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} رئي�س الأركان خالل حفل تخريج الدورة.

حضر الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي 
ــاء 8  ــعـ رئــيــس هــيــئــة األركـــــان صــبــاح أمـــس األربـ
الــــــــدورات  إحـــــــدى  تـــخـــريـــج  2021م،  ديـــســـمـــبـــر 

المتخصصة للضباط بإحدى وحدات قوة دفاع 
الــبــحــريــن، حــيــث تــفــضــل رئــيــس هــيــئــة األركــــان 
الخريجين  على  التقديرية  الــجــوائــز  بــتــوزيــع 

ظهروا  الــذي  المتميز  المستوى  على  وهنأهم 
الــدورة  لخريجي  وتــقــديــره  عــن شكره  وعبر  بــه 
والـــمـــدربـــيـــن عــلــى الـــجـــهـــود الـــتـــي بـــذلـــوهـــا في 

تحقيق متطلبات هذه الدورة بنجاح.
التخرج عدد من كبار ضباط  حضر حفل 

قوة دفاع البحرين.

رئي����س الأركان يح�ض���ر تخري���ج دورة متخ�ض�ض���ة لل�ضب���اط

ق��������ط��ار ال�����ع��م��ر

تـسـائـلـنـي   جـاءتـنـي   ... الـثمـانـيـن  هـــــــــــذي 
ـــــه    ـــــتـــ أزقـــ زالـــــــــــــــت  ــا  ــ أمـ  ... ـــــيــــــــم  ـــــعـــ ـــــنـــ الـــ ــــــــي  ـــ ـــ ـــ حـــ
ــــــــــــــاخـــــصـــــٌة ـــ ـــ ــلـــــب شـــ ــقـــ ــون الـــ ـــ ـــ ــيـــ ــتـــــهــا وعـــ ـــ ــبـــ أجـــ
ــائـــــه ثـــــمــــــــــــــًا ـــــي أحـــــشـــ ـــ أنـــــــا الـــــــــــذي عـــــشـــــــــــت فـــ
ــي الـــــعـــــمـــــر مـــــعـــــتـــــمــــــــرًا  ــنـــ ــى ِســـ ــلـــ قـــــضـــــيـــــت أحـــ
ــــــرٍح ــــــول بــــــــيـــــوت الـــــحــــــــي فــــــــي فـ ــــ أطـــــــــــوف حـ
ـــــل مـــــنـــــعـــــطـــــٍف    ـــ ـــ ــــٍة  ...  فـــــي كـــ ـــــ فـــــي كـــــل زاويــ
مـحـافـلهـم فـــــي  شـــــمـــــوخ   ... هــــــــنــــــــاك  أهـــــلــــــــي 
ألـــٍق  فـــي  الـــــصـــــبـــــر  جـــــمـــــيـــــل  يــحــمــلــون  هــــــــم 
ـــــيـــــٍة ـــــنـــ أغـــ ألـــــــــــف  ـــــي  ــكـــ ـــ أحـــ  ... ــوم  ـــ ــيـــ ـــ الـــ أزوره 
ــره   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــت أزجـــ ـــ ــنـــ ـــ ـــ ــؤاد كـــ ـــ ـــ ـــ ــفـــ ـــ ـــــا بـــ ـــ ـــــهـــ ـــــتـــ ـــــيـــ ـــــنـــ  غـــ
ـــــي ـــ يــطــاردنـــ ـــــابــي  ـــ ـــــحـــ ــــــــوقــــــــي ألصـــ ـــ ـــ شـــ زال  مـــا 
بـيـنـهــم الــعـــــيـــــــــــش  نـعـيــم  أصـــــفــــــــى  ــان  كـــ مــــــــا 
مــحــمــدٌة ـــــول  ـــــقـــ والـــ  .. لـبـعـضـهـم  قــــــــالــــــــوا 
بـــــــــــــــــــــــه ـــــت  ــبـــــســـ لـــ ــد  ـــ ـــ قـــ ــــــي  ــــ ــــ ــــ ُأرانـ  .. ــيٌّ  ـــ ـــ ـــ ـــ هلل حـــ
ـــــي ثـــــــــــانــــــــــــــيـــــــــــة ـــ ـــــحـــ ـــــالـــ ــة بـــ ـــ ــفـــ ـــ ــذا وقـــ ـــ ــبـــ ـــ ــا حـــ ـــ ـــ يـــ
أنـاملـنـا خـطــت  كـــــم   ... البحـر  شـــــاطــئ  يـــا 
ــن عطــش ـــ ــوق ومـــ ـــ ــن شـــ ـــــيــن مـــ ـــ ــربــت كــأســـ شـــ
ـــــًا ــره فــــــــرحـــ ــعـــ ــي قـــ ـــ ــوى فـــ ـــ ــهـــ كــــــــأس يـــــــذوب الـــ
ــٌت غــــــــيـــــر صــــــــادقــــــــٍة يـــا لـــــيــت شـــــعـــــري ... ولــيـــ

الــثــمــــــــــــــانــيــــــــــــــن ؟؟ ـــــا روح  يـــ الــثــمـــــــــــانــيــــــــــــــن  ـــــن  أيـــ
والحـيــِن؟ الحـيــن  بيـــن  القــلــب  تــــــــوشــوش 
ــرايــيــِن ـــ ــــــــي عـــــمــــــــــــــق الــشـــ ـــ ـــــــــــي فـــ ـــ ـــ ـــــائــم الــحـــ ـــ نــســـ
ـــــوِن ـــ ــنـــ ـــ ــي ثــــــــــــــوب مـــــجـــ ـــ ـــ ــق فـــ ـــ ـــ ــاشـــ ـــ ـــ كــــــــأنــنــي عـــ
ويــسـقــيـنـي أســــــــقــــــــيـــــه  الــمـــــحــــــــبـــــيـــــن  قــــــــلــــــــــــــب 
ــِن ـــ ـــ ـــ ــيـــ ـــ ــاتـــ ـــ ــبـــــســـ ـــ ــن الـــ ـــ ــيـــ ـــ ــرٍد بـــ ــــ ــــ ــــ ــٍر غـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــائـــ ـــ ـــ ــطـــ ـــ كـــ
ــا زالـــــــــــــــت تــــــــعـــــــــــاطـــــيـــــنـــــي ــد مــ ـــ ــيـــ ــاشـــ ـــ ـــــل األنـــ ـــ ـــ ـــ كـــ
ــيـــــش الـــــمـــــحـــــبـــــيــــــــن ـــ ــون ســـــــــــوى عـــ ـــــضـــ ــرتـــ ـــ ال يـــ
ـــــون ـــ ــرهـــ ـــ ـــ مـــ ــر  ــيـــ ـــ ــم غـــ ــهـــ ــديـــ ـــ ـــ لـــ ــٍز  ــــ ــــ ركـــــــــــــــن عـ ذا 
ـــــن ـــ ـــ ـــ ـــــمـــــايــيـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن الـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــمـــــايــيـــ ـــ ـــــهـــــا لـــ ـــــتـــ ـــــيـــ ـــــنـــ غـــ
ـــــن ـــ ــيـــ ـــ والــلـــ ــق  ـــ ـــ ــرفـــ ـــ ـــ ــالـــ ـــ بـــ ــوح ســــــــــــــوى  ـــ ـــ ــبـــ ـــ يـــ أال 
ـــــن ــل الـــــمـــــيـــــاديـــ ـــ ــي كـــ ـــ ــــــــع فـــ ـــــوء يـــــلـــــمـــ ـــ ـــ ــالـــــضـــ ـــ كـــ
ـــــون ـــ ـــ ـــ ــنـــ ـــ ــكـــ ــور ومـــ ـــ ــتـــ ـــ ــســـ ـــ ــن مـــ ـــ ــيـــ ـــــم بـــ ــهـــ ـــ ــبـــ ـــ ـــــحـــ فـــ
ــــــــون ـــ ـــ ــر مــــــــأمـــ ــيـــ ـــــلـــــيـــــنـــــا غـــ ـــــم الـــزمـــــــــــــــان عـــ ـــــكـــ حـــ
ـــــــــــون ــر مـــــفـــــتـــ ــيـــ ـــ ــــــــــوب الـــشـــــــبـــــــاب وثـــــــــــوبـــــي غـــ ثـ
ــــــــي ـــــنـــ ـــــر يـــــغـــــويـــ ـــ ـــــحـــ ــبـــ ـــ ــئ لــلـــ ـــ ـــ ــاطـــ ـــ وحـــــــــــبـــــــــــذا شـــ
ــات الـــــمـــــحـــــبــــــــيــــــــن ـــ ــايـــ ــكـــ ــال حـــ ـــ ـــ ــرمـــ ـــ ـــ ــلـــــى الـــ ـــ عـــ
ـــــت تـــــســـــاقـــــيـــــنــــــــي ــانـــ ـــ ـــ ـــ ـــــنــا كـــ ــيـــ ــي حـــ ـــ ســـمـــــــــــراء فـــ
ـــــن ــيـــ ـــــاحـــ ـــ ـــ ـــــب الـــــريـــ ــيـــ ـــ ــــــوى طـــ ــــ ــد حـ ـــ ـــ وآخـــــــــــر قـــ
الثـمـانيـــن عــمـــــر  فـــي   ... الــعـــــمــر  يـــــــورق  هـــــل 
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عــــلــــى هـــــامـــــش زيــــــــارة 
صـــاحـــبـــة الـــســـمـــو الــســيــدة 
الدكتورة منى بنت فهد آل 
رئيس جامعة  نائب  سعيد 
للتعاون  قابوس  السلطان 
الـــدولـــي والـــوفـــد الــمــرافــق 
لحضور  البحرين  لمملكة 
أعـــمـــال مــؤتــمــر الــتــعــلــيــم. 
الـــســـمـــو  ــة  ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ صـ زارت 
الـــســـيـــدة الــــدكــــتــــورة مــنــى 
نيابة  سعيد  آل  فهد  بنت 
األســـــــرة والـــطـــفـــل، وذلــــك 
بمرافقة الدكتورة الشيخة 
دعيج  بــن  بــنــت عيسى  رنـــا 
الــعــام  آل خــلــيــفــة األمـــيـــن 
العالي  التعليم  لمجلس 
أمناء  رئيس مجلس  نائب 

مجلس التعليم العالي.
سموها،  ــارة  زيــ وخـــال 
لنيابة األسرة والطفل كان 
في استقبال سموها زينب 
نيابة  رئــيــســة  الــعــويــنــاتــي، 
األســرة والطفل وعــدد من 
الــتــي قدمت  الــمــســؤولــيــن، 
شرحا عن جاهزية النيابة 
الـــعـــامـــة لــتــطــبــيــق قـــانـــون 
ــة اإلصـــــاحـــــيـــــة،  ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ الــ
والــــــــــــــــــــذي يـــــــــهـــــــــدف إلـــــــى 
تــحــقــيــق وتــعــزيــز الــعــدالــة 
اإلصــاحــيــة لــأطــفــال في 
ــل الـــدعـــوى  ــراحــ جــمــيــع مــ
الــــــجــــــنــــــائــــــيــــــة، ويــــضــــمــــن 
رعــايــتــهــم وحــمــايــتــهــم من 
ســـــوء الـــمـــعـــامـــلـــة، لــتــكــون 

الفضلى  الــطــفــل  مــصــالــح 
جميع  فـــي  ــة  ــويــ األولــ ذات 
األحــــــــكــــــــام واإلجـــــــــــــــــراءات 

المتعلقة به.
ــربــــت صــاحــبــة  وقـــــد أعــ
بنت  منى  الدكتورة  السمو 
آل سعيد عن شكرها  فهد 
نيابة  لــرئــيــســة  وتــقــديــرهــا 
األســـــرة والــطــفــل عــلــى ما 
متطلعة  شــرح  مــن  قدمته 
إلى مزيد من التعاون بين 
وسلطنة  البحرين  مملكة 
عمان في هذا المجال بما 
فــي صــالــح تحقيق  يــصــب 
بين  المشتركة  التطلعات 

البلدين لحماية الطفل.

ثــمــن الــدكــتــور ولــيــد الــمــانــع 
جهود  عاليا  الصحة  وزارة  وكيل 
بتكاتف  الــواحــد  البحرين  فريق 
إنجازا  والــذي حقق  أعضائه،  كل 
تــقــريــر  كـــشـــف  أن  ــد  ــعـ بـ جــــديــــدا 
للتعافي  الياباني  »نيكاي«  مؤشر 
مــن فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد 19( 
مملكة  تبوء   2021 نوفمبر  لشهر 
عالميًا  األول  الــمــركــز  الــبــحــريــن 
من  التعافي  مــؤشــر  مستوى  فــي 
الـــفـــيـــروس مـــن حــيــث انــخــفــاض 
معدل الحاالت القائمة وتضاعف 
المضاد  التطعيم  تلقي  معدالت 
ــروس كـــــــورونـــــــا وااللـــــــتـــــــزام  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ لـ
موضحا  االحترازية،  باإلجراءات 
نــحــو  ــيـــر  تـــسـ ــود  ــهــ ــجــ الــ ــذه  ــ ــ هـ أن 
والنماء  الــبــنــاء  مسيرة  مــواصــلــة 
الوطنية في كل المجاالت وجهود 
التصدي لجائحة فيروس كورونا.
إن  الصحة  وزارة  وكيل  وقــال 
تقرير  فــي  جـــاءت  الــتــي  النتيجة 
مملكة  بـــوضـــع  ــكـــاي«  ــيـ »نـ مـــؤشـــر 
عالميًا  األول  بالمركز  البحرين 
من  التعافي  مــؤشــر  مستوى  فــي 
ــروس، لـــيـــس بـــغـــريـــب عــلــى  ــيــ ــفــ الــ

البحرين  تــبــذلــهــا  الــتــي  الــجــهــود 
نحو تحقيق أعلى درجــات األمن 
الـــصـــحـــي حـــفـــاظـــا عـــلـــى صــحــة 
ــيـــن  ــنـ ــواطـ ــمـ ــع الـ ــيـ ــمـ وســـــامـــــة جـ

والمقيمين.
ــــد عــلــى الـــدعـــم مـــن لــدن  وأكـ
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الوطنية  للجهود  المفدى  الباد 
صاحب  بقيادة  البحرين  لفريق 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
رئيس مجلس الوزراء، مبينا أنها 
ــٌع قـــوي لــجــمــيــع الـــكـــوادر في  ــ دافـ
القطاع الصحي لمواصلة البذل 
ــاء واالســــتــــمــــرار بــتــأديــة  ــعــــطــ والــ
لحماية  النبيل  الوطني  الواجب 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  صــحــة 

على هذه األرض الطيبة.
إلى  »المانع«  الدكتور  ولفت 
والــصــحــيــة  الــطــبــيــة  الــــكــــوادر  أن 
باالستمرار  الجميع  عاهدت  قد 
ــلــــتــــصــــدي  ــــا لــ ــ ــدمـ ـــ والــــــمــــــضــــــي قــ
مؤكًدا  انــتــشــاره،  ومنع  للفيروس 
على أن الصفوف األولى حريصة 

على مــواصــلــة تــأديــة واجــبــهــا في 
جميع الــظــروف والــيــوم أكــثــر أي 
ــوا بــه  ــظـ ــا حـ ــت مـــضـــى بـــعـــد مــ ــ وقـ
حملت  سامية  ملكية  ــادة  إشـ مــن 
والتقدير  أسمى معاني االهتمام 

تجاههم.
ــهـــود الـــمـــبـــذولـــة  ــالـــجـ ونـــــــوه بـ
ــز لـــلـــكـــوادر  ــيـ ــمـ ــتــــوى الـــمـ ــمــــســ والــ
الــوطــنــيــة ومــــســــارات الــعــمــل في 
مــخــتــلــف مــــراحــــل الـــتـــعـــامـــل مــع 
فيروس كورونا، التي عززت النجاح 

الــمــوضــوعــة،  الــخــطــط  بمختلف 
فـــي تحقيق  بــفــاعــلــيــة  وأســهــمــت 
لمملكة  الــمــتــتــالــيــة  اإلنــــجــــازات 
ــا اســــهــــم فــي  ــ الـــبـــحـــريـــن وهــــــو مـ
حفظ صحة وسامة المواطنين 
والـــمـــقـــيـــمـــيـــن والــــحــــصــــول عــلــى 

اإلشادات الدولية.
فـــــريـــــق  إن  إلــــــــــــى  وأشــــــــــــــــــار 
ــد مــن  ــحـ الـــبـــحـــريـــن نـــجـــح فــــي الـ
ــا بــشــكــٍل  ــورونــ انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــ
أكــبــر مــن خـــال الــعــمــل الــوقــائــي 
والخطوات  االحترازية  والتدابير 
االســـتـــبـــاقـــيـــة، وتــجــلــى ذلــــك من 
ــيـــة مـــنـــذ بـــدايـــة  ــافـ خــــــال الـــشـــفـ
ــان الـــحـــاالت  ــ الـــجـــائـــحـــة فــــي إعــ
قــائــمــة  أول حـــالـــة  اكـــتـــشـــاف  مـــن 
بــالــفــيــروس فـــي الــمــمــلــكــة مــــرورًا 
ــلــــدان الــعــالــم  بـــالـــمـــشـــاركـــة مــــع بــ
السريرية  التجارب  في  المتقدم 
التطعيم  توفير  ثم  كورونا  للقاح 
ــه الــمــخــتــلــفــة لــلــجــمــيــع  ــواعــ ــأنــ بــ
وبالمجان، األمر الذي اسهم في 
ــــدور إشــــــادات مـــن الــمــنــظــمــات  صـ
الـــدولـــيـــة مــثــل مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالــمــيــة وغــيــرهــا مـــن الــجــهــات 

الدولية.
إلـــــى ذلـــــك تــــطــــرق الـــدكـــتـــور 
»الـــــــمـــــــانـــــــع« إلــــــــــى اإلنـــــــــجـــــــــازات 
ــات الــــتــــي حــقــقــتــهــا  ــبـ ــسـ ــتـ ــكـ ــمـ والـ
الجائحة،  مواجهة  في  البحرين 
وحــظــيــت عــلــى أثـــرهـــا بـــإشـــادات 
المستوى،  ورفيعة  موسعة  دولية 
لــيــعــكــس هــــذا الــتــقــديــر الـــدولـــي 
المبذولة  الــجــهــود  وقيمة  حجم 
ويعبر عن المكانة المرموقة التي 
وصــلــت الــيــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــود، مــشــيــرا  ــهــ ــجــ ــذه الــ ــ بـــفـــضـــل هــ
إلـــى قـــدرة الــفــريــق الــوطــنــي على 
ــلـــة الـــنـــجـــاحـــات وتــحــقــيــق  مـــواصـ
الـــــمـــــزيـــــد مـــــــن االنـــــــــجـــــــــازت فـــي 

التصدي للجائحة.
كل  الصحة  وزارة  وكيل  ودعــا 
المساهمة  إلـــى  ومــقــيــم  مــواطــن 
اإليـــجـــابـــيـــة فـــي الـــتـــصـــدي لــهــذه 
ومــرورا  بالتوعية  بــدًءا  الجائحة 
بــاإلجــراءات وصــواًل إلى  بالتقيد 
حّث اآلخرين وتذكيرهم بضرورة 
ــم بــأهــمــيــة  ــهـ ــتـ ــيـ ــوعـ االلــــــتــــــزام وتـ
المجتمع في  يلعبه  الــذي  الــدور 

التصدي للفيروس.

رفع الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  رئــيــس  للصحة 
آيــات  كــورونــا، أســمــى  لــفــيــروس  للتصدي 
المقام  إلــى  التبريكات  وأطــيــب  التهاني 
السامي لحضرة صاحب الجالة الملك 
الباد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
األمير  الملكي  السمو  وصاحب  المفدى 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، بــمــنــاســبــة تبوء 
عالمًيا  األول  الــمــركــز  الــبــحــريــن  مملكة 
الياباني للتعافي من  »نيكاي«  في مؤشر 
فيروس كورونا )كوفيد-19( لشهر نوفمبر 

2021م.
وأكد رئيس المجلس األعلى للصحة 
الــتــعــافــي  أّن تــصــدر الــمــمــلــكــة لــمــعــدالت 
جالة  لتوجيهات  وثــمــرًة  انعكاسًا  يأتي 
الملك المفدى بتقديم مستويات عالية 
المواطنين  لجميع  والرعاية  العاج  من 

والمقيمين، مشيدًا بالجهود المتواصلة 
صاحب  بــرئــاســة  الحكومة  تبذلها  الــتــي 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
مــا جــعــل مــن مملكة الــبــحــريــن نــمــوذًجــا 
التصدي  مرحلة  من  االنتقال  في  رائــدًا 
ــــى الـــتـــعـــافـــي عـــالـــمـــًيـــا، مــع  لـــلـــفـــيـــروس إلـ
والخطة  االحترازية  اإلجــراءات  استمرار 
الــلــقــاحــات  وتــوفــيــر  للتطعيم،  الــوطــنــيــة 
والمقيمين.  المواطنين  لجميع  مجاًنا 
المتوالية  بــاإلنــجــازات  فخره  عــن  معربًا 
وبتناغم  البحرين  فــريــق  يحققها  الــتــي 
بين كل القطاعات وبتضحيات الصفوف 
األمامية والفرق المساندة، ما اسهم في 
المتميز  الـــريـــادي  الــمــوقــع  هـــذا  تحقيق 

والذي يبعث على الفخر واالعتزاز.
وأوضـــــــح رئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 
الــمــبــذولــة  الــجــهــود  أّن جــمــيــع  لــلــصــحــة 
العمل  تترجم  كورونا،  فيروس  لمكافحة 
تطوير  إلــى  الــرامــي  والمتواصل  الـــدؤوب 
تنفيذها  ومــتــابــعــة  الصحية  الــســيــاســات 
للموارد  األمثل  االستخدام  من  والتأكد 

بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية، 
والمجتمع  الــفــرد  صــحــة  لتعزيز  وذلـــك 
وضمان توفير خدمات صحية مستدامة 
ذات جودة عالية، منظمة ومتكاملة، وفي 
والمقيمين  المواطنين  جميع  مــتــنــاول 

على حد سواء.
انــتــشــار فيروس  بــدء  بــأّنــه منذ  ونـــوه 
ــا عــالــمــًيــا أخــــذت حــكــومــة مملكة  ــورونـ كـ
البحرين على عاتقها مسؤولية الحفاظ 
عــلــى صــحــة وســـامـــة الــمــجــتــمــع، وذلـــك 
ــذا  ــة هـ ــهـ ــواجـ ــمـ ــرفــــع درجـــــــة الــــتــــأهــــب لـ بــ
إطاق  منذ ظهوره، من خال  الفيروس 
حزمة واســعــة مــن الــقــرارات واالجـــراءات 
ــر الــــوقــــائــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ االحـــــــتـــــــرازيـــــــة، والـ
كبير  حد  إلــى  اسهمت  والتي  المدروسة، 
هذا  جـــراء  الناتجة  ــرار  االضــ تقليل  فــي 
الفيروس والتعامل الفاعل مع متطلبات 
ــن الـــمـــراحـــل وفــــي جميع  ــل مــرحــلــة مـ كـ

مسارات العمل.

رئي��س المجل��س الأعل�ى لل�ضح�ة: �ض�دارة مملك�ة البحري�ن عالمي�ا

ف�ي موؤ�ض�ر التعاف�ي تع�د تتويج�ا لجه�ود ومب�ادرات فري�ق البحري�ن

} الشيخ محمد بن عبداهلل.

ال���دك���ت���ور ول���ي���د ال���م���ان���ع ي��ث��م��ن ج���ه���ود ف���ري���ق ال��ب��ح��ري��ن 

ال�����واح�����د ف�����ي ال���ت�������ض���دي ل���ج���ائ���ح���ة ف����ي����رو�����س ك����ورون����ا

} د. وليد المانع.

ت�ضدر البحرين موؤ�ضر »نيكاي« للتعافي من كورونا يجعل منها نموذًجا ملهما عالميا
وزيرة  الصالح  سعيد  بنت  فائقة  قالت 
الــصــحــة إن فـــريـــق الــبــحــريــن أثـــبـــت خــال 
ــا قـــدرتـــه عــلــى الــتــعــامــل مع  جــائــحــة كـــورونـ
عينيه  نــصــب  واضـــًعـــا  الــتــحــديــات  مختلف 
ــة الــجــمــيــع كــأولــويــة  حــفــظ صــحــة وســـامـ
ــى أن الـــكـــادر الــصــحــي  قـــصـــوى، مــشــيــرًة إلــ
ــنــــي أثـــــبـــــت فــــــي هــــــــذه الـــــظـــــروف  ــريــ ــبــــحــ الــ
االســتــثــنــائــيــة أنـــه قــــادر عــلــى الــتــعــامــل مع 
مسارات  أكدته  ما  وهو  التحديات  مختلف 
وقـــدرة مملكة  كــورونــا  فــيــروس  التعامل مــع 
عــلــى مستويات  الــســيــطــرة  عــلــى  الــبــحــريــن 
ــــدالت اآلمـــــنـــــة وهلل  ــعـ ــ ــمـ ــ ــاره وفـــــــق الـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ انـ
التوجيهات  بفضل  تحققت  والتي  الحمد، 
الجالة  السامية لحضرة صاحب  الملكية 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
من  المستمرة  والمتابعة  المفدى،  الــبــاد 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب 
الوطنية للتصدي  الــوزراء للجهود  مجلس 

للفيروس.
وأضافت أن مملكة البحرين قد حققت 
ــي مـــجـــال الــتــصــدي  إنـــــجـــــازات مـــتـــمـــيـــزة فــ
أن  إلــى  الــصــدد  هــذا  فــي  للجائحة، مشيرًة 
ذلك يأتي في ظل ما تتمتع به المملكة من 
الصحي  النظام  وكفاءة  قوي،  نظام صحي 

ــارئ، مـــؤكـــدًة الــحــرص  ــ لــلــتــعــامــل مـــع أي طـ
المستمر على تطوير القطاع الصحي وفق 
العالمية  والــمــمــارســات  الــمــســتــجــدات  آخـــر 
لزيادة قدرته على التعامل مع أي طارئ في 

مختلف الظروف.
البحرين  مملكة  تبوء  أن  إلــى  وأشـــارت 
مؤشر  لتقرير  وفــًقــا  عالميا  األول  المركز 
»نـــيـــكـــاي« الــيــابــانــي لــلــتــعــافــي مـــن فــيــروس 
 .2021 نوفمبر  لشهر  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا 
للتعامل  البحرين  مملكة  خطط  أن  يؤكد 
ــا تـــســـيـــر فــــي االتــــجــــاه  ــ ــورونـ ــ مــــع فــــيــــروس كـ
الصحيح والذي أثمر عن انخفاض معدل 
تلقي  معدالت  وتضاعف  القائمة  الحاالت 
التطعيم المضاد لفيروس كورونا مع زيادة 
االحترازية من  بــاإلجــراءات  االلــتــزام  وتيرة 

قبل الجميع.
ــرة الــصــحــة: »إن مــا حققته  وقــالــت وزيـ
المملكة في هذا المؤشر يجعل من مملكة 
من  االنتقال  في  ملهًما  نموذًجا  البحرين 
التعافي  إلـــى  لــلــفــيــروس  الــتــصــدي  مــرحــلــة 
ــا تــوجــيــهــات ودعـــم  عــالــمــًيــا«. مــثــمــنــة عــالــًي
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 
الـــــــــــوزراء الــــامــــحــــدود لـــلـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي 

ــا فـــي كـــل عمله  ــورونـ لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـ
في  المتمثل  والمتميز  المخلص  الوطني 
الــتــصــدي لــلــجــائــحــة والــســعــي الـــدائـــم إلــى 
تأكيد أخــذ الــخــطــوات االحــتــرازيــة، مــؤكــدًة 
الــدول  أوائـــل  مــن  تعد  البحرين  مملكة  أن 
التي اتخذت إجراءات وتدابير استباقية في 

هذا الشأن.
وأوضحت الوزيرة »الصالح« أن الجهود 

كوفيد  كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطنية 
19 بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
ضمان  بهدف  تأتي  الــــوزراء  مجلس  رئيس 
ســامــة وصــحــة الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، 
مــنــوهــًة بــاســتــمــرار الــمــبــادرات واإلجـــــراءات 
لمتابعة  المملكة  بها  قامت  التي  العديدة 
مستجدات ومراحل التعامل مع الفيروس، 
والتي حظيت بإشادات دولية ومحلية بشكل 

متواصل.
ونوهت وزيرة الصحة بالجهود الوطنية 
الــمــخــلــصــة الــمــقــدمــة مـــن قــبــل الــطــواقــم 
الــطــبــيــة والـــصـــحـــيـــة، وبــمــســتــوى الــتــعــاون 
والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك والــجــهــد الــمــبــذول 
الــمــعــنــيــة بمملكة  الــجــهــات  مــخــتــلــف  بــيــن 
اإلجراءات  وتطبيق  تنفيذ  بهدف  البحرين 
من  للحد  الوقائية  والــتــدابــيــر  االحــتــرازيــة 
اإلسهامات  بأن  موضحة  الفيروس،  انتشار 
ــتــــي يـــبـــذلـــهـــا الــــطــــاقــــم الــطــبــي  ــارزة الــ ــ ــبــ ــ الــ
لمواجهة تحدي فيروس كورونا )كوفيد 19( 
وجهودهم الجبارة في الصفوف األولى في 
الفيروس  انتشار  مــن  للحد  العمل  مــواقــع 
حيث  والتقدير،  الشكر  تستحق  جهود  هي 
إن هذا العمل المميز الذي تقوم به الكوادر 
وهـــو محل  ــادة  ــ اإلشـ الــجــمــيــع  مــن  يستحق 

} وزيرة الصحة.
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محميد احملميد

أول السطر:
ــاذا ال يـــتـــم إعـــفـــاء  ــمــ ــن يـــتـــســـاءل: لــ ــواطــ مــ
الــمــصــاحــف والــكــتــب مـــن الــقــيــمــة الــمــضــافــة؟ 
وخــصــوصــا أن الــمــطــبــوعــات فـــي بــعــض الــــدول 
معفية، ومن باب أولى أن تعفى المصاحف من 
أي رسوم أو ضرائب، في ظل ما تشهده صناعة 
وطباعة األوراق من ارتفاع في األسعار، بجانب 
التخليص  ورســوم  الشحن  تكاليف  في  الــزيــادة 
يشتريه  الــذي  الكريم  الــقــرآن  أن  كما  وغيرها. 
كصدقة  أو  المساجد  فــي  لتوزيعه  الخير  أهــل 

جارية عن أموات يستحق الدعم.
للعلم فقط:

الشعبي،  الــــرأي  أن  أتــصــور  يــقــول:  مــواطــن 
ربـــمـــا فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة عــلــى األقـــــل، لــديــه 
تحفظ على فكرة تغيير اإلجازة األسبوعية إلى 
يومي السبت واألحد، وجعل يوم الجمعة نصف 
مغايرة  ونكهة  الجمعة خصوصية  فليوم  دوام.. 
تــعــّودهــا الــنــاس هــنــا.. واألمـــر قــد يــكــون بحاجة 
على  والفوائد،  اإليجابيات  بيان  من  مزيد  إلى 
الوطن والمواطن، إن كانت هناك رغبة ألي جهة 

في تطبيق الفكرة ذات يوم.
**من رسائل المواطنين وتساؤالتهم:

الرسالة،  بهذه  إلينا  بعث  الفاضل  األستاذ 
ــارة إلـــى عـــدد أمـــس فـــي »أخــبــار  ــ جـــاء فــيــهــا: إشـ
الـــخـــلـــيـــج«، وبـــصـــفـــتـــي مــــن الـــمـــتـــابـــعـــيـــن لــهــذه 
ورد  ما  بعض  باختصار  قمت  الراقية،  الجريدة 

فيها كما يلي:
ــازات الـــبـــحـــريـــن بــســواعــد  ــ ــجـ ــ ــبــــار عــــن إنـ أخــ
اختراع  بــراءة  تسجل  الخليج  »جامعة  وطنية: 
عــالــمــي حـــول لــقــاح كـــورونـــا.. الــبــحــريــن حققت 
تنفيذ خطة مكافحة مرض  رائدة في  إنجازات 
نــقــص الــمــنــاعــة.. الــبــحــريــن لــلــتــدريــب يبحث 
مـــع ســــوق الــعــمــل تــطــويــر 3 بـــرامـــج تــدريــبــيــة.. 
وجمعيات  هيئات  ملتقى  تستضيف  البحرين 
البحرين  مصرف  الخليجية..  األحمر  الهالل 
ــدا لــتــعــزيــز  ــديـ ــار عــمــل جـ ــ الـــمـــركـــزي يــطــلــق إطـ
االبتكار.. البحرين الوطني واإلسالمي يطلقان 
تفوز  البحرين  إنجاز  مجتمعية..  فعالية  أكبر 

بثالث جوائز«.
الوافدين:  فئة من  أخبار  المقابل هذه  في 
مادة  ببيع  قاموا  آسيويين  ثالثة  على  »القبض 
الــســجــن 7 ســـنـــوات لمتهم  الـــمـــخـــدرة..  الــشــبــو 
عــربــي الــجــنــســيــة قـــام بــجــريــمــة غــســل أمـــــوال.. 
إصــابــة آســيــوي فــي حـــادث مــــروري، ومـــن خــالل 
الصورة يبين موتر سيكل وباص »يعني: االثنان 
آسيويان«.. بالغ من مواطن يكشف عن متعاطي 
مخدرات داخل سيارة.. استدعاء شهود جريمة 

قتل في سكن عمال«.
الخالصة في الموضوع مفهومة وواضحة، 
الحكومية،  غير  المؤسسات  دور  أيــن  والــســؤال: 
كبيرة؟  بنسب  البحرينيين  غير  يشغلها  والتي 
وغرفة  العمل  وزارة  فــي  لجنة  تشكل  ال  ولــمــاذا 
التجارة لترجمة ما يكتب بالصحف البحرينية، 
حتى يطلع عليها غير الناطقين باللغة العربية، 

من أجل التوعية وااللتزام؟!
مالحظة واجبة:

مقترحا  كتب  الخياط  خــالــد  العزيز  األخ 
مــمــيــزا، جـــاء فــيــه: مــنــذ ســـنـــوات أجـــريـــت عـــددا 
من التحقيقات الصحفية، منها تحقيقات مع 
الغريبة  والــمــواقــف  ــرة،  ــ أصــحــاب ســـيـــارات األجـ

ــايــــات والـــقـــصـــص  ــكــ ــتــــي يـــصـــادفـــونـــهـــا، والــــحــ الــ
ــة، كـــمـــا أجــــريــــت حــــــــوارات مــــع بــعــض  ــيـ ــانـ اإلنـــسـ
على  وتعرفت  اإلســعــاف،  ســيــارات  فــي  العاملين 
تستحق  والــتــي  المتميزة  وهــوايــاتــهــم  حياتهم 
الــرعــايــة، كــمــا صــادفــت بــعــض أصــحــاب المهن 
من  الناس،  مع  مباشرة  تتعامل  التي  الرسمية 
ــات األمــنــيــة،  ــدوريــ ــال الــشــرطــة والــ ضــمــنــهــم رجــ
االتــصــال،  ومــراكــز  النجدة  استعالمات  وكــذلــك 
يقدمونها  التي  والخدمات  األعمال  هي  وكيف 
لــلــنــاس بــشــكــل إنــســانــي، يــعــزز مــن طــيــبــة أفـــراد 
على  أقترح  عليه  وبناء  البحريني..  المجتمع 
هذه  بــإبــراز  االهــتــمــام  ضـــرورة  الوطني  إعالمنا 
الفئات المهملة إعالميًا، وإبراز خدماتهم »غير 
تظهر  التي  والمقيمين،  للمواطنين  المألوفة« 

معدنهم األصيل، وجانبهم اإلنساني الرفيع.
مالحظة واجبة أخرى:

مــواطــن يــتــســاءل: أكثر مــن 100 ألــف زيــارة 
تفتيشية قامت بها وزارة التجارة على المحالت 
والمؤسسات في عام واحد، ونتج عنها: أكثر من 
73 ألف مخالفة، وأكثر من 32 ألف إزالة، وأكثر 
ألــف محضر،  إداري، و352  ألــف إغــالق  من 126 
النيابة  إلــى  إحــالــة  ألــف  تــصــالــح، و55  ألــف   59
العامة.. أرقام مهولة وغريبة بحاجة إلى دراسة 
وإال  ووقائية،  مسبقة  وتوعية  عاجلة،  ــرارات  وقـ
لعمل  إرهــاقــا  األمــور هكذا يشكل  استمرار  فــإن 
ــوزارة، وثــقــال عــلــى الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــي تم  ــ ــ الـ
إلــيــهــا، فقط  ألـــف قضية  أكــثــر مــن 55  تــحــويــل 
مــن الــــــوزارة، فــمــاذا عــن الــقــضــايــا األخــــرى في 
التي  واألفـــراد  والمؤسسات  والــدولــة  المجتمع 
المذكورة  األرقـــام  الــعــامــة..؟؟  النيابة  تنظرها 
تفجر قضية ملحة وعاجلة ينبغي مراجعتها.. 
الــتــفــتــيــش في  إدارة  لــجــهــود  الــتــقــديــر  كـــل  مـــع 

الوزارة.
آخر السطر: 

ــام دخــلــت في  مـــواطـــن كــتــب قـــائـــال: قــبــل أيــ
ــذوذ الــجــنــســي  ــ ــشـ ــ نــــقــــاش حـــــاد حـــــول رفـــــض الـ
ــاب انـــســـتـــغـــرام لــوســيــلــة  ــسـ والــمــثــلــيــيــن، فــــي حـ
إعالمية محلية أجنبية، وقد تابعت تعليق كثير 
اعتبروا  الذين  عندنا،  المقيمين  األجانب  من 
وأنــه ضد  ــوراء،  الـ إلــى  تراجع  بمثابة  الموضوع 
بجانب  الشخصية،  والحرية  والتطور  التقدم 
عبارات أخرى، على شاكلة: »مالكم شغل فيهم.. 
خلوهم في حالهم دام ما ضرو أحد.. كل إنسان 
تريحه..  الــلــي  حياته  طريقة  يختار  حقه  مــن 
كــــل إنــــســــان حــــر فــــي اخـــتـــيـــار شـــريـــك حـــيـــاتـــه.. 
ال تــفــرضــوا آراءكــــــم عــلــى غــيــركــم وغــيــرهــا من 
المبررات والعبارات السخيفة والغريبة«.. وهذه 
األفــكــار الــتــي تـــروج لكل مــا هــو مــنــاف للفطرة 
واإلنــســانــيــة يجب  األخــالقــيــة  والــقــيــم  السليمة 
الجهات  كافة  خــالل  مــن  لها،  التصدي  يتم  أن 
علينا  تــدخــل  ال  حتى  والمجتمعية،  الرسمية 
من باب حقوق اإلنسان، وتستغل األمر بأنه ضد 
الناس  يصدقها  ثــم  ومــن  والــحــريــات،  التسامح 
ويدافع عنها  بها،  ويؤمن  لها،  ويــروج  البسطاء، 

أصحاب التفكير السطحي..!

malmahmeed7@gmail.com

من ر�سائل المواطنين �ت�سا�ؤالتهم
بحثت لجنة الشؤون المالية 
واالقــتــصــاديــة بــمــجــلــس الــشــورى 
ــعــــاء(، بــرئــاســة خالد  أمـــس )األربــ
حـــســـيـــن الـــمـــســـقـــطـــي، وبـــحـــضـــور 
ــن خــلــيــفــة آل  الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــ
واالقتصاد  المالية  وزيـــر  خليفة 
المسؤولين،  مــن  وعـــدد  الــوطــنــي، 
ــون بـــتـــعـــديـــل بــعــض  ــانــ ــروع قــ ــشــ مــ
ــون ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة  ــانــ ــام قــ ــكــ أحــ

المضافة.
وأكد خالد حسين المسقطي 
المرحلة  أولــويــات  تقديم  أهمية 
ــو  ــمـ ــنـ ــرار والـ ــقــ ــتــ ــة لــــالســ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
ــادي، وضــــــــــرورة دعــمــهــا  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ االقـ
ــاًرا اســتــراتــيــجــًيــا  ــيــ بــاعــتــبــارهــا خــ
مـــن شـــأنـــه إحــــــداث نــقــلــة نــوعــيــة 
للمملكة،  االقتصادي  الواقع  في 
الحياة  تأمين  على  ينعكس  وبما 
الــكــريــمــة لــلــمــواطــنــيــن واســتــمــرار 
تــحــســيــنــهــا، مـــنـــوًهـــا بــالــمــؤشــرات 
اإليجابية التي حققها االقتصاد 
ــي مـــــــن خـــــــــالل تـــــجـــــاوز  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
كوفيد- جائحة  انتشار  تداعيات 
19 عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، والــتــي 
تعكس قدرة مملكة البحرين على 
أعلى  مــعــدالت  تحقيق  مــواصــلــة 

في التنمية.
وأشــــــــاد الــمــســقــطــي بــجــهــود 
الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
المالية  للشؤون  الوزارية  اللجنة 
واالقــتــصــاديــة والـــتـــوازن الــمــالــي، 
والـــشـــيـــخ ســلــمــان بـــن خــلــيــفــة آل 
واالقتصاد  المالية  وزيـــر  خليفة 
ــي، فــــي بـــحـــث ومــنــاقــشــة  ــنــ ــوطــ الــ
واالجتماعي  االقــتــصــادي  الــشــأن 
مــــع الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــكــل 

شفافية وموضوعية ومهنية.
ــه، أكــــــــد الـــشـــيـــخ  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
سلمان بن خليفة آل خليفة وزير 
المالية واالقتصاد الوطني الدور 
به مجلس  الــذي يضطلع  الكبير 
الكثير من  تــوضــيــح  فــي  الــشــورى 
المالي  بالشأن  المتعلقة  األمــور 
واالقتصادي الراهن والمستقبلي 
ــــن، مـــشـــيـــدًا  ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ ــكـــة الـ ــلـ لـــمـــمـ
بــمــا يــجــســده الــعــمــل الــمــشــتــرك 
بــــيــــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
ــادة  والــتــنــفــيــذيــة مــــن عـــزيـــمـــة جــ
ــو أفــضــل  ــا هـ عــلــى تــحــقــيــق كـــل مـ
لـــالقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وتــحــســيــن 
للمواطنين،  المعيشية  الــحــيــاة 
الــشــورى في  بــدور مجلس  منوهًا 
بموضوعية  اإليــضــاحــات  تــقــديــم 
ــرأي الــــعــــام، مـــؤكـــًدا  ــلـ وشــفــافــيــة لـ
الدائم مع  الوزارة  استمرار تعاون 
يــصــب في  بــمــا  الـــشـــورى،  مجلس 
بناء قاعدة قوية النطالق الفرص 

االقتصادية والتنموية.
وخــــــالل االجـــتـــمـــاع تـــداولـــت 
اللجنة وجهات نظر واستفسارات 
األعـــــضـــــاء حــــــول مــــــــواد مـــشـــروع 

الـــقـــانـــون، فــيــمــا نــاقــشــت مــذكــرة 
قانونية أعدها المستشار القانوني 
اقتصادية  أخــرى  ومذكرة  للجنة، 
المالي  المستشار  أعدتها  ومالية 
واالقــــتــــصــــادي لـــلـــجـــنـــة، وبــحــثــت 
ــارات  ــســ ــفــ ــتــ ــة مـــــن االســ ــوعـ ــمـ ــجـ مـ
واألســـئـــلـــة اإليــضــاحــيــة مـــع وزيـــر 
ــاد الـــوطـــنـــي،  ــصــ ــتــ الـــمـــالـــيـــة واالقــ
بــمــا يــســاعــد الــلــجــنــة فـــي اتــخــاذ 
تقريرها  وإعــداد  المناسب  القرار 
النهائي تمهيًدا لرفعه إلى مكتب 

مجلس الشورى.
كما تداولت اللجنة المبررات 
قانون  أحكام  لتعديل  التفصيلية 
لتصبح  المضافة  القيمة  ضريبة 
بــنــســبــة أســاســيــة مـــقـــدارهـــا %10، 
ــا جــــــــزًءا مــــن تــطــبــيــق  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
تم  الــذي  المالي  الــتــوازن  برنامج 
وتفادي   ،2018 عام  نهاية  إطالقه 
تــبــعــات الــعــجــز الـــمـــالـــي والـــديـــن 
التوازن  تحقيق  خالل  من  العام، 
العامة  المصروفات  بين  المالي 

واإليرادات العامة.
من جهة ثانية ناقشت لجنة 

ــات بـــمـــجـــلـــس الــــشــــورى  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
خـــالل اجــتــمــاعــهــا أمـــس بــرئــاســة 
الفاضل،  عبداهلل  جهاد  الدكتورة 
بــــحــــضــــور الــــشــــيــــخ ســــلــــمــــان بــن 
المالية  ــر  وزيـ خليفة  آل  خليفة 
ــي، وجــمــيــل  ــنــ ــوطــ واالقــــتــــصــــاد الــ
محمد علي حميدان وزير العمل 
من  وعــدد  االجتماعية،  والتنمية 
المسؤولين، مشروع قانون بصفة 
 )9( الــمــادة  بتعديل  االســتــعــجــال 
لــســنــة   )18( رقـــــم  ــانــــون  ــقــ الــ مــــن 
2006 بشأن الضمان االجتماعي، 
 )119( ــم  رقــ لــلــمــرســوم  الـــمـــرافـــق 

لسنة 2021.
وبــحــثــت الــلــجــنــة مـــع وزيـــري 
ــاد الـــوطـــنـــي،  ــصــ ــتــ الـــمـــالـــيـــة واالقــ
والــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
مواد مشروع القانون الذي يهدف 
إلى زيادة المساعدات االجتماعية 
 )9( المادة  المنصوص عليها في 
وتأمين   ،%10 بنسبة  القانون  من 
من  للمواطنين  الــكــريــم  الــعــيــش 
وبــوجــه  الـــمـــحـــدود،  الـــدخـــل  ذوي 
خاص األفــراد واألســر البحرينية 

الـــتـــي يــقــل دخــلــهــا الــشــهــري عن 
لتغطية  المناسب  األدنـــى  الــحــد 
الــحــاجــات األســاســيــة والــخــدمــات 
الضرورية، بما يسهم في مساعدة 
األفـــــــــــــراد واألســـــــــــر الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 

الخاضعين ألحكامه.
ــعــــرض وزيـــــــر الــمــالــيــة  ــتــ واســ
العمل  ووزيــر  الوطني  واالقتصاد 
ــيـــة بــعــض  ــتـــمـــاعـ والـــتـــنـــمـــيـــة االجـ
المتعلقة  والبيانات  اإلحصائيات 
بزيادة نسبة الضمان االجتماعي، 
في  أن يسهم  المؤمل  والــذي من 
المواطنين،  عــن  الــعــبء  تخفيف 
ــر الــــحــــاجــــات األســـاســـيـــة  ــيــ ــوفــ وتــ
والـــضـــروريـــة لــهــم. حــيــث خلصت 
الـــلـــجـــنـــة إلــــــى إعـــــــــداد تـــقـــريـــرهـــا 
الــنــهــائــي حــــول مـــشـــروع الــقــانــون 
تـــمـــهـــيـــًدا لـــعـــرضـــه عـــلـــى مــكــتــب 
مجلس الشورى، متضمًنا ما جاء 
ومالحظات  الحكومة،  عرض  في 

أعضاء اللجنة ومناقشاتهم.
الدكتورة  ثمنت  جانبها،  من 
جـــهـــاد الـــفـــاضـــل رئــيــســة الــلــجــنــة 
ــاء  ــ ــ ــّن ــ ــبــ ــ الــــــتــــــعــــــاون الــــمــــثــــمــــر والــ

بــــيــــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  
المستمر  والــســعــي  والــتــنــفــيــذيــة، 
ــمــــد جــــســــور الــــتــــوافــــقــــات بــيــن  لــ
ــى  ــ ــيــــن والــــــتــــــوصــــــل إلـ ــتــ ــلــــطــ الــــســ
الـــقـــرارات الــمــنــاســبــة الــتــي تصب 
والــمــواطــن،  الــوطــن  فــي مصلحة 
ــم  ــ ــدائــ ــ ــدة بـــــالـــــتـــــجـــــاوب الــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مـ
والــمــســتــمــر مـــن وزيـــــري الــمــالــيــة 
ــي والـــعـــمـــل  ــنــ ــوطــ ــاد الــ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ واالقـ
والتنمية االجتماعية، وحرصهما 
اللجان  اجــتــمــاعــات  عــلــى حــضــور 
الـــتـــشـــريـــعـــات ذات  لــمــنــاقــشــة كــــل 

الصلة بوزارتيهما.
الــفــاضــل أن مــشــروع  وأكـــــدت 
الرؤية  مع  متوافًقا  جاء  القانون 
االقــتــصــاديــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
تــحــقــيــق  فــــي  ومـــســـاهـــًمـــا   ،2030
أن طموحات  أكدت  التي  أهدافها 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــيــــن لـــمـــجـــتـــمـــعـــهـــم 
ــاٍل  ــ تـــشـــمـــل تـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــوى عـ
ــن الـــمـــســـاعـــدات االجــتــمــاعــيــة  مــ
فرًصا  البحرينيين  جميع  يعطي 

متكافئة.
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كتبت: فاطمة علي
تغذية  اختصاصية  حـــذرت 
رئــيــس جمعية  نــائــب  عــالجــيــة، 
أريــــج السعد  الــصــحــة  أصـــدقـــاء 
ــاع مــعــدالت  ــفــ مـــن مــخــاطــر ارتــ
اإلصابة بالسمنة بين األطفال 
تــــحــــديــــدا وتـــفـــاقـــمـــهـــا فــــي ظــل 
ــد-19«  ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ ــار وبـــــــــاء »كــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ انـ
األنظمة  على  السلبية  وتبعاته 
الــغــذائــيــة واالقــتــصــاد والــحــيــاة 
الــيــومــيــة لــأطــفــال عــلــى مــدى 
موضحة  الماضيين،  العامين 
الصحة  مــنــظــمــة  تــقــديــرات  أن 
ــه فــي  ــ ــى أنـ ــ الــعــالــمــيــة تــشــيــر إلـ

عام 2020 كان هناك 39 مليون 
طفل دون سن الخامسة يعانون 
الــســمــنــة،  أو  ــوزن  ــ ــ الـ ــادة  ــ ــ زيـ مــــن 
أولئك  بين  السمنة  انتشار  وأن 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بين 5 
و19 عاًما قد ارتفع من أقل من 
إلى   1975 عــام  في  عالمًيا   %1
6% للفتيات و 8% للذكور في 

عام 2016.
االرتــــفــــاع  هـــــذا  إن  وقــــالــــت 
بين  السمنة  لمعدالت  العالمي 
األطـــفـــال يــعــد تــحــدًيــا خــطــيــًرا 
ــل األمــــــد عـــلـــى الــصــحــة  ــويــ وطــ
ــذر االتـــحـــاد  ــ الـــعـــامـــة، حـــيـــث حـ
في  السمنة  لمكافحة  العالمي 

تــقــريــر نــشــر فــي نــوفــمــبــر 2020 
من احتمالية تفاقم الوضع مع 
تفشي وباء كورونا حول العالم، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى دراســـــــــة جـــديـــدة 
لــمــركــز مكافحة  نــشــرت حــديــثــا 
ــراض والــوقــايــة األمــريــكــي،  األمــ
شخًصا   432302 عــلــى  أجــريــت 
بــيــن 2 و19  أعـــمـــارهـــم  ــراوح  ــتــ تــ
نــســبــة  ــــى أن  إلـ ــا، خــلــصــت  ــ ــاًم عــ
ــفـــال والــمــراهــقــيــن الــذيــن  األطـ
المفرطة  السمنة  مــن  يــعــانــون 
بـ  مــقــارنــة  إلـــى %22،  ارتــفــعــت 

19% قبل الوباء. 
تغذية  اختصاصية  وبينت 
ــأن  ــد بــ ــعــ ــســ ــة أريـــــــــج الــ ــيــ ــالجــ عــ
أّثرت على نمط  جائحة كورونا 
حـــيـــاة األطــــفــــال بــشــكــل كــبــيــر، 
ــن أهــمــهــا  ــدة مــ ــديــ ــي نـــــــواٍح عــ فــ
اتــســمــت  إذ  ــي،  ــدنـ ــبـ الـ الـــنـــشـــاط 
حـــــيـــــاة األطـــــــفـــــــال بـــالـــخـــمـــول 
الــــــحــــــركــــــي نــــتــــيــــجــــة إلغــــــــالق 
والمناطق  والحدائق  المدارس 
في  وخاصة  للعب،  المخصصة 
ظـــل طــبــيــعــة الــتــعــلــم عـــن ُبــعــد 
الطفل  جــلــوس  إلـــى  ت  أدَّ الــتــي 
أمام األجهزة اإللكترونية فترات 
طــويــلــة لــلــدراســة، مــوضــحــة أن 
التغيير الذي طرأ على طبيعة 
مرحلة الطفولة أثر في نشاط 
ى إلى انتشار زيادة  الطفل، ما أدَّ
السمنة  معدالت  وارتفاع  الــوزن 
األطــفــال،  بين  ملحوظ  بشكل 
إضــــــافــــــًة إلـــــــى بـــــــــروز تـــشـــكـــالت 
جسمية نتيجة للجلوس فترات 
البطن  بــروز  أهمها  من  طويلة، 

)الكرش(.
الــطــفــل  ــتــــزام  الــ أن  وأكــــــدت 
ــدول يــــومــــي مــــحــــدد يـــبـــدأ  ــ ــجـ ــ بـ
بالذهاب إلى المدرسة ثم فترة 
اللعب والنوم في ساعة محددة، 
ُيعتبر عاماًل مهّما جّدا لتحديد 
نــمــطــيــة وجـــبـــات مــعــيــنــة، حيث 

أصبح هذا صعبًا في ظل وجود 
ــوال  ــي الـــمـــنـــزل طــ ــال فــ ــ ــفـ ــ األطـ
الــوقــت، مــا شــّكــل عــشــوائــيــة في 
حياة  نمط  وبالتالي  الوجبات، 
غير صحي، منوهة إلى أن تأثير 
السلوكيات  فــي  كــورونــا  جائحة 
أثر  لها  الــتــي  الــعــامــة  الصحية 
ــذه الــمــرحــلــة على  كــبــيــر فـــي هــ
الـــنـــمـــو الـــســـلـــيـــم، مــنــهــا الــســهــر 
وعدم  مبكرًا  النوم  التزام  وعدم 
الــنــوم ســاعــات كــافــيــة، والــتــي ال 
يجب أن تقل عن 8 ساعات لياًل، 
إضافة إلى إهمال وجبة الفطور 
لعمليات  مــحــرًكــا  ُتــعــتــبــر  الــتــي 
األيض في الجسم، وغيرها من 
الــســلــوكــيــات مــثــل تـــنـــاول وجــبــة 

عشاء متأخرة. 
وتـــــقـــــدمـــــت اخـــتـــصـــاصـــيـــة 
الــتــغــذيــة بــنــصــائــح عـــامـــة إلــى 
ــفــــال الــذيــن  ــاء أمـــــور األطــ ــيــ أولــ
يــعــانــون مـــن الــســمــنــة بـــضـــرورة 
بــصــورة  المشكلة  مــع  الــتــعــامــل 
تحسين  عــلــى  والـــعـــمـــل  جـــديـــة 
صــحــتــه بــشــكــل عــــــام، حـــتـــى ال 
السمنة  ألمـــراض  عرضة  يكون 

ــر، وذلـــــــــك مــن  ــكــ ــبــ ــر مــ ــمــ فـــــي عــ
خـــــالل وضـــــع مــنــظــومــة جــيــدة 
أفراد  جميع  يتبعها  ألن  تصلح 
األســــــرة مـــعـــًا، وتـــكـــون مـــن بــاب 
والتحفيز،  والتشجيع  الــقــدوة 
استمراريتها  على  الحرص  مع 
ــم،  ــ ــلــــوب حـــيـــاة دائـ وجــعــلــهــا أســ
زيــادة الوعي  كذلك العمل على 
تناول  على  وتشجيعهم  لديهم 
وجــبــة اإلفـــطـــار يـــومـــيـــًا، كــذلــك 
يـــحـــصـــل  أن  ــــى  ــلـ ــ عـ الـــــــحـــــــرص 
ســـاعـــات   9 أو   8 عـــلـــى  الـــطـــفـــل 
مــن الــنــوم الــهــادئ يــومــيــًا، فقد 
أثبتت الدراسات أن قلة ساعات 
النوم تؤدي الى زيادة الوزن إلى 
جـــانـــب تــشــجــيــع الـــطـــفـــل عــلــى 
ــة الـــنـــشـــاط  ــارســ ــمــ الــــحــــركــــة ومــ
مشاهدة  وقـــت  وتقليل  الــبــدنــي 
األلعاب  والجلوس علي  التلفاز 
أو 3 ســاعــات  إلـــى 2  واإلنــتــرنــت 
يـــومـــيـــًا، فــكــثــرة الــجــلــوس على 
وسائل التكنولوجيا - كما تقول 
األكــاديــمــيــة األمــريــكــيــة ألطــبــاء 
على  الطفل  تشجع   - األطفال 
األكل بدون أن يشعر، وتزيد من 

شعور الخمول والكسل لديه. 

اخت�سا�سية تغذية عالجية:

»�ب����اء ك���ور�ن���ا« رف���ع م��ع��دالت ال�����س��م��ن��ة ب��ي��ن االأط��ف��ال 

} أريج السعد.

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل الــــــــدكــــــــتــــــــور 
ــــف بــــــــن راشــــــــد  ــيـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
في  الخارجية،  وزيــر  الــزيــانــي، 
مقر الوزارة أمس، السيد آيتان 
نائي، الذي سلم الوزير نسخة 
ســفــيــًرا  اعــــتــــمــــاده  أوراق  ــن  مــ
لـــدولـــة إســرائــيــل مــعــيــًنــا لــدى 

مملكة البحرين.
وخــــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء، رحــــب 
دولــة  الــخــارجــيــة بسفير  ــر  وزيـ
مملكة  لــدى  المعين  إسرائيل 
الــــبــــحــــريــــن، مــــــؤكــــــًدا حــــرص 
توطيد  على  البحرين  مملكة 
ــة  ــع دولــ ــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي مــ الــ
إسرائيل، وتعزيز دعائم السالم 
بما  المنطقة  في  واالستقرار 
يــحــقــق االزدهـــــــــار والــتــنــمــيــة، 
الـــتـــوفـــيـــق  دوام  ــه  ــ لـ مـــتـــمـــنـــًيـــا 
عمله  مهام  أداء  فــي  والــنــجــاح 

الدبلوماسي.
ــد الــســيــد  ــ ــبـــه، أكـ ــانـ مــــن جـ
ــــالده  ــام بـ ــمــ ــتــ ــي اهــ ــائــ ــان نــ ــ ــتـ ــ آيـ
بتوطيد العالقات القائمة مع 

مملكة البحرين واالرتقاء بها 
إلى مستويات أشمل بما يلبي 
متمنًيا  المشتركة،  التطلعات 
من  المزيد  البحرين  لمملكة 

التقدم واالزدهار.
ــاء الــســفــيــر  ــقــ ــلــ حـــضـــر الــ
األنــصــاري،  عبدالسالم  طــالل 

وزارة  شــــــــــــؤون  عــــــــــام  مــــــديــــــر 
الــخــارجــيــة، وأحــمــد إبــراهــيــم 
ــــس قـــطـــاع  ــيـ ــ ــيــــس، رئـ ــنــ ــريــ ــقــ الــ
ــؤون األوروبـــــــيـــــــة بــــــــوزارة  ــ ــشــ ــ الــ
الـــخـــارجـــيـــة، وصــــــالح مــحــمــد 
رئيس  بأعمال  القائم  شهاب، 

المراسم بوزارة الخارجية.

اأ�راق م���ن  ن�����س��خ��ة  ي��ت�����س��ل��م  ال��خ��ارج��ي��ة  �زي����ر 

اع���ت���م���اد ���س��ف��ي��ر اإ����س���رائ���ي���ل ل����دى ال��ب��ح��ري��ن

} وزير الخارجية وال�سفير الإ�سرائيلي.

شــــارك الــعــمــيــد جــاســم مــحــمــد الغتم 
فــي االجتماع  الــســواحــل  قــائــد خفر  نــائــب 
ــــن  ــابــــع عـــشـــر لـــــرؤســـــاء وكـــــــــاالت األمـ الــــســ
البحري وقيادات خفر السواحل بالمنطقة 
عقد  والـــــذي   ،)HACGAM( اآلســـيـــويـــة 
ــال الـــمـــرئـــي بــتــنــظــيــم  ــصــ عـــبـــر تــقــنــيــة االتــ
دولــة   25 بمشاركة  فيتنام،  جمهورية  مــن 

ومنظمة.

التعاون  تعزيز  إلى  االجتماع  ويهدف 
وتبادل الخبرات بين وكاالت األمن البحري 
وقيادات خفر السواحل بالمنطقة لفرض 
في  للمساهمة  وذلــك  البحرية،  السيطرة 
البحري  القضايا في مجاالت األمن  حل 
األعمال  ومنع  البحرية،  البيئة  وحماية 
غير المشروعة في البحر، واالطالع على 

برامج بناء القدرات والبحث واإلنقاذ.

ن���ائ���ب ق���ائ���د خ���ف���ر ال�������س���واح���ل ي�������س���ارك ف��ي 

باآ�سيا ال�����س��واح��ل  �خ��ف��ر  ال��ب��ح��ري  االأم����ن  اج��ت��م��اع 

} نائب قائد خفر السواحل.



ال�صالح  �صعيد  بنت  فائقة  قالت 

اأثبت  البحرين  فريق  اإن  ال�صحة  وزيرة 

خالل جائحة كورونا قدرته على التعامل 

ن�صب  وا�صًعا  التحديات،  خمتلف  مع 

اجلميع  و�صالمة  �صحة  حفظ  عينيه 

الكادر  اأن  اإىل  م�صرية  ق�صوى،  اأولوية 

ال�صحي البحريني اأثبت يف هذه الظروف 

مع  التعامل  على  قادر  اأنه  اال�صتثنائية 

خمتلف التحديات، وهو ما اأكدته م�صارات 

وقدرة  كورونا  فريو�س  مع  التعامل 

مملكة البحرين ال�صيطرة على م�صتويات 

انت�صاره وفق املعدالت االآمنة وهلل احلمد، 

والتي حتققت بف�صل التوجيهات امللكية 

امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  ال�صامية 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

واملتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  من  امل�صتمرة 

للجهود  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

واأ�صافت  للفريو�س.  للت�صدي  الوطنية 

اإجنازات  حققت  قد  البحرين  مملكة  اأن 

للجائحة،  الت�صدي  جمال  يف  متميزة 

م�صرية يف هذا ال�صدد اإىل اأن ذلك ياأتي يف 

ظل ما تتمتع به اململكة من نظام �صحي 

للتعامل  ال�صحي  النظام  وكفاءة  قوي، 

امل�صتمر  احلر�س  موؤكدة  طارئ،  اأي  مع 

اأخر  وفق  ال�صحي  القطاع  تطوير  على 

لزيادة  العاملية  واملمار�صات  امل�صتجدات 

يف  طارئ  اأي  مع  لتعامل  على  قدرته 

خمتلف الظروف.

مملكة  تبوء  اأن  اإىل  واأ�صارت 

البحرين املركز االأول عاملًيا وفًقا لتقرير 

من  للتعايف  الياباين  »نيكاي«  موؤ�صر 

ل�صهر  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س 

مملكة  خطط  اأن  يوؤكد   ،2021 نوفمرب 

كورونا  فريو�س  مع  للتعامل  البحرين 

اأثمر  والذي  ال�صحيح  االجتاه  يف  ت�صري 

القائمة  احلاالت  معدل  انخفا�س  عن 

وت�صاعف معدالت تلقي التطعيم امل�صاد 

لفريو�س كورونا مع زيادة وترية االلتزام 

باالإجراءات االحرتازية من قبل اجلميع. 

حققته  ما  »اإن  ال�صحة:  وزيرة  وقالت 

من مملكة  يجعل  املوؤ�صر  هذا  اململكة يف 

من  االنتقال  يف  ملهًما  منوذًجا  البحرين 

التعايف  اإىل  للفريو�س  الت�صدي  مرحلة 

ودعم  توجيهات  عالًيا  مثمنة  عاملًيا«، 

بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوطني  للفريق  الالحمدود  الوزراء 

جميع  يف  كورونا  لفريو�س  للت�صدي 

املتمثل  واملتميز،  املخل�س  الوطني  عمله 

الدائم  وال�صعي  للجائحة  الت�صدي  يف 

االحرتازية،  اخلطوات  اأخذ  على  للتاأكيد 

موؤكدة اأن مملكة البحرين تعد من اأوائل 

وتدابري  اإجراءات  اتخذت  التي  الدول 

ا�صتباقية يف هذا ال�صاأن.

اأن  ال�صالح  الوزيرة  واأو�صحت 

لفريو�س  للت�صدي  الوطنية  اجلهود 

�صاحب  بقيادة  )كوفيد-19(  كورونا 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو 

�صالمة  �صمان  بهدف  تاأتي  الوزراء 

منوهة  واملقيمني،  املواطنني  و�صحة 

با�صتمرار املبادرات واالإجراءات العديدة 

التي قامت بها اململكة ملتابعة م�صتجدات 

والتي  الفريو�س،  مع  التعامل  ومراحل 

ب�صكل  وحملية  دولية  باإ�صادات  حظيت 

باجلهود  وزيرة  ونوهت  متوا�صل. 

قبل  من  املقدمة  املخل�صة  الوطنية 

ومب�صتوى  وال�صحية،  الطبية  الطواقم 

واجلهد  امل�صرتك  والتن�صيق  التعاون 

املعنية  اجلهات  خمتلف  بني  املبذول 

وتطبيق  تنفيذ  بهدف  البحرين  مبملكة 

االإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية 

للحد من انت�صار الفريو�س، مو�صحة اأن 

الطاقم  يبذلها  التي  البارزة  االإ�صهامات 

كورونا  فريو�س  حتدي  ملواجهة  الطبي 

يف  اجلبارة  وجهودهم  )كوفيد-19( 

للحد  العمل  مواقع  يف  االأوىل  ال�صفوف 

من انت�صار الفريو�س هي جهود ت�صتحق 

املميز  العمل  هذا  اإن  اإذ  والتقدير،  ال�صكر 

من  ي�صتحق  الكوادر  به  تقوم  الذي 

من  اعتزاز  حمل  وهو  االإ�صادة،  اجلميع 

كل مواطن.
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مــــداد 

املراأة والتنمية الوطنية.. جدلية منو

الفكرية  املدار�س  يف  التنمية  مفهوم  توظيف  تعدد 

من  )النمو(  �صفة  يكت�صب  ناٍم  مفهوم  فهو  املختلفة، 

وبني  واآخر  جمتمع  فبني  اأفقه،  ولبعد  اأ�صكاله  اختالف 

احتياج اإىل اآخر يتحدد املفهوم، وبطبيعة احلال ما يكون 

�صاحلا باالأم�س لي�س بال�صرورة اأن يكون منا�صبا للغد.

االقت�صادي  باجلانب  �صابقا  التنمية  مفهوم  ارتبط 

فقط، ولكن اأثبتت التجارب اأن هناك دوال لديها دخل عاٍل 

اأ�صاف  ولهذا  حقيقية،  تنمية  لديها  يوجد  ال  ولكن  جدا 

اأن حتقق  اإذ ال ميكن للتنمية  اأخرى لها،  اأبعادا  املفكرون 

والثقافية  االجتماعية  اجلوانب  بني  باملوازنة  اإال  اأهدافها 

ال  م�صتمرة  عملية  فالتنمية  واالقت�صادية..  وال�صيا�صية 

حدود لها.

الوطنية،  والتنمية  املراأة  ب�صعار  نحتفل  ونحن 

�صبيكة  االأمرية  امللكي  ال�صمو  ل�صاحبة  حديثا  اأ�صتذكر 

البالد املفدى رئي�صة  اآل خليفة قرينة عاهل  اإبراهيم  بنت 

املنا�صبات  احدى  يف  اهلل،  حفظها  للمراأة،  االأعلى  املجل�س 

هدف  عرب  ا�صتطاع  البحرينية  املراأة  يوم  »اإن  فيه  قالت 

من�صة  يكون  اأن  �صنوية(  وطنية  )كمنا�صبة  تخ�صي�صه 

التي  واالإجنازات  املكت�صبات  من خاللها  ن�صتدعي  مثالية 

املحافظة  من  بدورها  ومتكنت  البحرينية  للمراأة  جاءت 

لالعتزاز  فر�صة  كذلك  وهي  بنتائجها،  واالرتقاء  عليها 

فيها  يتجدد  دائمة  ومنا�صبة  بالعطاء  احلافلة  مب�صريتها 

الفخر واالعتزاز بابنة الوطن«.

االأول من دي�صمرب يحمل قيمة اأدبية ومعنوية كبرية 

ك�صريك  البحرينية  املراأة  حتتلها  التي  املكانة  جت�صد 

ال  اإذ  والتطوير،  البناء  م�صرية  يف  عنه  غنى  ال  وم�صهم 

حقيقية  ممار�صات  عن  بل  واأماين  طموحات  عن  نتحدث 

دعم  عن  نتحدث   ، القاع  لت�صيب  املجتمع  يف  جتذرت 

و�صع  الذي  للمراأة  االأعلى  املجل�س  جهود  عرب  للمراأة 

الروؤى وحدد االأهداف واأ�صهم يف تقدم املراأة على االأ�صعدة 

الع�صرين  اإ�صالحات نوعية خالل  كافة، كما نتحدث عن 

�صنة املا�صية فعال ال قوال، وبرنامج عمل حكومة خمتلفة 

يف  والتطوير  القانونية  التغيريات  اأهمها  ونوعا،  كما 

الت�صريعات الوطنية.. وال يزال الطموح باملزيد واالأكرث.

ومتح�صرة  منفتحة  تزال جزيرة  وال  كانت  البحرين 

عك�س  يف  تاريخها  عرب  وجنحت  الثقافات،  ومتعددة 

برامج  من  �صواهد  ثمة  واليوم  وتقديرها..  املراأة  احرتام 

ف�صاء  يف  حتلق  املراأة  جعلت  نوعية  ودرا�صات  وخطط 

تنادي  التي  تلك  لي�صت  فاملراأة  حدود،  بال  االإجناز 

يف  ال�صريك  هي  بل  الرتيب،  التقليدي  بال�صكل  بحقوقها 

تربز  اأن  يف  وباقتدار  جنحت  وقد  احلياة..  مفا�صل  كل 

نف�صها بنجاحات غري م�صبوقة لي�س على م�صتوى الوطن 

اأو اخلليج العربي بل على م�صتوى العامل اأي�صا.

1 دي�صمرب حدث مميز بو�صفه تاريخ يجدد ما حتظى 

باالإميان  يبداأ  ودعم،  مكت�صبات  من  بلدها  يف  املراأة  به 

بدورها وينتهي ب�صراكتها يف كل املجاالت، فم�صرية املراأة 

الناجحة هي م�صرية )تطويرية.. متقدمة.. ونوعية(، يف 

ظل وجود االأجندة الوطنية البحرينية العامرة مب�صاريع 

ومبادرات واإجنازات ونتائج م�صهودة مدللة باإح�صاءات 

واأرقام تثبت الفارق بني االأم�س واليوم.

من منطلق العمل امليداين وخ�صو�صيته.. كاإعالميات 

مملكة  يف  الن�صوي  بال�صاأن  ومهتمات  وكمتابعات 

البحرين، نعاي�س عن قرب االجنازات من جهة ونقرتب 

اأي�صا من مواطن ال�صعف من جهة ثانية، وبني ال�صفتني 

ن�صهد على اأن م�صرية االإ�صالح التي قادها ح�صرة �صاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه، غريت الكثري فيما يتعلق مبلفات املراأة 

يف  التميز  )وحققت(  )واأ�صهمت(  )�صهدت(  كما  املوؤرقة، 

م�صرية االإ�صالح الوطنية.

بحرفية  اأدائها  االإعالم  على  متداخلة  وظائف  ثالث 

وتناف�صية عالية، تتعلق برفد العملية التنموية التي تبداأ 

واملوؤ�ص�صات  املدين  املجتمع  يف  واملوؤثر  الفعال  باالت�صال 

واإ�صهام  االجتماعية  للتنمية  بالرتويج  ومتر  احلكومية، 

اأثرها،  ور�صد  وتنفيذها  ال�صيا�صات  ر�صم  يف  النا�س 

التنموي  الطابع  ذات  النقا�صات  يف  بال�صراكة  وتنتهي 

يتعلق  فيما  كبرية  فاملهمة  للم�صتقبل..  امل�صت�صرف 

الوطنية واالأممية، وثمة حتديات ال ح�صر لها  باالأهداف 

املناف�صة،  على  والقدرة  االقت�صادي،  النمو  برفع  تتعلق 

على  والق�صاء  واملعارف،  املعلومات  على  واحل�صول 

الفقر واجلوع، وتوفري العالج واملاأوى، وحت�صني نوعية 

وكل  املختلفة،  حقوقهن  وحفظ  الن�صاء  ومتكني  الغذاء، 

وم�صاريع  ومبادرات  وبرامج  عمل  رهان  واأكرث  ذلك 

امل�صتقبل القادرة على اإحداث التغيري االأكرب.

يف اإطار خطة التعايف االقت�سادي.. وزير العمل:

 تاأهيل املواطنني بح�سب االحتياجات امل�ستقبلية لتوظيفهم بالقطاع املايل

اأكد وزير العمل والتنمية االجتماعية 

يف  اأنه  حميدان  علي  حممد  بن  جميل 

وتعزيز  االقت�صادي  التعايف  خطة  اإطار 

التكامل بني خمتلف اجلهات ذات العالقة، 

للقطاعات  الوزارة  متابعة  �صوء  ويف 

منها  لال�صتفادة  متزايًدا  منًوا  ت�صهد  التي 

بالكفاءات  ورفدها  املواطنني  توظيف  يف 

املهنية  باملهارات  املزودة  البحرينية 

اخل�صو�س  وجه  وعلى  االحرتافية، 

االإ�صالمية  القطاع املايل وجمال ال�صريفة 

الوظائف  من  تعد  والتي  والتقليدية، 

العمل  وزارة  فاإن  للمواطنني،  اجلاذبة 

برامج  توفري  اأولوياتها  �صمن  و�صعت 

التدريب والتاأهيل للراغبني يف العمل يف 

خطة  �صمن  وذلك  احليوي،  القطاع  هذا 

حتى  �صنوًيا  بحريني  اآالف   10 تدريب 

عام 2024.

اإىل  حميدان  اأ�صار  ال�صياق،  هذا  ويف 

خطتها  و�صع  يف  با�صرت  الوزارة  اأن 

ذات  اجلهات  مع  بالتن�صيق  التنفيذية 

العالقة لتدريب وتاأهيل الباحثني عن عمل 

بح�صب االحتياجات امل�صتقبلية واإدماجهم 

يف القطاع املايل وامل�صريف، اإذ من املوؤمل 

اأن يتم �صمن هذه اخلطة تدريب وتاأهيل 

املواطنني يف البنوك وخمتلف املوؤ�ص�صات 

اإدماجهم  اىل  اإ�صافة  وامل�صرفية،  املالية 

احرتافية  تدريبية  ودورات  برامج  يف 

وذلك  املتخ�ص�صة،  املعاهد  مع  بالتعاون 

يف جماالت ال�صريفة االإ�صالمية التي ت�صهد 

ف�صالً  املايل،  القطاع  يف  م�صطرًدا  منًوا 

التحوالت  يف  املتخ�ص�صة  الدورات  عن 

الرقمية التي ت�صتلزم مواكبتها من خالل 

املهنية  املواطنني  تكثيف مهارات وقدرات 

التوظيف لدى  االأف�صل يف  لتكون اخليار 

والتنمية  العمل  القطاع. ولفت وزير  هذا 

العاملة  االأيدي  توافر  اأن  اىل  االجتماعية 

يف  احرتافًيا  تدريًبا  املدربة  الوطنية 

التاأمني  وقطاع  واملايل  امل�صريف  القطاع 

بالكفاءات  ورفده  املالية  االأ�صواق  وقطاع 

من  املزيد  جذب  يف  ي�صهم  الالزمة 

اال�صتثمارات املالية ململكة البحرين، وهذا 

تاأهيل  خالل  من  الوزارة  عليه  تعمل  ما 

االأ�صاليب  اأحدث  وفق  عمل  عن  الباحثني 

املهارية والتدريبية التي حتتاجها خمتلف 

القطاعات املالية وامل�صرفية. وتنفذ وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية بالتوازي مع 

اجلهات احلكومية االأخرى خطة التعايف 

الوزراء،  اأطلقها جمل�س  التي  االقت�صادي 

خلق  بينها  اأولويات،  خم�س  لتحقيق 

فر�س عمل واعدة وجعل املواطن اخليار 

اإىل  تهدف  والتي  العمل،  �صوق  يف  االأول 

يف  �صنوًيا  بحريني  األف   20 توظيف 

بحريني  اآالف   10 وتدريب  االقت�صاد 

�صنوًيا حتى عام 2024.

»�سوؤون االأ�سغال«: بدء العمل مب�سروع تطوير 

�سارع ال�سيخ جابر ال�سباح مع �سارع 1 يف �سرتة

بوزارة  الطرق  و�صيانة  م�صاريع  اإدارة  مدير  �صرح 

املهند�س  العمراين  والتخطيط  البلديات  االأ�صغال و�صوؤون 

تطوير  م�صروع  اأعمال  بداأت  الوزارة  باأن  علوي  بدر  �صيد 

تقاطع �صارع ال�صيخ جابر ال�صباح مع �صارع 1 يف �صرتة 

اإىل  يهدف  امل�صروع  اأن  واأو�صح  العا�صمة.  مبحافظة 

املرورية احلا�صلة على تقاطع �صارع  تخفيف االختناقات 

الطاقة  بزيادة   ،1 رقم  �صارع  مع  ال�صباح  جابر  ال�صيخ 

بن�صبة  �صرتة  منطقة  اإىل  املتجهة  للمركبات  اال�صتيعابية 

بالتقاطع  االنتظار  زمن  وتقليل  ال�صاعة،  يف   %80-70

اإ�صايف  م�صار  اإن�صاء  خالل  من  �صرتة  ملنطقة  للداخلني 

لاللتفاف ي�صاًرا من �صارع ال�صيخ جابر ال�صباح اىل �صارع 

رقم 1 )املدخل الرئي�س جلزيرة �صرتة(، اإذ يخدم امل�صروع 

ب�صكل اأ�صا�صي اأهايل منطقة �صرتة والقادمني اإليها. اجلدير 

بالذكر اأنه مت تر�صية امل�صروع من قبل جمل�س املناق�صات 

بلغت  بتكلفة  لالأنابيب  البحرين  �صركة  على  واملزايدات 

األفا  وثالثني  وت�صعة  مائة   ( دينار   139700 نحو 

دينار(. و�صبعمائة 

منوًها بدورها يف رفع ا�سم البحرين عالًيا يف املحافل املختلفة

عي�سى بن �سلمان ي�سيد مببادرات القطاع اخلا�ص الداعمة لالأن�سطة الوطنية

اأ�صاد �صمو ال�صيخ عي�صى بن �صلمان بن 

حمد اآل خليفة رئي�س الهيئة العليا لنادي 

را�صد للفرو�صية و�صباق اخليل باملبادرات 

القطاع  موؤ�ص�صات  بها  تقوم  التي  الداعمة 

التي  والفعاليات  االأن�صطة  لكل  اخلا�س 

عالًيا  البحرين  ا�صم مملكة  رفع  ت�صهم يف 

يف املحافل املختلفة، وبدور هذا الدعم يف 

لالأهداف  للو�صول  والتحديث  التطوير 

املن�صودة. جاء ذلك لدى لقاء �صموه، اأم�س 

بق�صر الرفاع، فاروق يو�صف املوؤيد رئي�س 

جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني، اإذ مت 

نادي  بني  التعاون  جماالت  ا�صتعرا�س 

وبنك  اخليل  و�صباق  للفرو�صية  را�صد 

م�صرية  من  يعزز  الذي  الوطني  البحرين 

النادي نحو حتقيق تطلعاته، منوًها �صموه 

اهتمام  من  اخلا�س  القطاع  يوليه  مبا 

لتطور ريا�صة �صباق اخليل، مبا يعزز من 

مكانتها على امل�صتويات املحلية واالإقليمية 

موا�صلة  اأهمية  �صموه  موؤكًدا  والدولية، 

تنفيذ خطط وبرامج النادي لتحقيق املزيد 

�صباق  لريا�صة  النوعية  االإجنازات  من 

اخليل مبملكة البحرين.

 من جانبه، اأعرب رئي�س جمل�س اإدارة 

الوطني عن �صكره وتقديره  البحرين  بنك 

ما  على  �صلمان  بن  عي�صى  ال�صيخ  ل�صمو 

ريا�صة  بتطوير  اهتمام  من  �صموه  يوليه 

حر�س  موؤكًدا  اخليل،  و�صباق  الفرو�صية 

بنك البحرين الوطني على تعزيز التعاون 

يعود  مبا  املختلفة،  النادي  برامج  ودعم 

اأثره على رفعة ومناء الوطن يف املجاالت 

كافة.

عي�سى بن �سلمان: اإ�سهامات فاعلة للقطاع اخلا�ص مع الفعاليات الريا�سية

الهيئة  رئي�س  خليفة  اآل  بن حمد  �صلمان  بن  عي�صى  ال�صيخ  �صمو  اأ�صاد 

للقطاع  الفاعلة  باالإ�صهامات  اخليل  و�صباق  للفرو�صية  را�صد  لنادي  العليا 

من  البحرين،  مبملكة  الريا�صية  الفعاليات  خمتلف  مع  وتفاعله  اخلا�س 

منطلق الدور املهم الذي ي�صطلع به يف دعم قطاع الريا�صة.

 جاء ذلك لدى لقاء �صموه، اأم�س بق�صر الرفاع، ال�صيخ دعيج بن �صلمان 

اآل خليفة رئي�س جمل�س اإدارة �صركة اأملنيوم البحرين )األبا(، اإذ مت ا�صتعرا�س 

األبا،  و�صركة  اخليل  و�صباق  للفرو�صية  را�صد  نادي  بني  التعاون  جماالت 

القطاع  به  ي�صطلع  الذي  بالدور  �صموه  منوًها  وتطويرها،  تنميتها  و�صبل 

قطاع  تطوير  م�صارات  دعم  يف  »األبا«  ومنها  الوطنية  وال�صركات  اخلا�س 

�صباق اخليل، موؤكًدا �صموه اأهمية هذا الدور يف دعم جهود تطوير امل�صابقات 

والبطوالت اخلا�صة ب�صباق اخليل وتعزيز مكانة مملكة البحرين االإقليمية 

والدولية يف التنظيم واالإعداد لهذه ال�صباقات.

 من جهته، اأعرب ال�صيخ دعيج بن �صلمان اآل خليفة عن �صكره وتقديره 

ل�صمو ال�صيخ عي�صى بن �صلمان، موؤكًدا دعم �صركة »األبا« للقطاع الريا�صي 

وحر�صها على تعزيز التعاون مع نادي را�صد للفرو�صية و�صباق اخليل، مبا 

يخدم برامج وخطط النادي يف االرتقاء بقطاع �صباقات اخليل.

ت�سدر موؤ�سر »نيكاي« للتعايف ُيعد تقديًرا دولًيا.. وزير ال�سحة:

تطوير القطاع ال�سحي وفق اآخر امل�ستجدات واملمار�سات العاملية

وزيرة ال�صحة

وزير العمل
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افتتاح فعاليات القمة العاملية

 للمدراء التنفيذيني يف تقنية املعلومات

بنك ال�شالم ُي�شارك يف معر�ض

 املهن الذي ت�شت�شيفه جامعة البحرين

افتتحت فعاليات القمة العاملية للمدراء 

اأم�س  يوم  املعلومات  تقنية  يف  التنفيذيني 

يف مدينة عجمان بالإمارات العربية املتحدة 

ومب�شاركة اأكرث من 250 من التنفيذيني من 

34 دولة.

مدار  وعلى  املوؤمتر  يناق�س  و�شوف 

من  وعر�س  ورقــة   50 من  اأكــرث  يومني 

جمــالت  �شتى  يف  عامليني  اأخ�شائيني 

احلو�شبة  ال�شطناعي،  كالذكاء  التقنيات 

و�شل  ما  واأحدث  اخلام�س  اجليل  احلافة، 

اإليها التحول الرقمي اأثناء جائحة كورونا.

اجلدير بالذكر اأنه �شارك 10 من مدراء 

تقنيات املعلومات يف املوؤمتر ومت تكرميهم 

اأف�شل تنفيذيني يف املنطقة. وقد  من �شمن 

املجموعة  رئي�س  حاجي،  جا�شم  د.  �شّرح 

افتتاح  خالل  ال�شطناعي  للذكاء  العاملية 

بالكوادر  نفتخر  »اإننا  واملعر�س:  املوؤمتر 

البحرينية املتميزة املتواجد يف هذا ال�شرح 

الدويل والذين ميثلون جهات عدة، كوزارة 

اخلارجية، جمموعة كانو، املوؤ�ش�شة امللكية 

اخلريية، با�س، جامعة البحرين، جرامكو، 

بي اي بي اف، بنك التمويل الكويتي«.

م�شاركته  عن  ال�شالم  بنك  اأعلن 

يف معر�س املهن، الذي نظمته جامعة 

 2021 نوفمرب  �شهر  يف  البحرين 

على  واملُقبلني  اخلريجني  لطلبتها 

باكت�شاف  يرغبون  ممن  التخّرج، 

�شوق  يف  املتاحة  التوظيف  فر�س 

العمل.

وبح�شور  املهن  معر�س  اأُقيم 

اأع�شاء فريق عمل بنك ال�شالم، الذين 

عن  ُموجزة  نبذة  للطلبة  ا�شتعر�شوا 

البنك وعن نهج العمل امل�شريف الذي 

عن  تعريفهم  ذلــك  يف  مبا  يّتبعه، 

مبادرات بنك ال�شالم الداعمة للمجتمع 

منت�شبو  وتابع  اململكة.  يف  املحلي 

بنك ال�شالم عر�شهم التقدميي للطلبة 

لكت�شاب  وتوجيههم  اإر�شادهم  مع 

املهارات واملوؤهالت التي من �شاأنها اأن 

م�شريتهم  يف  النجاح  �ُشبل  لهم  مُتهد 

املهنية املُقبلة.

املنا�شبة،  هذه  ويف حديثها حول 

�شرحت ال�شيدة منى البلو�شي رئي�س 

وال�شوؤون  الب�شرية  املــوارد  ق�شم 

قائلة:  ال�شالم  بنك  لــدى  ـــة  الإداري

ُن�شارك  اأن  �شرورنا  دواعي  ملن  »اإنه 

التابع  الفرتا�شي  املهن  معر�س  يف 

هذه  تاأتي  حيث  البحرين،  جلامعة 

الهادفة  جهودنا  مع  كجزء  امل�شاركة 

البحريني  ال�شباب  ودعــم  لتنمية 

�شعينا  ويــتــوا�ــشــل  ــوح«.  ــم ــط ال

وتوجيه  اإلهام  يف  الفّعالة  للم�شاهمة 

اجلاهزية  اأمت  على  ليكونوا  الطلبة 

للتمّيز والتاألق يف �شوق العمل خالل 

بكوننا  جًدا  ونعتز  القادمة،  املراحل 

تطوير  يف  النا�شطة  اجلهات  من 

مظلة  حتت  املحلي  املجتمع  وتعزيز 

لدى  الجتماعية  امل�شوؤولية  مبادرات 

بنك ال�شالم. ومن هذا املنطلق، نتطلع 

الفعالية  هذه  يف  جمدًدا  للم�شاركة 

دورنــا  ولنتابع  الهامة،  ال�شنوية 

احليوي يف الرتقاء باملجتمع وتوطيد 

اأطر التوا�شل مع فئات ال�شباب«.

منى البلو�شي

معهد »دانات« يختتم م�شاركته بجناح البحرين يف »اإك�شبو دبي« بنجاح

فني مارك كوميونيكي�شن�ض والحتاد العاملي ل�شاحبات الأعمال واملهن البحرينية وبريت�ض 

التعليمية ينظمون حلقة حوارية ت�شليط ال�شوء على قوة التعليم يف التوازن بني اجلن�شني«

مركز اإميان مطر التخ�ش�شي للعالج الطبيعي والتاأهيل بالتعاون مع مركز �شمارت كري الطبي 

يقيم فعالية »�شحتي يف لياقتي« ملنت�شبات نادي �شرتة لرعاية الوالدين

للوؤلوؤ  البحرين  معهد  اختتم 

»دانـــات«  الكرمية  ــار  ــج والأح

مملكة  جــنــاح  يف  م�شاركته 

دبي  »اإك�شبو  مبعر�س  البحرين 

مدى  على  جنح  اأن  بعد   »2020

قرابة �شهرين ون�شف يف حتقيق 

اأهدافه بتعريف زوار اجلناح على 

اللوؤلوؤ  فح�س  جمال  يف  خدماته 

الذي  »دانــات«  خمترب  خالل  من 

على  نوعه  من  الأف�شل  يعترب 

م�شتوى العامل.

يف  »دانــــات«  جــنــاح  وزار 

اإك�شبو خالل فرتة اإقامته عدد من 

البحرين  من  ال�شخ�شيات  كبار 

املتحدة ودول  العربية  والإمارات 

اأخرى حول العامل. وقدم خمتربه 

خالل  من  للزوار  مميزة  جتربة 

التمييز  كيفية  على  اطالعهم 

جهة  من  الطبيعي  اللوؤلوؤ  بني 

جهة  من  وامل�شتزرع  وال�شناعي 

اأخرى.

ــــات«  ــاح »دان ــن و�ــشــهــد ج

جتار  كبار  خالله  قّدم  ا  معر�شً

اللوؤلوؤ البحرينيني من بينهم مطر 

من  قطًعا  حممود  واآل  والفردان 

يف  وذلــك  واملجوهرات،  اللوؤلوؤ 

الوطني  البحرين  اأ�شبوع  اإطــار 

يف »اإك�شبو 2020« الذي ت�شّمن 

عدًدا من اأن�شطة الأعمال والثقافة 

به  تزخر  ما  حول  الوعي  لزيادة 

وبيئة  غنية  ثقافة  من  البحرين 

مواتية لالأعمال.

رئي�س  ال�شريفي  يا�شر  ال�شيد 

اأكد  »دانات«  معهد  اإدارة  جمل�س 

اأن  املنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح  يف 

اإثبات  البحرين متكنت من  مملكة 

يف  والنوعي  الكبري  ح�شورها 

بدور  منوًها  اإك�شبو،  معر�س 

والآثــار  للثقافة  البحرين  هيئة 

»جنحنا  وقــال  ال�شدد،  هذا  يف 

مهًما  جزًءا  نكون  باأن  دانات  يف 

من ر�شالة جناح البحرين يف هذ 

من  متتلكه  ما  ــراز  واإب املعر�س، 

رائدة  و�شمعة  ح�شارية  مقومات 

اآلف  عرب  تر�شيخها  من  متكنت 

على  ال�شوء  وت�شليط  ال�شنني، 

اأحد  يعد  الذي  البحريني  اللوؤلوؤ 

مرتكزاتها الرئي�شية«.

من جانبها قالت نورة جم�شري 

»دانات«  ملعهد  التنفيذي  الرئي�س 

واحًدا  يعترب  »دانات«  خمترب  اإن 

من بني اأهم التقنيات احلديثة التي 

البحرين يف جمال فح�س  متلكها 

وهو  الكرميية،  والأحجار  اللوؤلوؤ 

ما يواكب مفهوم معار�س اإك�شبو 

والخرتاعات  بالعلوم  تهتم  التي 

عليه  �شيكون  ــا  وم احلــديــثــة 

التي  اجلهود  وثّمنت  امل�شتقبل. 

مدى  على  املعهد  فريق  بذلها 

�شهرين من امل�شاركة، واأعربت عن 

اإزاء النتاج املثمرة التي  ارتياحها 

بجناح  »دانات«  م�شاركة  حققتها 

دت  البحرين يف اإك�شبو والتي ج�شَّ

تن�شج  »الكثافة  اجلناح  �شعار 

الفر�س«.

بالتعاون  كوميونيكي�شن�س  مارك  فني  �شركة  نظمت 

البحرينية  الأعمال واملهن  العاملي ل�شاحبات  مع الحتاد 

التعليمي  ال�شتثمار  ذراع   - التعليمية  وبريت�س   BPW
رفيعة  حوارية  حلقة   - املالية  ات�س  اف  جي  ملجموعة 

يف  التعليم  قوة  على  ال�شوء  »ت�شليط  حول  امل�شتوى 

مملكة  احتفالت  مع  وذلــك  اجلن�شني«،  بني  التوازن 

البحرين بيوم املراأة البحرينية 2021، والذي يقام هذه 

ال�شنة حتت رعاية ملكية �شامية من لدن �شاحب اجلاللة 

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

احتفال  ال�شنة مع  البحرينية هذه  املراأة  يتزامن يوم 

تاأ�شي�شه  على  عاًما   20 مبرور  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

والرامية  الرئي�شية  اأهدافه  حتقيق  يف  الأوىل  وانطالقته 

اإىل متكني الن�شاء يف اململكة ودعم خطى تقّدمهن وتطور 

م�شريتهن التنموية يف كافة املجالت. 

بنت  ال�شيخة هند  من:  و�شّمت احللقة احلوارية كالً 

ل�شاحبات  العاملي  الحتــاد  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان 

ع�شام  الدكتور   ،BPW البحرينية  واملهن  الأعمال 

القوى  وتطوير  التدريب  اإدارة  مدير  العلوي  اإ�شماعيل 

وفاطمة  الجتماعية،  والتنمية  العمل  بوزارة  العاملة 

كمال القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لربيت�س التعليمية. 

فيما اأدارت زهراء طاهر املدير التنفيذي ل�شركة فني مارك 

امل�شتديرة.  الطاولة  كوميونيكي�شن�س مناق�شات 

وبهذه املنا�شبة، �شّرحت زهراء طاهر املدير التنفيذي 

»نحن  بالقول:  كوميونيكي�شن�س  مــارك  فني  ل�شركة 

ل�شاحبات  العاملي  الحتــاد  مع  بتعاوننا  م�شرورون 

التعليمية  وبريت�س   BPW البحرينية  واملهن  الأعمال 

ا�شتقطاب  يف  املالية  ات�س  اف  جي  ملجموعة  التابعة 

ومناق�شة  الن�شائية  ال�شخ�شيات  من  مميزة  نخبة 

اجلن�شني  بني  التوازن  دعم  يف  للتعليم  اجلوهري  الدور 

على  الن�شاء  وامكانيات  مهارات  تطوير  على  واحلر�س 

امل�شتويات. كافة 

الرئي�س  باأعمال  القائم  كمال  فاطمة  اأ�شافت  بدورها، 

حموري  دور  »للتعليم  التعليمية  لريتو�س  التنفيذي 

ولكن  اجلن�شني.  بني  التوازن  وحتقيق  املراأة  متكني  يف 

دورها  تفعيل  هو  املــراأة  لتعليم  الأ�شمى  الهدف  يبقى 

التنمية امل�شتدامة«. ال�شرتاتيجي لتحقيق 

نظم مركز اإميان مطر التخ�ش�شي 

بالتعاون  والتاأهيل،  الطبيعي  للعالج 

فعالية  الطبي،  �شمارت كري  مركز  مع 

نادي  ملنت�شبات  لياقتي«  يف  »�شحتي 

ا�شتمل  اإذ  الوالدين،  لرعاية  �شرتة 

تخت�س  حما�شرات  على  الربنامج 

ال�شن  لكبار  ال�شحية  التغذية  باأهمية 

واأهمية الن�شاط البدين لكت�شاب لياقة 

فر�شة  هناك  وكانت  عالية،  و�شحة 

منت�شبات  ا�شتف�شارات  على  للرد 

الفعالية  برنامج  ا�شتمل  كما  النادي. 

الريا�شية  للتمارين  فقرات  على 

وهدايا  لهن،  البدنية  والأن�شطة 

ريا�شية  اأدوات  يف  متمثلة  فورية 

و�شّرحت  املنزيل.  لال�شتخدام  جمانية 

الدكتورة اإميان مطر الرئي�س التنفيذي 

للعالج  التخ�ش�شي  مطر  اإميان  ملركز 

الفعالية  هذه  ان  والتاأهيل  الطبيعي 

والتعاون  املجتمعية  ال�شراكة  �شمن 

وتن�شب  باململكة،  الطبية  املراكز  مع 

يف  وجهوده  املركز  اأعمال  �شميم  يف 

خدمة ودعم كبار ال�شن التي تاأتي يف 

جودة  رفع  يف  املركز  اأهــداف  مقّدمة 

درجات  اأعلى  وحتقيق  لهم،  احلياة 

د.  اأو�شحت  كما  واللياقة.  ال�شحة 

اأن  املنت�شبات،  مع  لقائها  يف  مطر، 

الرعاية  واأن  ا،  مر�شً لي�س  ال�شن  كرب 

الب�شيطة والهتمام بالتغذية ال�شحية 

البدين  الن�شاط  ومزاولة  ال�شحيحة 

اليومي من الأمور ال�شرورية للم�شنني.
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ابني بح�جة اإىل زراعة كلى ع�جلة بعد توّقف وظ�ئفه�

واأ�شحاب  الر�شيدة  القيادة  اأنا�شد  بحريني  مواطن  اأنا 

الأيادي البي�شاء النظر يف حالة ابني ذي 25 عاًما، اإذ يعاين 

باأمر  واإذ كان يتعالج  الكلى،  الولدة من ا�شطرابات يف  من 

ملكي يف اخلارج ب�شكل �شنوي حتى اأ�شبحت حالته م�شتقرة 

نوًعا ما، ولكن انتك�شت حالته خالل توّقف العالج، ويحتاج 

امل�شت�شفى  يف  حالته  ت�شخي�س  بعد  العالج  ل�شتكمال 

الع�شكري خالل الفرتة احلالية، اإذ ات�شح لنا توّقف وظائف 

ولالأ�شف  ممكن،  وقت  اأقرب  يف  زراعة  اىل  ويحتاج  الكلى 

ال�شديد حالتنا املادية ل ت�شعنا لإجراء عملية زراعة الكلى، 

واأ�شحاب  الر�شيدة  القيادة  من  وثم  اهلل  من  نطلب  لذلك 

الأيادي البي�شاء النظر يف عالج ابني.

البي�ن�ت لدى املحرر

�سركة تي�سال وع�مل الرثاء اجلديد

3 مواجهـــ�ت تهّدد تع�يف الع�مل اقت�س�دًي� يف 2022

ظاهرة اقت�شادية جديدة برزت موؤخًرا يف عامل الرثاء، 

اإىل  الفقر  اأدقاع  من  قفزت  مغمورة  �شخ�شيات  بع�شها 

امتالك ثروات طائلة، وبع�شها �شخ�شيات ثرية ت�شاعفت 

اأموالها ب�شورة غريبة، لقبتهم ال�شحافة بالتي�شالنريات 

اأو مليارديرات التي�شال، ن�شبة اإىل �شركة تي�شال ال�شهرية، 

فهذه ال�شركة ال�شاعدة قد اأبرزت اإىل ال�شطح مليارديرات 

ظهروا فجاأة وبدون مقدمات، فقد جرت العادة اأن ن�شمع 

ق�ش�س الكفاح والتعب من جني الرثوات الطائلة، اإل اأن 

املال  عامل  ودخلوا  العرف،  خالفو  اجلدد  التي�شالنريات 

ب�شورة مفاجاأة وغريبة، ول تزال عالمات ال�شتفهام تثري 

ع�شرات الأ�شئلة عن اأ�شرار اأموالهم.

ل �شك اأن اليون ما�شك، اأحد اأهم هوؤلء التي�شالنريات 

يعد  والذي  ال�شهرية،  ال�شركة  و�شاحب  موؤ�ش�س  كونه 

اليوم اأغنى رجل يف التاريخ برثوة طائلة جتاوزت 300 

املتخ�ش�شة  فورب�س  جملة  و�شفته  فقد  دولر،  مليار 

مالية  قفزة  اأكرب  �شاحب  باأنه  والقت�شاد  املال  ب�شوؤون 

للرثوة ال�شخ�شية باأكرث من 41 مليار دولر حققها يف 

عن  التكهنات  باب  فتح  الذي  الأمر  �شاعة،   24 من  اأقل 

الآلية التي ينتهجها ما�شك يف ت�شخيم ثروته ال�شخ�شية، 

ثروته  اأن  تنذر  التوقعات  اأن  اإىل  املجلة  ت�شري  كما 

ال�شخ�شية �شتتجاوز عتبة الرتيليون دولر يف امل�شتقبل 

من  العديد  ميزانية  تتجاوز  التي  القيمة  هذه  القريب، 

الدول الأفريقية !!

ثاين رجل التي�شالنريات، هو رجل الأعمال ال�شنغفوري 

القاعدة  خالف  والذي  عاًما،   66 �شاحب  كوغوان  ليو 

املالية ال�شهرية ل ت�شع البي�س كله يف �شلة واحدة، فقد 

باع الرجل كل الأ�شهم التي ا�شتثمر فيها، وو�شعها كلها 

م�شتثمر  كثالث  اليوم  وي�شنف  تي�شال،  �شركة  اأ�شهم  يف 

فردي ميتلك اأ�شهم ال�شركة، ففي بداية عام 2020م، اأعلن 

املليار  واأنه ميتلك  امليليارديرات،  عامل  دخوله  كواغوان 

اأذهلت  ب�شورة  تت�شخم  بداأت  بعدها  ثروته  لكن  دولر، 

املتابعني ل�شوؤون املال والإقت�شاد، للتجاوز اليوم حاجز 

7 مليارات دولر، الأ�شباب يرجعها امل�شتثمر ال�شنغفوري 

لكن  ما�شك،  باإيلون  العميق  واإميانه  تي�شال،  �شركة  اإىل 

التكهنات التي اأثريت حول ثروته بداأت ترتدد يف و�شائل 

اأو  غام�س  م�شتثمر  ا�شتطاع  فكيف  الغربية،  الإعالم 

جمهول، حتى واإن كان ثرًيا مثل كوغوان، اأن يراكم هذه 

تالحظه  اأن  دون  تي�شال  �شركة  يف  الهائلة  ال�شتثمارات 

التي  ال�شكوك  الأمريكية، ويف رّده عن تلك  الرقابة  اأعني 

اأمواله عر�س كوغوان خارطة طريق تك�شف  تثار حول 

ب�شهم  يلتزم  باأنه  التداول،  عن كيفية حتقيق ثروته من 

فعله  ما  وهذا  املحفظة،  م�شاعفة  يف  ي�شتمر  ثم  واحد، 

جتاه اأ�شهم تي�شال، ثم يختم ن�شيحته بقوله: �شوف تربح 

اأربح يف  اأنني  اأحياًنا، ومن ح�شن حظي  اأحياًنا وتخ�شر 

معظم الأحيان اأكرث مما اأخ�شر.

رجل  هو  التي�شالنريات  عامل  يف  �شخ�شية  ثالث 

كثاين  ي�شنف  والذي  اإلي�شون،  لري  الأمريكي  الأعمال 

ما�شك  اليون  بعد  تي�شال  �شركة  يف  فردي  م�شتثمر  اأكرب 

وقبل كوغوان، برزت ثروته بعد تاأ�شي�شه ل�شركة اأوراكل 

تعد  متكاملة  برجمية  منتجات  تقدم  والتي  ال�شهرية، 

جناح  من  الرغم  وعلى  الآن،  حتى  العامل  يف  الأف�شل 

�شركة اأوراكل جتارًيا اإل اأنه قرر اأن ي�شتثمر �شايف اأمواله 

يف �شركة تي�شال، وبف�شل تنامي اأ�شهم ال�شركة ت�شاعدت 

للتجاوز  مت�شارعة  ب�شورة  الأخرية  ال�شنني  يف  ثروته 

عتبة 51 مليار دولر!!

واأخرًيا.. هل �شتتوقف ظاهرة التي�شالنريات عند هذه 

الأ�شماء اأم اأنها �شت�شتمر يف اإمداد عامل الرثاء؟

عبداهلل العولقي

تداعيات  عربية  �شحف  عّدة  تناولت 

اجلديد  كورونا  فريو�س  متحور  ظهور 

الذي ُيعرف با�شم »اأوميكرون« والتاأثريات 

ظهور  العامل.  يف  لنت�شاره  املحتملة 

كوفيد-19  لفريو�س  اجلديد  املتحّور 

»اأوميكرون« على ما يبدو موجة بيع يف 

الأ�شواق املالية ب�شبب القلق من اأن ال�شاللة 

النت�شار  ب�شرعة  تت�شف  التي  اجلديدة 

التعايف  انتكا�شة  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن 

القت�شادي يف جميع اأنحاء العامل.

ومع ذلك حتى لو ثبت اأن »اأوميكرون« 

ميكن ال�شيطرة عليه فمن املحتمل اأن يكون 

اإذ تنح�شر  اقت�شادًيا،  عام 2022 �شعًبا 

هائلتني:  اقت�شاديتني  قوتني  بني  البلدان 

ت�شدًدا ومنو  اأكرث  اأمريكية  نقدية  �شيا�شة 

اأبطاأ يف ال�شني.

 The« جملة  ن�شــرته  مقال  يف 

تناولت  الربيطانية   »Economist
مو�شوع تاأثري الوليات املتحدة الأمريكية 

العاملي،  القت�شاد  اآفاق  على  وال�شني 

م�شيفة اأن هذين القت�شادين ميثالن مًعا 

العاملي  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %40

باأ�شعار �شرف ال�شوق.

العمالقني  اإن  املجلة  وذكـــرت 

التاأثري  اإىل  مييالن  وال�شيني  الأمريكي 

خمتلفة  بطرق  الأخرى  القت�شادات  على 

وبالن�شبة للعديد من البلدان النا�شئة فاإن 

حدين،  ذو  �شيف  اأمريكا  يف  القوي  النمو 

اإذ غالًبا ما يطغى تاأثري ال�شيا�شة النقدية 

على التاأثري التو�شعي لالإنفاق نظًرا للدور 

احلا�شم ل�شندات الدولر و�شندات اخلزانة 

يف النظام املايل العاملي وغالًبا ما ترتبط 

املت�شددة  الأمريكية  النقدية  ال�شيا�شة 

بانخفا�س الرغبة يف املخاطرة العاملية.

مالت  كلما  اأنه  اإىل  املجلة  ولفتـــت 

الأ�شواق  نحو  املتجهة  املال  راأ�س  تدفقات 

الدولر  قوة  قللت  النح�شار  اإىل  النا�شئة 

من التدفقات التجارية ب�شبب دور العملة 

الأمريكية يف التجارة العاملية، اإذ ي�شيطر 

التعامل بالدولر على الفواتري والتعامالت 

بني دول العامل.

ال�شني  »تاأثري  اإن  املجلة  واأ�شارت 

حد  واإىل  فهي  و�شوًحا  اأكرث  العامل  على 

اأكرب م�شتهلك لالأملنيوم والفحم  كبري ُتعد 

اإ�شافة  العامل  يف  ال�شويا  وفول  والقطن 

اإىل �شلع اأخرى ف�شالً عن كونها م�شتورًدا 

رئي�ًشا لل�شلع. عندما تتعرث ال�شني، ي�شعر 

امل�شدرون حول العامل بالأمل«.

لن   2022 عام  اأن  املجلة  وترى 

فيها  ت�شطر  التي  الأوىل  املرة  هو  يكون 

القت�شادات اإىل الإبحار يف املياه الغادرة 

 2010 منت�شف  ففي  اخلطرين،  بني 

ال�شعيفة  النا�شئة  الأ�شواق  تعّر�شت 

اإذ �شحب  الدولر،  ارتفاع  ب�شبب  لل�شغط 

الحتياطي الفيديرايل الدعم النقدي املقدم 

اأّدت  العاملية يف حني  املالية  الأزمة  خالل 

املالية  الأ�شواق  حترير  من  �شيئة  جولة 

يف  ركود  حدوث  اإىل  الئتمان  وت�شديد 

ال�شني.

للنمو  تراجع  ح�شل  باأن  ا  اأي�شً يذكر 

ال�شني  با�شتثناء  النا�شئة  الأ�شواق  عرب 

من 5.3% يف 2011 اإىل 3.2% بـ2015 

اأكرث  املرة  ال�شغط هذه  يكون  اأن  وتعتقد 

احلايل  القرن  من  الأول  العقد  ففي  اإيالًما 

اأجرب �شعف التعايف وانخفا�س الت�شخم 

بنك الحتياطي الفيديرايل على التباطوؤ.

ال�شني  اأن  اإىل  ا  اأي�شً املجلة  ولفتت 

اقت�شادي  هبوط  خلطر  اليوم  معّر�شة 

اأكرث مما كانت عليه قبل ن�شف عقد  حاد 

�شابًقا  ال�شينية  احلكومة  ا�شتجابت  وقد 

لتباطوؤ النمو مبنح الت�شهيالت الئتمانية، 

ما �شاعد يف اإعادة ت�شخيم فقاعة الإ�شكان.

من وجهة نظري اعتقد ان خالل هذه 

اأنفا�شه  يحب�س  اأن  العامل  على  الفرتة 

انخفا�س  من  ال�شلبية  الآثار  ويراقب 

وال�شياحة  وال�شفر  وال�شرف  ال�شتهالك 

وال�شتثمار، متاأملني األ تطول هذه الفرتة؛ 

لأنها لو طالت ف�شيكون لها تبعات خطرية 

والنف�شي  القت�شادي  امل�شتوى  على 

وال�شحي والعامل مل يعد يتحمل املزيد من 

ال�شلبية  والأخبار  والإخفاقات  ال�شربات 

ا اأنه يعاين مّر املعاناة ب�شببها  وخ�شو�شً

باألف  وحت�شب  ال�شنتني  جتاوزت  لفرتة 

�شنــة.

�سلم�ن اإبراهيم احلوطي

ب�حث اأك�دميي يف املج�ل االقت�س�دي

اأبن�وؤن� يدر�سون عن ُبعد واملدر�سة 

تلزمهم ب�المتح�ن�ت ح�سورًي�

اإحدى  يف  لطالب  الأمور  اأولياء  من  جمموعة  نحن 

املدار�س اخلا�شة، اإذ يدر�س اأبناوؤنا عن طريق )الأونالين(؛ 

نظًرا لالأو�شاع احلالية، وعليه تقرر اأن تكون المتحانات 

دفع  بعد  لالأ�شف  لكن  ُبعد،  عن  الطريقة  بنف�س  النهائية 

الر�شوم فاجاأتنا املدر�شة ب�شكل غري م�شبق باأن المتحانات 

النهائية �شتكون ب�شكل ح�شوري للمدر�شة وب�شكل اإجباري، 

خرّيت  التي  والتعليم  الرتبية  وزارة  توجه  �شد  وهذا 

اأو احل�شور، وعليه راجعنا  ُبعد  الدرا�شة عن  الطالب بني 

مل  الآن  اىل  ولكن  املدر�شة،  �شد  ب�شكوى  وتقدمنا  الوزارة 

نح�شل على اأي رد �شاٍف من الوزارة، علًما اأن المتحانات 

اأبنائنا  اإر�شال  يف  نرغب  ل  ونحن  الأبواب  على  النهائية 

للمدر�شة خوًفا عليهم ونظًرا لالأو�شاع ال�شحية احلالية، 

لذا نرجو من الرتبية النظر يف اأمرنا هذا مع تلك املدر�شة 

التي ل ت�شتمع اىل اآراء ورغبات اأولياء الأمور.

جمموعة من اأولي�ء االأمور

ال تكرث الكالم والن�سح

تق�ل اإحدى الأمهات كثريًا ما تزعجني وت�ؤرقني 

يق�م  التى  اخلاطئة  وال�سل�كيات  الت�سرفات  بع�ض 

احلياة،  وعيهم وخرباتهم يف  لقلة  نتيجة  اأبنائي  بها 

ا خروجهم عن حدود الأدب والأخالق يف  وخ�س��سً

بع�ض الأحيان.

نهاية  يف  بي  ت�ؤدي  متكررة  واأخطاء  �سل�كيات 

املطاف اإىل الدخ�ل معهم يف جمادلت وم�ساجرات قد 

يعل� �س�تي اأحياًنا ل�سع�ري بالغ�سب لعدم اقتناعهم 

اإ�سرارهم  نف�سه  ال�قت  ويف  لن�سائحي  وتنفيذهم 

على اآرائهم اخلاطئة، تكاد اأع�سابي تنهار مما ينعك�ض 

واأ�سعر  ق�اي  فتنهار  عام  ب�سكل  �سحتي  على  �سلبًا 

بالآلم والتعب فاأحتاج ل�ساعات ط�يلة حتى اأ�سرتجع 

هدوئي واأ�ستجمع طاقتي من جديد. 

اأ�سبح احلال هكذا ي�ميًا معهم، يف كل مّرة منر 

بها يف اأي م�سكلة ب�سيطة كانت اأو كبرية.

)اأ�سل�ب  اأن  حظت  ل  ال�قت  مرور  مع  ولكني 

�س�ؤونهم يف  والتدخل يف  وامل�ستمر(،  الدائم  الن�سح 

كل �سغرية وكبرية بحجة اخل�ف عليهم من ال�ق�ع 

يف اخلطاأ اأ�سل�ب يلغي حّقهم يف خ��ض التجربة يف 

الدرو�ض  تعلم  فر�سة  عليهم  يف�ت  وبالتايل  احلياة، 

وجتاربهم  خرباتهم  من  تزيد  اأن  �ساأنها  من  التي 

م�ساكلهم  حّل  على  اأكرثقدرة  لي�سبح�ا  احلياة،  يف 

باأنف�سهم وحتّمل م�س�ؤولية اتخاذ قراراتهم.

هم�سة ترب�ية: 

اأبنائك  م�سامع  على  املربي  اأيها  الكالم  تكرث  ل 

قليل  كنت  فكلما  اإر�ساداتك،  يتبع�ا  ول  فيمل�نك 

واتباع  حديثك  �سماع  يف  الأبناء  رغب  الكالم 

ط�ال  وتذكرها  حفظها  وي�سهل  بل  ن�سائحك، 

تهم. حيا

باحلكمة  ربك  �سبيل  اإىل  )ادع�ا  تعاىل:  قال 

.125 النحل/   احل�سنة(  وامل�عظة 

اأ .  ب�سمة عبداهلل حممد

الك�سل عدو النج�ح

مل�شرية  تعطيل  وهو  للنجاح،  عدو  الك�شل  اأن  تعلم  هل 

حتقيق الأهداف والتقدم والإنتاج، نعم الك�شل هو من يقودنا 

اإمتام  ودون  اهتمام  دون  عليه  هي  ما  على  الأمور  ترك  اإىل 

ويبغ�شها  النفو�س  متقتها  ذميمة  �شفة  الك�شل  ان  كما  لها، 

العقالء، لذلك علينا باجلد دوًما جتنًبا ملر�س الك�شل وانعدام 

من  جمموعه  اتباع  عليك  اجلد  ولتح�شد  العمل،  يف  الرغبة 

الن�شائح؛ اأولها ركز على الأهداف و�شع الأولويات ول تن�َس 

اأن توفر ف�شاء منا�شبا للعمل والتفكري، ول تن�َس مكافاأة نف�شك 

اجلد  من  مزيد  اأجل  ومن  الك�شل،  من  للتخل�س  ومعاقبتها 

الك�شل دوًما واحذر م�شبباته، ول ت�شحب  ا�شتح�شر عواقب 

للك�شل،  مدعاة  فاإنه  طويالً  تنم  ول  مثله،  فتكون  الك�شالن 

دون  اجلد  اأطلب  ودائًما  والتقدم،  للنجاح  �شبيلنا  هو  فاجلد 

تكا�شل، فق�شم مهامك اليومية وفكر يف الإيجابيات ول متاطل 

قوله  عينيك  ن�شب  وليكن  العمل،  ترتاخى يف  ول  اجلد،  يف 

تعاىل: )وقل اعملوا ف�شريى اهلل عملكم ور�شوله واملوؤمنني(. 

زهراء خ�لد

الإ�شكان  وزير  �شعادة  اإىل  املنا�شدة  هذه  اأرفع 

با�شم بن يعقوب احلمر، حيث تتمثل م�شكلتي  املهند�س 

يعود  �شكنية«  »وحدة  اإ�شكاين  طلب  لدّي  كان  اأّنه  يف 

الوزارة  قامت  2007م،  العام  ويف  2004م،  للعام 

بطلب احل�شور لتحديث بياناتي، وكنت حينها م�شافًرا 

خارج البالد، الأمر الذي ا�شطرين اإىل التاأخر يف التقّدم 

جتميد  يف  ت�شبب  الذي  الأمر  وهو  البيانات،  لتحديث 

واأخرًيا  ال�شكن،  عالوة  وقف  ثّم  ومن  الإ�شكاين،  طلبي 

اإلغاء الطلب الإ�شكاين ب�شكل تام دون اإ�شعاري بذلك اأو 

خماطبتي لعمل الالزم من اأجل حتديث البيانات وتوفري 

املطلوبة. امل�شتندات 

على  الوقوف  اأجل  من  الوزارة  خاطبت  باأنني  علًما 

تراه  ما  بح�شب  الو�شع  ت�شحيح  يف  وامل�شي  امل�شكلة 

اأي  دون  ولكن  الإ�شكاين  طلبي  تفعيل  لإعادة  الوزارة 

جدوى.

كما اأنني اأوّد التنويه باأنني متقاعد عن العمل براتب 

واأربعة  العمل  عن  العاطلة  زوجتي  واأعول  جًدا  متدٍنّ 

فيما  املتهالك،  القدمي  العائلة  بيت  يف  واأقطن  اأبناء، 

اأفراد يف   6 املكونة من  اأ�شرتي  اأ�شبح م�شري وم�شتقبل 

مهّب الريح.

اإىل  منا�شدتي  اأرفع  امل�شاحة  هذه  وعرب  اإنني 

من  وجهي  يف  الأبواب  جميع  �ُشّدت  اأن  بعد  �شعادتكم 

اأجل اإعادة طلبي الإ�شكاين، حيث مل اأح�شل على اأي رّد 

�شنة  الع�شرين  اأبنائي  اأعمار  وقد جتاوزت  الوزارة  من 

دون اأي منزٍل ياأوينا.

البي�ن�ت لدى حمرر ال�سفحة

من��سدة اإىل وزير االإ�سك�ن.. طلبي ملغى ب�سبب �سفري



 محمد بن عبداهلل: صدارة البحرين 
بمؤشر التعافي تتويج لمبادرات فريق البحرين

أك��د رئيس المجل��س األعلى للصحة 
الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق  رئي��س 
الفريق  لفي��روس كورون��ا،  للتصدي 
طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل آل 
خليف��ة، أن تب��وء البحري��ن المرك��ز 
األول عالمي��ًا ف��ي مؤش��ر »ني��كاي« 
في��روس  م��ن  للتعاف��ي  اليابان��ي 
كورون��ا )كوفيد-19( لش��هر نوفمبر 
2021، انع��كاس وثم��رًة لتوجيهات 
حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المفدى بتقديم مستويات عالية من 
الع��الج والرعاية لجمي��ع المواطنين 
والمقيمي��ن، كم��ا أنه يع��د تتويجًا 
لجهود ومبادرات فري��ق البحرين في 
تحقيق االستجابة الفاعلة في احتواء 

الجائحة.
ورف��ع التهان��ي وأطي��ب التبري��كات 
إل��ى المقام الس��امي لحضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة، عاهل البالد المفدى، وصاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
المناس��بة، مش��يدًا  ال��وزراء، به��ذه 
بالجه��ود المتواصل��ة الت��ي تبذلها 
الحكوم��ة برئاس��ة صاح��ب الس��مو 

الملك��ي األمير ول��ي العه��د رئيس 
الوزراء، ما جعل من البحرين نموذجًا 
رائدًا في االنتقال من مرحلة التصدي 
للفيروس إل��ى التعاف��ي عالميًا، مع 
استمرار اإلجراءات االحترازية والخطة 
الوطني��ة للتطعيم، وتوفير اللقاحات 
مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين.

وأعرب عن فخره باإلنجازات المتوالية 
التي يحققها فريق البحرين، وبتناغم 
القطاع��ات وبتضحيات  بي��ن كاف��ة 
الصفوف األمامية والفرق المس��اندة 
ما س��اهم ف��ي تحقيق ه��ذا الموقع 

الري��ادي المتمي��ز ال��ذي يبعث على 
الفخر واالعتزاز.

وأوض��ح أّن جميع الجه��ود المبذولة 
لمكافح��ة في��روس كورون��ا تترج��م 
العمل ال��دؤوب والمتواص��ل الرامي 
الصحي��ة  السياس��ات  تطوي��ر  إل��ى 
م��ن  والتأك��د  تنفيذه��ا  ومتابع��ة 
االس��تخدام األمثل للموارد بأكبر قدر 
ممكن من الكفاءة والفاعلية، لتعزيز 
صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير 
خدمات صحية مس��تدامة ذات جودة 
وف��ي  ومتكامل��ة،  منظم��ة  عالي��ة، 
متناول جميع المواطنين والمقيمين 

على حد سواء.
ونوه إلى أّنه منذ بدء انتشار فيروس 
كورونا عالميًا، أخذت حكومة البحرين 
على عاتقها مس��ؤولية الحفاظ على 
صحة وس��المة المجتمع، برفع درجة 
التأه��ب لمواجه��ة ه��ذا الفي��روس 
من��ذ ظهوره، من خ��الل إطالق حزمة 
واس��عة م��ن الق��رارات واإلج��راءات 
الوقائي��ة  والتدابي��ر  االحترازي��ة، 
المدروس��ة، والتي س��اهمت إلى حد 
كبي��ر في تقليل األض��رار الناتجة عن 
ه��ذا الفيروس والتعام��ل الفاعل مع  
متطلب��ات كل مرحل��ة م��ن المراحل 

وفي كافة مسارات العمل.
وأكد رئي��س المجلس األعلى للصحة 
أن تجربة البحرين كانت استباقية قبل 
تفش��ي جائحة كوفي��د19، ونجاحها 
بفض��ل من اهلل س��بحانه ثم بجهود 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، وخطوات��ه الحثيثة 
بتش��كيل الفريق الوطن��ي من كافة 
القطاع��ات الحكومي��ة ذات العالقة، 
حيث تم تجاوز كافة التحديات بإرادة 
وعزيمة منقطع��ة النظير ما أدى إلى 
العامة  للحي��اة  التدريجي��ة  الع��ودة 
وابتكار اآلليات المناسبة للتعامل مع 
مستجدات الوضع الصحي ومن بينها 
التعامل اإللكتروني من خالل تطبيق 
مجتم��ع واعي واعتماد آلية اإلش��ارة 

الضوئية وغيرها من المبادرات.
وأش��ار إلى أّن ه��ذا اإلنج��از المتميز 
يضاف إلى سلس��لة إنجازات المملكة 
ويعكس موقعها الريادي في المجال 
الصحي، حيث س��خرت المملكة كافة 
الموارد واإلمكانات لمواجهة الجائحة 
وجسدت المفاهيم العالمية في الحق 
في الصحة وتحقيق التغطية الصحية 

الشاملة في كافة الظروف.

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة
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 حصة بنت خليفة ُتهنئ البحرين 
على فوزها بجائزة أفضل شركة لعام 2021

هنأت سمو الشيخة حصة بنت خليفة 
آل خليفة رئيس��ة مجل��س إدارة إنجاز 
البحري��ن، حض��رة صاح��ب الجالل��ة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، وصاحبة السمو 
الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة، قرينة جاللة الملك رئيسة 
المجل��س األعل��ى للم��رأة، وصاح��ب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس 
الوزراء، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، ُممثل جالل��ة الملك لألعمال 
الخيرية وش��ؤون الش��باب، على نجاح 
مؤسس��ة إنجاز البحرين ومش��اركتها 

المتميزة في النسخة الخامسة عشرة 
لري��ادة  اإلقليمي��ة  المس��ابقة  م��ن 
األعمال الشبابية 2021 التي نظمتها 
مؤسس��ة إنجاز العرب، عضو جونيور 
أتش��يفمنت العالمي��ة وأكبر منظمة 
غي��ر ربحية لتعلي��م إدارة األعمال في 

العالم. 
وشهدت المس��ابقة التي ُتقام سنويًا 
فوز فريقين من الط��الب من مملكة 
البحري��ن بثالث جوائ��ز مرموقة، بما 
ف��ي ذلك جائزة »أفضل ش��ركة لعام 
2021 على مس��توى الوط��ن العربي 

في فئة المدارس الثانوي«.
وأشادت سمو الشيخة حصة بالجهود 

الت��ي بذلها طالب مدرس��ة النس��يم 
الدولي��ة والجامعة الملكي��ة للبنات، 
وأّكدت أن ه��ذا النجاح الجديد ُيضيف 
إلى سلس��لة اإلنج��ازات التي حققتها 
البحري��ن، وُيع��زز مكانته��ا كمرك��ز 
رائد ل��رواد األعمال الش��باب لعرض 
والمبادرات  الرائ��دة  وأفكار  أعمالهم 
االس��تراتيجية التي ُتساهم في النمو 
االقتصادي للمملكة بما يتماشى مع 

رؤيتها 2030.
كم��ا هّنأت س��موها ش��عب البحرين 
وحكومتها وقيادتها على هذا اإلنجاز 
العظيم، متمنية للمملكة المزيد من 

سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفةالتوفيق والنجاح واالزدهار.

 »إنجاز البحرين«.. أفضل شركة عربية
في فئة المدارس الثانوية لعام 2021

فازت مؤسس��ة إنجاز البحرين بجائزة أفضل ش��ركة لعام 2021 على مس��توى 
الوط��ن العربي ف��ي فئة المدارس الثانوي، في النس��خة ال� 15 من المس��ابقة 
اإلقليمية لريادة األعمال الش��بابية 2021 التي نظمتها مؤسسة إنجاز العرب، 
عضو جونيور أتشيفمنت العالمية وأكبر منظمة غير ربحية لتعليم إدارة األعمال 
ف��ي العالم.  وأهدت رئيس��ة مجلس إدارة إنجاز البحرين س��مو الش��يخة حصة 
 بنت خليف��ة آل خليفة، الفوز إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، عاهل البالد المفدى، وصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة، ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، وصاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليف��ة، قرينة جاللة الملك المفدى رئيس��ة المجلس 

األعلى للمرأة، وس��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليفة، ممث��ل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب. 

وأكدت سمو الش��يخة حصة، أن هذا النجاح الجديد يضاف إلى سلسلة اإلنجازات 
الت��ي حققته��ا البحرين، ويع��زز مكانتها كمرك��ز رائد لرواد األعمال الش��باب 
لعرض أعمالهم وأفكار الرائدة والمبادرات االستراتيجية التي تساهم في النمو 
االقتصادي للمملكة بما يتماش��ى مع رؤيته��ا 2030، متمنية للمملكة المزيد 

من التوفيق والنجاح واالزدهار.
كما شهدت المس��ابقة التي تقام سنويا فوز فريقين من طالب البحرين بثالث 

جوائز مرموقة.

 طردني صاحب الشقة بدون 
أمر قضائي.. وال أمتلك مأوى

أنا مواطن بحريني ليس لدي سكن اآلن وأنام في الشوارع، 
بع��د أن طردن��ي صاح��ب البناية م��ن الش��قة التي كنت 
أس��كنها من غير أمر قضائي بسبب سجني 3 أشهر إلتمام 
فت��رة محكوميتي، كما رفعت أختي قضية ضدي في مركز 

الشرطة وجميع حساباتي البنكية مغلقة.
أناش��د المس��ؤولين توفير س��كن لي بع��د أن ضاقت بي 
جميع الس��بل وكلي أمل وثقة في عطف سموكم وحنانكم 

تجاه أبناء شعبكم.
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وزيرة الصحة: فريق البحرين 
 أثبت خالل »كورونا« قدرته 
على التعامل مع التحديات

أك��دت وزيرة الصحة فائقة الصال��ح أن فريق البحرين أثبت خالل 
جائحة كورونا قدرته عل��ى التعامل مع مختلف التحديات واضعًا 

نصب عينيه حفظ صحة وسالمة الجميع كأولوية قصوى.
وأش��ارت إلى أن الكادر الصحي البحريني أثب��ت في هذه الظروف 
االس��تثنائية أنه قادر على التعامل مع مختلف التحديات، وهو ما 
أكدته مس��ارات التعامل مع فيروس كورونا وقدرة البحرين على 
الس��يطرة على مس��تويات انتش��اره وفق المعدالت اآلمنة، التي 
تحقق��ت بفض��ل التوجيه��ات الملكية الس��امية لحضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى، 
والمتابع��ة المس��تمرة من صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء للجهود الوطنية للتصدي للفيروس. 
وأضاف��ت أن البحرين حققت إنجازات متميزة في مجال التصدي 
للجائحة، مشيرًة إلى أن ذلك يأتي في ظل ما تتمتع به المملكة 
م��ن نظام صحي ق��وي، وكفاءة النظام الصح��ي للتعامل مع أي 
ط��ارئ. وأك��دت الحرص المس��تمر على تطوير القط��اع الصحي 
وفق آخر المس��تجدات والممارس��ات العالمية لزيادة قدرته على 

التعامل مع أي طارئ في مختلف الظروف.
وأش��ارت إلى أن تب��وء البحرين المركز األول عالمي��ًا وفقًا لتقرير 
مؤشر »نيكاي« الياباني للتعافي من فيروس كورونا )كوفيد-19( 
لش��هر نوفمب��ر 2021 يؤك��د أن خط��ط المملك��ة للتعامل مع 

فيروس كورونا تسير في االتجاه الصحيح.

 »فريد بدر« تدعم تشجير ممشى
سماهيج ضمن »دمت خضراء«

س��اهمت مجموعة شركات فريد بدر بدعم مالي 
يبل��غ 2500 دينار بتش��جير كورنيش البس��يتين 
وممش��ى س��ماهيج في محافظة المحرق، ضمن 
الحملة الوطنية للتش��جير »دم��ت خضراء« التي 
أطلقته��ا المب��ادرة الوطني��ة لتنمي��ة القط��اع 
الزراعي بالتع��اون مع عدد م��ن الجهات، وذلك 
انطالقًا من المس��ؤولية والش��راكة المجتمعية 
ودع��م المب��ادرات الحكومية لتحقيق اس��تدامة 

تنمية القطاع الزراعي في المملكة.
وأجري��ت عملي��ة تش��جير كورنيش البس��يتين، 
الهبس��كاس  أش��جار  م��ن  ش��تلة   72 بغ��رس 
تيلياس��وس على مس��احة 600 متر طولي، كما 
أجريت مراسم تشجير ممشى سماهيج بمحافظة 
المحرق بغرس 78 ش��تلة متنوعة ما بين أشجار 
الني��م وال��رول والهبس��كاس تيلياس��وس على 

مساحة تبلغ 400 متر طولي.
وق��ال رئيس مجل��س اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لمجموعة ش��ركات بدر، رج��ل األعمال فريد بدر: 
»يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الحملة الوطنية 
التي س��يكون لها أثرًا بالغ األهمية نحو معالجة 
آث��ار التغي��رات المناخية وما يس��هم في تعزيز 

توسعة الرقعة الخضراء في مملكتنا الغالية«.
وأش��ار إلى أهمي��ة تعظي��م مس��اهمة القطاع 
الخ��اص في المب��ادرات الوطني��ة لحماية البيئة 
ف��ي البحري��ن، منوه��ًا إل��ى »إعالن س��مو ولي 
العهد رئي��س مجلس الوزراء، بتوج��ه المملكة 
بااللت��زام بهدف الوص��ول إلى الحي��اد الصفري 
للكرب��ون بحل��ول ع��ام 2060، وهو األم��ر الذي 
يدفعن��ا انطالقًا من واجبن��ا الوطني تجاه بالدنا 
من أجل التكاتف والتع��اون لمكافحة التحديات 

العالمية«. 
وذك��ر بدر أن البحرين ماضية في تحقيق نموذج 

بيئي غذائي يقوم على االس��تدامة والقدرة على 
مواجه��ة مختل��ف التحدي��ات، وذلك م��ن خالل 
التوجيهات الملكية الس��امية من حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، واهتمام صاحب 

الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، والتي تمثل 
خارط��ة طريق للخروج بنتائ��ج تصب في الصالح 
الع��ام خصوص��ًا م��ع ازدي��اد المخاط��ر البيئية 
والمناخية المحدقة بالعالم في العقود القادمة.

نائب رئيس جامعة السلطان 
قابوس تزور نيابة األسرة والطفل

زارت صاحب��ة الس��مو الدكتورة من��ى بنت فهد آل س��عيد نائب 
رئيس جامعة الس��لطان قابوس للتعاون الدولي نيابة األس��رة 
والطفل، بمرافقة األمين العام��ة لمجلس التعليم العالي نائب 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الدكتورة الش��يخة رنا 

بنت عيسى بن دعيج آل خليفة.
وخالل زيارة س��موها، لنيابة األس��رة والطفل كان في اس��تقبال 
س��موها رئيس نيابة األس��رة والطف��ل زين��ب العويناتي وعدد 
من المس��ؤولين، التي قدمت ش��رحًا عن جاهزية النيابة العامة 
لتطبي��ق قان��ون العدالة اإلصالحي��ة، والذي يه��دف إلى تحقيق 
وتعزي��ز العدالة اإلصالحي��ة لألطفال في جمي��ع مراحل الدعوى 
الجنائي��ة، ويضم��ن رعايتهم وحمايته��م من س��وء المعاملة، 
لتكون مصال��ح الطفل الفضلى ذات األولوي��ة في جميع األحكام 
واإلج��راءات المتعلقة به. وأعربت صاحبة الس��مو الدكتورة منى 
بنت فهد آل س��عيد عن ش��كرها وتقديرها لرئيس نيابة األسرة 
والطفل على ما قدمته من ش��رح متطلعة إلى مزيد من التعاون 
بين مملكة البحرين وسلطنة عمان في هذا المجال بما يصب في 
صالح تحقيق التطلعات المشتركة بين البلدين لحماية الطفل.

»اإلصالح«: التصدي للحمالت 
اإلعالمية المرّوجة للشذوذ 

بتوعية الشباب
أك��دت جمعية اإلصالح تأييدها لما جاء في بيان المجلس األعلى 
نته الفتوى  للش��ؤون اإلسالمية والذي أبدى فيه تأييده لما تضمَّ
الش��رعية الص��ادرة ع��ن مرك��ز األزه��ر العالمي للفتوى بش��أن 
الحم��الت الممنهجة الت��ي تقودها قوى ومنظم��اٌت عالميٌة بما 
تملكه من وسائل إعالم بهدف الترويج لفاحشة الشذوذ الجنسي، 
وتقني��ن انتش��ارها بي��ن الراغبي��ن في ممارس��ة ه��ذا االنحراف 
ف��ي مختل��ف المجتمعات ح��ول العال��م، بما فيه��ا المجتمعات 
العربيَّة واإلس��الميَّة. وقالت الجمعية في بيان لها، إنها تضطلع 
بمس��ؤوليتها من خ��الل مجموع��ة م��ن الفعالي��ات والحمالت 
اإلعالمية للتص��دي للحمالت الممنهجة التي تمارس��ها العديد 
من وسائل اإلعالم العالمية لنشر فاحشة الشذوذ الجنسي وزواج 
المثليي��ن وي��روج لها من خ��الل منصات إلكترونية وش��خصيات 
عالمية مشهورة في محاولة لتمرير تلك الفاحشة إلى مجتمعاتنا 
العربية واإلس��المية س��عيا لفس��اد األس��رة والمجتم��ع العربي 
والمس��لم وطمس قيم��ه األخالقي��ة الفاضلة وتش��ويه الفطرة 
اإلنس��انية الس��ليمة. وأضافت: »عماًل بق��ول الحبيب المصطفى 
عليه الصالة والسالم، »من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يس��تطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان« 
فإن جمعية اإلصالح تدعو  كافة المؤسس��ات التربوية والدينية 
والجمعيات األهلي��ة المعنية بمملكة البحري��ن والعالم العربي 
واإلس��المي بالوقوف صفًا واحدًا لتأهيل أولياء األمور وتعريفهم 
بالوسائل المس��تخدمة لمواجهة هذه الدعوات والتعامل معها 

وحماية أبنائهم منها«.



كشللف رئيللس قسللم عللاج اضطرابات 
حمللد  الملللك  بمستشللفى  التخاطللب 
الجامعللي، محمد المنتصللر محمود، عن 
أنلله تم تقديللم 22500 جلسللة عاجية 
لعللدد 2015 مريضًا تللرددوا على عيادة 
اضطرابات التخاطب بمستشللفى الملك 
حمد الجامعي خال 6 سنوات، موضحًا أن 
تأخللر نمو اللغة عنللد األطفال، يعد أكثر 
اضطرابات التخاطب شيوعًا بين المرضى 
المتردديللن على عيللادة التخاطب، الفتًا 
إلللى أن 1456 طفللًا يعانللون مللن هذا 
االضطللراب بنسللبة 72% مللن إجمالللي 
عللدد المرضللى، فيما يأتي فللي المرتبة 
الثانيللة اضطرابات اللثغللة عند األطفال 
والبالغين، حيث بلللغ العدد 261 مريضًا 
بنسللبة 13%، فللي حيللن يأتللي بعدهما 
العللي،  الصللوت،  اضطرابللات  مرضللى 
البلع، الحبسللة الكاميللة والخنف. ونصح 
المنتصللر في حللوار خص بلله »الوطن«، 
بضرورة الكشللف المبكر والتدخل المبكر 
لعاج اضطرابات التخاطب عند المرضى، 
حتللى يمكن تفادي المضاعفللات واآلثار 
السلللبية والمشللكات التللي يمكللن أن 
يعانللي منهللا المريللض فيما بعللد عند 
تفاقم هللذه االضطرابات لديلله، خاصة 

عند األطفال. وإلى نص الحوار:
ما أنواع التخاطب؟

- إن اهلل سللبحانه وتعالى خلق اإلنسللان 
وكرمه على سللائر المخلوقات، وذلك بما 
حباه له من صفات ونعم كثيرة. وواحدة 
من النعللم التي ّمللن اهلل على اإلنسللان 
بها هي نعمة اللغللة، والتي اختص اهلل 
بها الجنللس البشللري، وبالتالي احتاجت 
الجماعللات المختلفللة بشللرية كانت أم 
حيوانية إلى وجود رمز مشللترك تستطيع 
من خاللله التفاعللل فيما بينهللا. وهذا 
الرمللز هو التخاطب، والللذي يمثل بدوره 
عملية االتصللال أي تبللادل المعنى بين 
طرفين. وللتخاطب شكان هما، تخاطب 
 ،Reflexive communication انعكاسي
 Abstractive تجريللدي  وتخاطللب 
والتخاطللب   ،communication
االنعكاسللي، هللو عبللارة عللن حللركات 
غريزية مفهومللة المعنى يكون مبعثها 
موقفًا معينللًا. ويظهر ذلك إذا نظرنا إلى 
مسللتعمرة اللنلملل أو ململللكلة اللنلحلل 

فلسلوف نلجد قمة في النظام واللتناسلق، 
علللن طلريللق أداء حلللركات معينللة بين 
بعضهم البعض. وقد تعلمنا من القرآن 
الكريللم أن للنمل لغة للتخاطب ولكننا ال 
نحسها، وكذلك في اللطليور، والثلديليات، 
ويسللتخدمه  الحية،  الكائنللات  وسلللائلر 
أيضًا اإلنسللان فمثًا االبتسامة أو البكاء 
أو احمرار الوجه عند الخجل، أما التخاطلب 
التجريللدي، فهللو نظام افتراضللي يقرن 
الصوت والرمز بالمعنى، هذا النظام هلو 
اللغللة، فاللغة تعتبر واحللدة من األوجه 
العديدة التي ابتدعها اإلنسان للتواصل، 
ومللن خصائللص اللغللة أنها آدميللة، أي 
أنلهلا خلاصلللة بالجلنس البشللري، حيث 
توجد حيوانات كثيرة تستطيع التخاطب 
مللع بعضهللا البعللض وقللد تللم تعليم 
بعضها مثل الشللمبانزي كيف تقوم بحل 
المسللائل واسللتخدام األدوات ورغم ذلك 
فشلللت في أن تكتسللب لغللة حتى بعد 

التعليم المكثف.
التخاطللب  عمليللة  تتعللرض  هللل 

الضطرابات؟
التخاطللب  عمليللة  تتعللرض  نعللم،   -
االضطرابللات  مللن  العديللد  إلللى 
التخاطللب  بلاضطرابللات  تسللمى 
 C O M M U N I C A T I O N
DISORDERS، وهي تنقسم 

إلى 3 أقسام:
أواًل: اضطرابللات اللغة: وهي 
كل ما يؤثر علللى قدرة الفرد 
على التجريد اللغوي. وتنقسم 

إلى: 

1- تأخللر نمللو اللغة عنللد األطفال: وهو 
عدم قدرة الطفل على اسللتخدام التجريد 
اللغوي واسللتعمال الجهاز الرمزي للغة. 
أي عللدم القدرة علللى االتصللال بالبيئة 
المحيطللة باسللتقبال أو إرسللال الرمللوز 

الصوتية.
2- اللعلللي: وهللو فقللدان اللغللة بعللد 
اكتمال نموها عند الكبار نتيجة إلصابات 
 Stroke وأمراض دماغية، مثل السللكتة
الناتجللة عن اضطرابات الللدورة الدموية 
بالدماغ، أو األورام الدماغية أو االلتهابات 
أو اإلصابات، وبعللض الجراحات المخية. 
مما يؤثللر على جميع جوانللب اللغة من 
القدرة علللى الفهللم والتعبيللر والقراءة 

والكتابة.
ثانيللًا: اضطرابللات الللكام: عللن طريق 
الللكام تشللكل اللغة في صللورة أصوات 
ويتم اللتلعلللرف علللى هللللذه األصلوات 
اللخصلائص  طلريللللق  علللن  سلللملعليلًا 
المميللزة للكلللل صللوت ومنهللا التللردد 
والشلدة، وكلونله ملجلهلورًا أو ملهموسًا، 
أنفيللًا، انفجاريللًا، احتكاكيللًا، وإللى غليلر 
ذلك من الخصائص. فاضطرابات الكام 
أو النطللق تشللتمل علللى كل مللا يصيب 
وظيفللة إخراج أصوات اللغة من سللواكن 
ومتحللركات بشللكل صحيللح، ومللن هذه 

االضطرابات:
1- التلعثللم: اضطللراب يصيللب طاقللة 
الكام المسترسللل، وتكون العثرات في 
صورة تكرار، أو إطالة، أو وقفات، أو إدخال 
بعض المقاطع أو الكلمات التي ال تحمل 

عاقة بالنص لمجرد ملء الفراغات.
2- الخنللف »الخمخمة«: يعللرف على أنه 
خلل في إصللدار األصوات الكامية نتيجة 
لزيللادة أو نقصللان فللي الرنيللن األنفي. 
ويرجع ذلك إلى أمراض األنف مثل الجيوب 
األنفية أو اعوجاج الحاجز األنفي، أو وجود 
لحميللة خلف األنف، أو لعيللوب في كفاءة 
الصمام اللهائللي البلعومللي، أو لعيوب 
في سللقف الحلق مثل القصر والشق الذي 
عادة ما يكون مصحوبًا بشق في الشفاة. 
3- الللثغة: وهي عللدم القدرة على لفظ 

بعللض األصللوات بالطريقللة الصحيحة. 
ومن أشكالها:

- اللثغللة الرائيللة: ويلكللون اللخلل فلي 
للفلللظ صلوت الل / ر/ ، فمن اللملمكن أن 

يلفظ / ي/، / ل/، / و/، / غ/.
- اللثغللة السللينية: وفيهللا ينطق صوت 
ز/   / الللل  أو   ، ص/   / الللل  أو   ، س/   / الللل 
بطريقة خاطئة، فمن الممكن أن ينطق 
بطريقة أماميللة Interdental، أو طريقة 
بلعوميللة  أو طريقللة   ،Lateral جانبيللة 

.Pharyngeal
- اللثغللة الخلفيللة األماميللة: وهي عدم 
األصللوات  بيللن  التمييللز  علللى  القللدرة 
االنفجاريللة الخلفيللة مثل  الللل/ ك/،/ ج/، 
وبين األصللوات االنفجارية األمامية مثل 

الل/ ت/ ، / د/.
- الحلبلسلللة اللكلامليللة: وهي صعوبة 
في النطق وإخراج الكام بوجه عام نتيجة 
لعلللل عضوية بالجهاز العصبي المركزي 
»األعصللاب الطرفيللة«، ممللا يؤثر على 
األداء الحركي لعضات التنفس والحنجرة 

والنطق والفكين. 
ثالثللًا: اضطرابات الصللوت: وهلي علبارة 
علن كل ما يصيللب وظيفلة اللصوت من 

خلل وملتلاعلب.
هللل لنا أن نتطرق إلى قسللم اضطرابات 
حمللد  الملللك  بمستشللفى  التخاطللب 

الجامعي؟
- منذ أن تم تأسلليس قسللم اضطرابات 
حمللد  الملللك  بمستشللفى  التخاطللب 
الجامعللي في يونيللو عللام 2013، ويتم 
وتقييللم  الوقايللة  علللى  فيلله  العمللل 
وتشللخيص وعللاج جميللع اضطرابللات 
والبالغيللن  األطفللال  عنللد  التخاطللب 
بمختلللف األعمللار والقللدرات، وذلك عبر 
تطبيق برنامجين أساسيين وهما برنامج 
وقائللي وآخر عاجللي. والبرنامج الوقائي 
يهللدف إلى الحد من انتشللار اضطرابات 
التخاطب فللي المجتمللع البحريني، كما 
يهللدف إلللى الكشللف المبكللر عللن هذه 
االضطرابات وعاجهللا. ويطبق ذلك من 
خللال رفللع مسللتوى الوعي العللام حول 

طبيعللة اضطرابللات التخاطللب وكيفية 
الوقاية منها عن طريق وسللائل اإلعام 
المختلفة وسللائل التواصل االجتماعي. 
وتنظيم  التوعويللة،  وإصدارالمنشللورات 
وإقامة ورش العمللل والندوات والدورات 
التدريبيللة المتخصصللة. أمللا البرنامللج 
تقييللم  خللال  مللن  فيطبللق  العاجللي 
وتشللخيص وعللاج جميللع اضطرابللات 
التخاطللب للمرضللى المتردديللن علللى 
العيللادة الخارجية أو المحجوزين بأجنحة 

المستشفى.
ما آلية العمل بالقسم؟

المرضللى  جميللع  يسللتقبل  القسللم   -
بمختلللف أعمارهم وقدراتهللم، حيث إنه 
مللن الممكن تقديم الخدمللات العاجية 
لألطفللال حديثي الللوالدة الذين يعانون 
مللن اضطرابات في البلللع أو الذين يثبت 
إصابتهللم بإعاقللات مختلفللة كالضعف 
السللمعي أو المكفوفيللن أو ذوي إإلعاقة 
الذهنية »كللذوي متازمة داون«، أو ذوي 
اإلعاقة الجسدية الذين قد تؤثر إعاقتهم 
علللى اكتسللابهم للغة بشللكل طبيعي. 
كما يتللم تقديم خدماتنا لألطفال الذين 
يكونللون عرضة لإلصابللة باالضطرابات 

النمائية. 
عيللادة  علللى  المتردديللن  عللدد  كللم 
اضطرابات التخاطب بمستشللفى الملك 

حمد الجامعي؟
- خللال السللنوات السللت الماضيللة تم 
تقديللم 22500 جلسللة عاجيللة لعدد 
عيللادة  علللى  تللرددوا  مريضللًا   2015
اضطرابات التخاطب بمستشللفى الملك 
حمد الجامعي. ويرتكز العمل خال هذه 
الجلسللات على  تعريف المريض أو ولي 
أمللره أو القائللم على رعايتلله، بطبيعة 
االضطراب لديه، كما يتللم تدريبه على 
األهداف العاجية التي تضمنتها الخطة 
العاجيللة التي ُأعللدت له، والتللي  يتم 
إعطللاؤه لها مع شللرح مفصللل لكيفية 
تطبيقهللا فللي المنللزل، والتأكيللد على 
أهميللة تعميم هذه األهللداف العاجية 
خال أنشللطة الحياة اليوميللة حتى يتم 
التغلللب على جميع نقللاط الضعف التي 

يعاني منها المريض.
كيف ترون أهمية الكشف والتدخل المبكر 

لعاج اضطرابات التخاطب؟
- نحن نؤكد على أهمية الكشللف المبكر 
اضطرابللات  لعللاج  المبكللر  والتدخللل 
التخاطب عند جميع المرضى، حتى نعمل 
على تفادي المضاعفات واآلثار السلللبية 
والمشللكات التي يمكن أن يعاني منها 
المريللض فيمللا بعد عنللد تفاقللم هذه 
االضطرابات لديلله، وخاصة عنداألطفال 
حيللث إن هللذ االضطرابات مللن الممكن 
أن تؤدي إلللى صعوبات تعلم وتعثر في 
تحصيل المهللارات األكاديميللة كالقدرة 

على القراءة أو الكتابة أو الحساب.

متازمة األمعاء القصيرة: حالة فشل الجهاز الهضمي في امتصاص الكمية المطلوبة من العناصر الغذائية التي تضمن النمو السليم لألطفال، وتمنع حاالت نقص التغذية لدى البالغين، وذلك نتيجة قصر األمعاء الدقيقة الذي 
غالبًا يحدث بسللبب اسللتئصال جزء منها لهدف عاجي ما أو بسللبب عيب خلقي أي أن الطفل ُيولد بهذه األمعاء القصيرة. وتمتص األمعاء الدقيقة السللوائل والبروتينات والكربوهيدرات، والدهون، والفيتامينات، والمعادن، مثل: 

الكالسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، وهذا يوضح مدى معاناة وافتقار الجسم الذي ُيعاني من هذا النقص في األمعاء.

معلومة في كبسولة

 تأخر نمو اللغة عند األطفال أكثر اضطرابات التخاطب شيوعًا

 عملية التخاطب تتعرض الضطرابات تتضمن اللغة والكالم والصوت

 عالج حديثي الوالدة المصابين باضطرابات البلع

 1456 طفاًل بنسبة 72٪ يعالجون من تأخر نمو اللغة في عيادات التخاطب

المنتصر: إهمال الحالة يؤدي لصعوبات في التعلم وتعثر تحصيل المهارات األكاديمية

 »حمد الجامعي«: 22500 جلسة عالج
اضطرابات تخاطب لـ2015 مريضًا في 6 سنوات

محمد المنتصر محمود خالل لقائه مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

امسح لمشاهدة 
المقابلة

»حمد الجامعي« يكرم الفائزين بجوائر البحث العلمي
نيابللة عن رئيللس المجلس األعلللى للصحة 
الفريق طبيب الشلليخ محمد بللن عبداهلل آل 
خليفللة حضللرت الّرئيس الّتنفيللذّي للهيئة 
الوطنّية لتنظيللم المهن والخدمات الّصّحّية 
الّدكتللورة مريم عذبي الجاهمة حفل توزيع 
جوائز البحث العلمي الذي أقامه مستشللفى 
الملللك حمللد الجامعللي، أمللس، فللي قاعة 

المحاضرات الرئيسية بالمستشفى.
 حيث اسللتهلت الفعالية بكلمللة افتتاحية 
ألقتها د. مريم الجاهمة مؤكدًة دور البحث 
العلمي في إثراء التعلللم، والتعليم والخبرة 
لدى الباحث، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع 
بأكمله ورفللع مسللتوى الوعللي لللدى أفراد 

المجتمع ما ُيساهم في تطويره.
مللن جانبه، ذكللر استشللاري األنللف واألذن 
والحنجللرة والمديللر العام للشللؤون الطبية 
بالمستشللفى، العميللد بروفيسللور هشللام 
حسن أن إبراز مخرجات المشروعات البحثية 

المشللاركة والتفاعللل فيما بينهللا، وتحقيق 
التميللز والريادة في مجللاالت البحث العلمي 
هو ما يعطي داللة على اهتمام مستشللفى 
الملللك حمد الجامعللي بالبحللوث بما يطور 
ويدعللم الخدمللات الطبيللة والصحيللة فللي 
مملكللة البحريللن. فيما شللددت مدير مركز 

التعليم واالحتراف بمستشللفى الملك حمد 
الجامعللي، د. دالل الحسللن، علللى أن إدارة 
المستشللفى حريصللة في إقامللة مثل هذه 
العلمية  المتعلقللة بالبحللوث  المسللابقات 
لصقللل المواهب وتطوير القللدرات المهنية 
لمنتسبي المستشفى  لتطوير مستوى األداء 

المهنللي وإطاعهللم على آخر المسللتجدات 
فللي المجاليللن المهني والعلمللي. حيث تم 
استعراض اإلنتاج العلمي المتميز للباحثين 
التطبيقيللة  البحللوث  وأهللم  المتميزيللن، 

المشاركة في المسابقة.
وفي الختام قامت د. مريم الجاهمة بتكريم 

الفائزيللن بالمراكز المتقدمة فللي البحوث 
العلمية المقدمة والتي شللارك فيها مختلف 
التخصصللات بالمستشللفى. حضللر الحفللل 
جميع المشللاركين في البحللوث العلمية من 
مستشللفى الملك حمللد الجامعي وعدد من 

الشخصيات البارزة من مملكة البحرين.
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

نشر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، على 
حسابه الرسمي في »إنستغرام« صورة تجمع حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه مع أحفاده. وقد ُرزق 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، في 2 يوليو 2021 بثالثة أبناء أسماهم، ناصر وعيسى وسلمان.
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 أول سائح فضاء ينطلق 
للمحطة الدولية منذ 2009

انطلق ملياردير ياباني ومس��اعده إلى الفضاء أمس األربعاء كأول س��ائحين 
إل��ى الفضاء منذ ع��ام 2009. وقد انطل��ق قطب الموضة يوس��اكو مايزاوا 
والمنت��ج ي��وزو هيرانو، ال��ذي يخطط لتوثي��ق الرحلة، إلى محط��ة الفضاء 
الدولي��ة عل��ى متن مركب��ة الفضاء الروس��ية س��ويوز برفقة رائ��د الفضاء 
الروس��ي ألكس��ندر ميس��وركين. انطلق الثالثي في الس��اعة 12:38 مس��اء 
)07:38 بتوقي��ت غرينت��ش( على مت��ن المركبة »س��ويوز إم إس-20« من 
قاعدة بايكونور الفضائية الروس��ية في كازاخستان. ومن المقرر أن يقضي 
مايزاوا وهيرانو 12 يومًا في الفضاء. وس��يكون االثنان أول سائحين يموالن 
رحلتهم��ا بنفس��هما يزوران المحط��ة الفضائية منذ ع��ام 2009. ولم يتم 
الكش��ف عن سعر هذه الرحلة. وقال مايزاوا خالل مؤتمر صحفي قبل الرحلة 
أم��س الثالث��اء: »أود أن أنظر إل��ى األرض من الفض��اء. أود أن أجرب فرصة 
الش��عور بانعدام الجاذبية. ل��دي فضول لمعرفة مدى تأثي��ر الفضاء علي، 

وكيف سأتغير بعد رحلة الفضاء هذه«.

آخر الملفات
صحي��ح أنن��ا نحلم بخلي��ج موّح��د، وليس متعاون��ًا فقط، قوة عس��كرية 
اقتصادي��ة عظيمة لو توّحدت الجهود فيها فعلّي��ًا ال مجرد أقوال، ونحلم 
بمس��تقبل زاهر في ظ��ل الطموح الذي تتطلع له ش��عوب المنطقة، فإن 

ذلك لن يكون إن بقيت ملفاتنا عالقة دون حلول جدية.
واقعيًا نجح��ت دول الخليج في حل معظم القضايا الحدودية العالقة بين 
بعضها البعض، فجميعها تم حلها وحس��مها، بين الكويت والسعودية، 
وبي��ن الس��عودية واإلم��ارات، وبي��ن اإلم��ارات وعم��ان، وبي��ن عم��ان 
والس��عودية، والبحري��ن ليس لها خالف مع أحد، وم��ا بقي إال الملف الذي 
بيننا في البحرين وبين قطر وعلى رأس��ها ترس��يم الحدود البحرية بشكل 
ينه��ي هذا الخ��الف األزلي، أما بقية األمور الخالفي��ة بين دول الخليج فقد 
تجاوزناه��ا بما فيها القطيعة الرباعي��ة القطرية، فقد نجحت دول الخليج 
ف��ي تجاوزها بالتعاطي معه��ا وفقًا لحجمها الطبيع��ي بعد أن تخلصت 

منها وحصن الخليج جبهته.
 إعالميًا دول الخليج قادرة أيضًا على تحمل بعض المشاغبات االستفزازية 
من قناة الجزيرة القطرية، ونستطيع التعايش معها إن بقيت. جميع تلك 
األمور باإلمكان تجاوزها، وبقية دول الخليج مع بعضها كما يقال »س��من 
على عس��ل« إال مسألة ترسيم الحدود بيننا وبين قطر فهي المسألة التي 
س��تبقى ملفًا مفتوحًا يعيق كثيرًا أيَّ تقدم نحو الوحدة التي نحتاج إليها 
لمواجه��ة حجم التحديات الفعلية التي تواجه منطقتنا، فإن اس��تطاعت 
دول الخليج مجتمعة أن تس��اهم في حل ه��ذه األزمة فإننا مقبلون فعليًا 
على ازدهار تنعم به ش��عوب المنطقة كافة وباألخص إذا نجحنا بالتحرك 

الجماعي.
البحرين دولة مسالمة جدًا، ومتعاونة جدًا، وقدمت الكثير من أجل وحدة 
هذا المجلس، وأكثر دولة تدعو للوحدة وللعمل المشترك، وهي مسالمة 
ف��ي محيطه��ا اإلقليم��ي والدولي ومس��اهمة ف��ي كل ما يدعو للس��الم 
وللتعاي��ش ولألمن واألمان، وفي مكافحة اإلرهاب عس��كريًا ولوجس��تيًا 
وِمن أنش��ط الدول في مراقبة غس��يل األموال واالتجار بالبش��ر، فال تجد 
عماًل يعود بالنفع على البش��رية إال وتجد البحري��ن من أوائل الدول التي 
تس��اهم به رغم محدودية إمكانيتها، هذه هي البحرين مع البعيد، فكيف 
بها مع القريب؟ ليست لنا طموحات توسعية وال نأخذ حق غيرنا وال نعيل 

على أحد.
لسنا طالب مش��اكل وال معرقلين ألي عمل وحدوي، بل بالعكس، لطالما 
مددنا اليد فعليًا ال قواًل فقط لألش��قاء في قطر، وعرضنا كل أنواع الحلول 
الممكنة، فالبحرين ال يس��مح لها تاريخها وعراقتها وأصلها إال أن تكون 
سباقة للخير، وهي من أوائل الدول التي تقدمت لتحرير الكويت، وتقدمت 
للمش��اركة في حماية الح��دود في المملكة العربية الس��عودية، وضحت 
ب��أرواح أبنائه��ا من أجل حماية أم��ن هذا الخليج ودوله، وحين تتمس��ك 
بحقه��ا ف��إن ذلك أقل ما تقوم به من واجب ومس��ؤولية تجاه مس��تقبل 

أبنائها وشعبها.
كلنا أمل بغلق هذا الملف، فال نحمله لألجيال القادمة.

                  تبارك للزميلة مريم بوجيري  
اجتياز »برنامج الزائر الدولي« األمريكي

ش��اركت الصحفية بجريدة »الوطن« 
مري��م بوجي��ري ممثل��ة وحي��دة عن 
العربي��ة  المنطق��ة  ودول  البحري��ن 
ضمن أعم��ال برنامج الزائ��ر الدولي 
»IVLP« للتب��ادل المهن��ي والقي��ادة 
التاب��ع ل��وزارة الخارجي��ة األمريكي��ة 
وذل��ك خ��الل الفترة م��ن 1 حتى 19 
المناس��بة  الماضي، وبهذه  نوفمب��ر 

تبارك »الوطن« للزميلة هذا اإلنجاز.
»إدوارد  برنام��ج  بوجي��ري  وأنه��ت 
م��ورو للصحفيين« حول »مس��ؤولية 
وس��ائل اإلعالم في عصر المعلومات 
 16 بمش��اركة  وذل��ك  المضلل��ة« 
صحفي��ًا من مختل��ف دول العالم عبر 
وقام��ت  المرئ��ي.  االتص��ال  تقني��ة 
س��فارة الواليات المتح��دة األمريكية 
بالمنامة بتكريم الزميلة بوجيري عن 
بنجاح،  البرنامج  لمتطلب��ات  إنهائها 
حي��ث س��لمتها الش��هادة مس��ؤولة 
بالس��فارة  العام��ة  الش��ؤون  قس��م 
ليندا ماكمي��الن، وهن��أت ماكميالن 
الزميل��ة عل��ى اختياره��ا للمش��اركة 
ف��ي البرنام��ج ال��ذي يع��د أح��د أهم 

البرامج الت��ي تنظمها وزارة الخارجية 
األمريكي��ة ضم��ن س��فارات الواليات 
المتح��دة األمريكية ف��ي مختلف دول 
العال��م والت��ي تهدف لتحقي��ق أكبر 
قدر من االستفادة وتقديم المعلومة 
االهتمام��ات  تعك��س  للصحفيي��ن 
المهني��ة للمش��اركين حيث يس��هم 

البرنام��ج ف��ي خل��ق قاع��دة تواصل 
المش��اركين  م��ع  هام��ة  اجتماع��ي 
وتبادل الخبرات الصحفية المكتسبة.

ويت��م ف��ي كل ع��ام، جل��ب أكثر من 
100 صحف��ي دولي ناش��ئ من جميع 
أنحاء العالم للتعرف على الممارسات 
المتح��دة  الوالي��ات  ف��ي  الصحفي��ة 

األمريكية، ضمن شراكة مبتكرة بين 
القطاعين العام والخ��اص بين وزارة 
الخارجي��ة األمريكية ومعه��د بوينتر 
والعدي��د من  اإلعالمي��ة  للدراس��ات 
كلي��ات الصحافة األمريكي��ة الرائدة، 
حي��ث يبدأ البرنامج ع��ادة في أكتوبر 

ونوفمبر من كل عام.
الدول��ي  الزائ��ر  برنام��ج  أن  يذك��ر 
ب��إدارة   ،1972 ع��ام  من��ذ  انطل��ق 
معهد التعليم الدولي في واش��نطن 
العاصمة من خ��الل العمل عن كثب 
م��ع وزارة الخارجية األمريكية لتطوير 
برام��ج عالية اإلث��راء تعال��ج مصالح 
وتس��هل  الدوليي��ن،  المش��اركين 
العالمية  المحادث��ة ح��ول القضاي��ا 
والمحلية الرئيسية، حيث تم تصميم 
برامج متنوع��ة في مختلف القطاعات 
المهنية كفرصة للمشاركين لتوسيع 
قاعدة معارفه��م المهنية، باإلضافة 
إلى تطوي��ر مهارات القيادة من خالل 
التفاعلية ومش��اركات  العم��ل  ورش 
التح��دث والفعاليات الرس��مية وغير 

الرسمية واألنشطة الثقافية.

 مهرجان ديرتي البحرين
ينطلق بنسخته الثالثة 30 ديسمبر

تبدأ االس��تعدادات لمهرج��ان ديرتي البحرين بنس��خته 
الثالث��ة ه��ذا الع��ام، المهرجان ال��ذي ينتظ��ره الجمهور 
بف��ارغ الصبر بالتعاون م��ع منتزه عذاري حيث س��ينطلق 
المهرج��ان لمدة 10 أيام متتالية من تاريخ 30 ديس��مبر 
2021 ولغاية الثامن من ش��هر يناير 2022، حيث سيضم 
المهرجان فعاليات متعدده بمش��اركة العديد من الفرق 
الش��عبية إضافًة إلى خيارات واسعة ومتعددة من عربات 
األطعمة والمش��روبات التي ترض��ي جميع األذواق، عالوًة 
على مش��اركة المتاج��ر الصغيرة للب��ازار الخارجي المقام 
في المنتزه. ونظرًا إلقبال الجمهور على حضور المهرجان 
أبدى القائمون على تنسيق الفعالية اهتمامهم وحرصهم 
الت��ام عل��ى إنج��اح الفعالي��ة وب��دء االتص��ال بالجهات 
المش��اركة لترتيب وتنس��يق المهرجان عل��ى أكمل وجه، 

حيث اس��تقطب المهرجان في نس��خته الثانية ما يقارب 
150 أل��ف زائر، فالغاية م��ن الفعالية ه��ي إضفاء الفرح 
والبهجة على المش��اركين من المواطنين والمقيمين في 

مملكة البحرين وعموم دول مجلس التعاون.

طلبة البحرين يحصدون جائزة 
التفوق من مكتب التربية 

العربي لدول الخليج
ك��ّرم مكتب التربي��ة العرب��ي ل��دول الخليج طلب��ة البحرين 
الفائزي��ن بجائ��زة التف��ّوق الدراس��ي ف��ي دورته��ا الرابعة 
عش��رة، خالل الحفل الذي اس��تضافته وزارة التربية والتعليم 

اإلماراتية، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي.
وقال��ت فاطم��ة المطوع، منس��ق الجائزة بمملك��ة البحرين، 
واختصاص��ي ترب��وي أول ب��وزارة التربية والتعلي��م، إن هذا 
التكري��م يع��د لفتة جديرة باإلش��ادة، لتش��جيع الطلبة على 
مواصل��ة إبداعهم وتمّيزهم، وتحقي��ق توّجهات ورؤى وزارات 
التربي��ة والتعلي��م ف��ي الدول األعض��اء بالمكت��ب في مجال 

العناية بالمتفوقين والمبدعين.
وضمن الطلبة المكرمين، قال عبدالعزيز العوضي من مدرسة 
عراد االبتدائية اإلعدادية للبنين: »هذا التكريم يعد دافعًا لي 
لتحقيق المزيد من اإلنجازات، وأهديه إلى وطني الغالي، وإلى 

قيادته الحكيمة، وإلى أسرتي، ومدرستي«.  
وقال قاسم المعلم، من مدرسة اإلمام علي اإلعدادية للبنين: 
»كان لهذا التكريم وقعه الطيب في نفسي، وأشكر مدرستي 
التي صقلت ش��خصيتي للس��ير عل��ى طريق اإلنج��از المتميز، 
وتحقي��ق طموحي برف��ع راية الوطن خفاق��ة تزهو بفخر بين 

األمم«.
زهراء حس��ن، من مدرسة الس��نابس اإلعدادية للبنات قالت: 
»فخورة به��ذا االحتفاء ال��ذي يحفزني عل��ى مواصلة العطاء 
لتحقيق طموحي في الحصول على بعثة للدراس��ة في الخارج، 
لنيل شهادات عليا تؤهلني لوظيفة مرموقة أخدم بها وطني«.
وقالت نوارة العامر، من مدرس��ة الح��د الثانوية للبنات: »هذا 
التكري��م ثمرة جه��ود وزارة التربية والتعليم لتس��يير العام 

الدراسي بنجاح رغم ظروف الجائحة«.
محمد عيسى، من مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين قال: 
»فرحت بهذا التكريم ال��ذي حظيت به بعد الجهد والمثابرة، 
بدعم المدرس��ة واألس��رة، والش��كر موصول ل��وزارة التربية 
والتعلي��م، التي حققت نجاحًا اس��تثنائيًا ف��ي توفير التعليم 

خالل الظروف الصحية الراهنة«.



صدارة البحرين عالمًيا بمؤشر التعافي تتويج لجهود فريق البحرين
رئيس “األعلى للصحة”: المملكة سخرت كل الموارد واإلمكانات لمواجهة الجائحة

رفــع رئيــس المجلــس األعلى للصحــة رئيس الفريــق الوطني الطبــي للتصدي 
لفيــروس كورونــا الفريــق طبيب الشــيخ محمــد بن عبدهللا آل خليفة، أســمى 
آيــات التهانــي وأطيــب التبريــكات إلــى المقام الســامي لعاهل البــاد صاحب 
الجالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة تبوؤ مملكة 
البحرين المركز األول عالمًيا في مؤشر “نيكاي” الياباني للتعافي من فيروس 

كورونا )كوفيد19-( لنوفمبر 2021.

وأكـــد رئيس المجلس األعلى للصحة 
أّن تصـــدر المملكة معـــدالت التعافي 
لتوجيهـــات  وثمـــرًة  انعكاســـًا  يأتـــي 
مســـتويات  بتقديـــم  الملـــك  جاللـــة 
عاليـــة مـــن العـــالج والرعايـــة لجميع 
مشـــيدًا  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
تبذلهـــا  التـــي  المتواصلـــة  بالجهـــود 
الســـمو  صاحـــب  برئاســـة  الحكومـــة 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 

مملكـــة  مـــن  جعـــل  ممـــا  الـــوزراء، 
البحريـــن نموذًجا رائدًا فـــي االنتقال 
للفيـــروس  التصـــدي  مرحلـــة  مـــن 
إلـــى التعافـــي عالمًيـــا، مـــع اســـتمرار 
والخطـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوطنيـــة للتطعيم، وتوفير اللقاحات 
مجاًنـــا لجميع المواطنين والمقيمين، 
معربًا عن فخره باإلنجازات المتوالية 
التي يحققها فريق البحرين وبتناغم 

بيـــن القطاعـــات كافـــة وبتضحيـــات 
الصفوف األمامية والفرق المســـاندة 
مما ســـاهم فـــي تحقيق هـــذا الموقع 
الريـــادي المتميـــز والـــذي يبعث على 

الفخر واالعتزاز.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وأوضـــح 

للصحـــة أن جميـــع الجهـــود المبذولة 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا، تترجـــم 
العمـــل الـــدءوب والمتواصـــل الرامي 
الصحيـــة  السياســـات  تطويـــر  إلـــى 
مـــن  والتأكـــد  تنفيذهـــا  ومتابعـــة 
االستخدام األمثل للموارد بأكبر قدر 
ممكن مـــن الكفاءة والفاعلية؛ لتعزيز 
صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير 
ذات  مســـتدامة  صحيـــة  خدمـــات 
جودة عالية، منظمة ومتكاملة، وفي 
متناول جميع المواطنين والمقيمين 

على حد سواء.
ونـــوه بأّنـــه منذ بدء انتشـــار فيروس 
كورونـــا عالمًيا أخذت حكومة مملكة 
مســـؤولية  عاتقهـــا  علـــى  البحريـــن 
وســـالمة  صحـــة  علـــى  الحفـــاظ 
التأهـــب  درجـــة  برفـــع  المجتمـــع، 

لمواجهة الفيـــروس منذ ظهوره، عبر 
إطـــالق حزمة واســـعة مـــن القرارات 
واإلجـــراءات االحترازيـــة، والتدابير 
الوقائية المدروســـة، والتي ســـاهمت 
إلـــى حـــد كبيـــر فـــي تقليـــل األضـــرار 
الناتجـــة جـــراء الفيـــروس والتعامل 
الفاعـــل مع متطلبـــات كل مرحلة من 

المراحل وفي كافة مسارات العمل.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
للصحـــة أن تجربـــة مملكـــة البحريـــن 
كانت اســـتباقية قبل تفشـــي جائحة 
كوفيـــد19، ونجاحهـــا بفضل من هللا 
ســـبحانه ثم بجهـــود صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء، وخطواته الحثيثة بتشكيل 
الفريـــق الوطني من كافـــة القطاعات 
حيـــث  العالقـــة،  ذات  الحكوميـــة 

بـــإرادة  التحديـــات  كل  تجـــاوز  تـــم 
وعزيمـــة منقطعـــة النظيـــر ممـــا أدى 
إلى العودة التدريجية للحياة العامة 
وابتـــكار اآلليـــات المناســـبة للتعامـــل 
مع مســـتجدات الوضع الصحي ومن 
بينهـــا التعامـــل اإللكتروني من خالل 
واعتمـــاد  واعـــي”  “مجتمـــع  تطبيـــق 
آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة وغيرهـــا من 

المبادرات.
وأشار إلى أّن اإلنجاز المتميز يضاف 
إلى سلسلة إنجازات المملكة ويعكس 
موقعها الريادي في المجال الصحي، 
حيـــث ســـخرت المملكـــة كل المـــوارد 
الجائحـــة  لمواجهـــة  واإلمكانـــات 
فـــي  العالميـــة  المفاهيـــم  وجســـدت 
الحق في الصحـــة وتحقيق التغطية 

الصحية الشاملة في كل الظروف.

المنامة - بنا

رئيس المجلس األعلى للصحة 

الصالح: فريق البحرين يستحق اإلشادة من الجميع
قالـــت وزيرة الصحـــة فائقـــة الصالح إن 
جائحـــة  خـــالل  أثبـــت  البحريـــن  فريـــق 
كورونا قدرته علـــى التعامل مع مختلف 
التحديـــات واضًعـــا نصـــب عينيـــه حفظ 
صحة وســـالمة الجميع كأولوية قصوى، 
مشـــيرًة إلى أن الكادر الصحي البحريني 
أثبت في هذه الظروف االســـتثنائية أنه 
قادر على التعامل مع مختلف التحديات 
وهـــو مـــا أكدتـــه مســـارات التعامـــل مـــع 
فيـــروس كورونا وقـــدرة مملكة البحرين 
الســـيطرة على مســـتويات انتشاره وفق 
المعـــدالت اآلمنـــة وللـــه الحمـــد، والتـــي 
الملكيـــة  التوجيهـــات  بفضـــل  تحققـــت 
الســـامية لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
العهـــد  ولـــي  مـــن  المســـتمرة  والمتابعـــة 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
للجهود الوطنية للتصدي للفيروس.

وأضافت أن مملكـــة البحرين قد حققت 
إنجـــازات متميـــزة فـــي مجـــال التصدي 
للجائحـــة، مشـــيرًة فـــي هذا الصـــدد إلى 
أن ذلـــك يأتـــي فـــي ظـــل مـــا تتمتـــع بـــه 
المملكـــة من نظام صحي قـــوي، وكفاءة 
النظـــام الصحـــي للتعامل مـــع أي طارئ، 
مؤكـــدًة الحـــرص المســـتمر علـــى تطوير 
القطـــاع الصحي وفق آخر المســـتجدات 
قدرتـــه  لزيـــادة  العالميـــة  والممارســـات 
علـــى لتعامل مـــع أي طارئ فـــي مختلف 

الظروف.
وأشـــارت إلـــى أن تبوء مملكـــة البحرين 
المركـــز األول عالميًا وفقًا لتقرير مؤشـــر 
“نيـــكاي” اليابانـــي للتعافي مـــن فيروس 
كورونا )كوفيد - 19( لشهر نوفمبر 2021، 

يؤكـــد أن خطط مملكة البحرين للتعامل 
مع فيـــروس كورونا تســـير فـــي االتجاه 
الصحيح والذي أثمر عن انخفاض معدل 
معـــدالت  وتضاعـــف  القائمـــة  الحـــاالت 
تلقـــي التطعيم المضـــاد لفيروس كورونا 
مع زيـــادة وتيـــرة االلتـــزام باإلجـــراءات 

االحترازية من قبل الجميع.
وقالـــت وزيـــرة الصحـــة: “إن مـــا حققته 
المملكة في هذا المؤشر يجعل من مملكة 
البحرين نموذجـــًا ملهمًا في االنتقال من 

مرحلـــة التصدي للفيـــروس إلى التعافي 
عالمًيـــا”. مثمنـــة عاليـــًا توجيهـــات ودعم 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوطنـــي  للفريـــق  الالمحـــدود  الـــوزراء 
للتصدي لفيروس كورونا في كافة عمله 

المتمثـــل  والمتميـــز  المخلـــص  الوطنـــي 
فـــي التصـــدي للجائحـــة والســـعي الدائم 
للتأكيـــد على أخذ الخطوات االحترازية، 
مؤكدًة أن مملكة البحرين تعد من أوائل 
الدول التـــي اتخذت إجـــراءات وتدابير 

استباقية في هذا الشأن.
وأوضحت الوزيـــرة “الصالح” أن الجهود 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنيـــة 
كوفيد 19 بقيادة صاحب الســـمو الملكي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
وصحـــة  ســـالمة  ضمـــان  بهـــدف  تأتـــي 
المواطنين والمقيمين، منوهًة باســـتمرار 
المبـــادرات واإلجـــراءات العديـــدة التـــي 
قامـــت بها المملكـــة لمتابعة مســـتجدات 
ومراحـــل التعامـــل مع الفيـــروس، والتي 
حظيت بإشـــادات دولية ومحلية بشكل 

متواصل.

الوطنيـــة  بالجهـــود  وزيـــرة  ونوهـــت 
المخلصـــة المقدمـــة مـــن قبـــل الطواقـــم 
الطبيـــة والصحيـــة، وبمســـتوى التعـــاون 
والتنسيق المشترك والجهد المبذول بين 
مختلف الجهات المعنية بمملكة البحرين 
اإلجـــراءات  وتطبيـــق  تنفيـــذ  بهـــدف 
للحـــد  الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
بـــأن  الفيـــروس، موضحـــة  انتشـــار  مـــن 
اإلســـهامات البـــارزة التي يبذلهـــا الطاقم 
الطبي لمواجهة تحـــدي فيروس كورونا 
فـــي  الجبـــارة  وجهودهـــم   )19 )كوفيـــد 
الصفوف األولى فـــي مواقع العمل للحد 
من انتشار الفيروس هي جهود تستحق 
الشـــكر والتقديـــر، حيـــث أن هـــذا العمل 
المميـــز الـــذي تقـــوم به الكوادر يســـتحق 
مـــن الجميع اإلشـــادة وهو محـــل اعتزاز 

من كل مواطن.

المنامة - وزارة الصحة

نظامنا الصحي 
قوي ومؤّهل 

للتعامل مع أي 
طارئ

وزيرة الصحة

local@albiladpress.com
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تغيير تصنيف

وافق المجلس على مقترح هيئة 
العمراني  والتطوير  التخطيط 
بشأن تغيير تصنيف العقار رقم 
04043324 في منطقة المصلى 
الغربي  الــجــزء  يحمل  عقار  مــن 
وزارة  مشاريع  مناطق  في  منه 
اإلسكان ويحمل الجزء الشرقي 
المخططىة  غــيــر  الــمــنــاطــق  مــنــه 
ــاطــق الــســكــن  إلــــى تــصــنــيــف مــن
يــتــوافــق مع  بــمــا   )RA( الــخــاص

وثيقة الملكية.

وافـــق مجلـــس أمانـــة العاصمة 
يقضـــي  قـــرار  إصـــدار  علـــى 
علـــى  مالـــي  تأميـــن  بفـــرض 
الرســـوم البلديـــة علـــى األفراد 
والشـــركات )للغـــرض التجاري( 
باحتســـاب مبلـــغ التأميـــن بمـــا 
يعادل 10 % من قيمة اإليجار 
الشـــهري، علـــى أال يقـــل المبلـــغ 
عن 300 دينار كحد أدنى، وأن 
يتـــم اســـترداده في حـــال غلق 
حســـاب المســـتهلك مـــا لم يكن 
هنـــاك التزامـــات ماليـــة أخـــرى 

بذمته.
وأشـــار المجلس إلـــى أن قراره 

للمتأخـــرات  نتيجـــة  يأتـــي 
المشـــتركين  علـــى  المتراكمــــة 
العاصمـــة،  ألمانـــة  المدينيـــن 
والتي تعـــذر تحصيلهـــا نتيجة 

تـــرك الحســـابات مفتوحـــة من 
قبل المشتركين عند إخالءهم 

للموقع.
وقال المجلس إن القرار يهدف 

االقتصـــاد  وتعزيـــز  دعـــم  إلـــى 
الوطني والحركة االســـتثمارية 
فـــي مملكة البحرين، وتســـهيل 
التحصيـــل،  عمليـــة  وضمـــان 
وعـــدم تخلف المشـــتركين عن 
الســـداد، إضافـــة إلـــى الحفـــاظ 

على المال العام.
ولفـــت إلى أن القرار سيســـاهم 
فـــي تنميـــة إيـــرادات العاصمة، 
والمســـاهمة  فـــي وقـــف تراكم 
المديونيـــة المســـتحقة ألمانـــة 
العاصمة، وضمان عدم التهرب 
مـــن دفع المديونيـــات في حال 

سفر األجانب وعدم عودتهم.

مشاورات للنكال بالجلسة

العاصمـــة علـــى تخفيـــض  أمانـــة  وافـــق مجلـــس 
قيمـــة إيجـــار محـــل لبيـــع األســـماك المجففـــة في 
ســـوق المنامة المركزي، بشـــكل اســـتثنائي؛ وذلك 
العريقـــة  مهنتـــه  صاحبـــه  بمزاولـــة  لالســـتمرار 
وضرورة الحفاظ عليها كموروث شعبي وحمايتها 

من االندثار.
وبيـــن المجلـــس أن قراره يأتي تأصيـــال لمهنة بيع 
الســـمك المجفـــف َكِســـمة للشـــخصية البحرينيـــة، 
وإحياء الموروث الشـــعبي التاريخي الذي يجسد 
هويـــة الوطـــن، األمر الـــذي يعزز االنتمـــاء والوالء 
الوطني، ومراعاة أقدميـــة المحل التجاري والذي 

مضى على فتحه ما يقارب 42 عاًما.
ولفـــت المجلـــس إلـــى أن هـــذا القـــرار يهـــدف إلى 
المجفـــف،  الســـمك  بيـــع  مهنـــة  دخـــل  محدوديـــة 
ومســـاعدة المواطنيـــن علـــى تلبيـــة احتياجاتهـــم 

وحلحلة مشاكلهم ومراعاة ظروفهم اإلنسانية.
ووفقـــا لتقريـــر اللجنـــة الماليـــة والقانونيـــة  كانت 
قيمـــة اإليجـــار الشـــهري فـــي البدايـــة 220 دينارا، 
وقد تم زيادة قيمة اإليجار الشهري ألول مرة في 

عام 2010 بنســـبة 20 % وقـــد ارتفع وأصبح 300 
دينـــار، وفي عام 2013 تمـــت الزيادة الثانية حتى 
وصـــل اإليجـــار إلى 360 دينارا أمـــا الزيادة الثالثة 
واألخيـــرة فقد تمت في عـــام 2018 ووصلت فيه 

قيمة اإليجار إلى 432 دينار.
وأشـــارت اللجنـــة إلـــى أنـــه وبنـــاء علـــى دراســـة 
الظـــروف المعيشـــية لصاحب الطلـــب، والنظر في 
عراقـــة المهنـــة التـــي يمتهنها والتي تجســـد هوية 
الوطـــن، رأت أهميـــة حلحلـــة مشـــاكل المواطنين 
علـــى  والحفـــاظ  المعيشـــية  ظروفهـــم  وتقديـــر 
مهنـــة صاحب الطلـــب باعتبارهـــا ذات طبع خاص 
ومـــوروث شـــعبي، وجب الحفـــاظ عليـــه، وتتطلع 
اللجنة إلى اعتماد إجراءات اســـتثنائية لمثل هذه 
الحـــاالت مســـتقًبال بهـــدف المحافظة علـــى المهن 

الشعبية وحمايتها من االندثار.

مها آل شهاب

خفض إيجار مجفف أسماك بـ “المنامة المركزي”
وصلت قيمة اإليجار إلى 432 دينار

300 دينار أقل تأمين إلزامي على الرسوم البلدية
القرار سيساهم في تنمية إيرادات العاصمة

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

للتواصل: 17111483

مع الشقيقة الكبرى السعودية سيكون الغد أفضل من اليوم
يصل اليوم الخميس إلى مملكة البحرين صاحب الســـمو الملكي األمير 
محمد بن ســـلمان آل ســـعود، ولي العهد، نائب رئيس الوزراء حفظه هللا 
ورعاه بالمملكة العربية الســـعودية الشقيقة، في إطار الجولة الخليجية 
التـــي يجريهـــا وانطـــاق جولـــة المباحثـــات الرســـمية، وكذلك انعكاســـا 
للعاقات األخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين ولمزيد من 
التعاون والتنسيق في مختلف المجاالت بما يعود بالخير على الشعبين.

كما يعرف القاصي والداني ان للمملكة العربية السعودية الشقيقة دورا 
مهما ورئيسيا ليس لمستقبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
إنما لمســـتقبل الوطن العربـــي من خال قوتها االقتصادية والسياســـية 
والعســـكرية، وال شك ان البيئة اإلقليمية بأحداثها وتطوراتها السياسية 
واالقتصاديـــة ومختلـــف التحديـــات ســـتفرض نفســـها فـــي هـــذا اللقـــاء 
األخـــوي، منها وكمـــا أوردت وســـائل اإلعام الخليجيـــة “أهمية التعاون 
فـــي مـــا يخص السياســـات اإليرانية، والتعامل بشـــكل جـــدي وفعال مع 
الملف النووي والصاروخي اإليراني بكل مكوناته وتداعياته، بما يسهم 
في تحقيق األمن واالســـتقرار اإلقليمي والدولـــي، والتأكيد على مبادئ 

حســـن الجوار واحتـــرام القرارات األممية والشـــرعية الدولية، وتجنيب 
المنطقة األنشطة المزعزعة لاستقرار”.

كما سيكون ملف التعاون االقتصادي حاضرا بقوة نظرا ألهميته البالغة 
ويعـــد مـــن أهـــم أســـباب ازدهـــار المنطقـــة ورخائهـــا، خصوصـــا أن دول 
الخليـــج مقبلـــة علـــى مرحلة جديـــدة في كل المســـارات وهذا يســـتلزم 
تضافـــر الجهـــود لمواجهـــة كل التحديـــات والتقلبات، بمـــا يكفل تحقيق 
طموحـــات شـــعوب الخليج فـــي التكامل واالزدهار االقتصـــادي، والدفع 
بعجلـــة التنميـــة على نحو يتـــاءم مع أهمية المنطقة ومـــا تتمتع به من 
موارد طبيعية وإمكانيات مادية عظيمة وطاقات بشرية كبيرة ومكانة 

متميزة.
مـــع الشـــقيقة الكبـــرى المملكة العربيـــة الســـعودية اعزهـــا هللا ونصرها، 
ســـيكون الغد أفضل من اليوم بإذن هللا تعالى، وبفضل إخاص وعطاء 
الشـــعبين الشـــقيقين لمزيد من التطور والنماء والبركـــة والرخاء، فأها 
بكم يا صاحب الســـمو في بلدكم وبين أهلكم، ونحن ســـائرون على هذا 

الدرب لألبد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

حرب مشروعة
كل من شـــارك، ويشارك في معركة تحرير اليمن من العدو اإليراني، 
هـــو فـــارس، وبطل، ورجل ابـــن رجل، هذه حقيقة ال لبـــس فيها، وال 
نقاش، وال جدال. ومن يقول خاف ذلك فهو عدو، وحاقد، ومارق، 
مثلـــه مثل مالي قم وطهران وشـــيراز، من قتلة األطفال واألبرياء، 

وسراق الثروات ومدمري األوطان، والقرى والبلدان.
حـــرب تحرير اليمن حرب مشـــروعة، ومطلوبة حتى النهايات، ومن 
فوق أنوف من يعارضها، حماية ألبناء اليمن، وحماية لهوية بادهم 
وبقائها، ومنعًا لتكرار ســـيناريوهات أوطـــان العرب المحروقة، ممن 

وطأها مرتزقة ومليشيات صنم طهران األشر.
ومن االبتذال هنا، تحريف الحقائق والوقائع، ومحاولة صد األنظار 
عما يفعله ضباط الجيش اإليراني في هذا البلد منذ ساعة دخولهم، 
وخروج “الحوثة” من جحورهم إلى العلن، وإشـــهارهم الســـاح في 
وجـــه شـــركاء الوطن، فالعدو الحقيقي هنا هـــو إيران ووكاؤها في 

المنطقة من الخونة وبائعي الذمم.
وبشـــكل مناقـــض، وفـــي الوقـــت الذي تبـــادر فيـــه الشـــقيقة الكبرى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بمناصرة أشـــقائها العرب والمســـلمين، 
فـــي كل شـــاردة وواردة، وبصـــدارة خير وعطاء وكرم مشـــهود منذ 
عشـــرات الســـنين، يجحـــد البعض – بوقاحـــة - هذه الوقفـــات وهذا 
الفضـــل الكريم، حين تشـــتد األزمات، تماما كمـــا يحدث اآلن بحرب 

اليمن المشروعة.

الجاحدون هؤالء.. هم “أصفار” ال قيمة لها، وال تأثير، أصفار مصفرة  «
أمام الرجال أوالد الرجال من أبطال الحد الجنوبي، والتحالف العربي، 

بقوله تعالى “رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال”.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

زواج “رقعته منه وفيه”
بعـــد زواج دام عاميـــن، تركـــت ابنـــه الرضيع واختفـــت! لم يعرف 
لهـــا طريقـــًا وال عنوانًا حتـــى في بلدها الذي تزوجهـــا منه، زوجته 
األولـــى التي كســـر قلبهـــا عندما جـــاء بزوجته األجنبيـــة في عقر 
دارهـــا، ووضعهـــا أمام األمـــر الواقع، وخيرها ما بيـــن تقبل الوضع 
الجديـــد مع وجـــود ضرتها في المنزل، أو الرجـــوع إلى أهلها، هي 
مـــن احتضنت ابنه مـــن زوجته األجنبية تلك، والتـــي لم يرف لها 
جفـــن ولـــم يـــرق لها قلب بعـــد أن تركت ابنها الرضيـــع دون رجعة 

حتى بلغ مبلغ الفتيان اليوم.
ال نعمـــم أبـــدًا، ولكـــن نقـــول إن حـــاالت كثيـــرة تعج بهـــا المحاكم، 
وأخـــرى تتداولهـــا األيـــام، تعطينـــا درســـًا، أو مـــن المفتـــرض أن 
تكـــون كذلـــك، بأن الزواج من ذات الجنســـية، أكثر نجاحًا بشـــكل 
أعـــم وأغلـــب، وأكثر قدرة على احتواء المشـــاكل من لو كان أحد 
الزوجين من جنســـية مختلفة، وتزداد المشـــاكل طرديًا والفجوة 
بينهمـــا مع اختاف البيئـــات، والتي قد ال يعيهـــا الواحد منهما إال 
بعد إنجاب األبناء، وتضارب األفكار وأســـاليب التربية، وال يدرك 
المـــرء حجم خياره في الزواج مـــن أجنبية، إال بعد أن ُتغلق عليه 
أبـــواب الصلـــح إن كانا في شـــقاق من أمرهما، ووجد نفســـه أمام 
خيـــار واحد ال ثانـــي له وهو الطاق، وأعانـــه هللا إن كانت تحمل 

جنسية بلد يحرمه من بقاء طفله في كنفه!
ســـيقول قائل، هناك نماذج كثيرة كذلـــك لعاقات زوجية ناجحة 
من جنســـيات مختلفة، وال ننكـــر ذلك بالطبع وال ننفيه، لكن نقول 
ولكيـــا تفتـــح عليك بابًا للمشـــاكل المعقدة بزواجـــك من أجنبية، 
فزواجـــك مـــن ابنة وطنـــك ربما يكـــون أنجع، والتي تعـــرف تمامًا 
أصلها وفصلها وأسلوب تربيتها، أو لنقل إن نسبة استمرار زواجك 
منها أكبر، فهي أقدر على تحمل ما ال تتمكن األجنبية من تحمله، 
وســـتتفهمك ربما بشـــكل أفضل من تلك األجنبية التي تعتقد أنك 
وكما قالها المرحوم عبدالحسين عبدالرضا في مسرحية “باي باي 
لنـــدن”.. أنك تعيـــش في بيت يجـــري من تحته البتـــرول ويرضع 

أطفالنا النفط في رضاعاتهم.

ياسمينة: “حالة الثوب رقعته منه وفيه”. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com تعاظمـــت أهمية فرنســـا خـــال الفتـــرة الماضية نظـــرًا للمســـتجدات والتطورات 

خصوصـــًا علـــى الســـاحة األوروبيـــة، فمع خـــروج المملكـــة المتحدة مـــن االتحاد 
األوروبـــي، إضافـــة لترجل المستشـــارة األلمانية أنجيا ميركل من المستشـــارية 
بألمانيـــا، باتت فرنســـا اليوم تحتـــل دور القائد للكتلة األوروبيـــة، ذلك ما يعطيها 

زخمًا كبيرًا ويضيف لها كدولة لها ثقلها في الميزان الدولي.
جميـــع تلـــك العوامـــل إضافة للعديـــد من العوامـــل األخرى التي تصـــب في خانة 
التفـــوق االقتصـــادي وقـــوة الصناعـــات العســـكرية مـــن جهـــة، والثقل السياســـي 
مـــن جهة أخرى كدولـــة لها حضورها فـــي العديد من الملفات السياســـية كالملف 
النووي اإليراني والملف اللبناني والليبي، تزيد من أهميتها وتجعل التعاون معها 
خصوصًا للدول العربية موضع اهتمام نظرًا للمكاسب التي من الممكن أن يظفر 

بها الطرفان.
جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنطقة الخليج عكست هذا االهتمام، 
كما أن البيانات والخطط المعلنة ترجمت مواضع االســـتفادة والتعاون المشترك، 
بدءا بالملف اللبناني الذي كان لفرنســـا دور فيه من خال الضغط على األطراف 

اللبنانيـــة في ســـبيل اســـتئصال فتيـــل األزمة األخيـــرة، مـــرورًا بالمباحثات حول 
الملـــف اإليراني وما توصلت له مفاوضات الجولة الســـابعة مـــن مباحثات فيينا، 
إضافة لمستجدات األوضاع في ليبيا والتي تترقب انتخابات رئاسية وبرلمانية 

نهاية الشهر الحالي. 
مواضيع مهمة جدًا ناقشها قادة كل من المملكة العربية السعودية واإلمارات مع 
الرئيس الفرنســـي، لكن يبقى التحالف االســـتراتيجي أهم ما ينظر إليه في جملة 
تلك الزيارات، فمن المعروف أن لدول الخليج تعاونا تاريخيا مع واشنطن، وهو 
مـــا جعـــل دولنا تدور في فلك الواليات المتحـــدة، لذلك يرى العديد من المحللين 
والمراقبيـــن أن تنويـــع ســـلة التحالفات يعـــد المنفذ الوحيد لتجنـــب أي من اآلثار 
الســـلبية التي من الممكن أن تتعرض لها دول الخليج كنتيجة لسياســـة التحالف 
مـــع قطب واحـــد فقط، ويمكن أن نســـتفيد من كون فرنســـا تتمايز وتختلف في 
وجهات النظر حول العديد من المواضيع مع الفاعلين اآلخرين، وهو ما يمكن أن 

يخدم دولنا خصوصًا إذا ما تاقت مصالحنا مع المصالح الفرنسية.
» 

بدور عدنان

أهمية زيارة الرئيس الفرنسي لمنطقة الخليج

bedoor.articles
@gmail.com

تنفســـت شـــعوب العالم الصعداء عندما انخفض انتشـــار فيروس كورونا، وعاد 
النـــاس لحياتهم االعتيادية مع االلتزام بالحذر، منًعا لحدوث أي انفات صحي، 
حتـــى تحور لنا “أوميكرون”، ولم يشـــفع قرب إطاق “منظمـــة الصحة العالمية” 
مفاوضات حول “اتفاق دولي يتعلق بمنع حدوث أوبئة في المســـتقبل” من غزو 
“أوميكـــرون” عـــددا من البلدان، وحـــذرت المنظمة بأن “أوميكـــرون ُيمثل خطًرا 
مرتفًعـــا للغايـــة”، والوبـــاء القـــادم يؤكـــد أن “وضع األمـــن الصحـــي العالمي هش 
ومحفـــوف بالمخاطـــر”، وهـــذا يتطلـــب أن تكـــون دول العالم على اســـتعداد تام 

ودائم إزاء المخاطر واألوبئة المستقبلية.
ويرجـــح بعض العلماء أن “اوميكرون” “ربما تطور في القوارض الحيوانية التي 
التقطـــت فيروس ســـارس ــ كوف 2” فـــي منتصف 2020م، ومـــع طفراته أصبح 
مستعًدا لانتقال للبشر، وقال “كريستيان دروستنـ ـ عالم الفيروسات بمستشفى 
جامعـــة شـــاريتيه ببرلين” لموقع “ســـاينس” “أفترض أن هذا لـــم يحدث بجنوب 
أفريقيا، ولكن في مكان آخر”، وقالت “يوميا سواميناثان، كبيرة العلماء بمنظمة 
الصحـــة العالميـــة” “من الســـابق ألوانه تأكيـــد ما إذا كانت اللقاحـــات بحاجة إلى 
تعديلها، ولدينا اآلن لقاحات جًدا فعالة”. وقد تم التعرف على “أوميكرون” الذي 

رسخ أقدامه في آسيا وأفريقيا واألميركيتين والشرق األوسط وأوروبا ووصل 
إلى سبع من تسع مقاطعات من جنوب أفريقيا، من خال عينتين من اختبارين 
ُأخذتـــا فـــي هولندا في الفترة بيـــن )19 و23 نوفمبر(، أي قبل اكتشـــافه بجنوب 
أفريقيا، وقد أوصت “منظمة الصحة العالمية” بإبقاء الحدود واألجواء الدولية 
مفتوحة أمام الحركة في الوقت الذي تسابقت فيه الدول إلغاق حدودها، ولن 
يكون تأثيره إذا انتشر مختلفا عن سابقه، حيث توقعت “كريستالينا جورجيفا” 
ـــــ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي “أن توقعات الصندوق للنمو االقتصادي 

ستنخفض على األرجح بسبب ظهور أوميكرون”.
لقـــد أدارت البحريـــن ملحمة التصدي لكورونا بإرادة قوية وعزيمة ثابتة حققت 
نجاًحا ملفًتا بتخفيف تداعياته، ووضعت حزمة من القرارات الصحية، ووفرت 
الدعـــم المالـــي والمعنـــوي الحكومـــي والخـــاص لألفـــراد والمؤسســـات، وقامت 
ــــ “ال قدر هللا تعالـــى” وأتانا وباء  ـ ولوـ  بالفحـــص والعـــاج المجانـــي، وبـــإذن هللاـ 
“أوميكرون” ســـتكون له اســـتعدادات حكومية ومجتمعية ُمبكرة، وســـنكون له 
بالمرصاد، وسيســـاهم التـــزام الناس بالتعليمات الصحيـــة واإلجراءات الوقائية 

بعدم انتشاره بيننا، فا نخاف وال نذعر وعلينا أن نتوخى الحذر.

عبدعلي الغسرة

“أوميكرون”.. هل القادم أسوأ؟
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