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المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير اإلسكان عن بدء  كشف 
وزارة اإلسكان في بناء 1382 شقة سكنية في الجزيرة رقم 12 بـ»مدينة 
سلمان« بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 122.679.387 دينارا بحرينيا، 
مشيرًا إلى أنه من المتوقع االنتهاء من المشروع خالل العام 2023م.
بمدينة  السكنية  الــشــقــق  مــشــروع  أن  إلـــى  اإلســكــان  ــر  وزيـ وأشــــار 
للمدينة،  الــعــام  المخطط  مــشــاريــع  تنفيذ  ــار  إطـ فــي  يــأتــي  ســلــمــان 
والذي يسهم بدوره في تنفيذ األهداف اإلسكانية الواردة في برنامج 
الحكومة بشأن العمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية، منوهًا إلى 
شقق  لخدمة  اإلســكــانــيــة  الطلبات  تلبية  فــي  سيسهم  الــمــشــروع  أن 

التمليك بشكل متسارع.
جــاء ذلــك خــالل زيــارة تفقدية قــام بها وزيــر اإلسكان إلــى موقع 

بمعية   )12 رقــم  )الجزيرة  سلمان«  بـ»مدينة  السكنية  الشقق  إنشاء 
المساعد  والوكيل  خليفة،  آل  حمود  بن  خالد  الشيخ  الـــوزارة  وكيل 
للسياسات والخدمات اإلسكانية د. خالد الحيدان، والوكيل المساعد 
والشركات  المسئولين  من  وعــدد  األدرج،  رضــا  م.  اإلسكان  لمشاريع 
المطورة، حيث أطلع على مخطط العمل لتنفيذ العمارات السكنية، 
البناء، كما أطلع الوزير على  والتي يتم تنفيذها وفق أحدث نماذج 

خدمات البنية التحية والمرافق الخدماتية التابعة للمشروع.
وأشار المهندس باسم الحمر إلى أن الوزارة لدى تخطيطها لبناء 
الخضراء،  الطاقة  مثل  مستدامة  مبادئ  على  تعتمد  سكنية،  شقق 
أعلى  لتحقيق  المستفيدين  احتياجات  مع  تتناسب  عصرية  وبيئة 
تنفيذ  مــن  االنــتــهــاء  يتم  أن  متوقعًا  لقاطنيها،  الــجــودة  مستويات 

الشقق السكنية اعتباًرا من الربع الثاني من العام 2023.
بـ»مدينة سلمان«  وأكد وزير اإلسكان أن مشروع الشقق السكنية 
يأتي لتلبية اإلقبال المتزايد على خدمة شقق التمليك في المحافظة 
الشمالية وبجميع محافظات المملكة، مع جميع المرافق وخدمات 
الجديدة  استراتيجيتها  ضمن  الــوزارة  تتبعها  التي  التحتية  البنية 
ومسارات  المفتوحة  المساحات  كتوفير  الحديثة  المدن  جميع  في 
ممارسة الهوايات الخارجية وحدائق األطفال وغيرها من الخدمات 

األخرى.
يتم  سلمان  بمدينة  السكنية  الشقق  مــشــاريــع  أن  الــوزيــر  ونـــوه 
لنماذج  الـــســـادس  للجيل  الــحــديــثــة  الــبــنــاء  لــنــمــاذج  وفــقــًا  تنفيذها 
ــوزارة ألن تــطــل أغــلــب الــوحــدات  ــ الــعــمــارات الــســكــنــيــة، وقـــد ســعــت الــ

السكنية بالمدينة على مناطق خضراء في شكل متنزهات وحدائق 
وممرات مشاة ومسارات للدراجات على واجهة بحرية بمسافة 40 كم.

الجدير بالذكر أن مدينة سلمان تعد أبرز المشاريع االستراتيجية 
التي تقوم وزارة اإلسكان ببنائها في الساحل الشمالي الغربي لمملكة 
البحرين على مساحة 740 هكتارًا، وتعتبر أكبرها من ناحية المساحة 

وعدد الوحدات السكنية والمرافق والخدمات.
بتوزيع  الــجــاري  العام  يناير من  قامت في  أن  لــلــوزارة  وقــد سبق 
شــقــق »مــديــنــة ســلــمــان« الــتــي تــمــتــاز بموقعها الــســاحــلــي، فــضــاًل عن 
للجيل  الحديثة  التصاميم  ضمن  يأتي  الــذي  الداخلي  تصميمها 
الخامس للعمارات السكنية التي تنفذها الوزارة في المدن اإلسكانية 

الجديدة. 

} وزير الإ�سكان خالل زيارة تفقدية بمدينة �سلمان.

���س��ل��م��ان ب��م��دي��ن��ة  ���س��ك��ن��ي��ة  ���س��ق��ة   1382 ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ال����ب����دء 

وفــي بــدايــة االجــتــمــاع؛ رفع 
رئــيــس مــجــلــس األمـــنـــاء باسمه 
واإلدارة  المجلس  أعضاء  واســم 
التهاني  آيــات  أسمى  التنفيذية 
والــتــبــريــكــات إلـــى مــقــام حــضــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
البالد  عاهل  خليفة،  آل  عيسى 
الــمــفــدى، وإلـــى صــاحــب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة، ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
قرب  بمناسبة  الــــوزراء،  مجلس 
المبارك،  األضــحــى  عيد  حلول 
داعًيا اهلل عز وجل أن يعيده على 
جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى وسمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
البحريني  الشعب  أبــنــاء  وعــلــى 

بالخير والُيمن والبركة.
ــــرض  ــعــ ــ ــتــ ــ ــد ذلـــــــــــــك اســ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ

ــا تــــم تــنــفــيــذه مــن  الــمــجــلــس مــ
برامج وفعاليات خالل المرحلة 
ــمـــت  ــهـ ــة، والــــــتــــــي اسـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ الـ
فــــي تــنــمــيــة الــــوعــــي الــســيــاســي 
للمواطنين وفق أحكام الدستور 
وميثاق العمل الوطني، وتقديم 
الدعم للعمل البرلماني والبلدي 
في المملكة، وانسجاًما مع رؤية 
الـــمـــســـيـــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
عاهل  الجاللة  صاحب  لحضرة 
الـــبـــالد الــمــفــدى، وبــمــا يــتــوافــق 
ما  بحسب  المعهد  أهـــداف  مــع 
جــاء فــي مــرســوم إنــشــائــه. حيث 
تم خالل النصف األول من سنة 
2021 استهداف مختلف الفئات، 
وذلك بتنفيذ 51 فعالية تنوعت 
بــيــن الــبــرامــج والـــنـــدوات وورش 
الــعــمــل والــمــحــاضــرات، اســتــفــاد 

منها 5350 مشارًكا، منهم 3305 
في البرامج التوعوية و2045 في 

البرامج التدريبية.
ــد  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ كـــــــمـــــــا عـــــــمـــــــل الـ
ــام الــــجــــاري  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ مـــنـــذ بـ
عـــلـــى إصـــــــــدار مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــــدراســـــات الــمــتــخــصــصــة فــي 
الجوانب القانونية والسياسية 
اإلسهامات  كأحد  والتوثيقية، 
المهمة التي يقوم بها في سبيل 
نشر الوعي والثقافة السياسية 
بين الفئات المستهدفة، إضافة 
ــن  ــيـ ــيـ ــمـ ــاديـ إلــــــى تـــشـــجـــيـــع األكـ

والــبــاحــثــيــن عــلــى الــمــســاهــمــة 
ــيــــات واألنــــشــــطــــة  ــالــ ــعــ فـــــي الــــفــ

التثقيفية ألبناء المجتمع.
المجلس  انتقل  ذلــك  بعد 
ــة الـــعـــمـــل  إلـــــــى مـــتـــابـــعـــة خــــطــ
الــمــســتــقــبــلــيــة واالطـــــــالع على 
ــج  ــرامــ ــبــ ــال والــ ــ ــمــ ــ جــــــــدول األعــ
خالل  المعهد  سيقدمها  التي 
الـــفـــتـــرة الــمــتــبــقــيــة مـــن الــعــام 
الجاري، والمتضمنة عدًدا من 
األنشطة والفعاليات المنوعة، 
بما يحقق األهداف التي أنشئ 

المعهد من أجلها.

ــي الـــــــدور  ــحــ ــيــ ــرمــ وأكـــــــــد الــ
الــحــيــوي والــمــهــم الــــذي يــقــوم 
ــي رفـــــع الـــوعـــي  ــه الـــمـــعـــهـــد فــ بــ
بالمسيرة  والتعريف  السياسي 
التنموية الشاملة، وتعزيز قيم 
الــــوالء واالنــتــمــاء والــمــواطــنــة 
لجميع فئات المجتمع، منوًها 
بـــاألثـــر الــكــبــيــر الـــــذي أحــدثــه 
المجتمع  أوســاط  في  المعهد 
ــه  ــتــ ــمــ ــاهــ ــســ الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي، ومــ
الــفــاعــلــة فـــي تــأهــيــل الـــكـــوادر 
السياسية والبرلمانية، وتأهيل 
الشباب،  مــن  الوطنية  الــكــوادر 
ــة إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون  ــافــ إضــ
ــة  ــيـ ــنـ ــوطـ ــات الـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ مــــــع الـ
المختلفة، على رأسها السلطة 
الــتــشــريــعــيــة بــشــقــيــهــا، الــنــواب 
البلدية  والمجالس  والــشــورى، 

وغيرها.
واختتم الرميحي تصريحه 
بــتــأكــيــد أن الــمــعــهــد ســيــواصــل 
الوطنية،  رسالته  على  العمل 
ــا أرادهـــــــــا حــــضــــرة صــاحــب  كـــمـ
وبما  المفدى،  الملك  الجاللة 
البحرين  مملكة  أبــنــاء  يــخــدم 

بكل فئاتهم ومواقعهم. 

»التنمية ال�سيا�سية« ينفذ 51 فعالية خالل الن�سف الأول من 2021

} وزير اإلعالم يترأس اجتماع مجلس أمناء معهد التنمية السياسية.

الصحفيين  جمعية  عــقــدت 
»السبت«  امس  صباح  البحرينية 
»افتراضًيا«  العمومية  جمعيتها 
»زوم«، وقد استعرض  عبر منصة 
خــالل  الـــســـابـــق  اإلدارة  مــجــلــس 
ــي  ــ االجـــتـــمـــاع الـــتـــقـــريـــريـــن األدبـ
ــدورة االنــتــخــابــيــة  ــ ــلـ ــ ــالــــي لـ ــمــ والــ

.2021 -2019
العمومية  الجمعية  ورفــعــت 
بشأن  توصيات  االجــتــمــاع  خــالل 
الجديد  اإلدارة  مجلس  تفويض 
بــالــنــظــر فـــي عــــدد مـــن الــمــلــفــات 
بتعديل  المتعلقة  والــمــواضــيــع 
ــي لــلــجــمــعــيــة،  ــ ــاسـ ــ الـــنـــظـــام األسـ
تــقــســيــط  أو  إســــــقــــــاط  وبـــــحـــــث 
ــلــــى األعـــــضـــــاء،  الــــمــــتــــأخــــرات عــ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــحــديــد أســمــاء 

األعضاء االحتياطيين.
رئــيــس جمعية  أكـــد  وبـــــدوره، 
عيسى  البحرينية  الصحفيين 
الشايجي ضرورة إجراء تعديالت 
الــنــظــام األســاســي تتناسب  عــلــى 
ــع الــمــســتــجــدات والــمــتــغــيــرات  مـ
ــل  ــمــ ــعــ الـــــــتـــــــي طـــــــــــــرأت عـــــلـــــى الــ
الــصــحــفــي، وأهــمــيــة االســتــعــانــة 
ــة لــبــحــث  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ بـــالـــخـــبـــرات الـ
اإلجــــــــــراء الـــمـــنـــاســـب بــالــنــســبــة 

للمتأخرات،
وتـــوجـــه الــشــايــجــي بــالــشــكــر 
ــة الــمــلــك  ــاللـ ــجـ إلـــــى صـــاحـــب الـ
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الـــبـــالد الــمــفــدى قــائــد الــمــســيــرة 
التنموية الشاملة والداعم األول 
السمو  صاحب  وإلــى  للصحافة، 

حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ ولـ آل خــلــيــفــة 
مجلس الوزراء لدعمه ومساندته 
وإيــمــانــه  اإلعــالمــيــة  للمؤسسات 

التام بدورها في المجتمع.
كــمــا وجـــه الــشــايــجــي رســالــة 
شكر الى رئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة السابق، مؤكًدا في السياق 
ــه أهــمــيــة الــتــكــاتــف فـــي هــذه  ــ ذاتـ
يشهدها  الــتــي  الصعبة  األوقــــات 
ــام والــصــحــافــة  الــعــالــم بــشــكــل عــ
تـــــــحـــــــديـــــــًدا، وأهــــــمــــــيــــــة تــــعــــزيــــز 
التعاضد  خــالل  من  المكتسبات 
وتــمــثــيــل الجسم  الــجــمــيــع،  بــيــن 
الجمعية  خـــالل  مـــن  الــصــحــفــي 
ــي واحــــــــــد، بـــهـــدف  ــنـ ــهـ ــان مـ ــيــ ــكــ كــ
النهوض بالصحافة البحرينية. 

»ال���������س����ح����ف����ي����ي����ن« ت����ع����ق����د ع����م����وم����ي����ت����ه����ا وت����ف����و�����ض 

الأ����س���ا����س���ي ال���ن���ظ���ام  ت���ع���دي���ل  ف����ي  ل��ل��ن��ظ��ر  الإدارة  م��ج��ل�����ض 

} الجمعية العمومية لجمعية الصحفيين.

استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس 
الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان، أنجلوس 
ــاد  االتـــحـ بــمــنــدوبــيــة  األول  الــســكــرتــيــر  لـــيـــنـــوس 
األوروبي المعتمدة لدى مملكة البحرين والمقيم 
الـــريـــاض، وذلــــك بــمــقــر الــمــؤســســة بضاحية  فـــي 

السيف.
منهجية  الــــدرازي  استعرض  الــلــقــاء،  وخــالل 
أهمية  مؤكدا  القادمة،  للمرحلة  المؤسسة  عمل 
في  الجانبين  بين  والتنسيق  الــتــعــاون  اســتــمــرار 

ــان، وتــم  ــسـ الــمــجــاالت ذات الــعــالقــة بــحــقــوق اإلنـ
الــتــطــرق إلـــى عـــدد مـــن الــقــضــايــا ذات االهــتــمــام 

المشترك ودور المؤسسة في التعاطي معها.
مــنــدوبــيــة  أول  ســـكـــرتـــيـــر  ــنـــأ  هـ جـــانـــبـــه،  مــــن 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي الـــــــدرازي بــمــنــاســبــة انــتــخــابــه 
مجلس  وألعــضــاء  لــه  متمنيا  للمؤسسة،  رئيسا 
عملهم،  مهام  في  والنجاح  التوفيق  المفوضين 
معربا عن تقديره لما تقوم به المؤسسة من جهود 

حثيثة لدعم وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان. 

»الوطنية لحقوق الإن�سان« و»مندوبية التحاد الأوروبي« 

تبحثان ا�ستمرار التعاون والتن�سيق في المجالت الحقوقية

} رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يستقبل السكرتير األول بمندوبية االتحاد األوروبي .

ترأس علي بن محمد الرميحي وزير شؤون اإلعالم رئيس 
مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، عبر تقنية 
للمجلس بحضور  االعــتــيــادي  االجــتــمــاع  الــمــرئــي،  االتــصــال 

أعضاء مجلس األمناء والمدير التنفيذي للمعهد.

التهان�ي برقي�ات  م�ن  م��زيدا  ي�ت�ل�ق��ى  ال�م��فدى  الم��لك  جالل�ة 
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى مزيدا من برقيات التهاني والتبريكات بمناسبة 
الملك  آل خليفة ممثل جاللة  بن حمد  ناصر  الشيخ  تتويج سمو 
الملكي  الفريق  قائد  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  المفدى 
الفريق  وفــوز  120كــم،  مسافة  للقدرة  إسبانيا  بطولة  بلقب  للقدرة، 

الملكي للقدرة بالمركز األول في السباقات الثالثة لهذه البطولة.
وأكدوا أن هذا اإلنجاز الدولي هو ثمرة ما يوليه جاللة الملك 
المسابقات  جميع  في  الرياضي  للشباب  ودعــم  رعاية  من  المفدى 
الــريــاضــيــة، وكــذلــك مــا يــلــقــاه مــن أولـــويـــة فــي الــخــطــط والــبــرامــج 

الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأضافوا أن هذا اإلنجاز يضاف إلى مجموعة كبيرة من االنجازات 
البحرينية في الفروسية وسباقات القدرة، وقيادة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد للفريق الملكي للقدرة لتحقيق أفضل النتائج العالمية. 

وتلقى جاللته برقيات تهنئة من كل من:
واالقتصاد  المالية  وزيــر  خليفة  آل  خليفة  بن  سلمان  الشيخ   
ــر الــمــواصــالت  ــ الـــوطـــنـــي، الــمــهــنــدس كـــمـــال بـــن أحـــمـــد مــحــمــد وزيـ
رئيس  آل خليفة  بن حمد  عبداهلل  بن  الشيخ سلمان  واالتــصــاالت، 

مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  الــعــقــاري  والتسجيل  المساحة  جهاز 
نائب  البوعينين  حسن  بــن  عــبــداهلل  المستشار  الــعــقــاري،  التنظيم 
رئيس المجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، سمو الشيخ 
إدارة هيئة  خالد بن علي بن عيسى آل خليفة نائب رئيس مجلس 
لشركة ممتلكات  التنفيذي  الرئيس  الرميحي  الخيل، خالد  شؤون 
البحرين القابضة، سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة 
بــن خليفة  الــفــريــق عـــادل  الــرفــاع،  نـــادي  إدارة  رئــيــس مجلس  نــائــب 
بن محمد  أحمد  الشيخ  الوطني،  المخابرات  رئيس جهاز  الفاضل 

} جاللة الملك.آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 
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قــام المهندس وائـــل بــن نــاصــر الــمــبــارك وزيــر 
شئون الكهرباء والماء والشيخ نواف بن إبراهيم آل 
والماء  الكهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  خليفة 
بتدشين محطة سوق المحرق لنقل الكهرباء جهد 

66 كيلو فولت.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة صــــرح الــمــهــنــدس وائــــل بن 
ناصر المبارك وزير شئون الكهرباء والماء بأن هذا 
الرئيسية  الخطة  ضمن  يــأتــي  الــحــيــوي  الــمــشــروع 
التي وضعتها هيئة الكهرباء والماء لتطوير وتوسعة 
على  الــعــزيــزة  مملكتنا  فــي  الــكــهــربــاء  نقل  شبكات 
الرشيدة  الــقــيــادة  مــن  واهــتــمــامــات  توجيهات  ضــوء 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  رأسها  وعلى 
بقيادة  الــرشــيــدة  وحــكــومــتــه  خليفة  آل  عيسى  بــن 
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  صاحب 
لتوفير  الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
المتنامي  الطلب  وتلبية  والماء  الكهرباء  خدمتي 
والتوسع  التنموية  لألغراض  استخداماتهما  على 
لتوفير  واإلسكاني  والتجاري  والصناعي  العمراني 
المملكة  في  والمقيمين  للمواطنين  أفضل  خدمة 
والعمل على جذب االستثمارات األجنبية للمملكة 
والتي تتوافق مع رؤية مملكة البحرين االقتصادية 
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ــال الـــوزيـــر إن الــدعــم والــمــســانــدة مــن قبل  وقــ
الــلــجــنــة الــــوزاريــــة لــلــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة والــبــنــيــة 
التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة 
الوزارية  الــوزراء رئيس اللجنة  نائب رئيس مجلس 
كثيرًا  أسهم  التحتية  والبنية  التنموية  للمشاريع 
فـــي انـــجـــاز مــشــاريــع هــيــئــة الــكــهــربــاء والـــمـــاء وفــقــا 

للخطط الزمنية المعتمدة.
أّن جهود  والماء  الكهرباء  وزير شئون  وأضــاف 
خدمتي  توفير  في  مستمرة  والماء  الكهرباء  هيئة 
عالية، وحرصت  وموثوقية  والماء بجودة  الكهرباء 
المواطنين  احتياجات  توفير  على  ذاتــه  الوقت  في 
والــمــقــيــمــيــن كــافــة مـــن خـــالل تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم 

في  يسهم  بما  والخدمية  اإلسكانية  المشاريع  في 
لمواكبة  للهيئة  االستراتيجية  األهــــداف  تحقيق 

الطلب المتنامي على خدمتي الكهرباء والماء.
إنه  آل خليفة  إبراهيم  بن  نــواف  الشيخ  وقــال 
بعد 54 عامًا من تدشين أول محطة لنقل الكهرباء 
الــمــحــرق والــتــي تــســمــى بمحطة »مــحــرق  بــمــديــنــة 
ميجا   36 قــدرهــا  وبسعة  فــولــت  كيلو   33 لجهد   »C
فــي ســنــة 1967م  تــم تدشينها  والــتــي  أمــبــيــر  فــولــت 
المحرق  مناطق  جميع  تغذي  حينها  كانت  والتي 
أخــرى جديدة  بديلة  تدشين محطة  تم  بالكهرباء 
الكهرباء جهد 66 كيلوفولت ستغطي جميع  لنقل 
المحرق ونوه  الكهربائية بسوق  الطاقة  احتياجات 
»المحرق  لمحطة  التشغيلي  العمر  إطالة  أن  إلــى 
الــدوريــة  الــصــيــانــة  بفضل  كـــان  الــكــهــربــاء  لنقل   »C
الكهرباء  لنقل  قدرتها  على  للمحافظة  للمحطة 
الكهربائية  بالطاقة  المحرق  ســوق  تزويد  وضمان 

المطلوبة على مدار الساعة. 
ذات  المحطة  هــذه  وتدشين  بدخول  إنــه  وقــال 

لمواكبة  مواتية  الفرصة  أصبحت  الكبيرة  الــقــدرة 
ــم تــعــزيــز  ــذلــــك تــ ــي هـــــذه الــمــنــطــقــة وبــ ــور فــ ــتـــطـ الـ
اعــتــمــاديــة وأمــــن الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة فـــي جــزيــرة 
المحرق. وبين الرئيس التنفيذي أن هذه المحطة 
واحــــدة مــن ســبــع مــحــطــات لنقل  الــجــديــدة تعتبر 
الــكــهــربــاء جــهــد 66 كــيــلــو فــولــت إضــافــة إلـــى ثــالث 
محطات أخرى لنقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت 
الكهرباء  نقل  شبكات  تطوير  مشروع  تحت  تندرج 
والــتــي  الخليجي  الــدعــم  بــرنــامــج  الــمــمــولــة ضــمــن 
بالصندوق  ممثلة  الشقيقة  الكويت  دولــة  تمولها 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
الطلب  نتيجة  أنـــه  التنفيذي  الــرئــيــس  وذكـــر 
عــلــى الــكــهــربــاء فــي مــحــافــظــة الــمــحــرق نــظــرًا إلــى 
والصناعية  واإلسكانية  التنموية  المشاريع  تنامي 
بناء  والماء في  الكهرباء  استمرت هيئة  والتجارية 
و400   220  ،66 جهد  أخــرى  نقل  محطات  مشاريع 
محافظة  مناطق  جميع  على  مــتــوزعــة  كيلوفولت 

المحرق حتى بلغ عددها إلى اآلن 46 محطة.

تد�سين محطة �سوق المحرق لنقل الكهرباء جهد 66 كيلو فولت

األشــــغــــال  وزارة  وكــــيــــل  صـــــــرح 
وشــــــــــؤون الــــبــــلــــديــــات والـــتـــخـــطـــيـــط 
العمراني لشؤون األشغال المهندس 
ــعـــزيـــز الـــخـــيـــاط بـــأن  ــبـــدالـ أحــــمــــد عـ
الـــــــــوزارة انـــتـــهـــت مــــن أعــــمــــال إنـــشـــاء 
الخط الناقل لمياه الصرف الصحي 
ــة الـــتـــجـــمـــيـــع لــلــخــطــوط  ــرفــ بـــيـــن غــ
الرئيسية  الضخ  ومحطة  الرئيسية 
ضـــمـــن مــــشــــروع الـــتـــوســـعـــة الـــرابـــعـــة 
في  الصحي  الــصــرف  مــيــاه  لمحطة 
توبلي باستعمال تقنية حفر األنفاق 

الخاصة.
»يبلغ طول  ــوزارة:  الـ وكيل  وقــال 
يـــقـــارب 400 متر  الــنــاقــل مـــا  الــخــط 
وقطره 2.8 متر، وسيعمل هذا الخط 
مــجــمــوعــة من  عــلــى تجميع  الــنــاقــل 
خــطــوط الـــصـــرف الــصــحــي والــبــالــغ 
أقطارها  تــتــراوح  خــطــًا   )12( عــددهــا 
والقادمة من  إلى 1100 مم  من 350 
محطات الضخ الرئيسية المختلفة.
وأضـــــاف وكــيــل شــئــون األشــغــال 
3 ماليين  حــوالــي  أنــهــت  الــــــوزارة  أن 
ســـاعـــة مـــن غــيــر وقـــــوع أيــــة إصـــابـــات 
الحثيثة  المتابعة  يعكس  عمل، مما 
واإلجـــــــــــــــــــراءات الـــــصـــــارمـــــة لـــشـــئـــون 
السالمة في المشروع وباقي مشاريع 
ــوزارة على  ــ الـــــوزارة، حــيــث تــحــرص الـ
األخذ باشتراطات الصحة والسالمة 

المهنية في مواقع العمل.
وذكر الوكيل الخياط أن مشروع 
ــة لــمــحــطــة مــيــاه  ــعــ ــرابــ الـــتـــوســـعـــة الــ
الصرف الصحي في توبلي يعد أحد 
مشاريع الوزارة االستراتيجية الهامة 
فــي قــطــاع الــصــرف الــصــحــي والـــذي 
البيئي  الوضع  تحسين  في  سيسهم 
والـــحـــيـــاة الـــفـــطـــريـــة فــــي الــمــنــطــقــة 
وخليج توبلي فضاًل عن رفع أداء مركز 
توبلي إلنتاج المياه المعالجة وزيادة 

المستخدمة  المعالجة  المياه  إنتاج 
الزراعي  والتجميل  الــري  أعمال  في 
مـــن خــــالل إلــــى اســتــيــعــاب تــدفــقــات 
مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي الــمــتــزايــدة 
إلى المحطة نتيجة للتطور  الــواردة 
حيث  السكانية،  والــزيــادة  العمراني 
ــادة الطاقة  إلـــى زيــ الــمــشــروع  يــهــدف 
من  الحالية  للمحطة  االستيعابية 
200 ألف متر مكعب لتصل إلى 400 

ألف متر مكعب يوميًا.
بناء محطة  المشروع  ويتضمن 
مــعــالــجــة جـــديـــدة بـــجـــوار الــمــحــطــة 
الــحــالــيــة، إلــــى جـــانـــب إنـــشـــاء غــرفــة 
الصرف  مــيــاه  تــدفــقــات  لكل  تجميع 
الصحي بعمق 21 مترا تحت األرض، 
بعمق  رئيسية  ضــخ  محطة  وإنــشــاء 
الستقبال  األرض  تــحــت  مــتــر   25.1
ــرف الــصــحــي  ــ ــــصـ ــاه الـ ــيــ ــات مــ ــقــ تــــدفــ
ــاء  ــ ــشــ ــ ــة الــــتــــجــــمــــيــــع، وإنــ ــ ــرفــ ــ ــن غــ ــ ــ مـ
ووحــدات  األولــيــة  المعالجة  وحـــدات 
إلى  باإلضافة  الثنائية،  المعالجات 
الثالثية  الــمــعــالــجــة  وحــــدات  إنــشــاء 
ــل  ــرمـ ــل وحـــــــدة مــــرشــــحــــات الـ ــمـ ــشـ وتـ

ووحدة  األوزون  بغاز  التعقيم  ووحدة 
الــتــعــقــيــم بـــمـــادة الــكــلــوريــن، وإنــشــاء 
حــوض الــتــوازن وإنــشــاء وحـــدة حرق 
الحمأة  ويعتبر تنفيذ هذا المشروع 
أداء  فــي  نوعية  قــفــزة  االستراتيجي 
مياه  لمعالجة  تــوبــلــي  مــركــز  وعــمــل 
أن  إلــــى  مـــشـــيـــرًا  الصحي,  الـــصـــرف 
ــتـــدفـــقـــات  الـــمـــحـــطـــة ســتــســتــقــبــل الـ
مــــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن مــمــلــكــة 

البحرين. 
وذكر الوكيل الخياط أن محطة 
مكونات  أهــم  أحــد  الرئيسية  الــضــخ 
توسعة  من  الرابعة  المرحلة  مشروع 
ــم تـــجـــمـــيـــع مـــيـــاه  ــتـ ــث يـ ــيـ ــلــــي، حـ تــــوبــ
الصرف الصحي من مختلف مناطق 
الــمــمــلــكــة فـــي هــــذه الــمــحــطــة الــتــي 
يـــقـــارب عــمــقــهــا 26 مـــتـــرا، وأســـاســـات 
هــذه المحطة هــي عــبــارة عــن قاعدة 
الــمــســلــحــة بسمك  الـــخـــرســـانـــة  مـــن 
المستخدمة  الخرسانة  وكمية  2.6م 
في قاعدة محطة الضخ 2.080 متر 

مــكــعــب والـــمـــدة الــمــســتــغــرقــة إلتــمــام 
العمل كانت 13 ساعة متواصلة.

الــمــشــروع  أن  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
ينفذ من قبل السادة ائتالف شركات 
الــمــيــاه  تــكــنــولــوجــيــا  تــــي أي  دبـــلـــيـــو 
وشـــركـــة أزمـــيـــل لـــلـــمـــقـــاوالت وشــركــة 
ــتـــون لـــلـــهـــنـــدســـة واإلنـــــــشـــــــاءات،  ــيـــكـ تـ
وتــشــمــل  ديـــنـــار،  بــكــلــفــة 138 مــلــيــون 
وبكلفة  للمحطة  اإلنشائية  األعمال 
ــار )تـــمـــويـــل ســعــودي  ــنـ 78 مــلــيــون ديـ
وكويتي(، وأعمال التشغيل والصيانة 
عشر  لمدة  دينار  مليون   )60( بكلفة 
سنوات للمحطة القديمة والجديدة 
قــبــل حــكــومــة مملكة  وبــتــمــويــل مـــن 
الـــخـــدمـــات  ــال  ــمــ أعــ وأن  ــبـــحـــريـــن،  الـ
ــاريــــة واإلشــــــــــراف مــــن قــبــل  ــتــــشــ االســ
االستشاريين  كــيــو  ائــتــالف/  الــســادة 
بــرلــيــن   P2m ــادة/   ــ ــسـ ــ والـ الــدولــيــيــن 
وبكلفة 2 مليون دينار بحريني ممول 
الكويتي  الــصــنــدوق  الــســادة  قبل  مــن 

للتنمية. 
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} أحمد الخياط.

وبين وكيل الثروة الحيوانية 
المواشي قد استعدوا  »تجار  أن 
ــيـــد األضــــحــــى مــنــذ  ــمـــوســـم عـ لـ
بــــدايــــة شـــهـــر يـــونـــيـــو الـــمـــاضـــي، 
رأس  ألــف   58 استيراد  تم  حيث 
مـــن الـــمـــواشـــي، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
3600 طــن مــن لــحــوم الــدواجــن 
و2000 طن من اللحوم الحمراء 

المبردة والمجمدة«.
المواشي  »عـــدد  أن  وأوضـــح 
ــوم الـــــتـــــي تــم  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وكـ
تــوفــيــرهــا تــغــطــي االحــتــيــاجــات 

ــيـــة خـــــــالل فــــتــــرة عــيــد  ــلـ الـــمـــحـ
إلى  منوها  المبارك«،  األضحى 
الـــفـــتـــرة تــشــهــد إقـــبـــااًل  ــذه  أن هــ
ــواء  ــًدا عــلــى الـــلـــحـــوم، سـ ــزايـ ــتـ مـ
العيد  يــوم  لــغــداء  أو  لألضاحي 

واليومين التاليين للعيد.
كــــمــــا شـــــــدد وكــــيــــل الــــثــــروة 
الحيوانية على »ضرورة االبتعاد 
الذبح  أمــاكــن  مــع  التعامل  عــن 
الـــعـــشـــوائـــيـــة لـــمـــا تـــشـــكـــلـــه مــن 
ــورة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــصــحــة  ــطــ خــ
انعكاساتها  عــن  فــضــاًل  الــعــامــة، 

الــســلــبــيــة عــلــى الـــبـــيـــئـــة«، ودعـــا 
الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن 
ــــع الـــمـــســـالـــخ  ــل مـ ــامـ ــعـ ــتـ إلــــــى الـ
أحدهما  يقع  حيث  المرخصة، 
فــــي مــنــطــقــة حـــظـــائـــر الــهــمــلــة 
واآلخر في منطقة سترة، وذلك 
الصحية  االشــتــراطــات  لــتــوافــر 
في جميع مراحل العمل، عالوة 
ــيـــب بـــيـــطـــري  ــبـ ــلــــى وجــــــــود طـ عــ
على  ــراف  اإلشــ يتولى  مختص 
بفحص  ويباشر  الذبح،  عملية 
مــبــاشــرة عملية  قــبــل  الـــذبـــائـــح 
الـــــذبـــــح وكـــــذلـــــك بــــعــــد الــــذبــــح 
لــلــتــحــقــق مــــن خـــلـــوهـــا مــــن أي 
ــد تـــؤثـــر عــلــى صحة  أمــــــراض قـ

اإلنسان.
الــتــي يمر  الــفــتــرة  وأكـــد أن 
ــار  ــ ــن آثـ ــ ــع مـ ــمــ ــالــــم أجــ ــعــ بـــهـــا الــ
ــة كـــــورونـــــا تــتــطــلــب مــن  ــائـــحـ جـ
التعاون للحفاظ على  الجميع 
حققها  التي  الكبيرة  المكاسب 

فــريــق الــبــحــريــن فـــي الــتــصــدي 
لــلــجــائــحــة مـــن خــــالل االلـــتـــزام 
التي  واإلرشـــــــادات  بالتعليمات 
الـــفـــريـــق الــطــبــي عند  وضــعــهــا 
شراء األضاحي وذبحها، مثمنا 
يبذلها  الــتــي  الــكــبــيــرة  الــجــهــود 
العاملون في الصفوف األمامية 

للتصدي لجائحة كورونا. 

ا�ضتكمال ا�ضتعدادات عيد الأ�ضحى 

ال��م��وا���س��ي  م���ن  راأ�������س  األ�����ف   58 ا���س��ت��ي��راد 

ال��م��ج��م��دة  ال���ل���ح���وم  م����ن  ط����ن  و5600 

} د. خالد حسن.

كتبت: فاطمة علي

القلب  كهرباء  أمـــراض  استشاري  حــذر 
محمد  بمركز  القلب  كهرباء  قسم  ورئــيــس 
للقلب  التخصصي  خليفة  آل  خليفة  بــن 
االصابة  خطورة  من  خليفة  عــادل  الدكتور 
االصابة  من  التعافي  بعد  السكري  بمرض 
بكورونا »كوفيد 19«، مؤكدا أن آخر البحوث 
كورونا  ان مرضى  بينت  العلمية  والدراسات 
ــة بـــمـــرض الــســكــري  ــابـ أكـــثـــر عـــرضـــة لـــإصـ
أعقبت  التي  الستة  األشهر  في   %39 بنسبة 
المتعافين  داعيا  التعافي،  بعد  اي  االصابة 
كاف من  بأخذ قسط  االهتمام  الى ضــرورة 
للنشاط  التدريجية  والعودة  والنوم  الراحة 
اغفال  عــدم  مع  الرياضة  وممارسة  البدني 
ــة فــي  ــاصـ ــاء بــكــمــيــة مــنــاســبــة خـ ــرب الــــمــ ــ شـ
ــواء الــحــارة، مــشــددا على ضــرورة  هــذه األجــ
االهتمام باتباع نظام غذائي صحي متوازن 
واالبـــتـــعـــاد عـــن الــكــافــيــيــن والــســكــريــات قــدر 

المستطاع.
عــادل في تصريح خاص  الدكتور  وقــال 
لــ»أخبار الخليج« إن بعض مرضى »كوفيد-

المستجد  كورونا  فيروس  يسببه  الــذي   »19
فــتــرة طويلة،  تستمر  ــراض  أعــ مــن  يــعــانــون 
الــتــعــافــي من  بــعــد  يــحــدث  أن بعضها  حــتــى 
الحاالت  هــذه  أن  من  الرغم  وعلى  المرض 
المصابين  بغالبية  مقارنة  مــحــدودة  تعتبر 
الخطر  ناقوس  دقوا  األطباء  أن  إال  بالوباء 
لــتــهــديــد هــــذه األعــــــراض صــحــة الــمــرضــى، 
مــشــيــرا الــــى ان اكـــثـــر األعـــــــراض الـــتـــي قد 
ــورا بــعــد الــتــعــافــي هـــي فــقــدان  ــهـ تــســتــمــر شـ
حاسة الشم والتذوق والتي تحدث لحوالي 
ثــلــث الــمــصــابــيــن كــمــا يـــصـــاب الــمــتــعــافــون 
القلب  بضربات  واإلحساس  باإلرهاق  ايضا 
التركيز  فــي  الــقــويــة وصــعــوبــة  او  الــســريــعــة 
الــمــزاجــيــة للشخص  الــحــالــة  فـــي  وتــغــيــيــر 
والتي تتنوع ما بين القلق واالكتئاب وتشكل 

نسبة حدوثها %30.

وأشار الى دراسات أخرى اوضحت ان %20 
من المصابين يعانون من األرق وصعوبة في 
النوم حيث وجد ان واحدا من كل 5 مرضى 
مــصــابــيــن بــفــيــروس كـــورونـــا يــواجــه صعوبة 
فــي الــنــوم بعد 6 أشــهــر مــن اإلصــابــة، وفقا 
لتحليل 51 دراسة، هذا باإلضافة الي ضيق 
والــــذي قــد يستمر مـــدة ستة  الــتــنــفــس  فــي 
اشهر بعد التعافي من الفيروس كما وثقت 
لحوالي  الشعر  تساقط  الصين  مــن  دراســـة 
الـــمـــرضـــى خــــالل ســتــة اشـــهـــر من  22% مـــن 
اإلصــابــة وأظــهــرت دراســة اخــرى اجريت في 
طفح  ظهور  األمريكية  المتحدة  الــواليــات 

جلدي في نفس الفترة الزمنية..
اإلصــــابــــة  ان  عــــــــادل  ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ وذكــــــــر 
بـــالـــكـــوفـــيـــد-19 قـــد مــنــحــت الــجــســم درجـــة 
ان  اال  الــفــيــروس  الــمــنــاعــة ضــد  مــن  معينة 
لذا البد من  مؤقتة  تكون  قد  المناعة  هذه 
االحترازية  اإلجـــراءات  اتباع  في  االستمرار 
ــداء الــكــمــامــات ومــمــارســة الــتــبــاعــد  ــ مـــن ارتــ
الــتــعــافــي من  بــعــد  كــمــا ينبغي  االجــتــمــاعــي 
الــــمــــرض االهـــتـــمـــام بــمــالحــظــة الـــعـــالمـــات 
على  والــحــرص  سابقا  الــمــذكــورة  المرضية 

ــي حــالــة  االتــــصــــال بــالــطــبــيــب الــمــخــتــص فـ
ــتـــمـــرار هــذه  ظـــهـــور اعــــــراض جـــديـــدة او اسـ

األعراض فترة زمنية طويلة.
تتصدر  مازالت  كورونا  أن جائحة  وقال 
الترقب  العالم ومازالت حالة  األخبار حول 
بدأت  والمتشائم حيث  المتفائل  بين  تزداد 
بعض الدول تتنفس الصعداء وأخرى تواجه 
تفشي سالالت جديدة أشد عدوى، موضحا 
أنه بناء على آخر االحصائيات من منظمة 
الصحة العالمية فأن عدد الحاالت المؤكدة 
للمصابين بالكوفيد-19 ما يقارب من 188 
أربعة ماليين  اكثر من  مليون حالة وهناك 
وفـــاة بسبب هــذا الــمــرض حــول الــعــالــم في 
حين تم إعطاء اكثر من 3 مليارات تطعيم.

الفيروس  اكتشاف  منذ  انــه  الــى  وأشـــار 
ــــذه الــجــائــحــة  تــمــكــن الـــعـــلـــمـــاء مــــن فـــهـــم هـ
الـــمـــســـتـــجـــدة بــشــكــل أكـــبـــر خـــــالل الــشــهــور 
اللقاحات  مــن  العديد  بــرزت  كما  الماضية 
الخاصة للحد من تأثير هذا الفيروس على 
أعضاء الجسم، موضحا بأن اكثر األعراض 
ارتفاع  المرض هو  بهذا  للمصابين  انتشارا 
في درجة الحرارة والكحة الجافة باإلضافة 
ــراض األقـــل  ــ ــاق الـــعـــام ومـــن األعــ ــ الـــى اإلرهــ
التنفس،  في  ضيق  الصداع،  تشمل  انتشارا 
التهاب الحلق، فقدان حاسة التذوق والشم 
واحــيــانــا ظــهــور طفح جــلــدي وفــي الــحــاالت 
التهابات حــادة في  الــى  تــؤدي  الخطيرة قد 
القلب  في عضلة  وضعف  التنفسي  الجهاز 
او خلل في كهرباء القلب وقد ذكرنا سابقا 

ان الوقاية خير من العالج.
ــد تــحــمــل  ــيـ ــأكـ ــتـ ــه بـ ــريـــحـ ــم تـــصـ ــتــ ــتــ واخــ
المسؤولية الوطنية مع قرب عيد األضحى 
التي  الكبيرة  المكتسبات  على  والمحافظة 
التراجع  مــن  السابقة  الفترة  فــي  تحققت 
الــكــبــيــر فـــي الــــحــــاالت والـــتـــي ال يــمــكــن ان 
تتحقق اال نتيجة تظافر الجهود.. والتركيز 

على تجنب التجمعات العائلية.

قد تظهر خالل 6 �ضهور من الإ�ضابة

ع����ادل خ��ل��ي��ف��ة: ال�����س��ك��ري وال��ط��ف��ح ال��ج��ل��دي 

والك��ت��ئ��اب.. ع��ام��ات »ك��ورون��ا ط��وي��ل الأم���د«

} د. عادل خليفة.

ولـــــــفـــــــت األمــــــــيــــــــن الـــــعـــــام 
أهمية  إلـــى  الـــشـــورى  لــمــجــلــس 
ــاون الــــقــــائــــم مــع  ــعــ ــتــ ــز الــ ــزيـ ــعـ تـ
للشرطة،  الملكية  األكــاديــمــيــة 
مواصلة  عــلــى  حــرصــهــا  مثمنًا 
تــنــظــيــم زيـــــــــارات لــلــمــشــاركــيــن 
ــر  ــكـ ــعـــسـ ــمـ ــن بـــــرنـــــامـــــج الـ ــ ــمـ ــ ضـ
الـــصـــيـــفـــي، بـــمـــا يـــنـــســـجـــم مــع 
اإلجراءات االحترازية المعمول 
بــهــا فـــي الــمــمــلــكــة، مــعــبــرًا عن 
ــانــــة الـــعـــامـــة بــهــذا  ــتــــزاز األمــ اعــ
التعاون الذي استمر على مدار 
األعــــوام الــمــاضــيــة، بــمــا يحقق 
ــداف الــمــشــتــركــة فـــي بــنــاء  ــ األهــ
ــد لــيــكــون خــيــر داعـــم  جــيــل واعــ

لــمــســيــرة الــعــمــل الــديــمــقــراطــي 
بالبحرين.

تنظيم  بمناسبة  ذلك  جاء 
األمانة العامة لمجلس الشورى 
ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ بــــالــــتــــعــــاون مــــــع األكــ
ــة لــــلــــشــــرطــــة زيـــــــــارة  ــيــ ــكــ ــلــ ــمــ الــ
االتصال  تقنية  عبر  افتراضية 
ــد(، لــطــلــبــة  ــ ــعـ ــ الـــمـــرئـــي )عـــــن ُبـ
لألكاديمية،  الصيفي  المعسكر 
وفًقا لتوجيهات علي بن صالح 
الصالح رئيس مجلس الشورى 
ــي دعـــــم بـــرامـــج  الـــتـــي تـــصـــب فــ
الشراكة المجتمعية والتواصل 

مع الجمهور.
وأعرب المستشار العصفور 

للقائمين  والتقدير  الشكر  عن 
ــصـــيـــفـــي  ــر الـ ــكــ ــســ ــعــ ــمــ ــى الــ ــ ــلـ ــ عـ
للشرطة  الملكية  لــألكــاديــمــيــة 
لما يبذلونه من جهود متواصلة 
وتنمية  الشباب  بناء  في  تسهم 
استغالل  إلــى  إضافة  قدراتهم، 
ــل مــــا هــو  ــكـ أوقــــــــات فــــراغــــهــــم بـ
مــفــيــد، مـــؤكـــدا حـــرص األمــانــة 
على  الــشــورى  لمجلس  العامة 
استمرار التعاون مع األكاديمية 

في مختلف البرامج.
فــيــمــا تضمن  ذلــــك  يـــأتـــي 
بــرنــامــج الــــزيــــارة االفــتــراضــيــة 
كــلــمــة تــرحــيــبــيــة بــالــمــشــاركــيــن 
يوسف  فوزية  الدكتورة  ألقتها 
الجيب األمين العام المساعد 
ــات واإلعـــــــالم  ــعــــالقــ لــــشــــؤون الــ
والـــبـــحـــوث، تـــم بــعــدهــا عــرض 
فـــيـــلـــم »زيـــــــــــــارة إلــــــــى مــجــلــس 
الــــشــــورى« لــلــتــعــريــف بــمــرافــق 
ــاتــــه، بـــمـــا فــي  الــمــجــلــس وقــــاعــ
ذلـــك الــقــاعــة الــرئــيــســيــة حيث 
فيما  المجلس،  جلسات  تعقد 
السلوم  نـــادر  علي  السيد  قــدم 

بمجلس  الـــقـــانـــونـــي  الـــبـــاحـــث 
متخصصة  محاضرة  الــشــورى 
وتــفــاعــلــيــة شــــرح مـــن خــاللــهــا 
االخـــــتـــــصـــــاصـــــات األســــاســــيــــة 
األعــــضــــاء  ودور  ــلـــس،  ــمـــجـ ــلـ لـ
الــتــي  ــتــــوريــــة  الــــدســ واألدوات 
يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا فـــــي عــمــلــهــم 
عــــن دور  ــاًل  فــــضــ ــعـــي،  ــريـ ــتـــشـ الـ

لجان المجلس ومهامها.
كــمــا تـــنـــاولـــت الــمــحــاضــرة 
الجهود التي تقوم بها األمانة 
الــــعــــامــــة لــلــمــجــلــس فــــي دعـــم 
ومــســانــدة األعـــضـــاء عــلــى أداء 
مهامهم، إلى جانب شرح آللية 
العمل التشريعي بين مجلسي 

الشورى والنواب.
أن  ــر  ــ ــ ــذكـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ ــر  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
االفتراضية«  »الــزيــارة  برنامج 
ــة مــن  ــوعـ ــمـ ــجـ يــــأتــــي ضــــمــــن مـ
الفعاليات والبرامج واألنشطة 
العامة  األمـــانـــة  تقيمها  الــتــي 
لـــمـــجـــلـــس الــــــــشــــــــورى، وذلــــــك 
االستراتيجية  للخطة  تفعياًل 

المعتمدة للمجلس. 

الملكية و»الأك��ادي��م��ي��ة  ال�����س��ورى«  »اأم���ان���ة  ب��ي��ن  ت��ع��اون 

ل��ل�����س��رط��ة« ل��ت��ع��زي��ز ب���رام���ج ال�����س��راك��ة ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة

أشـــار الــمــســتــشــار أســامــة أحــمــد الــعــصــفــور األمــيــن الــعــام 
ــعـــاون والـــشـــراكـــة  ــتـ ــورى إلــــى أهــمــيــة تــعــزيــز الـ ــشــ لــمــجــلــس الــ
نشر  بهدف  واألهلية،  الرسمية  المؤسسات  مع  المجتمعية 
الثقافة البرلمانية بين شريحة الشباب والناشئة، والتعريف 
ــتـــي تــحــقــقــت ضــمــن الــمــشــروع  بــالــمــنــجــزات الــتــشــريــعــيــة الـ

اإلصالحي الشامل لعاهل البالد المفدى.

قال وكيل الوزارة للثروة الحيوانية بوزارة األشغال وشؤون 
حسن  أحمد  خالد  الدكتور  العمراني  والتخطيط  البلديات 
بموسم  المتعلقة  االستعدادات  جميع  استكملت  الوكالة  إن 
تراخيص  إصـــدار  تسهيل  خــالل  مــن  المبارك  األضــحــى  عيد 
االســتــيــراد لــلــحــيــوانــات الــحــيــة والــلــحــوم الــطــازجــة والــمــبــردة 

والمجمدة.
} وزير الكهرباء خالل تدشين المحطة.

} مشروع توسعة توبلي للصرف الصحي.

أبــــو غــالــي  أعــلــنــت د. مــشــيــرة 
ــاب الــعــربــي  ــبـ ــشـ رئـــيـــس مــجــلــس الـ
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــتـــكـــامـــلـــة، فـــــــوز 30 
شــابــا مــن 9 دول عــربــيــة هــي مصر 
والـــســـعـــوديـــة والــبــحــريــن والــكــويــت 
والـــعـــراق  واألردن  عــمــان  وســلــطــنــة 
وفـــلـــســـطـــيـــن والـــــجـــــزائـــــر، بـــجـــائـــزة 
للتنمية  الــعــربــي  الــشــبــاب  مــجــلــس 
المتكاملة للشباب العربي المتميز 
عقدت  والــتــي  الــــــ12،  نسختها  فــي 
تحت شعار »تمكين الشباب العربي 
موضحة  اإليجابي«،  التحرك  نحو 
مقر  في  الجوائز  تسليم  سيتم  أنه 
جامعة الدول العربية في احتفالية 
احتفالية  فـــي  الــمــجــلــس  ينظمها 
الــشــبــاب الــعــربــي بــالــيــوم الــعــالــمــي 
للشباب التي ينظمها المجلس في 

12 أغسطس المقبل.
وقــــــــد حـــــصـــــدت الــــبــــحــــريــــن 4 
ــاب الــعــربــي  ــشـ ــزة الـ ــائـ ــن جـ فـــئـــات مـ
ــتـــي تــنــظــمــهــا جــامــعــة  الــمــتــمــيــز والـ
الدول العربية بالتعاون مع مجلس 
الشباب العربي للتنمية المتكاملة، 
ــال بــالــيــوم  ــفـ ــتـ بـــالـــتـــزامـــن مـــع االحـ
ــاز كــل  ــ الـــعـــالـــمـــي لــلــشــبــاب حـــيـــث فـ
مـــن عــلــي أحـــمـــد آل خـــرفـــوش فئة 
الــتــوعــيــة ووضـــحـــى بــشــيــر الــمــدنــي 
ــنـــادي  فــئــة الــعــمــل الــتــطــوعــي و الـ
الــعــالــمــي لــصــاحــبــات األعـــمـــال فئة 
الخالدية  وجمعية  األعــمــال  ريـــادة 
المجتمعي  الــعــمــل  فــئــة  الــشــبــابــيــة 
ــيــــن آالف  بــ قــــويــــة  بــــعــــد مـــنـــافـــســـة 

الترشيحات من الدول العربية.
تصريح  في  غالي«  »أبــو  وقالت 
ــائـــزة  إن جـ الـــمـــنـــاســـبـــة  ــهــــذه  بــ ــا  ــهـ لـ

الشباب العربي المتميز هي جائزة 
أطــلــقــهــا مــجــلــس الــشــبــاب الــعــربــي 
جــامــعــة  رعــــايــــة  تـــحـــت   2006 عـــــام 
ــيـــة، وبـــالـــتـــعـــاون مــع  الـــــــدول الـــعـــربـ
المدني،  المجتمع  منظمات  إدارة 
بالجامعة  والرياضة  الشباب  وإدارة 
الشباب  مجلس  واســتــمــر  العربية، 
الـــعـــربـــي لــلــتــنــمــيــة الــمــتــكــامــلــة في 
تنظيمها  عــلــى  والــعــمــل  تــفــعــيــلــهــا 
على مدى السنوات السابقة وحتى 
تاريخه بالتعاون مع جامعة الدول 
االجتماعية  الشئون  العربية قطاع 
المدني،  المجتمع  منظمات  إدارة 
العربي  للشباب  تمنح  جائزة  وهــي 
»اإلعالم  المتميز في عدة مجاالت 
ــراع  ــتـ – االخـ بــفــروعــهــا  الــثــقــافــة   –
العمل   – ريادة األعمال   – واالبتكار 
الــبــحــث   – الـــتـــطـــوعـــي والــــخــــدمــــي 

األعـــمـــال   – الــــريــــاضــــة   - الــعــلــمــي 
ــعـــمـــل  ــة واإلغـــــاثـــــيـــــة والـ ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ
تكريم  بــهــدف  وذلــــك  الــمــؤســســي«، 
شباب  من  والمبدعين  المتميزين 
لجهودهم  تــقــديــرا  الــعــربــيــة  األمــــة 

المتميزة في خدمة أوطانهم.
ــاب  ــ ــشــ ــ ــه أكـــــــــــد الــ ــ ــبــ ــ ــ ــان ــ مــــــــن جــ
البحريني الفائز بالجائزة علي آل 
التتويج  بــهــذا  سعيد  أنـــه  خــرفــوش 
الذي سيقام تحت قبة »بيت العرب« 
جامعة الدول العربية، »ويشّرفني أن 
أمثل شباب بلدي البحرين في يوم 
الــنــمــوذج،  الــشــاب  بــجــائــزة  التتويج 
وهو يوم تتويج لكل شباب بحريني 
ــدا«.  ــ ــا وأبــ ــ الـــذيـــن أفــتــخــر بــهــم دومـ
ــوش«: فـــخـــور بــهــذا  ــ ــرفـ ــ ــخـ ــ تـــابـــع »الـ
سيزيدني  الذي  والتتويج،  التكريم 
العمل  الستكمال  وحماسة  إصــرارا 

لشباب  خدمة  التنموية  والمسيرة 
ــي، وأهــــــــــدي هــــذه  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـــــوطـــــن الـ
الجائزة إلى الوالدين وإلى صاحب 
الـــمـــقـــام الـــســـامـــي حـــضـــرة صــاحــب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
بتمكين  يــؤمــن  الــــذي  خــلــيــفــة،  آل 
الحقيقي  الــتــرس  وبــأنــهــم  الــشــبــاب 
عن  أعبر  كما  المجتمعات،  لتنمية 
ولي  سمو  بقيادة  للحكومة  الشكر 
دعمهم  على  ــوزراء  الــ رئــيــس  العهد 
ســمــو  بـــالـــشـــكـــر  وأخــــــص  للشباب, 
الملك  لجاللة  الشخصي  الممثل 
المجلس  رئــيــس  الــشــبــاب  لــشــئــون 
األعــلــى لــلــشــبــاب والــريــاضــة وسمو 
النائب األول لرئيس المجلس على 
للشباب,  ودعمه  الدائم  تشجيعهم 
كما ال أنسى تقديم الثناء إلى وزير 
وإدارة  والتنمية االجتماعية  العمل 
التشجيع  على  األهلية  المنظمات 
ــانــــدة والـــــدعـــــم الــكــبــيــريــن  ــســ ــمــ والــ
للمشاركة في هذه الجائزة العربية.
ــاب الــعــربــي  ــشـ ــزة الـ ــائـ وتـــعـــد جـ
أطلقها  مــبــادرة  الــنــمــوذج  المتميز 
للتنمية  الــعــربــي  الــشــبــاب  مــجــلــس 
الــمــتــكــامــلــة تـــحـــت رعــــايــــة جــامــعــة 
والتنظيم  بالتعاون  العربية  الــدول 
ــع األمـــــانـــــة الـــعـــامـــة  ــ ــرك مـ ــتـ ــشـ ــمـ الـ
لــجــامــعــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، قــطــاع 
الشئون االجتماعية، إدارة منظمات 
الشباب  وإدارة  الــمــدنــي  المجتمع 
ــنــــح الـــمـــســـابـــقـــة  ــة، وتــــمــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ والــ
الفرصة لكل شاب عربي في ترشيح 
مـــن يـــــراه مــنــاســبــا، شـــابـــا نــمــوذجــا 
وقــــــدوة فـــي دولـــتـــه وفــــق الــمــعــايــيــر 

والشروط الموضوعة للمسابقة.

ال�س��باب  مج��ال  ف��ي  ال�ع���ربية  ال��دول  ت�س���درت  البحري��ن 

والتط��وع باأرب��ع فئ��ات م��ن جائ��زة ال�س��باب العرب��ي المتمي��ز

} د. مشيرة أبو غالي.
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فقدت البحرين قامة طبية كبيرة، إنها 
الــمــديــر الطبي  د. هــيــفــاء أحــمــد مــحــمــود 
رئيس  للعيون  هيفاء  الدكتورة  لمستشفى 
التي  والدراسات,  للبحوث  هيفاء  د.  مركز 
وافتها المنية أمس، وقد نعت وزيرة الصحة 
التعازي  بخالص  الـــوزارة  منتسبي  وجميع 
وصــــــادق الـــمـــواســـاة الـــراحـــلـــة، كــمــا تــصــدر 
التواصل  حسابات  الراحلة  الطبيبة  اســم 
العديد  وحــرص  البحرين،  في  االجتماعي 
من المسؤولين والمغردين على ذكر مناقب 
المغفور لها بإذن اهلل تعالى، مؤكدين أنها 
على  مهنتها  أداء  في  مميزا  نموذجا  كانت 

المستوى اإلنساني والمهني.
ــمــــد آل  ــد بــــن أحــ ــالــ ــيـــخ خــ ــشـ ــتــــب الـ وكــ
خــلــيــفــة مــســتــشــار جــالــة الــمــلــك لــلــشــؤون 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي حــســابــه الــرســمــي على 
»تــويــتــر«: »يـــوم حــزيــن فــي الــبــحــريــن. رحــم 
اهلل الدكتورة هيفاء محمود, طبيبة العيون 
وصاحبة األفضال واألعمال الطيبة لوجه 
لها  واغـــفـــر  ارحـــمـــهـــا  الــلــهــم  الكريم,  اهلل 
عبدالمنعم  أخــي  أعـــزي  عليين.  وأسكنها 
الــمــيــر وأهـــلـــهـــا الــــكــــرام، إنــــا هلل وإنـــــا إلــيــه 

راجعون«.
ــــا: »اهلل  ــائـ ــ ــن عـــلـــي قـ ــ ــد بـ ــمــ وغـــــــرد أحــ
يرحمها برحمته الواسعة، البحرين فقدت 
اليوم د. هيفاء المحمود وهي رمز من رموز 
المرضى على مستوى  المملكة في خدمة 
الخليج والعالم العربي، نعم الطبيبة ونعم 

اإلنسانية«.
وكـــتـــبـــت الــــمــــغــــردة شـــيـــخـــة الـــعـــبـــاســـي 
الــمــحــمــود رحــمــة اهلل عــلــيــج يا  »د. هــيــفــاء 
الحبيبة من ألطف وأرقى األطباء.. تعامل 
راقي وفعا كانت أم حنونة بمعنى الكلمة.. 
اتعالج  كنت  يــوم  مــعــاي  تعاملها  أنــســى  مــا 
الجنة  مــثــواج  ويجعل  يغفرلج  اهلل  عندها 
رب  يا  السعداء  ويتجاوز عنج ويجعلج من 

العالمين ويصبر أهلج«.
ــوف الـــقـــائـــد قـــائـــلـــة: »فــقــدت  ــردت نــ ــ وغــ
ــد خـــيـــرة أطــبــائــهــا د.  ــوم أحــ ــيـ الــبــحــريــن الـ
هــيــفــاء الــمــحــمــود، الــلــهــم إنـــا نــشــهــد بأنها 
كانت خير طبيبة وخير إنسانة فأجزها عنا 

خير الجزاء«.

كما غردت عائشة قائلة: »وايد تضايقت 
لها فضل  كان  الدكتورة هيفاء,  وفــاة  بخبر 
علي من بعد رب العالمين إني ارجع اجوف 
عسى  الخّيرة  يا  عليج  اهلل  رحمة  طبيعي, 
ربي يغفر لج ويسكنج فسيح جناته ويجعل 

مهنتج شفيعة لج يا رب العالمين«.
وكتب محمد لوري: »رحم اهلل الدكتورة 
هــيــفــاء الــمــحــمــود الــتــي ســاهــمــت فــي ثــورة 
والليزك،  العيون  طبية في مجال عمليات 

والتي كانت أول من جعل أسعارها معقولة 
في تلك الحقبة وأسهمت في إعادة البصر 
البحرين  أبــنــاء  مــن  للكثيرين  وتصحيحه 
واجبر  لها  واغفر  ارحمها  اللهم  والخليج. 

قلوب أهلها ومحبيها«.
راقية جــدًا في  »الدكتورة  أمــل:  وغــردت 
تــتــصــل تطمئنهم  مــرضــاهــا،  مـــع  تــعــامــلــهــا 
المرضى  تــراعــي  عليهم،  بالرحمن  تسمي 
من ذوي الدخل المحدود, تهتم بالمريض 

شي  واكثر  الزائرين,  األطباء  إلــى  وتوجهه 
كان يعنيني وايد اهتمامها بوالدتي«.

واســتــذكــر ســعــود الــبــطــي تــجــربــتــه مع 
د.  تعالى على  اهلل  »رحمات  قائا:  الراحلة 
العيون  دكاترة  أفضل  من  المحمود  هيفاء 
ــا أنـــســـى عقب  فـــي الــبــحــريــن والــخــلــيــج، مـ
عمليتي معاها صار عندها زحمة متابعين 
ومواعيد وواحد من الدكاترة معاها خلص 
معاي عقب العملية، وبعدها اتصلت فيني 

تــعــتــذر أنــهــا مـــا قــــدرت تــقــعــد مــعــاي عقب 
العملية.. ذوق وأخاق وعلم ومهنية«.

الغالية  »دكتورتي  البناي:  سارة  وكتبت 
عملها،  في  المخلصة  االبتسامة،  صاحبة 
إنها  إال  مــزحــومــة  مــواعــيــدهــا  كــانــت  مهما 
تــعــطــي لــكــل مــريــض حــقــه ووقــــتــــه.. ببقى 
أدعي لج وأتذكرج في كل ثانية أشوف فيها 

الدنيا بوضوح«.
»البحرين  قــائــا:  الــمــطــوع  نـــوار  وغـــرد 
فقدت اليوم رمًزا من رموز الطب ومنارة من 
حياتها  أفنت  فاضلة  وسيدة  العلم  منارات 
في خدمة بادها ورعاية مرضاها بكل تفاٍن 
وإخاص.. رحم اهلل د. هيفاء محمود وغفر 
النبيين  مع  جناته  فسيح  وأسكنها  ذنوبها 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 

أولئك رفيقا«.
هيفاء محمود،  »د.  غادة سبت:  وكتبت 
لــه موقف  كــل مــريــض عــيــون فــي البحرين 
مــعــاهــا مــا يــنــســاه، حــنــونــة، طــيــبــة، خلوقة، 
ــم كــــل ضــغــوطــاتــهــا وزحـــمـــة  ــ مــبــتــســمــة، رغـ
البشر  كمية  تــشــاهــد  أن  يكفى  مــواعــيــدهــا 
التي تدعي لها لتعرف أن اهلل يحبها وسخر 
لــهــا مـــن يـــدعـــي لــهــا اهلل يــرحــمــهــا ويــغــمــد 

روحها الجنة ويصبر عيالها وأمها«.
واســتــذكــر خــالــد مـــرزوقـــي تــجــربــتــه مع 
هيفاء  الدكتورة  اهلل  »رحــم  وكتب  الراحلة، 
والــوالــد  الــوالــدة  عندها  تعالجت  محمود 
شعب  واغلب  يرحمها  اهلل  ويدتي  وخاالتي 
أصــًا  ليش  نــســوا  يمكن  كلهم  الــبــحــريــن.. 
ــوا الـــعـــيـــادة.. لــكــن كــلــهــم يـــذكـــرون شي  ــ راحـ
واحد ما ينسونه: أخاق الدكتورة وصدرها 
الرحب وتعاطفها ومساعدتها للكل وحسن 

تعاملها ..ما أعظمه من أثر«.
وكتب علي الضريبي: »رحم اهلل الدكتورة 
الكريمة هيفاء محمود التي تخصصت في 
كريمتي اإلنسان.. عيناه.. اللهم كما كانت 
سببا في إبصار عشرات من عبيدك النور.. 
اجعل مستقرها نورا وأنزل عليها من نورك 
وأحسن  لها  واغــفــر  وارحــمــهــا  يؤنسها  نـــورا 
مدخلها، كثيرة هي العيون التي ستذكرها 

اليوم بالدمع واالمتنان«.
هلل..  »شهادة  الحسيني:  عبداهلل  وكتب 

وزوجتي  والدتي  د. هيفاء محمود  عالجت 
ــر مــنــهــا إال حــســن  ــي ولـــــم نــ ــتــ وأخــــــت زوجــ
الطمأنينة  وبــث  النصيحة  وبــذل  األخــاق 
األعلى  الفردوس  وأسكنها  ارحمها  فاللهم 
واجعل ما أصابها رفعة في درجاتها وزيادة 
وتقبلها  لسيئاتها  وتــكــفــيــًرا  حسناتها  فــي 
الصبر  وذويــهــا  أهــلــهــا  وارزق  الــشــهــداء  مــن 

والسلوان«.
الــراحــلــة كــانــت لها  بــالــذكــر أن  جــديــر 
مسيرة طويلة في طب العيون، كما أسست 
وهي  للعيون،  هيفاء  الــدكــتــورة  مستشفى 
في  المتخصصة  المستشفيات  أبـــرز  أحــد 
الــعــيــون فــي الــبــحــريــن والــمــنــطــقــة، وكــانــت 
الدقيق في  حاصلة على زمالة التخصص 
وتصحيح  القرنيات  وزرع  الــزرقــاء،  الــمــيــاه 
ــلـــة عـــلـــى زمـــالـــة  الـــنـــظـــر، كـــمـــا أنــــهــــا حـــاصـ

التخصص الدقيق في المياه البيضاء.
ــي حـــرم عــبــدالــمــنــعــم جـــال الــمــيــر،  وهـ
ــتـــورة أريـــج  ووالــــــدة: الــدكــتــور أحــمــد والـــدكـ
والدكتور  وولــيــد  أســامــة  وشقيقة:  وجـــال، 

وفيق والدكتورة لمياء.
الملك  مستشفى  بــورد  حاصلة  وكانت 
العربي  الــبــورد  للعيون،  التخصصي  خالد 
ــادة الــتــخــصــص  ــهــ ــيــــون، شــ ــعــ لــتــخــصــص الــ
الــدقــيــق فــي مــجــال الــمــيــاه الــبــيــضــاء وزرع 
اإلدارة  دبــلــوم  النظر،  وتصحيح  القرنيات 
الــكــلــيــة الملكية  فــي الــرعــايــة الــطــبــيــة مــن 
اإليــرلــنــديــة لــلــجــراحــيــن، شـــهـــادة جــوزلــيــن 
لمرضى  الشبكية  لتقييم  التواصل  لشبكة 

السكر من جامعة هارفرد. بوسطن.
مستشفى   - عــيــون  استشارية  وعملت 
السلمانية الطبي، نائب رئيس رابطة أطباء 

العيون.
أول  إجــراء  الفقيدة  إنجازات  أبرز  ومن 
الــبــحــريــن لعاج  فــي  أحــمــد  عملية صــمــام 
الـــحـــاالت الــمــتــطــورة مـــن الــمــيــاه الـــزرقـــاء، 
الجزئية  القرنيات  زرع  عمليات  أول  إجــراء 
أول عمليات تصحيح  إجراء  البحرين،  في 
الــنــظــر لـــحـــاالت الــقــرنــيــات الــمــخــروطــيــة، 
للقرب  النظر  أول عمليات تصحيح  إجراء 
ــي الـــشـــرق  ــة الـــلـــيـــزر، فــ ــواســـطـ ــراءة بـ ــ ــقــ ــ والــ

األوسط.

ال��ع��ي��ون ف��ي ذم���ة اهلل د. ه��ي��ف��اء م��ح��م��ود رائ����دة ع���اج 
م�����غ�����ردون: ال���ب���ح���ري���ن ف���ق���دت اأح������د خ���ي���رة الأط�����ب�����اء ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال��خ��ل��ي��ج وال���ع���ال���م ال��ع��رب��ي

مر�ساها: الراحلة كانت �س��ببا في اإب�سار الع�س��رات.. وكثيرة هي العيون التي �س��تذكرها بالدمع واالمتنان

ـــن فــضــيــلــة  ــوة كـــريـــمـــة مـ ــدعــ بــ
ــور أحــمــد  ــتــ ــدكــ اإلمــــــــام األكــــبــــر الــ
ــيـــخ األزهــــــــر الـــشـــريـــف  الـــطـــيـــب شـ
وتــحــت رعــايــتــه الــكــريــمــة، بحضور 
والصدقات  الــزكــاة  بيت  عــام  أمين 
الــمــصــري الــدكــتــور عــمــرو لــطــف، 
ــور مــصــطــفــى الــســيــد  ــتـ ــدكـ ــــدم الـ قـ
الملكية  للمؤسسة  الــعــام  األمــيــن 
ــة مــحــاضــرة  ــيـ ــانـ ــسـ لـــأعـــمـــال اإلنـ
ــر ومــوظــفــي بيت  لــمــســؤولــي األزهــ
حول  المصري  والصدقات  الزكاة 
األســــالــــيــــب اإلداريــــــــــــة الـــحـــديـــثـــة 
الملكية  الــمــؤســســة  تتبعها  الــتــي 
إدارة  فــــي  اإلنـــســـانـــيـــة  لــــأعــــمــــال 
من  الكثير  والتي حققت  أعمالها 
اإلنجازات لصالح األرامل واأليتام 
ــيــــن داخـــــــــل وخــــــــارج  ــاجــ ــتــ ــمــــحــ والــ
من  واستحقت  البحرين،  مملكة 
من  عديد  على  الحصول  خالها 
الــجــوائــز الــعــالــمــيــة، مــنــهــا جــائــزة 
الوطن  في  أفضل مؤسسة خيرية 
المؤسسة  تكريم  تم  العربي حيث 

بجمهورية مصر العربية مؤخرا.
وخــــــــــال الـــــمـــــحـــــاضـــــرة بــيــن 
الدعم  السيد  مصطفى  الــدكــتــور 
المؤسسة  به  الذي تحظى  الكبير 
الجالة  صاحب  حضرة  قبل  مــن 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عـــاهـــل الـــبـــاد الـــمـــفـــدى الــرئــيــس 

ــري لـــلـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة  ــخــ ــفــ الــ
الـــذي يعتبر  لــأعــمــال اإلنــســانــيــة 
لــعــمــل  واألكــــــبــــــر  األول  الــــــداعــــــم 
المقدم  الــدعــم  مثمنا  المؤسسة، 
ــل الــحــكــومــة  ــبـ لـــلـــمـــؤســـســـة مــــن قـ
ــادة حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو  ــيـ ــقـ بـ
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 

بــالــقــيــادة الشابة  ــوزراء، مــشــيــدًا  ــ الـ
والــطــمــوحــة لــســمــو الــشــيــخ ناصر 
جالة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بن 
الملك لأعمال اإلنسانية وشؤون 
بــتــكــريــمــه  اهلل  وحــــمــــد  ــاب.  ــبــ ــشــ الــ
بــــإلــــقــــاء مــــحــــاضــــرة فـــــي األزهـــــــر 
الــشــريــف مــنــبــع الــعــلــم والــثــقــافــة 
الــعــاقــة  أن  والـــمـــعـــرفـــة. وأضــــــاف 
المؤسسة  بــيــن  الــطــيــبــة  الــمــهــنــيــة 
ــر الــشــريــف تــأتــي  ــ الــمــلــكــيــة واألزهــ
انـــعـــكـــاســـا لــلــعــاقــة الــطــيــبــة بــيــن 

القيادتين في البلدين.
ــدم خــــال الــمــحــاضــرة  كــمــا قــ
ــالـــيـــب والـــنـــظـــريـــات اإلداريــــــة  األسـ
الحديثة التي تنتهجها المؤسسة 
نظريتي  مــثــل  أعــمــالــهــا  إدارة  فــي 
تنمية  ومبادئ  وكريموك  موسيف 
الشباب والمرأة، حيث تشمل هذه 
العناصر  جميع  االســتــراتــيــجــيــات 
المؤسسة  خاها  مــن  تعمل  التي 
ــاح ابـــــتـــــداء مــن  ــجــ ــنــ لــتــحــقــيــق الــ
واالستراتيجية  والسياسة  القيادة 
ووضــــع الــخــطــط وتــوفــيــر الــمــوارد 
الـــمـــشـــاريـــع  وإدارة  الـــمـــطـــلـــوبـــة 
والتخطيط بأسلوب مهني علمي.
الــدكــتــور مصطفى  بــيــن  كــمــا 
الــســيــد خـــال الــمــحــاضــرة تــاريــخ 
ــا  ــهــ ــدافــ تـــأســـيـــس الـــمـــؤســـســـة وأهــ

ــا جـــالـــة  ــهــ ــمــ ــة الــــتــــي رســ ــلـ ــيـ ــبـ ــنـ الـ
الــمــلــك حــمــد مــنــذ عــشــريــن عاما 
وعدد األيتام واألرامل المكفولين 
مــن قــبــل جــالــة الــمــلــك الــمــفــدى 
ــئـــات الــمــســتــفــيــدة مـــن عمل  ــفـ والـ
المؤسسة وأنواع الرعاية التي تقدم 
تربية  في  اإلســهــام  في سبيل  لهم 
األبـــنـــاء واالرتــــقــــاء بــمــســتــويــاتــهــم 
والمشاريع  واالجتماعية  العلمية 
المؤسسة  تنفذها  التي  التنموية 
فــي شــتــى مــجــاالت الــرعــايــة ومــن 
بينها المساعدات الخارجية التي 
قدمتها المؤسسة للدول الشقيقة 
جمهورية  بينها  ومــن  والــصــديــقــة 

مصر العربية.
للمؤسسة  العام  األمين  وأكــد 
ــيـــة  ــانـ ــال اإلنـــسـ ــمــ الـــمـــلـــكـــيـــة لــــأعــ
أن الــمــؤســســة حــصــدت فـــي الــعــام 
ــز؛ مــنــهــا جــائــزة  ــوائــ الـــحـــالـــي ? جــ
ــانـــي  ــثـ والـ عـــربـــًيـــا  األول  الـــمـــركـــز 
لعام  العطاء  بمؤشر  عالمًيا  عشر 
2021 وفقا لتقرير مؤسسة »كاف« 
إلى  المتحدة،  بالمملكة  العالمية 
جانب الفوز بجائزة األمير محمد 
أداء خــيــري في  فــهــد ألفــضــل  بـــن 
الثانية  دورتها  في  العربي  الوطن 
نظمتها  والـــتـــي   ،)2020-2019(
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

بــجــامــعــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة تــحــت 
شعار »نحو مستقبل أفضل للعمل 
الــخــيــري الــمــؤســســي فـــي الــوطــن 
العربي«، وآخرها تكريم المؤسسة 
في  اإلنــســانــيــة  لــأعــمــال  الملكية 
الــعــربــيــة بجائزة  جــمــهــوريــة مــصــر 
أفــضــل مــؤســســة رائــــدة فــي مجال 
العمل اإلنساني في الوطن العربي 
مــــن قـــبـــل األكـــاديـــمـــيـــة الــوطــنــيــة 

للدراسات والتنمية.
وأكــــــــــد الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
الموظفين  جميع  أن  للمشاركين 
أفضل  تقديم  يتحملون مسؤولية 
الـــخـــدمـــات لــمــنــتــســبــي الــمــؤســســة 
ويــجــب اســتــعــمــال خــصــال اإلبـــداع 
ــز كـــــــــــــأدوات لـــتـــطـــويـــر  ــيــ ــفــ ــحــ ــتــ والــ
في  عطائهم  ومــســتــوى  مــهــاراتــهــم 
عمل إنــســانــي رائـــع يــكــرم اإلنــســان 
فـــيـــه فــــي الـــدنـــيـــا واآلخــــــــــرة، وقـــد 
تـــفـــاعـــل الــــمــــشــــاركــــون مــــع مــــا تــم 
تقديمه خال المحاضرة، وأجاب 
الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الــســيــد على 
والمداخات  االستفسارات  جميع 
الـــتـــي قــدمــهــا الـــمـــشـــاركـــون، حيث 
المؤسسة  بتجربة  الجميع  أشـــاد 
في  اإلنــســانــيــة  لــأعــمــال  الملكية 

خدمة اإلنسانية.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــدكــتــور 
مــصــطــفــى الــســيــد عــضــو مــؤســس 
المصري  والــصــدقــات  الــزكــاة  بيت 
الذي يحظى برئاسة فضيلة شيخ 

األزهر. 

تحت رعاية ف�سيلة الإمام الأكبر الدكتور اأحمد الطيب

الدكت�ور م�سطف�ى ال�س�يد يقدم محا�س�رة في االأزهر ال�س�ريف 

} د. مصطفى السيد خال المحاضرة.

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية رئيس 
بن  العمل جميل  تنظيم سوق  إدارة هيئة  مجلس 
التركية  الجمهورية  سفيرة  حميدان  علي  محمد 
لدى مملكة البحرين السيدة ايسن تشاكيل، وذلك 

في مكتبه.
ــيــــدان بـــالـــســـيـــدة  ــقــــاء رحــــــب حــــمــ ــلــ وخـــــــال الــ
لبادها  جديدة  سفيرة  تعيينها  بمناسبة  تشاكيل 
مهامها  فــي  التوفيق  لها  متمنيًا  المملكة،  لــدى 
الدبلوماسية وتحقيق ما تصبو إليه قيادة البلدين 

من تعزيز التعاون القائم في مختلف المجاالت.
واستعرض حميدان جهود المملكة في تنمية 
الموارد البشرية ومشروع إصاح سوق العمل، إلى 
جانب تعزيز الحماية االجتماعية للعمال، وتنفيذ 
الــعــديــد مــن الــســيــاســات والــمــبــادرات الــهــادفــة إلــى 

جذب المزيد من االستثمارات بما تمثله المملكة 
به من  تزخر  بيئة جاذبة لأعمال، بفضل ما  من 
داعيًا  المجال،  هذا  في  متطورة  وطنية  تشريعات 
إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين واالستفادة 

من التجارب الرائدة في مختلف المجاالت.
بالعاقات  التركية  السفيرة  أشـــادت  بــدورهــا، 
الصديقين، منوهة  البلدين  التي تجمع  الوطيدة 
بــمــا وصــلــت إلــيــه الــبــحــريــن مــن تــقــدم ونــمــاء ومــا 
تشريعاتها  نظير  مــرمــوقــة  مكانة  مــن  بــه  تحظى 
المتطورة وخاصة فيما يتعلق منها بصون وحماية 
السليمة  العمل  بيئة  تمثله  ومــا  الــعــمــال،  حــقــوق 
واآلمنة من عنصر جذب لاستثمار، مؤكدة حرص 
بادها على تعزيز العاقات مع المملكة وتطويرها 
بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. 

} وزير العمل خال لقاء السفيرة التركية.

ال�س�فيرة م�ع  البحري�ن  جه�ود  ي�س�تعر�ض  العم�ل  وزي�ر 

التركي�ة ف�ي مج�ال تعزي�ز الحماي�ة االجتماعي�ة للعم�ال

الشبابية  الخالدية  رئيس جمعية  قال 
شكلت  الجمعية  إن  النايم  راشــد  إبراهيم 
كــأول  الجمعية  فــي  الـــمـــرأة  ــاج  إلدمــ لجنة 

جمعية أهلية تنشئ مثل هذه اللجان.
وبين أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة 
هو إبراز وتفعيل دور المرأة الثقافي والمهني 
واالجتماعي، منوها بالدور الطليعي الذي 
للنهوض  الــبــحــريــنــيــة  الـــمـــرأة  بــه  تضطلع 

بوطنها ومجتمعها وأمتها.
وأكد رئيس جمعية الخالدية الشبابية 

رئيس لجنة إدماج المرأة أن اللجنة شكلت 
ــهـــات مــمــلــكــة  ــوازي مــــع تـــوجـ ــتــ ــالــ ــرا بــ مــــؤخــ
ــا  ــاء الــــمــــرأة وتـــعـــزيـــز دورهــ ــ الــبــحــريــن إلعـ
والــدولــي،  واإلقــلــيــمــي  المحلي  وحــضــورهــا 
الجمعية على  الــذي تحرص  الــهــدف  وهــو 
وخطاباتها  أدبياتها  مختلف  في  تضمينه 

وتوجهاتها اآلنية والمستقبلية.
إبـــراز  نــحــو  إلـــى ســعــي جمعيته  وأشــــار 
دور المرأة في مختلف المجاالت، ومنحها 
ــن قـــدراتـــهـــا  ــ مـــســـاحـــة مـــهـــمـــة لــلــتــعــبــيــر عـ

واستثمار مواهبها وإبداعاتها.
وأكد رئيس جمعية الخالدية الشبابية 
مثل  إنشاء  من  الهدف  أن  النايم  إبراهيم 
الجمعية  أهــداف  تحقيق  هو  اللجان  هــذه 
وتكافؤ  الــعــدالــة  قــيــم  غـــرس  فــي  المتمثلة 
ــفــــرص بـــيـــن الــــرجــــل والـــــمـــــرأة، لــضــمــان  الــ
الــتــوازن بين  الــمــرأة وتحقيق  إدمــاج  حسن 
المجتمعية  التنمية  عملية  في  الجنسين 
الجمعيات  في  العمل  خــال  من  وبخاصة 

المدنية. 

اأول لجنة الإدماج احتياجات المراأة »الخالدية ال�سبابية« ت�سكل 

} الراحلة الدكتورة هيفاء محمود قامة طبية على مستوى البحرين والخليج والعالم العربي.

ال���دول  م��ع  تتعاطف  ال��ب��ح��ري��ن 

االأوروبية المت�سررة من الفي�سانات
البحرين  ومواساة مملكة  تعازي  الخارجية عن  وزارة  أعربت 
الدول األوروبية الصديقة، لكل من جمهورية  لحكومات وشعوب 
ودوقــيــة  بلجيكا  ومملكة  هــولــنــدا،  ومملكة  االتــحــاديــة،  ألــمــانــيــا 
العواصف  عــن  الناتجة  المأساوية  األحـــداث  جــراء  لوكسمبورغ، 
وإصابة  وفــاة  إلى  أدى  ما  الــدول،  تلك  أصابت  التي  والفيضانات 

عدد كبير من السكان، ودمار وأضرار واسعة في الممتلكات.
تلك  مــع  البحرين  مملكة  تعاطف  الــخــارجــيــة  وزارة  وتــؤكــد 
آالم  مــن  العواصف  تلك  سببته  لما  الصديقة،  وشعوبها  الـــدول 
وللدول  للمصابين،  العاجل  الشفاء  متمنية  وخسائر،  وأحـــزان 

األوروبية الصديقة المتضررة األمن واالستقرار واالزدهار.
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حازت البحرين على المرتبة الـ12 بمؤشر البلدان األكثر أمانا 
فاينانس  جلوبال  مجلة  مؤشر  بيانات  أحــدث  وفــق   2021 عــام  في 
لمقاييس األمان العالمي، وبذلك تقدمت البحرين 43 مركزا من 
 ،2019 عام  في  عليها  التي حصلت  والخمسين  الخامسة  المرتبة 
للتصدي  استجابتها  إلــى  استنادا  بلدا   134 المؤشر  صنف  حيث 
لفيروس كورونا، مع األخذ في االعتبار ثالثة عوامل رئيسية تشمل 
الطبيعية،  والــكــوارث  الشخصي  واألمــان  والسالم  الحرب  مخاطر 

باإلضافة إلى عوامل المخاطرة المتعلقة بالجائحة.
المضنية  الجهود  بفضل  تحقق  قــد  اإلنــجــاز  هــذا  أن  شــك  ال 
السمو  صاحب  بقيادة  كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطني  للفريق 
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
وإنسانية، ويبقى  أدار هذه األزمــة بكل مهارة وحنكة  الذي  الــوزراء 
ما  على  الــحــفــاظ  والمقيمين  المواطنين  جميع  مــن  المطلوب 
يتعلق  فيما  والــتــوجــيــهــات  التعليمات  بجميع  وااللـــتـــزام  تــحــقــق، 
بالتصدي لهذا الفيروس لضمان مزيد من التقدم في ذلك المؤشر 

وعدم التراجع إلى الخلف. 
* قـــام الــدكــتــور مــحــمــد مـــبـــارك بـــن أحــمــد مــديــر عـــام شـــؤون 
والشيخة  للمعلمين  البحرين  كلية  إدارة  مجلس  رئيس  المدارس 
أسيل بنت خليفة آل خليفة رئيس اللجنة التربوية بمجلس أمناء 
مدرسة بيان البحرين بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين، 
رئيس  العتيبي  بنت سليمان  الدكتورة مي  الشيخة  وذلك بحضور 
ــوال إبــراهــيــم الــخــاطــر وكــيــل الــــوزارة  مجلس األمــنــاء واألســـتـــاذة نـ
عميد  بورينتون  تيد  والدكتور  واألداء  واالستراتيجيات  للسياسات 

كلية البحرين للمعلمين.
بموجب هذه المذكرة تقوم الكلية بإعداد وتدريب أعضاء الهيئة 
التعليمية من الحاصلين على بكالوريوس العلوم والرياضيات من 
مدارس القطاع الخاص، وتأهيلهم للحصول على الدبلوم العالي 
والقطاع  الكلية  بين  نوعه  من  تعاون  أول  في  وذلــك  التربية،  في 

الخاص.
لها  المذكرة سيكون  أن هذه  العتيبي  الدكتورة مي  أكدت  وقد 
درجة  على  الحاصلين  الممارسين  المعلمين  تأهيل  في  كبير  دور 
البكالوريوس في الرياضيات والعلوم وال يملكون المؤهل التربوي 
المطلوب إلعدادهم كمختصين في التعليم، ما سينعكس بالنفع 

على أدائهم، وسيسهم في االرتقاء بالمخرجات التعليمية.
التعليم،  اليوم لتحقيق الجودة في  ال شك أن أي خطوة تتم 
فيما  وخاصة  والملحة،  والمنشودة  المهمة  الخطوات  من  تعتبر 
بيان  لــمــدرســة  فــشــكــرا  الــمــعــلــمــيــن،  أداء  وتــطــويــر  بــتــدريــب  يتعلق 
البحرين وللقائمين عليها فهي دائما سباقة في إطالق مثل هذه 

المبادرات التي تصب في صالح العملية التعليمية بالمملكة.
* توصلت دراسة حديثة لجامعة كامبريدج إلى تأثير المشاهير 
محمد  العالمي  الــمــصــري  الــالعــب  اتــخــذوا  حيث  التعصب،  ضــد 
صـــالح كــمــثــال، أنـــه اســتــطــاع خــفــض جــرائــم الــكــراهــيــة فــي مدينة 
للمسلمين  المعادية  التغريدات  من  وقلل   ،%16 بنسبة  ليفربول 
بنسبة 50%، ورفع المشاعر اإليجابية تجاه المسلمين بشكل عام.
تحقيق  فــي  رئيسيا  محكا  عمل  أي  فــي  الــقــدوة  تشكل  نــعــم.. 
فالشخصيات  السلوكيات،  بعض  تغيير  وفــي  المنشودة،  الــغــايــات 
بهم  ويــتــأثــر  اإليــجــابــي،  التغيير  ألدوار  لعبا  الــنــاس  أكــثــر  الــقــدوة 
من  الكثير  تحقيق  يمكن  ولــذلــك  كبير،  بشكل  والــصــغــار  الشباب 
خالل  مــن  وغــيــرهــا  والسياسية  والصحية  االجتماعية  األهــــداف 
أكثرهم  وما  إيجابي،  المشاهير لتحقيق كل ما هو  االستثمار في 
استخدام  أحيانا  يتم  الشديد  لألسف  ولكن  العربي،  عالمنا  فــي 

بعضهم لنشر كل ما هو سلبي.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

القّراء األعزاء،
تعلمون قطعًا حجم حّب 
ُفـــطـــرت  ُحــــــّب  ألبـــنـــائـــه!  األب 
ويــظــهــر  الـــــرجـــــل  روح  ــيـــه  ــلـ عـ
بــجــالء مــتــى مــا ُأعــلــن بــقــدوم 
قـــدوم  مـــع  ويــمــتــد  أول طــفــل 
كل طفل بعده، هذا النوع من 
الــحــب يــرتــبــط بــالــعــطــاء دون 
مـــقـــابـــل، فــالــفــطــرة الــســلــيــمــة 
التضحية  نــحــو  تــدفــعــه  لـــألب 
والتفاني والسعي لبذل كّل ما 
إســعــاد  أجـــل  مــن  باستطاعته 
أحسن  على  وتنشئتهم  أبنائه 
وأكمل وجه وسّد احتياجاتهم 
بــنــفــٍس راضـــيـــة ســعــيــدة وبــكــل 
ــؤســـف  ــمـ حـــــــب، ولــــكــــن مـــــن الـ

الفطرة  اآلبـــاء خــارجــًا عــن هــذه  أن يكون بعض 
السليمة.

نعم، يوجد خلل في الفطرة السليمة لبعض 
اآلباء، فطرة األب الذي يحمل حبًا كبيرًا ألبنائه 
نفسه  على  حتى  أولوياته  مقدمة  في  ويضعهم 
إن  إذ  احتياجاتهم،  ويــحــتــوي  شــؤونــهــم  فيرعى 
هذا هو االلتزام الطبيعي لكل والد تجاه أوالده، 

والذي خبرناه من آبائنا.
ذاكرتي ممتلئة بصورة وجه والدي المغمور 
بسعادٍة عارمة كلما مّد لي وإلخوتي يده بشيء 
من األشياء غير المعتادة في يومياته، فالمعتاد 
أنه كان يكسينا ويطعمنا ويوفر لنا العالج وكل 
اليومي  مصروفنا  ويعطينا  الــدراســة  متطلبات 
والشهري والمناسباتي ويسّد جميع احتياجاتنا، 
المعتادة  غير  أمــا  عليه،  أصيلة  الــتــزامــات  وهــي 
رغباتنا  ويــحــقــق  طلباتنا  ُيــلــبــي  حينما  فــكــانــت 
أحــوالــه  مــراحــل  جميع  فــي  األخــــرى  الطفولية 
المادية التي قد تتقلب أحيانًا ولكن هذا التقّلب 
إرضائنا  على  حرصه  دون  حائاًل  يومًا  يقف  لم 
الكثير  أن  وأعــلــم  نــريــده،  مــا  بمنحنا  وإســعــادنــا 
هــي فطرة  وتلك  أبــي ألبنائهم،  مثل  اآلبـــاء  مــن 
بالمسؤولية  بالشعور  تملؤه  التي  السليمة  األب 
وتـــدفـــعـــه إلــــى أن يـــكـــون درعــــــًا ومـــظـــّلـــة ألبــنــائــه 
ويمنحهم  احتياجاتهم  ويلبي  تحتها  يحتويهم 
الطمأنينة التي ُتشعرهم بأنه أقوى وأعظم رجل 

في الدنيا. 
إال أنه مثلما هناك آباء رائعون، هناك آباء 
فإنهم  قّلتهم  مــن  الــرغــم  وعــلــى  بخالفهم،  أخــر 
ُولدوا  أبناؤهم من كونهم قد  موجودون، ويعاني 
سنتناول  ولكننا  يطول  بشأنهم  والحديث  لهم، 
المحضونين  ــفـــال  األطـ آبــــاء  الــمــقــال  هـــذا  فـــي 
أبناء  على  اإلنفاق  وموضوع  الطالق  وقــوع  بعد 

الحاضنة بعد الطالق.
الــوالــد  على  الــولــد  نفقة  وجـــوب  ومرجعية 
لعجزه وضعِفه في الشريعة اإلسالمية هي نّص 
اآليــــة 233 مـــن ســــورة الــبــقــرة فـــي قــولــه تــعــالــى 
)َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف(، 
حيث ُيعّد إنفاق األب على أوالده طاعة من أجّل 
الطاعات ومن أفضل وجوه اإلنفاق إذا ابتغي بها 
وجه اهلل، ودليلها في السنة النبوية الشريفة هو 
ما نقل في شأن أوجه اإلنفاق عن أَِبي ُهريرة َعْن 
َقاَل: )دينار أنفقته  النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم 
ودينار  رقــبــة،  فــي  أنفقته  وديــنــار  اهلل،  فــي سبيل 
على  أنفقته  وديــنــار  مسكين،  على  بــه  تصدقت 
أهلك(  أنفقته على  الذي  أجــرًا  أهلك، أعظمها 

رواه مسلم.
أمـــا فـــي الــقــانــون فــقــد نــّصــت الـــمـــادة )46( 
قانون  بإصدار   2017 لسنة   19 رقــم  القانون  من 
األسرة على أن: )النفقة حق من حقوق المنفق 
عليه وتشمل الطعام والكسوة والمسكن وما يتبع 
ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما مما يقتضيه 
التي ذكــرت قــد وضعت  الــعــرف(، وجميع األدلـــة 

أســـــــس اإلنـــــــفـــــــاق، ويـــكـــّمـــلـــهـــا 
الحياة في كل مرحلة  أسلوب 
يعيشها اإلنسان في مجتمعه، 
ــلـــف  ــتـ فــــــاالحــــــتــــــيــــــاجــــــات تـــخـ
بــــاخــــتــــالف األزمــــــنــــــة وتـــغـــيـــر 
الــمــجــتــمــعــات ومــســتــجــداتــهــا 
زمنية  حقبة  فلكل  وأسعارها، 
التي  وصيحاتها  متطلباتها 
ــا مـــتـــعـــارفـــا  ــنــــاؤهــ ــتــ يـــصـــبـــح اقــ
عــلــيــه بــيــن أفـــــراد الــمــجــتــمــع، 
إذن إنفاق األب يجب أن يكون 
متوافقًا مع متطلبات الحقبة 
أن  كما  أبناؤه،  يعاصرها  التي 
نص المادة 46 قد ترك مّتسعًا 
لتغطية النفقة التي تفرضها 
طــبــيــعــة الـــحـــيـــاة ويــمــلــيــهــا ما 
يقتضيه العرف في المجتمع، فالعرف في هذه 
المرحلة على سبيل المثال ال الحصر )وبغض 
النظر عن رأيي في ذلك( هو حصول األبناء على 
أجهزة محمولة كاآليباد، الستخدامات متنوعة 
أهمها التعليم عن ُبعد، فهو يندرج ضمن واجب 
ــاق الــــذي يــقــع عــلــى عــاتــق األب، أمـــا من  ــفـ اإلنـ
فهي  اإلنــفــاق  تقتضي  التي  األساسية  الحقوق 
على  كبيرًا  عبئًا  ُيشّكل  حــّق  وهــو  العيد،  كــســوة 
بحضانة  تــقــوم  الــتــي  تلك  سيما  وال  الحاضنة 
أكثر من طفل، ويزداد العبء إذا كان المحضون 
لــه ُمــقــّتــرًا فــي اإلنــفــاق عــلــى أبــنــائــه، وتــلــك هي 
الــنــوعــيــة الــتــي تــفــتــقــر إلـــى الــفــطــرة الــســلــيــمــة، 
فالفطرة السليمة لألب هي التي تجعله يتلمس 
ال  حتى  حاجاتهم  ويكفيهم  أبنائه  احتياجات 
يكونوا عالة على غيره، حيث يشكو البعض من 
كسوة  مبلغ  كفاية  عــدم  من  الحاضنات  النساء 
ومستلزمات  أبنائهم  احتياجات  لتغطية  العيد 
أحداهن  علّي  ســؤال طرحته  وفي  العيد،  فرحة 
لكسوة  ديــنــارا   150 مبلغ  يكفي  هل  بــاهلل  قائلة: 
مستلزمات  مــن  كفايتهم  وتحقيق  أبــنــاء  أربــعــة 
على مستوى جيد لتحقيق فرحتهم بالعيد في 
ظل األسعار المتاحة؟ وبدوري أحيل سؤال تلك 

المجاهدة للقراء.
وأخرى تقول إن والد أبنائها متمسك حرفيًا 
بمبلغ النفقة المحكوم بها وهو مبلغ زهيد، ال 
يزيد عليه فلسًا واحدًا ويتصرف على أنه منتهى 
حــقــهــم فـــي اإلنـــفـــاق فـــال يــســتــجــيــب ألي طلب 
يطلبه منه أبناؤه، ويكون جوابه لهم إن نفقتكم 
عند والدتكم، بل ُيريهم رسائل قطع الراتب التي 
له  يندى  وهــو تصرف  كالمه،  إليه إلثبات  تصل 
مقتدر  أب  يرفض  وضمير  قلب  فبأي  الجبين، 
مستوى  أي  وإلــى  أبــنــائــه؟!  لطلبات  االستجابة 
ــاء؟! أتــســاءل  ــ وصـــل الــُبــخــل بــأمــثــال هــــؤالء اآلبــ
وفي ذهني ترّن أجراس جملة كان يرددها جّدي 
رحمه اهلل )من فّرح صبي، فّرح نبي( فأين منهم 

هؤالء اآلباء؟ 
والــمــثــاالن أعـــاله شــيء ال ُيــذكــر مــن معاناة 
األمــهــات الــحــاضــنــات الــتــي يــكــون سببها اآلبـــاء 
الــُمــحــّب  األب  أن  ألرى  ــــي  وإّنـ لــهــم،  الــمــحــضــون 
أبناءه  اإلنسانية سيضع  بقدر من  يتمتع  الــذي 
ــاتـــه ولــــن يــتــوانــى عـــن تفقد  فـــي مــقــدمــة أولـــويـ
انتهت  أو  قائمة  األســـرة  كــانــت  ســـواء  حاجاتهم 
بالطالق وأصبحوا في حضانة والدتهم، فالحب 
وتصرفات  إرادة  وُيــســّيــر  القلوب  ُيــحــّرك  مــن  هــو 
األشخاص، وإنه ال يوجد في هذه الحياة أعظم 
السليمة  الفطرة  ذوي  األسوياء  اآلبــاء  من حّب 
الُمحب  األب  بين  الفرق  يكمن  وهنا  ألبنائهم، 

ألبنائه واألب الذي ال ُيحب سوى نفسه.
أيها اإلباء 

يومان يفصالننا عن عيد األضحى المبارك، 
احتياجات  إلــى  اللتفاتكم  فــرصــة  تــكــون  لعلها 

أبنائكم وكل عام والجميع بخير.

الـ�سليمة؟ الـفطـرة  من  الآباء  بـعـ�ض  اأين 

بقلم:
احملامية د. هنادي اجلودر 

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

صـــــــــــرح رئـــــــيـــــــس نــــيــــابــــة 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة بـــأن 
الــنــيــابــة الــعــامــة تــلــقــت ثــالث 
بـــالغـــات مـــن مــديــريــة شــرطــة 
الجنوبية مفادها  المحافظة 
وحــدات  بسرقة  شخص  قــيــام 
أجـــهـــزة الــتــكــيــيــف وبــطــاريــات 
الــــمــــولــــدات الــكــهــربــائــيــة مــن 
ــات األطـــعـــمـــة الــمــتــنــقــلــة  ــربـ عـ
المتوقفة بالقرب من ممشى 

ــــالل  شـــــــــــارع االســــــتــــــقــــــالل خـ
وقد  الماضيين،  األسبوعين 
توصلت تحريات الشرطة إلى 
أنه  تبين  الــذي  المتهم  هوية 
وبــنــاء  األسبقيات,  ذوي  مـــن 
العامة  النيابة  أصــدرت  عليه 
أمرا بضبط وإحضار المتهم.
وقــــــــد بــــــاشــــــرت الـــنـــيـــابـــة 
التحقيق  إجـــــــراءات  الــعــامــة 
الــبــالغــات،  تــلــك  تلقيها  فـــور 

واســـتـــجـــوبـــت الــمــتــهــم الــــذي 
اعـــتـــرف بــمــا نــســب إلـــيـــه من 
ــام بـــعـــد مـــواجـــهـــتـــه بــمــا  ــ ــهـ ــ اتـ
ــات  ــريــ ــحــ ــتــ أســــــفــــــرت عــــنــــه الــ
ــيـــديـــو،  ــــك مـــقـــطـــع الـــفـ ــذلـ ــ وكـ
وأمـــــــرت بــحــبــســه احــتــيــاطــيــًا 
عـــلـــى ذمـــــة الــتــحــقــيــق وجــــار 
تمهيدًا  التحقيق  اســتــكــمــال 
إلحالة المتهم إلى المحكمة 

المختصة.

حــكــمــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
الرابعة بحبس آسيوي  الجنائية 
3 سنوات ضرب زميله في العمل 
ــي إصــــابــــتــــه بـــعـــاهـــة  ــ ــبــــب فــ ــســ وتــ
 %100 بنسبة  قـــدرت  مستديمة 

وبعد عدة أيام توفى.
وقــــــال الـــمـــتـــهـــم وهـــــو عــامــل 
إنه  الصناعية  الشركات  بــإحــدى 
أثــنــاء مــا كـــان عــلــى واجـــب عمله 
يقوم بجمع الحشائش واألوساخ 
الــتــرابــيــة الــمــتــراكــمــة فـــي بعض 
للشركة  التابعة  العمل  مناطق 
ــه الــمــجــنــي عــلــيــه رفــقــة  حــضــر لـ
ــه الــمــجــنــي  ــنـ ــلــــب مـ آخــــريــــن وطــ
بــالــســرعــة وبـــدأ في  الــعــمــل  عليه 
أنــه  لـــه، مضيفا  ــر  ــ تــوجــيــه األوامـ
المجني  كـــون  األمــــر  يعجبه  لــم 

عــلــيــه لــيــس مـــســـؤوال وأنــــه يــقــوم 
بجهد بدني شاق بينما المجني 
عليه يــحــاول اســتــفــزازه، وأضــاف 
الــمــجــنــي عــلــيــه اســـتـــمـــر فــي  أن 
طريقته معه, حيث استفزه فقام 
على  بيده  عليه  المجني  بصفع 
وجهه بعدها تقدم المجني عليه 
عدة خطوات لألمام وسقط أرضا 

وبدأ ينزف من أذنه.
ــنـــي عــلــيــه  ــمـــجـ وتــــــم نـــقـــل الـ
وتــبــيــن إصــابــتــه بــنــزيــف حـــاد في 
له عدة عمليات  الدماغ وأجريت 
ــة عـــلـــى وجــــــه الـــســـرعـــة  ــيــ ــراحــ جــ
في  تنفسية  فتحة  عملية  منها 
انتهى  فيما  الــهــوائــيــة،  القصبة 
أن  إلــى  الشرعي  الطبيب  تقرير 
اإلصابة قد تكون نتيجة سقوطه 

رأســـــه  وارتـــــــطـــــــام  األرض  ــلــــى  عــ
دون  ــن  مـ كـــانـــت  ــا  مـ إذا  بــــــاألرض 
خوذة وانتهى التقرير الطبي إلى 

لديه  تخلفت  عليه  المجني  أن 
بنسبة  قــــدرت  مــســتــديــمــة  عــاهــة 

.%100

أنه  للمتهم  النيابة  أســنــدت 
أكــتــوبــر 2020 بــدائــرة أمــن  فــي 6 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة اعــتــدى 
على سالمة جسم المجني عليه 
الموصوفة  اإلصابات  به  وأحــدث 
بــالــتــقــريــر الــطــبــي والــتــي أفضت 
مستديمة  بــعــاهــة  إصــابــتــه  إلــــى 
يقصد  أن  دون  بـ%100  تـــقـــدر 
ــا عــلــى الــنــحــو الــمــبــيــن  ــهـ إحـــداثـ
بــاألوراق، إال أن المحكمة عدلت 
الضرب  بجعلها  الــواقــعــة  وصــف 
المفضي إلى الموت وأشارت الى 
فأنها  المتهم  إلــى سن  أنــه نظرا 
تأخذه بقسط من الرأفة وتقضي 
نهائيا  وإبعاده  سنوات   3 بحبسه 

عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.

كتب عبداألمير السالطنة:
تـــعـــرض بــحــريــنــي إلصـــابـــات بــلــيــغــة أثــنــاء 
مساء  سيارتان  صدمته  أن  بعد  الــشــارع  عبوره 

يوم الجمعة.
ــة إلـــى أن شــابــا  ــيـ وتــشــيــر الــتــفــاصــيــل األولـ
بــحــريــنــيــا كـــان يــعــبــر شــــارع الــشــيــخ عــيــســى بن 
ســلــمــان فـــي الــســاعــة الــعــاشــرة مـــن مــســاء يــوم 
تفاديها  يستطع  لــم  بــســيــارة  وفــوجــئ  الجمعة 
واصطدمت به وقذفته على سيارة أخرى كانت 

تسير في المسار نفسه، نتج عن ذلك إصابته 
بإصابات بليغة تم نقله على أثرها إلى مجمع 
الــســلــمــانــيــة الــطــبــي فــيــمــا تــضــررت الــســيــارتــان 

بتلفيات.
وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة النجدة 
وقام أفرادها بتسهيل سير السيارات إلى حين 
وصول شرطة المرور، حيث تم إزاحة السيارات 
الرسمية  الجهات  فتحت  وبعدها  الــشــارع،  من 

التحقيق لمعرفة أسبابه. 

اســـتـــضـــاف بـــرنـــامـــج »األمـــــــن« اإلذاعـــــي 
لإلعالم  العامة  اإلدارة  وتقدمه  تعده  الذي 
ــة  ــ ــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع إذاعـ ــنـ والـــثـــقـــافـــة األمـ
ــر كلية  الــبــحــريــن الــعــقــيــد عــمــار الــســيــد آمـ
األكاديمية  معسكر  قــائــد  الضباط  تــدريــب 
إلى  أشار  الذي  الصيفي،  للشرطة  الملكية 
ــدور الــــذي يــضــطــلــع بـــه الــمــعــســكــر الـــذي  ــ الـ
يعد أبرز األدوات التنفيذية التي تسهم في 
لتعزيز  الوطنية  الخطة  مــبــادرات  تفعيل 
المواطنة  قيم  وترسيخ  الوطني  االنــتــمــاء 

»بحريننا« التي أطلقها وزير الداخلية.
وأوضــــــــــح أنـــــــه تـــــم تـــنـــفـــيـــذ الــمــعــســكــر 
في  افتراضية  بــصــورة  الــعــام  هــذا  الصيفي 
ظل استمرار الوضع الراهن، وذلك تطبيقًا 
انتشار  مــن  للحد  االحــتــرازيــة  لـــإلجـــراءات 
فــيــروس كـــورونـــا، حــيــث وضــعــت األكــاديــمــيــة 
على  تعمل  استراتيجية  للشرطة  الملكية 

التي  للمعسكر  الرئيسية  األهــداف  تحقيق 
الشبابية،  الفئات  مع  التواصل  أبرزها  من 
ــافــــة إلـــى  ــج مـــفـــيـــدة بــــاإلضــ ـــرامــ وتـــقـــديـــم بـ
تسليط الضوء على المواهب الشبابية في 
واالســتــفــادة  لدعمها  التكنولوجيا  مــجــال 
منها من خالل التعاون مع شركات عالمية 
ورشات  لتقديم  وأمــازون  ميكروسوفت  مثل 

تدريبية لهم.
ولـــفـــت الــعــقــيــد عـــمـــار الــســيــد إلــــى أن 
األساليب التي انتهجها المعسكر الصيفي 
تقديم  تضمنت  عشرة  الثانية  نسخته  في 
عدد من التطبيقات المنزلية مثل مهارات 
الــعــصــف الـــذهـــنـــي والـــنـــقـــاشـــات الــمــوجــهــة 
مـــن خــالل  األدوار  تــمــثــيــل  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 
التفاعل  شاشات  عبر  اإللكترونية  األلعاب 
اآلن  الشباب  فئة  أن  إلــى  مشيرًا  المرئية، 
اإللكترونية  األجهزة  استخدام  في  متميزة 

العمل  وورش  البرامج  جميع  ركــزت  لذلك 
على هذه السمات المميزة للشباب لتوجيه 

اهتماماتهم في االتجاه الصحيح.
وتــضــمــن الـــبـــرنـــامـــج تــقــديــم عــــدد من 
واالجتماعية،  والتوعوية  األمنية  الفقرات 
حيث تم تسليط الضوء خالل فقرة »األمن 
ــرز الــبــالغــات الــتــي تم  فـــي أســـبـــوع« عــلــى أبــ
الــتــعــامــل معها وذلـــك مــن خـــالل االتــصــال 
وغرفة  الرئيسية  العمليات  بغرفة  المباشر 

العمليات والمراقبة المرورية.
»دردشــة  فقرة  في  البرنامج  ناقش  كما 
مملكة  حققته  الـــذي  اإلنـــجـــاز  الــخــمــيــس« 
ــي انـــتـــقـــالـــهـــا إلـــــى الــمــســتــوى  الـــبـــحـــريـــن فــ
األخضر، وفقًا آللية اإلشارة الضوئية التي 
للتصدي  الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  أعلنها 
ــا، فــيــمــا اســتــضــافــت فــقــرة  لــفــيــروس كــــورونــ
قانون  مــن  المنتفعين  أحــد  أمــل«  »إشــراقــة 

مدى  وعــرض  البديلة  والتدابير  العقوبات 
انعكست  التي  التجربة  هذه  من  استفادته 
أســرتــه،  مــع  اآلن  كــونــه  إيــجــابــًا على حياته 
كما استفاد من انخراطه في دورات متعددة 
المحكومين  لــتــأهــيــل  »تـــمـــام«  بــرنــامــج  فـــي 

وإدماجهم في المجتمع.
التعرف  »شــخــصــيــات«  فــاصــل  وتــضــمــن 
تاريخ  في  الــبــارزة  الشخصيات  إحــدى  على 
المالزم عبدهلل عيسى  البحرين هو  شرطة 
في  الوظيفية  مسيرته  بــدأ  الــذي  الحافظ 
برتبة شرطي،  1951م  عام  البحرين  شرطة 
ــــالل فـــتـــرة خــدمــتــه فـــي الــشــرطــة عمل  وخـ
الرتب  فــي  وتـــدرج  الموسيقية،  الفرقة  فــي 
الــعــســكــريــة حــتــى حــصــل عــلــى رتــبــة مـــالزم، 
نقدية  جــوائــز  تقديم  البرنامج  تخلل  كما 
ــالل االتـــصـــال  ــك مـــن خــ ــ لــلــمــســتــمــعــيــن وذلـ

والمشاركة في المسابقة.

ــيـــف  ــيـ ــكـ ــتـ ــض لــــ�ــــض اأجـــــــهـــــــزة الـ ــ ــ� ــ ــب ــ ح

وبــــطــــاريــــات الــــمــــولــــدات الــكــهــربــائــيــة

تتعلق بالتعليم اأثناء الجائحة وبعدها 

مجموعــة  تـنـ�ســـر  الــعـالـمـيـــة  ال�ســـحة  منظمــة 

ــوث لأ�ـــســـاتـــذة مـــن جــامــعــة الــبــحــريــن  ــح مـــن ب

ــه ــي موتـ ــبب فـ ــل فت�سـ ــي العمـ ــه فـ ــع زميلـ ــنوات �سفـ ــيوي 3 �سـ ــض اآ�سـ حب�ـ

قائد مع�صكر الأكاديمية ال�صيفي:

تفعيـــل مبـــادرات »بحريننـــا« لتعزيـــز النتمـــاء الوطنـــي وتر�ســـيخ المواطنـــة

ــي �ــســدمــتــه  ــن ــري ــح ــب ــة ل ــغ ــي ــل ــات ب ــ ــاب ــ ــس ــ اإ�

ــارع ــسـ ــ�ـ ــوره الـ ــ ــب ــ ــاء ع ــ ــنـ ــ ــان اأثـ ــارتـ ــيـ ــسـ �ـ

أدرج الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية 
في  البحرين  جامعة  أكاديميي  أبــحــاث  مــن  مجموعة 
بعد  عن  التعلم  تجربة  استعرضت  الرسمية،  منصته 
فـــي الــجــامــعــة والــــــدروس الــمــســتــفــادة مـــن خـــالل هــذه 
الــتــجــربــة فــي الــشــهــور الــمــاضــيــة الــتــي أعــقــبــت تحول 
الجامعة - والتعليم بشكل عام في العالم - إلى التعلم 

عن بعد لمدد متفاوتة. 
فقد نشر موقع المنظمة العالمية دراسة لمديرة 
الدكتورة  القيادة  ومــهــارات  التعليم  في  التميز  وحــدة 
ديانا عبدالكريم الجهرمي، بعنوان »نحو توفير تفاعل 
خــالل جائحة  اإللــكــتــرونــي  التعلم  سياقات  فــي  فــّعــال 
كورونا: تعزيز التواصل االفتراضي في المناقشات على 

منصات إدارة التعلم اإللكترونية«.
ــة أن الــفــاعــلــيــة الــمــســتــدامــة  ــ ــــدراسـ ــاء فــــي الـ ــ وجــ
ــرنـــت حــول  ــتـ لــلــمــنــاقــشــات غــيــر الــمــتــزامــنــة عــبــر اإلنـ
مستويات تفاعل المتعلمين، تعد أحد جوانب التعلم 
وكــإضــافــة  الــتــعــلــم،  إدارة  أنــظــمــة  ــي  فـ الــمــبــاشــر  غــيــر 
للتفاعل المباشر في الفصل الدراسي، كونها جزًءا ال 
وخاصة  والتعلم  للتعليم  الرقمي  التحّول  من  يتجزأ 

أثناء كوفيد-19 وبعدها. 
هدفت دراسة د. الجهرمي إلى التحقق من فعالية 
البناء )معلم -  التفاعالت اإللكترونية ثنائية  تسهيل 
المناقشة  لوحات  باستخدام  طالب(   - طالب  طالب، 
في  الــمــتــوافــرة  المتزامن  غير  التفاعل  أداة  بوصفها 
تـــصـــورات أصــحــاب  الــتــعــلــم، مـــن خــــالل  إدارة  أنــظــمــة 
المصلحة الرئيسيين: الطالب. وأشارت نتائج الدراسة 
مراعاتها  تجب  الــتــي  الرئيسية  الــتــربــويــة  اآلثـــار  إلــى 
التربويين لضمان  القرار  الممارسين وصناع  قبل  من 
السياقات  فــي  الــفــعــالــة  اإللــكــتــرونــيــة  الــتــفــاعــل  تنفيذ 

الدائمة للتعلم عن بعد. 
بحثًا  العالمية  الصحة  منظمة  مــوقــع  نشر  كما 
لكل من رئيسة قسم علم النفس بكلية اآلداب الدكتورة 
شيخة أحمد الجنيد، واألستاذ الدكتور محمد مقداد 
مــا يتعلمه  فــي تقويم  األكــاديــمــي  »االنــتــحــال  بــعــنــوان 
الطلبة في التعلم عن ُبعد: إلى أين أثناء الكورونا؟«، 
عصر  فــي  الطلبة  يتعلمه  مــا  تقويم  أن  إلــى  مشيرين 
كـــورونـــا، يــواجــه تــحــديــًا كــبــيــرًا يتمثل فــي إمــكــانــيــة أن 
وبالتالي،  األكاديمي،  االنتحال  الطلبة  بعض  يمارس 
فإن عملية تقويم األداء األكاديمي لن تكون موضوعية. 
العديد  في  ممارس  االنتحال  أن  مالحظة  وتمت 
من األعمال العلمية التي ينجزها الطلبة في معظم 
جــامــعــات الــعــالــم مـــن خـــالل االمــتــحــانــات، والــبــحــوث 
العلمية، والمشاريع البحثية، والواجبات، واالختبارات 
القصيرة. وأشار البحث إلى أن نتائج الدراسات في هذا 
بأن  االعتقاد  زيادة  في  الموضوع متضاربة، مما سهم 
ممارسة االنتحال في التعليم عن ُبعد، ميّسرة وواسعة 
االنتشار، وأن أنواع الغش )االنتحال( التي يستخدمها 

المتعلمون كثيرة ومتنوعة. 
ولمعالجة هذا الوضع فقد تبين أن هناك منهجين 
هما  األكاديمي  االنتحال  على  للسيطرة  يستخدمان 
المنهج الوقائي: بغرس القيم األخالقية والدينية لدى 
بتكنولوجيا  باالستعانة  العالجي:  والمنهج  الطالب، 
المعلومات. وأكدت الورقة أن النهج الوقائي يمكن أن 

يكون أكثر فاعلية في السيطرة على االنتحال ككل. 

ومن كلية إدارة األعمال في جامعة البحرين، نشر 
موقع منظمة الصحة العالمية دراسة لكل من مديرة 
مكتب ضمان الجودة واالعتماد الدكتورة حصة مبارك 
الــفــاضــل، ومــنــســق بــرنــامــج مــاجــســتــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
المالية الدكتور عبداهلل خالد الجالهمة، ورئيس قسم 
كلية  من  المهندي،  مسفر  الدكتور  والتسويق  اإلدارة 
إدارة األعمال، حول الجاهزية التكنولوجية لمؤسسات 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  فــي  العالي  التعليم 
لمؤسسات  التكنولوجية  الــجــاهــزيــة  »تــقــريــر  بــعــنــوان 
الخليجي:  التعاون  مجلس  دول  فــي  العالي  التعليم 

تحليل للوضع ألزمة كوفيد-19«. 
ــة الســـتـــكـــشـــاف الــجــاهــزيــة  ــ ــدراسـ ــ ــذه الـ ــ وســـعـــت هـ
الــتــكــنــولــوجــيــة لــمــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي دول 
مجلس التعاون الخليجي في إدارة استمرارية األعمال 

وسط انتشار فيروس كورونا.  
ــدة مـــقـــتـــرحـــات لــمــؤســســات  ــ ــة عـ ــ ــدراسـ ــ وقــــدمــــت الـ
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي  الــعــالــي  التعليم 
وأهمها: إشراك المدرسين في برامج للتطوير المهني 
الطاولة  اعتماد  أو  عمل  ورش  وتخصيص  المستمر، 
األمــــور  لــمــنــاقــشــة جــمــيــع  بــشــكــل دوري  الــمــســتــديــرة 
خبراتهم  ومشاركة  زمالئهم  مع  بالتدريس  المتعلقة 
واتباع أفضل الممارسات والحلول المبتكرة للتدريس 
عن بعد.   وأوصت الدراسة جميع الجامعات في دول 
على  الــمــدمــج  التعلم  تضمين  على  الــتــعــاون  مجلس 
جودة  استدامة  على  للحفاظ  وذلــك  الطويل،  المدى 
التكنولوجيا  استخدام  على  االعتماد  وزيــادة  التعليم 
والتعلم المدمج في التعليم العالي لتحقيق المرونة 

في التعامل مع األزمات. 
ونــشــر مــوقــع مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة دراســــة 
بعنوان »فاعلية منصات التعلم االفتراضي في تطوير 
مهارات االتصال الشفوي لدى طالب اللغة اإلنجليزية 
وآدابها في جامعة البحرين« قام بها كل من الدكتورة 
مــيــرفــت عــيــســى الــبــوفــالســة، والــدكــتــور مــدنــي عثمان 
اللغة  قسم  مــن  أحمد جمعة،  ياسر  والــدكــتــور  أحــمــد، 
البحرين.  بجامعة  اآلداب  بكلية  وآدابــهــا  اإلنجليزية 
التعليمية  العملية  دعــم  إلــى  الـــدراســـة،  هــذه  وهــدفــت 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، مـــن خـــالل الــتــعــرف عــلــى آراء 
والذين تم  وآدابها،  اللغة اإلنجليزية  وسلوكيات طلبة 
اختيارهم بطريقة عشوائية، حيال استخدام منصات 
العالية،  الكفاءة  ذات  اإللكتروني  االفتراضي  التعلم 
التي توفرها جامعة البحرين، وتأثيرها على تحسين 

مهارات االتصال الشفوي لديهم خالل الجائحة. 
ــل إحــصــائــيــة  وأظـــهـــرت نــتــائــج هـــذه الـــدراســـة دالئــ
إيجابية فيما يتعلق بالتأثير النسبي في قبول الطلبة 
وتقبلهم  عــام،  بشكل  اإللكتروني  االفــتــراضــي  للتعلم 
كما  لديهم،  الشفوي  االتــصــال  مــهــارات  تطوير  في  له 
التأثير االجتماعي كانت  أيًضا إلى أن  النتائج  أشارت 
له مؤشرات ذات داللة إحصائية على استخدام التعلم 
ــتـــراضـــي اإللـــكـــتـــرونـــي لــتــعــزيــز مـــهـــارات االتـــصـــال  االفـ
الــدراســة عــدم وجــود  الــشــفــوي للطلبة. كما أوضــحــت 
تأثير للفروق بين الذكور واإلناث على قبول تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت كبيئة لتعزيز مهارات االتصال 

الشفوي.
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 فاطمة �سلمان:

تبحث جلنة املرافق العامة والبيئة مبجل�س النواب اقرتاًحا نيابيًا يق�سي باإعادة تاأهيل املناطق القدمية بال�سراكة بني املواطنني اأ�سحاب املنازل يف تلك 

املناطق، وبني املطّورين العقاريني.

ويق�سي االقرتاح باإن�ساء منطقة ا�ستثمارية يف كل منطقة قدمية باململكة حتوي مباين �سكنية وا�ستثمارية وحمال جتارية مع املحافظة على الطابع الرتاثي 

القدمي، على اأن ي�سهم املواطنون »من اأهايل املنطقة« فيها باأرا�سيهم ومنازلهم كم�ساهمني يف امل�سروع يف مراحل متدّرجة، ليعود عليهم بدخل �سنوي بديل 

عن اال�ستمالك.

ويهدف االقرتاح النيابي اإىل االإ�سهام يف تطوير املناطق القدمية، مبا ي�سهم يف رفع اإيرادات الدولة وحت�سني دخل اأهايل املنطقة واإعفاء الدولة من مبالغ 

التملك والتعوي�س، وفق ما جاء يف مذكرته االإي�ساحية.

ويت�سمن االقرتاح اأن يت�سارك يف امل�سروع وزارة االإ�سكان بالتعاون مع �سركة ا�ستثمارية »مطّور عقاري«، باالإ�سافة اإىل املواطنني »مالك العقارات«، 

على اأن يتم امل�سروع على مراحل واأن يتم توفري �سكن موؤقت لالأهايل القاطنني يف املنطقة.

اإن�ساء حمال جتارية ومباٍن �سكنية مع احلفاظ على الطابع الرتاثي.. مقرتح برملاين:

تاأهيل »الأحياء القدمية« مب�ساريع ا�ستثمارية بال�سراكة بني الأهايل واملطّورين

كمال،  �سو�سن  الدكتورة  النائب  بالقرتاح  وتقّدم 

وقالت اإنه يهدف اإىل معاجلة التحديات التي تواجه اإعادة 

حتتاج  والتي  املواطنني،  ل�سكن  القدمية  الأحياء  تاأهيل 

والتعوي�ض  املناطق  ل�ستمالك  �سخمة  ميزانيات  اإىل 

ظّل  يف  اخلدمات  و�سول  و�سعوبة  بنائها،  واإعادة  عنها 

وقالت:  ال�سعيفة،  التحتية  والبنية  احلايل  التخطيط 

»كانت هناك مبادرات �سابقة لت�سحيح الو�سع التخطيطي 

اإىل  لت  تو�سّ املبادرات  اأن  اإل  القدمية،  املناطق  لبع�ض 

اجلزئي،  الت�سحيح  جدوى  بعدم  يفيد  نهائي  ا�ستنتاج 

وحاجة تلك املناطق اإىل ت�سحيح جذري واإعادة التخطيط 

اإن�ساء  من البداية، لذلك يتلخ�ض القرتاح يف العمل على 

القدمية  املناطق  من  منطقة  كل  يف  ا�ستثمارية  منطقة 

اأهايل املنطقة فيها  مبملكة البحرين، ي�سهم املواطنون من 

مراحل  على  امل�سروع  كم�ساهمني يف  ومنازلهم  باأرا�سيهم 

متدرجة، ليعود عليهم بدخل �سنوي بديل عن ال�ستمالك.

»يت�سارك  اأن  لالقرتاح  الإي�ساحية  املذكرة  يف  وجاء 

يف امل�سروع وزارة الإ�سكان مع �سركة ا�ستثمارية )مطور 

عقاري( بالإ�سافة اإىل املواطنني مالك العقارات يف املناطق 

الإ�سكان  وزارة  تعمل  بحيث  للتطوير،  املختارة  القدمية 

يف  القاطنني  لالأهايل  �سكن  توفري  على  التطوير  بدء  قبل 

دون  امل�سروع  �سمن  العقارات  اإدراج  ثّم  ومن  املنطقة، 

يف  كم�ساهمني  املالك  م�ساركة  خالل  من  اإمنا  ا�ستمالكها، 

امل�سروع، وبعد اإخالء املنطقة متاًما ُيعطى امل�سروع ملطور 

عقاري يكون �سريًكا فيه لعمل مباٍن �سكنية وا�ستثمارية، 

على  وذلك  املنطقة-  ت�سنيف  -ح�سب  جتارية  وحمال 

الأ�سا�سية  باملعامل  الحتفاظ  مع  القدمي  الرتاثي  الطابع 

املنطقة  �سواهد  من  وغريها  العبادة  كدور  للمنطقة، 

البارزة«.

الراغبون  مُينح  اأن  �سرورة  اإىل  املذكرة  اأ�سارت  كما 

الرغبة  حال  يف  امل�سروع  �سمن  عقاًرا  املنطقة  اأهايل  من 

توزيع  على  ال�سركة  تعمل  وبهذا  املنطقة،  اإىل  العودة  يف 

ن�سبة  بح�سب  ال�سركاء  على  امل�سروع  من  ال�سنوي  العائد 

اإذ  املنطقة،  اأهايل  من  العقارات  ماّلك  فيهم  امل�ساهمة مبن 

ُتقّدر ن�سبة مالك العقار بح�سب قيمة العقار، وبالتايل يتم 

احت�ساب م�ساهمته.

النائب  القرتاح  �ساحب  اأو�سحت  ذاته،  ال�سياق  يف 

على  القرتاح  تطبيق  اإمكانية  كمال  �سو�سن  الدكتورة 

مالك  على  امل�سروع  ُيعر�ض  بحيث  متدرجة،  مراحل 

العقارات يف املنطقة املختارة بالكامل، وحُتّدد املنطقة التي 

اأكرب عدد من املوافقني من الأهايل على الن�سمام  تت�سمن 

فر�سة  يوجد  ما  ال�ستثمارية،  املنطقة  يف  وامل�ساهمة 

جدّية  وم�ساهدة  النتائج  لروؤية  الباقني  املرتّددين  للماّلك 

الباقية  املراحل  تطبيق  ليتم  الإيجابية،  ومنافعها  الفكرة 

اإىل تر�سيخ  اإ�سافية، و�سولً  عند احل�سول على موافقات 

قناعة تامة باأف�سلية اأن تغّطي املنطقة ال�ستثمارية اأق�سى 

مدى ممكن من املنطقة القدمية املختارة.

اأي  يف  تطبيقه  عند  القرتاح  �ساأن  »من  واأ�سافت: 

منطقة  وي�ستحدث  القدمية،  املناطق  يطور  اأن  منطقة 

اإيرادات  رفع  يف  ت�سهم  املدن  هذه  و�سط  يف  ا�ستثمارية 

من  الدولة  واإعفاء  املنطقة،  اأهايل  دخل  الدولة، وحت�سني 

قوائم  تقلي�ض  يف  و�سي�سهم  والتعوي�ض،  التملك  مبالغ 

من  الكثري  رغبة  وي�ساند  الإ�سكان،  وزارة  لدى  النتظار 

اإحيائها  واإعادة  القدمية  مناطقهم  اإىل  العودة  يف  الأهايل 

�سيوجد  اأنه  منافعه  �سمن  ومن  ومطورة،  جديدة  بحلّة 

وخدمة  للم�سروع  م�ساحات  يوّفر  مبا  �سفلية  مواقف 

املحيطة«. للمناطق 

�سو�سن كمال

�سندوق مايل موحد لإيرادات البلديات حتت م�سوؤولية وزارة املالية

»مرافق النواب« تتوافق مع »ال�سورى« على قانون البلديات اجلديد

غالب اأحمد:

قال نائب رئي�ض جلنة املرافق 

النائب  النيابية  والبيئة  العامة 

اللجنة  اإن  حطاب  عبدالرزاق 

امل�سروع  على  باملوافقة  انتهت 

اأحكام  بع�ض  بتعديل  بقانون 

اأقّره  البلديات يف �سوء ما  قانون 

تعديالت،  من  ال�سورى  جمل�ض 

م�سرًيا اإىل اأن امل�سروع يف �سيغته 

من  مــزيــج  يت�سمن  النهائية 

القرتاح بقانون املقّدم من جمل�ض 

املقّدم  بقانون  والقرتاح  النواب، 

من جمل�ض ال�سورى.

ت�سريح  يف  حــطــاب  وقـــال 

لـ»الأيام« اإن جلنة املرافق النيابية 

ومت  بقانون  امل�سروع  من  انتهت 

مكتب  هيئة  اإىل  التعديالت  رفع 

يف  املجل�ض  على  لطرحه  املجل�ض 

اأن  مو�سًحا  القادم،  النعقاد  دور 

اللجنة توافقت مع التعديالت التي 

طرحها جمل�ض ال�سورى ول يوجد 

ال�سورى،  تعديالت  مع  خــالف 

يف  القانون  مناق�سة  �سيتم  حيث 

املداولة الثانية بالدور القادم.

عبدالرزاق  النائب  واأ�ــســار 

على  التعديالت  اأن  اإىل  حطاب 

يف  نقلة  �ستمثل  البلديات  قانون 

العمل  و�سيخدم  البلدي  العمل 

لفًتا  البلدية،  واملجال�ض  البلدي 

اإجناز  ا�ستطاعت  اللجنة  اأن  اإىل 

اجتماعات،  عــدة  بعد  امل�سروع 

التعديالت  من  الكثري  اإن  حيث 

كانت تطالب بها املجال�ض البلدية.

من  »العديد  حطاب:  واأ�ساف 

اأثناء  بها  نطالب  كنا  التعديالت 

حيث  البلدية،  املجال�ض  يف  عملنا 

اإن اأع�ساء اللجنة لهم خربة �سابقة 

ــدورات  ال يف  البلدي  العمل  يف 

ال�سابقة«.

وفيما يتعلق بال�ستقالل املايل 

قال  البلدية،  للمجال�ض  والإداري 

حطاب اإن اللجنة توافقت على اأن 

طريق  عن  املايل  ال�سرف  يكون 

الوطني  والقت�ساد  املالية  وزارة 

من خالل �سندوق م�سرتك، وذلك 

ــرادات  الإي �سرف  عملية  ل�سبط 

مهًما،  مالًيا  م�سدًرا  متثل  والتي 

يجب  املالية  الإيــرادات  اأن  موؤكًدا 

املطلوب  موقعها  يف  ت�سرف  اأن 

البلديات  اأن  ا  وال�سحيح خ�سو�سً

من اأكرث واأكرب اجلهات احلكومية 

دخالً يف الإيرادات.

جلنة  اأن  حطاب  ــاف  واأ�ــس

راأي  مع  توافقت  العامة  املرافق 

ايـــرادات  تـــوؤول  ــاأن  ب ال�سورى 

العامة  امليزانية  يف  البلديات 

املالية  وزارة  وتكون  للدولة 

اجلهة  هي  الوطني  والقت�ساد 

حتويل  وان  بال�سرف،  املخولة 

�سندوق  يف  الإيــــرادات  جميع 

موحد ي�سب من م�سلحة ميزانية 

الدولة.

دور  تفعيل  اإىل  ــدف  ــه وي

كل  وحتويل  البلدية  املجال�ض 

حملية  اإدارة  اإىل  بلدي  جمل�ض 

وفقا  بلديته  ــدود  ح نطاق  يف 

اأف�سل  واإي�سال  لخت�سا�سه، 

التحتية  البنية  وتطوير  اخلدمات 

لكل حمافظة وفقا لل�سيا�سة العامة 

الوزارات  مع  بالتن�سيق  للمملكة 

والهيئات املخت�سة، واحلفاظ على 

ا�ستقالل املجال�ض البلدية.

عبدالرزاق حطاب

خالل جمل�س الأهايل الفرتا�سي.. حمافظ ال�سمالية: 

موا�سلة اجلهود لتعزيز التن�سيق يف املجالت كافة

ال�سمالية  املحافظة  حمافظ  التقى 

الع�سفور  عبداحل�سني  ال�سيخ  بن  علي 

الفرتا�سي  الأهايل  جمل�ض  خالل  من 

الت�سال  تقنية  املحافظة عرب  اأقامته  الذي 

ربيعة  خالد  العميد  بح�سور  املرئي 

من  بعدد  املحافظ،  نائب  الدو�سري  �سنان 

النواب  جمل�ض  واأع�ساء  والأعيان  الأهايل 

من  ال�سمايل  البلدي  املجل�ض  واأع�ساء 

تعزيًزا  وذلك  املحافظة،  مناطق  خمتلف 

الق�سايا  ملناق�سة  الدائم  التوا�سل  ملبداأ 

املختلفة.

املحافظ  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

اأهايل  وجميع  با�سمهم  رافًعا  باحل�سور، 

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  املحافظة 

املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اإىل 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  ورعاه  اهلل  حفظه 

حفظه  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل 

اهلل واإىل حكومة و�سعب البحرين مبنا�سبة 

حلول عيد الأ�سحى املبارك، �سائلني املوىل 

املنا�سبة  هذه  يعيد  اأن  وتعاىل  �سبحانه 

ال�سالمية  والأمة  البحرين  على  املباركة 

فريق  بنجاح  مهنًئا  واأمان،  واأمن  يف خري 

الأخ�سر  للم�ستوى  بالو�سول  البحرين 

احلياة  بعودة  تفاوؤله  عن  ومعرًبا 

م�سدًدا  العاجل،  القريب  يف  الطبيعية 

احلر�ض  �سرورة  على  ذاته  الوقت  يف 

والحرتازات  الربوتوكولت  تطبيق  على 

ال�سحية خالل فرتة عيد الأ�سحى املبارك.
مل ميهلها القدر لإنهاء �سهادة املاج�ستري 

 د. هيفـــــاء حممـــــود يف ذمــــة الـلـــــه
خديجة العرادي:

املدير  اأم�ض  يوم  توفيت 

الدكتورة  مل�ست�سفى  الطبي 

مركز  رئي�ض  للعيون،  هيفاء 

والدرا�سات،  للبحوث  هيفاء  د. 

الدكتورة هيفاء حممود.

الدكتورة  م�ست�سفى  وُيعد 

ذات  ُمن�ساأة  للعيون  هيفاء 

تركيزه  ي�سّب  عاملي،  م�ستوى 

جمال  يف  الرعاية  جودة  على 

تقنياتها  مب�ساعدة  العيون 

املتطّورة وفريقها الطبي املتميز.

من  عدًدا  الفقيدة  وتقلدت 

ا�ست�سارية  بداأت  اإذ  الوظائف، 

ال�سلمانية  جممع  يف  عيون 

اإىل   2000 العام  من  الطبي 

نائب  وعملت   ،2002 العام 

العيون  اأطباء  رابطة  رئي�ض 

وعملت   ،2002-2000

تدريب  م�سوؤولة  بوظيفة 

مبجمع  املقيمني  العيون  اأطباء 

-2000 الطبي  ال�سلمانية 

.2002

على  حا�سلة  والفقيدة 

م�ست�سفى  من  البورد  �سهادة 

للعيون  التخ�س�سي  خالد  امللك 

العربي  والبورد   ،1998 عام 

عام  العيون  لتخ�س�ض 

�سهادة  على  وح�سلت   ،1997

جمال  يف  الدقيق  التخ�س�ض 

القرنيات  وزرع  البي�ساء  املياه 

 ،1999 النظر  وت�سحيح 

يف  الدقيق  التخ�س�ض  و�سهادة 

املياه الزرقاء، ودبلوم الإدارة يف 

الرعاية الطبية من الكلية امللكية 

 ،2003 للجراحني  الأيرلندية 

اإىل جانب ح�سولها على �سهادة 

جوزلني ل�سبكة التوا�سل لتقييم 

من  ال�سكر  ملر�سى  ال�سبكية 

جامعة هارفرد - بو�سطن، كما 

ل�سهادة  ر  حت�سّ الفقيدة  كانت 

البحوث  حلم  يف  املاج�ستري 

 - فيينا  بجامعة  والدرا�سات 

النم�سا 2018.

خالل  الفقيدة،  وحر�ست 

نطاق  يف  اخلدمات  تقدمي 

البهجة  اإ�سفاء  على  امل�ست�سفى، 

عن  املري�ض  ر�سا  وحتقيق 

حت�سني  يف  ال�ستمرارية  طريق 

الوقت  ويف  الطبية،  الرعاية 

العلمية  املهارات  تطوير  نف�سه 

وتطبيق نظم اإدارة اجلودة، مع 

ال�سعي دائًما اإىل التميز والتفوق 

قيمنا  بجوهر  متم�سكة  املتميز، 

والرحمة  الحرتام  يف  املتمثلة 

والنزاهة،  اجلماعي  والعمل 

طبية  رعاية  تقدمي  يف  جاهدة 

اأق�سى  اإىل حتقيق  لئقة، هادفة 

قدر من الر�سا لدى املر�سى.

الإجنازات  اأبرز  من  وكان 

يف  الفقيدة  بها  قامت  التي 

عمليات  اأول  اإجراء  هو  مركزها 

يف  اجلزئية  القرنيات  زرع 

�سمام  وعمليات  البحرين، 

لعالج  البحرين  يف  اأحمد 

املياه  يف  املتطّورة  احلالت 

اأول  اإجراء  جانب  اإىل  الزرقاء، 

عمليات ت�سحيح النظر حلالت 

بوا�سطة  املخروطية  القرنيات 

 ،INTAC زرع حلقات 2005 

 ،MYORING احللقات  وزرع 

واحل�سول على �سهادة امل�ساركة 

يف تطوير واخرتاع احللقات من 

جمهورية فرن�سا.

الدكتورة  مركز  �سهد  كما 

عمليات  اأول  اإجراء  هيفاء 

النظر للقرب والقراءة  ت�سحيح 

 ،KAMRA حلقات  بوا�سطة 

بوا�سطة  النظر  وت�سحيح 

ال�سرق  يف   PRESBYMAX
الأو�سط.

اختارت  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

النم�ساوية  دابوتك�ض  �سركة 

هيفاء  الدكتورة  م�ست�سفى 

لعالج  ومرجًعا  مركًزا  للعيون 

القرنيات املخروطية يف العامل.

م�ست�سفى  اأجرى  كما 

اأول  للعيون  هيفاء  الدكتورة 

العيون  وجراحة  لطب  موؤمتر 

البحرين،  يف   2013 العام  يف 

يف  �سنوية  عمل  ور�ض  وعقد 

جمالت البحوث والدرا�سات من 

جامعات  من  متخ�س�سني  قبل 

الدول الأوروبية.

الدكتورة هيفاء حممود

احلواج: كلمات عاهل البالد �ساغت 

نهًجا وطنًيا حظي بتقدير العامل باأ�سره

جمل�ض  رئي�ض  املوؤ�س�ض  الرئي�ض  اأ�ساد 

»النهج  بكتاب  الأهلية  اجلامعة  اأمناء 

الوطني يف خطابات حمد بن عي�سى« الذي 

ت�سمن حتليالت للخطابات امللكية ال�سامية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

اهلل ورعاه، منوًها باجلهد العلمي والبحثي 

يف  بودلمة  لولوة  الدكتورة  قدمته  الذي 

هذا الكتاب.

يف  احلواج  عبداهلل  الربوفي�سور  وقال 

البودلمة  لولوة  الدكتورة  ا�ستقباله  اأثناء 

»نفخر  الكتاب:  من  ن�سخة  اأهدته  التي 

من  الأهلية  اجلامعة  خريجو  يحققه  مبا 

وهذا  ووطنية،  وبحثية  علمية  اإجنازات 

الكتاب الذي و�سعت فيه خريجة اجلامعة 

الأهلية الدكتورة لولوة البودلمة خال�سة 

وطني  دور  عن  ليعرب  التحليلية  خرباتها 

هذا  يف  بودلمة  لولوة  للدكتورة  م�سوؤول 

اجلامعة  توجهات  مع  يت�سق  مبا  املجال، 

النتماء  ومبادئ  قيم  تعزيز  نحو  الأهلية 

للوطن وقيادته احلكيمة يف خمتلف اأن�سطة 

اجلامعة التعليمية والبحثية والثقافية«.
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�صفحة الأمن من اإعداد اإدارة الثقافة الأمنية بالإدارة العامة لالإعالم والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية

للوقاية من حوادث احلريق يف املنزل واملركبات

الإدارة العامة للدفاع املدين توؤكد على اأهمية اللتزام باإر�سادات ومتطلبات  ال�سالمة

اأجهزة التكييف:

ازدياًدا  ال�صيف  ف�صل  البحرين يف  ت�صهد مملكة 

اىل  يوؤدي  مما  احلــرارة  درجة  ارتفاع  يف  ملحوًظا 

البع�ض  وجلوء  التكييف  اأجهزة  ا�صتخدام  ازديــاد 

واحد،  وقت  يف  ممكنة  طاقة  باأق�صى  تعمل  جلعلها 

اأو  لأعطاب  الكهربائية  الأجهزة  تتعر�ض  ما  ودائًما 

طاقتها  باأق�صى  ت�صغيلها  مت  اإذا  عال  و�صغط  خلل 

حدوث  يف  ذلك  يت�صبب  واأحياًنا  طويلة،  ولفرتات 

ما�ض كهربائي اأو حريق بجهاز التكييف، وملزيد من 

الن�صائح واملعلومات ميكن للمواطن اأو املقيم زيارة 

للتعرف  واملاء  الكهرباء  لهيئة  الإلكرتونية  ال�صفحة 

على اأف�صل ال�صبل والن�صائح املقدمة يف هذا اجلانب.

 

التحميل الزائد لالأجهزة الكهربائية:

حتميل  عند  حتدث  اأن  ميكن  التي  املخاطر  من 

الكهربائي  اجلهد  مراعاة  دون  الكهربائية  الأجهزة 

ما�ض  حدوث  هو  ال�صتخدام،  دليل  يف  لها  املحدد 

يف  احلريق  حدوث  اإىل  يوؤدي  ما  باجلهاز،  كهربائي 

ترتفع  حيث  ال�صيف،  ف�صل  خالل  �صيما  ل  الغالب، 

درجة احلرارة وتكون عامالً م�صاعًدا حلدوث احلريق.

 

ا�سرتاطات ال�سالمة املعنية مبراوح �سفط الهواء:

ميكن القول باأن من اأخطر الآثار ال�صلبية املرتتبة 

على ترك مروحة ال�صفط تعمل ملدة طويلة هو حدوث 

الهواء  �صفط  ترك مروحة  بعدم  لذا نن�صح  احلريق، 

تعمل لفرتة طويلة خا�صة ً يف ف�صل ال�صيف، حيث 

الهواء  ان هناك ن�صائح عامة تتعلق مبروحة �صفط 

وهي:

الهواء،  الدورية ملروحة �صفط  ال�صيانة  اإجراء   •
من خالل احلر�ض على تنظيفها ب�صكل دوري بقما�ض 

ومادة ت�صاعد على تنظيف الغبار وتر�صبات الدهون، 

تكرث  حيث  للمطبخ  املخ�ص�صة  للمراوح  خا�صة 

الطبخ،  عملية  عن  الناجمة  والأبخرة  الدهون  تراكم 

وهذه الدهون والأبخرة مع طول ال�صتخدام واإهمال 

من  املروحة  لأجنحة  امل�صتمر  والتنظيف  ال�صيانة 

الأمور التي ت�صاعد على حدوث احلريق.

• كم يراعى جتنب غ�صل املروحة مبواد برتولية 
الإدارة  وتنظم  ال�صتعال،  �صديدة  كيماوية  مواد  اأو 

العمة للدفاع املدين حما�صرات توعوية لربات البيوت 

املحافظات  مع  بالتن�صيق  اجلانب  بهذا  لتوعيتهم 

واجلمعيات والأندية.

 

اأ�سباب حرائق ال�سيارات يف ف�سل ال�سيف:

1. ت�صرب البنزين من اأي جزء من الأنظمة املتعلقة 

وم�صخة  والتمديدات  الوقود  خزان  مثل  بال�صيارة 

البنزين.

2. ت�صرب الزيت من املحرك اأو ت�صرب زيت البنزين 

اأثناء عملية الرتكيب اأو ال�صيانة.

3. بطارية ال�صيارة تعترب املولد الرئي�صي للكهرباء 

واأي خلل يكون بالتمديد اأو وجود اأ�صالك مك�صوفة قد 

يوؤدي اإىل حدوث ال�صرر وبالتايل ن�صوب احلريق.

اخلا�صة  واملقا�صات  املوا�صفات  اتباع  عدم   .4

بالأ�صالك الكهربائية والأنظمة املختلفة و)الفيوزات( 

اخلا�صة بها.

العامة  الإدارة  بني  التن�صيق  موؤخًرا  مت  وقد 

فح�ض  )ق�صم  للمرور  العامة  والإدارة  املدين  للدفاع 

لتوعية  عمل  فريق  تواجد  خالل  من  ال�صيارات( 

الفاح�صني باأمور ال�صالمة املتعلقة بال�صيارات ، فيما 

اجلانب،  بهذا  اخلا�صة  التوعوية  املطوية  توزيع  مت 

اإ�صافة اإىل توعية امل�صتمرة يف املدار�ض.

• خماطر �صحن الأجهزة الكهربائية طوال اليوم:
من الأمور التي يجب مراعاتها عند �صحن اأي جهاز 

كهربائي هو التقيد مبا هو وارد يف دليل ال�صتخدام 

دليل  كان  �صواء  اأي جهاز كهربائي جديد  �صراء  عند 

ال�صتعمال الورقي اأو ال�صفحة الإلكرتونية اخلا�صة 

بال�صركة امل�صنعة للجهاز والذي يتوفر خاللها كافة 

واملطابقة  بال�صالمة  املعنية  والإر�صادات  املعلومات 

ملوا�صفات اجلهاز، حيث ان الإخالل بهذه التعليمات 

يوؤدي اإىل حدوث خلل يف اجلهاز وهنا تكمن اخلطورة 

والأ�صرار املرتتبة على اإهمال تطبيق هذه التعليمات، 

وبالتايل توؤدي اإىل حدوث حوادث احلريق. 

• برك ال�صباحة و�صالمة الأطفال: 
ف�صل  خالل  واملقيمني  املواطنني  ارتياد  يكرث 

ال�صيف لربك ال�صباحة، وحلماية الأطفال من حوادث 

الربك والغرق، يجب علينا اتخاذ الإجراءات التالية:

1. عدم ترك الأطفال مبفردهم يف حو�ض ال�صباحة 

ولو ملدة ق�صرية.

حو�ض  حول  باجلري  لالأطفال  ال�صماح  عدم   .2

ال�صباحة، لأن ذلك قد يوؤدي اإىل حدوث عملية النزلق 

وبالتايل قد يتعر�صون حلادثة غرق ل �صمح اهلل.

ال�صالمة  وتعليمات  ال�صباحة  الأطفال  تعليم   .3

من خماطر الغرق.

اأثناء  اأبنائهم  عن  الوالدين  ان�صغال  عدم   .4

ال�صباحة.

ال�صباحة  حو�ض  حول  �صياج  و�صع  يجب   .5

مينع دخول الأطفال.

6. عمل اأر�صية مانعة لالنزلق حول احلو�ض.

جناة  اأطــواق  من  ال�صباحة،  معدات  لب�ض   .7

وغريها.

ب�صبك  مغطى  املاء  �صفط  غطاء  باأن  التاأكد   .8

حر�صاً على ال�صالمة العامة.

9. توفري طفاية حريق متعددة الأغرا�ض.

األعاب  10. تاأكد من �صالحية و�صائل الطفو من 

واأطواق �صباحة.

والأدوات  الكهرباء  مبقاب�ض  العبث  عدم   .11

الكهربائية ويدك مبللة باملاء.

متطلبات ال�سالمة 

الواجب مراعاتها يف برك ال�سباحة:

من  ومرخ�صة  نظيفة  �صباحة  بركة  اختيار   .1

اجلهات املعنية.

احلو�ض  اأر�صية  ميالن  وجود  من  التاأكد   .2

لتفادي النزول املفاجئ.

اأطــراف  على  املــوجــودة  العالمات  ــراءة  ق  .3

احلو�ض والدالة على عمق احلو�ض والتقيد بها.

املخ�ص�صة  ال�صالمل  اأو  املقاب�ض  ا�صتخدام   .4

للنزول وال�صرتاحة اأو للخروج من احلو�ض.

5. التاأكد من عدم نزول مر�صى الأمرا�ض املزمنة 

يف احلو�ض بدون مرافق. 

مراقبة  على  والتناوب  ال�صديد  احلر�ض   .6

الأطفال وعدم تركهم بدون مرافق اأو رقيب.

7. التاأكد من وجود اأطواق النجاة ذات املوا�صفات 

املعتمدة واملزودة بحبل بالقرب من بركة ال�صباحة.

يف  )الفلرت(  املاء  �صفط  فتحات  عن  البتعاد   .8

احلو�ض والتاأكد باأنها مغطاة ب�صبك. 

والتو�صيالت  التمديدات  �صالمة  من  التاأكد   .9

الكهربائية للحو�ض واملرافق التابعة له وعدم العبث 

بها وجتنب مل�صها بيد مبلولة.

10. التاأكد من توفر �صندوق لالإ�صعافات الأولية 

متعددة  احلريق  وطفاية  اإر�صادية  بتعليمات  مزود 

الأغرا�ض.

الإر�صادية  التعليمات  اإتباع  على  احلر�ض   .11

املوجودة يف اللوحة الإر�صادية يف الربكة.

12. عدم ترك الألعاب يف حو�ض ال�صباحة حتى 

ل تغري الأطفال بالنزول للحو�ض.

13. عدم القفز من م�صتوى عايل وجتنب املزاح 

العنيف.

14. وجود �صخ�ض ملم بالإ�صعافات الأولية من 

قبل موؤجر الربكة.

كا�سف الدخان واأهميته يف جتنب وقوع احلرائق:

حلماية  هامة  و�صيلة  الدخان  كا�صف  يعترب 

بال�صتجابة  يقوم  حيث  واملمتلكات  الأرواح 

تن�صح  لذا  مبكر،  حتذير  واإر�صال  اخلطر  للدخان 

الفلل  داخل  برتكيبه  املدين  للدفاع  العامة  الإدارة 

ال�صكنية.   وال�صقق  واملنازل 

الدخان  كوا�صف  اأجهزة  اقتناء  اأهمية  وتظهر 

احلريق  اندلع  باكت�صاف  ايجابي  دور  من  لها  ملا 

الأ�صوات  واإر�ــصــال  وقوعه  من  مبكر  وقت  يف 

اخل�صائر  من  وحتد  اخلطر  وقوع  عن  التحذيرية 

من  واأن  وجل،  عز  اهلل  مب�صيئة  واملادية  الب�صرية 

اأنها رخي�صة  اأجهزة كا�صف الدخان  مميزات توفري 

جميع  يف  متوفرة  عادية  ببطاريات  وتعمل  الثمن 

معدات  تبيع  التي  ال�صركات  اأو  واملحال  الأ�صواق، 

يف  اأ�صوات  تطلق  الأجهزة  هذه  اأن  كما  ال�صالمة، 

حال قرب نفاذ البطارية ل�صتبدالها باأخرى جديدة 

الكهربائي. التيار  انقطاع  حال  تعمل يف  واأنها 

اأن يكون   وتتمنى الإدارة العامة للدفاع املدين 

احلوادث  من  وخال  اآمن  العام  لهذا  ال�صيف  ف�صل 

حماية  يف  ر�صالــتها  من  انطالًقا  واحلــرائــق 

ويف  البيئة  على  واملحافظة  واملمتلكات  الأرواح 

مبا�صرة  الت�صال  اهلل  �صمح  ل  حريق  حدوث  حال 

على 999.

اىل  املدين  للدفاع  العامة  الإدارة    ت�سعى 

القيام بدورها يف حماية الأرواح واملمتلكات، 

تكثيف  يتم  ال�سيف  ف�سل  دخول  ومع 

اجلهود ملواجهة املخاطر التي قد يتعر�ض لها 

احلرائق  ت�سمل  والتي  واملقيمون  املواطنون 

يف الأجهزة الكهربائية ومراوح �سفط الهواء، 

ال�سيارات.  وحرائق  ال�سباحة  برك  وخماطر 

اللتزام بهذه  الأمور  اأولياء  حيث يتطلب من 

واحلريق  احلوادث  خماطر  لدرء  الر�سادات 

يف املنزل.
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الأف�ضلية  واإعطاء  العمل  ل�ضوق  الوطنية  اخلطة 

العمالة  وا�ضتخدام  ا�ضتقدام  وتر�ضيد  للبحرينى 

من  العديد  اجله  من  تت�ضافر  اأن  لبد  الوافدة هدف 

اجلهات الر�ضمية وغري الر�ضمية.

الطفال ترتك  تعنيف  باأن  امل�ضكل وح�ضب  لي�س 

واإمنا  يكربون،  عندما  �ضخ�ضيتهم،  على  �ضيئة  اآثار 

ت�ضلب الإن�ضان من حقه يف ال�ضعادة؛ ذكريات الطفولة 

هي اأجمل الذكريات التي نظل نحملها معنا طوال حياتنا 

ون�ضتدعيها كملجاأ من ق�ضوة  احلياة لحقا. 

كم هو موؤمل حرمان اإن�ضان من ذلك، وكاأنه حكم بال�ضقاء الأبدي!
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فرن�شا  بني  �شداقة وحماية  معاهدة  ت�قيع   -  1918

وم�ناك�.

كتابه  ين�شر  هتلر  اأدولف  النازي  الزعيم   -  1925

»كفاحي«.

اجلمه�رية  للحك�مة  امل�ايل  الطريان  نفذ   -  1936

الإ�شبانية  املحمية  عا�شمة  تط�ان  على  ق�شًفا  الإ�شبانية 

املغربية التي ثارت على احلك�مة.

الإمارات  لدولة  امل�ؤقت  الد�شت�ر  �شدور   -  1971

العربية املتحدة.

1974 - الرئي�ص امل�شري حممد اأن�ر ال�شادات يطالب 

الحتاد ال�ش�فيتي باإنهاء مهمة خربائه يف م�شر.

اتفاق لإعادة  الأوىل على  بالأحرف  الت�قيع   - 1990

ت�حيد اأملانيا يف باري�ص.

ال�شنغالية  امل�ريتانية  احلرب  انتهاء   -  1991

احلدودية والتي بداأت يف �شنة 1989.

م�ريتانيا  يف  الرئا�شة  انتخابات  اإجراء   -  2009

النقالب  من  العام  يقارب  ما  بعد  جديد  رئي�ص  لختيار 

الع�شكري الذي اأطاح بالرئي�ص املدين املنتخب �شيدي حممد 

ولد ال�شيخ عبداهلل.

اإقامة اأول ج�سر مطبوع ثالثي الأبعاد فى العامل

اأقيم اأول ج�شر م�شاة ف�لذي مطب�ع ثالثى 

مرًتا(   12( قدًما  بط�ل 40  العامل  فى  الأبعاد 

ه�لندية  �شركة  اأن�شاأته  والذي  اأم�شرتدام،  يف 

ف�ق  اجلديد  اجل�شر  وا�شتقر   ،MX3D ت�شمى 

يف   Oudezijds Achterburgwal قناة 

منطقة Red Light يف اأم�شرتدام.

الربيطانية،  ميل«  »ديلي  ل�شحيفة  ووفًقا 

�شن�ات،  اأربع  من  اأكرث  الت�شنيع  ا�شتغرق 

 ،S حرف  �شكل  على  امل�شمم  اجل�شر  و�شيك�ن 

اله�لندية  العا�شمة  يف  مروري  معرب  مبثابة 

حيث يتعامل مع حركة مرور امل�شاة.

لريوي  الربوفي�ش�ر  قال  جهته،  ومن 

جاردنر، امل�شاهم امل�شارك يف اإمبرييال، من ق�شم 

الهند�شة املدنية والبيئية: »مل يتم اإن�شاء هيكل 

مبا  وق�ًيا  كبرًيا  الأبعاد  ثالثي  مطب�ع  معدين 

يكفي للتعامل مع حركة مرور امل�شاة من قبل«.

ثالثية  الطباعة  »تقدم  جاردنر:  واأ�شاف 

ا هائلة ل�شناعة البناء، مما يتيح  الأبعاد فر�شً

بخ�شائ�ص  يتعلق  فيما  احلرية  من  اأكرب  قدًرا 

ا  اأي�شً جتلب  احلرية  هذه  والأ�شكال،  امل�اد 

من  و�شتتطلب  التحديات  من  جمم�عة 

جديدة،  بطرق  التفكري  الإن�شائيني  املهند�شني 

تركيب  اأوقف  التاجي  الفريو�ص  جائحة  لكن 

اجل�شر لال�شتخدام العام حتى الي�م«.

اختار بيري باولو بيت�ضويل املدير 

الإبداعي لدار Valentino اأن 

يقدم عر�ضه من الأزياء الراقية 

للخريف وال�ضتاء املقبلني يف مدينة 

البندقية وبعيدا عن روزنامة 

اأ�ضبوع باري�س »للكوتور«. ت�ضكل 

جمموعة دار Valentino من 

اأزياء اخلياطة الراقية للمو�ضم 

املقبل حتية تقدير اإىل مدينة 

البندقية، وقد جاءت ت�ضاميمها 

م�ضتوحاة من عودة هذه املدينة 

اإىل احلياة الثقافية بعد اأ�ضهر 

طويلة من عزلة فر�ضها الوباء.

�سلفي ينهي حياة 

جنمة الأماكن ال�ساهقة

م�شرعها،  »اإن�شتغرام«  م�قع  يف  �شهرية  جنمة  لقيت 

التقاط �ش�ر  اأثناء  اإثر �شق�طها عن عل� يف منطقة �شالل 

»�شيلفي« مع اأ�شدقائها.

اأن  ال�شبت،  الربيطانية،  »ال�شن«  �شحيفة  وذكرت 

�ش�فيا ت�شي�نغ )32 عاما( من امل�ؤثرين على »اإن�شتغرام« 

معروفة بت�شلقها الأماكن ال�شاهقة، يف ه�نغ ك�نغ.

اأثناء التقطت ال�ش�ر لتقع  اإن ت�شي�نغ انزلقت  وقالت 

عن ارتقاع عال قبالة �شالل يف منطقة ي�ين ل�نغ يف ه�نغ 

ك�نغ.

ومل تعرف �ش�يف عند ما ا�شطحبت ثالثة من اأ�شدقائها 

الي�م  �شتك�ن  طبيعية  حديقة  يف  ال�شتمتاع  رحلة  اأن 

الأخري يف حياتها.

ات�شل  املاء،  يف  اإن�شتغرام«  »جنمة  �شقطت  وبعدما   

ب�شرعة  امل�شعف�ن  وو�شل  الط�ارئ  بخدمات  اأ�شدقاوؤها 

اإىل املكان، حيث متكن�ا من ال��ش�ل اإىل ج�شدها ونقل�ها 

ب�شرعة اإىل امل�شت�شفى، وهناك اأعلن عن وفاتها.

وا�شتهرت �ش�فيا باأنها كانت جريئة و�شاركت �ش�راً 

ملغامراتها املحف�فة باملخاطر وهي تت�شلق ح�اف املناطق 

ال�شاهقة وقمم اجلبال.

وتق�ل يف �شريتها الذاتية عن حبها للمغامرات »يجب 

اأن تك�ن احلياة ممتعة ولي�شت غبية«.

اإ�سابة وزير ال�سحة الربيطاين اجلديد بكورونا

قال وزير ال�شحة الربيطاين �شاجد جاويد ام�ص ال�شبت اإنه ثبتت 

اإ�شابته بك�فيد -19، لكن اأعرا�شه كانت خفيفة وتناول جرعتني من 

لقاح �شد املر�ص.

يف  ح�شابه  على  بتغريدة  فيدي�  يف  الربيطاين  ال�زير  وقال 

م�شيفا   ،»COVID بفريو�ص  اإ�شابتي  اأثبتت  ال�شباح  »هذا  ت�يرت: 

اأنه اأجرى اختبار التدفق اجلانبي ال�شريع، وينتظر تاأكيدا من اختبار 

PCR، الذي يحتاج اإىل معاجلة يف املخترب.
»اأنا يف انتظار نتيجة تفاعل الب�ليمرياز املت�شل�شل، لكن حل�شن 

احلظ تلقيت اللقاح ولدي اأعرا�ص خفيفة«.

وكان مكتب رئي�ص ال�زراء الربيطاين ب�ري�ص ج�ن�ش�ن اأعلن يف 

ي�ني� املا�شي اأن وزير املالية ال�شابق �شاجد جاويد �شيت�ىل من�شب 

وزير ال�شحة، خلفا ملات هانك�ك الذي ا�شتقال ب�شبب ف�شيحة.
 وزير ال�ضحة الربيطاين

اأغلى �سطرية جنب يف العامل

قلب  وبالتحديد يف  الأمريكية  بني�ي�رك  يقدم مطعم 

غري  جنب  ب�شطرية  ن�عها،  من  فريدة  وجبة  مانهاتن 

اعتيادية مطعمة بجنب مطلي من الذهب، الأمر الذي اجتذب 

الكثريين ملكان ُعرف با�شت�شافته العديد من ال�شخ�شيات 

اآندي  كينيدي،  جاكلني  م�نرو،  مارلني  اأمثال  املعروفة، 

واره�ل.

اإن بي �شي«، فاإنه وعلى الرغم  وبح�شب م�قع »�شي 

من اأن قائمة املطعم تاأتي كاأي كافترييا اأمريكية من�ذجية، 

�شيك  وامليلك  وال�شطائر  والبا�شتا  ال�شلطات  بتقدمي 

بنح�  تقدر  بالذهب  املطلي  اجلنب  وجبة  اأن  اإل  والربغر، 

214 دولراً.

وجبة خفيفة، ب�شعر 214 دولرا تتك�ن من �شريحتني 

من اخلبز املح�شية بن�ع ممتاز من اجلنب املمتاز والنادر 

ن�ش�جها  وبعد  اإيطاليا،  جن�ب  من  ا�شتقاوؤه  يتم  الذي 

 24 عيار  اخلال�ص  الذهب  بغالف  من  ال�شطرية  تغلف 

الكركند  وح�شاء  الطماطم  مع  ال�شطرية  وتقدم  قرياطا 

البحري يف ك�ب  زجاجي من الكري�شتال.  

69 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا..
وحالة وفاة واحدة وتعايف 135

اأعلنت ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها 12491 

حالة   69 ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 ي�لي�   17 ي�م  يف 

حالة   26 و  وافدة،  لعمالة  حالة   30 منها  جديدة  قائمة 

ملخالطني حلالت قائمة، و 13 حالة قادمة من اخلارج، كما 

تعافت 135 حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت 

املتعافية اإىل 265521.

حالة،   19 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 10 

العدد  اأن 876 حالة و�شعها م�شتقر من  حالت يف حني 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 895 حالة قائمة.

واعربت ال�شحة عن خال�ص تعازيها و�شادق م�ا�شاتها 

اأن  اهلل  �شائلًة  والأقارب  الأهل  كافة  واإىل  املت�فى،  لأ�شرة 

يتغمده ب�ا�شع رحمته واأن يلهمهم ال�شرب وال�شل�ان، واأن 

مين بال�شفاء العاجل على جميع احلالت القائمة.
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اكتمال المشروع خالل 2023

 وزير اإلسكان: بناء 1382 شقة 
في مدينة سلمان بـ122مليون دينار

كش��ف وزير اإلس��كان باس��م الحمر، عن بدء 
ال��وزارة ف��ي بن��اء 1382 ش��قة س��كنية في 
الجزي��رة رقم 12 بمدينة س��لمان، بإجمالي 
تكلفة تقدر ب�122.679.387 دينار، مش��يرًا 
أنه من المتوقع االنتهاء من المشروع خالل 

العام 2023.
وأش��ار إل��ى أن مش��روع الش��قق الس��كنية 
بمدينة سلمان، يأتي في إطار تنفيذ مشاريع 
المخط��ط الع��ام للمدين��ة، والذي يس��هم 
بدوره في تنفيذ األهداف اإلس��كانية الواردة 
في برنامج الحكومة بشأن العمل على توفير 
25 ألف وحدة سكنية، منوهًا إلى أن المشروع 
سيسهم في تلبية الطلبات اإلسكانية لخدمة 

شقق التمليك بشكل متسارع.
ج��اء ذلك خالل زي��ارة تفقدية ق��ام بها إلى 
موقع إنشاء الشقق السكنية بمدينة سلمان 
)الجزي��رة رق��م 12(، بحض��ور وكي��ل الوزارة 
الش��يخ خالد ب��ن حمود آل خليف��ة، والوكيل 
المس��اعد للسياس��ات والخدمات اإلسكانية 
الدكت��ور خال��د الحيدان، والوكيل المس��اعد 

لمشاريع اإلسكان رضا األدرج، حيث اطلع على 
مخط��ط العمل لتنفيذ العمارات الس��كنية، 

والت��ي يت��م تنفيذه��ا وف��ق أح��دث نماذج 
البن��اء، كما اطلع على خدمات البنية التحتية 

والمرافق الخدماتية التابعة للمشروع.
ولف��ت الحمر إلى أن ال��وزارة لدى تخطيطها 
لبن��اء ش��قق س��كنية، تعتم��د عل��ى مبادئ 
مس��تدامة مث��ل الطاق��ة الخض��راء، وبيئة 
عصرية تتناسب مع احتياجات المستفيدين 
لتحقيق أعلى مس��تويات الج��ودة لقاطنيها، 
متوقع��ًا أن يتم االنتهاء من تنفيذ الش��قق 
الس��كنية اعتباًرا من الربع الثاني من العام 

.2023
وأكد أن مش��روع الش��قق الس��كنية بمدينة 
س��لمان، يأت��ي لتلبي��ة اإلقب��ال المتزاي��د 
عل��ى خدمة ش��قق التمليك ف��ي المحافظة 
الش��مالية وبجميع محافظ��ات المملكة، مع 
جمي��ع المراف��ق وخدم��ات البني��ة التحتية 
التي تتبعه��ا الوزارة ضمن اس��تراتيجيتها 
الجدي��دة في جميع الم��دن الحديثة كتوفير 
المس��احات المفتوحة ومس��ارات ممارس��ة 
الهواي��ات الخارجية وحدائق األطفال وغيرها 

من الخدمات األخرى.
ونوه بأن مش��اريع الشقق الس��كنية بمدينة 

س��لمان، يتم تنفيذه��ا وفقًا لنم��اذج البناء 
الحديثة للجيل الس��ادس لنم��اذج العمارات 
الس��كنية، حيث سعت الوزارة ألن تطل أغلب 
الوح��دات الس��كنية بالمدينة عل��ى مناطق 
خضراء في شكل متنزهات وحدائق وممرات 
مشاة ومسارات للدراجات على واجهة بحرية 

بمسافة 40 كم.
يذكر أن مدينة س��لمان تعد أبرز المش��اريع 
االس��تراتيجية التي تقوم الوزارة ببنائها في 
الس��احل الش��مالي الغربي لمملكة البحرين 
عل��ى مس��احة 740 هكتارًا، وتعتب��ر أكبرها 
من ناحية المساحة وعدد الوحدات السكنية 

والمرافق والخدمات.
وس��بق للوزارة، أن قامت ف��ي يناير الماضي 
بتوزي��ع ش��قق مدينة س��لمان الت��ي تمتاز 
بموقعه��ا الس��احلي، فضاًل ع��ن تصميمها 
التصامي��م  ضم��ن  يأت��ي  ال��ذي  الداخل��ي 
الحديثة للجيل الخامس للعمارات الس��كنية 
التي تنفذه��ا الوزارة في المدن اإلس��كانية 

الجديدة.

 تدشين محطة سوق المحرق 
لنقل الكهرباء جهد 66 كيلو فولت

دش��ن وزي��ر ش��ؤون الكهرب��اء والم��اء وائ��ل المبارك، 
والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الش��يخ نواف 
ب��ن إبراهي��م آل خليف��ة، محطة س��وق المح��رق لنقل 

الكهرباء جهد 66 كيلو فولت.
وأك��د المب��ارك، أن هذا المش��روع الحي��وي يأتي ضمن 
الخطة الرئيسة التي وضعتها الهيئة لتطوير وتوسعة 
شبكات نقل الكهرباء في المملكة، على ضوء توجيهات 
واهتمام��ات م��ن القيادة وعلى رأس��ها حض��رة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المفدى، وحكومته بقيادة صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، لتوفير خدمتي الكهرباء والم��اء وتلبية الطلب 
المتنامي على استخداماتها لألغراض التنموية والتوسع 
العمراني والصناعي والتجاري واإلس��كاني لتوفير خدمة 
أفض��ل للمواطنين والمقيمين بالمملك��ة والعمل على 
جذب االس��تثمارات األجنبية للمملكة والتي تتوافق مع 

رؤية البحرين االقتصادية 2030. 
وق��ال: »إن الدعم والمس��اندة من قب��ل اللجنة الوزارية 
للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس 
مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية 
والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة، أسهم 
كثي��رًا في إنجاز مش��اريع الهيئة وفق��ًا للخطط الزمنية 

المعتمدة«.
وأض��اف أّن جهود الهيئة مس��تمرة ف��ي توفير خدمتي 
الكهرب��اء والماء بجودة وموثوقي��ة عالية، وحرصت في 
الوقت ذاته على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين 
كاف��ة م��ن خ��الل تلبي��ة احتياجاته��م ف��ي المش��اريع 

اإلس��كانية والخدمية بما يس��هم في تحقي��ق األهداف 
االس��تراتيجية للهيئ��ة لمواكبة الطل��ب المتنامي على 

خدمتي الكهرباء والماء.
وأك��د الوزير، أن الهيئة مس��تمرة في تنفيذ المش��اريع 
التنموي��ة الت��ي تدعم البني��ة التحتية بما يس��هم في 
التطوي��ر المس��تدام لنوعية ومس��توى الخدم��ات التي 
تقدمه��ا للمواطني��ن والمقيمين، مش��يرًا إلى حرصها 
عل��ى توفير خدمتي الكهرب��اء والماء بأعل��ى درجة من 
الموثوقي��ة والج��ودة م��ن أج��ل تنمية مس��تدامة في 

المملكة.
فيما أكد الش��يخ نواف بن إبراهيم، أنه بعد 54 عامًا من 
تدشين أول محطة لنقل الكهرباء بمدينة المحرق والتي 
تسمى بمحطة »محرق C« لجهد 33 كيلو فولت وبسعة 

قدره��ا 36 ميج��ا فولت أمبي��ر والتي تم تدش��ينها في 
س��نة 1967م وكانت حينها تغذي جميع مناطق المحرق 
بالكهرباء، تم تدش��ين محطة بديلة أخرى جديدة لنقل 
الكهرباء جهد 66 كيلوفولت س��تغطي جميع احتياجات 

الطاقة الكهربائية بسوق المحرق.
ونوه إل��ى أن إطالة العمر التش��غيلي لمحطة »المحرق 
C« لنقل الكهرباء كان بفضل الصيانة الدورية للمحطة 
للمحافظة عل��ى قدرتها لنقل الكهرب��اء وضمان تزويد 
س��وق المحرق بالطاقة الكهربائية المطلوبة على مدار 

الساعة. 
وقال: »إنه بدخول وتدش��ين ه��ذه المحطة ذات القدرة 
الكبي��رة أصبحت الفرص��ة مواتية لمواكب��ة التطور في 
هذه المنطقة وبذلك تم تعزيز اعتمادية وأمن الشبكة 

الكهربائية في جزيرة المحرق«.
 وبي��ن أن المحط��ة الجدي��دة تعتب��ر واحدة من س��بع 
محط��ات لنقل الكهرباء جهد 66 كيلو فولت، إضافة إلى 
3 محط��ات أخرى لنق��ل الكهرباء جه��د 220 كيلوفولت 
تن��درج تحت مش��روع تطوي��ر ش��بكات نق��ل الكهرباء 
الممولة ضم��ن برنامج الدعم الخليج��ي والتي تمولها 
دول��ة الكوي��ت الش��قيقة ممثل��ة بالصن��دوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية العربية.
وذكر الرئيس التنفيذي، أنه نتيجة للطلب على الكهرباء 
في محافظ��ة المحرق نظرًا لتنامي المش��اريع التنموية 
اس��تمرت هيئ��ة  والتجاري��ة  والصناعي��ة  واالس��كانية 
الكهرباء و الماء في بناء مشاريع محطات نقل أخرى جهد 
66 ، 220 و 400 كيلوفول��ت متوزعة على جميع مناطق 

محافظة المحرق حتى بلغ عددها اآلن 46 محطة.
وأوض��ح، أن مجموعة من الش��ركات العالمي��ة الرائدة 
قام��ت بتصني��ع وتوري��د وتركي��ب وفح��ص األجه��زة 
والمع��دات له��ذه المحطة، حي��ث قامت ش��ركة جنرال 
إلكتريك األمريكية بتصني��ع وتزويد القواطع والمفاتيح 
الكهربائي��ة ف��ي حين قامت ش��ركة هيون��داي الكورية 
بتصني��ع وتزويد المح��والت الكهربائية وقامت ش��ركة 
الكابالت الس��عودية بتصنيع وتزوي��د كابالت جهد 66 

كيلو فولت.
كما تم إنجاز األعمال المدنية للمحطة من قبل ش��ركة 
محم��د ج��الل البحرينية لإلنش��اء وأعمال م��د الكابالت 
الكهربائي��ة م��ن قبل ش��ركة الكومد البحريني��ة ايضًا، 
أما األمور االستش��ارية فأس��ندت إلى الشركة اإليرلندية 

.ESBI للكهرباء

محافظ الشمالية: مواصلة 
الجهود وتحويل التحديات 

لفرص بالشراكة مع المواطنين

أكد محافظ المحافظة الش��مالية علي العصفور أن المجلس 
االفتراض��ي منص��ة تفاعلية بارزة وأن المحافظة مس��تمرة 
في تبني واحتض��ان المبادرات والبرام��ج الهادفة ومواصلة 
الجه��ود لتعزيز التنس��يق في كاف��ة المج��االت التي تعنى 
بتطوي��ر مجتمعها المحل��ي وتحويل التحدي��ات إلى فرص 

بالشراكة مع المواطنين.
جاء ذلك خ��الل لقائه من خالل مجل��س األهالي االفتراضي 
الذي أقامته المحافظة عب��ر تقنية االتصال المرئي بحضور 
نائ��ب المحافظ  العميد خالد الدوس��ري، بعدد من األهالي 
واألعي��ان وأعضاء مجل��س النواب وأعض��اء المجلس البلدي 
الش��مالي م��ن مختلف مناط��ق المحافظ��ة، وذل��ك تعزيزًا 
لمبدأ التواصل الدائم لمناقش��ة القضاي��ا المختلفة، رافعًا 
باس��م الحضور وجميع أهالي المحافظة أسمى آيات التهاني 
والتبريكات لحضرة صاح��ب الجاللة الملك المفدى وصاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى حكومة 
وشعب البحرين بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك، سائاًل 
المولى س��بحانه وتعالى أن يعيد هذه المناس��بة المباركة 
على البحرين واألمة الس��المية في خي��ر وأمن وأمان، مهنئًا 
نجاح فري��ق البحرين بالوصول للمس��توى األخض��ر ومعربًا 
عن تفاؤل��ه بعودة الحي��اة الطبيعية في القري��ب العاجل، 
مش��ددًا في الوقت ذات��ه على ضرورة الح��رص على تطبيق 
البروتوكوالت واالحت��رازات الصحية خالل فترة عيد األضحى 

المبارك.

 »أكسفورد لألعمال«: اقتصاد البحرين
جاهز للتعافي بقّوة بعد »كورونا«

أكدت مجموعة أكسفورد لألعمال 
»OBG« أن البحري��ن تبدو حاليًا 
جاهزة للتعافي بقّوة بعد جائحة 
توقع��ات صندوق  م��ع  كورون��ا، 
النق��د الدول��ي بأن ينم��و الناتج 
المحل��ي اإلجمال��ي البحريني في 
2021 بواقع 3.3%، وهو المعدل 
األعلى بين دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وتوقع��ت المجموعة ف��ي تقرير 
الخ��اص  القط��اع  يلع��ب  أن 
الداعم��ة  التنظيمي��ة  والبيئ��ة 
للمستثمرين دورًا كبيرًا في دعم 
للمملكة  االقتص��ادي  االنتعاش 
بعد الجائحة، مع تمهيد الطريق 
أمام مزيد من النم��و في الفترة 

القادمة.
ويق��ّدم التقري��ر تحلي��اًل معمقًا 
البحري��ن لألزمة  حول اس��تجابة 
االقتصادية،  للتنمي��ة  وخططها 
مع طرح كل ذلك بصيغة س��هلة 
الفهم تشتمل على أهم البيانات 
واألشكال التوضيحية ذات الصلة 
بالمشهد االجتماعي-االقتصادي 
الض��وء  يلق��ي  كم��ا  للمملك��ة. 
على محفظة الص��ادرات البحرية 
المتنّوع��ة واالقتص��اد البحريني 
واسع المجاالت، واللذين يشكالن 
أساسًا راسخًا للتعافي االقتصادي 

المستدام.
وتشير »أكسفورد« إلى اإلمكانات 
الت��ي تتيحه��ا مج��اورة البحرين 
للمملكة العربية الس��عودية مع 
معاودة افتتاح جسر الملك فهد، 
م��ا سيس��مح بإنع��اش التج��ارة 

والسياحة مع السعودية.

تركي��ز  مح��اور  أح��د  ويتمث��ل 
الجه��ود  ف��ي  أيض��ًا  التقري��ر 
الناجحة لتشجيع ريادة  البحرينية 
الصغي��رة  والش��ركات  األعم��ال 
والمتوس��طة؛ حي��ث تستكش��ف 
»أكس��فورد« المس��اعي الوطنية 
الحالية لدعم الشركات الصغيرة 
عل��ى االس��تفادة م��ن الف��رص 
في الخارج، وال س��يما الش��ركات 
المملوكة  والمتوسطة  الصغيرة 
م��ن قب��ل نس��اء. كم��ا يعاي��ن 
ت��م  الت��ي  المب��ادرات  التقري��ر 
إطالقه��ا خ��الل 2020 خصيص��ًا 
م��ن  الش��ريحة  ه��ذه  لدع��م 
المنظوم��ة االقتصادي��ة في ظل 

أزمة كوفيد-19.

عالوة على ذل��ك، يتناول التقرير 
ما تش��هده المملكة م��ن تحّول 
بس��وقها  اإلش��ادة  م��ع  رقم��ي 
وبنيته��ا  لالتص��االت  الناضج��ة 
وال  القوي��ة،  الرقمي��ة  التحتي��ة 
س��يما مع نش��ر ش��بكة اتصاالت 
الجيل الخامس مؤخرًا، ما سيتيح 
منص��ة عالي��ة الفاعلي��ة لدع��م 
الش��ركات الصغيرة والمتوسطة 
الطامح��ة إل��ى االس��تفادة م��ن 
األدوات الرقمية في تحقيق النمو 

المستقبلي.
ويستكشف التقرير أيضًا، مواضيع 
محلية أخ��رى مثل ال��دور المهم 
ال��ذي لعبته الق��درات البحرينية 
المتقدمة إلجراء اختبارات وعالج 

كورونا، والتي تكاملت مع برنامج 
التطعيم العام السريع، ما ضمن 
بقاء مع��دالت الوفي��ات الناجمة 
المتوس��ط  دون  الجائح��ة  ع��ن 

العالمي بكثير.
التنفيذي��ة  المدي��رة  وأش��ارت 
للمجموعة في الخليج جانا تريك، 
إلى أّن االقتصاد البحريني تقّلص 
بواقع 5.4% بعد أن ألقت الجائحة 
بظاللها على أهم القطاعات مثل 
الطاقة والس��ياحة، غير أن إطالق 
برام��ج اللقاحات في ش��تى دول 
الخليج سيكون من شأنه تخفيف 
القيود إلى درجة ستسمح بعودة 

االنتعاش والتعافي.
وقال��ت تريك: »حّقق��ت البحرين 
استفادة ملموس��ة من جهودها 
االقتص��ادي،  للتنوي��ع  المرّك��زة 
تأث��رًا  أق��ل  جعلته��ا  والت��ي 
بالتقلبات في س��وق الس��لع، ولو 
أن العجز المال��ي المتزايد مازال 
يمّث��ل تحدي��ًا، غي��ر أن المملكة 
للتعاف��ي  جاه��زة  حالي��ًا  تب��دو 

بقّوة«.
يش��ار إل��ى أّن التقري��ر الخ��اص 
إط��ار  ف��ي  ين��درج  بالبحري��ن 
سلس��لة من التقارير التي تعمل 
المجموع��ة، على إعداده��ا حاليًا 
بالتعاون مع ش��ركائها لتغطية 
أزمة كورون��ا، بالتوازي  تداعيات 
مع تقديمه��ا أدوات بحثية عالية 
م��ن  سلس��لة  تش��مل  القيم��ة 
المقاالت والمقابالت التي تسلط 
الضوء على آفاق التعافي والنمو 
في مجموعة من الدول كل دولة 

على حدة.

 »النقد الدولي«: نمو الناتج
 المحلي 3.3٪ في 2021 األعلى خليجيًا

 جهود التنويع االقتصادي جعلتها
 أقل تأثرًا بالتقلبات في سوق السلع
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 استثمارات الطيران الدولي
 البريطاني والنموذج البحريني الناجح

بحسب مطالعاتي االقتصادية على النموذج البريطاني ومتابعاتي 
لألسواق البريطانية في نمطها المتبع، نقول إنها نجحت في احتواء 
تداعيات كورونا )كوفيد19(، وس��بب اختي��اري النموذج البريطاني 
المتطور، لتش��ابه الملكية الدس��تورية بين بريطاني��ا والبحرين، 
وبالتالي فإن اآللية التنسيقية في صنع القرار بين الجانبين وكذلك 
الش��أن االقتصادي متشابهان جدًا، وهو ما يتسم بالنجاح المطلق 

مقارنة مع كثير من أنظمة الدول المتطورة عالميًا.
وبالدخ��ول ف��ي صل��ب الموض��وع، فإن ش��ركة الطي��ران التجاري 
البريطانية »إيزي جت« س��يرت طائرات إلى ألمانيا لتقليل األضرار 
والخس��ائر االقتصادي��ة الناجمة عن حظر الس��فر ف��ي بريطانيا؛ 
فطي��ران »إي��زي جت« يعد من أنج��ح قطاعات الطي��ران العالمي، 
بس��بب تمركزها حول نقطة غرينيتش بين مطار هيثرو ومطارات 
بريطاني��ا لترب��ط العالم بين أقصى ش��رقه وغربه، حيث كان من 
االس��تحالة توقع خمود حرك��ة الطيران قبل أزم��ة )كوفيد19( في 
بريطانيا بسبب الموقع اإلستراتيجي واالرتباط السياسي لبريطانيا 
بجميع الدول، والذي لم يقف في كفتها بحمايتها من الخسائر ضد 

غزو كورونا، وخصوصًا بعد انتشار الساللة البريطانية!!!
خس��ارة بريطانيا جزءًا من طيران إيزي، قد تتحمل نتائجها فترات 
طويلة ألنه ليس بالقرار المؤقت إنما هو قرار بال ش��ك يأخذ نمطًا 
زمنيًا قد يتعدى السنتين برأيي الخاص وقد يكلفها غاليًا وال يعود 
كس��ابق عهده أبدًا بعد تأقلم الش��ركة السالف ذكرها مع شركات 

أخرى أيضًا في دول أخرى.
النقيض تمامًا ف��ي مطار البحرين الدول��ي الجديد حديث الوالدة، 
حيث عبر متش��ائمون عن أن التوقي��ت غير مالئم الفتتاحه في عز 
أزمة )كوفيد19( وأنه سيتسبب في زيادة أعداد كورونا، ولكن أثبت 
العكس من ذلك، فها هو اآلن يس��جل قصة نجاح أخرى يشهد لها 

ويستحق الوقوف عليها!!
أن��ا مدركة تمام��ًا أن قليلين لديهم أفكار س��لبية وقلة بعد النظر  
في المواضيع االقتصادية والتي تنم عن ضحالة الفكر االقتصادي 
وحت��ى قلة اإللمام بأبعاد الوضع الصح��ي العالمي والمحلي، وهو 

باألمر المردود عليه.
ففي الوق��ت الذي بدأت في��ه تتراجع حاالت اإلصابة، فإن الش��أن 
الداخلي لصنع القرار منش��غل بصنع مستقبل البحرين بامتياز من 
خالل التس��ابق لحصد أعلى عدد من االتفاقات الدولية، ما سيعزز 
فكرة أحد مقاالتي »إن وقت األزمات هو وقت صنع الثروات«، والذي 
عزز ق��وة جوكر مطار البحري��ن بيد الحكومة وعلى رأس��ها الحنكة 
االقتصادي��ة لصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 

خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه.
تمويل مطار البحرين الجديد من بطن حزمة الدعم المالي الخليجي 
للمرحلة األولى فقط جاء بنجاح، ثم تم التس��ويق للمرحلة الثانية 
بدع��م القطاع المصرفي المحلي BOT، حيث اس��تقطب المطار 8 
ش��ركات عالمية جديدة رغمًا عن كورونا، بس��بب سيطرة البحرين 
عل��ى احتواء الوضع الصح��ي، وهو نجاح كبير يحس��ب لولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء ولفريق البحرين، وللفريق الوطني المكافح.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

ماذا بعد األخضر؟
بشائر التحكم في التعامل مع فيروس كورونا 

)كوفيد19( بدت تلوح في األفق. 
أعداد اإلصابات قليل��ة، وأعداد الذين يتلقون 
الع��الج منهم بس��يطة ج��دًا ومعظمها تحت 
الس��يطرة، وأعداد الوفيات منخفضة جدًا وهلل 
الحم��د، أواًل، ولفري��ق البحري��ن الطبي الذي 
يس��عى لتطبي��ق توجيه��ات س��يدي حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة، عاهل البالد المفدى، من خالل اإلدارة 
الفذة لصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، ثاني��ًا، والوع��ي واالنضب��اط الذاتي 

للمواطنين والمقيمين ثالثًا. 
محطة جديدة من االنفراج تجعلني أتس��اءل.. 
م��اذا بع��د التحكم ف��ي إدارة جائح��ة كورونا 
وعودة الحياة إلى طبيعتها؟ هل س��نرجع نحن 

إلى سابق عهدنا؟؟ 
هل س��نذهب إلى مق��اّر الخدم��ات الحكومية 
لطلب الخدمات الحكومية؟؟ هل س��يطلب منا 
موظ��ف تقديم الخدمة تقديم نس��خة فاتورة 
الكهرباء ونسخ من إثباتات الهوية على الرغم 

من أن هناك »ربطًا إلكترونيًا«؟ 
هل سيتعلم أبناؤنا من خالل كتب، ويحملونها 
على ظهورهم التي تقوست من وزن الحقائب 

المدرس��ة؟؟ هل س��يكون تعليمهم من خالل 
الصفوف الفعلية في جميع المراحل الدراسية؟ 
هل سيكون تقييمهم معتمدًا على حل أسئلة 
االمتحان؟؟ هل س��تكون بعثاتهم الدراس��ية 
تقليدية كالسابق؟ أم ستكون بعثات تتناسب 

مع ما بعد الجائحة؟؟
وفيم��ا يتعل��ق بالعم��ل، ه��ل س��نظطر إلى 
ال��دوام ف��ي مق��اّر العم��ل لم��دة 8 س��اعات 
يوميًا، وان كانت طبيعة أعمالنا ال تس��توجب 
وجودنا طيلة هذه الس��اعات؟؟ هل سيتكدس 
الموظف��ون ف��ي المكاتب ويك��ون تقييمهم 
مرتبطًا بانضباطه��م في الحضور واالنصراف 
م��ن العمل؟ أم س��تكون اإلنتاجية هي معيار 
التقييم سواء أكان العمل قد أنجز من المنزل 
أم م��ن مق��ر العمل؟؟ ه��ل س��تتغير معايير 
التقيي��م؟؟ هل س��يكون هن��اك أدوات قياس 

جديدة لإلنتاجية؟؟ 
وبالنسبة إلى السفر، هل سيسافر المسؤولون 
م��ن أجل حض��ور اجتم��اع، أو مؤتم��ر، أو أي 
فعالية؟؟ أم س��تكون التطبيقات اإللكترونية 

بدياًل عنها لترشيد اإلنفاق؟ 
أم��ا فيم��ا يتعل��ق باالزدح��ام، فهل س��تعج 
الش��وارع باالزدحام مرة أخ��رى نتيجة عودتنا 
إلى أعمالنا وع��ودة الطلبة إلى مدارس��هم؟؟ 

أم أننا سنستفيد من الدروس التي تعلمناها 
خالل الجائحة؟؟

وفي مجال الصحة، هذا القطاع الذي أثبت لنا 
قوة ومتانة القطاع الصحي في البحرين خالل 
الجائحة. فهل س��يضطر المرضى إلى الذهاب 
إلى الطبيب م��ن أجل المراجعة الروتينية؟ أم 
س��يحل االتصال اإللكتروني عوض��ًا عنه؟ هل 
س��يقوم المرضى بزيارة صيدلية المستشفى 
من أجل الحصول على الدواء الذي اعتادوا على 
وصوله إلى منازلهم في فترة الجائحة أم أنها 

خدمات مؤقتة؟؟ 

* رأيي المتواضع:
مكتسبات جائحة كورونا كثيرة، وال سيما على 
صعيد التحول اإللكتروني والعمل والدراس��ة 
والتطبيب ع��ن بعد، فهل ستس��تمر أم أنها 

ستكون مرتبطة  بالجائحة فقط؟؟ 
وإذا كانت ستس��تمر فه��ل أعددنا العدة من 
أجل جعله��ا من الثوابت، س��واء عبر مراجعة 
القواني��ن وتحديثه��ا لتك��ون داعم��ة له��ذا 
التحول. وهل أعددنا خطة تدريب إستراتيجية 
لضمان فعالي��ة الموظفين في مجال التحول 
الرقمي؟ أو على أقل تقدير هل هيأنا المجتمع 

نفسيًا لهذا التحول؟؟

قطر.. حيث الفهم الخاطئ
احتم��ال أن تك��ون قطر قد فهمت تكرار مملك��ة البحرين دعوتها 
لتدارس المش��كالت العالقة بين البلدين كما فعلت مع السعودية 
واإلم��ارات ومص��ر أن البحري��ن في احتياج له��ذا أو لها أم��ر وارد؛ 
فالش��واهد على هكذا مس��توى من التفكير متوافرة هناك دائمًا، 
ولع��ل أبرزها أن قط��ر ال تعرف أن البحرين تتمي��ز بالتزامها بكل 
الق��رارات التي تصدر عن قادة دول مجل��س التعاون وأنها تحترم 
توقي��ع قائدها. وهذا يعني باختص��ار أن كل ما تريده البحرين هو 
وضع نقطة في نهاية الس��طر والبدء في نقش س��طر جديد وأنها 
بتك��رار دعوتها لقطر ك��ي تتعاون في إغالق الملف��ات العالقة ال 
تريد س��وى تأكيد التزامها بما صدر عن قمة »العال« والتعبير عن 
احترامها لقادة المجلس. وه��ذا يعني أيضًا أنها يمكن أن تتوقف 

عن االستمرار في هذه الدعوة لو أن قطر استمرت في تعنتها.
من هذا المنطلق جاء تصريح وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن 
راش��د الزياني الذي ملخصه أنه قد يتم اللجوء إلى مجلس التعاون 
والق��ول إن قطر لم تلتزم ببيان العال ال��ذي صدر في الخامس من 
يناي��ر الماض��ي ووقعه زعم��اء دول المجلس الس��ت باإلضافة إلى 

مصر، وجعل المجلس ينظر في األمر بطريقته.
الالف��ت أن قطر لم تكتف بإهمال دع��وة البحرين لها لاللتزام بما 
وقع عليه أميرها وإنما اختارت االستمرار في حملتها اإلعالمية على 
البحرين والسماح لقناة »الجزيرة« كي تمارس حقدها بكل طريقة 
تراه��ا مناس��بة من دون توق��ف، ومن دون حي��اء؛ فاألمور في هذا 
الخص��وص لم تتغير بعد بيان العال، ب��ل على العكس فقد صارت 

أكثر سوءًا مما كانت قبله.
ال��ذي تس��عى إليه مملكة البحري��ن هو إزالة التوت��ر الحاصل بين 
دول المجل��س وفي المنطقة كي يتحقق االس��تقرار الذي من دونه 
تتعط��ل التنمية، وما تك��رار دعوتها لقطر لاللت��زام بما تضمنه 
بيان الع��ال إال لتوفر المثال على أن الحوار من القيم الراس��خة في 

المجتمع البحريني وأنه مفتاح حل كل مشكلة.

الدول العربية لن تعطش أبدًا
لو تمعنا في خارطة الكرة األرضية، ودققنا فيها 
عل��ى مواقع الدول العربية، م��ن الغرب بدءًا من 
موريتانيا إلى الش��رق نهاي��ًة بمملكة البحرين، 
وم��ن الش��مال بس��وريا، وإلى الجن��وب باليمن، 
لتبي��ن لنا أن دولنا العربي��ة تطل على محيطات 

وبحار وخلجان، وبعضها تجري فيها أنهار.
القرآن الكريم أش��ار إلى الشمس بقوله تعالى: 
»وجعلنا س��راجًا وهاجًا«، فالشمس وهي مصدر 
الطاقة المس��تدامة، وغير الملوثة للبيئة، تبخر 
مياه المحيط��ات والبح��ار والخلج��ان والبحيرات 
الكبي��رة، وتقلها الرياح إلى طبق��ات الجو العليا 
الباردة، فيتكثف البخار ويعود إلى مصادره وعلى 

اليابسة أيضًا، مطرًا يحيي األرض ومن عليها.
ومملكة البحرين، عندما جفت الينابيع والعيون، 
وقل منسوب الماء الجوفي بشكل كبير، لجأت إلى 
وس��ائل التبخير الحديث العادي، ثم إلى طريقة 
التناض��ح العكس��ي، فتم تعوي��ض النقص، مع 
العل��م أن األمطار التي تجود بها الس��ماء علينا 

شحيحة.
وه��ا نحن نش��رب م��اء البحر بع��د تحليته كون 
البحرين أرخبياًل من الجزر، تحيط بها مياه الخليج 
العرب��ي من كل الجه��ات، وبالتبعية تس��تطيع 

جميع الدول العربية أن تحذو حذونا.
ومملكتن��ا وبفض��ل م��ن اهلل تعال��ى والقيادة 
الرش��يدة بقيادة ملكين��ا المفدى وول��ي العهد 
رئي��س الوزراء الموقر والش��عب البحريني الوفي 
المزود بالعلم والتكونولوجيا الحديثة، يستطيع 
أن يط��ور عملية علمي��ة أو اختراعات، ُأس��ميها 
مصائ��د البخ��ار العال��ق باله��واء، وتحويله إلى 
كينونت��ه األول��ى – أي الم��اء –، ف��ي أي جزء من 
األرض سواء الساحلية أو الداخلية، وإلى الصحارى 
العطش��ى، وقد أجرت دول متقدمة تجارب على 

ذلك.
ِلَم ال؟، ألسنا اآلن نسخر الطاقة الشمسية لتوليد 

الكهرباء الصديقة للبيئة في كل مكان؟
وظلت هذه الطاقة أي الشمسية ماليين السنين 

دون االنتفاع منها!
مصائد البخار المش��ار إليها تعتمد على الطاقة 
الشمس��ية أيضًا، ف��ي عمليتين، األول��ى األلواح 
الشمس��ية التي توفر الطاقة، والعملية الثانية 
الت��ي تكثف البخ��ار، وأهي��ب بس��عادة الدكتور 
عبدالحس��ين عل��ي مي��رزا رئيس هيئ��ة الطاقة 
المس��تدامة الموق��ر، التحرك من اآلن وبش��كل 
س��ريع بتنفيذ مثل م��ا تقوم ب��ه دول متقدمة 
كما أش��رت سابقًا، طالما أن لدينا اآلن وفرة من 
المال الذي نحص��ل عليه من البترول، ونخصص 
ج��زءًا من��ه لهذا المش��روع المس��تدام، والخوف 
كل الخ��وف، أن البترول قد ينض��ب، أو تنخفض 
أس��عاره أقل من الس��عر الحالي، وقد يس��تبدل 
بطاقات أخرى، وقد بانت النذر األولى بالسيارات 
الكهربائي��ة، فالحذر ث��م الح��ذر إذا توصلنا إلى 
ذل��ك فل��ن نحت��اج إل��ى حف��ر وتمدي��د كابالت 
الكهرب��اء وأنابيب المياه، وس��نوفر أموااًل كثيرة 

ووقتًا وجهدًا.

أخالقيات البحرين وملكها
يحق لنا نحن ش��عب البحرين أن نفتخر دومًا 
ببالدنا وبقائده��ا جاللة الملك حمد حفظه 
اهلل، ومن ضمن أسباب هذا الفخر األخالقيات 
العالي��ة واإلنس��انية الواضح��ة والتعاط��ف 
المتجس��د دائمًا بالحب والسالم والتعايش 
م��ن خالل مواقف بالدنا تج��اه الظروف التي 
تصي��ب الدول األخ��رى، باألخص الش��قيقة 

والصديقة. 
دائم��ًا م��ا أك��رر أن الملك حمد رج��ل يمثل 
نموذجًا رائعًا لإلنسان صاحب القلب الطيب 
الذي يتسع للجميع، رجل يعمل ألجل السالم 
وتعزي��ز مبادئ التعاي��ش ويقدم لنا في كل 
محفل درس��ًا في اإلنسانية، لذلك نعتز دومًا 
بربان ه��ذا الوط��ن الغالي، مل��ك ندعو له 
بطول العم��ر والصحة ونعاه��ده دومًا على 

الوالء والثبات ألجل هذا الوطن. 
البحري��ن م��ن ال��دول الت��ي تتمي��ز دوم��ًا 
بمس��ارعتها لمس��اعدة اآلخرين، والمواقف 
عدي��دة وكثي��رة تلك التي وج��ه فيها ملكنا 
الغالي بإرس��ال مس��اعدات ومعونات لدول 
تض��ررت جراء ظ��روف مختلفة س��واء أكانت 
كوارث طبيعية أو عان��ت من ويالت الحروب 
وغيرها، وهنا لو اطلعنا على الدور الذي تقوم 
به المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية في 

هذا الجان��ب لوجدنا كيف أن اس��م البحرين 
ناصع وس��اطع، وكيف أن لوطننا دورًا مشرفًا 
تقدره ال��دول والجموع التي تلمس األهداف 

اإلنسانية فيما نفعله. 
حتى في ظل مرور بعض الدول بأزمات تجد 
البحرين حاضرة م��ن خالل تصدر ملكها في 
مشاركة المشاعر اإلنس��انية مع هذه الدول 
وش��عوبها، تراه يتحرك م��ن منطلق إيمانه 
المطلق بحق البش��رية في الس��الم واألمان 
والعيش ب��دون مخاطر، لذل��ك كان تواصل 
المل��ك حمد الس��ريع م��ع ال��دول األوروبية 
الصديق��ة الت��ي تض��ررت ه��ي وش��عوبها 
مؤخرًا جراء األحداث المأس��اوية الناتجة عن 
العواصف والفيضانات التي أصابتها وأودت 

بحياة البشر. 
لربما نحن كأفراد نق��رأ أخبار هذه الحوادث 
وتم��ر علين��ا مرور الك��رام، لربم��ا نتعاطف 
بش��كل داخل��ي تلقائي، لكن على مس��توى 
الدولة تتحرك البحرين دائمًا من منطلقات 
إنس��انية ثابتة وراسخة ضرب جذورها بقوة 
جاللة الملك عبر مش��روعه اإلصالحي، وعبر 
التوجه المعروف والمعلن لمملكة البحرين 

في عالقاتها الخارجية مع الدول. 
كن��ت أق��ول دائم��ًا ومازل��ت أكرر وس��أظل 

بأن البحري��ن مملكة تس��عى دائمًا لتعزيز 
عالقاته��ا م��ع الجمي��ع م��ن منطل��ق الثقة 
المتبادلة وعلى أس��س التعايش اإلنس��اني 
بش��عار  وتعم��ل  البش��ر  حق��وق  وحماي��ة 
اإلنس��انية والس��الم، وه��ذه كله��ا مب��ادئ 
تجدونها دائمًا ف��ي مضامين خطب وأقوال 
جالل��ة المل��ك، كلها أم��ور يس��عى جاللته 
لترسيخها بش��كل أقوى لدى شعب البحرين 

المجبول على طيبته وإنسانيته. 
لماذا أثير الموضوع هذا؟! لسبب بسيط جدًا 
هدف��ه بي��ان »أخالقيات مملك��ة البحرين«، 
وكي��ف أن بالدن��ا لم تك��ن أبدًا ول��ن تكون 
طرف��ًا يضر أي أحد أو يبادر لإلس��اءة ألحد أو 
يس��تهدفه، بل بالدنا هي التي ُتس��تهدف 
لألس��ف وترد بكل طيبة وأمل بأن يصلح من 
يس��تهدفنا من أحواله وأن يحترم العالقات 
وأن يك��ون صديق��ًا صادق��ًا إن كان يدع��ي 

الصداقة. 
البحري��ن ب��الد محبة وتس��امح من��ذ األزل، 
وملكنا الغالي رجل يق��دم لنا أخالقيات هذه 
األرض على هيئة دروس دائمًا، يريد لها أن 
تترسخ، يريد لها أن تكون أسلوب حياة لدى 
شعبه، ألنها وبكل بساطة أخالقيات مملكة 

البحرين وملكها وشعبها.

12o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e t الـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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تمكين »المثليين« بالقوة
من��ذ عقود واليس��ار الغربي يرفع ش��عار »دعم الديمقراطي��ة« و»تمكين 
األقلية«، واألقلية س��واء أكانت عرقية أو مذهبية أو حتى جنسية ال بد من 
أن تمكن من حقوقها، أما  الديمقراطية فال بد من أن تكون وفقًا للنموذج 
الغرب��ي، بنظامها وتراتيبيته��ا كمقياس للدول التي تمن��ح صك البراءة 

وشهادة األيزو التي تجعلها تنضم للنادي الدولي.
وما إن عاد اليسار من جديد للبيت األبيض حتى أعلن أن حلفاءنا ال بد من 
أن ينصاع��وا لقيمنا وإال فهم ليس��وا حلفاء، وألن تطبي��ق وتفعيل وإنفاذ 
تلك »القيم« الغربية س��واء تلك المتعلق��ة بالنظام الديمقراطي، أو تلك 
المتعلقة بتمكين األقليات عملية صعبة ومرتبطة بالعديد من العناصر 
التي ال تس��اعد عل��ى تبنيها في العديد من المجتمع��ات، وبما أن الرغبة 
عارمة في الحفاظ على التحالف مع الواليات المتحدة األمريكية تحديدًا ومع 
الغرب األوروبي الذي وصل فيه اليسار للسلطة، فإن الدول الحليفة تعلمت 
كيف تتعاطى مع اس��تحقاقات الديمقراطية وحق��وق األقليات، واألهم أنه 
حتى اليس��ار الغربي فهم طبيعة ه��ذا التعاطى وبدأ يبادل الدول الحليفة 
ص��ور الخ��داع ويتقبلها ويغض الطرف عن االلتفاف عليها، ألنه ببس��اطة 
يعلم في قرارة نفسه أن كثيرًا من تلك القيم من الصعب جدًا جدًا فرضها 

على شعوب العالم بمختلف مشاربهم وأصولهم ومعتقداتهم.
األحزاب الغربية تقدم لجماعات الضغط ما يرضيها حتى تس��اعدها على 
الوصول للس��لطة، ثم تقدم لهم باالتفاق مع حلفائه��م طبقًا منوعًا من 
تلك القيم كي تقنعهم ب��أن تلك الدول تبنتها وهم يعرفون أن ذلك غير 

صحيح وغير مكتمل وبه كثير من طبقات الكريمة المزينة للواقع.
تسابق الحلفاء في تقديم صور للتراتبية الديمقراطية ومظهرها، تسابق 
الحلف��اء لتمكي��ن بعض األقلي��ات حتى وإن كان��وا آحادًا ف��ي أي مجتمع، 
تس��ابق الحلفاء في تمثيل جماعات الضغط ف��ي حكوماتهم أو برامجهم 
الحكومي��ة حتى لو كان موضوعه��م غير ذي أولول��ة أو أهمية، المهم أن 
جماعات الضغط الغربية تس��كت عن حكوماتها وتتقبل الحلفاء معتقدة 

أن شعوب العالم امتثلت لقيمها مثلما امتثلت أحزابها المحلية.
و ال داع��َي لذكر األمثلة منعًا لإلحراج، آه.. ونس��يت أن أقول إن تلك القيم 
ليست بالضرورة مقبولة أو صحيحة أو هي في صالح المجتمعات الشرقية 
الت��ي تنبتها إرضاء لجماع��ات الضغط الغربية، إنما ه��ي تبادل أدوار مع 
األح��زاب الغربية فقط واالثن��ان يعرفان أن صورا ش��كلية من تلك القيم 

بإمكانها إسكات الجماعات.
إل��ى أن وصلنا إلى تمكي��ن المثليين، إل��ى هنا والضغ��ط يالمس الوريد 
بالنس��بة للمجتمعات الش��رقية، إل��ى هنا وتكون الكأس ق��د طفحت في 
محاوالت اس��ترضاء جماع��ات الضغط اليس��ارية، إلى هن��ا والمجتمعات 
الش��رقية يمكن أن تقلب الطاولة على الجميع إن هي شعرت بأي محاولة 
»لفرض« هذه القيمة تحديدًا بأي وسيلة كانت، أنت هنا المست العقيدة 
واألديان السماوية كلها، إلى هنا وأنت المست األعراف، والمست التقاليد، 
فإن ش��عرت تلك المجتمعات ب��أن ضغوطا عليها لتقب��ل هذه »القيمة« 
بربطها بأي من المصالح المش��تركة، فإن كل الصور المتفق عليها والتي 

سكتت عنها ستنسف من أساسها.
فالمجتمعات الشرقية تعي تماما ورادارها قوي جدًا وحساس ألي محاولة 
ضغط س��لطوية، هي تعي تمامًا محاوالت تس��رب وتسلل هذه القيم من 
خ��الل القوى الناعم��ة وزرعها في ذهنية األطفال ف��ي الدراما وفي البرامج 
وفي لعب األطفال وفي رموز الهاتف كي يتقبلها ويشعر أنها أمور عادية.

فأي��ًا كان��ت درج��ة تقبلنا وتعايش��نا مع قي��م اآلخرين حت��ى وإن اختلفنا 
معه��ا، إال أننا ال نقبل أن تفرض علينا أو تربط بأي من مصالحنا، إلى هنا 
والمصلحة تلغى أيا كانت أهميتها، وال نسمح ألطفالنا أن يبلعوا طعمها.  

* مالحظة:
»قي��م« هنا ال تعني مفهوم الثم��ن المرتفع للمبادئ، وقيمة ال تعني أننا 
نتحدث عن مبادئ قيمة، بل تعني مجموعة المبادئ التي يقدرها ش��خص 

ما، أو جماعة ما، بغض النظر عن قيمتها أو تقبلها عند اآلخر.

مسؤولون ومواطنون ومقيمون ينعون فقيدة العلم

 البحرين تبكي د. هيفاء محمود أحد 
رموز طب العيون في العالم العربي

وليد صبري «

فقدت مملكة البحرين أمس، د. هيفاء محمود، طبيبة العيون البارزة، والحاصلة 
عل��ى التخصص الدقي��ق في المي��اه الزرقاء، والمي��اه البيض��اء، وزرع القرنيات 
وتصحي��ح النظر، والت��ي تعد أحد رموز طب وجراحة العي��ون في منطقة الخليج 

والعالم العربي.
ونع��ى مس��ؤولون ومواطنون ومقيمون ف��ي مملكة البحري��ن الفقيدة الراحلة 
التي كانت لها مسيرة طويلة في طب العيون، كما أسست مستشفى الدكتورة 
هيفاء للعيون وهي أحد أبرز المستشفيات المتخصصة في العيون في البحرين 
والمنطقة. وشغلت الفقيدة الراحلة منصب المدير الطبي ل مستشفى الدكتورة 

هيفاء للعيون ورئيس مركز د. هيفاء للبحوث والدراسات.
وخالل مس��يرتها الطبية والعلمية خصت الفقيدة الراحلة »الوطن« بانفرادات 
خاص��ة عن الجدي��د في عالم طب وجراح��ة العيون، وكانت أبرزه��ا، أن »أحدث 
الدراس��ات واألبحاث التي تم التوصل إليها في جراحات العيون، أوصلتنا إلى أن 
البحري��ن أصبحت اآلن رائدة في زرع القرنيات دون حاجة المريض إلى التخدير، 
وه��ذا يعتبر إنجازًا طبيًا بحرينيًا، وبالتال��ي البحرين تصنف بأنها األولى عالميًا 
التي يجرى فيها زرع القرنيات دون قطرات التخدير الجزئي أو الكلي، وتس��تغرق 

العملية نحو نصف ساعة تقريبًا«.
وقال مستش��ار جاللة الملك المفدى للش��ؤون الدبلوماسية 
الش��يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على حس��ابه في 
»تويتر«، »يوم حزين في البحرين، رحم اهلل الدكتورة هيفاء 
محمود، طبيبة العي��ون وصاحبة األفضال واألعمال الطيبة 
لوجه اهلل الكريم، اللهم ارحمها واغفر لها وأس��كنها عليين، 
أع��زي اخي عبدالمنعم المير، وأهله��ا الكرام، إنا هلل وإنا إليه 

راجعون«.
ونعى مواطنون ومقيم��ون د. هيفاء محمود، متحدثين 
عن »مناقبه��ا وأعمالها الخيري��ة، وتفانيها وإخالصها 
في العم��ل، وقدرته��ا الفائقة على ابت��كار الجديد في 
تخصصه��ا الدقيق«، مؤكدين أنه��ا »كانت مثال الفخر 
واالعت��زاز كابنة ب��ارة ومواطنة مخلص��ة لبلدها مملكة 

البحرين«.
وش��غلت الفقيدة الراحل��ة العديد م��ن المناصب، بدءًا من منصب استش��ارية 
العيون بمجمع السلمانية الطبي، ونائب رئيس رابطة أطباء العيون، ومسؤولة 
تدري��ب أطباء العيون المقيمين بمستش��فى الس��لمانية الطب��ي، فيما حصلت 
على بورد مستش��فى الملك خال��د التخصصي للعي��ون 1988، والبورد العربي 
لتخص��ص العيون، وش��هادة التخصص الدقيق في مجال المي��اه البيضاء وزرع 
القرني��ات وتصحيح النظر، ودبلوم اإلدارة في الرعاية الطبية من الكلية الملكية 
اإليرلندية للجراحين، وشهادة جوزلين لشبكة التواصل لتقييم الشبكية لمرضى 
السكر من جامعة هارفرد في بوسطن، والماجستير في علم البحوث والدراسات 
بجامع��ة فيينا ف��ي النمس��ا، قبل 
أن تؤس��س مستش��فى د. هيف��اء 

محمود للعيون.
والفقي��دة الراحلة ه��ي زوجة رجل 
األعم��ال، عبدالمنعم ج��الل المير، 
ووال��دة د. أحمد ود. أري��ج وجالل، 
وش��قيقة كل من أسامة ووليد ود. 
ود.  وفي��ق 
لمياء.

د. هيفاء محمود

 عالمة يتعاون مع السعيد 
ويهدي اإلمارات »يا شعب زايد«

باق��ات ورود محملة بالحب، أهداه��ا الفنان اللبناني راغب 
عالم��ة إلى اإلمارات حكومة وش��عبًا، والت��ي صاغها على 
ش��كل كلمات عبر فيها عن مدى الحب الذي يتملكه لبالد 
زايد الخير، فم��ا كاد راغب عالمة ينتهي من حفالته التي 
أقامها في أحضان دبي أوبرا، حتى أطل بأغنية »يا ش��عب 
زاي��د« التي تع��د أول تعاون بينه وبي��ن الفنان والملحن 
اإلماراتي فايز السعيد، فيما حملت األغنية كلمات الشاعر 

اليمني الش��اعر محمد القاس��مي.  األغنية الجديدة، كشف 
عنها الفنان فايز الس��عيد عبر حسابه »انستغرام«، حيث 
نش��ر مقطع��ًا من األغنية الت��ي يصف فيه��ا راغب عالمة 
اإلمارات ب� »إمارات المحبة والتس��امح والسالم«، وأرفقها 
الس��عيد بتعليق كتب فيه: »يا ش��عب زاي��د« أول تعاون 
يجمع بيني وبين الس��وبر س��تار النجم راغب عالمة، إهداء 

منه إلى شعب دولة اإلمارات حكومة وشعبًا«.

 عشرات القتلى ومئات المفقودين 
في »فيضانات الموت« بأوروبا

ارتفعت حصيلة ضحاي��ا العواصف والفيضانات 
ف��ي ألمانيا، أمس، إلى 133 ش��خصًا على األقل، 
كما أعلنت الش��رطة المحلية ف��ي بيان، ما يرفع 
عدد الوفيات في أوروبا إلى 153 شخصًا، فيما ال 

يزال المئات في عداد المفقودين.
وقالت الش��رطة ف��ي مدينة كوبلنت��س: »وفقًا 
للمعلومات الحالية، لقي 90 شخصًا حتفهم في 
الكارث��ة«، في راينالند-باالتين��ات، وهي واحدة 

من أكثر المناطق تضررًا.
ويض��اف ذلك إلى مصرع 43 ش��خصًا في رينانيا 
ش��مال فس��تفاليا، وهي منطق��ة ألمانية أخرى 
ضربتها العواصف، ووفاة 20 آخرين في بلجيكا.
وتصاع��دت المخ��اوف م��ن ح��دوث مزي��د من 
الفيضانات في غرب ألماني��ا، مع احتمال تضرر 

أحد السدود وتعرضه لشرخ.
ودعا الرئيس األلماني فرانك فالتر شتاينماير،، 
إلى معركة أكثر حزمًا ض��د ظاهرة تغير المناخ 
في ض��وء الفيضانات المدمرة ف��ي غرب البالد. 
من جهتها، أعربت المستشارة األلمانية أنغيال 
مي��ركل من واش��نطن، حي��ث التق��ت الرئيس 

األمريك��ي جو باي��دن، عن خش��يتها »من عدم 
القدرة على معرفة الحج��م الحقيقي للكارثة إال 

في األيام المقبلة«.
وقال��ت مي��ركل للصحفيي��ن: »قلب��ي م��ع كل 
األش��خاص الذي��ن فق��دوا أحباء له��م في هذه 

الكارث��ة، وم��ع القلقي��ن عل��ى مصير أش��خاص 
مازالوا في عداد المفقودين«.

وأوضح��ت أن حكومتها لن تت��رك المتضررين 
»وحدهم في معاناته��م«، مضيفًة أنها »تبذل 

قصارى جهدها لمساعدتهم في محنتهم«.
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الفروســية رياضــة  خارطــة  علــى  البحريــن  اســم  إبــراز 

كبار المسؤولين: فوز ناصر بن 
حمد ثمرة دعم جاللة الملك

مـــن  تتوالـــى  التهانـــي  زالـــت  مـــا 
قبـــل كبار المســـؤولين فـــي مملكة 
البـــاد صاحـــب  البحريـــن لعاهـــل 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة؛ بمناســـبة فـــوز ممثـــل 
جالـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
الفريـــق  قائـــد  الشـــباب  وشـــؤون 
الملكي للقدرة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة بالمركز األول 
في بطولة إسبانيا للقدرة لمسافة 
120كم، وحصـــول الفريق الملكي 
للقدرة على المراكز الثاثة األولى 
في سباقات هذه البطولة، متمنين 
التوفيـــق  التهنئـــة  برقيـــات  فـــي 
للفريق الملكي بقيادة سمو الشيخ 
البطـــوالت  فـــي  بـــن حمـــد  ناصـــر 

المقبلة. 
برقيـــة  الملـــك  جالـــة  وتلقـــى 
تهنئـــة مـــن رئيس جهاز المســـاحة 
والتسجيل العقاري رئيس مجلس 
إدارة مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري 
الشيخ سلمان بن عبدهللا بن حمد 
آل خليفة، رفـــع خالها إلى المقام 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الســـامي 
اإلنجـــاز  بمناســـبة  والتبريـــكات 
المشـــرف بفوز ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة، بالمركز األول 
في بطولة إسبانيا للقدرة لمسافة 
120كم، وحصـــول الفريق الملكي 
للقدرة على المراكز الثاثة األولى 

في سباقات هذه البطولة.
وأكد الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا 
في برقيته أن هذا اإلنجاز الدولي 
هو ثمرة ما يوليه جالة الملك من 
رعايـــة ودعـــم للشـــباب الرياضـــي 
في جميـــع المســـابقات الرياضية، 
وكذلـــك ما يلقـــاه مـــن أولوية في 
الحكوميـــة  والبرامـــج  الخطـــط 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكـــد أن هـــذا اإلنجاز هـــو نتيجة 
مثابـــر  لعمـــل  وثمـــرة  مســـتحقة 
ودؤوب عودنا عليه ســـمو الشيخ 
ناصر بـــن حمد آل خليفـــة وقبوله 
التحديات لتحقيق رؤى وتطلعات 
جالـــة الملـــك، ليـــس مـــن خـــال 
األنشـــطة والمســـابقات الرياضيـــة 
وحســـب؛ إنما فـــي كل ما يوكل له 
من مهام لرفع اســـم البحرين عالًيا 

في المحافل الدولية.
وأضـــاف أن هـــذا اإلنجـــاز يضاف 
إلى مجموعة كبيرة من اإلنجازات 
البحرينية في الفروسية وسباقات 
القدرة، وقيادة سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد للفريـــق الملكـــي للقدرة 
لتحقيـــق أفضل النتائـــج العالمية، 
داعيا الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة المولى العلي القدير أن 
يديـــم على جالـــة الملـــك الصحة 

والعافية والسعادة وطول العمر.
كما تلقـــى صاحب الجالـــة الملك 
برقيـــة تهنئـــة مـــن وزيـــر الماليـــة 
واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 

بن خليفة آل خليفة رفع فيها إلى 
المقـــام الســـامي لصاحـــب الجالة 
الملـــك خالـــص التهانـــي وصـــادق 
ســـمو  فـــوز  بمناســـبة  التبريـــكات 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
في بطولة إسبانيا للقدرة لمسافة 
120 كـــم، وحصول الفريق الملكي 
للقدرة على المراكز الثاثة األولى 

في سباقات البطولة.
وأشـــاد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطنـــي بهـــذا اإلنجـــاز المشـــرف 
والفوز الكبير الذي يعكس الرعاية 
التـــي يوليها جالة الملك للرياضة 
البحرينية خصوصا رياضة القدرة 
وســـباقات الخيل، مؤكـــًدا أن هذا 
اإلنجاز بقيادة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة يأتـــي ضمن 
سلســـلة اإلنجـــازات التـــي يحرص 
علـــى تحقيقهـــا أبنـــاء الوطـــن في 
كل المحافـــل وســـاهمت فـــي رفع 
اسم مملكة البحرين عالًيا في كل 

ميدان.
وتلقـــى عاهـــل الباد برقيـــة تهنئة 
من وزير المواصات واالتصاالت 
كمـــال أحمد، رفع خالها إلى مقام 
التهانـــي  أبلـــغ  الســـامي  جالتـــه 
والتبريكات بمناســـبة تتويج سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
للقـــدرة  إســـبانيا  بطولـــة  بلقـــب 
لمســـافة ١٢٠ كـــم، وفـــوز الفريـــق 
الملكـــي للقـــدرة بالمركز األول في 

المسابقات الثاثة لهذه البطولة
اإلنجـــاز  بهـــذا  الوزيـــر  وأشـــاد 
إضافـــة  يمثـــل  الـــذي  البحرينـــي 
إنجـــازات  ســـجل  فـــي  جديـــدة 
المشـــرفة،  الرياضيـــة  المملكـــة 
ويعكس المستوى المتميز لسموه 
والفريـــق الملكي لســـباقات القدرة 
الذي يحظى بسمعة عالمية الفته 
ومكانة مشـــرفة، جعلت من اســـم 
مملكـــة البحرين اســـما بـــارًزا على 
خارطة رياضة الفروسية والخيل 
بفضـــل من هللا ودعم مســـتمر من 
لدن جالة الملك، متمنيا التوفيق 

للفريـــق  المقبلـــة  البطـــوالت  فـــي 
الملكي بقيادة ســـمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة.
الملـــك  الجالـــة  وتلقـــى صاحـــب 
برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيـــس جهـــاز 
المخابرات الوطنـــي الفريق عادل 
الفاضـــل، رفـــع فيهـــا إلـــى المقـــام 
الســـامي لصاحب الجالـــة الملك، 
أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
بمناســـبة اإلنجـــاز المشـــرف بفـــوز 
لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب قائد 
ســـمو  للقـــدرة،  الملكـــي  الفريـــق 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
بالمركـــز األول في بطولة إســـبانيا 
للقدرة لمسافة 120 كم، وحصول 
الفريق الملكي للقدرة على المراكز 
الثاثـــة األولى في ســـباقات هذه 

البطولة.
الفاضـــل  أشـــاد  المناســـبة  وبهـــذه 
فـــي برقيتـــه بالدعـــم الامحـــدود 
والرعايـــة الكريمـــة التـــي تحظـــى 
بهـــا الرياضـــة البحرينيـــة للقـــدرة 
والتـــي أســـهمت في تحقيـــق هذا 
الفـــوز العالمـــي المســـتحق، مؤكًدا 
أن هـــذه اإلنجـــازات التـــي حققهـــا 
أبناء المملكة بقيادة ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة تعكس 
المســـتوى المتميز الـــذي يتمتع به 
ســـموه وأعضـــاء الفريـــق الملكـــي 
ومهـــارات  خبـــرات  مـــن  للقـــدرة 
مـــن  مكنـــت  عاليـــة،  وإمكانـــات 
البطـــوالت  مـــن  العديـــد  تحقيـــق 
الصعيديـــن  علـــى  والمســـابقات 

اإلقليمي والدولي.
وتلقـــى جالتـــه برقيـــة تهنئـــة من 
للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة 
واآلثـــار الشـــيخة مي بنـــت محمد 
آل خليفـــة، رفعت فيها إلى المقام 
الســـامي لصاحب الجالـــة الملك، 
أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
بمناســـبة اإلنجـــاز المشـــرف بفـــوز 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، بالمركـــز األول في بطولة 

إســـبانيا للقدرة لمســـافة 120 كم، 
وحصـــول الفريـــق الملكـــي للقدرة 
علـــى المراكـــز الثاثـــة األولى في 

سباقات هذه البطولة.
وبهذه المناســـبة، أشادت الشيخة 
مـــي فـــي برقيتهـــا بهـــذا االنجـــاز 
إضافـــة  يمثـــل  الـــذي  البحرينـــي 
انجـــازات  ســـجل  فـــي  جديـــدة 
المشـــرفة  الرياضيـــة  المملكـــة 
ويعكس الروح العالية والمستوى 
الرفيـــع الذي أظهره ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر والفريـــق الملكي لســـباقات 
القـــدرة، مـــا جعل من اســـم مملكة 
البحرين اســـما بـــارزا على خريطة 
والخيـــل  الفروســـية  رياضـــة 
مـــن  جالتـــه  يوليـــه  مـــا  بفضـــل 
رعايـــة واهتمام كبيريـــن للنهوض 

بالرياضة البحرينية.
الملـــك  الجالـــة  وتلقـــى صاحـــب 
برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيـــس هيئـــة 
الطاقـــة المســـتدامة عبدالحســـين 
ســـمو  تتويـــج  بمناســـبة  ميـــرزا، 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة 
للقـــدرة  إســـبانيا  بطولـــة  بلقـــب 
لمســـافة 120 كـــم، وفـــوز الفريـــق 
الملكـــي للقـــدرة بالمركز األول في 

السباقات الثاثة لهذه البطولة.
ورفع ميرزا أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى المقام الســـامي 
بهـــذه  الملـــك  الجالـــة  لصاحـــب 
المناســـبة، مؤكًدا أن هـــذا اإلنجاز 
الكبيـــر الـــذي تحقق بقيادة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
ورعايـــة  اهتمـــام  مـــدى  يعكـــس 
جالتـــه الكريمـــة ومـــا يوليـــه من 
دعم ســـخي في رياضة الفروسية 

وسباقات القدرة للخيل.
الجالـــة  صاحـــب  تلقـــى  وأيًضـــا، 
الملك برقية تهنئة من وزير العدل 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف 
الشـــيخ خالد بـــن علي بن عبد هللا 
آل خليفة، بمناســـبة تتويج ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة 
للقـــدرة  إســـبانيا  بطولـــة  بلقـــب 
لمســـافة 120 كـــم، وفـــوز الفريـــق 
الملكـــي للقـــدرة بالمركز األول في 

السباقات الثاثة لهذه البطولة.
وأعـــرب وزيـــر العدل فـــي البرقية 
عـــن خالـــص التهانـــي والتبريكات 
لصاحـــب  الســـامي  المقـــام  إلـــى 
المناســـبة،  بهـــذه  الملـــك  الجالـــة 
مؤكـــًدا أن هـــذه االنجـــازات التـــي 
حققهـــا أبناء المملكة بقيادة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة 
لـــم تكن لتتحقق لوال رعاية ودعم 
جالته لجميع األنشطة الرياضية، 
المســـيرة  تطويـــر  عـــن  أثمـــر  مـــا 
الرياضية والشـــبابية فـــي المملكة 
وتحقيـــق النجاحـــات واإلنجازات 
رايـــة  ورفـــع  المتتاليـــة  العالميـــة 
جميـــع  فـــي  خفاقـــة  البحريـــن 

المحافل الدولية.

المنامة - بنا

يا هال ومرحبا باألخضر
بفضل من هللا عز وجل، وبقدرة اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفريقه الوطني، انتقلنا من 
“البرتقالي” إلى “األخضر”، وأصبح لدى المجتمع الواعي وعي صحي، ومناعة إلهية، 

وصحة وعافية في مواجهة جائحة كورونا.
قبــل أســابيع كنا نجأر بالشــكوى، مــن أن اإلصابات تجاوزت الثاثــة آالف، والوفيات 
تخطــت العشــرين يوميــا، وقبل أســابيع كنا نقــف وكأن على رؤوســنا الطير ال نعرف 
مــاذا نفعــل، هــل هــي اللقاحــات؟ أم إنــه االحتــراز المفقــود؟ هــل أصــاب بروتوكــول 
التعاطــي مكروهــا ال ســمح هللا، أم إن تحــورات كورونــا أصبحــت أشــد بأســا، وأكثــر 

ضراوة وشراسة من قدرتنا على التعافي وإمكاناتنا على المواجهة؟
الجــواب جــاء ســريعا شــافيا بما يســمى بـ “نصف القلــق”، بالعودة إلى مربــع االحتراز 
األول، إلــى بروتوكــول المناعــة والتباعــد االجتماعــي وشــد الحــزام علــى منظومــة 

االقتصاد مجددا.
صحيــح أننــا بذلنــا الغالي والنفيس، وصحيــح أن الفريق الوطني لم يغمض له جفن، 
وصحيــح أن شــعبنا كان علــى مســتوى المســؤولية، لكن الصحيح أيضــا أنه قدر هللا 
ومــا شــاء فعــل، أراد ســبحانه أال يخيب ظننا، وأن يكافئنا علــى جهود بذلت ودموع 

ذرفت، وعيون لم تنم.
أراد هللا عــز وجــل أن يضــع بادنا في مصاف الــدول الكبرى، بل وقبل الدول الكبرى 
فــي مواجهــة كورونــا، في إكســاب شــعبها أكثر مــن 60 % مناعة التطعيمــات، وقوة 

اإلرادة، وبهاء االنتصار.
أمنيتــي ونحــن علــى مقربــة مــن عيد األضحــى المبــارك، أال يفلــت الزمام مــن أيدينا 
مــرة ثانيــة، وأن يكــون التقارب االجتماعي بحســاب، أن يقتصر خلــع الكمامات على 
األماكن المفتوحة فقط، وأن نصبح على أعلى درجة من المسؤولية بحيث ال يبهرنا 
بهــاء االنتصــار فــي جولة أو معركة أو نزال، فالحرب ضــد كورونا طويلة وال تقتصر 

على مرحلة والسام.
لكنها ممتدة ربما لسنوات، حيث الفيروس القادر على التحلي بصفات يمكن المرور 
بها من بين األجسام المضادة التقليدية، لذلك نحن شأننا في ذلك شأن العالم أجمع 
البد أن نمسك بالرمح والدرع، وأن تكون سيوفنا جاهزة وليست نائمة في أغمادها، 
وأن تكــون إرادتنــا مفتولــة بمــا فيه الكفاية بحيث نســتطيع مواجهــة أي طارئ وأي 

شكل جديد يرتديه هذا الفيروس اللعين.
قديما كنا نأخذ اللقاح وننســى عمرا بأكمله، وقديما كنا نتعاطى العاجات ويختفي 
المــرض أو يذهــب إلــى غيــر رجعة ربما لســنوات بعيــدة من الزمان، لكننــا ومع قدوم 
هذا الفيروس المفتعل الجديد، فإننا أصبحنا أمام عدو على درجة عالية من القدرة 
بحيــث يســتطيع تغييــر جلــده كلمــا حاصرتــه اللقاحــات، وكلمــا واجهتــه أجســامها 
المضــادة وكلمــا هددتــه مناعــة المجتمع المكتســبة بفعــل الوعي المتقــدم على وعي 

الجائحة.
أصبحنا أمام حالة نادرة في الوجود الكوني، أن ينتقل الفيروس من مرحلة أقل إلى 
أخرى أكثر وأشد انتشارا وخطورة، ومن درجة أدنى من القوة والشراسة، إلى أخرى 
أعلــى أو أكثــر قــوة وشراســة، الفيــروس حتــى اآلن ال يضعف بالتقادم، وال يتاشــى 

تماما باللقاحات، وال ينسحب طواعية من دون عقار أشد بأسا وضراوة.
مــن هنــا، فــإن المســؤولية المجتمعية رغــم “األخضــر” أو “البرتقالي” ورغــم االنتصار 
العظيم للفريق الوطني أن نكون على أهبة االستعداد، بل أن يكون االحتراز هو خط 

دفاعنا األول، إلى جانب الحرص على التطعيم ومتابعة مراحله.
إن هللا ال يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم، وأعتقــد أن مجتمعنــا الواعــي 
ســيكون واعيــا بمــا فيه الكفاية ونحــن قادمون نحو عيد أضحى مبــارك، يلتقي فيه 

األحبة واألقارب، لكن بحذر، وينفتح فيه االقتصاد على مصراعية، لكن بحساب.
وكل عام وأنتم بألف خير.

د. عبداهلل الحواج

كلمات جاللة الملك صاغت نهجا وطنيا حظي بتقدير العالم
ــوى كــــــــتــــــــاب لـــــــــولـــــــــوة بــــــــودالمــــــــة ــ ــ ــت ــ ــ ــح ــ ــ ــم ــ ــ الـــــــــــحـــــــــــواج يـــــشـــــيـــــد ب

أشاد الرئيس المؤسس رئيس مجلس 
عبـــدهللا  األهليـــة  الجامعـــة  أمنـــاء 
الحـــواج بكتـــاب “النهـــج الوطني في 
الـــذي  بـــن عيســـى”،  خطابـــات حمـــد 
تضمن تحليـــات للخطابـــات الملكية 
السامية لعاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
والبحثـــي  العلمـــي  بالجهـــد  منوهـــا 
الذي قدمتـــه لولوة بودالمـــة في هذا 
الكتاب. وقال الحواج أثناء استقباله 
لولوة بودالمة التي أهدته نســـخة من 
الكتـــاب “نفخـــر بمـــا يحققـــه خريجـــو 
الجامعة األهلية مـــن إنجازات علمية 
الكتـــاب  وهـــذا  ووطنيـــة،  وبحثيـــة 

الـــذي وضعت فيـــه خريجـــة الجامعة 
األهليـــة الدكتـــورة لولـــوة البودالمـــة 
ليعبـــر  التحليليـــة  خبراتهـــا  خاصـــة 
عـــن دور وطنـــي مســـؤول للدكتـــورة 
لولـــوة بودالمـــة في هذا المجـــال، بما 
يتســـق مع توجهـــات الجامعة األهلية 
نحـــو تعزيـــز قيـــم ومبـــادئ االنتمـــاء 
للوطن وقيادته الحكيمة في مختلف 
أنشـــطة الجامعة التعليمية والبحثية 

والثقافية”.
وشـــدد الحـــواج علـــى أهميـــة البحث 
والدراســـة العلمية الرصينـــة للكلمات 
الملهمة والخطابات العظيمة لصاحب 
الجالـــة الملك، والتـــي تعبر عن قصة 

محبـــة ووالء وتماســـك غيـــر عاديـــة 
تربـــط جالتـــه بأبنـــاء شـــعبه الكريم، 
حيث تصوغ تلك الكلمات والخطابات 
نهجا وطنيـــا حظي باحتـــرام القريب 
والبعيد وأحيط بتقدير العالم بأسره.

مـــن جهتهـــا، أكـــدت بودالمـــة أن هذا 
الســـامية  الخطابـــات  يوثـــق  الكتـــاب 
ألقيـــت  التـــي  المختلفـــة  والمراحـــل 
خالها، والتي هي مراحل مهمة مرت 
في تاريـــخ مملكة البحريـــن الحديث 
وتاريـــخ المشـــروع اإلصاحـــي الرائد 
والـــذي  البـــاد،  عاهـــل  يقـــوده  الـــذي 
أحـــدث نقـــات متقدمـــة فـــي شـــتى 
المجـــاالت، مبينـــة أن مـــا يتميـــز بـــه 

الكتـــاب هـــو أنـــه يعـــد إصـــدارا علميا 
يحلـــل مضاميـــن الخطابـــات الملكيـــة 
الســـامية منـــذ تولـــي جالتـــه مقاليـــد 
الحكم العام 1999 وحتى الربع األول 
مـــن العام 2018. وأردفت بودالمة أن 
الخطابات السامية ليست كلمات إنما 
مشروعات ومبادئ خصبة تطرح في 
مواقـــف محليـــة ودوليـــة واجتماعية 
وثقافية من المهم دراســـتها وتحليلها 
لاســـتفادة منهـــا ومن الـــدروس التي 
تقدمها، مشـــيرة إلى أنها اســـتخدمت 
منهجيـــة علمية فـــي تحليل خطابات 
عاهـــل البـــاد من خـــال اعتمـــاد أداة 

تحليل المضمون.

المنامة - الجامعة األهلية

جاللة الملك



نجحـــت شـــركة مطـــار البحريـــن وشـــركة 
فـــي  الطائـــرات  وقـــود  لتزويـــد  البحريـــن 
إتمـــام تمريـــن للتعامـــل في حالـــة الحريق 
فـــي مشـــروع مجمـــع مســـتودعات وقـــود 
الدولـــي،  البحريـــن  فـــي مطـــار  الطائـــرات 
إذ أظهـــر التمريـــن مـــدى فاعليـــة خدمـــات 
اإلنقاذ واإلطفـــاء بالمطار وجهوزية وزارة 

الداخلية وجميع الجهات المعنية. 
وتشـــكل هذه التجربة مرحلة مهمة للغاية 
فـــي برنامـــج تشـــغيل مجمع مســـتودعات 
حالًيـــا  يخضـــع  والـــذي  الطائـــرات،  وقـــود 
الختبـــارات األمـــن والســـامة النهائية قبل 
تدشينه. وتضمن سيناريو التمرين أزمتين 
وهميتين بشأن اندالع حرائق في المنشأة 

الجديـــدة. ومـــن ثم تـــم على الفـــور تفعيل 
شـــركة  فـــرق  وســـارعت  الطـــوارئ  إنـــذار 
مطـــار البحريـــن وشـــركة البحريـــن لتزويد 
وقـــود الطائـــرات ووزارة الداخليـــة ممثلة 
فـــي شـــرطة المطـــار واإلســـعاف الوطنـــي 
والدفـــاع المدني إلى جانب قوات الحرس 
الوطنـــي باتخـــاذ إجراءات ُمنســـقة بعناية 
للخـــروج بنتائـــج ناجحة تتفق مـــع معايير 
أفضـــل الممارســـات الدوليـــة. كمـــا قامـــت 
شـــؤون الطيران المدنـــي، الجهة المختصة 
بتنظيم جميع الجوانب المتعلقة بالطيران 
واإلشـــراف عليهـــا فـــي مملكـــة البحريـــن، 
باإلشراف على التمرين وتدقيق إجراءاته، 
فـــي حيـــن وقفـــت شـــركة خدمـــات مطـــار 
البحرين على أهبة االســـتعداد للتدخل إذا 
لزم األمر. وبهذه المناســـبة، أعرب الرئيس 

التنفيـــذي لشـــركة مطار البحريـــن ورئيس 
مجلس إدارة شـــركة مطار البحرين لوقود 
خالـــص  عـــن  البنفـــاح  محمـــد  الطائـــرات 
شـــكره لجميـــع المشـــاركين فـــي التمريـــن 
علـــى تعاملهـــم مـــع الموقف بـــروح الفريق 
وتغلبهـــم على جميع التحديات المصطنعة 
ملتزميـــن  والفاعليـــة  الكفـــاءة  بمنتهـــى 
بأســـمى المعاييـــر المهنية، مؤكـــًدا أن هذه 
التجربة قد شـــكلت فرصة ممتازة الختبار 
ومكافحـــة  اإلطفـــاء  وُنظـــم  إجـــراءات 
الحرائـــق فـــي المطـــار قبـــل بـــدء تشـــغيل 
مجمع مســـتودعات وقـــود الطائـــرات، كما 
أن إجراء مثل هذه التمرينات واالستفادة 
من نتائجها يمثل ركيزة ضرورية لتحسين 
جميـــع اإلعـــدادات والتجهيـــزات لمواجهة 
حـــاالت الطوارئ بالمطـــار. وأضاف أنه من 

خـــال التعـــاون الوثيـــق مـــع الشـــركاء في 
مطـــار البحريـــن الدولـــي، تضمـــن الشـــركة 
التعامـــل مـــع أي حوادث محتملـــة بمنتهى 
الســـرعة والهدوء والفاعليـــة، وفي الوقت 
ذاتـــه تخفيف التأثير علـــى عمليات المطار 
إلى أدنى حد ممكن. يذكر أن تدشـــين هذا 
المجمـــع الجديـــد سيســـاعد علـــى ترســـيخ 
مكانة مملكة البحرين كمركز بارز ومتطور 
فـــي  الطائـــرات  وقـــود  إمـــداد  لخدمـــات 
المنطقة، كما سيساهم في دفع عجلة النمو 
المستدام لقطاع النقل الجوي بما يتفق مع 

أهداف رؤية البحرين االقتصادية 2030.
ويمثل مجمع مستودعات وقود الطائرات 
جـــزًءا أساســـا مـــن برنامج تحديـــث مطار 
البحرين الدولي، إذ ســـيضيف قيمة كبيرة 
إلى أعمال مشـــغلي الخطـــوط الجوية من 

خـــال تيســـير عمليـــات اإلمـــداد بالوقـــود 
والصيانـــة داخـــل المطـــار. كمـــا سيســـاهم 
أيًضا فـــي تعزيز قدرات قطاعـــي الطيران 

والخدمات اللوجستية في الباد.
ويضم المجمع عدًدا من مستودعات وقود 
الطائرات بسعة إجمالية تصل إلى 30 ألف 
متـــر مكعـــب، ويمتد على مســـاحة 77 ألف 
متـــر مربع، بما في ذلك المباني المخصصة 
للتشغيل والخدمات. كما أنه مجهز بأفضل 
مزايا األمن والســـامة المتطـــورة وأحدث 

تقنيات خدمة الطائرات.

لوقـــود  البحريـــن  مطـــار  شـــركة  وتقـــوم 
مجمـــع  مشـــروع  بتطويـــر  الطائـــرات 
وتمثـــل  الطائـــرات،  وقـــود  مســـتودعات 
الشـــركة مشروًعا مشترًكا بين شركة مطار 
البحرين والشركة القابضة للنفط والغاز، إذ 
تأسســـت في العام 2016 وفًقا لتوجيهات 
القيـــادة العليا في مملكـــة البحرين؛ بهدف 
إعـــادة هيكلـــة قطـــاع وقود الطائـــرات في 
الباد، إضافة إلى تولي مســـؤولية إنشـــاء 
المجمـــع وإدارتـــه داخـــل مطـــار البحريـــن 

الدولي.

دشـــن وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء وائل 
المبارك، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء 
والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، 
محطة ســـوق المحرق لنقل الكهرباء جهد 
66 كيلوفولـــت. وبهـــذه المناســـبة صـــرح 
المبـــارك بـــأن هذا المشـــروع الحيوي يأتي 
وضعتهـــا  التـــي  الرئيســـة  الخطـــة  ضمـــن 
هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء لتطوير وتوســـعة 
شـــبكات نقل الكهرباء في مملكتنا العزيزة 
علـــى ضـــوء توجيهـــات واهتمامـــات مـــن 

القيادة وعلى رأســـها عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بقيـــادة  والحكومـــة 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، لتوفير 
خدمتـــي الكهربـــاء والماء وتلبيـــة الطلب 
المتنامـــي علـــى اســـتخداماتها لألغـــراض 
التنمويـــة والتوســـع العمرانـــي والصناعي 
خدمـــة  لتوفيـــر  واإلســـكاني  والتجـــاري 
أفضل للمواطنيـــن والمقيمين في المملكة 
والعمل على جذب االستثمارات األجنبية 
للمملكـــة والتـــي تتوافـــق مع رؤيـــة مملكة 

البحرين االقتصادية 2030.
وقال الوزير إن الدعم والمساندة من قبل 
التنمويـــة  اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــروعات 
نائـــب رئيـــس  والبنيـــة التحتيـــة برئاســـة 
مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة الوزارية 
للمشـــروعات التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة 
الشـــيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، أسهم 
كثيًرا في انجاز مشروعات هيئة الكهرباء 

والماء وفقا للخطط الزمنية المعتمدة.
الهيئـــة مســـتمرة فـــي  وأردف الوزيـــر أن 
تنفيـــذ المشـــروعات التنمويـــة التي تدعم 
البنيـــة التحتيـــة بمـــا يســـهم فـــي التطوير 

الخدمـــات  لنوعيـــة ومســـتوى  المســـتدام 
التـــي تقدمهـــا للمواطنيـــن والمقيمين، كما 
أشار إلى أن هيئة الكهرباء والماء تحرص 
والمـــاء  الكهربـــاء  توفيـــر خدمتـــي  علـــى 
بأعلـــى درجة من الموثوقية والجودة؛ من 
أجل تنمية مستدامة في مملكة البحرين.
بدوره، قال الشـــيخ نواف بـــن ابراهيم آل 
خليفـــة إنـــه بعد 54 عاًما من تدشـــين أول 
محطـــة لنقـــل الكهربـــاء بمدينـــة المحـــرق 
والتي تسمى بمحطة “محرق C” لجهد 33 
كيلوفولت وبســـعة قدرها 36 ميجافولت 
أمبير والتي تم تدشـــينها في ســـنة 1967 

وكانت حينها تغذي جميع مناطق المحرق 
بالكهرباء، تم تدشـــين محطة بديلة أخرى 
جديـــدة لنقل الكهرباء جهد 66 كيلوفولت 
الطاقـــة  احتياجـــات  جميـــع  ســـتغطي 

الكهربائية بسوق المحرق.
وبيـــن الرئيس التنفيـــذي أن هذه المحطة 
الجديـــدة تعتبـــر واحـــدة مـــن 7 محطـــات 

لنقل الكهربـــاء جهد 66 كيلوفولت إضافة 
إلى 3 محطات أخـــرى لنقل الكهرباء جهد 
220 كيلوفولـــت تنـــدرج تحـــت مشـــروع 
تطوير شبكات نقل الكهرباء الممولة ضمن 
برنامـــج الدعـــم الخليجـــي والتـــي تمولهـــا 
دولة الكويت الشـــقيقة ممثلـــة بالصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
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الخدمات الطبية والعالجية وواجب الشكر والتقدير
Û  انقطعــت عن الكتابة ألربعة أســابيع بســبب عارض

صحــي مقلــق ألــم بــي فجــأة، ال عاقــة لــه بجائحة 
كورونــا، اضطرنــي إلى اللجوء إلى مستشــفى قوة 
دفــاع البحريــن، وبالتحديد مركــز محمد بن خليفة 
آل خليفــة التخصصــي ألمــراض القلــب؛ ظًنــا منــي 
بأننــي كنت أعاني مشــكلة فــي القلب. وقد ُأجريت 
والتــي  الازمــة  الفحوصــات  كل  الفــور  علــى  لــي 
تــم علــى إثرهــا تشــخيص الــداء، وتلقيــت العــاج 
الصحيــح وعــدت والحمــد لله إلى حالتــي الصحية 

الطبيعية.
Û  وفــي الحقيقــة هــذه هــي المــرة األولــى التــي ألجــأ

فيها لمستشــفى حكومي إلجراء فحوصات وتلقي 
العــاج، وأحببــت أن أشــارك القّراء األعــزاء بإيجاز 
شــديد تجربتي، وأن أدلي بشــهادتي، امتثااًل لقول 
الحــق ســبحانه وتعالــى )وال تكتمــوا الشــهادة ومن 
ا علــى األصوات  يكتمهــا فإنــه آثــم قلبــه(؛ وذلــك ردًّ
التــي ترتفــع بيــن الحيــن واآلخر منتقدة ومشــككة 
فــي مســتوى الخدمــات والرعايــة الصحيــة التــي 

توفرها الدولة بسخاء.
Û  إن بعضــا مــن هــذه األصــوات ترتفــع ضمــن أجنــدة

تســّيس كل شــيء، واألخــرى ترتفــع كعادتهــا لُتنكر 
وتتنكر لإليجابيات وتفتش عن األخطاء والسلبيات 
أو تختلقها، أصوات تلتفت عن المساحات المضيئة 
يخلــو  ال  أصــوات  المظلمــة،  الزوايــا  عــن  وتبحــث 
منهــا أي مجتمــع، وهــي ليســت بالضرورة ســيئة أو 
مضــرة، وقد تكون مفيدة ونافعة لكشــف الثغرات، 
ولضمان بقاء حالة االنضباط واليقظة، والســتمرار 
جهــود االرتقاء بــاألداء، والرصد والمتابعة من قبل 

المسؤولين المعنيين.
Û  لقــد بهرني المســتوى الرفيع للخدمات اللوجســتية

والطبية التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين 
المعطــاء، فقــد كانــت كل  الطيــب  البلــد  فــي هــذا 
أنــواع  لجميــع  المطلوبــة  واألجهــزة  المعــدات 
الفحوصــات والعاجــات متوافــرة وبــأدق وأحدث 
المبتكــرات والطــرز، إلــى جانــب توافــر الكفــاءات 
والوافــدة  الوطنيــة  الطبيــة  واألطقــم  البشــرية 
كفــاءة  بــكل  والعــاج  التشــخيص  علــى  القــادرة 
واقتــدار، وبأســلوب راق فــي التعامل مــع المرضى 
مفعــم بالحنــان واللطــف واالحتــرام عاكًســا ثقافــة 
المؤسســة ومســتوى التدريب والتوجيه. شــاهدت 
الطواقــم  فيــه  كانــت  الــذي  الوقــت  فــي  ذلــك  كل 

الطبيــة والمنظومــة الصحيــة برمتهــا واقعــة تحت 
وطــأة الضغــوط والتحديات التــي فرضتها جائحة 
المختلفــة،  وتحوراتهــا  موجاتهــا  وتدفــق  كورونــا 
حيــث أثبتــت هــذه المنظومــة كفاءتهــا ومقدرتهــا 

على الصمود والتصدي والنجاح.
Û  ،صحيــح أننــي كنــت مبهــوًرا وفخــوًرا بما شــاهدت

لكــن ذلك لم يكــن مفاجئا، فأنا، مثل كل المواطنين 
كانــت  الدولــة  بــأن  تــام  إدراك  علــى  والمقيميــن، 
“العنايــة والرعايــة الصحيــة” فــي  ومازالــت تضــع 
أعلــى أولويــات برامجهــا التنمويــة، وأن المســتوى 
العالــي الــذي بلغته هذه الخدمــات إنما جاء نتيجة 
طبيعية ومتوقعة للبذور وللجهود التي بذلها اآلباء 
واألجــداد مــن قادتنــا مــن آل خليفة الكــرام ابتداء 
مــن مبــادرات المغفــور لــه الشــيخ عيســى بــن علي 
آِل خليفــة الــذي حكم الباد مــن 1869 إلى 1932م 
والــذي عرفــت البحريــن في عهده، قبــل غيرها من 
دول المنطقــة، الخدمــات الطبيــة الحديثــة عندمــا 
افتتــح أول مركــز طبــي فــي العام 1892، كما أنشــأ 
في عهده مستشــفى اإلرسالية األميركية في العام 
البريطانــي،  فيكتوريــا  مستشــفى  وبعــده   ،1903
مدشــًنا بذلــك مســيرة زاخــرة بالعطــاء واإلنجازات 
التــي  الطبيــة  الخدمــات  صعيــد  علــى  الحكوميــة 
تقدمهــا الدولــة مجاًنا لــكل المواطنيــن والمقيمين، 
والتــي ظلــت مســتمرة منــذ ذلــك الوقــت وتوجت، 
قبــل عشــر ســنوات، ببنــاء مجمــع مستشــفى الملك 
الكليــة  بــه  والملحــق  بالمحــرق،  الجامعــي  حمــد 
الملكيــة للجراحين األيرلندية، وهي من بين أشــهر 
وأعــرق الجامعــات الطبية في العالــم، كما أن مركز 
محمد بن خليفة سينتقل قريًبا إلى المبنى الضخم 
الجديــد المخصــص له في منطقــة عوالي والمجهز 
والمرافــق  والمعــدات  واألجهــزة  األنظمــة  بأفضــل 
والــذي ســيكون مــن أحــدث المراكــز المتخصصــة 

ألمراض القلب في المنطقة.
Û  التعليــم مرافــق  بتوفيــر  الدولــة  اهتمــت  وقــد 

األطبــاء  مــن  جيــل  لخلــق  الطبــي  والتدريــب 
البحرينييــن المؤهلين، وابتعثت المئات من الطلبة 
لدراســة الطب أو للتخصص إلــى أفضل الجامعات 
والكليــات الطبيــة فــي العالــم، كمــا حرصــت علــى 
اجتــذاب أفضــل الخبــرات والكفاءات مــن مختلف 

دول العالم من األطباء واالستشاريين.
Û  ،وعندمــا زرت مركــز محمــد بــن خليفة، كمــا ذكرت

التقيــت بأخصائــي أمــراض القلــب الدكتــور القدير 
بدران ريســان، مدير المركز، والذي أعرفه لســنوات 
الفحوصــات  بترتيــب  مشــكوًرا  فقــام  طويلــة، 
ومتابعــة  المختصيــن  األطبــاء  ولقــاء  المطلوبــة 

حالتي باهتمامه المعهود والمعروف للجميع. 
Û  والدكتــور بــدران بحرينــي مــن أصــل عراقــي تــم

اجتذابه للبحرين قبل أكثر من 40 سنة كواحد من 
أفضــل المرشــحين وقتهــا، وهــو من خريجــي كلية 
الطب بجامعة غاسكو بأسكتلندا التي تعتبر أيًضا 
مــن بين أعرق الجامعات فــي العالم، وحاصل على 
أعلــى الشــهادات والدرجــات فــي تخصصــه، وعمل 
ألكثــر مــن 15 عاًما فــي أكبر مستشــفيات بريطانيا 

قبل قدومه للبحرين.
Û  والء بــكل  البحريــن  بــدران  الدكتــور  خــدم  لقــد 

وإخــاص طيلــة هــذه الفتــرة ومــا يــزال، وســاهم 
في االرتقاء بمســتوى الخدمــات الطبية في الباد، 
الكــوادر  الكثيــر مــن  وعمــل علــى تأهيــل وإعــداد 
الطبيــة المتخصصــة خصوًصــا فــي مجــال أمراض 

القلب من البحرينيين.
Û  ،ويحــق لنــا أن نفخــر ونعتــز ونزهــو بهــذه الكوكبــة

البحرينييــن  األطبــاء  مــن  الكبيــر  العــدد  وهــذا 
المرموقيــن واألكفــاء الذيــن أنفقت الدولة بســخاء 
علــى تعليمهــم وتأهيلهــم وتوفيــر فــرص التطــور 
والتخصــص لهــم، والذيــن أصبحــوا اآلن يعملــون 
ويــؤدون واجبهم المقدس بكل تفان وإخاص في 
مختلــف المهــام والمواقــع في جميع المستشــفيات 
وكانــوا  البــاد،  أرجــاء  فــي  المنتشــرة  والعيــادات 
ومازالــوا يقفــون فــي الصفــوف األماميــة لحمايــة 

الباد والتصدي لجائحة كورونا الفتاكة.
Û  األخيــرة األيــام  فــي  منهــم  الكثيــر  التقيــت  لقــد 

أثنــاء تــرددي اليومــي على مستشــفى قــوة الدفاع 
ومركــز محمــد بــن خليفــة، ولــوال ضيــق المســاحة 
لذكــرت أســماءهم جميًعــا، والتــي هــي فــي الواقــع 
محفــورة فــي الضميــر والوجــدان الوطنــي، لكننــي 
ال أســتطيع أن أتجــاوز هــذا المحــور دون أن أذكــر 
فــي  والمعيــن  متخصصيــن  فقــط  منهــم  نجميــن 
مجال أمراض وجراحة القلب وهما الدكتور حبيب 
طريــف والدكتــور حســام نــور؛ طبيبــان بحرينيــان 
متخصصــان يتمتعــان بمهــارات وقــدرات عاليــة ال 
تقل عن مهارات وقدرات أكبر وأشهر وألمع األطباء 
في العالم المتخصصين في المجال نفســه، كما أن 

لهمــا مكانــة مرموقــة وســمعة طيبــة في األوســاط 
الطبيــة وفي قلوب وأفئــدة البحرينيين وتمتد إلى 

أبعد من ذلك.
Û  ذكــرت فــي البداية أن هــذه هي المــرة األولى التي

ألجــأ فيهــا لمستشــفى حكومــي إلجــراء فحوصات 
أو لتلقــي العــاج، وأنــا اآلن أعبــر العقــد الســابع من 
عمــري، فقــد اعتــدت عندمــا أكــون فــي حاجــة إلى 
إجــراء فحوصــات أو تلقــي عــاج أن أتجــه، علــى 
إلــى المستشــفيات أو العيــادات الخاصــة  نفقتــي، 
فــي البحريــن أو خارجها؛ تعودت ذلــك منذ البداية 
بمــا فــي ذلــك فتــرة عضويتــي بمجلــس الشــورى 
وفتــرة تقلــدي للمنصــب الــوزاري وما قبــل وما بعد 
الفترتيــن، وهــو أمــر يمكــن التدقيــق فيــه والتأكــد 
منــه بالرجــوع إلــى ســجات وزارة الصحــة، وهــي 
حقيقة قد ال يصدقها الذين يتهمون الوزراء وكبار 
المســؤولين ومن يســمونهم بالمتنفذين باســتغال 
مراكزهــم ومناصبهــم للحصــول على أكبــر قدر من 
المنافع والمزايا على حساب اآلخرين، وإنني لست 
المســؤول الوحيــد الــذي يتصــرف بهــذا األســلوب، 
أو  العشــرات  أســماء  بســرد  لقمــت  لــي  جــاز  ولــو 
المئــات منهــم علــى ســبيل المثــال، وكلهــم يدركون 
وعلــى قناعــة وثقة تامــة بجودة الخدمــات الطبية 
والعاجيــة التي تقدمها الدولة وبقدرات وكفاءات 
األطبــاء واألطقــم الطبيــة كافة وبإخــاص وتفاني 
كل المســؤولين والقائميــن علــى القطــاع، إال أنهــم 
ربمــا يفضلــون إعطــاء الفرصــة لغيرهم لاســتفادة 

من هذه الخدمات.
Û  الحمــد والشــكر للــه أواًل وأخيًرا، وقد قال الرســول

األعظم محمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم: 
“من ال يشــكر الناس ال يشــكر هللا”، فشــكًرا للدكتور 
بدران ولكل األطباء والعاملين في مستشــفى قوة 
الدفــاع علــى ما لقيتــه من عناية ورعايــة واهتمام، 
وشــكًرا لــكل أطبــاء البحريــن وطواقمهــا الطبيــة، 
وفــوق وقبل ذلك، فــإن التقدير والشــكر واالمتنان 
أرفعهــا إلــى مقــام صاحــب الجالــة الملــك المفــدى 
وصاحــب الســمو الملكي ولي العهــد رئيس الوزراء 
متابعتهمــا  علــى  ورعاهمــا،  هللا  حفظهمــا  الموقــر، 
وعلــى مــا يبذالنــه مــن اهتمــام وجهــد للمحافظــة 
علــى المســتوى الرفيــع للخدمــات الطبيــة وتوجيه 
المســؤولين المعنييــن لارتقــاء بهــا، و”لئن شــكرتم 

ألزيدنكم”، صدق هللا العظيم.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

المحرق - مطار البحرين الدولي

ـــاء ـــات اإلطف ـــي عملي ـــاركين ف ـــدى المش ـــاءة ل ـــة وكف جهوزي

إجراء تمرين للتعامل مع اندالع حريق بمستودعات الوقود بالمطار

مدينة عيسى - هيئة الكهرباء والماء

المبارك: ماضون بتنفيذ المشروعات المعززة للتنمية المستدامة

تدشين محطة سوق المحرق لنقل الكهرباء جهد 66 كيلوفولت



المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - النيابة العامة

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن تعـــازي 
ومواســـاة مملكـــة البحريـــن لحكومات 
وشـــعوب الـــدول األوروبيـــة الصديقة، 
لـــكل من جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية، 
بلجيـــكا  ومملكـــة  هولنـــدا،  ومملكـــة 
ودوقية لوكســـمبورغ؛ جـــراء األحداث 
العواصـــف  عـــن  الناتجـــة  المأســـاوية 
والفيضانات التـــي أصابت تلك الدول، 
مـــا أدى إلـــى وفـــاة وإصابة عـــدد كبير 

من السكان، ودمار وأضرار واسعة في 
الممتلكات.

وأكدت وزارة الخارجية تعاطف مملكة 
الـــدول وشـــعوبها  تلـــك  مـــع  البحريـــن 
الصديقة، لما سببته تلك العواصف من 
آالم وأحزان وخســـائر، متمنية الشفاء 
العاجـــل للمصابين، وللـــدول األوروبية 
الصديقة المتضررة األمن واالســـتقرار 

واالزدهار.

المحافظـــة  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
الجنوبية بـــأن النيابـــة العامة تلقت 3 
بالغات من مديرية شرطة المحافظة 
الجنوبية مفادها قيام شخص بسرقة 
وحدات أجهـــزة التكييـــف وبطاريات 
عربـــات  مـــن  الكهربائيـــة  المولـــدات 
األطعمـــة المتنقلـــة المتوقفـــة بالقرب 
مـــن ممشـــى شـــارع االســـتقالل فـــي 
األســـبوعين الماضييـــن، وقد توصلت 
تحريـــات الشـــرطة إلى هويـــة المتهم 
الـــذي تبيـــن أنه مـــن ذوي األســـبقيات 

وعليـــه أصـــدرت النيابـــة العامـــة أمرا 
بضبط وإحضار المتهم.

إجـــراءات  العامـــة  النيابـــة  وباشـــرت 
التحقيـــق فـــور تلقيها تلـــك البالغات، 
واســـتجوبت المتهم الـــذي اعترف بما 
نســـب إليه من اتهام بعد مواجهته بما 
أســـفرت عنه التحريات وكذلك مقطع 
احتياطـــا  وأمـــرت بحبســـه  الفيديـــو، 
علـــى ذمـــة التحقيق، وجار اســـتكمال 
التحقيـــق تمهيـــدا إلحالـــة المتهم إلى 

المحكمة المختصة.

البحرين تواسي المتضررين في أوروبا جراء الفيضانات

حبس المتهم بسرقة مكيفات ومولدات العربات

local@albiladpress.com
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... وترجلت الدكتورة األم
Û  ما إن تسأل بحرينيا عن العيادة التي أجرت العملية الجراحية الناجحة لعينه

وتخلص على إثرها من النظارة التي لســبب أو آلخر ُتســبب تشــوها للمالمح 
العامة في الوجه، حتى يقفز مسرعا ويجيبك مفتخرا “دكتورة هيفاء”.

Û  دكتــورة هيفــاء المحمود تلك المحرقية الســنعة، وافاها األجل المحتوم دون
ســابق إنــذار أمــس، لتجعــل كل مــن عرفهــا يترحم عليهــا وينثر على جســدها 
الطاهر المشموم، ويستذكر بعضا من صفاتها العطرة التي تنم عن أصالة هذه 

البحرينية التي أعادت تصحيح البصر لمئات وربما آلالف الناس.
Û  تذكرت قصة النبي عيسى الذي مّن هللا عليه بمعجزة إحياء الموتى، وأنا أرى

كيــف أن هللا مــّن على الدكتورة هيفاء موهبــة إرجاع تصحيح البصر ألولئك 
الذين ســلموا ما تبقى من بصر يســير لديهم تحت تصرف أجهزة المغفور لها 

المتطورة واثقين من قدرتها العجيبة على العالج. 
Û  كانــت كلمــة “امي” التي كانت الطبيبة األم تســمعني إياهــا بلهجتها المحرقية

الموســيقية، في كل مرة أقصد مستشــفاها بغرض المراجعة، تشعرني باأللفة 
وأننــي محــاط بأمــي الحقيقية وليســت طبيبة كانــت تود فقط إفــراغ جيبي 

من األموال.
Û  ،رحــم هللا الدكتــورة هيفــاء التــي أحســبها فــي الجنــة بإذن هللا مــع من تحب

وخالص تعازينا لعائلتها الكريمة.

jasim.abdulla@albiladpress.com

جاسم اليوسف

عنفوان

طبيبة العيون هيفاء محمود في ذمة اهلل تعالى
مسيرة حافلة باإلنجـاز والريـادة والتميز والعطـاء في جراحة العيـون

انتقلـــت إلـــى رحمـــة هللا تعالـــى رئيســـة 
للعيـــون  هيفـــاء  الدكتـــورة  مستشـــفى 

هيفاء أحمد محمود ظهر أمس.
وكانـــت مســـيرة حيـــاة الفقيـــدة حافلـــة 
فـــي  والنجـــاح  والريـــادة،  باإلنجـــازات، 
طـــوال  عملـــت  إذ  المجـــاالت،  مختلـــف 
31 ســـنة بجـــد واجتهاد مـــن أجل خدمة 
مملكة البحرين في مجال طب وجراحة 

العيون.

وعرفـــت الفقيدة لدى عمـــوم المواطنين 
العيـــون،  جراحـــة  مجـــال  فـــي  بالتميـــز 
وكان يقصدهـــا القاصـــي والداني للعالج 

والجراحة في هذا المجال.
وتعـــد الفقيـــد أول مـــن أجـــرى عمليـــات 
البحريـــن  فـــي  الجزئيـــة  القرنيـــات  زرع 
فـــي مركزهـــا الشـــهير، وكذلـــك عمليـــات 
صمام احمد في البحرين لعالج الحاالت 
المتطـــورة في المياه الزرقاء، إلى جانب 
النظـــر  تصحيـــح  عمليـــات  أول  إجـــراء 

الفقيدة هيفاء محمودلحاالت القرنيات المخروطية.

محرر الشؤون المحلية

استيراد 58 ألف رأس من المواشي استعداًدا لـ “األضحى”
ــواق ــأسـ لـ ــة  ــج ــل ــث ــم ال ــلـــحـــوم  الـ مـــن  طـــن   5600 وصـــــول 

قـــال وكيل الـــوزارة للثـــروة الحيوانية 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي خالد حســـن إن 
الوكالة اســـتكملت جميع االستعدادات 
المتعلقة بموسم عيد األضحى المبارك 
مـــن خـــالل تســـهيل إصـــدار تراخيـــص 
االســـتيراد للحيوانـــات الحية واللحوم 

الطازجة والمبردة والمجمدة.
المواشـــي  “تجـــار  أن  حســـن  وأضـــاف 
قـــد اســـتعدوا لموســـم عيـــد األضحـــى 
منذ بداية شـــهر يونيـــو الماضي، إذ تم 
اســـتيراد 58 ألـــف رأس مـــن المواشـــي 
باإلضافـــة إلـــى 3600 طـــن مـــن لحـــوم 
اللحـــوم  مـــن  طـــن  و2000  الدواجـــن 

الحمراء المبردة والمجمدة“.

وأوضـــح أن “عـــدد المواشـــي وكميات 
تغطـــي  توفيرهـــا  تـــم  التـــي  اللحـــوم 
فتـــرة  خـــالل  المحليـــة  االحتياجـــات 
عيـــد األضحى المبارك”، مشـــيرا إلى أن 
هذه الفترة تشـــهد إقبـــاالً متزايًدا على 
اللحوم، سواء لألضاحي أو لغداء يوم 

العيد واليومين التاليين للعيد.
الحيوانيـــة  الثـــروة  وكيـــل  شـــدد  كمـــا 
علـــى ضرورة “االبتعـــاد عن التعامل مع 
أماكن الذبح العشوائية؛ لما تشكله من 
خطـــورة كبيـــرة علـــى الصحـــة العامة، 
فضـــالً عـــن انعكاســـاتها الســـلبية علـــى 
البيئـــة وداعـــا المواطنيـــن و المقيميـــن 
إلـــى التعامـــل مـــع المســـالخ المرخصـــة 
حيـــث يقع أحدهما فـــي منطقة حظائر 
ســـترة؛  منطقـــة  فـــي  واآلخـــر  الهملـــة 

وذلـــك لتوافـــر االشـــتراطات الصحيـــة 
فـــي جميـــع مراحل العمل، عـــالوة على 
وجود طبيـــب بيطري مختـــص يتولى 
اإلشـــراف علـــى عملية الذبح، ويباشـــر 

بفحـــص الذبائـــح قبـــل مباشـــرة عملية 
الذبـــح وكذلـــك بعد الذبـــح للتحقق من 
خلوهـــا من أيـــة أمراض قـــد تؤثر على 

صحة اإلنسان”.
وأكـــد أن الفتـــرة التـــي يمـــر بهـــا العالم 
اجمع مـــن آثار جائحـــة كورونا تتطلب 
علـــى  للحفـــاظ  التعـــاون  الجميـــع  مـــن 
المكاســـب الكبيـــرة التي حققهـــا فريق 
للجائحـــة  التصـــدي  فـــي  البحريـــن 
وذلك مـــن خـــالل االلتـــزام بالتعليمات 
الفريـــق  وضعهـــا  التـــي  واإلرشـــادات 
الطبـــي عند شـــراء األضاحـــي وذبحها، 
منوهـــا بالجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلها 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  العاملـــون 

للتصدي لجائحة كورونا.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

خالد حسن

مخزون استراتيجي من األغذية واللحوم خالل العيد

إقامة حفل تخريج دورة “إدارة برامج التدريب في مكافحة اإلرهاب”

توقـــع بلـــوغ الطلـــب علـــى األضاحـــي بأيام التشـــريق حتـــى 10 آالف رأس

ــة” ــي ــل ــداخ “ال إدارات  مــخــتــلــف  مـــن  ــطــا  ضــاب  16 ــمــشــاركــة  ب

أكد رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة 
تجـــارة وصناعة البحريـــن خالد األمين 
اســـتعداد األســـواق المحلية الستقبال 
عيـــد األضحى المبـــارك بمعروض وفير 
من الســـلع األساســـية واللحوم جميعها 

وبأسعار في متناول الجميع.
وغيرهـــا  اللحـــوم  ســـوق  أن  وأوضـــح 
جاهزة الستقبال المستهلكين مع طرح 
كميـــات كبيرة خالل األيام القليلة التي 
تســـبق العيد وخالل أيام العيد الثالث 

لغايات األضاحي.
كما اســـتبعد حـــدوث أي نقـــص في أي 
ســـلعة غذائيـــة، بفضل توافـــر مخزون 
األساســـية  المـــواد  مـــن  اســـتراتيجي 
واتخـــاذ تدابير احترازيـــة منعا لوقوع 

أي شح.
المحليـــة  األســـواق  أن  األميـــن  وأكـــد 
اســـتعدت بصورة جيدة جدا الستقبال 

عيد األضحى المبارك هذه السنة.
وبيـــن أن المتاجر واألســـواق المركزية 

تسجل هذه األيام معروضا وفيرا على 
مســـتوى األرز بجميـــع أنواعـــه وزيوت 
القلي والبقوليـــات والطحين والحليب 
ومشـــتقاته مـــن ألبـــان وأجبـــان، بفضل 
كثرة الموردين وتنـــوع مصادر وبلدان 

المنشأ.
ولفـــت األمين إلى وجود كميات كافية 
مـــن اللحـــوم الحمـــراء فـــي األســـواق، 
المورديـــن  مـــن  العديـــد  أن  خصوصـــا 
وشركات اللحوم استوردت أغنام حية 

وأبقار تحضيرا لموسم األضاحي.
وأضاف “لن يجد المضحون أي مشكلة 
يحتاجونـــه  مـــا  علـــى  الحصـــول  فـــي 
في ســـوق األضاحـــي كالمعتـــاد، فهناك 
معـــروض وفيـــر مـــن بلـــدان عـــدة مـــن 
وأســـتراليا  وباكســـتان  الصومـــال 

والسودان والبلدي كذلك”.
وأشار األمين إلى أن “هذه األيام تشهد 
فتـــرة الـــذروة في الطلب علـــى اللحوم 
أن  المتوقـــع  مـــن  وبالتالـــي  الحمـــراء، 
تتغيـــر األســـعار وفقـــا لمعادلـــة العرض 
والطلـــب”، متوقعـــا أن يتـــراوح معـــدل 

أيـــام  خـــالل  األضاحـــي  علـــى  الطلـــب 
التشـــريق الثالثـــة ما بيـــن 5 آالف و10 

آالف رأس أضحية أو أكثر.
وقال إن هناك زيادة بنســـبة 60 % في 
معروض الخضار والفواكه والورقيات 
وذلك استعدادا لعيد األضحى المبارك.
وأكـــد وصـــول نحـــو 30 شـــاحنة يوميا 
بالخضـــار والفواكـــه، متوقعـــا  محملـــة 
أن تزداد الشـــاحنات المبـــردة والعادية 
الخضـــراوات  مـــن  بمزيـــد  المقبلـــة 

والفواكـــه لتصل إلى 80 شـــاحنة يوميا 
قبل حلول العيد.

وبيـــن األميـــن أن “مـــن أبـــرز الخضـــار 
والفواكـــه التـــي يكثـــر اســـتهالكها فـــي 
عيـــد األضحى الشـــمام بجميـــع أنواعه 
والمـــوز  والتفـــاح  والبرتقـــال  والعنـــب 
والبطاطا والبصـــل والخيار والطماطم 
والباذنجـــان وكل ما يدخـــل في إعداد 
الســـلطة كالخس والليمون والورقيات 
من بقدونس وجرجير وبربير وغيرها”.
وعـــن أبـــرز بلدان المنشـــأ، قـــال األمين 
إنـــه يتـــم اســـتيراد الخضـــار والفواكـــه 
حاليا مـــن األردن ولبنان ومصر والهند 

وأستراليا إلى جانب دول أخرى.
وقـــال إن الطلـــب هـــذه األيـــام يفـــوق 
المعـــروض من الدجاج البحريني ولكن 

السعودية تغطي.
ولفـــت األميـــن إلى توجه المســـتهلكين 
لإلنتـــاج الســـعودي لســـد النقـــص فـــي 
اإلنتاج المحلي، مشـــيرا إلى أن أســـعار 
المنتـــج الســـعودي ثابتة لـــم تتغير عند 

1.200 دينار للكيلو الواحد.

تحت رعايـــة آمر األكاديميـــة الملكية 
الحســـن،  فـــواز  العميـــد  للشـــرطة 
القائـــم  األمنـــي  الملحـــق  وبحضـــور 
بأعمال ضابط األمن اإلقليمي بسفارة 
الواليـــات المتحـــدة األميركية بمملكة 
البحرين، أقامت إدارة التدريب حفل 
تخريـــج دورة “إدارة برامج التدريب 
فـــي مكافحة اإلرهـــاب” والتي عقدت 
خالل الفترة من 4 - 15 يوليو الجاري، 
مختلـــف  مـــن  ضابًطـــا   16 بمشـــاركة 
وذلـــك  الداخليـــة؛  وزارة  إدارات 
بتنظيم من إدارة التدريب بالتنســـيق 
مع المركز المشترك لمكافحة اإلرهاب 
الواليـــات  ســـفارة  مـــع  وبالتعـــاون 

المتحدة األميركية بمملكة البحرين.
وبهذه المناســـبة، أكد آمـــر األكاديمية 
هـــذه  تنظيـــم  أن  للشـــرطة  الملكيـــة 
اســـتراتيجية  ضمـــن  يأتـــي  الـــدورة 
التطوير والتحديث التي يتبناها وزير 
الداخليـــة وبمتابعة مســـتمرة من قبل 
رئيـــس األمـــن العـــام؛ بهـــدف االرتقاء 

بأداء منتســـبي الوزارة، مؤكًدا أهمية 
تنظيـــم مثـــل هـــذه الـــدورات لمـــا لهـــا 
مـــن أهـــداف وغايات إيجابية تســـهم 

فـــي أداء المهام والواجبـــات بكفاءة، 
مشـــيًرا إلـــى أن الـــدورة تهـــدف إلـــى 
تطويـــر المهـــارات وتبـــادل الخبـــرات 

ألعلـــى  للوصـــول  ســـعًيا  األمنيـــة 
مســـتويات الجودة والكفاءة لتطوير 
الكـــوادر البشـــرية، معرًبـــا عن شـــكره 
الواليـــات  ســـفارة  لممثلـــي  وتقديـــره 
المتحـــدة األميركيـــة، وللقائمين على 
تنظيـــم هـــذه الـــدورة علـــى اهتمامهم 
ورفـــع  القـــدرات  لتطويـــر  وســـعيهم 
الكفاءات بما يسهم في زيادة فاعلية 

األداء لمنسوبي األجهزة األمنية.
وتضمنت الدورة برامج وموضوعات 
مـــن شـــأنها صقـــل مهـــارات الضبـــاط 
وإكســـابهم قـــدرات جديـــدة تؤهلهـــم 

لخوض تجارب واقع العمل.

المنامة - مكتب خالد األمين

المنامة - وزارة الداخلية

خالد األمين



الحمر: بدء تنفيذ 1382 شقة سكنية بمدينة سلمان
كشـــف وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر عن 
بدء وزارة اإلســـكان في بناء 1382 شقة 
ســـكنية فـــي الجزيـــرة رقـــم 12 بمدينـــة 
بنحـــو  تقـــدر  تكلفـــة  بإجمالـــي  ســـلمان 
مشـــيرا  بحرينـــي،  دينـــار   122.679.387
إلى أن من المتوقع االنتهاء من المشروع 

خالل العام 2023.
وأشـــار وزيـــر اإلســـكان إلـــى أن مشـــروع 
الشقق الســـكنية بمدينة سلمان يأتي في 
إطـــار تنفيـــذ مشـــروعات المخطـــط العام 
للمدينـــة، والذي يســـهم بـــدوره في تنفيذ 
األهداف اإلســـكانية الـــواردة في برنامج 
الحكومة بشأن العمل على توفير 25 ألف 
وحدة ســـكنية، مشـــيرا إلى أن المشـــروع 
سيســـهم فـــي تلبيـــة الطلبات اإلســـكانية 

لخدمة شقق التمليك بشكل متسارع.
جـــاء ذلك خـــالل زيـــارة تفقدية قـــام بها 
وزير اإلســـكان إلى موقع إنشـــاء الشـــقق 
الســـكنية بمدينـــة ســـلمان )الجزيـــرة رقم 
12( بمعيـــة وكيـــل الـــوزارة الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــود آل خليفة، والوكيل المســـاعد 
للسياســـات والخدمـــات اإلســـكانية خالد 
الحيدان، والوكيل المســـاعد لمشـــروعات 
مـــن  وعـــدد  األدرج،  رضـــا  اإلســـكان 
المســـؤولين والشـــركات المطـــورة، حيث 
اطلع على مخطط العمل لتنفيذ العمارات 
وفـــق  تنفيذهـــا  يتـــم  والتـــي  الســـكنية، 
أحـــدث نمـــاذج البنـــاء، كمـــا اطلـــع الوزير 
علـــى خدمـــات البنيـــة التحيـــة والمرافق 

الخدمية التابعة للمشروع.
لـــدى  الـــوزارة  أن  إلـــى  الحمـــر  وأشـــار 

تخطيطها لبناء شقق سكنية، تعتمد على 
مبادئ مســـتدامة مثـــل الطاقة الخضراء، 
وبيئـــة عصرية تتناســـب مـــع احتياجات 
المســـتفيدين لتحقيـــق أعلى مســـتويات 
الجودة لقاطنيها، متوقعا أن يتم االنتهاء 
مـــن تنفيذ الشـــقق الســـكنية اعتبـــاًرا من 

الربع الثاني من العام 2023.
وأكد أن مشـــروع الشقق السكنية بمدينة 

ســـلمان يأتي لتلبية اإلقبال المتزايد على 
خدمـــة شـــقق التمليـــك فـــي المحافظـــة 
الشمالية وبجميع محافظات المملكة، مع 
جميـــع المرافق وخدمـــات البنية التحتية 
التي تتبعها الوزارة ضمن إســـتراتيجيتها 

الحديثـــة  المـــدن  جميـــع  فـــي  الجديـــدة 
كتوفير المســـاحات المفتوحة ومسارات 
ممارســـة الهوايـــات الخارجيـــة وحدائـــق 

األطفال وغيرها من الخدمات األخرى.
ونـــوه الوزير إلى أن مشـــروعات الشـــقق 

الســـكنية بمدينـــة ســـلمان يتـــم تنفيذها 
البنـــاء الحديثـــة للجيـــل  وفقـــا لنمـــاذج 
السادس لنماذج العمارات السكنية، وقد 
سعت الوزارة ألن تطل معظم الوحدات 
الســـكنية بالمدينة علـــى مناطق خضراء 
في شـــكل متنزهـــات وحدائـــق وممرات 
مشاة ومســـارات للدراجات على واجهة 

بحرية بمسافة 40 كم.
أبـــرز  تعـــد  ســـلمان  مدينـــة  أن  يذكـــر 
المشـــروعات اإلســـتراتيجية التي تقوم 
الســـاحل  فـــي  ببنائهـــا  اإلســـكان  وزارة 
الشـــمالي الغربـــي لمملكـــة البحرين على 
740 هكتـــارا، وتعتبـــر أكبرهـــا  مســـاحة 
مـــن ناحيـــة المســـاحة وعـــدد الوحـــدات 

السكنية والمرافق والخدمات.

 وزير اإلسكان في زيارة تفقدية لموقع إنشاء الشقق السكنية بمدينة سلمان

المنامة - وزارة اإلسكان

“التنمية السياسية” ينفذ 51 فعالية استفاد منها 5350 مشاركا
ــي: تــــعــــزيــــز قــــيــــم االنـــــتـــــمـــــاء لـــجـــمـــيـــع فـــــئـــــات الـــمـــجـــتـــمـــع ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــرمـ ــ الـ

تــرأس وزيــر اإلعــام رئيــس مجلــس أمنــاء معهــد البحريــن للتنميــة السياســية علــي 
الرميحــي، عبــر تقنيــة االتصال المرئي، االجتماع االعتيــادي للمجلس بحضور أعضاء 

مجلس األمناء والمدير التنفيذي للمعهد.

وفـــي بداية االجتماع رفـــع رئيس مجلس 
األمنـــاء باســـمه واســـم أعضـــاء المجلـــس 
واإلدارة التنفيذيـــة أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريكات إلى مقام عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وإلـــى ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة؛ بمناســـبة قرب حلول عيد 
األضحـــى المبارك، داعًيـــا هللا عز وجل أن 
يعيده على جاللة الملك وسمو ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء وعلى أبناء الشعب 

البحريني بالخير الُيمن والبركة.
بعد ذلك اســـتعرض المجلس ما تم تنفيذه 
المرحلـــة  خـــالل  وفعاليـــات  برامـــج  مـــن 
الماضية، والتي ساهمت في تنمية الوعي 
السياسي للمواطنين وفق أحكام الدستور 
وميثـــاق العمـــل الوطنـــي، وتقديـــم الدعم 
للعمـــل البرلمانـــي والبلـــدي فـــي المملكـــة، 
وانســـجاًما مـــع رؤيـــة المســـيرة التنمويـــة 
الشـــاملة لصاحـــب الجاللـــة عاهـــل البالد، 
وبما يتوافق مع أهداف المعهد حســـب ما 

جاء في مرسوم إنشائه.

وتم خـــالل النصف األول من ســـنة 2021 
اســـتهداف مختلف الفئـــات، وذلك بتنفيذ 
51 فعاليـــة تنوعت بين البرامج والندوات 
وورش العمل والمحاضرات، اســـتفاد منها 
5350 مشـــارًكا، منهـــم 3305 فـــي البرامج 

التوعوية و2045 في البرامج التدريبية.
كما عمـــل المعهد منذ بدايـــة العام الجاري 
الدراســـات  مـــن  مجموعـــة  إصـــدار  علـــى 
القانونيـــة  الجوانـــب  فـــي  المتخصصـــة 

كإحـــدى  والتوثيقيـــة،  والسياســـية 
المســـاهمات المهمـــة التـــي يقـــوم بهـــا في 
سبيل نشر الوعي والثقافة السياسية بين 
الفئـــات المســـتهدفة، إضافة إلى تشـــجيع 
األكاديمييـــن والباحثيـــن علـــى المســـاهمة 
في الفعاليات واألنشـــطة التثقيفية ألبناء 

المجتمع. 
بعـــد ذلك انتقل المجلس إلى متابعة خطة 
العمل المســـتقبلية واالطـــالع على جدول 

األعمـــال والبرامج التي ســـيقدمها المعهد 
خـــالل الفتـــرة المتبقية من العـــام الجاري، 
والمتضمنة عدًدا من األنشطة والفعاليات 
المنوعـــة، وبما يحقق األهداف التي أنشـــأ 

المعهد من أجلها.
وأكد الرميحي الدور الحيوي والمهم الذي 
يقوم به المعهد في رفع الوعي السياســـي 
والتعريـــف بالمســـيرة التنمويـــة الشـــاملة، 
وتعزيز قيـــم الوالء واالنتمـــاء والمواطنة 

لجميع فئات المجتمع، منوًها باألثر الكبير 
الـــذي أحدثه المعهد في أوســـاط المجتمع 
البحريـــن، ومســـاهمته الفاعلـــة في تأهيل 
الكـــوادر السياســـية والبرلمانيـــة، وتأهيـــل 
الكـــوادر الوطنية من الشـــباب، إضافة إلى 
تعزيـــز التعـــاون مـــع المؤسســـات الوطنية 
المختلفة، وعلى رأسها السلطة التشريعية 
والمجالـــس  والشـــورى،  النـــواب  بشـــقيها، 

البلدية وغيرها.
واختتـــم الرميحـــي تصريحـــه بتأكيـــد أن 
رســـالته  علـــى  العمـــل  ســـيواصل  المعهـــد 
الجاللـــة  أرادهـــا صاحـــب  كمـــا  الوطنيـــة، 
الملـــك، وبما يخـــدم أبناء مملكـــة البحرين 

بكل فئاتهم ومواقعهم.

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية
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السيد يستعرض منجزات “المؤسسة الملكية” برعاية األيتام
المؤسســـة لعمـــل  واألكبـــر  األول  الداعـــم  الملـــك  جاللـــة 

بدعـــوة مـــن شـــيخ األزهر الشـــريف اإلمام 
أميـــن  وبحضـــور  الطيـــب،  أحمـــد  األكبـــر 
المصـــري  الـــزكاة والصدقـــات  بيـــت  عـــام 
عمرو لطـــف، قدم األمين العام للمؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد 
محاضرة لمسؤولي األزهر وموظفي بيت 
الزكاة والصدقات المصري عن األســـاليب 
اإلداريـــة الحديثـــة التي تتبعها المؤسســـة 
إدارة  فـــي  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
أعمالهـــا، وما حققته من اإلنجازات لصالح 
داخـــل  والمحتاجيـــن  واأليتـــام  األرامـــل 
وخارج مملكة البحرين، والتي اســـتحقت 
مـــن خاللهـــا الحصـــول علـــى العديـــد مـــن 
الجوائـــز العالميـــة، ومنهـــا جائـــزة أفضـــل 

مؤسسة خيرية في الوطن العربي.
وبين الســـيد الدعم الكبير الذي تحظى به 
المؤسسة من عاهل البالد صاحب الجاللة 

الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة الرئيس 
لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة  الفخـــري 
األول  الداعـــم  يعتبـــر  الـــذي  اإلنســـانية، 
واألكبـــر لعمـــل المؤسســـة، منوهـــا بالدعم 
الحكومـــة  قبـــل  مـــن  للمؤسســـة  المقـــدم 
بقيـــادة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، مشـــيدا بالقيادة الشـــابة 
والطموحـــة لممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة. 
للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  واســـتعرض 

األســـاليب والنظريـــات اإلداريـــة الحديثة 
التي تنتهجها المؤسســـة في إدارة أعمالها 
”كريمـــوك”  و  “موســـيف”  نظريتـــي  مثـــل 
ومبادئ تنمية الشـــباب والمرأة، إذ تشـــمل 
العناصـــر  جميـــع  اإلســـتراتيجيات  هـــذه 
التـــي تعمل من خالها المؤسســـة لتحقيق 
النجـــاح ابتـــداء مـــن القيـــادة والسياســـة 
واإلســـتراتيجية ووضـــع الخطـــط وتوفير 
المشـــروعات  وإدارة  المطلوبـــة  المـــوارد 

والتخطيط وبأسلوب مهني علمي.
تأســـيس  تاريـــخ  المحاضـــرة  فـــي  وبّيـــن 
المؤسســـة وأهدافهـــا النبيلة التي رســـمها 
جاللـــة الملـــك حمـــد منـــذ 20 عامـــا، وعدد 
األيتـــام واألرامـــل المكفوليـــن مـــن جاللـــة 
عمـــل  مـــن  المســـتفيدة  والفئـــات  الملـــك، 

المؤسسة.

األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية يقدم المحاضرة

القاهرة- بنا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيـــس الجمارك الشـــيخ 
أحمـــد بن حمـــد آل خليفة، ســـفير 
الجنوبيـــة  كوريـــا  جمهوريـــة 
البحريـــن  لـــدى مملكـــة  الصديقـــة 

هاي كوان تشونغ.
رحـــب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
رئيـــس الجمـــارك بالســـفير، منوها 
بعالقـــات الصداقـــة والتعاون بين 
مملكـــة البحرين وجمهورية كوريا 
الجنوبيـــة فـــي جميـــع المجـــاالت 
وأهمية العمل على تعزيز التعاون 
وتبـــادل الخبـــرات المشـــتركة في 

المجال الجمركي.
اللقـــاء، بحـــث عـــدد  وتـــم خـــالل 
مـــن الموضوعـــات ذات االهتمـــام 
المشـــترك فـــي المجـــال الجمركي 
وسبل تعزيز التنسيق المستمر بما 

يخدم المصالح المشتركة.
من جهته، أعرب ســـفير جمهورية 
شـــكره  عـــن  الجنوبيـــة  كوريـــا 
وتقديره لرئيس الجمارك، مشـــيرا 
إلى أهمية استمرار تعزيز مختلف 
البلديـــن  بيـــن  التعـــاون  أوجـــه 

الصديقين.

تبادل الخبرات الجمركية مع كوريا الجنوبية

“الصحة العالمية” تنشر بحوثا ألساتذة من جامعة البحرين
أدرج الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية مجموعة من أبحاث أكاديميي جامعة البحرين في منصته الرسمية، استعرضت تجربة التعلم عن بعد في الجامعة 

والدروس المستفادة من خال هذه التجربة في الشهور الماضية التي أعقبت تحول الجامعة، والتعليم عموما في العالم، إلى التعلم عن بعد لمدد متفاوتة.

فقـــد نشـــر موقـــع المنظمـــة العالمية دراســـة 
لمديـــرة وحدة التميز فـــي التعليم ومهارات 
القيـــادة ديانا الجهرمي، بعنوان “نحو توفير 
تفاعل فّعال في سياقات التعلم اإللكتروني 
التواصـــل  تعزيـــز  كورونـــا:  خـــالل جائحـــة 
االفتراضـــي فـــي المناقشـــات علـــى منصات 

إدارة التعلم اإللكترونية”.

السيطرة على االنتحال األكاديمي

كمـــا نشـــر موقـــع منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
بحًثـــا لـــكل مـــن رئيســـة قســـم علـــم النفس 
بكلية اآلداب شيخة الجنيد، ومحمد مقداد 
بعنـــوان “االنتحال األكاديمـــي في تقويم ما 
يتعلمـــه الطلبة في التعلـــم عن ُبعد: إلى أين 

أثنـــاء الكورونا؟”، مشـــيرين إلـــى أن تقويم 
مـــا يتعلمه الطلبة في عصـــر كورونا، يواجه 
تحدًيـــا كبيـــًرا يتمثل في إمـــكان أن يمارس 
بعض الطلبة االنتحال األكاديمي، وبالتالي، 
فـــإن عمليـــة تقويـــم األداء األكاديمـــي لـــن 

تكون موضوعية.

الجهوزية التكنولوجية للتعليم العالي

جامعـــة  فـــي  األعمـــال  إدارة  كليـــة  ومـــن 
البحرين، نشر موقع منظمة الصحة العالمية 
دراسة لكل من مديرة مكتب ضمان الجودة 
واالعتماد حصـــة الفاضل، ومنســـق برنامج 
عبـــدهللا  الماليـــة  التكنولوجيـــا  ماجســـتير 
الجالهمة، ورئيس قســـم اإلدارة والتسويق 

مســـفر المهندي، من كلية إدارة األعمال، عن 
الجهوزية التكنولوجية لمؤسســـات التعليم 
العالي فـــي دول مجلس التعاون الخليجي، 
التكنولوجيـــة  الجهوزيـــة  “تقريـــر  بعنـــوان 
لمؤسســـات التعليم العالي في دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي: تحليـــل للوضـــع ألزمة 

كوفيد 19”.

مهارات االتصال الشفوي

ونشـــر موقـــع منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
دراســـة بعنـــوان “فاعلية منصـــات التعلم 
االفتراضـــي في تطوير مهارات االتصال 
الشـــفوي لـــدى طـــالب اللغـــة اإلنجليزية 
وآدابهـــا في جامعة البحرين” قام بها كل 

مـــن ميرفت البوفالســـة، ومدنـــي أحمد، 
وياسر جمعة، من قسم اللغة اإلنجليزية 

وآدابها بكلية اآلداب بجامعة البحرين.

التعلم اإللكتروني ضرورة حتى بعد الجائحة

وفـــي بحـــث أعدتـــه المحاضرتـــان فـــي 
كاظـــم  هاجـــر  اإلنجليزيـــة  اللغـــة  مركـــز 
وحصـــة العطـــاوي، أشـــارتا فيـــه إلـــى أن 
الهيئـــات األكاديميـــة، فـــي جميـــع أنحاء 
العالـــم، فضلـــت بيئـــة التعلـــم التقليديـــة 
للفصل الدراســـي لســـنوات عديـــدة، في 
قبالـــة إحجام كبيـــر عن اللجـــوء للتعليم 
والتدريب عبـــر اإلنترنت، ومع ذلك، فقد 

ظهـــر التعليـــم اإللكترونـــي كبديل وحيد 
للفصول الدراســـية التقليدية بعد إغالق 

الهيئات التعليمية في الجائحة.

التعلم مدى الحياة

اللغـــة  مركـــز  فـــي  المحاضـــرون  وقـــدم 
دالل  البحريـــن  بجامعـــة  اإلنجليزيـــة 
الهيتـــي، وتارا هنـــاري، وأبوبكـــر الهيتي، 
ورقة عـــن تنمية مهارات القـــرن الحادي 
والعشـــرين ومهارات التعلم مدى الحياة 
مـــن خالل تجربة التعلم في أزمة كوفيد 
19، اســـتنتجت أن غالبيـــة الطلبة قاموا 
بتنميـــة ذاتيـــة لمهـــارات القـــرن الحـــادي 
والعشـــرين والمهـــارات الحياتيـــة خـــالل 

فترة التعليم في أزمة كوفيد 19.
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تتعلق بتجربة التعليم 
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