياسات التي تستهدف االرتقاء بواقع المرأة«.

وأضاف��ت س��موها ف��ي برقيته��ا: »نفخ��ر بش��راكتنا 
المتواصل��ة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، التي نعمل 
من جانبنا ف��ي مملكة البحرين على تفعيلها وتوثيقها 
من خالل إطالق العديد من المبادرات المش��تركة وفي 
مقدمتها إطالق جائزة عالمية لتمكين المرأة لدورتين 

متتاليتين«.
وأكدت س��موها تطلع��ات المجلس األعل��ى للمرأة إلى 
مزيد م��ن التع��اون مع هيئ��ة األمم المتح��دة لخدمة 
وتمكي��ن المرأة م��ن منطلق الت��زام مملك��ة البحرين 

باألجندة الدولية في هذا الشأن.

البحرين ترحب بتشكيل 
الحكومة التونسية برئاسة بودن

أعرب��ت وزارة الخارجي��ة ع��ن ترحي��ب مملك��ة البحرين 
بتش��كيل الحكوم��ة التونس��ية برئاس��ة نج��الء بودن، 
مؤك��دة دعم البحري��ن لجه��ود الجمهورية التونس��ية 
الش��قيقة المبذول��ة من أج��ل تحقيق آم��ال وتطلعات 
الش��عب التونس��ي الش��قيق ف��ي االس��تقرار والتنمية 
والعي��ش الكري��م، متمنية للجمهورية التونس��ية دوام 

التقدم واالزدهار.



أك��د رئي��س لجن��ة الش��ؤون 
واألم��ن  والدف��اع  الخارجي��ة 
محم��د  النائ��ب  الوطن��ي 
وزارة  تحقي��ق  أن  السيس��ي، 
الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة 
العام��ة  ب��اإلدارة  المخ��درات 
للمباح��ث واألدل��ة الجنائي��ة، 
المركز الثان��ي عن فئة أفضل 
تعاون عملياتي معلوماتي في 
المخدرات من  مجال مكافح��ة 
العام��ة لمجلس وزراء  األمانة 
الداخلي��ة العرب للع��ام الرابع 
على التوالي، إنجاز دولي جديد 

يضاف لرصيد المملكة ويؤكد على مكانتها اإلقليمية والدولية.
وأضاف أن ه��ذا اإلنجاز األمني المهم يعك��س الخطط والمنهجية 
المدروس��ة التي تس��ير عليها الوزارة انطالقا م��ن توجيهات وزير 
الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، ومتابعة 

رئيس األمن العام الفريق طارق الحسن.
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 ناصر بن حمد: البحرين ماضية 
في تعزيز الشراكة بالطاقة مع السعودية

أكد س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب 
رئي��س مجل��س إدارة الش��ركة القابض��ة للنفط 
والغاز، أن مجال الطاقة في المملكة شهد طفرة 
نوعية بفض��ل رؤية حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى 
حفظه اهلل ورعاه واهتمام صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، مبينًا س��موه أن البحرين 
ماضية في تعزيز الش��راكة بي��ن مملكة البحرين 
والمملكة العربية الس��عودية الش��قيقة في هذا 
الش��أن في ظل العالق��ة المترابط��ة والتاريخية 

التي تربط بين البلدين الشقيقين.
وكان س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة قد 
وصل إلى الرياض حيث كان في اس��تقبال سموه، 
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر عبدالعزي��ز بن 
س��لمان آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية 

السعودية.
وخ��الل االجتم��اع بح��ث س��مو الش��يخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة مع صاحب الس��مو الملكي األمير 
عبدالعزيز بن س��لمان آل سعود بحضور الرئيس 

التنفيذي لشركة ارامكوا أمين الناصر سبل تعزيز 
التعاون في مجال الطاقة بين البحرين والمملكة 
العربية السعودية الشقيقة وسبل تعزيز التعاون 
والش��راكة بي��ن البلدي��ن الش��قيقين، كما تمت 

مناقش��ة القضاي��ا ذات االهتمام المش��ترك في 
مجاالت الطاقة بحضور العضو المنتدب للشركة 
القابض��ة للنفط والغاز الدكت��ور محمد بن دينه 

وعضو مجلس اإلدارة في الشركة عبداهلل الزين.

 »األعلى للشؤون اإلسالمية« 
يوافق على توصية بشأن الخاليا الجذعية

للش��ؤون  األعل��ى  المجل��س  بح��ث 
اإلسالمية في جلسته االعتيادية التي 
انعقدت صباح أمس عن ُبعد برئاسة 
الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد 
آل خليفة، الموضوعات المدرجة على 
جدول أعماله، واستهلها باستعراض 
تقري��ر لجن��ة إب��داء ال��رأي الش��رعي 
بش��أن طلب اللجنة الوزارية للشؤون 
القانونية والتش��ريعية رأي المجلس 
حول مش��روع بقانون بش��أن الخاليا 
الجذعي��ة المعد ف��ي ض��وء االقتراح 
بقانون المقدم من مجلس الش��ورى، 
وقرر الموافق��ة على توصي��ة اللجنة 

وإحالتها على جهة الطلب.
المجل��س  أش��اد  الجلس��ة،  وخ��الل 
األعلى للشؤون اإلس��المية بالتوجيه 
الملكي الس��امي من حض��رة صاحب 

 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه إلى اإلس��راع بالعمل على 
ع��ودة الصل��وات إلى ما كان��ت عليه 
في الس��ابق بالمس��اجد والجوامع مع 

األخذ باالحت��رازات الالزمة بما يتفق 
مع الضوابط والشروط الصحية التي 
تمك��ن المصلين م��ن أداء عباداتهم 
وصالتهم في يس��ر وس��هولة، مثمنًا 
الح��رص المتواص��ل والمعه��ود من 
لدن جاللة الملك المفدى على إقامة 
العب��ادات والش��عائر الديني��ة حت��ى 
في ظل الظروف االس��تثنائية بسبب 
جائحة كورونا مع التأكيد على ضرورة 
اتباع اإلجراءات والقرارات الصادرة من 
الجهات المختص��ة حفاظا على صحة 
وس��المة المصلين في المقام األول، 
مؤك��دًا المجل��س أن ه��ذا التوجي��ه 
الملكي الكريم بث السرور والفرح في 
قلوب جميع المواطني��ن والمقيمين، 
داعين اهلل سبحانه وتعالى أن يحفظ 
جاللته ويطيل ف��ي عمره وأن يحفظ 

المملك��ة عزيزة مطمئن��ة تحت ظل 
قيادت��ه الحكيم��ة. وهن��أ المجل��س 
الجميع بع��ودة الصل��وات والعبادات 
وق��راءة الق��رآن واألنش��طة الديني��ة 
المصاحب��ة ف��ي المس��اجد والجوامع 
كما كانت مع االحت��رازات الضرورية، 
الملك��ي  التوجي��ه  ه��ذا  أن  مؤك��دًا 
الكري��م كان بش��ارة خي��ر واطمئنان 
بالتزامن مع توالي النتائج المطمئنة 
بالع��ودة  اإليجابي��ة  والمؤش��رات 
إل��ى الحي��اة الطبيعي��ة قريب��ا بعون 
اهلل تعال��ى، منوه��ًا في هذا الس��ياق 
بالجهود الجبارة التي بذلها ويبذلها 
فريق البحرين بقيادة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س مجلس 

الوزراء.

بن دينه: الخطاب السامي يؤسس 
لمرحلة جديدة من عمل »األعلى للبيئة«

أشاد المبعوث الخاص لشؤون 
التنفي��ذي  الرئي��س  المن��اخ 
للبيئ��ة   األعل��ى  للمجل��س 
دين��ه،  ب��ن  الدكت��ور محم��د 
الس��امي  الخطاب  بمضامي��ن 
لحض��رة صاحب الجاللة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة، 
عاه��ل الب��الد المف��دى، ف��ي 
افتتاح دور االنعقاد الرابع من 
الخامس  التش��ريعي  الفص��ل 
والن��واب  الش��ورى  لمجلس��ي 
الذي دعا في��ه جاللته لتطوير 

التعامل مع التحديات البيئية واألزمة المناخية التي تطال كوكبنا، 
منوه��ا إلى أن التوجيهات الرامية التي تضمنها الخطاب الس��امي 
تؤس��س لمرحلة جديدة من عمل المجلس األعلى للبيئة ومختلف 
الجهات المعنية بالش��أن البيئي. وأش��ار إلى أن الخطاب الس��امي 
لحضرة صاحب الجاللة عاهل الب��الد المفدى، يؤكد حرص القيادة 
الحكيم��ة في البحرين على دفع عجلة التق��دم والتطور في مختلف 
المج��االت من أجل تحقيق أه��داف التنمية المس��تدامة ومواجهة 

التحديات البيئية.

د. محمد بن دينه

محمد السيسي

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره

يتقدم

مركز عيسى الثقافي
بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى

معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس األمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي

في وفاة فقيدتهم الغالية المغفور لها بإذن اهلل تعالى

والدته

الشيخة لطيفة بنت أحمد بن مبارك الفاضل
 سـائليــن المولــى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان 

الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة

 البوعينين: »الداخلية« 
تسير وفق منهجية مدروسة



11 p e o p l e @ a l w a t a n n e w s . n e tأمــل

إعداد: هدى عبدالحميد

3 3 2 0 2 1 0 0

  معصومة تدين:
 2.2 مليار شخص من ذوي اإلعاقة البصرية بالعالم

المعتم��دة  المتدرب��ة  قال��ت 
واختصاصي��ة التوج��ه والتنقل لذوي 
تدين،  البصرية معصوم��ة  اإلعاق��ة 
إن »التقدي��رات تش��ير إل��ى أن عدد 
األش��خاص من ذوي اإلعاقة البصرية 
على مس��توى العالم يبل��غ 2.2 مليار 
شخص«، منوهة إلى أن هذا الرقم قد 
يب��دو صغيرًا مقارنة بالرقم اإلجمالي 
للس��كان ف��ي العال��م إال أن العي��ش 
بدون الق��درة على رؤية األش��ياء من 

حولنا يمثل بالفعل تحديًا كبيرًا.
وأضاف��ت ف��ي لق��اء م��ع »الوط��ن« 
للعص��ا  العالم��ي  الي��وم  بمناس��بة 
البيضاء: »أق��ر يوم 15 أكتوبر للعصا 
البيضاء من أجل االحتف��ال بإنجازات 
األشخاص الذين تغلبوا على قيودهم 
الجسدية وإعاقاتهم البصرية ومازالوا 
يحقق��ون النجاح كل ع��ام، حيث دعت 
الجمعية الوطني��ة للمكفوفين في 6 
أكتوب��ر 1964 إلعالن يوم 15 أكتوبر 
م��ن كل عام »ي��وم الس��المة لحملة 
العص��ي البيض��اء« تقدي��رًا للعص��ا 
البيضاء باعتبارها رمزًا لفاقدي البصر 
الذي��ن يعتمدون على أنفس��هم في 

االنتقال من مكان إلى آخر«. 
البيضاء لألش��خاص  العصا  وتس��مح 
الذين يعتبرون فاقدين للبصر بحكم 
من  بأنفس��هم  باالنتق��ال  القان��ون 
م��كان إلى آخر، حي��ث أصبحت العصا 
البيضاء واحدة م��ن الرموز على قدرة 

التنق��ل  عل��ى  المكف��وف  الش��خص 
باالعتماد على ذاته. 

وأكدت أن اس��تعمال العصا البيضاء 
أدى إل��ى حص��ول المكفوفي��ن عل��ى 
الش��وارع  ف��ي  الالئق��ة  المعامل��ة 
والطرق السريعة. ويعزى بدء انتشار 
اس��تخدام العصا البيض��اء في أمريكا 
الش��مالية لن��وادي الليون��ز العالمية 
الت��ي بدأت ع��ام 1931 ف��ي الدعاية 
لبرنام��ج وطن��ي الس��تخدام فاق��دي 
البصر للعصا البيضاء. وفي 6 أكتوبر 
1964 صدر قرار بإصدار إعالن سنوي 
يحدد يوم 15 أكتوبر كيوم الس��المة 
لحملة العص��ي البيض��اء. ومنذ ذلك 

الحين أصبح يومًا معترفًا به عالميًا.
بالي��وم  باالحتف��ال  يتعل��ق  وفيم��ا 

قال��ت  البيض��اء  للعص��ا  العالم��ي 
أهمي��ة  عليك��م  يخف��ى  »ال  تدي��ن: 
اس��تخدام العصا البيضاء لمن فقدوا 
نعم��ة البصر لكنهم امتلك��وا اإلرادة 
والطموح والرغب��ة الجادة في الحركة 
واالنتق��ال اآلم��ن إل��ى منه��ل العلم 
وميادين العمل وأي موقع من مواقع 
المجتمع، مما يؤكد األهمية الكبيرة 
لتطوير مه��ارات التوجه والتنقل من 
أجل تحقيق السالمة القصوى وتعزيز 
األمان��ة والكف��اءة واالس��تقاللية في 
الحركة الممكنة في بيئات مجتمعية 
مختلفة وكذل��ك االنطالق نحو البذل 
الفعالة لخدمة  والعطاء والمساهمة 
األوط��ان. ومن هن��ا يكم��ن اهتمام 
المسؤولين عن ذوي اإلعاقة البصرية 
بتدري��ب المكفوفين على األس��اليب 
الصحيح��ة لحركة الكفي��ف من جهة 
والتعام��ل األمث��ل مع��ه م��ن جهة 

أخرى«.
وع��ن اله��دف م��ن االحتف��ال بي��وم 
العصا البيض��اء تابعت قائلة: »يأتي  
االحتف��ال إللق��اء الضوء عل��ى قدرات 
وحاج��ات األش��خاص المكفوفين في 
العال��م وإلى نش��ر الوع��ي بين كافة 
فئات المجتمع عن حقوق المكفوفين 
والمش��اكل التي يواجهونها، وكذلك 
تش��جيع المكفوفي��ن على اس��تخدام 
العصا وتعريفهم بأهميتها وتوعية 
والمشاة  والمركبات  السيارات  قائدي 

ف��ي القي��ام بدوره��م تج��اه الكفيف 
وكيفي��ة مس��اعدته أثناء س��يره في 
الطريق العام. كم��ا تأتي االحتفالية 
لح��ث الجه��ات المعني��ة عل��ى إزالة 
االجتماعي��ة  والعقب��ات  القضاي��ا 
واالقتصادية والثقافية والبيئية التي 
يواجهها المعاقون بصريًا، من خالل 
تثقيف العالم حول كف البصر وإيجاد 
حلول تمكن المكفوفين أن يعيش��وا 

ويعملوا بشكل مستقل«.
ويحتفل العالم كل عام في 15 ش��هر 
أكتوب��ر، بمناس��بة الي��وم العالم��ي 
للعصا البيضاء وه��و مخصص لدعم 
أصحاب الهم��م المكفوفين، ويهدف 
إل��ى نش��ر الوع��ي بحقوقه��م، وبث 
األفراد  وإرش��اد  والتثقي��ف  التوعي��ة 
بكيفي��ة مس��اعدة الكفيف ف��ي عبور 
الش��وارع، وتم الرمز لغير المبصرين 
بأصحاب العصا البيضاء، كونها ترمز 
إلى اس��تقالليتهم، فهي تس��اعدهم 
عل��ى التح��رك بحرية دون مس��اعدة 

أحد.
ويحمل هذا اليوم، رسالة للمجتمعات 
كاف��ة من أجل اتب��اع قواعد التعامل 
م��ع المكفوفين، وتقديم المس��اعدة 
لهم في الطري��ق أو المرافق العامة، 
لتش��جيعهم عل��ى االنخراط بش��كل 
أوس��ع ف��ي المجتمع��ات، وق��د ب��دأ 
اس��تخدام العصا البيضاء عام 1931، 

وهي رمز استقاللية المكفوفين.

معصومة تدين

زاوية مضيئة 

ورش تدريبية »عن ُبعد« لرفع الكفاءة المهنية للمتدربين

مشروع الملك حمد لمدارس المستقبل يمّكن 
معلمي »السعودي البحريني للمكفوفين« رقميًا

نفذ مشروع جاللة الملك حمد لمدارس 
المس��تقبل بوزارة التربي��ة والتعليم 
ع��ددًا م��ن ال��دورات التدريبية »عن 
ُبعد« لمجموعة من معلمي المعهد 
للمكفوفين في  البحريني  الس��عودي 
برنام��ج التمكين الرقمي في التعليم 
والتغي��رات  المس��تجدات  لمواكب��ة 
األساس��ية التي طرأت عل��ى التعليم 
خ��الل الجائحة به��دف تحقيق جودة 
التعلي��م اإللكترون��ي ورف��ع الكفاءة 
المهني��ة للمتدربي��ن ف��ي توظي��ف 
وخل��ق  التعلي��م،  لتعزي��ز  التقني��ة 
اتجاه��ات إيجابي��ة ل��دى المتدربين 
للتعام��ل والتفاعل اإليجابي لتوظيف 
البرامج واألجه��زة الرقمية في البيئة 
الصفية االفتراضية، مما يس��اهم في 
إكساب الطلبة المهارات التكنولوجية 
اس��تمرار عملية  المطلوب��ة لضمان 
التعل��م عن ُبع��د خاصة ف��ي الفترة 

االستثنائية.
وتحظى مثل هذه البرامج استحس��ان 
المتدربي��ن الذين أش��ادوا بنوعيتها 
عملي��ة  ف��ي  المتبع��ة  وباآللي��ات 
التدري��ب عن ُبع��د، وقال��ت معلمة 
لغ��ة إنجليزي��ة بالمعهد الس��عودي 
البحرين��ي للمكفوفين حورية علي إن 
البرامج التدريبية س��اهمت في صقل 
ليرتقي بمدرس��ته  المعلم  مه��ارات 
وطالب��ه، والس��يما الطلب��ة من ذوي 
اإلعاقة البصرية، إذ قدم لنا مش��روع 
جاللة الملك لمدارس المستقبل باقة 
متنوعة من الورش لتفعيل استخدام 
مختل��ف األدوات الرقمي��ة وتوظيفها 
في الفصول الدراس��ية المباش��رة أو 
االفتراضية بكل مرونة؛ إذ إن معظم 

التطبيق��ات والمواق��ع متوافق��ة مع 
 »voiceover« برنامج قارئ الشاش��ة
وأش��كر إدارة المشروع على تعاونهم 
ومتابعتهم الحثيثة في تقديم كل ما 
يخدم سير العملية التعليمية بكفاءة 

ونجاح. 
م��ن جهت��ه، ق��ال معل��م حاس��وب 
ف��ي المعه��د الس��عودي البحرين��ي 
للمكفوفين وليد بش��ير: »التطبيقات 
واألدوات الرقمي��ة الت��ي س��خرت في 
مج��ال التعلي��م وغيرها م��ن األدوات 
أفادتنا كثيرًا في ممارسة التعليم عن 
ُبعد خاصة أن المعلمين المكفوفين 
اآلن ل��م يع��ودوا كالمعلمي��ن قب��ل 
عش��ر س��نوات، فالمعلمون والطلبة 
التقنية  عال��م  اقتحموا  المكفوف��ون 
الشاش��ة  ق��ارئ  الناط��ق  بمس��اعدة 
»voiceover« وال��ذي يقرأ كل ش��يء 
يراه المبصر في الشاش��ة، وقد طورت 
ورش مش��روع جاللة الملك لمدارس 
المس��تقبل طرق تدريس��نا ع��ن ُبعد 
وجعلتها أكثر حرفي��ة وجعلتنا نخرج 

من الطريق��ة التقليدية ف��ي تقديم 
إلى  المكفوفي��ن  لطلبتن��ا  ال��دروس 
طرق أكثر تش��ويقًا فيه��ا الكثير من 
التفاعل فنحن بوجود قارئ الشاش��ة 
»voiceover« وتدربنا من قبل مدربي 
المش��روع عل��ى تطبيق��ات وبرام��ج 
 Microsoftو Plickers مختلفة مث��ل
Teams وThinglink وPadlet وغيرها 

من األدوات الرقمية«. 
اإلنجليزي��ة  اللغ��ة  معلم��ة  وقال��ت 
البحرين��ي  الس��عودي  بالمعه��د 
للمكفوفي��ن، ومعلم��ة ف��ي مدارس 
الدمج لمتابعة الط��الب المكفوفين 
البرام��ج  ه��ذه  »إن  الجم��ري:  هن��اء 
س��هلت انخ��راط المعلمي��ن عام��ة، 
والمكفوفين خاص��ة لمواكبة العمل 
ومساعدة الطلبة في أصعب األوقات 
التعل��م  عملي��ة  إنج��اح  وبالتال��ي 
ع��ن ُبع��د«. وأك��دت معلم��ة تقنية 
المس��اندة  واالتص��ال  المعلوم��ات 
البحرين��ي  الس��عودي  بالمعه��د 
للمكفوفي��ن أمين��ة عبداللطي��ف، أن 

»المعهد يحرص على استمرار عملية 
التعلم ع��ن ُبعد ضم��ن التوجيهات 
الصادرة من الفريق الوطني للتصدي 
لفيروس كورون��ا، لذلك حرصت على 
التواص��ل مع مش��روع جالل��ة الملك 
حم��د لم��دارس المس��تقبل للدخول 
في مجموع��ة من البرام��ج التدريبية 
مع ع��دد م��ن معلمي المعه��د منذ 
بداي��ة الجائح��ة، مثل ورش��ة تفعيل 
باس��تخدام  االفتراضي��ة  الفص��ول 
والت��ي   Microsoft Teams تطبي��ق 
اعتم��د عليه��ا المعهد بش��كل عاٍل 
لتقديم الش��روحات اليومي��ة للطلبة 
المكفوفي��ن والطلب��ة المدمجين في 
الحكومي��ة، كذل��ك ورش  الم��دارس 
االختبارات الرقمية والتي تم توظيف 
م��ا هو مناس��ب للطلب��ة المكفوفين 
ومتواف��ق م��ع البرام��ج الناطقة مثل 
 Googleو  Microsoft Forms
Forms لمس��اهمتهم بش��كل فعال 
في إع��داد االختبارات الرقمية للطلبة 

المكفوفين«.

حورية محمد وليد حسن 
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فن التعامل مع المكفوفين
إن ف��ي طبيعة تعامل البش��رية مع بعضه��م البعض يجب 
أن تتس��م باإلنس��انيه والح��ب واالحترام فم��ن المتأمل أن 
يكون هناك إنس��انية في التعامل مع األشخاص المكفوفين 
الذين هم جزء اليتج��زأ من مجتمعنا فالمكفوف الينتظر من 
األش��خاص اآلخرين العطف والش��فقة بل ما يحتاجه منا هو 
أن ال نذك��ره بأنه مكف��وف ونتعامل معه بلطف وإنس��انية 
ونراع��ي الجوانب النفس��ية بيننا وبينه ف��ي طريقة التعامل 
معه التي تقتصر على كل ما يش��عره بالثقة بنفس��ه وعدم 
االس��تنقاص منه بالعطف والش��فقة هناك فن وطرق معينة 
يج��ب أن يدركها الم��رء قبل أن يصادف ش��خصًا مكفوفًا في 
حياته لكي اليؤثر سلبيًا في نفسيته ومن الممكن أن تجعله 
شخصًا انطوائيًا كارهًا للتعامالت االجتماعية وهو ما سيؤثر 

على نمط حياته ومستقبله.
وقالت قانتة العربي مستش��ارة الفن واألتكي��ت الدولية أن 
الكفي��ف يحتاج لتعامل خاص وط��رق تواصل خاصة من قبل 
أصحاب المجتمع فالموظفون مثاًل ف��ي المطاعم والمقاهي 
والش��ركات وحت��ى المط��ارات والطائ��رات وكل م��كان فيه 
عالقات اجتماعية يحتاجون للتدريب على إتقان فن التعامل 
والتواص��ل م��ع ه��ذه الفئة والهدف األساس��ي م��ن ذلك أن 
نش��عرهم أواًل بالراح��ة باإلضافة إلى أنه يج��ب التركيز على 
التعامل معهم باللمس والصوت فيجب إتقان مهارة اللمس 
بطريقة صحيح��ة ومهارة الص��وت بنبرة معين��ة فالطريقة 
الصحيح��ة من البروتوك��ول واألتيكيت في تقدي��م الضيافة 
للشخص الكفيف يجب إخباره دائمًا بما تقدمه له بالتفصيل 
فإذا قدمت كأس��ًا من عصي��ر البرتقال مثاًل يج��ب أن تخبره 
بمحتوياته وأن تخبره بدرجة حرارة المش��روب، وأنه موجود 
على يسار س��طح الطاولة التي أمامه وأن تقوم بإمساك يده 
من المعصم تحديدًا حتى تضعها على الكأس بتأٍن وبالتالي 
يتول��ى هو ش��رب العصير بنفس��ه وإذا كان الكفيف مثاًل في 
مطعم يج��ب أن يضع النادل المنديل في حجر المكفوف بعد 
االس��تئذان منه طبعًا هذا ما قد ينقذه من المواقف المزعجة 

والمحرجة أمام الناس.
وقال الدكتور النفس��ي عمرو فتحي استشاري نفسي وتعديل 
س��لوك إن كيفي��ة التعامل النفس��ي الصحيح م��ع المكفوف 
يحت��اج المكفوف دائمًا التش��جيع المس��تمر فيجب أن يكون 
أف��راد األس��رة أواًل واعين لظروف الش��خص الكفيف الموجود 
ف��ي المنزل ألن األس��رة هي الخط��وة األول��ى ألي كفيف في 
حياته االجتماعية وتعامل األسرة معه هو ما يدفعه للخروج 
ومواجه��ة المجتمع وم��ن ثم يأت��ي دور التوعية المجتمعي 
من خالل العمل على تدريب األفراد في المدارس والجامعات 
والمؤسسات على تأهيلهم في كيفية التعامل مع المكفوف 
بالشكل الصحيح. فمثاًل إذا قابل شخصًا كفيفًا يجب أن ينتبه 
أن الكفيف ال يراه عندما يبتس��م له فيجب أن يحسس��ه بذلك 
م��ن نبرة صوته ب��أن يرحب ب��ه ترحيبًا حارًا ويمس��ك يديه 
ويس��لم عليه بحرارة ليفقه الكفيف أن هذا الش��خص س��عيد 
بمقابلت��ه ب��داًل من إلق��اء التحية مع ابتس��امة لن يتس��نى 
ل��ه أن يراه��ا ومثل هذه المواق��ف البس��يطة إذا لم يتعامل 
الش��خص مع الكفيف بالشكل الصحيح سيتأثر الكفيف نفسيًا 
مما س��يعرضه لالكتئاب اواالنعزال ع��ن المجتمع وغيره من 

األمراض النفسية المصاحبة لذلك.

 * شيخه النجدي

 دراسة تحدد أبرز المشكالت
 السلوكية لدى مراهقات طيف التوحد

ح��ددت دراس��ة علمية الفروق في المش��كالت والس��لوكيات غير 
المقبولة لدى المراهقات من ذوي اضطراب طيف التوحد. كاشفة 
أن بعد النظافة الش��خصية واالعتماد على الذات كان األعلى من 
بين أبعاد المش��كالت والسلوكيات غير المقبولة لدى المراهقات 
م��ن ذوي اضط��راب طي��ف التوح��د، يليه��ا بع��د الحف��اظ على 
الخصوصي��ة، ثم الع��دوان نحو الذات ونح��و اآلخرين. وتم إعالن 
هذه النتائج خالل مناقش��ة الباحثة زه��راء صغير لبحثها المقدم 
تحت عنوان »الفروق في المش��كالت والس��لوكيات غير المقبولة 
ل��دى المراهقات من ذوي اضطراب طي��ف التوحد« والذي قدمته 
كجزء م��ن متطلبات الحصول على درجة الماجس��تير من برنامج 

صعوبات التعلم واإلعاقات النمائية في جامعة الخليج العربي.
وه��دف البحث إل��ى تحديد الس��لوكيات غير المقبول��ة وعالقتها 
بمتغير العم��ر، حيث تكونت عينة البحث من 46 من المراهقات 
 م��ن ذوي اضط��راب طي��ف التوح��د، تت��راوح أعماره��ن بي��ن

 10- و21 س��نة. وأظه��رت نتائ��ج البحث فروق في الس��لوكيات 
والمش��كالت بين مجموعت��ي البحث من )10-15( س��نة و )16-
21( سنة حيث تبين أن المجموعة األولى )10-15( سنة، أظهرت 
مؤش��رًا أعلى في المشكالت والسلوكيات غير المقبولة في أبعاد 
النظاف��ة الش��خصية، االعتماد عل��ى الذات، الع��دوان نحو الذات 
واآلخرين.إلى ذلك أوصت الدراسة بأهمية توعية أسر المراهقات 
ذوات اضط��راب طيف التوحد على طرق التعامل مع الس��لوكيات 
غي��ر المقبولة لبناته��ن، وكذلك عم��ل دورات توعوية لمعلمي 
المراهقات ذوات اضطراب طيف التوحد لتوعيتهم بطرق الكشف 
عن الس��لوكيات غير المقبولة قبل وأثناء فترة المراهقة. وإعداد 

برنامج تدريبي لتعليم المراهقات أسس العناية بالذات.

بالتعاون مع مستشفى الهالل التخصصي 

»الحراك الدولي« ينظم فعالية »صحتي سعادتي«
أقام المرك��ز البحريني للح��راك الدول��ي فعالية »صحتي 
سعادتي« برعاية وحدة سمو الشيخة زين للعالج الطبيعي 
والتأهي��ل قدمته��ا أخصائي تعديل الس��لوك واإلرش��اد 
النفس��ي أمل عب��داهلل، بالتع��اون مع مستش��فى الهالل 
التخصصي لعدد من منتسبي الحراك الدولي وأولياء أمور 
الطلبة وذلك بمبنى تسهيالت البحرين بالمركز البحريني 
للحراك. وتم خ��الل الفعالية القيام بعدد من الفحوصات 
الطبية منها فحص نسبة السكر في الدم وفحص الضغط  
باإلضافة إلى محاضرة في االسعافات األولية واستشارات 
طبي��ة مجاني��ة للمش��اركين من أج��ل تعزي��ز االهتمام 

بالجانب الصحي وعمل الفحوصات الالزمة.
وهدفت الفعالية إلى توعية المشاركين على ضرورة تبني 
نمط حياة صحي واكتساب عادات صحية صحيحة والعزم 

على التغيير اإليجابي.
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»ديار المحرق« تحصد جائزة »حلول المدينة الذكية 2021«
حص��دت دي��ار المح��رق، إح��دى أكبر 
ف��ي  العق��اري  التطوي��ر  ش��ركات 
المملك��ة، جائ��زة »حل��ول المدين��ة 
الذكي��ة« خ��ال حفل توزي��ع الجوائز 
ال��ذي أقي��م عل��ى هام��ش مؤتم��ر 
البحرين للم��دن الذكية وهو ما يقف 
شاهدا على دور المشاريع والمبادرات 
الرائدة ف��ي تطبيق الحل��ول الذكية 
والمس��تدامة في ديار المحرق، حيث 
تأتي الجائزة لُتسلط الضوء على أبرز 
إنجازات االس��تدامة لديار المحرق، ال 
س��يما على أثر تبعات جائحة كورونا 

)كوفيد19(.
وأعلنت دي��ار المحرق، عن اس��تمرار 
دعمها للمؤتمر كراٍع باتيني، الذي 
عقد تحت رعاية وزير األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خل��ف يوم��ي 10و11 أكتوب��ر 2021 
في مرك��ز الخليج للمؤتمرات – فندق 

الخليج البحرين.
واس��تطاعت ش��ركة دي��ار المح��رق 
الحفاظ على تمّيز خدماتها المقدمة 
للس��كان والعم��اء الج��دد، بجان��ب 

التزامها بإجراءات التباعد االجتماعي 
كورون��ا  في��روس  م��ن  للوقاي��ة 
)كوفي��د19( طيل��ة فت��رة الجائح��ة، 
وقد بادرت بتدش��ين خدمات مبتكرة 
مثل مستش��ار ديار العقاري عن ُبعد، 
وهي خدمة تتيح تقديم االستشارات 
العقاري��ة للعم��اء عب��ر اإلنترن��ت، 
باإلضاف��ة إلى االنط��اق معهم في 
ج��والت افتراضية لاط��اع على فلل 
العرض في مشاريع المدينة. وكذلك 
مكت��ب  خدم��ات  الش��ركة  أطلق��ت 

التنسيق الفني عن ُبعد، التي ُتمّكن 
العماء من إرسال طلباتهم للمكتب 

من خال اإلنترنت.
وتتأل��ق مدينة دي��ار المحرق بدورها 
الرئي��س الداعم لاقتص��اد الوطني، 
مجتمعي��ة  بيئ��ة  احتض��ان  وم��ع 
حي��اة صحي��ة  وبأنم��اط  مترابط��ة 
وعصرية. حيث يجري تطوير وتشييد 
المدينة على أكمل وجه، وذلك بتوفير 
والمرافق  الخدم��ات  مجموع��ة م��ن 
المتنوعة التي يس��هل الوصول إليها 

م��ن ِقبل س��كان ديار المح��رق، التي 
تش��مل كل من المس��اجد والحدائق 
ومح��ات البي��ع بالتجزئ��ة والمراكز 
التجاري��ة  والمجمع��ات  الصحي��ة 
الخاص��ة  والم��دارس  والجامع��ات 
والحكومي��ة، باإلضافة إلى تدش��ين 
أول مس��ار خاص للدراجات الهوائية 
بطول 16 كيلو مترا، ويجاوره مس��ار 

مخصص للجري.
وحقق��ت دي��ار المح��رق العديد من 
مج��ال  ف��ي  المتمي��زة  اإلنج��ازات 
االس��تدامة، حيث برزت كأول ش��ركة 
في مملكة البحرين تعمد الستخدام 
الُموّف��رة   »LED« إض��اءة  مصابي��ح 
والطرق��ات  الش��وارع  ف��ي  للطاق��ة 
واألماك��ن العام��ة، وذلك ب��دًءا من 
منطقة الب��ارح والقمرة. وتم تركيب 
العديد من أش��جار الطاقة الشمسية 
ف��ي جمي��ع أنح��اء المش��روع لتوفير 
األوتوماتيكية  للصمام��ات  الطاق��ة 
داخل ش��بكة الري وذل��ك من منطلق 
سعيها لاستثمار في مشاريع بحثية 

مبتكرة للحفاظ على البيئة.

الرئيس التنفيذي لـ»بابكو« 
يبحث مع السفير اإلسرائيلي 

الموضوعات المشتركة

بحث رئيس مجل��س اإلدارة الرئيس التنفيذي لش��ركة نفط 
البحرين »بابكو« الدكتور داوود نصيف، خال استقباله أمس 
بمكتبه في مصنع التكرير، سفير إسرائيل لدى البحرين إيتاي 
تجنر، عددًا من الموضوعات ذات االهتمام المشترك، والسبل 

الكفيلة بتطوير آفاق التعاون المشترك بين الجانبين. 
وخال اللقاء أعرب نصيف عن ترحيبه بالس��فير اإلس��رائيلي، 
وتمن��ى له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله، مش��ددًا على 
الت��زام ش��ركة بابكو بم��ؤازرة خط��ط وبرام��ج التنمية وفق 

التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.
من جانبه، أش��اد الس��فير اإلس��رائيلي بجهود بابكو في إثراء 
منظوم��ة الصناعة، واالرتقاء بطموحات ه��ذا القطاع الحيوي 

في دعم مسيرة التنمية المستدامة في ربوع البحرين.

 »Apple Pay« بتلكو« ُتوّفر« 
للزبائن على »آيفون« وساعات أبل

أعلنت ش��ركة بتلكو عن توفير خدمة 
»Apple Pay« للزبائن، وهي وس��يلة 
دف��ع ذات ُمس��توى ع��ال م��ن األمان 
إتم��ام  له��م  وتتي��ح  والخصوصي��ة، 
لتمري��ر  الحاج��ة  دون  المعام��ات 
أو  األزرار  لم��س  أو  للبائ��ع  البطاق��ة 
تب��ادل األوراق النقدي��ة، باس��تخدام 
اإلمكاني��ات الهائل��ة لجه��از آيف��ون 

لحماية المعامات. 
وُتنّف��ذ كل معامل��ة دفع عب��ر خدمة 
»Apple Pay« م��ع عملي��ة مصادقة 
 Touch أو Face ID باستخدام خاصية
ID أو عبر رمز الدخول للجهاز أو إدخال 

رمز أمان مؤقت لمرة واحدة.
وباس��تطاعة زبائن بتلكو من مالكي 
أجه��زة أب��ل، الوص��ول إل��ى خدم��ة 

»Apple Pay« عب��ر تطبي��ق بتلك��و، 
لتسديد فواتير الباقات أو إعادة تعبئة 
رصيد خطوط مسبقة الدفع أو أي من 
الخدم��ات المقدم��ة من قب��ل بتلكو. 
وبإمكان الزبائن أيضًا، إجراء معامات 
 »Apple Pay« دفع س��ريعة بواسطة
عبر أجه��زة آيفون وآيباد وماك، وذلك 
من خ��ال التطبيق��ات اإللكترونية أو 
عبر متصفح »سفاري«، دون أي حاجة 
إلنش��اء حس��ابات أو تقديم معلومات 

التوصيل وعنوان استام الفاتورة.
وُيعتبر األمان والخصوصية من أهم ما 
ُيمّيز »Apple Pay«، فعندما يستخدم 
أو  االئتماني��ة  بطاقاته��م  الزبائ��ن 
لتس��ديد  اآلل��ي  الص��راف  بطاق��ات 
المدفوع��ات من خ��ال الخدمة، فإنه 
ال يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية 
عل��ى ذاك��رة الجه��از أو عل��ى خوادم 
شركة أبل. وبداًل من ذلك، يتم تعيين 
رق��م فريد لحس��اب الجهاز وتش��فيره 

وتخزين��ه ف��ي ش��ريحة آمن��ة ُتعرف 
وه��ي   ،»Secure Element« باس��م 
شريحة ُمعتمدة وُمتوافقة مع معايير 
الصناعة وُمصممة لتخزين معلومات 
الدفع بشكل آمن على الجهاز. ويسهل 
جًدا إعداد خدمة »Apple Pay«، حيث 
 »Wallet« تتطلب فقط فت��ح تطبيق
على جهاز آيفون واختي��ار الرمز »+« 
لمتابع��ة خط��وات إضاف��ة البطاقات 
االئتماني��ة أو بطاقات الصراف اآللي. 
وعن��د إضافة إح��دى ه��ذه البطاقات 
بنجاح إلى جهاز آيفون أو ساعة أبل أو 
جهاز اآليباد وماك، س��يتمكن الزبائن 
 Apple« م��ن ب��دء اس��تخدام خدم��ة

Pay« بشكل ُمباشر.

 »bnl« تنظم حملة تبرع
 بالدم في »شهر سرطان الثدي«

نظمت ش��ركة البحري��ن للتأمين على الحي��اة »bnl« حملتها 
الس��نوية للتبرع بالدم في مقرها بمنطقة الس��يف بالتعاون 
مع مستش��فى الملك حمد الجامعي، والتي تهدف هذا العام 
لدعم ش��هر أكتوبر والتوعية بس��رطان الثدي، وذلك في إطار 

جهودها المتواصلة لنشر الوعي الصحي.
وقالت المدير العام لشركة bnl إيناس أسيري: »تهدف حملة 
التب��رع بالدم لع��ام 2021 إلى زيادة الوعي بس��رطان الثدي 
وتقديم الدعم لمرضى السرطان وغيرهم ممن يحتاجون إلى 
التبرع بالدم. حمل��ة التبرع بالدم هي جزء من خطة متعددة 
األوجه طورتها ش��ركة bnl لمعالجة قضايا الصحة والسامة 
الحيوي��ة ف��ي مملكة البحري��ن، وهي واحدة م��ن العديد من 

التعاونات الجارية مع مؤسسات وطنية مهمة أخرى«.

 »سيتي البحرين« تحصد جائزة »أفضل 
مصرف للمعامالت الرقمية الخاصة بالشركات«

أعلن��ت س��يتي البحرين أم��س عن فوزه��ا بجائزة 
»أفض��ل مص��رف للمعام��ات الرقمي��ة الخاص��ة 
غلوب��ال  مجل��ة  م��ن  والمؤسس��ات«  بالش��ركات 
فاينانس )Global Finance( للعام 2021 للس��نة 
التاس��عة عل��ى التوالي. كم��ا فاز البن��ك بجائزتي 
»أفض��ل إدارة نقد عبر اإلنترن��ت« و»البنك الرقمي 
األكثر ابت��كارًا« للع��ام الثاني عل��ى التوالي. ومن 
بي��ن الجوائ��ز الجدي��دة الت��ي أضيفت إل��ى قائمة 
جوائ��ز س��يتي البحرين ه��ذا العام جائ��زة »أفضل 
موقع متوافق مع الخدم��ات المصرفية عبر الهاتف 
المحم��ول« و»أفضل بنك في التس��ويق والخدمات 

عبر وسائل التواصل االجتماعي«.
أم��ا بالنس��بة للخدم��ات المصرفية لألف��راد، فقد 
أعلن��ت مجلة جلوبال فاينانس عن فوز س��يتي بنك 
البحرين بجائزة »أفضل مص��رف للمبادرات األمنية 
للمعلوم��ات وإدارة االحتي��ال« للع��ام الراب��ع على 
التوال��ي وجائزة »أفضل موق��ع مصرفي متكيف مع 

الهواتف النقالة« للسنة الثانية على التوالي.
وقال الرئيس التنفيذي لدى سيتي البحرين ميشال 
صواي��ا: »س��اهم الوب��اء العالمي بش��كل مباش��ر 

ف��ي تس��ريع وتيرة األتمت��ة والرقمنة ف��ي القطاع 
المصرفي. قمن��ا وما زلنا نقوم باالس��تثمار الكبير 
في التقني��ات والمنصات الرقمي��ة لخدمة عمائنا 
وأعمالنا في البحرين وعلى مستوى العالم. يعكس 
حصولن��ا على هذه الجوائز عم��ل فرقنا نحو تطوير 

تطبيق وموقع إلكتروني يلبي االحتياجات المصرفية 
للعماء األفراد والشركات بطريقة فعالة وآمنة«.

يشار إلى أن س��يتي نالت 36 جائزة عن فئة أفضل 
مص��رف للمعامات الرقمي��ة الخاصة بالش��ركات 
والمؤسس��ات وفئ��ة أفض��ل مص��رف للمعام��ات 
الرقمية الخاص��ة باألفراد في دول منطقة الش��رق 
األوس��ط. وقد أعلن��ت مجلة جلوب��ال فاينانس عن 
أسماء الفائزين بالجولة األولى والتي تشمل أفضل 
للشركات/المؤسس��ات، وأفضل  الرقمي��ة  البن��وك 
البن��وك الرقمية لألف��راد، وأفضل البن��وك الرقمية 
اإلس��امية على المس��توى امحلي ل��كل دولة. وتم 
اختي��ار الفائزي��ن ف��ي أفريقي��ا، وآس��يا، والمحيط 
الهادئ، وأوروبا الوسطى، وأوروبا الشرقية، وأمريكا 
الاتيني��ة، والش��رق األوس��ط، وأمريكا الش��مالية، 

وأوروبا الغربية.
تع��د هذه الجوائز جوائز الجولة األولى، والتي تركز 
على ال��دول كل على حدى حيث س��يتم اإلعان عن 
الفائزي��ن بالجولة الثانية، بما ف��ي ذلك الفائزين 
على المستوى اإلقليمي والعالمي خال هذا الشهر 

وسيتم االعان عنهم في ديسمبر 2021.

 »البحرين الوطني« يختار الفرق المتأهلة 
ضمن تحدي الخدمات المصرفية الرقمية

 »NBB« أعلن بنك البحري��ن الوطني
عن اختياره للفرق الثمانية المتأهلة 
تح��دي  ضم��ن  الثاني��ة  للمرحل��ة 
الخدم��ات المصرفي��ة الرقمية، الذي 
تم إطاقه بش��راكة اس��تراتيجية مع 
المالية،  للتكنولوجيا  البحري��ن  خليج 
وذل��ك بع��د تميزه��م ف��ي المرحلة 
األولى للبرنامج، والتي اشتملت على 
دورات تدريبي��ة مكثف��ة ت��م عقدها 
في س��بتمبر الماض��ي وذلك في أحد 
مساحات العمل المش��تركة التابعة 

لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية. 
ويأت��ي ذلك كج��زء من اس��تراتيجية 
وجه��وده  الوطن��ي  البحري��ن  بن��ك 
حي��اة  إلث��راء  الرامي��ة  المتواصل��ة 
األجيال، فقد س��اهم التحدي بش��كل 
ه��ادف في تطوي��ر وتعزي��ز مهارات 
ف��ي مختل��ف  المش��اركين  الط��اب 
المج��االت وتهيئته��م للنج��اح ف��ي 
العم��ل مس��تقبًا. وش��ملت  س��وق 
المرحل��ة األولي��ة للتدري��ب المكثف 
دورات وحلقات نقاش��ية بإشراف عدد 
من منتس��بي كل من بن��ك البحرين 
الوطني وخلي��ج البحرين للتكنولوجيا 
قائم��ة  ضم��ت  وق��د  المالي��ة، 

للبنك رئيس  المنتسبين  المتحدثين 
تقني��ة المعلوم��ات للمجموعة رازي 
أمين، ورئيس االتصاالت المؤسسية 
في البنك هش��ام أبوالفت��ح، ورئيس 
الخدم��ات المصرفية الرقمية لألفراد 
عم��ر األعظم��ي، ورئي��س الرقمن��ة 
وإدارة المش��اريع علي غلوم، ورئيس 
المنتج��ات المصرفية لألف��راد أحمد 
إدارة  مكت��ب  ورئي��س  المس��قطي، 
المش��اريع عب��داهلل بوعل��ي، ومدي��ر 
أول ف��ي إدارة الموارد البش��رية مرام 
بوع��اي، ومدي��ر تس��ويق الخدمات 
المصرفي��ة لألف��راد ن��دى إس��حاق، 
ومدير الشؤون االس��تراتيجية منيرة 
أحم��د، ومدي��ر والء العم��اء أمج��د 
سامي، وأخصائي المكافآت ومميزات 

العم��اء ري��م تق��ي، باإلضاف��ة إلى 
  »Backbase« مدير خدمات ش��ركة
الشرق األوس��ط وأفريقيا مارتن فان 

تروجين.
وناق��ش المتحدث��ون العدي��د م��ن 
باالس��تراتيجية  المتعلقة  المواضيع 
المعتمدة في البنك لرقمنة الخدمات 
المصرفية، وكافة الجوانب المتعلقة 
الرقمي��ة  المصرفي��ة  بالخدم��ات 
المطروحة، مع إس��هاب مفصل حول 
عملية التحول الرقمي التي ش��هدها 
البنك، وشرح لنظام المكافآت ومنصة 
والء العماء الرقمية، مع إعطاء نبذة 
إلى  باإلضاف��ة   ،»Backbase« ع��ن 

التطرق لموضوعات هامة.
وقد أتيحت الفرصة للمشاركين للقاء 

أعضاء فريقه��م ومعرفة المزيد عن 
المحورية  الجوان��ب  التحدي، وفه��م 
الخدم��ات  لتطبي��ق  المختلف��ة 
المصرفي��ة الرقمي��ة الخ��اص ببنك 
البحري��ن الوطن��ي، مع رؤية ش��املة 
المختلف��ة  والخط��وات  لإلمكاني��ات 
لتطوي��ره، وق��د تقدم��ت كل الفرق 
المش��اركة بعرض أو تسليم مقاطع 
فيدي��و توضح حلوله��م وابتكاراتهم 
األولية لتطوي��ر التطبيق، وقد تأهل 
للمرحل��ة الثانية من البرنامج 8 فرق 
من أصل 25 فريقًا مش��اركًا، إذ يذكر 
أن الفريق الفائز الذي سيتم اختياره 
ف��ي المرحل��ة الثانية م��ن البرنامج 
التي س��تقام في نوفمبر، س��يحصل 
على جوائ��ز نقدية مجزية إلى جانب 
حضان��ة وتطوير مش��روعه من قبل 
المالية  للتكنولوجيا  البحري��ن  خليج 

لمدة 3 أشهر.
المعلوم��ات  وق��ال رئي��س تقني��ة 
الوطني  البحري��ن  بن��ك  لمجموع��ة 
رازي أمي��ن: »نح��ن س��عداء للغاية 
للمش��اركين  المتمي��ز  بالمس��توى 
الخدم��ات المصرفي��ة  ف��ي تح��دي 

الرقمية«.

»البحرين للتكنولوجيا« تنظم 
دورة تدريبية لتطوير الكادر 

»ABET« األكاديمي بالتعاون مع
نظمت جامعة البحرين للتكنولوجيا UTB بالتعاون مع مؤسسة 
االعتماد الهندسي والتكنولوجي األمريكية العالمية ABET دورة 
تدريبية افتراضية اس��تهدفت تدري��ب وتطوير القدرات المهنية 
لل��كادر األكاديمي بكلية الهندس��ة وكلية دراس��ات الحاس��وب، 
وتتن��اول هذه ال��دورة التعل��م المبني على المخرج��ات واآلليات 

المرتبطة بتقويم البرنامج األكاديمي لتحقيق هذه المخرجات.
وتضمنت الدورة إطاع أعضاء الكادر األكاديمي المشارك على عدد 
من االس��تراتيجيات الحديثة التي تهدف إلى االرتقاء بمستويات 
قي��اس الكفاي��ات المتعلق��ة بمع��ارف الطلب��ة ومهاراتهم من 
خال التعل��م المبني على المخرجات وتوفير اآلليات واألس��اليب 
الت��ي تضمن اس��تمرار تطوير عملية التعلي��م والتعلم وضمان 
جودته، حيث الش��ك أن هذا النهج التعليمي من شأنه أن يسهم 
ف��ي تطوي��ر معارف الطلب��ة ومهاراته��م واالنع��كاس اإليجابي 
لذلك على تحصيلهم العلمي وتصرفاتهم وقيمهم واإلحس��اس 
بالمزيد من المس��ؤولية تجاه التعلم خصوص��ًا في ظل ما يتاح 
لهم من فرص عديدة لتحقيق ذلك من خال األنش��طة الفصلية 

وآليات التقويم المتاحة.   

 »كانو االجتماعي« 
يختتم نشاطه الصيفي

اختت��م ن��ادي عبدالرحم��ن كان��و االجتماع��ي للوالدي��ن إحدى 
المؤسس��ات االجتماعية التابعة لجمعية مدين��ة حمد الخيرية، 
نشاطه الصيفي للعام الحالي في فندق السوفتيل بالزالق السبت 
الماض��ي، وذل��ك تحت رعاي��ة كل م��ن النائب الدكت��ور عبداهلل 
ال��ذوادي والنائب باس��م المالك��ي بحضور رئي��س مجلس إدارة 
جمعي��ة مدينة حمد الخيرية يوس��ف المحميد وبمش��اركة نخبة 
من منتس��بي الن��ادي. وضم برنامج الحف��ل الختامي العديد من 
الفقرات والتي تمثلت بممارس��ة الس��باحة والرياضة إضافة إلى 
تناول وجبة الفطور، كما اشتمل على الكلمات الترحيبية للنواب.
من جهتهم، أش��اد الن��واب بالدور الهام ال��ذي يلعبه النادي في 
إع��داد وتنظي��م العدي��د م��ن البرنام��ج االجتماعي��ة والثقافية 
والرياضي��ة على مدار العام والت��ي كان لها بالغ األثر في نفوس 
المنتس��بين، مثني��ن عل��ى دع��م مجل��س إدارة الجمعي��ة لهذه 
المؤسس��ة االجتماعي��ة وم��ا تحقق م��ن إنجازات مش��رفة على 
مس��توى الباد إضاف��ة إلى تحقيق األهداف المرج��وة للنادي في 
خدم��ة أهالي المنطق��ة بصفة خاصة والبلد عل��ى وجه العموم، 

متطلعين إلى المزيد من تلك البرامج مستقبًا.
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عيسى راشد العربي

قطرة وقت

»خبر عاجل«؟!
أن تكون مع قرار إقامة عالقات دبلوماس��ية مع دولة إسرائيل أو ال تكون 
فه��ذا حقك كمواطن، ذلك أن دس��تور مملكة البحري��ن يكفل للمواطن 
البحريني حق التعبير عن الرأي وال يحاسبه على موقفه طالما أنه يتحرك 

في هذا اإلطار وفي إطار القانون الذي ينظم ممارسة هذا الحق.
الحكوم��ة ل��م وال تجبر أحدًا عل��ى تأييد هذا القرار ولكنه��ا أيضًا ال تقبل 
بتج��اوز القان��ون، له��ذا تعاملت مع المش��اركين في مظاه��رة الجمعة 

الفائتة بما يسمح به القانون.
المتابع لتحركات وتفكير ذلك البعض الذي يعتبر نفس��ه »معارضة« ال 
يت��ردد عن القول ب��أن المظاهرة المذكورة تم الترتي��ب لها من الخارج 
وأن غايتها ش��حن العامة أماًل في إعادة المظاهر التي تمكنت الحكومة 
من س��حقها قبل عش��ر س��نوات وليس التعبير عن عدم القبول بافتتاح 
سفارة لدولة إس��رائيل في المنامة. ومن شاهد تلك المظاهرة ال يتردد 
ع��ن القول بأن هدفه��ا كان التقاط الصور والفيديوهات وإرس��الها إلى 
الفضائي��ات السوس��ة كي تواص��ل عملية الش��حن والتحري��ض، فعدد 
المشاركين في المظاهرة كان محدودًا وسعيهم إلى استفزاز رجال األمن 
ليتعاملوا معهم كان واضحًا. فالصورة من دون دخان مس��يالت الدموع 
والجري والصراخ ال تس��اعد تلك الفضائيات على حياكة األخبار المسيئة 

بالشكل المطلوب!
تلك الفضائي��ات بثت خبر التعامل مع تلك المظاه��رة الصغيرة بأحمر 
»خب��ر عاجل« فور ذلك وبدأت المهمة الموكل��ة إليها وظلت طوال اليوم 
واليومي��ن التاليين تلوك ذل��ك الخبر وتعيد بث الفيدي��و الذي اعتبرته 
مكتمل العناصر وظلت تستدعي »المحللين السياسيين« ليدلوا بدالئهم 

ويتطاولوا على البحرين.
لي��س قراءة نواي��ا ولكن من تح��ركات المحرضين في الخ��ارج وما تبثه 
الفضائيات السوس��ة من برامج وتقارير وأخبار والتغريدات التي تمتلئ 
به��ا وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي يمكن الق��ول بأن تل��ك المظاهرة 
ومظاه��ر احتجاج أخرى يتم اإلعداد لها تتخذ من قضية فلس��طين وقرار 
إقامة عالقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل غطاء لكن الغاية منها إعادة 

أجواء 2011 وهو ما ال يمكن أن يقبل به شعب البحرين.
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نقطة ضوء

صهيل

نجاح تاريخي للدبلوماسية البحرينية
عندما يتم إرسال خبراء دوليين للتحقيق في أوضاع وظروف 
معين��ة لدول��ة ما، ف��إن أقل م��ا ُيرتجى منه ه��و اإلنصاف 
والحيادي��ة في التعاطي مع تل��ك األوضاع، خاصة إذا كانت 

إنسانية.
فريق الخبراء الدوليين في اليمن لم يكن كذلك، كان خالف 
اإلنصاف والحيادية، وأس��اء استغالل صالحياته في اليمن، 
وخلطت تقاريره المغلوطة والمسيسة الحابل بالنابل، مما 

تسببت في تعميق الفجوة بين المكونات اليمنية، وأعاقت 
عودة الحكومة الشرعية، وشوشت على الرأي العام الدولي 

بشأن األزمة اليمنية.
ولك��ن وقفت مملك��ة البحرين بالمرصاد ل��كل أخطاء هذا 
الفري��ق، ونجح��ت المملكة بالفع��ل في وقف��ه عند حده، 
وحش��دت األصوات إلنهاء عمله ورفض التمديد له لعامين 
آخرين، وتم ذلك مؤخرًا في اجتماع مجلس حقوق اإلنس��ان 

في دورته رقم 48. لتقود بالدنا وبدعم روسي، قرارًا تاريخيًا 
يتخ��ذ ألول مرة في دورات المجلس، لوقف وإنهاء عمل هذا 
الفريق الذي لم يكتِف بأربع س��نوات تخبط فيها اليمن بل 

أراد استمرارها لعامين آخرين.
ه��ذا الفري��ق ومنذ إنش��ائه ف��ي 2017 حظ��ي بدعم كبير 
وتعاون ت��ام من البحرين ودول التحال��ف، بهدف التحقيق 
ف��ي االنته��اكات والجرائ��م المتعلق��ة بالقان��ون الدولي 
لحقوق اإلنس��ان، س��عيًا لخروج اليمن من أزمته اإلنسانية 
التي تسببت فيها مليش��يات الحوثي المدعومة من إيران، 

بعدما انقلبت على الشرعية اليمنية في 2014.
ولكن فري��ق الخبراء هذا لم ينجح طوال س��نواته األربع في 
تنفي��ذ المهام المن��وط بها، وأظه��رت تقاريره وبش��كل 
غريب أن ميليش��يات الحوثي اإلرهابية هي صاحبة س��لطة 
»األمر الواقع« في اليمن، ووصفت رئيس تلك الميليشيات 
ب�»قائ��د الث��وار«، لينح��رف ه��ذا الفريق عن مس��ؤولياته 
ومهام��ه، ويتجاوز ق��رار مجلس األمن رق��م 2216 الخاص 

باليمن، ليزيد من اش��تعال األزم��ة اليمنية وكان ضحيتها 
هو الش��عب اليمني الش��قيق، وهو ما كش��فت عنه مملكة 
البحرين وب��ادرت بإيقاف هذه كل ذلك، ونجحت في حش��د 
أصوات ترفض اس��تمراره بدعم روس��ي ودول تعي خطورة 
استمرار هذا الفريق والتي تشكر جميعًا على هذه مواقفها 
المنصفة والعادل��ة. إن مملكة البحرين وعب��ر هذا النجاح 
التاريخ��ي تؤكد للعال��م التالي: علو كعب دبلوماس��يتها، 
وأهمي��ة دوره��ا ومكانته��ا اإلقليمي��ة والدولي��ة، وثق��ة 
الش��ركاء الدوليين فيه��ا، وتأكيد بالدنا عل��ى دعم اليمن 
وعروبت��ه والدفاع عن حقوق ش��عبه وتقديمه��ا كل دعم 
يحقق المكاس��ب واإلنصاف له، ويخرجه من مس��تنقع تلك 
المليشيات اإلرهابية المدعومة من إيران. وأوجه هنا دعوة 
صريح��ة لمجلس حقوق اإلنس��ان وهي أن ال يك��رر تجربة 
فري��ق الخب��راء الدوليين المنتهية واليت��ه، وضرورة اختيار 
عناص��ر أي فري��ق بدقة وعناي��ة، وبعيدًا عن التس��ييس أو 
التوجيه، إن كان الهدف حقًا استقرار اليمن وسالمة شعبه.

الرسائل الملكية في الخطاب السامي.. البحرين أواًل وأخيرًا
م��ع كل انعقاد جديد للمجلس الوطني، يرس��م جاللة 
المل��ك المفدى حفظه اهلل ورعاه مالمح مرحلة جديدة 
من مسيرة البحرين، واضعًا الخطوط العريضة لخطة 
عم��ل ترتق��ي بالوط��ن والمواطن، وتحاف��ظ على ما 
تحق��ق من مكتس��بات وإنجازات أصب��ح موضع إعجاب 

العالم بأسره.
وفي خط��اب جاللته بافتتاح دور االنعق��اد الرابع من 
الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، 
والذي كان استثنائيًا بكل المقاييس، لما تضمنه من 
توجيهات ورس��ائل بالغة الدالل��ة واألهمية لكل من 
يعنيهم األم��ر، حكومة ونوابًا ومواطني��ن، إلى جانب 

محيطنا اإلقليمي والعالم.
س��يكون من العس��ير عل��ّي اإلحاطة بكل م��ا جاء فيه 
ف��ي مقالة واحدة، لذلك سأس��عى إلى ق��راءة ما بين 
الس��طور، واإلشارة الس��ريعة ألهم رس��ائله، على أن 
أعود في مقاالت الحقة بكثير من التفصيل والتحليل. 
اإلش��ارة األولى.. تأكيد الحرص السامي على مواصلة 
المسيرة الديمقراطية في سياق استمرارية دستورية 
منتظمة ضمن ثوابت وطنية وقاعدة راس��خة متكئة 
عل��ى تقالي��د رصين��ة ومس��توى حضاري رفي��ع ألهل 

البحرين، والذي ساهم في ثبات المسيرة الديمقراطية 
وتطوره��ا، وبما يتواف��ق مع عراقة وش��فافية وتميز 
العمل السياسي في المملكة والممتد لعقود طويلة.

اإلش��ارة الثانية.. تعلقت بش��كل مباش��ر بما يشغل 
الش��ارع البحريني، وهي الملف االقتص��ادي، حيث عبر 
جاللته عن االرتياح والتفاؤل بعودة واثقة لمس��ارات 
النم��و، نظ��رًا لوجاه��ة وفعالي��ة البرام��ج الحكومية 
لتحقي��ق الت��وازن المال��ي واالكتفاء الذات��ي كمدخل 
أساسي لتنمية واس��تدامة الموارد والثروات الوطنية، 
م��ع التأكيد عل��ى جودة اإلج��راءات والخدم��ات، ورفع 
كف��اءة وعدال��ة توزيع الدع��م الحكوم��ي، واالهتمام 
باالرتقاء بالكوادر الوطنية، والعناية بقضايا الش��باب 

ودعم تقدم المرأة.
اإلش��ارة الثالث��ة.. تأكي��د جاللته على قدس��ية الحق 
والكرامة اإلنسانية للجميع، وما يتعلق بها من تعزيز 
الترابط األسري والنسيج المجتمعي، حيث أشار جاللته 
إلى برنامج العقوبات البديلة، باعتباره مشروعًا وطنيًا 
حضاريًا بأبعاد إنس��انية شاملة، إلى جانب توجيهات 
جاللته بوضع اآلليات التنفيذية والُبنى التحتية الالزمة 
لمراكز اإلصالح والس��جون المفتوح��ة، ضمانًا إلعادة 

دمج المس��تفيدين ف��ي المجتمع. اإلش��ارة الرابعة.. 
كان��ت التأكيد على واح��دة من أهم ثواب��ت البحرين 
الوطني��ة والقومية، وهي العمل والمصير المش��ترك 
بي��ن الدول والش��عوب الش��قيقة، معب��رًا جاللته عن 
اإليم��ان بالقدرة على تجاوز التحدي��ات وعودة العمل 
ضمن مس��اره الطبيعي بي��ن دول مجل��س التعاون، 
تحقيقًا لرؤى وتطلعات الش��عوب في توحيد الصفوف 

وتقريب القلوب وتنمية المصالح المشتركة.
كما لم يغفل جاللته عن التذكير بأهمية حماية أمن 
المنطقة وخطوط المالحة الدولية، من خالل التنسيق 
م��ع مختلف األط��راف الدولية، وبم��ا يضمن قطع كل 
الوس��ائل المغذي��ة لقوى اإلره��اب والتط��رف، ماليًا 

ولوجستيًا، أيًا كان مصدرها.

إضاءة
»نتوج��ه بالتحية والثن��اء والتقدير لعط��اء مواطنينا 
الك��رام، برجاله��م ونس��ائهم، ونح��ن نمضي معهم 
بمعنويات عالية لنحقق للجميع الحياة الحرة والكريمة، 
واضعين تقدمنا الحضاري نصب أعيننا تحت لواء دولة 

المؤسسات والقانون«. »جاللة الملك المفدى«.

 مطار الملك حمد الدولي.. 
التقدير المستحق

يتفاع��ل منذ األزل اإلنس��ان والمكان، لينتجا م��ن خالله »التاريخ« 
الذي يحكي قصة حياة اإلنس��ان في بيئته، زمانه ومكانه، وبعبارة 
أبس��ط، »التاريخ« هو س��رد موثق لحي��اة الش��عوب بتفاعالتهم 
الزمانية والمكانية، واإلنس��ان هو وحده الذي يخلده ويبقيه »اسمًا 
ومكان��ًا«، معلمًا إنس��انيًا وحضاريًا تتناقله األجي��ال، وتحفظ من 
خالل��ه ذاكرة المكان والزمان واإلنس��ان. فهو أه��م بواعث التاريخ 
ومنجزاته، وإنه هو من يؤطر للزمان خبره وللمكان معلمه، فبدونه 
ليس للتاريخ هوية وال للمكان أهمية، وحديثنا اليوم متعلق بذلك 
اإلنس��ان الذي صنع لنا التاريخ وأطر لنا المكان، إنه الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، ذلك اإلنسان الذي ُس��مي بإنسانيته ومنجزاته، 
الحاكم الحكيم، واألمين المؤتمن على إنس��ان هذه األرض الطيبة 
التي نس��تمد منها جميعًا، هويتنا وهوان��ا، عبقنا وَعبقنا، حاضرنا 

وحضارتنا.
ويعلم الجميع في البحرين فضل ملكينا حمد بن عيسى، أنه الملك 
الذي أس��س حضارة هذا الوطن وازدهاره، ليكون كبيرًا بين الكبار، 
فإنه��م يدركون أيضًا أهمي��ة تأصيل ذلك التاريخ وانتس��ابه، وإذ 
تعود البحرين للحي��اة الطبيعية بعد اجتيازها تحدي »كوفيد 19« 
بنجاح باه��ر بقيادة »المله��م« ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
األمي��ر س��لمان بن حمد، ولتب��رز بواب��ة البحرين الدولي��ة »مطار 
البحرين الدولي الجديد« كعنوان لرحلة البناء والتنمية التي امتدت 
بصمت لس��نوات خالل فترة الجائحة، وأثم��رت تلك التحفة الفنية 
المبه��رة، ولعل أقل ما يمكن لش��عب البحري��ن أن يقدمه تقديرًا 
لملكه وقائده، وليس��طر من خالله عنوان��ًا »للتاريخ«، هو أن يعبر 
عن رغبته بإطالق اس��م الملك حمد بن عيسى آل خليفة على مطار 
البحرين الدولي، وليكون »مطار الملك حمد الدولي« بوابة البحرين 
الدولية ورمزًا لحاضرها ومستقبلها، وعنوانًا لتاريخها الذي سيحكي 
ألجي��ال قادم��ة من أبناء ه��ذه األرض الطيبة، قص��ة الحب والوالء 
واالنتم��اء التي جمعت الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة بش��عبه 

وأرضه.
إنه��ا رغبة أنا عل��ى يقين أن جميع البحرينيين يتش��اركونها، ليس 
بالض��رورة تحديدًا، ولكنهم يبحثون عن أطر وفرص يس��تطيعون 
م��ن خاللها أن يعبروا عن حبهم ووالئه��م وتقديرهم للملك حمد 
بن عيسى، وإذ أنطلق في تحقيق تلك الرغبة بمقالتي هذه، فإنني 
عل��ى يقين أنها س��تحظى بدعم الش��عب كله، متطلع��ًا إلى قيام 
النواب بنق��ل وتفعيل ه��ذه الرغبة من خالل آلياته��م وأدواتهم، 
ولتك��ون معبرة عن رغبة الش��عب كله، وهي الرغبة التي بالش��ك 
س��تحظى بدعم الحكومة، وليكون احتفالنا القادم بالعيد الوطني 
مناسبة وطنية يؤطر فيها الشعب تقديره لملكه، وليكون »الملك 
حمد« اسمًا ورمزًا لبوابة البحرين الدولية، مثلما هو »اسمًا ورمزًا« 

للبحرين وشعبها.

الملك الحكيم والبحرين المتجددة
يستبش��ر ش��عب البحري��ن دائم��ًا حينما يط��ل عليه 
صاحب الجاللة الملك حمد حفظه اهلل ويتفضل بإلقاء 
كلماته الس��امية في المناس��بات الوطنية المختلفة، 
لم��ا تتضمن��ه من اخت��زال جام��ع للوض��ع البحريني 
وتطلع��ات إلى المس��تقبل الذي يبن��ي األفضل لهذا 
الوطن وأهله. ملكنا الغالي يكتب فصواًل منيرة دائمًا 
من مسيرة هذا الوطن، البحرين التي كبرت وتطورت 
عل��ى امت��داد العق��ود، وعاصر جاللته أط��ال اهلل في 
عمره وأبقاه ذخرًا وسندًا للجميع، عاصر كافة المراحل 
المفصلية التي ش��كلت مالم��ح الدولة الحديثة وكان 
لجاللته بصماته المؤثرة والواضحة منذ االس��تقالل 
مرورًا بإطالقه المشروع اإلصالحي وصواًل إلى وضعنا 
الراه��ن ال��ذي يبي��ن حج��م العم��ل الكبي��ر والتطور 
الملحوظ ال��ذي مكننا اهلل منه بفضل منه ثم بفضل 
رؤي��ة وقيادة المل��ك حمد. هذا قائ��د تكفي إطاللته 
على شعبه لتبعث على الراحة والسعادة في القلوب، 
تكفي كلماته لتش��حذ الهمم وتدف��ع الناس لتجديد 
عق��د المحبة وال��والء معه ومع ه��ذه األرض الطيبة، 
وهن��ا أكرر الق��ول الدائم بش��أن طلة ملكن��ا العزيز، 
قائد باس��م الوجه دائمًا، والد تطغى إنس��انيته على 
كل ش��يء، صانع لألمل، ومتحد للصعاب، ورجل عاهد 
اهلل أن يحف��ظ هذا البلد وأهله، وهو دائمًا على وعده 
وعهده. خطاب جاللة المل��ك حفظه اهلل في افتتاحه 
دور االنعق��اد األخي��ر للفص��ل التش��ريعي الخام��س 
للمجلس الوطني جاء ليعزز اإليجابية في قلوب كل من 
يعمل مجتهدًا ألجل هذا الوطن، جاء مقدرًا لتضحيات 
أبناء البحرين في مواجهة جائحة كورونا التي أرهقت 

العالم، وخرجت البحرين منه��ا بنتائج إيجابية نحمد 
اهلل عليه��ا، ل��م ين��س جاللت��ه أبن��اء ش��عبه الذين 
اختارهم اهلل بس��بب ه��ذه الجائح��ة، مترحمًا عليهم 
وداعيًا ألهاليهم بالصبر والس��لوان، فخس��ارتهم هي 
خس��ارة األم ألبنائها، وكان التحدي في الحفاظ على 
األرواح وتجنيب الناس شر هذا الوباء، والحمد هلل على 
كل حال. كلمة الملك جامعة شاملة تمتلئ بالتقدير 
والثناء على الجهود المخلصة المبذولة ألجل البحرين 
وش��عبها، بدأت بتقدير الجه��ود الكبيرة التي حملها 
على عاتقه صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د حفظ��ه اهلل، ونجح ف��ي تحدياته ألج��ل حماية 
البحرين وأهله��ا وضمان ديموم��ة العمل الحكومي 
وتقدي��م الخدمات ودف��ع عجلة االقتص��اد للتعافي، 
م��رورًا لكل ش��خص في موقع مس��ؤوليته وصواًل إلى 
المواطنين المخلصين ألرضه��م. هذه أخالقيات ملك 
يس��عى لتأصيلها لدى أبنائهم، بأن التقدير والشكر 
على الجهود يمث��الن دافعًا للجميع حت��ى يبذلوا كل 
ما لديه��م ألجل وطن ل��ن يكبر ويتط��ور ويزدهر إال 
بأبنائ��ه. الش��مولية والدق��ة ف��ي تن��اول كل جانب 
مهم ذي مس��ؤولية تجاه البحري��ن، وكل جانب مهم 
ف��ي العمليات المفترض إتمامها ب��كل دقة وكمال، 
هي دي��دن خطابات الملك التي توص��ف دائمًا بأنها 
»خارطة طريق« للمس��تقبل، بيد أنني أراها خطابات 
قيادية تقدمية تدفع البحرين دائمًا باتجاه »التجدد« 

والحداثة والتطوير. 
ماذا يجول في فكر »عراب« اإلصالح والتطوير و»ملك 
اإلنسانية والتعايش«؟! هذا السؤال المحوري دائمًا، 

وكلمات��ه الس��امية تكش��ف لن��ا دائمًا كي��ف أن هذا 
القائ��د يتطلع دائمًا إلى غد مش��رق رغ��م التحديات 
والصعوب��ات الت��ي تواج��ه العال��م بأس��ره، بيد أن 
»األمل« و»التفاؤل« و»اإليم��ان باهلل« هي محركاته 
ليجع��ل البحرين دائمًا وأبدًا مكان��ًا للعمل والطموح 

والتغيير باتجاه األفضل. 
معرج��ًا على كل تدابي��ر مواجهة الجائح��ة والتغلب 
عليها، مقدمًا الشكر ألصحاب الفضل في ذلك، مرورًا 
بالملف االقتصادي ومساعي تعافي االقتصاد وبرامج 
الحكومة بش��أن ذلك بما يخدم المواطن، واالهتمام 
بالمل��ف البيئي وارتباطه بالقضاي��ا العالمية وكذلك 
داخلي��ًا عبر تنمية الث��روات الطبيعية، وكذلك تنمية 
اإلنس��ان البحرين��ي واالهتمام بالش��باب، وصواًل إلى 
تعزيز مكانة وإنجازات المرأة البحرينية وتقدير الدور 
الكبي��ر لقوة دفاع البحرين ف��ي حماية بالدنا الغالية 
وب��دء عملي��ات التصني��ع المحل��ي الحرب��ي، وكذلك 
التأكيد على القضايا السياس��ية الت��ي تبرز توجهات 
البحري��ن في اتجاه��ات تعزيز التس��امح والتعايش، 
وبيان المبادرات التي تس��هم في ذلك وعلى رأس��ها 
التوجيه الملك��ي التاريخي بإق��رار العقوبات البديلة 
ومن��ح كثيري��ن فرص��ة تصحي��ح المس��ارات لخدمة 
بالدهم. هذه الكلمة فيها مضامين تبين للسلطتين 
التشريعية والتنفيذية وللمواطنين »طموحات« ملك 
يحل��م دائمًا بوطن يضم الجمي��ع، وطن يحمي أبناءه 
ويوف��ر العيش الكري��م لهم، ويرتق��ي بهم لألفضل 
دائم��ًا، وهذا هو العش��م وهذه هي الثق��ة في قائد 

مسيرة هذا الوطن.

may.abdulaziz@hotmail.com

مي عبدالعزيز

على بالي

مجنون هو من يقصد الطبيب النفسي؟!
»م��ش م��ن زمان كثي��ر، يعني ص��ار لي فت��رة بروح 
لدكت��ور نفس��ي.. بس أرجوِك يا م��ّي ال تخبري أحد«، 
وبي��ن التعليل والتعبير ال بد أن أس��مع عبارة، »بس 

حاسبي ال تفكريني مجنونة؟!«. 
ه��ذه العب��ارة لطالما س��معتها من بع��ض األقارب 
واألصدقاء.. وأحت��رم ثقتهم العالية من جهة، ولكن 
ف��ي الوقت نفس��ه أش��عر بح��زن عمي��ق. فكالمهم 
بالموض��وع يحسس��ني بأنه��م أباح��وا س��رًا عظيمًا 
والتفريط به س��وف يودي بهالكه��م. وخوفهم بأن 
يفضح أمرهم ال ي��وازي اهتمامه��م بصحتهم وعلى 

وجه التحديد صحتهم النفسية«. 
ألنهي الح��وار مباش��رة بالجملة التالي��ة: »ومن قال 
ي��ا عزيزت��ي إن الدكت��ور أو المستش��ار النفس��ي هو 
متخص��ص بمن فقد عقله فق��ط.. أو أنه يعاني من 
اضطراب نفس��ي أو عصبي حاد فق��ط.. فكلنا بحاجة 
إل��ى ه��ذا اإلنس��ان الحكيم ال��ذي لديه الق��درة على 

االستماع والنصح والتوجيه والمعالجة سواء اللفظية 
أو الدوائي��ة. وقرارك التوجه للطبيب النفس��ي يعتبر 

تصرفًا حكيمًا بامتياز«.
لذا فإن منظمة الصحة العالمية خصصت 10 أكتوبر 
الي��وم العالمي للصحة النفس��ية، وذل��ك كي يلتفت 

العالم كله على وجودها وأهميتها. 
ومؤخ��رًا، نش��ر الحس��اب الرس��مي للمرك��ز الوطني 
للوقاي��ة م��ن األم��راض ومكافحته��ا ف��ي المملكة 
العربية الس��عودية عل��ى »تويتر« 6 عالمات تش��ير 
إل��ى تمتع الفرد بصحة نفس��ية جيدة، يس��عدني أن 

أشارككم به.
- تقدير الذات: الش��عور بالثقة وتقدير قيمة الذات، 

والحكم عليها وفق أسس منطقية.
- التعبي��ر: امتالك القدرة على التعبير عن المش��اعر 

بطريقة واضحة وصريحة لآلخرين.
- التواصل: القدرة على بناء عالقات اجتماعية جيدة.

- اإلنت��اج: ق��درة الم��رء عل��ى التعاي��ش، والعم��ل 
بإنتاجي��ة، والش��عور باإلنج��از اتجاه م��ا يحققه من 

أهداف.
- الظروف الصعبة: قدرة الشخص على التعامل الجيد 

مع مسببات التوتر، والتعايش مع الظروف الصعبة.
- المتعة: ش��عور المرء بمتعة الحي��اة ووجود هدف 

فيها، وتمتعه بالقدرة على االبتسام دائمًا. 
مؤشرات بالظاهر بسيطة وواضحة ولكن انعدام أحد 
منها أو مجملها س��وف يفس��ر لنا التصرفات الغوغاء 
الت��ي يمكن نش��هدها من ف��رد أو جماعة اش��تركوا 
بالفقر الحقيقي لوجود تلك المؤش��رات في حياتهم. 
فنح��ن عندما نمتلك صحة نفس��ية قوي��ة ومتوازنة 

سوف نضمن مجتمعًا خاليًا من العيوب.
ولك��ن ماذا عس��اني أن أقول، بالرغم م��ن كل الوعي 
المحي��ط بنا ولكن النزال نرى، أن من يقصد المعالج 

النفسي فهو مجنون، فهل هذا كالم عقالء!!

14o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e t الـرأي
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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المحرر االقتصادي

أضعف مشاركة في االنتخابات العراقية منذ الغزو األميركي
بغداد - وكاالت

المســـتقلة  العليـــا  المفوضيـــة  قالـــت 
لالنتخابات في العراق، أمس اإلثنين، 
فـــي  األوليـــة  المشـــاركة  نســـبة  إن 
االنتخابـــات البرلمانيـــة بلغـــت 41 %، 
وهي أقل نســـبة منذ بـــدء االنتخابات 

التعددية في 2005.
وأوضحت المفوضية أن هذه النســـبة 
المحطـــات  “مجمـــوع  مـــن  احتســـبت 
 ”%  94 نســـبتها  والبالغـــة  المســـتلمة 
مـــن مراكـــز االقتـــراع، مشـــيرة إلى أن 

عـــدد المصوتين األولي بلغ أكثر من 9 
ماليين شخص.

وتراوحـــت نســـبة المشـــاركة بيـــن 31 
و34 % وفـــق المفوضية في العاصمة 

بغداد.

تونس ـ وكاالت

الحكومـــة  وزراء  تأديـــة  بعيـــد 
الدســـتورية  لليميـــن  الجديـــدة 
أمامـــه فـــي قصـــر قرطـــاج، أعلـــن 
الرئيس التونســـي قيس سعيد أن 
البـــالد تعيـــش لحظـــات تاريخيـــة 
صعبـــة لكن اإلصرار علـــى النجاح 

حاضر بقوة.
وقـــال فـــي كلمة ألقاهـــا أمس بعد 

اإلعـــالن عـــن التشـــكيلة الوزارية 
المرحلـــة  هـــذه  فـــي  “ســـننجح 
بإخراج تونس التي تتسع للجميع 
من الوضـــع والمحنة التي انزلقت 
علـــى  يعمـــل  أنـــه  وأكـــد  إليهـــا”. 
القائمـــة منـــذ  مكافحـــة المنظمـــة 
سنوات والتي ســـعى الشعب إلى 

إسقاطها.

الحكومة التونسية الجديدة تبصر النور

)٠٨(

(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

تعّرف على
معايير الجرعة المنشطة

لكافة التطعيمات
المضادة لفيروس كورونا.
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القصيـــر: المواطـــن ال يفكـــر غالبـــا إال فـــي فتـــح مطعـــم أو فـــي االســـتثمار بعقـــار

القبيطي: البحرين األولى خليجيا ببحرنة قطاع مدققي الحسابات

أكد الشـــريك ورئيـــس التدقيق الخارجي في شـــركة 
“كي بي أم جي” البحرين جعفر القبيطي في برنامج 
“البحريـــن في أرقـــام” أن “الظروف التي تســـببت بها 
جائحـــة كورونـــا كانـــت صعبـــة ومريرة والـــكل عانى 
بســـببها، وشركات التدقيق ليســـت استثناء من ذلك، 
بـــل العكس، فهـــي وبســـبب خصوصية عملهـــا والذي 
يعتمـــد حصـــًرا علـــى العنصـــر البشـــري كانـــت األكثـــر 
ضـــرًرا”. وفـــي ســـؤال لــــ “البـــالد” عـــن الشـــوط الـــذي 

حققه قطاع تدقيق الحســـابات على مســـتوى بحرنة 
الوظائـــف، علـــق القبيطـــي “البحرين رقـــم واحد على 
مســـتوى دول مجلـــس التعـــاون الخليجي فـــي ذلك، 

بنسبة تصل إلى 54 %”.
وأشار مستشار االستثمار أسامة معين إلى أن معدل 
االرتفـــاع فـــي البورصة عـــادي جًدا، مضيًفـــا “بورصة 
البحرين من أفضل البورصات إذا ما نظر إليها بشكل 
طويـــل المـــدى، وليـــس بشـــكل متذبـــذب يقـــوم على 

التداول اليومي”.
وأوضحـــت الشـــريك فـــي شـــركة نجد لالستشـــارات 
المالية نرجس القصير أن “المســـتثمر الذكي هو الذي 
ينتقـــل بقطاعـــات مختلفـــة وفًقـــا للوقـــت المناســـب، 
ويعـــرف متى يلجأ إلـــى مكتب االستشـــارات المالية 
لتنويـــع  حاجـــة  فـــي  “نحـــن  وأضافـــت  الصحيـــح”. 
األنشـــطة االقتصادية لدينا، فالبحريني ال يفكر غالبا 

)١٩(إال في فتح مطعم أو في االستثمار بعقار”.
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صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم )102( 
لســنة 2021 بتعييــن رئيــس لجامعــة البحريــن، جــاء فيــه: المــادة األولــى: ُتعيــن الدكتورة 

جواهر شاهين المضحكي رئيًسا لجامعة البحرين، وتكون مدة رئاستها أربع سنوات.

المـــادة الثانيـــة: علـــى رئيـــس مجلـــس أمناء 
جامعة البحرين تنفيذ هذا المرســـوم، وُيعمل 
بـــه من تاريخ صدوره، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.
و صـــدر عن جاللة الملك مرســـوم رقم )103( 
لســـنة 2021، بتجديد تعييـــن رئيس تنفيذي 
للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
د  الصحيـــة، جـــاء فيـــه: المـــادة األولـــى: ُيجدَّ
الجالهمـــة  الدكتـــورة مريـــم عذبـــي  تعييـــن 
رئيًســـا تنفيذًيا للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
ثـــالث  لمـــدة  وذلـــك  الصحيـــة،  والخدمـــات 

سنوات.
المـــادة الثانية: على رئيـــس المجلس األعلى 

للصحـــة تنفيـــذ هذا المرســـوم، وُيعمل به من 
تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.
كمـــا صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد مرســـوم رقـــم 
)104( لســـنة 2021، بتعييـــن وكيـــل مســـاعد 
فـــي وزارة المواصـــالت واالتصـــاالت، جـــاء 
نبيـــل  الســـيد  ـــن  ُيعيَّ األولـــى:  المـــادة  فيـــه: 
عبدالحميد عبدالغني الشـــيخ وكياًل مساعًدا 
للمـــوارد والمعلومات فـــي وزارة المواصالت 

واالتصاالت.
المواصـــالت  وزيـــر  علـــى  الثانيـــة:  المـــادة 
واالتصـــاالت تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل 
بـــه من تاريخ صدوره، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

مرسوم ملكي: جواهر المضحكي رئيًسا لجامعة البحرين
تجديد تعيين الجالهمة رئيسا لـ “نهرا”... والشيخ وكيال مساعدا في “المواصالت”

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
أمـــس، وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس 
لجمعيـــة  الفخـــري  الرئيـــس  الـــوزراء 
الكلمـــة الطيبة ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بن علـــي بن خليفـــة آل خليفة، حيث 
تسلم جائزة ســـموه للعمل التطوعي، 
الداخليـــة  وزارة  لـــدور  تقديـــرا 
الصفـــوف  فـــي  الفاعلـــة  ومشـــاركتها 

األمامية لمواجهة جائحة كورونا.

وبهذه المناسبة، أعرب وزير الداخلية 
عـــن شـــكره وتقديـــره لســـمو الشـــيخ 
عيسى بن علي آل خليفة، وما يقدمه 
مـــن دعـــم واهتمـــام بمســـيرة العمـــل 

التطوعي في مملكة البحرين.
كما أكد اعتزازه بمنح وزارة الداخلية 
الجائـــزة، تقديرا للجهـــود والخدمات 
إطـــار فريـــق  فـــي  المقدمـــة  األمنيـــة 
البحريـــن الوطنـــي لمواجهـــة جائحة 

كورونا.

وزير الداخلية: فخورون بجائزة العمل التطوعي

المنامة - وزارة الداخلية

)٠٤(

)٠٨(

جاللة الملك
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تعقد المحكمة الدســـتورية جلستها برئاسة 
الشـــيخ خليفـــة بـــن راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة يوم غد األربعاء الموافق 13 أكتوبر 
الجاري، للنظر في الدعوى الدستورية رقم 
)م.ت/1/2021( بشأن طلب الحكم بالمضي 
في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر 

في الدعوى الدستورية رقم )د/2/2016(.

غًدا تنعقد جلسة “الدستورية”

“األعلى اإلسالمي” يشيد بالتوجيهات الملكية بعودة الصلوات بالمساجد
أشـــاد المجلـــس األعلـــى للشـــؤون اإلســـامية 
بالتوجيـــه الملكـــي الســـامي مـــن لـــدن عاهـــل 
الباد صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، إلـــى اإلســـراع بالعمـــل علـــى عودة 
الصلـــوات إلـــى مـــا كانـــت عليـــه فـــي الســـابق 
بالمســـاجد والجوامـــع مع األخـــذ باالحترازات 
الازمـــة بمـــا يتفـــق مـــع الضوابـــط والشـــروط 
أداء  مـــن  المصليـــن  تمكـــن  التـــي  الصحيـــة 

عباداتهم وصاتهم في يسر وسهولة.
وثمن المجلـــس الحرص المتواصـــل والمعهود 
من لـــدن جالـــة الملـــك علـــى إقامـــة العبادات 
والشـــعائر الدينيـــة حتـــى فـــي ظـــل الظـــروف 
االستثنائية بســـبب جائحة كورونا مع التأكيد 
علـــى ضـــرورة اتبـــاع اإلجـــراءات والقـــرارات 
الصـــادرة من الجهـــات المختصـــة حفاظا على 
صحـــة وســـامة المصليـــن فـــي المقـــام األول، 
الملكـــي  التوجيـــه  هـــذا  أن  المجلـــس  مؤكـــدا 

الكريـــم بث الســـرور والفرح في قلـــوب جميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن، داعيـــن هللا ســـبحانه 
وتعالـــى أن يحفـــظ جالته ويطيـــل في عمره 
وأن يحفـــظ مملكـــة البحريـــن عزيـــزة مطمئنة 

تحت ظل قيادته الحكيمة.
انعقـــدت  التـــي  االعتياديـــة  جلســـته  وفـــي 
صبـــاح امـــس اإلثنين عن بعد برئاســـة الشـــيخ 
عبدالرحمـــن بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل خليفة، 
الصلـــوات  بعـــودة  الجميـــع  المجلـــس  هنـــأ 
والعبادات وقـــراءة القرآن واألنشـــطة الدينية 
المصاحبة في المســـاجد والجوامـــع كما كانت 
مـــع االحتـــرازات الضروريـــة، مؤكـــدا أن هـــذا 

خيـــر  بشـــارة  كان  الكريـــم  الملكـــي  التوجيـــه 
واطمئنان بالتزامن مع توالي النتائج المطمئنة 
والمؤشـــرات اإليجابيـــة بالعـــودة إلـــى الحيـــاة 

الطبيعية قريبا بعون هللا تعالى.

كمـــا نـــوه المجلـــس في هـــذا الســـياق بالجهود 
الجبـــارة التـــي بذلهـــا ويبذلهـــا فريـــق البحرين 
بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة، والتي أخـــذت البحرين على طريق 
التعافـــي وعـــودة عجلـــة الحياة إلـــى طبيعتها 
بحمـــد هللا تعالـــى، ضارعا إلى المولى عز وجل 
المخلصـــة بتحقيـــق  الجهـــود  تلـــك  يتـــوج  أن 
التعافـــي التـــام وعـــودة الحيـــاة الكاملـــة إلـــى 

طبيعتها بعونه سبحانه.
بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة 
علـــى جـــدول أعمالـــه، واســـتهلها باســـتعراض 
تقرير لجنة إبداء الرأي الشـــرعي بشـــأن طلب 
اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية 
رأي المجلـــس حـــول مشـــروع بقانـــون بشـــأن 
الخايـــا الجذعيـــة المعـــد فـــي ضـــوء االقتراح 
بقانـــون المقـــدم مـــن مجلـــس الشـــورى، وقـــرر 
الموافقـــة على توصيـــة اللجنـــة وإحالتها على 
جهـــة الطلـــب. واختتـــم جلســـته باســـتعراض 
الرســـائل والطلبات الواردة وبحث ما يســـتجد 

من أعمال، واتخذ بشأنها ما يلزم.
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سمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يقود البحرين 
على طريق التعافي
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ماضون بتعزيز الشراكة في مجال الطاقة مع السعودية
ـــلمان ـــن س ـــز ب ـــع عبدالعزي ـــتركة م ـــا المش ـــش القضاي ـــد يناق ـــن حم ـــر ب ناص

لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  أكـــد 
رئيـــس  الشـــباب  اإلنســـانية وشـــؤون 
مجلس إدارة الشـــركة القابضة للنفط 
والغاز ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن مجـــال الطاقة فـــي مملكة 
البحريـــن شـــهد طفـــرة نوعيـــة بفضل 
رؤيـــة عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
واهتمـــام ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، مبينًا سموه 
أن مملكـــة البحرين ماضية في تعزيز 
الشراكة بين مملكة البحرين والمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة في هذا 
الشـــأن فـــي ظـــل العاقـــة المترابطـــة 
والتاريخيـــة التـــي تربط بيـــن البلدين 

الشقيقين.
وكان ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة قـــد وصل إلـــى الرياض، حيث 

كان في استقبال سموه، وزير الطاقة 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر عبدالعزيـــز بن 

سلمان آل سعود.
وخال االجتماع بحث ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة مع ســـمو 
عبدالعزيـــز  األميـــر  الملكـــي  األميـــر 
بـــن ســـلمان آل ســـعود بحضـــور أمين 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  الناصـــر 
أرامكو سبل تعزيز التعاون في مجال 
الطاقة بيـــن مملكة البحرين والمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة وســـبل 
تعزيز التعاون والشـــراكة بين البلدين 
الشـــقيقين، كمـــا تـــم مناقشـــة القضايا 
ذات االهتمـــام المشـــترك في مجاالت 
المنتـــدب  العضـــو  بحضـــور  الطاقـــة 
للشـــركة القابضة للنفـــط والغاز محمد 
بـــن مبـــارك بـــن دينـــه وعضـــو مجلس 
عبـــدهللا جهـــاد  الشـــركة  فـــي  اإلدارة 

الزين.

المنامة - بنا

الشيخ خليفة بن راشد

جـاللة المــلك الـداعـم األول لنــساء الوطــن
قرينة العاهل: تعيين المضحكي يؤكد حجم الثقة بالمرأة البحرينية

رئيســـة  البـــاد  عاهـــل  قرينـــة  هنـــأت 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفة، جواهر المضحكي بمناسبة 
صـــدور األمـــر الملكي الســـامي لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 
بن عيســـى آل خليفة، بتعيينها رئيسًا 

لجامعة البحرين.
وأكدت سموها أن “األمر الملكي يأتي 
بمثابـــة تكليـــف رفيع المســـتوى يؤكد 

البحرينيـــة  للمـــرأة  الرفيعـــة  المكانـــة 
بجهودهـــا  واالعتـــزاز  الثقـــة  وحجـــم 
وقدرتهـــا علـــى اإلســـهام المؤثـــر فـــي 
مسيرة التنمية الشاملة تحت القيادة 
الرشـــيدة لعاهل البـــاد، الداعم األول 
لنساء الوطن والذي نستمد من رؤيته 
الرحبـــة والســـباقة العـــزم والحمـــاس 
لتقديـــم كل ما يلزم لتعظيم مكاســـب 

المرأة البحرينية واستدامة تقدمها”.
وأعربت صاحبة السمو الملكي قرينة 

العاهل عن فخر سموها بهذا التعيين، 
متمنية للمضحكي التوفيق والســـداد 
الجديـــدة  مســـؤولياتها  حمـــل  فـــي 
التـــي تأتي في ســـياق خبراتها الثرية 
وإنجازاتهـــا البـــارزة فـــي هـــذا المجال 
الحيـــوي، وبمـــا ســـيصب فـــي اتجـــاه 
المزيـــد مـــن التطويـــر لقطـــاع التعليم 
العالي في مملكة البحرين في ســـياق 
مـــا تصبو له الخطط الوطنية إلصاح 

التعليم وتجويد مخرجاته.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

تطلع لمزيد من التعاون مع الهيئة لخدمة وتمكين المرأة
قرينة العاهل تشيد باختيار عربية لتولي منصب مرموق بهيئة األمم المتحدة

هنَّأت قرينة العاهل رئيســـة المجلس 
األعلى للمرأة صاحبة الســـمو الملكي 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفة، سيما بّحوث بمناسبة تعيينها 
وكيلـــة لألميـــن العام لألمـــم المتحدة 
األمـــم  لهيئـــة  تنفيذيـــة  ومديـــرة 

المتحدة للمرأة.
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  وأعربـــت   
تمنيـــات  عـــن  البـــاد  عاهـــل  قرينـــة 

ســـموها لبحـــوث بالتوفيق والســـداد 
المنصـــب  هـــذه  مســـؤوليات  لحمـــل 
الدولـــي المهـــم، وقالـــت ســـموها في 
برقيـــة تهنئة بعثت بهـــا لبحوث بهذه 
المناســـبة “يســـعدنا أن نشـــهد اختيار 
امـــرأة عربيـــة لتقود عمليـــات تمكين 
المـــرأة علـــى المســـتوى العالمي، وإنه 
مؤشـــر بالـــغ األهميـــة لمـــا تتمتـــع بـــه 
المـــرأة العربيـــة مـــن قـــدرة وكفـــاءة 

تجعلهـــا أهـــاً لمثـــل هذه المســـؤولية 
الكبيـــرة، لإلســـهام في صنـــع واتخاذ 
التـــي  السياســـات  ورســـم  القـــرار 

تستهدف االرتقاء بواقع المرأة”.
برقيتهـــا  فـــي  ســـموها  وأضافـــت   
“نفخر بشـــراكتنا المتواصلة مع هيئة 
األمـــم المتحـــدة للمـــرأة، التـــي نعمل 
مـــن جانبنا في مملكـــة البحرين على 
تفعيلهـــا وتوثيقهـــا من خـــال إطاق 

المشـــتركة  المبـــادرات  مـــن  العديـــد 
وفـــي مقدمتها إطـــاق جائزة عالمية 

لتمكين المرأة لدورتين متتاليتين”.
 وأكـــدت ســـموها تطلعـــات المجلـــس 
األعلى للمرأة إلى المزيد من التعاون 
المتحـــدة لخدمـــة  مـــع هيئـــة األمـــم 
وتمكيـــن المـــرأة ومن منطلـــق التزام 
مملكة البحرين باألجندة الدولية في 

هذا الشأن.

المنامة -بنا

حقوق اإلنسان بين اإلنجاز 
البحريني واالستغالل العالمي

Û  إن أي نجــاح يرتبــط بالعمــل والســعي واإلرادة والتخطيــط المنّظــم والتفكير
الهــادف، كمــا أن تحقيقــه يكــون مبعًثــا لارتياح والســعادة ودافًعــا لمزيد من 

النجاحات.
Û  وال شك أن حجم العمل ومبلغ السعادة يزداد كلما عظم النجاح واتسع مداه

وتعــددت منافعــه وتخطــت آثــاره، وهــذا ما حــدث فــي النجاح الدبلوماســي 
المبهر واإلنجاز الحقوقي العالمي لمملكة البحرين في مجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم المتحدة، والذي تّوج بقرار المجلس بإنهاء تفويض محققيه في 
جرائــم الحــرب باليمــن، بعد أن تمكنــت مملكة البحرين بتحركاتها السياســية 
الواعيــة وعاقاتها الدبلوماســية المثمرة، وشــراكاتها اإلقليمية والدولية في 
كسب ثقة المجتمع األممي للتصويت بالرفض على هذا القرار بالمجلس في 

سابقة هي األولى في مسيرته.
Û  عندمــا يتــم تســييس أي ملــف لحقوق اإلنســان تصــل األمور إلى ســحق هذه

الحقوق، وهذا ما كان يحدث لألســف تحت مرأى وعيون العالم ســواء األمم 
المتحدة أو اإلعام أو الرأي العالمي في هذا الملف الذي يحمل عنواًنا سامًيا 
لكنه تحّول في اليمن إلى ســبب لســحق المجتمع اليمني وســلب حقوقه بعد 
أن تــم اســتغاله مــن قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان لتحقيق أجنــدات لم تعد 
خفيــة لقــوى ودول إقليميــة وعالميــة أرادت أن تجعل من اليمــن بؤرة دائمة 
للتوتــر وعــدم اســتقرار المنطقــة، وأن تجعــل مــن ملــف اليمــن وقــوًدا تتــزّود 
بــه لتحقيــق غايــات أخــرى في ملفــات مختلفــة كالبرنامــج النــووي اإليراني، 
واســتنزاف قــدرات دول التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمن ووضع 
المعوقــات التــي تمنعــه مــن تحقيــق أهــداف الشــعب اليمنــي فــي االســتقرار 
والســام وإنقــاذه من اإلرهــاب الحوثي، وغيرها من الملفــات التي تبتعد عن 

الملف اليمني لكنها تحمل كل األضرار على الشعب اليمني الشقيق.
Û  الدبلوماســية البحرينية التي حملت على عاتقها هذه القضية بكل مســؤولية

وشــجاعة، وعملــت على إعادة تصحيــح األوضاع وفرض االلتــزام بالبوصلة 
الصحيحــة التــي مــن شــأنها إيصــال اليمــن لاســتقرار، فتمكنــت مــن إنهــاء 
واليــة ومهــام فريــق الخبــراء بعد أربع ســنوات كان فيها منحــاًزا لطرف دون 
آخــر، وســبًبا فــي جعل الحوثيين أمــًرا واقًعا في اليمن، وحريًصا على كســب 
ود وإضفــاء “شــرعية” علــى ميلشــيا إرهابيــة تابعــة لدولــة إيرانيــة وحاملــة 
لصواريخهــا الباليســتية وطائراتهــا المســيرة التــي تصوبهــا باتجــاه األهداف 
المدنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك فــي مخالفــة صريحــة لقرار 
مجلــس األمــن “2216” والصــادر فــي شــهر مايو لعــام 2015، والذي وصف ما 
حــدث فــي اليمــن باالنقاب يفرض عقوبات على الحوثييــن، فكانت النتيجة 
ـ المرجــوة مــن قبــل بعض القوى العالميةـ  هي إطالة أمد الصراع واســتفحال 

األزمة اليمنية.
Û  هنــا نطــرح مجموعــة مــن التســاؤالت عمن لــه المصلحة في مد زمــن الحرب

فــي اليمن وعرقلة عودة الشــرعية؟ وأســباب صمت المجتمــع الدولي وغض 
الطرف عن التمويل اإليراني لميلشيا الحوثي ومده بالصواريخ والطائرات؟ 
المراقبيــن  مــن  الواضحيــن  والتعاطــف  االنحيــاز  عــن  الســكوت  ومبــررات 
األممييــن للحوثييــن واعتبارهــم طرًفــا رئيســا فــي الحــل رغــم أن وجودهــم 

وأفعالهم وإرهابهم هو السبب الرئيس في األزمة باليمن ومآسي شعبه؟
Û  اســتقرار اليمــن مرفــوض فــي الوقــت الحالــي، واســتقرار المنطقــة لــم يحن“

بعد”، واضح أن هذا هو شعار وقناعة بعض القوى العظمى في هذه المرحلة، 
وواضــح أن المراقبيــن األممييــن المعنييــن في مجلس حقوق اإلنســان كانوا 

األداة األهم لهم لتحقيق مآربهم.
Û  لقــد باتــت الكثيــر مــن الجرائــم ترتكب، وأضحــت العديد من االنتهــاكات تقع

باسم حقوق اإلنسان، بفعل التناقض ما بين األفعال واألقوال من قبل بعض 
الدول العظمى، وإعاء األجندات الخاصة لهذه الدول فنقشت ثقوًبا سوداء 

في ثوب حقوق اإلنسان الذي يفترض ويجب أن يظل أبيَض ناصًعا.
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