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تد�س�ين من�س�ة »بيت�ي« الإ�س�كانية
رئــيــس مجلس  نــائــب  آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  الشيخ خــالــد  دشــن 
التحتية  والبنية  التنموية  للمشاريع  الوزارية  اللجنة  رئيس  الــوزراء 
منصة »بيتي«، أحدث الخدمات اإللكترونية التي تقدم حلوال إسكانية 
أكثر من  إلكتروني يشتمل على  واحــدة من خالل موقع  تحت مظلة 
العقاريون بطرحها  المطورون  قام  التي  المرحلة  600 عقار في هذه 
للمواطنين الراغبين في البحث عن الوحدات السكنية التي تناسب 
الخدمات  اشتراطات  مع  وتتوافق  المادية،  وإمكاناتهم  احتياجاتهم 
وزارة  زيــارتــه  لــدى  ذلــك  جــاء  اإلســكــان.  وزارة  توفرها  التي  التمويلية 

اإلسكان أمس.

م�شروع  �شياغة  �إلى  يدعو  �لفي�شل  تركي 

م�شترك لحماية ��شتقر�ر �لمنطقة �لعربية

الشارقة - السيد زهره:
قال األمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز 
على  يقف  العالم  إن  اإلسالمية  والــدراســات  للبحوث  فيصل  الملك 
أعتاب حرب باردة جديدة ستنعكس على كل دول العالم وستقود إلى 
عوامل ضغط على الخليج العربي والعالم العربي. جاء ذلك خالل 

مشاركته في المنتدى الدولي لالتصال الحكومي بالشارقة.
وشدد على ضرورة التعاون الفعال بين مجلس التعاون والجامعة 
القومي  يعمال معا على صياغة مشروع مشترك لألمن  وأن  العربية 

العربي يحمي استقرار المنطقة العربية.
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اقترحت الحكومة رفع نسبة 
الـــى 10% مع  الــمــضــافــة  الــقــيــمــة 
بداية العام القادم بهدف الوصول 
إلى التوازن المالي في 2024 بدال 
على  المحافظة  مــع   ،2022 مــن 
االقتصادي  التعافي  استمرارية 
في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
ــلــــمــــان بــن  ــيــــخ ســ وأكــــــــد الــــشــ
المالية  وزيـــر  خليفة  آل  خليفة 
واالقــــــتــــــصــــــاد الـــــوطـــــنـــــي خــــالل 
لــقــائــه رؤســـــاء تــحــريــر الــصــحــف 
الــمــحــلــيــة أن الــحــكــومــة اخــتــارت 
ألن  المضافة  القيمة  نسبة  رفــع 
المواطنين  على  محدود  تأثيره 
الــمــحــدود  الــدخــل  وخــاصــة ذوي 
على  الحفاظ  على  الحرص  مع 
البالغ  الغذائية  السلع  استثناء 
عددها 94 سلعة غذائية أساسية 
باإلضافة  المضافة  القيمة  مــن 
و1400  األساسية  الخدمات  الــى 
أن  إلــى  مشيرا  حكومية،  خــدمــة 

من   %90 تغطي  اإلعـــفـــاءات  هـــذه 
مصروفات ذوي الدخل المحدود، 
مشددا على أن المرحلة الحالية 
تــتــطــلــب مـــن الــجــمــيــع الــتــكــاتــف 
بــنــفــس الــــــروح الـــمـــســـؤولـــة الــتــي 
ــــالل مــــســــارات الــتــعــامــل  تـــمـــت خـ
التعافي  أجــل  مــن  الجائحة  مــع 

االقتصادي.
وأشار الوزير إلى وجود آليات 
األسعار  وارتفاع  التضخم  لرصد 
المستهلك  وحــمــايــة  الــســوق  فــي 
مـــــــن خــــــــــالل الــــتــــفــــتــــيــــش عـــلـــى 
األسواق، مؤكدا أن تجربة تطبيق 
البحرين  فــي  الــمــضــافــة  القيمة 
تعد من أفضل التجارب العالمية، 
إلـــى أن الــمــواطــنــيــن هم  مــشــيــرا 
المضافة  بــالــقــيــمــة  تــأثــرا  األقــــل 
مقارنة بالمقيمين والزوار الذين 

يتحملون النسبة الكبرى منها.
وكشفت مصادر برلمانية في 
تصريحات لـ»أخبار الخليج« عقب 

عقد  الـــذي  الحكومي  االجــتــمــاع 
التنفيذية  السلطتين  بين  أمس 
والتشريعية أن الحكومة طرحت 
على البرلمان ثالثة سيناريوهات 
ــع مــتــطــلــبــات  بـــهـــدف الــتــعــامــل مـ
المرحلة القادمة، واالستمرار في 

بعد  االقتصادي  التعافي  عملية 
بداية انحسار تداعيات الجائحة، 
تمثلت  السيناريوهات  تلك  وأن 
ــا تــقــلــيــص الــمــصــروفــات  ـــي: إمــ فـ
والــــــعــــــالوات، وإمــــــا زيــــــــادة نــســبــة 
إلـــى 10% مع  الــمــضــافــة  الــقــيــمــة 

ــم حـــتـــى ال  ــدعــ إعـــــــادة تـــوجـــيـــه الــ
ــمـــحـــدود،  الـ ــل  الــــدخــ ذوو  يـــتـــأثـــر 
إلى  المضافة  القيمة  زيــادة  وإمــا 
بالعالوات  المساس  15% من دون 
والـــــرواتـــــب، فــيــمــا اقـــتـــرح الــوفــد 
أخــرى  فــرض ضــرائــب  البرلماني 

مثل الضريبة على أرباح الشركات 
وتحويالت األجانب، والعمل على 
ودمجها  الـــــوزارات  عـــدد  تقليص 

وتقليص المصروفات.

�لحكوم�ة تطل�ب رف�ع �لقيم�ة �لم�شاف�ة �إلى %10
وزي�ر المالي�ة: اعف�اءات  ال�س�لع م�س�تمرة للح�د م�ن الأث�ار عل�ى المواطني�ن

برلمانيون يطالبون بفر�ص �شر�ئب على �ل�شركات وتحويالت �لأجانب وتقلي�ص �لوز�ر�ت

} وزير المالية والوفد الحكومي خالل اجتماعه مع السلطة التشريعية.
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»�لعلوم �لتطبيقية« �شمن �أف�شل جامعات �لعالم
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أكتون  بريان  األمريكي  قــام   .2009 عــام  في 
 Jan( كوم  واألوكــرانــي جان   )Brian Acton(
السابقين  الموظفين  مــن  وكالهما   ،)Koum
بتأسيس   ،).Yahoo Inc( يــاهــو  شــركــة  فـــي 
الــرســائــل  بــديــال مــن  وتــطــويــر تطبيق مــراســلــة 
اســم  عليه  أطــلــق   ،)SMS( الــقــصــيــرة  النصية 
قامت  وقد   .)WhatsApp( آب  واتــس  تطبيق 
شركة فيس بوك )facebook( بشراء الواتس 
أمريكي.  دوالر  مليار   19 بمبلغ   2014 عــام  آب 
وانــتــشــر الــتــطــبــيــق بــشــكــل مــذهــل حــتــى أصــبــح 
العالم،  في  استخداًما  األكثر  المراسلة  تطبيق 
كتابة  وقــت  حتى  مستخدميه  عــدد  يبلغ  حيث 
هذا المقال أكثر من 2 مليار مستخدم )حوالي 
ــة،  ــع ســـكـــان الـــعـــالـــم( فـــي أكـــثـــر مـــن 180 دولــ ربــ
مختلفة.  لغة   )60( بستين  التطبيق  ويــتــوافــر 
ومن اإلحصائيات المذهلة حول هذا التطبيق 
مــن 100 مليار  أكثر  إرســـال  مــن خالله  يتم  أنــه 

ا. رسالة يومّيً
ــبــــيــــق الــــــــواتــــــــس آب  ــــف تــــطــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــن تـ ــكــ ــمــ يــ
فوري  تراسل  أنه تطبيق  )WhatsApp( على 
مــحــتــكــر ومــتــعــدد الــمــنــصــات لــلــهــواتــف الــذكــيــة 
والــحــواســيــب يــقــوم عــلــى اســـتـــخـــدام اإلنــتــرنــت 
والــرســائــل  والــصــور،  النصية،  الــرســائــل  ــال  إلرسـ
التطبيق  ويمتاز  الفيديو.  ومقاطع  الصوتية، 
ــتـــي تــشــجــع عــلــى  بــمــجــمــوعــة مــــن الـــمـــيـــزات الـ
استخدامه في التعليم. من أهمها أنه ُيعّد من 
والتي  االستخدام،  سهلة  ة  المجانَيّ التطبيقات 
تحتاج فقط إلى جهاز هاتف ذكي واتصال بشبكة 
بكل  الملفات  بإرسال  يسمح  أنه  كما  اإلنترنت، 
مايكروسوفت  أو   )PDF( ملفات  ســواء  صيغها 
وورد )Word( أو غيرها. ويدعم تطبيق الواتس 
الفيديو  ومــكــالــمــات  ــة  الــصــوتــَيّ الــمــكــالــمــات  آب 
في  بها  االســتــعــانــة  يمكن  عــالــيــة، حيث  بــجــودة 
توضيح الواجبات والمهام المفروضة للطالب. 
ومن الميزات المهمة للتطبيق أيًضا خلوه من 
ُتشتت من  أن  يمكن  التي  اإلعالنية  الصفحات 
تركيز الطالب وتضيع وقتهم. ويمتاز التطبيق 
المحادثات  جميع  إَنّ  إذ  ة؛  العالَيّ بخصوصيته 

رة تماًما. بما تحتويه من ملفات ُمشَفّ
وقـــــــد أظـــــهـــــرت الــــعــــديــــد مـــــن الــــــدراســــــات 
ــدور اإليــجــابــي والــفــعــال لــشــبــكــات الــتــواصــل  ــ الـ
االجتماعي، ومن أهما شبكة الواتس آب، في دعم 
العملية التعليمية، وذلك عن طريق توفير بيئة 
والمصادر  المعلومات  لتبادل  وتــعــاون  مشاركة 

والمراجع، وتمكين التواصل والتعارف وتخطي 
وتبادل  المشاركة  في  والــحــرج  الخجل  حواجز 
الــتــنــمــيــة  فـــي  اإلســـهـــام  ــى  إلــ بـــاإلضـــافـــة  اآلراء، 
الفكرية والمعرفية للطالب واكتساب المفاهيم 
الــمــخــتــلــفــة. كــمــا أشــــارت بــعــض الـــدراســـات إلــى 
المثمر  الــتــواصــل  توفير  فــي  التطبيق  فعالية 
فيما  الطالب  أمور  وأولياء  المعلم  بين  والبناء 
التعليمية  والمقترحات  األفكار  بتبادل  يتعلق 
وتوصيل  تساؤالتهم  على  واإلجــابــة  والتربوية، 
في  يسهم  ما  أبناءهم،  التي تخص  المعلومات 

اختصار الوقت والجهد على الطرفين.
ــــس آب  ــواتـ ــ ــدام تــطــبــيــق الـ ــتــــخــ ويـــمـــكـــن اســ
إلشـــعـــار الـــطـــالب وتــحــفــيــزهــم بــشــأن األنــشــطــة 
المهمة،  واإلعـــالنـــات  والــتــقــيــيــمــات  األســبــوعــيــة 
والــمــصــادر  الــتــدريــبــيــة،  ــدروات  ــ والـ العمل  وورش 
لهم،  تــوفــيــرهــا  يــتــم  الــتــي  الــجــديــدة  التعليمية 
وقصص نجاحات الطالب، باإلضافة إلى إرسال 
المفاجئة  الــتــغــيــيــرات  حـــول  فــوريــة  تــحــديــثــات 
تأجيله.  أو  ما  مدرسي  نشاط  بإلغاء  المتعلقة 
كما يمكن للمعلمين تقديم مالحظات بسهولة 
رسائل صوتية قصيرة،  خــالل  من  الطالب  إلــى 
الواجبات  تسليم  بالمقابل  الطالب  ويستطيع 
والمهام التعليمية بأي شكل من أشكال مرفقات 
الوسائط المتعددة. ومن االستخدامات المهمة 
معينة  مجموعات  إنــشــاء  آب  الــواتــس  لتطبيق 
لتوفير  الــخــاصــة  االحــتــيــاجــات  ذوي  لــلــطــالب 
ــول الــمــواضــيــع  ــ الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــوضـــيـــحـــات حـ

الدراسية المختلفة.
رائــعــة  طــريــقــة  آب  الــواتــس  تطبيق  ويعتبر 
التعلم  اســتــخــدام  عــلــى  الــمــعــلــمــيــن  لــمــســاعــدة 
بحيث   ،)Flipped Learning( الــمــقــلــوب 
يــرســل الــمــعــلــم روابــــط لــمــقــاطــع الــفــيــديــو عبر 
الــتــطــبــيــق لــطــالبــه، لــمــشــاهــدتــهــا قــبــل الحصة 
ــة، ثـــم يــجــيــبــون عــلــى مــجــمــوعــة من  ــيــ الــــدراســ
األسئلة المتعلقة بتلك المقاطع في مجموعة 
ــواتـــس آب الــخــاصــة بــهــم. وبـــهـــذه الــطــريــقــة،  الـ
يـــســـتـــخـــدم الـــمـــعـــلـــم الــتــطــبــيــق لـــقـــلـــب نـــمـــوذج 
الـــتـــدريـــس الــتــقــلــيــدي رأًســـــا عــلــى عــقــب ومــنــح 
ــودة. ومـــن خــالل  أكــثــر جــ وقــًتــا تعليمًيا  طــالبــه 
كدراسة  النصوص  مــع  يتفاعلون  طالبه  جعل 
الحصة  المعلم استخدام وقت  ذاتية، يستطيع 
التمارين  عــلــى  الــعــمــل  أو  الــمــحــتــوى  لمناقشة 
من  بــمــزيــد  المفاهيم  تــطــويــر  أو  بــه  المتعلقة 

التفصيل والتوضيح.

ا�ستخدام تطبيق الوات�س اآب في التعليم 

ــور مــحــمــد بـــن مــبــارك  ــتـ ــدكـ اجــتــمــع الـ
المناخ  لــشــؤون  الــخــاص  المبعوث  دينة  بــن 
الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة 
العيسى  عبدالعزيز  بن  خالد  الدكتور  مع 
النووية  الرقابة  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 
السعودية،  العربية  بالمملكة  واإلشعاعية 
العام  المؤتمر  انــعــقــاد  هــامــش  على  وذلـــك 
دورتــه  في  الــذريــة  للطاقة  الدولية  للوكالة 
النمساوية  بالعاصمة  والستين  الخامسة 

فيينا.
وخــــــــالل االجــــتــــمــــاع أشــــــــاد الـــمـــبـــعـــوث 
الـــخـــاص لـــشـــؤون الــمــنــاخ بــعــمــق الــعــالقــات 
تجمع  التي  والوطيدة  التاريخية  األخوية 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــشــقــيــقــتــهــا الــمــمــلــكــة 
العربية السعودية في كل المجاالت، مؤكدا 
حرص المجلس األعلى للبيئة على تعزيز 
النووية  الــرقــابــة  مــع هيئة  الــتــعــاون  ــر  أواصـ
واإلشعاعية مع المملكة العربية السعودية.

ــاول االجــــتــــمــــاع بـــحـــث عــــــدد مــن  ــ ــنــ ــ وتــ
الشقيقين  الــبــلــديــن  تــهــم  الــتــي  الـــمـــحـــاور 
الــمــواد  على  والحماية  الــرقــابــة  مــجــال  فــي 
الثنائية  الجهود  وتعزيز  والنووية،  المشعة 
فــــي الـــرقـــابـــة عـــلـــى الـــــصـــــادرات والـــــــــواردات 

والمواد النووية.
العيسى  الدكتور خالد  عبر  من جانبه 
الوطيدة  الثنائية  العالقات  عن مدى عمق 
ــي مــخــتــلــف  بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــيــن فــ

الـــمـــجـــاالت، مــعــربــا عـــن تــقــديــره لــلــمــواقــف 
في  البحرين  مملكة  تتبناها  التي  الدولية 
على  بالرقابة  المعنية  المحافل  مختلف 
تــبــذلــه من  ومـــا  والــنــوويــة،  المشعة  الــمــواد 
جــهــود واضـــحـــة فـــي ســبــيــل الــحــفــاظ على 
الــبــيــئــة والــتــغــيــر الــمــنــاخــي، مـــؤكـــدا أهمية 
توحيد الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات 
بين البلدين لضمان اإلدارة السليمة للمواد 
المشعة وخلو المنطقة من المواد النووية.

المبعوث  ديــنــه  بــن  مــبــارك  بــن  الــدكــتــور محمد  اجتمع 
الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى 
الوطنية بشأن حظر استحداث  اللجنة  رئيس  نائب  للبيئة 
وتدمير  الكيميائية  األســلــحــة  واســتــعــمــال  وتــخــزيــن  وإنــتــاج 
تلك األسلحة مع السيد ليو هو نائب المدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية رئيس قطاع التعاون التقني، وذلك 
والستين  الخامسة  الدورة  على هامش مشاركته في أعمال 

للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
وخالل اللقاء أثنى الدكتور محمد مبارك بن دينه على 
التعاون المثمر بين مملكة البحرين وإدارة التعاون التقني 
الوكالة في  الذرية، منوها بجهود  الدولية للطاقة  بالوكالة 

التعاون مع مملكة البحرين في إطالق حزمة من مشاريع 
الــتــعــاون التقني خــالل هــذا الــعــام فــي عــدة مــجــاالت؛ منها 
والصحة  الطاقة  مــجــال  فــي  المناخ  تغير  قضايا  معالجة 
تقوم  التي  الكبير  الــدور  يمثل  ما  البيئة،  على  والمحافظة 
به الوكالة في سبيل تعزيز االستخدامات السلمية للطاقة 

النووية في المنطقة.
إن اهتمام  ديــنــه  بــن  بــن مــبــارك  الــدكــتــور محمد  ــال  وقـ
التقني  التعاون  إدارة  مع  التعاون  بتعزيز  البحرين  مملكة 
رؤيــة  مــع  متماشيًا  يأتي  الــذريــة  للطاقة  الــدولــيــة  بالوكالة 
الــتــنــمــيــة  وأهـــــــداف  االقـــتـــصـــاديـــة 2030  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
آفاق  العالقات نحو  بهذه  الدفع  المستدامة، مؤكدا ضرورة 

والتكنولوجيا  العلوم  استخدام  دعــم  في  يسهم  بما  أرحــب 
ــل تــلــبــيــة األولــــويــــات الــرئــيــســيــة فـــي مــجــال  الــنــوويــة مـــن أجـ

التنمية المستدامة.
مــن جــانــبــه أعـــرب الــســيــد لــيــو هــو نــائــب الــمــديــر الــعــام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس قطاع التعاون التقني 
عن سعادته بلقاء الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، مؤكًدا 
اعــتــزاز الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة بــمــدى الــعــالقــات 
والتعاون مع مملكة البحرين بما يسهم في تأمين منطقة 
بما  مشيدا  الشامل،  والــدمــار  النووية  األسلحة  من  خالية 
وصلت إليه المملكة من تطور على كل المستويات، متمنًيا 

لمملكة البحرين دوام الرقي والتقدم.

ــتـــهـــل االجــــتــــمــــاع،  وفـــــــي مـــسـ
بالحضور  الــصــحــة  ــرة  وزيــ رحــبــت 
واستعرضت  اللجنة،  أعضاء  من 
جدول األعمال وتم إقراره، كما تم 
اعتماد محضر االجتماع السابق.
استعرضت  االجتماع  وخالل 
العامة  للصحة  المساعد  الوكيل 
قــرارات  الهاجري  مريم  الدكتورة 
قدمت  بعدها  اللجنة،  وتوصيات 
الطبية  الــمــراجــعــة  مكتب  رئــيــس 
الــدكــتــورة إيــمــان جــنــاحــي عــرًضــا 
ــان فــي  ــرطــ ــســ ــالــ عـــــن اإلصــــــابــــــة بــ
 ،)2019-2016( البحرين  مملكة 
ــدة  ــاعــ ــر قــ ــيــ ــوفــ ــى تــ ــلــ ــــل عــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
كما  األورام،  حــول  دقيقة  بيانات 
الصحة  تعزيز  إدارة  مدير  قدمت 
الدكتورة وفاء الشربتي عرًضا عن 
البرامج التي تقدمها إدارة تعزيز 
الـــصـــحـــة لـــمـــكـــافـــحـــة األمــــــــراض 
كالمدن  منها،  والوقاية  المزمنة 
الــصــحــيــة، وأمــاكــن عــمــل صحية، 
ــروع صــحــتــي مــســؤولــيــتــي،  ــ ــشـ ــ ومـ
ــج وقـــايـــتـــي الــمــخــصــص  ــامــ ــرنــ وبــ
أنــمــاط الحياة  لــلــمــرأة، ومــشــروع 

ــتــــهــــدف  ــة الـــــــــــــذي يــــســ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــصـ ــ الـ
ــج الـــمـــرشـــد  ــامــ ــرنــ ــيـــن، وبــ ــعـ ــافـ ــيـ الـ
الــصــحــي، وبــرنــامــج قـــادة الصحة 
الصغار الذي يستهدف األطفال، 
ــاء تــعــزيــز  ــدقـ ــادرة أصـ ــبـ وكـــذلـــك مـ
الصحة، الفتًة إلى أن جميع هذه 
البرامج تستهدف تحسين الحياة 
الصحية بمملكة البحرين وصواًل 

إلى مجتمع بحريني صحي.
ــا، اســـتـــعـــرضـــت  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
استشاري الغدد الصماء والسكري 
مــبــادرة  الرميحي  دالل  الــدكــتــورة 
ــكــــري الــبــحــريــنــيــة  جـــمـــعـــيـــة الــــســ
ــنــــة بــمــمــلــكــة  لـــمـــكـــافـــحـــة الــــســــمــ
الــبــحــريــن )أكــاديــمــيــة الــســمــنــة(؛ 
من  قاعدة  إلــى خلق  تهدف  التي 
األطباء في القطاع الصحي على 
الرعاية  لتقديم  االســتــعــداد  أتــم 
كما  الــســمــنــة.  لــمــرضــى  الصحية 
استعرض كل من الوكيل المساعد 
مريم  الــدكــتــورة  الــعــامــة  للصحة 
الصحة  إدارة  ومـــديـــر  الــهــاجــري 
الفتح  أبو  نجاة  الدكتورة  العامة 
مستجدات الخطة االستراتيجية 

مجلس  لـــدول  الــصــحــة  لمجلس 
مجال  فــي   2021-2020 الــتــعــاون 
الــوقــايــة والــتــوعــيــة مــن األمـــراض 
من  التي  الــســاريــة؛  غير  المزمنة 
من  العامة  الصحة  تعزيز  أهمها 
للوقاية  الخليجي  المركز  خــالل 
مــــــن األمـــــــــــــراض ومـــكـــافـــحـــتـــهـــا، 
والــحــفــاظ عــلــى الــصــحــة الــعــامــة 
في المجتمعات الخليجية، وذلك 
مـــن خــــالل رفــــع الـــوعـــي الــصــحــي 
وتــحــفــيــز تــغــيــيــر الــســلــوك وبــنــاء 
ــــع خطة  عــلــمــي لــلــحــمــالت، ووضـ

تنفيذية لتحقيق ذلك.
وفــيــمــا يــســتــجــد مـــن أعــمــال، 
إلــى تقرير  وزيـــرة الصحة  أشـــارت 

ــة لــمــكــافــحــة  ــيــ ــنــ الـــلـــجـــنـــة الــــوطــ
السارية،  غير  المزمنة  األمــراض 
الذي يبرز جهود وإنجازات جميع 
اللجنة.  فــي  الــمــشــاركــة  الــجــهــات 
كــمــا دعــــت الــــوزيــــرة إلــــى تــحــديــث 
الوطنية  االستراتيجية  الخطط 
لعدد من اللجان الوطنية كلجنة 
مكافحة التدخين، ولجنة النظام 
الغذائي والنشاط البدني، ولجنة 
ــان، ولـــجـــنـــة  ــ ــرطــ ــ ــســ ــ مـــكـــافـــحـــة الــ
مــكــافــحــة ســمــنــة األطـــفـــال، حيث 
فـــرق عــمــل لتحديث  تــشــكــيــل  تـــم 
المبنية  االستراتيجية  الخطط 
الصحية  المستجدات  آخــر  على 
تــتــمــاشــى مـــع الــخــطــة الــوطــنــيــة 

للصحة.
الوكيل  تطرقت  جانبها،  مــن 
المساعد للصحة العامة الدكتورة 
ــري إلـــــــى تـــقـــديـــم  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ مــــريــــم الـ
جوائز  على  للحصول  ترشيحات 
تشرف  التي  المؤسسات  من  عدد 
العالمية،  الصحة  منظمة  عليها 
وذلــــــك فــــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت 
ــة،  ــحــ ــة وتـــــعـــــزيـــــز الــــصــ ــيــ ــحــ ــصــ الــ
مــتــمــنــيــة مــشــاركــة الــبــحــريــن من 
والمؤسسات  القطاعات  مختلف 
هذه  على  للحصول  والجمعيات 
استعرضت مشاركة  الجوائز، كما 
ــي اجــتــمــاع  مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــ

األمم المتحدة. 

اهلل  مــال  الدكتور  برئاسة 
الـــحـــمـــادي، وعــضــويــة دانــيــال 
ــارة  كــوهــيــن، عــقــدت لــجــنــة زيــ
أمـــاكـــن االحـــتـــجـــاز والــمــرافــق 
ــادي الـــرابـــع  ــ ــعـ ــ اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـ
الــمــؤســســة بضاحية  فــي مــقــر 
ــتـــحـــت  ــتـ ــــث افـ ــيـ ــ الـــــســـــيـــــف، حـ
اللجنة اجتماعها بمناقشة ما 
تم بشأن زيارة اللجنة األخيرة 
الوطني  البحرين  بنك  لـــدار 
كما  اإلعــــاقــــة،  ذوي  لــتــأهــيــل 
استئناف  بشأن  تم  ما  تابعت 
ــــالح  الـــــزيـــــارات لـــمـــراكـــز اإلصـ
ــة  ــايــ ــرعــ الــ ودور  والــــتــــأهــــيــــل 
الصحية واالجتماعية، وذلك 
لالطالع من كثب على ما يتم 
تلك  إدارة  قــبــل  مـــن  تــنــفــيــذه 
الـــمـــراكـــز والـــــــــدور، والــــوقــــوف 
بمعايير  االلـــتـــزام  مـــدى  عــلــى 

ــان مـــع الــنــزالء  حــقــوق اإلنـــسـ
والمقيمين.

ــت الـــلـــجـــنـــة  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــول الــــزيــــارات  ــ مــنــاقــشــاتــهــا حـ
ــي ســـتـــقـــوم  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــدانــ ــيــ ــمــ الــ
بــهــا خــــالل الـــفـــتـــرة الــقــادمــة 
ــــالح والــتــأهــيــل،  لــمــراكــز اإلصـ
تمتع  اســتــمــراريــة  مــن  للتأكد 
بالحقوق  المراكز  تلك  نــزالء 
ــررة لــــهــــم، وذلــــــــك مــن  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ

على  اللجنة  حـــرص  منطلق 
الرقابي  المؤسسة  دور  تفعيل 
فــــي مــــجــــال حـــمـــايـــة وتـــعـــزيـــز 
ســيــمــا  وال  ــان،  ــ ــسـ ــ اإلنـ ــوق  ــقـ حـ
والتأهيل  اإلصــالح  مراكز  في 
ــيـــة  الـــصـــحـ الــــــرعــــــايــــــة  ودور 
العمالة  وسكن  واالجتماعية 
آخــر  مـــكـــان  أي  أو  األجــنــبــيــة 
يــشــتــبــه فـــي أن يـــكـــون مــوقــًعــا 

النتهاكات حقوق اإلنسان.

الوطنية لمكافحة الأمرا�س المزمنة ت�ستعر�س الجهود ال�سحية والوطنية للمكافحة

الــمــزمــنــة غير  ــراض  ــ األمـ الــوطــنــيــة لمكافحة  الــلــجــنــة  عــقــدت 
مرئًيا  اجتماًعا  2021م  سبتمبر   26 الموافق  األحــد  امــس  السارية 
عن ُبعد برئاسة وزيرة الصحة األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، 
بحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن مختلف الجهات الحكومية 

والجمعيات المهنية المعنية.

} وزيرة الصحة تترأس االجتماع.

البحري���ن ت�س���يد بالتع���اون الم�س���تمر مع الوكال���ة الدولي���ة للطاق���ة النووية

المبعوث الخا�س ل�سوؤون المناخ يبحث مع رئي�س الرقابة النووية بال�سعودية التعاون الثنائي

} محافظ العاصمة لدى استقبال مدير أسواق األسرة.

»الوطني���ة لحق���وق الإن�س���ان« ت�س���تاأنف زياراتها 

القادمة الفت���رة  والتاأهي���ل« خ���ال  ل�»الإ�س���اح 

} اجتماع لجنة زيارة اماكن االحتجاز.

اســتــقــبــل الـــدكـــتـــور عـــبـــداهلل 
ناصر النعيمي المدير التنفيذي 
والتدريب  للتأهيل  ناصر  لمركز 
ــي صــــبــــاح امـــــــس األحـــــد  ــنـ ــهـ ــمـ الـ
بــمــقــر  ســـبـــتـــمـــبـــر   26 ــــق  ــوافـ ــ ــمـ ــ الـ
المركز في منطقة جو السيد كي 
ألمانيا  جمهورية  سفير  بوكمان 
االتــحــاديــة والــوفــد الــمــرافــق له. 
ــور  ــتـ ــدكـ ــدم الـ ــ ــلــــقــــاء قــ وخـــــــالل الــ
ــا تــوضــيــحــًيــا عن  ــرًضـ ــبـــداهلل عـ عـ
المركز، تم من خالله استعراض 
مــســيــرة الــمــركــز مــنــذ الــتــأســيــس 
رافقت  التي  الــتــطــورات  موضًحا 
المركز وال سيما تلك التي تأتي 
تــنــفــيــذا لــتــطــلــعــات ســمــو رئــيــس 
مــجــلــس أمـــنـــاء الـــمـــركـــز الــشــيــخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــــــــــــؤون الـــــشـــــبـــــاب اســــتــــجــــابــــة 
لــلــتــوجــيــهــات الــســامــيــة لــحــضــرة 
صاحب الجاللة الملك المفدى، 
المركز  إلى تحويل  والتي تهدف 
مهًما  علمًيا  صــرًحــا  يــعــد  الـــذي 
إلى مدينة علمية متطورة، تحتل 
دور الـــريـــادة فــي تــأهــيــل وتــدريــب 
الشباب البحريني، وكذلك جعل 
الــــمــــركــــز نـــقـــطـــة االنـــــطـــــالق فــي 

الحوسبة  مــجــالــي  فــي  المملكة 
االصطناعي  والــذكــاء  السحابية 
ــن خــــالل الـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل  مـ

وتقديم االستشارة.
ــاع إلــى  ــمـ ــتـ كــمــا تـــطـــرق االجـ
للتعاون  قوية  أســس  بناء  أهمية 
والسفارة  المركز  بين  المشترك 
دور  لتأخذ  الــبــالد  فــي  األلمانية 
حــلــقــة الـــوصـــل مـــع الــمــؤســســات 
جمهورية  في  والبحثية  العلمية 

ألمانيا االتحادية. 
وخالل المقابلة أشاد السفير 
بـــاتـــخـــاذ الـــمـــركـــز قــــــرار اعــتــمــاد 
تــدريــس الــلــغــة األلــمــانــيــة ضمن 
أن  موضًحا  الــدراســيــة،  المناهج 
تسهيل  شأنها  من  الخطوة  هــذه 
عــمــلــيــة قـــبـــول خــريــجــي الــمــركــز 
لمواصلة الدراسة في الجامعات 
في  الــعــالــي  التعليم  ومــؤســســات 

جمهورية ألمانيا االتحادية.
ــوفــــد بــجــولــة  ــام الــ ــ بـــعـــدهـــا قـ
المركز  مــرافــق  فــي  استطالعية 
التنفيذي  الــمــديــر  فــيــهــا  رافـــقـــه 

وبعض المسؤولين في المركز. 
ــة صــــرح  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
النعيمي  ناصر  عبداهلل  الدكتور 
الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــلــمــركــز بــأن 

هـــذه الـــزيـــارة تــأتــي ضــمــن خطة 
ــز  ــركــ ــمــ ــة مــــــن قــــبــــل الــ ــجــ ــرمــ ــبــ مــ
لـــفـــتـــح قــــنــــوات تــــواصــــل رســمــيــة 
يستطيع من خاللها المركز مد 

خــيــوط الــتــعــاون الــمــشــتــرك مع 
والبحثية  التعليمية  المؤسسات 
في الدول المتقدمة في مجاالت 
ــدريــــب والـــتـــأهـــيـــل والـــبـــحـــث  ــتــ الــ

المجاالت  في  سيما  وال  العلمي 
الحوسبة  الواعدة مثل  الحديثة 
السحابية والذكاء االصطناعي. 
جــــمــــهــــوريــــة  أن  وأضــــــــــــــــاف 
ــة تـــعـــد مــن  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ ألـــمـــانـــيـــا االتـ
المجاالت  في  المتقدمة  الــدول 
ــا  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــــصــــنــــاعــــيــــة والــ
ــة، وتــعــتــبــر جــامــعــاتــهــا  ــثـ الـــحـــديـ
فيها  العالي  التعليم  ومؤسسات 
أعــرق وأقــوى المؤسسات في  من 
مجال التعليم والتدريب التقني 
وكذلك البحث العلمي الرصين، 
ــق يـــســـعـــى  ــلــ ــطــ ــنــ ــمــ مـــــــن هـــــــــذا الــ
امتيازات  على  للحصول  المركز 
قــبــول خــريــجــيــه فـــي الــجــامــعــات 
ــالـــي  ومــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـ
األلمانية من خالل تعريف تلك 
التعليم  ومــؤســســات  الــجــامــعــات 
العالي بالمستوى المتميز الذي 
ثم  ومــن  لطلبته  المركز  يقدمه 
تخريج طالب على أعلى مستوى 
ــة  ــلـ ــرحـ ــمـ ــيــــن لـــــخـــــوض الـ ــلــ مــــؤهــ
أكمل  على  الجامعية  التعليمية 

وجه.

خالل زي�رته لمركز ن��صر للت�أهيل والتدريب المهني

ال�س���فير الألماني ي�س���يد باعتماد تدري����س اللغ���ة الألمانية �سمن مناه���ج المركز 

} السفير األلماني لدى زيارته مركز ناصر للتدريب والتأهيل.

الشيخة  الــدكــتــورة  استقبلت 
ــن دعــــيــــج آل  ــ رنــــــا بـــنـــت عـــيـــســـى بـ
خــلــيــفــة األمــــيــــن الــــعــــام لــمــجــلــس 
ــب رئـــيـــس  ــائــ ــالــــي نــ ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
بمكتبها،  العالي،  التعليم  مجلس 
الدكتور محمد نذر االسالم سفير 
الشعبية  بــنــجــالديــش  جــمــهــوريــة 

المعتمد لدى مملكة البحرين.
ورحبت األمين العام بالدكتور 
مـــحـــمـــد نــــــذر االســـــــــــالم، مـــشـــيـــدًة 
بــمــا تــتــســم بـــه عـــالقـــات الــصــداقــة 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين 
بــنــجــالديــش الــشــعــبــيــة مـــن تــطــور 
وتـــقـــدم عــلــى مــخــتــلــف األصـــعـــدة، 

مـــؤكـــدًة حــــرص مــجــلــس الــتــعــلــيــم 
ــتــــعــــاون  ــلــــى تــــعــــزيــــز الــ الــــعــــالــــي عــ
الثنائي في مجال التعليم العالي 
المشتركة،  الــمــصــالــح  يــدعــم  بــمــا 
ــل الــتــوفــيــق  مــتــمــنــيــًة لــلــســفــيــر كــ

والنجاح.
ــرب الـــدكـــتـــور  ــ مــــن جـــانـــبـــه، أعــ
نـــذر اإلســــالم عــن اعــتــزازه  محمد 
بلقاء األمين العام، مؤكدًا حرص 
تنمية  على  بنجالديش  جمهورية 
ــاون الـــمـــشـــتـــرك مــــع مــمــلــكــة  ــعـ ــتـ الـ
وكل  التعليم  مجال  في  البحرين 
بالنفع على  تعود  التي  المجاالت 

البلدين وشعبيهما.

اأمي���ن ع���ام التعلي���م العالي ت�س���يد بم�س���توى التع���اون مع بنجادي����س 

} د. الشيخة رنا آل خليفة لدى استقبالها سفير بنجالديش.

م���ح���اف���ظ ال���ع���ا����س���م���ة ي����ن����وه ب��اأه��م��ي��ة 

ال���ت���ع���اون م����ع ال���م���وؤ����س�������س���ات الأه���ل���ي���ة
ــبـــل الـــشـــيـــخ هـــشـــام  ــقـ ــتـ اسـ
آل خــلــيــفــة  عـــبـــدالـــرحـــمـــن  بــــن 
العاصمة  مــحــافــظــة  مــحــافــظ 
المدير  بالقضيبية  مكتبه  في 
الـــعـــام ألســـــواق األســـــرة جعفر 
العصفور، حيث بحث الطرفان 
المشاريع  فــي  الــتــعــاون  فـــرص 
بالمجال  المتعلقة  والــبــرامــج 
الــبــيــئــي تــحــت مــظــلــة بــرنــامــج 
ــة صـــحـــيـــة«،  ــنـ ــديـ ــنــــامــــة مـ »الــــمــ
ــداف  ــ ــتـــي تـــصـــب ضـــمـــن األهــ الـ
المشتركة للجهتين والمتمثلة 
فــي دعـــم الــجــهــود والــمــبــادرات 
ــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــة إلـ ــيـ ــرامـ الـ
ــة وتـــــعـــــزيـــــز الــــشــــراكــــة  ــئــ ــيــ ــبــ الــ

والمسؤولية المجتمعية.

ــــرض الـــمـــحـــافـــظ  ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــرز الــمــشــاريــع  خـــالل الــلــقــاء أبــ
ــي تــبــنــتــهــا  ــ ــتـ ــ والـــــــمـــــــبـــــــادرات الـ
والخطط  العاصمة  محافظة 
المزمع  المستقبلية  والبرامج 
تنفيذها والهادفة إلى التوعية 
وإعـــادة  البيئة  حماية  بأهمية 
ــايــــات لــتــحــقــيــق  ــفــ ــنــ ــر الــ ــ ــدويـ ــ تـ
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، مــؤكــدًا 
حــــرص الــمــحــافــظــة عــلــى مد 
جــســور الــعــالقــات مــع مختلف 
بــمــا يحقق  الــمــجــتــمــع  فـــئـــات 

مفهوم الشراكة المجتمعية.
مــــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــه، أشــــــــــــاد 
ــود مــحــافــظ  ــهـ ــور بـــجـ ــفـ ــعـــصـ الـ
الملهمة  والمبادرات  العاصمة 

سياق  فــي  للشركات  والــداعــمــة 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق 
ــيـــن الـــقـــطـــاعـــيـــن الــحــكــومــي  بـ
توثيق  لما من شأنه  والخاص 
القطاعين  بين  الوصل  حلقة 
المشتركة،  األهـــداف  وتحقيق 
ــرة  مـــؤكـــدًا حـــرص أســــواق األسـ
والبرامج  المشاريع  دعــم  على 
الــبــيــئــيــة والـــتـــنـــمـــويـــة تــفــعــيــاًل 
المسؤولية  تعزيز  في  لرؤيتها 

االجتماعية.
ــر الـــــلـــــقـــــاء يــــوســــف  ــ ــــضـ حـ
المعلومات  إدارة  مــديــر  ــوري  لـ
والمتابعة بالمحافظة، وإيمان 
عــــــالوي مـــديـــر الـــتـــســـويـــق فــي 

أسواق األسرة. 



محميد احملميد

لــمــحــاضــرة،  أنـــك تستمع  كــثــيــرة يــحــصــل  مــــرات 
أو تــشــاهــد بــرنــامــجــا، أو تــتــابــع نــــدوة، وتــجــد أن كــام 
يتكلم  وكــأنــه  الــضــيــف،  أو  الــمــتــحــدث  أو  الــمــحــاضــر 
أو يصف حــالــة مـــررت بها،  تــعــرفــه،  أنــت  عــن شخص 
أو  قـــــرأت عــنــهــا،  أو  لــــك،  واقـــعـــة حــصــلــت  يــحــكــي  أو 
ــذا بــالــتــمــام مـــا وجـــدتـــه أمــــس في  ــ ســمــعــت بـــهـــا.. وهـ
»الــقــيــادة خــال األزمـــات« فــي المنتدى الدولي  نــدوة 

لاتصال الحكومي بالشارقة.
أدلــى  مــثــال  وكــل  المحاضر،  بها  نطق  كلمة  كــل 
به، وكل واقعة حكاها، وجدت أنها تنطبق على »فريق 
الــبــحــريــن«، بــقــيــادة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 
ــازات ومــكــتــســبــات،  حــفــظــه اهلل، ومـــا تــحــقــق مـــن إنـــجـ
ونــتــائــج إيــجــابــيــة مــثــمــرة، جــعــلــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

أنموذجا يحتذى به، ويتحدث عنه. 
كــانــت عــبــارة عــن »جــلــســة تفاعلية«  الــمــحــاضــرة 
ــادة خــــال األزمــــــــات«، قــدمــهــا الــســيــد  ــيـ ــقـ بــعــنــوان »الـ
ــو ســـيـــاســـي بـــريـــطـــانـــي، عــمــل  ــ »ألـــســـتـــيـــر كـــامـــبـــل«، وهـ
الصحفي،  والسكرتير  الرسمي،  المتحدث  بمنصب 
ومدير االتصاالت واالستراتيجية لدى رئيس الوزراء 
البريطاني األسبق، وعمل مستشارا في الناتو، ولدى 
الــشــركــات والمنظمات،  الــحــكــومــات وكــبــرى  عــدد مــن 
متحدثا  يكون  ويــكــاد  المؤلفات،  مــن  العديد  ولــديــه 
تــقــام في  الــتــي  الــكــبــرى  الفعاليات  فــي معظم  دائــمــا 

العديد من الدولة، منها اإلمارات.
السيد »أليستر كامبل« حينما تحدث عن القيادة 
خـــال األزمـــــات، وحــــاول تــقــريــب ذلـــك لــلــحــضــور من 
ــر نــقــطــة أو ســرد  ــان كــلــمــا ذكــ ــا، كــ ــة كــــورونــ ــ خــــال أزمـ
قيادة  يصف  وكــأنــه  رأيـــت  المتميزة،  للقيادة  قــاعــدة 
البحرين،  وفكر سمو األمير سلمان بن حمد لفريق 
المتميزة  للقيادة  قــاعــدة   )14( المحاضر  ذكــر  فقد 
أزمة،  والناجحة خال األزمات، وهي: اإلقرار بوجود 
اإليمان  واالستراتيجية،  والتكتيك  الــهــدف  تحديد 

بأن األزمات فرصة للتغيير والتطوير، والحفاظ على 
المستوى  التوجيهات،  في  المركزية  االستراتيجية، 
الــمــنــاســب إلدارة األزمــــة،  الــقــائــد  لــلــقــيــادة،  األعـــلـــى 
يجيدون  أشخاص  اختيار  والوسائل،  األدوات  تغيير 
إيصال الرسالة، تحديد الرسائل وتكرارها، التنظيم، 
التواصل  تنظيم  العمل،  لفريق  الداخلية  الرسائل 
وغيرهم،  ومجتمع  وبرلمان  إعــام  مــن  الشركاء  مــع 
ستنتهي،  حتما  األزمـــة  بــأن  الثقة  الكبيرة،  الجهود 

العودة للحياة الطبيعية.
وقــد وجـــدت أن كــل نقطة وقــاعــدة، هــنــاك مثال 
بقيادة  البحرين  فريق  وتطبيقه  بتنفيذه  قام  واضح 
ســمــو ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء فـــي إدارة 
القيادة«  أزمة كورونا، ولذلك فإن منح سموه »جائزة 
إلنجازات  تكريًما  األمريكية،   »C3« منظمة  قبل  من 
المجاالت، وقيادته  سموه -حفظه اهلل- في مختلف 
تقدير  كــورونــا،  لفيروس  للتصدي  الوطنية  للجهود 
دولي، ونموذج رفيع يدرس اليوم في القيادة المتميزة 
خال األزمات، وهذا ما وجدته في المنتدى الدولي 

لاتصال الحكومي المقام حاليا في الشارقة. 
نــقــطــة أخـــــرى، أنــــه بــعــد جــلــســة الــســيــد »ألــســتــر 
كامبل«، حضرت جلسة تفاعلية أخرى بعنوان: »حديث 
الدكتور  هو  متحدث  أول  وكــان  الحكومي«،  االتصال 
خالد المدفع »رئيس مدينة الشارقة لإلعام«، وتركز 
وعدت  االقتصادي،  المجال  في  اإلبـــداع  عن  حديثه 
مرة أخرى بذاكرتي بشأن تصريحات وتوجيهات سمو 
ــه يـــؤكـــد دائــمــا  ولــــي الــعــهــد -حــفــظــه اهلل- ورأيـــــت أنــ
على اإلبداع واالبتكار والتميز في اإلنجاز لمختلف 
المجاالت، وخاصة المجال االقتصادي.. ووجدت أن 
باعتباره   2021 عــام  جعلت  المتحدة  األمــم  منظمة 
السنة الدولية لاقتصاد اإلبداعي، من أجل التنمية 
وفكر«  »قــيــادة  أن  مجددا  فعا  وأيقنت  المستدامة.. 
وقــوة، في  بفعالية  كانا حاضرين،  سلمان بن حمد.. 

المنتدى الدولي. 

malmahmeed7@gmail.com

�سلمان بن حمد.. 

في المنتدى الدولي 
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كــشــف الــســيــد أيــمــن بــن توفيق 
المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة 
العالمية  حمد  بــن  ناصر  جــائــزة  أن 
ــادة  ــ ــابـــي حـــقـــقـــت زيــ ــبـ ــشـ لـــــإلبـــــداع الـ
الشبابية  األعمال  عــدد  في  واضحة 
الـــمـــشـــاركـــة فـــي الــنــســخــة الــســادســة 
الــجــائــزة باتت  أن  الــذي يؤكد  األمــر 
ــا فــي  ــعــ تـــأخـــذ صـــــدى إيـــجـــابـــيـــا واســ
أوساط الشباب البحريني والعالمي 
من  الكبير  االهــتــمــام  بفضل  وذلـــك 
آل  الشيخ ناصر بن حمد  قبل سمو 
خليفة ممثل جالة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب وتوجيهات 
ــرورة تــوفــيــر  ســـمـــوه الــمــســتــمــرة بــــضــ
العالمي  للشباب  المناسبة  البيئة 

للمشاركة في الجائزة. 
وقـــــــــال وزيـــــــــر شـــــــــؤون الـــشـــبـــاب 
ــهــــرت اإلحــصــائــيــات  ــة »أظــ ــاضـ ــريـ والـ
الـــتـــي ســجــلــتــهــا الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة 
لــجــائــزة نــاصــر بـــن حــمــد الــعــالــمــيــة 

في  شــبــابــيــة  أعـــمـــال   8003 مــشــاركــة 
لــلــجــائــزة فيما  الـــســـادســـة  الــنــســخــة 
النسخة  فـــي  الــمــشــاركــات  عـــدد  كـــان 
كــمــا سجلت  عــمــا،   7012 الــمــاضــيــة 
الــمــشــاركــات زيــــادة واضــحــة فــي عــدد 
الــــدول حــيــث أظــهــرت اإلحــصــائــيــات 
دول  سبع  بــزيــادة  دولــة   127 مشاركة 
شاركت  التي  الماضية  النسخة  عن 

فيها 120 دولة«. 
وبــــعــــد إغـــــــاق بـــــاب الـــمـــشـــاركـــة 
ستدخل األعمال الشبابية في ثاث 
األولـــى  الــمــرحــلــة  للتحكيم  مــراحــل 
ــتــــي يـــتـــم مــــن خــالــهــا  الــتــحــقــق والــ
المشارك  معلومات  كــل  مــن  الــتــأكــد 
للشروط،  مطابقتها  إلــى  باإلضافة 
ــا الــمــرحــلــة الــثــانــيــة وهـــي فحص  أمـ
الجودة حيث سيتم مراجعة األعمال 
ــا وصــحــتــهــا  ــهــ ــودتــ ــن جــ ــ والــــتــــأكــــد مـ
واكـــــتـــــمـــــال الــــمــــحــــتــــوى الـــصـــحـــيـــح 
وااللـــــتـــــزام بـــالـــشـــروط والــمــعــايــيــر، 

أمــــا الــمــرحــلــة الــثــالــثــة هـــي مــرحــلــة 
خالها  مــن  سيتم  والــتــي  التحكيم 
عرض األعمال على لجنة التحكيم 
النهائية لاطاع على تلك األعمال 
وتقييمها بصورة علمية وموضوعية 

واستخاص النتائج.

ارت���ف���اع اأع�����داد الأع���م���ال ال�����س��ب��اب��ي��ة ال��م�����س��ارك��ة 

ف���ي ج���ائ���زة ن��ا���س��ر ب���ن ح��م��د ل�����إب����داع ال�����س��ب��اب��ي

} وزير الريا�ضة.

والبيئة،  الطبيعية  الــمــوارد  قسم  رئيس  حــذرت 
الدراسات  بكلية  المساعد  البيئية  الهندسة  أستاذ 
الــعــلــيــا بــجــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي الــدكــتــورة سمية 
البحرين  مملكة  في  الطعام  هدر  من خطر  يوسف 
وتأثيره المباشر على االستدامة، مؤكدة أن استمرار 
وتأثيراته  السلبية  بصمته  له  االستهاكي  السلوك 
الــجــمــة فــي الــبــيــئــة، وبــالــتــالــي عــلــى خــيــارات اإلدارة 

المستدامة.
في  رئيسي  كمتحدث  مشاركتها  خــال  وقــالــت 
الفرنسية  السفارة  نظمتها  التي  النقاشية  الــنــدوة 
بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــاحــتــفــال بــيــوم الــبــيــئــة تحت 
عــنــوان »االســتــهــاك الــصــديــق للبيئة« بــهــدف زيــادة 
فرانسيز:  األلــيــانــس  فــي  البيئية  بالقضايا  الــوعــي 
مملكة  فــي  الطعام  وفقد  لهدر  الحالي  الــواقــع  »أن 
أجل  مــن  جميعا  لنا  إنـــذار  جــرس  يشكل  البحرين 
لما  الــغــذاء،  فــي  والفقد  الــهــدر  مــن  للحد  التحرك 
ــر فــي أهــــداف التنمية  لــذلــك مــن تــأثــيــر بــالــغ األثــ
المستدامة 2030«، مؤكدة أن الزيادة غير المسبوقة 
في هدر الطعام في السنوات األخيرة تعكس أنماط 
ما  المحلي،  المجتمع  في  مسؤولة  غير  استهاك 
 2020 الــمــســتــدامــة  التنمية  أهــــداف  تحقيق  يــهــدد 
باإلنتاج  الـ12الخاص  بالهدف  يتعلق  فيما  خاصة 

واالستهاك المستدامين. 
الــتــي قدمتها  الــمــحــاضــرة  واســتــعــرضــت خـــال 
االستدامة:  منظور  مــن  الطعام  »هــدر  عــنــوان  تحت 
الــغــذائــيــة  لــلــنــفــايــات  الــمــســتــدامــة  اإلدارة  ــارات  ــيـ خـ
الــمــســتــدامــة إلدارة  الـــبـــدائـــل  الـــبـــحـــريـــن«  لــمــمــلــكــة 
خير  الوقاية  مبدأ  أهمية  مؤكدة  الطعام،  مخلفات 
عموما،  المخلفات  إنتاج  وتقليل  بمنع  العاج  من 
منع  في  تساهم  وتشريعات  قوانين  سن  طريق  عن 
وتشجيع  المصدر،  من  الطعام  من  المهدر  وتقليل 
ــهـــاك الــمــســتــدام  ــتـ ــراء الـــذكـــي وتــحــفــيــز االسـ ــشــ الــ
عن  المجتمع  استدامة  على  ينعكس  مــا  والــواعــي، 
البيئة من  الطبيعية وحماية  الموارد  طريق حفظ 
وإطاقها  المخلفات  هــذه  ردم  عــن  الــنــاتــج  الــتــلــوث 
لغازات االحتباس الحراري والسموم األخرى للبيئة 
والتربة والمياه الجوفية، داعية في هذا السياق إلى 

تحسين السلوكيات الشرائية وحماية االقتصاد.
وقالت »ان إعادة استخدام المتبقي من الطعام 
الــتــكــافــل االجتماعي  أو عــن طــريــق  الــمــنــزل  داخـــل 

وتفعيل دور جمعيات حفظ النعمة في إعادة توزيع 
االجتماعية،  المناسبات  فــي  الطعام  مــن  الفائض 
وابتكار طرق طهي جديدة كلها طرق مبتكرة تسهم 
في تحسين تدوير الطعام لتجنب رميه، إلى جانب 
الوجبات،  سكب  عند  الصغيرة  األطــبــاق  اســتــخــدام 
وعدم الشراء خال فترة العروض التجارية لتفادي 
ربما منتجات غذائية  وهي  الحاجة  يفوق  ما  شراء 
تنتهي صاحيتها بعد فترة قصيرة فيكون مصيرها 
ــرورة الــتــفــريــق بين  ــ ســلــة الــمــهــمــات«، مــوضــحــة ضـ
يشتري  أال  »يجب  قــالــت:  حيث  والــرغــبــة«  »الحاجة 
ألنه  فقط  إليه  حقيقية  بحاجة  ليس  مــا  اإلنــســان 
يــرغــب فــيــه فــيــتــحــول لــمــورد مــهــدر يــهــدد اســتــدامــة 

بلده«.
الطعام  التسميد لمخلفات  إلى تقنية  وأشــارت 
ــرورة اعــتــمــادهــا فــي الــمــنــازل قـــدر اإلمـــكـــان، ما  ــ وضـ
يسهم في استغال مخلفات الطعام كمورد في إنتاج 
ذاتي مستدام، باإلضافة إلى أهمية اعتماد الوجبات 
كبيرة  بكميات  شــرائــهــا  وعـــدم  والــطــازجــة  الصحية 
إلى  يــؤدي  طويلة  فترات  فتخزينها  الحاجة؛  تفوق 
»هي  قــائــلــة:  وأضــافــت  صاحيتها،  وانــتــهــاء  تعفنها 
فيما  كبير  تأثير  ذات  لكنها  بسيطة،  ربما سلوكيات 
نأكل  بأننا  ونتذكر  للحياة.  نمطا  اعتمادها  تم  لو 
قالت  ذاتــه،  السياق  وفي  لنأكل«.  نعيش  وال  لنعيش 
السفارة في بيان لها إن الهدف من هذا المؤتمر هو 
تقديم تأثير استهاكنا المفرط للطعام والمابس 
في  وأضــافــت  يومي،  أســاس  على  بصمتنا  لتحسين 
الــبــيــان: »كــل شخص مــســؤول عــن البيئة مــن خال 
ســلــوكــه االســتــهــاكــي مـــن أجــــل الــحــد مـــن بصمته 
البيئة؛ فأن تصبح مسؤوال عن  وتأثيره في  البيئية 
البيئة هي عملية تهدف إلى الحفاظ على البيئة«، 
وأعقب المؤتمر عرض الفيلم األخير للمخرج يان 

 »Legacy« أرثوس برتراند بعنوان
يــوســف مستشار  الــدكــتــورة سمية  أن  إلــى  يــشــار 
ــا فــــي الــلــجــنــة  ــيـ ــرب آسـ ــ دولــــــي ومـــمـــثـــل لــمــنــطــقــة غـ
 GO4SDGs ــادرات  ــبــ ــمــ لــ ــيــــة  الــــدولــ االســـتـــشـــاريـــة 
للبيئة،  المتحدة  األمــم  لبرنامج  التابعة  العالمية 
البحرين ومنطقة  تم اختيارها ممثا لمملكة  كما 
غرب آسيا في مجموعات العمل اإلقليمية الخاصة 
التابعة  الــطــعــام  ومخلفات  الــــ12  الــهــدف  بتحقيق 

لبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

} الندوة النقاشية التي نظمتها السفارة الفرنسية.

اأ����س���ت���اذة ب��ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج ت��ح��ذر من 

خ���ط���ورة ه���در ال��ط��ع��ام ف���ي ال��ب��ح��ري��ن

وكيل  الخياط  عبدالعزيز  أحمد  المهندس  صرح 
الوزارة لشؤون األشغال بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
هــورة  ربــط  مــشــروع  أعــمــال  بــأن  العمراني  والتخطيط 
سند اإلسكاني بشبكة تصريف مياه األمطار في منطقة 
العكر مازالت قائمة، وقد بلغت نسبة اإلنجاز فيه %75. 
وأوضـــح وكيل شــؤون االشــغــال أنــه قــد تــم االنتهاء من 
مــد 1326 مــتــرًا مــن خــطــوط تــصــريــف مــيــاه األمــطــار، 
 17 لعدد  تفتيش  18 غرفة  إنشاء  االنتهاء من  تم  كما 
والتنسيق  العمل  وجــار  االمــطــار،  مياه  تجميع  نقطة 
من  االنتهاء  المأمول  ومــن  البحري،  المصّب  إلنشاء 
تنفيذ الــمــشــروع فــي الــربــع الــرابــع مــن الــعــام الحالي.  
ــال الــمــهــنــدس أحــمــد الــخــيــاط إن الــمــشــروع يهدف  وقـ
إلى توفير شبكة تصريف مياه األمطار لخدمة إسكان 
الحد من مشكلة تجمعات  إذ سيسهم في  هــورة سند، 
المهندس  وأكد  المذكورة.  المنطقة  في  األمطار  مياه 
كافة  متابعة  على  تحرص  الــــوزارة  ان  الخياط  احمد 

المشاريع التي تقوم بتنفيذها، وتعتبر مشاريع إنشاء 
شبكات تصريف مياه األمطار من اهم المشاريع التي 
في  والمقيمين  المواطنين  وتطلعات  احتياجات  تلبي 
إلى  تسعى  الـــوزارة  ان  كما  المملكة،  مناطق  مختلف 
وال  عــام  بشكل  التحتية  البنية  خدمات  أفضل  تقديم 
سيما في منطقة العكر، باإلضافة إلى القيام بأعمال 
الصيانة واتخاذ اإلجراءات الازمة في مختلف مواقع 
تجمع مياه األمطار لتفادي المشاكل المتوقعة خال 
المنطقة  بقاطني  الــــوزارة  وأهــابــت  األمـــطـــار.   مــوســم 
الــتــعــاون والــتــقــيــد بـــاإلشـــارات الــتــحــذيــريــة واإلرشـــاديـــة 
الموقع  على  الــمــوجــودة  الــمــروريــة  التحويات  واتــبــاع 
خال فترة تنفيذ المشروع. يذكر أن مناقصة المشروع 
تمت ترسيتها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات 
على شركة يوكو للهندسة ذ.م.م بقيمة 243.609 دنانير 
بحرينية )مائتان وثاثة وأربعون ألفًا وستمائة وتسعة 

دنانير بحرينية(.
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في  البحرين  ســفــارة  أكـــدت 
أي ضحايا  وجــــود  عـــدم  ســوريــا 
فــي  لــبــحــريــنــيــيــن  ــات  ــ ــابـ ــ إصـ أو 
حــــادث الــحــريــق الــــذي وقـــع في 
زينب  السيدة  في  الفنادق  أحد 
في سوريا، سوى لبعض حاالت 

االختناق بين المواطنين.
وقــــــــالــــــــت الـــــــســـــــفـــــــارة عـــبـــر 
جار  إنــه  »تــويــتــر«  على  حسابها 
البحرينية  بالحمات  االتصال 
ــة  ــامــ ــان عـــــلـــــى ســ ــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــمـ ــ ــــاطـ لـ
في  البحرينيين  ــزوار  الــ جميع 

حـــادث الــحــريــق ألحـــد الــفــنــادق 
ــنـــب، وال يــوجــد  فـــي الــســيــدة زيـ
أو  الــضــحــايــا  بــيــن  مــن  بحريني 
الــمــصــابــيــن حــتــى اآلن مــا عــدا 
ــاالت االخـــتـــنـــاق بــيــن  ــ بـــعـــض حــ

المواطنين.

أكدت وزارة الداخلية أن حمات التشويه 
عبر  البحرين  لمملكة  المعادية  القطرية 
المنبر التحريضي »قناة الجزيرة«، من بينها 
مزعومة  محادثة  من  القناة  تلك  بثته  ما 
األجهزة  وأحد منتسبي  بين شاب بحريني 
األمنية، فضا عن ترديدها المعتاد مزاعم 
التعذيب ومنع زيارات النزالء، وما تسميهم 
ــال الــمــســجــونــيــن«، إنـــمـــا تـــأتـــي في  ــفــ »األطــ
اعتادته  مــدروس  توقيت  وفــي  إطــار ممنهج 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن جــانــب هـــذه الــقــنــاة 
والدولة الراعية لها، حيث تشتد وطأة هذا 
االجتماع  مع  بالتزامن  عام  كل  التحريض 
السنوي للمجلس العالمي لحقوق اإلنسان 
ـــم لـــيـــس غـــريـــبـــا هـــذا  ــي جـــنـــيـــف. ومـــــن ثـ فــ
االســتــهــداف مــن قــبــل قــنــاة الــجــزيــرة التي 
تــرعــاهــا قــطــر ضـــد الــبــحــريــن ومـــا حققته 
حضارية،  ومنجزات  وطنية  مكتسبات  من 
من بينها برنامج »العقوبات البديلة«، ذلك 
الــمــشــروع الــحــضــاري واإلنــســانــي الــطــمــوح، 
بتقدير  ويحظى  البحرين  أطلقته  الـــذي 
عدد كبير من الدول والمنظمات والخبراء 
وبناء  اإلنسان.  العاملين في مجال حقوق 

عليه نوضح الحقائق اآلتية:
بــرنــامــج  مـــن  الــمــســتــفــيــدون  ــام  قــ أوال: 
العقوبات البديلة، الذين يبلغ عددهم حتى 
عــقــوبــاتــهــم  بــتــنــفــيــذ  مــســتــفــيــدا   3552 اآلن 
ــادة  ــ ــإشـ ــ ــون، وبـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــي إطــــــــار الـ ــ الـــبـــديـــلـــة فـ
المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية، 

بما يحقق األهداف التي يسعى إليها هذا 
المشروع اإلنساني والقانوني.

تــســعــى قطر  أن  كــــان األجــــــدى  ثـــانـــيـــا: 
تحفظ  التي  وبرامجها  قوانينها  لتطوير 
ــعـــن فــي  ــدال مــــن الـــطـ ــ ــان، بــ ــ ــســ ــ حــــقــــوق اإلنــ

نجاحات اآلخرين.
ثالثا: أصبح واضحا ومكشوفا للجميع 
مــنــهــجــيــة قـــنـــاة الــــجــــزيــــرة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الحملة  إطــار  الذمم في  التحريض وشــراء 
الــبــحــريــن وشــعــبــهــا. وأصـــبـــح معلوما  ضـــد 
كـــذلـــك تــلــك الـــمـــمـــارســـات الــعــدائــيــة الــتــي 
ذلك  ومــن  والــعــهــود،  المواثيق  كــل  تناقض 
محاولة  أنــه  مدعية  الــقــنــاة،  تلك  بثته  مــا 
ثابت  أنــه  في حين  بحريني،  لشاب  تجنيد 
تجنيد  قطر  استهداف  والبراهين  بــاألدلــة 
عدد من المواطنين العسكريين واألمنيين 

البحرينيين.
رابعا: اعتادت هذه القناة نشر افتراءات 
ومــعــلــومــات مــغــلــوطــة عــن الــبــحــريــن؛ منها 
منع زيـــارات الــنــزالء، وهــي ادعـــاءات مرسلة 
مــادي، وال يعد نشرها  دليل  أي  خالية من 
غريبا على قناة تحترف التدخل في شؤون 

اآلخرين.
خامسا: من يقضون عقوبات في مركز 
اإلصاح والتأهيل في »جو« مثلهم مثل أي 
جنائية  قضايا  فــي  محكومون  آخـــر،  نــزيــل 
التقاضي،  مراحل  كل  استنفدوا  وإرهابية، 
وخضعوا لمحاكمات عادلة. والمركز مفتوح 

في مجال حقوق  العاملة  المؤسسات  أمــام 
ــان، مـــن بــيــنــهــا الــمــؤســســة الــوطــنــيــة  اإلنــــســ
لحقوق اإلنسان واألمانة العامة للتظلمات 
والمحتجزين  السجناء  حقوق  ومفوضية 
بــزيــارات معلنة وغير  تــقــوم  الــتــي  وغــيــرهــا، 
الخدمات  النزالء  تلقي  من  للتأكد  معلنة 
ــون مــؤســســة  ــانــ ــي قــ الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــ

اإلصاح والتأهيل والئحته التنفيذية.
ــا تـــدعـــيـــه هـــذه  ســــادســــا: بـــخـــصـــوص مــ
القناة التحريضية عما تسميهم »األطفال 
تكذبه  أمر  فهو  البحرين«  في  المسجونين 
الــذي  الــمــيــدانــي،  الــواقــع  وينفيه  الحقائق 
 15 العمرية من  الفئة  النزالء في  أن  يؤكد 
حتى 18 عاما يقضون عقوباتهم المحكوم 
بها في مركز إصاحي خاص، كما أن مركز 
اإلدارة  عليه  تشرف  الــذي  ــداث  األحـ رعــايــة 
الــنــســائــيــة يــشــمــل الفئة  لــلــشــرطــة  الــعــامــة 
األقل من 14 عاما، التي تخضع إلجراءات 
قانونية ورعاية حقوقية ليس لها مثيل في 

الدولة التي ترعى القناة المذكورة.
ســابــعــا: يكفي الــبــحــريــن فــخــرا إصـــدار 
ــة لـــألطـــفـــال  ــيــ ــة اإلصــــاحــ ــدالــ ــعــ قــــانــــون الــ
يعد  الــذي  المعاملة،  ســوء  مــن  وحمايتهم 
ــد تــطــبــيــق أســالــيــب  ــؤكـ ــا يـ ــانـــونـــا حـــضـــاريـ قـ
للتقويم متوافقة مع المعايير الدولية في 
حماية حقوق اإلنسان، ويشكل أبرز عامات 
إذ  المعاملة،  ســوء  مــن  والحماية  الــرعــايــة 
بالنظر  تــخــتــّص  لــجــنــة قــضــائــيــة  يــتــضــمــن 

الــعــقــوبــات المقضي  فــي طــلــبــات اســتــبــدال 
ــانــــون لـــألطـــفـــال  ــقــ بـــهـــا قـــبـــل نــــفــــاذ هـــــذا الــ
تــتــجــاوز أعــمــارهــم 18 سنة وقت  الــذيــن لــم 
العدالة  محاكم  وإنــشــاء  الجريمة،  ارتــكــاب 
الجريمة  نــوع  بحسب  للطفل  اإلصــاحــيــة 
المرتكبة للطفل المتهم وعمره يتراوح بين 
)15 و18 سنة(. وبناء عليه فإن أي ادعاءات 
صلة  ال  غيرهم  أو  لألطفال  معاملة  بسوء 
لها بالواقع، ألن الثابت هو حماية األطفال 
مــخــالــفــة  ــات  ــارسـ ــمـ مـ وأي  االنــــحــــراف  مـــن 
الــيــائــســة  الـــمـــحـــاوالت  لـــلـــقـــانـــون. إن هــــذه 
واإلنــجــازات  الــوطــنــي  التماسك  مــن  للنيل 
ــبـــحـــريـــن،  ــي حــقــقــتــهــا الـ ــتــ ــة الــ ــاريــ الــــحــــضــ
فــي مــقــدمــتــهــا مــا تــزخــر بــه مــن مــؤســســات 
حقوقية مهنية، تدركها جيدا قناة الجزيرة 
والدولة التي ترعاها، مؤكدين أن البحرين 
العقوبات  برنامج  تنفيذ  في  قدما  ماضية 
الــبــديــلــة كــمــشــروع وطــنــي حــضــاري يعكس 
رؤية إصاحية متقدمة وفكرا مستنيرا في 
المشروع  والتأهيل، وهو  منظومة اإلصاح 
أحد  كونه  البحرين  مملكة  بــه  تعتز  الــذي 

أبرز اإلنجازات في مجال حقوق اإلنسان.
البحريني  المجتمع  سيظل  وختاما.. 
رمزا للتعايش والترابط المجتمعي، بحكم 
في  يعمل  الــتــي  والــقــوانــيــن  تكوينه  طبيعة 
انطاقا من  تأكيده،  لــزم  وهــذا ما  إطــارهــا، 
العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل 

مع الرأي العام وتوضيح الحقائق.

الداخلي��ة: حم���ت الت�س��ويه عب��ر منب��ر »الجزي��رة التحري�س��ي« ممنهج��ة

 والأجدى اأن ت�سعى قطر لتطوير قوانينها بدل من الطعن في نجاحات الآخرين  

�سفارة البحرين في �سوريا:

ل �س�ح��ايا ل�ب�حرين�يين ف���ي ح�ري�ق ال�س�يدة زينب

ــــعــــت جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن مــع  وقَّ
الجنوبية  كــوريــا  جــمــهــوريــة  ســفــارة 
لدى مملكة البحرين مذكرة تفاهم 
لـــمـــواصـــلـــة أعــــمــــال »مـــعـــهـــد الــمــلــك 
الكورية  اللغة  تعليم  في  سيجونغ« 

لطلبة جامعة البحرين. 
ــع االتـــفـــاقـــيـــة عــــن جــامــعــة  ــ ووقــ
الــبــحــريــن األســـتـــاذ الــدكــتــور ريــاض 
وعن  الجامعة،  رئيس  يوسف حمزة 
الجنوبية  كــوريــا  جــمــهــوريــة  ســفــارة 
ــيــــر الـــــــكـــــــوري لـــــــدى مــمــلــكــة  الــــســــفــ
البحرين هاي كوان تشونغ، وبموجب 
يواصل معهد  ســوف  االتفاقية  هــذه 
لتعليم  أعــمــالــه  ســيــجــونــغ  الــمــلــك 

اللغة الكورية في جامعة البحرين.
وحـــضـــر تــوقــيــع االتــفــاقــيــة من 
جـــانـــب جــامــعــة الــبــحــريــن كـــل مــن: 
ــب الـــرئـــيـــس  ــائــ ــال نــ ــمــ ــأعــ ــم بــ ــائــ ــقــ الــ
لخدمات تقنية المعلومات والشؤون 
اإلداريـــــة والــمــالــيــة الــدكــتــور محمد 
عــبــداهلل بــاقــر، ومــديــرة مــركــز اللغة 

ــادة أحمد  اإلنــجــلــيــزيــة الــدكــتــورة غــ
والتدريس  البحث  ومساعد  جاسم، 
بــكــلــيــة الــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي مــريــم 
علي أبــو الــفــتــح، وحــضــر مــن جانب 
السكرتير  كــوريــا  جــمــهــوريــة  ســفــارة 
الـــثـــانـــي والــقــنــصــل بـــالـــســـفـــارة جي 
هـــــون جــــونــــغ، واإلداريـــــــــــة ومــــدرســــة 

مــعــهــد الــمــلــك ســيــجــونــغ شــــان لي 
رئيس  ح  وصــرَّ البحرين.  في جامعة 
الدكتور  األســتــاذ  البحرين  جامعة 
ريـــــــاض يــــوســــف حــــمــــزة بـــــأن كـــوريـــا 
الجنوبية قطعت أشواطًا مهمة في 
منها  األصعدة،  جميع  على  التقدم 
الــصــعــيــد الــتــربــوي، والــتــكــنــولــوجــي، 

ــات مــن  ــاعــ ــطــ ــت تـــســـتـــقـــطـــب قــ ــ ــاتـ ــ وبـ
والمبرمجين،  والمهندسين  الطلبة 
لــتــغــذيــة صــنــاعــاتــهــا الــتــكــنــولــوجــيــة 
الــعــالــيــة الــــجــــودة، مـــشـــيـــرًا إلــــى أن 
جــامــعــة الــبــحــريــن تــرغــب فـــي منح 
طلبتها الفرصة للتعرف على اللغة 
ذلك  فــي  لما  الكوريتين،  والثقافة 

من فتح آفاق جديدة أمامهم.
من جانبه، عبر السفير الكوري 
تشونغ عن سعادته بالتعاون القائم، 
ــروري  ــ وقـــــــال: »إنــــــه لـــمـــن دواعـــــــي سـ
مـــن حفل  جــــــزًءا  أكـــــون  أن  الـــبـــالـــغ 
الــتــوقــيــع«، مــؤكــدًا أنــه يلحظ زيــادة 
باللغة  البحريني  الــشــعــب  اهــتــمــام 
وقــال  مــؤخــرًا.  الكوريتين  والثقافة 
ــؤدي بــنــاء مــثــل هــذه  إنـــه يــأمــل أن يـ
العاقات مع أكبر جامعة في مملكة 
الــبــحــريــن إلـــى ربـــط الـــنـــاس بعمق 
بالثقافة الكورية، وإلى فتح المزيد 
ــق الــتــبــادالت  مـــن الـــمـــســـارات فـــي أفـ
وفي  الكبرى،  القيمة  ذات  األخــرى، 
جــمــيــع مــجــاالت الــحــيــاة. يــذكــر أن 
الــبــحــريــن افــتــتــحــت معهد  جــامــعــة 
الـــمـــلـــك ســيــجــونــغ لــتــعــلــيــم الــلــغــة 
الكورية في الجامعة في أكتوبر عام 
تفاهم  مــذكــرة  تــوقــيــع  بــعــد  2017م، 
ــا الــجــنــوبــيــة لــدى  مـــع ســـفـــارة كـــوريـ

البحرين في يونيو عام 2017م. 

جامعة البحرين توقع اتفاقية تعاون لتعليم اللغة الكورية لطلبة الجامعة

} رئي�س جامعة البحرين ي�ستقبل وفد ال�سفارة الكورية.
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عندما نتكلم عن اأي ق�صية اأو م�صكلة 

اأن  �صرنى  احلوار  طاولة  على  تطرح 

جميع  من  خمتلفة  فيها  النظر  وجهات 

اهلل  الأن  طبيعي؛  اأمر  وهو  اجلوانب، 

خلقنا خمتلفني عن بع�صنا بع�صا يف كل 

�صي وال نعي�س واقعا مثاليا، فاالختالف 

ُيرى  اإذ  جميًعا،  لنا  اإيجابيا  اأمرا  يعترب 

االآراء  الأن  وفائدة  قيمة  ذو  االختالف  اأن 

االأ�صخا�س  تنوير  يف  ت�صهم  املختلفة 

من  وتزيد  يجهلونها  قد  التي  باملعلومات 

وعيهم اىل اأعلى الدرجات، لذلك نتعر�س 

اليوم،  ما نعي�صه  باالآراء وهذا  لالختالف 

لنا  املختلفني  للمعادين  ن�صت�صلم  ولن 

التي  العبارة  هذه  تاأملنا  واإذا  باآرائهم، 

ال  بالراأي  »االختالف  بها  االآراء  تقا�س 

النقا�س  اأعني  هنا  ق�صية«،  للود  يف�صد 

احل�صاري الذي يجعل كل االآراء واملواقف 

بحذر  نتعلم  اأن  بد  فال  اجلميع،  مل�صلحة 

كيفية النقا�س ودرا�صة اأ�صول احلوار من 

جميع اجلوانب قبل اأن ُيطرح، ويجب اأن 

والهدف  متميز،  ح�صاري  باأ�صلوب  يكون 

للنقا�س  واٍع  م�صتوى  اإىل  الو�صول  هو 

ومعطياته،  جوانبه  لكل  االآخرين  وتقبل 

الراأي  ك�صب  اأجل  من  التميز  هو  فالرقي 

اذا  اأما  جميلة،  ح�صارية  وب�صورة  بقوة 

الناجحة  اال�صرتاتيجية  �صر  عن  تكلمنا 

قبلها يف  نتمعن  اأن  بد  فال  ال�صطرجن،  يف 

االإغريقية  من  امل�صتقة  ا�صرتاتيجية  كلمة 

قائد  حرفًيا  وتعني  »�صرتاتيجو�س«، 

اأننا على رقعة �صطرجن  لنتخيل  اجلي�س، 

اىل  جنوده  يقود  الذي  اجلرنال  فن�صاهد 

تاريخه  في�صجل يف  االنت�صار  او  الهزمية 

كل ما حدث، ومن هنا نتعلم جتربة جناحه 

باملعركة،  للجي�س  اإدارته  يف  وف�صله 

والتخطيط  اال�صرتاتيجية  وال�صبب 

تختلف  اليوم  فاال�صرتاتيجيات  القيادي، 

اإعالمية  حوارات  يف  وتندرج  نراها  كما 

كاأنها  الراهن  القرن  يف  العامل  يخو�صها 

حرب على رقعة �صطرجن، في�صكل فيها من 

براأيه،  االإعالمي  احلوار  اأر�س  على  يفوز 

فاحلديث عن �صاحات احلوارات االإعالمية 

يطول، ويف نهاية املطاف اإما االنت�صار اأو 

اخل�صارة، فاالأ�صاليب تتعدد وتختلف لكن 

الرقي االإعالمي اليوم هو اإبراز قوة الراأي 

يف احلوار باأ�صلوب راٍق، ويعترب املحللون 

ال�صيا�صية  العلوم  ميدان  يف  واخلرباء 

كثرية  اأحداث  جمريات  تغيري  ميكن  اأنه 

باأ�صلوب  لكن  العام  الراأي  على  بالتاأثري 

هي  االإعالمية  فاحلرب  متميز،  ح�صاري 

اأدوارا  تلعب  واالآراء  احلروب  اأخطر  من 

التي  العام  الراأي  لت�صكيل  فيها  متابينة 

ردودها  بقوة  احلوار  اأ�صول  يف  تدار 

هو  النجاح  يكون  النهاية  ويف  املختلفة، 

يف  وال�صر  الراقي  احلوار  لقائد  املك�صب 

املتميز  الراقي  هو  احل�صاري  النقا�س 

ورقيه  املتحاور  �صخ�صية  يعك�س  الذي 

تتداوله  مبا  واأختم  الفكري.  وحت�صره 

اخلري  دائًما؛  التاريخ  وي�صجله  االأ�صماع 

احلوار  وهو  املطاف،  نهاية  يف  ينت�صر 

احل�صاري املتميز.

رن� عي�سى الغتم

رنا عي�سى الغتم

م����������ع����������رك����������ة ع����������ل����������ى رق������������ع������������ة ��������س�������ط�������رجن

اأحلم يف اإدراج ابنتي امل�س�بة ب�لتوحد مع طلبة املدار�س احلكومية

اأنا مواطن بحريني لدي ابنة تبلغ من العمر 8 اأعوام 

ملقاعد  ان�صمامها  تنتظر  التوحد،  بطيف  م�صابة  وهي 

تاأخريها ملدة عام  الدرا�صة يف مدر�صة حكومية، وقد مت 

ب�صبب جائحة كورونا وتاأجيل ت�صخي�صها من قبل الرتبية 

اخلا�صة، واحلمد هلل مت ت�صخي�صها اأخريا، مع العلم اأنه مت 

تعطيلها كل هذه املدة دون مربر �صوى اجلائحة حتى مع 

حت�صن االأو�صاع وا�صتمرار مراجعتنا، واحلمد هلل وبف�صل 

توا�صلنا مع الوزارة مت ت�صخي�صها، وكانت متجاوبة جدا 

الرد علينا،  باأنه �صوف يتم  اإبالغنا  االأخ�صائية، ومت  مع 

العام  بدء  الت�صخي�س ومع  اأ�صبوعني من  اأكرث من  وبعد 

االت�صال  فحاولنا  بنا،  االت�صال  يتم  مل  اجلديد  الدرا�صي 

الرد  �صدمني  ولكن  لال�صتف�صار،  اخلا�صة  الرتبية  بق�صم 

واجتيازها  ابنتك  قبول  مت  لو  »حتى  االآتي:  كان  الذي 

الت�صخي�س، �صوف تبقى على قائمة االنتظار«، االنتظار 

ملدة ثالث اأو اأربع �صنوات يعني �صياع �صنوات عمرها!! 

قائمة  على  ابنتي  التعليم؟  ابنتي  ت�صتحق  اأال  ملاذا؟ 

�صنوات،  ثالث  ملدة  واأحلقناها مبركز  عام،  ملدة  االنتظار 

ولدينا تقرير من املركز يبنينّ م�صتواها االأكادميي املمتاز، 

وب�صبب االلتزامات مل تعد لدينا القدرة الإدخالها املركز، 

هذا  من  واأنا  التعليم،  من  �صتحرم  ابنتي  اأن  يعني  وهذا 

التحاق  خالل  من  حلمي  بتحقيق  املعنينّني  اأنا�صد  املنرب 

ابنتي بالتعليم احلكومي.

البي�ن�ت لدى املحرر

تطّوعت للت�سدي للج�ئحة ومل اأح�سل على املك�ف�أة

الأكرث  كورونا  ملكافحة  الطبي  الفريق  يف  متطوعة  بحرينية  اأ�صنان  طبيبة  اأنا 

الع�صوائي  الفح�س  من عام دون تعب او كلل، ح�صرت يف قاعات املخالطني، ويف 

�صاحب  اأمر  كثريا حني  وفرحنا  العمال،  �صكن  االماكن حتى يف  نكون يف خمتلف 

ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، حفظه اهلل، 

ب�صرف مكافاآت لنا، ولكن مت �صرف مكافاآت لفئة دون االأخرى من دون اأن يو�صح 

لنا املعايري التي مت اختيار املتطوعني وفقها.

من  هم  ومن  املكافاأة،  على  وح�صلوا  �صهرين  ملدة  تطوعوا  اأ�صخا�س  فهناك 

فقمنا  املكافاأة،  هذه  �صرف  يعلم مبعايري  اأحد  وال  لهم،  ت�صرف  مل  اجلائحة  بداية 

اأع�صاء جمل�س النواب  نحن املتطوعون غري احلا�صلني على املكافاأة بالتوا�صل مع 

للتعرف اإىل املعايري، واأي�صا لتوظيفنا يف وزارة ال�صحة، ولكن دون رد منهم، وقمنا 

بالتوا�صل مع وزارة ال�صحة فكان الرد »ال نعلم متى �صيتم فتح باب التقدمي«، مع 

العلم اأن الوزارة تقبل 10 اأ�صخا�س فقط، لكن الغريب اأن هناك اأ�صخا�صا مت توظيفهم 

من دون فتح باب التوظيف!

البي�ن�ت لدى املحرر

ال اأ�ستطيع الدخول واخلروج 

من املنزل ب�سبب اجلريان!

اأنا مواطنة اأ�صكن يف منطقة عايل مبجمع 742 منذ ع�صرين 

عاما، ولكن عند وقوفنا اأمام باب منزلنا تواجهنا م�صايقات من 

قبل اجلريان الذين ال يكرتثون بنا. حاولت التفاهم معهم ولكن 

»ممنوع  فيها  كتبت  ورقة  بل�صق  اأي�صا  وقمت  جدوى،  دون 

اأ�صبحوا  اإذ  امل�صاكل،  زيادة  يف  ت�صبب  ما  وهذا  الوقوف«، 

الدخول  من  مينعني  ما  وهذا  �صياراتهم،  اإيقاف  يتعمنّدون 

واخلروج من منزيل نتيجة وقوفهم اخلاطئ وامل�صتمر.

توجهت اإىل مركز ال�صرطة وقدمت بالغا، وحتولت الق�صية 

االآن م�صتمرة دون حل، كما حتدثت  اإىل  النيابة والق�صية  اإىل 

الدخول  من  اأعاين  اأنا  االآن  واإىل  ملنطقتنا،  البلدي  الع�صو  مع 

واخلروج من منزيل، واأنا من هذا املنرب اأنا�صد اجلهات املعنية 

من  واخلروج  الدخول  من  اأمتكن  حتى  حل  الإيجاد  التدخل 

منزيل ب�صالم.

البي�ن�ت لدى املحرر

جمعية االإ�سالح.. �سكًرا

هذه املنا�صدة اأوجهها اإىل عبداللطيف ال�صيخ مدير جمعية 

االإ�صالح املوقر، اأنا�صده للمرة الثانية باأن ينظر اإىل مو�صوع 

ابنتي البحرينية املتزوجة من رجل واأجنبت منه ابنتني وهو 

على  وتعي�س  تقاعدي،  راتب  لديه  ولي�س  يعمل،  ال  اليوم 

وي�صعب  والدها  فاأنا  تطاق.  ال  اأ�صبحت  وحياتها  امل�صاعدات 

اإىل اجلمعية  تقدمت بطلب  الو�صع، وقد  علينّ روؤيتها يف هذا 

طلب  وفيها  حالتها  تثبت  التي  امل�صتندات  جميع  واأرفقت 

حت�صل  مل  هذا  يومنا  اإىل  ال�صديد  لالأ�صف  ولكن  للم�صاعدة، 

ابنتي على اأي م�صاعدة، وكان اجلواب باأنها يف النهاية وبعد 

وعليه  راتبها،  من  دينارا   70 مبلغ  لها  يتبقى  اال�صتقطاعات 

فاإن اجلمعية ال ت�صرف اأي معونة لهذه احلالة التي هي فيها، 

اأمل  املادية واالجتماعية وكلنا  اإىل ظروفها  النظر  األتم�س  لذا 

اجلزيل  �صكرنا  مع  الكرمية،  موافقتكم  على  طلبنا  يحوز  اأن 

الأياديكم البي�صاء وتعاونكم الدائم مع املواطنني.

البي�ن�ت لدى املحرر

ر�س� االإبراهيم

عبور

جواز ال�سفر 

وجودة  حتديث املعلوم�ت

لإ�سدار  الع�سرين  الذكرى  من  نقرتب  نكاد 

اللبنة  كانت  مبوجبها  والتي  الذكية،  الهوية  بطاقة 

جنينا  التي  الذكية  للحكومة  التحول  يف  الأ�سا�سية 

من جرائها الكثري من الثمار والت�سهيالت يف حياتنا 

الوزارات  كافة  يف  املختلفة  املعامالت  ويف  اليومية 

احلكومية. واملوؤ�س�سات 

هو  الذكية  احلكومة  يف  العمل  جودة  واأ�سا�س 

بياناته يف  وتوحيد  بالفرد  اخلا�سة  املعلومات  ربط 

ي�ستلزم  ول  ومتطابق  دقيق  ب�سكل  املعامالت  كافة 

تكرار الأوراق والطلبات وال�ستمارات. بل قد باتت 

املعامالت غري الورقية هدفا يعك�س مفاهيم الرتقاء 

تلك  �سواء  املختلفة،  واملعامالت  عام  ب�سكل  بالأداء 

املرتبطة باملوؤ�س�سات احلكومية اأو القطاعات الأخرى.

بع�س  تزال  ل  اأنه  الأمر  يف  ال�سادم  ولكن 

الثبوتية تعتمد يف عملها واإ�سدار الن�سخ  امل�ستندات 

امل�ستند  يف  ال�سابقة  املعلومات  اإىل  منها  احلديثة 

�سبيل  فعلى  املطلوب جتديده.  اأو  ال�سالحية  منتهي 

املثال، ل يزال الكثري من الأ�سخا�س يعانون من عدم 

دقة ذكر الوظيفة احلالية يف جواز ال�سفر.. والأدهى 

من ذلك اأن كثريين تذكر وظائفهم على اأنهم )طلبة( 

اأكرث  منذ  الدرا�سة  مقاعد  مغادرتهم  من  الرغم  على 

من عقد من الزمان!!

التحول اإىل الأنظمة الرقمية ل بد اأن يكون �سامال 

امل�ستندات  تلك  خا�سة  امل�ستندات،  بجميع  ومت�سال 

يكون  اأن  ي�سح  فال  لل�سخ�س.  والثبوتية  الأ�سا�سية 

الفرد موظًفا وقد م�سى على عمله 15 عاًما اأو اأكرث 

اأنه طالب يف جواز �سفره،  اإىل  اإليه  ي�سار  يزال  ول 

يف حني اأن بياناته امل�سجلة يف اأنظمة هيئة املعلومات 

من  ي�سغله  مبا  حتديثها  مت  الإلكرتونية  واحلكومة 

وظيفة.

الذكية  للحكومات  املعلوماتي  الربط  جوهر  اإن 

املعلومات  اعتماد  ال�سفافية والدقة ومرونة  اأ�سا�سها 

ال�سحيحة. فلكم اأن تتخيلوا كم من احلرج اأو التاأخري 

ميكن اأن ي�ساب به ال�سخ�س امل�سافر يف رحلة عمل 

اإذا كانت وظيفته املذكورة )طالب(.

هو  اجلائحة  من  تعلمناه  الذي  الأكرب  الدر�س 

مطلب  هو  والرقمية  الذكية  الأنظمة  اإىل  النتقال  اأن 

ت�سهيل  من  به  ي�سهم  ملا  للجميع،  ومهم  اأ�سا�سي 

تخلي�س  يف  الأوراق  ا�ستخدام  وتقليل  الإجراءات 

يتم  ال�سفر  جواز  م�ستند  كان  املعامالت، فاإذا 

جتديده اإلكرتونيًا، فكيف ل ميكن حتديث املعلومات 

املزيد  اإرفاق  اإىل  احلاجة  دون  بحامله  تتعلق  التي 

املحدثة  باملعلومات  والكتفاء  الورقية،  الن�سخ  من 

هيئة  اأنظمة  لدى  اأو  الإلكرتونية  البوابة  عرب  �سواء 

املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.

عليه  يعتمد  الذي  الأ�سا�س  هي  الذكية  البطاقة 

الأول  الثبوتي  وامل�ستند  الأوىل  املحطة  وهو  الكثري، 

الذي لبد واأن يرافق �ساحبه يف كل مكان، فلماذا ل 

يتم توحيد املعلومات بني امل�ستندين لت�سهيل العمل. 

كما اأن ورود اأي خطاأ يف م�ستند مهم كجواز ال�سفر 

ما  جديد،  م�ستند  واإ�سدار  بالكامل  اإلغاءه  ي�ستدعي 

�سي�سهم يف زيادة ال�سغط يف العمل واإ�ساعة الوقت.

اإنه من املثلج لل�سدور �سرعة الإجناز التي يتمتع 

ل  حيث  البالد  يف  ال�سفر  جواز  م�ستند  اإ�سدار  بها 

اأن  املوؤ�سف  من  ولكن  يومني،  من  اأكرث  ي�ستغرق 

غري  مبعلومات  ولكن  حديثة  ب�سورة  اإ�سداره  يتم 

حمدثة على الرغم من حتديثها لدى هيئة املعلومات 

واحلكومة اللكرتوين.  

التقدم،  عجلة  توؤثر يف  ال�سغرية  التفا�سيل  هذه 

للجميع  الأف�سل  ا و�سائبًا، ولعل من  فيظهر منقو�سً

ت�سكيل  واإعادة  الأوراق  ترتيب  اجلائحة  بعد  ما 

الأولويات.

 

هم�سة:

 اجلودة هي القدرة على حتقيق رغبات امل�ستفيد 

ر�ساه  وحتقيق  توقعاته  مع  يتطابق  الذي  بال�سكل 

التام عن اخلدمة التي تقدم اإليه. 

اأه�يل �سرتة اأحّق مب�سروعه� االإ�سك�ين

انقطعت اأخب�ر ابني عني منذ فرتة 

جلزيرة  االإ�صكانية  الطلبات  اأ�صحاب  نحن 

فما   2003 العام  من  اإ�صكانية  طلبات  لنا  �صرتة 

فوق، عازمون على حتريك امللف االإ�صكاين اخلا�س 

بـ)م�صروع �صرق �صرتة(، خا�صة بعد اأن ات�صح اأن 

منطقة  من  لي�صوا  امل�صروع  من  امل�صتفيدين  اأغلب 

�صرتة، ومن اأجل تنظيم االأمور قمنا بت�صكيل جلنة 

اأهلية للتوا�صل مع اجلهات املعنية حول ما يتعلق 

بهذا امللف. ويف باكورة حتركنا خاطبنا عدة جهات 

اإذ  االإ�صكاين،  ملفنا  تخ�س  اأمور  عن  لال�صتف�صار 

واحلاليني،  ال�صابقني  الدائرة  نواب  مع  توا�صلنا 

كما خاطبنا وزارة االإ�صكان ومل يتم الرد علينا، لذا 

يف  النظر  االأمر  يهمه  ومن  القرار  اأ�صحاب  ننا�صد 

املو�صوع. كل ما نتمناه من اجلهات املعنية االلتفات 

للتباحث  معنا  والتوا�صل  االإ�صكاين،  ملفنا  اإىل 

والتوا�صل والرد وتبديد املخاوف التي ن�صعر بها، 

من  بدال  فيها،  بال�صكن  اأحق  املنطقة  اأهايل  فنحن 

خروجنا اإىل مناطق اأخرى.

البي�ن�ت لدى املحرر

ال�صمو  �صاحب  اأنا�صد  بحرينية  مواطنة  اأنا 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان  االأمري  امللكي 

فاأنا  مل�صاعدتي،  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

الدول اخلليجية  اإحدى  يل ابن موقوف يف �صجون 

وقد �صدر حكم باإيقافه ملدة عام ون�صف، واالآن هو 

غائب الأكرث من عامني ون�صف، اإذ اإن من املفرت�س 

اأن يفرج عنه منذ ما يقارب العام، ولكن مل اأتلقَّ اأي 

ال�صن  واأنا كبرية يف  اأخبار عنه منذ فرتة طويلة، 

واأعاين من اأمرا�س مزمنة، و�صحتي تدهورت اأكرث 

بعد فقدان ابني طوال هذه املدة. حاولت اال�صتف�صار 

عنه مبختلف الطرق، ولكن يف كل مرة يكون الرد 

ال علم لنا به، واأنا قلبي يتقطع على ابني وانقطاع 

اأخباره عني، فاأرجو منك يا فخر الوطن، يا عزوتنا 

وذخرنا، اأن حتقق يل اأمنيتي وت�صاعدين يف معرفة 

حال ابني.

البي�ن�ت لدى املحرر

مقرتح لبلدية املحرق

اأجمعها  بل  البيئة،  على  القمامة حفاظا  البال�صتيكية يف حاويات  واالأخرى  املاء  قوارير  اأرمي  ال  اأنا 

و�صع  اأمتنى  لذا  عراد.  يف  خ�صو�صا  قريبة  حاوية  اأجد  وال  فيها،  الإفراغها  خا�صة  حاوية  عن  واأبحث 

حاويات عديدة يف كل منطقة لهذا الغر�س، واأقرتح و�صع اأول حاوية يف عراد يف املجمع 244 طريق 

4425 املت�صل مبا�صرة بالطريق 4418 من جهة الغرب.

عي�سى حممد ال�سيخ



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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التي  »بيتي«  ملن�ّصة  الإ�صكان  وزارة  اإطالق 

املطروحة  العقارات  خيارات  من  جمموعة  تعر�ض 

هي  العقار،  تفا�صيل  كامل  على  والطالع  للبيع، 

ال�صكن  اختيار  �صهولة  من  و�صتزيد  موّفقة  خطوة 

للم�صتفيدين.

�شه�لة  ومع  ح�شانك«،  »ل�شانك  احلكم  اأعظم  من 

الكتابة يف و�شائل الت�ا�شل الإلكرتوين يت�شرع البع�ص 

وين�شر على ل�شانه وبا�شمه كالًما مغل�ًطا اأو م�شتفًزا يف 

فيح�شب  ح�شا�شية،  دون  الجتماعي  اأو  الديني  امل��ش�ع 

عليه. وتعجب من �شخ�شية لها وزنها اأن ياأتي مثل هذا الكالم. 

الت�ا�شل اأ�شبح ف�شاًحا.. ل اأحتدث عن الأ�شماء اخلفية.
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1825 - اأول ا�صتخدام ل�صكة احلديد و�صيلة 
نقل عام.

1914 - الإمرباطورية الرو�صية حتتل املجر.
1922 - ملك اليونان ق�صطنطني الأول يتنحى 

عن العر�ض.

1941 - نهاية املقاومة الإيطالية يف احلب�صة.
ح�صني  حممد  امل�صري  الرئي�صان   -  1987
اأول  مبارك والفرن�صي فرن�صوا ميتريان يفتتحان 

خطوط مرتو اأنفاق القاهرة.

1990 - الرئي�ض اجلزائري الأ�صبق اأحمد بن 
بلة يعود للجزائر بعد 9 �صنوات يف املنفى.

العا�صمة  على  ت�صتويل  طالبان   -  1996
الدين  برهان  الرئي�ض  طرد  بعد  كابل  الأفغانية 

رباين واإعدام الرئي�ض الأ�صبق حممد جنيب اهلل.

الربادعي  حممد  امل�صري  انتخاب   -  1997
رئي�ًصا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

1998 - افتتاح �صركة جوجل.
الأمم  اإىل  تن�صم  ال�صرقية  تيمور   -  2002

املتحدة.

توم  من  والأخرية  الـ163  احللقة   -  2005
وجريي تعر�ض بعنوان »حار�ض الكاراتيه«.

يف  »دوون«  امل�صبار  تطلق  »نا�صا«   -  2007
اإىل كويكب »4 في�صتا« الذي ت�صله املركبة  مهمة 

عام 2011 والكوكب القزم »�صريي�ض« الذي ت�صله 

يف عام 2015.

�شابة لبنانية ت�ؤّمن الدواء لكل حمتاج ودون مقابل
من�ش�ر �شاكر:

لبنان  حتته  يرزح  الذي  ال�شعب  القت�شادي  ال��شع  ظل  يف   

هذه  رحم  من  �شابة  خرجت  والعتمة،  ال�ش�داوية  ال�ش�رة  وهذه 

واأطلقت مبادرة فردية؛  اأ�شدقائها  املعاناة تدعى مارينا اخل�ند مع 

ي�ؤمن  اأن  ي�شتطيع  ل  �شخ�ص  لكل  الطبية  امل�شاعدة  تقدمي  بهدف 

الدواء ب�شبب عدم ت�افره، ومن دون مقابل.

وتق�ل ال�شابة مارينا اخل�ند )20 عاًما( لـ»الأيام«: »ل اأ�شتطيع 

الطرق  ب�شتى  يحاول�ن  واأهله  وم�ج�ًعا  مك�ش�ًرا  بلدي  اأرى  اأن 

ا  اأي�شً اأ�شتطيع  ول  واأتفّرج،  واأقف  �شع�باتها  بكل  احلياة  م�ا�شلة 

ا يف كل امل�اد الأ�شا�شية التي يحتاجها النا�ص مل�ا�شلة  اأن اأرى نق�شً

واأقف  اأن�اعه  باأغلبية  مفق�د  ه�  الذي  الدواء  اأهّمها  ومن  حياتهم، 

مكت�فة الأيدي، لذلك ورغم �شع�بة هذا العمل قّررت اأطلق مبادرة، 

وهي اإي�شال الدواء لكل حمتاج ولكل �شخ�ص يبحث عن دواء لكنه 

ل يجده«. 

الأ�شدقاء،  من  ومب�شاعدة  فردية  »بجه�د  اخل�ند:  وت�شيف 

مل�شاعدة  )املغرتبني(  العامل  دول  كل  اللبنانيني يف  كل  مع  ت�ا�شلنا 

لبنان،  داخل  يف  املحتاجني  اإىل  واإي�شاله  بالدواء  والتربع  اأهلهم 

اأفراد  من  اجلميع  من  كبرًيا  تفاعالً  لقينا  جًدا  قيا�شية  وب�شرعة 

وم�ؤ�ش�شات، فاأر�شل العديد من املغرتبني من فرن�شا كمية كبرية من 

الأدوية )عن طريق احلقائب(، واآخر من الإمارات قّدم م�شاعدات مالية 

لعدد من العائالت، بالإ�شافة اإىل جمم�عة من املغرتبني يف البحرين 

الذين تبّن�ا حالت 8 عائالت، وكذلك تاأتي امل�شاعدات من الربتغال 

وفرن�شا وامريكا وال�شع�دية وبلجيكا وتركيا، و�ش�ي�شرا«. 

املا�شية  الأ�شهر  خالل  مبادرتنا  »قّدمت  مارينا  وت��شح 

الحتياجات الأ�شا�شية لأكرث من 3000 اأ�شرة فيما يتعلق بامل�شاعدة 

كافة«.  للمحتاجني  واأكرث  دواء  علبة   10000 يقارب  وما  الطبية، 

اأطلقناها  حملة  يف  اأوك�شجني  اآلت   7 »ا�شرتينا  اخل�ند:  وتكمل 

)نف�ص بريوت(، وقمنا بت�زيع ما ي�شل اإىل 400 عب�ة من احلليب 

وحفا�شات الأطفال، وغريها من الأم�ر«.

قتلت اأزواجها بال�شم.. الأرملة 

ال�ش�داء يف انتظار الإعدام

ارتكابها جرائمها  اأمام  املتقدم عائًقا  مل يكن عمرها 

�شي�شاك�  ت�اجه  والآن  اليابان،  يف  هزة  اأحدثت  التي 

كاكيهي، البالغة من العمر 74 عاًما، احتمالت الإعدام 

على هذه اجلرائم.

ون�شرت �شبكة �شي اإن اإن الأمريكية تفا�شيل ق�شة 

»كاكيهي« التي اأ�شبحت ُتعرف با�شم الأرملة ال�ش�داء، 

اأم�الهم،  على  للح�ش�ل  اأزواجها  بت�شميم  قامت  والتي 

وا�شتخدمت حب�ب ال�شيانيد �شالًحا يف جرائمها.

وقالت ال�شبكة اإن زوجها الأخري اإي�شاو كاكيهي كان 

يف عمر الـ75 يف �شحة جيدة، كان هذا يف عام 2013، 

 67 عمرها  اأرملة  وهي  امل�شتقبلية،  زوجته  قابل  حني 

عاًما، عرب وكالة �شداقة يابانية.

مًعا،  للعي�ص  وانتقال  تزوجها  �شهرين،  وخالل 

لكن الق�شة مل ت�شتمر ط�يالً، واأ�شبح اإي�شاو ال�شحية 

الرابعة والأخرية لزوجته القاتلة.

بعد   2017 عام  يف  بالإعدام  حكم  بحقها  و�شدر 

وخ�شرت  اليابان،  يف  املحاكمات  اأط�ل  من  واحدة 

حماولة اإلغاء احلكم يف ي�ني� املا�شي.

امل�شنة  اأن ما جمع بني �شحايا  التحقيقات  واأفادت 

اليابانية الأربعة ه� امتالكهم اأ�ش�لً ومدخرات كبرية، 

ظل  يف  �شيما  ل  لها،  ممتازة  اأهداًفا  جعلهم  ما  وه� 

اأعمارهم املتقدمة وعدم ارتباطهم.

عندما   1969 عام  يف  مرة  لأول  كاكيهي  تزّوجت 

عام  حتى  زواجها  وا�شتمر  عاًما،   23 عمر  يف  كانت 

1994 عندما ت�يف زوجها.

اأطلق امل�صمم الإيطايل املخ�صرم 

جيورجيو اأرماين خّطه ال�صبابي 

Emporio Armani يف العام 
1981. وقد حتّول هذا اخلّط على 
مر ال�صنوات اإىل ظاهرة اجتماعية 

حققت جناحات كبرية. يرى اأرماين 

اأن ما ي�صعده يف هذا املجال اأن هذا 

اخلط ما زال يتحدث اإىل الأجيال 

ال�صابة رغم بلوغه الأربعني. اأما 

ا�صتمراره فيدّل على جناح ا�صتعمال 

الأزياء و�صيلة للتعبري عن الذات 

بب�صاطة واأناقة، بحيث اأنه قّرر 

الحتفال بذكرى هذه املنا�صبة يف 

عر�صه الأخري الذي قّدمه �صمن 

فعاليات اأ�صبوع ميالنو للمو�صة.

من املالعب اإىل الأزياء.. تعّرف�ا اإىل اأجمل ريا�شية بالعامل
الأملانية،  الأوملبية  الق�شرية  امل�شافات  انتقلت عّداءة 

امللقبة باأجمل ريا�شية يف العامل، من املالعب الريا�شية 

ات عر�ص الأزياء، بعدما ان�شمت اإىل دار اأزياء  اإىل من�شّ

»ه�غ� ب��ص«. وكانت األيكا �شميدت، البالغة من العمر 

األعاب  دورة  يف  هام�شية  �شخ�شية  جمّرد  عاًما،   22

 ×  4 التتابع  فريق  من  ا�شتبعادها  مت  اأن  منذ  ط�كي� 

 2.5 من  يقرب  ما  جمعت  لكنها  لل�شيدات،  مرت   400

ملي�ن متابع على من�شة »اإن�شتغرام« خالل جمم�عة من 

ال�ش�ر امللتقطة لها برباعة. وظهرت لأول مرة عار�شة 

ل  اإنه  قالت  اإذ  ميالن�،  يف  امل��شة  اأ�شب�ع  يف  لالأزياء 

خربة لديها على الإطالق يف عر�ص الأزياء، م�شرية اإىل 

الأمر،  مع  �شتتعامل  كيف  ملعرفة  للغاية  متحم�شة  اأنها 

وفق م�قع »�شنداي تاميز«. واأ�شافت: »لقد عملت بجد 

اأكرث من اأي وقت م�شى ي�ًما بعد ي�م جتاوزت حدودي 

يف كل مترين وقدمت الكثري من الت�شحيات«.

يذكر اأن �شميدت كانت جنمة على م�شت�ى النا�شئني، 

وفازت بامليدالية الف�شية يف تتابع 4 × 400 يف بط�لة 

اأوروبا حتت �شن 20 يف عام 2017.

كما فازت بامليدالية الربونزية يف نف�ص احلدث يف 

بط�لة اأوروبا حتت 23 �شنة يف عام 2019.

اللبنانية مارينا اخلوند

ت�شجيل 69 اإ�شابة

جديدة بك�رونا وتعايف 51 حالة

بلغ  التي  الفحو�صات  اأن  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

عددها 16935 يف يوم 26 �صبتمرب 2021، اأظهرت 

ت�صجيل 69 حالة قائمة جديدة منها 35 حالة لعمالة 

 10 و  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة   24 و  وافدة، 

حالة   51 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالت 

اإ�صافية لي�صل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 

.272677
وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 3 حالت، 

واحلالت التي يتطلب و�صعها ال�صحي تلقي العالج 

6 حالت يف حني اأن 745 حالة و�صعها م�صتقر من 
العدد الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 748 حالة 

قائمة.
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»إيفرغراند«
شبح أزمة مالية صينية -قد تتحول إلى عالمية- يلوح في األفق بعد 
أن اتضح منذ بضعة أيام أن ثاني أكبر ش��ركة تطوير عقاري صينية 
م��ن ناحية المبيع��ات، »ايفرغراند«، قد تتخلف عن س��داد ديونها. 
الش��ركة العقارية العمالقة التي تمتل��ك أكثر من 1300 بناية في 
أكث��ر م��ن 280 مدينة صينية تراكمت عليها ق��روض تجاوزت 300 

مليار دوالر في فترة توسعها السريع خالل األعوام الماضية. 
وفي حال انهيار »ايفرغراند«، وتخلفها عن الس��داد س��يتأثر س��لبًا 
171 بنكًا صينيًا محليًا و121 مؤسسة مالية أخرى كانت قد أقرضت 
الشركة مبالغ فلكية مما يؤدي إلى انعكاسات وخيمة على االقتصاد 
الصين��ي تدفع��ه إلى االنكم��اش. وتأثر االقتصاد الصيني س��يؤثر 

حتمًا على االقتصاد العالمي بشكل عام. 
ولي��س واضحًا حت��ى اآلن إذا كانت الحكوم��ة الصينية ترغب في أن 
تتدخ��ل لتنقذ الش��ركة، خاصة أن ذل��ك يعني أنها س��تضطر إلى 
التدخ��ل إلنقاذ العديد من الش��ركات األخرى »تحدي��دًا العقارية«، 
التي تعان��ي من خلل مماثل يتعلق بحجم االقت��راض المبالغ فيه. 
لكن يرجح المحللون أن تترك الحكومة الصينية شركة »ايفرغراند« 
تعان��ي ما تعانيه. فالحكومة الصينية ترغب في تصحيح اقتصادها 
وجعله أكثر متانة بعيدًا عن الشركات المتضخمة من أموال البنوك. 
والصي��ن ومنذ أن تول��ى الرئيس الحالي جي جيبنج تس��عى إلى أن 
يعك��س النات��ج المحلي الحرك��ة التجارية الواقعي��ة وليس الحركة 
التجارية المبنية على االقتراض ولذلك اس��تحدثت تش��ريعات تحد 

من االقتراض وتفرض سقفًا للقروض المتاحة للشركات. 
بورص��ات العالم تلقت الخبر بش��كل متفاوت ولك��ن أغلبها ظهرت 
علي��ه المخ��اوف وانحدرت مؤش��راتها. وهذه األي��ام تذكرني بعام 
2008 عندما بدأت اخبار تعرض الشركة المالية األمريكية العريقة 
»ليمان ب��روذرز«، لصعوبات مالية تظهر للمأل وبعدها بأيام قليلة 
ضربت األس��واق المالية أحد أس��وأ الكوارث التي ه��زت العالم كله 
ولفت��رة طويل��ة. وال أس��تبعد أن تصيب تبعات ما يحصل لش��ركة 
»ايفرغران��د« الصينية اآلن جميع دول العال��م، فاقتصاديات الدول 
مرتبط��ة ببعضه��ا البعض وما يصي��ب الصين يصيبن��ا ليس من 

الجانب االقتصادي فقط بل من أكثر من جانب، و»كورونا« مثااًل.

 المتقاعد بحاجة إلى حياة 
صحية خالية من السكر

يب��دو أن أوج��اع المتقاعد البحريني ل��ن تنتهي قب��ل أن تنتهي آخر 
أنفاس��ه، ويبدو أننا في صدد ما هو أس��وأ وأش��د م��رارة مع إخفاقات 
ما نس��ميه بش��كل مختصر ب� »التقاع��د« أي التأمين��ات االجتماعية 

وصندوق التقاعد.
مصنع السكر إحدى هذه التجارب الفاشلة التي ربما ستطوي صفحتها 
دون أي بح��ث وتقٍص، لم��اذا دخلت هذه الجهات في هذا المش��روع 
وهل كان هناك دراسة مستفيضة أم هي مساعدة صديق ؟ اهلل أعلم.
ربم��ا فكر البعض ب��أن المتقاعد بحاجة إلى حي��اة صحية خالية من 
الس��كر والعادات الس��يئة، ل��ذا قرروا إنه��اء هذه المش��روع بكل ما 
أوت��وا من قوة وأم��وال. لذا س��خروا أموال المتقاعدي��ن في مصلحة 

المتقاعدين.
هناك من س��يقلل من دور ومس��ؤولية التقاعد بأنها مس��اهم فقط 
في المش��روع وبجزء بس��يط ال يتجاوز 15%، واألمر صحيح كنسبة، إال 
أنه��ا كأرقام ماليين وماليين تخ��ص المتقاعدين، فال أعلم إلى متى 
سيسمح لهم بمزيد من المشاريع غير المدروسة والتي لم تقدم حتى 
اليوم نتيجة تبرهن العكس، حتى اليوم لم أس��مع بمشروع ساهمت 
في��ه التأمين��ات االجتماعية أو صن��دوق التقاعد وحق��ق عوائد، وإذا 
كانت هناك مش��اريع حققت أرباحًا مجزية نتمنى أن يتم عرضها على 

المجتمع صاحب هذه األموال.
هناك ش��عور مغلوط خاطئ بأن األم��وال الموجودة هي أموال تخص 
جه��ة معين��ة وأن ما يق��دم للمتقاعدين هو تفض��ل وكرم من هذه 
الصنادي��ق، وهي حرة بالتص��رف بهذه األموال كيف ما تراه مناس��بًا 

حسب رؤية خبرائها.
هناك حاجة ملحة اآلن مع االنتكاسات المتتالية إلعادة فكرة صناديق 
التقاع��د، بحيث تكون هذه الصناديق مجرد حاضنة ألموال الش��عب، 
»ركز على أموال الش��عب« وتس��ند مس��ألة االس��تثمار لهذه األموال 
إلى عدة صناديق اس��تثمارية، وهنا نضمن أن من يدير هذه األموال 
جهات خبيرة لها عالقة بأصول االس��تثمار وتحقي��ق األرباح. وأعتقد 
أنه حق مشروع للشعب أن يقول كلمته ويطالب بحماية أمواله التي 

هي في منطقة الخطر أساسًا.
نؤم��ن بأن قيادتنا هي الضمان األول لحقوق المتقاعدين ووجودهم 
يعطينا الشعور باألمان في حال وقوع أصعب األمور. حيث ندرك بأنه 
مهم��ا حدث لم يكن هن��اك متقاعد دون راتبه التقاع��دي، واألزمات 
أثب��ت أن توجهات الدولة بقيادة جاللة الملك المفدى تذلل الصعاب 
من أجل الحياة الكريمة للمواطنين وأنها تسخر كل إمكانيات الدولة 

من أجل ذلك.

كيف َدَخَلْت هذه »الُمسرطنات« أسواقنا المحلية؟!!
رص��دت وزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة »ترامس ش��اي وحافظات قهوة« 
تحت��وي على م��واد مس��رطنة. وعليه تس��اءلت صحيفة »الوط��ن« البحرينية، 
»باألحمر«، س��ؤااًل بريئًا ومنطقي��ًا وطبيعيًا وهو، كيف دخل��ت هذه المنتجات 

أسواقنا المحلية؟
نعم، كيف دخلت باألمس؟ ولماذا اليوم اكُتِشفت؟ هل حصل ذلك بسبب إهمال 
موظ��ف هنا، وموظف هناك؟ هل دخلت ألس��واقنا وقت م��ا دخلت، ألن الجهات 
المعني��ة بمعاينة مثل ه��ذه البضائع كانت »راقدة«؟ ه��ل هناك تجاوزات في 

مسائل التفتيش، وهل هناك من راشين ومرتشين ال سمح اهلل؟
ليس��ت هذه كل أس��ئلتنا، بل لدينا أس��ئلة أخرى. ما هو نوع هذه »الترامس« 
المخالف��ة؟ وأين تم بيعها؟ وه��ل تم عرضها بالتفاصيل في وس��ائل اإلعالم 
المحلية حتى يمكن لمن اشتراها أن يتجنب استخدامها؟ وماذا عن من أدخلها 
وباعه��ا؟ وماذا ع��ن المس��ؤول أو الموظف ال��ذي خالل »نوبت��ه« دخلت هذه 

»الترامس« المسرطنة وغيرها من »البالوي« للبالد؟
نعم، ولدينا أيضًا أس��ئلة أخرى. هل هناك مواد وبضائع أخرى تحتوي على مواد 
مسرطنة دخلت للبحرين وتم بيعها في أسواقنا المحلية غير »الترامس«؟ وهل 
ما يباع في أسواقنا من مأكوالت ومشروبات وألعاب ومالبس وأدوات كهربائية 

وإلكترونية، والتي تباع اليوم »برخص التراب«، خضعت كلها للكشف والمراقبة 
والتفتيش قبل نزولها ألسواقنا المحلية؟ أم أنها دخلت من الباب الخلفي؟

نح��ن نعتق��د أن هناك أكثر من جهة رس��مية مس��ؤولة عن دخ��ول مثل هذه 
ارة والخطيرة ألس��واقنا المحلي��ة. إن كل جهة يثبت  البضائع المس��رطنة والضَّ
تقصيره��ا أو تهاونها في هذا األمر، فإنه يجب أن ُتس��اءل في حال تم كش��ف 
مخالفاتها بإدخال مثل هذه البضائع إلى األس��واق أش��د الُمس��اءلة، سواء من 

طرف رئاسة الوزارء الموقرة، أو من خالل مجلسي النواب والشورى.
نحن الي��وم أمام مس��ؤولية كبرى، وأم��ام مخالفات جس��يمة ترتكبها بعض 
الجهات المعنية، س��واء من خ��الل تهاون موظفيها ف��ي أداء واجبهم المهني 
والوطني، أو من خالل قوانينها الرخوة التي تس��اهم في وجود مخالفات قاتلة، 

أو عبر تجاوزات ال نعلم عنها!
صحي��ح أنه تم اليوم الكش��ف عن بع��ض »الترامس« التي ال نع��رف عنها أي 
ش��يء حتى اآلن. لكننا على يقي��ن، بأنه إذا كانت هذه آلي��ات المراقبة عندنا، 
فإن أس��واقنا تحتضن حرفيًا عش��رات بل مئات المخالفات من هذا النوع، وهذا 
م��ا يج��ب أن يفتحه الن��واب كملف وطني ألجل المحاس��بة الشرس��ة. فالوطن 

والمواطن والمقيم عندنا، فوق كل االعتبارات.

14o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e t الـرأي
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بعض الوزارات.. على »السايلنت«
نع��م بعض ال��وزارات على الس��ايلنت.. بالرغم من صرخات المواطنين من س��كان 
قالل��ي التي أنطقه��ا، تقرير صحيف��ة »الوطن« ع��ن معاناة أهال��ي المنطقة من 
الحفريات المتواصلة منذ قرابة الس��نتين، وبالرغم من المتابعة الحثيثة لس��عادة 
نائ��ب المنطقة الذي صرح في أكثر من مناس��بة بضرورة تعويض المتضررين من 
مالك ومس��تأجرين، وكذلك مناشدة العضو البلدي بذلك، إال أن األمور لم تشهد أي 

رد فعل ملموس أو محسوس من الجهة المسؤولة عن البنية التحتية.
 فف��ي األي��ام الماضية »ع��ادت حليمة لعادته��ا القديمة«، »مثل ش��عبي قديم«، 
عادت الحفريات في نفس المواقع الس��ابقة بمنطقة قاللي، لتعيد البحث عن الكنز 
المفقود، بعد أن أغلقت الحفر واعتقدنا أن الحياة س��تعود لطبيعتها وس��وف تبدأ 

إجراءات الرصف.
ال أعلم كيف تس��مح وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات للمقاول المسؤول عن هذه 
العملية أن يس��تمر به��ذه الطريقة رغم الفش��ل الواض��ح للعيان والس��كان وزوار 
المكان؟ فقد الحظ المراقبون من أهل المنطقة أن عدد العمالة التي يرس��لها هذا 
المقاول ال يتجاوز أصاب��ع اليد الواحدة، وبهذه الطريقة لن تنتهي هذه العملية إال 
بمعجزة سماوية. المؤس��ف في هذا األمر أن العديد من أصحاب المحالت التجارية 
والمش��روعات الصغيرة في تلك الش��وارع قد أعلنوا إفالسهم وأغلقوا محالتهم بعد 
أن »ُس��كرت« الش��وارع في وجوه زبائنهم، واس��تنزفت محافظهم ف��ي دفع إيجارات 

لمحالت ال يستطيع الزبون الوصول إليها.

وعندما سئل عن المسؤول تنصلت الوزارة بأنها »ليست جهة االختصاص«، وكذلك 
فعلت جهات حكومية أخرى، إذن من المسؤول، وعلمنا فيما بعد أن المشروع ممول 
من ش��ركة عقاري��ة كبيرة قدمت التموي��ل، لكنها لم توفر الرقاب��ة على العمليات 
القائمة لسنتين، إذا لماذا تتركون المواطن في حيره ليبحث عن اإلجابة عن طريق 

التخمينات؟!
قبل يومين اش��تكى صاحب إح��دى العمارات في المنطقة م��ن ارتجاع المجاري إلى 
داخل عمارته بالطريقة العكس��ية. إن هذه المنطقة كانت من أجمل مناطق قاللي 
من حيث تنظيم الشوارع ونظافة البيوت وجمال المنظر، لكن جاء هذا المشروع في 
ليل��ة غابرة ليحيل الجمال والتنظيم والنظافة إلى قبح وعش��وائية وأتربة دخلت كل 
بي��ت فيها، ب��ل إن بعض البيوت تأثر من الهزات االرتدادي��ة للحفارات التي عملت 

ألشهر، وتركت شروخًا في بعضها.
نتمن��ى من الوزارة المعنية أن تضع حدًا لهذا الكابوس الذي يعيش��ه أهالي قاللي 
وأن توضح وتجيب وتفس��ر ما يحدث لعلنا نفهم معنى الس��كوت »السايلنت«، هل 
المق��اول مؤهل للقيام بهذه األعمال؟ أم كغي��ره من يأخذ المناقصة ويحولها على 
غي��ره؟ ومتى س��ينتهي هذا العمل؟ ومتى س��يراقب هذا المقاول ال��ذي ما أن يحفر 

حفرة حتى يتركها ويغادر دون إنجاز مشهود؟ وللحديث بقية.

* قبطان - رئيس تحرير جريدة »ديلي تربيون« اإلنجليزية

الدكتور عبداللطيف الزياني ورجاله.. شكرًا لكم
العمل الدبلوماس��ي يعتبر من األعمال التي ال يمكن 
أن تغف��و عين��ك أو تتغاف��ل عن��ه أو االعتم��اد على 
أش��خاص ال يمك��ن الوثوق بهم كونه عمل حس��اس 
ويتطل��ب التزام��ًا كليًا من جميع الجوانب س��واء على 
المس��توى الش��خصي أو العملي ألنه يعبر عن موقف 

الدولة وقيادتها وشعبها.
وهلل الحم��د ف��ي مملك��ة البحري��ن نتاب��ع تح��ركات 

الخارجية البحرينية وهي في أبهى صورها من التعاون 
والتنسيق مع المجتمع الدولي وهي تنخرط وسط هذه 
المنازع��ات والمفاوضات وتبرز دورها كدولة تس��عى 
لتحقيق السالم والتعايش وهذا ليس بمستغرب على 
اعتباره منهج رئيس يدرس في وزارة الخارجية بقيادة 

سعادة الوزير الدكتور عبداللطيف الزياني.
أكت��ب ه��ذا المقال وإنن��ا على إدراك ب��أن رجال هذه 

ال��وزارة ال ينام��ون وال يغف��ل له��م ط��رف عي��ن في 
اإلقليمي��ة والدولي��ة  متابعته��م لجمي��ع األح��داث 
وهمهم األساس��ي الحف��اظ على مكتس��بات الوطن، 
فهم جنودنا بالخارج، لما لمهامهم أهمية بالغة في 
توفير البيئة المناس��بة والسمعة الطيبة عن مملكة 
البحرين وش��عبها وتوجه قيادتها في نش��ر الرسالة 
التي ترتكز على نشر ثقافة السالم والتآخي والتكامل 
لتحقي��ق الغاية األكبر وهي خل��ق مجتمع دولي خالي 

من الحروب.
فسعادة الوزير الزياني ورجاله ال يمكن أن يمر يوم من 
دون أن نراه��م يدافعون عن مصالح مملكة البحرين 
ف��ي المناس��بات والمحاف��ل الدولي��ة، أو االجتماعات 
الدورية للمؤسس��ات الدولية الت��ي تتجاذب وجهات 
النظر، فالعمل الذي يقومون به ليس باألمر الس��هل 
فهو مبن��ي على اإلع��داد والتحضير الجي��د والثقافة 
الواس��عة والجراءة ف��ي الطرح والثب��ات على الموقف 

في ظل ما يش��هده العالم من تغيرات مس��تمرة في 
السياسات والتجاذبات السياسية.

فش��كرًا لس��عادة الوزي��ر ووكي��ل ال��وزارة للش��ؤون 
السياس��ية الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة 
ورجاله��م العاملين في الس��لك الدبلوماس��ي، فهم 
رج��ال رهن��وا حياته��م من أج��ل الدفاع ع��ن مصالح 
البحرين في جميع المحافل ونش��ر الرس��الة السامية 
التي كلفهم بها س��يدي حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه والمتمثلة بنش��ر قيم التسامح والتعايش 
والتأكي��د على وقوف مملكة البحرين مع األش��قاء في 
قضاياهم العادلة وهذا نهج الدبلوماس��ية البحرينية 
القائ��م عل��ى اإلرث التاريخي المنبثق م��ن »دلمون« 
و»أوال« عندم��ا كان��ت ملتقى الحضارات والش��عوب 
وه��م خير م��ن يحافظ علي��ه، فلهم من��ا كل التحية 

والتقدير.

»جائزة القيادة« لسمو ولي العهد رئيس الوزراء.. فخر للعرب
تزخ��ر مملك��ة البحرين باإلنجازات تل��و اإلنجازات، والتي تكش��ف للعالم ما يتمتع 
به أبناء هذا الش��عب الطيب من علم، وكفاءة، وس��الم، وتعايش، وتسامح، ولعل 
أحدث تلك اإلنجازات منح صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، 
 »C3« ول��ي العهد، رئي��س الوزراء، حفظه اهلل ورع��اه، جائزة القيادة م��ن منظمة
األمريكي��ة، وذلك تكريمًا إلنجازات س��موه في مختلف المج��االت وقيادته للجهود 
الوطني��ة للتصدي لفي��روس كورونا )كوفي��د19(، وتقديًرا لدور س��موه في تنمية 
وتوطي��د العالقات بين مملك��ة البحرين والواليات المتح��دة األمريكية على كافة 
المس��تويات، وتنفيذ الرؤية الملكية السامية في التسامح والتعايش التي تشكل 
جوهر العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 

البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه.
دائمًا ما يكون التميز حليف صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس الوزراء عند 
قيادت��ه ألي ملف كان يخص الدول��ة البحرينية، فيكون النج��اح الباهر هو النتيجة 
المنطقي��ة والواقعي��ة، بفضل اهلل، ث��م بجه��وده، وكفاءته، واقت��داره، وحنكته، 
وحكمت��ه، واختياره الس��ديد لمجموع��ة العمل الت��ي تنفذ توجيهاته الس��ديدة 
المبارك��ة والتي تصب في صالح الوط��ن والمواطن، لذلك دائمًا ما تتميز البحرين 

محليًا، وخليجيًا، وإقليميًا، وعربيًا، ودوليًا.
لقد استطاع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء أن يثبت للعالم أجمع، 
حكمته، وكفاءته، وجدارته في قيادة فريق البحرين، واإلش��راف الكامل والمباش��ر 
على جهود الفريق الوطني للتص��دي لفيروس كورونا )كوفيد19(، وبالتالي حققت 
البحري��ن مكان��ة متميزة عالمي��ًا، وحظيت بتقدي��ر دولي، نظي��ر جهودها القيمة 
والمتمي��زة، في التصدي للفيروس، كما أنها تقدمت على دول كبرى في تصنيفات 
مختلفة، تتعل��ق بطريقة التعامل م��ع الفيروس وأع��داد المتعافين والمصابين 
إضافة إلى التطعيم الذي كانت البحرين سباقة في توفيره للمواطنين والمقيمين 
على حد س��واء بما يتوافق مع المواصفات العالمية، لذلك حظيت البحرين بمكانة 
متميزة وإش��ادات عالمية ودولية من جهات ومنظمات أممية ودولية حول طريقة 

التعامل مع الجائحة، وبالتالي مثلت البحرين أنموذجًا عالميًا يحتذى به في طريقة 
التصدي للفيروس.

وخ��الل أق��ل من عام من تولي صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د، رئيس مجلس 
الوزراء، رئاس��ة مجلس الوزراء، حققت مملك��ة البحرين نجاحات باهرة، في مجاالت 
ش��تى، الس��يما ما يتعلق بالقطاعات الخدمية التي تلب��ي احتياجات المواطن، في 
حين كان االقتصاد وبشكل مواز، يشهد نهضة متطورة، وتعافيًا ملحوظًا، في ظل 
أزمة »كورونا« العالمية، في حين يتوالى تنفيذ المش��روعات المختلفة في مختلف 
المجاالت وش��تى القطاعات ليثبت س��مو ولي العهد رئيس الوزراء قدرته الفائقة 

على قيادة مجلس الوزراء.
الش��أن الدولي كان له نصيب كبير من اهتمامات س��مو ولي العهد رئيس الوزراء، 
الس��يما ما يتعلق بالوضع اإلنس��اني، والذي كان أحدثه متابعة سموه لتوجيهات 
حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، من خالل المساهمة 
في جه��ود اإلغاثة وعمليات اإلجالء من أفغانس��تان، وهو ما يؤك��د الدور الريادي 
العالمي والدولي لمملكة البحرين، فضاًل عن ذلك، تنفيذ الرؤية الملكية الس��امية 

لجاللة الملك المفدى في نشر قيم السالم والتسامح والتعايش حول العالم.
كم��ا كان لجه��ود صاحب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس الوزراء ف��ي توطيد 
العالقات الدبلوماس��ية مع القوى الكبرى، السيما أمريكا، األثر البالغ في أن تحظى 
مملك��ة البحرين بمكانة وريادة عالمية لتكون رقمًا صعبًا في السياس��ة الخارجية 
العالمي��ة وجهوده��ا المتميزة في حفظ األمن واالس��تقرار ف��ي المنطقة وتوفير 
الحماية إلمدادات الطاقة والمالحة في منطقة الخليج العربي وبحر العرب ومضيق 

هرمز.
إن حصول صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على »جائزة القيادة« من 
منظم��ة »C3« األمريكية، فخر لكل بحريني، ول��كل عربي، نظرًا للمكانة المتميزة 
التي تتقلدها البحرين والتي ال تتوقف عندها بل تواصل مسيرتها الرائدة في نشر 

قيم السالم واإلعمار والنهوض بمنظومة حقوق اإلنسان على المستوى العالمي.
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تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، برقية 
تهنئـــة مـــن ســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن 
محمد بن سلمان آل خليفة بمناسبة 
منح سموه “جائزة القيادة” من قبل 

منظمة “C3” األميركية.
 وقد رفع سموه في البرقية خالص 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
الوزراء بمناسبة منح سموه “جائزة 
القيادة”وذلك في الفعالية الســـنوية 
 ”C3“ لمنظمـــة  األميركيـــة  العربيـــة 
والتي كان لهـــا األثر الطيب والكبير 

على جميع أبناء البحرين. 
 مؤكًدا أن هذه الجائزة تأتي تقديًرا 
العهـــد  ولـــي  ســـمو  بنهـــج  وعرفاًنـــا 
رئيس الـــوزراء الريادي في تحقيق 
التنمية الشـــاملة واالزدهـــار لمملكة 
البحريـــن تحـــت القيـــادة الحكيمـــة 
لمقـــام عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
ســـائالً المولـــى ســـبحانه وتعالى أن 
يديـــم علـــى صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء موفور 
العمـــر،  وطـــول  والعافيـــة  الصحـــة 
وأن يجعلـــه ذخـــًرا وســـنًدا لمملكـــة 

البحرين.

الشيخ حمد بن محمد: نهج ريادي 
لسموه في تحقيق التنمية الشاملة

قيــادة سمــوه لفـريــق البحـريـــن في 
التصــدي لـ “كورونــا” نمـوذج يحتــذى
وزير شؤون الديوان الملكي يهّنئ سمو ولي العهد رئيس الوزراء بجائزة القيادة من “C3” األميركية

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة، برقية تهنئة من 
وزيـــر شـــئون الديوان الملكي ســـمو 
الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل 
خليفة بمناســـبة منح ســـموه جائزة 
القيادة من منظمة “C3” األميركية.

 ورفـــع ســـمو وزيـــر شـــئون الديوان 
الملكـــي فـــي البرقيـــة أســـمى آيـــات 
التهاني وخالص التبريكات بمناسبة 
منـــح صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء جائزة 

القيادة من منظمة “C3” األميركية، 
جـــاء  التكريـــم  هـــذا  أن  مؤكـــًدا 
نتـــاج إنجـــازات ســـموه المتواصلـــة 
وقيادتـــه  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
الســـديدة للجهود الوطنية للتصدي 
حققـــت  والتـــي  كورونـــا  لفيـــروس 
نجاًحا ونموذًجا مشـــّرًفا يحتذى به 

أمام دول العالم.
بـــن  علـــي  الشـــيخ  ســـمو  ونـــّوه   
عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفـــة بأن 
منـــح صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
تؤكـــد دور ســـموه البارز فـــي تعزيز العهد رئيـــس الوزراء هـــذه الجائزة 

العالقات على كافة المستويات بين 
مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركية الصديقة بما يعكس رؤى 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  وتطلعـــات 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ســـائاًل هللا أن يحفـــظ هللا 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
جهـــوده  ويكلـــل  الـــوزراء  رئيـــس 
المخلصـــة بما يعود بالخيـــر والنماء 
للوطن ويحقق تطلعات المواطنين 
في ظل المســـيرة التنموية الشاملة 

بقيادة جاللة عاهل البالد.

المنامة -بنا

سمو الشيخ علي بن عيسى
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المنامة - بنا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفة برقيـــة تهنئة من رئيس 
راشـــد  لنـــادي  العليـــا  الهيئـــة 
للفروســـية وسباق الخيل سمو 
الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بن 
حمد آل خليفة؛ بمناســـبة منح 
ســـموه جائزة القيـــادة من قبل 

منظمة “C3” األميركية.
ورفع ســـمو الشـــيخ عيسى بن 
ســـلمان آل خليفة فـــي البرقية 
أســـمى آيات التهانـــي وخالص 
منـــح  بمناســـبة  التبريـــكات 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
جائزة القيـــادة من قبل منظمة 
“C3” األميركية، مؤكًدا أن هذا 

التكريم يعكس التقدير الدولي 
المتواصلـــة  ســـموه  إلنجـــازات 
الوطنيـــة  للجهـــود  وقيادتـــه 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
والتـــي جعلت مملكـــة البحرين 

نموذًجا يحتذى به دولًيا.

منـــح  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
هـــذه الجائزة يعكس اإلســـهام 
تعزيـــز  فـــي  لســـموه  الفاعـــل 
المســـتويات  علـــى  العالقـــات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  كافـــة 
والواليـــات المتحدة األميركية 
الصديقـــة تحقيًقا لـــرؤى عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
ســـائاًل هللا أن يحفـــظ صاحـــب 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
رئيس مجلس الوزراء ويوفقه 
لتحقيـــق مزيد مـــن اإلنجازات 
التنمويـــة  المســـيرة  ظـــل  فـــي 
الشـــاملة بقيـــادة جاللـــة عاهل 

البالد.

عيسى بن سلمان: دور فاعل لسموه 
في تعزيز العالقات مع أميركا

المنامة -بنا

تلقى ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقية 
تهنئـــة مـــن ســـمو الشـــيخ محمـــد 
بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
وذلك بمناسبة منح سموه جائزة 
 ”C3“ القيـــادة مـــن قبـــل منظمـــة

األميركية.
 وأكـــد ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة أن 
هـــذا التكريم ُيضاف إلى سلســـلة 
إنجـــازات مملكـــة البحريـــن التي 
طالت مختلف المجاالت في ظل 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، مشـــيًدا ســـموه بما 
تحظـــى به جهود صاحب الســـمو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء من اهتمام وتقدير دولي 
واالعتـــزاز  الفخـــر  علـــى  يبعـــث 
وبخاصـــة مـــا تحقـــق مـــن نجـــاح 
الجهـــود  صعيـــد  علـــى  مشـــهود 
ســـموه  يقودهـــا  التـــي  الوطنيـــة 

للتصدي لفيروس كورونا، والتي 
جعلـــت تجربـــة البحريـــن محـــل 

ا. متابعة ومثااًل يحتذى عالميًّ
هـــذه  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار   
البـــارز  الـــدور  عكســـت  الجائـــزة 
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
العهد رئيس الـــوزراء في توطيد 
العالقـــات بيـــن مملكـــة البحريـــن 
المتحـــدة األميركيـــة  والواليـــات 
علـــى كافـــة المســـتويات، وتنفيذ 
الرؤية الملكية الســـامية لحضرة 
البـــالد  عاهـــل  الجاللـــة  صاحـــب 
جّلـــت  المولـــى  داعًيـــا  المفـــدى، 
قدرتـــه أن يحفظ ســـموه ويرعاه 
ويســـدد على طريق الخير خطاه 
لتحقيـــق تطلعات أبنـــاء البحرين 
في المزيـــد من التنميـــة والتقدم 

واالزدهار.

سمو الشيخ محمد بن سلمان: تكريم 
سموه إضافة لسلسلة إنجازات البحرين

سمو الشيخ محمد بن سلمان سمو الشيخ عيسى بن سلمان
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“طعنات” في قلب “أّم سامي”!
أكثـــر مـــا تئـــّن له اآلفاق، انحســـار صنـــوف الرحمة فـــي مرتكزات التكويـــن الفطري 
اإلنســـاني الـــذي بـــدا فـــي أيامنا هـــذه ُخلقا نادرا قد شـــاع بقســـوته في دنيا البشـــر 
وســـاكني أقصاها ألقصاها، بانتشـــار الجرائم والرذائل واســـتباحة القتل واالقتتال 
وعظم الدمار والخراب، وســـط انحراف واضح عن منهاج الفطرة السليمة وتحّجر 
القلـــوب البشـــرية، وفي مقدمتها قلـــوب فلذات األكباد على والديهم وتصّدر أبشـــع 
األمور برذيلة “عقوق الوالدين”، وســـيادة التمرد على القوانين المجتمعية والفلتان 
األخالقي وزيادة المشـــكالت الســـلوكية التي تتعدد في أشكالها بين التطاول على 
الوالدين بالشتائم والضرب واإلهانات، وبين تقديم حاجة دونهما كالزوجة واألوالد 
وســـواهم على حاجات الوالدين، في أجواء مليئة بالقهر والشـــقاء، على الرغم من 

سالمة التربية ومكارم األخالق التي ترعرعوا عليها.
مـــن الُمحزن فـــي أيامنا الحاضـــرة، أْن ُيْقِدم األبنـــاء على إبكاء والديهـــم أو إدخال 
الحـــزن إلـــى قلوبهـــم، أو رفـــع الصوت عليهـــم، أو تغليـــظ القول معهـــم أو نهرهم أو 
إغضابهـــم، أو إشـــاعة الضجر والتأفف والعبوس في وجوههـــم، وصوالً الحتقارهم 
فـــي سلســـلة أحداث قصصية مأســـاوية أليمـــة ُمبكية فـــي ذات الوقـــت كقصة “أّم 
ســـامي”، والتي كانت هانئة بحياتها الســـعيدة بمعية بعلها وابنها الوحيد “ســـامي”، 
ليأتـــي ذلـــك اليوم الذي تفقـــد فيه بعلها النجيـــب وأمان منزلها الرغيـــب، وتبدأ في 
تكريـــس ُجـــّل ما تبقى مـــن حياتها القصيـــرة إلى ابنهـــا فاقد األب بقضائهـــا الليالي 
معه وســـهرها الســـاعات على راحته، حتى أتى محين تخّرجه من الجامعة بتفوقه 
الُمبهـــر وحصوله على الوظيفة المرموقة، وارتباطه بشـــريكة حياته الخنوع.. هذه 
الشـــريكة التـــي دأبت علـــى “افتعال” الّصدام مع “أّم ســـامي” ألتفه األســـباب وأدنى 
الحجج، بعد مرور أيام تعاقبت فيها الّتصرفات حســـب ســـيناريو مأســـاوي طويل 
ال يســـع ذكر تفاصيله، قد زاد من ســـلبية أعراضها وقوف ابنها الوحيد في “َمَصّف” 
زوجته الجحود قَبال أّمه الرؤوم التي انتهى بها المطاف إلى أقرب دار للعجائز إلى 

أْن ًلقَيت ربها دون أن يراها!
نافلة:  «

مـــا أقســـى األلم وما أشـــّد مرارته حين يـــذوق الوالدان صنـــوف األذى والنكران من 
أبنائهما، سّيما بعد أمر الباري جّل وعال في محكم التنزيل ببّرهما وُحسن ُصحبتهما 
وإن كانـــا ُمشـــركين، حتى يلـــوذوا بتجاوز اســـتحقاق الّلعان، وانتـــزاع البركة وقّلة 
الرزق، وحرمان الدعاء، وتعجيل العقوبة في دنياهم قبل آخرتهم، فضالً عن ُحرمة 
دخولهم الجنة لما صدر من أذى في قول أو فعل، أو تطاول أو تســـّخط أو تمّرد أو 
عصيان يســـتوجب لين الكالم وخفض الصـــوت على أعقاب الجهل بالعواقب وقلة 

التقدير وقساوة األبناء وسوء التربية والصحبة السيئة.

jasim.almahari@hotmail.com

د. جاسم المحاري

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

للتواصل: 17111483

سيدي سمو ولي العهد... القيادة والصدارة
إن منـــح ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه هللا ورعاه، جائزة 
القيـــادة من قبـــل منظمة “C3” األميركية دليل قاطع على السياســـة 
الفريدة التي ينتهجها سموه في القيادة، والمكانة الرفيعة والتقدير 
الذي يحظى بهما على المســـتوى الدولي، فســـموه يعرف أدق أسرار 
التميـــز وتحقيـــق اإلنجـــازات وتحويـــل الصعـــاب والتحديـــات إلـــى 
فرص ذهبية، وتحقيق المكاســـب، فاألســـلوب الذي اتبعه سموه في 
التعامل مع جائحة كورونا أذهل دول العالم قاطبة، وجعل البحرين 
فـــي الطليعـــة بشـــهادة المنظمـــات، وعلـــى رأســـها منظمـــة الصحـــة 
العالمية، وسيشهد التاريخ أن مملكة البحرين أمسكت زمام األمور، 
وكانـــت قادرة على التحدي الحقيقي بفضل طاقات أبنائها الخالقة 

والمبدعة.
كمـــا لســـموه دور عظيـــم ومؤثـــر في تنميـــة وتوطيـــد العالقات بين 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركية على المســـتويات 
كافة، وتنفيذ الرؤية الملكية الســـامية لســـيدي جاللة الملك المفدى 

حفظه هللا ورعاه، في بث روح التسامح واألمن والسالم في العالم، 
حيـــث جعلـــت البحريـــن الســـالم درســـا مســـتمرا ال ينقطـــع، والنصر 
الحقيقي الذي نعتز به جميعا هو قيام هذا البلد الصغير في حجمه 
والكبير بأفعال قيادته وأبنائه برسم خريطة السالم العالمي وازدهار 

الشعوب ونشر األمن، ما جعل كل دول العالم تتوجه إلينا بأعينها.
شـــعلة النشاط والحماس واإليمان القوي والعزيمة الجبارة واإلرادة 
الصارمة، والقيادة الرشيدة، الشعار الذي يرفعه ويسير عليه سيدي 
ســـمو ولـــي العهـــد حفظه هللا ورعـــاه، ويبث في جميع أبنـــاء وبنات 
الوطـــن روح الكفـــاح والتعـــاون واإلخـــالص، ولهـــذا الســـبب أصبـــح 
للبحريـــن دور حضـــاري وقيـــادي فـــي العالـــم، فســـموه ال يرضـــى إال 
بمـــكان القيادة والصـــدارة وصياغة الحياة وفق أمانينـــا وتطلعاتنا، 
وهـــا نحن ســـائرون بعزيمة وثبـــات خلف قيادة ســـموه وبتوجيهات 

سيدي جاللة الملك المفدى نحو رؤية البحرين 2030.
إن العالم ينظر بإكبار وإجالل إلى كل إنجازات سموكم في مختلف 

الميادين، وفكركم الذي يبني األمم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لألســـف، الكثيـــر مـــن مســـؤولينا ال يلقـــون بـــاالً لمشـــكالت المواطنيـــن فـــي 
مؤسســـاتهم بقـــدر مـــا أنهم يمارســـون الســـلطات، وهكـــذا حالهـــم، إذ تحفي 
قدم المواطن ذهابًا وإيابًا لمكاتبهم طالبًا االلتقاء بهم واالســـتجابة وســـماع 
شـــكواهم تجاه ما يتعرضون له من ظلم وجور في المؤسســـة، بينما يعطي 
المســـؤول األذن “الصمخـــة” لصغار موظفيـــه والمواطنين المســـتفيدين من 

خدمات مؤسسته.
مازلـــت أتســـاءل عن الدور الذي كلفـــوا به، إذا لم يكونوا فـــي خدمة الناس، 
ناسين أو متناسين أدوارهم الحقيقية؟ متجاهلين مصالح الناس وأمورهم، 
صاعديـــن على رفات المشـــكالت وطبطبتهـــا وتغييبها في أروقـــة المكاتب. 
أتســـاءل عن ضمائر هؤالء عندما يلتقون ربـــا كريما رحيما، لكنه أيضًا جبار 

عتيد شديد العقاب ال يرضى بمظلمة الناس وال يغفرها.
في نقاش دار بيني وبين أحد المسؤولين من ذوي الذمة والضمير، حدثني 
عن خطورة اإلعالم، مشيرًا إلى أننا نريد دومًا أن نعكس الصورة اإليجابية 

وتقديـــم مـــا يفيـــد بالدنـــا، برأيي إن نشـــر الغســـيل وكشـــف الفضائـــح ورفع 
الشـــكاوى إلى القنوات اإلعالمية ســـيضر في كثير من األحيان، إذ قد تعمم 
الصـــورة ألخطاء وتجاوزات وتجاهالت ربما صدرت من بعض المســـؤولين 
وحســـب، لكـــن اللوم بال شـــك ال يقع على “طالب حق” بقـــدر ما يقع على من 
ظلمـــه، وعلى مـــن تعنت وقرر أال يلقي له ســـمعًا، متجاهـــالً المظالم. لهؤالء 
المسؤولين وحدهم أقول إن الدوائر تدور وإن الظلم ظلمات، وإن المطالب 
بالحـــق سيســـعى ال محالـــة حتى يتحصل علـــى حقه وُيعّوض عـــن األضرار 

التي لحقت به جراء تلك المظلمة.
كان من باب أولى أن يلتفت المســـؤولون إلى تلك المظالم في مؤسســـاتهم 
بـــدالً مـــن نشـــر الغســـيل فـــي كل مـــكان، وبـــدالً مـــن رفـــع الشـــكاوى في كل 
المؤسســـات المعنية وقنوات التظلم، لكن سياسة “ال حياة لمن تنادي” تجبر 
علـــى الكثيـــر، حيث لـــم يعد لـــدى المواطن ما يخســـره، لمســـؤولين من هذا 

الجنس أقول “لّمو الدور وجابلو شغلكم”.

فاطمة عبداهلل

“جابلو شغلكم”

fatin.hamza
@gmail.com

مؤخرًا انتشـــرت الكثير من الجامعات، منها الجيدة ومنها التي تســـتهدف الربح، 
خصوصا مع عزوف الطلبة عن الجامعة الحكومية وتفضيلهم الجامعات الخاصة 
العتقادهـــم أنها تقدم تعليمًا متميزًا ومرتفع الجودة من ناحية التحصيل العلمي، 
أو اللجـــوء إلـــى الجامعـــات الخاصـــة لتلقي خدمات وتســـهيالت أســـرع وأفضل، 
ومنهـــا جامعات تســـهل علـــى الطلبة مهمة النجـــاح والوصول إليه بـــدون تعب أو 
مجهود، فاألهم بالنسبة لها ما تحقق من أرباح على حساب الطلبة وجودة التعليم 
والحصول على رضاهم كمستهلكين، وهناك أخرى تبذل جهودًا أكثر لرفع معايير 
التعليم وكســـب جهـــود الطلبة للنجاح وتحســـين أدائهم الدراســـي لزيادة اإلقبال 

عليها، لكن بأسعار باهظة.
لألســـف كثـــرة الجامعـــات اليـــوم أصبحت تشـــكل خطرا علـــى جـــودة التعليم، ما 
ينعكس على الطلبة وتخريج جيل غير مؤهل للعمل في مختلف المجاالت، جيل 
يجهل كيفية التعامل مع ما حوله من ظروف بشـــكل صحيح بســـبب تلقيه تعليما 

يستنزف جيبه وال يقدم له التحصيل العلمي المفيد.
دول عديـــدة أعطت للتعليم اهتماما كبيرا، واســـتطاعت منافســـة دول العالم في 
تقديمهـــا أفضـــل األنظمـــة، ومثـــال ذلك تفـــوق الواليـــات المتحـــدة األميركية في 
القـــراءة والعلـــوم والرياضيـــات، حيـــث قامت الدولـــة ببناء هيكل تعليمي شـــامل 
مصمـــم لتقديم التعليـــم المجاني الجيـــد لجميع المواطنين، وكذلـــك فنلندا حيث 
قامـــت بتصميم التعليم المبكر حول مفاهيم التعلم عن طريق اللعب لتعزيز النمو 

المتـــوازن، ويتـــم تدريـــس المرحلة األساســـية لمدة 9 ســـنوات على يـــد المعلمين 
الحاصليـــن علـــى درجـــة الماجســـتير، وهدفهـــم دعـــم التالميـــذ نحـــو اإلنســـانية 
والمجتمـــع وتزويدهـــم بالمعرفة والمهارات الالزمة في الحياة، وتنقســـم المرحلة 
الثانوية إلى مسارين رئيسيين، عام ومهني، وكالهما يستغرق نحو 3 سنوات، إذ 
يتخذ المسار العام دراسة بحثية في المدارس ويخضع الطالب المتحان تحديد 
التخصص الجامعي، بينما يركز المسار المهني على تعلم المهن والحرف ويتضمن 
التلمـــذة الصناعـــي إلـــى جانب التعلم المدرســـي، هنـــاك العديد من الـــدول غيرها، 
كســـنغافورة وسويسرا والسويد، نأمل أن نحذو حذوهم ونقتدي بهم لنتمكن من 
إعـــداد جيـــل واعد. علينا اليوم العمل على رفـــع إنتاجية وأداء التعليم والحد من 
انتشـــار الجامعـــات التجاريـــة التي تهدف لتعظيـــم األربـــاح دون االهتمام بجودة 

التعليم ومصلحة الطالب، وذلك لتحقيق الطموحات المأمولة لمستقبل أفضل.
أصبـــح األمـــر يتطلـــب وقفة متأنيـــة ودراســـة كيفية منـــع الجامعـــات الرديئة من 
ممارســـة نشـــاطها واعتماد الجامعات التي تقدم مســـتوى تعليميا عاليا، أتمنى لو 
يتـــم االهتمـــام أكثر بالجامعـــة الحكومية وتعديـــل مســـتواها وإمكانياتها وتقليل 
تكاليفهـــا لتخفيـــف العبء على الطلبة وحصولهم على الجودة بأســـعار تنافســـية 

وفي متناول الجميع.
نأمـــل أن نولـــي التعليـــم اهتمامـــا أكبـــر لخلق جيـــل قادر علـــى تحمل المســـؤولية 

وتقديم أفضل المستويات التي تعود علينا بالنفع وعلى وطننا الغالي.

فاتن حمزة

جامعاتنا... إلى أين؟!

اإلمارات دولة الخير واإلنسانية
اســـتطاعت دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة وبرؤية مســـتقبلية وتطلعات 
واعـــدة، أن تحقق الكثير من النجاحات واإلنجـــازات في مختلف المجاالت، محليًا 
وإقليميـــًا ودوليـــًا، ما يعني أن اإلمارات يشـــار إليها بالمكانة الرفيعـــة والعالية على 

مختلف األصعدة والميادين.
وإذا تحدثنـــا عـــن دولة اإلمارات والجهـــود التي تبذلها في مجال حقوق اإلنســـان، 
نجد أنها حققت مراكز متقدمة وبمؤشـــرات عالية وعالمية تتعلق بهذا المجال، كما 
أنها مركز مؤثر على خارطة العالم في العمل الخيري، انطالقًا من إيمانها ورؤيتها، 
وكعضـــو فاعـــل فـــي المجتمع الدولي، فمـــا تقوم به اإلمـــارات عبر أذرعهـــا الخيرية 
بتسخير إمكانياتها في خدمة القضايا اإلنسانية كفيل بأن يطلق عليها “دولة الخير 

واإلنسانية”.
لكـــن هنـــاك من يســـعى للنيل مـــن اإلمارات وما تحققـــه من إنجازات على مســـتوى 
العالـــم فـــي الكثير من المجاالت، ومـــا جاء من ادعاءات ومعلومـــات واتهامات من 
البرلمـــان األوروبـــي وأصواته الكارهـــة والحاقدة تجاه اإلمـــارات في مجال حقوق 
اإلنســـان، يجعلنا نتســـاءل عن ســـبب التجاهل التام من البرلمـــان األوروبي لكل ما 
حققتـــه دولة اإلمـــارات من إنجـــازات ونجاحات في جميع الملفات على المســـتوى 

الدولي.
ال أريد أن أتحدث عن اإلنجازات اإلماراتية في هذا الشـــأن، ألن الكثير من الكتاب 
البحرينيين واإلماراتيين وغيرهم من كتاب عرب عبروا بالكثير من التفاصيل عن 
هـــذه النجاحـــات علـــى صعيد حقوق اإلنســـان وفي مختلف المجـــاالت، لكن أود أن 
أبيـــن للجميـــع وتحديدًا أعضـــاء البرلمان األوروبي أصحاب المـــزاج العكر، أن هناك 
قيمـــة عظيمـــة يمتاز بهـــا حكام ورموز وشـــعب اإلمـــارات، وهي “التواضع”، الســـمة 

اإلماراتية الصرفة التي تؤكد اهتمامهم بخدمة جميع االتجاهات اإلنسانية.
كلمـــة أخيـــرة أوجههـــا للبرلمـــان األوروبي الـــذي دائمًا مـــا يتحدث باللغة الخشـــبية، 
ســـتبقى اإلمارات بإذن هللا مســـتمرة في تحقيق المزيد من اإلنجازات والنجاحات 
والطمـــوح الواعد، ولو كان للعطاء رمز، فحكام وشـــيوخ اإلمـــارات هم رمز العطاء 
والخير، فهم دائمًا ملتزمون بتحقيق أهداف الرسالة اإلنسانية التي رسخها الشيخ 
زايـــد رحمـــه هللا، فاإلمـــارات رســـمت برؤيتها في األعمـــال الخيرية أجـــزل المعاني 
وأعظم القيم عندما جعلت االســـتجابة اإلنســـانية على كامل ترابها وبمختلف بقاع 

العالم في صدارة أولوياتها.

د. خالد زايد
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