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محميد احملميد

إذا أردت أن ترهب أو ترغب، شخصا أو 
فطرية،  طبيعة  ذوي  جمهورا،  أو  جماعة 
للقيام بأمر ما، أو ترك مسألة ما، أو اتباع 
تــعــلــيــم مــعــيــن، أو اإليـــمـــان بــنــهــج مــحــدد، 
وطــاعــة  بــالــديــن،  ذلـــك  تــربــط  أن  فعليك 
العمياء  الطاعة  وستجد  وجـــل..  عــز  اهلل 
الــصــادق واالنــصــيــاع المخلص..  واالتــبــاع 
على  بالفطرة  اإلنــســان مجبول  ذلــك ألن 
حـــب الـــديـــن وطـــاعـــة الـــــــرب.. ولـــديـــه من 
الديني،  الرضا  لتحقيق  البشرية  الرغبة 
طــمــعــا فـــي الــخــيــر والـــقـــبـــول، فـــي الــدنــيــا 
واآلخــرة، ولو كان ذلك على حساب نفسه 

ورغباته، ومصلحته. 
رجــال  وسلكها  اتبعها  منهجية  هـــذه 
الدين في كل عصر وأوان وزمان.. وليست 
حكرا على مسألة معينة، وال حصرا على 
موضوع محدد.. تزداد وتتضاعف أكثر هذه 
بمصالح  األمــر  يرتبط  حينما  المنهجية 
وصالحيات رجال الدين أنفسهم، فتراهم 
في  معهم  المتعاطفين  الــنــاس  يــقــدمــون 
مقدمة الصفوف الداعمة والمؤيدة لهم، 
وحتى التضحية بأنفسهم، من أجل رجال 

الدين ومصلحتهم..!!
منطقتنا الخليجية ليست بعيدة عن 
ليسوا  فيها  الدين  ورجــال  المسألة،  هــذه 
مختلفين عن غيرهم في أي منطقة، وأي 
وتتكرر،  ثابتة  المنهجية  وزمــــان..  عصر 
تــبــدلــت  وإن  أنــفــســهــم  ــم  هــ ــخـــــاص  واألشـــ
اليوم  تــرى  أن  غــرو  فال  لذلك  أسماؤهم.. 
إنصاف  أي  يرفضون  الــديــن  رجــال  بعض 
أو عــدل أو مــنــاصــرة ألي فــئــة، خــاصــة إذا 
ضد  والــدعــم  المناصرة  تلك  ارتبطت  مــا 

مصالح وصالحيات رجال الدين.
ونصرتهن  المعنفات  دعــم  مسألة  في 
من الوضع المأساوي الذي يعيشونه، كان 
العقل يفرض ويستوجب أن يتبنى رجال 
المعنفة،  الـــمـــرأة  نــصــرة  أنــفــســهــم  الــديــن 
والـــبـــحـــث فـــي األســــبــــاب، وطـــــرح الــحــلــول 
والمعالجات، بشكل فوري وسريع وعاجل، 
هــكــذا يــفــرض الـــديـــن واإلســــــالم، والــعــقــل 

والمنطق كذلك.
الـــمـــســـألـــة  أن  ــو  ــ ــا حـــصـــل هـ ــ مـ ــن  ــكــ ولــ
أصــبــحــت بــيــن طـــرفـــيـــن.. بــيــن الـــزوجـــات 
المطلقات،  وحتى  والمعلقات  المعنفات 
ومن يؤيدهن من إعالم وجماعات نسائية، 

وبــعــض رجـــال الــديــن الــذيــن دخــلــوا على 
الـــــمـــــرأة، وال  يـــنـــاصـــروا  لـــكـــي  الــــخــــط، ال 
ليزجروا الرجال على سلوكهم الشائن، وال 
األزواج المعنفين على تصرفهم المقيت، 
ويمارسوا  أكــثــر،  الــمــرأة  يعنفوا  كــي  ولكن 
ــال الـــديـــن، ويــحــذروهــا  عــلــيــهــا ســطــوة رجــ
العنف  مــن  وحمايتها  مناصرتها  أن  مــن 
ــن..!! وتــم  ــ ــديـ ــ األســـــري هـــو حــــرب عــلــى الـ
إطالق التحذيرات للنساء من استغاللهن 
فــي هــذه الــحــرب »الــمــزعــومــة«..!! كما تم 
ــاؤالت يــصــدقــهــا كـــل صــاحــب  ــســ إطـــــالق تــ
فـــطـــرة ســلــيــمــة ألنـــهـــا تــخــاطــب الــعــاطــفــة 
أمــثــال: هــل تصدقن  الــديــن، مــن  وتستغل 
السماء؟  أعــدل من حكم  أن حكم األرض 
بحكم  الخبير  العليم  حكم  أتستبدلون 
الظلوم الجهول؟ هل الظلوم أرحم وأشفق 

من العدل الذي ال يجور؟ 
خـــطـــورة األمـــــر هـــنـــا، فــيــه مـــزيـــد من 
تطلق  أن  مـــن  ــلـــمـــرأة،  لـ والـــكـــبـــت  الــعــنــف 
صــرخــتــهــا، وتـــنـــادي بــأعــلــى صــوتــهــا، من 
الظلم والجور الواقع عليها، فجاء بعض 
لــيــمــارســوا عــلــيــهــا اإلذالل  الـــديـــن،  ــال  رجــ
وتـــأيـــيـــد الـــعـــنـــف األســــــــري، بـــاســـم الـــديـــن 
بل  المزعومة؟  الحرب  أمــام  عنه  والدفاع 
هو  والزوجة  المرأة  العنف ضد  إنه جعل 
جزء من الحكم اإللهي والعدل السماوي 
وتدليس  تصوير  هــو  والشفقة،  والرحمة 

يجب إنكاره ورفضه.
يكون  أن  الدين  رجــال  من  نتمنى  كنا 
ــي دعـــــم الـــمـــرأة  ــل فــ ــاعـ ــفـ لـــهـــم حـــضـــور وتـ
والمطلقة..  والمعلقة  المعنفة  والزوجة، 
اللهجة  يــكــون لهم خــطــاب شــديــد  أن  فــي 
الرحمة.. في  مع األزواج الظلمة عديمي 
بشأن  وبيان  وفتاوى  موقف  لهم  يكون  أن 
والعاجل  العادل  الحكم  وتسويف  تعطيل 
دور  أن يكون لهم  النساء.. في  في قضايا 
أكثر تنويرا في دعم المرأة التي أوصى بها 
الرسول الكريم ونهى اإلسالم عن التسبب 
أن  مــن  بــدال  معها..  والعنف  لها  بالحزن 
الدين ويصف  لنا من بعض رجال  يخرج 

أن دعم المعنفات حرب على الدين..!!

malmahmeed7@gmail.com

دعم المعنفات.. 

لي�ست حربا على الدين..!!

} فريق التقييم خالل زيارة ألحد المراكز.

المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  بـــدأت 
مراكز  مــع  بالتنسيق  الصحية  والــخــدمــات 
الرعاية الصحية األولية في إجراءات تقييم 
الــرعــايــة الصحية األولــيــة فــي إطــار  مــراكــز 
اختصاصات الهيئة في التدقيق على جودة 
الــقــطــاعــيــن  فـــي  الــصــحــيــة  الـــخـــدمـــات  أداء 

الصحي العام والخاص.
وأكدت الدكتورة مريم عذبي الجالهمة 
الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة حريصة 
كل  مــع  المستمر  والــتــعــاون  التنسيق  عــلــى 
الجهات ذات العالقة وممارسة اختصاصاتها 

وفـــق الــمــهــام الــمــنــوطــة بــهــا بــمــا يــســهــم في 
وتعزيز  الصحية  الــخــدمــات  ــودة  جـ تحقيق 
به  يمر  الـــذي  الــتــحــول  ظــل  فــي  استدامتها 
لقرار  تنفيذًا  المملكة،  القطاع الصحي في 
لسنة   )23( رقــم  للصحة  األعــلــى  المجلس 
الترخيص  اشــتــراطــات  الئــحــة  بــشــأن   2021
والــرقــابــة  الحكومية  الصحية  للمؤسسات 

عليها.
وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، ســيــشــمــل الــتــقــيــيــم 
الواجب  بــاالشــتــراطــات  االلــتــزام  مــن  التأكد 
تـــوافـــرهـــا فـــي الــمــؤســســات الــصــحــيــة، منها 

سالمة المباني، وسالمة االدويــة، وإجــراءات 
الــعــدوى، وإجـــراءات صــرف وحفظ  مكافحة 
األدوية وغيرها من االشتراطات المنصوص 

عليها في القرار.
الـــدكـــتـــورة جليلة  أكـــــدت  مـــن جــانــبــهــا، 
الــســيــد جــــواد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــراكــز 
الرعاية الصحية األولية أن عمليات التقييم 
تنسجم مع الرؤية االستراتيجية الموضوعة 
ــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  لــتــطــويــر كــــل خــــدمــ
األعــلــى للصحة  المجلس  بــإشــراف  األولــيــة 
الــرعــايــة الصحية  أمــنــاء  ومــتــابــعــة مــجــلــس 

األولية، موضحًة أن مراكز الرعاية الصحية 
اإلمكانات  كل  تسخير  في  مستمرة  األولــيــة 
لــخــدمــة الــمــجــتــمــع، وتـــحـــرص دائـــمـــًا على 
المقدمة  الخدمات  االرتقاء بمستوى جودة 
التطلعات  يــحــقــق  بــمــا  الــمــســتــفــيــديــن  لــكــل 
الــمــنــشــودة، مــنــوهــًة إلـــى أن مــراكــز الــرعــايــة 
الــبــنــاء على  إلـــى  تتطلع  األولـــيـــة  الــصــحــيــة 
الذي ستصدره  والتقرير  التقييم  مخرجات 
والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
الصحية بما يصب في تعزيز مستوى األداء 

وضمان استدامة جودة الخدمة.

ب���دء تقييم مراكز الرعاية ال�سحية الأولية لتح�س���ين جودة الأداء

ــه الــصــبــاحــيــة،  ــــالل جــــوالتــ خـ
ــور مــــاجــــد بـــــن عــلــي  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ قـــــــام الـ
والتعليم  الــتــربــيــة  ــر  وزيـ النعيمي 
ــيـــن تــفــقــديــتــيــن لــمــدرســة  ــارتـ بـــزيـ
ــار الــثــانــويــة لــلــبــنــات، ومـــدرســـة  ســ
التقى  للبنات،  الــثــانــويــة  الــشــروق 
ــات  ــئـ ــيـ ــهـ ــوات الـ ــ ــــضـ ــعـ ــ خــــاللــــهــــمــــا بـ
على  واطلع  والتعليمية،  اإلداريـــة 
تنفذها  التي  التربوية  المشاريع 
المتعلقة  وخصوصًا  المدرستان، 
بــالــتــمــكــيــن الـــرقـــمـــي، حـــيـــث تــعــد 
الــمــدرســتــان مــن ضــمــن الــمــدارس 
ــلـــى لـــقـــب )مــــدرســــة  ــلـــة عـ الـــحـــاصـ
شركة  من  للتكنولوجيا(  حاضنة 

مايكروسوفت العالمية.
فــفــي مـــدرســـة ســــار الــثــانــويــة 
لــلــبــنــات اســتــمــع الـــوزيـــر إلـــى شــرح 
مــــن األســـــتـــــاذة هـــاشـــمـــيـــة الــســيــد 
ــرة الــــمــــدرســــة حـــول  ــ ــديـ ــ حـــســـن مـ
المجال  فــي  الــتــربــويــة  الــمــشــاريــع 
الــرقــمــي، ومــنــهــا مــشــروع )أنــطــلــق 
ورش  ســـلـــســـلـــة  وهـــــــو  بـــــإبـــــداعـــــي( 

تــدريــبــيــة لــلــطــالــبــات الــمــتــمــيــزات 
و)نـــادي  التكنولوجيا،  مــجــال  فــي 
الذي  الطالبي(  الرقمي  التمكين 
تـــقـــوم خـــاللـــه مــجــمــوعــة طــالــبــات 
األمن  ثقافة  لنشر  برامج  بتنفيذ 
ــيـــم الــمــدرســيــة  الـــســـيـــبـــرانـــي والـــقـ
الرقمية،  األدوات  على  والــتــدريــب 
لنشر  بإنجازاتنا(  )نبدع  ومشروع 

األعمال المتميزة في مجال دمج 
للمعلمات،  التعليم  فــي  التقنية 
ــار الــرقــمــيــة( التي  و)أكــاديــمــيــة سـ
فــي مجال  ورش  مــجــمــوعــة  تــقــدم 
ــًة إلــى  ــافــ ــي، إضــ ــمـ ــرقـ الــتــمــكــيــن الـ
مــشــروع )بــإنــجــازي أرتـــقـــي( الــذي 
الهادفة  البرامج  من  عــددًا  يشمل 
الدراسي  بالتحصيل  االرتقاء  إلى 

لــلــطــالــبــات وتـــكـــريـــم الــمــتــفــوقــات 
ــا أســتــطــيــع(  ــ مــنــهــن، ومـــشـــروع )أنـ
الــمــوجــه إلـــى الــطــالــبــات مــن ذوي 
االحـــتـــيـــاجـــات الــــخــــاصــــة، ويــضــم 
عـــددًا مــن الــبــرامــج الــداعــمــة لهن 

لمواصلة التقدم األكاديمي. 
الثانوية  وفي مدرسة الشروق 
للبنات استمع الوزير إلى شرح من 

األســتــاذة حــنــان الــســعــدون مديرة 
المبذولة  الجهود  حــول  المدرسة 
لتهيئة جميع المعلمات للحصول 
على لقب )معلم خبير( من شركة 
مــايــكــروســوفــت الــعــالــمــيــة، وذلـــك 
مـــن خـــالل تــنــفــيــذ عـــدد مـــن ورش 
تطبيق  عــلــى  لــتــدريــبــهــن  الــعــمــل 
الحديثة  التكنولوجية  الــوســائــل 
ــــس وإنــــتــــاج  ــدريـ ــ ــتـ ــ فـــــي عـــمـــلـــيـــة الـ
الــــــدروس الــتــفــاعــلــيــة، إلــــى جــانــب 
تدريب الطالبات كذلك على إنتاج 
ــدروس االلــكــتــرونــيــة واألنــشــطــة  ــ الـ

التعليمية الرقمية عن بعد.
ــر بــالــجــهــود  ــوزيــ وقــــد أشـــــاد الــ
أجل  من  المدرستان  تبذلها  التي 
تفعيل التعلم الرقمي في المناهج 
واألنــشــطــة الـــدراســـيـــة، وذلــــك في 
الــوزارة  تبذلها  التي  الجهود  إطــار 
والطلبة على  المعلمين  لتشجيع 
إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، 
الــتــوفــيــق  دوام  لــلــجــمــيــع  مــتــمــنــيــًا 

والنجاح.

وزير التربي���ة يطلع على م�س���اريع التمكين الرقمي بعدد من المدار����س

} خالل زيارته التفقدية.
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»ال���ب���ح���ري���ن ال���وط���ن���ي« ي��ن��ظ��م ن������دوة ت��ع��ري��ف��ي��ة ح���ول 

»ال���ره���ن ال��ع��ق��اري ال��م�����س��ت��رك« ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��ن��ك الإ���س��ك��ان

 )NBB( عقد بنك البحرين الوطني
نـــــدوة تــعــريــفــيــة حــــول بـــرنـــامـــج الــرهــن 
الــعــقــاري الــمــشــتــرك، الــــذي تــم طرحه 
في الربع األول من هذا العام بالتعاون 
مع بنك اإلسكان، ليسهم بنك البحرين 
المنتفعين  فــي خــدمــة  بــــدوره  الــوطــنــي 
مـــن خـــدمـــات الــتــمــويــل اإلســـكـــانـــي عبر 
تقديم تمويل بضمان رهن مشترك مع 
بنك اإلسكان، بما يعزز تجربة العمالء، 
التسهيالت  من  واسعة  مجموعة  ويوفر 
ــلـــول الــتــمــويــلــيــة الــســكــنــيــة لــهــم،  والـــحـ
الــذي  الــســكــن  تــوفــيــر  مــن  بــمــا يمكنهم 

يطمحون القتنائه.
وفـــــي هـــــذا اإلطـــــــار عـــقـــدت الـــنـــدوة 
الماضي  سبتمبر  شهر  في  االفتراضية 
ــن الــمــحــاور  ــي تـــنـــاولـــت الـــعـــديـــد مـ ــتـ والـ
الـــمـــهـــمـــة لـــتـــوضـــيـــح أســــــس ومـــفـــاهـــيـــم 
تقديم محتوى  على  وأشــرف  البرنامج، 
الـــنـــدوة ثــالثــة مـــن الــمــتــحــدثــيــن، فقد 
البحرين  بنك  من  تقديمها  في  شــارك 
أول  أخصائي  إبــراهــيــم  يوسف  الوطني 
مــشــاركــة  ــانـــب  جـ إلــــى  األصـــــــول،  إلدارة 
بروين علي رئيس الخدمات المصرفية 
ــراد مـــن بــنــك اإلســــكــــان، وهــيــفــاء  ــأفــ لــ
ببنك  القانونية  الشؤون  رئيس  المدني 
اإلسكان، وتناول مقدمو الندوة المحاور 
المهمة التي سلطت الضوء على أسس 
الحاضرين  وتزويد  البرنامج  ومفاهيم 
باإليضاحات الالزمة حوله، وكل خيارات 

عبر  لهم  المتاحة  االجتماعي  التمويل 
بـــرنـــامـــج الــــرهــــن الـــعـــقـــاري الــمــشــتــرك 
المطروحة في بنك البحرين الوطني. 

ــان  ــيــ ــبــ كـــــمـــــا نـــــاقـــــشـــــت الـــــــــنـــــــــدوة تــ
ــات الــرئــيــســيــة بـــيـــن كــــل مــن  ــتــــالفــ االخــ
بـــرنـــامـــج مــــزايــــا لــلــســكــن االجـــتـــمـــاعـــي 
وبــرنــامــج الـــرهـــن الــعــقــاري الــمــشــتــرك، 
وتــنــاولــت االشــتــراطــات الــــالزم تــوافــرهــا 
ــن هـــذيـــن الــبــرنــامــجــيــن،  لـــالســـتـــفـــادة مـ

ومعايير األهلية لكل منهما.
الــنــدوة،  دار خــالل  مــا  على  وتعليًقا 
ــانـــي  ــبــــاح عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف الـــزيـ صـــــرح صــ
الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية 

ــنـــي  ــبــــحــــريــــن الـــوطـ ــنـــك الــ ــبـ لــــــأفــــــراد بـ
ــاء إطــــالق مــنــتــج تمويل  قــائــاًل »لــقــد جـ
بالتعاون مع  المشترك  العقاري  الرهن 
الكرام  عمالئنا  لمساندة  اإلسكان  بنك 
فـــي حــصــولــهــم عــلــى مـــنـــازل أحــالمــهــم، 
وتخفيف األعباء المالية المترتبة على 
ذلك، وإنه ليسعدنا أن نتمكن من عقد 
هذه الندوة جنًبا إلى جنب مع أحد أهم 
الضوء  لتسليط  المملكة،  في  شركائنا 
التي  والخصائص  المميزات  أبــرز  على 
لتيسير  وذلــك  البرنامج،  هــذا  يقدمها 
عــمــلــيــة اخــتــيــار خــدمــة الــتــمــويــل الــتــي 
يفضلونها، ونأمل من خالل ذلك تلبية 

تطلعاتهم«. 
من جانب آخر صرحت بروين علي 
رئــيــس الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة لــأفــراد 
ببنك اإلسكان: »نحن في بنك اإلسكان 
نـــســـعـــى بـــمـــشـــاركـــتـــنـــا فــــي هـــــذه الــــنــــدوة 
الــتــعــريــفــيــة إلــــى مــســانــدة الــمــواطــنــيــن 
التمويلية  الــخــدمــات  مــن  المنتفعين 
بها،  لالنتفاع  المؤهلين  أو  اإلسكانية 
وما يتيحه برنامج الرهن المشترك من 
فرصة للحصول على تمويل من البنوك 
الرهن  برنامج  فــي  المشاركة  المحلية 

المشترك«.
المدني  هيفاء  أشــادت  ومن جانبها 
رئيس الشؤون القانونية ببنك اإلسكان، 
البحرين  بنك  أظــهــرهــا  الــتــي  بالعناية 
الــوطــنــي بــبــرنــامــج الـــرهـــن الــمــشــتــرك، 
ووصـــفـــت الـــنـــدوة بــأنــهــا بـــدايـــة مــبــشــرة 
الثنائية بشأن  التعاون  اتفاقية  لتفعيل 
الرهن المشترك مع أحد البنوك الرائدة 
مــثــل بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي، وقــالــت: 
يـــأتـــي الـــبـــرنـــامـــج ضــمــن مــســاعــي بنك 
المواطنين  على  التيسير  في  اإلســكــان 
لتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم بشأن 
للمواطن  البرنامج  يتيحه  بما  السكن، 
ــويـــل إســـكـــانـــي فــي  ــمـ ــلـــى تـ الـــحـــاصـــل عـ
البنوك  أحد  من  تمويل  على  الحصول 
المحلية بذات الضمان من خالل رهن 
الممول  والبنك  اإلسكان  لبنك  العقار 

في آن واحد كضمان للتمويلين. 

وزي��ر المالي�ة يلتق�ي ال�سف�ير الب�ريط�ان�ي ويوؤك��د 

البلدين بين  القت�سادية  ال�سراكة  تعزيز  موا�سلة 

بـــن خــلــيــفــة آل خليفة  الــشــيــخ ســلــمــان  ــد  أكـ
العالقات  الوطني عمق  واالقتصاد  المالية  وزير 
البحرين  التي تربط مملكة  المميزة  التاريخية 
والمملكة المتحدة الصديقة وما نتج عنها من 
مستوى متقدم من الشراكة والتعاون الثنائي في 
المالي  المجال  في  وبــاألخــص  المجاالت  شتى 

واالقتصادي. 
لــدى لقائه رودي درامــونــد سفير  جــاء ذلــك 
المملكة المتحدة لدى البحرين، حيث نوه الوزير 
الــثــنــائــيــة المتميزة  الــعــالقــات  إلــيــه  بــمــا وصــلــت 

جميع  على  تطور  من  الصديقين  البلدين  بين 
تعزيز التعاون  مواصلة  أهمية  مؤكدا  األصعدة. 
المشترك والدفع به نحو أفق أرحب بما يحقق 
ويعود  الــواعــدة  االستثمارية  الفرص  من  مزيًدا 

بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. 
وجــــــرى خـــــالل الـــلـــقـــاء بـــحـــث ســـبـــل تــعــزيــز 
ــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــيـ ــرك بـ ــتـ ــشـ ــمـ ــاون الـ ــعــ ــتــ الــ
عدد  استعراض  جانب  إلى  المتحدة،  والمملكة 
من المواضيع ذات االهتمام المشترك، ومناقشة 
عدد من القضايا ذات الصلة باالقتصاد العالمي. 

بنك البركة ُيد�ّسن تطبيقه الإلكتروني الجديد
أعلن  الــبــحــريــن:  الــمــنــامــة، 
تدشين  اإلســالمــي  البركة  بنك 
الجديد  اإللــكــتــرونــي  التطبيق 
الرقمية  المصرفية  للخدمات 
ــف الــــــذكــــــيــــــة، وذلـــــــك  ــ ــواتـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ لـ
ــاه  ــيـــه تـــجـ ــاعـ ــمـــسـ ــاال لـ ــمــ ــكــ ــتــ اســ
التحّول الرقمي ولتوفير أفضل 
ــول الــمــصــرفــيــة  ــلـ ــحـ وأحـــــــدث الـ

للزبائن الكرام.
ويـــــــتـــــــمـــــــتـــــــع الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق 
بجاهزية  الــجــديــد  اإللــكــتــرونــي 
كــــــبــــــيــــــرة لــــتــــلــــبــــيــــة مـــخـــتـــلـــف 
االحــــتــــيــــاجــــات والـــمـــتـــطـــلـــبـــات 
المصرفية للزبائن، حيث يتيح 
المعامالت  إجـــراء  سهولة  لهم 
ــن هــــواتــــفــــهــــم  ــ ــ الــــمــــصــــرفــــيــــة مـ

واسعة  مجموعة  إلــى  وصولهم  بجانب  الــذكــيــة، 
مـــن الــمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات بــشــكــل رقـــمـــي من 
الـــفـــرع. ويــســتــعــد بنك  ــارة  ــ إلـــى زيـ دون الــحــاجــة 
اإللــكــتــرونــي  التطبيق  لــطــرح  اإلســالمــي  الــبــركــة 
المدّشن حديًثا للزبائن على أربع مراحل، حيث 
إلى منحهم تجربة مصرفية  يهدف من خاللها 
ويمتاز  ومــتــّطــورة.  متنوعة  وخــدمــات  استثنائية 
الزبائن من إنشاء  التطبيق اإللكتروني بتمكين 
ــبـــركـــة اإلســـالمـــي«  حـــســـاب خــــاص بــهــم لــــدى »الـ
ــــك مـــن خــــالل الــتــقــاط  بــمــنــتــهــى الــســهــولــة، وذلـ
الهوية، وستتيح المنصة إمكانية  صورة لبطاقة 
إجراء تحويالت مالية سريعة وسهلة. وسيتمكن 
البطاقات  مدفوعات  تسديد  من  كذلك  الزبائن 
باإلضافة  اإللكتروني،  التطبيق  عبر  االئتمانية 
الــمــصــرفــيــة  والـــحـــســـابـــات  الــبــطــاقــات  إدارة  إلــــى 
تجهيز  أيًضا  تم  وقد  البنك،  لدى  بهم  الخاصة 

بمميزات  الــجــديــد  التطبيق 
تـــتـــيـــح إمـــكـــانـــيـــة تــخــصــيــص 
للزبائن  الرئيسية  الصفحة 
الخاصة،  لتفضيالتهم  وفًقا 
ــالوة عـــلـــى مــــيــــزة تــســجــيــل  ــ ــ عـ
ــدام رمــــز  ــخــ ــتــ ــاســ الــــــدخــــــول بــ
االســــــتــــــجــــــابــــــة الـــــســـــريـــــعـــــة، 
ــى  ــ وتــــســــجــــيــــل الــــــــدخــــــــول إلـ
حسابات متعددة، عالوة على 
ـــر خـــيـــار حــفــظ عــمــلــيــات  َتـــوفُّ
الــــدفــــع لــتــنــفــيــذهــا مــــجــــدًدا 
وُيمكن  مختصرة.  بخطوات 
لزبائن بنك البركة اإلسالمي 
ــدد مـــن الــمــعــامــالت  تــنــفــيــذ عـ
ــق  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ مـــــــــــن خــــــــــــــــــارج الـ
المزيد  وغيرها  اإللكتروني، 
مــن الــحــلــول والــمــزايــا الــمــتــنــوعــة. وفـــي حديثه 
حول هذه المناسبة، صّرح حمد عبداهلل العقاب، 
الرئيس التنفيذي ببنك البركة اإلسالمي قائاًل: 
»نعتز جًدا بتدشين تطبيق الخدمات المصرفية 
األعـــزاء،  لزبائننا  الذكية  للهواتف  اإللكترونية 
مساعينا  مع  بالتوافق  الخطوة  هذه  تأتي  حيث 
ــى مـــســـتـــويـــات أعــلــى  ــ ــى الــــوصــــول إلـ ــ الـــهـــادفـــة إلـ
احتياجات  كــل  ولتلبية  الــمــصــرفــي  الــتــمــّيــز  مــن 
طرح  بــأن  ثقة  على  ونحن  الجمهور.  وتطلعات 
هذا التطبيق سيسهم في تعزيز المكانة الريادية 
المصرفي  القطاع  فــي  اإلســالمــي  البركة  لبنك 
ــذا، نــواصــل بــذل  وبــمــجــال الــتــّحــول الــرقــمــي. ولــ
أفــضــل الــجــهــود لــتــوفــيــر تـــجـــارب رقــمــيــة شاملة 
ــاء، ونــــهــــدف عــبــر  ــركــ ــشــ ومــتــكــامــلــة لـــلـــزبـــائـــن والــ
مع خفض  للبنك  النمو  وتيرة  تعزيز  إلــى  ذلــك 

التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية«.

} حمد العقاب.

ــر الـــمـــواصـــالت واالتـــصـــاالت  ــ ــع وزيـ ــ  وّقـ
أحــمــد محمد رئيس  بــن  كــمــال  الــمــهــنــدس 
وجاك  البحرين  مطار  شركة  إدارة  مجلس 
الــرئــيــس اإلقــلــيــمــي لــشــركــة الشحن  مــيــوز 
منطقة  فــي  اكــســبــرس  فيديكس  الــعــالــمــيــة 
ــه الــــقــــارة الــهــنــديــة  ــبـ الــــشــــرق األوســـــــط وشـ
 9 لتشغيل  أعــوام   10 مدته  عقًدا  وإفريقيا 
آالف متر مربع في منطقة الشحن الجوي 
السريع الجديدة الواقعة شمال مدرج مطار 

البحرين الدولي.
المواصالت  وزير  قال  المناسبة  وبهذه 
االتـــفـــاقـــيـــة  هــــــذه  إبـــــــــرام  إن  ــاالت  ــ ــ ــصـ ــ ــ واالتـ
البحرين  مــطــار  شــركــة  بين  االستراتيجية 
يـــأذن ببداية  وشــركــة فــيــديــكــس إكــســبــريــس 
مــرحــلــة جــديــدة مــن الــنــمــو واالزدهـــــار لكال 
الــتــعــاون بين  ــادة  ــ ــًدا أن زيـ الــطــرفــيــن، مـــؤكـ
الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والــــخــــاص تــســاعــد من 
الـــعـــديـــد من  نــمــو  دون شـــك عــلــى تــحــفــيــز 
ذلك سوق  في  بما  االقتصادّية،  القطاعات 

الــخــدمــات الــلــوجــســتــّيــة الــتــي تــشــكــل أحــد 
دول مجلس  منطقة  اقتصاد  مقومات  أهم 
ــاف الـــوزيـــر: »إن  الــتــعــاون الــخــلــيــجــي.  وأضــ
ــروع بـــنـــاء مــنــطــقــة الــشــحــن الــجــديــدة  ــشـ مـ

يــعــد جــــزءا مــهــمــًا مــن اســتــراتــيــجــيــة النمو 
الــمــواصــالت  وزارة  تــتــبــنــاهــا  الـــتـــي  الــكــلــيــة 
واالتـــصـــاالت فــي مــطــار الــبــحــريــن الــدولــي، 
كما تعد مكوًنا رئيسًيا من مكونات برنامج 
تحديث المطار«، منوهًا الى أن شركة مطار 
تعيين مقاول  إجــراءات  بــدأت  قد  البحرين 
والـــتـــي تشتمل  الـــمـــشـــروع،  لــبــنــاء  رئــيــســي 
وبنية  مستودعات متطورة وموقف طائرات 
المنطقة ستزيد  أن  مؤكدًا  تحتية حديثة، 
ــدرة الــمــطــار عــلــى اســتــيــعــاب أحــجــام  مـــن قــ
أضخم من الشحنات على نحو أكثر كفاءة، 
السريع  الشحن  عمالء  احتياجات  وتلبية 
بــشــكــل أفــضــل وخــلــق الــعــديــد مــن الــفــرص 
النوعية للشباب البحريني، كما يدعم هذا 
الحكومة  عمل  برنامج  التنموي  المشروع 
ــا الـــطـــمـــوحـــة لـــتـــحـــويـــل قــطــاع  ــهــ ــادراتــ ــبــ ومــ
الخدمات اللوجستّية والشحن الجوي إلى 
النشطة  االقتصادّية  القطاعات  أهــم  أحــد 
إبـــرام  إلـــى  متطلعًا  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 

مؤسسات  مع  جديدة  استراتيجّية  شراكات 
الخدمات اللوجستّية المتعددة الجنسيات، 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تــســاعــد عــلــى تــعــزيــز 
للخدمات  كمركز  الــرائــدة  البحرين  مكانة 
اللوجستّية في منطقة دول مجلس التعاون 

الخليجي والشرق األوسط.
مـــن جــانــبــه صــــرح الــرئــيــس اإلقــلــيــمــي 
الشرق  لمنطقة  اكسبرس  فيديكس  لشركة 
األوســــط وشــبــه الـــقـــارة الــهــنــديــة وإفــريــقــيــا 
مجلس  دول  منطقة  »تعتبر  ميوز:  جيمس 
فيديكس  لشركة  مهمة  الخليجي  التعاون 
اكسبرس، حيث تشهد هذه المنطقة تعاونا 
النمو  يعزز  والخاص  العام  القطاعين  بين 
فــــي مــخــتــلــف الـــصـــنـــاعـــات. ويـــشـــكـــل ســـوق 
الــلــوجــســتــيــات جــــزءًا أســاســيــًا مــن اقــتــصــاد 
بخدمة  التزامنا  نواصل  ونحن  المنطقة، 
عمالئنا في جميع أنحاء البحرين وربطهم 
بــالــنــاس وفــتــح الــفــرص أمــامــهــم فــي جميع 

أنحاء العالم«. 

ت��وقع��ان عق��دا  اإك�سب��ري�س  البح�ري�ن وفي�ديك��س  �سرك�ة مط��ار 

ال�س�ري��ع الج��وي  ال�سح��ن  من�س��اأة متط�ورة في منطق���ة  لت�سغي��ل 

} وزير المواصالت واالتصاالت.

»ت���م���ك���ي���ن« ي����وؤك����د ����س���راك���ت���ه ال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة م����ع ال��غ��رف��ة 

ال��ب��ح��ري��ن��ي وال����ع����ام����ل  ال���خ���ا����س  ال���ق���ط���اع  دور  ل���ت���ع���زي���ز 

إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  أكــــــد 
الشيخ  »تمكين«  العمل  صــنــدوق 
آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن  مـــحـــمـــد 
الـــمـــكـــتـــســـبـــات  عــــلــــى  ــاء  ــنــ ــبــ الــ أن 
ــي حــقــقــتــهــا  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ االقـ
ــوم يــتــطــلــب  ــ ــيـ ــ الـــمـــمـــلـــكـــة إلــــــى الـ
ــلـــة الـــجـــهـــود الــتــضــامــنــيــة  مـــواصـ
مــــــــن قـــــبـــــل جــــمــــيــــع األطــــــــــــراف 
الــمــعــنــيــة لــمــواكــبــة واقــــع الــســوق 
الفرص  في  واالستثمار  الحالي، 
الــجــديــدة والــقــطــاعــات الـــواعـــدة 
والــتــكــنــولــوجــيــا، لــتــحــقــيــق أعــلــى 
مــســتــويــات اإلنــتــاجــيــة والــتــوســع 
لمؤسسات  العالمية  والتنافسية 
وأفـــــــــــــــــــراد الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــخــــــاص 

البحريني.
ــه  ــائـ ــقـ جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل لـ
ــة تــــجــــارة وصــنــاعــة  أعــــضــــاء غـــرفـ
الغرفة  رئيس  بحضور  البحرين، 
نــاس، حيث جرى  عــبــداهلل  سمير 
ــاء الـــتـــعـــريـــف بــأهــم  ــقـ ــلـ خـــــالل الـ
»تمكين«  عمل  مستجدات  وأبـــرز 
ــار دعـــم الــقــطــاع الــخــاص  فــي إطــ
خـــالل الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، وأبـــرز 
»تمكين«  بــرامــج  فــي  التحديثات 
فــيــمــا يـــؤكـــد مــســيــرتــهــا فـــي دعــم 
األثــر  وتحقيق  الــخــاص  الــقــطــاع 

االقتصادي المنشود.
ــخ مـــحـــمـــد بــن  ــيــ ــشــ وأكـــــــــد الــ
ــاء عــلــى  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ عـــيـــســـى ضـــــــــــرورة الـ
المكتسبات التي حققتها مملكة 
المبادرات  إطــالق  منذ  البحرين 

ــة الــشــامــلــة لــحــضــرة  ــيـ اإلصـــالحـ
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
البالد  عــاهــل  خليفة،  آل  عيسى 
مسيرة  تعزيز  أجــل  مــن  المفدى 
في  الــبــالد،  في  الشاملة  التنمية 
ــتـــي تــشــهــدهــا  ظــــل الــــتــــطــــورات الـ
ــة األســـــــــــــــواق اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــركــ ــ حــ
والــعــالــمــيــة، والـــتـــي تــقــدم فــرصــا 
وأضـــاف  والــنــجــاح.  للنمو  واعــــدة 
الغرفة  مع  التكاملي  التعاون  أّن 
يهدف في جوهره إلى تعزيز دور 
ــادة  ــ الــمــؤســســات الــبــحــريــنــيــة وزيـ
مساهمتها في االقتصاد الوطني 
وخلقها المزيد من فرص العمل 
وتوظيف  للبحرينيين  الــنــوعــيــة 

الدعم المقدم من تمكين لزيادة 
وتشجيعها  المؤسسات  إنتاجية 
أعمالها محليا  في  التوسع  على 

وعالميا. 
ومن جهته، أشاد رئيس غرفة 
سمير  البحرين  وصناعة  تــجــارة 
عبداهلل ناس، باللقاء الذي جمع 
كشركاء  وتمكين  البحرين  غرفة 
العمل،  ســوق  فــي  استراتيجيين 
ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــًدا أهـــمـــيـــة االســ ــ ــؤكـ ــ مـ
الــتــعــاون والــعــمــل الــمــشــتــرك بما 
ــع تــطــلــعــات حــضــرة  يــتــمــاشــى مــ
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
البالد  عــاهــل  خليفة،  آل  عيسى 
القطاع  دور  تــعــزيــز  فــي  الــمــفــدى 

الـــخـــاص بــالــنــهــوض بــاالقــتــصــاد 
ذاتــه  الــوقــت  فــي  مشيًرا  الوطني، 
إلى أهمية أن تحقق التحديثات 
عــلــى بـــرامـــج »تــمــكــيــن« اســتــدامــة 
ــيـــق الـــنـــجـــاح  ــقـ ــاريــــع وتـــحـ ــمــــشــ الــ
والــتــمــيــز وتــحــســيــن الــمــنــظــومــة 
الـــبـــيـــئـــيـــة الـــحـــاضـــنـــة لـــأعـــمـــال 
فـــي الــمــمــلــكــة، وذلــــك مـــن خــالل 
ــا يـــعـــزز دورهـــــــا فــــي االقـــتـــصـــاد  مــ
الغرفة  رئــيــس  »وأثـــنـــى  الــوطــنــي. 
عــلــى جـــهـــود تــمــكــيــن الــمــســتــمــرة 
فـــي دعــــم الــبــحــريــنــيــيــن لــيــكــونــوا 
خـــيـــاًرا مــفــضــال فــي ســـوق العمل 
إلى جانب تشجيعهم على اتخاذ 
ريـــــــــادة األعـــــمـــــال كـــمـــســـار بـــديـــل 

لــلــتــوظــيــف، وهــــو مـــا يـــدفـــع إلــى 
تعزيز دور القطاع الخاص ليكون 
الـــمـــحـــرك الـــرئـــيـــس لــالقــتــصــاد 
الدعم  عبر  وذلـــك  المملكة،  فــي 
ــي والــمــهــنــي  ــالــ ــمــ الـــتـــدريـــبـــي والــ
ــال  ــمــ واالســـــتـــــشـــــاري لـــــــــرواد األعــ
لــتــأســيــس مــشــاريــعــهــم الــجــديــدة 

وتطوير مشاريعهم القائمة«.
ــاق، أكــــد  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي هــــــــذا الــ
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــصــنــدوق  ــرئـ الـ
الــعــمــل »تــمــكــيــن« حــســيــن محمد 
رجب إلى أن »تمكين« يقوم حاليا 
الــلــقــاءات  مــن  سلسلة  عقد  على 
الــخــاص من  القطاع  ممثلي  مــع 
مؤسسات وأفراد وجمعيات للعمل 
تــكــامــلــي مـــن أجـــل تعزيز  بــشــكــل 
األمــثــل لفرص  االســتــغــالل  سبل 
الـــدعـــم الـــتـــي تــقــدمــهــا »تــمــكــيــن« 
والحث على تحويل فرص الدعم 
الــُمــقــدمــة إلـــى نــقــاط قـــوة تــعــود 
أداء  واقــع  على  الفتة  بمكتسبات 
ــات ومـــــهـــــارات األفــــــراد  ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ
ــنـــاعـــة الــتــغــيــيــر  ودورهـــــــــم فــــي صـ
الـــمـــوجـــه لــتــعــزيــز تــنــافــســيــتــهــم. 
على  الــبــنــاء  إلــى  تمكين  ويسعى 
ــازه فـــي الـــســـابـــق من  مـــا تـــم إنــــجــ
ــــي الـــمـــرحـــلـــة  خــــــالل الـــتـــركـــيـــز فـ
ــلــــى تــــطــــور ونــــجــــاح  ــة عــ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
الكوادر والشركات البحرينية عن 
طريق دعم فرص عمل ومشاريع 
وفعالية  إنــتــاجــيــة  تحقق  نــوعــيــة 

وتنافسية وقيمة مضافة عالية.

البريطاني بالبرلمان  ع�سوا  ي�ستقبل  المالية  وزير 

المتحدة بالأمم  الإقليمية  المديرة  مع  ويجتمع   ..

استقبل الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
ليام  الدكتور  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزيــر 
بمناسبة  الــبــريــطــانــي  الــبــرلــمــان  فــوكــس عــضــو 
زيارته للبالد، حيث رحب بالدكتور ليام فوكس، 
مــشــيــدًا بــعــمــق الــعــالقــات الــتــاريــخــيــة الــوطــيــدة 
التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة 
الصديقة، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز مسارات 
أرحب في شتى  أفق  البلدين نحو  بين  التعاون 

الــمــجــاالت وخــصــوصــًا فــي الــمــجــالــيــن الــمــالــي 
والمصالح  األهـــداف  يحقق  بما  واالقــتــصــادي، 

المشتركة. 
وتــــم خــــالل الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض الــعــالقــات 
الـــقـــائـــمـــة بـــيـــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والــمــمــلــكــة 
المتحدة وبحث سبل تعزيزها، ومناقشة وجهات 
الــنــظــر حـــول عـــدد مــن الــمــواضــيــع عــلــى صعيد 

االقتصاد العالمي.

كما اجتمع الشيخ سلمان 
بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة وزيــــر 
الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
ــع لــيــلــى بــكــر الــمــديــر  أمــــس مـ
اإلقــلــيــمــي لــمــكــتــب الــتــنــســيــق 
ــي لــــأمــــم الــمــتــحــدة  ــائــ ــمــ اإلنــ
الوزير  وأشــاد  العربية.  للدول 

مكتب  يبذلها  الــتــي  بالجهود 
الـــتـــنـــســـيـــق اإلنــــمــــائــــي لـــأمـــم 
دعم  في  وإسهاماته  المتحدة، 

دور المنظمة التنموي.
وأكد الوزير حرص مملكة 
تعاونها  تعزيز  على  البحرين 
والوكاالت  المتحدة  األمم  مع 

اإلقليمية ذات العالقة التابعة 
لها بما يدعم مسارات التنمية 
ــاديــــة فــــي الــمــمــلــكــة،  ــتــــصــ االقــ
مــنــوًهــا بـــالـــدور الـــبـــارز لــأمــم 
تــعــزيــز مساعي  فــي  الــمــتــحــدة 
مختلف  فــي  المستدام  النمو 

دول العالم.



قـــــام ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 
خليفة  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن 
الجنوبية،  المحافظة  محافظ 
ــيـــة إلـــــى الــــرفــــاع  ــيـــدانـ ــارة مـ ــ ــزيـ ــ بـ
ــي، بــــحــــضــــور عـــــــدد مــن  ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـ
التنسيق  وضــابــط  الــمــســؤولــيــن 
األمـــــنـــــي بـــالـــمـــحـــافـــظـــة، حــيــث 
المواقع  من  حزمة  سموه  تفقد 
والمشاريع التي تصب في صالح 
ومنفعة المواطنين واألهالي في 
والتنموية  الخدمية  المجاالت 
ــة، وذلــــــــك ضــمــن  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ
الميدانية  الــزيــارات  من  سلسلة 
ــا الـــمـــحـــافـــظـــة  ــهــ ــريــ ــجــ الـــــتـــــي تــ
لــتــحــســيــن مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات 
ورفـــــع كــفــاءتــهــا بــالــتــنــســيــق مع 

الجهات المعنية.
أكــــــد ســـمـــو الـــمـــحـــافـــظ أن 
الــجــنــوبــيــة حريصة  الــمــحــافــظــة 
عــلــى الـــتـــواصـــل الــمــيــدانــي بكل 
الـــمـــنـــاطـــق لــتــفــقــد احــتــيــاجــات 
األهـــــــــالـــــــــي واالســــــــتــــــــمــــــــاع إلـــــى 
ــهـــم ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــم،  ــاتـ ــتـــرحـ ــقـ مـ
تــنــفــيــًذا لــلــتــوجــيــهــات الــســديــدة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
خــلــيــفــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن  حـــمـــد 
عاهل البالد المفدى، ودعم من 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
ولي  آل خليفة  سلمان بن حمد 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتــــفــــقــــد ســــمــــو الـــمـــحـــافـــظ 
بــن خالد  عــبــداهلل  الشيخ  مــركــز 
ــذي  ــ ــ الـ ــــي  ــــحـ ــــصـ الـ ــلــــيــــفــــة  خــ آل 
ــيــــخــــدم أهـــــالـــــي الـــمـــحـــافـــظـــة  ســ
الـــجـــنـــوبـــيـــة، حـــيـــث نــــــوه ســـمـــوه 
ــتـــمـــرة الـــتـــي  بـــالـــمـــتـــابـــعـــة الـــمـــسـ

تــقــوم بــهــا الــمــحــافــظــة لــالطــالع 
عــلــى حــيــثــيــات عــمــل الــمــشــاريــع 
ــنـــمـــويـــة بــهــدف  ــتـ ــيـــة والـ الـــخـــدمـ
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــيــــق أفــــــضــــــل الـ ــقــ تــــحــ
لألهالي، مؤكدا سموه أن المركز 
حظي باهتمام وحرص المجلس 
التنسيقي التابع للمحافظة من 
تنفيذه  مـــراحـــل  مــتــابــعــة  خـــالل 
تـــوصـــيـــات  ضـــمـــن  األرض  ــلـــى  عـ
مشيًدا  متتابع،  بشكل  ُاصــــدرت 
الــصــحــة  وزارة  بـــجـــهـــود  ســــمــــوه 
في  للصحة  األعــلــى  والمجلس 
الصحية  الخدمات  أجــود  توفير 

ألهالي المحافظة.
ــمــــو  بــــــــعــــــــدهــــــــا، اطـــــــــلـــــــــع ســ
ــوى  ــتــ ــســ ــى مــ ــ ــلــ ــ ــــظ عــ ــافــ ــ ــحــ ــ ــمــ ــ الــ
ــات الـــمـــحـــيـــطـــة بــقــلــعــة  ــدمــ ــخــ الــ
ــمــــد  ــان بـــــــن أحــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــخ سـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
أهمية  سموه  أكــد  حيث  الفاتح، 

تـــحـــســـيـــن مــــســــتــــوى الــــمــــرافــــق 
العامة المتوافرة لألهالي وذلك 
الطرق  وتطوير  بإنشاء  تحديًدا 
المؤدية إلى القلعة ألهمية إبراز 
والسياحية  التاريخية  المعالم 
ــة  ــالــ ــتــــي تـــعـــكـــس عــــراقــــة وأصــ الــ
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، مــنــوًهــا 
ــأن تـــلـــك الــمــالحــظــات  ــ ســـمـــوه بـ
ــاًء عـــلـــى احــتــيــاجــات  ــنــ جــــــاءت بــ
األهـــــــالـــــــي الـــــتـــــي تــــــم رصــــدهــــا 
ــريــــق الــمــحــافــظــة  ــــالل فــ مــــن خــ
الميداني على فترات متواصلة، 
ذلــك  بتمثيل  قـــام  ــدوره  ــ بـ ــذي  الــ
في إطار تقارير دورية رفعت إلى 
سموه  مثمًنا  المعنية،  الجهات 
ــاون والــتــنــســيــق  ــعــ ــتــ ــوى الــ ــتـ ــسـ مـ
الدائم مع وزارة األشغال وشؤون 
العمراني  والتخطيط  البلديات 

في تلبية احتياجات األهالي.

ــارة، بــلــقــاء  ــ ــزيـ ــ واخــتــتــمــت الـ
ســــمــــو مــــحــــافــــظ الـــمـــحـــافـــظـــة 
ــة بــــعــــدد مـــــن أهـــالـــي  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ الـ
الــمــنــطــقــة، حــيــث اســتــمــع خــالل 
واحتياجاتهم  آرائــهــم  إلــى  ذلــك 
ــهــــم فــــــي مــخــتــلــف  ــاتــ ــتــــرحــ ــقــ ومــ
ــعـــدة، مــبــيــًنــا ســمــوه أهمية  األصـ
ــذه الـــــــزيـــــــارات الــــتــــي تــعــكــس  ــ ــ هـ
الراسخة  االجتماعية  الــروابــط 
المحافظة  وتواصل  قرب  ومدى 

الجنوبية مع جميع األهالي.
مـــن جــهــتــهــم، عــبــر األهــالــي 
عـــن شــكــرهــم وتــقــديــرهــم لسمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
المحافظة  محافظ  خليفة  آل 
واهتمام  حــرص  على  الجنوبية 
سموه بالتواصل المستمر معهم 
وإيصالها  احتياجاتهم،  ومتابعة 

إلى الجهات المختصة. 

استقبل الدكتور عبداللطيف 
بن راشد الزياني وزير الخارجية، 
وزارة  بـــمـــقـــر  مـــكـــتـــبـــه  ــي  ــ فـ أمــــــس 
بيكيت  تــــوم  الــســيــر  الـــخـــارجـــيـــة، 
الــــمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــعــهــد 
االستراتيجية  للدراسات  الدولي 

في الشرق األوسط. 
وجـــــرى خــــالل الـــلـــقـــاء بحث 
ــة لــتــنــظــيــم  ــاريــ ــجــ ــات الــ ــبـ ــيـ ــرتـ ــتـ الـ
مــؤتــمــر حـــوار الــمــنــامــة فــي دورتـــه 
الــســابــعــة عـــشـــرة، الــمــزمــع عــقــده 
فـــي نــوفــمــبــر الــمــقــبــل، بــالــتــعــاون 
بــيــن وزارة  الــمــشــتــرك  والــتــنــســيــق 
إلى  إضــافــة  والمعهد،  الخارجية 
أوجه  تعزيز  سبل  حــول  التباحث 
الجانبين  بين  وتطويره  التعاون 

ــتـــويـــات بــمــا  فــــي مــخــتــلــف الـــمـــسـ
يحقق األهداف المشتركة. 

طالل  السفير  اللقاء   حضر 

عام  مدير  األنــصــاري  عبدالسالم 
والسفير  الخارجية،  وزارة  شــؤون 
نانسي عبداهلل جمال رئيس قطاع 

والسيد  االستراتيجية،  الــشــؤون 
صـــــالح شــــهــــاب الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال 
رئيس المراسم بوزارة الخارجية.
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والشؤون  العدل  وزارة  انطالًقا من سعي 
اإلســالمــيــة واألوقـــــاف نــحــو تــوعــيــة أصــحــاب 
مختلف  على  المستجدات  بآخر  الحمالت 
فيما  واإلداريـــة  واألمنية  الصحية  األصعدة 
ــارة  ــزيــ يــتــعــلــق بــتــســيــيــر رحـــــالت الـــعـــمـــرة والــ
الحج  شـــؤون  قــســم  نــظــم  الــمــنــورة،  للمدينة 
لقاًء  الدينية  الشؤون  إلدارة  التابع  والعمرة 
من  ممثلين  بحضور  الــشــأن  بــهــذا  تعريفيا 
وبــمــشــاركــة  الــصــحــة  ووزارة  الــداخــلــيــة  وزارة 

ممثلين عن حوالي )100( حملة.
حــيــث اســتــهــلــت الــلــقــاء الـــدكـــتـــورة كــوثــر 
مــحــمــد الــعــيــد اســتــشــاريــة الــصــحــة الــعــامــة 
بوزارة الصحة باستعراض ماهية اإلجراءات 
االحــتــرازيــة الــمــوصــى بــهــا مــن قــبــل الفريق 

الــوطــنــي لــلــتــصــديــق لــفــيــروس »كــوفــيــد 19« 
الــســفــر، والـــحـــث على  ــنـــاء  أثـ ــواء قــبــل أو  ــ سـ
ــرورة الــتــقــيــد بــهــا حــفــاًظــا عــلــى السالمة  ضــ
تلقي  أهمية  إلى  اإلشــارة  العامة، فضاًل عن 
اللقاحات الالزمة بهذا الشأن سواء ما تعلق 

منها بفيروس »كوفيد 19« أو باألنفلونزا.
من جهته تطرق السيد ناصر السعدون 
مساعد مالزم ثاني بمديرية أمن جسر الملك 
فهد إلى اإلجراءات األمنية التي يتعين على 
رحالتها  تسيير  في  الراغبة  العمرة  حمالت 
عبر  المنورة  المدينة  أو  المكرمة  مكة  إلــى 
ما  وال سيما  بها  االلتزام  فهد  الملك  جسر 
والسالمة في  األمــن  بــإجــراءات  منها  يتعلق 
الحافلة، مع ضرورة التنسيق مع قسم شؤون 

الحج والعمرة إلصدار التصاريح الالزمة.
ــة أفــاد  ــ ــول آخـــر الــمــســتــجــدات اإلداريـ وحـ
خالد جاسم المالود رئيس قسم شؤون الحج 
ــوزارة الــعــدل والــشــؤون اإلسالمية  والــعــمــرة بـ
واألوقـــــاف أنـــه فــي إطـــار تــوجــه الـــــوزارة نحو 
أتــمــتــة إجـــراءاتـــهـــا وتــقــديــم خــدمــاتــهــا عبر 
عدد  تحويل  تــم  فقد  اإللكترونية  الــوســائــل 
من خدمات القسم إلى القنوات اإللكترونية 
مــا ســهــل عــلــى أصــحــاب الــحــمــالت تخليص 
إجراءاتهم إلكترونًيا عبر الموقع اإللكتروني 
بــالــشــؤون اإلســالمــيــة، حيث تشمل  الــخــاص 
للعمرة  رحلة  تسيير  طلب  الــخــدمــات:  تلك 
وزيــــارة الــمــديــنــة الــمــنــورة، تــجــديــد الــرخــص 

وخدمة إصدار تصريح مشرف الرحلة.

بم�ستجدات ت��ع��ري��ف��ي��ا  ل��ق��اء  ي��ع��ق��د  وال���ع���م���رة«  ال��ح��ج  »����س����ؤون 

ت�����س��ي��ي��ر رح������ات ال���ع���م���رة وال�����زي�����ارة ل��ل��م��دي��ن��ة ال���م���ن����رة

نـــظـــمـــت جـــمـــعـــيـــة الـــبـــحـــريـــن 
توعوية  حــواريــة  جلسة  الخيرية، 
تــثــقــيــفــيــة حــــول ضــــــرورة وأهــمــيــة 
ــن ســـرطـــان  ــ الـــكـــشـــف الـــمـــبـــّكـــر عـ
الــثــدي، وذلـــك تــزامــنــًا مــع الشهر 
الــمــرض  بــهــذا  للتوعية  الــعــالــمــي 
الــــذي يـــصـــادف شــهــر أكــتــوبــر من 
كــل عـــام والــــذي يــأتــي تــحــت شعار 

»الكشف المبكر«.
ــي الـــجـــلـــســـة الــتــي  وشـــــــارك فــ
حــضــرهــا مـــوظـــفـــات الــجــمــعــيــة - 

الدكتور  للجمعية  الــعــام  االمــيــن 
ــيــــم كـــمـــال والــســيــد  حـــســـن ابــــراهــ
عام  مدير  بوخماس  علي  حسين 
محمد  ســعــاد  والــســيــدة  الجمعية 
الـــظـــاهـــري نــائــبــة الــمــديــر والــتــي 
أهمية  تناولت  كلمة  بإلقاء  قامت 
الكشف المبكر عن سرطان الثدي 
النجاة  معدالت  ارتــفــاع  في  ودوره 
والــــعــــالج، اضـــافـــة الــــى الــحــديــث 
المرض  بهذا  التوعية  أهمية  عن 
وضــــــــــــرورة اجــــــــــراء الـــفـــحـــوصـــات 

ــة والـــــــذي يــتــيــح  ــ ــدوريـ ــ الــطــبــيــة الـ
المرض  على  للسيطرة  الــمــجــال 

ومضاعفاته لدى المصابين به.
مؤكدة أهمية الدعم النفسي 
ــواجــــب تــقــديــمــه  واالجـــتـــمـــاعـــي الــ
ــذي يــســهــم  ــ ــ ــر الـ ــ ــ ــلـــمـــريـــض، االمـ لـ
استجابة  تسريع  فــي  كبير  بشكل 

المريض للتدخالت العالجية. 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قـــامـــت 
ــاقـــات  ــبـــطـ ــع الـ ــوزيــ ــتــ الـــجـــمـــعـــيـــة بــ
ــلـــى جـــمـــيـــع االســــر  االرشــــــاديــــــة عـ

المنتسبة لديها لضرورة المبادرة 
بــالــفــحــص. وذكــــر الــدكــتــور حسن 
ــن الـــعـــام  ــ ــيـ ــ ــال االمـ ــمــ ابــــراهــــيــــم كــ
للجمعية ان تنظيم هذه الفاعلية 
الجمعية  مسؤولية  مــن  انــطــالقــًا 
ــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــرصـ ــ ــة وحـ ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ ــمـــجـ الـ
المساهمة في الحمالت الوطنية، 
بما ينسجم مع توجهات الجمعية 
والتواصل  التكامل  تحقيق  نحو 
العاملة  المؤسسات  مع  بالتعاون 

في الحقل الطبي.

} اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب.

»البحرين الخيرية« تقيم فعالية تثقيفية للت�عية ب�سرطان الثدي

ــؤون الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــدت لـــجـــنـــة الـ ــ ــقـ ــ عـ
والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها الثاني، 
من  الــرابــع،  العادي  السنوي  االنعقاد  دور  في 
النائب  برئاسة  الخامس،  التشريعي  الفصل 
صباح  اللجنة،  رئيس  نائب  العباسي  محمد 
ــور الــــنــــواب أعـــضـــاء  أمـــــس اإلثـــنـــيـــن، وبـــحـــضـ

اللجنة.
على  اللجنة  اطــلــعــت  االجــتــمــاع،  وخـــالل 
بشأن   2021 لسنة   )15( رقم  بقانون  المرسوم 
مدققي الحسابات الخارجيين، وارتأت اللجنة 

سالمة المرسوم من الناحية الدستورية.
بقانون  المرسوم  اللجنة  استعرضت  ثــم 
رقم )24( لسنة 2021 بتعديل المادة )13( من 

القانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن العقوبات 
سالمته  اللجنة  وقــــررت  الــبــديــلــة،  والــتــدابــيــر 

الدستورية.
اجتماعها،  فــي  اللجنة  اســتــعــرضــت  كــمــا 
المرسوم بقانون رقم )12( لسنة 2021 بإضافة 
بند جديد برقم )6( إلى الفقرة )ج( من المادة 
)8( من المرسوم بقانون رقم )78( لسنة 2006 
اللجنة  وارتـــأت  التعطل،  ضــد  التأمين  بشأن 

سالمته الدستورية.
المرسوم  اللجنة  أعضاء  النواب   وناقش 
بعض  بتعديل   2021 لسنة   )18( رقــم  بقانون 
في   2014 لــســنــة   )51( رقــــم  الـــقـــانـــون  أحـــكـــام 
ــة الـــمـــهـــن الــهــنــدســيــة،  ــ ــزاولـ ــ شـــــأن تــنــظــيــم مـ

الناحية  من  المرسوم  سالمة  اللجنة  وقــررت 
الدستورية.

وفــــي بــنــد الـــمـــراســـيـــم بــقــوانــيــن نــاقــشــت 
اللجنة المرسوم بقانون رقم )19( لسنة 2021 
رقم  بــقــانــون  الــمــرســوم  أحــكــام  بعض  بتعديل 
وبــعــد  األوســـمـــة،  شـــأن  فـــي   1976 لــســنــة   )19(
المعنية قررت  الجهات  االطــالع على مرئيات 

اللجنة الموافقة على المرسوم.
وأكد العباسي أن اللجنة ناقشت، االقتراح 
األوقـــاف  إدارة  مــوظــفــي  تثبيت  بــشــأن  بــرغــبــة 
الــمــنــاقــشــة  وبـــعـــد  الـــعـــقـــود،  الــجــعــفــريــة ذوي 
واالطالع على مرئيات جهاز الخدمة المدنية 

قررت اللجنة الموافقة على االقتراح برغبة.

ت�سريعية الن�اب ت�افق على مقترح تثبيت م�ظفي »الأوقاف الجعفرية« ذوي العق�د

} سمو الشيخ خليفة بن علي خالل زيارته الميدانية.

م��ح��اف��ظ ال��ج��ن���ب��ي��ة: ن��ح��ر���ص ع��ل��ى ال��ت���ا���س��ل

ال���م���ي���دان���ي ل��ت��ف��ق��د اح���ت���ي���اج���ات الأه����ال����ي

قــــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــمـــحـــرق الــبــلــدي 
سيرفع  المجلس  أن  المرباطي  غازي  السيد 
المحرق  محافظة  تقسيم  بــإعــادة  مطالباٍت 
إلى 10 دوائر انتخابية بلدية، وذلك استجابة 
في  سيما  ال  واإلســكــانــي  الــعــمــرانــي  للتوسع 

الحد وقاللي.
وأشار إلى أن اللجنة العامة في المجلس 
رفعها  والمقرر  المطالبة،  هذه  أقرت  البلدي 
اإلثنين  يــوم  الــعــادي  المجلس  اجــتــمــاع  إلــى 
المقبل، وذلك للتصويت على التوصية ومن 
ثم رفعها إلى وزارة األشغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني.
وفّصل المرباطي: أصبحت مدينة الحد 
تتكون من 30 مجمًعا ما بين سكني وخدمي 

مهيئة  وأصبحت  وغيرها،  صناعية  ومناطق 
لتنقسم بدل الدائرة الواحدة إلى دائرتين.

الــتــي شهدت  إلــى منطقة قــاللــي  إضــافــة 
توسًعا عمرانًيا كبيًرا من خالل إنشاء مشاريع 
التطوير العقاري والجزر الصناعية الزاحفة 

وزيادة األنشطة االستثمارية التجارية.
إقـــبـــال الكثير  فـــي  الــــزيــــادة  إلــــى  مــشــيــًرا 
تلك  في  للسكن  والمقيمين  المواطنين  من 
الــمــنــاطــق الـــجـــديـــدة فـــي نـــطـــاق الــدائــرتــيــن 
ــة والـــثـــامـــنـــة فــي  ــسـ ــامـ ــخـ االنـــتـــخـــابـــيـــتـــيـــن الـ
الـــمـــحـــرق، حــيــث أن الــمــحــرق هـــي مـــن أكــثــر 
على  اإلسكانية  للمشاريع  استقطاًبا  المدن 

مستوى المملكة.
وقال إن كل تلك المبررات تدفع المجلس 

ــر انــتــخــابــيــة عـــوًضـــا عما  ــ إلـــى نــظــام 10 دوائـ
أعضاء  زيـــادة  بمعنى  حــالــًيــا،  بــه  معمول  هــو 
من  ــرغـــم  ــالـ وبـ دوائـــــــر.   10-8 مـــن  الــمــجــلــس 
الــمــســؤولــيــات الــكــبــيــرة الــتــي تــقــع عــلــى عاتق 
المجلس البلدي إال أنه يتحمل المسؤولية، 
وخير مثال على ذلك مدينة شرق الحد التي 
في  يشكل  مما  المواطنين،  آالف  تستوعب 

حد ذاته دائرة انتخابية.
مشيًدا رئيس المجلس بتوجه الحكومة 
القطاع  وتسهيل  وتشجيع  االستثمار  بدفع 
الــخــاص لــيــكــون شــريــًكــا أســاســًيــا فــي تطوير 
التاريخية  الكلمات  تلك  ننسى  المحرق، وال 
التي أطلقها جاللة الملك على هذه المدينة: 

أم المدن.

بلدي المحرق يطالب بتق�سيم المحافظة اإلى ع�سر دوائر انتخابية

أكدت لجنة حقوق االنسان 
التام  دعمها  الشورى  بمجلس 
ــاء بــمــنــظــومــة حــقــوق  ــقــ لــــالرتــ
ــان وتـــرجـــمـــة تــوجــيــهــات  ــســ اإلنــ
حضرة صاحب الجاللة الملك 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة  حـــمـــد 
ــفــــدى، فــي  ــمــ ــاهــــل الــــبــــالد الــ عــ
البدء بوضع اآلليات التنفيذية 
والُبنى التحتية الالزمة لمركز 
اإلصالح والسجون المفتوحة، 
إلعـــــــــادة دمــــــج الــمــســتــفــيــديــن 
مـــن الــبــرنــامــج فـــي الــمــجــتــمــع 
الــبــحــريــنــي وتــشــجــيــعــهــم على 
مشرق  مستقبل  إلـــى  الــتــطــلــع 

وبناء مملكة البحرين وتقدمها 
وازدهارها.

جـــــــــاء ذلـــــــــك لـــــــــدى بـــحـــث 
لجنة حقوق اإلنسان بمجلس 
الــــــشــــــورى خـــــــالل اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
مــهــدي  أحـــمـــد  بـــرئـــاســـة  األول 
ــداد، خـــطـــة عــمــلــهــا لــــدور  ــ ــــحـ الـ
االنـــعـــقـــاد الـــرابـــع مـــن الــفــصــل 
الــتــشــريــعــي الـــخـــامـــس، حــيــث 
شــــــددت الــلــجــنــة عـــلـــى أهــمــيــة 
تكامل الجهود بين السلطتين 
والتنفيذية، معربة  التشريعية 
الــســيــاق عـــن شــكــرهــا  فـــي ذات 
تقوم  التي  للجهود  وتقديرها 

إعــداد  في  الخارجية  وزارة  بها 
ــتــــقــــاريــــر الــــــدوريــــــة لــحــقــوق  الــ
ــان بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن،  ــســ اإلنــ
التقدم  أوضــحــت حجم  والــتــي 
ــرزه الـــمـــمـــلـــكـــة فــي  ــ ــحـ ــ الـــــــذي تـ
مثمنة  اإلنسان،  حقوق  مجال 
الدكتور  يبديه  الـــذي  الــتــعــاون 
الزياني  راشد  بن  عبداللطيف 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــع أعــضــاء 
مجلس الشورى وحرص الوزارة 
على إطالع السلطة التشريعية 
ــى آخـــــــــر الــــمــــســــتــــجــــدات،  ــ ــلـ ــ عـ
والمبادرات التي تقوم بها ليس 
وحسب  الحقوقي  المجال  في 

بل في مختلف المجاالت.
ــنــــة  ــلــــجــ ــا أشــــــــــــــــادت الــ ــ ــمــ ــ كــ
وزارة  تــبــذلــهــا  الـــتـــي  بــالــجــهــود 
الـــداخـــلـــيـــة بــــرئــــاســــة الـــفـــريـــق 
أول الــشــيــخ راشـــد بــن عــبــداهلل 
الـــداخـــلـــيـــة  وزيـــــــر  خـــلـــيـــفـــة  آل 
بالمملكة  االســتــقــرار  لــضــمــان 
عليها  تعمل  التي  وبالمبادرات 
ــعــــزز مـــنـــظـــومـــة حــقــوق  ــا يــ ــمـ مـ
االنــســان، وإعـــداد كـــوادر مؤهلة 
ــيــــن، وصـــيـــانـــة  ــوانــ ــقــ إلنــــفــــاذ الــ
ــادئ  ــبــ ــمــ ــلــ ــوق وفــــــقــــــا لــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ الــ
ــة مــع  ــمـ ــوائـ ــتـ ــمـ ــة، الـ ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ

المبادئ والمواثيق الدولية.

»حق�قية ال�س�رى« ت�ؤكد دعمها لت�جيهات الملك في تنفيذ ال�سج�ن المفت�حة

آل خليفة  علي  بن  الشيخ خالد  اجتمع 
وزيـــر الــعــدل والــشــؤون اإلســالمــيــة واألوقـــاف، 
ــوزارة امــــس، مـــع الـــدكـــتـــور حــاتــم  ــ ــ فـــي مــقــر الـ
المعني  الــمــتــحــدة  األمـــم  مــديــر مكتب  عــلــي 
ــمـــخـــدرات والــجــريــمــة فـــي دول  بــمــكــافــحــة الـ
ــن مــايــر  ــاريــ ــاون، والــــســــيــــدة مــ ــعــ ــتــ مــجــلــس الــ

الخبيرة في مجال منع الجريمة.
التعاون  استعراض  اللقاء  خــالل  وجــرى 
القائم في مجال العدالة الجنائية وبخاصة 
القضائية  الـــدراســـات  بمعهد  الــتــدريــب  دور 
اإلصالحية  العدالة  مجالي  فــي  والقانونية 

لألطفال والعقوبات البديلة.
كــمــا تـــم الــتــأكــيــد خـــالل االجــتــمــاع على 
التدريب  في  متكاملة  منظومة  وجود  أهمية 
ــوال وتــمــويــل اإلرهــــاب  ــ الــمــتــعــلــق بــغــســل األمــ
والتحويالت المالية غير المشروعة، وكذلك 
بإنفاذ  المعنية  الجهات  بين  التنسيق  تعزيز 
بتجميع  يــتــعــلــق  فــيــمــا  وبــخــاصــة  ــانـــون،  ــقـ الـ
الــمــعــلــومــات وتــبــادلــهــا وتــحــلــيــل الــمــعــلــومــات 
الــمــالــيــة، مــنــهــا بــشــكــل رئــيــســي الــتــحــويــالت 

الــمــالــيــة الــمــعــقــدة، مــا يــدعــم مــكــافــحــة تلك 
الجرائم وتعزيز المالحقة الجنائية في هذا 

الشأن.
المشترك  بالتعاون  الــعــدل  وزيـــر  ورحـــب 
بمكافحة  المعني  المتحدة  األمم  مع مكتب 
الـــمـــخـــدرات والــجــريــمــة فـــي مــجــال مـــبـــادرات 
المتعلقة  الــعــدالــة وخــصــوًصــا  إلــى  الــوصــول 

بـــمـــجـــال الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الوساطة، منوها بالتعاون القائم منذ سنوات 
بمكافحة  المعني  المتحدة  األمم  مع مكتب 
بــنــاء على مخرجات  والــجــريــمــة،  الــمــخــدرات 
المؤتمر الوطني للعدالة الجنائية في 2015، 
بــنــاء الــقــدرات الوطنية في  الـــذي أســهــم فــي 

كافة مجاالت العدالة الجنائية.

وزير العدل ين�ه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات

} وزير العدل يستقبل مدير مكتب األمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون.

استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن 
الــعــام صباح أمــس األدمــيــرال  رئيس األمــن 
كارل شولتز قائد خفر السواحل األمريكية، 
ومــارغــريــت نــــاردي الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة 
الواليات المتحدة األمريكية لدى المملكة، 
عبداهلل  عــالء  بحري  الركن  الــلــواء  بحضور 
سيادي قائد خفر السواحل، والعميد الركن 
آل خليفة  بن محمد  الشيخ حمد  الدكتور 
مساعد رئيس األمن العام لشؤون العمليات 

والتدريب.

األمن  رئيس  رحب  اللقاء  وفي مستهل 
ــوفـــد  ــارل شـــولـــتـــز والـ ــ ــرال كــ ــيــ ــاألدمــ الــــعــــام بــ
التي  الطيبة  بالعالقات  مــشــيــدًا  الــمــرافــق، 
تربط البلدين الصديقين ومستوى التعاون 
األمنية،  المجاالت  في  وخاصة  والتنسيق 
معربا عن شكره وتقديره لحكومة الواليات 
ــتـــحـــدة مــمــثــلــة فــــي خــفــر  ــمـ األمـــريـــكـــيـــة الـ
والتعاون  الدعم  على  األمريكية  السواحل 

المستمر.
ــدد مــن  ــ ــ ــاء بــــحــــث عـ ــقــ ــلــ ــالل الــ ــ ــ ــم خـ ــ ــ وتـ

الــمــشــتــرك  االهــــتــــمــــام  ذات  الـــمـــوضـــوعـــات 
وبناء  والتدريب  المشتركة  التمارين  منها 
القدرات والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

من جانبه أعرب األدميرال كارل شولتز 
شكره  عــن  األمريكية  الــســواحــل  خفر  قائد 
على  الــداخــلــيــة  ووزارة  الــبــحــريــن  لمملكة 
التعاون والتنسيق المشترك، مؤكدا أهمية 
يحقق  بما  وتطويره  القائم  التعاون  تعزيز 
الثنائي  ويــعــزز األمـــن  الــجــانــبــيــن  تــطــلــعــات 

المشترك وأمن واستقرار المنطقة.

رئي�ص الأمن العام يبحث مع قائد  خفر ال�س�احل الأمريكية التمارين الم�ستركة

} رئيس األمن العام يستقبل قائد خفر السواحل األمريكية.

أحمد  علي  المهندس  التقى 
الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية 
الشيخ  الــمــكــرم  اإلنــســان،  لحقوق 
ــن الـــحـــوســـنـــي  ــويــ ــن شــ ــ ــداهلل بـ ــ ــبـ ــ عـ
لحقوق  العمانية  اللجنة  رئــيــس 
اإلنسان، بسلطنة عمان الشقيقة، 

وذلك عبر تقنية االتصال المرئي، 
تعزيز  سبل  الجانبان  بحث  حيث 
أوجـــه الــتــعــاون فــي مــجــال حقوق 
الوطنية  المؤسسة  بين  اإلنــســان 
والــلــجــنــة الــعــمــانــيــة، الســيــمــا في 
ــاالت الــــتــــدريــــب والــتــثــقــيــف  ــ ــــجـ مـ

ــرات، بـــمـــا يـــدعـــم  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ وتـــــبـــــادل الـ
الجهود الرامية لتحقيق األهداف 
ثقافة  وتعزيز  لحماية  المشتركة 

حقوق اإلنسان.
من جانبه، هنأ رئيس اللجنة 
العمانية لحقوق اإلنسان، الدرازي 

لمجلس  رئيسا  انتخابه  بمناسبة 
مـــفـــوضـــي الـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة 
ــقــــوق اإلنــــــســــــان فـــــي مــمــلــكــة  لــــحــ
الــبــحــريــن، مــتــمــنــيــا لـــه وألعــضــاء 
والنجاح  التوفيق  دوام  المجلس 

في مهام عملهم.

»ال�����ط����ن����ي����ة ل����ح����ق�����ق الإن�������������س������ان« و»ال����ع����م����ان����ي����ة ل���ح���ق����ق 

الإن���������س����ان« ت��ب��ح��ث��ان ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق ال��م�����س��ت��رك



أن  قبل  سريعا  وانتشرت  الموسمية  األنفلونزا  ظهرت 
يكون  أن  المتوقع  فمن  ببرودته،  الشتاء  موسم  علينا  يحل 
مــوســم األنــفــلــونــزا هـــذا الــعــام مــوســمــا قــويــا وذلــــك نتيجة 
عدد  انــخــفــاض  بسبب  األنــفــلــونــزا  تــجــاه  مناعتنا  لنقصان 
كورونا،  فيروس  موجة  أثناء  الماضي  الشتاء  في  اإلصابات 
موسم  حــول  الماضي  الشتاء  موسم  فــي  العلماء  يقلق  لــم 
األنفلونزا، بل ويمكن القول إنه عمليا لم يحدث، وذلك ألن 
لم  واألنفلونزا بشكل خاص  عام  بشكل  المعدية  األمــراض 
تجد منفذا إلصابتنا بسبب التباعد االجتماعي واإلجراءات 
الوقائية األخرى ضد فيروس كورونا، فهذه اإلجراءات كانت 
الــوقــايــة مــن األمـــراض المعدية لــدرجــة أن  فعالة جــدا فــي 

بعض سالالت األنفلونزا ربما انقرضت.
في  باألنفلونزا  اإلصــابــة  حـــاالت  أن نقص  إلــى  إضــافــة 
الشتاء الماضي جعل جهازنا المناعي أقل عرضة للفيروس، 
الــمــنــاعــة لألنفلونزا  مــعــدالت  انــخــفــاض  إلـــى  أدى  مــا  هـــذا 
بشكل كبير، واألطفال هم الفئة األكثر عرضة للخطر ألن 

أجسادهم لم تتعرض مسبًقا لفيروس األنفلونزا.
والحل الوحيد لتجنب هذا الخطر هو لقاح األنفلونزا، 
ــرورة أخـــذ لــقــاح األنــفــلــونــزا  ــ كــمــا أكـــد الــفــريــق الــوطــنــي ضـ
الموسمية لتجنب اإلصابة بفيروسات نحن في غنى عنها.

هذا اللقاح الذي ينتج سنويا بناء على السالالت األكثر 
الــعــديــد من  إلــى  الــمــوســم وهــو مــوجــه  المتوقعة هــذا  فتكا 

السالالت.
نــحــن ال نــعــلــم مـــا الــــذي يــنــتــظــرنــا فـــي مــوســم الــشــتــاء 
االستيعابية  طاقتهما  بكامل  والــمــدارس  والعمل  خصوصا 
السفر  منا  الكثير  بدأ  وبالفعل  الجوية  المجاالت  وفتحت 
الثالثة لكورونا  أنفسنا جيدا بالجرعات  فعلينا أن نحصن 
ولقاح األنفلونزا الموسمية. يجب عدم اعتبار هذه التنبؤات 
المخيفة على أنها حقائق ومع ذلك، فإن جميع األدلة تشير 
وأقــســى من  بــاكــًرا  الــقــادم سيكون  األنفلونزا  أن موسم  إلــى 

المواسم السابقة.

لقاح الأنفلونزا المو�سمية 

على اأبواب ال�ستاء 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الدكتور ح�سن العري�ض مع طاقم مركز العري�ض 

للعيون التخ�س�سي ينجز عملية نادرة لمري�سة خم�سينية

نجح الدكتور حسن العريض استشاري أول طب وجراحة 
العيون والطاقم الطبي بمركز العريض للعيون التخصصي 
تبلغ  بحرينية  لمواطنة  بصر  تصحيح  عملية  إجـــراء  فــي 
)الليزك  الــحــديــث  الــلــيــزك  بــاســتــخــدام  عــامــا  العمر 59  مــن 
النظر وصعوبة شديدة في  تعاني من طول  المحور(، كانت 
للخليج  الــعــريــض  الــدكــتــور  الصغيرة وصـــرح  األشــيــاء  رؤيـــة 
عمر  بسبب  الــنــادرة  العمليات  من  تعد  العملية  بــأن  الطبي 
المريضة وقد تم استخدام أوضاع معينة وكانت تحتاج إلى 
والتقنيات  الحديثة  األجــهــزة  باستخدام  محددة  تحويرات 

المتقدمة في هذه العملية الدقيقة.
كبر عمر  الرغم من  أنه على  العريض  الدكتور  وأضــاف 
 %100 بنسبة  الــبــعــيــد  رؤيــــة  مــن  تمكنت  أنــهــا  إال  الــمــريــضــة 
والقريب بنسبة 90% وتخلصت تماما من النظارة، إن توفير 
عالم  في  ثورة  أحدث  الهائل  التكنولوجي  التطور  هذا  مثل 
في  للمواطنين  توفيرها  على  شجعنا  ما  البصري  التطور 
مواطني  لجميع  وأيضا  منها  ليستفيدوا  البحرين  مملكة 
الــخــارج  إلــى  السفر  عــنــاء  دون  مــن  الــمــجــاورة  الخليج  دول 

والكلفة الكبيرة.
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ــو عـــــدم الـــقـــدرة  الـــضـــعـــف الـــجـــنـــســـي هــ
الحفاظ  أو  االنــتــصــاب  إلــى  الــوصــول  على 
الزوجية  الحياة  لممارسة  يكفي  بما  عليه 
االنــتــصــاب  فــي  مشكلة  ووجــــود  الطبيعية، 
من حين إلى آخر ال يمثل بالضرورة سببا 
المشكلة  كــانــت  إذا  ولــكــن  القلق  يستدعي 
النفسي  الضغط  قد تسبب  فإنها  مستمرة 
وتـــؤثـــر فـــي ثــقــة الــمــريــض بــنــفــســه، ويــكــون 
ذلك مؤشرا على وجود حالة مرضية كامنة 
تحتاج إلى زيارة الطبيب والبدء في العالج. 
أمين  الدكتور عيسى  الطبي  الخليج  حاور 
البولية  الــمــســالــك  جــراحــة  أول  اســتــشــاري 
واألمـــــــــراض الــتــنــاســلــيــة بــمــســتــشــفــى ابـــن 

النفيس.
*هل هناك تراجع في معدالت الخصوبة 

أو تدهور في صحة الرجل؟ وما األسباب؟
أو  الــرجــال  لــدى  العقم  -تعتبر ظــاهــرة 
التدهور في مستوى أداء الجهاز التناسلي 
دراستها  للرجال حالة عالمية، لوحظ في 
انتشار هذه الظاهرة في معظم دول العالم 

وربما تكون األسباب كما هو مفترض: 
 تـــغـــيـــرات طــبــيــعــيــة غــيــر مــرضــيــة مثل 
غير  الــغــذائــي  الــنــظــام  أو  المناخي  التغير 
الصحي، حتى أنه أصبح من المقبول تغيير 
عن  المخصب  بالسائل  الخاصة  المعايير 
عالمية  معايير  إلــى  نسبة  المخصب  غير 

سابقة.
التي من الممكن أن  أما عن األمــراض 

تسبب عقما دائما أو جزئيا:
 أوال عــوامــل وراثــيــة: منها عــدم وجــود 
وصولها  عــدم  أو  المولود  لــدى  الخصيتين 
في  الصفن(  )كيس  الطبيعي  مكانها  إلــى 
وراثية  عوامل  إلى جانب  المناسب،  الوقت 
جــيــنــيــة تــــؤدي إلــــى اخـــتـــالل فـــي الــتــركــيــبــة 
ــور الــخــاليــا  ــمــ الــنــســيــجــيــة لــلــخــصــيــة وضــ
من  تعد  والــتــي  المنوية  للخلية  المنتجة 

األسباب الدائمة للعقم وثانيا أسباب يمكن 
عالجها جراحيا مثل دوالي الخصيتين أو 
التهابات  أو  المنوي  المجرى  في  االنسداد 

الخصية أو االلتواء.
مع العلم أن هناك عوامل أخرى خارجية 
مثل التعرض للحرارة الزائدة والكيماويات 
السرطانية سواء  األورام  أو بعض عالجات 
وكــذلــك  الكيميائية  ــة  ــ األدويـ أو  بــاإلشــعــاع 

التهابات  الناتجة عن  التناسلية  األمــراض 
جرثومية في المسالك البولية.

*كيف يكون التشخيص والعالج؟
كبيرة  مجموعات  هــنــاك  أن  يــالحــظ   -
مــن الــشــبــاب والــذيــن يــكــونــون قــادريــن على 
ــــد أو اثــنــيــن ثـــم يــصــاب  إنـــجـــاب طــفــل واحـ

الرجل بعدها بالعقم الثانوي.
المصاب  الــرجــل  فــإن  الــحــال  وبطبيعة 
بالعقم األولي أو الثانوي يلجأ إلى الطبيب 
ويـــكـــون الــتــشــخــيــص عـــن طـــريـــق الــفــحــص 
اإلكلينيكي لألعضاء التناسلية، ثم بفحص 
فـــي مــخــتــبــر متخصص  الــمــنــوي  الــســائــل 
وبعد  وبالتالي  الهرمونات  فحص  وكذلك 
العقم  حــاالت  تصنيف  يتم  النتائج  قـــراءة 
إلى  تحتاج  أولـــى  فئة  التالية  الفئات  إلــى 
جراحي  عــالج  الثانية  والفئة  دوائـــي  عــالج 
والــثــالــثــة إلـــى إخــصــاب مــجــهــري واألخــيــرة 
كعالجات  المذكور  من  أي  إجــراء  يمكن  ال 
المكونات  تفتقد  التي  الفئة  وهــي  ممكنة 

األساسية إلنتاج الخاليا المنوية.
*هل هناك عالقة بين اإلصابة بفيروس 
لدى  الجنسية  والــقــدرة   19 كوفيد  كــورونــا 

بعض الرجال؟
بالجائحة  التأثر  مــدى  إلــى  بالنسبة   -
العالمية كوفيد 19 فإنه من السابق ألوانه 
على  للفيروس  المباشر  بالتأثير  االعتقاد 
علمية  دراســـات  إلــى  ونحتاج  الرجل  صحة 

قوية تؤكد أو تنفي هذا االرتباط.

تـــــعـــــد بـــــحـــــة الــــــــصــــــــوت مـــن 
يتعرض  التي  الصحية  المشاكل 
لــهــا الــكــثــيــرون نــتــيــجــة االصـــابـــة 
االســتــخــدام  او  االمــــراض  ببعض 
المفرط لــالوتــار واســبــاب أخــرى، 
ولــكــن مــا مــدى خــطــورة استمرار 
بحة الصوت أو تركها بدون عالج؟ 
ــذا مــا ســـوف نــتــعــرف عــلــيــه في  هـ
دينا  الدكتورة  مع  التالي  الحوار 
واألذن  األنــف  استشاري  الشبيب 
والحنجرة بمستشفى السلمانية 

الطبي.
الصوت هو جزء من شخصية 
وهــــــويــــــة اإلنــــــــســــــــان، والـــبـــصـــمـــة 
تــمــيــز  أداة  ــر  ــبـ ــتـ ــعـ تـ الــــصــــوتــــيــــة 

الشخص مثل بصمة األصابع. 
ما المقصود ببحة الصوت؟ 

الصوت هو جزء من شخصية 
وهــــــويــــــة اإلنــــــــســــــــان، والـــبـــصـــمـــة 
تــمــيــز  أداة  ــر  ــبـ ــتـ ــعـ تـ الــــصــــوتــــيــــة 

الشخص مثل بصمة األصابع. 
بحة الصوت هي تغيرات غير 
قــوة  أو  ــدة  تــتــغــيــر حــ إذ  طــبــيــعــيــة 
الــصــوت ومــن الــضــروري ان يكون 
إلصدار  سليما  التنفسي  الجهاز 

صوت سليم.
الـــى داخـــل الــرئــة  الــهــواء  الــنــفــس أو   االنــســان الطبيعي يــأخــذ 
)الشهيق( وبعدها خروج الهواء من الرئة عن طريق عملية الزفير، 
أثناء عملية الزفير، الهواء يمر من الرئة إلى القصبة الهوائية إلى 
ثم  الصوتية  وتــرددات في األحبال  اهتزازات  الحنجرة حيث تحدث 
تنتقل الترددات الى البلعوم وأعضاء النطق األخرى التي تقع فوق 

الحنجرة حيث تتشكل األصوات المختلفة.
ما هي اسباب بحة الصوت؟ 

 1- االلــتــهــابــات الــفــيــروســيــة الــمــصــاحــبــة لــنــزالت الــبــرد تعتبر 
وعادة  المؤقتة  المفاجئة  الصوت  لبحة  المؤدية  األسباب  أهم  من 
عن  عالجها  ويــتــم  الصوتية  االحــبــال  فــي  وتضخم  تـــورم  يصاحبها 

طريق راحة الصوت واإلكثار من شرب السوائل الدافئة.
الشائعة  األســبــاب  من  يعتبر  الحنجري  المريئي  االرتــجــاع   -2
الــى الحنجرة  الــمــعــدة  ارتــجــاع عــصــارة  الــصــوت بسبب  أيــضــا لبحة 
مما يؤدي الى تورم أغشية االحبال الصوتية ويؤدي إلى زيادة بحة 

الصوت بالصباح وإجهاد الحنجرة.
3- استخدام الصوت بشكل مفرط مثل المطربين والمدرسين، 
او الصراخ يؤدي الى  المدربين.. ألخ، فعند الحديث فترات طويلة 

تعب وارهاق وتهيج في االحبال الصوتية.
4-التدخين بكل انواعه:

يسبب تهيجا وتورما في االحبال الصوتية ويمكن ان يزيد من 

فرصة األورام في الحنجرة. 
ــد  ــ ــزوائــ ــ والــ الـــــنـــــتـــــوءات  تــــكــــون   -5
الــلــحــمــيــة واألكـــــيـــــاس عـــلـــى األحـــبـــال 
الصوتية بسبب سوء استخدام الصوت 

واإلجهاد. 
6- شلل األحبال الصوتية:

قــد يــكــون الــشــلــل فــي جــهــة واحـــدة 
ومن  الصوتية  األحبال  من  جهتين  أو 
الدرقية،  الغدة  أمــراض  بعض  أسبابها 
أورام  الــقــلــب  والــعــنــق،  الــــرأس  عمليات 

الدماغ، الصدر والحنجرة. 
7- األورام 

عبارة  الحنجري  الحليمي  الـــورم 
أورام   )HPV( فــيــروســيــة  الــتــهــابــات  عــن 
غــيــر ســرطــانــيــة عــلــى طــــول الــحــنــجــرة 

والممرات الهوائية. 
أما الورم السرطاني الحنجري فإن 
الــورم هم  اكثر األشخاص عرضة لهذا 

المدخنون وشاربو الكحول. 
8- األسباب األخرى لبحة الصوت 
ــدام الـــبـــخـــاخـــات  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــو واسـ ــ ــربـ ــ ــي الـ ــ هـ
الروماتيزم  التنفس،  لضيق  العالجية 

وأمراض الغدة الدرقية. 
 ما هي اعراض بحة الصوت؟

تــعــانــي  ان  الــطــبــيــعــي  ــن  مــ لـــيـــس   
بسبب  الــصــوت  فــي  بــحــة مستمرة  مــن 
البرد أو االلتهابات الفيروسية للجهاز 
التنفسي او الحساسية وعادة تختفي البحة من تلقاء نفسها وإذا 

استمرت اكثر من اسبوعين يجب زيارة الطبيب. 
كيف يكون التشخيص؟

يحتاج الطبيب الى اخذ تاريخ المرض ويقوم بتقييم الصوت 
ومن ثم فحص األحبال الصوتية الذي يتم عن طريقة التنظير 
يتم  مرن(  )منظار  بألياف بصرية  المنظار  باستخدام  للحنجرة 
إدخــالــه عــن طــريــق األنـــف أو عــن طــريــق الــمــنــظــار الــصــلــب ويتم 

إدخاله عن طريق الفم وهو أكثر دقة من المنظار المرن. 
إذا ما هو العالج؟

توجد عالجات عن طريق تغير نمط الحياة، وعالجات دوائية 
أو جراحية.

االرتــجــاع  لتفادي  الحياة  نمط  تغيير  هــو  الــعــالج  طــرق  مــن 
والــكــالم  الــصــراخ  وتــفــادي  لعالجها  ــة  واألدويــ الحنجري  الــمــرئــي 
الصوت  وراحـــة  الميكروفون  اســتــخــدام  المدرسين  وعلى  الكثير 
مــن خـــالل جــلــســات عالجية  التحمية  وتــمــاريــن  الــحــصــص  بــيــن 
وشرب  غذائية صحية  واتباع حمية  واللغة،  النطق  أخصائي  مع 
التدخل  الحاالت يستدعى  السوائل وفي بعض  كافية من  حصة 
الجراحي لمعالجة المشكلة. وفي بعض األحيان يستدعى اخذ 

عينة )خزعة( للتأكد من عدم اإلصابة بسرطان الحنجرة. 

تــتــعــدد أنــــواع جـــراحـــات الــســمــنــة الــمــفــرطــة بين 
الــعــديــد مــن الــجــراحــات الــمــخــتــلــفــة، حــيــث لــكــل نــوع 
هذه  على  نتعرف  وســوف  ومميزاته،  خصائصه  منها 
عمليات  تسبق  الــتــي  والــخــطــوات  بالتفصيل  ــواع  األنــ
السمنة وبعدها مع الدكتور حسين البرناوي استشاري 
مستشفى  المتقدمة  والــمــنــاظــيــر  السمنة  جــراحــات 

رويال البحرين 
السمنة  السمنة لمرضى  أهمية عمليات  ما   -  1

المفرطة؟
منذ  العالمية  الصحة  بمنظمة  الخبراء  صنف 
أنها مرض  على  السمنة  الزمن  من  عقدين  من  أكثر 
البشر  حــيــاة  على  السلبية  الــتــأثــيــرات  مــن  الكثير  لــه 
كارتفاع  أخـــرى  أمـــراض  عــدة  مــع  المباشر  وارتــبــاطــهــا 
ــراض الــقــلــب والــشــرايــيــن  ــ ضــغــط الــــدم والــســكــري وأمـ
وانخفاض متوسط عمر الوفاة، ناهيك عن التأثيرات 
الــنــفــســيــة واالجــتــمــاعــيــة. وعــلــيــه اعــتــمــدت الــجــراحــة 
السمنة  مــن  للتخلص  ــد(  األمــ )طــويــل  طــبــي  كــخــيــار 
مرض  األخـــص  وعــلــى  المرافقة  الصحية  والمشاكل 
الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي وارتـــفـــاع الــضــغــط، حيث 
أثبتت الدراسات ان فقدان 5 الى 10% من وزن الجسم 

كاف للتخلص من جل المشاكل الصحية.
إلى  تحتاج  التي  الحاالت  اختيار  يتم  كيف   -  2

جراحة؟ 
للبدانة،  كمقياس  الــجــســم  كتلة  بــحــســاب  نــقــوم 
وذلك عن طريق عملية حسابية بسيطة بحيث يكون 
مقسوما  بــالــكــيــلــوجــرام  الــشــخــص  وزن  قــســمــة  نــاتــج 
وعليه  الشخص.  كتلة  هو  بالمتر  الطول  مربع  على 
وفشل  بدين  شخص  كل  البدانة.  درجــة  تصنيف  يتم 
المفقود،  الــوزن  على  المحافظة  أو  وزنــه  إنقاص  في 
إشــراف  تحت  وريــاضــيــة  غذائية  أنظمة  باتباع  وذلـــك 
تـــوافـــرت  إذا  لــلــجــراحــة  يـــكـــون مـــؤهـــال  مــتــخــصــصــيــن 

الشروط اآلتية:
 40Kg/M2 مؤشر كتلة الجسم يساوي أو أكبر من
Kg/ و39   35 بـــيـــن  ــا  ــ مـ الـــجـــســـم  كـــتـــلـــة  ــر  ــؤشــ مــ

األقـــل  عــلــى  مــصــابــا  الــشــخــص  يــكــون  أن  M2 بشرط 
بــأحــد األمــــراض الــمــزمــنــة كــالــســكــري وارتـــفـــاع ضغط 
واعتالل  الكوليسترول  وارتــفــاع  القلب  وأمــراض  الــدم 
الــمــفــاصــل وتــكــيــس الــمــبــايــض وغــيــرهــا مــن المشاكل 

الصحية المرتبطة بزيادة الوزن.
يــخــضــع الــمــريــض لــمــجــمــوعــة مــن االســتــشــارات 
والفحوص من قبل فريق عالج أمراض البدانة، والذي 
االختصاصيين  من  مجموعة  من  يتكون  الغالب  في 
مـــن عــــدة تــخــصــصــات تــشــمــل الـــجـــراحـــة واألمــــــراض 
باإلضافة  النفسي  والــطــب  الصماء  والــغــدد  الباطنة 
إلـــى خبير الــتــغــذيــة الــعــالجــيــة، وذلـــك لــلــوصــول إلــى 
بحسب  الحالة  مع  للتعامل  المتاحة  الطرق  أفضل 
تفاصيل المشاكل الصحية لكل حالة على حدة، حيث 
انه ال توجد طريقة او جراحة واحدة تناسب الجميع. 

3- ما أنواع عمليات السمنة؟ 
إلى نوعين  المعدة  في األســاس تنقسم عمليات 
رئــيــســيــيــن عــلــى حــســب الــفــكــرة الـــتـــي تــعــتــمــد عليها 
حجم  تصغير  عــلــى  يعتمد  األول  الــنــوع  الــجــراحــة. 
والسوائل  األطعمة  كمية  من  الحد  وبالتالي  المعدة 
ومن  واحـــدة  وجبة  فــي  تناولها  للشخص  يمكن  التي 
أكثر  من  التكميم  يعتبر  الطريقة  هــذه  على  األمثلة 
العمليات رواجا خصوصا في منطقة الخليج العربي 
كــحــزام  ــرى  أعــــداد طـــرق أخـ فــي  تــراجــعــا  بينما نشهد 
المعدة والقص الطولي وذلك لحدوث مشاكل كثيرة 
الــنــتــائــج الــمــرجــوة. طي  وعـــدم نــجــاحــهــا فــي تحقيق 
الــمــعــدة عــن طــريــق الــمــنــظــار الــجــراحــي أو بــواســطــة 
مــنــظــار الــمــعــدة يــعــطــي نــتــائــج مــتــوســطــة فــي شــرائــح 

محددة من مرضى السمنة.
النوع الثاني يعتمد على مبدأ إحداث حالة من 
االمتصاص الجزئي لألطعمة المتناولة وعليه تكون 
كمية السعرات الحرارية التي تدخل إلى الجسم أقل 
ذلــك بتجاوز جــزء من  الــطــعــام. يتم  فــي  مــن قيمتها 

األمعاء الدقيقة التي تختص بامتصاص الطعام.
الذهبي  الــمــعــيــار  الــمــســار  تــحــويــر  عملية  تعتبر 
أكثر من %45  المفرطة وتشكل تقريبا  السمنة  لعالج 

من جراحات السمنة المفرطة في العالم.
تــحــويــر الــمــســار الــمــصــغــر )تــحــويــر الــمــســار ذو 
ــواع تــحــويــر الــمــســار ونــالــت  الــوصــلــة الـــواحـــدة( مــن أنــ
رواجا في السنوات الخمس المنصرمة بسبب النتائج 

الجيدة وقلة نسبة المضاعفات.
أن  يمكن  الــجــراحــات  مــن  يــوجــد مجموعة  كما 
نطلق عليها انها تجريبية وال ننصح بها في الوقت 
نجاحها  عن  بحثية  معلومات  تتاح  أن  الــى  الحالي 

وسالمتها على المرضى. 
وما  جــراحــة(  أم  )منظار  العملية  تتم  كيف   -4

مدى نجاح تلك العمليات؟ 
جـــمـــيـــع عـــمـــلـــيـــات الـــســـمـــنـــة تــــجــــرى تــحــت 
التخدير الكامل وباستعمال المنظار الجراحي 

وفي بعض المراكز بواسطة الروبوت.
الــجــراحــة الــتــنــظــيــريــة تــجــرى بــإحــداث 
جروح صغيرة بجدار البطن األمامي لتسمح 

الــجــراحــيــة  واألدوات  الـــكـــامـــيـــرا  ــول  ــدخـ بـ
حــتــى نــتــمــكــن مـــن إجـــــراء الــعــمــلــيــة. في 
نـــســـبـــة بــســيــطــة مــــن الـــــحـــــاالت يــتــعــذر 
اســتــكــمــال الـــجـــراحـــة بـــهـــذه الــطــريــقــة 
لـــوجـــود صــعــوبــات مــثــل االلــتــصــاقــات 
تحدث  والتي  البطن،  تجويف  داخــل 

نــتــيــجــة جــــراحــــات ســـابـــقـــة نــضــطــر 
ــوء لـــلـــجـــراحـــة  ــجــ ــلــ ــى الــ ــ ــ ــا إلـ ــهـ ــعـ مـ
حتى  فتح(  )جراحة  الكالسيكية 
وإجراء  المريض  نضمن سالمة 

الجراحة على الوجه األكمل.

ــداف  ــ ــى األهـ يـــعـــرف الـــنـــجـــاح بـــأنـــه الــــوصــــول إلــ
إلى  نهدف  السمنة  عمليات  ففي  مسبقا.  المحددة 
النقاهة  ومرحلة  العملية  أثناء  آمنة  إجــراء جراحة 
ــوزن الـــزائـــد خـــالل عــامــيــن من  ــ وفـــقـــدان 75% مـــن الـ
تاريخ العملية باإلضافة إلى تحسن وشفاء األمراض 
المزمنة المرافقة للسمنة واالحتفاظ بهذه النتائج 

فترة طويلة. 
5- متى يمكن العودة الى الحياة الطبيعية بعد 

تلك العمليات؟ 
ــات الــتــنــظــيــريــة يـــغـــادر  ــراحــ ــجــ كــمــثــل بـــاقـــي الــ
ليلتين  أو  ليلة  قــضــاء  بــعــد  المستشفى  الــمــريــض 
داخل المشفى، وغالبا ما تكون اآلالم بسيطة ويمكن 
التغلب عليها بواسطة الحبوب المسكنة، وال توجد 
الى  الحركة تدريجيا ترجع األمور  قيود على حرية 

سابق عادتها في مدة عشرة ايام الى اسبوعين.
6- هــل هــنــاك روتــيــن يــومــي يــجــب اتــبــاعــه بعد 

العملية؟
إلى  للوصول  أساسي  الحياة شيء  تغيير نمط 
النتائج الــمــرجــوة وعـــدم االنــــزالق إلــى رجـــوع الــوزن 
ممارسة  السيئة،  الــعــادات  ممارسة  فــي  واالســتــمــرار 
الــريــاضــة لــمــشــاركــة األصـــدقـــاء فــي األنــشــطــة، شــرب 
الحرارية،  السعرات  الماء، حساب  من  كافية  كميات 

تجنب ارتداء المالبس الفضفاضة فترات طويلة.

الدكتور عي�سى اأمين: تدهور �سحة 

الرجل الجن�سية ظاهرة منت�سرة عالميا
لي�س لدينا درا�سات كافية توؤكد تاأثري كورونا على قدرة الرجل اجلن�سية

اأ�سباب بحة ال�سوت املتكررة وطرق عالجها 

الدكتورة دينا ال�سبيب: احذروا بحة 

ال�سوت التي تطول اأكثر من اأ�سبوعين

املعيار الذهبي جلراحات ال�سمنة املفرطة

الدكتور ح�سين البرناوي: عمليات ال�سمنة تهدف اإلى 

فقدان 75% من الوزن الزائد خالل عامين بعد العملية
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اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء اأن البحرين تدعم 

مبادرة ال�سرق الأو�سط الأخ�سر، وحتر�س على اأن تكون 

جزًءا مهًما يف حتقيق الأمن البيئي يف املنطقة والعامل.

 جاء ذلك لدى م�ساركة �سموه يف قمة مبادرة ال�سرق 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  افتتحها  التي  الأخ�سر  الأو�سط 

الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية 

ال�سعودية.

عاملًيا  حتدًيا  يعترب  املناخي  التغري  اأن  �سموه  واأكد   

اأجل حماية  الإمكانات من  م�سرتًكا يتطلب ت�سخري جميع 

البيئة لتحقيق م�ستقبل اأف�سل لالأجيال القادمة.

 و�سدد �سموه على اأهمية تبادل املعلومات واخلربات 

متقدمة يف جمال  حلول  اإىل  للو�سول  الدول  مع خمتلف 

كثافة  وتقليل  وتخزينه،  وا�ستخدامه  الكربون  التقاط 

كفاءة  وتعزيز  الطاقة  كفاءة  ورفع  الكربون،  انبعاثات 

ا�ستخدامات الطاقة.

ويل العهد رئي�ض الوزراء �سارك يف قمة الريا�ض واأعلن تاأييده للمبادرة ال�سعودية

اإطالق مبـــادرة ال�ســـرق الأو�ســـط الأخ�ســر
الإمكانـــات كل  ت�سخـــر  يتطلـــب  عاملـــي  حتـــٍد  املناخـــي  التغـــر  �سمـــوه: 

البحرين تعبرّ عن قلقها من الأحداث يف ال�سودان

اجلي�ض ال�سوداين ي�سيطر على ال�سلطة

البحرين  اأن  اخلارجية  وزارة  اأكدت 

تتابع بقلق تطورات الأحداث اجلارية يف 

عن  معربة  ال�سقيقة،  ال�سودان  جمهورية 

ال�سودانية  ال�سيا�سية  القوى  ثقتها بقدرة 

على جتاوز هذه الأزمة باحلوار والتفاهم، 

الأمن  على  احلفاظ  �سرورة  على  موؤكدة 

العزيز  البلد  هذا  يف  وال�سلم  وال�ستقرار 

ال�سقيق  �سعبه  واآمال  تطلعات  لتحقيق 

يف النماء والزدهار. وكان رئي�س جمل�س 

ال�سيادة عبدالفتاح الربهان قد اأعلن حالة 

البالد، وحل  اأنحاء  الطوارئ يف خمتلف 

جمل�سي ال�سيادة والوزراء، وجتميد عمل 

العامني  املديرين  وتكليف  التمكني،  جلنة 

بالوزارات بت�سيري الأعمال.

املواد  بع�س  تعليق  الربهان  وقرر 

من  الرغم  على  الد�ستورية،  الوثيقة  يف 

تاأكيده اللتزام مبعظم موادها، والتم�سك 

باتفاق جوبا لل�سالم.

»�سوق العمل«: 24 األف 

عامل يحملون الت�سريح »املرن«

متام اأبو�سايف: 

يف  واخلدمات  للموارد  التنفيذي  الرئي�س  نائب  اأكد 

هيئة تنظيم �سوق العمل اأ�سرف اإمام على اأن نظام ت�سريح 

العمل املرن جاء لتقنني اأو�ساع عمالة تعمل يف مهن ذات 

الت�سريح  اأن  على  م�سدًدا  خمالف،  ب�سكل  موؤقتة  طبيعة 

اأو ما تعرف حملًيا  املرن ل مينح العمالة التاركة للعمل 

بالعمالة الهاربة.

ت�سريح  على  احلا�سلني  العمال  اأعداد  اأن  وك�سف 

العمل املرن حالًيا ي�سل اإىل 24 األف عامل اأجنبي.

جامعة البحرين: احل�سور الفعلي

 لتقدمي المتحانات النهائية

اأم�س،  اجتماعه  يف  البحرين  جامعة  جمل�س  اأقر 

النهائية  المتحانات  جميع  لتقدمي  الفعلي  احل�سور 

تعديل  اأقر  كما  الأول2021/   2022،  الدرا�سي  للف�سل 

اآلية احت�ساب الدرجة عند اإعادة املقرر من قبل الطالب.

اإن  امل�سحكي  جواهر  د.  اجلامعة  رئي�سة  وقالت 

التنمية  رفد  الأهمية يف  بالغة  اجلامعة خطت خطوات 

اململكة  بارز على م�ستوى مكانة  اأثر  البحرين، ولها  يف 

املن�سورة، وخمرجاتها مطلوبة يف  العلمية  الأبحاث  يف 

�سوق العمل.

من بينهم ال�ست�سارية د. جميلة �سلمان

18 اأكادمييـًا بحرينًيـا من اأف�ســل العلمـاء عاملًيا

اجلي�ش ال�شوداين يحمي عدًدا من املن�ش�آت احلكومية

الدكتورة جميلة ال�شلم�ن

حققت الدكتورة جميلة ال�سلمان ا�ست�سارية الأمرا�س املعدية والأمرا�س الباطنية مبجمع 

طبًيا  اإجناًزا  كورونا،  ل فريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  ع�سو  الطبي،  ال�سلمانية 

جديًدا ي�ساف اإىل �سل�سلة الإجنازات امل�سرفة للطب البحريني، بعد ت�سنيفها من قبل جامعة 

�ستانفورد العاملية مبعية 17 باحًثا اأكادميًيا بحرينًيا كاأف�سل 2% من العلماء الباحثني من 

اأ�سل 160 األف عامل حول العامل.

»�سرف  وقالت:  الإجناز  بهذا  الغامرة  �سعادتها  عن  ال�سلمان  جميلة  الدكتورة  وعربت 

كبري يل اأن اأرفع ا�سم مملكتنا الغالية ومن �سمن 18 باحًثا اأكادميًيا من   البحرين  يف خمتلف 

املجالت، بعد ت�سنيف جامعة �ستانفورد العاملية لنا كاأف�سل 2% من العلماء الباحثني من 

بني 160 األف عامل حول العامل ح�سب ت�سنيف اجلامعة العريقة«.

�شمو ويل العهد رئي�ش الوزراء ي�ش�رك يف قمة الري��ش

ت�سهيل الدخول وتنويع عنا�سر اجلذب ال�سياحي.. الإعالن عن ال�سرتاتيجية ال�سياحية:

اأن�سطة بحرية وريا�سية وترفيهية وعالجية وتراثية
ك�سفت هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�س عن اأبرز معامل ال�سرتاتيجية 

البحرين لالأعوام 2022-2026 والتي حظيت مبوافقة  ال�سياحية ململكة 

ال�سناعة والتجارة وال�سياحة رئي�س جمل�س  الوزراء. وقال وزير  جمل�س 

اإدارة هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�س زايد بن را�سد الزياين اإن الأهداف 

العري�سة لال�سرتاتيجية ال�سياحية ململكة البحرين لالأعوام 2026-2022 

هي اإبراز مكانة البحرين كمركز �سياحي عاملي، وزيادة م�ساهمة ال�سياحة 

ال�سياح  من  املزيد  جلذب  امل�ستهدفة  الدول  عدد  وزيادة  املحلي  الناجت  يف 

ت�سمل  ال�سرتاتيجية اجلديدة  اأن ركائز  واأ�ساف  ال�سياحي،  املنتج  وتنويع 

و�سياحة  البحرية  والأن�سطة  الواجهات  على  كالعمل  العنا�سر  من  عدًدا 

العالجية  وال�سياحة  الرتفيهية  وال�سياحة  الريا�سية  وال�سياحة  الأعمال 

وال�سياحة الرتاثية والإعالم والأفالم ال�سينمائية.

وتنويع  الدخول،  ت�سهيل  حول  تتمحور  املنطلقات  تلك  اأن  واأو�سح 

وفعاليات،  م�ساريع  من  تت�سمنه  مبا  ال�سياحي  اجلذب  عنا�سر  وتطوير 

الوطنية  والناقلة  اخلا�س  القطاع  مع  بال�سراكة  والرتويج  والت�سويق 

»طريان اخلليج«.
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لدى لقاء �سموه بنائب حاكم دبي.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

تعزيز التعاون بني البحرين والإمارات نحو م�ستويات اأكرث متيًزا
امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

اآل خليفة  الأمري �سلمان بن حمد 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

الرا�سخة  الأخوية  العالقات  اأن 

البحرين  مملكة  تربط  التي 

ودولة الإمارات العربية املتحدة 

ال�سقيقة حتظى باهتمام ورعاية 

�ساحب  ح�سرة  من  م�ستمرة 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخيه 

نهيان رئي�س  اآل  زايد  بن  خليفة 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

م�سرًيا  اهلل،  حفظهما  ال�سقيقة 

على  البناء  موا�سلة  اأهمية  اإىل 

والدفع  منجزات  من  حتقق  ما 

البحرين  بني  التعاون  باأوجه 

والإمارات على كل الأ�سعدة نحو 

يعود  مبا  متيًزا  اأكرث  م�ستويات 

البلدين  على  والنماء  بالنفع 

وال�سعبني ال�سقيقني.

�سموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

قمة  هام�س  على  اأم�س  يوم 

مبادرة ال�سرق الأو�سط الأخ�سر، 

حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو 

حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 

دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

الإمارات  بدولة  املالية  وزير 

ال�سقيقة،  املتحدة  العربية 

بن  �سلمان  ال�سيخ  بح�سور 

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة 

وال�سيخ  الوطني،  والقت�ساد 

حمود بن عبداهلل اآل خليفة �سفري 

اململكة  لدى  البحرين  مملكة 

نوه  حيث  ال�سعودية،  العربية 

من  املتقدمة  بامل�ستويات  �سموه 

امل�سرتك بني  التعاون والتن�سيق 

البلدين يف خمتلف املجالت مبا 

فيها القت�سادي واملايل، واأهمية 

النوعية  الفر�س  خلق  موا�سلة 

الواعدة يف املجالت ال�ستثمارية 

مبا ي�سب يف دعم منو م�سارات 

التنمية بكل قطاعاتها مبا يحقق 

الأهداف املن�سودة.

وخالل اللقاء، جرى التطرق 

اإىل خمرجات قمة مبادرة ال�سرق 

يف  واأهميتها  الأخ�سر  الأو�سط 

لالأمن  الو�سول  تطلعات  حتقيق 

على  اأثره  يعود  الذي  املناخي 

خري ومناء املنطقة.

من جانبه، اأعرب �سمو نائب 

جمل�س  رئي�س  نائب  دبي  حاكم 

بدولة  املالية  وزير  الوزراء 

عن  املتحدة  العربية  الإمارات 

ال�سمو  ل�ساحب  وتقديره  �سكره 

رئي�س جمل�س  العهد  امللكي ويل 

الوزراء على ما يبديه من حر�س 

بني  الثنائية  العالقات  لتنمية 

ال�سقيقني  و�سعبيهما  البلدين 

يخدم  مبا  املجالت  خمتلف  يف 

تعزيز امل�سالح امل�سرتكة.

ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى برقية 

�سكر جوابية من رئي�س وزراء اململكة املتحدة

تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

اهلل برقية �سكر جوابية من بوري�س جون�سون رئي�س 

وزراء اململكة املتحدة ال�سديقة، وذلك رًدا على برقية 

التعزية واملوا�ساة التي بعث بها �سموه اإليه يف وفاة 

والدته.

اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�سيخ  الركن  امل�سري  ا�ستقبل 

خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة، 

�سفري  الدو�سري  في�سل  عبداهلل  ال�سفري  الإثنني،  اأم�س 

وذلك  ال�سديقة،  بلجيكا  مملكة  لدى  البحرين  مملكة 

مبنا�سبة تعيينه.

ب�سفري  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ورّحب 

مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ال�سديقة، متمنًيا له 

التوفيق والنجاح يف اأداء مهامه الدبلوما�سية اجلديدة.

بن  حممد  ال�سيخ  طيار  الركن  اللواء  اللقاء  ح�سر 

من  وعدد  الع�سكري،  التعاون  مدير  خليفة  اآل  �سلمان 

كبار �سباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام لقوة الدفاع ي�ستقبل �سفري البحرين لدى بلجيكا

رئي�س املحكمة الد�ستورية

 ي�ستقبل الدكتور خالد حممود 

اآل خليفة  ال�سيخ خليفة بن را�سد بن عبداهلل  ا�ستقبل 

اأم�س  يوم  �سباح  مبكتبه  الد�ستورية  املحكمة  رئي�س 

م�ست�سار  نا�سر  حممود  خالد  الدكتور  املوافق،  الإثنني 

م�ساعد بجهاز ق�سايا الدولة، الذي اأهدى ن�سخة من كتاب 

»القانون املدين البحريني« وفق اأحدث التعديالت ومعلقاً 

عليه باملبادئ التي قررتها حمكمة التمييز البحرينية، وقد 

على  للباحث  وتقديره  �سكره  عن  املحكمة  رئي�س  اأعرب 

جهوده يف اإثراء ال�ساحة القانونية بهذا الكتاب متمنيا له 

مزيًدا من التوفيق والنجاح.

وزير العدل يجتمع مع مدير مكتب الأمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية 

منظومة متكاملة يف التدريب املتعلق بغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 

علي  بن  خالد  ال�سيخ  اجتمع 

وال�سوؤون  العدل  وزير  خليفة  اآل 

الإ�سالمية والأوقاف، يف مقر الوزارة 

مدير  علي  حامت  الدكتور  مع  اأم�س، 

املعني مبكافحة  املتحدة  الأمم  مكتب 

املخدرات واجلرمية يف دول جمل�س 

يف  اخلبرية  ماير  ومارين  التعاون، 

جمال منع اجلرمية.

ا�ستعرا�س  اللقاء،  خالل  وجرى 

العدالة  جمال  يف  القائم  التعاون 

التدريب  دور  وبخا�سة  اجلنائية 

الق�سائية  الدرا�سات  مبعهد 

العدالة  جمايل  يف  والقانونية 

والعقوبات  لالأطفال  الإ�سالحية 

البديلة.

الجتماع  خالل  التاأكيد  مت  كما 

متكاملة  منظومة  وجود  اأهمية  على 

الأموال  بغ�سل  املتعلق  التدريب  يف 

والتحويالت  الإرهاب  ومتويل 

املالية غري امل�سروعة، وكذلك تعزيز 

باإنفاذ  املعنية  اجلهات  بني  التن�سيق 

يتعلق  فيما  وبخا�سة  القانون، 

بتجميع املعلومات وتبادلها وحتليل 

املعلومات املالية ومنها ب�سكل رئي�سي 

التحويالت املالية املعقدة، مما يدعم 

مكافحة تلك اجلرائم وتعزيز املالحقة 

اجلنائية يف هذا ال�ساأن.

بالتعاون  العدل  وزير  ورحب 

املتحدة  الأمم  مكتب  مع  امل�سرتك 

املعني مبكافحة املخدرات واجلرمية 

اإىل  الو�سول  مبادرات  جمال  يف 

مبجال  املتعلقة  ا  وخ�سو�سً العدالة 

ذلك  يف  مبا  اجلنائية  العدالة 

القائم  بالتعاون  منوًها  الو�ساطة، 

املتحدة  الأمم  مكتب  مع  �سنوات  منذ 

املعني مبكافحة املخدرات واجلرمية، 

الوطني  املوؤمتر  خمرجات  على  بناًء 

الذي   ،2015 يف  اجلنائية  للعدالة 

يف  الوطنية  القدرات  بناء  يف  اأ�سهم 

كافة جمالت العدالة اجلنائية.

الرئي�س جوكو ويدودو يت�سّلم اأوراق 

اعتماد �سفري البحرين لدى اإندوني�سيا

جمهورية  رئي�س  ويدودو  جوكو  الرئي�س  ت�سلّم 

عبداهلل  اأحمد  ال�سفري  اعتماد  اأوراق  اأم�س،  اإندوني�سيا، 

ململكة  مفو�س  العادة  فوق  ك�سفري  الهاجري،  الهرم�سي 

البحرين لدى جمهورية اإندوني�سيا.

الهاجري حتيات  الهرم�سي  اأحمد عبداهلل  ال�سفري  ونقل 

خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

ال�سمو  و�ساحب  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل 

اآل خليفة، ويل العهد رئي�س  امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، اإىل فخامة الرئي�س الإندوني�سي، 

ول�سعب  والعافية،  ال�سحة  مبوفور  لفخامته  ومتنياتهم 

جمهورية اإندوني�سيا ال�سديق مبزيد من التطور والرخاء.

ال�شيخ خالد بن علي لدى اجتماعه د. حامت علي

وت�سهيلها  املقدمة  اخلدمات  لتطوير  �سعيها  اإطار  يف 

على اجلمهور الكرمي، افتتحت الإدارة العامة للمرور مركًزا 

الدانة  جممع  يف  احلوادث  ومبا�سرة  املرورية  للخدمات 

الت�سجيل،  خدمات  املركز  يقدم  حيث  العا�سمة،  مبحافظة 

وحتويل امللكية، و�سداد املخالفات، واإ�سدار بدل فاقد مللكية 

املركبة، واإلغاء ت�سجيل املركبات، واإنهاء املعامالت ملكاتب 

تخلي�س املعامالت، اإ�سافة اإىل مبا�سرة احلوادث املرورية.

للجمهور  ميكن  باأنه  للمرور  العامة  الإدارة  وتنوه 

الكرمي اإجناز املعامالت املرورية من يوم الأحد اإىل اخلمي�س 

مبا�سرة  يتم  فيما  لغاية 3 ع�سًرا،  ال�ساعة 8 �سباًحا  من 

 8 ال�ساعة  من  الأ�سبوع  اأيام  طوال  احلوادث  اإجراءات 

�سباًحا لغاية 10 م�ساًء.

الإدارة العامة للمرور تفتتح مركًزا 

للخدمات املرورية يف جممع الدانة

اأكدت وزارة اخلارجية اأن مملكة البحرين تتابع بقلق 

تطورات الأحداث اجلارية يف جمهورية ال�سودان ال�سقيقة، 

على  ال�سودانية  ال�سيا�سية  القوى  بقدرة  ثقتها  عن  معربة 

جتاوز هذه الأزمة باحلوار والتفاهم، موؤكدة على �سرورة 

احلفاظ على الأمن وال�ستقرار وال�سلم يف هذا البلد العزيز 

لتحقيق تطلعات واآمال �سعبه ال�سقيق يف النماء والزدهار.

البحرين تتابع بقلق تطورات

 الأحداث اجلارية يف ال�سودان

كّرمت 41 من اأع�ساء اللجان ال�سحية الوطنية.. وزيرة ال�سحة:

العمل بروح الفريق الواحد وراء النجاحات واملكت�سبات ال�سحية

وزيرة  ال�سالح  �سعيد  بنت  فائقة  اأكدت 

اللجان  حققتها  التي  الإجنازات  اأن  ال�سحة 

املا�سية،  ال�سنوات  عرب  الوطنية  ال�سحية 

والتكاتف  والتن�سيق  التعاون  نتاج  كانت 

وزارات  من  املعنية  اجلهات  بني  العمل  يف 

املجتمع  ومنظمات  وموؤ�س�سات  وهيئات 

املدين، والتي �سعت لتحقيق اأهدافها من خالل 

واملثمرة  الوطنية  املبادرات  تقدمي  موا�سلة 

ل�سالح احلفاظ على �سحة و�سالمة املواطنني 

انت�سار  من  واحلد  البحرين  واملقيمني مبملكة 

الأمرا�س

ال�سحة  وزير  كلمة  خالل  ذلك  جاء 

مبنا�سبة حفل تكرمي اللجان ال�سحية الوطنية 

واملتمثلة يف اللجنة الوطنية ملكافحة الأمرا�س 

الوطنية  واللجنة  ال�سارية،  غري  املزمنة 

املكت�سب  املناعي  النق�س  متالزمة  ملكافحة 

التدخني  ملكافحة  الوطنية  واللجنة  »الإيدز«، 

اأم�س  عقد  الذي  ومنتجاته،  باأنواعه  والتبغ 

الإثنني، بديوان وزارة ال�سحة.

ال�سكر  بجزيل  ال�سالح  الوزيرة  وتقّدمت 

�ساحب  ح�سرة  اإىل  والمتنان  والتقدير 

ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  املفدى،  البالد 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

جلميع  امل�ستمر  لدعمهم  الوزراء،  جمل�س 

مبا  البحرين  مبملكة  ال�سحية  اخلدمات 

اللجان  واأعمال  الوقائية  اخلدمات  ذلك  يف 

ال�سحية الوطنية.

اللجان  باأع�ساء  الوزيرة  ورّحبت 

ال�سحية الوطنية، مقدمة لهم ال�سكر والتقدير 

على اجلهود املخل�سة والتعاون كفريق واحد 

العمل  باأن  البحرين«، مو�سحة  �سمن »فريق 

الطيب  الأثر  له  كان  الواحد  الفريق  بروح 

واملكت�سبات  املتتالية  النجاحات  حتقيق  يف 

مملكة  يف  املجتمع  �سحة  اأجل  من  ال�سحية 

البحرين.

اللجان  رئي�سة  ال�سحة  وزيرة  واأ�سادت 

ال�سحية الوطنية بدعم جمل�س الوزراء املوقر 

مبا�سر  ب�سكل  انعك�س  والذي  اللجان  جلهود 

اللجنة،  و�سعتها  التي  الأهداف  حتقيق  على 

موؤكدة حر�سها مع فرق العمل ملوا�سلة حتقيق 

اأهدافها ومهامها للو�سول اإىل جمتمع بحريني 

وتكاتف  بتعاون  الأمرا�س  من  خال  �سحي 

امل�ساندة  مثّمنة  العالقة،  ذات  اجلهات  جميع 

الدوؤوبة والدعم امل�ستمر الذي توليه احلكومة 

يحقق  ومبا  ال�سحية،  باخلدمات  لالرتقاء 

يف  ال�سديدة  والتوجيهات  الطموحة  الروؤى 

�سبيل الرتقاء باخلدمات املقدمة اإىل املواطنني 

واملقيمني، �سعًيا للوقاية من الأمرا�س وتعزيز 

مع  يتوافق  ومبا  العامة،  وال�سالمة  ال�سحة 

روؤية البحرين 2030.

وقالت الوزيرة اإن هذا احلفل ياأتي تقديًرا 

اأهداف  حتقيق  يف  البارزة  الأع�ساء  مل�ساهمة 

اللجان ال�سحية الوطنية مبكافحة الأمرا�س، 

املتتالية،  والإجنازات  الكبرية  وجهودهم 

�سعًيا لتحقيق اأف�سل معايري ال�سحة والوقاية 

املواطنني  �سحة  على  واحلفاظ  الأمرا�س  من 

واملقيمني مبملكة البحرين.

اجلدير بالذكر اأنه مت تكرمي 41 من اأع�ساء 

تقديًرا  اجلهات؛  خمتلف  من  الوطنية  اللجان 

لهم وجلهودهم املخل�سة املبذولة لإجناح عمل 

ومهام اللجان الوطنية من امل�ساريع املتوا�سلة 

التي  ال�سحية  واحلمالت  امل�سرتكة  والربامج 

لتح�سني  الوزارة  ا�سرتاتيجية  مع  تتما�سى 

بكافة  ال�سحية  الرعاية  خدمات  وتطوير 

والتي  متكاملة  منظومة  عرب  م�ستوياتها 

على  املتقدمة  العاملية  النماذج  من  اأ�سبحت 

كافة امل�ستويات حملًيا واإقليمًيا وعاملًيا، والتي 

الأول  املقام  يف  واأن�سطتها  بفعالياتها  تعتمد 

وهدفها  حمورها  ي�سكل  الذي  الإن�سان  على 

الرئي�سي.

وت�سم اللجان ال�سحية الوطنية عدًدا من 

اجلهات واملتمثلة يف وزارة ال�سحة، ووزارة 

الرتبية والتعليم، ووزارة ال�سناعة والتجارة 

وال�سياحة، ووزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 

والتخطيط العمراين، ووزارة �سوؤون ال�سباب 

والريا�سة، ووزارة �سوؤون الإعالم، واملجل�س 

و�سناعة  جتارة  وغرفة  للبيئة،  الأعلى 

البحرين، واخلدمات الطبية امللكية )م�ست�سفى 

حمد  امللك  وم�ست�سفى  البحرين(،  دفاع  قّوة 

اجلامعي، ومركز حممد بن خليفة بن �سلمان 

اإىل  بالإ�سافة  للقلب،  التخ�س�سي  خليفة  اآل 

جمعية ال�سكري البحرينية، جمعية البحرين 

ملكافحة ال�سرطان، وجمعية مكافحة التدخني.



�سرييل يتيم تفوز ب�سيارة 

لكز�س الفاخرة يف جممع ال�سيف

اجلامعة الأهلية تطرح 

اأمنوذًجا جديًدا حلوكمة اجلامعات

الأكادميية  الن�شر  دور  اأهم  اإحدى  تبنت 

الأهلية  للجامعة  جديًدا  كتاًبا  العاملية 

لن�شره ليك�ن مرجًعا مهًما لقادة امل�ؤ�ش�شات 

التعليمية مثل الروؤ�شاء التنفيذيني وروؤ�شاء 

الكليات  وعمداء  وامل�شت�شارين  اجلامعات 

التخطيط  وهيئات  ال��رام��ج  وروؤ���ش��اء 

القرارات  و�شناع  والباحثني  ال�شرتاتيجي 

ومقارنة  تقييم  على  مل�شاعدتهم  التعليمية 

التعليمية  ل����إدارة  احلالية  اأ�شاليبهم 

احلالية  ب��الآث��ار  املتعلقة  وال�شيا�شات 

للجائحة. والتالية 

وقد قدم الروفي�ش�ر من�ش�ر العايل يف 

وتبنت  الأهلية  اجلامعة  عن  ال�شادر  كتابه 

ن�شره دار الن�شر العاملية اآي دي اآي جل�بال 

اجلامعة  ح�كمة  »تقييم  ع��ن���ان:  حتت 

ك�رونا«  بجائحة  يتعلق  فيما  و�شيا�شاتها 

اأمن�ذًجا جديًدا حل�كمة اجلامعات من خ�ل 

ح�كمة  وتكييف  ال�شامل  الرقمي  التح�ل 

الأزم��ات،  اأوق��ات  يف  اجلامعات  واإدارة 

الروفي�ش�ر  اجلامعة  رئي�س  اأجنز  حيث 

من  عدد  مبعاونة  الكتاب  العايل  من�ش�ر 

ح�ل  جامعات  عدة  من  الدوليني  الباحثني 

م�شاعدة  اأو�شحت  جهتها  وم��ن  العامل. 

والت�ش�يق  ل�إع�م  الأهلية  اجلامعة  رئي�س 

باأن  ال�شرياوي  ثائرة  د.  العامة  والع�قات 

رئي�س اجلامعة الروفي�ش�ر من�ش�ر العايل 

اأهمية  مبكًرا  اأدرك  م�ش�ؤوليته  م�قع  ومن 

اإن�شاء بيئة تنظيمية من خ�ل اإظهار ح�كمة 

وديناميكية.  ومعقدة  منفتحة  جامعية 

خمتلف  اتخذت  ك�رونا  جائحة  حل�ل  ومع 

وواك��ب  ع��ادي��ة،  غ��ري  ت��داب��ري  اجلامعات 

جتريبي  ب�شكل  ونفذوا  التغريات،  القادة 

ال�شرتاتيجية  اأن�شطتهم  م�شبق  اإعداد  ودون 

والأكادميية. والت�شغيلية 

اإحدى  ال�شيف،  عقارات  م�ؤخرا  اأجرت 

ال�شركات الرائدة يف جمال التط�ير العقاري 

على  ال�شحب  مرا�شم  البحرين،  مملكة  يف 

لعام  وارب��ح«  »تخيل  حملة  ج�ائز  ثالث 

2021 للمت�ش�قني يف كل من جممع ال�شيف 

مدينة   – ال�شيف  ال�شيف وجممع  �شاحية   –
ب�شيارة  يتيم  �شرييل  فازت  حيث  عي�شى، 

جرت  وقد   .350 اإك�س  اآر  لكز�س  فاخرة 

بح�ش�ر  ال�شركة  مقر  يف  ال�شحب  مرا�شم 

ال�شناعة  ووزارة  ال�شركة  عن  ممثلني 

والتجارة وال�شياحة.

حممد  ال�شيد  �شرح  املنا�شبة،  وبهذه 

ب�شركة  العقارات  اإدارة   - اأول  مدير  القائد، 

بالإع�ن  م�شرورون  ال�شيف: »نحن  عقارات 

واربح(  )تخيل  بحملة  الثالث  الفائز  عن 

اأق���ى  بتقدمي  خ�لها  من  ن�شتمر  والتي 

وزوار  للمت�ش�قني  متيًزا  واأكرثها  اجل�ائز 

ل�لئهم  منا  تقديًرا  وذلك  ال�شيف،  جممعات 

�شر  لنا  بالن�شبة  فهم  معنا،  واإخ��شهم 

التط�ير  لتحقيق  الدائم  ودافعنا  جناحنا 

التجارية  املراكز  اإدارة  قطاعات  يف  املن�ش�د 

والتجزئة والرتفيه«.

بدورها، اأعربت �شرييل يتيم عن �شعادتها 

الفاخرة من  الغامرة بف�زها ب�شيارة لكز�س 

جممع ال�شيف – �شاحية ال�شيف، معربة عن 

ال�شيف  عقارات  �شركة  تقدمه  مبا  اإعجابها 

م�شت�ى  على  مميزة  ترويجية  حم�ت  من 

ال�شيف  جممع  اأن  يتيم  واأك��دت  اململكة. 

حينما  للت�ش�ق  الأول  اخليار  لها  بالن�شبة 

الأ�شب�عية  حاجياتها  بق�شاء  الأمر  يتعلق 

التجارية  والع�مات  املتاجر  اأف�شل  وارتياد 

يف املجمع.
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اإزاحة ال�ستار عن لوحة �سخمة ملوؤ�س�س مدر�سة عبدالرحمن كانو الدولية

افتتح الدكت�ر عبد اللطيف جا�شم كان� معر�س الفنان 

وذلك  �شخمة،  فنية  ل�حة  قدم  الذي  احلل�اجي  م�شطفى 

تكرمًيا للمرح�م م�ؤ�ش�س مدر�شة عبدالرحمن جا�شم كان�.

ُينظر اإىل فن ال�شارع على اأنه و�شيلة لت�حيد املجتمع، 

وهذه امل�اهب لي�شت غريبة عن مملكة البحرين، كما نراها 

اأكرث فاأكرث عر امل�شهد البحريني. واأحد رواد هذا املجال ه� 

الفنان املحلي امل�ه�ب ال�شيد م�شطفى حل�جي والذي مت 

تكليفه بدعم قبل املدر�شة.

ومن خ�ل هذا العمل قامت مدر�شة عبدالرحمن كان� 

العاملية )ARKIS( بت�شليم ر�شالة وروؤية املدر�شة ور�شالة 

امل�ؤ�ش�س اإىل م�شطفى حل�جي، لرتجمتها عر هذه الل�حة 

الفنية والتي هي عبارة عن �ش�رة ق�ية تخطف الأنفا�س 

و�شبيهة بال�ش�ر ث�ثية الأبعاد.

عظيم  »�شرف  اأنه  ذكر  املنا�شبة،  بهذه  حديثه  ويف 

مبثابة  وه�  امل�شروع  هذا  يف  املدر�شة  اإدارة  مع  اأعمل  اأن 

بن  عبدالرحمن  املرح�م  وعائلة  الأمناء  ملجل�س  مفاجاأة 

املدر�شة  اأعر عن ج�هر م�ؤ�ش�س  اأن  جا�شم كان�، واأردت 

اخلريية  وامل�شاعي  التعليم  جمال  يف  ابتكاراته  وعر�س 

يزال  ل  والتي  حياته  خ�ل  فيها  تناف�س  التي  احلقيقية 

يتم القيام بها حتى الآن ومنها م�شجد عبدالرحمن ومركز 

اجلديدة  ديار  امل�شنني ومدر�شة  رعاية  ودار  الكلى  غ�شيل 

على �شبيل املثال ل احل�شر«.

ال�شرتاتيجية  تزامًنا مع اخلطة  ال�شتار  اإزاحة  وياأتي 

ال�25  ال�شن�ية  الذكرى  واحتفالت  للمدر�شة  اجلديدة 

كان�. ومتت  جا�شم  عبداللطيف  اأ�شار حممد  كما  القادمة، 

والذي  الأمناء  جمل�س  قبل  من  الفني  العمل  على  امل�افقة 

عبداللطيف  الدكت�ر  ال�شرف  �شيف  عنه  النقاب  ك�شف 

جا�شم كان�.

 لدعم مر�سى �سرطان الثدي

امل�ست�سفى امللكي للن�ساء والأطفال يرعى مباراة خريية

امل�شت�شفى  قام  �شامية،  لغاية 

برعاية  والأطفال  للن�شاء  امللكي 

لإقامة  للغ�لف  امللكي  النادي 

ت�شعى  لل�شيدات  خريية  مباراة 

لدعم مر�شى �شرطان الثدي، حيث 

الق�لف  �شيدات  من  عدد  �شاركت 

من  املدربات  اإحدى  تنظيم  حتت 

ن�شر  اإىل  اخلريي  ل�شعيها  النادي 

�شهر  يف  ال�شرطانية  الت�عية 

اإحدى  التنظيم  هذا  وُيعد  اأكت�بر. 

غايات امل�شت�شفى التي تهدف دائًما 

اأف�شل  بالأمرا�س وتقدمي  للت�عية 

احلل�ل والعناية ال�شحية. 

امللكي  امل�شت�شفى  تاأ�ش�س 

 2019 عام  والأطفال  للن�شاء 

رئي�شي  بهدف  الرفاع،  منطقة  يف 

الطبية  الرعاية  ت�فري  وه� 

من  للمر�شى  والراحة  املتميزة 

تناف�شية،  باأ�شعار  الأطفال  الن�شاء 

املعدات  اأحدث  وبا�شتخدام 

كبرية  طبية  وخرات  والأجهزة 

تبلغ  حيث  عاملي،  م�شت�ى  على 

�شريًرا،   50 امل�شت�شفى  �شعة 

وا�شعة  جمم�عة  تقدمي  يتم  اإذ 

املتميزة  ال�شحية  اخلدمات  من 

للمر�شى.

»برميا« للنقل وتاأجري ال�سيارات ت�سرتي اأ�سطول »ني�سان«

ال�شياحي  للنقل  برميا  �شركة  تعاقدت 

تاأجري  �شركات  اأكر  اإحدى  ال�شيارات،  وتاأجري 

ي��شف  جمم�عة  مع  البحرين  يف  ال�شيارات 

وال�كيل  ال�حيد  امل�زع  واأولده،  امل�ؤيد  خليل 

احل�شري ل�شيارات ني�شان يف مملكة البحرين، 

طرازي  من  ني�شان  �شيارات  اأ�شط�ل  ل�شراء 

برتول و�شني اجلديدتني.

وبهذه املنا�شبة قامت جمم�عة ي��شف خليل 

الأ�شط�ل  ت�شليم  حفل  بتنظيم  واأولده  امل�ؤيد 

قام  حيث  �شرتة،  مبنطقة  ني�شان  معر�س  يف 

اأن�س عبداهلل، مدير عام مبيعات ني�شان، بت�شليم 

ي��شف،  حممد  ح�شني  ال�شيد  اإىل  ال�شيارات 

بح�ش�ر  وذلك  برميا،  ل�شركة  التنفيذي  املدير 

البحرين،  ني�شان  �شركة  من  امل�ش�ؤولني  كبار 

واأولده،  امل�ؤيد  خليل  ي��شف  وجمم�عة 

ح�شر  وقد  برميا،  �شركة  عن  ملمثلني  بالإ�شافة 

�شركة  من  ب��شريي  حممد  ال�شيد  ا  اأي�شً احلفل 

برميا وال�شيد م�هانتي مدير �شركة ني�شان.

املدير  ي��شف،  حممد  ح�شني  �شرح  وقد 

»نحن  املنا�شبة:  بهذه  برميا  ل�شركة  التنفيذي 

ي�شرفنا يف �شركة برميا للنقل ال�شياحي والنقل 

اجلماعي اأن نتعاون مع امل�ؤ�ش�شات العريقة مثل 

ال�كيل  واأولده  امل�ؤيد  خليل  ي��شف  جمم�عة 

البحرين  مملكة  يف  ني�شان  ل�شيارات  احل�شري 

تنا�شب  التي  احلل�ل  اأف�شل  لنا  قدمت  حيث 

رائدة  ك�شركة  اإننا  اإذ  واحتياجاتنا،  تطلعاتنا 

ال�شيارات ن�شعى دائًما لرتقية  تاأجري  يف جمال 

عم�ئنا  لرن�شي  �شياراتنا  اأ�شط�ل  وتط�ير 

الكرام، ودائًما تظل �شيارات ني�شان هي اخليار 

الأول لعم�ئنا«.

عام  مدير  عبداهلل،  اأن�س  قال  جانبه  من 

�شيارات  ت�شليم  »ي�شعدنا  ني�شان:  مبيعات 

متثل  والتي  برميا،  �شركة  اإىل  و�شني  برتول 

ال�شياحي  النقل  ال�شركات يف جمال  اأكر  اإحدى 

دائم  و�شريك  البحرين،  يف  ال�شيارات  وتاأجري 

�شراء  اأن  ثقة من  ني�شان، ونحن على  ل�شيارات 

�شركة برميا لهذه ال�شيارات املتط�رة واملرغ�بة 

�شتتمكن  البحرين  العم�ء يف مملكة  من جميع 

من تعزيز ح�ش�رها يف ال�ش�ق بق�ة اأكر«.

د. ثائرة ال�شرياوي الربوفي�شور من�شور العايل



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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معينة  مناطق  يف  وا�ضحة  مرورية  اختناقات 

ت�ضري اإىل وجود خلل هند�ضي، فهل تتحرك اجلهات 

املعنية لدرا�ضة هذه االختناقات وعالجها؟

بقيادة  البيئة  تطوير  يف  بلدي  به  تقوم  مبا  فخور 

يف  لي�س  #حممد_بن_�ضلمان  االأمري  العهد  ويل  �ضمو 

ال�ضعودية وح�ضب بل يف ال�ضرق االأو�ضط..

#قمة_ال�ضرق_االأو�ضط_االأخ�ضر.
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1905 - ا�شتقالل الرنويج عن ال�ش�يد.

ت�شديق  بعد  املتحدة  الأمم  منظمة  - ظه�ر   1945

د�شت�رها من قبل الأع�شاء اخلم�شة الدائمني يف جمل�ص 

الأمن.

عبدالنا�شر  جمال  امل�شري  الرئي�ص   -  1954

يف  خلطاب  اإلقائه  اأثناء  يف  اغتيال  ملحاولة  يتعر�ص 

املعروفة  احلادثة  وهي  بالإ�شكندرية،  املن�شية  ميدان 

با�شم حادثة املن�شية.

1967 - حممد ر�شا بهل�ي يت�ج نف�شه اإمرباط�ًرا 

على اإيران.

عالقاتهما  يقطعان  وغامبيا  زامبيا   -  1973

الدبل�ما�شية مع اإ�شرائيل.

الك�ري اجلن�بي »كيم  املخابرات  1979 - رئي�ص 

ت�ش�نغ  »باك  الرئي�ص  على  الر�شا�ص  يطلق  كي�«  �شي 

هي« ويرديه قتيالً.

1994 - ت�قيع معاهدة ال�شالم الأردنية الإ�شرائيلية 

املعروفة با�شم »اتفاقية وادي عربة«.

مو�سيقى مبارك جنم 

ُتعزف يف دار الأوبرا بالت�سيك

اأم�شية  اأورك�شرتا �شمال الت�شيك الفلهارم�نية  تنظم 

تبلي�شي  مبدينة  الأوبرا  بدار  اأورك�شرتالية  م��شيقية 

Teplice م�شاء الرابع من ن�فمرب 2021 حفالً م��شيقًيا 
اأورك�شرتالًيا مل��شيقى ال�شرق العربي وال�شرق الأوروبي، 

الأورك�شرتالية  امل��شيقية  الأعمال  اختيار  مت  وقد 

جنم  مبارك  البحريني  امل��شيقار  ب�شياغتها  قام  التي 

اأمن�ذًجا للم��شيقى الأورك�شرتالية من ال�شرق العربي، 

رم�شكي  الرو�شي  للم��شيقار  م��شيقى  اختيار  مت  بينما 

ك�ر�شاك�ف لل�شرق الأوروبي. 

اأعمال  يت�شمن الن�شف الأول من هذا احلفل، �شبعة 

جنم  مبارك  امل��شيقار  اأورك�شرتالًيا  �شاغها  م��شيقية 

على  عن�ا  ك�ك�،  »واترميب�،  املثال  �شبيل  على  منها 

البال« وغريها من الأعمال امل��شيقية التي لقت رواًجا 

الن�شف  اأما  والعاملي.  املحلي  امل�شت�ى  على  وا�شًعا 

»�شهرزاد«  م��شيقى  فيت�شمن  احلفل  برنامج  من  الثاين 

للم��شيقار الرو�شي رم�شكي ك�ر�شاك�ف. 

وُتعد هذه امل�شاركة عرفاًنا واعرتاًفا بجه�د امل��شيقار 

الأورك�شرتالية  امل��شيقى  دعائم  اإر�شاء  يف  جنم  مبارك 

بال�طن العربي.

اأملانيا تنظم »اأوملبياد اللحى«

تناف�ص ح�ايل 100 من اأ�شحاب اللحى �شد بع�شهم 

البع�ص يف عدة فئات، مثل »دايل« اأو »اإمرباط�ري« اأو 

الأملانية املنظمة  اللحى  اأوملبياد  »فار�ص« �شمن م�شابقة 

يف ولية بافاريا.

يف  اللحى  نادي  رئي�ص  فاي�شت،  كري�شتيان  وقال 

الذي  ال�شخمة  ال�ش�ارب  اأ�شحاب  ونادي  ال�لية  �شرق 

اأهم  ال�اقع  يف  هي  باللحية  العناية  »اإن  امل�شابقة  نظم 

�شيء«، مبيًنا اأن اأطراف اللحية املتك�شرة لن تتنا�شب مع 

اأي�شا، فكل من  اللحية فمهمة  واأما كتلة  املحلفني،  هيئة 

الكثافة والط�ل مهمان.

وذكر فاي�شت اأنه »كلما كان لدى املت�شابق كتلة اأكرب، 

اأن  مبيًنا  اأكرب«،  ب�ش�رة  �شعره  ي�شفف  اأن  عليه  كان 

انطباًعا لدى هيئة املحلفني  ا يرتك  اأي�شً املت�شابق  مظهر 

ب�ش�رة ل �شع�رية.

وت�قعت الهيئة املنظمة و�ش�ل م�شاركات من اأملانيا 

والنم�شا  ه�لندا  من  ا  واأي�شً  - جن�بها  من  خا�شة   -

واإيطاليا و�ش�ي�شرا واإ�شرائيل.

هنيدي يفتتح اأوىل م�سرحيات مو�سم الريا�ض بـ»�سالم مربع«

ليتواين يحقق اأكرب رقم قيا�سي للجلو�ض داخل وعاء مملوء بالثلج
ا�شتطاع اأحد ع�شاق حتدي القدرة على حتمل اجلليد يف ليت�انيا، حتقيق رقم قيا�شي عاملي جديد من 

خالل اجلل��ص عاري اجل�شد يف وعاء مليء بالثلج ملدة تتخطى الثالث �شاعات، اإذ اأم�شى الليت�اين فالرييان 

رومان�ف�شكي، ثالث �شاعات ودقيقة واحدة، مغم�ًرا متاًما يف وعاء زجاجي ممل�ء مبكعبات جليدية يف 

ال�شاحة الرئي�شية يف قلب العا�شمة فيلني��ص.

داخل ح��ص ط�يل ممل�ء  رومان�ف�شكي  فالرييان  من جل��ص  لقطات  ني�ز«،  »ي�رو  �شبكة  ون�شرت 

مبكعبات الثل�ج، و�شط ت�اجد ممثل� م��ش�عة جيني�ص لالأرقام القيا�شية يف امل�قع لت�شجيل الإجناز الذي 

مل ي�شبق لأحد حتقيقه يف قدرة التحمل على اجلل��ص و�شط الثل�ج ملدة تتخطى الثالث �شاعات.

الرقم  لتاأكيد  ال�قت  بع�ص  م��ش�عة جيني�ص  رومان�ف�شكي يف  فالرييان  اإجناز  ت�شجيل  و�شي�شتغرق 

القيا�شي العاملي اجلديد، بعد اآخر رقم قيا�شي حققه الفرن�شي رومني فاندندورب، الذي ا�شتطاع البقاء داخل 

وعاء م�شابه ملدة �شاعتني و35 دقيقة العام املا�شي.

وكان الفرن�شي رومان فاندردورب، اآخر من حطم الرقم القيا�شي العاملي لأط�ل فرتة انغما�ص للج�شم 

يف الثلج، يف مدينة واترل� يف �شمال فرن�شا، يف حماولة منه لدعم الأطفال امل�شابني بال�شرطان و»دع�تهم 

اإىل احلفاظ على الأمل«.

�سورة جاللة امللك و�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد 

يف بريطانيا تثري اإعجاب رواد »التوا�سل الجتماعي«
حممد بحر:

ن�شر �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك 

لالأعمال الإن�شانية و�ش�ؤون ال�شباب م�شت�شار الأمن ال�طني قائد 

احلر�ص امللكي، �ش�رة رائعة وجميلة حل�شرة �شاحب اجلاللة 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

ورعاه، يف اأثناء اإحدى زيارته اإىل اململكة املتحدة. وقال �شم�ه: 

»عالقة ط�يلة الأمد«، يف اإ�شارة من �شم�ه اإىل ال�شداقة التاريخية 

واملتميزة التي تربط مملكة البحرين واململكة املتحدة، والتي لها 

جذور تاريخية متينة. وتداول رواد و�شائل الت�ا�شل الجتماعي 

ال�ش�رة مع تعليق �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة على 

نطاق وا�شع، اإ�شافة اإىل اإعجاب املتابعني بال�ش�رة، حيث متنى 

اجلميع دوام ال�شحة وم�ف�ر العافية اإىل �شاحب اجلاللة امللك 

املفدى حفظه اهلل ورعاه و�شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة.

العرو�ص  هنيدي«  »حممد  امل�شري  الك�ميدي  الفنان  يفتتح 

امل�شرحية مل��شم الريا�ص 2021، بعر�ص جديد يحمل عن�ان »�شالم 

الي�م  الب�ليفارد  ال�شدي يف  املقرر عر�شه على م�شرح بكر  مربع« من 

26 اأكت�بر.

وي�ؤدي هنيدي يف امل�شرحية دور مطرب �شعبي، بطريقة ك�ميدية 

الدقي« وي�شارك مع حممد  خمتلفة عما قدمه �شابقا يف فيلم »عندليب 

هنيدي يف بط�لة م�شرحية »�شالم مربع« النج�م حممد ثروت، واآينت 

عامر، ومرينا ن�ر الدين، واإميان ال�شيد، وعدد اآخر من الفنانني ال�شباب.

بينما تع�د اآينت عامر اإىل امل�شرح بعد غياب ط�يل، و�شبق اأن وجهت 

امل�شرحية،  عر�ص  قرب  مبنا�شبة  ال�شع�دية  يف  جمه�رها  اإىل  ر�شالة 

فقالت عرب خا�شية ال�شت�ري بح�شابها مب�قع اإن�شتغرام: لكل حبايبنا 

يف ال�شع�دية... ا�شتن�نا باإذن اهلل هن�لعها يف م��شم الريا�ص.

 »تالفيزيون« الأردين اأف�سل 

فيلم يف جوائز الأو�سكار للطلبة

املتحركة  ال�ش�ر  وعل�م  فن�ن  اأكادميية  اأعلنت 

»تالفيزي�ن«،  الق�شري  الأردين  الفيلم  ف�ز  )الأو�شكار(، 

ف�رمتبريغ،  اأكادميية طبادن  من  اأب�عي�شة  مراد  للمخرج 

الأو�شكار  ج�ائز  م�شابقة  يف  روائي  فيلم  اأف�شل  بجائزة 

�شمن  اأخرى،  اأفالم  �شتة  مع  التناف�ص  بعد  وذلك  الطلبة، 

ق�شم اأفالم املدار�ص الدولية، م�شجالً اأول ف�ز عربي يف فئة 

الأفالم الروائية، كما يتاأهل للمناف�شة على ج�ائز الأو�شكار 

الـ94 التي تقام يف مار�ص 2022.

وتعليًقا على الإجناز، قال عالء كرك�تي وماهر دياب، 

ال�شريكان امل�ؤ�ش�شان ل�شركة MAD Solutions، امل�زعة 

للفيلم: »فخ�رون بهذا الإجناز التاريخي.

ال�سحة: 37 حالة 

جديـــــدة م�سابــــــة 

بكورونا ول وفيات

اأن  ال�ضحة  اأعلنت  وزارة 

عددها  بلغ  التي  الفحو�ضات 

14053 يف يوم 25 اأكتوبر 2021، 
قائمة  حالة   37 ت�ضجيل  اأظهرت 

جديدة منها 8 حاالت لعمالة وافدة، 

و 24 حالة ملخالطني حلاالت قائمة، 

و 5 حاالت قادمة من اخلارج، كما 

لي�ضل  اإ�ضافية  حالة   63 تعافت 

املتعافية  للحاالت  االإجمايل  العدد 

اإىل 274582.
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 وزيرة الصحة: جهود كبيرة
 لـ»الملكية للجراحين« في االرتقاء بالخدمات الصحية

استقبلت وزيرة الصحة فائقة الصالح في مكتبها 
بديوان الوزارة في أبراج الخير بمنطقة السنابس 
أمس وفدًا من الكلية الملكية للجراحين برئاس��ة 
البروفيسور سمير العتوم، بحضور كل من رئيس 
كلية الدراسات العليا والبحوث البروفيسور ستيفن 
أتكي��ن، ومدي��رة التواصل المجتمع��ي فيكتوريا 
هام، ووكي��ل وزارة الصحة الدكت��ور وليد المانع، 
والوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم 
الهاج��ري. وأش��ادت الصالح بالعالق��ات الثنائية 
والجه��ود التي تبذلها الكلي��ة الملكية للجراحين 
وتعاونها المتواصل والمستمر مع وزارة الصحة، 
وعملها الدؤوب من أج��ل خلق جيل مؤهل وقادر 

على دعم الخدمات الصحية واالرتقاء بها.
م��ن جانبهم، اس��تعرض وف��د الكلي��ة الملكية 
للجراحين خالل اللق��اء المبادرات واإلنجازات التي 
قامت به��ا الكلية، وخصوصًا ف��ي مجال التعاون 
والتنس��يق المش��ترك مع وزارة الصحة لمواجهة 
في��روس كورون��ا، وذل��ك م��ن خ��الل مش��اركة 
طلب��ة الكلية وأس��اتذتها والممرضي��ن واألطباء 
وتطوعهم لمواجهة جائحة وباء كورونا بمملكة 
البحرين، كما تمت مناقشة التطورات البحثية في 

جانب مكافحة كورونا، وس��بل التعاون والتنسيق 
المس��تقبلية ف��ي مختل��ف المج��االت الصحي��ة، 
متقدمي��ن بجزي��ل الش��كر والتقدير إل��ى وزيرة 
الصحة وإلى جميع المس��ؤولين في وزارة الصحة 
على التع��اون والدعم اللذين تحظى بهما الكلية 

الملكية للجراحين في المملكة.

وقد أثنت وزيرة الصحة على جهود الكلية الملكية 
للجراحي��ن بمملكة البحرين، وأعربت س��عادتها 
عن جزيل الشكر والتقدير لوزارة الصحة على هذه 
المبادرات والمس��اهمات النبيل��ة، والتي تعكس 
مدى االلتزام بتعزيز مبدأ الش��راكة والمسؤولية 

المجتمعية.

التأكد من االشتراطات وسالمة األدوية واإلجراءات

 »نهرا«: البدء في تقييم مراكز 
الرعاية الصحية األولية لتحسين جودة األداء

أك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
الصحي��ة »نه��را« الدكت��ورة مريم 
ب��دأت  الهيئ��ة  أن  الجالهم��ة 
بالتنسيق مع مراكز الرعاية الصحية 
األولي��ة في إج��راءات تقيي��م مراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة في إطار 
اختصاص��ات الهيئ��ة ف��ي التدقيق 
على جودة أداء الخدمات الصحية في 
القطاعين الصح��ي العام والخاص، 
مبين��ًة أن التقييم سيش��مل التأكد 
الواجب  باالش��تراطات  االلتزام  من 
الصحية،  المؤسس��ات  في  توافرها 
ومنه��ا س��المة المباني، وس��المة 
األدوية، وإجراءات مكافحة العدوى، 
وإج��راءات ص��رف وحف��ظ األدوية، 
وغيرها من االشتراطات المنصوص 

عليها في القرار.
وقال��ت الرئيس التنفي��ذي للهيئة 
الدكتورة مريم الجالهمة إن الهيئة 
حريص��ة عل��ى التنس��يق والتعاون 
المس��تمر م��ع كافة الجه��ات ذات 
اختصاصاتها  وممارس��ة  العالق��ة 
وف��ق المه��ام المنوط��ة به��ا بما 
يس��هم في تحقيق ج��ودة الخدمات 
الصحي��ة وتعزي��ز اس��تدامتها في 
ظل التح��ول الذي يمر ب��ه القطاع 
الصحي في المملك��ة، تنفيذًا لقرار 
المجل��س األعلى للصح��ة رقم )23( 
لسنة 2021 بشأن الئحة اشتراطات 
الصحي��ة  للمؤسس��ات  الترخي��ص 

الحكومية والرقابة عليها.
الرئي��س  قال��ت  جانبه��ا،  م��ن 

التنفي��ذي لمراك��ز الرعاية الصحية 
األولي��ة الدكتورة جليلة الس��يد إن 
عمليات التقييم تنس��جم مع الرؤية 
اإلس��تراتيجية الموضوع��ة لتطوير 
كاف��ة خدم��ات الرعاي��ة الصحي��ة 
األولي��ة بإش��راف المجل��س األعلى 
للصح��ة ومتابع��ة مجل��س أمن��اء 

الرعاي��ة الصحية األولي��ة، موضحًة 
أن مراك��ز الرعاية الصحي��ة األولية 
مستمرة في تسخير كافة اإلمكانات 
وتح��رص  المجتم��ع،  لخدم��ة 
بمس��توى  االرتق��اء  عل��ى  دائم��ًا 
ج��ودة الخدم��ات المقدم��ة لكافة 
المس��تفيدين بما يحقق التطلعات 

المنش��ودة، منوه��ًة إل��ى أن مراكز 
الرعاي��ة الصحية األولية تتطلع إلى 
البناء على مخرجات التقييم التقرير 
الوطنية  الهيئ��ة  ال��ذي س��تصدره 
لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
بما يصب في تعزيز مس��توى األداء 

وضمان استدامة جودة الخدمة.

جليلة السيد: التقييم ينسجم مع رؤيتنا اإلستراتيجية لتطوير الخدمات

مريم الجالهمة: حريصون على جودة الخدمات الصحية وتعزيز استدامتها

إشراك »الخاص« في المشاريع الحكومية لتغطية التكاليف

33 طلبًا مرفوضًا و9 قيد الدراسة

 وزير األشغال: 603 طلبات مقدمة لفريق 
»صيانة المباني« الحكومية بـ23.3 مليون دينار

تقري��ر مفص��ل  اس��تعراض  ت��م 
عن أعم��ال فريق صيان��ة المباني 
الحكومي��ة خالل الفترة من ش��هر 
يناير حتى األسبوع األول من شهر 
أكتوبر خالل هذا العام، حيث بلغت 
طلب��ات الصيان��ة المقدمة لفريق 
عم��ل صيان��ة المبان��ي الحكومية 
603 طلب��ات بقيمة 23,314,599 
المقبولة  الطلب��ات  وكانت  دينارًا، 
561 طلب��ًا بقيم��ة 21,755,355 
دين��ار، أم��ا الطلب��ات المرفوض��ة 
فبلغ��ت 33 طلبًا بقيمة 815,844 
دين��ار، في حين بلغ ع��دد الطلبات 

قيد الدراسة 9 طلبات.
جاء ذلك خالل ترؤس وزير األشغال 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون 
العمران��ي عص��ام خل��ف االجتماع 
للجن��ة فريق  ال��دوري »المرئ��ي« 
صيان��ة المباني الحكومية لخفض 
المصروف��ات التش��غيلية، بحضور 
الوكيل المس��اعد لمش��اريع البناء 
والصيانة الشيخ مشعل بن محمد 
آل خليف��ة »نائب رئي��س اللجنة«، 
للسياس��ات  المس��اعد  والوكي��ل 
المالية والميزاني��ة بوزارة المالية 
عدنان إسحاق، ومدير إدارة صيانة 
المبان��ي بش��ؤون األش��غال هدى 
عباس، ومدير إدارة الموارد المالية 
بشؤون األش��غال محمد المطوع، 
المركزي��ة  الكف��اءة  إدارة  ومدي��ر 

بوزارة المالية هالة سيادي، ومدير 
التربي��ة  ب��وزارة  الخدم��ات  إدارة 

والتعليم خلود الكعبي.
وخالل االجتماع، تم تقديم عرض 
من قبل المعنيين بوزارة األشغال 
المب��ادرات  م��ن  ع��ددًا  يتن��اول 
المقترحة به��دف تغطية تكاليف 
الحكومي��ة،  المنش��آت  صيان��ة 
وسيتم تحويل هذه المبادرات إلى 
لجن��ة تنمي��ة اإلرادات الحكومي��ة 
برئاس��ة وزير المالي��ة واالقتصاد 
الوطني لدراس��تها واتخاذ ما تراه 
مناسبًا، علمًا بأن البعض من هذه 
المبادرات تم تفعيلها مس��بقًا في 

التابعة لش��ئون  المراف��ق  بعض 
البلدي��ات وس��اهمت ف��ي تغطية 

تكاليف الصيانة لها.
وق��ال خل��ف إن ه��ذه المب��ادرات 
تهدف إلى إش��راك القطاع الخاص 
في المش��اريع الحكومي��ة لتغطية 
والتش��غيل  الصيان��ة  تكالي��ف 
واألم��ن والنظاف��ة وغيره��ا م��ن 
المصروفات، مؤك��دًا على أال يؤثر 
ذلك على جودة الخدمات المقدمة 
للمواطنين والمقيمين والمحافظة 
على مستواها واستدامتها، ودون 
أن تؤث��ر ه��ذه المب��ادرات عل��ى 
الخطط االستراتيجية والتطويرية 

لكل جهة حكومية.
يذك��ر أن »فريق صيان��ة المباني 
برئاس��ة  تش��كل  الحكومي��ة« 
وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطي��ط العمران��ي بن��اء على 
قرار نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء 
رق��م 2 لس��نة 2018 بتاري��خ 11 
أكتوب��ر 2018، بتش��كيل 6 ف��رق 
عمل حكومية لخفض المصروفات 
المبادرات  التشغيلية وذلك ضمن 
الس��ت لبرنام��ج الت��وازن المال��ي 
بي��ن  الت��وازن  اله��ادف لتحقي��ق 
المصروف��ات واإليرادات الحكومية 

بحلول عام 2022.

محافظ العاصمة يفتتح معرض 
»ألوان الشرق« بمجمع السيف

افتتح محافظ العاصمة الش��يخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة 
معرض »ألوان الش��رق« بمجمع الس��يف الذي يق��ام تحت عنوان 
»ري��ادة األعمال الفني��ة وإعادة التدوير«، وذل��ك ضمن فعاليات 
أس��بوع المنامة لريادة األعمال في نس��خته السابعة، بمشاركة 

محلية و دولية متميزة لعدد من الفنانين.
وأش��اد الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن بالجهود الت��ي بذلها كل 
من المنظمين والفنانين المش��اركين ف��ي المعرض، مؤكدًا أن 
تش��جيع المحافظة إلقامة المع��ارض الفنية يس��هم في تنمية 
الذائقة الفنية والجمالية وتعزيز مجال االس��تثمار الفني وتبادل 
الخب��رات والمه��ارات واالبتكارات، ويس��اعد في إب��راز المواهب 
الفني��ة المتنوعة التي تحتضنها البحري��ن، مثنيًا على المعرض 
الذي يمث��ل انفتاحًا على التجارب المتنوعة، فضاًل على تش��جيع 

الفنانين على إبراز إبداعاتهم للجمهور.
وتتواص��ل أعم��ال فعالي��ات أس��بوع المنام��ة لري��ادة األعمال، 
بتنظيم العديد من الندوات وورش العمل التي تس��هم في بحث 
الفرص للتواصل مع رواد أعمال ومستثمرين محليين وعالميين، 
بالتع��اون مع جهات عالمية ومحلي��ة متخصصة في هذا المجال 
كمكات��ب األم��م المتحدة ومجموع��ة مطوري جوج��ل وصندوق 
األمل ومعهد البحرين للدراس��ات المصرفي��ة والمالية وجامعة 
البحرين ومنظمة ويليام جالسر الدولية وجمعية البحرين لتنمية 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
ويستهدف أس��بوع المنامة 7000 مشارك من البحرين وخارجها، 
وذل��ك بإقامة أكثر من 50 ورش��ة عمل وندوة حوارية وجلس��ات 
نقاش��ية يقدمه��ا أكثر من 70 خبي��رًا ومختصًا ف��ي مجال ريادة 

األعمال من المملكة ومختلف دول العالم.

 افتتاح مركز للخدمات 
المرورية في مجمع الدانة

افتتحت اإلدارة العامة للمرور مركزًا للخدمات المرورية ومباشرة 
الحوادث في مجمع الدانة بمحافظة العاصمة، حيث يقدم المركز 
خدمات التس��جيل، وتحويل الملكية، وس��داد المخالفات، وإصدار 
ب��دل فاقد لملكي��ة المركبة، وإلغاء تس��جيل المركب��ات، وإنهاء 
المعام��الت لمكاتب تخلي��ص المعامالت، إضافة إلى مباش��رة 

الحوادث المرورية.
ونوهت اإلدارة العامة للمرور إلى أنه يمكن للجمهور الكريم إنجاز 
المعامالت المرورية من يوم األحد إلى الخميس من الساعة ال� 8 
صباحًا حتى ال�3 عصرًا، فيما يتم مباش��رة إجراءات الحوادث طيلة 

أيام األسبوع من الساعة ال�8 صباحًا حتى ال�10 مساًء.

محافظ الجنوبية: التواصل 
 الميداني بكافة المناطق 
لتفقد احتياجات األهالي

أكد محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفة، حرص المحافظة على التواصل الميداني بكافة المناطق 
لتفقد احتياجات األهالي واالستماع لمقترحاتهم ومتطلباتهم، 
تنفيذًا للتوجيهات الس��ديدة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، ودع��م من صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
جاء ذلك، أثناء قيامه بزيارة ميدانية إلى الرفاع الش��رقي، بحضور 
ع��دد من المس��ؤولين وضب��اط التنس��يق األمن��ي بالمحافظة، 
حيث تفق��د حزمة من المواقع والمش��اريع التي تصب في صالح 
ومنفع��ة المواطنين واألهالي في المج��االت الخدمية والتنموية 
واالجتماعية، ضمن سلس��لة من الزيارات الميدانية التي تجريها 
المحافظة لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءتها بالتنسيق مع 
الجهات المعنية. وتفقد س��موه مركز الشيخ عبداهلل بن خالد آل 
خليفة الصحي الذي س��يخدم أهالي المحافظة، حيث نوه س��موه 
بالمتابع��ة المس��تمرة التي تقوم بها المحافظ��ة لالطالع على 
حيثيات عمل المش��اريع الخدمية والتنموية بهدف تحقيق أفضل 

الخدمات لألهالي.
وأك��د أن المرك��ز حظ��ي باهتمام وح��رص المجلس التنس��يقي 
التاب��ع للمحافظة من خالل متابعة مراح��ل تنفيذة على األرض 
ضمن توصيات ُأصدرت بش��كل متتابع، مش��يدًا س��موه بجهود 
وزارة الصحة والمجلس األعل��ى للصحة في توفير أجود الخدمات 

الصحية ألهالي المحافظة.



إعداد: هدى عبدالحميد
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زاوية مضيئة 

باحثة: الطلبة ذوو صعوبات التعلم
 يواجهون مشاكل في ترجمة المعلومات

أكدت الباحثة نورة الرشيدي، أن الطلبة من ذوي 
صعوبات التعلم قد يواجهون مش��اكل متصلة 
في ترجمة المعلومات المس��موعة، أو المرئية، 
أو المق��روءة، ولكل مجموع��ة منهم خصائصها 
التي تس��تدعي تدخاًل متخصصًا لتأهيل الطلبة 
بما ينعكس على توفي��ر بيئة صفية قادرة على 

تحقيق أهداف التعليم. 
وبينت أن الطالب من ذوي صعوبات التعلم أقل 
كفاءة اجتماعي��ًا من زمالئه��م العاديين وأكثر 
تعرضًا للرفض م��ن قبل الغرباء، مرورًا بالزمالء 
والمدرس��ين، مما يجعلهم أكثر إصابة بالعزلة، 
موضحة أن وضع برنامج تأهيلي وقياس فاعليته 
يعد عاماًل مهمًا في الدفع بمسيرتهم التعليمية 

واالجتماعية إلى بر األمان.
الدراس��ة، برنامج��ًا تدريبي��ًا لخف��ض  وأع��دت 
الس��لوكيات غير المقبولة ل��دى الطلبة من ذوي 
صعوبات التعلم في المرحل��ة االبتدائية. كجزء 
من متطلبات الحصول على درجة الماجستير من 

قسم صعوبات التعلم بجامعة الخليج العربي. 
وهدفت الدراس��ة للتعرف عل��ى فاعلية البرنامج 
التدريبي من خالل إجراء البحث على مجموعتين 
من الطلبة -تجريبية وضابطة-، حيث اش��تملت 
أدوات البح��ث عل��ى مقي��اس الس��لوكيات غي��ر 
المقبول��ة للتالميذ من ذوي صعوب��ات التعلم، 
الس��لوكيات غي��ر  وبرنام��ج تدريب��ي لتخفي��ف 

المقبولة للتالميذ من ذوي صعوبات التعلم.
وأش��ارت نتائج البحث إل��ى أن الس��لوكيات غير 

المقبولة األكثر تكرارًا لدى عينة الدراسة تمثلت 
ف��ي: التحدث بدون إذن، التح��دث في غير دوره، 
مقاطعة حديث اآلخرين بش��كل متكرر، التحدث 
أثناء ش��رح المعل��م، دفع الزم��الء. كما أوضحت 
نتائ��ج الدراس��ة أن البرنام��ج التدريبي س��اهم 
بخف��ض ه��ذه الس��لوكيات غي��ر المقبولة لدى 

المجموعة التجريبية. 
وأوصى البحث، بالكش��ف المبكر عن س��لوكيات 
التالميذ غي��ر المقبولة ل��ذوي صعوبات التعلم 

في مراح��ل التعليم المختلف��ة. وتصميم وبناء 
البرام��ج التدريبية التي تخفف من الس��لوكيات 
غي��ر المقبول��ة األكثر تكرارًا ل��دى التالميذ ذوي 

صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية. 
معلم��ي  بتدري��ب  كذل��ك  الدراس��ة  وأوص��ت 
التالمي��ذ ذوي صعوب��ات التعلم عل��ى مالحظة 
وتسجيل السلوكيات غير المقبولة لدى التالميذ، 
وتدريبهم على أساليب التدخل الفعالة للحد من 

هذه السلوكيات.

 »أولياء أمور المعاقين« 
تكرم 24 طالبًا من ذوي اإلعاقة

قام��ت الجمعية البحريني��ة ألولياء 
وأصدقائه��م  المعاقي��ن  أم��ور 
بتش��جيع األبن��اء ذوي اإلعاقة على 
المشاركة في دعم مشروع الجمعية 
الخيري »بداًل من رميها ساعد بها«، 
والذي يق��وم على مب��دأ جمع مواد 
البالس��تيك م��ن أغطي��ة وزجاجات 
وغيره��ا من الم��واد البالس��تيكية 
إلع��ادة تدويرها مقابل عائد مادي 
يتم االس��تفادة منه لش��راء كراٍس 
متحرك��ة ذات مواصف��ات خاص��ة 
لذوي اإلعاقة الذين ال يستطيعون 

توفيرها الرتفاع ثمنها.
وت��م تكري��م حت��ى اآلن حوالي 24 
مس��اهم ف��ي المش��روع وتقدي��م 
وهدي��ة  ت��ذكاري  ودرع  ش��هادة 
أب��دى  حي��ث  للمكرمي��ن،  رمزي��ة 
األبناء حماس��ًا منقطع النظير لجمع 
البالستيك، فيما عبر أولياء أمورهم 
ع��ن س��عادتهم بالب��ادرة حيث إن 
األبناء أنفس��هم يش��جعونهم على 
تجميع البالس��تيك ليقوموا برميها 

في الحاويات الموزعة على المناطق 
المختلفة في المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية 
جاس��م س��يادي، أن الجمعي��ة من 
خالل تكريم األبناء من ذوي اإلعاقة 
تهدف إلى غرس قيم��ة المحافظة 
على البيئ��ة والمس��اهمة في دعم 

المشاريع الخيرية بالمملكة.

جاسم سيادي

التوحديون والتنمر »2-2«
بع��ض  يل��ي  فيم��ا 
المقترح��ات للتصدي 
ولحماي��ة  للتنم��ر 

أطفال التوحد منه:
البد من إنشاء سياسة 
عل��ى  التنم��ر  ع��دم 
المدرس��ة  مس��توى 
توضح بوضوح أشكال 
المختلف��ة،  التنم��ر 
اإلج��راءات  وتح��دد 
اتباعه��ا  الواج��ب 
التنمر،  ح��دوث  عن��د 
العواق��ب.  وتوض��ح 
وينبغي مشاركة هذه 

السياس��ة مع أولي��اء األمور وينبغي تش��جيع أولي��اء األمور على 
مناقش��ة السياس��ة مع أطفالهم من ذوي التوحد أو العاديين. 
وينبغ��ي إعادة النظر في السياس��ة بش��كل متك��رر مع الطالب 

ونشرها في مختلف أرجاء المدرسة.
للمدرسين، اعقد اجتماعات لمناقشة التنمر مع الطالب. اسمح 
للط��الب بتقدي��م أمثل��ة أو مناقش��ة كيفية ش��عورهم عندما 
يتعرضون للتنمر. تأكد من أن الطالب يعرفون عواقب التنمر. 
وفي الوقت نفس��ه، تأكد من أنهم يفهمون أيضًا أهمية إقامة 

عالقات إيجابية.
يسعى من يتنمر إلى الحصول على السلطة واالنتباه من المارة. 
وبالتالي البد من تمكين األقران من أن يتخذوا اإلجراءات لوقف 
أحداث التنمر و ذلك بتعليمهم كيف يطلبوا المساعدة، يشتتوا 
انتباه المتنمر، و أن يدافعوا نيابة عمن يتعرض للتنمر. أنشئ 
إج��راء يمك��ن أن يتبع إذا تصاع��د التنمر. تأكد م��ن أن المارة 
يشعرون باألمان عند تبليغهم عن أحد زمالء الصف و أن سرية 

المعلومات محترمة.
س��اعد ط��الب التوحد على التمييز بين م��ا يعتبر تنمر من غير 
ذلك. من المفيد لبعض طالب التوحد أن نوضح بشكل ملموس 
ماهو التنمر من خالل تقديم أمثلة محددة وملموسة تصور وال 
تصور التنمر. من خالل اس��تخدام الرواي��ات االجتماعية، لعب 
األدوار، والتدريب، ويمكن تقديم األفراد مع أمثلة ملموسة من 
واقع الحياة عن التنمر واإلغاظة، والمساعدة على معرفة الفرق 

بين االثنين.
عندما يحدث التنمر، ينبغي تحديد ش��خص ومكان آمن لطالب 
التوحد للوصول إليهم بس��رعة. اكتب أو وض��ح اإلجراءات التي 
يجب على الط��الب اتباعها إذا كانوا يعتقدون أنهم يتعرضون 
للتنم��ر أو إذا كان��وا في وضع يش��عرون فيه بع��دم االرتياح أو 
عدم األمان. وفر الفرص للطالب لممارسة اإلجراءات في أوقات 
مختلف��ة. قد يكون من المفيد تقدي��م بطاقة إجراءات صغيرة 

للطالب يحتفظ بها في جيبه، أو محفظة أو حقيبة ظهره.
مفتاح آخر للسالمة هو خلق مجتمع من األصدقاء حول الطالب. 
الط��الب يمك��ن أن يصبحوا ضحاي��ا عندما يكون��ون منعزلين 
ع��ن بقية الطالب. البد م��ن التأكد من ارتب��اط طالب التوحد 
باآلخرين من خالل وس��ائل رس��مية وغير رس��مية للزيادة من 

سالمتهم.
ختام��ًا، يمك��ن أن يزي��د التنم��ر من قل��ق الط��الب ويجعلهم 
يش��عرون بعدم األمان، ويعي��ق أداءهم األكاديم��ي. الحق في 
الشعور باألمان في المدرسة من حقوقهم. كل واحد منا له دور 
ف��ي جعل المدرس��ة بيئة آمنة وراعية تع��زز التعلم والعالقات 

االجتماعية والعاطفية اإليجابية.
* مدربة في حماية األطفال من التنمر

70 مليون شخص في العالم يعانون من المرض.. اختصاصي نطق مر بالتجربة: 

التخلص من التلعثم بالثقة بالنفس والمواجهة
يحتف��ل العال��م بالي��وم العالمي 
ل�»التأت��أة« ف��ي 22 أكتوب��ر من 
كل ع��ام، منذ عام 1998، من أجل 
رفع مستوى الوعي العام عن حالة 
يعان��ي منها ماليين البش��ر، حيث 
تذه��ب التقارير إل��ى أن هناك ما 
يق��رب من 70 مليون ش��خص، أي 
بما يقارب واحد بالمائة من سكان 
العال��م يعان��ون م��ن اضط��راب 
النط��ق  اضط��راب  أو  ال��كالم، 
وال��ذي  ب�»التأت��أة«،  المع��روف 
ُيع��رف كذل��ك باس��م »التلعثم«. 
وف��ي هذا الص��دد، ق��ال أخصائي 
أول ع��الج النط��ق واللغة -صاحب 
تجربة ش��خصية مع التلعثم- عمر 
ياس��ين الشريف في حوار خاص مع 
»الوط��ن«، إن األطفال ما بين 60 
إلى 80% يتعاف��ون فيما بعد من 
تلق��اء أنفس��هم م��ن التلعثم في 
حديثه��م، فيم��ا يضط��ر البعض 
اآلخ��ر إلى تعل��م ال��كالم بطريقة 
عادي��ة، مش��يرًا إلى أنه ش��خصيًا 
تعرض للتهميش والس��خرية من 
جان��ب زمالئه في المدرس��ة لكن 
حينم��ا وصل إلى مرحل��ة الجامعة 
تمرد عل��ى حالة اله��روب، وواجه 
نفس��ه وب��دأ رحل��ة التخلص من 

التلعثم.. فإلى نص الحوار: 
ما هو تعريف التلعثم؟

- عرف الباحثون التلعثم أنه تقطع 
في سريان الكالم وعدم استمراره، 
وذلك بإعادة أو مد كلمة أو مقطع 
أو ص��وت أو مدة يب��دأ التلعثم في 
سنوات الطفولة األولى، أي ما بين 
عمر الثالثة إلى السادس��ة يشفى 
م��ن هؤالء األطفال ما بين 60 إلى 
80% فيما بعد من تلقاء أنفسهم، 
فيم��ا يضط��ر البعض اآلخ��ر إلى 
تعلم الكالم بطريقة عادية. ووفقًا 
للدراس��ات ف��ي هذا المج��ال، فإن 
الذكور األكثر معاناة من التلعثم. 

ما هي عالمات وأعراض التلعثم؟
- صعوب��ة في بدء كلم��ة أو عبارة 
أو جمل��ة، إطالة كلم��ة أو أصوات 
داخ��ل كلمة، تكرار صوت أو مقطع 
لفظ��ي أو كلم��ة، صم��ت قصي��ر 
لبع��ض المقاط��ع أو الكلم��ات، أو 
توق��ف مؤقتًا داخل كلم��ة )كلمة 
مقطوع��ة(، إضافة كلمات إضافية 
إذا كان من المتوق��ع صعوبة في 

االنتقال إلى الكلمة التالية.
ما هي أنواع التلعثم؟

- التلعث��م المبك��ر »أثن��اء نم��و 
المتأخ��ر  والتلعث��م  الطف��ل«، 
»المكتس��ب« ويحدث ف��ي الغالب 
وعن��د  نفس��ية  صدم��ة  نتيج��ة 

التعرض لمواقف صعبة.

هل يوجد عالج للتلعثم؟
- يلع��ب عم��ر المتلعثم والس��ن 
التي ب��دأت فيه التلعث��م ودرجته 
)خفي��ف ومتوس��ط وش��ديد( دورًا 
مهمًا في عالج التلعثم ويمكن أن 

يكون العالج:
- ش��فاء تلقائ��ي، طبيعي: بعض 
ح��االت التلعثم تختف��ي بدون أي 
تدخل أو ع��الج وخصوصًا التلعثم 
التي تكون بين عمر 2-5 سنوات، 
ويعتمد ه��ذا التعاف��ي على عدة 
عوامل أهمها: - عدم وجود حاالت 
التلعثم بالعائلة، وردة فعل األهل 

وتصرفهم تجاه المشكلة.
- ع��الج غير مباش��ر: وفي��ه يعمل 

أخصائي النطق مع األهل لمساعدة 
الطف��ل وذل��ك من خ��الل نصائح 
وتعليم��ات توجه لأله��ل بكيفية 
التعامل مع المش��كلة، وأهم هذه 
اإلرش��ادات هي ع��دم وضع الطفل 
تحت ضغط للكالم بشكل أفضل، 
ع��دم تنبيه��ه بش��كل ج��ارح على 
الكالم بش��كل أفضل، تكلم األهل 
مع الطفل بجمل قصيرة وواضحة، 
وتوفي��ر بيئ��ة مريح��ة ومناس��بة 
للطفل للتكلم بشكل أفضل وعدم 

مقاطعة الطفل أثناء الكالم. 
- التدخ��ل المباش��ر: في حال عدم 
االستفادة من العالج غير المباشر 
وتق��دم الطفل بالعمر واس��تمرار 
المش��كلة، يكون هن��ا دور معالج 
النط��ق للتدخ��ل بش��كل مباش��ر 
من خالل جلس��ات عالجي��ة تقدم 

للطفل.
رس��الة توجهها لم��ن يعاني من 

التلعثم؟
يج��ب علي��ك أن تواج��ه مش��كلة 

التلعثم بش��كل مباشر وأال تشعر 
أبدًا بالدونية، وهو ما بوس��عه أن 
يخفف من الشعور بالخوف ويدعم 
الثق��ة بالنفس، وأن تتعلم كيفية 
التأقل��م م��ع التعث��ر ف��ي الكالم 
والسماح عن وعي بحدوث التلعثم.  
لك تجربة ش��خصية م��ع التلعثم 

حدثنا عنها؟ 
- بن��اء عل��ي تجربتي الش��خصية 
تعرض��ت  العم��ر  مقتب��ل  ف��ي 
والس��خرية من  للتهميش  كثي��رًا 
جان��ب زمالئي في المدرس��ة كما 
يس��يئون  كان��وا  المدرس��ين  أن 
التص��ورات  وه��ذه  تقديره��م، 
المس��بقة ع��ن األش��خاص الذين 
يعان��ون من التلعثم ف��ي الكالم، 
عل��ى الرغم م��ن أنه لي��س له أي 
عالق��ة بوج��ود نقص ف��ي الذكاء 
المح��رج  الموق��ف  ه��ذا  وظ��ل 
يطاردن��ي، فوج��دت ف��ي االنعزال 
عن زمالئي سبياًل لتجنب مواجهة 
المجتم��ع، ولكن حي��ن وصلت إلى 

مرحلة الجامعة تمردت على حالة 
اله��روب، وواجهت نفس��ي وبدأت 

رحلة التخلص من التلعثم.
نصائ��ح توجهه��ا إل��ى اآلب��اء في 
أبنائه��م  م��ع  التعام��ل  كيفي��ة 

المتلعثمين؟
- على األبوين عدم تجاهل تلعثم 
طفلهم بل عليهم مناقشتها معه 
إذا اس��تمرت أو إذا انتب��ه هو لها، 
ولك��ن يج��ب عل��ى اآلب��اء االنتباه 
أن ال يس��تخدم الطف��ل التلعث��م 
كوسيلة لجذب انتباه اآلخرين إليه 
وخاص��ة الوالدي��ن، وع��دم توبيخ 
الطف��ل أو الضغ��ط علي��ه إذا لم 
يتكل��م بطالق��ة، وإظه��ار المزيد 
من االهتم��ام والحب للطفل، وان 
يت��م التركي��ز أكث��ر على األش��ياء 
والح��ركات اإليجابي��ة الت��ي يقوم 
بها أكثر من التركيز على طريقته 
في ال��كالم. وعلى اآلباء أن يخففوا 
من س��رعة حديثه��م وذلك بجعل 
كالمهم وكالم جميع أفراد األس��رة 
بطيئًا نوعًا ما حت��ى يقوم الطفل 
بالكالم بنفس الطريقة، ال تطلب 
منه أن يذهب ليسأل أو يخبر أحدًا، 
وال تطرح أس��ئلة بحاجة إلى شرح 
وإجابة مفصلة، بل يفضل األسئلة 
الت��ي يجاب عليه��ا بنع��م أو ال أو 

إجابات قصيرة.

عمر الشريف

زينت حاجي 

 60 - 80٪ من األطفال في سن 
الثالثة إلى السادسة يتعافون تلقائيًا

الذكور األكثر معاناة من التلعثم 
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صهيل

اصنع خبرتك الشخصية في الحياة

س��تحتاج َمن حولك دائمًا لتس��تفيد من تجاربه��م وحكمتهم 
وخبراتهم، لتتعلم من قصصهم واألحداث التي مروا بها. والبد 
أن تس��تعين بالكتب التي تحوي خب��رات جديدة ومركبة. هكذا 
تس��ير أمورنا ونحن نتعامل مع منعطف��ات الحياة، ونحن نقدم 
على كل مشروع أو موضوع جديد. ولكن ماذا عن خبرتك الذاتية 
في الحياة؟ أال يجدر أن تستثمرها وتنميها؟ هل تمتلك بالفعل 

خبرة ذاتية في الحياة؟
التعام��ل بالخب��رة الش��خصية يعن��ي أن تنخ��رط ف��ي موضوع 
أو تجرب��ة اجتماعي��ة دون أن تمل��ك معلوم��ات كافي��ة، ودون 
أن تستش��ير اآلخري��ن. وذلك م��رده، كما يقول خب��راء التنمية 
البش��رية، أن كل إنس��ان لي��س فارغًا من الخب��رة والمعلومات. 
فحياتنا األسرية، ومدارسنا، وأماكن عملنا قد زودتنا بالكثير من 
المعلومات والتفاصيل عن قضايا كثيرة. ويبقى التميز مرهونًا 
في كيفية تس��خير تلك التفاصيل القديمة في معالجة التجارب 
الجديدة. حتى األخطاء التي وقع فيها المرء، وس��وء الفهم الذي 
تعرض له، تعد مادة هامة لتطوير خبراتنا وتجاربنا الشخصية. 

ولتصحيح مساراتنا في كل مرة نتقدم فيها في هذه الحياة.
أن يبني اإلنس��ان ثقته في نفس��ه، وينمي مداركه هو س��لوك 
هام لتطوير رؤية اإلنس��ان لذات��ه وللحياة. وهو من المعطيات 
التي تمكن األفراد من الدخول في نقاشات وحوارات حول الحياة 

وحول المحاور المتعددة لكل مسألة.
فنح��ن ال نتعامل مع الوقائع ومع القيم بالكيفية نفس��ها. كما 

أننا ال نعيش الظروف ذاتها.
 وم��ا يع��زز المجتم��ع وتنوعات��ه ه��و ق��درة أفراده على نس��ج 

االختالفات والتعددات في بوتقة اجتماعية واحدة متناسقة.
حي��ن تواج��ه مش��كالتك الش��خصية وأزماتك الخاص��ة، وحين 
تخطط لمس��تقبلك، فإن ثقت��ك بخبرتك الذاتي��ة بإيجابياتها 

وعيوبها هي الدليل األول والمرشد الثقة لك في كل خطوة.
فأنت أكثر من يدرك طبيعة محيطك وخصوصية سيرتك. لذلك 
تعل��م كيف تغرب��ل تجاربك، وكي��ف تعيد ترميمه��ا وإنتاجها 
م��ن جديد. أصغي لحدس��ك وتأمل في قناعات��ك. وال تقلق من 
أخطائ��ك. وال تخجل من كل ما م��ررت به. وال تندم على أي قرار 
اتخذت��ه. فالم��رء مجموعة متداخلة من النجاح��ات واإلخفاقات 

واألحزان والمسرات التي نتجت عن قرارات سليمة أو متهورة.
اتخ��ذ القرار بنفس��ك في كل مرة. كي تصي��ر يومًا صاحب خبرة 

عميقة في الحياة.

لبنان محمية إيرانية
ال غراب��ة في أن يتح��ول لبنان لمحمي��ة إيرانية 
كما أش��ارت إلى ذلك صحيفة »فايننشال تايمز« 
البريطانية في تقرير نشرته مؤخرًا، فتلك نتيجة 
حتمي��ة ألي بلد يقبع تحت س��يطرة »حزب اهلل« 
اللبناني/اإليراني، ال��ذي وصل تبجح أمينه العام 
لحد اس��تعراض ع��دد قواته أو جيش��ه عالنية، 
ودون أي اعتبار للدولة اللبنانية أو لشعبها الذي 

ال يتوافق أغلبه مع هذا الحزب اإليراني.
الصحيف��ة البريطاني��ة بنت تقريره��ا على ضوء 
األحداث األخيرة التي ش��هدها لبنان، وما حصل 
م��ن انفالت األمن فيه، ليخ��رج أمين عام »حزب 
اهلل« يهدد ويتوعد بما لديه من 100 ألف مقاتل، 
وكأنه أس��تاذ في فصل، والش��عب هم التالميذ، 
وه��ذا لعم��ري م��ا كان ينقص لبن��ان، أن يخرج 
أحد توابع نظ��ام الولي الفقيه ليهدد الش��عب، 
ويذكره��م بما لديه من مقاتلين، هدفهم ليس 
إس��رائيل وتحرير القدس، ب��ل اللبنانيين الذين 

يحي��دون ع��ن درب الح��زب وينزلق��ون عنه، وال 
يتبعون تعليماته وال ينفذونها.

إن كانت الصحيف��ة البريطانية تعتقد أن لبنان 
س��يصبح محمية إيرانية، فه��ذه النتيجة أدركها 
الع��رب منذ فت��رة طويلة وح��ذروا منها م��رارًا، 
خاص��ة دولن��ا الخليجية، بس��بب تم��ادي »حزب 
اهلل« وتغلغل��ه في مفاصل الدول��ة، تحت مرأى 
ومس��مع الش��عب، حتى تمكن منه ومن دولته، 
عبر عمالئه الذين بدؤوا صغارًا، هامش��يين، ثم 
تحولوا إلى قوة مس��يطرة عل��ى مفاصل الدولة، 
ومتحكمي��ن ف��ي س��ير أموره��ا، و»ح��زب اهلل« 

اللبناني أكبر مثال على ذلك.
ولعل أمين عام هذا الحزب يريد نس��خ »التجربة 
الحزبي��ة اللبنانية« في دول أخ��رى عربية، لذلك 
نراه يمي��ل كل الميل إلى البحري��ن واليمن، فال 
ي��كاد يخل��و أي خطاب له، في أي مناس��بة كانت 
من حش��ر البحرين واليمن في منتصفه، وآخرها 

كلمته قبل أيام بمناسبة المولد النبوي الشريف، 
تحريضًا منه لعمالء إيران وتش��جيعًا لهم للحذو 
حذو حزبه، وجعله مث��ااًل يقتدون به في كيفية 
الس��يطرة على دولهم وتقديمها على طبق من 
ذه��ب إليران، ني��اًل لرضا وقبول وب��ركات نظام 

الولي الفقيه اإليراني.
على أمي��ن عام ه��ذا الحزب أن ي��درك أن هناك 
ف��رق، وعليه أن يس��تفيق هو وم��ن يدعمه من 
أحالم اليقظة، فتجربة لبنان ال يعني نسخ مثلها 
في البحرين، فالشعب هنا وبحمد اهلل واٍع وملتف 
حول قيادته الحكيمة وقائدنا جاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة حفظه اهلل، وهذا الش��عب 
الوف��ي ق��ادر عل��ى لج��م أي فئة تخ��رج من هنا 
وهناك، وتحيد عن درب اللحمة الوطنية، وتسعى 
لتفريقه تحت أي أعذار واهية، فالبحرين ليس��ت 
لبنان التي أس��أل اهلل أن يخلص شعبها الشقيق 

من هذا الحزب اإليراني.

األمان الكاذب.. خّداع
ف��ي الوقت الذي نحتفل هنا بع��ودة الحياة إلى مجراها 
الطبيع��ي، ف��إن م��ا أس��معه من أخب��ار لمع��دل عدد 
اإلصاب��ات ف��ي بعض دول أوروب��ا وأمريكا ف��ي ازدياد 
ال يبش��ر بخير أب��دًا، وأن القرارات القديم��ة من ناحية 
اإلغالق وجميع االحت��رازات رجعت إلى الواجهة بعد أن 

كانت قد انجلت تمامًا. 
ف��ال تس��محوا أن تخدعكم دائ��رة »األمان ال��كاذب«، 
الدائرة التي تس��مح ألعداد اإلصابات أن ترتفع بشكل 
غي��ر ملح��وظ إل��ى أن تجرن��ا إلى م��كان غي��ر مأمول. 
فاألعداد روي��دًا رويدًا بارتفاع في مقر التجمعات.. مما 

دف��ع وزارة التربية والتعليم إلى أن تأخذ القرار الحكيم 
وأعلن��ت عن إغالق أبواب بع��ض المدارس وتوجيههم 

إلى تطبيق الدراسة عن ُبعد. ِلَم؟!
لسبب وجود أش��خاص بالرغم من األذى الجسدي الذي 
تعرض��وا إلي��ه وبالرغم من خس��ارتهم ألق��رب الناس 
إليهم من ه��ذا الفي��روس الخفّي، َفهم ي��رددون بأن 
»كورونا كذبة وفيروس غير حقيقي وأنه ال يتعدى عن 
كونه خدعة لزلزلة االقتصاد العالمي« واألكثر من هذا 
كله قناعتهم الخالصة بهذا األمر وترويجهم لمثل هذا 

الكالم.
أو اعتمادهم الكلي على التلقيح وأنه وحده س��يكفيهم 

شّره. 
الوط��ن بحاج��ة إلى أن نتج��رد من أنانيتن��ا وأن نعلن 
وعّينا الخالص، كي ال تضطر الحكومة بعدها إلى إغالق 

المؤسس��ات بالكامل وذلك بهدف الحفاظ علينا للمرة 
األلف. فالس��ؤال الثاني هنا: »م��ا المانع فيما لو أخذنا 

هذه المبادرة من تلقاء أنفسنا؟«.
وكلن��ا نعلم أن الحياة عادت إل��ى طبيعتها بفضل اهلل 
عز وجل ومن ثم حرص جاللة الملك المفدى والحكومة 
الموق��رة على صحة المواطن والمقيم على حد س��واء، 
وجهود الفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا بتوجيه 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
وكاف��ة األفرقاء. ل��ذا فبالبحريني حاكتبه��ا »ما قصروا 

معنا أبدًا ابدًا أبدًا لذا ألم يحن أن نرد الجميل اآلن؟«.
عل��ى فكرة كل المطلوب هو أن تحمي نفس��ك وعندها 
س��نالحظ أن ه��ذا التصرف الفردي س��يكون ل��ه األثر 
الجماعي وبالتالي س��نحمي الديرة بأكملها. فال تتردد 

بأن تبدأ بنفسك، أرجوك.

المثال األبرز على تخلف »المعارضة«
هن��ا مثال جديد عل��ى دخول ذل��ك البعض الذي يعتبر نفس��ه 
»معارض��ة« في عالم السياس��ة بالغلط، فف��ي مقابلة أجرتها 
أخي��رًا إح��دى الفضائيات السوس��ة مع واحد من الذي��ن اختاروا 
العي��ش في الخارج ق��ال ما معناه »إنه إذا فعل��ت الحكومة كذا 
وك��ذا وكذا، ثم فعلت ك��ذا وكذا، ثم كذا، حينها س��نعتبر ذلك 
تعبيرًا عن حس��ن النية، وبعدها س��ننتظر منه��ا أن تفعل كذا 
وك��ذا وكذا، ف��إن فعلت فكرنا في التواص��ل معها للتوصل إلى 

حلول للمشكلة القائمة منذ عشر سنوات«! 
ه��ذا المث��ال يؤكد أيضًا أن ه��ؤالء ال يزال��ون دون القدرة على 
قراءة الس��احة المحلية واإلقليمية وم��ا يجري فيها من تطورات 
ودون القدرة على اقتناص الفرص واس��تيعاب أنهم في الموقع 
األضعف الذي ال يس��مح لهم إال القبول بشروط الحكومة، فهذا 
األمر متاح للقوي فقط، والقوي اليوم هي الحكومة وليسوا هم، 
ولهذا فإنها هي التي تضع الشروط وتفرضها، وهي التي تقدم 
الحل��ول وال تقبل بغيرها، بل حقها أال تقبل حتى االس��تماع إلى 

اآلخر. 
م��ا ذكره ذل��ك »المعارض« ال��ذي ظهر بقبع��ة »الحقوقي« ال 
يمك��ن أن يحدث ال في البحرين وال ف��ي أي بلد، وملخص كالمه 
أنه��م يريدون من الحكوم��ة أن تعطيهم »الخي��ط والمخيط« 
وأن تقبل الحلول التي يفرضونها وتجعل الجمهور يصفق لهم، 

وهذا أمر غير قابل للحدوث حتى في أفالم الخيال. 
اقت��راب المس��يرة الديمقراطية م��ن فصل تش��ريعي جديد ال 
يعني أنه صار متاحا لهم الدخول إلى مجلس النواب، والس��ماح 
بدخوله��م إليه ال يعني أن الحكومة تتن��ازل أو أنها تعمل على 

تغيير موقفها منهم.
يكف��ي أن يعرف��وا أن الحكومة اليوم ملزم��ة بالنظر في طلبات 
المواطنين الذين تضرروا بس��ببهم وآذوهم وأفس��دوا حياتهم، 

فهؤالء هم األهم واألقوى. 
اس��تمرار أولئك ف��ي تفكيره��م القاصر يزيد من مش��كالتهم 
ويبعده��م أكثر ع��ن الطري��ق الذي لو س��لكوه لوج��دوا أبواب 

الحكومة كلها مفتوحة أمامهم.

may.abdulaziz@hotmail.com

مي عبدالعزيز

على بالي

تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية.. لكل قصة زاوية أخرى
97 مهم��ة رقابي��ة، و142 تقري��رًا، و35 تقري��ر 
متابعة؛ كان��ت هذه حصيلة ما ج��اء به التقرير 
األخي��ر لدي��وان الرقاب��ة المالي��ة واإلداري��ة في 
نس��خته الثامن��ة عش��رة، التي ش��ملت مختلف 
والخدمية  واالجتماعية  االقتصادي��ة  القطاعات، 

والصحية والبيئة وغيرها.
وقب��ل الخوض ف��ي تفاصي��ل ما ورد ف��ي تقرير 
الدي��وان األخير من مخالفات وتج��اوزات وقصور 
ل��دى بع��ض الجه��ات، وال��ذي أش��بعه الزمالء 
الصحفيون ونش��طاء مواقع التواصل االجتماعي 
والخب��راء والمختصون بحثًا ونق��دًا، ال بد لي من 
اإلشارة إلى أهمية صدور التقرير بحد ذاته، كأحد 
أهم مؤشرات الش��فافية والنزاهة والحرص على 
حفظ المال العام في مختلف مؤسس��ات الدولة. 
وأح��د أهم ثم��ار المش��روع اإلصالحي الش��امل 
لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه اهلل 

ورعاه.
ورغم نبرة التش��اؤم لدى البعض وعدم المباالة 
م��ن آخرين، ف��إن ما أش��ار إلي��ه رئي��س ديوان 
 الرقابة المالية واإلدارية، الشيخ أحمد بن محمد

آل خليفة، أن 84% من الجهات المشمولة برقابة 
الدي��وان نفذت أو ش��رعت في تنفي��ذ التوصيات 
الص��ادرة في تقاري��ر الديوان، ما يع��د أحد أهم 
الجه��ات  تع��اون  عل��ى  اإليجابي��ة  المؤش��رات 
الرس��مية مع المالحظ��ات والتوصي��ات، إضافة 
إلى أن��ه يعكس فاعلية اإلج��راءات التي يتخذها 

الديوان، وخصوصًا آليات تنفيذ التوصيات.
وبالعودة إلى التقرير وما حفل به من مالحظات، 
س��أقتصر في مقالتي على ما ورد بش��أن القطاع 
الصح��ي، وال��ذي يأت��ي عل��ى رأس اهتمام��ات 
المواط��ن، باعتب��اره مرتبط��ًا بالدرج��ة األولى 
بحيات��ه ووضع��ه الصح��ي، وبالتحديد ما أش��ار 
إليه التقري��ر بنفاد مخزون حوال��ي 4 آالف صنف 
من األدوية والمواد الطبية بالمخازن الرئيس��ية 
ل��وزارة الصحة، وهو ما يش��كل 47% من األدوية 
والم��واد الت��ي يقض��ي دلي��ل األدوية بال��وزارة 

االحتفاظ بمخزون منها نظرًا إلى أهميتها.
ال��رد الذي قدمت��ه وزارة الصحة عل��ى التقرير ال 
يع��دو كونه كالمًا إنش��ائيًا مرس��اًل، بحس��ب ما 
أرى، بدلي��ل أن أغل��ب مراجع��ي المراكز الصحية 

والمستش��فيات الحكومية يعان��ون األمرين من 
مش��كلة نفاد العديد من أصناف األدوية أو عدم 
توافرها بش��كل دائم، وهو م��ا يحيلنا إلى البحث 
عن األسباب التي أدت إلى نفاد أو قرب نفاد %47 
من األدوي��ة، واإلجراءات التي س��تتخذها الوزارة 
لتفادي أزمة قد تحدث ال قدر اهلل تشكل تهديدًا 

لحياة المرضى.
مل��ف األدوية في البحرين م��ن الملفات المهمة 
والحساس��ة، نظ��رًا إلى م��ا يتطلبه م��ن معايير 
خاص��ة ولتداخ��ل اختصاصات عدد م��ن الجهات 
الرس��مية في وضع سياس��ات الترخيص والشراء 
والتخزي��ن والص��رف، والت��ي دون ش��ك لم تعد 
واضحة تمام��ًا للمواطن، المعن��ي األول واألخير 
بهذا الملف لما لذلك م��ن انعكاس على حياته، 
وس��أعود إليه في مقاالت قادمة أكثر تفصياًل إن 

شاء اهلل.

إضاءة
وجود األخطاء ووقوع التجاوزات ال يعني أن تكره 

وطنك وتتآمر عليه وتشهر به.

تفاعل نيابي »باهت« مع تقرير الرقابة!
حتى كتابة هذه الس��طور يمكن إحصاء عدد التصريح��ات النيابية التي صدرت 
عن بعض أعضاء الس��لطة التش��ريعية بش��أن التقرير الجديد لديوان الرقابة 

المالية واإلدارية على عدد أصابع اليد الواحدة!
نع��م، أربعة أو خمس��ة نواب كحد أقصى، وقد مض��ى اآلن عدة أيام على صدور 
التقرير وتس��ليمه إلى الحكومة والسلطة التشريعية، وفي هذا التعداد الرقمي 
لتفاع��ل الن��واب الذين هم يفت��رض يمثلون الس��لطة الرقابي��ة والممتلكون 
ألدوات المساءلة نجد أننا نشهد أقل عدد من التفاعل بشأن التقرير منذ إنشاء 

ديوان الرقابة ومنذ إنشاء البرلمان!
باستغراب سنسأل وسيسأل الناس بالضرورة: لماذا هذا التفاعل الباهت؟! وهل 
كل عام يقل اهتمام النواب أو جديتهم بش��أن هذه التقارير؟! أوليست الحكومة 
باتت تتصدر المش��هد عنهم باتخاذها إجراءات وإحاالت إلى النيابة وتوجيهات 

للجهات الحكومية بتصحيح أوضاع األخطاء المرصودة؟!
الن��واب القل��ة الذين صرحوا بش��أن التقرير الجدي��د أكدوا عدة نق��اط أهمها 
ضرورة المحاس��بة، ومساءلة المسؤولين عن أي هدر مالي أو تجاوز إداري، وأحد 
النواب طالب بخروج المس��ؤولين الذين وثقت تجاوزات وأخطاء في قطاعاتهم 
ليجيبوا بش��أن األسباب التي أدت إلى هذه األخطاء، إجابات موجهة إلى السلطة 
التش��ريعية لتعرض على الناس، وعدم االكتفاء فق��ط بالردود التبريرية التي 
ترفعه��ا بعض الجهات إلى ديوان الرقابة لُيس��جل لها أنه��ا »ردت« وبعضها 

يرفق في ردوده وعودًا بالتصحيح. 
نعود لنق��ول إن ديوان الرقابة المالية واإلدارية أنش��ئ ليك��ون أداة فاعلة في 
الرقابة بهدف تصحيح المس��ارات وتقويم األعمال بم��ا يوقف األخطاء ويبدلها 
بخطوات إصالحي��ة، والتقارير التي يصدرها تتضمن رصدًا مهمًا، وهي بمثابة 

أرضية لكل من هو جاد في اإلصالح لينطلق منها لتقويم األوضاع. 
الحكومة برئاس��ة األمير س��لمان بن حمد اتخذت خطوات محس��وبة لها طيلة 
الس��نوات الماضية بش��أن التقارير، وأحالت بعض الحاالت إل��ى النيابة العامة، 
وقام��ت بإج��راء تغييرات إداري��ة في بع��ض القطاعات التي تس��تدعي عملية 
تطوير إداري، وأحالت التقرير األخير للجنة الوزارية المختصة للتأكد من تطبيق 

التوصيات وللوقوف على وضع جميع الجهات التي تم رصد مالحظات بشأنها. 
هن��ا، إل��ى جانب ال��دور الذي تقوم ب��ه الحكومة ال ب��د من أن يكون للس��لطة 
التشريعية بصمة مؤثرة في شأن هذه التقارير، وحين نقول ذلك نحن ال نعني 
التصريح��ات النارية والوعود الكالمية التي ال تعقبها أفعال وخطوات جادة، بل 
نعني اإلجراءات المفترض أن يقوم بها النواب من منطلق أدواتهم الدستورية، 
إذ لو كانت هناك مالحظات جس��يمة تمس المال العام وتثبت أيضًا وجود سوء 
إدارة، فال بد من خطوات نيابية بشأن ذلك، ال أن تترك المسؤولية إلى الحكومة 

لتتخذ إجراءاتها ويكتفي النواب بالكالم فقط. 
أنت��م كممثلي��ن للش��عب عليك��م مس��ؤولية اس��تخدام أدواتكم، إل��ى جانب 
مس��ؤوليتكم في ترجمة رد فعل الشعب تجاه ما تتضمن هذه التقارير، إذ في 
النهاية غير صحي إطالقًا أن تتخذ إجراءات من جهة واحدة »السلطة التنفيذية« 
بينما من يمتلك الس��لطة الرقابية وأدوات المساءلة يكتفي بالكالم والتصريح 
في الجرائد فقط! مع الشكر أقلها لمن صرح، إذ السواد األكبر مازلنا ننتظر منه 

رد فعل بالكالم أقلها عله يتبعه بأفعال تحت قبة البرلمان.
عمومًا، متوقع أن يطغى الكالم عن التقرير في جلس��ة النواب اليوم، لكن أكرر 
أن االس��تغراب هو صمت األغلبي��ة طيلة األيام الماضية، وسنحس��ن الظن هنا 

ونقول لعله يكون صمتًا يخفي وراءه تحركًا قويًا، لعله!
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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كيف تبطل لعبة االبتزاز؟
انتهين��ا من األدلة المخفية والوثائق الس��رية ألحداث الحادي عش��ر من 
س��بتمبر التي كانت أداة ابتزاز للمملكة العربية الس��عودية حين طالبت 
السفارة السعودية بنفسها بنشر هذه الوثائق وعدم االنتظار، ثقة منها 
بع��دم وجود م��ا يدينها، أما قبل ذل��ك فكانت تلك الوثائ��ق أداة في يد 
العديد من اإلدارات األمريكية التي حاولت من خالل التهديد بنش��رها أن 
تضغط على الس��عودية من أجل أهداف أخ��رى غير إظهار الحقائق أو غير 
حقوق الضحايا كم��ا يدعون، تارة لدفعها لزي��ادة إنتاج النفط كي تنزل 
األسعار، وتارة لبيع صفقات سالح وتارة لإلفراج عن صفقات سالح وغيرها.

وحي��ن انتهى مفعول هذه األداة وما عادت الس��عودية تتأثر بتهديدات 
نش��رها بل طالبت هي بالنش��ر ك��ي تنتهي هذه القص��ة، أبطل مفعول 
ه��ذه األداة فلجؤوا ألداة أخرى ووجدوا في الهارب »س��عد الجبري« رئيس 
االس��تخبارات الس��عودية الس��ابق والمتهم بس��رقة 11 مليار دوالر أداة 
جدي��دة يعتقدون أنه��ا صالحة لالبتزاز، ليكتش��فوا أن لعبة االبتزاز بحد 
ذاتها أصبحت مكشوفة للشعب السعودي أواًل قبل المجتمع الدولي وهنا 

بطل السحر.
ألكثر ما يخيف أي نظام أن تهتز ثقة الشعب فيه، إنما حين ينجح النظام 

في كسب ثقة شعبه ومواطنيه يبطل سحر االبتزاز فورًا أيًا كانت أوراقه.
تختل��ف أو تتف��ق أي دولة مع ولي العهد الس��عودي عليه��ا أن تعرف أن 
إحداث ثغرة بينه وبين الس��عوديين كشعب ش��بابه أكثر من 60% أصبح 
صعب��ًا للغاية، كل األموال التي صرف��ت والعديد منها كان ومازال قطريًا 
لتش��ويه صورة األمير أمام المجتمع الدولي فش��لت وأم��ام مواطنيه، بل 
ارت��دت بالعكس إذ تعلق به مواطنوه أكثر وأصبح يمثل لهم الس��عودية 

الجديدة التي يحلمون بها وطال انتظارهم لها.
ولي عهد السعودية أصبح قبلة لالستقطاب من الدول العظمى، محاوالت 
التق��رب منه وفتح خطوط المصالح المش��تركة بينهم وبينه في تواصل 
وتفاعل وازدياد، أوروبيًا وآسيويًا وروسيًا وصينيًا ناهيك عن العالم العربي 
واإلس��المي، م��ن أصبح ف��ي عزلة تامة ه��م من يحملون مل��ف الضغط 
واالبت��زاز وليس ولي العهد، هم من أصبحوا مكش��وفين للعالم وهم من 
يتعرضون للس��خرية ويومًا بعد يوم يفق��دون مكانتهم التي يعتقدون 

أنها مازالت قلعة للمصداقية.
لعبة االبتزاز كش��فت له��ا مدى تبعية أجهزة اإلع��الم األمريكي لألحزاب 
اليس��ارية وانفضح مدى انحيازها وأهدافه��ا وأجندتها المرتبطة بأجندة 
تل��ك األح��زاب، وتناغمت لغ��ة اإلدارة األمريكي��ة الجديدة م��ع لغة تلك 
األجهزة بشكل مفضوح بين استخدامها وتوظيفها، فبعد أن صرح بايدن 
أن الس��عودية هي الس��بب في ارتفاع أس��عار النفط، وأنه لن يتحدث مع 
ولي العهد السعودي من أجل معالجة هذا االرتفاع، بدأ اإلعالن عن حلقة 
مس��جلة لبرنامج ستين دقيقة وأن في الحلقة سيتحدث سعد الجبري عن 
أشياء سرية وخطيرة ضد ولي العهد، في لعبة ابتزاز ممجوجة ومكشوفة 
وواضحة، تربط بين الحدثي��ن دون عناء، وأذيعت الحلقة وكانت النتيجة 
أن زاد ارتباط السعوديين بولي العهد لعلمهم بأن هناك دواًل بأجهزتها 
تحاول أن تش��وه صورته ألهداف ال عالقة لها إال بالمصالح الخاصة لتلك 

الدول.
دروس تعلمناها من هذه الحكاية أن اإلعالم األمريكي حين يضغط على 
دولة ما فإنه ال يهرول عبثًا وأن هناك أهدافًا يريد تحقيقها غير ما يعلنها.

إن إعالمه��م مرتبط بأجهزة اس��تخباراتهم، إن األنظم��ة التي تتعرض 
للضغط عليها أن ال تنصاع وال تهتم بل تعزز عالقتها بش��عوبها لتكون 

الدولة عصية على لعبة االبتزاز.
إن��ه ليس كالجدار الصلب بين النظام وش��عبه عائقًا أم��ام لعبة االبتزاز 

يبطل مفعوله وينهيه في مكانه ووقته.

 قاصدو المسجد الحرام.. 
أجواء روحانية وسط خدمات متكاملة

يشهد المسجد الحرام خالل هذه األيام توافد أعداد كبيرة 
من المعتمرين والمصلين ألداء مناس��ك العمرة والصالة 
في المس��جد الح��رام بعد ق��رار رفع الطاقة االس��تيعابية 
وس��ط منظومة من الخدمات واإلج��راءات االحترازية التي 
هيأتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد 

النبوي.
وجندت الرئاس��ة الس��تقبال المصلين والمعتمرين 780 
موظفًا لعملي��ات التفويج، و200 موظف لمراقبة األبواب، 
و500 كادر أمني مدني لتنفيذ خطط الطوارئ والس��المة 

بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تعمل فرق الغس��يل والتطهير والتعقيم على غس��ل 
وتطهير المس��جد الحرام 10 مرات يومي��ًا، من خالل أكثر 
م��ن 4000 عامل وعاملة، إضاف��ة إلى أكثر من 500 جهاز 
آلي لتعقيم األيادي بخاصية االستشعار و20 جهاز بايوكير 

و11 ريبوتًا ذكيًا للتعقيم و550 مضخة تعقيم يدوية.
وقد وثقت عدس��ة واس بمك��ة المكرمة، جانب��ًا من هذه 
الخدمات التي قامت بتوفيرها الرئاس��ة تحقيقًا لتطلعات 
والة األم��ر -حفظهم اهلل- لتقديم أرق��ى وأفضل الخدمات 
لقاصدي بيت اهلل الحرام ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.

 بيع حذاء مايكل
جوردان بـ1.5 مليون دوالر

بي��ع ح��ذاء انتعله نج��م كرة 
ماي��كل  األمريك��ي  الس��لة 
جوردان ف��ي بداية مس��يرته 
دوالر،  ملي��ون   1.5 بحوال��ي 

خالل مزاد علني.
»س��وذبيز«  دار  وأعلن��ت 
للمزادات أن الحذاء حقق سعرًا 
قياس��يًا ضم��ن فئ��ة األحذية 
خ��الل  انتعاله��ا  ت��ّم  الت��ي 
مباري��ات. وانتع��ل بطل كرة 
الس��لة األمريكية ه��ذا الحذاء 

األبيض واألحمر خالل المباراة الخامس��ة من موسمه األول مع فريق »شيكاغو 
بولز«. ومذاك اشتهر الحذاء في الملعب وخارجه.

وكش��فت دار المزادات في بيان نش��رته على »تويت��ر«، أن »الحذاء الرياضي 
األعل��ى قيمة الذي طرح ف��ي مزاد هو »نايكي اير ش��يبس«، من العام 1984 
الذي بيع للتّو بس��عر 1,472,000 دوالر خالل مزادنا على الس��لع الفاخرة في 
الس فيغاس«. وهو س��عر خيالي تخّطى بأش��واط الرقم القياس��ي المس��ّجل 
لحذاء »نايكي اير جوردنز« بيع في مقابل 615 ألف دوالر في أغسطس 2020، 

خالل مزاد من تنظيم »كريستيز«.
وكان الح��ذاء ف��ي حالة جّيدة م��ع آثار عليه ناجمة عن االس��تخدام، بحس��ب 
»س��وذبيز«. وقد أهدى مايكل جوردان هذا الحذاء إلى تومي تيم لويس الذي 

كان يجمع الكرات لحساب »دنفر ناغتس« خالل موسم 1985-1984.

 السعودية تطلق أول جمعية 
مهنية للمسرح والفنون األدائية

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية السعودي 
رئي��س مجل��س إدارة المركز الوطني لتنمي��ة القطاع غير 
الربح��ي، أحمد ب��ن س��ليمان الراجحي، عن تأس��يس أول 

جمعية مهنية للمسرح والفنون األدائية في المملكة.
وأصدر وزير الموارد البش��رية والتنمية االجتماعية، قرارًا، 
بتش��كيل مجل��س إدارة الجمعية برئاس��ة الفن��ان ناصر 

القصبي.
وتضم الجمعية تحت مظلتها الممارسين المحترفين في 
مجاالت المس��رح والفنون الشعبية والس��يرك والكوميديا 

االرتجالية والرقص.
كم��ا تش��مل عضوية اللجن��ة كال من الباح��ث األكاديمي 
س��امي الجمعان، والممثل راشد الشمراني، والمخرج خالد 

الباز، والممثل والكاتب المس��رحي ياسر مدخلي، والكاتب 
فهد الحوش��اني، ومؤدية الفنون الحركي��ة رؤى الصحاف، 
ومؤدي الكوميديا االرتجالية ياس��ر بكر، والممثل س��امي 
الزهراني، والممثلة فاطمة البنوي وراقصة الباليه سميرة 

الخميس.
وكتب القصبي على حس��ابه الش��خصي في تويتر »ألكثر 
من ثالثين عامًا، عانى المس��رحيون م��ن تحديات هائلة 
ومصاع��ب كبي��رة. ويش��رفني أن أعم��ل م��ع زمالئي في 
الجمعي��ة الجدي��دة لتذلي��ل الصع��اب والنه��وض بهذه 
المهنة السامية«. وأضاف »الزمالء والزميالت المسرحيون، 
خالل أش��هر قليلة س��تنطلق أعمال الجمعية ونتطلع إلى 

مشاركتكم في رحلة إبداع جديدة«.

 5 أعضاء في الجسم 
يستطيع اإلنسان العيش دونها

على الرغم من أن جس��م اإلنس��ان مكّون بطريق��ة كل عضو له 
دوره، إال أن هناك بعض األجزاء غير الضرورية، بحسب العلماء.

فقد كش��فت دراس��ة جديدة أن هناك 5 أعضاء يستطيع جسمك 
البقاء دونها ودون أن يختل توازنه على اإلطالق، بينها:

أواًل ض��رس العقل، حيث أفاد بيتر إس أونغر، عالم أنثروبولوجيا 
األس��نان وعال��م األحياء التط��وري، بأن ثالثة أرباعن��ا عانى من 
ضرس العقل، ش��ارحًا أن أحد أسباب وجوده هو أنه ساعد البشر 
ف��ي الماضي على مضغ وهضم الطع��ام الصعب وغير المعالج، 
موضحًا أن هذه األسنان ال تناسب فكنا. وثانيًا، الزائدة الدودية: 
فقد أكدت الدراس��ة أنها غير ضرورية والدليل على ذلك استمرار 
الحياة بش��كل طبيعي بعد استئصالها، وليس من الواضح حتى 
اليوم ما هو دورها في اإلنس��ان، ووفق��ًا لبعض الفرضيات التي 
كش��ف عنها الدكتور ج��اي إلعاد، أخصائي الجراح��ة العامة من 
مرك��ز مئي��ر كالليت الطبي، فإنه��ا تلعب دورًا معين��ًا في جهاز 
المناعة في الجس��م. وأيضًا عضو جاكبس��ون، ويوجد بين األنف 
والفم، وفي اإلنس��ان يتدهور أثناء نمو الجنين كما هو الحال في 
أسماك القرش والخفافيش والقرود. في حين أفادت دراسات، أنه 
ال يوج��د اتصال عصبي بين الجني��ن وجهازنا العصبي المركزي، 
لذل��ك فهو غير ضروري ف��ي الغالب. أما رابع��ًا، فهي العضالت 
المقف��ة للش��عرة، وهي نت��وءات صغيرة تظهر عل��ى الجلد في 
حالت��ي الخ��وف أو الب��رد، وهي غالبًا غي��ر مفيدة إطالق��ًا. أخيرًا، 
عض��الت األذن، ف��إذا كنت تع��رف كيفية تحري��ك أذنيك، فمن 
المحتم��ل أن يك��ون لديك عضالت أقوى في أذني��ك، إال أن هذه 

القدرة ليس لها أي ميزة فسيولوجية لدى البشر اليوم.

 مبارك نجم يعزف
موسيقاه في دار األوبرا بالتشيك

تنظم أوركس��ترا ش��مال التش��يك الفلهارمونية، أمس��ية 
موس��يقية أوركس��ترالية ب��دار األوب��را بمدين��ة تبلي��س 
Teplice في 4 نوفمبر، ضمن حفل موس��يقي أوركسترالي 
لموسيقى الش��رق العربي والش��رق األوروبي. وتم إختيار 
األعمال الموس��يقية األوركس��ترالية التي قام بصياغتها 
الموس��يقار البحرين��ي مبارك نج��م أنموذجًا للموس��يقى 
األوركس��ترالية م��ن الش��رق العرب��ي، بينم��ا ت��م اختيار 
موس��يقى للموس��يقار الروس��ي رمسكي كورس��اكوف من 

الشرق األوروبي. 

ويتضمن النصف األول من هذا الحفل 7 أعمال موس��يقية  
أوركس��ترالية صاغها الموس��يقار مبارك نج��م، منها على 
س��بيل المثال »واتريمبو، كوكو، عنوا على البال« وغيرها 
من األعم��ال الموس��يقية التي الق��ت رواجًا واس��عًا على 
المس��تويين المحل��ي والعالم��ي. أما النص��ف الثاني من 
برنامج الحفل فيتضمن موس��يقى »شهرزاد« للموسيقار 
الروسي رمسكي كورساكوف. وتعد هذه المشاركة عرفانًا 
واعترافًا بجهود الموس��يقار مبارك نجم في إرس��اء دعائم 

الموسيقى األوركسترالية في الوطن العربي. مبارك نجم

 جميلة السلمان و17 أكاديميًا 
بحرينيًا ضمن أفضل علماء العالم

صنفت جامعة س��تانفورد األمريكية، 
الدكتورة جميلة السلمان، استشارية 
واألم��راض  المعدي��ة  األم��راض 
الباطني��ة، وعض��و الفري��ق الوطن��ي 
الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا 
)كوفي��د19(، ضم��ن أفض��ل 2% من 
العلم��اء الباحثين م��ن بين 160 ألف 

عالم حول العالم.
وقال��ت الس��لمان عب��ر صفحتها في 
المنص��ة االجتماعي��ة »تويتر«، »إنه 
ش��رف كبير لي أن أرفع اس��م مملكتنا 
الغالية ومن ضمن 18 باحثًا أكاديميًا 
من البحرين في مختلف المجاالت بعد 
العالمية  تصنيف جامعة س��تانفورد 
لن��ا م��ن حس��ب تصني��ف الجامع��ة 
العريقة«. يذكر أن د. جميلة السلمان 
نال��ت العديد من الجوائ��ز في مجال 

البحث العلمي على المستوى المحلي 
والدولي، وآخرها فوزها بجائزة التمّيز 
للمرأة العربية في مجال الطب للعام 

2020 لجامعة الدول العربية.

د. جميلة السلمان

https://alwatannews.net/article/868946
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