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اجتمع الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل 
خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية 
ــتـــش رئــيــس  ــع الــســيــد تــيــد دويـ فـــي واشـــنـــطـــن مـ
لــجــنــة األخـــاقـــيـــات ورئـــيـــس الــلــجــنــة الــفــرعــيــة 
للشرق األوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب 

األمريكي.
وخــــال االجـــتـــمـــاع، أشــــاد الـــدكـــتـــور الــشــيــخ 
عبداهلل بن أحمد آل خليفة بالعاقات التاريخية 
الوطيدة والشراكة االستراتيجية المتميزة بين 
األمريكية  المتحدة  والواليات  البحرين  مملكة 

الصديقة.
لـــلـــشـــؤون  ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  ــل  ــيــ وكــ وأكـــــــد 
ــزام مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــثــابــت  ــتــ الــســيــاســيــة الــ
بــحــمــايــة وصــــون حــقــوق اإلنـــســـان، مــشــيــًرا إلــى 

ترسيخ  فــي  رائـــدة  إنــجــازات  المملكة حققت  أن 
الــمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة واحـــتـــرام الــحــريــات 

وسيادة القانون.
بن  عــبــداهلل  الشيخ  الــدكــتــور  استعرض  كما 
والمسؤولة  الثابتة  المواقف  خليفة  آل  أحمد 
وازدهــار  أمن  وتعزيز  دعم  في  البحرين  لمملكة 
منطقة الشرق األوسط، مبيًنا أن اتفاق السام 
اإلبراهيمي سوف يسهم في بناء مستقبل أفضل 

لشعوب المنطقة.
مــن جــانــبــه، أعـــرب الــســيــد تــيــد دويــتــش عن 
جهود  مــن  البحرين  مملكة  تبذله  لما  تقديره 
السام  أسس  لتعزيز  ملموسة  ومــبــادرات  فاعلة 
واالستقرار في منطقة الشرق األوسط، متمنًيا 

للمملكة دوام الرقي والتقدم.

األعلى  المجلس  شـــارك 
للمرأة في اجتماع المجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــهـــيـــئـــة األمـــــم 
الـــمـــتـــحـــدة لــــلــــمــــرأة، والـــــذي 
عقد في مقر األمم المتحدة 

ــرى  ــويـــورك مــــؤخــــًرا وجــ ــيـ ــنـ بـ
ــاد  ــمـ ــتـ ــه مــــراجــــعــــة واعـ خــــالــ
الـــقـــرارات واالســتــراتــيــجــيــات 
وبـــــرامـــــج الـــعـــمـــل الـــخـــاصـــة 

بالمجلس التنفيذي.

ل المجلس األعلى  وقد مثَّ
لـــلـــمـــرأة فـــي هــــذا االجــتــمــاع 
ــد الـــــفـــــارس  ــمــ الــــســــيــــد مــــحــ
الــدولــيــة  الــعــاقــات  مستشار 
حيث  بالمجلس،  والمتابعة 
فيها  أعــرب  بمداخلة  شــارك 
عــن اهــتــمــام وارتـــيـــاح مملكة 
التحسينات  إزاء  الــبــحــريــن 
األداء  مؤشرات  في  الظاهرة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــنـــظـــام مــراقــبــة 
الــتــقــيــيــم الــعــالــمــي مـــن قبل 
هيئة األمم المتحدة للمرأة، 
الــنــظــام عــلــى تطوير  وقــــدرة 
عــمــلــيــة الــتــقــيــيــم؛ وإصــــــدار 
التقارير الدورية بهذا الشأن.

االجتماع  خــال   وجـــرى 
تأكيد المضي قدًما في تعزيز 
الــشــراكــة الــفــاعــلــة مــع هيئة 
واستثمار  الــمــتــحــدة،  األمـــم 
التنفيذي  المجلس  اجتماع 
لهيئة األمم المتحدة للمرأة 
الحكومات  جميع  دعــوة  فــي 
ذات  ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ والـــــلـــــجـــــان 
الــصــلــة ومــؤســســات الــقــطــاع 
المدني  والمجتمع  الخاص 
والمشاركة  للترويج  واألفراد 
فـــي جـــائـــزة صــاحــبــة الــســمــو 
ــرة ســبــيــكــة  ــ ــيــ ــ ــكـــي األمــ ــلـ ــمـ الـ
خــلــيــفــة  آل  ــم  ــيــ ــراهــ إبــ ــنـــت  بـ
الــعــالــمــيــة لــتــمــكــيــن الـــمـــرأة 
فـــي دورتـــهـــا الــثــانــيــة، وذلـــك 
من  تبنيها  تم  مــبــادرة  كونها 
المتحدة  األمــــم  هــيــئــة  قــبــل 

مملكة  مع  بالشراكة  للمرأة 
البحرين من خال المجلس 
خبرة  كبيت  لــلــمــرأة  األعــلــى 
على كل المستويات الوطني 
ــمــــي والــــــدولــــــي فــي  ــيــ ــلــ واإلقــ
ــاالت تــمــكــيــن  ــجــ مــخــتــلــف مــ
وتــقــدم الــمــرأة والــتــوازن بين 
الجنسين، ولما للجائزة من 
أهــمــيــة فـــي تــســلــيــط الــضــوء 
عــلــى الـــمـــبـــادرات والـــبـــرامـــج 
حـــــول الـــعـــالـــم الـــتـــي تــدعــم 
ــرأة وتـــرفـــع من  ــمــ نـــهـــوض الــ

مساهمتها في التنمية.
كـــــــــمـــــــــا جـــــــــــــــــرى خـــــــــال 
االجـــتـــمـــاع اعـــتـــمـــاد الــخــطــة 

األمــم  لهيئة  االستراتيجية 
ــرأة لــلــفــتــرة  ــمـ ــلـ الـــمـــتـــحـــدة لـ
)2022 –2025( بعد المراجعة 
والتدقيق من قبل كل الدول 
األعضاء في األمم المتحدة 
ــن مـــواءمـــتـــهـــا مع  لــلــتــأكــد مـ
ــة،  ــ مــتــطــلــبــات عـــمـــل كــــل دولـ
ــع تـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــة مـــراعـــاة  مــ
خصوصية الدول لدى تبني 
أو تنفيذ برامج ومبادرات في 
الخطة االستراتيجية لهيئة 
وبما  للمرأة  المتحدة  األمم 
الــشــريــعــة  ــع  ــعـــارض مــ ــتـ يـ ال 
ــادة الــــدول  ــيــ اإلســـامـــيـــة وســ

ودساتيرها الوطنية.
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ت��ك��ري��م ال���دك���ت���ورة م���ري���م ال��ج��اه��م��ة ف���ي ف��ئ��ة ال���ر�ؤ����س���اء 

الأو���س��ط ال�����س��رق  منطقة  ف��ي  الأع���م���ال  ق����ادة  م��ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ي��ن 

اأمي��ن ع��ام »ال�س��ورى«: ا�ستكم��ال ك��ل ال�ستع��دادات 

اليوم الأولى  الإجرائية  والجل�سة  النعقاد  دور  لفتتاح 

لجن�ة  رئي��س  ن�ائ�ب  م�ع  يجتم��ع  الخ�ارجية  وكي�ل 

ال��ع��اق��ات ال��خ��ارج��ي��ة ب��ال�����س��ي��وخ الأم��ري��ك��ي

وك����ي����ل ال����خ����ارج����ي����ة ي����ن����وه ب���ت���ق���دم 

ال��ع��م��ل��ي��ة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة

»ال����خ����ارج����ي����ة« ت����دي����ن ا����س���ت���ه���داف 

ال��ح��وث��ي��ي��ن م���ط���ار ال���م���ل���ك ع���ب���داهلل

رئي�س »تنظيم �سوق العمل«:

ت�س�هيل الإج�راءات وخدم�ة المراجعي�ن �سم�ن اأولوي�ات الهيئ�ة

����س���ف���ارة ال��ب��ح��ري��ن ف���ي ب���رل���ي���ن: ال�����س��م��اح ل��ل��ب��ح��ري��ن��ي��ي��ن 

ال��م��ت��ط��ع��م��ي��ن ب����دخ����ول األ���م���ان���ي���ا ب�������دءا م����ن ال���ي���وم

 )IDC( مت مؤسسة البيانات الدولية كرَّ
وهي المزود العالمي األول لمعلومات السوق 
الخاصة  واألحــداث  االستشارية  والخدمات 
بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأسواق 
التنفيذي  الرئيس  المستهلك،  تكنولوجيا 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الجاهمة،  عذبي  مريم  الدكتورة  الصحية 
فـــي فــئــة الــــرؤســــاء الــتــنــفــيــذيــيــن مـــن قـــادة 
األعمال في منطقة الشرق األوسط والذين 
أثروا في ثقافة األعمال وبيئة العمل وعززوا 
الــرقــمــي والــنــجــاح  أداء األعــمــال والــتــحــول 

وعززوا التنوع العام داخل المنظمة.
ويأتي تكريم الدكتورة الجاهمة بعدما 
الواسعة  النوعية  النقلة  المؤسسة  رصــدت 
الــتــي أحــدثــتــهــا الــهــيــئــة بشكل عـــام وخــال 
من  ومــكــنــتــه  ــة،  ــاصـ خـ #كوفيد19  جــائــحــة 
انقطاع،  دون  مــن  أعــمــالــه  تقديم  مــواصــلــة 
#التحول_ مــواكــبــة  عــلــى  الــهــيــئــة  ــدرة  ــ وقــ
والتطبيقات  التقنيات  واســتــثــمــار  الــرقــمــي 

الحديثة.
ــورة الــجــاهــمــة  ــتــ وجــــــرى تـــكـــريـــم الــــدكــ
افــتــراضــي نــظــمــتــه مؤسسة  خـــال مــؤتــمــر 
الــبــيــانــات الــدولــيــة حــمــل هـــذا الــعــام عــنــوان 
إلى  جنبا  وذلك  »#المرأة_والتكنولوجيا«، 
ا  جنب مع أفضل 50 امرأة لعبن دورا رئيسّيً
ــمــــال والــتــكــنــولــوجــيــا في  فـــي تــحــويــل األعــ

#الشرق_األوسط.
وجــــرى خـــال حــفــل الــتــكــريــم اإلعــــراب 
التنفيذيات  الــمــديــرات  جــهــود  تــقــديــر  عــن 
ــرائــــدات الــمــكــرمــات، بـــنـــاًء عــلــى قــدرتــهــن  الــ
المرونة  وتعزيز  االبتكار  دفع  على  المثبتة 
ــذي يــخــدم  ــ وتــشــكــيــل الــتــغــيــيــر الـــســـريـــع الــ
في  اإليــجــابــي  وتأثيرهن  الــرقــمــي،  التحول 
ومستويات  العمل  وثقافات  األعمال  نتائج 
به  يحتذى  نموذج  إلــى  وتحولهن  االبتكار، 
للنجاح  األخــريــات  النساء  إلهام  خــال  من 
فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا، ونــجــاحــهــن أيـــًضـــا في 
#التوازن_بين_ لتعزيز  التقنية  تسخير 

الجنسين في مؤسساتهن.
الجاهمة  الــدكــتــورة  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
للتحول  الهيئة  جــهــود  قــيــادة  على  أشــرفــت 
اإللكتروني بالتنسيق والتعاون مع الجهات 
الخطط  لتنفيذ  وذلك  األخــرى  الحكومية 

والرؤى الوطنية في هذا اإلطار.
ــمــــة عــن  وعـــــبـــــرت الـــــدكـــــتـــــورة الــــجــــاهــ
معتبرة  الــجــائــزة،  بــهــذه  واعــتــزازهــا  فخرها 
المملكة ال سيما  لجهود  تكريًما  يمثل  أنه 
التحول  أن  كـــورونـــا، مــؤكــدة  خـــال جــائــحــة 
يهدف  الــخــدمــات  تطبيق  فــي  اإللــكــتــرونــي 
إلــــى تــطــويــر مــنــظــومــة تــقــديــم الــخــدمــات 
ــيـــة وتــســهــيــل  ــالـ ــعـ لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن بــــجــــودة وفـ
اإلجـــــــــــــراءات عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن وتــيــســيــر 
الحصول على الخدمات بمختلف الوسائل، 
اإللكتروني  التحول  مــبــادرة  أن  إلــى  مشيرة 
التحول  في  الوطنية  المبادرة  مع  تنسجم 
الحكومية  المعامات  لتقديم  اإللكتروني 

من خال تحسين جودة الخدمات.
} د. مريم الجاهمة.

ــبـــحـــريـــن لـــدى  تـــــود ســــفــــارة مــمــلــكــة الـ
ــا االتـــــحـــــاديـــــة إفـــــــادة  ــيــ ــانــ ــمــ ــة ألــ ــوريــ ــهــ ــمــ جــ
المواطنين البحرينيين أنه بدًءا من اليوم 
المواطنين  لجميع  يمكن   2021 أكتوبر   10
البحرينيين الحاصلين على أي نوع تطعيم 
المضادة  المعتمدة  التطعيمات  بين  مــن 
ــول  ــ ــد-19( دخـ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ ــيــــروس كـــــورونـــــا )كــ ــفــ لــ
جمهورية ألمانيا االتحادية، وذلك لحاملي 
التأشيرات الصالحة لجميع األغراض بما 
فيها التأشيرة السياحية، مع ضرورة إجراء 
 )PCR( كــورونــا  لــفــيــروس  مختبري  فــحــص 

قبل السفر بـ 48 ساعة.
أن ذلك يأتي بعد  الى  ونوهت السفارة 
تــّبــنــي مــجــلــس االتـــحـــاد األوروبـــــــي تــوصــيــة 
بتخفيف القيود على المسافرين القادمين 
مــــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، نـــتـــيـــجـــًة لــجــهــود 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة وحــرصــهــا 
المستمر على عرض النتائج التي حققتها 
كافة مسارات  على صعيد  البحرين  مملكة 

مع  )كوفيد-19(  كورونا  لفيروس  التصدي 
مختلف دول العالم.

وأعلن السفير كاي ثامو بوكمان سفير 
المملكة  لدى  االتحادية  ألمانيا  جمهورية 
أن باده سوف تسمح باستقبال البحرينيين 

الراغبين بالسفر إليها بغّض النظر عن نوع 
أعداد  إلى انخفاض  التطعيم، وذلك نظرا 

إصابات فيروس كورونا بالمملكة.
وغــــرد الــســفــيــر عــلــى حــســابــه الــرســمــي 
بموقع التواصل االجتماعي »تويتر« قائا: 

نظًرا إلى قلة عدد اإلصابات في البحرين، 
ألمانيا  2021 ستسمح  أكتوبر   10 بــدًءا من 
يحملون  الذين  البحرين  من  للمسافرين 
تــأشــيــرة صــالــحــة بــدخــول ألــمــانــيــا لجميع 
األغراض المسموح بها عادًة، بما في ذلك 
السياحة، وبغّض النظر عن حالة التطعيم.

وقـــد تــفــاعــل مــحــمــد الـــزرقـــانـــي منسق 
لبرنامج  المقيم  والممثل  المتحدة  األمــم 
األمــــم الــمــتــحــدة اإلنـــمـــائـــي بـــاإلنـــابـــة لــدى 
الــبــحــريــن مـــع تــغــريــدة الــســفــيــر األلــمــانــي 
مـــشـــيـــدا بـــجـــهـــود الـــبـــحـــريـــن فــــي الــتــصــدي 
لفيروس كورونا، مؤكدا أن رفع قيود السفر 
وغــرد  جـــدارة،  عــن  تحقق  البحرينيين  عــن 
التغيير في سياسة  قائا: عن جــدارة! هذا 
السفر هو شهادة أخرى على الجهد الممتاز 
التعامل  في  البحرين  بذلته حكومة  الذي 
الــعــمــل  مـــع جــائــحــة »كــوفــيــد 19«. يــســتــمــر 
البحرين  جعل  على  أشكركم  ولكن  الــجــاد، 

مكاًنا آمًنا لنا جميًعا اليوم!

أكـــــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــيـــم ســـــــوق الـــعـــمـــل  ــنـــظـ ــئـــة تـ ــيـ ــهـ لـ
ــز الـــعـــلـــوي  ــزيــ ــعــ ــدالــ ــبــ ــال عــ ــ ــمـ ــ جـ
إجراءاتها  بتطوير  الهيئة  التزام 
واالرتــــقــــاء بــمــســتــوى خــدمــاتــهــا، 
ــًا بــــحــــرص الـــهـــيـــئـــة عــلــى  ــنــــوهــ مــ
بأعلى مستويات  تقديم خدمات 
الـــجـــودة والـــكـــفـــاءة لــلــمــراجــعــيــن 
وذلك تنفيذا لتطلعات الحكومة 
تــقــديــم خــدمــات مميزة  لــضــمــان 
المناسبة  البيئة  في خلق  تسهم 

لنمو االقتصاد.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــال جــــولــــة 
ــرع هيئة  ــام بــهــا فــي فـ تــفــقــديــة قـ
مجمع  فــي  العمل  ســوق  تنظيم 
اطلع  حيث  الــمــحــرق،   – السيف 
والخدمات  العمليات،  سير  على 

استمع  كما  الفرع،  يقدمها  التي 
المراجعين  وآراء  ماحظة  إلــى 
قبل  من  المقدمة  الخدمات  في 
المركز، موجًها إلى ضرورة النظر 
فـــي أي مــاحــظــات ومــقــتــرحــات 
والتعاطي اإليجابي معها ومدى 

إمكانية تطبيقها.
وأثنى العلوي على ما لمسه 
قبل  مــن  ــاٍل  عــ وأداء  مــن حـــرص 
مخلصة  وجهود  الفرع،  موظفي 
وصـــادقـــة فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
للمراجعين بيسر وسهولة، معربًا 
عن شكره وتقديره لهذه الجهود، 
داعًيا إلى مواصلة العمل بأعلى 
مستويات اإلنتاجية بما ينعكس 
التسهيل  من  مزيد  على  إيجاًبا 
رضــا  لتحقيق  ــاز  اإلنـــجـ وســـرعـــة 

المراجعين.
ــرع  ــ فـ أن  ــر  ــ ــذكــ ــ ــالــ ــ بــ جــــــديــــــر 
الـــهـــيـــئـــة فــــي مــجــمــع الـــســـيـــف - 
متكاملة  خدمات  يقدم  المحرق 

لــلــمــراجــعــيــن عــلــى مــــدى 6 أيـــام 
ــوع مــــن الـــســـبـــت إلـــى  ــ ــبـ ــ فــــي األسـ
صباًحا   8 الساعة  من  الخميس 
ويــقــدم مجموعة  مــســاًء،   8 حتى 

للقطاع  الخدمات  مــن  متكاملة 
الـــتـــجـــاري تــتــمــثــل فــــي تــســجــيــل 
ــدة، والـــتـــخـــويـــل،  ــ ــديــ ــ مـــنـــشـــأة جــ
فــمــا  ســـنـــة   60 عـــمـــل  ــريــــح  وتــــصــ
فــــــوق، والـــمـــاحـــظـــات اإلداريــــــــة، 
وإلغاء التصريح، وتغيير المهنة، 
وتحديث عنوان العامل األجنبي، 
ــاريــــح الــعــمــل  ورفـــــــع ســـقـــف تــــصــ
وتسجيل  العمل،  حجم  وتقدير 
إخــطــار تـــرك الــعــمــل، كــمــا يقدم 
ــن خـــدمـــات  ــرع مــجــمــوعــة مــ ــفــ الــ
)خــدم  المنزلية  الــعــمــالــة  قــطــاع 
التي  حكمهم(  في  ومــن  المنازل 
عمل  تصريح  إصـــدار  فــي  تتمثل 
العمل،  تصريح  وتجديد  جديد، 
إخطار  وتسجيل  المهنة،  وتغيير 

ترك العمل.

} جولة تفقدية لرئيس الهيئة.

} محمد الفارس.
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ــد الــمــســتــشــار أســـامـــة  ــ أكـ
أحمد العصفور األمين العام 
استكمال  الـــشـــورى  لمجلس 
كــــــل اســــــتــــــعــــــدادات األمـــــانـــــة 
ــاد الــجــلــســة  ــقــ ــعــ ــامــــة النــ ــعــ الــ
ــة األولـــــــــى لـــلـــدور  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلجـ
الرابع من الفصل التشريعي 
ــوم )األحـــــــد(،  ــيــ ــامـــس الــ ــخـ الـ
الــُمــقــرر انــعــقــادهــا حــضــوريــًا 
ــق اإلجــــــــراءات والــتــدابــيــر  وفــ
ــة الــمــعــتــمــدة من  ــرازيـ ــتـ االحـ
الطبي  الوطني  الفريق  قبل 
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا 
تنفيذًا  وذلـــك  )كــوفــيــد-19(، 

ــالـــح رئــيــس  ــح الـــصـ ــالـ لــتــوجــيــهــات عـــلـــي بــــن صـ
الجلسة  انعقاد  والمتضمنة  الــشــورى،  مجلس 
والدور  المكانة  الذي يعكس  بالشكل  اإلجرائية 

الرفيع للسلطة التشريعية.
جاء ذلك لدى تفقد المستشار أسامة أحمد 
العصفور أمين عام مجلس الشورى صباح أمس 
)الــســبــت( االســـتـــعـــدادات األخـــيـــرة الفــتــتــاح دور 
االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، 
وخطة العمل المعدة النعقاد الجلسة اإلجرائية 
ــد، حــيــث اطــلــع عــلــى جميع  األولــــى الــيــوم األحــ
مكتب  هيئة  أقرتها  التي  المطلوبة  االستعداد 
مجلس الشورى في اجتماعه األخير، وأكد شحذ 
الهمم نحو المزيد من البذل والعطاء للنهوض 
التشريعات  وإنــجــاز  التشريعية،  السلطة  بـــأداء 
الــشــورى،  مجلس  كــفــاءة  تعكس  الــتــي  الوطنية 

وتعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن.
ركــزت  العامة  األمــانــة  أن  العصفور  وأوضـــح 
سبل  لتطوير  الماضية  الفترة  خــال  جهودها 
الدعم المطلوب النعقاد الجلسات واجتماعات 
اللجان على أكمل وجه، في ظل متابعة حثيثة 
ومــتــواصــلــة مــن رئــيــس مجلس الـــشـــورى، الــذي 
اطلع من كثب على المساعي المبذولة لتقديم 

والمساندة  الــدعــم  سبل  كــل 
لــــأعــــضــــاء، وتـــســـهـــيـــل عــمــل 
اجتماعاتها  وانعقاد  اللجان 
ــق  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــا كـــــــــــان فــــــــي الـ ــ ــمــ ــ كــ
مــــــع مـــــــراعـــــــاة اإلجـــــــــــــراءات 
االحــــــــــتــــــــــرازيــــــــــة، مـــــشـــــيـــــدًا 
لهيئة  الــعــالــيــة  بــالــجــاهــزيــة 
الــمــســتــشــاريــن الــقــانــونــيــن، 
واألقـــــســـــام  اإلدارات  وكـــــــل 
ــة بـــتـــســـيـــيـــر ودعـــــم  ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ الـ

أعمال وأنشطة المجلس.
تم  بأنه  العصفور  وأفــاد 
الصحة  وزارة  مــع  التنسيق 
المختبري  الفحص  إلجــراء 
لــــفــــيــــروس كـــــوفـــــيـــــد-19 ألعـــــضـــــاء الـــمـــجـــلـــس، 
بمباشرة  المعنيين  الــعــامــة  األمــانــة  ومنتسبي 
ــة، فــيــمــا تـــم تعقيم  ــيـ ــرائـ أعـــمـــال الــجــلــســة اإلجـ
المجلس  فــي  الــمــرافــق  وكـــل  الرئيسية  الــقــاعــة 
على  حــرصــًا  المعتمدة  الــبــروتــوكــوالت  بحسب 
صــحــة وســامــة الــجــمــيــع، والــتــأكــد مــن حصول 
التطعيمات  على  الــعــامــة  األمــانــة  منتسبي  كــل 

المعتمدة ضد فيروس كورونا.
وبــّيــن الــعــصــفــور أن األمـــانـــة الــعــامــة أجــرت 
للتأكد  واالجتماعات  للجلسات  تجارب محاكاة 
المتطورة  والتقنيات  األنظمة  كــل  فاعلية  مــن 
الــجــلــســات،  وتــنــظــيــم  إدارة  فـــي  الــمــســتــخــدمــة 
ــة إلـــــى تــجــهــيــز فــــريــــق مـــتـــكـــامـــل مــن  ــافــ بــــاإلضــ
لتقديم  ــاالت  واالتـــصـ الــمــعــلــومــات  تقنية  إدارة 
الجلسة  انــعــقــاد  قبل  والتشغيل  الفني  الــدعــم 
المساعدة  العامة  األمانة  ومراجعة  اإلجرائية، 
ــا  ــهـ ــداداتـ ــعـ ــتـ ــان اسـ ــجــ ــلــ ــات والــ ــسـ ــلـ ــجـ لــــشــــؤون الـ
الـــتـــي ســيــنــظــر فيها  بــالــتــشــريــعــات  الــمــتــعــلــقــة 
تكليف  إلى  مشيرًا  اللجان،  وتبحثها  المجلس 
مختلف  مع  للتنسيق  واإلعـــام  العاقات  إدارة 
وسائل اإلعام لحضور وتغطية أعمال جلسات 

المجلس وفقًا للضوابط المتبعة.

آل  الشيخ عبداهلل بن أحمد  الدكتور  اجتمع 
خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، 
نائب  ريــش،  جيمس  السيناتور  مع  واشنطن،  في 
بمجلس  الخارجية  العاقات  لجنة شؤون  رئيس 

الشيوخ األمريكي .
وخال االجتماع، أكد الدكتور الشيخ عبداهلل 
ــتـــزاز مــمــلــكــة الــبــحــريــن  بـــن أحــمــد آل خــلــيــفــة اعـ
الواليات  مع  الشاملة  االستراتيجية  بالعاقات 
بالجهود  منوًها  الصديقة،  األمريكية  المتحدة 
الــفــاعــلــة الــتــي يــبــذلــهــا الــبــلــدان لــضــمــان األمـــن 

والسلم الدوليين.

لــلــشــؤون  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  وكـــيـــل  وأوضـــــــح 
يواكب  اإلبــراهــيــمــي  الــســام  اتــفــاق  أن  السياسية 
ــامـــل لـــحـــضـــرة صــاحــب  الـــنـــهـــج اإلصــــاحــــي الـــشـ
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
األمن  مبادئ  على  يرتكز  والــذي  المفدى،  الباد 
والتعايش واالزدهار، مستعرًضا مواقف ومبادرات 
السام  أســس  ترسيخ  أجــل  مــن  البحرين  مملكة 
وتــعــزيــز الــتــفــاهــم الــمــشــتــرك فــي منطقة الــشــرق 
األوســــــط.  وجــــرى خـــال االجــتــمــاع بــحــث سبل 
محل  القضايا  ومناقشة  الثنائي  التعاون  تعزيز 

االهتمام المشترك.

الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  خـــارجـــيـــة  وزارة  أدانــــــت 
واستنكرت بشدة قيام مليشيا الحوثي اإلرهابية 
المدعومة من إيران بإطاق طائرتين مسيرتين 
مفخختين تجاه مطار الملك عبداهلل في مدينة 
الشقيقة،  السعودية  العربية  بالمملكة  جــازان 
مـــا أســـفـــر عـــن وقـــــوع عــــدد مـــن اإلصــــابــــات في 
والمسافرين،  العاملين  من  المدنيين  صفوف 
وتهشم  بسيطة  مادية  أضــرار  كذلك  عنه  ونتج 
محاوالت  في  بالمطار،  الواجهات  بعض  زجــاج 
عدائية ممنهجة ومتعمدة الستهداف المدنيين 

والمنشآت واألعيان المدنية. 
ويقظة  بجاهزية  الــخــارجــيــة  وزارة  وتشيد 
وكـــــفـــــاءة قـــــــوات تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
ــتـــي تــمــكــنــت مــــن اعــــتــــراض وتــدمــيــر  الـــيـــمـــن الـ
مؤكدة  المفخختين،  المسيرتين  الطائرتين 
المملكة  شقيقتها  مع  البحرين  مملكة  وقــوف 
مــا تتخذه  كــل  فــي  ودعــمــهــا  الــســعــوديــة  العربية 
ــة ضــد مــن يــحــاول المساس  مــن إجــــراءات رادعـ
بأمنها واستقرارها وسامة أراضيها ومواطنيها 

والمقيمين فيها.

} أسامة العصفور.

} تيد دويتش.} د. الشيخ عبداهلل بن أحمد.
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ــة الـــرئـــيـــس  ــامــ ــخــ اســــتــــقــــبــــل فــ
جمهورية  رئيس  بولسونارو،  جايير 
الــبــرازيــل االتــحــاديــة، الــســفــيــر بــدر 
عـــبـــاس الــحــلــيــبــي، ســفــيــر مــمــلــكــة 
جمهورية  لـــدى  المعين  الــبــحــريــن 
ــذي قــدم  ــ الـــبـــرازيـــل االتـــحـــاديـــة، والـ
ســفــيــًرا  اعـــتـــمـــاده  أوراق  لــفــخــامــتــه 
جمهورية  لـــدى  الــبــحــريــن  لمملكة 

البرازيل االتحادية.
وقـــــد رحـــــب فـــخـــامـــة الــرئــيــس 
جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو بــالــســفــيــر بــدر 
عباس الحليبي، مهنًئا له بمناسبة 
تــولــيــه مــهــام مــنــصــبــه كــــأول سفير 
جمهورية  لـــدى  الــبــحــريــن  لمملكة 
الـــبـــرازيـــل االتـــحـــاديـــة، مـــؤكـــًدا دعــم 
الــحــكــومــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة لـــه لــلــقــيــام 
بمهام عمله على أكمل وجه، معرًبا 
عن مشاعر الود واالحترام لحضرة 
بن  الملك حمد  الــجــالــة  صــاحــب 
الــبــاد  عــيــســى آل خــلــيــفــة، عـــاهـــل 

المفدى.
ــة رئــــيــــس  ــ ــامـ ــ ــــخـ ــــف فـ ــلـ ــ وقـــــــــد كـ
ــهـــوريـــة الــــبــــرازيــــل االتـــحـــاديـــة  جـــمـ
بنقل  الحليبي  عباس  بــدر  السفير 
صاحب  لحضرة  وتــقــديــره  تحياته 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
المفدى،  الــبــاد  عــاهــل  خليفة،  آل 
البحرين  الطيبة لمملكة  وتمنياته 

بدوام التقدم والرقي واالزدهار.

جايير  الرئيس  فخامة  وأشـــاد 
بولسونارو بمسار العاقات الثنائية 
الـــقـــائـــمـــة بـــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــبـــرازيـــل االتـــحـــاديـــة،  وجــمــهــوريــة الـ
التي تأسست منذ قرابة نصف قرن، 
نموذج  البحرين  أن مملكة  مضيًفا 
يتعايش  حــيــث  السلمي  للتعايش 
فــيــهــا الــمــســلــمــون والــمــســيــحــيــون 
واليهود في ألفة وسام منذ سنين 
تم  مــا  أن  مــؤكــًدا فخامته  عــديــدة، 
إنجازه في مجاالت التعاون الثنائي 
البلدين  وحــرص  اهتمام  على  يدل 
ــعــــاقــــات  ــار الــ ــمــــســ ــلــــى الـــــدفـــــع بــ عــ
الثنائية إلى آفاق أشمل بما يحقق 
الـــمـــصـــالـــح الــمــشــتــركــة لــلــبــلــديــن، 

والنجاح  التوفيق  للسفير  متمنًيا 
فـــي مــهــام عــمــلــه الــدبــلــومــاســي في 

جمهورية البرازيل االتحادية.
مــن جــانــبــه، نــقــل الــســفــيــر بــدر 
عباس الحليبي إلى فخامة الرئيس 
الــبــرازيــلــي تــحــيــات وتــقــديــر حضرة 
بن  الملك حمد  الــجــالــة  صــاحــب 
الــبــاد  عــيــســى آل خــلــيــفــة، عـــاهـــل 
الملكي  السمو  وصــاحــب  الــمــفــدى، 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
وتمنياتهما لفخامة الرئيس بدوام 
الـــتـــوفـــيـــق والـــــســـــداد، ولــجــمــهــوريــة 
الــــــبــــــرازيــــــل االتــــــحــــــاديــــــة الـــتـــقـــدم 

واالزدهار.

ترفيه.. وفائدة.. ورقابة!

ــعــــاب اإللـــكـــتـــرونـــيـــة فـــضـــاء مــخــتــلــف، لــيــس فقط  األلــ
لألطفال بل حتى للكبار، وإذا ما وقفنا على سلبياتها في 
مقابل إيجابيتها فسوف تطغى اإليجابيات على السلبيات، 
ألنها مثل األفام السينمائية، تساعد على توسيع المدارك، 
وترفع مستوى الذكاء، وتعلم مفردات اللغة اإلنجليزية، وال 
هذا  في  والعلم  والتقنية  العصر  لغة  فهي  ذلــك،  في  عيب 
الزمن، وفوق كل ذلك، فإنها تنمي التفكير الناقد والقدرة 
على تحليل األشياء وربط عناصرها والتعامل مع عمليات 
حل المشكات. من المهم التماشي مع متطلبات العصر، 
واألمهات  اآلبــاء  يريد  ما  يخدم  الــذي  بالشكل  وتطويعها 
التي  العناصر  بعض  الحذر من  مع  أطفالهم،  في  تنميته 
ينبغي فرض رقابة عليها، والشأن في ذلك شأن أي تقنية 

جديدة تكتسح العالم.
ــاب اإللــكــتــرونــيــة والـــشـــركـــات الــتــي  ــعـ إن مــصــمــمــي األلـ
ومن  الملزمة،  األنظمة  مــن  مجموعة  تحكمهم  تروجها، 
ومختصين  النفس  علم  في  بخبراء  االستعانة  ذلــك،  بين 
التي  العمرية  الفئات  لتحديد  اإللكتروني  المحتوى  في 
ولذلك،  اإللكترونية.  األلعاب  من  اإلصــدار  ونــوع  تتناسب 
فإنه ال تصدر لعبة إال ومعها تحديد للفئة العمرية التي 
في  الموجود  المحتوى  لنوع  وتحديد  باللعب،  لها  يسمح 
التحديد هــو مساعدة اآلبــاء  والــغــرض مــن هــذا  األلــعــاب. 
الــرقــابــة على األلــعــاب  فــي  واألمــهــات على ممارسة دورهـــم 
اإللكترونية، فيختارون ما يناسب أبناءهم وبناتهم ويناسب 
فئتهم العمرية. والمشكلة هي أن الكثير من أولياء األمور 
لعبة  أي  بــشــراء  فيقومون  النقطة،  هــذه  إلــى  ينتبهون  ال 
التحذير  إلــى  االنــتــبــاه  دون  مــن  وبناتهم  ألبنائهم  فيديو 
على  أو  اللعبة،  غــاف  على  ا  رسمّيً المكتوب  التصنيف  أو 
الين«،  »أون  الشراء  كان  إذا  اإلنترنت  عبر  تحميلها  وصف 
غير  محتوى  إلى  والبنات  األبناء  تعريض  ذلك  شأن  ومن 
مناسب، قد يؤثر بشكل كبير في طريقة تفكيرهم أو يغرس 

فيهم مفاهيم ال تتناسب وأعمارهم.
مع ذلك، يبقى سوق األلعاب اإللكترونية من الضخامة 
ال  كما  جماحه،  كبح  يمكن  ال  بحيث  واالنــتــشــار  والتوسع 
يمكن حرمان األطفال والمراهقين وحتى الكبار منه، فهو 
جزء واقعي من تطور العالم وتغير وسائل الترفيه والمتعة 
لــدى األطــفــال. فــإذا كــان األطــفــال في السابق يستمتعون 
بالخروج واللعب خارج المنزل، أو عبر الذهاب إلى مدينة 
األطفال  مــن  الحالي  الجيل  فــإن  ذلــك،  غير  أو  ترفيهية، 
والمراهقين وحتى الشباب ال يعير ذلك انتباًها كبيًرا، وال 
يرى فيه متعة متناهية، وإنما يجد المتعة بشكل أكبر في 
المنزل، ومن خال ألعاب الفيديو، ومواقع البث المباشر 
لــأللــعــاب. إن هـــذه األلــعــاب بــاتــت الــركــن األكــبــر مــن أركـــان 
المرح والترفيه للصغار ولدى الكثير من الكبار، والشركات 
اإلقرار  مع  العمرية  الفئات  تحديد  على  المنتجة مجبرة 
الــمــحــتــوى، وهـــذا فــي حــد ذاتـــه يــعــدُّ المفتاح األكبر  بــنــوع 

للرقابة والحماية.

د. محمد مبارك جمعة Mubarak_bh@yahoo.com

ال�س���فير الفرن�س���ي يك���رم 4 اأطب���اء بحرينيين�سفير المملكة المعين في برازيليا يقدم اأوراق اعتماده
ــا لـــدى  ــرنـــسـ ــرم ســـفـــيـــر فـ ــ كــ
أربعة  البحرين، جيروم كوشار، 
ــاء بــحــريــنــيــيــن مــشــاركــيــن  ــبـ أطـ
الطبي  التخصص  برنامج  في 
بدبلومات  البحريني  الفرنسي 
اللغة الفرنسية على المستوى
االلــــيــــانــــس  مـــــركـــــز  فــــــي   ،B2
فرانسيز البحرين، وذلك ضمن 
تم  التي  الحكومية  االتفاقية 
خــال   2019 عـــام  فــي  توقيعها 
الجالة  صاحب  حضرة  زيـــارة 
ــن عــيــســى آل  الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ
المفدى  الــبــاد  عــاهــل  خليفة 
الفرنسية  والــســفــارة  لــفــرنــســا، 
هــنــأ سفير  تــنــفــيــذهــا.  تــتــابــع 
البحرينيين  األطـــبـــاء  فــرنــســا 
اللغوية  الــشــهــادات  لــهــم  وقـــدم 
لـــهـــم مــتــمــنــيــًا لـــهـــم الــتــوفــيــق 

والنجاح في المرحلة التالية.
أن هذا  إلى  السفير  وأشــار 
الــتــعــاون الــثــنــائــي يــعــد أســاًســا 
رئيسًيا للعاقات بين البلدين. 
ــم  ــالـ ــعـ ــيــــه الـ فـــــي وقـــــــت يــــمــــر فــ
بـــأزمـــة صــحــيــة غــيــر مــســبــوقــة، 
يــحــتــاج الـــتـــعـــاون الــطــبــي الــى 
الــتــواجــد والــتــطــور بين الــدول 
أي وقت مضى، الفتا  أكثر من 
إلــــى أنــــه مــثــل الـــعـــام الــمــاضــي 

ــاز جــمــيــع طــــاب الــفــصــل  ــتـ اجـ
الــــجــــديــــد اخـــــتـــــبـــــارات الـــلـــغـــة 
بـــنـــتـــائـــج رائـــــعـــــة. ســـيـــســـافـــرون 
إلـــى فــرنــســا فــي نــوفــمــبــر لبدء 
الــجــديــدة. شملت  مــغــامــرتــهــم 
أطباء  أربعة  المكرمين  قائمة 
ــورة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ بـــحـــريـــنـــيـــيـــن هــــــم الـ
)المستشفى  المريسل  العنود 
ــري( والــــــــدكــــــــتــــــــورة  ــ ــ ـــكـ ــ ـــســ ــ ـــعــ ــ ــ ال
شــيــخــة الــعــســم )الــمــســتــشــفــى 
ــد  ــ ــكــــري( الــــدكــــتــــور راشـ ــعــــســ الــ

الـــــــحـــــــســـــــن )الـــــمـــــســـــتـــــشـــــفـــــى 
ــتــــور جـــال  الـــعـــســـكـــري( والــــدكــ
تـــــورانـــــي )مـــســـتـــشـــفـــى الــمــلــك 
سيتعلمون  الــجــامــعــي(  حــمــد 
الطبي  تخصصهم  ويــمــارســون 
إلى 6 سنوات قبل   4 لمدة من 

العودة الى المملكة.
الحفل حضور مدير  شهد 
مــســتــشــفــى الــعــســكــري وأفـــــراد 
عائاتهم وشخصيات بارزة من 

وزارة الصحة. 

} سفير فرنسا يكرم األطباء البحرينيين.

ترأس وزير العمل والتنمية 
االجتماعية رئيس مجلس إدارة 
المتناهي  بيت األسرة للتمويل 
الصغر السيد جميل بن محمد 
الثالث  االجتماع  علي حميدان 
لمجلس إدارة البنك لعام 2021، 
بحضور أعضاء مجلس اإلدارة، 
وذلك في مكتبه بمبنى الوزارة.

ــاع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وتـــــــــــم خـــــــــــال االجــ
اســـــــتـــــــعـــــــراض تـــــقـــــريـــــر لـــجـــنـــة 
الــــتــــدقــــيــــق حــــــــول الـــمـــخـــاطـــر 
وحــوكــمــة الـــشـــركـــات، ومــنــاقــشــة 
ــيــــة لــلــبــنــك،  ــالــ ــات الــــمــ ــانــ ــيــ ــبــ الــ
وتقرير التقييم الذاتي ألعضاء 
الــشــرعــيــة، حيث  الــرقــابــة  هيئة 
أشــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــمـــدى الـــتـــزام 

المتناهي  بيت األسرة للتمويل 
الصغر بأحكام ومبادئ الشريعة 
ــة فـــــي الـــمـــعـــامـــات  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ اإلسـ
ــة، ومـــحـــافـــظـــتـــه عــلــى  ــيــ ــالــ ــمــ الــ
ــامـــات مــن  ــعـ ــمـ ســـامـــة هـــــذه الـ

المحظورات الشرعية. 
وأوضـــح حــمــيــدان أن جهود 
لتقديم  مــســتــمــرة  ــرة  األســ بــيــت 
الــتــمــويــات الــمــالــيــة الــمــيــســرة 
لعمائه من الفئات األقل دخًا 
في المجتمع من األفراد واألسر 
ــوا مـــشـــروعـــاتـــهـــم  ــ ــسـ ــ ــــن أسـ ــذيـ ــ الـ
الــصــغــيــرة والـــمـــنـــزلـــيـــة، وبــــدون 
تـــقـــديـــم ضـــمـــانـــات، فـــضـــًا عــن 
أهدافه  لتحقيق  الجاد  السعي 
واإلنسانية، مشيرًا  االجتماعية 

إلــــى أنــــه بــالــرغــم مـــن األوضــــاع 
ــا فــإن  ــورونـ الــراهــنــة لــجــائــحــة كـ
عـــمـــلـــيـــات الــــصــــرف والـــتـــمـــويـــل 
ــر بــشــكــل  ــأثـ ــتـ ــنـــك لــــم تـ ــبـ فــــي الـ
عــــام، مــشــيــدًا فـــي هـــذا الــســيــاق 
اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  بجهود 
ذات  والــجــهــات  العاملين  وكــافــة 
العاقة الذين ساهموا في دعم 
التنموية،  البنك  استراتيجية 
التشغيلية  الصعوبات  وتذليل 
التنمية  نحو  تواجهه  قــد  التي 
االجــتــمــاعــيــة الــمــســتــدامــة، ما 
البنك  مكانة  تعزيز  فــي  ساهم 
الريادية لتمكين مختلف فئات 
الــمــجــتــمــع مـــن االعـــتـــمـــاد على 

العمل المنتج والمتطور.

لدى تروؤ�سه اجتماع مجل�س الإدارة.. وزير العمل:

»بيت الأ�س���رة« م�س���تمر ف���ي تقدي���م التمويالت المالي���ة المي�س���رة لعمالئه

} وزير العمل يترأس اجتماع مجلس اإلدارة.

} رئيس البرازيل يستقبل السفير بدر الحليبي.
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أكـــــــــد الــــعــــمــــيــــد الـــشـــيـــخ 
عبدالوهاب  بــن  عبدالرحمن 
اإلدارة  عــام  مــديــر  خليفة  آل 
اإلجــراءات  أن  للمرور  العامة 
الـــقـــانـــونـــيـــة الــمــتــبــعــة حــيــال 
ــة مــن  ــروريــ ــمــ الـــمـــخـــالـــفـــات الــ
المقررة  السرعة  بينها تجاوز 
هــي منذ تطبيق  كما  مــازالــت 
ــرور الـــجـــديـــد في  ــمــ قـــانـــون الــ
فبراير 2015 ولم يطرأ عليها 
الوقت  في  مشددا  تغيير،  أي 
الــحــد  ــاوز  تــــجــ أن  ـــه عـــلـــى  ــ ذاتـ
األقــــصــــى لــلــســرعــة الـــمـــقـــررة 
يــبــقــى مـــن أبـــــرز الــســلــوكــيــات 
الـــخـــاطـــئـــة الـــتـــي تــــــؤدي إلـــى 
ــاة مــســتــخــدمــي  ــيـ تـــعـــريـــض حـ
الــطــريــق لــلــخــطــر بـــل وحــيــاة 

السائق المخالف نفسه.
حــد  وضـــــــع  أن  وأوضــــــــــح 
ــقــــررة  ــمــ أقــــصــــى لـــلـــســـرعـــة الــ
ــلــــى الــــــشــــــارع يـــســـتـــنـــد إلــــى  عــ

فــي مقدمتها  عـــدة  اعــتــبــارات 
وتـــحـــقـــيـــق  األرواح  ــة  ــايــ ــمــ حــ
الـــمـــروريـــة، مضيفا  الــســالمــة 
أن المعايير الحاكمة في هذا 
تصميم  تشمل طبيعة  الشأن 
الــــــشــــــارع وعـــــــــدد الــــمــــســــارات 
والـــمـــســـافـــة بـــيـــن كــــل تــقــاطــع 

ــا يــشــمــلــه مــــن انـــحـــنـــاءات  ــ ومـ
ولذلك  أو صــعــود،  انــحــدار  أو 
يجب االلتزام بالحد األقصى 
أن  وخــاصــة  المقررة  للسرعة 
هناك عالمات جانبية لتوعية 

سائقي المركبات بذلك. 
اإلدارة  ــام  عــ مـــديـــر  ــا  ــ ودعـ
ــقـــي  ــائـ الـــــعـــــامـــــة لـــــلـــــمـــــرور سـ
الـــــمـــــركـــــبـــــات إلـــــــــى الـــتـــقـــيـــد 
بــالــســرعــة الــمــقــررة وااللــتــزام 
هذا  أن  إلــى  منوها  بالقانون، 
ــاون وااللـــــتـــــزام وكــذلــك  ــعـ ــتـ الـ
الــمــروريــة  المنظومة  تــطــويــر 
خالل  أثمر  القانون  وتطبيق 
الـــــفـــــتـــــرة األخـــــــيـــــــرة تــــراجــــع 
حــــوادث اإلصـــابـــات والــوفــيــات 
رغــم   2020 ــام  عــ حــتــى   %60
ــدد الــمــركــبــات  ــادة فـــي عــ ــزيــ الــ
وكــثــافــة حــركــة الـــمـــرور وبــنــاء 
مدن جديدة ضمن المشاريع 

الحضرية.

رفـــضـــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى اإلداريـــــــة دعـــوى 
مهندس طالب بإلغاء قرار مجلس تنظيم مزاولة 
سنوات   3 مدة  العمل  عن  وقفه  الهندسية  المهن 
5 سنوات من  يقرب من  لما  المهنة  بعد مزاولته 
المهن  هــيــئــة  مـــن  تــرخــيــص  عــلــى  الــحــصــول  دون 
إداريا  كان يعمل عمال  أنه  ادعى  الهندسية، حيث 
كان يعمل  الــذي  الهندسي  المكتب  أن خطاب  إال 
فيه خالل تلك الفترة أكد أن عمله تضمن أعماال 

هندسية وليست إدارية.
ــواه إلــغــاء الــقــرار  وكـــان الــمــدعــي طلب فــي دعـ
مــدعــيــا أنـــه مــشــوب بــعــيــب الــســبــب والــتــعــســف في 
استعمال السلطة وذكر أنه بناء على شكوى كيدية 
ــه زاول مــهــنــة الــهــنــدســة مـــا يــقــرب مـــن 5  ــده أنـ ضـ
ســـنـــوات بــــدون تــرخــيــص، إلـــى أن صـــدر قــــرار من 
مجلس تنظيم المهن الهندسية بوقفه عن مزاولة 
مهنة الهندسة مدة ثالث سنوات، وعلى الرغم من 
تلك  خــالل  ــا  إداريــ يعمل عمال  كــان  كــونــه  تظلمه 
الفترة وال يوجد فيه أي مخالفة لقانون مزاولة 

المهن الهندسية إال أن تظلمه رفض.
القانون  من   )2( الــمــادة  إن  المحكمة  وقالت 
رقم )51( لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة المهن 
الهندسية تنص على أنه ُيحظر مزاولة أي مهنة 
هــنــدســيــة إال بــعــد الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص من 
الــمــجــلــس وفــقــًا ألحــكــام هـــذا الــقــانــون والــالئــحــة 
وال  الصادرة طبقًا ألحكامه  والقرارات  التنفيذية 
مـــزاولـــة أي مــهــنــة هندسية  لــه  لــلــمــرخــص  يــجــوز 
فـــي غــيــر الــشــعــبــة أو الـــفـــرع أو الــفــئــة الــتــي صــدر 

الترخيص له بمزاولتها.
القانون على  ذات  المادة )26( من  كما تنص 
أو  الجنائية  بالمسؤولية  اإلخــــالل  عـــدم  مــع  أنـــه 
القانون  هــذا  أحكام  يخالف  من  يجازى  المدنية 
والــــقــــرارات الــــصــــادرة تــنــفــيــذًا لـــه بــأحــد جــــزاءات 
الوقف  إلــى  باإلضافة  اللوم  أو  اإلنـــذار  أو  التنبيه 
عــن مــزاولــة المهنة مــدة ال تــجــاوز ثــالث ســنــوات، 
مزاولة  مــن  نهائيًا  والــحــرمــان  الترخيص  وإلــغــاء 
أنه ال يجوز توقيع أي جزاء على  وأكــدت  المهنة، 
إلى  إحالته  وبعد  مسبب  بــقــرار  إال  لــه  المرخص 

الــتــحــقــيــق بــقــرار مــن الــمــجــلــس والــتــحــقــيــق معه 
كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

ــالـــت إن مــجــلــس تــنــظــيــم مــــزاولــــة الــمــهــن  وقـ
الــهــنــدســيــة أصـــــدر بـــإحـــالـــة الـــمـــدعـــي إلــــى لجنة 
وذلــك  مــخــالــفــات  مــن  إلــيــه  ُنــســب  فيما  التحقيق 
لــثــبــوت مـــزولـــة الـــمـــدعـــي مــهــنــة الــهــنــدســة بـــدون 
إلى  وانتهى  المجلس  من  ترخيص  على  حصوله 
وقـــف الــمــدعــي عــن مـــزاولـــة مــهــنــة الــهــنــدســة مــدة 
ثالث سنوات وذلك لثبوت مزاولته مهنة الهندسة 
ترخيص،  دون  من  المعمارية  المكاتب  أحد  لدى 
وإذ تــظــلــم الــمــدعــي مــن هـــذا الـــقـــرار وصــــدر قــرار 
الــمــجــلــس بــتــأيــيــد الـــقـــرار الـــصـــادر مــن المجلس 

بإيقاف المدعي عن العمل مدة ثالث سنوات.
مــزاولــة  تنظيم  أن مجلس  الــمــقــرر  كـــان  لــمــا 
خولها  التي  الفنية  الجهة  هو  الهندسية  المهن 
المشرع سلطة إصدار التراخيص الالزمة لمزاولة 
المهن الهندسية وتوقيع الجزاءات التأديبية، وال 
ُمعقب عليها من القضاء في ممارستها ما دامت 
إلـــى غاية  بــهــا  تــنــحــرف  ولـــم  استعمالها  ُتــســئ  لــم 
أخرى غير المصلحة العامة، وهو ما لم يقم عليه 
دليل من األوراق، حيث مارس سلطته على النحو 
المقرر قانوًنا بعد التحقيق مع المدعي وتمكينه 
إليه،  المنسوبة  االتهامات  وتفنيد  دفاع  إبداء  من 
وانتهى إلى إدانة مسلكه في المخالفات المنسوبة 
من  يملكه  بما  لــه  المالئم  الــجــزاء  وتقدير  إلــيــه، 

سلطة تقديرية في حدود النصاب القانوني.
بأن  يفيد  مما  األوراق خلت  أن  إلــى  وأشـــارت 
المجلس قد أساء استعمال سلطته في هذا الشأن 
وأن المدعي لم يقم بأي من االعمال الهندسية، 
وال سيما أن الثابت من خطاب المكتب المعماري 
ــن الــمــكــتــب  ــائــ ــع زبــ ــارك مــ ــشــ ــي كـــــان يــ ــدعـ ــمـ أن الـ
الــرســومــات  تطوير  فــي  مشاركته  وكـــذا  متطلباته 
الهندسية والفنية للبلدية، األمر الذي يغدو معه 
القرار الطعين الصادر بإيقاف المدعي عن العمل 
مدة ثالث سنوات قد قام على سببه وجاء مطابًقا 
للقانون، فلهذه األسباب حكمت المحكمة برفض 

الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

االســتــئــنــاف  محكمة  أيــــدت 
ــكـــم بـــالـــســـجـــن 10  الـــعـــلـــيـــا الـــحـ
ســـنـــوات عــلــى آســـيـــوي لــالتــجــار 
في المواد المخدرة، كما غرمته 
وأمــرت  دينار  آالف   5 المحكمة 
بــإبــعــاده عــن الــبــالد بــعــد تنفيذ 

العقوبة.
وكانت بداية الواقعة بتلقي 
ــيــــة مـــعـــلـــومـــات  ــنــ الــــجــــهــــات األمــ
بالترتيب  المتهم  بقيام  تفيد 
ــراك فـــي عــمــلــيــات بيع  ــ ــتـ ــ واالشـ
الـــــــمـــــــواد الــــــمــــــخــــــدرة، وأكــــــــدت 
التحريات صحة المعلومة، وتم 
التوصل إلى المتهم عن طريق 
العالقة معه  مصدر سري وطد 
ــراء مــــواد  ــ واتــــفــــق مـــعـــه عـــلـــى شــ
)الــمــاريــجــوانــا( مقابل  مــخــدرة 

ــفـــاق على  االتـ وتـــم  ــارا  ــنـ ديـ  150
سلماباد  منطقة  فــي  التسليم 
ــلـــى مــــرأى  وتــــمــــت الـــجـــريـــمـــة عـ

ومسمع من رجال الشرطة.
وتم ضبط المتهم وبحوزته 
استخدام  وتم  المصور،  المبلغ 
والتوجه  عليه  للسيطرة  القوة 
إلــــى ســكــنــه، وبــتــفــتــيــشــه عــثــرت 
ــلـــى كـــمـــيـــة مــن  قـــــــوات األمـــــــن عـ
الــنــبــات الــمــخــدر، وبــســؤالــه عن 
مـــصـــدر الـــمـــخـــدرات أفـــــاد بــأنــه 
مختلفة  أمــاكــن  مــن  يتسلمها 
يـــتـــم تـــحـــديـــدهـــا بـــاالتـــفـــاق مــع 

آخر.
ــم بـــأنـــه  ــهــ ــتــ ــمــ واعـــــــتـــــــرف الــ
منذ  بــه  اتصل  آخــر  على  تعرف 
بــيــع كمية  لــيــطــلــب مــنــه  فـــتـــرة 

مــن الــمــواد الــمــخــدرة وحـــدد له 
المخدرة  الــمــواد  استالم  أماكن 
سيتسلمون  الذين  واالشخاص 
حصيلة البيع مقابل عمولة له، 
الواقعة 3 مرات من  وقام بتلك 
الــمــرة الرابعة  أنــه فــي  قــبــل، إال 

سقط في قبضة األمن.
ــه  ــيــ أســـــــنـــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة إلــ
ــرة أمـــــن الــمــحــافــظــة  ــ ــدائـ ــ أنـــــه بـ
الــمــادة  بمقابل  قـــدم  الشمالية 
غير  فــي  الماريجوانا  المخدرة 
قانونا  بها  الــمــرخــص  ــوال  األحــ
ــاألوراق،  ــ عــلــى الــنــحــو الــمــبــيــن بـ
ــا حـــــــاز وأحــــــــــرز فـــــي غــيــر  ــيــ ــانــ ثــ
األحــــوال الــمــرخــص بها الــمــادة 
الــمــاريــجــوانــا بقصد  الــمــخــدرة 

التعاطي. 

الكبرى  المحكمة  قـــررت 
 3 محاكمة  تأجيل  الجنائية 
ــارب-  ــرب -بــيــنــهــم هــ شـــبـــاب عــ
مــتــهــمــيــن فــــي جــــرائــــم غــســل 
ــيـــال الــكــتــرونــي،  ــتـ أمــــــوال واحـ
إدارة  ــات  ــريـ تـــحـ كــشــفــت  وقـــــد 
ــرائـــم االقـــتـــصـــاديـــة قــيــام  الـــجـ
أجهزة  بشراء  الهارب  المتهم 
ــارج عن  ــخــ الــكــتــرونــيــة مـــن الــ
طريق بطاقات بنكية أمريكية 
بــطــريــق االحـــتـــيـــال، وبــعــدهــا 
ــانــــي  ــثــ ــان الــ ــمــ ــهــ ــتــ ــمــ يـــــقـــــوم الــ
والـــثـــالـــث بــاســتــالم الــبــضــاعــة 
وبــيــعــهــا لــمــحــل إلــكــتــرونــيــات 
وتــســلــيــم الـــمـــقـــابـــل لــشــخــص 
ــتـــحـــويـــل  ــوم بـ ــ ــقــ ــ ــي يــ ــنــ ــريــ ــحــ بــ
الــهــارب،  المتهم  إلــى  ــوال  األمـ
تأجيل  المحكمة  قـــررت  وقـــد 
الـــجـــلـــســـة الــــقــــادمــــة إلــــــى 20 
ــهـــود  أكــــتــــوبــــر الســـــتـــــدعـــــاء شـ
اإلثبات وإعالن المتهم األول.

مــكــافــحــة  إدارة  ــت  ــ ــانـ ــ وكـ
تلقت  االقــتــصــاديــة  الــجــرائــم 
ــات  ــركــ ــا مـــــن احـــــــــدى شــ ــ ــــالغـ بـ
ــي تــفــيــد  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــع االلـ ــيــ ــبــ الــ
احتيالية  عــمــلــيــات  بــرصــدهــا 
أمريكية  بنكية  ببطاقات  تتم 
ــق مـــــــواقـــــــع لـــبـــيـــع  ــ ــريــ ــ عـــــــن طــ
األجــهــزة االلــكــتــرونــيــة، وتبين 
المعامالت  مبالغ  إجمالي  أن 
 8 قاربت  تمت  التي  التجارية 
المبالغ  دفــع  وتــم  دينار،  آالف 
بــواســطــة الــبــطــاقــة الــبــنــكــيــة، 
األجــــهــــزة  شــــركــــة  أن  وتـــبـــيـــن 
بحوزتها  ــازال  مــ االلــكــتــرونــيــة 
للعميل،  تسلمها  لــم  بــضــائــع 
من  ــرائـــم  الـــجـ إدارة  فــطــلــبــت 
الـــمـــتـــجـــر االلــــكــــتــــرونــــي وقـــف 
ــى  ــ ــة إلــ ــ ــاعــ ــ ــضــ ــ ــبــ ــ ــل الــ ــ ــيــ ــ ــوصــ ــ تــ
التحريات  دلــت  إذ  المستلم، 
الــثــانــي  الــمــتــهــمــيــن  أن  عـــلـــى 

والثالث هما من استلما عددا 
من الهواتف التي تمثل جزءا 

من البضاعة المشتراة.
أنكر  المتهمين  وبضبط 
في  االشتراك  الثالث  المتهم 
ــه تــعــرف  ــ ــال إنـ ــ الـــجـــريـــمـــة، وقــ
ــرض عــلــيــه  ــ عـــلـــى بــحــريــنــي عـ
العمل معه في تجارة الهواتف 
على  وحــصــولــه  بيعها  مــقــابــل 
بيع  عــلــى  عــمــولــة  دنــانــيــر   10
كــل هــاتــف، وأضـــاف أن عملية 
الـــشـــراء كــانــت تــتــم مــن خــارج 
المتهم  طــريــق  عــن  البحرين 
هو  يــــدري  أن  دون  مـــن  األول 
كــيــف تــتــم عــمــلــيــة الـــشـــراء او 
ــوال، وبـــنـــاء على  ــ ــ مــصــدر األمـ
باستالم  يقوم  الــشــراء  عملية 
وبعدها  عنوانه  على  الهواتف 
يبيع الهواتف ألحد المحالت 
ــلــــم الـــمـــبـــلـــغ لــلــشــخــص  ويــــســ
الـــبـــحـــريـــنـــي لـــتـــحـــويـــل مــبــلــغ 
إعادة البيع إلى المتهم األول.
ــانـــي  ــثـ وقــــــــال الـــمـــتـــهـــم الـ
المتهم  عــرض  بــنــاء على  إنــه 
من  وافــق  معه  العمل  الثالث 
عملية  طبيعة  يـــدري  أن  دون 
الــهــواتــف  يــتــســلــم  إذ  الــــشــــراء 
ويقوم ببيعها ألحد المحالت 
للشخص  البيع  مبلغ  ويسلم 
الــــبــــحــــريــــنــــي الـــــــــــذي بـــــــــدوره 
يــقــوم بــتــحــويــل األمــــــوال إلــى 
المشتري في الخارج، وأضاف 
أنــهــمــا تــأكــدا مــن االخــيــر من 
قـــانـــونـــيـــة عـــمـــلـــيـــة الـــبـــيـــع إذ 
من  هاتفا   18 مــرة  فيآ  تسلما 
متبقيا  وكـــان  مختلفة  ــواع  أنــ
يـــقـــرب مـــن 42 هــاتــفــا لم  مـــا 
إلــى  فتوجها  اســتــالمــهــا،  يــتــم 
للسؤال  االلــكــتــرونــي  المتجر 
ــدم إيـــصـــال بــاقــي  عـــن ســبــب عـ
الــبــضــاعــة الــمــشــتــراة وفــوجــئ 

بــكــمــيــن أمـــنـــي وتـــــم الــقــبــض 
عليهما.

أســــــنــــــدت الــــنــــيــــابــــة إلــــى 
في  وآخــريــن  أنــهــم  المتهمين 
بـــدارة أمن  عــام 2021  غــضــون 
مملكة البحرين المتهم األول 
االلكتروني  التوقيع  استعمل 
الـــخـــاص بــالــمــجــنــي عــلــيــهــم، 
وهــــــــي بـــــطـــــاقـــــات ائـــتـــمـــانـــيـــة 
مــــع األرقـــــــــام الـــســـريـــة لــتــلــك 
احتيالي  لــغــرض  الــبــطــاقــات، 
حيث قــام بــشــراء الــعــديــد من 
األجهزة الذكية من المحالت 
البحرين،  بمملكة  الــتــجــاريــة 
ــلـــك الـــبـــطـــاقـــات  مــســتــعــمــال تـ
دون  مــن  تــوصــل  كما  البنكية، 
االستيالء  إلــى  قانوني  مسوغ 
على المنقوالت المبينة النوع 
للمجني  والمملوكة  والوصف 
ــن خـــــالل الــتــدخــل  عــلــيــهــم مــ
فـــي نــظــم تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات 
وتحريف بياناتها بأن استعمل 
بــــطــــاقــــاتــــهــــم االلــــكــــتــــرونــــيــــة 

واألرقام السرية.
كــــــــمــــــــا أســــــــــــنــــــــــــدت إلــــــــى 
الــمــتــهــمــيــن الـــثـــانـــي والــثــالــث 
االتفاق  بطريق  اشتركا  أنهما 
فــي  األول  مــــع  ــاعــــدة  ــمــــســ والــ
ــيـــن، كــمــا  ــتـ ــمـ ــريـ ارتـــــكـــــاب الـــجـ
ــوال  ارتـــكـــبـــا جــريــمــة غــســل أمــ
غير  بطريق  عليها  متحصل 
على  عمليات  وأجــريــا  مشروع 
تــلــك األمــــوال بـــأن قــامــا ببيع 
ــزة الــمــتــحــصــلــة  ــ ــهـ ــ ــلـــك األجـ تـ
مــن تــلــك الــجــريــمــة، وأســنــدت 
أنهم  جميعا  المتهمين  إلـــى 
ارتــكــبــوا جــريــمــة غــســل أمـــوال 
ــريـــق  مـــتـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا بـــطـ
غــيــر مـــشـــروع وقـــامـــوا بــإجــراء 
تــحــويــالت عــلــى تــلــك األمـــوال 
مع علمهم بعدم مشروعيتها.
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كــــشــــفــــت األمـــــــانـــــــة الــــعــــامــــة 
عن  لــلــقــضــاء  األعــلــى  للمجلس 
أحدث إحصاءاتها بشأن الدعاوى 
ــث أصـــــــــدرت  ــ ــيـ ــ اإليــــــــجــــــــاريــــــــة، حـ
بداية  منذ  اإليجارية  المحكمة 
 2020 سبتمبر  الــقــضــائــي  الــعــام 
 )3418(  2021 أغــســطــس  لــغــايــة 
دعــوى،   )3676( أصــل  مــن  حكمًا 
وبنسبة إنجاز بلغت 93%، إضافة 
القضايا  عــمــر  مــتــوســط  أن  إلـــى 
اإليجارية ال يتجاوز شهرًا واحدًا 

في المحكمة اإليجارية.
كـــمـــا بــلــغــت عـــــدد الــطــلــبــات 
التنفيذ  محكمة  فــي  الــمــنــظــورة 
بــــــشــــــأن دعــــــــــــــاوى الـــــمـــــنـــــازعـــــات 
اإليجارية )104( طلبات، وتفصل 
المحكمة في الطلب خالل )48( 

ساعة كحد أقصى.

وأوضـــحـــت األمـــانـــة أنـــه بعد 
رقــم )13( لسنة  الــقــانــون  صـــدور 
2020 بتعديل بعض أحكام قانون 
ــــذي تضمن  الـ ــارات  ــقـ ــعـ الـ ــار  إيـــجـ
إلغاء لجنة المنازعات اإليجارية 
ــاد اخـــتـــصـــاص الــنــظــر في  ــنــ وإســ
إلى  المنازعات اإليجارية  دعاوى 
المحكمة الكبرى المدنية؛ أصدر 
نـــائـــب رئـــيـــس الــمــجــلــس األعــلــى 
التمييز  محكمة  رئيس  للقضاء 
 2020 لــســنــة   )15( رقــــم  ــرار  ــقــ الــ
الــعــام  خـــالل  الــمــحــاكــم  بتشكيل 
وبموجبه   ،2021-2020 القضائي 
الكبرى  المحكمة  تخصيص  تم 
للنظر  التاسعة  الدائرة  المدنية 
اإليجارية  المنازعات  جميع  في 
الناشئة عن تطبيق قانون إيجار 
رقم  بالقانون  الــصــادر  الــعــقــارات 

)27( لسنة 2014.
إلـــى أن اســتــمــرار عمل  ونـــوه 
قضاة المحكمة اإليجارية بكامل 
طــاقــاتــهــم طــــوال الـــعـــام وخــاصــة 
ــازة الــقــضــائــيــة،  ــ بــعــد إلـــغـــاء اإلجــ
اإللكتروني  التحول  إلــى  إضافة 
مــن خـــالل تــدشــيــن خــدمــات رفــع 
الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة إلــكــتــرونــيــا 
الــمــذكــرات  كــامــل وتــقــديــم  بشكل 
وتنفيذ األحكام، قد ضاعف من 
اإليجارية  الــدعــاوى  حسم  وتيرة 
وعـــــزز مـــن قـــــدرة الــمــحــكــمــة في 
إنـــجـــاز كـــم الــقــضــايــا الــمــتــداولــة 
ــقـــدم، وذلــــك  ــتـ ــمـ عـــلـــى الـــنـــحـــو الـ
ــن الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى  حـــرصـــا مــ
لــلــقــضــاء عــلــى تــحــقــيــق الــعــدالــة 
ــزة وإرســـــــاء الـــحـــقـــوق في  ــاجـ ــنـ الـ

المجتمع بشكل فاعل.

بن�صبة اإنجاز بلغت 93%.. و48 �صاعة حدا اأق�صى للف�صل في الطلبات

االأعلى للق�شاء: متو�شط عمر الق�شايا االإيجارية ال يتجاوز �شهرا واحدا

إدارة  فــي  متمثلة  الداخلية  وزارة  أحـــرزت 
للمباحث  العامة  بــاإلدارة  المخدرات  مكافحة 
واألدلة الجنائية المركز الثاني عن فئة أفضل 
تعاون عملياتي معلوماتي في مجال مكافحة 
وزراء  لمجلس  العامة  األمانة  من  المخدرات 
التوالي،  على  الــرابــع  للعام  الــعــرب  الداخلية 
البحرين  مملكة  إطار مشاركة  في  ذلك  وجاء 
المخدرات  مكافحة  أجهزة  رؤســاء  مؤتمر  في 
ــد عـــبـــر تــقــنــيــة  ــقـ بــــالــــدول الـــعـــربـــيـــة والـــــــذي ُعـ

االتصال المرئي.
للمباحث  العامة  اإلدارة  عــام  مدير  وأكــد 
ــة الــجــنــائــيــة أن فـــوز مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ واألدلــ
الكبيرة  للجهود  تتويجا  يأتي  الجائزة،  بهذه 

إدارة  في  ممثلة  الداخلية،  وزارة  تبذلها  التي 
الفريق  مــن  بتوجيهات  الــمــخــدرات،  مكافحة 
وزيــر  آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  راشــد  الشيخ  أول 
بــن حسن  الــفــريــق طـــارق  الــداخــلــيــة، ومتابعة 

الحسن رئيس األمن العام.
وأوضح أن التعاون المعلوماتي والعملياتي 
الشقيقة  الــدول  أجهزة  مع  والمثمر  المتميز 
والصديقة على المستويات العربية واإلقليمية 
قضايا  من  العديد  ضبط  إلــى  أدى  والدولية، 
كل  على  مكافحتها  جهود  وتعزيز  المخدرات 
التعاون مستمر وفق  أن هذا  المستويات، كما 
األهــداف  لتحقيق  مدروسة  ومنهجية  خطط 

االستراتيجية لمكافحة تلك اآلفة. 

»ال���داخ���ل���ي���ة« ت���ف���وز ب���ال���م���رك���ز ال���ث���ان���ي ع����ن ف���ئ���ة اأف�����ش��ل 

ت���ع���اون ع��رب��ي م��ع��ل��وم��ات��ي ع��م��ل��ي��ات��ي ف���ي م��ك��اف��ح��ة ال��م��خ��درات

بعد اكت�صاف ممار�صته المهنة 5 �صنوات من دون ترخي�ص

تاأييد قرار وقف مهند�س عن مزاولة العمل مدة ثالث �شنوات

10 �ش���نوات الآ�ش���يوي واإبع���اده لالتج���ار ف���ي الماريجوان���ا ال�ش���جن 

اأم���وال  غ�شل  ج��ري��م��ة  ي��دي��ر  ه���ارب  م��ح��ت��ال 

البحرين ف��ي  اآخ��ري��ن  بم�شاعدة  ال��خ��ارج  م��ن 

غ����رق ط��ف��ل��ت��ي��ن ف���ي ب��رك��ت��ي 

�ش���باحة ف���ي حادثي���ن منف�شلين

ــوري أمــــس حــادثــيــن  ــ شـــهـــدت مــديــنــة حــمــد ومــنــطــقــة بـ
بركتي  فــي  غــرقــا  طفلتين  مــصــرع  عنهما  نــتــج  مــأســاويــيــن 

سباحة.
إلى  بـــوري  منطقة  فــي  األول  الــحــادث  تفاصيل  وتشير 
نزولها  بعد  السباحة  بركة  في  غرقت  أن  بعد  مصرع طفلة 
من دون أن يشعر بها أحد من الموجودين معها وبسبب عدم 

قدرتها على السباحة توفيت غرقا.
أما الحادث الثاني فوقع في مدينة حمد بعد أن خلعت 
فــي غفلة من  الــبــركــة  فــي  ونــزلــت  الــســبــاحــة  الطفلة ســتــرة 

المحيطين بها وتوفيت غرقا.
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البحرين ت�ستنكر اإطالق »احلوثي«

طائرتني مفخختني جتاه مطار امللك عبدالـله

اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين وا�شتنكرت ب�شدة 

قيام ميلي�شيا احلوثي الإرهابية املدعومة من اإيران باإطالق 

يف  عبداهلل  امللك  مطار  جتاه  مفخختني  تني  م�شيرّ طائرتني 

ما  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  باململكة  جازان  مدينة 

اأ�شفر عن وقوع عدد من الإ�شابات يف �شفوف املدنيني من 

العاملني وامل�شافرين، ونتج عنه كذلك اأ�شرار مادية ب�شيطة 

حماولت  يف  باملطار،  الواجهات  بع�ض  زجاج  وته�شم 

واملن�شاآت  املدنيني  ل�شتهداف  ومتعمدة  ممنهجة  عدائية 

والأعيان املدنية.

وكفاءة  ويقظة  بجاهزية  اخلارجية  وزارة  واأ�شادت 

من  متكنت  التي  اليمن  يف  ال�شرعية  دعم  حتالف  قوات 

موؤكدة  املفخختني،  تني  امل�شيرّ الطائرتني  وتدمي  اعرتا�ض 

العربية  اململكة  �شقيقتها  مع  البحرين  مملكة  وقــوف 

ال�شعودية ودعمها يف كل ما تتخذه من اإجراءات رادعة �شد 

اأرا�شيها  و�شالمة  وا�شتقرارها  باأمنها  امل�شا�ض  يحاول  من 

ومواطنيها واملقيمني فيها.

لدى تر�ؤ�سه اجتماع جمل�س اإدارة »بيت الأ�سرة«.. حميدان: 

ا�ـــســـتـــمـــرار تـــقـــدمي الـــتـــمـــويـــالت املـــالـــيـــة لــلــفــئــات الأقــــــل دخـــاًل

اأبرزها »تو�سعة املحجر ال�سحي« �»الإ�سطبالت اجلديدة«

الوزير خلف يتفقد اأعمال تنفيذ امل�ساريع بنادي را�سد للفر��سية

رئي�ض  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  راأ�ض 

ال�شغر  املتناهي  للتمويل  الأ�شرة  بيت  اإدارة  جمل�ض 

البنك  اإدارة  ملجل�ض  الثالث  الجتماع  حميدان،  جميل 

للعام 2021، وبح�شور اأع�شاء جمل�ض الإدارة، وذلك 

يف مكتبه مببنى الوزارة.

جلنة  تقرير  ا�شتعرا�ض  الجتماع  خــالل  ومت 

ومناق�شة  ال�شركات،  وحوكمة  املخاطر  حول  التدقيق 

لأع�شاء  الذاتي  التقييم  وتقرير  للبنك،  املالية  البيانات 

هيئة الرقابة ال�شرعية، حيث اأ�شاد التقرير مبدى التزام 

بيت الأ�شرة للتمويل املتناهي ال�شغر، باأحكام ومبادئ 

وحمافظته  املالية،  املعامالت  يف  الإ�شالمية  ال�شريعة 

على �شالمة هذه املعامالت من املحظورات ال�شرعية.

م�شتمرة  الأ�شرة  بيت  جهود  اأن  حميدان  واأو�شح 

الفئات  من  لعمالئه  املي�شرة  املالية  التمويالت  لتقدمي 

الذين  والأ�شر  ــراد  الأف من  املجتمع  يف  دخــالً  ــل  الأق

وبدون  واملنزلية،  ال�شغية  م�شروعاتهم  اأ�ش�شوا 

لتحقيق  اجلــاد  ال�شعي  عن  ف�شالً  �شمانات،  تقدمي 

بالرغم  اأنه  اإىل  م�شًيا  والإن�شانية،  الجتماعية  اأهدافه 

عمليات  اأن  اإل  كورونا  جلائحة  الراهنة  الأو�شاع  من 

عام،  ب�شكل  تتاأثر  مل  البنك  يف  والتمويل  ال�شرف 

الإدارة  جمل�ض  اأع�شاء  بجهود  ال�شياق  هذا  يف  م�شيًدا 

وكل العاملني واجلهات ذات العالقة الذين �شاهموا يف 

ال�شعوبات  وتذليل  التنموية،  البنك  ا�شرتاتيجية  دعم 

الجتماعية  التنمية  نحو  تواجهه  قد  التي  الت�شغيلية 

الريادية  البنك  مكانة  تعزيز  يف  �شاهم  مما  امل�شتدامة، 

العمل  على  العتماد  من  املجتمع  فئات  خمتلف  لتمكني 

املنتج واملتطور.

وياأتي تاأ�شي�ض بيت الأ�شرة للتمويل متناهي ال�شغر 

بالنظام  تعمل  كموؤ�ش�شة متويلية  �شابًقا(  الأ�شرة  )بنك 

الإ�شالمي للتمويل متناهي ال�شغر، والذي ياأتي متوافًقا 

باإطالق  اقت�شادًيا،  والأ�شر  الأفراد  متكني  �شيا�شة  مع 

اإطار بنود  املعي�شية، يف  قدراتهم وحت�شني م�شتوياتهم 

والتي   ،2030 الوطنية  القت�شادية  ال�شرتاتيجية 

الجتماعية  امل�شاعدات  متلقي  متكني  مبادرات  ت�شمل 

حيث  الأعمال،  لريادة  ال�شبل  وت�شهيل  املواطنني  من 

توفرها  التي  اخلدمات  منظومة  الأ�شرة  بيت  ي�شتكمل 

للموؤ�ش�شات  الداعمة  واجلهات  املوقرة  احلكومة 

ال�شغية واملتو�شطة يف البحرين.

�شرح وزير الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط 

اأنه يف ظل  العمراين املهند�ض ع�شام بن عبداهلل خلف 

والتعاون  املبذولة  واجلهود  امل�شتمر  الوزارة  اهتمام 

احلكومية  والهيئات  الــوزارات  خمتلف  مع  الوثيق 

عدد  بتنفيذ  حالًيا  الــوزارة  تقوم  احلكومية،  وغي 

اخليل،  و�شباق  للفرو�شية  را�شد  بنادي  امل�شاريع  من 

والفرو�شية  اخليل  �شباق  بريا�شة  لالرتقاء  تهدف 

وتطوير البنية التحتية، ومتكن اململكة من ا�شت�شافة 

اململكة  ا�شم  وت�شع  الدولية  والفعاليات  امل�شابقات 

على اخلريطة الدولية يف هذه الريا�شة.

بها  قام  التي  التفقدية  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 

اخليل،  و�شباق  للفرو�شية  را�شد  لنادي  خلف  الوزير 

اآل  را�شد  بن  �شلمان  ال�شيخ  ا�شتقباله  يف  كان  حيث 

خليفة املدير التنفيذي لنادي را�شد للفرو�شية و�شباق 

اخليل، يرافقه وكيل الوزارة ل�شوؤون الأ�شغال املهند�ض 

مل�شاريع  امل�شاعد  والوكيل  اخلياط،  عبدالعزيز  اأحمد 

اآل  البناء وال�شيانة املهند�ض ال�شيخ م�شعل بن حممد 

مرمي  املهند�شة  البناء،  م�شاريع  اإدارة  ومدير  خليفة، 

املهند�شة  املباين  �شيانة  اإدارة  ومدير  اأمني،  عبداهلل 

ومتابعة  الطالع  بغر�ض  وذلك  عبا�ض،  ميزا  هدى 

هو  كما  العمل  �شي  على  والطمئنان  امل�شاريع  تنفيذ 

خمطط له، اىل جانب ا�شتعرا�ض امل�شاريع امل�شتقبلية.

را�شد  لنادي  التنفيذي  املدير  قال  جانبه،  من 

را�شد  بن  �شلمان  ال�شيخ  اخليل  و�شباق  للفرو�شية 

لتوجهات  تنفيًذا  تاأتي  امل�شاريع  هذه  »اإن  خليفة:  اآل 

العليا  اهلل ورعاه، والهيئة  املفدى، حفظه  امللك  جاللة 

�شمو  برئا�شة  اخليل  و�شباق  للفرو�شية  را�شد  لنادي 

ال�شيخ عي�شى بن �شلمان بن حمد اآل خليفة، و�شتكون 

اخليل  �شباق  لريا�شة  نوعية  ونقلة  للنادي  اإ�شافة 

والنطالقة ل�شت�شافة ال�شباقات الدولية«، مثنًيا على 

تعاون الوزارة واجلهود املبذولة يف هذا اخل�شو�ض.

يف ال�شياق ذاته، �شرح املهند�ض خلف باأن الوزارة 

املحجر  تو�شعة  م�شروع  اأعمال  تنفيذ  يف  بداأت  قد 

نادي  يف  اخليل  �شوؤون  رعاية  لهيئة  التابع  ال�شحي 

من  اأن  اأو�شح  اإذ  اخليل،  و�شباق  للفرو�شية  را�شد 

املوؤمل النتهاء من هذه الأعمال مع نهاية �شهر اأكتوبر 

احلايل، وذلك ا�شتعداًدا ل�شت�شافة ال�شباق الدويل يف 

�شهر نوفمرب من هذا العام.

رفع  اإىل  امل�شروع  هذا  خالل  من  الوزارة  وتهدف 

ال�شحية  باملحاجر  احلالية  ال�شتيعابية  الطاقة 

م�شتوى  رفع  وكذلك  خيالً،   50 اإىل   26 من  للخيول 

واملعايي  للمتطلبات  مطابقتها  ل�شمان  املحاجر 

هيئة  خطة  مع  متا�شًيا  ذلك  وياأتي  دولًيا  املعتمدة 

امل�شاريع  من  عــدد  لتنفيذ  اخليل  �شوؤون  رعاية 

الإن�شائية وم�شاريع ال�شيانة للمن�شاآت اخلا�شة ذات 

امل�شتويات  مواكبة  اأجل  من  اخليل  ب�شوؤون  العالقة 

الفنية  القيا�شية  املوا�شفات  لأحدث  ووفًقا  العاملية، 

الدولية.

اإ�شافيني ب�شعة  اإن�شاء حمجرين  وي�شمل امل�شروع 

12 خيالً لكل حمجر، واإن�شاء م�شمار لتدريب اخليل 

منف�شل  خمزن  اإن�شاء  اإىل  اإ�شافة  مرت،   400 بطول 

جديدة  فرعية  كهرباء  وحمطة  ــالف  الأع لتخزين 

وجميع اخلدمات امل�شاندة والأعمال اخلارجية.

املناق�شات  جمل�ض  اأن  اإىل  الأ�شغال  وزير  واأ�شار 

م�شروع  مناق�شة  بطرح  موؤخًرا  قام  قد  واملزايدات 

را�شد  بنادي  للخيل  جديدة  ا�شطبالت   8 اإن�شاء 

اأغ�شط�ض  �شهر  خالل  اخليل  و�شباق  للفرو�شية 

املا�شي، ومن املوؤمل ا�شتكمال اإجراءات الرت�شية خالل 

الربع الأخي من العام احلايل 2021.

»الأعلى للق�ساء«: متو�سط عمر الق�سايا الإيجارية ل يتجا�ز �سهًرا �احًدا

العامة  الأمـــانـــة  ك�شفت 

عن  للق�شاء  الأعــلــى  للمجل�ض 

الدعاوى  ب�شاأن  اإح�شاءات  اأحدث 

املحكمة  اأ�شدرت  اإذ  الإيجارية، 

العام  بــدايــة  منذ  ــة  ــجــاري الإي

ولغاية  �شبتمرب 2020  الق�شائي 

اأغ�شط�ض 2021 )3418( حكًما 

من اأ�شل )3676( دعوى، بن�شبة 

اأن  مو�شحة   ،%93 بلغت  اإجناز 

الإيجارية  الق�شايا  عمر  متو�شط 

ل يتجاوز �شهًرا واحًدا يف املحكمة 

الإيجارية.

الطلبات  ــدد  ع بلغت  كما 

املنظورة يف حمكمة التنفيذ ب�شاأن 

الإيجارية  املــنــازعــات  دعـــاوى 

املحكمة  وتف�شل  طلبات،   )104(

يف  �شاعة   )48( خالل  الطلب  يف 

حد اأق�شى.

بعد  اأنــه  الأمانة  واأو�شحت 

ل�شنة   )13( رقم  القانون  �شدور 

اأحكام  بع�ض  بتعديل   2020

والذي  العقارات،  اإيجار  قانون 

املنازعات  جلنة  اإلــغــاء  ت�شمن 

اخت�شا�ض  واإ�شناد  الإيجارية 

املنازعات  ـــاوى  دع يف  النظر 

الكربى  املحكمة  اإىل  الإيجارية 

رئي�ض  نائب  ــدر  اأ�ــش املــدنــيــة، 

رئي�ض  للق�شاء  الأعلى  املجل�ض 

رقم  ــرار  ــق ال التمييز  حمكمة 

بت�شكيل   2020 ل�شنة   )15(

الق�شائي  العام  خــالل  املحاكم 

مت  ومبوجبه   ،2021 /2020

تخ�شي�ض املحكمة الكربى املدنية 

جميع  يف  للنظر  التا�شعة  الدائرة 

عن  النا�شئة  الإيجارية  املنازعات 

العقارات  اإيجار  قانون  تطبيق 

ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 

.2014

عمل  ا�شتمرار  اأن  م�شيفة 

بكامل  الإيجارية  املحكمة  ق�شاة 

بعد  خا�شة  العام  طوال  طاقاتهم 

اإ�شافة  الق�شائية،  الإجازة  اإلغاء 

خالل  من  الإلكرتوين  التحول  اإىل 

الدعاوى  رفــع  خدمات  تد�شني 

كامل  ب�شكل  اإلكرتونيا  الق�شائية 

الأحكام،  وتنفيذ  املذكرات  وتقدمي 

ح�شم  وتـــية  مــن  �شاعف  قــد 

الدعاوى الإيجارية وعزز من قدرة 

الق�شايا  كم  اإجنــاز  يف  املحكمة 

املتداولة على النحو املتقدم، وذلك 

ا من املجل�ض الأعلى للق�شاء  حر�شً

الناجزة  العدالة  حتقيق  على 

واإر�شاء احلقوق يف املجتمع ب�شكل 

فاعل.

�كيل اخلارجية يجتمع مع نائب رئي�س 

جلنة العالقات اخلارجية بال�سيوخ الأمريكي

خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  اجتمع 

ال�شيا�شية، يف وا�شنطن،  وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون 

�شوؤون  جلنة  رئي�ض  نائب  ري�ض  جيم�ض  ال�شيناتور  مع 

العالقات اخلارجية مبجل�ض ال�شيوخ الأمريكي.

اأكد الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد  وخالل الجتماع، 

اآل خليفة اعتزاز مملكة البحرين بالعالقات ال�شرتاتيجية 

منوًها  ال�شديقة،  الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع  ال�شاملة 

باجلهود الفاعلة التي يبذلها البلدان ل�شمان الأمن وال�شلم 

الدوليني.

واأو�شح وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون ال�شيا�شية اأن 

ال�شامل  النهج الإ�شالحي  الإبراهيمي يواكب  ال�شالم  اتفاق 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

على  يرتكز  والذي  ورعاه،  اهلل  املفدى، حفظه  البالد  عاهل 

مواقف  ا  م�شتعر�شً والزدهــار،  والتعاي�ض  الأمن  مبادئ 

ال�شالم  اأ�ش�ض  تر�شيخ  اأجل  من  البحرين  ومبادرات مملكة 

وتعزيز التفاهم امل�شرتك يف منطقة ال�شرق الأو�شط.

التعاون  تعزيز  �شبل  بحث  الجتماع  خالل  وجرى 

الثنائي ومناق�شة الق�شايا حمل الهتمام امل�شرتك.

د. �ل�شيخ عبد�هلل بن �أحمد

�سفارة مملكة البحرين يف برلني: 

دخول القادمني املتطعمني من البحرين لأملانيا بدًءا من اليوم

الحتادية  اأملانيا  جمهورية  لدى  البحرين  مملكة  �شفارة  اأفــادت 

املواطنني البحرينيني اأنه بدًءا من تاريخ 10 اأكتوبر 2021 ميكن جلميع 

املواطنني البحرينيني احلا�شلني على اأي نوع تطعيم من بني التطعيمات 

املعتمدة امل�شادة لفيو�ض كورونا )كوفيد-19( دخول جمهورية اأملانيا 

الحتادية، وذلك حلاملي التاأ�شيات ال�شاحلة جلميع الأغرا�ض مبا فيها 

التاأ�شية ال�شياحية، مع �شرورة اإجراء فح�ض خمتربي لفيو�ض كورونا 

)PCR( قبل ال�شفر بـ48 �شاعة.

الأوروبي  جمل�ض  الحتاد  تبرّني  بعد  ياأتي  ذلك  اأن  ال�شفارة  ونوهت 

البحرين،  من  مملكة  القادمني  امل�شافرين  على  القيود  بتخفيف  تو�شية 

نتيجًة جلهود اجلهات احلكومية املعنية وحر�شها امل�شتمر على عر�ض 

النتائج التي حققتها مملكة البحرين على �شعيد كافة م�شارات الت�شدي 

لفيو�ض كورونا )كوفيد-19( مع خمتلف دول العامل.
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تزامًنا مع يوم املعلم العاملي.. وكيل الوزارة لل�سيا�سات:

ح�سول 136 معلًما من املدار�س احلكومية على ت�سنيف »معلم خبري« من مايكرو�سوفت

تكرمي د.اجلالهمة يف فئة الروؤ�ساء

التنفيذيني من قادة الأعمال يف منطقة ال�سرق الأو�سط

ا�ستبعاد ع�سوتني بعد املوافقة عليهما يف النتخابات ال�سابقة.. املرزوق:

»كورونا« فر�ست حتديات على »الن�سائي« و8 ملفات اأولوية 

العاملي،  املعلم  يوم  مبنا�سبة 

اإبراهيم  ــوال  ن الأ�ستاذة  ك�سفت 

لل�سيا�سات  الوزارة  وكيل  اخلاطر، 

عن  والأداء  وال�سرتاتيجيات 

مدار�س  من  معلًما   136 ح�سول 

لقب  على  والتعليم  الرتبية  وزارة 

)MIEE(، م�سرية  »املعلم اخلبري« 

من  اخلبري«  »املعلم  لقب  اأن  اإىل 

الألقاب العاملية التي يتناف�س عليها 

من  بالرغم  واأنه  دولًيا،  املعلمون 

الظروف ال�سحية ال�ستثنائية التي 

ومنها  عــدة،  قطاعات  على  ــرت  اأث

قطاع التعليم، فقد متكن املعلمون يف 

مملكة البحرين من حتقيق اإجنازات 

متميزة يف التعليم، اإذ ح�سل 136 

على  احلكومية  املدار�س  من  معلًما 

لقب »املعلم اخلبري« للعام 2021-

اأكرب عدد من  ُيعد  2022، وهو ما 

بالأعوام  مقارنة  اخلرباء  املعلمني 

ال�سابقة، وياأتي هذا الإجناز اجلديد 

العملية  ومتيز  تطور  على  دليالً 

التعليمية يف مملكة البحرين.

اأن  اخلاطر  الأ�ستاذة  وبّينت 

 Microsoft اخلبري  املعلم  لقب 

 Innovative Educator Expert
يطلق  عاملًيا  لقًبا  يعد   ))MIEE
اختيارهم  يتم  الذين  املعلمني  على 

�سركة  ــن  م خمت�سني  قبل  ــن  م

يتميز  اإذ  العاملية،  مايكرو�سوفت 

العايل  ب�سغفهم  اخلرباء  املعلمون 

لتطوير العملية التعليمية التعلمية، 

وتقنيات  اأدوات  جتويد  خالل  من 

ودجمها  احلديثة  مايكرو�سوفت 

يف عملية تطوير التعليم امل�ستمرة. 

املعلمني اخلرباء  اإن  وقالت اخلاطر 

ويحفزونهم  طلبتهم  يلهمون 

وي�ساعدونهم  الإبــداعــي  للتفكري 

جميع  على  مهاراتهم  حت�سني  يف 

الأ�سعدة التعليمية واحلياتية، كما 

املتميزون  املعلمون  هــوؤلء  يعمل 

على تر�سيخ مبادئ امل�ساركة ون�سر 

زمالئهم،  لبقية  ــربة  واخل العلم 

والتمتع بالريادة والتغيري والتميز 

اإىل الأف�سل.

ي�سرتط  ــه  اأن بالذكر  جدير 

للح�سول على لقب املعلم اخلبري اأن 

يح�سل املعلم اأولً على لقب »املعلم 

 Microsoft Innovative »املبدع

خالل  من   )Educator )MIE
عن  نقطة   1000 املعلم  اكت�ساب 

املتوافر  الذاتي  التدريب  طريق 

مايكرو�سوفت  جمتمع  موقع  يف 

 Microsoft ــي  ــم ــي ــل ــع ــت ال

اإذ   ،community educator
والتعليم  الرتبية  وزارة  وفــرت 

 365 مايكرو�سوفت  ح�سابات 

كفاءة  لرفع  منت�سبيها  جلميع 

والكادر  ـــوزارة  ال يف  املوظفني 

جميع  يف  والإداري  التعليمي 

املدار�س احلكومية.

البيانات  موؤ�س�سة  كّرمت 

الدولية )IDC( الرئي�س التنفيذي 

املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 

الدكتورة  ال�سحية  واخلــدمــات 

فئة  يف  اجلالهمة،  عذبي  مــرمي 

قادة  من  التنفيذيني  الروؤ�ساء 

الأعمال يف منطقة ال�سرق الأو�سط، 

الن�ساء  من  كوكبة  �سمن  وذلــك 

الرائدات يف جمال التحول الرقمي 

اخلدمات  وتنمية  وا�ستدامة 

ا�ستثمار  خــالل  مــن  ــال  ــم والأع

الو�سائط التقنية احلديثة ل �سيما 

خالل جائحة »كورونا«.

ــذه املــنــا�ــســبــة، عــربت  ــه وب

فخرها  عن  اجلالهمة  الدكتورة 

معتربة  اجلائزة،  بهذه  واعتزازها 

اململكة  جلهود  تكرمًيا  متثل  اأنها 

كورونا،  جائحة  خالل  �سيما  ل 

كما اأنه ميثل تقديًرا دولًيا جلهود 

ولدورها  البحرينية،  املراأة  متكني 

امل�ستدامة  التنمية  يف  امل�سهود 

جميع  على  اململكة  ت�سهدها  التي 

الزاهر  العهد  ظل  يف  الأ�سعدة، 

حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

�ساحب  من  ومبـــوؤازرة  املفدى، 

بن  �سلمان  الأمــري  امللكي  ال�سمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

جمل�س الوزراء، ويف ظل امل�ساندة 

امل�ستمرة من �ساحبة ال�سمو امللكي 

اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمــرية 

املفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة 

رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة.

اجلالهمة  الدكتورة  واأ�سرفت 

للتحول  الهيئة  جهود  قيادة  على 

والتعاون  بالتن�سيق  الإلكرتوين 

الأخرى،  احلكومية  اجلهات  مع 

ــروؤى  وال اخلطط  لتنفيذ  وذلــك 

ويف  الإطـــار.  هــذا  يف  الوطنية 

الدكتورة  اأكـــدت  ـــار،  الإط هــذا 

الإلكرتوين  التحول  اأن  اجلالهمة 

اإىل  يهدف  اخلدمات  تطبيق  يف 

اخلدمات  تقدمي  منظومة  تطوير 

وفعالية،  بــجــودة  للمواطنني 

وت�سهيل الإجراءات على املواطنني 

وتي�سيري احل�سول على اخلدمات 

اإىل  م�سرية  الو�سائل،  مبختلف 

اللكرتوين  التحول  مبادرة  اأن 

الوطنية  املــبــادرة  مع  تن�سجم 

لتقدمي  الإلــكــرتوين  التحول  يف 

خالل  من  احلكومية  املعامالت 

حت�سني جودة اخلدمات.

الــدكــتــورة مرمي  ــارت  ــس واأ�

توجهت  الهيئة  اأن  اإىل  اجلالهمة 

عملية  ا�ــســرتاطــات  تنظيم  اىل 

بعد  عــن  ال�ست�سارات  تــقــدمي 

عن  ال�سعة  وقــراءة  وت�سخي�س 

جديدة  ا�سرتاطات  وهــي  بعد، 

جاءت لتتواءم مع التحول الرقمي 

وتعكف  العاملي،  ال�سعيد  على 

على  الراهن  الوقت  يف  الهيئة 

اإلكرتونيني  م�سروعني  و�سع 

»من�سات«  ا�سم  حتت  جديدين، 

وجتديد  برتخي�س  املتعلق  وهو 

ال�سحية،  املوؤ�س�سات  تراخي�س 

املعني  »مهنتي«  تطبيق  والثاين 

تراخي�س  وجتــديــد  برتخي�س 

املهنيني ال�سحيني، كما لدى الهيئة 

عدد من امل�ساريع امل�ستقبلية التي 

تعكف عليها وتن�سب على تعزيز 

الأدوية  الرقمي يف جمال  التحول 

والأجهزة الطبية.

�سارة جنيب:

اأكدت بدرية املرزوق رئي�س الحتاد الن�سائي 

ال�سعوبات  كل  من  بالرغم  اأنه  املنتهية  للدورة 

الحتاد  اإدارة  اأن  اإل  اجلائحة،  فر�ستها  التي 

ومن  املتاحة،  الأدوات  خالل  من  جاهدة  حاولت 

خالل تعاون الأع�ساء، �سواء يف اللجان العاملة 

العمل  ا�ستمرار  على  جمعياتهن،  خالل  من  اأو 

بالعمل  الن�سائي  الحتاد  واأهداف  روؤية  لتحقيق 

املنا�سبات  واإحياء  واملهمة،  الرئي�سة  امللفات  على 

اخلا�سة باملراأة، وال�سعي لتعزيز العمل امل�سرتك 

مع موؤ�س�سات املجتمع املدين، وا�ستمرار التوا�سل 

يف  �سواء  والــوزارات،  والهيئات  املوؤ�س�سات  مع 

ا منهن على ا�ستمرار  البحرين اأو خارجها، حر�سً

العالقة والتوا�سل املثمر.

العمومية  اجلمعية  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

الذي ُعقد �سباح يوم اأم�س »ال�سبت«، اإذ اأو�سحت 

حتدًيا  واجه  الإدارة  جمل�س  اأن  خالله  املرزوق 

اإدارة  من  ا�ستبعاد ع�سوتني  بعد  عمله  بداية  يف 

على  بناًء  باأنه  طلبها  الوزارة  وبّررت  الحتاد، 

املادة  بتعديل   2018 ل�سنة   )36( رقم  القانون 

)43( من قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

ميدان  يف  العاملة  اخلا�سة  والهيئات  والثقافية 

ال�سباب والريا�سة واملوؤ�س�سات اخلا�سة، ال�سادر 

اإذ   ،1989 ل�سنة   )21( رقم  بقانون  باملر�سوم 

ي�سرتط يف ع�سو جمل�س الإدارة اأن يكون متمتًعا 

موافقتها  رغم  وال�سيا�سية،  املدنية  بكافة حقوقه 

عليهما بعد النتخابات وملدة 5 �سهور من فوزهما 

باملقعد، بالإ�سافة اإىل ال�سعوبات التي نتجت عن 

اجلائحة وعدم قدرة الحتاد على تعزيز ميزانيته، 

اإذ امتنعت الوزارة عن �سرف م�ستحقاته املالية، 

مل  اجلائحة  مع  القت�سادي  البالد  اأن و�سع  كما 

ي�سمح بجمع التربعات، اإ�سافة اإىل قيود الوزارة 

يف هذا اجلانب.

اجلائحة  فر�سته  ما  نن�سى  »ل  واأ�سافت: 

حرم  ما  املبا�سر،  والتوا�سل  التجمعات  منع  من 

الإدارة من اللتقاء باجلمعيات وتنفيذ برامج حية 

م�سرتكة، واللجوء اإىل اللقاءات غري املبا�سرة عرب 

الجتماعي،  التوا�سل  اأدوات  من  )زووم( وغريه 

قّربت  اجلائحة  اأن  اإل  املرحلة  �سعوبة  ورغم 

النف�سي  الدعم  بني الحتاد واملواطنات من خالل 

واملادي الذي قدمه الحتاد من خالل اإطالق مبادرة 

ال�ست�سارات  لتقدمي  مبادة  وهي  معك(،  )نحن 

الطبية عن ُبعد«.

الن�سائي  الحتاد  اأن  اإىل  املــرزوق  واأ�سارت 

عمل على توطيد التعاون مع جلنة املراأة والطفل 

ملتابعة  البحرين،  عمال  لنقابات  العام  بالحتاد 

ومعاجلة  اجلائحة  ظل  يف  العاملة  املراأة  و�سع 

ا�ستمر  كما  ذلك.  على  املرتتبة  ال�سلبية  الآثــار 

العربية  املنظمات  مع  بالتعاون  يف  ــاد  الحت

ا  وح�سور الجتماعات والفعاليات عن ُبعد؛ حر�سً

منه على ا�ستمرار التوا�سل والت�سبيك.

على  العمل  �سيوا�سل  الحتاد  اأن  واأو�سحت 

8 ملفات ب�سكل اأ�سا�سي، ت�سمل تعديل بع�س مواد 

قانون اأحكام الأ�سرة البحرينية، تعديل املادة 4/ اأ 

من قانون اجلن�سية البحريني، اإلغاء املادة 353 

املادة 43  تعديل  اأو  اإلغاء  العقوبات،  قانون  من 

من  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  اأع�ساء  متنع  التي 

الرت�سح ملجل�س الإدارة يف جمعياتهن، العمل على 

 ،1989 للعام  الأهلية  اجلمعيات  قانون  تعديل 

�سد  والتمييز  العنف  يجرم  ت�سريع  على  العمل 

املراأة، تعديل بع�س مواد قانون مناه�سة العنف 

ن�سو�س  بع�س  تعديل  اإىل  بالإ�سافة  الأ�سري، 

املراأة  بعمل  يتعلق  فيما  البحريني  العمل  قانون 

يف  املــراأة  وعمل  اخلا�س  القطاع  يف  وحقوقها 

مرت�سحة   11 اأن  يذكر  املهيكل.  غري  القت�ساد 

فازت بالتزكية يف انتخابات جمل�س اإدارة الحتاد 

اأن  املقرر  الن�سائي للدورة 2021-2023، ومن 

املنا�سب  لتوزيع  اجتماًعا  اجلديد  املجل�س  يعقد 

الإدارية وانتخاب رئي�س لالحتاد.

اأ. نوال اخلاطر

د. مرمي اجلالهمة

ت�سوير: حميد جعفر

مدير عام املرور: ل تغيري على اإجراءات 

املخالفات املرورية منذ تطبيقها يف 2015

بن  عبدالرحمن  ال�سيخ  العميد  اأكـــد 

العامة  الإدارة  عام  مدير  خليفة  اآل  عبدالوهاب 

حيال  املتبعة  القانونية  الإجــراءات  اأن  للمرور 

ال�سرعة  بينها جتاوز  ومن  املرورية،  املخالفات 

املقررة، مازالت كما هي منذ تطبيق قانون املرور 

اأي  عليها  يطراأ  ومل   2015 فرباير  يف  اجلديد 

جتاوز  اأن  على  ذاته  الوقت  يف  م�سددا  تغيري، 

اأبرز  من  يبقى  املقررة  لل�سرعة  الأق�سى  احلد 

تعري�س  اإىل  توؤدي  التي  اخلاطئة  ال�سلوكيات 

وحياة  بل  للخطر،  الطريق  م�ستخدمي  حياة 

ال�سائق املخالف نف�سه.

واأو�سح اأن و�سع حد اأق�سى لل�سرعة املقررة 

على ال�سارع ي�ستند اإىل اعتبارات عدة، يف مقدمتها 

املرورية،  ال�سالمة  وحتقيق  الأرواح  حماية 

م�سيفا اأن املعايري احلاكمة يف هذا ال�ساأن ت�سمل 

طبيعة ت�سميم ال�سارع وعدد امل�سارات وامل�سافة 

بني كل تقاطع وما ي�سمله من انحناءات اأو انحدار 

الأق�سى  باحلد  اللتزام  يجب  لذلك  �سعود،  اأو 

لل�سرعة املقررة، خا�سة اأن هناك عالمات جانبية 

لتوعية �سائقي املركبات بذلك.

ال�شيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب

م�ساريع الطاقة امل�ستدامة ت�سهد تطوًرا ملحوًظا يف البحرين

البحرينية للم�سوؤولية الجتماعية تكّرم رئي�س الطاقة امل�ستدامة

امل�ستدامة،  الطاقة  لرئي�س  زيارة  يف 

للم�سوؤولية  البحرينية  اجلمعية  قامت 

عبداحل�سني  الدكتور  بتكرمي  الجتماعية 

الطاقة  هيئة  رئي�س  ــريزا  م علي  بــن 

برامج  يف  التميز  بجائزة  امل�ستدامة 

والطاقة  عام،  ب�سكل  امل�ستدامة  التنمية 

تهدف  والتي  خا�س،  ب�سكل  املتجددة 

مفهوم  تبني  على  املجتمع  ت�سجيع  اإىل 

واملتجددة،  النظيفة  الطاقة  ا�ستخدام 

وحتفيز القطاع اخلا�س املحلي والقليمي 

ا�ستثمارية  م�ساريع  للدخول يف  والدويل 

ل�ستخدام  جذرية  حلول  ببناء  تعم 

تواكب  ثقافة  وبناء  املتجددة،  الطاقة 

اإذ  املتبعة،  الدولية  واملعايري  التغريات 

عدد  على  اجلمعية  ادارة  جمل�س  اطلع 

ما  تنوعت  التي  املتميزة  امل�سروعات  من 

لأف�سل  املواكبة  احلديثة  ال�سناعات  بني 

املعايري يف بناء الألواح ال�سم�سية، والتي 

من  وغريها  النظيفة،  الطاقة  على  تعتمد 

�ستنقل  التي  وال�سرتاتيجيات  امل�ساريع 

مملكة البحرين مل�ساف الدول املتقدمة يف 

هذا املجال.

رئي�س  احل�سور  مقدمة  يف  وكــان 

القعود  خالد  اجلمعية  ادارة  جمل�س 

برئي�س  وا�سادة  ثناء  كلمة  األقى  الذي 

الهيئة، اأعرب فيها عن اأ�سمى اآيات ال�سكر 

رعاية  على  امل�ستمر  حلر�سه  والتقدير 

التي  التنموية  والتوجهات  امل�سارع  هذا 

مب�ستوى  بالرتقاء  واإميانه  رغبته  توؤكد 

املجتمع واململكة.

م�سروع  حققه  ما  اإىل  القعود  واأ�سار 

الطاقة  قطاع  يف  التنمية  ا�سرتاتيجية 

امل�ستجدة الذي اأطلقه الدكتور عبداحل�سني 

ثقافة  اأ�سهم بخلق  بن علي مريزا، والذي 

جمتمعية جديدة يف الرت�سيد وال�ستهالك 

وتبني ثقافة التحول من ا�ستخدام و�سائل 

ادوات  ا�ستخدام  اىل  العتيادية  الطاقة 

الطاقة املتجددة وامل�ستدامة.

جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  واأعـــرب 

للم�سوؤولية  البحرينية  اجلمعية  ادارة 

وال�سكر  التقدير  بالغ  عن  الجتماعية 

واأع�ساء  امل�ستدامة  الطاقة  هيئة  لرئي�س 

على  والعاكفني  املتميزين  العمل  فريق 

دعم عجلة النمو يف مملكة البحرين.

 اجلمعية العمومية لالحتاد الن�شائي



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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@aalrashed

�إىل  تتعر�ض  �لبحرين  يف  و�حدة  حكومية  جامعة 

�سغط �سديد من �خلّريجني �لذين يهربون من نار ر�سوم 

يكون  ال  ملاذ�  و�خلارج..  �لد�خل  يف  �خلا�سة  �جلامعات 

هناك متويل حكومي لبع�ض �جلامعات �خلا�سة لتخفيف 

�ل�سغط على جامعة �لبحرين؟

��ستالم  منذ  #�أفغان�ستان  على  �لظالم  حل 

تاأمني  ت�ستطيع  ال  حيث  �حلكم   �سوؤون  #طالبان 
�مل�سانع  توقفت  �لكهرباء،  حمطات  وت�سغيل  �لوقود 

و�خلدمات وفقد �لنا�ض كل مدخر�تهم مع �إفال�ض �لبنوك.

�سهل تدمري �لبلد�ن ال �إ�سالحها!
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فرن�سا  �إىل  ي�سل  بونابرت  نابليون   -  1799
عائًد� من م�سر.

حاكم  بني  �جلهر�ء  معركة  وقوع   -  1920
�لكويت �ل�سيخ �سامل �ملبارك �ل�سباح و�الإخو�ن يف 

�جلهر�ء.

م�سر  يف  �سيا�سية  �أزمة  �ندالع   -  1950
�لتي  �لفا�سدة  �الأ�سلحة  ف�سيحة  عن  �لك�سف  بعد 

�تهمت  كبرية  �سيا�سية  �سخ�سيات  فيها  تورطت 

�مل�سري  للجي�ض  فا�سدة  وذخائر  �أ�سلحة  ب�سر�ء 

يف �أثناء حرب 1948 ما �أ�سهم يف هزمية �لقو�ت 

�مل�سرية.

1987 - فيجي تتحول �إىل جمهورية.
�مل�سرية  �الأوبر�  د�ر  مبنى  �فتتاح   -  1988

�جلديدة باجلزيرة.

2001 - �جلرن�ل برفيز م�سرف يتوىل رئا�سة 
باك�ستان.

�تفاقات  توقعان  وتركيا  �أرمينيا   -  2009
ثنائية لتطبيع عالقاتهما بعد قرن من �لعد�ء ب�سبب 

�لعثمانية  �لقو�ت  قيام  �لناجمة عن  �الأرمن  مذ�بح 

بقتل جماعي لالأرمن يف �حلرب �لعاملية �الأوىل.

�ل�سيار�ت  ل�سناعة  �ليابانية  تويوتا   -  2012
عرب  �ل�سيار�ت  ل�سحب  حملة  �أ�سخم  تنفيذ  تعلن 

�لعامل منذ عام 1996، ب�سبب خطر �إمكانية ن�سوب 

يف  �لنو�فذ  الإغالق  �لكهربائي  �لنظام  يف  حريق 

موديليها كوروال وكامري.

كرمتها امللكة اإليزابيث.. رحيل �سيدة النحل

التي  بي�ش�ب،  جني  الطنانة،  النحل  �شيدة  ت�فيت 

عن  الربيطانية،  »هال«  مدينة  يف  مميًزا  معلًما  �شكلت 

امل�شرقة  ال�شيدة  الـ99 عاًما. وقد ُعرفت تلك  عمر يناهز 

بارتدائها زي النحل من اأجل جمع الأم�ال ل�شالح منظمة 

»ايج ي� كي« اخلريية الربيطانية التي ُتعنى بكبار ال�شن.

جامع  كاأف�شل   ،2013 عام  يف  بي�ش�ب  تكرمي  ومت 

اأوف  »برايد  ج�ائز  ت�زيع  حفل  يف  للعام  تربعات 

اإ�شرتليني. ويف  جنيه  األف  اإثر جمعها 125  بريطانيا« 

ت�شريفات  يف  المرباط�رية  و�شام  نالت   ،2017 عام 

العام اجلديد. وعندما �ُشئلت ما اإذا كانت تن�ي التقاعد، 

قالت: »ل ي�جد مثل تلك الكلمة يف قام��شي«.

يف  ق�لها  بي�ش�ب  عن  مريور«  »ذا  �شحيفة  وتنقل 

زي  ارتداء  يف  ترغب  تكن  مل  اإنها   ،2017 عام  مقابلة 

النحل يف البداية، لكنها عندما فعلت كان وقع الأمر على 

النا�ص كال�شاعقة. ويف اأثناء حفل تكرميها �شاألتها امللكة 

اإليزابيث الثانية ملاذا مل تكن ترتدي زي النحلة، فاأجابت 

اأنها كانت تن�ي فعل ذلك، لكن كان �شيت�جب عليها اأن 

تدفع مقابل مقعدين على القطار. 

و�شام  متنح  التي  الثانية  املراأة  بي�ش�ب  وتعترب 

العن�شري  للف�شل  املناه�شة  النا�شطة  بعد  »حرية هال« 

هيلني �ش�زمان عام 1987.

»جني  مركز   2018 عام  يف  افتتحت  قد  وكانت 

خارج  الرعاية  ي�فر  والذي  املتكاملة«  للرعاية  بي�ش�ب 

امل�شت�شفى لكبار ال�شن يف هال.

فازت �أم و�بنتها بلقب ملكة 

�جلمال يف م�سقط ر�أ�سهما، 

بفارق 29 عاًما بني �حلدثني، 

حيث �تبعت �ل�سابة ماريون 

�إدو�ردز، من والية ريك�سهام، 

خطى و�لدتها �آنا، �لبالغة من 

�لعمر 48 عاًما، و�لتي تدعي 

ريك�سهام مايلور، و�لتي 

ح�سدت �للقب عام 1992.

وتوجت �لفتاة �لبالغة من �لعمر 

22 عاًما �الآن، بلقب ملكة جمال 
ريك�سهام جاالك�سي بعد ثالثة 

عقود تقريبًا من تاأهل و�لدتها 

لنهائي ملكة جمال جاالك�سي، 

يف  �ململكة �ملتحدة.

لكن �ملفارقة �أن �لفتاة �ل�سابة 

مل تكن على علم مبا�سي 

و�لدتها، قبل �أن تعرث على 

ق�سا�سات قدمية، وفقا لتقرير 

من�سور على موقع ديلي ميل، 

وبذلك حت�سل �ل�سابة ماريون 

على فر�سة لتمثيل بلدتها يف 

م�سابقة �جلمال على م�ستوى 

�ململكة.

�ستتناف�ض ماريون �الآن �سد 

�لع�سر�ت من �لطاحمني يف 

نهائي لقب ملكة جمال �ململكة 

�ملتحدة، و�لذي من �ملقرر �أن 

يعقد يف فندق بارك هول، 

بري�ستون، النك�ساير، يف 

نوفمرب �ملقبل.

م�سري مولود باإعاقة �سبه كاملة �سمن 

اأف�سل 100 مدرب برجمة يف العامل

كامل  يف  تام  �شلل  عن  عبارة  كبرية  اإعاقة  يعاين  م�شري  �شاب 

احلا�شبات  كلية  من  التخرج  ا�شتطاع  لكنه  فقط،  راأ�شه  عدا  ج�شده 

تعيينه  ليتم  ممتاز  بتقدير  القاهرة  بجامعة  ال�شطناعي  والذكاء 

مدر�ًشا فيها. لي�ص هذا فح�شب، بل ا�شتطاع اأن يح�شد جائزة عاملية 

ا فقط على مدى 70 عاًما. يف الربجمة مل ي�شبقه اإليها اإل 19 �شخ�شً

»�شكاي  مل�قع  بنف�شه  رواها  التي  عبدال�هاب،  حممد  ق�شة  تلك 

ني�ز عربية«، م�ؤكًدا اأنه مل ي�شعر ي�ما اأن لديه اإعاقة، بل لديه اإ�شرار 

وعزمية وحتد جعل�ه مدرًبا ملن لي�شت لديهم نف�ص اإعاقته.

 Senior Coach« جائزة  املا�شي  الأ�شب�ع  ح�شد  عبدال�هاب 

التي عقدت لأول   »ICPC« العاملية للربجمة امل�شابقة  Award« يف 
مرة يف رو�شيا.

جناة رجل �سقط من الطابق التا�سع!
�شهدت جناة رجل  اأمريكية،  وثقتها م�اطنة  معجزة 

من امل�ت املحقق، بعد �شق�طه من الطابق التا�شع ملبنى 

�شكني، ليخرج حًيا بك�ش�ر يف اليد فقط.

ني�  ولية  اأحياء  باأحد  الهادئ  الع�شر  وقت  ويف 

جري�شي الأمريكية، تفاجاأ ال�شكان ب�ش�ت مدٍو، نتج عن 

�شق�ط رجل على �شقف �شيارة واقفة على جانب الطريق.

فاإن  �شيتي،  جري�شي  مدينة  يف  لل�شلطات  ووفًقا 

الرجل البالغ من العمر 31 عاًما، قفز من الطابق التا�شع 

ملبنى �شكني، يف حماولة انتحار، لكنه �شقط على �شقف 

�شيارة من ن�ع »بي اإم دبلي�«، ليه�شم اجلزء العل�ي من 

ال�شيارة، ويق�م من �شقطته حًيا وه� ي�شاأل املارة »ماذا 

ح�شل؟«.

بكامريا  املرعب  احلادث  �شميث  كري�شتينا  ووثقت 

على  الرجل  �ش�رة  انت�شرت  حيث  ال�شخ�شي،  هاتفها 

�شقف ال�شيارة امله�شم على و�شائل الت�ا�شل الجتماعي.

ووفًقا ل�شه�د كان�ا بالقرب من احلادث، فاإن الرجل 

ظل ي�شرخ »اترك�ين يف حايل اأريد اأن اأم�ت«، بينما كان 

بانتظار �شيارة الإ�شعاف.

وفاة طفلتني غرًقا 

يف بوري ومدينة حمد

فقدت البحرين ي�م اأم�ص ال�شبت طفلتني بحادثني 

مدينة  يف  والآخر  ب�ري  منطقة  يف  الأول  منف�شلني 

حمد.

املت�فاة  الطفلة  فاإن  الأولية  التفا�شيل  وبح�شب 

يف  غرقت  اأن  بعد  احلياة  فارقت  ب�ري،  منطقة  يف 

مت  وقد  اأ�شرتها،  اأعني  عن  بعيدا  ال�شباحة  بركة 

الرثى. م�اراتها 

اأما الطفلة الثانية املت�فية يف مدينة حمد، فت�شري 

الغرق،  من  احلامية  ال�شرتة  اأزالت  باأنها  التفا�شيل 

ونزلت يف الربكة، مما اأ�شفر عن وفاتها.

59 اإ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا وتعايف 58 حالة

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

اأظهرت   ،2021 اأكت�بر   9 ي�م  يف   14812 عددها 

حالت   9 منها  جديدة  قائمة  حالة   59 ت�شجيل 

قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة   34 و  وافدة،  لعمالة 

58 حالة  تعافت  كما  قادمة من اخلارج،  16 حالة  و 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.273594

 4 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت  حالت، 

و�شعها  حالت   609 اأن  حني  يف  حالت،   5 العالج 

بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  من  م�شتقر 

قائمة. حالة   613
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استكمال إجراءات ترسية مناقصة إنشاء 8 إسطبالت جديدة بالربع األخير

 خلف: إنجاز توسعة المحجر الصحي 
بنادي راشد للفروسية نهاية أكتوبر

البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال  وزي��ر  كش��ف 
والتخطيط العمراني أن ال��وزارة قد بدأت في 
تنفيذ أعمال مش��روع توسعة المحجر الصحي 
التاب��ع لهيئة رعاية ش��ؤون الخي��ل في نادي 
راش��د للفروس��ية وس��باق الخيل، حيث أوضح 
أن��ه م��ن المؤمل أن يت��م االنته��اء من هذه 
األعم��ال مع نهاية ش��هر أكتوبر الحالي وذلك 
استعدادًا الستضافة السباق الدولي في شهر 
نوفمب��ر من هذا العام، مش��يرًا إلى أن مجلس 
المناقصات والمزايدات قد ق��ام مؤخرًا بطرح 
مناقصة مشروع إنشاء عدد 8 إسطبالت جديدة 
للخيل بنادي راش��د للفروس��ية وس��باق الخيل 
خالل ش��هر أغس��طس الماضي، ومن المؤمل 
أن يتم اس��تكمال إجراءات الترسية خالل الربع 

األخير من العام الحالي 2021.
جاء ذلك خالل الزي��ارة التفقدية التي قام بها 
لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل حيث كان 
في اس��تقباله المدي��ر التنفيذي لنادي راش��د 
للفروس��ية وس��باق الخيل الشيخ س��لمان بن 
راش��د آل خليفة يرافقه وكيل الوزارة لش��ؤون 
األش��غال أحم��د الخي��اط والوكيل المس��اعد 
لمش��اريع البناء والصيانة الش��يخ مش��عل بن 

محم��د آل خليفة ومدي��ر إدارة مش��اريع البناء 
مريم أمين ومدي��ر إدارة صيانة المباني هدى 
عباس وذلك بغرض االط��الع ومتابعة تنفيذ 
المشاريع واالطمئنان على سير العمل كما هو 
مخطط له، إلى جانب اس��تعراض المش��اريع 
المس��تقبلية. وبين خلف أن الوزارة تهدف من 
خالل مش��روع توسعة المحجر الصحي إلى رفع 
الطاقة االستيعابية الحالية بالمحاجر الصحية 
للخيول من 26 إلى 50 خياًل وكذلك رفع مستوى 
للمتطلب��ات  مطابقته��ا  لضم��ان  المحاج��ر 
والمعايير المعتمدة دوليًا ويأتي ذلك تماشيًا 

مع خطة هيئة رعاية شؤون الخيل لتنفيذ عدد 
من المش��اريع اإلنش��ائية ومش��اريع الصيانة 
للمنش��آت الخاصة ذات العالقة بشؤون الخيل 
م��ن أجل مواكبة المس��تويات العالمية ووفقًا 
ألحدث المواصفات القياس��ية الفنية الدولية، 
الفتًا إلى أن المش��روع يش��مل إنشاء محجرين 
إضافيين بس��عة 12 خياًل لكل محجر، وإنش��اء 
مضم��ار لتدري��ب الخي��ل بط��ول 400 مت��ر، 
باإلضافة إلى إنش��اء مخزن منفص��ل لتخزين 
األع��الف ومحطة كهرباء فرعية جديدة وجميع 
الخدمات المس��اندة واألعمال الخارجية، حيث 

تمت ترس��يته على ش��ركة س��رايا للمقاوالت 
بتكلفة إجمالية بلغت 792,440 دينار.

وفي م��ا يتعلق بإس��طبالت الخي��ل الجديدة، 
أوض��ح خل��ف أن ال��وزارة ق��د قام��ت بإع��داد 
التصامي��م الالزمة إلنش��اء هذه اإلس��طبالت 
الثماني��ة الجدي��دة بنادي راش��د للفروس��ية 
وس��باق الخيل بطاق��ة إجمالية تبل��غ 80 خياًل 
يت��م البن��اء فيها عل��ى مس��احة إجمالية تبلغ 
1154 مترًا مربعًا لكل إسطبل، مشيرًا إلى أنه 
قد روعي في التصاميم المعمارية واإلنشائية 
الطراز المعماري البحريني المتميز، ومواكبتها 
في الوقت نفس��ه التطور المستمر بالمملكة 
وتوفير بيئة مناسبة لرعاية جياد السباق، حيث 
يتكون كل إسطبل من 10 غرف للخيل ومرافق 
متكاملة إلقامة العمال ومكتب لمدربي الخيل 
هذا باإلضافة إلى جميع المرافق الخدمية التي 
تحتاجها اإلسطبالت. وأضاف خلف: »إننا نسعى 
من خالل المشاريع التطويرية التي قامت بها 
الوزارة وبالتنسيق مع هيئة رعاية شؤون الخيل 
والمعنيين في نادي راش��د للفروس��ية وسباق 
الخيل إلى رفع مستوى المرافق العامة والبنية 
التحتية للنادي وتهيئتها الستضافة سباقات 

الخيل الدولية«، مشيدًا بدعم وإسهامات سمو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب، 
مستش��ار األم��ن الوطن��ي، أمين ع��ام مجلس 
الدفاع األعلى، رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة ف��ي مجال رعاية الخي��ل واالهتمام 
وتذلي��ل  التس��هيالت  كاف��ة  وتقدي��م  به��ا 
العقبات، وكذل��ك الدعم والتوجي��ه والجهود 
المتميزة التي يبذلها س��مو الشيخ عيسى بن 
سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا 
لنادي راش��د للفروسية وسباق الخيل في سبيل 
االرتقاء بمس��توى البنية التحتية والمنش��آت 
والمراف��ق الحديث��ة للنادي وبما يس��اهم في 
تحقي��ق األه��داف المنش��ودة لرياضة س��باق 
الخيل لتك��ون إحدى الروافد التنموية الداعمة 

لرؤية البحرين 2030.
ولف��ت إلى أنه في الوق��ت الحالي تعكف إدارة 
صيان��ة المبان��ي على إنج��از أعمال اس��تبدال 
الب��الط المطاطي للمنطق��ة األمامية المطلة 
على الم��درج الرئيس، وأيضًا أعمال تحس��ين 
المحيط��ة  الخض��راء  للمس��طحات  وتنس��يق 

بالمنطقة نفسها.

 »األعلى للمرأة« يشارك في اجتماع 
المجلس التنفيذي لألمم المتحدة للمرأة

ش��ارك المجلس األعلى للمرأة في اجتماع المجل��س التنفيذي لهيئة األمم 
المتح��دة للمرأة، الذي عقد في مق��ر األمم المتحدة بنيويورك مؤخرًا وجرى 
خالل��ه مراجعة واعتماد القرارات واإلس��تراتيجيات وبرام��ج العمل الخاصة 

بالمجلس التنفيذي.
وق��د مثَّل المجلس ف��ي االجتماع، مستش��ار العالقات الدولي��ة والمتابعة 
بالمجل��س محمد الف��ارس، حيث ش��ارك بمداخلة أعرب فيه��ا عن اهتمام 
وارتياح البحرين إزاء التحسينات الظاهرة في مؤشرات األداء الرئيسية لنظام 
مراقبة التقييم العالمي من قبل هيئة األمم المتحدة للمرأة، وقدرة النظام 

على تطوير عملية التقييم، وإصدار التقارير الدورية بهذا الشأن.

 المهندي: 95 ألف طالب استفادوا 
من مركز اإلرشاد النفسي خالل 10 سنوات

كشف رئيس مركز اإلرش��اد النفسي واألكاديمي 
بوزارة التربية والتعليم الدكتور جاسم المهندي 
أنه خ��الل العش��ر س��نوات الماضية م��ن العام 
الدراس��ي 2010-2011 وحت��ى العام الدراس��ي 
2020-2021 استفاد 95320 من الطلبة وأولياء 
األم��ور واختصاص��ي اإلرش��اد االجتماع��ي م��ن 
برامج التهيئة واللق��اءات التربوية والمحاضرات 
التوعوي��ة وورش العم��ل التي ينفذه��ا المركز، 
الفت��ًا إلى أنه خ��الل الفترة ذاته��ا اتخذ المركز 
126085 إج��راء تربوي��ًا كالزي��ارات الميداني��ة 
والبرامج العالجية والجلسات اإلرشادية ومقابلة 

أولي��اء األم��ور ومخاطب��ة التعلي��م والعديد من 
والتعلي��م  الخاص��ة  التربي��ة  إل��ى  التحوي��الت 
المس��تمر وإلزامية التعليم والصحة المدرس��ية 

وحماية الطفل والطب النفسي. 
وأوض��ح المهن��دي، بمناس��بة االحتف��ال باليوم 
العالم��ي للصحة النفس��ية ف��ي 10 أكتوبر من 
كل ع��ام، أن ع��دد المس��تفيدين من األنش��طة 
والفعالي��ات الت��ي نظمه��ا المركز خ��الل العام 
الدراس��ي 2020-2021 بلغ 11926 مس��تفيدًا، 
فيم��ا بلغ إجمال��ي ع��دد الفعاليات واألنش��طة 

.1803

 »التربية«: 136 معلمًا يحصدون 
تصنيف »معلم خبير« من مايكروسوفت

كش��فت وكي��ل وزارة التربي��ة والتعلي��م للسياس��ات 
واإلس��تراتيجيات واألداء نوال الخاط��ر عن حصول 136 
معلم��ًا من مدارس الوزارة على لق��ب »المعلم الخبير« 
)MIEE( م��ن ش��ركة مايكروس��وفت العالمي��ة، وذلك 

بمناسبة يوم المعلم العالمي.
وأش��ارت إلى أن لق��ب »المعل��م الخبير« م��ن األلقاب 
العالمية الت��ي يتنافس عليها المعلم��ون دوليًا، وأنه 
عل��ى الرغم من الظ��روف الصحي��ة االس��تثنائية التي 
أثرت على قطاعات ع��دة، ومنها قطاع التعليم، تمكن 
المعلم��ون في البحرين م��ن تحقيق إنج��ازات متميزة 
ف��ي التعلي��م، حيث حص��ل 136 معلمًا م��ن المدارس 
الحكومي��ة على لق��ب »المعلم الخبي��ر« للعام 2021-
2022، ما يعتبر أكبر عدد من المعلمين الخبراء مقارنة 
باألعوام الس��ابقة، ويأتي هذا اإلنجاز الجديد دلياًل على 

تطور وتميز العملية التعليمية في المملكة. 
وبّين��ت الخاطر أن لقب المعلم الخبي��ر يعد لقبًا عالميًا 
يطل��ق على المعلمي��ن الذين يت��م اختيارهم من قبل 
مختصين م��ن ش��ركة مايكروس��وفت العالمية، حيث 
يتمي��ز المعلم��ون الخبراء بش��غفهم العال��ي لتطوير 
العملي��ة التعليمية التعلمية، م��ن خالل تجويد أدوات 
وتقني��ات مايكروس��وفت الحديثة ودمجه��ا في عملية 

تطوير التعليم المستمرة. 
وقال��ت: »إن المعلمي��ن الخب��راء يلهم��ون طلبته��م 
ويحفزونهم للتفكير اإلبداعي ويساعدونهم في تحسين 
مهاراته��م على جميع األصع��دة التعليمية والحياتية، 
كما يعمل ه��ؤالء المعلمون المتميزون على ترس��يخ 
مبادئ المشاركة ونش��ر العلم والخبرة لبقية زمالئهم، 

نوال الخاطروالتمتع بالريادة والتغيير والتميز إلى األفضل«. 

 »الهالل تكافل« أول شركة تأمين 
»eKYC« تتعاقد مع »بنفت« الستخدام

أصبحت ش��ركة الهالل تكافل، الرائدة في مجال التأمي��ن على الحياة والتأمين 
الصحي، أول ش��ركة تأمين توقع اتفاقية مع بنفت، الشبكة اإللكترونية الرائدة 

في البحرين للمعامالت المالية، الستخدام منصة eKYC الوطنية.
وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة الهالل تكافل سعيد حتحوت: إن »هذه الخطوة 
المهمة هي شهادة على التزام الش��ركة المستمر بتعزيز تجربة العمالء. يعد 
اس��تخدام منص��ة eKYC أمرًا أساس��يًا للتحول الرقمي و للتأك��د من أن عملية 

الشراء وتجربة العميل الرقمية سهلة وسلسة بقدر اإلمكان«.
وتابع: »يعد وجود اتفاقية eKYC تطورًا رئيس��يًا فيما يتعلق بالروابط الالزمة 
لتجربة رقمية حقيقية ومتكاملة، ويس��عدنا أن نمه��د الطريق لمنصة تأمين 
رقمية ش��املة في البحرين«. وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة بنفت، عبدالواحد 
الجناحي: »بس��بب جائحة كورونا شهدنا نش��اطًا ملحوظًا فيما يتعلق بالتحول 
الرقمي في قطاع التأمين. تتيح لنا هذه الش��راكة الفّعالية والس��رعة، وتمنحنا 

سعيد حتحوتعبدالواحد الجناحيالقدرة على إنتاج تجارب سلسة للمستهلكين في جميع القطاعات«.

 البحرين تدين تفجيرًا 
 إرهابيًا استهدف مسجدًا 

في والية قندوز بأفغانستان
 أدان��ت وزارة الخارجي��ة بش��دة التفجي��ر اإلرهابي الذي 
اس��تهدف مس��جدًا في والية قندوز بأفغانستان، وأسفر 
عن مقتل العش��رات من األبرياء وجرح مئات آخرين، في 
اعت��داء إرهابي جب��ان يتنافى مع كاف��ة القيم األخالقية 
والديني��ة واإلنس��انية، معرب��ة ع��ن خال��ص تعازيها 
ومواس��اتها ألس��ر وذوي الضحايا وتمنياتها بالش��فاء 
العاج��ل للمصابي��ن، وتطلعه��ا لعودة األمن والس��لم 

واالستقرار إلى أفغانستان.

البحرين تستنكر إطالق 
»الحوثي« طائرتين مفخختين 

تجاه مطار الملك عبداهلل بجازان
أدان��ت وزارة الخارجي��ة واس��تنكرت بش��دة قيام مليش��يا 
الحوث��ي اإلرهابية المدعومة من إي��ران بإطالق طائرتين 
مس��يرتين مفخختين تجاه مطار الملك عبداهلل في مدينة 
جازان بالمملكة العربية الس��عودية الش��قيقة، ما أس��فر 
ع��ن وقوع ع��دد من اإلصاب��ات في صف��وف المدنيين من 
العاملي��ن والمس��افرين، ونتج عن��ه كذلك أض��رار مادية 
بس��يطة وتهش��م زج��اج بعض الواجه��ات بالمط��ار، في 
محاوالت عدائية ممنهجة ومتعمدة الس��تهداف المدنيين 

والمنشآت واألعيان المدنية. 
وأشادت الوزارة بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات تحالف دعم 
الش��رعية ف��ي اليمن الت��ي تمكنت من اعت��راض وتدمير 
الطائرتين المسيرتين المفخختين، مؤكدًة وقوف مملكة 
البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها 
ف��ي كل م��ا تتخ��ذه من إج��راءات رادع��ة ضد م��ن يحاول 
المساس بأمنها واس��تقرارها وسالمة أراضيها ومواطنيها 

والمقيمين فيها.

 »المسؤولية االجتماعية« 
تكرم رئيس الطاقة المستدامة

كرم��ت الجمعي��ة البحريني��ة للمس��ؤولية االجتماعية 
رئيس هيئة الطاقة المس��تدامة الدكتور عبدالحس��ين 
مي��رزا بجائزة التمي��ز في برام��ج التنمية المس��تدامة 
بش��كل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص، بعد زيارة 

لرئيس الطاقة المستدامة.
وتهدف الجائزة إلى تش��جيع المجتمع على تبني مفهوم 
اس��تخدام الطاقة النظيفة والمتج��ددة وتحفيز القطاع 
الخاص المحلي واإلقليمي والدولي للدخول في مش��اريع 
اس��تثمارية تعم ببناء حلول جذرية الس��تخدام الطاقة 
المتج��ددة وبن��اء ثقافة تواك��ب التغي��رات والمعايير 

الدولية المتبعة.
وأطلع مجلس إدارة الجمعية على عدد من المش��روعات 
المتميزة التي تنوعت بين الصناعات الحديثة والمواكبة 
ألفض��ل المعايي��ر ف��ي بن��اء األل��واح الشمس��ية والتي 
تعتم��د على الطاق��ة النظيف��ة وغيرها من المش��اريع 
واإلستراتيجيات التي ستنقل البحرين إلى مصاّف الدول 

المتقدمة في هذا المجال.
وأش��ار رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد القعود إلى ما 
حققه مش��روع إس��تراتيجية التنمية في قط��اع الطاقة 
المس��تجدة، والذي أطلقه ميرزا وس��اهم في خلق ثقافة 
مجتمعية جديدة في الترشيد واالستهالك وتبني ثقافة 
التحول من اس��تخدام وس��ائل الطاق��ة االعتيادية إلى 

استخدام أدوات الطاقة المتجددة والمستدامة.
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القانون أثمر عن تراجع اإلصابات والوفيات ٪60

 مدير المرور: ال تغيير بإجراءات 
المخالفات منذ تطبيقها في 2015

أك��د مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة 
للمرور العميد الش��يخ عبدالرحمن 
أن  خليف��ة  آل  عبدالوه��اب  ب��ن 
اإلجراءات القانونية المتبعة حيال 
المخالف��ات المروري��ة ومن بينها 
تج��اوز الس��رعة المق��ررة، مازالت 
كما هي منذ تطبيق قانون المرور 
الجدي��د ف��ي فبراي��ر 2015 ول��م 
يطرأ عليها أي تغيير، مشددًا على 
أن تج��اوز الح��د األقصى للس��رعة 
المقررة يبقى من أبرز الس��لوكات 
الخاطئة الت��ي تؤدي إلى تعريض 
حياة مستخدمي الطريق للخطر بل 

وحياة السائق المخالف نفسه.
وأوضح أن وضع حد أقصى للسرعة 
المقررة على الش��ارع يس��تند إلى 
اعتبارات عدة في مقدمتها حماية 
األرواح وتحقيق السالمة المرورية، 
مضيفًا أن المعايي��ر الحاكمة في 
هذا الشأن، تشمل طبيعة تصميم 
والمسافة  المسارات  وعدد  الشارع 
بي��ن كل تقاط��ع وما يش��مله من 
صع��ود،  أو  انح��دار  أو  انحن��اءات 
ولذلك يجب االلتزام بالحد األقصى 
للس��رعة المقررة خاصة أن هناك 
عالم��ات جانبي��ة لتوعية س��ائقي 

المركبات بذلك. 
ودع��ا مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة 
للم��رور س��ائقي المركب��ات إل��ى 
وااللتزام  المقررة  بالسرعة  التقيد 
إل��ى أن ه��ذا  بالقان��ون، منوه��ًا 
التعاون وااللت��زام وكذلك تطوير 
وتطبي��ق  المروري��ة  المنظوم��ة 
القانون، أثمر خالل الفترة األخيرة 
اإلصاب��ات  ح��وادث  تراج��ع  ع��ن 
والوفيات 60% حت��ى العام 2020 
رغ��م الزيادة ف��ي ع��دد المركبات 
وكثاف��ة حركة الم��رور وبناء مدن 

مدير المرورجديدة ضمن المشاريع الحضرية.

32 مواطنة تعرضت إلصابة

47٪ إصابات العمل لبحرينيين بالربع الثاني
سوسن فريدون «

كش��ف تقرير للهيئة العامة للتأمي��ن االجتماعي عن أن ع��دد البحرينيين 
الذي��ن تعرضوا إلصابات عمل خالل الربع الثاني من العام الجاري بلغ 188 
بحرينيًا. وش��ّكل البحرينيون نحو 47% من إجمالي الذين تعرضوا إلصابات 

عمل، والبالغ عددهم 396 مصابًا.
وبلغت نس��بة اإلناث البحريني��ات نحو 17% من إجمال��ي البحرينيين الذين 
تعرض��وا إلصابات عم��ل، فيما يعمل نحو 84% منهم ف��ي القطاع الخاص. 
وحدثت 21% م��ن إصابات البحرينيين في القطاع الخ��اص نتيجة انزالق أو 

س��قوط. أما بالنس��بة إلى القطاع العام فصنف التقرير أسباب اإلصابة إلى 
ح��ادث في أثناء العمل حيث بلغت نس��بة اإلصابات في��ه 71%، مقابل %29 

إلصابات حوادث الطريق.  
وبّين التقرير أن 68% من البحرينيين الذين تعرضوا إلصابات عمل ينتمون 

للفئة العمرية التي تتراوح أعمارها بين 21 و40 عامًا.
يذكر أنه يمكن ألصحاب األعمال تقديم بالغات اإلصابة إلكترونيًا وتسجيل 
البدالت اليومية من خالل موقع البوابة الوطنية )Bahrain.bh(، حيث تغني 
ه��ذه الخدمة الت��ي تقدمها الهيئة عن الحضور الش��خصي وتقديم األوراق 

والمستندات للهيئة.

»بتلكو« ُتوفر منحة دراسية مع الجامعة األمريكية
أعلنت شركة بتلكو عن تقديم منحة دراسية لمدة 
4 س��نوات لطالب بحرين��ي من خريج��ي المدارس 
الحكومي��ة، بالش��راكة م��ع الجامع��ة األمريكي��ة 
بالبحري��ن، أول جامع��ة على الط��راز األمريكي في 
المملكة، حيث تم اختيار الطالب المستحق للمنحة 

وفقًا لجدارته وتفّوقه العلمي.
وتأتي المنحة الدراس��ية كجزء من إس��تراتيجيتها 
للمس��ؤولية االجتماعية، حيث تهدف للمس��اهمة 
ف��ي دعم جه��ود التعليم ف��ي المملك��ة من خالل 

توفير فرصة دراسية جامعية لطالب بحريني. 
وتن��درج المنحة الدراس��ية تحت منظوم��ة الركائز 
الرئيس��ية لش��ركة بتلك��و، والت��ي تش��مل ركيزة 
التعلي��م والش��باب والرياض��ة، وهي تدع��م أيضًا 
هدف »جودة التعليم« وفقًا ألهداف األمم المتحدة 
للتنمي��ة المس��تدامة. وحاز الطال��ب أحمد رحيمي 
المنح��ة الدراس��ية األولى من بتلك��و، بعد اجتيازه 
سلسلة من التقييمات المعتمدة من قبل الجامعة 

األمريكية بالبحرين وشركة بتلكو. 

وأقيمت مراس��م تس��ليم المنحة بحض��ور الطالب 
ووالدي��ه في مق��ر الجامع��ة األمريكي��ة بالبحرين 
في منطق��ة الرفاع، وبحض��ور الرئي��س التنفيذي 
لش��ركة بتلكو ميكيل فينتر، ومدي��ر عام التواصل 
المؤسس��ي والمس��ؤولية االجتماعية ل��دى بتلكو 
الشيخ بدر آل خليفة، والرئيس التنفيذي للعمليات 
بالجامعة ويليام د. هيرت، ومديرة شؤون الطالب 

للعمليات بالجامعة أمل العوضي.

وق��ال الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة بتلك��و ميكيل 
فينتر: »إنه لمن دواعي سرورنا أن نبادر إلى توفير 
منحة دراس��ية جامعية ألحد الطلب��ة في المملكة، 

بالتعاون مع الجامعة األمريكية بالبحرين«.
م��ن جهت��ه، ق��ال الرئي��س التنفي��ذي للعمليات 
بالجامعة: »نعتز بعقد هذه الش��راكة المميزة مع 
بتلكو، حيث تساهم في توفير فرص تعليمية تتيح 

للطالب التطّور واالزدهار في المجتمع«.

 »البحرين الوطني« ُيمول 
»تشجير البحرين« لرفع الوعي بالبيئة

أعل��ن بن��ك البحرين الوطن��ي »NBB«، ع��ن تعاونه مع جمعي��ة كلين أب 
البحري��ن، وهي منظمة أهلية بيئية غي��ر ربحية، لتمويل مبادرتها الجديدة 

المتمثلة بمشروع »تشجير البحرين«. 
وينطلق المش��روع الجديد بالش��راكة مع بلدية المنطقة الجنوبية، ويهدف 
لزراع��ة 810 ش��جرة على ش��ارع 16 ديس��مبر بتغطية المرحلتي��ن الثانية 
والثالثة من المش��روع لُتس��اهم ف��ي امتصاص حوال��ي 8.5 طن من ثاني 
أكس��يد الكربون على مدى 5 س��نوات، مما سيحّس��ن جودة اله��واء وحرارة 

الطقس في هذه المنطقة الحيوية.
واستمرارًا لجهود البنك، في نشر الثقافة البيئية على نطاق أوسع، تستهدف 
هذه المبادرة ش��رائح مختلفة من الس��كان بالمملكة ليبادروا بالمش��اركة 
الفّعالة في تعزيز المس��تقبل البيئي في البحرين وفقًا للرؤية االقتصادية 

لعام 2030 وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. 
وتؤدي األشجار دورًا رئيسيًا في تقليل درجة الحرارة في الُمدن لنحو 7 درجات 
مئوي��ة، حيث تمتص الرطوبة وتخفف من تلوث الهواء وتس��اعد أيضًا في 

خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لالحتباس الحراري.
وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البش��رية واالس��تدامة لدى مجموعة بنك 
البحري��ن الوطن��ي دانة بوحج��ي: »يتواص��ل التزامنا وس��عينا لرفع الوعي 
المجتمعي تجاه البيئة، ونتطلع عبر هذا المشروع للمساهمة بإلهام أفراد 

وفئ��ات المجتمع للحفاظ عل��ى البيئة وحمايتها لألجي��ال المقبلة. وكذلك 
يترك��ز حرصنا على خفض بصمتنا الكربونية وتطبيق ممارس��ات محاِفظة 

على البيئة لننعم بمناخ مستقر للسنوات القادمة«.
م��ن جهته، أش��اد عضو مؤس��س ورئيس مجل��س إدارة جمعي��ة كلين أب 
البحري��ن علي القصير، بالدور المتميز للبنك في دعم هذه المبادرة وتحفيز 
الوع��ي والجه��ود المجتمعية للحفاظ على البيئة، مقدمًا ش��كره إلى البنك 

على إدراج البيئة واالستدامة من ضمن استراتيجيتهم العامة.

»لولو« يدعم »ثينك بينك« لمرضى سرطان الثدي بـ»الدانة«
ق��دم لولو هايبرمارك��ت دعمه لحملة »ثين��ك بينك« لمرضى س��رطان الثدي، من 
خالل نش��ر رس��الة مع هدير الدراجات النارية، وذلك تزامنًا مع شهر أكتوبر للتوعية 
وفحص سرطان الثدي العالمي. وركب أكثر من 350 راكبًا للدراجات في درب مجمع 
الدان��ة مقابل الطريق الس��ريع على دراج��ات نارية رائعة ودراج��ات بخارية رائعة، 
بشرائط وردية لإلشارة إلى مناصرتها للقضية، حيث مثلوا جميع المجتمعات ومن 
بينه��م العديد من البحرينيي��ن البارزين بمن في ذلك نائب��ة رئيس »ثينك بينك« 
طاهرة العلوي والس��ائق الرئيس��ي روي ريبيرو، حيث اس��تقبلهم في مجمع الدانة، 
مدي��ر مجموعة اللولو، جوزر روباواال، ومؤسس��ة »ثينك بين��ك« البحرينية الدكتورة 
جولي سبراكل. وحظيت المبادرة بدعم نادي روتوراكت البحريني، الذي كان أعضاؤه 

بقيادة الرئيس 2021 تانيما شاكرافورتي، جزءًا من المجموعة.
وقاد روباواال الس��ائقين إلى »ش��جرة األم��ل« التي تم وضعها خصيصًا في وس��ط 
منطق��ة الطاب��ق األرضي في مجمع الدانة لربط ش��ريط وردي رم��زي كعالمة على 
رعايته��م والتزامهم بالقضية. وقال روباواال: »لطالما دع��م لولو هايبرماركت رفع 

مستوى الوعي بسرطان الثدي، وهو أزمة صحية تواجهها مئات النساء«. 
وتعاون��ا مع منظمة »ثينك بينك« غير الحكومي��ة الفعالة ومجتمع راكبي الدراجات 
النارية في البحرين لنقل الرس��الة على الطريق. نرحب بجميع أفراد الجمهور لزيارة 
مجمع الدانة وربط ش��ريط وردي ب�»ش��جرة األمل« كدليل على دعمهم وربما أيضًا 
إحياء لذكرى أحد األحباء الذين نجوا من مرض السرطان أو حاربوا المرض. وستظل 

»شجرة األمل« في مجمع الدانة حتى 30 أكتوبر.

»BIBF« يبحث خطة العمل 
التنفيذية للفترة المقبلة

اس��تعرض مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية 
والمالي��ة »BIBF« المبادرات الجديدة الت��ي توفرها المراكز 
المختلفة في المعهد ومناقشة البرامج التدريبية والمؤهالت 
األكاديمي��ة، فيم��ا ت��م بحث التوج��ه الع��ام للمعهد وخطة 

العمل التنفيذية للفترة المقبلة.
ج��اء ذلك، خالل اجتم��اع مجلس إدارة المعه��د الدوري األول 
في المبنى الجدي��د بخليج البحرين، برئاس��ة محافظ مصرف 
البحرين المركزي، رئيس مجلس إدارة المعهد رشيد المعراج.
كم��ا تم خ��الل االجتم��اع -الذي حض��ره مدير ع��ام المعهد 
الدكتور أحمد الش��يخ- استعراض العديد من المبادرات حول 
أح��دث االتجاهات والمواضيع في مج��ال الخدمات المصرفية، 
والتكنولوجيا المالية، واألمن الس��يبراني، والتأمين، والقيادة 
واإلدارة، والبرام��ج األكاديمية وغيرها من المؤهالت المهنية 

ذات الصلة بالقطاع المالي والقطاعات األخرى.
وأثنى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على األداء المتميز لإلدارة 
وموظفي المعهد وتحقيق مؤشرات األداء الرئيسية المحددة 
لهذه الفترة، وال سيما إنجاز هذا الصرح الوطني، وهو مشروع 
المبنى الجديد الرائ��د الذي يعد إضافة نوعية للبنية التحتية 

في المملكة.

 »زين البحرين« و»الصم« 
 تبحثان شراكة طويلة لتقديم

خدمات شاملة للعمالء

بحثت زين البحرين، خالل لقائه��ا ممثلين عن جمعية الصم 
البحرينية إمكانية إقامة ش��راكة طويلة األمد ومس��تدامة مع 
الجمعي��ة واستكش��اف مزيد م��ن الفرص لدع��م ذوي الهمم 
وإتاحة عالمة زين التجارية للجميع. وس��تواصل زين البحرين 
جهوده��ا لتنفي��ذ أح��دث البرام��ج الهادفة إل��ى تحقيق رضا 
العم��الء، فضاًل عل��ى تقديم أحدث الخدم��ات للمحافظة على 

مكانتها الرائدة في سوق البحرين.
ويثبت التوجه اإلستراتيجي لشركة زين البحرين نحو الثقافة 
الش��املة ريادته��ا ليس فقط ف��ي مجال االتص��االت، بل في 
تركيزها على الشمولية كذلك. وكجزء من برنامج المسؤولية 
االجتماعي��ة للش��ركة -به��دف إله��ام اآلخري��ن- أعلنت زين 
البحري��ن عن هدفها ف��ي تدريب بعض موظفيه��ا على لغة 
اإلش��ارة بهدف خدمة جمي��ع أفراد المجتم��ع بأفضل طريقة 

ممكنة.

»الداخلية« تفوز بالمركز الثاني 
عن فئة أفضل تعاون عربي 

معلوماتي بمكافحة المخدرات
أحرزت وزارة الداخلية متمثلة ب��إدارة مكافحة المخدرات باإلدارة 
العام��ة للمباحث واألدلة الجنائي��ة المركز الثاني عن فئة أفضل 
تع��اون عملياتي معلوماتي ف��ي مجال مكافح��ة المخدرات من 
األمان��ة العامة لمجلس وزراء الداخلية الع��رب للعام الرابع على 
التوالي، وجاء ذلك في إطار مش��اركة البحرين في مؤتمر رؤس��اء 
أجهزة مكافحة المخ��درات بالدول العربية والذي ُعقد عبر تقنية 

االتصال المرئي.
وأك��د مدير عام اإلدارة العامة للمباح��ث واألدلة الجنائية أن فوز 
المملكة بهذه الجائزة، يأتي تتويجًا للجهود الكبيرة التي تبذلها 
وزارة الداخلي��ة، ممثلة في إدارة مكافح��ة المخدرات، بتوجيهات 
من وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، 

ومتابعة رئيس األمن العام الفريق طارق الحسن.
وأوضح أن التع��اون المعلوماتي والعمليات��ي المتميز والمثمر 
مع أجهزة الدول الش��قيقة والصديقة على المس��تويات العربية 
واإلقليمية والدولية، أدى إلى ضبط العديد من قضايا المخدرات 
وتعزي��ز جه��ود مكافحتها عل��ى كافة المس��تويات، كما أن هذا 
التعاون مستمر وفق خطط ومنهجية مدروسة لتحقيق األهداف 

االستراتيجية لمكافحة تلك اآلفة.

السماح بدخول ألمانيا للبحرينيين 
المتطعمين بدءًا من اليوم

أعلنت سفارة البحرين لدى جمهورية ألمانيا االتحادية عن أنه 
بدءًا من 10 أكتوبر 2021 يمكن لجميع المواطنين البحرينيين 
الحاصلين على أي نوع تطعيم من بين التطعيمات المعتمدة 
المضادة لفيروس كورونا )كوفيد 19( دخول جمهورية ألمانيا 
االتحادية، وذلك لحاملي التأشيرات الصالحة لجميع األغراض 
بما فيها التأشيرة السياحية، مع ضرورة إجراء فحص مختبري 

لفيروس كورونا )PCR( قبل السفر ب�48 ساعة.
ونوهت الس��فارة إلى أن ذلك يأت��ي بعد تّبني مجلس  االتحاد 
األوروب��ي توصية بتخفيف القيود على المس��افرين القادمين 
من  مملكة البحرين، نتيجًة لجهود الجهات الحكومية المعنية 
وحرصها المس��تمر على عرض النتائ��ج التي حققتها مملكة 
البحرين على صعيد كافة مس��ارات التصدي لفيروس كورونا 

مع مختلف دول العالم.



 الوالدة بركة تجمعنا كل جمعة و»كورونا« حرمتنا لقاء العائلة
من يرغب دخول العمل التجاري عليه التريث النتهاء الجائحة

نلجأ للمجامالت، أنا أدير عدة ش��ركات 
غير عائلية وال أواجه صعوبة في اتخاذ 
القرارات التجارية فيها، كعزل الشخص 
غي��ر الجي��د، ولكن ف��ي العائلة صعب 
ج��دًا ذلك، وه��و تح��د كبي��ر، وأعتقد 
م��ن تجربت��ي، أنه بعد الجي��ل الثاني، 
الب��د أن يباع جزء من الش��ركة للناس، 
حتى تك��ون القرارات صائبة أكثر، ألنه 
إذا بق��ي الوضع على ما ه��و عليه تبدأ 
الغيرة والحس��د بين األبناء وهذه يدمر 
الش��ركات، كذلك الحظن��ا أن األبناء إذا 
اختلفوا بعد وفاة أبيهم، فإنهم يبقون 
ف��ي المحاكم لعش��رين س��نة وكلهم 
متذمرين، لذا البد م��ن توحدهم، ولو 

خسرت قلياًل.
كيف هي إدارتك للشركة العائلية؟

- ل��دي أخ و4 أخ��وات، وكلهم في إدارة 
الشركات، ويرون كل القرارات منذ وفاة 
الوال��د، لدين��ا 4 اجتماعات في الس��نة 
عل��ى األق��ل ونطلعهم على كل ش��ي، 
ون��وزع أرباحًا عليهم لك��ي »يتبحبحون 
في الحياة«، دائمًا أشاركهم في القرار، 

فالنجاح له عدة آباء، والفشل يتيم.
لماذا ال تحب التوسع؟

أح��ب  الغالي��ة،  الس��يارات  أح��ب  ال   -
السيارات البسيطة، لم أشتر روزرايس، 
ول��دي »بنتل��ي« ل��م اس��تخدمها، بل 
يس��تخدمها األبن��اء، ال أح��ب البحبحة 
والنفخة والتعالي على الناس، كلنا بشر 
ونحب بعض ونحاول نساعد بعض قدر 

اإلمكان.
بالنس��بة ألبنائكم، هل كلهم يعملون 

في الشركات؟
- يعملون في اإلدارة، ألننا لو وضعناهم 
في وظائف أقل س��يصبحون مسؤولين 
بالق��وة، ألن ال��كل س��يتعامل معهم 
باعتبارهم أصحاب ح��الل، رتبنا أمورنا 
ب��أن يكون األبناء ب��اإلدارة العليا، لكي 
يس��تلموا الحق��ًا، ولكن ال يوج��د لدينا 
أبن��اء تحت، هناك من لديهم ارتباطات 

خاصة ومهن أخرى.
لماذا ال تقترض لتنمية مشاريعك؟

- أقترض قلياًل، حتى لو انخفض السوق 
أستطيع تس��ديد ذلك من أرباحي، كما 
ج��رى في أزم��ة كورون��ا، الكثي��ر تأثر 
ألنه لم يس��تطع تسديد ديونه، ولماذا 
اقت��رض كثي��رًا، وبالنهاي��ة اإلنس��ان 

الغني والفقير نهايته واحدة.
كيف تقضي يومك؟

- كانت لدي هوايات كثيرة في السابق، 
ولكن بعد تقدمي في العمر، أقتصرت 
هواياتي على المش��ي والس��باحة، ومع 

األجهزة الذكية كي النمل.
ما هي قصة ناطحة الس��حاب المكونة 

من 47 طابقًا؟
- ه��ذه أراض اش��تريتها ف��ي منطقة 
الس��يف أول ما خططت، أتاني ش��خص 
خليج��ي ق��ال س��نبني ناطحة س��حاب 
ونستأجرها منك بعد أن نكملها، وبعد 
أن بنيت لم يستطع أن يؤجرها مما أدى 
لتعثره في تس��ديد المبل��غ، اضطررنا 
لالتفاق مع��ه وإعطائه تعويض وأخذ 
البناية، وكان مش��روعًا ناجحًا ألنه أتى 
في فترة قلة المكاتب. فالتجارة فرص 

وهذه من الفرص الناجحة.
الزب��ون،  م��ع  كثي��رًا  نتع��اون  نح��ن 
أعطيناه��م في ظ��ل كورونا  3 ش��هور 
مجان��ًا، لكي يبقوا معن��ا، لذلك البناية 

مؤجرة بنسبة %80.
لماذا لم تفكر بنقل مكتبك من ش��ارع 

الحكومة؟
- أحب المكتب القديم وهو منذ س��نة 

.1972
أال تحب العمل بالسياسة؟

م��ع  التج��ارة  تخل��ط  أن  يمك��ن  ال   -
السياس��ة، ه��ذا يؤث��ر عل��ى 

كن��ت  ذل��ك  وم��ع  عمل��ك، 
بمجلس الشورى األول نائبًا 
للرئي��س المرح��وم إبراهيم 

حمي��دان، وال يمك��ن مقارنة 
المجل��س بم��ا هو علي��ه فقد 

زادات صالحيات الشوريين. 
ما هي قصة مؤسس��ة يوسف 
لألعم��ال  المؤي��د  وعائش��ة 

الخيرية؟
- الوالد حين أس��س الشركة، 
وضع ف��ي النظام األساس��ي، 
أن 2.5% م��ن األرب��اح تذهب 
زرع  لق��د  الخي��ر.  ألعم��ال 
والوال��دة حب  الوال��د  فين��ا 
ونح��ن مس��تمرون  الخي��ر، 

ونعط��ي من عندن��ا، عملن��ا بعد وفاة 
الوالد مؤسس��ة صغيرة تتبرع ألعمال 
وإنش��اء  التالمي��ذ  ومس��اعدة  الخي��ر 
المس��توصفات، كم��ا أن الوالد أصيب 
بفش��ل كل��وي، وتب��رع بإنش��اء وحدة 
غس��يل الكلي، وبعد وفات��ه تم تكبير 

المساحة.
ما هو تأثير الوالدة عليك؟

- هي البركة، محبوبة من كل العائلة، 
كان��ت تجمعنا قبل جائح��ة كورونا كل 
يوم جمع��ة، ومع كورون��ا توقف ذلك، 
كورون��ا أبعدتنا ولكن ال ن��زال قريبين 
منها، تنقل األخبار الجيدة لنا بالعائلة.

كنت من أوائل من اس��تخدموا سيارات 
كهربائية؟

- هي المستقبل بسبب تأثير االحتباس 

الحراري على المناخ، أحسس��ت باألزمة 
قب��ل 20 س��نة، اقتنيت س��يارة تس��ال، 
وولدي كان يحب تسال أكثر مني، لذلك 
وضع أسهم في تسال، ولدي اشترى لي 

السيارة الكهربائية كهدية.
أعتق��د المس��تقبل الب��د أن يكون مع 
الس��يارات الكهربائي��ة، ألن��ه بدون��ه 
س��تصبح كارثة عل��ى المن��اخ، وأبرزها 
أن  صحي��ح  والفيضان��ات،  الحرائ��ق 
الس��يارة الكهربائية أغل��ى لكنها خيار 
المس��تقبل، البعض يق��ول لماذا أدفع 
ه��ذا المبل��غ؟، ليذه��ب المن��اخ، لكن 
نح��ن ال نريد أن نت��رك األرض ألبنائنا 
خربة، وأنا ش��خصيًا استخدمت السيارة 
الكهربائي��ة وأره��ا مريح��ة وس��ريعة 
وس��ياقتها ممتع��ة  وم��ن يقودها ال 

يستطيع قيادة سيارة أخرى،  
والتوج��ه الجدي��د ب��وكاالت النيس��ان 
للس��يارة  متج��ه  والف��ورد 
الكهربائي��ة، ويحتاج هذا 
الن��وع م��ن الس��يارات 10 
س��نوات لكي تك��ون خيار 

جميع المستهلكلين.
أرباح��ًا  تفرض��ون  لم��اذا 

للموظفين؟
- كل الش��ركات التي أن��ا فيها أصر أنه 
يكون بين 8-10% من األرباح للعاملين، 
وهي فك��رة مقبولة لدى المس��اهمين 
ويشجعونها، الموظفين الذين يعملون 
بالس��اعات يحتاجون تقدير، وقد أوقفنا 
ذل��ك هذا األمر بس��بب كورون��ا ألنه ال 

يوجد أرباح.
ما هي قصة رعاية الشركات الصغيرة؟

- عمل��ت حاضنتين ندفع عن الش��ركة 
الصغيرة الكهرباء وإيجار المكتب لمدة 
س��نتين لكي يكون نفسه وبعد سنتين 
نطلب منها المغادرة، كثير من الشركات 
الصغيرة كبرت لدى الحاضنتين، تعلمنا 
أن ال نعطي الفقير سمكًا ولكن نعلمه 

فالبنوك  الس��مك  يصي��د  كيف 
بطبيعتها مؤسسات تجارية 
وال تري��د أن تخس��ر، فهناك 
م��ن فت��ح مطاع��م وكوفي 
ش��وب، تأثروا كثيرًا بس��بب 
اإليج��ارات والق��روض، لذلك 

نحن نساعدهم.
هل من نصيح��ة للمبتدئين 

في العمل التجاري؟
- الظ��روف هذه األيام صعبة، ال 

يفكر أح��د أن يبدأ اآلن، تريثوا 
إلى أن تنتهي األزمة.

07 p e o p l e @ a l w a t a n n e w s . n e tمسيرة

  ال أحب البحبحة والتعالي
 على الناس فكلنا بشر

 ولدي اشترى لي سيارة 
»تسال« كهدية 

توقيع اتفاقية بين الرعاية الصحية األولية ومؤسسة يوسف وعائشة المؤيد لألعمال الخيرية لتوسعة مركز البالد القديم الصحي
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المشاريع المشتركة 
ال تنجح بسبب الغيرة 

والحساسية

 زرع الوالد والوالدة فينا 
حب الخير ونحن مستمرون 

على نهجهما

 خلط التجارة 
 مع السياسة 

قد يؤثر على عملك

تنبأت بتأثير االحتباس 
الحراري على المناخ قبل 

20 عامًا 

الوالد حذرنا من دخول 
سوق المناخ بالكويت

لم أدخل مشروعًا 
وخسرت فيه وكنت 

شغوفًا بالفنادق

جاللة الملك المفدى مستقباًل وفد رجال األعمال البحرينيين المرافقين لجاللته في زيارته للجمهورية 
التركمانستانية الشقيقة



11 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
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حروف

جواسيس إيران
م��ن األخبار التي ينبغ��ي ل��كل دول المنطقة دراس��تها بعناية الخبر 
الذي كش��فت عنه أخيرًا مؤسسة »س��ايبر ريزن« المختصة في األمن 
الس��يبراني ومفاده أن النظام اإليراني يس��تهدف ش��ركات عديدة في 
أنح��اء العال��م عبر حملة تجس��س موجه��ة بالخصوص إلى ش��ركات 
وبعض المناطق وخاصة إس��رائيل، فقد نقل عن مسؤول بالمؤسسة 
المذكورة قوله إن هذه الحملة مس��تمرة منذ أربع سنوات على األقل، 
وإنه��ا »نجح��ت على األرجح في جم��ع كميات كبيرة م��ن البيانات من 

أهداف تم اختيارها بعناية«. 
طبع��ًا النظ��ام اإليراني لن يتردد ع��ن إنكار هذه المعلومة والقس��م 
بأغل��ظ األيم��ان بأنه��ا غي��ر صحيح��ة، وكذل��ك يفع��ل المخدوعون 
والمهووس��ون به، ففي اعتقاد هؤالء أن ه��ذا النظام مثال وال يمكن 
للمث��ال أن يقوم بمث��ل هذه األفعال »غير األخالقي��ة« حتى وهو يرى 
اآلخري��ن يس��تهدفون مؤسس��اته وش��ركاته بغية التوص��ل إلى أي 

معلومة تفيدهم ليهاجموه بها! 
الش��يء الذي ربما ال يعرفه هؤالء أن النظام اإليراني يقوم برصد كل 
حركة وسكنة وأن هذا يشمل تحركاتهم داخل إيران وخارجها ويسجل 
كل مكالماته��م، حاله��م ح��ال المواطنين اإليرانيي��ن الذين يقلقون 
منامه. هذا النظام ورث أجهزة مخابرات الشاه محمد رضا بهلوي وورث 
»السافاك« الذي هو أس��اس أجهزة مخابرات الشاه ونتاج »الموساد« 
اإلس��رائيلي، وه��و مهت��م بتطوير هذه األجه��زة وأدواته��ا أكثر من 
اهتمامه بتطوير الصواريخ والمس��يرات التي يمد بها »حزب اهلل« في 
لبنان و »أنصار اهلل« في اليمن و »الحش��د الش��عبي« في العراق، وفي 
س��وريا وغيرها من أذرعته المنتش��رة في كل مكان. فمن دون هذا ال 
يستطيع أن يرصد تحركات هؤالء أيضًا ومراقبتهم على مدار الساعة. 
 النظام اإليراني متغلغل في العديد من الش��ركات والمؤسس��ات في 
العدي��د من الدول، وهو يرصد كل تح��ركات المنظمات على اختالفها 
ويتجس��س حتى عل��ى المنتمين إليه بل على مس��ؤوليه و »خدامه«. 

شيء من هذا ذكره وزير الخارجية اإليراني السابق في بعض كتبه. 
 النظام اإليراني يتجس��س علينا وعلى غيرنا وعلى نفس��ه وجواسيسه 

في كل مكان.

مجرد سؤال؟
كيف نكتشف الثغرات في الخدمات الحكومية ؟؟ 

وأعن��ي بالثغ��رات هن��ا »مواطن الضع��ف« أو بلغ��ة إيجابي��ة »األم��ور القابلة 
للتحسين«!! 

هل يجرب المس��ؤولون الخدمات المقدمة من قبل وزاراتهم أو مؤسس��اتهم؟؟ 
هل يقومون ش��خصيًا بتجربة الخدمة من النظام كمواطنين!! أم إنهم يتأكدون 
م��ن جودة الخدمات من خالل ما ينقله لهم موظفوهم الذين يؤكدون لهم بأن 

»كل شيء بخير طال عمرك«؟؟ 
هل جرب أحد المس��ؤولين أن يلعب دور العميل ويقف في الصف مع المواطنين 
ويطلب الخدمة، ليتأكد بأن كل ش��يء على ما يرام؟؟ هل جرب المس��ؤولون أن 
يدخلوا في بعض األحياء الس��كنية القديمة ويتأك��دوا من الخدمات التي تحتاج 
إليها؟؟ هل جرب المسؤولون القيام ببعض الخدمات اإللكترونية المعقدة التي 

بداًل من أن تكون حاًل أصبحت مشكلة!! 
الثغرات ال تكتشف ونحن نجلس في مكاتبنا، الثغرات تكتشف عندما تضع يدك 
في نفس المكان الذي يضع فيه المواطن يده، »ألن اللي يده في الماي مو نفس 

اللي يده في النار«.

ماذا بعد »كورونا«
رس��ائل إيجابية مطمئنة نقلها لنا حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه 

اهلل، وأك��د عليه��ا الفريق الطبي بق��رب الخروج من جائحة كورون��ا )كوفيد19(، 
ولك��ن ماذا بعد؟؟ كيف س��تكون حياتنا الطبيعية بعد »الكورونا«؟ هل س��ترجع 
ريما لعادتها القديمة؟ هل سيرجع وقت الدوام كسابق عهده؟ ويتم إعادة تثبيت 
أجهزة البصمة؟ هل س��يكون تقييم الموظفين باآلليات المعتمدة قديمًا؟؟ هل 
س��يحمل أبناؤنا الكتب في حقيبة تزن الكيلوات عل��ى ظهورهم الضعيفة!! هل 
ستقف خدمة التطبيب عن بعد؟ هل ستقف الخدمات اإللكترونية، ونرجع لمراكز 

الخدمات وطوابيرها الممتدة حاملين معنا نسخًا من األوراق الثبوتية؟؟ 
هل هناك من يعمل على إستراتيجية متكاملة لما بعد كورونا )كوفيد19(؟؟ وهل 
من الممكن أن نتعرف على هذه اإلستراتيجية من باب »اإلشراك والشفافية«؟ 

المتحدث الرسمي واألزمات؟ 
خالل فت��رة كورونا )كوفيد19( اس��تطعنا أن نبني جدارًا قوي��ًا من التواصل من 
خ��الل »المتحدث الرس��مي«، فالمؤتم��ر الصحفي للفريق الوطن��ي الطبي كان 

يلعب دورًا إيجابيًا في توضيح األمور، وتبسيطها، وتنوير المجتمع، وإشراكه.. 
وكم أتمنى أن يكون لنا متحدث رس��مي، يطل علينا ليواصل هذا الدور، ولينورنا، 
ويفهمن��ا، ويبس��ط لنا فهم بع��ض القرارات واإلج��راءات. فهل س��يكون هناك 
متحدث رس��مي يخرج لنا دون »أزمة« أم إن وظيفة المتحدث الرس��مي مرتبطة 

بأزمة؟؟

مطار البحرين البري.. نظرة 
مستقبلية واعدة

م��ن خالل اتصال هاتفي مع رجل أعمال بحريني من أصحاب الوجاهة، 
تبين لي بأن هناك ائتالفًا يضم أكثر من 15 شخصية مرموقة تعمل 
بالنقل والمواصالت، ش��حذوا هممهم بالتس��ابق إلى تكوين »اتحاد 
ش��ركات النقل البري« وس��يكون مخصصًا لنقل البضائع واألش��خاص 
خصوصًا بعد أزمة كورونا )كوفيد19( التي أثرت بش��كل مباش��ر على 
إغالق الحدود مما تس��بب بخس��ارة ش��ملت مكاتب النقل والسياحية 
القديم��ة والتي تم إغالقها بش��كل دائم ونهائي واس��تحالة رجوعها 
بسبب الخسائر المالية للجائحة من جهة، وبسبب الظروف السياسية 
والمالية التي س��يطرت على المنطقة خالل الخمس��ة أعوام الماضية 
مقابل نش��اط حركة الطيران من جهة أخ��رى، حتى تغيرت المعادلة 
االقتصادية ف��ي يومنا هذا والتي س��تعود بقوة لقط��اع المواصالت 
والنقل البري للبضائع والس��لع واألفراد كنش��اط تجاري وس��ياحي معًا 
بس��بب مرونة اش��تراطات االحت��رازات ل�)كوفي��د19(، أكث��ر منه في 

المطارات والطائرات.
وحس��ب مصادري الشخصية - والتي فضلت عدم اإلفصاح عن هويتها 
- فإن ائتالف التجار القائمين على االتحاد عانوا بسبب جائحة كورونا 
)كوفي��د19( وإغالق المدارس وتراجع الس��ياحة المحلية، وحتى تردي 
أوضاع مكات��ب تأجير الس��يارات والنقليات مقابل التزامها بتس��ديد 
كافة االلتزامات المالية من أجور المواطنين المس��جلين على سجالت 
هذه الش��ركات باإلضافة إلى التزامهم بعملية تجديد جميع المعدات 
وآلي��ات النق��ل عل��ى الرغ��م م��ن األوض��اع االقتصادي��ة وإغالق خط 

المواصالت والحافالت المدرسية بشكل نهائي طيلة عامين تقريبًا.
االئتالف يعمل بش��كل منظم في محاولة اس��تباقية لتنش��يط قطاع 
النق��ل عب��ر إعادة فت��ح مكاتب جديدة مس��جلة له في بل��دان عربية 
سياحية وتجارية قريبة، حيث نتطلع من خالل ذلك إلى إعادة االستيراد 

منها بشكل تكاملي.
وم��ن الواضح أن هناك توجهًا من قبل االئتالف لرفع طلب مس��تعجل 
لشركة إدامة أو ممتلكات، إلقامة مطار بري يكون األول من نوعه في 
المنطق��ة، بحيث يك��ون مردوده على الدولة عبر اس��تثمار ذكي بأقل 
التكاليف مقابل تقديم الموقع اإلس��تراتيجي واألمني للحافالت والتي 

تعتبر نقطة نهائية لتحرك النقليات منه إلى الخارج.
المط��ار البري المقترح ال��ذي تقدم به مجموعة م��ن التجار إلى وزير 
المواصالت س��عادة المهندس كمال أحم��د، ونتمنى أن يكون محط 
اهتمام بالغ من المس��ؤولين إليجابيات المش��روع بع��د النجاح الذي 
حققه في تنفيذ مش��روع مطار البحرين الجديد، حيث إن أخذ المشروع 
بمحم��ل الج��د له مردود مال��ي كبير س��ينعكس إيجابًا عل��ى القطاع 
اللوجس��تي، ناهيك عن المميزات األمنية التي س��تتكامل مع تشكيل 

المطار البري بال شك.. حفظ اهلل مملكة البحرين من كل شر.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

رحل زيمان وبقي الطائر الهيمان
من الجميل أن تمتلئ ش��وارعنا مج��ددًا بإعالنات مهرجان 
البحري��ن الدولي للموس��يقى ال���30، فأخي��رًا نرجع لطعم 
الحي��اة، وبع��د كل ه��ذه المس��افات ال��ذي وضعها س��يد 
»كورونا« بي��ن محبي الف��ن ومتذوقي الموس��يقى، وبين 
حضور الحفالت الحّية التي اعتدن��ا عليها وننتظرها بفارغ 
الصب��ر في هذا الموس��م م��ن كل عام، فالحياة موس��يقى 

والموسيقى هي الحياة.
وفرح��ت كثيرًا بإع��الن حفل »تحية للفنان الراحل س��لمان 
زيمان«، والذي نظمته هيئة البحرين للثقافة واآلثار بعزف 
وأداء فرقة البحرين للموس��يقى وبقيادة المايسترو خليفة 
زيمان والذي س��يكون على مدار يومين لمنح أكبر عدد من 
الجمهور فرصة الحضور الحي، هذه اللفتة ليس��ت باللفتة 

األول��ى لهيئة البحرين للثقافة واآلث��ار والتي يتم االحتفاء 
م��ن خاللها بذكرى ش��خصيات تس��تحق التكريم حتى في 
غيابه��ا، وألنهم تركوا بصم��ة فنية وثقافي��ة في األغنية 
البحرينية س��تبقى أصواتهم وألحانهم خالدة عند الجمهور 

وإن غابت أجسادهم.
والجدي��ر بالذك��ر أن الهيئة نظمت حف��الت عديدة لذكرى 
العدي��د من الفناني��ن مثل علي بحر ومحم��د علي عبداهلل 

وغيرهم.
أبو س��الم، يا بو الفعاي��ل يا ولد، س��لمان زيمان المطرب 
البحريني صاحب االبتس��امة الدائمة، إن��ي أتذكر جيدًا في 
آخر حفل أحياه مع الفنان أحمد الجميري وذلك في ديسمبر 
2019 احتفاء بخمس��ينية أس��رة األدباء والكتاب، وكم كان 
حينها أبو س��الم فرحًا، حينما نقل لنا رئيس األسرة الشاعر 
إبراهيم بو هندي موافقته بالمشاركة وبكل حب وترحاب، 
لق��د كن��ت أدرك جيًدا أنه ل��ن يرفض الدع��وة فهو الفنان 

المثقف اإلنسان هو باختصار الصادق في إبداعه رحمه اهلل.
ف��ي هذه الليل��ة عندما وقف اب��ن المحرق المثق��ف الفنان 
أبو س��الم على المس��رح أمام جمهوره، لمعت في ذاكرتي 
فرقة أج��راس وبداياته الجميلة وعش��قه للغن��اء العدني، 
وكيف كان يغني أبو سالم بكل حب، هل كان يعلم أن وقت 
رحيله حان؟ هل كان يودع جمهوره بأغانيه الش��جية، ورغم 
كل التع��ب وصوت��ه الذي كان يخبو إال أن��ه لم يتوقف عن 
الغناء، نعم ألنه كان يشعر بأنه آخر لقاء يجمعه بجمهوره 

المحب.
»ابن البحر« كما كان يس��مي نفسه، كيف سيكون المسرح 
من دون��ك هذين اليومين، كيف س��تعزف فرق��ة البحرين 
للموس��يقى بأصوات مختلفة تجتمع م��ع الجمهور إال على 

حبك.
أبو س��الم رحلت ولكنك س��تبقى بداخلنا ولك من جمهورك 

سالم المحبين ولروحك الغالية كل السالم.

الحياة بدون »سوشال ميديا«!!
األس��بوع الماضي ش��هد خلاًل كبيرًا في عدد من التطبيقات اإللكترونية الشهيرة 
التي باتت جزءًا ال يتجزأ من حياة الناس، وتحديدًا كانت عبر منصات »الفيسبوك« 
و»اإلنستغرام« و»الواتس��اب«، وهي كلها تطبيقات يرتبط بعضها ببعض من 
خ��الل المالك الواح��د والعمليات التي تنف��ذ بترابط يجمع بينه��ا، إلى درجة أن 
البعض تندر وردد المثل الش��هير »ال تجمع البيض كله في سلة واحدة«، بالتالي 
وجود خوادم إلكترونية مش��تركة له مخاطره من إحداث شلل مشترك تام، وهذا 

ما حصل. 
وم��ا بي��ن القيل والق��ال وما تردد بأن خس��ائر توق��ف هذه التطبيقات س��اعات 
معدودة تجاوز ثمانية مليارات، وأن الخلل تقني بحت في مقابل روايات تشير إلى 
أن محدث الضرر طفل صيني يس��تحق لقب »س��وبر هاكر«، إال أن رد الفعل األبرز 

تمثل في كيفية تعايش الناس مع هذا التوقف. 
هنا لس��نا نتحدث عن عطل يصيب تكنولوجيا أساس��ية ال يس��تغني عنها الناس 
إطالقًا مثل الكهرباء، أو عطل في شبكات المياه، بل نتحدث عن تطبيقات يمكن 
اعتباره��ا »كماليات إلكترونية« دخلت حياتنا بطريقة بس��يطة، ثم تغلغلت كما 

الفيروس وانتشرت حتى باتت حياة البشر غير ممكنة بدونها. 
قبل سنوات كانت »خصوصية« األفراد تمثل »تابو« ال يجب اقتحامها أو التطفل 
عليه��ا، األمي��رة ديانا لقيت مصرعها بس��بب تطف��ل مصوري اللقط��ات النادرة 
»البابارات��زي«، ه��ذا كمث��ال، إذ كان الناس يس��تاؤون من نش��ر خصوصياتهم 
على الم��أ، لكن اآلن بفعل هذه التطبيقات ينش��ر الناس الكثي��ر والكثير يوميًا 

من خصوصياتهم، وبغض النظر عن الحقيقة التي تقول إن 90٪ مما ينش��ر هي 
أم��ور إيجابية فقط يحرص الناش��رون عل��ى إبرازها في مقاب��ل إخفائهم جوانب 
عديدة وكثيرة س��لبية إما تكش��ف الواقع الحقيقي لحياتهم أو الجوانب الحقيقية 
لشخصياتهم، فإن الحقيقة الثابتة تقول إنه باتت الحياة صعبة جدًا على غالبية 

البشر بدون »السوشال ميديا«!
ورغم أن كثيرًا من الناس عبروا بتندر عن غياب وس��ائل التواصل االجتماعي عن 
حياتهم، وأنهم يفضلون انقطاعًا جزئيًا بشكل يومي لهذه الوسائل حتى يعودوا 
لعي��ش الحياة الطبيعي��ة كما اعتادوها منذ س��نوات، فإن الس��واد األعظم تأثر 
بس��بب ما حصل، وهن��ا ال نتحدث فقط عمن حولوا هذه الوس��ائل لمصادر دخل 
وتجارة وتسويق وغيرها، بل حتى من يستخدمها في عملية التواصل االجتماعي، 
وهو بالمناس��بة الهدف أصاًل من إنش��ائها، طبعًا اله��دف الظاهر لو وضعنا في 
االعتبار كثيرًا من الدراس��ات الت��ي أثبتت أن كثيرًا م��ن التطبيقات هي واجهات 

لجمع المعلومات الشخصية عن األفراد حول العالم. 
بعض المواقف تحصل ليعيد اإلنس��ان حساباته، أو لنقل ليعيد اكتشاف ما فقده 
في حياته من بساطتها وحتى رتابتها الهادئة، وليدرك بالفعل أنه كلما تقدمت 
التكنولوجيا حلت مكان البشر، أقلها على صعيد التعامالت واالتصال االجتماعي 

المباشر، وصواًل إلى يوم تحل فيه التكنولوجيا محل اإلنسان نفسه في عمله. 
عمومًا لمن اس��تمتع باله��دوء يومها، هل يمكنكم االس��تمرار ف��ي الحياة »بال 

سوشال ميديا«؟!

النواب ودور الحصاد األخير
يبدأ اليوم دور االنعقاد األخير بالفصل التش��ريعي 
الخام��س، وهو دور الحصاد بالنس��بة للنواب الذين 

أمضوا أربع سنوات في العمل تحت قبة البرلمان.
وأم��ام الن��واب ف��ي ال��دور األخي��ر تحدي��ات كبيرة 
فعليه��م الموازن��ة بي��ن التحديات الت��ي فرضتها 
جائح��ة كورونا وبين تطلع��ات المواطنين التي قد 
تتج��اوز في الكثير م��ن األحيان ح��دود الواقع الذي 
نعيشه والظروف التي تفرضها الظروف على اعتبار 
أنهم غير مس��ؤولين عن الملف��ات االقتصادية وال 

عن األسباب التي أدت له.
والنواب في هذا الدور بين أربعة أصناف األول يدرك 
التحدي��ات االقتصادية بش��كل كبي��ر ويعرف أبعاد 
وخط��ورة الوض��ع، وض��رورة اتخاذ إجراءات قاس��ية 
للوص��ول إل��ى بر األم��ان، وه��ذا النوع م��ن النواب 
س��يكون بين مطرق��ة الوضع االقتصادي وس��ندان 
الكتل الناخبة، وهو سيصطف مع مايرى فيه مصلحة 

الوطن.
والصنف الثاني من النواب يعرف األبعاد االقتصادية 
ويضطره الضغط الش��عبي للس��كوت وع��دم إبداء 
القناع��ة الحقيقية التي يراه��ا، ويحاول أن يقف في 
الخانة الوس��ط بين االس��تجابة للواق��ع المفروض 
وبين إرضاء الناخبين الذين قد يضعونه في الخانة 

السوداء.
 وأم��ا الصنف الثالث فهو س��يقف مع صوت الش��ارع 
ويح��اول أن ينح��ي ع��ن ناظري��ه التحدي��ات الت��ي 

يطرحها الوضع الحالي وإن كانت واقعية.
وأما الصن��ف األخير فس��يحاول أن يوظ��ف الملفات 
المطروحة بش��كل إيجاب��ي لمصلحت��ه االنتخابية 
تمهي��دًا لالس��تحقاق االنتخاب��ي المقب��ل فهو قد 
يحمل خطابين األول مؤيد في االجتماعات المغلقة 
للقرارات القاسية على اعتبار أنها الخيار الوحيد أمام 
الجميع، والخطاب اآلخر ما سيظهر به أمام الناخبين 

وفي الجلس��ات العامة ويحاول أن يس��تثمر مشاعر 
الناخبين في زيادة رصيده أمام الكتلة الناخبة.

 وطبعًا الصنفان الثالث والرابع يس��تهويان جمهور 
الناخبين بش��كل كبير على اعتب��ار أنهما يتوافقان 
مع رؤية وطرح الش��ارع، ورغ��م أن الصنف الثالث قد 
يكون غي��ر واقعي بطرحه الذي يغ��ض الطرف عن 
الواق��ع إال أن الصنف  الرابع ه��و األكثر حضوة فهو 
»يكثر الجيلة« كما يقول��ون ليرضي الجماهير وفي 
ذات الوق��ت لن يمانع في تمرير القرارات القاس��ية 

على استحياء. 
وعلين��ا كجمه��ور ناخبين ف��ي هذا ال��دور األخير أن 
نع��ي من هو النائ��ب الحق الذي يس��تحق أن نجدد 
له في الفصل الق��ادم، ومن هو النائب الذي يحاول 
أن يكس��ب ود الناخبي��ن ويعتبرها مطي��ة لغاياته 
الخاص��ة كما أن عل��ى النائب أن يوطن نفس��ه في 

خانة أي األصناف سيقف.



البحرين تفجع 
في الفاطمتين

ُفجع��ت البحرين أمس بوف��اة طفلتين 
بعمر الزه��ور غرقًا في بركتي س��باحة 
إحداهم��ا بمدين��ة حم��د واألخ��رى في 
بوري بفارق زمني بسيط وتدعى األولى 

فاطمة توراني واألخرى فاطمة علي.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة
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نموذج للعبرة
تلبية للدعوة اإليرانية التي أطلقت من قم للخروج في مس��يرات 
اعتراض��ًا على االتفاقي��ة البحرينية اإلس��رائيلية خرجت أعداد ال 
تصل إلى الخمس��ين ش��خصًا، دعك من ش��عار الدعوة، وقف عند 

تأثير الداعي على المدعويين.
مث��ل ه��ذه الدعوة من قبل القي��ادات الدينية قبل عش��رة أعوام 
كانت تخرج عشرات اآلالف للش��ارع إن لم يكن مئاتها، أتذكرون 
حين أمروا أتباعهم من النس��اء للخروج في مس��يرة اعتراضًا على 
قانون األحوال الشخصية الذي وضع إلنصافهّن، فخرجت عشرات 
اآلالف م��ن الس��يدات، وحين أم��روا أتباعهم بع��دم التوقف عن 
المسيرات واالستمرار باستخدام ورقة الشارع، فشهدت البحرين 
على مدى عش��ر سنوات معدل مسيرات في السنة تجاوز المائتي 

مسيرة، ويصل أحيانا إلى 300 مسيرة.
تمثل حال��ة النكوص واالنق��راض في أع��داد التابعين للخطاب 
الديني السياس��ي في البحرين نموذجًا صارخًا لفشل قيادات تلك 
الجماعات من اس��تيعاب فكرة الدولة، ومغزى الوصول للسلطة، 
فإضاع��ة فرص ثمينة منحت لها كي تنخرط في إدارتها، ولكنها 
فضلت االس��تمرار ف��ي صراعها معه��ا وإش��غال الجماعة بهذا 
الصراع، وجاءت هذه النتيجة التي توضح أنهم انفضوا من حولك.

ف��ارق الع��دد الي��وم يلخص بح��د ذات��ه حكاية تجرب��ة تعاطي 
الجماع��ات الديني��ة ف��ي دول��ة صغي��رة كمملك��ة البحرين مع 
»الديمقراطية«، أرادت هذه الدولة النامية أن تكون مثااًل متقدمًا 
في المنطقة لالنفتاح والمشاركة الشعبية وفسح المجال للمناخ 
الحر في التعبير قواًل وتجمعًا وتش��كياًل لألحزاب السياسية، فكل 

الفرص والمقومات لنجاح التجربة بدت متوفرة.
ش��عب مثقف، نس��بة األمية فيه تكاد تكون معدومة، ذو تجربة 
نضالية مع االس��تعمار، عمق حضاري يمتد إلى أكثر من خمسة 
آالف س��نة، ومطالب مس��تمرة ل��م تتوقف بتبن��ي الديمقراطية 

الغربية باعتبارها الحل األمثل للقضايا المعيشية.
حين ش��اركت كتلتهم االنتخابية في االنتخابات فازت قائمتهم 
كاملة بفتوى من قيادتها الدينية، التي اس��تفادت من مميزات 
الدس��تور البحرين��ي وقوانينه��ا التي أج��ازت التجمع��ات وحرية 
المس��يرات بقانون ينظمها له عدة محظ��ورات طبيعية كمنعها 
لي��اًل واالبتعاد على المراف��ق الحيوية كالمطار والمستش��فيات 
وبإعط��اء إخطار للجهات األمنية فال يحتاجون ترخيصًا! تخيل إلى 
أي درجة التجربة متقدمة، إنما اس��تغلت الجماعات الدينية هذا 
االنفتاح واس��تغلت هذه المس��احة من الحرية لتعطيل الحركة 
التجارية وش��ل الحركة االقتصادية، فاالنشغال كان بالصراع مع 

الدولة ال بإدارتها.
خطبهم الدينية كانت تقس��م الش��ارع البحريني إلى فسطاطين 
عل��ى حد قوله��م إما أن تكون مع الحس��ين أو ض��ده، ومظلتهم 
الت��ي احتموا بها لهذا الفصل كانت »حري��ة التعبير« المكفولة 

دستوريًا.
بفتواه��م الديني��ة الصرفة تش��كل أول األحزاب السياس��ية في 
البحري��ن، تش��كياًل قائمًا عل��ى التبعية الدينية ف��كان أول حزب 
سياس��ي مبني على أس��س ديني��ة صرفة، ال يس��مح لمنتميه أن 
يكون ش��يعيًا فحس��ب، بل منع من االنضمام له الش��يعة الذين 
يقلدون مراجع دينية ش��يعية غير خامنئي، ف��كان فصاًل عنصريًا 

ماتت على إثره أهم مقومات الديمقراطية.
منعوا وص��ول المرأة في حزبهم إلى مناص��ب قيادية وحرضوها 
على رف��ض تقني��ن أحواله��ا الش��خصية، واس��تخدموها صوتًا 
انتخابي��ًا لوصول قائمته��م »اإليمانية« الذكوري��ة فكانت أداة 
لصال��ح الذك��ور ومقي��دة م��ن التعبير والتح��رك إال بم��ا يخدم 

أجندتهم الدينية.
حركوا الشارع مع كل مناسبة إيرانية، أو دعوة إيرانية، أو مصلحة 
إيرانية، مس��تغلين األدوات الديمقراطية التي أتاحها الدس��تور 

البحريني.
منعوا التنس��يق مع األحزاب المدنية التي ش��اركتهم »النضال« 
عل��ى حد تعبيره��م بحجة حرم��ة ذلك ديني��ًا وأطلق��وا فتواهم 

الشهيرة منع »التمكين«.
باختصار ج��ردوا الديمقراطية م��ن كل مقوماتها إلى أن وقعت 
الطام��ة الكبرى عام 2011 فأفتوا بدهس رجال األمن، وحدث ما 

حدث من فوضى وخراب وعنف.
الغريب أن��ه حظوا بدعم غرب��ي وأمريكي تحدي��دًا فكانت وفود 
الس��فارات تح��ج له��م، تعزي��زًا لمركزهم بش��كل الف��ت للنظر 
وملح��وظ، وكما فعلت الس��فارة االمريكية ف��ي مصر مع قيادات 
»رابع��ة« فعلت معهم ب��ذات النهج والسياس��ة األمريكية التي 
دعم��ت الجماع��ات الديني��ة الس��نية منه��ا والش��يعية، فكانوا 
يخاطبونه��م كدولة داخل دولة دون اعتبار للس��يادة وللدس��تور 

وللقانون.
وهكذا تم توظيف األدوات الديمقراطية في تجربة حديثة لخدمة 
أجندة أجنبية حتى وقفوا في ظل الديمقراطية تحت الفتة كتبوا 
عليها باقون حتى يس��قط النظام، تجربة انتهكت فيها السيادة 
تحت حماي��ة الديمقراطية وتحول المجتم��ع البحريني فيها إلى 
فس��طاطين س��ني وش��يعي تحت حماية الديمقراطي��ة، وقيدت 
الم��رأة وتفت��ت النس��يج االجتماعي لتمث��ل تجرب��ة الجماعات 
الدينية في البحرين مث��ال صارخ على أن تعارض بنائها الفكري 
واأليديولوجي م��ع مقومات إدارة الدولة فهي تركيبة ال تفقه إال 
الصراع م��ع الدولة ال بناءها، وهكذا س��ادت تل��ك الجماعات ثم 

بادت في ظل الديمقراطية كذلك.
قصته��م عبرة لمن يريد أن يش��تغل بالسياس��ة، إذ قد تمكنك 
األدوات الديمقراطية من الوصول للس��لطة والمشاركة في إدارة 

الدولة، لكنها أداة غير مستدامة إن كان هدفك إسقاط الدولة.

 فاطمة ناعوت تسرد »السياحة الشعرية«  
في بيت إبراهيم العريض غدًا

يلتق��ى بي��ت الش��عر بيت 
إبراهيم العريض مساء غٍد 
االثنين، بالشاعرة المصرية 
فاطمة ناعوت، في أمس��ية 
عنوانها »س��ياحة ش��عرية 
داووين��ي  قصائ��د  بي��ن 
تس��رد  حي��ث  الش��عرية«، 
مسارات تجربتها  الشعرية 
س��تلقى  كم��ا  واألدبي��ة. 
الضوء عل��ى  مختارات من 
قصائدها، وذل��ك في إطار 
الموس��م الثقاف��ي لمرك��ز 
الش��يخ إبراهي��م بن محمد 
آل خليفة للثقافة والبحوث، 

والموسوم ب��»أروم من األيام«. 
وس��يكون متاحًا حضور 50% م��ن الطاقة االس��تيعابية لقاعة المركز، مع 
األخذ بعي��ن االعتبار لإلج��راءات االحترازية، وقواعد التباع��د االجتماعي، 
ولبس الكمامات، كما س��يتم أيضًا بث األمسية الشعرية عبر رابط صفحة 

المركز على اليوتيوب.
يذك��ر أن ناع��وت، كاتب��ة، صحفية، ش��اعرة ومترجمة مصرية، وس��فيرة 
اإلنس��انية من األمم المتحدة للفنون. تخرجت في كليًة الهندس��ة قس��م 
العمارة جامعة عين ش��مس وأصدرت حتى اآلن، 31 كتابا ما بين الش��عر 
والترجم��ات والنقد األدبي والثقافي والكتب الفكرية. وتكتب ناعوت عددًا 
من األعمدة  األسبوعية الثابتة ومقاالت دورية في صحف ومجالت مصرية 

وعربية.

فاطمة ناعوت

 مريم الجالهمة في فئة الرؤساء 
التنفيذيين من قادة األعمال بالمنطقة

 )IDC( كرَّمت مؤسسة البيانات الدولية
الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة الوطني��ة 
الصحية  والخدم��ات  المه��ن  لتنظي��م 
الدكت��ورة مري��م الجالهمة، ف��ي فئة 
الرؤس��اء التنفيذيين من قادة األعمال 
ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط، ضمن 
كوكبة من النس��اء الرائ��دات في مجال 
التح��ول الرقم��ي واس��تدامة وتنمي��ة 
الخدم��ات واألعمال من خالل اس��تثمار 
الوس��ائط التقنية الحديثة، وال س��يما 

خالل جائحة »كورونا«.
وعبرت الجالهمة عن فخرها واعتزازها 
به��ذه الجائ��زة، معتب��رة أنه��ا تمثل 
تكريمًا لجهود المملكة، وال سيما خالل 
جائح��ة كورونا، كما أن��ه يمثل تقديرًا 
دوليًا لجه��ود تمكين المرأة البحرينية، 
التنمي��ة  ف��ي  المش��هود  ولدوره��ا 
المس��تدامة الت��ي تش��هدها المملكة 
عل��ى جمي��ع األصعدة، في ظ��ل العهد 

الزاه��ر لحضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه وبمؤازرة من 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجل��س ال��وزراء، وف��ي ظل المس��اندة 
المس��تمرة من صاحبة السمو الملكي 
األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرين��ة عاه��ل الب��الد المفدى رئيس��ة 

المجلس األعلى للمرأة.
وأش��رفت الجالهمة على قي��ادة جهود 
الهيئ��ة للتحول اإللكتروني بالتنس��يق 
والتعاون مع الجهات الحكومية األخرى، 
لتنفيذ الخطط والرؤى الوطنية في هذا 

اإلطار.
وأكدت الجالهمة أن التحول اإللكتروني 
في تطبيق الخدمات يهدف إلى تطوير 
للمواطنين  الخدم��ات  تقديم  منظومة 
بج��ودة وفاعلي��ة وتس��هيل اإلجراءات 
على المواطنين وتيسيير الحصول على 
الخدم��ات بمختلف الوس��ائل، مش��يرًة 
إل��ى أن مب��ادرة التح��ول اإللكترون��ي 
تنس��جم م��ع المب��ادرة الوطني��ة ف��ي 
المعامالت  التحول اإللكتروني لتقديم 

الحكومي��ة م��ن خ��الل تحس��ين جودة 
الخدمات.

وأش��ارت إل��ى أّن الهيئ��ة توجهت إلى 
تقدي��م  عملي��ة  اش��تراطات  تنظي��م 
االستشارات عن بعد وتشخيص وقراءة 
األشعة عن بعد وهي اشتراطات جديدة 
جاءت لتتواءم م��ع التحول الرقمي على 

الصعيد العالمي.
ف��ي  تعك��ف  الهيئ��ة  أن  وأوضح��ت 
الوق��ت الراه��ن على وضع مش��روعين 
اس��م  تح��ت  جديدي��ن  إلكترونيي��ن 
»منش��آت« يتعلق بترخي��ص وتجديد 
تراخيص المؤسس��ات الصحية والثاني 
المعن��ي بترخيص  تطبي��ق »مهنتي« 
المهنيين الصحيين،  وتجديد تراخيص 
كما ل��دى الهيئ��ة عدد من المش��اريع 
المستقبلية التي تعكف عليها وتنصب 
عل��ى تعزيز التحول الرقم��ي في مجال 

األدوية واألجهزة الطبية.

د. مريم الجالهمة

فــي اليــوم العالمــي للصحة النفســية.. نأمــل أن يكون 
العالــم قــد تعافــى مــن االضطرابــات النفســية التــي 

صاحبت جائحة »كورونا«.
فاطمة توراني
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جاللة الملك يرعى افتتاح 
دور االنعقاد الرابع اليوم   

عبر االتصال المرئي
المنامة - بنا

يتفضـــل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فيشـــمل برعايته 
الكريمـــة افتتاح دور االنعقـــاد الرابع من الفصل 

التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، 
اليـــوم )األحد( الموافق 10 أكتوبر 2021، والذي 

يقام عبر االتصال المرئي.
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كشـــف مؤشـــر “نيكاي” الياباني للتعافي من فيروس 
كورونـــا عـــن أن مملكة البحرين جـــاءت في المرتبة 
الثانية عالميا من حيث التعامل مع جائحة فيروس 
كورونـــا وعـــدد الحـــاالت القائمة للفيـــروس، ومعدل 
تغطيـــة التطعيمات لألفـــراد في البالد ومدى العودة 
إلـــى الحيـــاة الطبيعيـــة، وذلـــك فـــي آخـــر دراســـة لــــ 

”نيكاي” بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
وكان أداء مملكـــة البحرين ملحوظـــا، حيث احتلت 

المرتبـــة األولـــى عربيا والثانية عالمًيـــا من بين 121 
دولـــة، مشـــتركة فـــي نفـــس الترتيب مع تشـــيلي، إذ 
تقدمت البحرين بـ 12 مركزا مقارنة بشهر أغسطس 
2021. يذكر أن “مؤشـــر نيكاي” يتضمن مقارنة 121 
دولة في إدارة العدوى وإطالق التطعيمات والتنقل 
االجتماعي، علما أن نتائج دراســـته تصدر في نهاية 
كل شـــهر، إذ يشـــير الترتيب األعلى فـــي القائمة إلى 
درجة القـــرب من التعافي من الفيـــروس، ومعدالت 
األنشـــطة  عـــودة  وتســـهيل  األفضـــل  التحصيـــن 

المختلفة لما كانت عليه.

البحرين األولى عربيا والثانية عالميا في التعافي من “كورونا”

المنامة - بنا

أعلنت شـــركة نســـيج عن فوز مشـــروعها “كنـــال فيو” 
فـــي جزيـــرة دلمونيـــا بــــ 3 جوائـــز مرموقـــة ضمن 

جوائز العقارات العربية في المنطقتين العربية 
تمنحهـــا  والتـــي   2022  -  2021 واإلفريقيـــة 
المنظمة الدولية لجوائز العقارات في مقاطعة 

إيســـيكس بالمملكة المتحدة، للعام الثاني على 
التوالي. وقد حصد مشـــروع “كنال فيو” 

جائـــزة أفضل تطويـــر عقاري متعدد 
أفضـــل  وجائـــزة  االســـتخدامات، 

مشـــروع تجزئة، وجائزة أفضل 
للشـــقق  داخلـــي  تصميـــم 

السكنية.

نسيج: فوز “كنال فيو” بـ 3 جوائز مرموقة

جاللة الملك
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“لولو” تدعم حملة “ثينك بينك” لمرضى سرطان الثدي
ــة ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــب راكـــــــبـــــــي الــــــــــدراجــــــــــات الـ ــ ــ ــوك ــ ــ ــال م ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــــــن خـــــــــال اسـ

 ســـاعدت “لولـــو هايبر ماركـــت”، مع كون 
شـــهر أكتوبـــر هـــو شـــهر “ثينـــك بينـــك’’ 
العالمـــي لزيـــادة الوعي لفحص ســـرطان 
الثـــدي، في نشـــر الرســـالة مـــع هدير من 
الدعـــم حيـــث ركب أكثـــر مـــن 350 راكًبا 
علـــى دراجـــات ناريـــة رائعـــة ودراجـــات 
بخاريـــة رائعـــة، فـــي درب مجمـــع الدانة 
مقابل الطريق الســـريع، بشـــرائط وردية 

لإلشارة إلى مناصرتها للقضية.
 ومّثـــل راكبـــو الدراجـــات الناريـــة جميع 
مـــن  العديـــد  بينهـــم  ومـــن  المجتمعـــات 
البحرينييـــن البارزيـــن بما فـــي ذلك نائبة 
رئيـــس “ثينـــك بينـــك”، طاهـــرة العلـــوي، 
والسائق الرئيس روي ريبيرو. في مجمع 
الدانة، اســـتقبلهم مديـــر مجموعة اللولو 
جـــوزر روباواال، ومؤسســـة “ثينك بينك” 

البحرينية جولي سبراكل.

نـــادي  بدعـــم  المبـــادرة  حظيـــت  كمـــا 
كان  الـــذي  البحرينـــي،  روتوراكـــت 
أعضـــاؤه، بقيـــادة الرئيـــس2021، تانيما 

شاكرافورتي، جزًءا من المجموعة.
ثـــم قـــاد روباواال الســـائقين إلى “شـــجرة 
األمـــل” التـــي تـــم وضعهـــا خصيًصـــا في 
وسط منطقة الطابق األرضي في مجمع 
الدانة لربط شـــريط وردي رمزي كعالمة 

على رعايتهم والتزامهم بالقضية.
وقال روبـــاواال: لطالما دعمت لولو هايبر 
ماركـــت رفـــع مســـتوى الوعي بســـرطان 
الثـــدي وهو أزمة صحيـــة تواجهها مئات 
النساء”. وتعاونا مع منظمة “ثينك بينك” 
غيـــر الحكوميـــة الفعالـــة ومجتمع راكبي 
الدراجـــات الناريـــة فـــي البحريـــن لنقـــل 
الرســـالة علـــى الطريـــق. نرحـــب بجميـــع 
أفراد الجمهور لزيارة مجمع الدانة وربط 

شـــريط وردي بــــ “شـــجرة األمـــل” كدليل 
علـــى دعمهم وربمـــا أيًضا إحيـــاء لذكرى 
أحـــد األحبـــاء الذيـــن نجـــوا مـــن مـــرض 
الســـرطان أو حاربـــوا المرض“. وســـتظل 

“شـــجرة األمل” فـــي مجمـــع الدانة حتى 
ســـبراكل  جولـــي  وشـــكرت  أكتوبـــر.   30
لولـــو هايبـــر ماركـــت إلقراضه المســـاحة 
والجهود المبذولة من أجل هذه القضية. 

وقالت: “نحن سعداء جًدا للعمل مع لولو 
واســـتخدام رؤيتهـــم المذهلـــة وقدرتهم 
علـــى جـــذب أعداد كبيـــرة كمنصة لنشـــر 
رســـالة التوعيـــة بســـرطان الثـــدي. نحن 

علـــى يقيـــن مـــن أن العديد مـــن األرواح 
ســـتتأثر بهـــذه البـــادرة “. وتجمـــع راكبـــو 
الدراجـــات الناريـــة في لولو وتـــم تقديم 

مأدبة فطور لهم احتفاء بالمناسبة.
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لقـــاء مـــع أول رائـــد أعمـــال عربـــي بقطـــاع الفضـــاء

تنظم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 
أكتوبـــر   11 االثنيـــن  غـــد  صبـــاح 
2021، تحـــت رعايـــة رئيـــس غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن ســـمير 
نـــاس، لقاءا تعريفيـــا للتجار ورواد 
األعمـــال وللجمهـــور كافة مـــع رائد 
أعمال متميز اســـتطاع أن يؤســـس 
أول شركة عربية خاصة في مجال 
الضـــوء  لتســـليط  وذلـــك  الفضـــاء 
علـــى قصـــة نجـــاح شـــركته المـــدار 
الفضائـــي “Orbital Space” والتي 
تعـــد مـــن الشـــركات الناشـــطة فـــي 
مجـــال علـــوم الفضـــاء وتطبيقاته. 
وســـيتضمن هـــذا اللقـــاء التعريـــف 

بالشـــركة ومجال عملهـــا، والتطرق 
التـــي واجهتهـــا وأبـــرز  للتحديـــات 
ما قدمته الشـــركة من مشـــروعات 
وأنشطة وفعاليات منذ نشأتها إلى 
يومنـــا هـــذا، باإلضافة إلـــى الفرص 
االســـتثمارية التـــي يتيحهـــا قطاع 
عمومـــا  األعمـــال  لـــرواد  الفضـــاء 
ولـــرواد األعمال فـــي عالمنا العربي 
ومنطقـــة الخليج العربـــي تحديدا. 
يذكـــر أن بســـام الفيلـــي مـــن دولـــة 
مؤســـس  هـــو  الشـــقيقة  الكويـــت 

شركة المدار الفضائي.
وأكد سمير ناس “أهمية االستثمار 
في اقتصاد المســـتقبل الذي يشكل 

ركائـــزه  إحـــدى  الفضائـــي  القطـــاع 
األساس لما له من إسهامات مؤثرة 
فـــي بنـــاء اقتصاد تنافســـي متنوع 
واالبتـــكار،  المعرفـــة  علـــى  قائـــم 
فـــي  االســـتثمار  أن  إلـــى  مشـــيرًا 
القطاع الفضائي يسهم في تحقيق 
أهـــداف الثـــورة الصناعيـــة الرابعة 
عبر تكامل التقنيات والتكنولوجيا 
الحديثـــة، والتي تســـهم فـــي تبوء 
رياديـــة  مكانـــة  البحريـــن  مملكـــة 
إقليميـــة وعالمية فـــي هذا القطاع، 
وتجعلهـــا اكثـــر جهوزيـــة وجاذبية 
فـــي  المتخصصـــة  للمشـــروعات 
مجـــال الفضـــاء، ال ســـيما فـــي ظل 

المكانة التنافســـية التي تحظى بها 
البحريـــن لما تتمتع به من مقومات 
اســـتثمارية جاذبـــة وبيئـــة أعمـــال 

لوجســـتية  وخدمـــات  مشـــجعة، 
كبيـــرة تجعلها من افضل الخيارات 

لمثل تلك االستثمارات الحديثة. 

من جانبـــه، قال الرئيـــس التنفيذي 
الفضـــاء،  لعلـــوم  الوطنيـــة  للهيئـــة 
محمد العسيري “يســـرني أن أشكر 
رئيـــس الغرفة تفضلـــه برعاية هذا 
اللقـــاء والذي يعـــد األول من نوعه 
على مســـتوى المنطقـــة إن لم يكن 
األول على مستوى الدول العربية. 
لهـــذا اللقـــاء أهميـــة خاصـــة حيـــث 
ســـيتيح لرواد األعمال البحرينيين 
والخليجيين فرصة ثمينة للتعرف 
على مجاالت االســـتثمار في قطاع 
فـــي  المتاحـــة  والفـــرص  الفضـــاء 
هـــذا القطاع الواعـــد والجديد على 

المنطقة”.

 النامة - بنا

حديث عن المعارضة وزيارة أمير طاهري
Û  ثمة مقولة معروفة للفيلســوف والشــاعر اإلنجليزي

بحاجــة  “نحــن  تقــول:  شكســبير  وليــم  العمــالق 
للخالفــات أحياًنــا؛ لمعرفــة ما يخفيــه اآلخرون في 
قلوبهــم، قــد تجد من يجعلك في ذهــول! وقد تجد 

من تنحني له احتراما”.
Û  اللذيــن نشــرتهما تحــت المقاليــن األخيريــن  وفــي 

عــن  “حديــث  وهــو  المقــال،  لهــذا  نفســه  العنــوان 
المعارضــة”، أعدت للذاكرة في المقال األول جريمة 
وقتهــا،  “المواقــف”  مجلــة  تحريــر  رئيــس  اغتيــال 
المرحوم عبدهللا المدني، التي وقعت قبل 45 عاًما 
وارتكبهــا مــن يختلفــون معــه فــي الــرأي ويطلقــون 
علــى أنفســهم “معارضــة”، والذيــن جعلــوا المجتمــع 
واالشــمئزاز  باألســى  يصــاب  برمتــه  البحرينــي 
والذهــول جــراء ذلــك النــوع مــن المعارضــة وذلــك 

األسلوب في معالجة االختالف في الرأي.
Û  انطباعاتــي إلــى  الثانــي  المقــال  فــي  وتطرقــت 

أقطــاب  بأبــرز  عاًمــا،   20 قبــل  للقائــي  اإليجابيــة 
المعارضــة وقتهــا المرحــوم عبدالرحمــن النعيمــي. 
وعلى الرغم من االختالف الحاد والشاسع معه في 
األســاليب والمواقف والرؤى والقناعات السياســية، 
فقد كدت أن أقول إنه كان رجاًل يستحق أن ننحني 

له احتراًما.
Û  فــي أستشــهد  أن  اختــرت  إننــي  يقــال  ال  وحتــى 

المشــهد  فارقــوا  بأشــخاص  الســابقة  مقارباتــي 
السياســي وانتقلــوا إلى جــوار خالقهــم، وبذلك فإن 
بعضــا مما قلتــه قد يفقد الكثير مــن قيمته ومغزاه، 
فإننــي فــي هــذه الوقفــة سأشــير باختصــار شــديد، 
ولكن بكل احترام وتقدير إلى شــخص يقف أو كان 
يقــف في صــدارة الوجوه المعارضــة، ونختلف معه 
أيًضا في المواقف والرؤى والقناعات السياسية، إنه 
األديب والشاعر قاسم حداد الذي لم ألتقِه قط في 
حياتي ولم أتحدث معه أو أحضر لألســف الشــديد 
أيــا من محاضراتــه وفعالياته العديدة، لكنني قرأت 
وسمعت الكثير عنه وعن تاريخه الوطني، والتقيته 

وعرفتــه من خالل مقاالته ونتاجــه الفكري المتميز 
وأشــعاره التي تنبض بالحياة وتتدفق بالمصداقية 
واألحاسيس اإلنسانية الفياضة والمشاعر الوطنية 
النبيلة، والتي تعبر في الكثير من األحيان عن آراء 
ومواقف شــديدة المعارضة للنظام، لكنها تبقى في 
رأيي، وإن اختلف معي الكثيرون، معارضة ســلمية 

رزينة ال تسبب الذهول كما ذكر شكسبير.
Û  بدروبهــا ومــر  المعارضــة  مــارس  حــداد  قاســم 

ودهاليزهــا، وألنــه صاحــب عقل وحس نقــدي، فقد 
القــدرة علــى المراجعــة  أصبحــت لديــه دون شــك 
والتقييــم، فصــار نتيجــة لذلــك يملــك تجربــة ثريــة 

ناضجة ال يجب أن تفوتنا فرصة االستفادة منها.
Û  الوطنيــة اإلبداعيــة  الطاقــات  مــن  حــداد  وقاســم 

التــي تميــزت باالســتقامة، والتــي يعتــز بهــا الجميع 
ويكــن لهــا الــود والمحبــة، ورغــم أنــه لــم ينــل حظــا 
وافــرا مــن التعليم األكاديمي، إال أنه أصبح شــخصا 
مثقفــا بامتياز، ورمًزا المًعا من رموز األدب العربي. 
والثقافــة في معظم األحيان أهم بكثير من التعليم 
األكاديمــي، ولهــا دورهــا المؤثــر في بلــورة وتكوين 
وتشــكيل فكــر اإلنســان، وألنــه شــاعر وأديــب، فقــد 
أصبــح لنقد الحــداد ومعارضته نكهــة خاصة لذيذة 
الطعــم وســهلة الهضــم، وعلــى كل حــال وكمــا قــال 

النقاد “يجوز للشاعر ما ال يجوز لغيره”.
Û  ليــس لــي أي هــدف أو منفعــة أو مصلحة شــخصية

خاصــًة عندمــا أعبر عن هذه المواقــف واآلراء، إنما 
بالواجــب والمســؤولية األخالقيــة  هــو اإلحســاس 
تجــاه هــذا الوطــن الغالــي، وإننــي ال أعبــر عنهــا بعد 
قــد  الحكومــة كمــا  أو  الســلطة  غــادرت مقاعــد  أن 
يدعــي البعض، بــل إنني كنت أؤمن بها وأقولها وأنا 
جالــس على واحــد من تلك المقاعــد، وذلك انطالقا 
مــن اطالعــي وإدراكــي بقناعــة قيادتنــا السياســية، 
المفــدى  الملــك  جاللــة  تولــى  أن  بعــد  وخصوًصــا 
حفظــه هللا مقاليــد الحكــم بــأن المعارضــة الواعيــة 
إيجابــي  سياســي  حــراك  هــي  للوطــن  المخلصــة 

وظاهــرة حضارية في المجتمعــات المتنورة تهدف 
في األساس إلى إحداث التغيير في المجتمع؛ بغية 
اإلصــالح والتطــور، وتعتبر شــريكا وطنيا ومن أهم 

مكونات ومقومات الحكم الرشيد.
Û  وكما ذكرنا من قبل، ولكي تكون المعارضة مسؤولة

ومقبولة وشرعية يجب أن تبتعد وتنأى بنفسها عن 
التطــرف، وتتجنــب العنــف واإلرهــاب، )بما في ذلك 
العنــف واإلرهــاب الفكــري(، وتلتزم فــي أداء دورها 
بالوســائل الســلمية ومــن خــالل المنابــر والقنــوات 
الدستورية، وتنطلق بواقعية من خصوصية الدولة 
والمجتمــع البحرينــي، ومن بوتقــة الوحدة الوطنية 
ومــن قاعــدة الــوالء للوطــن والنظــام التــي أرســاها 
النظام اإلنجليــزي الديمقراطي العريق عندما أوثق 
المعارضة بالوالء، واصًفا زعيم المعارضة فيها بأنه 
رسمًيا “زعيم المعارضة األكثر والًء لجاللة الملك”.

Û  وأســتطيع في هذا الســياق أن أجزم وأقســم بأنني
لــم أســمع قط فــي أي وقت من األوقــات، أو من أي 
مــن أقطــاب الحكــم والقيــادة فــي البالد أي إســاءة 
أو مذمــة تجــاه أي مــن وجــوه المعارضــة، وقد كان 
المرحــوم األميــر الراحل الشــيخ عيســى بن ســلمان 
آل خليفــة طيــب هللا ثــراه يقول عنهــم دائما: “إنهم 
عيالنــا، هللا يهديهم”، وقــد خطا نجله الملك المفدى 
تــردد  خطــوات أوســع وأبعــد عندمــا دعاهــم دون 

للمشاركة في بناء الوطن ورفعته.
Û  وفي هذا الســياق أيًضا، وعندما شــرع جاللة الملك

فــي إطــالق خطته التنموية اإلصالحية اســتقطبت 
البحريــن جموعــا متزايدة من كبــار رجال الصحافة 
واإلعــالم من مختلف دول العالم؛ لالطالع وتغطية 
هــذا الحــدث اإلقليمــي المهــم، وكان مــن بيــن أبــرز 
السياســي  والمحلــل  المخضــرم  الصحافــي  الــزوار 
الــذي كان فــي  المعــروف أميــر طاهــري،  اإليرانــي 
عهد الشــاه رئيس تحرير جريدة “كيهان” الفارســية 
الصادرة من طهران، والمقيم اآلن في بريطانيا، وما 
يزال يكتب بانتظام في جريدة “الشــرق األوســط”، 

فقــد زار البحريــن فــي بدايــة العــام 2002 وأقــام له 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  عبدالرحمــن  أنــور  الزميــل 
ورئيــس تحريــر “أخبــار الخليــج” حفــل عشــاء فــي 
منزلــه دعــا له عددا محــدودا من األصدقــاء، وكنت 

واحدا منهم. 
Û  كنت قد ألتقيت أمير طاهري في لندن من قبل، وفي

تلــك األمســية فــي منــزل الزميــل أنــور عبدالرحمن 
أتيحــت لي الفرصة للتحدث معه مطواًل، وقد أبدى 
أميــر طاهري تقديره وإعجابه بمبادرة جاللة الملك 
الفوريــة بدعــوة كل المعارضيــن دون اســتثناء وبال 
قيــود أو شــروط مســبقة لالنخراط في جهــود بناء 
وجريئــة،  حكيمــة  خطــوة  بأنهــا  ووصفهــا  الدولــة، 
لكنــه أبــدى تخوفــه من عــدم تمكــن المعارضين من 
االستفادة من هذه الفرصة التاريخية باالنتقال من 
مرحلــة المعارضــة التــي تتســم بطبيعتهــا بالمناكفة 
والعرقلة والتأزيم والتشــكيك إلى مرحلة المشاركة 
والتعاون والبناء، ومن العمل في السر والخفاء إلى 
العمل في العالنية وتحت األضواء، وقال: “التاريخ 

يعلمنا أن عملية االنتقال هذه ليست سهلة”.
Û  وفــي البحريــن، فإن المعارضة ربمــا كحال مثيالتها

فــي دول أخــرى، قــد ابتليــت بعدد قليــل ضئيل من 
العناصر المتســلقة ذات المستوى المتدني من العلم 
والثقافــة والخبــرة والمعرفــة، وتحمــل فــي جوفهــا 
المعارضــة،  ودور  وطبيعــة  لحقيقــة  خاطئــا  فهمــا 
فأســاءت إليهــا واعتبرتهــا أو اتخذتهــا أداة للعرقلة 
معــاول  مــن  ومعــوال  الفتــن،  وإثــارة  والتخريــب 
الهــدم للوطــن ومنجزاته وســمعة رجاله المخلصين 
الشــرفاء، حتــى أصبحــوا اآلن، وكمــا هــو متوقــع، 
ينهشون لحوم بعضهم بعضا، فبات على المعارضين 
الشرفاء التخلص من مثل هذه العناصر أو تجاهلها 
على أمل أن يهديها هللا إلى سواء السبيل، إنه على 

كل شيء قدير.
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المباشـــر والتواصـــل  ميديـــا”  “السوشـــال  عبـــر  النفســـية  بالصحـــة  الشـــباب  توعيـــة 
معصومـــة  النائـــب  ثمنـــت   |  ^
عبدالرحيم الـــدور البارز لصحيفة “البالد” 
ومـــا تقـــوم بـــه مـــن جهـــود متميـــزة نظير 
تنظيمهـــا العديد مـــن المنتديـــات الهادفة 
التـــي لهـــا تأثيـــر مباشـــر وصـــدى إيجابي 
في كل ما من شـــأنه رفعه وتقدم مملكتنا 

الغالية.
وأشـــادت فـــي مداخلتها بشـــأن مشـــروع 
الصحـــة النفســـية المحـــال مـــن الحكومة 
للســـلطة التشـــريعية، بدعـــم عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ومســـاندة ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، لمجلس 
النواب، منوهة بالنتائج التي وصلت إليها 
البحرين عبر قيادة سموه لفريق البحرين 
الطبيعيـــة  للحيـــاة  التدريجيـــة  والعـــودة 
لجميـــع  المقـــدم  الحكومـــي  والدعـــم 
القطاعات المتضررة من فيروس كورونا.

وأوضحـــت أن التعاون الحكومي تجســـد 
بصـــورة كبيـــرة من خالل االســـتجابة إلى 
العديد من المقترحات المرفوعة من قبلنا 
في فترة الجائحة، ما انعكس إيجابا على 
العديـــد من األمور وســـاهم في التخفيف 
مـــن تداعيـــات الجائحة علـــى المواطنين 
وحافـــظ بشـــكل إيجابـــي علـــى اســـتقرار 

العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  أن  وأضافـــت 
أشـــارت إلى أن أعدادا كبيرة من المرضى 
النفسانيين موجودون في العالم وتقريًبا 
يبلـــغ عددهم نصف ســـكان العالم، مردفة 
أن الصحـــة النفســـية مهمـــة بشـــكل كبيـــر 
على الحياة عموما وعلى العقل والتفكير.

دور  خـــالل  تقدمـــت  أنهـــا  إلـــى  ولفتـــت 
االنعقـــاد الماضـــي بمقتـــرح برغبـــة بفتـــح 
االنتحـــار،  مـــن  للوقايـــة  ســـاخن  خـــط 
مبينـــًة أهميته للتقليل من هـــذه الحاالت 
والتي تنتشـــر بصورة كبيـــرة بين مدمني 
المخدرات بتلقيهم الجرعات الزائدة، وأن 

وجـــود الخـــط الســـاخن يســـمح للمرضى 
مـــع  الهاتـــف  عبـــر  بالتحـــدث  النفســـيين 
اختصاصييـــن يقدمـــون لهـــم المســـاعدة، 
مـــا سيســـاهم إلى حـــد كبير فـــي عدولهم 
عـــن اإلقدام علـــى االنتحار، كمـــا تطرقت 
لمشـــكلة التنمـــر اإللكترونـــي وأثرها على 
الصحة النفسية، مبينًة أن مجلس النواب 
وافـــق على اقتراح بقانون بشـــأن الصحة 
النفســـية والـــذي رفع مؤخـــًرا إلى مجلس 
الوزراء، والذي ســـيحدث نقلة نوعية في 

مملكتنا الغالية.
ونوهـــت إلى أن الصحة النفســـية ليســـت 

متعلقـــة فقـــط بتقديـــم تشـــريعات أو أن 
تكـــون من اختصاص جهـــة واحدة ممثلة 
في الطب النفســـي بـــوزارة الصحة، وإنما 
يجـــب التكاتـــف من قبـــل جميـــع الجهات 
األهليـــة والرســـمية والمواطنيـــن لخدمة 
التعامـــل  وأن  المهـــم،  الموضـــوع  هـــذا 

مـــع المواطنيـــن فـــي الـــوزارات الخدميـــة 
الجانـــب  هـــذا  فـــي  الـــدورات  وتكثيـــف 
بالخدمـــات  االرتقـــاء  فـــي  سيســـاهم 

المقدمة.
وطرحـــت النائـــب فكرة أن تقـــوم جامعة 
األيرلنديـــة  والجامعـــة  العربـــي  الخليـــج 

بتوجيـــه طلبـــة الطـــب لديهـــا بالمســـاهمة 
واإليجابيـــة  الوعـــي  نشـــر  فـــي  الفعالـــة 
اســـتخدام  خـــالل  مـــن  أيًضـــا  والتحفيـــز 
وسائل التواصل االجتماعي ونزولهم إلى 

المناطق الشبابية للتوعية.

معصومة تقترح خطا ساخنا للوقاية من االنتحار

ندوة “^” بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية
ــام عـ كــــل  مــــن  أكـــتـــوبـــر   10 ــد  ــ ــ األحـ الــــيــــوم  يــــصــــادف 

^ | نظمـــت صحيفة “البـــالد” ندوة 
اليـــوم العالمـــي للصحـــة  بالتزامـــن مـــع 
النفســـية الـــذي يصـــادف 10 مـــن شـــهر 
أكتوبـــر من كل عام. وشـــارك في الندوة 

عديد من الشخصيات المعنية.
الصحافيـــة  النـــدوة  منســـقة  وقالـــت 
الزميلـــة بـــدور المالكي: الندوة ســـلطت 
الضـــوء علـــى مشـــروع قانـــون الصحـــة 
النفســـية المحال من الحكومة للســـلطة 
التشـــريعية، والجهود المبذولة لالرتقاء 
النفســـية  الصحـــة  خدمـــات  بنوعيـــة 
المواطنيـــن  وكبـــار  والشـــباب  للطلبـــة 
وعموم المواطنين، واســـتعرضت جملة 
مـــن القصـــص اإليجابية إلشـــاعة ثقافة 

السعادة.
وتابعـــت: لقـــد كان لجائحـــة كورونا أثر 

فـــادح علـــى الصحـــة النفســـية للنـــاس، 
وقد تضرر بعض الفئات من ذلك بشكل 
خاص، بما يشـــمل العاملين في الرعاية 
األماميـــة،  الخطـــوط  وفـــي  الصحيـــة 

والطالب واألشـــخاص الذين يعيشـــون 
بمفردهـــم وأولئـــك المصابيـــن بحـــاالت 

صحية نفسية أصالً. 
وبينـــت أن مـــا يدعـــو إلـــى التفـــاؤل هو 

خدمـــات  بنوعيـــة  االرتقـــاء  قـــرارات 
الصحة النفسية على جميع المستويات، 
وقد ابتكرت بعض البلدان بالفعل ســـبال 
جديـــدة لتقديم رعاية الصحة النفســـية 

لسكانها.

شاهد التسجيل الكامل للندوة 
عبر قناة يوتيوب صحيفة ^            

الزميلة بدور المالكي

معصومة عبدالرحيم 

 إيمان صالح

المستشارة ابتهاج: القدرة على التعامل مع المشاعر مفتاح السعادة النفسية
الطيبة الحياة  نحو  مضينا  في  تسهم  الرياضة  وممارسة  واالبتسامة  العطاء 

^ |   قالــت مستشــارة وخبيــرة الســعادة وجــودة الحيــاة ابتهــاج خليفــة فــي ورقتهــا 
بالمنتــدى، عندمــا نتحــدث عــن الصحة النفســية، فإننا نعنــي بها قدرة الفرد علــى التعامل مع 
مشاعره وميزان انفعاالته، إلى جانب شعوره نحو ذاته وتقديره لها ومدى استمتاعه بالحياة 
وبتفاصيلهــا البســيطة، أيًضا نركز على جودة عالقاتــه االجتماعية مع اآلخرين وقدرته على 

التعافي من األزمات النفسية. 
وأضافت خليفة، تكمن أهمية الصحة النفســـية أنها 
تســـاعد على تحســـين األداء العملـــي واالجتماعي، 
وبها نتجنب األمراض النفسية وتعزيز القوة البدنية 
وبدوره ســـيؤدي إلـــى مكافحـــة األمـــراض المزمنة 
وإدارة اإلجهـــاد ومحاربـــة والضغوطـــات، مردفـــة 
وهنـــاك مؤشـــرات ومظاهـــر للصحة النفســـية عند 
األفـــراد تتمثـــل فـــي التخلص مـــن أمراض 
النفس والتصالح معها وتحقيق السالم 
الداخلـــي بالهدوء والســـكينة مع تبني 
قيمة التســـامح، ورضا الفـــرد وقناعته 

ويقينه بقدرة هللا تعالى.
وأشارت بالقول، وعندما نربط بين السعادة 
بالســـعادة  ونقصـــد  النفســـية  والصحـــة 
هنـــا الرضـــا الداخلـــي والقناعـــة والســـعادة 
المرتبطـــة بإنجازات الفـــرد، فإننا نجد أن 
كل هـــذا سيســـاهم فـــي التخفيف من 
أعـــراض االكتئـــاب والقلـــق والتوتر 
والوحدة والحزن، وبالتالي سينعم 
الفـــرد بصحة نفســـية ذات جودة، 
ويمكـــن لكل فـــرد أن يحســـن من 
صحته النفســـية بتقنيات متعددة 
كالتعلم المستمر واكتساب مهارات 
جديـــدة، مـــا يســـاعد فـــي رفـــع ثقتـــه 
بنفســـه إلى جانب ممارسة الرياضة 
متـــوازن  غذائـــي  بنظـــام  وااللتـــزام 

وصحي 
وأردفـــت، ولكـــي نحقق الســـالم الداخلي، 

وهو من مقومات الصحة النفسية ال بد من التعامل 
مع األمـــور ببســـاطة واالهتمام بالحاضـــر ومحاولة 
فعل األشـــياء التي تســـعد الفرد مع إشـــباع الجسم 
بحاجاتـــه األساســـية ورفـــع مؤشـــر احتـــرام الذات 
والثقـــة في بالنفـــس مع تجنب الحكـــم على األمور 
مســـبًقا بشكل ســـلبي، فنحن بحاجة إلى المحافظة 
علـــى صحتنـــا النفســـية فـــي األزمـــات مـــن خـــالل 
ممارسة رياضة االسترخاء والتأمل وتقديم الدعم 
النفسي والطمأنينة لبعضنا البعض مع التركيز على 
ممارســـة الهوايات واالبتعاد عن مصادر اإلشـــاعات 
وتأكيد النظام الغذائي والرياضة والترابط األسري.

وقالت مستشارة الســـعادة وجودة الحياة، بإمكاننا 
أن نعيـــش الحياة الطيبة ونحقق التوازن والتكامل 
بين جميع مجاالت الســـعادة ســـواء كانت الســـعادة 
الشـــخصية أو الوظيفية أو األســـرية أو المجتمعية 
مـــن خالل تبني مفاتيح الســـعادة، وأهمها مفتاحي 
العطاء واالبتســـامة مع ممارســـة بعـــض التدريبات 
الصباحيـــة والمســـائية والتي ستســـاهم في مضينا 
نحو الحياة الطيبة التي ننشـــدها المشبعة بالصحة 
النفسية العالية، وتتمثل تلك الممارسات الصباحية 
مـــا يحملـــه  بـــكل  الجديـــد  باليـــوم  الترحيـــب  فـــي 
واســـتقباله بـــكل حب مـــع تحديد مهـــام اليوم دون 
إرهـــاق النفـــس، وشـــكر هللا علـــى النعم فـــي حياتنا 
وإخبـــار أنفســـنا بأننـــا ســـنتحرر مـــن كل مـــا يعيـــق 
تطورنـــا والهمس في أذننا بعبارات تحفيزية تلهمنا 
طـــوال يومنا. أما في المســـاء، فمـــن الضروري ذكر 
أجمل اللحظات والمواقف والمشـــاعر التي عاشـــها 
الفرد مع األشخاص واالحتفاء باإلنجازات التي تم 
تحقيقها من الواجبـــات اليومية واالفتخار بالنفس 
مـــع ذكـــر النعـــم التـــي وهبها هللا لنـــا في هـــذا اليوم 
وإخبـــار النفس بأنها تســـتحق كل خيـــر وكل هدف 

تسعى إليه وكل فكرة يتبناها الفرد.

|  اســـتعرضت اإلعالميـــة   ^
العامـــة  العالقـــات  مشـــرف لجنـــة 
واإلعـــالم فـــي المجلس الشـــمالي 
الجهـــود  صـــالح  إيمـــان  البلـــدي 
التـــي يقوم بهـــا المجلس من أجل 
أســـعاد الزائريـــن والمتردديـــن من 
المواطنيـــن والمقيميـــن؛ للحصول 
علـــى الخدمـــات البلديـــة، مؤكـــدة 
أن وجود خدمات الخط الساخن، 
واستقبال كبار المواطنين والعمل 
على إنهاء معامالتهـــم وطلباتهم، 
قـــد  التـــي  اإلشـــكاالت  ومتابعـــة 
تقـــف حجـــر عثرة فـــي طريق حل 
األهالـــي،  وطلبـــات  المشـــكالت 
وضروريـــا  مهمـــا  أمـــرا  يشـــكل 
يســـير علـــى نهجـــه كل العامليـــن 
المتابعـــة  فـــي المجلـــس، مؤكـــدة 
الشخصية لرئيس المجلس ونائبه 

واســـتقبالهم للمطالبات وشـــكاوى 
الميدانيـــة  المواطنيـــن وزيارتهـــم 
للمحافظة تصب في إيثار وإيجاد 
والتـــي  الشـــكاوى  لـــكل  الحلـــول 
قـــد يتقدمـــون بهـــا من أجـــل خلق 
الرضـــا لما يقدمـــه المجلس البلدي 
الشـــمالي وأعضـــاؤه مـــن خدمات 
والتي تحقق السعادة للمواطنين.

أن  إيمـــان  اإلعالميـــة  وأكـــدت 
عديـــد  ســـننا  انتهـــج  المجلـــس 
فـــي  الســـن  كبـــار  الحتضـــان 
ودعمهـــم  الشـــمالية،  المحافظـــة 
وتقديـــم  االحتفـــاالت  وإقامـــة 
التكريم الالزم لهم لنشـــر السعادة 
والرضا وســـط هذه الفئة وتكريما 
لدورهـــا فـــي بنـــاء الوطـــن، مثمنة 
دور “البـــالد” في إقامـــة مثل هذه 

المنتديات المهمة.

إعالمية ببلدي الشمالية: تذليل 
المعوقات يجلب الرضا للمواطنين

احتضان كبار السن وتكريمهم على 
دورهم ببناء الوطن يشعرهم بالسعادة

قانــون الصحة النفســية سيشــكل نقلــة نوعية

 تكريم ابتهاج 
خليفة بجائزة 
ماسة العرب 

من قبل االتحاد 
الدولي للمنجزين 
العرب )أرشيفية(
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تتالشى بـــدأت  النفسي  بــالــمــرض  المرتبطة  الــعــار  وصــمــة  ــوت:  ــارل ش االســتــشــاريــة 

“الســـمنة ال تليـــق بـــي” حملـــة وطنيـــة للصحـــة النفســـية

^ | أكدت رئيسة مستشفى الطب النفسي استشارية الصحة النفسية شارلوت كامل في مداخلتها أن الصحة النفسية هي ركيزة أساس حتى 
يقوم الفرد بدوره في المجتمع بشــكل فعال، وهي ال تقل عن الصحة البدنية، بل إن كليهما يكمل اآلخر وذلك يتوافق مع تعريف الصحة ككل حالة 

من الكفاءة النفسية والبدنية واالجتماعية كل منها يكمل اآلخر.

وأشـــارت حيـــن تكـــون الصحـــة النفســـية جيدة 
ينعكـــس ذلـــك علـــى الفـــرد، فيمكنـــه أن يـــؤدي 
واجباته بكفاءة تامة وكذلك يمكنه االســـتمتاع 
بحياته مع أسرته وأصدقائه والمجتمع المحيط 
وبذلك يكون الفرد سواء رجال أو امرأة أو طفال 
أو شـــابا وشـــابة، مشـــاركا بفعالية فـــي المجتمع 

الذي يعيش فيه.
وأوضحت استشـــارية األمراض النفســـية، دائما 
ننصـــح الفـــرد حيـــن يشـــعر بضغـــوط نفســـية أو 
مشـــاعر التوتـــر والضغط النفســـي واالكتئاب أن 
يلجأ إلى شـــخص يثق به لكي يشـــارك مشـــاعره 
ويطمئنـــه وإذا تطـــور الوضـــع وأصبح مســـتمرا، 

فالبد أن يطلب المساعدة من المختصين.

وعـــن أهـــداف اليـــوم العالمي، أشـــارت إلـــى أنها 
االهتمـــام  علـــى  األفـــراد  تشـــجيع  علـــى  تعمـــل 
بصحتهم النفسية وتحفيزهم على االعتناء بها 
وأيضـــا لذويهم وتوعيتهم بالمبادئ األساســـية؛ 
للمحافظـــة على الصحة النفســـية، وهي ليســـت 
فقـــط الخلو مـــن المرض النفســـي، ولكن العيش 
ولذلـــك  الحيـــاة،  شـــتى جوانـــب  فـــي  بكفـــاءة 
هنـــاك ضـــرورة ملحـــة لزيـــادة الوعـــي بمســـائل 
النفســـية، حيـــث إن ذلـــك فـــي غايـــة  الصحـــة 
األهمية، ويشـــمل ذلك الوقاية من االضطرابات 
النفســـية من خـــالل تنميـــة المهـــارات الحياتية 
واالســـترخاء، والبعد عن الضغوطـــات والتوتر، 
لمنـــع  العالقـــات االجتماعيـــة؛ وذلـــك  وتطويـــر 

عـــن  التعبيـــر  مـــن  النـــاس  وخـــوف  االنعـــزال 
مشـــاعرهم، واللجوء للمســـاعدة إذا كانت هناك 

حاجة لذلك.
وأوضحـــت أن االكتشـــاف المبكـــر لالضطرابات 
النفسية أهم أسباب التمتع بصحة نفسية جيدة، 
مشـــيرة إلـــى أن وصمة العـــار المرتبطة بالمرض 
النفســـي بدأت تتالشـــى في معظم بلدان العالم، 
مثنية على جهود الحكومة ووزارة الصحة التي 
مكنـــت البحريـــن مـــن أن تحتـــل مكانـــة متميزة 
ومتقدمـــة في تطوير خدمات الصحة النفســـية 
مثمنـــة كل  والمقيميـــن،  للمواطنيـــن  المتقدمـــة 
جهـــود الحكومـــة ووزارة الصحـــة وعملها الدائم 
لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للجميع.

^ | قالـــت رئيســـة جمعيـــة أصدقـــاء 
الصحة كوثر العيد في مداخلتها إنه وفقا 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، فإن النفســـية 
هي الحالة النفســـية للشخص الذي يتمتع 
بمســـتوى عاطفي وســـلوكي جيد، وتعني 
الحياة التي تضمن الرفاهية واالســـتقالل 
والجـــدارة والكفـــاءة الذاتية، والشـــخص 
الـــذي يعانـــي مـــن اضطـــراب فـــي حالتـــه 
مشـــكالت  يواجـــه  الســـلوكية  الصحيـــة 
عديـــدة، لعـــل أبرزهـــا اإلجهـــاد واالكتئاب 
مـــع  عالقتـــه  فـــي  ومشـــكالت  والقلـــق 

اآلخريـــن، وقد يعاني مـــن الحزن وقصور 
االنتبـــاه وفـــرط الحركـــة وصعوبـــات فـــي 
التعلم مما يضطره للجوء لطبيب مختص 
بالصحة النفسية لمعالجة هذه األمور في 
حـــال تـــم التشـــخيص بالمـــرض، ونكتفي 
بالعالج الســـلوكي في مراحلها المبكرة مع 

المتابعة والمالحظة المستمرة.
وأضافـــت أن محور الصحة النفســـية أحد 
المكونـــات المهمة في الحملـــة المجتمعية 
التطوعيـــة “الســـمنة ال تليـــق بـــي”، إذ يعد 
من الركائز األســـاس لما لـــه من أهمية في 

مكافحة الســـمنة وزيـــادة الـــوزن، فوجود 
ظاهـــرة األكل العاطفـــي وهو االســـتجابة 
للمشـــاعر الســـلبية من خالل اللجـــوء إلى 
تنـــاول الطعـــام، وعـــادًة مـــا يتبعها شـــعور 
بالندم أو شـــعور ســـيئ بســـبب هذا الفعل، 
وتكراره مـــرات عديدة يـــؤدي إلى فقدان 
الســـيطرة علـــى التحكـــم بكميـــة ووقـــت 
األكل، مـــا يســـاهم بالوصـــول إلـــى مرحلة 
زيادة الوزن وبعدها الســـمنة، وعالج حالة 
األكل العاطفـــي يتـــم بتغييـــر العديـــد مـــن 
الســـلوكيات واتبـــاع العديد مـــن النصائح 

منها الســـيطرة على االجهاد والضغوطات 
ويتم ذلك بتغيير نمط الحياة، واستخدام 
أنواع التفريغ الســـليمة التي تســـيطر على 
ضغوطـــات الحياة وتمأل الفراغ، ومن أبرز 
الممارسات التي يمكن اتباعها لتقليل هذا 

اإلجهاد ممارســـة هواية جديدة باستمرار 
أو ممارســـة اليوغـــا والتأمل واالســـترخاء 

أو ممارسة أي نوع نشاط بدني مرغوب.

وبينـــت العيد: ننصح بتســـجيل كل ما تم 
تناولـــه من طعام، فاألكل العاطفي يحدث 

غالًبا دون وعي.

رئيسة “الطب النفسي”: للبحرين دور مهم في تطوير خدمات الصحة النفسية

رئيسة “أصدقاء الصحة”: األكل العاطفي يحدث غالًبا دون وعي

شارلوت كامل 

كوثر العيد 

مركز اإلرشاد بـ “التربية” قّدم 1803 خدمات نفسية خالل عام
واجتماعيين ومعلمين  أمور  وأولياء  طلبة  من   11926 منها  استفاد  المهندي: 

^ | أكد رئيس قسم اإلرشاد النفسي 
والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة  واألكاديمـــي 
جاســـم المهندي أن الوزارة تولي اهتماما 
كبيرا بصحة كل طلبتها جســـديا ونفســـيا 
منـــذ 1919م منـــذ بـــدء التعليـــم النظامي 
عـــام   100 وخـــالل  مردفـــا:  بالبحريـــن، 
مـــن انطـــالق أول مدرســـة فـــي البحريـــن 
ونتيجـــة الخبـــرة الطويلة فـــي الخدمات 
الصحية والنفســـية انطلق مركز اإلرشـــاد 
كإشـــعاع  للطلبـــة  واألكاديمـــي  النفســـي 
ضمـــن الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الـــوزارة 

المجانية للطالب.
وأوضح أن من خالل التعليم االفتراضي، 
قدم المركز 1803 خدمات نفســـية خالل 
منهـــا  اســـتفاد  2021م     -  2020 العـــام 
11926 مـــن طلبة وأولياء أمور ومعلمين 

واجتماعيين. 
وأكد التعاون بين المركز والمراكز الطبية 
والنفسية األخرى؛ نظرا للخدمات الطبية 
النفسية والخدمية المتميزة التي تقدمها 

وزارات الدولـــة فـــي المملكة فـــي العالج، 
فـــإن المركـــز يســـاهم في وجـــود التعاون 
مع هـــذه الوحدات للحاالت المســـتعصية 
والتـــي تحتـــاج إلـــى التدخل الســـريع من 

عالج دوائي واإلقامة المؤقتة أو الدائمة 
فـــي المستشـــفى أو الحمايـــة أو الرعاية، 
حيث يتعاون المركـــز مع جميع الوزارات 
التنميـــة  ووزارة  الصحـــة  وزارة  مثـــل 
ووزارة الداخلية والكثير من المؤسسات 
التابعـــة للمملكـــة؛ وذلـــك مـــن أجل صحة 

نفسية أفضل وأشمل للطالب.

جاسم المهندي

تعاون بين مركز 
اإلرشاد والوزارات 

لصحة نفسية 
أفضل للطلبة

االكتشاف المبكر لألمراض النفسية أبرز أسباب التمتع بصحة جيدة

مواد كيميائية بالشوكوالتة الداكنة تحفز المخ إلطالق “األندروفين” المخفف لأللم
اختصاصيــة التغذية الســعد: تنــاول الموز يجلب الســعادة واألســماك الدهنية تحســن المزاج

| تحدثــت نائــب رئيــس جمعيــة أصدقــاء الصحــة اختصاصيــة التغذيــة   ^
العالجيــة أريــج الســعد فــي مداخلتهــا فــي النــدوة، عــن أن الدراســات أثبتــت أن 
االكتئاب والمزاج الســيئ ال يرتبط فقط بموقف معين أو حدث يمر به الشــخص، 
وإنمــا قــد يحــدث، فجــأة ومــن دون مقدمــات، وأثبتــت الدراســات أن الشــعور 

باالكتئاب عادة ما يكون نتيجة فقدان الجسم لبعض العناصر والفيتامينات. 

وبينـــت أن هنـــاك أطعمـــة تحتـــوي على 
فيتامينات وبروتينات تعمل على تحفيز 
وبالتالـــي  بالجســـم،  الســـعادة  هرمـــون 
يحارب تناولها اإلصابة، مشـــيرة إلى أن 
اتباع أنظمة غذائية خاطئة وعشوائية؛ 
بغرض تخفيف الوزن تؤدي إلى حدوث 
نقص في بعض الفيتامينات المســـؤولة 
علـــى تحفيـــز هورمونات الســـعادة مثل 

فيتامين ب 6 وب 12 وفيتامين دي. 
وقالت إن هناك أطعمة تعمل على تحفيز 

هرمونات الســـعادة وأهمها الشـــوكوالتة 
الداكنـــة؛ الحتوائهـــا علـــى مجموعة من 
المـــخ  تحفـــز  التـــي  الكيميائيـــة  المـــواد 
إلطـــالق “األندروفين”، وهـــو مادة تعمل 
علـــى تخفيـــف الشـــعور باأللـــم، وتحفـــز 
اإلحســـاس بالمتعـــة، وتنـــاول األســـماك 
األســـماك  خصوصـــا  منتظمـــة،  بصـــورة 
والماكريـــل  الســـلمون  مثـــل  الدهنيـــة 
والتونـــة، يســـاعد على تحســـين حالتك 
المزاجية ويخلصك من االكتئاب، حيث 

تحتـــوي على األوميجـــا 3 وفيتامين ب 
12 وكالهما يلعب دوًرا مهًما في تحفيز 
إنتـــاج الســـيروتونين، مـــا يجعلنا نشـــعر 

تنـــاول  أن  مضيفـــة  والهـــدوء،  بالرضـــا 
الموز يجلب الســـعادة والشـــعور بالرضا 
وذلـــك الحتـــواء المـــوز علـــى الدوبامين 

وهـــو مـــادة كيميائية أساســـية للشـــعور 
بالســـعادة، باإلضافة إلـــى أنه غني بمادة 
البوتاســـيوم، فهـــو غـــذاء جيـــد لتعديل 

المزاج.
تعانـــي  كنـــت  إذا  الســـعد:  وأوضحـــت 
النـــوم  القـــدرة علـــى  مـــن األرق وعـــدم 
بانتظـــام، وتشـــعر باالنفعـــال والعصبيـــة 

في الصبـــاح، فإن البابونج أو كما ُيعرف 
لـــألرق،  فعـــال  عـــالج  هـــو  بالكاموميـــل 
ويساعد على تهدئة األعصاب وتحسين 
تنـــاول  وكذلـــك  واالســـترخاء،  المـــزاج 
الموجـــودة  المعقـــدة،  الكربوهيـــدرات 
في رقائق الشـــوفان، يســـاعد على إفراز 

هرمون “السيروتونين”.

أريج السعد

نقص فيتامين D و
B6 وB12 وأوميغا 
3 يتسبب باالكتئاب 

والمزاج السيئ

 التباع أنماط 
غذائية تحفز على 

إفراز هورمونات 
السعادة

االضطرابات 
السلوكية تتطلب 

اللجوء لطبيب مختص

منسق الندوة ومديرتها والتغطية: بدور المالكي

تغريدات التويتر: حسن عدوان

الموقع اإللكتروني: عباس إبراهيم

إدارة الواتساب واإلنستغرام: محمد الدرازي وزينب العكري

اإلسناد التقني: 

رئيس قسم الموقع اإللكتروني سعيد المبارك، عبداهلل عيسى

 إخراج وتنفيذ الملحق: محمد الستراوي

 التحرير والتصحيح: لبيبة فارس، كميل عاشور

إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة: 

رئيس قسم التصوير وصحافة الفيديو أحمد كريم

الخدمات والتموين: رئيسة الموارد البشرية والخدمات منى المطلق

سكرتارية الفعالية: سميرة المبروك

فريق تغطية ندوة “^”
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إبراهيم النهام

المنامة - نهرا

البيانـــات  مؤسســـة  مـــت  كرَّ
المـــزود  وهـــي   ،)IDC( الدوليـــة 
لمعلومـــات  األول  العالمـــي 
الســـوق والخدمات االستشارية 
بتكنولوجيا  الخاصة  واألحداث 
المعلومات واالتصاالت وأسواق 
الرئيس  المســـتهلك،  تكنولوجيا 
الوطنيـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
الصحيـــة )نهرا( مريم الجالهمة، 
فـــي فئـــة الرؤســـاء التنفيذييـــن 
مـــن قـــادة األعمـــال فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط، الذيـــن أثـــروا 
على ثقافة األعمال وبيئة العمل 
وعـــززوا أداء األعمال والتحول 
الرقمي والنجاح وعززوا التنوع 

العام داخل المنظمة.
ويأتـــي تكريم الجالهمـــة بعدما 
رصدت المؤسسة النقلة النوعية 
الواســـعة التـــي أحدثتهـــا الهيئة 
جائحـــة  وخـــالل  عـــام  بشـــكل 
“كوفيـــد 19” خصوصـــا، ومكنته 
أعمالـــه  تقديـــم  مواصلـــة  مـــن 
الهيئـــة  وقـــدرة  انقطـــاع،  دون 
علـــى مواكبـــة التحـــول الرقمي 
واستثمار التقنيات والتطبيقات 

الحديثة.
وجـــرى تكريـــم الجالهمة خالل 
مؤتمر افتراضي نظمته مؤسسة 
البيانات الدولية حمل هذا العام 
والتكنولوجيا”،  “المـــرأة  عنـــوان 
وذلـــك جنبا إلى جنب مع أفضل 
50 أمـــرأة لعبن دورا رئيًســـا في 
تحويـــل األعمـــال والتكنولوجيا 

في الشرق األوسط.
التكريـــم  حفـــل  خـــالل  وجـــرى 
جهـــود  تقديـــر  عـــن  اإلعـــراب 
المديـــرات التنفيذيات الرائدات 
المكرمـــات، بنـــاًء علـــى قدرتهن 
االبتـــكار  دفـــع  علـــى  المثبتـــة 
وتشـــكيل  المرونـــة  وتعزيـــز 
يخـــدم  الـــذي  الســـريع  التغييـــر 
وتأثيرهـــن  الرقمـــي،  التحـــول 

اإليجابـــي علـــى نتائـــج األعمال 
ومســـتويات  العمـــل  وثقافـــات 
االبتـــكار، وتحولهـــن إلى نموذج 
إلهـــام  مـــن خـــالل  بـــه  يحتـــذى 
النســـاء األخريـــات للنجـــاح في 
التكنولوجيـــا، ونجاحهـــن أيًضـــا 
لتعزيـــز  التقنيـــة  تســـخير  فـــي 
فـــي  الجنســـين  بيـــن  التـــوازن 

مؤسساتهن.
يذكر أن الجالهمة أشرفت على 
للتحـــول  الهيئـــة  قيـــادة جهـــود 
اإللكتروني بالتنســـيق والتعاون 
مـــع الجهـــات الحكومية األخرى 
وذلـــك لتنفيـــذ الخطـــط والرؤى 

الوطنية في هذا اإلطار.
وعبـــرت الجالهمـــة عـــن فخرها 
واعتزازها بهذه الجائزة، معتبرة 
أنه يمثل تكريًما لجهود المملكة 
ال ســـيما خالل جائحـــة كورونا، 
ومؤكدة أن التحول اإللكتروني 
فـــي تطبيـــق الخدمـــات يهـــدف 
تقديـــم  منظومـــة  تطويـــر  إلـــى 
بجـــودة  للمواطنيـــن  الخدمـــات 
وفعاليـــة وتســـهيل اإلجـــراءات 
وتيســـيير  المواطنيـــن  علـــى 
الخدمـــات  علـــى  الحصـــول 
بمختلف الوســـائل، مشـــيرة إلى 
أن مبـــادرة التحـــول اإللكتروني 
تنســـجم مـــع المبـــادرة الوطنية 
في التحول اإللكتروني لتقديم 
المعامالت الحكومية من خالل 

تحسين جودة الخدمات.

أكدت الحكومة أن أساس توظيف 
األجانب في الوظائف العامة عائد 
إلى عدم توافر المرشـــح البحريني 
البديـــل، إلـــى جانـــب مـــا يتمتـــع به 
متميـــزة،  خبـــرات  مـــن  األجنبـــي 
والمؤهالت النادرة التي يحملونها.
وأشـــارت فـــي ردهـــا علـــى مقتـــرح 
األصـــل  أن  إلـــى  برلمانـــي  برغبـــة 

العـــام فـــي التوظيف فـــي الجهات 
الحكومية هو توظيف البحرينيين، 
واســـتثناء مـــن ذلك األصـــل يجوز 
شـــغل الوظيفـــة بغيـــر البحرينيين 
بطريـــق التقاعـــد فـــي حـــال تعـــذر 
المرشـــحين  علـــى  الحصـــول 
البحرينييـــن المســـتوفين لشـــروط 
لمـــدة  المطلوبـــة،  الوظيفـــة  شـــغل 

أقصاها سنتين قابلة للتجديد.

أكــدت الحكومــة أن جميــع شــاغلي وظائــف مديــري إدارات المــوارد 
البشرية في الجهات الحكومية المندرجة تحت مظلة الخدمة المدنية 

بحرينيو الجنسية، بما يتوافق مع قانون وأنظمة الخدمة المدنية.

فـــي  الحكومـــة  وعبـــرت 
ردهـــا علـــى مقتـــرح برلماني 
برغبـــة عـــن ســـعيها لبحرنـــة 
والمناصـــب  الوظائـــف  كل 

التـــي يشـــغلها األجانـــب في 
الشـــركات المملوكـــة للدولـــة 
أو التي تســـاهم فيها بنسبة 
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تكريم الجالهمة في فئة الرؤساء التنفيذيين 
من قادة األعمال بالشرق األوسط

أجانب الوظائف الحكومية يتمتعون 
بخبرات متميزة ويحملون مؤهالت نادرة

موظفو الموارد البشرية في 
الحكومة بحرينيون 100 %

“األعلى للقضاء”: متوسط عمر القضايا اإليجارية ال يتجاوز شهرا واحدا
2021 أغســـطس  حتـــى   2020 ســـبتمبر  مـــن  حكمـــا   3418 إصـــدار 

كشـــفت األمانة العامة للمجلس 
أحـــدث  عـــن  للقضـــاء  األعلـــى 
الدعـــاوى  بشـــأن  إحصاءاتهـــا 
اإليجارية، إذ أصدرت المحكمة 
العـــام  بدايـــة  منـــذ  اإليجاريـــة 
القضائي ســـبتمبر 2020 ولغاية 
أغســـطس 2021 )3418( حكمـــا 
من أصل )3676( دعوى، وبنسبة 
إضافـــة   ،%  93 بلغـــت  إنجـــاز 
إلـــى أن متوســـط عمـــر القضايـــا 
شـــهرا  يتجـــاوز  ال  اإليجاريـــة 

واحدا في المحكمة اإليجارية.
الطلبـــات  عـــدد  بلغـــت  كمـــا 
المنظـــورة فـــي محكمـــة التنفيذ 
المنازعـــات  دعـــاوى  بشـــأن 
طلبـــات،   )104( اإليجاريـــة 
وتفصـــل المحكمـــة فـــي الطلب 

في 48 ساعة كحد أقصى.
بعـــد  أنـــه  األمانـــة  وأوضحـــت 
صـــدور القانون رقم )13( لســـنة 
أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل   2020
الـــذي  قانـــون إيجـــار العقـــارات 
تضمـــن إلغـــاء لجنـــة المنازعات 
اإليجاريـــة وإســـناد اختصـــاص 
النظـــر فـــي دعـــاوى المنازعـــات 
اإليجارية إلـــى المحكمة الكبرى 
رئيـــس  نائـــب  أصـــدر  المدنيـــة؛ 
المجلس األعلـــى للقضاء رئيس 
رقـــم  القـــرار  التمييـــز  محكمـــة 
بتشـــكيل   2020 لســـنة   )15(
القضائـــي  العـــام  فـــي  المحاكـــم 
تـــم  وبموجبـــه   ،2021  -  2020
الكبـــرى  المحكمـــة  تخصيـــص 
المدنيـــة الدائرة التاســـعة للنظر 

في جميـــع المنازعات اإليجارية 
الناشئة عن تطبيق قانون إيجار 
العقـــارات الصـــادر بالقانون رقم 

)27( لسنة 2014.
ونوهـــت إلـــى أن اســـتمرار عمل 
اإليجاريـــة  المحكمـــة  قضـــاة 
بكامـــل طاقاتهـــم طـــوال العـــام 
اإلجـــازة  إلغـــاء  بعـــد  خصوصـــا 
القضائيـــة، إضافة إلـــى التحول 
اإللكترونـــي مـــن خالل تدشـــين 
خدمات رفع الدعاوى القضائية 
إلكترونيا بشـــكل كامل وتقديم 
األحـــكام،  وتنفيـــذ  المذكـــرات 
حســـم  وتيـــرة  مـــن  ضاعـــف 
الدعـــاوى اإليجاريـــة وعـــزز من 
قـــدرة المحكمـــة فـــي إنجـــاز كم 
القضايـــا المتداولـــة علـــى النحو 

المتقـــدم، حرصـــا مـــن المجلس 
األعلـــى للقضاء لتحقيق العدالة 

الناجـــزة وإرســـاء الحقـــوق في 
المجتمع بشكل فاعل.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

إنشاء 2200 مجلس عزاء إلكتروني خالل الجائحة
مســـؤول موقـــع تواصـــل البحريـــن لــــ “^”: ألـــف زيـــارة ميدانيـــة للمرضـــى بالمستشـــفيات والمنـــازل

البحريـــن  تواصـــل  موقـــع  مســـؤول  أكـــد 
للمناســـبات االجتماعيـــة أحمـــد الغريـــب لــ 
“البالد” أن “الحســـاب أصبح اآلن مؤسسة 
ســـجل  تحـــت  تعمـــل  تجاريـــة  إعالنيـــة 
تجـــاري مرخص مـــن قبـــل وزارة التجارة 
والســـياحة، وتقدم اإلعالنات االجتماعية 

ألهل البحرين بالمجان”.
الخدمـــة  “وتســـتخدم  الغريـــب  وأضـــاف 
لتحقيـــق ذلـــك، أحـــدث وســـائل التواصل 
االجتماعي وتســـعى إلى تحقيق التواصل 
الفعـــال بين أفـــراد المجتمع البحريني، من 
خـــالل نشـــر إعالنـــات الـــزواج والوفيـــات 
ونقـــل أخبار المرضـــى وزيارتهم واإلعالن 
االجتماعيـــة  واألنشـــطة  الفعاليـــات  عـــن 

المختلفة”. 
وزاد “قـــام فريـــق تواصـــل أهـــل البحريـــن 
بأكثـــر مـــن 1000 زيارة ميدانيـــة للمرضى 
الفتـــرة  فـــي  والمنـــازل  بالمستشـــفيات 
الماضيـــة، فـــي حيـــن بلـــغ عـــدد الرســـائل 
المرســـلة عـــن طريـــق تطبيـــق الواتســـاب 
بالمتوســـط 4 رســـائل يوميـــا، وبمعدل 40 
ألف رسالة في اليوم وبما يعادل مليونين 
ومئتي ألف رســـالة شهريا، ولدينا أكثر من 
65.000 ألف متابع عبر منصة “االنستغرام” 
6 رســـائل يوميـــا، وقـــد  بالمتوســـط  لهـــم 
تم نشـــر ما يقـــارب 4600 منشـــور عليها”. 
وأكمـــل الغريـــب “يعـــد موقعنا مـــن أفضل 

المواقـــع مشـــاهدة مـــن قبـــل الجمهور في 
البحريـــن وخـــارج البحرين، ولقـــد حققت 
هذه الخدمة نجاحا وتميزا منقطع النظير، 
بشهادة مختلف فئات المجتمع، وأصبحت 
المصدر شبه الرسمي لمعرفة الوفيات في 

مملكة البحرين”.
وأضاف “كما باتت بعض الصحف اليومية 
ومواقع التواصل االجتماعي تعتمد عليها 
فـــي هـــذا الشـــأن، لتأخـــذ الطابع الرســـمي 
والموثـــوق في نقل هـــذه المعلومة المهمة 
والتـــي ال تحتمـــل الفبركـــة أو الخطـــأ وال 

حتى التأخير”.
وقـــال الغريـــب “مـــا زالـــت خدمـــة تواصل 
فـــي  بإيجابيـــة  تســـاهم  البحريـــن  أهـــل 
تحقيـــق الترابط االجتماعي خالل جائحة 
أوجـــدت  حيـــث   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
البدائـــل للتواصل االجتماعي عن بعد بين 
أفراد المجتمع البحريني، بإنشاء مجالس 
أهالـــي  بيـــن  التعـــازي  لتلقـــي  إلكترونيـــة 

المتوفين والمعزين”.
 2200 مـــن  أكثـــر  إنشـــاء  “تـــم  وأضـــاف 
مجلـــس عـــزاء إلكترونـــي والعشـــرات من 
المجالس اإللكترونية للشـــخصيات العامة 

ولمناسبات الزواج واألفراح”. 
وقـــال “كمـــا تـــم تدشـــين خدمـــة جديـــدة 
بإرسال مواقيت األذان لجميع المشتركين 
فـــي الخدمـــة، وتخصيـــص رســـائل باســـم 

الجوامـــع والمســـاجد والمجالـــس األهليـــة 
إلرسالها من قبل أئمة الجوامع والمساجد 
والمجالـــس لروادها؛ وذلك لدعم االرتباط 
الحـــي  وأهـــل  المســـجد  أو  الجامـــع  بيـــن 

الواحد أو المنطقة”.
وقـــال “إيمانـــا منـــا كقائميـــن علـــى خدمـــة 
بأهميـــة تطويـــر  البحريـــن  أهـــل  تواصـــل 
واســـتمرار الخدمة، والســـعي على الثبات 
بمستواها في تقديم خدماتها االجتماعية 
مملكـــة  فـــي  ألهلنـــا  والنافعـــة  المميـــزة 
البحرين خصوصا، ودول مجلس التعاون 

الخليجي عموما”.
مـــن  الكثيـــر  ربـــط  “تـــم  الغريـــب  وأردف 
بعضهـــا  المعروفـــة  الخليجيـــة  العائـــالت 
ببعـــض مـــن خـــالل خدمـــة تواصـــل أهـــل 
البحريـــن، ولقد اتســـعت دائـــرة العمل منذ 
الخيـــري  المشـــروع  هـــذا  وأن  تأسيســـها، 

الـــدوام واإلجـــازات  بســـاعات  يعتـــرف  ال 
الرسمية”.

أهـــل  )تواصـــل  “مشـــروع  أن  وأردف 
البحريـــن( يجـــب أن يكـــون مشـــروع أهل 
البحريـــن، أهـــل الخيـــر؛ لكي يكـــون نافذة 
رســـمية لجميـــع المناســـبات، وتعمـــل على 
مدار الساعة، ويشرف عليها متخصصون 
مـــن الشـــباب البحرينـــي المتفـــرغ للمهمة، 
المالـــي  للدعـــم  يحتـــاج  ذلـــك  كل  ولكـــن 

والبشري”.
ويكمل الغريب “لذلك كان من الواجب أن 
نبدأ في التفكير بدعم هذا المشروع حتى 
المؤسســـات  جميـــع  ونناشـــد  يتوقـــف،  ال 
الحكومية والشـــركات الوطنية واألجنبية 
والجمعيات الخيرية واألفراد، كل حســـب 
اســـتطاعته، بدعمنـــا لهذا المشـــروع الرائد 
أصحـــاب  علـــى  المالـــي  العـــبء  ليخفـــف 

الفكرة ومؤسسها وراعيها”.
ويقـــول “وعليـــه ســـيكون هنـــاك اشـــتراك 
ســـنوي رمزي يدفعه متلقو خدمة رســـائل 
الواتساب من تواصل أهل البحرين وقدره 
١٠ دنانير سنويا تدفع عن طريق )البنفت( 

وستصل رسالة لكل مشترك بذلك”.
االشـــتراك  بـــأن  “علمـــا  الغريـــب  ويختـــم 
بالخدمـــة هـــو عمـــل خيري فيه مـــن األجر 
العظيم وذلك لدعمه النشـــاط الكبير الذي 
تقوم به الخدمة ألهل البحرين الطيبين”.

أحمد الغريب

مدير “المرور”: ال تغيير على إجراءات المخالفات منذ 2015
التقيـــد بالســـرعة المقـــررة هبـــط بالحـــوادث الجســـيمة بنســـبة 60 %

بــن  للمــرور العميــد الشــيخ عبدالرحمــن  أكــد مديــر عــام اإلدارة العامــة 
عبدالوهــاب آل خليفــة أن اإلجراءات القانونية المتبعة حيال المخالفات 
المرورية ومن بينها تجاوز الســرعة المقررة، ما زالت كما هي منذ تطبيق 
قانون المرور الجديد في فبراير 2015 ولم يطرأ عليها أي تغيير، مشــددا 
فــي الوقــت ذاتــه علــى أن تجــاوز الحــد األقصــى للســرعة المقــررة، يبقى 
مــن أبرز الســلوكيات الخاطئــة التي تؤدي إلى تعريض حياة مســتخدمي 

الطريق للخطر، بل وحياة السائق المخالف نفسه.

وأوضح أن وضع حد أقصى للسرعة 
المقـــررة علـــى الشـــارع، يســـتند إلى 
اعتبارات عدة فـــي مقدمتها حماية 
األرواح وتحقيق السالمة المرورية، 
مضيفـــا أن المعاييـــر الحاكمـــة فـــي 

هذا الشـــأن، تشـــمل طبيعـــة تصميم 
الشـــارع وعدد المســـارات والمسافة 
مـــن  يشـــمله  تقاطـــع ومـــا  بيـــن كل 
صعـــود،  أو  انحـــدار  أو  انحنـــاءات 
ولذلك يجب االلتزام بالحد األقصى 

للســـرعة المقررة خصوصـــا أن هناك 
ســـائقي  لتوعيـــة  جانبيـــة  عالمـــات 

المركبات بذلك.
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  ودعـــا 
إلـــى  المركبـــات  ســـائقي  للمـــرور 
التقيـــد بالســـرعة المقـــررة وااللتزام 
بالقانون، منوها إلى أن هذا التعاون 
وااللتـــزام وكذلك تطويـــر المنظومة 
المروريـــة وتطبيـــق القانـــون، أثمـــر 
تراجـــع  عـــن  األخيـــرة  الفتـــرة  فـــي 
 60 والوفيـــات  اإلصابـــات  حـــوادث 
% حتـــى العـــام 2020 رغـــم الزيادة 
فـــي عـــدد المركبـــات وكثافـــة حركة 
المـــرور وبنـــاء مـــدن جديـــدة ضمن 

المشروعات الحضرية.

المنامة - وزارة الداخلية

مدير عام اإلدارة العامة للمرور

د. مريم الجالهمة

“الداخلية” تفوز بالمركز الثاني عن فئة أفضل تعاون عربي معلوماتي عملياتي بمكافحة المخدرات
التعاون المعلوماتي مع األجهزة الدولية أدى إلى ضبط العديد من قضايا المخدرات

بـــإدارة مكافحـــة  أحـــرزت وزارة الداخليـــة متمثلـــة 
المخـــدرات باإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
الثانـــي عـــن فئـــة أفضـــل تعـــاون عملياتـــي  المركـــز 
مـــن  المخـــدرات  مكافحـــة  مجـــال  فـــي  معلوماتـــي 
األمانـــة العامة لمجلـــس وزراء الداخلية العرب للعام 
الرابـــع علـــى التوالي، وجـــاء ذلك في إطار مشـــاركة 
مملكـــة البحرين في مؤتمر رؤســـاء أجهـــزة مكافحة 
المخـــدرات بالـــدول العربيـــة، والذي ُعقد عبـــر تقنية 
االتصـــال المرئـــي. وأكـــد مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة أن فوز مملكـــة البحرين 
بهـــذه الجائـــزة يأتـــي تتويجًا للجهـــود الكبيـــرة التي 

تبذلهـــا وزارة الداخليـــة، ممثلـــة فـــي إدارة مكافحـــة 
المخـــدرات، بتوجيهـــات من وزيـــر الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ومتابعة 
رئيس األمن العام الفريق طارق الحسن. وأوضح أن 
التعاون المعلوماتـــي والعملياتي المتميز والمثمر مع 
أجهزة الدول الشـــقيقة والصديقة على المســـتويات 
العربيـــة واإلقليمية والدوليـــة، أدى إلى ضبط العديد 
مـــن قضايا المخدرات وتعزيـــز جهود مكافحتها على 
جميـــع المســـتويات، كمـــا أن هـــذا التعـــاون مســـتمر 
وفق خطـــط ومنهجية مدروســـة لتحقيـــق األهداف 

االستراتيجية لمكافحة تلك اآلفة.

المنامة - وزارة الداخلية
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عندما أسقطناهم في تونس )2(
كان اإلخوان المسلمون أحد أعضاء مؤامرة الربيع العربي المتضررين من ثورة 
25 يوليـــو، ألنهـــم رأس الحربـــة والمنفـــذون لمصالح بقية الجهـــات في احتالل 

تونس وبواسطة حلفائهم.
أمـــا الجهـــة الثانية التي تم إســـقاطها وتوجيه صفعة عربية تونســـية لها جراء 
مـــا قـــام به العربي التونســـي الرئيس ســـعيد، فهي.. “العثمانيـــون” بقيادة حزب 
العدالـــة والتنميـــة المتحالف مـــع القوميين، فقد كان تحالف الشـــر هذا يســـعى 
إلعـــادة احتـــالل الوطـــن العربـــي، والـــذي رزح تحت االحتـــالل العثمانـــي القذر 
قرونـــا طويلة، ومن ضمن هذه الدول التي ســـعى هذا التحالف العنصري النتن 
إلعـــادة احتاللها بواســـطة حثالة العرب اإلخوان المســـلمين هـــي تونس، إال أن 
ثورة 25 يوليو أطاحت بالعثمانيين و”مســـحت بهم األرض” كما نقول بالعامي، 
وعرف العثمانيون أن هناك شـــعبا عربيا مرغ أنوفهم وأنوف عمالئهم، كما مرغ 

المصريون والمغربيون أنوف العثمانيين.
الجهة الثالثة هي.. الديمقراطيون بالدرجة األولى، ومن ورائهم بعض الجهات 
الغربيـــة، فقـــد دعمـــوا مؤامرة الربيـــع العربـــي لتحقيق هدفيـــن: األول تنصيب 
اإلخـــوان كعمـــالء مطيعيـــن ومروضيـــن غربيـــا، وال يســـتطيعون رفـــض كلمـــة 
للغـــرب، بخـــالف النزعة العربية الجديدة التي بـــدأت الطبقة العربية بالجهر بها 
ضـــد واشـــنطن والدول الغربيـــة، والثاني هو أن اإلخوان وعند ســـيطرتهم على 
الحكم بالبالد العربية، سيسمحون تدريجيا بفلسفة تغريبية تحت بنود حقوق 
اإلنســـان وحريـــة المرأة والتعبيـــر وكل نتائـــج الديمقراطية، لكـــن جاءت ثورة 
يوليـــو لتطيح بهذه األحـــالم الغربية، ولهـــذا رأينا اإلصـــرار األميركي والغربي، 
مـــن خـــالل مطالبات البيـــت األبيـــض والكونغـــرس واالتحاد األوروبـــي وزيارة 
المسؤولين لتونس، بضرورة إعادة األمور إلى ما قبل ثورة 25 يوليو، كون هذه 

الثورة تهدد مصالحهم وتشل يد اإلخوان التي تحقق لهم مصالحهم بتونس.
الجهـــة الثالثـــة هـــي إيـــران وأحالمهـــا بتخمين الشـــعب التونســـي، ونشـــر فكر 
الخميني بين أوساط التونسيين، وللعلم فإن الغنوشي يرتبط بعالقات وطيدة 
مـــع اللوبـــي اإليرانـــي بالغرب، خصوصا فـــي بريطانيا وعالقته مع المؤسســـات 
والجمعيـــات اإليرانية في بريطانيا، وبالتالي فإن الســـماح للخمينية باالنتشـــار 
بتونس سيكون تحت بند الوحدة اإلسالمية، إال أن رحمة هللا جعلتنا نسقطهم 

بتونس شر سقطة.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

توفير الدواء الجديد لمرضى السكلر.. نجاحات باهرة للحكومة
إن الدعـــم الـــذي توليـــه مملكة البحريـــن للقطاع الصحـــي، يحتاج إلى 
كتابات عميقة،  فبفضل هذا الدعم والمتابعة واالهتمام أصبح النظام 
الصحي في البحرين يضاهي أرقى األنظمة الصحية في دول العالم، 
ويحظـــى بأســـمى آيـــات التقديـــر واإلعجاب مـــن مختلـــف المنظمات 
العالميـــة ذات الشـــأن والتخصص، ويأتي أمر ســـيدي صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء حفظـــه هللا ورعاه، بتوفيـــر دواء كريزانليزوماب، والذي يعد 
أول عالج مكتشـــف منذ 20 عاما لمرضى فقر الدم المنجلي “السكلر”، 
وإدخالـــه ضمـــن البروتوكـــول العالجـــي للمرضى في مملكـــة البحرين 
عنـــد اســـتكمال التجارب الســـريرية الالزمـــة، برهانا دامغـــا على تميز 
المنظومـــة الصحيـــة فـــي المملكة وحـــرص الحكومة علـــى توفير كل 
الخدمـــات وبأرقـــى المســـتويات للمواطـــن، ومنهجيـــة التخطيط في 

مواكبة أحدث المستجدات واالبتكار في المجال الطبي.
إن توفيـــر الـــدواء الجديـــد لمرضـــى الســـكلر فـــي البحريـــن، ســـيكون 
أساســـا متينـــا لفتـــح آفاق جديـــدة لهم، تعكـــس حجم ثقـــة وتطلعات 

القيـــادة إلى الرقي بالخدمـــات الصحية وخطواتها الخاصة والمنفردة 
فـــي تلبيـــة المعايير العالمية وأفضل المواصفـــات والمقاييس في هذا 
المجال، وخطوات البحرين دائما تسبق الكثير من الدول في مجاالت 
عديـــدة، وليـــس في الطـــب فقط، ألن هناك فلســـفة ونجاحـــات باهرة 
وبنيـــة أساســـية ومقومات الزمة تجعلهـــا تتبوأ هذه المكانـــة الرفيعة 
بـــكل كفـــاءة واقتدار بفضـــل الرؤية الحكيمة لســـيدي حضرة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفدى حفظه 

هللا ورعاه.
لمملكة البحرين خطوات رائدة في كل المجاالت والتخصصات بفضل 
عزيمة أبنائها وقيادتها الحكيمة، وهدفها األســـمى المتمثل في إقامة 
قطـــاع صحـــي يمتاز بالمتانـــة ويكفل تحقيق أقصى درجـــات الرعاية 
للمواطـــن والمقيـــم، والمالحظ أن القاعدة التي تســـير عليها الحكومة 
الموقرة برئاســـة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
المتميـــزة  المدروســـة  التنســـيق والتكامـــل والخطـــوات  هللا ورعـــاه، 

والكفاءة في أي مشروع مهما كان حجمه ونوعه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إيران الخطر األكبر على الفضاء السيبراني
في الوقت الذي يركز فيه المجتمع الدولي على التحركات النووية اإليرانية، 
تحقـــق إيـــران تقدًمـــا فـــي ميدان ال يقـــل أهمية عـــن األســـلحة وتكنولوجيا 
الحـــرب، وهـــو التجســـس واألنشـــطة الســـيبرانية األخـــرى، واســـتخدامها 

للتأثيرعلى األحداث العالمية وتهديد أمن الدول األخرى.
ففي 6 أكتوبر الجاري كشـــفت مؤسســـة “ســـايبر ريزن” المختصة في األمن 
الســـيبراني، أن إيران تســـتهدف شركات عديدة في أنحاء العالم، عبر حملة 

تجسس موجهة بالخصوص إلى شركات ودول من بينها إسرائيل.
ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوســـت” اإلســـرائيلية عن عساف دهان، رئيس 
مجموعـــة أبحـــاث التهديـــد الســـيبراني بالمؤسســـة قولـــه إن هـــذه الحملـــة 
مســـتمرة منـــذ عام 2018، ونجحت في جمع كميـــات كبيرة من البيانات من 
أهداف تم اختيارها بعناية وتشـــكل تهديـــدا حقيقًيا، واصفا ما يحدث بأنه 
عمليـــة معقـــدة للغاية لها كل الســـمات المميزة لهجوم برعايـــة دولة، وتظهر 
حقيقة قوتهم، كونهم تمكنوا من البقاء متخفين لمدة ثالث سنوات، مشيًرا 
إلى أن الجواسيس اإللكترونيين اإليرانيين كانوا قادرين على تحميل كمية 

كبيرة من البيانات على مر السنين.
مـــا كشـــفت عنـــه مؤسســـة “ســـايبر ريزن” مجـــرد حلقـــة أحدث في سلســـلة 
مســـتمرة مـــن االكتشـــافات عن التجســـس اإللكترونـــي اإليرانـــي على بقاع 
مختلفة من العالم، ففي مارس 2018م، كشفت شركة “سيمانتك” األميركية 
المعنيـــة باألمـــن المعلوماتي عن عمليات تجســـس إلكترونيـــة من مجموعة 
من قراصنة المعلوماتية مقرها في طهران “مجموعة شافر”، واستهدفت 9 
شـــركات تتخذ من السعودية واإلمارات واألردن وتركيا وإسرائيل مقرًا لها، 

إضافة إلى شركة طيران أفريقية.
وفي أكتوبر 2020، قالت شركة ميكروسوفت إنها اكتشفت وحاولت وقف 
سلســـلة هجمات إلكترونية لجماعة “فوســـفوراس” اإليرانية، وإن الهجمات 
كانـــت تســـتهدف المشـــاركين المحتمليـــن في مؤتمـــر ميونيـــخ لألمن وقمة 

مجموعة الفكر )تي 20( في السعودية”.
وفـــي فبرايـــر 2021م، كشـــف تحقيق مشـــترك إلذاعة “أرخـــوس” الهولندية 
وشـــركة “بيت ديفندر” لألمن الســـيبراني، أن خبراء رصدوا خادمًا “سيرفر” 
يقـــع بالقـــرب مـــن مدينـــة هارلـــم، يســـتخدم للتجســـس ضـــد المعارضيـــن 
اإليرانييـــن، وأن النظـــام اإليرانـــي كان يســـتخدم الخـــادم للتجســـس علـــى 
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عطا الشعراوي

قرأت خبرا لرجل في إحدى الدول العربية المسلمة امتهن العمل كمحلل 
للنســـاء الالتـــي تطلقـــن مـــن أزواجهن ثالث مـــرات، وأنه يدخـــل بهن ثم 
يطلقهن حتى يستطعن الرجوع ألزواجهن، ويقول الرجل إنه سعيد ألنه 
يعمـــل ذلـــك لجميع الناس بالخيـــر وعدم تلقيه مقابـــل، وإن زوجته على 

علم بذلك.
الحقيقة أن الخبر أصابني بالدهشـــة والصدمة لعدد من األســـباب، أهمها 
أن العديدات يغفلن حقهن في أن ال يقعن في مثل هذا الحرج عن طريق 
طلـــب الخلـــع بدال مـــن الطالق، وبذلك فهي ال تحتـــاج إلى من يلعب دور 
المحلل حتى تعود للزوج األول، وهو أمر معروف دينيا لدى أغلب رجال 
الدين والمتفقهين، لكنه ال يدرس وال يعلم وال يثقف للنساء، فتكون في 
دائرة خيارات محدودة في أن تلجأ لرجل آخر أو أن تبقى طوال عمرها 

مطلقة ال يمسها بشر.

األهم من ذلك من ذا الذي يحب أن يلدغ من نفس الجحر مرتين فأكثر 
ولمـــاذا؟ الحياة مفتوحة والخيارات متعـــددة وال تقف الدنيا على امرأة 
أو رجـــل، وديننـــا دين يســـر وليـــس دين عســـر، والزواج والطالق شـــرع 

وحالل وال حرج في ذلك في اتباع ما أحله المولى عز وجل. 
األكثر أهمية ذاك الشخص الذي خرج فرحا في وسائل اإلعالم يتحدث 
عن حبه الخير وإنقاذ البيوت، ولم يسمع من قبل وصف الرسول الكريم 
لمـــن يمتهـــن مثل ذلك التصرف، فقد وصف بالتيس المســـتعار، وال أقبح 

من ذلك التشبيه.
النقطة التي أحب أن تكون أكثر وضوحا لنا نحن النساء أن نكون على دراية  «

أكبر وأكثر بكل تفاصيل حقوقنا، ليس فقط على المستوى المدني، فأغلب 
المجتمعات حاليا تعمل على دعم حقوق المرأة مدنيا، لكننا أيضا بحاجة 

إلى محو األمية الشرعية لدى كثير من النساء، وهو أمر يقع على عاتق 
علماء الدين والمتخصصين في المقام األول.

سمر األبيوكي

محو األمية الشرعية... مطلب نسوي

يتســـارع تطور التقدم التقنـــي والتكنولوجي في العالم، وتزداد مكاســـب 
وثـــراء المنتجيـــن، ومن جانـــب آخر يزداد عـــدد الفقراء فـــي العالم الذين 
يحاولون أن ينالوا نصيبهم من التعليم والصحة والمأوى وكل ما يجعلهم 
أحيـــاء علـــى األرض، فالفقـــر ليس مســـألة اقتصادية فحســـب، بل ظاهرة 
ُمتعددة األبعاد، تشـــمل نقص الدخل والقدرات األساســـية للعيش بكرامة، 
ويعانـــي الُفقراء الحرمـــان الذي يمنعهم من “الحصـــول على ظروف عمل 
جيـــدة، الســـكن اآلمـــن، الطعـــام المغـــذي، والتفـــاوت فـــي الحصـــول على 

العدالة”، وبنسب متفاوتة بين مختلف الدول وشعوبها.
ويعد الفقر انتهاًكا لحقوق اإلنسان وحياته، وتؤكد “اليونسكو” أن “محاربة 
الفقـــر على نحو مســـتدام تتطلب تعزيز قدرات األفـــراد من خالل التعليم 
والِعلـــم ودعـــم االقتصاد اإلبداعي، باعتبارها عوامـــل مولدة لفرص العمل 
ومعـــززة للشـــعور بالفخر”، وتســـعى “اليونســـكو” لتحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة لعام 2030م، وفـــي مقدمتها الهـــدف األول المعني بـ “القضاء 

على الفقر بجميع أشكاله وفي كل مكان”.
و يهـــدف االحتفـــاء بهـــذا اليوم إلـــى تهيئة فـــرص العيش لرعايـــة الُفقراء 
واالهتمـــام بشـــؤونهم، وبـــدون التمييز بينهـــم، والحد من الفقر بتحســـين 
مستوى معيشتهم، وبالتقليل من آثار الظروف الجوية “المناخ” ومحاصرة 

الظـــروف الطبيعيـــة “الفيضانـــات والعواصـــف والجفاف وتدهـــور التربة”، 
وهـــذه الظـــروف تؤثـــر علـــى الفقراء وُســـبل رزقهـــم، وبتحقيق المســـاواة 

والعدالة االجتماعية لتحسين حياة الناس اآلن ومستقباًل.
وأدى “كوفيد 19” إلى ارتفاع مؤشـــر الفقر في العالم، بســـبب أثره السلبي 
على دخل األســـرة وانكماش اســـتهالك أفرادها وبنسبة )20 %( في بعض 
المناطـــق، ما يرفع عـــدد الفقراء، ووفًقا للبنك الدولـــي فقد “أدت الجائحة 
إلى وقوع ما بين 88 و115 مليون شخص في براثن الفقر”، ومن المتوقع 
أن يرتفـــع الرقـــم فـــي 2021م إلى ما بيـــن )143 و163( مليوًنا، وســـينضم 

هؤالء إلى صفوف ُفقراء العالم البالغ عددهم )1.3( مليار فقير. 
ومـــع بداية حالة التعافـــي التدريجية من الكوفيد تمنـــى الُفقراء الخروج 
من الفقر ومن دائرة التفاوت االقتصادي واالجتماعي التي يعيشونها في 
دولهـــم، وأن تتطور حياتهم بشـــكل أفضل. لذا، كان شـــعار األمم المتحدة 
فـــي 2021م لالحتفـــاء بيـــوم الفقر العالمي هـــو “البناء قدما إلـــى األمام.. 
إنهـــاء الفقـــر المتواصـــل، واحترام الناس وكوكبنا”، وهو شـــعار يســـتهدف 
تحقيـــق العدالـــة االقتصادية واالجتماعية لجميع البشـــر، وتفكيك هياكل 
التمييـــز بينهم، والعمل على دعم الفقـــراء ليبدأوا حياة جديدة بعيدة عن 

الفقر.

عبدعلي الغسرة

القضاء على الفقر
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