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مي العتيبي.. 

مدر�سة تتعلم منها الأجيال!

ــده  يــقــول الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي الــشــهــيــر ديــنــيــس ديـــــدرو: »وحـ
إلى  بالروح  يسمو  أن  يستطيع  العظيمة،  باألمور  الشغف  الشغف، 

مقامات عالية جدا«!
هــــذا بــالــفــعــل مـــا أكـــدتـــه تــجــربــة الـــدكـــتـــورة الــشــيــخــة مـــي بنت 
سليمان العتيبي نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية 
الــســيــاســيــة، رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء مــدرســة بــيــان الــبــحــريــن، والــتــي 
نظمتها  التي  الممتعة  األمسية  تلك  خالل  تفاصيلها  استعرضت 
عنوان  تحت  البشرية  الــمــوارد  وتنمية  للتدريب  البحرين  جمعية 

»قصة نجاح قائد«.
نعم، مع وجود الشغف ال يكون الهدف مجرد البقاء بل االرتقاء، 
ــارت الــعــتــيــبــي عــبــر مــشــوارهــا الــمــلــيء بــالــكــفــاحــات  بــهــذا الــمــبــدأ ســ
والعثرات والنجاحات، فقد كان شغفها بالعلم والتعلم، وراء بصمتها 
بالبحرين،  الــخــاص  الوطني  التعليم  تــاريــخ  فــي  والمميزة  القوية 
أوائــل مؤسسيه، وذلك من خالل إطالقها مشروع  والــذي كانت من 
حضانة غير ربحي متواضع للمرحلتين األولى والثانية في منطقة 
من  عــدد  وبين  بينها  بالشراكة  الثمانينيات  بــدايــة  فــي  القضيبية 
اليوم  إلى أن تطور ذلك المشروع شيئا فشيئا ليصبح  الصديقات، 

أهم صرح تعليمي بالمملكة أال وهو مدرسة بيان البحرين.
بالمملكة  الــوطــنــي  التعليم  بــدايــة  إلــى  العتيبي  تطرقت  لقد 
وتطوره، موضحة أن مدرستي بيان البحرين وابن خلدون الوطنية 
كانتا البذرة األولى لهذا التعليم، والتي نمت وتألقت بفضل جهود 
والمعنوي  الــمــادي  الــدولــة  دعــم  مؤكدة  عليهما،  القائمين  وتكاتف 
تعمل  ظلت  مدرستها  أن  إلــى  مشيرة  مــراحــلــه،  كــل  فــي  لمشروعها 
 .1998 عــام  حتى  االجتماعية  والــشــؤون  العمل  وزارة  مظلة  تحت 
التي القت منها  التربية والتعليم  إلى وزارة  انتقل اإلشراف  بعدها 

كل المساندة والتعاون وإلى يومنا هذا.
روحك  تبقي  أن  القوة  »قمة  كارنيغي:  أنــدرو  العمل  رائــد  يقول 

متقدة باألمل رغم كل االنكسارات«!
بالفعل، لقد أكدت العتيبي أن ما حققته من نجاح عبر مسيرتها 
والـــذي يجعل  الــداخــلــي،  بــه مــن شعور بالرضا  قــد جــاء لما تتمتع 
القبيح جميال، ويمنح األلم مذاقا مقبوال، موضحة أن الحياة بكل 
ما تحمله من صعاب وآالم تتطلب منا أن نكون إيجابيين، ومفعمين 
باألمل، ومتمتعين بالشجاعة، ليبقى االنتصار هو انتصار للنفس 
القوية فينا، فبتلك القناعات استطاعت أن تعبر الكثير من المحن 
وما  الــطــويــل،  مــشــوارهــا  بها عبر  مــرت  الــتــي  واإلنــســانــيــة  المرضية 

أكثرها! 
في  لها  تعرضت  الــتــي  المرضية  محنتها  إلــى  تطرقت  فحين 
المرأة  تلك  تحمله  ما  الحضور  س  تلمَّ هنا  الثمانينيات  منتصف 
وإنما  يميت  ال  المرض  أن  للجميع  لتثبت  وصبر،  وإرادة،  قــوة،  من 
الخوف منه، وبأن النساء القويات مميزات، يحدثن تغييرات كبيرة 
العالم، وعلى ترك بصمة  قــادرات على قلب موازين  العالم، بل  في 
دائمة لهن، فقد تحدت بكل إصرار ومثابرة ظروف الحياة القاسية، 
باختصار  بنفسها،  سعادتها  وصنعت  الوقت،  طــوال  صامدة  وبقيت 

هي تتقن فن عيش الحياة بشروطها الخاصة.
واعــتــزازهــا  فخرها  مــدى  كثيرين  وغــيــري  بــشــدة  أعجبني  لقد 
بقصة كفاحها هي وزوجها رحمه اهلل رفيق دربها والــذي تحمل له 
لها في كل خطواتها  داعــم  أكبر  كــان  أنــه  أكــدت  االمتنان، حيث  كل 
حديث  فــي  القصة  تلك  مالمح  بعض  تسرد  وراحـــت  وطموحاتها، 
جميل ومــعــبــر عــن أجــمــل الــذكــريــات الــتــي مـــرا بــهــا ســويــا، وخــاصــة 
بدايتهما المتواضعة للغاية براتب صغير، ولكنها هي القناعة التي 

جعلتهما يشعران بالسعادة وبالرضا عن كل شيء. 
عندما سألتها عن أهم درس تعلمته في مدرسة الحياة وليس 
أكدت  والعملية  اإلنسانية  تجاربها  بــأن  أجابت  البيان،  مدرسة  في 
لها دوما أن العائلة هي عزوتها التي تستمد منها قوتها وسعادتها، 
وعزاؤها حين تواجه أي أزمة أو محنة، مشيرة إلى أن هذا هو الدرس 

الذي يجب أن نتعلمه جميعا.
فشكرا لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية على 
تفاعال  الحضور  أبكت  التي  العتيبي  مي  الدكتورة  تجربة  اختيار 
مجرد  ليست  فهي  ظــل،  خفة  مــن  بــه  تتمتع  لما  وأضحكته  معها، 
منها  يتعلم  بل هي مدرسة يظل  ناجحة،  قائدة مكافحة عصامية 

الكثيرون عبر األجيال.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

القراء األعزاء
أطّل علينا شهر رمضان 
المبارك بكل ما يحمله من 
مــروره  تـــالزم  إيجابية  طــاقــة 
ارتـــداد  الـــذي يشبه  الــعــاجــل 
الطرف، فمبارك لكم جميعا 
لكم  وأتمنى  شهادته  حظوة 
وبلوغ  وقيامه  حسن صيامه 

مرضاة اهلل وقبوله.
يهمني في هذه المقالة 
عــلــى  الــــــضــــــوء  أســـــلـــــط  أن 
مـــوضـــوعـــيـــن هـــامـــيـــن شــّكــال 
ــي في  إضــــــاءات بــالــنــســبــة إلــ
األول  ــمــــاضــــي،  الــ ــوع  ــ ــبـ ــ األسـ
هــــــو الــــمــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــفـــي 
مجلسي  رئيسا  عقده  الــذي 

اســتــضــافــة مملكة  ــول  ــواب حــ ــنــ والــ الـــشـــورى 
لالتحاد   146 الجمعية  اجتماعات  البحرين 
مارس  في  عقده  المزمع  الــدولــي  البرلماني 
التي  الــحــواريــة  الـــنـــدوة  هــي  والــثــانــي   ،2023
التطبيق  حــول  الــمــحــرق  محافظة  نظمتها 
لمراكز  الــذاتــي  التسيير  لمشروع  التجريبي 
الرعاية الصحية األولية لمحافظة المحرق 
بــرعــايــة كــريــمــة مـــن الــفــريــق طــبــيــب الشيخ 
مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل بـــن خـــالـــد آل خــلــيــفــة، 

وسنتناولهما في الفقرات التالية.
ُيــعــد االتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي أعــرق 
ــة الـــدائـــمـــة  ــيـ ــدولـ الــمــنــظــمــات الــســيــاســيــة الـ
الـــدول  بــرلــمــانــات  فــي عضويتها  تــضــم  الــتــي 
الــديــمــقــراطــيــة ومـــن أهـــم أهــدافــهــا تحقيق 
الـــســـالم الــعــالــمــي، وحــيــث إن نــظــام الــحــكــم 
لنص  وفقا  ديمقراطي  البحرين  مملكة  في 
الدستور  مــن  األولـــى  الــمــادة  مــن  )د(  الفقرة 
وهدفها السالم فقد حاز البرلمان البحريني 
عــلــى عــضــويــة االتـــحـــاد، واســتــطــاعــت مملكة 
الــبــحــريــن الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة االتــحــاد 
لــعــقــد اجــتــمــاعــه فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، إذ 
على  تــنــطــوي  دالالت  الــمــوافــقــة  هـــذه  تحمل 
كديمقراطية  للمملكة  دولــي  واحــتــرام  قبول 
التي  المكانة  وتــؤكــد  بالثقة  جــديــرة  حديثة 
وسيكون  الــدولــي،  المجتمع  فــي  بها  تحظى 
على  منها  يطل  للعالم  نــافــذة  الــحــدث  هــذا 
سياحيًا،  ثقافيًا،  سياسيًا،  البحرين  مملكة 
اجتماعيًا، اقتصاديًا وستتيح للعالم االطالع 
ــاج الـــمـــشـــروع اإلصــــالحــــي لــجــاللــة  ــتـ عـــلـــى نـ
التي بذلت  المباركة  الملك، فهنيئًا للجهود 
من رئيسي المجلسين وبقية العاملين معهم 
الهامة  الدولية  الفعالية  هذه  اجتذاب  نحو 
التي سُتبرز القدرة والكفاءة البحرينية على 
تنظيم وإدارة فعالية برلمانية دولية بجدارة 

واقتدار.
عنه  قــرأنــا  مــا  فهو  الثاني  الموضوع  أمــا 
نحو  الــصــحــة  وزارة  تــوجــهــات  حـــول  جــمــيــعــا 
ــار  ــ ــوع أثـ ــ ــوضـ ــ )الــــضــــمــــان الــــصــــحــــي( وهــــــو مـ
تخّلي  مــرحــلــة خشية  فــي  الــمــواطــنــيــن  قــلــق 
الـــخـــدمـــات الصحية  تــقــديــم  عـــن  الــحــكــومــة 
الــمــجــانــيــة وإلـــزامـــهـــم بــالــتــأمــيــن لــلــحــصــول 
كــان تمحور قلق  الــخــدمــات، حيث  على هــذه 
الــمــواطــن حــول الــمــصــاريــف اإلضــافــيــة التي 
سيتحملها للحصول على حقه في الصحة، 
وهــــذا هـــو بــالــفــعــل مـــا كــــان يــــدور فـــي الــفــكــر 
المباشرة  الــنــدوة  ولكن  للمجتمع،  الجمعي 
التي عقدتها محافظة المحرق تحت رعاية 
المجلس  رئــيــس  عــبــداهلل  بــن  محمد  الشيخ 

ــلـــى لــلــصــحــة وبــحــضــور  األعـ
وزيــــــرة الــصــحــة ومــجــمــوعــة 
مــــــن األطـــــــبـــــــاء الـــــبـــــارزيـــــن، 
استطاعت أن توّضح الفكرة 
بجالء بحوار مباشر وشفاف 
مع المعنيين، جاء ذلك في 
مــــعــــرض الــــتــــوعــــيــــة لـــفـــكـــرة 
الــتــســيــيــر الـــذاتـــي لــخــدمــات 
الــرعــايــة الــصــحــيــة األولــيــة، 
ــدر  ــقــ وســــــــأوضــــــــح األمــــــــــــر بــ

المستطاع للمواطنين.
فـــي  الـــــــحـــــــق  ُيـــــــعـــــــد  إذ 
الــــــــصــــــــحــــــــة مـــــــــــن حــــــقــــــوق 
اإلنـــــســـــان ضـــمـــن مــنــظــومــة 
الــــــحــــــقــــــوق االقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــيـــة والــثــقــافــيــة  ــتـــمـــاعـ واالجـ
الــتــي تــقــتــضــي كــفــالــتــهــا تــعــهــدًا مـــن الــدولــة 
لها  تتيحه  مــســتــوى  أعــلــى  وفـــق  بتحقيقها 
الــمــادة )8(  أكــدت  وقــد  وإمكانياتها،  مــواردهــا 
أنـــه لكل  الــبــحــريــن عــلــى  مــن دســتــور مملكة 
وتعنى  الصحية،  الرعاية  في  الحق  مواطن 
ــة، وتــكــفــل وســائــل  ــامـ ــعـ ــة بــالــصــحــة الـ ــدولــ الــ
ــواع  ــ ــإنـــشـــاء مــخــتــلــف أنـ الـــوقـــايـــة والــــعــــالج بـ
وبناء  الصحية،  والمؤسسات  المستشفيات 
في  الحق  البحرين  مملكة  هّيأت  فقد  عليه 
الصحة على ثالث مستويات يسبقها مستوى 
الــصــحــة الـــوقـــائـــيـــة، وهــــي خـــدمـــات الــرعــايــة 
الثانوية  الصحية  والرعاية  األولية  الصحية 
أو  الــثــالــثــة  الــمــرتــبــة  والــرعــايــة الصحية مــن 
تقدم  وجميعها  )المتخصصة(  المتقدمة 
رســوم  تــفــرض  وقــد  للمواطن  مجاني  بشكل 
المكلفة،  الــصــحــيــة  الــخــدمــات  عــلــى  رمـــزيـــة 
ولــن يــؤثــر الــضــمــان االجــتــمــاعــي على وجــود 
هذه الخدمات واستمرارها إذ أقّرها وحافظ 
على بقائها تحت مسمى )الحزمة الصحية 
اإللزامية( التي يتوجب على الوزارة تقديمها 
حــال  سيبقى  أي  مــجــانــي،  بشكل  لــلــمــواطــن 
تلقي الخدمات الصحية كما عهده المواطن 
مع العمل على تحسين أدائه من قبل اإلدارة، 
)بالحزمة  أسماها  أخــرى  لــه حزمة  وأضـــاف 
تقوم  وواعــدة  فكرة جديدة  االختيارية( وهي 
حيث  االشــتــراك  على  الــقــائــم  التأمين  على 
سيكون للراغب في االتجاه إلى هذه الحزمة 
رسم  مــن   %40 نسبته  بــاشــتــراك  يساهم  أن 
التأمين وتتكفل الوزارة بالباقي وقدره %60، 
على  الــحــصــول  المستفيد  يستطيع  بحيث 
أفــضــل الــخــدمــات الــصــحــيــة الــمــتــاحــة ســواء 
فــي الــقــطــاع الــعــام أو الــقــطــاع الــخــاص وفقًا 
الختياره، وفي رأيي أن هذه الفكرة قد تخفف 
كــثــيــرًا عــلــى األشــخــاص الــذيــن لــيــس لديهم 
الصحية  أوضاعهم  وُتلجئهم  صحي  تأمين 
بكلفة  الــخــاص  الــتــوجــه للطب  إلـــى  أحــيــانــًا 
عالية، وهي في األول واألخير ستكون خيارًا 

للمواطن وليست إلزامًا له.
لذا، أوجه تحية تقدير لقيادتنا الرشيدة 
ولــكــل مــن عــمــل عــلــى تــوفــيــر أفــضــل خــدمــات 
جديدة،  أعباء  إضافة  دون  للمواطن  صحية 
ويــبــقــى فـــي ذهــنــي ســــؤال أخــيــر هـــو: هـــل تم 
ــة الــصــحــيــة  ــدى تـــأثـــيـــر الـــحـــزمـ ــ ــتـــســـاب مـ احـ
في  الخاص  التأمين  قطاع  على  االختيارية 

الجانب المتعلق بالتأمين الصحي؟ 
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بين البرلمان وال�سمان ال�سحي

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

الدكتور ماجد بن علي  أشاد 
والتعليم  التربية  وزيــر  النعيمي 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس أمــــنــــاء مــجــلــس 
ــي، بــالــمــســتــوى  ــالــ ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
المتقدم لجامعة الخليج العربي، 
ودورها منذ نشأتها قبل 41 عاما 
أصحاب  لــدن  مــن  سامية  برغبة 
الجاللة والسمو قادة دول مجلس 
العربية،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
الدكتور  تلقاه  خطاب  في  مثمنًا 
العوهلي  عبدالرحمن  بــن  خالد 
المثمرة  الجهود  الجامعة  رئيس 
ــي رئــاســتــه  لــلــدكــتــور الــعــوهــلــي فـ
لــلــجــامــعــة، وســـعـــيـــه الــمــتــواصــل 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــا واالرتـ ــ ــهـ ــ إلـــــى تـــطـــويـــر أدائـ
مهنئًا  التعليمية،  بــمــخــرجــاتــهــا 
بتحقيق الجامعة مركزًا متقدمًا 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي بحسب 
 Scimago سكيماجو  تصنيف 
في  العالمية  الطبية  للجامعات 
االبتكار  مــجــاالت  فــي   2021 عــام 
ــيــــر  ــأثــ ــتــ ــلــــمــــي والــ ــعــ ــث الــ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ والـ
الــمــجــتــمــعــي، وتـــلـــّقـــي الــجــامــعــة 
إشادًة دوليًة من مستشفى ومركز 
لالحترافية  الطبي،  فــورد  هنري 
ــة، والــمــســتــوى  ــعـ ــيـ الــطــبــيــة الـــرفـ
الـــعـــلـــمـــي، وأخـــــالقـــــيـــــات الــعــمــل 
ــاء خــريــجــي  ــبــ ــزة لــــأطــ ــيـ ــمـ ــتـ ــمـ الـ
تدريبهم  تلقوا  الــذيــن  الجامعة 
الــطــبــي فـــي الــمــســتــشــفــى بــواليــة 
المتحدة  بــالــواليــات  ميتشيغان 

األمريكية.
ــلــــى هــــذه  وأثـــــنـــــى الــــــوزيــــــر عــ
اإلنـــجـــازات الــمــشــّرفــة الــتــي تعزز 
لبرامج  الرفيع  بالمستوى  الثقة 
على  إيــجــابــًا  وتنعكس  الجامعة، 
ــاط  ــ ســمــعــتــهــا الــعــلــمــيــة فــــي أوسـ
ــي،  ــالــ ــعــ ــم الــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ مــــؤســــســــات الـ
ــدا دعـــــم مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــؤكــ مــ
إحــدى  تعد  الــتــي  الجامعة  لــهــذه 
الوثيقة  األخــويــة  العالقات  ثمار 
لــدول  الــتــعــاون  مجلس  دول  بين 

الخليج العربية. 
ــذا إنــجــاز  وأضــــاف قـــائـــاًل: »هــ

طبيعية  كنتيجة  تحقق  مــشــرف 
والمتواصل  المستمر  للتطوير 
ــهــــود الــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة  والــــجــ
ــي تــبــذلــهــا الـــجـــامـــعـــة بــشــكــل  ــتـ الـ
الطبي  بالتعليم  لالرتقاء  دؤوب 
والتعليم العالي ككل، وما تحقيق 
هذه المرتبة المتقدمة إال بفضل 
لالبتكار  الحاضنة  البيئة  توفير 
على مستوى دول الخليج العربي، 
التعليم  وســائــل  أحـــدث  ومــواكــبــة 
اإللـــكـــتـــرونـــي بـــمـــا يــتــمــاشــى مــع 
وتطورات  التكنولوجيا  معطيات 
ــلـــوم الـــحـــديـــثـــة والـــتـــحـــديـــات  ــعـ الـ

المتالحقة«.
ــه، ثــــّمــــن رئـــيـــس  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
الدكتور  العربي  الخليج  جامعة 
العوهلي  عبدالرحمن  بن  خالد 
تهنئة الوزير، معزيًا هذا التقدم 
ــي الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الـــعـــالـــمـــيـــة  ــ فــ
ــوات إلـــــى ثـــقـــة دول  ــنــ عـــبـــر الــــســ
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
ــة الــتــي  ــعـ ــامـ ــة فــــي الـــجـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
تــبــنــت اســتــراتــيــجــيــة تــطــويــريــة 
مبتكرة  كجامعة  مكانتها  عــززت 
الــعــربــي،  الخليج  مــســتــوى  عــلــى 
مجموعة  تدشين  مع  بالتزامن 
مـــــــن الــــــبــــــرامــــــج األكـــــاديـــــمـــــيـــــة 

المبتكرة.
وأضاف أن »هذه التصنيفات 
لجامعة  الــمــتــوالــيــة  الــمــتــقــدمــة 
المستوى  على  العربي  الخليج 
الدولي هي في المحصلة تضاف 
الــعــالــي في  التعليم  إلــى رصــيــد 
مجلس  ودول  البحرين  مملكة 
ــافـــة، لــذا  الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي كـ
ــا تحقق  أســـجـــل فـــخـــري بــكــل مـ
ــازات تــتــراكــم عــامــا إثــر  مــن إنـــجـ
عام، بفضل رؤية وقيادة أصحاب 
قــــــــادة دول  ــو  ــمــ ــســ والــ ــة  الــــجــــاللــ
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
العربية، متمنيًا استمرار الريادة 
من  المزيد  وتحقيق  التعليمية 

اإلنجازات المشرفة«.
يشار إلى أن جامعة الخليج 
المرتبة  تــبــوأت حــديــثــًا  الــعــربــي 
أوسطيا،  شرق  عالميا،الـ4  الـــ18 
في  محليا.  واألول  عربيا  ـــ4  والـ
الوقت الذي حققت فيه المرتبة 
الـ60 عالميا، الـ52 شرق أوسطيا، 
في  واألول محليا  عربيا،  والـــ40 
بحسب  العلمي،  البحث  مجال 
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طلب���ة جامعة البحري���ن ي�س���اركون في م�س���ابقة بن���ك الإ�س���كان المعمارية
ــارة فـــــي جـــامـــعـــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ خـــــــاض طـــلـــبـــة الـ
البحرين مجددًا تحدي التصميم المعماري 
شاحذين إبداعاتهم في النسخة األحدث من 
جائزة بنك اإلسكان لإلبداع الهندسي للعام 

األكاديمي 2021 -2022. 
فقد شارك 30 طالبًا وطالبة في السنة 
ــرة فـــي بــرنــامــج بــكــالــوريــوس الــعــمــارة  ــيـ األخـ
اختصت  متنوعة  بمشروعات  المسابقة  في 
موضوع  وهــو  الــعــمــودي،  السكني  بالتطوير 
الــمــســابــقــة فـــي نــســخــتــهــا الــتــاســعــة، وجـــرى 
تحكيم  لجنة  جانب  من  المشروعات  تقييم 

متخصصة مؤخرًا. 
ولفتت عميدة كلية الهندسة في جامعة 
آل  إبــراهــيــم  بنت  هيفاء  الــدكــتــورة  البحرين 
خليفة إلى أن »هذه المسابقة وضعت الطلبة 
التصميم  تــحــديــات  مــع  مــواجــهــة مبكرة  فــي 

بمعايير مهنية عالية.
من ناحيته، قال رئيس لجنة المشاريع 
في الجامعة وعضو هيئة التدريس في قسم 
الدكتور فؤاد  التحكيم  العمارة وعضو لجنة 
النسخة  فــي  الجائزة  »إن  األنــصــاري  محمد 
الــــجــــديــــدة ركــــــزت عـــلـــى الـــبـــنـــاء الـــعـــمـــودي، 
واستخدام الفراغات والمساحات والتوزيعات 

حلول  إيــجــاد  الطلبة  حــاول  وقــد  الداخلية، 
عملية تجعل من الوحدات السكنية الصغيرة 

مرغوبة ومناسبة«. 
د. األنـــصـــاري إلـــى أن مــشــروعــات  ــار  وأشــ
الطلبة أثارت نقاشًا مفيدًا بين أعضاء لجنة 
األبعاد  استعراض  عند  وخصوصًا  التحكيم 

العلمية والجمالية والذوقية فيها. 
التاسعة في أكتوبر من  الــدورة  وأطلقت 
الحلول  الماضي 2021 لتقديم أفضل  العام 
في  سكني  مبنى  منزل  لتصميم  المعمارية 
بناء عمودي ما يجعل المجتمع أكثر اتصااًل 

وأماًنا في منازلهم. 
التحكيم  لجنة  عضو  أكــد  ناحيته،  مــن 
المعماري في شركة  مسؤول قسم التصميم 
دار الخليج للهندسة الدكتور سهيل المصري 
المعماريين  نــظــرة  مــن  غــيــرت  الــجــائــحــة  أن 
ليتجهوا نحو مزيد من االهتمام بالفراغات، 
والــمــســاحــات، وهــو األمـــر الـــذي بــدا واضــحــًا 
فـــي عــــدة مـــشـــروعـــات طــالبــيــة، مــوضــحــًا أّن 
مـــشـــروعـــات الــطــلــبــة تــنــوعــت فـــي واجــهــاتــهــا 
وتــوظــيــفــهــا لــلــشــكــل، وتـــزويـــدهـــا بــالــخــدمــات 
الخضراء  والمسطحات  السيارات،  ومواقف 
والحدائقية، مثل نقل الحديقة إلى السطح. 

التحكيم  لجنة  عضو  أكــد  ناحيته،  مــن 
الــمــهــنــدس فــي بــنــك اإلســـكـــان عــمــار محمد 
ومحاوالتهم  الطلبة  أفكار  غالبية  أن  األدرج 
تفاوت من  وجود  مع  ومبتكرة،  مبدعة  كانت 
مناسبة  بــطــرق  األفـــكـــار  تــلــك  تطبيق  حــيــث 

وفقًا الشتراطات الموقع وتصنيفه. 

بعض  طبق  المثال،  سبيل  »على  وقــال: 
تفاوتوا  لكنهم  الذكي  البناء  تقنية  الطلبة 
مشيرًا  وتــطــويــره«،  النموذج  هــذا  تطويع  في 
إلـــى أن »بــعــض الــطــلــبــة وجــــدوا صــعــوبــة في 
االلتزام باالشتراطات التعميرية في الموقع 

الذي وقع عليه االختيار«. 

التوعوية  شعبة  رئيس  المعيلي  عبداهلل  الــرائــد  أكــد 
الــمــروريــة بــــاإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور خــالل بــرنــامــج األمــن 
لــإلعــالم  الــعــامــة  وتــقــدمــه اإلدارة  تــعــده  الــــذي  ــي  ــ اإلذاعــ
البحرين،  مملكة  إذاعــة  مع  بالتعاون  األمنية  والثقافة 
لتأمين  مــروريــة  خطة  أعــدت  لــلــمــرور،  العامة  اإلدارة  أن 
الــذروة خالل شهر رمضان، وهي عبارة عن  الحركة وقت 
نشر الدوريات في الشوارع الرئيسية والتقاطعات لتنظيم 
المرور  المرورية، وتكثيف وجود شرطة  الحركة  وتسهيل 

الراجلة في األسواق للحد من السلوكيات الخاطئة .
بــإعــداد  قــامــت  لــلــمــرور،  الــعــامــة  اإلدارة  أن  ــح  ــ وأوضـ
الخاطئة  السلوكيات  على  فيها  ركــزت  توعوية،  حمالت 
اإلشــارات  تجاوز  مثل  الفضيل،  الشهر  خــالل  تكثر  التي 
الــضــوئــيــة، أو الــتــجــاوز الــخــاطــئ بــيــن الــمــركــبــات خاصة 
أن ستكون هناك حمالت  إلى  اإلفطار، الفتًا  قبل موعد 
التي  واألمــاكــن  واألســـواق  العبادة  دور  عند  أيضًا  توعوية 

يكثر فيها الوقوف الخاطئ.
االلتزام  أهمية  إلى  والمقيمين  المواطنين  دعا  كما 

باألنظمة والقواعد المرورية حفاظًا على سالمة جميع 
مثل  الخاطئة  السلوكيات  وتجنب  الطريق،  مستخدمي 
ــارات الــضــوئــيــة، والـــوقـــوف الــخــاطــئ قـــرب دور  ــ قــطــع اإلشـ
العبادة واألسواق، واالنتباه إلى حركة المشاة، باإلضافة 

إلى عدم االنشغال بغير الطريق .
الــريــس ضابط  أول محمد  الــمــالزم  أكـــد  مــن جهته 
غرفة  أن  المدني،  للدفاع  العامة  بـــاإلدارة  عامة  عالقات 
على  الــعــام  وطـــوال  الساعة  مـــدار  على  تعمل  العمليات، 
تلقي البالغات، وإرسالها إلى أقرب مركز ليتعامل معها 
بشكل احترافي، موضحًا أن اإلدارة تبذل جهدا كبيرا في 
المحاضرات  خــالل  مــن  والمقيمين  المواطنين  توعية 
الجهات  بالتعاون مع مختلف  بها  تقوم  التي  والــزيــارات 
إلى  والمقيمين  المواطنين  ودعــا  البحرين.  مملكة  في 
 ، المطبخ  في  خاصة  السالمة  اشتراطات  اتباع  ضــرورة 
وتــوخــي الــحــذر أثــنــاء طهي الــطــعــام، وعــدم تــرك األوانــي 
باإلضافة  مــراقــبــة،  دون  مــن  طويلة  فــتــرات  الموقد  على 
االنتهاء منه، وعدم  الغاز حين  إلى ضــرورة اغالق موقد 

تشغيل مراوح شفط الهواء فترات طويلة وإغالق النوافذ 
األمر الذي يؤدي إلى حدوث التماسات كهربائية.

تسرب  أي  تفقد  إلــى  المنزل  أفـــراد  وجــه جميع  كما 
ــاز وعــــدم إهــمــالــه وإبــــالغ الـــدفـــاع الــمــدنــي، وعــــدم تــرك  غـ
األطفال بمفردهم لتجنب عبثهم في األجهزة الكهربائية 
والــوالعــات وإبــعــادهــا عــن أيــديــهــم، بــاإلضــافــة إلــى توفير 

معدات األمن والسالمة في المنزل .
ــد تــضــمــن الــبــرنــامــج تــقــديــم عــــدد مـــن الــفــقــرات  وقــ
األمنية والتوعوية واالجتماعية، حيث تم تسليط الضوء 
خالل فقرة »األمن في أسبوع« على أبرز البالغات التي تم 
المباشر بغرفة  التعامل معها وذلك من خالل االتصال 
العمليات الرئيسية وغرفة العمليات والمراقبة المرورية.
واستضافت فقرة »إشراقة أمل« أحد المنتفعين من 
قانون العقوبات البديلة وعرض مدى استفادته من هذه 
التجربة، التي انعكست إيجابًا على حياته كونه اآلن مع 

أسرته.

خ��ط��ة م���روري���ة ل��ت��اأم��ي��ن ال��ح��رك��ة وق����ت ال������ذروة خ����ال ���س��ه��ر رم�����س��ان

تعلن  الأول���ي���ة  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  م���راك���ز 
����س���اع���ات ال���ع���م���ل خ���ال ���س��ه��ر رم�����س��ان

تعلن مراكز الرعاية الصحية األولية للجمهور 
الــكــريــم عـــن ســـاعـــات الــعــمــل خــــالل شــهــر رمــضــان 
كــل من  مـــدار 24 ســاعــة  إذ سيعمل على  الــمــبــارك، 
مركز المحرق الصحي، ومركز حمد كانو الصحي، 
ومركز يوسف عبدالرحمن إنجنير الصحي، ومركز 
ومــركــز   ،)17 )دوار  الــصــحــي  كــانــو  جــاســم  مــحــمــد 
سترة الصحي، ومركز الشيخ جابر األحمد الصباح 
الصحي في )باربار(، ومركز بنك البحرين والكويت 
الصحي بمنطقة الحد، ومركز جدحفص الصحي، 

ومركز مدينة خليفة الصحي.
وســيــعــمــل مــركــز الــشــيــخ ســلــمــان الــصــحــي من 
الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرًا. 
حتى  صباحا  الثامنة  الساعة  مــن  سيعمل  بينما 

الساعة السابعة مساء، عدا يومي الجمعة والسبت 
كل من مركز بنك البحرين الوطني الصحي بعراد، 
بمنطقة  الصحي  الوطني  البحرين  بنك  ومــركــز 
ابن  ومــركــز  الصحي،  بوماهر  حالة  ومــركــز  الــديــر، 
ســيــنــا الـــصـــحـــي، مـــركـــز الــنــعــيــم الـــصـــحـــي، ومــركــز 
ــورة الــصــحــي، ومـــركـــز الــشــيــخ صــبــاح الــســالــم  ــحـ الـ
الــصــحــي، ومــركــز الــبــالد الــقــديــم الــصــحــي، ومــركــز 
عــالــي الــصــحــي، ومـــركـــز مــديــنــة عــيــســى الــصــحــي، 
ومركز الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة الصحي، 
ومــركــز أحــمــد عــلــي كــانــو الــصــحــي، ومــركــز البديع 
الــصــحــي، ومــركــز الــكــويــت الــصــحــي، ومــركــز مدينة 
ــــزالق الــصــحــي، وعــيــادة  حــمــد الــصــحــي، ومـــركـــز الـ

البديع الساحلية الصحية. 

} د. خالد العوهلي.} وزير التربية والتعليم.
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مي العتيبي.. 

مدر�سة تتعلم منها الأجيال!

ــده  يــقــول الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي الــشــهــيــر ديــنــيــس ديـــــدرو: »وحـ
إلى  بالروح  يسمو  أن  يستطيع  العظيمة،  باألمور  الشغف  الشغف، 

مقامات عالية جدا«!
هــــذا بــالــفــعــل مـــا أكـــدتـــه تــجــربــة الـــدكـــتـــورة الــشــيــخــة مـــي بنت 
سليمان العتيبي نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية 
الــســيــاســيــة، رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء مــدرســة بــيــان الــبــحــريــن، والــتــي 
نظمتها  التي  الممتعة  األمسية  تلك  خالل  تفاصيلها  استعرضت 
عنوان  تحت  البشرية  الــمــوارد  وتنمية  للتدريب  البحرين  جمعية 

»قصة نجاح قائد«.
نعم، مع وجود الشغف ال يكون الهدف مجرد البقاء بل االرتقاء، 
ــارت الــعــتــيــبــي عــبــر مــشــوارهــا الــمــلــيء بــالــكــفــاحــات  بــهــذا الــمــبــدأ ســ
والعثرات والنجاحات، فقد كان شغفها بالعلم والتعلم، وراء بصمتها 
بالبحرين،  الــخــاص  الوطني  التعليم  تــاريــخ  فــي  والمميزة  القوية 
أوائــل مؤسسيه، وذلك من خالل إطالقها مشروع  والــذي كانت من 
حضانة غير ربحي متواضع للمرحلتين األولى والثانية في منطقة 
من  عــدد  وبين  بينها  بالشراكة  الثمانينيات  بــدايــة  فــي  القضيبية 
اليوم  إلى أن تطور ذلك المشروع شيئا فشيئا ليصبح  الصديقات، 

أهم صرح تعليمي بالمملكة أال وهو مدرسة بيان البحرين.
بالمملكة  الــوطــنــي  التعليم  بــدايــة  إلــى  العتيبي  تطرقت  لقد 
وتطوره، موضحة أن مدرستي بيان البحرين وابن خلدون الوطنية 
كانتا البذرة األولى لهذا التعليم، والتي نمت وتألقت بفضل جهود 
والمعنوي  الــمــادي  الــدولــة  دعــم  مؤكدة  عليهما،  القائمين  وتكاتف 
تعمل  ظلت  مدرستها  أن  إلــى  مشيرة  مــراحــلــه،  كــل  فــي  لمشروعها 
 .1998 عــام  حتى  االجتماعية  والــشــؤون  العمل  وزارة  مظلة  تحت 
التي القت منها  التربية والتعليم  إلى وزارة  انتقل اإلشراف  بعدها 

كل المساندة والتعاون وإلى يومنا هذا.
روحك  تبقي  أن  القوة  »قمة  كارنيغي:  أنــدرو  العمل  رائــد  يقول 

متقدة باألمل رغم كل االنكسارات«!
بالفعل، لقد أكدت العتيبي أن ما حققته من نجاح عبر مسيرتها 
والـــذي يجعل  الــداخــلــي،  بــه مــن شعور بالرضا  قــد جــاء لما تتمتع 
القبيح جميال، ويمنح األلم مذاقا مقبوال، موضحة أن الحياة بكل 
ما تحمله من صعاب وآالم تتطلب منا أن نكون إيجابيين، ومفعمين 
باألمل، ومتمتعين بالشجاعة، ليبقى االنتصار هو انتصار للنفس 
القوية فينا، فبتلك القناعات استطاعت أن تعبر الكثير من المحن 
وما  الــطــويــل،  مــشــوارهــا  بها عبر  مــرت  الــتــي  واإلنــســانــيــة  المرضية 

أكثرها! 
في  لها  تعرضت  الــتــي  المرضية  محنتها  إلــى  تطرقت  فحين 
المرأة  تلك  تحمله  ما  الحضور  س  تلمَّ هنا  الثمانينيات  منتصف 
وإنما  يميت  ال  المرض  أن  للجميع  لتثبت  وصبر،  وإرادة،  قــوة،  من 
الخوف منه، وبأن النساء القويات مميزات، يحدثن تغييرات كبيرة 
العالم، وعلى ترك بصمة  قــادرات على قلب موازين  العالم، بل  في 
دائمة لهن، فقد تحدت بكل إصرار ومثابرة ظروف الحياة القاسية، 
باختصار  بنفسها،  سعادتها  وصنعت  الوقت،  طــوال  صامدة  وبقيت 

هي تتقن فن عيش الحياة بشروطها الخاصة.
واعــتــزازهــا  فخرها  مــدى  كثيرين  وغــيــري  بــشــدة  أعجبني  لقد 
بقصة كفاحها هي وزوجها رحمه اهلل رفيق دربها والــذي تحمل له 
لها في كل خطواتها  داعــم  أكبر  كــان  أنــه  أكــدت  االمتنان، حيث  كل 
حديث  فــي  القصة  تلك  مالمح  بعض  تسرد  وراحـــت  وطموحاتها، 
جميل ومــعــبــر عــن أجــمــل الــذكــريــات الــتــي مـــرا بــهــا ســويــا، وخــاصــة 
بدايتهما المتواضعة للغاية براتب صغير، ولكنها هي القناعة التي 

جعلتهما يشعران بالسعادة وبالرضا عن كل شيء. 
عندما سألتها عن أهم درس تعلمته في مدرسة الحياة وليس 
أكدت  والعملية  اإلنسانية  تجاربها  بــأن  أجابت  البيان،  مدرسة  في 
لها دوما أن العائلة هي عزوتها التي تستمد منها قوتها وسعادتها، 
وعزاؤها حين تواجه أي أزمة أو محنة، مشيرة إلى أن هذا هو الدرس 

الذي يجب أن نتعلمه جميعا.
فشكرا لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية على 
تفاعال  الحضور  أبكت  التي  العتيبي  مي  الدكتورة  تجربة  اختيار 
مجرد  ليست  فهي  ظــل،  خفة  مــن  بــه  تتمتع  لما  وأضحكته  معها، 
منها  يتعلم  بل هي مدرسة يظل  ناجحة،  قائدة مكافحة عصامية 

الكثيرون عبر األجيال.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

القراء األعزاء
أطّل علينا شهر رمضان 
المبارك بكل ما يحمله من 
مــروره  تـــالزم  إيجابية  طــاقــة 
ارتـــداد  الـــذي يشبه  الــعــاجــل 
الطرف، فمبارك لكم جميعا 
لكم  وأتمنى  شهادته  حظوة 
وبلوغ  وقيامه  حسن صيامه 

مرضاة اهلل وقبوله.
يهمني في هذه المقالة 
عــلــى  الــــــضــــــوء  أســـــلـــــط  أن 
مـــوضـــوعـــيـــن هـــامـــيـــن شــّكــال 
ــي في  إضــــــاءات بــالــنــســبــة إلــ
األول  ــمــــاضــــي،  الــ ــوع  ــ ــبـ ــ األسـ
هــــــو الــــمــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــفـــي 
مجلسي  رئيسا  عقده  الــذي 

اســتــضــافــة مملكة  ــول  ــواب حــ ــنــ والــ الـــشـــورى 
لالتحاد   146 الجمعية  اجتماعات  البحرين 
مارس  في  عقده  المزمع  الــدولــي  البرلماني 
التي  الــحــواريــة  الـــنـــدوة  هــي  والــثــانــي   ،2023
التطبيق  حــول  الــمــحــرق  محافظة  نظمتها 
لمراكز  الــذاتــي  التسيير  لمشروع  التجريبي 
الرعاية الصحية األولية لمحافظة المحرق 
بــرعــايــة كــريــمــة مـــن الــفــريــق طــبــيــب الشيخ 
مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل بـــن خـــالـــد آل خــلــيــفــة، 

وسنتناولهما في الفقرات التالية.
ُيــعــد االتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي أعــرق 
ــة الـــدائـــمـــة  ــيـ ــدولـ الــمــنــظــمــات الــســيــاســيــة الـ
الـــدول  بــرلــمــانــات  فــي عضويتها  تــضــم  الــتــي 
الــديــمــقــراطــيــة ومـــن أهـــم أهــدافــهــا تحقيق 
الـــســـالم الــعــالــمــي، وحــيــث إن نــظــام الــحــكــم 
لنص  وفقا  ديمقراطي  البحرين  مملكة  في 
الدستور  مــن  األولـــى  الــمــادة  مــن  )د(  الفقرة 
وهدفها السالم فقد حاز البرلمان البحريني 
عــلــى عــضــويــة االتـــحـــاد، واســتــطــاعــت مملكة 
الــبــحــريــن الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة االتــحــاد 
لــعــقــد اجــتــمــاعــه فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، إذ 
على  تــنــطــوي  دالالت  الــمــوافــقــة  هـــذه  تحمل 
كديمقراطية  للمملكة  دولــي  واحــتــرام  قبول 
التي  المكانة  وتــؤكــد  بالثقة  جــديــرة  حديثة 
وسيكون  الــدولــي،  المجتمع  فــي  بها  تحظى 
على  منها  يطل  للعالم  نــافــذة  الــحــدث  هــذا 
سياحيًا،  ثقافيًا،  سياسيًا،  البحرين  مملكة 
اجتماعيًا، اقتصاديًا وستتيح للعالم االطالع 
ــاج الـــمـــشـــروع اإلصــــالحــــي لــجــاللــة  ــتـ عـــلـــى نـ
التي بذلت  المباركة  الملك، فهنيئًا للجهود 
من رئيسي المجلسين وبقية العاملين معهم 
الهامة  الدولية  الفعالية  هذه  اجتذاب  نحو 
التي سُتبرز القدرة والكفاءة البحرينية على 
تنظيم وإدارة فعالية برلمانية دولية بجدارة 

واقتدار.
عنه  قــرأنــا  مــا  فهو  الثاني  الموضوع  أمــا 
نحو  الــصــحــة  وزارة  تــوجــهــات  حـــول  جــمــيــعــا 
ــار  ــ ــوع أثـ ــ ــوضـ ــ )الــــضــــمــــان الــــصــــحــــي( وهــــــو مـ
تخّلي  مــرحــلــة خشية  فــي  الــمــواطــنــيــن  قــلــق 
الـــخـــدمـــات الصحية  تــقــديــم  عـــن  الــحــكــومــة 
الــمــجــانــيــة وإلـــزامـــهـــم بــالــتــأمــيــن لــلــحــصــول 
كــان تمحور قلق  الــخــدمــات، حيث  على هــذه 
الــمــواطــن حــول الــمــصــاريــف اإلضــافــيــة التي 
سيتحملها للحصول على حقه في الصحة، 
وهــــذا هـــو بــالــفــعــل مـــا كــــان يــــدور فـــي الــفــكــر 
المباشرة  الــنــدوة  ولكن  للمجتمع،  الجمعي 
التي عقدتها محافظة المحرق تحت رعاية 
المجلس  رئــيــس  عــبــداهلل  بــن  محمد  الشيخ 

ــلـــى لــلــصــحــة وبــحــضــور  األعـ
وزيــــــرة الــصــحــة ومــجــمــوعــة 
مــــــن األطـــــــبـــــــاء الـــــبـــــارزيـــــن، 
استطاعت أن توّضح الفكرة 
بجالء بحوار مباشر وشفاف 
مع المعنيين، جاء ذلك في 
مــــعــــرض الــــتــــوعــــيــــة لـــفـــكـــرة 
الــتــســيــيــر الـــذاتـــي لــخــدمــات 
الــرعــايــة الــصــحــيــة األولــيــة، 
ــدر  ــقــ وســــــــأوضــــــــح األمــــــــــــر بــ

المستطاع للمواطنين.
فـــي  الـــــــحـــــــق  ُيـــــــعـــــــد  إذ 
الــــــــصــــــــحــــــــة مـــــــــــن حــــــقــــــوق 
اإلنـــــســـــان ضـــمـــن مــنــظــومــة 
الــــــحــــــقــــــوق االقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــيـــة والــثــقــافــيــة  ــتـــمـــاعـ واالجـ
الــتــي تــقــتــضــي كــفــالــتــهــا تــعــهــدًا مـــن الــدولــة 
لها  تتيحه  مــســتــوى  أعــلــى  وفـــق  بتحقيقها 
الــمــادة )8(  أكــدت  وقــد  وإمكانياتها،  مــواردهــا 
أنـــه لكل  الــبــحــريــن عــلــى  مــن دســتــور مملكة 
وتعنى  الصحية،  الرعاية  في  الحق  مواطن 
ــة، وتــكــفــل وســائــل  ــامـ ــعـ ــة بــالــصــحــة الـ ــدولــ الــ
ــواع  ــ ــإنـــشـــاء مــخــتــلــف أنـ الـــوقـــايـــة والــــعــــالج بـ
وبناء  الصحية،  والمؤسسات  المستشفيات 
في  الحق  البحرين  مملكة  هّيأت  فقد  عليه 
الصحة على ثالث مستويات يسبقها مستوى 
الــصــحــة الـــوقـــائـــيـــة، وهــــي خـــدمـــات الــرعــايــة 
الثانوية  الصحية  والرعاية  األولية  الصحية 
أو  الــثــالــثــة  الــمــرتــبــة  والــرعــايــة الصحية مــن 
تقدم  وجميعها  )المتخصصة(  المتقدمة 
رســوم  تــفــرض  وقــد  للمواطن  مجاني  بشكل 
المكلفة،  الــصــحــيــة  الــخــدمــات  عــلــى  رمـــزيـــة 
ولــن يــؤثــر الــضــمــان االجــتــمــاعــي على وجــود 
هذه الخدمات واستمرارها إذ أقّرها وحافظ 
على بقائها تحت مسمى )الحزمة الصحية 
اإللزامية( التي يتوجب على الوزارة تقديمها 
حــال  سيبقى  أي  مــجــانــي،  بشكل  لــلــمــواطــن 
تلقي الخدمات الصحية كما عهده المواطن 
مع العمل على تحسين أدائه من قبل اإلدارة، 
)بالحزمة  أسماها  أخــرى  لــه حزمة  وأضـــاف 
تقوم  وواعــدة  فكرة جديدة  االختيارية( وهي 
حيث  االشــتــراك  على  الــقــائــم  التأمين  على 
سيكون للراغب في االتجاه إلى هذه الحزمة 
رسم  مــن   %40 نسبته  بــاشــتــراك  يساهم  أن 
التأمين وتتكفل الوزارة بالباقي وقدره %60، 
على  الــحــصــول  المستفيد  يستطيع  بحيث 
أفــضــل الــخــدمــات الــصــحــيــة الــمــتــاحــة ســواء 
فــي الــقــطــاع الــعــام أو الــقــطــاع الــخــاص وفقًا 
الختياره، وفي رأيي أن هذه الفكرة قد تخفف 
كــثــيــرًا عــلــى األشــخــاص الــذيــن لــيــس لديهم 
الصحية  أوضاعهم  وُتلجئهم  صحي  تأمين 
بكلفة  الــخــاص  الــتــوجــه للطب  إلـــى  أحــيــانــًا 
عالية، وهي في األول واألخير ستكون خيارًا 

للمواطن وليست إلزامًا له.
لذا، أوجه تحية تقدير لقيادتنا الرشيدة 
ولــكــل مــن عــمــل عــلــى تــوفــيــر أفــضــل خــدمــات 
جديدة،  أعباء  إضافة  دون  للمواطن  صحية 
ويــبــقــى فـــي ذهــنــي ســــؤال أخــيــر هـــو: هـــل تم 
ــة الــصــحــيــة  ــدى تـــأثـــيـــر الـــحـــزمـ ــ ــتـــســـاب مـ احـ
في  الخاص  التأمين  قطاع  على  االختيارية 
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الدكتور ماجد بن علي  أشاد 
والتعليم  التربية  وزيــر  النعيمي 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس أمــــنــــاء مــجــلــس 
ــي، بــالــمــســتــوى  ــالــ ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
المتقدم لجامعة الخليج العربي، 
ودورها منذ نشأتها قبل 41 عاما 
أصحاب  لــدن  مــن  سامية  برغبة 
الجاللة والسمو قادة دول مجلس 
العربية،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
الدكتور  تلقاه  خطاب  في  مثمنًا 
العوهلي  عبدالرحمن  بــن  خالد 
المثمرة  الجهود  الجامعة  رئيس 
ــي رئــاســتــه  لــلــدكــتــور الــعــوهــلــي فـ
لــلــجــامــعــة، وســـعـــيـــه الــمــتــواصــل 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــا واالرتـ ــ ــهـ ــ إلـــــى تـــطـــويـــر أدائـ
مهنئًا  التعليمية،  بــمــخــرجــاتــهــا 
بتحقيق الجامعة مركزًا متقدمًا 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي بحسب 
 Scimago سكيماجو  تصنيف 
في  العالمية  الطبية  للجامعات 
االبتكار  مــجــاالت  فــي   2021 عــام 
ــيــــر  ــأثــ ــتــ ــلــــمــــي والــ ــعــ ــث الــ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ والـ
الــمــجــتــمــعــي، وتـــلـــّقـــي الــجــامــعــة 
إشادًة دوليًة من مستشفى ومركز 
لالحترافية  الطبي،  فــورد  هنري 
ــة، والــمــســتــوى  ــعـ ــيـ الــطــبــيــة الـــرفـ
الـــعـــلـــمـــي، وأخـــــالقـــــيـــــات الــعــمــل 
ــاء خــريــجــي  ــبــ ــزة لــــأطــ ــيـ ــمـ ــتـ ــمـ الـ
تدريبهم  تلقوا  الــذيــن  الجامعة 
الــطــبــي فـــي الــمــســتــشــفــى بــواليــة 
المتحدة  بــالــواليــات  ميتشيغان 

األمريكية.
ــلــــى هــــذه  وأثـــــنـــــى الــــــوزيــــــر عــ
اإلنـــجـــازات الــمــشــّرفــة الــتــي تعزز 
لبرامج  الرفيع  بالمستوى  الثقة 
على  إيــجــابــًا  وتنعكس  الجامعة، 
ــاط  ــ ســمــعــتــهــا الــعــلــمــيــة فــــي أوسـ
ــي،  ــالــ ــعــ ــم الــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ مــــؤســــســــات الـ
ــدا دعـــــم مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــؤكــ مــ
إحــدى  تعد  الــتــي  الجامعة  لــهــذه 
الوثيقة  األخــويــة  العالقات  ثمار 
لــدول  الــتــعــاون  مجلس  دول  بين 

الخليج العربية. 
ــذا إنــجــاز  وأضــــاف قـــائـــاًل: »هــ

طبيعية  كنتيجة  تحقق  مــشــرف 
والمتواصل  المستمر  للتطوير 
ــهــــود الــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة  والــــجــ
ــي تــبــذلــهــا الـــجـــامـــعـــة بــشــكــل  ــتـ الـ
الطبي  بالتعليم  لالرتقاء  دؤوب 
والتعليم العالي ككل، وما تحقيق 
هذه المرتبة المتقدمة إال بفضل 
لالبتكار  الحاضنة  البيئة  توفير 
على مستوى دول الخليج العربي، 
التعليم  وســائــل  أحـــدث  ومــواكــبــة 
اإللـــكـــتـــرونـــي بـــمـــا يــتــمــاشــى مــع 
وتطورات  التكنولوجيا  معطيات 
ــلـــوم الـــحـــديـــثـــة والـــتـــحـــديـــات  ــعـ الـ

المتالحقة«.
ــه، ثــــّمــــن رئـــيـــس  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
الدكتور  العربي  الخليج  جامعة 
العوهلي  عبدالرحمن  بن  خالد 
تهنئة الوزير، معزيًا هذا التقدم 
ــي الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الـــعـــالـــمـــيـــة  ــ فــ
ــوات إلـــــى ثـــقـــة دول  ــنــ عـــبـــر الــــســ
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
ــة الــتــي  ــعـ ــامـ ــة فــــي الـــجـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
تــبــنــت اســتــراتــيــجــيــة تــطــويــريــة 
مبتكرة  كجامعة  مكانتها  عــززت 
الــعــربــي،  الخليج  مــســتــوى  عــلــى 
مجموعة  تدشين  مع  بالتزامن 
مـــــــن الــــــبــــــرامــــــج األكـــــاديـــــمـــــيـــــة 

المبتكرة.
وأضاف أن »هذه التصنيفات 
لجامعة  الــمــتــوالــيــة  الــمــتــقــدمــة 
المستوى  على  العربي  الخليج 
الدولي هي في المحصلة تضاف 
الــعــالــي في  التعليم  إلــى رصــيــد 
مجلس  ودول  البحرين  مملكة 
ــافـــة، لــذا  الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي كـ
ــا تحقق  أســـجـــل فـــخـــري بــكــل مـ
ــازات تــتــراكــم عــامــا إثــر  مــن إنـــجـ
عام، بفضل رؤية وقيادة أصحاب 
قــــــــادة دول  ــو  ــمــ ــســ والــ ــة  الــــجــــاللــ
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
العربية، متمنيًا استمرار الريادة 
من  المزيد  وتحقيق  التعليمية 

اإلنجازات المشرفة«.
يشار إلى أن جامعة الخليج 
المرتبة  تــبــوأت حــديــثــًا  الــعــربــي 
أوسطيا،  شرق  عالميا،الـ4  الـــ18 
في  محليا.  واألول  عربيا  ـــ4  والـ
الوقت الذي حققت فيه المرتبة 
الـ60 عالميا، الـ52 شرق أوسطيا، 
في  واألول محليا  عربيا،  والـــ40 
بحسب  العلمي،  البحث  مجال 
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وزي�����ر ال��ت��رب��ي��ة ي�����س��ي��د ب���الإن���ج���ازات 
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طلب���ة جامعة البحري���ن ي�س���اركون في م�س���ابقة بن���ك الإ�س���كان المعمارية
ــارة فـــــي جـــامـــعـــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ خـــــــاض طـــلـــبـــة الـ
البحرين مجددًا تحدي التصميم المعماري 
شاحذين إبداعاتهم في النسخة األحدث من 
جائزة بنك اإلسكان لإلبداع الهندسي للعام 

األكاديمي 2021 -2022. 
فقد شارك 30 طالبًا وطالبة في السنة 
ــرة فـــي بــرنــامــج بــكــالــوريــوس الــعــمــارة  ــيـ األخـ
اختصت  متنوعة  بمشروعات  المسابقة  في 
موضوع  وهــو  الــعــمــودي،  السكني  بالتطوير 
الــمــســابــقــة فـــي نــســخــتــهــا الــتــاســعــة، وجـــرى 
تحكيم  لجنة  جانب  من  المشروعات  تقييم 

متخصصة مؤخرًا. 
ولفتت عميدة كلية الهندسة في جامعة 
آل  إبــراهــيــم  بنت  هيفاء  الــدكــتــورة  البحرين 
خليفة إلى أن »هذه المسابقة وضعت الطلبة 
التصميم  تــحــديــات  مــع  مــواجــهــة مبكرة  فــي 

بمعايير مهنية عالية.
من ناحيته، قال رئيس لجنة المشاريع 
في الجامعة وعضو هيئة التدريس في قسم 
الدكتور فؤاد  التحكيم  العمارة وعضو لجنة 
النسخة  فــي  الجائزة  »إن  األنــصــاري  محمد 
الــــجــــديــــدة ركــــــزت عـــلـــى الـــبـــنـــاء الـــعـــمـــودي، 
واستخدام الفراغات والمساحات والتوزيعات 

حلول  إيــجــاد  الطلبة  حــاول  وقــد  الداخلية، 
عملية تجعل من الوحدات السكنية الصغيرة 

مرغوبة ومناسبة«. 
د. األنـــصـــاري إلـــى أن مــشــروعــات  ــار  وأشــ
الطلبة أثارت نقاشًا مفيدًا بين أعضاء لجنة 
األبعاد  استعراض  عند  وخصوصًا  التحكيم 

العلمية والجمالية والذوقية فيها. 
التاسعة في أكتوبر من  الــدورة  وأطلقت 
الحلول  الماضي 2021 لتقديم أفضل  العام 
في  سكني  مبنى  منزل  لتصميم  المعمارية 
بناء عمودي ما يجعل المجتمع أكثر اتصااًل 

وأماًنا في منازلهم. 
التحكيم  لجنة  عضو  أكــد  ناحيته،  مــن 
المعماري في شركة  مسؤول قسم التصميم 
دار الخليج للهندسة الدكتور سهيل المصري 
المعماريين  نــظــرة  مــن  غــيــرت  الــجــائــحــة  أن 
ليتجهوا نحو مزيد من االهتمام بالفراغات، 
والــمــســاحــات، وهــو األمـــر الـــذي بــدا واضــحــًا 
فـــي عــــدة مـــشـــروعـــات طــالبــيــة، مــوضــحــًا أّن 
مـــشـــروعـــات الــطــلــبــة تــنــوعــت فـــي واجــهــاتــهــا 
وتــوظــيــفــهــا لــلــشــكــل، وتـــزويـــدهـــا بــالــخــدمــات 
الخضراء  والمسطحات  السيارات،  ومواقف 
والحدائقية، مثل نقل الحديقة إلى السطح. 

التحكيم  لجنة  عضو  أكــد  ناحيته،  مــن 
الــمــهــنــدس فــي بــنــك اإلســـكـــان عــمــار محمد 
ومحاوالتهم  الطلبة  أفكار  غالبية  أن  األدرج 
تفاوت من  وجود  مع  ومبتكرة،  مبدعة  كانت 
مناسبة  بــطــرق  األفـــكـــار  تــلــك  تطبيق  حــيــث 

وفقًا الشتراطات الموقع وتصنيفه. 

بعض  طبق  المثال،  سبيل  »على  وقــال: 
تفاوتوا  لكنهم  الذكي  البناء  تقنية  الطلبة 
مشيرًا  وتــطــويــره«،  النموذج  هــذا  تطويع  في 
إلـــى أن »بــعــض الــطــلــبــة وجــــدوا صــعــوبــة في 
االلتزام باالشتراطات التعميرية في الموقع 

الذي وقع عليه االختيار«. 

التوعوية  شعبة  رئيس  المعيلي  عبداهلل  الــرائــد  أكــد 
الــمــروريــة بــــاإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور خــالل بــرنــامــج األمــن 
لــإلعــالم  الــعــامــة  وتــقــدمــه اإلدارة  تــعــده  الــــذي  ــي  ــ اإلذاعــ
البحرين،  مملكة  إذاعــة  مع  بالتعاون  األمنية  والثقافة 
لتأمين  مــروريــة  خطة  أعــدت  لــلــمــرور،  العامة  اإلدارة  أن 
الــذروة خالل شهر رمضان، وهي عبارة عن  الحركة وقت 
نشر الدوريات في الشوارع الرئيسية والتقاطعات لتنظيم 
المرور  المرورية، وتكثيف وجود شرطة  الحركة  وتسهيل 

الراجلة في األسواق للحد من السلوكيات الخاطئة .
بــإعــداد  قــامــت  لــلــمــرور،  الــعــامــة  اإلدارة  أن  ــح  ــ وأوضـ
الخاطئة  السلوكيات  على  فيها  ركــزت  توعوية،  حمالت 
اإلشــارات  تجاوز  مثل  الفضيل،  الشهر  خــالل  تكثر  التي 
الــضــوئــيــة، أو الــتــجــاوز الــخــاطــئ بــيــن الــمــركــبــات خاصة 
أن ستكون هناك حمالت  إلى  اإلفطار، الفتًا  قبل موعد 
التي  واألمــاكــن  واألســـواق  العبادة  دور  عند  أيضًا  توعوية 

يكثر فيها الوقوف الخاطئ.
االلتزام  أهمية  إلى  والمقيمين  المواطنين  دعا  كما 

باألنظمة والقواعد المرورية حفاظًا على سالمة جميع 
مثل  الخاطئة  السلوكيات  وتجنب  الطريق،  مستخدمي 
ــارات الــضــوئــيــة، والـــوقـــوف الــخــاطــئ قـــرب دور  ــ قــطــع اإلشـ
العبادة واألسواق، واالنتباه إلى حركة المشاة، باإلضافة 

إلى عدم االنشغال بغير الطريق .
الــريــس ضابط  أول محمد  الــمــالزم  أكـــد  مــن جهته 
غرفة  أن  المدني،  للدفاع  العامة  بـــاإلدارة  عامة  عالقات 
على  الــعــام  وطـــوال  الساعة  مـــدار  على  تعمل  العمليات، 
تلقي البالغات، وإرسالها إلى أقرب مركز ليتعامل معها 
بشكل احترافي، موضحًا أن اإلدارة تبذل جهدا كبيرا في 
المحاضرات  خــالل  مــن  والمقيمين  المواطنين  توعية 
الجهات  بالتعاون مع مختلف  بها  تقوم  التي  والــزيــارات 
إلى  والمقيمين  المواطنين  ودعــا  البحرين.  مملكة  في 
 ، المطبخ  في  خاصة  السالمة  اشتراطات  اتباع  ضــرورة 
وتــوخــي الــحــذر أثــنــاء طهي الــطــعــام، وعــدم تــرك األوانــي 
باإلضافة  مــراقــبــة،  دون  مــن  طويلة  فــتــرات  الموقد  على 
االنتهاء منه، وعدم  الغاز حين  إلى ضــرورة اغالق موقد 

تشغيل مراوح شفط الهواء فترات طويلة وإغالق النوافذ 
األمر الذي يؤدي إلى حدوث التماسات كهربائية.

تسرب  أي  تفقد  إلــى  المنزل  أفـــراد  وجــه جميع  كما 
ــاز وعــــدم إهــمــالــه وإبــــالغ الـــدفـــاع الــمــدنــي، وعــــدم تــرك  غـ
األطفال بمفردهم لتجنب عبثهم في األجهزة الكهربائية 
والــوالعــات وإبــعــادهــا عــن أيــديــهــم، بــاإلضــافــة إلــى توفير 

معدات األمن والسالمة في المنزل .
ــد تــضــمــن الــبــرنــامــج تــقــديــم عــــدد مـــن الــفــقــرات  وقــ
األمنية والتوعوية واالجتماعية، حيث تم تسليط الضوء 
خالل فقرة »األمن في أسبوع« على أبرز البالغات التي تم 
المباشر بغرفة  التعامل معها وذلك من خالل االتصال 
العمليات الرئيسية وغرفة العمليات والمراقبة المرورية.

واستضافت فقرة »إشراقة أمل« أحد المنتفعين من 
قانون العقوبات البديلة وعرض مدى استفادته من هذه 
التجربة، التي انعكست إيجابًا على حياته كونه اآلن مع 

أسرته.

خ��ط��ة م���روري���ة ل��ت��اأم��ي��ن ال��ح��رك��ة وق����ت ال������ذروة خ����ال ���س��ه��ر رم�����س��ان

تعلن  الأول���ي���ة  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  م���راك���ز 
����س���اع���ات ال���ع���م���ل خ���ال ���س��ه��ر رم�����س��ان

تعلن مراكز الرعاية الصحية األولية للجمهور 
الــكــريــم عـــن ســـاعـــات الــعــمــل خــــالل شــهــر رمــضــان 
كــل من  مـــدار 24 ســاعــة  إذ سيعمل على  الــمــبــارك، 
مركز المحرق الصحي، ومركز حمد كانو الصحي، 
ومركز يوسف عبدالرحمن إنجنير الصحي، ومركز 
ومــركــز   ،)17 )دوار  الــصــحــي  كــانــو  جــاســم  مــحــمــد 
سترة الصحي، ومركز الشيخ جابر األحمد الصباح 
الصحي في )باربار(، ومركز بنك البحرين والكويت 
الصحي بمنطقة الحد، ومركز جدحفص الصحي، 

ومركز مدينة خليفة الصحي.
وســيــعــمــل مــركــز الــشــيــخ ســلــمــان الــصــحــي من 
الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرًا. 
حتى  صباحا  الثامنة  الساعة  مــن  سيعمل  بينما 

الساعة السابعة مساء، عدا يومي الجمعة والسبت 
كل من مركز بنك البحرين الوطني الصحي بعراد، 
بمنطقة  الصحي  الوطني  البحرين  بنك  ومــركــز 
ابن  ومــركــز  الصحي،  بوماهر  حالة  ومــركــز  الــديــر، 
ســيــنــا الـــصـــحـــي، مـــركـــز الــنــعــيــم الـــصـــحـــي، ومــركــز 
ــورة الــصــحــي، ومـــركـــز الــشــيــخ صــبــاح الــســالــم  ــحـ الـ
الــصــحــي، ومــركــز الــبــالد الــقــديــم الــصــحــي، ومــركــز 
عــالــي الــصــحــي، ومـــركـــز مــديــنــة عــيــســى الــصــحــي، 
ومركز الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة الصحي، 
ومــركــز أحــمــد عــلــي كــانــو الــصــحــي، ومــركــز البديع 
الــصــحــي، ومــركــز الــكــويــت الــصــحــي، ومــركــز مدينة 
ــــزالق الــصــحــي، وعــيــادة  حــمــد الــصــحــي، ومـــركـــز الـ

البديع الساحلية الصحية. 

} د. خالد العوهلي.} وزير التربية والتعليم.
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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مي العتيبي.. 

مدر�سة تتعلم منها الأجيال!

ــده  يــقــول الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي الــشــهــيــر ديــنــيــس ديـــــدرو: »وحـ
إلى  بالروح  يسمو  أن  يستطيع  العظيمة،  باألمور  الشغف  الشغف، 

مقامات عالية جدا«!
هــــذا بــالــفــعــل مـــا أكـــدتـــه تــجــربــة الـــدكـــتـــورة الــشــيــخــة مـــي بنت 
سليمان العتيبي نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية 
الــســيــاســيــة، رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء مــدرســة بــيــان الــبــحــريــن، والــتــي 
نظمتها  التي  الممتعة  األمسية  تلك  خالل  تفاصيلها  استعرضت 
عنوان  تحت  البشرية  الــمــوارد  وتنمية  للتدريب  البحرين  جمعية 

»قصة نجاح قائد«.
نعم، مع وجود الشغف ال يكون الهدف مجرد البقاء بل االرتقاء، 
ــارت الــعــتــيــبــي عــبــر مــشــوارهــا الــمــلــيء بــالــكــفــاحــات  بــهــذا الــمــبــدأ ســ
والعثرات والنجاحات، فقد كان شغفها بالعلم والتعلم، وراء بصمتها 
بالبحرين،  الــخــاص  الوطني  التعليم  تــاريــخ  فــي  والمميزة  القوية 
أوائــل مؤسسيه، وذلك من خالل إطالقها مشروع  والــذي كانت من 
حضانة غير ربحي متواضع للمرحلتين األولى والثانية في منطقة 
من  عــدد  وبين  بينها  بالشراكة  الثمانينيات  بــدايــة  فــي  القضيبية 
اليوم  إلى أن تطور ذلك المشروع شيئا فشيئا ليصبح  الصديقات، 

أهم صرح تعليمي بالمملكة أال وهو مدرسة بيان البحرين.
بالمملكة  الــوطــنــي  التعليم  بــدايــة  إلــى  العتيبي  تطرقت  لقد 
وتطوره، موضحة أن مدرستي بيان البحرين وابن خلدون الوطنية 
كانتا البذرة األولى لهذا التعليم، والتي نمت وتألقت بفضل جهود 
والمعنوي  الــمــادي  الــدولــة  دعــم  مؤكدة  عليهما،  القائمين  وتكاتف 
تعمل  ظلت  مدرستها  أن  إلــى  مشيرة  مــراحــلــه،  كــل  فــي  لمشروعها 
 .1998 عــام  حتى  االجتماعية  والــشــؤون  العمل  وزارة  مظلة  تحت 
التي القت منها  التربية والتعليم  إلى وزارة  انتقل اإلشراف  بعدها 

كل المساندة والتعاون وإلى يومنا هذا.
روحك  تبقي  أن  القوة  »قمة  كارنيغي:  أنــدرو  العمل  رائــد  يقول 

متقدة باألمل رغم كل االنكسارات«!
بالفعل، لقد أكدت العتيبي أن ما حققته من نجاح عبر مسيرتها 
والـــذي يجعل  الــداخــلــي،  بــه مــن شعور بالرضا  قــد جــاء لما تتمتع 
القبيح جميال، ويمنح األلم مذاقا مقبوال، موضحة أن الحياة بكل 
ما تحمله من صعاب وآالم تتطلب منا أن نكون إيجابيين، ومفعمين 
باألمل، ومتمتعين بالشجاعة، ليبقى االنتصار هو انتصار للنفس 
القوية فينا، فبتلك القناعات استطاعت أن تعبر الكثير من المحن 
وما  الــطــويــل،  مــشــوارهــا  بها عبر  مــرت  الــتــي  واإلنــســانــيــة  المرضية 

أكثرها! 
في  لها  تعرضت  الــتــي  المرضية  محنتها  إلــى  تطرقت  فحين 
المرأة  تلك  تحمله  ما  الحضور  س  تلمَّ هنا  الثمانينيات  منتصف 
وإنما  يميت  ال  المرض  أن  للجميع  لتثبت  وصبر،  وإرادة،  قــوة،  من 
الخوف منه، وبأن النساء القويات مميزات، يحدثن تغييرات كبيرة 
العالم، وعلى ترك بصمة  قــادرات على قلب موازين  العالم، بل  في 
دائمة لهن، فقد تحدت بكل إصرار ومثابرة ظروف الحياة القاسية، 
باختصار  بنفسها،  سعادتها  وصنعت  الوقت،  طــوال  صامدة  وبقيت 

هي تتقن فن عيش الحياة بشروطها الخاصة.
واعــتــزازهــا  فخرها  مــدى  كثيرين  وغــيــري  بــشــدة  أعجبني  لقد 
بقصة كفاحها هي وزوجها رحمه اهلل رفيق دربها والــذي تحمل له 
لها في كل خطواتها  داعــم  أكبر  كــان  أنــه  أكــدت  االمتنان، حيث  كل 
حديث  فــي  القصة  تلك  مالمح  بعض  تسرد  وراحـــت  وطموحاتها، 
جميل ومــعــبــر عــن أجــمــل الــذكــريــات الــتــي مـــرا بــهــا ســويــا، وخــاصــة 
بدايتهما المتواضعة للغاية براتب صغير، ولكنها هي القناعة التي 

جعلتهما يشعران بالسعادة وبالرضا عن كل شيء. 
عندما سألتها عن أهم درس تعلمته في مدرسة الحياة وليس 
أكدت  والعملية  اإلنسانية  تجاربها  بــأن  أجابت  البيان،  مدرسة  في 
لها دوما أن العائلة هي عزوتها التي تستمد منها قوتها وسعادتها، 
وعزاؤها حين تواجه أي أزمة أو محنة، مشيرة إلى أن هذا هو الدرس 

الذي يجب أن نتعلمه جميعا.
فشكرا لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية على 
تفاعال  الحضور  أبكت  التي  العتيبي  مي  الدكتورة  تجربة  اختيار 
مجرد  ليست  فهي  ظــل،  خفة  مــن  بــه  تتمتع  لما  وأضحكته  معها، 
منها  يتعلم  بل هي مدرسة يظل  ناجحة،  قائدة مكافحة عصامية 

الكثيرون عبر األجيال.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

القراء األعزاء
أطّل علينا شهر رمضان 
المبارك بكل ما يحمله من 
مــروره  تـــالزم  إيجابية  طــاقــة 
ارتـــداد  الـــذي يشبه  الــعــاجــل 
الطرف، فمبارك لكم جميعا 
لكم  وأتمنى  شهادته  حظوة 
وبلوغ  وقيامه  حسن صيامه 

مرضاة اهلل وقبوله.
يهمني في هذه المقالة 
عــلــى  الــــــضــــــوء  أســـــلـــــط  أن 
مـــوضـــوعـــيـــن هـــامـــيـــن شــّكــال 
ــي في  إضــــــاءات بــالــنــســبــة إلــ
األول  ــمــــاضــــي،  الــ ــوع  ــ ــبـ ــ األسـ
هــــــو الــــمــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــفـــي 
مجلسي  رئيسا  عقده  الــذي 

اســتــضــافــة مملكة  ــول  ــواب حــ ــنــ والــ الـــشـــورى 
لالتحاد   146 الجمعية  اجتماعات  البحرين 
مارس  في  عقده  المزمع  الــدولــي  البرلماني 
التي  الــحــواريــة  الـــنـــدوة  هــي  والــثــانــي   ،2023
التطبيق  حــول  الــمــحــرق  محافظة  نظمتها 
لمراكز  الــذاتــي  التسيير  لمشروع  التجريبي 
الرعاية الصحية األولية لمحافظة المحرق 
بــرعــايــة كــريــمــة مـــن الــفــريــق طــبــيــب الشيخ 
مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل بـــن خـــالـــد آل خــلــيــفــة، 

وسنتناولهما في الفقرات التالية.
ُيــعــد االتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي أعــرق 
ــة الـــدائـــمـــة  ــيـ ــدولـ الــمــنــظــمــات الــســيــاســيــة الـ
الـــدول  بــرلــمــانــات  فــي عضويتها  تــضــم  الــتــي 
الــديــمــقــراطــيــة ومـــن أهـــم أهــدافــهــا تحقيق 
الـــســـالم الــعــالــمــي، وحــيــث إن نــظــام الــحــكــم 
لنص  وفقا  ديمقراطي  البحرين  مملكة  في 
الدستور  مــن  األولـــى  الــمــادة  مــن  )د(  الفقرة 
وهدفها السالم فقد حاز البرلمان البحريني 
عــلــى عــضــويــة االتـــحـــاد، واســتــطــاعــت مملكة 
الــبــحــريــن الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة االتــحــاد 
لــعــقــد اجــتــمــاعــه فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، إذ 
على  تــنــطــوي  دالالت  الــمــوافــقــة  هـــذه  تحمل 
كديمقراطية  للمملكة  دولــي  واحــتــرام  قبول 
التي  المكانة  وتــؤكــد  بالثقة  جــديــرة  حديثة 
وسيكون  الــدولــي،  المجتمع  فــي  بها  تحظى 
على  منها  يطل  للعالم  نــافــذة  الــحــدث  هــذا 
سياحيًا،  ثقافيًا،  سياسيًا،  البحرين  مملكة 
اجتماعيًا، اقتصاديًا وستتيح للعالم االطالع 
ــاج الـــمـــشـــروع اإلصــــالحــــي لــجــاللــة  ــتـ عـــلـــى نـ
التي بذلت  المباركة  الملك، فهنيئًا للجهود 
من رئيسي المجلسين وبقية العاملين معهم 
الهامة  الدولية  الفعالية  هذه  اجتذاب  نحو 
التي سُتبرز القدرة والكفاءة البحرينية على 
تنظيم وإدارة فعالية برلمانية دولية بجدارة 

واقتدار.
عنه  قــرأنــا  مــا  فهو  الثاني  الموضوع  أمــا 
نحو  الــصــحــة  وزارة  تــوجــهــات  حـــول  جــمــيــعــا 
ــار  ــ ــوع أثـ ــ ــوضـ ــ )الــــضــــمــــان الــــصــــحــــي( وهــــــو مـ
تخّلي  مــرحــلــة خشية  فــي  الــمــواطــنــيــن  قــلــق 
الـــخـــدمـــات الصحية  تــقــديــم  عـــن  الــحــكــومــة 
الــمــجــانــيــة وإلـــزامـــهـــم بــالــتــأمــيــن لــلــحــصــول 
كــان تمحور قلق  الــخــدمــات، حيث  على هــذه 
الــمــواطــن حــول الــمــصــاريــف اإلضــافــيــة التي 
سيتحملها للحصول على حقه في الصحة، 
وهــــذا هـــو بــالــفــعــل مـــا كــــان يــــدور فـــي الــفــكــر 
المباشرة  الــنــدوة  ولكن  للمجتمع،  الجمعي 
التي عقدتها محافظة المحرق تحت رعاية 
المجلس  رئــيــس  عــبــداهلل  بــن  محمد  الشيخ 

ــلـــى لــلــصــحــة وبــحــضــور  األعـ
وزيــــــرة الــصــحــة ومــجــمــوعــة 
مــــــن األطـــــــبـــــــاء الـــــبـــــارزيـــــن، 
استطاعت أن توّضح الفكرة 
بجالء بحوار مباشر وشفاف 
مع المعنيين، جاء ذلك في 
مــــعــــرض الــــتــــوعــــيــــة لـــفـــكـــرة 
الــتــســيــيــر الـــذاتـــي لــخــدمــات 
الــرعــايــة الــصــحــيــة األولــيــة، 
ــدر  ــقــ وســــــــأوضــــــــح األمــــــــــــر بــ

المستطاع للمواطنين.
فـــي  الـــــــحـــــــق  ُيـــــــعـــــــد  إذ 
الــــــــصــــــــحــــــــة مـــــــــــن حــــــقــــــوق 
اإلنـــــســـــان ضـــمـــن مــنــظــومــة 
الــــــحــــــقــــــوق االقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــيـــة والــثــقــافــيــة  ــتـــمـــاعـ واالجـ
الــتــي تــقــتــضــي كــفــالــتــهــا تــعــهــدًا مـــن الــدولــة 
لها  تتيحه  مــســتــوى  أعــلــى  وفـــق  بتحقيقها 
الــمــادة )8(  أكــدت  وقــد  وإمكانياتها،  مــواردهــا 
أنـــه لكل  الــبــحــريــن عــلــى  مــن دســتــور مملكة 
وتعنى  الصحية،  الرعاية  في  الحق  مواطن 
ــة، وتــكــفــل وســائــل  ــامـ ــعـ ــة بــالــصــحــة الـ ــدولــ الــ
ــواع  ــ ــإنـــشـــاء مــخــتــلــف أنـ الـــوقـــايـــة والــــعــــالج بـ
وبناء  الصحية،  والمؤسسات  المستشفيات 
في  الحق  البحرين  مملكة  هّيأت  فقد  عليه 
الصحة على ثالث مستويات يسبقها مستوى 
الــصــحــة الـــوقـــائـــيـــة، وهــــي خـــدمـــات الــرعــايــة 
الثانوية  الصحية  والرعاية  األولية  الصحية 
أو  الــثــالــثــة  الــمــرتــبــة  والــرعــايــة الصحية مــن 
تقدم  وجميعها  )المتخصصة(  المتقدمة 
رســوم  تــفــرض  وقــد  للمواطن  مجاني  بشكل 
المكلفة،  الــصــحــيــة  الــخــدمــات  عــلــى  رمـــزيـــة 
ولــن يــؤثــر الــضــمــان االجــتــمــاعــي على وجــود 
هذه الخدمات واستمرارها إذ أقّرها وحافظ 
على بقائها تحت مسمى )الحزمة الصحية 
اإللزامية( التي يتوجب على الوزارة تقديمها 
حــال  سيبقى  أي  مــجــانــي،  بشكل  لــلــمــواطــن 
تلقي الخدمات الصحية كما عهده المواطن 
مع العمل على تحسين أدائه من قبل اإلدارة، 
)بالحزمة  أسماها  أخــرى  لــه حزمة  وأضـــاف 
تقوم  وواعــدة  فكرة جديدة  االختيارية( وهي 
حيث  االشــتــراك  على  الــقــائــم  التأمين  على 
سيكون للراغب في االتجاه إلى هذه الحزمة 
رسم  مــن   %40 نسبته  بــاشــتــراك  يساهم  أن 
التأمين وتتكفل الوزارة بالباقي وقدره %60، 
على  الــحــصــول  المستفيد  يستطيع  بحيث 
أفــضــل الــخــدمــات الــصــحــيــة الــمــتــاحــة ســواء 
فــي الــقــطــاع الــعــام أو الــقــطــاع الــخــاص وفقًا 
الختياره، وفي رأيي أن هذه الفكرة قد تخفف 
كــثــيــرًا عــلــى األشــخــاص الــذيــن لــيــس لديهم 
الصحية  أوضاعهم  وُتلجئهم  صحي  تأمين 
بكلفة  الــخــاص  الــتــوجــه للطب  إلـــى  أحــيــانــًا 
عالية، وهي في األول واألخير ستكون خيارًا 

للمواطن وليست إلزامًا له.
لذا، أوجه تحية تقدير لقيادتنا الرشيدة 
ولــكــل مــن عــمــل عــلــى تــوفــيــر أفــضــل خــدمــات 
جديدة،  أعباء  إضافة  دون  للمواطن  صحية 
ويــبــقــى فـــي ذهــنــي ســــؤال أخــيــر هـــو: هـــل تم 
ــة الــصــحــيــة  ــدى تـــأثـــيـــر الـــحـــزمـ ــ ــتـــســـاب مـ احـ
في  الخاص  التأمين  قطاع  على  االختيارية 

الجانب المتعلق بالتأمين الصحي؟ 
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بين البرلمان وال�سمان ال�سحي

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

الدكتور ماجد بن علي  أشاد 
والتعليم  التربية  وزيــر  النعيمي 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس أمــــنــــاء مــجــلــس 
ــي، بــالــمــســتــوى  ــالــ ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
المتقدم لجامعة الخليج العربي، 
ودورها منذ نشأتها قبل 41 عاما 
أصحاب  لــدن  مــن  سامية  برغبة 
الجاللة والسمو قادة دول مجلس 
العربية،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
الدكتور  تلقاه  خطاب  في  مثمنًا 
العوهلي  عبدالرحمن  بــن  خالد 
المثمرة  الجهود  الجامعة  رئيس 
ــي رئــاســتــه  لــلــدكــتــور الــعــوهــلــي فـ
لــلــجــامــعــة، وســـعـــيـــه الــمــتــواصــل 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــا واالرتـ ــ ــهـ ــ إلـــــى تـــطـــويـــر أدائـ
مهنئًا  التعليمية،  بــمــخــرجــاتــهــا 
بتحقيق الجامعة مركزًا متقدمًا 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي بحسب 
 Scimago سكيماجو  تصنيف 
في  العالمية  الطبية  للجامعات 
االبتكار  مــجــاالت  فــي   2021 عــام 
ــيــــر  ــأثــ ــتــ ــلــــمــــي والــ ــعــ ــث الــ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ والـ
الــمــجــتــمــعــي، وتـــلـــّقـــي الــجــامــعــة 
إشادًة دوليًة من مستشفى ومركز 
لالحترافية  الطبي،  فــورد  هنري 
ــة، والــمــســتــوى  ــعـ ــيـ الــطــبــيــة الـــرفـ
الـــعـــلـــمـــي، وأخـــــالقـــــيـــــات الــعــمــل 
ــاء خــريــجــي  ــبــ ــزة لــــأطــ ــيـ ــمـ ــتـ ــمـ الـ
تدريبهم  تلقوا  الــذيــن  الجامعة 
الــطــبــي فـــي الــمــســتــشــفــى بــواليــة 
المتحدة  بــالــواليــات  ميتشيغان 

األمريكية.
ــلــــى هــــذه  وأثـــــنـــــى الــــــوزيــــــر عــ
اإلنـــجـــازات الــمــشــّرفــة الــتــي تعزز 
لبرامج  الرفيع  بالمستوى  الثقة 
على  إيــجــابــًا  وتنعكس  الجامعة، 
ــاط  ــ ســمــعــتــهــا الــعــلــمــيــة فــــي أوسـ
ــي،  ــالــ ــعــ ــم الــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ مــــؤســــســــات الـ
ــدا دعـــــم مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــؤكــ مــ
إحــدى  تعد  الــتــي  الجامعة  لــهــذه 
الوثيقة  األخــويــة  العالقات  ثمار 
لــدول  الــتــعــاون  مجلس  دول  بين 

الخليج العربية. 
ــذا إنــجــاز  وأضــــاف قـــائـــاًل: »هــ

طبيعية  كنتيجة  تحقق  مــشــرف 
والمتواصل  المستمر  للتطوير 
ــهــــود الــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة  والــــجــ
ــي تــبــذلــهــا الـــجـــامـــعـــة بــشــكــل  ــتـ الـ
الطبي  بالتعليم  لالرتقاء  دؤوب 
والتعليم العالي ككل، وما تحقيق 
هذه المرتبة المتقدمة إال بفضل 
لالبتكار  الحاضنة  البيئة  توفير 
على مستوى دول الخليج العربي، 
التعليم  وســائــل  أحـــدث  ومــواكــبــة 
اإللـــكـــتـــرونـــي بـــمـــا يــتــمــاشــى مــع 
وتطورات  التكنولوجيا  معطيات 
ــلـــوم الـــحـــديـــثـــة والـــتـــحـــديـــات  ــعـ الـ

المتالحقة«.
ــه، ثــــّمــــن رئـــيـــس  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
الدكتور  العربي  الخليج  جامعة 
العوهلي  عبدالرحمن  بن  خالد 
تهنئة الوزير، معزيًا هذا التقدم 
ــي الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الـــعـــالـــمـــيـــة  ــ فــ
ــوات إلـــــى ثـــقـــة دول  ــنــ عـــبـــر الــــســ
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
ــة الــتــي  ــعـ ــامـ ــة فــــي الـــجـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
تــبــنــت اســتــراتــيــجــيــة تــطــويــريــة 
مبتكرة  كجامعة  مكانتها  عــززت 
الــعــربــي،  الخليج  مــســتــوى  عــلــى 
مجموعة  تدشين  مع  بالتزامن 
مـــــــن الــــــبــــــرامــــــج األكـــــاديـــــمـــــيـــــة 

المبتكرة.
وأضاف أن »هذه التصنيفات 
لجامعة  الــمــتــوالــيــة  الــمــتــقــدمــة 
المستوى  على  العربي  الخليج 
الدولي هي في المحصلة تضاف 
الــعــالــي في  التعليم  إلــى رصــيــد 
مجلس  ودول  البحرين  مملكة 
ــافـــة، لــذا  الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي كـ
ــا تحقق  أســـجـــل فـــخـــري بــكــل مـ
ــازات تــتــراكــم عــامــا إثــر  مــن إنـــجـ
عام، بفضل رؤية وقيادة أصحاب 
قــــــــادة دول  ــو  ــمــ ــســ والــ ــة  الــــجــــاللــ
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
العربية، متمنيًا استمرار الريادة 
من  المزيد  وتحقيق  التعليمية 

اإلنجازات المشرفة«.
يشار إلى أن جامعة الخليج 
المرتبة  تــبــوأت حــديــثــًا  الــعــربــي 
أوسطيا،  شرق  عالميا،الـ4  الـــ18 
في  محليا.  واألول  عربيا  ـــ4  والـ
الوقت الذي حققت فيه المرتبة 
الـ60 عالميا، الـ52 شرق أوسطيا، 
في  واألول محليا  عربيا،  والـــ40 
بحسب  العلمي،  البحث  مجال 
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وزي�����ر ال��ت��رب��ي��ة ي�����س��ي��د ب���الإن���ج���ازات 
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طلب���ة جامعة البحري���ن ي�س���اركون في م�س���ابقة بن���ك الإ�س���كان المعمارية
ــارة فـــــي جـــامـــعـــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ خـــــــاض طـــلـــبـــة الـ
البحرين مجددًا تحدي التصميم المعماري 
شاحذين إبداعاتهم في النسخة األحدث من 
جائزة بنك اإلسكان لإلبداع الهندسي للعام 

األكاديمي 2021 -2022. 
فقد شارك 30 طالبًا وطالبة في السنة 
ــرة فـــي بــرنــامــج بــكــالــوريــوس الــعــمــارة  ــيـ األخـ
اختصت  متنوعة  بمشروعات  المسابقة  في 
موضوع  وهــو  الــعــمــودي،  السكني  بالتطوير 
الــمــســابــقــة فـــي نــســخــتــهــا الــتــاســعــة، وجـــرى 
تحكيم  لجنة  جانب  من  المشروعات  تقييم 

متخصصة مؤخرًا. 
ولفتت عميدة كلية الهندسة في جامعة 
آل  إبــراهــيــم  بنت  هيفاء  الــدكــتــورة  البحرين 
خليفة إلى أن »هذه المسابقة وضعت الطلبة 
التصميم  تــحــديــات  مــع  مــواجــهــة مبكرة  فــي 

بمعايير مهنية عالية.
من ناحيته، قال رئيس لجنة المشاريع 
في الجامعة وعضو هيئة التدريس في قسم 
الدكتور فؤاد  التحكيم  العمارة وعضو لجنة 
النسخة  فــي  الجائزة  »إن  األنــصــاري  محمد 
الــــجــــديــــدة ركــــــزت عـــلـــى الـــبـــنـــاء الـــعـــمـــودي، 
واستخدام الفراغات والمساحات والتوزيعات 

حلول  إيــجــاد  الطلبة  حــاول  وقــد  الداخلية، 
عملية تجعل من الوحدات السكنية الصغيرة 

مرغوبة ومناسبة«. 
د. األنـــصـــاري إلـــى أن مــشــروعــات  ــار  وأشــ
الطلبة أثارت نقاشًا مفيدًا بين أعضاء لجنة 
األبعاد  استعراض  عند  وخصوصًا  التحكيم 

العلمية والجمالية والذوقية فيها. 
التاسعة في أكتوبر من  الــدورة  وأطلقت 
الحلول  الماضي 2021 لتقديم أفضل  العام 
في  سكني  مبنى  منزل  لتصميم  المعمارية 
بناء عمودي ما يجعل المجتمع أكثر اتصااًل 

وأماًنا في منازلهم. 
التحكيم  لجنة  عضو  أكــد  ناحيته،  مــن 
المعماري في شركة  مسؤول قسم التصميم 
دار الخليج للهندسة الدكتور سهيل المصري 
المعماريين  نــظــرة  مــن  غــيــرت  الــجــائــحــة  أن 
ليتجهوا نحو مزيد من االهتمام بالفراغات، 
والــمــســاحــات، وهــو األمـــر الـــذي بــدا واضــحــًا 
فـــي عــــدة مـــشـــروعـــات طــالبــيــة، مــوضــحــًا أّن 
مـــشـــروعـــات الــطــلــبــة تــنــوعــت فـــي واجــهــاتــهــا 
وتــوظــيــفــهــا لــلــشــكــل، وتـــزويـــدهـــا بــالــخــدمــات 
الخضراء  والمسطحات  السيارات،  ومواقف 
والحدائقية، مثل نقل الحديقة إلى السطح. 

التحكيم  لجنة  عضو  أكــد  ناحيته،  مــن 
الــمــهــنــدس فــي بــنــك اإلســـكـــان عــمــار محمد 
ومحاوالتهم  الطلبة  أفكار  غالبية  أن  األدرج 
تفاوت من  وجود  مع  ومبتكرة،  مبدعة  كانت 
مناسبة  بــطــرق  األفـــكـــار  تــلــك  تطبيق  حــيــث 

وفقًا الشتراطات الموقع وتصنيفه. 

بعض  طبق  المثال،  سبيل  »على  وقــال: 
تفاوتوا  لكنهم  الذكي  البناء  تقنية  الطلبة 
مشيرًا  وتــطــويــره«،  النموذج  هــذا  تطويع  في 
إلـــى أن »بــعــض الــطــلــبــة وجــــدوا صــعــوبــة في 
االلتزام باالشتراطات التعميرية في الموقع 

الذي وقع عليه االختيار«. 

التوعوية  شعبة  رئيس  المعيلي  عبداهلل  الــرائــد  أكــد 
الــمــروريــة بــــاإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور خــالل بــرنــامــج األمــن 
لــإلعــالم  الــعــامــة  وتــقــدمــه اإلدارة  تــعــده  الــــذي  ــي  ــ اإلذاعــ
البحرين،  مملكة  إذاعــة  مع  بالتعاون  األمنية  والثقافة 
لتأمين  مــروريــة  خطة  أعــدت  لــلــمــرور،  العامة  اإلدارة  أن 
الــذروة خالل شهر رمضان، وهي عبارة عن  الحركة وقت 
نشر الدوريات في الشوارع الرئيسية والتقاطعات لتنظيم 
المرور  المرورية، وتكثيف وجود شرطة  الحركة  وتسهيل 

الراجلة في األسواق للحد من السلوكيات الخاطئة .
بــإعــداد  قــامــت  لــلــمــرور،  الــعــامــة  اإلدارة  أن  ــح  ــ وأوضـ
الخاطئة  السلوكيات  على  فيها  ركــزت  توعوية،  حمالت 
اإلشــارات  تجاوز  مثل  الفضيل،  الشهر  خــالل  تكثر  التي 
الــضــوئــيــة، أو الــتــجــاوز الــخــاطــئ بــيــن الــمــركــبــات خاصة 
أن ستكون هناك حمالت  إلى  اإلفطار، الفتًا  قبل موعد 
التي  واألمــاكــن  واألســـواق  العبادة  دور  عند  أيضًا  توعوية 

يكثر فيها الوقوف الخاطئ.
االلتزام  أهمية  إلى  والمقيمين  المواطنين  دعا  كما 

باألنظمة والقواعد المرورية حفاظًا على سالمة جميع 
مثل  الخاطئة  السلوكيات  وتجنب  الطريق،  مستخدمي 
ــارات الــضــوئــيــة، والـــوقـــوف الــخــاطــئ قـــرب دور  ــ قــطــع اإلشـ
العبادة واألسواق، واالنتباه إلى حركة المشاة، باإلضافة 

إلى عدم االنشغال بغير الطريق .
الــريــس ضابط  أول محمد  الــمــالزم  أكـــد  مــن جهته 
غرفة  أن  المدني،  للدفاع  العامة  بـــاإلدارة  عامة  عالقات 
على  الــعــام  وطـــوال  الساعة  مـــدار  على  تعمل  العمليات، 
تلقي البالغات، وإرسالها إلى أقرب مركز ليتعامل معها 
بشكل احترافي، موضحًا أن اإلدارة تبذل جهدا كبيرا في 
المحاضرات  خــالل  مــن  والمقيمين  المواطنين  توعية 
الجهات  بالتعاون مع مختلف  بها  تقوم  التي  والــزيــارات 
إلى  والمقيمين  المواطنين  ودعــا  البحرين.  مملكة  في 
 ، المطبخ  في  خاصة  السالمة  اشتراطات  اتباع  ضــرورة 
وتــوخــي الــحــذر أثــنــاء طهي الــطــعــام، وعــدم تــرك األوانــي 
باإلضافة  مــراقــبــة،  دون  مــن  طويلة  فــتــرات  الموقد  على 
االنتهاء منه، وعدم  الغاز حين  إلى ضــرورة اغالق موقد 

تشغيل مراوح شفط الهواء فترات طويلة وإغالق النوافذ 
األمر الذي يؤدي إلى حدوث التماسات كهربائية.

تسرب  أي  تفقد  إلــى  المنزل  أفـــراد  وجــه جميع  كما 
ــاز وعــــدم إهــمــالــه وإبــــالغ الـــدفـــاع الــمــدنــي، وعــــدم تــرك  غـ
األطفال بمفردهم لتجنب عبثهم في األجهزة الكهربائية 
والــوالعــات وإبــعــادهــا عــن أيــديــهــم، بــاإلضــافــة إلــى توفير 

معدات األمن والسالمة في المنزل .
ــد تــضــمــن الــبــرنــامــج تــقــديــم عــــدد مـــن الــفــقــرات  وقــ
األمنية والتوعوية واالجتماعية، حيث تم تسليط الضوء 
خالل فقرة »األمن في أسبوع« على أبرز البالغات التي تم 
المباشر بغرفة  التعامل معها وذلك من خالل االتصال 
العمليات الرئيسية وغرفة العمليات والمراقبة المرورية.
واستضافت فقرة »إشراقة أمل« أحد المنتفعين من 
قانون العقوبات البديلة وعرض مدى استفادته من هذه 
التجربة، التي انعكست إيجابًا على حياته كونه اآلن مع 

أسرته.

خ��ط��ة م���روري���ة ل��ت��اأم��ي��ن ال��ح��رك��ة وق����ت ال������ذروة خ����ال ���س��ه��ر رم�����س��ان

تعلن  الأول���ي���ة  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  م���راك���ز 
����س���اع���ات ال���ع���م���ل خ���ال ���س��ه��ر رم�����س��ان

تعلن مراكز الرعاية الصحية األولية للجمهور 
الــكــريــم عـــن ســـاعـــات الــعــمــل خــــالل شــهــر رمــضــان 
كــل من  مـــدار 24 ســاعــة  إذ سيعمل على  الــمــبــارك، 
مركز المحرق الصحي، ومركز حمد كانو الصحي، 
ومركز يوسف عبدالرحمن إنجنير الصحي، ومركز 
ومــركــز   ،)17 )دوار  الــصــحــي  كــانــو  جــاســم  مــحــمــد 
سترة الصحي، ومركز الشيخ جابر األحمد الصباح 
الصحي في )باربار(، ومركز بنك البحرين والكويت 
الصحي بمنطقة الحد، ومركز جدحفص الصحي، 

ومركز مدينة خليفة الصحي.
وســيــعــمــل مــركــز الــشــيــخ ســلــمــان الــصــحــي من 
الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرًا. 
حتى  صباحا  الثامنة  الساعة  مــن  سيعمل  بينما 

الساعة السابعة مساء، عدا يومي الجمعة والسبت 
كل من مركز بنك البحرين الوطني الصحي بعراد، 
بمنطقة  الصحي  الوطني  البحرين  بنك  ومــركــز 
ابن  ومــركــز  الصحي،  بوماهر  حالة  ومــركــز  الــديــر، 
ســيــنــا الـــصـــحـــي، مـــركـــز الــنــعــيــم الـــصـــحـــي، ومــركــز 
ــورة الــصــحــي، ومـــركـــز الــشــيــخ صــبــاح الــســالــم  ــحـ الـ
الــصــحــي، ومــركــز الــبــالد الــقــديــم الــصــحــي، ومــركــز 
عــالــي الــصــحــي، ومـــركـــز مــديــنــة عــيــســى الــصــحــي، 
ومركز الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة الصحي، 
ومــركــز أحــمــد عــلــي كــانــو الــصــحــي، ومــركــز البديع 
الــصــحــي، ومــركــز الــكــويــت الــصــحــي، ومــركــز مدينة 
ــــزالق الــصــحــي، وعــيــادة  حــمــد الــصــحــي، ومـــركـــز الـ

البديع الساحلية الصحية. 

} د. خالد العوهلي.} وزير التربية والتعليم.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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ح�سني املرزوق:

اخلليجي  امل�سل�سل  عمل  طاقم  تواجد 

»عني الذيب« الذي ي�سم نخبة من جنوم 

مملكة  يف  التعاون  جمل�س  دول  وفناين 

الرتاثية  القرية  يف  لت�سويره  البحرين 

القفا�س،  حممد  البحريني  املخرج  بقيادة 

وقامت »الأيام« بزيارة كوالي�س امل�سل�سل 

للتعرف على تفا�سيله قبل عر�سه خالل 

اأحداث  وتدور  املبارك،  رم�سان  �سهر 

القرن  ع�سرينات  بداية  يف  امل�سل�سل 

�سيخني  بني  �سراًعا  وت�ستعر�س  املا�سي، 

متنوعة  اأحداث  وتدور  قبيلتني،  من 

من  واحًدا  امل�سل�سل  هذا  ويعترب  ومثرية، 

تن�سم  التي  الدرامية  الإنتاجات  اأ�سخم 

لل�سباق الرم�ساين لهذا العام، ويف التقرير 

التايل �سن�ستعر�س اأبطال العمل واآراءهم 

عن هذا امل�سل�سل.

القدير  الفنان  قال  ال�ساأن،  هذا  حول 

عني  م�سل�سل  يف  »اأج�سد  ح�سني:  داوود 

ا�ستوقفتني  وقد  ذيب  �سخ�سية  الذيب 

ما  علّي  عر�س  اأن  بعد  ال�سخ�سية  هذه 

يقارب الأربعة ن�سو�س لهذا العام، ولكن 

اأعود  اأن  املمكن  الن�س من  هذا  اأن  وجدت 

اأنه من كتابة  ا  فيه ب�سكل جميل خ�سو�سً

بحرفية  الن�س  كتب  وقد  ال�سقر،  جمال 

املخرج  للعمل  وت�سدى  جًدا،  جميلة 

اأتعامل  الذي  القفا�س  حممد  ال�سديق 

اجلنون  فيه  ووجدت  الأوىل،  للمرة  معه 

الإخراجي والع�سق لعمله، واأنا �سعيد جًدا 

ا اأنني اأ�سور يف مكان  بالتجربة خ�سو�سً

التي  اجلميلة  البحرين  مملكة  يف  جميل 

حتافظ  فالبحرين  تراثية،  مواقع  ت�سم 

على املواقع الرتاثية وهذا اأمر مييزها، اىل 

يتم  التي  الرتاثية  للقرية  اإن�سائها  جانب 

فيها ت�سوير امل�سل�سل وهي قرية ثرية«. 

اإبراهيم الزدجايل 

»ال�ضيخ �ضقر بن �ضاوي«

الفنان  قال  ذاته،  ال�ساأن  ويف 

الذيب  عني  »م�سل�سل  الزدجايل:  ابراهيم 

وحتديًدا  معينة  حقبة  يتناول  تراثي 

املا�سي،  القرن  ع�سرينات  بداية  يف 

بني  �سراع  عن  عبارة  امل�سل�سل  وفكرة 

بن  �سقر  وهما  �سيخني  وبني  قبيلتني 

�سخ�سيته،  بتج�سيد  اأقوم  الذي  �ساوي 

الذي  ذياب  بن  ذيب  الآخر  الطرف  ويف 

ح�سني،  داوود  الفنان  �سخ�سيته  يج�سد 

نتيجة  القبيلتني  بني  يكون  وال�سراع 

بينهم  الأو�ساع  تنفجر  حتى  تراكمات 

وهناك  واحلروب،  ال�سراع  ويبداأ 

هذا  خالل  تاأتي  واأجيال  تتداخل  اأحداث 

امل�سل�سل«.

»فهيم« الرويعي  جمعان 

فيقول:  الرويعي  جمعان  الفنان  اأما 

امل�سل�سل،  يف  فهيم  �سخ�سية  »اأج�سد 

ويكون  القبيلة  لرئي�س  م�ساعد  وهو 

عن  الدفاع  ويحاول  املنطقة  يف  احلكيم 

رومان�سية،  ق�سة  يف  ويدخل  منطقته 

مع  جميلة  ق�سة  اأعي�س  حالًيا  واأنا 

داوود  الفنان  ا  خ�سو�سً كبار  ممثلني 

بعيد،  زمن  منذ  اأعرفه  اإين  حيث  ح�سني، 

ولكن هذه املرة الوىل التي اأت�سارك معه 

وزميلي  �سديقي  واي�سا  تلفزيوين،  عمل 

الزدجايل،  اإبراهيم  الفنان  الدرا�سة  يف 

مًعا  فيها  نلتقي  التي  الوىل  املرة  وهذه 

العمل  ممثلو  ومعظم  التخرج،  بعد  من 

يف  معهم  اأ�سارك  التي  الوىل  املرة  هذه 

اإين  حيث  كممثل،  الذيب  عني  م�سل�سل 

ولكن كمخرج«. م�سبًقا  معهم  عملت 

�ضيماء �ضبت »زوجة ذيب« 

�سيماء  الفنانة  قالت  اآخر،  جانب  من 

ال�سيخ  زوجة  خزنة  دور  »اأج�سد  �سبت: 

�سخ�سية  حتمل  والتي  ذياب  بن  ذيب 

وحنونة،  طيبة  فهي  متاًما،  له  مغايرة 

وهي اإن�سانة مغلوب على اأمرها ومطيعة 

�سيء،  باأي  القيام  على  قادرة  وغري 

زوجها،  و�سلوكيات  ت�سرفات  وت�ساهد 

وهي من الداخل غري را�سية عن ما يقوم 

تخ�سع  يجعلها  ولكن خوفها  زوجها،  به 

له، ومع مرور الوقت ن�ساهد اأموًرا جميلة 

بالعمل  �سعيدة  واأنا  كثرية،  ومفاجاآت 

واملخرج  زمالئي  مع  البحرين  وطني  يف 

ال�ستاذ حممد القفا�س الذي �ساركت معه 

يف اأول عمل يقوم باإخراجه«.

عبدالرحيم يف 

ق�ضة حب ال تتكلل بالنجاح

عبدالرحيم  فاطمة  الفنانة  اأما 

اأ�سارك  التي  الثالثة  املرة  »هذه  فقالت: 

حيث  ح�سني،  داوود  الفنان  مع  فيها 

م�سرحيات  يف  معه  بالعمل  قمت 

التي  الوىل  املرة  هذه  ولكن  �سابًقا، 

)عني  م�سل�سل  يف  جانبه  اىل  اأقف 

الذيب( واأج�سد دور جديد بالن�سبة يل، 

تتعر�س  �سخ�سية  عن  عبارة  والدور 

وامل�ساكل،  امل�سايقات  من  للكثري 

ل  ولكن  جميلة  حب  ق�سة  يف  وتدخل 

بالنجاح«. تتكلل 

العمل  م�ضرف  ال�ضيخ  حممود 

حممود  العمل  م�سرف  ويقول 

امل�ساهدين  �سي�سعر  العمل  »هذا  ال�سيخ: 

حيث  من  ب�سخامته  الأوىل  احللقة  من 

فيه،  امل�ساركني  والنجوم  املمثلني  عدد 

خمتلفة  روؤية  يقدم  العمل  وخمرج 

منتجة  كجهة  ونحن  ومتنوعة، 

لهذا  النجاح  �سبل  كل  توفري  نحاول 

اعتماده  العمل  هذا  مييز  وما  العمل، 

حقبة  م�سل�سالت  مثل  الق�سة  على 

القرن  من  والت�سعينات  الثمانينات 

الرئي�سي  البطل  كان  حيث  املا�سي، 

ونوعد  املمثلني،  ولي�س  امل�سل�سل  ق�سة 

من  مميز  عمل  مب�ساهدة  اجلمهور 

الخرية«. احللقة  حتى  الوىل  احللقة 

ال�ضايغ: االأعمال

 الرتاثية اأقرب للبحرينيني

اأمني  الفنان  قال  ذاته،  ال�ساأن  ويف 

ال�سايغ: »الأعمال الرتاثية اأقرب لنا كممثلني 

ال�سنوات  يف  فيها  اأبدعنا  وقد  بحرينيني، 

املا�سية، وهذا العمل له طابع واأجواء مغايرة 

هذا  القفا�س،  حممد  العمل  خمرج  بقيادة 

العمل ي�سم العديد من النجوم البحرينيني 

هذا  يف  نتوفق  اهلل  �ساء  واإن  واخلليجيني، 

العمل ويظهر ب�سورة جميلة«. 

مواري عبداهلل.. ال متثل بل تتعلم

وقالت الفنانة مواري عبداهلل: »اأ�سارك 

من  كبرية  ت�سكيلة  مع  العمل  هذا  يف 

النجوم والفنانني، حيث ل اأ�سعر باأين اأمثل 

معهم، بل اأتعلم منهم، واجلو يف البحرين 

وموقع الت�سوير يجعلون الأجواء جميلة 

يف  الكثري  يل  اأ�ساف  الأمر  وهذا  جًدا، 

م�سريتي الفنية«. 

ح�ضن املطوع خائف

املطوع:»اأج�سد  ح�سن  الفنان  وقال 

ال�سيخ  ابن  �سخ�سية  امل�سل�سل  هذا  يف 

ذيب بن ذياب، واأقدم فيها �سخ�سية البن 

يتمتع  والده  كون  والده  من  يخاف  الذي 

يحرتم  ولكنه  جًدا،  قوية  ب�سخ�سية 

وهذه  فرتة  بعد  الأحداث  وتتطور  والده، 

ال�سخ�سية متوقع منها اأن تقوم باأي �سيء 

وما يقوم به على اجلمهور متابعته«.
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نف كاأحد اأ�ضخم االأعمال الرتاثية التي تعر�ض يف �ضهر رم�ضان �ضُ

بن �ضاوي يخو�ض �ضراع مع بن ذياب يف م�ضل�ضل »عني الذيب«

فاطمة عبدالرحيم

مواري عبداهلل

داود ح�سني

�سيماء �سبت

جمعان الرويغي

ابراهيم الزدجايل

يخف�ض الكول�ضرتول وال�ضّكر ولكن باتباع نظام غذائي �ضّحي.. ال�ضعد لـ»االأيام«:

 »رم�ضان« اأحد طرق »ال�ضيام املتقطع« وفر�ضة لتغيري العادات اخلاطئة
خديجة العرادي:

العالجية  التغذية  اأخ�سائية  قالت 

جمعية  رئي�س  نائب  ال�سعد،  اأريج 

ُيعد  �سهر رم�سان  اإن  ال�سحة،  اأ�سدقاء 

وال�سلوكيات  العادات  لتغيري  فر�سة 

له  ال�سيام  اأن  كما  اخلاطئة،  الغذائية 

ي�ساعد  اأنه  منها  عديدة،  �سحية  فوائد 

طرق  اأحد  ُيعد  اإذ  الوزن،  تخفيف  على 

ال�سيام  ففرتة  املتقطع،  ال�سيام  اأنواع 

يف  �ساعة   18 اإىل   14 بني  ما  ترتاوح 

ا�ستجابة  يح�ّسن  بذلك  وهو  اليوم، 

اجل�سم لالإن�سولني.

على  ال�سيام  »ي�ساعد  واأ�سافت: 

تنظيم  الدم،  يف  ال�سكر  معدلت  تنظيم 

ن�سبة  خف�س  الدم،  ال�سغط  معدلت 

والدهون  ال�سار،  الكولي�ستريول 

من  يقلل  وبالتايل  الدم،  يف  الثالثية 

احتمالية الإ�سابة باأمرا�س القلب«.

يف  ي�ساعد  ال�سيام  اإن  وقالت 

الوقاية من الإ�سابة بالأمرا�س املتعلقة 

)زهامير،  الع�سبي  اجلهاز  بانتكا�سات 

معامل  من  ويقلل  الرعا�س(،  ال�سلل، 

اللتهابات يف اجل�سم، فبالتايل يقلل من 

اأعرا�س احل�سا�سية والتهابات املفا�سل.

ال�سائم  اأن  اىل  ال�سعد  واأ�سارت 

اإىل نظام غذائي �سحي متوازن  يحتاج 

املركبات  ومتكامل، يحتوي على جميع 

ال�سحي  فالغذاء  ال�سا�سية،  الغذائية 

ب�سحة  يتمتع  ال�سائم  يجعل  املتوازن 

جيدة، ويف اأثناء ال�سيام يعاين اجل�سم 

يف  العتماد  ويحاول  احلرمان،  من 

اجللوكوز  �سكر  على  وحاجته  طاقته 

املوجود يف وجبة ال�سحور، اإل اأن هذه 

احتياجاته  تلبية  ت�ستطيع  ل  الوجبة 

ل�ساعات  اإل  الكايف  وال�سكر  الطاقة  من 

حمدودة، بعدها يقوم اجل�سم با�ستخدام 

املخزونة  الدهنية  ثم  ال�سكرية  املواد 

الدهون  فتذوب  اجل�سم،  اأن�سجة  يف 

الزائدة، وبعد ال�سيام ومع تناول وجبة 

الإفطار يزداد تدفق الدم املحمل بالغذاء 

وخاليا  اأن�سجة  جميع  اإىل  والأك�سجني 

قوته  وتزيد  خالياه  فتتجدد  اجل�سم، 

ون�ساطه.

لـ»الأيام«،  خا�س  ت�سريح  ويف 

العالجية  التغذية  اأخ�سائية  حتدثت 

ال�سعد عن اأبرز قواعد التغذية ال�سحية 

يف رم�سان، وقالت: »ابداأ وجبة الإفطار 

كم�سدر  ماء  كوب  مع  متر  فردات  بـ3 

�سريع للطاقة وال�سوائل للج�سم، كم اأن 

الغذائي،  التمثيل  املاء �سروري لعملية 

املعدة  لتهيئة  دافئ  �سوربة  طبق  يليه 

ل�ستقبال  املعدة  ع�سالت  وترخية 

ع�سر  حدوث  احتمال  وتقليل  الوجبة 

اخل�سراوات  �سوربة  مثل  اله�سم، 

الغنية بالفيتامينات والألياف الغذائية، 

بالأمالح  الغني  العد�س  ح�ساء  اأو 

املعدنية واحلديد، كما من املف�سل جتنب 

حت�سلون  التي  اجلاهزة  ال�سوربات 

تفتقر  فهي  التجارية،  املحال  من  عليها 

كميات  على  وحتتوي  الفيتامينات  اىل 

كبرية من امللح«.

تناول  املف�سل  »من  واأ�سافت: 

منا�سبة  بكميات  ببطء  الطعام 

ت�سبب  الكبرية  فالوجبات  لحتياجاتك، 

بعد  الرتياح.  بعدم  و�سعوًرا  احلرقة 

التي  ال�سلطة  طبق  تناول  دقيقة   30

واملعادن،  بالفيتامينات  اجل�سم  متد 

ل�سحة  ال�سرورية  بالألياف  ا  واأي�سً

الإم�ساك،  ولتجنب  اله�سمي،  اجلهاز 

معتدلة  بكميات  الرئي�سة  الوجبة  تليها 

وتت�سمن الن�سويات كالأرز والبطاط�س 

الهري�س، والتي  الأ�سمر وحب  والربغل 

الإفطار،  يف  الرئي�سة  الأطباق  من  ُتعد 

ميت�س  اجل�سم  اأن  املعروف  من  اإنه  اإذ 

الأطعمة الغنية باملواد الن�سويه ببطء، 

وبالتايل تعمل على تعديل ن�سبة ال�سكر 

يف الدم لفرتة متتد من 4 اإيل 5 �ساعات، 

وبالأخ�س ملر�سى ال�سكري«.

وجبة  حتتوي  اأن  »يجب  وقالت: 

اأن  يف�سل  التي  اللحوم  الفطورعلى 

تكون م�سوية اأو م�سلوقة )�سمك، دجاج 

اإذ  دهون(،  دون  اأحمر  حلم  جلد،  دون 

اإن الربوتينات �سرورية لتجديد خاليا 

اجل�سم، كما اأنها متنح ال�سعور بال�سبع، 

تناول  يف  الرغبة  من  تخفف  وبالتايل 

كميات كبرية من الأطعمة«.

اأريج ال�سعد 

 د. عبدالـله يو�ضف املطوع

وختاًما.. جيهان يو�ضف �ضاتر

من ال�سخ�سيات الرتبوية الفاعلة يف وزارة الرتبية والتعليم 

من حيث القيادة املتميزة والعمل املتقن والتدري�س املبدع على 

امل�ستوى املحلي وامل�ستوى اخلارجي، لها م�ساركات يف جميع 

التطوير  يف  م�ساهماتها  خالل  من  الرتبوية  العملية  مفا�سل 

الرتبوي وتراأ�سها للعديد من الفعاليات التطويرية وم�ساهمتها 

ال اإليها،  يف تعديل الكتب واالرتقاء بامل�ساريع امل�ستجدة التي تحُ

اإنها االأ�ستاذة جيهان يو�سف �ساتر.

املحرق  مدينة  يف  �ساتر  يو�سف  جيهان  االأ�ستاذة  ولدت 

وتديًدا يف فريق م�سجد الغاوي، حيث تاأثرت بعادات وتقاليد 

العلم والعمل فوالدها  اأ�سرة تقد�س  اإذ ن�ساأت يف  هذه املنطقة، 

مديًرا للموانئ ووالدتها من الرعيل االأول يف الرتبية يف مدر�سة 

عائ�سة اأم املوؤمنني باملنامة، كما كانت لهذه الن�ساأة دور كبري يف 

تبواأ اأفراد هذه االأ�سرة مراكز قيادية مهمة يف مملكة البحرين.

التعليمية  رحلتها  �ساتر  يو�سف  جيهان  االأ�ستاذة  بداأت 

كانت  عندما  االبتدائية  وهب  بنت  اآمنة  مدر�سة  يف  االأوىل 

مديرة املدر�سة االأ�ستاذة عائ�سة اجلودر رحمها اهلل، واملرحلة 

املدر�سة  مديرة  كانت  عندما  زنوبيا  مدر�سة  يف  االإعدادية 

يف  الثانوية  واملرحلة  اهلل،  رحمها  ال�سادق  عائ�سة  االأ�ستاذة 

املدر�سة  مديرة  كانت  عندما  للبنات  الثانوية  املحرق  مدر�سة 

االأ�ستاذة ح�سة اخلمريي رحمها اهلل، ومن ثم انهت درا�ستها 

اجلامعية يف تخ�س�س الكيمياء واالأحياء لتتعني كمعلمة كيمياء 

الثانوية للبنات عندما كانت مديرة املدر�سة  يف مدر�سة خولة 

ترقيتها  متت  قليلة  �سنوات  وخالل  ال�سالح،  اأمينة  االأ�ستاذة 

لت�سبح معلمة اأوىل للعلوم باملدر�سة نف�سها، ويف هذه املدر�سة 

هذه  �سمن  ومن  الرتبوية  امل�ساريع  لبنات  و�سع  يف  �ساهمت 

امل�ساريع م�سروع )املدر�سة كوحدة اأ�سا�سية( حيث اأ�سهمت يف 

و�سع لوائح النظام الداخلي ملجل�س اإدارة املدر�سة.

جلنة  يف  �ساتر  يو�سف  جيهان  االأ�ستاذة  عملت  كما 

م�سروع ال�ساعات املعتمدة والذي مّت اعتماده يف مدر�سة خولة 

الثانوية عام )1991( حيث نفذت العديد من الربامج التوعوية 

واملوؤمترات للتب�سري بهذا النظام.

ويف عام 1995م مّت تكرميها من قبل اأمري البالد الراحل 

ثراه وح�سولها  اهلل  اآل خليفة طيب  ال�سيخ عي�سى بن �سلمان 

على جائزة املعلم املتميز، هذا التميز قادها اإىل اأن تحُعنّي مديرة 

م�ساعدة عام 1997م يف مدر�سة مدينة حمد الثانوية للبنات، 

اإذ تولت قيادة م�سروع االمتحانات املركزية للمرحلة الثانوية 

والذي مّت تطبيقه الأول مرة يف مدر�سة الرفاع ال�سرقي الثانوية 

املركزي  الت�سحيح  جلنة  )رئي�س  مهمة  تتوىل  وكانت  للبنني 

دورات  خم�س  ملدة  وذلك  والرتقيم(  ال�سبط  حلنة  رئي�س  اأو 

متتالية، ويف هذه االثناء ح�سلت على دبلوم الدرا�سات العليا 

يف القيادة املدر�سية بدرجة امتياز مع مرتبة ال�سرف االأوىل من 

جامعة البحرين )يناير 2001( ومّت تكرميها من قبل �ساحب 

ال�سمي امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

املوقر طيب اهلل ثراه.

ويف العام نف�سه، مت تعينيها لتكون مديرة ملدر�سة �سالح 

الدين االأيوبي االبتدائية للبنني، ويف هذه االأثناء �ساهمت كع�سو 

يف برنامج اعداد املدربني الذي تبنته )اإدارة التدريب( فقدمت 

العديد من الربامج الرتبوية واملهنية للمدراء ومدراء امل�ساعدين.

املعايري  لفريق  كرئي�س  اختيارها  مّت  2006م،  عام  ويف 

وال�سروط املنبثقة عن جلنة ان�ساء كلية املعلمني وكانت ع�سو 

منتدب ممثل لوزارة الرتبية والتعليم يف كلية املعلمني.

�سمن  اختيارها  مّت  2008م،  عام  يف  اأي  عامني  وبعد 

االأداء  اإدارة  مراقبة  برنامج  يف  ال�سنغافوري  العمل  فريق 

مّت  والذي   ”Performance Management System“
تطبيقه ب�سكل تدريجي يف 10 مدار�س ليتم التو�سع يف تطبيقه 

يف جميع املدار�س فيما بعد.

االأوىل(  التغيري  )�سفراء  جمموعة  �سمن  اختيارها  ومّت 

برنامج  �سمن   2007 يوليو  �سنغافورة  اإىل  اأر�سلت  التي 

Transformation School Leadership Program
ونظًرا لتميز االأ�ستاذة جيهان يو�سف �ساتر مّت اختيارها 

التنمية  جمل�س  مع  للعمل  منتدبة  مدر�سة  مديرة  كاأول 

االقت�سادي )EDB( يف م�سروع مبادرة تطوير التعليم حيث 

عملت ك�سريك ت�سني منذ نوفمرب 2008م، حيث كانت تقوم 

وقد  املدار�س،  يف  وتطبيقها  احلديثة  التدريبية  اخلربات  بنقل 

ح�سلت على �سهادة �سكر الإ�سهاماتها يف هذا املجال من لدن 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

العهد رئي�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه.

هذه املح�سلة من اخلربات قادتها يف عام 2009م لتحُعنّي 

كرئي�س مدار�س، اإذ ح�سلت جميع املدار�س التي تت ا�سرافها 

على تقدير امتياز يف تقيم هيئة �سمان جودة التدريب والتعليم 

ومن ثم مّت تعيينها كرئي�س منطقة تعليمية. 

وباالإ�سافة اإىل عمل االأ�ستاذة جيهان �ساتر تولت عدًدا من 

املهام الرتبوية مثل ع�سويتها يف جلان تقييم املتقدمني ملختلف 

اإعداد اأوراق العمل يف املوؤمترات الرتبوية  الوظائف التعليمية، 

التي تت�سنها وزارة الرتبية والتعليم، كما عملت كمن�سقة لعدد 

من املوؤمترات الرتبوية يف خمتلف املراحل التعليمية، وباالإ�سافة 

اإىل دوروها الرتبوي فقد كانت اأمني �سر يف جلنة االنتخابات 

الربملانية والبلدية يف الدورتني 2002/ 2006م.

هذا التنوع يف االأن�سطة ذات الطابع املتميز ي�سدل ال�ستار 

تاركة  �ساتر  يو�سف  جيهان  االأ�ستاذة  بتقاعد  2016م  عام 

اإ�ساءات تكي تاريخ مئوية التعليم يف مملكة البحرين.

جيهان يو�سف �ساتر

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12048/pdf/INAF_20220403020119425.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/955249/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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بالزراعة  االهتمام  عن  ين�شر  ما  من  بالرغم 

التجريف  من  مزيًدا  يحكي  الواقع  فاإن  والنخيل، 

وحتويل امل�شاحات اخل�شراء اإىل ق�شائم وغري ذلك.

اجلوع  ب�شبب  حقيقية  اإن�شانية  اأزمة  هناك 

�شعارها  وجبة  املليار  وحملة  الغذائي..  واالأمن 

لدينا  جائع..  وجاره  �شبعان  بات  من  بي  اآمن  ما 

مليار ر�شالة اإن�شانية نبيلة من االإمارات للعامل..

Sunday 3rd April 2022 - No. 12048 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

اإقامة �شالة الرتاويح يف م�شجد اآيا �شوفيا برتكيا الأول مرة منذ 88 عاًما

مليون ون�صف زهرة يف افتتاح حديقة اإنديرا غاندي

فتحت حديقة ت�ليب اإنديرا غاندي التذكارية يف مدينة �شريناغار 

العاملني  ملئات  ال�شاق  العمل  من  اأ�شهر  بعد  للزوار  اأب�ابها  الهند  يف 

ا�شتعدادا مل��شم الربيع.

واتخذت احلديقة ا�شمها لتخليد املراأة ال�حيدة، التي ت�لت من�شب 

رئي�ص  اأول  ابنه  اأي�شا  وهي  الهند،  تاريخ  عرب  البالد  وزراء  رئا�شة 

وزراء للهند عقب ال�شتقالل من بريطانيا ج�اهر لل نهرو.

وت�شتهر احلديقة باحت�ائها على ملي�ن ون�شف زهرة من اأكرث من 

اأكرب  60 ن�عا على م�شاحة 30 هكتارا، وه� ما يجعلها واحدة من 

حدائق الت�ليب يف اآ�شيا، وفق »ي�روني�ز«.

اإقبال  ت�شهد  اإنها  احلديقة،  عن  امل�ش�ؤول  وه�  رهمان،  اإنام  وقال 

كبريا من الزوار هذا العام ب�شبب انح�شار املخاوف من انت�شار فريو�ص 

ك�رونا مقارنة بالعام املا�شي.

واأ�شاف: »ن�شهد اإقبال كثيفا وخا�شة من ال�شياح القادمني من دول 

اأخرى. اإنهم ي�شحرون باأج�اء هذه احلديقة حتت �شف�ح جبل زبروان. 

ناأمل اأن يك�ن هذا العام فاأل عظيما وبداية م�فقة مل��شمنا ال�شياحي«.

اعتقال مت�صولة يف ال�صعودية وبحوزتها اأموال طائلة

انت�شر مقطع م�ش�ر كالنار يف اله�شيم 

يف  الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  على 

اأجنبية  جن�شية  من  ملت�ش�لة  ال�شع�دية 

اعتقلت وتبني اأنها حتمل مبالغ �شخمة من 

الأم�ال.

اأن  ال�شع�دية  الداخلية  وزارة  واأعلنت 

اجلهات الأمنية اأوقفت امراأة خمالفة لنظام 

اأمن احلدود من اجلن�شية اجليب�تية امتهنت 

»الت�ش�ل« جلمع مبالغ مالية كبرية.

على  بح�زتها  عرث  اأنه  واأو�شحت 

طريق  عن  جمعتها  ريال  األف   132 مبلغ 

اتخاذ  جرى  اأنه  اإىل  م�شرية  الت�ش�ل، 

الإجراءات النظامية بحقها واإحالتها جلهات 

الخت�شا�ص.

احلالة  هذه  اإن  ال�زارة  قالت  كذلك، 

ت�ؤكد ح�ش�ل املت�ش�لني على مبالغ �شخمة 

من وراء ظاهرة الت�ش�ل التي تنت�شر خا�شة 

البع�ص  ي�شتغلها  والتي  رم�شان  �شهر  يف 

من اأجل التك�شب يف هذا ال�شهر الف�شيل.

تعاطف  ي�شتغل�ن  ه�ؤلء  اأن  واأ�شافت 

وطرق  متعددة  ب��شائل  للك�شب،  النا�ص 

خمادعة، مثل كبار ال�شن وبا�شتخدام عربات 

املعاقني، وكذلك ت�جيه الأطفال للت�ش�ل يف 

الأماكن العامة واملحال التجارية.

ال�شع�دي  العام  الأمن  اأن  اإىل  ي�شار 

�شتق�م  املخت�شة  الأمنية  اجلهات  اأن  اأعلن 

الت�ش�ل،  ميار�ص  من  كل  على  بالقب�ص 

مطالبا  املخت�شة  للجهات  واإحالته 

�شدقاتهم عرب  بت�جيه  واملقيمني  امل�اطنني 

و�ش�لها  ت�شمن  التي  النظامية  ال��شائل 

اإىل املحتاجني وعدم الت�شجيع على امتهان 

الت�ش�ل.

»ال�صحة«: ت�صجيل 557 اإ�صابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 773 حالة

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

اأظهرت  اأبريل 2022، قد  اأم�ص ال�شبت امل�افق 2   3901

ت�شجيل 557 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 773 حالة 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.457812

حالة،   6277 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

حالة يف  و4  بامل�شت�شفى  للعالج  تخ�شع  حالة  منها 24 

العناية املركزة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12048/pdf/INAF_20220403020119425.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/955243/News.html
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  12

Link

P  11

Link

Link

P  1

Link

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 16 صفحة 2 0
»شاملة الضريبة«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

www.alwatannews .net Sun 03 Apr 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 5958   |  األحــد 02 رمضــان 1443هـــ

جهود مخلصة لولي العهد رئيس الوزراء في تحقيق االزدهار للوطن والمواطنين 

 الملك: البحرين تسير بخطى ثابتة 
للمزيد من التنمية والتطوير بتكاتف أبنائها

البحرين وطن يحتضن الجميع ويؤمن بنشر قيم المحبة والسالم

أش��اد حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى 
بجهود وإس��هامات أبناء البحرين الكرام في 
مس��يرة الوطن المباركة وبم��ا يتميزون به 
من قي��م الب��ذل والعطاء في س��بيل خدمة 
وطنهم وإعالء ش��أنه وتعزي��ز مكانته بين 
األم��م والش��عوب، مش��يرًا جاللت��ه إلى أن 

البحري��ن لها تاري��خ عري��ق باعتبارها وطنًا 
يحتضن الجميع ويؤمن بالتواصل ونشر قيم 
المحبة والس��الم، وهي عادات أهل البحرين 
المعروفة على مر التاريخ، مؤكدًا جاللته أن 
البحري��ن بحمد اهلل ترتب��ط بعالقات طيبة 
ب��دول العال��م كافة انطالقًا من سياس��تها 
النابعة من قيم أه��ل البحرين في التواصل 

وتعزي��ز  المتب��ادل  واالحت��رام  واالت��زان 
المصالح المشتركة خدمًة للبشرية جمعاء، 
مضيف��ًا جاللت��ه أن البحرين تس��ير بخطى 
ثابت��ة نحو المزي��د من التنمي��ة والتطوير 
بتكاتف أبنائها ومس��اعيهم الخي��رة للبناء 
عل��ى ما تحقق من إنجازات ومكتس��بات في 

جميع الميادين.

وثم��ن جاللته، لدى اس��تقباله أمس بقصر 
الصخير كبار المسؤولين بالمملكة، الجهود 
المخلصة والعم��ل الوطني الدؤوب لصاحب 
الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء في المضي بمسيرة الخير والنماء إلى 
آفاق أرحب من االزدهار للوطن والمواطنين 
في مختلف المجاالت، وقيادة سموه المميزة 

لفري��ق البحرين خ��الل الجائح��ة العالمية، 
والت��ي أثبتت م��ن خالله��ا البحرين بجهود 
أبنائه��ا قدرته��ا عل��ى مواجه��ة مختل��ف 
التحدي��ات ب��روح الفري��ق الواح��د، مؤكًدا 
جاللته أن الوضع الصحي في مملكة البحرين 
اليوم مس��تقر ويش��هد تقدم��ًا ملحوظًا في 

هذا المجال. 

 الوضع الصحي 
مستقر ويشهد تقدمًا ملحوظًا

  البحرين ترتبط بعالقات
 طيبة مع دول العالم كافة  

 بوجيري لـ                 : سافرت
 لدراسة الهندسة فتحولت لالقتصاد

أيمن شكل «

ق��ال المصرف��ي عبدالكريم بوجيري إن القدر كان له دوره في اش��تغاله بالعمل االقتصادي، حيث 
حدثت نقطة تحول في مس��اره الدراس��ي الجامعي جعلته يدرس االقتصاد بداًل من الهندسة كما 

كان مقررًا.
وقال بوجيري في حوار مع »الوطن« تحدث فيه عن س��يرته ومس��يرته، إنه بعد تخرجه من مدرس��ة 

الهداية الخليفية في الس��بعينات توجه إلى العاصمة الس��ورية لدراس��ة الهندسة، لكن 
لألسف لم يتمكن من الحصول على مقعد في الكلية هناك، واتصل بوالده، وأبلغه بما 

حدث وطلب منه إرس��ال تذكرة للعودة ليعود ويدرس بأي جامعة أخرى، لكن والده 
طلب منه البقاء والدراسة في أي كلية، ألن خريج الجامعة في ذاك الوقت كان 

يحص��ل على وظيفة بمجرد أن ينهي دراس��ته، ومن هنا جاءت 
دراس��ته بكلية االقتصاد بداًل من الهندس��ة، مشيرًا إلى 

أنه لم يكن يعلم أن هذا التحول في مس��يرة دراسته 
س��يكون هو األه��م واألكب��ر تأثيرًا على مس��تقبله، 

ومؤكدًا أنه لو عاد به الزمن لالختيار بين الهندسة 
واالقتصاد فلن يت��ردد باختيار ما دبره اهلل له من 

خير لم يكن يعلمه.

80 مشروعًا تنتظر حسم المجلس الوطني

 رئيس الشورى: إحالة 26 مشروع قانون 
للحكومة من أصل 45 قيد الدراسة بالمجلس 

إيهاب أحمد «

أك��د رئي��س مجل��س الش��ورى عل��ي الصال��ح انتهاء 
المجل��س من دراس��ة 45 مش��روع قانون من��ذ بداية 
دور االنعقاد، منها 26 مش��روعًا تم التوافق بش��أنها 
من قبل المجلس��ين وأحيلت إل��ى الحكومة، موضحًا أن 
ع��دد مش��اريع القوانين التي انتهى به��ا المطاف إلى 

المجلس الوطني بلغ 80 مشروعًا بقانون.
وأضاف في لقاء مع رؤس��اء تحري��ر الصحف المحلية أن 
هناك ادعاءات ال تم��ت للواقع بصلة حول البحرين من 
قب��ل منظمات إقليمية ودولية، فهي دائمًا ما تس��تند 

إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى لتشويه سمعة 
المملكة، م��ن قبل أطراف مش��بوهة ومعروفة الدعم 

والتمويل.
ولف��ت الصالح إلى أن دور المجل��س يبرز في معاضدة 
أدوات  بتفعيل��ه  للبحري��ن،  الرس��مية  الدبلوماس��ية 
الدبلوماس��ية البرلمانية ف��ي درء تلك المغالطات من 
خالل مش��اركات األعضاء في المؤتم��رات والمنتديات 
البرلماني��ة متعددة األط��راف. وأوض��ح أن اختصاص 

عض��و مجلس الش��ورى بالتش��ريع ال يق��اس بعدد ما 
ت��م التقدم به م��ن اقتراحات بقانون فق��ط، ذلك أن 
العمل التش��ريعي يحتاج إلى تأٍن ودراسة وتمحيص، 
مبين��ًا أن المجل��س ال ينظر إل��ى عدد ما يت��م التقدم 
به م��ن اقتراحات بقدر اهتمامه بم��دى وجود الحاجة 
التش��ريعية لس��ن القوانين واقتراحها، فمتى ما كان 
هناك فراغ تش��ريعي فإن السلطة التشريعية تتصدى 

لها بالتنظيم التشريعي الالزم.

بدء الحملة اإلعالمية 
النتخابات 2022 بتعليق 

12 إعالنًا في الشوارع

سماهر سيف اليزل  «

رص��دت »الوط��ن«، ب��دء الحمل��ة اإلعالمي��ة 
لالنتخاب��ات النيابي��ة والبلدي��ة لع��ام 2022 
م��ن خ��الل تعلي��ق 12 إعالن��ًا، بعدة ش��وارع 
ف��ي المملكة حيث تم تعلي��ق 3 إعالنات بكل 
محافظ��ة. ج��اء ذل��ك بالتزام��ن م��ع تحديث 
الحساب الرس��مي لالنتخابات “voteBH” على 

منصتي تويتر وانستغرام.

 البحرين ترحب بإعالن 
التوصل إلى هدنة في اليمن لشهرين

أكدت وزارة الخارجية، ترحيب البحرين بإعالن المبعوث 
الخ��اص لألمم المتح��دة إلى اليمن هان��س غروندبرغ 
ع��ن التوصل إلى هدنة في اليمن لمدة ش��هرين، يتم 
خاللها وقف كافة العمليات العسكرية بالداخل اليمني 

وعلى الحدود السعودية اليمنية.
وتثمن »الخارجية«، تجاوب قيادة تحالف دعم الشرعية 
في اليم��ن واألط��راف اليمنية م��ع مس��اعي المبعوث 
األمم��ي، والتي تأتي في س��ياق المب��ادرة التي أعلنت 

عنها المملكة العربية الس��عودية ف��ي مارس 2021، 
إلنهاء األزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل. 

وأعرب��ت عن األمل بأن تش��كل هذه الخط��وة المهمة 
فرص��ة لوقف الحرب ف��ي اليمن والتوصل إلى تس��وية 
سياس��ية ش��املة بين األطراف اليمني��ة، وعودة األمن 
واالس��تقرار والس��الم إل��ى اليم��ن بما يلب��ي تطلعات 
الشعب اليمني الش��قيق ويحفظ األمن واالستقرار في 

المنطقة.
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ادعاءات حول البحرين من منظمات تستند إلى مصادر غير نزيهة

أجبرت الجائحة العالم كله أن يتحول للعمل عن بعد بس��بب 
الظ��روف الت��ي عاش��ها العالم خ��ال الس��نتين الماضيتين، 
فتحولت األجهزة الحكومية لمنظومات متنقلة تعمل عن بعد 
محافظة على استمراريتها بالرغم من عدم الجاهزية الكاملة 
لمثل ه��ذا التح��ول المفاجئ والط��ارئ، بينما كان��ت أجهزة 

القطاع الخاص والدول المتقدمة جاهزة لهذه العملية والتي 
انتقلت إليها بشكل سلس وذلك لوجود خطة طوارئ احتياطية 
معدة مسبقًا فيها سيناريوهات مختلفة من األحداث التي من 
الممك��ن أن تصيب المنظومة بالش��لل واإلعاق��ة في العمل، 

وهذا ما ظهرت نتيجته وتم استخدامه خال وقت الجائحة.

ولط��ول وقت الجائح��ة واس��تمراريتها لحد ه��ذه اللحظة أي 
بعد س��نتين من العمل عن بعد واستمرار األخذ باالحتياطات 
واإلجراءات االحترازية التي لم تنتِه بش��كل كامل أصبح هناك 
نضج ووقت كاٍف لعملية التقييم والمراجعة لجميع اإلجراءات 
الت��ي حصلت خال هذه الفترة الطويلة والخروج منها بفوائد 
عدي��دة وخطط مس��تقبلية لتافي االضطراب��ات التي تحدث 

بشكل طبيعي في بداية كل جائحة.
ولذل��ك ف��إن عملي��ة العمل ع��ن بعد الت��ي تحول��ت إليها 
المنظومة الحكومية في البحري��ن خال فترة الجائحة والتي 
وصل��ت لنس��ب عالي��ة خال أوق��ات ال��ذروة أثبت��ت نجاحها 
بدرج��ة عالية، حيث إن معظم الخدمات الحكومية اس��تمرت 
ول��و بدرج��ة أقل مم��ا كان��ت عليه بطبيع��ة الح��ال إال أنها 
كان��ت متوفرة، كذلك هناك الكثير م��ن الخدمات التي تمت 
أتمتتها خال فت��رة الجائحة والتي كان المواطن يعاني من 

كثرة متطلباتها إضافة إل��ى طوابير االنتظار لتأتي الجائحة 
وتجبر بع��ض العقول التي كانت تقف عائقًا في تحويل هذه 

الخدمات إلى خدمات إلكترونية إجباريًا.
ونتيج��ة لنجاح تجربة العم��ل من المنزل والعم��ل عن بعد، 
وجه صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بتطبي��ق نظام العمل م��ن المنزل للموظفي��ن العاملين في 
الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية خال شهر رمضان 
المبارك بنس��بة تصل حتى 50% باستثناء القطاعات الحيوية، 
وهذا يأتي من ثقة س��موه بالمنظوم��ة الحكومية والموظف 
الحكومي الذي سيكون موظفًا منتجًا سواء كان يعمل من مقر 
العم��ل أو عن بعد، إضافة لمراعاة القي��ادة للظروف الخاصة 
لش��هر رمضان المبارك والتخفيف على الناس بما ال يؤثر على 
اإلنتاجي��ة وفي ذات الوقت يعطي نوعًا م��ن المرونة والراحة 

للجهاز الحكومي.
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عالم معّبأ باألزمات
يخش��ى الكثي��رون من تطور الغزو الروس��ي ألوكراني��ا إلى حرب كوني��ة ثالثة تكون 
فداحته��ا أخطر بكثير من الحربين العالميتين الس��ابقتين. وه��ذا توجس ال مبالغة 
في��ه. فاألجواء المس��يطرة عل��ى العالم ف��ي هذا الظرف ه��ي ذاتها التي ش��هدتها 

إرهاصات ما قبل الحرب العالمية األولى. 
لم يكن اغتيال األمير فرديناند ولي عهد النمسا وزوجته، في سراييفو السبب الرئيس 
وراء ان��دالع الحرب العالمي��ة األولى. ولك��ن الكثيرين في أوروبا كان��وا بانتظار تلك 
»الرصاص��ة« لبدء عملياتهم العس��كرية. قصة الحرب العالمي��ة األولى قصة طويلة 
جدًا تمتد ألكثر من س��تين عامًا قبل اندالع شرارتها. وباختصار هي نتاج سلسلة من 
التحالفات والتحالفات المقابلة بين الدول األوربية. وهي نتاج للتوس��ع االس��تعماري 
الكبير لبريطانيا وفرنس��ا في كل أرجاء العالم، وطموح بعض اإلمبراطوريات األوربية 
مث��ل ألمانيا والنمس��ا في التوس��ع. وطموح دول صغيرة حينها مث��ل إيطاليا وبعض 
دول البلقان وخصوصًا صربيا في االس��تقال والتوس��ع أيض��ًا. وكانت أهم جغرافيات 
الصراع تجري على جس��د الرجل العثماني المريض. أدت تلك األس��باب إلى تش��كيل 
تحالفات ومناوش��ات عس��كرية انفجرت جميعها لحظة اغتيال ولي عهد النمس��ا في 
س��راييفو التابعة لإلمبراطورية العثمانية، والتي تحتلها النمسا، على يد فتى صربي 

كان يطمح في االستقال التام لصربيا. 
ورط��ت الح��رب العالمية األول��ى بكل تعقيداتها ع��ددًا كبيرًا من ال��دول في أتونها. 
وانته��ت الح��رب بالثورة البلش��فية في روس��يا. وس��قوط ث��اث إمبراطوريات هي: 
العثماني��ة واأللماني��ة والنمس��اوية، وإعادة رس��م خرائط العالم، على نحو أس��س 
ألس��باب الحرب العالمية الثاني��ة. فالحروب العالمية هي نت��اج عقود من الصراعات 

التي تتشابك ثم تنفجر فجأة لسبب عارض يمكن أن يتحقق في غضون ساعات. 
الظ��روف الراهنة هي مماثلة في بنيته��ا وتأثيرها ما كان واقعًا قبل الحرب العالمية 
األول��ى. فنحن عل��ى أعتاب ق��وى عظمى مث��ل أمري��كا وبريطانيا واالتح��اد األوربي 
يتضعضع نفوذها. وثمة دول تحاول اختراق الزمن لتزاحم في منصة القوى العظمة 
مثل روس��يا والصين والهند. ويس��ير ف��ي ركابها بعض الدول الطموح��ة مثل تركيا 
وإيران ودول الخليج العربي. والقيم التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية وصارت 
تحكم المسارات السياسية واالقتصادية استنزفت ذاتها وتفسخت بما كشف فجأة أن 
الكثير من دول العالم بدأت تعزف عنها. وخصوصًا قيم نش��ر الديمقراطيات وحماية 
حقوق اإلنس��ان ودعم األقليات التي بررت للتدخل الدولي وزعزعت اس��تقرار كثير من 
الدول. وهيمنة الدوالر والمنظمات الدولية التي صارت سيفًا تسلط عقوباته على أي 
دول��ة تصنف بأنها مارقة. وبدأ الجميع ينادي بقيم جديدة كاحترام الثقافات المحلية 

واستقرار الدول والتعامل المبني على المنفعة والمنفعة المتبادلة. 
وف��ي خض��م كل ذلك يمكننا رصد بع��ض التحركات المقلقة: إي��ران تطلق مجموعة 
صواريخ على إربيل العراق معلنة اس��تهدافها لقواعد إسرائيلية. الحوثيون في اليمن 
يشنون هجومًا على منشآت نفطية س��عودية. باكستان تطلق »خطأ« صاروخًا نوويًا 
تجاه الهند. الزعيم الكوري الش��مالي يس��تعرض إطاق صاروخ جدي��د عابر للقارات. 
تاي��وان تعبر عن قلقها من اس��تغال الصين للتركيز العالمي عل��ى أوكرانيا وتقوم 
بتنفي��ذ تهديداتها بإعادة ضم تايوان. روس��يا تعلن عن انس��حابها من مفاوضات 
الس��ام مع اليابان بش��أن ج��زر الكوري��ل، وتطالب باس��تعادة الجزر كامل��ة. زيارات 
مكوكية ثاثية متبادلة على مس��توى وزراء الخارجية بين كل من الصين وباكس��تان 

وأفغانستان. 
إنه عالم معبأ فعًا بالبارود. وإذا كانت الحرب العالمية االقتصادية قد انطلقت فعًا 
بإعان فاديمير بوتين قصر بيع النفط والغاز ألوروبا بالروبل الروس��ي. فإن السؤال 
الذي يخش��ى الجميع من مواجهته، هو: من س��يطلق الرصاص��ة »الصربية« التي قد 

تفجر الحرب العالمية الثالثة.

سلسلة الجائحة »12«.. دوام رمضان!
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انتعاش سياحي بائتالف فعاليات »الفورموال1«
مازالت برامج صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل، 
االقتصادية تتصدر المشهد السياحي في البحرين حتى من ناحية المردود 
االقتصادي مقارنة مع أي مشهد سياحي أو فعالية متزامنة مع نفس الحدث 
ف��ي المملك��ة أو الخليج العربي، وأخ��ص في مقالتي نج��اح »الفورموال1« 
بامتياز بعد أن فتح أعين الخليج على النش��اط العالمي لس��باق الس��يارات 
في نس��خة خليجية حتى بات التهافت على استنساخ تجربة سباق السيارات 

الشهير في قلب الصحراء، لسباق جدة.
عن��وان مقالتي - الت��ي تعمدت أن أضعها بعنوان: »ائت��اف الفعاليات«، 
إنما هو إش��ارة لعدة فعالي��ات تمت على نفس الفت��رة الزمنية لفعاليات 
»الفورموال1« وهو الحدث األبرز بالتأكيد بجدول مس��بق عالمي، فا خاف 
عل��ى طرق تنظيمه وال غبار على مدى نجاحه منذ العام 2004، لكنه تزامن 
ه��ذا العام م��ع مهرجان الطع��ام الذي تنظم��ه هيئة البحرين للس��ياحة 
والمع��ارض، باإلضافة إل��ى اجتهادات فردية تش��رف عليه��ا الهيئة مثل 
مهرج��ان عين عذاري ومعرض الثريا النس��ائي مما خلق حالة ضياع بكثرة 
ازدحام الفعاليات في آخر 10 أيام قبيل شهر رمضان الكريم أعاده اهلل على 

الجميع بكل خير وسام.
مهرجان البحرين للطعام، والذي تكرر تأجيله بس��بب عدم وضوح الموعد، 
نظ��رًا لتأثير تقلبات الج��و وإعادة تغيير موقعه في خلي��ج البحرين، وعدم 
وضوح التنظيم وكثره تذمر الناس بس��بب قل��ة »الباركات« إلى غيرها من 

الش��كاوى، على الرغ��م من نجاح نس��خه األولى والثانية األع��وام الماضية 
والتي ال أجد تفسيرًا لها، هل سببه كثرة الهجوم على الهيئة وتذمر التجار 
والناس من فقر األنشطة السياحية والترفيهية إلى أخذ قرارات سريعة غير 
مدروسة قبل شهر رمضان؟ أو أين الخلل بالضبط؟ ومن المسؤول عن تلك 

القرارات االعتباطية؟
أضف إلى تزامن كومة الفعاليات الس��ياحية، مع المش��هد المخيب لآلمال 
النتخابات غرفة البحرين، والتي انتهت بنسبة مشاركة ضعيفة جدًا بلغت 
9.5%، مما س��وف ينذر بأزمة تقويض صاحيات »الغرفة« مس��تقبًا نظرًا 
لع��زوف معظم التج��ار عن المش��اركة، لكن م��ا يهمن��ا اآلن التركيز على 
فعالي��ات »الفورموال1« والتي س��رقت األضواء بامتياز لمحاولة اس��تدراك 

أزمة تذمر الناس والتجار من قلة البرامج الترفيهية والسياحية.
األم��ر األخي��ر الذي س��وف أثني علي��ه نجاح مجل��س التنمي��ة االقتصادية 
بجمي��ع أذرع��ه في التركيز عل��ى »الفورموال1«، باس��تقطاب أكبر عدد من 
المس��تثمرين ورؤوس األم��وال العالمية ف��ي الترويج لمش��اريع المجلس 
والذي كان الفتًا، وبصراحة أثني على رئيسه التنفيذي لقيامه بخطوة ذكية 

وممتازة في الصميم.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

مأساة قتل اإلسرائيليين الخمسة
الش��اب الذي قتل أخيرًا خمس��ة إس��رائيليين وجرح آخرين في عملي��ة بني باراك 
بعدم��ا تمكن من التس��لل إل��ى القدس -وه��ي الثالث��ة خال أس��بوع- انتهت 
مهمت��ه بانتهاء حياته ولكن��ه أوجد حالتين متناقضتين، األول��ى حالة فرح بين 
الفلس��طينيين في القدس وغزة والضفة الغربية وفي العديد من الدول، والثانية 
حالة ضرر أصابت العديد من الفلسطينيين الذين وجد بعضهم نفسه معتقًا أو 
ممنوعًا من دخول المدن اإلس��رائيلية التي كان يسمح له بدخولها للعمل فتأثر 
رزقه، إضافة إلى حالة استنفار بين اإلسرائيليين ودعوات لانتقام بدأت باقتحام 
عضو يميني بالكنيست اإلسرائيلي باحات المسجد األقصى ومرورًا بعمليات طعن 
وقتل لن تتوقف وحصول اش��تباكات في العديد من المدن الفلس��طينية وانتهاء 
باتخ��اذ الجهات األمنية العديد من القرارات الصعب��ة بغية ضمان عدم تكرار ما 
حدث، والغالب أن أبرياء فلس��طينيين ربما ال يؤمنون بأسلوب »العمل الفدائي« 
سيخس��رون أيضًا حياتهم في المقبل من األيام وتتضرر عوائلهم. وبما أن الذين 
يؤمنون بأن العملي��ات الفردية المفضية إلى قتل إس��رائيليين ويفرحون بذلك 
كثر لذا فإن المتوقع أن يعيش الفلس��طينيون في الداخل شهر صيام قاس تغيب 

خاله وفي ختامه الفرحة عن بيوت كثيرة. 
 تداعي��ات تل��ك العمليات لم ولن تتضرر منها إس��رائيل وحدها ولكنها ش��ملت 
وتشمل الفلسطينيين أيضًا وهذا من شأنه أن يجرح تلك الفرحة. يكفي النظر في 
مجموع��ة القرارات التي اتخذت خال اجتماع المجلس الوزاري األمني اإلس��رائيلي 
المصغر الذي انعقد فور حصول العملية ليتبين حجم الصعوبات المعيشية التي 
تنتظر الفلس��طينيين في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية وفي إسرائيل التي 
تق��رر رفع حالة الط��وارئ في مدنه��ا وبلداتها إلى أقصى درج��ة خصوصًا بعدما 
أعطيت الشرطة والجيش حق التعامل في اللحظة، ما يعني توفر المبرر لقتل كل 

من يشتبه فيه من دون تردد.
الفرح��ة التي تتوفر بتنفي��ذ عمليات تؤدي إلى قتل إس��رائيليين تموت في التو 
والحال بردة الفعل اإلس��رائيلية الغاضبة، ما يستوجب قيام الفلسطينيين بإعادة 

النظر في هكذا عمليات.

»التهكم واالستهزاء« باآلخرين
هناك نمط يتركز في ممارس��ة البعض ألسلوب التعليق »المتهكم«، ورد 
الفعل »المس��تهزئ« باآلخرين، وفي »انحدار« مستوى الكام، بما ال يضع 
أي اعتب��ار أو احت��رام لآلخرين الذين ق��د ُيختلف معهم في ال��رأي والفكر. 
والمدهش أن بعض ممارس��ي هذا األسلوب يرفعون شعارات »االختاف ال 

يفسد للود قضية«! 
ليس��ت المش��كلة في س��رعة ردات الفعل أو انتهاج طرائق تعاٍط س��يئة، 
باعتبارها »علومًا بش��رية« مكتس��بة يج��ب »تنوير« الناس بش��أنها؛ بل 
المشكلة الخطيرة تتمثل في »استحسان« البعض لممارسة هذا األسلوب، 
ووج��ود جموع تصفق وتش��جع على »التجري��ح« باآلخرين، أو »االس��تهزاء 
والس��خرية« من بش��ر أو أوضاع أو ظروف وكل مادة يمكن التعليق عليها، 

وكأنها »بطولة« و»إنجاز« لممارسها.
هنا تتحول العملية من »تعاٍط ساخر« له حدوده وأطره، إلى »تعاٍط سافر« 
يدفع الناس للقيام بأمور دفاعية تصل في مس��توياتها إللحاق األذى بمن 

يستهدفهم، سواء أكان بالقانون، واألخطر أن يكون خارج نطاق األعراف. 
ولكم فيما حصل في حفل توزيع جوائر األوس��كار مؤخرًا، من صفع الممثل 
ويل س��ميث ألحد مقدمي الحف��ل الممثل كريس روك بع��د أن قام األخير 
باالس��تهزاء والتهك��م من ب��اب »الس��خرية« المألوفة والمباح��ة لديهم 

-كممثلين- بحق زوجة سميث!
لك��ن بالع��ودة لما يس��ود مجتمعاتن��ا، يصدق الق��ول بأن هناك »ش��به 
انقراض« لاحترام تجاه البش��ر اآلخرين من ناحية التعامل وأيضًا »ثقافة 
االختاف«، هذه الثقافة التي يدعو لها »أغلب س��كان البشر« لكن ال تؤمن 
بها إال أعداد قليلة ُتشارف أخاقها هي نفسها »على االنقراض«، ألن هناك 

من يدفعها دفعًا لذلك بسوء سلوكه. 

ما المش��كلة لو تعاملنا مع الجميع بأس��لوب محترم؟! ه��ل هي مصيبة لو 
كنت »محترم��ًا« في تعليقك وحديثك وحتى اختاف��ك مع اآلخرين؟! لماذا 
االس��تخفاف بطرح اآلخر، حتى لو كان أقل منك مستوى تعليميًا واجتماعيًا 

بمراحل؟!
لنا في رس��ولنا الكريم قدوة حس��نة، فمع مكانته كرسول تمر عليه مواقف 
مع بش��ر بس��طاء يتحدثون معه بجفاء وغلظة، وبعضه��م قدرته العقلية 
بسيطة جدًا ال ترتقي لقدرات نبي يوحى إليه، فكيف كان بالتالي يعاملهم؟! 
هل كان يعاملهم باس��تعاء أو يرد عليهم بس��خرية واستخفاف وتهكم؟! 
هل كان يستصغر ما يقولون ويرى فيما يطرحونه رأيًا غبيًا أو ساذجًا؟! أبدًا 
رس��ولنا الكريم كان سيدًا لألخاق، أعلى قمة من قمم التواضع، كانت طيبًا 

سمحًا يراعي شعور اآلخرين، هو من أرسله اهلل ليتمم مكارم األخاق. 
بالتال��ي م��ن ي��رى أن »الفهل��وة« وأن »التف��وق« يتمثل بالس��خرية من 
اآلخري��ن، والضحك عليهم، واس��تصغار أفكارهم، أو ممارس��ة »التحلطم« 
بش��أن أي فكرة يطرحونها، هي مس��ائل تمنحه »النجومية« في المجتمع، 

فهو مخطئ تمامًا حتى لو صفق له المايين. 
تسعى الدول المتقدمة والمتحضرة اليوم لارتقاء بأفرادها وتنمية الوعي 
لديهم، وتستخدم أساليب متطورة ألجل تعزيز اإليجابية في المجتمع، ألن 
س��قوط المجتمع يبدأ بس��قوط األخاقيات فيه، بانتهاء أس��اليب التعامل 
المحترم��ة والرصينة بين أفراده. لذا كان أس��اس االنتق��ادات بأنها مبنية 

على االحترام لآلخر وبالبعد عن القدح والذم وتصغير ذوات الناس. 
اجعل االحترام أساسًا ألي ردود فعل، ال تحّقر من أفكار اآلخرين، وتذكر بأن 
الناس ليس��وا سواسية في معيشتهم وال تعليمهم وال أفكارهم، فإن حباك 

اهلل بنقاط تفوق على اآلخرين، تواضع وكن محترمًا في تعاملك معهم.

خذوا الحكمة من أفواه المشاهير »2«
نواص��ل في الجزء الثاني م��ن المقال حديثنا عن 

»مشاهير السوشال ميديا«.
لس��ت ضد »مش��اهير السوش��ال ميديا« مطلقًا، 
وأعتبره��م نوعًا جدي��دًا من أنواع التس��ويق إن 
صح ل��ي التعبير، وعلى الرغم م��ن تحفظي على 
العدي��د م��ن التصرف��ات التي يق��وم بها هؤالء 
المش��اهير وهي دخيلة على مجتمعاتنا الخليجية 
المحافظة، فإنني بدأت أستس��لم تدريجيًا لتقبل 
فكرة مش��اهير السوش��ال ميديا وأؤمن بحقيقة 

وجودهم وتأثيرهم!!  
وق��د أتفق م��ع ما يح��دث أو ال أتفق، هذا ش��أن 
ش��خصي هو اآلخر، ولدي خاصية حجب مشاهدة 
أي من هؤالء المشاهير، وأنا ضد هؤالء األشخاص 
الذي��ن يقومون بمتابعة مش��اهير »السوش��ال 
ميديا« من أجل س��بهم أو الغل��ط عليهم، ولكن 
لي رجاء خاص لدى مشاهير السوشال ميديا، بالغ 
كما تش��اء في وصف بضاعت��ك، عظم من جودة 
المنتج��ات التي تس��وق له��ا، كرر عل��ى ضماني 
أل��ف مرة، ولكن ال تتحدث ف��ي المواضيع التي ال 

تخصك، واتركها إلى أه��ل التخصص. أقول هذا 
الكام وأنا أعترف اعترافًا بينًا بأنك »مؤثر« حتى 
وإن رف��ض البع��ض منحكم هذا اللق��ب، إال أنني 
أقر وأعت��رف بأنكم مؤثرون، فعندم��ا تظهر لنا 
فاشنيس��تا »ذكر أو أنثى« لهم قاعدة جماهيرية 
عريض��ة وتتحدث عن موضوع طبي، أو اجتماعي 
فيج��ب أن تنوه بإلى أنه »رأيه��ا المجرد« وليس 
الحقيق��ة. فمن خ��ال عملي الماصق للش��باب 
ب��دأت أرى بأم عيني الش��باب وهو يستش��هدون 

برأي الفاشنيستا على أنه حقيقة.  
كنت أتحدث مع عدد من الش��باب حول االجتهاد 
والس��عي من أجل الوصول إل��ى تحقيق األهداف، 
أُلفاج��أ بأحد الش��باب يطرح لي وجه��ة نظر أحد 
المش��اهير عل��ى السوش��ال ميديا ال��ذي أكد أن 
هناك طرائق سهلة لتحقيق الربح والنجاح! وسرد 
هذا الش��اب قصة غير منطقية وال واقعية لقصة 
هذا المشهور المليونير الذي يمتلك أسطواًل من 
الس��يارات الفاره��ة، وأيده باقي الش��باب بأن ما 

قاله هذا المشهور صحيح! 

حدثتني إحدى الشابات أيضًا عن أنها متأثرة جدًا 
بالحرية الش��خصية داخل منظوم��ة الزواج، التي 
أطلقت عليها »ش��ركة الزواج« قائلة: إذا تزوجت 
الزم يك��ون زوج��ي منفت��ح فكري��ًا، ويس��مح لي 
بالقي��ام بكل ما يحلو لي، وأي��دت باقي زمياتها 
كامها قائات: »إذا موعاجبه كيفه، يروح ويجي 
عش��رة غيره«، واستش��هدت هذه الشابة ببعض 
المش��هورات الاتي تزوجن أحسن الرجال، »وكل 
م��ا تتطلق تحصل واحد أحس��ن من إل��ي قبله« 
وقال��ت إن ال��زوج ه��و مج��رد ش��ريك بإمكانها 
اس��تبداله في أي وقت ال تجد منه فائدة أو ربح!! 
وقال��ت طبعًا يجب أن يهدين��ي زوجي هدايا كما 
أهدى ال��زوج الفان��ي زوجته المش��هورة أو »ما 
يش��م مفارق راس��ي«!! هل هو هذا واقع الزواج؟؟ 
هل هذا هو االستقرار األسري الذي نتطلع إليه؟؟ 
هل نتأثر بمشاهير السوشال ميديا؟ ما هو حجم 
التأثير؟ كلها أسئله تستحق التفكر فيها، مادام 
أخذ الحكمة أصبح من أفواه المشاهير، وغاب دور 

المختصين والخبراء والمثقفين!!

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/03/watan-20220403.pdf?1648968683
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/999184
https://alwatannews.net/article/999174
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تعم��ل منصة »إنس��تغرام« على توفير خي��ارات جديدة 
متعلقة بإرس��ال الرسائل المباشرة. ولعل أكثرها فائدة 
الخيار الذي يس��مح بإرسال رد سريع إلى الرسائل الخاصة 
مباش��رة من الفيد دون الحاجة إلى الذهاب إلى صندوق 

الرسائل وفقدان المكان الذي يتواجد فيه المستخدم.
وتوج��د أيضًا خيارات مش��اركة جديدة وإمكانية إرس��ال 
ج��زء من أغني��ة وإجراء اس��تطالعات رأي في الدردش��ات 

الجماعية.
وأعلن رئيس »إنستغرام« آدم موسيري عن نية الشركة 
التركي��ز عل��ى المراس��لة هذا الع��ام، وقد ج��اء ذلك في 
مقطع فيديو تم نشره في نهاية ديسمبر الماضي. وكان 
موس��يري قال وقتها: »إن المراس��لة واح��دة من الطرق 
األساس��ية الت��ي يتواصل به��ا الناس عب��ر اإلنترنت في 

ه��ذه المرحلة. وتحتاج إنس��تغرام إلى تقب��ل حقيقة أن 
المراسلة هي ذلك الشكل األساسي من التواصل«.

وتق��دم خاصي��ة المقاط��ع القصي��رة من األغان��ي أجزاء 
مدته��ا 30 ثانية من األغنية، ويت��م تقديم ذلك بفضل 
التكامل مع خدمات البث الموسيقي التي يقدمها كل من 

أبل وأمازون، على أن يلحق بها دعم سبوتيفاي أيضًا.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

موائد إفطار الصائمين تعود إلى ساحات المسجد الحرام بأجواء روحانية في أول أيام رمضان »واس«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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إشــادة جاللة الملك بجهود وإســهامات أبنــاء البحرين 
في مســيرة الوطن دافــع لنا جميعًا لمزيــد من العطاء 

والتفاني في خدمة الوطن.

باألحمر
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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فكرة بحرينية نّفذتها كوريا الجنوبية
قبل عش��رة أع��وام، وتحدي��دًا عام 2011، وبس��بب ما مرت ب��ه البحرين 
من أحداث مؤس��فة من فوضى، وبس��بب صعوبة إيصال صوت المواطن 
الفعل��ي ورغباته خوفًا من إرهاب الجماع��ات واألحزاب حينها، اجتمع عدد 
م��ن الش��باب البحريني، ووضعوا فك��رة جميلة جدًا تس��تطيع من خاللها 
أن تتواصل الحكومات مع مجتمعاتها كأفراد ومؤسس��ات خاصة بش��كل 
س��ريع وفعال، ويختص��ر عليها الكثير م��ن الوقت، ويتج��اوز بها العديد 
من العقب��ات التقليدية التي تحول بينها وبي��ن المجتمعات كاإلعالم أو 
األحزاب والتي تكون عادة هي حلقة الوصل بين الحكومات والناس، وهذه 
الفكرة بإمكانها أن تفتح طريقًا سريعًا بين الطرفين )الحكومة واألفراد( 

باالتجاهين دون توقف ودون حواجز. 
فتس��تطيع إجراء االستفتاءات، وتس��تطيع إيصال المعلومات، وتستطيع 
فتح النقاش، وتس��تطيع جس النبض، وتس��تطيع إدارة حوار، وتس��تطيع 
مشاركة األفراد بش��كل تفاعلي، وتستطيع اس��تالم المقترحات واألفكار 
البن��اءة واالس��تفادة منها، وتس��تطيع معرف��ة ميول الفئات والش��رائح 
المجتمعية كنساء ورجال وَكِفئات عمرية وكمناطق، وتستطيع الحكومات 
التواصل مع المؤسس��ات التجارية وغيرها بشكل مباشر من خالل منصة 
واح��دة، هكذا تتمكن من بناء خططها وبرامجها وتجنب ما قد يؤدي إلى 

أزمات وبإمكانها تجاوز ابتزاز األحزاب أو التجار أو حتى الحاجة لإلعالم. 
عرضوا الفكرة على جميع المس��ؤولين ف��ي الدولة وهي غير ُمكلفة بتاتًا 
قياسًا بالنتائج المثمرة التي ستجني منها الحكومات الفائدة، خاصة في 
البحري��ن ألن تع��داد المواطنين ال يتجاوز المليون، ويؤس��فنا أن نقول - 

كالعادة - لم يجدوا أذنًا صاغية. 
ي��وم ثالثين م��ارس أي األربع��اء الماضي ف��ي دبي في قم��ة الحكومات 
العالمي��ة وقف وزير الداخلية الكوري الجنوبي يس��تعرض فكرة ابتدعتها 
حكومت��ه أثن��اء جائحة »كورون��ا« بس��بب حاجتها لمعرف��ة االحتياجات 
الفعلي��ة للمواطني��ن وحج��م المخ��زون ف��ي المؤسس��ات التجارية من 
الكمام��ات، وفوجئت وأنا أس��معها بأنها هي ذات الفك��رة التي وضعها 
الش��باب البحريني قبل عش��رة أعوام، لتأتي كوري��ا الجنوبية وتفاخر بها 

أمام العالم ويصفق لها الجميع مبهورًا بها!!! 
فعرض الوزير الكوري تجربة الحكومة الكورية مع التعامل مع »كوفيد19«، 
حيث استجابت بس��رعة لتأثير الجائحة باس��تخدام التكنولوجيا الرقمية 
والتنس��يق المباش��ر مع الحكومة المحلية والش��ركات الصغيرة للوصول 
بالخدمات الحكومية إلى الس��كان وتوفير حلول مبتكرة لتحديات انقطاع 
أو تضرر سالس��ل التوريد، وصواًل إلى تنظيم توزيع المس��تلزمات الطبية 
ومعدات الحماية الشخصية ضمن جهود التصدي للجائحة التي أثرت في 

االقتصادات والمجتمعات حول العالم. 
وق��ال الوزير الك��وري: »يحقق التح��ول الرقمي وتكنولوجي��ا النانو تأثيرًا 
واس��عًا على طرق العمل التي يمكن للحكومات اعتمادها في المستقبل، 
وينتج فاعلية أكبر في الوصول إلى الجمهور، لتفيد مجتمعات المستقبل 
عل��ى نحو غير مس��بوق«، وأضاف: »أجرين��ا في كوريا جلس��ات تفاعل مع 
الجمه��ور عل��ى نطاق واس��ع لالس��تماع ألفكار قابل��ة للتنفي��ذ، ويمكن 
تطبيقها في سياس��ات الحكومة المس��تقبلية. تلقينا 12.000 فكرة من 

الجمهور، ونفذنا العديد منها«. 
وأضاف جيون هاي تش��ول: »ملتزم��ون بنظام حكوم��ي مفتوح يتضمن 
الحكوم��ات المحلي��ة والمؤسس��ات وعامة الن��اس، كونهم مح��ور تركيز 
التحدي��ات الحكومي��ة المس��تقبلية، ونري��د ضمان أن تش��مل الخدمات 
الحكومية الجميع بحيث تؤدي الحكومة المفتوحة والعمليات الالمركزية 

إلى ضمان شمول كل ما نفعله اليوم وفي المستقبل للجميع«. 
للعل��م، تع��داد كوري��ا الجنوبية يزي��د عن 51 ملي��ون نس��مة، وتعداد 

البحرينيين ال يصل إلى مليون نسمة. 
تفرق��ت تلك المجموعة البحرينية الش��ابة، ذه��ب كلٌّ منهم في طريقه 
محبط��ًا من ردة الفعل، ويؤس��فني أن أزيده اليوم إحباط��ًا حين أقول له 
فكرت��ك - كالع��ادة - أخذها غي��رك، ونفذها، ونجح��ت، ويفاخر بها أمام 

العالم... »هارد لك« يا بحريني.

 في حالة نادرة جدًا.. 
والدة طفل برأسين و3 أذرع في الهند

معج��زة  طف��ل  والدة  أصاب��ت 
برأس��ين وثالثة أذرع في مستشفى 
المقاطعة في مدينة راتالم بالهند 
األطباء ووالدين بحالة من الصدمة 
يتوقعان  الوالدان،  والذهول. وكان 
أن تل��د األم طفلين توأم لكن حين 
ال��والدة فوجئ��وا بطف��ل معج��زة 
مصاب بشلل نصفي حسب »الديلي 

ستار« البريطانية.

وتفاجأ األطباء بحالة الطفل أندورا 
الت��ي تعتب��ر ن��ادرة بس��بب وجود 
رأسين مع 3 أذرع، الثالثة منها تقع 

خلف رأسي الطفل المولود حديثًا.
ويع��ود الس��بب وراء ه��ذه الحال��ة 
يع��رف  خلق��ي  عي��ب  وج��ود  إل��ى 
ال��رأس  ثنائ��ي  »الت��وأم  باس��م 
يلتصق  حالة  بالباراباجوس«، وهي 
فيها رضيعان في جذع واحد، وغالبًا 

ما تؤدي إلى والدة جنين ميت، لكن 
منها من نجا. وعلق أحد األطباء على 
الوالدة المفاجئة في المستش��فى، 
قائ��اًل إن األي��ام القليل��ة القادم��ة 
ضرورية لمعرفة ما إذا كان الطفل 

سيحتاج إلى جراحة.

وأض��اف الدكت��ور لحوت��ي، أن هذه 
األن��واع من الح��االت ن��ادرة وحالة 
األطفال تبق��ى غير مؤكد مصيرها، 
خاصة في األيام األولى؛ لذا أبقيناهم 
تح��ت المراقب��ة، ول��م نخطط ألي 

عملية جراحية للمريض.

 8 ماليين دوالر غرامة 
لسرقة شراب القيقب

ُحك��م عل��ى ش��خص م��ن 
تبلغ  غرام��ة  بدفع  كيبي��ك 
كن��دي  دوالر  ماليي��ن   10
)8 ماليي��ن دوالر أمريك��ي( 
بعدما ُأدين بتهمة س��رقة 
كميات من ش��راب القيقب، 

وهي أكبر سرقة من هذا النوع تسّجل في كندا على اإلطالق. وبتت 
المحكم��ة العليا في كندا القضية التي يع��ود تاريخها إلى العام 
2012. وس��رق ريش��ار فاليير إلى جانب 15 ش��خصًا 5 أطنان من 
ش��راب القيقب قبل 10 س��نوات، وُقّدرت قيمة المسروقات حينها 
بحوالى 18 مليون دوالر كندي. وحققت عملية إعادة بيع الش��راب 
للمجموعة 10 ماليي��ن دوالر كندي. وُحكم على فاليير الذي ُأدين 
باالحتيال واالتجار والس��رقة عام 2016 بالسجن 8 سنوات وبدفع 
غرامة تفوق تس��عة ماليين دوالر كندي، وُخّفض هذا المبلغ عند 

االستئناف إلى مليون دوالر، أي ما يعادل أرباحه الشخصية. 
لك��ّن المحكمة العليا في كندا أس��قطت الخميس باإلجماع حكم 
محكمة االستئناف، مشيرًة إلى أّن ريشار فاليير المسجون عليه أن 
يدفع غرامة تعادل قيمة كميات الشراب التي كانت في حوزته أو 

تحت سيطرته، أي ما يعادل 10 ماليين دوالر كندي.

 »إنستغرام« تسمح بالرد 
من الفيد إلى الخاص مباشرة

البرق الصاعد ظاهرة نادرة في سماء أمريكا
تداول��ت مواق��ع إخباري��ة أمريكية 
وناش��طون عل��ى نطاق واس��ع في 
اليومي��ن الماضيين مقاطع مصورة 
نادرة  الصاع��د«  »الب��رق  لظاه��رة 
الحدوث، والتي يصع��د فيها البرق 
إل��ى أعل��ى ب��داًل م��ن الن��زول إلى 

األسفل.
فقد وف��رت العواصف الرعدية التي 
اجتاحت منطقة ويتش��يتا في والية 
كنس��اس األمريكي��ة ليل��ة الثالثاء 

عرضًا حقيقيًا لمحبي الطبيعة.
التقط��ه  مص��ور  مقط��ع  وانتش��ر 
الصدفة،  أمريكي بمح��ض  مواطن 
كالنار في الهش��يم بي��ن عدد كبير 
م��ن مس��تخدمي مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي في الوالي��ات المتحدة 
اليومي��ن  م��دار  عل��ى  األمريكي��ة 

الماضيين.
وتس��ببت العواصف الت��ي اجتاحت 
المنطق��ة في هطول أمط��ار غزيرة 
وبرد وبع��ض الري��اح العاتية، من 
دون أن ت��رد أنباء عن أضرار كبيرة، 

بحسب موقع Ksn.com األمريكي.

يش��ار إلى أن ظاهرة البرق الصاعد 
تحدث بش��كل أس��اس عندما يكون 
هن��اك ومي��ض قري��ب موجب من 
الس��حابة إلى األرض ما يتسبب في 
تغيي��ر المجال الكهربائي، بحس��ب 

.RMets موقع
ويتأث��ر الومي��ض الس��ابق بظهور 
قائد موجب صاعد من جسم طويل 
مثل مبنى أو برج أو توربين هوائي، 
فيش��كل الجس��م الطوي��ل التعزيز 

الناتج في المج��ال الكهربائي الذي 
يجع��ل م��ن الممكن لقائ��د صاعد 
أن يتشكل بعد وميض قريب، ولن 
تتطور حرك��ة ظه��وره إذا لم يكن 

الجسم الطويل موجودًا.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/999191
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/03/watan-20220403.pdf?1648968683
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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دعاء

كيف تحافظ على طاقتك في رمضان؟

صحتك مع الصوم

المقادير

نصف علبة حليب مبّخر
كوب واحد ونصف زيت نباتي

2  بيضة
نصف كوب ماء

1  ملعقة صغيرة فانيليا
2  كوب سكر حبيبي

1  ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو
1  ملعقة صغيرة ملح

1  ملعقة صغيرة صودا َخبز
2   كوب دقيق لجميع األغراض

1  أوقية من لون طعام أحمر

التحضير

يســـّخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. 
ُتدهـــن صينيـــة كيكـــة علـــى شـــكل قلـــب 

بالزبد. 
ُيخلـــط الحليب المبّخـــر والزيت والبيض 
والمـــاء والفانيليا حتى االمتزاج. يضاف 

السكر وُيخلط حتى التجانس. 
يضاف مســـحوق الكاكاو والملح وصودا 
الخبـــز، وُيخلط حتى ال تبقى أي تكتالت 

في مسحوق الكاكاو.

يضـــاف الدقيـــق ولـــون الطعـــام األحمـــر. 
ُيمزج حتى يصبح سلًســـا، لمدة 30 ثانية 

- 1 دقيقة.
ُتخبز الكيكة لمدة 30-25 دقيقة أو حتى 
ُيغـــرس عـــود أســـنان فـــي قلبهـــا فيخرج 

نظيًفا.
ع  ُتتـــرك الكيكة حتى تبـــرد تماًما، ثم تقطَّ
مناصفـــًة إلى طبقتين حتـــى يصير لدينا 

قاعدتان. 
ُيدهن النصف األول بالكريمة المخفوقة، 
وُتوضـــع القاعـــدة الثانيـــة فـــي األعلـــى، 

ن مرة أخرى بالكريم المخفوق. وُتزيَّ

كيكة ريد فيلفيت

مطبخ

^يقدم الفنان القدير سعد الفرج، في المسلسل الدرامي “الزقوم” الذي صور في البحرين بقيادة المخرج القدير أحمد يعقوب المقلة 
في الموســم الدرامي لشــهر رمضان، شــخصة شــريرة في هذا العمل التراثي الخليجي  لقصة كتبها الكاتب اإلماراتي إســماعيل عبدهللا، 

وهو من إنتاج “سبوت اليت” للمنتجين الفنان الدكتور حبيب غلوم وزوجته الفنانة هيفاء حسين، وتصوير المبدع عبدالرحمن المال.

تبدأ أحداث المسلسل في حقبة زمنية 
قديمـــة، مـــرورًا بـ )ســـنة الجـــدري( وما 
حدث في تلك الســـنة من انتشـــار لهذا 
الوبـــاء اللعيـــن فـــي المنطقـــة والعالم، 
حيث توفي الكثير من البشـــر بســـببه، 
وفـــي زمن األوبئـــة واألمـــراض، تظهر 
معادن النـــاس على حقيقتهـــا و”يبان” 
)الزيـــن( صاحب الســـريرة النقية، الذي 
ال ينفـــك يســـاعد النـــاس ويتمنـــى لهم 
الخيـــر، مـــن )الشـــين( صاحـــب النفس 
المريضـــة، وما يضمره من ضغينة ضد 

اآلخرين”.
ولفـــت الفنـــان القدير فـــي تصريحات 
صحافية إلـــى أن نص “الزقوم” يحمل 
في ثناياه الكثير من األحداث المهمة، 
والمستلهمة من البيئة الخليجية، على 
فتـــرات مختلفـــة، وصـــوالً إلـــى يومنـــا 
هذا، وأضـــاف: “ُأعجبت بفكـــرة العمل 

فـــور قراءتـــي لملخـــص القصـــة، التي 
أّلفهـــا الكاتـــب عبـــدهللا، فوافقت عليه 
بـــال تـــردد، ألنني أحـــّب هـــذه النوعية 
مـــن األعمـــال التراثيـــة، الســـيما تلـــك 
التـــي تتناول فترة عاصرتها، وعشـــت 

تفاصيلها”.
وأضـــاف لـ”الـــراي” الكويتيـــة: “أعتقـــد 
هـــي  بأســـرها  العربيـــة  الشـــعوب  أن 
أحـــوج مـــا تكـــون اليـــوم للعـــودة إلـــى 
التراث، حتـــى يتعرفوا على جذورهم 
وأساســـهم. هـــذا من جهـــة، ومن جهة 
أخـــرى، هم فـــي أمـــّس الحاجـــة حاليًا 
إلى الرومانسية في الدراما، للتخفيف 
عّمـــا يختلج القلـــوب المثقلة باألحزان 
إزاء الحـــروب التـــي تـــدور رحاها في 
الحـــرب  وآخرهـــا  والعالـــم،  المنطقـــة 

األوكرانية - الروسية”.
المـــوت ومقتـــل  “لقـــد أصبـــح  وتابـــع: 

المئـــات شـــيئًا من الروتين فـــي حياتنا 
اليوميـــة، ولـــم يعد يهّز شـــعرة واحدة 
فـــي رؤوســـنا، بينمـــا كان النـــاس فـــي 
قتـــل شـــخص  إن  يتأثـــرون  الماضـــي 
فـــي أّي بلـــد عربـــي أو أجنبـــي، ولعـــّل 
تغيـــر نفوســـهم راهنـــًا ســـببه األمراض 

والضغوط النفسية الهائلة عليهم”.
وكشـــف الفرج عن مالمح دوره قائالً: 
“أجّســـد دور رجـــل )غّيرتـــه الفلـــوس( 
وضميـــره  إنســـانيته  عـــن  فتخّلـــى 
حتـــى أصبـــح شـــريرًا”، مشـــيرًا إلى أن 
شـــخصيته ســـتكون مفاجـــأة لجمهور 
المشـــاهدين على الشاشـــة الرمضانية، 
خصوصـــًا لناحيـــة البنـــاء والتحـــوالت 
الدراميـــة، مبينًا أنه لـــم يعتد اإلفصاح 
عـــن مالمـــح الـــدور المســـند إليـــه قبل 
عرض العمل، احترامًا لمشـــاعر المنتج 

والمؤلف.

أحداث المسلسل تبدأ في سنة الجدري 

سعد الفرج “تغّيره الفلوس” في “الزقوم”

المقلـــة “كان مقتنعـــًا بأننـــي خير مـــن يصلح للـــدور...”، هذا 
مـــا صـــرح به الفنـــان عصام ناصـــر لـ”البالد” الـــذي يطل على 
المشـــاهدين خالل شـــهر رمضـــان في مسلســـل “الزقوم” مع 

نخبة من نجوم البحرين والخليج.
وأضـــاف ناصر:  “مخرجنا القدير أحمد يعقوب المقلة يقدم 
نموذجًا مختلفًا في اإلخراج، فهو من العمق والثراء بحيث 
ال يمكننا التحدث عنه في مقال قصير. المقلة يمتلك قدرة 
عجيبـــة فـــي مخاطبة المشـــاهد وإيصـــال المعانـــي الكثيرة 
التي يحتوي عليها النص باحترافية على شـــتى مستويات 
العمل. للمقلة جاذبية في العمل تشـــّد المشـــاهد وتســـتهوي 
مزاجـــه وطبائعـــه، وليـــس فـــي قاموســـه ممثـــالً صغيـــرًا او 
كبيـــرًا، بـــل يقف الجميـــع أمامه في مســـتوى واحد متحمالً 

المسؤولية”. 
أمـــا عـــن دوره في المسلســـل، فقد اكتفى ناصـــر بالقول: “ال 
أحـــب التحدث عـــن أدواري مســـبقًا، بل أريد أن يشـــاهدني 
المتلقي والمتابع ومن ثم يحكم علّي وعلى دوري. الجمهور 
يعتبـــر عنصـــرًا إيجابيـــًا خالقـــًا في الدرامـــا بل إنـــه الخالق 
الحقيقـــي للدراما من خـــالل وعيه وتذوقـــه الخاص للعمل 
ومالحظاتـــه، والحقيقة التـــي ال يختلف عليها اثنان هي أن 
الجمهـــور هو نبض الحياة بالنســـبة للعمل الدرامي، ويمكننا 
القـــول إن العمل يســـتمد قوتـــه من روح ومتابعة المشـــاهد 

وصدقه”.
يذكر أن مسلســـل “ الزقوم” الذي كتبه اإلماراتي إســـماعيل 
عبدهللا، وأخرجه المقلة وتعرضه عدة قنوات خالل الشـــهر 
الكريـــم، وقد تم الترويج له إعالميًا بصورة غير مســـبوقة، 
وكما وصفه الفنان اإلماراتي القدير مرعي الحليان بأنه من 

أضخم المسلسالت الخليجية إنتاجا هذا العام. 
مسلســـل “ الزقـــوم” مـــن بطولـــة الفنـــان الكبير ســـعد الفرج، 

ومجموعـــة من النجوم منهم: حبيب غلوم، هيفاء حســـين، 
فاطمة الحوسني، قحطان القحطاني، أميرة محمد، سامي 
رشـــدان، عادل شـــمس، بروين، حســـن محمد، عصام ناصر، 
عبدهللا ملك، ســـعاد علي، مبارك خميس، يوســـف بوهلول، 
الرويعـــي، احمـــد مبـــارك، عبـــدهللا ســـويد، خالـــد  جمعـــان 
الرويعي، زينب غازي وغيرهم، ويتحدث العمل عن ســـكان 
قريـــة يتعرضـــون ألحـــداث مختلفة تقـــع في حقـــب زمنية 

معينة في قالب تشويقي مؤثر كما عودنا مخرجنا المقلة.
أعرف الفنان عصام ناصر منذ زمن بعيد، فهو ال يكتفي بأن 
يعيش الدور، ولكنه يضفي عليه الكثير من فنه هو، ويفجر 

فيه أبعادًا ال يمكن إدراكها في النص.

الجمهور نبض الحياة بالنسبة للعمل

ناصر: للمقلة جاذبية في العمل تشد المشاهد

معكرونة
تشكيلة جديدة من

OrderMAZA.com
Or get it from online store: For more details, contact us

CALL : 17226616 66688801

تنـــاول الطعـــام الصحـــي بيـــن اإلفطـــار والســـحور 
يمنحـــك المزيـــد من الطاقـــة؛ حتى تكون مســـتعدًا 
لليـــوم التالـــي مـــن الصيام. تعـــد العـــادات الصحية 
خالل الشهر الفضيل مهمة جدًا أيضًا لتجنب زيادة 
الـــوزن؛ إليـــك قبـــل رمضـــان 2022 بعـــض النصائح 
البســـيطة لمســـاعدتك فـــي الحفـــاظ علـــى لياقتك 

وتجديد طاقتك أثناء الصيام.
عليك تناول الكثير من الســـوائل قبل بدء ســـاعات 
الصيـــام. العصائـــر غير المحـــالة أو الحليـــب بدائل 
لذيـــذة ومنخفضـــة الســـعرات الحراريـــة. وعليـــك 

التوقف عن تناول الكافيين. 
الفواكـــه  الحســـاء،  أو  بالمـــرق  وجباتـــك  ابـــدأ 
والخضـــراوات مثـــل البطيـــخ والكوســـا والســـبانخ 
هـــي فـــي الغالب ماء ويمكـــن أن تســـاعد أيضًا في 
تعويض السوائل، وتأكد من البقاء مستيقظًا لفترة 
كافيـــة لتجديـــد الســـوائل والمـــواد الغذائيـــة التـــي 

يحتاجها جسمك.

أسامة الماجد

بهرام بعد العملية الجراحية

من االفتتاح

اللجنة اإلعالمية

أجرى النجم الدولي السابق والعب 
نـــادي المنامـــة محمد بهـــرام، عملية 
جراحية ناجحة، وذلك بعد العارض 

الصحي الذي طرأ عليه.
وفي هذا اإلطار، تقدم النجم محمد 
األول  النائـــب  إلـــى  بالشـــكر  بهـــرام 
لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 

البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، وذلـــك علـــى دعم 
سموه. كما قدم بهرام شكره لرئيس 
اتحاد الكرة الشـــيخ علي بن خليفة 
آل خليفـــة، واألميـــن العـــام لالتحاد 
راشـــج الزعبـــي ورئيـــس الخدمـــات 
شـــكره  قـــدم  كمـــا  عبـــدهللا،  عيـــد 
لعضوي مجلـــس إدارة نادي المنامة 

أحمد الجوهري وعلي قمبر.

افتتح النائب أحمد صباح الســـلوم، 
دورة السقية الرمضانية لكرة القدم 

.)38(
ويشـــارك فـــي الـــدورة 10 فـــرق تم 
توزيعهـــم علـــى مجموعتيـــن بواقع 
5 فـــرق لكل مجموعـــة. وفي كلمته 
االفتتاحيـــة، رحب الســـلوم بالفرق 
شـــهر  بحلـــول  مهنًئـــا  المشـــاركة، 
رمضـــان المبارك، والتقـــط الحضور 
المبـــاراة  فـــي  جماعيـــة  صـــورة 

االفتتاحيـــة بيـــن فريـــق الســـلوم أ 
وفريـــق بنـــك البحريـــن الوطنـــي أ، 
وقـــد أدار المباراة الحكـــم المتقاعد 
بفـــوز  وانتهـــت  هللا،  عبـــد  عبـــاس 
وشـــهد   ،)3-2( بنتيجـــة  الســـلوم 
اللجنـــة  رئيـــس  حضـــور  االفتتـــاح 
المنظمـــة عبـــدهللا القيـــدوم وعدًدا 
من الجماهيـــر. ويلتقي اليوم فريق 
القيـــدوم لأليـــدي العاملـــة مع فريق 

آل نوح عند 4.30 عصًرا.

جراحة ناجحة لنجم المنامة

افتتاح دورة السقية الرمضانية لكرة القدم
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تغطية - اللجنة االعالمية

تـــوج الفارس المتألـــق محمـــود عبدالقادر 
مع جـــواده زيفـــا بلقـــب المســـابقة الكبرى 
لفئة العموم المستوى الرابع وهي مسابقة 
جولتيـــن علـــى مســـلكين مختلفيـــن ضـــد 
الزمـــن للجولتين وبلـــغ ارتفـــاع حواجزها 
145 ســـم، سرعة المسلك 350 متر/دقيقة 
ببطولـــة عـــز الخيـــل وهـــي آخـــر بطـــوالت 
موسم قفز الحواجز واقيمت تحت رعاية 
ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة 
رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القـــدرة بعـــد منافســـة قوية شـــهدتها هذه 

المسابقة حتى الرمق األخير.
وكان الفارس محمـــود عبدالقادر قد أنهى 
الجولة األولى من المســـلك بأربعة أخطاء 
بينما تمكن من انهـــاء الجولة الثانية دون 
ثانيـــة وهـــو   58.32 بلـــغ  اي خطـــأ بزمـــن 
الفارس الوحيد األقل أخطاء ليتوج بلقب 
هـــذه المســـابقة وحظي بتصفيـــق حار من 
الجمهـــور الـــذي أعجـــب بالمســـتوى الفني 
الراقـــي الـــذي قدمه هـــو وبقية الفرســـان، 
المركـــز الثانـــي كان صاحبه فـــارس فريق 

وزارة الداخلية حســـين دادهللا مع جواده 
تشـــامبين، حيث انهى المسلك بمجموع 8 
أخطاء للجولتين وبزمن بلغ 54.89 ثانية، 
أمـــا المركز الثالث فقد جاء فيه المخضرم 
ســـامي غـــزوان مـــع جـــواده مســـتر جـــوي 
بمجموع 12 خطأ وبزمن بلغ 54.29 ثانية.

تتويج أبطال المسابقات

آل  بـــن محمـــد  الشـــيخ عبـــدهللا  وتـــوج 
خليفة نائـــب رئيس لجنة قفـــز الحواجز 
المكتـــب  مديـــر  الصالحـــي  وتوفيـــق 
لســـمو  المعلومـــات  ومركـــز  االعالمـــي 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بحضور 
الســـيدة هدى جناحي صاحبة شركة عز 
الخيـــل لمســـتلزمات الفروســـية الفائزين 
بالمراكز األولى لمســـابقات الكبار، واثنى 
المســـتويات  علـــى  بـــن محمـــد  عبـــدهللا 
الفنيـــة الراقية التي قدمها الفرســـان في 
مســـابقات البطولـــة الختاميـــة للموســـم، 
مهنئـــًا الفائزين بالمراكز األولى ومشـــيدًا 
بدعم شـــركة عز الخيل لمسابقات القفز، 
وأشاد بجهود العاملين باللجان المختلفة 

الذيـــن يبذلـــون قصارى جهدهـــم الظهار 
بطـــوالت ومســـابقات الموســـم بالصورة 
الالئقة وتحقيق النجاح فيها على جميع 

المستويات.
وأشاد بما ظهرت عليه مسابقات البطولة 
الختامية حيث شهدت بطالً مختلفًا في 
كل مسابقة مما يؤكد نجاح الخطة التي 
وضعهـــا القائمـــون علـــى البطولـــة والتي 
تدرجت حتى على مســـتوى االرتفاعات 
فـــي  مـــرة  ألول  اليـــوم  شـــهدناها  التـــي 

الموسم.
وشـــهدت المسابقة الثالثة فئة المبتدئين 
وهـــي  األول،  المســـتوى  العمـــوم  مـــن 
وإرتفـــاع  مرحلتيـــن(  علـــى  )مســـابقة 
حواجزها  115 سم وسرعة المسلك 350 
متر/دقيقة مشـــاركة واســـعة ومنافسات 
قويـــة كان بطلهـــا ووصيفها فارس فريق 
وزارة الداخليـــة معيـــوف الرميحي الذي 
فـــاز بالمركـــز األول مـــع الجـــواد آيريـــش 
بزمـــن بلـــغ 24.08 ثانيـــة وبالمركز الثاني 
مـــع الجـــواد هوليـــوود بزمن بلـــغ 25.23 
ألقـــرب  الثالـــث  المركـــز  تـــاركًا  ثانيـــة 
منافســـيه الفـــارس نضـــال عبدالنبـــي مع 

انهـــى  والـــذي  ســـنت  ســـيدورا  الجـــواد 
المسلك بزمن بلغ 27.63 ثانية.

ســـامي  المخضـــرم  الفـــارس  وخطـــف   
غزوان لقب المسابقة الرابعة للمتقدمين 
وإرتفـــاع  الجوكـــر(  حاجـــز  )مســـابقة 
المســـلك  ، ســـرعة  125ســـم  حواجزهـــا  
مـــن  تمكـــن  عندمـــا  متر/دقيقـــة   350
انهاءهـــا بأســـرع زمـــن بلـــغ 47.81 ثانية 
وبالعالمـــة الكاملـــة 65 نقطـــة للحواجـــز 
العشـــرة مع جواده مستر تي، في المركز 
الثانـــي جاء الفـــارس أحمد الهاشـــلي مع 
الجواد ريفيســـنتي منهيًا المســـلك بزمن 
بلـــغ 48.74 ثانيـــة وبالعالمـــة الكاملة 65 
نقطـــة، أمـــا في المركـــز الثالـــث فقد جاء 
الفـــارس معيـــوف الرميحـــي مـــع فريـــق 
وزارة الداخلية مع الجواد شاهين والذي 
انهى المسلك بزمن بلغ 53.04 ثانية و65 
نقطة، وكان الفرســـان الثالثة األوائل هم 
الوحيـــدون الذيـــن لـــم يســـقطوا أي مـــن 

الحواجز وتنافسوا على األزمنة.
في المســـابقة الخامســـة فئة المتقدمين 
الســـرعة  مســـابقة  الثالـــث  المســـتوى 
وارتفاع حواجزها 125 سم أعتلى منصة 

التتويـــج فـــارس فريـــق وزارة الداخليـــة 
حســـين داد هللا مع الجـــواد 47.98 ثانية 
منهيـــًا المســـلك دون أي خطأ، في المركز 
الثانـــي جاء الفـــارس محمـــود عبدالقادر 
مع الجـــواد زيفا بزمن بلـــغ 51.80 ثانية، 
فـــي المركز الثالـــث جاء الفـــارس محمد 
ســـيف من فريق قوة دفـــاع البحرين مع 
الجواد أوداســـي بزمن بلـــغ 46.91 ثانية 

و4 أخطاء.
بـــن محمـــد آل  الشـــيخ عبـــدهللا  وتـــوج 
خليفة نائـــب رئيس لجنة قفـــز الحواجز 
أبطال الترتيب العام لموسم القفز، حيث 
تصـــدر فئـــة الناشـــئين للمســـابقة األولى 
نقطـــة،   61 برصيـــد  الرميحـــي  ســـلطان 
المركز الثاني الفارســـة تشارلوت تكوين 
برصيـــد 59 نقطـــة، المركز الثالث حســـن 

هاني اليابس برصيد 25 نقطة.
 وتصدر ترتيب المسابقة الثانية سلطان 
المركـــز  نقطـــة،   79 برصيـــد  الرميحـــي 
الثاني تشارلوت تكوين برصيد 37 نقطة 
وفـــي المركز الثالث حســـن هاني اليابس 

برصيد 32 نقطة.
للمســـابقة  العمـــوم  تصـــدر ترتيـــب فئـــة 

الثالثة من فريق وزارة الداخلية معيوف 
الرميحي برصيد 75 نقطة، المركز الثاني 
ســـلطان الرميحي برصيد 44 نقطة وفي 
المركز الثالث عباس يوســـف برصيد 28 

نقطة.
للمســـابقة  العمـــوم  تصـــدر ترتيـــب فئـــة 
الرابعة من فريق وزارة الداخلية الفارس 
نقطـــة،   68 الرميحـــي برصيـــد  معيـــوف 
المركز الثاني ســـامي غـــزوان برصيد 47 
نقطة وفي المركز الثالث أحمد الهاشـــلي 

برصيد 28 نقطة.
للمســـابقة  العمـــوم  تصـــدر ترتيـــب فئـــة 
الخامســـة فرســـان فريق وزارة الداخلية 
فـــي المركز األول حســـين دادلله برصيد 
56 نقطـــة، المركز الثاني هيثم البســـتكي 
معيـــوف  والثالـــث  نقطـــة   51 برصيـــد 

الرميحي برصيد 42 نقطة.
للمســـابقة  العمـــوم  تصـــدر ترتيـــب فئـــة 
الداخليـــة  وزارة  فريـــق  مـــن  السادســـة 
حســـين دادهللا برصيد 73 نقطة، المركز 
 63 الثانـــي محمـــود عبدالقـــادر برصيـــد 
نقطـــة والثالث من فريق وزارة الداخلية 

معيوف الرميحي برصيد 56 نقطة.

االتحاد الملكي يسدل الستار على بطوالت موسمه للقفز

محمود عبدالقادر يتوج بلقب المسابقة الكبرى لبطولة عز الخيل

جموع غفيرة تشيع أحمد العلوي لمثواه األخير
بعد مسيرة حافلة بالعطاء

بعيــون دامعــة وبقلــوب يعتصرهــا الحــزن واألســى ويملؤهــا اإليمان العميــق بقضاء هللا وقدره، شــيعت جمــوع غفيرة أمس 
)السبت( أمين السر السابق ومدير عام النشاط الرياضي الحالي بالنادي األهلي أحمد العلوي أحد أبرز الشخصيات المعروفة 
فــي “القلعــة الصفــراء” والمملكــة والــذي انتقل إلى جوار ربه مســاء أمس األول )الجمعة( 1 ابريل 2022 إثر ســكتة قلبية بعد 

مسيرة حافلة بالعطاء لناديه والرياضة البحرينية كالعب وإداري من الطراز الرفيع.

العلـــوي ووري إلـــى مثـــواه األخيـــر 
بمقبرة الحورة في المنامة وأقيمت 
عليه صالة الجنازة بحضور رســـمي 
وجماهيـــري كبيـــر من أهلـــه وذويه 
وباألخـــص  ومحبيـــه  وأصدقائـــه 
رئيـــس  يمثلهـــا  األهالويـــة  األســـرة 
النـــادي خالد كانـــو وأعضاء مجلس 
اإلدارة واألطقـــم الفنيـــة واإلداريـــة 
لجميـــع األلعاب ومختلـــف الالعبين 
وجماهيـــر  والســـابقين  الحالييـــن 
النـــادي وممثلـــي وســـائل اإلعـــالم، 
وأهالـــي “فريق المخارقـــة” بمنطقة 

المنامة مسقط رأس الراحل.
علـــى  الحـــزن  وارتســـمت عالمـــات 
جميع المشيعين للعلوي في لحظات 
الـــوداع األخيـــر والذين اســـتذكروا 
مناقبه ومسيرته العطرة في خدمة 
الحافـــل  وتاريخـــه  ووطنـــه  ناديـــه 

بالعطـــاء ليكـــون االســـم األبـــرز في 
تاريـــخ النادي خـــالل العقود الثالثة 
الماضيـــة حيث ظل العلـــوي العمود 
الفقري والعقل المدبر والمحرك لهذا 
الكيـــان بحنكتـــه وخبرتـــه اإلداريـــة 
وصمـــد أمـــام العديد مـــن العواصف 
بهـــا  مـــر  التـــي  القويـــة  والنكســـات 
النـــادي ليحفظ هذا الكيـــان بتعاون 
اإلدارات  مجالـــس  اعضـــاء  جميـــع 

ورجاالت النادي.
ونعى الفقيد الكثير من المســـئولين 
الرســـميين و الرياضيين والالعبين  
التواصـــل  مواقـــع  وغصـــت 
مســـتذكرين  بصـــوره  االجتماعـــي 
تاريخـــه ومســـيرته، خصوصـــًا أنـــه 
ســـاهم في بروز الكثيـــر من الكوادر 
اإلداريـــة التـــي تتلمذت علـــى يديه، 
كمـــا أنـــه حظـــي باحتـــرام خصومه 

قبـــل محبيـــه إيمانًا منهـــم لما يمثله 
مـــن قيمة وقامـــة كبيرة فـــي العمل 
اإلداري ليتـــرك بصمـــة واضحـــة في 

النادي.
الكـــوادر  أهـــم  أحـــد  الراحـــل  وكان 
اإلداريـــة التـــي مرت علـــى الرياضة 
البحرينيـــة فـــي العقديـــن األخيرين 
مـــن  الكثيـــر  لتبـــوؤ  مؤهـــالً  وكان 
والهيئـــات  باالتحـــادات  المناصـــب 
الرياضيـــة ولكنه فضـــل دومًا العمل 
في القلعة الصفراء ليســـخر جهوده 
الـــذي  النـــادي األهلـــي  فـــي خدمـــة 

عشقه منذ نعومة أظافره.
“البالد سبورت” تنعى الفقيد السيد 
أحمد العلـــوي وتتقدم ألهله وذويه 
بخالص التعازي والمواساة معربين 
الراحـــل  بمواقـــف  اعتزازهـــم  عـــن 
وتعاونه الدائم مع مختلف وســـائل 

اإلعالم وباألخص “البالد سبورت”... 
وســـيبقى العلـــوي خالدًا فـــي ذاكرة 
أهلـــه ومحبيه كأحد أبـــرز القيادات 
الرياضية التـــي خدمت وطنها بكل 
تفـــاٍن وإخالص... رحـــم هللا الفقيد 
أحمد العلوي وأسكنه فسيح جناته 
وألهـــم أهله الصبـــر والســـلوان، وإنا 

لله وإنا إليه راجعون.

أحمد العلوي

سبورت
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