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جالل�ة المل�ك يبع�ث ر�ش�الة خطية اإل�ى اأخيه �ش�لطان عُ مان ال�ش�قيقة
حول العالقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين ال�ش�قيقين
{ �سمو ال�سيخ محمد بن مبارك يلتقي رئي�س ديوان �سمو ولي العهد.

م���ح���م���د ب�����ن م�����ب�����ارك ي�����ش��ت��ق��ب��ل
رئ ��ي ��� ��س دي�������وان ���ش��م��و ول�����ي ال��ع��ه��د
اسـتـقـبــل سـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن م ـبــارك آل
خليفة نائب رئيس مجلس ال ــوزراء اليوم معالي
الـشـيــخ سـلـمــان بــن أحـمــد بــن سـلـمــان آل خليفة،
بمناسبة تعيينه رئـيـ ًـســا ل ــدي ــوان صــاحــب السمو

الملكي ولي العهد.
وأعرب سموه عن خالص تهانيه للثقة الملكية
متمنيا له التوفيق في القيام بمهام هذا
السامية،
ً
المنصب.

بـعــث حـضــرة صــاحــب الجاللة
الملك حمد بــن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى رسالة خطية
إلــى أخيه حضرة صاحب الجاللة
السلطان هيثم بن طــارق المعظم
س ـل ـطــان عُ ـ ـم ــان ال ـش ـق ـي ـقــة ،تتعلق
بالعالقات األخــويــة الوطيدة التي
تربط بين البلدين الشقيقين.
وقـ ــد س ـل ــم ال ــرس ــال ــة ال ــدك ـت ــور
ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ب ــن راشـ ـ ــد ال ــزي ــان ــي
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة إلـ ـ ـ ــى ص ــاح ــب
الـسـمــو الـسـيــد أسـعــد بــن ط ــارق آل
سعيد نــائــب رئـيــس ال ــوزراء لشؤون
العالقات والتعاون الدولي الممثل
ال ـخــاص لـجــاللــة الـسـلـطــان ،خــالل
اسـتـقـبــال س ـمــوه لــوزي ــر الـخــارجـيــة
أمـ ــس ف ــي م ـس ـق ــط .وج ـ ــرى خ ــالل
اللقاء استعراض الروابط األخوية
ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ــوط ـي ــدة ب ـيــن مملكة

{ وزير الخارجية ي�سلم ر�سالة جاللة الملك.
الـ ـبـ ـح ــري ــن وس ـل ـط ـن ــة عُ ـ ـمـ ــان وم ــا
تشهده من تطور ونمو في مختلف
ال ـم ـجــاالت ،وأوج ــه تـعــزيــز الـتـعــاون
الـ ـثـ ـن ــائ ــي بـ ـم ــا ي ـح ـق ــق األه ـ ـ ـ ــداف
وال ـم ـص ــال ــح ال ـم ـش ـتــركــة لـلـبـلــديــن

والشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء بــدر بن حمد بن
ح ـمــود الـبــوسـعـيــدي وزي ــر خــارجـيــة
سلطنة عُ ـم ــان ،والـسـفـيــر الــدكـتــور
ج ـم ـعــة ب ــن أح ـم ــد ال ـك ـع ـبــي سـفـيــر

مملكة البحرين في مسقط.
وكـ ـ ــان ال ــدكـ ـت ــور عـبــدالـلـطـيــف
بــن راش ــد الــزيــانــي وزي ــر الخارجية
قد وصــل أمــس إلــى مدينة مسقط
بسلطنة عُ مان الشقيقة ،وكــان في

استقباله لدى وصوله بدر بن حمد
بن حمود البوسعيدي وزير خارجية
سلطنة عُ ـم ــان ،والـسـفـيــر الــدكـتــور
ج ـم ـعــة ب ــن أح ـم ــد ال ـك ـع ـبــي سـفـيــر
مملكة البحرين في مسقط.

وزي�����ر ال��ع��م��ل ي�����ش��ي��د ب��ت��ب��وء ال��ب��ح��ري��ن ال��م��رك��ز الأول ع��رب��ي��ا
وال��ث��ان��ي ���ش��رق اأو���ش��ط��ي��ا الأق�����ل خ���ط���ورة ف���ي ت��م��وي��ل الإره�����اب
{ وزير العدل خالل الملتقى.

وزي����ر ال ��ع ��دل ي��دع��و اإل����ى ال��ت��ع��اون ال��دول��ي
لإن���ه���اء ال ��ن ��زاع ��ات ب��ا���ش��م ال ��دي ��ن اأو ال��ع��رق
شـ ـ ــارك ال ـش ـي ــخ خ ــال ــد بــن
ع ـلــي آل خـلـيـفــة وزيـ ــر ال ـعــدل
والشؤون اإلسالمية واألوقــاف
ف ــي ال ـم ـل ـت ـقــى الـ ــدولـ ــي ال ــذي
ع ـق ــدت ــه م ـج ـمــوعــة ال ـع ـشــريــن
بــالـتـعــاون مــع مــؤسـســة العلوم
الــدي ـن ـيــة ف ــي مــدي ـنــة بــولــونـيــا
بالجمهورية اإليطالية.
ويـ ـه ــدف ال ـم ـل ـت ـقــى ال ــذي
يُ ـ ـعـ ـق ــد تـ ـح ــت م ـس ـم ــى (وق ـ ــت
الـتـعــافــي) إلــى تحفيز الـحــوار
بـ ـي ــن األديـ ـ ـ ـ ـ ــان وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ق ـيــم
الـتـعــايــش والـتـســامــح ،وكــذلــك
ال ـ ـت ـ ـطـ ــرق إل ـ ـ ــى دور األديـ ـ ـ ــان
والـ ـثـ ـق ــاف ــات فـ ــي دف ـ ــع ت ـفــاهــم
دولـ ــي م ـش ـتــرك يـعـنــى بــإرســاء
السلم والحفاظ على البيئة،
باإلضافة إلى التعارف الثقافي
بـ ـي ــن أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـم ـع ـت ـق ــدات
المختلفة.
وأك ـ ــد وزي ـ ــر الـ ـع ــدل خــالل
مشاركته في المحور المتعلق
ب ـ ـ ــدور الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ــديـ ـنـ ـي ــة فــي
الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـع ــددي ــة
ال ــدي ـن ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة أه ـم ـيــة
إرسـ ـ ــاء ح ـكــم الـ ـق ــان ــون دون ـمــا

تفرقة بين أصحاب المعتقدات
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ،م ـ ـ ــع مـ ـ ــراعـ ـ ــاة
ال ـخ ـص ــوص ـي ــات ال ــدي ـن ـي ــة فــي
المسائل المتعلقة بــاألحــوال
الشخصية ومـمــارســة الـعـبــادة
ف ــي إط ـ ــار ال ـت ـعــايــش واحـ ـت ــرام
اآلخر.
وشــدد على أهمية تضافر
الجهود والتعاون الدولي تجاه
ال ـع ـمــل ع ـلــى إن ـه ــاء ال ـنــزاعــات
القائمة باسم الدين أو األصل
الـ ـع ــرق ــي أو ال ـث ـق ــاف ــي وف ـســح
المجال للدين ومــن يحملون
أمانته مــن أصـحــاب الديانات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـع ـمــل م ـ ًـع ــا مــن
أجل تعزيز التنمية والتعايش
واحترام اآلخر.
وأش ـ ــار إل ــى ال ـج ـهــود الـتــي
تـبــذلـهــا مـمـلـكــة الـبـحــريــن في
تـعــزيــز الـتـعــايــش واإلجـ ـ ــراءات
ال ـتــي ات ـخــذت فــي سـبـيــل ذلــك
ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن ال ــداخ ـل ــي
والــدولــي ،منها احتضان حوار
الـ ـحـ ـض ــارات ف ــي ع ــام ــي 2002
و ،2014منوهً ا بإعالن البحرين
الــذي ُأطـلــق فــي  2017وإنشاء

مــركــز ال ـم ـلــك ح ـمــد الـعــالـمــي
ل ـل ـت ـعــايــش ال ـس ـل ـم ــي ،وك ــذل ــك
كــرســي الـمـلــك حـمــد بجامعة
ســاب ـي ـنــزا اإلي ـط ــال ـي ــة لـتـعــزيــز
الحوار والتعايش.
وأك ـ ــد أن الـ ـن ــزاع ــات الـتــي
تـ ـق ــوم عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس الـ ـعـ ـن ــوان
الديني أو المذهبي أو األصل
كبيرا
الـعــرقــي ُتـشـكــل ت ـهــديــدً ا
ً
ليس للسلم والتعايش فحسب
ولكن لإلنسانية فــي مجملها
وكذلك الديانات نفسها ،والتي
يـجــب أن ُتـمـثــل دائ ـ ًـم ــا الـ ُـمـثــل
العليا لإلنسانية.
وق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدل فــي
خ ـت ــام م ـشــارك ـتــه« :إن مملكة
البحرين بما تملكه من قيادة
حكيمة وشـعــب منفتح وتــراث
ح ـ ـ ـضـ ـ ــاري ،ف ـ ـقـ ــد م ـ ـكـ ــن ذلـ ــك
لـلـتـعــدديــة الـثـقــافـيــة أن تجد
ً
أرضا تحتضنها ،وهو ما جعل
البحرين ً
أرضــا للتسامح بين
األدي ـ ـ ــان ي ـش ـعــر ف ـي ـهــا صــاحــب
أي ديــانــة أو مــذهــب أو ثقافة
بحريته فــي مـمــارســة شعائره
وحماية حقوقه».

أش ــاد وزي ــر الـعـمــل والتنمية
االج ـت ـمــاع ـيــة جـمـيــل ب ــن محمد
ع ـل ــي ح ـم ـي ــدان ب ــاإلنـ ـج ــاز ال ــذي
حـقـقـتــه مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن على
صعيد مكافحة تمويل اإلره ــاب
وغ ـســل األمـ ـ ــوال بـتـبــوئـهــا ،للعام
ال ـث ــان ــي ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،ال ـمــركــز
عربيا والثاني على مستوى
األول
ً
الشرق األوســط ،من حيث األقل
خ ـ ـ ـطـ ـ ــورة تـ ـ ـج ـ ــاه ج ــريـ ـم ــة غ ـســل
األم ــوال وتمويل اإلره ــاب ،وذلــك
وفــق مؤشر بــازل لمكافحة غسل
األمـ ــوال ،ال ــذي حققت المملكة
من خالله  4.5نقاط وفق التقرير
الـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر ال ـم ــؤش ــر الــوح ـيــد
المستقل ال ــذي تـصــدره منظمة
غير ربحية ،وتصنف الــدول وفق ًا
لمخاطر غسل األموال.

وقال حميدان إن هذا اإلنجاز
الذي يؤكد مكانة مملكة البحرين
الــدول ـيــة ال ـمــرمــوقــة ف ــي الـعــديــد
مــن الـمـجــاالت ،مــن بينها جهود
مكافحة غـســل األمـ ــوال وتمويل
اإلرهـ ـ ــاب م ــا كـ ــان لـيـتـحـقــق لــوال
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البالد المفدى،
والتوجيهات السديدة والمتابعة
الحثيثة لصاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
األمر الذي كان له كبير األثر في
تعزيز دور مملكة البحرين على
الصعيدين اإلقليمي والدولي في
مكافحة غـســل األمـ ــوال وتمويل
اإلره ـ ــاب ،وف ـق ـ ًا لـلــرؤيــة الوطنية

في هذا الشأن ،منوه ًا في الوقت
ذاتــه بالجهود البارزة والمدروسة
مـ ــن قـ ـب ــل الـ ـف ــري ــق أول ال ـش ـيــخ
راشــد بن عبداهلل آل خليفة وزير
الــداخـلـيــة رئـيــس لجنة مكافحة
التطرف واإلرهاب وتمويله وغسل
األموال ،وكذلك محافظ مصرف
البحرين رشيد محمد المعراج.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـت ـص ــل أك ــد
حميدان أن وزارة العمل والتنمية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،مـمـثـلــة ف ــي إدارة
دع ــم المنظمات األهـلـيــة ،قامت
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـنـ ــوط ف ـ ــي ح ـمــايــة
قـ ـط ــاع ال ـم ـج ـت ـمــع الـ ـم ــدن ــي مــن
االسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــالل فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال غ ـســل
األم ــوال وتمويل اإلره ــاب ،وذلــك
م ــن خـ ــالل عـضــويـتـهــا وت ـعــاون ـهــا
الـبـنــاء مــع لجنة وض ــع سياسات

ح ـظــر وم ـكــاف ـحــة غ ـســل األم ـ ــوال
وتـمــويــل اإلره ـ ــاب ،بــرئــاســة نائب
م ـ ـحـ ــافـ ــظ م ـ ـ ـصـ ـ ــرف الـ ـبـ ـح ــري ــن
ال ـش ـي ــخ س ـل ـم ــان بـ ــن ع ـي ـس ــى آل
خليفة ،مـنــوهـ ًا كــذلــك بالتعاون
المثمر مع مدير إدارة التحريات
المالية بوزارة الداخلية الشيخة
مي بنت محمد آل خليفة نائب
رئيس لجنة وضع سياسات حظر
ومكافحة غسل األم ــوال وتمويل
اإلرهــاب ،األمر الذي حقق نتائج
مميزة ومكن البحرين مــن تبوء
مـ ــراكـ ــز م ـت ـق ــدم ــة ع ــرب ـي ــا وشـ ــرق
اوسطيا في هذا المجال.
وأكد حميدان أن وزارة العمل
والتنمية االجتماعية ماضية في
تـعــاونـهــا ال ـب ـنــاء مــع كــل الـجـهــات
المعنية لمكافحة غسل األمــوال

{ وزير العمل.
وت ـمــويــل اإلرهـ ـ ــاب ب ـه ــدف تـعــزيــز
جهود حماية المجتمع المدني
وتـ ـمـ ـكـ ـيـ ـن ــه مـ ـ ــن م ـ ـمـ ــارسـ ــة دوره
المجتمعي ،والتطوعي ،والخيري
بشفافية وفاعلية.

الإ�ش ��كان :اأكث ��ر م ��ن  8744منتفع ��ا م ��ن «مزاي ��ا» حت ��ى اأغ�شط� ��س
ك ـش ـف ــت وزارة اإلسـ ـ ـك ـ ــان عــن
عـ ــدد ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن بــرنــامــج
«مزايا» خالل الفترة من يناير إلى
أغـسـطــس  2021وال ــذي بـلــغ 2233
منتفعا ،بزيادة واضحة في معدل
الـمـنـتـفـعـيــن ع ــن ذات ال ـف ـتــرة من
ال ـع ــام ال ـمــاضــي والـ ــذي بـلــغ 1691
لعام  .2020ليبلغ اإلجـمــالــي نحو
 8744منتفعا منذ عام  2013وصو ًال
إلى أغسطس .2021
وأوض ـح ــت ال ـ ــوزارة أن بــرنــامــج
«مـ ــزايـ ــا» ي ـخ ـضــع لـلـتـقـيـيــم بشكل
مستمر سع ًيا إلى طرح المزيد من
الـمـبــادرات والتسهيالت اإلسكانية
ال ـتــي يـحـتــاج إلـيـهــا ال ـمــواطــن من
أجـ ــل خ ــدم ــات ســري ـعــة م ــا يقلص
قــوائــم االن ـت ـظــار ،حـيــث يــأتــي ذلــك
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو
الـمـلـكــي األم ـي ــر س ـل ـمــان ب ــن حمد
آل خ ـل ـي ـف ــة ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد رئ ـي ــس
مجلس الوزراء ،بشأن سرعة توفير
الـخــدمــات اإلسـكــانـيــة للمواطنين
وتلبية لاللتزامات الواردة ببرنامج
الحكومة.
وذكـ ــرت «اإلسـ ـك ــان» أن النسبة
األكبر من الــوحــدات والشقق التي
قـ ــام ال ـم ـس ـت ـف ـيــدون ب ـشــرائ ـهــا منذ

 2013وح ـتــى أغـسـطــس ع ــام 2021
تركزت في محافظة المحرق بنسبة
 ،%59تليها المحافظة الشمالية
بنسبة  ،%33ثم محافظة العاصمة
بنسبة  ،%5فالجنوبية بنسبة .%3
وبـ ـيـ ـن ــت وزارة اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان أن
نسبة شــراء الوحدات السكنية في
محافظة الشمالية  %86مقارنة
بالشقق التمليك  ،%14وشكلت
مـحــافـظــة ال ـم ـحــرق  %94للفلل

م ـقــابــل  %6لـلـشـقــق ،فـيـمــا كــانــت
نسبة ش ــراء الـبـيــوت فــي محافظة
ال ـع ــاص ـم ــة  ،%100وال ـم ـحــاف ـظــة
ال ـج ـنــوب ـيــة  %78ل ـل ـب ـيــوت مـقــابــل
 %22لـلـشـقــق ،مـشـيـ ًـرا إل ــى توجه
أغلب المتقدمين منذ عــام 2013
وحـ ـت ــى ي ــون ـي ــو  2021إلـ ـ ــى شـ ــراء
وحدات سكنية (فيال) بنسبة %91
مقابل ما نسبته  %9لشراء الشقق
السكنية.

أم ـ ـ ــا ب ـ ـشـ ــأن الـ ـعـ ـم ــر ال ـف ـع ـلــي
لـ ـ ـل ـ ــوح ـ ــدات الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تــم
وقـ ـ ــع االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ع ـل ـي ـه ــا مـ ــن قـبــل
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ــن أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت وزارة
اإلس ـكــان إل ــى أن المنتفعين لهم
حــريــة اخ ـت ـيــار الـمـسـكــن والـمــوقــع
وال ـم ـســاحــة الـمـنــاسـبــة م ــن خــالل
الرجوع إلى المطورين المعتمدين
لـ ــدى ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ولـ ــم ت ـت ـج ــاوز تلك
ال ـ ــوح ـ ــدات ال ـخ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات مــن

ت ـش ـي ـيــدهــا ب ـمــا ي ـش ـكــل م ــا نسبته
بـ %93من إجمال الــوحــدات التي
ت ــم ت ـمــوي ـل ـهــا ،وب ـن ـس ـبــة  %6وق ــع
ع ـل ـي ـهــا االخـ ـتـ ـي ــار لـ ــوحـ ــدات يــزيــد
عمرها االفتراضي عن  10سنوات،
فيما بلغت المساكن التي تتراوح
فترات تشييدها بين  10-5سنوات
ما نسبته  %1فقط ،أي أن النسبة
األكـبــر كانت مــن نصيب الــوحــدات
السكنية حديثة التشييد.

{ اجتماع وزراء التربية بدول مجل�س التعاون.

بتخدير مو�صعي من خالل فتحة �صغيرة...

البحري��ن تتراأ���س الجتم��اع التح�شي��ري لجتم��اع

وزراء التربي��ة والتعلي��م ب��دول مجل���س التع��اون تد�شين اأول جهاز ل�شحب اأورام الثدي من دون جراحة في «حمد الجامعي»
ترأست مملكة البحرين االجتماع التحضيري
لالجتماع الخامس للجنة وزراء التربية والتعليم
بـ ــدول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ،وذلـ ــك ب ـح ـضــور ممثلي
جميع دول المجلس من وكــالء التربية والتعليم
والــوفــود الـمـشــاركــة ،حيث ت ــرأس اجـتـمــاع الــوكــالء
الـتـحـضـيــري ال ــدك ـت ــور مـحـمــد م ـب ــارك ب ــن أحـمــد
ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـش ــؤون الـ ـم ــدارس ب ـ ــوزارة الـتــربـيــة
وال ـت ـع ـل ـيــم ب ـم ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن ع ـض ــو الـمـجـلــس
التنفيذي لمكتب التربية العربي لــدول الخليج،
بحضور وفــد مرافق عبر تقنية االتـصــال المرئي
شمل كال من األستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل
وزارة التربية والتعليم للسياسات واالستراتيجيات
واألداء ،واألسـ ـت ــاذة كـفــايــة حـبـيــب ال ـع ـنــزور وكيل
الــوزارة المساعد للخدمات التعليمية ،واألستاذة
لطيفة عيسى البونوظة الوكيل المساعد للتعليم،
واألستاذة الشيخة لطيفة بنت إبراهيم آل خليفة
رئيس التنسيق والمتابعة بمكتب المدير العام
لشؤون المدارس.
وق ــد اسـتـهــل الـمــديــر ال ـعــام ل ـشــؤون ال ـمــدارس
رئيس الجلسة بــدايــة االجتماع بكلمة رفــع فيها
باسم جميع األعضاء أسمى آيات الشكر والتقدير
واالم ـت ـنــان ألص ـحــاب الـجــاللــة والـسـمــو ق ــادة دول

المجلس ،للتوجيهات والرؤى الحكيمة ذات األثر
ال ـبــالــغ فــي الــدفــع ب ـهــذه الـمـسـيــرة ال ـم ـبــاركــة إلــى
مجاالت أرحب ألبناء دول المجلس في المؤسسات
التعليمية ،كما رحــب الدكتور محمد مـبــارك بن
أح ـم ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـش ــؤون ال ـ ـمـ ــدارس رئـيــس
االجتماع بوكالء التربية والتعليم من جميع دول
مجلس الـتـعــاون والــوفــود الـمـشــاركــة ،مـشـيــدً ا بما
يــربــط الـمــؤسـســات التعليمية فــي دول المجلس
مــن عـمــل مـشـتــرك وتـنـسـيــق مـتــواصــل فــي كــل ما
يـخــص ش ــؤون الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم ،م ــؤك ــد ًا أهمية
هذا االجتماع التحضيري الذي يسبق االجتماع
المرتقب ل ــوزراء التربية والتعليم بــدول مجلس
التعاون لتنسيق بنود جدول األعمال والتوصيات.
وق ــد ت ــم خ ــالل االج ـت ـمــاع اس ـت ـعــراض ج ــدول
األعـمــال المقترح لالجتماع ال ــوزاري ،حيث تمت
مـنــاقـشــة جـمـيــع ب ـن ــوده وال ـتــوص ـيــات الـمـقـتــرحــة،
وذلك في مختلف المواضيع المتصلة بالتنسيق
المشترك في شــؤون التعليم بين وزارات التربية
والتعليم بدول المجلس ،حيث قدم وكالء التربية
والتعليم أعضاء االجتماع مقترحاتهم وتوصياتهم
بـشــأن ج ــدول األع ـم ــال ،كـمــا تــم إق ــرار التوصيات
المدرجة للعرض على االجتماع الوزاري.

دش ـ ـ ـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى الـ ـمـ ـل ــك
حـمــد الـجــامـعــي جـهــاز (EnCor
Enspire® Breast Biopsy
 )Systemالـمـخـصــص لسحب
واستئصال أورام الثدي الحميدة
منها والخبيثة مــن دون جراحة
مع اختالف أحجامها ،وهو أحدث
م ــا ت ــوص ــل إل ـي ــه ال ـع ـل ــم ف ــي ه ــذا
المجال ويعد األول من نوعه في
مملكة البحرين.
صـ ــرح ب ــذل ــك الـ ـل ــواء طبيب
ال ـش ـي ــخ س ـل ـم ــان بـ ــن ع ـط ـيــة اهلل
آل خـ ـلـ ـيـ ـف ــة ق ـ ــائ ـ ــد م ـس ـت ـش ـفــى
ال ـم ـل ــك حـ ـم ــد ،مـ ـشـ ـي ـ ًـرا إل ـ ــى أن
مــا يـمـيــز الـجـهــاز سـهــولــة إدخ ــال
اإلبـ ـ ـ ـ ــرة ت ـل ـق ــائ ـي ــا إل ـ ـ ــى م ـن ـط ـقــة
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــدي واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداف األورام
الصغيرة جــدا مع الحفاظ على
األن ـس ـج ــة ال ـس ـل ـي ـمــة الـمـحـيـطــة
بــه بــاالسـتــرشــاد بــالـمــوجــات فــوق
ال ـص ــوت ـي ــة أو ب ــاس ـت ـخ ــدام أش ـعــة
الـمــامــوجــرام أو باستخدام جهاز
الــرنـيــن المغناطيسي وم ــن دون

{ اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية اهلل.

أل ــم وب ــدق ــة عــال ـيــة ،ك ـمــا يـســاعــد
ال ـج ـه ــاز ع ـلــى تـقـلـيــل وقـ ــت أخــذ
الـخــزعــة أو إج ــراء عملية سحب
واستئصال الورم ما يسهم بشكل
كبير فــي تقليل الكلفة والــوقــت
وتوفير أعلى فعالية ودقة ،مؤكدا
أنه يعد طفرة جديدة الستئصال
الـبــؤر الصغيرة غير المحسوسة
م ـ ــن الـ ـ ـث ـ ــدي م ـ ــن دون ج ــراح ــة

وال ـت ـك ـل ـســات الــدق ـي ـقــة ال ـت ــي قد
تحمل خطورة اإلصابة بسرطان
الثدي.
وق ـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ي ـت ـم ـتــع
ب ـمــرونــة ال ـحــركــة مــا يـسـهــل على
المريض حركته ،بــاإلضــافــة إلى

إم ـك ــان ـي ــة ب ــرم ـج ــة ال ـج ـه ــاز عـلــى
حـســب الـمـنـطـقــة ال ـم ــراد إدخ ــال
اإلبـ ــرة فـيـهــا م ــا يـكـســب الطبيب
المختص الكثير من الوقت مع
زي ــادة الـكـفــاءة والــدقــة بالمقارنة
بالطريقة الجراحية التقليدية
ف ـ ــي اسـ ـتـ ـئـ ـص ــال أورام ال ـ ـثـ ــدي،
م ـن ــوه ــا إلـ ــى أنـ ــه ق ــد ت ــم تـنـظـيــم
دورة تدريبية ومخصصة للفريق
الطبي المشرف على إدارة الجهاز
لــرفــع كـفــاءتـهــم ومـسـتــوى أدائـهــم
وتـ ــزويـ ــدهـ ــم ب ــالـ ـخـ ـب ــرات الـفـنـيــة
لضمان أفضل مستويات الجودة
والسالمة .ومــن جهة أخــرى أفاد
الدكتور وائــل إبراهيم استشاري
األشعة التشخيصية والتداخلية
ب ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــك حـ ـم ــد
ال ـجــام ـعــي بـ ــأن إجـ ـ ــراء الـفـحــص
ي ـتــم ت ـحــت ال ـت ـخــديــر الـمــوضـعــي
لمعظم المرضى من خالل فتحة
صغيرة جدا بمقاس  3-2مم يتم
فتحها السـتـهــداف ال ـبــؤر الـمــراد
اس ـت ـئـصــال ـهــا ع ـلــى ش ـكــل شــرائــح

من دون إجراء أي تغيير لطبيعة
األنـسـجــة المستئصلة ،مــا يتيح
الفرصة الكاملة لتحليل العينة
تحليال باثولوجيا دقيقا من دون
الحاجة إلى الجراحة.
وذكـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــور وائـ ـ ـ ـ ــل أن
استخدام هــذه التقنية الجديدة
أتــاحــت الـفــرصــة السـتـئـصــال كل
األورام الـ ـت ــي ال ي ـم ـكــن كـشـفـهــا
يمكن
بالفحص اإلكلينيكي ،مــا ِ
الطبيب من استئصال هذه البؤر
بالكامل بالمقارنة بجراحة أورام
ال ـ ـثـ ــدي ب ــال ـط ــري ـق ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة
والتي كانت تعد أحــد التحديات
في عالج أورام الثدي ،مضيفا أن
هذه التقنية مناسبة أيضا لسحب
األورام الحميدة والـصـغـيــرة من
دون جراحة في حالة عــدم رغبة
المريضة فى التعرض للجراحة
المفتوحة والتخدير الكلي مع
الـحـفــاظ على الشكل الخارجي
لـ ـلـ ـث ــدي م ـ ــن دون وجـ ـ ـ ــود ت ـش ــوه
جراحي.
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الرئي����س االإ�س���رائيلي يت�س���لم اأوراق اعتم���اد �س���فير البحري���ن
اس ـت ـق ـبــل ال ــرئ ـي ــس يـتـسـحــاق
هــرت ـســوغ ،رئ ـيــس دولـ ــة إســرائ ـيــل،
أمـ ـ ـ ــس الـ ـسـ ـفـ ـي ــر خ ـ ــال ـ ــد ي ــوس ــف
الجاهمة ،سفير مملكة البحرين
المعين لدى دولة إسرائيل ،الذي
ق ـ ــدم ل ـف ـخــام ـتــه أوراق اع ـت ـم ــاده
س ـف ـي ـ ًـرا لـمـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن لــدى
دولة إسرائيل.
وقـ ــد رحـ ــب ف ـخــامــة الــرئ ـيــس
يتسحاق هرتسوغ بالسفير خالد
ي ــوس ــف الـ ـج ــاهـ ـم ــة ،م ـه ـن ـ ًئ ــا لــه
بمناسبة توليه مهام منصبه كأول
سفير لمملكة البحرين لدى دولة
إس ــرائ ـي ــل ،م ــؤك ــدا دع ــم الـحـكــومــة
اإلسرائيلية له للقيام بمهام عمله
على أكمل وجه ،معر ًبا عن مشاعر
ال ــود واالح ـت ــرام لـحـضــرة صاحب
الـجــالــة الملك حمد بــن عيسى
آل خليفة ،عاهل الباد المفدى،
على خطوته الشجاعة بعقد سام
مع دولة إسرائيل تحت إطار اتفاق
إبــراه ـيــم ،مـعــر ًبــا فخامته عــن ما
يكنه لجالة الملك المفدى من
احترام عظيم على هذه الخطوة.

وقد كلف فخامة رئيس دولة
إس ــرائ ـي ــل ال ـس ـف ـيــر خ ــال ــد يــوســف
الجاهمة بنقل تحياته وتقديره
إل ـ ـ ــى ح ـ ـضـ ــرة صـ ــاحـ ــب ال ـج ــال ــة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
عــاهــل ال ـبــاد الـمـفــدى ،وتمنياته
الطيبة لمملكة الـبـحــريــن ب ــدوام
التقدم والرقي واالزدهار.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد فـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
يتسحاق هرتسوغ بمسار العاقات
الدبلوماسية بين مملكة البحرين
ودول ـ ـ ــة إس ــرائـ ـي ــل ،ال ـت ــي تــأسـســت
تنفيذً ا لما نص عليه إعان تأييد
الـســام بين البلدين ،مضيفً ا أن
البحرين نموذج للتعايش السلمي
حـيــث يـتـعــايــش فـيـهــا الـمـسـلـمــون
والـمـسـيـحـيــون وال ـي ـهــود ف ــي ألـفــة
وســام منذ سنين عــديــدة ،مؤكدا
ف ـخــام ـتــه أن م ــا ت ــم إن ـ ـجـ ــازه فــي
م ـج ــاالت ال ـت ـع ــاون ال ـث ـنــائــي يــدل
على اهتمام وحرص البلدين على
الــدفــع بمسار الـعــاقــات الثنائية
إل ـ ـ ــى آف ـ ـ ـ ــاق أشـ ـ ـم ـ ــل بـ ـم ــا ي ـح ـقــق
ال ـم ـصــالــح ال ـم ـش ـتــركــة لـلـبـلــديــن،

{ الرئي�س الإ�سرائيلي خالل لقاء �سفير البحرين.
متمن ًيا للسفير التوفيق والنجاح
فــي مـهــام عمله الــدبـلــومــاســي في
دولة إسرائيل.
من جانبه ،نقل السفير خالد
ي ــوس ــف ال ـج ــاه ـم ــة إلـ ــى فـخــامــة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ت ـح ـي ــات
وتـقــديــر حـضــرة صــاحــب الجالة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
عــاهــل ال ـبــاد ال ـم ـفــدى ،وصــاحــب
ال ـس ـم ــو ال ـم ـل ـكــي األمـ ـي ــر سـلـمــان
بــن حـمــد آل خـلـيـفــة ،ول ــي العهد
رئيس مجلس الوزراء ،وتمنياتهما
لفخامة الــرئـيــس ب ــدوام التوفيق
والسداد ،ولدولة إسرائيل التقدم

واالزدهار.
وأع ــرب السفير خالد يوسف
الجاهمة عن فخره بما حظي به
مــن لــدن صاحب الجالة الملك
المفدى ،من شرف كبير بأن يكون
أول سفير لمملكة البحرين لدى
دولة إسرائيل ،بعد إقامة عاقات
دبلوماسية كاملة بين البلدين في
أعقاب التوقيع على إعــان تأييد
السام ،واتفاق مبادئ إبراهيم في
واشنطن فــي  15سبتمبر 2020م،
وهـ ــي خ ـط ــوة تــاري ـخ ـيــة ش ـجــاعــة،
سوف يكون لها مردودها اإليجابي
ع ـل ــى الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة وع ـلــى
عموم هذه المنطقة التي تتطلع
شعوبها إل ــى ال ـســام واالس ـت ـقــرار
واالزدهار.
وأك ـ ــد الـسـفـيــر خ ــال ــد يــوســف
ال ـجــاه ـمــة أن ال ـس ــام ه ــو خـيــار
مملكة الـبـحــريــن االسـتــراتـيـجــي،
وه ــو ن ـهــج حـكـيــم اخ ـت ـطــه جــالــة
الملك الـمـفــدى ،وام ـت ــدادٌ للنهج
اإلصــاحــي لجالته ،وأن مملكة
ال ـب ـحــريــن ت ـه ـتــدي ف ــي عــاقــاتـهــا

ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة بـ ـمـ ـب ــادئ وط ـن ـيــة
راس ـخــة مبنية عـلــى أس ــس ثابتة
وقـ ـ ـي ـ ــم أص ـ ـي ـ ـلـ ــة مـ ـ ــن ال ــوسـ ـطـ ـي ــة
واالع ـت ــدال وق ـبــول اآلخ ــر ،مــؤكــدا
أن ال ـق ـيــادة الحكيمة فــي مملكة
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن م ـم ـث ـل ــة فـ ـ ــي ج ــال ــة
الملك المفدى ،تؤمن أن الحوار
والتفاهم وبناء الثقة هي مبادئ
ســامـيــة وأس ــس رئـيـسـيــة لتحقيق
ال ـتـ ـع ــاون ب ـيــن األم ـ ــم وال ـش ـع ــوب،
وقد التزمت بها مملكة البحرين
في عاقاتها مع دول العالم على
امـ ـت ــداد تــاري ـخ ـهــا ال ـع ــري ــق ،وهــي
ماضية في تنفيذ أهدافها الرامية
إل ــى تحقيق االس ـت ـقــرار وال ـســام
واالزدهار لشعوب المنطقة.
وقــال السفير إنني على ثقة
بأن هذه الخطوة التاريخية سوف
أساسا متينًا للعاقات التي
تضع
ً
نتطلع إليها بين البلدين ،والقائمة
على قيم التسامح والتعايش بين
أصـ ـح ــاب ال ـم ـع ـت ـقــدات واألدي ـ ـ ــان،
وتمهد الـطــريــق نحو تـعــاون دائــم
في مختلف المجاالت.

تنفي���ذ  210زي���ارات ميداني���ة للمدار����س ..وعم���ل � 8آالف فح����ص
�س���ريع لمنت�س���بيها ..وتدري���ب  3اآالف عل���ى االإج���راءات االحترازي���ة
تقدم وزارة التربية والتعليم
خــدمــات صحية لــرعــايــة الطلبة
بكل المراحل التعليمية ،وتراعي
تـطـبـيــق اإلج ـ ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
خ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ـج ــائ ـح ــة بـحـســب
ال ـم ـع ـط ـيــات وال ـم ـس ـت ـج ــدات فــي
الــوضــع الـصـحــي ،بالتنسيق مع
الفريق الوطني الطبي للتصدي
لفيروس كورونا كوفيد .19-حيث
أسهمت هذه الخطوات في ضمان
اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـع ـم ـل ـيــة الـتـعـلـيـمـيــة
خال هذه الفترة االستثنائية.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،استقبل
الدكتور ماجد بن علي النعيمي
وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم ،ف ــرق
ال ـ ـ ــوزارة ال ـم ـشــرفــة ع ـلــى تطبيق
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة فــي
ال ـم ــدارس واإلدارات التعليمية،
م ـش ـيــدً ا بــال ـج ـهــود ال ـتــي يبذلها

{ التربية تنظم زيارات ميدانية للمدار�س.
أع ـض ــاء الـ ـف ــرق ،وال ـت ــي أسـهـمــت
فـ ــي نـ ـش ــر الـ ــوعـ ــي الـ ـصـ ـح ــي فــي
أوسـ ــاط منتسبي الـ ـ ــوزارة ،حيث

تقوم الـفــرق المشكّ لة مــن قطاع
التعليم وقسم الصحة المدرسية
بتنفيذ الــزيــارات الــدوريــة وعمل

ال ـف ـحــوصــات ال ـســري ـعــة وتـقــديــم
ال ـ ــدع ـ ــم لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــدارس عـ ـل ــى ه ــذا
الصعيد ،فقد تــم تنفيذ ()210
زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ت ـ ـف ـ ـقـ ــديـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــدارس
ال ـح ـكــوم ـيــة ،ب ـه ــدف ال ـت ــأك ــد من
تـطـبـيــق اإلج ـ ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
ومـ ـ ـ ــدى م ــاءمـ ـتـ ـه ــا الس ـت ـق ـب ــال
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ،ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـتـ ــم م ـت ــاب ـع ــة
أعضاء لجنة الصحة والسامة
ال ـمــدرس ـيــة ف ــي إج ـ ــراء الفحص
السريع بشكل يــومــي ،حيث بلغ
ع ــدد ال ـف ـحــوصــات ال ـتــي أجــريــت
( 8آالف) ف ـحــص ســريــع يــومـ ًـيــا
لـمـنـتـسـبــي الـ ـم ــدارس م ــن طلبة
وم ـع ـل ـم ـيــن وح ـ ـ ــراس أم ـ ــن وزوار
وأولـيــاء أمــور ،في حين بلغ عدد
الفحوصات الـتــي أجــريــت خال
العام الدراسي الماضي أكثر من
( 669ألـ ــف) ف ـحــص ،إل ــى جــانــب

تـ ــدريـ ــب ( 3آالف) مـ ــن أع ـض ــاء
لجنة الصحة والسامة الصحية
بالمدارس خال العام الماضي،
واالس ـت ـم ــرار فــي تــدريــب الـمــزيــد
خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي لــإل ـمــام
بـ ـ ــإجـ ـ ــراءات ال ـف ـح ــص ال ـس ــري ــع،
حـيــث أع ــرب ال ــوزي ــر عــن خالص
الـ ـشـ ـك ــر والـ ـتـ ـق ــدي ــر ل ـج ـه ــوده ــم
ال ـم ـث ـمــرة وال ـم ـتــواص ـلــة لتقديم
أفـ ـ ـض ـ ــل ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ـص ـح ـي ــة
متمنيا لهم دوام
لألبناء الطلبة،
ً
التوفيق.
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا وت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة
وال ـت ـع ـل ـيــم ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة
الصحة برصد حاالت المصابين
والمخالطين مــن خــال الخط
الـســاخــن ومجموعات المتابعة،
وذلك إلعطائهم مواعيد لفحص

 ،PCRويتم تزويد الوزارة بنتائج
ال ـ ـف ـ ـحـ ــص يـ ــومـ ـ ًـيـ ــا وع ـ ـ ـ ــدد أيـ ـ ــام
سعيا نحو تقديم أفضل
الحجرً ،
ال ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة لمنتسبي
ال ـق ـطــاع الـتـعـلـيـمــي ،إل ــى جــانــب
الـتـعــامـيــم وال ـن ـش ــرات الـتــوعــويــة
التي أرسلت إلى المدارس ،والتي
تبين وتشرح اإلجراءات الصحية
وضوابط إجراء تلك الفحوصات
ب ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة صـ ـحـ ـيـ ـح ــة وآم ـ ـ ـنـ ـ ــة،
وتـحــث على توعية المجتمعات
الـ ـم ــدرسـ ـي ــة ب ـم ــا ف ـي ـه ــا ال ـط ـل ـبــة
والمعلمين على حد سواء.
حـضــرت ال ـل ـقــاءات األس ـتــاذة
كفاية العنزور الوكيل المساعد
للخدمات التعليمية ،واألستاذة
لـ ـطـ ـيـ ـف ــة الـ ـ ـب ـ ــون ـ ــوظ ـ ــة ال ــوكـ ـي ــل
ال ـم ـســاعــد لـلـتـعـلـيــم ،وع ـ ــدد من
المسؤولين في الوزارة.

يوم الديمقراطية..
والعقوبات البديلة
 malmahmeed7@gmail.comمحميد احملميد
تتجلى الـحـكـمــة الـمـلـكـيــة الـســامـيــة ،وال ــرؤي ــة اإلنـســانـيــة
الــرفـيـعــة ،مــن لــدن حـضــرة صــاحــب الـجــالــة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عــاهــل ال ـبــاد الـمـفــدى حفظه اهلل ورع ــاه،
فــي كــل زم ــان وم ـكــان ،ومــع كــل ال ـظــروف والـتـحــديــات ..حكمة
صــائ ـبــة« ..سـنــامـهــا» الـمـصـلـحــة الـعـلـيــا ل ـلــوطــن ،ورؤيـ ــة أبــويــة
شاملة« ..ذروتها» رعاية اإلنسان دائما ..وفق نهج ديمقراطي،
ومسلك إنساني ،في ظل دولــة القانون والمؤسسات ،لتخلق
الشراكة والتقدير ،لكل مواطن مخلص ،وتمنح الفرصة وإعادة
التأهيل ،لكل مــن حــاد عــن ج ــادة ال ـصــواب ،شــرط االسـتـفــادة
والتعلم من كل درس وتجربة.
المرسوم الملكي السامي بشأن العقوبات البديلة الذي
صدر مؤخرا ،وحالة الفرح والسعادة التي انتابت من شملهم
تطبيق المرسوم ،وانعكاس ذلك على أسرهم وعائاتهم ،وتصدر
تلك الحالة على مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعام،
تؤكد أن النهج الديمقراطي اإلنساني لــدى العاهل المفدى
أيده اهلل ونصره ،ركيزة أساسية ،وقاعدة صلبة ،راسخة وثابتة،
فــي ظــل المسيرة التنموية الشاملة ،لتنسج قصة بحرينية
رائدة ،فريدة من نوعها ،أمام العالم أجمع.
يتضاعف جمال وروعــة الحالة البحرينية ،الديمقراطية
واإلنسانية ،في تزامن المرسوم الملكي السامي ،مع احتفال
الـعــالــم الـيــوم األرب ـعــاء ،الـمــوافــق  15سبتمبر ،بــالـيــوم الــدولــي
للديمقراطية ،ومملكة البحرين تنعم بــاألمــن واالسـتـقــرار،
وترفل بثوب المحبة والسام ،والرحمة والوئام ،وتواصل العمل
واإلنجاز ،وتعزيز ثقافة القانون واحترام المؤسسات.
وحتى تكون االستفادة من العقوبات البديلة في أقصى
درجاتها الكريمة ،وتحقيقا ألهدافها في أسمى صورها النبيلة،
ينبغي لمن شملهم هــذا األم ــر ،بــأن يـعــوا ال ــدرس جـيــدا ،وأن
يستفيدوا مما جــرى لهم ،بسبب تجاوزهم القانون ،وتهديد
أم ــن الــوطــن ومـصــالـحــه ،ومـصــالــح شـعـبــه ،وأال يستمعوا وال
يتبعوا أصحاب األجندات التحريضية المسيئة ،مهما حاولوا
الـيــوم مــن إط ــاق دع ــوات مشبوهة ،أو بـيــانــات عنترية ملؤها
التحدي واالسـتـفــزاز ،وتـكــرار الخطأ والجريمة ،فالفرص ال
تعوض ،والوطن قد فتح أبوابه ألبنائه.
وحتى تستثمر مملكة البحرين هــذه الحالة الحاصلة،
وتدعم الجهود الكريمة من مؤسسات الدولة ،خاصة الجهود
المشكورة من وزارة الداخلية ،ينبغي على اإلعام البحريني،
الــرسـمــي والــوط ـنــي ،أن يــواكــب ال ـحــدث ،وي ـبــرز نتائجه وآث ــاره
اإلي ـج ــاب ـي ــة ،إلـ ــى ال ـع ــال ــم أجـ ـم ــع ،ب ـل ـغــة تـفـهـمـهــا الـمـنـظـمــات
ال ـح ـقــوق ـيــة ،وال ـم ـجــالــس ال ــدول ـي ــة ،وت ـل ــك م ـســؤول ـيــة وطـنـيــة
تاريخية ،تستوجب مضاعفة التعاون والتنسيق ،بين الجهاز
اإلعــامــي مــع الـسـفــارات والبعثات الدبلوماسية ،البحرينية
واألجنبية معا.
لقد وضعت الرؤية الملكية السامية أمامنا جميعا ،حدثا
وطـنـيــا مـهـمــا ،ومـش ـهــدا مجتمعيا رفـيـعــا ،يـسـتـلــزم مــواكـبـتــه،
ويستوجب حصاد ثـمــاره ،بكل حرفية ومهنية ،من أجــل بيان
حقائق المبادرات والممارسات ،الديمقراطية واإلنسانية ،في
مملكة البحرين.
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ت ��ع ��زي ��ز ق ��ي ��م ال ��دي ��م ��ق ��راط ��ي ��ة وح����ق����وق االإن�������س���ان
{ اجتماع وكالء التعليم العالي لدول مجل�س التعاون الخليجي.

االأمين العام لمجل�س التعليم العالي تتراأ�س اجتماع وكالء
التعليم العالي والبحث العلمي لدول مجل�س التعاون الخليجي
ت ـ ـ ـ ــرأس ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورة
ال ـش ـي ـخــة رن ـ ــا ب ـن ــت عـيـســى
بن دعيج آل خليفة األمين
ال ـ ـعـ ــام ل ـم ـج ـلــس ال ـت ـع ـل ـيــم
العالي نائب رئيس مجلس
أمـ ـ ـن ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس ال ـت ـع ـل ـيــم
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي ،ع ـ ـبـ ــر االتـ ـ ـص ـ ــال
ال ـ ـمـ ــرئـ ــي ،اجـ ـتـ ـم ــاع وك ـ ــاء
الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي وال ـب ـحــث
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي بـ ـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون لـ ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج
الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــري
ل ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــادي
والـ ـعـ ـش ــري ــن ل ـل ـج ـنــة وزراء
الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي وال ـب ـحــث
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي لـ ـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
التعاون الخليجي.
وفـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة رح ـب ــت
األمين العام وكاء التعليم
ال ـعــالــي وال ـب ـحــث الـعـلـمــي،
م ـعــربــةً ع ــن عـمـيــق شكرها
لـحــرصـهــم عـلــى الـمـشــاركــة
فــي هــذا االج ـت ـمــاع ،مــؤكــد ًة
أن االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ي ـ ــأت ـ ــي فــي
تــوق ـيــت م ـهــم ،ح ـيــث بــدايــة
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـجــديــد
في ظــروف جائحة فيروس
ك ــورون ــا (ك ــوفـ ـي ــد )19-الـتــي
غـيــرت مــن شـكــل ومضمون
الـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة ليس
فـ ــي دول ـ ـنـ ــا ف ـ ـقـ ــط ،بـ ــل فــي
الـ ـع ــال ــم ب ـ ــأس ـ ــره ،وف ــرض ــت
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات
وحـ ـل ــول م ـب ـت ـكــرة وتـكـثـيــف

اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدام ال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات
ال ـح ــدي ـث ــة والـ ـتـ ـح ــول نـحــو
م ـن ـص ــات ال ـت ـع ـلــم الــرق ـمــي
م ـ ــن خ ـ ـ ــال «ال ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــم عــن
بعد» لضمان سير العملية
التعليمية بنفس الكفاءة
وال ـجــودة التي كانت عليها
قبل الجائحة ،وبـمــا يكفل
صـحــة وســامــة كــل أط ــراف
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة مــن
طلبة وأكاديميين وإداريين.
وأضــافــت األم ـيــن العام
ف ـ ــي ك ـل ـم ـت ـه ــا أن ـ ـ ــه ب ـف ـضــل
دعـ ـ ـ ــم أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـج ــال ــة
والـسـمــو ق ــادة دول مجلس
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون ،وق ـ ـ ــراراتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم
ال ـ ـصـ ــائ ـ ـبـ ــة وت ــوجـ ـيـ ـه ــاتـ ـه ــم
الـ ـس ــدي ــدة ،تـمـكـنــت وزارات
الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي وال ـب ـحــث
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــي وم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات
الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي وال ـب ـحــث
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي بـ ـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي مــن
تحقيق أهدافها باستدامة
ال ـت ـع ـل ـيــم ،وال ـح ـف ــاظ على
ج ـ ــودت ـ ــه ج ـن ـب ــا إلـ ـ ــى جـنــب
مــع الـحـفــاظ على الصحة
والـســامــة وات ـبــاع اج ــراءات
احترازية واعية ومتكاملة،
في تجربة تستحق الرصد
والـتــوثـيــق ،وتجسد الـقــدرة
ع ـ ـلـ ــى االرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ب ـم ـس ـي ــرة
العمل الخليجي المشترك
فــي كــل مـجــاالتــه بـمــا فيها

التعليم ،الذي يعد مرتكز ًا
م ـه ـم ـ ًا ل ـت ـح ـق ـيــق تـطـلـعــات
مواطني دول المجلس نحو
التكامل.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت األم ـ ـ ـيـ ـ ــن
الـ ـ ـع ـ ــام أن م ـ ــا ت ـح ـق ــق مــن
ن ـج ــاح ك ـب ـيــر وم ـل ـم ــوس في
مواجهة الجائحة والمضي
بـ ــال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
ومــواصـلــة مسيرتها يعطي
دفـ ـ ـع ـ ــة ق ـ ــوي ـ ــة ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار
والـ ـتـ ـط ــوي ــر ،والـ ـم ــزي ــد مــن
التعاون والعمل المشترك
والتنسيق الجماعي وتبادل
الخبرات والتجارب ،وإنجاز
ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات
والـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج ال ـ ـتـ ــي ت ـض ـمــن
االرت ـق ــاء بالتعليم العالي
والـ ـبـ ـح ــث ال ـع ـل ـمــي فـ ــي كــل
م ـ ـ ـجـ ـ ــاالتـ ـ ــه ،واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة
الـ ـمـ ـثـ ـل ــى م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة وتـطـبـيـقــات
الذكاء االصطناعي.
وأع ــرب ــت األم ـي ــن ال ـعــام
عـ ــن ت ـم ـن ـيــات ـهــا لــاج ـت ـمــاع
التوفيق والنجاح والخروج
ب ـ ـ ـتـ ـ ــوص ـ ـ ـيـ ـ ــات تـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــر ع ــن
روح ال ـم ــرح ـل ــة الـ ـت ــي نـمــر
ب ـ ـهـ ــا ،وتـ ـلـ ـب ــي ال ـط ـم ــوح ــات
وال ـت ـط ـل ـعــات ف ــي مستقبل
أك ـثــر ازده ـ ـ ــارا وإش ــراق ــا في
م ـ ـجـ ــال ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي
والبحث العلمي والمجاالت
كافة.

ي ـت ـشــرف مـعـهــد ال ـب ـحــريــن للتنمية
الـسـيــاسـيــة بــرفــع أس ـمــى آيـ ــات الـتـهــانــي
وال ـت ـبــري ـكــات إل ــى م ـقــام ح ـضــرة صــاحــب
ال ـج ــال ــة ال ـم ـل ــك ح ـم ــد ب ــن ع ـي ـســى آل
خ ـل ـي ـفــة ع ــاه ــل الـ ـب ــاد الـ ـمـ ـف ــدى ،وإل ــى
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء ،وإل ــى أبـنــاء الشعب البحريني،
ب ـم ـنــاس ـبــة االحـ ـتـ ـف ــال ب ــالـ ـي ــوم ال ــدول ــي
للديمقراطية ،والذي يصادف الخامس
عشر من سبتمبر من كل عام.
ومع التركيز العالمي في احتفاالت
هذا العام على «تعزيز قدرة الديمقراطية
ع ـل ــى الـ ـصـ ـم ــود فـ ــي م ــواجـ ـه ــة األزم ـ ـ ــات
ال ـم ـق ـب ـلــة» ،وت ـط ــوي ــر م ـم ــارس ــات الـحـكــم
السليم في حــاالت الطوارئ الصحية أو
البيئية أو المالية ،ال بد من اإلشارة إلى
ما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات
وق ـ ـ ـ ــرارات س ــاه ـم ــت فـ ــي ال ـت ـخ ـف ـيــف مــن
تــداعـيــات جائحة كــورونــا على المواطن
والمقيم ،من خال توفير كل المتطلبات
الصحية والعاجية واللقاحات للجميع،
ولـتـشـمــل أي ـض ـ ًا الـمــواطـنـيــن المقيمين
ف ــي الـ ـخ ــارج ،إل ــى جــانــب حــزمــة الــدعــم

االقتصادي لألفراد والمؤسسات ،والتي
ساهمت بشكل واضح في تخطي تداعيات
هــذه األزم ــة ،إذ حرصت الــدولــة فــي ظل
اإلج ــراءات االحـتــرازيــة على المحافظة
عـ ـل ــى الـ ـحـ ـق ــوق األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ــواط ــن
والمقيم في التعليم والصحة والعمل،
إل ـ ــى ج ــان ــب اسـ ـتـ ـم ــرار ع ـم ــل مــؤس ـســات
ال ــدول ــة وسـلـطــاتـهــا ال ـث ــاث ،التشريعية
والـتـنـفـيــذيــة والـقـضــائـيــة ،ح ـفــاظ ـ ًا على
مصالح الوطن والمواطن والتزام ًا بمبدأ
الشفافية في اتخاذ القرارات.
وبهذه المناسبة يؤكد معهد البحرين
للتنمية الـسـيــاسـيــة أهـمـيــة دور وســائــل
اإلعـ ــام ومــؤس ـســات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
وك ــاف ــة ال ـش ــرك ــاء م ــن مــؤس ـســات رسـمـيــة
وأهلية في التوعية الديمقراطية بشكل
دائ ــم فــي أوس ــاط المجتمع ،وخصوص ًا
الـ ـشـ ـب ــاب وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء واألطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ،ل ـك ــون
ه ــذه الـتــوعـيــة كفيلة بـتــوضـيــح ال ـتــوازن
االيـجــابــي بين الـحـقــوق والــواج ـبــات ،ما
يـخـلــق مـجـتـمـعــا واع ـي ــا ل ـ ــدوره الــوطـنــي
وحاميا إلرادته السياسية وضامن ًا لثقافة
ديمقراطية مستدامة.
كـمــا يــؤكــد الـمـعـهــد ت ـقــديــره الكبير

للعمل الجاد والبناء الذي يقوم به أبناء
إقليميا
البحرين تعزيز ًا لمكانة المملكة
ً
وعالميا ،مع المحافظة على ما تحقق
ً
م ــن إنـ ـج ــازات ومـكـتـسـبــات ديـمـقــراطـيــة،

انعكست عـلــى مختلف مـنــاحــي الحياة
وس ــاهـ ـم ــت فـ ــي ت ـع ــزي ــز روح ال ـم ــواط ـن ــة
وال ــوالء ،تحت رايــة حضرة عاهل الباد
المفدى.

{ اجتماع ممثلو أقسام اإلعانات في الصحف بمقر جمعية الصحفيين.

ممثلو اأق�سام االإعالنات في ال�سحف يعقدون اجتماعا بمقر جمعية ال�سحفيين
عـقــد ممثلو اق ـســام االع ــان ــات فــي الـصـحــف اليومية
ال ـن ــاط ـق ــة بــال ـل ـغــة ال ـع ــرب ـي ــة اج ـت ـم ــاع ــا ف ــي م ـق ــر جـمـعـيــة
الصحفيين البحرينية بـحـضــور رئـيــس الجمعية عيسى
الشايجي ونائب الرئيس عبدالرحمن المدفع.
وفــي بــدايــة االجـتـمــاع رحــب رئـيــس الجمعية بممثلي
صـحــف أخ ـبــار الخليج وااليـ ــام والــوطــن وال ـبــاد وشكرهم
على حضورهم ،كما توجه الشايجي بالشكر والتقدير الى

ادارات الصحف االربع على استجابتهم السريعة وااليجابية
لــدعــوة الجمعية إلــى عقد هــذا االجـتـمــاع ،مــؤكــدا ان ذلك
دليل على حرصهم على تعزيز التعاون بين الصحف فيما
تمر به من ظروف صعبة.
مــن جــان ـبــه ،ن ــوه نــائــب رئ ـيــس الـجـمـعـيــة عـبــدالــرحـمــن
المدفع الى الجولة التي قام بها مجلس ادارة الجمعية في
الصحف وقــال ان الجمعية حريصة على مد جسور قوية

مع الصحف كافة بما يعزز العاقة بينها وبين الجمعية،
مؤكدا اهمية هــذا االجتماع االولــي الــذي ستتبعه سلسلة
اجتماعات تتناول مختلف جوانب التعاون بين الصحف.
وقد عقد ممثلو أقسام االعانات في الصحف االربع
اجتماعا فيما بينهم للعمل على وضع مقترحات مشتركة
فـيـمــا ي ـخــص ال ـس ــوق االع ــان ــي سـيـتــم رف ـع ـهــا ال ــى ادارات
الصحف للنظر فيها.
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محافظ الجنوبية :ر�شد احتياجات الأهالي وتح�ش���ين جودة الخدمات
ت ــرأس سـمــو الـشـيــخ خـلـيـفــة ب ــن عـلــي ب ــن خـلـيـفــة آل خليفة
محافظ المحافظة الجنوبية رئيس المجلس التنسيقي اجتماع
المجلس التنسيقي التاسع في دورتــه الثالثة لعام  ،2021وذلك
عبر تقنية االتصال المرئي ،بحضور العميد عيسى ثامر الدوسري
نائب المحافظ ،وعدد من األعضاء من ممثلي الجهات الحكومية
المختلفة.
فــي مستهل االجتماع رحب
سمو المحافظ بالحضور ،مؤكد ًا
حـ ـ ــرص ال ـم ـج ـل ــس ال ـت ـن ـس ـي ـقــي
وس ـع ـي ــه ال ـم ـس ـت ـمــر فـ ــي ت ـطــويــر
ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــدم ــي وال ـت ـن ـم ــوي،
الــذي يحظى بتوجيهات ورعاية
كــريـمــة مــن قـبــل حـضــرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البالد المفدى،
ومتابعة صاحب السمو الملكي
األمـ ـ ـي ـ ــر سـ ـلـ ـم ــان ب ـ ــن حـ ـم ــد آل
خليفة ولي العهد رئيس مجلس
الـ ــوزراء ،منوه ًا سـمــوه إلــى عمل
المحافظة الــدؤوب نحو متابعة
تنفيذ وتحسين جودة الخدمات
المقدمة للمواطنين والمقيمين
بــالـتـعــاون مــع مختلف الجهات
المختصة.
وخــالل االجتماع تابع سمو

المحافظ عــرضـ ًا مرئي ًا قدمته
إدارة الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـه ـن ــدس ـي ــة
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار ب ــالـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة حـ ـ ــول أبـ ـ ـ ــرز ن ـتــائــج
الـ ــزيـ ــارات ال ـم ـيــدان ـيــة م ــن رصــد
وم ـتــاب ـعــة الح ـت ـيــاجــات األه ــال ــي
خ ـ ـ ـ ــالل مـ ـ ــوسـ ـ ــم األم ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــار ف ــي
م ـخ ـت ـلــف م ـن ــاط ــق ال ـم ـحــاف ـظــة،
ف ـي ـم ــا قـ ــدمـ ــت وزارة األش ـ ـغـ ــال
وش ـ ــؤون ال ـب ـلــديــات والـتـخـطـيــط
الـعـمــرانــي عــرضـ ًا مــرئـيـ ًا اشتمل
ع ـل ــى خ ـط ــة ش ــام ـل ــة الس ـت ـق ـبــال
مــوســم األم ـطــار لـهــذا ال ـعــام من
خالل وضع آلية لتصريف تجمع
مياه األمطار وتوفير الصهاريج
وال ـم ـض ـخــات ال ـخــاصــة بــالـمـيــاه
وفق المعايير الالزمة ،باإلضافة
إل ـ ــى إج ـ ـ ــراء ال ـص ـي ــان ــة ال ــالزم ــة
ل ـش ـب ـك ــات ال ـ ـصـ ــرف وال ـم ـص ـب ــات

{ لقاء محافظ الجنوبية.
الـمــائـيــة فــي مختلف المناطق
الداخلية والمناطق الحيوية في
المنطقة ،كما أوصــى المجلس
الـتـنـسـيـقــي بــات ـخــاذ اإلجـ ـ ــراءات
الـ ــالزمـ ــة ل ـت ـج ـنــب ت ـج ـمــع م ـيــاه
األم ـ ـطـ ــار ف ــي م ـخ ـت ـلــف مـنــاطــق
المحافظة.
ون ـ ــوه س ـمــو ال ـم ـحــافــظ إلــى
أهـ ـمـ ـي ــة وضـ ـ ــع خـ ـط ــة م ـش ـتــركــة
ش ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة مـ ـ ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل م ـخ ـت ـل ــف
الـ ـجـ ـه ــات األمـ ـنـ ـي ــة وال ـخ ــدم ـي ــة

ال ـم ـخ ـت ـص ــة ،وذل ـ ـ ــك اسـ ـتـ ـع ــداد ًا
ل ـم ـنــاس ـبــات واحـ ـتـ ـف ــاالت الـعـيــد
الــوطـنــي المجيد خ ــالل الفترة
القادمة والتي ستقام في نطاق
ال ـم ـحــاف ـظــة ،م ــن خـ ــالل تــزيـيــن
الطرق باإلنارة وإضفاء األجواء
الــوط ـن ـيــة ،وذلـ ــك ت ـن ـف ـيــذ ًا آلراء
ومقترحات األهــالــي باالحتفال
بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا اط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس
ال ـت ـن ـس ـي ـقــي ع ـل ــى ع ـ ــرض مــرئــي

قــدم ـتــه وزارة اإلسـ ـك ــان ،ت ــم من
خ ــالل ــه اسـ ـتـ ـع ــراض م ـس ـت ـجــدات
سـيــر عـمــل م ـشــروع وادي السيل
االسكاني ،مبين ًا سمو المحافظ
أن المنطقة تشهد الـعــديــد من
المشاريع التنموية التي تعكس
الـ ـنـ ـم ــو ال ـ ـع ـ ـمـ ــرانـ ــي وال ـت ـن ـم ـي ــة
الشاملة في القطاعين الخدمي
واالسكاني بالمتابعة مع الجهات
ذات العالقة.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،تـ ـق ــدم ال ـس ـيــد
م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوري م ـم ـث ــل
أه ــال ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ال ـج ـنــوب ـيــة
ف ــي ال ـم ـج ـلــس ب ـخــالــص الـشـكــر
والتقدير للمحافظة الجنوبية
عـلــى دورهـ ــا فــي تـعــزيــز الـشــراكــة
المجتمعية وســرعــة االستجابة
ب ـ ـعـ ــد حـ ـ ـ ـ ــادث الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــق الـ ـ ــذي
ان ــدل ــع ف ــي أحـ ــد ال ـم ـســاجــد في
م ـن ـط ـق ــة عـ ـسـ ـك ــر ،األم ـ ـ ــر ال ـ ــذي
ي ـع ـك ــس ال ـم ـت ــاب ـع ــة ال ـم ـس ـت ـمــرة
ل ـت ـل ـب ـيــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات األهـ ــالـ ــي،
م ـث ـم ـن ـ ًا ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه جـهــود
رجـ ـ ــال الـ ــدفـ ــاع الـ ـم ــدن ــي وإدارة
األوقـ ـ ــاف الـسـنـيــة ف ــي التنسيق
المشترك مع المحافظة ،إذ أكد
سـمــو الـمـحــافــظ أن المحافظة

حـ ــري ـ ـصـ ــة ع ـ ـلـ ــى تـ ـفـ ـعـ ـي ــل مـ ـب ــدأ
ال ـشــراكــة األمـنـيــة والمجتمعية
ت ـل ـب ـيــة ل ـت ـط ـل ـعــات األهـ ــالـ ــي فــي
تعزيز األمن والسالمة.
وف ــي سـيــاق آخ ــر ،تــابــع سمو
المحافظ عــرضـ ًا مــرئـيـ ًا شام ً
ال
مــن قـبــل وزارة األش ـغــال وش ــؤون
البلديات والتخطيط العمراني
ح ـ ـ ــول مـ ـسـ ـتـ ـج ــدات ج ـم ـل ــة مــن
المشاريع الخدمية والتنموية،
في نطاق المحافظة ،من ضمنها
مشروع ممشى مدينة زايد الذي
سيلبي احـتـيــاجــات المواطنين
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ــى
تـطــويــر ال ـمــرافــق وال ـحــدائــق في
مختلف مناطق المحافظة قبل
نهاية هذا العام.
مــن جـهـتـهــم ،عـبــر األع ـضــاء
في ختام المجلس التنسيقي عن
شكرهم وتـقــديــرهــم للمحافظة
الجنوبية على التعاون المثمر
والتنسيق المشترك في تحقيق
رؤى وتـ ـطـ ـلـ ـع ــات الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن،
م ـث ـم ـن ـيــن الـ ـت ــواص ــل الـمـسـتـمــر
لمناقشة االحتياجات التنموية
والـ ـخ ــدمـ ـي ــة مـ ــن أج ـ ــل تـحـقـيــق
التنمية الشاملة والمستدامة.

ك�أول م�ؤ�س�سة تعليمية بمملكة البحرين..

معه��د الإم��ام ال�ش��افعي للعل��وم ال�ش��رعية يح�ش��ل
ع��ل��ى ج��ائ��زة ب���رو ت ��وك ��ولت ال�����ش��ح��ة ال��دول��ي��ة
أحــرز معهد اإلمــام الشافعي
لـلـعـلــوم الـشــرعـيــة الـمــرخــص من
وزارة العدل والـشــؤون اإلسالمية
واألوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة ال ـت ـن ـف ـي ــذ
واالمـتـثــال لـبــروتــوكــوالت الصحة
والـ ـس ــالم ــة وال ـن ـظ ــاف ــة ال ــدول ـي ــة
ضــد فـيــروس كــورونــا والـتــي تمنح
ألفضل مؤسسة تطبق اإلجراءات
االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرازيـ ـ ـ ــة ،وذلـ ـ ـ ـ ــك ب ـح ـســب
المعايير الطبية ()BUREAU
العالمية ،والتي أطلقتها الشركة
ال ـفــرن ـس ـيــة الـمـخـتـصــة بـمـعــايـيــر
الـجــودة العالمية ،ويعد المعهد
ب ــذل ــك أول م ــؤسـ ـس ــة تـعـلـيـمـيــة
بمملكة الـبـحــريــن تـحـصــل على
هذا اإلنجاز.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة أعـ ـ ــرب
م ـشــرف الـمـعـهــد فـيـصــل محسن
ال ـع ــرج ــان ــي ع ــن ش ـك ــره وت ـقــديــره
لتوجيهات وزيــر العدل والشؤون
اإلس ــالمـ ـي ــة واألوق ـ ـ ـ ـ ــاف ،ودع ـم ــه
ال ـ ـ ــالمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ل ـ ـ ـلـ ـ ــوقـ ـ ــوف ع ـل ــى
جـ ــاهـ ــزيـ ــة الـ ـمـ ـع ــاه ــد ال ـش ــرع ـي ــة
وكــافــة اإلج ـ ــراءات واالش ـتــراطــات
والمعايير الوقائية وأخــذ أقصى

{ معهد اإلمام الشافعي يحصل على الجائزة.
درجـ ـ ـ ــات ال ـح ـي ـط ــة وال ـ ـحـ ــذر بـمــا
يضمن سالمة الطالب ومنتسبي
المعاهد ،وتشجيعه للجهود التي
تبذلها المعاهد في مجال حماية
ال ـص ـح ــة ال ـع ــام ــة وت ــذل ـي ــل كــافــة
العقبات الستمرار سير العملية
التعليمية لدفع عجلة التطوير
والنماء ،منوه ًا إلى أن الفوز بهذه

الجائزة الدولية الرفيعة يعكس
الـ ـقـ ـف ــزة ال ـن ــوع ـي ــة فـ ــي ال ـج ـه ــود
المقدمة ومــا يتمتع بــه المعهد
م ــن ق ـ ــدرات ف ــي م ـج ــال االرت ـق ــاء
بالعمل ،وتطوير مستويات األداء،
وي ـش ـكــل دافـ ـعـ ـ ًا ل ـب ــذل م ــزي ــد من
الجهود ومواصلة مسيرة العطاء
واإلنجاز.

قامت لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق
في المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ،بزيارة
ميدانية إلى مركز البحرين الدولي للمعارض
والمؤتمرات لرصد مستوى الخدمات الصحية
المقدمة للجميع.
وخ ــالل ال ــزي ــارة ،الـتـقــت اللجنة ع ــددا من
أعـ ـض ــاء ال ـف ــري ــق ال ــوط ـن ــي ال ـط ـب ــي لـلـتـصــدي
لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-وأجرت
مقابالت مع الطواقم الطبية لالطالع على مدى
االلتزام باإلجراءات االحترازية المتبعة ،ومدى
احـ ـت ــرام مـعــايـيــر ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان الـمـنـصــوص
عليها في القوانين والمواثيق الدولية خالل
األزم ــات .كما قابلت اللجنة عــددا مــن األفــراد

الحاصلين على اللقاح بهدف الحصول على
رأي ـهــم فــي اإلج ـ ــراءات الـمـتـخــذة واالطـ ــالع من
ق ــرب ع ـلــى الــرعــايــة الـصـحـيــة ال ـم ـقــدمــة لـهــم،
عند تلقيهم أحد اللقاحات المضادة لفيروس
كورونا.
تأتي هــذه الــزيــارة فــي إطــار ال ــدور الرقابي
للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ،واستكماال
لخطتها في متابعة تطبيق المعايير المرتبطة
بحماية وتـعــزيــز حـقــوق اإلن ـســان فــي إج ــراءات
ال ـف ـحــص والـ ـع ــزل وال ـح ـجــر ال ـص ـحــي ف ــي ظل
جائحة كورونا ،وإعداد التقارير والتوصيات ذات
الصلة بــأوضــاع حـقــوق اإلن ـســان وإرســالـهــا إلى
الجهات المعنية.

قـ ــرر رئ ـي ــس ج ــام ـع ــة ال ـخ ـل ـيــج ال ـعــربــي
الــدك ـتــور خــالــد بــن عـبــدالــرحـمــن العوهلي
ت ـك ـل ـيــف األس ـ ـتـ ــاذ ف ــي ق ـس ــم عـ ـل ــوم الـبـيـئــة
والـمــوارد الطبيعية بكلية الــدراســات العليا
األستاذ الدكتور وهيب عيسى الناصر ليكون
نائب ًا لرئيس الجامعة للشؤون االكاديمية
والبحث العلمي.
وأشاد رئيس الجامعة بمسيرة الدكتور
الناصر العلمية واألكاديمية المليئة بالعطاء

ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن ال ـم ـح ـلــي وال ـخ ـل ـي ـجــي،
وبإسهاماته الكثيفة والمتواصلة في ميدان
ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي ،وبــاه ـت ـمــامــاتــه الـعـمـلـيــة
الـمـتـعــددة الـتــي تشمل الـفـيــزيــاء والـطــاقــة
ال ـم ـت ـجــددة والـبـيـئــة وال ـف ـلــك ،وغ ـيــرهــا من
ال ـح ـقــول الـعـلـمـيــة والـمـعــرفـيــة ،م ــؤك ــد ًا أنــه
«مكسب علمي وأكاديمي للجامعة».
من جانبه ،أعرب الدكتور وهيب الناصر
ع ــن ب ــال ــغ ش ـك ــره لــرئ ـيــس جــام ـعــة الـخـلـيــج

الـعــربــي عـلــى تـقــديــره ودع ـمــه المستمرين
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،وتوفير
بيئة أكــاديـمـيــة حــاضـنــة ومـشـجـعــة للبحث
العلمي ،وقــال« :نهدف في جامعة الخليج
العربي إلى أن نكون مركز ًا أكاديميا وبحثي ًا
متميزا على المستويين اإلقليمي الدولي»،
معبر ًا بهذا المناسبة عــن فخره ومنتسبو
جامعة الخليج العربي من أعضاء الهيئتين
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـحـ ـص ــول رئ ـي ــس

الـجــامـعــة الــدك ـتــور خــالــد بــن عبدالرحمن
العوهلي على ثقة قيادات مجلس التعاون
ل ـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج ال ـعــرب ـيــة لـ ـل ــدورة الــراب ـعــة
لــرئــاســة ال ـجــام ـعــة ،وذلـ ــك ت ـق ــدي ــر ًا ألدائ ــه
الــرفـيــع ولـعـطــائــه الـمـبــارك لــالرتـقــاء ب ــأداء
الجامعة منذ تكليفه برئاستها منذ عام
 ،2008لتكون بفضل جهوده المخلصة في
مصاف الجامعات المرموقة والعريقة على
الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

تج�ار ي�ش�يدون باتفاقي�ات التع�اون ومذكرات التفاه�م بين البحري�ن وقبر�ص
أ ّك ــد ع ــدد مــن الــتُ ـ ّـجــار األهـمـيــة االقـتـصــاديــة لتوقيع حكومة
مملكة الـبـحــريــن وحـكــومــة جـمـهــوريــة قـبــرص مــذكــرة تـفــاهــم في
ال ـت ـعــاون االق ـت ـصــادي والـتـقـنــي ،مـشـيــريــن إل ــى أن ـهــا ستسهم في
تحقيق دفعة لألمام للمشروعات االستثمارية بين كال البلدين في
المجاالت الحيوية.
وفي هذا السياق ،أ ّكد رئيس جمعية رجال األعمال البحرينية
خالد الزياني أنّ توقيع االتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدول
يسهم في فتح األبواب للقطاع الخاص لتطوير أعماله من جهة
وتعزيز العالقات بين البلدان من جهة أخرى.
وتـ ــابـ ــع ال ــزي ــان ــي أن تــوق ـيــع
م ـ ـ ــذك ـ ـ ــرة الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاه ـ ــم لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون
االقـتـصــادي والفني بين مملكة
البحرين وجمهورية قبرص يعتبر
م ــؤش ــر ًا واض ـح ـ ًا ع ـلــى ال ـعــالقــات
الــوث ـي ـقــة وال ـق ــوي ــة ال ـت ــي يتمتع
بها البلدان ،متوقع ًا تقوية متانة
أواصــر الصداقة بينهما ،وتعزيز
ال ـع ــالق ــات والـ ـتـ ـب ــادل ال ـت ـج ــاري،
وتـسـهـيــل اإلجـ ـ ــراءات الجمركية
الستيراد وتصدير البضائع بين
الجانبين ،متطلع ًا إلــى المزيد
م ــن ه ــذه ال ـم ــذك ــرات ال ـتــي تـعــود
بالمنفعة على الجميع.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ذك ـ ــرت رئـيـســة

إنّ التوسع فــي تطبيق
نظام العقوبات البديلة في
م ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن يـعـكــس
اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام س ـ ـ ـيـ ـ ــدي ج ــالل ــة
ال ـم ـلــك ال ـم ـف ــدى بـتــرسـيــخ
م ـبــادئ حـقــوق اإلن ـســان في
الـمـمـلـكــة ،وح ــرص جاللته
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـن ـ ـهـ ــج اإلص ـ ــالح ـ ــي
ل ـل ـم ـح ـك ــوم ـي ــن ،وم ـن ـح ـهــم
الفرصة األبو ّية المتحضرة
واإلن ـس ــان ـي ــة ل ــالن ــدم ــاج في
نسيج المجتمع ،متجاوزين
بقلم:
بــذلــك ع ـثــرات ـهــم الـســابـقــة،
إبرهيم املناعي
متسلحين بــاألمــل والـثـقــة
الممنوحة لهم.
وكـ ـ ـ ــان جـ ــاللـ ــة ال ـم ـلــك
حـفـظــه اهلل ورعـ ـ ــاه -ق ــد أصـ ــدر مــرســوم ـ ًا مـلـكـيــا كــري ـم ـ ًا يــومالخميس الماضي  9سبتمبر  2021رقم ( )24بتعديل المادة
( )13م ــن ال ـقــانــون رق ــم ( )18لـسـنــة  2017ب ـشــأن الـعـقــوبــات
والتدابير البديلة ،جاء فيه:
المادة األولى:
يُ ستبدل بنص الـمــادة ( )13من القانون رقــم ( )18لسنة
 2017بشأن العقوبات والتدابير البديلة النص اآلتي:
(ي ـجــوز للجهة المعنية بـ ــوزارة الــداخـلـيــة أنْ تطلب من
قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة األصلية المحكوم
بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص
عليها فــي الـمــادة ( )2مــن هــذا الـقــانــون ،بشرط أال يكون في
ذلك خطر على األمن العام ،وأن يكون المحكوم عليه قد أدى
االلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية
ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها).
شكر ًا لجاللة الملك المفدى هذا التوجه الكريم لترسيخ
مـبــادئ حقوق اإلنـســان ،وتكريس معاني التسامح والتعايش
الكريم بين الحاكم والمحكوم ،ومنح الفرصة لمن أخطأ في
اإلصالح والبدء من جديد في العمل والفالح.
شكر ًا لجاللة الملك المفدى حفظه اهلل..
أن أش ــاع أج ــواء الـفــرح والبهجة فــي مختلف مــدن وقــرى
بيت في البحرين ،داعين
البحرين ،ونتمنى أن يزور الفرح كل ٍ
اهلل العلي العزيز أن يحفظ جاللته ويُ سدّ د خطاه.

{ زيارة ميدانية للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.
ال�ب�ح�ري�ن ت�وؤك�د اأن ال���ش��ام ال��ع�ادل
«الوطنية لحقوق الإن�شان» تقوم بزيارة ميدانية ل�«مركز وال�شامل اأف�شل �شمانة لم�شتقبل المنطقة
البحرين الدولي» لر�شد م�شتوى الخدمات ال�شحية المقدمة
شارك السفير جمال فارس الرويعي ،المندوب الدائم لمملكة

وه����ي����ب ال���ن���ا����ش���ر ن���ائ���ب���ا ل���رئ���ي�������ص ج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج
ال���ع���رب���ي ل���ل�������ش���وؤون الأك���ادي���م���ي���ة وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي

{ د .وهيب الناصر.

����ش���ك���را ج���ال���ة ال���م���ل���ك..
ق���ان���ون ال��ع��ق��وب��ات ال��ب��دي��ل

ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدات األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
الـ ـبـ ـح ــريـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدة أحـ ـ ــالم
جناحي أنّ توقيع مذكرة التفاهم
في التعاون االقتصادي والتقني
يـ ـ ـه ـ ــدف إل ـ ـ ــى ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
االقتصادي والفني واالستثماري
بين البلدين الصديقين ،والذي
سيكون له أبلغ األثــر في تعميق
ال ـعــالقــات الطيبة بـيــن البلدين
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـم ـت ــد عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
التجاري واالستثماري إلى قرابة
 40عاماً.
وتــاب ـعــت جـنــاحــي قــائ ـلــة :إنّ
توقيع الـمــذكــرة االقـتـصــاديــة مع
جمهورية قـبــرص الصديقة من

{ خالد الزياني.
شأنه أن يخدم مصالح البلدين،
وأن ه ــذا الـتـعــاون سـيــوفــر فــرصـ ًا
متعددة لمشاركة وتبادل الخبرات
والـتـجــارب فــي مختلف القضايا
االقتصادية والتجارية ،وسيسهم
ف ـ ــي إيـ ـ ـج ـ ــاد ال ـ ـح ـ ـلـ ــول الـ ــالزمـ ــة
لمواجهة التحديات االقتصادية
التي تواجهها المنطقة ،وزيــادة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
خ ـل ــق فـ ــرص ع ـم ــل ل ـل ـش ـبــاب فــي
ك ــال ال ـب ـلــديــن وتـحـسـيــن الــوضــع
االقتصادي للمواطنين.
وقالت سيدة األعمال سوسن

{ أحالم جناحي.
أبو الحسن إن مذكرات التفاهم
التجارية واالقتصادية بين الدول
تعتبر جزء ًا من اتفاقيات التجارة
الـحــرة ،وتظهر كـصــورة مــن صور
التكامل في االقتصاد العالمي،
مشير ًة إلــى أنــه مــن المتوقع أن
تسهم مــذكــرة الـتـفــاهــم للتعاون
االقـتـصــادي والفني بين مملكة
البحرين وجمهورية قبرص في
ت ـعــزيــز ال ـت ـج ــارة ب ـيــن الــدولـتـيــن
مـ ــن خ ـ ــالل إزال ـ ـ ــة ك ــاف ــة ال ـق ـيــود
الجمركية وغير الجمركية على
الـتـجــارة فــي الـسـلــع والـخــدمــات،

وذل ـ ـ ــك ل ـ ــزي ـ ــادة ح ـج ــم ال ـت ـب ــادل
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري وت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
االق ـت ـص ــادي بـيــن الــدول ـت ـيــن في
العديد من المجاالت.
ولـ ـفـ ـت ــت أب ـ ـ ــو الـ ـحـ ـس ــن إل ــى
أن م ـ ــذك ـ ــرة الـ ـتـ ـف ــاه ــم س ـتــدعــم
ب ـ ـ ــال ش ـ ـ ــك م ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــودات الـ ـنـ ـم ــو
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي ،وس ـت ـس ـت ـج ـي ــب
للمتغيرات اإلقليمية والعالمية
ال ـجــديــدة ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى رفــع
ت ـن ــاف ـس ـي ــة األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق وتـ ـك ــري ــس
م ـبــادئ االق ـت ـصــادات المفتوحة،
مـشــددة على أهم ّية مراجعة ما
يـتــم تـطـبـيـقــه ق ـيــاس ـ ًا ب ــاأله ــداف
المرجوة بصورة دورية.
ب ـ ــدوره ،أشـ ــاد رج ــل األع ـمــال
ع ـمــر الـ ـخ ــان ب ـم ــذك ــرة الـتـفــاهــم
ال ـم ــوقّ ـع ــة ب ـي ــن ح ـك ــوم ــة مـمـلـكــة
ال ـب ـح ــري ــن وحـ ـك ــوم ــة ج ـم ـهــوريــة
قـ ـ ـب ـ ــرص ،م ـ ـ ــؤ ّك ـ ـ ــد ًا أن ـ ـهـ ــا ت ـع ـكــس
األهمية االقتصادية لمثل هذه
الـ ـ ــزيـ ـ ــارات الـ ـت ــي ل ــدي ـه ــا قـصــص
نـجــاح فــي الـمـجــال االسـتـثـمــاري
والسياحي والتجاري.
وق ــال عمر الـخــان إن توقيع
الـ ـبـ ـح ــري ــن م ـ ــذك ـ ــرة تـ ـف ــاه ــم مــع
ق ـبــرص ف ــي ه ــذه ال ـف ـتــرة يحمل

داللة إيجابية على عبور مرحلة
جائحة كورونا من أجل االنطالق
إلـ ــى مــرح ـلــة مـقـبـلــة واعـ ـ ــدة من
الـعـمــل والـنـشــاط بـعــد استئناف
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة مـ ـ ـج ـ ــراه ـ ــا ال ـط ـب ـي ـع ــي
وبخاصة ما يتعلق بعودة السفر
والنقل والشحن.
ولفت إلى أنّ ما يميز قبرص
وجود خصائص تشابه البحرين
من ناحية مساحة البلد وتعداد
الـ ـسـ ـك ــان ،وه ـ ــو م ــا ي ـج ـع ـل ـهــا فــي
توأمة مع البحرين في مختلف
الـمـجــاالت المشتركة ،مب ّين ًا أنّ
ال ـمــذكــرة الـ ُـمــوقّ ـعــة سـتـسـهــم في
تـبــادل الخبرات والـتـجــارب ،ومن
ال ـمــؤكــد أن ــه سـيـكــون لـهــا م ــردود
اقتصادي نافع لكال البلدين.
وذكر الخان أن تجار البحرين
أمـ ـ ــام ف ــرص ــة واع ـ ـ ــدة الس ـت ـث ـمــار
ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى م ــذك ــرة ال ـت ـعــاون
واس ـت ـك ـش ــاف ف ـ ــرص االس ـت ـث ـمــار
وف ـ ـ ـتـ ـ ــح األنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
المختلفة والمتبادلة وبخاصة
أن ال ـب ـح ــري ــن ل ــدي ـه ــا تـسـهـيــالت
كـثـيــرة لــالسـتـثـمــار بالنسبة إلــى
غير البحرينيين.

البحرين لدى األمم المتحدة في نيويورك ،في االحتفال بالذكرى
السنوية األولى لتوقيع اتفاقيات السالم التاريخية مع دولة إسرائيل،
إلــى جانب السفيرة النــا زكــي نسيبة ،المندوبة الدائمة لــإمــارات
العربية المتحدة في نيويورك ،والسفير عمر هالل ،المندوب الدائم
للمملكة المغربية في نيويورك ،والسفير جلعاد إردان ،المندوب
الدائم لدولة إسرائيل في نيويورك ،وبحضور السفيرة ليندا توماس
غرينفيلد ،المندوبة الدائمة للواليات المتحدة األمريكية.
وخالل االحتفال ،أكد السفير جمال فارس الرويعي نهج مملكة
البحرين ،بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة ،عاهل البالد المفدى ،وبدعم صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ،ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ،القائم
على أن السالم في المنطقة يستند إلــى قيم التعايش واالحترام
المتبادل والتعاون الحقيقي ،منوهً ا بتلك القيم التي اتسمت بها
مملكة البحرين وشعبها على امتداد قرون من خالل انفتاحها على
العالم وتنوع مجتمعها الذي يحتضن كل الديانات والمعتقدات في
ســالم ووئــام ،مجددً ا تأكيد التزام مملكة البحرين بالسالم كخيار
استراتيجي لتعزيز استقرار وازدهار المنطقة.
وأشــاد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة
فــي نيويورك بما تشهده العالقات الثنائية بين مملكة البحرين
مشيرا إلى التوقيع
ودولة إسرائيل من تطور مستمر وتقدم ملحوظ،
ً
على عدد من مذكرات التفاهم في مختلف المجاالت التي تؤسس
لتعاون مثمر وواعــد يسهم إيجا ًبا في عملية السالم والتنمية في
الـمـنـطـقــة ،مـضـيــفً ــا أن وص ــول سفير مملكة الـبـحــريــن ل ــدى دولــة
إسرائيل واالفتتاح الرسمي المرتقب لسفارة مملكة البحرين في
تل أبيب يشكالن عالمة بارزة أخرى في العالقات الثنائية المتنامية،
ومواصلة الجهود المشتركة لترجمة رؤية وأهداف اتفاقيات السالم
على أرض الواقع.
وأعرب السفير جمال فارس الرويعي عن تقديره لدور الواليات
المتحدة األمريكية في المضي بهذه الخطوة التاريخية على طريق
السالم واألمــن واالزده ــار الحقيقي والــدائــم في المنطقة ،مشددً ا
على حرص مملكة البحرين على النهوض بقيم التعايش والتسامح
واالنسجام من أجل خير البشرية ،خاصة في ظل مواجهة جميع
الــدول لجائحة كوفيد 19-التي تذ ّكر بالحاجة الماسة إلى تنحية
معا في روح من االحترام والثقة المتبادلة
الخالفات جان ًبا والعمل ً
للتغلب على التحديات المشتركة.
وأك ــد الـسـفـيــر جـمــال ف ــارس الــروي ـعــي أن ــه ان ـطــالقً ــا مــن إيـمــان
مملكة البحرين بــأن الـســالم ال ـعــادل والـشــامــل هــو أفـضــل ضمانة
لمستقبل ش ـعــوب الـمـنـطـقــة ،ف ــإن الـمـمـلـكــة س ـتــواصــل الـعـمــل مع
شركائها الدوليين لتحقيق السالم المنشود وتلبية تطلعات الشعوب
لألمن واالستقرار واالزدهار.
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اإيران نووية وتكاذب دولي!

«الأخ�ضر» يقودنا اإلى الحياة الطبيعية
لحسن الحظ أن يبدأ العام الدراسي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ( )2022-2021ف ـ ــي ظ ـ ــروف
صـحـيــة مــالئـمــة أف ـضــل مـمــا كــانــت عليه
ال ـعــام ال ـمــاضــي ،لـيــس ألن وزارة التربية
والتعليم اتخذت ما يكفي من اإلجراءات
االحترازية للحفاظ على صحة وسالمة
أبـنــائـهــا الـطـلـبــة وال ـطــال ـبــات ،فـمـثــل هــذه
اإلجـ ـ ــراءات ليست بـجــديــدة عـلــى الـ ــوزارة
منذ أن ظهرت وانتشرت جائحة فيروس
«ك ــورون ــا» فــي الـبـحــريــن وغـيــرهــا مــن دول
العالم ،وإنما ألن العام الدراسي الجديد
بــدأ عقب إع ــالن الفريق الوطني الطبي
لـلـتـصــدي لـفـيــروس ك ــورون ــا (كــوف ـيــد)19-
االنتقال إلى المستوى األخضر بدءا من
يــوم الجمعة الموافق  3سبتمبر الجاري
وف ـقــا آلل ـيــة اإلشـ ـ ــارة الـضــوئـيــة لمستوى
انتشار فيروس كــورونــا ،األمــر الــذي يعني
تخفيف الكثير من اإلجراءات االحترازية
التي يوصي بها الفريق ومختلف الجهات
ذات الصلة.
االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى ال ـم ـس ـت ــوى األخ ـض ــر
س ـمــح بـ ـع ــودة أعـ ـ ــداد ك ـب ـيــرة م ــن الـطـلـبــة
والـ ـط ــالـ ـب ــات إل ـ ــى ف ـص ــول ـه ــم ال ــدراسـ ـي ــة،
ك ـمــا س ـمــح ل ـمــوظ ـفــي مـخـتـلــف الـ ـ ــوزارات
والمؤسسات الحكومية بالعودة ومزاولة
أعمالهم المباشرة ،كما كان عليه الحال
قبل انتشار الفيروس ،وهذا يعطي مؤشرا
على مدى النجاح الذي حققته البحرين،

حتى اآلن في جهودها للتصدي للفيروس
ومحاصرته ومن ثم القضاء على أخطاره،
حيث إن أعداد اإلصابات المسجلة يوميا
ال تتعدى أعداد المتعافين ،وفي كثير من
األحيان أقل منها ،وإن تجاوزتها ،فإن هذا
التجاوز ليس بالكبير ،أي أننا نمر اآلن
بفترة تسطيح للوضع الصحي المرتبط
بانتشار الفيروس.
م ـ ــن ال ـ ـسـ ــابـ ــق ألوان ـ ـ ـ ــه ال ـ ـت ـ ـحـ ــدث ،أو
حتى التكهن بموعد الـعــودة إلــى الحياة
الـطـبـيـعـيــة ال ـت ــي س ـب ـقــت ظ ـه ــور وتـفـشــي
فـ ـ ـي ـ ــروس «ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا» ،وخ ـ ــاص ـ ــة أن خـطــر
الفيروس ال يزال قائما نظرا إلى تحوراته
المتواصلة وظهور ،بين الفينة واألخــرى
ســالالت أكثر خـطــورة وأس ــرع انـتـشــارا من
سابقاتها ،لهذا فــإن الـعــودة إلــى ممارسة
الحياة الطبيعية سيكون من خالل «طريق
األلـ ـ ــوان» ،أي االن ـت ـقــال مــن مـسـتــوى إلــى
آخر وفقً ا آللية اإلشارة الضوئية لمستوى
انتشار فيروس كورونا ،والذي يمثل اللون
األخضر آخر مستوياتها ،لكن هذا اللون
ال يعني الوصول إلــى دائــرة األمــان التام،
أي الحياة الطبيعية السابقة للفيروس.
فعندما ننتقل إل ــى ال ـلــون األخـضــر،
وننجح فــي اسـتـمــرار الــوجــود فــي الــدائــرة
الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء ،ف ـ ـهـ ــذا ف ـ ــي ح ـ ــد ذاتـ ـ ـ ــه ي ـعــد
تـطــورا نوعيا مهما فــي الـحــرب على هذا
الـفـيــروس ،ويمكن وصــف ذلــك بالخطوة

المهمة ج ــدا نـحــو االنـتـقــال إل ــى الحياة
الطبيعية التي كنا نعيشها ونمارسها قبل
ظـهــور وان ـت ـشــار الـجــائـحــة ،لـكــن الــوصــول
إلى هذه النتيجة والحفاظ على الوجود
فــي ال ــدائ ــرة ال ـخ ـضــراء لــه اش ـتــراطــات ال
يمكن ،من دون االلتزام بها ،أن نتحدث عن
قــرب العودة إلــى ما يطمح إليه الجميع،
وهو الحياة الطبيعية ،وفي مقدمة ذلك
مواصلة االلتزام التام بجميع اإلجراءات
االحترازية في كل مستويات آلية «اإلشارة
الضوئية» ،بما في ذلك اإلشارة الخضراء،
وأخــذ التطعيم والجرعة المنشطة مثل
مــا يؤكد ذلــك الفريق الوطني للتصدي
للفيروس.
ص ـح ـيــح أن ت ــدن ــي أعـ ـ ــداد اإلص ــاب ــات
وت ـس ـط ـيــح ال ــوض ــع ال ـص ـح ــي ذي الـصـلــة
بـفـيــروس «ك ــورون ــا» ،يـعــد إن ـج ــازا إيجابيا
كبيرا ونقلة نوعية تعكس نجاحا ملموسا
تحققه المملكة ،إال أنه يجب أال ننخدع
ب ـمــا يـسـمـيــه ال ـفــريــق الــوط ـنــي للتصدي
لـفـيــروس «ك ــورن ــا» ب ــ«األم ــان ال ـك ــاذب» ،ألن
االنتقال إلى اللون األخضر ال يعني زوال
وانـتـهــاء الخطر ال ــذي يشكله الـفـيــروس،
كما أن اسـتـمــرار تسجيل إصــابــات يومية
بــال ـف ـيــروس ،حـتــى وإن كــانــت قـلـيـلــة ،فــإن
احتمالية التطور السلبي للوضع الصحي
يـبـقــى قــائ ـمــا ،وخ ــاص ــة ك ـمــا س ـبــق ال ـقــول
وأكــدت ذلك جميع المصادر الطبية ،من

أن الـفـيــروس ال ي ــزال ق ــادرا على التحور
وإظهار المزيد من السالالت ،والتي ثبت
حتى اآلن أنها خطيرة وسريعة االنتشار.
خ ـ ــالل ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـت ــي يـ ـب ــدو أن
الـ ـ ــوضـ ـ ــع خـ ــالل ـ ـهـ ــا يـ ـسـ ـي ــر فـ ـ ــي االتـ ـ ـج ـ ــاه
الصحيح ،فهناك سيطرة ملموسة على
انتشار الفيروس ،وهذا النجاح تقف وراءه
عدة عوامل ،منها ارتفاع نسبة المتلقين
للقاح والذي وفرت منه الدولة عدة أنواع
وأتــاحـتــه اختياريا أم ــام الجميع ،وهناك
أيـ ـض ــا ال ــوع ــي ال ـم ـج ـت ـم ـعــي الـ ـ ــذي أث ـبــت
فعاليته خــالل المناسبات التي عــادة ما
ترتفع خاللها أعداد اإلصابات بسبب عدم
التقيد باإلجراءات االحترازية ،بشكل عام
يمكن الـقــول إننا نعيش حالة نجاح في
ال ـحــرب ضــد ه ــذا ال ـف ـيــروس ،وم ــن المهم
جدا عدم التفريط بذلك.
ف ــال ــوص ــول إلـ ــى الـ ــدائـ ــرة ال ـخ ـض ــراء،
أي االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى ال ـم ـس ـتــوى األخ ـض ــر،
وإن ك ــان يـعــد نـجــاحــا نــوعـيــا ال شــك فيه
على اإلط ــالق ،فــاالنـتـقــال إلــى المستوى
األخضر إنجاز مهم ،إال أن األهم من ذلك
هو االستمرار في البقاء في هذا المستوى
والعمل على االنتقال إلى المستوى األكثر
أهمية ،أي االنتقال إلى الحياة الطبيعية،
فتحقيق النجاح شــيء مـهــم ،لكن األهــم
مــن ذلــك هــو الـحـفــاظ على هــذا النجاح
وتطويره.

الن�ض�حاب من اأفغان�ضتان ..وم�ضداقية الحليف الأمريكي
فــي أع ـقــاب سـقــوط «ك ــاب ــول» فــي أي ــدي طــال ـبــان ،ازداد
ال ـجــدل بـيــن ال ـخ ـبــراء والمحللين الـغــربـيـيــن ح ــول ال ــدور
المستقبلي للواليات المتحدة في «الحرب على اإلرهاب»،
وتدخلها في الــدفــاع واألمــن بالعديد من ال ــدول ،وخاصة
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،بـمــا ف ــي ذل ــك دول الـخـلـيــج ،وذل ــك
عـنــد وضـعـهــم فــي االع ـت ـبــار خططها الـمــوضــوعــة مسبقً ا
لخفض مـسـتــويــات ال ـقــوات وأنـظـمــة األسـلـحــة فــي جميع
أنحاء المنطقة.
وبالنسبة إلــى دول الخليج ،فــإن المسار المستقبلي
للتدخل األمــريـكــي فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،يحظى بأهمية
كبيرة العتباراتها األمنية وتخطيطها على المدى الطويل.
وع ـلــى الــرغــم مــن أن االن ـس ـحــاب الـمـتـســرع كـمــا ح ــدث في
أفـغــانـسـتــان ،ال يـتــوقــع حــدوثــه فــي الـخـلـيــج ،إال أن حالة
ع ــدم الـيـقـيــن ب ـشــأن م ــا يـمـكــن أن تـفـعـلــه «واش ـن ـط ــن» ،في
المنطقة ،بعد حربين فاشلتين في فيتنام والعراق ،ينبغي
أن يثير مخاوف بشأن إرادتها السياسية لمواصلة وجودها
الـعـسـكــري عـلــى نـحــو دائـ ــم ،وخــاصــة مــع انـشـغــالـهــا بشكل
متزايد بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتتعلق أهــم عوامل حالة عــدم اليقين بالضربة التي
تلحق بسمعة أمريكا كجهة فاعلة خارجية قوية ،وحليف
عـسـكــري ودب ـلــومــاســي ،واالح ـت ـم ــال الـمـتـجــدد ب ــأن تصبح
تشجع إيران
أفغانستان «مالذا آمنا» لإلرهابيين ،وتداعيات
ّ
على الـتــدخــل ،حيث ستسعى إلــى االسـتـفــادة مــن األزم ــة،
خاصة مع تمتعها بعالقات ودية مع طالبان على حدودها
الشرقية.
ومن هنا ،ثار جدل بين المحللين ،حول ما إذا كان مأزق
واشنطن األخير في أفغانستان ،وانهيار الحكومة الحليفة
لها ،يُ نذر بإضعاف مستمر للقوة العسكرية والدبلوماسية
لها في الشرق األوســط ،ومــا إذا كانت ال تــزال هناك إرادة
لــديـهــا عـلــى مــواصـلــة االل ـت ــزام بــوجــود ال ـقــوات والـتـمــويــل؛
لحماية حلفائها فــي المنطقة .والح ـظــت «لـيــز س ــالي»،
من صحيفة «واشنطن بــوســت» ،كيف أن استيالء طالبان
على كــابــول ،قــد «أث ــار قلقً ا عالم ًّيا» ،وأع ــاد الشكوك حول
«مصداقية وعــود السياسة الخارجية للواليات المتحدة»،
حـتــى مــن أق ــوى حـلـفــائـهــا اإلقـلـيـمـيـيــن .فــي حـيــن تـســاءل
«مارفين كالب» ،من «معهد بروكنجز»« ..هل أمريكا لم تعد
حليفً ا موثوقً ا به؟» ،وهل ما زالت «قادرة على حشد العالم
لتحقيق أهداف مشتركة ومرغوبة؟».
أما داخل دول الخليج ،فقد تمت اإلشــارة مباشر ًة إلى
القلق بشأن مستقبل أمريكا في المنطقة .ونقلت صحيفة
«واشنطن بوست» ،عن «ريــاض قهوجي» ،من شركة «إنجما
لالستشارات األمنية» فــي اإلم ــارات ،قــولــه« :مــا يحدث في
أف ـغــان ـس ـتــان ي ــدق أج ـ ــراس اإلنـ ـ ــذار ف ــي ك ــل م ـك ــان ،ك ـمــا أن
مصداقية الــواليــات المتحدة كحليف كــانــت مــوضــع شك
منذ فترة».
تقترن هــذه المخاوف بواقع قيام اإلدارات األمريكية
المتعاقبة بتحويل المزيد من االهتمام االستراتيجي إلى
ش ــرق آسـيــا فــي ظــل تسجيل انـخـفــاض فــي أع ــداد الـقــوات
وال ـم ـع ــدات بمنطقة ال ـش ــرق األوس ـ ــط مـنــذ رئ ــاس ــة ب ــاراك
أوباما .عــالوة على ذلــك ،يمكن اعتبار قــرار بايدن بسحب
ال ـقــوات مــن أفغانستان ،وت ــرك الجيش األفـغــانــي ليواجه
جزءا من نمط تخلي واشنطن ببطء عن الحلفاء
مصيرهً ،
اإلقليميين ،مع سحب الدعم األخير لكابول ،والذي يماثل
وقف إدارة ترامب دعم الفصائل الكردية التي تقاتل داعش
عام .2019
وبالفعل ،شرعت واشنطن في تقليص وجودها العسكري
فــي الـشــرق األوس ــط قبل االنسحاب مــن أفغانستان .ففي
يــونـيــو  .2021ذك ــرت صحيفة «وول سـتــريــت ج ــورن ــال» ،أن
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة «تـخـفــض بـشـكــل ح ــاد ع ــدد أنظمتها
المضادة للصواريخ في الشرق األوسط» ،كجزء من عملية
إعـ ـ ــادة تـنـظـيــم رئ ـي ـس ـيــة» .وي ـش ـمــل ذلـ ــك س ـحــب ب ـطــاريــات
بــاتــريــوت ال ـم ـضــادة لـلـصــواريــخ مــن ال ـس ـعــوديــة ،وال ـكــويــت،
واألردن ،والعراق .كما خفضت نشر قواتها في العراق إلى
 2500جندي فقط ،على ما يبدو العتقادها في تشابه وضع
البالد مع أفغانستان ،حيث يُ مكن أن يؤمن الجيش العراقي
البالد .وبحسب الصحيفة ،فإن هذه القرارات ،قد اتُخذت
بسبب المفاوضات النووية الجارية مع طهران ،حيث «يرى
ً
انخفاضا في خطر نشوب الحرب بعد
مسؤولو البنتاجون
أن استخدمت حملة الضغط القصوى إلدارة ترامب سياسة
حافة الهاوية العسكرية مع طهران بشكل أكبر».
عـ ـ ــالوة ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن الـ ـمـ ـخ ــاوف بـ ـش ــأن الـ ـق ــدرات
المستقبلية لـلــواليــات الـمـتـحــدة- ،وبــالـتــالــي ال ـغــرب -في
المخزي حتى اآلن على
الشرق األوسط لم يساعدها الرد ُ

مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية
انـتـصــار طــالـبــان .وعـلـقــت مجلة «اال يـكــونــومـيـســت» ،على
سياسة «التأثير المعتدل» ،التي حــددهــا وزيــر الخارجية
الـبــريـطــانــي« ،دومـيـنـيــك راب» ،بــاسـتـخــدام عــامـلـيــن؛ هما
المساعدة واالع ـتــراف الــدولــي ،حيث «مــن غير المحتمل
أن ي ـكــون أي مـنـهـمــا فـ ـع ــا ًال ،وخ ــاص ــة أن روس ـي ــا والـصـيــن
«تستمتعان بـ ــإذالل أمــري ـكــا ،وهـمــا اآلن أكـثــر صــداقــة مع
طالبان دبلوماس ًّيا مما كانا عليه في السابق».
ومـ ــع ذل ـ ــكُ ،رفـ ـض ــت هـ ــذه ال ـم ـخ ــاوف م ــن ق ـبــل بعض
المحللين ،بما فــي ذلــك «جــريـجــوري ج ــوس» ،مــن جامعة
حاليا «مؤشر
«تكساس أيه .أند إم» ،الذي قال :إنه ال يوجد
ً
على رغـبــة إدارة بــايــدن باالنسحاب مــن ال ـعــراق ،أو تغيير
الهيكل األساسي لقواعدها فعل ًّيا في الخليج» .مضيفا ،أن
دائما متداخلة مع المصالح األمريكية
«أفغانستان كانت ً
طويلة الـمــدى فــي الخليج ،كما أن الــوجــود العسكري في
الخليج يوفر رادعً ا محتم ًال ألي أعمال إرهابية مستقبلية».
وفي الواقع ،لم يكن لسقوط أفغانستان -حتى اآلن-
تــأثـيـ ٌـر كبير عـلــى اإلج ـ ــراءات األمــريـكـيــة الـفــوريــة لتأمين
منطقة الخليج .فال يــزال األسـطــول الخامس رابـ ًـضــا في
منطقة الـخـلـيــج .وكــالـمـعـتــاد ،تــواصــل ال ـب ــوارج وحــامــالت
ال ـطــائــرات الـتــابـعــة لــه الـقـيــام بــدوريــات ـهــا .وبــال ـتــالــي ،فــإن
القضية التي تشغل بــال ال ــدول الخليجية تتعلق بإعادة
انتشار الـقــوات األمريكية واالنـتـقــال التدريجي للمعدات
الدفاعية من الشرق األوسط إلى مواقع أخرى في العالم
يرى البيت األبيض أنها تحظى بأولوية أمنية كبرى.
وعلى المدى القصير ،يشكل خطر تصعيد التهديدات
اإلره ــابـ ـي ــة ال ـن ــاش ـئ ــة ع ــن «ال ـ ـمـ ــالذ اآلمـ ـ ـ ــن» ،ال ـج ــدي ــد فــي
خطيرا على دول الشرق األوسط.
أمنيا
أفغانستان
خطرا ً
ً
ً
وفــي ظل غياب الــوجــود األمريكي ،أو الناتو لــردع طالبان
عــن االن ـخ ــراط مــع ال ـج ـهــات اإلرهــاب ـيــة الــدول ـيــة ،يمتلك
مقاتلون من مجموعات ،مثل القاعدة ،وداعش القدرة على
السفر إلى أفغانستان ،وإعادة بناء قواعد قوتهم وشبكاتهم
الــدول ـيــة .وف ــي حـيــن يـتـبــدى خـطــر واض ــح ل ـحــدوث نشاط
إرهــابــي مـتـســارع فــي ســوريــا وال ـعــراق ،إال أنــه بالنسبة إلى
أيضا
دول أخرى ،مثل األردن ومصر ،يجب أن تكون هناك ً
مـخــاوف مــن أن الجهاديين ســوف يسعون للحصول على
التمويل والتدريب في أفغانستان لتنفيذ أعمال التدمير
اإلقليمية والدولية.
بــاإلضــافــة إل ــى ذلـ ــك ،ال يـمـكــن الـتـقـلـيــل م ــن انـتـصــار
الدعاية لكل من طالبان والجماعات المتطرفة العنيفة
األخرى في سقوط أفغانستان .وكتب «مايكل يانسن» ،في
صحيفة «ذا ايــريــش تــايـمــز» ،أن «انـتـصــار طالبان عــزز من
ال ــروح المعنوية والتصميم عـلــى االس ـت ـمــرار فــي المهمة
أراض جــديــدة ،وفــرض ممارسات وقوانين
الجهادية لغزو
ٍ
دينية صــارمــة» .مضيفا ،أنــه «مـنــذ رفــض طــالـبــان احـتــرام
االت ـفــاق مــع إدارة تــرامــب لــوقــف أنشطة الـقــاعــدة وداعــش
فــي األراض ــي الــواقـعــة تحت سيطرتها ،مقابل االنسحاب
الكامل للقوات األمريكية ،ال يمكن توقع أن تكبح الحركة
حلفاءها» ،وبد ًال من ذلك يمكن للمسلحين منحهم حرية
«تدريب وتصدير المقاتلين إلى ساحات القتال في العراق
وســوريــا واليمن وليبيا «مــن بين وجـهــات أخــرى محتملة.
وبالمثل ،قــال «حـيــان دخ ــان» ،مــن جامعة «ســانــت أن ــدروز»،
إن «مـشــروع الخالفة الفاشل لــداعــش فــي ســوريــا والـعــراق
سيشجع إحـيــاؤه مــا يعتبر هزيمة للواليات المتحدة في
أفغانستان».
وفــي إطــار هــذا الــواقــع ،فــإن أي جهد تقوده الواليات
المتحدة اآلن لكبح مثل هــذه األع ـمــال مــن أفغانستان
سـيـكــون ُمـ ـح ــدودا؛ ن ـظ ـ ًـرا إل ــى اف ـت ـقــارهــا إل ــى أي قــاعــدة
عسكرية قريبة .وبالفعل ،أشارت مجلة «اال يكونوميست»،
إلى أن أي عمل من هذا القبيل ،وباألخص توجيه ضربة
جوية ضــد طالبان ،أو المتطرفين فــي الـبــالد «ال يمكن
أن يحدث من دون تجاوز إيران ،وهو احتمال غير مرجح
الستحالة رجوع واشنطن إليها في هذا الشأن ،أو تجاوز
حتى باكستان ،بإذن منها أو من دونها» ،ما يجعل مثل هذه
أمرا بعيد المنال في الوقت الراهن.
الضربات ً
مــن ناحية أخ ــرى ،ال يمكن تجاهل المكاسب التي
ستعود على إي ــران جــراء اإلطــاحــة بحكومة أفغانستان،
وذلـ ــك ع ـنــد مـنــاقـشــة مـسـتـقـبــل ال ـتــدخــل األم ــري ـك ــي في
منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط ،وأم ــن الـخـلـيــج .وبــالـنـظــر إلــى
االختالفات الدينية بين كال الطرفين -لكون إيران شيعية،

وطالبان سنية ،قد يفترض أن التعاون بين كليهما سيكون
نظرا إلى أن الواقع السياسي يؤكد أن
مستحيال .ولكنً ،
كالهما يعارضان بشدة الوجود األمريكي في أفغانستان،
فــربـمــا ه ــذا ال ـت ـعــاون غـيــر المحتمل قــد يـحــدث بالفعل
مستقبال.
وبهذا المعنى ،كان هناك دعم إيراني سري لطالبان،
والــذي تــراوح -وفقً ا لما أكده ضابط الجيش البريطاني
الـســابــق «مــايــك مــارتــن»« -مــن تقديم األمـ ــوال الطائلة،
إل ــى إم ــداد الـحــركــة بــاألسـلـحــة ،وط ــرق وأســالـيــب تهريب
ال ـم ـخ ــدرات» ،عـلــى األق ــل خ ــالل الـعـقــد ال ـمــاضــي ،وعلى
األرجــح بدأ هذا الدعم بعد وقت قصير من الغزو الذي
قــادتــه ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـ ـ ــام .2001فـضــال عــن توفير
«م ــالذات آمـنــة» ،لشخصيات رئيسية مــن كــل مــن طالبان
والقاعدة .وفي هذا الصدد ،أوضحت «شيلي كيتلسون»،
في مجلة «فورين بوليسي» ،أن «عددا من عناصر القاعدة
وطالبان ،قد عبروا منذ فترة طويلة إلى إيران وعملوا من
أراضيها» .وفي عام  .2021أعلنت «الخارجية األمريكية»،
أن «ياسين ال ـســوري» ،أحــد كـبــار داعـمــي تنظيم القاعدة
ماد ًّيا ،ال يزال يعيش في طهران ويحميه النظام هناك.
ـضــا
واس ـت ـنــد دع ــم إي ـ ــران غ ـيــر الــرس ـمــي ل ـطــال ـبــان أيـ ً
إلـ ــى ب ـعــض ال ـح ـقــائــق ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة .وأشـ ـ ــار «روزبـ ـي ــه
بــارســي» ،مــن «الـمـعـهــد الـســويــدي لـلـشــؤون الــدولـيــة» ،إلى
أنه «لبعض الوقت»« ،قبلت إيــران أن طالبان لن تختفي
وس ـت ـقــوى شــوك ـت ـهــا ،وأن ـ ــه ال يـمـكــن ألي طـ ــرف خــارجــي
إلـحــاق الهزيمة بهم عـسـكــر ًّيــا» .كما أض ــاف «مــارتــن» ،أن
النظام في طهران «أنشأ روابط وثيقة على مدى سنوات
عديدة مع جماعات مسلحة داخل مقاطعة هلمند جنوب
أفغانستان» ،وقد «يتغير هذا الدعم اإليراني اعتمادً ا على
مــن لــه الـيــد العليا فــي تلك المقاطعة ت ـحــديــدً ا» .وفي
غضون ذلك ،أكدت «كيتلسون» ،أن «أحد األسباب الرئيسية
للدعم اإليــرانــي لطالبان ،هــو حاجة األول ــى إلــى المياه
التي تتدفق إلى البالد عبر الحدود».
ومــع ذل ــك ،فــإن التعايش السلمي والـتـفــاهــم الــودي
بين طالبان وط ـهــران ،ليس أم ـ ًـرا مـفــروغً ــا مـنــه .وأوضــح
«بارسي» ،أن العالقات المستقبلية بين الطرفين «تتوقف
على مــدى براجماتية طالبان» ،في تعاملها مع السكان
الشيعة في أفغانستان .كما أشارت «أسلي أيدينتاسباس»،
أيضا إذا
من «المجلس األوروبي» ،إلى أن «إيران ستخسر ً
عــادت طالبان إلــى أساليبها القديمة ووفــرت مــالذً ا آمنًا
للجهاديين».
وتكمن الفائدة االستراتيجية القصوى لطهران من
وراء وجــود طالبان على حــدودهــا الشرقية فــي إزال ــة أية
مخاوف إيرانية بشأن الوجود األمريكي في هذه المنطقة،
وبالتالي ،تحويل االنتباه غر ًبا .ولعل هذا النقطة تحديدا،
ستكون مصدر قلق رئيسي لدول الخليج ،وسيزداد الوضع
ـوءا مــن الناحية األمـنـيــة إذا لــم يكن هـنــاك ضمانات
سـ ً
بتوفير الدعم األمريكي الالزم .وكما أوضحت «كيتلسون»،
فإنه «سواء أكان الهدف من الدعم اإليراني لطالبان ،هو
ضمان إمــدادات المياه عبر الحدود ،أو ألسباب دينية ،أو
كــان يتم استخدامه كوسيلة لإلطاحة بحكومة أفغانية
كان يُ نظر إليها على أنها حليفة للواليات المتحدة»؛ يبدو
في النهاية أن طهران «تعتقد أنها ستستفيد من سيطرة
طالبان على مقاليد األمور في أفغانستان».
على العموم ،ال يمكن التقليل من تداعيات سقوط
ك ــاب ــول ع ـلــى مـسـتـقـبــل ال ـت ـحــركــات وال ـج ـه ــود الـسـيــاسـيــة
األمريكية الدولية ،سواء في الشرق األوسط أو خارجه.
ومــع ذل ــك ،فــإن اإلجـ ــراءات الـتــي ستتخذها إدارة بايدن
خالل األشهر المقبلة ستظهر ما إذا كانت هذه الكارثة
ال ـع ـس ـكــريــة األمــري ـك ـيــة األخـ ـي ــرة س ـت ــؤدي إل ــى تـغـيـيــرات
جوهرية فــي المنطقة بشكل عــام ،ودول الخليج بشكل
خ ــاص ،كـمــا أن الـنـتــائــج الـمـبــاشــرة لـسـقــوط أفغانستان
بالنسبة إلى الشرق األوسط ستظل مقلقة للغاية ،وذلك
مليا في مخاطر تجرؤ إيــران على توجيه
عند التفكير ً
أنشطتها العدائية غر ًبا في المنطقة.
ع ــالوة على ذل ــك ،فــإن هــذه الـكــارثــة مــن المرجح أن
تــؤدي إلى تدفق جديد لالجئين األفغان إلى المنطقة.
وفي حين أن العديد من الدول الغربية قد تعهدت بالفعل
باستقبال اآلالف من طالبي اللجوء الفارين من طالبان؛
ف ــإن احـتـمــال ف ــرار مـئــات اآلالف منهم إل ــى دول الـشــرق
األوســط ،التي تــأوي بالفعل أعــدادً ا كبيرة من النازحين
ـديــا أمـنـ ًّيــا
مــن ص ــراع ــات أخـ ــرى ،يمثل فــي حــد ذات ــه تـحـ ً
كبيرا آخر.
وإنسان ًّيا ً

بسياسته
ـرب
ِ
ـوات كـتـبـنــا أن ال ـغ ـ َ
{ ق ـبــلَ س ـن ـ ٍ
المفضوحة تجاه اإلرهــاب اإليراني ومنه الملف
ِ
ال ـ ـنـ ــووي وت ـن ــاق ـض ــات م ــواق ـف ــه وت ـصــري ـحــاتــه في
تـهــديــدات فــارغــة ،إنـمــا هــو يهيئ الــوعـ َـي العالمي
لـ(إيران نووية)! وحتى التصريحات اإلسرائيلية
ضــد إي ــران تحملُ فــي طياتها العج َز أو اإليحاء
بالعجز فــي مــواجـهــة العنجهية اإليــران ـيــة التي
كانت يحتكرها الكيانُ الصهيوني على مستوى
العالم!
بـ ـع ــد أطـ ـ ـن ـ ــان م ـ ــن الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ال ـغ ــرب ـي ــة
واإلسرائيلية حول الخطر اإليراني والتهديدات
اإليرانية لم نجد إال دوران دول االتفاق النووي
في دائرة الفراغ بما يخص برنامج إيران النووي،
ومن التصريحات األخيرة اتفاق غربي/إسرائيلي
لخصه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بأن (إيران وصلت
إلى مرحلة متقدمة من برنامجها النووي) وأنها
باتت على وشك إنتاج السالح النووي أو القنبلة
النووية بما يثبت أن برنامجها غير سلمي! طيب
عرفنا ..فما الحل؟!
{ على مــدار أكثر من أربعة عقود والموقف
الغربي ومنه األمريكي ي ــراوح مكانه بما يخص
نظام الماللي! تصريحات بعد تصريحات فيما
التمدد اإليــرانــي ي ــزداد اتساعا على حساب دول
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـع ــرب ـي ــة ،وف ـي ـمــا ال ـت ـخ ــادم اإلي ــران ــي
األمـ ــري ـ ـكـ ــي والـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ي ـ ـجـ ــري دائ ـ ـمـ ــا تـحــت
ال ـطــاولــة ،فــي م ـحــاولــة بــاتــت مـكـشــوفــة لتحقيق
النهايات المطلوبة للتعملق والتهديد اإليراني
ل ــدول الـمـنـطـقــة ،وه ــذه ال ـمــرة بــامـتــالك الـســالح
ال ـنــووي! وبـعــد أن يتحقق الـهــدف المطلوب من
هـ ــذا الـتـعـمـلــق اإليـ ــرانـ ــي ف ــال بـ ــأس ف ــي الـقـضــاء
أجــل وأكبر
على النظام الثيوقراطي الــذي قــدم ّ
الخدمات للمشروع الشرق األوسطي الذي يهدف

إلى تمزيق الدول العربية!
{ لــو كــانــت أمــريـكــا أو الـكـيــان الصهيوني أو
الغرب بدوله الكبرى جادة في تخليص المنطقة
وال ـعــالــم مــن الـتـهــديــد اإلي ــران ــي وت ـطــرف نظامه
ال ـث ـيــوقــراطــي وخ ـط ــره اإلرهـ ــابـ ــي ،ل ـتــم ذل ــك من
دون مـمــاطــالت وال تـصــريـحــات نــاريــة ،وال دوران
ف ــي (دائ ـ ــرة عـجــز مـفـتـعــل) وكـلـنــا نــذكــر م ــا فعله
الكيان الصهيوني حين ضرب عسكريا (المنشآت
النووية األولى للعراق) في ظرف عدة ساعات! أما
فيما يخص إيــران فالمطلوب أن ينتهي نظامها
اإلرهـ ــابـ ــي م ــن أداء الـ ـ ــدور ك ــام ــال ف ــي اس ـت ـنــزاف
دول المنطقة ،وأن يكون العدو المتربص وعبر
وكالئه للسعودية والخليج والمنطقة وأن يمتلك
ال ـســالح ال ـنــووي لتحقيق الـمــزيــد مــن اسـتـنــزاف
الدول العربية وإطالق شاحنة التنافس النووي!
ألن الهدف من تقوية إيــران (مرحليا) وإضعاف
الـعــرب بشكل دائــم منذ بــدايــات الـقــرن العشرين
هو الهدف ذاته الصهيوني/الماسوني الذي جعل
المنطقة الـعــربـيــة جــالـســة عـلــى بــرمـيــل ســاخــن،
وهذه المرة على برميل نووي لتحقيق األهداف
ذاتها والغايات االستعمارية القديمة الجديدة!
أما صراع اللصوص على الحصص والغنائم
ما بين األطــراف اإلقليمية وعلى رأسها الطرف
اإليراني وما بين األطــراف والقوى االستعمارية
ال ـك ـب ــرى ف ـهــو بـ ـ ــدوره صـ ـ ــراعٌ م ـح ـســوبــةٌ مــوازي ـنــه
ومـعــادالتــه وحـســابــات الــربــح والـخـســارة فـيــه ،بما
يـجـعــل «الـعـنـجـهـيــة اإلي ــران ـي ــة» ف ــي الـنـهــايــة دورا
إيرانيا مسرحيا مطلوبا ومسموحا به في لعبة
األمم! وعلى العرب أن يفيقوا من (دور المتفرج)
واالنـتـقــال إلــى دور (الـفــاعــل) الــذي يغير األدوار
التي جميعها ترسم نهاياتها للمزيد من التدهور
والضعف في الوضع العربي المأزوم!

دور ال�����ت��ع��ل��ي��م والإع���������ام ف�����ي
م��ك��اف��ح��ة ال���ك���راه���ي���ة وال ��ت ��ط ��رف
في اجتماع وزراء الخارجية
اإلس ـ ـ ـ ــالم الـ ـسـ ـي ــاس ــي خ ـط ــرا
في مقر جامعة الدول العربية
فكريا أو ماديا على األمة.
( 9سبتمبر  )2021ق ــدَّ م وزيــر
في أعمال القمة العالمية
الخارجية الدكتور عبداللطيف
األولـ ـ ـ ــى ل ـم ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ــاب
الزياني توصيفا للوضع العربي
(لالتحاد البرلماني الدولي،
وما يواجهه من تحديات فقال
م ـ ـك ـ ـتـ ــب األمـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة
إن الـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي «ي ــواج ــه
ل ـم ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ـ ــاب) وال ـت ــي
ت ـ ـحـ ــديـ ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة وأمـ ـنـ ـي ــة
شــاركــت فيها الـبـحــريــن بوفد
متعددة وظــروفــا صعبة ،األمــر
ب ــرل ـم ــان ــي ي ـس ـعــى إل ـ ــى إق ـ ــرار
الذي يستدعي منا عمال عربيا
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة دولـ ـ ـي ـ ــة «ل ـت ـج ــري ــم
م ـش ـتــركــا أك ـث ــر ف ـعــال ـيــة ،وإن ـنــا
خـ ـط ــاب الـ ـك ــراهـ ـي ــة الــدي ـن ـيــة
مطالبون بـتـبـني استراتيجية
والطائفية والعنصرية» ،تطرق
ع ــرب ـي ــة مـ ـ ـشـ ـ ـتــركــة تـ ـج ــاه ه ــذه
المؤتمر إلى منع تكوين بيئة
بقلم:
ال ـم ـت ـغ ـي ــرات وال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات .إن
خـصـبــة حــاضـنــة لـنـمــو األف ـكــار
م ــا ي ـحــدث ف ــي ع ــدد م ــن ال ــدول
د .محمد عيسى الكويتي المتطرفة ،أو تجنيد الشباب،
ال ـعــرب ـيــة الـشـقـيـقــة أم ــر مـحــزن
ودحر األسس الفكرية المغذية
ومــؤلــم ،ال استقرار وال أمــن وال
للعمليات اإلرهابية «وتصويب
العيش
ـوة
س
ـ
ق
يعانون
سلم ،والجئون ومهجرون
الخطاب الديني بما يعزز القيم السمحة» ،لكنه
والحياة ،وقلة المساعدات اإلنسانية التي تخفف
ما اآلليات لهذا التصويب؟
ـق
ـ
ف
األ
ـي
ـ
ف
سياسية
ـول
عنهم معاناتهم ،وال حـلـ
ه ـ ــذا ي ـح ـتــم االهـ ـتـ ـم ــام ب ـم ـنــاهــج الـتـعـلـيــم
إلنهاء الحروب والصراعات الدامية التي تسببت
وطرق التدريس من جهة ولكن األهم االهتمام
ـرى
ق
ـ
ل
وا
ـدن
م
ـ
ل
ا
وتدمير
في سفك الدماء الزكية
ب ـ ــاإلع ـ ــالم وت ــوجـ ـي ــه خـ ـط ــاب م ـخ ـت ـلــف يــرفــض
والبنى التحتية ،وتهـدد األمن القومي العربي».
ال ـ ـ ــرأي الـ ــواحـ ــد ويـ ـك ــرس ال ـت ـع ــددي ــة ال ـف ـكــريــة
المجتمع
على
مسؤولية
ال شــك أن هـنــاك
وقـ ـب ــول االخـ ـت ــالف واحـ ـت ــرام ــه .ان ـت ـشــر الـفـكــر
الــدولــي ومسؤولية على دول تتدخل فــي شــؤون
المتطرف عن طريق بعض وسائل اإلعالم منذ
التحليل
في
لكن
عليها.
وتعتدي
الدول العربية
السبعينيات ولذلك لن يكون دحره إال بحمالت
األخير المسؤولية األكبر على األمة العربية في
إعالمية تدفع في اتجاه التغيير الفكري .وهذا
شملها
ـم
ـ
ل
و
كلمتها
لتوحيد
ـول
ـ
ل
ـ
أن تـضــع الـح
يعني إفـســاح المجال فــي المحطات الرسمية
ومعالجة جذور الخالف ومنابع اإلرهاب وأسباب
لـلـتـيــارات الــديـنـيــة األخ ــرى بــالـظـهــور والتركيز
حذر
فقد
بمجتمعاتها.
تضر
ـي
ـ
ت
ـ
الـصــراعــات ال
عـلــى الـتـعــدديــة الـتــي كــانــت ســائــدة فــي الـقــرون
وزي ــر الـخــارجـيــة مــن أن «اإلرهـ ــاب يشكل خطرا
األولى من اإلسالم .فقد كانت التفاسير متعددة
مستمرا على أمن واستقرار الــدول العربية» ،ما
ومختلفة ،ومدارس النقل والعقل متعددة وكتب
يتطلب مواجهة التطرف بجميع أشكاله بما فيه
الـفـقــه واآلراء حــولـهــا م ـت ـعــددة ،وك ــان الـنـقــاش
اإلرهاب الفكري والمادي ومن أي مصدر كان.
مـحـتــدمــا ب ـيــن ك ـب ــار ال ـم ـحــدث ـيــن والـمـفـســريــن
هناك محاوالت وجهود عربية إسالمية تبذل
وكتاب السيرة ،وبين المدارس المختلفة ،هذا
لمنع تـحــول أفغانستان إلــى مــرتــع للمنظمات
الغنى الفكري توقف تدريجيا بعد القرن الرابع.
اإلره ــابـ ـي ــة ،ف ـهــي م ـســؤول ـيــة عــرب ـيــة وإســالم ـيــة
ارتفعت وتيرة التشدد منذ القرن السابع عشر،
ومصلحة قومية .وينهي وزيــر الخارجية كلمته
لــم تتمكن النهضة التي قــادهــا الشيخ محمد
بــأن «ذلــك يضع مسؤولية علينا لمعالجة تلك
عبده واألفغاني ومن بعدهم الشيخ عبدالمتعال
التحديات والتعامل معها بكل حكمة وعزيمة
الـصـعـيــدي والـمـفـكــر طــه حسين وخـيــر الــديــن
ل ـح ـم ــاي ــة األم ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي الـ ـع ــرب ــي وم ـص ـل ـحــة
التونسي وكتاب كثر في االستمرار فتعثرت.
األمــة وحــق شعوبها في الحياة الكريمة اآلمنة
اآلن ه ـن ــاك ن ـخ ـبــة ج ــدي ــدة ن ـ ــذرت نفسها
المستقرة والمزدهرة» .نتفق مع تحليل الوزير
للتجديد وإعادة الحيوية التي بدأ بها اإلسالم،
بــأن هــذه مصلحة قومية عربية وإسالمية ،كما
ه ــذه النخبة ت ـنــادي بــإعــادة الـنـظــر فــي الـتــراث
أنها واجب يحتمه عليها إيماننا بسماحة اإلسالم
الغني في اإلسالم وإعادة قراءته بعيون العصر
وقبوله التعددية في األفهام وفي االجتهاد.
وبمعارف العصر وتقنيات العصر ونبذ اإلرهاب
تتزايد تصريحات المسؤولين حول محاربة
الـفـكــري واح ـت ـكــار الـمـعــرفــة ،مــن ه ــؤالء م ــازال
اإلرهاب ،ويرتفع مستوى التمثيل في اجتماعات
ينشط في الفضائيات الخاصة وبعضهم اختاره
ت ـت ـحــدث ع ــن م ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ــاب والـ ـتـ ـط ــرف ،أو
اهلل ،منهم الدكتور محمد شحرور (توفي في 21
مـ ـح ــاوالت ف ــي ت ـكــريــس ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ونـشــر
ديسمبر  )2019الذي نذر حياته لقراءة عصرية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة والـ ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة وف ـتــح
للقرآن أنتج ما يزيد على عشرة كتب ،أحدها
مـ ـج ــاالت ال ـت ـن ـم ـيــة ،ف ـيــرت ـفــع م ـس ـتــوى ال ـت ـفــاؤل
«تجفيف مـنــابــع اإلره ـ ــاب» ،أص ــاب وأخ ـطــأ كما
فــي المجتمعات العربية .هــذه مـبــادرة إيجابية
يقر هــو نفسه ،أثــابــه اهلل على مــا أصــاب وغفر
ومــدعــاة للتفاؤل لكنها ليست بــالــزخــم الكافي
لــه فيما أخـطــأ ،أي أن محاربة اإلره ــاب فكريا
إلحداث التحوالت المطلوبة معرفيا واقتصاديا
تقتضي جـهــدا إعــالمـيــا عــربـيــا يفتح المجال
وسياسيا واجتماعية وفكريا ،وال تستنفد األدوات
للنقاش وال ـحــوار لهذه النخب المستنيرة في
المتاحة إلحداث التغيير.
الفضائيات الرسمية.
ف ـم ـثــال ت ـم ـك ـنــت دول م ـث ــل م ـص ــر وت ــون ــس
األق ـ ــوال ال ـتــي تتفق مــع مـحـكـمــات ال ـقــرآن
والمغرب من هزيمة أحزاب اإلسالم السياسي؟
تبقى وتنتج فكرا حرا مستنيرا وما يتنافى مع
لكن هــل هــي فعال رســالــة لــرفــض آيديولوجية
القرآن من أفكار البشر سوف يندثر تلقائيا ،أو
أحادية تكرس االنقسام في األمة .وهل مثل هذا
كما يقول الدكتور المفكر يوسف الصديق «ال
التحول يكفي لمعالجة القضايا التي ذكرها
ك َي ْض ِر ُب َّ ُ
يبقى دقيقة واحــدة»َ « ،كذ َِل َ
ْحقَّ
وزي ــر الـخــارجـيــة؟ األم ــر يـتـعــدى تغيير أح ــزاب
اهلل ال َ
َاء َوأَ َّما َما َينف َُع
سياسية وقـيــادات فــرديــة ،مهما كانت الوسيلة،
َوا ْل َب ِ
اطلَ َفأَ َّما الزَّ بَدُ َفيَذْ هَ ُب ُجف ً
ـضـ ِـر ُب َّ ُ
ـاس َف َي ْمكُ ُث ِفــي ْ َ
ض َك ـذ َِلـ َ
اهلل
ويحتاج إلى تغيرات فكرية تحارب اإلرهاب من
ـك َيـ ْ
الـ َّنـ َ
األ ْر ِ
َْ
جــذوره وتعالج التصدعات والصراعات وسفك
األ ْمثَالَ ( »)17سورة الرعد.
drmekuwaiti@gmail.com
الــدمــاء الـتــي ذكــرهــا الــوزيــر ،وحينها لــن يمثل
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ويل العهد رئي�س الوزراء ي�صدر قرا ًرا بتعيني
مديرين يف هيئة البحرين لل�صياحة واملعار�س

حممد بن مبارك ي�صتقبل
رئي�س ديوان ويل العهد مبنا�صبة تعيينه

�صدر عن �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
حفظه اهلل قرار رقم ( )47ل�صنة  2021بتعيني مديرين يف هيئة البحرين لل�صياحة واملعار�س ،جاء
فيه:
املادة الأوىل :ي نّ
ُعني يف هيئة البحرين لل�صياحة واملعار�س كل من:
 �صنان علي نا�صر حم�صن مدي ًرا لإدارة الرقابة والرتاخي�س. علي اأحمد عبداهلل �صيف مدي ًرا لإدارة املوارد واملعلومات.املادة الثانية :على وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة تنفيذ اأحكام هذا القرار ،ويُعمل به من
تاريخ �صدوره ،ويُن�صر يف اجلريدة الر�صمية.

�سمو ويل العهد

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�صدر قرا ًرا
بنقل �صفري فوق العادة مفو�س اإىل اخلارجية
�صدر عن �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل قرار رقم ( )46ل�صنة 2021
بنقل �صفري فوق العادة مفو�س اإىل وزارة اخلارجية ،جاء فيه:
املادة الأوىلُ :تنقل الدكتورة بهية جواد اجل�صي رئي�س البعثة الدبلوما�صية البحرينية لدى مملكة بلجيكا اإىل وزارة اخلارجية.
املادة الثانية :على وزير اخلارجية تنفيذ هذا القرار ،ويُعمل به من تاريخ �صدوره ،ويُن�صر يف اجلريدة الر�صمية.

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء اأم�س
ال�صيخ �صلمان بن اأحمد بن �صلمان اآل خليفة ،مبنا�صبة تعيينه رئي�صً ا لديوان �صاحب
ال�صمو امللكي ويل العهد.
واأعرب �صموه عن خال�س تهانيه للثقة امللكية ال�صامية ،متمنيًا له التوفيق يف القيام
مبهام هذا املن�صب.

رئي�س الأمن العام ي�صتقبل
الكاتب ال�صحايف جمال الياقوت

�صارك يف ملتقى ملجموعة الع�صرين يف اإيطاليا ..وزير العدل:

النزاعات الدينيــة والعرقيــة ته ــديد كبي ــر لالإن�صاني ــة
�صارك ال�صيخ خالد بن علي اآل خليفة
وزير العدل وال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف يف
امللتقى الدويل الذي عقدته جمموعة الع�صرين
بالتعاون مع موؤ�ص�صة العلوم الدينية يف مدينة
بولونيا باجلمهورية الإيطالية.
ويهدف امللتقى الذي يعقد حتت م�صمى
«وقت التعايف» اإىل حتفيز احلوار بني الأديان
وتعزيز قيم التعاي�س والت�صامح ،وكذلك
التطرق اإىل دور الأديان والثقافات يف دفع
تفاهم دويل م�صرتك يعنى باإر�صاء ال�صلم
واحلفاظ على البيئة ،بالإ�صافة اإىل التعارف
الثقايف بني اأ�صحاب املعتقدات املختلفة.
واأكد وزير العدل خالل م�صاركته يف املحور
املتعلق بدور ال�صوؤون الدينية يف احلفاظ على
التعددية الدينية والثقافية ،اأهمية اإر�صاء حكم
القانون دومنا تفرقة بني اأ�صحاب املعتقدات
املختلفة ،مع مراعاة اخل�صو�صيات الدينية يف
امل�صائل املتعلقة بالأحوال ال�صخ�صية وممار�صة
العبادة يف اإطار التعاي�س واحرتام الآخر.
و�صدنّد على اأهمية ت�صافر اجلهود والتعاون
الدويل جتاه العمل على اإنهاء النزاعات القائمة
با�صم الدين اأو الأ�صل العرقي اأو الثقايف
واإف�صاح املجال للدين ومن يحملون اأمانته من

اأ�صحاب الديانات املختلفة للعمل معً ا من اأجل
تعزيز التنمية والتعاي�س واحرتام الآخر.
واأ�صار اإىل اجلهود التي تبذلها مملكة
البحرين يف تعزيز التعاي�س والإجراءات التي
اتخذت يف �صبيل ذلك على امل�صتويني الداخلي
والدويل ،ومنها احت�صان حوار احل�صارات
يف العامني  2002و ،2014منوهً ا باإعالن
البحرين الذي اأطلق يف  2017واإن�صاء مركز
امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�صلمي ،وكذلك
كر�صي امللك حمد بجامعة �صابينزا الإيطالية
لتعزيز احلوار والتعاي�س.
واأكد اأن النزاعات التي تقوم على اأ�صا�س

العنوان الديني اأو املذهبي اأو الأ�صل العرقي
ت�صكل تهديدا كبريا لي�س على ال�صلم والتعاي�س
فح�صب ولكن على الإن�صانية يف جمملها
وكذلك الديانات نف�صها ،والتي يجب اأن متثل
دائمًا املثل العليا لالإن�صانية .وقال وزير العدل
يف ختام م�صاركته« :اإن مملكة البحرين مبا
متلكه من قيادة حكيمة و�صعب منفتح وتراث
ح�صاري ،فقد مكن ذلك للتعددية الثقافية اأن
جتد اأر�صا حتت�صنها ،وهو ما جعل البحرين
ا ً
أر�صا للت�صامح بني الأديان ي�صعر فيها �صاحب
اأي ديانة اأو مذهب اأو ثقافة بح نّريته يف ممار�صة
�صعائره وحماية حقوقه».

وزير الأ�صغال ي�صيد ب�صدور مر�صوم تعديالت تنظيم املهن الهند�صية

وزير الأ�سغال

اأكد وزير الأ�صغال و�صوؤون البلديات والتخطيط
العمراين ع�صام بن عبداهلل خلف اأن �صدور املر�صوم
بقانون رقم ( )18ل�صنة  2021بتعديل بع�س اأحكام
القانون رقم ( )51ل�صنة  2014ب�صاأن تنظيم املهن
الهند�صية ياأتي يف ظل تطوير الت�صريعات ملواكبة
ملتطلبات التنمية امل�صتدامة ل�صالح املواطنني تنفي ًذا
للتوجيه امللكي ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه
اهلل ورعاه.
وقال خلف اإن التعديل القانوين ياأتي يف �صياق
جهود مملكة البحرين الرامية لتطوير الت�صريعات
الوطنية ،بعد اأن اأقر جمل�س الوزراء برئا�صة �صاحب
ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل حزمة من
الت�صريعات ذات الأولوية لتعزيز �صيانة احلقوق
و�صيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية ،وذلك
بعد اأن وجه �صموه بدرا�صتها .واأ�صاف خلف يف هذا
ال�صياق اأن مملكة البحرين تعمل على تعزيز ال�صراكة
بني القطاعني احلكومي واخلا�س مبا ي�صهم يف حتقيق
التكامل والأهداف املن�صودة يف خمتلف القطاعات
التنموية والتي تعك�س موا�صلة اجلهود بعزمية
ل�صتدامة النمو وفق املبادئ الأ�صا�صية لروؤية البحرين
القت�صادية  2030املتمثلة يف ال�صتدامة والتناف�صية
والعدالة ،ودعم اآليات تنفيذ ال�صرتاتيجيات الوطنية
وتعزيز احلوكمة والرقابة يف خمتلف القطاعات
وتر�صيخ اأف�صل املمار�صات.

«الإ�صكان» :اأكرث من  8744منتف ًعا من برنامج مزايا حتى �صهر اأغ�صط�س
ك�صفت وزارة الإ�صكان عن عدد امل�صتفيدين من برنامج
«مزايا» خالل الفرتة من يناير اإىل اأغ�صط�س  2021والذي
بلغ  2233منتفعا ،بزيادة وا�صحة يف معدل املنتفعني عن
ذات الفرتة من العام املا�صي والذي بلغ  1691لعام ،2020
ليبلغ الإجمايل نحو  8744منذ العام  2013و�صول اإىل
اأغ�صط�س .2021
واأو�صحت الوزارة اأن برنامج «مزايا» يخ�صع للتقييم
ب�صكل م�صتمر �صعيًا لطرح املزيد من املبادرات والت�صهيالت
الإ�صكانية التي يحتاجها املواطن من اأجل خدمات �صريعة مما يقل�س
قوائم النتظار ،حيث ياأتي ذلك تنفي ًذا لتوجيهات �صاحب ال�صمو امللكي
الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه
اهلل ،ب�صاأن �صرعة توفري اخلدمات ال�صكانية للمواطنني وتلبية لاللتزامات
الواردة بربنامج احلكومة.
وقالت اإن الن�صبة الأكرب من الوحدات وال�صقق التي قام امل�صتفيدون
ب�صرائها منذ  2013وحتى اأغ�صط�س هذا العام  2021تركزت يف حمافظة
املحرق بن�صبة  ،%59تليها املحافظة ال�صمالية بن�صبة  ،%33ثم حمافظة
العا�صمة بن�صبة  ،%5فاجلنوبية بن�صبة .%3
وبينّنت وزارة الإ�صكان اأن ن�صبة �صراء الوحدات ال�صكنية يف حمافظة
ال�صمالية  %86مقارنة بال�صقق التمليك  ،%14و�صكلت حمافظة املحرق
 %94للفلل مقابل  %6لل�صقق ،فيما كانت ن�صبة �صراء البيوت يف حمافظة

العا�صمة  ،%100واملحافظة اجلنوبية  %78للبيوت مقابل
 %22لل�صقق ،م�صريًا اإىل توجه اأغلب املتقدمني منذ عام 2013
وحتى يونيو  2021اإىل �صراء وحدات �صكنية (فيال) بن�صبة
 %91مقابل ما ن�صبته  %9ل�صراء ال�صقق ال�صكنية.
وب�صاأن العمر الفعلي للوحدات ال�صكنية التي مت وقع
الختيار عليها من قبل امل�صتفيدين اأ�صارت وزارة الإ�صكان
اإىل اأن املنتفعني لهم حرية اختيار امل�صكن واملوقع وامل�صاحة
املنا�صبة من خالل الرجوع اإىل املطورين املعتمدين لدى
الوزارة ،ومل تتجاوز تلك الوحدات اخلم�س �صنوات من ت�صييدها مبا ي�صكل
ما ن�صبته بـ %93من اإجمايل الوحدات التي مت متويلها ،وبن�صبة  %6وقع
عليها الختيار لوحدات يزيد عمرها الفرتا�صي على � 10صنوات ،فيما
بلغت امل�صاكن التي ترتاوح فرتات ت�صييدها بني خم�س و� 10صنوات ما
ن�صبته  %1فقط ،اأي اأن الن�صبة الأكرب كانت من ن�صيب الوحدات ال�صكنية
حديثة الت�صييد.
وياأتي برنامج «مزايا» �صمن مبادرات وزارة الإ�صكان لتلبية اأهداف
برنامج احلكومة بالت�صهيل على املواطنني من خالل تعزيز التعاون مع
القطاع اخلا�س يف م�صاريعها مبا ميثل جت�صيدًا لنجاح ال�صراكة بني
القطاعني ،اإذ ا�صتطاع هذا الربنامج اأن يلبي اآلف الطلبات الإ�صكانية خالل
فرتة زمنية تعترب ق�صرية ،وبالتايل يعك�س جناح روؤية احلكومة يف
توفري خدمات ال�صكن الفورية للمواطنني.

ا�صتقبل الفريق طارق بن ح�صن
احل�صن رئي�س الأمن العام ،اأم�س ،الكاتب
ال�صحايف جمال بن حممد الياقوت ع�صو
هيئة ال�صحفيني ال�صعوديني ،ع�صو
الحتاد الدويل لل�صحفيني.
وخالل املقابلة ،قدم الكاتب جمال
الياقوت لرئي�س الأمن العام ،ن�صخة
من كتابه اجلديد «جمال الكلمة جمال»
واملت�صمن كلمات و�صورا موؤثرة ،حيث
يوثق الكاتب لقاءاته مع عدد من القادة
وكبار امل�صوؤولني.

وقد اأ�صاد رئي�س الأمن العام بجهود
الكاتب جمال الياقوت يف اإعداد هذا الكتاب
التوثيقي ،وما يت�صمنه من م�صمون
�صحفي جاد ميكن اأن ي�صتفيد منه
الباحثون والدار�صون يف املجال الإعالمي،
مثم ًنا اإ�صهاماته ال�صحافية ودورها يف
اإثراء املجال الإعالمي.
ومن جهته ،اأعرب الكاتب ال�صحايف
جمال الياقوت عن �صكره وتقديره لرئي�س
الأمن العام على دعمه وت�صجيعه للجهود
الإعالمية وال�صحفية.

«حمافظ ال�صمالية» :اآلية لدمج
امل�صابني بـ«التوحد» يف م�صابقة الرابح الأكرب
بحث حمافظ املحافظة ال�صمالية علي
بن ال�صيخ عبداحل�صني الع�صفور اآلية
دمج امل�صابني با�صطراب طيف التوحد
يف م�صابقة «الرابح الأكرب يف �صيف
البحرين» ملكافحة ال�صمنة وتعزيز اأمناط
احلياة ال�صحية �صمن حملة املحافظة
«يدا ً بيد لنهزم جائحة كورونا» واعتماد
عايل مدينة �صحية ،وذلك بالتعاون مع
جمعية التوحديني البحرينية ،وجمعية
اأ�صدقاء ال�صحة ،واأولياء اأمور امل�صابني.
وا�صتعر�س املحافظ لدى لقائه
بال�صركاء عرب تقنية الت�صال املرئي يف
جل�صة حوارية بح�صور رئي�صة جمعية
اأ�صدقاء ال�صحة الدكتورة كوثر العيد
ورئي�س جمعية التوحديني البحرينية
ال�صيد زكريا ها�صم ،حالت امل�صابني
بطيف التوحد امل�صاركني يف امل�صابقة مع
اأولياء اأمورهم لتحديد اآلية العمل يف
املرحلة القادمة من اإحداث التفاعل والأثر
املطلوب يف تقدمي الرعاية ال�صحية،
وتعزيز املناف�صة بني اأهايل امل�صابني يف
امل�صاركة يف م�صابقة الرابح الأكرب.
من جانبها ،اأو�صحت اأخ�صائية

حمافظ ال�سمالية

التغذية اأريج ال�صعد باأن جمعية اأ�صدقاء
ال�صحة �صتتوا�صل مع امل�صابني واأولياء
اأمورهم لت�صخي�س  -كل حالة على حده
 وحتديد برنامج التغذية املنا�صب لها،فيما اأ�صار زكريا ها�صم اإىل اأن الدافع
الأكرب للم�صاركة يف امل�صابقة هو اإ�صرار
املحافظة ال�صمالية واهتمامها بفئة
التوحديني ،والتميز النوعي لهذه املبادرة
يف ظل جائحة كورونا.

حمافظ العا�صمة ّ
يت�صلم ن�صخة من كتابه
«مدخل اإىل البحث العلمي يف علوم الرتبية البدنية»
ا�صتقبل ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن
اآل خليفة حمافظ حمافظة العا�صمة،
الربوفي�صور في�صل حميد املال الأ�صتاذ
بكلية العلوم ال�صحية والريا�صية
بجامعة البحرين ورئي�س جمل�س الآباء
واملعلمني مبدر�صة عبدالرحمن كانو
الدولية ،حيث اأهداه ن�صخة من كتابه
اجلديد «مدخل اإىل البحث العلمي يف
علوم الرتبية البدنية والريا�صة».
واأعرب حمافظ العا�صمة خالل اللقاء
عن تقديره للربوفي�صور املال على هذا
الإهداء وبالإ�صدارات العلمية املتميزة ،و

مبا ت�صمنه الكتاب من معلومات مهمة عن
مناهج البحث العلمي يف علوم الرتبية
البدنية والريا�صة ،موؤكدا اأن هذا الكتاب
�صي�صكل اإ�صافة نوعية للمكتبة العربية
و�صيمثل مرجعً ا مهمًا جلميع الباحثني،
متمنيًا للمال مزيدًا من التوفيق والنجاح
يف م�صريته الأكادميية والعملية.
عرب الربوفي�صور في�صل
من جهته ،نّ
املال عن خال�س �صكره وتقديره ملحافظ
حمافظة العا�صمة على دعمه وت�صجيعه
للكتاب والباحثني البحرينيني والذي يُعد
مبثابة دافع لتقدمي املزيد من املوؤلفات.
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خالد بن عبداهلل يت�سلم كتيبًا يوثق م�سرية «الهالل الأحمر»
ت�صلّم ال�صيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الهالل الأحمر
البحريني كتيبًا يوثق م�صرية اجلمعية على
مدى اخلم�صني عامًا املا�صية ،وقام بت�صليم هذه
الكتيب له نائب رئي�س اجلمعية علي حممد مراد
والأمني العام جلمعية الهالل الأحمر البحريني
مبارك خليفة احلادي ،وح�صر الت�صليم حممد
اإبراهيم ح�صن املراقب الإداري.
وير�صد الكتب الإجنازات الكبرية للجمعية
يف ظل الدعم الذي حظيت به من جاللة امللك
املفدى و�صمو ويل العهد رئي�س الوزراء املوقر،
مع التاأكيد على الدور الكبري الذي نه�س به
فقيد الوطن املغفور له باإذن اهلل تعاىل �صاحب
ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان طيب اهلل
ثراه منذ تاأ�صي�س اجلمعية يف العام ،1970
حري�صا رحمه اهلل على تقدمي كل ما
وكيف كان
َ
يلزم من دعم لتمكني اجلمعية من اأداء مهامها
على �صعيد العمل الإغاثي والإن�صاين داخل
وخارج البحرين.
كما يو ّثق هذا الإ�صدار ماآثر املغفور له باإذن
اهلل ال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة ،والذي
توىل رئا�صة جمل�س اإدارة اجلمعية منذ العام
 1996وحتى وفاته رحمه اهلل يف العام ،2018
واإ�صهاماته طوال م�صرية حياته الزاخرة بالبذل
والعطاء يف تنفيذ العديد من امل�صاريع اخلريية
والإن�صانية يف كثري من الدول حول العامل.
وي�صتعر�س الكتيب بالن�س وال�صورة

الروؤ�صاء والأمناء الذي تعاقبوا على جمعية
الهالل الأحمر البحريني على مدى ن�صف
قرن من الزمان ،وعددا من ال�صخ�صيات التي
عا�صرت بدايات عمل اجلمعية وحتى الآن،
اإ�صافة اإىل اأهداف اجلمعية ونظامها الأ�صا�صي
وجمال عمل خمتلف جلان اجلمعية.
ويقدّم الكتيّب الذي حمل �صعار «خم�صون
عامًا من العطاء بكرامة» �صرحً ا حول اأبرز
امل�صاريع الإغاثية والإن�صانية التي نفذتها
اجلمعية يف العديد من دول العامل وخا�صة يف
قارتي اآ�صيا واأفريقيا ،اإ�صافة اإىل براجمها لتقدمي
امل�صاعدات داخل مملكة البحرين.

ومي ّثل الكتيب مرجعً ا م�صو ًرا لأهم
املحطات يف م�صرية جمعية الهالل الأحمر
البحريني ،ويعر�س تفا�صيل تطور اأن�صطتها
وتو�صع عملياتها الإن�صانية داخليًا وخارجيًا،
ّ
وهو ما يوفر مرجعً ا للمهتمني بال�صاأن الإن�صاين
الذي لعبت فيه مملكة البحرين ممثلة بجمعية
الهالل الأحمر دو ًرا حموريًا واأ�صا�صيًا على
ال�صعيد الإن�صاين الدويل ،وخا�صة يف جمال
البنى التحتية اأو امل�صاريع الإنتاجية املختلفة
التي تعني الفئات املنكوبة على موا�صلة حياتها
والعتماد على اأنف�صها والنخراط جمددًا يف
عجلة الإنتاج داخل جمتمعاتها.

حمليات 05

وزير الإعالم ي�ستقبل املخرج املقلة
والفنانني حبيب غلوم وهيفاء ح�سني

ا�صتقبل وزير الإعالم علي بن حممد الرميحي يف مكتبه اأم�س ،املخرج البحريني اأحمد
يعقوب املقلة والفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم والفنانة البحرينية هيفاء ح�صني.
وخالل اللقاء ،اأ�صاد الوزير بالإنتاج املتميز للدراما البحرينية واخلليجية واإ�صهاماتها
الإيجابية يف اإبراز الهوية الثقافية واحل�صارية اخلليجية ،وتعميق الروابط الجتماعية
والإن�صانية من خالل ما تقدّمه من اأعمال تاريخية وتراثية واجتماعية وثقافية.

ال�سيخة مي تبحث مع وزير الأ�سغال
الرتقاء بامل�سهد العمراين باملحرق واملنامة

ت�س ّلم اأوراق اعتماد �سفري البحرين لدى اإ�سرائيل

الرئي�ض الإ�سرائيلي :البحرين منوذج للتعاي�ض ال�سلمي
ا�صتقبل رئي�س دولة اإ�صرائيل
يت�صحاق هرت�صوغ ،اأم�س ،ال�صفري
خالد يو�صف اجلالهمة �صفري مملكة
البحرين املعني لدى دولة اإ�صرائيل
الذي قدّم لفخامته اأوراق اعتماده
�صفريًا ململكة البحرين لدى دولة
اإ�صرائيل.
وقد رحّ ب الرئي�س يت�صحاق
هرت�صوغ بال�صفري خالد يو�صف
اجلالهمة ،مهن ًئا له مبنا�صبة توليه
مهام من�صبه اأول �صفري ململكة
البحرين لدى دولة اإ�صرائيل ،موؤكدًا
دعم احلكومة الإ�صرائيلية له للقيام
مبهام عمله على اأكمل وجه ،معربًا
عن م�صاعر الود والحرتام حل�صرة
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،حفظه
اهلل ورعاه ،على خطوته ال�صجاعة
بعقد �صالم مع دولة اإ�صرائيل حتت
اإطار اتفاق اإبراهيم ،معربًا عما يكنه
جلاللة امللك املفدى من احرتام عظيم
على هذه اخلطوة.
وقد كلّف فخامة رئي�س دولة
اإ�صرائيل ال�صفري خالد يو�صف
اجلالهمة بنقل حتياته وتقديره
حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى ،حفظه اهلل ورعاه ،ومتنياته
الطيبة ململكة البحرين بدوام التقدم
والرقي والزدهار.
واأ�صاد الرئي�س يت�صحاق
العالقات
مب�صار
هرت�صوغ
الدبلوما�صية بني مملكة البحرين
ودولة اإ�صرائيل التي تاأ�ص�صت تنفي ًذا

ن�س عليه اإعالن تاأييد ال�صالم بني
ملا ّ
البلدين ،م�صي ًفا اأن البحرين منوذج
للتعاي�س ال�صلمي ،حيث يتعاي�س
فيها امل�صلمون وامل�صيحيون واليهود
يف األفة و�صالم منذ �صنني عديدة،
موؤكدًا اأن ما مت اإجنازه يف جمالت
التعاون الثنائي يدل على اهتمام
وحر�س البلدين على الدفع مب�صار
العالقات الثنائية اإىل اآفاق اأ�صمل مبا
يحقق امل�صالح امل�صرتكة للبلدين،
متمنيًا لل�صفري التوفيق والنجاح
يف مهام عمله الدبلوما�صي يف دولة
اإ�صرائيل.
من جانبه ،نقل ال�صفري خالد
يو�صف اجلالهمة اإىل الرئي�س
الإ�صرائيلي حتيّات وتقدير ح�صرة
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،حفظه
اهلل ورعاه ،و�صاحب ال�صمو امللكي
الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد رئي�س جمل�س الوزراء ،حفظه

اهلل ،ومتنياتهما للرئي�س بدوام
التوفيق وال�صداد ،ولدولة اإ�صرائيل
التقدم والزدهار.
واأعرب ال�صفري خالد يو�صف
اجلالهمة عن فخره مبا حظي به
من لدن �صاحب اجلاللة امللك املفدى،
من �صرف كبري باأن يكون اأول �صفري
ململكة البحرين لدى دولة اإ�صرائيل،
بعد اإقامة عالقات دبلوما�صية كاملة
بني البلدين يف اأعقاب التوقيع على
اإعالن تاأييد ال�صالم ،واتفاق مبادئ
اإبراهيم يف وا�صنطن يف � 15صبتمرب
 ،2020وهي خطوة تاريخية
�صجاعة �صوف يكون لها مردودها
الإيجابي على العالقات الثنائية
وعلى عموم هذه املنطقة التي تتطلع
�صعوبها اإىل ال�صالم وال�صتقرار
والزدهار.
واأكد ال�صفري خالد يو�صف
اجلالهمة اأن ال�صالم هو خيار
مملكة البحرين ال�صرتاتيجي ،وهو

نهج حكيم اختطه جاللة امللك
املفدى ،حفظه اهلل ورعاه ،وامتدا ٌد
للنهج الإ�صالحي جلاللته ،واأن
مملكة البحرين تهتدي يف عالقاتها
الدبلوما�صية مببادئ وطنية را�صخة
مبنية على اأ�ص�س ثابتة وقيم اأ�صيلة
من الو�صطية والعتدال وقبول
الآخر ،موؤكدًا اأن القيادة احلكيمة يف
مملكة البحرين ممثلة يف جاللة امللك
املفدى توؤمن اأن احلوار والتفاهم
وبناء الثقة هي مبادئ �صامية
واأ�ص�س رئي�صة لتحقيق التعاون
بني الأمم وال�صعوب ،وقد التزمت
بها مملكة البحرين يف عالقاتها مع
دول العامل على امتداد تاريخها
العريق ،وهي ما�صية يف تنفيذ
اأهدافها الرامية اإىل حتقيق ال�صتقرار
وال�صالم والزدهار ل�صعوب املنطقة.
وقال ال�صفري اإنني على ثقة باأن
هذه اخلطوة التاريخية �صوف ت�صع
اأ�صا�صً ا متي ًنا للعالقات التي نتطلع
اإليها بني البلدين ،والقائمة على قيم
الت�صامح والتعاي�س بني اأ�صحاب
املعتقدات والأديان ،ومتهد الطريق
نحو تعاون دائم يف خمتلف املجالت،
مبا يعزز امل�صالح امل�صرتكة ويحقق
تطلعاتنا نحو ال�صتقرار والزدهار
والنماء للمنطقة و�صعوبها ،معربًا
عن تطلعه اإىل تطوير العالقات بني
مملكة البحرين ودولة اإ�صرائيل يف
�صتى املجالت مبا يعود باملنفعة
والفائدة على البلدين و�صعبيهما،
وي�صهم يف تعزيز الأمن وال�صتقرار
والتطور يف املنطقة.

اأ�ساد بتبوء اململكة الأوىل عربيًا ..حميدان:

البحرين الأقل خطورة جتاه جرمية غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب
اأ�صاد جميل بن حممد علي حميدان وزير
العمل والتنمية الجتماعية ،بالإجناز الذي
حققته مملكة البحرين على �صعيد مكافحة متويل
الإرهاب وغ�صيل الأموال بتبوئها ،للعام الثاين
على التوايل ،املركز الأول عربيًا والثاين على
م�صتوى ال�صرق الأو�صط ،من حيث الأقل خطورة
جتاه جرمية غ�صيل الأموال ومتويل الإرهاب،
وذلك وفق موؤ�صر «بازل» ملكافحة غ�صيل الأموال،
الذي حققت اململكة من خالله  4.5نقطة وفق
التقرير الذي يعترب املوؤ�صر الوحيد امل�صتقل الذي
ت�صدره منظمة غري ربحية ،وت�صنف الدول وف ًقا
ملخاطر غ�صيل الأموال.
وقال حميدان اإن هذا الإجناز الذي يوؤكد مكانة
مملكة البحرين الدولية املرموقة يف العديد من
املجالت ،ومن بينها جهود مكافحة غ�صيل الأموال
ومتويل الإرهاب ،ما كان ليتحقق لول القيادة
احلكيمة حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل
ورعاه ،والتوجيهات ال�صديدة واملتابعة احلثيثة
ل�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل
خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه
اهلل ،الأمر الذي كان له كبري الأثر يف تعزيز دور

وزير العمل
مملكة البحرين على ال�صعيدين الإقليمي والدويل
يف مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب ،وف ًقا
للروؤية الوطنية يف هذا ال�صاأن ،منوهً ا يف الوقت
ذاته باجلهود البارزة واملدرو�صة من قبل الفريق
اأول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة وزير
الداخلية ،رئي�س جلنة مكافحة التطرف والإرهاب
ومتويله وغ�صيل الأموال ،وكذلك حمافظ م�صرف
البحرين ،ر�صيد حممد املعراج.

وعلى �صعيد مت�صل اأكد حميدان اأن وزارة
العمل والتنمية الجتماعية ،ممثلة يف اإدارة
دعم املنظمات الأهلية ،قامت بدورها املنوط يف
حماية قطاع املجتمع املدين من ال�صتغالل يف
جمال غ�صيل الأموال ومتويل الإرهاب ،وذلك من
خالل ع�صويتها وتعاونها البناء مع جلنة و�صع
�صيا�صات حظر ومكافحة غ�صيل الأموال ومتويل
الإرهاب ،برئا�صة نائب حمافظ م�صرف البحرين
ال�صيخ �صلمان بن عي�صى اآل خليفة ،منوهً ا
كذلك بالتعاون املثمر مع مدير اإدارة التحريات
املالية بوزارة الداخلية نائب رئي�س جلنة و�صع
�صيا�صات حظر ومكافحة غ�صيل الأموال ومتويل
الإرهاب ال�صيخة مي بنت حممد اآل خليفة ،الأمر
الذي حقق نتائج مميزة ومكن البحرين من تبوء
مراكز متقدمة عربيًا و�صرق اأو�صطيًا يف هذا
املجال.
واأكد حميدان اأن وزارة العمل والتنمية
الجتماعية ما�صية يف تعاونها البناء مع كل
اجلهات املعنية ملكافحة غ�صيل الأموال ومتويل
الإرهاب بهدف تعزيز جهود حماية املجتمع
املدين ومتكينه من ممار�صة دوره املجتمعي،
والتطوعي ،واخلريي ب�صفافية وفاعلية.

ا�صتقبلت ال�صيخة مي بنت حممد اآل خليفة
رئي�صة هيئة البحرين للثقافة والآثار يف مقر
الهيئة اأم�س الثالثاء املهند�س ع�صام خلف
وزير الأ�صغال و�صوؤون البلديات والتخطيط
العمراين .وقد �صهد اللقاء تبادل وجهات
النظر حول �صبل تعزيز امل�صاريع الثقافية
العمرانية يف مدينتي املحرق واملنامة.
واأكدت ال�صيخة مي بنت حممد اآل خليفة
اأهمية تكامل اجلهود ما بني اجلهتني لدعم
البنية التحتية الثقافية يف اململكة ،م�صيدة

بالدور الذي تقوم به وزارة الأ�صغال يف
اإجناح م�صاريع هيئة الثقافة الرامية اإىل
حفظ املكت�صبات احل�صارية والعمرانية
ملدن البحرين التاريخية ،منوهة بعدد من
امل�صاريع التي تتعاون فيها اجلهتان ومنها
م�صروع ترميم مبنى بلدية املنامة ،وم�صروع
مدر�صة املنامة الثانوية لل�صناعة ،و�صارع
ال�صيخ حمد يف املنامة ،وم�صروع �صاحات
موقع م�صار اللوؤلوؤ امل�صجل على قائمة الرتاث
العاملي.

البحرين ترتاأ�ض الجتماع التح�سريي
لجتماع وزراء الرتبية بدول التعاون

تراأ�صت مملكة البحرين الجتماع
التح�صريي لالجتماع اخلام�س للجنة
وزراء الرتبية والتعليم بدول جمل�س
التعاون ،وذلك بح�صور ممثلي جميع
دول املجل�س من وكالء الرتبية والتعليم،
والوفود امل�صاركة ،اإذ تراأ�س اجتماع الوكالء
التح�صريي الدكتور حممد مبارك بن
اأحمد املدير العام ل�صوؤون املدار�س بوزارة
الرتبية والتعليم مبملكة البحرين ع�صو
املجل�س التنفيذي ملكتب الرتبية العربي
لدول اخلليج ،وبح�صور وفد مرافق عرب
تقنية الت�صال املرئي �صمل كالً من الأ�صتاذة
نوال اإبراهيم اخلاطر وكيل وزارة الرتبية
والتعليم لل�صيا�صات وال�صرتاتيجيات
والأداء ،والأ�صتاذة كفاية حبيب العنزور
وكيل الوزارة امل�صاعد للخدمات التعليمية،
والأ�صتاذة لطيفة عي�صى البونوظة الوكيل
امل�صاعد للتعليم ،والأ�صتاذة ال�صيخة لطيفة
بنت اإبراهيم اآل خليفة رئي�س التن�صيق
واملتابعة مبكتب املدير العام ل�صوؤون

املدار�س .وقد ا�صته ّل املدير العام ل�صوؤون
املدار�س رئي�س اجلل�صة بداية الجتماع
بكلمة رفع فيها با�صم جميع الأع�صاء
اأ�صمى اآيات ال�صكر والتقدير والمتنان
لأ�صحاب اجلاللة وال�صمو قادة دول
املجل�س ،للتوجيهات والروؤى احلكيمة ذات
الأثر البالغ يف الدفع بهذه امل�صرية املباركة
اإىل جمالت اأرحب لأبناء دول املجل�س يف
املوؤ�ص�صات التعليمية .كما رحّ ب الدكتور
حممد مبارك بن اأحمد املدير العام ل�صوؤون
املدار�س رئي�س الجتماع بوكالء الرتبية
والتعليم من جميع دول جمل�س التعاون
والوفود امل�صاركة ،م�صيدًا مبا يربط
املوؤ�ص�صات التعليمية يف دول املجل�س من
عمل م�صرتك وتن�صيق متوا�صل يف كل ما
يخ�س �صوؤون الرتبية والتعليم ،موؤكدًا
اأهمية هذا الجتماع التح�صريي الذي ي�صبق
الجتماع املرتقب لوزراء الرتبية والتعليم
بدول جمل�س التعاون لتن�صيق بنود جدول
الأعمال والتو�صيات.

«الوطنية للحقوق» تزور «مركز البحرين
للمعار�ض» لر�سد م�ستوى اخلدمات ال�سحية

قامت جلنة زيارة اأماكن الحتجاز
واملرافق يف املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق
الإن�صان بزيارة ميدانية اإىل مركز البحرين
الدويل للمعار�س واملوؤمترات لر�صد
م�صتوى اخلدمات ال�صحية املقدمة للجميع
واملتعلقة بجهود الت�صدي جلائحة فريو�س
كورونا .وخالل الزيارة ،التقت اللجنة
بعدد من اأع�صاء الفريق الوطني الطبي
للت�صدي لفريو�س كورونا (كوفيد،)19-
واأجرت مقابالت مع الطواقم الطبية

لالطالع على مدى اللتزام بالإجراءات
الحرتازية املتبعة ،ومدى احرتام معايري
حقوق الإن�صان املن�صو�س عليها يف
القوانني واملواثيق الدولية خالل الأزمات.
كما قابلت اللجنة عددًا من الأفراد
احلا�صلني على التطعيم بهدف احل�صول
على راأيهم يف الإجراءات املتخذة والطالع
عن قرب على الرعاية ال�صحية املقدمة
لهم ،عند تل ّقيهم اأحد التطعيمات امل�صادة
لفريو�س كورونا.
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«�ل�شحة» :ت�شجيل � 81إ�شابة جديدة
بفريو�ض «كورونا» ..وتعايف 105

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها
 17013يف ي�م � 14شبتمرب  ،2021اأظهرت ت�شجيل 81
حالة قائمة جديدة منها  40حالة لعمالة وافدة ،و 35حالة
ملخالطني حلالت قائمة ،و 6حالت قادمة من اخلارج ،كما
تعافت  105حالت اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت
املتعافية اإىل .271590
وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية  3حالت ،
واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 7
حالت ،يف حني اأن  935حالة و�شعها م�شتقر من العدد
الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ  938حالت قائمة.
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 625ـ زواج علي بن اأبي طالب وفاطمة الزهراء
بنت النبي حممد.
 1830ـ افتتاح خط �شكة احلديد بني ليفرب�ل
ومان�ش�شرت.
 - 1916ا�شتخدام الدبابات لأول مرة يف التاريخ
من قبل اجلي�ص الربيطاين يف معركة ال�ش�م يف اأثناء
احلرب العاملية الأوىل.
 - 1928الطبيب الربيطاين األك�شندر فلمنج
يكت�شف البن�شلني.
 - 1963انتخاب اأحمد بن بلة رئي�شً ا للجزائر.
 - 1982اإ�شرائيل حتتل العا�شمة اللبنانية بريوت
ب�شكل كامل يف اأعقاب اغتيال الرئي�ص املنتخب ب�شري
اجلميّل.
 - 2009الإفراج عن ال�شحايف العراقي منتظر
الزيدي الذي اكت�شب �شهرة عاملية بعدما ر�شق الرئي�ص
الأمريكي ج�رج دبلي� ب��ص بحذائه.
 - 2015حمكمة اجلنايات الك�يتية تق�شي باإعدام
�شبعة اأ�شخا�ص مدانني يف ق�شية تفجري م�شجد الإمام
ال�شادق وتربّئ اأربعة ع�شر اآخرين.
 - 2019ف�ز املنتخب الإ�شباين بنهائي بط�لة
كاأ�ص العامل لكرة ال�شلة  2019بعد تغلّبه على املنتخب
الأرجنتيني بنتيجة .75-95
 - 2020ت�قيع اتفاقيتي تطبيع العالقات بني
اإ�شرائيل مع الإمارات والبحرين يف وا�شنطن العا�شمة.

�فتتاح مقربة �أ�شهر ملوك
م�شر بعد �إغالقها  15عامً ا
ُي�سنّف حفل «ميت غال» على اأنه «اأو�سكار املو�سة» ،وهو يعود اإلينا بعد طول غياب
باإطاللت تختلط فيها الغرابة بالأناقة لتليق باإحدى اأ�سهر املنا�سبات العاملية املنتظرة.

ّ
وحتدث «�آيباد» لت�شهيل �لعمل من �ملنزل
«�أبل» تك�شف عن «�آيفون »13
ك�شفت �شركة اأبل ،اأم�ص الثالثاء ،النقاب عن هاتفها اجلديد (اآيف�ن  )13ون�شخة جديدة
م�شغرة من جهازها الل�حي (اآيباد) ،م��شعة بذلك نطاق ات�شالها ب�شبكات اجليل اخلام�ص،
وعار�شة رقائق اأ�شرع وكامريات اأزهى �ش�رة.
و�شيك�ن اآيف�ن  13مزودًا ب�شريحة جديدة ت�شمى (اإيه  15بي�نيك) التي �شتعمل على ت�شغيل
ميزات جديدة ،مثل الر�شد التلقائي عندما تك�ن كامريا الهاتف م�جهة نح� ن�ص .وقالت اأبل اإن
ذلك الطراز اجلديد �شيحت�ي على ه�ائيات اجليل اخلام�ص ومك�نات رادي� ل�شرعات اأكرب و�شياأتي
يف خم�شة األ�ان.
يبداأ �شعر اآيف�ن  13من  699دول ًرا ،اأما اآيف�ن  13برو ف�شيبداأ من  999دول ًرا ،فيما يبداأ
�شعر برو ماك�ص من  1099دول ًرا .و�شتطرح الطرز الثالثة ابتدا ًء من � 24شبتمرب.
وقالت كايان دران�ص ،وهي مدير ت�ش�يق يف �شركة اأبل اآيف�ن« :ل يزال املناف�ش�ن يحاول�ن
اللحاق برقائقنا ،لي�ص منذ العام املا�شي فقط ،بل حتى منذ عامني».
و�شتتميز الن�شخة ال�شابعة من �شاعة اأبل الذكية ب�شا�شة اأكرب و�شحن اأ�شرع .و�شتتاح ب�شعر
يبداأ من  399دول ًرا هذا اخلريف.
وعمدت ال�شركة ا ً
أي�شا اإىل حتديث (اآيباد ميني) اخلا�ص بها عرب ت��شيله ب�شبكات اجليل
اخلام�ص ومعاودة ت�شميمه ،مبا يجعله يبدو مثل طرازي اآيباد اإير وبرو املتط�رين .وحدثت اأبل
ا ً
أي�شا جهازها الل�حي الأ�شا�شي (اآيباد) ،فاأ�شافت له كامريا جديدة لت�شهيل العمل والتعلم من
املنزل .ويبداأ �شعر طراز اآيباد الأ�شا�شي من  329دول ًرا وميني من  499دول ًرا .و�شيطرح كالهما
لأ�شب�ع املقبل.
وتراجعت اأ�شهم �شركة اآبل بن�شبة  0.5يف املئة ،متا�شيًا مع تراجع طفيف يف الأ�ش�اق الأو�شع.

مر�ض يفر�ض على طفلة تناول �خل�شر�و�ت و�لفاكهة فقط
تعاين طفلة بريطانية من مر�ص نادر جعل طعامها مقت�ش ًرا على تناول الف�اكه واخل�شراوات
فقط ،فمنذ اأن اأ�شيبت ليلي اآن وولي�ص البالغة من العمر  8اأع�ام ،من اإمنجهام ،مبر�ص «فينيل
كيت�ن�ريا» عند ال�لدة ،اأ�شبحت تتناول الف�اكه واخل�شراوات فقط.
ويعني مر�شها اأنها ل ت�شتطيع تناول اأكرث من  4جرامات من الربوتني ي�ميًا ،فمثالً ل
ميكنها تناول �شدر الدجاج الذي يحت�ي على ح�ايل  54جرامًا ،وذلك لأن الربوتينات قد ت�شبب
لها تل ًفا دماغيًا ل ميكن اإ�شالحه ،وف ًقا ل�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ومنذ اأن مت اإخبار والدتها كارين ويلكي بهذا الت�شخي�ص ،مت�شي الأم جزءًا كبريًا من ي�مها
يف وزن الأطعمة و�شحب الدم والتاأكد من اأن ابنتها ل تاأكل ال�شيء اخلطاأ.
وتق�ل كارين اإنها حياة �شعبة ،ول ت�شتطيع ابنتها زيارة منازل اأ�شدقائها لأن من ال�شعب
جدًا على الآخرين اإطعامها ،ول ت�شتطيع اأن تاأكل نف�ص الطعام الذي ياأكله الأطفال الآخرون يف
ّ
يتعني على كارين اأن تعد وجبات خا�شة لها.
املدر�شة ،لذلك
أيام» للن�شر.
مؤسسةؤ�ش�شة
ت�شدرعنعن م�
«األيام»«الللنرش.
تصدر
الت�شجيل GAYM 100
للن�شر -
مبطابع «ا
التسجيلرقمGAYM 100
أيام» -رقم
«األيام»لللنرش
طبعتمبطابع
طبعت

ن ّواب يحملون قوائم مل�سوؤولني لتوظيف بع�ض
املق ّربني منهم ،ويتنا�سون اأن اأحد اأهم وظائف
النائب الرقابة الأمينة على تكافوؤ الفر�ض والعدالة
والتناف�سية!
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افتتحت وزارة ال�شياحة والآثار امل�شرية املقربة
اجلن�بية للملك زو�شر ب�شقارة ،وذلك بعد النتهاء من
اأعمال الرتميم التي بداأت عام .2006
ودعا وزير ال�شياحة والآثار امل�شري خالد العناين
جمم�عة من ال�شياح مل�شاحبته يف افتتاح املقربة ،وقد
اأعرب ال�شائح�ن عن �شعادتهم بهذه الدع�ة لأنهم �شيك�ن�ا
اأول زائري املقربة منذ اأكرث من  15عامًا.
واأو�شح ال�زير اأن املقربة اجلن�بية للملك زو�شر
تقع يف الركن اجلن�بي ملجم�عته اجلنائزية مبنطقة
اآثار �شقارة ،وتتك�ن من جزئني؛ اجلزء العل�ي عبارة
عن مبنى كامل�شطبة م�شيّد من احلجر اجلريي وبه
اإفريز مزيّن بحيات الك�برا ،اأما اجلزء ال�شفلي فمنح�ت
يف ال�شخر على عمق ي�شل اإىل ح�ايل ً 30
مرتا ،وميكن
ال��ش�ل اإليه ب�شلم حجري ي�ؤدي اإىل باب منح�ت يف
ال�شخر ا ً
أي�شا ،ثم ممر املدخل به �شلم حجري ي�ؤدي بدوره
اإىل باب املقربة الذي ي�ؤدي اإىل املمرات الداخلية امل�ؤدية اإىل
م�شت�ى فراغات املقربة واحلاوية لل�حات جدارية مزينة
من الفيان�ص الأزرق ،وف ًقا ل��شائل اإعالم م�شرية.

رو�شي ي�شبح لـ� 23شاعة
باجتاه �ليابان هربًا من بوتني

قالت و�شائل اإعالم يابانية اأن م�اط ًنا رو�شيًا اأقدم
على ال�شباحة ملدة � 23شاعة عرب بحر اأوخ�ت�شك من
جزر الك�ريل لل��ش�ل اإىل اأرخبيل اليابان؛ هربًا من
نظام الرئي�ص فالدميري ب�تني ،بح�شب ما قال.
وذكرت �شحيفة  Japan Todayيف  29اأغ�شط�ص
 2021اأن الرو�شي املدع� فا�ص فينيك�ص ن�كارد
ظهر لأول مرة يف بلدة �شيبيت�ش� اليابانية على
ال�شاحل ال�شرقي ملنطقة ه�كايدو ،بعد مغادرة جزيرة
«ك�نا�شري» الرو�شية.
واأخرب هذا الرجل الغام�ص البالغ من العمر 38
عامًا ال�شلطات اليابانية اأنه عرب البحر �شباحة وو�شل
بعد � 23شاعة اإىل ال�شاطئ الياباين «ب�شبب حك�مة
ب�تني» .ونقلت ال�شحيفة عن ن�كارد ق�له« :اأردت
البتعاد عن النظام ال�شتبدادي يف رو�شيا� .شئمت من
اإدارة ب�تني .ل اأحد ي�شتطيع معار�شة ب�تني يف رو�شيا
الي�م .ل ميكننا اإل اأن ن�شمت اأو نغادر البالد».

 17617889املطبعة التجارية17617889 :
17617720
.17617720ـ فاك�ص
17617715
17581269
هاتف:
ال
املطبعة التجارية:
17617720
17617715ـ ـ فاكس
 17581269ـ
إعالنات:هاتف:
اإلعالنات:
36055480/36055472.36055480
 /36055472هاتف:
الت�شال على
يرجىإجازات
أيام ال
ال�شاعة
36055480
يرجىهاتف:
االتصال عىل
م�شا ًءاإلجاوازات
ال�شابعة وأيام
مساء
السابعة مسا ًء
بعدالساعة
بعد

فاك�ص17617744 :
- 17617733
هاتف:
.17617744
17617744
 - 17617733فاكس:
الت�زيع :هاتف:
التوزيع:
فاك�ص17617744 :
- 17617722
هاتف:هاتف:
ال�شرتاكات:
.17617744
17617744
 - 17617722فاكس:
االشرتاكات:

06

أخبار الوطن

المؤيد :تعزيز العالقات بين
البحرين وفرنسا بالمجال الشبابي

اس��تقبل وزير شؤون الش��باب والرياضة أيمن المؤيد ،سفير
البحري��ن لدى جمهورية فرنس��ا الش��يخ خليفة ب��ن أحمد آل
خليفة بمناس��بة تعيينه سفيراً جديداً للمملكة في جمهورية
فرنسا.
وخالل اللقاء ،قدم المؤيد للش��يخ خليف��ة بن أحمد آل خليفة
التهنئ��ة بالثق��ة الملكية الس��امية بتعيينه رئيس�� ًا للبعثة
الدبلوماس��ية للمملك��ة لدى جمهوري��ة فرنس��ا ،متمني ًا له
التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماس��ية مش��يراً إلى أهمية
تعزي��ز العالق��ات بي��ن البلدي��ن الصديقي��ن ف��ي المجاالت
المش��تركة وخصوص ًا في مجال الش��باب وتأطي��ره بما يعود
بالصورة اإليجابي على شباب البلدين.
من جانبه ،أعرب الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة عن تقديره
الهتم��ام المؤيد ،مش��يراً إلى حرصه الت��ام لتعزيز العالقات
بي��ن البلدين الصديقين والس��عي إلى فت��ح مزيد من قنوات
التواصل في الجانب الشبابي بين البلدين الصديقين.

عبداهلل بن أحمد :البحرين
ملتزمة بأهداف الحوار اآلسيوي
لتطوير التفاعل المشترك
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«حمد الجامعي» يدشن أول
جهاز لسحب أورام الثدي دون جراحة
قال اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن
عطية اهلل آل خليفة قائد مستش��فى
الملك حمد الجامعي إنه تم تدش��ين
جه��از (EnCor Enspire Breast
 )Biopsy Systemالمخصص لسحب
واس��تئصال أورام الثدي بدون جراحة
بمملك��ة البحري��ن ،وه��و أح��دث ما
توص��ل إلي��ه العلم في ه��ذا المجال
وال��ذي يعتب��ر األول م��ن نوع��ه في
المملكة.
وأش��ار الش��يخ س��لمان ب��ن عطي��ة
اهلل آل خليف��ة إل��ى أن م��ن مميزات
الجه��از المدش��ن ف��ي المستش��فى
(EnCor Enspire Breast Biopsy
 ،)Systemهي س��هولة إدخال اإلبرة
تلقائي ًا إلى منطقة الثدي واستهداف
األورام الصغي��رة ج��داً م��ع الحف��اظ
على األنسجة الس��ليمة المحيطة به
باالسترشاد بالموجات فوق الصوتية
أو باس��تخدام أش��عة الماموج��رام أو
باستخدام جهاز الرنين المغناطيسي
وبدون ألم وبدقة عالية ،كما يساعد
الجه��از على تقليل وق��ت أخذ الخزعة
أو إج��راء عملية س��حب واس��تئصال
الورم والذي يس��هم بش��كل كبير في
تقلي��ل الكلفة والوق��ت وتوفير أعلى
فعالية ودقة ،مؤكداً أنه يعتبر طفرة
جديدة الستئصال البؤر الصغيرة غير
المحسوس��ة من الثدي بدون جراحة
والتكلس��ات الدقيقة والتي قد تحمل
خط��ورة اإلصاب��ة بس��رطان الث��دي،
منوه ًا إلى أن الجه��از يتمتع بمرونة
الحرك��ة مما يس��هل عل��ى المريض
حركت��ه ،باإلضاف��ة إل��ى إمكاني��ة
برمج��ة الجهاز على حس��ب المنطقة
المراد إدخال اإلبرة فيها مما يكس��ب
الطبيب المخت��ص الكثير من الوقت
مع زي��ادة الكفاءة والدق��ة بالمقارنة
مع الطريقة الجراحي��ة التقليدية في
اس��تئصال أورام الثدي ،الفت ًا إلى أنه
قد تم تنظيم دورة تدريبية مخصصة
للفري��ق الطبي المش��رف عل��ى إدارة

قائد مستشفى الملك حمد الجامعي

الجه��از لرف��ع كفاءته��م ومس��توى
أدائه��م وتزويدهم بالخب��رات الفنية
لضم��ان أفض��ل مس��تويات الجودة
والسالمة.
م��ن جانبه ،أفاد استش��اري األش��عة
التش��خيصية والتداخلية بمستشفى
المل��ك حمد الجامع��ي الدكتور وائل
إبراهيم بأنه يت��م عمل هذا الفحص
تح��ت التخدي��ر الموضع��ي لمعظم
المرض��ى م��ن خ��الل فتح��ة صغيرة
ج��داً حوال��ي  3-2م��م يت��م فتحه��ا
الس��تهداف البؤر المراد استئصالها
على شكل شرائح دون إجراء أي تغيير
لطبيعة األنس��جة المس��تأصلة ،مما
يتيح الفرص��ة الكاملة لتحليل العينة
تحليال باثولوجي��ا دقيقا دون الحاجة
إلى الجراحة.
وذك��ر أن اس��تخدام ه��ذه التقني��ة
الجديدة أتاحت الفرصة الس��تئصال
كاف��ة األورام التي ال يمكن كش��فها
يمكن
بالفح��ص اإلكلينيك��ي ،مم��ا ِ
الطبي��ب من أس��تئصال ه��ذه البؤر
بالكام��ل بالمقارنة م��ع جراحة أورام
الث��دي بالطريق��ة التقليدي��ة والتي
كانت تع��د أحد التحدي��ات في عالج
أورام الث��دي ،مضيف ًا أن هذه التقنية
مناسبة أيض ًا لسحب األورام الحميدة
والصغيرة بدون جراحة في حالة عدم

رغبة المريضة في التعرض للجراحة
المفتوحة والتخدير الكلى مع الحفاظ
عل��ى الش��كل الخارج��ي للث��دي دون
وجود تشوه جراحي.
وأوض��ح مستش��فى المل��ك حم��د
الجامعي أن أورام الثدي الحميدة من
األم��راض الت��ي تصي��ب العديد من
النس��اء في جميع أنحاء العالم ،وهي
عبارة عن مجموعة م��ن الخاليا التي
تنمو وتتكاثر ب��دون وظيفة محددة
في الجس��م ،فه��ي أورام غير ضارة أو
خبيث��ة وال تش��كل خطورة ف��ي أغلب
الحاالت إال أنه يجب عدم االس��تهانة
بها وعالجها بالشكل الصحيح واتخاذ

بعض اإلجراءات الوقائية أو العالجية،
ومن المعروف أن��ه يوجد العديد من
العوامل التي تزيد من نسب اإلصابة
بأورام الث��دي مثل التاري��خ العائلي
م��ع م��رض أورام الث��دي ،التقدم في
العم��ر ،االضطراب��ات الهرموني��ة،
اس��تخدام حبوب منع الحمل ،انقطاع
الحي��ض والزي��ادة ف��ي ال��وزن .كما
أثبتت الدراس��ات واألبح��اث العلمية
أن أورام الث��دي الحميدة ال يمكن أن
تتح��ول إلى أورام خبيث��ة ،لكن هناك
بع��ض األمراض الت��ي تصيب الثدي
كالتضخ��م وفرط األنس��جة يزيد من
فرص اإلصابة بسرطان الثدي.

طالب بالتحرك العاجل إليجاد موقع بديل في المنطقة

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور الشيخ
عب��داهلل بن أحمد آل خليف��ة أمس عبر االتص��ال اإللكتروني
المرئي ،مع كل من المدير العام للشؤون السياسية متعددة
األطراف آلس��يا ب��وزارة خارجية الجمهورية التركية الس��فيرة
نلفان��ا دارما ،واألمين العام لحوار التعاون اآلس��يوي الدكتور
بورنش��اي دانفيفاثانا ،ونائب مدير إدارة الش��ؤون اآلسيوية
بدولة قطر عبداهلل الخيري.
وخ��الل االجتم��اع رحب الدكتور الش��يخ عبداهلل ب��ن أحمد آل
خليفة باستالم مملكة البحرين رئاسة حوار التعاون اآلسيوي،
للفت��رة 2022 - 2021م ،تح��ت المحور الرئيس��ي «التعافي
األخضر ف��ي المج��ال الصحي ما بع��د الجائح��ة» معرب ًا عن
تقديره للجه��ود التي بذلتها الجمهوري��ة التركية الصديقة
خالل فترة توليها رئاسة المنظمة.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون السياس��ية التزام مملكة
البحرين بأهداف الحوار اآلس��يوي القائم��ة على تعزيز فرص
التع��اون في كاف��ة المجاالت وتطوي��ر التفاعل المش��ترك،
مش��يراً إلى أن الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم تبرز
الحاجة إلى التضامن الجماعي.
وأب��دى س��عادة الدكتور الش��يخ عبداهلل بن أحم��د آل خليفة
تطلع��ه إلى فتح آف��اق جديدة للتعاون اآلس��يوي وصو ًال إلى
ش��راكات قوية ومس��تدامة بي��ن الدول األعض��اء ،منوه ًا في
هذا الصدد إلى رئاسة مملكة البحرين لالجتماع الوزاري على
هامش أعمال الجمعية العام��ة لألمم المتحدة في نيويورك
خالل الشهر الجاري ،وكذلك القمة الثالثة للحوار بالدوحة في
المستقبل القريب.

البحرين تترأس اجتماع لجنة
الصياغة لـ«الوزاري الخليجي»

»

المقهوي :إغالق محطة
وقود عراد احترازيًا بعد نشوب حريق
مريم بوجيري

كشف عضو مجلس بلدي المحرق أحمد المقهوي
أن محط��ة البت��رول الكائن��ة ف��ي منطق��ة عراد
تعرضت لحريق في س��اعات الصب��اح األولى يوم
الثالث��اء ف��ي اس��تراحة عم��ال المحطة م��ا أدى
إلغالقها من قبل اإلدارة المعنية التخاذ إجراءات
األمن والسالمة ،وعليه سيتم إغالق المحطة.
وأكد ل�»الوطن» أنه قام بالتواصل مع المعنيين
بالمحطة والذين أكدوا تس��ريع إجراءاتهم خالل
ساعات إلعادة تش��غيل المحطة ،في حين طالب
المقه��وي بإيج��اد ح��ل عاج��ل وس��ريع الفتتاح
محطة بديلة في عراد نظراً للضغط الكبير الذي
تواجهه المحطة الحالية.
وأض��اف أن محط��ة بت��رول ع��راد ه��ي الوحيدة
التي تخدم منطقتي ع��راد والحد وحالتي النعيم
والسلطة بالمحرق ،بعد إغالق محطة وقود الحد
مؤخراً بالتزامن مع إنش��اء محط��ة وقود جديدة

«الميثاق النيابية» تجتمع
و«الكهرباء» لمناقشة آلية احتساب الفواتير
»

مريم بوجيري

علم��ت «الوط��ن» أن كتل��ة الميث��اق النيابي��ة
اجتمعت مع ممثلي وزارة شؤون الكهرباء والماء
بشأن آلية احتساب الفواتير وما أثير بشأنها في
الفت��رة األخيرة ،حيث تم التأكيد على اس��تعداد
الوزارة الس��تقبال كافة المالحظات عبر قنواتها
الرسمية في حين بحثت الكتلة -حسب المصدر-
م��ع ال��وزارة س��بل تحقيق ذل��ك في ظ��ل ارتفاع
درج��ات الح��رارة خ��الل الش��هرين المنصرمين
والتزام المواطنين ف��ي اتباع التباعد االجتماعي
ترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور الشيخ
عبداهلل بن أحمد آل خليفة اجتماع لجنة الصياغة على مستوى
كب��ار المس��ؤولين ف��ي وزارات خارجية دول مجل��س التعاون
ل��دول الخليج العربي��ة ،وبمش��اركة األمين العام المس��اعد
للش��ؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز بن حمد
العويشق ،وذلك للتحضير واإلعداد للدورة ال�( )149للمجلس
الوزاري لمجلس التعاون ،المقرر عقدها يوم الخميس المقبل
بمق��ر األمانة العام��ة لمجلس التعاون ف��ي مدينة الرياض،
برئاسة س��عادة الدكتور عبداللطيف بن راش��د الزياني ،وزير
الخارجية ،رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وناقشت اللجنة كافة البنود المدرجة على جدول األعمال الذي
س��يعرض على اجتماع وزراء خارجية دول المجلس ،والتي من
ش��أنها المس��اهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك في
إطار المستجدات والتطورات الجارية.

أخرى في جن��وب الحد وعليه س��تعاني المناطق
المذك��ورة م��ن ش��ح محط��ات الوقود م��ا يضع

المواطني��ن في م��أزق إلى جان��ب الضغط على
محطات الوقود األخرى بالمحرق ما يتطلب معه
التحرك العاجل.
وح��ول تفاصي��ل ح��ادث الحري��ق ف��ي المحطة،
أك��د أنه ف��ي حوالي الثامن��ة صباح ًا ي��وم أمس
الثالثاء اش��تعل حري��ق داخل اس��تراحة العمال
العاملي��ن بالمحط��ة انتبه له أح��د المواطنين،
في حين اس��تطاع الدفاع المدني الس��يطرة على
الحريق باحترافية عالي��ة وقامت اإلدارة المعنية
بالمحطة بإغالقها احترازي ًا التخاذ كافة إجراءات
األمن والس��المة .وش��دد المقهوي على ضرورة
إيجاد حل��ول بديل��ة لمنطقة عراد بع��د الحريق
ف��ي المحطة المذك��ورة ،خصوص�� ًا أنها أصبحت
معرض��ة للضغط الكبير مؤخ��راً كونها الوحيدة
ف��ي المنطقة ،مؤك��داً اس��تعداده لتقديم كافة
أوج��ه الدعم إلنش��اء محطة جدي��دة في منطقة
عراد بالتعاون مع المجلس البلدي.

ما حت��م عليهم الجلوس في المن��ازل والذي أدى
بالمقابل لزيادة االستهالك.
يذك��ر أن أعضاء مجل��س النواب طالبوا مس��بق ًا
بمراجع��ة آلي��ة احتس��اب فواتي��ر الكهرباء على
المواطني��ن وذلك بعد أن توالت المالحظات من
المواطني��ن حول ارتف��اع الفواتير خ��الل الفترة
األخي��رة ،حيث طالب البعض منه��م بإيجاد آلية
مناس��بة تتماش��ى مع األشهر االس��تثنائية من
الصيف والتي يكون فيها الطقس ش��ديد الحرارة
م��ا يزيد م��ن االس��تهالك الكهربائ��ي وضرورة
مراجعة التسعيرة.

«األشغال» :اكتمال تنفيذ الصرف
الصحي بمجمع  441في السهلة
أكد مدير إدارة تخطيط ومش��اريع الصرف الصحي بوزارة األش��غال وش��ؤون
البلدي��ات والتخطيط العمراني فتحي الفارع ،أن الوزارة انتهت من مش��روع
إنش��اء ش��بكة الصرف الصحي بمجمع  441في منطقة الس��هلة بالمحافظة
الشمالية ،حيث يأتي المشروع استكما ًال لشبكة الصرف الصحي في المنطقة
المذكورة كون هذا الجزء هو امتداد القرية القديمة.
وأضاف أن الوزارة انتهت من إنش��اء  1500متر من الخطوط الرئيسة و 600
متر من الخطوط الفرعية ،و 150غرفة تفتيش ،وتوصيل  100منز ًال بش��بكة
الص��رف الصحي الرئيس��ة ،كم��ا تم االنته��اء أيض ًا من أعم��ال رصف الطرق
بالمجم��ع  441في المنطق��ة ،باإلضافة إلى إعادة إنش��اء مرتفعات تخفيف
السرعة بالطرق التي تمت إزالتها مسبق ًا.

وأش��ار إلى أن المش��روع وما يتضمنه من استكمال لش��بكة الصرف الصحي
لمنطقة السهلة يندرج ضمن برنامج عمل الوزارة لتطوير خدمات الصرف في
المحافظة الشمالية.
وأوض��ح أنها تعمل على تنفيذ العديد من المش��اريع المهمة التي تس��اهم
في توس��عة وتطوير مرافق هذا القطاع ألكبر عدد من المس��تفيدين ضمن
الخطة االستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزارة للصرف الصحي ومعالجة
المياه كأس��اس لتخطيط وتطوير وتوسيع الش��بكات وأنظمة المعالجة في
البحري��ن مع التط��ور العمراني المتس��ارع بهدف تحقي��ق التنمية والتطوير
المس��تدامين لهذا القطاع العام ف��ي البحرين وتوفير أفضل الخدمات لكافة
مناطق المملكة ولضمان بيئة صحية سليمة للمواطن والمقيم.

أخبار الوطن
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تدريب  3آالف على اإلجراءات االحترازية خالل عام

«التربية» :تنفيذ  210زيارات
ميدانية و  8آالف فحص سريع لـ«كورونا» يوميًا
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور
ماجد النعيمي ،أن��ه بهدف التأكد
من تطبي��ق اإلج��راءات االحترازية
ومدى مالءمتها الس��تقبال الطلبة
ت��م تنفي��ذ  210زي��ارات تفقدية
للم��دارس الحكومية ،الفت ًا إلى أنه
تت��م متابعة أعض��اء لجنة الصحة
والس��المة المدرس��ية ف��ي إج��راء
الفحص السريع بشكل يومي ،حيث
بلغ عدد الفحوصات التي أجريت 8
آالف فحص س��ريع يومي ًا لمنتسبي
الم��دارس م��ن طلب��ة ومعلمي��ن
وحراس أمن وزوار وأولياء أمور.
وأوض��ح أن عدد الفحوص��ات التي
أجري��ت خ��الل الع��ام الدراس��ي
الماضي بلغت أكث��ر من  669ألف
فحص ،إل��ى جانب تدري��ب  3آالف
من أعضاء لجنة الصحة والس��المة
الصحي��ة بالم��دارس خ��الل العام
الماضي ،واالس��تمرار ف��ي تدريب
المزيد خ��الل العام الحالي لإللمام
بإجراءات الفحص السريع.
ج��اء ذل��ك خ��الل اس��تقباله ف��رق
ال��وزارة المش��رفة عل��ى تطبي��ق
اإلج��راءات االحترازية في المدارس

واإلدارات التعليمي��ة لتكريمه��م،
بحضور الوكيل المس��اعد للخدمات
التعليمية كفاية العنزور ،والوكيل
المساعد للتعليم لطيفة البونوظة،
وعدد من المسئولين في الوزارة.
وأش��اد النعيم��ي بالجه��ود الت��ي
يبذله��ا أعض��اء الف��رق ،والت��ي
س��اهمت في نش��ر الوعي الصحي
في أوساط منتس��بي الوزارة ،حيث
ّ
المش��كلة من قطاع
تقوم الف��رق
التعليم وقس��م الصحة المدرسية
بتنفي��ذ الزي��ارات الدوري��ة وعمل

الفحوص��ات الس��ريعة وتقدي��م
الدعم للمدارس على هذا الصعيد،
معرب ًا عن خالص الش��كر والتقدير
لجهوده��م المثم��رة والمتواصلة
لتقدي��م أفضل الخدم��ات الصحية
لألبن��اء الطلبة ،متمني�� ًا لهم دوام
التوفيق.
وقال« :تق��وم الجه��ات المختصة
بال��وزارة بالتع��اون م��ع وزارة
الصح��ة برص��د ح��االت المصابين
والمخالطي��ن م��ن خ��الل الخ��ط
الس��اخن ومجموع��ات المتابع��ة،

إلعطائه��م مواعيد لفحص ،PCR
ويتم تزويد الوزارة بنتائج الفحص
يومي ًا وعدد أيام الحجر ،س��عي ًا نحو
تقديم أفض��ل الخدم��ات الصحية
لمنتس��بي القط��اع التعليمي ،إلى
جانب التعاميم والنشرات التوعوية
التي أرسلت للمدارس ،والتي تبين
وتشرح اإلجراءات الصحية وضوابط
إج��راء تل��ك الفحوص��ات بطريقة
صحيحة وآمن��ة ،وتحث على توعية
المجتمع��ات المدرس��ية بما فيها
الطلبة والمعلمين على حد سواء».

رنا بنت عيسى :إنجاز المزيد
من المبادرات لالرتقاء بالتعليم العالي
أكدت األمين العام لمجل��س التعليم العالي نائب
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الدكتورة
الشيخة رنا بنت عيس��ى بن دعيج آل خليفة ،أهمية
إنج��از المزيد من المب��ادرات والبرامج التي تضمن
االرتق��اء بالتعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي في
كل مجاالت��ه ،واالس��تفادة المثلى م��ن التطورات
التكنولوجية وتطبيقات الذكاء االصطناعي.
ج��اء ذل��ك ،أثناء ترؤس��ها عب��ر االتص��ال المرئي،
اجتماع وكالء التعليم العالي والبحث العلمي بدول
مجلس التع��اون لدول الخليج العربي��ة التحضيري
لالجتماع الحادي والعش��رين للجن��ة وزراء التعليم
العال��ي والبح��ث العلم��ي ل��دول مجل��س التعاون
الخليجي.
وأك��دت أن االجتم��اع يأتي في توقي��ت مهم ،حيث
بداي��ة الع��ام الدراس��ي الجديد في ظ��روف جائحة
في��روس كورونا ،والتي غيرت من ش��كل ومضمون
العملي��ة التعليمي��ة ليس في دولن��ا فقط ،بل في
العال��م بأس��ره ،وفرض��ت اعتم��اد اس��تراتيجيات
وحلول مبتكرة وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة

والتح��ول نح��و منص��ات التعلم الرقم��ي من خالل
«التعلم عن بعد» لضمان سير العملية التعليمية
بنف��س الكف��اءة والجودة الت��ي كان��ت عليها قبل
الجائح��ة ،وبم��ا يكفل صحة وس��المة كافة أطراف
العملية التعليمية من طلبة وأكاديميين وإداريين.
وأضاف��ت أنه بفضل دعم أصحاب الجاللة والس��مو
ق��ادة دول مجلس التع��اون ،وقراراته��م الصائبة
وتوجيهاته��م الس��ديدة ،تمكن��ت وزارات التعليم
العالي والبحث العلمي ومؤسس��ات التعليم العالي

والبح��ث العلمي ب��دول مجلس التع��اون الخليجي
م��ن تحقيق أهدافها باس��تدامة التعليم ،والحفاظ
على جودته جنب�� ًا إلى جنب مع الحفاظ على الصحة
والسالمة واتباع إجراءات احترازية واعية ومتكاملة،
في تجربة تستحق الرصد والتوثيق ،وتجسد القدرة
على االرتقاء بمسيرة العمل الخليجي المشترك في
كل مجاالته بم��ا فيها التعليم ،ال��ذي يعد مرتكزاً
مهم�� ًا لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس نحو
التكامل.

البحرين تترأس «تحضيري
اجتماع وزراء التربية بدول التعاون»
ترأست البحرين االجتماع التحضيري
لالجتم��اع الخام��س للجن��ة وزراء
التربي��ة والتعلي��م ب��دول مجل��س
التعاون ،وذلك بحضور ممثلي جميع
دول المجل��س م��ن وكالء التربي��ة
والتعلي��م ،والوفود المش��اركة حيث
ت��رأس اجتم��اع ال��وكالء التحضيري
المدير العام لشؤون المدارس بوزارة
التربي��ة والتعلي��م عض��و المجل��س
التنفي��ذي لمكت��ب التربي��ة العربي
لدول الخليج الدكتور محمد مبارك بن
أحمد ،وبحضور وفد مرافق عبر تقنية
االتصال المرئي ش��مل ك ً
ال من وكيل
وزارة التربي��ة والتعلي��م للسياس��ات
واإلستراتيجيات واألداء نوال إبراهيم
الخاط��ر ،ووكيل��ة الوزارة المس��اعدة
للخدم��ات التعليمي��ة كفاي��ة حبيب
العنزور ،والوكيلة المساعدة للتعليم
لطيف��ة عيس��ى البونوظ��ة ،ورئيس
التنس��يق والمتابعة بمكتب المدير

الع��ام لش��ؤون الم��دارس الش��يخة
لطيفة بنت إبراهيم آل خليفة.
وق��د اس��تهل المدير العام لش��ؤون
الم��دارس رئي��س الجلس��ة بداي��ة
االجتماع بكلمة رفع فيها باسم جميع
األعضاء أس��مى آيات الشكر والتقدير
واالمتن��ان ألصحاب الجاللة والس��مو
ق��ادة دول المجل��س حفظه��م اهلل

ورعاهم ،للتوجيهات والرؤى الحكيمة
ذات األث��ر البال��غ ف��ي الدف��ع به��ذه
المس��يرة المباركة إلى مجاالت أرحب
ألبناء دول المجلس في المؤسس��ات
التعليمية .كم��ا رحب بوكالء التربية
والتعلي��م م��ن جمي��ع دول مجل��س
مش��يدا
التعاون والوفود المش��اركة،
ً
بم��ا يرب��ط المؤسس��ات التعليمية

ف��ي دول المجلس من عمل مش��ترك
وتنس��يق متواصل ف��ي كل ما يخص
ش��ؤون التربي��ة والتعلي��م ،مؤك��داً
أهمي��ة ه��ذا االجتم��اع التحضي��ري
ال��ذي يس��بق االجتم��اع المرتق��ب
لوزراء التربية والتعليم بدول مجلس
التعاون لتنسيق بنود جدول األعمال
والتوصيات .وقد تم خ��الل االجتماع
اس��تعراض جدول األعم��ال المقترح
لالجتماع الوزاري ،حيث تمت مناقشة
جميع بنوده والتوصي��ات المقترحة،
وذل��ك ف��ي مختل��ف المواضي��ع
المتصل��ة بالتنس��يق المش��ترك في
ش��ؤون التعليم بي��ن وزارات التربية
والتعلي��م ب��دول المجل��س ،حي��ث
ق��دم وكالء التربي��ة والتعليم أعضاء
االجتم��اع مقترحاته��م وتوصياتهم
بش��أن ج��دول األعمال كما ت��م إقرار
التوصي��ات المدرج��ة للع��رض على
االجتماع الوزاري.

وهيب الناصر نائبًا لرئيس «الخليج العربي»
للشؤون األكاديمية والبحث العلمي
قرر رئي��س جامع��ة الخلي��ج العربي
الدكت��ور خال��د العوهل��ي ،تكلي��ف
أستاذ في قسم علوم البيئة والموارد
الطبيعي��ة بكلي��ة الدراس��ات العلي��ا
األستاذ الدكتور وهيب الناصر ليكون
نائب�� ًا لرئي��س الجامع��ة للش��ؤون
األكاديمية والبحث العلمي.
وأشاد رئيس الجامعة بمسيرة الناصر
العلمية واألكاديمية المليئة بالعطاء
عل��ى المس��توى المحل��ي والخليجي،
وبإسهاماته الكثيفة والمتواصلة في
ميدان البح��ث العلمي ،وباهتماماته
العملي��ة المتع��ددة والت��ي تش��مل
الفيزياء والطاقة المتج��ددة والبيئة
والفل��ك ،وغيرها من الحقول العلمية
والمعرفي��ة ،مؤك��داً أن��ه «مكس��ب

د .وهيب الناصر

علمي وأكاديمي للجامعة».
من جانب��ه ،أع��رب الناصر ع��ن بالغ

ش��كره لرئيس جامعة الخليج العربي
عل��ى تقدي��ره ودعمه المس��تمرين
ألعضاء هيئ��ة التدري��س بالجامعة،
وتوفي��ر بيئ��ة أكاديمي��ة حاضن��ة
ومش��جعة للبح��ث العلم��ي ،وق��ال:
«نهدف في جامعة الخليج العربي ألن
نكون مرك��زاً أكاديمي ًا وبحثي ًا متميزاً
عل��ى المس��توى اإلقليم��ي الدولي»،
معب��راً به��ذا المناس��بة ع��ن فخ��ره
ومنتس��بي جامعة الخليج العربي من
أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية
بحص��ول رئي��س الجامع��ة الدكت��ور
خال��د العوهل��ي عل��ى ثقة قي��ادات
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لل��دورة الرابع��ة لرئاس��ة الجامعة،
وذلك تقديراً ألدائه الرفيع ولعطائه

المبارك��ة لالرتقاء بأداء الجامعة منذ
تكليفه برئاس��تها منذ العام ،2008
لتكون بفضل جه��وده المخلصة في
مصاف الجامعات المرموقة والعريقة
على الصعيد اإلقليمي والعالمي.
يشار إلى أن وهيب الناصر حاصل على
دكتوراه في الفيزي��اء التطبيقية من
جامعة كن��ت بكنتربي��ري بالمملكة
المتح��دة ،وماجس��تير ف��ي الط��رق
الفيزيائي��ة في التحلي��ل من جامعة
أس��تون في برمنغهام ،وبكالوريوس
في الفيزياء من جامعة الملك سعود،
وق��د ش��غل العدي��د م��ن المناصب
األكاديمي��ة واإلداري��ة آخره��ا كان
نائب رئيس جامعة البحرين للبرامج
األكاديمية والدراسات العليا.

نايف بن خالد« :تعديل
المناقصات» يواكب متطلبات
التنمية ويعزز ريادة المملكة
أش��اد رئي��س مجل��س
المناقص��ات والمزاي��دات
الش��يخ ناي��ف ب��ن خال��د آل
خليف��ة ،بص��دور المرس��وم
رق��م ( )84لس��نة  2021عن
حضرة صاحب الجاللة الملك
حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة،
عاهل الب��الد المفدى حفظه
اهلل ورع��اه بتعدي��ل بع��ض
أح��كام الالئح��ة التنفيذي��ة
لقان��ون تنظي��م المناقصات
الشيخ نايف بن خالد آل خليفة
والمش��تريات الحكومي��ة
الصادرة بالمرسوم رقم ()37
لس��نة  ،2002مؤك��داً أن ه��ذا التعديل يأتي تنفي��ذاً للتوجيه
الملكي الس��امي لحض��رة صاحب الجاللة عاه��ل البالد المفدى
حفظ��ه اهلل ورع��اه بتطوي��ر التش��ريعات لمواكب��ة متطلبات
التنمية المس��تدامة لصالح المواطنين ،وذلك ضمن حزمة من
التش��ريعات التي أقرها مجلس الوزراء برئاس��ة صاحب السمو
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس
مجلس الوزراء حفظه اهلل بما يس��هم في تعزيز صيانة الحقوق
وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة.
كما أش��اد الش��يخ ناي��ف بن خال��د آل خليفة بح��رص الحكومة
برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
على ضمان استمرارية تنفيذ االستراتيجيات التنموية الهادفة
في جميع القطاعات ،والتي أس��همت في تطبيق أرقى المعايير
واألنظم��ة المتبعة ف��ي مجال زي��ادة كفاءة وفاعلي��ة عمليات
المناقص��ات والمش��تريات الحكومي��ة ،بما يخ��دم تعزيز ريادة
المملكة في مجال طرح وترس��ية المناقصات وإدارة المشتريات
الحكومية وفق أرقى الممارس��ات الدولية ،ويس��هم في االرتقاء
بإجراءات المشتريات الحكومية ودعم الجهات الحكومية لتأمين
مشترياتها بأسعار تنافسية عادلة.
وف��ي ذات الس��ياق ،ن��وه األمي��ن الع��ام لمجل��س المناقصات
والمزاي��دات ،الدكتور محمد بهزاد بصدور المرس��وم رقم ()84
لس��نة  2021عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورع��اه ،بتعديل
بعض أح��كام الالئحة التنفيذي��ة لقانون تنظي��م المناقصات
والمش��تريات الحكومي��ة الصادرة بالمرس��وم رقم ( )37لس��نة
 ،2002مؤك��داً أن المملك��ة في ظل القي��ادة الحكيمة لحضرة
صاح��ب الجاللة عاه��ل البالد المفدى تس��عى باس��تمرار إلى
تطوير التش��ريعات لمواكبة حركة تطور المجتمع ونمائه على
كاف��ة األصعدة ،والعمل على تعزيز الش��راكة بي��ن القطاعين
الحكومي والخاص بما يس��هم في تحقيق التكامل بين مختلف
القطاعات التنموية.

األنصاري يطالب بإعادة
فتح مراكز التحفيظ أسوة
بالمدارس ومؤسسات الدولة
طالب النائ��ب أحمد األنصاري بإعادة فتح مراكز تحفيظ القرآن
أس��وة بالمدارس والمؤسس��ات التعليمية والديني��ة والوزارات
واألجه��زة الحكومي��ة ومؤسس��ات القطاع الخاص والش��ركات
والمصان��ع والمجمع��ات والمح��ال وغيره��ا م��ن المؤسس��ات
والمراك��ز التعليمية والحكومية التي تم الس��ماح بفتحها منذ
ش��هر يوليو الماضي ،وحضور الموظفي��ن والعاملين بها ،بعد
وص��ول مملك��ة البحري��ن وهلل الحم��د للمس��توى األخضر وفق
آلية اإلش��ارة الضوئية ،حيث ما يزال مراك��ز التحفيظ وللغرابة
مس��تثناة من هذه القرارات التي ش��ملت أغلب المؤسسات إن
لم يكن كلها!
وش��جب األنصاري تجاهل مراكز تحفيظ القرآن والتباطؤ وعدم
االنتب��اه ألهميته��ا البالغة ،وض��رورة معاملته��ا كغيرها من
مؤسس��ات رسمية وأهلية ،بل وفي مقدمتها جميع ًا ،باعتبارها
مراكز تش��تغل بكالم ربنا عز وجل وكتابه العزيز ،الذي يعلو وال
ُيعلى عليه ،وهو سر العزة والنجاح والسعادة في الدنيا واآلخرة،
وبالدن��ا معروفة باهتمامها بكتاب ربها ،وتحتل أعلى المراتب
في مس��ابقات تحفيظ القرآن  ،والعناية بالقرآن الكريم ،ويجب
أن نس��تمر ف��ي ه��ذه المس��تويات المتقدمة ونش��جع األبناء
والبن��ات عل��ى حضور مراك��ز تحفيظ الق��رآن وتقوية عالقتهم
بربهم سبحانه وتعالى.

قمبر يطالب بإعادة عالوة
تمديد الدوام للمعلمين
أك��د النائ��ب عم��ار قمب��ر،
أهمي��ة النظر مجدداً من قبل
وزارة التربي��ة والتعلي��م في
موضوع عالوة تمديد الدوام
للمعلمين ،إذ تم إيقاف هذه
الع��الوة من��ذ فترة بس��بب
الظ��روف الصحي��ة وجائح��ة
كورونا وما لحقها من قرارات
خاصة بدوام المعلمين.
وق��ال إن «جمي��ع المعلمين
اآلن يقومون بالدوام الكامل
عمار قمبر
وهن��اك منهم م��ن يقع عليه
تمدي��د الدوام ولكنه ال يس��تحق عالوة التمدي��د وهذا األمر ال
يمكن أن يس��تمر ويتوجب على ال��وزارة النظر فيه والعمل على
إعادته مجدداً وتقديمه لمستحقيه».
وأض��اف «ال يخفي أن هناك العديد م��ن المعلمين والمعلمات
تواصل��وا معنا وأك��دوا لنا بأن العالوة الخاص��ة بتمديد الدوام
مازال��ت معلقة ولم يت��م تفعليها مجدداً األم��ر الذي يجعلهم
يواصلون العم��ل حتى بعد األوقات المحددة ولكن من دون أي
مردود مالي مستحق لهم بحسب ما ينص عليه النظام».
وأش��ار إلى أن الوزارة م��ن المؤكد أنها س��تقوم بمراجعة هذا
األم��ر ألنه البد من أن يت��م تقديم هذه العالوة لكل من يطلب
من��ه أن يواصل العمل في مختلف المراحل الدراس��ية بحس��ب
الج��داول التي تح��دد أوقات عم��ل المعلمي��ن والمعلمات في
مدارسنا الحكومية.
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خلف :تعديالت “تنظيم المهن الهندسية” لمواكبة متطلبات التنمية
المنامة  -وزارة األشغال

أكـــد وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات

البحريـــن تعمـــل علـــى تعزيـــز الشـــراكة

صدور المرســـوم بقانون رقم ( )18لسنة

يســـهم فـــي تحقيق التكامـــل واألهداف

والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلف أن
 2021بتعديـــل بعـــض أحـــكام القانـــون
رقـــم ( )51لســـنة  2014بشـــأن تنظيـــم

المهـــن الهندســـية يأتي فـــي ظل تطوير

بيـــن القطاعين الحكومـــي والخاص بما
المنشـــودة فـــي مختلـــف القطاعـــات

التنمويـــة والتـــي تعكـــس مواصلـــة

الجهـــود بعزيمـــة الســـتدامة النمو وفق

التشـــريعات لمواكبة لمتطلبـــات التنمية
ً
تنفيذا
المســـتدامة لصالـــح المواطنيـــن

االقتصاديـــة  2030المتمثلـــة فـــي

صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى

آليات تنفيـــذ االســـتراتيجيات الوطنية

للتوجيـــه الملكـــي الســـامي لعاهل البالد

آل خليفة.

المبـــادئ األساســـية لرؤيـــة البحريـــن

االســـتدامة والتنافسية والعدالة ،ودعم
وتعزيز الحوكمـــة والرقابة في مختلف

وأشـــار خلـــف إلى أن التعديـــل القانوني

القطاعات وترسيخ أفضل الممارسات.

الراميـــة لتطويـــر التشـــريعات الوطنية،

تعمل علـــى تعزيز الفرص االســـتثمارية

يأتي في ســـياق جهـــود مملكة البحرين

بعد أن أقر مجلس الوزراء برئاسة ولي
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب

الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد

آل خليفـــة حزمـــة من التشـــريعات ذات

األولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة
القانـــون ومواكبـــة متطلبـــات التنميـــة،

وذلك بعد أن ّ
وجه سموه بدراستها.

ونـــوه في هـــذا الســـياق إلـــى أن مملكة

وأوضح الوزير خلف أن مملكة البحرين
وزيـــادة تمكيـــن المســـتثمر البحرينـــي،
وتنظيـــم المهـــن الهندســـية والنهـــوض

بحث االرتقاء بالمشهد العمراني في المحرق والمنامة

م ــي بن ــت محم ــد“ :األش ــغال” ش ــريك ف ــي إنج ــاح مش ــروعات “الثقاف ــة”

المنامة  -هيئة الثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيســـة هيئـــة البحريـــن

ترميم مبنى بلدية المنامة ،مشـــروع

محمـــد آل خليفـــة فـــي مقـــر الهيئـــة

شـــارع الشـــيخ حمـــد فـــي المنامـــة،

للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنت

مدرســـة المنامة الثانويـــة للصناعة،

أمـــس وزيـــر األشـــغال وشـــؤون

مشروع ســـاحات موقع مسار اللؤلؤ

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي

المسجل على قائمة التراث العالمي.

عصام خلف.

مـــن جانبـــه ،توجـــه الوزيـــر عصـــام

وشـــهد اللقـــاء تبادل وجهـــات النظر

خلـــف بالشـــكر إلـــى هيئـــة البحريـــن

الثقافيـــة العمرانيـــة فـــي مدينتـــي

بشـــكل مســـتمر؛ مـــن أجـــل الحفـــاظ

بشـــأن ســـبل تعزيـــز المشـــروعات

للثقافـــة واآلثـــار علـــى بـــذل الجهود

المحرّ ق والمنامة.

على المالمـــح التاريخية والعمرانية

وأكـــدت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد

الشيخة مي تستقبل وزير األشغال والبلديات والتخطيط العمراني

آل خليفـــة أهميـــة تكامـــل الجهـــود
مـــا بيـــن الجهتيـــن؛ لدعـــم البنيـــة

التحتيـــة الثقافيـــة فـــي المملكـــة،

مشـــيدة بالدور الذي تقوم به وزارة

لمـــدن مملكـــة البحريـــن ،مؤكـــدا

األشـــغال فـــي إنجـــاح مشـــروعات
هيئـــة الثقافـــة الراميـــة إلـــى حفـــظ

المكتســـبات الحضاريـــة والعمرانيـــة

اســـتعداده لدعـــم كل مشـــروعات

لمـــدن البحريـــن التاريخية.ونوهـــت

بعدد من المشـــروعات التي تتعاون
فيهـــا الجهتـــان ،ومنهـــا مشـــروع

الهيئـــة بما يرتقي بالصـــورة األجمل

للبحرين على المستويات اإلقليمية
والعالمية.

بالمهن المحاســـبية لتشجيع المواطنين
لاللتحـــاق بهـــذه المهـــن ،وتطويـــر

التشـــريعات لمواكبة متطلبـــات التنمية

المســـتدامة لصالح المواطنين يأتي في

إطار التعاون بين الســـلطتين التنفيذية
والتشريعية.

“العمل” :أعدنا فتح ملف المواطن “المسكلر”
مدينة عيسى  -وزارة وزارة العمل والتنمية االجتماعية

عقبت وزارة العمل والتنمية االجتماعية على ما نشـــر في عدد “البالد” رقم
( )4701بتاريـــخ  28أغســـطس  ،2021تحـــت عنـــوان “أصابتني نوبة ســـكلر

فحرمتني من اإلعانة” ،وفيما يلي نص الرد كامال:

إنه بعد االطالع على الموضوع المنشـــور وتفاصيله ،والتحقق من أســـباب

وقف إعانة التعطل عن المواطن صاحب المالحظة ،اتضح بأن ســـبب عدم
استحقاقه لإلعانة عن شهر يوليو  2021هو عدم االلتزام بتسجيل الحضور
فـــي النظـــام اإللكترونـــي للتوظيـــف ،الـــذي كان مـــن المقرر أن يتـــم بتاريخ

 ،21/7/2021وبناء عليه فقد تقدم المواطن بطلب تظلم الســـتحقاق إعانة

التعطل عن الشهر المذكور ،وتم إحالة الطلب إلى لجنة البت في التظلمات
لدراسة الحالة والنظر في قبول طلبه ً
وفقا للضوابط المقررة ،علمً ا بأنه قد
تـــم إعـــادة فتح ملف المواطن في شـــهر أغســـطس  ،2021ومـــازال بإمكانه

االســـتفادة من جميـــع خدمات التوظيف والتأمين ضـــد التعطل ،وذلك بعد

استئصال أورام الثدي دون جراحة في “حمد الجامعي”

دورة للفريـــق الطبـــي المشـــرف علـــى إدارة الجهـــاز األول فـــي البحريـــن
الجهـــاز يتمتـــع بمرونـــة الحركـــة ،مـــا

المنامة  -بنا

صــرح قائــد مستشــفى الملــك حمد الجامعــي اللواء طبيب الشــيخ ســلمان بن

إلـــى إمـــكان برمجـــة الجهـــاز علـــى

عطية هللا آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي بأنه تم تدشين جهاز

حســـب المنطقة المـــراد إدخال اإلبرة

( )EnCor Enspire Breast Biopsy Systemالمخصص لسحب واستئصال

فيهـــا ،ما يكســـب الطبيـــب المختص

أورام الثــدي مــن دون جراحــة بمملكــة البحريــن ،وهــو أحــدث ما توصــل إليه

الكثيـــر من الوقت مع زيـــادة الكفاءة

العلم في هذا المجال والذي يعتبر األول من نوعه في مملكة البحرين.
وأشـــار الشيخ ســـلمان بن عطية هللا

الماموجـــرام أو باســـتخدام جهـــاز

المدشـــن في المستشـــفى هي سهولة

وبدقـــة عاليـــة ،كمـــا يســـاعد الجهـــاز

آل خليفة إلى أن من مميزات الجهاز
إدخال اإلبرة تلقائيا إلى منطقة الثدي
واســـتهداف األورام الصغيـــرة جـــدا
مـــع الحفاظ على األنســـجة الســـليمة

المحيطـــة به باالسترشـــاد بالموجات
فـــوق الصوتية أو باســـتخدام أشـــعة

الرنيـــن المغناطيســـي ومـــن دون ألم

والدقة مقارنة مع الطريقة الجراحية

التقليدية في استئصال أورام الثدي.
الشيخ سلمان بن عطية الله

علـــى تقليـــل وقـــت أخـــذ الخزعـــة أو

جديـــدة الســـتئصال البـــؤر الصغيـــرة

الـــورم ،مـــا يســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي

جراحـــة والتكلســـات الدقيقـــة والتي

فعاليـــة ودقة ،مؤكدا أنه يعتبر طفرة

الثـــدي ،منوهـــا اللـــواء طبيـــب بـــأن

إجـــراء عمليـــة ســـحب واســـتئصال

غير المحسوســـة مـــن الثدي من دون

تقليـــل الكلفة والوقـــت وتوفير أعلى

قد تحمل خطورة اإلصابة بســـرطان

أن استأنف تسجيل حضوره حسب المواعيد المقررة له.

محافظ العاصمة يستقبل فيصل المال

يســـهل على المريض حركته ،إضافة

ولفـــت قائـــد مستشـــفى الملـــك حمد
الجامعـــي إلـــى أنه تـــم تنظيـــم دورة

تدريبيـــة مخصصـــة للفريـــق الطبـــي

المشـــرف علـــى إدارة الجهـــاز لرفـــع

كفاءتهم ومستوى أدائهم وتزويدهم
بالخبـــرات الفنيـــة لضمـــان أفضـــل

مستويات الجودة والسالمة.

دمــج التوحدييــن فــي “الرابــح األكبــر”

محاف ــظ الش ــمالية :تعزي ــز المنافس ــة بي ــن أهال ــي المصابي ــن ف ــي المس ــابقة
جائحة كورونا.

المنامة  -وزارة الداخلية

يذكـــر أن المحافظـــة بالتعـــاون مع جمعية

بحث محافظ الشمالية علي العصفور آلية

التوحدييـــن البحرينيـــة اســـتطاعت فـــي

دمـــج المصابين باضطـــراب طيف التوحد

المعسكر الصيفي قبل سنتين تحت شعار

فـــي مســـابقة “الرابـــح األكبـــر فـــي صيـــف

البحرين” لمكافحة الســـمنة وتعزيز أنماط

المنامة  -وزارة الداخلية

اســـتقبل محافـــظ العاصمـــة

وبمـــا تضمنـــه الكتـــاب مـــن

الحيـــاة الصحيـــة ضمـــن حملـــة المحافظة
ً
“يـــدا بيد لنهـــزم جائحة كورونـــا” واعتماد

آل خليفة ،األستاذ بكلية العلوم

البحـــث العلمـــي فـــي علـــوم

جمعيـــة التوحدييـــن البحرينيـــة ،وجمعية

الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمن

الصحيـــة والرياضيـــة بجامعـــة
البحريـــن رئيـــس مجلس اآلباء

والمعلمين بمدرسة عبدالرحمن

كانو الدولية فيصل المال ،الذي
أهداه نســـخة من كتابه الجديد
“مدخـــل إلـــى البحـــث العلمـــي

فـــي علـــوم التربيـــة البدنيـــة

والرياضة”.

معلومـــات مهمـــة عـــن مناهـــج
التربيـــة البدنيـــة والرياضـــة،

مؤكـــدا أن الكتـــاب سيشـــكل

إضافة نوعيـــة للمكتبة العربية
وســـيمثل مرجعً ـــا مهمـــا لجميع
الباحثين.

وأعـــرب محافـــظ العاصمة عن

وباإلصدارات العلمية المتميزة،

المؤلفات.

بمثابـــة دافع لتقديـــم مزيد من

المصابيـــن بطيف التوحد المشـــاركين في
العمـــل فـــي المرحلـــة القادمة مـــن إحداث
التفاعـــل واألثـــر المطلـــوب فـــي تقديـــم

الرعايـــة الصحيـــة ،وتعزيز المنافســـة بين

أهالي المصابين في المشاركة في مسابقة

المنامة  -المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

المقدمة للجميع.

ســـتتواصل مع المصابين وأولياء أمورهم

الشـــمالية واهتمامهـــا بفئـــة التوحدييـــن،

أريج الســـعد بأن جمعيـــة أصدقاء الصحة
لتشـــخيص كل حالة على حـــدة ،وتحديد

فـــي المســـابقة هـــو إصـــرار المحافظـــة

والتميـــز النوعـــي لهـــذه المبـــادرة في ظل

لتنظيـــم هـــذه المســـابقة إلدمـــاج فئـــة

التوحدييـــن فـــي المجتمـــع ،وتشـــجيعهم

على اتباع ســـلوك حيـــاة صحي من حيث

التغذية وممارسة األنشطة البدنية.

الحسن :كتاب الياقوت مُ فيد لإلعالميين
“جمال الكلمة جمال” يوثق اللقاءات مع القادة و المسؤولين

وأثنـــاء المقابلـــة ،قـــدم الياقـــوت

لرئيـــس األمـــن العـــام نســـخة مـــن

من أعضـــاء الفريق الوطني الطبي

للتصدي لفيروس كورونا المستجد

الدولية خالل األزمات.

مـــن جانبهـــا ،أعربت اختصاصيـــة التغذية

زكريا هاشم إلى أن الدافع األكبر للمشاركة

بطيـــف التوحـــد عـــن شـــكرهم وتقديرهم

الكاتب الصحافي جمال الياقوت.

وخالل الزيارة ،التقت اللجنة عددا

األفـــراد الحاصليـــن علـــى اللقـــاح؛

الرابح األكبر.

برنامـــج التغذية المناســـب لها ،فيما أشـــار

من جانبهم ،أعـــرب أولياء أمور المصابين

االتحـــاد الدولـــي للصحافييـــن

لرصد مســـتوى الخدمات الصحية

كمـــا قابلـــت اللجنـــة عـــددا مـــن

محافظ الشمالية يلتقي الشركاء عبر تقنية االتصال المرئي في جلسة حوارية

على مستوى الوطن.

الصحافييـــن الســـعوديين ،عضـــو

الدولـــي للمعـــارض والمؤتمـــرات؛

عليهـــا فـــي القوانيـــن والمواثيـــق

بطيـــف التوحد ،وعـــرض قصص نجاحهم

طارق الحســـن ،أمس ،عضو هيئة

لحقـــوق اإلنســـان ،مركـــز البحريـــن

معايير حقوق اإلنســـان المنصوص

الرســـائل الصحيـــة والخبـــرات للمصابيـــن

استقبل رئيس األمن العام الفريق

والمرافـــق في المؤسســـة الوطنية

االحترازية المتبعة ،ومدى احترام

التواصـــل االجتماعـــي مـــن خـــالل نشـــر

المنامة  -وزارة الداخلية

زارت لجنـــة زيارة أماكن االحتجاز

علـــى مـــدى االلتـــزام باإلجـــراءات

تبنـــي تغطيـــة هذه المســـابقة عبر وســـائل

الصحـــة كوثـــر العيـــد ،ورئيـــس جمعيـــة

مقابالت مــع الطواقم الطبية لالطالع على مدى االلتزام باإلجراءات االحترازية

مـــع الطواقـــم الطبيـــة؛ لالطـــالع

عاتـــق أوليـــاء أمورهـــم ،وذلك مـــن خالل

حواريـــة بحضور رئيســـة جمعية أصدقاء

“الحقوق” تستطلع آراء المتطعمين بمركز المعارض

(كوفيـــد  ،)19وأجـــرت مقابـــالت

الحيـــاة الصحيـــة ،ورفـــع الضغـــوط عـــن

عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي في جلســـة

وتشـــجيعه للكتـــاب والباحثين
والـــذي

مـــن أجل تغيير نمط حياتهم باتباع أنماط

واســـتعرض المحافظ لدى لقائه الشـــركاء

المســـابقة مع أولياء أمورهم لتحديد آلية

يعـــد

اإلمكانـــات لتســـليط الـــرأي العـــام عليهـــم؛

أصدقاء الصحة ،وأولياء أمور المصابين.

وعبر المال عن شـــكره وتقديره
َّ
لمحافـــظ العاصمـــة علـــى دعمه

هـــذه الفئـــة واحتضانهم ،وتســـخير جميع

عالـــي مدينـــة صحية ،وذلـــك بالتعاون مع

التوحديين البحرينية زكريا هاشم ،حاالت

البحرينييـــن

تقديـــره للمـــال علـــى اإلهـــداء

“أنتم لســـتم وحدكم” االســـتمرار في دعم

لقطة تذكارية على هامش الزيارة

بهـــدف الحصـــول علـــى رأيهم في

اإلنســـان ،واســـتكماال لخطتهـــا في

عـــن قـــرب علـــى الرعايـــة الصحية

بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في

اإلجـــراءات المتخـــذة واالطـــالع
المقدمـــة لهـــم عنـــد تلقيهـــم أحـــد

اللقاحـــات

كورونا.

المضـــادة

لفيـــروس

تأتـــي هذه الزيارة فـــي إطار الدور

الرقابي للمؤسسة الوطنية لحقوق

متابعـــة تطبيق المعاييـــر المرتبطة
إجراءات الفحص والعزل والحجر
الصحي فـــي ظل جائحـــة كورونا،

وإعداد التقاريـــر والتوصيات ذات
الصلـــة بأوضـــاع حقـــوق اإلنســـان

وإرسالها إلى الجهات المعنية.

كتابـــه الجديـــد “جمـــال الكلمـــة

جمـــال” ،المتضمـــن لكلمات وصور

مؤثرة ،إذ يوثق الكاتب لقاءاته مع

عدد من القادة وكبار المسؤولين.

وأشـــاد رئيس األمـــن العام بجهود

الكاتـــب جمال الياقوت في إعداد
الكتـــاب التوثيقـــي ،ومـــا يتضمنه
مـــن مضمـــون صحافـــي جـــاد

يمكن أن يســـتفيد منـــه الباحثون

رئيس األمن العام مستقبال الكاتب الصحافي جمال الياقوت

والدارسون في المجال اإلعالمي،
مثمنـــا

إســـهاماته

الصحافيـــة

ودورهـــا فـــي إثـــراء المجـــال

اإلعالمي.

مـــن جهتـــه ،أعـــرب الياقـــوت عـــن

شكره وتقديره لرئيس األمن العام
علـــى دعمـــه وتشـــجيعه للجهـــود

اإلعالمية والصحافية.
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النعيمي يكرم الفرق المشرفة على تطبيق اإلجراءات االحترازية

 210زي ــارات ميداني ــة للم ــدارس ...و 8آالف فح ــص س ــريع للمنتس ــبين
خالص الشـــكر والتقديـــر لجهودهم

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

المثمـــرة والمتواصلة لتقديم أفضل

تقـــدم وزارة التربيـــة والتعليـــم

الخدمـــات الصحية لألبنـــاء الطلبة،

خدمـــات صحيـــة لرعايـــة الطلبـــة

اعتماد استراتيجيات وحلول مبتكرة بالتعليم
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

متمنيا لهم دوام التوفيق.
ً

بجميع المراحل التعليمية ،وتراعي

وتقـــوم الجهـــات المختصة بـــوزارة

تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة

التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة

بفتـــرة الجائحة بحســـب المعطيات

الصحـــة برصـــد حـــاالت المصابيـــن

والمســـتجدات في الوضع الصحي،

ترأســـت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالي نائـــب رئيس مجلس أمنـــاء مجلس

التعليـــم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى بـــن دعيج آل خليفة عبـــر االتصال المرئي،

اجتمـــاع وكاء التعليم العالي والبحث العلمـــي بدول مجلس التعاون لدول الخليج

العربية التحضيري لاجتماع الحادي والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث
العلمي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكـــدت الشـــيخة رنا بنت عيســـى أن االجتمـــاع يأتي في توقيت مهـــم ،حيث بداية
العـــام الدراســـي الجديـــد في ظـــروف جائحـــة فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  ،)19التي

غيـــرت مـــن شـــكل ومضمون العمليـــة التعليمية ليس فـــي دولنا فقط ،بـــل في العالم

بأســـره ،وفرضت اعتماد استراتيجيات وحلول مبتكرة وتكثيف استخدام التقنيات

الحديثة والتحول نحو منصات التعلم الرقمي من خال “التعلم عن بعد”.

بحث طلبات مؤسسات التعليم العالي

والمخالطيـــن مـــن خـــال الخـــط

بالتنسيق مع الفريق الوطني الطبي
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا (كوفيد

 ،)19إذ ســـاهمت الخطـــوات فـــي

ضمـــان اســـتمرار العمليـــة التعليمية

وزير التربية والتعليم يكرم الفرق المشرفة على تطبيق اإلجراءات االحترازية

بتنفيـــذ الزيـــارات الدوريـــة وعمـــل

يوميا لمنتســـبي المدارس من طلبة
ً

واســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعليـــم

الدعـــم للمدارس علـــى هذا الصعيد،

وأوليـــاء أمـــور ،فـــي حين بلـــغ عدد

المشـــرفة علـــى تطبيـــق اإلجراءات

للمـــدارس الحكوميـــة؛ بهدف التأكد

بهذه الفترة االستثنائية.

ماجـــد النعيمـــي ،فـــرق الـــوزارة

االحترازية في المدارس واإلدارات

التعليميـــة ،مشـــيدًا بالجهـــود التـــي
يبذلهـــا أعضـــاء الفـــرق ،والتـــي

ســـاهمت في نشـــر الوعـــي الصحي
فـــي أوســـاط منتســـبي الـــوزارة ،إذ
ّ
المشـــكلة مـــن قطـــاع
تقـــوم الفـــرق

التعليـــم وقســـم الصحة المدرســـية

الفحوصـــات الســـريعة وتقديـــم
فقد تم تنفيـــذ  210زيارات تفقدية

مـــن تطبيق اإلجـــراءات االحترازية

ومـــدى ماءمتها الســـتقبال الطلبة،

كمـــا تتـــم متابعـــة أعضـــاء لجنـــة
الصحـــة والســـامة المدرســـية فـــي
إجـــراء الفحـــص الســـريع بشـــكل
يومـــي ،إذ بلـــغ عـــدد الفحوصـــات

التـــي أجريت  8آالف فحص ســـريع

ومعلميـــن وحـــراس أمـــن وزوار
الفحوصـــات التـــي أجريـــت خـــال
العـــام الدراســـي الماضـــي أكثـــر من

 669ألف فحص ،إلى جانب تدريب
 3آالف مـــن أعضـــاء لجنـــة الصحـــة

والســـامة الصحيـــة بالمـــدارس
خـــال العـــام الماضي ،واالســـتمرار
فـــي تدريـــب مزيـــد خـــال العـــام

الحالـــي لإللمام بإجـــراءات الفحص

الســـريع ،إذ أعـــرب الوزيـــر عـــن

الســـاخن ومجموعـــات المتابعـــة؛
إلعطائهـــم مواعيـــد لفحص “،”PCR

ويتم تزويد الوزارة بنتائج الفحص

سعيا نحو
يوميا وعدد أيام الحجر؛
ً
ً
تقديـــم أفضـــل الخدمـــات الصحيـــة

لمنتســـبي القطـــاع التعليمـــي ،إلـــى

جانب التعاميم والنشرات التوعوية
التـــي أرســـلت للمـــدارس ،والتـــي

تبين وتشـــرح اإلجـــراءات الصحية
وضوابـــط إجـــراء تلـــك الفحوصات
بطريقـــة صحيحـــة وآمنـــة ،وتحـــث

على توعية المجتمعات المدرســـية
بمـــا فيها الطلبة والمعلمين على حد

سواء.

استفادة  1649منتسبا للمؤسسات التعليمية الخاصة من  13برنامجا تدريبيا
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

أكـد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أنه ضمن
جهود الوزارة المســـتمرة لتوفيـــر التدريب النوعي

للكـــوادر العاملة بالمؤسســـات التعليمية الحكومية
والخاصة على حدٍ ســـواء؛ بهدف تطوير مخرجات
التعليـــم فـــي مملكـــة البحرين ،فقد تم خـــال العام

الدراســـي الســـابق  2021 - 2020إشراك  1649من

منتســـبي ريـــاض األطفال والمـــدارس الخاصة في

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

عقد االجتماع الثاني للجنة االستشارية

العـــام للمجلس األعلى لتطويـــر التعليم

ً
تدريبيا
برنامجا
خطـــة الوزارة التدريبية ،ضمن 13
ً

التعليـــم العالـــي ،برئاســـة األميـــن العـــام

وبحثت اللجنة العديد من الموضوعات

لهذه المؤسسات خال العام الدراسي الجديد.
ً
انطاقـــا مـــن حرص الـــوزارة
وأوضـــح الوزيـــر أنـــه

المنبثقـــة عـــن مجلـــس أمنـــاء مجلـــس

نائـــب رئيـــس مجلـــس األمناء الشـــيخة

رنـــا بنت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة،

وعضوية كل من رئيس جامعة الخليج
العربـــي ،والمديـــر العام لإلطـــار الوطني

للمؤهـــات واالمتحانات الوطنية بهيئة
جـــودة التعليـــم والتدريـــب ،واألميـــن

افتراضيا ،مشيرًا إلى التوسع في البرامج الموجهة
ً

والتدريب.

التي تمت إحالتها إليها من مجلس أمناء

علـــى تطويـــر األداء العام فـــي المـــدارس الخاصة،

التعليـــم العالـــي ،كمـــا قامـــت بالنظر في

إذ تـــم إشـــراك  156من القيـــادات المدرســـية العليا

الطلبـــات المقدمة من بعض مؤسســـات

والوســـطى بهـــذه المـــدارس في  6برامـــج تدريبية

التعليـــم العالـــي لألمانـــة العامة لمجلس

ضمن مشـــروع تطوير جودة أداء المدارس ،والذي
يهـــدف إلـــى نشـــر ثقافـــة الجـــودة وتطويـــر العمـــل
فـــي جميع جوانـــب العمل المدرســـيً ،
وفقا لمعايير

ونفســـيا ،إلى جانب التعرّف على وســـائل
وعاطفيا
ً
ً

التواصـــل االجتماعـــي األكثـــر تأثيرًا علـــى األطفال
في الوقـــت الحاضـــر وآثارها اإليجابية والســـلبية،

هيئة جـــودة التعليم والتدريب ،مع تبادل الخبرات

وأسباب المشـــكات السلوكية عند األطفال وطرق

الحكومية والخاصة.

وكشف الوزير عن أنه استمرارًا لجهود رفع الكفاءة

والممارســـات الفاعلـــة بيـــن منتســـبي المـــدارس

أمـــا بخصـــوص ريـــاض األطفـــال ،أشـــار الوزير إلى

اســـتفادة كوادرها من برامج مكتب التربية العربي
لـــدول الخليـــج ،والتي ركـــزت على اســـتراتيجيات
ّ
التعلـــم النشـــط لتدريـــس اللغـــة العربيـــة ،من حيث

مفهومهـــا ،وأهميتهـــا ،وأدوار المعلميـــن والطلبـــة،
ً
إضافة إلى المشـــاركة في برامج الوزارة التدريبية
التـــي ركـــزت علـــى الخصائـــص النمائيـــة لمرحلـــة

ومعرفيا
وعقليـــا
وحركيا
جســـميا
ريـــاض األطفال
ً
ً
ً
ً

تشخيصها وعاجها.

المهنيـــة لمنتســـبي القطـــاع الخـــاص ،فإن الـــوزارة
تعتـــزم التوســـع فـــي ترشـــيح منتســـبي المـــدارس

الخاصـــة ورياض األطفال ضمن البرامج التدريبية

المختلفة التي ستعقد خال العام الدراسي الجديد
2022 - 2021؛ لتشـــمل شريحة واسعة منهم ،وبما
يتوافق مـــع مهامهم الوظيفية ،تعزي ًزا لدورهم في
تقديـــم الخدمات التعليمية بمملكـــة البحرين ،وبما

ينعكس إيجابا على جودة المخرجات الطابية.

التعليم العالي ،والتـــي تتعلق بالنواحي

األكاديمية والهندسية والمالية.

شراكة بين “ناصر للتأهيل” و“دراسات”

طلبة يدعون عبر “تويتر” لتمديد عمل أستاذ الفقه المقارن

جامعــة البحريــن لم تجدد له ...الهيتي لـــ “^” :اإلجراء يخالف اللوائح والعمل اإلداري
ليلى مال اهلل

عبر وسم (#عبدالستار _الهيتي_جامعة_البحرين) على منصة التواصل االجتماعي “تويتر” ،عبّ ر طلبة جامعة البحرين عن استيائهم
مــن قــرار إدارة الجامعــة بعدم تجديد عقد أســتاذ الفقه المقارن بالجامعة عبدالســتار الهيتي ،وطالبــوا عبر تغريداتهم بتمديد العقد

ألستاذهم ،موضحين أنه أمضى في الخدمة قرابة  20عاما ،وله مؤلفات وكتب تدرس بالجامعة فضال عن دوره في اإلشراف على
خطة قسم الدراسات اإلسالمية بالجامعة.

وقع مركز ناصر للتأهيل والتدريب

اإلســـهامات في االقتصاد الوطني،

االســـتراتيجية والدوليـــة والطاقـــة

عمـــل جاذبـــة للشـــباب والشـــابات

عبـــر حســـابها “وصلنـــا خبـــر محـــزن

نوعية.

علـــى تمديـــد العمـــل للدكتـــور دون

المهني ومركز البحرين للدراســـات

مـــن خـــال العمل علـــى خلـــق بيئة

وقالـــت الطالبـــة @nourmoha211

فـــي مملكـــة البحرين فـــي مجاالت

اليـــوم ،ان رئيس الجامعـــة لم يوافق

وأكـــد المديـــر التنفيـــذي لمركـــز

سبب وهو الذي خدم الجامعة سنينا

ووقـــع مذكـــرة التفاهـــم عـــن

والدوليـــة والطاقـــة أن مركـــز

وفعـــال في اإلدارة ،نتمنى من رئيس

المهنـــي مديـــره التنفيـــذي عبـــدهللا

اســـتراتيجية مـــع مركـــز ناصـــر

وغـــرد @“ aldhayaniدكتـــور خـــدم

متطلبـــات الســـوق البحرينيـــة مـــن

بـــاب اإلنصـــاف اســـتمراره لتقديم ما

أن تنتقـــل بالمملكـــة إلـــى آفـــاق

التعاقد”.

البشـــري فـــي ترجمـــة رؤيـــة عاهل

“حـــاول جاهـــدا رفـــع اســـم جامعـــة

بن عيســـى آل خليفة ،في االرتقاء

لـــه العديد من المؤلفـــات التي تدرس

البحرينـــي ،بمـــا يضعهم فـــي مرتبة

الخدمة نطالب بتمديد عمل الدكتور

العربي.

تطوير القسم والرقي به”.

“دراســـات” ،مذكـــرة تعـــاون لتعزيز
الشـــراكة فـــي مجـــال تطويـــر
ابتـــكارات الـــذكاء االصطناعـــي،

وتبادل الخبرات بين الجانبين.

البحرين للدراســـات االستراتيجية

ولديـــه مؤلفات كثيرة فـــي الجامعة،

“دراســـات” يتطلع إلى عقد شـــراكة

الجامعة إعادة النظر في قراره”.

للتأهيـــل والتدريب المهني ،لتوفير

الطالـــب كمـــا أنه خـــدم الجامعة فمن

الكفـــاءات المهنيـــة ،التي تســـتطيع

لديه ومكافأتـــه وليس رفض تجديد

جديدة ،من خال استثمار العنصر

أمـــا الطالـــب @ almiurerisiفغـــرد

البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد

البحريـــن فـــي العديـــد مـــن المحافل،

الشـــباب

داخل الجامعـــة وخارجها ،وبعد هذه

متقدمـــة علـــى المســـتوى العالـــم

فـــي الجامعـــة واســـتغال خبرته في

وأضـــاف العبـــدهللا “يهـــدف مركـــز

وقـــال

فـــي

برئيسة القسم التي أكدت أن مجلس

إلـــى التكامل مع جهـــود مركز ناصر

الجامعـــة ..أيعقـــل رئيـــس الجامعة ال

وهـــو مـــا أكـــده عميـــد كليـــة اآلداب،

مجموعـــة مـــن األبحـــاث المتصلـــة

مـــن جهته ،قال أســـتاذ الفقه المقارن

الجامعـــة فـــي أبريل الماضـــي وتمت

بدوره ،أشاد المدير التنفيذي لمركز

لـــدى الشـــباب البحرينـــي ،والنظـــر

البحرين عبدالســـتار الهيتي لـ “الباد”

أعضـــاء هيئـــة التدريس في القســـم،

بالسمعة المتميزة لمركز “دراسات”،

ّ
وتقصـــي الفـــرص المواتيـــة لتعزيز

مركـــز ناصـــر للتأهيـــل والتدريـــب
النعيمـــي ،فيمـــا وقعهـــا مـــن جانب

“دراســـات” المديـــر التنفيـــذي حمد

العبدهللا ،بحضور عـــدد من ممثلي

المؤسستين .وتنص االتفاقية على
إتاحـــة مرافق “مركز ناصر للبحوث
والتطويـــر”،

المتخصـــص

فـــي

الذكاء االصطناعي ،أمام منتســـبي

“دراســـات” بغـــرض االســـتفادة
مـــن جهـــود وخبـــرات أكاديمييـــن
ومتخصصيـــن

فـــي

أبحـــاث

وابتـــكارات الـــذكاء االصطناعـــي،
فـــي مجـــال تقديـــم اإلرشـــادات

لذوي الكفـــاءات وأصحاب الخبرة.
وســـيضمن مركـــز ناصـــر للبحـــوث

والتطويـــر في الـــذكاء االصطناعي

دراســـة متطلبات البحث والتطوير

من خـــال توفير المرافق والمبادئ
التوجيهية.

ناصـــر للتأهيـــل والتدريـــب المهني

ورؤيتـــه التكامليـــة فـــي التعـــاون

والتنســـيق مع مختلف المؤسسات
الرســـمية مـــن القطاعيـــن العـــام

والخـــاص ،والنجاحات التي حققها

المركز على األصعدة كافة.

وأكـــد النعيمـــي أهميـــة االتفاقيـــة
المبرمـــة لتحقيـــق شـــراكة تســـهم
فـــي فتـــح آفـــاق جديـــدة لتعظيـــم

بإمكانـــات

ومهـــارات

@taibaalshamari

دراســـات من خـــال هذه الشـــراكة

تغريدتـــه “لديـــه  7كتـــب تـــدرس في

للتأهيـــل والتدريب المهني ،وتنفيذ

يجدد له؟”.

بتطويـــر

الـــذكاء

االصطناعـــي

والقضايا الفقهيـــة المعاصرة بجامعة

فـــي احتياجـــات الســـوق المحليـــة،

إنـــه فوجـــئ بقيـــام الطـــاب بإطاق

مكانـــة البحريـــن وتنافســـيتها فـــي

االجتماعي (تويتر).

وبيـــن أن االتفاقيـــة ســـتصب فـــي
ّ

فـــي منتصـــف مايـــو الماضـــي تســـلم

فـــي مجـــال الـــذكاء االصطناعـــي
ً
وصـــوال إلـــى الهدف
فـــي المملكـــة،

والدراســـات اإلســـامية تتضمن قرار
مجلس جامعـــة البحرين الـــذي يفيد

إقليميا للذكاء االصطناعي.
ً

الجامعة بالرغم من موافقة الجامعة

منطقة الخليج العربي”.

الجهـــود الوطنيـــة لتطويـــر االبتكار

األســـمى لجعـــل البحريـــن مركـــ ًزا

وســـم باســـمه عبـــر منصـــة التواصـــل

عبدالستار الهيتي

وطالـــب الهيتـــي بإنصافـــه وإحقـــاق

الحق وإعادة األمر إلى نصابه باعتبار
القرار غيـــر قانوني وفيه تجاوز على
اللوائـــح المعتمـــدة فـــي الجامعـــة وال
يتناســـب مـــع الجهـــود التـــي قـــام بها

في القســـم خـــال فترة علمـــه والتي

تقارب  20عاما.

وأضـــاف أنـــه مـــن الناحية اإلنســـانية
لديـــه خدمـــة تقاعدية تبلغ  12ســـنة

فقط وللحصول علـــى راتب تقاعدي

يحتاج إلى  3سنوات إضافية ،وقرار
تجاوزوا  60عاما.

وتابـــع أنـــه قـــام باالتصـــال مباشـــرة

الموافقة على التمديد.

القســـم وافق علـــى التمديد باإلجماع

الجامعة وجه رســـالة بعـــدم التمديد

بأنـــه عـــرض الموضوع علـــى مجلس

الموافقـــة علـــى تمديـــد عمـــل جميـــع

وأن الرســـالة التي عرضت عليه فيها
خطأ وسيتم معالجته ،كما أكد عميد
كلية الحقوق أن موقف المجلس كان

وعـــن تفاصيـــل الموضـــوع أكـــد أنـــه

إيجابيا بخصوص التمديد.

رسالة من رئيس قســـم اللغة العربية

عميـــد كلية اآلداب وقـــال إن مجلس

عـــدم الموافقة علـــى تمديد عمله في
علـــى تمديـــد عمـــل  6أســـاتذة ممـــن

باســـتثنائه دون بيـــان أســـباب عـــدم

وتابـــع “األمـــر الغريـــب أن رئيـــس

يـــوم  11أبريـــل  2021فـــي الوقـــت

الذي ينص محضـــر مجلس الجامعة
بتاريـــخ  5أبريل  2021على التمديد،

وكان تاريخ الرســـالة قبل المصادقة
علـــى المحضر يـــوم  19أبريل ،2021

وهذا يعني أن رســـالة عـــدم التمديد
صـــدرت من رئيـــس الجامعـــة قبل 9

أيـــام مـــن تاريـــخ مصادقـــة مجلـــس

الجامعـــة ،مـــا يثيـــر االســـتغراب”،

وأكمـــل “بعـــد يـــوم واحد تغيـــر كام

مضيفـــا “أعتقـــد أن األمـــر مدبـــر وال

الجامعـــة وافـــق فـــي يـــوم  5أبريـــل

العمـــل اإلداري واألكاديمـــي ،كمـــا

 2021علـــى التمديد ،لكن في جلســـة

التصديق على المحضر الســـابق يوم
 19أبريـــل  2021تمـــت المصادقـــة
علـــى تمديـــد عمـــل جميـــع األســـاتذة

يتفـــق مـــع لوائـــح الجامعـــة وســـياق

أكـــد لـــي أكثر مـــن عضو مـــن أعضاء
مجلـــس الجامعـــة بأنهـــم ال علـــم لهم

بهذا القـــرار ولم يتم مناقشـــته أصا

داخل المجلس”.

عدم التمديد يحرمه وأسرته من هذا

الحق ويجعله من دون مرود مالي.

وقال “إن رئيس الجامعة ومنذ نهاية
أغســـطس حتـــى األحـــد  12ســـبتمبر

يعدنـــي باالجتمـــاع به للنظـــر في أمر

القـــرار ،إال أن الموعـــد الرابـــع اليـــوم
(أمـــس) قـــد تـــم تمديـــده أيضـــا ولـــم

يقابلني وحتى اآلن ،وال أعرف القرار
النهائـــي بهـــذا الخصـــوص ،والذي لم

أتســـلم خطابا رســـميا به ولم أتســـلم
ردا علـــى رســـالة التظلـــم التي مضى

علـــى تقديمهـــا أكثر من  3أشـــهر و20

يوما.

وختـــم “أناشـــد القيـــادة الحكيمـــة

إنصافـــي من تبعـــات هذا القـــرار غير

العـــادل ورفع الظلم عنـــي ،وأنا واثق
باللـــه تعالـــى بأن حقي لـــن يضيع في

ظـــل القيـــادة الحكيمة لهـــذه المملكة

الغاليـــة ،مملكـــة العدل والمؤسســـات
والقانون”.
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