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اجــتــمــع ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشــــؤون الــشــبــاب مــع الــدكــتــور أشـــرف صبحي، 
وزيـــــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة بــجــمــهــوريــة مصر 
العربية، حيث شهد االجتماع مشاركة أيمن بن 
والرياضة  الشباب  شــؤون  وزيــر  المؤيد  توفيق 

عبر تقنية االتصال المرئي عن بعد.
ويأتي اجتماع سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة مع وزير الشباب والرياضة المصري 
عــلــى هــامــش الـــزيـــارة الــتــي يــقــوم بــهــا حــضــرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
جمهورية  إلــى  المفدى،  البالد  عاهل  خليفة، 

مصر العربية الشقيقة.
وخـــــالل الـــلـــقـــاء أكــــد ســمــو الــشــيــخ نــاصــر 
األخــويــة  الــعــالقــات  عمق  خليفة  آل  حمد  بــن 
البحرين  مملكة  بــيــن  تجمع  الــتــي  الــراســخــة 
ظل  فــي  الشقيقة،  العربية  مصر  وجــمــهــوريــة 
توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
وأخــيــه فــخــامــة الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح السيسي 
رئـــيـــس جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة، 
مــســتــعــرًضــا ســمــوه مــســار الــعــالقــات الــثــنــائــيــة 
الشقيقين  والشعبين  البلدين  بين  القائمة 
ــا وتــنــســيــًقــا مــشــتــرًكــا إزاء  والـــتـــي تــشــهــد تــعــاوًن

مختلف القضايا.
آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  أكــد  كما 

خليفة أهمية تشكيل فريق عمل مشترك بين 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 
الجانبين  بين  الــعــالقــات  تعزيز  بــهــدف  وذلـــك 
تأطير هذا  والعمل على  الشبابي  المجال  في 
التعاون وتطبيقه بما يسهم في تطوير تجربة 
الــبــلــديــن فـــي الــمــجــال الــشــبــابــي ويــســهــم في 
الشباب في كال  وأفكار  قــدرات وإمكانيات  إبــراز 

البلدين الشقيقين.
آل  بــن حمد  ناصر  الشيخ  وجــه سمو  كما 
وزارة  بين  البناء  الــتــعــاون  تطوير  إلــى  خليفة 
األمــل من  والرياضة وصــنــدوق  الشباب  شــؤون 
جهة ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر 
الخبرات  من  االستفادة  بهدف  وذلــك  العربية 
في مجال االستثمار في قدرات الشباب وتهيئة 
الــبــيــئــة الــمــثــالــيــة لـــدعـــم الـــطـــاقـــات الــشــبــابــيــة 
والمشروعات  بــالــمــبــادرات  واالهــتــمــام  الــواعــدة 

التي يقدمها الشباب والعمل على تمكينهم.
وأوضــــح ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
المتاحة  الــفــرص  تسخير  سيتم  أنـــه  خليفة 
لخدمة  الشبابي  المجال  فــي  الجانبين  بين 
والبحث عن  البلدين  الشبابي في كال  القطاع 
والعمل  الشباب  قطاع  في  المشتركة  القواسم 
ــاء بــهــا خــدمــة لقطاع  ــقــ عــلــى تــعــزيــزهــا واالرتــ
الشباب في كال البلدين كما أكد سموه أهمية 
العالقات واالجتماعات بين القيادات الشبابية 
البرامج  قاعدة  توسيع  بهدف  البلدين  في كال 

والمبادرات المشتركة.
وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والرياضة 
بــجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة حـــرص جــمــهــوريــة 
الثنائي  الــتــعــاون  تــعــزيــز  الــعــربــيــة عــلــى  مــصــر 
مـــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــمــا يــحــقــق الــمــصــالــح 
الــمــشــتــركــة، مــشــيــًدا بــالــدور الــمــحــوري المهم 
لمملكة البحرين في التعاون البناء مع مصر 
الكبير  بــالــدور  منوها  الــمــجــاالت  مختلف  فــي 
الــذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
الــعــمــل الــشــبــابــي بين  خليفة مــن أجـــل تــعــزيــز 
جمهورية  حــرص  مــؤكــدا  الشقيقين،  البلدين 
في  البحرين  مملكة  مــع  الــتــعــاون  على  مصر 
البحرين  مملكة  بــاعــتــبــار  الــشــبــابــي  الــمــجــال 
الشباب  رائدة في مجال تمكين  تحمل تجربة 

واالرتقاء بقدراتهم.
المؤيد  توفيق  بن  أيمن  أكــد  ناحيته  ومــن 
حــــرص مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى الـــتـــعـــاون مع 
الشبابي  المجال  في  العربية  مصر  جمهورية 
وفــتــح الــمــزيــد مــن قــنــوات الــتــواصــل والــفــرص 
فـــي مختلف  الــشــبــابــيــة  بــالــتــجــربــة  لـــالرتـــقـــاء 
الشباب  وزارة شؤون  أن  إلى  مشيًرا  المجاالت، 
سمو  توجيهات  تنفيذ  على  ستعمل  والرياضة 
آل خــلــيــفــة لتحقيق  بـــن حــمــد  نــاصــر  الــشــيــخ 
المزيد من التعاون والتقارب مع وزارة الشباب 
والــــريــــاضــــة بـــجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر فــــي الـــجـــانـــب 

الشبابي.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة المصري بمشاركة الوزير أيمن المؤيد عبر االتصال المرئي.
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بــدء  اإلســـكـــان  وزارة  أعــلــنــت 
ــات مـــشـــروع  ــ ــعـ ــ تـــســـلـــيـــم أولــــــــى دفـ
ــانــــي، مــــؤكــــدة أن  ــكــ الــبــحــيــر اإلســ
ــد  ــ ــروافـ ــ الــــمــــشــــروع يـــعـــد أحــــــد الـ
األساسية لبرنامج وزارة اإلسكان 
السامي  الملكي  باألمر  الخاص 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــبــــالد الـــمـــفـــدى، الـــهـــادفـــة إلـــى  الــ
وتــيــرة توفير  وتــســريــع  اســتــدامــة 
الخدمات اإلسكانية للمواطنين.
ــادت »اإلســـكـــان« بـــأن بــدء  ــ وأفـ
البحير  مشروع  وحــدات  توزيعات 
اإلســـكـــانـــي يـــعـــد مــــن الــمــشــاريــع 
الــمــدرجــة فـــي الـــجـــدول الــزمــنــي 
لمعيار  وفقًا  الــوزارة  أعدته  الذي 
ــلـــبـــات بــالــمــنــطــقــة  أقـــدمـــيـــة الـــطـ
والــمــنــاطــق الــمــحــيــطــة بــهــا، وأن 
الوزارة قامت بإخطار المواطنين 
الــمــرشــحــيــن إلنـــهـــاء اإلجــــــراءات 
الــخــاصــة بـــذلـــك، مــتــبــعــيــن كــافــة 
والوقائية  االحترازية  اإلجــراءات 

الالزمة.
إلــى  اإلســـكـــان  وزارة  ولــفــتــت 
اإلســـكـــانـــي  الــبــحــيــر  ــروع  ــشــ مــ أن 
يــعــد أحــــد الــمــشــاريــع الــرئــيــســيــة 
ــة الــــــــــوزارة  ــة فـــــي خــــطــ ــ ــدرجـ ــ ــمـ ــ الـ
الــســامــي  الــمــلــكــي  ــر  األمــ لتنفيذ 
ألـــــف وحــــــدة ســكــنــيــة،  بـــبـــنـــاء 40 
ــزام اإلســـكـــانـــي الــــــوارد في  ــتــ وااللــ

بشأن  الحالي،  الحكومة  برنامج 
العمل على تنفيذ 25 ألف وحدة 
ســكــنــيــة، مــــؤكــــدة الــــحــــرص عــلــى 
تسليم المواطنين الوحدات على 

دفعات في األيام القادمة.
ــا أشـــــــــــــارت »اإلســــــــكــــــــان«  ــ ــمـ ــ كـ
بـــذلـــت جـــهـــودًا  الــــــــــوزارة  أن  إلـــــى 
ــة فـــــي هــــــذا الـــمـــشـــروع  ــفـ ــاعـ مـــضـ

تحديدًا منذ مرحلة إعادة تهيئة 
من  وتــنــظــيــفــهــا  الـــمـــشـــروع  أرض 
المخلفات والنفايات التي امتدت 
إلــى أعــمــاق أرض الــمــشــروع، وهو 
عامة  منفعة  حــقــق  الـــذي  األمـــر 
المحاذية  بالمنطقة  للقاطنين 
ومــن  الــتــربــة  بتمهيد  مـــــرورًا  ــه،  لـ
ثــم بـــدء األعـــمـــال اإلنــشــائــيــة في 

المرحلة األولى للمشروع.
األولــــى  الــمــرحــلــة  أن  يـــذكـــر 
ــروع الــبــحــيــر اإلســكــانــي  ــشـ مـــن مـ
ــــدة ســكــنــيــة،  تــتــكــون مـــن 227 وحـ
ويتضمن المشروع باإلضافة إلى 
من  الــعــديــد  السكنية  الـــوحـــدات 
تخدم  التي  والــمــرافــق  الخدمات 
القاطنين مستقباًل، كدور العبادة 
والمناطق  التجارية،  والمحالت 
ــال،  ــفــ ــاب األطــ ــعــ الـــمـــفـــتـــوحـــة أللــ
مسارات خاصة  توفير  عن  فضاًل 
لــلــمــشــاة والــــــدراجــــــات الــهــوائــيــة 
أســــوة بــمــشــاريــع مــــدن الــبــحــريــن 

الجديدة.

�لإ�ش��كاني �لبحي��ر  م�ش��روع  ت�زي��ع  ف��ي  ت�ش��رع  »�لإ�ش��كان« 

والتنمية  الــعــمــل  ــر  وزيــ الــتــقــى 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، جــمــيــل بــــن مــحــمــد 
بــالــوزارة،  مكتبه  في  حميدان،  علي 
ــيــــن الــــعــــام لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم  األمــ
أمناء  مجلس  رئيس  نائب  العالي، 
الدكتورة  الــعــالــي،  التعليم  مجلس 
دعيج  بــن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة 
التهنئة  لها  قــدم  حيث  خليفة،  آل 
بتعيينها  السامية  الملكية  بالثقة 
أمينًا عامًا لمجلس التعليم العالي، 
وبــحــث مــعــهــا ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
يخدم  بما  والمجلس،  الــــوزارة  بين 
المشروعات والمبادرات الرامية إلى 
االرتقاء بقطاعي التدريب والتعليم 

في مملكة البحرين.
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق أشــــــــاد 
حـــمـــيـــدان بــالــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
العناية  البحرين في مجال  مملكة 
يكون  لكي  العالي  التعليم  بتطوير 
أكــثــر انــســجــامــًا ومــالئــمــة مــع تلبية 
والمستقبلية  اآلنــيــة  االحــتــيــاجــات 
ــوق الـــعـــمـــل، حــيــث  ــ الحـــتـــيـــاجـــات سـ
يــشــهــد الــعــالــم تـــطـــورات مــتــســارعــة 
ــات الــــتــــقــــدم  ــ ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــة احــ ــيــ ــبــ ــلــ ــتــ لــ
ــمــــي، وتــهــيــئــة  ــرقــ الــتــكــنــولــوجــي والــ
ــة لـــلـــتـــوظـــيـــف،  ــيــ ــنــ ــوطــ الـــــــكـــــــوادر الــ
وتــحــقــيــق أكــبــر قـــدر مـــن الــمــوائــمــة 
الدور  المتطلبات، مثنيًا على  لهذه 

البارز الذي يلعبه المجلس األعلى 
برئاسة  والتدريب،  التعليم  لتطوير 
آل  مــبــارك  بــن  محمد  الشيخ  سمو 
خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
والتعليم،  التربية  وزيـــر  وبعضوية 
النعيمي،  عــلــي  بــن  مــاجــد  الــدكــتــور 
لمتابعة  المختصين  الــوزراء  وكافة 
الــصــلــة  ذات  والـــمـــبـــادرات  الـــبـــرامـــج 
الموارد  وتنمية  والتعليم  بالتدريب 
ــا يــســهــم  ــيــــة بــــمــ ــنــ ــبــــشــــريــــة الــــوطــ الــ
فــــي مــــواءمــــة مـــخـــرجـــات الـــتـــدريـــب 
والــتــعــلــيــم مــع احــتــيــاجــات أصــحــاب 
ــاءات الــوطــنــيــة،  ــفــ ــكــ الـــعـــمـــل مــــن الــ
مــســتــعــرضــًا فـــي هـــذا الــجــانــب أهــم 
الــــــمــــــبــــــادرات الــــتــــي تـــــم تــنــفــيــذهــا 
مـــن خـــالل الــتــعــاون والــتــكــامــل مع 

هــذا  فــي  االستراتيجيين  الــشــركــاء 
القطاع، كمنصة مهارات التوظيف، 
ومــــــــشــــــــروع مــــــــهــــــــارات الــــبــــحــــريــــن، 
ومشروع  المهنية،  التلمذة  ومشروع 
المهنية  والـــمـــؤهـــالت  الــمــســتــويــات 
الــوطــنــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــخــطــة 
الوطنية لإلرشاد والتوجيه المهني، 
الدورية  الدراسات  إعــداد  فضاًل عن 
ــرات  ــؤشــ ــســــوق الــــعــــمــــل، ورصـــــــد مــ لــ
ــوق وخـــلـــق فــــرص الــعــمــل غير  ــسـ الـ
الــتــقــلــيــديــة الــمــواكــبــة لــلــمــتــغــيــرات 
يساهم  الـــذي  األمـــر  التكنولوجية، 
للتدريب  جديدة  مجاالت  رســم  في 
أمــام  جــديــدة  آفــاق  وفتح  والتعليم، 
الــمــواطــنــيــن الــراغــبــيــن فــي اخــتــيــار 
ــتـــدريـــب الــمــهــنــي تــمــهــيــدًا  مـــســـار الـ

لدخول سوق العمل.
مـــن جــانــبــهــا أكـــــدت الـــدكـــتـــورة 
دعيج  بــن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة 
التعليم  مجلس  حــرص  خليفة  آل 
ــج  ــرامــ ــبــ ــذ الــ ــيـ ــفـ ــنـ ــى تـ ــلــ ــــي عــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــى تــطــويــر  ــادرات الـــرامـــيـــة إلــ ــبــ ــمــ والــ
ــي الــجــامــعــات  مـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــم فــ
الـــــخـــــاصـــــة وتــــوجــــيــــهــــهــــا لـــتـــلـــبـــيـــة 
والمستقبلية  اآلنــيــة  االحــتــيــاجــات 
لسوق العمل، وما يتطلبه من تعاون 
العالقة،  ذات  الجهات  بين  وتكامل 
ــعـــاون  مــثــمــنــة فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق تـ
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 
مـــع مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي، من 
ــة الــتــكــامــلــيــة الــتــي  ــعـــالقـ خـــــالل الـ
من  العديد  في  النجاح  عن  أثمرت 
البرامج المشتركة، والتي تصب في 
الوطنية  األهــــداف  تحقيق  مــجــال 
ــتـــدامـــة  الــمــشــتــركــة وتــحــقــيــق االسـ
خــالل  مــن  التعليمي،  الــمــجــال  فــي 
الــعــنــايــة بــنــوعــيــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الــبــرامــج  ــودة  ــ وجـ الــجــامــعــات  وأداء 
الــتــي تــقــدمــهــا ومــــدى قــدرتــهــا على 
ــتـــحـــديـــات الــتــنــمــيــة  االســـتـــجـــابـــة لـ
كافة  فــي  العمل  ســوق  واحــتــيــاجــات 
التخصصات والقطاعات اإلنتاجية.

�لعال��ي  �لتعلي��م  بي��ن وز�رة �لعم��ل ومجل���س  �لتع��اون  بح��ث 

} وزير العمل يلتقي األمين العام لمجلس التعليم العالي.

في ختام مؤتمر أكاديمية البحرين للسمنة 
جائحة  بعد  من  مؤتمر طبي  أول  يعتبر  والــذي 
الــبــحــريــن عن  تــقــديــمــه فــي مملكة  يــتــم  كـــورونـــا 
طريق  عــن  نقله  مــع  الشخصي  الحضور  طريق 
مــنــظــومــة الـــتـــواصـــل الــمــرئــي مــبــاشــرة لــلــمــزيــد 
المؤتمر  فــي  المتحدثون  قــدم  المتدربين.  مــن 
التوصيات  مــن  عـــددًا  السمنة  عــالج  خــبــراء  مــن 
لمرضى  المقدمة  الصحية  الخدمات  لتطوير 
السمنة والعمل على الخطط الهادفة للسيطرة 
المزمنة غير  األمـــراض  مــن خــطــورة  الحد  على 
السارية وتبعاتها الصحية والمالية على األفراد 

والمجتمع.
ــرورة  ــرح ضـ ــي مــســتــهــل الــتــوصــيــات تـــم طـ وفـ
ــيــــس عــــــيــــــادات مــتــخــصــصــة  ــلــــى تــــأســ ــعــــمــــل عــ الــ
لتشخيص وعالج مرضى السمنة بمراكز الرعاية 
على  السمنة  ووضع  والثانوية،  األولية  الصحية 
قائمة األولويات الصحية ضمن خطط مكافحة 
األمراض المزمنة غير السارية لتوفير متطلبات 
الــمــتــابــعــة الــــدوريــــة مـــع مــتــخــصــصــي الــتــغــذيــة 
والمناظير،  الجراحية  الــتــدخــالت  أو  واألدويــــة، 
وذلـــــــك لـــلـــحـــد مــــن ارتـــــفـــــاع مــــعــــدالت الــســمــنــة 

بالمملكة.
وقالت البروفسور دالل الرميحي استشارية 
الملك  مستشفى  فــي  والسكري  الصماء  الــغــدد 
حمد الجامعي ورئيسة اللجنة العلمية بجمعية 
أيضًا  أوصـــى  المؤتمر  أن  البحرينية،  الــســكــري 
ــج الـــتـــدريـــب لـــدى  ــرامــ بـــاالســـتـــمـــرار فــــي دعـــــم بــ
العاملين بالقطاع الصحي للتعامل مع مرضى 
الــداء  هــذا  مــن  الــوقــايــة  على  والتركيز  السمنة، 
لــــدى األطـــفـــال والــنــاشــئــة، مـــن خــــالل الــبــرامــج 
لممارسة  المهيئة  األمـــاكـــن  وتــوفــر  الــمــدرســيــة، 
الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة، مــشــددة على أن ذلــك من 

أولويات عالج السمنة لدى تلك الفئة العمرية.
وأعــلــنــت الــدكــتــورة مــريــم الــهــاجــري الوكيل 
جمعية  رئيس  ونائب  العامة  للصحة  المساعد 
مؤتمر  أعــمــال  اختتام  عــن  البحرينية  السكري 
على  أقــيــم  الــــذي  للسمنة،  الــبــحــريــن  أكــاديــمــيــة 
الشيخ  الفريق طبيب  رعاية  تحت  يومين،  مدار 
المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد 
جمعية  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  لــلــصــحــة  األعـــلـــى 
مـــن جمعية  وبــتــنــظــيــم  الــبــحــريــنــيــة،  الـــســـكـــري 

الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  البحرينية  السكري 
ومــســتــشــفــى الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي والــكــلــيــة 

الملكية للجراحين بأيرلندا.
ــأن جــلــســات الــمــؤتــمــر  وأفـــــــادت الـــهـــاجـــري بــ
نــاقــشــت الــعــديــد مـــن الــمــوضــوعــات الــتــي تــثــري 
ناقش  المملكة، حيث  في  السمنة  مرضى  عالج 
المؤتمر واقع مشكلة السمنة عالميًا، واستعرض 
المملكة،  فــي  بالسمنة  المتعلقة  اإلحصائيات 
والمستقاة من المسح الصحي الوطني الذي تم 
إجراءه عام 2018، كما تم تناول موضوع مسببات 
ــالل الــتــغــذيــة  الــســمــنــة وطـــــرق عـــالجـــهـــا، مـــن خــ

السليمة واألدوية والتدخالت الجراحية.
موضوع  إلــى  تطرقت  الجلسات  أن  ــت  وأردفـ
مراكز  تشكيل  وآلــيــة  بالمناظير،  السمنة  عــالج 
الـــتـــمـــيـــز لــــعــــالج الـــســـمـــنـــة، تــعــتــمــد عـــلـــى تــعــدد 
ــلـــوبـــة، والـــعـــنـــايـــة بــمــرض  الـــتـــخـــصـــصـــات الـــمـــطـ
حيث  الجراحية،  العمليات  إجــراء  بعد  السمنة 
لتفادي  مستمرًا  عالجًا  تتطلب  الفترة  تلك  أن 
نماذج  عــرض  المؤتمر  شهد  وقــد  المضاعفات. 
السمنة،  لمكافحة  محفزة  اجتماعية  لــبــرامــج 
السكري  جمعية  أطلقته  الــذي  المشي  كتحدي 
التي  األخــرى  المجتمعية  والبرامج  البحرينية، 

تنظمها جمعية أصدقاء الصحة.
انتهاء  بعد  األكاديمية  أنشطة  أبــرز  وحــول 
الرميحي  دالل  الدكتورة  أشــارت  المؤتمر  أعمال 
للسمنة يمثل  البحرين  أكاديمية  أن مؤتمر  إلى 
الحلقة األولى من سلسلة من 4 حلقات تدريبية 

يمر بها 45 متدربًا، الذين تم ترشيحهم من قبل 
مؤسساتهم الصحية، وقد حصلوا على 14 ساعة 
مــعــتــمــدة مـــن هــيــئــة تــنــظــيــم الــمــهــن والــخــدمــات 

الصحية بعد اجتياز حضورهم للمؤتمر.
تنظيم  الــثــانــيــة  الــمــرحــلــة  ستتضمن  فيما 
عــبــر  الـــمـــشـــتـــركـــون  يــحــضــرهــا  تـــدريـــبـــيـــة  دورات 
الذاتية،  الــدراســة  ومــن خــالل  المرئي،  االتــصــال 
ساعة   12 على  المرحلة  هــذه  فــي  وسيحصلون 
مواضيع  المرحلة  هــذه  وتشمل  أخــرى،  تدريبية 
ــالج وتــقــيــيــم الــســمــنــة،  ــول أســــس عــ تــفــاعــلــيــة حــ
لتعزيز المفاهيم التي تم تلقيها خالل المؤتمر.
المرحلة  إلـــى  الــمــتــدربــون  ينتقل  وبــعــدهــا 
ــة والـــــــتـــــــي تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا مـــســـتـــشـــفـــى  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
الــمــلــك حــمــد الـــجـــامـــعـــي، وتـــحـــديـــدًا بــعــيــادات 
الــســمــنــة الــمــتــخــصــصــة، حــيــث ســيــتــم اســتــقــبــال 
المتخصصين الـ 45، ليتم تدريبهم وجهًا لوجه 
عــلــى طـــرق عـــالجـــات وتــقــيــيــم مــرضــى الــســمــنــة، 
وعـــــــرض عـــمـــلـــي لــــطــــرق عــمــلــيــة تــــوضــــح أســـس 
ممارسة التوجيه واإلرشاد لمرضى السمنة، فيما 
ستختتم تلك المراحل بالمرحلة الرابعة، والتي 
اجتياز  حــال  وفــي  للمتدربين،  تقييما  ستشهد 
تلك المرحلة سيحصلون على شهادات معتمدة 
من الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل 
رئيس  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئيس  خليفة 
سمير  والبرفسور  البحرينية،  السكري  جمعية 
عتوم رئيس الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا 
توثق إتمامهم لهذه الدورة التدريبية المتكاملة.

في ختام موؤتمر اأكاديمية البحرين لل�صمنة

�ل��م��ط��ال��ب��ة ب��ت��م��ك��ي��ن �ل��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي �ل���ق���ط���اع �ل�����ش��ح��ي

بالمملكة �ل�����ش��م��ن��ة  ل��م��ك��اف��ح��ة  �ل��ت���ع��ي��ة  ب���ر�م���ج  وت��ع��زي��ز 

} إحدى جلسات مؤتمر أكاديمية البحرين للسمنة.

} اإلسكان تبدأ في تسليم أولى دفعات مشروع البحير.

ــــدت لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والـــدفـــاع  أكـ
واألمـــــن الــوطــنــي بــمــجــلــس الـــنـــواب عــلــى لــســان 
البوعينين  السيسي  محمد  المهندس  رئيسها 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  زيـــارة  »أن 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى، 
من  بــدعــوة  الشقيقة  العربية  مصر  لجمهورية 
فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل حدًثا 
ا مهما تجدد من خالله المملكة اعتزازها  تاريخّيً
مصر  لجمهورية  المشرفة  التاريخية  بالمواقف 
وتــؤكــد الـــدور الــمــصــري الــمــحــوري كــركــيــزة ألمن 
المنيع  الــحــصــن  بــكــونــهــا  الــمــنــطــقــة،  واســـتـــقـــرار 
لألمة العربية واإلسالمية، مشيرة إلى ما تحمله 
العالقات  متانة  على  قــويــة  »دالالت  مــن  الــزيــارة 
والــــحــــرص الــمــشــتــرك عــلــى مـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون، 
ومــواصــلــة الــتــشــاور والــتــنــســيــق الــمــســتــمــر تــجــاه 

قضايا وأزمات المنطقة«.

وأضافت اللجنة »إن الزيارة الرسمية جاءت 
أمن  أن  والمتجذر  العميق  اإليمان  من  للتأكيد 
الــبــحــريــن والــخــلــيــج الــعــربــي جـــزء ال يــتــجــزأ من 
أمـــن مــصــر الــقــومــي، ولــتــعــزز مــســيــرة الــعــالقــات 
البلدين  وشعبي  قيادتي  التاريخية بين  األخوية 
ما  ظــل  فــي  تــأتــي  الــزيــارة  »أن  مبينة  الشقيقين، 
للبلدين،  مهمة  تــطــورات  مــن  المنطقة  تشهده 
ــداد لـــزيـــارات عـــدة قـــام بــهــا عــاهــل  ــتـ كــمــا أنــهــا امـ
البالد المفدى إلى مصر خالل السنوات األخيرة 
حرًصا من جاللته على تعزيز أواصر التعاون في 
دعم  في  الفاعل  لــدور مصر  وتقديًرا  صــوره،  كل 

القضايا العربية واإلقليمية«.
وأشارت اللجنة إلى »أن ما تم خالل الزيارة 
مـــن تــفــعــيــل أكــثــر مـــن 50 اتــفــاقــيــة وبـــروتـــوكـــول، 
لــلــتــعــاون في  وبــرنــامــج تنفيذي  تــفــاهــم  ومــذكــرة 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 

والبيئية  واإلعــالمــيــة  والــثــقــافــيــة  واالجــتــمــاعــيــة 
والــدفــاعــيــة واألمــنــيــة مــا يــوطــد أواصــــر الــشــراكــة 
االستراتيجية بين البلدين الشقيقين في تعزيز 
وازدهــارهــا«.  واستقرارها  العربية  المنطقة  أمــن 
الكبيرة  التاريخية  »بالمواقف  اللجنة  وأشـــادت 
ــتـــي عـــــززت مــكــانــة جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة  الـ
وشــعــبــهــا، نــتــيــجــة مــواقــفــهــا الــمــشــرفــة والــدائــمــة 
المستمر  اإلقــلــيــمــيــة وحــرصــهــا  الــمــلــفــات  تــجــاه 
على تعزيز أمن واستقرار الخليج العربي ناهيك 
البحرين«، مؤكدة  لمملكة  الداعمة  عن مواقفها 
تقف  وشعبا  قيادة وحكومة  البحرين  »أن مملكة 
موقفا داعما إلى جانب شقيقتها مصر تجاه ما 
فخامة  بقيادة  العربية  مصر  جمهورية  تتخذه 
أمنها  لحماية  ــراءات  ــ إجـ مــن  السيسي  الــرئــيــس 
وسالمة  وأراضيها  حدودها  وتأمين  واستقرارها 

شعبها الشقيق في محاربة اإلرهاب«.

دبل�ما�ش�ية  ر�ش�الة  لل��قاهرة  �ل��ملك  ج��الة  زي�ارة  �لن���ب:  خارجي�ة 

و�لمنا�ش�بات �ل��ظروف  م�خ�تل��ف  ف�ي  م��ش��ر  وم�ش�اندة  بدع�م  و��شح�ة 

ــام  ــشــ هــ د.  ــب  ـــ ـــائـ ــــنـــ ــ ال أكــــــــــد 
الــقــائــم  الـــتـــوجـــه  أن  الــعــشــيــري 
ــدد مــــن الـــــنـــــواب بــشــأن  ــ ــدى عــ ــ لــ
تشكيل لجنة تحقيق نيابية في 
الجعفرية  األوقــاف  إدارة  أعمال 
ــيــــة  ــاســ ــهــــدف بــــــدرجــــــة أســ ــتــ ــســ يــ
ــوقــــوف عــلــى مـــواضـــع الــخــلــل  الــ
المخالفات  ورصـــد  والــتــقــصــيــر، 
والــــــتــــــجــــــاوزات اإلداريـــــــــــــة مــنــهــا 
والمالية، من أجل وضع حد ألي 
استنزاف مالي، أو تعثر في سير 

عمل هذه اإلدارة الهامة.
وأضــــــــــــاف إنـــــنـــــا فــــــي إطــــــار 
عـــمـــٍل يــصــب بــشــكــل مــبــاشــر في 
ــتـــصـــاصـــات مــجــلــس الـــنـــواب  اخـ
وهـــــــو الــــــــــدور الـــــرقـــــابـــــي، الـــــذي 
يــســتــهــدف مـــن خــاللــه الــوصــول 
عمل  بمسار  ترتبط  حقائق  إلى 
الـــمـــؤســـســـات فـــي الــــدولــــة، وهــي 
فيها  الــوقــوف  يقتصر  ال  مــســاٍع 
بل  الخلل وحسب،  مواطن  على 
على  التعرف  عليها  ينطوي  قد 
عـــدد مـــن اإليــجــابــيــات، الــتــي ال 
التردد في التعاطي معها  يمكن 
أن شكاوى  إلى  وأشــار  بإيجابية. 
ــار ونــهــج  ــإطــ ــبـــطـــت بــ عــــديــــدة ارتـ
الجعفرية،  األوقـــاف  فــي  العمل 
يكاد  مختلفة،  مــراحــل  وضــمــن 
الرقابة  لــديــوان  تقرير  يخلو  ال 
اإلدارية والمالية منها، إذ شكلت 
عن  الــصــادرة  المخالفات  دائــمــا 

الناس،  األوقــاف، مــدار امتعاض 
وقــلــقــهــم مـــن إضـــاعـــة الــحــقــوق 
أمــــــــوال  إدارة  إلــــــــى  بـــالـــنـــســـبـــة 
الــمــســاجــد والــحــســيــنــيــات. ونـــوه 
إلــى شــكــاوى عــديــدة تــم الــوقــوف 
اإلداري  ــانــــب  ــجــ الــ ــي  ــ فـ عـــلـــيـــهـــا 
تــرتــبــط بــعــمــلــيــة الــتــوظــيــف من 
والتلكؤ في معالجة  دون إعالن، 
مــلــف الــمــوظــفــيــن الــمــرتــبــطــيــن 
إلى  ســنــوات،  منذ  مؤقتة  بعقود 
جانب ما يرد عن وجود تجاوزات 

في ملف االستثمار.
هــنــاك  أن  الــعــشــيــري  وأكـــــد 
حــزمــة مــن الــمــالحــظــات ترتبط 
التابعة  الوقفيات  تأجير  بآليات 
الـــجـــعـــفـــريـــة،  األوقـــــــــــاف  إلدارة 
وحصول المحسوبيات في ذلك، 
عبر انتفاع بعض الموظفين من 

عقود االستثمار.
ــاف  األوقــ إدارة  يـــد  أن  ــر  وذكــ
ترتبط  واسعة،  على حقوق  تقع 
والحسينيات،  المساجد  بمئات 
ويــنــبــغــي أن تــكــون هــنــاك آلــيــات 
وتتمتع  بــالــكــفــاءة،  تتسم  إداريـــة 
بـــالـــشـــفـــافـــيـــة والــــــــوضــــــــوح، مــع 
إلـــحـــاقـــهـــا بــــــإجــــــراءات صــــارمــــة، 
تحول دون أي استغالل أو انتفاع 
شــخــصــي يــضــر بــالــوقــفــيــات، مع 
ضــــرورة الــعــمــل عــلــى وضـــع آلية 
واضحة لتعيين قيمي المساجد 
ومغسلي الموتى والمتولين على 
المآتم. وأشار إلى أن المسؤولية 
الوطنية تفرض الحاجة إليجاد 
مـــــراجـــــعـــــة حـــقـــيـــقـــيـــة وجــــــــــادة، 
وفـــتـــح مــلــف الــتــحــقــيــق فـــي كل 
تـــدور حــولــه شبهة تــجــاوزات  مــا 

السعي  ومخالفات، ضمن سياق 
لــلــمــصــلــحــة الــعــلــيــا. بـــــدوره قــال 
النائب عمار آل عباس إن العمل 
وبالتعاون  وســاق  قــدم  على  جــار 
على  العازمين  النواب  باقي  مع 
إدارة  فــي  تحقيق  لجنة  تشكيل 
ــريـــة إلعــــــداد  ــفـ ــعـ األوقــــــــــاف الـــجـ
المخالفات  حول  متكامل  ملف 
ــة فــي  ــلــ ــاصــ ــحــ ــاوزات الــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
مما  الــجــعــفــريــة  ــاف  ــ األوقــ إدارة 
ــدد مــن الـــنـــواب إلــى  اســتــدعــى عـ
التحقق من خلفياتها ووقائعها. 
يأتي  الحالي  العمل  أن  وأضــاف 
إلعــــــــداد وتــــرتــــيــــب الـــمـــعـــلـــومـــات 
والحقائق الخاصة بالمخالفات 
والشؤون  باألمور  أو  والتجاوزات 
في شأنها  النظر  تستدعي  التي 
للتحقق منها، حيث يتم العمل 
على إعداد ملف متكامل يحوي 
جميع النقاط المراد البحث في 

شأنها.
وكان قد ذكر كل من النواب 
إســحــاقــي،د.  علي  حسين،  عــمــار 
العامر،  أحمد  ?العشيري،  هشام 
ــواد، عـــمـــار الــبــنــاي،  ــســ فـــاضـــل الــ
ــي، عــزمــهــم  ــرانــ ــحــ ـــبــ مـــحـــمـــود الـ
تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق نــيــابــيــة 
مــع بــدايــة دور االنــعــقــاد الــقــادم 
الــعــديــد من  مــن  التحقق  بــشــأن 
بــإدارة األوقاف  المتعلقة  األمــور 

الجعفرية. 

�إع�د�د مل�ف متكام�ل يح��ي مخالف�ات وتج�اوز�ت �لأوق�اف �لجعفري�ة

ن�واب: تلقين�ا �ص�كاوى عدي�دة ترتب�ط بالتوظي�ف وتاأجي�ر الوقفي�ات وعق�ود اال�ص�تثمار

م�ج�ل�����س �ل����ن��ب يدي���ن �إق�����شاء �لن�ظ����ام �ل�ق�ط����ري �لمتعم���د للكف���اء�ت �لن�ش���ائية
أدانــت لــجــنــتــا حــقــوق اإلنـــســـان والــــمــــرأة والــطــفــل 
ما  صــحــفــي،  تــصــريــح  فــي  البحريني  الــنــواب  بمجلس 
يقوم به النظام القطري من إقصاء متعمد للكفاءات 
النسائية القطرية من المشاركة في االنتخابات سواء 
منتخب  نيابي  مجلس  ألول  بالتصويت  أو  بالترّشح 
االنتخابات  لتنظيم  قانونا  دولــة قطر  أصــدرت  أن  بعد 
الــبــرلــمــانــيــة والـــــذي بــمــوجــبــه صـــّنـــف مــواطــنــيــهــا إلــى 
والترشح،  التصويت  حــق  ُمنحوا  )أصليين(  قطريين 
التصويت  حــق  بعضهم  ُمــنــح  )متجنسين(  وقطريين 

ــر  ــع الــبــعــض اآلخـ ــنـ ــق الـــتـــرشـــح، وُمـ فــقــط مـــن دون حـ
الــتــرشــح، وهو  أو  التصويت  فــي  الــحــق، ســواء  مــن  ا  كلّيً
ما يعد مخالفة صارخة وتمس بمبدأ الحق في مباشرة 
بين  السافر  والتمييز  للمواطنين  السياسية  الحقوق 

أبناء الوطن.
وجاء في التصريح، أنه من منطلق احترامنا لحق 
الحق  وأهمها  السياسية  الحقوق  الشعوب في مباشرة 
كركيزة  النيابية  للمجالس  واالنــتــخــاب  الــتــرّشــح  فــي 
أساسية في ممارسة الديمقراطية الصحيحة بموجب 

المواطنين  بــيــن  الــمــســاواة  تــكــرس  تشريعية  نــصــوص 
أي  عــدم حرمان  وتضمن  الحقوق  تلك  وتنظم  وتكفل 
فرد من حقه في المشاركة من دون سبب مشروع ومسوغ 
سيادة  تمّثل  النيابية  المجالس  أن  باعتبار  قــانــونــي، 
الحقوق  هــذه  بكفالة  ملزمة  والــدولــة  الــشــعــب،  وإرادة 
والداخلين  إقليمها  فــي  الــمــوجــوديــن  األفــــراد  لجميع 
في واليتها، من دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، 
الــرأي، أو األصــل، أو  أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو 
الــثــروة، أو النسب، أو غير ذلــك مــن األســبــاب، وهــو ما 

تنص عليه، كذلك، المواثيق واإلعالنات الدولية، فإننا 
أول  نتابع بقلق شديد ما يجري في دولة قطر ضمن 
السيدات  إحـــدى  بحرمان  وذلـــك  برلمانية،  انتخابات 
القطريات بعد أن تقدمت بأوراق ترشحها عن الدائرة 
إقصاؤها  تم  التي  المري«  »مباركة  الدكتورة  وهــي   .16
لها  يــتــاح  أن  دون  مــن  المترشحين  ســجــل  قــائــمــة  مــن 
ــبــــاب، أو مــنــحــهــا حـــق الــطــعــن عــلــى قـــرار  مــعــرفــة األســ
استبعادها من الترّشح والمشاركة في االنتخابات، وهو 
فــي مباشرة  الــمــســاواة  مــع مبدأ  ويــتــعــارض  يتنافى  مــا 

ونؤكد  الكاملة،  المواطنة  وحقوق  السياسية  الحقوق 
في هذا الشأن، ضرورة أن يتاح للمواطنين والمواطنات 
من  السياسية  الحقوق  مباشرة  عــدالــة  قطر  دولــة  فــي 
الطعن  آليات  تكون  وأن  ونزيهة،  حرة  انتخابات  خالل 
متاحة  باالستبعاد  القرار  هذا  مثل  على  القضاء  أمام 
ومكفولة على أرض الواقع، وبما يمّكن المرأة القطرية 
من ممارستها لحقها السياسي من دون تمييز أو إخالل 
بمبدأ المساواة أمام القانون كممثل ومعبر حقيقي عن 

إرادة األمة في المجالس المنتخبة.

} عمار آل عباس. } د. هشام العشيري.
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القراء األعزاء،
لقد صدرت مؤخرًا عن 
مركز دعم المرأة بالمجلس 
ــرأة الــطــبــعــة  ــمــ ــلــ ــى لــ ــ ــلـ ــ األعـ
الثالثة من )دليل المقبلين 
وذلــك   ،)2021 الــــزواج  عــلــى 
الــفــاعــل في  دوره  ــار  إطــ فــي 
تأسيسها  قبل  األســـرة  دعــم 
المجتمع،  ــواة  نـ بــاعــتــبــارهــا 
بــّث  الــدلــيــل مهمة  ويــتــولــى 
الـــــوعـــــي حــــــول خـــلـــق بــيــئــة 
أســــريــــة صــحــيــة مــــن خـــال 
الــتــعــريــف بــأهــمــيــة وأســـس 
وحقوق  الزوجية  المؤسسة 
وواجـــــــبـــــــات طـــرفـــيـــهـــا بــيــن 
الــــشــــبــــاب الـــبـــحـــريـــنـــي مــن 
متكامل  دلــيــل  الــجــنــســيــن، 

ُيعد مرجعًا مهمًا لكل الشباب، أنصح باالطاع 
للتعرف  الـــزواج  على  المقبلين  كــل  مــن  عليه 
على تفاصيل مهمة تتعلق بكل صغيرة وكبيرة 
يــتــوجــب مــعــرفــتــهــا لــصــالــح األســــــرة، فــهــنــيــئــًا 
واإلعــداد  التنظيم  لمجتمع يحظى بكل هذا 
والشكر واالمتنان  إنشاء أسرة..  لإلقبال على 

للمجلس األعلى للمرأة.
والحديث عن األسرة والتريث في اختيار 
الشريك يجّرنا دائمًا إلى القصص التي باءت 
التكافؤ  بالفشل وانتهت بالطاق بسبب عدم 
بين الزوجين، وعدم االختيار السليم والسكوت 
من  اإلنسانية  الكرامة  امتهان  على  والصبر 
قبل أحد الزوجين، أو قصص استخدام الوعد 
بالزواج الستغال المرأة ماديًا، لذا سيتضمن 
واقعية  إضــاءاٍت صغيرة لقصص  المقال  هذا 

في مواضيع قصيرة كاآلتي: 
ال تعطه ماال

قــبــل أيــــام وصــــل إلــــي مــقــطــع فــيــديــو من 
صاحبة  فــيــه  تــخــاطــب   )Tik Tok( بــرنــامــج 
منك  طــلــب  )إذا  قـــائـــلـــة:  الــفــتــيــات  الــفــيــديــو 
موجودة  ظاهرة  وهــي  وتركيه!(  طيري  فلوس 
النوايا،  وُحــســن  الطيبة  استغال  على  تــقــوم 
وتتمثل في استخدام الوعد بالزواج وعاقات 
المادي  لاستغال  كوسيلة  الرومنسي  الحب 
للفتاة، فكم من فتاة وقعت في شباك االبتزاز 
الــعــاطــفــي، وكــانــت فريسة لــلــديــون والــقــروض 
من  مكذوبة  مادية  لحاجة  استجابة  البنكية 
شــخــص وعـــدهـــا بــــالــــزواج؟! والــمــشــكــلــة أنــهــن 
يــقــعــن عــلــى الـــرغـــم مـــن تــحــذيــرهــن مـــن قبل 
الــمــقــربــات لــهــن، تــمــامــا كــمــا يــحــدث ذلـــك في 
األزواج  بعض  يستغل  إذ  الزوجية،  المؤسسة 
زوجــاتــهــم، فكم مــن زوجـــة وقــعــت أســيــرة ديــون 
استفاد منها زوجها بغرض مساعدته في بناء 
أو شراء وما إلى ذلك! وكم من ُمطلقة مازالت 
ترزح تحت طائلة دين طويل األجل اقترضته 

من أجل طليقها! 
األزواج  بــعــض  اســـتـــغـــال  عـــن صــــور  أمــــا 
كثيرة  لزوجاتهم ماديا فحّدث وال حرج، فهي 
ُتــحــصــى  ُتـــعـــد وال  ولـــهـــا أســالــيــب مــتــعــددة ال 
تعتمد على اجتهاد الزوج وسعة حيلته ومكره، 
أن تضمنت شــروط  رأيـــي منذ  فــي  تــبــدأ  وهــي 
إليها  الُمتقدم  البنت  تكون  أن  شــرط  ــزواج  الـ
في  معه  تسهم  وحتى  التعاون  بغرض  عاملة، 
مصاريف األســرة، والتي قد يصل األمــر فيها 
بشكل  الــزوجــة  اســتــغــال  إلــى  األزواج  ببعض 

الــمــاديــة..  الناحية  مــن  تــام 
فعلى سبيل المثال، أحدهم 
كان في بعض األشهر يأخذ 
راتـــب زوجــتــه كــامــًا بحجة 
حاجة يريد قضاءها، وآخر 
راتبه  نــفــاد  مــن  يتذمر  كــان 
عــنــد بــدايــة كــل شــهــر عــمــدًا 
ــه فــا  ــ ــتـ ــ ــرج زوجـ ــ ــــحـ حـــتـــى ُيـ
البيت  بــمــصــاريــف  تــطــالــبــه 
ــفــــاق  ــى اإلنــ ــ وتـــــبـــــادر هــــي إلــ
وتـــحـــمـــل كـــافـــة مـــصـــروفـــات 

األسرة.
أن تكون أبا سوّيا )1(

هل يمكن ألب سوّي أن 
إنفاقه  بــعــدم  يــكــون ســعــيــدًا 
ــائــــه رغــــــم ســعــتــه،  ــنــ ــى أبــ ــلـ عـ
انــتــقــامــا مــن والــدتــهــم التي 
ضــاقــت بــهــا الــُســبــل واســتــحــالــت حــيــاتــهــا معه 

فطلبت الطاق منه؟! 
إلى مطلقته  المطلقين  أحد  أرســل  نعم، 
-من باب الشماتة بها- رسالة ُيعرب لها فيها 
عـــن ســعــادتــه بــخــاصــه مـــن مــصــاريــف أبــنــائــه 
زهيد  مبلغ  إلــى  المحكمة  حكم  قّلصها  التي 
ُيسمنها  وال  األساسية  احتياجاتهم  ُيغني  ال 
مـــن جــــوع، فــهــذا الـــنـــمـــوذج مـــوجـــود فـــي واقـــع 
الــنــزاعــات األســـريـــة، ومـــن الــمــؤســف أن يكون 
أبناء أصًا، ألن اآلباء األسوياء لن  ألمثالهم 
يرضيهم ذلك وستكون دائمًا مصلحة أبنائهم 
أولوياتهم واهتمامهم مهما كانت  في مقدمة 
طــبــيــعــة خــافــهــم واخـــتـــافـــهـــم مـــع والــدتــهــم 
المطلقة، وأما سواهم من غير األسوياء فهم 
والتي  المزيفًة،  بانتصاراتهم  يسعدون  الذين 
ــام مــبــادئ الــرجــولــة  هــي فــي الــواقــع هــزائــم أمـ
ــاف، فـــالـــرجـــل  ــ ــ ــصـ ــ ــ ــحـــة واإلنـ ــصـــالـ واألبـــــــــــّوة الـ
الحقيقي لن يتورع عن سد احتياجات أبنائه 
كما يقتضيها الواقع ال كما تحددها األحكام، 

فتعسًا آلباء كهؤالء!
أن تكون أبا سوّيا )2(

ُيعّد األبناء أسلحة في حرب ما بعد  هل 
الطاق؟

لــــدى بــعــضــهــم.. نـــعـــم، ذلــــك أن الــبــعــض 
ــاء وال يــراعــي  ــنـ ال يــلــتــفــت إلــــى مــصــلــحــة األبـ
أسلحة  وال مشاعرهم فيجعل منهم  ضعفهم 
باإلنسانية  ضــاربــًا  مطلقته  ضد  يستخدمها 
واألخــــــاق الــقــويــمــة عــــرض الـــحـــائـــط، ولــعــل 
زيـــارة ليقوم  كــل  الـــذي يستغل  ذلــك  أســوأهــم 
أقاربهم  والدتهم، وضد  أبنائه ضد  بتحريض 
وحـــّثـــهـــم عــلــى عــــدم طــاعــتــهــا وإهـــانـــتـــهـــا، فا 
واإلســاءة  تنشئتهم،  بإساءة  فيهم  اهلل  يخشى 
ــاٍل كـــهـــؤالء أن  إلـــى نــفــســيــاتــهــم، فــكــيــف ألطـــفـ
يكونوا أفرادًا صالحين منتجين في المجتمع 
في ظل اختال توازن تربيتهم بسبب والدهم!
ما ُطرح أعاه غيض من فيض، والقصص 
ــذا فـــالـــمـــؤمـــل مــــن جــمــيــع الــشــبــاب  ــ كـــثـــيـــرة، لـ
الــــزواج،  عــلــى  المقبلين  دلــيــل  عــلــى  االطــــاع 
المجلس  موقع  على  مــنــشــورًا  تجدونه  الــذي 
األعــلــى لــلــمــرأة، لــيــكــون زواجـــكـــم قــائــمــًا على 
أســـس ثــابــتــة مـــن الــمــعــرفــة والــــوضــــوح، األمـــر 
الـــــذي ســيــســهــم فـــي تــكــويــن عـــاقـــات زوجــيــة 
نــاجــحــة وأســـر مستقرة دائــمــة وعــاقــة ســّويــة 
وطيبة حتى ما بعد انفصام العاقة الزوجية 

ال قّدر اهلل.

دل���ي���ل ال��م��ق��ب��ل��ي��ن ع��ل��ى ال�����زواج

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

جيٌل من الأغبياء

التكنولوجيا  فيه  يوًما تقضي  »أخــاُف  أينشتاين:  ألبرت  يقوُل 
على إنسانيتنا.. العالُم حينها سيكوُن محكوًما بجيٍل من األغبياء«! 
هناك جدٌل واسٌع اليوم حوَل قضيِة استخدام الهواتف النقالة 
داخل المدارس، حيث أكدت وزارُة التربية والتعليم أن المؤسسات 
الــطــاب  تحتضن  لكونها  مــمــيــزة  بخصوصية  تتمتع  الــمــدرســيــة 
التعليمية واإلداريــة، ومن الضروري  الهيئات  والطالبات ومنتسبي 
األجهزة  استخداَم  أن  موضحة  الخصوصية،  هــذه  على  الحفاظ 
الذكية في المدارس متاح أساسا من خال مختبرات الحاسب اآللي 
وتكنولوجيا  التقنية  توظيف  فيها  يتم  التي  والمقررات  والــدروس 
الشخصية فهي لاستخدام خارج نطاق  أما األجهزة  المعلومات، 
الــســمــاح بها فــإن ذلــك سيكون مقتصرا  الــمــدرســة، وأنـــه فــي حــال 
الوزارة حول االستعمال اآلمن  على نطاق المشاريع التي تنفذها 
التجريبية  ــراءات  اإلجــ ووفــق  واالتــصــال،  المعلومات  لتكنولوجيا 

لعينات محددة من المدارس ألهداف البحث العلمي والتطوير.
هذا الجدل جاء في أعقاب انتشار وسم »نبي تلفونات بمدارس 
االجتماعي  التواصل  وسائل  في  مؤخرا  انتشر  والــذي  البحرين« 
الــمــدارس، وذلــك بعد  حــول جــدوى السماح بــدخــول الهواتف إلــى 
للطاب  السماح  على  السعودية  العربية  المملكة  موافقة  إعــان 
والطالبات من المرحلتين المتوسطة والثانوية بإحضار الهواتف 
الــذكــيــة إلــى الــمــدارس فــي مــحــاولــة مــن الــــوزارة للتأكد مــن حالة 
الوضع الصحي للطاب والطالبات عبر تطبيق »توكلنا« المعمول 
به في جميع المدارس والمؤسسات داخل أرجاء السعودية، والتي 

قد تراجعت عنها الحقا، حيث قررت إلغاء تلك الموافقة.
والتعليم  التربية  لــوزارة  الصائب  الــرأي  هــذا  أنــا مع  شخصيا 
بالبحرين، فكفانا شر ما فعله ويفعله هذا النقال اللعين في حياة 
أبنائنا، من تشتت وعزلة خارج أسوار المدرسة، األمر الذي يعاني 
منه جميع اآلباء بشكل عام، وخلف آثاره السلبية نفسيا وصحيا 
وتربويا وتعليميا على هذا الجيل، بل إن هناك الكثير من ضحايا 
بأيديهم هذا  الذين صنعوا  أنفسهم،  الكبار  التكنولوجيا من  هذه 
الحاجز الكبير بينهم وبين أبنائهم بسبب انشغالهم غير المحدود 

والجنوني بهذا الجهاز معظم الوقت.
السن  صغار  بين  الذكية  الهواتف  استخدام  اليوم  انتشر  لقد 
والمراهقين بشكل كبير وخطير، وذلك بعد انتشار جائحة كورونا، 
ــل بــاألطــبــاء إلــى  ــر الــــذي وصـ والــتــزامــنــا بــالــحــجــر الــمــنــزلــي، األمــ
الــتــحــذيــر مــن االســتــهــاك الــمــفــرط لــلــهــواتــف مــن قــبــل األطــفــال، 
حيث أشار بحث أجري في ألمانيا إلى أن نحو 70% من األطفال 
في سن ما قبل المدرسة يلعبون بهواتف آبائهم الذكية ألكثر من 
نصف ساعة يوميا، حتى أصبح هؤالء معرضين لمخاطر عديدة 
أهمها بطء تطور اللغة، واضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط.

ليس  الــيــوم،  الخطيرة  الظواهر  من  بــات  اإللكتروني  اإلدمـــان 
اآلبــاء  كــان  إذا  ولكن  أيــضــا،  الكبار  بــل  فقط  الصغار  إلــى  بالنسبة 
وأبــنــائــهــم، فأضعف  أنفسهم  الــيــوم عــن حــمــايــة  يــقــفــون عــاجــزيــن 
الحماية  إجــراءات  تتخذ  التعليمية  المؤسسات  نترك  أن  اإليمان 
التي تراها، وأن نضم صوتنا جميعا إلى صوتها، حين ترفع شعار 
عند  الــقــواعــد  بعض  واحــتــرام  االســتــخــدام،  لتقنين  بــل  للمنع  ال 
االستخدام، وذلك تفاديا لكثير من السموم الصحية واالجتماعية 
الحديثة، وحتى ال  التكنولوجيا  باتت تهدد جيل  التي  والسلوكية 

يتحول إلى جيل من األغبياء كما حذر أينشتاين!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

أكـــــــــدت األرقــــــــــــام الـــرســـمـــيـــة 
الــــصــــادرة عـــن مــعــهــد الــبــحــريــن 
لــلــتــنــمــيــة الـــســـيـــاســـيـــة مـــشـــاركـــة 
ــيـــفـــة ومــــمــــيــــزة لــــلــــمــــرأة فــي  ــثـ كـ
التي  المعهد،  وفعاليات  بــرامــج 
ــى 48% مـــن إجــمــالــي  وصــلــت إلـ
المشاركين، في حين بلغت نسبة 
تم  الــتــي  النسائية  الشخصيات 
التعاون معها في مجال التدريب 
ــدارات  ــ والــتــألــيــف وتــحــكــيــم اإلصـ
أكثر من 26%، فيما بلغ مجموع 
ــات اإلنـــــــــاث فــي  ــفــ ــمــــوظــ عــــــدد الــ
عدد  إجمالي  من   %63 المعهد 

الموظفين.
ــاء ذلـــك خـــال االجــتــمــاع  جـ
ــادي لــلــجــنــة تــكــافــؤ الــفــرص  ــعـ الـ
ــذي عــقــد بــرئــاســة  ــ بــالــمــعــهــد، الـ
جناحي،  فيصل  إيمان  األســتــاذة 
ــيــــذي لــمــعــهــد  ــنــــفــ ــتــ ــر الــ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ الـ
الــبــحــريــن لــلــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة 
رئـــيـــس الــلــجــنــة، بــحــضــور نــائــب 
رئـــيـــس الــلــجــنــة مـــريـــم الــيــامــي، 
وعــضــو الــلــجــنــة مــحــمــد بــوعــلــي، 

وأمين سر اللجنة أبرار خلفان.
وفــــــــــي بـــــــدايـــــــة االجـــــتـــــمـــــاع 
أشـــادت األســتــاذة إيــمــان جناحي 
ــلــــة الـــتـــي  ــتــــواصــ ــالــــجــــهــــود الــــمــ بــ
أجل  من  اللجنة  أعضاء  يبذلها 
تــحــقــيــق األهـــــــداف الــمــوضــوعــة 
وتــعــزيــز تــكــافــؤ الــفــرص بــيــن كل 
وضمان  المعهد،  في  الموظفين 
مراعاة احتياجات المرأة في كل 
المجاالت، والمساهمة في إعداد 
الـــخـــطـــط الـــتـــي تــضــمــن تــعــزيــز 
تــكــافــؤ الـــفـــرص، وتــوعــيــة الــمــرأة 
الــعــامــلــة بــحــقــوقــهــا وواجــبــاتــهــا 

الدستورية والقانونية.
كـــمـــا اســـتـــعـــرض االجـــتـــمـــاع 

إحــصــائــيــات مــشــاركــة الــمــرأة في 
بــرامــج وأنــشــطــة الــمــعــهــد خــال 
 ،2021 ــام  عــ مـــن  األول  الــنــصــف 
كبيرة  نــوعــيــة  نقلة  تشكل  الــتــي 
الفرص  تكافؤ  تعزيز  سبيل  فــي 
وإتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة 
ــي أنـــشـــطـــة وبـــرامـــج  بــفــعــالــيــة فــ

المعهد.
البارز  الدور  وثمنت جناحي 
المجلس  به  يقوم  الذي  والمهم 
صاحبة  برئاسة  للمرأة،  األعلى 
سبيكة  األمــيــرة  الملكي  الــســمــو 
قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت 

عـــاهـــل الـــبـــاد الـــمـــفـــدى رئــيــســة 
المجلس األعلى للمرأة، الداعم 
الجنسين  بــيــن  الـــتـــوازن  لــمــبــدأ 
وإدمــــــاج احــتــيــاجــات الـــمـــرأة في 
برنامج  في  الفرص  تكافؤ  إطــار 
الحكومة، بحسب برامج الخطة 
ــهـــوض بـــالـــمـــرأة  ــنـ ــلـ الـــوطـــنـــيـــة لـ
البحرينية، وحرصه الدائم على 
وتطبيق  الــمــبــدأ  بــهــذا  ــزام  ــتـ االلـ

آلياته.
وتـــم خـــال االجــتــمــاع بحث 
المدرجة  الموضوعات  ومناقشة 

على جدول األعمال.

أعــلــنــت جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي قــبــول 237 
طــالــبــا وطــالــبــة مــن أبــنــاء مجلس الــتــعــاون لــدول 
الطبية،  والعلوم  الطب  كلية  في  العربية  الخليج 
امتحانات  مــن  القبول  متطلبات  اجتيازهم  بعد 

تحريرية ومقابات.
الدكتور  العربي  الخليج  ورحب رئيس جامعة 
من  نخبة  بقبول  العوهلي  عبدالرحمن  بن  خالد 
الــمــتــفــوقــيــن فــي الــثــانــويــة الــعــامــة مــن أبــنــاء دول 
أطباء  من  جديدة  دفعة  ليكونوا  التعاون  مجلس 
الطبية  الـــخـــدمـــات  الـــذيـــن ســتــرتــقــي  الــمــســتــقــبــل 
الجامعة  أن  مؤكدا  بسواعدهم،  الخليج  دول  في 
أكـــثـــر مـــن 40 عـــاًمـــا سمعة  مــــدى  اكــتــســبــت عــلــى 
أجمع،  والعالم  الخليج  دول  منطقة  في  مرموقة 
لحرصها على انتقاء كوكبة من الطلبة المتميزين 
الــواعــد  المستقبل  صــنــاع  ليكونوا  عــام  إثــر  عــاًمــا 
الذي يتطلب مهارات طبية عالية مواكبة للتغيرات 

العالمية المتسارعة.
وعزا رئيس الجامعة تراكم السمعة اإليجابية 
للجامعة إلى فضل اهلل سبحانه، ثم جهود االبتكار 
تــبــذلــهــا الــجــامــعــة ولــمــا تتميز به  الــتــي  واإلبـــــداع 
أكاديمية  معايير  من  الطبية  والعلوم  الطب  كلية 
على  قائًما  وتعليًما  مبتكًرا  نهًجا  تعتمد  عالية 
صقل  في  أسهم  ما  وهــو  الطبية،  المعضات  حل 
ــارات الــطــلــبــة اإلكــلــيــنــيــكــيــة والــبــحــثــيــة، ورســـخ  ــهـ مـ
الطبية  الــحــاالت  مــع  للتعامل  الــشــامــلــة  الــنــظــرة 
الطبية  للمشكات  الــذاتــيــة  الـــدراســـة  خـــال  مــن 
والعالمية لدراسة  المحلية  بالمصادر  واالستعانة 
الحاالت الطبية المختلفة والخروج بالتشخيص 
الجامعة  بحصول  النهج  هــذا  تكلل  وقــد  الدقيق، 
والعالمية،  اإلقليمية  الــجــوائــز  مــن  الــعــديــد  على 
متقدمة،  إلى صفوف  العالمي  بتصنيفها  والقفز 
ــان أحــدثــهــا عــلــى ســيــبــل الـــذكـــر حــصــولــهــا على  كــ
العالم  على مستوى  كأفضل جامعة  الـــ15  المركز 
العالي  للتعليم   2021 تايمز  تصنيف  في  العربي 
على  األولـــى  الجامعة  لتكون  العربية  للجامعات 

مستوى مملكة البحرين.
وقــــــال الـــدكـــتـــور الـــعـــوهـــلـــي: »خـــطـــت جــامــعــة 
لتجويد  وثــابــتــة  حثيثة  خــطــى  الــعــربــي  الــخــلــيــج 
االبتكارية من خال طرح  الطرق  بشتى  تعليمها 
الــتــخــصــصــات الــحــديــثــة والـــفـــريـــدة الــتــي يــحــتــاج 
إليها سوق الخليج«، معزًيا ذلك إلى تطور الرؤية 
االســتــراتــيــجــيــة الــتــي بــنــاهــا فــريــق عــمــل جماعي 
لترسيخ جامعة الخليج العربي كمؤسسة أكاديمية 

قائمة على االبتكار.
ومن جانبه، رحب عميد شؤون الطلبة، نائب 
اإلداريـــة  لــلــشــؤون  الــعــربــي  الخليج  جامعة  رئــيــس 
الــدكــتــور عــبــدالــرحــمــن يــوســف، بــقــبــول كــوكــبــة من 

الطلبة المستجدين من أبناء دول مجلس التعاون 
التي  الجامعة  أن  مــؤكــدا  العربية،  الخليج  لــدول 
أسست منذ أربعين عاًما مضت بنظرة مستقبلية 
ُأســـســـت لــتــجــمــع الــمــواطــنــيــن الــخــلــيــجــيــيــن تحت 
المشتركة،  الخليجية  للهوية  تعزيًزا  واحد  سقف 
طالب  حــيــاة  فــي  العلمي  البحث  أهمية  موضًحا 
الطب الجتياز السنوات الدراسية، معرًبا عن فخره 
يــرفــدون  الــذيــن  الجامعة  خريجي  بكل  واعـــتـــزازه 
بخبراتهم  الخليج  دول  فــي  المستدامة  التنمية 

ومهاراتهم العالية.
منظومة  وفــق  تعمل  الجامعة  أن  إلــى  ــار  وأشـ
مــتــكــامــلــة بــالــتــعــاون مـــع الــمــلــحــقــيــات والــمــكــاتــب 
الــثــقــافــيــة الــتــابــعــة لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون لــدول 
ــم خــطــة واضــحــة  ــل رسـ الــخــلــيــج الــعــربــيــة، مـــن أجـ
العلمية  مسيرتهم  خــال  الــجــدد  للطلبة  المسار 
على مدى ست سنوات هي عمر الدراسة في كلية 

الطب والعلوم الطبية.
ــوم الــطــبــيــة  ــلـ ــعـ وأكـــــد عــمــيــد كــلــيــة الـــطـــب والـ
الــجــامــعــة  أن  اهلل  ضــيــف  عــبــدالــحــلــيــم  ــور  ــتـ ــدكـ الـ
سخرت كل اإلمكانات األكاديمية واإلدارية لتسهيل 
امتحانات  من  بــدءا  الجدد  الطلبة  قبول  مراحل 
مستوى  وقــيــاس  الــمــســتــجــديــن،  للطلبة  الــقــبــول 
كالفيزياء،  األساسية  العلوم  المتقدمين  الطلبة 
والــكــيــمــيــاء، والــريــاضــيــات، واألحـــيـــاء، إلـــى جانب 

مهاراتهم باللغة اإلنجليزية.
التهيئة  يوم  األحــد  الطب صباح  كلية  وتعقد 
واإلرشاد للطلبة المستجدين الذين سيلتقون في 
الدكتور  الجامعة  برئيس  بعد  عن  يعقد  اجتماع 
خالد بن عبدالرحمن العوهلي، وعميد كلية الطب 
جانب  إلى  الطلبة  شــؤون  وعميد  الطبية  والعلوم 
رئيس القبول والتسجيل والمسؤولين في المكتبة 
بالسنة  والــمــنــســقــيــن  الــمــعــلــومــات  تقنية  ووحــــدة 
على  سيتعرفون  كما  األولــى،  والسنة  التحضيرية 

طريقة التعليم بنظام مودل المتبعة بالجامعة.

ــوم  ــلــ ــعــ ــة الــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــتــــعــــد جـ تــــســ
طلبتها  الســتــقــبــال  الــتــطــبــيــقــيــة 
فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي بــعــد فــتــرة 
الجامعة  إلى  الحضور  عن  غياب 
وبــهــذه  كـــورونـــا.  جــائــحــة  فرضتها 
الجامعة  رئــيــس  رحــب  المناسبة 
ــواد  ــتــــور غـــســـان عــ ــاذ الــــدكــ ــ ــتـ ــ األسـ
ــــن ســـعـــادتـــه  ــًا عـ ــربــ ــعــ بـــالـــطـــلـــبـــة مــ
بــبــدء الــعــام األكــاديــمــي الــجــديــد، 
التوفيق  الجامعة  لطلبة  متمنيًا 

والنجاح.
وكــانــت الــجــامــعــة قــد أتــاحــت 
ــة إمــــكــــانــــيــــة االخــــتــــيــــار  ــبـ ــلـ ــطـ ــلـ لـ
بــيــن الــحــضــور إلــــى الــجــامــعــة أو 
االستمرار في حضور المحاضرات 
ــن بــعــد بــحــيــث يـــكـــون الــتــعــلــيــم  عـ
ــا(  ــن بـــعـــد وحـــضـــوريـ ــ مـــدمـــجـــا )عـ
بحسب اختيار الطالب نفسه، مع 
مراعاة اإلشارة الضوئية لمستوى 

انتشار فيروس كورونا.
ــذا الــــصــــدد اتـــخـــذت  ــ ــي هــ ــ وفــ
الجامعة مجموعة من اإلجراءات 
االحترازية لضمان الحفاظ على 
صحة وسامة الطلبة، كان أبرزها 
شكل  يعتمد  جديد  نظام  تطوير 
للطلبة  ويتيح  اإللكتروني،  الدرع 
حضوريًا  الدراسة  اختاروا  الذين 
الـــدخـــول لــلــحــرم الــجــامــعــي قبل 
ــد مـــحـــاضـــراتـــهـــم بــنــصــف  ــيـ ــواعـ مـ
إلى  الدخول  تسجيل  عبر  ساعة، 
وإبــراز  الطابية  الخدمات  نظام 
صورة الدرع عند بوابات الجامعة.

وبمناسبة بدء العام الدراسي 
الـــجـــديـــد، دعــــا رئـــيـــس الــجــامــعــة 
ــاد  ــهـ ــتـ ــد واالجـ ــجـ ــى الـ ــ الــطــلــبــة إلـ
فــي طــلــب الــعــلــم، مــنــوهــًا إلـــى أن 
التعليمية  البيئة  هيأت  الجامعة 
ــبـــال أبــنــائــهــا  ــتـــقـ الـــمـــنـــاســـبـــة السـ
الطلبة  توجيه  الطلبة من خال 
أكاديميًا  وإرشــادهــم  المستجدين 
وتــقــديــم الــنــصــائــح والــتــوجــيــهــات 
ــررات  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ لــــهــــم فــــــي اخـ
وذلــك  تسجيلها،  قــبــل  الــدراســيــة 
من خال المرشدين األكاديميين 
إلى  منوهًا  الكليات،  مختلف  في 
قصارى  تــبــذل  الجامعة  إدارة  أن 
إمكانياتها  جميع  وتضع  جهدها 
أواًل  الطالب  أجــل  مــن  وطاقاتها 

وأخيرًا.
ــح رئــيــس الــجــامــعــة أن  ــ وأوضـ
ــت عـــلـــى طـــرح  ــرصــ الـــجـــامـــعـــة حــ
تساعد  متميزة  أكاديمية  بــرامــج 

ــة فــــــي الـــــحـــــصـــــول عــلــى  ــبــ ــلــ ــطــ الــ
الـــــفـــــرص الـــمـــنـــاســـبـــة فـــــي ســــوق 
ــات  ــتـــحـــديـ الـــعـــمـــل لـــمـــواجـــهـــة الـ
ــور  ــطــ ــتــ الــــــجــــــديــــــدة فـــــــي ظـــــــل الــ
التكنولوجي، وما فرضته جائحة 
متغيرات  من  العالم  على  كورونا 
فـــي أســـالـــيـــب الــعــمــل والــتــعــلــيــم، 
ــع اســتــراتــيــجــيــة  بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــ
واألمــانــة  والتعليم  التربية  وزارة 
العالي  التعليم  لمجلس  العامة 
التعليمية  المنظومة  تطوير  في 

بالبحرين.
الدكتور  األســتــاذ  أكــد  ختامًا 
سعيدة  الجامعة  أن  عـــواد  غــســان 
مختلف  فــي  طلبتها  بــاســتــقــبــال 
الـــتـــخـــصـــصـــات الــــتــــي تــطــرحــهــا 
البكالوريوس  برامج  في  متمثلة 
األعــــمــــال،  إدارة  ــوق،  ــقــ ــحــ الــ فــــي 
ــوم الـــمـــالـــيـــة  ــلــ ــعــ الـــمـــحـــاســـبـــة، الــ
السياسية،  الــعــلــوم  والــمــحــاســبــة، 
نــظــم الــمــعــلــومــات اإلداريــــــة، علم 
الجرافيكي،  التصميم  الحاسوب، 
وتخصصات  الــداخــلــي  التصميم 
القانون  القانون،  في  الماجستير 
إدارة  األعــــمــــال،  إدارة  الـــتـــجـــاري، 
ــوارد الــبــشــريــة، والــمــحــاســبــة  ــمــ الــ
والتمويل. باإلضافة إلى البرامج 
ــتـــي يــحــصــل مــن  الــبــريــطــانــيــة الـ
ــادة  ــهـ ــلـــى شـ ــا الــــطــــالــــب عـ ــهـ خـــالـ
بكالوريوس بريطانية من جامعة 
الهندسة  بــانــك فــي  لــنــدن ســـاوث 

المدنية والهندسة المعمارية.

يفاجئ الطالب عبداهلل محمد من مدرسة الجسرة االبتدائية 
قد  بــأنــه  فيها  يخبره  نصية  برسالة  أحــمــد  حسين  معلمه  للبنين 
أهداها  التي  الكريم  القرآن  نسخة  من  جــزءًا   20 حفظ  من  انتهى 

إياه قبل 3 أعوام, ويعده بحفظ ما تبقى من أجزاء القرآن الكريم.
بدأت القصة في شهر أكتوبر عام 2018 عندما نظمت المدرسة 
لحفظ  »تــاوتــي«  بعنوان  مدرسية  مسابقة  المعلم حسين  بإشراف 
والــتــي جــاءت  عــبــداهلل،  الطالب  فيها  والــتــاوة، وفــاز  الكريم  الــقــرآن 
ضمن جهود المدرسة المستمرة لدعم الطلبة الموهوبين، حيث قدم 
المعلم نسخة فاخرة من القرآن الكريم تكريمًا للطالب عبداهلل، لما 

وجده لديه من موهبة تحتاج إلى تنمية وتعزيز ورعاية.
لتقديم  والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  جــهــود  إطـــار  فــي  ذلـــك  ويــأتــي 
ثــروة  لكونهم  الــمــجــاالت،  بمختلف  للموهوبين  الــكــافــيــة  الــرعــايــة 
ومؤثرة  وتأهيل عناصر موهوبة  ولبناء  المشرق،  الوطن ومستقبله 

في المجتمع.

ق�سة م�ؤثرة من ابتدائية الج�سرة.. 

اأهداه ُمعلمه م�شحفًا فع�شق القراآن وحفظ 20 جزءا

مميزة  م�شاركة  ال�شيا�شية«:  »التنمية  في  الفر�ص  تكاف�ؤ  لجنة 

للمراأة في برامج وفعاليات المعهد خالل الن�شف الأول من 2021

بطلبته���ا  ترح���ب  التطبيقي���ة  العل����م  جامع���ة 

الأول ال�����درا���ش�����ي  ال�����ف�����ش�����ل  ب����دء  م�����ع 

} د. غسان عواد.

قب�ل 237 طالبا وطالبة بطب الخليج من دول التعاون

} د. خالد العوهلي.

} وكيل وزارة الداخلية خال استقبال رئيس المؤسسة  الوطنية لحقوق اإلنسان.

ف��ي  م���ا����ش����ن  ال���داخ���ل���ي���ة:  وزارة  وك���ي���ل 

اإن���ف���اذ ال���ق���ان����ن وت��ر���ش��ي��خ ح��ق���ق الإن�����ش��ان
استقبل الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة 
الــدرازي  أحمد  علي  المهندس  الداخلية  وزارة  وكيل 
بحضور  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس 

عدد من أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة.
وقد رحب وكيل الوزارة برئيس المؤسسة والوفد 
المرافق، مثمنا التعاون والتنسيق المشترك والعمل 
ــيـــات الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــز قيم  عــلــى تــعــزيــز الــســبــل واآللـ
النهج اإلصاحي  إطــار  فــي  اإلنــســان  ومــبــادئ حقوق 
مضيفا  الــمــفــدى،  الملك  الــجــالــة  صــاحــب  لحضرة 
أن وزارة الداخلية ماضية في إنفاذ القانون وترسيخ 
حــقــوق اإلنــســان، وخــطــت لما هــو أبــعــد مــن االلــتــزام 
بمبادئها إلى تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في العمل 

األمني.
الداخلية  وزارة  وفي هذا اإلطار، استعرض وكيل 
انعكاسات المرسوم الملكي السامي الصادر عن لدن 
جالة الملك المفدى على التوسع في تنفيذ أحكام 

قــانــون الــعــقــوبــات والــتــدابــيــر الــبــديــلــة، والــــذي يشكل 
إضافة نوعية لمنظومة حقوق اإلنسان في البحرين.

وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن مركز اإلصاح 
العاملة  والمؤسسات  الجهات  أمــام  مفتوح  والتأهيل 
ــن بــيــنــهــا الــمــؤســســة  ــان، مـ ــســ ــي مـــجـــال حـــقـــوق اإلنــ فـ
الوطنية لحقوق اإلنسان واألمانة العامة للتظلمات 
وغيرها،  والمحتجزين  السجناء  حقوق  ومفوضية 
من  للتأكد  معلنة  وغير  معلنة  بــزيــارات  تقوم  والــتــي 
توفير الخدمات المقررة للنزالء وتطبيق كافة معايير 

حقوق اإلنسان.
وتـــم خـــال الــلــقــاء بــحــث عـــدد مــن الــمــوضــوعــات 
ذات االهتمام المشترك، في مقدمتها تعزيز التعاون 
الوطنية  والمؤسسة  الداخلية  وزارة  بين  والتنسيق 
لحقوق اإلنسان في سبيل ترسيخ قيم ومبادئ حقوق 

اإلنسان. 
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قرب�ص ثاين اأف�صل واجهة �صياحية اأوروبية بعد اليونان.. وزير ال�صياحة القرب�صي لـ»الأيام«:

نعتمد جميع اللقاحات يف البحرين ول حجر �صحي لغري املتطعمني

القرب�صي، قد �صهد  ال�صياحي  القطاع  ان  الوزير اىل  واأ�صار 

عاما �صعبا يف 2020 ب�صبب تراجع ايردات القطاع ال�صياحي 

- الذي تعتمد قرب�ص عليه بن�صبة 20% من الناجت الإجمايل- 

عام  ب�صكل  احلايل  العامل  ان  اىل  لفتاً   .%85 اىل  ت�صل  بن�صبة 

انتقايل ما بعد ما و�صفه بـ»الكارثة ال�صياحية للعامل- لالنطالق 

حيث  القادم-  والعام  العام  هذا  يف  اف�صل  ارقام  حتقيق  نحو 

�صجلت قرب�ص اف�صل ثاين واجهة �صياحية اأوروبية بعد اليونان 

بعدما ا�صتعاد القطاع ال�صياحي ما ن�صبته 65% من ن�صبة عائداته 

امل�صجلة يف العام 2019. 

و�صدد الوزير على ان البحرين كانت واحدة من الدول التي 

املا�صي،  ابريل  مطلع  يف  دولة   65 بني  من  قرب�ص  اختارتها 

التطعيم  تلقوا  �صواء  منها دون حجر �صحي  ال�صياح  لت�صتقبل 

البحرين، او مل يتلقوا  اللقاحات املعتمدة يف  الكامل من جميع 

التطعيم �صريطة ان يقدم غري املتطعمني فح�صا عند الو�صول.

وفيما يلي ن�ص املقابلة:

[ يف البداية، حدثنا عن زيارتكم اىل البحرين؟

لقد كنا نخطط لزيارة البحرين، اذ ان البحرين احد الأ�صواق 

امل�صتهدفة بالن�صبة الينا، حيث مت موؤخراً تغيري ال�صرتاتيجية 

ال�صروري  من  كان  حيث  �صياحياً،  لقرب�ص  للرتويج  املتبعة 

زيارة الأ�صواق التي نتطلع اىل اإي�صال الر�صالة الرتويجية اليها، 

وقد كانت البحرين احدى الدول التي نتطلع لزيارتها، بالإ�صافة 

اأوىل هذه الوجهات، وعند ما  البحرين  اأخرى، وكانت  اىل دول 

انا�صتا�صياد�ص  نيكو�ص  القرب�صي  الرئي�ص  لزيارة  الرتتيب  مت 

اىل البحرين، فا�صبح هناك منا�صبة ر�صمية لنكون اأع�صاء الوفد 

مقابلة مع م�صوؤولني بحرينيني من  اأجريت  بالطبع  له.  املرافق 

بينهم وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة، رئي�ص جمل�ص اإدارة 

�صركة طريان اخلليج زايد بن را�صد الزياين، وقد مت خالل اللقاء 

تناول ا�صرتاتيجية البحرين ال�صياحية، وتبادلنا وجهات النظر 

مت  التي  اجلوانب  واحد  ال�صياحة،  ا�صتعر�صنا  وكذلك  املختلفة 

تناولها هي ان طريان اخلليج لديها رحالت اىل دول اأوروبية، 

ومعظم هذه الرحالت متر يف طريقها فوق قرب�ص، وهناك فر�صة 

الرحالت، و�صوف جنتمع  لهذه  املحطات  احد  ان تكون قرب�ص 

م�صوؤولني يف طريان اخلليج وكذلك يف هيئة البحرين لل�صياحة 

واملعار�ص لبحث العديد من �صبل التعاون بني البلدين.

[ ما هي اأكرث النقاط التي �شيتم مناق�شتها مع الناقلة 

الرحالت  من  املزيد  نتوقع  وهل  اخلليج،  طريان  الوطنية 

االأ�شبوعية اإىل الرنكا؟

- اأحد املو�صوعات التي و�صعت على طاولة النقا�ص كانت 

هي زيادة الرحالت حيث الن هناك فقط رحلتان -اأيام اجلمعة 

والأحد- حيث ت�صل الرحلة اىل البحرين يوم اجلمعة، وتغادر 

امل�صافرين  عدد  زيادة  اىل  تطلع  هناك  كان  واذا  الحد،  �صباح 

القادمني من لرنكا اىل البحرين، فال بد من اطالق رحلة اإ�صافية، 

يوم  اىل  الق�صري  املدى  على  املغادرة  الرحلة  جدولة  تغيري  او 

الثالثاء، فال ميكن توقع ان ياأتي النا�ص من قرب�ص اىل البحرين 

لق�صاء 36 �صاعة فقط، وهذه احد القرتاحات التي مت تقدميها، 

كذلك البحث يف �صبل التعاون والت�صويق امل�صرتك عرب الرحالت 

اجلوية بني البلدين، الأمر الآخر الذي نفكر فيه جذب ال�صعوديني 

اىل ال�صفر اىل قرب�ص عرب البحرين، حيث حالياً ل يوجد رحالت 

مبا�صرة بني ال�صعودية وبني قرب�ص، وهذا بطبيعة احلال �صوف 

يجعل رحالت ممتلئة املقاعد، اأي�صا من املثري لالهتمام ان طريان 

اخلليج، قد بداأت موؤخرا يف ت�صيري رحالت من قرب�ص )لرنكا( 

منها  ت�صل  انطالق  كنقطة  اإىل قرب�ص  تنظر  اإذا  فهي  اأثينا.  اإىل 

اإىل وجهات اأخرى يف اأوروبا. فاإذا كان بال�صتطاعة ربط قرب�ص 

بواجهات اأخرى يف اأوروبا، او ابعد من ذلك، فاإذن لدينا الكثري 

من العمل يف جمال الت�صويق امل�صرتك. 

[ هل من اتفاقيات وقعت على هام�ش هذه الزيارة يف 

القطاع ال�شياحي؟

ال�صياحي،  القطاع  اتفاقيات وقعت يف  اأي  يكن هناك  - مل 

لأننا اتفقنا منذ البداية على اننا يف هذه املرحلة نريد ان نتعمق 

رحالت  اإ�صافة  كيفية  ويف  اللوجي�صتية،  التفا�صيل  يف  اكرث 

اإ�صافية اإىل قرب�ص، ومنها اإىل جهات اأبعد مثل الوليات املتحدة 

وغريها. وهذا بالطبع يحتاج اإىل التن�صيق مع اجلميع. بالطبع 

اىل طريان اخلليج، دورنا هو  قرار يعود  الرحالت هو  ا�صافة 

اأن نبحث يف الت�صويق مع هيئة ال�صياحة ودورهم يف الت�صويق 

اأي�صاً. فنحن الآن يف مرحلة احلديث عن اأي اخلطوط التي تهمنا 

كل  على  نتفق  وعندما  اخلليج.  وطريان  البحرين  وتهم  نحن، 

ذلك، ميكننا توقيع اتفاقيات. بالن�صبة يل ال�صيء املهم هو الآن، 

وهو ما كنت �صعيدا ب�صماعه يف هذه الزيارة، هو ال�صرتاتيجية 

الأ�صا�صية. هذه ال�صرتاتيجية تتما�صى مع ا�صرتاتيجيتنا. لذلك 

اأعتقد اأننا قادرون على اخلروج ب�صيء جيد من جميع اللقاءات. 

 

[ ماذا عن فر�ش اال�شتثمار ال�شياحي يف قرب�ش؟ 

-لقد حتدثنا بالأم�ص عن فر�ص ال�صتثمار يف قرب�ص، حيث 

اإن هناك مزايا جغرافية يف قرب�ص، فهي بلد العاجيب اجلغرافية 

التي عمرها اكرث من 90 مليون �صنة. وعلى مدار العقد املا�صي، 

وال�صم�ص،  للبحر  كار�ص  مزاياها  تطوير  على  قرب�ص  عملت 

ب�صكل  واجلبال  اخل�صراء  امل�صاحات  تطوير  على  تعمل  والن 

م�صتدام، حيث مت اختيار 7 قرى جبيلة لتطويرها ب�صكل اأ�صا�صي 

�صتقوم  حيث  اأخرى،  مبجتمعات  حماطة  �صياحية  كم�صاريع 

املناطق-  هذه  يف  املتوفرة،  بالأ�صول  قائمة  بكتابة  احلكومة 

الأرا�صي واملباين واملنتزهات التي متلكها احلكومة- ون�صعها يف 

حزم، لكي ياأتي امل�صتثمرون من اخلارج لتطوير هذه املناطق. 

من وجهة نظر ال�صتثمار ال�صياحي، نحن نركز الن على املناطق 

اجلبلية التي نعتربها نقاط جذب لل�صياح. حيث هناك التاريخ 

والطق�ص الرائع. 

[ ماذا عن القطاع ال�شياحي، هناك دول جنحت يف 

النا�ش لل�شياحة العالجية فيها ال�شيما �شياحة  ا�شتقطاب 

التجميل؟

- اأعتقد اأن هناك م�صتقبال جيدا لذلك. قرب�ص وجهة جاذبة 

لعمليات التجميل. وزراعة ال�صعر وعالج الأ�صنان، ونحن ن�صع 

هذا القطاع كاحد الأولويات امل�صتقبلية، فنحن جزء من الحتاد 

الأوروبي، وبالتايل جزء من �صندوق التعايف املايل، ونخ�ص�ص 

جزءا من هذه الأموال لتطوير املرافق ال�صياحية، هناك الكثري من 

الفنادق حولت مرافقها ملن�صاآت �صحية لدعم ال�صياحة العالجية، 

وهذا ما نركز عليه حالياً، المر الخر الذي نركز عليه هو جودة 

احلياة ما بعد مرحلة التقاعد، ففي حال عدم وجود اأقارب للفرد 

الذي و�صل اىل �صن متقدم، ان تتوفر امامه فر�صة ان يكون فردا 

لدى  اعتقد  ذلك،  يف  لال�صتثمار  ونتطلع  متكامل،  جمتمع  من 

قرب�ص فر�ص كثرية لت�صبح واجهة �صياحية عالجية مف�صلة 

لل�صرق الأو�صط وما يدعم ذلك اأي�صا الطبيعة اخلالبة والطق�ص 

الرائع. 

واجهة  قرب�ش  النقطة،  هذه  عند  اأتوقف  دعني   ]

عن  نتحدث  -عندما  جغرافياً  وقريبة  جميلة  �شياحية 

لطيف  و�شعبها  البحرين-  من  تقريبا  ون�شف  �شاعتني 

ومرحب، وفيها الكثري من اجلوانب احل�شارية والثقافية 

�شرق  يف  كجزيرة  او�شطية  �شرق  دول  مع  امل�شرتكة 

املتو�شط ال�شيما املاأكوالت امل�شرتكة مع دول بالد ال�شام، 

وهناك اقبال �شياحي كبري على زيارة قرب�ش �شنويا من 

قبل لبنانيني واردنيني، لكن ملا مل يتم واقعياً الرتكيز على 

اجلذب ال�شياحي من دول اخلليج العربي- ما تعليقكم؟

باأعداد  كبرياً  ا  انخفا�صً �صهدنا  لقد  تعلمون  كما  بالطبع،   -

ال�صياح القادمني اىل قرب�ص ب�صبب جائحة كوفيد-19، لكن يف 

الظروف الطبيعية، ميثل ال�صياح القادمني من دول �صرق اأو�صطية 

ن�صبة كبرية من جمموع ال�صياح القادمني اىل قرب�ص. وقد اعلنا 

جائحة  قبل  اأعوام  ع�صرة  ملدة  ال�صياحية  ا�صرتاتيجيتنا  عن 

كوفيد-19 والتي ت�صتهدف ا�صتقطاب ال�صياح من منطقة اخلليج، 

هذا العام �صهدنا اعداًدا من ال�صياح من الأردن حيث ت�صكل قرب�ص 

واجهة �صياحية مف�صلة لديهم. اعتقد ان اجلائحة غريت الكثري 

باتت يف �صاحلنا، حيث قبل  الأمور، وهناك عدة معطيات  من 

اجلائحة كان النا�ص على ا�صتعداد اكرب لل�صفر مل�صافات بعيدة 

بق�صد ال�صياحة، والن ل يف�صلون تغيري الطائرات اثناء الرحلة، 

فا�صبح الرتكيز على الوجهات الأقرب جغرافياً اليهم، لذلك اعتقد 

اخلليج  من  ال�صياحي  للجذب  اإ�صايف  عامل  هو  العامل  هذا  ان 

اىل قرب�ص، كذلك مل تعد قرب�ص فقط بحر و�صم�ص- وهذا ما 

كانت متثله قرب�ص �صابقاً- لكن الن ا�صبح الكثري من اجلوانب 

ال�صياحية اجلاذبة لل�صياح مثل رحالت املغامرة واجلبال، كذلك 

لدينا العديد من امل�صاريع ملنتجعات �صياحية يف مناطق اجلبال 

القرب�صي  للطعام  الرتويج  لل�صياح، مثل  اكرث جاذبية  جلعلها 

اأخذنا يف  القرب�صية. كما  القرب�صي والأكالت  الإفطار  وحتديداً 

العتبار جميع الأفكار التي طرحت اأمامنا اأثناء اجلائحة، وعملنا 

جاذبة  واجهة  �صتكون  قرب�ص  اأن  اأعتقد  لذلك  تطويرها.  على 

للخليج ب�صورة اأكرب يف امل�صتقبل.

[ هناك دول هي اأبعد من قرب�ش جغرافياً عن هذه 

املنطقة، ومع ذلك جنحت يف ا�شتقطاب املزيد من ال�شياح 

لزيارتها واالنفاق ال�شياحي فيها عرب الرتويج لبيع العقارات 

فيها، ويف مناطق جميلة مثل »ليما�شول« مثال، ماذا عن 

الرتويج العقاري؟ 

اليوم بات لدينا م�صاريع عقارية  اتفق معك متاماً،  - نعم 

بافتتاح  قمنا  حيث  ومنها»ليما�صول«  مناطق  عدة  يف  عمالقة 

مارينا وهو م�صروع ي�صم عقارات ممتازة، واملارينا  ليما�صول 

الثانية يف قرب�ص �صتفتتح قريباً وبها اأبراج ت�صم �صقق فاخرة، 

الفرتة  �صنوات، يف هذه  �صتفتتح خالل  اخرى  م�صاريع  وهناك 

بداأت قرب�ص يف اإن�صاء هذه امل�صروعات للبنية التحتية، وت�صم 

م�صاريع عقارية كبرية فيها. هذه املارينا لي�صت فقط لليخوت، بل 

اإن فيها مطاعم وحمالت وعقارات. وقد �صهدت اقبال على ال�صراء 

فيها من قبل لبنانيني واردنيني و�صعوديني وم�صريني وغريهم.

�شربت  التي  كوفيد19-  جائحة  اىل  انتقل  دعني   ]

العام  خالل  مقتل  يف  الطريان  وقطاع  ال�شياحي  القطاع 

املا�شي 2020، كيف تعاملتم مع هذا التحدي؟

- بال �صك ان العام املا�صي كان من ا�صعب �صنوات حياتي، 

وحياة الكثريين وال�صياحة القرب�صية ب�صكل عام، لقد انخف�صت 

اكرث من 85%. وهذا  اىل  ال�صياحي يف قرب�ص  القطاع  اإيرادات 

عاد بنا اإىل اأعداد القادمني اىل قرب�ص يف العام 1990، مبعنى 

اإىل اخللف. كانت �صنة �صعبة جدا. لكن  اأعادتنا 30 �صنة  اأنها 

اأن   2024 العام  يف  ون�صتهدف  اأف�صل،  الأداء  كان  العام  هذا 

نعود اإىل حيث كنا من جهة اعداد ال�صياح، نحن الن يف �صنة 

ميكن و�صفها بال�صنة النتقالية، ونتوقع بداية عودة ال�صياحة 

يف العام القادم. مبعنى نحن بني عام الكارثة ال�صياحية 2020 

وبداية ال�صتعادة يف العام 2022 ففي هذه ال�صنة وحتى نهاية 

اأغ�صط�ص، نحن تقريبا ا�صتطعنا ا�صتعادة ما ت�صل ن�صبته %35 

من عائدات ال�صياحة يف العام 2019. واأتوقع بحلول نهاية هذا 

العام اأن ن�صل اإىل 45-50% لنف�ص العام 2019. ففي يوليو 

اأوروبية  �صياحية  وجهة  اأف�صل  ثاين  كنا  املا�صيني  واغ�صط�ص 

بعد اليونان يف اأوروبا التي حققت 85% من عائدات ال�صياحة 

امل�صجلة يف العام 2019، ثم قرب�ص التي ا�صتعادت نحو %65 

من عائدات ال�صياحة امل�صجلة يف العام 2019، بالرغم من كل 

يف  ولكن  املا�صية،  �صهًرا  الـ18  �صعوبة  من  وبالرغم  �صيء، 

الن�صف الثاين من هذا العام كانت الأمور ت�صري ب�صكل جيد، وهذا 

مهم لنا ل�صببني، الأول ا�صتمرار حياة القطاع ال�صياحي والثاين اأن 

نتاأكد من اأن هذه �صتكون حمطة انطالق ل�صيء اأف�صل يف ال�صنة 

القادمة. وانا �صعيد لأن عدد العمال التي و�صلت اىل الإفال�ص 

كان قليل جداً، بالطبع احلكومة القرب�صية انفقت الكثري يف دعم 

الربامج، وبالن�صبة يل كوزير لل�صياحة فمن املهم جداً ا�صتمرار 

العمال، وعدم خروجها من ال�صوق ب�صبب اجلائحة، وان تخرج 

قرب�ص من اجلائحة ب�صكل خمتلف متاماً، وباقل اخل�صائر، هذا 

امر رائع.

الناجت االإجمايل  [ كم م�شاهمة القطاع ال�شياحي يف 

لقرب�ش؟

الناجت  املبا�صرة، فهي متثل 13% من  للعائدات  بالن�صبة   -

الإجمايل، لكن اذا احت�صبنا العائدات غري املبا�صرة مثل امل�صرتيات 

والت�صوق وغريها من الأن�صطة، ف�صوف ت�صل الن�صبة اىل %20، 

بالطبع تبدو هذه الن�صبة منخف�صة بالن�صبة لك، لكن ل تن�صي 

التنويع  املا�صية جنحت قرب�ص يف �صيا�صية  الأعوام  ان خالل 

ال�صياحي،  القطاع  على  فقط  العتماد  من  والتقليل  القت�صادي 

ومنها ال�صتثمارات يف القطاع العقاري والتعليم والعتماد على 

ان  القول  ميكنك  اخلدماتي،  القطاع  موقع  وتعزيز  ال�صادرات 

قرب�ص ت�صعى اىل التنويع القت�صادي متاماً كما فعلت البحرين 

على  العتماد  فقط  ولي�ص  اقت�صادها  تنويع  اىل  اجتهت  التي 

عائدات النفط، بالن�صبة يل كوزير لل�صياحة، ل اعتقد اأن من اجليد 

لقرب�ص اأن تكون معتمدة على ال�صياحة فقط. فهناك الكثري من 

ال�صياحي،  القطاع  على  �صلباً  وتوؤثر  حتدث  قد  التي  املتغريات 

وجائحة كوفيد-19 مثال على ما ميكن ان حتدث من متغريات 

يف العامل، وتوؤثر على القطاع ال�صياحي.

[ كيف تعاملت قرب�ش مع اجلائحة؟ 

- بتقديري، كان الو�صع ممتاز، وحتت ال�صيطرة يف جميع 

اأوقات اجلائحة، فلم تكن امل�صت�صفيات ممتلئة وحتت ال�صغط، 

مقارنة  كان حمدوداً  الإغالق  اأم�صيناه يف  الذي  الوقت  ان  كما 

اأخرى، رمبا �صهرين فقط يف عام كامل، وهذا حدث عند  بدول 

اأف�صل. �صحيح  الأو�صاع  الآن  الأو�صاع فعال �صعبة.  كانت  ما 

اأن عليك اإظهار �صهادة التطعيم عند ما تذهب اإىل مكان، اأو اإظهار 

نتيجة الفح�ص اإذا مل تكن مطعما. ولكن القت�صاد مفتوح ويعمل 

الو�صع  ولكن  احرتازية،  اإجراءات  هناك  طبعا  طبيعي.  ب�صكل 

جيد. واأعتقد اأن ال�صنة القادمة �صتكون اأف�صل. 

ال�شماح  عن  املا�شي  الربيع  يف  قرب�ش  اأعلنت   ]

هل  دولة،   65 من  بالكامل  املتطعمني  ال�شياح  با�شتقبال 

كانت البحرين احد هذه الدول؟

- نعم، منذ بداية اإبريل، كانت البحرين من الدول املف�صلة 

التي اخرتناها من 65 دولة التي لدينا عالقات قوية معها، �صواء 

عالقات ثنائية ودبلوما�صية اأو اقت�صادية اأو من جهة ال�صياحة. 

فمنذ الأول من اإبريل �صمح لل�صياح الذين ح�صلوا على جرعتني 

دون  قرب�ص  اىل  بالدخول  البحرين  يف  املعتمدة  اللقاحات  من 

من  يتطعموا  مل  الذين  وحتى  حجر،  وبدون  م�صبق،  فح�ص 

البحرين، فيمكنهم زيارة قرب�ص

دون اخل�صوع للحجر ال�صحي، �صريطة ان يقدموا فح�ص 

ت�صنيف  على  فيه  اعتمدنا  وهذا  ثاين،  وفح�ص  الو�صول،  عند 

احلالة الوبائية يف البلدان، لقد كان املبداأ الأ�صا�صي الذي ا�صررنا 

عليه هو عدم اخ�صاعهم للحجر ال�صحي ال يف حال جاءت نتيجة 

الفح�ص اإيجابية.

 [ ماذا عن التطعيمات التي اعتمدتها قرب�ش ال�شتقبال 

ال�شياح احلا�شلني على التطعيم الكامل يف البحرين؟

- جميع اأنواع اللقاحات املوجودة يف البحرين، مت اعتمادها 

يف قرب�ص.

ت�صوير: فا�صل مدن  وزير ال�شياحة القرب�شي يتحدث لـ»االيام« 

الــــ�ــــصــــيــــاحــــة ــــــــدات  عــــــــائ مـــــــن   65% نــــ�ــــصــــبــــتــــه  مـــــــا  ا�ـــــصـــــتـــــعـــــدنـــــا 

 متام اأبو�شايف:

اأكد وزير ال�شياحة يف جمهورية قرب�ش �شافا�ش بريديو�ش على اهمية اال�شتثمار بالعديد من الفر�ش ال�شياحية امل�شرتكة بني بالده والبحرين، 

ال�شيما اإمكانية ان ت�شكل قرب�ش حمطة توقف للرحالت اجلوية املغادرة من اململكة نحو دول اأوروبية ودول اأمريكا ال�شمالية. 

وقال بريديو�ش يف مقابلة خ�ش بها »االأيام« على هام�ش زيارته اىل البحرين موؤخراً ان هناك الكثري من ال�شمات والروؤى امل�شرتكة بني البحرين 

وقرب�ش يف تطوير القطاع ال�شياحي، ال�شيما التوافق الكبري بني اال�شرتاتيجيات ال�شياحية املتبعة يف كال البلدين، الفتاً اىل اأهمية الرتكيز على عدد رحالت 

الطريان بني البلدين واإعادة جدولتها - كاأحد املقرتحات التي مت بحثها خالل الزيارة - مبا يخدم اأ�شواق قرب�ش والبحرين.

�شافا�ش 

بريديو�ش



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

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

الرتميم  اأعمال  ي�ضتعر�ضون  امل�ضوؤولني  بع�ض 

الأمر  اأن  واحلال  لهم،  منجزات  وكاأنها  وال�ضيانة 

طبيعي يف اأي موؤ�ض�ضة.

الجتماعي 
-

التوا�ضل
-

براأيي اأن وجودنا على #مواقع

من  اأكان  املتابعني،  لإفادة  ا�ضتغاللها  يجب  فر�ضة  هو 

خالل م�ضاركة اخلربة اأو امل�ضاعدة اأو احلديث عن اأهداف 

وم�ضاركة  املا�ضي  اأطالل  عند  التوقف  من  بدلً  امل�ضتقبل، 

نظريات ل جدوى منها.

فلنكن �ضاعني ملنفعة الآخرين واملجتمع يف كل ت�ضرفاتنا اأينما وجدنا.
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باأول  تق�م  املتحدة  ال�ليات   -  1957

�شطح  حتت  ن�وية  قنبلة  لتفجري  اختبار 

الأر�ص.

نيكيتا  ال�ش�فيتي  الزعيم  منع   -  1959

خروت�ش�ف من زيارة ديزين لند.

يت�ىل  الدين  حميد  البدر  - حممد   1962

حكم اململكة املت�كلية اليمنية خلًفا لالإمام اأحمد 

بن يحيى.

جلامعة  تن�شم  عمان  �شلطنة   -  1971

الدول العربية.

ال�شناعي  القمر  تطلق  اإ�شرائيل   -  1988

»اأفق 1« على منت ال�شاروخ »�شافيت«.

2006 - اجلي�ص التايلندي ينقلب على 

ويعلن  �شيا�شية  اأزمات  عدة  بعد  ال�شلطة 

حالة الط�ارئ.

وزارة ال�ضحة مبملكة البحرين ت�ضارك يف احلملة العاملية باإ�ضاءة مرفاأ البحرين املايل وجممع مودا مول البحرين 

باللون الربتقايل، بدعوة من منظمة ال�ضحة العاملية مبنا�ضبة اليوم العاملي ل�ضالمة املر�ضى والذي ي�ضادف اجلمعة 17 �ضبتمرب.  

ت�ضوير: اأحمد رم�ضان

نار تقرتب من اأكرب �شجرة يف العامل

يبدو اأن اأكرب �شجرة يف العامل مهددة باأل�شنة النار، 

اإىل لف  ما دفع عنا�شر مكافحة احلرائق يف كاليف�رنيا 

اأ�شبه بالق�شدير، حت�شًبا لأي  »اجلرنال �شريمان« ب�رق 

اأخطار قد تلحق بتلك ال�شجرة املعمرة.

ولية  يف  ال�طنية  املتنزهات  وكالة  اأعلنت  فقد 

مكافحة  اأطقم  اأن  اجلمعة  م�شاء  الأمريكية،  كاليف�رنيا 

اأ�شجار  بع�ص  جذور  تغليف  اإىل  التجاأت  احلرائق 

�شمن  للنريان  مقاومة  باأغطية  العمالقة  ال�شيك�يا 

الرتفاع،  ال�شاهقة  الأ�شجار  لإنقاذ  امل�شتميتة  حماولتها 

�شريمان«  »اجلرنال  ا�شم  حتمل  التي  ال�شجرة  فيها  مبا 

وهي اأكرب �شجرة يف العامل.

يذكر اأن �شجرة اجلرنال �شريمان، بح�شب ما اأو�شحت 

على 2000  يزيد  ما  بني  الأط�ل  هي  املتنزهات،  خدمة 

�شجرة �شيك�يا اأخرى يف املتنزه، اإذ يبلغ ط�لها 83 مرًتا 

كما  وا�شنطن،  يف  الكابيت�ل  مبنى  قبة  ارتفاعها  ليناهز 

يزيد قطرها عند القاعدة على 11 مرًتا.

تلك،  العمالقة  ال�شيك�يا  اأ�شجار  عادة  تنم�  ول 

اإل  عام،   3000 من  اأكرث  اإىل  منها  الكثري  يع�د  والتي 

عند املرتفعات العالية للمنحدرات الغربية جلبال �شيريا 

بف�شل  الأ�شجار،  هذه  وت�شتطيع  بكاليف�رنيا.  نيفادا 

والتغلب  احلرائق  معظم  اأمام  ال�شم�د  ال�شميك،  حلائها 

عليها.

الك�شف عن متثال موؤ�ش�ض »بيتكوين« الغام�ض

ك�شف فنان واأحد ع�شاق عملة 

النقاب  اخلمي�ص،  »بيتك�ين«، 

يكّرم  العامل  يف  متثال  اأول  عن 

املخرتع  ناكام�ت�،  �شات��شي 

الغام�ص للعملة الرقمية.

و�شنع التمثال الذي ن�شب يف 

من  ب�داب�شت  الهنغارية  العا�شمة 

الربونز، وجاء على هيئة �شخ�ص 

مقنع، يف اإ�شارة اإىل ال�شم امل�شتعار 

»البيتك�ين«  مبتكر  اتخذه  الذي 

وه� �شات��شي ناكام�ت�.

التمثال  �شناعة  فكرة  وتع�د 

وال�شحفي  الأعمال  لرجل 

الرقمية  بالعمالت  املتخ�ش�ص 

علما  جي�ريف،  اأندرا�ص  الهنغاري 

قد  وعر�شه  ت�شكيله  عملية  اأن 

م�ؤ�ش�شات  اأربع  من  مت�يلها  مت 

هنغارية، تعمل يف جمال العمالت 

لـ»فران�ص  حديث  ويف  امل�شفرة. 

مار�ص  »يف  جي�ريف:  قال  بر�ص«، 

العالقة  عن  اأبحث  كنت  املا�شي، 

والبل�كت�شني،  الرقمي  الفن  بني 

وت�شاءلت مع نف�شي: ملاذا ل يك�ن 

لناكام�ت� متثال يف ب�داب�شت؟«.

�شكل  »يعك�ص  واأ�شاف: 

ه�ية  بدقة  الغام�ص  التمثال 

جنح  ما  وه�  البيتك�ين،  م�ؤ�ش�ص 

تاما�ص جيلي وريكا  النحاتان  فيه 

جريجيلي«. ومن جانبه قال جيلي 

ور�شته  يف  التمثال  �شنع  الذي 

ب�داب�شت:  ب�ش�احي  ال�اقعة 

العملة  اأن  ه�  البيتك�ين  »مفه�م 

عن  يعرب  والتمثال  للجميع،  ملك 

يعك�ص  بحيث  �شنعناه  لأننا  ذلك 

�ش�رة وجه ال�شخ�ص الذي يتاأمله، 

كما ل� اأنه يق�ل كلنا ناكام�ت�«.

اأول مزرعة اأبقار فوق املاء يف العامل

كانت مينكي فان وينغردن )60 عاًما( وزوجها بيرت وراء هذا امل�شروع الذي ي�شفانه 

باأنه »اأول مزرعة عائمة يف العامل«. تق�ل �شاحبة املزرعة اإن »العامل حتت �شغط«. 

وُت�شيف: »نريد اأن تك�ن املزرعة م�شتدامة ومكتفية ذاتًيا قدر الإمكان«.

والدخان  ال�شخمة  ال�شفن  مع  �شارًخا  ا  تناق�شً الأربعني  باأبقارها  احلظرية  وتثري 

عن  وامل�ش�ؤول  اأوروبا،  م�انئ  اأكرب  روتردام،  مرفاأ  يف  املجاورة  املداخن  من  املنبعث 

13،5% من انبعاثات الكرب�ن يف ه�لندا.

اأن ه�لندا هي  واعتاد اله�لندي�ن على ا�شتخدام التقنيات الزراعية املتقدمة، علًما 

بف�شل  وذلك  املتحدة،  ال�ليات  بعد  العامل  يف  الزراعية  للمنتجات  م�شدر  اأكرب  ثاين 

الرتبية املكثفة للحي�انات و�شي�ع البي�ت البال�شتيكية للزراعة.

»اجلمارك« اإحباط تهريب 

205429 من حبوب الكبتاجون 

مع  بالتعاون  و  اجلمارك  �شئ�ن  متكنت   

اإحباط  من  اجلنائية  للمباحث  العامة  الدارة 

من  حبه   205429 ح�ايل  تهريب  حماولة 

ال�شحن  منفذ  عرب  وذلك  املخدرة،  الكبتاج�ن 

اجل�ي، كانت خمباأه يف طرد خ�شبي.

اأثناء قيام �شباط اجلمارك  اأنه  واو�شحت 

باأداء ال�اجبات املن�طة بهم، ا�شتبه�ا يف الطرد 

املذك�ر، وباإجراء التفتي�ص الدقيق له مت �شبط 

احلب�ب املخدرة.

واأ�شارت اإىل اأنه مت حت�يل املادة امل�شب�طة 

العامة  بالإدارة  املخدرات  مكافحة  اإدارة  اإىل 

الجراءات  لتخاذ  اجلنائية،  والأدلة  للمباحث 

القان�نية الالزمة.

العامة  الدارة  �شرحت  جانبها  ومن   

عمليات  اجراء  وبعد  اأنه  اجلنائية  للمباحث 

البحث والتحري عن وجهة امل�اد املخدرة التي 

مت �شبطها، تبني باأن ال�شحنة متجهة لأ�شخا�ص 

الت�شال  مت  حيث  اخلليجية،  الدول  باحدى 

والقب�ص  هناك  المنية  اجلهات  مع  والتن�شيق 

عليهم.

72 اإ�شابة جديدة بفريو�ض 
كورونا وتعايف 107 حاالت

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

16757 يف ي�م 18 �شبتمرب 2021، اأظهرت ت�شجيل 

قائمة جديدة منها 46 حالة لعمالة وافدة،  72 حالة 

و19 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و7 حالت قادمة 

لي�شل  اإ�شافية  حالت   107 تعافت  كما  اخلارج،  من 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 272012. وبلغ 

العناية حالتني، واحلالت  القائمة حتت  احلالت  عدد 

التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 7 حالت، يف 

حني اأن 777 حالة و�شعها م�شتقر من العدد الإجمايل 

للحالت القائمة الذي بلغ 779 حالة قائمة.
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البحريــن تحقــق نجاحًا فــي التعامل مع  ملــف »كورونا« 
بفضل الوعي المجتمعي، وجهود فريق البحرين فشكرًا 
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البشارة
هذه بش��رى س��ارة آلالف األس��ر البحرينية التي وقعت تح��ت طائلة األحكام 
التنفيذية ضد معيلها بسبب ديونه، وصدرت ضد المعيل أحكام إما بالحبس 
أو غلق الحساب أو الحجز على مقتنياته وممتلكاته، وهي بشرى ألفراد األسرة 

الذين ال ذنب لهم في دين معيلهم ويدفعون الثمن معه.
فق��د تكرم جاللة المل��ك بإصدار مرس��وم بقانون عدل فيه إج��راءات تنفيذ 

األحكام وقد مضى على بعضها أكثر من خمسين عامًا.
ويقضي التعديل وفق ما جاء في جريدة أخبار الخليج عدد يوم أمس السبت:

1: بمنع الحج��ز أو التنفيذ على مبالغ الدعم الحكوم��ي واإلعانات االجتماعية 
مثل ال��ض��م����ان االج��ت��م��اع��ي وم�خ�ص���ص اإلع��اق��ة وع��الوة ال�غ�الء 
ودع����م ال�ل�ح���وم وب��دل الس��كن وغيرها بما يضمن لألس��رة اس��تفادتها 
الفعلية منها وع�دم حرمانها من توفير مس��تلزماتها المعيش��ية األساسية. 
)س��ابقًا كان حساب المدين يغلق فال يس��تطيع هو وال أسرته االستفادة من 

عالوات الدعم، يعني أسرة تعيش على اإلعانات تمنع عنها!!(
2: تمكي��ن المنفذ ضده م��ن أداء التزاماته قبل اتخاذ اإلج��راءات التنفيذية 
ضده، منحه مهلة قبل التنفيذ )أحيانًا يفاجأ الكثير من األش��خاص بأنه صدر 

ضدهم حكم تنفيذ فال يمهلون فرصة كي يعدلوا أوضاعهم(
3: إلغاء حبس المنفذ ضده أو القبض عليه واقتصار التنفيذ على أمواله. 

4: النف��اذ المعجل لألح��كام إذا كانت ص��ادرة بتقرير نفق��ة وقتية أو نفقة 
واج�ب���ة أو أج��رة حضانة أو رض��اع أو مس��كن أو تس��ليم الصغير ألمه، ومن 
ثم تأمين مستلزمات األسرة األساسية من دون انتظار مرور الحكم بإجراءات 
الطعن عليه )س��ابقًا كانت المطلق��ة وأبناؤها ينتظرون إلى حين اس��تنفاذ 

كافة درجات التقاضي حتى يلزم الزوج بدفعها(
5: ع��دم الحجز على أدوات المهن��ة ال�خ�اص�ة ب��ه )تخيل ورش��ة نجارة تحجز 
أدواته��ا ويطلب من صاحبها تس��ديد ديون��ه، أو صاحب س��يارة أجرة تحجز 

سيارته ويطالب بتسديد ديونه(.
6:  ع��دم ج��واز التنفيذ أو ال�ح�ج�ز ع�ل�ى س���ك�ن�ه ب�ع�د وف�ات�ه وان�ت�ق�ال�ه 

إل�ى ال�ورث�ة.
7: عدم جواز الحجز على األجور والرواتب إال بمقدار الربع من الراتب اإلجمالي. 
8: فض��اًل ع�ن تحديد ال�ح�د األدن��ى م���ن المبالغ التي ال يجوز التنفيذ عليها 

في حسابات المنفذ ض��ده.
 9: وض��ع ح��د أق�ص�ى ل�م�دة ال�م�ن�ع من ال��س��ف��ر ق��اب��ل��ة ل�ل�ت�ج�دي�د.

10: ج��وازي����ة أن ي�ط�ل���ب ال�م�ن�ف�ذ ض�ده ال�ح�ج�ز ف�ق���ط ع�ل�ى ال��دي��ن 
ال�م�ط�ل���وب من��ه واإلف���راج ع��ن ب�اق�ي األم�����وال واألم���الك، في خطوات 

استباقية سبقت بها البحرين العديد م�ن ال��دول ال�م�ت�ق�دم�ة.
11: الحجز على الس��كن بعد الوفاة ال يسري على الورثة المقيمين مع المنفذ 
ضده المتوفى في ذات السكن، شريطة أن يكون السكن مناسبًا لحالتهم وأال 

يكون الدين متعلقًا بشراء السكن.
أما حماية الدائن فقد كان نصيبها التالي:

1:غ��رام��ة تهديدية على المدين في ح�ال امتناعه عن الوفاء. 
2: إم�ك�ان�ي�ة ت�ن�ف�ي�ذ األح��ك��ام ال��ص��ادرة م��ن دول أج�ن�ب�ي�ة ب�ض�واب�ط.

3: ت�ن�ف�ي�ذ ال�س�ن�دات التنفيذية الصادرة من خارج البحرين مباشرة بالطرق 
ال�م�ق�ررة لفتح ملفات التنفيذ. 

4: المسؤولية الجنائية تصل إلى الحبس مدة ال تزيد على سنتين في مواجهة 
المدين ال���ذي يخفي أو ال ي�ف�ص�ح ع�م�دًا ع���ن أم��وال��ه ب�ه�دف ال�ت�ه�رب 
م����ن ال�ت�ن�ف�ي�ذ ي�ع���د م��ن أك��ب����ر م��م��ي��زات ه�ذا القان��ون وأم�رًا غير 
مس��بوق ومس��تحدثًا تميز ب�ه المش��رع البحريني ف�ي إط�ار كفالته أكبر قدر 

من الحماية للدائن.
للدائني��ن  للمدي��ن حماي��ة  االئتمان��ي  الس��جل  ع�ل���ى  ال��ت��أش����ي��ر   :5

المستقبليين من المؤسسات المالية.
س��يطبق القانون وسيفرج عن المحبوسين لهذه األسباب وستفتح الحسابات 
المغلقة، األمر قد يس��تغرق عدة أس��ابيع قد تستغرق ستة شهور الستكمال 
اإلج��راءات إنما س��تعمل الجهات المختص��ة على عدم إطال��ة المدة حتى ال 
تط��ول المعاناة، وهذا ال يعتب��ر أثرًا رجعيًا للقانون إنم��ا يعتبر اثر حال كل 
الملفات التي كانت مفتوحة عند صدوره وستطبق عليها اإلجراءات الجديدة.

إنها بش��ارة وحل للعديد من القضايا العالقة، ش��كرًا لكل من سعى، وشكرًا 
لجاللة الملك على هذا اإلنجاز.

ينام دقائق فقط منذ 12 عامًا
زع��م ش��اب ياباني بأن��ه لم ين��م ألكثر م��ن 12 عامًا 

الماضية، سوى 30 دقيقة فقط في كل ليلة.
ويقول دايس��وكي هوري، البالغ من العمر 36 عاما، إنه 
درب عقل��ه وجس��ده على العمل بأقل ق��در ممكن من 

النوم، وذلك دون أن يشعر بالتعب.
وحسبما نقلت صحيفة »ذا صن« البريطانية عن هوري، 
فإنه ال يعاني من أي آثار جانبية من الحرمان من النوم.
وتحدث هوري ف��ي مقابلة تلفزيونية قائ��اًل إنه »كان 
يش��عر بأن قضاء 8 ساعات في النوم، س��يجعل النهار 
مقتص��رًا على 16 س��اعة فقط، وهي م��دة غير كافية 

إلنجاز األعمال اليومية«.
وادعى أنه تمكن من تقليل وقت نومه من 8 س��اعات 
إلى 30 دقيق��ة بينما كان ال ي��زال يتمتع بصحة جيدة 
ونش��اط كبي��ر. وإلثب��ات صحة ادعائ��ه، ق��رر برنامج 
تلفزيون��ي أن يوثق تجربته وذل��ك بالبقاء معه لمدة 

ثالثة أيام، وتصوير مدة نومه القصيرة.
وبالفعل نام هوري 30 دقيقة أو أقل من ذلك في بعض 
الليال��ي، طيلة هذه المدة الزمنية والبالغة 3 أيام. ولم 
تؤثر مدة النوم القصيرة لهوري بالنش��اطات التي كان 

يقوم بها يوميًا، والرياضات التي كان يمارسها.

 مسن يلقي نفسه 
تحت مترو القاهرة

واقعة انتحار جديدة ش��هدتها مصر بقيام مسن بإلقاء نفسه تحت 
عج��الت مترو األنفاق بمحطة المعادي جنوبي القاهرة، وذلك بعد 3 
أي��ام فقط من انتحار طالبة بكلية طب األس��نان بالقفز من الطابق 
الس��ادس بمول سيتي س��تارز في مدينة نصر ش��رقي القاهرة.وقال 
مصدر أمني ل�»س��كاي نيوز عربية«: »إن ش��رطة النقل والمواصالت 
تلق��ت إخطارًا بس��قوط رجل أم��ام القطار لدى دخول��ه محطة مترو 
المعادي وتحولت جثته إلى أش��الء«. وعل��ى الفور تحركت قوة أمنية 
لموق��ع الحادث بصحبة المس��ؤولين في هيئة تش��غيل المترو، وتم 
تفري��غ الكاميرات وتبي��ن منها أن الرجل قفز من تلقاء نفس��ه أمام 
القطار بحس��ب الظاهر في التصوير.  وأضاف المصدر أنه تم انتشال 
الجثة من على قضبان الخط األول القادم من حلوان والمتجه للمرج، 
وأن حركة القطارات ع��ادت لطبيعتها بعد توقف مؤقت وأن النيابة 
تولت التحقيق. ووفقا للمصدر، يقيم المنتحر بدائرة قسم البساتين 
جنوب��ي القاهرة وأنه جاري جم��ع البيانات الالزمة عنه. يذكر أن فتاة 
تبلغ من العمر 23 عامًا مقيدة بكلية طب األس��نان انتحرت األربعاء 
الماضي بالقفز من الطابق الس��ادس بمول س��يتي ستارز في مدينة 
نصر ش��رقي القاهرة، وتبين أنها كانت تعاني من ضغوط نفس��ية 

بحسب ما أفادت أسرتها في التحقيقات.

 الكالب سالح فعال 
للكشف عن »كورونا« في دبي

بعد عام واحد على اكتمال إحدى الدراس��ات الرائدة بش��أن قدرة الكالب على 
اكتش��اف مرض »كوفي��د-19«، أصبح لدى اإلمارات 38 م��ن الكالب المدربة 
العامل��ة ف��ي مطاراتها التي تس��تطيع التع��رف على المصابي��ن بدقة تبلغ 

نسبتها 98.2% من خالل إبط المريض.
ودربت ش��رطة دب��ي، الفوج ال��ذي يضم كالبا م��ن فصائل جيرمان ش��يبرد 
والب��رادور وكوكر وب��وردر كولي، على اكتش��اف »كوفيد-19« بطريق الش��م 
باس��تخدام عينات من ع��رق المرضى الذين تأكدت إصابته��م، بعد جمعها 

باستخدام مسحة من اإلبط لبضع دقائق.
وفي قاعة التدريب الكبيرة بالمركز، يمشي رجال شرطة مع الكالب أمام صف 
من الصناديق المعدنية، يحتوي واحد منها فقط على عينة إيجابية. تتشمم 
ال��كالب العين��ات وتربض في غضون ث��وان أمام إحداها في إش��ارة إلى أنها 

اكتشفت شيئًا ما.

قصة مؤثرة من ابتدائية الجسرة
 أهداه ُمعلمه مصحفًا 

فعشق القرآن وحفظ 20 جزءًا
عب��داهلل  الطال��ب  يفاج��ئ 
محمد من مدرس��ة الجس��رة 
االبتدائي��ة للبني��ن معلم��ه 
حسين أحمد برس��الة نصية 
يخبره فيه��ا أنه ق��د انتهى 
من حفظ 20 جزءًا من نسخة 
أهداها  التي  الكري��م  القرآن 
إلي��ه قب��ل 3 أع��وام، ويعده 
بحف��ظ م��ا تبقى م��ن أجزاء 

القرآن الكريم.
بدأت القصة في شهر أكتوبر 
ع��ام 2018 عندم��ا نظم��ت 
المعلم  بإش��راف  المدرس��ة 
حس��ين مس��ابقة مدرس��ية 
بعن��وان »تالوت��ي« لحف��ظ 
والت��الوة،  الكري��م  الق��رآن 
وف��از فيها الطال��ب عبداهلل، 
والت��ي ج��اءت ضم��ن جهود 
المدرس��ة المس��تمرة لدعم 
الطلب��ة الموهوبي��ن، حي��ث 
ق��دم المعلم نس��خة فاخرة 
من الق��رآن الكري��م تكريمًا 

للطال��ب عب��داهلل، لما وجده 
لديه م��ن موهبة تحتاج إلى 

تنمية وتعزيز ورعاية. 
ويأت��ي ذلك في إط��ار جهود 
والتعلي��م  التربي��ة  وزارة 
الكافي��ة  الرعاي��ة  لتقدي��م 

بمختل��ف  للموهوبي��ن 
ث��روة  كونه��م  المج��االت، 
الوطن ومس��تقبله المشرق، 
عناص��ر  وتأهي��ل  ولبن��اء 
ف��ي  ومؤث��رة  موهوب��ة 

المجتمع.

 إحباط محاولة تهريب
 205 آالف حبة كبتاغون 
مخبأة في »طرد خشبي«

أعلنت ش��ؤون الجمارك وبالتعاون م��ع اإلدارة العامة 
للمباح��ث الجنائي��ة ع��ن تمكنها من إحب��اط محاولة 
تهري��ب حوالي 205429 حبة من الكبتاغون المخدرة، 
وذلك عبر منفذ الش��حن الج��وي، كانت مخبأه في طرد 
خش��بي. وأوضحت أنه أثناء قيام ضباط الجمارك بأداء 
الواجبات المنوطة بهم، اش��تبهوا في الطرد المذكور، 
وبإج��راء التفتي��ش الدقي��ق ل��ه ت��م ضب��ط الحبوب 
المخدرة، مشيرة إلى أنه تم تحويل المادة المضبوطة 
إلى إدارة مكافح��ة المخدرات باإلدارة العامة للمباحث 

واألدلة الجنائية، التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
من جانبها، قالت اإلدارة العامة للمباحث الجنائية أنه 
وبعد إجراء عملي��ات البحث والتحري عن وجهة المواد 
المخدرة الت��ي تم ضبطها، تبين أن الش��حنة متجهة 
ألش��خاص بإحدى ال��دول الخليجية، حي��ث تم القبض 
عليهم بع��د االتصال والتنس��يق مع الجه��ات األمنية 

هناك.



المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  أكـــد 
للمـــرور العميـــد الشـــيخ عبدالرحمـــن 
بـــن عبدالوهـــاب آل خليفـــة، تراجـــع 
حـــوادث اإلصابات والوفيات بنســـبة 
60 % حتـــى العـــام 2020 بعد تطبيق 
االستراتيجية المرورية الشاملة التي 
أطلقتها اإلدارة في العام 2015، فيما 
تراجعت بنسبة 35 % في الفترة من 
العام الماضي وحتى أغسطس 2021، 
األكثـــر  البحريـــن  مـــا يجعـــل مملكـــة 

انخفاضا على المستوى اإلقليمي في 
معدالت الحوادث المرورية.

وأشار إلى أن التطور يكتسب أهميته 
نســـبة  زيـــادة  ظـــل  فـــي  اإلضافيـــة 
المركبات إلـــى 21 % وكثافة الحركة 
المروريـــة وبنـــاء مدن جديـــدة ضمن 
المشـــروعات الحضرية، ومنها مدينة 
ســـلمان ومدينة شـــرق الحـــد ومدينة 
خليفة والجزر االستثمارية ومواجهة 

تحديات زيادة مساحة الطرق.

60 % تراجع حوادث اإلصابات والوفيات حتى 2020

)٠٤(

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

تعّرف على
خــطــوات التـسـجـيــل

ألخــذ الجــرعة المنـشطة.
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ــل 8 %  ــث ــم الـــقـــطـــاع ي ــد:  ــمـ عـــبـــداهلل بـــن حـ
دوالر تــريــلــيــون   3.5 ـــ  ب الــعــالــمــي  ــاتــج  ــن ال ــن  م

جاللة الملك يرعى المعرض الدولي للطيران 9 نوفمبر 2022

المنامة - بنا

قـــال الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة الملك رئيـــس اللجنة 
العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفـــة إن مملكة البحرين 
علـــى موعـــد جديد الســـتضافة الـــدورة السادســـة من 
معـــرض البحرين الدولي للطيران، الـــذي تقرر أن يقام 
مـــن 9 - 11 نوفمبـــر 2022 بقاعـــدة الصخيـــر الجويـــة 
تحـــت رعايـــة ملكيـــة ســـامية مـــن لـــدن عاهـــل البـــالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأضـــاف ســـموه أن المعـــرض ســـيتيح فرصـــا جديـــدة 
واســـتثنائية في مجال صناعـــة الطيران، حيث تحول 
لوجهـــة جاذبـــة لالســـتثمار فـــي القطاع الحيـــوي الذي 
يمثـــل 8 % مـــن الناتـــج العالمـــي، ويعمـــل فـــي القطاع 
أكثر من 200 مليون عامل ويســـاهم بمبلغ وقدره 3.5 

)٠٢(ترليون دوالر على صعيد الناتج العالمي.
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النظام القطري يقصي المرأة من المشاركة في االنتخابات
القضيبية - مجلس النواب

أدانت لجنتا حقوق اإلنســـان والمرأة 
والطفـــل بمجلـــس النـــواب البحريني 
فـــي تصريـــح صحافـــي ما يقـــوم به 
النظـــام القطـــري مـــن إقصـــاء متعمد 
مـــن  القطريـــة  النســـائية  للكفـــاءات 

المشـــاركة فـــي االنتخابـــات، ســـواء 
بالترّشح أو بالتصويت ألول مجلس 
أصـــدرت  أن  بعـــد  منتخـــب،  نيابـــي 
دولة قطر قانونا لتنظيم االنتخابات 
البرلمانية بموجبـــه ُصّنف مواطنوها 

إلى قطرييـــن “أصلييـــن” ُمنحوا حق 
وقطرييـــن  والترشـــح،  التصويـــت 
حـــق  بعضهـــم  ُمنـــح  “متجنســـين” 
التصويـــت فقـــط دون حق الترشـــح، 
وُمنـــع البعـــض اآلخر كليا مـــن الحق، 

سواء في التصويت أو الترشح، وهو 
ما يعد مخالفة صارخة وتمس بمبدأ 
الحـــق بمباشـــرة الحقوق السياســـية 
بيـــن  الســـافر  والتمييـــز  للمواطنيـــن 

أبناء الوطن.

أشـــارت تقاريـــر مختلفة إلـــى أن إحدى 
الـــدول الخليجيـــة قد تنتقـــل إلى عطلة 
نهايـــة األســـبوع يومـــي الســـبت واألحد 
بـــدال من الجمعـــة والســـبت، بحيث يبدأ 
يـــوم االثنيـــن وينتهـــي  العمـــل  أســـبوع 
الجمعة )وربما أصبح يوم الجمعة نصف 
دوام(، بما يتماشـــى مـــع النظام المعمول 
بـــه لـــدى كثيـــر مـــن دول العالـــم، وربمـــا 
لمكاســـب اقتصادية. واشـــتعلت وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي فـــي الدولـــة بهذا 
الموضوع، ما جعل الحكومة تنفي األمر 
وتؤكـــد أنها كانت مجرد مشـــاورات غير 

رسمية.
للخبيـــر  بســـؤال  توجهـــت  “البـــالد” 
االقتصادي الرئيس التنفيذي لمؤسســـة 
أكبـــر  اإلنتاجيـــة  لتحســـين  جفكـــون 
جعفـــري: هـــل نتوقع أن تتجـــه البحرين 
العطلـــة  وتغييـــر  المنحـــى  هـــذا  لمثـــل 

األســـبوع  أيـــام  أول  ليكـــون  المعتـــادة 
اإلثنيـــن؟ فأجـــاب جعفري بأن المشـــكلة 
ال تكمـــن فـــي أيـــام عطلنـــا المختلفة مع 
دول الغـــرب ودول أقصى الشـــرق بقدر 

ما تكمن في التوقيت معهم.
وقال “في السابق قبل تأسيس شركات 
النفط، كانت العطلة الخميس والجمعة، 
العطلـــة  تغيـــرت  التســـعينات  وفـــي 

لتكـــون الجمعـــة والســـبت؛ لتتوافـــق مع 
هنـــاك  أن  رغـــم  الغربيـــة،  االقتصـــادات 
تحسنا اقتصاديا طفيفا في هذا التغيير 

بالعطلة”.

مكاسب طفيفة من تغيير عطلة “الويكند”
جعفري: المشكلة تكمن في التوقيت مع دول الغرب وليس أيام اإلجازة

)14(
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“نيـــوزوو”  مؤسســـة  أصدرتـــه  تقريـــر  ذكـــر 
العالميـــة المتخصصـــة في إحصـــاءات األلعاب 
اإللكترونيـــة أن إيـــرادات البحرين من األلعاب 

اإللكترونية بلغت نحو 39 مليون دوالر.
وصـــرح الباحـــث وخبيـــر الـــذكاء االصطناعـــي 

جاســـم حاجـــي بـــأن اإلنفـــاق علـــى األلعاب 
اإللكترونيـــة ارتفـــع بنســـبة 17 % فـــي 
 ،2019 بالعـــام  مقارنـــة   2020 العـــام 
وزاد العام الجاري بنســـبة 23 % ومن 

المقبـــل  العـــام  يرتفـــع  أن  المتوقـــع 
28 %، معتبـــرا االرتفـــاع  بنســـبة 

تمـــت مقارنتـــه  مـــا  إذا  نســـبيا 
بدول عربية وأوربية أخرى.

39 مليون دوالر إيرادات البحرين 
من األلعاب اإللكترونية

)13(

انخفضـــت قيمة تحويـــالت العمالة 
الفلبينيـــة مـــن دول مجلس التعاون 
الخليجـــي إلـــى الخارج في األشـــهر 
 2021 العـــام  مـــن  األولـــى  الســـبعة 
بنسبة 1.14 % على أساس سنوي.

وسجلت تحويالت العمالة الفلبينية 
مـــن دول الخليج بالفتـــرة من يناير 
2021 وحتـــى نهايـــة يوليو الماضي 
 2.93 مقابـــل  دوالر،  مليـــار   2.89
مليـــار دوالر بالفتـــرة المناظـــرة مـــن 

2020، وفق إحصاء لموقع “مباشر” 
اســـتنادا إلى بيانـــات البنك المركزي 

الفلبيني.
وشـــهدت 5 دول خليجية انخفاضا 
في قيمة تحويالت العمالة الفلبينية 
علـــى رأســـها البحريـــن بــــ 6.26 %، 
بينما خالفت دولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة توجه بلـــدان المنطقة في 
تلـــك الفترة إذ ارتفعـــت التحويالت 

منها بـ 0.88 %.

انخفاض تحويالت العمالة 
الفلبينية بالبحرين 6 %
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الجزائر - أف ب

الســـابق  الجزائـــري  الرئيـــس  توفـــي 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، الجمعـــة، عـــن 
عمـــر ناهـــز 84 عاًما. وبـــث التلفزيون 
الرســـمي الجزائري قبـــل منتصف ليل 
الجزائـــر  بتوقيـــت  الســـبت  الجمعـــة 
شـــريًطا إخبارًيـــا نقل فيه عن رئاســـة 
الجمهوريـــة “وفـــاة الرئيـــس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة”. وأورد تلفزيون 
“الحياة” الخاص أن المنية وافته في 
منزلـــه. ومنـــذ تنحيـــه، كان بوتفليقـــة 
يعيـــش بعيـــًدا عـــن األنظار فـــي عزلة 
بمقر إقامتـــه المجهز طبًيا في زرالدة 

غرب الجزائر العاصمة.

وفاة الرئيس 
الجزائري السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة

المنامة - وزارة الصحة

مؤتمـــر  فـــي  المتحدثـــون  قـــدم 
مـــن  للســـمنة  البحريـــن  أكاديميـــة 
مـــن  عـــدًدا  الســـمنة  عـــالج  خبـــراء 
الخدمـــات  لتطويـــر  التوصيـــات 

الصحية المقدمة لمرضى السمنة.
وتـــم مناقشـــة ضـــرورة العمـــل على 
متخصصـــة  عيـــادات  تأســـيس 
لتشـــخيص وعالج مرضى الســـمنة 
بمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة 
علـــى  الســـمنة  ووضـــع  والثانويـــة، 
قائمـــة األولويات الصحية. وأعلنت 
العامـــة  الوكيـــل المســـاعد للصحـــة 
الســـكري  جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب 
أن  الهاجـــري  مريـــم  البحرينيـــة 

الجلســـات تطرقـــت إلـــى موضـــوع 
وآليـــة  بالمناظيـــر،  الســـمنة  عـــالج 
تشكيل مراكز التميز لعالج السمنة، 
التخصصـــات  تعـــدد  علـــى  تعتمـــد 
استشـــارية  وأشـــارت  المطلوبـــة. 
فـــي  والســـكري  الصمـــاء  الغـــدد 
مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعـــي 
رئيســـة اللجنـــة العلميـــة بالجمعيـــة 
مؤتمـــر  أن  إلـــى  الرميحـــي  دالل 
أكاديميـــة البحريـــن للســـمنة يمثـــل 
الحلقـــة األولـــى مـــن سلســـلة من 4 
حلقات تدريبيـــة يمر بها 45 متدرًبا 
رشـــحوا من مؤسســـاتهم الصحية، 
وحصلـــوا علـــى 14 ســـاعة معتمدة 
مـــن هيئة تنظيم المهـــن والخدمات 

الصحية بعد اجتياز الحضور.

تأسيس عيادات متخصصة لعالج السمنة
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جاللة الملك

المحرر االقتصادي

هبة محسن

المحرر االقتصادي
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أكد وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلف 
اقتصاديـــة  جـــدوى  وجـــود  عـــدم 
فـــي  مـــن اســـتمالك أحـــد عقـــارات 
منطقة الحد إلنشـــاء مشتل مركزي 

لمحافظة المحرق.
وأشـــار إلـــى أن العقـــار المقترح من 
قبـــل المجلـــس البلـــدي والواقع في 
مجمع 103 في الحـــد تعود ملكيته 
لشـــركة البحرين لالستثمار العقاري 
ملكيـــة  يعتبـــر  مـــا  وهـــو  )إدامـــة(، 

يتطلـــب  حيـــث  للشـــركة،  خاصـــة 
إقامة المشـــروع عليه استمالكه أو 

التعويض عن االستمالك.
وأوضـــح أنـــه ونظرًا لكون مســـاحة 
العقـــار كبيـــرة، فإن كلفـــة التعويض 
عن االستمالك ستكون مرتفعة جدًا، 
وال جدوى اقتصادية من اســـتمالك 
العقار إلنشـــاء مشـــتل يغذي أعمال 
التشجير والتجميل في المحافظة، 
في ظـــل وجـــود عقارات هـــي ملك 
للبلدية والتي من الممكن استغاللها 
لهـــذا الغرض، فضال عـــن عدم توفر 

الميزانية الالزمة لالستمالك.

خلف: ال جدوى الستمالك عقار لمشتل مركزي بالمحرق

60 % تراجع حوادث اإلصابات والوفيات حتى 2020

أكــد مديــر عــام اإلدارة العامــة للمــرور العميــد الشــيخ عبدالرحمــن بــن 
عبدالوهــاب آل خليفــة، تراجــع حــوادث اإلصابــات والوفيــات بنســبة 
60 % حتــى العــام 2020 بعــد تطبيق اإلســتراتيجية المرورية الشــاملة 
التــي أطلقتهــا اإلدارة فــي العام 2015، فيما تراجعت بنســبة 35 % في 
الفتــرة مــن العــام الماضــي وحتــى أغســطس 2021، مــا يجعــل مملكــة 
البحرين األكثر انخفاضا على المستوى اإلقليمي في معدالت الحوادث 

المرورية.

وأشـــار إلى أن هذا التطور يكتســـب 
أهميتـــه اإلضافيـــة فـــي ظـــل زيـــادة 
نســـبة المركبات إلـــى 21 % وكثافة 
الحركة المرورية وبناء مدن جديدة 
ضمـــن المشـــاريع الحضريـــة، ومنهـــا 
مدينـــة ســـلمان ومدينة شـــرق الحد 

ومدينة خليفة والجزر االســـتثمارية 
ومواجهـــة تحديـــات زيادة مســـاحة 

الطرق.
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأكـــد 
المنظومـــة  تطويـــر  علـــى  للمـــرور 
المرورية وتوظيف التكنولوجيا من 

خـــالل األنظمـــة الذكية فـــي مراقبة 
الحركـــة وتطبيـــق القانـــون، والعمل 
الميدانـــي بتواجد الدوريات الراجلة 
والمتحركة، ودراسة مواقع الشوارع 

هندســـية  تغييـــرات  تحتـــاج  التـــي 
خصوصا مواقع الحوادث المرورية، 
فضـــال عن معالجة كل ما يتم رصده 
من مالحظات واتخاذ الالزم بشأنها 

بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
وأصـــاف أن معـــدل حـــوادث الطرق 
مرتبط بشكل أساس بمستوى وعي 
مســـتخدمي الطريق، ومدى االلتزام 
المروريـــة،  والقواعـــد  باألنظمـــة 
المروريـــة  الســـلوكيات  وتجنـــب 
الخطـــرة ومنهـــا اســـتخدام الهاتـــف 
اإلشـــارة  وتجـــاوز  القيـــادة،  أثنـــاء 
الضوئية والســـرعة المقررة، مشددا 
على أهمية التقيد بالقيادة الوقائية.

المنامة - وزارة الداخلية

وضــع إستراتيجيــة متكاملـة “للبلديــات”
متميـــزة وطنيـــة  شـــركة  علـــى  رســـت  المشـــروع  مناقصـــة  خلـــف: 

كشـــف وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف عن بدء 
مشـــروع يهدف لوضع خطة استراتيجية 
إضافـــة  البلديـــات،  لشـــؤون  متكاملـــة 
الـــى الزراعـــة والثـــروة البحريـــة والثـــروة 

الحيوانية في الوزارة.
المشـــروع  مناقصـــة  أن  خلـــف  وأوضـــح 
رســـت علـــى شـــركة وطنيـــة متميـــزة في 
الهـــدف  أن  إلـــى  مشـــيرا  المجـــال،  هـــذا 
مـــن الدراســـة هـــو وضـــع خريطـــة طريـــق 
إلـــى  المتكاملـــة  االســـتراتيجية  تترجـــم 
بمقاييـــس  معـــززة  اســـتراتيجية  أهـــداف 
عمـــل  وخطـــط  بمبـــادرات  ومفعلـــة  أداء 
ومشـــروعات تخـــدم تطلعـــات الـــوزارة و 
تتوافق مـــع رؤية مملكـــة البحرين 2030، 
وكذلك اســـتراتيجية الخدمة المدنية في 
الحكومـــة )تكامـــل(، كما يهدف المشـــروع 

لبنـــاء نظام مســـتدام ومتميز للـــوزارة في 
مجـــال تخطيـــط وتنفيذ االســـتراتيجيات 
للمساهمة بشكل فاعل وحيوي في تعزيز 
الدور البلدي، إلى جانب المبادرة الوطنية 

لألمن الغذائي.
وقـــال خلف فـــي مقدمته لبدء المشـــروع، 
وبحضـــور كبـــار المســـؤولين فـــي الـــوزارة 
فـــي  3 قطاعـــات  الدراســـة ستشـــمل  “إن 
الـــوزارة )قطاع شـــؤون البلديات ويشـــمل 
أمانة العاصمة والبلديات الثالث والوكالة 

المســـاعدة للخدمـــات البلديـــة المشـــتركة 
والوكالة المســـاعدة للمـــوارد والمعلومات، 
وقطاع الزراعة والثروة البحرية ويشـــمل 
مهـــام الثروة الســـمكية والرقابـــة البحرية 
الزراعيـــة  والهندســـة  النباتيـــة  والثـــروة 
ومصـــادر المياه، وقطاع الثروة الحيوانية 
ويشـــمل مهام الرقابة الحيوانية والصحة 
الحيوانية( وربطها بعمل الوزارة في ملف 
األمن الغذائي، وما يشـــكله هذا الملف من 
أهميـــة كبيرة ســـواء فيما يتعلـــق باإلنتاج 

المحلي و األمن الغذائي”.
بعدهـــا قدمـــت رجـــاء الزياني استشـــارية 
 Strategy Optimization( المشـــروع 
Consultancy(  عرضا للمشـــروع بجوانبه 
الفنية واإلدارية، مؤكدة مواءمة مشروع 
التوجهـــات  جميـــع  مـــع  االســـتراتيجية 
حكومـــة  لوضـــع  تهـــدف  و  الحكوميـــة 
البحريـــن في المراتـــب العالمية المتقدمة، 
وتتكامـــل مـــع جميـــع الجهـــات الحكومية 
نحـــو تطلعـــات طموحة جامعـــة وموحدة 
للخدمـــة المدنية وإلى تحســـين الخدمات 

وخلق منفعة للمجتمع واالقتصاد.
وأضافت الزياني “ســـتقوم الشركة دراسة 
الوضـــع الحالـــي للمؤسســـة للتعـــرف على 
نقاط القوة ونقاط الضعف داخليا وكذلك 
اســـتثمارها  الممكـــن  مـــن  التـــي  الفـــرص 
والتحديـــات التـــي تواجههـــا والعمل على 

تذليلها”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

2015 ــام  ــ ــعـ ــ الـ الـــــمـــــرور  ــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ إسـ تـــطـــبـــيـــق  إطـــــــار  ــي  ــ فـ

قــدم المتحدثــون فــي مؤتمــر أكاديميــة البحريــن للســمنة مــن خبــراء عالج الســمنة عــدًدا من 
التوصيات لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الســمنة والعمل على الخطط الهادفة 
للســيطرة علــى الحــد من خطــورة األمراض المزمنة غير الســارية وتبعاتهــا الصحية والمالية 

على األفراد والمجتمع. 

وفي مستهل التوصيات تم طرح ضرورة العمل 
علـــى تأســـيس عيـــادات متخصصة لتشـــخيص 
وعالج مرضى الســـمنة بمراكـــز الرعاية الصحية 
األوليـــة والثانويـــة، ووضع الســـمنة علـــى قائمة 
مكافحـــة  خطـــط  ضمـــن  الصحيـــة  األولويـــات 
األمراض المزمنة غير الســـارية لتوفير متطلبات 
التغذيـــة  متخصصـــي  مـــع  الدوريـــة  المتابعـــة 
واألدويـــة، أو التدخـــالت الجراحيـــة والمناظير؛ 

للحد من ارتفاع معدالت السمنة بالمملكة.
جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر، الذي يعتبر 
أول مؤتمـــر طبـــي من بعـــد جائحـــة كورونا يتم 
تقديمـــه في مملكة البحرين عن طريق الحضور 
الشخصي مع نقله عن طريق منظومة التواصل 

المرئي مباشرة للمزيد من المتدربين.
وقالت استشـــارية الغدد الصماء والســـكري في 
مستشـــفى الملـــك حمد الجامعي رئيســـة اللجنة 
دالل  البحرينيـــة  الســـكري  بجمعيـــة  العلميـــة 

الرميحـــي إن المؤتمـــر أوصى أيًضا باالســـتمرار 
في دعـــم برامج التدريب لدى العاملين بالقطاع 
الصحـــي للتعامل مـــع مرضى الســـمنة، والتركيز 
لـــدى األطفـــال  الـــداء  الوقايـــة مـــن هـــذا  علـــى 
والناشـــئة، من خالل البرامج المدرســـية، وتوفر 
األماكـــن المهيـــأة لممارســـة التماريـــن الرياضية، 
مشـــددة على أن ذلك من أولويات عالج السمنة 

لدى تلك الفئة العمرية.
وأضافـــت أن المؤتمر دعا أيًضـــا إلى العمل على 
تبني برامج مجتمعية على نطاق واســـع لتحفيز 
جميـــع أفـــراد المجتمـــع علـــى تبني أنمـــاط حياة 
صحية للوقاية والتخلص من الســـمنة على غرار 
برنامـــج “تحدي المشـــي” الـــذي أطلقتـــه جمعية 

السكري البحرينية.
العامـــة  للصحـــة  المســـاعد  الوكيـــل  وأعلنـــت 
ونائـــب رئيس جمعية الســـكري البحرينية مريم 
الهاجـــري عـــن اختتـــام أعمـــال مؤتمـــر أكاديمية 

البحرين للســـمنة، الذي أقيم علـــى مدار يومين، 
تحـــت رعايـــة رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
رئيس مجلس إدارة جمعية الســـكري البحرينية 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة، وبتنظيم من جمعية الســـكري البحرينية 
بالتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة ومستشـــفى الملك 
للجراحيـــن  الملكيـــة  والكليـــة  الجامعـــي  حمـــد 

بأيرلندا.
وأفادت الهاجري بأن جلســـات المؤتمر ناقشـــت 
العديد من الموضوعات التي تثري عالج مرضى 
الســـمنة فـــي المملكـــة، إذ ناقـــش المؤتمـــر واقـــع 
مشكلة الســـمنة عالمًيا، واستعرض اإلحصاءات 
المتعلقـــة بالســـمنة فـــي المملكـــة المســـتقاة مـــن 
المسح الصحي الوطني الذي أجري العام 2018، 
كما تم تناول موضوع مســـببات الســـمنة وطرق 
عالجهـــا، مـــن خـــالل التغذية الســـليمة واألدوية 

والتدخالت الجراحية.
وأردفـــت أن الجلســـات تطرقـــت إلـــى موضـــوع 
عـــالج الســـمنة بالمناظيـــر، وآلية تشـــكيل مراكز 
تعـــدد  علـــى  تعتمـــد  الســـمنة،  لعـــالج  التميـــز 
التخصصات المطلوبة، والعناية بمرض الســـمنة 
بعد إجراء العمليات الجراحية، إذ إن تلك الفترة 

تتطلب عالًجا مستمًرا لتفادي المضاعفات.

كما ُخصصت فقرة عن تشخيص وعالج السمنة 
لـــدى األطفـــال والناشـــئة، والتوجيـــه واإلرشـــاد 
المعنوي والنفسي لهم وألولياء أمورهم، للنجاح 
فـــي الوصـــول إلـــى األهـــداف المطلوبـــة، عطًفـــا 
على مناقشـــة مســـألة التركيز على عالج السمنة 
مـــن دون وصمـــة مجتمعيـــة؛ لتحفيـــز المصابين 
بالســـمنة على التقدم لطلـــب الخدمات الصحية، 
بحيـــث تكـــون هنـــاك بيئات مهيـــأة الســـتقبالهم 
والتعامـــل معهم، بما يتناســـب مـــع احتياجاتهم 

بطرق محفزة.
وشـــهد المؤتمر عرض نمـــاذج لبرامج اجتماعية 
محفزة لمكافحة الســـمنة، كتحدي المشـــي الذي 
أطلقتـــه جمعيـــة الســـكري البحرينيـــة، والبرامج 
المجتمعية األخرى التي تنظمها جمعية أصدقاء 

الصحة.
وعن أبرز أنشـــطة األكاديمية بعـــد انتهاء أعمال 
المؤتمـــر، أشـــارت دالل الرميحي إلـــى أن مؤتمر 
أكاديمية البحرين للســـمنة يمثـــل الحلقة األولى 
من سلســـلة مـــن 4 حلقـــات تدريبية يمـــر بها 45 
متدرًبا، الذين تم ترشيحهم من قبل مؤسساتهم 
الصحيـــة، وحصلـــوا على 14 ســـاعة معتمدة من 
هيئـــة تنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة بعد 

اجتياز حضورهم للمؤتمر.

تنظيـــم  الثانيـــة  المرحلـــة  ســـتتضمن  فيمـــا 
عبـــر  المشـــتركين  يحضرهـــا  تدريبيـــة  دورات 
االتصـــال المرئي، ومـــن خالل الدراســـة الذاتية، 
وســـيحصلون فـــي هذه المرحلة على 12 ســـاعة 
تدريبيـــة أخـــرى، وتشـــمل المرحلـــة موضوعات 
تفاعلية عن أسس عالج وتقييم السمنة، لتعزيز 

المفاهيم التي تم تلقيها خالل المؤتمر.
المرحلـــة  إلـــى  المتدربـــون  ينتقـــل  وبعدهـــا 
الملـــك  مستشـــفى  يســـتضيفها  والتـــي  الثالثـــة 
الســـمنة  بعيـــادات  وتحديـــًدا  الجامعـــي،  حمـــد 
المتخصصـــة، إذ ســـيتم اســـتقبال المتخصصين 
الــــ 45، ليتـــم تدريبهـــم وجًهـــا لوجـــه علـــى طرق 
عالجات وتقييم مرضى الســـمنة، وعرض عملي 
لطـــرق عمليـــة توضح أســـس ممارســـة التوجيه 
واإلرشـــاد لمرضى الســـمنة، فيما ســـتختتم تلك 
ستشـــهد  والتـــي  الرابعـــة،  بالمرحلـــة  المراحـــل 
تقييمـــا” للمتدربيـــن، وفي حال اجتيـــاز المرحلة 
ســـيحصلون علـــى شـــهادات معتمدة مـــن رئيس 
المجلس األعلى للصحة رئيس جمعية الســـكري 
البحرينيـــة الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن 
الملكيـــة  الكليـــة  ورئيـــس  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
للجراحين بأيرلندا ســـمير عتـــوم، توثق إتمامهم 

لهذه الدورة التدريبية المتكاملة.

المنامة - وزارة الصحة

“مؤتمر أكاديمية البحرين” يوصي بتأسيس عيادات متخصصة للسمنة
تأهيـــل 45 متدرًبـــا لعالجـــات وتقييـــم المرضـــى... وتعزيـــز التوعيـــة باألنمـــاط الصحيـــة

من فعاليات ختام مؤتمر أكاديمية البحرين للسمنة
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